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, ২০১৫ ইং
বারাকা পাওয়াক্ষরর প্রেফাক্ষরন্স প্রেয়ার বানিল কক্ষরক্ষে নবএসইনস
প্রকাম্পানির উক্ষযাক্তা-পনরচালকক্ষৈর কাক্ষে সনিনলিভাক্ষব ৩০ েিাংে প্রেয়ার িা থাকার কারক্ষে বারাকা পাওয়ার নলনিক্ষেক্ষের
প্রেফাক্ষরন্স (অগ্রানিকার) প্রেয়ার ইসয ুর েস্তাব বানিল কক্ষরক্ষে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাক্ষৈে নসনকউনরটিজ অুান্ড এক্সক্ষচঞ্জ কনিেি
(নবএসইনস)। প্রকাম্পানির আনথিক েক্ষয়াজি প্রিোক্ষি গি বেক্ষরর অক্ষটাবক্ষর ১০ োকা অনভনিি িূক্ষে আে প্রকাটি প্রেফাক্ষরন্স প্রেয়ার
ইসয ু কক্ষর বাজার প্রথক্ষক ৮০ প্রকাটি োকা সংগ্রক্ষির নসদ্ধান্ত নিক্ষয়নেল প্রকাম্পানিটির পর্িৈ। ঢাকা স্টক এক্সক্ষচঞ্জ (নেএসই) সূ ক্ষে জািা
যায়, বারাকা পাওয়াক্ষরর প্রেফাক্ষরন্স প্রেয়ার ইসয ুর আক্ষবৈি অিযক্ষিাৈি িা করার নবর্য়টি গি ৩১ প্রি নবএসইনসর পে প্রথক্ষক নচঠির
িাধ্যক্ষি প্রকাম্পানি কিতিপেক্ষক অবনিি করা িয়। বিি িাি নবনি অিয সাক্ষর প্রকাম্পানির উক্ষযাক্তা-পনরচালকরা সনিনলিভাক্ষব প্রিাে
পনরক্ষোনিি িূ লিক্ষির ৩০ েিাংে প্রেয়ার িারে িা করক্ষল িাক্ষৈর িূ লিি উক্ষতালক্ষির পয িঃেক্ষচষ্টা অিযক্ষিাৈি করক্ষে িা নবএসইনস।
বিি িাক্ষি বারাকা পাওয়াক্ষরর উক্ষযাক্তা-পনরচালকক্ষৈর কাক্ষে প্রকাম্পানির িাে ১৮ ৈেনিক ৯৩ েিাংে প্রেয়ার রক্ষয়ক্ষে। িাই নবএসইনস
প্রকাম্পানিটির প্রেফাক্ষরন্স প্রেয়ার ইসয ুর আক্ষবৈি িাকচ কক্ষরক্ষে। http://bonikbarta.net
সূ চক ঊর্ধ্িিয খী িক্ষব প্রলিক্ষৈি কক্ষি প্রগক্ষে
োিা অক্ষিাগনির পর নকেয ো বাড়ক্ষি শুরু কক্ষরক্ষে প্রেয়ারবাজাক্ষরর িূ েসূ চক। আক্ষগর নৈি ব্লু-নচপ ও েনরয়াি সূচক নকেয ো বাড়ক্ষলও
পক্ষয়ন্ট িানরক্ষয়নেল েিাি সূ চক। গিকাল সপ্তাক্ষির িতিীয় কাযিনৈবক্ষস প্রৈক্ষের উভয় স্টক এক্সক্ষচঞ্জর সবক’টি িূ েসূ চক্ষক পক্ষয়ন্ট প্রযাগ
িক্ষয়ক্ষে। িক্ষব নবনিক্ষয়াগকারীক্ষৈর আত্মনবশ্বাস কি থাকায় ঢাকা স্টক এক্সক্ষচক্ষঞ্জ (নেএসই) প্রলিক্ষৈি আক্ষগর নৈক্ষির প্রচক্ষয় কক্ষি প্রগক্ষে।
বাজার পযিক্ষবেক্ষে প্রৈখা যায়, নৈক্ষির শুরুক্ষি প্রলিক্ষৈক্ষি নকেয ো িন্দাভাব প্রৈখা প্রগক্ষলও সিয় বাড়ার সক্ষে সক্ষে িা ঊর্ধ্িিয খী েবেিায়
প্রফক্ষর। নৈি প্রেক্ষর্ অনিকাংে নসনকউনরটিক্ষজর ৈর প্রবক্ষড়ক্ষে দুই স্টক এক্সক্ষচক্ষঞ্জই। নেএসইর ব্রে ইিক্ষেক্স নেএসইএক্স ৩৩ ৈেনিক
