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Capital Market 
 

Stocks slip into red amid low turnover 
Stock markets took a pause on Wednesday after recent sharp gains, as cautious investor booked 

marginal profit on sector-wise issues. 

 

Market insiders said the stocks slipped into the red after four sessions as risk-averse investor sector-wise 

stocks while many of them followed cautious mood, taking turnover below Tk 5.0 billion-mark again. 

 

 

  

The market was in a positive territory for a brief period, but rest of the session fell gradually, finally 

ended more than 6.0 points. 

 

DSEX, the benchmark index of the Dhaka Stock Exchange (DSE), went down by 6.03 points or 0.09 per 

cent to settle at 6,200.68. 

 

The DSE Shariah Index (DSES) also fell 2.13 points or 0.15 per cent to settle at 1,431. 

 

However, the DS30 index, comprising blue chips, advanced 1.51 points or 0.06 per cent to finish at 

2,304. 

 

The market activities fell and the total turnover amounting to Tk 4.24 billion, which was nearly 25 per 

cent lower than the previous day’s turnover of Tk 4.24 billion. 

 

The losers took a modest lead over the gainers as out of 333 issues traded, 171 closed lower, 111 higher 

and 51 issues remained unchanged on the DSE trading floor. 

 

Square Pharmaceuticals topped the day’s turnover chart for the fifth day in a row with shares worth Tk 

274 million changing hands, followed by Grameenphone, Beximco Pharmaceuticals, BBS Cables and 

Olympic Industries. 
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Alif Industries was the day’s best performer, posting a gain of 4.67 per cent while Aziz Pipes was the 

day’s worst loser, plunging by 3.11 per cent. 

 

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

CAPSI–losing more than 32 points to finish at 19,125. 

 

The Selective Categories Index—CSCX–also lost 19 points to settle at 11,549. 

 

Losers beat gainers as 91 issues closed lower, 61 lower and 40 issues remained unchanged on the CSE. 

 

The port city bourse traded 3.48 million shares and mutual fund units worth more than Tk 216 million in 

turnover. 

https://thefinancialexpress.com.bd/stock/bangladesh/stocks-slip-into-red-amid-low-turnover-

1520417332 

ডিএসইর ক ৌশলগত ডিডিয় ো োরী পর্যোয়লোচিো  ডিটি সি  কপল ১৫ িোচয  পর্যন্ত 

ঢো ো স্ট  এক্সয়চঞ্জ (ডিএসই) ক ৌশলগত ডিডিয় োগ োরীর প্রস্তোি পর্যোয়লোচিো  ডিটির সি  িোড়োয়িো হয় য়ে। আগোিী ১৫ িোচয , িৃহস্পডতিোর পর্যন্ত এ সি  

িোড়োয়িো হয় য়ে। 

 

ডিএসইডস সূয়ে এ তথ্য জোিো কগয়ে। 

 

এ ডিষয়  সংস্থোটির ডিিযোহী পডরচোল  ও িুখপোে কিো. সোইফুর রহিোি অথ্যসূচ য়  িয়লি, ক ৌশলগত ডিডিয় োগ োরী সংক্রোন্ত ইসুযয়ত গঠিত  ডিটির কি োদ 

িোড়োয়িো হয় য়ে।  ডিটির আয়িদয়ির কপ্রডিয়ত এ সি  িোড়োয়িো হয় য়ে। 

 

এর আয়গ ক ৌশলগত ডিডিয় োগ োরী ইসুযয়ত ডিএসইর পডরচোলিো পষযয়দর কিও ো ডসদ্ধোয়ন্তর প্রস্তোি গত ২২ কফব্রু োডর ডিএসইডসয়ত জিো কদও ো হ । ওই 

ডদি ডিএসইডস এই প্রস্তোি র্োচোই-িোেোই  রোর জিয চোর সদয়সযর  ডিটি গঠি  রো হ ।  ডিটিয়ত ১০  োর্যডদিয়সর িয়যয প্রডতয়িদি জিো কদও োর জিয 

ডিয়দয শ কদ   ডিশি। 

 

গঠিত  ডিটি ড েু ডিষয়  পডরস্কোর হও োর জিয গত ২৮ কফব্রু োডর িুযিোর  ডিএসইর কদও ো প্রস্তোয়ির ওপর কিশ ড েু ডিষয়  িযোখযো কচয়  ডচঠি ইসুয 

 য়রডেল পুুঁডজিোজোর ডি ন্ত্র  সংস্থো িোংলোয়দশ ডসড উডরটিজ অযোন্ড এক্সয়চঞ্জ  ডিশি (ডিএসইডস)। এই ডচঠির িযোখযো কদও োর জিয পষযদ সভো িোয়  

ডিএসই। পয়র ৪ িোচয  করোিিোর ডিএসইডসয়  জিোি পোঠো  ডিএসই  তৃয পি। 

https://thefinancialexpress.com.bd/stock/bangladesh/stocks-slip-into-red-amid-low-turnover-1520417332
https://thefinancialexpress.com.bd/stock/bangladesh/stocks-slip-into-red-amid-low-turnover-1520417332
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ডিএসইডসর ডচঠিয়ত িলো হয় য়ে, সোংহোই স্ট  এক্সয়চঞ্জ এিং কসিয়জি স্ট  এক্সয়চঞ্জয়  ডিয়  গঠিত  িয়সোটিয  োি ডিএসইর কশ োর ২২ টো ো দয়র ড িয়ত 

কচয় য়ে। এ ই সয়ে ড েু কট ডি যোল সোয়পোয়টয র  থ্ো িয়লয়ে। ডিএসইর ভোষয অিুর্ো ী এই টো োর পডরিোণ হয়ি ৩০০ ক োটি টো ো। এর ডিরয়পি 

িূলযো ি কিই। এেোড়োও চীয়ির ডিডিয় োয়গর প্রস্তোয়ি ড েু শতয  জুয়ড় কদও ো হয় য়ে। 

 

শতয গুয়লো হয়লো- প্রথ্িত এই চুডিটি হয়ত হয়ি রু্িরোয়জযর আইি অিুর্ো ী। ডিতী ত, এ ডিষয়  ক োয়িো ডিয়ভদ কদখো ডদয়ল তোর সিোযোয়ির জিয লন্ডয়ির 

আরডিয়েশি অিুর্ো ী হয়ত হয়ি। তৃতী ত, ডিএসইর আটিয য় ল পডরিতয ি  য়র ড েু ডিষ  রু্ি  রয়ত হয়ি। রু্ি  রো ডিষ  পডরিতয ি  রয়ত হয়ল 

