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Capital Market 
Weekly sector-wise analysis 

Major sectors see positive return 

Major sectors see positive return 13 close higher, six face mild corrections 

Majors sectors witnessed a positive return this week as investors renewed their appetite for sector-wise 

stocks. 

Of the 19 sectors listed with the prime bourse, excluding corporate bonds, debenture and treasury 

bonds, the market capitalisation of 13 sectors ended higher, while six sectors saw mild correction, 

according to weekly analysis of the Dhaka Stock Exchange (DSE) and LankaBangla Securities. 

 

Among the major sectors, textile sector posted the highest return of 4.52 per cent, followed by ceramic 

sector (3.82 per cent), engineering sector (2.73 per cent), banking sector (1.84 per cent) and 

telecommunications sector (1.0 per cent). 

 

Out of 49 issues in the textile sector, 46 issues saw price appreciation, with 14 issues gained more than 

10 per cent each. 

 

Dacca Dyeing and Metro Spinning posted the highest gain of 20 per cent each, followed by Alltex 

Industries (18 per cent), Mithun Knitting (17 per cent), Tung Hai Knitting (15 per cent), Delta Spinners 

(13 per cent), Muzaffar Hossain Spinning Mills (11 per cent), HR Textile (11 per cent) and Al-Haj Textile 

(11 per cent). Tallu Spinning, Saiham Textile, Dragon Sweater and Dulamia Cotton gained 10 per cent 

each. 

 

In the ceramic sector, all five companies closed higher. 

 

Fu-Wang Ceramic posted the highest gain of 12.60 per cent, followed by Monno Ceramic Industries (10 

per cent), RAK Ceramic (2.50 per cent), Standard Ceramic (1.50 per cent) and Shinepukur Ceramic (0.50 

per cent). 

 

In the engineering sector, 34 issues, out of 36, closed higher. 

 

Anwar Galvanizing was the biggest gainer (20.20 per cent), followed by Yeakin Polymer (16.50 per cent), 

Western Marine Shipyard (10.90 per cent), Monno Jute Stafflers (9.80 per cent), Eastern Cables (8.90 

per cent), National Polymer (8.50 per cent) and Olympic Accessories (8.40 per cent). 
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The heavyweight banking sector gained 1.84 per cent as prices of 26 banks, out of 30 listed banks, ended 

higher. 

 

Uttara Bank posted the highest gain (11.30 per cent), followed by Brac Bank (5.50 per cent), ONE Bank 

(5.10 per cent), Trust Bank (4.50 per cent), Mercantile Bank (4.30 per cent), AB Bank (4.40 per cent) and 

Jamuna Bank (4.0 per cent). 

 

The telecom sector, which comprises two issues, also saw 1.0 per cent gain as Grameephone advanced 

more than 1.0 per cent and Bangladesh Submarine Cable Company (BSCCL) gained 6.0 per cent. 

 

On the other hand, food and allied, jute, non-banking financial institutions, pharmaceuticals, insurance 

and fuel and power sectors faced mild correction. 

https://thefinancialexpress.com.bd/stock/bangladesh/major-sectors-see-positive-return-1518861964 

ঝ ুঁ কিকিকিি মূলধন পর্যাপ্ততা কিকধমালার খসড়া প্রিাশ 

মার্চয ন্ট ি্াাংর্ির ৩৫ কিাটি আর করািার্রর ১৫ কিাটি টািা করগুর্লটকর মূলধর্নর আিশ্িতা 

প ুঁকিিািার্র িার্যক্রম পকরচালনািারী সি ধরর্নর ইন্টারকমকিয়াকর প্রকতষ্ঠার্নর িন্ নূ্নতম মূলধন সাংরক্ষর্ের িাধ্িাধিতা আনার উর্্্াগ কনর্য়র্ে 

িাাংলার্্শ কসকিউকরটিি অ্্ান্ড এক্সর্চঞ্জ িকমশন (কিএসইকস)। এিন্ ঝ ুঁ কিকিকিি মূলধন পর্যাপ্ততা কিকধমালার খসড়া প্রেয়ন িরা হর্য়র্ে। খসড়ায় পূেযাঙ্গ 

মার্চয ন্ট ি্াাংকিাং িার্যক্রম পকরচালনার সর্ঙ্গ সাংকিষ্ট প্রকতষ্ঠানগুর্লার িন্ নূ্নতম ৩৫ কিাটি টািার করগুর্লটকর মূলধন সাংরক্ষে িাধ্তামূলি িরা হর্য়র্ে। 

আর পূেযাঙ্গ করািার্রি কসিা ক্র্ত হর্ল কসকিউকরটিি হাউিগুর্লার্িও নূ্নতম ১৫ কিাটি টািার করগুর্লটকর মূলধন সাংরক্ষে িরর্ত হর্ি। সম্প্ 

ি্িস্থাপি, তহকিল ি্িস্থাপি, কক্রকিট করটিাং কিাম্পাকন, ট্রাকি, িািকিয়ানসহ িািার সাংকিষ্ট অ্ন্ান্ প্রকতষ্ঠানর্িও এ কিকধমালার আওতায় নূ্নতম 

মূলধন সাংরক্ষে িরর্ত হর্ি। 

 

িাাংলার্্শ কসকিউকরটিি অ্্ান্ড এক্সর্চঞ্জ িকমশন (ঝ ুঁ কিকিকিি মূলধন পর্যাপ্ততা) কিকধমালা-২০১৮-এর খসড়ায় িলা হর্য়র্ে, প্রর্ত্ি িি করািার ও 

কিলারর্ি নূ্নতম করগুর্লটকর মূলধন সাংরক্ষে িরর্ত হর্ি। এর মর্ধ্ সাধারে িি করাকিাংর্য়র কক্ষর্ে ৫ কিাটি, কহালর্সল কট্রকিাংর্য়র কক্ষর্ে অ্কতকরক্ত 

৩ কিাটি, মাকিয ন ঋে পকরচালনার কক্ষর্ে আর্রা ৫ কিাটি, িি কিলার িার্যক্রর্মর কক্ষর্ে আর্রা ২ কিাটি টািার করগুর্লটকর মূলধন সাংরক্ষে িরর্ত হর্ি। 

সাকিযিিার্ি পূেযাঙ্গ িার্যক্রম পকরচালনািারী কসকিউকরটিি হাউির্ি নূ্নতম ১৫ কিাটি টািার মূলধন সাংরক্ষে িরর্ত হর্ি। 

 

পূেযাঙ্গ মার্চয ন্ট ি্াাংকিাং িার্যক্রম পকরচালনা িরর্ত হর্ল নূ্নতম ৩৫ কিাটি টািার করগুর্লটকর মূলধন সাংরক্ষে িরর্ত হর্ি। শুধ  ইস ্ ি্িস্থাপনার কক্ষর্ে ৫ 

কিাটি, অ্ির্লখর্নর কক্ষর্ে ১৫ কিাটি, কপাটয র্ াকলও ি্িস্থাপনার কক্ষর্ে ১৫ কিাটি ও তহকিল ি্িস্থাপনার কক্ষর্ে ৫ কিাটি টািার করগুর্লটকর মূলধন 

থাির্ত হর্ি। 

https://thefinancialexpress.com.bd/stock/bangladesh/major-sectors-see-positive-return-1518861964
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সম্প্ ি্িস্থাপির্্র কক্ষর্ে তার্্র িার্যক্রর্মর কিকির্ত নূ্নতম মূলধন সাংরক্ষে িরর্ত হর্ি। এর মর্ধ্ কমউচ য়াল  ান্ড ি্িস্থাপনার িন্ প্রারকিি 

পকরর্শাকধত মূলধর্নর অ্কতকরক্ত ৫ কিাটি কিাংিা ১০ কিাটি টািার মর্ধ্ কর্টি িড়, কস পকরমাে করগুর্লটকর মূলধন সাংরক্ষে িরর্ত হর্ি। প্রাকতষ্ঠাকনি 

কপাটয র্ াকলও ি্িস্থাপনার িন্ আর্রা অ্কতকরক্ত ২ কিাটি টািার মূলধন সাংরক্ষে িরর্ত হর্ি। অ্ন্ক্র্ি কর্ কিার্না  ার্ন্ডর উর্্্াক্তা হর্ত চাইর্ল 

কনর্ির সািকিপশর্নর সমপকরমাে অ্থয করগুর্লটকর মূলধন কহর্সর্িও সাংরক্ষে িরর্ত হর্ি সম্প্ ি্িস্থাপনা কিাম্পাকনগুর্লার্ি। 

 

কিিল্প কিকনর্য়াগ কিকধমালার আওতাধীন তহকিল ি্িস্থাপির্্র কক্ষর্ে কিিল্প কিকনর্য়াগ তহকিল ি্িস্থাপনার িন্ প্রারকিি পকরর্শাকধত মূলধর্নর িাইর্র 

আর্রা ২ কিাটি টািার মূলধন থাির্ত হর্ি। আর উর্্্াক্তা ও তহকিল ি্িস্থাপনার কক্ষর্ে নূ্নতম মূলধন সাংরক্ষর্ের কিষর্য় খসড়ায় িলা হর্য়র্ে, 

উর্্্াক্তা ও তহকিল ি্িস্থাপি কহর্সর্ি সািকিপশর্নর িন্ আইর্ন কর্ নূ্নতম সীমা কনধযাকরত রর্য়র্ে, তার সমপকরমাে অ্কতকরক্ত মূলধন কহর্সর্ি সাংরক্ষে 

িরর্ত হর্ি। 

 

কক্রকিট করটিাং কিাম্পাকনর কক্ষর্ে প্রারকিি মূলধর্নর সর্ঙ্গ আর্রা ৫ কিাটি টািা কর্াগ ির্র নূ্নতম করগুর্লটকর মূলধন কহসাি িরর্ত হর্ি। আর ট্রাকি, 

কসকিউকরটিি িািকিয়ান ও িািকিয়ার্নর কক্ষর্ে প্রারকিি পকরর্শাকধত মূলধর্নর ১৫০ শতাাংশ অ্থয করগুর্লটকর মূলধন কহর্সর্ি সাংরক্ষে িরর্ত হর্ি। 

 

এর িাইর্র প ুঁকিিািার সাংকিষ্ট অ্ন্ কর্ কিার্না কনিকিত প্রকতষ্ঠার্নর নূ্নতম করগুর্লটকর মূলধন কিএসইকস কনধযারে ির্র ক্র্ি ির্ল খসড়ায় উর্েখ িরা 

হর্য়র্ে। 

 

ঝ ুঁ কিকিকিি মূলধন পর্যাপ্ততা িাঠার্মার আওতায় সি ইন্টারকমকিয়াকরর্ি এিটি কনক য্ ষ্ট পকরমাে নগ্ অ্থয সাংরক্ষে িরর্ত হর্ি। এর মর্ধ্ প্রকতষ্ঠানগুর্লার 

কমাট ্ার্য়র ৮ শতাাংশ অ্থয অ্থিা িি করািার ও কিলারর্্র ৪ কিাটি, মার্চয ন্ট ি্াাংিার ও কপাটয র্ াকলও ি্িস্থাপির্্র ৫ কিাটি, সম্প্ ি্িস্থাপি ও 

তহকিল ি্িস্থাপির্্র ২ কিাটি এিাং কক্রকিট করটিাং কিাম্পাকনগুর্লার িন্ ১ কিাটি টািা, কর্টি কিকশ হর্ি কস পকরমাে নগ্ মূলধন সাংরক্ষে িরর্ত হর্ি। 

 

নূ্নতম করগুর্লটকর মূলধন ও নগ্ মূলধর্নর িাইর্র ইন্টারকমকিয়াকরগুর্লার্ি ি্াপি কিসর্লািার্রর আওতায় আনারও প্রস্তাি িরা হর্য়র্ে খসড়া 

কিকধমালায়। প্রর্ত্ি মাস কিাংিা প্রাকিি কশষ হওয়ার ১৫ ক্র্নর মর্ধ্ িকমশর্নর িার্ে প্রকতর্ি্ন িমা ক্র্ত হর্ি প্রকতষ্ঠানগুর্লার্ি। প্রকতর্ি্র্ন 

