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ওষুধ ব্যব্সা ব্ন্ধে ইজিএম ডেন্ধেন্ধে গ্ল্যান্ধসাজিথক্ল্যাইন 
 

প ুঁজিবািারে তাজিকাভ ক্ত বহুিাজতক ককাম্পাজি গ্ল্যারসাজিথক্ল্যাইি ওষ রেে বযবসা বরেে জসদ্ধান্ত জিরেরে। 
ককাম্পাজিটি কেোের াল্ডােরেে সম্মজত জিরত আগামী ১৪ অরটাবে সকাি ১১টাে ইজিএম কেরব। ইজিএরমে 
স্থাি পেবজতি রত িািারিা  রব। এে িিয কেকর্ি  কর্ট জিেিােণ  রেরে আগামী ১৯ কসরেম্বে।এে আরগ সংবাে 
সরম্মিরি ওষ ে ফ্যাটজে বরেে ক াষণা জেরেজেি ককাম্পাজিটি। ওই সমে িািারিা  ে, ককাম্পাজিে পজেচািিা 
পষিে বাজণজিযক ঝ ুঁ জকরত থাকা তারেে ফ্ামিাজসউটিকযাি জবিরিস ইউজিরটে উত্পােি ও বাজণজিযক কার্িক্রম 
বরেে প্রস্তাব করেরে। তরব জিএসরক বাংিারেে তারেে কিজিউমাে ক িথরকোে বযবসা চাজিরে র্ারব।  
 http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-08-29/168909/ 
 

৬৬৬১ জব্জনন্ধ াগোরীর ৮ ব্েন্ধরর সুদ মওকুফ েন্ধরন্ধে আইজসজব্ েযাজিটাল 

আইজসজব ইিরভষ্টসি স্কীরমে আওতাে পজেচাজিত ক্ষজতগ্রস্ত জবজিরোগকােীরেে েতভাগ স ে মওকুফ্ করেরে 
আইজসজব কযাজপটাি মযারিিরমন্ট জিজমরটর্। ২০১১ সারিে ১ িাি োজে কথরক ৩১ মাচি  ২০১৮ পর্িন্ত অথিাৎ ৮ 
বেরেে এই সমরেে মরেয সম্পে  াটজতর্ ক্ত জবজিরোগ জ সাবগুরিাে স রেে সরবিাচ্চ ১০০ েতাংে পর্িন্ত মওকুফ্ 
কো  রেরে। আইজসজব কযাজপটাি মযারিিরমরন্টে প্রোি কার্িািে, চট্টগ্রাম োখা, োিো ী, খ িিা, জসরিট, 
বগুড়া, বজেোি োখা, উত্তো ও গািীপ ে োখাে ক্ষজতগ্রস্ত জবজিরোগকােীরেে তাজিকা প্রকাে কো  রেরে 
র্াো এই স ে মওকুরফ্ে আওতাে েরেরেি। প্রজতষ্ঠািটিে সাোরেরে জবজভন্ন োখাে কমাট ৬  ািাে ৬৬১ িি 
জবজিরোগকােী এই স জবো কপরেরে। ইজতমরেয তারেে অযাকাউন্ট িম্বে, িাম, কর্ পজেমাণ অথি মওকুফ্ কো 
 রেরে তাে পজেমাণ এবং র্াউি কপরমরন্টে পজেমাণ উরেখ করে তাজিকা প্রকাে করেরে আইজসজব 
কযাজপটাি।http://www.sharebazarnews.com/archives/106933 

