দৈনিক সংবাৈ সংক্ষেপ
নসোমবার ১২ই ফেব্রুয়ানর ২০১৮ ইং

, ২০১৫ ইং
মূ ল্যসংবেদনশীল তথ্য ননই নসোনোরগোাঁও নেক্সেোইলবসর
নশয়োবরর সোম্প্রততক দরেৃ তির ননপবথ্য অপ্রকোতশত নকোবনো মূ ল্যসংবেদনশীল তথ্য ননই েবল জোতনবয়বে নসোনোরগোাঁও
নেক্সেোইলস তলতমবেড। ঢোকো স্টক এক্সবেঞ্জ (তডএসই) কতৃপবের তেঠির জেোবে এ তথ্য নদয় নকোম্পোতনটি। েোজোর
পর্ৃবেেবে নদখো নগবে, তডএসইবত এক মোবসর ব্যেধোবন নসোনোরগোাঁও নেক্সেোইবলবসর নশয়োরদর নেবেবে ৯৯ দশতমক
২৯ শতোংশ। ১০ জোনু য়োতর নকোম্পোতনটির নশয়োরদর তেল ১৪ েোকো ১০ পয়সো। ১১ নেব্রুয়োতর তো ২৮ েোকো ১০ পয়সোয় উন্নীত
হয়। নলোকসোবনর কোরবে ৩০ জু ন সমোপ্ত ২০১৭ তহসোে েেবরর জন্য নকোবনো লভ্োংশ নদয়তন নসোনোরগোাঁও নেক্সেোইলস।
নগল তহসোে েেবর নকোম্পোতনটির নশয়োরপ্রতত নলোকসোন হবয়বে ১ েোকো ৭ পয়সো, নর্খোবন আবগর তহসোে েেবর নলোকসোন
তেল ১ েোকো ৫২ পয়সো। ৩০ জু ন এর নশয়োরপ্রতত তনে সম্পদমূ ল্য (এনএতভতপএস) দোাঁেোয় ২৮ েোকো ৯৪ পয়সোয়।
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২.১৫% নেবেবে তডএসইর প্রধোন সূ েক
সপ্তোবহর প্রথম কোর্ৃতদেবস নদবশর উভয় স্টক এক্সবেবঞ্জ মূ ল্যসূ েবকর ঊর্ধ্ৃমু খী প্রেেতো নদখো নগবে। তদন নশবে ২
দশতমক ১৫ শতোংশ নেবেবে ঢোকোর েোজোবরর প্রধোন সূ েক তডএসইএক্স। নকনোবেেোও আবগর তদবনর তুলনোয় ৫০ শতোংবশর
নেতশ নেবেবে। উভয় স্টক এক্সবেবঞ্জই অতধকোংশ তসতকউতরটিবজর দর নেবেবে। তেতনবয়োগকোরী ও েোজোরসংতিষ্টরো
জোতনবয়বেন, সোম্প্রততক দরপতবনর ধোক্কো কোটিবয় সূ েক একটি তিততশীল অেিোবন এবসবে। তেক্রয়েোবপ অবনক ভোবলো
নমৌলতভতির নশয়োবরর দোমও কবম নগবে। অবনক তেতনবয়োগকোরী নেবে নেবে নসগুবলো তকনবেন। নমোেোমু টি সে নেেীর
তেতনবয়োগকোরীবদর অংশগ্রহে েোেোয় নলনবদনও আবগর তদবনর নেবয় নেবেবে। েোজোর পর্ৃবেেবে নদখো র্োয়, তদন নশবে
ঢোকো স্টক এক্সবেবঞ্জর (তডএসই) ব্রড ইনবডক্স তডএসইএক্স ১২৮ দশতমক ৩৩ পবয়ন্ট েো ২ দশতমক ১৫ শতোংশ নেবে
দোাঁেোয় ৬ হোজোর ৯৩ দশতমক ৯৫ পবয়বন্ট। ৩০ দশতমক ৩৪ পবয়ন্ট েো ১ দশতমক ৩৬ শতোংশ নেবে ২ হোজোর ২৫৫
দশতমক ৮৩ পবয়বন্ট উবেবে স্টক এক্সবেঞ্জটির ব্লু-তেপ সূ েক তডএস ৩০। এতদবক ২২ দশতমক ৮৩ পবয়ন্ট েো ১ দশতমক
৬৪ শতোংশ নেবে ১ হোজোর ৪১২ দশতমক ৪১ পবয়বন্ট অেিোন করবে শতরয়োহ সূ েক তডএসইএস। সোরো তদবন তডএসইবত
