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সূ চক ও লেিক্ষৈি কক্ষেক্ষে
সপ্তাক্ষের নিতীয় কার্যনৈবক্ষস লৈক্ষের উভয় স্টক এক্সক্ষচক্ষে েূ ল্যসূ চক্ষকর নিম্নেু খী প্রবণতায় লেষ েক্ষয়ক্ষে লেিক্ষৈি। তক্ষব চট্টগ্রাে
স্টক এক্সক্ষচক্ষের (নিএসই) ব্লু-নচপ ও েনরয়াে সূ চক নকেু পক্ষয়ন্ট লর্াগ কক্ষরক্ষে। লকিাক্ষবচা আক্ষগর নৈক্ষির লচক্ষয় কক্ষেক্ষে দুই স্টক
এক্সক্ষচক্ষেই। বাজার পর্যক্ষবেক্ষণ লৈখা র্ায়, সকাক্ষে সূ চক বাড়ক্ষত শুরু করক্ষেও আধা ঘণ্টার েক্ষেই নবক্রয়াক্ষৈে বাড়ক্ষত থাক্ষক।
দুপু র ১২টায় এক ৈফা ঊর্ধ্যেু নখতার পর আবাক্ষরা পক্ষয়ন্ট োরাক্ষত থাক্ষক ঢাকা স্টক এক্সক্ষচক্ষের (নিএসই) ব্রি ইিক্ষিক্স নিএসইএক্স।
নৈি লেক্ষষ সূ চকটি ১০ ৈেনেক ৭৪ পক্ষয়ন্ট বা ৈেনেক ১৯ েতাংে কক্ষে ৈাাঁড়ায় ৫ োজার ৬৮৩ ৈেনেক ৫৪ পক্ষয়ক্ষন্ট। এনৈক্ষক ৫
ৈেনেক ৭৩ পক্ষয়ন্ট বা ৈেনেক ২৭ েতাংে কক্ষে ২ োজার ১১৪ ৈেনেক ১৩ পক্ষয়ক্ষন্ট লিক্ষেক্ষে ঢাকার বাজাক্ষরর ব্লু-নচপ সূ চক নিএস
৩০। আর ১ ৈেনেক ৭৫ পক্ষয়ন্ট বা ৈেনেক ১৩ েতাংে কক্ষে ১ োজার ৩১৭ ৈেনেক ৯৭ পক্ষয়ক্ষন্ট অবস্থাি করক্ষে েনরয়াে সূ চক
নিএসইএস।http://bonikbarta.net
আোি কটক্ষির চাাঁৈা গ্রেণ শুরু ৩ জু ি
বু ক নবনডং পদ্ধনতর প্রাথনেক গণপ্রস্তাক্ষবর (আইনপও) নিতীয় ধাক্ষপ সাধারণ নবনিক্ষয়াগকারীক্ষৈর কাে লথক্ষক চাাঁৈাগ্রেক্ষণর অিু েনত
লপক্ষয়ক্ষে আোি কটি ফাইব্রাস নেনেক্ষটি। ৩ লথক্ষক ১০ জু ি পর্যন্ত এ লকাম্পানির প্রাথনেক লেয়াক্ষরর সাবনিপেি চেক্ষব। ৩ লে
লকাম্পানিটিক্ষক আইনপও সাবনিপেি শুরুর জন্য সম্মনতপত্র লৈয় নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংোক্ষৈে নসনকউনরটিজ অযান্ড এক্সক্ষচে কনেেি
(নবএসইনস)। তথ্যািু সাক্ষর, ৬২৯তে কনেেি সভায় বু ক নবনডং পদ্ধনতর আইনপওর োেক্ষে আোি কটিক্ষক ৮০ লকাটি টাকা েূ েধি
উক্ষতােক্ষির অিুক্ষোৈি লৈয় নবএসইনস। গত িক্ষভম্বক্ষর প্রথে ৈফায় লর্াগ্য প্রানতষ্ঠানিক নবনিক্ষয়াগকারীক্ষৈর (ইআই) নবনিংক্ষয় আোি
কটক্ষির প্রনতটি লেয়াক্ষরর জন্য ৪০ টাকা কাট-অফ প্রাইস নিধযানরত েয়। এ ৈাক্ষে ১ লকাটি ২৫ োখ লেয়ার পাক্ষে ইআইরা। আর বানক
অথয সংগ্রক্ষের জন্য নিয়ে অিু র্ায়ী কাট-অফ প্রাইক্ষসর লচক্ষয় ১০ েতাংে কে েূ ক্ষল্য অথযাত্ ৩৬ টাকা ৈক্ষর সাধারণ নবনিক্ষয়াগকারীক্ষৈর
