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Capital Market 
 

Stocks bloodbath as Muhith ‘sides’ with BSEC over regulator-DSE tussle 
Dhaka stocks plummeted for the third day on Tuesday as investors continued panic selling as finance 

minister AMA Muhith apparently sided with the market regulator by criticising the Dhaka Stock 

Exchange for its role in the ongoing tussle between the bourse and the regulator over the strategic 

partner selection. 

The DSE’s key index, DSEX, lost 1.43 per cent, or 81.92 points, to finish at 5,623.64 points, a nine-month 

low. 

The index lost 204.33 points in last three sessions because of fresh uncertainties surrounding the sales 

of shares of the DSE to a Chinese consortium to make it a strategic partner and worries over a liquidity 

crisis at the financial market. 

The market capitalization lost Tk 10,571 crore in the last three day’s plunge. 

Market operators said that the sell-offs intensified on Tuesday after the previous two days’ rout as 

Muhith on Monday afternoon criticised the role of the DSE in the present market condition. 

‘Regarding the capital market, some are trying to catch fish in troubled waters. The DSE’s role at this 

moment is not right,’ he said at a pre-budget discussion with economists at the National Economic 

Council in the capital. 

He said though Bangladesh Bank relaxed the timeframe for banks to bring down the advance-deposit 

ratio from June to December this year, there was no reflection of the message in the market because of 

the DSE’s role. 

Muhith also told reporters that the DSE did not pay any heed to anyone, apparently taking a swipe at 

the DSE board for selecting the Chinese consortium of Shanghai Stock Exchange and Shenzen Stock 

Exchange as the bourse’s strategic partner. 

Former adviser to an interim government Mirza Azizul Islam told New Age that no one should comment 

on the DSE’s share sales issue before the regulator reaches any decision. 

Government high ups, particularly Muhith, and Bangladesh Securities and Exchange Commission’s top 

brass are not happy about the DSE’s selection of the top bidder, the Chinese consortium, as they wanted 

the DSE pick the second top bidder, a group led by India’s National Stock Exchange. 

Ignoring the BSEC’s initial pressure, the DSE board on February 10 selected the Chinese consortium as it 

found the consortium’s offer of Tk 22 a share and other technical supports against the NSE-led group’s 

Tk 15 a share offer and technical support was ‘much better’. 

Market initially cheered the DSE’s selection with the key index skyrocketing by 124 points on February 

11 but then the uncertainty set in with the media reports that the BSEC had blasted the DSE decision 

and asked the bourse to select the NSE-led group. 
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Eventually, the DSE sent its decision to select Chinese consortium to the BSEC for approval, which has 

remained pending with the regulator. 

‘The finance minister’s comments on Monday have given an impression that he sided with the BSEC and 

that the uncertainty about the selection of the strategic partner by the DSE would linger,’ said a 

stockbroker. 

He said that the capital market had been going through a liquidity shortage for last few weeks because 

of a rise in the interest rates in the money market. ‘So, many investors are now preferring investment in 

bank deposits to investment in an uncertain stock market,’ he said. 

Besides, the political uncertainty surrounding the sentencing of BNP chairperson Khaleda Zia in an 

election year was also haunting some investors, especially foreign investors, he said. 

The DSEX lost 713 points or 11.25 per cent in two and a half months since November 26, 2017 when it 

hit record 6,336 points because of political uncertainty, worries over liquidity crisis and BSEC’s 

interference in selection of DSE’s strategic partner.  

On Tuesday, out of the 333 companies and mutual funds traded, 291 declined, just 18 advanced, and 27 

remained unchanged. 

The share prices of non-bank financial institutions, bank, pharmaceuticals and telecommunication 

declined by 2.1 per cent, 1.6 per cent, 0.7 per cent and 0.6 per cent respectively that contributed most 

to the day’s plunge. 

Out of the 30 traded bank scrips, the share prices of all the banks declined while out of the 22 traded 

NBFIs, 19 declined and just four advanced. 

The turnover at the bourse also declined to Tk 282.31 crore compared with that of Tk 298.24 crore in 

the previous session. 

DS30, the blue-chip index of the DSE, plunged by 1.03 per cent, or 21.90 points, to close at 2,085.54 

points. 

Shariah index DSES shed 1.30 per cent, or 17.56 points, to finish at 1,333.19 points. 

Queen South Textiles Mills led the turnover chart on the day with its shares worth Tk 18.58 crore 

changing hands. 

Queen South Textile Mills made its debut on the day. Its share prices soared by 236 per cent to finish at 

Tk 32.50. 

Monno Ceramics, Grameenphone, Square Pharmaceuticals, IFAD Autos, Fortune, CVO Petrochemical, 

Apex Foods, Mercantile Bank and Alif Manufacturing Company were the other turnover leaders. 

CAMP IBBL Islamic Mutual Fund was the top gainer with a 3.92-per cent rise in its share prices, while 

Reliance Insurance was the worst loser, shedding 11.36 per cent. 

http://www.newagebd.net/article/36714/stocks-bloodbath-as-muhith-sides-with-bsec-over-regulator-

dse-tussle 

http://www.newagebd.net/article/36714/stocks-bloodbath-as-muhith-sides-with-bsec-over-regulator-dse-tussle
http://www.newagebd.net/article/36714/stocks-bloodbath-as-muhith-sides-with-bsec-over-regulator-dse-tussle
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সংবাদ সম্মেলম্মে বাজারসংশ্লিষ্টরা 