ডিএসইর িোডষয  সোযোরণ সভো  (এডজএি) পোশ  রোর পূয়িয তোয়দর অিুয়িোদি ডিয়ত হয়ি। 

 

ডিষ গুয়লোর িয়যয অিযতি হয়লো- কর্ ক োয়িো িতুি কশ োর ইসুয, পডরচোল য়দর সংখযো পডরিতয ি, িতুি ক োয়িো ক ৌশলগত ডিডিয় োগ োরী অন্তয ভুডি, কর্ 

ক োয়িো ইিয়টয়ল চুয োল প্রপোটিয  কর্িি (সফটও যোর, পযোয়টন্ট ও অিযোিয কট িলডজ ইতযোডদ), ডিএসইর আইডপও সংক্রোন্ত কর্ ক োি ইসুয (কশ োয়রর 

িূলয, স্পন্সর ডিযযোরণ, অিয়লখ  ডিয় োগ, প্রসয়পক্টোস অিুয়িোদি এিং ইসুয িূলয ডিযযোরণ ইতযোডদ), ১৫ শতোংয়শর অডয  কর্ ক োি স্থো ী সম্পয়দর ডিষয়  

ডসদ্ধোন্ত গ্রহণ, এ   িো কর্ৌথ্ভোয়ি ১০ ক োটি টো োর অডয  ঋণ গ্রহণ  রয়ল, কর্ ক োয়িো যরয়ণর উয়েখয়র্োগয চুডি র্োর িূলয এ  ভোয়ি িো কর্ৌথ্ভোয়ি ১০ 

ক োটি টো োর কিডশ, কর্ ক োয়িো যরয়ণর ডিডিয় োগ র্োর িূলয এ  ভোয়ি িো কর্ৌথ্ভোয়ি ১০ ক োটি টো োর কিডশ, অিয কর্ ক োি ইসুয কর্টি ক ৌশলগত 

ডিডিয় োগ োরীর সয়ে জডড়ত, ডিএসইর আটিয য় য়ল ১৩৫ িং যোরো  রয় য়ে কর্ ক োি কশ োরযোরী র্োর িূযিতি দশডি  ২৫ শতোংশ কশ োর আয়ে তোর সয়ে 

ক োি চুডি  রয়ত পোরয়ি িো, আটিয য় য়ল র্োই থ্োকু  চীিো  িয়সোটিয  োি তোর ইচ্ছোিত পডরচোল  ডিয় োগ ডদয়ত পোরয়ি এিং কসয়টলয়িন্ট গ্রোয়ন্টি ফোন্ড 

 িট্রিডিউশি িোদ ডদয়ত হয়ি অথ্িো স্থডগত  রয়ত হয়ি। 

 

এর আয়গ গত ১৯ কফব্রু োডর দুইটি প্রস্তোি পর্যোয়লোচিো  য়র সোংহোই স্ট  এক্সয়চঞ্জ এিং কসিয়জি স্ট  এক্সয়চঞ্জয়  ডিয়  গঠিত  িয়সোটিয  োিয়  

ক ৌশলগত ডিডিয় োগ োরী ডহয়সয়ি কিয়ে কি । এর আয়গ ১০ কফব্রু োডর পডরচোলিো পষযয়দর সভো  সোংহোই স্ট  এক্সয়চঞ্জ এিং কসিয়জি স্ট  এক্সয়চঞ্জয়  

ক ৌশলগত ডিডিয় োগ োরী ডহয়সয়ি পোটয িোর  রয়ত এ িত কপোষণ  য়রি। তয়ি তো আর প্রস্তোি আ োয়র ডিএসইডসয়ত পোঠোয়িো হ ডি। 

 

এরপর িোিো ডদত কথ্য়  অডভয়র্োগ ওয়ঠ কর্, ডিএসইর ক ৌশলগত ডিডিয় োগ োরী ডিয়  অডি য়ির আশ্র  কিও ো হয়চ্ছ। কসখোয়ি ডি ন্ত্র  সংস্থো ডিএসইডস 

ও ভোরতী  দরদোতো প্রডতষ্ঠোি ডিএসইর ক ৌশলগত ডিডিয় োগ োরী ডিয়ত অনিডত  চোপ প্রয় োগ  রয়ে িয়ল অডভয়র্োগ কতোয়ল েোন্সপোয়রডন্স ইন্টোরিযোশিোল 

িোংলোয়দশ (টিআইডি)। পোশোপোডশ এই চোয়পর ডিন্দো  রো হ । 

 

সোংহোই স্ট  এক্সয়চঞ্জ এিং কসিয়জি স্ট  এক্সয়চঞ্জয়  ডিয়  গঠিত  িয়সোটিয  োিটি ডিএসইর পোটয িোর হয়ত ২২ টো ো দয়র ২৫ শতোংশ কশ োর ডিয়ত 

আয়িদি  য়র।পোশোপোডশ  িয়সোটিয  োিটি ৩৭ ডিডল ি িলোয়রর প্ররু্ডিগত সহয়র্োডগতো কদও োর প্রস্তোিও কদ  ডিএসইয় । 
http://www.arthosuchak.com/archives/418690/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E
0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B0-
%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A6%97%E0%A6%A4-

http://www.arthosuchak.com/archives/418690/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A6%97%E0%A6%A4-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80/
http://www.arthosuchak.com/archives/418690/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A6%97%E0%A6%A4-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80/
http://www.arthosuchak.com/archives/418690/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A6%97%E0%A6%A4-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80/
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%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0
%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80/ 

 

 

 

 

 

STRATEGIC INVESTOR OF DSE 
Chinese party withdraws most conditions 
A Chinese consortium that got go-ahead to be a strategic investor of Dhaka Stock Exchange has 

withdrawn most of the conditions it had earlier included in its bidding. 

 

It withdrew 16 conditions and changed three more to be eligible to buy 25 percent share of the premier 

bourse, after some of the provisions collided with local laws and were found not to be fitting for other 

shareholders of the DSE. 

 

The consortium comprising the Shenzhen Stock Exchange and the Shanghai Stock Exchange made the 

changes after the Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) sought clarification about the 

conditions. One sticky provision was the price the Chinese consortium was willing to pay for per share. 

 

It had offered Tk 22 per share. Many stock brokers had thought that the price was fixed.  

 

But the DSE said the price is not fixed. If the DSE distributes any dividend it would affect the price.  

