দৈনিক সংবাৈ সংক্ষেপ
রনববার ১১ই কফব্রুয়ানর ২০১৮ ইং

, ২০১৫ ইং
নিএসইর পর্ষক্ষৈ চীিা কিক্ষসার্টষয়াক্ষের প্রস্তাব গৃ হীত
ককৌশলগত অংশীৈার নহক্ষসক্ষব কশর্ পর্ষন্ত চীক্ষির কশিক্ষেি ও সাংহাই স্টক এক্সক্ষচক্ষের কর্ৌথ কিক্ষসার্টষয়াক্ষের প্রস্তাব গ্রহণ কক্ষরক্ষে
ঢাকা স্টক এক্সক্ষচক্ষের (নিএসই) পনরচালিা পর্ষৈ। গতকাল পনরচালিা পর্ষক্ষৈর সভায় চীিাক্ষৈর ককৌশলগত নবনিক্ষয়াগ গ্রহক্ষণর চূড়ান্ত
নসদ্ধান্ত কিয় স্টক এক্সক্ষচের্ট। কেষকতষ ারা জানিক্ষয়ক্ষেি, দ্রুতই তা বাংলাক্ষৈশ নসনকউনরর্টজ অযান্ড এক্সক্ষচে কনেশক্ষির (নবএসইনস)
অিুক্ষোৈক্ষির জন্য পাঠাক্ষিা হক্ষব। এর আক্ষগ গত েঙ্গলবার ককৌশলগত নবনিক্ষয়াগকারীক্ষৈর প্রস্তাব সংবনলত কেন্ডার বক্স উক্ষমাচি কক্ষর
নিএসই। কসখাক্ষি কৈখা র্ায়, প্রায় ১ হাজার ককার্ট োকায় কৈক্ষশর প্রধাি স্টক এক্সক্ষচের্টর এক-চতুথষাংশ কশয়ার নকিক্ষত চায় কশিক্ষেি
ও সাংহাই স্টক এক্সক্ষচক্ষের কর্ৌথ কিক্ষসার্টষয়াে। ককৌশলগত নবনিক্ষয়াগকারী নহসাক্ষব নিএসইর প্রনত কশয়াক্ষরর জন্য তারা ৈরপ্রস্তাব কক্ষর
২২ োকা। এ নহসাক্ষব তারা নিএসইর ১৮০ ককার্ট কশয়াক্ষরর এক-চতুথষাংশ বা ৪৫ ককার্ট কশয়াক্ষরর জন্য প্রায় হাজার ককার্ট োকা নবনিক্ষয়াগ
করক্ষব। পর্ষক্ষৈ তাক্ষৈর একজি পনরচালক রাখার প্রস্তাব রক্ষয়ক্ষে। প্রস্তাব অিুসাক্ষর, ককৌশলগত অংশীৈার হক্ষত পারক্ষল এ নবনিক্ষয়াগকারীরা
১০ বের নিএসইক্ষক প্রর্ু নি ও ককৌশলগত সহায়তা কৈক্ষব, র্ার আনথষক েূ ল্য উক্ষেখ করা হক্ষয়ক্ষে ৩ ককার্ট ৭০ লাখ িলার।
http://bonikbarta.net
েু ন্নু নসরানেক্ষকর ৈর কবক্ষড়ক্ষে ১৬%৭৭.