তহশ্লবল সংকম্মেই দরপতে 

প ুঁশ্লজবাজাম্মর চলমাে দরপতেম্মক শ্লবদযমাে তহশ্লবল সংকম্মেরই প্রশ্লতফলে বম্মল মম্মে করম্মেে প ুঁশ্লজবাজারসংশ্লিষ্টরা। গতকাল ঢাকা স্টক এক্সম্মচঞ্জ (শ্লিএসই) 

কার্যালম্মে আম্মোশ্লজত এক সংবাদ সম্মেলম্মে প ুঁশ্লজবাজাম্মর শ্লবশ্লেম্মোগম্মর্াগয তহশ্লবল সংকে কাোম্মত শ্লকে  স শ্লেশ্লদয ষ্ট প্রস্তাবো ত ম্মল ধম্মরে তারা। 

 

অবযাহত দরপতম্মের পশ্লরম্মপ্রশ্লিম্মত গতকাল ললেম্মদে লেষ হওোর পর শ্লিএসই লবািয রুম্মম জরুশ্লর ববঠক কম্মরে শ্লিএসই লরাকারস অযাম্মসাশ্লসম্মেেে 

(শ্লিশ্লবএ), বাংলাম্মদে মাম্মচয ন্ট বযাংকাসয অযাম্মসাশ্লসম্মেেে (শ্লবএমশ্লবএ) ও স্টক এক্সম্মচম্মঞ্জর কমযকতয ারা। েীষয লরাকাম্মরজ হাউজগুম্মলার প্রশ্লতশ্লেশ্লধরা আম্মলাচোে 

অংে লেে। ববঠক লেম্মষ সংবাদ সম্মেলম্মে বক্তবয রাম্মেে শ্লিশ্লবএ সভাপশ্লত লমাস্তাক আহম্মমদ সাম্মদক ও শ্লবএমশ্লবএ সভাপশ্লত লমাহােদ োশ্লসর উশ্লিে 

লচৌধ রী। 

 

শ্লিশ্লবএ সভাপশ্লত বম্মলে, োো দরপতম্মে শ্লবশ্লেম্মোগকারীম্মদর আস্থা কম্মম র্াম্মে। সব পম্মির সম্মে কথা বম্মল আমরা ব ঝম্মত পারশ্লে, এর লেপথয কারণ আসম্মল 

তহশ্লবল সংকে। এশ্লি লরশ্লেও সমন্বেসহ োো কারম্মণ কম্মেক মাম্মসর বযবধাম্মে মাশ্লে মাম্মকয ম্মে তারলয সংকে অম্মেক লবম্মে লগম্মে। স ম্মদর হার দুই অংম্মক 

উম্মঠ লগম্মে। অম্মেক প্রশ্লতষ্ঠাম্মের আমােম্মতর স দও ১২ েতাংে োশ্লেম্মে লগম্মে। লেোরবাজাম্মরর ওপর এর প্রভাব কম্মেকভাম্মব পেম্মে। প্রথমত. স ম্মদর হার 

বােম্মল অম্মেম্মক লসোে লথম্মক প ুঁশ্লজ সশ্লরম্মে লেে। শ্লিতীেত. বাজাম্মরর শ্লেম্নম শ্লেতাে লর্ প্রশ্লতষ্ঠােগুম্মলা লেোর শ্লকম্মে পতে লরাধ কম্মর, তাম্মদরও র্ম্মথষ্ট 

সিমতা লেই। অম্মেক প্রশ্লতষ্ঠাে এশ্লি লরশ্লেওজশ্লেত কারম্মণ শ্লকে ো চাম্মপ আম্মে। আবার লর্সব প্রশ্লতষ্ঠাম্মের হাম্মত শ্লবশ্লেম্মোগম্মর্াগয তহশ্লবল আম্মে, তারা 

আবার এক্সম্মপাজার ঠিক রােম্মত শ্লগম্মে শ্লবশ্লেম্মোগ করম্মত পারম্মে ো। লেোরবাজাম্মরর ওপর শ্লবশ্লেম্মোগকারীম্মদর আস্থা ধম্মর রােম্মত লকন্দ্রীে বযাংকসহ 

েীশ্লতশ্লেধযারকরা এশ্লদম্মক দৃশ্লষ্ট লদম্মবে বম্মল আো প্রকাে কম্মরে শ্লতশ্লে। 

 

প ুঁশ্লজবাজাম্মর তারলয ও তহশ্লবল সংকে শ্লেরসে প্রসম্মে শ্লবএমশ্লবএ সভাপশ্লত লমাহােদ োশ্লসর উশ্লিে লচৌধ রী বম্মলে, প্রশ্লতকূল সমেগুম্মলাে ইেম্মভস্টম্মমন্ট 

করম্মপাম্মরেে অব বাংলাম্মদে (আইশ্লসশ্লব) সাধারণত একো সাম্মপােয  শ্লদত। শ্লকন্তু এ বের শ্লবশ্লভন্ন বযাংক তহশ্লবল ত ম্মল লেোর কারম্মণ আইশ্লসশ্লবও লস সাম্মপােয ে কু 

শ্লদম্মত পারম্মে ো। আইশ্লসশ্লব একটি েশ্লক্তোলী অবস্থাম্মে থাকম্মল বাজাম্মরর জেয ে বই ইশ্লতবাচক হম্মব। 

 

বাজাম্মরর স্বাম্মথয আইশ্লসশ্লবম্মক শ্লসম্মেল পাটিয  এক্সম্মপাজার শ্ললশ্লমে লথম্মক অবযাহশ্লত লদোর স পাশ্লরে প েবযযক্ত কম্মরে শ্লিশ্লবএ ও শ্লবএমশ্লবএর প্রশ্লতশ্লেশ্লধরা। তারা 

