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২৬৫ টাকা দরে নদদ ান জু রটে শেয়াে বিবি করেরে আইবিবি
নদদ ান জু ট ম্যানু ফ্যাকচাবেিং শকাম্পাবন বিবিরটি শেরক সম্পূ র্দ বিবনরয়াগ প্রত্যাহাে করে বনরয়রে ইসিাবিক শিরেিপরিন্ট ব্ািংক
বিবিরটি (আইবিবি)। সম্প্রবত্ ত্ারদে কারে োকা নদদ ান জু রটে ৩০ েত্ািংে শেয়াে বিবি করে বদরয়রে আইবিবি। বিপক্ষীয় চুবিে
িাধ্যরি আইবিবিে কাস্টবিয়ারনে কাে শেরক স্থানীয় একটি অ্যারসট ম্যারনজরিন্ট শকাম্পাবনে কারে ২৬৫ টাকা দরে নদদ ান জু রটে
শেয়ােগুরিা স্থানান্তে কো হয়। পেিত্ীরত্ অ্যারসট ম্যারনজরিন্ট শকাম্পাবনটি শেয়ােগুরিা িাজারে বিবি করে বদরয়রে। স্থানীয়
বকেু প্রবত্ষ্ঠান ও ব্বিরের্ীে বিবনরয়াগকােী এ শেয়াে বকরনরেন িরি জানা শগরে। জানা যায়, ইকুইটি সারপারটদে অ্িংে বহরসরি
আবেে দেরক নদদ ান জু রট বিবনরয়াগ করেবেি আইবিবি। বত্ন দেরকেও শিবে সিয় ধরে শকাম্পাবনটিে সরে োকাে পে গত্ িেরেে
বিরসম্বরে ঢাকা স্টক এক্সরচরে (বিএসই) পাঠারনা এক বচঠিরত্ নদদ ান জু রটে পর্দদ শেরক ঐবিকোরি পদত্যারগে কো জানায়
বিরদেী প্রবত্ষ্ঠানটি। এে পে চিবত্ িেরেে শফ্ব্রুয়াবেে প্রেি সপ্তারহ আইবিবিে পর্দদ ত্যারগে পবেকল্পনা অ্নুরিাদন করে নদদ ান
জু রটে পর্দদ। পর্দদ শেরক পদত্যারগে পে শকাম্পাবনে সাধাের্ শেয়ােরহাল্ডারে পবের্ত্ হয় আইবিবি। শকাম্পাবনে পর্দদ সদস্য
বহরসরি শ ার্র্া োড়া শেয়াে বিবিে সু রযাগ না োকরিও সাধাের্ শেয়ােরহাল্ডারে পবের্ত্ হওয়াে পে আইবিবিে শস িাধা দূে
হয়।http://bonikbarta.net
টানা বিত্ীয় বদরন সূ চক শিরড়রে
দী দ দেপত্রনে পে গত্কাি টানা বিত্ীয় বদরনে িরত্া ঊর্ধ্দিু খী বেি শদরেে শেয়ােিাজাে। বদন শেরর্ অ্বধকািংে বসবকউবেটিরজে
দে িাড়ায় সূ চক শিরড়রে দুই স্টক এক্সরচরেই। শিনরদনও আরগে বদরনে শচরয় শিরড়রে। িাজােসিংবিষ্টো জাবনরয়রেন, সাম্প্রবত্ক
দেপত্রন অ্রনক শিৌিবেবিসম্পন্ন শেয়ারেে দে হারত্ে নাগারি চরি এরসরে। অ্রনক বিবনরয়াগকােী দী দরিয়াবদ পবেকল্পনাে
আওত্ায় শসসি শেয়ারে িয়ারদে িাবড়রয়রেন। ত্রি সূ চরকে আচের্ সম্পরকদ এখরনা আত্মবিশ্বাসী নন ত্ারদে অ্রনরকই। বদন
