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Capital Market 
Stocks lose steam for 4th day on liquidity crisis 

Dhaka stocks dropped on Tuesday, extending the losing streak to the fourth session, as investors 

remained worried about the ongoing liquidity crisis at the country’s financial market. 

The Dhaka Stock Exchange’s key index, DSEX, lost 0.52 per cent, or 31.21 points, to finish at 5,909.03 

points. 

The core index shed 193 points in last four sessions. 

The market opened bullish, gaining 42 points within half an hour that did not sustain for long and it 

moved downwards as investors went for selling shares, market operators said. 

They said that the market fell due mainly to the ongoing liquidity crisis at the financial market. 

On Saturday, Bangladesh Bank governor Fazle Kabir said that many government organisations were 

rushing to withdraw their deposits from private banks that created an artificial liquidity crisis. 

The BB governor sought the finance minister’s intervention in the matter. 

The shortage of liquidity at the financial market has prompted banks to raise interest rates for lending 

that made investors worried about the market trend ahead of the national elections, likely to be held at 

the end of this year. 

The share prices of telecommunication, non-bank financial institution and bank sectors declined by 2.40 

per cent, 0.73 per cent and 0.37 per cent respectively. 

Among the prominent scrips, the share prices of Grameenphone, City Bank and BRAC Bank declined 

most on the day. 

A section of investors, however, bought shares in the first hour of Tuesday’s trading session on the news 

that the DSE board reconfirmed a Chinese consortium as its strategic partner. 

On Monday, the Dhaka Stock Exchange at a board meeting reconfirmed the Chinese consortium of 

Shenzhen Stock Exchange and Shanghai Stock Exchange as its strategic partner despite huge pressure 

from its regulator, Bangladesh Securities and Exchange Commission, to select another consortium led by 

India’s National Stock Exchange. 

The bourse will send the proposal to the BSEC this week for final approval, a senior DSE official said. 

Market operators said there were still worries among investors over the share sale issue as the BSEC 

approval is awaited. 

The turnover at the DSE rose to Tk 391.43 crore compared with that of Tk 377.16 crore in the previous 

session. 

Out of the 337 companies and mutual funds traded, 191 declined, 90 advanced and 55 remained 

unchanged. 
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DS30, the blue chip index of the DSE, also lost 0.71 per cent, or 15.66 points, to close at 2,173.26 points 

over the week. 

Shariah index DSES shed 0.75 per cent, or 10.42 points, to close at 1,379.45 points. 

Unique Hotel led the turnover chart on the day with its shares worth Tk 27.92 crore changing hands. 

Grameenphone, Square Pharmaceuticals, LankaBangla Finance, Fu-Wang Foods, Beximco 

Pharmaceuticals, CVO Petrochemical Refinery, Alif Industries, Monno Ceramics and Pharma Aid were 

the other turnover leaders. 

Renwick Jajneswar was the top gainer with a 7.34-per cent rise in its share prices, while RAK Ceramics 

was the worst loser, shedding 11.15 per cent. 

http://www.newagebd.net/article/35199/stocks-lose-steam-for-4th-day-on-liquidity-crisis 

 

Ten top-traded cos snare 32pc turnover 
Unique Hotel, GP, Square Pharma top the list 
The ten top-traded companies accounted for more than 32 per cent of the total transactions on the 

country's premier bourse on Tuesday. Unique Hotel & Resorts dominated the turnover chart. 

 

Brokers said Unique Hotel topped the transactions chart as investors were active on its shares 

throughout the session and share purchased by an independent director of the company also helped the 

company grab the top chart. 

 

Prantik Travels and Tourism, (where Ghulam Mustafa is the MD of Prantik Travels and Tourism and also 

an independent director of Unique Hotel), on Tuesday reported that it completed its buy of 2,50,000 

shares of the company at prevailing market price through stock exchange as announced earlier. 

 

 

  

According to statistics available with the Dhaka Stock Exchange (DSE), about 4.40 million shares of 

Unique Hotel were traded, generating a turnover of Tk 279 million or 7.13 per cent of the total 

transactions. 

 

The total turnover on the DSE stood at Tk 3.91 billion, which was 3.71 per cent higher than the previous 

day's turnover of Tk 3.77 billion. 

 

http://www.newagebd.net/article/35199/stocks-lose-steam-for-4th-day-on-liquidity-crisis
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The company's shares price traded between Tk 62.10 and Tk 64.30, before closing at Tk 63.20, 

advancing 1.93 per cent over the previous day. 

 

In the last one year, the company's share price traded between Tk 46.60 and Tk 64.30, hitting the year's 

highest price on Tuesday. 

 

The company's un-audited second quarter (Q2) earnings per share (EPS) stood at Tk 0.71 for October-

December, 2017 as against Tk 0.69 for October-December, 2016. 

 

In six months for July-December period of 2017, EPS was Tk 1.21, 2017 as against Tk 0.95 for July-

December, 2016. 

 

The company, which was listed on the Dhaka bourse in 2012, disbursed 20 per cent cash dividend for 

the year ended on June 30, 2017. 

https://thefinancialexpress.com.bd/stock/bangladesh/ten-top-traded-cos-snare-32pc-turnover-

1519191246 

আইপিওর পিলামে অংশগ্রহমে পিএসইপসর িতুি শতত  
িুকপিপডং িদ্ধপতর প্রাথপেক গেপ্রস্তামি (আইপিও) আসা ককাম্পাপির কশয়ামরর পিলামে অংশ পিমত ক াগয প্রাপতষ্ঠাপিক পিপিময়াগকারীমের (ইআই) জিয 

িতুি কমর কিশ কময়কটি শতত ামরাি করমে িুুঁপজিাজার পিয়ন্ত্রক সংস্থা িাংলামেশ পসপকউপরটিজ অযান্ড এক্সমেঞ্জ কপেশি (পিএসইপস)। িতুি কশয়ামরর 

িাজারের পির্তারে প্রপিয়ায় ইআইমের োপয়ত্বশীলতা পিপিত করমতই এ িেমেি কিয়া হময়মে িমল জাপিময়মেি পিএসইপসর কেতকতত া। 

 

২০ কেব্রুয়াপর পিএসইপসর কেয়ারেযাি অর্যািক ড. এে খায়রুল কহামসি স্বােপরত সংপিষ্ট পিমেত শিায় িলা হময়মে, ইআইমের ক ৌপিক ভ্যালুময়শমির 

োর্যমে আইপিওর কশয়ামরর ের পির্তারমের জিয কপেশি িুকপিপডং িদ্ধপত োলু কমরমে। িুমরা প্রপিয়াটি সেল, িযা য ও স্বচ্ছ করমত কপেশি ইআইমের 

োপয়ত্বশীলতা প্রতযাশা কমর। তামের জিয কপেশমির িতুি পিমেত শিাগুমলা িলিৎ করা হমচ্ছ। 

 

