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বন্ধ থাকবব সিসিও পেবরাকযাসিকযাবের উৎোদন
জ্বালানি, নিদ্যুৎ ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভায়ের নিয়দে শিার পনরয়েনিয়ে দদয়শর সি োইয়ভট নরফাইিানরয়ে
সামনেকভায়ি আোমী ৩ মায়সর জিু কিয়েিয়সট সরিরাহ িন্ধ কয়র নদয়েয়ে দপয়রািাাংলা। এর ফয়ল িেে মোি মজু দ দশষ হওোর পর কারখািা উৎপাদি
কার্েক্রম িন্ধ রাখয়ে হয়ি পুুঁ নজিাজায়র োনলকাভুক্ত নসনভও দপয়রায়কনমকুাল নরফাইিানর নলনময়টয়ের। ঢাকা স্টক এক্সয়েঞ্জ (নেএসই) সূ য়ে এ েথ্ু জািা
দেয়ে।
দকাম্পানিটির কমেকেে ারা িলয়েি, দদয়শর ১২ টি দিসরকানর নরফাইিানরয়ে এ িেয়রর জু লাই দথ্য়ক ৩ মায়সর জিু কিয়েিয়সট সরিরাহ িন্ধ কয়র
নদয়েয়ে দপয়রািাাংলা। একমাে কাুঁোমাল হওোর কারয়ণ কিয়েিয়সট োড়া উৎপাদি োলু রাখা সম্ভি িে। নক কারয়ণ কিয়েিয়সট সরিরাহ িন্ধ করা
হয়েয়ে দস নিষয়ে মন্ত্রণালয়ের পি দথ্য়ক দকাম্পানিগুয়লায়ক নকেু জািায়িা হে নি। েয়ি কিয়েিয়সট দথ্য়ক উৎপানদে দপয়রায়লর মাি নিএসটিআই
নিধোনরে মায়ির েুলিাে নিম্নমায়ির্, এমি কারয়ণ এ নসদ্ধান্ত দিো হয়েয়ে িয়ল োরা জািয়ে দপয়রয়েি। কনভে-১৯ এর এই সময়ে এভায়ি হুট কয়র
কিয়েিয়সট সরিরাহ স্থনেে কয়র দদো উনেে হে নি িয়ল জানিয়েয়েি সাংনিষ্টরা। এর ফয়ল দিসরকানর নরফাইিানরগুয়লার শ্রনমক ও কমেকেে া-কমেোরীয়দর
দিেি-ভাো পনরয়শাধ করা নিয়ে শঙ্কা তেনর হয়েয়ে।
েলনে ২০১৯-২০ নহসাি িেয়রর েৃেীে োনন্তয়কর অনিরীনিে আনথ্েক েনেয়িদি অিু র্ােী, েথ্ম নেি োনন্তয়ক নসনভও দপয়রায়কনমকুায়লর দশোরেনে
দলাকসাি (ইনপএস) হয়েয়ে ৩৭ পেসা, আয়ের নহসাি িেয়রর একই সময়ে দর্খায়ি দশোরেনে আে হয়েনেল ২১ পেসা। ৩১ মােে দকাম্পানিটির
দশোরেনে নিট সম্পদমূ লু (এিএনভনপএস) দাুঁনড়য়েয়ে ১৪ টাকা ৫ পেসা।
৩০ জু ি সমাপ্ত ২০১৯ নহসাি িেয়রর জিু উয়দুাক্তা ও পনরোলক িায়দ সাধারণ দশোরয়হাল্ডারয়দর ২ শোাংশ িেদ লভুাাংশ নদয়েয়ে নসনভও
দপয়রায়কনমকুায়লর পনরোলিা পষেদ। সমাপ্ত নহসাি িেয়র দকাম্পানিটির ইনপএস হয়েয়ে ১২ পেসা, আয়ের নহসাি িেয়র র্া নেল ২৬ পেসা। ৩০ জু ি
এিএনভনপএস নেল ১৪ টাকা ৫৭ পেসা, আয়ের নহসাি িের দশয়ষ র্া নেল ১৪ টাকা ৫৮ পেসা।
এর আয়ে ২০১৮ সায়লর ৩০ জু ি সমাপ্ত নহসাি িেয়রও ২ শোাংশ িেদ লভুাাংশ নদয়েনেল দকাম্পানিটি। ২০১৭ নহসাি িেয়রর জিু ২ শোাংশ স্টক
লভুাাংশ দপয়েনেয়লি দকাম্পানিটির দশোরয়হাল্ডাররা। োর আয়ে ২০১৬ নহসাি িেয়র ২৫ শোাংশ িেদ এিাং ২০১৫ নহসাি িেয়র ১৫ শোাংশ িেদ ও ২৫
শোাংশ স্টক লভুাাংশ নদয়েনেল দকাম্পানিটি।
েসঙ্গে, নেটাোং দভনজয়টিল অয়েল িায়ম ১৯৯০ সায়ল পুুঁ নজিাজায়র োনলকাভুক্ত হে িেে মাি নসনভও দপয়রায়কনমকুাল নরফাইিানর। ফুলকনপ ব্র্ুায়ের
সোনিি দেল ও দোল্ড কাপ ব্র্ুায়ের িাটার অয়েল নেল োয়দর মূ ল পণু। দস িুিসা টিনকয়ে রাখয়ে িা দপয়র ২০১৪ সায়লর এনেয়ল দকাম্পানিটি
কিয়েিয়সট ফ্র্ুাকশয়িশয়ি র্াে। নেটাোং দভনজয়টিল অয়েল দকাম্পানি আয়ে খাদু ও আিু ষনঙ্গক খায়ের অন্তভুেক্ত থ্াকয়লও নসনভও দপয়রায়কনমকুাল
িাম দিোর পর ো জ্বালানি ও নিদ্যুৎ খায়ে েয়ল র্াে।

