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বিএসইবস পুঁ বিিািারকে ভাক াভাকি এবিকে বিকে: অর্থমন্ত্রী
২০১০ সাক র ধকসর পবরকেবিকে পুঁ বিিািার বিবেশী োে িাাং াকেশ বসবেউবরটিি অযান্ড এক্সকেঞ্জ েবমশি (বিএসইবস) পিিথঠি
েরা হে। পিিথঠকির পর সাংিাটি পুঁ বিিািাকর ব্যাপে সাংস্কার েকরকে। একে িািাকরর বভবি শবিশা ী হকেকে এিাং েবমশি
পুঁ বিিািারকে ভাক াভাকিই এবিকে বিকে যাকে িক িাবিকেকেি অর্থমন্ত্রী আি মা আিদু মবহে। িে মঙ্গ িার সন্ধ্যাে
রািধািীর এেটি হহাকেক পুঁ বিিািাকরর উন্নেকি অর্থমন্ত্রীর উকেখকযাগ্য অিোকির িন্য বিএসইবস েেতথে আকোবিে সাংিধথিা
অিষ্ঠাকি বেবি এ ের্া িক ি। সাংিধথিা অিষ্ঠাকি অন্যাকন্যর মকে উপবিে বেক ি অর্থ মন্ত্রণা কের আবর্থে েবেষ্ঠাি বিভাকির সবেি
আসাদু ইস াম, বিএসইবসর হেোরম্যাি অোপে ড. এম খােরু হহাকসি, েবমশিার অোপে হহ া উদ্দীি বিিামী, অোপে
ড. স্বপি কুমার িা া ও হখান্দোর োমা জ্জামাি। োোড়া অিষ্ঠাকি বিএসইবসর েমথেেথ া-েমথোরীসহ িািারসাংবিষ্ট হেেকহাল্ডাররা
উপবিে বেক ি। অিষ্ঠাকি অর্থমন্ত্রী আি মা আিদু মবহে িক ি, হেকশর পুঁ বিিািাকর দুিার িড় ধরকির ধস হকেকে। আর
দুিারই হকেকে আওোমী ীি সরোকরর সমকে, যা আমাকের িন্য বিব্রেের এেটি বিষে বে । ভবিষ্যকে যাকে এ ধরকির পবরবিবে
িা হে হসিন্য পুঁ বিিািারকে হেক সািাকে ২০১১ সাক বিএসইবসকে পিিথঠি েরা হে। িে েকেে িেকর োরা পুঁ বিিািাকর
ব্যাপে সাংস্কার েকরকে। http://bonikbarta.net
শবিিার োোে অিবষ্ঠে হকে সাফা বসএফও সকে ি
েবিণ এবশোর হপশািে বহসািবিেকের সাংিঠি সাউর্ এবশোি হফডাকরশি অি অযাোউন্ট্যান্ট্স িা সাফার আসন্ন বেফ বফন্যাবিো
অবফসার (বসএফও) সকে ি অিবষ্ঠে হকে োোে। শবিিার রািধািীর ইন্ট্ারেবন্ট্কিন্ট্া হহাকেক বেিব্যাপী অিকষ্ঠে এ সকে কির
িািীে আকোিে ইিবেটিউে অি েে অযান্ড ম্যাকিিকমন্ট্ অযাোউন্ট্যান্ট্স অি িাাং াকেশ (আইবসএমএবি)। এেই অিষ্ঠাকি
আইবসএমএবি হিে েরকপাকরে অযাওোডথ ২০১৭ েোি েরা হকি।িেো রািধািীর িী কিকে অিবিে আইবসএমএ ভিকি
সাংিােেমীকের সকঙ্গ মেবিবিমকের সমে আইবসএমএবির হেবসকডন্ট্ হমাহােে হসব ম, এফবসএমএ িািাি, শবিিার সোক অর্থমন্ত্রী