পিমেত শিার সিমেময় গুরুত্বিূেত অংশ পহমসমি উমে একসমে ‘পিপডং করকমেমন্ডশি কপেটি’র কথা। িুকপিপডং প্রপিয়ার পিলামে েরপ্রস্তাি করমত হমল সি 

প্রপতষ্ঠািমক কেিমে দুই সেসযপিপশষ্ট একটি পিপডং করকমেমন্ডশি কপেটি গেি করমত হমি। এ কপেটির সুিাপরশ োড়া পিলামে অংশ কিয়া  ামি িা। 

 

কপেটির ক াগয সেসযরা তামের কিশাগত ক াগযতা, জ্ঞাি ও স্বার্ীিতার পভ্পিমত ককাম্পাপির আপথতক, িযিস্থািকীয়, িাপেপজযক িাস্তিতা পিমিষে করমি। 

অথতনিপতক িপরপস্থপত, োপলকািা কাোমো ও িাজামরর কেকপিকযাল পেকগুমলাও পিমিষে করমি তারা। প্রময়াজমি কী িপরোে কশয়ামরর জিয কত োকা 

পিপিময়াগ করা  ামি, কপেটি তার প্রপতষ্ঠািমক কসটিও সুিাপরশ করমি। কসসি সুিাপরমশর পভ্পিমত ক াগয পিপিময়াগকারীরা পিলামে অংশ কিমি। 

https://thefinancialexpress.com.bd/stock/bangladesh/ten-top-traded-cos-snare-32pc-turnover-1519191246
https://thefinancialexpress.com.bd/stock/bangladesh/ten-top-traded-cos-snare-32pc-turnover-1519191246
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কপেটির ভ্যালুময়শি-সংিান্ত সি পহসাি-পিকামশর িপথিত্র সংরেে করমত হমি প্রপতটি প্রপতষ্ঠািমক। পিপডং েলাকামল তা তৃতীয় ককামিা িমের সমে 

কশয়ার করা  ামি িা। পিপডং প্রপিয়া কশষ হওয়ার দুই কা তপেিমসর েমর্য প্রমতযক ইআইমক তামের কপেটির ভ্যালুময়শি পরমিােত  ও পহসাি-পিকামশর 

পিস্তাপরত সংপিষ্ট স্টক এক্সমেমঞ্জ জো পেমত হমি। কসখামি ভ্যালুময়শি-সংিান্ত ককামিা িযতযয় কেখমল পিপডং িপরোলিাকারী এক্সমেঞ্জ সাত কা তপেিমসর 

েমর্য কপেশিমক এ পিষময় অিপহত করমি। 

 

পিমেত শিার কশষ অংমশ িলা হময়মে, পিলামে ের পির্তারমের কেমত্র এসি পিমেত শিা িপরিালমি ককামিা িযতযয় হমল কমোর আইপি িযিস্থা গ্রহে করমি 

কপেশি। 

 

উমেখয, িুকপিপডং প্রপিয়ায় ইআইমের োপয়ত্বশীলতার অভ্ামি আইপিওর কশয়ামরর ের অমিক কিমড়  াওয়ার অপভ্ম ামগর িপরমপ্রপেমতই এসি িযিস্থা 

গ্রহে কমরমে পিএসইপস। 

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

22/148915/%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%93%E0%A6%B0-

%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87-

%E0%A6%85%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%A3

%E0%A7%87-

%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-

%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-

%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4/ 

িতুি পিপিং ও কডপিে ইউপিে 

৪০০ ককাটি োকা পিপিময়াগ করমি আপলে ইন্ডাপিজ 

৩০ পিইমত কশয়ার ইসুয কমর েূলর্ি উমিালমির পসদ্ধান্ত 

িযিসা সম্প্রসারমে দুটি িতুি ইউপিে োলু করমত ৪০০ ককাটি োকা পিপিময়ামগর পসদ্ধান্ত পিময়মে আপলে ইন্ডাপিজ পলপেমেমডর িপরোলিা িষতে। এজিয 

িতুি কমর েূলর্ি উমিালমিরও িপরকল্পিা কমরমে িস্ত্র খামতর ককাম্পাপিটির িপরোলিা িষতে। 

 

ঢাকা স্টক এক্সমেঞ্জ (পডএসই) সূমত্র জািা কগমে, আপলে ইন্ডাপিজ পলপেমেড পিমজমের িামেই ৫০ হাজার পিন্ডমলর একটি পিপিং পেল স্থািি করমি। 

এোড়া ওমভ্ি কডপিে উৎিােমির জিয ২৫টি প্রডাকশি লাইিসেৃদ্ধ আমরকটি িপরমিশিান্ধি ইউপিে স্থািি করা হমি। অথতসংস্থামি তাপলকাভু্ি 

ককাম্পাপিটির েূলর্ি িাড়ামিা হমি। 

 

স্টক এক্সমেঞ্জ োরেত পিপিময়াগকারী ও সংপিষ্ট সিাইমক আপলে ইন্ডাপিজ জাপিময়মে, এজিয ককাম্পাপির অিুমোপেত েূলর্ি ৫০ ককাটি কথমক িাপড়ময় 

১৫০ ককাটি োকা করার পসদ্ধান্ত কিয়া হময়মে। িাশািাপশ উমেযািা-িপরোলক, সার্ারে কশয়ারমহাডার িা প্রাইমভ্ে কেসমেমে পিপিময়ামগ আগ্রহীমের িামে 

http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-22/148915/%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%93%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%A3%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-22/148915/%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%93%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%A3%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-22/148915/%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%93%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%A3%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-22/148915/%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%93%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%A3%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-22/148915/%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%93%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%A3%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-22/148915/%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%93%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%A3%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-22/148915/%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%93%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%A3%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-22/148915/%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%93%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%A3%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4/
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িতুি কমর ককাম্পাপির পতি ককাটি কশয়ারও ইসুয করমত োয় তামের িষতে। েূলয আয় অিুিাত (পিই) ৩০ এিং পতি োমসর কশয়ারেমরর েলোি গড়মক 

(েুপভ্ং অযাভ্ামরজ প্রাইস) িতুি কশয়ারগুমলার োে পির্তারমে করোমরন্স পহমসমি িযিহামর আগ্রহী ককাম্পাপির িষতে। এজিয কশয়ারমহাডার ও পিয়ন্ত্রক 

সংস্থার অিুমোেি প্রময়াজি হমি তামের। 

 

কশয়ারমহাডারমের অিুমোেমির জিয ১৪ োেত  কিলা ১োয় রাজর্ািীর গুলশাি ক্লামি পিমশষ সার্ারে সভ্া (ইপজএে) আহ্বাি কমরমে ককাম্পাপিটি,  ার 

করকডত  কডে পির্তারে করা হময়মে ১১ োেত । ইপজএমে ককাম্পাপির সংঘস্মারমকও পকেু িপরিতত ি আিার প্রস্তাি পিমিেিা করমিি কশয়ারমহাডাররা। 

 

