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Capital Market 
 

DSE key index slumps to 8-month low 
Stocks plummeted Monday, extending the bearish trend for the seven days in a row, with key index of 

the major bourse dipping below 5,800-mark low after nearly eight months. 

 

Analysts said the persistent liquidity shortage coupled with ongoing pessimism kept investors mostly 

inactive, taking the key index below 5,800-mark once again. 

 

They said the institutional investors mostly refrained from injecting fresh funds into the market 

observing the market movement carefully amid fund shortage. 

 

 

  

The market started on a negative note which continued till end of the session amid marginal volatility in 

the first hour, finally ended more than 57 points lower. 

 

DSEX, core index of Dhaka Stock Exchange (DSE), settled at 5,774.57, slumping by 57.55 points or 0.98 

per cent over the previous session. It was the lowest level of DSEX since July 9, 2017. 

 

According to DSE data, DSE core index eroded more than 327 points in the past seven consecutive 

sessions. 

 

Two other indices of the premier bourse also ended lower. The DS30 index, comprising blue chips, fell 

nearly 15 points or 0.69 per cent to finish at 2,127 and DSES (Shariah) lost nearly 13 points or 0.93 per 

cent to close at 1,348. 

 

Bearish sentiment also reflected on the trading activities as total turnover on the DSE amounting to Tk 

3.51 billion, which was 8.59 per cent lower than the previous day’s Tk 3.84 billion. 

 

The losers took a strong lead over the gainers as out of 334 issues traded, 249 closed lower, 38 closed 

higher and 47 remained unchanged on the DSE trading floor. 
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Olympic Industries topped the DSE turnover chart with shares worth Tk 215 million changing hands, 

closely followed by IFAD Autos, Square Pharmaceuticals, Unique Hotel & Resorts and National Tubes. 

 

Port city bourse CSE also closed lower with its CSE All Share Price Index – CAPSI- shedding 163 points to 

settle at 17845 and elective Categories Index - CSCX – falling 97 points to finish at 10,770 points. 

 

Here too, the losers beat the gainers as 161 issues closed lower, 36 higher and 25 remained unchanged 

on the CSE. 

 

The port city bourse traded 5.79 million shares and mutual fund units worth more than Tk 149 million in 

turnover. 

https://thefinancialexpress.com.bd/stock/bangladesh/dse-key-index-slumps-to-8-month-low-

1519639018 

সংবাদ সম্মেলম্মে ডিএসই 

বাজার ডেম্মে ভম্মের ক াম্মো  ারণ কেই 

প ুঁডজবাজাম্মর দরপতে অবযাহত রম্মেম্মে। টাো ডেম্নম ডিতার সপ্তম ডদম্মে গত াল প্রাে ১ শতাংশ  ম্মম কগম্মে ঢা া স্ট  এক্সম্মেম্মের (ডিএসই) প্রধাে সূে  

ডিএসইএক্স। সাত  ার্যডদবম্মস ৫ দশডম  ৩৩ শতাংশ  ম্মমম্মে সূে টি। এ অবস্থাে ডবডেম্মোগ ারীম্মদর বাজার পডরডস্থডত সম্পম্ম য  আশ্বস্ত  রম্মত গত াল 

ডব াম্মল জরুডর সংবাদ সম্মেলে  ম্মরম্মে স্ট  এক্সম্মেে  ততয পক্ষ। এ সমে প ুঁডজবাজারসংডিষ্ট ডবডভন্ন ইন্টারডমডিোডর প্রডতষ্ঠাম্মের প্রডতডেডধরা উপডস্থত 

ডেম্মলে। বাজার ডেম্মে অম্মহত   ভম্মের ক াম্মো  ারণ কেই বম্মল মত কদে তারা। 

 

সংবাদ সম্মেলম্মে ডিএসইর বযবস্থাপো পডরোল  ক এএম মাম্মজদুর রহমাে বম্মলে, ডবম্মশ্বর অেযােয কদম্মশর মম্মতা সাম্প্রডত  সমম্মে আমাম্মদর প ুঁডজবাজারও 

ড ে  ওঠাোমার মধয ডদম্মে র্াম্মে।  ম্মে  ডদে ধম্মর এ টি ডেম্নম িী প্রবণতা লক্ষ  রা র্াম্মে। এর কপেম্মে দুটি  ারণ ডেম্মে আম্মলােো হম্মে— প্রথমত. 

