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টেলিয োগোয োগ ছোড়ো সব খোযের বোজোর মূ িধন টবযড়যছ
লেন কো যলিবযস ১৫৬ পযেন্ট পযড় োওেোর পর গেকোি প্রোে ৩৬ পযেন্ট টবযড়যছ ঢোকোর টেেোরবোজোযরর ব্রড ইনযডক্স লডএসইএক্স।
টিযের উভে স্টক এক্সযেযে সব সূ েযক পযেন্ট ট োগ হওেোর পোেোপোলে টবযড়যছ টিনযিনও। লসিংহভোগ টকোম্পোলনর িরবৃ লিযে
শুধু টেলিয োগোয োগ ছোড়ো সব খোযের বোজোর মূ িধন টবযড়যছ। লবলনযেোগকোরী ও লবযেষকরো জোলনযেযছন, ব্োিংক ও এনলবএফআই
(ব্োিংক-বলহভূযে আলথযক প্রলেষ্ঠোন) কেৃযক ঋযের সু িহোর লসযেি লডলজযে নোলমযে আনোর প্রোথলমক পিযেপ পুুঁ লজবোজোযর েোরল্যপ্রবোহ
সম্পযকয লবলনযেোগকোরীযির লকছু েো হযিও আশ্বস্ত কযরযছ। এমন পলরলিলেযে ট সব খোযের আউেিু ক ইলেবোেক, িরপেন-পরবেী
িোযম টসসব খোযের লকছু ভোযিো টেেোযর ক্রেোযিে বোলড়যেযছন লবলনযেোগকোরীরো। এযে টিনযিযনর শুরু টথযকই টেেোরবোজোযর
সূ েক বোড়যে থোযক। লিযনর মধ্যভোযগ প্রোে ৫ হোজোর ৩৩৫ পযেযন্ট উন্নীে হওেোর পর লবক্রেোযিে লকছু েো বোড়যে থোযক।
http://bonikbarta.net
লডএসই টথযক সরকোযরর রোজস্ব কযমযছ
সূ েক ও টিনযিন লকছু েো কমোে সদ্যসমোপ্ত ২০১৭-১৮ অথযবছযর ঢোকো স্টক এক্সযেে (লডএসই) টথযক সরকোযরর রোজস্ব আযগর
বছযরর েুিনোে ৪ িেলমক ১৪ েেোিংে কযমযছ। ৩০ জু ন প যন্ত এক বছযর লবলভন্ন খোযে সরকোরযক টমোে ২৩৭ টকোটি ৪৯ িোখ ৬০
হোজোর েোকো রোজস্ব লিযেযছ লডএসই। আযগর লহসোব বছযর েো লছি ২৪৭ টকোটি ৭৬ িোখ ৫০ হোজোর েোকো। স্টক এক্সযেে সূ যে জোনো
টগযছ, ২০১৭-১৮ অথযবছযর লডএসইর টব্রোকোযরজ হোউজগুযিোর সম্পোলিে টিনযিন টথযক সরকোযরর টকোষোগোযর জমো টিেোর জন্য
টমোে রোজস্ব আিোে হযেযছ ১৫৯ টকোটি ২ িোখ ৬০ হোজোর েোকো। অন্যলিযক উযদ্যোক্তো-পলরেোিক ও টেসযমন্ট টেেোরধোরীযির কোছ
টথযক রোজস্ব আিোে হযেযছ ৭৪ টকোটি ১২ িোখ েোকো এবিং টেেোরযহোল্ডোরযির টেেোর লবলক্র বোবি ৪ টকোটি ৩৪ িোখ ৯০ হোজোর েোকো
রোজস্ব আিোে হযেযছ। http://bonikbarta.net
ইসিোলমক ব্োিংলকিংযের অলধকোিংে পলরমোপযক লপলছযে বোিংিোযিে
লবশ্বব্োপী ইসিোলমক বন্ড ‘সু কুক’ খু বই জনলপ্রে। লকন্তু আেটি পূ েয ইসিোলমক ব্োিংক ও ১৭টি ব্োিংযকর ইসিোলমক ব্োিংলকিং উইযন্ডো
