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Capital Market 
 

Stocks start week on positive note 
Stocks extended gaining spell for fourth straight sessions on Sunday in a row as a section of investors 

continued their buying appetite on sector-wise stocks. 

 

Brokers witnessed yet another positive session as bargain hunters took position on the lucrative price 

level in sector-specific stocks. 

 

Following the previous week’s marginal correction, the Dhaka Stock Exchange (DSE) and the Chittagong 

Stock Exchange (CSE) opened higher amid optimism. 

 

 

  

Within first hour of trading, the key index of the country’s prime bourse advanced more than 50 points 

while the CSE All Share Price Index (CASPI) of port city’s bourse gained 162 points. 

 

However, most of the early gains eroded as the session progressed amid sale pressure. Finally, DSEX 

closed more than 12 points higher while CASPI added 93 points at closing. 

 

DSEX, the core index of the DSE, which replaced the DGEN in five years back, settled at 5,883, gaining 

12.55 points or 0.21 per cent over the previous session. 

 

The two other indices also edged higher. The DS30 index, comprising blue chips, advanced 3.44 points or 

0.15 per cent to finish at 2,172. The DSE Shariah Index (DSES) advanced 1.32 points or 0.09 per cent to 

close at 1,373. 

 

The trading activities, however, fell as the total turnover on the DSE amounting to Tk 3.63 billion, which 

was 14 per cent lower than the previous day’s Tk 4.22 billion. 

 

The gainers took a modest lead over the losers as out of 334 issues traded, 178 closed higher, 109 closed 

red and 47 issues remained unchanged on the DSE trading floor. 
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National Tubes topped the day’s turnover chart with shares worth Tk 130 million changing hands, 

closely followed by IFAD Autos, Apex Foods, Alif Industries amid Phoenix Finance. 

 

Apex Foods was the day’s best performer, posting a gain of 7.56 per cent while NCC Mutual Fund One 

was the day’s worst loser, shedding 9.68 per cent. 

 

Port city bourse CSE also ended higher with its CSE All Share Price Index – CASPI –gaining 93 points to 

settle at 18,172 and Selective Categories Index - CSCX – rising 59 points to finish at 10,969 points. 

 

Here too, the gainers beat the losers as 144 issues closed higher, 53 loser and 34 remained unchanged 

on the CSE. 

 

The port city bourse traded 6.87 million shares and mutual fund units worth more than Tk 177 million. 

https://thefinancialexpress.com.bd/stock/stocks-start-week-on-positive-note-1520165195 

CAPM IBBL Islamic MF to make debut Monday 
Trading of units of CAPM IBBL Islamic Mutual Fund, a closed-ended mutual fund will commence on 

Monday under “A” category, officials said. 

 

Public subscription of the CAPM IBBL Islamic Mutual Fund, opened from December 10 to December 18 

last year, raised to Tk 300 million through initial public offering (IPO). 

 

The securities regulator -- Bangladesh Securities & Exchange Commission (BSEC) approved the draft 

prospectus of CAPM IBBL Islamic Mutual Fund on September 26, 2017. 

 

 

  

The size of CAPM IBBL Islamic Mutual Fund is Tk 800 million. 

 

Of the fund’s total size, Tk 500 million is financed by Islami Bank Bangladesh, the sponsor of the mutual 

fund and the largest commercial bank in Bangladesh. 

 

https://thefinancialexpress.com.bd/stock/stocks-start-week-on-positive-note-1520165195
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Remaining Tk 300 million is collected through initial public offering, according to the prospectus. 

 

CAPM IBBL Islamic Mutual Fund is the first Islamic closed-ended Mutual Fund Of CAPM Company 

Limited. 

 

On the close of operation on March 01, 2018, the Fund has reported net asset value (NAV) of Tk 10.06 

per unit on the basis of current market price and Tk 10.01 per unit on the basis of cost price against face 

value of Tk 10. 

 

The total net assets of the fund stood at Tk 672,314,515.59 on the basis of current market price and Tk 

669,025,182.93 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund. 

 

The Shariah based closed-end mutual fund with definite life & limited size which might be increased 

through complying securities & exchange commission (mutual fund) rules 2001. 

 

The objective of the fund is to generate attractive risk adjusted returns and disburse competitive 

dividend to the unit holders in the long-run by investing in a diverse arena of Sharia’a compliant eligible 

equity and debt securities of Bangladesh capital and money market. 

 

Capital & Asset Portfolio Management Company is the fund manager, while Investment Corporation of 

Bangladesh (ICB) is the trustee and custodian of the CAPM IBBL Islamic Mutual Fund. 

https://thefinancialexpress.com.bd/stock/capm-ibbl-islamic-mf-to-make-debut-monday-1520162646 

ক ৌশলগত অংশীদার বাছাই 

ববএসইবসর বিঠির জবাব বদয়েয়ছ বিএসই 

ক ৌশলগত অংশীদার বিয়সয়ব িীয়ের কশেয়েে-সাংিাই স্ট  এক্সয়িঞ্জ  েয়সার্টি োয়ের প্রস্তায়বর বববিন্ন বদ  সম্পয় ি  বেেন্ত্র  সংস্থা বাংলায়দশ 

বসব উবরর্টজ অযান্ড এক্সয়িঞ্জ  বেশয়ের (ববএসইবস) পাঠায়ো বিঠির জবাব বদয়েয়ছ ঢা া স্ট  এক্সয়িঞ্জ (বিএসই)  ততি পক্ষ।  বেশয়ের সংবিষ্ট  বের্ট তা 

পর্িায়লািো শুরু  য়রয়ছ। 

 

স্ট  এক্সয়িঞ্জ ও বেেন্ত্র  সংস্থার  েি তি ারা জাবেয়েয়ছে, কবেঁয়ে কদো সেয়ের েয়েযই গত াল বিএসইর ক াম্পাবে সবিয়বর কেতত য়ে এ র্ট র্টে ববএসইবস 

 ার্িালয়ে  বেশয়ের প্রয়ের উত্তর ও বযাখ্যাসংববলত েবিপত্র জো কদে। 

 

https://thefinancialexpress.com.bd/stock/capm-ibbl-islamic-mf-to-make-debut-monday-1520162646
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কসখ্ায়ে ববএসইবসর প্রয়ের উত্তয়র স্ট  এক্সয়িঞ্জ  ততি পক্ষ জাবেয়েয়ছ, বিএসইর দীর্িয়েোবদ স্বািিরক্ষা ও সম্ভাবয পবরিালে জর্টলতা এড়ায়ত িীো 

 েয়সার্টি োয়ের সয়ে দর ষা বষ  য়রয়ছ তারা। ক ৌশলগত অংশীদাবরয়ের প্রািবে  প্রস্তায়ব কবেঁয়ে কদো অয়ে  শতি ই বশবিল  রয়ত সম্মত কশেয়েে-

সাংিাই স্ট  এক্সয়িয়ঞ্জর সবম্মবলত  েয়সার্টি োের্ট। দর ষা বষর পর এখ্ে পর্িন্ত বেবিত িওো বশবিলতা বা পবরবতি েগুয়লা বযাখ্যাসংববলত বিঠিয়ত 

উয়েখ্  রা িয়েয়ছ। 

 

বিএসইর  ায়ছ িীো  েয়সার্টি োয়ের প্রস্তায়বর খ্ েঁর্টোর্ট কর্সব ববষয়ে প্রে উত্থাপে  রা িয়েয়ছ, এর েয়েয সবয়িয়ে গুরুেপূর্ি বছল স্থােীে আইয়ের পবরবয়তি  

র্ ক্তরায়জযর আইয়ে বববেয়োগ ি বক্ত সম্পাদে ও িববষযয়ত এ সংক্রান্ত বববাদ িয়ল তা লন্ডয়ের সাবলবশ আদালয়ত েীোংসার শতি । বেিি রয়র্াগয সূয়ত্র জাো 

কগয়ছ, এর েয়েয প্রিে অংশর্টয়ত বশবিলতা প্রদশিে  য়র বাংলায়দয়শর স্থােীে আইয়ে বববেয়োগ ি বক্ত সম্পাদয়ে প্রািবে  সম্মবতর  িা জাবেয়েয়ছে 

 েয়সার্টি োে সংবিষ্টরা। তয়ব রীবত অে র্ােী তত তীে ক ায়ো কদয়শর সাবলবশ আদালয়তর আবশয তা রয়ে কগয়ছ। 

 

িীো  েয়সার্টি োয়ের প্রস্তাব  রা ৩৭১ ক ার্ট টা ার ববোেূয়লযর  াবরগবর সিােতা পযায় য়জর িযাল য়েশে বেয়ে প্রে  য়রবছল ববএসইবসর  বের্ট। এ ববষয়ে 

বিএসই জাবেয়েয়ছ, সমূ্পর্ি ববোেূয়লয প্রস্তাব  রাে এ সিােতা পযায় য়জর ক ায়ো স্বতন্ত্র  িযাল য়েশে  য়রবে বিএসই। তয়ব বেেন্ত্র রা িাইয়ল িববষযয়ত 

তা  রার স য়র্াগ রয়েয়ছ। 

 

এর বাইয়র প্রাে এ  িজে ইস যয়ত বসদ্ধান্ত কেোর সেে ক ৌশলগত অংশীদায়রর বলবখ্ত সম্মবতর পর তা স্ট  এক্সয়িয়ঞ্জর সাোরর্ সিাে উত্থাপয়ের শয়তি ও 

