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Capital Market 
Stocks edge up after volatile trading 

Stocks finished marginally higher on Tuesday amid choppy trading as investors went on buying spree in 

the late hours on sector-specific items. 

 

Brokers said the market edged higher as optimistic investors took position on sector-specific stocks 

while some rebalanced their portfolios ahead of dividend declarations. 

 

After witnessing volatility in the first hour of trading, DSEX, the prime index of the Dhaka Stock Exchange 

(DSE), went up by 6.08 points or 0.09 per cent to settle at 6,088, following a marginal correction during 

the previous day. 

 

 

  

Two other indices also edged higher. The DS30 index and the DSE Shariah Index (DSES) finished at 2,246 

and 1,406 points, after advancing 1.98 points and 1.52 points respectively. 

 

Trading activities also increased 3.50 per cent to Tk 5.03, up from previous session’s Tk 4.86 billion. 

 

LankaBangla Finance topped the day’s turnover chart with shares worth Tk 196 million changing hands, 

followed by Brac Bank, Anwar Galvanising, Paramount Textile and Keya Cosmetics. 

 

Apex Foods was the day’s best performer, posting a gain of 9.93 per cent while Keya Cosmetics was the 

day’s worst loser, losing by 5.30 per cent. 

 

The port city bourse also ended marginally higher with CSE All Share Price Index – CASPI - advancing 48 

points to settle at 18,840 and Selective Categories Index - CSCX – rising 24 points to finish at 11,368. 

 

Gainers beat losers at CSE as 136 issues closed higher, 69 lower and 32 remained unchanged. 

 

CSE traded 9.19 million shares and mutual fund units worth over Tk 354 million in turnover. 
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https://thefinancialexpress.com.bd/stock/bangladesh/stocks-edge-up-after-volatile-trading-

1518515486 

২% কম শেয়ারধারী পররচালকরা োরির আওতায় আসছে 

প ুঁরিবািাছর তারলকাভ ক্ত শকাম্পারিগুছলার পররচালকছের প্রছতেছকর (স্বতন্ত্র পররচালক বেতীত) পররছোরধত মূলধছির ২ েতাাংছের রিছচ শেয়ার 

ধারণকারীছের োরির আওতায় আিা হছে। পাোপারে উছেোক্তা ও পররচালছকর শমাট পররছোরধত ম লধছির ৩০ েতাাংে শেয়ার ধারণ রিরিত করছত 

রিছেে েিা িারররও রসদ্ধান্ত শিওয়া হছয়ছে। 

 

 

আি মঙ্গলবার বাাংলাছেে রসরকউররটিি অ্োন্ড এক্সছচঞ্জ করমেছির (রবএসইরস) করমেি সভায় এই রসদ্ধান্ত শিওয়া হছয়ছে। 

 

সভার রসদ্ধান্ত অ্ি যায়ী, প ুঁরিবািাছর তারলকাভ ক্ত শকাম্পারিগুছলার পররচালকছের প্রছতেছকর (স্বতন্ত্র পররচালক বোতীত) পররছোরধত মূলধছির ২ েতাাংে 

শেয়ার ধারণ বাধেতামূলক রেল। তছব তারলকাভ ক্ত অ্ছিক শকাম্পারিই রছয়ছে; যাছের পররচালকছের প্রছতেছকরই ২ েতাাংে শেয়ার ধারণ করছেি িা। 

এই অ্বস্থায় তারা শকাম্পারির পররচালক রহছসছব োরয়ত্ব পালি কছরছেি। 

 

করমেি বলছে, এই ধরছণর পররচালকছের রবরুছদ্ধ আইিগত বেবস্থা গ্রহণ করা হছব। আর এই রবষয়টি এমছ াসেছমছে পাঠাছিার িিে রসদ্ধান্ত গ্রহণ করা 

হছয়ছে। 

 

আর তারলকাভ ক্ত শকাম্পারির উছেোক্তা ও পররচালছকর (স্বতন্ত্র পররচালক বোতীত) শমাট পররছোরধত মূলধছির ৩০ েতাাংে শেয়ার ধারণ করছত যারা বের্ে 

হছয়ছেি; ওই সব শকাম্পারির উছেোক্তা ও পররচালকছের উছেরিত শেয়ার ধারণ রিরিতকরছণর িিে রিছেে েিা িাররর রসদ্ধান্ত রিছয়ছে করমেি। 

http://www.arthosuchak.com/archives/414264/%E0%A7%A8-%E0%A6%95%E0%A6%AE-

%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0

%E0%A7%80-

%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%B0

%E0%A6%BE/ 

লাংকাবাাংলার ১৫% লভোাংে শ াষণা 

প ুঁরিবািাছর তারলকাভ ক্ত শকাম্পারি লাংকাবাাংলা  াইিোন্স রলরমছটছের পররচালিা পষেে শেয়ারছহাল্ডারছের িিে ১৫ েতাাংে লভোাংে শ াষণা কছরছে। 

এর মছধে সাছে ৭ েতাাংে িগে ও সাছে ৭ েতাাংে শবািাস লভোাংে। 

 

LankaBanglaFinanceআি মঙ্গলবার শকাম্পারির ৩১ রেছসম্বর ২০১৭ সমাপ্ত রহসাব বেছরর আরর্েক প্ররতছবেি পযোছলাচিা কছর এ লভোাংে শ াষণা 

করা হছয়ছে। 

https://thefinancialexpress.com.bd/stock/bangladesh/stocks-edge-up-after-volatile-trading-1518515486
https://thefinancialexpress.com.bd/stock/bangladesh/stocks-edge-up-after-volatile-trading-1518515486
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এ সমছয় শকাম্পারির শেয়ার প্ররত সমরিত আয় হছয়ছে (ইরপএস) ৫ টাকা ৯৭ পয়সা। 

