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Capital Market 
ডিএসইতে ২০ মাতসর মতযে সর্বডিম্ন লেিতেি 

প্রযাি সূচক কতমতে ০.৯৪% 

গডে ডিরতে িা লেয়ারর্াজাতর। গেকাে ঢাকা স্টক এক্সতচতের (ডিএসই) ব্রি ইিতিক্স েূিে েেডমক ৯৪ েোাংে কতম লগতে। ডিম্নমুখী ডেে উভয় স্টক 

এক্সতচতের প্রডেটি সূচকই। ঢাকার লেয়ারর্াজাতর লকিাতর্চা ২০ মাতসর মতযে সর্বডিম্ন অর্স্থাতি লিতম এতসতে। 

 

ডর্ডিতয়াগকারীতের অাংেগ্রহণ কতম যাওয়ায় ডিএসইতে গেকাে লেিতেি লিতম আতস ২৩৬ লকাটি ৭৩ োখ ৮১ হাজার টাকায়, যা ২০১৬ সাতের ১০ 

জুোইতয়র পর সর্বডিম্ন। লকিাতর্চা কতমতে চট্টগ্রাম স্টক এক্সতচতেও (ডসএসই)। এক কাযবডের্তসর র্ের্যাতি লসখাতি লেিতেি ২৪ লকাটি লেতক ১২ লকাটি 

টাকার ঘতর লিতম এতসতে। 

 

র্াজার পযবতর্ক্ষতণ লেখা যায়, সপ্তাতহর প্রেম কাযবডের্তসর লকিাতর্চার শুরু লেতকই সূচতক ডিম্নমুখী প্রর্ণো ডর্েেমাি ডেে। দুই েিায় সূচক পেি 

োমতেও আযাঘণ্টার র্ের্যাতি আর্ার পতয়ন্ট হারাতে োতক সর্গুতো সূচক। ডেিতেতে ডিএসইতে সর্তচতয় লর্ডে কতমতে ব্রি ইিতিক্স ডিএসইএক্স। 

আতগর কাযবডের্তসর লচতয় েেডমক ৯৪ েোাংে র্া প্রায় ৫৫ পতয়ন্ট কতম ৫ হাজার ৭৭৩ েেডমক ৩৭-এ লিতম এতসতে সূচকটি। ব্লু-ডচপ সূচক ডিএস ৩০ 

আতগর ডেতির লচতয় েেডমক ৮২ েোাংে কতম ২ হাজার ১১৬ পতয়তন্ট এর্াং েডরয়া সূচক ডিএসইএস েেডমক ৬৭ েোাংে কতম ১ হাজার ৩৬৩ পতয়তন্ট 

লিতম আতস। ডিএসইতে ৫৩টির েররৃ্ডির ডর্পরীতে ডেিতেতে ের হাডরতয়তে ২৪৬টি লকাম্পাডি, ডমউচুয়াে িান্ড ও করতপাতরট র্ন্ড এর্াং অপডরর্ডেব ে ডেে 

৩১টির র্াজারের। 

 

ডসএসইতে ডেিতেতে েেডমক ৭ েোাংে কতম ১০ হাজার ৭৯০ পতয়তন্ট লিতম এতসতে ডসএসডসএক্স। চট্টগ্রাতমর ডির্বাডচে ৩০ লকাম্পাডির সূচক ডসএসই ৩০ 

আতগর ডেতির লচতয় েেডমক ৮৪ েোাংে কতম ১৬ হাজার ১৯০-এর ঘতর অর্স্থাি করতে। েেডমক ৬ েোাংতের লর্ডে কতমতে লসখািকার অিোিে 

সূচকও। ডসএসইতে ৩৭টির েররৃ্ডির ডর্পরীতে ডেিতেতে ১৬৩টি লকাম্পাডি ও ডমউচুয়াে িাতন্ডর র্াজারের আতগর ডেতির েুেিায় কতমতে। অপডরর্ডেব ে 

ডেে ২১টির ের। 

 

খােডভডিক ডচত্র পযবাতোচিায় লেখা যায়, জীর্ি র্ীমা োড়া গেকাে লকাতিা খাতের র্াজার মূেযি র্াতড়ডি। র্োাংক, ডসরাডমক, প্রতকৌেে, েেেপ্রযুডি, 

এিডর্এিআই, কাগজ-মুদ্রণ, লসর্া-আর্াসি ও ভ্রমণ-অর্কাতের মতো খােগুতোর লেয়ারের গতড় ১ েোাংতের লর্ডে কতমতে। 

 

লেিতেতি প্রাযািে ডেে যোক্রতম প্রতকৌেে, র্স্ত্র, ওেুয-রসায়ি ও র্োাংডকাং খাতের। ডিএসইর লমাট লেিতেতির ১৭ েোাংে ডেে প্রতকৌেে 

লকাম্পাডিগুতোর েখতে। এরপর র্স্ত্র ১৫ েোাংে, ওেুয রসায়ি ১৪ এর্াং র্োাংডকাং খাতের েখতে ডেে ডেতির লকিাতর্চার ১১ েোাংে। 
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ডিএসইতে লেিতেতি (টাকায়) সর্তচতয় এডগতয় ডেে যোক্রতম মুনু্ন ডসরাডমক, ডসডভও লপতরাতকডমকোে, লর্ডক্সমতকা িামবা, োংকার্াাংো ডিিোন্স, লজডমডি 