ব ছ  বশবিলতা কদবখ্য়েয়ছ  েয়সার্টি োে। এর েয়েয ১০ ক ার্ট টা ার কববশ ঋর্ গ্রির্ বা বববেয়োগ এবং এ ই অংয়শর কববশ েূয়লযর ি বক্ত সম্পাদে 

অন্র্তে। সূত্র জাবেয়েয়ছ, অং র্ট ১০০ ক ার্ট পর্িন্ত উন্নীত  রয়ত সম্মত িীোরা। এছাড়া কসয়টলয়েন্ট গযারাবন্ট ফায়ন্ড অবদাে কিয়  অবযািবতর শতি  

কিয় ও সয়র এয়সয়ছ তারা। 

 

এ তাবল াে আয়রা কবশব ছ  পয়েয়ন্টর  িা উয়েখ্  য়র স্ট  এক্সয়িঞ্জ  েি তি ারা ববর্  বাতি ায়  জাবেয়েয়ছে, শুে  ি বক্তর োেযয়েই প্রয়োগয়র্াগয ব ছ  

শতি  োেয়ত িয়ত পায়র। আর কর্সব শতি  োেয়ত বিএসইর সংর্বববে পবরবতি ে  রয়ত িয়ত পায়র, কসগুয়লার বযাপায়র বশবিলতা কদবখ্য়েয়ছ িীোরা। 

 

এছাড়া প্রস্তাব প্রািবে  অবস্থা কিয়  িূড়ান্ত বববেয়োগ ি বক্ত পর্িন্ত কপৌেঁছায়োর েেযবতী সেয়ে দুপয়ক্ষর েয়েয অয়ে  দর ষা বষ ও সেয়োতার স য়র্াগ 

আয়ছ। বেেন্ত্র রা িাইয়ল এর বিবত্তয়ত শতি  সংয়র্াজে, ববয়োজে ও পবরবতি ে সম্ভব। প্রবতর্ট পবরবতি েই বিএসইর জেয ইবতবাি  িয়ব। 

 

ববএসইবসর এ জে শীষি  েি তি া বিএসইর বযাখ্যাসংববলত পত্র পাওোর ববষের্ট বেবিত  য়র বয়লে, তায়দর বক্তব্র্ পর্িায়লািো শুরু  য়রয়ছ  বেশয়ের 

িার সদসযবববশষ্ট  বের্ট। ১০  ার্িবদবয়সর েয়েযই  বের্ট তায়দর েূলযােে প্রবতয়বদে  বেশয়ে জো কদোর লয়ক্ষয  াজ  রয়ছ। 
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উয়েখ্য, গত োয়সর ২৭ তাবরয়খ্ িীো  েয়সার্টি োয়ের প্রস্তায়বর বববিন্ন ববষয়ে বযাখ্যা জােয়ত কিয়ে বিএসইর  ায়ছ বিঠি পাঠাে ববএসইবস। বিঠিয়ত োয়িি র 

৪ তাবরয়খ্র েয়েয বযাখ্যা বদয়ত বলা িে বিএসইয় । 

 

প্রসেত, পবরিালো পষিয়দর বসদ্ধান্তক্রয়ে গত ২৫ কফব্রুোবর কশেয়েে-সাংিাই স্ট  এক্সয়িঞ্জ  েয়সার্টি োেয়  ক ৌশলগত অংশীদার বিয়সয়ব কবয়ছ কেোর 

বলবখ্ত প্রস্তাব ববএসইবসয়ত জো কদে বিএসই  ততি পক্ষ। এ প্রস্তায়বর খ্ েঁর্টোর্ট পর্িায়লািোর জেয এ ই বদয়ে বেবিািী পবরিাল  ফরিাদ আিয়েদয়  

আহ্বাে   য়র এ র্ট  বের্ট গঠে  য়র  বেশে। ওই  বের্টয়ত আয়রা রয়েয়ছে বেবিািী পবরিাল  কো. আয়োোরুল ইসলাে, ি. এর্টএে তাবরকুজ্জাোে ও 

কো. োিব  ু ব ল আলে। কো. োিব ব ল আলে  বের্টর সদসয সবিয়বর দাবেে পালে  রয়ছে।  বের্ট  াজ শুরু  রার ১০  ার্িবদবয়সর েয়েয  বেশেয়  

তায়দর বরয়পাটি  জো কদয়ব। 

 

এর আয়গ গত ৬ কফব্রুোবর ক ৌশলগত বববেয়োগ ারীয়দর প্রস্তাবসংববলত কটন্ডার বক্স উয়মািে  য়র বিএসই। কসখ্ায়ে কদখ্া র্াে, প্রাে ১ িাজার ক ার্ট 

টা াে কদয়শর প্রোে স্ট  এক্সয়িঞ্জর্টর এ -িত িিাংশ কশোর ব েয়ত িাে কশেয়েে ও সাংিাই স্ট  এক্সয়িয়ঞ্জর কর্ৌি  েয়সার্টি োে। ক ৌশলগত 

বববেয়োগ ারী বিয়সয়ব বিএসইর প্রবত কশোয়রর জেয তারা দরপ্রস্তাব  য়র ২২ টা া। এ বিসায়ব তারা বিএসইর ১৮০ ক ার্ট কশোয়রর এ -িত িিাংশ বা ৪৫ 

ক ার্ট কশোয়রর জেয প্রাে িাজার ক ার্ট টা া বববেয়োগ  রয়ব। পষিয়দ তায়দর এ জে পবরিাল  রাখ্ার প্রস্তাব রয়েয়ছ। প্রস্তাব অে সায়র, ক ৌশলগত 

অংশীদার িয়ত পারয়ল এ বববেয়োগ ারীরা ১০ বছর বিএসইয়  ববোেূয়লয প্রর্ বক্ত ও ক ৌশলগত সিােতা কদয়ব, র্ার আবিি  েূলয উয়েখ্  রা িয়েয়ছ ৩ 

ক ার্ট ৭১ লাখ্ িলার। 

 

ববপরীয়ত প্রাে এ ই পবরোর্ কশোর ক োর জেয ১৫ টা া িায়র দরপ্রস্তাব  য়র িারতীে েযাশোল স্ট  এক্সয়িয়ঞ্জর (এেএসই) কেতত োেীে 

বববেয়োগ ারীয়দর আয়র র্ট  েয়সার্টি োে। কসখ্ায়ে ইকুইর্ট পাটি োর বিয়সয়ব বছল প্রাইয়িট ইকুইর্ট তিববল ফ্রবন্টোর ফান্ড বাংলায়দশ এলএলবপ আর 

কট য়োলবজ যাল পাটি োর বিয়সয়ব বছল র্ ক্তরাষ্ট্রবিবত্ত  এক্সয়িঞ্জ জাোন্ট োসিা । এ গ্রুপর্ট বিএসইর ২৫ দশবে  শূেয ১ শতাংশ কশোয়রর জেয ১৫ 

টা া িায়র দর প্রস্তাব  য়র। তায়দর  াছ কিয়  বিএসই ৬৭৫ ক ার্ট টা ার ব ছ  কববশ কপয়ত পারত, র্া িীোয়দর প্রস্তাববত দয়রর কিয়ে প্রাে এ -

তত তীোংশ  ে। পাশাপাবশ বিএসইর পষিয়দ এ াবে  আসে িাওো, পােঁ ি বছয়রর েয়েয বববেয়োগ প্রতযািায়রর শতি  জ য়ড় কদো,  াবরগবর সিােতা প্রয়ে 

ত লোেূল  অে দার অবস্থাে— সব বেবলয়ে স্ট  এক্সয়িঞ্জর্টর বসংিিাগ সদসয ও পবরিাল  এ  েয়সার্টি োয়ের প্রস্তাব গ্রিয়র্ অবেচ্ছা প্র াশ  য়র 

িীোয়দরই ক ৌশলগত অংশীদার বিয়সয়ব কবয়ছ কেোর বসদ্ধান্ত কদে। 

 

কদয়শর প্রোে স্ট  এক্সয়িঞ্জ বিএসইর বতি োে অে য়োবদত েূলেে ২ িাজার ৫০০ ক ার্ট টা া এবং পবরয়শাবেত েূলেে ১ িাজার ৮০৩ ক ার্ট টা া। এ 

বিসায়ব ক ৌশলগত বববেয়োগ ারীয়দর  ায়ছ ৪৫ ক ার্ট কশোর বববক্রর বােযবাে তা আয়ছ এক্সয়িঞ্জর্টর। বেেন্ত্র  সংস্থার কবেঁয়ে কদো সবিয়শষ সেেসীো 

অে সায়র, ৩১ োয়িি র েয়েয ক ৌশলগত বববেয়োগ সম্পয় ি  িূড়ান্ত বসদ্ধান্ত বেয়ত িয়ব তায়দর। 

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

05/150144/%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-

http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-05/150144/%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%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-05/150144/%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%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-05/150144/%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%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-05/150144/%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%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87/
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%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-

%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87/ 

আরও সায়ড় ৩৮ শতাংশ জবে ব েয়ব োবি অযাল বেবেোে 
প েঁবজবাজায়রর তাবল াি ক্ত প্রয় ৌশল খ্ায়তর ক াম্পাবে োবি অযাল বেবেোে  য়ম্পাবজট পযায়েয়লর পবরিালো পষিদ আরও সায়ড় ৩৮ শতাংশ জবে ক োর 

বসদ্ধান্ত বেয়েয়ছ। আজ করাববার ক াম্পাবের্টর পবরিালো পষিদ এ জবে ক োর বসদ্ধান্ত বেয়েয়ছ। 

 

ক াম্পাবে সূয়ত্র এ তিয জাো কগয়ছ। 

 

