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Capital Market 
Weekly analysis 

Stocks extend losses amid liquidity crunch 
Stocks extended the losing spell for the second consecutive week as beleaguered investors continued 

their sell-offs on sector-wise stocks. 

 

Brokers said the market extended losses as the institutional investors could not support the market 

because of liquidity crunch while fresh concern erupted over the final selection of major bourse's 

strategic partner. 

 

The securities' regulator, which has been against the selection of the Chinese consortium from the very 

beginning, Tuesday sent a number of queries to the DSE about the consortium's proposal and asked it to 

submit reply along with tender documents by March 4. 

 

 

  

The market started the week in continuation of previous week's downturn and the first two trading 

sessions of the last five trading days saw a combined 132 points loss but rest of the three sessions 

gained 96 points. 

 

Week-on-week, DSEX, the prime index of the Dhaka Stock Exchange (DSE), went down by 36 points or 

0.61 per cent to settle at 5,871 points over the previous week. 

 

"The market witnessed correction for the second consecutive week amid ambiguity over the Dhaka 

bourse's share sales to a strategic partner and concerns over the existing liquidity crunch," commented 

International Leasing Securities, in its weekly analysis. 

 

Global credit rating agency Standard & Poor's has put the banking sectors of Bangladesh at higher risk 

category which compelled the investors to liquidate their position from bank and financial institution 

sectors, the stockbroker said. 
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"Selling of shares mostly from bank, food, financial institutions and textile sectors contributed to the fall 

in indices in the week although the bargain hunters took position on lucrative price levels in cement and 

telecom sectors' stocks," said the stockbroker. 

 

Turnover remained poor as investors were not confident enough to inject fresh fund in the market, said 

the stockbroker. 

 

Some of the investors reshuffled their portfolio to the fundamentally strong large-cap stocks for 

protecting their downside risk in the turbulent market, the stockbroker added. 

 

Two other indices of the premier bourse also ended in the red. The DS30 index, comprising blue chips, 

fell 1.29 points to finish at 2,169 and DSES (Shariah) index shed 3.07 points to settle at 1,372. 

 

The port city bourse Chittagong Stock Exchange (CSE) also ended lower with the CSE All Share Price 

Index -- CASPI -- falling 172 points to settle at 18,079 and Selective Categories Index -- CSCX -- losing 108 

points to finish at 10,911. 

 

Turnover, the crucial indicator of the market, stood at Tk 18.68 billion against Tk 14.98 billion in the 

previous week as last week saw five trading sessions instead of previous week's four. 

 

The daily turnover averaged Tk 3.73 billion, which was 0.28 per cent lower than the previous week's 

average of Tk 3.75 billion. 

 

Block trade contributed 7.30 per cent to the total weekly turnover, where stocks like Square Pharma, 

Grameenphone, British American Tobacco, BRAC Bank and Maksons Spinning dominated the block trade 

board. 

 

The pharmaceuticals sector dominated the turnover chart, grabbing 19 per cent of the week's total 

turnover, followed by engineering with 14 per cent and banking 13 per cent. 

 

Four listed companies -- Dutch-Bangla Bank, United Finance, Linde Bangladesh and Glaxo SmithKline -- 

recommended dividend last week. 
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"Capital market remained volatile throughout the week amidst investors' optimism and watchfulness 

ahead of dividend declarations," commented EBL Securities, in its weekly analysis. 

 

The market capitalisation of the DSE also fell 0.42 per cent as it was Tk 4,095 billion on opening day of 

the week while it stood at Tk 4,078 billion on Thursday. 

 

Losers outnumbered gainers by 203 to 113, while 22 issues remained unchanged on the DSE floor. 

 

Square Pharmaceuticals topped the week's turnover chart with 2.24 million shares worth nearly Tk 701 

million changing hands, followed by IFAD Autos with Tk 628 million, Unique Hotel & Resorts Tk 543 

million, Olympic Industries Tk 462 million and Grameenphone Tk 365 million. 

 

EBL First Mutual Fund was the week's best performer, posting a gain of 13.19 per cent while GSP 

Finance was the week's worst loser, slumping by 25.26 per cent following its price adjustment after 

record date. 

https://thefinancialexpress.com.bd/stock/stocks-extend-losses-amid-liquidity-crunch-1520050105 

সাপ্তাহিক হিটার্নে দি কর্ের্ে ১২ খার্ে 

হিদায়ী সপ্তার্ি ঢাকা স্টক এক্সর্ের্ে (হিএসই) দি (হিটানে) কর্ের্ে ১২ খার্ে। অনযহদর্ক দি বির্ের্ে ৮ খার্ে। লংকািাংলা হসহকউহিটিজ হলহের্টি 

সূর্ে এ েথ্য জানা বের্ে। 

 

 

 

সূে জানায়, আর্লােয সপ্তার্ি সির্ের্য় বিহি দি কর্ের্ে ভ্রেন ও অিকাি খার্ে। এই খার্ে ২ দিহেক ৯১ িোংি দি কর্ের্ে।এিপর্ি োেো খার্ে ১ 

দিহেক ৯৮ িোংি দি কর্ের্ে। 

 

অনয খােগুর্লাি ের্যয িযাংক ১ দিহেক ৯৫ িোংি, খাদয ও আনুষাহিক খার্ে ১ দিহেক ৬৩ িোংি, পাট থ্ার্ে ১ দিহেক ৪৬ িোংি, আহথ্েক ১ 

দিহেক ৩৫ িোংি, িস্ত্র খার্ে ১ দিহেক ৩০ িোংি, বসিা-আিাসন খার্ে দিহেক ৬৭ িোংি, হসিাহেকস খার্ে দিহেক ৩৩ িোংি, জ্বালানী খার্ে 

ও হেউেুয়াল ফান্ড দিহেক িূনয ৬ িোংি, ফােো খার্ে দিহেক িূনয ৪ িোংি দি কর্ের্ে। 

 

অনযহদর্ক দি বির্ের্ে িাকী ৮ খার্ে খার্ে। েে সপ্তার্ি সির্ের্য় বিহি দি বির্ের্ে হসর্েন্ট খার্ে। এিপি আইটি খার্ে ১ দিহেক ৭২ িোংি দি 

বির্ের্ে। 

https://thefinancialexpress.com.bd/stock/stocks-extend-losses-amid-liquidity-crunch-1520050105
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অনয খােগুর্লাি ের্যয জীিন হিো খার্ে দিহেক ৬৪ িোংি, প্রর্কৌিল খার্ে দিহেক ৫০ িোংি, ব াোর্ াে খার্ে দিহেক ২০ িোংি,  বপপাি ও 

হপ্রহন্টং খার্ে দিহেক ১৪ িোংি, িীো খার্ে  দিহেক ৯  িোংি এিং হিহিদ খার্ে দিহেক িূনয ৫ িোংি দি বির্ের্ে। 

http://www.arthosuchak.com/archives/417868/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E

0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%95-

%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%87-

%E0%A6%A6%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%AE-27/ 

 

 

সপ্তািজুর্ে ৬ বকাম্পাহনি লভযাংি ব াষণা 

পুুঁহজিাজার্ি োহলকাভুক্ত ৬ বকাম্পাহনি পহিোলনা পষেদ বিয়াির্িাল্ডাির্দি জনয লভযাংি ব াষণা কর্ির্ে। বকাম্পাহনগুর্লা ৩১ হির্সম্বি ২০১৭ সোপ্ত 

হিসাি িের্িি জনয এই লভযাংি ব াষণা কর্ি। 

 

লংকািাংলা হসহকউহিটিজ হলহের্টি সূর্ে এ েথ্য জানা বের্ে।। 

 

dividend 

হিলার্য়ন্স ইনু্সযর্িন্স: 

 

পুুঁহজিাজার্ি োহলকাভুক্ত হিো খার্েি বকাম্পাহন প্রেহে ইনু্সযর্িন্স হলহের্টর্িি পহিোলনা পষেদ বিয়াির্িাল্ডাির্দি জনয ২৫ িোংি লভযাংি ব াষণা 

কর্ির্ে। এি ১৫ িোংি নেদ এিং ১০ িোংি বিানাস। 

 

সূে জানায়, আর্লােয সের্য় বকাম্পাহনটিি বিয়াি প্রহে আয় (ইহপএস) ির্য়র্ে ৫ টাকা ২৮ পয়সা। বিয়াি প্রহে প্রকৃে সম্পদ েূলয (এনএহভ) দাুঁ হের্য়র্ে 

৬৪ টাকা ৬৩ পয়সা। 

 

আইহিএলহস হলহের্টি: 

 

পুুঁহজিাজার্ি োহলকাভুক্ত আহথ্েক খার্েি বকাম্পাহন আইহিএলহস হলহের্টর্িি পহিোলনা পষেদ বিয়াির্িাল্ডাির্দি জনয ৩০ িোংি নেদ লভযাংি ব াষণা 