বাজাম্মরর ওপর সবযম্মশষ ম দ্রােীডতর প্রভাব। ডিতীেত. স্ট  এক্সম্মেম্মে ক ৌশলগত ডবডেম্মোগ। প্রাডতষ্ঠাডে  ডবডেম্মোগ ারী, ডিএসই করা াম্মরজ 

অযাম্মসাডসম্মেশে ও বাংলাম্মদশ মাম্মেয ন্ট বযাং াসয অযাম্মসাডসম্মেশেসহ বাজারসংডিষ্ট সব পম্মক্ষর সম্মে আম্মলােোর ডভডিম্মত আমরা ডবডেম্মোগ ারীম্মদর উম্মেম্মশ 

এ ডবষম্মে আমাম্মদর বক্তবয ত ম্মল ধরম্মত োই। 

 

এডি করডশও অথযবাজাম্মরর ডবষে হওোে এটি প ুঁডজবাজাম্মরর সম্মে প্রতযক্ষভাম্মব সম্পড য ত েে। তম্মব এর ড ে  প্রভাব প ুঁডজবাজাম্মর পড়া অসম্ভব েে উম্মেি 

 ম্মর ডতডে বম্মলে, আমােম্মতর ডবপরীম্মত বযাং গুম্মলার ঋণ প্রদাম্মের অে পাত শত রা ২ পম্মেন্ট  ডমম্মে আোর এ টি ডেম্মদয শো ক ন্দ্রীে বযাং  ডদম্মেম্মে। 
ডবষেটি বাজাম্মর টা ার প্রবাহ  ডমম্মে কদম্মব— এমে আশঙ্কা কথম্ম  প ুঁডজবাজাম্মরও ডবক্রেোপ কবম্মড় র্াে। তম্মব সবার অে ম্মরাধক্রম্মম তা  ার্য ম্মরর সমে 

আম্মরা েে মাস বাডড়ম্মে ডিসম্বর পর্যন্ত  ম্মর ডদম্মেম্মে বাংলাম্মদশ বযাং । এটি প ুঁডজবাজাম্মরর জেযও এ টি স সংবাদ। 

https://thefinancialexpress.com.bd/stock/bangladesh/dse-key-index-slumps-to-8-month-low-1519639018
https://thefinancialexpress.com.bd/stock/bangladesh/dse-key-index-slumps-to-8-month-low-1519639018
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ডিতীেত. স্ট  এক্সম্মেম্মের ক ৌশলগত অংশীদার হওোর জেয েীম্মের প্রস্তাব অে ম্মমাদে  রা ডেম্মে এ টি ডিধা সতডষ্ট হম্মেডেল, র্া বতয মাম্মে ক ম্মট কগম্মে। 
ডেেন্ত্র  সংস্থা বাংলাম্মদশ ডসড উডরটিজ অযান্ড এক্সম্মেে  ডমশে (ডবএসইডস) গঠিত  ডমটি আমাম্মদর প্রস্তাবটির আইডে ডদ গুম্মলা পর্যাম্মলােো  রম্মে। ১০ 

 ার্যডদবম্মসর মম্মধয  ডমশম্মের  ডমটি তাম্মদর প্রডতম্মবদে জমা কদম্মব।  ডমশে শুধ  আমাম্মদর স পাডরশ ত ত  েম্মসাটিয োম্মমর প্রডতম্মবদেই পর্যাম্মলােো  রম্মে। 
এর সম্মে বাজাম্মরর প্রতযক্ষ ক াম্মো সম্প য ই ডেল ো। এটি স্ট  এক্সম্মেে ও আমাম্মদর কশোরবাজাম্মরর দীর্যম্মমোডদ  াঠাম্মমাগত ডবষে। তব ও এ ডেম্মে 