থোকো সযেও বোিংিোযিযে এখযনো সু কুক েোিু হেলন। েযব লভন্ন নোযম ইসিোলমক বন্ড েোিু থোকযিও েোযে আগ্রহ টিখোযেন নো
গ্রোহক। মু সলিম সিংখ্যোগলরষ্ঠ টিে হওেো সযেও ইসিোলমক ব্োিংলকিংযের অলধকোিংে পলরমোপযক বোিংিোযিে এখযনো টপছযনর সোলরযে
রযেযছ। বোিংিোযিে ইনলস্টটিউে অব ব্োিংক ম্যোযনজযমযন্টর (লবআইলবএম) গযবষেো প্রলেযবিযন এমনটি বিো হযেযছ।লবযশ্ব ইসিোলমক
বন্ড সু কুক সবযেযে জনলপ্রে টসৌলি আরযব। সু কুযকর টমোে টেেোযরর প্রোে ৩৯ েেোিংে েোযির িখযি। লিেীে অবিোযন রযেযছ
মোিযেলেেো। সু কুক টিেটির উন্নেযন বড় ভূলমকো টরযখযছ। ২০১৮ সোযির সবযযেষ লহসোব অনু োেী, লবযশ্ব সু কুযকর প্রোে ৩৩ েেোিংে
টেেোর মোিযেলেেোর িখযি রযেযছ। এরপর রযেযছ থোক্রযম ইযদোযনলেেো, কোেোর, ওমোন, েুরস্ক, বোহরোইন, সিং ু ক্ত আরব
আলমরোে, পোলকস্তোন, হিংকিং, নোইযজলরেো, ব্রুনোই ও জডযোন।http://bonikbarta.net

লহলি িিবদযর আেযক আযছ আে হোজোর েন েোি
৭ জু ন ট োলষে বোযজে প্রস্তোবনোে েোি আমিোলনযে শুল্কহোর ২ েেোিংে টথযক বোলড়যে ২৮ েেোিংে করো হে। এর আযগর লেনেোরলিযন লিনোজপুযরর লহলি িিবদর লিযে ৩৪৭টি ট্রোযক প্রোে ১২ হোজোর েন েোি আমিোলন করো হে। ৬ জু ন লবকোি প যন্ত
আমিোলনকোরকরো েোর হোজোর েন েোি ২ েেোিংে শুযল্ক ছোড় কলরযে টনন। লকন্তু এরপর কোস্টমযসর সোভয োর বন্ধ থোকোর কোরযে ২০৯টি
ট্রোযক থোকো প্রোে আে হোজোর েন েোি আমিোলনকোরকরো আযগর শুল্কহোযর খোিোস করযে পোযরনলন। কোস্টমস বিযছ, বোযজে ট োষেোর
পর বলধযে ২৮ েেোিংে হোযর শুল্ক পলরযেোধ কযরই েোি খোিোস করযে হযব। লকন্তু আমিোলনকোরকরো েো মোনযে নোরোজ। মূ িে শুল্কহোরসিংক্রোন্ত এ জটিিেোর কোরযেই লহলি িিবদযর প্রোে এক মোস ধযর আে হোজোর েন আমিোলনকৃে েোি আেযক
রযেযছ।http://bonikbarta.net
ইইউযক ুক্তরোষ্ট্রলবযরোধী বোলেজয টজোে গড়োর আহ্বোন েীযনর
ু ক্তরোযষ্ট্রর টপ্রলসযডন্ট টডোনোল্ড ট্রোযম্পর উচ্চহোযর আমিোলন শুল্ক আযরোযপ লবশ্বব্োপী বোলেজয ুযির উযেজনোে েীন এ মোযসর টেযষ
অনুযষ্ঠে একটি সযেিযন ট্রোযম্পর বোলেজয নীলেরলবরুযি ইউযরোপীে ইউলনেনযক (ইইউ) একটি কড়ো ট ৌথ লববৃ লে টিেোর আহ্বোন
জোনোযব বযি জোলনযেযছন ইউযরোযপর কমযকেয োরো। খবর রেেোসয। ব্রোযসিস, বোলিযন ও টবইলজিংযের ববঠযক েীযনর ভোইস টপ্রলসযডন্ট