কর্ির্ে। 

 

http://www.arthosuchak.com/archives/417868/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%AE-27/
http://www.arthosuchak.com/archives/417868/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%AE-27/
http://www.arthosuchak.com/archives/417868/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%AE-27/
http://www.arthosuchak.com/archives/417868/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%AE-27/
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সূে জানায়, আর্লােয সের্য় বকাম্পাহনটিি বিয়াি প্রহে আয় (ইহপএস) ির্য়র্ে ৬ টাকা ১৩ পয়সা। বিয়াি প্রহে প্রকৃে সম্পদ েূলয (এনএহভ) দাুঁ হের্য়র্ে 

৩৩ টাকা ৪১ পয়সা। 

 

িােিাংলা িযাংক : 

 

িােিাংলা িযাংক হলহের্টর্িি পহিোলনা পষেদ বিয়াির্িাল্ডাির্দি জনয ৩০ িোংি নেদ লভযাংি ব াষণা কর্ির্ে। 

 

আর্লােয সের্য় বকাম্পাহনটিি বিয়াি প্রহে আয় (ইহপএস) ির্য়র্ে ১২ টাকা ২৮ পয়সা। এ সেয় বিয়াি প্রহে প্রকৃে সম্পদেূলয িা এনএহভ ির্য়র্ে ৫৮ 

টাকা ৬৬ পয়সা। 

 

ইউনাইর্টি ফাইনযান্স : 

 

ইউনাইর্টি ফাইনযান্স হলহের্টর্িি পহিোলনা পষেদ বিয়াির্িাল্ডাির্দি জনয ১৫ িোংি লভযাংি ব াষণা কর্ির্ে। এি ের্যয ৫ িোংি বিানাস এিং ১০ 

িোংি নেদ লভযাংি ির্য়র্ে। 

 

সূে জানায়, আর্লােয সের্য় বকাম্পাহনটিি বিয়াি প্রহে আয় (ইহপএস) ির্য়র্ে ১ টাকা ৪৪ পয়সা। এ সেয় বিয়াি প্রহে প্রকৃে সম্পদেূলয িা এনএহভ 

ির্য়র্ে ১৬ টাকা ৯৫ পয়সা। 

 

হলর্ন্ড িাংলার্দি : 

 

হলর্ন্ড িাংলার্দি হলহের্টি ১৪০ িোংি নেদ লভযাংি ব াষণা কর্ির্ে। এি আর্ে বকাম্পাহনটি একই অথ্েিের্িি জনয ২০০ িোংি অন্তিেীকালীন নেদ 

লভযাংি প্রদান কর্ি। সি হেহলর্য় ২০১৭ সোপ্ত অথ্েিের্িি জনয বকাম্পাহনটি ৩৪০ িোংি নেদ লভযাংি বদয়াি ব াষণা হদর্লা। 

 

সূে জানায়, আর্লােয সের্য় বকাম্পাহনটিি বিয়াি প্রহে আয় (ইহপএস) ির্য়র্ে ৬২ টাকা ৬০ পয়সা। এোো বিয়াি প্রহে সম্পদ েূলয (এনএহভ) ির্য়র্ে 

২৪১ টাকা ৫৪ পয়সা। 

 

েযার্ক্সযাহিথ্ক্লাইন : 
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েযার্ক্সযাহিথ্ক্লাইর্নি পহিোলনা পষেদ বিয়াির্িাল্ডাির্দি জনয ৫৫০ িোংি নেদ লভযাংি বদয়াি হসদ্ধান্ত হনর্য়র্ে। 

 

সূে জানায়, আর্লােয সের্য় বকাম্পাহনটিি বিয়াি প্রহে আয় (ইহপএস) ির্য়র্ে ৫৫ টাকা ৫৬ পয়সা। ৩১ হির্সম্বি ২০১৭ প েন্ত বকাম্পাহনটিি বিয়ািপ্রহে 

সম্পদ (এনএহভহপএস) দাুঁ হের্য়র্ে ২১৮ টাকা ৩৫ পয়সা। 

 

http://www.arthosuchak.com/archives/417810/%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E

0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A7%AC-

%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF

%E0%A6%B0-%E0%A6%B2-3/ 

Foreign investment nosedives in DSE 
Net foreign investment in the Dhaka Stock Exchange plummeted to Tk 94 crore in the negative last 

month as the unease among general investors over the politics and liquidity crisis appear to have caught 

on with their foreign counterparts as well. 

 

In February, foreign investors sold shares worth Tk 487 crore against the purchase of Tk 392 crore, 

according to the country's premier bourse. 

 

A month earlier, the net foreign investment was Tk 187.24 crore. 

 

“I think it is a temporary decline,” said Md Saifuddin, managing director of IDLC Securities, adding that it 

is hard to establish any other reason behind the decline of foreign investment in a particular month. 

 

Sherif MA Rahman, chief executive officer of BRAC EPL Stock Brokerage, echoed the same. “There is no 

big reason for the fall. Usually, foreign investments remain insignificant in the first couple of months of a 

year.” 

 

 

Rahman hopes 2018 will attract many foreign investors as a host of shares have already become 

lucrative. 

 

http://www.arthosuchak.com/archives/417810/%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A7%AC-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%B2-3/
http://www.arthosuchak.com/archives/417810/%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A7%AC-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%B2-3/
http://www.arthosuchak.com/archives/417810/%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A7%AC-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%B2-3/
http://www.arthosuchak.com/archives/417810/%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A7%AC-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%B2-3/
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Rehan Muhammad, head of foreign trade of LankaBangla Securities, said foreign investors believe that 

irrespective of party in power all governments in Bangladesh are business-friendly.  

 

“It has a positive impact on foreign investors unless there is a political chaos.” 

 

Foreign investors are optimistic and willing to invest in the market. Strategic investors are coming to the 

market, he added. 

 

He said the liquidity situation of the market is not good enough, so foreign investors are slow in making 

the purchase. Foreign investment, however, will increase in lockstep with local investment. 

http://www.thedailystar.net/business/foreign-investment-nosedives-dse-1543216 

বকৌিলেে অংিীদাি িাোই 

হিএসইহসি হেঠিি জিাি েূোন্ত কির্ে আজ হিএসইি পষেদ সভা 

বকৌিলেে অংিীদাি হির্সর্ি েীর্নি বিনর্েন-সাংিাই স্টক এক্সর্ের্েি কনর্সাটিে য়ার্েি প্রস্তার্িি হিহভন্ন হদক সম্পর্কে  হনয়ন্ত্রক সংস্থা িাংলার্দি 

হসহকউহিটিজ অযান্ড এক্সর্েে কহেির্নি (হিএসইহস) পাঠার্না হেঠিি জিাি েূোন্ত কির্ে আজ পহিোলনা পষের্দি সভা আহ্বান কর্ির্ে ঢাকা স্টক এক্সর্েে 

(হিএসই)। সভায় হিএসইি পক্ষ বথ্র্ক প্রস্তুে কিা জিার্িি খুুঁটিনাটি প োর্লােনা কর্ি েূোন্ত অনুর্োদন বদর্িন এি পহিোলকিা। কাল বিািিাি ো 

হিএসইহসি আহ্বায়ক কহেটিি কার্ে পাঠার্না ির্ি। 

 

হিএসই সূর্ে জানা বের্ে, আজ হিকার্ল হিএসইি কা োলর্য় পষেদ সভা অনুহিে ির্ি। সভায় হিএসইহসি হেঠিি জিার্িি খসো প োর্লােনা কর্ি েূোন্ত 

অনুর্োদন বদর্ি পষেদ। পিহদন বিািিাি বকৌিলেে অংিীদাহিত্ব-সংক্রান্ত হিএসইহসি আহ্বায়ক কহেটিি কার্ে জিাি জো বদর্ি হিএসই। এি আর্ে েে 

োর্সি ২৭ োহির্খ বকৌিলেে অংিীদাি হির্সর্ি েীনা কনর্সাটিে য়ার্েি প্রস্তার্িি হিহভন্ন হিষর্য় িযাখযা জানর্ে বের্য় হিএসইি কার্ে হেঠি পাঠায় হিএসইহস। 

হেঠির্ে হিএসইর্ক োর্েে ি ৪ োহির্খি ের্যয িযাখযা হদর্ে িলা িয়। ২৭ বফব্রুয়াহি হেঠি পাওয়াি পি োে দুই কা েহদিস সেয় বপর্লও হনযোহিে সের্য়ি 

ের্যযই জিাি বদর্ি হিএসই। এজনয েে সপ্তার্িি বিষ কা েহদিস অথ্োৎ িৃিস্পহেিাি অনুহিে সভায় হিএসইহসি হেঠিি পহির্প্রহক্ষর্ে হিএসইি জিাি কী 

