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Capital Market 
দরপতনের লাগাম ররাধ 

সূচনে টাো পতনের পর গতোল সপ্তানের চতুর্থ োর্থদদবনস এনস দবক্রয়চাপ দেছুটা প্রশদমত েনয়নছ রদনশর রশয়ারবাজানর। তনব দতে োর্থদদবনস োরানো 

পনয়নের দবপরীনত সামােযই রবনেনছ সূচে। রক্রতানদর আত্মদবশ্বাস ো বাোয় বানেদে রেোনবচাও। 

 

বাজার পর্থনবক্ষনে রদখা র্ায়, সোনল প্রর্ম আধাঘণ্টায় সূচে টাো বােনত শুরু েরনলও বাদে সময়টানত আবানরা দবক্রয়ানদশ বােনত র্ানে। দু-এে দফা 

উত্থাে-পতনের পর দদে রশনে মাত্র ১১ দশদমে ৪১ পনয়ে রর্াগ েনর ঢাো স্টে এক্সনচনের প্রধাে সূচে দিএসইএক্স, আনগর দদনের রচনয় র্া মাত্র 

দশদমে ২ শতাাংশ রবদশ। সপ্তানের প্রর্ম দতে োর্থদদবনস সূচেটি ২০০ পনয়নের রবদশ েনম দগনয়দছল। 

 

দবদিন্ন েযাটাগদরর প্রাদতষ্ঠাদেে দবদেনয়াগোরীর সনে ের্া বনল জাো রগনছ, অর্থবাজানরর সাম্প্রদতে বাস্তবতায় রসনেন্ডাদর বাজানর সদক্রয় প্রায় সব 

দবদেনয়াগ প্রদতষ্ঠানেরই তেদবনল টাে পনেনছ। এদি ররদশও সমন্বয় েরনত দগনয় দসাংেিাগ রবসরোদর বযাাংে ও আদর্থে প্রদতষ্ঠাে তানদর পুুঁদজবাজারসাংদিষ্ট 

সাবদসদিয়াদর রর্নে দেছু তেদবল রফরত দেনে। অনেে রশয়ানরর দাম আেেথেীয় স্তনর রেনম এনলও তা রেোর বদনল দবদক্র েরনত বাধয েনে 

সাবদসদিয়াদরগুনলা। এমে পদরদিদতনত বাজারনে সানপাটথ  রদয়ার মনতা রোনো েীদত রঘােো বা তেদবল এনল েতুে েনর দবক্রয়চাপ বােনব ো বনল আশা 

েরনছে দসাংেিাগ দবনিেে। 

 

এর আনগ মেলবার এে সাংবাদ সনেলনে বতথ মাে পদরদিদত তুনল ধনর বাজার দিদতশীল েরার জেয দবদিন্ন সুপাদরশ তুনল ধনরে রস্টেনোল্ডাররা। 

 

গতোল দদে রশনে ঢাো দিএসইএক্স ১১ দশদমে ৪১ পনয়ে বা দশদমে ২ শতাাংশ রবনে দাুঁ োয় ৫ োজার ৬৩৫ দশদমে শূেয ৫ পনয়নে। ৫ দশদমে ৪৪ 

পনয়ে বা দশদমে ২৬ শতাাংশ রবনে ২ োজার ৯০ দশদমে ৯৮ পনয়নে অবিাে েরনছ স্টে এক্সনচেটির ব্লু-দচপ সূচে দিএস ৩০। ৪ দশদমে ৯২ পনয়ে 

বা দশদমে ৩৭ শতাাংশ রবনে ১ োজার ৩৩৮ পনয়নে অবিাে েরনছ শদরয়াে সূচে দিএসইএস। 

 

সারা দদনে দিএসইনত ৬ রোটি ৭৫ লাখ ৭৬ োজার ৫৯৩টি রশয়ার, েরনপানরট বন্ড ও দমউচুয়াল ফান্ড ইউদেট োতবদল েয়, র্ার বাজারদর দছল ২২৪ 

রোটি ৮ লাখ ৭ োজার টাো। আনগর োর্থদদবনস তা দছল ২৮২ রোটি ৩১ লাখ ৯৩ োজার টাো। রলেনদেেৃত দসদেউদরটিনজর মনধয দদে রশনে দাম 

রবনেনছ ১৯৩টির, েনমনছ ৯২টির ও অপদরবদতথ ত দছল ৪৯টির বাজারদর। 

 

এদদনে রদনশর আনরে রশয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টে এক্সনচনের (দসএসই) ব্রি ইেনিক্স দসএসদসএক্স ২২ দশদমে ৫৬ পনয়ে রবনে ১০ োজার ৫২০ দশদমে 

৪৭ পনয়নে উন্নীত েয়। ১১০ দশদমে শূেয ৮ পনয়ে রবনে ১৫ োজার ৯৭৪ দশদমে শূেয ২ পনয়নে অবিাে েরনছ স্টে এক্সনচেটির দেবথাদচত 

রোম্পাদেগুনলার সূচে দসএসই ৩০। দসএসইনত রেোনবচা েনয়নছ ১১ রোটি ২৪ লাখ ৪ োজার ৮৬৮ টাোর দসদেউদরটিজ, র্া এর আনগর োর্থদদবনস দছল 
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২৬ রোটি ৩৬ লাখ ২২ োজার ৬৮৪ টাো। এদদে রলেনদেেৃত দসদেউদরটিনজর মনধয দাম রবনেনছ ১০৯টির, েনমনছ ৬৭টির ও অপদরবদতথ ত দছল ৩০টির 

বাজারদর। 

 