আম্মরা বম্মলে, এশ্লি লরশ্লেও সমন্বে করম্মত শ্লগম্মে অম্মেক বযাংকই তহশ্লবল সংকম্মে আম্মে। লকন্দ্রীে বযাংক শ্লসআরআর (কযাে শ্লরজাভয  লরশ্লেও) ৬ লথম্মক সাম্মে 

৫ েতাংম্মে োশ্লমম্মে আেম্মল অথযবাজাম্মর তারলয শ্লকে ো বােম্মব। এোো রাষ্ট্রােত্ত বযাংকগুম্মলার এশ্লি লরশ্লেও অম্মেক কম। তারা চাইম্মল সাবশ্লসশ্লিোশ্লর মাম্মচয ন্ট 

বযাংকগুম্মলার মাধযম্মম প ুঁশ্লজবাজাম্মর শ্লবশ্লেম্মোগ বাোম্মত পাম্মর। 
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শ্লিশ্লবএ সভাপশ্লতর বক্তম্মবযর সূত্র ধম্মর লমাহােদ োশ্লসর উশ্লিে লচৌধ রী বম্মলে, এশ্লি লরশ্লেওর বাইম্মরও প ুঁশ্লজবাজাম্মরর দীর্যম্মমোশ্লদ শ্লস্থশ্লতেীলতার জেয লকন্দ্রীে 

বযাংম্মকর কাম্মে আমরা বাজারসংশ্লিষ্টরা শ্লকে  স শ্লেশ্লদয ষ্ট প্রস্তাব শ্লদম্মেশ্লেলাম। লসোম্মে প্রাশ্লতষ্ঠাশ্লেক শ্লবশ্লেম্মোগকারীম্মদর শ্লবশ্লেম্মোম্মগ বাধাগুম্মলা অপসারম্মণর শ্লকে  

স পাশ্লরে রম্মেম্মে। এগুম্মলার বাস্তবােে হম্মল বাজাম্মর এর প্রশ্লতফলে লদো র্াম্মব বম্মল আো কশ্লর। 

 

তাম্মদর স পাশ্লরেগুম্মলার মম্মধয লেোরবাজাম্মর বযাংম্মকর এক্সম্মপাজার গণোর পদ্ধশ্লতম্মত পশ্লরবতয ে অেযতম। তারা জাোে, লকন্দ্রীে বযাংক লর্ম্মকাম্মো 

লকাম্পাশ্লের লেোর, এমেশ্লক বম্মে শ্লবশ্লেম্মোগম্মকও প ুঁশ্লজবাজাম্মর এম্মককটি বযাংক ও আশ্লথযক প্রশ্লতষ্ঠাম্মের এক্সম্মপাজার শ্লহম্মসম্মব শ্লবম্মবচো করম্মে। এর পশ্লরবম্মতয  

শুধ  স্টক এক্সম্মচম্মঞ্জ ললেম্মদেম্মর্াগয লেোম্মর শ্লবশ্লেম্মোগম্মকই এক্সম্মপাজার গণয করার স পাশ্লরে তাম্মদর। কারণ লকাম্মো প্রশ্লতষ্ঠাম্মে লকৌেলগত শ্লবশ্লেম্মোগ আর 

স্টক এক্সম্মচম্মঞ্জ হাতবদল হওো লেোম্মর শ্লবশ্লেম্মোগ এক েে। 

 

শ্লিতীেত. লকন্দ্রীে বযাংক শ্লবশ্লভন্ন শ্লসশ্লকউশ্লরটিম্মজর ক্রেমূম্মলযর শ্লভশ্লত্তম্মত এক্সম্মপাজার গণো ো কম্মর শুধ  বাজারমূলয শ্লবম্মবচো কম্মর। এ কারম্মণ সম্পম্মদর 

বাজারমূলয লবম্মে লগম্মল তা শ্লবশ্লক্র কম্মর এক্সম্মপাজার ঠিক রােম্মত হে বযাংক ও আশ্লথযক প্রশ্লতষ্ঠােগুম্মলাম্মক। শ্লবম্মের অেযােয লদম্মের উদাহরণ পর্যাম্মলাচো 

কম্মর স্থােীে বাস্তবতার শ্লেশ্লরম্মে এটি প েশ্লবযম্মবচো করার আহ্বাে জাশ্লেম্মেম্মেে বক্তারা। 

 

বাজারমূম্মলয এক্সম্মপাজার গণোর সমসযা সম্পম্মকয  লমাহাম্মদ োশ্লসর উশ্লিে লচৌধ রী বম্মলে, লকাম্মো বযাংক বা আশ্লথযক প্রশ্লতষ্ঠাে ১০ োকা অশ্লভশ্লহত মূম্মলযর 

একটি প্রাইমাশ্লর লেোম্মর শ্লবশ্লেম্মোগ করম্মল লসটিই তার এক্সম্মপাজার হওো উশ্লচত বম্মল আমরা মম্মে কশ্লর। কারণ লসম্মকোশ্লর বাজাম্মর লসই লেোরটি ৫০ 

োকাে ললেম্মদে হম্মল ওই প্রশ্লতষ্ঠাম্মের এক্সম্মপাজারও ৫০ োকা লদোে, লর্োম্মে তার প্রকৃত ঝ ুঁ শ্লক এর এক-পঞ্চমাংে। শ্লেেক এক্সম্মপাজার গণো পদ্ধশ্লতর 

কারম্মণই ওই বযাংকম্মক ৪০ োকার লেোর শ্লবশ্লক্র করম্মত হে। 

 