সূত্র জাোে, ক াম্পাবের্ট বেজ োয়ে প্রয়জয়ের জেয সায়ড় ৩৮ শতাংশ জবে ব েয়ব। এই জবে ক াম্পাবের ফযােবর প্রােে আবদা, শ্রীপ র, গাজীপ য়র 

অববস্থত। জবে ব েয়ত ক াম্পাবের কোট ৫৬ লাখ্ ৯০ িাজার টা া বযে িয়ব। এর আয়গ এ ই জােগাে আরও সায়ড় ২৮ শতাংশ জবে ব য়েয়ছ। ওই জবে 

ব েয়ত ক াম্পাবের কোট ৫৪ লাখ্ ৯৪ িাজার টা া বযে িয়েয়ছ। 

 

Nahee.jpg 

এ ববষয়ে কর্াগায়র্াগ  রা িয়ল ক াম্পাবে সবিব জহুরুল ইসলাে অিিসূি য়  বয়লে, আইবপও’র োেযয়ে বববেয়োগ ারীয়দর  াছ কিয়  কর্ টা া কেওো 

িয়েয়ছ, তার টা া বদয়ে এই জবে ক ো িয়চ্ছ। 

 

উয়েখ্, োবি অযাল বেবেোে ২০১৭ সায়ল প েঁবজবাজায়র তাবল াি ক্ত িে। তাবল াি বক্তর প্রিে বছর ক াম্পাবের্ট কশোরয়িাল্ডারয়দর ১৫ শতাংশ লিযাংশ 

বদয়েয়ছ। এর েয়েয ৫ শতাংশ েগদ ও ১০ শতাংশ কবাোস। 

http://www.arthosuchak.com/archives/418113/%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%93-

%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A7%A9%E0%A7%AE-

%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B6-

%E0%A6%9C%E0%A6%AE%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%AC/ 

Economy 
Bangladesh's bad loan ratio higher than India, Nepal 

The high non-performing loan ratio remains a key concern for the banking sector, said a country paper 

on Bangladesh that was presented at a conference yesterday. 

 

Between 2014 and 2018, the NPL ratio has been hovering above the 10-percent mark, according to the 

paper titled “A Review of the Activities and Performance of the Banking Sector of Bangladesh”. 

 

http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-05/150144/%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%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-05/150144/%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%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87/
http://www.arthosuchak.com/archives/418113/%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A7%A9%E0%A7%AE-%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B6-%E0%A6%9C%E0%A6%AE%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%AC/
http://www.arthosuchak.com/archives/418113/%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A7%A9%E0%A7%AE-%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B6-%E0%A6%9C%E0%A6%AE%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%AC/
http://www.arthosuchak.com/archives/418113/%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A7%A9%E0%A7%AE-%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B6-%E0%A6%9C%E0%A6%AE%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%AC/
http://www.arthosuchak.com/archives/418113/%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A7%A9%E0%A7%AE-%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B6-%E0%A6%9C%E0%A6%AE%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%AC/
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The NPL ratio would go up to 17 percent if rescheduled or restructured loans are included, it said.  

 

The paper was presented at the Regional Banking Conference organised by the Bangladesh Institute of 

Bank Management held yesterday at its auditorium in the city. 

 

The state banks are another major concern for policymakers. 

 

 

Regular capitalisation of the state banks by the government with public money has caused anxiety, 

raising the demand for immediate broad-based corrective actions and legal measures, said the paper 

presented by Shah Md Ahsan Habib, professor and director of the BIBM. 

 

Nepal's NPL ratio is less than 2 percent, according to Mohammed Farashuddin, a former governor of the 

Bangladesh Bank. 

 

Strong regulation and stringent application of rules have enabled Nepal to maintain that ratio, he said. 

 

India has managed to keep NPL within 7 percent thanks to strong regulations as well, said Yasin Ali, a 

supernumerary professor of the BIBM. 

 

India's central bank discloses the names of wilful defaulters whereas in Bangladesh bankers can't even 

dare to send notices to defaulters, he said. 

 

Bangladesh saw an enormous increase in the number of banks in the last decade but the industry's 

capacity has not improved as much, said Syed Mahbubur Rahman, managing director and chief 

executive officer of Dhaka Bank. 

 

He blamed the lack of governance for the higher bad loans in the banking sector. 

 

“We can't bring the defaulters to the negotiation table due to the inadequacy of the legal system,” he 

said, while emphasising on improving capacity and independence of the regulatory body. 
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Bangladesh's savings rate is above 20 percent, but it does not prove sound corporate governance, said 

Faisal Ahmed, chief economist of the BB. 

 

“Weak corporate governance has tempted the bad borrowers,” he added. 

 

BB Governor Fazle Kabir, who inaugurated the two-day conference, said the banking sector in 

Bangladesh has grown manifold since independence, accompanied by steady and inclusive growth. 

 

The sector has undergone successive rounds of major structural and regulatory reforms, supporting the 

emergence of a vibrant private sector. 

 

“The central bank has steered this transformation by promoting market-based principles and macro-

financial stability,” he added.   

 

http://www.thedailystar.net/business/bangladeshs-bad-loan-ratio-higher-india-nepal-1543630 

আসয়ছ এলএেবজ 

বশয়ে গযায়সর দাে বিগুর্ িয়ব 

কদয়শ আয়র  দফা বাড়য়ছ গযায়সর দাে। তরলী ত ত প্রা ত বত  গযাস (এলএেবজ) কর্বদে কিয়  সরবরাি শুরু িয়ব, কসবদে কিয়  েত ে দয়র গযাস ব েয়ত 

িয়ব বশে ারখ্াোর োবল য়দর। েত ে দর এখ্ে ার কিয়ে বিগুয়র্র  াছা াবছ িয়ত পায়র। 

 

এলএেবজ সরবরাি শুরু িয়ব ১৫ কের েয়েয। প্রোেেন্ত্রীর ববদুযৎ, জ্বালাবে ও খ্বেজ সম্পদ উপয়দষ্টা কতৌবফ -ই-ইলািী কিৌে রী গত ব েবার ববয় য়ল িট্টগ্রাে 

কিম্বায়রর এ  অে ষ্ঠায়ে এ  িা জাবেয়েয়ছে। সর ার  াতার কিয়  জািায়জ  য়র এলএেবজ এয়ে  ক্সবাজায়রর েয়িশখ্ালীর িাসোে টাবেিোয়লর োেযয়ে 

দদবে  ৫০ ক ার্ট র্েফ ট গযাস সরবরাি  রয়ত িাে, র্া র্ ক্ত িয়ব জাতীে সরবরাি বযবস্থাে। 

 

কপয়রাবাংলা সূত্র জাোে, বতি োয়ে বশে ারখ্াোে ৭ টা া ৭৬ পেসা দয়র প্রবত র্েবেটার গযাস বববক্র  রা িে। এটা কর্েে বাড়য়ব, কতেবে বাবর্বজয  এবং 

আরও ব ছ  কক্ষয়ত্র গযায়সর দাে বাড়য়ত পায়র। এর আয়গ গত বছর কফব্রুোবরয়ত গযায়সর দাে গয়ড় ২২ দশবে  ৭০ শতাংশ বাড়ায়ো িে। 

 

এলএেবজ আেদাবে িয়ল গযায়সর সরবরাি বাড়য়ব। এয়ত বশে ারখ্াোে সংয়র্াগ বদয়ত িট্টগ্রায়ের  র্িফ লী গযাস ববতরর্ ক াম্পাবে ওই অঞ্চয়লর ২৬৫ 

বশে ারখ্াোয়  বিোন্ড কোট (িাবিদাপত্র) বদয়েয়ছ বয়ল সংস্থার্টর দাবেেশীল এ জে প্রয় ৌশলী জাবেয়েয়ছে। এ িাবিদাপয়ত্র প্রবত র্েবেটার গযায়সর দর 

http://www.thedailystar.net/business/bangladeshs-bad-loan-ratio-higher-india-nepal-1543630
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েরা িয়েয়ছ ১৪ টা া ৯০ পেসা। এর েয়েয ব ছ  েত ে  ারখ্াোও রয়েয়ছ। এ ইিায়ব ব ছ  প য়রায়ো  ারখ্াো সম্প্রসাবরত অংয়শ গযাস সংয়র্ায়গর জেয 

আয়বদে  য়রয়ছে সংবিষ্ট বশয়োয়দযাক্তারা। 

 

কপয়রাবাংলার কিোরেযাে আব ল েেস র কো. ফয়েজউোি এলএেবজ সরবরায়ির বদে কিয়  গযায়সর েূলযবতবদ্ধর  িা জাবেয়ে প্রিে আয়লায়  বয়লে, 

িট্টগ্রায়ের বশে ারখ্াোগুয়লার িাবিদাপয়ত্র উয়েখ্  রা দর কিয়  গযায়সর দাে সাোেয  ে িয়ত পায়র। আেদাবে  রা গযাস ে োফা ছাড়া বববক্র  রা িয়ব। 

কদয়শর বশে ারখ্াো বব ায়শর স্বায়িি কপয়রাবাংলা এ কক্ষয়ত্র ক ায়ো ে োফা  রয়ব ো। শুে  খ্রি ত য়ল কেয়ব। 

 

এ  প্রয়ের জবায়ব কপয়রাবাংলার কিোরেযাে বয়লে, শুে  বশে ারখ্াো েে, অেযােয কেবর্র বযবিার ারীর গযায়সর দর আে পাবত  িায়র বাড়য়ব। দর িূড়ান্ত 

 রয়ত ববয়িষর্ িলয়ছ। 

 