 

 

In its clarification to the BSEC, the DSE said the price adjustment is a common practice. However, the 

potential strategic investor has agreed to waive the condition. 

 

Another condition said the DSE would have to take approval from the consortium in case of winding up 

of the company, appointment of liquidator, sanction of scheme of liquidation or restructure, purchase of 

any intellectual property, valuation and offer price of share under the planned initial public offering and 

appointment of auditor. 

http://www.arthosuchak.com/archives/418690/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A6%97%E0%A6%A4-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80/
http://www.arthosuchak.com/archives/418690/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A6%97%E0%A6%A4-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80/
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The BSEC raised questions about the legal basis of the provisions, and the DSE conveyed the regulator's 

queries to the Chinese consortium. 

 

Another condition had said the DSE would have to take permission from the consortium in case of 

borrowing more than Tk 10 crore, arrangements with creditors amounting to Tk 10 crore and 

investment of more than Tk 10 crore. 

 

But the condition has been waived as well. The new threshold has been proposed at Tk 100 crore. 

 

The consortium has retreated from another condition that had been seeking to make liability of 

directors unlimited and make it mandatory to take its permission while dealing with existing or potential 

asset of the company. 

 

The consortium has also moved away from its demand to be appointed as co-chief technical officer as 

this violates the DSE's demutualisation scheme. 

 

On the issue of governing law and jurisdiction, the consortium had wanted to follow the laws of England. 

Now, it has agreed to be governed by the laws of Bangladesh, if required, the DSE said in the 

clarification. 

 

The withdrawal of the conditions raised question as it is being done after the opening of the bid, 

according to a senior official of the BSEC. 

 

KAM Majedur Rahman, managing director of the DSE, however, said none of these conditions in 

question violate laws. “We are following the regulators' observation so that we can find the best 

strategic investor.” 

 

BSEC officials said the consortium has agreed to withdraw or change them as many of the conditions do 

not comply with the law. 

 

Meanwhile, the four-member committee of the BSEC, set up to analyse the proposal of the Chinese 

consortium, has been given five more working days to submit its report to the regulator after the expiry 

of the previous deadline yesterday. 
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http://www.thedailystar.net/business/chinese-party-withdraws-most-conditions-1545136 

স্ট্র্যাটেজিক পােটনাটেে িনয ১ বছে সময় পপল সসএসই 
চট্টগ্রাম স্টক এক্সটচটেে (সসএসই) স্ট্র্যাটেজিক পােটনাে বা পকৌশলগত সবসনটয়াগকােীে প া োঁিাে পময়াদ 

আটো এক বছে বজৃি কটেটছ প োঁজিবািাে সনয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাটদশ সসসকউসেটেি অ্যাণ্ড এক্সটচে কসমশন 

(সবএসইসস)। 

 

CSE 

সসএসইে পকৌশলগত সবসনটয়াগকােীে সাটে চুজিে পময়াদ আগামী ৮ মাচট ২০১৯ সাল পর্ টন্ত বজৃি কো 

হটয়টছ। 

 

আি অ্ন টিত সবএসইসসে ৬৩৩তম সভায় পকাম্পাসনটেে এ বন্ড অ্ন টমাদন কো হয়। 

 

িানা র্ায়, চট্রগ্রাম স্টক এক্সটচে সলসমটেটেে এক বছটেে িনয সময় বজৃিে আটবদটনে পেসিটত 

এক্সটচটেস সেসমউচুযয়ালাইটিশন আইন অ্ন র্ায়ী ২০১৩ এে ১৪ (১) ধাোয় েদত্ত িমতা বটল সসএসইে 

পকৌশলগত সবসনটয়াগকােীে সাটে চুজিে পময়াদ আগামী ৮ মাচট ২০১৯ সাল পর্ টন্ত বজৃি কো হটয়টছ। 

http://www.arthosuchak.com/archives/418677/%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%8B-%E0%A7%A7-

%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0-

%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%B2%E0%A7%8B-

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

%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F/ 

 

িাসহন স্পিসনংটয়ে োইে পশয়াে অ্ন টমাদন 
িাসহন স্পিসনং সলসমটেটেে োইে পশয়াে অ্ন টমাদন সদটয়টছ সনয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাটদশ সসসকউসেটেি 

অ্যাণ্ড এক্সটচে কসমশন (সবএসইসস)। আি ব ধবাে কসমশন সভায় এই অ্ন টমাদন পদওয়া হয়। সবএসইসস 

সূটে এ তেয িানা পগটছ। 

 

 

 

সবএসইসস’ে তেয অ্ন র্ায়ী, পকাম্পাসনটে ১ টে সাধােণ পশয়াটেে সবপেীটত ১ টে োইে পশয়াে অ্ে টাৎ ১:১ 

অ্ন পাটত ইস য কেটত পােটব। ৯ পকাটে ৮৫ লা  ৫২ হািাে ৭০০ টে সাধােণ পশয়াে ১০ োকা পেস 

ভযাল টত বািাটে ছাড়াে অ্ন টমাদন পপটয়টছ। 

 

http://www.thedailystar.net/business/chinese-party-withdraws-most-conditions-1545136
http://www.arthosuchak.com/archives/418677/%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%8B-%E0%A7%A7-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F/
http://www.arthosuchak.com/archives/418677/%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%8B-%E0%A7%A7-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F/
http://www.arthosuchak.com/archives/418677/%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%8B-%E0%A7%A7-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F/
http://www.arthosuchak.com/archives/418677/%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%8B-%E0%A7%A7-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F/
http://www.arthosuchak.com/archives/418677/%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%8B-%E0%A7%A7-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F/
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িানা র্ায়, ৯৮ পকাটে ৫৫ লা  ২৭ হািাে োকা বািাে পেটক উটত্তালন কটে বযবসা সম্প্রসােণ, চলসত 

মূলধন এবং আংসশক ঋণ েসেটশাধ কেটব। 

 

োইেস পশয়াে েক টমন্ট (৩০ ি ন,২০১৭) পকাম্পাসনটেে পশয়াে েসত আয় ১ োকা ৩৯ পয়সা এবং পশয়াে 

েসত সম্পদ মূলয ১৪ োকা শনূয ৭ পয়সা। 

 

উটে , উি োইেস পশয়াে ইস যে ইস য মযাটনিাে সহটসটব কাি কেটছ জিএসসপ ইনটভস্টটমন্টস সলসমটেে 

এবং এমটেসব কযাসপোল সলসমটেে। 

http://www.arthosuchak.com/archives/418642/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0

