দৈনিক সংবাৈ সংক্ষেপ
বৃ হস্পনতবা ৮ই মফব্রুয়ান ২০১৮ ইং

, ২০১৫ ইং
আক্ষ া ৪০ মেগাওয়াট সেেতা ম াগ ক ক্ষত চায় ইউিাইক্ষটড পাওয়া
লাইক্ষসক্ষে শতত অিু ায়ী ঢাকা ও চট্টগ্রাে ইনপক্ষেক্ষড দুটি নবদুুৎক্ষকক্ষে আক্ষ া ৪২ মেগাওয়াট নবদুুৎ উৎপাৈক্ষি সেেতা অেতি
ক ক্ষত পা ক্ষব ইউিাইক্ষটড পাওয়া মেিাক্ষ শি অুান্ড নডনিনবউশি নলনেক্ষটড। প্রনতষ্ঠাক্ষি আয় বাড়াক্ষত দ্রুতই এ সেেতা কা তক
ক ক্ষত চাি এ উক্ষযাক্তা া। তক্ষব নবষয়টি প্রাথনেক জ্বালানি গ্যাক্ষস প্রাপ্যতা ওপ নির্ত ক ক্ষে। সেেতা সক্ষবতাচ্চ সদ্ব্ুবহাক্ষ
লার্েিক মেতা অিু সন্ধািও চানলক্ষয় াক্ষে বানিনেুক আইনপনপ মকাম্পানিটি। প্রথোক্ষধত আনথতক ফলাফল প তাক্ষলাচিা উপলক্ষে
আক্ষয়ানেত এক অিু ষ্ঠাক্ষি মকাম্পানি উক্ষযাক্তা া গতকাল এ তথ্য মৈি। ােধািী গুলশাক্ষি নিেস্ব কা তালক্ষয় নদ্ব্তীয়বাক্ষ েক্ষতা
আক্ষয়ানেত এ আনিতং কক্ষল প্রানতষ্ঠানিক নবনিক্ষয়াগকা ী, নবক্ষেষক ও সংবাৈকেীক্ষৈ সােক্ষি পুুঁ নেবাোক্ষ তানলকার্ুক্ত প্রনতষ্ঠািটি
পন চালি কেতকাণ্ড, ব্যবসানয়ক অবস্থা ও আনথতক ফলাফল উপস্থাপি কক্ষ ি এ কেতকতত া ও উক্ষযাক্তা-পন চালক া। এ সেয় পষতৈ
মচয়া ম্যাি মেিাক্ষ ল (অব.) মোহাম্মৈ আব্দু ল েু বীি, ব্যবস্থাপিা পন চালক েঈিু নিি হাসাি শীৈ, পন চালক হাসাি োহেু ৈ াো,
োনলক তালহা ইসোঈল বা ী, প্রধাি অথত কেতকতত া মো. ইবাৈত মহাক্ষসি র্ুঁ ইয়াসহ মকাম্পানি অক্ষিক মেুষ্ঠ কেতকতত া উপনস্থত
নেক্ষলি। http://bonikbarta.net
একনৈি প ই সচক্ষক পতি
সপ্তাক্ষহ তৃতীয় কা তনৈবক্ষস (েঙ্গলবা ) পুুঁ নেবাোক্ষ উত্থাি হক্ষলও এ পক্ষ কা তনৈবক্ষসই (বু ধবা ) আবাক্ষ া সচক্ষক পতি ঘক্ষটক্ষে।
এনৈি মৈক্ষশ দুই স্টক এক্সক্ষচক্ষেই সচক্ষক নিম্নেুখী প্রবিতায় মলিক্ষৈি মশষ হক্ষয়ক্ষে। এ েক্ষে ঢাকা স্টক এক্সক্ষচক্ষে (নডএসই)
মলিক্ষৈক্ষি শুরুক্ষতই নবেয় চাক্ষপ টািা িােক্ষত থাক্ষক সচক। োক্ষে নকেু টা ঘুক্ষ ৈাুঁড়াক্ষিা মচষ্টা ক ক্ষলও মশষ প তন্ত পতক্ষি েে
