দিনক সংবাদ সংে প
বৃহ

িতবার, ৫ই জানুয়ারী, ২০১৭ ইং

মামলা ও এিজএম সংকেটর চূ ড়া িন ি
আরএন ি িনং িমলস িলিমেটেডর রাইট শয়ার ইসু িনেয় সৃ জ লতার চূ ড়া িন ি কেরেছ বাংলােদশ িসিকউির জ অ া

এ েচ

কিমশন (িবএসইিস)। এর মধ িদেয় চার বছর ধের ঝু েল থাকা মামলা ও বািষক সাধারণ সভা (এিজএম)-সং া জ লতা থেক বিরেয়
এল ব খােতর কা

ািন । িশগিগরই চার বছেরর লভ াংশ ও এিজএম স

েক িস া

নেব কা

ািনর পিরচালনা পষদ।ব খােতর

তািলকাভু
কা ািন র কমকতারা জািনেয়েছন, আদালেতর িনেদশনা অনুযায়ী পুনরায় তদ কের পিরচালকেদর জিরমানা কিমেয়
দয়ার পাশাপািশ মামলা ত াহাের এক সমেঝাতায় পৗঁেছেছ িনয় ক সং া ও কা ািন। সমেঝাতা অনুযায়ী, রাইট শয়ার কেল ািরর
দােয় িবএসইিস আেরািপত কা ািনর ১০ লাখ টাকা ও পিরচালকেদর সােড় ৭২ লাখ টাকা জিরমানার অথ পিরেশাধ কেরেছ আরএন
ি িনং। অন িদেক কা ািনর পিরচালকেদর শয়ার িবি , হ া র, এিজএম-ইিজএম সং া িরট িপ শন ও পিরচালকেদর করা
আেরক িলভ টু আিপল ত াহার কেরেছ কা ািন। এর বাইের কিমশন ও কা ািনর পিরচালকেদর করা আেরা পাঁচ মামলাও ত
ত াহার হেব। িশগিগরই গত চার িহসাব বছেরর লভ াংশ স েক িস া িনেয় এিজএেমর তািরখ ঘাষণা করেব কা ািনরন
পিরচালনা পষদ।এ সে আরএন ি িনংেয়র কা

ািন সিচব মা. হা ান মা া বিণক বাতােক বেলন, সমেঝাতায় পৗঁছার পর গতকাল

কা ািন ও এর পিরচালকেদর জিরমানার অথ পিরেশাধ করা হেয়েছ। িলভ টু আিপলসহ মাট সাত মামলার মেধ দু মামলা এরই
মেধ ত াহার করা হেয়েছ। বািক পাঁচ মামলাও ত াহােরর ি য়ায় রেয়েছ। িশগিগরই আটেক থাকা এিজএম ও লভ াংেশর িবষেয়
িস া হেব। কা

ািনর গত চার বছেরর িহসাবই স

করা আেছ।http://bonikbarta.com

আিথকভােব স ম হেলই ই- আইএন িনেত হেব —এনিবআর চয়ারম ান

বাংলােদশেক ২০২১ সােলর মেধ মধ ম আেয়র ও ২০৪১ সােলর মেধ উ ত দেশ পিরণত করেত রাজ আহরেণ বড় বৃি র িবক

নই।

এজন রাজ আহরণ কায মেক ব মাি ক করার পাশাপািশ স ম সব নাগিরকেক কেরর আওতায় িনেয় আসেত হেব। আিথকভােব
স ম হেলই সবার ইেলক িনক কর শনা কারী ন র (ই- আইএন) িনেত হেব। রাজধানীেত গতকাল আেয়ািজত এক সংলােপ জাতীয়
রাজ

বােডর (এনিবআর) চয়ারম ান ও অভ রীণ স

দ িবভােগর িসিনয়র সিচব মা. নিজবুর রহমান এ কথা বেলন। রাজধানীর

স নবািগচায় এনিবআর সে লন কে বাংলােদশ ব াংক (িবিব), কনিজউমারস অ ােসািসেয়শন অব বাংলােদশ (ক াব), যৗথ মূলধন
কা ািন ও ফাম েলার িনব েকর কাযালয় (আরেজএসিস), জাতীয় ভা া অিধকার ও সংর ণ অিধদ র, পেট , িডজাইন ও
ডমাকস অিধদ র, ইে েলকচু ◌ু য়াল াপা অ ােসািসেয়শন অব বাংলােদশ (আইিপএিব) ও বাংলােদশ অ ােসািসেয়শন অব সফটওয় ার
অ া ইনফরেমশন সািভেসেসর ( বিসস) অংশ হেণ এক অংশীদাির মূলক সংলাপ অনুি ত হয়। সংলােপর উ ু আেলাচনায় িবিভ
সংগঠেনর িতিনিধরা রাজ আহরণ ব মাি ক করেত িবিভ সুপািরশ তু েল ধেরন। মা. নিজবুর রহমান বেলন, এনিবআর এখন এক
ব বসা, িশ ও িবিনেয়াগবা ব িত ােন পিরণত হেয়েছ। মানুষ এখন
ায় কর িদে ন। এরই মেধ করদাতার সংখ া বা ই- আইএন
িনব ন ২৬ লাখ ৩০ হাজার ছািড়েয়েছ। অথৈনিতকভােব স ম সবাইেক ই- আইএন িনেত হেব। রাজ ফাঁিক রােধ বাংলােদশ ব াংক,
ক াব, বিসস, যৗথ মূলধিন কা ািনসহ সব অংশীজেনর সে এনিবআর যৗথভােব কাজ করেব। কা ািনর কর ফাঁিক রােধ কাযকর
পদে প নেব এনিবআর। http://bonikbarta.com

