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Capital Market 
DSE, CSE snap two-day gaining streak 

Bourses broke two-day gaining streak on Monday as cautious investors sold shares to bag profit on quick 

gaining stocks. 

 

Market operators said investors booked quick-profit on large-cap sectors - especially the bank and 

telecommunication issues – thereby taking the market into the red zone. 

 

The market started with an upward trend with the key index of the prime bourse crossing the 6,100-

mark in early trading, but failed to sustain the momentum as the session progressed – thereby finally 

ending more than 11 points lower. 

 

 

  

DSEX, the benchmark index of the Dhaka Stock Exchange (DSE), went down by 11.66 points or 0.19 per 

cent to settle at 6,082 after registering the biggest single-day gain in 21 months in the previous session. 

 

The two other indices also slipped into the red. The DS30 index and the DSE Shariah Index (DSES) closed 

at 2,244 and 1,405 points, after losing 11.78 points and 7.17 points respectively. 

 

Turnover, however, rose 6.81 per cent to Tk 4.86 billion on the major bourse, up from the previous 

session’s Tk 4.55 billion. 

 

Grameenphone (GP) topped the day’s turnover chart with shares worth Tk 231 million changing hands, 

followed by Square Pharmaceuticals, LankaBangla Finance, Brac Bank and Paramount Textile. 

 

Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL) was the day’s best performer, posting a gain of 

7.15 per cent while Green Delta Insurance was the day’s worst loser, losing by 7.61 per cent after its 20 

per cent cash dividend recommendation. 

 

The port city bourse also ended lower with CSE All Share Price Index–CASPI—losing 32 points to settle at 

18,792 and Selective Categories Index—CSCX–shedding nearly 20 points to finish at 11,344. 
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Losers beat gainers as 117 issues closed lower, 102 ended higher and 22 remained unchanged on the 

CSE. 

 

The port city bourse traded 7.84 million shares and mutual fund units worth more than Tk 200 million in 

turnover. 

https://thefinancialexpress.com.bd/stock/bangladesh/dse-cse-snap-two-day-gaining-streak-

1518435309 

Lengthy IPO process hurting capital market 
Entrepreneurs are borrowing money from banks due the lengthy process of fixed pricing and book 

building in Initial Public Offering (IPO) system for withdrawing money from the share market. 

 

Researchers and analysts said this at a seminar on Monday titled 'Importance of IPO in Industrialisation' 

at a city hotel. 

 

Online news portal businesshour24.com organised the seminar. 

 

 

  

Former caretaker government adviser Dr AB Mirza Azizul Islam was the chief guest and former 

Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) Chairman Faruq Ahmad Siddiqi, former 

Bangladesh Bank Deputy Governor Ibrahim Khaled and BCSE Commissioner Dr Swapan Kumar Bala were 

present as special guests. 

 

"The system of arranging money through IPO is very significant for industrialisation and development of 

a country. But in our country, private sector investment has stagnated. As a result, only 1 percent GDP 

was increased in the last eight years," said Mirza Azizul Islam. 

 

"There're some other issues like lack of infrastructure, gas and electricity supply, good governance and 

skilled manpower. If these problems are not resolved and private sector investment is not increased, 

desired benefits from the capital market are not possible," he said.  

 

https://thefinancialexpress.com.bd/stock/bangladesh/dse-cse-snap-two-day-gaining-streak-1518435309
https://thefinancialexpress.com.bd/stock/bangladesh/dse-cse-snap-two-day-gaining-streak-1518435309
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Businesshour24.com Chief Advisor Akter Hossain Sannamat presided over the programme while Dhaka 

University Professor Dr Mahmud Osman Imam, Bangladesh Merchant Bankers' Association First Vice-

president Md Ahsan Ullah and IDLC Investment Managing Director Md Moniruzzaman spoke at the 

occasion. 

https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/lengthy-ipo-process-hurting-capital-market-

1518455208 

ক ৌশলগত বিবিয় োগ 

পর্ষয়ে চূড়োন্ত বিদ্ধোয়ন্তর পরও প্রস্তোি পোঠো বি বিএিই 

পবরচোলিো পর্ষয়ে িিষিম্মত বিদ্ধোয়ন্তর পর দুই  োর্ষবেিি কপবরয়  কগয়লও অদৃশয চোয়প ক ৌশলগত বিবিয় োগ িম্পব ষ ত ক োয়িো িবিপত্র বি ন্ত্র  িংস্থো 

িোংলোয়েশ বিব উবরটিজ অযোন্ড এক্সয়চঞ্জ  বিশয়ির (বিএিইবি)  োয়ে পোঠো বি ঢো ো স্ট  এক্সয়চঞ্জ (বিএিই)  ততষ পক্ষ। িোি প্র োয়শ অবিচ্ছো প্র োশ  য়র 

স্ট  এক্সয়চঞ্জটির এ জি কজযষ্ঠ িেিয িবি  িোতষ োয়  জোবিয় য়েি, আগোিী িপ্তোয়ের শুরুয়ত আিোর িভো  রয়ি তোয়ের পবরচোলিো পর্ষে। এর পরই তোরো 

করগুয়লটবর অিুয়িোেয়ির জিয  বিশয়ি আিুষ্ঠোবি  প্রস্তোি পোঠোয়ি। 

 

ক ৌশলগত বিবিয় োগ িম্পয় ষ  আিুষ্ঠোবি ভোয়ি বিএিই  ততষ পক্ষ ক োয়িো তিয িো বেয়লও বিভষ রয়র্োগয এ োবি  িূত্র বিবিত  য়রবেল, শবিিোর পবরচোলিো 

পর্ষয়ের িভো  িয়িষোচ্চ ের (বিএিইর প্রবত কশ োয়রর জিয ২২ টো ো) ও আ র্ষিী   োবরগবর িেো তোর প্রস্তোয়ির  োরয়ি ক ৌশলগত বিবিয় োগ োরী বেয়িয়ি 

কশিয়েি ও িোংেোই স্ট  এক্সয়চয়ঞ্জর কর্ৌি  িয়িোটিষ  োিয় ই কিয়ে কি োর বিদ্ধোন্ত কিি বিএিইর পবরচোল রো। বিংেভোগ িেয়িযর িম্মবতর  োরয়ি 

করোিিোর িপ্তোয়ের প্রিি  োর্ষবেিয়িই বিএিইবির  োয়ে বিয়জয়ের বিদ্ধোন্ত আিুষ্ঠোবি ভোয়ি পোঠোয়িোর  িো বেল তোয়ের। তয়ি এবেি ি োয়ল ভোরতী  

িযোশিোল স্ট  এক্সয়চয়ঞ্জর (এিএিই) কিতত ত্বোিীি  িয়িোটিষ  োয়ির প্রবতবিবিরো বিএিইবির শীর্ষ  িষ তষ োয়ের িয়ে িোক্ষোৎ  রোর পর পবরবস্থবত পোয়ে র্ো । 

করোিিোরই বিএিইবিয়ত কেখো  রয়ত র্োি বিএিইর কচ োরিযোি ও িযিস্থোপিো পবরচোল । 

 

