দৈনিক সংবাৈ সংক্ষেপ
রসামবার ১১ই রসক্ষেম্বর ২০১৭ ইং

, ২০১৫ ইং
নিএসইক্ষে আবারও চার ররকিড
সপ্তাক্ষের প্রথম কার্ডনৈবক্ষস গেকাল ররাববার রৈক্ষের প্রধাি রেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সক্ষচক্ষে (নিএসই) আবারও িেুি চারটি ররকিড েক্ষয়ক্ষে।
নেিটি সূ চক ও বাজার মূ লধি নমনলক্ষয় এ ররকিড েক্ষয়ক্ষে।নিএসইর প্রধাি সূ চক নিএসইএক্স গেকাল নৈি রেক্ষে ৫২ পক্ষয়ন্ট রবক্ষ়ে ৈাাঁন়েক্ষয়ক্ষে
৬ োজার ১৬৭ পক্ষয়ক্ষন্ট। ২০১৩ সাক্ষলর জািু য়ানরক্ষে িেুি কক্ষর চালু েওয়ার পর এটিই নিএসইএক্স সূ চক্ষকর সক্ষবডাচ্চ অবস্থাি। মূ লে সূ চকটি ৬
োজাক্ষরর মাইলফলক অনেক্রম কক্ষর িেুি এক উচ্চোয় ওঠার পর ররকক্ষিডর পনরমাণও রবক্ষ়েক্ষে। অবস্থা এমি ৈাাঁন়েক্ষয়ক্ষে সূ চক একটািা বা়েক্ষল
প্রনেনৈিই নিএসইএক্স সূ চক্ষক ররকিড েক্ষব।ররকিড েক্ষয়ক্ষে বাোই করা ৩০ রকাম্পানির সমন্বক্ষয় গঠিে নিএস-৩০ ও েনরয়ানিনিক নিএসইএস
সূ চক্ষকও। নিএস-৩০ সূ চকটি গেকাল ২৩ পক্ষয়ন্ট বা প্রায় ১ েোংে রবক্ষ়ে ৈাাঁন়েক্ষয়ক্ষে ২ োজার ২০১ পক্ষয়ক্ষন্ট। আর েনরয়া সূ চক নিএসইএস
২০ পক্ষয়ন্ট বা প্রায় রৈ়ে েোংে রবক্ষ়ে ৈাাঁন়েক্ষয়ক্ষে ১ োজার ৩৬৮ পক্ষয়ক্ষন্ট।http://www.prothom-alo.com
রপ্তানিক্ষে প্রবৃ নি নকেু টা কক্ষমক্ষে
রৈক্ষের পণ্য রপ্তানিক্ষে চলনে অথডবেক্ষরর প্রথম মাস জু লাইক্ষয়র প্রবৃ নি আগক্ষস্ট আর ধক্ষর রাখা রগল িা। জু লাই মাক্ষস রপ্তানিক্ষে সাক্ষ়ে ২৬
েোংে প্রবৃ নি েক্ষলও আগস্ট রেক্ষে ো ৈাাঁন়েক্ষয়ক্ষে ১৩ ৈেনমক ৮৪ েোংক্ষে। েক্ষব এবার বহুনৈি পর রপ্তানি আক্ষয়র লেযমাত্রা অনজডে
েক্ষয়ক্ষে।চলনে ২০১৭-১৮ অথডবেক্ষরর প্রথম দুই মাক্ষস (জু লাই-আগক্ষস্ট) ৬১৪ রকাটি িলাক্ষরর লেযমাত্রার রচক্ষয় প্রায় ৮ েোংে রবনে বা ৬৬২
রকাটি ৮৬ লাখ মানকড ি িলাক্ষরর পণ্য রপ্তানি েক্ষয়ক্ষে। এই আয় গে অথডবেক্ষরর একই সমক্ষয় অনজডে ৫৮২ রকাটি ২৯ লাখ িলাক্ষরর রচক্ষয় ১৩
ৈেনমক ৮৪ েোংে রবনে। চলনে অথডবের রপ্তানি আক্ষয়র লেযমাত্রা নিধডারণ করা েক্ষয়ক্ষে ৩ োজার ৭৫০ রকাটি িলার। গে অথডবের আয় েয়
৩ োজার ৪৬৫ রকাটি িলার।http://www.prothom-alo.com
১৫০ রকাটি িলার নবনিক্ষয়াগ পাক্ষে মক্ষেেখালী ইক্ষজি
কক্সবাজাক্ষরর মক্ষেেখালী অথডনিনেক অঞ্চল (ইক্ষজি) ৩-এ নবনিক্ষয়াক্ষগর জন্য ৩০০ একর জনম বরাদ্দ নিক্ষে সু পার রপক্ষরাক্ষকনমকযাল প্রাইক্ষিট
নলনমক্ষটি (এসনপনপএল)। গেকাল বাংলাক্ষৈে অথডনিনেক অঞ্চল কেৃডপক্ষের (রবজা) সক্ষে জনম বরাদ্দ-সংক্রান্ত একটি ইজারা চুনি সম্পন্ন
