দৈনিক সংবাৈ সংক্ষেপ
লসামবার ১২ই মােব ২০১৮ ইং

, ২০১৫ ইং
নিএসইক্ষে ২০ মাক্ষসর মক্ষে সববনিম্ন লেিক্ষৈি
গনে নিরক্ষে িা লেয়ারবাজাক্ষর। গেকাে ঢাকা স্টক এক্সক্ষেক্ষের (নিএসই) ব্রি ইিক্ষিক্স েূ ন্য ৈেনমক ৯৪ েোংে কক্ষম লগক্ষে।
নিম্নমু খী নেে উভয় স্টক এক্সক্ষেক্ষের প্রনেটি সূ েকই। ঢাকার লেয়ারবাজাক্ষর লকিাক্ষবো ২০ মাক্ষসর মক্ষে সববনিম্ন অবস্থাক্ষি লিক্ষম
এক্ষসক্ষে। নবনিক্ষয়াগকারীক্ষৈর অংেগ্রহণ কক্ষম যাওয়ায় নিএসইক্ষে গেকাে লেিক্ষৈি লিক্ষম আক্ষস ২৩৬ লকাটি ৭৩ োখ ৮১ হাজার
টাকায়, যা ২০১৬ সাক্ষের ১০ জু োইক্ষয়র পর সববনিম্ন। লকিাক্ষবো কক্ষমক্ষে েট্টগ্রাম স্টক এক্সক্ষেক্ষেও (নসএসই)। এক কাযবনৈবক্ষসর
ব্যবধাক্ষি লসখাক্ষি লেিক্ষৈি ২৪ লকাটি লেক্ষক ১২ লকাটি টাকার ঘক্ষর লিক্ষম এক্ষসক্ষে। বাজার পযবক্ষবেক্ষণ লৈখা যায়, সপ্তাক্ষহর প্রেম
কাযবনৈবক্ষসর লকিাক্ষবোর শুরু লেক্ষকই সূ েক্ষক নিম্নমু খী প্রবণো নবদ্যমাি নেে। দুই ৈিায় সূ েক পেি োমক্ষেও আধাঘণ্টার ব্যবধাক্ষি
আবার পক্ষয়ন্ট হারাক্ষে োক্ষক সবগুক্ষো সূ েক। নৈিক্ষেক্ষে নিএসইক্ষে সবক্ষেক্ষয় লবনে কক্ষমক্ষে ব্রি ইিক্ষিক্স নিএসইএক্স। আক্ষগর
কাযবনৈবক্ষসর লেক্ষয় ৈেনমক ৯৪ েোংে বা প্রায় ৫৫ পক্ষয়ন্ট কক্ষম ৫ হাজার ৭৭৩ ৈেনমক ৩৭-এ লিক্ষম এক্ষসক্ষে সূ েকটি। ব্লু-নেপ সূ েক
নিএস ৩০ আক্ষগর নৈক্ষির লেক্ষয় ৈেনমক ৮২ েোংে কক্ষম ২ হাজার ১১৬ পক্ষয়ক্ষন্ট এবং েনরয়া সূ েক নিএসইএস ৈেনমক ৬৭ েোংে
কক্ষম ১ হাজার ৩৬৩ পক্ষয়ক্ষন্ট লিক্ষম আক্ষস। নিএসইক্ষে ৫৩টির ৈরবৃ নির নবপরীক্ষে নৈিক্ষেক্ষে ৈর হানরক্ষয়ক্ষে ২৪৬টি লকাম্পানি,
নমউেুয়াে িান্ড ও করক্ষপাক্ষরট বন্ড এবং অপনরবনেব ে নেে ৩১টির বাজারৈর।http://bonikbarta.net
জানহি নিনিং রাইক্ষটর োাঁৈাগ্রহণ শুরু ২৯ জু োই
জানহি নিনিং নেনমক্ষটক্ষির রাইট লেয়াক্ষরর োাঁৈাগ্রহণ শুরু আগামী ২৯ জু োই। ২৬ আগস্ট রাইট লেয়াক্ষরর োাঁৈাগ্রহণ লেে করক্ষব