শেরর্ গত্কাি ঢাকা স্টক এক্সরচরেে (বিএসই) ব্রি ইনরিক্স বিএসইএক্স ৫১ দেবিক ৯৬ পরয়ন্ট িা দেবিক ৯৭ েত্ািংে শিরড়
দাাঁড়ায় ৫ হাজাে ৩৯৮ দেবিক ৭৬ পরয়রন্ট। ১৩ দেবিক ১২ পরয়ন্ট িা দেবিক ৬৬ েত্ািংে শিরড় ১ হাজাে ৯৯৩ দেবিক ৫৫
পরয়রন্ট উরঠরে স্টক এক্সরচেটিে ব্লু-বচপ সূ চক বিএস ৩০। এবদরক ২ দেবিক ৮৫ পরয়ন্ট িা দেবিক ২৩ েত্ািংে শিরড় ১ হাজাে
২৪৫ দেবিক ৯ পরয়রন্ট অ্িস্থান কেরে েবেয়াহ সূ চক বিএসইএস। http://bonikbarta.net
স্ক্র্যারপে দেপত্রন েরিে দাি করিরে টরন ৮ হাজাে টাকা
ির্দা শিৌসু রি এিবনরত্ বনিদার্কাজ করি যায়। এে ওপে বিশ্বিাজারে স্ক্র্যারপে িু বকিং দে করিরে অ্স্বাোবিক হারে। এে প্রোরি বেশোবিিং বিিগুরিা শদরেে িাজারে েরিে দাি কবিরয়রে। দুই সপ্তারহে ব্িধারন বনিদার্সািগ্রীটিে দাি করিরে টনপ্রবত্ ৭-৮ হাজাে
টাকা। ত্রি স্ক্র্যারপে দাি কিাে সরে সািেস্যপূ র্দ হারে দাি কিারনা হয়বন িরি অ্বেরযাগ উরঠরে। চিবত্ িেরেে শুরুরত্ শদরেে
িাজারে েরিে দাি অ্স্বাোবিক হারে শিরড় যায়। ওই সিরয় টনপ্রবত্ েরিে দাি ১৫ শেরক ১৮ হাজাে টাকা শিরড়বেি। বিশ্বিাজারে
স্ক্র্যাপ ও ইস্পাত্ তত্বেে শকবিকযারিে িূ ল্যিৃ বিে অ্জু হাত্ শদবখরয় বে-শোবিিং বিরিে িাবিকো পণ্যটিে দাি এক িারসে ব্িধারন

এক-ত্ৃত্ীয়ািংে িাবড়রয় বদরয়বেরিন। ওই সিরয় শদরেে েীর্দস্থানীয় ইস্পাত্ পণ্য বনিদার্কােী করয়কটি শকাম্পাবনে বিরুরি প্ররয়াজরনে
শচরয় শিবে দাি িাড়ারনাে অ্বেরযাগ ওরঠ। সেকারেে একাবধক িন্ত্রী ইস্পাত্ পরণ্যে দাি হঠাৎ িৃ বিে বির্রয় প্রকারে িন্তব্ করেন।
http://bonikbarta.net
নাফ্টা নয় বিপক্ষীয় চুবি চান ট্রাম্প অ্নীহা কানািা ও শিবক্সরকাে
যু িোরেে শপ্রবসরিন্ট শিানাল্ড ট্রাম্প দুই দেরকে শিবে সিয় ধরে টিরক োকা বিরদেীয় নেদ আরিবেকান বি শট্রি এবগ্ররিন্ট
(নাফ্টা) িাবত্ি করে বদরয় কানািা ও শিবক্সরকাে সরে আিাদা িাবর্জয চুবি কেরত্ আগ্রহী। ত্রি শদে দুটি এ ব্াপারে বিিত্
শপার্র্ কোে পাোপাবে িাবকদ ন পরণ্যে ওপে পাল্টা শুল্কও আরোপ করেরে। খিে এএফ্বপ। িেিিাে শহায়াইট হাউরজে এক
