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শেিক্ষেি-সাংহাই কিক্ষসার্টিয়াক্ষের সক্ষে নিএসইর চুনি সম্পন্ন
নিনেউচুয়ালাইক্ষেেি প্রনিয়ার ের্ি শোর্াক্ষবক শকৌেলগর্ অংেীৈাক্ষরর সক্ষে চূড়ান্ত চুনি সম্পন্ন কক্ষরক্ষে শৈক্ষের প্রধাি পুুঁ নেবাোর
ঢাকা স্টক এক্সক্ষচঞ্জ (নিএসই) কর্তিপে। গর্কাল সন্ধ্যায় রােধািীর লা শেনরনিয়াি শহাক্ষেক্ষল ব্লকি অযাকাউক্ষে রনের্ নিএসইর
২৫ ের্াংে শেয়ার শকিার চুনিক্ষর্ সই কক্ষরি চীিা কিক্ষসার্টিয়াে ও নিএসইর েীর্ি কেিকর্ি ারা। অর্িেন্ত্রী আবু ল োল আবদুল েু নহর্
ও বাংলাক্ষৈে নসনকউনরর্টে অযান্ড এক্সক্ষচঞ্জ কনেেক্ষির (নবএসইনস) শচয়ারম্যাি অধ্যাপক ি. এে খায়রুল শহাক্ষসক্ষির উপনিনর্ক্ষর্
চুনি স্বাের অিু ষ্ঠাক্ষি শেিক্ষেি স্টক এক্সক্ষচক্ষঞ্জর শপ্রনসক্ষিে ও নসইও ওয়াং নেয়ািেু ি, কিক্ষসার্টিয়াক্ষের আক্ষরক অংেীৈার সাংহাই
স্টক এক্সক্ষচক্ষঞ্জর সু পারভাইেনর শবাক্ষিির শচয়ারম্যাি শপি শুক্ষয়নেয়াি, নিএসইর শচয়ারম্যাি অধ্যাপক ি. আবু ল হাক্ষেে, ব্যবিাপিা
পনরচালক শকএএে োক্ষেদুর রহোিসহ শৈক্ষের পুুঁ নেবাোক্ষরর সব শস্টকক্ষহাল্ডাক্ষরর প্রনর্নিনধরা উপনির্ নেক্ষলি।
http://bonikbarta.net
শেয়ার শবচাক্ষকিা করক্ষবি এিনসনস ব্যাংক্ষকর দুই উক্ষযািা
বাোরৈক্ষর সাক্ষড় নর্ি লাখ শেয়ার শকিার শ ার্ণা নৈক্ষয়ক্ষেি ন্যােিাল শিনিে অযান্ড কোসি (এিনসনস) ব্যাংক নলনেক্ষেক্ষির উক্ষযািা
আক্ষিায়ারা আখর্ার। এনৈক্ষক হাক্ষর্ র্াকা ২ লাখ ৯৭ হাোর ৩০৪র্ট শেয়াক্ষরর েক্ষধ্য ৫০ হাোর শেয়ার শবক্ষচ শৈয়ার শ ার্ণা নৈক্ষয়ক্ষেি
ব্যাংকর্টর আক্ষরক উক্ষযািা নেিহাে কাোল খাি। ঢাকা স্টক এক্সক্ষচঞ্জ (নিএসই) সূ ক্ষে োিা শগক্ষে, ৩০ কার্িনৈবক্ষসর েক্ষধ্য এ িয়নবিয় প্রনিয়া সম্পন্ন হক্ষব। সম্প্রনর্ নেিহাে কাোল খাি এিনসনস ব্যাংক্ষকর আক্ষরা ৫০ হাোর শেয়ার নবনি কক্ষরক্ষেি। ৩১ নিক্ষসম্বর
সোপ্ত ২০১৭ নহসাব বেক্ষরর নিরীনের্ আনর্িক প্রনর্ক্ষবৈি পর্িাক্ষলাচিা কক্ষর ১৩ ের্াংে িগৈ লভযাংে সু পানরে কক্ষরক্ষে এিনসনস
ব্যাংক্ষকর পনরচালিা পর্িৈ। শগল বের শকাম্পানির্টর শেয়ারপ্রনর্ আয় (ইনপএস) হক্ষয়ক্ষে ২ োকা ৯ পয়সা। ৩১ নিক্ষসম্বর ব্যাংকর্টর
শেয়ারপ্রনর্ নিে সম্পৈেূ ল্য (এিএনভনপএস) ৈাুঁড়ায় ১৯ োকা ৪৬ পয়সায়। নিরীনের্ আনর্িক প্রনর্ক্ষবৈি, লভযাংে ও অন্যান্য এক্ষেন্ডা
অিুক্ষোৈক্ষির েন্য ৩০ েু লাই শবলা ১১োয় ঢাকা কযােিক্ষেক্ষের শসিাোলক্ষে বানর্িক সাধারণ সভা (এনেএে) আক্ষয়ােি করক্ষব