 

আগামী ২৯ মাচে  শকাম্পারির বারষেক সাধারণ সভা (এরিএম) অ্ি রিত হছব। এর িিে শরকেে  শেট রিধোরণ করা হছয়ছে ৮ মাচে । 

 

আছলারচত বেছর শকাম্পারিটি ১৯২ শকাটি ৬৩ লাি টাকা রিট কর পরবতী ম িা া কছরছে, যা আছগর বেছরর শচছয় ১৪২ েতাাংে শবরে। আছগর বের 

ম িা ার পররমাণ রেল ৭৯ শকাটি ৫৬ লাি টাকা। 

 

মূল বেবসার পাোপারে প ুঁরিবািার শর্ছক ভাছলা ররটািে শপছয়ছে লাংকাবাাংলা। এর সহশযাগী প্ররতিাি লাংকাবাাংলা রসরকউররটিি তার েীষে স্থাি ধছর 

শরছিছে। অ্িেরেছক শিছগটিভ ইক্যেইটির ধাক্কা কাটিছয় ম িা ায় র ছরছে লাংকাবাাংলা ইিছভস্টছমেস। 

 

রবোয়ী বেছর শকাম্পারিটির আমািত ও ঋণ রবতরণ-উভয় রেছক প্রবৃরদ্ধ হছয়ছে। ৩১ রেছসম্বর ২০১৭ তাররছি লাংকাবাাংলা  াইিোছন্সর আমািছতর পররমাণ 

রেল ৫ হািার ১৫৫ শকাটি টাকা, যা আছগর বেছরর শচছয় ২৯ েতাাংে শবরে। অ্িেরেছক আছলারচত সমছয় ররছটইল ও এসএমই িাছত ঋণ রবতরছণর 

পররমাণ শবছেছে যর্াক্রছম ৫৩ ও ৯১ েতাাংে। 

http://www.arthosuchak.com/archives/414284/%E0%A6%B2%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0

%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7%E0%A7%AB-

%E0%A6%B2%E0%A6%AD%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B6-

%E0%A6%98%E0%A7%8B/ 

লাংকাবাাংলার ম িা ায় প্রবৃরদ্ধ ১৪২% 

৩১ রেছসম্বর সমাপ্ত ২০১৭ রহসাব বেছর বেবসায় চমক শেরিছয়ছে লাংকাবাাংলা র িোন্স রলরমছটে। সবেছেষ রহসাব বেছর প্ররতিািটির কর-পরবতী সমরিত 

ম িা া আছগর বেছরর ত লিায় ১৪২ েতাাংে শবছেছে। আশগর বেছরর ত লিায় আমািছতর পররমাণ ২৯ েতাাংে বৃরদ্ধর পাোপারে ররছটইল ও এসএমই 

িাছত ঋছণর প্রবৃরদ্ধ হছয়ছে যর্াক্রছম ৫৩ ও ৯১ েতাাংে। সমাপ্ত বেছর শেয়ারছহাল্ডারছের িিে িগে ও শবািাস রমরলছয় ১৫ েতাাংছের স পাররে কছরছে 

বোাংকবরহভূে ত আরর্েক প্ররতিাি িাছতর শকাম্পারিটি। 

 

শকাম্পারির কমেকতে ারা বলছেি, ২০১৭ সাছল শেছের আরর্েক িাত িািা প্ররতকূলতার মধে রেছয় শগছলও সছবোত্তম গ্রাহকছসবার কারছণ লাংকাবাাংলা তাছের 

বেবসার প্ররতটি িাছতই সা লে শপছয়ছে। প ুঁরিবািাছর ঋণাত্মক ইক্যইটির ধাক্কা কাটিছয় সবেছেষ রহসাব বেছর ম িা া শপছয়ছে মাছচে ে বোাংরকাং সাবরসরেয়ারর 

লাংকাবাাংলা ইিছভস্টছমেস রলরমছটে। শরাকাছরি শসবার বািাছর লাংকাবাাংলা রসরকউররটিি রলরমছটে ১ িম্বর অ্বস্থাি ধছর রািার পাোপারে সম্পে 

বেবস্থাপিা বেবসায়ও আছগর শচছয় ভাছলা কছরছে লাংকাবাাংলা অ্োছসট মোছিিছমে রলরমছটে। 

 

http://www.arthosuchak.com/archives/414284/%E0%A6%B2%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7%E0%A7%AB-%E0%A6%B2%E0%A6%AD%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B6-%E0%A6%98%E0%A7%8B/
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এরেছক গতকাল সন্ধ্োয় পররচালিা পষেছের ১০৯তম সভায় সবেছেষ রহসাব বেছরর রিরীরিত আরর্েক প্ররতছবেি অ্ি ছমােি কছর লাংকাবাাংলা র িোছন্সর 

পষেে। সভায় সবেছেষ রহসাব বেছর রবরিছয়াগকারীছের িিে ৭ েেরমক ৫ েতাাংে িগে ও ৭ েেরমক ৫ েতাাংে স্টক লভোাংে শেয়ার স পাররে করা হছয়ছে। 

রিরীরিত আরর্েক প্ররতছবেি, লভোাংে ও অ্িোিে এছিন্ডা অ্ি ছমােছি আগামী ২৯ মাচে  সকাল ১০টায় রািধািীর মাইোস রমলিায়তছি বারষেক সাধারণ 

সভা (এরিএম) আছয়ািি করছব লাংকাবাাংলা। এিিে শরকেে  শেট রিধোরণ করা হছয়ছে ৮ মাচে  ২০১৮। 

 

