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, ২০১৫ ইং
এসক্ষকায়্যাক্ষেে নবন ং থেক্ষকই কার্যকে হক্ষে িতুি আচেণনবনি
বু ক নবনডং পদ্ধনতক্ষত প্রােনিক গণপ্রস্তাক্ষবে (আইনপও) িাধ্যক্ষি পুুঁ নিবািাে থেক্ষক অেয সংগ্রক্ষহ আগািীকাল ইক্ষলকট্রনিক নবন ং শুরু
কেক্ষে এসক্ষকায়্যাে নিট কক্ষপানিট নলনিক্ষট । এক্ষত অংশগ্রহণ কেক্ষত র্াওয়্া থর্াগ্য প্রানতষ্ঠানিক নবনিক্ষয়্াগকােীক্ষৈে (ইআই)
প্রেিবাক্ষেে িক্ষতা িতুি আচেণ নবনি (থকা অব কন্ডাক্ট) িািক্ষত হক্ষব। বু ক নবনডং পদ্ধনতক্ষত থশয়্াক্ষেে ৈে নিিযােণ প্রনিয়্ায়্
ইআইক্ষৈে ৈানয়্ত্বশীলতা নিনিত কেক্ষত চলনত বেক্ষেে থেব্রুয়্ানেক্ষত িতুি এই আচেণ নবনি প্রণয়্ি কক্ষে নিয়্ন্ত্রক সংস্থা বাংলাক্ষৈশ
নসনকউনেটিি অযান্ড এক্সক্ষচঞ্জ কনিশি (নবএসইনস)। ইআইক্ষৈে িতুি আচেণনবনিে সবক্ষচক্ষয়্ গুরুত্বপূ ণয অংশ হক্ষে নবন ংক্ষয়্
অংশগ্রহক্ষণে িন্য একটি ‘নবন ং থেকক্ষিক্ষন্ডশি কনিটি’ গঠি কেক্ষত হক্ষব। কিপক্ষে দুিি সৈক্ষেে সিন্বক্ষয়্ গঠিত এ কনিটিে
সৈেক্ষৈে আিু ষনিক জ্ঞাি, থর্াগ্যতা, ৈেতা ও অনিজ্ঞতা োকক্ষত হক্ষব। কনিটি নসনকউনেটিক্ষিে িযালু ও সম্ভাবিা নবক্ষেষণ কক্ষে
নবন ংক্ষয়্ অংশগ্রহক্ষণে নবষক্ষয়্ সু পানেশ কেক্ষব। প্রক্ষয়্ািক্ষি কী পনেিাণ থশয়্াক্ষেে িন্য কত টাকা নবনিক্ষয়্াগ কো র্াক্ষব, কনিটি তাে
প্রনতষ্ঠািক্ষক থসটিও সু পানেশ কেক্ষব। থসসব সু পানেক্ষশে নিনিক্ষত থর্াগ্য নবনিক্ষয়্াগকােীো নিলাক্ষি অংশ থিক্ষব। কনিশি নকংবা স্টক
এক্সক্ষচক্ষঞ্জে তৈক্ষেে সু নবিাক্ষেয নবন ংক্ষয়্ অংশগ্রহক্ষণে নবষক্ষয়্ ইআইক্ষয়্ে নসদ্ধাে ও কনিটিে কার্যিক্ষিে সব তথ্য সংেেণ কেক্ষত
হক্ষব।http://bonikbarta.net
ৈে সংক্ষশািক্ষি ি ািয ানয়্ং
ঢাকা স্টক এক্সক্ষচক্ষঞ্জ (ন এসই) গত সপ্তাক্ষহ ৈেপতক্ষিে তানলকায়্ তৃতীয়্ স্থাক্ষি নেল ‘থি ’ কযাটাগনেে থকাপানি ি ািয ানয়্ং
অযান্ড নিি নপ্রনটং নলনিক্ষট । সপ্তাহিু ক্ষে এ থশয়্াক্ষেে ৈে কক্ষিক্ষে ১৪ ৈশনিক ৬৮ শতাংশ। গত সপ্তাক্ষহ থকাপানিটিে থিাট ৩৭
লাখ ১০ হািাে টাকাে থশয়্াে থলিক্ষৈি হয়্। এে আক্ষগ গত িু ি থেক্ষক এ থশয়্াক্ষেে ৈে অস্বািানবক হাক্ষে বােক্ষত শুরু কক্ষে। ৬
িু ি ন এসইে নচঠিে িবাক্ষব থকাপানি কতৃযপে িানিক্ষয়্নেল, সম্প্রনত এ থশয়্াক্ষেে অস্বািানবক ৈেবৃ নদ্ধে থপেক্ষি অপ্রকানশত থকাক্ষিা