সামডে  ডিধািম্মের  ারম্মণ ড ে  ডবডেম্মোগ ারীর আস্থার সং ট সতডষ্ট হম্মেম্মে বম্মলও ক উ ক উ মম্মে  রডেম্মলে। 

 

প ুঁডজবাজাম্মরর সাম্প্রডত  দরপতেম্ম  ভাম্মলা কশোম্মর ডবডেম্মোম্মগর এ টি স ম্মর্াগ অডভডহত  ম্মর ক এএম মাম্মজদুর রহমাে জাোে, বাজাম্মরর 

কস্ট ম্মহাল্ডাররা পডরডস্থডত সম্পম্ম য   ম্মে  দফা আম্মলােো  ম্মরম্মেে। এিাম্মে প্রাডতষ্ঠাডে  ডবডেম্মোগ ারীম্মদর সক্ষমতা এ টি গুরুত্বপূণয ডবষে ডহম্মসম্মব উম্মঠ 

এম্মসম্মে। সব কস্ট ম্মহাল্ডাম্মরর সমন্বম্মে এ টি  ডমটি গঠে  রা হম্মেম্মে, র্ারা েীডতডেধযারণী পর্যাম্মে বাজাম্মরর জেয ইডতবাে  ডবষেগুম্মলা প্রস্তাব  রম্মবে। 
এর মম্মধয বযাং  ও আডথয  প্রডতষ্ঠাম্মের এক্সম্মপাজার গণো পদ্ধডত অেযতম। সবার দাডব, েীডতডেধযার রা বযাং  ও আডথয  প্রডতষ্ঠাম্মের ক ৌশলগত 

ডবডেম্মোগম্ম  প ুঁডজবাজাম্মর ডবডেম্মোগ গণয  রম্মবে ো। আর এক্সম্মপাজার গণোে বাজারমূম্মলযর পডরবম্মতয  সংডিষ্ট ডসড উডরটিম্মজ  ত টা া ডবডেম্মোগ  রা 

হম্মেম্মে, তা ডবম্মবেো  রম্মবে। প্রডতম্মবশীসহ ডবম্মশ্বর অম্মে  কদশই এ ডেেম অে সরণ  ম্মর। আশা  রডে, এগুম্মলা বাজাম্মরর জেয ভাম্মলা ফল বম্মে আেম্মব। 
বাজার ডেম্মে অম্মহত   ভম্মের ক াম্মো  ারণ কেই। এ বাজার আগামী ালই র্ ম্মর দাুঁ ড়াম্মত পাম্মর। 

 

ডিএসই  ার্যালম্মে অে ডষ্ঠত ওই সংবাদ সম্মেলম্মে উপডস্থত ডেম্মলে বাংলাম্মদশ মাম্মেয ন্ট বযাং াসয অযাম্মসাডসম্মেশম্মের (ডবএমডবএ) সাধারণ সম্পাদ  িােরুল 

বাশার আব  তাম্মহর কমাহােদ, সাম্মব  সভাপডত কমা. োম্মেদুর রহমাে, ডিডবএ পডরোল  ডরোিয  ডি করাজাডরও ও সাডজদুর রহমাে। 

 

বাজার পর্যম্মবক্ষম্মণ কদিা র্াে, ডদে কশম্মষ ডিএসইএক্স ৫৭ দশডম  ৫৬ পম্মেন্ট বা দশডম  ৯৯ শতাংশ  ম্মম দাুঁ ড়াে ৫ হাজার ৭৭৪ দশডম  ৫৭ পম্মেম্মন্ট। ১৪ 
দশডম  ৯৬ পম্মেন্ট বা দশডম  ৭ শতাংশ  ম্মম ২ হাজার ১২৭ দশডম  ১ পম্মেম্মন্ট কেম্মমম্মে স্ট  এক্সম্মেেটির ব্লু-ডেপ সূে  ডিএস ৩০। এডদম্ম  ১২ দশডম  