সিতমশষ ৩০ জুি সোপ্ত ২০১৭ পহসাি িেমর কশয়ারমহাডারমের জিয ২৫ শতাংশ স্টক ও ১০ শতাংশ িগে লভ্যাংশ পেময়মে আপলে ইন্ডাপিজ। আমলােয 

সেময় ককাম্পাপিটির কশয়ারপ্রপত আয় (ইপিএস) হময়মে ৪ োকা ৩৭ িয়সা, কশয়ারপ্রপত পিে সম্পেেূলয (এিএপভ্পিএস) ২৪ োকা ১৪ িয়সায় োুঁ ড়ায়। 

 

েলপত পহসাি িেমরর প্রথোমর্ত (জুলাই-পডমসম্বর) ইপিএস োুঁ পড়ময়মে ২ োকা ৪ িয়সা, আমগর িের একই সেময়  া পেল ১ োকা ৩১ িয়সা। 

 

প্রসেত, আে িের ওভ্ার েয কাউোর োমকত মে (ওটিপস) থাকার ির অতযািশযকীয় সি শতত  িূরে কমর সম্প্রপত েূল িাজামর পেমরমে আপলে ইন্ডাপিজ। 

http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-22/148913/%E0%A7%AA%E0%A7%A6%E0%A7%A6-

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

%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%97-

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

%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AB-

%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F

%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9C/ 

 

কলিমেমির অমিোয় কুইি সাউথ কেক্সোইল 

সম্প্রপত প্রাথপেক গেপ্রস্তাি (আইপিও) সম্পন্ন করা কুইি সাউথ কেক্সোইল পেলস পলপেমেমডর পিপিময়াগকারীরা কশয়ারটি কলিমেমির অমিোয় রময়মে। 

ককাম্পাপির লোপরমত িরাদ্দ প্রাপ্ত কশয়ার পিপিময়াগকারীমের পিও পহসামি জো হমলই কলিমেমির তাপরখ েূড়ান্ত করমি দুই স্টক এক্সমেঞ্জ। 

 

এর আমগ গত ১ কেব্রুয়াপর ককাম্পাপিটি লোপরর ড্র অিুষ্ঠাি সম্পন্ন কমরমে। 

 

গত ৭ জািুয়াপর কথমক ১৫ জািুয়াপর ি তন্ত ককাম্পাপিটির আইপিও আমিেি গ্রহে করা হয়। তার আমগ গত ১৪ িমভ্ম্বর িাংলামেশ পসপকউপরটিজ অযান্ড 

এক্সমেঞ্জ কপেশি (পিএসইপস) পিয়পেত কপেশি সভ্ায় ককাম্পাপিটির আইপিও অিুমোেি কেওয়া হয়। 
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আইপিও’র োর্যমে, কুইি সাউথ কেক্সোইল পেলস পলপেমেড িুুঁপজিাজার কথমক ১৫ ককাটি োকা সংগ্রহ করমি। ককাম্পাপিটিমক ১০ োকা অপভ্পহত েূমলয ১ 

ককাটি ৫০ লাখ কশয়ার ইসুয করার অিুমোেি পেময়মে কপেশি। 

 

৩১ পডমসম্বর, ২০১৬ সোপ্ত পহসাি িেমর ককাম্পাপিটির কশয়ার প্রপত আয় (ইপিএস) হয় ১ োকা ৪২ িয়সা। এসেময় ককাম্পাপির কশয়ার প্রপত প্রকৃত 

সম্পেেূলয (এিএপভ্) ১৬ োকা ২০ িয়সা। 

 

সূত্র জািায়, ককাম্পাপিটি স্বয়ংপিয় ওয়যার হাউজ পিেতাে, িতুি েযাপশিাপরজ আেোপি, কারখািা আরু্পিকায়ি, ঋে িপরমশার্ এিং আইপিওর খরে িািে এই 

োকা িযয় করমি। 

 

ককাম্পাপিটির ইসুয েযামিজার পহমসমি কাজ করমে আলো কযাপিোল েযামিজমেে পলপেমেড। 

http://www.arthosuchak.com/archives/415998/%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E

0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A7%9F-

%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8/ 

এসমক ট্রিেমসর আইপিও অিুমোেি 

এসমক ট্রিেস অযান্ড ইন্ডাপিজ পলপেমেডমক প্রাথপেক গেপ্রস্তামির (আইপিও) অিুমোেি পেময়মে িাংলামেশ পসপকউপরটিজ অযান্ড এক্সমেঞ্জ কপেশি 

(পিএসইপস)। 

 

আজ েেলিার পিএসইপসর ৬৩০তে কপেশি সভ্ায় এ আইপিও অিুমোেি কেওয়া হয়। 

 

 

জািা  ায়, এসমক ট্রিেস অযান্ড ইন্ডাপিজ পলপেমেড আইপিওর োর্যমে িাজার কথমক ৩০ ককাটি োকা উমিালি করমি। ককাম্পাপিটিমক ১০ োকা অপভ্পহত 

েূমলয ৩ ককাটি কশয়ার ইসুয করার অিুমোেি পেময়মে কপেশি। 

 

৩০ জুি ২০১৭ সোপ্ত পহসাি িেমর ককাম্পাপিটির কশয়ার প্রপত সম্পেেূলয (এিএপভ্) হময়মে ১২ োকা ৭৯ িয়সা। এ সেময়র ককাম্পাপিটির ইপিএস হময়মে 

১ োকা ৩১ িয়সা 

 

http://www.arthosuchak.com/archives/415998/%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8/
http://www.arthosuchak.com/archives/415998/%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8/
http://www.arthosuchak.com/archives/415998/%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8/
http://www.arthosuchak.com/archives/415998/%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8/
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উমেখ, ককাম্পাপিটির ইসুয িযিস্থািিার োপয়মত্ব রময়মে ইমম্পপরয়াল কযাপিোল পলপেমেড এিং পিএেএসএল ইিমভ্স্টমেে পলপেমেড। 

http://www.arthosuchak.com/archives/415797/%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87-

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

%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%93-

%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%AE/ 

এয়ারলাইিস িুিগতেি িপরকল্পিা 

পিএসইপসমত কেয়াে িাড়ামিার আমিেি কমরমে ইউিাইমেড এয়ার 

িমন্ডর োকা হামত িা িাওয়ায় আেমক আমে ইউিাইমেড এয়ারওময়জ (পিপড) পলপেমেমডর িুিগতেি িপরকল্পিা। পিয়ন্ত্রক সংস্থার অিুমোেি িাওয়ার িরও 

িূিতপির্তাপরত সেময়র েমর্য পিে িাস্তিায়ি করমত িামরপি িুুঁপজিাজামর তাপলকাভু্ি এয়ারলাইি ককাম্পাপিটি। এজিয িাংলামেশ পসপকউপরটিজ অযান্ড 

এক্সমেঞ্জ কপেশমির (পিএসইপস) কামে িাড়পত সেয় কেময় আমিেি কমরমে তারা। 

 