িূ ল্যসংক্ষবৈিশীল তথ্য থিই তাক্ষৈে কাক্ষে। গত এক িাক্ষস থশয়্ােটিে সবনিম্ন ৈে নেল ২৪০ টাকা ২০ পয়্সা ও সক্ষবযাচ্চ ৩৯৪ টাকা
৮০ পয়্সা। তাই টািা ৈেবৃ নদ্ধে পে সম্প্রনত এ থশয়্াক্ষেে ৈেপতিক্ষক সংক্ষশািি নহক্ষসক্ষব থৈখক্ষেি
বািােসংনেষ্টো।http://bonikbarta.net
েেতানি আক্ষয়্ ওষু ক্ষিে অংশ ৈশনিক ২৮%
বাংলাক্ষৈশ থেক্ষক ওষু ি েেতানি বােক্ষে বক্ষল িািািাক্ষব ৈানব কো হক্ষলও প্রকৃতপক্ষে তা এখক্ষিা থিাট েেতানিে ১ শতাংক্ষশে
নসনকিাক্ষগই আটক্ষক েক্ষয়্ক্ষে। বাংলাক্ষৈশ থেক্ষক নবক্ষেে নবনিন্ন থৈক্ষশ গত অেযবেক্ষে (২০১৭-১৮) ওষু ি েেতানিে পনেিাণ নেল
থিাট েেতানিে ৈশনিক ২৮ শতাংক্ষশে সািান্য থবনশ। েপ্তািী উন্নয়্ি বু যক্ষোে (ইনপনব) তথ্য অিু র্ায়্ী, ২০১৭-১৮ অেযবেক্ষে ওষু ি
েেতানিে লেযিাত্রা নেল ১০ থকাটি িানকয ি লাক্ষেে। তক্ষব েেতানি হক্ষয়্ক্ষে ১০ থকাটি ৩৪ লাখ ৬০ হািাে লাে। একই অেযবেক্ষে
বাংলাক্ষৈশ থেক্ষক নবক্ষেে নবনিন্ন স্থাক্ষি পণ্য েেতানি হক্ষয়্ক্ষে থিাট ৩ হািাে ৬৬৬ থকাটি ৮১ লাখ ৭০ হািাে লাে িূক্ষল্যে। অেযাৎ
থৈক্ষশে থিাট েেতানিক্ষত ওষুক্ষিে অবৈাি িাত্র ৈশনিক ২৮ শতাংক্ষশে সািান্য থবনশ।http://bonikbarta.net

ট্রাক্ষপে শুক্ষেে নবরুক্ষদ্ধ চীি োনশয়্াে পাল্টা িবাব
চীিা পক্ষণ্যে ওপে িানকয ি থপ্রনসক্ষ ট থ ািাড ট্রাপ আক্ষোনপত উচ্চহাক্ষে শুে কার্যকক্ষেে পে চীিও পাল্টা আঘাত কক্ষেক্ষে। েক্ষল
নবক্ষেে দুই বৃ হিি অেযিীনতে িক্ষধ্য শুরু হওয়্া বানণিযর্ু দ্ধ এখি আে হুিনক-িিনকে িক্ষধ্য সীনিত থিই। খবে এএেনপ ও নবনবনস।
শুিবাে োক্ষত চীি নবে বানণিয সংস্থায়্ র্ু ক্তোক্ষেে নবরুক্ষদ্ধ এেই িক্ষধ্য কো অনিক্ষর্াক্ষগে পনেসে আক্ষো বাোক্ষে বক্ষল থঘাষণা
নৈক্ষয়্ক্ষে। চীক্ষিে পেোে িন্ত্রণালয়্ িানিক্ষয়্ক্ষে, িানকয ি পক্ষণ্যে ওপে ‘তাত্ক্েনণকিাক্ষবই’ সিাি আকাক্ষেে ও পনেিাক্ষণে শুে কার্যকে
কো হক্ষয়্ক্ষে। শুিবাে র্ন্ত্রাংশ, ইক্ষলকট্রনিকস ও আক্ষো নকেু পণ্যসহ থিাট ৩ হািাে ৪০০ থকাটি লাে সিিূ ক্ষল্যে চীিা আিৈানি
পক্ষণ্যে ওপে ২৫ শতাংশ শুে কার্যকে কক্ষেক্ষে ওয়্ানশংটি। নবনবনস িানিক্ষয়্ক্ষে, িানকয ি পৈক্ষেক্ষপে পাল্টা প্রনতনিয়্া নহক্ষসক্ষব গানে,
সয়্ানবি, লবস্টােসহ ৫৪৫টি িানকয ি পক্ষণ্যে ওপে ২৫ শতাংশ শুে কার্যকে কক্ষেক্ষে চীি। এসব পক্ষণ্যে আিৈানি িূ ল্য ৩ হািাে ৪০০
থকাটি লাে।http://bonikbarta.net
িু ক্ষি ২ লাখ ১৩ হািাে কিযসংস্থাি র্ুক্তোক্ষে
