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Capital Market 
৩৩ সপ্তাহের সর্বনিহে নিএসইএক্স 

দরপতহির রৃ্হে আটহে গেহে গদহের প ুঁনির্ািার। নর্ক্রয়চাপ ত্বরানিত েওয়ায় েতোল ১ দেনিে ১৭ েতাাংে েহি ৫ োিার ৭০৫ পহয়হে গিহি 

এহসহে ঢাোর গেয়ারর্ািাহরর প্রধাি সূচে নিএসইএক্স, যা ২০১৭ সাহলর ৪ ি লাইহয়র পর সর্বনিে। এনদহে নিেি খী র্ািাহরও েতোল গেিাহর্চা 

গর্হেহে। অর্বর্ািাহরর টািাপহেিই গেয়ারর্ািাহর নর্ক্রয়াহদে র্াোহে র্হল িহি েরহেি র্ািারসাংনিষ্টরা। 

 
নর্নিন্ন েযাটােনরর নর্নিহয়ােোরী ও র্ািারসাংনিষ্ট অিযািয পহের সহে ের্া র্হল িািা গেহে, অর্বর্ািাহরর অপ্রতযানেত র্াস্তর্তায় অহিে প্রানতষ্ঠানিে 

তেনর্হল টাি পহেহে। তাহদর গপাটব হ ানলও গর্হেও গেয়াহরর নর্ক্রয়াহদে গর্হেহে। এোো নিেি খী র্ািাহর পনরনিনত পযবহর্েহের িিযও অহিে 

নর্নিহয়ােোরী িত ি েহর ক্রয়াহদে র্াোহত নিধা েরহেি। এসহর্র সানর্বে প্রিার্ গদখা যাহে সূচে ও গলিহদহি। তহর্ এ দরপতগি অহিে িাহলা 

গিৌলনিনের গেয়াহরর দািও েিহে। লিযাাংে গ্রেহের প্রস্তুনত গিয়া নর্নিহয়ােোরীরা এসর্ গেয়াহর ক্রয়াহদে র্াোহেি র্হল িািা গেহে। তহর্ সূচে 

পতি গেোহত তা যহর্ষ্ট েহে িা।    

 

আহের নদহির ধারার্ানেেতায় েতোল সপ্তাহের নিতীয় োযবনদর্হসও নদহির শুরু গর্হেই সূচে ও গেয়ারদহর নিেি নখতা স্পষ্ট নেল। র্ািার পযবহর্েহে 

গদখা যায়, নদি গেহে ঢাো স্টে এক্সহচহের (নিএসই) ব্রি ইিহিক্স নিএসইএক্স ৬৭ দেনিে ৭৯ পহয়ে র্া ১ দেনিে ১৭ েতাাংে েহি দাুঁ োয় ৫ োিার 

৭০৫ দেনিে ৫৭ পহয়হে। ১৮ দেনিে ৭৩ পহয়ে র্া দেনিে ৮৮ েতাাংে েহি ২ োিার ১০৭ দেনিে ৪৫ পহয়হে গিহিহে স্টে এক্সহচেটির ব্লু-নচপ 

সূচে নিএস ৩০। ১৩ দেনিে েূিয ৩ পহয়ে র্া দেনিে ৯৬ েতাাংে েহি ১ োিার ৩৫০ পহয়হে অর্িাি েরহে েনরয়াে সূচে নিএসইএস। 

 
সারা নদহি নিএসইহত ৮ গোটি ১৬ লাখ ৬৬ োিার ১৮১টি গেয়ার, েরহপাহরট র্ন্ড ও নিউচ য়াল  ান্ড ইউনিট োতর্দল েয়, যার র্ািারদর নেল ২৯৮ 

গোটি ২৪ লাখ ৮১ োিার টাো। আহের োযবনদর্হস নিএসইহত গলিহদি ২৩৬ গোটি ৭৩ লাখ ৮১ োিার টাোয় গিহি এহসনেল, যা নেল প্রায় ২০ িাহসর 

িহধয সর্বনিে। েতোল গলিহদিেৃত নসনেউনরটিহির িহধয নদি গেহে দাি গর্হেহে ৩০টির, েহিহে ২৭৩টির ও অপনরর্নতব ত নেল ৩০টির র্ািারদর। 

 
গদহের আহরে গেয়ারর্ািার চট্টগ্রাি স্টে এক্সহচহের (নসএসই) ব্রি ইিহিক্স নসএসনসএক্স ১৩৬ দেনিে ৬৩ পহয়ে েহি ১০ োিার ৬৫৪ দেনিে ৩৭ 

পহয়হে গিহি যায়। ১৫৯ দেনিে ৩৩ পহয়ে েহি ১৬ োিার ৩১ দেনিে ১৪ পহয়হে অর্িাি েরহে স্টে এক্সহচেটির নির্বানচত গোম্পানিগুহলার সূচে 

নসএসই ৩০। 
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নিএসই সঠিে িূনিো পালি েরহে িা: অর্বিন্ত্রী 

গেৌেলেত নর্নিহয়ােোরী র্াোই ইস যহত ঢাো স্টে এক্সহচে (নিএসই) সঠিে িূনিো পালি েরহে িা র্হল অনিহযাে েহরহেি অর্বিন্ত্রী আর্ ল িাল 

আর্দুল ি নেত। নর্েয়টিহত আোিী রৃ্েস্পনতর্ার নসদ্ধান্ত েহর্ র্হলও িানিহয়হেি নতনি। েতোল রািধািীর আোরোুঁ ওহয় পনরেল্পিা িন্ত্রোলহয়র এিইনস 

সহেলি েহে এে অি ষ্ঠাহি এসর্ ের্া র্হলহেি অর্বিন্ত্রী। 

http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-13/150989/%E0%A7%A9%E0%A7%A9-%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A7%87%E0%A6%B0-%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%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B8/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-13/150989/%E0%A7%A9%E0%A7%A9-%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A7%87%E0%A6%B0-%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%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B8/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-13/150989/%E0%A7%A9%E0%A7%A9-%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A7%87%E0%A6%B0-%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%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B8/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-13/150989/%E0%A7%A9%E0%A7%A9-%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A7%87%E0%A6%B0-%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%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B8/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-13/150989/%E0%A7%A9%E0%A7%A9-%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A7%87%E0%A6%B0-%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%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B8/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-13/150989/%E0%A7%A9%E0%A7%A9-%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A7%87%E0%A6%B0-%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%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B8/
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আোিী ২০১৮-১৯ অর্বর্েহরর র্াহিট নিহয় অর্বিীনতনর্দহদর সহে প্রাে-র্াহিট আহলাচিায় ি. গরেিাি গসার্োহির র্ক্তহর্যর ির্াহর্ অর্বিন্ত্রী র্হলি, 

‘সাম্প্রনতে এেটি ইস যহত নিএসইর সঠিে গরাল গে েরহে িা, তারা োহরা ের্াই শুিহে িা। রৃ্েস্পনতর্ার তাহদর নর্েহয় এেটি নসদ্ধান্ত েহর্।’ 

 

এর আহে র্াহিহট আনর্বে খাহত সাংস্কাহরর প্রস্তার্ নদহয় গরেিাি গসার্োি র্হলি, র্াাংলাহদহের গেয়ারর্ািার অর্বিীনতর অিয সূচেগুহলার ত লিায় যহর্ষ্ট 

োি েরহে িা। র্যাাংহের এনি গরনেওসে সাম্প্রনতে েহয়েটি ইস য গেয়ারর্ািাহরর নিনতেীলতা িষ্ট েরহে।  হল র্ািাহরর সাংস্কাহরর উহদযাে নিহত 

