দিনক সংবাদ সংে প
সামবার, ৯ই জানুয়ারী, ২০১৭ ইং

মূল সংেবদনশীল তথ নই ন াশনাল
ঢাকা

ক এ েচে (িডএসই) দুই মাস আট িদেনর ব বধােন ন াশনাল

শতাংশ।

ক এ েচ কতৃ পে র িচ র জবােব কা

ািন

কা

েয়র
ািন িলিমেটেডর শয়ারদর বেড়েছ ৮১ দশিমক ১৯

জািনেয়েছ, এর নপেথ কােনা অ কািশত মূল সংেবদনশীল তথ নই।

বাজার পযেব েণ দখা যায়, িডএসইেত ২০১৬ সােলর ৩১ অে াবর ন াশনাল
সােলর ৮ জানুয়াির তা ৮৬১ টাকা ১০ পয়সায় উ ীত হয়। জুন

েয়র শয়ারদর িছল ৪৯১ টাকা ৮০ পয়সা। ২০১৭

ািজংেয়র বাধ বাধকতায় এবার ১৮ মােস িহসাব বছর গণনা কেরেছ

ন াশনাল । এ সমেয়র জন ৩০ শতাংশ নগদ লভ াংশ ঘাষণা কেরেছ কা ািন র পিরচালনা পষদ। সবেশষ িনরীি ত আিথক
িতেবদন অনুসাের, ২০১৫ সােলর ১ জানুয়াির থেক ২০১৬ সােলর ৩০ জুন পয ১৮ মােস কা ািন র শয়ার িত আয় (ইিপএস)
হেয়েছ ১২ টাকা ২৪ পয়সা। ৩০ জুন এর শয়ার িত িনট স
বছেরর থম াি েক (জুলাই- সে

দমূল (এনএিভিপএস) দাঁড়ায় ১৪৩ টাকা ৬৯ পয়সা। এিদেক চলিত িহসাব

র) ১৫ টাকা ১৭ পয়সা ইিপএস দিখেয়েছ ন াশনাল

ইিপএস িছল ১২ টাকা ২৫ পয়সা। ৩০ সে

র কা

, যখােন আেগর বছর একই সমেয় তােদর

ািনর এনএিভিপএস দাঁড়ায় ১৫৪ টাকা ৮৮ পয়সা। http://bonikbarta.com

যু রাে ব বসার বহাল দশা

নেভ ের যু রাে র বািণজ ঘাটিত বেড়েছ। আেগর মােসর তু লনায় পণ ও সবা বািণেজ ঘাটিত এ মােস ৬ দশিমক ৮ শতাংশ বেড়েছ।
এর ফেল রফতািন আেয়র চেয় আমদািন ব য় ৪ হাজার ৫২৪ কা
বািণেজ ও। সদ িবদায়ী বছের যু রাে র ৭৭

বিশ িছল। বেদিশক বািণেজ র মেতা বহাল দশা ানীয় ব বসা-

মে া এলাকার মেধ ৩০ েতই িরেটইল

ার ভ ােকি

বেড়েছ। খবর ওয়াল ি ট

জানাল। যু রাে র বািণজ ম ণালয় জািনেয়েছ, গত ফ য়ািরর পর নেভ েরই মািসক বািণজ ঘাটিত সবেচেয় বিশ িছল। এ মােস
রফতািন অে াবেরর তু লনায় শূন দশিমক ২ শতাংশ কেমেছ, িক
অন ান পেণ র িবি

বাড়ায় সে

আমদািন বেড়েছ ১ দশিমক ১ শতাংশ। বিহিবে মািকন সয়ািবন ও

ের সািবক রফতািনও বেড়িছল। িক

রফতািনর ওই বৃি

টকসই হয়িন। এিদেক ডলােরর মান

বেড়েছ। এেত অন দেশ মািকন পেণ র মূল বেড়েছ। একই কারেণ যু রাে র বাজাের িভনেদশী পণ স া হেয় উেঠেছ। নেভ ের সব
পেণ র আমদািনই বেড়েছ। ২০১৫ সােলর আগে র পর আমদািনর এটা সেবা
বুলেডাজার ইত ািদ মূলধিন পণ রফতািন ২০১১ সােলর সে
মূল ও সরবরাহ দুেটাই বেড়েছ। এর ভােব যু রাে
চ