ডস িুি, ড্রাগি লসাতয়টার, মাতকব ন্টাইে র্োাংক, স্কয়ার িামবা, ওতয়স্টািব লমডরি ও িাডহ অোেুডমডিয়াম। 

 

েররৃ্ডির েীতেব উতে এতসতে এডেয়া পোডসডিক ইনু্সেতরন্স, িারইস্ট োইি, এইচআর লটক্সটাইে, হা ওতয়ে লটক্স, েসডরিা ইন্ডাডিজ, আিডেমা ইয়ািব, 

প্রগডে ইনু্সেতরন্স, উিরা ডিিোন্স, লসন্ট্রাে ইনু্সেতরন্স ও লজডমডি ডস িুি। 

 

অিেডেতক োম সর্তচতয় লর্ডে কতমতে োংকার্াাংো ডিিোন্স, জাডহি ডিডিাং, ইডর্এে িাস্টব  ডমউচুয়াে িান্ড, আইডিএেডস, ইউিাইতটি ইনু্সেতরন্স, 

ওইতমক্স ইতেকতরাি, লপডিিসুো ডচটাগাং, ইমাম র্াটি, রডহম লটক্স ও ডপ্রডময়ার ডসতমন্ট। 

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

12/150875/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A7%87-

%E0%A7%A8%E0%A7%A6-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0--

%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-

%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%8D

%E0%A6%A8-%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%A8/ 

কুইি সাউে লটক্সটাইতের লেিতেি শুরু আগামীকাে 

কাে মঙ্গের্ার লেতের উভয় স্টক এক্সতচতে কুইি সাউে লটক্সটাইে ডমেস ডেডমতটতির লেয়ার লেিতেি শুরু হতর্। লেিতেি লকাি ‘কুইিসাউে’। গে 

২৮ লিব্রুয়াডর লসন্ট্রাে ডিতপাডজটডর ডসতস্টতম লেয়ার জমা কতরতে লকাম্পাডিটি। এর আলগ লেতের উভয় স্টক এক্সতচতের পেবতেই লকাম্পাডিটির 

োডেকাভুডির প্রস্তার্ অিুতমােি হতয়তে। 

 

উতেখে, গে ৩১ জািুয়াডর প্রােডমক গণপ্রস্তাতর্র (আইডপও) েটাডর ড্র কতর র্স্ত্র খাতের লকাম্পাডিটি। এর আতগ অডভডহে মূতেে লেড় লকাটি সাযারণ লেয়ার 

ইসুের মাযেতম পুুঁডজর্াজার লেতক ১৫ লকাটি টাকার মূেযি সাংগ্রতহ গে ৭-১৫ জািুয়াডর আইডপওর চাুঁ োগ্রহণ কতর লকাম্পাডিটি। োতের আইডপওতে ৩৭ 

গুতণর লর্ডে আতর্েি জমা পতড়। 

 

প্রসঙ্গে, র্াাংোতেে ডসডকউডরটিজ অোন্ড এক্সতচে কডমেতির (ডর্এসইডস) ৬১৫েম কডমেি সভায় কুইি সাউে লটক্সটাইে ডমেতসর আইডপও অিুতমােতির 

ডসিান্ত হয়। সভা লেতে কডমেতির মুখপাত্র ও ডির্বাহী পডরচােক লমা. সাইিুর রহমাি স্বাক্ষডরে এক সাংর্াে ডর্জ্ঞডপ্ততে জািাতিা হয়, ১০ টাকা অডভডহে 

মূতেে লেয়ার লর্তচ র্াজার লেতক ১৫ লকাটি টাকা মূেযি সাংগ্রহ করতর্ প্রডেষ্ঠািটি। এ অেব োরা ওয়োরহাউজ ডিমবাণ, যন্ত্রপাডে ক্রয়, কারখািা আযুডিকায়ি 

ও র্োাংকঋণ পডরতোতয র্েয় করতর্। ডকেু অেব আইডপও প্রডক্রয়ার র্েয় ডির্বাতহ খরচ করা হতর্। লকাম্পাডিটির ইসুে র্ের্স্থাপিার োডয়তে রতয়তে আেিা 

কোডপটাে মোতিজতমন্ট ডেডমতটি। ডিরীক্ষক মাতিে হক অোন্ড লকাম্পাডি। 

 

http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-12/150875/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A7%A8%E0%A7%A6-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0--%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%A8/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-12/150875/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A7%A8%E0%A7%A6-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0--%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%A8/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-12/150875/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A7%A8%E0%A7%A6-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0--%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%A8/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-12/150875/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A7%A8%E0%A7%A6-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0--%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%A8/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-12/150875/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A7%A8%E0%A7%A6-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0--%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%A8/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-12/150875/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A7%A8%E0%A7%A6-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0--%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%A8/
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২০১৬ সাতের ৩১ ডিতসম্বর লেতে লকাম্পাডিটির লেয়ারপ্রডে ডিট সম্পেমূেে (এিএডভডপএস) োুঁ ড়ায় ১৬ টাকা ২০ পয়সা। গে পাুঁ চ র্েতর লেয়ারপ্রডে গড় 

