দৈনিক সংবাৈ সংক্ষেপ
বু ধবার ১৪ই শফব্রুয়ানর ২০১৮ ইং

, ২০১৫ ইং
শেিক্ষেি-সাংহাই কিক্ষসার্টিয়াক্ষের পক্ষেই নিএসই
িািােু খী চাপ সক্ষেও শেষ পর্িন্ত শকৌেলগত োনলকািা ইসু ুক্ষত সক্ষবিাচ্চ ৈর হাাঁকা শেিক্ষেি-সাংহাই স্টক এক্সক্ষচক্ষের
কিক্ষসার্টিয়ােক্ষকই চূড়ান্ত করার পক্ষে ঢাকা স্টক এক্সক্ষচে (নিএসই)। নতি নৈি ধক্ষরই এ ইসু ুক্ষত সরগরে নিএসই। এ নিক্ষয় ৈফায়
ৈফায় এক্সক্ষচের্টর সৈস্য ও ম্যাক্ষিজক্ষেক্ষের েক্ষে আক্ষলাচিাও চলক্ষে। নকন্তু শকাক্ষিাভাক্ষবই নিয়ক্ষের ব্যতুয় ঘর্টক্ষয় সবিনিম্ন
ৈরপ্রস্তাবকারী ন্যােিাল স্টক এক্সক্ষচে অব ইনিয়ার (এিএসই) কিক্ষসার্টিয়ােক্ষক শকৌেলগত োনলকািা নৈক্ষত িারাজ তারা। ১৯
শফব্রুয়ানর অিুক্ষেয় পষিৈ সভার পরই আিু োনিকভাক্ষব বাংলাক্ষৈে নসনকউনরর্টজ অুাি এক্সক্ষচে কনেেিক্ষক (নবএসইনস) নিক্ষজক্ষৈর
নসদ্ধান্ত জানিক্ষয় শৈক্ষব নিএসই। স্টক এক্সক্ষচে, শেয়ারক্ষহাল্ডার ও সােনিকভাক্ষব পুাঁ নজবাজাক্ষরর উন্নয়ক্ষি নিয়োিু সাক্ষর সক্ষবিাচ্চ ৈর
হাাঁকা কিক্ষসার্টিয়ােক্ষকই শকৌেলগত নবনিক্ষয়াগকারী করক্ষত ঐকুবদ্ধ নিএসইর সৈস্যরা। তারা বলক্ষেি, নিয়েবনহভূিতভাক্ষব সবিনিম্ন
ৈরপ্রস্তাবকারীক্ষক শকৌেলগত নবনিক্ষয়াগকারী নহক্ষসক্ষব শবক্ষে নিক্ষল তা একর্ট খারাপ দৃষ্টান্ত হক্ষব। এক্ষত নিএসইর ২৫০ জি শেয়ারধারী
সৈস্য বনিত হক্ষবি। আনথিক, কানরগনর ও শকৌেলগত নৈক নবক্ষবচিায় এিএসইর তুলিায় শেিক্ষেি-সাংহাই কিক্ষসার্টিয়ােক্ষকই এনগক্ষয়
রাখক্ষেি তারা।http://bonikbarta.net
লংকাবাংলার েু িাফায় প্রবৃ নদ্ধ ১৪২%
৩১ নিক্ষসম্বর সোপ্ত ২০১৭ নহসাব বেক্ষর ব্যবসায় চেক শৈনখক্ষয়ক্ষে লংকাবাংলা নফন্যান্স নলনেক্ষেি। সবিক্ষেষ নহসাব বেক্ষর প্রনতোির্টর
কর-পরবতী সেনিত েু িাফা আক্ষগর বেক্ষরর তুলিায় ১৪২ েতাংে শবক্ষড়ক্ষে। আক্ষগর বেক্ষরর তুলিায় আোিক্ষতর পনরোণ ২৯
েতাংে বৃ নদ্ধর পাোপানে নরক্ষেইল ও এসএেই খাক্ষত ঋক্ষণর প্রবৃ নদ্ধ হক্ষয়ক্ষে র্থাক্রক্ষে ৫৩ ও ৯১ েতাংে। সোপ্ত বেক্ষর
শেয়ারক্ষহাল্ডারক্ষৈর জন্য িগৈ ও শবািাস নেনলক্ষয় ১৫ েতাংক্ষের সু পানরে কক্ষরক্ষে ব্যাংকবনহভূিত আনথিক প্রনতোি খাক্ষতর শকাম্পানির্ট।
শকাম্পানির কেিকতি ারা বলক্ষেি, ২০১৭ সাক্ষল শৈক্ষের আনথিক খাত িািা প্রনতকূলতার েে নৈক্ষয় শগক্ষলও সক্ষবিাত্তে িাহকক্ষসবার
কারক্ষণ লংকাবাংলা তাক্ষৈর ব্যবসার প্রনতর্ট খাক্ষতই সাফল্য শপক্ষয়ক্ষে। পুাঁ নজবাজাক্ষর ঋণাত্মক ইকুইর্টর ধাক্কা কার্টক্ষয় সবিক্ষেষ নহসাব