নৈক্ষয়ই মলিক্ষৈি মশষ হয়। এ সেয় মবনশ র্াগ মকাম্পানি মশয়া ৈ কেক্ষলও আক্ষগ কা তনৈবক্ষস তুলিায় মলিক্ষৈি নকেু টা মবক্ষড়ক্ষে।
নৈি মশক্ষষ নডএসই ব্রড ইিক্ষডক্স আক্ষগ নৈক্ষি মচক্ষয় ১২ ৈশনেক ৯০ পক্ষয়ন্ট কক্ষে অবস্থাি ক ক্ষে ৫৯৩৬ পক্ষয়ক্ষন্ট। আ নডএসই
শন য়াহ সচক ১ ৈশনেক ৩৭ পক্ষয়ন্ট কক্ষে অবস্থাি ক ক্ষে ১৩৮৪ পক্ষয়ক্ষন্ট ও নডএসই ৩০ সচক ৈশনেক শন্য ৩ পক্ষয়ন্ট কক্ষে অবস্থাি
ক ক্ষে ২২১৬ পক্ষয়ক্ষন্ট। নৈির্ মলিক্ষৈি হওয়া ৩৩৪টি মকাম্পানি ও নেউচুয়াল ফাক্ষন্ড েক্ষে ৈ মবক্ষড়ক্ষে ১০৮টি , কক্ষেক্ষে ১৭৭টি
ও অপন বনতত ত ক্ষয়ক্ষে ৪৯টি । আ নৈি মশক্ষষ মলিক্ষৈক্ষি পন োি ৈাুঁনড়ক্ষয়ক্ষে ৩৯৮ মকাটি ১৩ লাখ ৩৩ হাো
টাকা।http://bonikbarta.net
অথতনিনতক চুাক্ষলে নবক্ষবচিায় বাক্ষেট প্রস্তাবিা প্রিয়ক্ষি উক্ষযাগ
চলনত অথতবেক্ষ সাত োস মপন ক্ষয় মগক্ষে। েু ক্ষি আগােী অথতবেক্ষ (২০১৮-১৯) বাক্ষেট মপশ ক া হক্ষব। োতীয় সংসৈ নিবতাচিও
আসন্ন। তাই িতুি োতীয় বাক্ষেট হক্ষব নিবতাচিী বাক্ষেট। আগােী অথতবেক্ষ বাক্ষেট অথতিীনত, নশল্প ও বানিেুবান্ধব হক্ষব— ব্যবসায়ীক্ষৈ
শীষত সংগঠি নহক্ষসক্ষব এেিটাই চাওয়া মফডাক্ষ শি অব বাংলাক্ষৈশ মচম্বা স অব কোসত অুান্ড ইন্ডানি (এফনবনসনসআই)।নবনিক
অথতনিনতক ব্যবস্থা সােনগ্রক মপ্রোপক্ষট মৈক্ষশ অথতিীনত ও নশল্প-বানিক্ষেু ম সব চুাক্ষলে দতন হক্ষয়ক্ষে, মসগুক্ষলা নবক্ষবচিায় ম ক্ষখ
২০১৮-১৯ অথতবেক্ষ োতীয় বাক্ষেট প্রস্তাবিা দতন উক্ষযাগ নিক্ষয়ক্ষে এফনবনসনসআই। এ লক্ষেু এ ই েক্ষে কা তেে গ্রহি কক্ষ ক্ষে

সংগঠিটি। সৈস্য সংগঠিগুক্ষলা কাে মথক্ষক পাওয়া প্রস্তাক্ষব ওপ নর্নি কক্ষ আেৈানি শুল্ক, আয়ক ও েল্য সংক্ষ ােি ক
সম্পনকত ত প্রাথনেক প্রস্তাবিা প্রিয়ি ক ক্ষব এফনবনসনসআই।http://bonikbarta.net