সম্প্রপত পিএসইপসর কামে ইউিাইমেড এয়ার কতৃত িমের কেয়া পেঠি ও স্টক এক্সমেমঞ্জর পডসমক্লাজার কথমক জািা কগমে, প্রাইমভ্ে কেসমেমের োর্যমে 

পিমেশী একেল প্রাপতষ্ঠাপিক পিপিময়াগকারীর িামে ৪০০ ককাটি োকার িতুি কশয়ার ইসুয কমর তামের কাে কথমক ৭টি উমড়াজাহাজ ও  ন্ত্রাংশ (পতিটি 

ইপঞ্জি) কিয়ার িপরকল্পিা অিুমোেমির আমিেি কমরপেল ইউিাইমেড এয়ারওময়জ। প্রাপ্তিয উমড়াজাহাজগুমলার ডাউি কিমেে, িতত োি 

উমড়াজাহাজগুমলার কেরােত, রেোমিেে ও ককাম্পাপির েলপত েূলর্মির োপহো কেোমত ২২৪ ককাটি োকার কুিি পিয়াপরং অিসায়িম াগয িন্ড ইসুযরও 

অিুমোেি কেময়পেল তারা। ২০১৬ সামলই পিএসইপস তামের এ িপরকল্পিা অিুমোেি কমর। 

 

এর িপরমপ্রপেমত এরই েমর্য টিএপস এপভ্ময়শি পলপেমেড, পেপিক্স এয়ারিােে পলপজং প্রাইমভ্ে পলপেমেড ও সুইেে এয়ার কামগতা িামের পতিটি 

ককাম্পাপির অিুকূমল িতুি কশয়ার ইসুয কমর ইউিাইমেড এয়ার। পিভ্ত রম াগয সূত্র পিপিত কমরমে, এসি কশয়ারসংপিষ্টমের পিও পহসামি এরই েমর্য জো 

হময় কগমে। তমি উমড়াজাহামজর ডাউি কিমেে পেমত িা িারায় অিয ৫টি প্রপতষ্ঠামির সমে েুপি িাস্তিায়ি করমত িামরপি তারা। িন্ড ইসুয করমত িা 

িারায় ডাউি কিমেে কেয়ার েমতা অথত ককাম্পাপির হামত কিই। 

 

পিএসইপসমক কলখা পেঠিমত ককাম্পাপিটি অপভ্ম াগ কমর, করগুমলেপর অিুমোেমির িরও শুরু্ িমন্ডর েযামন্ডমেড অযামরঞ্জার আইপসপি কযাপিোল 

েযামিজমেমের কাে কথমক  মথষ্ট সহম াপগতা িা িাওয়ামতই িন্ড ইসুয কমর ২২৪ ককাটি োকা উমিালি করমত িামরপি তারা। এ কারমে েূলর্ি িাড়ামিার 

জিয িাওয়া করগুমলেপর অিুমোেমির কেয়ােও কশষ হময় কগমে। 

 

েোয় েোয় িপথিত্র উিস্থািি ও পেঠি োলাোপলর ির িমন্ডর অযামরঞ্জামরর কাে কথমক ইপতিােক সাড়া িাওয়ায় এখি ইউিাইমেড এয়ার তামের 

িপরকল্পিার অিপশষ্ট অংশ িাস্তিায়ি করমত আগ্রহী। তমি এখামি িার্া হময় োুঁ পড়ময়মে করগুমলেপর অিুমোেমির কেয়াে। 

 

http://www.arthosuchak.com/archives/415797/%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%AE/
http://www.arthosuchak.com/archives/415797/%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%AE/
http://www.arthosuchak.com/archives/415797/%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%AE/
http://www.arthosuchak.com/archives/415797/%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%AE/
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পিএসইপসর কামে কেয়া আমিেমি কেড় লাখ কশয়ারমহাডামরর স্বাথতরোয় ককাম্পাপি িুিগতেমির গুরুত্ব তুমল র্মরমে ইউিাইমেড এয়ার। ইকুইটি ও িমন্ডর 

োর্যমে েূলর্ি িৃপদ্ধর িূিতিতী িপরকল্পিার িূেত িাস্তিায়মির জিয সেয় িাপড়ময় কেয়ার আমিেি কমরমে তারা। 

 

এ প্রসমে ইউিাইমেড এয়ারওময়মজর কেয়ারেযাি তাসপিরুল আহমেে কেৌরু্রী িপেক িাতত ামক িমলি, আেরা দ্রুত সেময়র েমর্য এয়ারলাইিটি োলুর কেষ্টা 

করপে। কারে এর সমে কেড় লাখ সার্ারে পিপিময়াগকারী জপড়ত। পতপি িমলি, কিসােপরক পিোি েলােল কতৃত িমের িাওিা িপরমশামর্র জিয আেরা এরই 

একটি প্রস্তাি িাঠিময়পে। আশা করপে সি সেসযা কাটিময় উমে আিামরা ফ্লাইে োলু করা সম্ভি হমি। 

 

প্রসেত, ককামিা িপরোলি কা তিে িা থাকায় স্টক এক্সমেমঞ্জ আমগই ‘কজড’ কযাোগপরমত কিমে এমসমে ইউিাইমেড এয়ারওময়জ। উমড়াজাহাজ িপসময় 

রাখায় ককাম্পাপির কলাকসাি িমেই িাড়মে। কিসােপরক পিোি েলােল কতৃত িমের সমে পিিােমকই িপরোলি কা তিমে র্মসর েূল কারে পহমসমি তুমল 

র্মর ককাম্পাপিটি।  পেও এ পিয়ন্ত্রমকর অর্ীমি ভ্ামলাই িযিসা কমর  ামচ্ছ স্থািীয় কিশ কময়কটি এয়ারলাইি ককাম্পাপি। 

 

৩০ জুি সোপ্ত ২০১৭ পহসাি িেমরর পিরীপেত আপথতক প্রপতমিেি ি তামলােিা কমর কশয়ারমহাডারমের ককামিা লভ্যাংশ িা কেয়ার পসদ্ধান্ত পিময়মে 

ইউিাইমেড এয়ামরর িষতে। কস এক িেমর ককাম্পাপিটির কশয়ারপ্রপত কলাকসাি হময়মে ১ োকা ৬৮ িয়সা। ৩০ জুি ককাম্পাপির কশয়ারপ্রপত পিে 

সম্পেেূলয (এিএপভ্পিএস) োুঁ ড়ায় ৭ োকা ১৪ িয়সায়। 

 

পিরীপেত আপথতক প্রপতমিেি ও অিযািয এমজন্ডা অিুমোেমির জিয িাপষতক সার্ারে সভ্া (এপজএে) আময়াজি করমি ককাম্পাপিটি। এপজএমের তাপরখ, 

সেয় ও স্থাি িমর জাপিময় কেয়া হমি। করকডত  কডেও িমর জাপিময় কেয়া হমি। 

 