রলেনদনের দিদিনত (টাোয়) দিএসইনত গতোল সবার উপনর দছল মুনু্ন দসরাদমে, গ্রামীেনফাে, ইফাদ অনটাস, ব্রযাে বযাাংে, স্কয়ার ফামথা, মানেথ োইল 

বযাাংে, লাংোবাাংলা দফেযান্স, োেী অযালুদমদেয়াম, এদসআই দলদমনটি ও ফরচুে সুজ। 

 

দরবৃদির শীনেথ দছল দসএদপএম আইদবদবএল ইসলাদমে দমউচুয়াল ফান্ড, এদশয়া-পযাদসদফে, কুইে সাউর্, দফদেক্স ইনু্সযনরন্স, দসএদপএম দবদিদবএল 

দমউচুয়াল ফান্ড ০১, সায়োম রটক্সটাইল, মুনু্ন দসরাদমে, আমরা রেটওয়ােথ স, এফএএস দফেযান্স ও বাাংলানদশ রজোনরল ইনু্সযনরন্স। 

 

অেযদদনে দর সবনচনয় রবদশ েনমনছ র্র্াক্রনম দরপাবদলে ইনু্সযনরন্স, ফাস্টথ  জেতা বযাাংে দমউচুয়াল ফান্ড, ইউোইনটি ইনু্সযনরন্স, ইোরেযাশোল দলদজাং, 

ইউদেয়ে েযাদপটাল, ‘দরলানয়ন্স ওয়াে’ দয ফাস্টথ  দস্কম অব দরলানয়ন্স ইনু্সযনরন্স দমউচুয়াল ফান্ড, প্রগদত ইনু্সযনরন্স, বারাো পাওয়ার, এদশয়া ইনু্সযনরন্স ও 

েূরােী িাদয়াংনয়র। 

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

15/151228/%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%AE-

%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7/ 

ইসলাদমে ফাইেযানন্সর লিযাাংশ রঘােো 
পুুঁদজবাজানরর তাদলোিুক্ত রোম্পাদে ইসলাদমে দফেযান্স অযান্ড ইেনিস্টনমে দলদমনটনির পদরচালো পেথদ রশয়ারনোল্ডারনদর জেয সানে ১৪ শতাাংশ 

লিযাাংশ রঘােো েনরনছ। এর পুনরাটাই েগদ লিযাাংশ। 

 

রোম্পাদে সূনত্র এ তর্য জাো রগনছ। 

 

সূত্র মরত, সিায় ৩১ দিনসম্বর, ২০১৭ পর্থন্ত সমাপ্ত দেসাব বছনরর আদর্থে প্রদতনবদে পর্থানলাচো েনর এ লিযাাংশ রঘােো েরা েনয়নছ। আনলাচয সমনয় 

রোম্পাদেটির রশয়ার প্রদত আয় (ইদপএস) েনয়নছ ১ টাো ৮১ পয়সা। এেই সমনয় রশয়ার প্রদত প্রেৃত সম্প মূলয ( এেএদি) ১৪ টাো ২৯ পয়সা। আগামী 

২৫ এদপ্রল রোম্পাদের বাদেথে সাধারে সিার এদজএম অেুদষ্ঠত েনব। এজেয ররেিথ  রিট দেধথারে েরা েনয়নছ আগামী ৫ এদপ্রল। 

 

উনেখয, রোম্পাদেটি ২০১৬ সানল ১৪ শতাাংশ লিযাাংশ দদনয়দছল। এর মনধয ৩ শতাাংশ েগদ ও ১১ শতাাংশ রবাোস লিযাাংশ দছনলা। 

 

http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-15/151228/%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-15/151228/%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-15/151228/%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-15/151228/%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7/
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http://www.arthosuchak.com/archives/420163/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0

%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95-

%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8

%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%AD-2/ 

ক্ষদতগ্রি দবদেনয়াগোরীরা পানে ৬৬ রোটি টাো 

ক্ষদতগ্রি দবদেনয়াগোরীনদর জেয গঠিত বাাংলানদশ বযাাংনের পুেঃঅর্থায়ে তেদবনলর দিতীয় রময়ানদ দবতরে শুরু েনয়নছ। দিতীয় রময়ানদর প্রর্ম প্রদতষ্ঠাে 

দেনসনব এই টাো দেনয়নছ ইোরেযাশোল দসদেউদরটিজ দলদমনটি। 

 

আজ বুধবার প্রদতষ্ঠােটির োনছ ২২ রোটি ৯১ লাখ টাোর রচে তুনল রদওয়া েয়। রচেটি তুনল রদে ইেনিস্টনমে েনপথানরশে অব বাাংলানদনশর 

(আইদসদব) বযবিাপো পদরচালে োজী সাোউল েে। রচেটি গ্রেে েনরে প্রদতষ্ঠােটির পদরচালে রানশদুল েে ও প্রধাে পদরচালো েমথেতথ া এ.এস.এম 

আেসাে োবীব। এ সময় আরও উপদিত দছনলে আইদসদবর উপ-বযবিাপো পদরচালে রমাসানেে উল আলম, উপ-মোবযবিাপে েজরুল ইসলাম ও 

ইোেযাশোল দসদেউদরটিনজর েমপ্লানয়ন্স ও মােব সম্পদ দবিানগর প্রধাে োজমুস সাদেব। 

 

 

এ দবেনয় উপ-মোবযবিাপে েজরুল ইসলাম অর্থসূচেনে বনলে, ক্ষদতগ্রি দবদেনয়াগোরীনদর জেয গঠিত ফানন্ডর জেয দিতীয় বানরর জেয র্ারা আনবদে 

েনরনছ, তানদরনে এই ফান্ড রদওয়া েনে। 

 