বস্ত্র খাক্ষের প্রনেষ্ঠািটি। ঢাকা স্টক এক্সক্ষেে (নিএসই) সূ ক্ষে জািা লগক্ষে, রাইট লেয়ার বরাক্ষের জন্য লরকিব লিট নিধবারণ করা
হক্ষয়ক্ষে ৫ এনপ্রে। নবদ্যমাি একটি সাধারণ লেয়াক্ষরর নবপরীক্ষে একটি রাইট লেয়ার ইসু ুর অিু ক্ষমাৈি লপক্ষয়ক্ষে জানহি নিনিং। ৭ মােব
৬৩৩েম কনমেি সভায় এ রাইট প্রস্তাব অিুক্ষমাৈি কক্ষর পুাঁ নজবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংোক্ষৈে নসনকউনরটিজ অুান্ড এক্সক্ষেে কনমেি
(নবএসইনস)। সংগৃ হীে অক্ষেব ব্যবসা সম্প্রসারক্ষণর পাোপানে েেনে মূ েধি লজাগাি ও আংনেক ঋণ পনরক্ষোধ করক্ষব লকাম্পানি।
নবএসইনস জািায়, রাইট লেয়ার ইসু ুর মােক্ষম পুাঁ নজবাজার লেক্ষক ৯৮ লকাটি ৫৫ োখ ২৭ হাজার টাকা উক্ষতােি করক্ষব জানহি
নিনিং। এজন্য ৯ লকাটি ৮৫ োখ ৫২ হাজার ৭০০টি লেয়ার ১০ টাকা মূ ক্ষে (অনভনহে মূ ক্ষে) বাজাক্ষর োড়ক্ষব
লকাম্পানিটি।http://bonikbarta.net
িারী উক্ষদ্যাক্তার স্টাটবআক্ষপ নবনি লভঞ্চাক্ষরর নবনিক্ষয়াগ
ইন্টাক্ষরনিভ আটিবিুাক্ষি নবনিক্ষয়াগ কক্ষরক্ষে নবনি লভঞ্চার নেনমক্ষটি। গেকাে রাজধািীর কারওয়াি বাজাক্ষর অবনস্থে জিো টাওয়াক্ষরর
সিটওয়ুার লটকক্ষিােনজ পাক্ষকব এ নবেক্ষয় উভয় লকাম্পানির মক্ষে একটি নবনিক্ষয়াগ েুনক্ত স্বাের হয়। েুনক্ত স্বাের অিু ষ্ঠাক্ষি নবনি
লভঞ্চাক্ষরর লেয়ারম্যাি লমা. এহসািু ে হক ইন্টাক্ষরনিভ আটিবিুাক্ষির প্রনেষ্ঠাো ও প্রধাি নিববাহী কমবকেব া িু সরাে জাহাক্ষির হাক্ষে
নবনিক্ষয়াক্ষগর প্রেীকী ব্লুাংক লেক েুক্ষে লৈি। েক্ষব নবনি লভঞ্চার ঠিক কী পনরমাণ নবনিক্ষয়াগ করক্ষে, ো লকাম্পানির পে লেক্ষক

লগাপি রাখা হয়। অিু ষ্ঠাক্ষি প্রধাি অনেনে নেক্ষেি েথ্য ও লযাগাক্ষযাগ প্রযু নক্ত (আইনসটি) প্রনেমন্ত্রী জু িাইৈ আহক্ষমৈ পেক। নেনি
বক্ষেি, নিনজটাে বাংোক্ষৈে নবনিমবাক্ষণ স্টাটবআপ সংস্কৃনে দেনরর উক্ষদ্যাগ নিক্ষয়নে আমরা। এ েক্ষেু আমরা ইক্ষিাক্ষভেি নিজাইি