েূ ন্য ৯ পক্ষয়ন্ট বা ৈেনিক ৬২ েিাংে প্রবক্ষড় ৈাাঁড়ায় ৫ িাজার ৩৪৬ ৈেনিক ৮ পক্ষয়ক্ষন্ট। ৭ ৈেনিক ৪২ পক্ষয়ন্ট বা ৈেনিক ৩৮ েিাংে
প্রবক্ষড় ১ িাজার ৯৮০ ৈেনিক ৪৩ পক্ষয়ক্ষন্ট উক্ষেক্ষে স্টক এক্সক্ষচঞ্জটির ব্লু-নচপ সূ চক নেএস ৩০। এনৈক্ষক ৮ ৈেনিক েূ ন্য ২ পক্ষয়ন্ট বা
ৈেনিক ৬৫ েিাংে প্রবক্ষড় ১ িাজার ২৪৩ ৈেনিক েূ ন্য ৪ পক্ষয়ক্ষন্ট অবস্থাি করক্ষে েনরয়াি সূ চক নেএসইএস।
http://bonikbarta.net
এসনেনজ বাস্তবায়ক্ষির জন্য রাজস্ব আিরে বাড়াক্ষি িক্ষব
প্রেকসই উন্নয়ি লেুিাো (এসনেনজ) বাস্তবায়ক্ষি েক্ষয়াজিীয় অথিায়ক্ষির জন্য নিজস্ব প্রউসর ওপরই প্রজার নৈক্ষি িক্ষব। এক্ষেক্ষে রাজস্ব
আৈাক্ষয়র ওপর নবক্ষের্ গুরুত্ব নৈক্ষয়ক্ষেি অথিিীনিনবৈ ও নবক্ষের্জ্ঞরা। গিকাল প্রবসরকানর গক্ষবর্ো সংস্থা প্রসন্টার ফর পনলনস োয়ালগ
(নসনপনে) আক্ষয়ানজি এক সংলাক্ষপ এিি িি উপস্থাপি কক্ষরি িারা। রাজিািীর ব্রুাক প্রসন্টাক্ষর ‘নফন্যানন্সং ফর এসনেনজস
ইিনিক্ষিক্ষন্টেি ইি এনেয়া-প্যানসনফক নরনজওি’ েীর্িক সংলাক্ষপর আক্ষয়াজি কক্ষর নসনপনে। আক্ষলাচু নবর্ক্ষয় প্রেক্ষজক্ষন্টেি িযক্ষল িক্ষরি
ইউএিএসকুাক্ষপর ম্যাক্ষরাইক্ষকািনিক পনলনস অুান্ড নফন্যানন্সং ফর প্রেক্ষভলপক্ষিন্ট নেনভেক্ষির ইক্ষকািনিক অুাক্ষফয়াসি অনফসার
ভুাচানরি নসনরিানিথাি। সংলাক্ষপ েিাি অনিনথ নেক্ষলি েিািিন্ত্রীর এসনেনজ বাস্তবায়ি-নবর্য়ক িয খ্য সিন্বয়ক আবয ল কালাি আজাৈ।
অন্যাক্ষন্যর িক্ষধ্য বক্তব্য রাক্ষখি িত্ত্বাবিায়ক সরকাক্ষরর সাক্ষবক উপক্ষৈষ্টা নির্জ্
ি া আনজজয ল ইসলাি, অথিনিনিক সম্পকি নবভাক্ষগর

(ইআরনে) সনচব কাজী েনফকুল আযি এবং নসনপনের সিািিীয় প্রফক্ষলা ে. প্রৈবনেয় ভট্টাচাযি ও প্রিাস্তানফজয র রিিাি।
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ঋক্ষের সদ্ব্ুবিার নিনিি করার নিক্ষৈি ে প্রকন্দ্রীয় ব্যাংক্ষকর
ঋক্ষের সদ্ব্ুবিার নিনিি করক্ষি ২০১৭ সাক্ষল ‘প্ররনেে নরস্ক ম্যাক্ষিজক্ষিন্ট গাইেলাইন্স’ িাক্ষি একটি িীনিিালা েেয়ি কক্ষরনেল
বাংলাক্ষৈে ব্যাংক। িা সক্ষত্ত্বও ব্যাংকারক্ষৈর প্রযাগসাজক্ষে অথবা েিারোর িাধ্যক্ষি ব্যাংক ঋক্ষের অথি অন্য খাক্ষি সনরক্ষয় প্রিয়ার অনভক্ষযাগ
রক্ষয়ক্ষে। এ পনরক্ষেনেক্ষি ঋক্ষের সদ্ব্ুবিার নিনিি করার িানগৈ নৈক্ষয় আবাক্ষরা সাকুিলার জানর কক্ষরক্ষে বাংলাক্ষৈে ব্যাংক। গিকাল
‘ব্যাংনকং েনবনি ও িীনি’ নবভাক্ষগর িিাব্যবস্থাপক আবয ফরাি প্রিা. িাক্ষের স্বােনরি এক সাকুিলাক্ষর এ িানগৈ প্রৈয়া িক্ষয়ক্ষে।