আয় (ইডপএস) ডেে ১ টাকা ৪২ পয়সা। 

 

আইডপও প্রসতপক্টাস পযবাতোচিায় লেখা যায়, পাুঁ চ র্েতরর র্ের্যাতি কুইি সাউে লটক্সটাইতের ডর্ডক্র ও মুিািা লর্তড়তে। সর্বতেে আডেবক প্রডেতর্েি 

অিুসাতর, ২০১৬ সাতের ১ জুোই লেতক লস র্েতরর ৩১ ডিতসম্বর পযবন্ত লকাম্পাডিটির ডর্ডক্র ডেে ১৬৭ লকাটি টাকা। গ্রস মুিািা ১৬ লকাটি ৫০ োখ এর্াং 

কর-পরর্েী মুিািা ৬ লকাটি ২৪ োখ ৫০ হাজার ৯৮২ টাকা। 

 

লকাম্পাডি সূতত্র জািা লগতে, কুইি সাউে লটক্সটাইে ২০০৩ সাতে যাত্রা কতর। লকাম্পাডিটি লসাতয়টার, ডিটিাং ও উইডভাং ইন্ডাডির জিে ডর্ডভন্ন যরতির 

রডিি সুো তেডর কতর। োতের কারখািা ঢাকা ইডপতজতি। কমী সাংখো ৮৫৪। 

 

লকাম্পাডির অিুতমাডেে মূেযি ২০০ লকাটি টাকা। আইডপওর পর োতের পডরতোডযে মূেযি ১০০ লকাটি ১৫ োখ টাকায় উন্নীে হতয়তে। 

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

12/150873/%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%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%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%86%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2/ 

ICB Islamic Bank hit by fresh liquidity crisis 
It seeks new ways to pay back depositors of predecessor Oriental Bank 
ICB Islamic Bank has sought restructuring of the repayment package for depositors of its predecessor 

Oriental Bank on grounds of a liquidity crunch, Bangladesh Bank officials said. 

 

The bank still has to return Tk 444.34 crore of now-defunct Oriental Bank's clients, which it was 

supposed to do by November 2021 -- its fourth deadline from the central bank -- in phases. 

 

As per a BB instruction in November 2016, ICB Islamic was supposed to refund all clients that had 

deposits of up to Tk 20 lakh with the Oriental Bank within the next three years. 

 

Once returning those clients' funds, ICB Islamic would have to move to refunding those who had 

deposits of up to Tk 50 lakh. Their claims will have to be settled over the next one and a half years. 

http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-12/150873/%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%E0%A7%87%E0%A6%B0-%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%86%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-12/150873/%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%E0%A7%87%E0%A6%B0-%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%86%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-12/150873/%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%E0%A7%87%E0%A6%B0-%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%86%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-12/150873/%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%E0%A7%87%E0%A6%B0-%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%86%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-12/150873/%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%E0%A7%87%E0%A6%B0-%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%86%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-12/150873/%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%E0%A7%87%E0%A6%B0-%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%86%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-12/150873/%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%E0%A7%87%E0%A6%B0-%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%86%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-12/150873/%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%E0%A7%87%E0%A6%B0-%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%86%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2/
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Thus far, ICB Islamic managed to pay back only a select few clients who had deposits of up to Tk 20 lakh 

in May last year. 

 

 

The next payment second instalment was due six months later in November but the bank failed to keep 

its word, said a BB official. 

 

Subsequently, last month, ICB Islamic proposed to the central bank to convert the amount, which has 

been frozen by the BB, into a Mudarabah deposit (term deposit) for the next three years; ICB Islamic will 

pay interest to the clients every six months. 

 

Of the Tk 444.34 crore, Tk 51 crore has to be refunded to individual depositors, Tk 5.53 crore to 

institutional depositors, Tk 178.13 crore to government and semi-government institutions, Tk 190.34 

crore to banks and non-bank financial institutions and Tk 19.34 crore to the BB. 

 

ICB Islamic, which took shape from the ruins of Oriental Bank in 2008, has so far repaid Tk 1,521 crore of 

its predecessor's deposits of Tk 1,946 crore. 

 

“The frozen amount will become more profitable if the central bank accepts our plea,” said Muhammad 

Shafiq Bin Abdullah, managing director of ICB Islamic Bank. 

 

Abdullah went on to blame the baggage inherited from its antecedent for ICB Islamic's current financial 

woes. 

 

“If we had no inherited frozen fund, we would have been in the profit zone,” he said. 

 

On September 30 last year, ICB Islamic had a capital shortfall of Tk 1,485 crore and non-performing loans 

amounting to Tk 709.25 crore. 

 

The bank's origins can be traced back to 1987, when it was operating under the moniker Al-Baraka Bank. 

In 1994, it became a 'problematic bank'. 
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Then in 2004, it started functioning as a scheduled commercial bank under a new name, Oriental Bank. 

 

The BB in June 2006 dissolved the board of directors of Oriental Bank after detecting massive 

corruption. To safeguard the interest of depositors, the central bank took over its full control and 

appointed a BB executive director as the bank's administrator. 

 

In August 2007, the BB floated a tender to sell the majority of the bank's shares. 

