দৈনিক সংবাৈ সংক্ষেপ
বৃ হিনতবাি ৪ ঠা জািু য়ানি ২০১৮ ইং

, ২০১৫ ইং
সক্ষববাচ্চ অবস্থাক্ষি ব্লু-নিপ ও শনিয়াহ সূ িক
গেল বছক্ষিি ধািাবানহকতায় ২০১৮ সাক্ষলও ইনতবািক প্রবণতায় গলিক্ষৈি শুরু হক্ষয়ক্ষছ গৈক্ষশি গশয়ািবাজাক্ষি। বছক্ষিি প্রথম নৈি
গথক্ষক েতকাল পর্বন্ত টািা তৃতীয় নৈক্ষিি মক্ষতা গবক্ষেক্ষছ ঢাকা স্টক এক্সক্ষিক্ষেি (নিএসই) সূ িক। নিএসইি প্রধাি সূ িক নিএসইএক্স
৬ হাজাি ৩০০ পক্ষয়ন্ট অনতক্রম কিাি পাশাপানশ েতকাল সক্ষববাচ্চ অবস্থাক্ষি গপ ৌঁক্ষছক্ষছ ব্লু-নিপ সূ িক নিএসই-৩০। একই সক্ষে
নিএসই শনিয়াহ সূ িক নিএসইএসও েতকাল সক্ষববাক্ষে অবস্থাি কিক্ষছ।বাজাি পর্বক্ষবেক্ষণ গৈখা গেক্ষছ, বছক্ষিি প্রথম নৈি
নিএসইএক্স ৬ হাজাি ২৪৪ পক্ষয়ক্ষন্ট গলিক্ষৈি শুরু হওয়াি পি েতকাল তা ৬ হাজাি ৩১৮ পক্ষয়ক্ষন্ট উন্নীত হক্ষয়ক্ষছ। সপ্তাক্ষহি তৃতীয়
কার্বনৈবক্ষস গৈক্ষশি প্রধাি গশয়ািবাজাি নিএসইক্ষত সূ িক্ষকি ঊর্ধ্বমু খী প্রবণতায় গলিক্ষৈি হক্ষয়ক্ষছ। নৈক্ষিি শুরু গথক্ষকই ব্াংক,
প্রক্ষক শল, জ্বলানি ও নবদ্যুৎ এবং তথ্যপ্রর্ু নি খাক্ষতি গশয়াক্ষি ক্রয় িাক্ষপ টািা বােক্ষত থাক্ষক সূ িক। নৈি গশক্ষে সূ িক্ষকি পাশাপানশ
গবনশি ভাে গকাম্পানিি গশয়ািৈি গবক্ষেক্ষছ। েতকাল নিএসইক্ষত গমাট গলিক্ষৈি হক্ষয়ক্ষছ ৫৭৬ গকাটি ৫৭ লাখ ২৫ হাজাি টাকাি
গশয়াি।http://bonikbarta.net
মূ ল্যসংক্ষবৈিশীল তথ্য গিই ড্রােি গসাক্ষয়টাক্ষিি
ঢাকা স্টক এক্সক্ষিক্ষে (নিএসই) এক সপ্তাক্ষহি ব্বধাক্ষি ড্রােি গসাক্ষয়টাি অুান্ড নিনিং নলনমক্ষটক্ষিি গশয়ািৈি ২০ ৈশনমক ১২
শতাংশ গবক্ষেক্ষছ। তক্ষব এি গিপক্ষথ্য গকাক্ষিা অপ্রকানশত মূ ল্যসংক্ষবৈিশীল তথ্য গিই বক্ষল স্টক এক্সক্ষিে কতৃবপক্ষেি নিঠিি জবাক্ষব
জানিক্ষয়ক্ষছ গকাম্পানিটি।বাজাি পর্বক্ষবেক্ষণ গৈখা র্ায়, নিএসইক্ষত ২০১৭ সাক্ষলি ২৪ নিক্ষসম্বি ড্রােি গসাক্ষয়টাক্ষিি গশয়ািৈি নছল
১৬ টাকা ৯০ পয়সা। ২০১৮ সাক্ষলি ২ জািু য়ানি তা ১৬ টাকা ৯০ পয়সায় উন্নীত হয়।http://bonikbarta.net
