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Capital Market 
আবার া দ পতন 

১.৬৪% করে গেরে ডিএসইএক্স 

অর্থবাজার   তা ল্য পড ডিডত ডনরে ডবডনরোেকা ীরদ  শঙ্কা কাটরে না। ঘুর  দাাঁ ড়ারনা  প  েত সপ্তাহ গর্রক আবার া ডবক্রেচাপ গবরড় গেরে গদরশ  

গশো বাজার । বৃহস্পডতবার   ধা াবাডহকতাে েতকাল্ সপ্তারহ  প্রর্ে কার্থডদবরসই টানা করেরে সূচক। সকাল্ গর্রক গশষ পর্থন্ত ডনম্নেুডিতা অবযাহত 

ডেল্। ডদন গশরষ ১ দশডেক ৬৪ শতাাংশ পরড় গেরে ঢাকা স্টক এক্সরচরে  ব্রি ইনরিক্স ডিএসইএক্স। ডসাংহভাে ডসডকউড টিরজ  দ পতরন পরেন্ট 

িুইরেরে উভে স্টক এক্সরচরে  সব সূচক। গকনারবচাও আরে  ডদরন  তুল্নাে ডকেুটা করেরে। 

 

বাজা  পর্থরবক্ষরে গদিা র্াে, ডদন গশরষ ঢাকা স্টক এক্সরচরে  (ডিএসই) ব্রি ইনরিক্স ডিএসইএক্স ৯৯ দশডেক ৪৪ পরেন্ট বা ১ দশডেক ৬৪ শতাাংশ 

করে দাাঁ ড়াে ৫ হাজা  ৯৫০ দশডেক ৭৬ পরেরন্ট। ৩৭ দশডেক ৩৮ পরেন্ট বা ১ দশডেক ৬৮ শতাাংশ করে ২ হাজা  ১৯৩ দশডেক ৫৪ পরেরন্ট গনরেরে 

স্টক এক্সরচেটি  ব্লু-ডচপ সূচক ডিএস ৩০। এডদরক ১০ দশডেক ৭৯ পরেন্ট বা দশডেক ৭৭ শতাাংশ করে ১ হাজা  ৩৯৪ দশডেক ৬৫ পরেরন্ট অবিান 

ক রে শড োহ সূচক ডিএসইএস। 

 

সা া ডদরন ডিএসইরত ১৩ গকাটি ২৮ ল্াি ৮৪ হাজা  ৯টি গশো , ক রপার ট বন্ড ও ডেউচুোল্ ফান্ড ইউডনট হাতবদল্ হে, র্া  বাজা দ  ডেল্ ৪৪০ গকাটি 

২৩ ল্াি ৭৩ হাজা  টাকা। আরে  কার্থডদবরস তা ডেল্ ৫১২ গকাটি ১৭ ল্াি ৪৩ হাজা  টাকা। গল্নরদনকৃত ডসডকউড টিরজ  েরধয ডদন গশরষ দাে গবরড়রে 

৪৯টি , করেরে ২৭০টি  ও অপড বডতথ ত ডেল্ ১৭টি  বাজা দ । 

 

এডদরক গদরশ  আর ক গশো বাজা  চট্টগ্রাে স্টক এক্সরচরে  (ডসএসই) ব্রি ইনরিক্স ডসএসডসএক্স ১৭৮ দশডেক ৩৬ পরেন্ট করে ১১ হাজা  ১১৮ 

দশডেক ৬৭ পরেরন্ট গনরে র্াে। ২৬৯ দশডেক ৩৮ পরেন্ট করে ১৬ হাজা  ৬৯১ দশডেক ২৬ পরেরন্ট অবিান ক রে স্টক এক্সরচেটি  ডনবথাডচত 

গকাম্পাডনগুরল্া  সূচক ডসএসই ৩০। ডসএসইরত গকনারবচা হরেরে ৩০ গকাটি ৫ ল্াি ৫৯ হাজা  ৭৩৫ টাকা  ডসডকউড টিজ, র্া এ  আরে  কার্থডদবরস 

ডেল্ ২৭ গকাটি ৭৪ ল্াি ৩৪ হাজা  ২০ টাকা। এডদন গল্নরদনকৃত ডসডকউড টিরজ  েরধয দাে গবরড়রে ৩০টি , করেরে ১৮২টি  ও অপড বডতথ ত ডেল্ ১৫টি  

বাজা দ । 

 

ডিএসইরত েতকাল্ গল্নরদরন সবা  ওপর  ডেল্ ফু-ওোাং ফুি, ইউডনক গহারটল্, ল্াংকাবাাংল্া ডফনযান্স, ব্রযাক বযাাংক, গ্রােীেরফান, েুনু্ন ডস াডেক, 

আরনাো  েযাল্ভানাইডজাং, ফু-ওোাং ডস াডেক, গকো কসরেটিকস ও আডল্ফ ইন্ডাডিজ। 

 

দ বৃডি  শীরষথ ডেল্ র্র্াক্ররে ফাইন ফুিস, ইনরটক ডল্ডেরটি, এরপক্স ফুিস, গেররা ডস্পডনাং, েযাকসন্স ডস্পডনাং, ইস্টানথ গকবল্স, এরপক্স ডস্পডনাং, ডসডভও 

গপররা গকডেকযাল্, ডল্েযাডস ফুটওেযা  ও ফু-ওোাং ফুি। 
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অনযডদরক দ  সবরচরে গবডশ করেরে র্র্াক্ররে গবডক্সেরকা ডসনরর্টিকস, ঢাকা িাডোং, উত্ত া বযাাংক, প্রাইে বযাাংক, হাক্কাডন পাল্প, আডল্ফ ইন্ডাডিজ, 

বঙ্গজ, ইস্টানথ বযাাংক, অল্রটক্স ইন্ডাডিজ ও িুল্না পাওো । 

http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-19/148591/%E0%A7%A7.%E0%A7%AC%E0%A7%AA--

%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-

%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A7%8D

%E0%A6%B8/ 

আজ পষথদ সভা 

চীনা কনরসাটিথ োরে  প্রস্তাবই চূড়ান্ত ক রে ডিএসই 

গকৌশল্েত ডবডনরোেকা ী বাোই সম্পরকথ  চূড়ান্ত ডসিান্ত ডনরত আজ দুপুর   প  পড চাল্না পষথরদ  সভা আহ্বান কর রে গদরশ  প্রধান পুাঁডজবাজা  ঢাকা 

স্টক এক্সরচে (ডিএসই)। গ গুরল্টড  অনুরোদরন  জনয সভা  চূড়ান্ত ডসিান্ত বাাংল্ারদশ ডসডকউড টিজ অযান্ড এক্সরচে কডেশরন  (ডবএসইডস) কারে 

পাঠারনা ও প্রস্তুডত ডনরে স্টক এক্সরচেটি। একাডধক সূত্র ডনডিত কর রে, সভাে চীনা কনরসাটিথ োরে  প্রস্তাবই চূড়ান্ত ক া হরব। 

 

ডিএসই  পড চাল্ক  ডকবু   হোন বডেক বাতথ ারক বরল্ন, প্রস্তাডবত দর   ডবষেটি আপনা া গজরনরেন। আে া দুই কনরসাটিথ োরে  েঠন ও তারদ  

প্রস্তারব  প্রডতটি পরেন্ট িুাঁটিরে িুাঁটিরে ডবরেষে কর ডে। সবডদক ডবরবচনা কর  আে া গদিডে, চীনা কনরসাটিথ োরে  প্রস্তাব সবডদক গর্রকই ডিএসই  

উন্নেরন গবডশ ফল্প্রসূ হরব। স্টক এক্সরচরে  সব স্তর   সদসযই গশনরেন সাাংহাই কনরসাটিথ োেরক গবরে ডনরত চাে। পষথরদ  অনয সদসযরদ  েরধযও 

ডিেত গচারি পড়রে না। 

 

দুই কনগসাটিথ োরে  তুল্নােূল্ক ডচত্র উপিাপন কর  ডতডন বরল্ন, চীনা কনরসাটিথ োে গবডশ দ প্রস্তারব  পাশাপাডশ স্পষ্ট কর  জাডনরেরে, তা া ১০ বে  

ডিএসইরক ডবনােূরল্য ডবডভন্ন গটকডনকযাল্ সারপাটথ  গদরব, র্া  ভযালু্রেশন হরেরে ৩০০ গকাটি টাকা  গবডশ। অনযডদরক এনএসই  গনতৃত্বাধীন 

কনরসাটিথ োরে  েঠন পর্থারল্াচনা ক রল্ গদিরবন, এনএসই ডনরজও এ  অাংশ না। তারদ  একটি সাবডসডিোড  এিারন ডবি ক রে। এ  ওপ  তা া 

ডনরজরদ  গ গুরল্টর   অনুরোদন গনেডন। আে া গকন এ অডনিেতাে র্াব, গর্িারন চীনা া গ গুরল্টড  অনুরোদন ডনরেই ডবি কর রে। 

 

ডিতীে পরেন্ট হরল্া, এনএসই কনরসাটিথ োরে নাসিারক  নাে উরঠ এরল্ও তা া ডকন্তু ডিএসই  ইকুইটি পাটথ না  হরে না। ডিএসই এিারন নাসিাকরক 

ডনেক গটকরনাল্ডজ গভন্ড  ডহরসরবই গদিরে। কা ে ডিএসইরক গদো গটকডনকযাল্ সারপারটথ   জনয তা া গকারনা ডফ গনরব না, এেন কর্া গকার্াও বল্া 

হেডন। 

 

স্টক এক্সরচেটি  সারবক এ সভাপডত আর া বরল্ন, এনএসই কনরসাটিথ োরে  আর কটি ডদক ডনরেও আোরদ  গবডশ  ভাে সদসয গনরেটিভ, তা হরল্া 

প্রাইরভট ইকুইটি ফান্ড ফ্রডন্টো  বাাংল্ারদশ এল্এল্ডপ। এডক্সট রুট ডনরে তারদ  অডত সরচতনতা আোরদ  দুডিন্তা  কা ে। এোড়া এ ফান্ডটি পড চাল্না 

ক রে ব্রাো  অযান্ড পাটথ না স, র্ারদ  নাে পযা ািাইস গপপা স গকরল্ঙ্কাড   সরঙ্গ রু্ক্ত। তারদ  গ পুরটশন ডনরেও আে া সন্তুষ্ট না। 

 

http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-19/148591/%E0%A7%A7.%E0%A7%AC%E0%A7%AA--%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B8/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-19/148591/%E0%A7%A7.%E0%A7%AC%E0%A7%AA--%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B8/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-19/148591/%E0%A7%A7.%E0%A7%AC%E0%A7%AA--%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B8/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-19/148591/%E0%A7%A7.%E0%A7%AC%E0%A7%AA--%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B8/
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ডিএসই  ডসডনে  সদসয ও গব্রাকা স অযারসাডসরেশরন  (ডিডবএ) সভাপডত গোস্তাক আহরেদ সারদরক ও একই েত। বডেক বাতথ া  সরঙ্গ আল্াপকারল্ 

ডতডন বরল্ন, সবডদক গর্রকই চীনারদ  প্রস্তাব স্টক এক্সরচরে  জনয গবডশ আকষথেীে। গসটি দর ও, গকৌশল্েত ডবডনরোরে  অনযানয দৃডষ্টরকাে গর্রকও। 

