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Capital Market 
DSE turnover exceeds 6.0b-mark after seven weeks 

 

Stocks extended gaining streak on Wednesday with turnover on the major bourse crossing Tk 6.0 billion-

mark after seven weeks. 

 

A section of the investors on the day showed their buying appetite on sector-specific issues. 

 

Analysts said the market edged higher as optimistic investors took position on stocks of their choice 

while some rebalanced their portfolios ahead of dividend declarations. 

 

 

  

The market started on a positive note with the key index of the prime bourse gaining nearly 46 points 

within first hour of trading, but late hour sale pressure wiped out most of the early gains. 

 

The DSE key index finally ended nearly 14 points higher while CSE All Share Price Index – CASPI - 

advanced 58 points at closing. 

 

DSEX, the prime index of the Dhaka Stock Exchange (DSE), went up by 13.94 points or 0.22 per cent to 

settle at 6,102 over the previous day. 

 

Two other indices also nudged higher. The DS30 index and the DSE Shariah Index (DSES) finished at 

2,250 and 1,410 points, after gaining 4.50 points and 3.88 points respectively. 

 

Trading activities also increased with the total DSE turnover reaching Tk 6.21 billion, which was 23 per 

cent higher than the previous day’s Tk 5.04 billion. 

 

LankaBangla Finance topped the day’s turnover chart with 7.39 million shares worth Tk 297 million 

changing hands, followed by Unique Hotel & Resorts, Brac Bank, Beximco Pharmaceuticals and Fu-Wang 

Food. 
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Aman Feed was the day’s best performer, posting a gain of 10 per cent while Padma Life Insurance was 

the day’s worst loser, plunging by 4.39 per cent. 

 

The port city bourse also ended higher with CSE All Share Price Index – CASPI - advancing 58 points to 

settle at 18,879 and Selective Categories Index - CSCX – gaining 31 points to finish at 11,389. 

 

Gainers beat losers at CSE as 142 issues ended higher, 75 lower and 24 remained unchanged. 

 

CSE bourse traded 11.67 million shares and mutual fund units worth more than Tk 263 million in 

turnover. 

https://thefinancialexpress.com.bd/stock/bangladesh/dse-turnover-exceeds-60b-mark-after-seven-

weeks-1518604106 

  

https://thefinancialexpress.com.bd/stock/bangladesh/dse-turnover-exceeds-60b-mark-after-seven-weeks-1518604106
https://thefinancialexpress.com.bd/stock/bangladesh/dse-turnover-exceeds-60b-mark-after-seven-weeks-1518604106
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আইডিএলডির ডিডিডিন্ড ঘ োষণো 

ঘেয়োরবোজোর ডরড োর্ট :   ুঁডজবোজোডর তোডলকোি ক্ত আইডিএলডি ফোইন্যোন্স ডলডিডর্ডির  ডরচোলন্ো  ষটদ ডবডন্ডয়োগকোরীডদর ৩১ ডিডিম্বর, ২০১৭ িিোপ্ত 

অর্টবছডরর জন্য ৩০ েতোাংে কযোে ডিডিডিন্ড ঘ োষণো কডরডছ। আজ ব ধবোর অন্ ডিত ঘকোম্পোডন্র  ডরচোলন্ো  ষটদ িিোয় আডর্টক প্রডতডবদন্  র্টোডলোচন্ো 

কডর এ ডিডিডিন্ড ঘ োষণো ঘদয়। ঘকোম্পোডন্ িূডে এই তর্য জোন্ো ঘগডছ। 

 

জোন্ো র্োয়, িিোপ্ত বছডর ঘকোম্পোডন্টির ঘেয়োর প্রডত িিডিত আয় (ইড এি) হডয়ডছ ৬.১৩ র্োকো এবাং এককিোডব হডয়ডছ ৪.২৬ র্োকো। র্ো এর আডগর বছর 

একই িিডয় িিডিত ডছল ৫.৪৯ র্োকো এবাং এককিোডব ৪.৬২ র্োকো। 

 

একই িিডয় ঘকোম্পোডন্র ঘেয়োর প্রডত িিডিত িম্পদ (এন্এডিড এি) হডয়ডছ ৩৩.৪১ র্োকো এবাং এককিোডব ২৮.০৩ র্োকো। আর ঘেয়োর প্রডত িিডিত 

ন্গদ কোর্টকর অর্ট প্রবোহ (এন্ওডিএফড এি) হডয়ডছ ১৯.৭৬ র্োকো এবাং এককিোডব হডয়ডছ ১২.০৬। 

 

ডিডিডিন্ড অন্ ডিোদডন্র জন্য ঘকোম্পোডন্টির বোডষটক িোধোরণ িিোর (এডজএি) আগোিী ২৯ িোচট , িকোল ১০র্োয় ঘহোডর্ল ঘরডিেন্ ব্লুডত অন্ ডিত হডব। এর 
জন্য ঘরকিট  ঘির্ ডন্ধটোরণ করো হডয়ডছ ৮ িোচট । 

http://www.sharebazarnews.com/archives/96560 

ডবডন্ডয়োগকোরী ও ঘেক ঘহোল্ডোরডদর স্বোর্ট ঘকোডন্োিোডবই ডবিজট ন্ ঘদব ন্ো: খোয়রুল ঘহোডিন্ 
  ুঁডজবোজোডরর দোডয়ডে র্োকো অবস্থোয় ঘকোডন্োিোডবই ডবডন্ডয়োগকোরী ও ঘেক ঘহোল্ডোরডদর স্বোর্ট ডবিজট ি ঘদওয়ো হডব ন্ো বডল জোন্োন্ বোাংলোডদে ডিডকউডরটিজ 

এক্সডচ্জ কডিেডন্র (ডবএিইডি) ঘচয়োরিযোন্ ি. এি খোয়রুল ঘহোডিন্। 

 

আজ ব ধবোর কোরওয়োন্ বোজোরস্থ ঘহোডর্ল লোডিডন্স হল রুডি   ুঁডজবোজোর িোাংবোডদকডদর প্রডেক্ষণিূলক অন্ িোডন্ এ কর্ো বডলন্ ডতডন্। 

 

ডতডন্ বডলন্, ডবডন্ডয়োগকোরী এবাং ঘেক ঘহোল্ডোরডদর স্বোডর্ট  র্ো র্ো করোর দরকোর তোর িবই করব। 

 

 

 

  ুঁডজবোজোর িোাংবোডদকডদর ডন্ডয় িিডলন্ কযোড র্োল এবাং কযোড র্োল িোডকট র্ জোন্টোডলে ঘফোরোি (ডিএিডজএফ) ঘর্ৌর্িোডব এই প্রডেক্ষণ কিটেোলোর 

আডয়োজন্ কডর। 

 

http://www.sharebazarnews.com/archives/96560
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অন্ িোডন্ খোয়রুল ঘহোডিন্ বডলন্, ডবএিইডি ডবগত কডয়ক বছডর   ুঁডজবোজোরডক ডস্থডতেীল ও আইন্গতকোঠোডিো েডক্তেোলী করডত অডন্ক আইন্ প্রন্য়ন্ 

করো হডয়ডছ। এর ফডল ডবডন্ডয়োগকোরীিহ ঘেকডহোল্ডোররো স্বোর্ট রক্ষো ি দৃঢ় হডয়ডছ। 

 

 

 

ডতডন্ বডলন্, আিোর এই ৭ বছডরর দোডয়ে  োলন্কোডল ঘচষ্টো কডরডছ ডবডন্ডয়োগকোরীডদর স্বোর্ট রক্ষোডর্ট। ঘকোডন্োিোডবই ডবডন্ডয়োগকোরী এবাং ঘেকডহোল্ডোরডদর 

স্বোর্ট ডবিজট ন্ ঘদওয়ো হডব ন্ো বডল উডেখ কডরন্ ডতডন্। 

 

ঘিঞ্চোর কযোড র্োল ডন্ডয় ডতডন্ বডলন্,   ুঁডজবোজোর ডবকোডে ঘিঞ্চোর কযোড র্োল অন্যতি একটি ঘপ্রোিোক্ট। এর িোধযডি ন্ত ন্ উডদযোক্তোডদর আইডিয়োডক 

বোস্তডব রূ দোন্ করো িম্ভব। আডিডরকোডত ঘফিব ক, ঘজরক্স, ইন্ডর্ডলর িডতো ঘকোম্পোডন্ খযোডত অজট ন্ কডরডছ এই ঘিঞ্চোর কযোড র্োডলর িোধযডি। 
বোাংলোডদডে এই ঘিঞ্চোর কযোড র্োল প্রোইডির্ ইকুইটি এবাং ইি যোক্ট ফোন্ড ডন্ডয় অডন্ক কোজ শুরু হডয়ডছ। এর িোধযডি   ুঁডজবোজোর অডন্ক এডগডয় র্োডব 

বডল িডন্ কডরন্ ডতডন্। 

 

িিডলন্ কযোড র্োডলর বযবস্থো ন্ো  ডরচোলক ওয়োডল-উল-িোরূফ িডতন্ অলর্োরডন্টিি ইন্ডিেডিন্ট ডন্ডয় ডবস্তোডরত আডলোচন্ো কডরন্। 

 

এিিয় ডতডন্ চত র্ট প্রজডের বযবিো িম্পডকট  ধোরণো প্রদোন্ কডরন্। ঘিঞ্চোর কযোড র্োডলর িোধযডি বযবিো কডর িফল ঘকোম্পোডন্গুডলোর ধোরণো ত ডল ধডরন্। 

 

এিিয় অন্ িোডন্ আরও বক্তবয রোডখন্ কযোড র্োল িোডকট র্ জোন্টোডলে ঘফোরোডির (ডিএিডজএফ) িিো ডত হোিোন্ ইিোি রুডবল। ডতডন্ বডলন্, িোধোরণ 

িোন্ ডষর ডবডন্ডয়োগ ডন্রো দ রোখডত িোাংবোডদকডদর ঘ েোগত জ্ঞোন্ অজট ন্ জরুডর। আিোডদর বোজোর এখন্ আন্তজোডতক িোডন্ চডল র্োডে। এখোডন্ ডবডদডে 

ঘকৌেলগত ডবডন্ডয়োগ আিডছ। তোই   ুঁডজবোজোর িম্পডকট  প্রডেক্ষণ ঘ েোগত দোডয়ে  োলডন্ িূডিকো রোখডব বডল িডন্ কডরন্ ডতডন্। 

 

ডদন্বযো ী এই প্রডেক্ষণ কিটেোলোয়   ুঁডজবোজোডরর িোাংবোডদকরো অাংেগ্রহন্ কডরন্। 

http://www.arthosuchak.com/archives/414385/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0

%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%93-

%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%95-

%E0%A6%B9%E0%A7%8B/ 

http://www.arthosuchak.com/archives/414385/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%B9%E0%A7%8B/
http://www.arthosuchak.com/archives/414385/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%B9%E0%A7%8B/
http://www.arthosuchak.com/archives/414385/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%B9%E0%A7%8B/
http://www.arthosuchak.com/archives/414385/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%B9%E0%A7%8B/
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No reason to reject China consortium's proposal: BSEC chief 
There is no basis for turning down the Chinese consortium's proposal to buy 25 percent stakes in Dhaka 

Stock Exchange and become a strategic partner, said M Khairul Hossain, chairman of the Bangladesh 

Securities and Exchange Commission. 