এক্সয়চঞ্জটির িেিযরো আশো  রবেয়লি, কিোিিোর বিএিইবিয়  পর্ষে িভোর বিদ্ধোন্ত আিুষ্ঠোবি ভোয়ি জোিোয়ি বিএিই  ততষ পক্ষ। তয়ি এবেি কতিি ব েু 

ঘয়টবি। বিএিই  িষ তষ োরো গত োলও গিিোিযয়ির িয়ে এ বির্য়  ক োয়িো  িো িলয়ত িম্মত েিবি। 

 

তয়ি িোি প্র োয়শ অবিচ্ছো প্র োশ  য়র  য়  জি বিবি র িেিয িবি  িোতষ োয়  জোবিয় য়েি, বি ন্ত্র  িংস্থোর কিৌবখ  বিয়েষ শিোর  োরয়িই করগুয়লটবর 

অিুয়িোেি চোও োর প্রবি ো  এয়গো বি বিএিই  ততষ পক্ষ। বিএিইর িেিয ও পর্ষে চীিো  িয়িোটিষ  োিয় ই ক ৌশলগত বিবিয় োগ োরী বেয়িয়ি কিয়ে কি োর 

বিদ্ধোয়ন্ত অটল। তয়ি পরিতী পর্ষে িভো  পুয়রো বির্ টি বিয়  আিোয়রো আয়লোচিো েয়ি। কিখোয়ি চূড়োন্ত বিদ্ধোন্ত বিয়  তোরপর বিএিইবিয়  জোিোয়িো েয়ি। 

আগোিী িপ্তোয়ের শুরুর বেয় ই িিয়ত পোয়র বিএিইর পবরচোলিো পর্ষে। 

 

আয়র জি কজযষ্ঠ িেিয িবি  িোতষ োয়  জোবিয় য়েি, চীিো বিবিয় োগ োরীয়েরই কিয়ে বিয়ত চো  বিএিইর িিোই।  োরি তোরো িয়ি  রয়েি, কশিয়েি-

িোংেোই  িয়িোটিষ  োয়ির প্রস্তোি তোয়ের জিয প্রিিত আবিষ ভোয়ি লোভজি । আিোর  োবরগবর ও ক ৌশলগত দৃবিয় োি কিয় ও চীিোয়ের প্রস্তোিয় ই কিবশ 

https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/lengthy-ipo-process-hurting-capital-market-1518455208
https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/lengthy-ipo-process-hurting-capital-market-1518455208


NRBCBSL Daily News Recap 
 

ভোয়লো িয়ি  রয়েি।  োরি বেয়িয়ি আন্তঃএক্সয়চঞ্জ কলিয়েি িযিস্থো  িংরু্বি, কু্ষদ্র ও িোেোবর ক োম্পোবিগুয়লোর কেবিং প্লোটফরি, বিয়জয়ের িোজোর 

উন্ন য়ি কশিয়েি ও িোংেোই স্ট  এক্সয়চয়ঞ্জর অবভজ্ঞতো ও আবিষ  িক্ষিতোর  িো তুয়ল িয়রি বতবি। 

 

িোি প্র োশ িো  রোর শয়তষ  বিএিইবির এ োবি  শীর্ষ  িষ তষ ো িবি  িোতষ োয়  জোিোি, পর্ষে িভো  ক ৌশলগত বিবিয় োগ োরীর বির্য়  বিদ্ধোন্ত বিয়লও এখি 

পর্ষন্ত  বিশয়ির  োয়ে আিুষ্ঠোবি ভোয়ি বিএিইর পক্ষ কিয়  ব েুই জোিোয়িো ে বি। তোয়ের পক্ষ কিয়  আিুষ্ঠোবি  বচঠি কপয়ল  বিশি িোজোয়রর 

েীঘষয়ি োবে উন্ন য়ির বির্ টি বিয়িচিো  িঠি  বিদ্ধোন্ত কিয়ি। 

 

 বিশয়ির পক্ষ কিয়  এিএিই  িয়িোটিষ  োিয়  কিয়ে কি োর জিয চোপ কে ো েয়চ্ছ ব িো জোিয়ত চোইয়ল তোরো িয়লি, বিলোয়ি কর্য়েতু িয়িষোচ্চ ের ২২ 

টো ো উয়ঠয়ে, তোই এর  য়ি কশ োর বিবির িুয়র্োগ কিই। তয়ি কেয়শর পুুঁবজিোজোয়রর উজ্জ্বল ভবির্যৎ ও িম্ভোিিোর বির্ টি বিয়িচিো  রয়ল বিএিইর 

কশ োরপ্রবত ২২ টো ো েরও অপর্ষোপ্ত িয়ল আিরো িয়ি  রবে। 

http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-

13/147913/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A6%E0%A7%87-

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

%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D

%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%93--

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC

-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BF-

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

SELLING SHARES TO STRATEGIC PARTNER 
BSEC presses DSE to pick India’s NSE-led group, not top bidder 
The Bangladesh Securities and Exchange Commission has been putting huge pressure on the Dhaka 

Stock Exchange to sell its 25 per cent stake to India’s NSE-led consortium scrapping its (DSE) decision to 

approve a ‘better’ offer submitted by a Shanghai Stock Exchange-led consortium. 

The BSEC on Sunday summoned DSE chairman Abul Hashem and managing director KAM Majedur 

Rahman to convey the BSEC’s ‘displeasure’ over the selection of the Chinese consortium of SSE and 

Shenzen Stock Exchange by the DSE board of directors, sources in the BSEC said. 

The consortium of SZSE and SSE submitted tender offering Tk 22 a share for 25 per cent or 45.09 crore 

shares (worth Tk 992 crore) of the DSE while the National Stock Exchange-led consortium quoted Tk 15 a 

share. 

The DSE board on Saturday approved the proposal of the Chinese consortium. 

After the DSE opened the bids on February 6, the BSEC asked the DSE to consider the proposal 

submitted by the NSE-led consortium which also includes Nasdaq of the USA and Frontier Bangladesh. 

The board, however, found the offer of the Chinese consortium ‘much better’ in terms of price and 

other technical offers and approved its proposal on Saturday, said a number of DSE directors. 

http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-13/147913/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A6%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A7%82%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%93--%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-13/147913/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A6%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A7%82%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%93--%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-13/147913/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A6%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A7%82%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%93--%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-13/147913/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A6%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A7%82%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%93--%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-13/147913/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A6%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A7%82%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%93--%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-13/147913/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A6%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A7%82%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%93--%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-13/147913/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A6%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A7%82%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%93--%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-13/147913/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A6%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A7%82%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%93--%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87/
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Irked by the DSE board move, the BSEC summoned the DSE top brass and blasted its MD Majedur 

Rahman at Sunday’s meeting. 

Sources in the BSEC said that the commission took the hard line in favour of the NSE-led consortium 

because of pressure from the government high ups. 

A BSEC commissioner is mostly active in favour of the NSE-led consortium. 

NSE chief executive officer Vikram Limaye arrived in Dhaka on Sunday and held a series of meetings with 

government, DSE and BSEC officials to press for the consortium’s case, BSEC officials said. 

‘The whole issue (share sales) of the DSE has now become political as the government wants that the 

DSE makes the NSE-led consortium its partner instead of the Chinese consortium,’ said a director of the 

DSE. 

He said that the BSEC was not giving any logical ground to select the NSE-led consortium. 