উ

ন। অন িদেক য পািত, ইি ন, কি

উটার,

েরর পর নেভ েরই সবেচেয় বিশ কেমেছ। আ জািতক বাজাের তেলর

ালািন পণ আমদািন ও রফতািন দুেটাই বেড়েছ। http://bonikbarta.com

ােম িবএফএফইএ িনবি ত অিধকাংশ িত ােনর উৎপাদন ব

িবদু ৎ, িনরাপ া ও মূলধন সংকেটর কারেণ উৎপাদন ব

রেখেছ চ

অ ােসািসেয়শেনর (িবএফএফইএ) িচংিড় চােষর জন িনবি ত

ােমর উপ লীয় অ েলর বাংলােদশ

ােজন ফু ড এ েপাটাস

িত ান েলার দুই-তৃ তীয়াংশ। িবদু ৎ না থাকার কারেণ সনাতন

প িতেতই চাষ চািলেয় যেত বাধ হে ন অেনেক। একই কারেণ িনরাপ া ব ব ার অভােব কে র ােন চু ির-ডাকািতর ঘটনাও অহরহ
ঘটেছ। িনরাপ া সংকেটর কারেণ বতমােন এসব

কে র

ট েলার অিধকাংেশই উৎপাদন ব

হেয় পেড়েছ। িবদু েতর অভােবর

পাশাপািশ মূলধন সংকেটর কারেণও উৎপাদন স মতার পুেরাপুির ব বহার করেত পারেছ না সচল িত ান েলা। ফেল ব বসািয়ক
ব াপক স াবনা থাকা সে ও তা কােজ লাগােত পারেছন না খাতসংি

রা। জানা গেছ, ১৯৮৬ সােলর িদেক চকিরয়ার রামপুর ‘১০ একর

িচংিড় চাষ কে র’ আওতায় ৪৬৮
ট ও ‘১১ একর িচংিড় চাষ কে র’ অধীেন ১১৯
েট মাট সাত হাজার একর জায়গায় িচংিড়
চােষর জন বরা দয়া হয়। এসব িচংিড় কে র জায়গায় িবদু ৎ ও িনরাপ া ব ব া না থাকায় িত মােস ডাকািতর ঘটনা ঘটেছ গেড়
সাত । ফেল চু ির-ডাকািতর ভেয় িসংহভাগ টই ব
মাট ৪৪

িত ােনর ২৯ ই বতমােন িচংিড় চাষ ব

রেখেছন মািলকরা। এভােব চ

াম ও উপ লীয় অ েল িবএফএফইএর িনবি ত

রেখেছ। অন িদেক উৎপাদন স মতার ৭০ শতাংশও কােজ লাগােত পারেছ না

সচল ১৫

িত ান। িবদু ৎ ও িনরাপ া সংকেটর পাশাপািশ মূলধেনর অভাবও এসব িত ােনর উৎপাদন কিমেয় আনায় ব াপক

ভূ িমকা রাখেছ। http://bonikbarta.com

িজিডিপেত পুঁিজবাজােরর অবদান ৫০% হেব
আগামী িতন বছের মাট দশজ উ পাদেন (িজিডিপ) পুিঁ জবাজােরর অবদান ৩০ শতাংশ বাড়েব। বতমােন এর অবদান ২০ শতাংশ।
পরবত িতন বছের এ ৫০ শতাংেশ যােব। গতকাল রিববার িবেকেল ঢাকা ক এ েচ (িডএসই) কাযালেয় এক সংবাদ সে লেন
িত ােনর ব ব াপনা পিরচালক ক এ এম মােজদুর রহমান এ কথা বেলন। মােজদুর রহমান বেলন, ‘পুিঁ জবাজার িজিডিপর কাথাও ৭০
শতাংশ, কাথাও ৮০ শতাংশ অবদান রাখেছ। ৪০০ শতাংশ আেছ হংকংেয়। আমরা পুিঁ জবাজাের বশ িকছু ভােলা ক ািন িনেয় আসার
চ া করব। এর মেধ িবেদিশ িকছু ক ািন, ব জািতক ক ািন, আমােদর লাকাল করেপােরটও আেছ। স েলা যখন আসেব, তখন
িজিডিপেত আমােদর পুিঁ জবাজােরর অবদান ৫০ শতাংশ হেব বেল আমার িব াস। ’ সংবাদ সে লেন জানােনা হয়, দেশর অথৈনিতক ও
পুিঁ জবাজােরর উ য়ন াি ক মানুেষর কােছ পৗঁেছ িদেত থমবােরর মেতা সরকােরর উ য়ন মলায় অংশ িনে পুিঁ জবাজারসংি
িত ান। আজ সামবার থেক আগামী বুধবার পয সারা দেশ উ য়ন মলা অনুি ত হেব। তেব ২৮
জলায় থাকেব
পুিঁ জবাজারসংি
িত ােনর ল। িতন িদনব াপী এই মলায় িবএসইিস, িডএসই ও িসএসই, িডএসই াকাস অ ােসািসেয়শন (িডিবএ),
বাংলােদশ মােচ ব াংকাস অ ােসািসেয়শন (িবএমিবএ), স াল িডেপািজটির অব বাংলােদশ (িসিডিবএল), ইনেভ েম করেপােরশন অব
বাংলােদশ, অ ােসািসেয়শন অব অ ােসট ম ােনজেম ক ািনজ অ া িমউচু য়াল ফা সমি তভােব অংশ হণ করেছ। ঢাকায় সকাল
৯টা থেক িবেকল ৫টা পয িশ কলা একােডিমেত এই মলা চলেব। http://www.kalerkantho.com
বাংলােদিশ পাটজাত পণ র ািনেত নিতবাচক ভােবর আশ া
ভারেতর আেরািপত এি