ির্ি, বস হিষর্য় হনর্জর্দি ের্যয আর্লােনা কর্ির্েন পষেদ সদসযিা। 

 

হিএসইি সদসযিা িলর্েন, েীনা কনর্সাটিে য়ার্েি প্রস্তার্ি বকৌিলেে অংিীদাহিত্ব-সংক্রান্ত েুহক্ত  ুক্তিার্জযি আইন অনু ায়ী সম্পাদন ও ব র্কার্না যির্নি 

হিিাদ েীোংসাি বক্ষর্ে লন্ডর্নি বকাটে  অি ইন্টািনযািনাল আিহির্েির্নি িিণাপন্ন িওয়াি কথ্া উর্েখ কিা ির্য়র্ে। এ হিষর্য় হিএসইহস িযাখযা েলি 

কর্ি িলর্ে, িাংলার্দর্িি আইন অনুসার্ি এটি সম্ভি হকনা? এর্ক্ষর্ে হিএসইি অহভেে ির্ে, েীনা কনর্সাটিে য়ার্েি পক্ষ বথ্র্ক ব  প্রস্তাি বদয়া ির্য়র্ে, 

এটি খসো োে। হিএসইহস োর্দির্ক িাোইর্য়ি জনয অনুর্োদন হদর্ল েখন হিপক্ষীয় আলাপ-আর্লােনাি হভহির্েই েুহক্ত েূোন্ত কিা ির্ি। োই 

ব র্কার্না িেে  সংর্ াজন, হির্য়াজন ও পহিিেে র্নি সুর্ াে ির্য়র্ে। 

 

http://www.thedailystar.net/business/foreign-investment-nosedives-dse-1543216
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এোো েীনা কনর্সাটিে য়ার্েি প্রস্তাহিে বটকহনকযাল সার্পার্টে ি ভযালুর্য়ির্নি হভহি, বিয়াি ক্রর্য়ি িেে ািহল, নেুন বকৌিলেে হিহনর্য়ােকািীি অন্তভুে হক্ত, 

অংিীদাহিত্ব-পিিেী পষের্দ দুই পর্ক্ষি অিস্থান ও এখহেয়াি, নেুন হিহনর্য়াে, েুহক্ত সম্পাদন, পহিোলন কেেকাণ্ড, প্র ুহক্ত িা অনয বকার্না হিষর্য় বেযাস্বত্ব  

অজে ন, স্টক এক্সর্েে বকাম্পাহনি আইহপও প্রহক্রয়াি খুুঁটিনাটি, সম্পদেূর্লযি ১৫ িোংর্িি বিহি স্থায়ী সম্পর্দ হিহনর্য়াে, ১০ বকাটি টাকাি বিহি ঋণগ্রিণ 

িা হিহনর্য়াে, ১০ বকাটি টাকাি বিহি আহথ্েক েূর্লযি বকার্না েুহক্ত সম্পাদন, হনিীক্ষক হনর্য়াে ও বকৌিলেে হিহনর্য়ােকািীি স্বাথ্েসংহিষ্ট অনয ব র্কার্না 

ইসুযি হিষর্য় বিনর্েন-সাংিাই কনর্সাটিে য়ার্েি হলহখে অনুর্োদন বনয়াি িাযযিাযকোি হিষর্য় হিএসইহস িলর্ে এর্ে হিএসইি পর্ক্ষ বকৌিলেে 

অংিীদার্িি সম্মহে োো স্বাযীনভার্ি হসদ্ধান্ত বনয়াি ক্ষেো কু্ষণ্ন ির্ি। 

 

এ হিষর্য় হিএসইি িক্তিয ির্ে, পষের্দ থ্াকা ব র্কার্না সদর্সযিই এসি হিষর্য় েে প্রদার্নি সুর্ াে ির্য়র্ে। োই বকৌিলেে অংিীদার্িি কাে বথ্র্ক 

হলহখে অনুর্োদর্নি িাযযিাযকোয় হিএসইি হসদ্ধান্ত বনয়াি ক্ষেো কু্ষণ্ন ির্ি না। সর্িোপহি এর্ক্ষর্েও িেে  পহিিেে র্নি জনয দিকষাকহষি সুর্ াে ির্য়র্ে। 

সাহিেকভার্ি হিএসই ের্ন কির্ে, েীনা কনর্সাটিে য়ার্েি প্রস্তার্িি হিষর্য় কহেির্নি পক্ষ বথ্র্ক ব সি িযাখযা েলি কিা ির্য়র্ে, বসগুর্লাি বকার্নাটিই 

েূোন্ত নয় হিযায় এর্ক্ষর্ে প্রর্য়াজনীয় সংর্িাযর্নি সুর্ াে ির্য়র্ে। 

 

এহদর্ক হিএসইহসি একজন উচ্চপদস্থ কেেকেে া িহণক িােে ার্ক ির্লন, সাহিেকভার্ি ব  প্রহক্রয়ায় হিএসই বকৌিলেে অংিীদাি হির্সর্ি েীনা 

কনর্সাটিে য়াের্ক িাোই কর্ির্ে, োর্ে বিিহকেু হিষর্য় স্পষ্টো িা অনযানয  াটহে কহেির্নি কার্ে পহিলহক্ষে ির্য়র্ে। এ কাির্ণই োর্দি কার্ে িযাখযা 

োওয়া ির্য়র্ে। োর্দি জিার্িি পহির্প্রহক্ষর্ে েীনা কনর্সাটিে য়ার্েি প্রস্তাি গ্রিণ কিা না কিাি হিষর্য় হসদ্ধান্ত বনয়া ির্ি। 

 

প্রসিে, পহিোলনা পষের্দি হসদ্ধান্তক্রর্ে েে সপ্তার্িি বিষ কা েহদির্স বিনর্েন-সাংিাই স্টক এক্সর্েে কনর্সাটিে য়াের্ক বকৌিলেে অংিীদাি হির্সর্ি 

বির্ে বনয়াি হলহখে প্রস্তাি হিএসইহসর্ে জো বদয় হিএসই কেৃে পক্ষ। এ প্রস্তার্িি খুুঁটিনাটি প োর্লােনাি জনয হনিোিী পহিোলক ফিিাদ আির্েদর্ক 

আহ্বায়ক কর্ি একটি কহেটি েঠন কর্ি কহেিন। ওই কহেটির্ে আর্িা িবয়র্েন হনিোিী পহিোলক বো. আর্নায়ারুল ইসলাে, ি. এটিএে োহিকুজ্জাোন ও 

বো. োিিুুুিুল আলে। বো. োিিুিুল আলে কহেটিি সদসয সহের্িি দাহয়ত্ব পালন কির্েন। কহেটি কাজ শুরু কিাি ১০ কা েহদির্সি ের্যয কহেিনর্ক 

োর্দি হির্পাটে  জো বদর্ি। 

http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-

03/149938/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%BF%

E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A0%E0%A6%BF%E0%A6%B0-

%E0%A6%9C%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC-

%E0%A6%9A%E0%A7%82%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-

%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%9C-

%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A6-

%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE/ 

বির্েয়াহদ হভআইহপহি বগ্রাথ্ ফার্ন্ডি সািহিপিন শুরু ১১ োেে  
 

বিয়ািিাজাি 
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বির্েয়াহদ হভআইহপহি বগ্রাথ্ ফার্ন্ডি সািহিপিন শুরু ১১ োেে  

হনজস্ব প্রহের্িদক 
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১১ োেে  বথ্র্ক হনর্জর্দি হিেীয় বির্েয়াহদ হেউেুয়াল ফান্ড হভআইহপহি বগ্রাথ্ ফার্ন্ডি প্রাথ্হেক সািহিপিন শুরু কির্ে সম্পদ িযিস্থাপনা প্রহেিান 

হভআইহপহি অযার্সট েযার্নজর্েন্ট হলহের্টি। 

 

ফান্ডটিি প্রাথ্হেক লক্ষযোো হনযোিণ কিা ির্য়র্ে ২০ বকাটি টাকা। এি ের্যয উর্দযাক্তাি অংি ২ বকাটি টাকা। িাহক ১৮ বকাটি টাকা ইউহনট হিক্রর্য়ি 

োযযর্ে হিহনর্য়ােকািীর্দি কাে বথ্র্ক উর্িালন কিা ির্ি। ফান্ডটিি প্রহেটি ইউহনর্টি অহভহিে েূলয ১০ টাকা। 

 

েে োর্সি ৬ বফব্রুয়াহি হভআইহপহি বগ্রাথ্ ফার্ন্ডি প্রসর্পক্টাস অনুর্োদন কর্ির্ে পুুঁহজিাজাি হনয়ন্ত্রক সংস্থা িাংলার্দি হসহকউহিটিজ অযান্ড এক্সর্েে 