লিও টহ এবিং সরকোযরর েীষয কূেনীলেলবি ওেোিং ইেুসহ েীষয কমযকেয োরো দুটি অথযননলেক পরোেলক্তর মযধ্য লমেেোর আহ্বোন জোলনযে
লনযজযির সলিেোর প্রমোে লহযসযব েীনো বোজোরযক আযরো উন্মু ক্ত করোর প্রস্তোব লিযেযছ।এর মযধ্য একটি প্রস্তোব হযে, লবশ্ব বোলেজয
সিংিোে ু ক্তরোযষ্ট্রর লবরুযি েীন ও ইইউর ট ৌথ পিযেপ। েযব েিলে মোযসর ১৬ ও ১৭ েোলরযখ টবইলজিংযে অনুযষ্ঠে েীনোইউযরোপীে েীষয সযেিযনর প্রোক্কোযি ইইউ ওেোলেিংেযনর লবরুযি লগযে টবইলজিংযের সযে এ লমেেোর প্রস্তোব প্রেযোখ্যোন কযরযছ বযি
রেেোসযযক জোলনযেযছন ইইউর পোুঁে কমযকেয ো ও কূেনীলেলবি। http://bonikbarta.net
খোদ্য ও পোনীে ব্বসোযক এক ছোেোে লনযে আসযছ েোেো
খোদ্য ও পোনীে ব্বসো একক একটি টকোম্পোলনর অধীযন পলরেোিনোর প্রস্তোব প যোযিোেনো কযর টিখযছ ভোরযের বৃ হেম কনযলোমোযরে
েোেো গ্রুপ। সম্প্রলে লবষেসিংলেষ্ট ব্লক্তরো এ েথ্য জোলনযেযছন। খবর লবজযনস স্টযোন্ডোডয। সিংলেষ্ট সূ ে জোলনযেযছ, মু ম্বোইলভলেক
গ্রুপটি েোেো টকলমকযোিস লিলমযেযডর িবে ও ব্রযোযন্ডড ডোযির ব্বসো পৃ থক কযর েোেো টলোবোি টবভোযরযজর মযধ্য সমন্বযের কথো
লবযবেনো করযছ। এছোড়ো কনযলোমোযরেটি েোেো কলফ লিলমযেডযক পোনীে টকোম্পোলনর সযে একীভূে করোর এবিং দুগ্ধ ব্বসোে প্রযবযের
কথো লবযবেনো করযছ। উযেখ্য, েোেো কলফ লিলমযেযডর মোলিকোনোে কলফ ও েো বোগোন রযেযছ। একীভবযনর প্রস্তোবটি েোেো গ্রুযপর
টেেোরম্যোন নেরোজন েন্দ্রযেখরযের বৃ হৎ টকৌেযির অিংে। িেেো বৃ লি ও কনযলোমোযরেটিযক সরি করোর িযেয সিংলেষ্ট
ব্বসোগুযিোযক একটি ছোেোর লনযে সমলন্বে করোর পলরকল্পনো করযছন েন্দ্রযেখরে। উযেখ্য, ভোরযের বৃ হেম কনযলোমোযরেটির অধীযন
১০০টির টবলে স্বোধীন অপোযরটিিং টকোম্পোলন রযেযছ। http://bonikbarta.net
ববলশ্বক ধোেুর বোজোযর অবিোন টপোক্ত করযছ ভোরেীে অযোিু লমলনেোম
অযোিু লমলনেোযমর আমিোলন শুল্ক বৃ লিযক টকন্দ্র কযর ট সমে ু ক্তরোষ্ট্র ও েীযনর মযধ্য েুমু ি বোলেজয লবযরোধ েিযছ, ঠিক টস সমে
ভোরযের অযোিু লমলনেোম উৎপোিন ও রফেোলন খোযে বড় ধরযনর প্রবৃ লির খবর লমযিযছ। উৎপোিন খোযে েোেোভোযবর টজর ধযর
সবযযেষ ২০১৭-১৮ অথযবছযর টিেটি টথযক আন্তজযোলেক বোজোযর ব্বহোলরক ধোেুটির রফেোলন আযগর অথযবছযরর েুিনোে ৩৬ েেোিংে
টবযড়যছ। http://bonikbarta.net