কাক্ষে ৮৩ োখ ৩৩ োজার ৩৩৩টি লেয়ার নবনক্র করক্ষব লকাম্পানিটি। লস লেয়ারগুক্ষো লকিার জন্যই চাাঁৈা ও আক্ষবৈি জো লৈক্ষবি
সাধারণ নবনিক্ষয়াগকারীরা।আইনপওর োেক্ষে সংগৃ েীত অক্ষথয কারখািার িতুি র্ন্ত্রপানত ও সরোে ক্রয়, ব্াংক ঋণ পনরক্ষোধ ও
আইনপও প্রনক্রয়ার খরচ বাবৈ ব্য় করক্ষব আোি কটি। র্ন্ত্রপানত ও সরোক্ষের জন্য লকাম্পানিটি ব্য় করক্ষব ৬৬ লকাটি ৩৩ োখ
টাকা, ঋণ লোক্ষধ ব্য় েক্ষব ১০ লকাটি ১৬ োখ টাকা ও বানক সাক্ষড় ৩ লকাটি টাকা ব্য় েক্ষব আইনপও প্রনক্রয়ার ব্য়
নিবযাক্ষে।http://bonikbarta.net
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লপক্ষয়ক্ষে আোি কটি ফাইব্রাস নেনেক্ষটি। ৩ লথক্ষক ১০ জু ি পর্যন্ত এ লকাম্পানির প্রাথনেক লেয়াক্ষরর সাবনিপেি চেক্ষব। ৩ লে
লকাম্পানিটিক্ষক আইনপও সাবনিপেি শুরুর জন্য সম্মনতপত্র লৈয় নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংোক্ষৈে নসনকউনরটিজ অযান্ড এক্সক্ষচে কনেেি
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আর বানক অথয সংগ্রক্ষের জন্য নিয়ে অিু র্ায়ী কাট-অফ প্রাইক্ষসর লচক্ষয় ১০ েতাংে কে েূ ক্ষল্য অথযাত্ ৩৬ টাকা ৈক্ষর সাধারণ
নবনিক্ষয়াগকারীক্ষৈর কাক্ষে ৮৩ োখ ৩৩ োজার ৩৩৩টি লেয়ার নবনক্র করক্ষব লকাম্পানিটি। লস লেয়ারগুক্ষো লকিার জন্যই চাাঁৈা ও
আক্ষবৈি জো লৈক্ষবি সাধারণ নবনিক্ষয়াগকারীরা। আইনপওর োেক্ষে সংগৃ েীত অক্ষথয কারখািার িতুি র্ন্ত্রপানত ও সরোে ক্রয়,
ব্াংক ঋণ পনরক্ষোধ ও আইনপও প্রনক্রয়ার খরচ বাবৈ ব্য় করক্ষব আোি কটি। র্ন্ত্রপানত ও সরোক্ষের জন্য লকাম্পানিটি ব্য় করক্ষব
৬৬ লকাটি ৩৩ োখ টাকা, ঋণ লোক্ষধ ব্য় েক্ষব ১০ লকাটি ১৬ োখ টাকা ও বানক সাক্ষড় ৩ লকাটি টাকা ব্য় েক্ষব আইনপও
প্রনক্রয়ার ব্য় নিবযাক্ষে।http://bonikbarta.net
লটকসই পনরক্ষবেবান্ধব প্রবৃ নদ্ধর জন্য প্রক্ষয়াজি কার্যকর িীনতোো
বাংোক্ষৈক্ষে োথানপেু কাবযি নিিঃসরক্ষণর োর ৈেনেক ৩৮ টি। এ অবস্থায় পনরক্ষবে সু রনেত লরক্ষখ লৈক্ষের লটকসই অথযনিনতক
উন্নয়ক্ষির জন্য িািা কেযসূনচ োক্ষত লিয়া েক্ষয়ক্ষে। এরই ধারাবানেকতায় পনরক্ষবেবান্ধব প্রবৃ নদ্ধ বা নগ্রি লগ্রাথ নিনিত করক্ষত