%A6%A8-

%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%82%E0%A7%9F

%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%9F-

%E0%A6%B6%E0%A7%87/ 

সাউেইস্ট বযাংটকে ৫০০ পকাটে োকাে বন্ড অ্ন টমাদন 
প োঁজিবািাটে তাসলকাভুি পকাম্পাসন সাউে ইস্ট বযাংক সলসমটেটেে ৫০০ পকাটে োকাে বন্ড অ্ন টমাদন 

সদটয়টছ প োঁজিবািাে সনয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাটদশ সসসকউসেটেি অ্যাণ্ড এক্সটচে কসমশন (সবএসইসস)। 

 

আি ব ধবাে সবএসইসসে কসমশন সভায় এই অ্ন টমাদন পদওয়া হয়। 

 

southeast bank 

সবএসইসস সূটে এ তেয িানা পগটছ। 

 

সূে িানায়,বন্ডটেে ববসশষ্ট্য হটে- নন কনভােটেবল, সম্পূণ ট অ্বসায়নটর্াগয, সাব-অ্সেটটনটেে বন্ড। এ 

বটন্ডে পময়াদ হটব সাত বছে। 

 

বন্ডটে শুধ মাে বযাংক,স্থানীয় আসে টক েসতিান, সবমা পকাম্পাসন, কেটপাটেে বসে, সমউচুযয়াল োন্ড এবং 

অ্নযানয পর্াগয সবসনটয়াগকােী সকনটত পােটব। বন্ডটে োইটভে পেসটমটন্টে মাধযটম পকনা র্াটব। 

 

এই বন্ড ইস যে মাধযটম বযাংকটে োয়াে েু কযাসপোটলে শতট পূেণ কেটব। বন্ডটেে অ্সভসহত মূলয ১০ লা  

োকা। 

 

এই বটন্ডে ট্রাসস্ট সহটসটব দাসয়ত্ব পালন কেটছ গ্রীন পেল্টা ইন্স্ যটেন্স্ পকাম্পাসন সলসমটেে। 

http://www.arthosuchak.com/archives/418642/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%82%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%9F-%E0%A6%B6%E0%A7%87/
http://www.arthosuchak.com/archives/418642/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%82%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%9F-%E0%A6%B6%E0%A7%87/
http://www.arthosuchak.com/archives/418642/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%82%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%9F-%E0%A6%B6%E0%A7%87/
http://www.arthosuchak.com/archives/418642/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%82%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%9F-%E0%A6%B6%E0%A7%87/
http://www.arthosuchak.com/archives/418642/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%82%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%9F-%E0%A6%B6%E0%A7%87/
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http://www.arthosuchak.com/archives/418654/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A6%A5%E0

%A6%87%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F-

%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%A7%AB%E0%A7%A6%E0%A7%A6-%E0%A6%95%E0%A7%8B/ 

Economy 
Jute production witnessed 8.0pc rise in 2017 

Jute production witnessed 8 per cent increase in 2017 comparing previous year, said State Minister for 

Textiles and Jute Mirza Azam 

 

The state minister informed that farmers produced 9.2 million bales of jute in 2017 while it was 5 million 

bales in 2016. 

 

The jute sector is currently producing 240 types of jute products, Mirza Azam said on Wednesday. 

 

 

  

The junior minister came up with the information while addressing a seminar at the Dhaka Chamber of 

Commerce & Industry (DCCI) auditorium on Wednesday. 

 

The DCCI organised the seminar, titled  'Diversification of jute for the development of jute industry' in 

collaboration with Ministry of Textiles and Jute. 

 

State Minister said that about 40 million people in Bangladesh are directly or indirectly involved with 

jute sector. 

 

He called upon the entrepreneurs to make jute bags at a competitive price so that people could willingly 

use jute bags instead of polythene bag. 

 

DCCI President Abul Kasem Khan, in his welcome address urged for a 'Jute Pulp Paper Act' soon. 

 

According to UNB, he also informed that the world market for jute bags will reach US$2.6 billion by 

2022. Bangladesh can use this opportunity. 

http://www.arthosuchak.com/archives/418654/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A6%A5%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F-%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%A7%AB%E0%A7%A6%E0%A7%A6-%E0%A6%95%E0%A7%8B/
http://www.arthosuchak.com/archives/418654/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A6%A5%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F-%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%A7%AB%E0%A7%A6%E0%A7%A6-%E0%A6%95%E0%A7%8B/
http://www.arthosuchak.com/archives/418654/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A6%A5%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F-%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%A7%AB%E0%A7%A6%E0%A7%A6-%E0%A6%95%E0%A7%8B/
http://www.arthosuchak.com/archives/418654/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A6%A5%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F-%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%A7%AB%E0%A7%A6%E0%A7%A6-%E0%A6%95%E0%A7%8B/
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Dr. Hossain Zillur Rahman, a former Adviser to the Caretaker Government and Executive Chairman of 

Power and Participation Research Centre (PPRC), described jute sector as the new growth driver of our 

economy where jute is not only about past glory but also a golden future. 

 

Dr. Md. Abul Kalam Azad, Director, Jute Research Institute, Director General of Jute Department 

Shamsul Alam, Secretary of Bangladesh Jute Association, among others, took part in the open discussion 

session. 

https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/jute-production-witnessed-80pc-rise-in-2017-

1520437569 

সশিায় সবটচটয় সপসছটয় সশিামন্ত্রীে সবভাগ 
দ ই বছে আটগ উচ্চ মাধযসমক পশষ কটেই ইংলযাটন্ড পাসড় িমান সসটলটেে সবশ্বনাে উপটিলাে আবদ ল 

আসলম। পড়াটল াে িনয নয়, সসটলটেে এ তরুটণে র্াো কাটিে সন্ধাটন। 

 

হাওড়টবটষ্ট্ত স নামগটেে ধম টপাশাে েসহমা আিাে পদটশই আটছন। তব  মাধযসমটকে পে আে এটগায়সন 

তাে পড়াটল া। তাছাড়া েসহমাে বাসড়ে কাছাকাসছ পকাটনা কটলিও পনই। এ সমসযাে পাশাপাসশ দাসেদ্র্য 

আে সনোপত্তাহীনতাও সশিা পেটক সপসছটয় সদটয়টছ তাটক। 

 

আবদ ল আলীম উচ্চ মাধযসমক ও েসহমা আিাে মাধযসমটকে গজণ্ড পপটোটলও অ্টনটক তাও পােটছ না। 