তৃতীেত. প ুঁশ্লজবাজাম্মর বযাংক ও আশ্লথযক প্রশ্লতষ্ঠাম্মের সাবশ্লসশ্লিোশ্লরগুম্মলার শ্লবশ্লেম্মোগম্মক এক্সম্মপাজাম্মরর আওতাে ো এম্মে শুধ  ওই বযাংক বা আশ্লথযক 

প্রশ্লতষ্ঠাম্মের শ্লবশ্লেম্মোগম্মকই শ্লহসাম্মব লেো উশ্লচত বম্মল মম্মে করম্মেে তারা। অথযবাজাম্মরর েীশ্লতশ্লেধযারকরা এ শ্লবষেগুম্মলাম্মক বাস্তবতার শ্লেশ্লরম্মে প েশ্লবযম্মবচো 

করম্মল প ুঁশ্লজবাজার অম্মেক শ্লস্থশ্লতেীল হম্মব বম্মল প্রতযাো তাম্মদর। 

 

বাজার পশ্লরশ্লস্থশ্লত 

 

এশ্লি লরশ্লেওর শ্লেম্মদয েো লকন্দ্র কম্মর চলশ্লত বেম্মরর শুরু লথম্মকই শ্লেম্নম েী রম্মেম্মে লদম্মের লেোরবাজার। তম্মব সাম্প্রশ্লতক সমম্মে দরপতে ত্বরাশ্লন্বত হম্মেম্মে। 

গত শ্লতে কার্যশ্লদবম্মস ঢাকা স্টক এক্সম্মচম্মঞ্জর প্রধাে সূচক শ্লিএসইএক্স ২০০ পম্মেম্মন্টর লবশ্লে কম্মম অন্তত ৩৫ সপ্তাম্মহর মম্মধয সবযশ্লেম্ন অবস্থাম্মে লেম্মম লগম্মে। 

শ্লবশ্লেম্মোগকারীম্মদর অংেগ্রহণ কম্মম র্াওোে লকোম্মবচাও ২০ মাম্মসর মম্মধয সবযশ্লেম্ন স্তম্মর লেম্মম এম্মসম্মে। দরপতম্মে আতশ্লিত হম্মে আবাম্মরা রাস্তাে 

মােববন্ধে, সভা-সমাম্মবে শুরু কম্মরম্মেে ি দ্র শ্লবশ্লেম্মোগকারীরা। 
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সপ্তাম্মহর তৃতীে কার্যশ্লদবম্মস গতকাল ১ দেশ্লমক ৪৩ েতাংে কম্মম ৫ হাজার ৬২৩ পম্মেম্মন্ট লেম্মম আম্মস শ্লিএসইএক্স। ১ েতাংম্মের লবশ্লে কম্মমম্মে ব্লু-শ্লচপ ও 

েশ্লরোহ সূচকও। স্টক এক্সম্মচঞ্জটিম্মত লকোম্মবচা হম্মেম্মে ২৮২ লকাটি োকার শ্লসশ্লকউশ্লরটিজ। 

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

14/151145/%E0%A6%A4%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B2-

%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%87-

%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%A8/ 

শ্লিএসইর লেকম্মহাল্ডার শ্লেবযাচে ৩ মাস স্থশ্লগত 

ঢাকা স্টক এক্সম্মচঞ্জ (শ্লিএসই) এর লেোরম্মহাল্ডার বা লেকম্মহাল্ডার পশ্লরচালক শ্লেবযাচে আগামী ৩ মাম্মসর জেয স্থশ্লগত কম্মরম্মে আদালত। আজ শ্লিএসইর 

লেকম্মহাল্ডার এসএম েহুদুল হক ব লব ম্মলর পম্মি এক শ্লরম্মের লপ্রশ্লিম্মত হাইম্মকােয  এই আম্মদে লদে। সংশ্লিষ্ট সূম্মত্র এই তথয জাো লগম্মে। 

 

আগাশ্লম ২০ মাচয  ওই শ্লেবযাচে অে ষ্ঠাম্মের কথা শ্লেল। 

 

শ্লরেকারীর অশ্লভম্মর্াগ ১ লাে োকা জমার মাধযম্মম এই মম্মোেেেপত্র সংগ্রহ করম্মত হম্মে প্রাথীম্মদর। এক পাতার এই মম্মোেেেপত্র সংগ্রহ করম্মত লর্ দর 

শ্লেধযারণ করা হম্মেম্মে; তা লকাম্পাশ্লে আইম্মে লেই। আবার শ্লিএসই আটিয ম্মকল অব লমম্মমাম্মরোম্মমও লেই। পাোপাশ্লে শ্লিএসইর শ্লেবযাচে লরগুম্মলেম্মেও এই 

পশ্লরমাণ োকা লেওো কথা উম্মেে লেই। 

 

শ্লবষেটি শ্লেম্মে শ্লরেকারী এসএম েহীদুল হক ব লব ল অথযসূচকম্মক বম্মলে, ১ পাতার এই মম্মোেেেপত্র সংগ্রহ করম্মত লকে এম্মতা োকা লেওো হম্মব। এো 

জাোর জেয আশ্লম শ্লিএসইর শ্লেবযাচে কশ্লমেম্মের কাম্মে শ্লচঠি শ্লদম্মেশ্লে। লসোম্মে বলা হম্মেম্মে এো লবাম্মিয র শ্লসদ্ধান্ত বম্মলই এম্মতা োকা লেওো হম্মে। 

 

পাোপাশ্লে এই শ্লচঠি শ্লেেন্ত্রক সংস্থা বাংলাম্মদে শ্লসশ্লকউশ্লরটিজ অযাে এক্সম্মচঞ্জ কশ্লমেম্মের (শ্লবএসইশ্লস) শ্লেকেও পাঠাম্মো হম্মেম্মে। লসোে লথম্মকও লকাম্মো 