৬৬ পম্মেন্ট বা দশডম  ৯৩ শতাংশ  ম্মম ১ হাজার ৩৪৮ দশডম  ৬৯ পম্মেম্মন্ট অবস্থাে  রম্মে শডরোহ সূে  ডিএসইএস। 

 

সারা ডদম্মে ডিএসইম্মত ৭ ক াটি ৮৯ লাি ৬২ হাজার ৪৩৮টি কশোর,  রম্মপাম্মরট বন্ড ও ডমউে োল ফান্ড ইউডেট হাতবদল হে, র্ার বাজারদর ডেল ৩৫০ 

ক াটি ৬৩ লাি ৪ হাজার টা া। আম্মগর  ার্যডদবম্মস তা ডেল ৩৮৪ ক াটি ৪ লাি ২১ হাজার টা া। কলেম্মদে ত ত ডসড উডরটিম্মজর মম্মধয ডদে কশম্মষ দাম 

কবম্মড়ম্মে ৩৮টির,  ম্মমম্মে ২৪৯টির ও অপডরবডতয ত ডেল ৪৭টির বাজারদর। 

 

এডদম্ম  কদম্মশর আম্মর  কশোরবাজার ডসএসইর রি ইেম্মিক্স ডসএসডসএক্স ৯৭ দশডম  ৬৩ পম্মেন্ট  ম্মম ১০ হাজার ৭৭০ দশডম  ১ পম্মেম্মন্ট কেম্মম র্াে। 
৮০ দশডম  ৪৭ পম্মেন্ট  ম্মম ১৬ হাজার ১৮১ দশডম  ৪৫ পম্মেম্মন্ট অবস্থাে  রম্মে স্ট  এক্সম্মেেটির ডেবযাডেত ক াম্পাডেগুম্মলার সূে  ডসএসই ৩০। 
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ডসএসইম্মত ক োম্মবো হম্মেম্মে ১৪ ক াটি ৯৮ লাি ৩৫ হাজার ৫৮ টা ার ডসড উডরটিজ, র্া এর আম্মগর  ার্যডদবম্মস ডেল ১৫ ক াটি ২০ লাি ৫৪ হাজার ৭২৪ 

টা া। এডদে কলেম্মদে ত ত ডসড উডরটিম্মজর মম্মধয দাম কবম্মড়ম্মে ৩৪টির,  ম্মমম্মে ১৬১টির ও অপডরবডতয ত ডেল ২৭টির বাজারদর। 

 

ডিএসইম্মত গত াল কলেম্মদম্মে সবার উপম্মর ডেল অডলডম্প  ইন্ডাডিজ, ইফাদ অম্মটাজ, স্কোর ফামযা, ইউডে  কহাম্মটল, েযাশোল টিউবস, ইবম্মে ডসো, 

লং াবাংলা ডফেযান্স, ডসডভও কপম্মরা ক ডম যাল, রযা  বযাং  ও গ্রামীণম্মফাে। 

 

দরবতডদ্ধর শীম্মষয ডেল র্থাক্রম্মম এটলাস বাংলাম্মদশ, ফাইে ফ িস, এডসআই ডলডমম্মটি, আইডপডিডস, পাইওডেোর ইন্স যম্মরন্স, আমরা কেটওো য স, প্রাইম 

লাইফ, পপ লার লাইফ, ফাস্টয  বাংলাম্মদশ ডফক্সি ইে াম ফান্ড ও পযারামাউন্ট কটক্সটাইল। 

 

অেযডদম্ম  দর সবম্মেম্মে কবডশ  ম্মমম্মে র্থাক্রম্মম ডজএসডপ ডফেযান্স, এডশো ইন্স যম্মরন্স, ইস্টােয ইন্স যম্মরন্স, কসাোর বাংলা ইন্স যম্মরন্স, ইসলাডম  ডফেযান্স, েদয াে 

ইন্স যম্মরন্স, মাইিাস ডফেযান্স, কসাোরগাুঁ  কটক্সটাইলস, দুলাডমো  টে ও ডসডভও কপম্মরা ক ডম যাম্মলর। 

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

27/149464/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-

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

%E0%A6%AD%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%8B-

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

Two aspirants submit applications to vie for DSE directorship 
A former president and a former director of Dhaka Stock Exchange (DSE) have submitted their 

applications to vie for the post of a director of the premier bourse. 