দতদে বনলে, ১১টি প্রদতষ্ঠাে রমাট ১০৭ রোটি ৬৪ লাখ টাোর জেয আনবদে েনরনছ। এর মনধয চারটি প্রদতষ্ঠানের আনবদে অেুনমাদে েনয়নছ। এই চারটি 

প্রদতষ্ঠানের মনধয ইোেযাশোল দসদেউদরটিনজর ২২ রোটি ৯১ লাখ টাো, ফদেক্স দসদেউদরটিনজর ১৪ রোটি ২ লাখ টাো, দরলানয়ন্স দসদেউদরটিনজর ২১ 

রোটি ৩০ লাখ টাো ও দবএমএসএল ইেনিস্টনমনের ৮ রোটি ৪ লাখ টাো। বােী প্রদতষ্ঠানের আনবদেগুনলা পরীক্ষা-দেরীক্ষা েরা েনে। 

 

উনেখ, ২০১০ সানল ধনসর পদরনপ্রদক্ষনত মাদজথ ে ঋে গ্রেীতা কু্ষদ্র দবদেনয়াগোরীনদর ক্ষদত পুদেনয় উঠার জেয সরোনরর পক্ষ রর্নে ৯০০ রোটি টাোর 

পুেঃ অর্থায়ে তেদবল রঘােো েরা েয়। ২০১৭ সানলর ২১ রসনেম্বর পর্থন্ত দবদেনয়াগোরীনদর মানে ৬৪২ রোটি টাো ছাে েরা েনয়নছ। আর সুদসে 

আদায় েনয়নছ ৬৮৬ রোটি টাো। ওই ৯০০ রোটি টাোর মনধয এখনো ২৫৭ রোটি ৪০ লাখ টাোর মত জমা আনছ। এই টাো রর্নেই প্রদতষ্ঠােগুনলানে 

দিতীয় রময়ানদ টাো রদওয়া েনে। এই ফানন্ডর রময়াদ রশে েনব ২০১৯ সানলর ৩১ দিনসম্বর। ৬ শতাাংশ সুদ োনর টাো দেনে প্রদতষ্ঠােগুনলা। 

http://www.arthosuchak.com/archives/420241/%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E

0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5-

%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/ 

http://www.arthosuchak.com/archives/420163/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%AD-2/
http://www.arthosuchak.com/archives/420163/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%AD-2/
http://www.arthosuchak.com/archives/420163/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%AD-2/
http://www.arthosuchak.com/archives/420163/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%AD-2/
http://www.arthosuchak.com/archives/420241/%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5-%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/
http://www.arthosuchak.com/archives/420241/%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5-%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/
http://www.arthosuchak.com/archives/420241/%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5-%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/
http://www.arthosuchak.com/archives/420241/%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5-%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/
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রপ্রফানরন্স রশয়ার ছােনব ওয়াইমযাক্স ইনলনরাি 

পুুঁদজবাজানর তাদলোিুক্ত রোম্পাদে ওয়াইমযাক্স ইনলনরাি দলদমনটি েে-েেিানটথ বল রপ্রফানরন্স রশয়ার ইসুয েরার দসিান্ত দেনয়নছ। পাশাপাদশ 

রোম্পাদের অেুনমাদদত মূলধে বাোনোর দসিান্ত দেনয়নছ। রোম্পাদে সূনত্র এই তর্য জাো রগনছ। 

 

আজ বুধবার রোম্পাদের পদরচালো পেথনদর সিায় এই দসিান্ত রেওয়া েনয়নছ। 

 

পেথনদর দসিান্ত অেুর্ায়ী, রোম্পাদেটি বাজানর েে-েেিানটথ বল রপ্রফানরন্স রশয়ার ইসুয েরার মাধযনম ৩৫ রোটি টাো উনিালে েরনব। এর জেয ১০ টাো 

অদিদেত মূনলয ৩ রোটি ৫০ লাখ রপ্রফানরন্স রশয়ার ইসুয েরনব। 

 

উনিাদলত এই অর্থ দদনয় রোম্পাদেটি টায়ার টু এর েযাদপটাল শদক্তশালী েরনব। দেয়ন্ত্রে সাংিা দবএসইদস এবাং সাধারে রশয়ারনোল্ডারনদর অেুমদত দেনত 

েনব। এর জেয দবনশে সাধারে সিা (ইদজএম) ৬ রম অেুদষ্ঠত েনব। 

 

রোম্পাদের অেুনমাদদত মূলধে ১০০ রোটি টাো রর্নে বৃদি েনর ১২০ রোটি েরা েনব। র্ার জেয দেয়ন্ত্রে সাংিা দবএসইদস এবাং সাধারে 

রশয়ারনোল্ডারনদর অেুমদত দেনত েনব প্রদতষ্ঠােটির। তনব এর জেয রমমনরন্ডানত প্রনয়াজেীয় সাংনশাধেী আেনব প্রদতষ্ঠােটি। 

 

এ েযাটাগদরর রোম্পাদেটি ২০১৭ সানল পুুঁদজবাজানর তাদলোিুক্ত েয়। 

http://www.arthosuchak.com/archives/420181/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E

0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8-

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

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

Bourses asked to ensure co directors jointly hold 30pc stake 
Bangladesh Securities and Exchange Commission has directed bourses to ensure that all the listed 

companies comply with the rule regarding all time joint-holding of minimum 30 per cent shares by each 

company’s sponsor-directors. 

The commission on Sunday issued a letter asking Dhaka Stock Exchange, Chittagong Stock Exchange and 

Central Depository Bangladesh to take immediate moves in this regard. 