েলপত পহসাি িেমরর প্রথে প্রাপন্তমকও (জুলাই-কসমেম্বর) ৩৪ িয়সা কলাকসাি কেপখময়মে ককাম্পাপিটি। ক খামি আমগর িের একই সেময় কলাকসাি পেল 

৪৪ িয়সা। ৩০ কসমেম্বর এর এিএপভ্পিএস োুঁ ড়ায় ৬ োকা ৮০ িয়সায়। 

 

এর আমগ ২০১৬ সামলর ৩০ জুি সোপ্ত পহসাি িেমরর জিযও ককামিা লভ্যাংশ সুিাপরশ কমরপি ইউিাইমেড এয়ার। কস পহসাি িেমর ককাম্পাপিটির 

কশয়ারপ্রপত কলাকসাি হয় ১ োকা ৬৬ িয়সা, ক খামি আমগর িের কশয়ারপ্রপত েুিাো (ইপিএস) পেল ৩১ িয়সা। 

 

২০১০ সামল তাপলকাভু্ি ইউিাইমেড ইনু্সযমরমন্সর অিুমোপেত েূলর্ি ১ হাজার ১০০ ককাটি ও িপরমশাপর্ত েূলর্ি ৮২৮ ককাটি ৯ লাখ ৮০ হাজার োকা। 

পরজাভ্ত  োত্র ১০ ককাটি ৫০ লাখ োকা। ককাম্পাপির কোে কশয়ামরর েমর্য উমেযািা-িপরোলক ৪ েশপেক ১৬ শতাংশ, প্রাপতষ্ঠাপিক পিপিময়াগকারী ১৩ 

েশপেক ২৩ শতাংশ, পিমেশী পিপিময়াগকারী ১২ েশপেক ১৮ ও সার্ারে পিপিময়াগকারীমের হামত রময়মে িাপক ৭০ েশপেক ৪৩ শতাংশ কশয়ার। 
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পডএসইমত সিতমশষ ৫ োকা ২০ িয়সায় ইউিাইমেড এয়ামরর কশয়ার হাতিেল হয়। গত এক িেমর এ কশয়ামরর সমিতাচ্চ ের পেল ৮ োকা ও সিতপিম্ন ৪ 

োকা ৮০ িয়সা। 

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

22/148916/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%BF%

E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A6-

%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%B0-

%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-

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

%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%A1-

%E0%A6%8F%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0/ 

 

Economy 
China gives nod to $3.14b loan for Padma rail link 

The Chinese State Council, the highest policymaking body of the East Asian nation, has finally given the 

go-ahead to the $3.14 billion loan for the Padma rail link project, in what can be viewed as a massive 

thrust to the project's implementation. 

 

Of the 26 projects committed by China during its premier's visit to Dhaka in 2016, the rail link is the most 

pressing one, receiving the highest amount of loan. 

 

Since 2017, the government took several initiatives to sign the agreement for the rail link project but to 

no avail. 

 

Out of desperation, in January this year, the government even thought of sending a high-powered team 

led by MA Mannan, state minister for finance and planning, to China. 

 

The plan was dropped after the Chinese Exim Bank in a letter on February 2 informed the Bangladesh 

government that they would soon start the process of signing the loan agreement, said an official of the 

Economic Relations Division. 

 

 

The draft loan agreement is expected by the end of this month, soon after the wrapping up of Chinese 

New Year celebrations on February 23, according to Zahidul Haque, additional secretary of the ERD. 
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The final agreement will be signed after an inter-ministerial meeting on the draft agreement, law 

ministry's vetting and approval from the hard-term loan committee. 

 

The ERD official hopes that the process will be completed by April and from May its disbursement would 

start. 

 

In the Annual Development Programme of this fiscal year, more than Tk 7,000 crore has been 

earmarked for the project. 

 

The rail link project is scheduled to be implemented by 2022, but a portion of it would be completed by 

December 2018 when the government plans to open the Padma bridge. 

 

The project will be connected with the Padma Bridge and will enable a direct rail link between Dhaka 

and the southern parts of Bangladesh, particularly the Mongla port and Benapole land port. 

 

Railway ministry officials said the preparatory work for the project has already started even though the 

signing of the loan agreement with China has been delayed. 

 

Loan agreements for three projects worth $1.40 billion have so far been signed since the Chinese 

president's Dhaka visit. 

 

Of the amount, $700 million is for the Karnaphuli tunnel, $140 million of which has already been 

disbursed. 

 

The Info-Sarkar Phase III project got $156 million, $31 million of which has been disbursed. 

 

The remaining $550 million went to the installation of the single point mooring with double pipeline; of 

the sum, $110 million will be disbursed in a couple of days. 

 

In the next month, loan agreement for another project -- the $231 million Modernisation of 

Telecommunication Network for Digital Connectivity -- will be signed, the ERD official added. 

http://www.thedailystar.net/business/china-gives-nod-314b-loan-padma-rail-link-1538305 

http://www.thedailystar.net/business/china-gives-nod-314b-loan-padma-rail-link-1538305
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Railway gets $360m boost from ADB 
The Asian Development Bank has approved $360 million in loans to help Bangladesh buy modern rolling 

stock and support reforms in its railway. 

 

“Railways in Bangladesh potentially offer a cheaper, safer, and more fuel-efficient means of transport of 

goods and passengers than roads, but have been held back by a lack of investment and aging and 

unreliable rolling stock,” Tsuneyuki Sakai, a senior transport specialist of the bank, said in a statement 

yesterday after its board okayed the loans. 

 

He said the ADB Railway Rolling Stock Operations Improvement Project will boost the operational 

performance of Bangladesh Railway by introducing new technology and processes that will be cleaner 

and more efficient. 

 

According to the statement, the loan will address the investment and modernisation needs of 

Bangladesh Railway. 

 

It will procure 40 broad gauge locomotives, 125 luggage vans, and 1,000 wagons for freight trains for 

use on major lines of the rail network. 

 

 

The rolling stock will introduce auxiliary power units (APU) to Bangladesh Railway to significantly reduce 

diesel consumption when the locomotives are idling, said the ADB. 

 

The lender said the project would also draw up investment plans for urgently required maintenance 

facilities, establish training programmes for the drivers, and run the enterprise-wide IT system. 

 

The total cost of the project is $453.37 million, of which $93.37 will be met by the government. It is due 

for completion around the end of June 2022. 

 

Accompanying the loans is a technical assistance grant of $500,000 aimed at devising a training scheme 

for drivers in the use of the APU and recommending potential approaches to achieving overall energy 

efficiency. 
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The ADB will administer the grant, to be provided by the Asian Clean Energy Fund under the Clean 

Energy Financing Partnership Facility established by Japan. 

 

The ADB said historically railways enjoyed a monopoly as a carrier and transported most commodities. 

However, its market share has dropped because of inadequate investment in railway infrastructure and 

rolling stock over an extended period. 