ঢাকা স্টক এক্সক্ষচক্ষে (নিএসই) গত সপ্তাক্ষহ েুন্নু নসরানেক ইন্ডানিজ নলনেক্ষেক্ষির কশয়ারৈর ১৬ ৈশনেক ৭৭ শতাংশ কবক্ষড়ক্ষে। এক্ষত
ৈরবৃ নদ্ধর তানলকায় দুই িম্বক্ষর উক্ষঠ আক্ষস ‘এ’ কযাোগনরভুি নসরানেক ককাম্পানির্ট। সপ্তাহজু ক্ষড় এ ককাম্পানির ৪৫ ককার্ট ৩১ লাখ ৭০
হাজার ককার্ট োকার কশয়ার হাতবৈল হয়। বাজার পর্ষক্ষবেক্ষণ কৈখা কগক্ষে, জািু য়ানরর নিতীয়াধষ কথক্ষকই ঊর্ধ্ষেু খী রক্ষয়ক্ষে েুন্নু
নসরানেকক্ষসর কশয়ারৈর। ১৮ জািু য়ানর ককাম্পানির্টর কশয়ারৈর নেল ৭০ োকার নিক্ষচ। সপ্তাক্ষহর কশর্ কার্ষনৈবক্ষস তা ১২৪ োকা ৫০
পয়সায় উন্নীত হয়। এনৈক্ষক সবষক্ষশর্ নহসাব বেক্ষরর লভযাংশ নবতরণ সম্পন্ন করায় স্টক এক্সক্ষচক্ষে ‘নব’ কথক্ষক ‘এ’ কযাোগনরক্ষত উন্নীত
হক্ষয়ক্ষে েু ন্নু নসরানেক। কযাোগনর পনরবতষ ক্ষির কারক্ষণ ৩০ কার্ষনৈবস এ ককাম্পানির কশয়াক্ষরর নবপরীক্ষত ককাক্ষিা োনজষি ঋণ সু নবধা পাক্ষবি
িা নবনিক্ষয়াগকারীরা। ৩০ জু ি সোপ্ত ২০১৭ নহসাব বেক্ষরর নিরীনেত আনথষক প্রনতক্ষবৈি পর্ষাক্ষলাচিা কক্ষর ৫ শতাংশ িগৈ ও ৫ শতাংশ
স্টক লভযাংশ নৈক্ষয়ক্ষে েু ন্নু নসরানেক। ২০১৭ নহসাব বেক্ষর ককাম্পানির্টর কশয়ারপ্রনত আয় (ইনপএস) হক্ষয়ক্ষে ১১ পয়সা। ৩০ জু ি
ককাম্পানির কশয়ারপ্রনত নিে সম্পৈেূল্য (এিএনভনপএস) ৈাাঁড়ায় ৭৪ োকা ৩২ পয়সায়। http://bonikbarta.net
র্ুিরাজয কথক্ষক বাংলাক্ষৈক্ষশর রফতানি আয় কবক্ষড়ক্ষে ১৭%
ইউক্ষরাপীয় ইউনিয়ি (ইইউ) কথক্ষক কবনরক্ষয় আসার (ক্ষেনক্সে) নসদ্ধান্ত কিয়ার পরপরই র্ু িরাক্ষজযর েু দ্রা পাউক্ষন্ডর অবেূ ল্যায়ি শুরু
হয়। ফক্ষল কৈশর্টক্ষত পণ্য রফতানি বাবৈ অনজষত আয় কক্ষে র্ায় বাংলাক্ষৈক্ষশর। বতষ োক্ষি এ পনরনিনত কােক্ষত শুরু কক্ষরক্ষে। েু দ্রাবাজাক্ষর
ক্রক্ষেই শনিশালী হক্ষয় উঠক্ষে পাউক্ষন্ডর নবনিেয় হার, র্ার প্রভাক্ষব র্ুিরাজয কথক্ষক বাংলাক্ষৈক্ষশর রফতানি আক্ষয়ও কৈখা নৈক্ষয়ক্ষে
ব্যাপক উেম্ফি। চলনত ২০১৭-১৮ অথষবেক্ষরর প্রথে সাত োক্ষস (জু লাই-জািু য়ানর) কৈশর্ট কথক্ষক বাংলাক্ষৈক্ষশর রফতানি আয় কবক্ষড়ক্ষে
১৭ শতাংশ। জািা কগক্ষে, র্ু িরাক্ষজয কেনক্সক্ষের নসদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয় ২০১৭ সাক্ষলর োক্ষচষ। এর ফলশ্রুনতক্ষত অবেূল্যায়ি ঘক্ষে পাউক্ষন্ডর।