চীনারদ  কাে গর্রক সরন্তাষজনক প্রস্তাব পাওোে সদসযরদ  পক্ষ গর্রক আে া ডিএসই েযারনজরেন্টরক অযাডপ্রডসরেশন গল্টা  ডদরেডে। আপনা া 

জারনন, কত কষ্ট কর  আে া গকৌশল্েত ডবডনরোেকা ী িুাঁরজডে। গস া প্রস্তাব গদো  প ও আে া র্ডদ তারদ  গবরে ডনরত বযর্থ হই, তাহরল্ ডবরে  

ডবডনরোেকা ীরদ  কারে আোরদ  সম্পরকথ  একটি গনডতবাচক বাতথ া র্ারব। 

 

আশা ক ডে, কাল্ (গসােবা ) পষথদ সভাে ডিএসই  পষথদ চূড়ান্তভারব চীনারদ  প্রস্তাব গবরে ডনরত সক্ষে হরব। আো  দৃঢ় ডবোস, ডনেন্ত্রক াও বাজার   

দীঘথরেোডদ স্বার্থ ডবরবচনা কর  এিারন ডিেত ক রবন না। 

 

উরেিয, ৬ গফব্রুোড  গকৌশল্েত ডবডনরোেকা ীরদ  প্রস্তাবসাংবডল্ত গটন্ডা  বাক্স উরমাচন কর  ডিএসই। গসিারন গদিা র্াে, প্রাে ১ হাজা  গকাটি টাকাে 

গদরশ  প্রধান স্টক এক্সরচেটি  এক-চতুর্থাাংশ গশো  ডকনরত চাে গশনরেন ও সাাংহাই স্টক এক্সরচরে  গর্ৌর্ কনরসাটিথ োে। গকৌশল্েত ডবডনরোেকা ী 

ডহরসরব ডিএসই  প্রডত গশোর   জনয তা া দ প্রস্তাব কর  ২২ টাকা। এ ডহসারব তা া ডিএসই  ১৮০ গকাটি গশোর   এক-চতুর্থাাংশ বা ৪৫ গকাটি 

গশোর   জনয প্রাে হাজা  গকাটি টাকা ডবডনরোে ক রব। পষথরদ তারদ  একজন পড চাল্ক  ািা  প্রস্তাব  রেরে। প্রস্তাব অনুসার , গকৌশল্েত অাংশীদা  

হরত পা রল্ এ ডবডনরোেকা ী া ১০ বে  ডিএসইরক প্ররু্ডক্ত ও গকৌশল্েত সহােতা গদরব, র্া  আডর্থক েূল্য উরেি ক া হরেরে ৩ গকাটি ৭০ ল্াি িল্া । 

 

ডবপ ীরত প্রাে একই পড োে গশো  গকনা  জনয ১৫ টাকা হার  দ প্রস্তাব কর  ভা তীে নযাশনাল্ স্টক এক্সরচরে  (এনএসই) গনতৃত্বাধীন 

ডবডনরোেকা ীরদ  আর কটি কনরসাটিথ োে। গসিারন ইকুইটি পাটথ না  ডহরসরব  রেরে ব্রাো  অযান্ড পাটথ নাসথ পড চাডল্ত প্রাইরভট ইকুইটি ফান্ড ফ্রডন্টো  

বাাংল্ারদশ এল্এল্ডপ আ  গটকরনাল্ডজকযাল্ পাটথ না  ডহরসরব  রেরে রু্ক্ত াষ্ট্রডভডত্তক এক্সরচে জাোন্ট নাসিাক। এ গ্রুপটি ডিএসই  ২৫ দশডেক শূনয ১ 

শতাাংশ গশোর   জনয ১৫ টাকা হার  দ প্রস্তাব কর । তারদ  কাে গর্রক ডিএসই ৬৭৫ গকাটি টাকা  ডকেু গবডশ গপরত পার , র্া চীনারদ  প্রস্তাডবত দর   

গচরে প্রাে এক-তৃতীোাংশ কে। 

 

এ  প  দ পরত্র ডপডেরে পড়া কনরসাটিথ োরে  আইনবডহভূথ ত তত্প তা  গজর  স্টক এক্সরচে কতৃথ পক্ষ তারদ  চূড়ান্ত ডসিান্ত ডনরত এবাং ডনেন্ত্রক সাংিা  

কারে অনুরোদরন  জনয পাঠারত গদড  কর রে বরল্ গজা  অডভরর্াে উরঠরে। গকৌশল্েত ডবডনরোেকা ী বাোইরে  প্রডক্রোে স্টক এক্সরচে কেথকতথ ারদ  

প্রভাডবত ক া  অডভরর্াে উরঠরে গিাদ ডনেন্ত্রক সাংিা  ডবরুরিও। 

 

উরেিয, ডিডেউচুোল্াইরজশন আইন ২০১৩ অনুসার  োডল্কানা গর্রক বযবিাপনা পৃর্ক ক া  প  স্টক এক্সরচরে  ২৫ শতাাংশ গশো  গকৌশল্েত 

ডবডনরোেকা ীরদ  কারে ডবডক্র ক রত হরব। ডনেন্ত্রক সাংিা  অনুরোদনক্ররে এ হা  বাড়ারনা গর্রত পার । গকৌশল্েত ডবডনরোেকা ী বল্রত আইরন গসসব 

প্রডতষ্ঠানরক গবাোরনা হরেরে, র্া া ইকুইটি বা গটকরনাল্ডজকযাল্ পাটথ না  ডহরসরব পষথরদ গর্রক ডিএসইরক একটি আধুডনক এক্সরচরে উন্নীত ক রত 

সাহার্য ক রব। তারদ  সক্ষেতা ও অডভজ্ঞতারক গুরুত্ব গদরব নীডতডনধথা ক া। 
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গদরশ  প্রধান স্টক এক্সরচে ডিএসই  বতথ োন অনুরোডদত েূল্ধন ২ হাজা  ৫০০ গকাটি টাকা এবাং পড রশাডধত েূল্ধন ১ হাজা  ৮০৩ গকাটি টাকা। এ 

ডহসারব গকৌশল্েত ডবডনরোেকা ীরদ  কারে ৪৫ গকাটি গশো  ডবডক্র  বাধযবাধকতা আরে এক্সরচেটি । 

 

প্রসঙ্েত, এ  আরে েত বের   ১ জুন গিাল্া দ পরত্র ডিএসই  প্রডতটি গশোর   জনয ৩০ টাকা  গবডশ দ প্রস্তাব কর ডেল্ ল্াংকাবাাংল্া ডফনযান্স ও গিল্টা 

ল্াইরফ  গনতৃত্বাধীন একটি িানীে কনরসাটিথ োে। কাড েড  সের্থরন  জনয তা া ভা রত  গবারে স্টক এক্সরচরে  সরঙ্গ সেরোতা স্মা ক সই কগ ডেল্। গস 

দফাে ব্রাো  অযান্ড পাটথ নারসথ  গনতৃত্বাধীন ডবরদশী কনরসাটিথ োেটি ডিএসই  এক্সরচে বযবসাটিরক আল্াদা কর  শুধু এ  গশো  গকনা  জনয দ প্রস্তাব 

কর ডেল্। তরব ডিএসই  সাংিযােড ষ্ঠ সদসয ও পষথরদ  অডনোে গকারনা প্রস্তাবই েৃহীত হেডন। স্টক এক্সরচে কতৃথ পরক্ষ  আরবদনক্ররে ডনেন্ত্রক সাংিা 

তারদ  গকৌশল্েত ডবডনরোেকা ী গিাাঁ জা  জনয সেে বাডড়রে গদে। আোেী ৩১ োরচথ   েরধয গকৌশল্েত ডবডনরোে সম্পরকথ  চূড়ান্ত ডসিান্ত ডনরত হরব স্টক 

এক্সরচেটিরক। 

 

একই আইরন  বাধযবাধকতাে গদরশ  আর ক পুাঁডজবাজা  চট্টগ্রাে স্টক এক্সরচেও (ডসএসই) গকৌশল্েত ডবডনরোেকা ী িুাঁজরে। ডনভথ  রর্ােয সূত্র 

জাডনরেরে, এিন পর্থন্ত চীনা কনরসাটিথ োে ও েধযপ্রাচযডভডত্তক আর ক দল্ ডবডনরোেকা ী  সরঙ্গ তারদ  আরল্াচনা এডেরেরে। 

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

19/148622/%E0%A6%9A%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A6%BE-

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

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

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

%E0%A6%87-

%E0%A6%9A%E0%A7%82%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-

%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%9B%E0%A7%87-

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

দ পতরন  কা ে িুাঁজরত ডিএসই ও ডসএসইরক ডবএসইডস  ডনরদথ শ 

দ  পতরন  বৃত্ত গর্রক গব  হরত পা রে না গদরশ  পুাঁডজবাজা । একডদন বাড়রল্ অনযডদন করে। সাপ্তারহ  প্রর্ে কার্থডদবস গ াববা  গদরশ  পুাঁডজবাজার  

গনডতবাাঁ চক অবিা গদিা গেরে। এ  গপেরন গকারনা কা সাডজ আরে কী না, তা  অনুসন্ধান ক া  ডনরদথ শ ডদরেরে পুাঁডজবাজা  ডনেন্ত্রক সাংিা বাাংল্ারদশ 

ডসডকউড টিজ অযান্ড এক্সরচে কডেশন (ডবএসইডস)। 

 

কডেশন সূরত্র এ তর্য জানা গেরে। 

 

ডিএসই ও ডসএসই সূরত্র জানা গেরে, সপ্তারহ  প্রর্ে কার্থডদবস গ াববা  ডিএসই প্রধান েূল্য সূচক ডিএসইএক্স করেরে ৯৯ দশডেক ৪৩ পরেন্ট এবাং 

ডসএসই  সাধা ে সূচক করেরে ১৭৮ দশডেক ৩৫ পরেন্ট। 
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http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-19/148622/%E0%A6%9A%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%87-%E0%A6%9A%E0%A7%82%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-19/148622/%E0%A6%9A%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%87-%E0%A6%9A%E0%A7%82%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87/
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অনযডদরক গ াববা  ডিএসইরত ৪৪০ গকাটি ২৩ ল্াি টাকা  গশো  গল্নরদন হরেরে। র্া আরে  ডদন গর্রক প্রাে ৭১ গকাটি ৯৩ ল্াি টাকা কে। েতকাল্ 

ডিএসইরত গল্নরদন হরেডেল্ ৫১২ গকাটি ১৭ ল্াি টাকা। আ  গল্নরদন হওো ৩৩৬টি গকাম্পাডন ও ডেউচুযোল্ ফারন্ড  েরধয দ  গবরড়রে ৪৯টি , 

করেরে ২৭০টি । আ  অপড বডতথ ত  রেরে ১৭টি গকাম্পাডন  গশো  দ । 

 

অনযডদরক ডসএসইরত ৩০ গকাটি ৫ ল্াি টাকা  গল্নরদন হরেরে। ডসএসইরত গোট গল্নরদন হরেরে ২২৭টি গকাম্পাডন  গশো  ও ডেউচুযোল্ ফারন্ড  

েরধয দ  গবরড়রে ৩৭টি , করেরে ১৭৬টি  এবাং অপড বডতথ ত  রেরে ১৪টি  গশো  দ । 

 

এেন পড ডিতীরত স্টক এক্সরচরে  গল্নরদরন  ঋনাত্মক অবিারন  কা ে অনুসন্ধারন  জনয উভে স্টক এক্সরচেরক ডচঠি ডদরেরে কডেশন। ঋনাত্মক 