সদুম্মত্তার ো পাওোে আদালম্মতর েরণাপন্ন হম্মেশ্লে। 

 

তম্মব এর জেয শ্লিএসইর বাশ্লষযক সাধারণ সভা (এশ্লজএম), লভযাংে প্রদােসহ বাশ্লষযক অেযােয কার্যক্রম এই শ্লরম্মের আওতাে থাকম্মব ো। 

 

আগামী ২০ মাচয  শ্লিএসইর লেোরম্মহাল্ডার বা লেকম্মহাল্ডার পশ্লরচালক শ্লেবযাচে হওোর কথা শ্লেল। লর্ই শ্লেবযাচম্মে জেী লেোরম্মহাল্ডার পশ্লরচালক োশ্লকল 

শ্লরজভীর স্থলাশ্লভশ্লষক্ত হম্মবে। 

 

http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-14/151145/%E0%A6%A4%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%A8/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-14/151145/%E0%A6%A4%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%A8/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-14/151145/%E0%A6%A4%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%A8/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-14/151145/%E0%A6%A4%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%A8/
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এ শ্লেবযাচেী তফশ্লসল অে র্ােী গত ১৯ লফব্রুোশ্লর হম্মত ২৫ লফব্রুোশ্লর পর্যন্ত মম্মোেেেপত্র সংগ্রহ করার সমে শ্লেল। র্া ঢাকা স্টক এক্সম্মচম্মঞ্জ ১ লাে োকা 

জমার মাধযম্মম এই পত্র সংগ্রহ করম্মত হম্মেম্মে প্রাথীম্মদর। 

 

আর গত ২৬ লফব্রুোশ্লর শ্লেল মম্মোেেে পত্র দাশ্লেম্মলর সমেসীমা। তম্মব প্রাথীতা প্রতযাহাম্মরর লেষ সমে শ্লেল ১২ মাচয  পর্যন্ত। 

http://www.arthosuchak.com/archives/419965/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0

%A6%87%E0%A6%B0- 

লাফাজয ম্মহালশ্লসম্মমর লভযাংে লর্াষণা 
প ুঁশ্লজবাজাম্মর তাশ্ললকাভ ক্ত শ্লসম্মমন্ট োম্মতর লকাম্পাশ্লে লাফাজয ম্মহালশ্লসম শ্ললশ্লমম্মেি ৩১ শ্লিম্মসম্বর সমাপ্ত শ্লহসাববেম্মরর জেয ৫ েতাংে চ োন্ত লভযাংে লর্াষণা 

কম্মরম্মে। আজ মেলবার অে শ্লষ্ঠত লকাম্পাশ্লের পশ্লরচালো পষযম্মদর সভাে আম্মলাশ্লচত বেম্মরর েীশ্লরশ্লিত আশ্লথযক প্রশ্লতম্মবদে পর্যাম্মলাচো, অে ম্মমাদে ও লভযাংে 

লদওোর শ্লসদ্ধান্ত হে। লকাম্পাশ্লে সূম্মত্র এই তথয জাো লগম্মে। 

 

LafargeHolcim 

উম্মেে, এর আম্মগ লকাম্পাশ্লেটি একই শ্লহসাববেম্মরর জেয ৫ েতাংে অন্তবযতী লভযাংে শ্লদম্মেশ্লেল। চ োন্ত লভযাংে শ্লেম্মে লমাে লভযাংম্মের হার দাুঁ শ্লেম্মেম্মে ১০ 

েতাংে। 

 

২০১৭ সাম্মল লাফাজয ম্মহালশ্লসম্মমর লেোর প্রশ্লত সমশ্লন্বত আে (কেম্মসাশ্ললম্মিম্মেি ইশ্লপএস) হম্মেম্মে ৬৯ পেসা। এ সমম্মে সমশ্লন্বত কযাে ললা শ্লেল ১ োকা ১২ 

পেসা। ৩১ শ্লিম্মসম্বর ২০১৭ তাশ্লরম্মে লেোর প্রশ্লত সমশ্লন্বত সম্পদ মূলয (কেম্মসাশ্ললম্মিম্মেি এেএশ্লভ) দাুঁ োে ১৩ োকা ১৫ পেসা। 

 

আগামী ৭ জ ে লকাম্পাশ্লেটির বাশ্লষযক সাধারণ সভা অে শ্লষ্ঠত হম্মব। এর জেয লরকিয  তাশ্লরে শ্লেধযারণ করা হম্মেম্মে ৮ এশ্লপ্রল। 

http://www.arthosuchak.com/archives/419967/%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E

0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%B2%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E

0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-

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

  

http://www.arthosuchak.com/archives/419965/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B0-
http://www.arthosuchak.com/archives/419965/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B0-
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সাশ্লমে কম্মপযাম্মরেেম্মক শ্লবম্মেষ স শ্লবধা প্রদাে 
সাশ্লমে পাওোম্মরর উম্মেেম্মর্াগয লেোর ক্রম্মের লিম্মত্র সাশ্লমে কম্মপযাম্মরেেম্মক শ্লবম্মেষ স শ্লবধা শ্লদম্মেম্মে প ুঁশ্লজবাজার শ্লেেন্ত্রক সংস্থা বাংলাম্মদে শ্লসশ্লকউশ্লরটিজ 

