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বাাংলাদেদে ড ামিদ াজ মিজ্জা মবমি শুরু কদেদে ড াদে  হাদভে স্ট 

ডেদেে বাজাদে মবশ্বমবখ্যাত ড ামিদ াজ মিজ্জা মবমি শুরু কদেদে ড াদে  হাদভে স্ট এদরা ইন্ডামিজ মলমিদে । ভােতীয় ডকাম্পাম  

জুমবল্যান্ট ফু ওয়াকে স মলমিদেদ ে সদে ড ৌথ উদযাদ   ত বৃহস্পমতবাে ডথদক োজধা ীে ধা িমন্ডে ২  ম্বে সড়দক স্থামিত 

আউেদলদেে িাধ্যদি ড ামিদ াজ মিজ্জা িেীক্ষািূলকভাদব মবমি শুরু কদেদে ড াদে  হাদভে স্ট। ১৫ িার্ে  ড ামিদ াজ মিজ্জাে 

রযান্ড ওদিম াং অ ুমিত হদব।  তকাল ঢাকা স্টক এক্সদর্দেে (ম এসই) িাধ্যদি ডেয়ােদহাোেদেে এ তথ্য জাম দয়দে ড াদে  

হাদভে স্ট।ডকাম্পাম টিে কিেকতে াো বলদে , ডেদেে বাজাদে ড ামিদ াজ মিজ্জা বাজােজাত কোে লদক্ষয  ত বেদেে িাদর্ে  ড াদে  

হাদভে দস্টে সহদ া ী প্রমতিা  ড াদে  হাদভে স্ট মকউএসআে মলমিদেদ ে সদে ভােতীয় জুমবল্যান্ট গ্রুদিে প্রমতিা  জুমবল্যান্ট 

ফু ওয়াকে দসে একটি রু্মি স্বাক্ষমেত হয়। রু্মিে িদে আ ুিাম ক কা েিি শুরু কেদত ১ বেদেে িদতা সিয় ডলদ  ড দে। আিো 

আদো আদ ই এে কা েিি শুরু কেদত ডর্দয়মেলাি। রযান্ড ওদিম াংদয়ে িে রাহকদেে কাে ডথদক ডকি  সাড়া িাওয়া  ায় তাে 

ওিে মভমি কদে িেবতী ডকৌেল ম ধোেণ কো হদব বদলও জা া  তাো।http://bonikbarta.net 

েেবৃমিে েীদষে  ই দেক 

ঢাকা স্টক এক্সদর্দে (ম এসই)  তকাল ই দেক মলমিদেদ ে ডেয়ােেে ডবদড়দে ৭ েেমিক ৮২ েতাাংে। ফদল ডকাম্পাম টি উদে 

আদস েেবৃমিে তামলকাে েীদষে। বাজাে ি েদবক্ষদণ ডেখা ড দে, ো া সাত কা েমেবস িতদ ে িে  তকাল উদেখদ াগ্য হাদে 

ডবদড়দে ডেয়ােটিে েে।  তকাল ই দেক ডেয়াদেে সবেদেষ েে ৭ েেমিক ৮২ েতাাংে বা ৩ োকা ৪ িয়সা ডবদড় োাঁ ড়ায় ৪৬ োকা 

৯০ িয়সায়। মে ভে েে ৪৩ োকা ৭০ িয়সা ডথদক ৪৭ োকা ৩০ িয়সাে িদধ্য ওো ািা কদে। সিাি ী েে মেল ৪৭ োকা,  া এে 

আদ ে কা েমেবদস মেল ৪৩ োকা ৫০ িয়সা। এমে  ১ হাজাে ৯৬১ বাদে এ ডকাম্পাম ে ডিাে ১০ লাখ ৯১ হাজাে ৭৬৮টি ডেয়াদেে 

ডল দে  হয়।এক বেদে ডেয়ােটিে সবেম ম্ন েে মেল ১৬ োকা ২০ িয়সা ও সদবোচ্চ েে ৭৪ োকা ৫০ িয়সা।এমেদক মহসাব বেদেে 

প্রথিাদধে (জুলাই-ডসদেম্বে) িু াফায় মফদেদে ই দেক। আদলার্য সিদয় ডকাম্পাম টিে ডেয়ােপ্রমত আয় (ইমিএস) হদয়দে ২৯ 