The DSE was supposed to send the proposal to the commission today that might be delayed following 

the pressure. 

DSE officials and directors, however, are still in favour of the Chinese consortium considering that SSE 

and SZSE made ‘better’ offer and were the world’s key stock exchanges. 

‘We don’t know what will happen in coming days. Even if the NSE-led consortium upgrades its offer to 

the offer made by the SSE-led consortium, it will be better for the DSE to take SSE-led consortium as 

partner because of their (stock exchanges) world-wide reputation,’ said the DSE director. 

Apart from the ‘higher’ price quoted by the SSE-led consortium, the NSE-led consortium also lags behind 

in terms of the $37-million worth free technical support for 10 years offered by the SSE-led consortium, 

he said. 

Besides, the NSE-led consortium made no clear proposal on technical support and it wanted two 

directorship posts in the DSE board with an option to allow it to exit the DSE in five years although the 

demutualisation rules allow only one directorship post for the strategic partner. 

When asked whether there was any pressure from the BSEC, DSE share-holder director Rakibur Rahman 

declined to comment. 

But, he said, ‘We expect that the BSEC will give a decision that would be best for the capital market of 

Bangladesh and will give priority to the investors’ interest.’ 

He also said that the Chinese group would provide free technical support for 10 years including trading 

station, software and technical equipment that would be remarkable for the bourse. 

Rakibur said that the bourse hoped that the group would play a key role in developing the Bangladesh’s 

stock market and presenting the market in the world platform. 

BSEC chairman M Khairul Hossain did not respond despite repeated attempts over mobile phone and 

did not reply to an SMS. 
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Capital market analyst Mohammad Musa, a professor of business and economics at United International 

University, told New Age on Sunday that the DSE board of directors ‘has the right to choose their 

partner analysing best offer as it has become a profitable institution after its demutualisation’. 

The regulator should not force the bourse to select the NSE-led consortium as the SSE-led group made 

‘better’ offer, he said. 

He said the SSE-led group would be the best for the Bangladesh capital market as it has more 

experiences than the NSE-led group. 

Once the strategic partner is approved by the regulator, it will choose its representative-director to fill 

the reserve position in the board of directors of the DSE that has remained vacant for five years. 

SZSE and SSE are among the three bourses of China, other being the Hong Kong Stock Exchange. 

According to the demutualisation scheme of the stock exchange, the DSE consists of 180,37,76,500 

shares worth Tk 1,803.77 crore in paid-up capital, considering the face value of Tk 10 a share of the 

entity. 

http://www.newagebd.net/article/34607/bsec-presses-dse-to-pick-indias-nse-led-group-not-top-bidder 

 

Economy 
$20m ADB loan to support textile, garment sectors 

The Asian Development Bank (ADB) will provide US$20 million loan to the country’s private sector in a 

bid to support textile and clothing industries. 

 

The Manila-based lender on Monday signed a $20 million loan agreement with Eastern Bank Ltd (EBL) to 

this end. 

 

Christine Engstrom, Director for ADB’s Private Sector Financial Institutions Division, and Ali Reza 

Iftekhar, Managing Director and CEO of EBL, signed the agreement at a programme in the city. 

 

 

  

The EBL will provide the loan to several private sector textile and garment manufacturers with a 

competitive lending rate. 

 

ADB in a statement Monday said the loan will be used to finance socially and environmentally 

sustainable projects in textile and garment sectors. Specifically, the assistance will finance the 

http://www.newagebd.net/article/34607/bsec-presses-dse-to-pick-indias-nse-led-group-not-top-bidder
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construction or expansion of textile and garment factories which will meet the high structural, fire and 

electrical safety standards. 

 

“The textile and garment sectors are essential parts of the country’s economy, raising income for large 

numbers of workers, particularly women,” said Ms Engstrom. 

 

Bangladesh is currently the second largest exporter of textile and garment products, accounting for 

about 15 per cent of the gross domestic product (GDP) and employing over 4.0 million workers, 85 per 

cent of whom are women. 

 

However, making the industry a safe place to work is essential to maintain its position as a driving force 

of economic growth. 

https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/20m-adb-loan-to-support-textile-garment-

sectors-1518445413 

িযোংয়  েঠোৎ টো ো  টোি 

 

 

• ঋি পোয়চ্ছি িো িযিিো ীরো। 

• িুয়ের েোর কিয়ড় কগয়ে।  

• লোগোি কটয়িয়ে ক ন্দ্রী  িযোং । 

কেয়শর িযোং  খোয়ত েঠোৎ  য়রই ঋি কেও োর িয়তো অয়িষর টোি পয়ড়য়ে। কিশ ব েু িযোং  িতুি  য়র িযিিো ীয়ের ঋি বেয়চ্ছ িো। প্রো  িি িযোং ই 

িোবড়য় য়ে িুয়ের েোর। এিিব  ব েু িযোংয় র কক্ষয়ত্র গ্রোে য়ের কেও ো ঋয়ির টো ো বফবরয়  কিও োর ঘটিোও ঘটয়ে। 

 

িযিিো ীরো জোবিয় য়েি, িোি দু-এ  আয়গও িযোং গুয়লো িড় গ্রোে য়ের ৮-৯ শতোংশ িুয়ে ঋি বেত, র্ো এখি ২-৩ শতোংশ কিবশ বেয়ত েয়চ্ছ। এ ইভোয়ি 

কিয়ড় কগয়ে কভোিো ও গতেঋয়ির িুয়ের েোরও। 

 

িযোং োররো েঠোৎ এই িং য়টর কপেয়ি  য়  টি  োরি কেখয়েি। এর িয়িয অিযতি েয়লো িযোংয় র আিোিয়তর বিপরীয়ত ঋি বিতরয়ির িীিো  বিয়  

কেও ো। এ েোড়ো িুয়ের েোর  ি েও ো  িযোংয়  আিোিত  য়ি র্োও ো, িলোর বিবি  য়র িযোং  কিয়  অিষ তুয়ল কিও ো এিং কিির োবর এ টি িযোংয় র 

িোম্প্রবত  ক য়লঙ্কোবরও পয়রোক্ষভোয়ি এ িং য়ট বঘ কঢয়লয়ে। 

 

https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/20m-adb-loan-to-support-textile-garment-sectors-1518445413
https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/20m-adb-loan-to-support-textile-garment-sectors-1518445413
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িোংলোয়েশ বশল্প ও িবি  িবিবত কফিোয়রশয়ির (এফবিবিবিআই) িভোপবত িবফউল ইিলোি িবেউবিি িয়লি, ‘ঋয়ির িুয়ের েোর কিয়ড় র্োও োটো খুি 

আশঙ্কোজি । আিরো এটি উয়েয়গর িয়ে লক্ষ  রবে।’ বতবি িয়লি, ‘আিরো চোই ঋয়ির িুয়ের েোর িেিী  িোকু । িইয়ল িযিিোর খরচ কিয়ড় র্োয়ি এিং 

পয়িযর েোি িোড়য়ি। এয়ত িূলযস্ফীবতর ওপর কিবতিোচ  প্রভোি পড়য়ি।’ 

 