জাতীয় গিইনি উন্নয়ি গ ািাক্ষমি আিু ষ্ঠানিক র্াত্রা
গৈক্ষশি দ্যগ্ধ খাক্ষতি উন্নয়ক্ষি আিু ষ্ঠানিকভাক্ষব র্াত্রা কিল ‘জাতীয় গিইনি উন্নয়ি গ ািাম’। সম্প্রনত িাজধািীি মহাখালীক্ষত অক্স াম
ইি বাংলাক্ষৈক্ষশি অন ক্ষস একটি কার্বনিববাহী কনমটি েঠি কিা হয়। একই সক্ষে সাত সৈস্যনবনশষ্ট একটি উপক্ষৈষ্টা কনমটিও েঠি কিা
হয়। কার্বনিববাহী কনমটিি সভাপনত নিববানিত হক্ষয়ক্ষছি সংসৈ সৈস্য অুািক্ষভাক্ষকট উক্ষে কুলসু ম স্মৃনত। সাধািণ সম্পাৈক নিববানিত
হক্ষয়ক্ষছি ব্র্ুাক গিইনি অুান্ড ু ক্ষিি পনিিালক গমাহােৈ আনিছু ি িহমাি।১৩ সৈস্যনবনশষ্ট কার্বনিববাহী কনমটিি সহসভাপনত হক্ষয়ক্ষছি
প্রাণ-আিএ এল গ্রুক্ষপি পনিিালক (কিক্ষপাক্ষিট ন ন্যান্স) উজমা গি ধু িী ও বাংলাক্ষৈশ প্রানণসম্পৈ েক্ষবেণা প্রনতষ্ঠাক্ষিি সাক্ষবক
মহাপনিিালক ি. কাজী গমা. ইমৈাদ্যল হক। র্ু গ্ম সম্পাৈক হক্ষয়ক্ষছি গশক্ষিবাংলা কৃনে নবশ্বনবদ্যালক্ষয়ি সহক্ষর্ােী অধ্যাপক ি. গকনবএম
সাই ু ল ইসলাম। এছাো অক্স াম ইি বাংলাক্ষৈক্ষশি গপ্রাগ্রাম ম্যাক্ষিজাি ি. খানলৈ গহাক্ষসি সাংেঠনিক সম্পাৈক ও নহউম্যাি নিক্ষসাসব
গিক্ষভলপক্ষমন্ট গসন্টাক্ষিি েক্ষবেণা পিামশবক গশখ আলী আহক্ষমৈ টুটুল গকাোধ্যে নিববানিত হক্ষয়ক্ষছি। কার্বনিববাহী কনমটিি অন্য
সৈস্যিা হক্ষলি— প্রাণ গিইনি নলনমক্ষটক্ষিি নি গিইনি এক্সক্ষটিশি িা. গমা. িানকবু ি িহমাি, গকয়াি বাংলাক্ষৈক্ষশি পনিিালক
আক্ষিায়ারুল হক, নসনিয়ি গিইনি কিসালটুান্ট ি. গমা. জানহৈ গহাক্ষসি, বাংলাক্ষৈশ প্রানণসম্পৈ অনধৈপ্তক্ষিি (নসনসএনস প্রকল্প)
সহকািী প্রকল্প পনিিালক ি. গোলাম িাব্বািী ও গিইনি উক্ষদ্যািা গমা. গমাসন কুি িহমাি নৈপু ।http://bonikbarta.net

অগ্রানধকািমূ লক’ প্রকক্ষল্পি কাজ শুরু হয়নি পাৌঁি মাক্ষসও
১০ বছক্ষি িট্টগ্রাম বন্দি নৈক্ষয় কিক্ষটইিাি পনিবহি গবক্ষেক্ষছ ১০০ শতাংক্ষশি গবনশ। অথি এ প্রবৃ নিি সক্ষে তাল নমনলক্ষয় উনিনখত
সমক্ষয় িতুি গকাক্ষিা গজটি বা টানমবিাল নিমবাণ কিক্ষত পাক্ষিনি বন্দি কতৃবপে। এ-সংক্রান্ত বহু পনিকল্পিাি কথা গশািাক্ষিা হক্ষলও