িয়সা। আদ ে বেে একই সিয় এে ডেয়ােপ্রমত ডলাকসা  মেল ২২ িয়সা। মিতীয় প্রামিদক (জুলাই-ম দসম্বে) এে ইমিএস হদয়দে 

১ োকা ৪০ িয়সা,  া এে আদ ে বেে একই সিদয় মেল ১ িয়সা। ৩১ ম দসম্বে ২০১৮ ডকাম্পাম টিে ডেয়ােপ্রমত ম ে সম্পেিূল্য 

(এ এমভমিএস) োাঁ মড়দয়দে ১২ োকা ৮৪ িয়সা।৩০ জু  ২০১৮ সিাপ্ত মহসাব বেদেে জন্য ১১ েতাাংে স্টক লভযাাংে মেদয়দে এ 

ডকাম্পাম । সিাপ্ত মহসাব বেদে এে ইমিএস হদয়দে ১ োকা ২৫ িয়সা ও এ এমভমিএস ১১ োকা ৪৪ িয়সা।  ২০১৭ সাদলে ৩০ জু  

সিাপ্ত  মহসাব বেদে ডেয়ােদহাোেদেে জন্য ১০ েতাাংে স্টক লভযাাংে ডেয় ই দেক। আদলার্য সিদয় ডকাম্পাম টিে ইমিএস ৯৯ 

িয়সা ও এ এমভমিএস ১১ োকা ২০ িয়সায় োাঁ মড়দয়দে।২০১৬ সাদলে ৩০ জু  ি েি ১৮ িাদস সিাপ্ত মহসাব বেদেও ১০ েতাাংে 

স্টক লভযাাংে ডিদয়দে  ডকাম্পাম টিে ডেয়ােদহাোেো।http://bonikbarta.net 

৭০০ ডকাটি োকাে বাজাে ধেদত বহুিুখী িােিদেে প্রসাদে গুরুত্বাদোি 

ডসািবার , ৪ো িার্ে  , ২০১৯ ইং 

০, ২০১৫ ইং   
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মবশ্ববাজাদে জায় া কদে ম দত বাাংলাদেদেে বহুিুখী িােিদেে আদো প্রসাে ঘোদত হদব। এজন্য সেকাদেে িক্ষ ডথদক ডেেীয় 

উদযািাদেে সদবোচ্চ সহদ াম তা কো হদব। তকাল োজধা ীদত জুে  াইভােমসমফদকে  প্রদিাে  ডসন্টাদে (ডজম মিমস) 

আদয়ামজত এক িতমবম িয় সভায় প্রধা  অমতমথে বিদে এসব কথা বদল  বস্ত্র ও িােিন্ত্রী ড ালাি েস্ত ীে  াজী।িন্ত্রী বদল , 

ঠিকভাদব কাজ কেদল ৭০০ ডকাটি োকাে ডক , আিজে ামতকভাদব ৭ হাজাে ডকাটি োকাে বহুিুখী িােিদেে বাজাে ততমে কো 

সম্ভব। মতম  জা া , সাো মবশ্ব এখ  প্লামস্টকদক বজে   কেদে। ধীদে ধীদে মবশ্বোিী িাদেে জ মপ্রয়তা বাড়দে। িাে মেদয় এখ  সব 

ধেদ ে িে ততমে হদে। িাদেে বাজাে ধেদত হদল বহুিুখী িােিদেে সম্ভাব াদক কাদজ লা াদত হদব।িন্ত্রী আদো বদল , িােিে 

প্রেেেদ ে জন্য স্থায়ীভাদব জায় া ডেয়া ড দল িা ুষ বহুিুখী িােিে সম্পদকে  জা দত িােদব। বামণজয ডিলায় প্রেমেেত বহুিুখী 

িােিে ডেদখ আমি িুগ্ধ হদয়মে। ঠিকিদতা তুদল ধেদত িােদল অন্যোও এসব িদেে মবষদয় আরহী হদব । এভাদবই অভযিেীণ 

বাজাে বাড়দব।http://bonikbarta.net 

িামকে   বামণজয আদলার্ ায় প্রধা  ইসুয র্ীদ ে িুদ্রা 

র্ী -িামকে   বামণজয রু্মিে প্রধা  ইসুয হদয় োাঁ মড়দয়দে র্ীদ ে িুদ্রা।  ুিোদেে কিেকতে াো জাম দয়দে , র্ীদ ে সদে ড দকাদ া 