িেে মায়ি এ দকাম্পানির অিু য়মানদে মূ লধি ১৫০ দকাটি টাকা। পনরয়শানধে মূ লধি ২৫ দকাটি ২৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা। নরজায়ভে রয়েয়ে ৭ দকাটি ৮৮ লাখ
১০ হাজার টাকা। দমাট দশোর সাংখুা ২ দকাটি ৫২ লাখ ৪৫ হাজার। এর ৫০ শোাংশ উয়দুাক্তা-পনরোলক, ২২ দশনমক ৩১ শোাংশ োনেষ্ঠানিক
নিনিয়োেকারী, দশনমক ২২ শোাংশ নিয়দশী নিনিয়োেকারী ও ২৭ দশনমক ৪৭ শোাংশ সাধারণ নিনিয়োেকারীয়দর হায়ে রয়েয়ে।
নেএসইয়ে েেকাল নসনভও দপয়রায়কনমকুায়লর দশোর সিেয়শষ ১১৫ টাকা ৪০ পেসাে দলিয়দি হে। েে এক িেয়র দশোরটির সিেনিম্ন ও সয়িোচ্চ দর
নেল র্থ্াক্রয়ম ৭৭ টাকা ও ১৫৭ টাকা।
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সবএিইসির অনোইন প্লাটফবিে যু ক্ত হে পেসিট পরটিং পকাম্পাসন ও সিসকউসরটজ
কাস্টসিয়ানরা
দক্রনেট দরটিাং দকাম্পানি ও নসনকউনরটি কাস্টনেোিয়দর অিলাইি প্লাটফয়মে র্ু ক্ত কয়রয়ে পুুঁ নজিাজার নিেন্ত্রক সাংস্থা িাাংলায়দশ নসনকউনরটিজ অুাে
এক্সয়েঞ্জ কনমশি (নিএসইনস)। এ প্লাটফয়মের মাধুয়ম দক্রনেট দরটিাং দকাম্পানি ও নসনকউনরটিজ কাস্টনেোিরা এ িেয়রর জু লাই দথ্য়কস োয়দর মানসক ও
তেমানসক েনেয়িদি অিলাইয়ি জমা নদয়ে পারয়ি। নিএইনসর দেোরমুাি অধুাপক নশিলী রুিাইোেুল ইসলাম েেকাল এ প্লাটফয়মে দক্রনেট দরটিাং
দকাম্পানি ও কাস্টনেোিয়দর র্ু ক্ত করার কার্েক্রম উয়বাধি কয়রি।
নিএসইনসর নিিোহী পনরোলক ও মু খপাে দমা. সাইফুর রহমাি স্বািনরে সাংিাদ নিজ্ঞনপ্তয়ে জািায়িা হয়েয়ে, এ প্লাটফয়মের মাধুয়ম েনেয়িদি দানখয়লর
পর একটি নসয়স্টম দজিায়রয়টে োনপ্ত স্বীকারপে দদো হয়ি। োোড়া িুিহারকারীরা োয়দর েুাশয়িায়েে এরইময়ধু দর্সি েনেয়িদি জমা নদয়েয়ে
দসগুয়লাও থ্াকয়ি। েনে মায়সর ১০ োনরয়খর ময়ধু দানখল করা েনেয়িদি সাংয়শাধি করা র্ায়ি। এই প্লাটফমেটি নিএসইনস অিু কায়রা সাহার্ু োড়া
নিয়জরাই তেনর কয়রয়ে।এর িুিহারকারীরা নদয়ি নকাংিা রায়ে দর্ দকায়িা সমে েনেয়িদি জমা নদয়ে পারয়িি। অিু নদয়ক নিএসইনস জমা হওো
েনেিয়দি একক ও সামনস্টকভায়ি নিয়িষি করয়ে পারয়ি।
এর আয়ে দেল িেয়রর জু লাইয়ে োলু করা এ প্লাটফয়মের মাধুয়ম এেনদি োনেষ্ঠানিক দব্র্াকার, মায়েেন্ট িুাাংক ও অুায়সট মুায়িজয়মন্ট দকাম্পানিগুয়লা
েনেয়িদি দানখল করয়ে।
অিু ষ্ঠায়ি নিএসইনসর দেোরমুাি িয়লি, সিয়িয়ে েথ্ুের্ু নক্ত িুিহায়রর অিকাঠায়মা স্থাপয়ির জিু খু ি শীঘ্রই একজি আন্তজোনেক পরামশেক নিয়োে
করা হয়ি। এ প্লাটফয়মের মাধুয়ম সি অাংশীজিয়দর েনেয়িদি দানখল করা আয়রা সহজ হয়ি।
অিু ষ্ঠায়ি ঢাকা নিশ্বনিদুালয়ের নফিুান্স নিভায়ের সায়িক অধুাপক এমএ িাকী খনলনল পুুঁ নজিাজায়রর সি কার্েক্রয়ম স্বচ্ছোর উপর নিয়শষ দজার দদি।
দকানভে-১৯ পনরনস্থনেয়ে োনলকাভুক্ত দকাম্পানির িুিসানেক পনরনস্থনের উপর অনেনরক্ত দকাি েয়থ্ুর েয়োজয়ির িুাপায়র নফিুানন্সোল নরয়পাটিোং
কাউনন্সয়লর (এফআরনস) সয়ঙ্গ এক দর্ায়ে কাজ করার পরামর্শ দদি নেনি।
নিএসইনসর কনমশিার দমা: আিদ্যল হানলম েেুথ্ে নশল্প নিপ্লয়ির সয়ঙ্গ োল নমনলয়ে েলার জিু পুুঁ নজিাজারয়ক েস্তুে করার উপর দজার দদি।
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-%E0%A6%93%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9F
%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A7%9F
%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%B0%E0%A6%BE