কস সেয় বাংলাক্ষৈশী েুদ্রায় পাউক্ষন্ডর নবনিেয় হার ১২৮ োকা কথক্ষক কিক্ষে আক্ষস ৭৫ োকায়। বতষ োক্ষি কস পনরনিনত বৈক্ষলক্ষে। আবার

শনিশালী হক্ষয় উঠক্ষে পাউন্ড। প্রনত পাউক্ষন্ডর নবপরীক্ষত এখি পাওয়া র্াক্ষে ১২৮ োকা কক্ষর, র্ার ইনতবাচক প্রভাব কৈখা র্াক্ষে
বাংলাক্ষৈক্ষশর রফতানি আক্ষয়। http://bonikbarta.net
কোে ও আধু নিক কৃনর্র্ন্ত্র উদ্ভাবক্ষি গুরুত্বাক্ষরাপ
আোক্ষৈর জনে কোে। অক্ষিক সেয় বড় র্ন্ত্র ব্যবহার করা র্ায় িা। তাই কৃনর্ক্ষক লাভজিক করক্ষত কৃর্ক্ষকর কথা োথায় করক্ষখ দবজ্ঞানিক
দৃনিভনঙ্গক্ষত কোে ও কার্ষকর র্ন্ত্রপানত উদ্ভাবি করক্ষত হক্ষব। আোক্ষৈর ধাক্ষির নকেু জাত আক্ষে, কর্গুক্ষলা িু ইক্ষয় পক্ষড়। এ ধরক্ষির ধাি
কাোর ককাক্ষিা র্ন্ত্র আোক্ষৈর কিই। কহক্ষল বা িু ইক্ষয় পড়া ধাি কাোর জন্য আধু নিক র্ন্ত্রপানত আেৈানি বা উদ্ভাবি করক্ষত হক্ষব। গতকাল
সকাক্ষল রাজধািীর কৃনর্নবৈ ইিনস্টর্টউশক্ষি প্রথেবাক্ষরর েক্ষতা শুরু হওয়া নতি নৈিব্যাপী ‘জাতীয় কৃনর্ র্ন্ত্রপানত কেলা-২০১৮’-এর
উক্ষিাধিী অিু ষ্ঠাক্ষি নবক্ষশর্ অনতনথর বিক্ষব্য কৃনর্েন্ত্রী েনতয়া কচৌধু রী এ কথা বক্ষলি। অিু ষ্ঠাক্ষি প্রধাি অনতনথ নেক্ষলি পেী উন্নয়ি ও
সেবায়েন্ত্রী খন্দকার কোশাররফ কহাক্ষসি। কৃনর্ েন্ত্রণালক্ষয়র অনতনরি সনচব (নপনপনস) কোহাম্মৈ িজেু ল ইসলাক্ষের সভাপনতক্ষত্ব
উক্ষিাধিী অিু ষ্ঠাক্ষি স্বাগত বিব্য রাক্ষখি কৃনর্ সম্প্রসারণ অনধৈপ্তক্ষরর েহাপনরচালক কৃনর্নবৈ কোহাম্মৈ েহসীি। েূ ল প্রবন্ধ উপিাপি
কক্ষরি কৃনর্ নবশ্বনবদ্যালক্ষয়র কৃনর্শনি ও র্ন্ত্র নবভাক্ষগর প্রক্ষফসর ি. কো. েেুরুল আলে। প্রবক্ষন্ধর ওপর আক্ষলাচিায় অংশ কিি কৃনর্
গক্ষবর্ণা ফাউক্ষন্ডশক্ষির নিবষাহী পনরচালক ি. ওয়াক্ষয়স কবীর। http://bonikbarta.net
আনথষক সংকক্ষের পর সবক্ষচক্ষয় বাক্ষজ সপ্তাহ পার
শুক্রবার র্ু িরাক্ষের কশয়ারবাজাক্ষর নেশ্র পনরনিনত কৈখা কগক্ষে। সারা নৈি কলক্ষিক্ষৈি অনিনতশীল থাকক্ষলও কশর্ েু হূক্ষতষ বাজাক্ষর নকেু ো
নিনতশীলতা নফক্ষর আক্ষস। তার পরও ২০০৮-০৭ সাক্ষলর আনথষক সংকক্ষের পর সবক্ষচক্ষয় বাক্ষজ সপ্তাহ পার করল র্ু িরাক্ষের
কশয়ারবাজার। খবর নফন্যানিয়াল োইেস। সপ্তাহজু ক্ষড়ই ইকুইর্ট চক্রাকাক্ষর আবনতষ ত হক্ষয়ক্ষে, শুক্রবারও এর ব্যনতক্রে নেল িা। শুক্রবার