আি মা আিদু মবহে েধাি অবেবর্ বহকসকি সকে ি উকবাধি েরকিি। সকে কি সরোবর-হিসরোবর খাে, িহুিাবেে
হোম্পাবি, বশিা খাে, হেশী-বিকেশী এিবিও ও উন্নেি সহকযািী সাংিাগুক ার োে ৫০০ উচ্চপেি েমথেেথ া অাংশ হিকিি। েবিণ
এশীে হেশগুক ার পাশাপাবশ বিকের অন্যান্য হেশ হর্কে অকিে হপশািে বহসািবিে সকে কি উপবিে
র্ােকিি।http://bonikbarta.net
২০১৮-১৯ অর্থিেকরর ের্ম পাুঁে মাস : ১ হািার ৭০৭ হোটি ড াকরর পণ্য রফোবি
ে বে অর্থিেকরর ের্ম পাুঁে মাকস (ি াই-িকভম্বর) হেকশর রফোবি খাে হর্কে হমাে ১ হািার ৭০৭ হোটি ৩৭ াখ ৬০ হািার
ড াকরর পণ্য রফোবি হকেকে। এ সমকের িন্য রফোবির িযমাত্রা বে ১ হািার ৫২৩ হোটি ৫০ াখ ড ার। এ বহসাকি
িযমাত্রার হেকে ১২ েশবমে শূ ন্য ৭ শোাংশ হিবশ রফোবি হকেকে।িেো রপ্তািী উন্নেি িযকরা (ইবপবি) অর্থিেকরর ের্ম পাুঁে

মাকসর রফোবি পবরসাংখ্যাি েোশ েকরকে। একে হেখা হিকে, িে অর্থিেকরর এেই সমকের ে িাে আক ােয পাুঁে মাকস হেকশর
রফোবি হিকড়কে ১৭ েশবমে ২৪ শোাংশ। ২০১৭-১৮ অর্থিেকরর ের্ম পাুঁে মাকস রফোবির পবরমাণ বে ১ হািার ৪৫৬ হোটি
২৯ াখ ১০ হািার ড ার।ইবপবির এেে মাসবভবিে পবরসাংখ্যাকি হেখা হিকে, িকভম্বকর রফোবি েিত বি হকেকে ১১ েশবমে ৯৪
শোাংশ। িে মাকস রফোবি হকেকে ৩৪২ হোটি ১৯ াখ ৮০ হািার ড াকরর পণ্য। ২০১৭-১৮ অর্থিেকরর িকভম্বকর রফোবির
পবরমাণ বে ৩০৫ হোটি ৭১ াখ ১০ হািার ড ার।http://bonikbarta.net
১৬ েবেষ্ঠাি পাকে ন্যাশিা েডাবিবভটি অযাওোডথ
বিি বিি বশল্প-োরখািাে উৎপােিশী ো িত বি ও উৎপাবেে পকণ্য উত্েষথ সাধকি গুরুত্বপূ ণথ অিোি রাখার স্বীেতবে বহকসকি ১৬টি
বশল্প ও হসিা েবেষ্ঠািকে ন্যাশিা েডাবিবভটি অযান্ড হোোব টি এবক্সক ি অযাওোডথ-২০১৭ েোকির িন্য বিিথােি েকরকে বশল্প
মন্ত্রণা ে। বশল্প খাকে বিকশষ অিোকির িন্য পঞ্চমিাকরর মকো এ পরস্কার হেো হকে। ২০১৭ সাক র িন্য েেটি েযাোিবরকে এ
পরস্কার েোি েরা হকি। িত হৎ বশল্প েযাোিবরকে পরস্কাকরর িন্য বিিথাবেে হকেকে স্কোর ফামথাবসউটিেযা স ব বমকেড, এিভে
হেক্সোই স ব বমকেড ও বিএসআরএম বে স ব বমকেড। মাঝাবর বশল্প েযাোিবরকে পরস্কার পাকে ওকো-হেক্স ব বমকেড, বিআরবি