ব্যাংকর্ট। এেন্য শরকিি শিে নিধিারণ করা হক্ষয়ক্ষে ৩০ শে।http://bonikbarta.net
বাক্ষেে ব্যক্ষয়র গুণগর্ োি বাড়াক্ষর্ হক্ষব
কক্ষয়ক বের ধক্ষর শ ানর্র্ উচ্চ প্রবত নির বাক্ষেক্ষের আকার শৈক্ষের েিসংখ্যা ও শোে অভযন্তরীণ উৎপাৈি (নেনিনপ) অিু পাক্ষর্ই
হক্ষে। র্ক্ষব উন্নয়ি কেিসূনচ ও অন্যান্য খাক্ষর্ বাক্ষেে ব্যক্ষয়র গুণগর্ োক্ষি পনরবর্ি ি আিক্ষর্ হক্ষব। পাোপানে উন্নয়ি প্রকক্ষে
সেয়ক্ষেপণ বন্ধ্ ও রােস্ব আইিক্ষক নবনিক্ষয়াগবান্ধ্ব করা ৈরকার। গর্কাল রােধািীর নসএ ভবক্ষি ‘শকেি োর্ীয় বাক্ষেে চাই’
েীর্িক এক শগালক্ষেনবল দবঠক্ষক এসব কর্া বক্ষলি শৈক্ষের প্রনর্র্র্ো অর্িিীনর্নবৈ, ব্যবসায়ী ও শপোৈার নহসাবনবৈরা। নৈ ইিনস্টর্টউে
অব চােিািি অযাকাউেযােস অব বাংলাক্ষৈে (আইনসএনব) ও দৈনিক প্রর্ে আক্ষলা শর্ৌর্ভাক্ষব এ দবঠক্ষকর আক্ষয়ােি কক্ষর। আইনসএনবর

শপ্রনসক্ষিে শৈওয়াি িু রুল ইসলাক্ষের সভাপনর্ক্ষে দবঠক্ষক প্রধাি অনর্নর্ নেক্ষলি পনরকেিা কনেেক্ষির সাধারণ অর্িিীনর্ নবভাক্ষগর
শেযষ্ঠ সনচব ি. োেসু ল আলে। সোলিা কক্ষরি আইনসএনবর কাউনিল সৈস্য হুোয়ুি কনবর।http://bonikbarta.net
ফু নেনফক্ষের সক্ষে একীভূর্ হক্ষে িা শেরক্স
োপাক্ষির ফু নেনফক্ষের সক্ষে একীভূর্করণ চুনি বানর্ক্ষলর শ ার্ণা নৈক্ষয়ক্ষে োনকি ি ফক্ষোকনপয়ার ও নপ্রোর নিেিার্া শেরক্স। একই
সক্ষে ির্ুি প্রধাি নিবিাহী নিক্ষয়াক্ষগরও শ ার্ণা নৈক্ষয়ক্ষে শকাম্পানির্ট। অনধগ্রহক্ষণর নবক্ষরানধর্াকারী অংেীৈারক্ষৈর সক্ষে একর্ট সেক্ষোর্ার
পর শরাববার এ শ ার্ণা শৈয় শেরক্স। খবর এএফনপ। নিেস্ব ওক্ষয়বসাইক্ষে প্রকানের্ এক নববত নর্ক্ষর্ শেরক্স ফু নেনফে নিয়নন্ত্রর্
নবযোি শর্ৌর্ উক্ষযাগ ফু নে-শেরক্ষক্সর নিরীনের্ আনর্িক প্রনর্ক্ষবৈক্ষি ‘নবচুযনর্’র কর্া উক্ষেখ কক্ষরক্ষে। োনকি ি শকাম্পানির্টর
প্রভাবোলী অংেীৈার কালি আইকাি ও িারউইি শিসক্ষির োেলার পর একীভবি চুনি শর্ক্ষক সক্ষর এল শেরক্স। শকাম্পানির্টক্ষর্
কালি আইকাি ও িারউইি শিসক্ষির শর্ৌর্ অংেীৈানরক্ষের পনরোণ ১৫ ের্াংক্ষের শবনে। চলনর্ বেক্ষরর োিু য়ানরক্ষর্ একীভবক্ষির
শ ার্ণা শৈয়ার পর উভয় অংেীৈার এর শোরাক্ষলা নবক্ষরানধর্া কক্ষর। এনৈক্ষক শকাম্পানির নসইও শেফ েযাকবসি পৈর্যাগ কক্ষরক্ষেি
বক্ষল নববত নর্ক্ষর্ োনিক্ষয়ক্ষে শেরক্স। েযাকবসক্ষির পাোপানে আক্ষরা পাুঁচেি পর্িৈ সৈক্ষস্যরও পৈর্যাগ করার কর্া োিাক্ষিা হক্ষয়ক্ষে।
