দৈনিক সংবাৈ সংক্ষেপ
বু র্বাি ১০ই িািু য়ানি ২০১৮ ইং

, ২০১৫ ইং
নিক্ষেন্স ফার্স্ট শনিয়াহ ইউনিট ফাক্ষেি খসড়া প্রক্ষেক্টাস অিু ক্ষ াৈি
নিক্ষেন্স ফার্স্ট শনিয়াহ ইউনিট ফাক্ষেি খসড়া প্রসক্ষপক্টাস অিুক্ষ াৈি কক্ষিক্ষে পুুঁ নিবািাি নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাক্ষৈশ নসনকউনিটিি
অযাে এক্সক্ষেঞ্জ কন শি (নবএসইনস)। গতকাল ৬২৩ত কন শি সভা শশক্ষে নিবটাহী পনিোলক ও ু খপাত্র সাইফু ি িহ াি স্বােনিত
এক সংবাৈ নবজ্ঞনিক্ষত নবএসইনস এ তথ্য শৈয়।শবক্ষ য়ানৈ এ ফাক্ষেি উক্ষযাক্তা ও সম্পৈ ব্যবস্থাপক নিক্ষেন্স অযাক্ষসট ম্যাক্ষিিক্ষ ন্ট
শকাম্পানি নলন ক্ষটে। ট্রানর্স্ ও কার্স্নেয়াি নহক্ষসক্ষব কাি কিক্ষব ইিক্ষভর্স্ক্ষ ন্ট কিক্ষপাক্ষিশি অব বাংলাক্ষৈশ (আইনসনব)। ন উেুয়াল
ফােটিি প্রাথন ক লেয াত্রা নির্টািণ কিা হক্ষয়ক্ষে ১০ শকাটি টাকা। http://bonikbarta.net
নব’ কযাটাগনিক্ষত আনিি পাইপস
সবটক্ষশে নহসাব বেক্ষি ৫ শতাংশ র্স্ক লভযাংশ নবতিণ সম্পন্ন কিায় র্স্ক এক্সক্ষেক্ষঞ্জ ‘শিে’ শথক্ষক ‘নব’ কযাটাগনিক্ষত উন্নীত হক্ষয়ক্ষে
আনিি পাইপস নলন ক্ষটে। ঢাকা র্স্ক এক্সক্ষেঞ্জ (নেএসই) সূ ক্ষত্র এ তথ্য িািা শগক্ষে।কযাটাগনি পনিবতট ক্ষিি কািক্ষণ ৩০ কার্টনৈবস
এ শকাম্পানিি শশয়াক্ষিি নবপিীক্ষত শকাক্ষিা ানিটি ঋণ সু নবর্া পাক্ষবি িা নবনিক্ষয়াগকািীিা। ১০ িািু য়ানি শথক্ষক ‘নব’ কযাটাগনিক্ষত এ
শকাম্পানিি শলিক্ষৈি শুরু হক্ষব।৩০ িু ি স াি ২০১৭ নহসাব বেক্ষিি নিিীনেত আনথটক প্রনতক্ষবৈি অিু সাক্ষি, এক বেক্ষি শকাম্পানিটিি
শশয়ািপ্রনত আয় (ইনপএস) হক্ষয়ক্ষে ৫৭ পয়সা। ৩০ িু ি শকাম্পানিি শশয়ািপ্রনত নিট ৈায় (ঋণাত্মক এিএনভনপএস) ৈাুঁড়ায় ৫৩ টাকা
৭১ পয়সায়।এনৈক্ষক েলনত নহসাব বেক্ষিি প্রথ প্রানিক্ষক (িু লাই-শসক্ষেম্বি) ১১ পয়সা ইনপএস শৈনখক্ষয়ক্ষে আনিি পাইপস। আক্ষগি
বেি একই স ক্ষয় তা নেল ১৪ পয়সা। ৩০ শসক্ষেম্বি এি ঋণাত্মক এিএনভনপএস ৈাুঁড়ায় ৫৩ টাকা ৫৯
পয়সায়।http://bonikbarta.net
শকন্দ্রীয় ব্যাংক্ষকি াধ্যক্ষ সিকানি নসনকউনিটিি পু িঃিক্ষয়ি উক্ষযাগ
সিকানি নসনকউনিটিক্ষিি নিক্ষেম্পশি শপ্রাফাইল ভািসাম্যপূ ণট কিা ও শট্রিানি বক্ষেি সংখ্যা ক াক্ষিাি লক্ষেয নবক্ষেি নবনভন্ন শৈক্ষশি
ক্ষতা বাংলাক্ষৈক্ষশও সিকানি নসনকউনিটিি পু িঃিক্ষয়ি উক্ষযাগ শিয়া হক্ষয়ক্ষে। সিকাক্ষিি পক্ষে বাংলাক্ষৈশ ব্যাংক এ কার্টি