িুেেোর আিোর দুই অয়ঙ্ক 

কেয়শর িযিিো ীয়ের জিয গত এ  িের বেল িুিি । এ িিয়  িড় গ্রোে য়ের জিয িযোংয় র ঋয়ির িুয়ের েোর  য়ি ৮ শতোংয়শর বিয়চও কিয়িবেল। 

এ ইভোয়ি  য়িবেল িযবিগত, গতে, গোবড় ও কপশোজীিীয়ের ঋয়ির িুয়ের েোর। ক ন্দ্রী  িযোংয় র বেিোয়ি, কেয়শর িযোং গুয়লোয়ত ২০১১-১৩ িোল পর্ষন্ত 

ঋয়ির গড় িুয়ের েোর বেল ১২ কিয়  ১৪ শতোংয়শর িয়িয। ২০১৭ িোয়ল তো ১০ শতোংয়শর বিয়চ কিয়ি র্ো । িিষয়শর্ গত বিয়িম্বর িোয়ি ঋয়ির িুয়ের গড় 

েোর েোুঁ ড়ো  ৯ েশবি  ৩৫ শতোংয়শ। 

 

িযিিো ীরো এখি  ত শতোংশ িুয়ে ঋি পোয়চ্ছি, তো জোিয়ত প্রিি আয়লোর পক্ষ কিয়   য়  টি িড় িযিিো ী কগোষ্ঠীর িয়ে কর্োগোয়র্োগ  রো ে । তোুঁ রো 

প্রয়তযয়  েোবি  য়রি, িযোং গুয়লো িুয়ের েোর আয়গর কচয়  কিবশ চোয়চ্ছ। কিেল গ্রুয়পর ভোইি কচ োরিযোি কিো. জবিি উবিি প্রিি আয়লোয়  িয়লি, 

‘এত বেি আিরো েীঘষয়ি োবে ঋি িোয়ড় ৮ শতোংয়শর িয়িয কপতোি। এখি কিটো ১০ শতোংয়শর ওপয়র উয়ঠয়ে।’ চলবত িূলিয়ির িুেেোর আরও ব েুটো 

কিবশ িয়ল উয়েখ  য়রি বতবি। 

 

এ টি িযোংয় র পবরচোল  ও িযিিো ী িোি প্র োশ িো  রোর অিুয়রোি জোবিয়  প্রিি আয়লোয়  িয়লি, ২০টি িযোং  বিয়ল র্বে িোজোয়র িোয়ি, তোেয়ল 

আিোিয়তর িুয়ের েোর কতো িোড়য়িই। িোজোর কিয়  িযোং গুয়লো এখি ২০ েোজোর ক োটি টো োর কিবশ আিোিত িংগ্রয়ের কচিো  আয়ে। স্থো ী আিোিত ৯ 

শতোংশ িুয়ে বিয়ল  োরও পয়ক্ষ ১৪ শতোংয়শর  য়ি ঋি কেও ো িম্ভি ি । 

 

িোংলোয়েশ রপ্তোবি োর  িবিবতর (ইএবি) িভোপবত ও বপ্রবি োর িযোংয় র পবরচোল  আিদুি িোলোি িুয়শষেী প্রিি আয়লোয়  িয়লি, ঋি-আিোিয়তর 

অিুপোত ঠি  রোখয়ত বগয়  িযোং গুয়লো ইবতিয়িয অিুয়িোবেত ঋিগুয়লো বেয়লও িতুি ঋয়ির কক্ষয়ত্র িীরগবতয়ত এয়গোয়চ্ছ। 

 

লোগোি টোিল ক ন্দ্রী  িযোং  

২০১৭ িোয়ল িযোং গুয়লো আগ্রোিীভোয়ি ঋি বিতরি  য়র। বিপরীয়ত আিোিত িংগ্রে  য়ি র্ো । ক ন্দ্রী  িযোংয় র বেিোয়ি, ২০১৭ িোয়লর প্রিি ১১ িোয়িই 

(জোিু োবর কিয়  িয়ভম্বর) ১ লোখ ১১ েোজোর ৫৭৯ ক োটি টো োর ঋি বিতরি েয় য়ে। র্বেও এ িিয়  িযোং গুয়লোয়ত আিোিত কিয়ড়য়ে ৭২ েোজোর ৫৩১ 

ক োটি টো ো। অিষোৎ আিোিয়তর কচয়  কেড় গুয়ির কিবশ ঋি বিতরি  রো েয় য়ে। এর ফয়ল তোরয়লয ব েুটো চোপ পয়ড়য়ে। এবেয়  আিেোবি কেিো চোবেেো 

কিটোয়ত প্রবতবি ত ক ন্দ্রী  িযোং  কিয়  িলোর ব িয়ে িযোং গুয়লো। তোয়ত িলোয়রর েোি িোড়য়ে। িং ট কিটোয়ত বগয়  চলবত অিষিেয়র প্রো  ১২০ 

ক োটি িলোর বিবি  য়র িোজোর কিয়  প্রো  ১০ েোজোর ক োটি টো ো তুয়ল বিয় য়ে ক ন্দ্রী  িযোং । ফয়ল তোরলযিং ট আরও তীব্র েয়চ্ছ। 

 



NRBCBSL Daily News Recap 
 

ঋি বিতরি লক্ষযিোত্রোর তুলিো  কিবশ েও ো  ঋিিীিো  বিয়  লোগোি কটয়িয়ে িোংলোয়েশ িযোং । িতুি িীিো িোিয়ত িযোং গুয়লোয়   ড়ো বিয়েষ শ বেয় য়ে 

িোংলোয়েশ িযোং । িযোং োররো িলয়েি, ক ন্দ্রী  িযোংয় র িতুি বিয়েষ শিোর  োরয়ি অয়ি  িযোং  িতুি ঋি কেও োর ক্ষিতো েোবরয়  কফয়লয়ে। অয়িয়  

বিিষোবরত ঋিিীিোর িয়িয আিয়ত কেও ো ঋিও কফরত আিয়ে। িোংলোয়েশ িযোংয় র বিয়েষ শিো পোলি  রয়ত বগয়  িিোই আিোিত িংগ্রয়ে কজোর বেয় য়ে। 

িোজোয়র িতুি আিোিত  ি, তোই এ  িযোং  কিয়  অিয িযোংয়  কিবশ িুয়ে স্থোিোন্তর েয়চ্ছ। এ  োরয়ি আিোিত ও ঋি উভয় র িুেেোর িোড়য়ে। 

 

আিোর রপ্তোবির কচয়  আিেোবি কিবশ েয়চ্ছ, আিোিয়তর কচয়  ঋি কিবশ র্োয়চ্ছ। ফয়ল িযোং গুয়লোর তোরলয িযিস্থোপিো  িিন্ব  েয়চ্ছ িো। 

 

 অযোয়িোবিয় শি অি িযোং োিষ িোংলোয়েয়শর (এবিবি) কচ োরিযোি ও ঢো ো িযোংয় র িযিস্থোপিো পবরচোল  সি ে িোেিুিুর রেিোি এ বিয়  প্রিি আয়লোয়  

িয়লি, িযোং গুয়লোয়ত কর্ পবরিোি আিোিত আিয়ে, তোর কচয়  কিবশ ঋি র্োয়চ্ছ। এ  োরয়ি তোরলযিং ট শুরু েয় য়ে। এিি পবরবস্থবতয়ত তোরলয 