রিরীরিত আরর্েক প্ররতছবেি অ্ি সাছর, ৩১ রেছসম্বর সমাপ্ত ২০১৭ রহসাব বেছর লাংকাবাাংলা র িোছন্সর সরিরলত রিট ম িা া হছয়ছে ১৯২ শকাটি ৬৩ লাি 

টাকা; আছগর বের যা রেল ৭৯ শকাটি ৫৬ লাি টাকা। এ সমছয় সমরিত শেয়ারপ্ররত আয় (ইরপএস) হছয়ছে ৫ টাকা ৯৭ পয়সা; আছগর বের যা রেল ২ 

টাকা ৫০ পয়সা। ৩১ রেছসম্বর শেয়ারপ্রররত সমরিত রিট সম্পেমূলে োুঁ রেছয়ছে ২৬ টাকা ১৬ পয়সা; আছগর বের যা রেল ২১ টাকা ১ পয়সা। 

 

৩১ রেছসম্বর পযেন্ত লাংকাবাাংলা র িোছন্সর আমািছতর পররমাণ োুঁ রেছয়ছে ৫ হািার ১৫৫ শকাটি টাকা; যা গত বেছরর ত লিায় ২৯ েতাাংে শবরে। যরেও 

২০১৭ সাছল আরর্েক িাছতর আমািছতর গে প্ররবৃরদ্ধ ২০ েতাাংে। বের শেছষ আমািত রহসাছবর সাংিো োুঁ রেছয়ছে ২৩ হািার ৬৬৯টি; যা আছগর বেছরর 

ত লিায় ৬৬ েতাাংে শবরে। ৩১ রেছসম্বর পযেন্ত প্ররতিািটির ঋছণর পররমাণ ৬ হািার ১৯১ শকাটিছত উত্তীণে হছয়ছে; যা আছগর বেছরর শচছয় ৩২ েতাাংে 

শবরে। ২০১৭ সাল শেছষ লাংকাবাাংলার সমরিত শমাট তহরবছলর ( ান্ড আন্ডার মোছিিছমন্ট) পররমাণ োুঁ রেছয়ছে ১৫ হািার ২১৬ শকাটি টাকা; যা আছগর 

বেছরর শচছয় ৩৬ েতাাংে শবরে। 

 

সবেছেষ রহসাব বেছর এসএমই ঋছণ স লতা শেরিছয়ছে লাংকাবাাংলা র িোন্স। ২০১৭ সাছল এসএমই িাছত প্ররতিািটির ঋছণর প্রবৃরদ্ধ ৯১ েতাাংে। 

অ্িেরেছক ররছটইল ঋছণর প্রবৃরদ্ধ ৫৩ েতাাংে। বের শেছষ প্ররতিািটির শমাট ঋণ রহসাব ১৫ হািার ৪২৬-শত উন্নীত হছয়ছে; যা আছগর বের রেল ৮ হািার 

৮০১টি। ২০১৭ সাল শেছষ  লাংকাবাাংলার ইস েকৃত সচল শক্ররেট কাছেে র সাংিো ৭৭ হািার ৯৪১টি; আছগর বের যা রেল ৬৪ হািার ১৫৭টি। 

 

এ প্রসছঙ্গ লাংকাবাাংলা র িোছন্সর বেবস্থাপিা পররচালক িািা োহররয়ার বছলি, লাংকাবাাংলার ২০১৭ সাছলর আরর্েক সূচকগুছলা রবগত কছয়ক বেছরর 

শকৌেলগত ও অ্বকাঠাছমাগত প িগেঠছির প্ররত লি। আমরা সবসময়ই শমধাবী কমীছের কাছি লাগাছিার শচষ্টা কছররে। েিতা, সততা, রিিা ও সছবোত্তম 

গ্রাহকছসবাই এ বের শকাম্পারির বেবসাছয় উচ্চ প্রবৃরদ্ধর শপেছি কাি কছরছে। 

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

14/148029/%E0%A6%B2%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%

E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-

%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A7%9F--

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A

7%E0%A6%BF-%E0%A7%A7%E0%A7%AA%E0%A7%A8-/ 

 

http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-14/148029/%E0%A6%B2%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A7%9F--%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF-%E0%A7%A7%E0%A7%AA%E0%A7%A8-/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-14/148029/%E0%A6%B2%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A7%9F--%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF-%E0%A7%A7%E0%A7%AA%E0%A7%A8-/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-14/148029/%E0%A6%B2%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A7%9F--%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF-%E0%A7%A7%E0%A7%AA%E0%A7%A8-/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-14/148029/%E0%A6%B2%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A7%9F--%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF-%E0%A7%A7%E0%A7%AA%E0%A7%A8-/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-14/148029/%E0%A6%B2%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A7%9F--%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF-%E0%A7%A7%E0%A7%AA%E0%A7%A8-/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-14/148029/%E0%A6%B2%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A7%9F--%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF-%E0%A7%A7%E0%A7%AA%E0%A7%A8-/
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BSEC okays Aman Cotton’s Tk 80cr IPO 
Bangladesh Securities and Exchange Commission on Tuesday approved an initial public offering proposal 

of Aman Cotton Fibrous Limited to raise Tk 80 crore by issuing shares at a price of Tk 36-Tk 40. 

The commission gave the approval at a meeting presided over by its chairman M Khairul Hossain on 

Tuesday. 

The commission on September 11 last year allowed Aman Cotton to conduct bidding among eligible 

institutional investors under the book building method of new public issue rules. 

As per the bidding of eligible investors, the cut-off price of the company’s 

shares stood at Tk 40 which will be allotted to general investors while the price for NRB investors has 

been set at Tk 36 as per the regulations. 

