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বিবিবিবিকে ২৫ কেোটি কেয়োর বিকে চোয় িোওয়োর বিি 

িোাংলোকিে বিদ্যুৎ উন্নয়ন কিোকিে র (বিবিবিবি) অনুকূকল ১০ টোেো অবিবিে মূকে ২৫ কেোটি ১৮ লোখ ১৪ িোজোর কেয়োর ইসু্ু েরকে 

চোয় িুুঁবজিোজোকর েোবলেোিুক্ত বিদ্যুৎ খোকের কেোম্পোবন িোওয়োর বিি কেোম্পোবন অি িোাংলোকিে বলবমকটি (বিবজবস্বিএল)। কেয়োর 

ইসু্ুর বিষকয় অনুকমোিকনর জন্য এরই মকে বনয়ন্ত্রে স্াংস্থো িোাংলোকিে বস্বেউবরটিজ অুোন্ড এক্সকচঞ্জ েবমেকনর (বিএস্ইবস্) েোকে 

আকিিন েকরকে িোওয়োর বিি। েকি এ বিষকয় বিএস্ইবস্র িক্ষ কেকে এখন ির্েন্ত কেোকনো বস্দ্ধোন্ত কনয়ো িয়বন িকল জোনো কেকে। 

স্াংবিষ্ট সূ্কে জোনো র্োয়, বিবজবস্বিএল েঠকনর ির বিবিবিবির বিদ্যুৎ স্ঞ্চোলন ব্যিস্থোর র্োিেীয় স্ম্পবি ও িোয়কিনো কেোম্পোবনটির 

অনুকূকল িস্তোন্তর েরো িয়। ২০০২ স্োকলর ৩০ বিকস্ম্বকরর মকে এ িস্তোন্তর প্রবিয়ো স্ম্পন্ন েরো িয়। িেে মোকন িোওয়োর বিকির ৭৬ 

িেবমে ২৫ েেোাংে কেয়োর রকয়কে বিবিবিবির েোকে। িোওয়োর বিকির আবেেে প্রবেকিিকন বিবিবিবির স্ম্পবি ও িোয়কিনো 

বিবজবস্বিএকলর অনুকূকল িস্তোন্তকরর বিষয়টিকে বিবিবিবির বিবনকয়োে বিকস্কি উকেখ েরো িকয়কে। আর এ বিবনকয়োে বিবিবিবির 

ইকুইটি বিকস্কি বিকিোবজট ফর কেয়োর খোকে জমো বিকস্কি কিখোকনো িকয়কে। http://bonikbarta.net 

প্রেম প্রোবন্তকে ইউবনয়ন েুোবিটোকলর ইবিএস্ েকমকে 

 চলবে ২০১৯ বিস্োি িেকরর প্রেম প্রোবন্তকে (জোনুয়োবর-মোচে ) ইউবনয়ন েুোবিটোল বলবমকটকির কেয়োরপ্রবে আয় (ইবিএস্) িকয়কে 

স্বিবলেিোকি ৫ িয়স্ো ও এেেিোকি ৩ িয়স্ো। ২০১৮ বিস্োি িেকরর এেই স্মকয় স্বিবলে ও এেে ইবিএস্ বেল র্েোিকম ১৮ 

িয়স্ো ও ১২ িয়স্ো। েেেোল অনুবিে কেোম্পোবনর িবরচোলনো িষেকির স্িোয় প্রেোবেে অবনরীবক্ষে আবেেে প্রবেকিিন কেকে এ েথ্য 

জোনো কেকে। আকলোচু বেন মোকস্ ইউবনয়ন েুোবিটোকলর ের-িরিেী মুনোফো িকয়কে স্বিবলেিোকি ৯০ লোখ ও এেেিোকি ৫৪ 

লোখ টোেো। আকের বিস্োি িেকরর প্রেম প্রোবন্তকে স্বিবলে ও এেে বনট মুনোফো বেল র্েোিকম ২ কেোটি ৯৬ লোখ ও ১ কেোটি ৯৯ 

লোখ টোেো। ৩১ মোচে  কেোম্পোবনর কেয়োরপ্রবে বনট স্ম্পিমূে (এনএবিবিএস্) িোুঁ বিকয়কে ১৪ টোেো ৬ িয়স্ো (স্বিবলে) ও ১৩ টোেো 