 

At the same time, the proposal from the National Stock Exchange of India will also be considered as they 

have successfully handled demutualisation of its bourse, he told The Daily Star yesterday. “It will be 

better if we can engage both the investors.” 

 

Hossain's comments come amid reports of the BSEC and DSE being at loggerheads over the winning 

bidder. 

 

The country's premier bourse's hunt for a strategic partner comes as part of its conditions for 

demutualisation in 2013, which transformed it from an entity owned by mostly brokerage-owning 

members into a for-profit company owned by shareholders. 

 

Earlier on Saturday, the DSE board unanimously chose a consortium of the Shanghai Stock Exchange 

(SSE) and the Shenzhen Stock Exchange (SZSE) as the strategic partner of the premier bourse. 

 

 

Upon sensing that their offer will not be selected, Vikram Limaye, managing director and chief executive 

of the NSE, rushed in to Dhaka on Sunday and got straight into lobbying with BSEC, which will have the 

final word on the winning proposal. 

 

Soon after, BSEC called the DSE's Chairman Abul Hashem and Managing Director KAM Majedur Rahman 

and asked them to further scrutinise both the proposals -- a move that was viewed by many as the stock 

market regulator doing the bidding for the Indian party. 

 

“The Chinese consortium offered a much higher price than the Indian party but the former has no 

demutualisation experience. At the same time, NSE will not be allowed to buy DSE's shares at a lower 

price,” Hossain said. A consortium of Shanghai Stock Exchange (SSE) and the Shenzhen Stock Exchange 

(SZSE) proposed to purchase 45 crore shares of the DSE for Tk 22 each as the strategic partner of the 

premier bourse. 

 



NRBCBSL Daily News Recap 
 

It also offered technical support worth $37 million (about Tk 300 crore). In exchange, it sought for a seat 

at the DSE board and assured that it will not ask for any return on its investment for 10 years. 

 

In contrast, a consortium led by NSE offered to purchase the same number of shares but for Tk 15 each. 

It also offered technical support but it did not give a monetary value. In exchange, it wanted two seats at 

the DSE board. 

 

Though there has been no political pressure yet to select one offer over the other, the government will 

be consulted before making the final call, he said. 

 

“We can take any internal decision alone but when the matter is about external agreement we must 

take the government's decision.” 

 

Hossain went on to assure the DSE members that the regulator will do everything at the interest of 

capital market and stakeholders. 

 

“It is a great opportunity for us that foreign investors are interested in investing in our stock exchange.” 

 

Hossain spoke to The Daily Star on a workshop titled “Alternative Investment in Bangladesh: A New 

Avenue of Investment”. 

 

The workshop was jointly organised by Maslin Capital, a venture capital firm, and Capital Market 

Journalists Forum at Hotel La Vinci in Dhaka. 

 

Wali-ul-Maroof Matin, founder and managing director of Maslin Capital, and Mahmoodul Hoque, a 

director of the BSEC, conducted the workshop. 

http://www.thedailystar.net/business/no-reason-reject-china-consortiums-proposal-bsec-chief-

1535029 
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Economy 
আিোন্ডতর ি দহোর দুই অাংডকর  ডর 

ঋডণর  ডরিোণ বোডিডয় ডদডয় অন্য বযোাংক ঘর্ডক গ্রোহক িোডগডয় ডন্ডত িডরয়ো ডছল ঘবিরকোডর বযোাংকগুডলো। গ্রোহক িোগোডন্ো ডন্ডয় এক বযোাংডকর িডে অন্য 

বযোাংডকর ডববোদও ততডর হডয়ডছল। কি ি ডদ আডরো ঘবডে ঋণ— কডয়ক বছর ধডর এটিই ডছল ঘদডের বযোাংডকাং খোডতর ডচে। 

 

২০১৮ িোডল এডি িমূ্পণট ডব রীত ডচে ঘবিরকোডর বযোাংকগুডলোয়। এখন্ ঋডণর গ্রোহক ন্য়, বরাং উচ্চি ডদ অন্য বযোাংডকর আিোন্তকোরী িোডগডয় ডন্ডত 

তত্ র বযোাংক কিটকতট োরো। ঋণ ডবতরণ বন্ধ ঘরডখ আিোন্ডতর জন্য গ্রোহকডদর অডফডি ডকাংবো বোডিডতও ছ র্ডছন্ তোরো। ঘদডের অডধকোাংে ঘবিরকোডর 

বযোাংকই গ্রোহকডদর দুই অাংডকর  ডর এিন্ডক ১২ েতোাংে  র্টন্ত ি ডদ আিোন্ত রোখোর প্রস্তোব ডদডে। ঘকোডন্ো ঘকোডন্ো ঘক্ষডে আিোন্ত রোখডল উচ্চি ডদর 

 োেো োডে উ ড ৌকন্ও ডদডে ঘবিরকোডর বযোাংকগুডলো। 

 

শুধ  গ্রোহক ন্য়, বরাং ঘবিরকোডর বযোাংকগুডলোর আিোন্ডতর এ িাংকর্ডক কোডজ লোগোডে রোষ্ট্রোয়ত ঘিোন্োলী, অগ্রণী, জন্তো ও রূ োলী বযোাংক। ঘিয়োডদ 

আিোন্ডতর জন্য ১০ েতোাংডের ঘবডে ি দ চোইডছ এ বযোাংকগুডলো। এর ঘচডয় ঘবডে ি দ ঘদয়োর প্রস্তোব করডলও িিিযোগ্রস্ত বযোাংকগুডলোডক আিোন্ত ডদডত 

রোডজ হডে ন্ো ঘিোন্োলী বযোাংক। ঘদডের ‘বযোাংকিোতো’ ডহডিডব স্বীকৃত বযোাংকটি ঘর্ডক আিোন্ত ঘন্য়োর জন্য ডিি করডছ ঘবিরকোডর খোডতর ি প্রডতডিত 

বযোাংকগুডলোও। এ তোডলকোয় আডছ ইেোন্ট, ব্র্যোক, দয ডিটি, িোউর্ইে,  োকো বযোাংডকর িডতো প্রর্ি িোডরর ঘবিরকোডর বযোাংক। গতকোল  র্টন্ত ঘবিরকোডর 

বযোাংকগুডলো শুধ  ঘিোন্োলী বযোাংক ঘর্ডকই িোডি ৬ হোজোর ঘকোটি র্োকোর ঘিয়োডদ আিোন্ত ধোর ডন্ডয়ডছ। রোষ্ট্রোয়ত িব বযোাংক ডিডলডয় ধোর ঘদয়ো ঘিয়োডদ 

আিোন্ডতর  ডরিোণ দোুঁ ডিডয়ডছ প্রোয় ৩০ হোজোর ঘকোটি র্োকো। 

 

তোরলয িাংকর্  ডরডস্থডত ডন্ডয় গতকোল কর্ো হয় ঘদডের অন্তত ১০টি বযোাংডকর বযবস্থো ন্ো  ডরচোলকডদর িডে। প্রডতযডকই বলডছন্, বযোাংডকাং খোডত 

আিোন্ত িাংকডর্র ডবদযিোন্  ডরডস্থডত ন্ডজরডবহীন্। দুই অাংডকর ি দহোর প্রস্তোব কডরও গ্রোহকডদর কোছ ঘর্ডক আিোন্ত  োওয়ো র্োডে ন্ো। বোাংলোডদে বযোাংক 

কতৃট ক এডি ঘরডেও (ঋণ ও আিোন্ডতর অন্  োত) কডিডয় আন্োর ডিদ্ধোন্ত বোস্তবোয়ন্ করডত ডগডয়ই আিোন্ত ডন্ডয় এ কোিোকোডি বডল জোন্োন্ ডতডন্। 

 

ঘদডের িরকোডর-ঘবিরকোডর বযোাংকগুডলো ডবডন্ডয়োডগর উদৃ্বত র্োকো অন্য বযোাংডক আিোন্ত ডহডিডব জিো রোডখ। এর ডব রীডত ৫-৭ েতোাংে ি দ ঘ ডয় 

আিডছল জিো রোখো বযোাংকগুডলো। ডকন্তু আিোন্ডতর তীব্র্ িাংকর্ ততডর হওয়োয় এখন্ বযোাংকগুডলো অন্য বযোাংকডক ধোর ঘদয়ো আিোন্ত ত ডল ডন্ডে। ফডল 

গ্রোহকডদর কোছ ঘর্ডক আিোন্ত কি  োওয়ো বযোাংকগুডলোর  ডরডস্থডত আডরো খোরো  হডে। 

 

তোরলয িাংকডর্র কোরডণ ডবডিন্ন বযোাংক ঘর্ডক ধোর ঘন্য়ো ঘিয়োডদ আিোন্ত ডিউচ য়োল ট্রোে বযোাংক (এিটিডব) ঘর্ডকও ত ডল ডন্ডেন্ বডল জোন্োন্ বযোাংকটির 

বযবস্থো ন্ো  ডরচোলক আডন্ি এ খোন্। অযোডিোডিডয়েন্ অব বযোাংকোিট বোাংলোডদডের (এডবডব) িোডবক এ িিো ডত বডলন্, এডি ঘরডেও কিোডন্োর কোরডণই 

ঘবিরকোডর বযোাংকগুডলোয় আিোন্ডতর তীব্র্ িাংকর্ ততডর হডয়ডছ। বযোাংকগুডলো অন্য বযোাংকডক ধোর ঘদয়ো ঘিয়োডদ আিোন্তও ত ডল ডন্ডে। এডত বোজোর 
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 ডরডস্থডত আডরো খোরো  হডয়ডছ। বোাংলোডদে বযোাংডকর জডরিোন্োর িডয় বযোাংকগুডলোর িডধয আতঙ্ক িৃডষ্ট হডয়ডছ। এজন্য আিোন্ডতর ি দহোর দুই অাংডকর 