েহর্। এ সিয় র্াহিট আহলাচিায় অিযহদর িহধয অর্বপ্রনতিন্ত্রী এিএ িান্নাি, অর্ব সনচর্ ি সনলি উনিি গচৌধ রী, সাধারে অর্বিীনত নর্িাহের সদসয (গিযষ্ঠ 

সনচর্) োিস ল আলিসে গদহের নর্নেষ্ট অর্বিীনতনর্দরা উপনিত নেহলি। 

 

গটন্ডার প্রনক্রয়ার নর্স্তানরত িািহত গচহয়হে নর্এসইনস 

 

গেৌেলেত নর্নিহয়ােোরীহদর োে গর্হে নিএসই েতৃব পহের প্রস্তার্ আহ্বাি েরা, প্রস্তার্ প্রানপ্ত, পযবাহলাচিা ও র্াোই পযবন্ত প হরা প্রনক্রয়ার নর্স্তানরত 

িািহত গচহয়হে র্াাংলাহদে নসনেউনরটিি অযান্ড এক্সহচে েনিেহির (নর্এসইনস) আহ্বায়ে েনিটি। নেেনেরই এ নর্েহয় েনিেিহে নলনখতিাহর্ অর্নেত 

েরা েহর্ র্হল িানিহয়হেি স্টে এক্সহচেটির েিবেতব ারা। 

 

নর্এসইনসর এেিি েীেব েিবেতব া র্নেে র্াতব াহে র্হলি, গরগুহলটনর অি হিাদহির িিয নিএসই গেিহেি-সাাংোই েিহসাটিব য়াহির প্রস্তাহর্র খ ুঁটিিাটি 

আিাহদর োহে িিা নদহয়হে। এক্সহচে ও গদহের প ুঁনির্ািাহরর স্বাহর্ব তাহদর এ অাংেীদানরত্ব েতটা  লপ্রসূ েহর্, তা পযবাহলাচিার িিয োি েরহে 

েনিেি েঠিত আহ্বায়ে েনিটি। যর্াযর্ পযবাহলাচিার িিয েনিটি স্টে এক্সহচহের োহে নর্নিন্ন ইস যহত প্রশ্ন েরহে, র্যাখযা চাইহে। এক্সহচে েতৃব পে 

গসগুহলার ির্ার্ও নদহে। এরই অাংে নেহসহর্ আি (গসাির্ার) তাহদর গটন্ডানরাং প্রনক্রয়ার নর্স্তানরত িািহত চাওয়া েহয়হে। আো েরনে, এর ির্ার্ 

গপহয় গেহল েনিটি নিধবানরত সিহয়র িহধযই তাহদর স পানরে র্া িূলযায়ি েনিেহি িিা নদহত সেি েহর্। 

 

স্টে এক্সহচে েিবেতব ারা িানিহয়হেি, গেৌেলেত নর্নিহয়ােোরীহদর োে গর্হে আগ্রেপত্র আহ্বাি গর্হে শুরু েহর প্রস্তার্ র্াোই পযবন্ত প্রনতটি পযবায়ই 

নিনদব ষ্ট প্রনক্রয়া ধহর এনেহয়হে। আন্তিব ানতে পযবাহয়র এেটি দরপত্র গযসর্ নিয়িিীনত গিহি পনরচানলত েয়, তার সর্ই অি সরে েরা েহয়হে। গযহেত  

গেৌেলেত নর্নিহয়াে, গসহেত  এহেহত্র প্রচ র গটেনিেযাল নর্েয় অন্তি ব ক্ত র্াহে এর্াং এখাহি চূোন্ত চ নক্তর আহে খ ুঁটিিাটি নর্েয়গুহলা নিহয় দরেোেনে ও 

েতব  পনরর্তব হির স হযাে র্ােহল তা সর্ার িিযই েেিিূলে। 

 

গটন্ডানরাং প্রনক্রয়ার নর্েহয় েনিেহির প্রশ্নসাংর্নলত নচঠি পাওয়ার নর্েয়টি নিনিত েহরহেি এক্সহচে েিবেতব ারা। দ্রুততি সিহয়র িহধযই এর নলনখত ির্ার্ 

গদয়া েহর্। 
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প্রসেত, েত সপ্তাহে েনিটির চাওয়া র্নধবত সিয় গেে েহে আোিী রৃ্েস্পনতর্ার। এনদহে পূর্বনিধবানরত গিিলাইি ৮ িাহচব র িহধয গেৌেলেত 

নর্নিহয়ােোরী র্াোই েহর তাহদর সহে সিহোতা স্মারে সই েরহত র্যর্ব েওয়ায় েনিেহির োহে এিিয র্ােনত সিয় গচহয় নতি িাস সিয় গপহয়হে 

নিএসই। অিযনদহে চট্টগ্রাি স্টে এক্সহচে েতৃব পে আহরা এে র্ের সিয় গপহয়হে। 

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

13/150990/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87-

%E0%A6%B8%E0%A6%A0%E0%A6%BF%E0%A6%95-

%E0%A6%AD%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE-

%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%A8-

%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE:-

%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4

%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80/ 
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র্ারাো নেেলর্াোয় নর্নিহয়াে েরহর্ র্ারাো পাওয়ার 

প ুঁনির্ািাহরর তানলোি ক্ত র্ারাো পাওয়ার নলনিহটহির পনরচালিা পেবদ িত ি আরও এেটি পাওয়ার োহে নর্নিহয়াে েরার নসদ্ধান্ত নিহয়হে। আি 

(গসাির্ার) গোম্পানির পনরচালিা পেবহদর সিায় এ নসদ্ধান্ত গিওয়া েহয়হে। 

 

গোম্পানি সূহত্র এ তর্য িািা গেহে। 

 

সূত্র িহত, র্ারাো গ্রুহপর এেটি গোম্পানি র্ারাো নেেলর্াো নলনিহটি। এই গোম্পানিটি ১০৫ গিঘাওয়াহটর নর্দুযৎ উৎপাদি েরহর্। ইহতািহধয এর 

অি হিাদি নদহয়হে সরোর। এই গোম্পানিহত ২০ েতাাংে গেয়াহরর নর্নিহয়াে েরহর্ র্ারাো পাওয়ার। আর ৫১ েতাাংহের িানলে েহর্ র্ারাো পহতো 

পাওয়ার নলনিহটি। র্ারাো পহতোর ৫১ েতাাংে িানলে র্ারাো পাওয়ার নলনিহটি। এ নেহসহর্ র্ারাো নেেলর্াোর ৪৬ দেনিে েূেয ১ েতাাংে গেয়াহরর 

িানলে েহর্ র্ারাো পাওয়ার নলনিহটি। িত ি এ গোম্পানিটিহে আোিী ৯ িাহসর িহধয উৎপাদহি আসার িিয অি হিাদি নদহয়হে সরোর। 

 

Baraka-Power 

সর্ নিনলহয় র্ারাো গ্রুহপ পাওয়ার গোম্পানি চারটি। এই গোম্পানিগুহলার িহধয র্ারাো পাওয়াহরর উৎপাদি েিতা ৫১ গিঘাওয়াট, র্ারাো পহতো 

পাওয়ার নলনিহটহি উৎপাদি েিতা ৫০ গিঘাওয়াট, েেব  নল পাওয়াহরর ১১০ গিঘাওয়াট এর্াং নেেলর্াোর উৎপাদি েিতা েহর্ ১০৫ গিঘাওয়াট। সর্ 

নিনলহয় এ গ্রুহপর নর্দুযৎ উৎপাদ েরার েিতা েহর্ ৩১৬ গিঘাওয়াট। 

http://www.arthosuchak.com/archives/419676/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E