োেসমটকে পেই পেটম র্াটে তাটদে সশিার্াো। সেকাটেে পসেসং যানও বলটছ, োেসমক-পেবতী 

মাধযসমক, উচ্চ মাধযসমক ও উচ্চসশিা— সব টস্তটেই পদটশে আে সবভাটগে পচটয় সপসছটয় সসটলে। র্সদও 

পদটশে সশিা সবস্তাটেে দাসয়ত্ব র্াে হাটত, পসই সশিামন্ত্রী এ সবভাটগেই মান ষ। ২০০৯ সাল পেটক োনা এ 

মন্ত্রণালয় সামলাটেন সসটলটেে সবয়ানীবািাটেে ন রুল ইসলাম নাসহদ। 

 

বাংলাটদশ পসেসং যান ব যটোে (সবসবএস) সব টটশষ তেযমটত, মাধযসমক সশিা েটয়টছ পদটশে পমাে ২২ 

শতাংশ মান টষে। অ্েচ সসটলে সবভাটগ এ হাে মাে ১৯ শতাংশ। মাধযসমক পর্ টন্ত সশিায় সবটচটয় এসগটয় 

  লনা। সবভাগটেে ২৪ দশসমক ৯ শতাংশ মান টষে মাধযসমক পর্ টন্ত সশিা েটয়টছ। অ্নয সবভাগগুটলাে মটধয 

েংপ টে এ হাে ২০ দশসমক ৭, বসেশাটল ২২ দশসমক ৯, চট্টগ্রাটম ২৩ দশসমক ৩ এবং ঢাকা ও োিশাহীটত 

এ হাে ২১ দশসমক ৫ শতাংশ কটে। 

 

মাধযসমটকে পটেে স্তে উচ্চ মাধযসমটকে পিটেও সবটচটয় দ ব টল অ্বস্থাটন সসটলে। সবভাগটেে মাে ৯ 

দশসমক ৮ শতাংশ মান টষে এ স্তটেে সশিা েটয়টছ। র্সদও িাতীয়ভাটব এ হাে ১২ দশসমক ৭ শতাংশ। 

সবভাগওয়াসে উচ্চ মাধযসমক স্তটেে সশিা সম্পটেে হাে বসেশাটল ১৪ দশসমক ৫, চট্টগ্রাটম ১২ দশসমক ৬, 

ঢাকায় ১৩ দশসমক ৪,   লনায় ১৩, োিশাহীটত ১২ দশসমক ৩ ও েংপ টে ১১ দশসমক ৬ শতাংশ। 

https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/jute-production-witnessed-80pc-rise-in-2017-1520437569
https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/jute-production-witnessed-80pc-rise-in-2017-1520437569
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সশিায় সসটলে সবভাটগে মান টষে সপসছটয় পড়াে একাসধক কােণ োকটলও সবটদশম  ী েবণতাটকই 

এটিটে বড় কটে পদ টছন সসটলে শাহিালাল সবজ্ঞান ও ের্ জি সবশ্বসবদযালটয়ে অ্ে টনীসত সবভাটগে েধান 

অ্ধযাপক ে. বসয়দ হাসান জ্জামান। সতসন বটলন, এ টনা এ ানকাে পবসশে ভাগ তরুটণে স্বপ্ন পকাটনা 

েকটম সবটদটশ র্াওয়া, সবটশষত ইংলযাটন্ড। েটল পল াপাড়া পশষ না কটেই তাো সবটদটশ পাসড় সদটে। এ 

কােটণ সসটলে সবভাটগ োেসমক-পেবতী সশিাে স্তেগুটলায় অ্ংশগ্রহণ তুলনামূলক কম। 

 

উচ্চসশিায়ও পদটশে অ্নয সব সবভাটগে পচটয় সপসছটয় আটছ সসটলে। এ সবভাটগে মাে ১ দশসমক ৭ 

শতাংশ মান ষ উচ্চ সশিা সনটে। র্সদও স্নাতক ও স্নাতটকাত্তে সমসলটয় উচ্চসশিা আটছ পদটশে পমাে ৩ 

দশসমক ৪ শতাংশ মান টষে। উচ্চসশিায় সবটচটয় এসগটয় ঢাকা সবভাগ। এ সবভাটগে পমাে িনসং যাে ৪ 

দশসমক ৪ শতাংশ উচ্চসশিায় সশসিত। অ্নযানয সবভাটগে মটধয বসেশাটল এ হাে ৩ দশসমক ৪,   লনায় ৩ 

দশসমক ৩, োিশাহীটত ৩ দশসমক ৪, েংপ টে ৩ ও চট্টগ্রাটম ২ দশসমক ৫ শতাংশ। অ্ে টাত্ উচ্চসশিায় 

সসটলটেে পেই  াোপ অ্বস্থায় আটছ চট্টগ্রাম সবভাগ। 

 

সসটলটে উচ্চসশিা েসতিাটনে অ্েতুলতাটক এে অ্নযতম কােণ বটল মটন কটেন সসটলে এমসস কটলটিে 

অ্ধযি অ্ধযাপক ে. সনতাই চন্দ্র চন্দ। সতসন বটলন, সসটলটে উচ্চসশিা েসতিাটনে সংকে েটয়টছ। এ াটন 

শাহিালাল সবশ্বসবদযালয় ও কৃসষ সবশ্বসবদযালয় োকটলও দ টেই সবটশষাসয়ত েসতিান। সবাই পস াটন পড়াে 

স টর্াগ পায় না। অ্নযানয সবভাটগে তুলনায় এ াটন কটলটিে সং যাও কম। আবাে পিলা-উপটিলা 

পর্ টাটয়ে কটলিগুটলায়ও উচ্চসশিাে স টর্াগ পতমন পনই। 

 

সশিা মন্ত্রণালটয়ে সব টটশষ তেয অ্ন র্ায়ী, সেকাসে-পবসেকাসে সমসলটয় সসটলে সবভাটগ কটলি েটয়টছ মাে 

১৫৭টে। র্সদও ঢাকা সবভাটগ এ সং যা ৮৭৩। অ্নযানয সবভাটগে মটধয চট্টগ্রাম সবভাটগ কটলি েটয়টছ 

৪৫২টে, োিশাহীটত ৫৬২,   লনায় ৪৫৭, েংপ টে ৪৩৫ ও বসেশাটল ২৬০টে। উচ্চসশিা েসতিাটনে 

সং যায়ও অ্টনক সপসছটয় আটছ োয় এক পকাটে িনসং যা অ্ধ যসষত সবভাগটে। সসটলে সবভাটগ সেকাসে 