কহেিন (হিএসইহস)। ৬২৮েে কহেিন সভা বির্ষ হনিোিী পহিোলক ও েুখপাে সাইফুি িিোন স্বাক্ষহিে এক সংিাদ হিজ্ঞহপ্তর্ে হিএসইহস এ েথ্য বদয়। 

 

এ ফার্ন্ডি উর্দযাক্তা ও সম্পদ িযিস্থাপক হভআইহপহি অযার্সট েযার্নজর্েন্ট বকাম্পাহন। োহস্ট হির্সর্ি ির্য়র্ে সন্ধানী লাইফ ইনু্সযর্িন্স বকাম্পাহন 

হলহের্টি এিং কাস্টহিয়ান হির্সর্ি কাজ কির্ি ব্র্যাক িযাংক হলহের্টি। 

 

প্রসিে, সাম্প্রহেক িেিগুর্লায় িাহষেক হিটানে বটহির্ল সম্পদ িযিস্থাপক হির্সর্ি িীষেস্থার্ন ির্য়র্ে হভআইহপহি অযার্সট েযার্নজর্েন্ট। োর্দি প্রথ্ে 

বির্েয়াহদ ফান্ড হভআইহপহি এহক্সলার্ির্টি ইনকাে ইউহনট ফার্ন্ডি সম্পদেূলয ২০১৭ সার্ল ৩৩ দিহেক ১ িোংি বির্ের্ে। দুটি বেয়াহদ ও একটি 

বির্েয়াহদ হেহলর্য় প্রায় ৪০০ বকাটি টাকাি সম্পদ িযিস্থাপনা কির্ে প্রহেিানটি। 
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হসহিহিএর্ল বিয়াি জো 

বলনর্দন শুরুি অর্পক্ষায় কুইন সাউথ্ বটক্সটাইল 

েে ২৮ বফব্রুয়াহি বসন্ট্রাল হির্পাহজটহি হসর্স্টর্ে বিয়াি জো কর্ির্ে কুইন সাউথ্ বটক্সটাইল হেলস হলহের্টি। এি আর্ে বদর্িি উভয় স্টক এক্সর্ের্েি 

পষের্দই বকাম্পাহনটিি োহলকাভুহক্তি প্রস্তাি অনুর্োদন ির্য়র্ে। দ্রুেেে সের্য়ি ের্যযই বিয়াি বলনর্দন শুরুি অর্পক্ষায় ির্য়র্ে বকাম্পাহনটি। 

 

উর্েখয, েে ৩১ জানুয়াহি প্রাথ্হেক েণপ্রস্তার্িি (আইহপও) লটাহি ড্র কর্ি িস্ত্র খার্েি বকাম্পাহনটি। এি আর্ে অহভহিে েূর্লয বদে বকাটি সাযািণ বিয়াি 

ইসুযি োযযর্ে পুুঁহজিাজাি বথ্র্ক ১৫ বকাটি টাকাি েূলযন সংগ্রর্ি েে ৭-১৫ জানুয়াহি আইহপওি োুঁ দা গ্রিণ কর্ি বকাম্পাহনটি। োর্দি আইহপওর্ে ৩৭ 

গুর্ণি বিহি আর্িদন জো পর্ে। 

 

প্রসিে, িাংলার্দি হসহকউহিটিজ অযান্ড এক্সর্েে কহেির্নি (হিএসইহস) ৬১৫েে কহেিন সভায় কুইন সাউথ্ বটক্সটাইল হেলর্সি আইহপও অনুর্োদর্নি 

হসদ্ধান্ত িয়। সভা বির্ষ কহেির্নি েুখপাে ও হনিোিী পহিোলক বো. সাইফুি িিোন স্বাক্ষহিে এক সংিাদ হিজ্ঞহপ্তর্ে জানার্না িয়, ১০ টাকা অহভহিে 

েূর্লয বিয়াি বির্ে িাজাি বথ্র্ক ১৫ বকাটি টাকা েূলযন সংগ্রি কির্ি প্রহেিানটি। এ অথ্ে োিা ওয়যািিাউজ হনেোণ,  ন্ত্রপাহে ক্রয়, কািখানা আযুহনকায়ন 

ও িযাংকঋণ পহির্িার্য িযয় কির্ি। হকেু অথ্ে আইহপও প্রহক্রয়াি িযয় হনিোর্ি খিে কিা ির্ি। বকাম্পাহনটিি ইসুয িযিস্থাপনাি দাহয়র্ত্ব ির্য়র্ে আলফা 

কযাহপটাল েযার্নজর্েন্ট হলহের্টি। হনিীক্ষক োর্ফল িক অযান্ড বকাম্পাহন। 

 

২০১৬ সার্লি ৩১ হির্সম্বি বির্ষ বকাম্পাহনটিি বিয়ািপ্রহে হনট সম্পদেূলয (এনএহভহপএস) দাুঁ োয় ১৬ টাকা ২০ পয়সায়। েে পাুঁ ে িের্ি বিয়ািপ্রহে েে 

আয় (ইহপএস) হেল ১ টাকা ৪২ পয়সা। 

 

আইহপও প্রসর্পক্টাস প োর্লােনায় বদখা  ায়, পাুঁ ে িের্িি িযিযার্ন কুইন সাউথ্ বটক্সটাইর্লি হিহক্র ও েুনাফা বির্ের্ে। সিের্িষ আহথ্েক প্রহের্িদন 

অনুসার্ি, ২০১৬ সার্লি ১ জুলাই বথ্র্ক বস িের্িি ৩১ হির্সম্বি প েন্ত বকাম্পাহনটিি হিহক্র হেল ১৬৭ বকাটি টাকা। গ্রস েুনাফা ১৬ বকাটি ৫০ লাখ এিং 

কি-পিিেী েুনাফা ৬ বকাটি ২৪ লাখ ৫০ িাজাি ৯৮২ টাকা। 

 

বকাম্পাহন সূর্ে জানা বের্ে, কুইন সাউথ্ বটক্সটাইল ২০০৩ সার্ল  াো কর্ি। বকাম্পাহনটি বসার্য়টাি, হনটিং ও ওর্য়হভং ইন্ডাহিি জনয হিহভন্ন যির্নি 

িহিন সুো তেহি কর্ি। োর্দি কািখানা ঢাকা ইহপর্জর্ি। বোট কেী সংখযা ৮৫৪। 

 

বকাম্পাহনি অনুর্োহদে েূলযন ২০০ বকাটি টাকা। আইহপওি পি োর্দি পহির্িাহযে েূলযন ১০০ বকাটি ১৫ লাখ টাকায় উন্নীে ির্য়র্ে। 

http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-04/150028/%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%BF-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A5-%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81-%E0%A7%A7%E0%A7%A7-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9A/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-04/150028/%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%BF-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A5-%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81-%E0%A7%A7%E0%A7%A7-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9A/
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িহিিার্ল হিহনর্য়াে হিক্ষা সর্ম্মলর্ন হিল্পেন্ত্রী 

সিকাহি বিি কর্য়কটি বকাম্পাহনি বিয়াি অফর্লার্িি প্রহক্রয়া েলর্ে 

বিি কর্য়কটি সিকাহি বকাম্পাহনি বিয়াি অফর্লার্িি প্রহক্রয়া েূোন্ত প োর্য় ির্য়র্ে ির্ল জাহনর্য়র্েন হিল্পেন্ত্রী আহেি বিার্সন আেু। েেকাল িহিিার্ল 

হিহনর্য়ােকািী ও উর্দযাক্তা সর্ম্মলর্ন এ কথ্া ির্লন হেহন। 

 

বদিিযাপী হিহনর্য়াে হিক্ষা কেেসূহেি আওোয় পুুঁহজিাজাি হনয়ন্ত্রক সংস্থা িাংলার্দি হসহকউহিটিজ অযান্ড এক্সর্েে কহেিন (হিএসইহস) এ সর্ম্মলর্নি 

আর্য়াজন কর্ি। হিএসইহসি বেয়ািেযান অযযাপক খায়রুল বিার্সর্নি সভাপহের্ত্ব উর্িাযনী অনুিার্ন েূল প্রিন্ধ উপস্থাপন, পযার্নল আর্লােনা ও 

প্রর্নািি পিে পহিোলনা কর্িন হিএসইহসি হনিোিী পহিোলক বিজাউল কহিে। 

 

উর্িাযনী অনুিার্ন আহেি বিার্সন আেু ির্লন, পুুঁহজিাজাি দী ের্েয়াহদ অথ্োয়র্নি সুহিযাজনক োযযে। িযিসা পহিোলনাি জনয এখান বথ্র্ক কে খিে ও 

েুুঁ হকেুক্তভার্ি সিজ ির্েে  অথ্ে উর্িালন কিা  ায়। পুুঁহজিাজার্িি অথ্োয়র্ন িযিসা সম্প্রসািণ কর্ি বদর্িি অথ্েনীহের্ে ইহেিােক অিদান িাখাি সুর্ াে 

