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একনেনক ১৬ প্রকল্প অেু ন োদে: ৫ হোজোর ২২১ ককোটি টোকোর ১৬ প্রকল্প অেু ন োদে দদনেনে জোতীে অর্থ নেদতক পদরষনদর দের্থ োহী কদ টি (একনেক)। এর নযে সরকোদর তহদর্ল কর্নক পোওেো যোনর্ ৪ হোজোর ৭৪৪
ককোটি ১২ লোখ টোকো। বর্নদদিক সহোেতো দহনসনর্ ৪৬২ ককোটি ৮৮ লোখ টোকো এর্ং প্রকল্প র্োস্তর্োেেকোরী সংস্থো কর্নক পোওেো যোনর্ ১৩ ককোটি ৮৩ লোখ টোকো। গতকোল ঙ্গলর্োর রোজযোেীর কিনরর্োংলো েগনরর এেইদস
সনেলেকনে একনেক কেেোরপোরসে ও প্রযোে ন্ত্রী কিখ হোদসেোর সভোপদতনে এই সভো অেু দিত হে।

ঊর্ধ্থ ু দখ প্রর্ণতোে কিষ হনেনে কলেনদে: র্েনরর দিতীে দদনে কদনির উভে স্টক এক্সনেনে ্ লে স্ েনকর ঊর্ধ্থ ু দখ প্রর্ণতোে কিষ হনেনে কলেনদে। ই ই স্টক এক্সনেনেই দর কর্নেনে অদযকোংি দসদকউদরটিনজর।
এদদনক কলেনদে কর্নেনে উভে স্টক এক্সনেনে। র্োজোর পযথ নর্েনণ কদখো যোে, দদে কিনষ ঢোকো স্টক এক্সনেনের (দিএসই) প্রযোে স্ েক দিএসইএক্স ২৫ দিদ ক ৫৫ পনেন্ট র্ো দিদ ক ৪১ িতোংি কর্নে ৬ হোজোর
২৭৯ দিদ ক ৯৭ পনেনন্ট উন্নীত হে। ৯ দিদ ক ৮২ পনেন্ট র্ো দিদ ক ৪৩ িতোংি কর্নে ২ হোজোর ২৯১ দিদ ক ৩৮ পনেনন্ট উনেনে স্টক এক্সনেেটির ব্লু-দেপ স্ েক দিএস৩০। আর ১০ দিদ ক ৯৭ পনেন্ট র্ো
দিদ ক ৭৯ িতোংি কর্নে ১ হোজোর ৪০২ দিদ ক ৩৯ পনেনন্ট অর্স্থোে করনে িদরেোহ স্ েক দিএসইএস।

এক র্ের যনর র্ন্ধ র্ী ো খোনতর দেরীেো: গত র্েনরর জোেু েোদরনত র্ী ো ককোম্পোদেগুনলোর দেরীেো কোযথ ক্রন স্থদগতোনদি কদে অর্থ ন্ত্রণোলে। এরপর এক র্ের অদতক্রোন্ত হনলও ন্ত্রণোলনের এ আনদনির কোরনণ
ককোনেো র্ী ো ককোম্পোদেনত দেরীেো কোযথ ক্র েোলোনত পোনরদে র্ী ো উন্নেে ও দেেন্ত্রণ কততথপে (আইদিআরএ)। দর্ষেটি দেনে একোদযকর্োর দেেন্ত্রণ কততথপে ন্ত্রণোলনের সনঙ্গ আনলোেেো করনলও ককোনেো অগ্রগদত
হেদে র্নল জোেো কগনে আইদিআরএ স্ নে। এ প্রসনঙ্গ আইদিআরএ সদসে গকুল েোাঁদ দোস র্দণক র্োতথ োনক র্নলে, ককোম্পোদেগুনলোে দেরীেো কোযথ ক্র েোলোনেোর দর্ষনে আ রো ন্ত্রণোলনের সনঙ্গ আনলোেেো করদে।
দর্ষেটি দর্নর্েেোযীে।

এনপক্স ফুটওেেোনরর ঋণ োে িোর্ল এ ও এসটি টু সর্থ নিষ করটিং অেু সোনর দীর্থ ন েোনদ এনপক্স ফুটওেেোর দলদ নটনির ঋণ োে িোর্ল এ ও স্বল্পন েোনদ এসটি টু । ২০১৭ সোনলর ৩০ জু ে পযথ ন্ত
দেরীদেত ৩০ কসনেম্বর পযথ ন্ত অদেরীদেত আদর্থ ক প্রদতনর্দে ও হোলেোগোদ অেেোেে প্রোসদঙ্গক তনর্ের দভদিনত এ প্রতেেে কনরনে কক্রদিট করটিং ইেফরন িে অেোন্ড সোদভথনসস দলদ নটি দসআরআইএসএল ।
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Disclaimer
This document (“the Report”) is published by LankaBangla Securities Ltd (“LBSL”) for information only for its clients. All information and analyses in this
Report have been compiled from and analyzed on the basis of LBSL’s own research of publicly available documentation and information. LBSL has prepared
the Report solely for informational purposes and it is consistent with the Rules and Regulations of SEC. The information provided in the Report is not
intended to, and does not encompass all the factors to be considered in a best execution analysis and related order routing determinations. LBSL does not
represent, warrant, or guarantee that the Report is accurate. LBSL disclaims liability for any direct, indirect, punitive, special, consequential, or incidental
damages related to the Report or the use of the Report. The information and analysis provided in the Report may be impacted by market data system
outages or errors, both internal and external, and affected by frequent movement of market and events. Certain assumptions have been made in preparing
the Report, and changes to the assumptions may have a material impact on results. The Report does not endorse or recommend any particular security or
market participant. LBSL, its analysts, and officers confirm that they have not received and will not receive any direct or indirect compensation in exchange
for expressing any specific recommendation, opinion, or views in its Report. The information and data provided herein is the exclusive property of LBSL and
cannot be redistributed in any form or manner without the prior written consent of LBSL. This disclaimer applies to the Report in it’s entirety, irrespective of
whether the Report is used or viewed in whole or in part.
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