সবশ্বসবদযালয় েটয়টছ দ টে। পবসেকাসে উটদযাটগ গটড় উটেটছ আটো পাোঁচটে সবশ্বসবদযালয়। 

 

সশিা েসতিাটনে স্বল্পতাে পাশাপাসশ হাওটড়ে কােটণ সসটলটেে পবশসকছু এলাকায় মান টষে অ্ে টননসতক 

বদনয েটয়টছ বটল িানান ঢাকা সবশ্বসবদযালটয়ে ইটমসেোস অ্ধযাপক সসোি ল ইসলাম পচৌধ েী। এ কােটণ 

সসটলে সবভাটগে মান টষে োেসমক-পেবতী সশিায় অ্ংশগ্রহণ কম িাসনটয় সতসন বটলন, চা বাগাটনে 

শ্রসমকটদেও আসে টক সেলতা পনই। এসব মান টষে অ্ে টননসতক অ্বস্থান সশিা গ্রহটণে পিটে অ্ন্তোয় 

সহটসটব কাি কেটছ। আে সসটলে অ্ঞ্চটল সেল মান টষে মটধয সবটদশম  ী েবণতা েটয়টছ। তাটদে পিটে 

উচ্চসশিা গ্রহটণ আগ্রটহে ঘােসত লি কো র্ায়। 

 

চােটে পিলা সনটয় গটেত সসটলে সবভাটগে িনসং যা ৯৮ লাট ে পবসশ। এ িনসং যাে ২৭ দশসমক ১ 

শতাংশ ক নই সবদযালয়ম  ী হয়সন। অ্ে টাত্ এটিটেও অ্নযতম শীষ ট অ্বস্থাটন েটয়টছ সসটলে। সবদযালটয় 
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র্ায়সন, এমন িনসং যাে সবটবচনায় শীষ ট অ্বস্থান োিশাহীে। সবভাগটেটত ক নই সবদযালটয় র্ায়সন, এমন 

মান টষে হাে ২৮ দশসমক ৪ শতাংশ। 

 

পকাটনা সবভাগ সশিায় সপসছটয় োকটল কীভাটগ তাটদে এসগটয় পনয়া র্ায়, র্াচাই-বাছাই কটে পস বযাপাটে 

স পাসেশ কো হটব বটল িানান িাতীয় সংসটদে সশিা মন্ত্রণালয় সম্পসকটত স্থায়ী কসমটেে সভাপসত পমা. 

আেছারুল আমীন। বসণক বাতটাটক সতসন বটলন, সশিা সবাে িনয সমান অ্সধকাে। পকাটনা উপটিলা, 

পিলা বা সবভাটগে মান ষ সপসছটয় োকটল র্াচাই-বাছাই কটে তা দেূ কোে উটদযাগ গ্রহটণে স পাসেশ কো 

হটব। 

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

08/150478/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A7%9F-

%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-

%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-

%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%A8

%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-

%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%97/ 

Business 
িোরো ো পয়তেোর করোি কশো হয়ত পোয়র ২৮ িোচয  

িু  ডিডডং পদ্ধডতয়ত পুুঁডজিোজোয়র আসয়ত চো  পুুঁডজিোজোয়র তোডল োভুি ক োম্পোডি িোরো ো পোও োয়রর সহয়র্োগী প্রডতষ্ঠোি িোরো ো পয়তেো পোও োর 

ডলডিয়টি। এই লয়িয আগোিী ২৮ িোচয  সন্ধ্যো ৭টো  রোজযোিীর িসুন্ধ্রো  িয়ভিশ কসন্টোয়র করোি কশো অিুডষ্ঠত হয়ি। 

 

ক োম্পোডি ও ইসুয িযোয়িজোর সূয়ে জোিো কগয়ে। 

 

ক োম্পোডিটিয়  আইডপওয়ত আিয়ত ইসুয িযোয়িজোয়রর দোড ত্ব ডিয় য়ে লং োিোংলো ইিয়ভস্টয়িন্ট ডলডিয়টি। 

 

ক োম্পোডির এই করোি কশোয়ত অংশ কিয়ি িোয়চয ন্ট িযোং োসয অযোন্ড কপোটয য়ফোডলও িযোয়িজোর, অযোয়সট িযোয়িজয়িন্ট ক োম্পোডি, ডিউচুয োল ফোন্ড, স্ট  

ডিলোরস, িযোং , আডথ্য  প্রডতষ্ঠোি, িীিো ক োম্পোডি, অলটোরয়িটিভ ইিয়ভস্টয়িন্ট ফোন্ড িযোয়িজোর, অলটোরয়িটিভ ইিয়ভস্টয়িন্ট ফোন্ড, ডর গিোইজি 

কপিশি অযোন্ড প্রডভয়িন্ড ফোন্ড এিং  ডিশয়ির অিুয়িোডদত অিযোিয প্রডতষ্ঠোি। 

 

 

পুুঁডজিোজোয়র আশোর লয়িয গত িেয়রর ১৩ জুি ইসুয-িযোয়িজোর ডহয়সয়ি লং োিোংলো ইিয়ভস্টয়িন্ট ডলডিয়টয়ির সয়ে চুডি  য়র ক োম্পোডিটি। 

 

http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-08/150478/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%97/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-08/150478/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%97/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-08/150478/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%97/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-08/150478/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%97/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-08/150478/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%97/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-08/150478/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%97/
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প্রসেত, িোরো ো পয়তেো পোও োর ডলডিয়টি এ টি আইডপডপ। এই ক োম্পোডির ডিদুযৎ উৎপোদি িিতো ৫৫ দশডি  ৮৭২ কিগোও োট। সর োয়রর সয়ে এর 

১৫ িের কি োদী চুডি রয় য়ে। চট্টগ্রোয়ির পয়তেো  অিডস্থত এই প্ল্যোয়ন্ট ৮টি করোল রয় স কজিোয়রটয়রর িোযযয়ি ডিদুযৎ উৎপোদি  রো হ । এই ক োম্পোডির 

৫১ শতোংশ িোডল োিো িোরো ো পোও োর ডলডিয়টয়ির। 

 

২০১১ সোয়ল প্রোইয়ভট ডলডিয়টি ক োম্পোডি ডহয়সয়ি র্োেো শুরু  য়র িোরো ো পয়তেো পোও োর ডলডিয়টি। এর ৫১ শতোংশ ইকুযইটি ডিডিয় োগ  য়রয়ে িোরো ো 