 র ছ ুঁ ডয় ঘফডলডছ। এ  ডরডস্থডতডত এডি ঘরডেও আডগর জোয়গোয় ডফডরডয় ঘন্য়ো দরকোর বডল িডন্ কডর। 

 

আিোন্ডতর ি দহোর ঘবডি র্োওয়োয় ঘবিরকোডর বযোাংকগুডলো ঋডণর ি দহোরও বোডিডয় ডদডয়ডছ। অডধকোাংে ঘবিরকোডর বযোাংডকর ঋডণর ি দহোরই এখন্ গডি 

১৩ েতোাংডের উ ডর চডল ঘগডছ। ঋডণর ি দহোর ঘবডি র্োওয়োয় ডবডন্ডয়োগকোরীরো ক্ষ ব্ধ হডলও খ ডে আিোন্তকোরীরো। বহুডদন্  র বযোাংক কিটকতট োডদর কোডছ 

িূলযোয়ন্ ঘ ডয় বযোাংডক র্োকো রোখডত উৎিোডহত হডেন্ তোরো। আিোন্ডতর ি দহোর বোিোয় খ ডে বোাংলোডদে বযোাংকও। 

 

ঘকন্দ্রীয় বযোাংডকর িাংডিষ্ট কিটকতট োরো বলডছন্, ডতন্ বছর ধডর বযোাংকগুডলো বোছডবচোর ছোিোই আিোন্ডতর ি দহোর কডিডয়ডছল। ঘকোডন্ো ঘকোডন্ো ঘবিরকোডর 
বযোাংক আিোন্ডতর ি দহোর ২ েতোাংডেরও ডন্ডচ ন্োডিডয় এডন্ডছল। এ  ডরডস্থডতডত আবোর আিোন্ডতর ি দহোর বোিোয় আিোন্তকোরীরো বযোাংকি খী হডেন্। 

 

আিোন্ত িাংকডর্র কোরডণ চোডহদো িডেও ডবডন্ডয়োগ করো র্োডে ন্ো বডল জোন্োন্  ূবোলী বযোাংডকর বযবস্থো ন্ো  ডরচোলক (এিডি) ঘিো. আব্দ ল হোডলি ঘচৌধ রী। 
ডতডন্ বডলন্, এ ি হূডতট  ডবডন্ডয়োডগর ঘর্  ডরিোণ চোডহদো আডছ, ঘি  ডরিোণ আিোন্ত আিোডদর হোডত ঘন্ই। এজন্য র্োচোই-বোছোই কডর শুধ  িোডলো গ্রোহকডদর 

ঋণ ঘদয়ো হডে। ঘদডের অডধকোাংে ঘবিরকোডর বযোাংডকর  ডরডস্থডতই এটি। 

 

ঘদডের িরকোডর প্রডতিোন্গুডলোর আিোন্ডতর ৭৫ েতোাংে বোধযতোিূলকিোডব রোষ্ট্রোয়ত বযোাংডক জিো রোখডত হয়। বোডক ২৫ েতোাংে আিোন্ত ঘবিরকোডর 

বযোাংডক রোখোর অন্ ডিোদন্ রডয়ডছ। ডকন্তু অডন্ক িরকোডর প্রডতিোন্ই ন্ীডতিোলো লঙ্ঘন্ কডর ঘবিরকোডর বযোাংডক ঘবডে আিোন্ত ঘরডখডছল। ডকন্তু ন্ত ন্ 

প্রজডের ফোরিোিট বযোাংডক িরকোডর প্রডতিোন্গুডলো আিোন্ত ঘরডখ ডব ডদ  ডিডছ। িোধোরণ গ্রোহকডদর  োেো োডে িরকোডর প্রডতিোডন্র আিোন্তও ঘফরত 

ডদডত  োরডছ ন্ো বযোাংকটি। এ  ডরডস্থডতডত ঘবিরকোডর বযোাংক ঘর্ডক বি আিোন্তগুডলো ত ডল ডন্ডে িরকোর। িম্প্রডত ইউন্োইডর্ি কিোডেটয়োল বযোাংক 

(ইউডিডব) ঘর্ডক প্রোয় ২ হোজোর ৫০০ ঘকোটি র্োকোর িরকোডর আিোন্ত ত ডল ঘন্য়ো হডয়ডছ। এ  ডরডস্থডতডত  ডিডছ ঘবিরকোডর খোডতর অন্য বযোাংকগুডলোও। 

 

এটিডক  ক্ষ োতিূলক ডহডিডব ঘদখডছন্ অযোডিোডিডয়েন্ অব বযোাংকোিট বোাংলোডদডের (এডবডব) ঘচয়োরিযোন্ ও  োকো বযোাংডকর বযবস্থো ন্ো  ডরচোলক (এিডি) 

তিয়দ িোহব ব র রহিোন্। ডতডন্ বডলন্, ঘদডের অর্টন্ীডতর ৭০ েতোাংে ঘবিরকোডর বযোাংক ডন্য়ন্ত্রণ কডর। অর্চ িরকোডর আিোন্ডতর িডবটোচ্চ ২৫ েতোাংে 

ঘবিরকোডর বযোাংকগুডলোয় রোখো হডে। এটিডক ৫০ েতোাংে করো দরকোর। ডকন্তু িোম্প্রডতক িিডয় িরকোডর প্রডতিোন্গুডলো ঘবিরকোডর বযোাংক ঘর্ডক আিোন্ত 

ত ডল ডন্ডে। ফডল আিোন্ডতর িাংকর্ আডরো ঘবডে তীব্র্ হডে। 

 

ডতডন্ বডলন্, ডবদযিোন্  ডরডস্থডতডত ঘবিরকোডর বযোাংকগুডলোয় িরকোডর আিোন্ত বোিোডন্োর ঘকোডন্ো ডবকল্প ঘন্ই। গিন্টডরর কোডছ আিরো িহডর্োডগতো 

ঘচডয়ডছ। ডবষয়টি ডতডন্ ঘদখডবন্ বডল আশ্বস্ত কডরডছন্। 
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চলডত বছডরর শুরুডত ঘদডের বযোাংডকাং খোডত উদৃ্বত তোরলয প্রোয় ৮০ হোজোর ঘকোটি র্োকোয় ঘন্ডি এডিডছ। অলি র্োকো এ তোরডলযর ডিাংহিোগই রডয়ডছ 

রোষ্ট্রোয়ত চোরটি বযোাংডক। ফডল ঘবিরকোডর বযোাংকগুডলোর তোরলয িাংকর্ তীব্র্ আকোর ধোরণ কডরডছ। এ  ডরডস্থডতডত বযোাংকগুডলোর এডি ঘরডেও কডিডয় 

িোধোরণ বযোাংডকর জন্য িডবটোচ্চ ৮৩ দেডিক ৫০ ও ইিলোিী ধোরোর ৮৯ েতোাংে ডন্ধটোরণ কডর ডদডয়ডছ বোাংলোডদে বযোাংক। আগোিী জ ডন্র িডধযই এটি 

বোস্তবোয়ডন্ আিোন্ত িাংগ্রডহ ঘবিরকোডর বযোাংকগুডলোর িডধয তীব্র্ প্রডতডর্োডগতো িৃডষ্ট হডয়ডছ। 

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

15/148168/%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0-

%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%87-

%E0%A6%85%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%98%E0%A6%B0%E0%A7%87/ 

Banks, FIs to issue 7,033m yen as soft loans under FDI 
Bangladesh Bank (BB) has signed agreements with 24 banks and financial institutions (FI) for disbursing 

7,033 million yen as soft loans to potential borrowers under foreign direct investment. 

 

Nineteen banks and five financial institutions were selected as the participating financial institutions 

(PFIs) under the guideline of the project titled ‘FDI Promotion Project’, funded by Japan International 

Cooperation Agency or JICA. 

 

BB Governor Fazle Kabir, along with Deputy Governor Abu Hena Mohammad Razi Hasan and JICA Chief 

Representative Takatoshi Nishikata, attended the PFI signing ceremony which took place on Wednesday. 

 

 

  

Representatives of all 24 banks and financial institutions were present at the programme. 

 

The government and JICA signed a loan agreement on FDI promotional project on December 13, 2015, 

aiming at encouraging Japanese FDIs in special economic zones, industrial estates or parks in 

Bangladesh. 

 

Under the project, highest amount of Tk 300 million will be provided to Japanese investors, Japan-

Bangladesh joint ventures or Bangladeshi firms having business relations with Japan as loans at 7.0 per 

cent interest rate for terms from one to 10 years. 

https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/banks-fis-to-issue-7033m-yen-as-soft-loans-

under-fdi-1518616327 
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ফোরিোিটডক র্োকো ঘদওয়োর ডিদ্ধোন্ত হয়ডন্ 

 

ফোরিোিটডক র্োকো ঘদওয়োর ডিদ্ধোন্ত হয়ডন্ 

  

 

বোাংলোডদে বযোাংডক িিো। 

িূলধন্ ডদডয়  ষটডদ বিডত চোয় অর্ট ঘজোগোন্দোতো বযোাংকগুডলো। 

আগ্রহী ন্ো ফোরিোিট বযোাংক। 

ঘকন্দ্রীয় বযোাংডকর িোডক ঘগো ন্ীয়তোর িডধয িিো। 

অর্টিাংকডর্  িো ন্ত ন্ প্রজডের ফোরিোিট বযোাংকডক তোরলয িহোয়তো ঘদওয়ো ডবষডয় িিো ঘিডকও ঘকোডন্ো ডিদ্ধোডন্ত ঘ ৌুঁছোডত  োডরডন্ বোাংলোডদে বযোাংকিহ 

িাংডিষ্ট প্রডতিোন্গুডলো। তোরলয ঘজোগোডন্র জন্য বোাংলোডদে বযোাংডকর িোডক িোিো ডদডয় গতকোল রোষ্ট্রিোডলকোন্োধীন্ চোর বযোাংক ও ইন্ডিেডিন্ট 

করড োডরেন্ অব বোাংলোডদডের (আইডিডব) ঘচয়োরিযোন্ ও বযবস্থো ন্ো  ডরচোলডকরো (এিডি) এক িিোয় ঘর্োগ ঘদন্। ঘকন্দ্রীয় বযোাংডকর গিন্টর ফজডল 

কডবডরর িিো ডতডে অন্ ডিত ওই িিোয় অর্ট িন্ত্রণোলডয়র আডর্টক প্রডতিোন্ ডবিোডগর িডচব ইউন্ ি র রহিোন্ও উ ডস্থত ডছডলন্। 

 