ির্য়র্ে িযহক্ত উর্দযাক্তার্দি। সিকাহি প্রহেিানগুর্লাি জনয সম্প্রসাির্ণও পুুঁহজিাজাির্ক গুরুত্ব হদর্ে সিকাি। বিি কর্য়কটি সিকাহি বকাম্পাহনি বিয়াি 

অফর্লার্িি প্রহক্রয়াও েূোন্ত প োর্য় িবয়র্ে। 

 

পুুঁহজিাজাি বদর্িি অথ্েননহেক সক্ষেোি ইহিে িিন কর্ি জাহনর্য় হিল্পেন্ত্রী ির্লন, ব  বদর্িি পুুঁহজিাজাি  ে বিহি হস্থহেিীল, বস বদর্িি অথ্েনীহেি 

হভে েে বিহি েজিুে। হনম্ন েযযে আর্য়ি বদি হির্সর্ি িাংলার্দর্িি হিল্পায়ন ও অথ্েননহেক অগ্রেহের্ে পুুঁহজিাজার্িি ভূহেকা অর্নক বিহি গুরুত্বপূণে। 

িযিস্থাপনাি দক্ষো,  ুর্োপর্ ােী আইন ও হিহযোলাি অভার্ি আোর্দি পুুঁহজিাজাি কখর্না কখর্না বিাুঁ েট বখর্য়র্ে, অহস্থহেিীল ির্য়র্ে। হির্েি সি 

বদর্িি পুুঁহজিাজার্িই কে-বিহি এ যির্নি  টনা  র্ট থ্ার্ক। িেে োর্ন আেিা একটি পহিেন্ন, স্বে, জিািহদহিোেূলক দক্ষ ও বটকসই পুুঁহজিাজাি 

িযিস্থাপনাি হদর্ক এহের্য়  াহে। ফর্ল পুুঁহজিাজাি হনর্য় আি ভর্য়ি কািণ বনই। 

 

পুুঁহজিাজার্িি সাম্প্রহেক আইহন সংস্কার্িি হিষয় েুর্ল যর্ি আহেি বিার্সন আেু ির্লন, পুুঁহজিাজার্িি সর্িোচ্চ স্বেো হনহিে কির্ে পািহলক ইসুয 

রুলসসি বিি কর্য়কটি আইহন পহিিেে ন ও সংর্িাযন আনা ির্য়র্ে। স্টক এক্সর্ের্ে হিহেউেুয়ালাইর্জিন িাস্তিায়ন কিা ির্য়র্ে। ফর্ল িযিস্থাপনা বথ্র্ক 

োহলকানার্ক পৃথ্ক িওয়ায় অপ্রেযাহিে িস্তর্ক্ষপ বিায কিা সম্ভি ির্য়র্ে। হফনযাহন্সয়াল হির্পাটিে ং অযাক্ট-২০১৫ পাস কর্ি একটি কাউহন্সল েঠন কিা 

ির্য়র্ে। আইহপও হিহযোলা সংস্কাি ও িুক হিহল্ডং পদ্ধহে োলু কিাি কাির্ণ নেুন বকাম্পাহনি োহলকাভুহক্ত অর্নক স্বে ির্য়র্ে। 

http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-04/150031/%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A6%A5-%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B2/
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হিহনর্য়াে হিক্ষা কা েক্রে হনর্য় হিল্পেন্ত্রী ির্লন, বদিিযাপী হিহনর্য়াে হিক্ষা কা েক্রে পহিোলনাি উর্েিয ির্লা, পুুঁহজিাজার্ি হিহনর্য়ােকািীর্দি  থ্া থ্ 

অংিগ্রিণ ও হিহনর্য়ার্েি বক্ষর্ে সঠিক হসদ্ধান্ত গ্রির্ণ সক্ষে কর্ি বোলা। ২০১৭ সার্লি ৮ জানুয়াহি এি উর্িাযর্নি পি প োয়ক্রর্ে সািা বদর্ি ো েহের্য় 

বদয়া ির্ে। িহিিার্লি সর্ম্মলর্নি োযযর্ে এ অঞ্চর্লি কু্ষদ্র হিহনর্য়ােকািীিা উপকৃে ির্িন। োিা হনর্জিাই েুুঁ হক সম্পর্কে  যািণা হনর্য় হনর্জি আহথ্েক 

অিস্থা হির্িেনায় হিহনর্য়ার্েি হসদ্ধান্ত হনর্ে পাির্িন। 

 

হিহনর্য়ার্েি আর্ে এ সংক্রান্ত যািণা অজে ন অেযন্ত জরুহি ির্ল উর্েখ কর্িন হিএসইহস বেয়ািেযান অযযাপক খায়রুল বিার্সন। হেহন ির্লন, পুুঁহজিাজার্িি 

েূল োহলকািহক্ত ির্লা হিহনর্য়ােকািী; হিহনর্য়ােকািীিা ক্ষহেগ্রস্ত ির্ল বিয়ািিাজার্ি েহেিীলো আসর্ি না। ফবল হিহনর্য়ােকািীর্দি ক্ষহেগ্রস্তোি িাে 

বথ্র্ক িক্ষা কির্ে এ কেেসূহে িার্ে হনর্য়র্ে হিএসইহস। হনজস্ব আহথ্েক পহিকল্পনা প্ররণয়ন, আয়-িযয় ও সঞ্চয় িযিস্থাপনা, হিহনর্য়ােকৃে প্রহেিার্নি পর্ণযি 

উপ ুক্তো  াোই কর্ি হিহনর্য়াে কির্ে ির্ি। হিহনর্য়ার্েি হিপিীর্ে েুনাফা বপর্ে আর্েই হসদ্ধান্ত গ্রির্ণি সক্ষেো অজে ন হিহনর্য়াে হিক্ষা কা েক্রর্েি 

েূল উর্েিয। 

 

উর্িাযনী অনুিার্ন অনযর্দি ের্যয হিএসইহসি কহেিনাি অযযাপক বো. বিলাল উহেন হনজােী, খন্দকাি কাোলুজ্জাোন ও ি. স্বপন কুোি িালা িকৃ্তো 

কর্িন। এ সেয় কহেির্নি হনিোিী পহিোলক এটিএে োর্িকুজ্জাোন, ফিিাদ আির্েদ, োিিুিুি িিোনসি হিএসইহসি অনযানয ঊর্ধ্ে েন কেেকেে া, বদর্িি 

উভয় স্টক এক্সর্ের্েি কেেকেে া, িহিিার্লি হিহনর্য়ােকািী, হির্ল্পার্দযাক্তা, িযিসায়ী, সুিীল সোর্জি প্রহেহনহয ও পুুঁহজিাজািসংহিষ্টিা উপহস্থে হের্লন। 

http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-
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Economy 
Private credit growth hits 18.36pc 

Private sector credit growth continues its forward thrust despite liquidity crisis and rising interest rates 

as businesses jump into an expansion mode. 

In January, private sector credit growth stood at 18.36 percent, up from 18.13 percent the previous 

month -- and way past the ceiling of 16.8 percent set for the latter half of fiscal 2017-18. 

 

“Demand for credit is on the rise because of huge business expansion in the private sector,” said Anis A 

Khan, managing director of Mutual Trust Bank. 

http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-04/150032/%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%95%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AB%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A7%87/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-04/150032/%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%95%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AB%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A7%87/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-04/150032/%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%95%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AB%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A7%87/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-04/150032/%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%95%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AB%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A7%87/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-04/150032/%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%95%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AB%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A7%87/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-04/150032/%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%95%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AB%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A7%87/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-04/150032/%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%95%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AB%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A7%87/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-04/150032/%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%95%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AB%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A7%87/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-04/150032/%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%95%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AB%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A7%87/
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So much, that the double-digit interest rate is not deterring borrowers, he said. 

 

Khan hopes the interest rate on lending will not go up any further after the central bank extended the 

deadline for lowering banks' loan-deposit ratio from June to December. 

 

With the view to curbing aggressive lending, the central bank on January 30 had instructed banks to 

bring down their loan-deposit ratio to 83.5 percent from 85 percent. 

 

 

The BB move induced a panic and liquidity crunch among banks, pushing up the interest rate in the 

process. This prompted the BB to extend the deadline for lowering the ratio. 

 

The state banks are also increasing their loan book, contributing to the higher private sector credit 

growth, said Mohammad Shams-Ul Islam, managing director of Agrani Bank. 

 

The public banks have enough room to widen their loan book but they cannot do so because of a ceiling 

set by the BB on their loan growth with the view to improving their financial health. 

 

Agrani has requested the central bank to raise its loan growth ceiling from the existing 15 percent, Islam 

said. 