ধা া  গপেরন গকারনা কা সাডজ আরে কী না, তা িডতরে গদরি অডতসত্ত্ব  কডেশনরক অবডহত ক া  ডনরদথ শ গদওো হরেরে। 

http://www.arthosuchak.com/archives/415371/%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E

0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3-

%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%9C%E0%A6%A4%E0%A7%87-

%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8/ 
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ড ল্ারেন্স ইনু্সযর রন্স  ল্ভযাাংশ গঘাষো 

পুাঁডজবাজার  তাডল্কাভুক্ত ড ল্ারেন্স ইনু্সযর ন্স ডল্ডেরটরি  পড চাল্না পষথদ গশো রহাল্ডা রদ  জনয ২৫ শতাাংশ ল্ভযাাংশ গঘাষো কর রে। এ  েরধয ১৫ 

শতাাংশ নেদ এবাং ১০ শতাাংশ গবানাস ল্ভযাাংশ। 

 

আজ গ াববা  গকাম্পাডন  পষথদ সভাে এ ডসিান্ত হে। 

 

৩১ ডিরসে , ২০১৭ সোপ্ত বের   জনয এই ল্ভযাাংশ গঘাষো ক া হরেরে। 

 

গকাম্পাডন সূরত্র জানা গেরে, আরল্াচয সেরে গকাম্পাডন  গশো  প্রডত আে (ইডপএস) হরেরে ৫ টাকা ২৮ পেসা। এ সেে গশো  প্রডত প্রকৃত সম্পদেূল্য 

বা এনএডভ হরেরে ৬৪ টাকা ৬৩ পেসা। 

 

আোেী ৩১ োচথ  গকাম্পাডন  বাডষথক সাধা ে সভা অনুডষ্ঠত হরব। এ  জনয গ কিথ  গিট ডনধথা ে ক া হরেরে ১২ োচথ । 

http://www.arthosuchak.com/archives/415335/%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0

%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8-

%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%B0

%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8-26/ 

 

 

IPO subscription of Advent Pharma closes tomorrow 
Shanta First Income Fund over-subscribed 
The IPO (initial public offering) subscription of Advent Pharma will close tomorrow (Monday). 

 

The company opened its IPO subscription on February 11. 

 

The Bangladesh Securities & Exchange Commission (BSEC) approved the IPO proposal of Advent Pharma 

on January 2 last. 

 

 

  

http://www.arthosuchak.com/archives/415335/%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8-%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8-26/
http://www.arthosuchak.com/archives/415335/%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8-%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8-26/
http://www.arthosuchak.com/archives/415335/%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8-%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8-26/
http://www.arthosuchak.com/archives/415335/%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8-%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8-26/
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As per the regulatory approval, the company will raise a capital worth Tk 200 million under the fixed 

price method. 

 

The company will float 20 million ordinary shares of Tk 10 each to raise the said amount. 

 

A market lot is 500 shares and an investor needs Tk 5,000 to apply for per lot of the company's IPO. 

 

The required amount (per lot) of foreign currency for NRBs and foreign applicants for IPO of the 

company are US$ 60.65 or GBP 44.25 or EUR 49.96, according to Dhaka Stock Exchange (DSE). 

 

The company will use the IPO fund for acquisition of machinery and equipments of Tk 81.43 million, 

construction of building and other civil works Tk 100.07 million and IPO-related expenses of Tk 18.50 

million. 

 

The company's weighted average earnings per share (EPS) stood at Tk 0.91 as per last four financial 

statements. 

 

The company has also reported its net asset value (NAV) per share of Tk 12.45 without revaluation, 

according to financial statement for the year ended on June 30, 2017. 

 

Imperial Capital, Alfa Capital Management and CAPM Advisory are the issue managers of the company's 

IPO. 

 

The company's pre-IPO paid-up capital is Tk 486 million and authorised capital is Tk 1.0 billion. 

 

Advent Pharma is engaged in manufacturing, importing and marketing of animal health care drugs, 

nutritional supplements and feed additives for livestock like powder, bolus and liquid dosage forms. 

 

The company was incorporated as a private limited company in January, 2007 and subsequently 

converted into a public limited company in May, 2016. 
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After completing all procedure, it will be the 29th listed company in the Dhaka bourse under 

Pharmaceuticals & Chemicals sector which accounted for 15.40 per cent of the DSE's total market 

capitalisation. 

 

Meanwhile, investors subscribed the entire initial subscription money of Shanta First Income Fund on 

the first subscription date (February 14), said a statement. 

 

Shanta Asset Management Limited declared the commencement of the subscription opening for its 

newly launched open-ended fund named Shanta First Income Fund with the initial value of BDT 200 

million. 

 

Of this total fund, BDT 20 million was allocated for sponsors, while the rest of BDT 180 million was 

assigned for general investors. Face value of the per unit is BDT 10. 

 

Shanta Asset Management Limited is both the asset manager and sponsor of Shanta First Income Fund. 

In addition to that, Bangladesh General Insurance Company (BGIC) is the trustee of the fund while, BRAC 

Bank is the custodian of the fund. 

 

Md Emran Hasan, CEO of Shanta Asset thanked all stakeholders and investors for showing strong faith in 

Shanta Asset Management Limited. Mr. Hasan also states that Shanta Asset Management Limited 

endeavors to maintain this trust through ethical and stringent fund governance. "In Shanta Asset 

Management Limited, we take each and every step to maximize investors' wealth through experienced 

and diligent fund management team, lowest formation cost and stringent risk management strategies", 

he also added. 

https://thefinancialexpress.com.bd/stock/bangladesh/ipo-subscription-of-advent-pharma-closes-

tomorrow-1518927971 

Economy 
Fresh bid for hike in fuel prices 

BPC places proposal with ministry, cites int'l price rises 
The state-run Bangladesh Petroleum Corporation (BPC) has placed a proposal with the relevant ministry 

for a substantial hike in prices of petroleum products to "avoid losses" following oil-price rises on the 

international market over the past several months. 

 

https://thefinancialexpress.com.bd/stock/bangladesh/ipo-subscription-of-advent-pharma-closes-tomorrow-1518927971
https://thefinancialexpress.com.bd/stock/bangladesh/ipo-subscription-of-advent-pharma-closes-tomorrow-1518927971
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In a recent letter to the Energy and Mineral Resources Division (EMRD) under the Ministry of Power, 

Energy and Mineral Resources (MPEMR) the corporation proposed around a 31 per cent increase to Tk 

55 in the price of per-litre furnace oil, and 11 per cent or Tk 72 per litre in diesel and kerosene prices. 

 

 

  

The state petroleum corporation, however, did not seek any hike in the domestic rates of petrol and 

octane. 

 

The BPC pleads for oil-price raise also to ensure availability of funds for execution of some 10 

development projects planned to implement on its own, a senior BPC official said. 

 

The government, by an executive order on April 24, 2016, had reduced the retail price of furnace oil, 

diesel, kerosene, octane and petrol to Tk 42 per litre, Tk 65 per litre, Tk 65 per litre, Tk 89 per litre and Tk 

86 per litre as global oil prices hit rock bottom. The rates are still effective in domestic marketing. 

 

After bagging hefty profits over the past three years since late 2014, the BPC started incurring loss since 

November last year as international prices have been escalating since mid-June 2017 due to cuts in oil 

production by some of the major oil exporters coupled with international political turmoil-especially in 

the oil-rich Middle East. 

 

"BPC has already incurred a loss of over Tk 5.0 billion in oil trading over three months until January 2018 

as the price of the petroleum products on the international market continued on an upturn," a senior 

BPC official said. 

 

Currently, it is incurring a loss of more than Tk 100 million every day, according to the official. 

 

The loss stands at Tk 9.80 per litre for trading in furnace oil while Tk 5.24 per litre for diesel and Tk 4.74 

per litre for kerosene, considering the January oil prices on the international market. 

 

The price of brent crude--the benchmark in international oil price--climbed up to $ 71 per barrel in 

January 2018, from $47 in June 2017 and below $30 in early 2016. 
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The BPC official said the state trading agency was incurring losses in oil trade as the cost -- import cost 

with 31 per cent tax and freight charges plus margins for the company and dealers -- is higher than the 

retailing rates. 

 

The BPC imported diesel at $ 50.31 per barrel in April 2016, which soared to $ 82.10 per barrel in 

January 2018, he said. 

 

Its import price of furnace oil increased to around $412.41 per tonne in January 2018 from $ 216 in April 

2016. 

 

The petroleum corporation imported Brent crude at $ 43.17 per barrel in April 2016 and kerosene at $ 

53.29 per barrel, which shot up to $ 65.49 per barrel and $82.99 per barrel respectively in January 2018, 

according to the official. 

 

It had made profit through trading in the petroleum products since September 2014 until October 2017 

due to the slump in international oil prices, amid the Middle-East uprisings and wars. 

 

The BPC booked a profit of Tk 42.12 billion during fiscal year 2014-15 (FY 2015), Tk 63.42 billion during 

FY 2016 and Tk 43.99 billion during FY 2017, according to BPC statistics. 

 

It also paid Tk 22 billion into government exchequer during FY 2016 and FY 2017 as dividend. 

 

The corporation also paid dues worth Tk 30.90 billion to state-owned Sonali Bank, Janata Bank, Agrani 

Bank and Rupali Bank, Tk 17.58 billion to Petrobangla, and Tk 6.03 billion as pending value-added tax 

(VAT) to the National Board of Revenue (NBR) over the past several years from its profit. 

 

Before then, it had incurred a loss of Tk 23.32 billion in FY2013-14 and Tk 48.32 billion in FY2012-13. In 

FY2011-12, the loss was Tk 113.71 billion, which was Tk 88.40 billion in FY2010-11. The BPC had counted 

losses every year since FY2001-02 till FY2013-14. 

 

The BPC has undertaken a programme to implement a number of projects, including a second-crude-oil 

refining unit of Eastern Refinery Ltd (ERL), country's first single-point-mooring (SPM) system, two oil-

carrying pipelines along Dhaka - Chittagong and Kanchon Bridge-Kurmitola at a total cost of Tk 167.39 

billion from its own coffers. 
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Contacted over the latest developments on the fuel front, energy adviser of the Consumers' Association 

of Bangladesh (CAB) Dr M Shamsul Alam protested the BPC move to raise the domestic oil prices. 

 

He said, "The accounting system of the BPC is still non-transparent and there are allegations of 

corruption against BPC officials." 

 

Besides, the issue of hiking domestic oil prices should be dealt with by the country's energy regulator - 

Bangladesh Energy Regulatory Commission (BERC). 