এ িিোর কোরডণ ঘকন্দ্রীয় বযোাংডকর ডন্রো তোবযবস্থো ঘজোরদোর করো হয়। গণিোধযডির ঘকোডন্ো কিীডক প্রধোন্ িবডন্ প্রডবে করডত ঘদওয়ো হয়ডন্। 
িোাংবোডদকডদর িডে এ ডবষডয় কর্ো বলডত িিোয় উ ডস্থত ঘলোকজন্ডকও ডন্ডষধ করো হয়। 

 

িিো ঘর্ডক ঘবডরডয় অাংেগ্রহণকোরী বযডক্তরো জোন্োন্, ঘকন্দ্রীয় বযোাংক এ ডবষডয় ডববৃডত ঘদডব। তডব গতকোল রোত ঘিোয়ো আর্র্ো  র্টন্ত অড ক্ষো কডরও 

ঘকন্দ্রীয় বযোাংডকর কোরও বক্তবয  োওয়ো র্োয়ডন্। 

 

িূে জোন্োয়, ফোরিোিট বযোাংডকর  ডরডস্থডত উন্নত করডত ঘকন্দ্রীয় বযোাংক ডবডিন্ন ঘকৌেডল এডগোডে। ঘচয়োরিযোন্, ডন্রীক্ষো কডিটির ঘচয়োরিযোন্ ও বযবস্থো ন্ো 

 ডরচোলক  ডরবতট ডন্র  র ন্ত ন্ কডর তোুঁ ডদর র্োকো জিো ও িূলধন্ ঘদওয়োর জন্য বলো হয়। এ উডদযোগ বযর্ট হওয়োর  র ঘকন্দ্রীয় বযোাংডকর ইডেডত  ষটডদ 

 ডরবতট ন্ আডি। ন্ত ন্  ষটদ তোরলযিাংকর্ কোর্োডত উডদযোগ ঘন্য়। ডন্ডজরো ঘকোডন্ো র্োকো ন্ো ডদডয় আবোরও িরকোডর বযোাংকগুডলো ঘর্ডক অর্ট িাংগ্রডহর 

প্রস্তোব ঘদয় ফোরিোিট বযোাংক। তডব বযোাংকগুডলো িাংকডর্  িো এ বযোাংডক ন্ত ন্ কডর র্োকো ঘদওয়োর আগ্রহ ঘদখোয়ডন্। এর র গত িপ্তোডহ ঘকন্দ্রীয় বযোাংডকর 

বযোাংডকাং প্রডবডধ ও ন্ীডত ডবিোগ ঘর্ডক ডচঠি ডদডয় এ ডবষডয় িিো আহ্বোন্ কডর ঘচয়োরিযোন্ ও এিডিডদর উ ডস্থত র্োকডত বলো হয়। 
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িিো িূে জোন্োয়, ঘকন্দ্রীয় বযোাংক ঘর্ডক িূলধন্ ঘজোগোডন্র প্রস্তোব ঘদওয়ো হডল বযোাংকগুডলো আরও ঘিডবডচডন্ত ডিদ্ধোডন্তর কর্ো জোন্োয়। কী  দ্ধডতডত 

বযোাংকটিডক িহোয়তো করো হডব, তো ডন্ডয় আরও  র্টোডলোচন্োর কর্ো জোন্োয়। তডব ঘকন্দ্রীয় বযোাংক িূলধন্ ঘজোগোডন্র ডচন্তোর  োেো োডে কল িোডন্ বো ধোর 

ঘদওয়োর কর্োও বলো হয়। এ ডন্ডয় ঘকোডন্ো ডিদ্ধোন্ত হয়ডন্। 

 

বযোাংকগুডলো বলডছ, আইডিডবর ঘন্তৃডে ঘজোর্ গঠন্ কডর অর্টোয়ন্ করো হডল ফোরিোিট বযোাংডকর  ডরচোলন্োয় অর্ট ঘজোগোন্দোতো বযোাংকগুডলোর ঘকোডন্ো িূডিকো 

র্োকডব ন্ো। তোই বযোাংকগুডলো িূলধন্ ডহডিডব র্োকো ডদডত চোয়,  োেো োডে ফোরিোিট বযোাংডকর  ষটডদও বিডত চোয়। কোরণ ন্ত ন্ কডর বযোাংকটি খোরো  করডল 

র্োকো ঘফরত  োওয়ো কঠিন্ হডয়  িডব। আর অর্টোয়ডন্র দোয় আিডব বতট িোন্  ডরচোলন্ো ও বযবস্থো ন্ো কডিটির ও র। তডব ফোরিোিট বযোাংডকর বতট িোন্  ষটদ 

তোডত রোডজ ন্ো। 

 

 িিোর ডবষডয় জোন্ডত চোইডল অগ্রণী বযোাংডকর ঘচয়োরিযোন্ জোডয়দ বখত প্রর্ি আডলোডক বডলন্, ‘ঘকোন্ প্রডিয়োয় অর্টোয়ন্ করো হডব, তো ডন্ডয়ই আডলোচন্ো 

হডয়ডছ। তডব ডিদ্ধোন্ত হয়ডন্। আিরো চোই িূলধন্ ডদডয়  ষটডদ বিডত।’ 

 

আইডিডবর ঘচয়োরিযোন্ ি ডজব উডিন্ আহডিদ িিো ঘেডষ িোাংবোডদকডদর বডলন্, ‘বযোাংকটিডক ধ্বাংি হডত ডদডত  োডর ন্ো। ঘদখো হডে কী প্রডিয়োয় িোহোর্য 

করো র্োয়। তডব ঘকোডন্ো ডিদ্ধোন্ত হয়ডন্।’ 

 

ফোরিোিট বযোাংক প্রডতিোর শুরুডতও আইডিডব অর্টোয়ন্ কডরডছ, এর রও ঘকন্ এ অবস্থো? এিন্ প্রডের জবোডব ডতডন্ বডলন্, ‘শুরুর ডদডক  ষটডদ আইডিডবর 

প্রডতডন্ডধ ডছল।  ডর আর ডছল ন্ো।’ 

 

অর্টিন্ত্রী আব ল িোল আবদুল ি ডহত িম্প্রডত ফোরিোিট বযোাংকডক ১ হোজোর ১০০ ঘকোটি র্োকো ডদডয় িহোয়তোর  ডক্ষ িম্মডত ঘদন্। তডব কী প্রডিয়োয় এ র্োকো 

ঘদওয়ো হডব, ঘিটি ডন্ডয়ই আডলোচন্োর জন্য গতকোল িিো ঘিডকডছল ঘকন্দ্রীয় বযোাংক। 

 

িাংকডর্  ডি বযোাংকটি বতট িোডন্ গ্রোহডকর র্োকোও ঘফরত ডদডত  োরডছ ন্ো ফোরিোিট বযোাংক।  ডরডস্থডতর চরি অবন্ডত হওয়োয় গত ন্ডিম্বডর  দ ছোিডত বোধয 

হন্ বযোাংকটির ঘচয়োরিযোন্ ও িোডবক স্বরোষ্ট্রিন্ত্রী িহীউিীন্ খোন্ আলিগীর এবাং ডন্রীক্ষো কডিটির ঘচয়োরিযোন্ িোহব ব ল হক ডচেতী। বযোাংকটির এিডি এ ঘক 

এি েোিীিডকও অ িোরণ কডর বোাংলোডদে বযোাংক। এর র বযোাংডকর  ডরচোলক ঘিোহোম্মদ িোি দডক ঘচয়োরিযোন্ ও িোরুফ আলিডক িোইি ঘচয়োরিযোন্ 

ডন্বটোডচত করো হয়। তোুঁ ডদর িডরডয় গত জোন্ য়োডরডত বযোাংকটির ঘচয়োরিযোন্ ডহডিডব দোডয়ে ঘন্ন্ িম্পদ বযবস্থো ন্ো প্রডতিোন্ ঘরি অযোডির্ িযোডন্জডিডন্টর 

অন্যতি উডদযোক্তো ঘচৌধ রী ন্োডফজ িোরোফোত। 

http://www.prothomalo.com/economy/article/1431221/%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6
%B0%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%95

http://www.prothomalo.com/economy/article/1431221/%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BF
http://www.prothomalo.com/economy/article/1431221/%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BF
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%E0%A7%87-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-
%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-
%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0
%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-
%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BF 

 

Scam-hit state-owned banks seek Tk 20,398cr in bailout 
Growing bad loans behind capital shortfall: experts 
Seven state-owned commercial and specialised banks at a meeting on Wednesday demanded Tk 20,398 

crore in bailouts because of capital shortfall caused, according to experts, by the banks’ failure to 

recover the loans given on political consideration. 

Officials attending the meeting said that scam-hit Sonali Bank, Janata Bank and BASIC Bank sought Tk 

11,000 crore or 55 per cent of the overall demand. 

They noted that the demanded fund was much higher than the allocation of Tk 2,000 crore kept in the 

budget to recapitalise the state-owned financial entities. 

According to officials, Sonali, which could not recover a single penny from its loan scam of Tk 3,500 crore 

given to little known Hallmark Group in 2013, demanded Tk 6,000 crore. 

Janata Bank demanded Tk 2,500 crore after its capital shortfall of Tk 1,273 crore till September 2017 

increased following detection of loan scam of Tk 5,500 crore to AnonTex Group in January 2018, said the 

officials. 

The officials said that once profitable BASIC Bank was facing capital shortfall of Tk 2,500 crore because 

of extension of shady loan of over Tk 6,000 crore during the tenure of the bank’s previous board led by 

chairman Sheikh Abdul Hye Bacchu, reportedly appointed on political consideration. 

According to the officials, capital shortfalls stood Tk 1,250 crore for Rupali Bank and Tk 21 lakh for 

Grameen Bank. 

Specialised banks Bangladesh Krishi Bank and Rajshahi Krishi Unnayan Bank are facing capital shortfall of 

Tk 7,540 crore and Tk 800 crore respectively, they said. 

Presided over by financial institutions division secretary Eunusur Rahman, the meeting was attended by 

high officials of the Bangladesh Bank and the state-owned commercial and the specialised banks at the 

finance ministry. 

Eunusur said that meetings would be held further to review the demands. 

It will take time to settle the demands, he said. 

http://www.prothomalo.com/economy/article/1431221/%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BF
http://www.prothomalo.com/economy/article/1431221/%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BF
http://www.prothomalo.com/economy/article/1431221/%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BF
http://www.prothomalo.com/economy/article/1431221/%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BF
http://www.prothomalo.com/economy/article/1431221/%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BF
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Officials, however, said that the banks were asked to submit documents on the utilisation of the 

recapitalisation fund given in the previous fiscals, steps taken for recovering bad loans and updates on 

automation. 