পোও োর। ২০১৪ সোয়লর ২৮ এডপ্রল ডিডপডপএল পোিডল  ডলডিয়টি ক োম্পোডি ডহয়সয়ি রূপোন্তডরত হ । 

 

৪৪০ ক োটি টো ো অথ্যো য়ি ডিডিযত ডিদুযৎ উৎপোদি ক ন্দ্রটিয়ত িোংলোয়দশ িযোংয় র আইডপডপএফ প্রয়জক্ট কসয়লর িোযযয়ি ২ ক োটি ১৯ লোখ ৭৫ হোজোর 

িলোর ডিডিয় োগ  য়রয়ে ডিশ্বিযোং । িোড  অথ্যো ি  য়র কদশী  আডথ্য  প্রডতষ্ঠোি ইউিোইয়টি  িোডসয োল িযোং , েোস্ট িযোং , কসোসযোল ইসলোিী িযোং  

এিং ইউডি ি  যোডপটোল ডলডিয়টি। 

http://www.arthosuchak.com/archives/418732/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E

0%A6%95%E0%A6%BE-

%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0

-%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A1-%E0%A6%B6%E0%A7%8B-%E0%A6%B9%E0%A6%A4/ 

পদটশ পোেজিে গসত সনধ টােণ হটে ৭ এমসবসপএস 
ববসশ্বক গড় গসত ১৬.৯ এমসবসপএস 

পদটশ েুজি ও সিজি ের্ জিে পসবা আটগই চাল  কটেটছ পসলটোন অ্পাটেেেো। সম্প্রসত চাল  হটয়টছ 

পোেজি পসবা। এসব পসবাে মান সনয়ন্ত্রটণ সবসধমালা বতসে কেটছ বাংলাটদশ পেসলটর্াগাটর্াগ সনয়ন্ত্রণ 

কসমশন (সবটেআেসস)।  সড়া এ সবসধমালায় পোেজি পসবাে গড় গসত সনধ টােণ কো হটয়টছ ৭ পমগাসবেস 

পাে পসটকন্ড (এমসবসপএস)। র্সদও বতটমাটন পসবাটেে ববসশ্বক গড় গসত ১৬ দশসমক ৯ এমসবসপএস। 

 

তােসবহীন পর্াগাটর্াগ বযবস্থাে সবসতৃ্সত সনটয় কাি কটে র্ িোিযসভসত্তক েসতিান ওটপন সসগনযাল। 

তাটদে েসতটবদন অ্ন র্ায়ী, বতটমাটন পোেজি ের্ জিে পসবাে ববসশ্বক গড় গসত ১৬ দশসমক ৯ 

এমসবসপএস। এসশয়াে পদশগুটলাে মটধয পাসকস্তাটন পোেজিে গসত ১৩ দশসমক ৫৬, শ্রীলংকায় ১৩ 

দশসমক ৯৫, মালটয়সশয়ায় ১৪ দশসমক ৮৩, োইলযাটন্ড ৯ দশসমক ৬ ও সময়ানমাটে ১৫ দশসমক ৫৬ 

এমসবসপএস। েসতটবশী পদশ ভােটত পোেজিে গড় গসত সবটচটয় কম, মাে ৬ দশসমক শনূয ৯ 

এমসবসপএস। তটব পসবাটে সবস্তৃসতে সবটবচনায় সবটশ্বে শীষ ট পদশগুটলাে অ্নযতম ভােত। ২০১২ সাটল চাল  

কো এ পসবাে আওতায় এটসটছ পদশটেে ৮৬ শতাংটশে পবসশ এলাকা। পোেজিে গসত সবটচটয় পবসশ 

এসশয়াে পদশ সসঙ্গাপ টে, ৪৪ দশসমক ৩১ এমসবসপএস। 

 

সিজি পেটক পোেজিটত স্পিে ৩০-৪০ শতাংশ হাটে বাড়টব না বটল িানান েসব আজিয়াোে ভাইস 

পেসসটেন্ট (কসমউসনটকশন্স্ অ্যান্ড কেটপাটেে পেসপনসসসবসলটে) ইকোম কবীে। বসণক বাতটাটক সতসন 

বটলন, স্পিে বাড়টব গুসণতক হাটে। গ্রাহক আটগ সিজিটত পর্ স্পিে পপটতন, তাে পচটয় পদড়, ২ বা ৩ গুণ 

http://www.arthosuchak.com/archives/418732/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A1-%E0%A6%B6%E0%A7%8B-%E0%A6%B9%E0%A6%A4/
http://www.arthosuchak.com/archives/418732/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A1-%E0%A6%B6%E0%A7%8B-%E0%A6%B9%E0%A6%A4/
http://www.arthosuchak.com/archives/418732/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A1-%E0%A6%B6%E0%A7%8B-%E0%A6%B9%E0%A6%A4/
http://www.arthosuchak.com/archives/418732/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A1-%E0%A6%B6%E0%A7%8B-%E0%A6%B9%E0%A6%A4/
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স্পিে পাটবন। সকন্তু পোেজিে স্পিে সনভটে কেটব গ্রাহক প টোপ সে পোেজি কভাটেটিে আওতায় 

আটছন সকনা। এে সটঙ্গ সসম ও হযান্ডটসেও পোেজি হটত হটব। 

 

পসলটোন অ্পাটেেেটদে পসবাে মান সনজিটত ২০১৪ সাটলে িান য়াসেটত অ্ন্তব টতী সনটদটশনা িাসে 

কটেসছল কসমশন। পেবতীটত েুজি ও সিজি ের্ জিে পসবা সম্প্রসােটণে পসেটেসিটত সনটদটশনাটে 

সংটশাধটনে উটদযাগ পনয়া হয়। তটব পোেজি চাল ে পে এ সনটদটশনা আবাটো সংটশাধটনে েটয়ািন পদ া 

সদটয়টছ। এ পসেটেসিটত  াতসংসিষ্ট্ পসবাদাতা েসতিানগুটলাে িনয একটে সমসিত সবসধমালা বতসেে 

সসিান্ত পনয়া হয়। এেই মটধয  সড়া সবসধমালা বতসেও কটেটছ কসমশন। সবসধমালাে আওতায় ব্রেবযান্ড 

ওয়যােটলস অ্যাকটসস (সবেসিউএ), পসলটোন অ্পাটেেে, সেক্সে পোন পসবা ও সবটেআেসসে অ্ন টমাদন 

পদয়া অ্নয পর্টকাটনা পসবাে মান পর্ টটবিণ কো হটব।  সড়া সবসধমালায় পোেজিে োো ে্রুপ টেে 