সমকিত আয়, ি্াাংি ঋে, অ্কিম, ঋে স কিধা, কমাট মূলধন, মূলধন পর্যাপ্ততা অ্ন পাত ও নগ্ মূলধর্নর তথ্ থাির্ত হর্ি। 

 

পর্যাপ্ত মূলধন কনকিত িরার কিষর্য় িকমশন কিাংিা িি এক্সর্চর্ঞ্জর পক্ষ কথর্ি কলকখত আিার্র প্রকতষ্ঠানগুর্লার্ি সতিয  িরা হর্ি ির্ল খসড়ায় উর্েখ 

িরা হর্য়র্ে। তাোড়া এ কিষর্য় িকমশন কর্ কিার্না ধরর্নর িাধ্িাধিতা আর্রাপ িরর্ত পারর্ি। এক্র্ি কনধযাকরত নূ্নতম মূলধন পর্যাপ্ততা কনকিত 

িরর্ত না পারর্ল কিার্না ইন্টারকমকিয়াকর তার কশয়ারর্হাল্ডারর্্র নগ্ লি্াাংশ ক্র্ত পারর্ি না। 

 



NRBCBSL Daily News Recap 
 

মূলধন পর্যাপ্ততা সাংক্রাি ধারা সাংর্র্ািন ও প্রকতস্থাপর্নর িন্ িাাংলার্্শ কসকিউকরটিি অ্্ান্ড এক্সর্চঞ্জ িকমশন রুলস ১৯৮৭-এর ১৫ ধারা এিাং 

কসকিউকরটিি ও এক্সর্চঞ্জ িকমশন (মার্চয ন্ট ি্াাংিার ও কপাটয র্ াকলও ম্ার্নিার) কিকধমালা ১৯৯৬-এর উপ-কিকধ (২) সাংর্শাধন িরর্ি কিএসইকস। সর্িযাপকর 

প্রস্তাকিত ঝ ুঁ কিকিকিি মূলধন পর্যাপ্ততা কিকধমালা-২০১৮-এর কর্ কিার্না ধারা লঙ্ঘন শাকস্তর্র্াগ্ কহর্সর্ি কির্িকচত হর্ি। 

 

প্রসঙ্গত, িাাংলার্্র্শর প ুঁকিিািারর্ি শকক্তশালী িরর্ত ১৯৯৭ সাল কথর্িই উন্নয়ন সহর্র্াগী একশয়ান কির্িলপর্মন্ট ি্াাংি (একিকি) আকথযি ও িাকরগকর 

সহায়তা প্র্ান ির্র আসর্ে। এর মর্ধ্ ি্াকপটাল মার্িয ট কির্িলপর্মন্ট কপ্রািাম (কসএমকিকপ) শীষযি প্রির্ল্পর আওতায় কতন ধার্প ৫ হািার ১৫০ কিাটি 

টািার আকথযি ও িাকরগকর সহায়তা ির্রর্ে সাংস্থাটি। সিযর্শষ কসএমকিকপ-৩ প্রির্ল্পর আওতায় একিকি ২ হািার কিাটি টািা অ্থযায়র্নর কিপরীর্ত ২৬টি শতয  

পূরর্ের লক্ষ্মাো কনধযারে ির্র ক্য় কিএসইকসর্ি। আর এ ২৬টি শর্তয র মর্ধ্ প ুঁকিিািার্রর ইন্টারকমকিয়াকরর্্র িন্ ঝ ুঁ কিকিকিি মূলধন পর্যাপ্ততা 

সাংক্রাি কিকধমালা প্রেয়ন িরা অ্ন্তম। 

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

18/148476/%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BF%

E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-

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

%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A

4%E0%A6%A4%E0%A6%BE-

%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE

%E0%A6%B0-%E0%A6%96%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%BE-

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6/ 

এিক্র্নই কিকক্র হর্য় কগল শািা  ািয  ইনিাম  ার্ন্ডর সি ইউকনট 

প্রথম ক্র্নই শািা  ািয  ইনিাম ইউকনট  ার্ন্ডর সািকিপশন কশষ হর্য় কগর্ে। কির্ময়াক্ এ কমউচ য়াল  ার্ন্ডর উর্্্াক্তা ও সম্প্ ি্িস্থাপি নত ন 

প্রির্ের সম্প্ ি্িস্থাপনা প্রকতষ্ঠান শািা অ্্ার্সট ম্ার্নির্মন্ট কলকমর্টি। 

 

িানা কগর্ে, ১৪ ক ব্রুয়াকর কথর্ি কিকনর্য়াগিারীর্্র িাে কথর্ি চাুঁ ্ািহে শুরুর ক াষো ক্য় সম্প্ ি্িস্থাপি। প্রথম ক্র্নই কিকনর্য়াগিারীরা তার্্র 

িন্ িরাদ্দিৃত ১৮ কিাটি টািার ইউকনট কির্ন কনন। ক্র্শর প্রথম সাকরর কিকনর্য়াগ প্রকতষ্ঠানগুর্লাই কক্রতার তাকলিায় প্রাধান্ কিস্তার ির্র। 

 

উর্েখ্, সম্প্রকত শািা  ািয  ইনিাম ইউকনট  ার্ন্ডর প্রসর্পক্টাস অ্ন র্মা্ন ির্র প ুঁকিিািার কনয়ন্ত্রি সাংস্থা িাাংলার্্শ কসকিউকরটিি অ্্ান্ড এক্সর্চঞ্জ 

িকমশন (কিএসইকস) িানায়, এর প্রাথকমি লক্ষ্মাো ২০ কিাটি টািা। এর মর্ধ্ উর্্্াক্তার অ্াংশ ২ কিাটি টািা। িাকি ১৮ কিাটি টািা ১০ টািা অ্কিকহত 

মূর্ল্র ইউকনট কির্চ কিকনর্য়াগিারীর্্র িাে কথর্ি সাংিহ িরর্ত পারর্ি এর ট্রাকি িকমটি। এ  ার্ন্ডর ট্রাকি কহর্সর্ি িাি িরর্ে িাাংলার্্শ কিনার্রল 

ইন্স্ ্র্রন্স্ কিাম্পাকন কলকমর্টি (কিকিআইকস)। িািকিয়ার্নর ্াকয়ত্ব পালন িরর্ি র্াি ি্াাংি কলকমর্টি। 

 

কিকনর্য়াগিারীর্্র সাড়া প্রসর্ঙ্গ শািা অ্্ার্সট ম্ার্নির্মন্ট কলকমর্টর্ির প্রধান কনিযাহী িমযিতয া কমাহাম্ম্ এমরান হাসান ির্লন, তার্্র এ আস্থা ও 

কিশ্বার্সর মূল্ ক্য়ার িন্ আমরা সর্িযাচ্চ কপশা্াকরত্ব ও ্ক্ষতা প্র্শযর্নর কচষ্টা ির্র র্াি। ঝ ুঁ কি কনয়ন্ত্রর্ে করর্খ কিকনর্য়াগিারীর্্র সর্িযাচ্চ ম না া এর্ন 
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ক্য়ার িন্ আমরা দৃঢ়প্রকতজ্ঞ। পাশাপাকশ কিকনর্য়াগিারীরা র্ার্ত খ ি সহর্িই এ  ার্ন্ডর ইউকনট কিনার্িচা িরর্ত পার্রন, এিন্ তহকির্ল র্র্থষ্ট 

তারল্ও কনকিত িরি আমরা। 

 

তহকিল পকরচালনা কিৌশল সম্পর্িয  কতকন ির্লন, আমরা র্থার্থ গর্িষো ির্র কমৌলকিকিসম্পন্ন কিাম্পাকনগুর্লায় কিকনর্য়াগ িরি। এ  ান্ড কিার্না 

প্রাইর্িট ইকুইটির্ত কিকনর্য়াগ িরর্ি না। 

 

কিকনর্য়াগিারীর্্র এিিন প্রকতকনকধ িকেি িাতয ার্ি ির্লন, শািা অ্্ার্সট ম্ার্নির্মন্ট নত ন প্রকতষ্ঠান। তার পরও আমরা তার্্র  ার্ন্ড কিকনর্য়াগ 

ির্রকে। িারে তার্্র ম্ার্নির্মন্ট ও করসাচয  টির্মর ওপর আমার্্র আস্থা আর্ে। তার্্র কসইও এর আর্গ ক্র্শর কমউচ য়াল  ান্ড ইন্ডাকির্ত ইল্ড 

চ্াকম্পয়ন এ.টি ি্াকপটাল অ্্ার্সট ম্ার্নির্মর্ন্টর কনিযাহী প্রধান কহর্সর্ি িাি ির্রর্েন। আশা িরকে, নত ন  ার্ন্ডও তার পূিয অ্কিজ্ঞতার প্রকত লন 

 টর্ি। 

 

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

18/148473/%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%87-

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

%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%B2-

%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE-

%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F-

%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE-

%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%B8%E0%A6%AC-%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%9F/ 
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কিএসইর কিৌশলগত মাকলিানা কনর্য় টিআইকির উর্েগ 
ঢািা িি এক্সর্চর্ঞ্জর কিৌশলগত মাকলিানার অ্াংশী্ার িাোইর্য় সিযকনম্ন ্র্াতা িতৃয ি অ্বিধ হস্তর্ক্ষর্পর কিষর্য় উর্েগ িাকনর্য়র্ে ট্রান্স্পার্রকন্স্ 

ইন্টারন্াশনাল িাাংলার্্শ (টিআইকি)। কিৌশলগত মাকলিানা িাোই ও চূড়াি িরার কক্ষর্ে স্বচ্ছতা ও িিািক্কহতা কনকির্তর আহ্বান িাকনর্য়র্ে সাংস্থাটি। 

গতিাল গেমাধ্র্ম পাঠার্না এি সাংিা্ কিজ্ঞকপ্তর্ত কিএসইর কিৌশলগত মাকলিানার কিষর্য় টিআইকির কনিযাহী পকরচালি ি. ই র্তখারুজ্জামান কিিৃকত 

ক্র্য়র্েন। 

 

সাংিা্ কিজ্ঞকপ্তর্ত িলা হর্য়র্ে, কিকিন্ন গেমাধ্র্ম প্রিাকশত সাংিা্ অ্ন সার্র কিএসইর কিৌশলগত মাকলিানার কির্্শী অ্াংশী্ার িাোই প্রকক্রয়ায় 

অ্াংশিহেিারী িারতীয় প্রকতষ্ঠান িতৃয ি অ্বিধ প্রিাি কিস্তার ও এর পকরর্প্রকক্ষর্ত কনয়ন্ত্রি সাংস্থা িাাংলার্্শ কসকিউকরটিি অ্্ান্ড এক্সর্চঞ্জ িকমশন 

(কিএসইকস) িতৃয ি কিএসইর ওপর অ্বনকতি হস্তর্ক্ষপ ও চাপ সৃকষ্টর প্রর্চষ্টার তীর কনন্দা িানার্চ্ছ টিআইকি। 

 

কিিৃকতর্ত টিআইকির কনিযাহী পকরচালি ি. ই র্তখারুজ্জামান ির্লন, ‘কশয়ারিািার্রর উন্নয়র্ন গৃহীত পকরিল্পনা িাস্তিায়র্নর িন্ কিএসইর সক্ষমতা 

িাড়ার্ত আধ কনি প্রর্ কক্ত, িাকরগকর ্ক্ষতা ও উত্িষয অ্িয র্নর িন্ অ্কিজ্ঞ ও ্ক্ষ কিৌশলগত কির্্শী অ্াংশী্ার িাোই প্রকক্রয়ায় কিএসইকসর অ্বনকতি 

প্রিাি কিস্তার্রর প্রর্চষ্টা দুঃখিনি ও অ্নািাকিত।’ 

 

ি. ই র্তখারুজ্জামান আর্রা ির্লন, ‘্রপ্রস্তাি মূল্ায়র্ন প্রায় অ্র্ধযি ্র্র কপকের্য় থািা প্রকতষ্ঠার্নর পর্ক্ষ এ ধরর্নর ত্কির ও চাপ প্রর্য়াগ িরার  টনা 

নকিরকিহীন ও আইনকিরুদ্ধ। ২০১০ সার্লর কশয়ারিািার ধর্সর পকরর্প্রকক্ষর্ত গঠিত ত্ি িকমটির স পাকরর্শর কিকির্ত িি এক্সর্চর্ঞ্জর 