েক্ষয়ক্ষে।জািা রগক্ষে, ইজারা রিয়া জনমক্ষে রপক্ষরাক্ষকনমকযাল নরফাইিানর, রপক্ষরানলয়াম পণ্য মজু ৈাগার, এলনপনজ টানমডিাল ও নবদুযক্ষ কন্দ্র স্থাপক্ষি
রর্ৌথিাক্ষব ১৫০ রকাটি িলার নবনিক্ষয়াগ করক্ষব টিক্ষক গ্রুক্ষপর প্রনেষ্ঠাি এসনপনপএল ও ৈনেণ রকানরয়ার এসক্ষক গ্রুপ। এ নবনিক্ষয়াক্ষগর মাধ্যক্ষম প্রায়
১০ োজার মািু ক্ষের কমডসংস্থাি েক্ষব।http://bonikbarta.net
োয়া ব্াংনকং রঠকাক্ষে রাস্ট ইন্ডানিক্ষে িজর চীক্ষির

নিয়নিে িগৈ অক্ষথড রিক্ষস র্াক্ষে চীিা অথডিীনে। এ পনরনস্থনে রঠকাক্ষে চীিা কেৃডপে এখি রাস্ট রকাম্পানিগুক্ষলার নৈক্ষক িজর
নৈক্ষে। কারণ ৩ ট্রিনলয়ি িলাক্ষরর চীক্ষির রাস্ট ইন্ডানির অসংর্ে ঋণ চচডা ররগুক্ষলটরক্ষৈর িানবক্ষয় েুক্ষলক্ষে। এ অবস্থায় চায়িা
ব্াংনকং ররগুক্ষলটনর কনমেি (নসনবআরনস) রাস্ট রকাম্পানিগুক্ষলার কার্ডক্রম খনেক্ষয় রৈখার উক্ষযাগ নিক্ষয়ক্ষে। খবর রয়টাসড।চীক্ষির
সু নবস্তৃে োয়া ব্াংনকং নেক্ষের রকক্ষন্দ্র রক্ষয়ক্ষে রাস্ট রকাম্পানিগুক্ষলা, র্ার আকার রৈেটির বানণনজযক ব্াংক খাক্ষের ১০ গুণ। এসব

প্রনেষ্ঠািক্ষক এখি কমপ্লাক্ষয়ক্ষে মক্ষিাক্ষর্াগী চাপ নৈক্ষে ররগুক্ষলটররা। পাোপানে প্রনেষ্ঠািগুক্ষলার অেীে ররকিড খনেক্ষয় রৈখা েক্ষে;
রজার রৈয়া েক্ষে স্বেোর ওপর। েক্ষব দ্রুে বধডিেীল এই নেক্ষে লাগাম রটক্ষি ধরা এে সেজ িয় বক্ষল জানিক্ষয়ক্ষেি স্বয়ং রাস্ট
রকাম্পানিগুক্ষলার কমীরাই। কারণ একটি অস্বে কাঠাক্ষমার অন্তরাক্ষল রথক্ষক এসব প্রনেষ্ঠাি ঋণ প্রৈাি কার্ডক্রম সম্পাৈি কক্ষর থাক্ষক।
নকন্তু অনিয়নিে অক্ষথডর রজায়ার রঠকাক্ষে বিপনরকর চীিা সরকার নিক্ষজক্ষৈর লক্ষেয অটল রক্ষয়ক্ষে।http://bonikbarta.net
রক্রোর অিু কূক্ষল আনমরাক্ষের আবাসি বাজার
সংর্ু ি আরব আনমরাক্ষের সম্পনি বাজাক্ষর একটি মন্দািাক্ষবর সেকড ো চলক্ষে, বা়েক্ষে প্রনেক্ষর্ানগোও। এরই মক্ষধ্য রিক্ষিলপাররা রক্রোক্ষৈর
সক্ষে সু নিনিে চুনিক্ষে রপৌাঁোর জন্য আক্ষরা আগ্রাসী ও সৃ নিেীল িািা পিনে গ্রেণ করক্ষে। খবর গালফ নিউজ।চলনে বেক্ষরর শুরুর নৈক্ষক
ঋণমাি নিধডারণকারী সংস্থা স্টযান্ডািড অযান্ড পু ওর’স (এসঅযান্ডনপ) ২০১৭ সালজু ক্ষ়ে দুবাইক্ষয়র বান়ের মূ ল্য ও িা়ো নিম্নমু খী থাকক্ষব বক্ষল
পূ বাড িাস নৈক্ষয়নেল। এর কারণ নেক্ষসক্ষব রেক্ষলর মূ ল্য হ্রাস ও মু দ্রা নবপর্ডয়ক্ষক নচনিে কক্ষরনেল সংস্থাটি।http://bonikbarta.net