 

Mr Alam noted that BPC should place its oil-price-hike proposal to the BERC first. 

https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/fresh-bid-for-hike-in-fuel-prices-1518924971 

 াজস্ব আহ ে 

সাত োরসই ঘাটডত সারড় ১৫ হাজা  গকাটি টাকা 

নতুন ভযাট আইন কার্থক  না হওোে িাতটি গর্রক  াজস্ব আহ রে ঘাটডত  আশঙ্কা আরেই কর ডেল্ জাতীে  াজস্ব গবািথ  (এনডবআ )। অর্থবের   প্রর্ে 

সাত োরস   াজরস্ব সবরচরে গবডশ ঘাটডতও হরেরে এ িাতটিরতই। ২০১৭-১৮ অর্থবের   জুল্াই-জানুোড  সেরে শুধু েূল্য সাংরর্াজন ক  (েূসক) বা 

ভযাট গর্রকই ল্ক্ষযোত্রা  গচরে প্রাে সারড় ৭ হাজা  গকাটি টাকা কে  াজস্ব এরসরে। শুল্ক ও আেক  গর্াে ক রল্ চল্ডত অর্থবের   প্রর্ে সাত োরসই 

সারড় ১৫ হাজা  গকাটি টাকা  গবডশ  াজস্ব ঘাটডতরত পরড়রে এনডবআ । 

 

আেক , ভযাট ও শুল্ক ডেরল্ জুল্াই-জানুোড  সেরে এনডবআর    াজস্ব আহ রে  ল্ক্ষযোত্রা ডেল্ ১ ল্াি ২৫ হাজা  ৩১৩ গকাটি টাকা। এনডবআর   

সােডেক ডহসারব, এ  ডবপ ীরত আরল্াচয সেরে  াজস্ব এরসরে ১ ল্াি ৯ হাজা  ৫৭৩ গকাটি টাকা। অর্থাৎ ল্ক্ষযোত্রা  গচরে ১৫ হাজা  ৭৪০ গকাটি টাকা 

ডপডেরে আরে  াজস্ব আহ েকা ী সাংিাটি। 

 

ল্ক্ষযোত্রা  গচরে ডপডেরে র্াকরল্ও অর্থবের   প্রর্ে সাত োরস  াজস্ব আহ রে প্রবৃডি হরেরে ১৪ দশডেক ৩৯ শতাাংশ। র্ডদও ২০১৬-১৭ অর্থবের   

একই সেরে এনডবআর    াজস্ব আহ রে প্রবৃডি ডেল্ ১৯ দশডেক ৭৮ শতাাংশ। 

 

 াজস্ব আহ রে  সরঙ্গ সাংডেষ্ট কেথকতথ া া বল্রেন, ভযারট  একক হা  ১৫ শতাাংশ ডহসাব কর   াজস্ব ল্ক্ষযোত্রা ডনধথা ে ক া হে। ডকন্তু নতুন ভযাট আইন 

বাস্তবােন না হওোে এ িারত কাডিত  াজস্ব আহ ে সম্ভব হেডন। অনযডদরক অনল্াইন পিডত  কর্া ডচন্তা কর  আেক  িারত  াজস্ব ল্ক্ষযোত্রা বাড়ারনা 

হরল্ও বযাহত হরেরে এ প্রডক্রো। পাশাপাডশ ডসোর ট, বযাাংক, বীোসহ বৃহৎ িাতগুরল্া গর্রক  াজস্ব আহ ে কে হওোে ল্ক্ষযোত্রা গর্রক ডপডেরে আরে 

এনডবআ । 

https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/fresh-bid-for-hike-in-fuel-prices-1518924971
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জানরত চাইরল্ অভযন্ত ীে সম্পদ ডবভারে  ডসডনে  সডচব ও এনডবআ  গচো েযান গোশা  ফ গহারসন ভুাঁ ইো বডেক বাতথ ারক বরল্ন, ল্ক্ষযোত্রা পূ রে 

নানােুিী উরদযাে ডনরে এনডবআ । বরকো আদাে ও োেল্া ডনষ্পডত্তরত গজা  গদো হরেরে। প্রাে ৫০ হাজা  গকাটি টাকা   াজস্ব োেল্া চল্োন আরে। 

স কাড  প্রডতষ্ঠানগুরল্া  কারেও বরকো  রেরে। ডবডভন্ন এল্াকাে ক  ও ভযারট  জড প চাডল্রে ক জারল্  বাইর  র্া া  রেরে, তারদ  ডচডিত কর  

 াজস্ব আদাে ক া হরব। তরব োনুষরক চাপ ডদরে, কষ্ট ডদরে ক  আদাে ক া হরব না। বাডেজয প্রডক্রো সহজ (গরি ফযাডসডল্রটি) ক া  োধযরে ক  

আদাে ক া হরব। 

 

চল্ডত অর্থবের   জুল্াই-জানুোড  সেরে  াজস্ব আহ রে সবরচরে গবডশ ১৫ শতাাংশ ঘাটডত গদিা ডদরেরে ভযারট। ৪৮ হাজা  ৯০২ গকাটি টাকা  

ল্ক্ষযোত্রা  ডবপ ীরত এ সেরে ভযাট গর্রক  াজস্ব এরসরে ৪১ হাজা  ৫৪০ গকাটি টাকা। এ  াজস্ব েত অর্থবের   একই সেরে  তুল্নাে ১৩ দশডেক ৬১ 

শতাাংশ গবডশ হরল্ও ল্ক্ষযোত্রা  গচরে ৭ হাজা  ৩৬২ গকাটি টাকা কে। র্ডদও ভযাট সরচতনতা বাড়ারত ভযাট সপ্তাহ, ভযাট ডদবসসহ নানা কেথসূডচ  

পাশাপাডশ ভযাট ফাাঁ ডক গ ারধ োঠপর্থারে গবশডকেু অডভর্ান পড চাল্না কর রে এনডবআ । এ সেরে ভযাট ড টারনথ  সাংিযাও ৩২ হাজা  গর্রক বাডড়রে প্রাে 

৯০ হাজার  উন্নীত কর রে সাংিাটি। 

 

আেক  গেল্া, আেক  সপ্তাহ, আেক  কযাম্প আরোজনসহ  াজস্ব আহ ে বাড়ারত নানা উরদযাে সরত্ত্বও আেকর ও বড় ধ রন  ঘাটডতরত  রেরে 

এনডবআ ।  াজস্ব আহ রে  ডিতীে বৃহৎ িাতটিরত অর্থবের   প্রর্ে সাত োরস ল্ক্ষযোত্রা  গচরে ৫ হাজা  ৯৯৩ গকাটি টাকা ডপডেরে আরে সাংিাটি। 

চল্ডত অর্থবের   জুল্াই-জানুোড  সেরে আেক  ও ভ্রেে কর  ৩৮ হাজা  ৭৪৮ গকাটি টাকা ল্ক্ষযোত্রা  ডবপ ীরত এনডবআ  আহ ে কর রে ৩২ হাজা  

৭৫৫ গকাটি টাকা। এ সেে আেকর   াজস্ব আহ রে প্রবৃডি হরেরে ১২ দশডেক ৪৬ শতাাংশ। অর্থবের   শুরুরত আেক  ড টানথ জো গদো  হা  ডকেুটা 

কে র্াকাে এ িারত ল্ক্ষযোত্রা পূ ে হেডন বরল্ েরন ক রেন এনডবআ  কেথকতথ া া। 

 

ল্ক্ষযোত্রা অজথ রন  গক্ষরত্র ভযাট ও আেকর   তুল্নাে ডকেুটা ভারল্া অবিাে আরে আেদাডন- ফতাডন পর্থারে  শুল্ক। অর্থবের   প্রর্ে সাত োরস ৩৭ 

হাজা  ৬৬৩ গকাটি টাকা ল্ক্ষযোত্রা  ডবপ ীরত শুল্ক গর্রক  াজস্ব এরসরে ৩৫ হাজা  ২৭৮ গকাটি টাকা। অর্থাৎ এ িারত এনডবআ  ল্ক্ষযোত্রা গর্রক 

ডপডেরে আরে ২ হাজা  ৩৮৫ গকাটি টাকা বা ৬ দশডেক ৩৩ শতাাংশ। র্ডদও েত অর্থবের   একই সেগে  তুল্নাে িাতটি গর্রক ১৭ দশডেক ২১ শতাাংশ 

গবডশ  াজস্ব গপরেরে এনডবআ । 

 

বাস্তবতা ডবরবচনাে না ডনরে উচ্চাডভল্াষী ল্ক্ষযোত্রা ডনধথা ে ক াে এ ঘাটডত বরল্ েরন ক রেন অর্থনীডতডবদ া। গশষ েুহূরতথ  ভযাট আইন বাস্তবােন গর্রক 

সর  আসারকও ল্ক্ষযোত্রা পূ ে না হওো  জনয দােী ক রেন তা া। 

 

সারবক তত্ত্বাবধােক স কার   উপরদষ্টা ি. এডব ডের্জ্থ া আডজজুল্ ইসল্াে বডেক বাতথ ারক বরল্ন, চল্ডত অর্থবে   াজস্ব আহ রে  গর্ ল্ক্ষযোত্রা 
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ডনধথা ে ক া হরেরে তা বাস্তবােনরর্ােয নে। এনডবআর   সক্ষেতা  তুল্নাে অরনক গবডশ ল্ক্ষযোত্রা ডনধথা ে ক াে এ সেরে বড় ঘাটডত ততড  হরেরে। 

অর্থবে  গশরষ ২০ হাজা  গকাটি টাকা ঘাটডত  কর্া বল্া হরল্ও এটি তা  গচরে গবডশ হরব। তরব প্রডত বে ই ল্ক্ষযোত্রা সাংরশাধরন  একটি  ীডত চালু্ 

হরেরে। এবার া তা-ই ক রত হরব। এ গর্রক গবড রে এরস বাস্তবসম্মত ল্ক্ষযোত্রা ডনধথা ে ক া উডচত। 

 

উরেিয, ২০১৬-১৭ অর্থবের  ৩২ শতাাংশ প্রবৃডি ধর  ২ ল্াি ৩ হাজা  গকাটি টাকা   াজস্ব আহ রে  ল্ক্ষযোত্রা ডনধথা ে ক া হে। তরব উচ্চ ল্ক্ষযোত্রা  

কা রে প বতীরত তা সাংরশাধন কর  ১ ল্াি ৮৫ হাজা  গকাটি টাকাে নাডেরে আনা হে। অনল্াইনডভডত্তক নতুন ভযাট আইন কার্থকর   পড কল্পনাে চল্ডত 

অর্থবের  আবার া ৩২ শতাাংশ প্রবৃডি ধর   াজস্ব আহ রে  ল্ক্ষযোত্রা ডনধথা ে ক া হে ২ ল্াি ৪৮ হাজা  গকাটি টাকা। এ  েরধয সরবথাচ্চ ৩৫ শতাাংশ 

প্রবৃডি ধর  ভযাট গর্রক আহ রে  ল্ক্ষয ধ া হে ৯১ হাজা  ৩৪৪ গকাটি টাকা। এোড়া আেক  গর্রক ৮৭ হাজা  ১৯০ গকাটি ও শুল্ক বাবদ ৭০ হাজা  

গকাটি টাকা আহ রে  ল্ক্ষযোত্রা ডনধথা ে কর রে এনডবআ । 

http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-19/148625/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A4-

%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%87-

%E0%A6%98%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%A4%E0%A6%BF-

%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A7%A7%E0%A7%AB-

%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-

%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BF-

%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE/ 

বযাাংক িারত আতঙ্ক, উরিে ও ডবভ্রাডন্ত 
নেদ টাকা  সাংকট 

গবস কাড  বযাাংক গর্রক স কাড  প্রডতষ্ঠান আোনত তুরল্ ডনরে, তা ল্যসাংকরট বাড়রে সুদহা । 

অর্থেন্ত্রী  হস্তরক্ষপ চাইরল্ন েভনথ  

বযাাংক িারত এিন আতঙ্ক। গকন্দ্রীে বযাাংরক  েভনথ ই এ কর্া বল্রল্ন। আোনত তুরল্ গনওো  ঘটনা বাড়রে। আতরঙ্ক  কা রে উডিগ্ন হরে পরড়রেন 