Aman Cotton will use the IPO proceeds for buying machinery and equipments, paying bank loan, and to 

meet the IPO expenses. 

As per the entity’s audited financial statements for the year ended on June 30, 2016, the company’s net 

asset value per share and weighted average earnings per share were Tk 32.31 and Tk 3.49 respectively. 

ICB Capital Management is the issue manager of the company’s IPO. 

The commission at the meeting also approved the prospectus of close-end SEML FBLSL Growth Fund 

allowing it to raise Tk 100 crore. 

The face value of each unit of the fund will be Tk 10 and the fund will be closed by 10 years. 

The sponsor of the fund, FBL Securities Limited has already provided Tk 10 crore and it raised Tk 35 

crore through pre-IPO placement, and the rest Tk 55 crore will be collected through IPO. 

Strategic Equity Management Limited is acting as asset management while Bangladesh General 

Insurance Company Limited as trustee and BRAC Bank as a custodian of the fund. 

http://www.newagebd.net/article/34734/bsec-okays-aman-cottons-tk-80cr-ipo 

  

http://www.newagebd.net/article/34734/bsec-okays-aman-cottons-tk-80cr-ipo


NRBCBSL Daily News Recap 
 

শকৌেলগত মারলকািা 

শেিছেি-সাাংহাই কিছসাটিে য়াছমর পছিই রেএসই 

িািাম িী চাপ সছেও শেষ পযেন্ত শকৌেলগত মারলকািা ইস েছত সছবোচ্চ ের হাুঁ কা শেিছেি-সাাংহাই স্টক এক্সছচছঞ্জর কিছসাটিে য়ামছকই চূোন্ত করার পছি 

ঢাকা স্টক এক্সছচঞ্জ (রেএসই)। রতি রেি ধছরই এ ইস েছত সরগরম রেএসই। এ রিছয় ে ায় ে ায় এক্সছচঞ্জটির সেসে ও মোছিিছমছের মছধে 

আছলাচিাও চলছে। রকন্তু শকাছিাভাছবই রিয়ছমর বেতেয়  টিছয় সবেরিম্ন েরপ্রিাবকারী িোেিাল স্টক এক্সছচঞ্জ অ্ব ইরন্ডয়ার (এিএসই) কিছসাটিে য়ামছক 

শকৌেলগত মারলকািা রেছত িারাি তারা। ১৯ শ ব্রুয়ারর অ্ি ছিয় পষেে সভার পরই আি িারিকভাছব বাাংলাছেে রসরকউররটিি অ্োন্ড এক্সছচঞ্জ করমেিছক 

(রবএসইরস) রিছিছের রসদ্ধান্ত িারিছয় শেছব রেএসই। 

 

স্টক এক্সছচঞ্জ, শেয়ারছহাল্ডার ও সামরগ্রকভাছব প ুঁরিবািাছরর উন্নয়ছি রিয়মাি সাছর সছবোচ্চ ের হাুঁ কা কিছসাটিে য়ামছকই শকৌেলগত রবরিছয়াগকারী করছত 

ঐকেবদ্ধ রেএসইর সেসেরা। তারা বলছেি, রিয়মবরহভূে তভাছব সবেরিম্ন েরপ্রিাবকারীছক শকৌেলগত রবরিছয়াগকারী রহছসছব শবছে রিছল তা একটি িারাপ 

দৃষ্টান্ত হছব। এছত রেএসইর ২৫০ িি শেয়ারধারী সেসে বরিত হছবি। আরর্েক, কাররগরর ও শকৌেলগত রেক রবছবচিায় এিএসইর ত লিায় শেিছেি-

সাাংহাই কিছসাটিে য়ামছকই এরগছয় রািছেি তারা। 

 

এিএসই কিছসাটিে য়াছমর ২৫ েেরমক েূিে ১ েতাাংে শেয়ার শকিার প্রিাব ও রেএসইর পষেছে দুিি পররচালক রিছয়াছগর রবষয়টি রেরমউচ য়ালাইছিেি 

আইছির পররপন্থী। এিএসই সরাসরর শেয়ার শকিার বেছল সাবরসরেয়ারর শকাম্পারি এিএসই স্ট্র্োছটরিক ইিছভস্টছমে করছপাছরেি রলরমছটছের িাছম 

রবরিছয়াছগ একমত িি তারা। এিএসই কিছসাটিে য়াছম ইক্যইটি পাটে িার রহছসছব র্াকা রামার অ্োন্ড পাটে িাসে পররচারলত প্রাইছভট ইক্যইটি  ান্ড ফ্ররেয়ার 

 ান্ড বাাংলাছেে এলএলরপর রবরিছয়াছগর রবষয়টি অ্রিরিত। ফ্ররেয়ার  ান্ড তাছের িিে রিধোররত ৩ েতাাংে শেয়ার রকিছত িা পারছল এিএসই রিছি 

রকাংবা রেএসইর কাছে গ্রহণছযাগে অ্িে শকাছিা শকৌেলগত রবরিছয়াগকারীর কাছে শসটি রবরক্রর কর্া বলা হছয়ছে। অ্িেরেছক শকৌেলগত রবরিছয়াগকারী 

রহছসছব আসার পাুঁ চ বেছরর মছধে আইরপওর মাধেছম রিছিছের শেয়ার রবরক্র করার প্রিাবটি আইি পররপন্থী। কারণ রেরমউচ য়ালাইছিেছির পর রেএসইছক 

আইরপওছত আসার বাধেবাধকতা রছয়ছে। শকৌেলগত রবরিছয়াগকারীর শিছে শেয়ার রবরক্র করছত হছল অ্িে শকাছিা শকৌেলগত রবরিছয়াগকারীর কাছেই 

