দৈনিক সংবাৈ সংক্ষেপ
িেলবার ১৩ই পফব্রুয়ানর ২০১৮ ইং

, ২০১৫ ইং
পর্ষক্ষৈ চূড়ান্ত নসদ্ধাক্ষন্তর পরও প্রস্তাব পাঠায়নি নিএসই
পনরচালিা পর্ষক্ষৈ সবষসম্মত নসদ্ধাক্ষন্তর পর দুই কার্ষনৈবস পপনরক্ষয় পেক্ষলও অদৃশ্য চাক্ষপ পকৌশলেত নবনিক্ষয়াে সম্পনকষ ত পকাক্ষিা
িনিপত্র নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাক্ষৈশ নসনকউনরটিজ অযান্ড এক্সক্ষচঞ্জ কনিশক্ষির (নবএসইনস) কাক্ষে পাঠায়নি ঢাকা স্টক এক্সক্ষচঞ্জ (নিএসই)
কততষপে। িাি প্রকাক্ষশ অনিচ্ছা প্রকাশ কক্ষর স্টক এক্সক্ষচঞ্জটির একজি পজযষ্ঠ সৈস্য বনিক বাতষ াক্ষক জানিক্ষয়ক্ষেি, আোিী সপ্তাক্ষের
শুরুক্ষত আবার সভা করক্ষব তাক্ষৈর পনরচালিা পর্ষৈ। এর পরই তারা পরগুক্ষলটনর অিুক্ষিাৈক্ষির জন্য কনিশক্ষি আিু ষ্ঠানিক প্রস্তাব
পাঠাক্ষব। পকৌশলেত নবনিক্ষয়াে সম্পক্ষকষ আিু ষ্ঠানিকভাক্ষব নিএসই কততষপে পকাক্ষিা তথ্য িা নৈক্ষলও নিভষ রক্ষর্াগ্য একানিক সূ ত্র নিনিত
কক্ষরনেল, শনিবার পনরচালিা পর্ষক্ষৈর সভায় সক্ষবষাচ্চ ৈর (নিএসইর প্রনত পশয়াক্ষরর জন্য ২২ টাকা) ও আকর্ষিীয় কানরেনর সোয়তার
প্রস্তাক্ষবর কারক্ষি পকৌশলেত নবনিক্ষয়ােকারী নেক্ষসক্ষব পশিক্ষেি ও সাংোই স্টক এক্সক্ষচক্ষঞ্জর পর্ৌি কিক্ষসাটিষয়ািক্ষকই পবক্ষে পিয়ার
নসদ্ধান্ত পিি নিএসইর পনরচালকরা। নসংেভাে সৈক্ষস্যর সম্মনতর কারক্ষি পরাববার সপ্তাক্ষের প্রিি কার্ষনৈবক্ষসই নবএসইনসর কাক্ষে
নিক্ষজক্ষৈর নসদ্ধান্ত আিু ষ্ঠানিকভাক্ষব পাঠাক্ষিার কিা নেল তাক্ষৈর। তক্ষব এনৈি সকাক্ষল ভারতীয় ন্যাশিাল স্টক এক্সক্ষচক্ষঞ্জর (এিএসই)
পিততত্বািীি কিক্ষসাটিষয়াক্ষির প্রনতনিনিরা নবএসইনসর শীর্ষ কিষকতষ াক্ষৈর সক্ষে সাোৎ করার পর পনরনস্থনত পাক্ষে র্ায়। পরাববারই
নবএসইনসক্ষত পৈখা করক্ষত র্াি নিএসইর পচয়ারম্যাি ও ব্যবস্থাপিা পনরচালক।http://bonikbarta.net
আইনপওর ৈীর্ষসূত্রতায় উক্ষযাক্তারা পুুঁ নজবাজার নবিু খ েি
পৈক্ষশর পুুঁ নজবাজার পিক্ষক অিষ উক্ষতালক্ষির প্রনিয়া খু বই সিয়সাক্ষপে, র্া ব্যবসা সম্প্রসারক্ষি আগ্রেী উক্ষযাক্তাক্ষৈর পুুঁ নজবাজারনবিু খ