কজোগোড়  রয়ত িুেেোর িোড়য়ে। বতবি িয়ি  য়রি, এ জিয তোরলয পবরবস্থবত স্বোভোবি  েয়ত কিশ ব েুবেি িি  লোগয়ি। 

 

বিশ্বিযোংয় র ঢো ো  োর্ষোলয় র িুখয অিষিীবতবিে জোবেে কেোয়িি এ বিয়  প্রিি আয়লোয়  িয়লি, বিগত িেয়র িযোংয়  ঋয়ির কচয়  আিোিয়তর প্রিতবদ্ধ বেল 

 ি। ফয়ল িযোংয়  এখি আর অবতবরি তোরলয কিই। আিোর ঋিয়খলোবপ পবরবস্থবতর উন্নবত িো েও ো  ঋি আেো  িোয়ড়বি। আিোর িঞ্চ পয়ত্র িুয়ের েোর 

কিবশ েও ো  টো ো কিখোয়ি র্োয়চ্ছ। ফয়ল িযোং গুয়লো এখি আিোিয়তর িুয়ের েোর িোবড়য়  টো ো িংগ্রয়ের কচিো  রয়ে, এয়ত ঋয়ির িুয়ের েোর িোড়য়ি। 

 

িোিবগ্র  পবরবস্থবতয়ত বিয়শজ্ঞরো িয়ি  রয়েি, ঋিপ্রিোে  িয়ল িোবিজয প্রিোর, বিবিয় োগ ও প্রিতবদ্ধয়ত িোিো সতবর েয়ত পোয়র। আর িুয়ের েোর িোড়য়ল 

িযিিোর খরচও িোড়য়ি। এিি ব েু অিষিীবত ও প্রিতবদ্ধর জিয ভোয়লো ফল আিয়ি িো। 

http://www.prothomalo.com/economy/article/1429831/%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A

6%BE%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A7%8E-

%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A8 

ফোরিোিষ িযোংয়  িূলিি কজোগোি 

রোষ্ট্রো ত্ত ৫ প্রবতষ্ঠোয়ির িয়ে সিঠয়  িিয়েি গভিষর 

ফোরিোিষ িযোংয়  প্রোিিঞ্চোয়র ১ েোজোর ১০০ ক োটি টো োর িূলিি িংস্থোয়ির কচিো চলয়ে। িযোং টির পবরচোলিো পর্ষয়ে গতেীত এ বিদ্ধোন্ত িোস্তিো য়ি  োজ 

 রয়ে অিষ িন্ত্রিোল  ও িোংলোয়েশ িযোং । এর অংশ বেয়িয়ি রোষ্ট্রো ত্ত কিোিোলী, জিতো, অগ্রিী ও রূপোলী িযোং  এিং ইিয়ভস্টয়িন্ট  রয়পোয়রশি অি 

িোংলোয়েয়শর (আইবিবি) িয়ে আজ সিঠয়  িিয়েি গভিষর ফজয়ল  বির। 

 

কিলো ১১টো  ক ন্দ্রী  িযোংয়  সিঠ টি অিুবষ্ঠত েয়ি। সিঠয়  রোষ্ট্রো ত্ত চোর িযোং  ও আইবিবির কচ োরিযোি-এিবিয়  উপবস্থত িো য়ত িলো েয় য়ে। 

 

http://www.prothomalo.com/economy/article/1429831/%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A7%8E-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A8
http://www.prothomalo.com/economy/article/1429831/%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A7%8E-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A8
http://www.prothomalo.com/economy/article/1429831/%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A7%8E-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A8


NRBCBSL Daily News Recap 
 

গভিষয়রর আিন্ত্রি কপয়  িযোং গুয়লোর এিবিরো বিয়জয়ের িয়িয বির্ টি বিয়  আয়লোচিো  য়রয়েি। িংবিিরো িলয়েি, রোষ্ট্রো ত্ত িযোংয় র িোবল  ির োর। 

তোই ির োর চোইয়ল ফোরিোিষ িযোংয়  িূলিি কজোগোি বেয়ত তোরো িোিয। তয়ি এয়ক্ষয়ত্র  োয়রো িোিযয়ি িো েয়  ফোরিোিষ িযোংয়  িরোিবর িূলিি কজোগোি 

বেয়ত চোইয়ে িযোং গুয়লো। বিবিয় োগ বেয়িয়ি  রো এ অয়িষর বিরোপত্তোর জিয িযোং টির পর্ষয়ে বিয়জয়ের উপবস্থবতরও বিি তো চো  তোরো। 

 

অগ্রিী িযোংয় র কচ োরিযোি ি. জোয় ে িখ্ত এ প্রিয়ে িবি  িোতষ োয়  িয়লি, ির োর চোইয়ল আিরো ফোরিোিষ িযোংয়  িূলিি কজোগোি বেয়ত প্রস্তুত। তয়ি 

িূলিি বেয়ল অিশযই িযোং টির পর্ষয়ে অগ্রিী িযোংয় র অংশগ্রেি িো য়ত েয়ি। আিরো টো ো কেি আর অিয ক উ পর্ষয়ে িো য়ি, কিটো েয়ি িো। কিটি 

েয়ল অগ্রিী িযোংয় র বিবিয় োগ েুুঁ ব য়ত পড়য়ত পোয়র। 

 

িযোং টিয়ত িূলিি কজোগোয়ির বিদ্ধোন্ত গ্রেয়ির জিয চলবত িোয়ির ৬ তোবরয়খ পর্ষে িভোর আয় োজি  য়রবেল আইবিবি। ব ন্তু ির োবর প্রবতষ্ঠোিটির  িষচোরী 

ইউবি িিে (বিবিএ)  িষ তষ োরো ফোরিোিষ িযোংয়  িূলিি কজোগোয়ির বিয়রোবিতো  য়রি। বির্ টি বিয়  বিবিএ বিবেল শুরু  রয়ল আইবিবির পর্ষে িভো 

স্থবগত েয়  র্ো । পরবেি প্রবতষ্ঠোিটির এিবি  োজী িোিোউল ে য়  অিষ িন্ত্রিোলয়  িো ো ে । এ পবরবস্থবতয়ত ফোরিোিষ িযোংয়  িূলিি কজোগোয়ির বির্ টি 

েুয়ল কগয়ল িোংলোয়েশ িযোং  আজয় র িভোর আয় োজি  য়র। 

 

জিতো িযোংয় র িযিস্থোপিো পবরচোল  (এিবি) কিো. আবু্দে েোলোি আজোে িয়লি, ফোরিোিষ িযোং  ইিুযয়ত কচ োরিযোিিে আিোয়  িোংলোয়েশ িযোংয়  

উপবস্থত িো য়ত িলো েয় য়ে। জিতো িযোংয় র িোবল  ির োর। কি বেয়িয়ি ির োর চোইয়ল আিরো িযোং টিয়ত িূলিি কজোগোি বেয়ত প্রস্তুত। 

 

িোংলোয়েশ িযোংয় র আিন্ত্রি কপয়লও সিঠয় র বির্ িস্তু িম্পয় ষ  জ্ঞোত িি িয়ল জোিোি রূপোলী িযোংয় র িযিস্থোপিো পবরচোল  (এিবি) কিো. আতোউর 

