দৈনিক সংবাৈ সংক্ষেপ
েু ধবার , ৩১ই অটটােে , ২০১৮ ইং

, ২০১৫ ইং
ইউনাইটেড পাওয়াটেে ১১০% লভ্াাংশ অনু ট াদন
গতকাল োজধানীে আর্ ি গলফ ক্লাটে ইউনাইটেড পাওয়াে জজনাটেশন অ্ান্ড র্ডর্ির্েউশন (ইউর্পর্জর্ড) জকাম্পার্ন র্লর্ টেটডে
১১ত োর্ষিক সাধােণ সভা (এর্জএ ) অনু র্িত হয়। পষিদ জেয়ােম্যান জজনাটেল জ া. আেদুল ু র্েটনে (অে.) সভাপর্তটে অনু র্িত
এর্জএট অন্যান্য এটজন্ডাে পাশাপার্শ ২০১৮ সাটলে ৩০ জু ন স াপ্ত র্হসাে েছটেে জন্য ৯০ শতাাংশ নগদ ও ২০ শতাাংশ স্টক
লভ্াাংশ অনু ট াদন কটেন র্েদু্ত্ খাটতে তার্লকাভুক্ত জকাম্পার্নটিে জশয়ােটহাল্ডােো। সভায় অাংশ জনয়া সাধােণ জশয়ােটহাল্ডােো
জকাম্পার্নে ব্যেসার্য়ক পােফেম্যান্স ও প্রদত্ত লভ্াাংটশ সটতাষ প্রকাশ কটে এে ধাোোর্হকতা অব্যাহত োখাে ওপে গুরুোটোপ
কটেন।http://bonikbarta.net
কে ছাটেে প্রজ্ঞাপন জার্ে : কনটসাটিিয়াট ে োকা জপটত শুরু কটেটছন র্ডএসই সদস্যো
েীনা কনটসাটিিয়াট ে (জশনটেন-সাাংহাই স্টক এক্সটেঞ্জ) কাটছ ঢাকা স্টক এক্সটেটঞ্জে (র্ডএসই) ২৫ শতাাংশ জশয়াে র্ের্িে োকা
জপটত শুরু কটেটছন এক্সটেঞ্জটিে সদস্যো। জকৌশলগত র্ের্নটয়াগকােীে কাছ জেটক পাওয়া অেি পুুঁ র্জোজাটে র্ের্নটয়াটগে শটতি
গতকাল র্েকাটল ১০ শতাাংশ কে ছাটেে প্রজ্ঞাপন হটয়টছ। প্রজ্ঞাপন জার্েে পটেই জরাকােটদে কাটছ েীনা কনটসাটিিয়াট ে োকা
র্েতেণ শুরু কটেটছ র্ডএসই। জানা যায়, গতকাল সন্ধ্্া জেটকই জরাকােো র্ডএসইটত এটস তাটদে জশয়াে অনু পাটত প্রাপ্য অটেিে
জেক র্নটয় যাটেন। জশষ খেে পাওয়া পযিত গতকাল োেটি প্রর্তিান প্রায় ১৩ জকাটি োকাে জেক জপটয়টছন। এে টে জ ানা
র্ফন্যার্ন্সয়াল কনসালে্ার্ন্স অ্ান্ড র্সর্কউর্েটিজ র্লর্ টেড ও আহট দ ইকোল হাসান র্সর্কউর্েটিজ র্লর্ টেড অন্যত । আজ সকাল
১০ো জেটক আোটো যোেীর্ত জেক র্েতেণ কো হটে। সু িুভাটে জেক র্েতেণ কাযিি সম্পটেে জন্য র্ডএসইে পক্ষ জেটক ১০
সদটস্যে একটি টি গঠন কো হটয়টছ।http://bonikbarta.net
ক িশালায় েক্তাো : এসর্ডর্জ অজিটন অেিননর্তক বেষম্য দূে কেটত হটে
জেকসই উেয়ন লক্ষ্ াত্রা (এসর্ডর্জ) এোং র্ভশন ২০২১ ও র্ভশন ২০৪১ লক্ষ্ াত্রা অজিটনে জন্য োাংলাটদশ জেটক অেিননর্তক
বেষম্য ও দুনীর্ত দূে কেটত হটে। গতকাল োজধানীে আগােগাুঁওটয় পল্লী ক ি-সহায়ক ফাউটন্ডশন (র্পটকএসএফ) ভেটনে সটেলন