 

Two bidders participated in the tender, with Swiss ICB Group walking away with the stake. The bank was 

renamed as ICB Islamic Bank in 2008. 

http://www.thedailystar.net/business/icb-islamic-bank-hit-fresh-liquidity-crisis-1546897 

ABNORMAL PRICE HIKE OF JUNK SHARES 
Betting, brokers behind the scene 
Kay & Que, listed on the Dhaka Stock Exchange as a Z category share, rose a staggering 293 percent in 

2017. Likewise, Dulamia Cotton Mills gained 223 percent and Savar Refractories 193 percent in the same 

year. 

 

On the other hand, the blue-chip share index, DS30, representing the stocks of the large, well-

established and financially sound companies, gained 25.32 percent. 

 

Officials of the Bangladesh Securities and Exchange Commission pointed out two factors behind the 

unusual rise in the price of the Z category shares. 

 

First, some investors prefer Z category shares. Second, a few stockbrokers assist investors in buying the 

worst-performing shares, giving them margin loans and share netting opportunities in a breach of rules. 

 

The margin loans and the share netting opportunities create hype about the Z category shares, said an 

official related to the investigation of the BSEC. 

 

 

The Z category is a trading platform for worst-performing companies. A share is grouped in this category 

if a company is out of operation, does not announce a dividend for a year or does not hold annual 

general meeting. 

http://www.thedailystar.net/business/icb-islamic-bank-hit-fresh-liquidity-crisis-1546897
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In 2009, the BSEC gave a directive not to extend margin loans to buy Z category shares in order to rein in 

their abnormal price hike. A BSEC investigation team found that at least 10 brokers extended margin 

loans to investors to buy Z category shares in 2017 and 2018 and were duly penalised. 

 

The regulator also found that Dynamic Securities Consultants, Hedayetullah Securities and Associated 

Capital gave share netting opportunities to buy Z category shares, again in violation of a BSEC directive. 

They were penalised too. 

 

Share netting is a financial adjustment facility that permits investors to buy and sell shares of the same 

company on the same day. 

 

“These stockbrokers don't represent the wider stockbroker community,” said Mostaque Ahmed 

Sadeque, president of the Dhaka Stock Exchange Brokers Association. 

 

Sometimes a few officials resort to wrongdoing but it brings bad repute for all stockbrokers, he added. 

 

“The remedy is the small-cap board that is followed worldwide,” said Mohammed Rahmat Pasha, chief 

executive of UCB Capital Management. 

 

Institutional investors would make transactions in the small capital board only, which could curb the 

abnormal price hike of Z category shares. The DSE is working to set up a small capital platform. 

 

“We can't stop people from buying these types of shares. We can only raise awareness,” said Saifur 

Rahman, spokesperson for the BSEC. 

 

But, if a broker assists investors in buying Z category shares the BSEC will penalise them, he added. 

http://www.thedailystar.net/business/betting-brokers-behind-the-scene-1546477 

BB launches mobile app to hear complaint 
Financial Integrity and Customer Services Department (FICSD) of Bangladesh Bank (BB) today introduced 

mobile app to ease the procedure of filing compliant of clients. 

BB governor Fazle Kabir launched the app during the unveiling ceremony of FICSD's annual report for 

fiscal 2016-17 at ANM Hamidullah conference room in BB headquarters. 

http://www.thedailystar.net/business/betting-brokers-behind-the-scene-1546477
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From now, people can file complaints using the app alongside the existing system. 

 

The report showed that FICSD received a total of 3,521 complaints during the period, of which 1,362 

complaints over phone while 2,164 complaints in written. 

 

All of the complaints have been settled, and 40.53 percent of the complaints were related to general 

banking. 

 

The report is available on BB's website. Besides, the mobile app dubbed "BB Complaints" has to be 

downloaded from google play store. 

 

http://www.thedailystar.net/business/bangladesh-bank-launches-mobile-app-to-hear-complaint-

1546651 

 

 

Economy 
Muhith rules out ambitious target in next budget 

Finance Minister Abul Maal Abdul Muhith Sunday said there would be no ambitious target in the next 

national budget. 

 

He also said the budget size is likely to be in between Tk 4.60 trillion Tk 4.75 trillion. 

 

"We'll won't keep any ambitious target in the next national budget for FY19 as it will be an election 

year........the tentative figures for the budget is around Tk 4.60 trillion to Tk 4.75 trilllion," he said. 

 

 

  

The finance minister said it at a pre-budget meeting with the members of four parliamentary standing 

committees at the NEC conference room in the city's Sher-e-Bangla Nagar area, as per a BSS report. 

 

http://www.thedailystar.net/business/bangladesh-bank-launches-mobile-app-to-hear-complaint-1546651
http://www.thedailystar.net/business/bangladesh-bank-launches-mobile-app-to-hear-complaint-1546651
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Members of parliamentary standing committee on Finance, Planning, Public Accounts and Public 

Undertakings put forward their various suggestions before the finance minister in the meeting. 

 

State Minister for Finance and Planning MA Mannan and secretaries concerned were also present at the 

meeting. 

 

Muhith said human development would continue to be the highest priority in the next budget followed 

by education, health, and water supply. 

 

"But, in terms of allocation, transport and energy would get the highest allocation," he added. 

 

Based on the performance of the revised budget for current fiscal year, the minister said the revenue 

generation scenario is good compared to the previous years and expected it to continue. 