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

%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE

%E0%A7%9F-

%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%97/ 
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‘িানিব ি ঋে প ুঁনির্ািাহরর র্ে র্যানধ’ 
িানিব ি ঋে প ুঁনির্ািাহরর র্ে র্যানধ (গেন্সার) র্হল িহি েহরি র্াাংলাহদে নসনেউনরটিি অযান্ড এক্সহচে েনিেহির (নর্এসইনস) নির্বােী পনরচালে ও 

িূখপাত্র গিা: সাই  র রেিাি। এই র্যনধ প ুঁনির্ািাহরর সর্ গেেীর গলােহদর অহিে েষ্ট নদহয়হে র্হলও িহি েহরি নতনি। 

 

যি িা র্যাাংে েযানপটাল িযাহিিহিহের পযাহিল গব্রাোরহদর প্রনেেে েিবোলায় প্রধাি অনতনর্র র্ক্তহর্য নতনি এসর্ ের্া র্হলি। প্রনতষ্ঠািটির ১৭টি 

পযাহিল গব্রাোরহদর নিহয় এ েিবোলার আহয়ািি েহর। আি (গসাির্ার) যি িা র্যাাংেহের গেনিাং অযাোহিনিহত এ প্রনেেে েিবোলা অি নষ্ঠত েয়। 

 

প্রনেেে েিবিালায় নর্হেে অনতনর্ নেহসহর্ উপনিত নেহলি প্রনতষ্ঠািটির গচয়ারিযাি ও র্যাাংহের অনতনরক্ত র্যর্িিা পনরচালে নিিব া ইনলয়াে উনিি 

আেহিদ। প্রনেেে েিবোলার সিাপনতত্র্ েহরি প্রনতষ্ঠািটির প্রধাি নির্বােী েিবেতব া গিা. আল-তািাস। 

 

সাই  র রেিাি র্হলি, িানিব ে ঋে প ুঁনির্ািাহরর িিয র্ে র্যানধ। ২০১০ সাহলর র্ািার ধ্বহসর েহয়েটি োরহের িহধয এটি নেল অিযতি। এে সিয় 

িানিব ে ঋহের পনরিাে ১ অি পাত ২ র্ােহলও র্তব িাহি ১ অি পাত দেনিে ৫ নিধবারে েহরহে েনিেি। 

 

নিিব া ইনলয়াে উনিি আেহিদ র্হলি, ি দ্রা র্ািার, নসনেউনরটিি র্ািার ও গি র্ (র্ন্ড) িাহেব ট নিহয় েহলা গদহের অর্বিীনত। ি দ্রা র্ািার ও 

নসনেউনরটিি র্ািাহরর িারসািয েহর র্ন্ড িাহেব ট। আিাহদর গদহে এই গুরুত্বপূেব র্ািারটি গিই।  হল নর্নিহয়ােোরীরাও র্ািাহরর সহে তাল গিলাহত 

পাহর িা। 

 

 

আো প্রোে েহর নতনি র্হলি, আিাহদর র্ািাহরর েিীরতা র্াোহিার িিয োি েরহে েনিেি। িত ি পিয র্ািাহর য ক্ত েহল নর্নিহয়ােোরীরা 

নর্নিহয়াহের িিযও িত ি িায়ো পাহর্ র্হল িহি েহরি নতনি। 

 

তার ের্ার সহে তাল নিনলহয় সাই  র রেিাি র্হলি, আিাহদর র্ািার েহলা ইক্যযইটি নিিব র। প ুঁনির্ািাহর িত ি পেয চাল  েরার নর্েহয় োি চলহে। 

েনিেি স্মল েযাপ, ইটিএ ,  গিনরহিটিিস নিহয় োি েরহে। ২০২১ সাল িাোদ গিনরহিটিিস চাল  েরার পনরেল্পিা েনিেহির আহে। প্রনেেে 

েিবোলায় নর্এসইনসর েিোহয়ন্স সাংক্রান্ত নর্নিন্ন নর্েয় ত হল ধহরি নতনি। 

 

আল-তািাস র্হলি, প ুঁনির্ািাহরর গুরুত্বপূেব নর্েয় েহলা েিোহয়ন্স। এই নর্েয়টি নিহয় আিাহদর পযাহিল গব্রাোরহদর িিয প্রনেেহের আহয়ািি েরা 

েহয়হে। এই েিবোলায় আিাহদর ১৭টি পযাহিল গব্রাোহরর সর্াই অাংেগ্রেে েহরহে। 
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http://www.arthosuchak.com/archives/419692/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E

0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A3-%E0%A6%8B%E0%A6%A3-

%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C

%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A7%9C/ 

 ‘নিএসইর প্রস্তার্ নিহয়ই োি েরহে নর্এসইনস’ 

গেৌেলেত নর্নিহয়ােোরী ইস যহত নিএসইর গদওয়া প্রস্তাহর্র ওপহরই োি েরহে নর্এসইনসর েনিটি। তহর্ সঠিে নসদ্ধান্ত গিওয়া সিয় সাহপে র্হল 

িানিহয়হেি নর্এসইনসর নির্বােী পনরচালে সাই  র রেিাি। পাোপানে র্ািার নিহয় ইনতর্াচে েওয়ার িিয পরািেব নদহয়হেি নতনি। 

 

আি গসাির্ার প ুঁনির্ািাহরর র্তব িাি পনরনিনতহত িাহচব ে র্যাাংেগুহলার ঊধ্বব তিহদর নিহয় এে িরুনর সিায় এ ের্া র্হলি নতনি। িনতনেহলর চট্টগ্রাি 

স্টে এক্সহচে (নসএসই) োযবালহয়  র্াাংলাহদে িাহচব ে র্যাাংোসব অযহসানসহয়েি (নর্এিনর্এ) এই সিার আহয়ািি েহর। 

 

 

নতনি র্হলি, নিএসইর গেৌেলেত নর্নিহয়ােোরী নিহয় এে ধরহের অস্পষ্টতা র্ািাহর ততনর েহয়হে। সঠিে ের্া েহলা-নর্এসইনস নিএসইর গদওয়া চীিা 

েিসটিব য়াহির প্রস্তার্ নিহয় োি েরহে। এখাহি অিয গোহিা প্রস্তার্ নর্এসইনসর োহে গিই। 

 

তহর্ এটা রাতারানত েহয় যাহর্ এিিটি িার্া ঠিে েয়। গেৌেলেত নর্নিহয়ােোরী গিওয়ার নর্েয়টাই দীঘব গিয়াদী। আইহির িধয গর্হে নিএসইর প্রস্তার্ 

খনতহয় গদখহে েনিটি। তাই এ নিহয় আতনিত েওয়ারও নেে  গিই র্হল িহি েহরি নতনি। 

 

নর্এসইনসর এই ি খপাত্র র্হলি, প ুঁনির্ািার নিহয় আিাহদর সর্ার অর্িাি গর্হে ইনতর্াচে েহত েহর্। নর্নিহয়ােোরীহদর র্ োহত েহর্; নিহিহদর এনেহয় 

আসহত েহর্। 

 

 

এসিয় ি তি ব্রযান্স গখালা, র্ন্ড িাহেব ট চাল  েরা, সঞ্চয়পহত্রর স হদর োর েিাহিাসে, এক্সহপািাহরর িত ি সাংো নিধবারহের প্রস্তার্ আহস িাহচব ে র্যাাংে 

প্রনতনিনধহদর পে গর্হে। 

 

