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, ২০১৫ ইং
নিন্যানিয়াল নিক্ষপার্টং ও নিসক্ষলাজাি নিক্ষয় আলাৈা প্রজ্ঞাপি হক্ষব
প্রস্তানবত কিক্ষপাক্ষিট গভিটযাি ককাক্ষিি খসড়ায় সংযু ক্ত তানলকাভুক্ত ককাম্পানিি নিন্যানিয়াল নিক্ষপার্টং ও নিসক্ষলাজাি-সংক্রান্ত
অংশর্ জিমত জনিক্ষপ প্রাপ্ত মতামক্ষতি নভনিক্ষত সংক্ষশাধি কক্ষি একর্ স্বতন্ত্র প্রজ্ঞাপি নহক্ষসক্ষব জানি কিাি নসদ্ধান্ত নিক্ষয়ক্ষে
বাংলাক্ষৈশ নসনকউনির্জ অযান্ড এক্সক্ষেঞ্জ কনমশি (নবএসইনস)। তাোড়া কিক্ষপাক্ষিট গভিটযাি ককাি ও উক্ষেখক্ষযাগ্যসংখ্যক কশয়াি
অজটি, অনধগ্রহণ ও কততটত্ব গ্রহণ নবনধমালা ২০১৮-এি েূড়ান্ত অিুক্ষমাৈি নৈক্ষয়ক্ষে কনমশি। গতকাল নবএসইনসি কেয়ািম্যাি ি. এম
খায়রুল কহাক্ষসক্ষিি সভাপনতক্ষত্ব অিু নিত কনমশি সভায় এ নসদ্ধান্ত কিয়া হক্ষয়ক্ষে। নবএসইনসি নিবটাহী পনিোলক ও মু খপাত্র কমা.
সাইিু ি িহমাি স্বােনিত সংবাৈ নবজ্ঞনপ্তক্ষত জািাক্ষিা হক্ষয়ক্ষে, বাংলাক্ষৈশ নসনকউনির্জ অযান্ড এক্সক্ষেঞ্জ কনমশি (উক্ষেখক্ষযাগ্যসংখ্যক
কশয়াি অজটি, অনধগ্রহণ ও কততটত্ব গ্রহণ) নবনধমালা ২০১৮ ও কিক্ষপাক্ষিট গভিটযাি ককাক্ষিি খসড়াি ওপি জিমত জনিক্ষপ প্রাপ্ত
মতামত পযটাক্ষলােিা কক্ষি সংক্ষশাধি, পনিবতট ি ও পনিমাজটি কক্ষি েূড়ান্ত অিুক্ষমাৈি কক্ষিক্ষে কনমশি। নশগনগিই এগুক্ষলা বাংলাক্ষৈশ
কগক্ষজক্ষট প্রকাশ কিা হক্ষব।http://bonikbarta.net
ৈিপতি অব্যাহত
ৈিপতি অব্যাহত িক্ষয়ক্ষে কৈক্ষশি পুুঁ নজবাজাক্ষি। কিনতবােক প্রবণতায় সপ্তাহ শুরু কক্ষিক্ষে দুই স্টক এক্সক্ষেঞ্জ। ঢাকা স্টক এক্সক্ষেক্ষঞ্জি
(নিএসই) ব্রি ইিক্ষিক্স নিএসইএক্স ২৬ পক্ষয়ক্ষেিও কবনশ কক্ষমক্ষে। অনধকাংশ নসনকউনির্ক্ষজি ৈি কক্ষমক্ষে দুই স্টক এক্সক্ষেক্ষঞ্জই।
নৈি কশক্ষে সবক’র্ সূ েকই নেল নিম্নমু খী। এনৈক্ষক নিম্নমু খী বাজাক্ষিও গতকাল নিএসইক্ষত কলিক্ষৈি কবক্ষড়ক্ষে। বাজাি পযটক্ষবেক্ষণ
কৈখা যায়, নিএসইি ব্রি ইিক্ষিক্স নিএসইএক্স ২৬ ৈশনমক ৯১ পক্ষয়ে বা ৈশনমক ৫ শতাংশ কক্ষম ৈাুঁড়ায় ৫ হাজাি ৩১৬ ৈশনমক
৯৭ পক্ষয়ক্ষে। ৯ ৈশনমক ৫৪ পক্ষয়ে বা ৈশনমক ৪৮ শতাংশ কক্ষম ১ হাজাি ৯৬৫ ৈশনমক ৪৬ পক্ষয়ক্ষে কিক্ষমক্ষে স্টক এক্সক্ষেঞ্জর্ি