অযাে এক্সম্মচঞ্জ কশ্লমেে (শ্লবএসইশ্লস)। 

 

bsec 

আজ ১৩ মার্চ মেলবার কশ্লমেম্মের ৬৩৪তম সভাে এই স শ্লবধা লদওোর শ্লসদ্ধান্ত লেওো হম্মেম্মে। শ্লবএসইশ্লস সূম্মত্র এ তথয জাো লগম্মে। 

 

সাশ্লমে পাওোম্মরর ৭ লকাটি ২ লাে ৩৭ হাজার ৪৯৯টি বা ৬ দেশ্লমক ৫৭ েতাংে লেোম্মরর মাশ্ললকাো রম্মেম্মে সাশ্লমে লহাশ্লল্ডংম্মসর কাম্মে। আর এইসব লেোর 

স্টক এক্সম্মচম্মঞ্জর মাধযম্মম ব্লম্মক শ্লকম্মে লেম্মব সাশ্লমে কম্মপযাম্মরেে। 

 

তম্মব এম্মিম্মত্র শ্লসশ্লকউশ্লরটিজ ও এক্সম্মচঞ্জ কশ্লমেে (উম্মেেম্মর্াগয সংেযক লেোর অজয ে, অশ্লধগ্রহণ ও কতৃয ক গ্রহণ) শ্লবশ্লধমালা এর শ্লবশ্লধ ৮ ও শ্লবশ্লধ ১৩ এর শ্লবধাে 

পশ্লরপালম্মের বাধযবাধকতা লথম্মক অবযাহশ্লত প্রদাে করা হম্মেম্মে। 

http://www.arthosuchak.com/archives/419875/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0

%A6%9F-

%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B6

%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A7%87-

%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B7/ 

ইম্মদা বাংলা ফামযার আইশ্লপও আম্মবদে ৮ এশ্লপ্রল 

ইম্মদা বাংলা ফামযাশ্লসটিকযালস শ্ললশ্লমম্মেম্মির প্রাথশ্লমক গণপ্রস্তাম্মবর (আইশ্লপও) আম্মবদে গ্রহণ শুরু আগামী ৮ এশ্লপ্রল,লরাববার লথম্মক। চলম্মব ১৮ এশ্লপ্রল, 

ব ধবার পর্যন্ত। 

 

লকাম্পাশ্লে সূম্মত্র এ তথয জাো লগম্মে। 

 

এর আম্মগ বাংলাম্মদে শ্লসশ্লকউশ্লরটিজ অযাে এক্সম্মচঞ্জ কশ্লমেে (শ্লবএসইশ্লস) লকাম্পাশ্লেটির আইশ্লপও অে ম্মমাদে শ্লদম্মেম্মে। 

 

এর মাধযম্মম ইম্মদা বাংলা ফামযাশ্লসটিকযালস প ুঁশ্লজবাজাম্মর ২ লকাটি লেোর োেম্মব। লকাম্পাশ্লেটিম্মক ১০ োকা অশ্লভশ্লহত মূম্মলয লেোর ইস য করার অে ম্মমাদে 

শ্লদম্মেম্মে কশ্লমেে। 

 

http://www.arthosuchak.com/archives/419875/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%9F-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B7/
http://www.arthosuchak.com/archives/419875/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%9F-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B7/
http://www.arthosuchak.com/archives/419875/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%9F-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B7/
http://www.arthosuchak.com/archives/419875/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%9F-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B7/
http://www.arthosuchak.com/archives/419875/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%9F-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B7/
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৩০ জ ে, ২০১৬  সমাপ্ত শ্লহসাব বেম্মর লকাম্পাশ্লেটির লেোর প্রশ্লত আে (ইশ্লপএস) হে ২ োকা ৬২ পেসা। এসমম্মে লকাম্পাশ্লের লেোর প্রশ্লত প্রকৃত সম্পদমূলয 

(এেএশ্লভ) ১১ োকা ৬৩ পেসা। 

 

সূত্র জাোে, লকাম্পাশ্লেটি আইশ্লপওর মাধযম্মম সংগ্রহ করা োকা বযবসা সম্প্রসারণ কাম্মজ বযে করম্মব। 

 

লকাম্পাশ্লেটির ইস য মযাম্মেজার শ্লহম্মসম্মব কাজ করম্মে এএফশ্লস কযাশ্লপোল, ইশ্লবএল ইেম্মভস্টমযান্ট ও শ্লসএশ্লপএম অযািভাইজাশ্লর শ্ললশ্লমম্মেি। 

http://www.arthosuchak.com/archives/419820/%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E

0%A7%8B-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE-

%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0-

%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%AA%E0%A6%BF/ 

Economy 
Bangladesh about to meet LDC graduation criteria 

UN review in NY Tuesday set to give the first all-clear signal 
Bangladesh is set to get the qualifying marks for LDC graduation when the UN policy body sits for a 

review of the country status today (Tuesday). 

 

The 20th plenary meeting of the Committee for Development Policy (CDP) of the United Nations will 

reappraise the country's development indicators when it resumes for a second day Tuesday in the US 

city of New York, officials in Dhaka said. 

 

The four-day meeting, on its second day, is scheduled to conduct a triennial review where Bangladesh is 

set to be designated as one of the countries meeting the graduation criteria for the first time. 

 

 

  

In Dhaka, the move is being seen as the first big step for the country towards formally graduating from 

the least-developed-country status by 2024. 

 

The CDP measures LDC category on the basis of three criteria: per-capita income, human-asset index, 

and economic-vulnerability index. 
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To be eligible for graduation from the world's poor-country club, a country must reach threshold levels 

for graduation on at least two of these three conditions, or its GNI per-capita must exceed at least twice 

the threshold level. 