বযাাংকা  া। আ  এরত ডবডনরোেকা ী া হরে পরড়রেন ডবভ্রান্ত। কা ে, সঠিক তর্য গকউই ডদরে না। 

 

বযাাংক সূরত্র জানা গেরে, নতুন করেকটি গবস কাড  বযাাংরক টাকা  ািা  জনয স কাড  প্রডতষ্ঠানগুরল্া ডন াপদ গবাধ ক রে না। েূল্ত  াজননডতক 

ডবরবচনাে ল্াইরসন্স পাওো নতুন বযাাংকগুরল্া  প্রডত আিা  ািরত পা রে না স কাড  প্রডতষ্ঠানগুরল্াই। পুর ারনা গবস কাড  বযাাংক গর্রকও ডকেু স কাড  

প্রডতষ্ঠান টাকা তুরল্ ডনরে র্ারে। এরত তা ল্যসাংকরট পরড়রে বযাাংকগুরল্া। তা া নতুন ঋে গদওো  ক্ষেতা হাড রেরে, বাড়রে সুদহা । র্া  প্রভাব 

পরড়রে পুর া অর্থনীডতরত। 

 

এ ঘটনাে বযাাংকা  া গর্েন উডিগ্ন, একই উরিে বাাংল্ারদশ বযাাংরক  েভনথ  ফজরল্ কডবর  ও। পড ডিডত সাোল্ ডদরত েতকাল্ শডনবা  েভনথ  প্রকারশয 

অর্থেন্ত্রী আবুল্ োল্ আবদুল্ েুডহরত  হস্তরক্ষপ কােনা কর রেন। 

http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-19/148625/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%98%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A7%A7%E0%A7%AB-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-19/148625/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%98%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A7%A7%E0%A7%AB-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-19/148625/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%98%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A7%A7%E0%A7%AB-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-19/148625/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%98%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A7%A7%E0%A7%AB-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-19/148625/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%98%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A7%A7%E0%A7%AB-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-19/148625/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%98%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A7%A7%E0%A7%AB-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-19/148625/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%98%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A7%A7%E0%A7%AB-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE/
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 াজধানী  একটি গহারটরল্ েতকাল্ অগ্রেী বযাাংরক  বাডষথক সরম্মল্রন েভনথ  বরল্ন, ‘একটি গবস কাড  বযাাংক িা াপ অবিাে পরড় গেরে। এিন স কাড  

প্রডতষ্ঠানগুরল্া গবস কাড  বযাাংক গর্রক আোনত সড রে ডনরত চাইরে। একটা আতঙ্ক ততড  হরেরে। এই আতঙ্ক আরে গশো বাজার  ডেল্, এিন বযাাংরক 

চরল্ আসরে।’ 

 

সরম্মল্রন  প্রধান অডতডর্ অর্থেন্ত্রী  উরেরশ েভনথ  বরল্ন, ‘স কাড  প্রডতষ্ঠানগুরল্া অরহতুক এটা ক রে। তা া র্ারত গবস কাড  বযাাংক গর্রক টাকা না 

সড রে গফরল্। আপডন ডনিেই ডবষেটা গদিরবন।’ 

 

জানরত চাইরল্ বাাংল্ারদশ বযাাংরক  সারবক েভনথ  সারল্হউডেন আহরেদ এ ডনরে েতকাল্ প্রর্ে আরল্ারক বরল্ন, ‘একটা বযাাংরক  ঘটনা  কা রে 

স কাড  প্রডতষ্ঠান গকন টাকা তুরল্ গফল্রব? ডবরে  সব গদরশ  বযাাংরকই দুঘথটনা ঘরট। এিন স কার   পক্ষ গর্রক ডনরদথ শনা গদওো প্ররোজন, র্ারত 

গকারনা প্রডতষ্ঠান হঠাৎ কর  টাকা তুরল্ না গফরল্। আ  আোনরত  ডন াপত্তা গর্ আরে, গকন্দ্রীে বযাাংক তা গ্রাহকরদ  আেস্ত ক রত পার । গদাষীরদ  

ডবরুরি কী বযবিা গনওো হরে, তা–ও জানারত পার ।’ 

 

আতঙ্ক: শুরুটা হরেডেল্ গবস কাড  িারত  ফা োসথ বযাাংক গকরল্ঙ্কাড   ঘটনা গর্রক। এই বযাাংরক  ািা টাকা গফ ত পারেন না আোনতকা ী া। জল্বাে ু

তহডবল্ ৫০৮ গকাটি টাকা গফ ত না পাওো  কর্া আরল্াচনা হে জাতীে সাংসরদও। এ প ই গবস কাড  বযাাংক গর্রক তহডবল্ সড রে গফল্রত শুরু কর  

ডবডভন্ন স কাড  প্রডতষ্ঠান। 

 

গিাাঁ জ ডনরে জানা গেরে, স কাড  েযাস, ডবদুযৎ ও গটডল্রর্াোরর্াে িারত  করেকটি প্রডতষ্ঠান ডতনটি বযাাংক গর্রক প্রাে ৫০০ গকাটি টাকা তুরল্ স কাড  

বযাাংরক জো কর রে। হঠাৎ কর  বড় অরঙ্ক  টাকা তুরল্ গফল্াে ডকেুটা গবকােদাে পরড়রে বযাাংক ডতনটি। বযাাংকা  া জানান, গবস কাড  আ ও করেকটি 

বযাাংক এেন পড ডিডত  েরধয পরড়রে। ডবরশষ কর  নতুন বযাাংকগুরল্া। 

 

অগ্রেী বযাাংরক  ওই অনুষ্ঠারন বাাংল্ারদশ বযাাংরক  েভনথ  ফজরল্ কডব  আ ও বরল্ন, আেদাডন গর্ হার  বাড়রে,  প্তাডন ও প্রবাসী আে গস হার  আসরে 

না। 

এরত তবরদডশক েুদ্রা  ওপ  চাপ গবরড়রে। দাে গবরড় গেরে। চাডহদা গেটারত বাাংল্ারদশ বযাাংক প্রাে ১৫০ গকাটি িল্া  ডবডক্র কর রে। এ  োধযরে 

বাজা  গর্রক ১০ হাজা  গকাটি টাকা  গবডশ গকন্দ্রীে বযাাংরক চরল্ এরসরে। তরব ডতডন তা ল্যসাংকরট  কর্া নাকচ কর  গদন। 

 

তরব বযাাংকা  া বল্রেন, ঋেপ্রবাহ কোরত গকন্দ্রীে বযাাংরক  নতুন ডনরদথ শনা  কা রেও অরনক বযাাংক নতুন ঋে গদওো  ক্ষেতা হাড রে গফরল্রে। 

অরনরক ডনধথাড ত ঋেসীো  েরধয আসরত গদওো ঋেও গফ ত আনরে। বাাংল্ারদশ বযাাংরক  ডনরদথ শনা পাল্ন ক রত ডেরে সবাই আোনত সাংগ্ররহ গজা  
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ডদরেরে। বাজার  নতুন আোনত কে, তাই এক বযাাংক গর্রক অনয বযাাংরক গবডশ সুরদ িানান্ত  হরে। এ কা রে আোনত ও ঋে উভরে  সুদহা  

বাড়রে। 

 

উরিে: সােডগ্রক পড ডিডত ডনরে বযাাংরক  প্রধান ডনবথাহীরদ  সাংেঠন অযারসাডসরেশন অব বযাাংকাসথ বাাংল্ারদরশ  (এডবডব) গচো েযান তসেদ োহবুবু   হোন 

প্রর্ে আরল্ারক বরল্ন, ‘আে া উডিগ্ন। গকারনা অজানা কা রে স কাড  প্রডতষ্ঠান টাকা তুরল্ ডনরে। গদরশ  বযবসা  ৭০ শতাাংশই ক রে এিন গবস কাড  

বযাাংকগুরল্া। অর্চ এই বযাাংকগুরল্া স কাড  আোনত পারে োত্র ২৫ শতাাংশ। আে া স কাড  আোনত অরধথক গবস কাড  বযাাংরক  ািা  দাডব জানাই।’ 

 

অগ্রেী বযাাংরক  সরম্মল্রন অবশয েভনথ  বরল্ন, আোনরত  সুদহা  বাড়রত শুরু কর রে, এটা আোনতকা ীরদ  জনয ভারল্া। তরব ঋরে  সুদহা  বাড়াটা 

ভারল্া না। এটা স্বল্প সেরেই ঠিক হরে র্ারব। ডতডন বরল্ন, আগ্রাসী ঋে ডবত ে বন্ধ, ঋরে  োন ভারল্া ও ঋেশৃঙ্খল্া ডনডিরত ঋেসীো কোরনা হরেরে। 

 

তা ল্যসাংকরট  কা রে েত নরভে  গর্রক আোনরত  সুদহা  বাড়ারত শুরু কর  বযাাংক। এিন ৯ শতাাংশ সুরদ আোনত সাংগ্রহ ক রে করেকটি বযাাংক। 

ফরল্ গবরড় গেরে ঋরে  সুদহা । এ োড়া িল্া  ডকনরতও অরনক টাকা গকন্দ্রীে বযাাংরক চরল্ র্ারে। ২০১৭ সারল্ বযাাংকগুরল্ারত ৮৫ হাজা  ৯১১ গকাটি 

টাকা  আোনত বাড়রল্ও ঋে র্াে ১ ল্াি ৩১ হাজা  ৩২২ গকাটি টাকা। 

 

ডবভ্রাডন্ত: বযাাংকগুরল্ারত হঠাৎ কর ই ঋে গদওো  েরতা অরর্থ  টান পরড়রে। গবশ ডকেু বযাাংক নতুন কর  বযবসােীরদ  ঋে ডদরে না। প্রাে সব বযাাংকই 

বাডড়রেরে সুরদ  হা । এেনডক ডকেু বযাাংরক  গক্ষরত্র গ্রাহকরদ  গদওো ঋরে  টাকা ডফড রে গনওো  ঘটনাও ঘটরে। বযবসােী া জাডনরেরেন, োস দুরেক 

আরেও বযাাংকগুরল্া বড় গ্রাহকরদ  ৮ গর্রক ৯ শতাাংশ সুরদ ঋে ডদত, র্া এিন ২ গর্রক ৩ শতাাংশ গবডশ ডদরত হরে। একইভারব গবরড় গেরে গভাক্তা 

ও েৃহঋরে  সুরদ  হা ও। 

 

বযাাংকা  া হঠাৎ এই সাংকরট  গপেরন করেকটি কা ে গদিরেন। এ  েরধয অনযতে হরল্া বযাাংরক  আোনরত  ডবপ ীরত ঋে ডবত রে  সীো কডেরে 

গদওো। এ োড়া সুরদ  হা  কে হওোে বযাাংরক আোনত করে র্াওো, িল্া  ডবডক্র কর  বযাাংক গর্রক অর্থ তুরল্ গনওো এবাং গবস কাড  ফা োসথ 

বযাাংরক  সাম্প্রডতক গকরল্ঙ্কাড ও পর াক্ষভারব এ সাংকরট ডঘ গঢরল্রে। 

 

ঢাকা গচো  অব কোসথ অযান্ড ইন্ডাডি  (ডিডসডসআই) একটি প্রডতডনডধদল্ েত সপ্তারহ বাাংল্ারদশ বযাাংরক  সরঙ্গ একটি তবঠক কর । এরত বযাাংরক  