ব্লু-নেপ সূ েক নিএস ৩০। এনৈক্ষক ১০ ৈশনমক ১৩ পক্ষয়ে বা ৈশনমক ৮২ শতাংশ কক্ষম ১ হাজাি ২২৮ ৈশনমক ১৮ পক্ষয়ক্ষে অবস্থাি
কিক্ষে শনিয়াহ সূ েক নিএসই, শতাংক্ষশি নহসাক্ষব যা সক্ষবটাচ্চ।http://bonikbarta.net
কভামিায় ঘাটনত, বু নড়মািীক্ষত লেয োড়াক্ষিা িাজস্ব
েলনত অর্টবেক্ষিি (২০১৭-১৮) আি মাত্র এক মাস বানক। এ অর্টবেক্ষি সাতেীিাি কভামিা স্থলবন্দি কর্ক্ষক কমাট ৮৮১ ককার্ ৮
লাখ টাকা িাজস্ব আহিক্ষণি লেযমাত্রা িক্ষয়ক্ষে জাতীয় িাজস্ব কবাক্ষিটি (এিনবআি)। নকন্তু গত বেক্ষিি জু লাই কর্ক্ষক েলনত বেক্ষিি
কম পযটন্ত ১১ মাক্ষসি নহসাব বলক্ষে, লেযমাত্রা অিু যায়ী িাজস্ব আহিক্ষণি নৈক কর্ক্ষক অক্ষিকটাই নপনেক্ষয় িক্ষয়ক্ষে কভামিা স্থলবন্দি।
এনৈক্ষক িাজস্ব লেযমাত্রা তুলিামূ লক কম হক্ষলও তা োনড়ক্ষয় যাওয়াি পক্ষর্ই িক্ষয়ক্ষে লালমনিিহাক্ষটি বু নড়মািী স্থলবন্দি। অর্টবেক্ষিি
প্রর্ম ১১ মাক্ষস সাতেীিাি কভামিা স্থলবন্দি কর্ক্ষক িাজস্ব আহিক্ষণি লেযমাত্রা নেল ৮২২ ককার্ ৯১ লাখ টাকা। নবপিীক্ষত আহিণ
হক্ষয়ক্ষে ৭৬৪ ককার্ ৭৫ লাখ ৬০ হাজাি টাকাি িাজস্ব। অর্টাৎ ঘাটনত িক্ষয় কগক্ষে ৫৮ ককার্ ১৫ লাখ ৪০ হাজাি টাকাি। জু ক্ষি বন্দির্
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িাজধািীক্ষত আলিা স্টাইক্ষলি যাত্রা
‘িাইন্ড ইউি স্টাইল’ টযাগলাইি নিক্ষয় বাংলাক্ষৈক্ষশি বাজাক্ষি যাত্রা কিল আন্তজটানতকমাক্ষিি লাইিস্টাইল ব্রযান্ড আলিা স্টাইল।
শনিবাি িাজধািীি অনভজাত শনপং মল যমু িা নিউোি পাক্ষকট ি নিেতলায় ব্রযান্ডর্ি আিু িানিক উক্ষবাধি কক্ষিি দৈনিক বাংলাক্ষৈশ
প্রনতনৈক্ষিি সম্পাৈক িইম নিজাম। আলিা স্টাইক্ষলি কেয়ািম্যাি ককএম মু নজবু ল হক, ব্যবস্থাপিা পনিোলক এসএএম ইউসু ি,
পনিোলক কানজ শাহ কমাজাক্ষেি আহক্ষমদুল হকসহ প্রনতিাির্ি ঊর্ধ্টতি কমটকতট ািা এ সময় উপনস্থত নেক্ষলি।
শুল্ক আক্ষিাপ কিক্ষল বানণজয সু নবধা নমলক্ষব িা
েীি গতকাল সতকট কক্ষি জানিক্ষয়ক্ষে, যু ক্তিাষ্ট্র যনৈ শুল্ক আক্ষিাপ বা অন্য ককাক্ষিা ধিক্ষিি বানণজয পৈক্ষেপ কিয়, তক্ষব দুর্ কৈক্ষশি
মক্ষে বানণজয নিক্ষয় কযসব সমক্ষ াতা হক্ষয়ক্ষে, কসগুক্ষলা বানতল হক্ষয় যাক্ষব। নবক্ষেি দুই বত হিম অর্টিীনতি শীেট বানণজয কমটকতট াক্ষৈি