৪২ িয়স্ো (এেে), এে িের আকে অেেোৎ ২০১৮ স্োকলর ৩১ মোচে  র্ো বেল ১৪ টোেো ১৫ িয়স্ো ও ১৩ টোেো ৫৩ 

িয়স্ো।http://bonikbarta.net 

বিআইবিএকমর েমেেোলো : ইস্লোমী ব্যোাংবোংকয়র মূল স্মস্যো িক্ষ জনিকলর অিোি 

কিকে ইস্লোমী ব্যোাংবোংকয়র িবরস্র কিকিকে। এ ধোরোর ব্যোাংেগুকলো এখন মুনোফো ও স্ম্পকির গুণেে মোকন স্োধোরণ ধোরোর ব্যোাংকের 

েুলনোয় িোকলোও েরকে। বেন্তু ইস্লোমী ধোরোর ব্যোাংেগুকলোয় এখন িবরস্করর েুলনোয় িক্ষ জনিল কনই। মূলে এ জনিকলর অিোকিই 

স্ঠিেিোকি েোর্েিম িবরচোলনো েরকে িোরকে নো এস্ি ব্যোাংে। িোাংলোকিে ইনবিটিউট অি ব্যোাংে ম্যোকনজকমকের (বিআইবিএম) 

েেেোল আকয়োবজে ইস্লোবমে ব্যোাংবোং বিষয়ে ির্েোকলোচনো েমেেোলোয় উিস্থোবিে েকিষণো প্রবেকিিকন এ েথ্য েুকল ধরো িয়। 

িৃিস্পবেবার , ১৬ই মে , ২০১৯ ইং 

০, ২০১৫ ইং   
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প্রবেকিিকন ইস্লোমী ব্যোাংবোংকয় িক্ষ জনিল েকি কেোলোর জন্য বিকেষ স্োটিে বফকেেন কেোস্ে চোলুর সু্িোবরে েরো িয়। একে িলো 

িয়, ব্যোাংেোরকির ইস্লোবমে ব্যোাংবোংকয়র ওির বিকেষ গুরুত্বোকরোি েরকে িকি। িকিোন্নবে ও অন্যোন্য কক্ষকে স্োটিে বফকেটধোরী অবিজ্ঞ 

ব্যোাংেোরকির বিকেষ সু্কর্োে িোওয়োর বিষয়টি বনবিে েরকে িকি।http://bonikbarta.net 

ইকলেট্রবনে িকে আমিোবন শুল্কোকরোি : িোরকের বিরুকদ্ধ িবিউটিওকে অবিকর্োে জোিোকনর 

বনবিে ষ্ট বেেু জোিোবন ইকলেট্রবনে িকে আমিোবন শুল্ক আকরোি েরোয় িোরকের বিরুকদ্ধ বিশ্ব িোবণজু স্াংস্থোয় (িবিউটিও) অবিকর্োে 

েকরকে জোিোন। বিবশ্বে িোবণজু স্াংস্থো িবিউটিও বিষয়টি বনবিে েকরকে। েে মঙ্গলিোর প্রেোবেে এে বিিৃবেকে স্াংস্থোটি 

জোবনকয়কে, ২০১৪ স্োকলর কস্কেম্বকর ‘কমে ইন ইবন্ডয়ো’ প্রচোরণোর ক োষণো কিয়োর ির কেকে ‘িমোেে ও িদ্ধবেেেিোকি’ বেেু 

বনবিে ষ্টস্াংখ্যে জোিোবন িকে শুল্ক িোিোকনোর েোরকণ িোরকের বিরুকদ্ধ অবিকর্োে েকরকে জোিোন। খির টোইমস্ অি ইবন্ডয়ো।জোিোন 

আকরো অবিকর্োে েকরকে, কজনোকরল অুোবিকমে অন টুোবরফস্ অুোন্ড কট্রি (গ্যোট) চুবক্তর মোেকম শুল্কিোকরর কর্ স্কিেোচ্চ স্ীমো 

বনধেোরণ েরো িকয়বেল, িোরকের আকরোবিে আমিোবন শুল্ক েোকেও েোবিকয় কেকে। গ্যোট চুবক্ত অনুর্োয়ী, িবিউটিওর কেোকনো স্িস্য 