পনিোলিা কিক্ষব। অথট ন্ত্রণালক্ষয়ি অথট নবভাগ সম্প্রনত এ ব্যাপাক্ষি অিুক্ষ াৈি নৈক্ষয়ক্ষে। পাশাপানশ অথট নবভাগ এ-সংিাি একটি
িীনত ালাও প্রণয়ি কক্ষিক্ষে। এ িীনত ালা শ ক্ষিই সিকানি নসনকউনিটিি পু িঃিয় কার্টি

পনিোলিা কিক্ষব শকন্দ্রীয়

ব্যাংক।িীনত ালায় বলা হক্ষয়ক্ষে, অথট নবভাক্ষগি নির্টানিত অকশি কযাক্ষলোি অিু র্ায়ী নিভাসট অকশি অথবা ওভাি য কাউন্টাক্ষিি
(ওটিনস) পদ্ধনতক্ষত ১ লাখ টাকা বা এি গুনণতক অংক্ষকি অনভনহত ূক্ষে শট্রিানি নবল বা বক্ষেি পু িঃিয় কিা হক্ষব। বাংলাক্ষৈশ
ব্যাংক্ষক েলনত নহসাব িক্ষয়ক্ষে, এ ি সব ব্যাংক বা আনথটক প্রনতষ্ঠাি সিাসনি এ কার্টিক্ষ অংশগ্রহণ কিক্ষত পািক্ষব। এ িনক আবাসী
বা অিাবাসী ব্যনক্ত ও অন্যান্য প্রনতষ্ঠাি, র্াক্ষৈি শকন্দ্রীয় ব্যাংক্ষক েলনত নহসাব শিই, তািাও এ কার্টিক্ষ অংশ নিক্ষত পািক্ষব। তক্ষব
এক্ষেক্ষত্র তাক্ষৈি এ ি ব্যাংক বা আনথটক প্রনতষ্ঠািক্ষক াধ্য নহক্ষসক্ষব ব্যবহাি কিক্ষত হক্ষব, র্াক্ষৈি বাংলাক্ষৈশ ব্যাংক্ষক েলনত নহসাব
িক্ষয়ক্ষে।http://bonikbarta.net

২৪ ঘণ্টা পি শবিাক্ষপাক্ষল আ ৈানি-িফতানি োলু
একনৈি বন্ধ থাকাি পি গতকাল সকাল শথক্ষক শবিাক্ষপাল-শপট্রাক্ষপাল স্থলবন্দি নৈক্ষয় আ ৈানি-িফতানি পু িিায় শুরু হক্ষয়ক্ষে।
ভািক্ষতি শপট্রাক্ষপাল নসঅযােএফ এক্ষিন্ট ও কার্স্ ক্ষসি ক্ষধ্য নবক্ষিাক্ষর্ি কািক্ষণ শসা বাি সািানৈি এ পক্ষথ আ ৈানি-িফতানি বন্ধ
নেল।এনৈক্ষক আ ৈানি-িফতানি শুরু হওয়ায় শবিাক্ষপাল স্থলবন্দক্ষি ক টোঞ্চে নফিক্ষলও শবিাক্ষপাল শেকক্ষপার্স্ শথক্ষক বন্দি পর্টি
এলাকায় শবক্ষড়ক্ষে র্ািিট। এক্ষত আ ৈানিকৃত পণ্যবাহী ট্রাক্ষকি ৈীঘট লাইি পক্ষড় র্ায়। ওপাক্ষিি শপট্রাক্ষপাক্ষল অিত ২০ হািাি ট্রাক
শবিাক্ষপাক্ষল প্রক্ষবক্ষশি অক্ষপোয় িক্ষয়ক্ষে।শপট্রাক্ষপাল নিয়ানিং এক্ষিন্ট র্স্াফ ওক্ষয়লক্ষফয়াি অযাক্ষসানসক্ষয়শক্ষিি সার্ািণ সম্পাৈক
কানতট ক েিবতী িািাি, শপট্রাক্ষপাল কার্স্ স অনফক্ষসি ক টকতট া-ক টোিীক্ষৈি িািা হয়িানিি প্রনতবাক্ষৈ শসা বাি সকাল শথক্ষক
আ ৈানি-িফতানি বন্ধ িাখা হয়। ওইনৈি িাক্ষত প্রশাসক্ষিি সক্ষে দবঠক্ষক নসঅযােএফ এক্ষিন্টক্ষৈি ৈানব শ ক্ষি শিয়ায় আ িা গতকাল
সকাল শথক্ষক আ ৈানি-িফতানি কার্টি শফি শুরু কক্ষিনে।http://bonikbarta.net
প্রাকৃনতক দুক্ষর্টাক্ষগ র্ুক্তিাক্ষেি েনত ৩১ হািাি শকাটি েলাি