অুান্ড এন্ট্রাক্ষপ্রনিউরনেপ একাক্ষিনম গক্ষড় েুক্ষেনে। আমরা োই, বাংোক্ষৈক্ষের সমস্যাগুক্ষো েরুণ উক্ষদ্যাক্তারা সমাধাি করুক। নেনি
আক্ষরা বক্ষেি, নিনজটাে বাংোক্ষৈে নিমবাক্ষণ িারী উক্ষদ্যাক্তাক্ষৈর ভূনমকা অপনরসীম। েক্ষব স্টাটবআপ সংস্কৃনে ও স্টাটবআপ ইক্ষকানসক্ষস্টম
গক্ষড় েুেক্ষে েরুণক্ষৈর িানন্ডং ও লমন্টনরং ৈরকার। বাংোক্ষৈক্ষে অক্ষিক লৈনরক্ষে হক্ষেও আমরা এখি ো শুরু কক্ষরনে। স্টাটবআপ
বাংোক্ষৈক্ষের আওোয় আমরা দুই বের ধক্ষর কাজ করনে। আমাক্ষৈর প্রেম ১০টি স্টাটবআক্ষপর একটি ইন্টাক্ষরনিভ আটিবিুাি। নবনি
লভঞ্চার লকাম্পানিটির সক্ষে নবনিক্ষয়াগ েুনক্ত করায় আনম খু বই খু নে।http://bonikbarta.net
আগামীকাে লেক্ষক লেক্ষেটক্ষকর আবাসি লমো
আবাসি নিমবাো প্রনেষ্ঠাি লেক্ষেটক আজ ৩০ বের পূ ণব করক্ষে যাক্ষে। এ উপেক্ষে প্রনেষ্ঠািটি ১৯ নৈিব্যাপী বেবপূনেব আবাসি
লমোর আক্ষয়াজি করক্ষে। রাজধািীর পান্থপক্ষে লেক্ষেটক োউক্ষে আগামীকাে লমোটি শুরু হক্ষে। গেকাে এ উপেক্ষে আক্ষয়ানজে
এক সংবাৈ সক্ষেেক্ষি এসব েথ্য জািাি লেক্ষেটক্ষকর লেয়ারম্যাি প্রক্ষকৌেেী কুেুবউেীি আহক্ষমৈ, ব্যবস্থাপিা পনরোেক লেৌনিক
এম লসরাজ, পনরোেক ি. সানময়া লসরাজ ও োিভীর আহক্ষমৈ। সংবাৈ সক্ষেেক্ষি জািাক্ষিা হয়, ৩১ মােব পযবন্ত প্রনেনৈি সকাে
৯টা লেক্ষক সন্ধ্ুা ৬টা পযবন্ত লমো সবার জন্য উন্মু ক্ত োকক্ষব। লমোয় রাজধািীর নবনভন্ন এোকায় লেক্ষেটক্ষকর ২৩৬টি ফ্ল্ুাট নবনি
করা হক্ষব। লমোয় ফ্ল্ুাট বু নকং নৈক্ষেই লিোক্ষৈর জন্য োকক্ষে সক্ষববাচ্চ ৫ োখ টাকা মূ েোড়। গে ৩০ বেক্ষর ১৬০টি প্রকক্ষে লমাট
৬৫ োখ বগবিুক্ষটর সাক্ষড় নেি হাজার ফ্ল্ুাট নবনি কক্ষরক্ষে লেক্ষেটক। এক্ষে ১৭ হাজার ৫০০ মািু ক্ষের আবাসি
হক্ষয়ক্ষে।http://bonikbarta.net
নসোপু ক্ষর প্রধািমন্ত্রীর সিরসেী এিনবনসনসআই প্রনেনিনধ ৈে