১৩ নকোটি ২ লোখ ৩৯ হোজোর ৭৭৯টি নশয়োর, করবপোবরে েন্ড ও তমউেুয়োল েোন্ড ইউতনে হোতেদল হয়, র্োর েোজোরদর
তেল ৪৫৫ নকোটি ৪৫ লোখ ১৮ হোজোর েোকো। আবগর কোর্ৃতদেবস তো তেল ৩০০ নকোটি ৬৪ লোখ ২৫ হোজোর েোকো। নলনবদনকৃত
তসতকউতরটিবজর মবে তদন নশবে দোম নেবেবে ২৯৩টির, কবমবে ২৭টির ও অপতরেততৃ ত তেল ১৪টির
েোজোরদর।http://bonikbarta.net
েোর েেবর ২৯৮ কোরখোনো েোতমৃবনবেড-সোসবপবন্ডড
ত্রুটি সংবশোধবনর মোেবম সময়মবতো সংস্কোর কমৃসূতে পতরপোলবন ব্যথৃ হবে নদবশর অবনকগুবলো নপোশোক কোরখোনো। আর
এ কোরবে তোবদর সবে সম্পকৃ তেন্ন অথেো িতগত করবে নপোশোক খোত মূ ল্যোয়নকোরী তেতভন্ন নক্রতো নজোে। েলতত মোবসর

৮ তোতরখ পর্ৃন্ত গত প্রোয় েোর েেবর এমন কোরখোনোর সংখ্যো নমোে ২৯৮টি। ইউবরোপ ও উির আবমতরকোর নক্রতো ও েতমক
অতধকোর-সংতিষ্ট সংিোর নজোে অ্োকডৃ ও অ্োলোবয়ন্স সূ বে এ তথ্য জোনো নগবে। নদবশর নপোশোক খোবত কোরখোনোগুবলোর
তনরোপিো মোনদণ্ড উন্নয়বন কোজ করবে অ্োকডৃ ও অ্োলোবয়ন্স। নজোে দুটি তোবদর পতরদশৃবন শনোক্ত হওয়ো ত্রুটি সংস্কোবর
তপতেবয় থোকো নপোশোক সরেরোহকোরী প্রততষ্ঠোনগুবলোর সবে ব্যেসোতয়ক সম্পকৃ তেন্ন করবে। সম্পকৃ তেন্ন হওয়ো এসে
কোরখোনোবক েোতমৃবনবেড সোপ্লোয়োর তহবসবে তেতিত করবে ইউবরোপতভতিক নক্রতোবজোে অ্োকডৃ অন েোয়োর অ্োন্ড তেতডং
নসেটি ইন েোংলোবদশ। অন্যতদবক একই ধরননর কোরখোনোবক সোসবপবন্ডড ে্োক্টতর তহবসবে অতভতহত করবে উির
আবমতরকোতভতিক অ্োলোবয়ন্স ের েোংলোবদশ ওয়োকৃ োসৃ নসেটি। ২০১৪ সোবলর জু ন নথবক েলতত মোবসর ৮ তোতরখ পর্ৃন্ত
দুই নজোবের েোতমৃবনবেড-সোসবপবন্ডড কোরখোনোর সংখ্যো নমোে ২৯৮টি। http://bonikbarta.net
অেকোেোবমো খোবত সরকোতর নেসরকোতর প্লোেেমৃ গেবনর তোতগদ
ঢোকো নেম্বোর অে কমোসৃ অ্োন্ড ইন্ডোতির (তডতসতসআই) সভোপতত আেু ল কোবসম খোবনর ননতৃবে সংগেনটির পতরেোলনো
পেৃবদর সদস্যরো গতকোল পোেতলক-প্রোইবভে পোেৃনোরতশপ (তপতপতপ) কতৃপবের প্রধোন তনেৃোহী কমৃকতৃ ো সসয়দ আেসর
এইে উতিবনর সবে তোর কোর্ৃোলবয় সোেোৎ কবরন। এ সময় আেসর এইে উতিন জোতীয় অেকোেোবমো পতরকল্পনো প্রেয়ন
ও সরকোতর-নেসরকোতর অেকোেোবমো প্লোেেমৃ গেবনর তোতগদ নদন। এেোেো তততন তপতপতপর আওতোয় তেতভন্ন নমগো প্রকল্প
তনধৃোতরত সমবয় েোস্তেোয়বনর লবে্ একটি জোতীয় অেকোেোবমো েোস্তেোয়ন কতমটি গেবনর প্রবয়োজন রবয়বে েবল অতভমত
