দৈনিক সংবাৈ সংক্ষেপ
রদববার ১৪ই জািু য়ানর ২০১৮ ইং

, ২০১৫ ইং
চার কার্যদিবসেই দিম্নমু দিতা
বছসরর প্রথম েপ্তাসে ইদতবাচক প্রবণতায় শুরু েসেও দিতীয় েপ্তাসেই েংস াধসির ধারায় দিসরসছ দিস র দ য়ারবাজার। দেে
েপ্তাসের পাাঁচ কার্যদিবসের দেিসিসির মসে চারদিিই েূ চক কসমসছ। েপ্তাসের ব্যবধাসি ঢাকা স্টক এক্সসচসের (দিএেই) প্রধাি
েূ চক দিএেইএক্স ১২৩ ি দমক ৫২ পসয়ন্ট কসম দেসছ। অন্যদিসক দিদিক েড় দেিসিি কসমসছ ১৪ তাং ।েংদিষ্টরা বেসছি,
িীর্যদিি ঊর্ধ্যমু িী থাকার পর মু িািা তুসে দিয়ার প্রবণতা দিিা র্াসে দ য়ারবাজাসর। িতুি বছসর দপার্যসিাদেও পু িেযঠসির কারসণও
দবক্রয়াসি বাড়সছ। অথযবাজাসরর েম্ভাব্য তারল্য পদরদিদত দিসয়ও দ য়ারবাজাসরর দবদিসয়ােকারীসির দকছু র্া উদিগ্ন দিিা র্াসে।
আদথযক িাসতর পা াপাদ জু ি দলাদজংসয় থাকা অন্যান্য দকাম্পাদির দ য়াসরও দবদিসয়ােকারীসির আগ্রে দকছু র্া কসমসছ। তসব
বাজাসরর এ েংস াধি প্রদক্রয়া োমদয়ক বসে মসি করসছি তারা।বাজার পর্যসবক্ষসণ দিিা দেসছ, বছসরর প্রথম দিি দিএেইএক্স ৬
োজার ২৪৪ পসয়সন্ট দেিসিি শুরু েওয়ার পর ঊর্ধ্যমু িী প্রবণতায় আসের েপ্তাসে তা ৬ োজার ৩১৮ পসয়ন্ট পর্যন্ত উন্নীত েয়।
তসব দেে েপ্তাসের েংস াধসির কারসণ ১ ি দমক ৯৭ তাং বা ১২৩ ি দমক ৫২ পসয়ন্ট কসম দেসছ েূ চকটি। েপ্তাসের শুরু
দথসক দিম্নমু িী প্রবণতায় দেিসিি শুরু েসয় দ ষ দিসি দকছু র্া দিদত ীে বাজার। েপ্তাসের দ ষ দিসি ৭ পসয়ন্ট দবসড় বৃ েস্পদতবার
৬ োজার ১৭৯ ি দমক ৩২ পসয়সন্ট িাাঁদড়সয়সছ দিএেইএক্স, আসের েপ্তাসে র্া দছে ৬ োজার ৩০২ ি দমক ৮৪
পসয়সন্ট।http://bonikbarta.net
কুইি োউথ দর্ক্সর্াইসের চাাঁিা গ্রেণ দ ষ আোমীকাে
প্রাথদমক েণপ্রস্তাসবর (আইদপও) মােসম কুইি োউথ দর্ক্সর্াইে দমেে দেদমসর্িসক দিড় দকাটি োধারণ দ য়ার ইেু ু ও দবদক্রর
অিুসমািি দিসয়সছ বাংোসি দেদকউদরটিজ অুান্ড এক্সসচে কদম ি (দবএেইদে)। ৭ জািু য়াদর আইদপওর চাাঁিা গ্রেণ শুরু কসর
দকাম্পাদিটি। চেসব আোমীকাে পর্যন্ত।দবএেইদের ৬১৫তম েভায় বস্ত্র িাসতর দকাম্পাদিটির আইদপও অিু সমািসির দেদ্ধান্ত েয়।
েভা দ সষ কদম সির মু িপাত্র ও দিবযােী পদরচােক দমা. োইিু র রেমাি স্বাক্ষদরত এক েংবাি দবজ্ঞদপ্তসত জািাসিা েয়, ১০ র্াকা