কটক্ষ আটয়ার্জত এক আতজিার্তক সটেলটনে উটবাধনী অনু িাটন েক্তাো এসে কো েটলন। ‘জেকসই অেিনীর্তে যাত্রাপে: র্ভশন
২০৪১, োাংলাটদটশে কেণীয়’ শীষিক দুই র্দনব্যাপী সটেলনটি জযৌেভাটে আটয়াজন কেটছ র্পটকএসএফ, ঢাকা স্কুল অে
ইটকানর্ কস, জগোে র্েশ্বর্েদ্যালয়, অটির্লয়াে র্ির্ফে ইউর্নভার্সিটি, যু ক্তোটজ্ে ইউর্নভার্সিটি অে োে ও জা িার্নে জরট ন
ইউর্নভার্সিটি। সটেলটন জদশী-র্েটদশী র্েটশষজ্ঞো র্শল্পায়ন, কৃর্ষ, খাদ্যর্নোপত্তা, গণস্বাস্থ্্, পু র্ি, জলোয়ু পর্েেতি নসহ োাংলাটদটশে
আেিসা ার্জক উেয়ন-সাংিাত র্ের্ভে র্েষটয় ১৫টি গটেষণাপত্র উপস্থ্াপন কেটেন। গতকাল সটেলটনে উটবাধনী অনু িাটন
সভাপর্তে কটেন র্পটকএসএটফে সভাপর্ত ড. কাজী খলীকুজ্জ ান আহ দ। র্তর্ন েটলন, অেিননর্তক বেষম্য দূে কোে লক্ষ্
জেটকই এসর্ডর্জ িহণ কো হয়। ২০৩০ সাটলে টে এসর্ডর্জ অজিন কেটত হটল সোইটক সটে র্নটয় জদশ জেটক অেিননর্তক

বেষম্য দূে কেটত হটে। এে সটে দুনীর্তও প্রর্তহত কেটত হটে। তা না হটল জেকসই উেয়ন ব্যাহত হটে েটল তব্য কটেন র্তর্ন।
http://bonikbarta.net

যুক্তোষ্ট্র-েীন োর্ণজ্যুদ্ধ : এর্শয়াে জশয়ােোজাে ঘু টে দাুঁোটলও শঙ্কা কাটের্ন এখটনা
যু ক্তোষ্ট্র ও েীটনে জপ্রর্সটডটেে টে আসে বেঠটকে সু োটদ োর্ণজ্যুটদ্ধে স ার্প্ত হটে েটল আশা কেটছন র্ের্নটয়াগকােীো।
অন্যর্দটক জশয়ােোজাে র্স্থ্র্তশীল কেটত নতুন পদটক্ষপ িহণ কটেটছ েীন। এ দুইটয়ে প্রভাটে গতকাল এর্শয়াে জশয়ােোজাে
র্কছু ো ঘুটে দাুঁর্েটয়টছ। র্কন্তু েীটনে জপ্রর্সটডটেে সটে আটলােনা ব্যেি হটল র্ডটসম্বটেে শুরুটতই জদশটি জেটক আ দার্ন কো সে
পটেই অর্তর্েক্ত শুল্কাটোপ হটে— যু ক্তোটষ্ট্রে এ হু র্কে কােটণ োর্ণজ্যু দ্ধ নতুন াত্রা পাটে েটল র্ের্নটয়াগকােীটদে টে শঙ্কা
কাজ কেটছ। এ অেস্থ্ায় জশয়ােোজাটেে এ দেেৃ র্দ্ধ জেকসই হটে না েটল আশঙ্কা েটয়টছ। খেে েয়োসি, ব্লু োগি, র্ের্ের্স।নটভম্বটে
র্জ২০ জদশগুটলাে সটেলটন অাংশিহটণে পাশাপার্শ জপ্রর্সটডে ট্রাম্প ও র্শ র্জনর্পাং বেঠক কেটেন েটল জানা জগটছ। বেঠক
ফলপ্রসূ না হটল েীন জেটক আ দার্ন কো োর্ক পটে জপ্রর্সটডে ট্রাটম্পে শুল্কাটোটপে হু র্কে পে জসা োে যু ক্তোটষ্ট্রে প্রধান