 

At the end of 2017, Agrani's loan-deposit ratio of stood at 60 percent, up from 47.83 percent a year 

earlier. Janata and Rupali also saw their ratios jumo to 60 percent. 

 

Sonali Bank has the lowest loan-deposit ratio among all the banks: 38 percent. 

 

This prompted BB Governor Fazle Kabir to ask the country's largest lender to bump up its lending in 

order to make the business commercially sustainable. 

 

At the end of January, the banking sector's total outstanding loans stood at Tk 851,414 crore, according 

to data from the Bangladesh Bank. 
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The public sector credit growth was 11.70 percent in the negative in January against the monetary policy 

target of 8.30 percent set for June this year. 

http://www.thedailystar.net/business/banking/private-credit-growth-hits-1836pc-1542166 

Farm loans up 4.47pc in Jul-Jan 
Agriculture loan disbursement rose 4.47 percent year-on-year to Tk 12,702 crore in the first seven 

months of the current fiscal year, according to central bank data. 

 

Commercial banks have long been showing an increased interest in disbursing more farm credit amid a 

sluggish demand from the industrial sector, according to officials of the Bangladesh Bank. 

 

In July-January, eight state-owned commercial and specialised banks -- Sonali, Janata, Agrani, Rupali, 

BASIC, Bangladesh Development, Bangladesh Krishi and Rajshahi Krishi Unnayan -- disbursed Tk 5,299.41 

crore in agriculture loans. 

 

The amount is 55.26 percent of their total annual farm credit lending target of Tk 9,590 crore. 

 

Private and foreign banks lent Tk 7,402.76 crore to the sector during the period, which is nearly 70 

percent of their total annual farm lending goal of Tk 10,810 crore. 

 

 

The BB officials said the farm loan disbursement may face a slowdown in the months to come. Six to 

seven months ago, most banks had an excess of cash, prompting them to channel more money to the 

farm sector. 

 

The surplus liquidity in some banks, however, has decreased in the last few months because of an 

increase in non-performing loans. 

 

A good number of banks, burdened with classified loans, are being forced to keep a large amount of 

provision that weakened their liquidity position, the officials said. 

 

http://www.thedailystar.net/business/banking/private-credit-growth-hits-1836pc-1542166
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Besides, the banks have to disburse the farm loan counting an interest rate of 9 percent in line with the 

central bank directives, but the interest rate for lending on all credit products has significantly increased 

recently, they said. 

 

The latest liquidity crunch has forced the banks to increase the interest rate for both lending and 

deposit. 

 

Syed Mahbubur Rahman, managing director of Dhaka Bank, told The Daily Star yesterday that the banks 

must disburse 2.50 percent of their total loans and advance in a fiscal year in the farm sector in 

accordance with the central bank instruction. 

 

So, the farm loan disbursement will not decrease significantly because of the central bank's agriculture 

loan policy, but the banks might not go beyond their annual target. 

http://www.thedailystar.net/business/farm-loans-447pc-jul-jan-1543207 

Development budget will not be revised down 
The development budget is unlikely to be revised down this fiscal year despite the knowledge that a big 

chunk remains unused every year. 

 

“So what we can't spend the amount? It will stay at the state coffer -- no one will be able to make away 

with it,” Planning Minsiter AHM Mustafa Kamal told The Daily Star last week. 

 

In fiscal 2017-18, Tk 155,931 crore has earmarked for the annual development programme, Tk 95,515 

crore of which would come from the government's own fund and Tk 60,416 crore from foreign aid. 

 

Of the sum, 33.35 percent have been expended in the first seven months of the fiscal year. 

 

In the draft proposal for revised ADP that will be placed before the National Economic Council on 

Tuesday, a cut of Tk 4,950 crore from the foreign aid component would be presented. 

 

 

At a meeting last week with the finance division and other concerned ministries about ADP revision, the 

planning ministry proposed bumping up the government own fund by the same amount as the foreign 

aid cut. 

http://www.thedailystar.net/business/farm-loans-447pc-jul-jan-1543207
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But the finance division did not get on board with the proposal, saying the ministries and divisions would 

not be able to spend the amount within the timeframe any way, said an official present at the meeting. 

 

The planning ministry will now ask Prime Minister Sheikh Hasina, who will preside over the NEC 

meeting, to increase the government's fund and keep the ADP size as same. 

 

The same chain of events took place last year too: in the revised ADP, the budget size remained intact 

but the government's own fund component was raised by the same amount as a slash in foreign aid. 

 

In the end, Tk 3,435 crore of the Tk 110,700 crore-budget remained unused. 

 

In the first seven months of the fiscal year, 30.02 percent of the government's own fund has been used, 

which is lower than in previous fiscal year, when 36.63 percent was utilised, according to statistics from 

the Implementation, Monitoring and Evaluation Division. 

 

In contrast, foreign aid utilisation stood at 38.63 percent, which was 26.52 percent a year earlier. 

 

Asked about the cut in foreign aid despite better implementation rate this year, a finance ministry 

official said: “The foreign aid allocation is very ambitious this year.” 

 

Though the government is yet to cross the $4 billion mark in terms of utilisation of foreign aid in a fiscal 

year, it now believes that its efficiency in utilising foreign aid has increased sufficiently over the last 

several years. 

 

In the last fiscal year, the country saw the highest utilisation of foreign funds -- $3.56 billion -- in 

development projects. The Economic Relations Division is expecting the figure to graze $6 billion this 

year, said its officials. 

 

Even if $6 billion is spent, more than $1 billion or about Tk 10,000 crore will remain unused. 

 

In November, the ERD reviewed progress in the implementation of 63 ongoing foreign-funded projects 

involving a total of Tk 45,442 crore and found that the progress of 28 of them was unsatisfactory. 
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Of the 28 sluggish projects, 13 got allocations of Tk 6,736 crore in foreign aid. But the ministries and 

divisions concerned may not be able to use even Tk 3,000 crore in the projects this fiscal year, the ERD 

pointed out. 

 

At the end of the year the amount of unutilised aid would increase further because loan agreement for a 

host of mega projects like the Padma Rail Link is yet to be signed. 

http://www.thedailystar.net/business/development-budget-will-not-be-revised-down-1543219 

More gas discoveries likely 
Experts say at a seminar of FERB 
Bangladesh's prospects of unearthing more gas have brightened further after the latest discoveries in 

Bhola, experts said yesterday. 

 

“I am not saying that Bangladesh is floating on gas, but I am also not saying that we don't have any more 

gas,” said Badrul Imam, a professor of the Dhaka University's geology department. 

 

The fact is that there is a big amount of gas lying underground -- waiting to be used. 

 

There is ample scope for finding petroleum reservoir or oil and gas reservoir especially in the southern 

coastal region, he said. 

 

Imam's comments came at a seminar on "Prospects of Bhola Gas Field and Energy Security", organised 

by the Forum for Energy Reporters Bangladesh (FERB) at the Dhaka Club. 

 

 

State-run Bangladesh Petroleum Exploration and Production Company (Bapex) has started production of 

gas on an experimental basis from a newly found field in Bheduria union located on the northern part of 

Bhola. 

 

The gas field has been named Bhola North and is about 32km north of the Shahbazpur Gas Field in the 

district. 

 

http://www.thedailystar.net/business/development-budget-will-not-be-revised-down-1543219
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Last October, Bapex found 700 billion cubic feet of gas in the east of the existing Shahbazpur gas field. 

The two gas fields in Shahbazpur and Bhola North have a cumulative recoverable reserve of 1.2 to 1.5 

trillion cubic feet of gas, according to preliminary estimates. 

 

Further upscale reserve growth is possible depending on additional appraisal and exploratory drillings in 

the island, according to Imam. 

 

Kazi Matin Uddin Ahmed, chairman of the Dhaka University's geology department, echoed the same. 

 

The discovery in Bhola has opened up a new horizon: before that, it was presumed that only the Sylhet 

basin had large gas fields, he added. Bangladesh remains one of the least explored petroleum countries 

in the world, as explorations have so far targeted only simple and easy-to-find fold structures, according 

to Imam. 

 

“The offshore is even less explored. A more advanced and mature exploration is lacking.” 

 

He said the recent gas discoveries in Bhola have placed the island and the southern coastal belt as a 

potential major natural gas hotspot in the making. 

 

A dedicated exploration campaign is required to truly unearth the reserve potential in the area, Imam 

said.  

 

Revisiting the database of earlier wells drilled and abandoned in the southern coastal areas pointedly 

show that these are not dry; they rather show signs of gas flow. 

 

The reason they did not yield positive output include use of overbalanced mud, unwillingness to 

produce tight gas sand, peripheral well, improper location, incomplete testing and so on. 

 

Retesting and/or running drilling programmes in these prospects with appropriate technology may lead 

to gas discoveries in previously declared dry wells, he added. The government is working on two fronts, 

said Tawfiq-e-Elahi Chowdhury, energy adviser to the prime minister. 
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“We are exploring new prospects. Besides, we are importing liquefied natural gas to keep the economy 

running.” 