কপয়রাবাংলা সূত্র জাোে, এখ্ে কদয়শ দদবে  গয়ড় ২৬৭ ক ার্ট কিয়  ২৬৮ দশবে  ৫ ক ার্ট র্েফ ট গযাস উৎপাবদত িে। এ গযায়সর ৩০ শতাংশ বযবিার 

 রা িে ববদুযৎ উৎপাদয়ে। বশে ারখ্াোে গযায়সর বযবিার কোট সরবরায়ির প্রাে ১৬ শতাংশ। সার  ারখ্াোে কোট গযায়সর ৫ শতাংশ বযবিার  রা িে। 

 

ববদুযয়তর জেয বাংলায়দশ ববদুযৎ উন্নেে কবািি  (বববপবিবব) প্রবত র্েবেটার গযায়সর দাে বিয়সয়ব কপয়রাবাংলায়  কদে ৩ টা া ১৬ পেসা। সবয়িয়ে  ে দয়র 

গযাস পায়চ্ছ সার  ারখ্াোগুয়লা। এই বশয়ে প্রবত র্েবেটায়রর দর ২ টা া ৭১ পেসা। এ ছাড়া  যাপর্টি পাওোর প্লায়ন্ট (বশে ারখ্াোে বযবিায়রর জেয 

বেজস্ব উয়দযায়গ ববদুযৎ উৎপাদেয় ন্দ্র) প্রবত র্েবেটার ৯ টা া ৬২ পেসা, িা-বাগায়ে ৭ টা া ৪২ পেসা, বাবর্বজয  (করয়স্তারােঁ  ও কব াবর) ১৭ টা া ৪ পেসা 

এবং আবাবসয়  (গতিস্থাবল  াজ) ৯ টা া ১০ পেসা দয়র গযাস কদওো িে। গযায়সর দর সবয়িয়ে কববশ পবরবিে খ্ায়ত। বসএেবজ বফবলংয়স্টশে প্রবত 

র্েবেটার গযাস ক য়ে ৩২ টা াে। আর কিাক্তারা বফবলংয়স্টশে কিয়  গযাস ক য়ে ৪০ টা া দয়র। 

 

িট্টগ্রাে কিম্বায়রর সিাপবত োিব ব ল আলে প্রিে আয়লায়  জাোে, গযাসসং য়টর  ারয়র্ িট্টগ্রায়ের অয়ে  বশে ারখ্াো রুগ্র্ িয়ে র্াবচ্ছল। িট্টগ্রায়ের 

বশয়োয়দযাক্তায়দর দাববর পবরয়প্রবক্ষয়ত প্রোেেন্ত্রী কশখ্ িাবসো এ  কর্াষর্াে ববয়দশ কিয়  এলএেবজ আেদাবের বসদ্ধায়ন্তর  িা জাোে। দ্রুত সেয়ের েয়েয 

সর ার কসই গযাস জাতীে বগ্রয়ি কদয়ব। 

 

োিব ব ল আলে আরও বয়লে, িট্টগ্রায়ের  ারখ্াোে দর বিগুর্ িয়ল সারা কদয়শ গযায়সর এ ই দর বেেিারর্  রয়ত িয়ব। এয়ত বশেপয়র্যর দাে বাড়য়ব। 

তয়ব এ ই দয়র গযাস বদয়ল বশে ারখ্াোগুয়লায়  অসে প্রবতয়র্াবগতাে পড়য়ত িয়ব ো। 

 

প্রা ত বত  গযাস সাোরর্ িাপ ও তাপোত্রাে গযাসীে অবস্থাে িায় । শীতলী রর্ (করবফ্রজায়রশে) প্রর্ বক্তর োেযয়ে তাপোত্রা  বেয়ে োইোস (-) ১৬০ বিবগ্র 

কসলবসোয়স োবেয়ে আেয়ল তা তরয়ল পবরর্ত িে। এই তরল প্রা ত বত  গযাসই িয়চ্ছ এলএেবজ। কদয়শ গযায়সর েজ ত  য়ে আসাে বব ে বিয়সয়ব 
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 াতার কিয়  গযাস আেদাবের বসদ্ধান্ত কেে সর ার। এলএেবজ েয়িশখ্ালী কিয়  পাইপলাইয়ের োেযয়ে িট্টগ্রায়ের আয়োোরা িয়ে সীতাকুয়ের বগ্রয়ি 

র্ ক্ত িয়ব। 

http://www.prothomalo.com/economy/article/1443516/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A

7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%87-

%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AE-

%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A3-

%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87 

বযাংয় র পর বীো আইয়েও সংয়শােে িাে পবরিাল রা 

বযাং োবল য়দর দাববর ে য়খ্ এরই েয়েয সংয়শােে িয়েয়ছ বযাং  ক াম্পাবে আইে। এয়ত বযাংয় র পষিয়দ পাবরবাবর   ততি ে সংিত িওোর পাশাপাবশ 

কবয়ড়য়ছ পবরিাল  পদ েয়র রাখ্ার কেোদ। বযাং োবল য়দর েয়তা এবার বীো আইয়ের সংয়শােে িাইয়ছে বীো খ্ায়তর উয়দযাক্তারা। বীো ক াম্পাবের 

সয়ে বযাংয় র পষিয়দও র্ায়ত িা য়ত পায়রে, কসজেয বীো আইে ২০১০-এর ৭৫ োরা বাবতল কিয়েয়ছে তারা। ববষের্ট গুরুয়ের সয়ে কদখ্য়ছ এ খ্ায়তর 

বেেন্ত্র  সংস্থা বীো উন্নেে ও বেেন্ত্রর্  ততি পক্ষ (আইবিআরএ)। 

 

এ ই সয়ে বযাং  ও অেয আবিি  প্রবতষ্ঠায়ের পবরিাল  িা ার বেয়ষোজ্ঞা সংববলত োরার্ট বেয়ে আপবত্ত জাবেয়ে আসবছয়লে বীোোবল রা। এরই 

পবরয়প্রবক্ষয়ত আইয়ের এ োরার্টসি আর  ী  ী সংয়শােে জরুবর, বীোোবল য়দর সংগঠে বাংলায়দশ ইন্স্ যয়রন্স্ অযায়সাবসয়েশেয়  (ববআইএ) তার এ র্ট 

তাবল া  রয়ত বয়লয়ছ আইবিআরএ। সবিয়শষ ২৭ কফব্রুোবরর দবঠয়  ববআইএ বিবিত োরা ও বববেগুয়লা র্ািাই-বাছাইয়ে এ র্ট  বের্ট গঠয়ের কর্াষর্া 

কদে বেেন্ত্র  সংস্থার্ট। কস অে র্ােী আইয়ের ৭৫ েম্বর োরার্ট ত্রুর্টপূর্ি উয়েখ্  য়র তা বাবতয়লর জেয বেেন্ত্র  সংস্থাে প্রস্তাব জো বদয়চ্ছ ববআইএ। 

 

ববষের্ট বেবিত  য়র ববআইএ কিোরেযাে কশখ্  বীর কিায়সে ববর্  বাতি ায়  বয়লে, বীো আইয়ে এ ই সয়ে অেয ক ায়ো বযাং  বা আবিি  প্রবতষ্ঠায়ের 

পবরিাল  পদ েয়র রাখ্াে বেয়ষোজ্ঞা িা য়লও বযাং  ক াম্পাবে আইয়ে কেই। আইের্ট সাংর্বষি  িওোে বাবতল  রা জরুবর। বীোর ত্রুর্টপূর্ি আইয়ের 

তাবল াে ৭৫ েং োরার্ট আেরা অন্তি ি ক্ত  য়রবছ। পবরিাল  পয়দ বেয়ষোজ্ঞার এ োরা বাবতয়ল আকগও আেরা বেেন্ত্রর্ সংস্থার সয়ে বয়সবছ। এবার 

আে ষ্ঠাবে িায়ব প্রস্তাব পাঠায়ো িয়চ্ছ। 

 

োরার্টয়ত বলা িয়েয়ছ, অেয ক ায়ো আইয়ে র্া-ই িাকু  ো ক ে, ক ায়ো বীো ক াম্পাবের পবরিাল  এ ই কের্ীর বীো বযবসার জেয বেবন্ধী ত ত অেয 

ক ায়ো বীো ক াম্পাবে, ক ায়ো বযাং  ক াম্পাবে বা আবিি  প্রবতষ্ঠায়ের পবরিাল  িয়ত পারয়বে ো। এখ্ায়ে বযাং  ক াম্পাবে বলয়ত বযাং  আইে, 

১৯৯১-এ সংজ্ঞাবেত বযাং  ক াম্পাবে এবং আবিি  প্রবতষ্ঠাে বলয়ত আবিি  প্রবতষ্ঠাে আইে ১৯৯৩-এ সংজ্ঞাবেত আবিি  প্রবতষ্ঠােয়  কবাোয়ো িয়েয়ছ। 

 

বীো আইয়ের ত্রুর্ট বিবিয়ত ববআইএর পাশাপাবশ বেেন্ত্র  সংস্থার পক্ষ কিয় ও  াজ িলয়ছ বয়ল জাোে আইবিআরএর কিোরেযাে শবফকুর রিোে 