সবটক্ষশে ৈিা দবঠক্ষকি পি এ কর্া জািায় স্বাগনতক কবইনজং। খবি িয়টাসট ও এএিনপ। েীক্ষিি িাষ্ট্রীয় নসিহুয়া সংবাৈ সংস্থায়
প্রকানশত সংনেপ্ত নববত নতর্ক্ষত মানকট ি বানণজযমন্ত্রী উইলবাি িস এবং েীক্ষিি ভাইস কপ্রনসক্ষিে নলউ কহি মক্ষে সম্পানৈত ককাক্ষিা
িতুি েুনক্তি কর্া উক্ষেখ কিা হয়নি।http://bonikbarta.net
নজ৭ কৈশগুক্ষলাি কড়া সমাক্ষলােিাি মু ক্ষখ ট্রাম্প
যু ক্তিাক্ষষ্ট্রি সাম্প্রনতক শুল্ক আক্ষিাপক্ষক ককন্দ্র কক্ষি কপ্রনসক্ষিে ট্রাক্ষম্পি কড়া সমাক্ষলােিা কক্ষিক্ষে নবক্ষেি শীেট সাত অর্টিীনতি কজাট
নজ৭। সংস্থার্ি সৈস্যিা একই কজাটভুক্ত ওয়ানশংটক্ষিি আগ্রাসী িেণশীল মক্ষিাভাক্ষবি নিন্দা জানিক্ষয়ক্ষে। নজ৭ সৈস্য কৈশগুক্ষলাি
ৈানব, যু ক্তিাক্ষষ্ট্রি কিয়া পৈক্ষেপ দবনেক অর্টনিনতক আস্থায় অবিমি ঘটাক্ষব এবং পনিমা কজাক্ষটি কাযটকানিতা িোি কেক্ষত্র হুমনক
হক্ষয় উঠক্ষব। এ অবস্থায় ধাতব পক্ষে শানস্তমূ লক শুল্ক আক্ষিাক্ষপি নসদ্ধান্ত কর্ক্ষক কপ্রনসক্ষিে ট্রাম্পক্ষক সক্ষি আসাি আহ্বাি জানিক্ষয়ক্ষে
কৈশগুক্ষলা। শনিবাি কািািাি ভযাঙ্কুভাক্ষি নজ৭ কৈশগুক্ষলাি অর্টমন্ত্রীক্ষৈি দবঠক্ষকি কশে নৈক্ষি এসব কর্া জািাক্ষিা হয়। খবি ব্লুমবাগট
ও এএিনপ।http://bonikbarta.net
ভািক্ষতি বাজাক্ষি রুশ এলএিনজি যাত্রা
অর্টনিনতক উন্নয়ক্ষিি সক্ষে পাো নৈক্ষয় ভািক্ষতি অভযন্তিীণ বাজাক্ষি জ্বালানি পক্ষেি োনহৈা দ্রুত বাড়ক্ষে। বাড়নত জ্বালানি োনহৈা
পূ িক্ষণ কৈশর্ক্ষত ক্রক্ষমই জিনপ্রয় হক্ষে তিলীকতত প্রাকতনতক গ্যাস (এলএিনজ) ব্যবহাি। োনহৈা বত নদ্ধি কজি ধক্ষি কৈশর্ক্ষত এলএিনজ
আমৈানিও আক্ষগি তুলিায় কক্ষয়ক গুণ কবক্ষড়ক্ষে। এতনৈি এলএিনজ আমৈানিক্ষত কাতািসহ মেপ্রাক্ষেযি কৈশগুক্ষলাি ওপি
নিভট িশীল নেল ভািত। এমিনক যু ক্তিাষ্ট্র কর্ক্ষকও জ্বালানি পের্ আমৈানি কক্ষিক্ষে নৈনে। এবাি ভািক্ষতি এলএিনজ আমৈানি কউসি
তানলকায় যু ক্ত হক্ষে িানশয়াি িাম। িানশয়া কর্ক্ষক ৈীঘটক্ষময়ানৈ েুনক্তি আওতায় আমৈানি কিা এলএিনজি প্রর্ম োলাির্ আজ
ভািক্ষতি বন্দক্ষি কপ ুঁোক্ষিাি কর্া িক্ষয়ক্ষে। এি মে নৈক্ষয় ভািক্ষতি ক্রমনবকাশমাি এলএিনজি বাজাক্ষি িানশয়াি আিু িানিক যাত্রা
হক্ষে। খবি নবজক্ষিস স্টযান্ডািট।http://bonikbarta.net