 

"When it comes to Gross National Income, Bangladesh's GNI per capita, as per the World Bank Atlas 

method, is US$1272, well above the threshold of US$ 1242," Member of the Planning Commission 

Professor Shamsul Alam told FE Monday. 

 

"In the Economic Vulnerability Index, where the score needs to be 32 or less, Bangladesh's score is 24.9, 

whereas in Human Asset Index, the country has already attained a score of 72 -- well above the 

threshold of 66," he added. 

 

As such, Bangladesh is set to be one of the first LDCs to graduate on the basis of all three criteria. 

 

As per the current provisions, a country needs to be eligible in two consecutive CDP reviews before any 

recommendation is made. Therefore, Bangladesh will have to meet these same criteria again in 2021 to 

be recommended by CDP for graduating from the LDC status by 2024. 

 

"Following the triennial review in this plenary meeting, CDP will formally notify the government about 

the criteria fulfilment by March 20," Prof Alam said, explaining the crucial process of crossing a landmark 

in a nation's journey in the history of development. 

 

The government has already planned elaborate programmes to celebrate the occasion. At the climax is a 

formal celebration ceremony on March 22 when the recommendation letter from CDP will be handed 

over to the Prime Minister. 

 

Earlier, a mission from the Secretariat of the UN Committee for Development Policy (CDP) visited Dhaka 

in mid-October. During the visit, the mission confirmed that the country would meet the three criteria 

for graduation at the next CDP review. 

 

Experts have long noted that the loss of LDC status at graduation may give rise to potentially important 

economic costs due to withdrawal of GSP facilities from the European Union, Canada, Japan, Australia 

and other markets. 
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It has also been noted that as Bangladesh is expected to graduate concurrently from both United 

Nations and the World Bank classifications, options for concessional financing will also die off. 

 

Earlier in January, the government formed a ten-member high-powered national taskforce to implement 

the roadmap for the country's graduation. 

 

Up till now, a total of five countries have graduated from the LDC status. These are Botswana, Cape 

Verde, the Maldives, Samoa and Equatorial Guinea. 

https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh-about-to-meet-ldc-graduation-criteria-

1520914929 

 

Business 
 

র্ ক্তরাম্মষ্ট্রর বাজাম্মর চীে শ্লভম্মেতোম্মমর পর বাংলাম্মদে 

 

বতশ্লর লপাোক রপ্তাশ্লের বে বাজার র্ ক্তরাম্মষ্ট্র অবম্মেম্মষ র্ ম্মর দাুঁ োল বাংলাম্মদে। দীর্য ১৫ মাস ঋণাত্মক প্রবৃশ্লদ্ধর পর গত জাে োশ্লরম্মত লপাোক রপ্তাশ্লেম্মত প্রাে 

আোই েতাংে প্রবৃশ্লদ্ধ কম্মরম্মে বাংলাম্মদে। এর আম্মগ সবযম্মেষ ২০১৬ সাম্মলর লসম্মেম্বম্মর ইশ্লতবাচক প্রবৃশ্লদ্ধ হম্মেশ্লেল। 

 

র্ ক্তরাম্মষ্ট্র চলশ্লত বেম্মরর জাে োশ্লরম্মত ৪৯ লকাটি িলার বা ৪ হাজার ১৮ লকাটি োকার লপাোক রপ্তাশ্লে কম্মর বাংলাম্মদে। এ লিম্মত্র প্রবৃশ্লদ্ধ ২ দেশ্লমক ৪৫ 

েতাংে। গত বেম্মরর জাে োশ্লরম্মত রপ্তাশ্লে হম্মেশ্লেল ৪৮ লকাটি িলাম্মরর লপাোক। ২০১৭ সাম্মল ৫০৬ লকাটি িলাম্মরর লপাোক রপ্তাশ্লে কম্মরশ্লেল বাংলাম্মদে। 

 

ইউএস শ্লিপােয ম্মমন্ট অব কমাম্মসযর আওতাধীে অশ্লফস অব লেক্সোইল অযাে অযাপাম্মরলস (অম্মেক্সা) র্ ক্তরাম্মষ্ট্রর লপাোক আমদাশ্লের হালোগাদ পশ্লরসংেযাে 

লথম্মক এসব তথয জাো লগম্মে। লদো র্াে, গত জাে োশ্লরম্মত র্ ক্তরাষ্ট্র শ্লবশ্লভন্ন লদে লথম্মক ৭০৫ লকাটি িলাম্মরর লপাোক আমদাশ্লে কম্মরম্মে। প্রবৃশ্লদ্ধ মাত্র 

দেশ্লমক ৯২ েতাংে।  

অম্মেক্সার তথযাে র্ােী, গত জাে োশ্লরম্মত ১৮ লকাটি ৮৬ লাে বগযশ্লমোম্মরর সমপশ্লরমাণ কাপম্মের বতশ্লর লপাোক রপ্তাশ্লে কম্মরম্মে বাংলাম্মদে। এ লিম্মত্র প্রবৃশ্লদ্ধ 

হম্মেম্মে ৬ দেশ্লমক ৪৯ েতাংে। জাে োশ্লরম্মত র্ ক্তরাম্মষ্ট্রর লমাে লপাোক রপ্তাশ্লের ৬ দেশ্লমক ৩২ েতাংে বাংলাম্মদে লথম্মক লগম্মে। গত শ্লিম্মসম্বম্মর লসটি শ্লেল 

৬ দেশ্লমক ৩১ েতাংে। তার মাম্মে র্ ক্তরাম্মষ্ট্র বাজার শ্লহসযা সামােয লবম্মেম্মে বাংলাম্মদম্মের। 