ফসনক্স ইন্স্ুযবরবন্স্র েিযািংশ প াষণা
পুুঁ নজিাজায়র োনলকাভুক্ত দকাম্পানি ফনিক্স ইন্সু ুয়রন্স নলনময়টে েে ৩১ নেয়সম্বর, ২০১৯ োনরয়খ সমাপ্ত নহসািিেয়রর জিু লভুাাংশ দ াষণা কয়রয়ে।
আয়লানেে িেয়রর জিু দকাম্পানিটি দশোরয়হাল্ডারয়দরয়ক ১২ শোাংশ লভুাাংশ দদয়ি। এর পু য়রাটাই িেদ লভুাাংশ। সিেয়শষ িেয়র দকাম্পানিটির দশোর
েনে আে (EPS) হয়েয়ে ২ টাকা ৩১ পেসা। আয়ের িের ইনপএস নেল ২ টাকা ৫৬ পেসা।
আয়লানেে িেয়র দকাম্পানির দশোর েনে দিট অপায়রটিাং কুাশ দলা (এিওনসএফনপএস) নেল ৬৩ পেসা। আয়ের িের কুাশ দলা নেল ১ টাকা
৮৫ পেসা।
েে ৩১ নেয়সম্বর, ২০১৯ োনরয়খ দকাম্পানিটির দশোর েনে নিট সম্পদ মূ লু (এিএনভনপএস) নেল ৩৪ টাকা ৬৮ পেসা।
দকাম্পানিটি পরিেী িানষেক সাধারণ সভা (এনজএম) আোমী ১৬ দসয়েম্বর নেনজটাল প্লাটফয়মে অিু নষ্ঠে হয়ি। এর জিু দরকেে োনরখ আোমী ৩০ জু লাই
নিধোরণ করা হয়েয়ে।
http://www.arthosuchak.com/archives/592989/%e0%a6%ab%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%
a7%8d%e0%a6%b8%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%81%e0%a6%b0%e
0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b2%e0%a6%ad/