 

This has resulted in unreliable freight operations and uncomfortable experiences for passengers. Most 

rolling stock is more than 30 years old, and much is past the end of its economic life. 

 

Maintenance facilities have also not improved over time and are not adequately equipped. 

 

As part of its Seventh Five-Year Plan for fiscal years 2016-2020, the government has placed special 

emphasis on railway development, setting targets to increase the market share to 15 percent in freight 

transport and 10 percent in passenger movements by 2020. 

http://www.thedailystar.net/business/banking/railway-gets-360m-boost-adb-1538287  

 

ঋে-আোিত অিুিাত কোমিার সেয় পডমসম্বর ি তন্ত পশপথল 

ঋে-আোিমতর অিুিাত (এপড করপশও) কপেময় গত ৩০ জািুয়াপর সাকুত লার জাপর কমর িাংলামেশ িযাংক। িতুি হার িাস্তিায়মি িযাংকগুমলামক সেয় কেয়া 

হয় আগােী ৩০ জুি ি তন্ত। ককন্দ্রীয় িযাংমকর এ পিমেত শিা িাস্তিায়ি করমত পগময় আোিত পিময় কাড়াকাপড় শুরু হয় কিসরকাপর িযাংকগুমলায়। দুই 

অংমকর ঘমর উমে  ায় আোিমতর সুমের হার। এ অিস্থায় ঋে-আোিমতর িতুি হার িাস্তিায়মির সেয় আগােী ৩১ পডমসম্বর ি তন্ত পশপথল কমরমে 

ককন্দ্রীয় িযাংক। 

 

ককন্দ্রীয় িযাংমকর পডিােত মেে অি অে-সাইে সুিারপভ্শি কথমক গতকাল এ-সংিান্ত সাকুত লার জাপর করা হয়। সাকুত লামরর কপি গতকালই কেমশর সি 

তেপসপল িযাংমকর প্রর্াি পিিতাহীমের কামে িাোমিা হময়মে। 

 

ঋে-আোিত অিুিাত কোমিার কঘাষোর ির কথমকই এর পিমরাপর্তা কমর আসপেল িযাংমকর শীষত পিিতাহীমের সংগেি অযামসাপসময়শি অি িযাংকাসত 

িাংলামেশ (এপিপি)। পসদ্ধান্ত িপরিতত মির জিয গভ্িতমরর কামে পেঠিও পেময়পেল সংগেিটি। এর িপরমপ্রপেমতই ঋে-আোিমতর িতুি হার িাস্তিায়মির 

সেয় কিোমিা হমলা। 

 

http://www.thedailystar.net/business/banking/railway-gets-360m-boost-adb-1538287
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ঋে-আোিমতর িতুি হার িাস্তিায়মির সেয় িৃপদ্ধমক স্বাগত জাপিময়মে এপিপি। সংগেিটির কেয়ারেযাি ও ঢাকা িযাংমকর িযিস্থািিা িপরোলক সসয়ে 

োহিুিুর রহোি এ প্রসমে িপেক িাতত ামক িমলি, ককন্দ্রীয় িযাংমকর কামে আোমের োপি পেল— এপডআমরর িতুি হার িাস্তিায়মির জিয পডমসম্বর ি তন্ত 

সেয় কেয়া। িাংলামেশ িযাংক কসটি কমরমে। েমল আোিত পিময় িযাংকগুমলার েমর্য ক  উমেগ ও উত্কণ্ঠা সতপর হময়পেল, তা ককমে  ামি। িাজামরর 

িপরপস্থপতও স্বাভ্াপিক হময় আসমি। 

 

৩০ জািুয়াপর জাপর করা িাংলামেশ িযাংমকর সাকুত লার অিু ায়ী, প্রেপলত র্ারার িযাংকগুমলা িরিতী পিমেত শ িা কেয়া ি তন্ত আোিমতর সমিতাচ্চ ৮৩ েশপেক 

৫০ শতাংশ ঋে পিতরে করমত িারমি। এর আমগ এ র্ারার িযাংকগুমলার এপড করপশওর সমিতাচ্চ হার পেল ৮৫ শতাংশ। কস পহমসমি সার্ারে িযাংকগুমলার 

এপড করপশও ১ েশপেক ৫ শতাংশীয় িময়ে কোমিা হয়। 

 

কেমশর ইসলােী র্ারার িযাংকগুমলা এত পেি আোিমতর সমিতাচ্চ ৯০ শতাংশ ি তন্ত ঋে পিতরে করমত িারত। িাংলামেশ িযাংমকর িতুি পিমেত শিা 

অিু ায়ী, এ র্ারার িযাংকগুমলার এপড করপশও হমি সমিতাচ্চ ৮৯ শতাংশ। কস পহমসমি এ র্ারার িযাংকগুমলার এপড করপশও ১ শতাংশীয় িময়ে কোমিা হয়। 

 

ওই সাকুত লামর িতত োমি প্রেপলত র্ারার ক সি িযাংমকর ঋে-আোিমতর অিুিাত ৮৩ েশপেক ৫০ ও ইসলােী র্ারার ৮৯ শতাংমশর কিপশ রময়মে, কসসি 

িযাংকমক ৩০ জুমির েমর্য িোন্বময় িতুি সীোয় তা িাপেময় আিমত হমি। এ লমেয একটি সুপিপেত ষ্ট কেতিপরকল্পিা প্রেয়ি কমর পডিােত মেে অি অে-

সাইে সুিারপভ্শমি োপখল করমতও িলা হয়। গতকামলর সাকুত লামর আগােী ৩১ পডমসম্বমরর েমর্য এপডআর পির্তাপরত সীোয় িাপেময় আিার পিষয়টি পিপিত 

করমত িলা হময়মে। 

http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-21/148818/%E0%A6%8B%E0%A6%A3-

%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%A4-

%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4-

%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%B0-

%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F-

%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0

-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-

%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%A5%E0%A6%BF%E0%A6%B2/ 

25 Bangladesh missions fail to meet export target 
Twenty five Bangladesh missions, out of 57 missions in abroad, have failed to achieve their respective 

export target in the first half (H1) of the current fiscal year (2017-18). 

 

The missions, like Berlin, Tokyo, Paris, Moscow, Stockholm, Beijing, Yangon, Geneva, Hanoi, Vienna, 

Copenhagen, and Ankara, however, failed to attain their six-month export target. 