জশয়াে সূ েকগুটলায় পতন জদখা যায়। এে টে এসঅ্ান্ডর্প-৫০০ ইনটডক্স ২ দশর্ ক ১ শতাাংশ হার্েটয়টছ। এে আটগও েীন জেটক
আ দার্ন কো স ু দয় পটেই শুল্কাটোটপে হু র্ক র্দটয়র্ছটলন ট্রাম্প, র্কন্তু তখন র্তর্ন জকাটনা র্নর্দিি স য়সূ র্েে কো
েটলনর্ন।http://bonikbarta.net
েলর্ত র্হসাে ঘাের্ত, রুর্পে অে ূ ল্যায়ন জ াকাটেলা : জাপাটনে সটে ু দ্রার্ের্ন টয়ে পর্ে াণ োর্েটয়টছ ভােত
ডলাটেে র্েপেীটত রুর্পে ান েৃ র্দ্ধ ও েলর্ত র্হসাে ঘাের্ত (র্সএর্ড) জ াকাটেলায় আটো একটি পদটক্ষপ িহণ কটেটছ ভােত
সেকাে। জসা োে ভােত ও জাপান আপত্কালীন প্রটয়াজটন পেস্পটেে টে বেটদর্শক ু দ্রা র্ের্ন য়প্রোহ ৭ হাজাে ৫০০ জকাটি
ডলাে পযিত োর্েটয় একটি েুর্ক্তটত স্বাক্ষে কটেটছ। েতি াটন জদশ দুটিে টে ৫ হাজাে জকাটি ডলাে জলনটদটনে সী া র্ছল। খেে
র্েজটনস স্ট্ান্ডাডি। সাধােণত এ ধেটনে স টোতাটক র্বপক্ষীয় ু দ্রার্ের্ন য় (কাটের্ন্স জসায়াপ) েুর্ক্ত েলা হয়। এ েুর্ক্তে ফটল
ভােত প্রটয়াজটনে স য় সাটে ৭ হাজাে জকাটি ডলাে পযিত সাশ্রয় কোে সু র্েধা পাটে। একই সটে েুর্ক্তটি র্েটদশী োজােটিটত
প্রটেটশে স য় ভােতীয় উটদ্যাগগুটলাটক ূ লধন ব্যয় কর্ টয় আনটত সহায়তা কেটে।http://bonikbarta.net
জকন্দ্রীয় ব্যাাংকগুটলায় োের্ত োর্হদা দা োোটে স্বটণিে
র্ের্ভে জদটশে জকন্দ্রীয় ব্যাাংক স্বটণিে োজাটে অন্যত জভাক্তা র্হটসটে পর্ের্েত। আতজিার্তক োজাটে ূ ল্যোন ধাতুটিে দাট ে
ওঠানা ায় জকন্দ্রীয় ব্যাাংক গুরুেপূ ণি প্রভােটকে ভূর্ কা পালন কটে। ২০১৭ সাটল র্ের্ভে জদটশে জকন্দ্রীয় ব্যাাংটক স্বটণিে োর্হদা
আটগে েছটেে তুলনায় ৫ শতাাংশ কট র্ছল। তটে েলর্ত েছে পর্ের্স্থ্র্ত র্কছু ো েদটলটছ। েছটেে প্রে ছয় াটস (জানু য়ার্ে-জু ন)
র্ের্ভে জদটশে জকন্দ্রীয় ব্যাাংক স্বণি জকনা আটগে েছটেে একই স টয়ে তুলনায় ৮ শতাাংশ োর্েটয়টছ। ওয়াল্ডি জগাল্ড কাউর্ন্সটলে
(ডর্িউর্জর্স) সাম্প্রর্তক প্রর্তটেদটন এ তথ্য উটঠ এটসটছ। আতজিার্তক োজাটে স্বটণিে দাট র্েদ্য ান তুলনা ূ লক ন্দাভাে দূে
কোে জক্ষটত্র জকন্দ্রীয় ব্যাাংকগুটলায় োর্হদা েৃ র্দ্ধে এ প্রেণতাটক ইর্তোেক র্হটসটে জদখটছন খাতসাংর্িিো। খেে ইউটের্শয়া র্ের্ভউ
ও জ োল েু টলটিন। http://bonikbarta.net