 

Muhith said although there is usual trend of shortfall in the implementation of development budget, but 

the implementation of the Annual Development Programme (ADP) in the first eight months of the 

current fiscal year is quite encouraging. 

 

ADP implementation in the first eight months is 35 per cent. 

https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/muhith-rules-out-ambitious-target-in-next-

budget-1520782372 

ইউএিডিডপর পযবতর্ক্ষণ 

১০ েোাংতের হাতে সর্ডকেু লকন্দ্রীভূে হতে 

লেতের েীেব ১০ েোাংে যিী পডরর্াতরর হাতে লমাট আতয়র ৩৮ েোাংে। আয় র্ণ্টি র্ের্স্থার এ লকন্দ্রীভর্তির জিে লরন্ট ডসডকাং (েুটপাট ও দুিীডে) 

প্রর্ণোতক োয়ী করতে জাডেসাংঘ উন্নয়ি কমবসূডচ (ইউএিডিডপ)। সাংস্থাটি র্েতে, আতয়র এে র্ড় অাংে কীভাতর্ মাত্র ১০ েোাংতের হাতে কুডক্ষগে 

হতো, ো রু্ঝতে ডর্ডভন্ন সমতয় রাষ্ট্রায়ি র্োাংক লেতক অর্াতয ঋণ ডিতয় ো লিরে িা লেয়া, পুুঁডজর্াজার কারসাডজ, কর িাুঁ ডক, সরকাডর লকিাকাটা ও র্েতয় 

দুিীডে— সতর্বাপডর ভূডম েখতের ঘটিাগুতোই যতেষ্ট। 

 

এ প্রডক্রয়ায় গুটিকয় মািুতের হাতে আয় র্ণ্টি লকন্দ্রীভূে হওয়ার অেব হতো, জােীয় আতয় র্াডকতের অাংে কমতে। ইউএিডিডপ র্েতে, আতয়র 

লকন্দ্রীভর্ি এে দ্রুে ঘটতে লয, সম্পেোেী পডরর্ারগুতো আতরা লর্ডে যিী হতে, অিেডেতক আতরা লর্ডে িাজুক হতে সর্তচতয় েডরদ্র ও ভঙু্গর জিতগাষ্ঠী। 

 

https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/muhith-rules-out-ambitious-target-in-next-budget-1520782372
https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/muhith-rules-out-ambitious-target-in-next-budget-1520782372
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র্াাংোতেে পডরসাংখোি রু্েতরাসহ (ডর্ডর্এস) সরকাডর ডর্ডভন্ন সাংস্থার সর্বতেে উপাতির ডভডিতে গে জািুয়াডরতে র্াাংোতেতের উন্নয়ি পডরডস্থডের হােিাগাে 

প্রডেতর্েি প্রকাে কতর ইউএিডিডপ। এতে আয় ও লভাগর্েয় তর্েমে, সামডষ্টক অেবনিডেক উন্নয়ি, োডরদ্রে হ্রাস ও কমবসাংস্থািসহ ডর্ডভন্ন ডর্েতয় 

আলোকপাে করা হতয়তে। প্রডেতর্েতির আয় ও লভাগর্েয় তর্েতমের অাংেটিতে এ পযবতর্ক্ষণ েুতে যতরতে সাংস্থাটি। 

 

লকাতিা লেতে আয়নর্েমে কেটা, ো পডরমাতপর ডিতেব েক ডজডি সহগ। েূিে লেতক ১— এ পডরসীমার মতযে এটি ডহসার্ করা হয়। ডজডি সহতগর মাি যে 

কম হয়, আয়নর্েমে েে কম র্তে যতর লিয়া হয়। আর সহতগর মাি উচ্চ হতে ো আয় র্া সম্পে র্ণ্টতি অডযকের অসমো ডিতেব ে কতর। ডজডি সহতগর 

মাি েূিে হতে ো দ্বারা চরম সমো (অেবাৎ সর্ার আয় সমাি) লর্াঝায়। সহগটির মাি যডে র্াড়তে র্াড়তে েেডমক ৫ র্া োর লর্ডে হয়, োর অেব হতো— 

লেতে আয়নর্েমে মারাত্মক আকার যারণ কতরতে। 

 

ডর্ডর্এতসর উপাি ডর্তেেণ কতর ইউএিডিডপ র্েতে, ২০১০ সাতে লেতে ডজডি সহতগর মাি ডেে েেডমক ৪৫৮। ২০১৬ সাতে এতস ো লর্তড় োুঁ ডড়তয়তে 

েেডমক ৪৮৩-এ। একই সময়সীমায় গ্রামাঞ্চতে ডজডি সহতগর মাি েেডমক ৪৩ লেতক লর্তড় োুঁ ডড়তয়তে েেডমক ৪৫-এ। েহরাঞ্চতের লক্ষতত্র এ মাি ২০১০ 

সাতে ডেে েেডমক ৪৫। ২০১৬ সাতে ো লর্তড় োুঁ ডড়তয়তে েেডমক ৫-এ। 

 

আয়নর্েতমের এ ডচত্র লেতক চারটি পযবতর্ক্ষণ ডেতয়তে ইউএিডিডপ। প্রেমে. লেতে আয়নর্েমে েয় র্েতর অতিক প্রকট হতয়তে। ডদ্বেীয়ে. এ সমতয় 