 

Out of the 25 missions, 12 missions were higher than that of the corresponding period of the previous 

year, according to the Export Promotion Bureau (EPB). 

http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-21/148818/%E0%A6%8B%E0%A6%A3-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%A4-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%A5%E0%A6%BF%E0%A6%B2/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-21/148818/%E0%A6%8B%E0%A6%A3-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%A4-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%A5%E0%A6%BF%E0%A6%B2/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-21/148818/%E0%A6%8B%E0%A6%A3-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%A4-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%A5%E0%A6%BF%E0%A6%B2/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-21/148818/%E0%A6%8B%E0%A6%A3-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%A4-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%A5%E0%A6%BF%E0%A6%B2/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-21/148818/%E0%A6%8B%E0%A6%A3-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%A4-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%A5%E0%A6%BF%E0%A6%B2/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-21/148818/%E0%A6%8B%E0%A6%A3-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%A4-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%A5%E0%A6%BF%E0%A6%B2/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-21/148818/%E0%A6%8B%E0%A6%A3-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%A4-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%A5%E0%A6%BF%E0%A6%B2/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-21/148818/%E0%A6%8B%E0%A6%A3-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%A4-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%A5%E0%A6%BF%E0%A6%B2/
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The missions are-- Berlin, Tokyo, Singapore, Kuala Lumpur, Paris, Moscow, Manila, Jakarta, Stockholm, 

Rabat, Katmandu and Colombo, it said. 

 

The export growth of the remaining 13 missions was lower than that of the corresponding period of the 

previous year. 

 

They are-- Beijing, Yangon, Dubai, Geneva, Beirut, Seoul, Baghdad, Hanoi, Vienna, Copenhagen, 

Darussalam, Bangkok and Ankara, reports BSS. 

 

However, thirty two missions successfully achieved their respective export targets in the first half of the 

FY 2017-18, the bureau said. 

 

The well-performing missions are in Brussels, New Delhi, Canberra, Ottawa, Tehran, London, Madrid, 

Washington, Athens, Brasilia, Hong Kong, Nairobi, Kuwait, Amman, Male, Port Luis, Mexico City, The 

Hague, Muscat, Manama, Warsaw, Riyadh, Cairo, Tripoli, Doha, Pretoria, Lisbon, Rome, Thimphu, 

Islamabad, Tashkent and New York. 

 

According to the EPB, the overall export earnings in the period amounted to $17,916.02 million against 

the strategic target of $17,875 million, showing a slight growth of 0.23 per cent. 

 

The figures also revealed that out of the 18 missions having commercial wings, only eight have achieved 

their export targets while 10 others could not achieve their respective targets. 

 

The eight missions with commercial wings, which achieved their respective export target, are Brussels, 

New Delhi, Canberra, Ottawa, Tehran, London, Madrid and Washington. 

 

The ten missions, out of the 18 missions, were higher than that of the corresponding period of the 

previous year. They are- Berlin, Tokyo, Singapore, Kualalampur, Paris and Moscow. 
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The export growth of the remaining four commercial wings, Beijing, Yangon, Dubai and Geneva, was 

lower than that of the corresponding period of the previous year. 

 

Berlin mission topped the earning chart, followed by Washington mission, and London million. 

 

The Berlin mission earned $3,145.17 million, while Washington and London achieved the target 

with$2,934.88 million and $2,069.93 million respectively.   

 

The strong showing from EU member states continued with the Madrid mission fetching $1,229.47 

million during the six-month period of this fiscal year. 

 

The next was the Bangladesh mission in Italy, which earned almost $801.99 million, followed by missions 

in Ottawa and The Hague, with approximately $541.33 million and $635 million respectively. 

 

The New Delhi mission managed to fetch only $361.91 million. 

 

https://thefinancialexpress.com.bd/economy/25-bangladesh-missions-fail-to-meet-export-target-

1519131341 

Business 
Deposits of Islamic banking industry up by 14.15pc 

The total deposits in the country’s Islamic banking industry increased by 14.15 per cent in the previous 

year, according to the latest statistics of the Bangladesh Bank. 

 

It showed that deposits in the Islamic banks along Islamic banking branches and windows of the 

conventional banks stood at Tk 2142.59 billion at the end of December 2017, while the amount was Tk 

1876.94 billion in the same period of 2016. 

 

Currently, there are eight full-fledge Islamic banks, 19 Islamic banking branches of nine conventional 

banks and 25 Islamic banking windows of conventional banks. Country’s Islamic banking sector or 

industry is composed of all these. 

 

https://thefinancialexpress.com.bd/economy/25-bangladesh-missions-fail-to-meet-export-target-1519131341
https://thefinancialexpress.com.bd/economy/25-bangladesh-missions-fail-to-meet-export-target-1519131341
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Bangladesh Bank data also showed that the Islami Bank Bangladesh Limited accounted for the biggest 

share of deposits which was 35 per cent at the end of 2017. 

 

It was followed by First Security Islami Bank (14 per cent), Al-Arafah Islami Bank (12 per cent), Exim Bank 

(11.90 per cent), Social Islami Bank (9.40 per cent), Shahjalal Islami Bank (6.80 per cent) and Union Bank 

(5.32 per cent). 

 

Moreover, Islamic banking branches of all the convention banks had 2.74 per cent of the total deposits 

of the industry followed by Islamic banking windows (2.20 per cent) and ICB Islamic Bank Limited (0.53 

per cent). 

https://thefinancialexpress.com.bd/economy/deposits-of-islamic-banking-industry-up-by-1415pc-

1519198010 

BB for keeping 1pc provision for unclassified housing loans 
Bangladesh Bank (BB) has asked the chief executives of all scheduled banks to maintain one per cent 

general provision against all unclassified housing finance loans under consumer financing. 

 

The central bank issues a circular to this end on Tuesday, reports BSS. 

 

"With a view to promoting growth in the real estate sector through banks' participation in housing 

finance, it has been decided that banks have to maintain one per cent general provision instead of two 

percent against all unclassified housing finance loans under consumer financing," said the circular. 

 

িাুঁ ে কারমে কিমড়মে পসমেমের োে 

 

পসমেে পিপির কোকামি কাজ করমেি শ্রপেমকরা। গত েেলিার িাংলামোেমর।  েপি:  প্রথে আমলা 

পসমেে পিপির কোকামি কাজ করমেি শ্রপেমকরা। গত েেলিার িাংলামোেমর। েপি: প্রথে আমলা 

পিেতােকামজর উিকরে রমডর ির এিার িাড়ল পসমেমের োে। পসমেে ককাম্পাপিগুমলা ৫০ ককপজর প্রপত িস্তা পসমেমের োে িাপড়ময়মে ২০ োকা। গত 

কসােিার কথমকই সারা কেমশ এই িাড়পত োমে পসমেে পিপি শুরু হময়মে। 

 

পসমেে খামতর উমেযািারা িমলি, পসমেে খামতর িাুঁ েটি কাুঁ োোলই আেোপিপিভ্ত র। িন্দমর জাহাজজমের কারমে গত িেমরর োঝাোপঝ কথমক 

কাুঁ োোমলর আেোপি িযয় কিমড়  ায়। এখি আন্তজত াপতক িাজামর কিমড় কগমে পক্লংকামরর োেও। আিার েহাসড়মক িেযিাহী গাপড়র ওজি পিয়ন্ত্রমের 

https://thefinancialexpress.com.bd/economy/deposits-of-islamic-banking-industry-up-by-1415pc-1519198010
https://thefinancialexpress.com.bd/economy/deposits-of-islamic-banking-industry-up-by-1415pc-1519198010