Now, the bourses will send letters to the companies breaching securities laws regarding joint-holding of 

30 per cent shares by directors of the company’s total paid-up capital, said a senior DSE official. 

If the companies do not comply following the latest directive, we will request the commission to take 

action against the errant companies, the official said. 

http://www.arthosuchak.com/archives/420181/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%AC%E0%A7%87/
http://www.arthosuchak.com/archives/420181/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%AC%E0%A7%87/
http://www.arthosuchak.com/archives/420181/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%AC%E0%A7%87/
http://www.arthosuchak.com/archives/420181/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%AC%E0%A7%87/
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On February 13, the commission decided to issue an order to the companies to ensure that their 

sponsor-directors hold at least 30 per cent of total shares as per the notification issued on November 22, 

2011. 

The capital market regulator came up with the notification in 2011 after the 2010-11 market crash with 

a view to increasing sponsor-directors’ share purchasing to stabilise the market. According to the 

directive, all sponsor-directors of a company listed with any stock exchange must all time jointly hold 

minimum 30 per cent shares of the paid-up capital of the company. 

Even after 7 years of the BSEC directive under section 2CC of Securities and Exchange Ordinance 1969, 

sponsor-directors of 42 companies are not holding the required shares, shows recent data. 

Even shareholding by a number of companies’ sponsor-directors has hit 10 per cent as they continued 

share selling in the last two years. 

The directors of United Airways, Rahima Food, Fu-Wang Ceramics, Fu-Wang Food, Intech Limited, Fine 

Foods and Shurid Industries were jointly holding less than 10 per cent shares of their entities. 

The commission on February 13 also decided to take legal action against the listed companies’ directors 

who do not hold at least 2 per cent shares of their companies in violation of securities rules for 

directors’ minimum 2 per cent shares. 

The BSEC in a recent investigation found that 219 directors of 78 listed companies were not holding the 

required minimum 2 per cent shares of their companies. 

Officials said as per BSEC directive, any non-complying director could see his or her seat vacated from 

the board if he or she continued with violating the rules. The commission, however, was yet to make any 

move in this regard. 

http://www.newagebd.net/article/36787/bourses-asked-to-ensure-co-directors-jointly-hold-30pc-stake 

Economy 
Higher import against lower export 

July-Jan trade deficit soars 92pc to $10.12b 
The country's overall trade deficit crossed US$10-billion mark in the first seven months of the ongoing 

fiscal year (FY), 2017-18, mainly due to higher import payments against lower export receipts, officials 

said. 

 

The deficit rose by nearly 92 per cent or $4.84 billion to $10.12 billion in July-January period of FY 18, 

from $5.28 billion in the same period of the previous fiscal, according to the latest central bank 

statistics. 

 

 

  

http://www.newagebd.net/article/36787/bourses-asked-to-ensure-co-directors-jointly-hold-30pc-stake
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"Higher import payment obligations, particularly for food grains, fuel oils and capital machinery, pushed 

up the overall trade deficit significantly in July-January period of FY 18 compared to the same period of 

FY 17," a senior official of the Bangladesh Bank (BB) told the FE on Wednesday. 

 

The overall import increased by more than 25.20 per cent to $31.18 billion in the period under review of 

FY 18, from $24.90 billion in the same period of the previous fiscal, BB data showed. 

 

The central banker expects that the overall trade deficit may decrease in the coming months, if the 

upward trend of export earnings continues. 

 

The country's export earnings grew by 7.31 per cent to $21.05 billion in the first seven months of FY 18 

against $19.62 billion in the same period of the previous fiscal. 

 

"The steady growth of export earnings continued in February that may help narrowing the overall trade 

deficit in the near future," the central banker explained. 

 

In February 2018, export receipts stood at $3.07 billion, up by 13.53 per cent over the same month in 

the last calendar year. It was $2.70 billion in February 2017. 

 

The BB data also showed that deficit in service trade also increased to $2.58 billion in the first seven 

months of FY 18, which was $1.99 billion in the same period of the previous fiscal. Trade in services 

includes tourism, financial service and insurance. 

 

Meanwhile, the higher trade deficit pushed down the current-account balance significantly during the 

period under review, despite an uptrend in inward remittance. 

 

Bangladesh's current-account deficit reached $5.35 billion during July-January period of FY 18 against 

$890 million in the same period of the last fiscal. It was $4.74 billion a month ago. 

 

The inflow of remittance, however, increased nearly 15 per cent to $8.13 billion in the first seven 

months of FY 18 from $7.07 billion in the same period of FY 17. 
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Talking to the FE, former director general of Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) 

Mustafa K Mujeri said the authorities concerned will have to take effective measures immediately to 

boost export earnings as well as to increase the flow of inward remittance further for improving the 

current account balance position. 

 

He also recommended strengthening monitoring for curbing less necessary imports. 

 

Meanwhile, the financial account reached a surplus of $4.74 billion during July-January period of FY 18, 

which was $2.54 billion in the same period of FY 17. 

 

Higher inflows of medium- and long-term loans helped to maintain a robust surplus in the financial 

account, according to the BB officials. 

 

However, the gross inflow of foreign direct investment (FDI) increased by 1.58 per cent to $1.99 billion 

during July-January period of FY 18 from $1.96 billion in the same period of FY 17, the official data 

showed. On the other hand, net FDI inflow dropped 2.21per cent to $1.10 billion from $1.13 billion. 

 

The country's overall balance of payments (BoP) slid to deficit of $1.03 billion in the first seven months 

of this fiscal, which was surplus of $2.19 billion in the same period of FY 17. 

 

The BoP deficit increased significantly during the period under review of FY 18, as the country has made 

the highest-ever payment of $1.56 billion to Asian Clearing Union (ACU) against imports during the last 

two months (January-February), the central bankers explained. 