They noted that the government gave Tk 14,655 crore from the budgetary allocations between 2010-

2011 and 2016-17 to bail out state-owned banks.  

Of the amount, Tk 11,487 crore or 78 per cent of the subsidy, which the government calls 

recapitalisation fund, was given in the past four financial years between 2013-14 and 2016-17. 

The major portion of the bailout fund (Tk 6,395 crore) was given to scam-hit state-owned Sonali Bank 

and BASIC Bank despite protests from the experts who argued that the public money was putting into 

‘black holes’ in the name of bailout. 

Experts continued demanding an end to recapitalisation of the state-run financial entities especially the 

scam-hit banks. 

Former Bangladesh Bank governor Salehuddin Ahmed said that the scam-hit state-run banks should 

recover the bad loan that, according to him, was the main reason for the capital shortfall. 

The central bank data showed that the defaulted loans in the six state-owned banks — Sonali, Janata, 

Agrani, Rupali, BASIC and Bangladesh Development Bank — increased to Tk 38,517.32 crore as of 

September 30, 2017 from Tk 34,580 crore as of June 30, 2017. 

Approving loan on political consideration and corruption in the process should be considered as major 

factors for the growing bad loans in the state-owned banks and the overall banking sector, said Centre 

for Policy Dialogue research director Khondaker Golam Moazzem. 

http://www.newagebd.net/article/34802/scam-hit-state-owned-banks-seek-tk-20398cr-in-bailout 

Business 
িবটোডধক ডবিীত ১০ ওষ ডধর ছয়টিই অযোডিডিটির 

আডর্টক উন্নডতর িডে  ডরবতট ন্ আিডছ িোন্ ডষর জীবন্োচরডণ। খোওয়ো ঘর্ডক   িোডন্ো, িব ঘক্ষডেই অডন্য়ডির ছো । অডন্য়িতোডন্ত্রক এ জীবন্র্ো ডন্ ঘদখো 

ডদডে অযোডিডিটিিহ ন্োন্ো িিিযো। এডত বোিডছ গযোডরোন্ডিকযোল ওষ ডধর ও র ডন্িট রতো।  গডবষণো বলডছ, ঘদডে িবটোডধক ডবিীত ১০টি ওষ ডধর িডধয 

ছয়টিই গযোডরো-ইডিোফযোডজল ডরফ্লোক্স ডিডজজ (ডজইআরডি) কযোর্োগডরর। 

 

স্বোস্থযডিবো খোত ডন্ডয় কোজ কডর, এিন্ আন্তজট োডতক গডবষণো প্রডতিোন্ আইএিএি ঘহলর্ ও  লাংকোবোাংলো ডরিোডচট র তর্য বলডছ, ঘদডে ওষ ধ ডেডল্পর বতট িোন্ 

বোজোর প্রোয় ১৯ হোজোর ঘকোটি র্োকোর। এ বোজোডরর অডধটকই গযোডরোন্ডিকযোল ও অযোডন্টবোডয়োটিক ওষ ডধর। িবটোডধক ডবিীত ১০ ওষ ডধর িডধয এ দুই 

কযোর্োগডরর ওষ ডধর িাংখযো িোতটি। 

 

২০১৭ িোডল ঘদডের বোজোডর িবটোডধক ডবিীত ওষ ডধর ১০টি ব্র্যোন্ড হডলো— ঘিকডলো, িোডজট ল, িযোক্সডপ্রো,  যোন্ডর্োডন্ক্স, ঘিফ-৩, ডিক্সর্োিট  ৩০, 

ঘলোডিকটিল, ন্ো ো এক্সট্রো, ন্ো ো ও ডফডন্ক্স। এর িডধয শুধ  গযোডরোন্ডিকযোল ওষ ধই রডয়ডছ ছয়টি। আর ওষ ধ ডেডল্পর গি প্রবৃডদ্ধ ১৯ েতোাংে হডলও 

http://www.newagebd.net/article/34802/scam-hit-state-owned-banks-seek-tk-20398cr-in-bailout
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গযোডরোন্ডিকযোডলর প্রবৃডদ্ধ ২১ দেডিক ৯৫ েতোাংে। িবটোডধক ডবিীত ১০ ওষ ডধর তোডলকোয় অযোডন্ট- োইডরটিক বো  যোরোডির্োিল গ্রুড র জ্বডরর ওষ ধ দুটি, 

একটি অযোডন্টবোডয়োটিক ও অন্যটি ইন্ি ডলন্।  

 

স্বোস্থয ডবডেষজ্ঞরো বলডছন্, অডন্য়ডন্ত্রত জীবন্র্ো ন্, িিয়িডতো খোবোর ন্ো খোওয়ো, ঘিজোল খোবোর, ফোস্বটফ ি, অডতডরক্ত িিলোর্ ক্ত খোবোর খোওয়ো, ধূি োন্ ও 

িদয োডন্র কোরডণ িোন্ ডষর িডধয অযোডিডিটি িিিযো বোিডছ। অন্যডদডক ডচডকৎিডকর বযবস্থো ে ছোিোই এ ওষ ধ ঘিবডন্র ি ডর্োগ র্োকোয় িোন্ ডষর িডধয তো 

গ্রহডণর  ডরিোণ ঘবডিডছ। ফডল গযোডরোন্ডিকযোল ওষ ধ ঘকন্োর প্রবণতোও বোিডছ। 

 

এ ডবষডয় িযোর িডলি েোহ ঘিডিডকল কডলজ ও ডির্ডফোিট  হোি োতোডলর গযোডরোএন্টোডরোলডজ ডবিোডগর িোডবক ডবিোগীয় প্রধোন্ অধযো ক িো. স্ব ন্ চন্দ্র ধর 

বডণক বোতট োডক বডলন্, ঘদডে প্রোপ্তবয়স্কডদর িডধয প্রোয় ৯০ েতোাংে িোন্ ডষর অযোডিডিটির িিিযো আডছ। ঘি কোরডণ বোজোডর অযোডিডিটির ওষ ডধর চোডহদো 

ঘবডে। এছোিো  োশ্বটপ্রডতডিয়ো কি র্োকোয় িোন্ ষ ঘপ্রিডি েন্ ছোিোই ওষ ধ ডকন্ডত  োডর বডল এ ওষ ধ ঘকন্োর হোর ঘবডে। 

 

গডবষণোর তর্য অন্ িোডর, গত বছর িবটোডধক ডবিীত ওষ ডধর তোডলকোয় েীডষট ডছল স্কয়োর ফোিটোডিউটিকযোলডির ওষ ধ ঘিকডলো। ওষ ধটি ডবডি হডয়ডছ ৩৭৬ 

ঘকোটি ৬৫ লোখ ৬০ হোজোর র্োকোর। ডবিয় প্রবৃডদ্ধ ১৮ দেডিক ২ েতোাংে। স্কয়োডরর ৮০৪ ধরডন্র র্যোবডলর্, কযো ি ল, ডলকুইি ও ইন্ডজডক্টবল ওষ ডধর 

িডধয িডবটোচ্চ উৎ োদন্ ও ডবডি ঘিকডলোরই। ঘদডের বোজোডর গত বছর ঘকোম্পোডন্র ঘিোর্ ডবডি ডছল ৩ হোজোর ৩২৯ ঘকোটি র্োকো। 

 

তোডলকোয় ডদ্বতীয় অবস্থোডন্ ঘহলর্ডকয়োর ফোিটোডিউটিকযোলডির িোডজট ডলর প্রবৃডদ্ধ হডয়ডছ ৫৪ দেডিক ১ েতোাংে। ২০১৭ িোডল বোজোডর ওষ ধটির ডবডি ডছল 

২৯৪ ঘকোটি ৮৪ লোখ র্োকোর। তৃতীয় স্থোডন্ র্োকো ঘরন্োর্ো ফোিটোর িযোক্সডপ্রোর ডবডি ২২৮ ঘকোটি ৩৯ লোখ র্োকোর। িযোকডিন্ উৎ োদডন্ ডবখযোত হডলও 

গযোডরোন্ডিকযোল ওষ ধ  যোন্ডর্োডন্ডক্সর বোজোডরর বি অাংে দখডল ডন্ডয়ডছ ইন্ডিপ্টো ফোিটোডিউটিকযোলি। ২০১৭ িোডল ২০ দেডিক ১ েতোাংে প্রবৃডদ্ধ ডন্ডয় 

েীষট তোডলকোর চত র্ট স্থোডন্ ঘকোম্পোডন্টি র্োকো ২১৫ ঘকোটি ৬২ লোখ র্োকোর  যোন্ডর্োডন্ক্স ডবডি কডরডছ। 

 

ইন্ডিপ্টো ফোিটোডিউটিকযোলি ডলডিডর্ডির বযবস্থো ন্ো  ডরচোলক আব্দ ল ঘিোক্তোডদর বডলন্, আডর্টক িেলতো বৃডদ্ধর িডে িোন্ ডষর খোদযোিযোডিও  ডরবতট ন্ 

এডিডছ। িোন্ ষ িোধোরণ খোবোর বোদ ডদডয় স্পোইডি খোবোডর ঝ ুঁ কডছ। এিডবর কোরডণ অযোডিডিটি িিিযো ততডর হডে। ঘদডের িোন্ ডষর গি আয়  বৃডদ্ধ  োওয়োও 

গযোডরোন্ডিকযোল ওষ ধ ডবডি বোিোর কোরণ। তঘব িডবষযডত এিব ওষ ডধর  ডরবডতট  িোয়োডবটিি ও হোর্ট  ডিডজডজর ওষ ধ ডবডি বোিডব বডলও িডন্ কডরন্ 

ডতডন্। 

 

েীষট তোডলকোর িপ্তি স্থোডন্ রডয়ডছ এিডকএফ ফোিটোর ঘলোডিকটিল। ২০১৭ িোডল গযোডরোন্ডিকযোল ওষ ধটি ডবডি হডয়ডছ ২২২ ঘকোটি ১৬ লোখ র্োকোর। আর 

দেি স্থোডন্ র্োকো অ ডিোডন্ন্ ফোিটোর ডফডন্ডক্সর ডবডি হডয়ডছ ১০০ ঘকোটি ১৪ লোখ র্োকো। গত বছর ওষ ধটিডত ৩১ দেডিক ৯ েতোাংে প্রবৃডদ্ধ ঘ ডয়ডছ 

অ ডিোডন্ন্। 
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অন্যডদডক ওষ ডধর িূল উ োদোন্ িডলডকউলডির বোজোডরও েীষট অবস্থোন্ গযোডরোন্ডিকযোডলর। এডক্ষডে ইিডিপ্রোজডলর িোডকট র্ ঘেয়োর ৬ দেডিক ৪৬ 

