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কসা বাি ১৯ই র্ি ২০১৭ ইং

, ২০১৫ ইং
ই-টিআইএি ছাড়া ককাক্ষিা আনথিক কসবা িয়
কসলক্ষ াক্ষি টাকা নিচার্ি ও ক াবাইল ব্াংনকংক্ষয়ি এক্ষর্নি স্বল্পপুঁ নর্ি ািক্ষেি র্িনিয় ব্বসা। সািা কৈক্ষেই নবনিন্নভাক্ষব গক্ষড় উক্ষেক্ষছ নবনভন্ন
ককাম্পানিি পণ্য সিবিাক্ষে এক্ষর্নি বা কোরু ক্ষকনিক ব্বসািনিষ্ঠাি। এসব আনথিক কসবা িৈািকািীক্ষৈি নেসাক্ষবি ক্ষে আিাি উক্ষযাগ নিক্ষয়ক্ষছ
র্ািীয় িার্স্ব কবার্ি (এিনবআি)। এি অংে নেক্ষসক্ষব আগা ী অথিবছি কথক্ষক সব ধিক্ষিি আনথিক কসবায় ইক্ষলকট্রনিক কি েিাক্তকািী িম্বি
(ই-টিআইএি) বােিা ূ লক কিা েক্ষি। ই-টিআইএি ছাড়া িনিষ্ঠাক্ষিি কন েি ব্য় গ্রেণ কিক্ষব িা এিনবআি।আয়কি অোক্ষৈে ১৯৮৪-এি
১৮৪(এ) ধািা সংক্ষোধি কক্ষি আনথিক কসবা ও কন েি ব্বসায় ১২ অংক্ষকি ই-টিআইএি িম্বি কিয়া বােিা ূ লক কিা েক্ষয়ক্ষছ। এিনবআক্ষিি
একর্ি কর্পটি কন েিাি পৈ র্িাৈাি ক িকিি াি কাছ কথক্ষক এ সিৈ নিক্ষি েক্ষব। িক্ষব সিৈ নিক্ষলও কিক্ষর্াগ্য আয় িা েক্ষল িনি বছি নিটািি
র্ া কৈয়াি িক্ষয়ার্ি েক্ষব িা। ূ লি কির্াল নবস্তৃনি ও আনথিক কসবাক্ষক ক প্লাক্ষয়ক্ষিি ক্ষে আিক্ষি এ উক্ষযাগ কিয়া েক্ষয়ক্ষছ বক্ষল র্ািাি
এিনবআি ক িকিি ািা।http://bonikbarta.net
কসন্ট্রাল কাউন্টাি পাটিিি ূ লধি েক্ষব ৩০০ ককাটি টাকা
কৈক্ষেি দুই স্টক এক্সক্ষচক্ষে িানলকাভক্ত সব নসনকউনিটিক্ষর্ি (কেয়াি, ন উচয়াল ান্ড, বন্ড, নর্ক্ষবঞ্চাি িভৃনি) কলিক্ষৈি নিষ্পনিি
(কসক্ষটলক্ষ ন্ট) র্ন্য স্বিন্ত্র নিয়ানিং ও কসক্ষটলক্ষ ন্ট ব্বস্থা িবিি ক্ষিি লক্ষেে একটি কসন্ট্রাল কাউন্টাি পাটিি (নসনসনপ) গেক্ষিি উক্ষযাগ নিক্ষয়ক্ষছ
পুঁ নর্বার্াি নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাক্ষৈে নসনকউনিটির্ অোন্ড এক্সক্ষচে কন েি (নবএসইনস)। চলনি বছক্ষিি এনিক্ষল নবএসইনস নিয়ানিং ও
কসক্ষটলক্ষ ন্ট নবনধ ালাি খসড়া িকাে কক্ষি এবং কস্টক কোল্ডািক্ষৈি িা ি আহ্বাি কক্ষি। কস্টক কোল্ডািক্ষৈি িা ক্ষিি পনিক্ষিনেক্ষি কবেনকছ
গুরুত্বপূ ণি পনিবিি ি সাক্ষপক্ষে নবনধ ালাটি চূড়ান্ত কক্ষিক্ষছ কন েি। ১৩ র্ি বাংলাক্ষৈে কগক্ষর্ক্ষট নবনধ ালাটি িকানেি েক্ষয়ক্ষছ।চূড়ান্ত নবনধ ালায়