কিকমউচ য়ালাইর্িশর্নর উর্্্াগ কনয়া হয়। এর ধারািাকহিতায় কিৌশলগত মাকলিানার কির্্শী অ্াংশী্ার িাোই প্রকক্রয়ায় ্রপ্রস্তার্ির কনয়ম অ্ন সার্র 

স্বচ্ছতা ও শুদ্ধতার কিকির্ত কনিযাকচত সর্িযাচ্চ ্র্াতা, সির্চর্য় কর্াগ্ ও স খ্াকতসম্পন্ন প্রকতষ্ঠার্নর িার্ে কশয়ার কিকক্র িরাই স্বািাকিি, প্রথাগত ও 

আইনকসদ্ধ।’ 

 

এর্ক্ষর্ে সর্িযাচ্চ ্র্াতার্ি িাোই না ির্র উপর্ ক্ত িারে োড়াই কেতীয় ্র্াতার্ি িাোই িরা হর্ল তা হর্ি আইর্নর ি্ত্য়, র্া প র্রা প্রকক্রয়ার্ি 

িাতীয় ও আিিয াকতিিার্ি প্রশ্নকিদ্ধ িরর্ি। আইন অ্ন র্ায়ী কিএসইর িন্ িল্ােির ও লািিনি হর্ি এমন সর্িযাচ্চ ্রপ্রস্তািিারী, কর্াগ্ ও স্বনামধন্ 

কিৌশলগত অ্াংশী্ার কনিযাচর্ন কিএসইর্ি আইন অ্ন র্ায়ী চলর্ত ক্য়ার পকরর্িশ সৃকষ্টর কক্ষর্ে সরিার্ররও সর্চষ্ট হওয়া উকচত ির্ল মর্ন িরর্ে 

টিআইকি। 

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

17/148361/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A6%97%E0%A6%A4-

%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE-

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

%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0-

%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%97/ 

http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-17/148361/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A6%97%E0%A6%A4-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%97/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-17/148361/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A6%97%E0%A6%A4-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%97/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-17/148361/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A6%97%E0%A6%A4-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%97/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-17/148361/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A6%97%E0%A6%A4-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%97/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-17/148361/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A6%97%E0%A6%A4-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%97/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-17/148361/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A6%97%E0%A6%A4-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%97/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-17/148361/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A6%97%E0%A6%A4-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%97/
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 ান্ড ম্ার্নির্মর্ন্টর ি্িসায় নামর্ে কম না গ্রুপ 

 ান্ড ম্ার্নির্মর্ন্টর ি্িসায় নামর্ে ক্র্শর অ্ন্তম কশল্পগ্রুপ কম না। এ গ্রুর্পর নত ন অ্ঙ্গ প্রকতষ্ঠান কহর্সর্ি কর্াগ হল কম না অ্্ার্সট ম্ার্নির্মন্ট 

কিাম্পাকন নার্ম।  

 

সম্প্রকত প ুঁকিিািার কনয়ন্ত্রি সাংস্থা িাাংলার্্শ কসকিউকরটিি অ্্ান্ড এক্সর্চঞ্জ িকমশন (কিএসইকস) কম না অ্্ার্সট ম্ার্নির্মন্ট নার্ম নত ন প্রকতষ্ঠানটির 

অ্ন র্মা্ন ক্র্য়র্ে। 

 

সাংকিষ্ট সূর্ে এ তথ্ িানা কগর্ে। 

 

এ কিষর্য় গ্রুপটির উপর্্ষ্টা কনয়াি হািীি অ্থযসূচির্ি ির্লন, আমার্্র গ্রুর্পর ি্িসা সম্প্রসারের্র অ্াংশ কহর্সর্িই  ান্ড ম্ার্নির্মন্ট ি্িসায় নামার 

কসদ্ধাি কনওয়া হর্য়র্ে। গ্রুপটি প ুঁকিিািার্রও তার্্র ি্িসা িাড়ার্ত চায়। 

 

কিএসইকসর সূে মর্ত, কম না অ্্ার্সট ম্ার্নির্মন্টসহ এ খার্তর কিাম্পাকনর সাংখ্া এখন ৩১টি। এর মর্ধ্ ২০ কিাম্পাকন  ান্ড পকরচালনায় রর্য়র্ে। 

কসগুর্লা হল- আইকসকি অ্্ার্সট ম্ার্নির্মন্ট কিাম্পাকন, এইমস, এলআর কলািাল িাাংলার্্শ, করইস অ্্ার্সট ম্ার্নির্মন্ট, প্রাইম ক ন্ান্স্ অ্্ার্সট 

ম্ার্নির্মন্ট, কিআইকপকি অ্্ার্সট ম্ার্নির্মন্ট, আকল  অ্্ার্সট ম্ার্নির্মন্ট, একশয়ান টাইগার ি্াকপটাল পাটয নাসয অ্্ার্সট ম্ার্নির্মন্ট, অ্্ালার্য়ন্স্ 

ি্াকপটাল অ্্ার্সট ম্ার্নির্মন্ট, ইউকনিার্সযল ক ন্াকন্স্য়াল সল ্য়শন, কসএকপএম অ্্ার্সট ম্ার্নির্মন্ট, লাংিািাাংলা অ্্ার্সট ম্ার্নির্মন্ট, ি্ানগািয  

অ্্ার্সট ম্ার্নির্মন্ট, কপকননস লা অ্্ার্সট ম্ার্নির্মন্ট, ি্ার্টকিি ইকু্ইটি ম্ার্নির্মন্ট, ইমর্প্রস ি্াকপটাল, কক্রর্িন্স্ অ্্ার্সট ম্ার্নির্মন্ট, 

আইকিএলকস অ্্ার্সট ম্ার্নির্মন্ট এিাং এইচএ  অ্্ার্সট ম্ার্নির্মন্ট কিাম্পাকন কলকমর্টি। 

http://www.arthosuchak.com/archives/415031/%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E

0%A6%A1-

%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%AE

%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF/ 

 

Economy 
State Banks: Plundering made easy 

Govt recapitalising banks without any reform plan; chairmen, board members not held 

accountable 
Seven months after the government announced a Tk 2 crore “recapitalisation” of state-owned banks, 

the financial institutions have started asking for fresh money from the government. This time their 

demand is much higher -- a little over Tk 20,000 crore -- than what they were given in the budget for this 

year. 

http://www.arthosuchak.com/archives/415031/%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF/
http://www.arthosuchak.com/archives/415031/%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF/
http://www.arthosuchak.com/archives/415031/%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF/
http://www.arthosuchak.com/archives/415031/%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF/
http://www.arthosuchak.com/archives/415031/%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF/
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Only in June this fiscal year, the government had announced the “recapitalisation”. Before that, Tk 

14,505 crore had already been given to them since the Awami League government came to power in 

2009.  Sadly, as predicted, all the money has gone down the drain, or to be exact in the pockets of 

corrupt and politically connected people, and the banks are once again asking for another bail-out. 

 

Dr Ahsan H Mansur, executive director of independent think-tank Policy Research Initiative, has aptly 

put down their plea, comparing their behaviour to that of a spoiled brat who throws money in the air 

every time and then asks his father for more. 

 

Only, in this case the father -- the government -- will take the money from the tax payers' pockets and 

hand it out liberally as it has done over and over again in the past. 

 

There has been no effort to chastise the banks whose money has been politically plundered in 

thousands of crores with no action taken. 

 

 

Many would like to point out the recent massive $14 billion Indian bank recapitalisation plan under the 

Indrodhanush Recapitalisation Scheme, arguing that our demand for recapitalisation is really trivial in 

comparison. 

 

In doing so, they would hide facts under piles of lies and misinformation. First of all, although the 

underlying reason for recapilisation of the Indian banks and the banks here are the same -- accumulation 

of bad loans -- the cause of the loans going bad is very different. 

 

The Indian banks had heavily invested in mega infrastructure projects and as the projects got stuck in 

bureaucratic tangles, their loans turned bad. 

 

But this is not the case in Bangladesh. Here the banks did not make any genuine investment on any 

business model. Instead, their money was simply plundered using fake projects. Those who siphoned 

out the money are politically connected and the schemes were hatched in connivance with or in full 

knowledge of the bank boards. 
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Secondly, the Indian Indrodhanush scheme comes with a reform package under which the banks will 

have to implement a series of reforms that includes improving due diligence, allowing specialised 

monitoring for loans above 2.5 billion rupees, limiting the number of lenders that can group together to 

disburse loans and better handling of bad loans. 

 

Finally, India needed more lending with its growth in slide and the state banks are important players 

here as they account for more than two-thirds of India's banking assets. In Bangladesh, the state banks 

account for a much lesser one-fourth of all the banking assets. 

 

In our case, the recapitalisation was also never packaged with any reform plan. Fresh money was thrown 

in just to make more funds available to be skimmed off. There was no transparency, no liability, no 

accountability. 

 

We have seen massive corruption in banks like Basic, Sonali and Janata. Not a single board member or 

chairman was charged or jailed. 

 

Take the instance of Basic Bank from which Tk 4,500 crore was siphoned off after this government came 

to power. Abdul Hye Bacchu, a politically connected man, was its chairman and yet he was not touched 

by the Anti-corruption Commission (ACC) or any other organisation. 

 

It was such a blatant case of political power in play that the High Court, in November, 2017, rebuked the 

ACC for foot dragging and showing weaknesses in investigating the Basic Bank scam. 

 

The court observed that the ACC applied “pick and choose” policy in this case as they were yet to arrest 

“any of the beneficiaries of the loan scam”. 

 

In case of the Janata Bank scam, some little-known companies, belonging to the same person, were 

given loans to the tune of Tk 5,500 crore. None of the board members or the chairman is held 

responsible for the scam although they sanctioned the loans. 

 

The same has happened in case of Sonali and other banks as well. And the contagion has spread to 

private banks as well, as we have seen in the cases of Farmers Bank or NRB Commercial Bank. All the 

actions taken have been against the managing directors but the bank chairmen were left to walk away 

scot free although there is sure and certain proof of their involvement in the scams. None of the 

chairmen's stocks were confiscated. 
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Because of such an extremely liberal view of the banking operation, the country's banking system is now 

in a deep crisis. Giving banks money without any fundamental reforms will only facilitate more scams. 

 

“If we want to stop further money from being plundered, we need to immediately cap lending of the 

state-owned banks,” Ahsan Mansur said. “They don't have the capacity for due diligence for lending and 

are captured by vested groups. These banks should only collect deposits and lend in the interbank 

market so that public money is no longer plundered.” 

http://www.thedailystar.net/business/banking/state-banks-plundering-made-easy-1536274 
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Plan afoot for NBR to go tough against tax-dodging foreigners 
The revenue authority has planned to go tough against foreign nationals who are working in Bangladesh 

for long, but not paying income tax. 

 

National Board of Revenue (NBR) has chalked out the plan in a bid to bring all foreign workers under tax 

net. 

 

It has already sent letters to all of its tax zones seeking list of establishments where foreign nationals 

have been working. 

 

 

  

NBR First Secretary (Tax legal and enforcement) Abul Kalam Azad said taskforce of the NBR will carry out 

sudden operations in those establishments to net foreigners dodging income tax. 

 

While talking to BSS, he said migrant Bangladeshis have to pay income tax before joining jobs but it is 

just opposite here in Bangladesh as many foreigners are working here without pay income tax properly. 

 

Steps have been taken to bring those foreign workers under tax net, he added. 

 

According to Mr Azad, "We've already conducted operations in five establishments and indentified 15 

foreigners who are not paying income tax." 

 

He said a fresh move has been taken to develop data base of foreign nationals working in Bangladesh. A 

committee headed by a commissioner has started working in full swing in this regard, he said, adding 

that a Memorandum of Understanding (MoU) will be signed soon with the special branch of police to 

get information about foreigners. 

 

"I am hopeful about completing such database within the next six months," said Azad. 

 

To realise income tax from foreign workers properly a taskforce was formed in 2016 comprising 

representatives from Bangladesh Investment Development Board (BIDA), Special Branch of Police, DGFI, 

NSI, Bangladesh Bank, Home Ministry, BEPZA, Directorate of Passport, NGO Bureau and FBCCI. 
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The taskforce was later divided into two parts for Dhaka region and Chittagong region. 