সরবরাে সংকক্ষট ঊর্ধ্ডমু খী এলাক্ষচর ৈাম
প্রনে বের রকারবানি ঈক্ষৈর সময় রৈক্ষের বাজাক্ষর মসলাপণ্য এলাক্ষচর চানেৈা রবনে থাক্ষক। এ সময় ৈাম বাক্ষ়ে পণ্যটির। ঈক্ষৈর পর রথক্ষক পণ্যটির
চানেৈা কমক্ষে থাক্ষক। এ কারক্ষণ ৈামও কক্ষম আক্ষস। েক্ষব চলনে বের রকারবানি ঈক্ষৈর পর বাজাক্ষর উক্ষটা নচত্র রৈখা রগক্ষে। চানেৈা েুলিামূ লক
কম থাকক্ষলও রৈক্ষে রিাগ্যপক্ষণ্যর বৃ েিম পাইকানর বাজার চট্টগ্রাক্ষমর খােুিগক্ষে এলাক্ষচর ৈাক্ষম ঊর্ধ্ডমু খী প্রবণো রৈখা রগক্ষে। গেকাল দুনৈক্ষির
ব্বধাক্ষি পণ্যটির ৈাম প্রনে রকনজক্ষে ১০০ টাকা পর্ডন্ত রবক্ষ়েক্ষে। রৈক্ষের বাজাক্ষর পণ্যটির ৈাম বৃ নির কারণ নেক্ষসক্ষব স্থািীয় মসলা ব্বসায়ীরা
আন্তজডানেক বাজাক্ষর পণ্যটির বু নকং ৈর রবক্ষ়ে র্াওয়াক্ষক ৈায়ী করক্ষেি। োক্ষৈর িাষ্য অিু র্ায়ী, বু নকং ৈর রবক্ষ়ে র্াওয়ায় এলাচ আমৈানি
কক্ষমক্ষে। এ কারক্ষণ পণ্যটির সরবরাে সংকট রৈখা নৈক্ষয়ক্ষে। ফক্ষল চানেৈা িা বা়েক্ষলও রৈক্ষের বাজাক্ষর এলাক্ষচর ৈাম
রবক্ষ়েক্ষে।http://bonikbarta.net
পুাঁ নজবাজার রথক্ষক উক্ষিানলে অক্ষথডর ৩১ েোংে ব্য় ঋণ পনরক্ষোক্ষধ
গে পাাঁচ বেক্ষর প্রাথনমক গণপ্রস্তাক্ষবর (আইনপও) মাধ্যক্ষম নবনিন্ন রকাম্পানি পুাঁ নজবাজার রথক্ষক রর্ অথড উক্ষিালি কক্ষরক্ষে োর ৩১ েোংেই ব্য়
করা েক্ষয়ক্ষে ঋণ পনরক্ষোক্ষধ। বাজার সংনিিরা বলক্ষেি, রেয়ার ব্বসায়ীরা রকাম্পানিক্ষে পুাঁ নজর রজাগাি রৈয় ব্বসা সম্প্রসারক্ষণর জন্য। রর্ি
রকাম্পানি ব্বসা সম্প্রসারক্ষণর মাধ্যক্ষম মু িাফা বা়োক্ষে পাক্ষর। রস মু িাফার িাগ পাক্ষব রেয়ারক্ষোল্ডার। নকন্তু ঋণ পনরক্ষোক্ষধ রবনে অথড ব্য় করায়
রকাম্পানিগুক্ষলা পুাঁ নজবাজার রথক্ষক মূ লধি উক্ষিালক্ষির পর োক্ষৈর মু িাফা আর প্রেযাো অিু র্ায়ী বাক্ষ়ে িা। ফক্ষল েনেগ্রস্ত েি রেয়ার
নবনিক্ষয়াগকারীরা।http://www.ittefaq.com.bd
৯ মাক্ষসও আক্ষলার মু খ রৈক্ষখনি েৈন্ত
আনথডক নেসাব ঋণাত্মক েক্ষলও স্বে সমক্ষয় ‘অস্বািানবক’ রেয়াক্ষরর ৈাম বৃ নি খনেক্ষয় রৈখক্ষে ৯ মাস আক্ষগ েৈন্ত কনমটি গঠি কক্ষর পুাঁ নজবাজার
নিয়িক সংস্থা বাংলাক্ষৈে নসনকউনরটিজ অযান্ড এক্সক্ষচে কনমেি (নবএসইনস)। গে বেক্ষরর ৬ নিক্ষসম্বর গঠিে এই কনমটির ফল এখক্ষিা আক্ষলার
মু খ রৈক্ষখনি। র্নৈও েৈন্তসংনিি ব্নিরা র্থাসমক্ষয়ই কেৃডপেক্ষক প্রনেক্ষবৈি জমা নৈক্ষয়ক্ষেি। নকন্তু এখক্ষিা রসই প্রনেক্ষবৈি প্রকাে করা
েয়নি।http://www.kalerkantho.com