সিা গেহে নর্এিনর্এর সাহর্ে সিাপনত গিা. োহয়দুর রেিাি র্হলি, র্ািার এখাি গর্হে উহোরহের স হযাে রহয়হে। এখাহি আতনিত িা েহয় নর্নিহয়াে 

েরা উনচত। সর্াইহে ইনতর্াচে িূনিো পালহির পরািেব গদি নতনি। 
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েহয়ে নদহির টািা দরপতহি প ুঁনির্ািার নিহয় েনিত নর্নিহয়ােোরীরা। আি গসাির্ারও নিএসই প্রধাি িূলয সূচে নিএসইএক্স ৬৭ পহয়ে েহি ৫ োিার 

৭০৫ পহয়হে অর্িাি েরহে। যা েত আট িাহসর িহধয সূচহের সর্বনিে অর্িাি। এর আহে ২০১৭ সাহলর ৩ ি লাই নিএসইএক্স সূচহের অর্িাি নেল ৫ 

োিার ৭২৬ পহয়হে। 

 

 

এনদহে আি নিএসইহত গলিহদি গর্হেহে সািািয। গসাির্ার নিএসইহত ২৯৮ গোটি ২৪ লাখ টাোর গেয়ার গলিহদি েহয়হে। যা আহের নদি গর্হে 

প্রায় ৬১ গোটি ৫১ লাখ টাো গর্নে। েতোল নিএসইহত গলিহদি েহয়নেল ২৩৬ গোটি ৭৩ লাখ টাো। 

 

নিএসইহত গিাট গলিহদহি অাংে নিহয়হে ৩৩৩টি গোম্পানি ও নিউচ যয়াল  ান্ড। এর িহধয দর গর্হেহে ৩০টির, েহিহে ২৭৩টির। আর অপনরর্নতব ত 

রহয়হে ৩০টি গোম্পানির গেয়ার দর। 

http://www.arthosuchak.com/archives/419656/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0

%A6%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%AC

-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%95/ 

৬ িাহস ক্যইি সাউর্ গটক্সটাইহলর ইনপএস ৭৫ পয়সা 
সম্প্রনত প ুঁনির্ািাহর তানলোি নক্তর অি হিাদি পাওয়া ক্যইি সাউর্ গটক্সটাইল নিলহসর নিতীয় প্রানন্তহের (ি লাই,১৭-নিহসম্বর,১৭) অনিরীনেত আনর্বে 

প্রনতহর্দি প্রোে েরা েহয়হে। 

 

নিএসই সূহত্র এ তর্য িািা গেহে। 

 

সূত্র িািায়, আহলাচয প্রানন্তহে গোম্পানিটি গেয়ার প্রনত আয় (ইনপএস) েহরহে ৭৫ পয়সা। আইনপও পরর্তী গেয়ার নেসাহর্ গোম্পানিটির ইনপএস 

েহয়হে। 

 

এেই সিহয় গোম্পানিটির ের পনরহোহধর পর ি িা া েহয়হে ৭ গোটি ৫৩ লাখ টাো। যা আহের র্ের এেই সিহয় নেল ৬ গোটি ২৪ লাখ টাো। 

 

এনদহে গেে ৩ িাহস (অহটার্র,১৭-নিহসম্বর,১৭) গোম্পানিটি গেয়ার প্রনত আয় েহরহে ৩৬ পয়সা। আহলাচয সিহয় গোম্পানিটির ের পনরহোহধর পর 

ি িা া েহয়হে ৩ গোটি ৬৫ লাখ টাো। যা আহের র্ের এেই সিয় নেল ২ গোটি ৫৬ লাখ টাো। 

 

http://www.arthosuchak.com/archives/419656/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%AC-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%95/
http://www.arthosuchak.com/archives/419656/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%AC-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%95/
http://www.arthosuchak.com/archives/419656/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%AC-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%95/
http://www.arthosuchak.com/archives/419656/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%AC-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%95/
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৩১ নিহসম্বর, ২০১৭ পযবন্ত সিহয় গোম্পানিটির এিএনি েহয়হে ১৬ টাো ৮৬ পয়সা। 

http://www.arthosuchak.com/archives/419549/%E0%A7%AC-

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

%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/ 
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Economy 
Budget for FY19 to be placed on June 7 

Finance Minister Abul Maal Abdul Muhith on Monday said the next national budget will be placed 

before the parliament on June 7. 

 

He also hinted that the next budget will be of Tk 4.75 trillion. 

 

The finance minister said it while speaking at a pre-budget meeting with economists and professionals 

at the NEC conference room in the city's Sher-e-Bangla Nagar area, reports BSS. 

 

 

  

Muhith also said it is of grave importance to put an end to the loan default culture in the country.   

 

"Now it's time to think about this because default culture has continued somehow and such strong 

efforts were not taken to put an end to it," he said. 

 

Renewed economists Prof Rehman Sobhan, former finance minister Dr M Sayeduzzaman, former 

Bangladesh Bank Governor Dr Mohammad Farashuddin, Dr Debapriyo Bhattacharjee, Dr Mustafizur 

Rahman, Chairman of Industrial and Infrastructural Development Finance Company Limited (IIDFC) M 

Matiul Islam, former Finance Secretary Dr Mohammad Tareque, Prof Khandoker Bazlul Haque, Fahmida 

Khatun, former Secretary Siddiqur Rahman, Atiqul Islam of North South University, Ifty Islam of AT 

Capital attended the meeting. 

 

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

meeting. 

https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/budget-for-fy19-to-be-placed-on-june-7-

1520867726 

 

https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/budget-for-fy19-to-be-placed-on-june-7-1520867726
https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/budget-for-fy19-to-be-placed-on-june-7-1520867726
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অর্বিন্ত্রীর সহে প্রাে-র্াহিট আহলাচিা 

র্যাাংহে িূলধি গিাোি র্হের প্রস্তার্ অর্বিীনতনর্দহদর 

িিেহের টাোয় প্রনত র্ের র্যাাংহের িূলধি ঘাটনত পূরহের গরওয়াি গর্হে সরোরহে গর্নরহয় আসার প্রস্তার্ নদহয়হেি অর্বিীনতনর্দরা। এর পনরর্হতব  

র্যাাংনোং খাহতর অরািেতা র্ে ও নর্পহদ পো র্যাাংেগুহলাহে এেীিূত েরহত িািব ার অযান্ড অযাক্যইনিেি আইি প্রেয়হির স পানরে েহরহেি তারা। 

পাোপানে র্াহিহটর অর্ব র্রাি-র্যহয় স্বেতা আিা ও আনর্বে খাত সাংস্কাহরর ওপরও গিার নদহয়হেি অর্বিীনতনর্দরা। 

 

েতোল রািধািীর আোরোুঁ ওহয় পনরেল্পিা িন্ত্রোলহয়র এিইনস সহেলি েহে অর্বিন্ত্রী আর্ ল িাল আর্দুল ি নেহতর সহে ২০১৮-১৯ অর্বর্েহরর প্রাে-

র্াহিট আহলাচিায় এসর্ প্রস্তার্ গদি অর্বিীনতনর্দরা। 

 

র্যাাংনোং খাহত অরািেতা নর্রাি েরহে উহেখ েহর সাহর্ে অর্বিন্ত্রী এি সাইদুজ্জািাি র্হলি, র্যাাংনোং খাহতর অরািেতা দীঘবনদহির। সরোহরর অহিে 

স ল োি এর  হল ম্লাি েহয় যাহে। র্যাাংে ল টপাটোরীহদর োনস্ত নিনিত েরা িা গেহল িত ি িত ি ঋেহখলানপ ততনর েহর্।  হল র্যাাংেগুহলা নিহয় 