BSEC makes mandatory bank perpetual bonds’ trading on
bourses’ main boards
The Bangladesh Securities and Exchange Commission on Sunday made mandatory listing of perpetual
bonds issued by the banks as tradable securities on the main platforms of stock exchanges.

The stock market regulator will soon frame necessary rules for listing of the banks’ perpetual bonds and
allow their trading on the main boards.
The BSEC made the decision at a commission meeting, presided over by its chairman Shibli Rubayat-UlIslam, held on Sunday, said a BSEC press release.
The commission at the meeting also allowed ONE Bank and Mutual Trust Bank to float non-convertible
perpetual bonds worth Tk 400 crore each.
The banks will float the bonds, which would be unsecured nonconvertible, Basel III compliant perpetual
and floating rate bonds.
The face value of each unit of the bonds of the two banks will be Tk 10 lakh and coupon rate will be 1114 per cent. Only banks, financial institutions, corporate institutions and other eligible investors will be
allowed to subscribe the bonds through private placement.
The purpose of the issue is to strengthen the bank’s additional Tier-I capital base.
EBL Investmet Limited is acting as the trustee of the two banks while City Bank Capital Resources
Limited is the lead arranger for both the bonds and MTB Capital Limited will also be the lead arranger of
MTB’s bond.
https://www.newagebd.net/article/110329/bsec-makes-mandatory-bank-perpetual-bonds-trading-onbourses-main-boards

Stocks pass another flat session
Dhaka stocks remained flat on Sunday as uncertainties amid the coronavirus outbreak in the country and a
regulator-enforced floor price mechanism kept investors on edge.
DSEX, the key index of the Dhaka Stock Exchange, shed 0.13 per cent, or 5.21 points, to close at
3,981.52 points on the day after losing 2.35 points in the previous trading session.
Before the two-day loss, the DSEX gained 27 points in six sessions.
The market has been hovering at a certain point as investors were not getting any impetus to investment in
the market during the pandemic, market operators said.
They said that the COVID-19 crisis hit the investors’ sentiment so hard that they were unwilling to buy
shares even at the lowest possible prices under the floor price system.
The Bangladesh Securities and Exchange Commission imposed the floor price mechanism on March 19
to check free fall on the market amid the pandemic.
Share prices of more than two-thirds of the companies have remained stuck at the lowest possible prices
under the system since June 2.

The system failed to lure investors into buying shares, rather eroded fund flow to the market and
brought the market to a near stock-still, market operators said.
The pandemic situation is worsening day by day, putting more pressure on the country’s economy.
The death toll from the lethal virus reached 2,052 and total infection cases to 162,471 till Sunday.
Market operators said that the formation of around Tk 1,700 crore in special funds by 14 banks for stock
market investment failed to encourage investors as the banks were yet to start investing the funds.
The market regulator last week asked 30 listed and four state-run banks to submit reports about the
formation of special funds and their investment in the market.
Besides, the media reports that the owners of Crest Securities, a DSE brokerage house, went into hiding
after embezzling clients’ fund made investors more nervous.
UCB Capital Management in its daily market commentary said, ‘Market activities remained shallow as
investors are still watchful as the impact of COVID-19-induced uncertainty is still hovering over the
economy.’
‘Degrowth in export, decelerating private sector credit growth and dip in internal consumption leave the
economy at a tight situation. Meanwhile, the floor price mechanism kept exit point very narrow,’ it said.
The turnover on the bourse declined to Tk 73.4 crore on Sunday compared with that of Tk 81.11 crore in
the previous trading session.
Of the 280 scrips traded on the DSE on Sunday, 36 declined, 30 advanced and 214 remained unchanged.
DSE blue-chip index DS30 dropped by 0.25 per cent, or 3.37 points, to close at 1,336.12 points on the
day.
The DSES index also lost 0.11 per cent, or 1.06 points, to settle at 921.04 points.
Wata Chemicals led the turnover chart with its shares worth Tk 7.29 crore changing hands on the day.
Beximco Pharmaceuticals, Bangladesh Submarine Cables Company, GaxoSmithKline, Sonar Bangla
Insurance, Provati Life Insurance, National Bank, Central Pharmaceuticals, Indo-Bangla Pharmaceuticals
and Linde Bangladesh were the other turnover leaders.
https://www.newagebd.net/article/110330/stocks-pass-another-flat-session

BSEC moves to formulate rules
The securities regulator has moved to formulate rules for transactions of all perpetual bonds through the
main trading platforms of the stock exchanges.

The Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) on Sunday took this decision at a meeting
held at its office.
"All perpetual bonds issued by banks will have to be transacted through the main trading platforms of the
stock exchanges," the BSEC said.
A perpetual bond is a fixed income security which is often considered a type of equity. The major benefit
of this security is that they pay a steady stream of interest payments.
Banks mainly issued the perpetual bonds, approved by the securities regulator, to strengthen their capital
base as per the capital requirements set by the central bank.
The incumbent commission of the securities regulator has taken the initiative for commencing
transactions of perpetual bonds following the long standing demand of making the bond market popular.
The government has also announced some measures in the budget for the fiscal year 2020-21 to make the
bond market popular.
At Sunday's meeting, the securities regulator also approved two proposals of perpetual bonds to be issued
by One Bank and Mutual Trust Bank (MTB).
One Bank will issue perpetual bond worth Tk 4.0 billion. The characteristics of the bond are unsecured,
non-convertible, base-III compliant, floating rate.
The bond will be issued to, among others, state-owned financial institutions, mutual funds, insurance
companies, listed banks, trust, and corporations through private placements.
The offer price of the bond to be issued by One Bank is Tk 1.0 million per unit.
The MTB will also issue perpetual bond worth Tk 4.0 billion. The characteristics are unsecured, nonconvertible, and Basel-III complaint.
The bond will be issued to financial institutions, mutual funds, insurance companies, listed banks, trust,
and corporations through private placements.
The price of the MTB's bond is Tk 1.0 million per unit.

Stocks edge down amid low turnover
Stocks edged lower on Sunday as investors remained cautious amid ongoing pandemic situation and floor
price limitation.
DSEX, the key index of the Dhaka Stock Exchange (DSE), went down by 5.21 points or 0.13 per cent to
settle at 3,981.

Two other indices also ended marginally lower. The DS30 index, comprising blue chips, fell 3.37 points
to finish at 1,336 and the DSE Shariah Index shed 1.06 points to close at 921.
Turnover, another important indicator of the market, stood at Tk 734 million, which was 9.50 per cent
lower than the previous day’s turnover of Tk 811 million.
Market operators said investors mostly followed cautious stance due to the adverse impact of worsening
Covid-19 pandemic with looming uncertainty about economic growth.
Reduction of lock-in period for undisclosed money investment in stocks to one year from proposed three
years in the final budget also failed to attract investors amid worsening virus situation, said an analyst.
Lack of participation from the institutional investors along with regulator-set floor prices kept the
investors out of the trading floor, he said.
Most of the shares remained stuck on the trading floor. Of the issues traded, 214 remained unchanged
while 30 issues advanced and 36 declined on the DSE floor.
A total number of 22,884 trades were executed in the day’s trading session with a trading volume of 30.84
million shares and mutual fund units.
The market-cap on the premier bourse also fell to Tk 3,115 billion on Sunday, from Tk 3,117 billion in
the previous session.
Wata Chemicals topped the turnover chart with shares worth Tk 73 million changing hands, followed by
Beximco Pharma, Bangladesh Submarine Cable, GlaxoSmithKline, and Sonarbangla Insurance.
Eastern Insurance was the day’s best performer, posting a gain of 14.76 per cent following its corporate
declaration while Tung Hai Knitting was the worst loser, losing 9.09 per cent.
The Chittagong Stock Exchange also edged lower with its All Shares Price Index (CASPI)—losing 10
points to close at 11,310 and the Selective Categories Index - CSCX –shedding 6.83 points to finish at
6,847.
Of the issues traded, 19 gained, 23 declined and 58 remained unchanged on the CSE.
The port city bourse traded 2.67 million shares and mutual fund units with a turnover value of Tk 893
million.
https://thefinancialexpress.com.bd/stock/stocks-edge-down-amid-low-turnover-1593936408