সর্তচতয় েডরদ্র ও িাজুক অাংেটি আতরা েডরদ্র হতয় উতেতে। েৃেীয়ে. সর্তচতয় যিী অাংে দ্রুে আতরা সম্পেোেী হতয় ওোয় োতের মতযেই আয় আতরা 

লকন্দ্রীভূে হতে। চেুেবে. োডরতদ্রের মাত্রা গ্রামীণ েডরদ্রতের মতযে েুেিামূেক লর্ডে। 

 

উন্নয়তির একটা পযবাতয় সমাতজ আয়নর্েমে র্াড়তে পাতর র্তে জািাি পডরকল্পিা কডমেতির সাযারণ অেবিীডে ডর্ভাতগর সেসে (লজেষ্ঠ সডচর্) ি. োমসুে 

আেম। েতর্ এর োগাম টািতে োডরদ্রেপ্রর্ণ অঞ্চেগুতোতক গুরুে ডেতয় সামাডজক ডিরাপিা কমবসূডচ লজারোর করা হতয়তে র্তে মন্তর্ে কতরি ডেডি। ি. 

োমসুে আেম র্তেি, র্োপক সামাডজক ডিরাপিা কমবসূডচ সতেও লকি আয়নর্েমে র্াড়তে, ো খডেতয় লেখা প্রতয়াজি। োডরদ্রেপ্রর্ণ অঞ্চেগুতোয় 

সামাডজক ডিরাপিা কমবসূডচ লজারোতরর পাোপাডে ডেক্ষা খাতেও গুরুে লেয়া প্রতয়াজি। আগামী পঞ্চর্াডেবক পডরকল্পিায় এসর্ ডর্েয়তক গুরুে লেয়া হতর্। 

 

লেতের েডরদ্রেম জিতগাষ্ঠী আতরা িাজুক হতে মূেে জােীয় আতয় োতের অাংেীোডরে কমার কারতণ। ডর্ডর্এতসর সর্বতেে খািা আয়-র্েয় জডরতপর 

উপাি র্ের্হার কতর ইউএিডিডপ োতের পযবতর্ক্ষতণ র্তেতে, ২০১০ সাতেও জােীয় আতয় সর্তচতয় েডরদ্র ৫ েোাংে খািার অাংেীোডরে ডেে েেডমক ৭৮ 

েোাংে। ২০১৬ সাতে ো আতরা কতম োুঁ ডড়তয়তে মাত্র েেডমক ২৩ েোাংতে। এর ডর্পরীতে সর্তচতয় সম্পেোেী ৫ েোাংে খািার আয় অাংেীোডরে ২৪ 

েেডমক ৬ লেতক লর্তড় োুঁ ডড়তয়তে ২৭ েেডমক ৯ েোাংতে। আতয়র ডেক লেতক খািাগুতো ১০ ভাগ কতর লেখা লগতে, এর মতযে শুযু েীেব ১০ েোাংতের 

আতয়র অাংেীোডরে েয় র্েতর ৩৫ েেডমক ৮ লেতক লর্তড় ৩৮ েেডমক ১৬ েোাংতে োুঁ ডড়তয়তে। 
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র্াাংোতেে উন্নয়ি গতর্েণা প্রডেষ্ঠাতির (ডর্আইডিএস) মহাপডরচােক ি. লকএএস মুরডেে র্তেি, লকাতিা অেবিীডে যখি দ্রুেগডেতে এতগায়, েখি 

স্বাভাডর্কভাতর্ই ডকেুটা আয়নর্েমে তেডর হতে পাতর। েতর্ লসটি কেটুকু সহিীয় ো লেখার ডর্েয়। র্োপক অডিয়ম ও র্োাংডকাং খাতে ডর্পুে পডরমাণ 

লখোডপ ঋতণর মতো লযসর্ ঘটিা ডিতয় মািুে উডদ্বগ্ন, লসগুতো অেবিীডেতে ভাতো লকাতিা সাংতকে ডেতে িা। সামাডজক ডিরাপিাতর্ষ্টিী োড়াও তর্েমে 

দূরীকরতণর আতরা কী যরতির কমবসূডচ লিয়া লযতে পাতর, লসটি লভতর্ লেখতে হতর্। এোড়া প্রাডেষ্ঠাডিক সুোসি ও লমযাডভডিক র্ের্স্থা গতড় েুেতে িা 

পারতে অডিয়ম-দুিীডের পাোপাডে তর্েমেও কমাতিা যাতর্ িা। 

 

আয়নর্েতমের ডচতত্রর পুিরারৃ্ডি লেখা লগতে লভাগ র্েতয়ও। লভাগ র্েতয়র ডেক লেতক খািাগুতো ১০ ভাতগ ভাগ কতর লেখা লগতে, ২০১৬ সাতে লমাট 

জােীয় লভাগ র্েতয় সর্বডিম্ন ১০ েোাংতের অাংেীোডরে োুঁ ডড়তয়তে মাত্র ৩ েেডমক ৭ েোাংতে; ২০১০ সাতে যা ডেে ৩ েেডমক ৯ েোাংে। অিেডেতক 