রবরক্র করছত হছব। 

 

কাররগরর সহায়তাসাংক্রান্ত প্রিাছব শেিছেি-সাাংহাই স্টক এক্সছচঞ্জ রেএসইর শেরোং ও সারভে লোন্স রসছস্টছমর আধ রিকায়ি, রবিছিস প্রছসস মোছিিছমে 

(রবরপএম) রসছস্টম কিসারটাং প্ল্োি, বন্ড শটন্ডার রসছস্টছমর িিে কিসারটাং সারভে স, ইি রছমেি রেসছলািার রসছস্টম কিসারটাং প্ল্োি, োটা শসোর ও 

শকা-শলাছকেছির িিে কিসারটাং সারভে স প্ল্োি, এ রেইরপ প্রয রক্ত স্থািান্তর পররকল্পিা, র িোরন্সয়াল লাউে শটকছিালরি স্থািান্তর পররকল্পিা করার কর্া 

বলা হছয়ছে। এসব কাররগরর প্রয রক্তর িিে ১০ বেছরর লাইছসন্স এবাং রতি বেছরর শেরিাং ও কিসারটাং সারভে স সমূ্পণে রফ্র শেছব শেিছেি-সাাংহাই 

কিছসাটিে য়াম। তাোো এর বাইছর তারা শবেরকে  পণে ও বািার উন্নয়ছির িিে পেছিপ শিছব। 

 

অ্িেরেছক এিএসই কিছসাটিে য়াম তাছের কাররগরর সহায়তাসাংক্রান্ত প্রিাছব বছলছে, র উচার ও অ্পেিস, এসএমই, ইটিএ , বন্ড কাছররন্স শেররছভটিভস 

ইতোরে পণে প্রচলি, গভিেোন্স ও শরগুছলটরর উন্নয়ি, শটকছিালরি সারভে স ও কাছিরিরভটি এিওেরিউ, রলয়াররাং অ্োন্ড শসছটলছমে রসছস্টম, শকা-

শলাছকেি, সারভে লোন্স অ্োন্ড ররস্ক মোছিিছমে রসছস্টম, রবরিছয়াগকারীছের সছচতিতা, রেিাসাংক্রান্ত কাযেক্রম, ইিছেক্স ও োটা রবিছিস, রলয়াররাং 
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করছপাছরেি প্ররতিা, শকওয়াইরস ও ই-গভিেোন্স উছেোগ শিয়ার কর্া বলা হছয়ছে। এিিে তারা রেএসইর কমেকতে াছের প্ররেিণ শেয়ার কর্াও বলছে। 

এগুছলার িিে রেএসইর সছঙ্গ একটি রবিছিস চ রক্ত করছত চায়, যা রিরেে ষ্ট র র মাধেছম শেয়া হছব। 

 

রেএসইর মছত, এিএসই প্রিারবত কাররগরর সহায়তার মছধে শবেরকে  বািবায়ছির উছেোগ রিছিরাই শুরু কছরছে। রবপরীছত শেিছেি-সাাংহাই 

কিছসাটিে য়াছমর রবিামূছলে কাররগরর সহায়তার প্রিাব অ্ছিক শবরে আকষেণীয়; যা শেছের প ুঁরিবািারছক িত ি উচ্চতায় রিছয় যাছব বছল তারা মছি 

করছেি। 

 

েরপ্রিাছব রপরেছয় পছে এিএসইর তত্পরতা: েরপ্রিাছব প্ররতদ্বন্দ্বী শেিছেি-সাাংহাইছয়র কাছে রপরেছয় পছে রেএসইর শকৌেলগত মারলকািা রিরিত 

করছত গত শরাবরার শর্ছকই তত্পর হছয় ওছঠ এিএসই। এরেি তারা রবএসইরসর েীষে কমেকতে াছের সছঙ্গ এিএসইর প্রধাি রিবোহী কমেকতে া (রসইও) রবক্রম 

ম ক্যন্দ রলমছয়, রামার অ্োন্ড পাটে িাছসের প্ররতিাতা ও শচয়ারমোি পোট্রিক রামার ও তার স্থািীয় অ্াংেীোর িারলে কারের সািাত্ কছর তাছের প্রিাছবর 

সপছি য রক্ত ত ছল ধছরি। রেএসইর এমরের সছঙ্গ সািাত্ কছরও প্রিাব রবছবচিায় শিয়ার অ্ি ছরাধ িািাি তারা। তছব রেএসইর পি শর্ছক সারবেক রেক 

রবছবচিায় শেিছেি-সাাংহাই কিছসাটিে য়াছকই চূোন্ত করার রবষছয় তাছের অ্বগত করা হয়। 

 

পরররস্থরত পযেছবিছণ শেিছেি-সাাংহাই: এরেছক সছবোচ্চ েরপ্রিাবকারী শেিছেি-সাাংহাই কিছসাটিে য়াম সাম্প্ররতক  টিাপ্রবাছহর শপ্রিাপছট এিছিা পযেন্ত 

দৃেেমাি িা হছলও সারবেক পরররস্থরত পযেছবিণ করছে। প্রছয়ািিছবাছধ কূটনিরতক চোছিছল রবষয়টি তারা আলাপ-আছলাচিা করছব বছল িািা শগছে। 

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

14/148032/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%9D%E0%A7%87%E0%A6%A8-

%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%87-

%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF

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

%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%87-

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

29pc of refinancing fund goes undisbursed 
Helping small investors hit by the 2010 stock mkt collapse 
Nearly 29 per cent or Tk 2.58 billion of the Tk 9.0-billion capital market refinancing fund remains 

undisbursed due to poor response from the investors, who were the victims of the 2010-11 stock 

market debacle, officials said. 