নর্ন উচয়ালাইর্র্ স্টক এক্সক্ষচক্ষেি ক্ষিা নসনসনপক্ষিও ককৌেলগি নবনিক্ষয়াগকািীি ওপি গুরুত্বাক্ষিাপ কিা েক্ষয়ক্ষছ। িক্ষব এক্ষেক্ষে ককৌেলগি
নবনিক্ষয়াগকািীক্ষক অবশ্যই নবক্ষৈেী ককাক্ষিা িনিষ্ঠাি েক্ষি েক্ষব, র্াক্ষৈি নসনসনপ, এক্সক্ষচে বা আনথিক িনিষ্ঠাি সংক্রান্ত কার্িক্রক্ষ ি অনভজ্ঞিা
িক্ষয়ক্ষছ।http://bonikbarta.net
নর্ক্ষিা কুপি বন্ড ইসে কিক্ষব এিভয় কটক্সটাইলস
নর্ক্ষিা কুপি বন্ড ইসে কিাি নসদ্ধান্ত নিক্ষয়ক্ষছ এিভয় কটক্সটাইলস নলন ক্ষটক্ষর্ি পনিচালিা পেিৈ। ঢাকা স্টক এক্সক্ষচে (নর্এসই) সূ ক্ষে র্ািা
কগক্ষছ, বার্াক্ষি বন্ড কছক্ষড় ১২২ ককাটি ৪২ লাখ ৪০ োর্াি টাকা সংগ্রে কিক্ষব িনিষ্ঠািটি। ক য়াৈ কেক্ষে অনভনেি ূ ল্য নেক্ষসক্ষব
নবনিক্ষয়াগকািীক্ষৈি ক িি কৈয়া েক্ষব ১৫০ ককাটি টাকা।বক্ষন্ডি দবনেষ্ট্ে সম্পক্ষকি র্ািা কগক্ষছ, িি-কিভাক্ষটিবল এ বন্ডটি ক য়াৈ কেক্ষে সম্পূ ণি
অবসায়িক্ষর্াগ্য। অথিাত্ বন্ডক্ষক ককাম্পানিি কেয়াক্ষি রূপান্তি কিা েক্ষব িা। শুধ িাইক্ষভট কপ্লসক্ষ ক্ষন্টি ােক্ষ বন্ড নবনক্র কিা েক্ষব।ছয় াস
কথক্ষক পাুঁচ বছি পর্িন্ত ক য়াক্ষৈ (ছয় াস ব্বধাক্ষি) বন্ড ইসে কিা েক্ষব। একর্ি নবনিক্ষয়াগকািীক্ষক ৭ ৈেন ক ৭৫ েিাংে নর্সকাউক্ষন্টর্ কিক্ষট
আিপানিক োক্ষি িনিটি ক য়াক্ষৈি বন্ড নকিক্ষি েক্ষব। ক য়াৈ কেক্ষে িনিটি বক্ষন্ডি নবনিক্ষয়াগকািী অনভনেি ূ ল্য ক িি পাক্ষবি।অথিাত্ ককাক্ষিা
নবনিক্ষয়াগকািী ৯২ টাকা ২৫ পয়সায় একটি বন্ড নকিক্ষল এক বছি পি ১০০ টাকা ক িি পাক্ষবি। এক কসট বক্ষন্ডি ক্ষে িথ টিি ক য়াৈ পূ ণি
েক্ষব ছয় াস পি। িখি নবনিক্ষয়াগকািী কস বক্ষন্ডিhttp://bonikbarta.net

চানেৈা ও সিবিাক্ষেি নেসাব ক লাক্ষি ব্স্ত নসিার্গক্ষেি িাুঁিনেল্পীিা
ঈদুল ন িি সা ক্ষি কিক্ষখ নসিার্গক্ষেি িাুঁিপল্লীগুক্ষলায় ক িব্স্তিা কবক্ষড়ক্ষছ। চানেৈা কবক্ষড় র্াওয়ায় উৎপাৈিও বাড়াক্ষি েক্ষি। আি িাই
িাুঁি ানলক ও শ্রন কক্ষৈি টািা কার্ কক্ষি কর্ক্ষি েক্ষি। কভাি কথক্ষক গভীি িাি পর্িন্ত চলক্ষছ ির্িকাড়া বাোনি োনড়, নি-নপস, গা ছা ও
লনি দিনিি কার্। সংনিষ্ট্িা র্ানিক্ষয়ক্ষছি, ঈৈ সা ক্ষি কিক্ষখ কার্িাক্ষৈে কবক্ষড় কগক্ষছ। স য় ক্ষিা কাপড় সিবিাক্ষেি লক্ষেে বাড়নি শ্র নৈক্ষি