ধেদ ে বামণজয রু্মিদত িুদ্রা কােসামজে মবষয়টিও অিভুে ি থাকদব। েফতাম কােকদেে সুমবধাদথে র্ী া িুদ্রা কােসামজে মবরুদি 

েবস্থা রহণ কেদব  ুিোে। খবে েয়োসে।িামকে   ডপ্রমসদ ন্ট ড া াে ট্রাম্প অমভদ া  তুদলদে , ম দজদেে উদেশ্য মসমিে জন্য 

এেীয় জায়ান্ট র্ী  তাদেে িুদ্রাদক কৃমিিভাদব অবিূল্যাময়ত কেদে।  ত সপ্তাদহ ট্রাম্প বদল , িুদ্রা ইসুযদত র্ীদ ে সদে আিাদেে 

একটি রু্মিদত ডিৌাঁেদত হদব। ডহায়াইে হাউদজে অথেন মতক উিদেষ্টা ল্যামে কু দলা  ত বৃহস্পমতবাে জা া , খসড়া রু্মিদত িুদ্রা 

কােসামজ ম মষি কো হদব এবাং র্ী া কতৃে িক্ষ  মে িুদ্রাবাজাদে ডকাদ া হস্তদক্ষি কদে, তদব তা প্রমতদবে  আকাদে ডিে কেদত 

বাধ্য কো হদব।http://bonikbarta.net 

ভােতদক অতযি উচ্চ শুদেে ডেে বলদল  ড া াে ট্রাম্প 

ভােত উচ্চ শুদেে একটি ডেে বদল অমভদ া  কদেদে  িামকে   ডপ্রমসদ ন্ট ড া াে ট্রাম্প। েম বাে এ অমভদ াদ ে িাোিামে 

ভােতীয় িদে একটি িােস্পমেক কে বা অিত এ ধেদ ে ডকাদ া কে আদোি কেদত র্া  বদল জাম দয়দে  মতম । খবে মবজদ স 

স্টযান্ডা ে ।ওয়ামোংে  ম মসে ডিমেল্যাদন্ড ক জােদভটিভ িমলটিকযাল অযাকে  ক ফাদেদে (মসমিএমস) ট্রাম্প বদল , ভােত অতযি 

উচ্চ শুদেে একটি ডেে। তাো আিাদেে ওিে অদ ক ডবমে শুে আদোি কেদে। সদেলদ  ২ ঘণ্টাে ডবমে সিয় ধদে বিে 

োখাকাদল িামকে   ডপ্রমসদ ন্ট স্থা ীয়, তবমশ্বক ও ভােতসহ মবমভন্ন ডেদেে সদে মিিক্ষীয় সম্পদকে ে িদতা মবসৃ্তত িমেমধে ইসুয ম দয় 

কথা বদল ।http://bonikbarta.net 

তবমশ্বক ইস্পাত উৎিােদ  র্াোভাব অোহত 

কদয়ক বেে ধদে তবমশ্বক ইস্পাত উৎিাে  খাদত প্রবৃমি বজায় েদয়দে। এ ধাোবামহকতায়  ত বেে তবমশ্বক ইস্পাত উৎিাে  

আদ ে বেদেে তুল ায় প্রায় সাদড় ৪ েতাাংে ডবদড়দে। এ ধাোবামহকতা বজায় েদয়দে র্লমত বেদেে শুরুদতও।  ত জা ুয়ামেদত 

তবমশ্বক ইস্পাত উৎিাে  আদ ে বেদেে একই সিদয়ে তুল ায় ১ েতাাংে ডবদড় সাদড় ১৪ ডকাটি ে  োমড়দয় ড দে। এ সিয় র্ী , 

 ুিোে, ব্রামজলসহ ডবমেে ভা  ডেদে ইস্পাত উৎিাে  বাড়দলও কদিদে ভােত, জািা , েমক্ষণ ডকামেয়া ও তুেদে। ওয়ােে  

মস্টল অযাদসামসদয়েদ ে ( মিউএসএ) সাম্প্রমতক প্রমতদবেদ  এ তথ্য জা াদ া হদয়দে। খবে েয়োসে ও ডিোল 

বুদলটি ।http://bonikbarta.net 
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