কিদকত্দ া জানান, ট্রাম্প এেই িরধ্য বিপক্ষীয় চুবিে বির্য়টি অ্রটায়ারক জাবনরয়রেন। ট্রারম্পে অ্েদননবত্ক উপরদষ্টা ল্যাবে কুিরিা
ফ্ক্স বনউজরক ট্রারম্পে িরনাোি সম্পরকদ িরিন, বত্বন বিপক্ষীয় সির াত্া পেন্দ করেন এিিং দুটি বেন্ন শদরেে সরে আিাপ
কেরেন।http://bonikbarta.net
িূ ল্যস্ফীবত্ বনয়ন্ত্ররর্ প্ররর্াদনা বদরি দবক্ষর্-পূ িদ এবেয়াে শদেগুরিা
শত্রিে িূ ল্যিৃ বিে কােরর্ দবক্ষর্-পূ িদ এবেয়াে প্রায় সি শদেই িূ ল্যস্ফীবত্ িৃ বিে হুিবকে িরধ্য েরয়রে। িূ ল্যস্ফীবত্ িৃ বিে ফ্রি এ
অ্ঞ্চরিে শযসি শদরেে সািরন বনিদাচন েরয়রে, শসখানকাে সেকাে শোট হাোরনাে আেঙ্কা কেরে। আে িাবকো ধাের্া কেরে,
পণ্যদ্ররব্ে দাি িাড়রি সাধাের্ িানু র্ ব্য় কেরত্ বপেপা হরি। এ অ্িস্থায় পরণ্যে িূ ল্যিৃ বিরত্ শকার্ঠাসা শিত্ারদে বকেু টা স্ববি
বদরত্ জ্বািাবনরত্ েত্ুদবক ও কে প্ররর্াদনাে িরত্া নানা উরযাগ গ্রহর্ কেরে এসি শদরেে সেকাে। খিে ব্লুিিাগদ। যু িোরে সু রদে
হাে িৃ বিে পে িূ ল্যস্ফীবত্ বনয়ন্ত্রর্ এিিং িু দ্রািাজারে বস্থবত্েীিত্া ধরে োখরত্ িািরয়বেয়া, ইরন্দারনবেয়া ও বফ্বিপাইন এেই িরধ্য
সু রদে হাে িাবড়রয়রে। বকন্তু সম্প্রবত্ শত্রিে দাি শিরড় যাওয়ায় এসি শদরে িূ ল্যস্ফীবত্ বনরয় উরিগ করিবন।
http://bonikbarta.net
পাইকাবেরত্ বস্থবত্েীি হরিও বনয়ন্ত্রর্হীন খু চো িাজাে
নাোয়র্গরেে সিরচরয় িড় পাইকাবে িাজাে বনত্াইগে। এখান শেরক পু রো নাোয়র্গেসহ ঢাকায়ও বিবেন্ন ধেরনে শোগ্যপণ্য
সেিোহ কো হয়। শোজাে শুরু শেরক বনত্াইগে পাইকাবে িাজারে িসিাে দাি ত্ুিনািূ িক বস্থবত্েীি বেি। ঈরদে আরগও
পাইকাবে িাজারে শিবেে োগ িসিাে দারি বস্থবত্েীিত্া িজায় েরয়রে। ত্রি নগেীে খু চো িাজারে িাড়বত্ দারি বিবি হরি শিবেে
োগ িসিা। পাইকাবেে ত্ুিনায় িাড়বত্ দারি িসিা বিবিে কাের্ বহরসরি িাড়বত্ চাবহদারক বচবিত্ করেরেন স্থানীয় খু চো
ব্িসায়ীো। ত্রি ঈরদে আরগ চাবহদা িাড়রিও সেিোহ স্বাোবিক োকায় িসিাপরণ্যে দাি িাড়ারনারক খু চো ব্িসায়ীরদে সবিবিত্
শযাগসাজে িরি িরন কেরেন শিত্াসহ অ্রনরকই।http://bonikbarta.net