কাজ হয়নি নকছু ই। তক্ষব সংকট প্রকট হওয়ায় এখি অগ্রানধকাি নভনিক্ষত পক্ষতো কিক্ষটইিাি টানমবিাল (নপনসটি) নিমবাক্ষণি উক্ষদ্যাে
নিক্ষয়ক্ষছ িট্টগ্রাম বন্দি কতৃবপে।আোমী বছক্ষিি নিক্ষসম্বক্ষিি মক্ষধ্য টানমবিালটিি নিমবাণকাজ গশে কিাি লেু নিক্ষয় েত ১৩ জু ি
প্রকক্ষল্পি প্রশাসনিক অিুক্ষমাৈি গৈয় গি -পনিবহি মন্ত্রণালয়। িলনত বছক্ষিি জু লাইক্ষয় প্রকল্পটিি নিমবাণকাজ শুরুি কথা নছল। অথি
অিুক্ষমাৈক্ষিি পাৌঁি মাস গপনিক্ষয় গেক্ষলও এখক্ষিা গুরুত্বপূ ণব এ প্রকক্ষল্পি প্রক্ষজক্ট নিক্ষিক্টিই নিক্ষয়াে কিক্ষত পাক্ষিনি বন্দি
কতৃবপে।http://bonikbarta.net
িীিা মু দ্রায় নিপেীয় বানণক্ষজুি অিু ক্ষমাৈি পানকস্তাক্ষিি
পানকস্তাক্ষিি গকন্দ্রীয় ব্াংক িীক্ষিি সক্ষে নিপেীয় বানণক্ষজু ও দ্যই গৈক্ষশি মক্ষধ্য নবনিক্ষয়াে কার্বক্রক্ষম িীক্ষিি মু দ্রা ইউয়ািক্ষক অিুক্ষমাৈি
কক্ষিক্ষছ। ক্ষল গৈশটিক্ষত িলাক্ষিি পাশাপানশ দবক্ষৈনশক মু দ্রা নহক্ষসক্ষব ইউয়াি ব্বহাি দবধতা গপল। নসিান্তটি এমি একসময় এল,
র্াি মাত্র একনৈি আক্ষে র্ু িিাক্ষেি গপ্রনসক্ষিন্ট গিািাল্ড ট্রাম্প টুইটাক্ষি এক বাতব ায় ইসলামাবাক্ষৈি অিু কূল সাহায্য বন্ধ কক্ষি গৈয়াি
হুমনক নৈক্ষয়নছক্ষলি। খবি দ্য িি, নসিহুয়া, নিউজ এইটিি।মেলবাি নবকাক্ষল গস্টট ব্াংক অব পানকস্তাক্ষিি (এসনবনপ) এক্সটািবাল
নিক্ষলশিস নিপাটবক্ষমক্ষন্টি এক গ ােণায় বলা হয়, আনথবক ও মু দ্রা বাজাক্ষিি িীনতনিধবািক্ষণি অংশ নহক্ষসক্ষব নসিান্ত গিয়া হক্ষয়ক্ষছ—
এখি গথক্ষক আমৈানি, ি তানি এবং আনথবক গলিক্ষৈক্ষিি জন্য িীিা ইউয়াি ব্বহাি কিা র্াক্ষব। সিকানি ও ব্নিেত উভয় খাক্ষতই
(উৈাহিণস্বরূপ পানকস্তাি ও িীি উভয় গৈক্ষশই) নিপেীয় বানণজু ও নবনিক্ষয়াে কার্বক্রক্ষমি জন্য ইউয়াি ব্বহাি কিা
র্াক্ষব।http://bonikbarta.net
মূ ল্যবৃ নিক্ষত প্রভাব গ লক্ষব ভূিাজিীনত
িিম িাজনিনতক সংকট নবিাজ কিক্ষছ ইিাক্ষি। সিকািনবক্ষিাধী নবক্ষোক্ষভ উিাল িাজধািী গতহিাক্ষিি িাজপথ। এখি পর্বন্ত নিিাপিা