করক্ষে। নশল্পায়ক্ষি পুুঁ নজবাজারক্ষক কাক্ষজ লাোক্ষত েক্ষল আইনপওর প্রনিয়ােত জটিলতা কনিক্ষয় কি সিক্ষয়র িক্ষে পকাম্পানিগুক্ষলার
জন্য িূ লিি উক্ষতালক্ষির পি সু েি করক্ষত েক্ষব। বাজাক্ষরর স্বাক্ষিষ আইনপওগুক্ষলার িাি নিক্ষয়ও সবাইক্ষক সক্ষচতি িাকক্ষত েক্ষব।
েতকাল রাজিািীক্ষত প্রািনিক েিপ্রস্তাব (আইনপও) নিক্ষয় আক্ষয়ানজত এক পসনিিাক্ষর বক্তারা এ িত পৈি। েতকাল রাজিািীক্ষত
একটি অিলাইি পপাটষাল আক্ষয়ানজত ‘নশল্পায়ক্ষি আইনপওর গুরুত্ব’ শীর্ষক ওই পসনিিাক্ষর প্রিাি অনতনি নেক্ষলি বাংলাক্ষৈশ
নসনকউনরটিজ অযান্ড এক্সক্ষচঞ্জ কনিশক্ষির (নবএসইনস, তত্কালীি এসইনস) সাক্ষবক পচয়াম্যাি ও সাক্ষবক তত্ত্বাবিায়ক সরকাক্ষরর অিষ
উপক্ষৈষ্টা ি. এনব নির্জ্
ষ া আনজজু ল ইসলাি। নবক্ষশর্ অনতনি বাংলাক্ষৈশ ব্যাংক্ষকর সাক্ষবক পিপু টি েভিষর পখান্দকার ইব্রানেি খাক্ষলৈ,
নবএসইনসর সাক্ষবক পচয়ারম্যাি ফারুক আেক্ষিৈ নসনিকী োড়াও অিু ষ্ঠাক্ষি প্যাক্ষিল আক্ষলাচিায় অংশ পিি নবএসইনসর কনিশিার
অোপক ি. স্বপি কুিার বালা, ঢাকা নবশ্বনবযালক্ষয়র নফন্যান্স নবভাক্ষের অোপক ি. িােিু ৈ ওসিাি ইিাি, বাংলাক্ষৈশ িাক্ষচষন্ট
ব্যাংকাসষ অযাক্ষসানসক্ষয়শক্ষির সেসভাপনত পিা. আেসাি উল্লাে, আইনিএলনস ইিক্ষভস্টক্ষিন্টক্ষসর ব্যবস্থাপিা পনরচালক পিা.
িনিরুর্জ্ািাি ও কযানপটাল িাক্ষকষ ট জািষানলস্ট পফারাক্ষির সভাপনত োসাি ইিাি রুক্ষবল।http://bonikbarta.net
১৩ োজার পকাটি িলাক্ষরর বাজার িরক্ষত প্রস্তুনত প্রক্ষয়াজি
জীবির্াত্রায় প্রর্ু নক্ত ও উদ্ভাবক্ষির প্রভাব িক্ষি বাড়ক্ষে। িািুক্ষর্র পিৌনলক চানেৈা বস্ত্র ও পপাশাকও এ প্রভাক্ষবর বাইক্ষর িয়।
খাতসংনিষ্ট দবনশ্বক নবক্ষির্করা বলক্ষেি, ২০২৫ সাক্ষল উদ্ভাবি ও উন্নত প্রর্ু নক্তর সিন্বক্ষয় উৎপানৈত স্মাটষ পটক্সটাইলক্ষসর বাজার

েক্ষব ১৩ োজার পকাটি িলাক্ষরর। আর এ বাজাক্ষর শনক্তশালী অবস্থাি দতনরক্ষত এখিই প্রস্তুনত শুরু করা প্রক্ষয়াজি বাংলাক্ষৈক্ষশর।