িত ি েহর িার্হত েহর্। িিেহের টাোয় র্যাাংহের িূলধি গিাোি গদয়ার গয গরওয়াি, তা গর্হে গর্নরহয় আসহত েহর্। 

 

এি সাইদুজ্জািাহির র্ক্তহর্যর সূত্র ধহর গর্সরোনর েহর্েো প্রনতষ্ঠাি গসোর  র পনলনস িায়ালহের (নসনপনি) নির্বােী পনরচালে ি.  ােনিদা খাত ি র্হলি, 

সরোনর টাোয় র্যাাংেগুহলায় িূলধি গিাোি গদয়া েয়। আর র্যাাংে তা গখহয় গ হল।  ারিাসব র্যাাংে তাহদর িূলধি গখহয় গ হলহে। র্যাাংেটিহে িহর 

গযহত গদয়া উনচত। িিেহের টাোয় এর িূলধি গিাোি গদয়ার গোহিা িাহি েয় িা। আহলাচিায় অাংে নিহয় রািস্ব আেরে র্াোহিার পাোপানে ের, 

িযাট ও শুল্ক আইি চানেদা অি যায়ী সাংস্কাহরর প্রস্তার্ গদি নতনি। 

 

সাংেহট র্াো র্যাাংেগুহলা এেীিূত েরহত আইি প্রেয়হির ের্া র্হলি র্াাংলাহদে র্যাাংহের সাহর্ে েিিবর ি. গিাোেদ  রাসউনিি। নতনি র্হলি, 

র্যাাংনোং খাহতর সিসযা সিাধাহি র্যাাংেগুহলাহে এেীিূত েরার ের্া র্লা েয়। নেন্তু এ-সাংক্রান্ত গোহিা আইি গিই। সাংেহট গিাো র্যাাংেগুহলা গযি 

এেীিূত েহত পাহর, গসিিয আইি প্রেয়ি েরহত েহর্। র্যাাংেগুহলা তারলয সাংেহট ি েহল এর োরে খ ুঁহি গর্র েরহত েহর্। 

 

নেোর গুেেত িাি র্াোহিা দরোর উহেখ েহর নতনি আহরা র্হলি, প্রার্নিে ও িাধযনিহে নেোর নিনে ততনরহত সরোরহে িহিাহযােী েহত েহর্। 

োনরেনর ও নর্জ্ঞািনিনেে পোহোিায় আহরা গর্নে সহচতি েহত েহর্। গদহের ৩৮ েতাাংহের গর্নে িাি ে গর্োর উহেখ েহর এটিহে অর্বিীনতর র্ে 

সিসযা নেহসহর্ নচনিত েহরি নতনি। 

 

গযখাহি-গসখাহি ঋে গদয়া, অর্যর্িাপিাসে যর্াযর্ িিরদানরর অিাহর্ গদহের র্যাাংনোং খাহত দুরর্িা নর্রাি েরহে র্হল িািাি অধযাপে গরেিাি 

গসার্োি। নতনি র্হলি, অহিে র্যাাংেই ঋেদাহির সীিা অনতক্রি েহর গ হলহে।  হল িূলধি সাংেট র্ােহে। প্রনত র্ের সাংস্কার োযবক্রহির িাহি 

অোযবের েিবসূনচ গিয়া েহে। এটি িূলত দীঘব সিহয়র োোহিােত সিসযার  ল, যা সিাধাহি সর্বানধে গুরুত্ব নদহত েহর্। 
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গিো প্রেল্পগুহলায় দীঘবহিয়াহদ র্যয় র্ােহে িানিহয় এ অর্বিীনতনর্দ র্হলি, সিহয়র োি সিহয় গেে েরহত িা পারায় র্যয় গযিি র্ােহে, গতিনি 

গিাোনন্তও সৃনষ্ট েহে। উন্নয়ি প্রস্তার্িা অি যায়ী সিহয়র োি সিহয় গেে েরহত িা পারহল গিো প্রেল্প গর্হে  ল আসহর্ িা। নিনিনপ প্ররৃ্নদ্ধর ত লিায় 

গেয়ারর্ািার  ািেি েরহে িা। গেয়ারর্ািাহর সাংস্কার িা এহল এ খাত গর্হে োনিত  ল পাওয়া যাহর্ িা। 

 

নসনপনির সোিীয় গ হলা ি. গদর্নপ্রয় িট্টাচাযব র্হলি, িধযি আহয়র গদে নেহসহর্ উন্নীত েওয়ার গযিি স নর্ধা রহয়হে, গতিনি নেে  চযাহলেও রহয়হে। 

আহে গযিাহর্ নর্হদে গর্হে সাোযয আসত, এখি আর গসিাহর্ আসহে িা। দানরদ্রয নর্হিাচিসে নেো, স্বািয খাহত উন্নয়হি গর্সরোনর উন্নয়ি 

সাংিাগুহলার (এিনিও) গুরুত্বপূেব িূনিো নেল। এগুহলা ক্রিািহয় র্ে েহয় যাহে। র্তব িাহি নেে  সাোযয এহলও তা চহল যাহে গরানেো প ির্বাসহি। 

 হল সরোহরর এসনিনি র্াস্তর্ায়ি র্যােত েহত পাহর। এিিয চলনত র্েহরর র্াহিট গর্হে এসনিনি উন্নয়ি তেনর্ল েেি েহর গসখাহি র্রাি নদহত 

েহর্। 

 

র্যয় র্যর্িাপিায় অনিয়হির ের্া উহেখ েহরি সাহর্ে অর্ব সনচর্ িনতউল ইসলাি। নতনি র্হলি, গদহে র্যাপে োহর উন্নয়ি োযবক্রি চলহে। নেন্তু 

র্যর্িাপিােত ত্রুটি রহয় যাহে। এহত র্যয় র্ােহলও স  ল আসহর্ িা। গর্পহরায়া ঋে গদয়ার িাধযহি িূলধি ঘাটনতহত আহে গদহের র্যাাংনোং খাত। 

আর্ার প ুঁনির্ািাহর নর্েৃঙ্খলা নর্রাি েরহে। আনর্বে খাহতর সাংস্কার োো উন্নয়হির স  ল নিলহর্ িা। 

 

র্াহিহটর আোর র্াোহিার পনরর্হতব  এর র্াস্তর্ায়হি গর্নে গুরুত্ব গদয়ার পরািেব গদি সাহর্ে অর্ব সনচর্ গিাোেদ তাহরে। নতনি র্হলি, র্েহরর শুরু 

গর্হে উন্নয়ি েিবোণ্ডগুহলা সঠিেিাহর্ পনরচানলত িা েওয়ায় গেে নদহে এহস র্যয় গর্হে যায়। তনেঘনে েরহত নেহয় অহর্বর অপচয় েরা েয়। 

র্যাাংেগুহলার আনর্বে অর্িা ও নর্নিহয়াে পনরনিনত িূলযায়ি েহর ি দ্রািীনত েওয়া উনচত। 

 

নেোর পনরনধ র্ােহলও গুেেত িাহি পনরর্তব ি আহসনি র্হল িন্তর্য েহরি ির্ব সাউর্ নর্শ্বনর্দযালহয়র অধযাপে আনতক্যল ইসলাি। সরোরহে নর্েয়টিহত 

গুরুত্ব গদয়ার আহ্বাি িািাি নতনি। 

 

এর আহে সূচিা র্ক্তহর্য অর্বিন্ত্রী আর্ ল িাল আর্দুল ি নেত র্হলি, আোিী অর্বর্েহরর র্াহিহটর আোর েহর্ ৪ লাখ ৭৫ োিার গোটি টাো। আসহে ৭ 