তা ল্যসাংকট এবাং ঋরে  সুরদ  হা  গবরড় র্াওো  ডবষেটিও আরল্াচনাে আরস। জানরত চাইরল্ সাংেঠনটি  সভাপডত আবুল্ কারসে িান েতকাল্ 

শডনবা  প্রর্ে আরল্ারক বরল্ন, ‘েভনথ  আোরদ  আেস্ত কর  বরল্রেন গর্ বযাাংরক তা ল্যসাংকট সােডেক। এটা ডকেু বযাাংরক  জনয হরে, পুর া িারত  

ডচত্র নে। তরব আে া র্িন বযাাংকা রদ  সরঙ্গ কর্া বল্ডে, তিন ঠিকই তাাঁ  া তা ল্যসাংকরট  কর্া বল্রেন।’ 
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ঢাকা গচোর   সভাপডত বরল্ন, ‘আে া আসরল্ ডবভ্রান্ত। স কা , বাাংল্ারদশ বযাাংক ও বযাাংক োডল্করদ  সাংেঠরন  উডচত হরব প্রকৃত পড ডিডত জাডনরে 

বা তুরল্ ধর  ডববৃডত গদওো।’ 

 

তরব ডবরশষজ্ঞ া বল্রেন, এরক  প  এক ঋে গকরল্ঙ্কাড   প্রভাব পড়রে বযাাংক িারত। আ  এসব গকরল্ঙ্কাড   শাডস্ত হে না বরল্ই সাংডেষ্ট সবা  েরধয 

েডড়রে পড়রে আতঙ্ক, উরিে ও ডবভ্রাডন্ত। 

http://www.prothomalo.com/economy/article/1433791/%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A

6%BE%E0%A6%82%E0%A6%95-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-

%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%95-

%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%97-%E0%A6%93-

%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D

%E0%A6%A4%E0%A6%BF 

  

http://www.prothomalo.com/economy/article/1433791/%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%95-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%95-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%97-%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF
http://www.prothomalo.com/economy/article/1433791/%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%95-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%95-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%97-%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF
http://www.prothomalo.com/economy/article/1433791/%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%95-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%95-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%97-%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF
http://www.prothomalo.com/economy/article/1433791/%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%95-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%95-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%97-%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF
http://www.prothomalo.com/economy/article/1433791/%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%95-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%95-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%97-%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF
http://www.prothomalo.com/economy/article/1433791/%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%95-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%95-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%97-%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF
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400MW solar power possible from textile units’ rooftops: study 
Electricity from rooftop solar photovoltaic system can be generated at a cost of up to Tk 8.50 per unit or 

kilowatt-hour during the daytime with a potential to install such system on the rooftops of textile mills 

in the country for generating 400 megawatts of power. 

The cost of electricity generation from the rooftop solar system is even less than the price of electricity, 

Tk 8.56 per unit, a factory receives from the national grid, according to a study carried out by 

Infrastructure Development Company Ltd. 

The findings of the study were revealed at the inaugural ceremony of a rooftop solar project with 723-

kilowatt capacity to be installed on a poultry shed at Bhabanipur in Gazipur on Sunday. 

The IDCOL estimated the cost considering 80 per cent of finance at six per cent interest rate with a 

provision of repayment in 10 years with a two-year grace period. 

According to the IDCOL, 1,500 members of the Bangladesh Textile Mills Association have 42 million 

square feet of rooftop space, which could be used to install solar photovoltaic system with 400MW 

capacity in total. 

At the programme, state minister for power, energy and mineral resources Nasrul Hamid said that the 

rooftop solar photovoltaic system in the industrial units and urban residential buildings was emerging as 

a prospective sector in electricity generation using renewable sources. 

He urged owners of factories and buildings to install rooftop solar photovoltaic system. 

Power Division secretary Ahmad Kaikaus said that the government would soon announce feed-in tariff 

to facilitate individuals to supply surplus electricity to the power distribution networks from their solar 

photovoltaic system. 

The minister and the secretary, however, observed that grid-tied large-scale solar parks were not much 

suitable for Bangladesh for ensuring reliable and round-the-clock electricity supply. 

It requires arrangement of fuel oil-fired power plants to maintain power supply at night, said officials. 

The government, however, plans to increase the country’s power generation capacity by 2,000MW by 

2020 and 4,000MW by 2030 from renewable sources. 

The IDCO study shows Tk 3.75 crore in investment is required for installation of rooftop solar 

photovoltaic system that will supply 7,55,998 units of electricity a year. 

Any expense for land is not needed as the solar panels are suggested to be installed on rooftops of 

factory buildings, said officials, adding that the investment would be returned in six to seven years. 

Such projects are traditionally financed by the World Bank, KWF Development Bank and GIZ of 

Germany, Asian Development Bank, Japan International Cooperation Agency and IDCOL in the country. 

Now the country has more than 4.5 million units of solar home system mainly in the rural areas that has 

put Bangladesh on the top of the list of solar home system users in the world. 

http://www.newagebd.net/article/35053/400mw-solar-power-possible-from-textile-units-rooftops-

study 

http://www.newagebd.net/article/35053/400mw-solar-power-possible-from-textile-units-rooftops-study
http://www.newagebd.net/article/35053/400mw-solar-power-possible-from-textile-units-rooftops-study
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Business 
গপাশাক ডশরল্প  ফযাডব্রকস ও কাাঁ চাোল্ 

শুল্কেুক্ত সুডবধাে বাড়রল্ও করেরে বাডেডজযক আেদাডন 

চট্টগ্রারে  চকবাজা  এল্াকা গর্রক েত ২৮ জানুোড  প্রাে সারড় ১০ হাজা  ডপস গপাশারক  কাাঁ চাোল্সহ দুটি কাভািথ  ভযান আটক কর  কাস্টেস বন্ড 

কডেশনার ট, চট্টগ্রাে। শুল্কেুক্ত সুডবধাে গেসাসথ সুপা  গেি ডল্ডেরটরি  আেদাডন ক া এসব পেয গিাল্াবাজার  ডবডক্র  জনয গনো হডেল্। 

 

এ  এক সপ্তাহ আরে শুল্কেুক্ত সুডবধাে এরন গিাল্াবাজার  ডবডক্র  অডভরর্ারে গকডিএস োরেথন্টরস  এক কাভািথ  ভযান কাপড় (ফযাডব্রকস) জব্দ কর  

চট্টগ্রাে শুল্ক গোরেন্দা ও তদন্ত অডধদপ্ত । নে ী  পাহাড়তল্ী এল্াকা গর্রক জব্দ ক া ফযাডব্রকরস  চাল্ানটি নে ী  কালু্ ঘারট  গকডিএস োরেথন্টস 

ডল্ডেরটি গর্রক ঢাকা  গক ানীেরে ডবডক্র  জনয ডনরে র্াওো হডেল্। 

 

শুধু গকডিএস বা সুপা  গেি নে, এ  কে আর া অরনক প্রডতষ্ঠান ততড  গপাশাক  ফতাডন  প্রডতশ্রুডত ডদরে বন্ড সুডবধাে (শুল্কেুক্ত) কাপড় বা কাাঁ চাোল্ 

এরন ডবডক্র কর  ডদরে ঢাকা ও চট্টগ্রারে  িানীে গিাল্াবাজার । কাস্টেস বন্ড কডেশনার ট ও শুল্ক গোরেন্দারদ  অডভর্ারন প্রডতডনেত ধ া পড়রে এেন 

বরন্ড  পেযবাহী রাক ও কাভািথ  ভযান। কিরনা গুদাে গর্রক, কিরনা বন্দ  গর্রকই স াসড  গিাল্াবাজার  চরল্ র্াে  ফতাডনেুিী ডশরল্প  নারে আনা এসব 

পেয। আবা  ডনডদথ ষ্ট গেডশনাড রজ  সক্ষেতা  অরনক গবডশ উৎপাদন গদডিরে অস্বাভাডবকহার  আেদাডন প্রাপযতা  সুরর্াে ডনরেও জাডল্োডত সাংঘটিত 

হরে। 

 

চট্টগ্রাে বন্দ  ডদরে কাপড় আেদাডন  একটি ডচত্র উরঠ এরসরে চট্টগ্রাে কাস্টেরস  এক পড সাংিযারন। এরত গদিা র্াে, চট্টগ্রাে বন্দ  ডদরে বাডেডজযক 

কাপড় (শুল্ক ক  পড রশাধ কর ) আেদাডন  চাল্ান সম্প্রডত কেরত শুরু কর রে। অনযডদরক জযাডেডতকহার  বাড়রে শুল্কেুক্ত সুডবধা ডনরে আনা আেদাডন  

চাল্ান। গিাদ  াজস্ব কেথকতথ া াই এ ডচত্ররক অস্বাভাডবক ডহরসরব ডচডিত কর রেন। 

 

চট্টগ্রাে কাস্টেরস  তর্যেরত, চট্টগ্রাে বন্দ  ডদরে শুল্কেুক্ত সুডবধা ডনরে েত আড়াই বের  ৪৯ হাজা  গকাটি টাকা েূরল্য  ৯ ল্াি টন কাপড় আেদাডন 

হরেরে। এ  েরধয েত ২০১৫-১৬ অর্থবের  ১৯ হাজা  ৪৯৮ গকাটি টাকা েূরল্য  ৩ ল্াি ৩৭ হাজা  টন, ২০১৬-১৭ বের  ১৮ হাজা  ৬৩০ গকাটি টাকা 

েূরল্য  ৩ ল্াি ৪৪ হাজা  টন এবাং সবথরশষ চল্ডত অর্থবের   েে োরস (জুল্াই-ডিরসে ) ১০ হাজা  ৫৭৮ গকাটি টাকা েূরল্য  ১ ল্াি ৯২ হাজা  টন 

কাপড় আেদাডন হে। 

 

অনযডদরক বাডেডজযকভারব (শুল্ক ক  পড রশাধ কর ) েত আড়াই বের  চট্টগ্রাে বন্দ  ডদরে কাপড় আেদাডন হরেরে োত্র ৫০৩ গকাটি টাকা েূরল্য  ২১ 

হাজা  ৪৫৭ টন। এ  েরধয েত ২০১৫-১৬ অর্থবের  ২৩৪ গকাটি টাকা েূরল্য  ১১ হাজা  ৫৭৫ টন, ২০১৬-১৭ বের  তা করে ১৯৭ গকাটি টাকা েূরল্য  ৭ 

হাজা  ৪০০ টন এবাং সবথরশষ চল্ডত অর্থবের   েে োরস (জুল্াই-ডিরসে ) আর া করে ৭২ গকাটি টাকা েূরল্য  ২ হাজা  ৪৮২ টন কাপড় আেদাডন 

হরেরে । 
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নাে না প্রকারশ  শরতথ  এনডবআর   একজন ঊর্ধ্থ তন কেথকতথ া জানান, আেদাডন- ফতাডন সাংক্রান্ত তর্য সাং ক্ষে ও িডতরে গদিরত অরটারেশন পিডত 

বাস্তবােন হরে না এ িারত  বযবসােীরদ  কা রে। দুবথল্ নজ দাড   সুরর্াে ডনরে তা া স কা রক শুল্ক গর্রক শুধু বডিতই ক রেন না, গদশীে ডশরল্প ও 