েক্ষি। িক্ষব ঘি ঘি কলার্ক্ষেনর্ংক্ষয়ি কািক্ষণ কার্িক্র ব্ােি েক্ষি। ঈৈ পর্িন্ত এ ক’নৈি নিিবনিন্ন নবদুেত্ সিবিাে ও সষ্ঠ নবপণি ব্বস্থা
নিনিি কিাি র্ন্য সংনিষ্ট্ কিৃিপক্ষেি িনি আহ্বাি র্ানিক্ষয়ক্ষছি িািা।নসিার্গক্ষেি িাুঁিপল্লীগুক্ষলা ঘক্ষি কৈখা কগক্ষছ, পরুেক্ষৈি পাোপানে িািী
শ্রন কিাও কার্ কিক্ষছি স াি িাক্ষল। িািীিা ঘক্ষি সিা পাকাক্ষিা, িঙ কিা ও োনড় নিক্ষন্টি কার্ কিক্ষছি। আি পরুে শ্রন কিা িাুঁক্ষি োনড়,
লনি ও গা ছা বিক্ষি ব্স্ত। পক্ষিা পল্লীই এখি িাুঁক্ষিি খট খট েক্ষে খি। এখািকাি দিনি োনড় ও লনি কৈক্ষেি চানেৈা ন টিক্ষয় নবক্ষৈক্ষেও
ি িানি েক্ষি। উত্সক্ষবি ক ৌসক্ষ কৈক্ষেি বার্াক্ষি নসিার্গক্ষে দিনি িাুঁিবক্ষেি চানেৈা কবক্ষড় র্ায়। ঈদুল ন িিও এি ব্নিক্র
িয়।http://bonikbarta.net
বক্ষকয়া পনিক্ষোক্ষধি ৈানবক্ষি আক্ষদালক্ষি শ্রন কিা
আিষ্ঠানিকভাক্ষব কঘােণা িা নৈক্ষলও খলিায় কবসিকানি খাক্ষিি র্ট নিিাসি ন ল িায় এক বছি ধক্ষি কার্িি বন্ধ িক্ষয়ক্ষছ। গি এনিক্ষলি বক্ষকয়া
নবল পনিক্ষোধ িা কিায় নবদুেত্ সংক্ষর্াগও নবনিন্ন িক্ষয়ক্ষছ। শ্রন কক্ষৈি িায় ৪০ সপ্তাক্ষেি র্নিসে নবনভন্ন খাক্ষি িায় ৬ ককাটি টাকা বক্ষকয়া
পক্ষড়ক্ষছ। এ অবস্থায় শ্রন কিা ৈানব আৈাক্ষয় আক্ষদালি ক িসূনচক্ষি কিক্ষ ক্ষছি। কগল ক

াস কথক্ষক নবক্ষোভ ন নছল, র্িসভা, স্মািকনলনপ

িৈািসে িািা ক িসূনচ পালি কক্ষি আসক্ষছি িািা।এনৈক্ষক র্ট নিিাসি ন লক্ষক নঘক্ষি অচলাবস্থা নিিসক্ষিি লক্ষেে গিকাল কর্লা িোসি ও
শ্রন কক্ষৈি ক্ষে একটি দবেক অিনষ্ঠি েয়। দবেক্ষক শ্রন কক্ষৈি পে কথক্ষক র্ািাক্ষিা েয়, আগা ীকাক্ষলি ক্ষে শ্রন ক-ক চি ািীক্ষৈি বক্ষকয়া
পনিক্ষোধ কিা িা েক্ষল ন ল ানলক্ষকি নবরুক্ষদ্ধ া লা কিা েক্ষব। বক্ষকয়া আৈাক্ষয় ওয়াক্ষিন্ট র্ানি কক্ষি ানলকক্ষক ধক্ষি আিা েক্ষব। এছাড়া পাওিা
পনিক্ষোক্ষধি ৈানবক্ষি আর্ নবক্ষোভ কিাি কথা িক্ষয়ক্ষছ শ্রন কক্ষৈি।http://bonikbarta.net
র্ক্তিাক্ষেি সপাি াক্ষকি ট খাক্ষি র্ক্ষদ্ধি আুঁচ
র্ক্তিাক্ষেি েীেিস্থািীয় খচিা নবক্ষক্রিা ককাম্পানিগুক্ষলা কবে কক্ষয়ক বছি ধক্ষিই অিলাইি ও নবক্ষৈেী িনিক্ষর্াগীক্ষৈি বার্াক্ষি রুখক্ষি িাণান্ত কচষ্ট্া