িবায়িক্ষর্াগ্য জ্বাোনির ব্বোর বাড়াক্ষিা েক্ষয়ক্ষে। গক্ষড় উঠক্ষে পনরক্ষবেবান্ধব নেল্প-কারখািা। পনরক্ষবেবান্ধব এ প্রবৃ নদ্ধক্ষক লটকসই
করক্ষত এখি কার্যকর িীনতোো প্রণয়ি করা ৈরকার। গতকাে রাজধািীর েনতনিক্ষে লেক্ষরাপনেটি লচম্বার অব কোসয অযান্ড
ইন্ডানির (এেনসনসআই) সক্ষম্মেি কক্ষে ‘আ োই-লেক্ষভে িায়ােগ অি নগ্রি লগ্রাথ’ েীষযক সংোক্ষপ বক্তারা এেি েত ব্ক্ত
কক্ষরি।http://bonikbarta.net
ওয়াে নিক্ষটর পর এনেয়ার বাজারও চাঙ্গা
র্ু ক্তরাক্ষের শ্রেবাজাক্ষরর প্রনতক্ষবৈি প্রকাক্ষের পর গতকাে লসােবার এনেয়ার লবনের ভাগ লেয়ারবাজাক্ষর লতনজভাব বজায় নেে।
অবশ্য চীি-র্ু ক্তরাক্ষের েক্ষে বানণজয িন্দ্ব নিক্ষয় নবনিক্ষয়াগকারীক্ষৈর েক্ষে উত্কণ্ঠা এখক্ষিা রক্ষয় লগক্ষে এবং ইরাক্ষির সক্ষঙ্গ নিউনিয়ার
চুনক্ত লথক্ষক োনকয ি লপ্রনসক্ষিন্ট লিািাড রাক্ষম্পর সক্ষর আসার সম্ভাবিা লৈখা লৈয়ার আেঙ্কায় লতক্ষের েূ ল্য বৃ নদ্ধ লপক্ষয়ক্ষে। খবর
এএফনপ, রয়টাসয। সপ্তাক্ষের লেষ কেযনৈবস শুক্রবার নিউইয়ক্ষকয র নতিটি প্রধাি সূ চক্ষকই উক্ষেখক্ষর্াগ্য পক্ষয়ন্ট লর্াগ েক্ষয়ক্ষে। র্ু ক্তরাক্ষে
িি-ফােয েজু নর প্রনতক্ষবৈক্ষি লৈখা র্ায়, লবকারক্ষের োর ১৮ বেক্ষরর েক্ষে সবযনিক্ষম্ন আক্ষে; তক্ষব এনপ্রক্ষে প্রতযাোর লচক্ষয় কে চাকনর
সৃ নি েক্ষয়ক্ষে এবং গড় আয় প্রাক্কেক্ষির লচক্ষয় কে নেে। এ প্রনতক্ষবৈি প্রকাক্ষের পর নিউইয়ক্ষকয র লেয়ারবাজাক্ষরর চাঙ্গাভাব লৈখা
র্ায়।http://bonikbarta.net
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চুনক্ত লথক্ষক োনকয ি লপ্রনসক্ষিন্ট লিািাড রাক্ষম্পর সক্ষর আসার সম্ভাবিা লৈখা লৈয়ার আেঙ্কায় লতক্ষের েূ ল্য বৃ নদ্ধ লপক্ষয়ক্ষে। খবর
এএফনপ, রয়টাসয।সপ্তাক্ষের লেষ কেযনৈবস শুক্রবার নিউইয়ক্ষকয র নতিটি প্রধাি সূ চক্ষকই উক্ষেখক্ষর্াগ্য পক্ষয়ন্ট লর্াগ েক্ষয়ক্ষে। র্ু ক্তরাক্ষে
িি-ফােয েজু নর প্রনতক্ষবৈক্ষি লৈখা র্ায়, লবকারক্ষের োর ১৮ বেক্ষরর েক্ষে সবযনিক্ষম্ন আক্ষে; তক্ষব এনপ্রক্ষে প্রতযাোর লচক্ষয় কে চাকনর
সৃ নি েক্ষয়ক্ষে এবং গড় আয় প্রাক্কেক্ষির লচক্ষয় কে নেে। এ প্রনতক্ষবৈি প্রকাক্ষের পর নিউইয়ক্ষকয র লেয়ারবাজাক্ষরর চাঙ্গাভাব লৈখা
র্ায়।http://bonikbarta.net