বড় ক্ষডত ক রেন। বন্ড ল্াইরসরন্স পরেয  প্রাপযতা সঠিকভারব ডনধথা ে, গিরিা (শুল্ক গ োত ও প্রতযপথে পড দপ্ত ) কতৃথ ক সঠিকভারব সহে ডনরূপে ও 

ডনডদথ ষ্ট সেে প প  তা হাল্নাোদ ক া, বরন্ড আেদাডন  তর্য পাস বইরত র্র্ার্র্ভারব ডল্ডপবি ক া, ভযাট ডবভারে  কেথকতথ া কতৃথ ক ডশল্প-প্রডতষ্ঠারন 

সঠিকভারব েডনটড াং এবাং কাস্টেস বন্ড কডেশনার ট কতৃথ ক বরন্ডি ল্াইরসন্সধা ী প্রডতষ্ঠানগুরল্াে র্র্ার্র্ভারব অডিট ক া হরল্ এ জাডল্োডত অরনক 

ডনেন্ত্ররে আসরব বরল্ েরন কর ন ডতডন। 

 

কাস্টেস বন্ড কডেশনার ট, চট্টগ্রারে  কডেশনা  গো. আডজজু   হোন বডেক বাতথ ারক বরল্ন, ‘ ফতাডনেুিী ডশল্প-কা িানাগুরল্া পুনঃ ফতাডন  শরতথ  

শুল্কেুক্ত সুডবধাে পেয আেদাডন  সুরর্াে পাে। ডকন্তু শুল্কক  অবযাহডত  এ সুরর্াে ডনরে অসাধু বযবসােী াও। েত শুধু দুই োরসই আে া ১২টি 

প্রডতষ্ঠারন  জাডল্োডত ধ রত সক্ষে হরেডে। সরবথাচ্চ গুরুত্ব ডদরে কা িানা পড দশথন, েজুদ র্াচাই, েূসক ও গিডল্ভাড  চাল্ান র্াচাই ক া হরে।’ 

 

কাস্টেস বন্ড কডেশনার ট, চট্টগ্রারে  তর্য েরত, ২০১৭ সারল্ ডিরসে  ও চল্ডত বের   জানুোড  োরস জাডল্োডত উদঘাটন হরেরে এেন প্রডতষ্ঠারন  

েরধয  রেরে— গেসাসথ ডসওরেজ বরন্ডি ওেযা হাউজ, গেসাসথ ইোে বাটন ইন্ডাডিোল্ ডল্ডেরটি, এইচডব ডনটিাং ডল্ডেরটি, গেসাসথ শাহ আোনত ডনটিাং 

অযান্ড িাডোং ইন্ডাডিজ ডল্ডেরটি, গেসাসথ ইরেরচন গটক্সটাইল্, গেসাসথ গুডি অযাকরসসড জ, গেসাসথ গবঙ্গল্ সু ইন্ডাডিজ, গেসাসথ গভনকট ডল্ডেরটি, 

গেসাসথ ডিডজটাল্ পযারকডজাং অযান্ড অযাকরসসড জ, গেসাসথ ব্লু পযাক ডল্ডেরটি, গেসাসথ ইউডনটি পডল্ ইন্ডাডিজ ডল্ডেরটি ও গেসাসথ সুপা  গেি 

ডল্ডেরটি। 

 

এ  আরে ২০১৬-১৭ অর্থবের  ৯২টি প্রডতষ্ঠারন  জাডল্োডত শনাক্ত ও োেল্া কর রে কাস্টেস বন্ড কডেশনার ট, চট্টগ্রাে। এই তাডল্কাে  রেরে— 

ড েযাল্ পডল্ পযারকডজাং, আ  এস গসারেটা , গোরল্ডন সন, ডস গটক্সটাইল্, সযানেযান ডনট ফযাডব্রকস, হাডবথস কনভাটিথ াং, ইোে বাটন ইন্ডাডি, ইউডনরভাে 

োরেথন্টস, সুপা  ডনটিাং অযান্ড িাডোং ডেল্স, গশাং গসাং এন্টা প্রাইজ, ড ল্ারেন্স ওোডশাং ইন্ডাডিজ, ডল্বাটিথ  অযাকরসসড জ (ডবডি), ইেডত পডল্ পযারকডজাং 

ইন্ডাডি, গকডিএস গেি, জে জে ডেল্স (বাাংল্ারদশ) প্রাইরভট ডল্ডেরটি, স্পাকথ ল্ পযারকডজাং ইন্ডাডিজ, কযান অযাকরসসড জ ইন্ডাডিজ, গজনরফাটথ  সুজ 

(ডবডি), টিএইচ গপপা  অযান্ড পযারকডজাং ইন্ডাডিজ, ব্রাইট অযাকরসসড জ ইন্ডাডিজ, এেআইডপ (ডবডি), এডে অযাকরসসড জ (ডবডি), এেআইডপ (ডবডি), 

গহাডল্ ইল্াডস্টক, এভা ডগ্রন পযারকডজাং অযান্ড অযাকরসসড জ, ডজএডব পযারকডজাং ইন্ডাডিজ, ডসেস ফযাশন,  াস গটক্স ইন্টা নযাশনাল্, র্েুনা ইল্াডস্টক 

অযান্ড অযাকরসসড জ, সুপা  গেি, কেথফুল্ী ডস্টল্ ডেল্স, এস আ  ডপ্রডন্টাং অযান্ড পযারকরজস, ইনটিরেইট অযাপার ল্স, গকনপাকথ  বাাংল্ারদশ অযাপার ল্স, 

ডবডি ডিজাইনস, অডকথ ি পযারকডজাং অযান্ড অযাকরসসড জ, এইচআ এে অযাকরসসড জ, এডে অযাকরসসড জ (ডবডি), গপ্রা পযারকডজাং, এইচ টি আেীন 

অযাকরসসড জ, ভযানোিথ  পযারকরজস, গেল্ডভন অযাকরসসড জ, সান াইজ অযাকরসসড জ, ডচটাোাং কাটথ নস, ইরোরোরটক্স ফযাডব্রকস, ডনি পযারকডজাং, 

চুনডজ ইন্ডাডিজ, গিল্োস অযাপার ল্, ডপ্রডন্টাং গপ্রা ডিজাইন, ডনউ কাটথ ন পযাক, ডল্বাটিথ  এন্টা প্রাইজ, গহাডল্ োরেথন্টস অযান্ড অযাকরসসড জ, ফা ডেন পডল্ 

অযান্ড পযারকডজাং ও ইোরচন গটক্সটাইল্ ক রপার শন। 

 

এোড়াও  রেরে— হাডবথস কনভাটিথ াং, গল্াটস পযারকডজাং অযান্ড অযাকরসসড জ, ফ চুন পযারকডজাং, ডল্েযাডস ফযাশন, নু ানী িাডোং অযান্ড গসারেটা , 

হাইডস্পি পযারকডজাং অযান্ড অযাকরসসড জ ইন্ডাডিজ, ফা ডেন পডল্ অযান্ড পযারকডজাং, গকডব ইন্টা ল্াইডনাং গকাাং, ইউডজাং ইন্ডাডিোল্, গনসা ডিনা , 

বযাডন্ডক্স কযাজুোল্ ওেযা , বাাংল্ারদশ পর্থটন ক রপার শন, গকাটস বাাংল্ারদশ, ড ল্ারেন্স বক্স ইন্ডাডিজ, ভাচুথ োল্ গটক্স, সযােপযাক, এে ডস এরেল্ 
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েযানুফযাকচাড াং, গকাাং, আ  এন ডেল্স, গোরল্ডন সন, ইসল্াে পযাক অযান্ড অযাকরসসড জ, ইউনাইরটি পযারকডজাং ইন্ডাডিজ, গজ এস ইন্টা নযাশনাল্, 

এড না করম্পাডজট অযান্ড ইন্ডাডিজ, পাল্ডে সুজ ও ডজন গচাং সুরজ  নাে। 

 

একশভাে  ফতাডনেুিী ডশল্প প্রডতষ্ঠারন  উরদযাক্তা া বরন্ডি ওেযা হাউজ ল্াইরসন্স সুডবধা গপরে র্ারকন। বন্ড সুডবধা ডনরে ডবরদশ গর্রক কাাঁ চাোল্ আনরল্ 

তারত শুল্ক ও ক  ডদরত হে না। তরব শতথ  র্ারক, গসই কাাঁ চাোল্ পুর াপুড  বযবহা  কর  দুই বের   েরধয  ফতাডন ক রত হরব। এ জনয বন্দ  ডদরে কী 

পড োে পেয বন্ড সুডবধাে এরসরে এ  গর্েন ডহসাব  ািরত হে, আবা  ওই প্রডতষ্ঠারন  ওেযা হাউরজ কতটা  ডক্ষত আরে, কী পড োে বযবহূত হরেরে, 

গসই ডহসারব  সরঙ্গও ডেল্ র্াকরত হে। অডভরর্াে  রেরে, এ প্রডক্রোে ে ডেল্ ক রেন অসাধু বযবসােী া। 

 

শুল্ক গোরেন্দা ও তদন্ত অডধদপ্তর   েহাপড চাল্ক েইনুল্ ইসল্াে বরল্ন, ‘গকউ  ফতাডন  নারে কাপড়, সুতা এরন কা িানাে না ডনরেই  াজধানী  

ইসল্ােপু , চট্টগ্রারে  গটড বাজা সহ ডবডভন্ন িারন ডবডক্র কর  ডদরেরেন। আবা  গকউ বন্ড সুডবধাে সুতা এরন তা ডবডক্র কর  ডদরেন। শুল্ক গোরেন্দা 

কেথকতথ ারদ  অডভর্ারন প্রডতডনেতই এ ধ রন  জাডল্োডত উদঘাটিত হরে।’ 

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

19/148586/%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%81%

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

%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A7%9F-

%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%93-

%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-

%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BF

%E0%A6%95-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF/ 

4G mobile services start today 
All the three private mobile phone operators—Grameenphone, Robi and Banglalink— will launch 4G 

services today immediately after getting licences from the telecom regulator. 

Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission has scheduled to hand-over 4G licences to all 

the three entities along with the state-owned Teletalk today in the evening at a ceremony to be held at 

Dhaka Club. 

Although the government would issue 4G licences with a view to give mobile phone subscribers with 

high speed internet connection, the operators are yet to ensure 3G internet speed in major areas of the 

country excluding a number of cities. 

Under the 3G service, mobile phone operators were supposed to ensure internet speed of 512 kilobyte 

per second, while the speed rate under the 4G services were proposed at 7.5 megabyte per second. 

The 4G speed rate, however, is yet to be finalised by the government. 

On the other hand, officials of the mobile phone operators have already informed that they have taken 

sufficient preparation to launch 4G services on Monday. 

http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-19/148586/%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%93-%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-19/148586/%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%93-%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-19/148586/%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%93-%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-19/148586/%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%93-%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-19/148586/%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%93-%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-19/148586/%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%93-%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-19/148586/%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%93-%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-19/148586/%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%93-%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF/
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They also said that the extent of the service would be very limited within a couple of cities especially in 

Dhaka. 

In addition, they also said that all the subscribers within the Dhaka city would not be able to get the 

service immediately on the day. 

Lack of network upgradation in many areas of Dhaka along with absence of 4G-enabled SIMs and 

handsets at the customers end were the reasons that would take some time to increase the extent of 4G 

roll-out. 