 

Currently, there is no exact statistics with any government bodies about the number of foreign nationals 

working in Bangladesh. 

 

Around 11,000 foreigners submit tax returns to tax zone-11 of the NBR, which do not match with the 

money they remit from Bangladesh, said the NBR. 

 

For example, remittances worth around $4 billion are sent to India from Bangladesh every year, the NBR 

official said. 

 

Mr Azad says the names of foreign workers, passport numbers, addresses of their workplaces, 

permanent addresses of living, nature of jobs, information about salaries-allowances and payment of 

income tax will be included in the database. 

 

According to the taskforce decision, income tax booth has already been opened in three international 

airports-Hazrat Shahjalal International Airport, Shah Amanat Airport in Chittagong and MAG Osmani 

International airport in Sylhet and a land port-Banapole. 

 

Foreigners must show their income tax clearance certificate at these booths prior to leaving Bangladesh, 

he noted. 

 

There is allegation that some foreign nationals enter Bangladesh with tourist visa and join jobs 

afterward. On other hand, foreigners are coming to Bangladesh with work-permit and working in NGOs, 

hotels-restaurants, educational institutes, garments factories, medical and engineering firms but secrecy 

is being maintained about their salaries-allowance, sad the NBR. 

 

According to Mr Azad, "Actually, the employers are doing so to dodge tax . . . the NBR will go tough 

against such employers." 

https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/plan-afoot-for-nbr-to-go-tough-against-tax-

dodging-foreigners-1518878449 

https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/plan-afoot-for-nbr-to-go-tough-against-tax-dodging-foreigners-1518878449
https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/plan-afoot-for-nbr-to-go-tough-against-tax-dodging-foreigners-1518878449
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Don't pull out funds from private banks 
BB governor urges govt firms 
Bangladesh Bank Governor Fazle Kabir has sought the finance minister's intervention to stave off 

pressure to withdraw government funds from private banks, which has been creating an artificial 

liquidity crisis and bumping up interest rates for lending. 

 

Citing the case of cash-strapped Farmers Bank, the BB governor said many government organisations 

are now scrambling to withdraw their deposits, including those for development programmes, from 

private banks. 

 

“I think a panic button has been pressed without any reason,” Kabir said yesterday at the annual 

conference of Agrani Bank held at the capital's Le Meridian Hotel, which was attended by Finance 

Minister AMA Muhith. 

 

He went on to request Muhith to assure all that there is no problem with private banks and that there is 

no reason to think that it is same in all banks. 

 

“What the public organisations have done was unnecessary -- they should stop now.” 

 

 

Thanks to their fund withdrawal, banks are now scuppering for deposits to adjust their loan-deposit 

ratio, and in so doing, are pushing up the interest rate for deposit. 

 

While it is positive news for depositors, it is also pushing up the interest rate for lending. “This is not 

good for business and the country.” 

 

There is adequate liquidity in the country, as the call money market rate suggests: it is less than 4 

percent. 

 

“The word panic was only applicable for capital market until now -- it has spread to the banking sector. 

This is a much unfounded apprehension.” 
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About the BB's move to lower the banks' ceiling for loan-deposit ratio, the governor said the ceiling has 

been slashed by only 2 percentage points. 

 

Of the 57 banks, the loan-deposit ratio of 38 banks is lower than 83 percent already. To adjust to the 

new ceiling, banks will have to increase the total deposit by Tk 11,000 crore. 

 

Of the amount, Krishi Bank, Rajshahi Krishi Unnayan Bank, BASIC Bank and Farmers Bank would have to 

increase it by Tk 6,000 crore, while the rest need to increase by Tk 5,000 crore altogether. 

 

“So, it is not right to say that a liquidity crisis has been created in the banking sector due to slashing of 

the ratio.” 

 

Besides, some private banks had been lending aggressively and the quality of the loans was not good.  

 

“The slight adjustment was needed to bring discipline to lending.” 

 

The central bank governor also touched upon the exchange rate: the high import growth and the 

comparatively lower export and remittance growth have put a pressure on the foreign exchange rate. 

 

The BB injected about $1.5 billion in the foreign currency market to keep the exchange rate stable. As a 

result, more than Tk 12,000 crore flowed to the central bank from banks, he added. 

 

Muhith though did not say anything in response to the central bank governor's request for intervention. 

 

However, the finance minister told the bankers to give loans after carefully selecting the projects. He 

advised them to appoint a panel of experts to scrutinise the projects. 

 

MA Mannan, state minister for finance and planning, said there is a negative public perception about 

the banking sector and the government is somewhat uneasy about it. 

 

Subsequently, he urged all to work together to restore the public trust. 
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The bad public image about the banking sector has been created as the steps taken by the government, 

the banking division, banks and the central bank to remove irregularities are not being projected 

properly to the wider public, said Agrani Bank Chairman Zaid Bakht. “The corrective steps taken and will 

be taken have to be presented,” he added. 

 

There are many successes and weaknesses in the state-owned banks, said Yunusur Rahman, senior 

secretary to the banking division. 

 

Subsequently, he urged the banks to work towards identifying the weaknesses and removing them.    

http://www.thedailystar.net/business/dont-pull-out-funds-private-banks-1536340 
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IIF survey finding 
BD institutions weak to weather unanticipated economic shocks 
An international survey finds Bangladesh's institutional quality and business environment deficient in 

weathering potential economic shocks while assessing 25 frontier markets' potential vulnerabilities for 

the year 2018. 

 

While identifying the areas of weakness in Bangladesh, one of the frontier nations, the Washington-

based Institute of International Finance (IIF) found Bangladesh neither highly risky nor less. 

 

Economists said institutions and business environment as well as asset valuation of Bangladesh 

remained a core area of criticisms for long. 

 

 

  

They noted that many moves made by the government to overcome the lacking were yet to see any 

concrete success so far. 

 

The IIF's latest analysis ranks Bangladesh and Pakistan relatively low in institutional quality and business 

environment out of its four key areas. Romania and Costa Rica ranked relatively high in the category. 

 

The international organisation is of the opinion that robust institutions can help frontier-market (FM) 

countries to better weather unanticipated shocks. 

 

It said: to capture how institutional quality and business environments vary across the FM25, we 

compare their relative rankings in widely-used measures of economic freedom, ease of doing business, 

and governance. 

 

The IIF scorecard covers traditional indicators like financing needs and reserve adequacy while also 

considering whether asset valuation appears stretched and the robustness of the country's institutions. 

 

It considers countries with relatively expensive valuation to be more exposed to changes in investor 

sentiment and thus considers relatively high asset valuation to be a point of vulnerability. 
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Looking at a wide range of valuation matrics, including trends in real effective exchange rates (REER), 

real interest rates, risk-adjusted currency returns, and equity ratios (both price/earnings and 

price/book), it suggests that valuations for Bangladeshi assets look particularly stretched Tunisian, 

Moroccan, and Bahraini assets also appeared on balance relatively more expensive. 

 

However, Bangladesh, Dominican Republic, Ecuador, Croatia, Serbia, and El Salvador look more resilient 

on their financing needs, with most of these facing relatively lower levels of short-term external debt 

and relatively smaller current-account deficits. 

 

The IIF said some FM countries, including Bangladesh, remain sensitive with changes in employment and 

growth rates of some gulf countries. 

 

It noted that Jordan, Sri Lanka, Pakistan and Bangladesh have significant expatriate populations in the 

GCC countries. "So they likewise remain exposed to changes in GCC growth rates and employment 

policies." 

 

Indeed, Saudi Arabia recently announced that to reduce unemployment among its citizens, it would ban 

foreign workers from 12 sectors starting in September last. 

 

However, Bangladesh is in less risk of the countries with adequate reserves. Trinidad, Serbia, and 

Bangladesh rank relatively high in reserve adequacy, with Trinidad's reserves offering an important 

offset to its relatively high financing needs. 

 

Dr Zahid Hussain, lead economist at the Dhaka office of the World Bank, told the FE that the 

government has enacted a law pertaining to "one-stop" service to overcome the problems facing the 

entrepreneurs. 

 

"To my mind, this is challenging for Bangladesh to ensure a truly one-stop service overnight." 

 

He said asset valuation is also challenging in Bangladesh as it lacks accountability and transparency. 

 

"The government also established a watchdog body-Financial Reporting Council-and it will take time to 

get a cherished result." 
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Dr Ahsan H Mansur, executive director at the Policy Research Institute of Bangladesh, said the IIF is a 

highly prestigious organisation and its findings are always based on ground realities. The areas it 

identified are really a matter of concern for the country. 

 

Citing the 'ease-of-doing-business' report, the economist said Bangladesh could tap huge benefit as 

frontier country if the problems could be addressed quickly. 

 

In assessing scope of potential vulnerabilities, the IIF uses a simple scorecard framework to look at four 

types of risks: 1) Asset valuation 2) financing needs; 3) reserve adequacy; and 4) institutional quality and 

business environment. 

 

It finds Tunisia, Pakistan, Vietnam, and Bahrain particularly vulnerable to potential economic and 

financial shocks. 

 

It also found Croatia, Serbia, and Romania as relatively low-risk countries, thanks primarily to low 

financing needs and robust reserve holdings 

 

The 25-FM markets are: Costa Rica, Croatia, Dominican Republic, Kazakhstan, Ecuador, Romania, El 

Salvador, Serbia, Jamaica, Trinidad & Tobago, Cote d I'voire, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Ghana, 

Vietnam, Kenya, Morocco, Tanzania, Bahrain, Tunisia, Jordan, Zambia, Kuwait and Oman. 

 

The IIF has close to 450 members from 70 countries that include commercial and investment banks, 

asset managers, insurance companies, sovereign wealth funds, hedge funds, central banks and 

development banks. 

https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/bd-institutions-weak-to-weather-

unanticipated-economic-shocks-1518842118 

Business 
কিাগ্ কথর্ি িারী পে্ 

সি িািার্রই ক্শীয় উৎপা্ির্্র িতৃয ত্ব 

ক্র্শ করকিিার্রটর িািার্রর ৫০ শতাাংর্শর কিকশ স্থানীয় উৎপা্ি ওয়ালটর্নর ্খর্ল। এ িািার্রর উর্েখর্র্াগ্ অ্াংশ ্খল ির্র আর্ে ক্শীয় অ্ন্ 

উৎপা্িরা। এ খার্ত কির্্শী প্রকতষ্ঠার্নর িািার কহস্া ক্রমহ্রাসমান। ইর্লিট্ররকনি কিাগ্পে্ করকিিার্রটর্রর মর্তা ওষ র্ধর িািার্ররও প্রায় ৯০ শতাাংশ 

কনয়ন্ত্রে িরর্ে ক্শীয় উৎপা্িরা। কসর্মন্ট, ইস্পার্তর মর্তা িারী কশল্পিাত পর্ে্ও িতৃয ত্ব ক্শীয়র্্রই। 

https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/bd-institutions-weak-to-weather-unanticipated-economic-shocks-1518842118
https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/bd-institutions-weak-to-weather-unanticipated-economic-shocks-1518842118
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কির্শষজ্ঞরা িলর্েন, স্থানীয় উর্্্াক্তা ততকরর্ত সরিার কিকিন্ন ধরর্নর নীকতসহায়তা ক্র্চ্ছ। স্থানীয় পর্যার্য় উৎপা্র্ন কনক য্ ষ্ট সময় পর্যি ির অ্িিাশ 

স কিধা পার্চ্ছন স্থানীয় উর্্্াক্তারা। ি্াট অ্ি্াহকতর পাশাপাকশ শ্রর্মর অ্র্পক্ষািৃত িম মূল্ও ক্শীয় উর্্্াক্তার্্র একগর্য় ক্র্য়র্ে। 

 

ক্র্শ করকিিার্রটর্রর িািার প্রকত িেরই িড় হর্চ্ছ। িাাংলার্্শ করকিিার্রটরস ম্ান  ্ািচারাসয অ্্ার্সাকসর্য়শর্নর তথ্মর্ত, ২০১৭ সার্লই ক্র্শর 