 

After the payment, the country's foreign exchange (forex) reserve came down to $31.93 billion on 

March 08 from $33.49 billion of the previous working day. It was $31.99 billion on Wednesday (March 

14). 

 

"We expect that the overall BoP deficit may reduce in the coming months," another BB official noted. 

 

The BoP deficit was $354 million in July-December period of FY 18. It was $360 million in the first 

quarter (Q1) of the ongoing fiscal. 

https://thefinancialexpress.com.bd/trade/july-jan-trade-deficit-soars-92pc-to-1012b-1521084596 

https://thefinancialexpress.com.bd/trade/july-jan-trade-deficit-soars-92pc-to-1012b-1521084596


NRBCBSL Daily News Recap 
 

আজ রাষ্ট্রীয় রশাে 

রেপানলর োঠমানু্ডনত ইউএস-বাাংলা এয়ারলাইেনসর উনোজাোজ দুঘথটোয় দেেতনদর স্মরনে আজ রাষ্ট্রীয় রশাে পাদলত েনব। গতোল প্রধােমন্ত্রীর 

োর্থালনয় অেুুুদষ্ঠত এে ববঠে রশনে প্রধােমন্ত্রীর মুখয সদচব রমা. েদজবুর রেমাে রপ্রস দব্রদফাংনয় বনলে, প্রধােমন্ত্রীর সিাপদতনে অেুদষ্ঠত উচ্চপর্থানয়র 

জরুদর ববঠনে রাষ্ট্রীয় রশাে দদবস পালনের এ দসিান্ত েনয়নছ। 

 

রমা. েদজবুর রেমাে বনলে, ববঠনের দসিান্ত অেুর্ায়ী এদদে জাতীয় পতাো অধথেদমত রাখা েনব। এছাো দুঘথটোয় দেেতনদর দবনদেী আত্মার শাদন্ত োমো 

ও আেতনদর দ্রুত আনরাগয োমো েনর শুক্রবার সারা রদনশর মসদজদ, মদির, দগজথ া, পযানগািাসে সব ধমীয় প্রদতষ্ঠাে ও উপাসোলনয় রদায়া ও প্রার্থো 

সিা েরা েনব। 

 

প্রধােমন্ত্রী ববঠনে উপদিত সাংদিষ্ট েতৃথ পক্ষনে িদবেযনত এ ধরনের দুঘথটো এোনত প্রদতনরাধমূলে বযবিা গ্রেনের আহ্বাে জাদেনয়নছে উনেখ েনর মুখয 

সদচব বনলে, দবনশে েনর সাংদিষ্ট মন্ত্রোলয় ও দবিাগ এবাং এয়ারলাইেস অপানরটরনদর র্র্ার্র্িানব আন্তজথ াদতে দবমাে পদরবেেদবেয়ে দেরাপিা আইে 

অেুসরে েরার ের্া বনলে দতদে। 

 

েদজবুর রেমাে বনলে, প্রধােমন্ত্রী এমে পদরদিদত রমাোনবলায় আনরা দক্ষতা অজথ নের ওপর গুরুোনরাপ েনরনছে। দবমাে দবধ্বনস্তর এ ঘটোনে ‘আমানদর 

জেয বে এেটি দুঘথটো’ উনেখ েনর রদশবাসীনে এ মুেূনতথ  বধর্থ ধরার অেুনরাধ জাদেনয়নছে প্রধােমন্ত্রী। 

 

প্রধােমন্ত্রী উনোজাোনজর র্াত্রী, পাইলট, কু্র ও পদরেল্পো েদমশনের দুই েমথেতথ ানে ‘আমানদর রমধাবী সন্তাে’ উনেখ েনর তানদর মৃতুযনত গিীর রশাে 

প্রোশ েনরে এবাং রেপানলর দবদিন্ন োসপাতানল িদতথ  আেতনদর র্র্ার্র্ দচদেৎসা দেদিত েরার জেয সাংদিষ্ট েতৃথ পনক্ষর প্রদত দেনদথ শ রদে। 

 

েদজবুর রেমাে বনলে, পুনে র্াওয়া ররাগীনদর জেয বাাংলানদনশ িানলা দচদেৎসার বযবিা র্াোয় দুঘথটোয় দগ্ধ রেপাদল োগদরেনদর এ রদনশ দচদেৎসা 

প্রদানের জেয সাংদিষ্ট েতৃথ পক্ষনে দেনদথ শ দদনয়নছে প্রধােমন্ত্রী। রেপাল রর্নে মরনদে রদনশ দফদরনয় আোর বযবিা প্রদক্রয়াধীে। 

 

মুখয সদচব বনলে, ববঠনে আেতনদর দচদেৎসার জেয োঠমানু্ডনত বাাংলানদশ রর্নে এেটি দচদেৎসে দল পাঠানোর দসিান্ত েনয়নছ। ইউএস-বাাংলা 

েতৃথ পক্ষ গুরুতর আেত দুজে র্াত্রীনে আনরা উন্নত দচদেৎসার জেয দবনদনশ পাঠানোর প্রদতশ্রুদত দদনয়নছ। 

http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-15/151277/%E0%A6%86%E0%A6%9C-

%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80

%E0%A7%9F-%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%95/ 

http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-15/151277/%E0%A6%86%E0%A6%9C-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A7%9F-%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%95/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-15/151277/%E0%A6%86%E0%A6%9C-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A7%9F-%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%95/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-03-15/151277/%E0%A6%86%E0%A6%9C-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A7%9F-%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%95/
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Cabinet body approves extension of 250 MW power import from India 
Import agreement of 250-MW electricity from Indian open market received extension for another six 

months as Cabinet Committee on Public Purchase approved a proposal in this regard at its meeting on 

Wednesday.  