কক্ষি র্াক্ষি। ঠিক এ ি একটি স ক্ষয় ১ োর্াি ৩৪০ ককাটি র্লাক্ষি অগিানিক র্ কচইি কোল র্সক্ষক অনধগ্রেণ কিাি কঘােণা নৈক্ষয়ক্ষছ
অো ার্ি। এ খবক্ষি গি শুক্রবাি ওয়াল াটি, টাক্ষগিট, কক্রাগাি ও কস্টক্ষকাসে র্ক্তিাক্ষেি েীেিস্থািীয় কগ্রাসানি নিক্ষটইলাি ককাম্পানিগুক্ষলাি
কেয়ািৈক্ষি পিি কৈখা কগক্ষছ। নবক্ষেেজ্ঞিা বলক্ষছি, ঘটিাি এখাক্ষিই স ানপ্ত েক্ষব িা, অো ার্ি-কোল র্স একীভূি েক্ষল এি সূ ে ধক্ষি
িীনি ক্ষিা ‘সপাি াক্ষকি ট র্দ্ধ’ শুরু েক্ষয় র্াক্ষব। খবি নিউইয়কি টাই স, গানর্িয়াি ও এএ নপ।অিলাইি েনপংক্ষয়ি র্ন্য নবখ্যাি অো ার্ি র্ট
কক্ষ ি িক্ষয়ক্ষছ নবোলাকৃনিি ওয়োিোউর্, কক্রিাক্ষৈি িথ্য, সবিাধনিক ির্নক্ত ও সনবোল িেনবল। অন্যনৈক্ষক কোল র্ক্ষসি আক্ষছ েি েি
আউটক্ষলট। েনক্তোলী এ অেগুক্ষলাি সোয়িায় র্ক্তিাক্ষেি ৮০ োর্াি ককাটি র্লাক্ষিি কগ্রাসানি বার্াি কঢক্ষল সার্াক্ষিাি পনিকল্পিা কিক্ষছ
অো ার্ি। এিই ক্ষে ানকি ি খচিা বার্াক্ষি অক্ষিক পনিবিি ি এক্ষসক্ষছ।http://bonikbarta.net
চাি সপ্তাে ব্বধাক্ষি ব্াক্ষিলিনি ৈা ক ল ৫ র্লাি
আন্তর্িানিক বার্াক্ষি টািা চাি সপ্তাে ধক্ষি নিম্ন খী িবণিা পাি কিক্ষছ অপনিক্ষোনধি জ্বালানি কিক্ষলি ৈি। এি ক্ষে সবিক্ষেে সপ্তাক্ষে (১৬ র্ি
কেে েয়) পণ্যটিি ৈা কক্ষ ক্ষছ ২ ৈেন ক ৬ েিাংে। চাি সপ্তাক্ষেি ব্বধাক্ষি নিউইয়ক্ষকি পণ্যটিি ৈা কক্ষ ক্ষছ ৫ র্লাি ৬ কসন্ট। অন্যনৈক্ষক
লন্ডক্ষি একই স ক্ষয়ি ব্বধাক্ষি ব্াক্ষিক্ষল ৪ র্লাি ৭৮ কসন্ট ৈা কক্ষ ক্ষছ পণ্যটিি। খবি াক্ষকি টওয়াচ।নিউইয়কি াক্ষকি ন্টাইল এক্সক্ষচক্ষে (নিক্ষ ক্স)
সবিক্ষেে সপ্তাক্ষে র্ক্তিাক্ষেি বার্াি আৈেি ওক্ষয়স্ট কটক্সাস ইন্টািন নর্ক্ষয়ক্ষটি ৈা কক্ষ ক্ষছ ২ ৈেন ক ৬ েিাংে। এ নিক্ষয় টািা চাি সপ্তাে নিম্ন খী
িবণিা পাি কিল পণ্যটিি ৈি। ২০১৫ সাক্ষলি আগক্ষস্টি পি এই িথ টািা চাি সপ্তাে ধক্ষি নিম্ন খী িক্ষয়ক্ষছ পণ্যটিি ৈি।বার্াি পর্িক্ষবেক্ষণ
কৈখা র্াক্ষি, ২৬ ক কেে েওয়া সপ্তাক্ষে র্নিউটিআইক্ষয়ি ৈা কক্ষ নছল ১ ৈেন ক ৭ েিাংে। একইভাক্ষব ২ র্ি কেে েওয়া সপ্তাক্ষে ৪ ৈেন ক

৩ ও ৯ র্ি কেে েওয়া সপ্তাক্ষে র্নিউটিআইক্ষয়ি ৈা কক্ষ নছল ৩ ৈেন ক ৮ েিাংে। চাি সপ্তাক্ষে পণ্যটিি ৈা কক্ষ ক্ষছ ১২ ৈেন ক ৪
েিাংে।http://bonikbarta.net