িািার্র করকিিার্রটর কিকক্র হর্য়র্ে ২২ লাখ। এর অ্র্ধযর্ির কিকশ কিকক্র ির্রর্ে ক্শীয় প্রকতষ্ঠান ওয়ালটন। 

 

র্ক্ও গত িের ওয়ালটন এিিিার্ি ১৬ লার্খর কিকশ করকিিার্রটর কিকক্র ির্রর্ে ির্ল িানান প্রকতষ্ঠানটির কসকনয়র অ্পার্রটিি কির্রক্টর উ্য় হাকিম। এ 

কহসার্ি িািারটির্ত তার্্র ্খল ৭০ শতাাংর্শর কিকশ। উ্য় হাকিম িকেি িাতয ার্ি ির্লন, ক্র্শ প্রর্ কক্তগত অ্িগকত ও শ্রর্মর মূল্ িম থািায় িার্লা 

মার্নর পে্ উৎপা্ন ির্রও কির্্শীর্্র ত লনায় িম ্ার্ম কিকক্র িরা হর্চ্ছ। এ িারর্েই আমার্্র মার্িয ট কশয়ার িাড়র্ে। ক্শীয় করকিিার্রটর 

উৎপা্র্ন ি্াট অ্ি্াহকত স কিধাও িািার্র স্থানীয় উৎপা্ির্্র একগর্য় রাখর্ে। 

 

অ্্ার্সাকসর্য়শর্নর কহসার্ি, ওয়ালটর্নর িাইর্র ক্র্শ িািার অ্াংশী্াকরর্ত্ব কেতীয় স্থার্ন রর্য়র্ে িহুিাকতি প্রকতষ্ঠান কসঙ্গার। এ িািার্রর ২০ শতাাংশ 

রর্য়র্ে তার্্র কনয়ন্ত্রর্ে। তৃতীয় স্থার্ন থািা স্থানীয় কমকনিার করকিিার্রটর্রর িািার অ্াংশী্াকরত্ব ১০ ও চত থয স্থার্ন থািা িাটারফ্লাইর্য়র ৫ শতাাংশ। িাকি 

১৫ শতাাংশ িািার অ্াংশী্াকরত্ব রর্য়র্ে কিশন, র্ম না, মাইওয়ান, র্যাাংগস, ইর্িা প্লার্সর মর্তা স্থানীয় প্রকতষ্ঠার্নর। 

 

ক্র্শর ওষ র্ধর িািার্র এিসময় ল্ার্ক্সাকিথলাইন, সার্নাক , নর্িা নরকিক্স ও কনািারটির্সর প্রিাি থাির্লও ক্রর্মই তারা কপকের্য় পড়র্ে। ২০১৭ 

সার্ল ক্র্শ ১৯ হািার কিাটি টািার ওষ র্ধর িািার্র তার্্র ্খল কেল মাে ১০ শতাাংশ। ওষ ধ কিকক্রর্ত শীষয ১০ কিাম্পাকনর মর্ধ্ িহুিাকতি কহর্সর্ি 

শুধ  করনাটার নাম থাির্লও প্রকতষ্ঠানটির িতয মান মাকলিানা িাাংলার্্শী উর্্্াক্তার্্র হার্তই। ক্র্শর চাকহ্া কমটির্য় িতয মার্ন ১৫১টি ক্র্শ র তাকন হর্চ্ছ 

িাাংলার্্শী কিাম্পাকনর ওষ ধ। পাশাপাকশ আকিিা ও ইউর্রার্প িারখানাও স্থাপন িরর্ে ির্য়িটি প্রকতষ্ঠান। 

 

আইএমএস কহলথ করর্পার্টয র তথ্ান সার্র, ২০১৭ সার্ল ৩ হািার ৩২৬ কিাটি টািার ওষ ধ কিকক্র ির্র তাকলিায় সিার উপর্র রর্য়র্ে স্কয়ার 

 ামযাকসউটিি্ালস। ওষ ধ কশর্ল্পর িািার্র স্কয়ার্রর অ্াংশী্াকরত্ব ১৭ ্শকমি ৭৩ শতাাংশ। কেতীয় স্থার্ন রর্য়র্ে ইনর্সপ্টা  ামযাকসউটিি্াল ইন্ডাকিি। ১ 

হািার ৯১৫ কিাটি টািার ওষ ধ কিকক্র ির্র িািার্রর ১০ ্শকমি ২১ শতাাংশ এ কিাম্পাকনর ্খর্ল। উৎপা্র্ন কগল িের ২০ ্শকমি ৩১ শতাাংশ প্রিৃকদ্ধ 

কপর্য়র্ে প্রকতষ্ঠানটি। 

 

ওষ ধ কশর্ল্প তৃতীয় স্থার্ন থািা কিকক্সমর্িার ্খর্ল রর্য়র্ে এ িািার্রর ৮ ্শকমি ৩৯ শতাাংশ। এর িাইর্র অ্পর্সাকনন  ামযার িািার অ্াংশী্াকরত্ব ৫ 

্শকমি ৫৪, করনাটার ৪ ্শকমি ৯৭, কহলথর্িয়ার্রর ৪ ্শকমি ৫৭, একসআইর্য়র ৪ ্শকমি ৪৩ শতাাংশ। 
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ক্র্শ শ্রর্মর মূল্ িম থািা স্থানীয় উর্্্াক্তার্্র স কিধা ক্য়ার িারর্েই ওষ ধ কশর্ল্প ক্শীয় প্রকতষ্ঠান িার্লা িরর্ে ির্ল িানান খাতসাংকিষ্টরা। িাাংলার্্শ 

ওষ ধ কশল্প মাকলি সকমকতর মহাসকচি এসএম শক উজ্জামান িকেি িাতয ার্ি ির্লন, ঔষধ প্রশাসন আইন ির্র কির্্শী প্রকতষ্ঠানর্ি উন্নত মার্নর ওষ ধ ততকর 

কথর্ি কিরত করর্খর্ে। স্থানীয় উর্্্াক্তা ততকরর্ত স্থানীয় প্রকতষ্ঠানর্ি ির অ্িিাশ স কিধা ও সহর্ি িািারিাত িরার স কিধা ক্র্য়র্ে। স্থানীয়িার্ি 

উৎপা্র্ন সক্ষম ওষ ধ আম্াকনর্ত শুল্ক িকসর্য় উর্্্াক্তার্্র স কিধা ক্র্য়র্ে। এসর্ির  র্লই কির্্শী প্রকতষ্ঠার্নর পকরির্তয  স্থানীয়রা িািার ্খর্ল 

কনর্য়র্ে। 

 

অ্থযবনকতি উন্নয়র্নর প্রিার্ি ক্র্শ কনমযােসামিীর ক্রমিধযমান চাকহ্া সৃকষ্ট হর্য়র্ে। এসি পর্ে্র অ্ন্তম ইস্পাত। এ খার্তর অ্িেী িূকমিায় রর্য়র্ে 

ক্শীয় উৎপা্িরাই। সারা ক্র্শ চারশর কিকশ কিল কর-করাকলাং কমল রর্য়র্ে। এর মর্ধ্ িািার্রর িড় এিটা অ্াংশ ্খর্ল করর্খর্ে কতন প্রকতষ্ঠান। কির্লট 

(কসকম ক কনশি ইস্পাত) উৎপা্র্ন শীর্ষয রর্য়র্ে আি ল খার্য়র কিল। প্রকতষ্ঠানটির িাকষযি কির্লট উৎপা্ন ক্ষমতা ১৪ লাখ টন। পর্রর অ্িস্থার্ন থািা 

কিএসআরএম গ্রুর্পর উৎপা্ন ক্ষমতা ১২ লাখ ২৭ হািার ৫০০ টন। এ খার্ত কনতৃত্ব ক্য়া অ্ন্ প্রকতষ্ঠানগুর্লার মর্ধ্ কিএসআরএম গ্রুর্পর উৎপা্ন 

ক্ষমতা ৬ লাখ টন, মিানয কিল কমলর্সর ২ লাখ, কিকপএইচ ইস্পার্তর ১ লাখ ৬৮ হািার, িস িরা কির্লর ১ লাখ ও সীমার (এসএআরএম) ৭০ হািার 

টন। এরই মর্ধ্ উৎপা্ন ক্ষমতা আর্রা ৮ লাখ টন িাড়ার্ত উর্্্াগ কনর্য়র্ে কিকপএইচ ইস্পাত। আর কিএসআরএম তার্্র উৎপা্ন ক্ষমতা ৪ লাখ ৩০ 

হািার টন িাড়ার্নার পকরিল্পনা কনর্য়র্ে। 

 

২০১৪-১৫ অ্থযিের্র সরিার কির্লর্টর ওপর আম্াকন শুল্ক টনপ্রকত ৫ হািার টািা কথর্ি িাকড়র্য় ৭ হািার টািা ির্র। এর্ত স্থানীয় উৎপা্িরা ি্াপ 

আম্াকন িাকড়র্য় ক্য়। এটি স্থানীয়িার্ি কির্লট উৎপা্নর্ি উৎসাকহত িকর। আর ২০১৭-১৮ অ্থযিের ি্ার্পর ওপর আম্াকন শুল্ক িমার্নায় খাতটি 

উৎপা্ির্্র িন্ আর্রা লািিনি কহর্সর্ি কচকিত হর্য়র্ে। 

 

কিকপএইচ ইস্পার্তর ি্িস্থাপনা পকরচালি িাহাঙ্গীর আলম িকেি িাতয ার্ি ির্লন, িারী কশল্প কহর্সর্ি ইস্পাত খার্তর িন্ ইউটিকলটি সাকিয স স কিধা খ িই 

গুরুত্বপূেয। আমার্্র ক্র্শ গ্াস, কিদ্ৎ স কিধা অ্প্রত ল কেল।  র্ল কির্্শী কিাম্পাকনগুর্লা িাাংলার্্র্শ এ খার্তর কিকনর্য়ার্গ আিহী হয়কন। তাোড়া এি 

্শি আর্গও িাাংলার্্র্শ িড় অ্িিাঠার্মাগত উন্নয়ন দৃশ্মান না থািায় কির্্শী কিাম্পাকনগুর্লা এ ক্র্শ কিকনর্য়ার্গ আর্সকন। কিৌর্গাকলি স কিধা িার্ি 

লাকগর্য় ক্শীয় উর্্্াক্তারা ইস্পাত খার্ত িার্লা অ্িস্থার্ন কপৌুঁর্ে কগর্েন। ইস্পাত পে্ উৎপা্র্নর কিশাল িমযিার্ে কনর্ির্্র িার্লািার্িই মাকনর্য় 

কনর্য়র্েন তারা। 

 

িারী কশল্পিাত পে্ কসর্মর্ন্ট এিাকধি িহুিাকতি প্রকতষ্ঠান থাির্লও কনতৃর্ত্ব রর্য়র্ে ক্শীয় প্রকতষ্ঠানগুর্লাই। িািার্রর ১৪ শতাাংশ ্খর্ল কনর্য় এ 

খার্তর শীষয প্রকতষ্ঠান শাহ কসর্মন্ট। এর পর্রর অ্িস্থার্ন থািা িস িরা কসর্মন্ট িািার্রর ১০ শতাাংশ ্খর্ল করর্খর্ে। কিশ কসর্মর্ন্টর ্খর্ল রর্য়র্ে এ 

িািার্রর সার্ড় ৭ শতাাংশ। খাতটির্ত কিকনর্য়াগ িরা ক্শীয় অ্ন্ প্রকতষ্ঠানগুর্লার মর্ধ্ আর্রা রর্য়র্ে— কপ্রকময়ার কসর্মন্ট, এমআই কসর্মন্ট, আকিি 

কসর্মন্ট, মক্না কসর্মন্ট ও িনক র্িন্স্ কসর্মন্ট। 
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কসর্মন্ট উৎপা্নিারী কির্্শী প্রকতষ্ঠানগুর্লার মর্ধ্ কসর্িন করাংস কসর্মর্ন্টর ্খর্ল রর্য়র্ে এ িািার্রর ৮ শতাাংশ। এোড়া িহুিাকতি হাইর্িলিাগয 

কসর্মর্ন্টর ্খর্ল রর্য়র্ে ৭ ও লা ািয -কহালকসর্মর ১০ শতাাংশ। 

 