কিে স্কিেোচ্চ স্ীমোর অবেবরক্ত আমিোবন শুল্ক আকরোি েরকে িোরকি নো। িবিউটিওর বিকরোধ বনষ্পবি কমেোবনজকমর আওেোয় 

িোরকের স্কঙ্গ এ বিষকয় আকলোচনো েরকে চোইকে জোিোন।http://bonikbarta.net 

রু্ক্তরোকে ওষুকধর মূে েোরস্োবজ মোমলো : অবিরু্ক্ত স্োে িোরেীয় ওষুধ কেোম্পোবনর কেয়োরিকর িেন 

রু্ক্তরোকে ওষুকধর মূে েোরস্োবজস্াংিোন্ত এেটি মোমলোয় নোম একস্কে িোরকের স্োেটি কনেৃস্থোনীয় ফোমেোবস্উটিেুোল কেোম্পোবনর; র্োর 

মকে রকয়কে স্োন ফোমেোবস্উটিেুোলস্ ইন্ডোবিজ, ি. করবি’স্ েোিকরটবরজ, অরবিন্দ ফোমেো। মোমলোটিকে এস্ি কেোম্পোবনর িোেোিোবে 

কিেবেেু কজুি বনিেোিীকেও আস্োবম েরো িকয়কে। মোমলোর খির প্রেোকের ির িোরেীয় ওষুধ কেোম্পোবনগুকলোর কেয়োরিকর িি 

িেন  কট। খির বিজকনস্ িুোন্ডোিে , দ্য ওয়ুোর ও কটবলিোফ ইবন্ডয়ো।মোমলোর কজকর কস্োমিোর কিোকম্ব িে এক্সকচকঞ্জর (বিএস্ই) 

স্বোস্থুকস্িো সূ্চে কিে বনকচ কনকম আকস্। মোবেে ন অুোবে-ট্রোি মোমলোর ফকল স্িকচকয় কিবে ক্ষবেিস্ত িকয়কে স্োন ফোমেো। কস্োমিোর 

২০ েেোাংে ির্েন্ত কেয়োরির িোরোকলও িকর েো বেেুটো িুনরুদ্ধোর েরকে কিকরকে কেোম্পোবনটি।http://bonikbarta.net 

খোেুনেঞ্জ িোইেোবর িোজোর : স্রিরোি েম, িোিকে শুরু েকরকে িোকলর িোম 

কিকে কিোগ্যিকের স্িকচকয় িি িোইেোবর িোজোর চট্টিোকমর খোেুনেকঞ্জ িোকলর িোম িোিকে শুরু েকরকে। স্রিরোি স্াংেকটর েোরণ 

কিবখকয় স্থোনীয় ব্যিস্োয়ীরো মুে, মসু্র ও কখস্োবর িোল কেবজপ্রবে ১৫-২৮ টোেো িোিবে িোকম বিবি েরকেন। আস্ন্ন ঈি ও িষেো 

কমৌসু্কম এখোনেোর িোইেোবর িোজোকর িোকলর িোম আকরো িোিকে িোকর িকল মকন েরো িকে।খোেুনেকঞ্জর িোইেোবর আিেগুকলো 

 ুকর েেেোল কিকে উৎিোবিে প্রবে কেবজ মুে িোল মোনকিকি ৯৮-১০২ টোেোয় বিবি িকে কিখো র্োয়। দ্যই স্প্তোি আকেও িেটি 

কেবজপ্রবে ৭০-৭৫ টোেোয় বিবি িকয়বেল। কস্ বিস্োকি, দ্যই স্প্তোকির ব্যিধোকন কিকে উৎিোবিে মুে িোকলর িোম কেবজকে স্কিেোচ্চ 

২৮ টোেো কিকিকে। কিকের িোজোকর েোনজোবনয়ো, কমোজোবম্বে, বময়োনমোর কেকে মুে িোল আমিোবন িয়। েেেোল আমিোবন েরো এস্ি 

মুে িোল কেবজপ্রবে ৬৮-৮০ টোেোয় বিবি িকয়কে। দ্যই স্প্তোি আকেও আমিোবন েরো মুে িোল ৫০-৫৫ টোেোয় বিবি িকয়বেল। অেেোৎ 

দ্যই স্প্তোকি আমিোবন েরো মুে িোকলর িোম কেবজকে স্কিেোচ্চ ২৫ টোেো কিকিকে।http://bonikbarta.net 
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