 

The committee also approved proposals to set up 162 MW dual-fuel power plant at Manikganj in private 

sector and renewal of the government's existing power purchase agreement with 110 MW NEPC power 

plant in Haripur of Narayanganj.  

 

Some other proposals also received the nod of the committee from its meeting with Finance Minister 

AMA Muhith in the chair, reports UNB.  

 

 

  

Indian firm Power Trading Corporation of India (PTC India) has been supplying 250 MW of electricity 

from Indian open market to Bangladesh since February 2016 under an existing contract originally signed 

in November 2013.  

 

On the expiry of that contract in July 2016, it was extended thrice - each time for six months.  

 

The last six-month extension was made in August 2017 which was expired onJanuary 31this year.  

 

After the expiry, the PTC India placed its offer to PDB for another extension.  

 

On completion of negotiation between the two sides, the tariff of electricity was fixed at US Cents 

0.0764 per kilowatt hour (equivalent to Tk 5.98), down from earlier rate of US Cents 0.774 (equivalent to 

Tk 6.06).  

 

They said that under the existing understanding between Dhaka and New Delhi, the import of electricity 

from Indian open market will be short time basis of maximum six months.  
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Bangladesh has been importing about 650 MW of electricity of which 250 MW under the government-

to-government agreement on a long term basis, 250 MW from Indian open market, mostly by private 

producers.  

 

This 500 MW is coming from West Bengal through Bheramara Grid Substation while the remaining 160 

MW is being imported from Tripura through grid substation at Comilla.  

 

The Cabinet Committee gave approval to a proposal of the Consortium of Chanzhou Hu Tang Coal Power 

Co. Ltd, China and Icon Enterprise Ltd, Bangladesh and Chase Power Ltd, Bangladesh to set up a 162 MW 

dual-fuel power plant in Singair of Manikganj.  

 

It was learnt former cricket captain and ruling party lawmaker Naimur Rahman represents the 

consortium, which would sell electricity to the government at Tk 8.2368 per unit (each kilowatt hour) for 

net 15 years.  

 

The NEPC Consortium's 110 MW barge mounted power plant received approval for two years extension 

of its contract with state-owned Power Development Board (PDB) under which it will sell each unit of 

electricity at Tk 15.44.  

 

The committee gave approval to LGED's tender proposal to award contract to Navana to construct a 600 

meter bridge on Kaliganga river at Tk 1.15 billion, and Roads and Highway Division's tender proposal to 

upgrade a local highway from Comilla Tomson Bridge to Noakhali Begumganj at Tk 1.93 billion. Some 

other contractors won the contracts.  

 

The National Housing Authority's proposal to increase the construction cost of 130 housing flats at 

Lalmatia to Tk 41.47 from original cost of Tk 327 million got approval. 

https://thefinancialexpress.com.bd/trade/cabinet-body-approves-extension-of-250-mw-power-import-

from-india-1521036787 

  

https://thefinancialexpress.com.bd/trade/cabinet-body-approves-extension-of-250-mw-power-import-from-india-1521036787
https://thefinancialexpress.com.bd/trade/cabinet-body-approves-extension-of-250-mw-power-import-from-india-1521036787
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Business 
 

সরোদর আমােনতর ৫০ শতাাংশ রবসরোদর বযাাংনে রাখার প্রস্তাব 

দবনরাদধতায় রাষ্ট্রায়ি বযাাংনের এমদিরা 

রদনশর রবসরোদর বযাাংেগুনলায় চলনছ েগদ টাোর তীব্র সাংেট। আমােত সাংগ্রনের জেয গ্রােেনদর বাদে বাদে ছুটনছে বযাাংে েমথেতথ ারা। তার পরও 

ঋে দবতরনের মনতা পর্থাপ্ত আমােত ো রপনয় অনেে বযাাংনেরই দবদেনয়াগ েুনল রগনছ। এর দবরূপ প্রিাব পেনত শুরু েনরনছ রদনশর বযবসা-বাদেনজয। 

েগদ তারনলযর সাংেট োটানত সরোদর আমােনতর রজাগাে বাোনত চায় রবসরোদর বযাাংেগুনলা। সরোদর প্রদতষ্ঠােগুনলার আমােনতর সনবথাচ্চ ২৫ 

শতাাংশ রবসরোদর বযাাংনে জমা রাখার দবধাে র্ােনলও তা ৫০ শতাাংনশ উন্নীত েরার প্রস্তাব েরনছ তারা। 

 

জাো রগনছ, অর্থ মন্ত্রোলয় ও বাাংলানদশ বযাাংনের োনছ এরই মনধয এ বযাপানর রমৌদখে দাদব জাদেনয়নছ রবসরোদর বযাাংে উনদযাক্তানদর সাংগঠে 

বাাংলানদশ অযানসাদসনয়শে অব বযাাংেস (দবএদব) ও শীেথ বযবিাপেনদর সাংগঠে অযানসাদসনয়শে অব বযাাংোসথ বাাংলানদশ (এদবদব)। দবেয়টি দেনয় গিেথরসে 

সরোনরর েীদতদেধথারেী মেরল আনলাচোও শুরু েনয়নছ। এখে দলদখত আনবদে জাোনোর প্রস্তুদত দেনে এদবদব। 

 

দবদযমাে েীদতমালায় সরোদর আমােনতর ৭৫ শতাাংশই রাখনত েয় রাষ্ট্রায়ি বযাাংেগুনলায়। এ েীদতমালা সাংনশাধনের তীব্র দবনরাদধতা েরনছ রাষ্ট্রায়ি 