 

Despite repeated attempts, the fund supervision committee and Investment Corporation of Bangladesh 

(ICB) could not disburse over Tk 2.58 billion of the fund meant for the affected investors, an ICB official 

said. 

 

http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-14/148032/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%9D%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%87-%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-14/148032/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%9D%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%87-%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-14/148032/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%9D%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%87-%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-14/148032/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%9D%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%87-%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-14/148032/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%9D%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%87-%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-14/148032/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%9D%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%87-%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-14/148032/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%9D%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%87-%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87/
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"We are trying to disburse the rest of the funds under the refinancing scheme as the government has 

extended time for obtaining loan from it," he added. 

 

 

  

The timeframe has been extended until January 2019 for smooth implementation of the incentive 

package. Earlier, the scheme was set to end in December 2016. 

 

In September 2017, the government also reduced the fund's interest rate by 1.5 per cent. At present, 

the interest rate is 6.0 per cent which was 9.0 per cent earlier. 

 

Some seven entities have applied for over Tk 820 million against 3,197 small investors after reducing the 

interest rate of the refinancing fund scheme, extending the time for obtaining loan and placing different 

types of advertisements to disburse the fund by ICB. 

 

The process is now going on to scrutinize the applications aiming to disburse the funds, according to an 

ICB document. 

 

ICB Managing Director Kazi Sanaul Hoq in a recent letter informed the Ministry of Finance (MoF) about 

the fund's update. 

 

Despite repeated attempts over phone, Mr Hoq could not be reached for his comments in this regard. 

 

When contacted, a commissioner of Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) told the FE 

on Monday, "A portion of the fund under the capital market refinancing scheme could not be disbursed 

due to different reasons. We are trying and taking further steps to disburse it. Some investors concerned 

have applied for the fund recently." 

 

Besides, he said, the time for submission of applications to obtain loan under the scheme has been 

extended to December 31, 2019 from December 31, 2017. 
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The supervision committee of the special fund management unit in its 26th meeting held on December 

24, 2017 decided to give priority for disbursing loan to merchant banks and stockbrokers that are yet to 

take loan from the refinancing scheme. 

 

The meeting also took decision to disburse loans among merchant banks and stockbrokers who repaid 

their loan within the stipulated time, a senior ICB official said. 

 

The government formed the Tk 9.0-billion fund in July 2013 to prop up the capital market, and mitigate 

the sufferings of investors, affected during the 2010-11 stock market debacle. Later, ICB was appointed 

as the fund manager. 

 

The central bank disbursed Tk 9.0 billion by three installments against the fund. Until January 31 this 

year, merchant banks and stockbrokers have disbursed Tk 6.42 billion among 25,262 affected-small 

investors through 34 entities. 

 

Over Tk 6.89 billion loan along with interest has already been realized from the borrowers. 

 

Before disbursing the fund, the BSEC identified some 954,000 investors, who are eligible for the loan 

facility, in line with the guidelines set for the capital market refinancing scheme. 

 

The affected-investors, who invested up to Tk 1.0 million during the period between January 2009 and 

November 2011, were eligible for the loan under the scheme. 

 

In August 2013, state-run ICB received Tk 3.0 billion as the first installment of the refinancing scheme 

from the central bank. Later, the rest Tk 6.0 billion was disbursed by two more installments. 

Economy 
Trade deficit jumps by 91pc in H1 

Country’s merchandise trade deficit with the rest of the world jumped by 91 per cent in the first half 

(H1) of the current fiscal year (FY18). 

 

Statistics released by Bangladesh Bank on Tuesday showed that trade deficit stood at US$8.62 billion in 

July-December period of the current fiscal year. 
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The trade gap was $4.51 billion during the same period of FY17. 

 

 

  

The central bank statistics also revealed that the current account deficit jumped by almost eight times 

during the period under review. 

 

Current account deficit stood at $4.76 billion in July-December period of the current fiscal year which 

was $0.54 billion in the same period of the past fiscal year. 

https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/trade-deficit-jumps-by-91pc-in-h1-

1518516307 

Govt to take 300MW power from India’s NTPC 
India identifies Bangladesh as surplus power market 
Government has awarded neighbouring India’s state-owned power producer NTPC a contract for 15 

years to supply 300 megawatt power. 

 

A wholly-owned subsidiary of India’s biggest power producer, NTPC Vidyut Vyapar Nigam emerged as 

the lowest bidder in the tender invited by Bangladesh Power Development Board (BPDB). 

 

PTI quoting a NTPC statement said this, adding that the BPDB had invited tenders for supply of 500MW 

power from India for short term (Jun 1, 2018 to Dec 31, 2019) and long term (Jan 1, 2020 to May 31, 

2033). 

 

 

  

Three companies NTPC, PTC and Singapore-based Sembcorp submitted bids. 

 

NTPC, without giving details of the rate at which power will be supplied, said the supply of electricity is 

likely to start in June after the commissioning of 500MW HVDC inter-connection project between India 

and Bangladesh. 

 

The report, however, cited a source to note that the company expects annual revenue of nine billion 

rupees at an estimated tariff of 3.42 rupees per unit. 

https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/trade-deficit-jumps-by-91pc-in-h1-1518516307
https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/trade-deficit-jumps-by-91pc-in-h1-1518516307
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India’s next-door neighbour Bangladesh at present imports some 660MW of electricity from India. 

 

Meanwhile, Indian Power Minister RK Singh while addressing a conference organised by NTPC in New 

Delhi on Tuesday said India will explore foreign markets like Bangladesh, Sri Lanka and Nepal for its 

surplus power generation capacity. 