রেিোি প্রিোি। বতবি িয়লি, আবি রংপুয়র আবে। ি োয়ল ঢো োর উয়িয়শ রওিো েি। আিোয়ের কচ োরিযোি সিঠয়  র্োয়িি। 

 

িোংলোয়েশ িযোংয় র িংবিি  িষ তষ োরো জোিোি, ফোরিোিষ িযোংয়  িূলিি কজোগোয়ির জিয রোষ্ট্রো ত্ত িযোং গুয়লোয়  ২০০ ক োটি টো ো  য়র কে োর জিয িলো 

েয়ি। তয়ি কিোিোলী িযোংয় র কক্ষয়ত্র টো োর অং টি এ টু কিবশ েয়ত পোয়র। এ টি িযোংয় র কচ োরিযোি জোবিয় য়েি, িূলিি বেয়িয়ি ফোরিোিষ িযোংয়  

িয়িষোচ্চ ১০০ ক োটি টো ো বিবিয় োয়গর প্রস্তুবত তোয়ের রয় য়ে। এর কিবশ প্রস্তোি েয়ল বিয়জয়ের আপবত্ত তুয়ল িরয়িি তোরো। 

http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-

13/147920/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%

E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A7%AB-

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0

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

%E0%A6%B8%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87-

%E0%A6%AC%E0%A7%88%E0%A6%A0%E0%A6%95%E0%A7%87-

%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%A8-

%E0%A6%97%E0%A6%AD%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%B0/ 
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Business 
কফোরবজর তরে বিলোি আজ 

কেয়শ কফোরবজ কিিো চোলুর আিুষ্ঠোবি  প্রবি ো শুরু েয় য়ে গত িোয়ি। এরই অংশ বেয়িয়ি কিলয়ফোি অপোয়রটরয়ের প্রয় োজিী  তরে ক িোর িুয়র্োগ 

বেয়ত আজ ি োয়ল ঢো ো ক্লোয়ি অিুবষ্ঠত েয়চ্ছ তরে বিলোি। কর্ৌিভোয়ি এ বিলোি আয় োজি  য়রয়ে িো  ও কটবলয়র্োগোয়র্োগ বিভোগ এিং িোংলোয়েশ 

কটবলয়র্োগোয়র্োগ বি ন্ত্রি  বিশি (বিটিআরবি)। 

 

 বিশি িূয়ত্র জোিো কগয়ে, ৯০০, ১৮০০ ও ২১০০ কিগোেোটষ জ— এ বতিটি িযোয়ন্ডর তরয়ের জিয বিলোি অিুবষ্ঠত েয়ি। ৯০০ ও ১৮০০ কিগোেোটষ জ িযোয়ন্ডর 

প্রবত কিগোেোটষ জ তরয়ের বভবত্তিূলয বিিষোরি  রো েয় য়ে ৩ ক োটি িলোর। আর ২১০০ কিগোেোটষ জ িযোয়ন্ডর প্রবত কিগোেোর্টজ তরয়ের বভবত্তিূলয ২ ক োটি 

৭০ লোখ িলোর। এিোর ৯০০ কিগোেোটষ জ িযোয়ন্ড দুটি ব্লয়  কিোট ৩ েশবি  ৪ কিগোেোটষ জ, ১৮০০ কিগোেোটষ জ িযোয়ন্ড চোরটি ব্লয়  কিোট ১৮ কিগোেোটষ জ ও 

২১০০ কিগোেোটষ জ িযোয়ন্ড পোুঁ চটি ব্লয়  কিোট ২৫ কিগোেোটষ জ তরে বিলোয়ি বিবি  রয়ে বি ন্ত্র  িংস্থো। 

 

এ বির্য়  বিটিআরবি কচ োরিযোি ি. শোেজোেোি িোেিুে িয়লি, কেয়শ কিলয়ফোি কিিো  িতুি প্ররু্বি বিয়  আিোর অংশ বেয়িয়ি কফোরবজ চোলু  রো েয়চ্ছ। 

এরই িয়িয বিয়শ্বর অয়ি  কেয়শ এটি চোলু  রো েয় য়ে। বিলোয়ির িোিযয়ি কিলয়ফোি অপোয়রটররো প্রয় োজিী  তরে ব িয়ি িয়ল আশো  রবে। 

 

জোিো কগয়ে, এিোয়রর বিলোয়ি অংশ বিয়চ্ছ গ্রোিীিয়ফোি ও িোংলোবলং । গ্রোিীিয়ফোি এ টি ও িোংলোবলং  দুটি িযোয়ন্ড তরে িরোি বিয়ত আগ্রেী। এজিয 

জোিোিত বেয়িয়ি গ্রোিীিয়ফোি ১৫০ ক োটি ও িোংলোবলং  ৩০০ ক োটি টো ো প্রেোি  য়রয়ে। রোষ্ট্রো ত্ত কিলয়ফোি অপোয়রটর কটবলট  বিলোয়ি অংশ িো 

বিয়লও িরোি কি ো তরয়ের জিয বিলোয়ি বিিষোবরত িূলয পবরয়শোি  রয়ত েয়ি তোয়ের। তয়ি কফোরবজ লোইয়িন্স বিয়ত আয়িেি োরী রবি আবজ োটো বিলোয়ি 

অংশ বিয়চ্ছ িো। অপোয়রটরটি এরই িয়িয তোয়ের টুবজ তরে প্ররু্বিবিরয়পক্ষতো  রূপোন্তয়র আয়িেি  য়রয়ে। 

 

কফোরবজর তরে বিলোয়ির বির্য়  জোিয়ত চোইয়ল অযোয়িোবিয় শি অি কিোিোইল কটবল ি অপোয়রটরি অি িোংলোয়েয়শর (অযোিটি) িেোিবচি িুরুল  িীর 

িয়লি, বিশ্বিযোপী প্ররু্বি কর্ভোয়ি এবগয় য়ে, তোয়ত িোংলোয়েয়শ আয়রো আয়গই কফোরবজ চোলুর প্রয় োজি বেল। তয়ি এর জিয েযোন্ডয়িটিে প্রয় োজিী  

অিয বির্ গুয়লোয়  িেজলভয  রোর বির্ টি গুরুত্বপূিষ। বিিষোবরত প্রবি ো অিুর্ো ী তরয়ের বিলোি অিুবষ্ঠত েয়চ্ছ। িোিিম্পন্ন কিিো বেয়ত অপোয়রটরয়ের 

েোয়ত আয়রো তরে বেয়ত েয়ি। এয়ক্ষয়ত্র কফোরবজ কিিোটিয়  িোিুয়র্র  োয়ে কপৌুঁয়ে বেয়ত তরয়ের উচ্চিূলয িোিো বেয়িয়ি  োজ  রয়ে। 

 

তরে বিলোয়ির বিিষোবরত িি িূবচ অিুর্ো ী, আয়িেি জিো কি োর কশর্ তোবরখ বেল গত ১৪ জোিু োবর। ২৫ জোিু োবর কর্োগয প্রোিীয়ের তোবল ো প্র োশ  রো 