ডাি

ঢাকা চ ার অব কমাস এ

ং

আেরােপর ফেল বাংলােদিশ পাট ও পাটজাত পণ র ািনেত নিতবাচক ভােবর আশ া কেরেছ

ই াি জ (িডিসিসআই)। চ ােরর প

থেক গতকাল জানান হেয়েছ, ভারেতর জুট িমল এেসািসেয়শন

এবং ভারতীয় উেদ া ােদর ানীয় বাজার সুর ার দািবর ি েত ভারেতর িডের েরট জনােরল অফ এি ডাি ং অ া এলাইড
িডউ জ (িডিজএিড) কতৃ প স িত বাংলােদশ থেক পাট ও পাটজাত পণ ভারেত র ািনর ে এি ডাি ং
আেরােপর িস া
িনেয়েছ। বাংলােদশ এবং নপাল হেত পাট ও পাটজাত পণ র ািনর

ে ভারত সরকােরর অথ ম ণালয় টন িত ৮ থেক ৩৫০ মািকন

ডলার িডউ আেরােপর িস া িনেয়েছ। ভারতীয় কতৃ প িডউ আেরােপর িস াে বাংলােদশ ও নপাল থেক পাটপণ ভারেত
র ািনর ফেল ানীয় উেদ া ােদর িত
হওয়ার িবষয় উে খ করেলও এ ধরেনর কােনা ধরেনর তথ উপা উপ াপন করেত
পােরিন। http://www.ittefaq.com.bd
ভারেতর জন িবেশষ অথৈনিতক অ ল হেব িমরসরাইেয়

িমরসরাইেয় ভারতীয় িবেশষ অথৈনিতক অ ল (ভারতীয় এসইেজড)

াপন করার জন ভারত সরকার াথিমকভােব আ হ কাশ

কেরেছ। ভারতীয় নমনীয় ঋেণর (এলওিস) অথ িদেয় ভারতীয় এসইেজেডর অবকাঠােমা উ য়েনর
অ ল কতৃ প

( বজা)। ইেতামেধ আট

ক ভারতীয় নতু ন নমনীয় ঋেণ বা বায়েনর িবষেয় আ ঃম ণালয় সভায় ঐকমত পাষণ

করা হেয়েছ। এরই িভি েত ভারতীয় এসইেজড ছাড়াও িতন
পা েয়েছ বজা। ইআরিড সূে জানা যায়,
আেলাচনা হেত পাের। এ জন স াব

াব কেরেছ বাংলােদশ অথৈনিতক

কে অেথর াথিমক চািহদা অথৈনিতক স

ধানম ী শখ হািসনার আস

ক িবভােগ (ইআরিড)

ভারত সফের নতু নভােব ভারতীয় ঋণ দােনর িবষেয়

ক তািলকা তির করা হে । িমরসরাইেয় ভারতীয় এসইেজড ছাড়াও িবিভ অথৈনিতক অ েলর

অবকাঠােমার উ য়ন এবং পায়রা ও মেহশখালী িবেশষািয়ত অথৈনিতক অ ল উ য়েনর ক

াবও করা হেয়েছ।উে খ , ২০১০

সােলর ৭ আগ ভারেতর এি ম ব াংেকর সে বাংলােদেশর অথৈনিতক স ক িবভােগর (ইআরিড) একশ কা ডলােরর এক চু ি
া িরত হয়। এর মেধ ২০ কা ডলার অনুদান িহসােবও ঘাষণা কের ভারত। ২০১৫ সােলর ৬ জুন ভারেতর ধানম ী নের মাদীর
ঢাকা সফেরর সময় বাংলােদশেক নতু ন কের ২০০ কা ডলােরর নমনীয় ঋণ িদেত সমেঝাতা চু ি

হয়। http://www.ittefaq.com.bd