কসর্মন্ট খার্তর প্রকতষ্ঠানগুর্লার িাকষযি প্রকতর্ি্ন ও খাতটির সাংগঠর্নর তথ্মর্ত, িতয মার্ন ক্র্শ কসর্মন্ট িারখানাগুর্লার িাকষযি উৎপা্ন সক্ষমতা ৪ 

কিাটি টর্নর কিকশ। এর কিপরীর্ত উৎপা্ন হর্চ্ছ সি কমকলর্য় প্রায় ৩ কিাটি ২০ লাখ টন। অ্থযাৎ সামকিিিার্ি উৎপা্ন সক্ষমতার প্রায় ৮০ শতাাংশ 

িার্ি লাগার্ত পারর্ে খাতটি। 

 

ির্য়ি িের আর্গও ক্র্শর কসর্মন্ট খার্ত উৎপা্ন সক্ষমতার িড় অ্াংশই থািত অ্ি্িহূত। িড় সক্ষমতার িারখানা ির্রও চাকহ্া  াটকতর্ত তা িার্ি 

লাগার্ত পারকেল না প্রকতষ্ঠানগুর্লা। পদ্মা কসত , রূপপ র পারমােকিি কিদ্র্ িন্দ্রসহ এিসর্ঙ্গ চলমান এিাকধি িড় প্রিল্প কসর্মন্ট খার্তর এ কচে ি্র্ল 

ক্র্য়র্ে। অ্কধিাাংশ কসর্মন্ট িারখানাই এখন সক্ষমতার িাোিাকে উৎপা্ন িরর্ে। 

http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-17/148397/%E0%A6%B8%E0%A6%AC-

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

%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A7%9F-

%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A7%87

%E0%A6%B0-

%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC

/ 

কনয়ন্ত্রর্ের মর্ধ্ আসর্ে িাহাি িাঙা কশল্প 

নব্বইর্য়র ্শর্ি গুটিির্য়ি প্রকতষ্ঠার্নর হাত ধর্র ক্র্শ িাহাি িাঙা কশর্ল্পর র্াো হয়। এরপর কিার্না ধরর্নর কনয়ন্ত্রে োড়াই িড় হর্ত থািা এ কশর্ল্প 

পকরর্ির্শর স রক্ষা কর্মন কনকিত িরা র্ায়কন, কতমকন কনয়ন্ত্রর্ে আনা র্ায়কন শ্রকমর্ির ঝ ুঁ কিও। এ অ্িস্থায় িাহাি িাঙা কশল্পর্ি কনয়ন্ত্রর্ে আনর্ত সম্প্রকত 

িাাংলার্্শ িাহাি প নুঃপ্রকক্রয়ািাতিরে আইন, ২০১৮ প্রেয়ন ির্রর্ে সরিার। ১২ ক রয়াকর আইনটি কগর্িট আিার্র প্রিাশ হর্য়র্ে। 

 

িাহাি প নুঃপ্রকক্রয়ািরে কশর্ল্পর সাকিযি উন্নয়ন, পকরচালনা ও কিিার্শর লর্ক্ষ্ নত ন এ আইর্ন পকরর্ির্শর স রক্ষা এিাং শ্রকমর্ির স্বাস্থ্ স রক্ষা ও কনরাপিার 

কিধান কর্মন আর্ে, কতমকন আর্ে ইয়ার্িয  িার্যক্রম পকরচালনাসাংক্রাি নানা কিকধকিধান। 

 

কশল্পটির সাকিযি ত্ারকির িন্ এ আইর্নর অ্ধীর্ন ‘িাাংলার্্শ িাহাি প নুঃপ্রকক্রয়ািরে কিািয ’ নার্ম এিটি কনয়ন্ত্রি সাংস্থা গঠর্নর িথা িলা হর্য়র্ে। এ 

কিািয  িাহাি প নুঃপ্রকক্রয়ািরে িার্ির সাকিযি তত্ত্বািধান, ইয়ার্িয র সাকিযি িার্যক্রম পর্যার্লাচনা ও মূল্ায়ন, িাহাি প নুঃপ্রকক্রয়ািরে পকরিল্পনা অ্ন র্মা্ন 

এিাং এ কশর্ল্পর  ্াকসকলটি প্ল্ান অ্ন র্মা্ন িরর্ি। এোড়া পকরর্িশসম্মত উপার্য় িাহাি প নুঃপ্রকক্রয়ািরে, শ্রকমর্ির স্বাস্থ্ ও কনরাপিা কনকিতির্ল্প 

িমযর্ক্ষর্ে ঝ ুঁ কি কনরসর্নও িাি িরর্ি এ কিািয । 
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কর্াগার্র্াগ িরা হর্ল কশল্প মন্ত্রোলর্য়র অ্কতকরক্ত সকচি এর্িএম শামস ল আর্র ীন িকেি িাতয ার্ি ির্লন, আইর্নর কগর্িটটি আমরা এখর্না 

আন ষ্ঠাকনিিার্ি হার্ত পাইকন। পাওয়ার সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ আইন িার্যির িরার প্রকক্রয়া শুরু হর্য় র্ার্ি। র্ত দ্রুত সিি আমরা কিািয  গঠন প্রকক্রয়াও শুরু িরি। 

খাতসাংকিষ্ট অ্র্নি ্প্তর-সাংস্থার সমির্য় কতন-চার মার্সর মর্ধ্ কিািয  গঠন প্রকক্রয়া সম্পর্ন্নর আশা রর্য়র্ে। 

 

আইর্নর পঞ্চম অ্ধ্ার্য় পকরর্িশ স রক্ষা, শ্রকমর্ির স্বাস্থ্ স রক্ষা ও কনরাপিা কিধার্নর িথা িলা হর্য়র্ে। এ অ্ধ্ার্য় অ্িি য ক্ত আইর্নর ১৭ নম্বর ধারায় িলা 

হর্য়র্ে,  িাহাি প নুঃপ্রকক্রয়ািরে িার্যক্রম কথর্ি উৎপাক্ত িিয ্ সাংিহ, সাংরক্ষে ও ি্িস্থাপনার িন্ কি্্মান আইন ও কিকধর আর্লার্ি সরিার 

গাইিলাইন িা কনর্ য্ শািকল িাকর িরর্ত পারর্ি। এোড়া িিয ্ ি্িস্থাপনায় আইনটি িার্যির হওয়ার অ্নকধি কতন িের্রর মর্ধ্ ট্রিটর্মন্ট কিার্রি অ্্ান্ড 

কিসর্পািাল  ্াকসকলটি (টিএসকিএ ) কনমযাে িরর্ি সরিার, র্া সিার িন্ আিকশ্ি হর্ি। 

 

আইনটির কিষর্য় িাাংলার্্শ পকরর্িশ আইনকি্ সকমকতর (কিলা) প্রধান কনিযাহী তসয়্া করিওয়ানা হাসান ির্লন, আইনটি খ িই অ্স্পষ্ট এিটি আইন। 

আইর্নর সির্চর্য় িড় দিযলতা হর্লা আইনটি িাাংলার্্র্শর িাহাি িাঙা কশল্পর্ি কনয়ন্ত্রে না ির্র িরাং প্রর্মাট িরর্ে। আ্ালর্তর িারিার কনর্ য্ শ কেল 

আইনটির্ি কনয়ন্ত্রেমূলি িরার িন্,  কিন্তু আইনটির শুরুর্তই িলা আর্ে, িাহাি িাঙা কশল্পর্ি প্রর্মাট িরার িন্র্ িরা হর্য়র্ে। িাহাি িাঙা কশর্ল্প 

সির্চর্য় িড় িনসানয পকরর্িশ ও শ্রম। এ কিষয়গুর্লায় কিার্না কলগাল ম্ার্ন্ডট কনই। এ আইর্নর কিকিন্ন ধারা আ্ালর্তর রার্য়র সর্ঙ্গ সরাসকর সাাং কষযি। 

িার্িই আ্ালত অ্িমাননার ্ার্য়ও কিন্তু কর্র্িার্না সময় কশল্প মন্ত্রোলয় আইকন প্রকক্রয়ার ম র্খাম কখ হর্ত পার্র। 

 

আইন অ্ন র্ায়ী, ইয়ার্িয  িমযরত শ্রকমি-িমযচারীর নার্ম আিকশ্িিার্ি িীিন িীমা িরর্িন মাকলি। ইয়ার্িয  দ যটনার িারর্ে কিার্না শ্রকমি মারা কগর্ল িা 

গুরুতর আহত হর্ল তার পকরিারর্ি ক্ষকতপূরে ক্র্িন ইয়ািয  মাকলি। এোড়া শ্রকমর্ির ্ক্ষতা উন্নয়র্ন এিটি প্রকশক্ষে ইনকিটিউট িরার িথাও িলা 

হর্য়র্ে এ আইর্ন। 

 

আইন লঙ্ঘর্নর অ্পরাধ ও এর শাকস্তর কিষর্য়ও কিস্তাকরত ত র্ল ধরা হর্য়র্ে এ আইর্নর সপ্তম অ্ধ্ার্য়। এর্ত  িলা হর্য়র্ে, কিার্িয র োড়পে ি্কতর্রর্ি 

িাহাি তসিতায়ন ও প নুঃপ্রকক্রয়ািাত িরর্ল অ্পরাধী দই িের্রর িারা্ে িা সিযকনম্ন ১০ লাখ কথর্ি সর্িযাচ্চ ৩০ লাখ টািা অ্থয্র্ে ্কেত হর্িন। 

এোড়া কিার্না ি্কক্ত সরিার্রর অ্ন মকত োড়া কিার্না ইয়ািয  স্থাপন িরর্ল অ্নকধি দই িের িারা্ে িা অ্নূ্ন ১০ লাখ কথর্ি অ্নকধি ৩০ লাখ টািা 

অ্থয্ে িা উিয় ্র্ে ্কেত হর্িন। এিই শাকস্ত হর্ি অ্নাপকি সন্ োড়া প নুঃপ্রকক্রয়ািার্তর উর্দ্দর্শ্ িাহাি আম্াকন িা স্থানীয়িার্ি সাংিহ িরর্ল। 

 

আইর্ন িাল সন্ িা িাগিপে উপস্থাপন কিাংিা ্াকখল িরার ্েও উর্েখ িরা হর্য়র্ে। িলা হর্য়র্ে, কিার্না ি্কক্ত ইয়ািয  স্থাপর্নর অ্ন মকত িহে িা 

প নুঃপ্রকক্রয়ািার্তর উর্দ্দর্শ্ িাহাি আম্াকন ও স্থানীয়িার্ি সাংির্হর িন্ অ্নাপকি সন্ িহে, িাহাি পকর্শযন, তসিতায়ন িা প নুঃপ্রকক্রয়ািার্তর 

োড়পে িহে কিাংিা প নুঃপ্রকক্রয়ািার্তর কিার্না পর্যার্য় কিািয  িা তত্িতৃয ি ক্ষমতাপ্রাপ্ত কিার্না িমযচারীর কনিট অ্সৎ উর্দ্দর্শ্ িাল সাটিয ক র্িট িা 

িাগিপে উপস্থাপন িা ্াকখল িরর্ল অ্নূ্ন ৫ লাখ কথর্ি অ্নকধি ২০ লাখ টািার অ্থয্র্ে ্কেত হর্িন। 
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কনধযাকরত কিার্নর িাইর্র কিার্না ইয়ািয  কনমযাে িা পকরচালনা িরর্ল অ্নকধি দই িের িারা্ে িা অ্নূ্ন ১০ লাখ কথর্ি অ্নকধি ৩০ লাখ টািার অ্থয্ে িা 

উিয় ্র্ে ্কেত হর্িন ওই উর্্্াক্তা। আিার কিািয  িতৃয ি আইর্নর অ্ধীন প্র্ি কিার্না আর্্শ িা কনর্ য্ শনা লঙ্ঘন িরর্ল েয় মার্সর িারা্ে িা 

অ্নকধি ১০ লাখ টািার অ্থয্ে িা উিয় ্র্ের কিধান রাখা হর্য়র্ে আইর্ন। 

 