েতকাল ফযাশি ও প্রর্ু নক্তনবর্য়ক এক আন্তজষানতক সক্ষম্মলক্ষি বক্তারা এিি িত প্রকাশ কক্ষরি। রাজিািীর ইন্টারন্যাশিাল
কিক্ষভিশি নসটি বসু ন্ধরায় েতকাল প্রিিবাক্ষরর িক্ষতা েক্ষয় পেল ‘বাংলাক্ষৈশ ফযাশিলনজ সানিট’ শীর্ষক ফযাশি ও প্রর্ু নক্তনবর্য়ক
আন্তজষানতক সক্ষম্মলি। বস্ত্র ও পপাশাক খাক্ষতর পৈশীয় প্রনতষ্ঠাি প্যানসনফক নজন্সসে ১০টি প্রনতষ্ঠাক্ষির পত ষ্ঠক্ষপার্কতায় এ সক্ষম্মলক্ষির
আক্ষয়াজি কক্ষর বাংলাক্ষৈশ অযাপাক্ষরল এক্সক্ষচঞ্জ (নবইএ)। নৈিব্যাপী আক্ষয়াজক্ষি র্ু ক্তরাষ্ট্র, পিৈারল্যান্ডস, ফ্রান্স, জাপাি ও ভারতসে
নবক্ষশ্বর নবনভন্ন প্রান্ত পিক্ষক পিাট ১৭ জি ফযাশি ও প্রর্ু নক্ত নবক্ষশর্জ্ঞ অংশগ্রেি কক্ষরি। সক্ষম্মলক্ষির পিাট চারটি পসশক্ষি তারা
প্রর্ু নক্তনিভষ র আোিীর পপাশাক ফযাশি নশল্প সম্পক্ষকষ নৈকনিক্ষৈষ শিািূলক বক্তব্য রাক্ষখি। সক্ষম্মলক্ষি উক্ষযাক্তা, কিষকতষ া, পিতা
প্রনতনিনি, নবনভন্ন বানিনজযক সংেঠক্ষির প্রনতনিনি, উন্নয়ি অংশীৈারসে পপাশাক নশক্ষল্পর িীনতনিিষারক পর্ষাক্ষয়র প্রায় ৪৫০ জি অংশগ্রেি
কক্ষরি।http://bonikbarta.net
বাংলাক্ষৈশী প্যানভনলয়ক্ষি পিতা ৈশষিািীর ইনতবাচক সাড়া
জািষানির ফ্রাংকফু ক্ষটষ নবক্ষশ্বর সবক্ষচক্ষয় বড় পভাগ্যপণ্য প্রৈশষিী অযানিক্ষয়ন্ট পশর্ েক্ষচ্ছ আজ। এবাক্ষরর প্রৈশষিীক্ষত বাংলাক্ষৈক্ষশর ৩১টি
প্রনতষ্ঠাি অংশ নিক্ষয়ক্ষে। এর িক্ষে বাংলাক্ষৈশ রফতানি উন্নয়ি বু যক্ষরার (ইনপনব) ব্যািাক্ষর অংশ নিক্ষয়ক্ষে ১২টি প্রনতষ্ঠাি। বানক ১৯টি
প্রনতষ্ঠাি তাক্ষৈর পণ্য প্রৈশষি করক্ষে ইনপনবর সোয়তা োড়াই সরাসনর। প্রৈশষিীক্ষত বাংলাক্ষৈক্ষশর প্যানভনলয়িগুক্ষলায় নবপু লসংখ্যক
ৈশষিািী ও পিতার সিােি লে করা পেক্ষে। বানিজয িন্ত্রিালক্ষয়র সংসৈীয় স্থায়ী কনিটির সৈস্য ও সংসৈ সৈস্য পিাোম্মৈ সাক্ষিায়ার
পোক্ষসইি এবং উপসনচব শািীিা পবেি এবাক্ষরর অযানিক্ষয়ন্ট বাংলাক্ষৈশী প্রৈশষকক্ষৈর প্যানভনলয়ি পনরৈশষি কক্ষরক্ষেি। ইনপনবর