নিউইয়ক্ষকষ র প্রথে অনধক্ষবশক্ষি এসঅযান্ডনপ ৫০০ সূ চকক্ষক ১ ৈশনেক ৫ শতাংশ পর্ষন্ত উপক্ষর উঠক্ষত কৈখা কগক্ষে। নকন্তু এর পরই
েধ্যনৈক্ষির কলিক্ষৈক্ষি সূ চকর্ট ১ ৈশনেক ৭ শতাংশ নিক্ষচ কিক্ষে র্ায় এবং নৈি কশক্ষর্ আবার ১ ৈশনেক ৫ শতাংশ ঊর্ধ্ষগনত নৈক্ষয়
কলিক্ষৈি কশর্ কক্ষর। ওয়াল নিক্ষের অন্য দুই প্রধাি সূ চক িাও কজািস ইন্ডানিয়াল অযাভাক্ষরজ ও িাসিাক কক্ষম্পানজেও সাম্প্রনতক
সেক্ষয় র্তেুকু হানরক্ষয়ক্ষে তার নকেু ো নফক্ষর কপক্ষয়ক্ষে। ১ ৈশনেক ৪ শতাংশ ঊর্ধ্ষগনত নৈক্ষয় দুর্ট সূ চকই কলিক্ষৈি কশর্ কক্ষরক্ষে।
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২৫ ককার্ট িলাক্ষর ওক্ষয়ক্ষোর সক্ষঙ্গ উবাক্ষরর সেক্ষোতা
সািফ্রানিসক্ষকার আৈালক্ষত উবাক্ষরর নবরুক্ষদ্ধ ৈাক্ষয়র করা ওক্ষয়ক্ষোর বানণজয কগাপিীয়তা চুনরর োেলা নিষ্পনি হক্ষয়ক্ষে। ওক্ষয়ক্ষোক্ষক
নিক্ষজক্ষৈর শূ ন্য ৈশনেক ৩৪ শতাংশ কশয়ার প্রৈাক্ষি উবার সম্মত হওয়ায় এ নিষ্পনি হয়। উবাক্ষরর বাজারেূ ল্য অিুর্ায়ী এ কশয়াক্ষরর েূ ল্য
২৪ ককার্ট ৫০ লাখ িলার। খবর ব্লুেবাগষ ও এএফনপ। নসনলকি ভযানলর দুই জায়াক্ষের েক্ষধ্য এ আক্ষলানচত োেলার্ট নিষ্পনি হয় শুক্রবার।
দুই পক্ষের েক্ষধ্য এ চুনির্ট নিক্ষয় অবনহত, এেি একর্ট উৎস জািায়, ওক্ষয়ক্ষোর সক্ষঙ্গ োেলার্ট নিষ্পনিক্ষত উবাক্ষরর শূ ন্য ৈশনেক ৩৪
শতাংশ কশয়ার নৈক্ষত হক্ষে। ৭ হাজার ২০০ ককার্ট বাজারেূক্ষল্যর উবাক্ষরর ওই পনরোণ কশয়াক্ষরর অথষেূল্য প্রায় ২৫ ককার্ট িলার।
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২ নৈক্ষি সয়ানবি কতক্ষলর ৈাে বাড়ল েক্ষণ সক্ষবষাচ্চ ২০০ োকা
নকেু নৈি কথক্ষক কৈক্ষশর বাজাক্ষর কভাজযক্ষতক্ষলর ৈাে নিনতশীল নেল। তক্ষব গতকাল সয়ানবি কতল ও পাে অক্ষয়ক্ষলর বাজার পনরনিনত
বৈক্ষলক্ষে। দুনৈক্ষির ব্যবধাক্ষি কভাজযক্ষতক্ষলর পাইকানর বাজাক্ষর ৈাে েণপ্রনত সক্ষবষাচ্চ ২০০ োকা কবক্ষড়ক্ষে। কভাজযক্ষতক্ষলর হঠাৎ েূ ল্যবৃ নদ্ধর
কপেক্ষি সরবরাহ সংকেক্ষক ৈায়ী করক্ষেি পাইকানর ব্যবসায়ীরা। তাক্ষৈর ৈানব, বন্দক্ষর আেৈানি করা কভাজযক্ষতল খালাক্ষস নকেু ো জর্টলতা
সৃ নি হক্ষয়ক্ষে। http://bonikbarta.net