ি ি র্াহিট উপিাপি েরা েহর্। আর ৩০ ি হির িহধযই র্াহিট অনধহর্েি গেে েরার লেয ধরা েহয়হে। এর্াহরর র্াহিহট পনরর্েি, জ্বালানি ও খনিি 

সম্পদ নর্িােহে গুরুত্ব গদয়া েহে। এসর্ খাহত গর্নে র্রাি র্ােহর্। 

 

অর্বিন্ত্রী আহরা র্হলি, অহিহে অনিহযাে েহরি, নির্বাচহির র্েহর আনর্বে খাতসে িািা অনিহযাহে অনিয ক্তরা পার গপহয় যাি। তাহদর গেহত্র সরোর 

িিিীয় িীনত গিয়। নর্েয়টা ঠিে এিি িয়। গোহিািাহর্ই অপরাধীহদর োে গদয়া েহর্ িা। আিাহদর এনিনপ র্াস্তর্ায়হির নচত্র আহের গচহয় অহিে উন্নত 
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েহয়হে। প্রেল্প অি হিাদহির আহে গোহিািাহর্ই সাংনিষ্টহদর অর্ব র্রাি গদয়া েয় িা। আর্ার প্রেল্প গ্রেহের গেহত্রও আহে যাচাই-র্াোই েরা েয়। 

সম্প্রনত নর্নিহয়াে উন্নয়ি েতৃব পে ওয়াি স্টপ সানিব স চাল  েহরহে। এর িাধযহি আিদানি-র তানি, িত ি র্যর্সা শুরুসে র্যর্সানয়ে োযবক্রহি র্যর্সায়ীহদর 

িটিলতার অর্সাি ঘটহর্। 

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

13/151033/%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A7%87-

%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A6%A7%E0%A6%A8-

%E0%A6%9C%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%A8-

%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%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%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF

%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0/ 

১ সপ্তাে ধহর অোযবের র্াাংলাহদে র্যাাংহের নসআইনর্ সািব ার 

এে সপ্তাে ধহর োি েরহে িা র্াাংলাহদে র্যাাংহের গক্রনিট ইি রহিেি র্ যহরা (নসআইনর্) সািব ার। এ সিহয় গেন্দ্রীয় র্যাাংে গর্হে গোহিা নসআইনর্ 

প্রনতহর্দিই পায়নি র্যাাংেগুহলা।  হল গদহের র্যাাংে ও আনর্বে প্রনতষ্ঠািগুহলার ঋে নর্তরে র্ে েহয় গেহে। এ নিহয় গিাোনন্তহত পহেহেি গ্রােে ও 

র্যাাংে েিবেতব ারা। 

 
র্যাাংে র্া আনর্বে প্রনতষ্ঠাি গর্হে ঋে গ্রেহে আগ্রেী গোহিা র্যনক্ত ও প্রনতষ্ঠাি এর আহে ঋে নিহয়হে নেিা র্া নিহয় র্ােহল তার অর্িা, সাংনিষ্ট র্যনক্ত 

ঋেহখলানপ নেিা— এসর্ তর্য সাংরেে েহর র্াাংলাহদে র্যাাংহের নসআইনর্। নসআইনর্ প্রনতহর্দি োো গোহিা গ্রােেহেই ঋে নদহত পাহর িা র্যাাংে ও 

আনর্বে প্রনতষ্ঠািগুহলা। অর্চ গুরুত্বপূেব এ সািব ার এে সপ্তাে ধহরই োি েরহে িা। 

 

র্াাংলাহদে র্যাাংে র্লহে, যানন্ত্রে ত্রুটির োরহে নসআইনর্ সািব ারটি যর্ানিয়হি োি েরনেল িা। নেন্তু গসাির্ার (েতোল) নর্োহলর িহধযই তা সানরহয় 

গতালা েহয়হে। িেলর্ার (আি) গর্হে র্যাাংেগুহলা নসআইনর্ সািব ার গর্হে তর্য সাংগ্রে েরহত পারহর্। 

 

র্াাংলাহদে র্যাাংহের ি খপাত্র গদর্ানেস চক্রর্েী র্হলি, ‘নসআইনর্ সািব াহর নেে  যানন্ত্রে গোলহযাে েনেল। এ োরহে র্যাাংেগুহলা নসআইনর্ সািব াহর ঢ েহত 

পারনেল িা। তহর্ সিসযা গেহট গেহে। আো েরনে, িেলর্ার গর্হে যর্ানিয়হি নসআইনর্ সািব ার োি েরহর্।’ 

 

তহর্ র্াাংলাহদে র্যাাংহের সাংনিষ্ট নর্িাে সূহত্র িািা গেহে, নসআইনর্ সািব ারটি এখহিা প হরাপ নর ঠিে েয়নি। েত েহয়ে নদহির গচষ্টায় নেে টা উন্ননত 

েহয়হে। িেলর্ার গর্হে নসআইনর্ সািব ার গর্হে র্যাাংেগুহলা সীনিত পনরসহর তর্য পাহর্। 

 

নসআইনর্ েহে র্াাংলাহদে র্যাাংহের এেটি নর্হেে নর্িাে। ১৯৯২ সাহল নর্শ্বর্যাাংহের আনর্বে খাত সাংস্কার প্রেহল্পর আওতায় নসআইনর্ প্রনতষ্ঠা েরা েয়। 

এর িূল উহিেয গখলানপ ঋহের নর্স্তার গরাধ েরা। র্যাাংে ও আনর্বে প্রনতষ্ঠািগুহলা নসআইনর্ প্রনতহর্দহির সোয়তা নিহয় িত ি ঋে নর্তরে ও ঋে 

প িঃত নসলীেরহের গেহত্র ে ুঁ নের িাত্রা েনিহয় আিহত পাহর। প্রনতটি র্যাাংে ও আনর্বে প্রনতষ্ঠািহে প্রনত িাহস নর্তরেেৃত ঋে র্া ইিারার তর্য 

নসআইনর্হত পাোহত েয়। গোহিা ঋে র্া ইিারা নেসার্ প িঃত নসল েরা েহলও তার তর্য নসআইনর্হত পাোহিা র্াধযতািূলে। এিিনে গোহিা ঋে র্া 

ইিারা নেসার্ অর্হলাপি েরা েহলও তার তর্য নসআইনর্হত নরহপাটব  েরহত েয়। 
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২০১৫ সাহল র্াাংলাহদে র্যাাংে ‘নিউ নসআইনর্ অিলাইি সনলউেি’ গসর্া চাল  েহর। এ গসর্ার আওতায় ১ গসহেহন্ডরও েি সিহয় অিলাইহি নসআইনর্ 

নরহপাটব  সাংগ্রে েরহত পাহর র্াাংলাহদহে োযবরত সর্ র্যাাংে ও আনর্বে প্রনতষ্ঠািগুহলা। নেন্তু এে সপ্তাে ধহর নসআইনর্ গর্হে গোহিা প্রনতহর্দি গিয়া 

সম্ভর্ েয়নি। 

 
র্যাাংে নির্বােীহদর সাংেেি অযাহসানসহয়েি অর্ র্যাাংোসব র্াাংলাহদহের (এনর্নর্) গচয়ারিযাি ও ঢাো র্যাাংহের র্যর্িাপিা পনরচালে (এিনি) তসয়দ িাের্ র্ র 

রেিাি র্হলি, েহয়ে নদি ধহর আিরা র্াাংলাহদে র্যাাংহের নসআইনর্ গর্হে গোহিা তর্য পাইনি।  হল এ সিহয় র্যাাংে গর্হে গোহিা ঋেও নর্তরে েরা 