বেক্ষর েু িাফা শপক্ষয়ক্ষে োক্ষচিে ব্যাংনকং সাবনসনিয়ানর লংকাবাংলা ইিক্ষভস্টক্ষেেস নলনেক্ষেি। শরাকাক্ষরজ শসবার বাজাক্ষর লংকাবাংলা
নসনকউনরর্টজ নলনেক্ষেি ১ িম্বর অবস্থাি ধক্ষর রাখার পাোপানে সম্পৈ ব্যবস্থাপিা ব্যবসায়ও আক্ষগর শচক্ষয় ভাক্ষলা কক্ষরক্ষে লংকাবাংলা
অুাক্ষসে ম্যাক্ষিজক্ষেে নলনেক্ষেি।http://bonikbarta.net
নসঙ্গাপু ক্ষরর সক্ষঙ্গ এফর্টএ করক্ষব বাংলাক্ষৈে
বানণজুেন্ত্রী শতাফাক্ষয়ল আহক্ষেৈ বক্ষলক্ষেি, বাংলাক্ষৈে সরকার রফতানি বানণজু সম্প্রসারক্ষণর লক্ষেু নবনভন্ন শৈক্ষের সক্ষঙ্গ েু ক্ত
বানণজু চুনক্ত (এফর্টএ) করক্ষে। প্রক্ষয়াজি হক্ষল বাংলাক্ষৈে নসঙ্গাপু ক্ষরর সক্ষঙ্গ এফর্টএ করার নবষক্ষয় নচন্তা করক্ষব। গতকাল নসঙ্গাপু ক্ষর
বাংলাক্ষৈে নবজক্ষিস শচম্বার নসঙ্গাপু র আক্ষয়ানজত ‘শসনেিার েু প্রক্ষোে শেি অুাি কোসি নবেুইি বাংলাক্ষৈে অুাি নসঙ্গাপু র’ েীষিক
এক ব্যবসানয়ক সক্ষেলক্ষি প্রধাি অনতনথর বক্তৃতায় নতনি এসব কথা বক্ষলি। বাংলাক্ষৈে নবজক্ষিস শচম্বার নসঙ্গাপু ক্ষরর শপ্রনসক্ষিে শো.

েনহদুজ্জাোক্ষির সভাপনতক্ষে শসনেিাক্ষর নসঙ্গাপু ক্ষর নির্ু ক্ত বাংলাক্ষৈক্ষের রাষ্ট্রদূত শো. শোস্তানফজু র রহোিসহ নসঙ্গাপু ক্ষরর ব্যবসায়ী,
নবনিক্ষয়াগকারী ও শৈের্টক্ষত নসঙ্গাপু ক্ষর বাংলাক্ষৈেী ব্যবসায়ী প্রনতনিনধরা উপনস্থত নেক্ষলি। শসনেিাক্ষর বানণজুেন্ত্রী শতাফাক্ষয়ল আহক্ষেৈ
বক্ষলি, বাংলাক্ষৈক্ষের নবপু লসংখ্যক পর্িেক নসঙ্গাপু ক্ষর আক্ষসি। বাংলাক্ষৈেও নসঙ্গাপু ক্ষরর িাগনরকক্ষৈর জন্য ভাক্ষলা পর্িেি গন্তব্য হক্ষত
পাক্ষর। এজন্য বাংলাক্ষৈে সরকার নবক্ষেষ উক্ষযাগ িহণ করক্ষব, শর্ি নসঙ্গাপু ক্ষরর পর্িেকরা বাংলাক্ষৈক্ষে শর্ক্ষত আিহী হি। এক্ষেক্ষে
উভয় শৈক্ষের ব্যবসায়ীক্ষৈর ৈানয়েেীল ভূনেকা পালি করক্ষত হক্ষব। http://bonikbarta.net
আক্ষরা ১০০ শকার্ট োকা শপল প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক
দ্রুততে সেক্ষয়র েক্ষে তফনসনল ব্যাংক নহক্ষসক্ষব কার্িক্রে পনরচালিা করক্ষত র্াক্ষে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক। তফনসনল ব্যাংক হক্ষত
প্রক্ষয়াজিীয় পনরক্ষোনধত েূ লধি পু িগিঠক্ষির জন্য ব্যাংকর্টক্ষক আক্ষরা ১০০ শকার্ট োকা নৈক্ষয়ক্ষে ওক্ষয়জ আিিাসি কল্যাণ শবািি। গতকাল
রাজধািীর ইস্কােক্ষি প্রবাসী কল্যাণ ও দবক্ষৈনেক কেিসংস্থাি েন্ত্রণালক্ষয়র সভাকক্ষে শচক প্রৈাি অিু োক্ষির আক্ষয়াজি করা হয়। এক্ষত