Under the 4G roll-out obligations mentioned in the 4G guidelines, existing mobile phone operators will 

have to roll-out 4G service in all divisional headquarters within nine months of getting licence in first 

phase. 

In the second phase, the operators will have to introduce the service in another 30 per cent of the 

district headquarters within one-and-a-half year of getting licence. 

In third phase, operators will have to roll-out the service in all district headquarters within three years 

from the licence issuance, the 4G guidelines said. 

‘We are expecting to provide 4G service by tomorrow afternoon as soon as we get the licence,’ said GP 

chief executive officer Michael Foley while speaking at a press conference at the city’s Westin Hotel on 

Sunday. 

The users of two cities including Dhaka, who already upgraded their SIM cards for the 4G services, would 

get the service within 15 minutes of launching, the GP CEO said. 

‘Within a few minutes of receiving 4G licence, Robi will launch its 4G services,’ Robi Axiata managing 

director and chief executive officer Mahtab Uddin Ahmed said in an statement issued on Sunday. 

Banglalink chief executive officer Erik Aas in another statement said, ‘We are enthusiastically looking 

forward to tomorrow’s highly anticipated 4G launch.’ 

‘4G will take Bangladesh towards a digital future opening up innumerable possibilities,’ he said. 

After securing the 4G license on Sunday, Banglalink will launch 4G in some of the major sites in Dhaka, 

Khulna, Sylhet and Chittagong regions, the Banglalink statement said. 

State-run Teletalk, however, is yet to complete preparation to launch the service. 

When asked about the prices of 4G data packages, the officials of the mobile phone operators and BTRC 

said that the prices of data packages would be almost same as currently offered under the 3G services. 

http://www.newagebd.net/article/35050/4g-mobile-services-start-today 

 

http://www.newagebd.net/article/35050/4g-mobile-services-start-today
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ইস্পাত পরেয োডকথ ন শুল্ক 

চীরন  পাল্টা হুেডকরত উরিে তবডেক ইস্পাত বাজার  

রু্ক্ত ারষ্ট্র  বাডেজয ডবভাে শুক্রবা  ‘জাতীে ডন াপত্তা  স্বারর্থ’ চীন,  াডশোসহ গবশ করেকটি গদশ গর্রক আেদাডনকৃত ইস্পাত ও অযালু্ডেডনোরে  ওপ  

উচ্চশুল্ক বসারনা  সুপাড শ কর রে। এ  জবারব চীন সতকথ  কর  ডদরে বরল্রে, রু্ক্ত াষ্ট্র এ  কে পদরক্ষপ ডনরল্ ডনরজরদ  স্বার্থ সাং ক্ষরে তা া র্র্ার্র্ 

পদরক্ষপ গনরব। এরত উডিগ্ন তবডেক ইস্পারত  বাজা । িব  এএফডপ, ব্লুেবােথ ও ডসএনএন োডন। 

 

চীরন  বাডেজয েন্ত্রোল্রে  বাডেজয প্রডতকা  ও তদন্ত কার্থাল্রে  প্রধান ওোাং গহজুন শডনবা  বরল্ন, রু্ক্ত ারষ্ট্র  বাডেজয েন্ত্রোল্ে গর্ সুপাড শ কর রে, 

গসটি ডভডত্তহীন এবাং গস গোতারবক রু্ক্ত াষ্ট্র গকারনা ডসিান্ত ডনরল্ তা  গদশও পাল্টা জবাব গদরব। এক ডববৃডতরত ওোাং বরল্ন, ‘র্ডদ রু্ক্ত ারষ্ট্র  চূড়ান্ত 

ডসিান্ত চীরন  স্বারর্থ  পড পন্থী হে, তরব আে া আোরদ  অডধকা   ক্ষারর্থ র্র্ার্র্ পদরক্ষপ গনব’। ডতডন আর া বরল্ন, রু্ক্ত ারষ্ট্র  বাডেজয ডবভারে  তদন্ত 

ডভডত্তহীন এবাং বাস্তরব  সরঙ্গ এ  গকারনা ডেল্ গনই। চীরন   াষ্ট্র পড চাডল্ত সাংবাদ সাংিা ডসনহুো  প্রডতরবদরন ওোাংরে  এ বক্তবয তুরল্ ধ া হে। তরব 

প্রডতরবদনটিরত ডবশদ গকারনা পদরক্ষরপ  কর্া উরেি ক া হেডন। রু্ক্ত ারষ্ট্র  বাডেজয সডচব উইল্বা   রস  সুপাড শগুরল্া এেন সেরে প্রকাডশত হরেরে, 

র্িন চীরন চন্দ্র নববষথ উদর্াপরন  জনয গবডশ  ভাে স কাড  কার্থাল্ে ও বযবসা প্রডতষ্ঠান বন্ধ আরে। 

 

ডবরেষক া এ বে  চীন ও রু্ক্ত ারষ্ট্র  েরধয বাডেজয উরত্তজনা গবরড় র্াওো  বযাপার  সতকথ  কর রেন। রু্ক্ত ারষ্ট্র  গপ্রডসরিন্ট গিানাল্ড রারম্প  প্রশাসন 

এরক  প  এক তদন্ত শুরু ক াে ডবরে  সবরচরে বড় দুটি অর্থনীডত  েরধয এ উরত্তজনা চ রে গপৌাঁোরত পার । রাম্প এ ই েরধয গসাল্া  পযারনল্ ও 

ওোডশাং গেডশরন  ওপ  শুল্ক আর াপ কর রেন, র্া চীন এবাং অনয অরনক গদরশ  বযবসা  ওপ  প্রভাব গফল্রে। রু্ক্ত ারষ্ট্র  এ পদরক্ষরপ  ডবরুরি চীন 

এবাং আর া ডকেু বৃহৎ  ফতাডনকা ক এ ই েরধযই ডবে বাডেজয সাংিাে আপডত্ত জাডনরেরে। 

 

গসাল্া  পযারনল্ ডবষরে রারম্প  পদরক্ষরপ  প  চীন গঘাষো গদে— গদশটি রু্ক্ত ারষ্ট্র  গজাো   ফতাডন ডবষরে তদন্ত শুরু কর রে এবাং স্টাইড ন 

আেদাডন  বযাপার  পদরক্ষপ ডনরে। উরেিয, গজাো  একটি কৃডষপেয এবাং প্লাডস্টক পেয ডনেথারে স্টাইড ন বযবহা  ক া হে। ডবরশষজ্ঞ া বল্রেন, গবইডজাং 

র্ডদ ইরট  বদরল্ পাটরকল্ েুড়রত চাে, তরব তা া রু্ক্ত ারষ্ট্র  সোডবন  ফতাডন বা গবাডোংে ডনডেথত উরড়াজাহারজ  ডবরুরি পদরক্ষপ ডনরত পার । েত 

২০১৬ সারল্ চীন রু্ক্ত াষ্ট্র গর্রক ১ হাজা  ৪০০ গকাটি িল্ার   সোডবন ডকরনডেল্। 

 

রু্ক্ত ারষ্ট্র  ইস্পাত গকাম্পাডন ও ইস্পাত শ্রডেক ইউডনেনগুরল্া দীঘথডদন ধর ই রাম্পরক তা  ডনবথাচন-পূবথ প্রডতজ্ঞা পূ রে গস গদরশ  ইস্পাত ডশল্প সু ক্ষা  

তাডেদ ডদরে আসরে। চীরন  বাডেজয অাংশীদা  া বের   প  বে  অডভরর্াে কর  আসরে গর্, গদশটি  ইস্পাত ডশল্প  াষ্ট্রীে ভতুথ ডক  কা রে বাড়ডত সুডবধা 

উপরভাে ক রে এবাং বাজা  েূল্য  গচরে করে পেযগুরল্া িাম্প ক রে। তরব রু্ক্ত ারষ্ট্র  এ সাম্প্রডতক পড কল্পনা গকবল্ চীন নে, তবডেক ইস্পাত 

বাজার   সব গদশই গবশ গুরুরত্ব  সরঙ্গ গদিরে। 
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েত সপ্তারহ আইনপ্ররেতারদ  সরঙ্গ এক তবঠরক  স সুপাড শ কর ডেরল্ন— সব আেদাডন  ওপ  শুল্ক আর াপ না কর  রাম্প ডভন্ন  কে পন্থা অবল্েন 

ক রত পার ন। উদাহ েস্বরূপ, সুপাড শ অনুসার  গপ্রডসরিন্ট ১২টি গদশ— গর্গুরল্া  েরধয আরে চীন,  াডশো, ভা ত ও দডক্ষে গকাড ো, গর্রক আসা 

পরেয  ওপ  ৫৩ শতাাংশ শুল্ক আর াপ ক রত পার ন; তরব ডেত্ররদশ গর্েন— জাপান, জােথাডন ও কানািারক এ বযাপার  োড় ডদরত পার ন। 

 

শডনবা  দডক্ষে গকাড ো  বাডেজয েন্ত্রোল্ে িানীে ইস্পাত ডনেথাতারদ  সরঙ্গ তবঠক কর  এবাং পর  এক ডববৃডতরত জানাে, রু্ক্ত াষ্ট্র শুরল্ক  বযাপার  চূড়ান্ত 

ডসিান্ত গনো  আরে তা া োডকথ ন কতৃথ পরক্ষ  সরঙ্গ গর্াোরর্াে ক রব, র্ারত গকাড ো   ফতাডন  ওপ  গসটি িুব গবডশ প্রভাব না গফরল্। 

 

জাপান বযাপা টিরক েূল্ত ডন াপত্তাজডনত ঘটনা ডহরসরব গদিরে। গদশটি  অর্থ, বাডেজয ও ডশল্প েন্ত্রোল্রে  ধাতব ডশল্প ডবভারে  পড চাল্ক ইোসুডজ 

গকাডেোো বরল্ন, জাপান গর্রক রু্ক্ত ারষ্ট্র গর্ ইস্পাত ও অযালু্ডেডনোরে  চাল্ান পাঠারনা হে, গসটি আরেড কা  ডন াপত্তা  জনয গকারনা হুেডক নে। ডতডন 

আর া বরল্ন, এটি রু্ক্ত াষ্ট্র স কার   বযাপা । এ ডনরে ডকেুই ডসিান্ত হেডন এবাং এ ডনরে জাপান স কার   আ  গকারনা েন্তবয গনই। তরব গকারব ডস্টল্ 

ডল্ডেরটি সতকথ  কর  বরল্রে, বযাপা টিরক আোরদ  আর া ডনডবড়ভারব গদিরত হরব, র্ডদ এ  কে গকারনা পদরক্ষপ গনো হে, তরব গসটি  প্রভাব 

এড়ারনা ইস্পাত ডশরল্প  জনয কঠিন হরব। 

 

চীরন  প  তবডেক ইস্পাত উৎপাদরন ডিতীে িানটি  জনয ল্ড়াই ক া জাপারন  প্রডতিন্দ্বী ভা ত অবশয বযাপা টিরক গতেন গুরুত্ব ডদরে না। ইডন্ডোন 

গস্টইনরল্স ডস্টল্ গিরভল্পরেন্ট অযারসাডসরেরশরন  গপ্রডসরিন্ট গক গক পাহুজা ডবজরনস স্টযান্ডািথ রক বরল্ন, এটি গতেন বড় বযাপা  না, গর্রহতু 

পড োে িুব গবডশ নে। উরেিয, ভা ত চীরন  ইস্পারত  ওপ  উচ্চোত্রা  বাডেজয বাধা আর াপ কর রে। 
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