বানহিীি সৈস্যসহ ১৪ জক্ষিি মৃ তুুি খবি নমক্ষলক্ষছ। আটক হক্ষয়ক্ষছ পাৌঁি শতানধক নবক্ষোভকািী। িলমাি নবক্ষোক্ষভি প্রভাব শুধু
িাজিীনতক্ষতই সীমাবি গিই। আৌঁি গলক্ষেক্ষছ জ্বালানি গতক্ষলি আন্তজবানতক বাজাক্ষিও। অপনিক্ষশানধত জ্বালানি গতল
ি তানিকািকক্ষৈি তানলকায় সপ্তম অবস্থাক্ষি থাকা ইিাক্ষি িলমাি নবক্ষোক্ষভি গজি ধক্ষি সিবিাহ সংকক্ষটি আশঙ্কা গথক্ষক
আন্তজবানতক বাজাক্ষি পণ্যটিি ৈাম ২০১৫ সাক্ষলি মাঝামানঝ সমক্ষয়ি পি সক্ষববাক্ষচ্চ উক্ষঠক্ষছ। ৈী বক্ষময়াক্ষৈ নবক্ষোভ িলক্ষল আোমী
নৈিগুক্ষলাক্ষতও পণ্যটিি ৈাক্ষম গতনজভাব বজায় থাকক্ষব। একই সক্ষে আোমী নৈিগুক্ষলায় আন্তজবানতক বাজাক্ষি অপনিক্ষশানধত জ্বালানি
গতক্ষলি ৈাম বৃ নিি গেক্ষত্র ইিাি ও উিি গকানিয়াি ভূিাজনিনতক নবেয়ানৈ সবক্ষিক্ষয় গুরুত্বপূ ণব প্রভাবক নহক্ষসক্ষব ভূনমকা িাখক্ষত
র্াক্ষে বক্ষল মক্ষি কিক্ষছি খাত সংনিষ্টিা। খবি িয়টাসব ও অক্ষয়লপ্রাইস িটকম।http://bonikbarta.net
আগ্রাসী ঋণ বক্ষন্ধি নিক্ষৈব শ েভিবক্ষিি

েত বছক্ষি দ্যটি ব্াংক্ষকি পনিিালিা পেবক্ষৈ আকনস্মকভাক্ষব বে পনিবতব ি হক্ষয়ক্ষছ। ওই পনিবতব ক্ষিি

ক্ষল িাকনি হািাক্ষত হক্ষয়ক্ষছ শীেব

নিববাহীক্ষৈিও। তাই ব্াংক খাক্ষত আকনস্মক পনিবতব ক্ষিি টিায় আতনঙ্কত হক্ষয় পক্ষেক্ষছি ব্াংক্ষকি ব্বস্থাপিা পনিিালকিা (এমনি)। অস্বাভানবক

পনিবতব ি গঠকাক্ষত গকন্দ্রীয় ব্াংক্ষকি সহক্ষর্ানেতা গিক্ষয়ক্ষছি এমনিিা। েতকাল বাংলাক্ষৈশ ব্াংক্ষক অিু নষ্ঠত ব্াংকাসব সভায় েভিবি জক্ষল
কনবক্ষিি কাক্ষছ নবেয়টি তুক্ষল ধক্ষিি বানণনজুক ব্াংকগুক্ষলাি এমনিক্ষৈি সংেঠি অুাক্ষসানসক্ষয়শি অব ব্াংকাসব বাংলাক্ষৈশ (এনবনব)। নবেয়টি
গৈখক্ষবি বক্ষল আশ্বস্ত কক্ষিক্ষছি েভিবি। এ ছাো আগ্রাসীভাক্ষব ঋণ নবতিণ বক্ষন্ধি নিক্ষৈব শ গৈওয়া হক্ষয়ক্ষছ। তািল্য সংকক্ষটি আশঙ্কায় ঋণ
নবতিক্ষণি অিু ক্ষমানৈত মাত্রাও কনমক্ষয় আিা হক্ষে।http://www.kalerkantho.com