েতোাংে। তৃতীয় স্থোডন্ র্োকো ওডিপ্রোজডলর িোডকট র্ ঘেয়োর ৪ দেডিক ১৬ েতোাংে। 

 

ঘিডিডিন্ ডবডেষজ্ঞ অধযো ক িো. এিএ আজহোর বডলন্, গযোডরক বো ঘ  টিক আলিোর ডিডজডজর জন্য গযোডির ওষ ধ বযবহোর করো হয়। ডবডশ্বর ডবডিন্ন 
ঘদডের ত লন্োয় বোাংলোডদডে এ ঘরোডগর প্রডকো  ঘবডে। এছোিো ঘিজোল খোবোর, খোডদয রোিোয়ডন্ক  দোডর্টর বযবহোর, অডন্য়ডন্ত্রত জীবন্র্ো ন্, ধূি োন্, 

িদয োডন্র কোরডণ এ ঘরোডগর প্রডকো  আডরো বোিডছ। ফডল ডদন্ ডদন্ এ ওষ ডধর চোডহদো বোিডছ। অডধকোাংে িোন্ ষডক ডন্য়ডিত এ ওষ ধ ঘখডত হয়। ফডল 

িোন্ ডষর ওষ ডধর বযডয়র একর্ো ডন্ডদট ষ্ট অাংে র্োডে গযোডির ওষ ডধর ঘ ছডন্। 

 

গডবষণো প্রডতডবদডন্র তর্যোন্ িোডর, ২০১৭ িোল ঘেডষ ঘদডে ২৬৯টি প্রডতিোডন্র ডন্বন্ধন্ র্োকডলও উৎ োদডন্ রডয়ডছ ২১৬টি ঘকোম্পোডন্। এর িডধয ৮০ 

েতোাংে ওষ ধ ঘজডন্ডরক। ঘদডে উৎ োডদত ওষ ডধর ২৬ হোজোর ৬৬১ ব্র্যোডন্ডর িডধয ১ হোজোর ৪৪৪টি ঘজডন্ডরক। আর প্রডতিোন্ ডহডিডব ১৭ দেডিক ৭৩ 

েতোাংে িোডকট র্ ঘেয়োর ডন্ডয় িবোর উ ডর রডয়ডছ স্কয়োর। ডদ্বতীয় স্থোডন্ ইন্ডিপ্টো, তৃতীয় স্থোডন্ ঘবডক্সিডকো। এর র রডয়ডছ র্র্োিডি অ ডিোডন্ন্, ঘরন্োর্ো, 

ঘহলর্ডকয়োর, এডিআই, অযোডরডেোফোিটো, এিডকএফ ও একডি লযোবডরর্ডরজ। 

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

15/148167/%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BF

%E0%A6%95-

%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%A4-

%E0%A7%A7%E0%A7%A6-

%E0%A6%93%E0%A6%B7%E0%A7%81%E0%A6%A7%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%9B%E0%A7%9F%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%87-

%E0%A6%85%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF

%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0/ 

ঘহোন্ডোর কোরখোন্োয় উৎ োদন্ এ বছরই 

চলডত বছডরর িডধযই বোজোডর আিডছ বোাংলোডদডে ততডর জো োডন্র ডবশ্বখযোত ঘহোন্ডো ব্র্যোডন্ডর ঘিোর্রিোইডকল। বোাংলোডদে ইস্পোত ও প্রডকৌেল 

করড োডরেন্ (ডবএিইডি) এবাং জো োডন্র ঘহোন্ডো ঘিোর্রি ঘকোম্পোডন্র ঘর্ৌর্ ডবডন্ডয়োডগ প্রডতডিত বোাংলোডদে ঘহোন্ডো প্রোইডির্ ডলডিডর্ি এ ঘিোর্রিোইডকল 

বোজোরজোত করডব। এ লডক্ষয ইডতিডধয িব প্রস্তুডত িম্পন্ন হডয়ডছ। 

 

বোাংলোডদে ঘহোন্ডো প্রোইডির্ ডলডিডর্ডির এক প্রডতডন্ডধদল গতকোল িেলবোর ডেল্পিন্ত্রী আডির ঘহোডিন্ আি র িডে তবঠককোডল এ তর্য জোন্োয়। ডেল্প 

িন্ত্রণোলডয় এ তবঠক অন্ ডিত হয়। তবঠডক ডেল্পিডচব ঘিোহোম্মদ আবদুেোহ, ঘহোন্ডোর ডচফ অ োডরটিাং অডফিোর ঘন্োডরয়োডক আডব, এডেয়ো ও ওডেডন্য়ো 

অঞ্চডলর  ডরচোলক আডকরো ি রোয়োিো, বোাংলোডদে ঘহোন্ডোর বযবস্থো ন্ো  ডরচোলক ইউডচডরো ইডে, ঘহি অব ফোইন্যোন্স েোহ ঘিোহোম্মদ আডেকুর রহিোন্িহ 

ঘকোম্পোডন্র ঊধ্বট তন্ কিটকতট োরো উ ডস্থত ডছডলন্। 
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তবঠডক ঘিোর্রিোইডকল-ডেডল্পর ডবকোডে অবযোহত ন্ীডতিহোয়তো প্রদোন্ এবাং স্থোন্ীয়  র্টোডয় খ চরো র্ন্ত্রোাংে উৎ োদডন্র ডবষডয় আডলোচন্ো হয়। ডেল্প িন্ত্রণোলয় 

এক ডবজ্ঞডপ্তডত এ খবর জোডন্ডয়ডছ। 

 

তবঠডক ঘহোন্ডোর কিটকতট োরো বডলন্, বতট িোন্ িরকোডরর ন্ীডতিহোয়তোর ফডল বোাংলোডদডে ঘিোর্রিোইডকল-ডেল্প দ্রুত ডবকডেত হডে। গত অর্টবছডরর বোডজডর্ 

এ খোতিাংডিষ্ট িমূ্পরক শুল্ক ৪৫ েতোাংে ঘর্ডক কডিডয় ২০ েতোাংে ডন্ধটোরণ করো হডয়ডছ। এর ফডল একই িডে ঘিোর্রিোইডকল ডবডি েতকরো ১৫০ িোগ 

এবাং িরকোডরর রোজস্ব আয় প্রোয় ৬৫০ ঘকোটি র্োকো ঘবডিডছ। 

 

ঘিোর্রিোইডকল খোডত প্রবৃডদ্ধর ইডতবোচক ধোরো অবযোহত রোখডত আগোিী বোডজডর্ও শুল্ক-ি ডবধো বজোয় রোখোর তোডগদ ঘদন্ কিটকতট োরো। একই িডে তোুঁ রো 

প্রডতডবেী ঘদেগুডলোর িডে িোি্জিয ঘরডখ ঘিোর্রিোইডকডলর ডন্বন্ধন্ ডফ কিোডন্োর দোডব জোন্োন্। 

 

তবঠডক ডেল্পিন্ত্রী বডলন্, বতট িোন্ িরকোর আধ ডন্ক প্রর্ ডক্তডন্িট র ডেল্পোয়ডন্র প্রডত অডধক গুরুে ডদডে। িরকোর আিদোডন্র  ডরবডতট  ঘদডেই উৎ োদন্েীল 

ডেল্প খোত গডি ত লডত প্রডয়োজন্ীয় ন্ীডতিহোয়তো ডদডয় র্োডে। ঘিোর্রিোইডকল-ডেডল্পর ডবকোডেও শুল্ক-ি ডবধোিহ অন্যোন্য ন্ীডতিহোয়তো অবযোহত র্োকডব। 

 

ঘহোন্ডো ঘিোর্রিোইডকডল বযবহৃত খ চরো র্ন্ত্রোাংে ঘর্ৌর্ ডবডন্ডয়োডগ ডকাংবো ডেল্প িন্ত্রণোলডয়র আওতোধীন্ কোরখোন্োগুডলোডত প্রস্তুত করো হডব। এর ফডল ঘদডেই 

েডক্তেোলী িাংডর্োগ ডেল্প ও কিটিাংস্থোডন্র ি ডর্োগ গডি উঠডব বডল ডতডন্ আেো প্রকোে কডরন্, র্ো এই ডেল্পডক আরও এডগডয় ডন্ডয় র্োডব। 

http://www.prothomalo.com/economy/article/1431256/%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A

7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B0-

%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-

%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%8F-

%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A6%87 

 

ঘদডর করডব ন্ো ডতন্ অ োডরর্র 

ন্ত ন্ ঘিবো ডন্ডত গ্রোহডকর ডিি বদলোডন্োর  রোিেট।  

ঘিবোর িোন্ ডন্ডিত করডত ন্ত ন্ কডর ডবডন্ডয়োগ করডব অ োডরর্ররো।  

ঘফোর-ডজ চোল র প্রস্তুডতডত অডন্কর্োই ড ডছডয় িরকোডরর িোডলকোন্োধীন্ ঘর্ডলর্ক। 

লোইডিন্স  োওয়োর  র রই গ্রোহকডদর জন্য চত র্ট প্রজডের (ঘফোর-ডজ) ঘর্ডলডর্োগোডর্োগ ঘিবো চোল  করডত চোয় ডতন্ ঘবিরকোডর ঘিোবোইল ঘফোন্ অ োডরর্র। 
বোাংলোডদে ঘর্ডলডর্োগোডর্োগ ডন্য়ন্ত্রণ কডিেন্ (ডবটিআরডি) ১৯ ঘফব্রুয়োডর অ োডরর্রডদর এ লোইডিন্স ঘদডব। বোাংলোডলাংক ২০ ঘফব্রুয়োডর এ ঘিবো চোল র 

আন্ িোডন্ক ঘ োষণো ডদডয়ডছ। গ্রোিীণডফোন্ ও রডব ডন্ডদট ষ্ট তোডরখ এখডন্ো জোন্োয়ডন্। তডব তোরোও লোইডিন্স  োওয়োর  র রই এ ঘিবো চোল র প্রস্তুডত ডন্ডে। 

http://www.prothomalo.com/economy/article/1431256/%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%8F-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A6%87
http://www.prothomalo.com/economy/article/1431256/%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%8F-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A6%87
http://www.prothomalo.com/economy/article/1431256/%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%8F-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A6%87
http://www.prothomalo.com/economy/article/1431256/%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%8F-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A6%87
http://www.prothomalo.com/economy/article/1431256/%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%8F-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A6%87
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ঘবিরকোডর অ োডরর্ররো এডগডয় র্োকডলও ঘফোর–ডজ চোল র প্রস্তুডতডত অডন্কর্োই ড ডছডয় আডছ িরকোডরর িোডলকোন্োধীন্ ঘিোবোইল ঘফোন্ অ োডরর্র 