অদভদেত মূ সল্য দ য়ার দবসচ বাজার দথসক ১৫ দকাটি র্াকা মূ েধি েংগ্রে করসব প্রদতষ্ঠািটি। এ অথয তারা ওয়ুারোউজ দিমযাণ,
র্ন্ত্রপাদত ক্রয়, কারিািা আধু দিকায়ি ও ব্যাংকঋণ পদরস াসধ ব্যয় করসব। দকছু অথয আইদপও প্রদক্রয়ার ব্যয়দিবযাসে িরচ করা
েসব।http://bonikbarta.net
আদথযক ব্যবিাপিায় দুবযেতার িায় অথয মন্ত্রণােসয়র
২০১৭ োসের শুরুর্া র্তর্া প্রদতশ্রুদত ীে দছে, দ ষর্ায় দে ধরসির উদ্যমী বা ইদতবাচক পদরদিদত দছে িা। দিস র প্রবৃ দদ্ধ েসেও
আয় ও েম্পি দবষম্য দবসড়সছ। উৎপািি ীে িাসত ব্যদিদবদিসয়াসে িদবরতা কাসর্দি। রিতাদি ও দরদমর্ুান্স প্রবৃ দদ্ধ কসমসছ।
িাদ্য মূ ল্যস্ফীদত দবসড়সছ। দবসড়সছ ব্যাংক দকসেঙ্কাদর। োমদগ্রকভাসব োমদষ্টক অথযনিদতক দিদত ীেতা দুবযে েসয়সছ।
বাংোসিস র অথযনিদতক ব্যবিাপিায় দুবযেতায় এ পদরদিদত দতদর েসয়সছ। অথয মন্ত্রণােসয়র দিতৃত্বমূ েক ভূদমকার দক্ষসত্র বড়

ধরসির র্ার্দতই এ পদরদিদতর কারণ।’ দেন্টার ির পদেদে িায়ােসের (দেদপদি) েতকাে আসয়াদজত েংবাি েসেেসি েংিাটির
েোিীয় দিসো ি. দিবদপ্রয় ভট্টাচাসর্যর বিসব্য এ মত উসঠ আসে।http://bonikbarta.net
রংপু সর ইদপদব ও জসয়ন্ট স্টক দকাম্পাদিসজর অদিে িাপসির আশ্বাে
রংপু র অঞ্চসের আমিাদি-রিতাদি বাদণজু উৎোদেতকরসণর েসক্ষু দ েদেরই দজোটিসত রপ্তাদি উন্নয়ি বু ুসরা (ইদপদব) ও জসয়ন্ট
স্টক দকাম্পাদিজ অুান্ড িামযসের অদিে িাপসির দবষয়টি েরকাদর িীদতদিধযারণী মেসে তুসে ধরার আশ্বাে দিসয়সছি বাদণজু
মন্ত্রণােসয়র েদচব শুভা ীষ বেু । এছাড়া দবিাসপাে িেবন্দসরর মসতা বু দড়মারী ও বাংোবান্ধাসক পূ ণযাঙ্গ শুল্কবন্দসর রূপান্তসরর দবষসয়
প্রসয়াজিীয় পিসক্ষপ দিয়ারও আশ্বাে দিসয়সছি দতদি। েতকাে েকাসে রংপু র দবভাসের ব্যবো-বাদণসজুর দবদভন্ন প্রদতবন্ধকতা
দূরীকরসণর েসক্ষু রংপু র দচম্বার অব কমােয অুান্ড ইন্ডাদি আসয়াদজত এক মতদবদিময় েভায় দতদি এেব আশ্বাে
দিি।http://bonikbarta.net
র্ুিরাসে মূ ল্যস্ফীদত বাড়ার ইদঙ্গত েু সির োর বাড়সত পাসর মাসচযই
২০১৭ োসে দবকারসত্বর দিম্ন োসরর েসঙ্গ দি ােী িু চরা দবদক্র দছে মাদকয ি অথযিীদতর প্রবৃ দদ্ধ অব্যােত থাকার একটি গুরুত্বপূ ণয