আইর্ন িকেযত অ্পরার্ধ কিার্না ি্কক্ত ক্াষী সাি্স্ত হর্ল কিািয  সাংকিষ্ট ইয়ার্িয র অ্ন মকত সরিার িতৃয ি কনধযাকরত পদ্ধকতর্ত স্থকগত িা িাকতল িরর্ত 

পারর্ি। আইর্ন উকেকখত অ্পরার্ধ ক্াষী সাি্স্ত হর্ল আ্ালত সাংকিষ্ট ইয়ািয , িাহাি ও িাহার্ির মালামাল িার্িয়াপ্ত িরর্ত পারর্িন। আিার অ্পরাধ 

সাং টন িা সাং টর্নর উর্্্াগ িহে িরর্ল কিািয  তার কিরুর্দ্ধ অ্কির্র্াগ ্ার্য়র িরার পাশাপাকশ সাংকিষ্ট ইয়ািয , িাহাি ও িাহার্ির মালামাল আটি 

িরর্ত পারর্ি। আইর্নর অ্ধীন সাং টিত অ্পরাধসমূহ িাকমনর্র্াগ্, অ্-আমলর্র্াগ্ ও আপসর্র্াগ্ হর্ি ির্ল। 

 

অ্্ার্সাকসর্য়শন অ্ি কশপ করসাইকলাং ইন িাাংলার্্র্শর মহাসকচি আর ান ল হি নাকহ্ ির্লন, িাহাি িাঙা কথর্ি শুরু ির্র প নুঃপ্রকক্রয়ািরে পর্যি কগাটা 

কশর্ল্প ৮০০-৯০০ প্রকতষ্ঠান রর্য়র্ে। আইনটি আমার্্র মতামত কনর্য়ই িরা হর্য়র্ে। আশা িরকে, কিািয  গঠর্নর মাধ্র্ম দ্রুত এ আইর্নর প্রর্য়াগ ক্খর্ত 

পাি। 

 

খাতসাংকিষ্ট সূর্ে িানা কগর্ে, িাহাি িাঙা কশর্ল্পর ইয়ািয  রর্য়র্ে প্রায় ১৬০টি। এর মর্ধ্ সচল আর্ে ৫০-৬০টি। এসি ইয়ার্িয  িাি ির্রন ২০ 

হািার্ররও কিকশ শ্রকমি। নত ন আইন সম্পর্িয  মতামত িানর্ত কর্াগার্র্াগ িরা হর্ল িাাংলার্্শ কশপ করিাসয অ্্ার্সাকসর্য়শর্নর সিাপকত আি  তার্হর 

ির্লন, আইনটি কনর্য় অ্র্নি ক্ন ধর্রই িাি িরা হর্চ্ছ। আমার্্র মতামত কনর্য়ই এটা প্রেয়ন িরা হর্য়র্ে। িাহাি িাঙা কথর্ি শুরু ির্র পরিতী 

িাহার্ির িাঙা অ্াংশ ি্িহারিারী কশল্পগুর্লাও এ আইর্ন অ্িি য ক্ত হর্ি। 

 

এক্র্ি এ আইর্নর কির্রাকধতা ির্র িাাংলার্্শ পকরর্িশ িাুঁ চাও আর্ন্দালর্নর (িাপা) সাধারে সম্পা্ি িা. আব্দ ল মকতন ির্লন, িারত ও চীন িড় ক্শ। 

কসখার্ন এ কশল্প গর্ড় কতালা সিি। িাাংলার্্শ খ িই কোট ক্শ। িাাংলার্্র্শ িাহাি িাঙা কশল্প গর্ড় কতালার ির্ঠার কির্রাকধতা িকর আমরা। আমার্্র 

উপকূলীয় অ্ঞ্চলটি ক্র্শর সির্চর্য় িার্লা এিাং পকরর্িশগতিার্ি সির্চর্য় সমৃদ্ধ এলািা। এখন িাহাি িাঙা কশর্ল্পর িারর্ে উপকূলীয় অ্ঞ্চল ধ্বাংর্সর 

ম র্খ। এখন করসাইকলাংর্য়র নার্ম সরিার কশল্পটির্ি আইকন রূপ ক্র্চ্ছ। 

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

16/148285/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D

%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-

%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%9B%E0%A7%87-

%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C-

%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A6%BE-

%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA/ 

এলএনকি একপ্রর্ল 
প্রকতক্ন ৫ কিাটি  ন  ট এলএনকি মূল কির্ি ক্ওয়া হর্ি 

http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-16/148285/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-16/148285/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-16/148285/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-16/148285/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-16/148285/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-16/148285/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-16/148285/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-16/148285/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA/
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পাইপলাইন কনমযার্ের িাি এখন প্রায় কশষ পর্যার্য়। 

িক্সিািার্রর মর্হশখালীর িাসমান টাকমযনাল কথর্ি ২৫ একপ্রল তরলীিৃত প্রািৃকতি গ্ার্সর (এলএনকি) সরিরাহ শুরু হর্ি। প্রকতক্ন ৫০০ কমকলয়ন  ন  ট 

গ্াস মূল কির্ি ক্ওয়ার পকরিল্পনা কনর্য় এর্গার্চ্ছ সরিার। এ িন্ মর্হশখালীর টাকমযনাল কথর্ি চট্টিাম পর্যি পাইপলাইন কনমযার্ের িাি এখন প্রায় কশষ 

পর্যার্য় রর্য়র্ে। 

িাতার কথর্ি িাহার্ি ির্র এলএনকি গ্াস আম্াকন ির্র তা মর্হশখালীর টাকমযনাল ক্র্য় পাইপলাইর্ন সরিরাহ িরা হর্ি। 

ক্র্শ ক্রমিধযমান জ্বালাকনর চাকহ্া কমটার্ত, কির্শষ ির্র কশল্পপ্রকতষ্ঠানগুর্লার্ত চলকত িের কথর্ি গ্াস ক্ওয়ার প্রকতশ্রুকত ক্র্য়কেল সরিার। িতয মান 

২০১৭-১৮ অ্থযিের্রর িার্িট িকৃ্ততায়ও এই প্রকতশ্রুকতর িথা উর্েখ ির্রকের্লন অ্থযমন্ত্রী। তখন কতকন ির্লকের্লন, গ্াস ক্ওয়ার আর্গ এলএনকি 

আম্াকন িরা হর্ি এিাং তা রাখার িন্ িক্সিািার্রর মর্হশখালীর্ত কনমযাে িরা হর্ি এিটি টাকমযনাল। িার্ির্ট এলএনকি টাকমযনাল কনমযাে প্রিল্পটির্ি 

দ্রুততম সমর্য় িাস্তিায়নর্র্াগ্ ির্ল িা  াি ট্র্াি প্রিল্প কহর্সর্ি কচকিত ির্রকের্লন অ্থযমন্ত্রী। 

কিদ্ৎ ও জ্বালাকনর দ্রুত সরিরাহ িৃকদ্ধ (কির্শষ কিধান) আইন, ২০১০-এর আওতায় সরিার এই প্রির্ল্পর অ্ন র্মা্ন ক্য়। 

রূপািকরত প্রািৃকতি গ্াস কিাম্পাকন কলকমর্টর্ির কতন িমযিতয ার সর্ঙ্গ িথা ির্ল িানা কগর্ে, মর্হশখালীর্ত টাকমযনাল কনমযাে এিাং কসখান কথর্ি চট্টিার্মর 

আর্নায়ারা পর্যি ৩০ ইকঞ্চ ি্ার্সর ৯১ কির্লাকমটার ্ী য পাইপলাইন স্থাপর্নর িাি কশষ হর্য়র্ে। এখন চলর্ে চট্টিার্মর আর্নায়ারায় কসটি কগট কিশন 

এিাং আর্নায়ারা কথর্ি চট্টিার্মর সীতাকুে পর্যি ৪২ ইকঞ্চ ি্ার্সর আরও ৩০ কির্লাকমটার পাইপলাইন স্থাপর্নর িাি। এসি কিৌত িাঠার্মার িাি 

আগামী একপ্রর্লর মর্ধ্ কশষ িরার পকরিল্পনা রর্য়র্ে ির্ল ওই িমযিতয ারা িানান। 

প্রািৃকতি গ্াস সাধারে চাপ ও তাপমাোয় গ্াসীয় অ্িস্থায় থার্ি। শীতলীিরে (করকিিার্রশন) প্রর্ কক্তর মাধ্র্ম তাপমাো িকমর্য় মাইনাস ১৬০ কিকি 

কসলকসয়ার্স নাকমর্য় আনর্ল তা তরর্ল পকরেত হয়। এই তরল প্রািৃকতি গ্াসর্িই িলা হয় এলএনকি। এিটি িাহার্ি ির্র প্রকতক্ন দই কথর্ি আড়াই 

হািার কমকলয়ন িা ২০০ কথর্ি ২৫০ কিাটি  ন  ট এলএনকি আনা সিি। 

ক্র্শ গ্ার্সর মি ত ির্ম আসায় কিিল্প কহর্সর্ি িাতার কথর্ি গ্াস আম্াকনর কসদ্ধাি কনয় সরিার। এই গ্াস পাইপলাইন ক্র্য় মূল কির্ি ক্ওয়া হর্ি। 

এর্ত কশল্পিারখানায় গ্াস–সাংিট িমর্ি। িকিষ্র্ত সরিার আরও ১ হািার কমকলয়ন িা ১০০ কিাটি  নকমটার এলএনকি সরিরার্হর পকরিল্পনা কনর্য় 

করর্খর্ে ির্ল সাংকিষ্ট সূর্ে িানা কগর্ে। 

িানর্ত চাইর্ল রূপািকরত প্রািৃকতি গ্াস কিাম্পাকন কলকমর্টর্ির ি্িস্থাপনা পকরচালি (এমকি) কমা. িামরুজ্জামান প্রথম আর্লার্ি ির্লন, মর্হশখালীর্ত 

টাকমযনাল ও পাইপলাইন স্থাপর্নর িাি একপ্রর্লর মর্ধ্ কশষ হর্চ্ছ। এর পরপরই এলএনকি সরিরাহ শুরু িরা হর্ি। 

প্রকতষ্ঠানটির এিিন কি্ষ্ঠ মহাি্িস্থাপি অ্িশ্ নাম প্রিাশ না িরার শর্তয  প্রথম আর্লার্ি িানান, আগামী ২৫ একপ্রল কথর্ি এলএনকি সরিরাহ ক্ওয়ার 

পকরিল্পনা রর্য়র্ে। তর্ি ক্নক্ষে কিে টা কপোর্নার সিািনা আর্ে। জ্বালাকন মন্ত্রোলয় ও কপর্ট্রািাাংলার পরিতী তিঠর্ি এ কিষর্য় চূড়াি কসদ্ধাি হর্ি। 

িানা কগর্ে, ক্র্শ িতয মার্ন গর্ড় প্রকতক্ন প্রায় ২৬৯ কিাটি  ন  ট গ্াস উৎপাক্ত হর্চ্ছ। এরপরও কশল্পিারখানায় গ্াস–সাংিট রর্য়র্ে। িতয মার্ন 

কশল্পিারখানায় প্রকত  নকমটার (৩৫ ্শকমি ৩১৪৭  ন  ট) গ্াস কিকক্র হর্চ্ছ ৭ টািা ৭৬ পয়সা ্র্র। এলএনকি আম্াকন-পরিতী প্রকত  নকমটার্রর 

প্রস্তাকিত মূল্ ধরা হর্য়র্ে ১৪ টািা ৯০ পয়সা। এর্ত কশল্পপর্ে্র উৎপা্ন খরচ কির্ড় র্ার্ি ির্ল মর্ন ির্রন ি্িসায়ীরা। তাুঁ রা ক্র্শ উৎপাক্ত প্রািৃকতি 

গ্ার্সর সর্ঙ্গ এলএনকির ্াম সমিয় িরার ্াকি িাকনর্য়র্েন। 
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চট্টিাম কচম্বার্রর সিাপকত মাহি ি ল আলম এ প্রসর্ঙ্গ ির্লন, এলএনকি সরিরার্হর কসদ্ধাি অ্ত্ি ইকতিাচি। এর্ত কশল্পিারখানায় গ্ার্সর সাংিট ির্ম 