পশয়ারবাজাবরর ২২ পকাম্পাসনর ৬১ েসরচােকবক আেটবিটাি
িূ ুিেম ২ শোাংশ দশোর িা থ্াকয়ল দকউ দশোরিাজায়র োনলকাভুক্ত দকাম্পানির পনরোলক পয়দ থ্াকয়ে পারয়িি িা। ২০১১ সায়লর আইি এটি।
দকাম্পানির পনরোলকয়দর িূ ুিেম দশোর ধারণ িাধুোমূ লক করয়ে এ আইি কয়রনেল পুুঁ নজিাজার নিেন্ত্রক সাংস্থা িাাংলায়দশ নসনকউনরটিজ অুাে

এক্সয়েঞ্জ কনমশয়ির (নিএসইনস) সদু নিদােী এম খােরুল দহায়সয়ির দিেৃত্বাধীি কনমশি। আইিটি করার পর দস সমে দশারয়োল পয়ড়নেল
দশোরিাজায়র। আইিটির নিপয়ি দিশ নকেু পনরোলক উচ্চ আদালয়ে নরটও কয়রনেয়লি। নকন্তু দশষ পর্েন্ত উচ্চ আদালয়ে টিয়ক নেয়েনেল নিএসইনসর
দসই আইি। ২০১১ সাল দথ্য়ক েলনে িেয়রর দম মাস পর্েন্ত দানেত্ব পালি কয়র নিদাে নিয়েয়ে খােরুল কনমশি। নকন্তু আইিটি করার দিয়ে র্েটা
েৎপর নেয়লি, েেটা েৎপর নেয়লি িা আইিটির পনরপালয়ির দিয়ে। ফয়ল আইি অমািু কয়র িূ ুিেম দশোর িা থ্াকার পরও িেয়রর পর িের
োনলকাভুক্ত দকাম্পানির পনরোলয়কর পয়দ রয়েয়েি অয়িয়ক।
নিএসইনসর পু িেেঠিে কনমশি এয়স দসসি আইি অমািুকারী পনরোলকয়দর নিরুয়দ্ধ িেুি কয়র িুিস্থা নিয়ে শুরু কয়রয়ে। এ জিু িূ ুিেম দশোর
ধারয়ণর শেে িা মািা ২২ দকাম্পানির ৬১ পনরোলকয়ক আলটিয়মটাম দদওো হয়েয়ে। ৪৫ নদয়ির ময়ধু এই ৬১ পনরোলকয়ক িূ ুিেম দশোর ধারয়ণর শেে
পনরপালয়ির সমেসীমা দিুঁয়ধ দদওো হে। অিুথ্াে এসি পনরোলকয়ক পদ অপসারয়ণর েয়োজিীে উয়দুাে দিওো হয়ি িয়ল নিএসইনস সূ য়ে জািা
দেয়ে। েে িৃ হস্পনেিার এ–সাংক্রান্ত নেঠি পাঠায়িা হয়েয়ে। এখি পনরোলক পয়দ থ্াকয়ে হয়ল এসি পনরোলকয়ক হে িেুি কয়র দশোর নকিয়ে হয়ি
িেয়ো পদ োড়য়ে হয়ি।
জািয়ে োইয়ল নিএসইনসর দেোরমুাি অধুাপক নশিলী রুিাইোে উল ইসলাম েথ্ম আয়লায়ক িয়লি, ‘অয়িক িের ধয়র আইি অমািু কয়র র্াুঁরা
পনরোলক পয়দ রয়েয়েি োুঁয়দর নিষয়ে আইি অিু র্ােী কয়ঠার পদয়িপ গ্রহয়ণর অাংশ নহয়সয়ি এ উয়দুাে দিওো হয়েয়ে। আমরা োই দশোরিাজায়র
আইয়ির শাসি েনেষ্ঠা করয়ে।’
নিএসইনস সূ য়ে জািা দেয়ে, দর্ ২২ দকাম্পানির পনরোলকয়ক দিাটিশ দদওো হয়েয়ে োর ময়ধু দিনশর ভােই নিমা খায়ের দকাম্পানি। দকাম্পানিগুয়লা
হয়লা এনশো ইিসু ুয়রন্স, িাাংলায়দশ দজিায়রল ইিসু ুয়রন্স, কনন্টয়িন্টাল ইিসু ুয়রন্স, দ্যলানমো কটি, ইস্টািে ইিসু ুয়রন্স, এনক্সম িুাাংক, ইমাম িাটি,
ইিয়টক নলনময়টে, কণেফুলী ইিসু ুয়রন্স, দক অুাে নকউ, দম িা লাইফ ইিসু ুয়রন্স, মায়কে ন্টাইল ইিসু ুয়রন্স, োইম ইসলামী লাইফ ইিসু ুয়রন্স, েয়গ্রনসভ
লাইফ ইিসু ুয়রন্স, েভােী ইিসু ুয়রন্স, ইউিাইয়টে এোর, ফু–ওোাং নসরানমক, পূ রিী দজিায়রল ইিসু ুয়রন্স, স্টুাোেে ইিসু ুয়রন্স, ওোটা দকনমকুালস,
িাাংলায়দশ িুাশিাল ইিসু ুয়রন্স ও পুারামাউন্ট ইিসু ুয়রন্স।
২০১১ সায়ল িূ ুিেম দশোর ধারণ–সাংক্রান্ত দর্ আইি করা হয়েনেল, দসখায়ি িলা হয়েনেল োনলকাভুক্ত দকাম্পানির পনরোলক পয়দ থ্াকয়ে হয়ল ওই
দকাম্পানির িূ ুিেম ২ শোাংশ দশোর থ্াকা িাধুোমূ লক। আর উয়দুাক্তা–পনরোলকয়দর হায়ে সি সমে সনিনলেভায়ি ওই দকাম্পানির ৩০ শোাংশ
দশোর থ্াকয়ে হয়ি।
https://www.prothomalo.com/economy/article/1667207/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A
6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A
6%B0-%E0%A7%A8%E0%A7%A8%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8
%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A7%AC%E0%A7%A7%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%95
%E0%A7%87%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A6%BE
%E0%A6%AE