নদন। আেসর এইে উতিন তপতপতপর আওতোয় নমগো প্রকল্পগুবলো েোস্তেোয়বন অথৃোয়ন, দে জনেবলর অভোে, তেতভন্ন
সংিোর অনু মততপে লোবভ দীর্ৃসূেতো, প্রকবল্পর সম্ভোেনো র্োেোইবয় সময়বেপে ও খোততভতিক প্রকল্প েোস্তেোয়বনর তেবশেজ্ঞ
দবলর অভোেবক মূ ল প্রততেন্ধকতো তহবসবে তেতিত কবরন। তততন জোনোন, ২০১৮ সোল নোগোদ সেক, পর্ৃেন, স্বোি্, েন্দর,
নগরোয়ে ও তশল্প খোতসহ তপতপতপর আওতোয় নমোে ১৩টি প্রকবল্প ১৬০ নকোটি ডলোর ব্যবয়র প্রোক্কলন করো হবয়বে। তততন
আবরো জোনোন, তপতপতপর আওতোয় প্রকল্পগুবলোয় তেতনবয়োবগর নেবে ১০ েেবরর করমু ক্ত সু তেধো প্রদোন করো হয়। তততন এ
সু বর্োগ গ্রহে কবর নদবশর ব্যেসোয়ীবদর আবরো নেতশ তপতপতপর প্রকল্পগুবলোয় তেতনবয়োবগর আহ্বোন জোনোন।
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আেু ধোতের নতলবেবে ৬০ নকোটি ডলোর তেতনবয়োগ ভোরবতর
প্রধোনমন্ত্রী নবরন্দ্র নমোতদর ততন তদনব্যোপী মেপ্রোে্ সেবর নেশ কবয়কটি গুরুেপূ েৃ সোেল্য অজৃন কবরবে ভোরত।
নর্গুবলোর মোেবম মেপ্রোবে্ ভোরবতর অেিোন মজেু ত হবত র্োবে। প্রথম ভোরতীয় প্রধোনমন্ত্রী তহবসবে পতিম তীর সেবর
তেতলতস্ততন ভূখবণ্ড অথৃননততক উন্নয়বন অনু দোবনর প্রততশ্রুতত তদবয়বেন নমোতদ। এেোেো প্রথমেোবরর মবতো সংর্ু ক্ত আরে
আতমরোবতর একটি নতলবেবের েে নশয়োর নপল ভোরত। নতলবেেটিবত ভোরতীয় নতল নকোম্পোতনবদর তনবয় গঠিত
একটি কনবসোটিৃয়োম ৬০ নকোটি ডলোর তেতনবয়োগ করবে। খের ব্লুমেোগৃ ও অ্োরোতেয়োন তেজবনস। শতনেোর এক ঝটিকো
সেবর জডৃোন নথবক তেতলতস্তবনর পতিম তীর সের কবরন নমোতদ। প্রথম ভোরতীয় প্রধোনমন্ত্রী তহবসবে তেতলতস্তন সেবর ৪
নকোটি ডলোবরর উন্নয়ন তহতেবলর প্রততশ্রুতত নদন। এর মোেবম তেতলতস্ততন ভূখবণ্ড তেতভন্ন উন্নয়নকোজ পতরেোতলত হবে।
তেতলতস্ততন কতৃপবের নপ্রতসবডন্ট মোহমু দ আব্বোবসর সবে তিপেীয় সেেক নশবে রোমোল্লোয় এক সংেোদ সবেলবন নমোতদ
েবলন, ‘আমরো সেতিক ও আঞ্চতলক পতরতিতত তনবয় আবলোেনো কবরতে, নর্গুবলো তেি ও আঞ্চতলক পর্ৃোবয় শোতন্তবত
ভূতমকো রোবখ।’ তেতলতস্ততন ভূখবণ্ড নেশ কবয়কটি উন্নয়ন প্রকল্প হোবত তনবে ভোরত। শতনেোর নমোতদ জোনোন, তোবদর ৪
নকোটি ডলোবরর উন্নয়ন েোবজেটি তশেোপ্রততষ্ঠোন ও হোসপোতোল তনমৃোবে ব্যয় হবে। উবল্লখ্য, গত গ্রীবে ইসরোবয়ল সেবরও
তগবয়তেবলন নমোতদ।http://bonikbarta.net