গত িু ক্ষি নবক্ষেে বৃ হৎ অেযিীনতে থৈশ র্ু ক্তোক্ষে কিযসংস্থাক্ষিে হাে থবক্ষেক্ষে। তক্ষব আক্ষো থবনশসংখ্যক িািু ষ চাকনেে সন্ধাি কোয়্
একই সক্ষি থবক্ষেক্ষে থবকােক্ষত্বে হাে। শুিবাে র্ু ক্তোে সেকাে প্রকানশত এক প্রনতক্ষবৈক্ষি এিি তথ্য উক্ষঠ এক্ষসক্ষে। প্রনতক্ষবৈক্ষি
বলা হক্ষয়্ক্ষে, িু ক্ষি ২ লাখ ১৩ হািাে কিযসংস্থাি হক্ষয়্ক্ষে, র্া নবক্ষেষকক্ষৈে প্রতযাশাে থচক্ষয়্ থবনশ। তক্ষব থবকােক্ষত্বে হাে শূ ন্য ৈশনিক
২০ শতাংশ থবক্ষে ৪ শতাংক্ষশ থপ ুঁক্ষেক্ষে। তীব্র শ্রনিকস্বল্পতা নিক্ষয়্ থৈশব্যাপী নবনিন্ন থকাপানিে অিুক্ষর্াগ সক্ষেও আক্ষো একটি িাক্ষস
কিযসংস্থাি বৃ নদ্ধ চািা নেল। প্রায়্ এক ৈশক্ষকে অেযনিনতক পু িরুদ্ধাক্ষেে পে শ্রিবািাক্ষে নিনিয়্ চাকনেপ্রােী পু িোয়্ প্রক্ষবক্ষশে সু ক্ষর্াগ
পাক্ষেি। থবকােত্ব বৃ নদ্ধে পাশাপানশ র্ু ক্তোক্ষে শ্রিবািাক্ষে অংশগ্রহক্ষণে হাে থবক্ষে ৬২ ৈশনিক ৯০ শতাংক্ষশ থপ ুঁক্ষেক্ষে। একই সক্ষি
থবকাক্ষেে সংখ্যা প্রায়্ পাুঁচ লাখ থবক্ষে ৬৬ লাক্ষখ ৈাুঁনেক্ষয়্ক্ষে। http://bonikbarta.net
িু ক্ষি কি ৈাক্ষি খাবাে নকক্ষিক্ষে নবেবাসী
২০১৭ সাক্ষল বােনত ৈাক্ষি খাবাে নকিক্ষত হক্ষয়্নেল নবেবাসীক্ষক। চলনত বেক্ষেে শুরু থেক্ষকও নবেব্যাপী খাবাক্ষেে ৈাক্ষি িাোবানহক
ঊর্ধ্যগনত বিায়্ নেল। গত িু ক্ষি পনেনস্থনত বৈক্ষলক্ষে। বেক্ষেে প্রেি িাস নহক্ষসক্ষব এ সিয়্ দবনেক খাদ্যিূ ল্য আক্ষগে তুলিায়্ কক্ষিক্ষে।
চলনত বেক্ষেে থি িাক্ষস দবনেক খাদ্যিূ ল্য সূ চক আক্ষগে িাক্ষসে তুলিায়্ ১ ৈশনিক ৩ শতাংশ নিম্নিু খী নেল। িানতসংক্ষঘে খাদ্য ও
কৃনষ সংস্থাে (এেএও) সবযক্ষশষ িাসনিনিক েু প্রাইস ইিক্ষ ক্ষক্স (এেএেনপআই) এ তথ্য উক্ষঠ এক্ষসক্ষে। নবক্ষেে বে বে অেযিীনতে
িক্ষধ্য চলিাি বানণিয নবক্ষোক্ষিে প্রিাক্ষব খাবাক্ষেে ৈাি আক্ষগে তুলিায়্ কক্ষিক্ষে বক্ষল িক্ষি কেক্ষেি নবক্ষেষকো।
http://bonikbarta.net

চানহৈা কিায়্ িােক্ষত স্বণয আিৈানিক্ষত িন্দািাব
স্বক্ষণযে বািাক্ষে নিতীয়্ শীষয থিাক্তা থৈশ িােত। অিযেেীণ চানহৈাে নসংহিাগ আেিযানতক বািাে থেক্ষক আিৈানিে িাধ্যক্ষি পূ েণ
কক্ষে িােতীয়্ স্বণয আিৈানিকােক ও ব্যবসায়্ীো। চলনত বেক্ষেে প্রেি েয়্ িাক্ষস (িািু য়্ানে-িু ি) আেিযানতক বািাে থেক্ষক িােক্ষত
িূ ল্যবাি িাতুটিে আিৈানি আক্ষগে বেক্ষেে একই সিক্ষয়্ে তুলিায়্ ৩৮ শতাংশ কক্ষিক্ষে। http://bonikbarta.net