১৫মফব্রুয়ান ােধ ১৭-াািীক্ষত বসক্ষে আইক্ষপ ফাল্গুিী উক্ষযাক্তা হাট
আগােী ১৫-১৭ মফব্রুয়ান ােধািীক্ষত পঞ্চেবাক্ষ েক্ষতা বসক্ষে ‘আইক্ষপ ফাল্গুিী উক্ষযাক্তা হাট ২০১৮’। আত্মকেতসংস্থাক্ষি তরুিক্ষৈ
অিু প্রানিত ক া প্লাটফেত ‘চাকন খুুঁেব িা, চাকন মৈব’ গ্রুপ এ আক্ষয়ােক্ষি উক্ষযাক্তা। ধািেনন্ড ২৭ িম্ব ম াক্ষড অবনস্থত উইক্ষেিস
র্লান্টান অুাক্ষসানসক্ষয়শি (ডনিউনর্এ) র্বক্ষি নতিটি রুক্ষে এ হাট অিু নষ্ঠত হক্ষব। উক্ষযাক্তা হাক্ষট আহ্বায়ক এেএে মোস্তানফেু
হোি বাক্ষয়নেৈ োিাি, তরুি উক্ষযাক্তাক্ষৈ পণ্য ও মসবা স াসন তাক্ষৈ মেতাক্ষৈ সােক্ষি তুক্ষল ধ া এবং অিলাইি উক্ষযাক্তাক্ষৈ
সক্ষঙ্গ তাক্ষৈ গ্রাহকক্ষৈ প্রতুে পন চয় কন ক্ষয় মৈয়া েন্য এ আক্ষয়ােি। প্রনতনৈি সকাল ১০টা মথক্ষক াত ৮টা প তন্ত হাট মখালা
থাকক্ষব। http://bonikbarta.net
ম কডত বানিেু ঘাটনতক্ষত ুক্ত াষ্ট্র
ু ক্ত াক্ষষ্ট্র বানিেু ঘাটনত পন োি গত নডক্ষসম্বক্ষ আশঙ্কাক্ষক োনড়ক্ষয় মগক্ষে। া ২০০৮ সাক্ষল প মথক্ষক সক্ষবতাচ্চ। দৃঢ় অর্ুন্ত ীি
চানহৈা ফক্ষল আেৈানি ম কডত পন োক্ষি মবক্ষড় াওয়ায় এ ঘাটনত হক্ষয়ক্ষে। ফক্ষল মবশ কক্ষয়কটি বানিেু চুনক্ত পু িনবতক্ষবচিা ক া েন্য
ট্রাম্প প্রশাসক্ষি ওপ চাপ বৃ নি পাক্ষব। খব য়টাসত। েঙ্গলবা বানিেু নবর্াক্ষগ প্রকানশত প্রনতক্ষবৈিটিক্ষত ইনঙ্গত মৈয়া হক্ষয়ক্ষে ম ,
উচ্চোত্রা আেৈানি ফক্ষল মবক্ষড় াওয়া বানিেু ঘাটনত কা ক্ষি বেক্ষ ৩ শতাংশ প্রবৃ নি অেতক্ষি নবষয়টি কঠিি হক্ষত পাক্ষ । পাশাপানশ
আশঙ্কা ক া হক্ষে, োিু য়ান মথক্ষক কা তক হওয়া ১ ৈশনেক ৫ ট্রিনলয়ি ডলাক্ষ ক কতত ি প্যাক্ষকক্ষে কা ক্ষি আেৈানি আক্ষ া মবক্ষড়
ম ক্ষত পাক্ষ । ু ক্ত াক্ষষ্ট্র এেি একসেয় এ ক কতত ক্ষি নসিান্তটি কা তক হক্ষে, খি অথতিীনতক্ষত কেতসংস্থাি প্রায় পন পিত। এ ফক্ষল
ম বাড়নত চানহৈা মৈখা মৈক্ষব, তা মেটাক্ষত হক্ষল আক্ষ া মবনশ আেৈানি প্রক্ষয়ােি হক্ষব। http://bonikbarta.net