ে । কর্োগয আয়িেি োরীয়ের িয়ে বিলোি প্রবি ো বিয়  পরোিয়শষর জিয বিিষোবরত বেি বেল ২৯ জোিু োবর। এেোড়ো ৫ কফব্রু োবরর িয়িয বিি আয়িষস্ট িোবি 
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পবরয়শোি ও ৭ কফব্রু োবর বিলোয়ি অংশগ্রেি োরীর স্বী ত বত িো প্রতযোখযোয়ির বচঠি পোঠোয়িোর িি  বিিষোবরত বেল। গত োল বিলোয়ির িেড়ো অিুবষ্ঠত ে । আর 

আগোিী োল বিলোয়ি বিজ ী প্রবতষ্ঠোিগুয়লোয়  কিোটিি কে ো েয়ি। 

 

এবেয়  বিলোি আয় োজয়ির এ িি িূবচর িয়িযই গত ২৪ জোিু োবর কিলয়ফোি অপোয়রটরয়ের টুবজ কিিো  িযিেূত তরয়ে প্ররু্বিবিরয়পক্ষতো বেয়ত বিয়েষ শিো 

জোবর  য়র বি ন্ত্র  িংস্থো। এ িুবিিো বিয়ত ২০ কফব্রু োবর পর্ষন্ত আয়িেয়ির িি  কে ো ে  কিলয়ফোি অপোয়রটরয়ের। রূপোন্তয়রর বিিষোবরত বফও এ িিয় র 

জিয প্রয়র্োজয েয়ি। এ িিয় র পর প্ররু্বিবিরয়পক্ষতো  তরে রূপোন্তয়রর কক্ষয়ত্র বফ বিিষোরয়ির বির্ টি ির োয়রর বিদ্ধোয়ন্তর ওপর বিভষ র  রয়ি। 

 

বিয়েষ শিো  িলো েয় য়ে, ির োয়রর অিুয়িোেিিোয়পয়ক্ষ অপোয়রটররো তোয়ের টুবজ তরয়ের িিই প্ররু্বিবিরয়পক্ষ তরে বেয়িয়ি রূপোন্তর  য়র বিয়ত পোরয়ি। 

এজিয বিিষোবরত বফ প্রেোি  রয়ত েয়ি তোয়ের। টুবজর িি তরে রূপোন্তয়রর কক্ষয়ত্র কিগোেোটষ জপ্রবত বফ িরো েয় য়ে ৪০ লোখ িলোর িো ৩৩ ক োটি ২০ লোখ 

টো ো (িলোরপ্রবত ৮২ টো ো ৯০ প িো বেিোয়ি)। আর ক োয়িো অপোয়রটর চোইয়ল তরয়ের অংশবিয়শর্ও রূপোন্তর  রয়ত পোরয়ি। তয়ি এজিয বেয়ত েয়ি 

কিবশ অিষ। কিয়ক্ষয়ত্র প্রবত কিগোেোটষ য়জর জিয অপোয়রটরটিয়  গুিয়ত েয়ি ৭৫ লোখ িলোর িো ৬২ ক োটি ১৭ লোখ ৫০ েোজোর টো ো। অিুয়িোেি পোও োর 

৩০ বেয়ির িয়িয িমূ্পিষ অিষ পবরয়শোয়ির িোিযিোি তো রোখো েয় য়ে। এর িয়ে বেয়ত েয়ি িূলয িংয়র্োজি  র। ১৫ িেয়রর জিয তরয়ের এ রূপোন্তয়রর 

অিুয়িোেি কে ো েয়ি। 

 

িংবিিরো িলয়েি, বিলোয়ির আয়গই কিলয়ফোি অপোয়রটরয়ের বিেযিোি টুবজ তরয়ের প্ররু্বিবিরয়পক্ষতো কে োর িুয়র্োগ বেয় য়ে বি ন্ত্র  িংস্থোটি। ফয়ল 

আিন্ন তরে বিলোি  োর্ষত প্রবতয়র্োবগতোেীি েয়  পয়ড়য়ে। বিলোয়ি িোত্র দুটি অপোয়রটর অংশ কি ো  অিযিেূত তরয়ের িড় এ টি অংশই অবিিীত কিয়  

র্োয়ি িয়ল িয়ি  রয়েি তোরো। 

 

এর আয়গ ১৮০০ ও ২১০০ কিগোেোটষ জ িযোয়ন্ডর অিযিেূত তরে বিবিয়ত ২০১৫ িোয়ল বিলোি আয় োজয়ির উয়েযোগ কি  বিটিআরবি। তয়ি অপোয়রটরয়ের 

অিোগ্রয়ের  োরয়ি ওই িি  বিলোি আয় োজি  রয়ত পোয়রবি িংস্থোটি। বিলোি আয় োজয়ি ২০১৫ িোয়লর কফব্রু োবরয়ত ১৮০০ ও ২১০০ কিগোেোটষ জ িযোয়ন্ডর 

তরে িরোি িীবতিোলো প্র োশ  রো ে । িীবতিোলো অিুর্ো ী বিলোয়ির তোবরখ বিিষোরি  রো ে  ওই িেয়রর ৩০ এবপ্রল। পরিতীয়ত এ তোবরখ বপবেয়  প্রিয়ি 

২০ কি এিং এরপর ২৭ কি বিিষোরি  য়র বি ন্ত্র  িংস্থো। তয়ি কিলয়ফোি অপোয়রটররো বিলোয়ি অংশ কি োর বির্য়  আগ্রে িো কেখোয়িো  তো স্থবগত  রো 

ে । 

 

িীবতিোলো  ১৮০০ কিগোেোটষ জ িযোয়ন্ড তরয়ের বভবত্তিূলয িরো ে  কিগোেোটষ জপ্রবত ৩ ক োটি িলোর (২৩২ ক োটি টো ো)। আর ২১০০ কিগোেোটষ জ িযোয়ন্ড ২ 

ক োটি ২০ লোখ িলোর (১৭০ ক োটি টো ো) কিগোেোটষ জপ্রবত বভবত্তিূলয বিিষোরি  য়র বিটিআরবি। পরিতীয়ত িীবতিোলোটি িংয়শোিয়ির উয়েযোগ কি ো ে । 

িংয়শোবিত িীবতিোলো  দুই িযোয়ন্ডর তরে বিলোয়ির কক্ষয়ত্রই বভবত্তিূলয বিিষোরি  রো ে  ২ ক োটি ৫০ লোখ িলোর। 

 

প্রিেত, ২০১৩ িোয়ল অিুবষ্ঠত ে  বিবজর তরে িরোয়ির বিলোি। ওই বিলোয়ি ৪ েোজোর ২৫৭ ক োটি টো ো আ   য়র ির োর। 
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১০ শতোংশ ভযোট: এবেয়  কফোরবজ লোইয়িন্স ও তরয়ের ওপর ১০ শতোংশ ভযোট আয়রোয়পর বিদ্ধোন্ত চূড়োন্ত  য়রয়ে জোতী  রোজস্ব কিোিষ  (এিবিআর)। 

এজিয অিষ িন্ত্রিোলয়  িোরিংয়ক্ষপও পোঠোয়িো েয় য়ে। অিুয়িোেি কপয়ল বিলোয়ির আয়গই আয়েশ জোবর  রো েয়ি িয়ল িংবিিরো জোবিয় য়েি। 