NRBCBSL Daily News Recap 
 

কারমে উৎিাপেত পসমেে িপরিহমিও খরে কিমড়মে। ডলামরর পিপিেয়েূলযও কিমড়মে। আিার জ্বালাপি কতমলর োে িাড়ায় পসমেমের িযামগর োেও 

কিমড়মে। সি পেপলময় এই খামত পিতযিতুি িাড়পত খরে ক াগ হময়মে। 

 

পসমেে প্রস্তুতকারক সপেপতর সভ্ািপত ও কেঘিা গ্রুমির কেয়ারেযাি কোস্তো কাোল গত কসােিার প্রথে আমলামক িমলি, পসমেমের কাুঁ োোল আেোপি 

কথমক শুরু কমর প্রস্তুত িণ্  িপরিহি ি তন্ত প্রপতটি র্ামিই খরে কিমড়মে। এ কারমে গত অমটাির কথমকই পসমেে ককাম্পাপিগুমলা কলাকসাি পেময় 

আসমে। এখি প্রপত িস্তা পসমেমে িাড়পত খরে হমচ্ছ ককাম্পাপিমভ্মে ৫০ কথমক ৬০ োকা। িাড়পত খরমের একাংশ সেন্বয় করা হময়মে। এটিমক োে 

িাড়ামিা পহমসমি কেখা উপেত িয়। খরে সেন্বয় িা করমল এই িড় খামত পিি তয় হমি। 

 

িাজামর কখাুঁ জ পিময় জািা  ায়, োে িাড়ার আমগ োিমভ্মে পিপভ্ন্ন ককাম্পাপির প্রপত িস্তা পসমেে পিপি হমতা ৩৪৫ কথমক ৩৯০ োকা। এখি প্রপত িস্তা 

পসমেমের োে কিমড় হময়মে ৩৬৫ কথমক ৪১০ োকা। 

 

েট্টগ্রামের েকিাজামরর ভ্ান্ডার কেপডংময়র কেতর্ার পগয়াস উপদ্দি প্রথে আমলামক িমলি, োরটি ককাম্পাপির পসমেমের প্রপত িস্তা (৫০ ককপজ) তাুঁ রা খুেরা 

ি তাময় ৩৭০ কথমক ৩৯০ োকা পিপি করমতি। োে িাড়ার ির এখি তা কিমড় হময়মে ৩৯০ কথমক ৪১০ োকা। োে িাড়ার পিষয়টি কিতামের জামিাািা 

হময়মে। 

 

পসমেে প্রস্তুতকারক সপেপত ও উমেযািামের তথয অিু ায়ী, িতত োমি কেমশ পসমেে খামত উৎিােমি রময়মে ৩৪ কারখািা। এগুমলা ২০১৭ সামল 

সপিপলতভ্ামি উৎিােি কমরমে প্রায় আড়াই ককাটি েি পসমেে। এ পহমসমি োে িাড়ায় পসমেে িযিহারকারীমের িেমর িাড়পত িযয় করমত হমি প্রায় এক 

হাজার ককাটি োকা। োকার অমে িেমর পসমেমের কিোমকিা োুঁ ড়ামি প্রায় ২০ হাজার ককাটি োকা। 

 

পসমেমের কাুঁ োোল আেোপির তথযািুসামর, ২টি কারখািা পক্লংকার উৎিােি করমলও িাপক ৩২টি কারখািা পক্লংকারসহ অিযািয কাুঁ োোল আেোপি কমরই 

পসমেে প্রস্তুত কমর। পসমেে উৎিােমি প্রর্াি িাুঁ েটি কাুঁ োোল হমলা পক্লংকার, লাইেমস্টাি, স্ল্যাগ, ফ্লাই অযাশ ও পজিসাে। ২০১৬-১৭ অথতিেমর এই 

িাুঁ েটি কাুঁ োোল আেোপি হময়মে ২ ককাটি ২৯ লাখ েি। েট্টগ্রাে ও কোংলা িন্দর পেময় পসমেে পক্লংকার আেোপি হয় ১ ককাটি ৪৫ লাখ েি। উমেযািারা 

জািাি, আন্তজত াপতক িাজামর পসমেমের প্রর্াি কাুঁ োোল পক্লংকামরর োে কিমড়মে েিপ্রপত োর কথমক িাুঁ ে ডলার। পক্লংকার রপ্তাপিকারক কেশ েীি পক্লংকার 

আেোপি শুরু কমরমে। এমত োি িড়মে সিপিক িাজামর। েূলত েীমির আেোপিই পিিিাজামরর পক্লংকামরর োে  িাপড়ময় পেময়মে। 

 

পসমেমের উৎিােি িযময়র িাশািাপশ  িপরিহি খরেও কিমড়মে। েহাসড়মক গত িমভ্ম্বর কথমক িেযিাহী গাপড়র ওজি পিয়ন্ত্রমের কারমে এখি দুই গাপড়র 

পসমেে পতি গাপড়মত িপরিহি করমত হমচ্ছ। ক েি েয় োকার োমক আমগ ক খামি ২০ েি পসমেে িপরিহি করা হমতা, এখি কসখামি িপরিহি হমচ্ছ 

১৩ কথমক ১৫ েি। আিার েশ োকার ডাম্প োমক আমগ ক খামি ২৫ েি িপরিহি হমতা, এখি কসখামি হমচ্ছ সামড় ১৭ েি। এই খরেও  ুি হমচ্ছ 

পসমেমের োমে। 
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 ুিরাষ্ট্রপভ্পিক পসডপিউ পরসােত  প্রকাপশত ‘িাংলামেশ পসমেে োমকত ে পরমিােত  ২০১৭’ অিু ায়ী, িাংলামেমশ সরকাপর অিকাোমো উন্নয়মি পসমেমের িযিহার 

৩৫ শতাংশ। িযপি উমেযামগ অিকাোমো পিেতামে িযিহার ৪০ শতাংশ। আিাসি খামত ২৫ শতাংশ। োে িাড়ার প্রভ্াি িড়মি এই পতিটি খামত। 

 

পরময়ল এমস্টে অযান্ড হাউপজং অযামসাপসময়শি অি িাংলামেমশর (পরহযাি) সহসভ্ািপত আবু্দল সকয়েূ কেৌরু্রী িমলি, ইপতেমর্য রমডর োে েিপ্রপত ৫ 

কথমক ৬ হাজার োকা কিমড় কগমে। এখি িতুি কমর  ুি হমলা পসমেমের িাড়পত োে। পিেতাে উিকরমের োে িাড়মলও ফ্লযামের োে িাড়মে িা। এমত 

আিাসি খামত িতুি কমর পিরূি প্রভ্াি িড়মি। 

http://www.prothomalo.com/economy/article/1435726/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A

6%9A-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87-

%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A7%9C%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-

%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87

%E0%A6%B0 

 