পাটওোরী। ববর্  বাতি ায়  বতবে বয়লে, বীো আইে ২০১০-এ কবশব ছ  ত্রুর্ট আয়ছ, র্া আেরা বেয়জরা স্বী ার  য়রবছ। এগুয়লা সংয়শােে, ববয়োজে, 

http://www.prothomalo.com/economy/article/1443516/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A3-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
http://www.prothomalo.com/economy/article/1443516/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A3-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
http://www.prothomalo.com/economy/article/1443516/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A3-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
http://www.prothomalo.com/economy/article/1443516/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A3-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
http://www.prothomalo.com/economy/article/1443516/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A3-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
http://www.prothomalo.com/economy/article/1443516/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A3-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
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সংয়র্াজে বা বাবতয়লর জেয সংবিষ্ট সবার সয়েই আেরা আয়লািো িালাবচ্ছ। বীো আইয়ের ৭৫ েং োরার্টর পাশাপাবশ আয়রা ব ছ  ববষে সংয়শােয়ের প্রস্তাব 

আয়ছ। 

 

জাতীে সংসয়দ পায়সর পর েত ে বীো আইে কগয়জট আ ায়র প্র াবশত িে ২০১০ সায়লর ১৮ োিি । এরপর ২০১১ সায়লর ১০ অয়োবর আইয়ের ৭৫ েং 

োরার্ট পবরপালয়ের জেয প্রবতর্ট বীো ক াম্পাবেয়  বিঠি পাঠাে আইবিআরএ। র্বদও োরার্টর শতিাগ বাস্তবােে এখ্য়ো সম্ভব িেবে। বীো ক াম্পাবের 

পাশাপাবশ বযাংয় র পবরিালয় র পদও েয়র করয়খ্য়ছে অয়েয় । 

 

জাো কগয়ছ, সাোরর্ বীো খ্ায়তর ক াম্পাবে এবশো ইন্স্ যয়রয়ন্স্র পবরিাল  আলেগীর  বীর সাউিইস্ট বযাংয় র কিোরেযায়ের দাবেয়ে আয়ছে। বফবেক্স 

ইন্স্ যয়রয়ন্স্র কিোরেযাে কোিাম্মদ কশায়েব বসর্ট বযাংয় রও কিোরেযাে। বীো ক াম্পাবের্টর আয়র  পবরিাল  দীে কোিাম্মদও রয়েয়ছে বসর্ট বযাংয় র 

পবরিাল  পয়দ। এছাড়া বসর্ট ইন্স্ যয়রয়ন্স্র িাইস কিোরেযাে কিাসাইে কেিে দ আয়ছে বসর্ট বযাংয় র পবরিাল  বিয়সয়ব। কিল্টা লাইফ ইন্স্ যয়রয়ন্স্র 

কিোরেযাে েেজ রুর রিোে আয়ছে পূবালী বযাংয় র পষিয়দ। 

 

এবক্সে বযাংয় র সায়ব  পবরিাল  ও ইসলাবে  বযাং স  েসালয়টর্টি কফারায়ের িাইস কিোরেযাে এয় এে ে রুল ফজল ব লব ল বয়লে, বযাং  ও বীো 

আলাদা দুর্ট খ্াত। তাই বীো ক াম্পাবের পবরিাল  বযাংয় র পষিয়দ িা য়ল ক ায়ো সেসযা িয়ব বয়ল আবে েয়ে  বর ো। এছাড়া ববয়ের অেয ক ায়ো 

কদয়শও এ েরয়ের বেেে কেই। 

 

তয়ব বেেন্ত্র  সংস্থার বেয়দি শো কেয়ে ওই সেে বযাং , বীো বা অেয আবিি  প্রবতষ্ঠায়ের পদ কছয়ড় কদে বীো খ্ায়তর  য়ে জে পবরিাল । আইবে 

বােযবাে তার  ারয়র্ গ্রীেয়িল্টা ইন্স্ যয়রয়ন্স্র পবরিালয় র পদ কছয়ড় কদে প্রবতষ্ঠাের্টর উয়দযাক্তা পবরিাল  োবসর এ কিৌে রী। বতি োয়ে আবিি  প্রবতষ্ঠাে 

কিল্টা ব্র্যা  িাউবজংয়ের কিোরেযাে ও গ্রীেয়িল্টা ইন্স্ যয়রয়ন্স্র পরােশি  বিয়সয়ব আয়ছে বতবে। এ ইিায়ব কের্ো বযাংয় র পবরিালয় র পদ কছয়ড় 

বদয়ে কের্ো লাইফ ও  র্িফ লী ইন্স্ যয়রয়ন্স্র কিোরেযাে পদ েয়র করয়খ্য়ছে বেজাে উদ্দীে। 

 

জােয়ত িাইয়ল বেজাে উদ্দীে আিেদ ববর্  বাতি ায়  বয়লে, অেয ক ায়ো বযাং  বা আবিি  প্রবতষ্ঠায়ের পবরিাল  িওোর কক্ষয়ত্র বেয়ষোজ্ঞা িা াে আবে 

কের্ো বযাংয় র পবরিাল  পদ কছয়ড় বদয়েবছ। ব ন্তু বীো আইয়ের এ োরার্ট বাবতয়লর পয়ক্ষ আবে বেয়জও। বযবসােীরা বববিন্ন খ্ায়ত বযবসা  রয়বে এটাই 

স্বািাবব । বেেন্ত্রর্  ততি পয়ক্ষর বরং উবিত ক ািাও অবেেে বা প্রতারর্া িয়চ্ছ ব ো, কসবদয়  কববশ েজর কদো। 

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

05/150187/%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A7%87%

E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%AE%E0%A6%BE-

%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%93-

%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8-

%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%A8-
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NBR plans to adopt trader-friendly fiscal policy: Chairman 
The National Board of Revenue (NBR) plans to adopt a trader-friendly fiscal policy in the upcoming 

budget so that the businesspeople can submit revenues in a proper way. 

 

NBR Chairman Md Mosharraf Hossain Bhuiyan made the remarks after paying tributes to Father of the 

Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman at his graveyard in Tungipara of Gopalganj on Saturday. 

 

"Our officers are working to this end. We will talk to the Prime Minister and the Finance Minister," he 

said. 

 

 

  

The NBR is trying to spread the spirit of patriotism among the countrymen to boost the revenue 

collection, NBR chief said. 

 

According to UNB, the newly appointed NBR chief placed a wreath at the graveyard of Bangabandhu and 

offered Fateha there seeking salvation of his departed soul. 

 

On Jan 3 last, the government appointed former senior secretary Mosharraf Hossain Bhuiyan as the NBR 

chairman and Senior Secretary of the Internal Resources Division for the next two years ona contractual 

basis. 

https://thefinancialexpress.com.bd/economy/nbr-plans-to-adopt-trader-friendly-fiscal-policy-chairman-

1520087156 

Bangladesh to seek Vietnam investment in economic zones 
Bangladesh will focus on attracting investments in its special economic zones during talks with Vietnam's 

businesspeople accompanying visiting Vietnamese President Tran Dai Quang. 

 

Vietnamese President arrived in Dhaka on a three-day state visit on Sunday. 

 

Bangladesh Ambassador to Vietnam Samina Naz said Some Vietnamese companies are in collaboration 

with Bangladeshi partners to transfer technology on aquatic plant and fish farming. 

 

https://thefinancialexpress.com.bd/economy/nbr-plans-to-adopt-trader-friendly-fiscal-policy-chairman-1520087156
https://thefinancialexpress.com.bd/economy/nbr-plans-to-adopt-trader-friendly-fiscal-policy-chairman-1520087156
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One Vietnamese company, namely FPT Information System, has been implementing income tax and VAT 

online systems to help the Bangladesh government improve the management process of taxation, she 

said. 

 

Vietnam businesspeople can consider investing in 100 special economic zones and to avail the incentives 

being offered. 

 

The envoy said Bangladesh may encourage Vietnam to invest into some areas where the country has 

advantages like agriculture and aquaculture, industry, tourism, telecommunication, construction and 

food processing. 

 

She said both countries have the potential for trade figure to rise to $1 billion from existing $900 million. 

 

"The two sides need to implement the Investment Promotion and Protection Agreement effectively to 

promote bilateral investment," Samina Naz said. 

 

According to BSS, the trade gap between two countries is still big and the trade balance now is in favour 

of Vietnam. 

 

Bangladesh's export value to Vietnam is almost $50 million and pharmaceuticals are on top of the 

export list, with an export value of over $15 million. 

https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/bangladesh-to-seek-vietnam-investment-in-

economic-zones-1520179031 

Business 
 

Vibrant private sector behind dev success, says Muhith 
He says at 25th anniversary of ACI Group 
A vibrant private sector bears the real secrets of Bangladesh's development success in recent years, said 

Finance Minister AMA Muhith, sounding upbeat about the country's capability of graduating. 

 

https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/bangladesh-to-seek-vietnam-investment-in-economic-zones-1520179031
https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/bangladesh-to-seek-vietnam-investment-in-economic-zones-1520179031
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"The real secret of Bangladesh's success is that we have some very good companies and very good 

businesses who can really take it upon themselves," Muhith said while speaking at the 25th anniversary 

of a local conglomerate, ACI Group. 

 

The Finance Minister also mentioned that the country's consistent economic progress in recent years 

means the country is poised to fulfill the criteria for graduating from  LDC status this March. 

 

 

  

"If we can maintain this consistent growth for another ten years, we will be able to materialize the 

dream of a Golden Bengal," he told his business audience. 

 

Speaking on the occasion, Chairman of ACI Group M Anis Ud Dowla said his company is committed to 

remaining an active partner in Bangladesh's development. 