 

LNG will be added to the national network within the next two to three months, he added.  

 

Tumanov Sergey, managing director of Gazprom EP International Investments, said the Russian oil 

company can work with Bangladesh in different ways, as it has expertise and procedures. Arun 

Karmaker, chairman of the FERB, and Sadrul Hasan, executive director, also spoke. 

http://www.thedailystar.net/business/more-gas-discoveries-likely-1543210 

Migrant workers send $1.14b in January 
Remittance's upbeat start to 2018 continued into February, which saw inflows soar 22.13 percent year-

on-year to $1.14 billion on the back of the depreciation of the taka against the US dollar. 

 

The local currency has been depreciating against the American greenback for the last few months, 

prompting Bangladeshis living abroad to remit more money through the formal channel. 

 

On July 2 last year, the first business day of fiscal 2017-18, the interbank exchange rate stood at Tk 

80.60. On February 28, it was Tk 82.96. 

 

“The near and dear ones of the Bangladeshi diaspora have been getting a favourable rate over the last 

few months,” said Syed Mahbubur Rahman, the chairman of the Association of Bankers, Bangladesh, a 

forum of banks' chief executive officers. 

 

A strong pick-up in global economic activities, especially in the Middle Eastern nations, also helped the 

country maintain the upward trend, said an official of the Bangladesh Bank. 

 

 

The central bank has recently strengthened its surveillance to check hundi, the illegal outlet that many 

turn to to move funds cross-border, according to Rahman, managing director of Dhaka Bank. 

 

“This had a good result on the remittance flow,” Rahman said. 

 

http://www.thedailystar.net/business/more-gas-discoveries-likely-1543210
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The inflows take this fiscal year's receipts so far to $9.46 billion, up 16.55 percent from a year earlier, 

according to data from the BB. 

 

Remittance is a major source of foreign currency for Bangladesh and its descent since fiscal 2015-16 has 

become a matter of concern for the government. Last fiscal year, the receipts were the lowest in six 

years. 

 

February's receipts though are lower than in the previous month, when $1.37 billion came in. 

http://www.thedailystar.net/business/migrant-workers-send-114b-january-1542148 

Business 
 

BTRC to block 30 lakh SIMs for breaching rule 
The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission is set to block 30 lakh SIMs without any 

prior notice as their owners had registered more than 15 SIMs against one national card. 

At present, one national ID card can have at most 15 mobile connections on it. Earlier on December 31, 

2017 the government gave a two-month timeframe for subscribers to deactivate their excess SIM cards. 

 

“But the response was low,” said a top official of the telecom division related with the process. 

 

The BTRC used its main server, where all the mobile operators are connected, to detect that about five 

lakh NID cards had registered more than 15 SIM cards each. 

 

Now, violators will have their SIM cards blocked at random without getting any prior notice, said the 

official. 

 

The SIM blocking process will start soon, he said, adding that state-owned Teletalk might be spared. 

 

 

Subscribers can find the total number of SIM cards registered against his/her NID card by dialling the 

USSD code *16001# from their handsets and then providing the last four digits of their NID card 

number. 

 

http://www.thedailystar.net/business/migrant-workers-send-114b-january-1542148
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An initial government assessment of one lakh SIM cards taken at random from all six mobile operators 

found that 75 percent of those had faulty registrations. 

 

There were even instances where some 14,000 SIM cards were registered under one NID card and 

11,000 under another. 

 

Then on December 16, 2016 the government started re- registration of SIM cards using the biometric 

method. The window for re-registration ended on May 31, 2017. 

 

Then in July last year, the BTRC considered bringing down the number of SIM cards per NID card from 20 

to 5, much to the protest of operators, who argued that many genuine connections would have to be 

barred. 

 

After much negotiation, both the parties settled on 15 connections per NID card. The new cap came into 

effect on September 29 last year. 

 

http://www.thedailystar.net/business/telecom/btrc-block-30-lakh-sims-breaching-rules-1542157 

হিদুযৎ উৎপাদন 

বলটাি অি ইনর্টন্ট বপল পযািাোউন্ট হিেযাক 

হির্জলহভহিক প্ল্যান্ট স্থাপন কর্ি হিদুযৎ উৎপাদর্নি জনয িাংলার্দি হিদুযৎ উন্নয়ন বিািে  (হিহপহিহি) বথ্র্ক বলটাি অি ইনর্টন্ট (এলওআই) বপর্য়র্ে 

পযািাোউন্ট হিেযাক এনাহজে  কনর্সাটিে য়াে। সিকার্িি সর্ি পাুঁ ে িের্িি জনয েুহক্ত কির্ে  ার্ে োিা। 

 

েেকাল ঢাকা স্টক এক্সর্েে (হিএসই) সূর্ে জানা বের্ে, পুুঁহজিাজার্ি োহলকাভুক্ত বকাম্পাহন পযািাোউন্ট বটক্সটাইল হলহের্টি কনর্সাটিে য়ার্েি ৪৯ 

িোংি এিং িাংলা েযাক হলহের্টি ৫১ িোংি বিয়াি যািণ কির্ি। েে ২৭ বফব্রুয়াহি হিহপহিহি োর্দি এলওআই হদর্য়র্ে। 

 

পযািাোউন্ট বটক্সটাইল আর্িা জানায়, ২০০ বেোওয়াট ক্ষেোি হিদুযৎর্কন্দ্রটি হসিাজের্েি িা ািােীর্ে হনেোণ কিা ির্ি। সিকাি োর্দি সর্ি পাুঁ ে 

িের্িি েুহক্ত কির্ে োয় এিং বকাম্পাহন কেৃে পক্ষ োর্ে সম্মে। 

 

৩০ জুন সোপ্ত ২০১৭ হিসাি িের্িি জনয বিয়াির্িাল্ডাির্দি ৫ িোংি নেদ ও ১০ িোংি স্টক লভযাংি হদর্য়র্ে পযািাোউন্ট বটক্সটাইল। সিের্িষ 

হিসাি িের্ি প্রহেিানটিি বিয়ািপ্রহে আয় (ইহপএস) ির্য়র্ে ১ টাকা ৯২ পয়সা, আর্েি হিসাি িের্ি  া হেল ১ টাকা ৭২ পয়সা। ৩০ জুন এি বিয়ািপ্রহে 

হনট সম্পদেূলয (এনএহভহপএস) দাুঁ োয় ২১ টাকা ৫ পয়সায়। 

http://www.thedailystar.net/business/telecom/btrc-block-30-lakh-sims-breaching-rules-1542157
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এহদর্ক েলহে হিসাি িের্িি প্রথ্োর্যে (জুলাই-হির্সম্বি) ৭৭ পয়সা ইহপএস বদহখর্য়র্ে বকাম্পাহনটি। আর্েি িেি একই সের্য় ো হেল ৬৮ পয়সা। ৩১ 

হির্সম্বি এি এনএহভহপএস দাুঁ োয় ১৯ টাকা ৪৪ পয়সা। 

 

২০১৬ সার্লি ৩০ জুন সোপ্ত হিসাি িের্িি জনয ১০ িোংি নেদ ও ৭ িোংি স্টক লভযাংি বদয় পযািাোউন্ট বটক্সটাইল। ২০১৫ হিসাি িের্ি ১৬ 

িোংি নেদ লভযাংি বদয় বকাম্পাহনটি। 

 

উর্েখয, েে নর্ভম্বর্ি হপটিএলর্ক োি িেি বেয়াহদ নন কনভার্টে িল হজর্িা কুপন িন্ড বের্ে ৫০ বকাটি টাকা উর্িালর্নি অনুর্োদন হদর্য়হেল পুুঁহজিাজাি 

হনয়ন্ত্রক সংস্থা িাংলার্দি হসহকউহিটিজ অযান্ড এক্সর্েে কহেিন (হিএসইহস)। 

 

২০১৩ সার্ল োহলকাভুক্ত পযািাোউন্ট বটক্সটাইর্লি অনুর্োহদে েূলযন ২০০ বকাটি ও পহির্িাহযে েূলযন ১২৯ বকাটি ৪ লাখ ৭০ িাজাি টাকা। হিজাভে  

৬৬ বকাটি ৫ লাখ টাকা। বোট বিয়াি ১২ বকাটি ৯০ লাখ ৪৭ িাজাি ৪৫৭,  াি ৬০ দিহেক ৭৫ িোংি বকাম্পাহনি উর্দযাক্তা-পহিোলকর্দি কার্ে, 

প্রাহেিাহনক হিহনর্য়ােকািী ৭ দিহেক িূনয ৮ ও সাযািণ হিহনর্য়ােকািীর্দি িার্ে ির্য়র্ে িাহক ৩২ দিহেক ১৭ িোংি বিয়াি। 