ব্যবসা-বানণিয ও অন্যান্য শেক্ষত্র গত বেিটি নেল র্ু ক্তিােসহ প্রর্াি অথটিীনতি শৈশগুক্ষলাি িন্য ইনতবােক একটি বেি। নকন্তু
প্রাকৃনতক দুক্ষর্টাক্ষগি কািক্ষণ শস সাফে একটি বড় প্রক্ষেি ু ক্ষখ পক্ষড়ক্ষে। শগল বেক্ষি নতিটি শনক্তশালী হানিক্ষকি, ৈাবািল, নশলাবৃ নি,
বন্যা, টক্ষিটক্ষো, খিাসহ নবনভন্ন প্রাকৃনতক দুক্ষর্টাক্ষগ র্ু ক্তিাক্ষেি েনত হক্ষয়ক্ষে ৩০ হািাি ৬০০ শকাটি েলাি; র্া ইউক্ষিাপীয় শৈশ
শেি াক্ষকট ি বানেটক নিনেনপি স াি। র্ু ক্তিাক্ষেি িাতীয় সা ু নিক ও পনিক্ষবশ প্রশাসি-ন্যাশিাল ওক্ষশনিক অযাে অযাট সক্ষফনিক
অযােন নিক্ষেশি (এিওএএ) শসা বাি এ আশঙ্কািিক তথ্যগুক্ষলা সা ক্ষি নিক্ষয় আক্ষস। খবি টাই ও ইউএসএ টুক্ষে।২০১৭ সাক্ষল
র্ু ক্তিাে অিত ১৬টি বড় প্রাকৃনতক দুক্ষর্টাক্ষগি ুক্ষখা ু নখ হক্ষয়ক্ষে। প্রনতটি দুক্ষর্টাক্ষগই অিত ১০০ শকাটি েলাক্ষিি শবনশ সম্পক্ষৈি
েয়েনত হক্ষয়ক্ষে। এক বেক্ষি দুক্ষর্টাক্ষগি সংখ্যাি নৈক শথক্ষক ২০১১ সাক্ষলি স াি হক্ষলও েয়েনতি নৈক শথক্ষক অতীক্ষতি শিকেট
শভক্ষে নৈক্ষয়ক্ষে। প্রাকৃনতক দুক্ষর্টাক্ষগ শিকেট েনত হক্ষয়নেল ২০০৫ সাক্ষল। িিট েনিউ বু ক্ষশি স য়কাক্ষল হানিক্ষকি, ঘূ নণটঝড়সহ শবশ
কক্ষয়কটি প্রাকৃনতক দুক্ষর্টাক্ষগি কািক্ষণ শৈশটিি েনত হক্ষয়নেল ২১ হািাি ৫০০ শকাটি েলাি। গত বেি এ ব্যক্ষয়ি পনি াণ শবক্ষড় ৈাুঁড়ায়
৩০ হািাি ৬০০ শকাটি েলাি।http://bonikbarta.net
স্যা সাংক্ষয়ি ু িাফায় িতুি শিকেট
ৈনেণ শকানিয়ানভনিক স্যা সাং ইক্ষলকট্রনিকস িানিক্ষয়ক্ষে, অক্ষক্টাবি-নেক্ষসম্বি প্রানিক্ষক তাক্ষৈি পনিোলি ু িাফা শিকেট ৬৪ শতাংশ
শবক্ষড়ক্ষে। শসন কোক্টি খাক্ষত িকবার্স্াি ব্যবসাি সু বাক্ষৈ গত বেি এ র্াবত্কাক্ষলি ক্ষধ্য সক্ষবটাচ্চ বানেটক পনিোলি আয় ও নবনিি
শৈখা শপক্ষয়ক্ষে শকাম্পানিটি। খবি এনপ ও নসিহুয়া।http://bonikbarta.net
পুুঁ নিবািাি নিম্ন ু খী
টািা োি কার্টনৈবস র্ক্ষি ক ক্ষে পুুঁ নিবািাক্ষিি ূ েসূ েক ও শলিক্ষৈি। শসই সক্ষে ক ক্ষে শবনশি ভাগ কম্পানিি শশয়াি ৈা । আি
প্রানতষ্ঠানিক নবনিক্ষয়াগকািীি অংশগ্রহণ তুলিা ূ লক ক হওয়ায় নিম্ন ু খী হক্ষয়ক্ষে বািাি। সিাক্ষহি তৃতীয় কার্টনৈবস গতকাল
েলবাি শৈক্ষশি দুই পুুঁ নিবািাি নেএসই ও নসএসই সূ েক ও শলিক্ষৈি কক্ষ ক্ষে। আক্ষগি নৈিও দুই বািাক্ষিই সূ েক কক্ষ নেল। তক্ষব
নেএসইক্ষত সূ েক ও শলিক্ষৈি নিম্ন ু খী থাকক্ষলও নসএসইক্ষত শলিক্ষৈি শবক্ষড়নেল।http://www.kalerkantho.com