আসর্ি। তর্ি সারা ক্র্শ এিই মূর্ল্ গ্াস সরিরাহ কনকিত িরর্ত হর্ি। নইর্ল কশল্প-িারখানাগুর্লা প্রকতর্র্াকগতায় টিির্ি না। 

এক্র্ি িেয  লী গ্াস কিতরে কিাম্পাকন কলকমর্টর্ির এিিন ি্িস্থাপি িানান, এলএনকি সরিরার্হর কসদ্ধার্ির  র্ল চট্টিাম অ্ঞ্চর্লর ২৬৫টি 

কশল্পিারখানার্ি চাকহ্াপে ক্ওয়া হর্য়র্ে। 

 

http://www.prothomalo.com/economy/article/1431756/%E0%A6%8F%E0%A6%B2%E0%A6%8F%E0%A6

%A8%E0%A6%9C%E0%A6%BF-

%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87 

 

কিউর্রিল প্লাকিিসর্ি িন্ড সাংিহ ির্র ক্র্চ্ছ ি্ান্ডািয  চাটয ািয  

প্রাে-আরএ এল গ্রুর্পর সহর্র্াগী প্রকতষ্ঠান কিউর্রিল প্লাকিিস কলকমর্টির্ি ১৫০ কিাটি টািার কির্রা কুপন িন্ড সাংিহ ির্র ক্র্চ্ছ ি্ান্ডািয  চাটয ািয  

ি্াাংি। কিাম্পাকনর সম্প্রসারর্ে এ কির্রা কুপন ির্ন্ডর অ্থয ি্িহার িরা হর্ি। সম্প্রকত প্রাে-আরএ এল গ্রুর্পর প্রধান ির্যালর্য় এ কিষর্য় এিটি চ কক্ত 

স্বাক্ষর হয়। 

 

প্রাে-আরএ এল গ্রুর্পর পকরচালি (িরর্পার্রট ক ন্ান্স্) উিমা কচৌধ রী, কিনার্রল ম্ার্নিার ম হাম্ম্ সামীর উকদ্দন, ি্ান্ডািয  চ্াটয ািয  ি্াাংর্ির এমকি ও 

কহি অ্ি ক ন্াকন্স্য়াল মার্িয ট আলমগীর কমারর্শ্, একক্সকিউটিি কির্রক্টর ও কহি অ্ি ি্াকপটাল মার্িয ট মারু  উর রহমান মি ম্ারসহ উিয় 

প্রকতষ্ঠার্নর ঊধ্বয তন িমযিতয ারা এ সময় উপকস্থত কের্লন। —কিজ্ঞকপ্ত 

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

17/148346/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%B2-

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF

%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87-

%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1-

%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9-

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

%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87-

%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D

%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1-

%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D

%E0%A6%A1/ 

 

র্ ক্তরার্ি্ িার্গযা পকরিহর্ন কনর্ষধাজ্ঞা উঠর্ে আি 

অ্ির্শর্ষ িাাংলার্্শ কথর্ি সরাসকর আিাশপর্থ পে্ পকরিহর্ন কনর্ষধাজ্ঞা প্রত্াহার িরর্ত র্ার্চ্ছ র্ ক্তরাি্। আি কিসামকরি কিমান চলাচল িতৃয পক্ষ 

(কিকিচি) এিাং িাাংলার্্র্শ করটিশ হাইিকমশন কর্ৌথ সাংিা্ সর্ম্মলন ির্র এ ক াষো ক্র্ি। তর্ি এয়ার িার্গযা কসকিউকরটি (একসকস-৩) সন্ নিায়ন না 
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http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-17/148346/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%B2-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-17/148346/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%B2-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-17/148346/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%B2-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-17/148346/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%B2-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-17/148346/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%B2-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-17/148346/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%B2-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-17/148346/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%B2-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-17/148346/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%B2-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-17/148346/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%B2-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1/
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http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-17/148346/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%B2-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1/
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হওয়া পর্যি কিমান িাাংলার্্শ এয়ারলাইনস ইউর্রার্প িার্গযা পকরিহর্নর স র্র্াগ কনর্ত পারর্ি না। কিসামকরি কিমান চলাচল িতৃয পক্ষ সূর্ে এ তথ্ িানা 

কগর্ে। 

 

কিকিচি সূর্ে িানা কগর্ে, কনর্ষধাজ্ঞা প্রত্াহার্রর ক াষো এর্লও কিশকিে  শতয  ক্র্য়র্ে র্ ক্তরাি্। শতয গুর্লা হর্লা— হর্রত শাহিালাল আিিয াকতি 

কিমানিন্দর্রর কনরাপিা কিষর্য় ্ী যর্ময়ার্্ দিন পরামশযি কনর্য়াগ ক্র্ত হর্ি, একির্য়শন কসকিউকরটির্ত ইউর্ি মর্িল অ্ন সরে িরর্ত হর্ি এিাং 

র্ ক্তরাি্ ও িাাংলার্্শ কর্ৌথিার্ি কিমানিন্দর্রর কনরাপিা ি্িস্থা প নমূযল্ায়ন িরর্ি। 

 

এ কিষর্য় কিসামকরি কিমান চলাচল িতৃয পর্ক্ষর স্স্ (পকরচালনা ও পকরিল্পনা) এয়ার িমর্িার এ কমাস্তাক ি র রহমান িকেি িাতয ার্ি ির্লন, শাহিালাল 

কিমানিন্দর্রর কনরাপিা ি্িস্থার র্র্থষ্ট উন্নকত হর্য়র্ে। প্রায় দই িের ধর্র এিন্ িাি ির্র কগর্ে কিকিচি। কিমানিন্দর্রর কনরাপিার কিকিন্ন অ্ন ষঙ্গ 

কর্মন— ইকিএস, ইকিটি স্থাপন হর্য়র্ে। এরই মর্ধ্ ইউর্রাপীয় ইউকনয়র্নর (ইইউ) প্রকতকনকধরা শাহিালাল কিমানিন্দর্রর িার্গযা িমর্প্লক্স সর্রিকমন 

পকর্শযন ির্র সন্তুকষ্ট প্রিাশ ির্রর্েন। গত িের ল  থানসা কসকিউকরটি টিম কিমানিন্দর পকর্শযন ির্র। তারাও সর্িাষ প্রিাশ ির্রর্ে। এিই িার্ি 

ইকতহা্ িার্গযার এিটি কনরাপিা ্র্লর পকর্শযর্নও শাহিালাল কিমানিন্দর্রর িার্গযা কির্লর্ির অ্পার্রশন সম্পর্িয  ইকতিাচি প্রকতর্ি্ন এর্সর্ে।  র্ল 

আমরা আশা িরকে করািিার (আি) কথর্ি পকিমা ক্শগুর্লার আর্রাপ িরা কনর্ষধাজ্ঞাও উর্ঠ র্ার্ি। 

 

কতকন ির্লন, একসকস-৩ সন্ নিায়ন হর্ল কিমানও র্ ক্তরার্ি্ সরাসকর িার্গযা পকরিহন িরর্ত পারর্ি। তর্ি এিন্ কিমানর্ি কিুঁর্ধ ক্য়া শতয গুর্লা আর্গ 

পূরে িরর্ত হর্ি। 

 

িানা কগর্ে, ইউর্রার্প সরাসকর িার্গযা পে্ র তাকন িরর্ত প্রর্ত্ি ক্শর্ি ইউর্রাপীয় ইউকনয়র্নর ‘একসকস-৩’ ও ‘আরএ-৩’ সন্ কনর্ত হয়। 

এয়ারলাইনর্সর িন্ একসকস-৩ আর হ্ান্ডকলাং এর্ির্ন্টর িন্ কনর্ত হয় আরএ-৩ সন্। ্ী যক্ন ধর্র নানা ত্কির ির্র কিমান িাাংলার্্শ এয়ারলাইনস 

২০১৪ সার্ল এি িের্রর িন্ একসকস-৩ সন্ পায়। নানা শতয  পূরে সার্পর্ক্ষ র্ ক্তরার্ি্র ট্রান্স্র্পার্টয শন এর্িকন্স্ এ সন্ ক্য়। তর্ি ২০১৫ সার্লর ৩১ 

কির্সম্বর সন্ দটির কময়া্ কশষ হওয়ার পর আর নিায়ন িরর্ত পার্রকন কিমান। 

 

এক্র্ি িার্গযা পকরিহন কিমান িাাংলার্্শ এয়ারলাইনর্সর অ্ন্তম আর্য়র উৎস। ২০১৬-১৭ অ্থযিের্র কিমান ম না া অ্িয ন িরর্লও গত অ্থযিের কথর্ি 

ির্মর্ে সাংস্থাটির কনট ম না া। ১৯ কির্সম্বর কিমার্নর ্শম িাকষযি সাধারে সিায় ২০১৬-১৭ অ্থযিের্রর আকথযি কিিরেী অ্ন র্মাক্ত হয়। কসখার্ন উর্েখ 

িরা হয়, িার্গযা পকরিহর্ন র্ ক্তরার্ি্র কনর্ষধাজ্ঞার িারর্ে কিমার্নর ম না ায় প্রিাি পর্ড়র্ে। িার্গযা পকরিহন খার্ত ২০১৬-১৭ অ্থযিের্র কিমান ৩৩ 

হািার ৫৪২ টন মালামাল পকরিহন ির্রর্ে, র্া ২০১৫-১৬ অ্থযিের্র কেল ৪০ হািার ৯৩১ টন। পূিযিতী অ্থযিের্রর কচর্য় গত অ্থযিের ১৮ শতাাংশ িম 

িার্গযা পকরিহন ির্রর্ে কিমান। এর্ত িার্গযা পকরিহর্ন আয়ও ির্মর্ে কিমার্নর। ২০১৬-১৭ অ্থযিের্র িার্গযা খার্ত কিমার্নর আয় হর্য়র্ে ২৪৪ কিাটি 

টািা, র্া ২০১৫-১৬ অ্থযিের্র কেল ৩১৫ কিাটি টািা। 
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প্রসঙ্গত, ২০১৬ সার্লর মাচয  কথর্ি িাাংলার্্র্শর সর্ঙ্গ আিাশপর্থ সরাসকর িার্গযা পকরিহন স্থকগত ির্র র্ ক্তরাি্। কস সময় হর্রত শাহিালাল 

কিমানিন্দর্রর িার্গযা কির্লর্ির অ্প্রত ল কনরাপিা ি্িস্থা ও িকহরাগতর্্র অ্িাধ প্রর্ির্শর স র্র্াগর্ি িারে কহর্সর্ি ক্খার্না হয়। এর আর্গ এিই িারে 

ক্কখর্য় অ্র্িকলয়া িাাংলার্্শ কথর্ি আিাশপর্থ পে্ পকরিহন িি ির্রকেল। 

 

ইকিএসসহ আর্রা কিশকিে  র্ন্ত্রাাংশ না থািায় কনরাপিার প্রশ্ন ত র্ল এিই িের ইইউি ক্ত ক্শগুর্লা আিাশপর্থ িার্গযা পে্ পকরিহন িকমর্য় ক্য়। 

পরিতীর্ত শাহিালার্লর কনরাপিার ্াকয়র্ত্ব কনর্ ক্ত িরা হয় করটিশ প্রকতষ্ঠান করি লাইনর্ি। কিকিচর্ির কনরাপিািমীর্্র প্রকশক্ষর্ের পাশাপাকশ র্ােীর্্র 

ি্াগ তোকশসহ কিকিন্ন আধ কনি র্ন্ত্রপাকত সাংর্র্াির্নর পরামশয ক্য় প্রকতষ্ঠানটি। 

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

18/148483/%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%BE%

E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-

%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%8B-

%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8%E0%A7%87-

%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%8D

%E0%A6%9E%E0%A6%BE-%E0%A6%89%E0%A6%A0%E0%A6%9B%E0%A7%87-

%E0%A6%86%E0%A6%9C/ 

 

http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-18/148483/%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%8B-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE-%E0%A6%89%E0%A6%A0%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%9C/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-18/148483/%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%8B-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE-%E0%A6%89%E0%A6%A0%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%9C/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-18/148483/%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%8B-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE-%E0%A6%89%E0%A6%A0%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%9C/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-18/148483/%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%8B-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE-%E0%A6%89%E0%A6%A0%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%9C/
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