 

Managing Director of ACI Group Dr. Arif Dowla also spoke at the event. 

https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/vibrant-private-sector-behind-dev-success-

says-muhith-1520141163 

সবয়িয়ে বড় বববেয়োগ ইউোইয়টি গ্রুয়পর 

বাংলায়দশ বববেয়োগ উন্নেে  ততি পয়ক্ষ (ববআইবিএ) গত বছর স্থােীে বা কদশীে বববেয়োগ প্রস্তাব এয়সয়ছ ১ লাখ্ ৩৪ িাজার ৮৫০ ক ার্ট টা ার। এর েয়েয 

সবয়িয়ে বড় বববেয়োগ প্রস্তাবর্ট ইউোইয়টি গ্রুয়পর। আর খ্াত বিয়সয়ব এ সেয়ে বববেয়োগ ারীয়দর সবয়িয়ে কববশ আ ত ষ্ট  য়রয়ছ জ্বালাবে খ্াত। 

 

স্থােীে ও ববয়দশী বববেয়োয়গর অেযতে কপাষ   ততি পক্ষ ববআইবিএ। প্রোেেন্ত্রীর  ার্িালয়ের অেীে সংস্থার্টয়ত ২০১৭ সায়ল কোট ১ িাজার ৬৬৬র্ট প্র ে 

প্রস্তাব কগয়ছ। এর েয়েয শীষি ১০ প্র য়ে প্রস্তাববত বববেয়োগ ৭ িাজার ৯০০ ক ার্ট টা া। 

 

প্র েগুয়লার েয়েয বববেয়োয়গর পবরোয়র্ সবয়িয়ে বড় ইউোইয়টি গ্রুয়পর ইউোইয়টি আয়োোরা পাওোর বলবেয়টি। প্র ের্টয়ত প্রস্তাববত বববেয়োগ ১ 

িাজার ৯২০ ক ার্ট টা া। িট্টগ্রায়ের আয়োোরাে গত বছয়রর এবপ্রয়ল বিবত্তপ্রস্তর স্থাপে  রা িে ৩০০ কেগাওোট ক্ষেতাসম্পন্ন ববদুযৎয় ন্দ্রর্টর। ২০১৯ 

সায়ল প্র ের্টর উৎপাদয়ে আসার  িা রয়েয়ছ। 

 

https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/vibrant-private-sector-behind-dev-success-says-muhith-1520141163
https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/vibrant-private-sector-behind-dev-success-says-muhith-1520141163
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ববআইবিএয়ত গত বছর বেববন্ধত বিতীে বতিৎ বববেয়োগ প্রস্তাবর্টও ইউোইয়টি গ্রুয়পর। িট্টগ্রায়ের আয়োোরায়তই বলকুইফায়েি কপয়রাবলোে গযাস 

(এলবপবজ) কবাতলজাত প্লান্টর্টয়ত প্রবতষ্ঠাের্টর প্রস্তাববত বববেয়োয়গর পবরোর্ ৯৪৭ ক ার্ট টা া। তয়ব প্র ের্টর বাস্তবােে প্রবক্রো আপাতত স্থবগত আয়ছ 

বয়ল জাবেয়েয়ছ ইউোইয়টি  ততি পক্ষ। 

 

বববেয়োগ প্রস্তাবোগুয়লা সম্পয় ি  ইউোইয়টি গ্রুয়পর কিোরেযাে িাসাে োিে দ রাজা ববর্  বাতি ায়  বয়লে, িট্টগ্রায়ের আয়োোরায়তই আোয়দর দুর্ট 

বববেয়োগ প্র ে বাস্তবােয়ের পবর েো বছল। এর েয়েয এলবপবজ কবাটবলং প্লান্টর্টর বাস্তবােে আপাতত স্থবগত আয়ছ।  ারর্ প্র ের্টর পােিবতী স্থায়ে 

সর াবর উয়দযায়গ এলএেবজ প্র ে স্থাপয়ের  িা রয়েয়ছ। এ প্র ে বাস্তবােে িয়ল কসখ্ায়ে এলবপবজ কবাটবলং প্লান্ট স্থাপয়ের আর ক ায়ো স য়র্াগ িা য়ব 

ো। ববদুযৎয় ন্দ্রর্ট বাস্তবােয়ের  াজ দ্রুতগবতয়ত এবগয়ে র্ায়চ্ছ। আশা  রবছ, ২০১৯ সায়লর প্রিে িায়গই উৎপাদয়ে আসয়ব ববদুযৎয় ন্দ্রর্ট। 

 

২০১৭ সায়ল খ্াতবিবত্ত  বববেয়োগ প্রস্তাব পর্িায়লািোে কদখ্া র্াে, বববেয়োয়গর পবরোয়র্ শীষি ১০ প্র য়ের পােঁ ির্টই জ্বালাবে খ্ায়তর। এর েয়েয আবার দুর্টই 

এলবপবজ কবাতলজাত রর্ প্র ে। জ্বালাবে খ্ায়তর বাব  বতে প্র য়ের েয়েয দুর্ট ববদুযৎয় ন্দ্র ও এ র্ট অপবরয়শাবেত কপয়রাবলোে এবং প্রা ত বত  গযাস 

উয়ত্তালে সংক্রান্ত। 

 

বববেয়োয়গর পবরোর্ ববয়বিোে তত তীে বতিৎ প্র ের্টও জ্বালাবে খ্ায়তর। ১১৬ কেগাওোট ক্ষেতাসম্পন্ন ববদুযৎ প্র ের্টর োে আেবলো এোবজি  বলবেয়টি। 

িট্টগ্রায়ের বশ লবািাে প্র ের্টয়ত বববেয়োগ প্রস্তাবো ৮৯১ ক ার্ট টা া। ২০১৯ সায়লর শুরুয়তই ক ন্দ্রর্ট কিয়  ববদুযৎ উৎপাদে শুরুর  িা জাবেয়েয়ছ 

সংবিষ্ট  ততি পক্ষ। 

 

আেবলো গ্রুয়পর কিোরেযাে োিে দুল ি  এ প্রসয়ে বয়লে, আোয়দর ববদুযৎ প্র ের্ট বাস্তবােয়ের  াজ দ্রুতই এবগয়ে র্ায়চ্ছ। বেেিার্ােীে এ প্র ের্টর ৩০ 

শতাংশ  াজ এরই েয়েয সম্পন্ন িয়েয়ছ। আশা  রবছ, ২০১৯ সায়লর জাে োবর োয়সই ববদুযৎ উৎপাদয়ের  াজ শুরু িয়ব। ববদুযৎয় ন্দ্রর্টর সক্ষেতা 

সম্প্রসারয়র্র পবর েোও আয়ছ আোয়দর। 

 

গত বছর বেববন্ধত ষষ্ঠ বতিৎ বববেয়োগ প্র ের্ট জ্বালাবে খ্াত এলবপবজ কবাতলজাত রয়র্র। োিাো গ্রুয়পর োিাো এলবপবজ বলবেয়টি োয়ে প্র ের্টয়ত 

বববেয়োয়গর পবরোর্ প্রাে ৬৩৬ ক ার্ট টা া। 

 

কর্াগায়র্াগ  রা িয়ল োিাো এলবপবজ বলবেয়টয়ির বিফ অপায়রর্টং অবফসার স বেত সািা বয়লে, বায়গরিায়টর কোংলাে আয়লািয প্র ের্ট োিাো বসএেবজ 

োয়ে আয়রা আয়গই শুরু িে। গত বছর োিাো এলবপবজ বলবেয়টি োয়ে বেবন্ধে কেো িয়েয়ছ। প্র ের্টয়ত এরই েয়েয আেরা উৎপাদেও শুরু  য়রবছ। 
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োিাো এলবপবজর পর সপ্তে বতিৎ বববেয়োগ প্রস্তাব র্টএেএসএস এলবপবজ বলবেয়টয়ির। ৬২৮ ক ার্ট টা া বববেয়োগ প্রস্তাব  রা িয়েয়ছ অপবরয়শাবেত 

কপয়রাবলোে ও প্রা ত বত  গযাস উয়ত্তালয়ের এ প্র য়ে। 

 

২০১৭ সায়লর প্রস্তাববত িত িি বতিৎ স্থােীে বববেয়োগ প্র ের্ট পর্িটে খ্ায়তর। প্রস্তাবোর্ট বদয়েয়ছ গ্রীে কিল্টা িাউবজং অযান্ড কিয়িলপয়েন্ট বলবেয়টি 

(ইউবেট-২)। প্র ের্টয়ত বববেয়োগ প্রস্তাবো ৭৬২ ক ার্ট টা ার। প্রস্তাবো অে র্ােী গ্রীে কিল্টা িাউবজং অযান্ড কিয়িলপয়েন্ট বলবেয়টয়ির ইউবেট-২কত 

বেবেিত িয়ব কিায়টল ও কোয়টল। 

 

পঞ্চে বতিৎ বববেয়োগ প্র ের্ট অবি ববজয়েস সাবিি য়সস বলবেয়টয়ির। কপালট্রি-িযািাবর খ্ায়ত অবি ববজয়েস সাবিি স বলবেয়টয়ির প্রস্তাববত বববেয়োগ ৭৩৩ 

ক ার্ট টা া। গত বছর বেববন্ধত অষ্টে বতিৎ প্র ের্ট সীো এবিবল অয়েল ইন্ডাবিয়জর। প্র ের্টয়ত প্রস্তাববত বববেয়োগ ৫৫০ ক ার্ট টা া। 

 

েবে বতিৎ বববেয়োগ প্রস্তাবোর্ট বছল অরিািি  গ্রুয়পর। দতবর কপাশা  খ্ায়তর গ্রুপর্টর বেববন্ধত প্র য়ের োে রয়েল ইন্ডাবিোল পা ি  বলবেয়টি। এ পায় ি  

বসরাবে স ও টাইলস উৎপাদে  রয়ত িাে তারা। এ প্র য়ে তায়দর বববেয়োগ প্রস্তাবো ৪২৯ ক ার্ট টা া। 