২০১৬ সাতে েীেব ১০ েোাংতের লভাগ র্েতয় অাংেীোডরে োুঁ ডড়তয়তে ২৬ েেডমক ৮ েোাংতে। 

 

ইউএিডিডপর পযবতর্ক্ষণ অিুযায়ী, লভাগ র্েতয়র ডেক লেতক এ সময় েহরাঞ্চতে তর্েতমের মাত্রা সামািে র্াড়তেও গ্রামাঞ্চতে লর্তড়তে অতিকখাডি। লভাগ 

র্েয় সূচতক লেতের গ্রামাঞ্চতে ডজডি সহতগর মাি ২০১০ সাতের েেডমক ৩ লেতক এক োতি লর্তড় হতয়তে েেডমক ৯। আর েহরাঞ্চতে ো েেডমক ৩৩ 

লেতক লর্তড় েেডমক ৩৪-এ োুঁ ডড়তয়তে। 

 

ইউএিডিডপর িোেিাে ইতকািডমক অোিভাইজর োমসুর রহমাি র্তেি, সরকাতরর েেে-উপাতির ওপর ডভডি কতর এ প্রডেতর্েিটি তেডর কতরতে 

ইউএিডিডপ। প্রডেতর্েতি লযসর্ ডর্েয় উতে এতসতে, লটকসই উন্নয়ি ডিডিে করতে লসগুতো গুরুতের সতঙ্গ ডর্তর্চিায় ডিতে হতর্। 

 

ইউএিডিডপ র্েতে, ক্রমর্যবর্াি এ তর্েমে লেতক উিরতণ মািসম্মে ডেক্ষা, স্বাস্থে ও সামাডজক ডিরাপিা কমবসূডচতে সরকাতরর র্েয় র্াড়াতিার কো র্তেতে 

োরা। এজিে রাজস্ব আহরতণর পডরমাণ র্াড়াতিার পরামেব লেয়া হতয়তে। 

 

সুপাডরতে ইউএিডিডপ র্তেতে, একটি প্রগডেেীে ও ডর্সৃ্তে প্রেেক্ষ কর র্ের্স্থা চােু করা লযতে পাতর। েতর্ র্াাংোতেতের পতরাক্ষ কতরর ওপর ডিভব রেীেো 

ডর্তর্চিায় র্ো যায়, এতক্ষতত্র ভোট হতে ডদ্বেীয় লেষ্ঠ সমাযাি। এোড়া িীডেমাো ও আইতির প্রতয়াগ এর্াং মাির্সম্পে ও েডরদ্রতের আয়র্যবিকারী 

প্রডেষ্ঠািগুতোর মাযেতম সম্পে ও আতয়র র্হুমুখী র্ণ্টি এতক্ষতত্র অতিক সম্ভার্িাময় সমাযাি হতয় উেতে পাতর। এোড়া আয় র্ণ্টি পডরডস্থডের উন্নয়তির 

লক্ষতত্র সরকাতরর সম্ভার্ে আতরকটি পেতক্ষপ হতে পাতর েডরদ্র জিতগাষ্ঠীর মযে লেতক মাির্সম্পে উন্নয়ি। এতে েডরদ্রতের জিে উন্নেের ও লর্ডে আতয়র 

কমবসাংস্থাি ডিডিে করা যাতর্। একটি ডেডক্ষে ও সামেবের্াি েমেডি একডেক লেতক লযমি আয় র্ণ্টি পডরডস্থডের উন্নয়ি ঘটাতে পারতর্, লেমডি লেতের 

ডজডিডপ প্ররৃ্ডির হার র্াড়াতিার লক্ষতত্রও সহায়ক ভূডমকা রাখতর্। 

 

কাযবকর আডেবক িীডেমাো প্রতয়াতগর পাোপাডে সুোসি ডিডিতের মাযেতমও আয়নর্েমে কমাতিা সম্ভর্ র্তে মতি করতে ইউএিডিডপ। সাংস্থাটির মতে, 

এজিে আইতির োসি ও যোযে িীডেমাোর প্রতয়াগ ডিডিে করতে হতর্। একই সতঙ্গ সাংডেষ্ট প্রডেষ্ঠািগুতোতকও ডর্কডেে হতে ও কাজ করতে ডেতে 
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হতর্। র্াাংোতেে র্োাংক, রাষ্ট্রায়ি র্োাংক ও অিোিে প্রডেষ্ঠাি, রাজউক, লপৌরসভা ও ভূডম প্রোসতির মতো প্রডেষ্ঠািগুতোয় রাজনিডেক হস্ততক্ষতপর 

র্েতে ডিয়মিীডে ও জর্ার্ডেডহো ডিডিে করতে পারতেই লেতে আয় র্ণ্টি র্ের্স্থার উন্নয়ি ঘটাতিা যাতর্। 

http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-12/150920/%E0%A7%A7%E0%A7%A6-

%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-

%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%9B%E0%A7%81-

%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80

%E0%A6%AD%E0%A7%82%E0%A6%A4-

%E0%A6%B9%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87/ 

Govt doles out Tk 20b to recapitalise banks 
Amount less than 10pc of total capital shortfall 
The government will give Tk 20 billion in a latest dollop to state-run banks to meet their capital shortfall, 

officials said, at a time when reports are rife on irregular big lending. 