 

https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh-about-to-meet-ldc-graduation-criteria-1520914929
https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh-about-to-meet-ldc-graduation-criteria-1520914929
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র্ ক্তরাম্মষ্ট্র লপাোক রপ্তাশ্লেম্মত বরাবম্মরর মম্মতা েীম্মষয আম্মে চীে। তম্মব লদেটির রপ্তাশ্লে অম্মেক কম্মম লগম্মে। গত জাে োশ্লরম্মত তারা র্ ক্তরাম্মষ্ট্র ২৩৪ লকাটি 

িলাম্মরর লপাোক রপ্তাশ্লে কম্মরম্মে। এটি গত বেম্মরর জাে োশ্লরম্মত রপ্তাশ্লে হওো ২৫২ লকাটি িলাম্মরর লচম্মে ৭ দেশ্লমক ২৪ েতাংে কম। র্ ক্তরাম্মষ্ট্রর বাজাম্মর 

লমাে লপাোক রপ্তাশ্লের ৩৩ দেশ্লমক ৪১ েতাংেই চীম্মের দেম্মল। গত বের লেম্মষ লসটি শ্লেল ৩৩ দেশ্লমক ৬৭ েতাংে। 

 

র্ ক্তরাম্মষ্ট্র শ্লিতীে সম্মবযাচ্চ রপ্তাশ্লেকারক লদে শ্লভম্মেতোম। গত জাে োশ্লরম্মত ১১০ লকাটি িলাম্মরর লপাোক রপ্তাশ্লে কম্মরম্মে শ্লভম্মেতোম। এ লিম্মত্র প্রবৃশ্লদ্ধ ১ 

দেশ্লমক ০৯ েতাংে। র্ ক্তরাম্মষ্ট্র লপাোক রপ্তাশ্লেম্মত শ্লভম্মেতোম্মমর বাজার শ্লহসযা ১৪ দেশ্লমক ৪০ েতাংে। তৃতীে সম্মবযাচ্চ লপাোক রপ্তাশ্লেকারক লদে 

বাংলাম্মদে। 

 

র্ ক্তরাম্মষ্ট্র গত জাে োশ্লরম্মত চত থয সম্মবযাচ্চ ৪১ লকাটি িলাম্মরর লপাোক রপ্তাশ্লে কম্মরম্মে ইম্মদাম্মেশ্লেো। পঞ্চম সম্মবযাচ্চ ৩৪ লকাটি িলাম্মরর লপাোক রপ্তাশ্লে 

কম্মরম্মে ভারত। ভারম্মতর বাজার শ্লহসযা বতয মাম্মে ৪.৬০ েতাংে। 

http://www.prothomalo.com/economy/article/1449526/%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A

7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A

6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-

%E0%A6%9A%E0%A7%80%E0%A6%A8-

%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE

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

  

http://www.prothomalo.com/economy/article/1449526/%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A7%80%E0%A6%A8-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%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
http://www.prothomalo.com/economy/article/1449526/%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A7%80%E0%A6%A8-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%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
http://www.prothomalo.com/economy/article/1449526/%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A7%80%E0%A6%A8-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%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
http://www.prothomalo.com/economy/article/1449526/%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A7%80%E0%A6%A8-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%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
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Summit teams up with Japanese firms for $3b LNG-to-power project 
Summit Power International said yesterday it signed a memorandum of understanding with Japan's 

Mitsubishi Corp and subsidiary Diamond Gas International to develop a $3 billion LNG-to-power project 

in Bangladesh. 

 

Under the MoU, subsidiary Summit Corp, group company Summit Holdings and the Japanese firms 

agreed to develop an integrated liquefied natural gas (LNG) onshore receiving terminal with 

regasification capacity of up to 1,500 million cubic feet per day (mmcfd) at Matarbari, Moheskhali, in the 

Bay of Bengal. 

 

They also agreed to develop two 1,200 megawatt (MW) gas turbine combined cycle power generators, 

relevant high voltage transmission lines and the import of LNG. 

 

“This MoU will help Summit Power International support Bangladesh's fast-growing energy, power and 

technology needs,” said Muhammed Aziz Khan, chairman of Summit Power International, which is 

incorporated in Singapore. 

 

“The two groups are well-positioned to uniquely benefit from opportunities arising from the Bangladesh 

government's move to raise LNG imports to meet the country's domestic natural gas shortfall and 

expand the country's power generation capacity.” 

 

 

The signing of the MoU was witnessed by Prime Minister Sheikh Hasina and Singapore's Minister for 

Trade and Industry Lim Hng Kiang at the Bangladesh-Singapore Business Forum 2018, according to a 

statement of Summit Power International. 

 

Summit Power is the largest independent power producer in Bangladesh, representing about 21 percent 

of the country's private power market last year, the company said. 

 

Summit Power is set in April to become the first Bangladeshi firm to list in the Singapore Exchange Ltd 

(SGX), as it seeks to raise funds to invest in assets across Asia. 
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With up to 30 percent of the more than 160 million people in Bangladesh lacking access to electricity, 

Summit hopes to invest in projects to meet that expected increase in demand, Khan told Reuters in 

February. 

 

Bangladesh will require about 7 million tonnes of LNG by 2022 and similar volumes of coal by 2024, 

Khan had said then. 

 

Diamond Gas International is a wholly-owned LNG sales subsidiary that Mitsubishi Corp established in 

Singapore. 

http://www.thedailystar.net/business/summit-teams-japanese-firms-3b-lng-power-project-1547965  

http://www.thedailystar.net/business/summit-teams-japanese-firms-3b-lng-power-project-1547965