ঘর্ডলর্ক। একোডধক িূডে জোন্ো ঘগডছ, ঘফোর-ডজ ঘিবো চোল র ডন্ডদট ষ্ট ঘকোডন্ো ডদন্ক্ষণ এখডন্ো ঠিক করডত  োডরডন্ ঘর্ডলর্ক। 

 

ডবটিআরডির তরে ডন্লোডির  ডর ঘফোর-ডজ ডন্ডয় ডন্ডজডদর প্রস্তুডত জোন্োডত রোজধোন্ীর ঘিোন্োরগোুঁ ও ঘহোডর্ডল িাংবোদ িডম্মলন্ কডর গ্রোিীণডফোন্। ঘিখোডন্ 

জোন্োডন্ো হয়, গ্রোহকডক িবডচডয় িোডলো িোডন্র ঘফোর-ডজ ঘিবো ডদডত ১ হোজোর ৮০০ ঘিগোহোর্ট জ বযোডন্ড ৫ ঘিগোহোর্ট জ ন্ত ন্ তরে ঘকন্ো হডয়ডছ। এডত 

গ্রোিীণডফোডন্র ঘিোর্ তরডের  ডরিোণ দোুঁ ডিডয়ডছ ৩৭ ঘিগোহোর্ট জ, র্ো িব অ োডরর্ডরর িডধয িডবটোচ্চ। এ ছোিো ৯০০ ও ১ হোজোর ৮০০ ঘিগোহোর্ট জ বযোডন্ড 

ঘিোর্ ২২ ঘিগোহোর্ট জ তরে প্রর্ ডক্ত ডন্রড ক্ষ করো হডয়ডছ। এর ফডল গ্রোহডকরো ইন্টোরডন্ডর্ ডন্রবডেন্ন এইচডি (হোই ঘিডফডন্েন্) প্রর্ ডক্তর ডিডিও কল, 

অন্লোইডন্ িরোিডর ঘর্ডলডিেন্ ঘদখো ও দ্রুতগডতডত ঘর্ডকোডন্ো ফোইল িোউন্ডলোি করডত  োরডবন্। আগ্রহী গ্রোহকডদর র্ত দ্রুত িম্ভব   ডরোডন্ো ডিি কোিট  

বদডল ঘফোর-ডজ উ ডর্োগী ডিি ঘন্ওয়োর  রোিেট ঘদওয়ো হয়। 

 

গ্রোিীণডফোডন্র প্রধোন্ ডন্বটোহী কিটকতট ো (ডিইও) িোইডকল ঘফোডল বডলন্, তরে ডন্লোডির িোধযডি িরকোর ডিডজর্োল বোাংলোডদে বোস্তবোয়ডন্র  ডর্ আরও 

একধো  এডগডয় ঘগল। ঘদডে িফলিোডব ঘফোর-ডজর ডবস্তোর ও এর বযবিোডয়ক িোফলয ডন্ডিত করডত িরকোর ঘর্ৌডক্তক ন্ীডত গ্রহণ করডব। গ্রোহকডক 

িডবটোচ্চ িোডন্র ঘফোর-ডজ ঘিবো ডদডত ঘকোডন্ো ছোি ঘদওয়ো হডব ন্ো। এ জন্য ঘন্র্ওয়োকট  ও অবকোঠোডিো উন্নয়ডন্ বি ধরডন্র ডবডন্ডয়োগ  ডরকল্পন্ো রডয়ডছ। 

 

গ্রোহকিাংখযোর ডদক ঘর্ডক ডদ্বতীয় স্থোডন্ র্োকো রডব জোডন্ডয়ডছ, গত বছডরর ডিডিম্বর ঘর্ডকই ঘফোর-ডজ ঘিবো ঘদওয়োর জন্য অ োডরর্রটি প্রস্তুত। 
অ োডরর্রটির প্রধোন্ ডন্বটোহী কিটকতট ো িোহতোব উডিন্ আহডিদ প্রর্ি আডলোডক বডলন্, লোইডিন্স  োওয়োর  র রই অন্য অ োডরর্রডদর ঘচডয় ঘবডে েহডর 

ঘফোর-ডজ চোল  করডব রডব। ডবডিন্ন বযোডন্ড ঘর্  ডরিোণ তরে এখন্ আডছ, তো ডদডয় িোন্িম্মত ঘিবোয় রডব িবডচডয় এডগডয় র্োকডব। তোুঁ র িডত, ঘফোর-ডজ 

ঘিবোর ডবস্তোডর এ প্রর্ ডক্ত উ ডর্োগী স্মোর্ট ডফোন্ একটি বি বোধো। ঘফোর-ডজ স্মোর্ট ডফোডন্র বযবহোর র্ত বোিডব, এ ঘিবো ততই িহজলিয হডব। 

 

ডতন্টি বযোন্ড ডিডলডয় বতট িোডন্ রডবর হোডত ঘিোর্ তরে রডয়ডছ ৩৬ দেডিক ৪ ঘিগোহোর্ট জ। গতকোডলর ডন্লোডি অাংে ন্ো ডন্ডলও তরে বযবহোডর প্রর্ ডক্ত 

ডন্রড ক্ষতোর জন্য িবোর আডগ আডবদন্ কডরডছ অ োডরর্রটি। এ জন্য ডবটিআরডিডক ৩৭১ ঘকোটি র্োকো ডদডয়ডছ রডব। 

 

ঘফোর-ডজ ডন্ডয় ডন্ডজডদর প্রস্তুডত জোন্োডত  োকো ক্লোডবর িযোিিন্ এইচ ঘচৌধ রী ডিলন্োয়তডন্ িাংবোদ িডম্মলন্ কডর আডরক অ োডরর্র বোাংলোডলাংক। এডত 

বক্তবয ঘদন্ বোাংলোডলাংডকর ডিইও এডরক অি ও প্রধোন্ করড োডরর্ অযোডফয়োিট কিটকতট ো তোইি র রহিোন্। 

 

িাংবোদ িডম্মলডন্ জোন্োডন্ো হয়, গতকোডলর তরঙ্গ ডন্লোডি ন্ত ন্ ঘকন্ো ১০ দেডিক ৬ ঘিগোহোর্ট জ তরে ঘর্োগ হডল অ োডরর্রটির তরডের  ডরিোণ দোুঁ িোডব 

৩০ দেডিক ৬ ঘিগোহোর্ট জ। এডত বোাংলোডলাংডকর ঘিবোর িোন্ অডন্কর্োই উন্নত হডব। ঘফোর-ডজর জন্য িবডচডয় উ ডর্োগী বযোন্ড ১ হোজোর ৮০০ 

ঘিগোহোর্ট ডজ ১৫ ঘিগোহোর্ট জ তরে ডদডয় গ্রোহকডদর উচ্চিোডন্র ঘিবো ঘদওয়ো িম্ভব হডব। 
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বোাংলোডলাংডকর ডিইও এডরক অি বডলন্, ৩ ঘকোটির ঘবডে গ্রোহকডক ঘিবো ঘদওয়োর জন্য ঘর্ তরে ঘকন্ো হডয়ডছ, তো র্ডর্ষ্ট। তরে ঘকন্োিহ ঘন্র্ওয়োকট  

উন্নয়ডন্ আগোিী ডতন্ বছডর ৮ হোজোর ঘকোটি র্োকো ডবডন্ডয়োগ করো হডব। এক প্রডের জবোডব এডরক অি বডলন্, ঘফোর-ডজ ইন্টোরডন্ডর্র খরচ খ ব ঘবডে হডব 

ন্ো। এর দোি এিন্িোডব ঠিক করো হডব, র্োডত গ্রোহডকরো খ ডে র্োডকন্। 

 

ঘফোর-ডজর প্রস্তুডত ডন্ডয় ঘর্ডলর্ডকর আন্ িোডন্ক বক্তবয জোন্ডত প্রডতিোন্টির বযবস্থো ন্ো  ডরচোলক কোজী ঘিো. ঘগোলোি কুি ডির িডে ঘর্োগোডর্োডগর ঘচষ্টো 

কডরও তোুঁ র বক্তবয  োওয়ো র্োয়ডন্। 

http://www.prothomalo.com/economy/article/1431146/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A

6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-

%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8-

%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A6%B0 

িোরডত িূলযবৃডদ্ধর প্রিোব 

ঘদডে চোডলর দোি আবোর বোিডছ 

ডকছ ডদন্ ডস্থডতেীল র্োকোর  র আবোর বোিডত শুরু কডরডছ চোডলর দোি। িরু ও ঘিোর্ো িব ধরডন্র চোডলর দোিই এখন্ বোিন্ত। এক িপ্তোডহর বযবধোডন্ 

 োইকোডরডত ঘিোর্ো চোডলর দোি ঘবডিডছ ঘকডজডত িডবটোচ্চ ঘদি র্োকো। তডব িরু চোডলর দোি ঘবডিডছ আডরকর্  ঘবডে, ঘকডজডত ৩ র্োকো  র্টন্ত। 
একইিোডব ঘবডিডছ খ চরো  র্টোডয়ও। 

 

ঘদডে চোডলর বোজোর আবোর চিডত র্োকোর কোরণ ডহডিডব িোরডতর বোজোডর  ণযটির িূলযবৃডদ্ধডক দোয়ী করডছন্ বযবিোয়ীরো। তোরো বলডছন্, িোরত ঘর্ডক চোল 

আিদোডন্ডত আডগর ঘচডয় র্ন্প্রডত ২০-৩০ িলোর ঘবডে বযয় হডে। বোিডত িূডলয আিদোডন্ করো এ চোল স্থোন্ীয় বোজোডরও ঘবডে দোডি ডবডি করডত হডে। 

 

খোদয িন্ত্রণোলডয়র তর্য অন্ র্োয়ী, চলডত অর্টবছডরর ১১ ঘফব্রুয়োডর  র্টন্ত িরকোডরিোডব চোল আিদোডন্ হডয়ডছ ৭ লোখ ৬১ হোজোর র্ন্। ঘবিরকোডর  র্টোডয় 

আিদোডন্র  ডরিোণ ২১ লোখ ২৯ হোজোর র্ন্, র্োর ডিাংহিোগই এডিডছ িোরত ঘর্ডক। এ চোডলর বি অাংেই বযবিোয়ীরো এডন্ডছন্ ডদন্োজ  ডরর ডহডল স্থলবন্দর 