 

The funds are set to be handed out to seven financial institutions --- three state-owned banks (SoBs), 

three specialised banks and the restructured Grameen Bank (GB) --- the sources said. 

 

The money will be made available from a Tk 20-billion fund earmarked in the 2017-18 budget for 

recapitalisation of banks.  

 

 

  

The financial institutions division (FID) under the ministry of finance sent a proposal in this regard to the 

finance minister for approval, despite criticisms about giving taxpayers' money for so-called 

recapitalisation of banks time and again. 

 

The minister gave the seal of approval on the proposal on March 7, a source concerned said. 

 

Some Tk 4.0 bilion billion, Tk 4.0 billion, Tk 3.0 billion, Tk 3.0 billion, Tk 4.0 billion, over Tk 1.997 billion 

and Tk 2.1 million will go into the coffers of Sonali Bank, Janata, Rupali Bank, Basic, Bangladesh Krishi 

Bank, Rajshahi Krishi Unnayan Bank (RAKUB) and Grameen Bank (GB) respectively from the budget cake 

kept for banks, according to finance ministry data. 
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The amount provided to banks is equivalent to10 per cent of the total capital shortfall of the banks for 

this year. In this regard, it will make a plan as early as possible, according to a senior official of the 

division. 

 

"We have given allocation from the recapitalisation fund to the SoBs and other agencies," said a high 

official of the finance ministry. 

 

Earlier, Bank and Financial Institutions Division (BFID) had sent the proposal for recapitalising the state-

run banks and Grameen Bank. 

 

However, the authorities of the banks are not satisfied with the amount of government allocation as 

they are running their banking operations with substantial capital shortfall in recent days, sources 

concerned in the state banks said. 

 

Recently, the state-owned banks sought an aggregate amount of Tk 203.98 billion to replenish their 

emaciated capital. 

 

According to the proposal, some Tk 60 billion, Tk 25 billion, Tk 12.50 billion, Tk 25 billion, Tk 73.48 

billion, Tk 8.0 billion and Tk 2.1 million have been sought by Sonali Bank, Janata, Rupali, Basic, 

Bangladesh Krishi Bank, Rajshahi Krishi Unnayan Bank (RAKUB) and Grameen Bank (GB) respectively 

from the budgetary fund. 

 

On February 14, 2018, the government moved to give funds for replenishing capital of the banks that 

suffered such cash crunch, officials said. 

 

The financial institutions division, under the ministry of finance (MoF), had held a meeting, attended by 

managing directors of SoBs and a representative of Bangladesh Bank, on the matter. Secretary of the 

financial institutions division Eunusur Rahman chaired the meeting. 

 

The government had earmarked Tk 20 billion as budgetary allocation for recapitalising the banks in need 

in the current fiscal year. 

 

The Basel-III regulatory framework has raised capital-adequacy requirement for banks, which most SoBs 

fall short of. 
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The funds will be fed to banks to meet the Basel-III requirements mostly, said a source. 

 

"We have sought guarantee from the government. This is not traditional guarantee, Managing Director 

of the SBL Obayed Ullah Al Masud told the FE last Friday. 

 

"We had sought an allocation of Tk 25 billion from government for BASIC to reduce its capital shortfall. A 

huge amount of funds is an urgent need for the bank," a senior official of the problem-ridden bank told 

the FE. 

 

"We have heard that Tk 20 billion was allocated for the state banks last week which is a nominal amount 

for the banks," he added. 

 

"Recently, we have got the proposal sent by state-owned banks seeking funds to meet their capital 

shortfall from the government fund," a senior official of the banking division said. 

 

The government had injected Tk 106.22 billion into the coffers of the state banks, the House Building 

Finance Corporation, private IFIC bank and Grameen Bank between the fiscal years (FYs) 2012-13 and 

2016-17. 

 

 In the period, the scam-ridden BASIC Bank got the highest amount of Tk 33.90 billion as it stood 

hollowed for fraudulent lending that led to its management shakeup. 

 

Sonali Bank got the second-highest amount of Tk 30.05 billion while Tk 10.81 billion went to  Agrani 

bank,  Tk  8.14 billion to Janata, over Tk 7.29 billion to Bangladesh Krishi Bank, Tk 3.10 to Rupali Bank, Tk 

3.10 billion to Rajshahi Krishi Unnayan Bank, Tk 4.0 billion to HBFC, Tk 1.78 billion to Sonali Bank (UK), Tk 

1.25 billion to Palli Sanchaya Bank, Tk 250 million to Karmasangsthan Bank, Tk 1.85 billion to IFIC Bank, 

Tk 500 million to Ansar-VDP Bank  and Tk 196 million to Grameen Bank,  according to the financing 

proposal. 

 

Finance Minister AMA Muhith told Parliament on February 26 last that four SoBs-Sonali Bank, Rupali 

Bank, Janata Bank and Basic Bank- were facing a capital deficit of Tk 76.26 billion. 
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As of September 2017, Sonali had a capital shortfall of Tk 31.40 billion (3,140.41 crore), BASIC Bank Tk 

25.22 billion, Janata Bank Tk 12.72 billion and Rupali Bank Tk 6.89 billion. 

https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/govt-doles-out-tk-20b-to-recapitalise-banks-

1520792856 
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