 

PTI says his comments assume significance as the average PLF (plant load factor) or capacity utilisation 

in India is around 60 per cent. “We can run our plants at 80 per cent PLF, but coal is a constraint. It does 

not make sense to import coal when we have sufficient coal underground. We need to build more 

railway lines to transport coal,” he noted. 

 

Also, he said, “We need to explore foreign markets like Sri Lanka, Nepal and Bangladesh. Demand is 

there. We need to access that. They are short of power”. 

https://thefinancialexpress.com.bd/national/govt-to-take-300mw-power-from-indias-ntpc-1518531370 

Business 
শেছে ততরর শহান্ডার শমাটরসাইছকল চলরত বেছর বািাছর আসছে 

চলরত বেছরর মছধেই বািাছর আসছে বাাংলাছেছে ততরর িাপাছির রবশ্বিোত শহান্ডা রোছন্ডর শমাটরসাইছকল। 

 

বাাংলাছেে ইস্পাত ও প্রছকৌেল কছপোছরেি এবাং িাপাছির শহান্ডা মটরস্ শকাম্পারি রলরমছটছের শযৌর্ রবরিছয়াছগ প্ররতরিত বাাংলাছেে শহান্ডা প্রাইছভট 

রলরমছটে এ শমাটরসাইছকল বািারিাত করছব। এ লছিে ইছতামছধে সকল প্রস্তুরত সম্পন্ন হছয়ছে। 

 

বাাংলাছেে শহান্ডা প্রাইছভট রলরমছটছের একটি প্ররতরিরধেল আি রেল্পমন্ত্রী আরমর শহাছসি আম র সাছর্ তবঠককাছল এ তর্ে িািাি। রেল্প মন্ত্রণালছয় আি 

এ তবঠক অ্ি রিত হয়। 

 

তবঠছক শমাটরসাইছকল রেছল্পর রবকাছে অ্বোহত িীরত সহায়তা প্রোি এবাং স্থািীয় পযোছয় ি চরা যন্ত্রাাংে উৎপােছির রবষছয় আছলাচিা হয়। 

 

এ সময় শকাম্পারির কমেকতে ারা বছলি, বতে মাি সরকাছরর িীরত সহায়তার  ছল বাাংলাছেছে শমাটরসাইছকল রেল্প দ্রুত রবকরেত হছে। গত অ্র্েবেছরর 

বাছিছট এিাত সাংরিষ্ট সমূ্পরক শুল্ক ৪৫ েতাাংে শর্ছক করমছয় ২০ েতাাংে রিধোরণ করা হছয়ছে। এর  ছল একই সাছর্ শমাটরসাইছকল রবরক্র েতকরা 

১৫০ ভাগ এবাং সরকাছরর রািস্ব আয় প্রায় সাছে ৬ ে’ শকাটি টাকা শবছেছে। তারা শমাটরসাইছকলিাছত প্রবৃরদ্ধর ইরতবাচক ধারা অ্বোহত রািছত আগামী 

https://thefinancialexpress.com.bd/national/govt-to-take-300mw-power-from-indias-ntpc-1518531370
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বাছিছটও শুল্ক স রবধা বিায় রািার তারগে শেি। একই সাছর্ তারা প্ররতছবেী শেেগুছলার সাছর্ সামঞ্জসে শরছি শমাটরসাইছকছলর শররিছস্ট্র্েি র  

কমাছিার োরব িািাি। 

 

তবঠছক রেল্পমন্ত্রী বছলি,বতে মাি সরকার আধ রিক প্রয রক্তরিভে র রেল্পায়ছির প্ররত অ্রধক গুরুত্ব রেছে। সরকার আমোরির পররবছতে  শেছেই মোি  োকচাররাং 

রেল্পিাত গছে ত লছত প্রছয়ািিীয় িীরত সহায়তা রেছয় যাছে। শমাটরসাইছকল রেছল্পর রবকাছেও শুল্ক স রবধাসহ অ্িোিে িীরত সহায়তা অ্বোহত র্াকছব। 

শহান্ডা শমাটরসাইছকছল বেবহৃত ি চরা যন্ত্রাাংে শযৌর্ রবরিছয়াছগ রকাংবা রেল্প মন্ত্রণালছয়র আওতাধীি কারিািাগুছলাছত প্রস্তুত করা হছব। এর  ছল শেছেই 

েরক্তোলী বোকওয়ােে  রলাংছকি ও কমেসাংস্থাছির স ছযাগ গছে ওঠছব বছল রতরি আো প্রকাে কছরি। 

 

তবঠছক রেল্পসরচব শমাহািে আব্দ োহ্, শহান্ডা শমাটর শকাম্পারি রলরমছটছের রচ  অ্পাছরটিাং অ্র সার শিাররয়ারক আছব, এরেয়া ও ওছেরিয়া অ্িছলর 

পররচালক আরকরা ম রায়ামা, বাাংলাছেে শহান্ডা প্রাইছভট রলরমছটছের বেবস্থাপিা পররচালক ইউইরচরু ইরে, শহে অ্ভ্  াইিোন্স োহ শমাহািে আরেক্যর 

রহমািসহ শকাম্পারির ঊর্ধ্ে তি কমেকতে ারা উপরস্থত রেছলি। 

http://www.arthosuchak.com/archives/414326/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-

%E0%A6%A4%E0%A7%88%E0%A6%B0%E0%A6%BF-

%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B0-

%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%BE/ 

Tight user-spectrum ratio results in poor telco service 
Country’s mobile network operators (MNOs) have once again proved to be apathetic in buying spectrum 

during the latest bid. 

 

Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC) put a total of 46.4 megahertz (MHz) of 

spectrum on sale in the auction with question of quality of service (QoS) by the MNOs remaining under 

scanner time and again, but only two operators turned up to collect 15.6 MHz only while two others 

kept themselves out of the bid. 