েুুঁ সজবাজাবর কাবোটাকা সবসনবয়াবে আরও ছাড়
অেদনশেে আয়ের টাকা পুুঁ নজিাজায়র নিনিয়োয়ের দর্ সু য়র্াে দদওো হয়েনেল এিায়রর িায়জট েস্তায়ি, ো আরও নশনথ্ল করা হয়েয়ে। আোমী অথ্িেেয়রর
িায়জট েস্তায়ি নিনিয়োয়ের টাকা নেি িের িাজায়র ধয়র রাখার (লক-ইি) শেে দদওো হয়েনেল। দ্যই িের কনময়ে এখি শুধু এক িের করা হয়েয়ে। আজ

দসামিার অথ্েনিল ২০২০ পাস হওোর সমে ো নশনথ্ল করা হে।
িায়জট েস্তায়ি দকায়িা জনরমািা োড়া শুধু ১০ শোাংশ কর নদয়ে অেদনশেে আে তিধ করার সু য়র্াে েস্তাি দদি অথ্েমন্ত্রী। অথ্েিীনের মূ লধারাে অয়থ্ের
েিাহ িৃ নদ্ধর স্বায়থ্ের কথ্া িয়ল অথ্েমন্ত্রী েস্তািটি নদয়েনেয়লি।
সঞ্চেপে, দশোর, িে িা অিু দকায়িা নসনকউনরটিয়জর দিয়েও একই সু য়র্াে রাখা হে। িলা হে, অবিধভায়ি অনজেে অথ্ে এসি খায়ে নিনিয়োে করয়ল
জােীে রাজস্ব দিােে (এিনিআর) িা সরকায়রর অিু দকায়িা দপ্তর টাকার উৎস জািয়ে োইয়ি িা।
পুুঁ নজিাজায়র নিনিয়োয়ের দিয়ে শুধু শেে নেল নেি িের ধয়র রাখার। ঢাকা স্টক এক্সয়েঞ্জ (নেএসই) ও েট্টগ্রাম স্টক এক্সয়েঞ্জ (নসএসই) এমিনক নিেন্ত্রক
সাংস্থা িালায়দশ নসনকউনরটিজ অুাে এক্সয়েঞ্জ কনমশিও (নিএসইনস) লক-ইয়ির শেে পু য়রাপু নর েুয়ল দদওোর দানি জানিয়ে আসনেল।
কাল মঙ্গলিার িায়জট পাস হওোর কথ্া রয়েয়ে। ১ জু লাই িু ধিার দথ্য়ক িেুি িায়জট কার্েকর হয়ি।
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