কিডএস অ াকেসসিরেজর িবি

বাড়েব ২৫ কা

টাকার

পেণ র মবধমান চািহদার পিরে ি েত উ পাদন স মতা বাড়ােনার িস া িনেয়েছ কিডএস অ াকেসসিরজ িলিমেটেডর পিরচালনা
পষদ। গতকাল কা ািনর পিরচালনা পষেদর সভায় ৬ কা ১৪ লাখ ৫০ হাজার টাকার স সারণ ক অনুেমাদন হয়, যা
কা

ািনর বািষক িবি

ায় ২৫ কা

জািনেয়েছ, আইিপও-পরবত স

টাকা বাড়ােব বেল আশা করা হে । শয়ারেহা ারসহ সংি

সবাইেক কিডএস অ াকেসসিরজ

সারেণর পরও উ পাদন স মতা বাড়ােনার েয়াজন ও সুেযাগ দখেছ কা

ািনর পিরচালনা পষদ।

এর অংশ িহেসেব চ

ােমর পাশাপািশ ঢাকা অ েলও হ া ার তির

করেব তারা। এজন গাজীপুের এক

নতু ন হ া ার

ম ানুফ াকচািরং ইউিনট করা হেব। পাশাপািশ চািহদা বাড়েত থাকায় একই ােন বাতাম উ পাদেনর স মতাও বাড়ােনা হেব। মাট ৬
কা ১৪ লাখ ৫০ হাজার টাকার এ স সারণ কে অথসং ােনর জন িবেদশী সা ায়াস
িডট, ব াংকঋণ ও কা ািনর িনজ
তহিবল ব বহার হেব। য পািত আনা হেব ইউেরাপ ও চীন থেক। ছয় মােসর মেধ ই নতু ন কে উ পাদন
র ল মা া িনধারণ
কেরেছ কা ািন। কমকতােদর আশা, বিধত উ পাদন স মতার স বহার করা গেল কা ািনর বািষক িবি ২৫ কা টাকা
বাড়েব, যার ইিতবাচক ভাব দখা যােব মুনাফায়।২০১৫ সােল াথিমক গণ

ােবর (আইিপও) মাধ েম শয়ারবাজাের তািলকাভু

হয়

কিডএস অ াকেসসিরজ। ১০ টাকা ি িময়ামসহ িত
াথিমক শয়ােরর ইসু মূল িছল ২০ টাকা। ঘাষণা অনুসাের, শয়ারবাজার থেক
সংগৃহীত অেথর ৬২ দশিমক ৫ শতাংশই ব য় হেয়েছ কা ািনর তৃ তীয় প ােকিজং ইউিনট াপেন। ব াংকঋণ পিরেশােধ খরচ হয় ২৯
দশিমক ১৭ শতাংশ এবং বািক ৮ দশিমক ৩৩ শতাংশ অথ গেছ আইিপও ি য়ার ব য় িনবােহ। http://bonikbarta.com

ডানা
হাজার কা

াে

র

া

যুেগর আঁচ পাে

যু রাে র গািড় িশ

িসেডি র আঁচ পাে

যু রাে র গািড়

তকারকরা। যু রা , মি েকা, কানাডাসহ িবিভ

ডলােরর িবিনেয়াগ নতু ন কের িবন ােসর কথা ভাবেত হে

এ খােতর কা

ািন েলােক। ডানা

দেশ ছিড়েয় থাকা
াে

র তােপর মুেখ

এরই মেধ মািকন ভূ খে র বাইের িবিনেয়ােগর একািধক িস া বািতল করেত বাধ হেয়েছ জনােরল মাটরস ও ফাড। খবর রয়টাস ও
ওয়াল ি ট জানাল। মািকন পিরবহন িশ সংি

রা ম লবার িনেজেদর রাজৈনিতক উ ােপর কে

আিব ার কেরেছন।

িসেড

পেদ

িনবািচত ডানা
া এিদন সকােল এক টু ইেট জনােরল মাটরেসর িদেক তাপ ছােড়ন। মি েকায়
ত গািড় যু রাে িবি
করায় া
জনােরল মাটরেসর শিভ ু জ মেডেল আমদািন
আেরােপর মিক দন। এর আেগ আেরক টু ইেট িতিন মি েকায়
ফাড মাটর কা