ডদডয়। আিদোডন্র এ ধোরো এখডন্ো অবযোহত রডয়ডছ। তডব িূলয  ডরডেোধ করডত হডে এক িপ্তোহ আডগর ত লন্োয় ঘবডে। 

 

ডহডল স্থলবন্দডরর চোল আিদোডন্কোরকরো জোন্োন্, এক িপ্তোহ আডগও িোরত ঘর্ডক িোন্ডিডদ প্রডত র্ন্ স্বণট চোল আিদোডন্ হডতো ৪২০-৪৩০ িলোডর। একই 

চোল আিদোডন্ডত এখন্ বযয় হডে ৪৪০-৪৪৫ িলোর। একইিোডব রত্নো জোডতর চোডলও র্ন্প্রডত িডবটোচ্চ ৩০ িলোর ঘবডে খরচ হডে। িপ্তোহখোডন্ক আডগ 

স্থলবন্দরটি ডদডয় প্রডত র্ন্ িোরতীয় রত্নো চোল ৪৪০-৪৫০ িলোর িূডলয আিদোডন্ হডলও এখন্ বযয় করডত হডে ৪৭০ িলোর। 

 

http://www.prothomalo.com/economy/article/1431146/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A6%B0
http://www.prothomalo.com/economy/article/1431146/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A6%B0
http://www.prothomalo.com/economy/article/1431146/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A6%B0
http://www.prothomalo.com/economy/article/1431146/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A6%B0
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বোিডত দোডি আিদোডন্ করো প্রডত ঘকডজ স্বণটো চোল ৩৮ ঘর্ডক িোডি ৩৮ র্োকোয় ডবডি করডছন্ আিদোডন্কোরকরো। একই চোল এক িপ্তোহ আডগ তোরো ডবডি 

কডরডছডলন্ ঘকডজপ্রডত িোডি ৩৬-৩৭ র্োকো দডর। এক িপ্তোহ আডগ প্রডত ঘকডজ রত্নো চোল ৩৯ র্োকোয় ডবডি হঘলও এখন্ তো ঘবডি হডয়ডছ ৪২ র্োকো। 

 

আিদোডন্কোরকডদর কোছ ঘর্ডক চোল ডকডন্  োইকোডরডত তো ডবডি কডরন্ ডহডল স্থলবন্দডরর বযবিোয়ী অন্   বিোক। ডতডন্ বডলন্, িোরডত চোডলর দোি ঘবডি 

র্োওয়োয় ঘদডের বোজোডরও বোিডছ। আিদোডন্কোরকডদর কোছ ঘর্ডক আিোডদর ঘবডে দোডি  ণযটি ডকন্ডত হডে। ঘবডে দোডি ঘকন্ো চোল বোিডত দোডি ডবডি 

করো ছোিো উ োয় ঘন্ই। 

 

িোরডত চোডলর িূলযবৃডদ্ধর ি ডর্োগ ডন্ডেন্ স্থোন্ীয় ডিলোররোও। ফডল কডয়ক ডদডন্র বযবধোডন্ রোজধোন্ীডতও িব ধরডন্র চোডলর দোি ঘবডিডছ। রোজধোন্ীর 
 োইকোডর বোজোডর  ণযটির দোি ঘকডজডত ১ র্োকো বোিডলও খ চরোয় ঘবডিডছ আিোই র্োকো  র্টন্ত। 

 

রোজধোন্ীর বোব বোজোডরর চোডলর আিত   ডর গতকোল  োইকোডরডত প্রডত ঘকডজ ডিডন্ডকর্ চোল ৫৮-৫৯ র্োকোয় ডবডি হডত ঘদখো র্োয়। চোরডদন্ আডগও এ 

বোজোডর একই চোল ডবডি হডয়ডছল ৫৬-৫৭ র্োকোয়। ঘকরোন্ীগড্জর আগোন্গডরর ঘবৌবোজোর এলোকোয় গতকোল খ চরোয় প্রডত ঘকডজ ডিডন্ডকর্ চোল ডবডি হয় ৬৩ 

র্োকোয়। চোরডদন্ আডগও একই চোল ৬১ র্োকো ঘকডজ দডর ডবডি কডরন্ এখোন্কোর ঘদোকোডন্রো। একইিোডব ৪১ র্োকোর স্বণটো চোল এখন্ ডবডি হডে ৪৩ র্োকোয় 

ও ৪৬-৪৮ র্োকো ঘকডজ দডরর ডবআর-২৮ চোল ৪৮-৫০ র্োকোয়। 

 

ন্ওগোুঁ  ঘজলো ধোন্-চোল আিতদোর িডিডতর িিো ডত ডন্রদ বরণ িোহো বডণক বোতট োডক বডলন্, ঘদডে বতট িোডন্ চোডলর ঘকোডন্ো িাংকর্ ঘন্ই। িোরত ঘর্ডকও 

 র্টোপ্ত চোল আিদোডন্ হডে। তডব বতট িোডন্ িোরত িরকোর চোল িাংগ্রহ করোয় ঘি ঘদডে দোি ডকছ র্ো ঘবডিডছ। আিদোডন্ডন্িট রতো ঘবডি র্োওয়োয় এর প্রিোব 

 িডছ ঘদডের বোজোডরও। িোরডত চোডলর দোি ঘবডি র্োওয়োয় বি ডিল িোডলকরোও িরবরোহ িীডিত কডর এডন্ডছন্। দু-একডদডন্র িডধয দোি বোডিডয় তোরো 

িরবরোহ স্বোিোডবক করডবন্। 

 

ডিল ঘর্ডক িরবরোহ কডি র্োওয়োর জন্য ধোন্ িাংকর্ডক কোরণ ডহডিডব উডেখ কডরন্ বোাংলোডদে অডর্ো, ঘিজর ও হোিডকাং ডিল ওন্োিট অযোডিোডিডয়েডন্র 

িোধোরণ িম্পোদক লোডয়ক আলী। বডণক বোতট োডক ডতডন্ বডলন্, ধোডন্র অিোডব অডন্ক ডিল বন্ধ র্োকোয় চোল িরবরোহ কডি ঘগডছ। এছোিো বোজোডর ধোডন্র 
দোি ঘবডিডছ। িোরত ঘর্ডক আিদোডন্ িূলযও ঘবডিডছ। এ কোরডণ চোডলর বোজোর একর্  বোিডতর ডদডক রডয়ডছ। 

 

চট্টগ্রোডিও িব ধরডন্র চোডলর দোি বোিডতর ডদডক রডয়ডছ। এক িপ্তোডহর বযবধোডন্ চট্টগ্রোডির  োইকোডর বোজোডর  ণযটির দোি ঘবডিডছ ঘকডজডত িডবটোচ্চ ২ 

র্োকো।  োইকোডর বযবিোয়ীরো ঘবডে দোডি চোল ঘকন্োর কোরডণ এর প্রিোব  ডিডছ খ চরো বোজোডরও। একই িিডয় খ চরোয় চোডলর দোি ঘবডিডছ ঘকডজডত ৩ 

র্োকো  র্টন্ত। 
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খোত ন্গড্জর আিতদোররো জোন্োন্, বতট িোডন্   রডন্ো ঘিৌি ডির চোডলর িজ দ কডি আিডছ। ২০১৭ িোডল বোজোডর অডস্থরতোর  র ঘর্ডক আিদোডন্ডন্িট র হডয় 

 ডিডছ ঘদডের চোডলর বোজোর। বতট িোডন্ ৬০-৭০ েতোাংে বোজোর ডন্য়ন্ত্রণ করডছ আিদোডন্কৃত চোল। ফডল প্রডতডদন্ই  োইকোডর বোজোডর দোডির ওঠোন্োিো 

রডয়ডছ। 

 

আিত ঘর্ডক ঘন্য়ো চোডলর দর  র্টোডলোচন্োয় ঘদখো র্োয়, এক িপ্তোহ আডগও প্রডত বস্তো (৫০ ঘকডজ) িোরতীয় ঘবডত চোল ডবডি হডয়ডছল ১ হোজোর ৭৫০ 

র্োকোয়। একই চোল এখন্ ডবডি হডে ১ হোজোর ৮৫০ র্োকোয়। ডিয়োন্িোর ঘর্ডক আিদোডন্ করো একই  ডরিোণ চোল ১ হোজোর ৫৫০ ঘর্ডক ঘবডি ১ হোজোর 

৬৭০ র্োকোয় ডবডি হডে। 

 

আিদোডন্কৃত চোডলর  োেো োডে ঘবডিডছ ঘদেী চোডলর দোিও। খোত ন্গড্জ ৫০ ঘকডজর প্রডত বস্তো ডিডন্ডকর্ চোল ২ হোজোর ৪০০ ঘর্ডক ঘবডি ডবডি হডে ২ 

হোজোর ৫০০ র্োকোয়। এছোিো প্রডত বস্তো  োইজোি ২ হোজোর ৩০০ ঘর্ডক ঘবডি ২ হোজোর ৪০০ র্োকোয় ডবডি হডে। এিব চোডলর দোি খ চরো  র্টোডয় আডরক 

দফো ঘবডি ঘিোক্তো  র্টোডয় ঘ ৌুঁছোডে। িপ্তোডহর বযবধোডন্ প্রডত ঘকডজ চোল বোবদ অডতডরক্ত িডবটোচ্চ ৩ র্োকো বোিডত বযয় করডত হডে ঘিোক্তোডদর। 

 

গত বছর হোওডি আগোি বন্যোয় ঘবোডরো ধোডন্র বযো ক ক্ষডত হয়। একই বছর ডদ্বতীয়বোডরর বন্যোয়ও ফিলহোডন্  ডর্। এডত চোডলর িজ দ অস্বোিোডবক কডি 

র্োয় এবাং বোিডত র্োডক চোডলর দোি। বোজোর স্বোিোডবক রোখডত িরকোডরর  োেো োডে ঘবিরকোডরিোডব চোল আিদোডন্ডত উৎিোহ ঘদয়ো হয়। আিদোডন্ শুল্ক 

ন্োডিডয় আন্ো হয় ২ েতোাংডে। এর র িোরত ঘর্ডক বযো ক হোডর চোল আিদোডন্ হডত র্োডক। র্ডদও এর প্রিোব ঘিিোডব  ডিডন্ বোজোডর। 

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

15/148169/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-

%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-

%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%9B%E0%A7%87/ 

 

http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-15/148169/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%9B%E0%A7%87/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-15/148169/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%9B%E0%A7%87/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-15/148169/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%9B%E0%A7%87/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-15/148169/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%9B%E0%A7%87/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-15/148169/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%9B%E0%A7%87/