সম্ভর্ েয়নি। র্াাংলাহদে র্যাাংে অন নেয়ানল আিাহদর নর্েয়টি সম্পহেব  িািায়নি। সেসা নসআইনর্ সািব ার ঠিে িা েহল র্যাাংেগুহলা সাংেহট পেহর্। 

 

এেই ের্া র্হলি রাষ্ট্রায়ে রূপালী র্যাাংহের র্যর্িাপিা পনরচালে (এিনি) গিা. আতাউর রেিাি প্রধাি। নতনি র্হলি, েহয়েিি গ্রােহের নসআইনর্ 

প্রনতহর্দি িািার িিয সাংনিষ্ট েিবেতব াহদর র্হলনেলাি। নেন্তু তারা আিাহে িানিহয়হেি, নসআইনর্ সািব ার গর্হে তারা তর্য পাহেি িা। তহর্ এ নর্েহয় 

র্াাংলাহদে র্যাাংে গর্হে আিরা গোহিা নিহদব েিা পাইনি। 
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-13/151030/%E0%A7%A7-
%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B9-
%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%87-
%E0%A6%85%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%B0-
%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6-
%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-
%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%AC%E0%A6%BF-
%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0/ 

Business 
 

গেখ োনসিা-নল গসইি ল াং তর্েে 

র্াাংলাহদহের র্ন্দর-জ্বালানি খাহত নর্নিহয়াহে আগ্রেী নসোপ র 

র্াাংলাহদহের জ্বালানি ও র্ন্দর খাহত নসোপ রনিনেে প্রনতষ্ঠািগুহলা নর্নিহয়াহে আগ্রেী র্হল িানিহয়হেি গস গদহের প্রধািিন্ত্রী নল গসইি ল াং। প্রধািিন্ত্রী 

গেখ োনসিার সহে তর্েহে নতনি র্হলি, নসোপ হরর অিযতি রৃ্েৎ নর্নিহয়ােোরী প্রনতষ্ঠাি গসম্বেপব র্াাংলাহদহের জ্বালানি খাহত ও নসোপ র গপাটব  অর্নরটি 

(নপএসএ) চট্টগ্রাি র্ন্দহর তাহদর র্যর্সা সম্প্রসারহে আগ্রেী। খর্র র্াসস। 

 

নসোপ হরর প্রধািিন্ত্রী র্হলি, র্াাংলাহদে দনেে এনেয়ার গেন্দ্রনর্ন্দ হত অর্নিত।  হল আনসয়াি ও অিযািয প্রনতহর্েীর সহে গযাোহযাহের গেহত্র 

স অর্িাহি রহয়হে র্াাংলাহদে। র্হোপসাের দনেে-পূর্ব এনেয়া, িারত ও শ্রীলাংোর সহে য ক্ত। 

 

দুই গদহের িহধয এনদি দুটি সিহোতা স্মারে (এিওইউ) সই েহয়হে। এগুহলা েহলা, সরোনর-গর্সরোনর অাংেীদানরত্ব (নপনপনপ) ও এয়ার সানিব হসস 

িযাহিিহিে সম্পনেব ত সিহোতা স্মারে। দুই গদহের প্রধািিন্ত্রীর িহধয আি ষ্ঠানিে তর্েে গেহে সিহোতা স্মারে দুটি সই েয়। র্াাংলাহদহের পহে 

গর্সািনরে নর্িাি পনরর্েি ও পযবটি সনচর্ এসএি গোলাি  ারুে এর্াং নসোপ হরর পনরর্েি িন্ত্রোলহয়র িায়ী সনচর্ তাি োই গসি উিয় গদহের এয়ার 

সানিব হসস িযাহিিহিেসাংক্রান্ত সিহোতা স্মারেটি সই েহরি। নপনপনপনর্েয়ে সিহোতা স্মারেটি সই েহরি র্াাংলাহদহের পার্নলে-প্রাইহিট পাটব িারনেপ 
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অর্নরটির (নপনপনপএ) নসইও তসয়দ আ সর এইচ উনিি ও নসোপ হরর আন্তিব ানতে এোরপ্রাইহির সেোরী নসইও তাি স ি নেি। স্বােনরত এসর্ 

সিহোতা স্মারে দুই গদহের অর্বনিনতে সেহযানেতার গেহত্র িত ি অধযাহয়র সূচিা েরহর্ র্হল িন্তর্য েহরি প্রধািিন্ত্রী গেখ োনসিা। 

 

নসোপ হরর গপ্রনসহিে ও প্রধািিন্ত্রীর োযবালয় ইস্তািায় এনদি গস গদহের প্রধািিন্ত্রীর গদয়া িধযািহিাহিও অাংে গিি গেখ োনসিা। নসোপ হর র্াাংলাহদেী 

েনিেহদর িিয স ষ্ঠ  েিবপনরহর্ে অর্যােত রাখহত গস গদহের সরোহরর প্রনত আহ্বাি িািাি প্রধািিন্ত্রী। 

 

গেখ োনসিা র্হলি, র্াাংলাহদেী েনিেহদর িিয নসোপ র ক্রহিই পেন্দিীয় েন্তর্যিল েহয় উেহে। আনি আো েনর, নসোপ র এ েনিেহদর িিয র্রার্হরর 

িহতাই স ষ্ঠ  েিবপনরহর্হের নিিয়তা অর্যােত রাখহর্। 

 

অর্বনিনতে উন্নয়ি-অহিোয় র্াাংলাহদে-নসোপ র এহে অিযহে সেহযানেতা েরহত পাহর িানিহয় গেখ োনসিা র্হলি, প ুঁনি, উন্নত প্রয নক্ত ও তা র্যর্োহর 

নসোপ হরর দেতা রহয়হে। আর আিাহদর রহয়হে নর্প ল েিবেি িিেনক্ত। এহদর র্ে অাংেই র্য়হস ির্ীি ও নেনেত। এহদর দেতাহে উিয় গদহের 

পারস্পনরে স নর্ধায় োহি লাোহিা গযহত পাহর। 

 

১৯৭২ সাহল দুই গদহের কূটনিনতে সম্পহেব র সূত্রপাহতর ের্া স্মরে েহর প্রধািিন্ত্রী র্হলি, আিাহদর দুই গদহের িধযোর সম্পেব  এেই ধরহির িূলযহর্াধ, 

ঐনতেয ও অর্বনিনতে সেহযানেতার ওপর নর্দযিাি। 

 

র্াাংলাহদহে আেয় গিয়া গরানেোহদর দ্রুত প্রতযার্াসহির নর্েহয় নিয়ািিারহে গর্াোহত নসোপ হরর প্রনত আহ্বাি িানিহয়হেি প্রধািিন্ত্রী গেখ োনসিা। 

আনসয়াহির সিাপনত রাষ্ট্র নেহসহর্ নসোপ হরর প্রনত এ আহ্বাি িানিহয় গেখ োনসিা র্হলি, গযহেত  আনসয়াহির সিাপনত রাষ্ট্র নসোপ র, তারা গযি 

নিয়ািিার সরোরহে গর্াোয় গয, এহদর (র্াাংলাহদহে আনেত গরানেোহদর) ন নরহয় গিয়ার িহধযই ওই এলাোর নিনতেীলতা ও উন্নয়ি নিিব র েরহে। 

 

স র সাংনেপ্ত েহর আি গদহে ন রহেি প্রধািিন্ত্রী: োেিান্ড হত িিবানন্তে উহোিাোি দুঘবটিায় েতােতহদর পনরর্াহরর পাহে দাুঁ োহত প্রধািিন্ত্রী তার 

নসোপ র স র সাংনেপ্ত েহর আি গদহে ন রহেি। প্রধািিন্ত্রীর গপ্রস সনচর্ ইেসাি ল েনরি িািাি, র্াাংলাহদে নর্িাহির এেটি নিয়নিত ফ্লাইহট িেলর্ার 

নর্োহল ঢাোয় ন রহর্ি প্রধািিন্ত্রী। 
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%E0%A6%B0/ 

Data perking up telco revenue 
The mobile operators' revenue from data services is spiralling by the day, as people are using mobile 

devices to complete more tasks now compared to anytime before. 