৭ সপ্তান্ধের সন্ধব্বান্ধে জ্বালাজন ডেন্ধলর দাম 
 

আন্তিি াজতক বািারে অপজেরোজেত জ্বািাজি কতরিে োম কবরড়রে। সবিরেষ কার্িজেবরস জ্বািাজি পণযটিে োম 
কবরড় সাত সপ্তার ে মরেয সরবিারচ্চ কপ ুঁরেরে। মিূত চীরিে পজেরোেি ককন্দ্রগুরিাে বাড়জত চাজ ো ও এে 
জবপেীরত অগিািাইরিেি অব েয কপররাজিোম এসরপাটিি ং কাজিিভ ক্ত (ওরপক) কেেগুরিাে উরত্তািি সীজমত 
থাকাে খবরে এজেি জ্বািাজি পণযটিে বািারে চাঙ্গাভাব কেখা জেরেরে বরি িািাি জবরেষকো। সবিরেষ 
কার্িজেবরস র্ ক্তোরেে বািারে কেন্ট ক্র রর্ে োম আরগে জেরিে ত িিাে েেজমক ৫৯ েতাংে কবরড়রে। জেি 
কেরষ ভজবষযরত সেবো  চ জক্তরত প্রজত বযারেি কেন্ট ক্র র্ জবজক্র  ে ৭৬ র্িাে ৬৬ কসরন্ট, র্া আরগে 
জেরিে ত িিাে ৪৫ কসন্ট কবজে। সাত সপ্তার ে মরেয এটাই জ্বািাজি পণযটিে সরবিাচ্চ োম।ে বাইরেে বািারেও 
সবিরেষ কার্িজেবরস অপজেরোজেত জ্বািাজি কতরিে োরম চাঙ্গাভাব কেখা কগরে। এজেি ে বাইরে ক্র র্ অরেরিে 
োম আরগে জেরিে ত িিাে েেজমক ৩৬ েতাংে কবরড়রে। জেি কেরষ ভজবষযরত সেবো  চ জক্তরত প্রজত 
বযারেি ক্র র্ অরেি জবজক্র  ে ৭৫ র্িাে ৫৬ কসরন্ট, র্া আরগে জেরিে ত িিাে বযারেিপ্রজত ২৭ কসন্ট 
কবজে।চীরিে পজেরোেি ককন্দ্রগুরিাে জ্বািাজি কতরিে চাজ ো আরগে ত িিাে কবরড়রে। ফ্রি কেেটি 
অপজেরোজেত জ্বািাজি কতি আমোজি বাড়ারব। এ কােরণ আন্তিি াজতক বািারে কবচারকিা কবরড় জগরে 
অপজেরোজেত জ্বািাজি কতরিে োমও চাঙ্গা থাকরব। অিযজেরক চিজত বেরেে ি িাইরে ওরপকভ ক্ত কেেগুরিাে 

http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-08-29/168909/
http://www.sharebazarnews.com/archives/106933
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অপজেরোজেত জ্বািাজি কতি উরত্তািরি প্রবজৃদ্ধে গজত ত িিামূিক েথ  রে এরসরে। আন্তিি াজতক বািারে 
অপজেরোজেত জ্বািাজি কতরিে সাম্প্রজতক মূিযবৃজদ্ধে কপেরি এটাও বড় একটি কােণ।ভূোিনিজতক কােরণ 
আন্তিি াজতক বািারে আরগ কথরকই অপজেরোজেত জ্বািাজি কতরিে োম ত িিামূিক চাঙ্গা েরেরে। এখি চীরি 
চাজ ো কবরড় র্াওো ও ওরপকভ ক্ত কেেগুরিাে উরত্তািি সীজমত থাকাে খবে েী িরমোরে জ্বািাজি পণযটিে োম 
বাড়জত োখরত প্রভাবক জ রসরব কাি কেরত পারে। http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-08-
29/168820 
 
োরখানা স্থানান্তন্ধরর োি ডেষ ে জন  

অথব সংেন্ধট জব্জে ওন্ধ জডং 
 

বাংিারেে ওরেজল্ডং ইরিকররার্স জিজমরটরর্ে (জবজর্ ওরেজল্ডং) চট্টগ্রামস্থ কােখািা ঢাকাে োমোইরে 
স্থািান্তরেে কাি শুরু  ে গত বেরেে কসরেম্বরে। ৬ কথরক ১২ মারসে মরেয কােখািা স্থািান্তে করে 
উৎপােি চাি ে কথা জেি। চট্টগ্রাম ককাম্পাজিটিে সব র্ন্ত্রপাজত এেই মরেয ঢাকাে স্থািান্তে কো  রেরে। 
জকন্তু িগে অথি সংকরটে কােরণ কােখািাে কবেজকে  প্ররোিিীে স্থাপিা জিমিারণে কাি আটরক আরে। তরব 
জেগজগেই  ককাম্পাজিে ত জবরি বীমা বাবে জকে  অথি আসাে কথা। এ অথি  ারত কপরিই জিমিাণকাি কেষ 
করে কােখািা চাি  কো সম্ভব  রব ।রিাকসাি ও ঋণ পজেরোরে বযথিতাে একটি ে ষ্টচরক্র আটরক জগরেজেি 
ওরেজল্ডং ইরিকররার্ ের্ ও ইন্ডাজিোি গযাস উৎপােক জবজর্ ওরেজল্ডং। বযাংরকে ঋণ পজেরোে িা কোে 
ককন্দ্রীে বযাংরকে কক্রজর্ট ইিফ্েরমেি ব যরোরত (জসআইজব) ঋণরখিাজপ জ রসরব ককাম্পাজিটিে িাম উরে 
আরস। এ কােরণ অিয ককারিা বযাংরকে কাে কথরকও ঋণ পাজিি িা তাো।একসমে কাুঁচামাি আমোজি 
কেরিও বযাংরকে সমথিি িা পাওোে একপর্িারে স্থািীে আমোজিকােকরেে কাে কথরক উচ্চমূরিয কাুঁচামাি 
জকরি উৎপােি কার্িক্রম পজেচািিা কেজেি জবজর্ ওরেজল্ডং। এরত বেরেে পে বেে প্রজতরর্াগীরেে কারে 
বািাে  াজেরে ২০১৫ সারি এরস কিাকসারি পরড় তাো।রিাকসারিে কােরণ ে ই বেে েরে কেোের াল্ডােরেে 
ককারিা িভযাংে কেেজি জবজর্ ওরেজল্ডং। সবিরেষ ২০১৭ সারিে ৩০ ি ি সমাপ্ত জ সাব বেরে ককাম্পাজিটিে 
কেোেপ্রজত আে  রেরে (ইজপএস) ১ টাকা ৯৫ পেসা। আরিাচয সমরে ককাম্পাজিটিে এিএজভজপএস  রেরে 
১২ টাকা ৪ পেসা। এে আরগ ২০১৬ সারিে ৩০ ি ি সমাপ্ত জ সাব বেরে ১৮ মারস জবজর্ ওরেজল্ডংরেে 
কেোেপ্রজত কিাকসাি  ে ৩ টাকা ৫০ পেসা। কস সমে ককাম্পাজিে কেোেপ্রজত জিট সম্পেমূিয 
(এিএজভজপএস) জেি ১২ টাকা ৮৭ পেসা।http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-08-29/168845 
 