ািনর নতু ন কারখানা খালার পিরক নার সমােলাচনা কেরন।http://bonikbarta.com
সরবরাহ কমায় বেড়েছ চািহদা ও দাম

টানা দরপতেনর পর সবেশষ িনলােম চােয়র দাম ও চািহদায় ঊ গিত দখা গেছ। সরবরাহ কম থাকায় বেড়েছ পণ
সবেশষ িনলােম (ম লবার অনুি ত) তালা দুই-তৃ তীয়াংশ চা িবি

হেয় যায়। চ

র চািহদা ও দাম।

ােমর সা ািহক আ জািতক চা িনলাম বাজার সূে

জানা গেছ, এক স ােহর ব বধােন িনলােম চা সরবরাহ কেমেছ ায় সােড় ৬ লাখ কিজ। আেগর স ােহর িনলােম (৩৪তম) িবি র জন
চা াব হেয়িছল ৩২ লাখ ৮১ হাজার ৮৭২ কিজ। ৩ জানুয়াির অনুি ত িনলােম (৩৫তম) সরবরাহ হেয়েছ ২৬ লাখ ৪০ হাজার ৮৯৪
কিজ। এক স ােহর ব বধােন িনলােম চােয়র সরবরাহ কেম যাওয়ায় দাম বেড়েছ। এরই মেধ এক িনলােমর ব বধােন িত কিজ চােয়র
গড় দাম ৭-৮ টাকা বেড়েছ। ৩৩ ও ৩৪তম িনলােম যথা েম ১৫৫ ও ১৫৭ টাকায় চা িবি হেলও সবেশষ িনলােম ১৬২-১৬৩ টাকা গড়
দােম িবি হেয়েছ। এর মেধ ভােলা মােনর চা সেবা ২৫১ টাকায় লনেদন হয়। খইয়াছড়া ডালু ও আমরাইল বাগােনর চা সেবা ২৫১
টাকা দের িবি হয়। িতবােরর মেতা সেবা ১০ বিশ দােমর চােয়র মেধ মধুপুর বাগােনর চা চার ডােক িবিভ দােম িকেনেছন
তারা।http://bonikbarta.com
দরপতেনর শীেষ জড

িণর ‘ সসব’ কা

ািন

দেশর ধান শয়ারবাজাের গতকাল বুধবার দরপতেনর শীেষ িছল দুবল মৗলিভি র কা ািন েলা। দরপতেনর শীষ ১০ িত ােনর
মেধ ৮ ই িছল দুবল মৗলিভি র ‘ জড’ িণভু । বশ িকছু িদন ধের এসব কা ািনর শয়ােরর অ াভািবক মূল বৃি ঘটিছল।েজড
িণভু
কা ািন েলা হে মঘনা িপই , িঝলবাংলা, মঘনা কনেড ড িম , শ ামপুর সুগার, দুলািময়া কটন, রিহমা ফু ড, খুলনা
ি ি ং অ া প ােকিজং ও সমতা লদার। এসব কা ািনর শয়ােরর দাম গতকাল সবিন ৫ থেক সেবা ১০ শতাংশ পয কেমেছ। এর
বাইের ইিবএল এনআরিব িমউচু য়াল ফা ও এিশয়া প ািসিফক ইনসু ের দরপতেনর শীষ ১০-এর তািলকায় িছল।েজড িণভু ৮
কা ািনর সা িতক অ াভািবক মূল বৃি খিতেয় দখেত গত িডেস ের তদ কিম গঠন কেরিছল পুিঁ জবাজার িনয় ক সং া
বাংলােদশ িসিকউির জ অ া

এ েচ কিমশন (িবএসইিস)। এর মেধ ৫ ই গতকাল দরপতেনর শীষ তািলকায় িছল। কা

হেলা মঘনা িপই , িঝলবাংলা সুগার, মঘনা কনেড ড িম , শ ামপুর সুগার ও রিহমা ফু ড।http://www.prothom-alo.com
১০ কা

টাকা রাজ আদােয়র ল

ািন ৫

ঢাকা আ জািতক বািণজ মলা থেক এবার যথাযথ রাজ আদােয়র িহসাব কষেছ জাতীয় রাজ
হে

কেঠার নজরদাির। এ বছর বািণজ মলা থেক ১০ কা

বাড সভায় এ ল

মা া পূরেণ এক

টাকা ভ াট আদােয়র ল

বাড (এনিবআর)। আর এ জন করা

িনধারণ করা হেয়েছ। গত স ােহ এনিবআেরর

কৗশলও িনধারণ করা হেয়েছ।http://www.kalerkantho.com