 

Bangladesh's top three telecom operators' revenue from data services grew 58.66 percent year-on-year 

to Tk 4,149 crore last year, which is over 17 percent of their total earnings in the period. 

 

In 2016, data services fetched 12.50 percent of their gross revenue, up from 8.32 percent in 2015 and 5 

percent in 2014. 

 

The figures came from annual financial reports of Grameenphone, Robi and Banglalink, which hold a 

market share of around 97 percent. 

 

The operators estimate that data revenue would overtake voice revenue within a few years. 

 

 

TIM Nurul Kabir, secretary general of the Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh 

(AMTOB), said data consumption has just started growing and the operators will be able to achieve 

three-digit growth in the years to come with the help of 4G. 

 

The top operators launched 4G data service last month. 

 

Kabir said data has been playing a key role in generating revenue all around the globe and Bangladesh 

would be no stranger. 

 

Last year, the number of mobile internet connections increased 19.68 percent year-on-year to 7.50 

crore whereas the number of active internet connections, including that of internet service providers 

and wimax, was 8.08 crore. 

 

http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-13/151032/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A7%80-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-13/151032/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A7%80-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0/
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Telecom services are experiencing a new trend riding on data and the internet will replace traditional 

services, said Shahjahan Mahmood, chairman of Bangladesh Telecommunication Regulatory 

Commission. 

 

“In new trends, customers are using more data than voice and they will get better services now in 4G,” 

said Mahmood. 

 

So the data usage volume will definitely increase in the coming days, which will give a boost to the 

country's digitalisation, he added. 

 

“Once 4G services' coverage spreads, things will change with pace,” said Mahmood. 

 

The industry insiders said data service emerged as a solid revenue generator following the launch of the 

high-speed 3G network in the second half of 2013. 

 

In the digital world, customers will use smartphones for everyday chores, be it shopping or reading 

books and newspapers, listening to music or watching movies, said Kabir. 

 

“Definitely internet data will replace lots of regular businesses, television will be replaced by internet 

devices and we are very close to that mark,” Kabir added. 

 

Voice business will certainly not die out but will decrease as people will go on to adopt alternative 

communications applications, he added. He laid emphasis on the availability of mobile devices and 

requested the government to take steps to encourage the use of 4G-enabled handsets. 

 

Very high tax is now imposed on smartphones, which is a bottleneck, he said. 

 

So the AMTOB has requested the government to reduce some of the taxes, which will ultimately help 

get more revenue from the usage of data and other services, Kabir said. 

 

Last year, market leader Grameenphone's revenue from data rose 51.39 percent year-on-year to Tk 

2,180 crore, even though only 2.31 crore of its customers were using 3G services as of December 2017. 
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According to the BTRC, it had 6.53 crore active SIMs at that time, 98.50 lakh of which were availing 2G. 

 

Meanwhile Robi's data revenue nearly doubled to Tk 1,339 crore, thanks to the inclusion of Airtel's 

revenue following a merger at the end of 2016. 

 

Robi had 4.29 crore connections at the end of December with 1.58 crore using 3G and 84 lakh 2G. 

Banglalink earned Tk 630 crore or 13 percent of its total revenue from data services last year. In 2016, it 

was 10 percent. 

 

Erik Aas, CEO of the third largest operator Banglalink, has recently told The Daily Star that they had 

serious quality issues last year which impacted revenue growth. 

 

However, the operator has made a remarkable advancement in ensuring better customer experience, as 

it started upgrading its network capacity in February. 

 

As of December, Banglalink had 3.24 crore active connections with 94.63 lakh using 3G and 74.6 lakh 2G. 

 

Both Grameenphone and Banglalink purchased spectrum a few weeks ago which, their officials said, 

would help them to improve network quality and become more data-centric operators. 

 

The merger of Robi and Airtel left it with a lot of spectrum, which will help them meet the future data 

demands of the customers. 

 

Grameenphone's customers are now using 807 megabyte of data on an average per month, up from 632 

MB at the end of 2016 while for Banglalink the figures are 580 MB and 391 MB. 

 

Robi did not mention its customers' data usage volume in the annual report. 

http://www.thedailystar.net/business/data-perking-telco-revenue-1546894 

 

Apparel exports to new markets on the rise 
Garment exports to non-traditional markets rose 3.77 percent year-on-year to $2.56 billion in the July-

January period of the current fiscal year thanks to preferential trade benefit and fiscal incentive. 

http://www.thedailystar.net/business/data-perking-telco-revenue-1546894
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Apparel shipments fetched $2.47 billion in the same period last fiscal year, according to data from the 

Export Promotion Bureau. 

 

In 2008, garment exports to the emerging markets stood at only $800 million. Since then it started 

climbing and rose five times to $3.90 billion in 2015-16. 

 

Bangladesh considers all countries as non-traditional markets except for its key destinations such as the 

European Union, the US, and Canada. 

 

India, China, Russia, Japan, South Africa, Turkey, Brazil, Chile, Mexico, South Korea, Malaysia, Australia, 

and New Zealand are among the major non-traditional markets for the garment sector. 

 

 

Shipments to the emerging markets are rising on the back of zero-duty benefit granted to Bangladesh, 

opening of retail stores by global brands, market diversification by local exporters, and the government's 

fiscal incentives. Bangladesh receives the zero-duty benefit to markets such as Japan, India, and China. 

As a result, shipments to the markets are rising at a faster rate. 

 

Riding on the relaxed rules of origin, garment export to Japan grew 1.94 percent to $445.99 million in 

July-January and is expected to cross $1-billion mark at the end of the year. 

 

“Japan is a very promising market for us. Japan is the second largest export destination after the EU for 

our company,” said Balaram Roy Chowdhury, general manager of Narayanganj-based Metro Knitting & 

Dyeing Mills Ltd. 

 

Chowdhury expects his company to send $45 million worth garment items to Japan in 2018, up from $40 

million last year. 

 

In 2011, China granted duty-free export facility to Bangladesh for nearly 5,000 items, mostly garments.  

 

Local garment exporters also enjoy duty-free export benefit to India, although they are facing 12.5 

percent countervailing duty at present. 
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Fazlul Hoque, managing director of Plummy Fashions Ltd, said the opening of retail stores by western 

major brands and retailers in the non-traditional markets such as India and South America has boosted 

garment exports from Bangladesh. 

 

Exports to Brazil, Chile and Mexico are growing at a faster rate, said Hoque, who supplies apparel items 

to Falabella, the biggest brand in Latin America. 

 

China has also established its own brands and retailers to cater to local customers and these brands buy 

apparel items from Bangladesh in bulk amid Chinese manufacturers' growing reluctance to produce 

basic garments. 

 

Hoque said the market diversification initiatives undertaken by both the government and the exporters 

were paying off. 

 

The government began giving cash incentives on garment exports to emerging markets to help 

exporters weather the impact of the global economic crisis of 2007-08. 

 

http://www.thedailystar.net/business/apparel-exports-new-markets-the-rise-1547500 

http://www.thedailystar.net/business/apparel-exports-new-markets-the-rise-1547500
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