 

Mentioning that market leader Grameenphone owns 45 per cent of the total market share, BTRC 

Chairman Dr Shahjahan Mahmood said the operator serve 2.0 million people using one MHz spectrum. 

 

 

  

Besides, the second operator Robi, he said, provides service for 1.1 million customers with one MHz 

spectrum and 1.6 million customers of Banglalink is getting service per MHz of airwave. 

 

http://www.arthosuchak.com/archives/414326/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A7%88%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%BE/
http://www.arthosuchak.com/archives/414326/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A7%88%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%BE/
http://www.arthosuchak.com/archives/414326/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A7%88%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%BE/
http://www.arthosuchak.com/archives/414326/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A7%88%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%BE/
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Dr Mahmood questioned the MNOs if it was enough for QoS, reports BSS. 

 

The regulatory body chief also cited the instances of different MNOs in developed and advanced 

countries. He said in Malaysia, Celcom serves 186,000 customers with one MHz spectrum which is 15 to 

10 times lower than Grameenphone, while Maxis offers service to 200,000 people per MHz and U 

mobile does the same to 120,000 customers. 

 

In Germany, Vodafone using one MHz serves 220,000 customers, while Telefonica provides services for 

345,000 customers per MHz, said the BTRC chairman. 

 

In the auction, BTRC fixed $27 million as the floor price per MHz of spectrum in 2100 band while $30 

million per MHz in 1800 and 900 bands. But, auction for 900 band was not held for reluctance of mobile 

phone operator. 

 

"I believe the price is fair and justified for Bangladesh," added Dr Mahmood. 

 

However, Secretary General of Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh (AMTOB) T I M 

Nurul Kabir opined the price of per MHz spectrum is very high for the MNOs to afford. "As the price is so 

high, the MNOs have no way to act as expected," he added. 

 

On the other hand, Posts, Telecommunications and Information Technology Minister Mustafa Jabbar 

asked the MNOs to ensure QoS. "We've opened the door of spectrum and tech neutrality so you (MNOs) 

ensure QoS without showing any excuse." 

 

Jabbar told the MNOs that it is not acceptable that "you offer service but don't buy spectrum. On the 

priority basis you (MNOs) have to ensure QoS". 

 

Banglalink acquired a total of 10.6 MHz spectrum --5 MHz in 2100 band and 5.6 MHz in 1800 band while 

market leader Grameenphone took 5 MHz from only in 1800 band. 

 

Grameenphone CEO Michael Foley said, "This additional spectrum combined with our technology 

neutral spectrum has placed Grameenphone on a firm footing to provide the best 4G experience on the 

most modern network in the country." 
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Reiterating that GP has always been known for its superior network and QoS, Michael Foley stressed, 

"We are not going to compromise on customer experience when we launch 4G." 

 

After the auction, now the market leader Grameenphone has totaled 37 MHz of which 7.4 MHz in 900 

band, 15.6 MHz in 1800 band and 10 MHz in 2100 band to serve 65.32 million subscribers while 

Banglalink owns a totaled 30.6 MHz -- 5 MHz in 900 band, 15.6 MHz in 1800 MHz and 10 MHz in 2100 

band to serve 32.38 million customers. 

 

Robi, merged with Airtel, has totaled 36.4 MHz spectrum in three different bands - 9 MHz in 900 band, 

17.4 MHz in 1800 band and 10 MHz in 2100 band - to serve 42.90 million customers. 

 

Teletalk has totaled 25.2 MHz of which 5.2 MHz in 900 band, 10 MHz in 1800 band and 10 MHz in 2100 

band to serve 4.49 million subscribers. 

https://thefinancialexpress.com.bd/national/tight-user-spectrum-ratio-results-in-poor-telco-service-

1518535707 

Formal 4G licence handover to MNOs on February 20 
Government will formally hand over 4G licence to mobile network operators (MNOs) on February 20 – 

paving the way for launching 4th generation broadband cellular technology in country by February 21. 

 

The telecom regulator revealed this on Tuesday during the auctioning of 2100, 1800 and 900 megahertz 

spectrum in the capital. 

 

Bangladesh Telecom Regulatory Commission (BTRC) Chairman Dr. Shahjahan Mahmood said, “We will 

officially handover the 4G licences on February 20 so that the operators can go for 4G service by the 

next day.” 

 

 

  

During the auction, Banglalink bought five megahertz spectrum in 2100 megahertz band and another 

five megahertz spectrum in the 1800 megahertz band. 

 

Meanwhile, the country’s biggest MNO Grameenphone bought 5.6 megahertz spectrum band in 1800 

megahertz band. 

https://thefinancialexpress.com.bd/national/tight-user-spectrum-ratio-results-in-poor-telco-service-1518535707
https://thefinancialexpress.com.bd/national/tight-user-spectrum-ratio-results-in-poor-telco-service-1518535707
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The BTRC Chairman said, “The total market price of the sold spectrum is about Tk 38.43 billion.” 

 

Earlier, Mr Mahmood noted, “we also got Tk 14.25 billion through tech neutrality fee.” 

 

According to him, “This means that the government has earned around Tk 52.68 billion through this 

spectrum auction and tech neutrality fee.” 

 

The allocation of new spectrum as well as the forthcoming introduction of 4G wireless cellular service is 

expected to increase the quality of cellular service and especially the speed of mobile internet 

substantially in the country. 

https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/formal-4g-license-handover-to-mnos-on-

february-20-1518521844 

 

https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/formal-4g-license-handover-to-mnos-on-february-20-1518521844
https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/formal-4g-license-handover-to-mnos-on-february-20-1518521844