প্রধািমন্ত্রী লেখ হানসিার সিরসেী নহক্ষসক্ষব লিিাক্ষরেি অব বাংোক্ষৈে লেম্বারস অব কমাসব অুান্ড ইন্ডানির (এিনবনসনসআই) একটি
উচ্চপযবাক্ষয়র প্রনেনিনধ ৈে গেকাে নসোপু ক্ষরর উক্ষেক্ষে ঢাকা েুাগ কক্ষরক্ষে। এিনবনসনসআই সভাপনে সনিউে ইসোম মনহউনেি
প্রনেনিনধ ৈেটির লিেৃত্ব নৈক্ষেি। সিরকাক্ষে এিনবনসনসআই লিোরা আগামীকাে ‘বাংোক্ষৈে-নসোপু র নবজক্ষিস লিারাম-২০১৮’এ অংে লিক্ষবি। প্রধািমন্ত্রী লেখ হানসিা এবং নসোপু ক্ষরর বানণজু ও নেেমন্ত্রী নেি হং নকয়াং অিু ষ্ঠাক্ষি উপনস্থে োকক্ষবি।
এিনবনসনসআই সভাপনে লিারাক্ষম ‘বাংোক্ষৈক্ষে অগ্রানধকারনভনতক নবনিক্ষয়াগ সু নবধা’ েীেবক প্রবন্ধ্ উপস্থাপি করক্ষবি। এোড়া
লিারাক্ষম ‘বাংোক্ষৈক্ষের েথ্য ও লযাগাক্ষযাগ প্রযু নক্ত এবং আউটক্ষসানসবং লসবা’, ‘অবকাঠাক্ষমা ও সংনিষ্ট অন্যান্য খাক্ষে ব্যবসার
সু ক্ষযাগ’ এবং ‘লৈক্ষের উত্পাৈি খাক্ষের সু ক্ষযাগ ও কানরগনর ৈেো উন্নয়ি’ েীেবক নেিটি প্যাক্ষিে আক্ষোেিা অিু নষ্ঠে হক্ষব।
এিনবনসনসআইর লজুষ্ঠ সহসভাপনে লেখ িজক্ষে িানহম আক্ষোেিায় সঞ্চােক্ষকর ৈানয়ত্ব পােি করক্ষবি।
http://bonikbarta.net
শুল্ক লরয়াক্ষে ইইউক্ষক পাল্টা েেব প্রৈাি ট্রাক্ষম্পর
যু ক্তরাক্ষের লপ্রনসক্ষিন্ট লিািাল্ড ট্রাম্প জানিক্ষয়ক্ষেি, নেনি ইউক্ষরাপীয় ইউনিয়ক্ষির লেক্ষে ইিাে ও আমৈানি শুক্ষল্কর লরয়াে লৈক্ষবি,
যনৈ ব্লকটি যু ক্তরাক্ষের পক্ষের ওপর আক্ষরাপ করা বানণজু বাধা স্থনগে রাক্ষখ। খবর এএিনপ। ট্রাম্প এক টুইট বােব ায় েনিবার বক্ষেি,
‘ইউক্ষরাপীয় ইউনিয়ি যারা বানণক্ষজুর ব্যাপাক্ষর যু ক্তরাক্ষের সক্ষে খু ব খারাপ আেরণ কক্ষর, োরা ইিাে ও অুােু নমনিয়াক্ষমর ওপর
আক্ষরানপে শুক্ষল্কর ব্যাপাক্ষর অনভক্ষযাগ করক্ষে। যনৈ োরা মানকব ি পক্ষের ওপর োক্ষৈর আক্ষরানপে শুল্ক ও বাধা বাৈ লৈয়, েক্ষব

একইভাক্ষব আমরাও বাৈ লৈব। বড় ঘাটনে যনৈ িা হয়, আমরা গানড় ইেুানৈর ওপর কর আক্ষরাপ করব িা!’
http://bonikbarta.net