পিাোম্মাৈ োসাি ইিাি খাি এ সিয় উপনস্থত নেক্ষলি। http://bonikbarta.net
এনশয়ার বাজার র্ু ক্ষর ৈাুঁড়াক্ষলও আবার পতক্ষির আশঙ্কা
নবশ্বজু ক্ষড় পশয়ারবাজাক্ষরর জন্য বাক্ষজ একটি সপ্তাে অনতিাক্ষন্তর পর েতকাল এনশয়ার পবনশর ভাে পশয়ারবাজার র্ু ক্ষর ৈাুঁনড়ক্ষয়ক্ষে।
ওয়াল নিক্ষট পতি বন্ধ েওয়ায় নবনিক্ষয়ােকারীক্ষৈর আত্মনবশ্বাস বত নদ্ধ পপক্ষয়ক্ষে এবং তারা সাবিািতার সক্ষে আবার পশয়ার পকিা শুরু
কক্ষরক্ষেি। তক্ষব নবক্ষির্করা সাবিাি কক্ষর বক্ষলক্ষেি, বাজারগুক্ষলা আবার অনস্থনতশীল েক্ষয় উঠক্ষত পাক্ষর। খবর, এএফনপ। ২০১৭
সালজু ক্ষড় এবং চলনত বেক্ষরর জািু য়ানরক্ষত নবশ্বব্যাপী পশয়ারবাজারগুক্ষলার সূ চক ঊর্ধ্ষিু খী নেল। এ সিয় পবশনকেু সূ চক্ষক িতুি পরকিষ
েক্ষয়ক্ষে। তক্ষব অিষিীনতর শনক্তশালী অবস্থা, নবক্ষশর্ত র্ু ক্তরাক্ষষ্ট্র করক্ষপাক্ষরট আয়বত নদ্ধ এবং িূ ল্যস্ফীনতর ঊর্ধ্ষেনত ঋি ব্যয় বানড়ক্ষয়
নৈক্ষয়ক্ষে। এর ফক্ষল পশয়ারবাজাক্ষর নবনিক্ষয়ােকারীরা পশয়ার নবনি কক্ষর লাভ তুক্ষল নিক্ষত পচক্ষয়নেক্ষলি।
http://bonikbarta.net
শীক্ষতর পশর্ভাক্ষে খাতুিেক্ষঞ্জ ঊর্ধ্ষিু খী নচনির ৈাি
পৈক্ষশ পভাগ্যপক্ষণ্যর সবক্ষচক্ষয় বড় পাইকানর বাজার চট্টগ্রাক্ষির খাতুিেক্ষঞ্জ নচনির ৈাক্ষি ঊর্ধ্ষিু খী প্রবিতা পৈখা পেক্ষে। দুই সপ্তাক্ষের
ব্যবিাক্ষি খাযপণ্যটির ৈাি (নিও পর্ষাক্ষয়) িিপ্রনত সক্ষবষাচ্চ ৩২ টাকা পবক্ষড়ক্ষে। আন্তজষানতক বাজাক্ষর নচনির ৈাি তুলিািূ লক কি
রক্ষয়ক্ষে। এর পরও চলিাি শীত পিৌসু ক্ষির পশর্ভাক্ষে এক্ষস চানেৈা পবক্ষড় র্াওয়ার কারক্ষি পৈক্ষশর বাজাক্ষর খাযপণ্যটির ৈাি বাড়ক্ষত
শুরু কক্ষরক্ষে বক্ষল জািাি স্থািীয় ব্যবসায়ী ও আিৈানিকারকরা। আোিী নৈিগুক্ষলায় েরক্ষির প্রক্ষকাপ বত নদ্ধর সক্ষে সক্ষে পৈক্ষশর
পাইকানর ও খু চরা— দুই বাজাক্ষরই নচনির ৈাি বতষ িাক্ষির তুলিায় আক্ষরা বাড়ক্ষত পাক্ষর বক্ষল িক্ষি করক্ষেি
তারা।http://bonikbarta.net