র্াক্ষৈর িক্ষল ির্ুি সৈস্যক্ষৈর শিয়া হক্ষয়ক্ষে বক্ষল শেরক্স োনিক্ষয়ক্ষে। http://bonikbarta.net
ব্লকক্ষচইি প্রর্ুনির োধ্যক্ষে বানণেয অর্িায়ি এইচএসনবনসর
এইচএসনবনস শহানল্ডংস গর্কাল োনিক্ষয়ক্ষে, র্ারা ব্লকক্ষচইি প্রর্ু নি ব্যবহার কক্ষর নবক্ষে প্রর্েবাক্ষরর েক্ষর্া বানণেয অর্িায়ি শলিক্ষৈি
সম্পন্ন কক্ষরক্ষে। আন্তেিানর্ক বানণক্ষেযর শকার্ট শকার্ট িলাক্ষরর অর্িায়ক্ষি সেের্া বত নি এবং ভুল কোক্ষিার শেক্ষে এর্টক্ষক একর্ট বড়
পৈক্ষেপ নহক্ষসক্ষব শৈখা হক্ষে। খবর রয়োসি। এক নববত নর্ক্ষর্ নির্টে প্রনর্ষ্ঠাির্ট োিায়, খায ও কতনর্ গ্রুপ কারনগক্ষলর েন্য
এইচএসনবনস ও ওলন্দাে ব্যাংক আইএিনে একর্ট সফল শলিক্ষৈি সম্পন্ন কক্ষরক্ষে। ব্যাংনকং খাক্ষর্ ব্লকক্ষচইি প্রর্ু নি ব্যবহাক্ষরর ফক্ষল
ঋণপক্ষে োনলয়ানর্সহ শলিক্ষৈক্ষি অন্যান্য েুুঁ নক এবং এ কার্িিক্ষে শবেনকেু ধাপ কোক্ষিার আো করা হক্ষে। আেৈানিকারক ও
রফর্ানিকারক্ষকর েক্ষধ্য েুুঁ নক কোক্ষিার শেক্ষে ঋণপে অন্যর্ে বহুল ব্যবহূ র্ পিনর্। এর্ট ২ ট্রিনলয়ি িলাক্ষরর শবনে েূক্ষল্যর শলিক্ষৈক্ষি
সাহায্য করক্ষলও এ পিনর্ সম্পন্ন করক্ষর্ প্রচুর িনর্ প্রক্ষয়ােি হয় এবং পু ক্ষরা প্রনিয়ার্ট সম্পন্ন করক্ষর্ পাুঁচ শর্ক্ষক ১০ নৈি শলক্ষগ
http://bonikbarta.net

র্ায়।

ভারক্ষর্ ১৩২ শকার্ট ৫০ লাখ শকনে চা উৎপাৈি
ৈানেিনলংক্ষয় উৎপানৈর্ চা ভারর্ শর্ক্ষক রফর্ানি হওয়া চাক্ষয়র েক্ষধ্য সবক্ষচক্ষয় ৈানে। গর্ বের পত র্ক রাক্ষেযর ৈানবক্ষর্ শগাখিাক্ষৈর
োিা ধেি ক্ষের কারক্ষণ ওই অেলর্টক্ষর্ পণ্যর্টর উৎপাৈি োরাত্মকভাক্ষব ব্যাহর্ হয়। র্া সক্ষেও গর্ ২০১৭-১৮ অর্িবেক্ষর চা
উৎপাৈক্ষি শরকিি গক্ষড়ক্ষে ভারর্। এ সেক্ষয় শৈের্টক্ষর্ ১৩২ শকার্ট ৫০ লাখ ৫০ হাোর শকনে চা উৎপাৈি হক্ষয়ক্ষে, র্া এ
র্াবত্কাক্ষলর সক্ষবিাচ্চ। একই সেক্ষয় ২৫ শকার্ট ৬৫ লাখ ৭০ হাোর শকনে চা রফর্ানি কক্ষরক্ষে শৈের্ট। এর োধ্যক্ষে চার ৈেক্ষকর
পু রক্ষিা শরকিি শভক্ষে চা রফর্ানিক্ষর্ ির্ুি শরকিি গক্ষড়ক্ষেি ভারর্ীয় উৎপাৈক ও রফর্ানিকারকরা। খবর ইক্ষকািনেক োইেস ও
য শেনলগ্রাফ। পনরোণ নবক্ষবচিায় এক বেক্ষরর ব্যবধাক্ষি ভারর্ শর্ক্ষক চা রফর্ানি শবক্ষড়ক্ষে ১২ ৈেনেক ৭১ ের্াংে। ২০১৬-১৭
অর্িবেক্ষর শৈের্ট শর্ক্ষক ২২ শকার্ট ৭৬ লাখ ৩০ হাোর শকনে চা রফর্ানি হক্ষয়নেল। চা রফর্ানিক্ষর্ ভারক্ষর্র আক্ষগর শরকিি নেল
২৪ শকার্ট ২৪ লাখ ২০ হাোর শকনের। ১৯৭৬-৭৭ অর্িবেক্ষর শৈের্ট এ শরকিি গক্ষড়নেল। http://bonikbarta.net