প্রধাি অনতনথর বক্তৃতায় এসব কথা বক্ষলি প্রবাসী কল্যাণেন্ত্রী িু রুল ইসলাে। http://bonikbarta.net
২০ হাজার শকার্ট িলাক্ষরর অবকাঠাক্ষো পনরকল্পিা োক্ষম্পর
র্ু ক্তরাক্ষষ্ট্রর অবকাঠাক্ষো খাত পু িগিঠক্ষি এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রস্তাবিা প্রকাে কক্ষরক্ষেি শপ্রনসক্ষিে শিািাল্ড োম্প। ২০১৯ অথিবেক্ষরর
বাক্ষজক্ষে এ প্রস্তাব শর্াগ করা হক্ষয়ক্ষে। শৈক্ষের রাস্তা, শসতু ও নবোিবন্দরগুক্ষলা সংস্কাক্ষর আগােী এক ৈেক্ষকর জন্য শকন্দ্রীয় তহনবক্ষল
২০ হাজার শকার্ট িলার বরাদ্দ নৈক্ষত চাি োম্প। এজন্য কেক্ষব সোজক্ষসবা ভাতা, বাড়ক্ষব স্থািীয় কর, িািা রকে নফ ও শোল। এ
অবস্থায় োক্ষম্পর পনরকল্পিার্টক্ষক রীনতেক্ষতা ‘শকক্ষলঙ্কানর’ নহক্ষসক্ষব উক্ষেখ কক্ষরক্ষেি সোক্ষলাচকরা। খবর এএফনপ, নবনবনস ও
গানিিয়াি। ।http://bonikbarta.net
কাতারক্ষক শৈয়া ঋণ নিক্ষয় বাকি ক্ষলক্ষসর নবরুক্ষদ্ধ িতুি অনভক্ষর্াগ
২০০৮ সাক্ষলর আনথিক সংকক্ষের সেয় কাতারক্ষক শৈয়া ৩০০ শকার্ট িলাক্ষরর শবনে ঋণ নিক্ষয় নরর্টে আনথিক প্রনতোি বাকি ক্ষলক্ষসর
নবরুক্ষদ্ধ নিতীয়বাক্ষরর েক্ষতা অনভক্ষর্াগ এক্ষিক্ষে নরক্ষেক্ষির অথি-সংক্রান্ত প্রতারণার িজরৈানর সংস্থা নসনরয়াস ফ্রি অনফস (এসএফও)।
এবার বাকি ক্ষলক্ষসর ব্যাংনকং োখার নবরুক্ষদ্ধ অনভক্ষর্াগ এক্ষিক্ষে এসএফও। আনথিক সংকক্ষের চূড়ান্ত পর্িাক্ষয় ব্যাংক্ষকর পতি শঠকাক্ষত
নবনধবনহভুিত ঋণ সু নবধার নবনিেক্ষয় শস সেয় েেপ্রাক্ষচুর নবনিক্ষয়াগকারীরা নবনিক্ষয়াগ কক্ষর বক্ষল অনভক্ষর্াগ করা হক্ষয়ক্ষে। খবর গানিিয়াি
ও ব্লুেবাগি।http://bonikbarta.net
জ্বালানি শতক্ষলর দবনিক চানহৈা বাড়ক্ষব ১.৬৪%
দবনিক অথিনিনতক অিগনতর সক্ষঙ্গ পাো নৈক্ষয় জ্বালানি ব্যবহাক্ষর প্রবৃ নদ্ধ বাড়ক্ষে। এ ধারাবানহকতায় চলনত বের নবিব্যাপী অপনরক্ষোনধত
জ্বালানি শতক্ষলর ব্যবহার আক্ষগর বেক্ষরর তুলিায় ১ ৈেনেক ৬৪ েতাংে বাড়ক্ষত পাক্ষর। জ্বালানি পণ্যর্টর রফতানিকারকক্ষৈর শজাে
অগিািাইক্ষজেি অব য শপক্ষোনলয়াে এক্সক্ষপার্টিং কানিক্ষজর (ওক্ষপক) সবিক্ষেষ োসনভনত্তক প্রনতক্ষবৈক্ষি এ পূ বিাভাস শৈয়া হক্ষয়ক্ষে।
এেিনক ২০১৮ সাক্ষল জ্বালানি পণ্যর্টর দবনিক ব্যবহার প্রবৃ নদ্ধ প্রনতোির্টর আক্ষগর প্রাক্কলক্ষির তুলিায় শবনে হক্ষব বক্ষলও প্রনতক্ষবৈক্ষি
উক্ষেখ কক্ষরক্ষে ওক্ষপক। খবর নসিহুয়া ও রয়োসি।http://bonikbarta.net