 

প্রোিবি ভোয়ি কফোরবজ লোইয়িন্ি ও তরে বিলোয়ির ওপর ১২ শতোংশ ভযোট আয়রোপ  রয়ত কচয় বেল এিবিআর। এর িোিযয়ি ৭৫০ ক োটি টো ো আেরয়ির 

পবর ল্পিো বেল রোজস্ব আেরি োরী িংস্থোটির। অপোয়রটরয়ের আপবত্তর িুয়খ গত োল িি পয়ক্ষর িয়ে িয়ি ১০ শতোংশ ভযোট চূড়োন্ত  য়র অিুয়িোেয়ির 

জিয অিষ িন্ত্রিোলয়  িোরিংয়ক্ষপ পোঠোয়িো েয় য়ে। ১০ শতোংশ ভযোট আয়রোপ  রো েয়ল এ খোত কিয়  ির োর ৬২৫ ক োটি টো োর রোজস্ব পোয়ি। 

http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-

13/147922/%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B0-

%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97-

%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%86%E0%A6%9C/ 

Ex-Farmers Bank chairman rules out allegations of irregularities 
Former chairman of Farmers Bank Ltd Dr Mohiuddin Khan Alamgir has dismissed all allegations brought 

against him by three newspapers of  irregularities in the bank. 

 

The lawmaker described reports as 'untrue and motivated information' in a speech on point of order in 

the parliament. 

 

The newspapers mentioned that MK Alamgir transferred Tk 130 million to his bank account from a 

client's account on July 17 last. 

 

 

  

"I never faced such big untrue information in my 77 years of life," he said in the House. 

 

"No such money entered my account from July 17 to subsequent 7-10 days," he said adding that such 

allegation is a barrier towards creating a healthy atmosphere in society. 

 

MK Alamgir was managing director of Shilpa Bank, chairman of Krishi Bank and Shilpa Rin Sangstha. 

 

He also served as executive director of Jeddah-based Islamic Development Bank in the past. 

http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-13/147922/%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%86%E0%A6%9C/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-13/147922/%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%86%E0%A6%9C/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-13/147922/%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%86%E0%A6%9C/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-13/147922/%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%86%E0%A6%9C/
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Mentioning previous experiences, he claimed nobody had ever been able to bring such an allegation. 

 

The lawmaker said nobody can prove that any money entered his account in Farmers Bank from loan 

seekers. 

 

Rejecting another allegation, the ruling party MP said during his tenure as chairman of the Farmers 

Bank, they did not process any loan without approval from the central bank. 

 

According to UNB, a Bangladesh Bank observer was in the Board of Members of Farmers Bank for two 

years who also watched the activities, he said. 

 

Though the media said the Farmers Bank provided larger amount of loans going beyond the approved 

one. 

 

"I'm also turning down this allegation," Alamgir told the House. 

 

He said they tried to recruit competent officers to the Farmers Bank. 

 

"The bank appointed the higher number of successors of freedom fighters than all private banks in the 

country," he added. 

https://thefinancialexpress.com.bd/national/ex-farmers-bank-chairman-rules-out-allegations-of-

irregularities-1518445239 

Call for stricter monitoring against telcos throughout February 
Government data reveal that mobile phone operators are facing various allegations, including frequent 

call drops, network unavailability and slow internet speed, which deprive some 145.111 million users of 

quality services. 

 

Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC) said phone users lodged some 3,522 

complaints against the mobile phone operators from December 7 to 31 last year. 

 

https://thefinancialexpress.com.bd/national/ex-farmers-bank-chairman-rules-out-allegations-of-irregularities-1518445239
https://thefinancialexpress.com.bd/national/ex-farmers-bank-chairman-rules-out-allegations-of-irregularities-1518445239
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Of those, Grameenphone faced 1,973 allegations while Robi 604, Airtel 221, Banglalink 612, Teletalk 104 

and Citycell eight. 

 

 

  

Posts, Telecommunications and ICT Minister Mustafa Jabbar, while talking to UNB, termed the call-drop 

rate alongside the slow internet speed 'alarming'. 

 

He asked the BTRC to conduct stricter monitoring against the telecom companies throughout the month 

of February to overcome the situation. 

 

The authorities, he said, will take action, including cancellation of licences if needed, based on the 

surveillance. 

 

The minister warned, "The harassment of customers won't be tolerated. There'll be no compromise with 

the mobile phone operators. Fixing those challenges will be our first priority." 

 

Also, he said Bangladesh cannot be digitised if quality mobile service and fast internet speed at a 

reasonable price are not ensured. 

 

A Grameenphone user, Md Ariful Haque said his calls end abruptly and this has been happening on a 

more frequent basis nowadays, not to mention 3G internet speed often shifting to 2G. 

 

Robi user Md Jahangir Alam and Banglalink subscriber Sharna echoed Ariful. 

 

BTRC Director General (Engineering and Operation) Colonel Md Mustafa Kamal told UNB that they 

conducted a survey in Mymensingh and Sylhet divisions using the state-of-the-art machines to assess 

the operators' service quality. 

 

He said they put forward the survey findings to the operators and instructed them to take necessary 

actions. "Such surveys will gradually be conducted in all the divisions and appropriate steps will be 

taken." 
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A policy framework titled 'Quality of Service Regulations 2018' is being prepared draft of which has been 

put on BTRC's website for feedback and it is set to be approved by the commission soon. 

 

BTRC Secretary Md Sarwar Alam said the mobile phone operators cannot deliver quality services for not 

having adequate spectrum. "Hopefully, they'll purchase necessary spectrum through the next auction 

which will eliminate the complaints in future." 

 

All the mobile operators have applied for participating in the upcoming 2100/1800/900 MHz spectrum 

auction, which will be held on Tuesday. 

 

Subject to paying both the licence and spectrum fees, the BTRC will hand over the spectrum to the 

operators the next day. 

 

According to the guidelines, the rate for 1800 MHz will be $30 million per MHz, $27 million per MHz for 

2100 MHz and $30 million per MHz for 900 MHz spectrum. 

 

Secretary General and CEO of Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh (AMTOB) TIM 

Nurul Kabir told UNB that the operators are bound to deliver quality services to their users, and all of 

them are working to improve their services. "I hope the service will improve after acquiring necessary 

spectra in the upcoming auction." 

 

According to the latest BTRC calculation, the number of mobile phone users in the country stands at 

145.111 million as of January 29, 2018. 

 

Of them, 65.3 million use Grameenphone while 42.9 million Robi, 32.3 million Banglalink, 4.494 million 

people use state-owned Teletalk, a rise from previous 3.241 million. 

 

The number of internet users in the country as of December 2017 is 80.483 million, including 75 million 

using internet on their mobile phones, 0.089 million using WiMAX and 5.344 million using broadband 

and other PSTN internet services. 

https://thefinancialexpress.com.bd/national/call-for-stricter-monitoring-against-telcos-throughout-

february-1518453175 

https://thefinancialexpress.com.bd/national/call-for-stricter-monitoring-against-telcos-throughout-february-1518453175
https://thefinancialexpress.com.bd/national/call-for-stricter-monitoring-against-telcos-throughout-february-1518453175