 

রেযাল ইন্ডাবিোল পা ি  প্র য়ের েূল প্রবতষ্ঠাে অরিািি  গ্রুয়পর কিোরেযাে ি. কোিাম্মদ ফারু  ববর্  বাতি ায়  বয়লে, আোয়দর প্র ের্ট প্রািবে  পর্িায়ে 

রয়েয়ছ। েূলত আেরা বযাং ঋয়র্র অয়পক্ষাে আবছ। বযাং  খ্ায়ত এই ে িূয়তি  ব ছ টা সং ট র্ায়চ্ছ, তাই িেয়তা আয়রা ব ছ টা কদবর িয়ব। প্রস্তাবো 

অে র্ােী প্র ের্ট উৎপাদয়ে আসয়ত আয়রা কদড় বছর সেে লাগয়ব। েেেেবসংয়ির িাল  াে প্র ের্টয়ত গযাস সংয়র্াগসি প্রািবে  অব াঠায়োর  াজ 

এবগয়ে করয়খ্বছ। এখ্ে বযাং  অিিােে বেবিত িয়লই প য়রাদয়ে  াজ শুরু  রব। আেরা স্বে স য়দ বযাং  অিিােে পাওোর কিষ্টা  রবছ। বসয়েল বিবজট 

স য়দ কদশীে ঋয়র্র পাশাপাবশ ববয়দশী বযাংয় র অিিােয়েরও কিষ্টা িলয়ছ। 

 

দশে বতিৎ বববেয়োগ প্র ের্ট আসবাব খ্ায়তর। আখ্তার ফাবেিশাসি বলবেয়টি প্র ের্টয়ত বববেয়োগ  রয়ত িাে ৪০২ ক ার্ট টা া। বববেয়োগ পবর েো 

বাস্তবােয়ের অগ্রগবত জােয়ত িাইয়ল আখ্তার ফাবেিশাসি বলবেয়টয়ির কিোরেযাে ক  এে আখ্তারুজ্জাোে বয়লে, োবে গয়ঞ্জ আোয়দর প্র ের্ট 

বাস্তবােয়ের  াজ প্রাে কশষ। এখ্ে পর্িন্ত ৮৫ শতাংশ  াজ কশষ িয়েয়ছ। আশা  রবছ, িলবত বছর জ ে োগাদ প য়রাদয়ে এ প্র য়ে উৎপাদে  ার্িক্রে 

শুরু  রয়ত পারব। 

 

ববআইবিএ সংবিষ্টরা জাোে, বেবন্ধয়ের পবরোর্ র্া-ই কিা  ো ক ে, প্রস্তায়বর োত্র ৪০ শতাংশ কশষ পর্িন্ত বাস্তবােে িে। গত বছর কর্গুয়লা বেবন্ধে 

বেয়েয়ছ, কসগুয়লারও িাবিদা অে র্ােী বাস্তবােে সেে বাড়য়ত পায়র। বববেয়োগ প্রস্তাবো বাস্তবােয়ে কক্ষত্রববয়শয়ষ পােঁ ি বছরও কলয়গ র্াে। 
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ববআইবিএর বেবিািী কিোরেযাে  াজী এে আবেে ল ইসলাে ববর্  বাতি ায়  বয়লে, কদয়শ স ষে বশোেয়ের জেয অিিনেবত  অঞ্চল গয়ড় কতালা িয়চ্ছ। 

তারপরও বাস্তবতা িয়লা আোয়দর প্রোে বন্দর িট্টগ্রায়ে। ববিববিয়ের সয়ে কর্াগায়র্াগও বন্দয়রর োেযয়ে। আর কদয়শর বশেগুয়লার গুরুেপূর্ি অংশ 

িট্টগ্রােয় বন্দ্র । স্বািাবব িায়বই উয়দযাক্তায়দর বববেয়োয়গর আগ্রি িট্টগ্রােয়  বর্য়র। বাংলায়দয়শ অিিেীবতর বব ায়শর পয়ি প্রোে অন্তরাে ববদুযৎ ও 

জ্বালাবে। আবাবস  ও বশে সব কক্ষয়ত্রই ববদুযৎ ও জ্বালাবের ক্রেবেিোে িাবিদার  ারয়র্ এ দুই খ্ায়ত বববেয়োয়গর আগ্রিও কববশ। বববেয়োগ বাস্তবােে আেরা 

েজরদাবর  বর। জবে কেো কিয়  শুরু  য়র োো  ারয়র্ বববেয়োগ প্র ে বাস্তবােয়ে সেে লায়গ। র্তগুয়লা প্র ে বেবন্ধে বেয়েয়ছ,  খ্েই তার শতিাগ 

বাস্তবােে িে ো। 

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

05/150185/%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-

%E0%A6%AC%E0%A7%9C-

%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%97-

%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%A1-

%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B0/ 

 

উম ক্ত িয়চ্ছ  যাপর্টি পাওোর প্লায়ন্ট গযাস সংয়র্াগ 

সারসংয়ক্ষপ র্ায়চ্ছ প্রোেেন্ত্রীর  ার্িালয়ে * আেদাবে ত ত এলএেবজ আসার পর এ বসদ্ধান্ত  ার্ি র িয়ব * েত ে-প রয়োসি ৭শ’ আয়বদে জো 

আয়ছ 

অবয়শয়ষ উম ক্ত িয়চ্ছ  যাপর্টি পাওোর প্লায়ন্ট গযাস সংয়র্াগ। দীর্ি ৩ বছর বন্ধ িা ার পর সর ার আবারও  যাপর্টি পাওোর প্লায়ন্ট গযাস সংয়র্াগ 

উম ক্ত  রার বসদ্ধান্ত বেয়চ্ছ। এ লয়ক্ষয জ্বালাবে েন্ত্রর্ালে এ র্ট সারসংয়ক্ষপ দতবর  য়রয়ছ। 

 

 

 প্রািবে িায়ব প্রোেেন্ত্রী কশখ্ িাবসোর কেৌবখ্  বেয়দি শো কপয়ে জ্বালাবে ববিাগ তা দতবর  য়র। এর্ট অে য়োদয়ের জন্র্ বশগবগর প্রোেেন্ত্রীর দফতয়র 

পাঠায়ো িয়ব। প্রোেেন্ত্রীর অে য়োদয়ের পর এ বসদ্ধান্ত বাস্তবােে িয়ব। জ্বালাবে ববিাগ সূয়ত্র এ তিয জাো কগয়ছ। 

সূত্র জাোে, আগােী এবপ্রয়ল আেদাবে ত ত ২৫০ বেবলেে র্েফ ট এলএেবজ (তরলী ত ত প্রা ত বত  গযাস) র্ ক্ত িয়ব জাতীে বগ্রয়ি। এরপরই  যাপর্টয়ি গযাস 

সংয়র্াগ 

 

উম ক্ত  রার টায়গিট রয়েয়ছ সর ায়রর। বতি োয়ে ঢা াসি সারা কদয়শ ২২শ’  যাপর্টি পাওোর প্লান্ট রয়েয়ছ। এগুয়লায়ত ৩০০-৪০০ বেবলেে র্েফ ট 

গযাস লাগয়ছ। প্রোেেন্ত্রীর জ্বালাবে উপয়দষ্টা কতৌবফ -ই-ইলািী কিৌে রীর কেতত য়ে বশয়ে গযাস সংয়র্াগ কদোর জেয গঠিত ববয়শষ  বের্টর  ায়ছ বতি োয়ে ৭ 

শতাবে   যাপর্টি পাওোর প্লায়ন্ট গযাস সংয়র্ায়গর আয়বদে জো আয়ছ। এর েয়েয েত ে সংয়র্ায়গর আয়বদে ৩শ’। বাব গুয়লা প রয়ো  যাপর্টি প্লান্ট 

এক্সয়টেশয়ের আয়বদে। ব ন্তু এ খ্ায়ত গযাস অপিয়ের অজ িাত কদবখ্য়ে ২০১৫ সায়লর প্রিেবদয়   যাপর্টয়ি েত ে সংয়র্াগ ো কদোর বসদ্ধান্ত কেে 

সর ার। এ ই সয়ে  যাপর্টি প্লায়ন্টর গযায়সর দাে এ  লায়ফ বিগুয়র্র কববশ বাবড়য়ে কদে। এয়ত ববপায়  পয়ড়ে সারা কদয়শর কছাট-বড় ২২শ’র কববশ 

বশে ারখ্াোর োবল । সর ায়রর আ বি  এ বসদ্ধায়ন্ত বন্ধ িয়ে র্াে শত শত বশে ারখ্াো। ক ার্ট ক ার্ট টা া বযয়ে বশে স্থাপে সংক্রান্ত সব  াজ 

http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-05/150185/%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%9C-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%A1-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B0/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-05/150185/%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%9C-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%A1-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B0/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-05/150185/%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%9C-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%A1-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B0/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-05/150185/%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%9C-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%A1-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B0/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-05/150185/%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%9C-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%A1-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B0/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-05/150185/%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%9C-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%A1-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B0/
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গুবছয়ে আোর পর সর ায়রর এ বসদ্ধায়ন্ত বহু বশয়োয়দযাক্তা িরে ববপায়  পয়ড়ে। এয়ত েত ে বশে ারখ্াোগুয়লা শুরুয়তই ে খ্ ি বয়ড় পয়ড়। ে তে বশে 

স্থাপয়ে আগ্রি িাবরয়ে কফয়লে অয়ে  উয়দযাক্তা। এর প্রিাব পয়ড় জাতীে অিিেীবতয়ত। 