 

হিএসইর্ে সিের্িষ ৪৪ টাকা ১০ পয়সায় পযািাোউন্ট বটক্সটাইর্লি বিয়াি িােিদল িয়। েে এক িের্ি বিয়ািটিি সিেহনম্ন দি হেল ২৪ টাকা ৩০ পয়সা 

ও সর্িোচ্চ ৫০ টাকা ১০ পয়সা। 

 

বিানাস বিয়াি সেন্বর্য়ি পি সিের্িষ অনুর্োহদে হনিীহক্ষে েুনাফা ও িাজািদর্িি হভহির্ে এ বিয়ার্িি েূলয-আয় (হপই) অনুুুপাে ২৫ দিহেক ১৭, 

িালনাোদ প্রাহন্তক েুনাফাি হভহির্ে  া ২৮ দিহেক ৪৪। 
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িল-োকে  বকর্লঙ্কাহি: বকন্দ্রীয় িযাংর্কি হিরুর্দ্ধ বসানালীি োেলা 

িল-োকে  বকর্লঙ্কাহিি  টনায় বকর্ট িাখা টাকা বফিে আনর্ে িাংলার্দি িযাংর্কি হিরুর্দ্ধ োেলা কর্ির্ে বসানালী িযাংক। এ  টনাি কাির্ণ বকন্দ্রীয় 

িযাংর্ক থ্াকা বসানালী িযাংর্কি হিসাি বথ্র্ক অনয িযাংর্কি পাওনা হিসার্ি ৮৯২ বকাটি টাকা হদর্য়হেল বকন্দ্রীয় িযাংক। বসই টাকাি একটি অংি বফিে 

বপর্েই বসানালী িযাংক েেকাল িৃিস্পহেিাি োেলাটি কর্ির্ে। 

 

িল-োর্কে ি িে এই আহথ্েক বকর্লঙ্কাহিি  টনাটি বসানালী িযাংর্কি িাজযানীি রূপসী িাংলা িাখায় সং টিে ির্য়হেল। োেলায় িল-োকে  গ্রুর্পি কণেযাি, 

বসানালী িযাংর্কি সার্িক িযিস্থাপনা পহিোলক (এেহি) ও অনয কেেকেে ার্দি পািাপাহি আল-আিাফাহ্, এহি ও বসাসযাল ইসলােী িযাংর্কি কেেকেে া 

হেহলর্য় ৪৩ জনর্ক আসাহে কিা ির্য়র্ে। এি ের্যয  াুঁ িা োিা বের্েন, োুঁ র্দি স্ত্রী ও সন্তানর্দি আসাহে কিা িয়। োেলায় ৪১-৪৩ নম্বি হিিাদী কিা 

ির্য়র্ে বকন্দ্রীয় িযাংর্কি েভনেি, তির্দহিক েুদ্রানীহে এিং ফর্িক্স হিজাভে  অযান্ড বেজাহি েযার্নজর্েন্ট হিভার্েি েিািযিস্থাপকর্ক। 

 

েেকাল ঢাকাি  ুগ্ম জজ প্রথ্ে আদালর্ে োেলাটি কর্ি বসানালী িযাংক। োেলাি নম্বি ২০। বসানালী িযাংর্কি পর্ক্ষ আইনজীিী বিাসর্ন আিা বিেে এ 

োেলা কর্িন। আি োেলাটি েদািহকি দাহয়র্ত্ব আর্েন রূপসী িাংলা িাখাি বজযি কেেকেে া আিদুে োলাে। 

 

োেলাি পি বসানালী িযাংর্কি পযার্নল আইনজীিী জািািীি আলে প্রথ্ে আর্লার্ক ির্লন, ভুয়া ঋণপর্েি হিষয়টি বকন্দ্রীয় িযাংক ও বসানালী িযাংর্কি 

েদর্ন্তই বিহির্য় এর্সর্ে। বসানালী িযাংর্কি আপহি সর্েও বকন্দ্রীয় িযাংক টাকা বকর্ট অনয িযাংকগুর্লার্ক হদর্য়র্ে। ের্ি েখন বকন্দ্রীয় িযাংক 

ির্লর্ে, জাহলয়াহে প্রোণ ির্ল টাকা বফিে বদর্ি অনয িযাংকগুর্লা। এ জনয বকন্দ্রীয় িযাংকসি অনযর্দি হিরুর্দ্ধ োেলা কিা ির্য়র্ে। এেন আিও 

োেলা ির্ি। িায় পর্ক্ষ এর্ল প্রায় এক িাজাি বকাটি টাকা বফিে পার্ি বসানালী িযাংক। 

 

িযাংক সূে জানায়, বসানালী িযাংর্কি আপহি সর্েও োর্দি হিসাি বথ্র্ক হিহভন্ন িযাংকর্ক ১০ বকাটি ৮৮ লাখ িলাি (৮৯২ বকাটি টাকা) হদর্য়র্ে 

িাংলার্দি িযাংক। িল-োকে  বকর্লঙ্কাহিি  টনায় বসানালী িযাংর্কি স্বীকৃে হির্লি হিপিীর্ে নন-ফার্ন্ডি দায় তেহি িওয়ায় অনয িযাংকগুর্লার্ক এসি 

অথ্ে পহির্িায কর্ি বকন্দ্রীয় িযাংক। িাংলার্দি িযাংর্ক িহক্ষে বসানালী িযাংর্কি হিসাি বথ্র্কই এ টাকা পহির্িায কিা িয়। হকন্তু বসানালী িযাংক িলর্ে, 

িাংলার্দি িযাংর্কি েদর্ন্তই এর্সর্ে এটা জাহলয়াহে, োই হিসাি বথ্র্ক টাকা কাটাি হসদ্ধান্ত বিআইহন। 

 

োেলাি আিহজর্ে িলা ির্য়র্ে, ৪১-৪৩ নম্বি হিিাদীিা (বকন্দ্রীয় িযাংক) জাল-জাহলয়াহেপূণে ঋণপে ও কহথ্ে স্বীকৃে হির্লি হিপিীর্ে দুনীহে দেন 

কহেির্ন (দুদক) দার্য়ি কিা অহভর্ াে েদন্তাযীন অিস্থায় িাংলার্দি িযাংর্ক িহক্ষে বসানালী িযাংর্কি হিসাি বথ্র্ক িযাংকগুর্লার্ক টাকা পহির্িায 

কর্ির্েন। েেকার্লি োেলায় আল-আিাফাহ্, এহি ও বসাসযাল ইসলােী িযাংর্ক ১১ বকাটি ৭৮ লাখ ৪ িাজাি টাকা বফিে বদওয়াি জনয আর্িদন 

জানার্না ির্য়র্ে। 
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আর্িদর্ন িলা ির্য়র্ে, বকন্দ্রীয় িযাংক  হদ োর্দি দাহয়ত্ব  থ্া থ্ভার্ি পালন কর্ি বসানালী িযাংর্কি রূপসী িাংলা িাখাটি েদািহক কিে, োির্ল এ 

বদর্িি সিেিৃিৎ ঋণ জাহলয়াহেি  টনা  টে না। এিপিও োিা হিসাি বথ্র্ক টাকা বকর্ট অনয িযাংকর্ক পহির্িায কর্ির্ে। এ জনয োিা বকর্ট িাখা 

টাকা সুদসি বফিে হদর্ে িাযয। বকন্দ্রীয় িযাংকর্ক জাহলয়াহেি হির্লি টাকা বকর্ট পহির্িায না কিাি জনয বসানালী িযাংক দফায় দফায় অনুর্িায কির্লও 

ো হির্িেনা কিা িয়হন। বসানালী িযাংক এসি টাকা আদার্য় হিিাদীর্দি স্থািি ও অস্থািি সম্পহি বক্রাক কর্ি হনলার্েি োযযর্ে টাকা আদার্য়ি অহযকাি 

সংিক্ষণ কর্ি। 

 

োেলায় িলা িয়, একটি োর্ক কর্ি োলার্নি োযযর্ে ৩০ বেট্রিক টন সুো পহিিির্নি হিসাি বদখার্না ির্য়র্ে,  া িাস্তর্ি সম্ভি নয়। এর্েই প্রোহণে িয় 

পুর্িা প্রহক্রয়াটি জাল-জাহলয়াহেপূণে। 

 

এর্ে িলা ির্য়র্ে, ২০১২ সার্লি ৫ জুন বকন্দ্রীয় িযাংর্কি একটি প্রহেহনহযদল বসানালী িযাংর্কি রূপসী িাংলা িাখাটি পহিদিেন কর্ি। এিপি োর্দি হির্িষ 

পহিদিের্ন িল-োকে  গ্রুর্পি ৩ িাজাি ৭০০ বকাটি টাকা আত্মসার্েি হিষয়টি বিহির্য় আর্স। 
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