(এেটেসপ) গড় গসত সনধ টােণ কো হটয়টছ ৭ এমসবসপএস। তটব কাসেগসে ও ের্ জিে পসেবতটন, তেঙ্গ 

োপযতা ও বযবহাে, বািাটেে অ্বস্থা সবটবচনায় পেবতীটত এটে পসেবতটন কেটত পােটব সনয়ন্ত্রক সংস্থা। 

 

পোেজিে নীসতমালায় োেসমকভাটব োো স্পিে ২০ এমসবসপএস ো া হয়। এেপে অ্পাটেেেটদে 

আপসত্তে ম ট  তা বাদ পদয় সনয়ন্ত্রক সংস্থা। নীসতমালা চূড়াটন্তে আটগ শীষ ট পসলটোন অ্পাটেেেটদে েধান 

সনব টাহীটদে পদয়া এক সচটেটত বলা হয়, পোেজিে গসতও পবোঁটধ পদয়াে উদাহেণ অ্নযানয পদটশ সবেল। 

 

সবটেআেসসে পচয়ােমযান ে. শাহিাহান মাহম দ বসণক বাতটাটক বটলন, এেই মটধয পোেজি পসবাে 

লাইটসন্স্ পদয়া হটয়টছ। লাইটসন্স্ পাওয়া অ্পাটেেেো পসবাটে চাল ও কটেটছ। সনধ টাসেত সময়সূসচ অ্ন র্ায়ী 

পনেওয়াকট সবস্তাটেে বাধযবাধকতা েটয়টছ তাটদে। পাশাপাসশ পসবাটেে মান কটোেভাটব পর্ টটবিণ কেটব 

সনয়ন্ত্রক সংস্থা। আে এিনয পসবাে মানসবষয়ক সবসধমালা কো হটে। 

 

 সড়া সবসধমালা অ্ন র্ায়ী, পসলটোন অ্পাটেেেটদে পসবাে িনয চােটে মানদণ্ড সনধ টােণ কটে পদয়া 

হটয়টছ। সবেসিউএ অ্পাটেেেটদেও পসবা সদটত হটব চােটে মানদটণ্ডে সভসত্তটত। সনসদটষ্ট্ ছটক এ দ ই 

ের্ জিে পসবা সনটয় আলাদাভাটব েসতটবদন সদটত হটব। েসত মাটসে েেম ১০ সদটনে মটধয অ্পাটেেেটদে 

এ েসতটবদন িমা পদয়াে বাধযবাধকতা েটয়টছ। সনটদটশনায় উটে  কো মানদণ্ড অ্ন র্ায়ী অ্পাটেেেটদে 

পসবাে মান সনধ টাসেত হটব। এছাড়া ড্রাইভ পেটস্টে মাধযটম পসবাে মান সবষটয় আলাদা একটে েসতটবদনও 

িমা সদটত হটব পসলটোন অ্পাটেেেটদে। পসবাে সবসতৃ্সত ও কল ড্রপসহ পমাে সাতটে সবষটয় সনসদটষ্ট্ 

মানদটণ্ডে সভসত্তটত এ েসতটবদন সদটত হটব। 

 

সবসধমালায় েুজি পসবাে কল সাকটসস পেে সব টসনম্ন ৯৭, কল ড্রপ পেে সটব টাচ্চ ২ ও এসএমএস পাোটনাে 

পিটে কমসেশন পেে ৯৮ শতাংশ সনধ টােণ কো হটয়টছ। এছাড়া ড্রাইভ পেস্ট েসতটবদটনে পিটে কল 

পসেআপ সাকটসস পেে (সসএসএসআে) ৯৭ শতাংশ এবং োো ট্রান্স্োটেে পিটে সিজিে োউনসলংক ২ 

এমসবসপএস ও আপসলংক ১২৮ পকসবসপএস সনধ টােণ কো হটয়টছ। েুজিে োউনসলংক সনধ টােণ কো হটয়টছ 

১৬০ পকসবসপএস ও আপসলংক ৪০ পকসবসপএস। 
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চাে ধেটনে এলাকাে সভসত্তটত মাসসক েসতটবদন িমা সদটত হটব অ্পাটেেেটদে। সম্পূণ ট পনেওয়াটকটে 

আওতায় োকা এলাকা, সসটে কেটপাটেশন, পিলা ও উপটিলা সদে এবং উটেস ত দ ই ধেটনে এলাকাে 

বাইটে োকা অ্বসশষ্ট্ এলাকাে িনয আলাদা েসতটবদন সদটত হটব। এছাড়াও পকাটনা সনসদটষ্ট্ এলাকাে িনয 

পসবাে মান পেীিাে সনটদটশ সদটত পাটে সবটেআেসস। কসমশন চাইটল এসব েসতটবদন েকাশ কেটত 

পােটব। পসবাে মান সনজিত কেটত বযে ট েসতিাটনে সবরুটি পেসলটর্াগাটর্াগ আইন অ্ন র্ায়ী বযবস্থা পনটব 

সবটেআেসস। 

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

08/150476/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-

%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B0-

%E0%A6%97%E0%A6%A4%E0%A6%BF-

%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3

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

%E0%A6%8F%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8/ 

BTCL slashes domain reg charges 
Bangladesh Telecommunications Company Limited has reduced annual registration charges of dot 

bangla (.bangla) and dot bd (.bd) domain addresses to Tk 800 scrapping its earlier provision of taking 

unusual charge for ‘premium category names’. 

From now on, BTCL will give registration of the domain addresses on first-come first-serve basis, said a 

BTCL press release issued in this regard on Wednesday. 

It also said that anyone interested will get scope to register a domain and complete the payment 

procedure online. 

Earlier, annual registration charge for different types of premium category names were Tk 25,000, Tk 

15,000 and Tk 5,000 respectively. 

The new decision of the state-owned BTCL came following instruction from the posts, 

telecommunication and information technology minister Mustafa Jabbar. 

Jabbar, immediately after his appointment in January this year, questioned the BTCL’s unusual charging 

for any special names stating that he did not understand the process. 

Terming the dot bangla and dot bd registration process ‘complex’, he also asked BTCL to ease the 

process of registering dot bangla and dot bd domain address so that the people could get the flexibility 

that  

they received in registering dot com domain. http://www.newagebd.net/article/36260/btcl-slashes-

domain-reg-chargeshttp://www.newagebd.net/article/36260/btcl-slashes-domain-reg-charges 
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