http://bonikbarta.net
বানেজুযযক্ষদ্ধর আেঙ্কা সক্ষত্ত্বও দবনশ্বক প্রেয়ারবাজাক্ষর চাোভাব
যয ক্তরাক্ষের সক্ষে েিাি বানেজু অংেীৈারক্ষৈর বানেজুযযক্ষদ্ধর উক্ষতজিা েনড়ক্ষয় পড়ক্ষলও নবশ্বব্যাপী প্রেয়ারবাজারগুক্ষলা রিাগি চাোভাব
বজায় রাখক্ষি সেি িক্ষে। গিকাল এনেয়ার প্রবনের ভাগ বাজারই ঊর্ধ্িিযখী অবস্থায় নৈি প্রের্ কক্ষরক্ষে। খবর এএফনপ, রয়োসি। ইিানল
ও প্রেক্ষি রাজনিনিক অচলাবস্থার অবসাি, িানকি ি শ্রিবাজাক্ষরর েনক্তোলী ইনিবাচক েনিক্ষবৈক্ষির নভনতক্ষি নবক্ষশ্বর বত িতি
অথিিীনিটির সয সংিি অবস্থাক্ষির ইনেি নবনিক্ষয়াগকারীক্ষৈর আশ্বস্ত কক্ষরক্ষে। বানেজুযয দ্ধ নিক্ষয় প্রবে কক্ষয়ক সপ্তাি িক্ষর
প্রেয়ারবাজারগুক্ষলায় আেঙ্কা নবরাজ করার পর গি সপ্তাক্ষি েকানেি েনিক্ষবৈক্ষি উক্ষে এক্ষসক্ষে, প্রি িাক্ষস যযক্তরাক্ষে েিুাোর প্রচক্ষয়
প্রবনে কিিসংস্থাি িক্ষয়ক্ষে। ফক্ষল নবক্ষশ্বর বত িতি অথিিীনিটিক্ষি োয় পাাঁচ ৈেক্ষকর িক্ষধ্য সবিনিম্ন প্রবকারক্ষত্বর িার দবনশ্বক প্রেয়ারবাজারক্ষক
চাো কক্ষরক্ষে।http://bonikbarta.net
ঈক্ষৈর আক্ষগ নচনির ৈাি প্রবক্ষড়ক্ষে িক্ষে সক্ষবিাচ্চ ৪০ োকা
প্রৈক্ষে প্রভাগ্যপক্ষের বত িতি পাইকানর বাজার চট্টগ্রাক্ষির খািযিগক্ষঞ্জ প্ররাজার শুরু প্রথক্ষক নচনির বাজার নস্থনিেীল নেল। পযিাপ্ত আিৈানি,
বাজার নিয়ন্ত্রক্ষে নবনভন্ন িরক্ষির সরকানর উক্ষযাগ পেটির ৈাি প্ররিাক্ষৈর িাগাক্ষলর িক্ষধ্য রাখক্ষি গুরুত্বপূ েি ভূনিকা প্ররক্ষখনেল। িক্ষব ১৫
প্ররাজার পর প্রথক্ষক পেটির বাজার পনরনস্থনি বৈলাক্ষি শুরু কক্ষরক্ষে। স্থািীয় বাজাক্ষর নিিনৈক্ষির ব্যবিাক্ষি েনি িে নচনির ৈাি সক্ষবিাচ্চ
৪০ োকা পযিন্ত প্রবক্ষড়ক্ষে। নিলক্ষগক্ষে সরবরাি স্বাভানবক থাকক্ষলও ঈক্ষৈ বাড়নি চানিৈাক্ষক কারে প্রৈনখক্ষয় পাইকানর ব্যবসায়ীরা নচনির
ৈাি বাড়াক্ষেি বক্ষল অনভক্ষযাগ অক্ষিক্ষকর। গিকাল খািযিগক্ষঞ্জর পাইকানর আড়িগুক্ষলা ঘয ক্ষর বাড়নি ৈাক্ষি নচনি প্রবচাক্ষকিা িক্ষি প্রৈখা
প্রগক্ষে। এ সিয় েনি িে নচনি নবনর িয় িািক্ষভক্ষৈ ১ িাজার ৮৮০ প্রথক্ষক ১ িাজার ৮৯০ োকায়। আক্ষগর নৈিও পেটি িেেনি ১ িাজার
৮৭০ প্রথক্ষক ১ িাজার ৮৭৫ োকায় নবনর িক্ষয়নেল। প্ররাববার স্থািীয় বাজাক্ষর েনি িে নচনি নবনর িক্ষয়নেল সক্ষবিাচ্চ ১ িাজার ৮৫০ োকায়।
প্রসই নিসাক্ষব নিিনৈক্ষির ব্যবিাক্ষি স্থািীয় বাজাক্ষর েনি িে নচনির ৈাি সক্ষবিাচ্চ ৪০ োকা প্রবক্ষড়ক্ষে। http://bonikbarta.net