সু ক্ষৈ হা অপন বনতত ত াখল র্া ক্ষত মকেীয় ব্যাংক
র্া ক্ষত মকেীয় ব্যাংক সুক্ষৈ হা সাত বেক্ষ েক্ষে সবতনিক্ষম্ন অপন বনতত ত ম ক্ষখক্ষে। েল্যস্ফীনত বৃ নি এবং মতক্ষল েল্যবৃ নি আশঙ্কায়
বু ধবা এ নসিান্ত মিয়া হয়। খব এএফনপ। ন োর্ত ব্যাংক অব ইনন্ডয়া (আ নবআই) োিায়, ম ক্ষপা হা , অথতাৎ ম হাক্ষ ব্যাংকটি
বানিনেুক ব্যাংকগুক্ষলাক্ষক ঋি প্রৈাি কক্ষ , ৬ শতাংক্ষশ অপন বনতত ত থাকক্ষব। আ নবআইক্ষয় এ নসিাক্ষন্ত নবক্ষেষকক্ষৈ প্রতুাশ ই
প্রনতফলি ঘক্ষটক্ষে। এক নববৃ নতক্ষত আ নবআই োিায়, েনিটান পনলনস কনেটি (এেনপনস) লে ক ক্ষে ম , েল্যস্ফীনত পবতার্াস নকেু
অনিশ্চয়তা দ্ব্া া মেঘােন্ন। এ কা ক্ষি সম্ভাব্য েল্যস্ফীনত পন নস্থনত মোকাক্ষবলায় আগােী কক্ষয়ক োক্ষস এ নৈক্ষক কড়া িে াখা
েরুন । http://bonikbarta.net
আেৈানিক্ষত ুক্ত াষ্ট্রক্ষক োনড়ক্ষয় শীক্ষষত চীি
নবক্ষি সবক্ষচক্ষয় েিবহুল মৈশ চীি। মসই সক্ষঙ্গ মৈশটিক্ষত অথতনিনতক প্রবৃ নি গনত দ্রুত নবকাশ লার্ ক ক্ষে। একনৈক্ষক বাড়নত েিসংখ্যা, অন্যনৈক্ষক
নবক্ষি বৃ হিে অথতিীনত মৈশ হওয়া পন কল্পিা বাস্তবায়ক্ষি কা ক্ষি চীক্ষি জ্বালানি চানহৈা েেবধতোি হাক্ষ বাড়ক্ষে। বাড়নত অর্ুন্ত ীি জ্বালানি
চানহৈা বড় একটা অংশ আেৈানিকৃত অপন ক্ষশানধত জ্বালানি মতক্ষল োেক্ষে প ি কক্ষ মবইনেং। ফক্ষল প্রনত বে ই মৈশটিক্ষত অপন ক্ষশানধত
জ্বালানি মতল আেৈানি বাড়ক্ষে। এ ধা াবানহকতায় ২০১৭ সাক্ষল জ্বালানি পণ্যটি আেৈানিক্ষত প্রথেবাক্ষ েক্ষতা ু ক্ত াষ্ট্রক্ষক োনড়ক্ষয় মগক্ষে চীি।
ু ক্ত াক্ষষ্ট্র এিানেত ইিফ ক্ষেশি অুাডনেনিক্ষিশক্ষি (ইআইএ) সাম্প্রনতক এক প্রনতক্ষবৈক্ষি এ তথ্য োিাক্ষিা হক্ষয়ক্ষে। এ েে নৈক্ষয় মৈশটি
অপন ক্ষশানধত জ্বালানি মতল আেৈানিকা কক্ষৈ দবনিক তানলকায় একক মৈশ নহক্ষসক্ষব শীক্ষষত মপ ক্ষুঁ ে মগক্ষে। খব য়টাসত ও অক্ষয়লপ্রাইস
ডটকে।http://bonikbarta.net