ইদঙ্গত। তসব শুক্রবার প্রকাদ ত েরকাদর উপাসে দিিা র্ায়, মূ ল্যস্ফীদত প্রতুা ার দচসয় িথ দছে। অবশ্য েত বছসরর দ ষ দিসক
ঊর্ধ্যমু িী প্রবণতা অব্যােত দছে। আর এ ধারা বজায় থাকসে মাসচযর মসে দিিাসরে দরজাভয েু সির োর বৃ দদ্ধ করসব বসে প্রতুা া
করা েসে। িবর এএিদপ ও দিন্যাদন্সয়াে র্াইমে।অথযিীদতর দৃঢ় প্রবৃ দদ্ধ, দভািা ব্যয় বৃ দদ্ধ ও দবকারসত্বর োর কসম র্াওয়ার পরও
দবতি ও মূ ল্যবৃ দদ্ধ র্সর্সছ োমান্য োসর, র্া দিিাসরে দরজাসভয র িীদতদিধযারকসির ধাাঁধায় দিসে দিসয়সছ। অবশ্য অথযিীদতদবিরা
বসেি, দিসেম্বসরর উপাসে মূ ল্যস্ফীদত দর্ অবস সষ বাড়সছ তার দকছু ইদঙ্গত দিিা র্ায়।http://bonikbarta.net
েংস্কার পিসক্ষপ এদেসয় দিয়ার দর্াষণা ইউসরা গ্রুসপর িতুি প্রধাসির
ইউসরাসজািসক আসরা মজবু ত ও দি ােী করসত বহুে প্রসয়াজিীয় রাজনিদতক ও অথযনিদতক েংস্কার এদেসয় দিসত েসব বসে
শুক্রবার জাদিসয়সছি ইউসরা গ্রুসপর িতুি প্রধাি, পতুযোসের মাদরও দেিসতসিা। িবর এএিদপ।িাদয়ত্ব গ্রেসণর পর প্যাদরসে
ইউসরাসজাসির অথযমন্ত্রীসির একটি অিািু ষ্ঠাদিক দবঠসক এ অঞ্চেটি দিসয় তার অবিাি জািাসত দেসয় দতদি বসেি, েংেঠিটিসক
মজবু ত এবং এর প্রাদতষ্ঠাদিক কাঠাসমাসক একতাবদ্ধ করার দক্ষসত্র েময় িষ্ট করার দকাসিা েু সর্াে দিই।েত মাসে ইউসরা গ্রুপ
প্রধাসির িাদয়ত্ব দপসয়সছি দেিসতসিা। দতদি পতুযোসের অথযমন্ত্রী দেসেসব িাদয়ত্ব পােি কসর আেদছসেি। তার আসে েংিাটির
িাদয়সত্ব দছসেি দিিারল্যান্ডসের ইরুি িায়সেব্লুম। তার দময়ািকাে েসব আড়াই বছর।িবদির্ু ি ইউসরা গ্রুসপর প্রধাি দেিসতসিা
বসেি, ‘রাজনিদতক ও অথযনিদতকভাসব আমাসির োমসি দর্ েম্ভাবিার িার িু সেসছ, তার েসবযাচ্চ ব্যবোর করসত
েসব।http://bonikbarta.net
দবদশ্বক পণ্য বাদণসজুর েবসচসয় বড় েন্তব্য চীি
জিেংখ্যার দেোসব দবসশ্বর েবসচসয় বড় দি চীি। ক্রমবধযমাি চীিা বাজাসর িাদ্য ও জ্বাোদি পসণ্যর ব্যবোর দ্রুত বাড়সছ। বাড়দত
জিেংখ্যার েসঙ্গ পাল্লা দিসয় দি টির অথযনিদতক প্রবৃ দদ্ধর েদতও ঊর্ধ্যমু িী রসয়সছ। অথযনিদতক উন্নয়সির এ েদত অব্যােত রািসত
দ সের দবকাস র স্বাসথয দি টিসত দিি দিি জ্বাোদি ও ব্যবোদরক ধাতুর চাদেিাও বাড়সছ। েব দমসে অভুন্তরীণ চাদেিার দক্ষসত্র
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