বযাাংেগুনলা। তারা বলনছ, রবসরোদর বযাাংেগুনলায় বে ধরনের সাংেট চলনছ। এ অবিায় রসখানে সরোদর প্রদতষ্ঠাে ও তেদবনলর টাো ঢালনল মুেূনতথ র 

মনধযই তা রশে েনয় র্ানব। ফনল দেবথাচেী বছনর রানষ্ট্রর দবদিন্ন প্রদতষ্ঠানের বযয় আটনে র্ানব। এনত সরোদর দবদিন্ন সাংিার মনধয সমন্বয়েীেতাও বতদর 

েনত পানর। 

 

বাাংলানদশ বযাাংনের তর্যমনত, বতথ মানে রদনশর বযাাংদোং খানত রমাট আমােনতর পদরমাে প্রায় ১০ লাখ রোটি টাো। এর মনধয ২ লাখ রোটি টাো সরোদর 

আমােত। বাদে ৮ লাখ রোটি টাোই রবসরোদর আমােত। অর্থ মন্ত্রোলনয়র েীদতমালা অেুর্ায়ী, সরোদর আমােনতর ৭৫ শতাাংশ তর্া রদে লাখ রোটি 

টাো রাষ্ট্রায়ি বযাাংেগুনলায় জমা র্াোর ের্া। বাদে ৫০ োজার রোটি টাো জমা র্াোর ের্া রদনশর ৪০টি রবসরোদর বযাাংনে। তনব ঠিে েী পদরমাে 

সরোদর আমােত রাষ্ট্রায়ি বযাাংেগুনলায় জমা আনছ, রস সম্পদেথ ত পূেথাে পদরসাংখযাে রেই বাাংলানদশ বযাাংনের োনছ। 

 

রাষ্ট্রায়ি বযাাংনে সরোদর প্রদতষ্ঠানের ৭৫ শতাাংশ আমােত রাখার এ দেয়মনে পক্ষপাতমূলে দেনসনব রদখনছে এদবদব রচয়ারমযাে ও ঢাো বযাাংনের 

বযবিাপো পদরচালে (এমদি) বসয়দ মােবুবুর রেমাে। দতদে বনলে, রদনশর অর্থেীদতর ৭০ শতাাংশ রবসরোদর বযাাংে দেয়ন্ত্রে েনর। অর্চ সরোদর 

আমােনতর সনবথাচ্চ ২৫ শতাাংশ রবসরোদর বযাাংেগুনলায় রাখা েনে। এটা অন্তত ৫০ শতাাংশ েরা দরোর। দেন্তু সাম্প্রদতে সমনয় সরোদর প্রদতষ্ঠােগুনলা 

রবসরোদর বযাাংে রর্নে আমােত তুনল দেনে। ফনল আমােনতর সাংেট আনরা রবদশ তীব্র েনে। 
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দতদে বনলে, দবদযমাে পদরদিদতনত রবসরোদর বযাাংেগুনলায় সরোদর আমােত বাোনোর রোনো দবেল্প রেই। গিেথনরর োনছ আমরা সেনর্াদগতা 

রচনয়দছ। দতদে দবেয়টি রদখনবে বনল আশ্বস্ত েনরনছে। এ বযাপানর এদবদবর পক্ষ রর্নে বাাংলানদশ বযাাংনের োনছ দলদখত আনবদে জাোনো েনব। 

 

তনব রাষ্ট্রায়ি রসাোলী বযাাংনের বযবিাপো পদরচালে (এমদি) রমা. ওবানয়দ উোহ্ আল্ মাসুদ মনে েনরে, তারলয সাংেনট রবসরোদর বযাাংেগুনলা 

মরুিূদম েনয় রগনছ। রসখানে টাো ঢালনলই বাষ্প েনয় র্ানব। 

 

দতদে বনলে, দবদযমাে েীদতমালা লঙ্ঘে েনর জলবায় ুপদরবতথ ে ট্রাস্ট ফানন্ডর প্রায় ৫০০ রোটি টাো ফারমাসথ বযাাংনে রাখা েনয়দছল। এখে রস টাো 

পদরনশাধ েরনত পারনছ ো বযাাংেটি। এনত তেদবলটির বযয় আটনে রগনছ। েীদতমালা অেুর্ায়ী, রাষ্ট্রায়ি বযাাংেগুনলায় সরোদর প্রদতষ্ঠােগুনলার ৭৫ 

শতাাংশ আমােত জমা র্াোর ের্া। দেন্তু দেসাব েরনল রদখা র্ানব, এরই মনধয সরোদর প্রদতষ্ঠানের আমােনতর ৫০ শতাাংনশর রবদশ রবসরোদর বযাাংনে 

চনল রগনছ। এখে েীদতমালা সাংনশাধে েরনল সরোদর আমােনতর প্রায় পুনরাটাই রবসরোদর বযাাংনের োনত চনল র্ানব। 

 

বাাংলানদশ বযাাংনের তর্য অেুর্ায়ী, রদনশর রাষ্ট্রায়ি বাদেদজযে ও দবনশোদয়ত আটটি বযাাংনের োনছ আমােত রনয়নছ প্রায় সানে ৩ লাখ রোটি টাো। 

বাদে সানে ৬ লাখ রোটি টাোর আমােত রবসরোদর ও দবনদশী বযাাংেগুনলার োনছ। এ আমােত রর্নে চলদত বছনরর ৩১ জােুয়াদর পর্থন্ত ৯ লাখ ৫০ 

োজার ৮৪৩ রোটি টাোর ঋে দবতরে েনরনছ বযাাংেগুনলা। এর মনধয ৮ লাখ ৫১ োজার ৪১৪ রোটি টাোই দবতরে েরা েনয়নছ রদনশর রবসরোদর খানত। 