 

জ্বালাবে ববিাগ সূয়ত্র জাো কগয়ছ,  যাপর্টি পাওোয়র গযাস সংয়র্াগ বন্ধ কর্াষর্ার পর ২০১৫ সায়লর ৯ এবপ্রল প্রোেেন্ত্রী ববদুযৎ ও জ্বালাবে েন্ত্রর্ালে 

পবরদশিে কশয়ষ দ্রুত বশে ও বাবর্বজয   ারখ্াোে গযাস সংয়র্াগ কদোর বেয়দি শো কদে। বশে প্রবতষ্ঠায়ে গযাস সংয়র্াগ বন্ধ িা াে বতবে জ্বালাবে ববিায়গর 

 ার্িক্রে বেয়ে অসয়ন্তাষও প্র াশ  য়রে। ব ন্তু দীর্িবদে েয়র প্রোেেন্ত্রীর বেয়দি শো ফাইলববন্দ বছল। 

 

 

  

কপয়রাবাংলার এ  পদস্থ  েি তি া োে প্র াশ ো  রার শয়তি  ওই সেে বয়লবছয়লে, ২০১৫ সায়ল টাো অবয়রাে ও িরতায়ল োশ তার  ারয়র্ বশে খ্ায়ত 

ক্ষবতর পবরোর্ দােঁ বড়য়েবছল এ  লাখ্ ৬০ িাজার ক ার্ট টা া। ঠি  ওই ে িূয়তি   যাপর্টি পাওোয়র েত ে গযাস সংয়র্াগ বন্ধ  য়র বদয়ে এ খ্াতর্টয়  

ববপর্িয়ের ে য়খ্ কঠয়ল বদয়েবছল সর ায়রর েয়েয িা া এ র্ট িক্র। বতবে বয়লে, সর ায়রর েত ে এ বসদ্ধায়ন্ত আবারও র্ য়র দােঁ ড়ায়বে বশেপ্রবতষ্ঠায়ের 

োবল রা। তার েয়ত,  যাপর্টি পাওোর প্লান্ট িা য়ল বশে ারখ্াোে বেরববচ্ছন্ন ববদুযৎ কদো সম্ভব। পাশাপাবশ  ে খ্রয়ি ববদুযৎ উৎপাদে  রা র্াে। এয়ত 

পর্য উৎপাদে সিজ ও খ্রি  ে পয়ড়। ব ন্তু  যাপর্টয়ি গযাস সংয়র্াগ বন্ধ িয়ে পড়ার পর কিয়  এই কসেয়র বড় েরয়ের েস োেয়ত শুরু  য়র। 

 

২০০৯ সায়লর ২১ জ লাই কিয়  বশে ও বাবর্বজয  গযাস সংয়র্াগ বন্ধ  য়র কদোর পর বশয়োয়দযাক্তারা বেয়জয়দর উয়দযায়গ  যাপর্টি কজোয়রটর ববসয়ে 

ববদুযৎ উৎপাদে শুরু  য়রে। তয়ব এর আয়গ কিয় ও বড় বড় বশে ারখ্াো  যাপর্টি পাওোয়রর োেযয়ে িলয়ছ। ওই সেে অে য়োদে পাওো  যাপর্টি 

পাওোর প্লায়ন্টর সংখ্যা ২২শ’। এরা ছের্ট ববতরর্ ক াম্পাবের  াছ কিয়  গযাস পায়চ্ছ। 

 

বততায়সর এ  শীষি  েি তি া জাোে, বশয়ে গযাস সংয়র্াগ বন্ধ  য়র কদোর পরও সর ার োোবর কিয়  বড় বশে ারখ্াোগুয়লায়   যাপর্টি পাওোয়র 

উৎসাবিত  য়র আসবছল। এ  ারয়র্  যাপর্টি পাওোর প্লায়ন্ট গযাস সংয়র্াগ কদোর জেয অয়েয় ই ববতরর্ ক াম্পাবেগুয়লায়ত আয়বদে  য়রে। বতি োয়ে 

সারা কদয়শ ১৫শ’র কববশ বশয়ে গযাস সংয়র্ায়গর আয়বদে জো আয়ছ। এর েয়েয  যাপর্টয়ির সংখ্যাই ৭শ’। 

 

বততাস গযাস বিবিববউশে ক াম্পাবে বলবেয়টয়ির বযবস্থাপো পবরিাল  প্রয় ৌশলী েীর েবশউর রিোে র্ গান্তরয়  বয়লে, দীর্িবদে েয়র বশে ারখ্াোে গযাস 

সংয়র্াগ বন্ধ আয়ছ। তয়ব সর ায়রর ববয়শষ  বের্টর অে য়োদে বেয়ে অয়েয়  বশয়ে গযাস সংয়র্াগ বেয়ে ববদুযৎ উৎপাদে  য়র বশে ারখ্াো িালায়চ্ছে। 

বতি োয়ে বততায়সর আওতাে প্রাে িাজার খ্ায়ে   যাপর্টি পাওোর রয়েয়ছ। ৩শ’ কিয়  সায়ড় ৩শ’ বেবলেে র্েফ ট গযাস লাগয়ছ এসব  যাপর্টি 

পাওোয়র। আরও ৩-৪শ’  যাপর্টি পাওোয়রর আয়বদে বততায়সর ববয়বিোেীে আয়ছ। বতবে বয়লে, েত ে  য়র সংয়র্াগ িাল  িয়ল  ারখ্াোগুয়লা িাল  

 রা সম্ভব িয়ব। 
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ঢা া কিম্বার অব  োয়সির এ   েি তি া বয়লে, অিিনেবত  উন্নেয়ের স্বায়িি বশেপ্রবতষ্ঠায়ে োেসম্মত ও বেরববচ্ছন্ন ববদুযৎ প্রয়োজে। এ োত্র  যাপর্টি 

কিয় ই বেরববচ্ছন্ন ববদুযৎ পাওোর স য়র্াগ আয়ছ। এ অবস্থাে  যাপর্টয়ি গযাস সংয়র্াগ উম ক্ত  রায়  বতবে স্বাগত জাোে। 

 

৬ বছর েয়র বশে কক্ষয়ত্র েত ে গযাস সংয়র্াগ বন্ধ িা াে েত ে বশে ারখ্াো িাল  িেবে। এয়ত বশোেে ও বববেয়োগ বাোগ্রস্ত িয়চ্ছ। আটয়  কগয়ছ অয়ে  

উয়দযাক্তার বববেয়োগ। ঋর্ বেয়ে গড়া বশেপ্রবতষ্ঠাে িাল   রয়ত ো পারাে তায়দর এখ্ে  াবিল দশা। সয়বিাপবর জেসংখ্যা বাড়য়লও েত ে  েিসংস্থাে সতবষ্ট 

িয়চ্ছ ো। তয়ব বশয়ে অগ্রাবে ার বিবত্তয়ত গযাস সংয়র্াগ এবং কলাি বরাদ্দ কদোর জেয প্রোেেন্ত্রীর জ্বালাবে উপয়দষ্টা কতৌবফ -ই-ইলািী কিৌে রীর কেতত য়ে 

২০১১ সায়লর োয়িি  ৬ সদয়সযর উচ্চপর্িায়ের এ র্ট  বের্ট  রা িে। 

 

কপয়রাবাংলা সূয়ত্র জাো কগয়ছ, এবপ্রয়ল ববয়দশ কিয়  ২৫০ বেবলেে এলএেবজ আেদাবে  রা িয়ব। এই গযাস তরলী রয়র্র পর সরাসবর জাতীে বগ্রয়ি র্ ক্ত 

িয়ব। ইবতেয়েয এ সংক্রান্ত সব েরয়ের  েি াে সম্পন্ন  য়রয়ছ সর ার। কপয়রাবাংলার কিোরেযাে আব ল েেস র কো. ফয়েজউোির কেতত য়ে এ র্ট 

উচ্চপর্িায়ের র্টে আেদাবে ত ত এলএেবজ র্ায়ত এবপ্রয়লর েয়েয জাতীে বগ্রয়ি র্ ক্ত  রা র্াে কস জেয বদেরাত  াজ  য়র র্ায়চ্ছ। এ ই সয়ে ২৫০ বেবলেে 

র্েফ ট গযাস ক ািাে ক াে গ্রািয় র  ায়ছ র্ায়ব, তারও তাবল া িূড়ান্ত  রা িয়েয়ছ। 

 

সূত্র বলয়ছ, এলএেবজ এয়ল প্রািবে িায়ব িট্টগ্রায়ের ৩শ’র কববশ বশে ারখ্াোে গযাস সংয়র্াগ কদো িয়ব। এসব বশে ারখ্াোে ২০ কিয়  ২৫ বেবলেে 

র্েফ ট গযাস লাগয়ব। এ ছাড়া িট্টগ্রায়ের  র্িফ লী পার্টি লাইজার, কর্াড়াশাল সার  ারখ্াো, বশ লবািা, রাউজােসি কদয়শর বববিন্ন স্থায়ে অববস্থত কবশ 

 য়ে র্ট ববদুযৎ উৎপাদে ক য়ন্দ্র বাব  গযাস সরবরাি  রা িয়ব। 

https://www.jugantor.com/todays-paper/first-

page/24120/%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D

%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87-

%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%AD

-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87

-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8-

%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97 

 

 
 

https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/24120/%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%AD-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/24120/%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%AD-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/24120/%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%AD-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/24120/%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%AD-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/24120/%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%AD-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/24120/%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%AD-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/24120/%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%AD-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/24120/%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%AD-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97