Firms show inflated earnings figures during IPOs 

Profits jump before listing, fall afterwards 
The earnings of 19 out of the 21 textile companies that got listed on the Dhaka bourse 
between 2010 and 2015 have fallen sharply from the level shown during the initial public 
offerings.What is more, four of these companies have become junk because of their poor 
performance and failure to pay dividends to shareholders.The scenario is more or less the 
same for companies that went public in the five years to 2015.During the period, 67 
companies were listed. Of them, the earnings of 48 went lower compared to the prelisting 
level, according to the latest data of the firms available on the DSE website.Only 17 were 
able to make higher earnings per share (EPS) last year compared to the year of the listing. 

http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-08-29/168820
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-08-29/168820
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-08-29/168845
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The earnings of one firm remained unchanged while data about one company were not 
available.Ten companies were downgraded to the junk shares category while three closed 
operations.The promoters also go for IPOs when they feel the necessity of raising capital to 
save themselves from bank loans, The companies that got listed between 2011 and 2016 
used 31 percent of their IPO proceedings for clearing bank loans, according to data of the 
Bangladesh Securities and Exchange Commission.The companies that became junk stocks 
following their public listing between 2010 and 2015 are: United Airways, Padma Life 
Insurance, Sun Life Insurance, Familytex, Fareast Finance, Emerald Oil, Khulna Printing, Tung 
Hai Knitting, Shurwid Industries and C&A Textile. 

https://www.thedailystar.net/news/business/profits-jump-listing-fall-afterwards-1626022 

জিএফএস ডেে োজ ংন্ধ র ডলনন্ধদন শুরু ৯ ডসন্ধেম্বর   

সম্প্রজত প্রাথজমক গণপ্রস্তাব (আইজপও) সম্পন্ন কো জভএফ্এস কের্ র্াইংরেে কিিরেি আগামী ৯ কসেম্বে, 
কোববাে শুরু  রব। ওইজেি ককাম্পাজিটি প ুঁজিবািারে ‘এি’ কযাটাগজেরত কিিরেি শুরু কেরব। সম্পে 
প িমূিিযােি বাে জেরে ২০১৭ সারিে ৩০ ি ি ককাম্পাজিটিে কেোেপ্রজত জিট সম্পেমূিয (এিএজভজপএস) 
োুঁড়াে ১৯ টাকা ৯০ পেসা। বাজষিক কেোেপ্রজত আরেে ভাজেত গড় ২ টাকা ২ পেসা। ২০১২ সারি 
বাজণজিযক কার্িক্রম শুরু করে জভএফ্এস কের্ র্াজেং জিজমরটর্। তাো মূিত েফ্তাজিম খী ততজে কপাোক 
খারতে িিয কসিাইে স তা েঙ করে থারক। ককাম্পাজিটিে কােখািা গািীপ রে আে জিবজেত কার্িািে 
োিোিীে বাজেোো জর্ওএইচএরস।http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-08-29/168911 

 

https://www.thedailystar.net/news/business/profits-jump-listing-fall-afterwards-1626022
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-08-29/168911