পব মার ব বমকেড ও ন্যাকসবিো ব বমকেড। এোড়া িদ্র বশল্প েযাোিবরকে বেবমোম সইেস িাই হসন্ট্রা , হমোটিউড এবশো ব বমকেড
ও আ ীম ইন্ডাবিি ব বমকেড; মাইকরা বশল্প েযাোিবরকে খাি হিকে াইে েডািস ও ট্রিম হেক্স িাাং াকেশ; কুটির বশল্প
েযাোিবরকে অধরা পা থার অযান্ড স্পা হেবিাং হসন্ট্ার ও েীবে বিউটি পা থার এিাং রাষ্ট্রােি বশল্প েযাোিবরকে হরিউইে, যকেের
অযান্ড হোাং (বিবড) ব বমকেড, েবরম িে বম স ব বমকেড ও ন্যাশিা টিউিস ব বমকেড পরস্কাকরর িন্য মকিািীে
হকেকে।http://bonikbarta.net
অর্থিীবে ির্ হওোে ভারকে সকের হার অপবরিবেথ ে
ব্যাপে পবরসকর সাংস্কার েমথসূবে গ্রহণ সকেও ভারকের অর্থিীবে ির্ হকে পকড়কে। এ অিিাে সকের হার অপবরিবেথ ে রাখার
বসিান্ত বিকেকে বরিাভথ ব্যাাংে অি ইবন্ডো (আরবিআই)। িধিার হেন্দ্রীে ব্যাাংকের িীবেবিধথারণী বিঠকে এ বসিান্ত হিো হে। এোড়া
েিত বি ও মূ ল্যস্ফীবের পূ িথাভাসও েবমকেকে হেন্দ্রীে ব্যাাংে। খির এএফবপ, াইভবমন্ট্ ও বহন্দ। িধিার মম্বাইকে মবিোবর পব বস
েবমটির (এমবপবস) বিঠে হশকষ হেো বিিত বেকে আরবিআই িািাে, হিঞ্চমােথ হরকপা হরে ৬ শোাংকশ অপবরিবেথ ে রাখা হকেকে।
এ বসিান্ত বিকিষেকের পূ িথাভাস অিযােীই হিো হকেকে। উকেখ্য, ভারকে িেথ মাকি সকের হার ৬ শোাংশ, যা সাে িেকরর সিথবিম্ন।
সিথকশষ আিকে সকের হার ২৫ হিবসস পকেন্ট্ েবমকে ৬ শোাংকশ ধাযথ েকরবে আরবিআই।http://bonikbarta.net
োোর-ওকপে সম্পেথ কেে : েভাি পড়কে পাকর বিবেে এ এিবি িাবণকিয
জ্বা াবি পণ্য রফোবিোরেকের হিাে অিথািাইকিশি অি দ্য হপকোব োম এক্সকপাটিথাং োবন্ট্রি (ওকপে)। হিাকের সকঙ্গ
অধথশেকের হিবশ সমে ধকর ে মাি সম্পকেথ র ইবে োিার হ াষণা বেকেকে উপসািরীে হেশ োোর। এর েভাি পড়কে পাকর
ের ীেতে োেতবেে গ্যাকসর (এ এিবি) বিবেে িাবণকিয। বিকিষেকের মকে, ওকপেভি হেশ হক ও অপবরকশাবধে জ্বা াবি
হে রফোবিকে োোকরর ভূবমো খি এেো গুরুত্বপূ ণথ িে। েকি হেশটি বিকের শীষথ এ এিবি রফোবিোরে বহকসকি পবরবেে।
এ োরকণ োোকরর ওকপে োড়ার োরকণ বিবেে এ এিবি খাকে এর েভাি পড়ার হিারাক া সম্ভািিা রকেকে।
http://bonikbarta.net