গত বছনরর দিনসম্বর রশনে রদনশর বযাাংদোং খানত ঋে দবতরে েরার মনতা েগদ টাো দছল ৮৬ োজার ৬৯৭ রোটি টাো। এ টাোর দসাংেিাগই দছল 

রাষ্ট্রায়ি রসাোলী, জেতা, অগ্রেী ও রূপালী বযাাংনের োনত। 

 

সূত্রমনত, দবদায়ী বছনর আগ্রাসী দবদেনয়াগ ও েতুে বছনরর শুরুনত বাাংলানদশ বযাাংে েতৃথ ে এদি ররদশও (ঋে-আমােত অেুপাত) েমানোর দসিান্ত— এ 

দুইনয়র প্রিানব রদনশর রবসরোদর বযাাংেগুনলায় আমােত সাংগ্রনে প্রদতনর্াদগতা বতদর েনয়নছ। ফনল আমােতোরীনদর রপছনে ছুটনছে বযাাংে 

েমথেতথ ারা। রদনশর প্রায় সব রবসরোদর বযাাংেই গ্রােেনদর ৯ রর্নে ১২ শতাাংশ সুনদ আমােত রাখার প্রস্তাব দদনে। অদেয়ম-দুেীদতনত দবপর্থস্ত 

বযাাংেগুনলা এর রচনয়ও রবদশ সুদ রদয়ার প্রস্তাব েনরও আমােতোরীনদর সাো পানে ো। ফনল দদে দদে এ বযাাংেগুনলার আমােত সাংেট আনরা তীব্র 

েনে। 

 

শুধু গ্রােেই েয়, বরাং রবসরোদর বযাাংেগুনলার আমােনতর এ সাংেটনে োনজ লাগানে রাষ্ট্রায়ি রসাোলী, অগ্রেী, জেতা ও রূপালী বযাাংে। রময়াদদ 

আমােনতর জেয ১০ শতাাংনশর রবদশ সুদ প্রস্তাব েরনছ এ বযাাংেগুনলা। এর রচনয় রবদশ সুদ রদয়ার প্রস্তাব েরনলও সমসযাগ্রস্ত বযাাংেগুনলানে আমােত 

দদনত রাদজ েনে ো রসাোলী বযাাংে। বযাাংেটি রর্নে আমােত রেয়ার জেয দিে েরনছ রবসরোদর খানতর সুপ্রদতদষ্ঠত বযাাংেগুনলাও। তারলয সাংেট 

োটানত রাষ্ট্রায়ি প্রধাে চারটি বযাাংে রর্নে রবসরোদর বযাাংেগুনলা এরই মনধয ৩০ োজার রোটি টাোর রবদশ রময়াদদ আমােত দেনয়নছ। 
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এদবদবর সানবে রচয়ারমযাে ও দমউচুয়াল ট্রাস্ট বযাাংনের এমদি আদেস এ খাে বনলে, রসাোলী বযাাংে আমানদর োনছ আমােনতর জেয ১০ শতাাংশ সুদ 

দাদব েরনছ। িাবল দিদজট সুদোনর আমােত দেনয় বযাাংে েত শতাাংশ সুনদ ঋে রদনব? বাধয েনয়ই আমরা সরোদর প্রদতষ্ঠানের আমােত বাোনোর দাদব 

জাোদে। 

 

তনব প্রর্ম প্রজনের এোদধে বযাাংনের এমদি সরোদর আমােনতর দবদযমাে েীদতমালা সাংনশাধনের দবপনক্ষ। দেন্তু সামদগ্রে পদরদিদতর োরনে প্রোনশয 

দবেয়টির দবনরাদধতা েরনত পারনছে ো তারা। তারা বলনছে, েীদতমালাটি সাংনশাধে েরা েনল রাজনেদতেিানব প্রিাবশালী পদরচালেনদর বযাাংনে সরোদর 

আমােনতর বে অাংশ চনল র্ানব। এনত পুনরা বযাাংদোং খানত এর রেদতবাচে প্রিাব পেনব। 

 

অর্থ মন্ত্রোলনয়র আদর্থে প্রদতষ্ঠাে দবিানগর সদচব রমা. ইউেুসুর রেমাে বদেে বাতথ ানে বনলে, বতথ মাে েীদতমালা অেুর্ায়ী সরোদর প্রদতষ্ঠােগুনলার 

আমােনতর সনবথাচ্চ ২৫ শতাাংশ রবসরোদর বযাাংনে জমা রাখার সুনর্াগ আনছ। দেন্তু বাস্তদবে পনক্ষ এটি অনেে রক্ষনত্র রমনে চলা সম্ভব েয় ো। সরোদর 

বযাাংনের তুলোয় রবসরোদর বযাাংনে আমােত রাখনল রবদশ মুোফা পাওয়া র্ায়। দেসাব েরনল রদখা র্ানব, সরোদর প্রদতষ্ঠােগুনলার আমােনতর ২৫ 

শতাাংনশর রবদশ রবসরোদর বযাাংেগুনলায় জমা আনছ। 

 

দতদে বনলে, রবসরোদর বযাাংেগুনলায় সরোদর আমােত বৃদির দাদবটি দবদিন্ন মাধযনম শুনেদছ। তনব এখনো রোনো দলদখত আনবদে আমরা পাইদে। 

আনবদে রপনল রসটি সরোর দবনবচো েনর রদখনব। 

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

15/151274/%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF-

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

%E0%A7%AB%E0%A7%A6-%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B6-

%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF-

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

%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B0-

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

/ 

 
 