 

The two candidates are Ahmed Iqbal Hasan, the former DSE president and chief executive officer of 

Ahmed Iqbal Hasan Securities Ltd, and Minhaz Mannan Emon, former director of the premier bourse 

and managing director of BLI Securities. 

 

The election commission of the DSE posted the list of candidates on the bourse’s website on Monday, 

the last day for nomination submission. 

 

 

  

The last day for nomination withdrawal is March 12, according to the election schedule. 

 

http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-27/149464/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%8B-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%87/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-27/149464/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%8B-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%87/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-27/149464/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%8B-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%87/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-27/149464/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%8B-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%87/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-27/149464/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%8B-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%87/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-27/149464/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%8B-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%87/
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The election for the post of a shareholder-director of the DSE will be held on March 20, as one director 

will retire this year in line with the demutualisation scheme. 

 

This year, Md Shakil Rizvi, managing director of Shakil Rizvi Stock Limited, will retire from the DSE board, 

DSE officials said. 

 

The three-member election commission headed by the retired Judge of the Supreme Court Md Abdus 

Samad, declared the DSE election schedule on February 5. 

 

As per the election schedule, the DSE election will be held on March 20 at 10:30am to 4.00pm without 

any break at the ground floor of Stock Exchange building at Motijheel in Dhaka. 

 

This year, 256 DSE voters are eligible to cast their ballot. 

 

The newly elected director will join the 13-member board at the bourse’s annual general meeting (AGM) 

scheduled to be held on March 22. 

https://thefinancialexpress.com.bd/stock/bangladesh/two-aspirants-submits-application-to-vie-for-dse-

directorship-1519646275 

সব কশোর কেম্মড় কদম্মব েযাশোল ডফম্মির দুই উম্মদযাক্তা 

 

কশোরবাজার 

 

সব কশোর কেম্মড় কদম্মব েযাশোল ডফম্মির দুই উম্মদযাক্তা 

ডেজস্ব প্রডতম্মবদ  

| ১৯:৩৫:০০ ডমডেট, কফব্রুোডর ২৭, ২০১৮ 
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বাজারদম্মর ডেম্মজর হাম্মত থা া সব কশোর কবম্মে কদোর ডসদ্ধান্ত ডেম্মেম্মে েযাশোল ডফি ডমল ডলডমম্মটম্মির উম্মদযাক্তা ইমডতোজ আলী ও  রম্মপাম্মরট 

উম্মদযাক্তা েযাশোল হযাোডর (প্রাইম্মভট) ডলডমম্মটি। ঢা া স্ট  এক্সম্মেে (ডিএসই) সূম্মে জাো কগম্মে, ইমডতোজ আলী ডেম্মজর হাম্মত থা া ১ লাি ৮৬ 

হাজার কশোর ও েযাশোল হযাোডর ৬ লাি ৫৬ হাজার ৭৮৮টি কশোরই কবম্মে কদম্মব। ৩০  ার্যডদবম্মসর মম্মধয এ ডবক্রে প্রডক্রো সম্পন্ন হম্মব। 

https://thefinancialexpress.com.bd/stock/bangladesh/two-aspirants-submits-application-to-vie-for-dse-directorship-1519646275
https://thefinancialexpress.com.bd/stock/bangladesh/two-aspirants-submits-application-to-vie-for-dse-directorship-1519646275
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৩০ জ ে সমাপ্ত ২০১৭ ডহসাব বেম্মরর জেয ১০ শতাংশ স্ট  লভযাংশ ডদম্মেম্মে েযাশোল ডফি। কগল ডহসাব বেম্মর প্রডতষ্ঠােটির কশোরপ্রডত আে (ইডপএস) 

হম্মেম্মে ১ টা া ১১ পেসা, আম্মগর বের এ ই সমম্মে র্া ডেল ১ টা া ১ পেসা (কবাোস কশোর সমন্বম্মের পর)। ৩০ জ ে এর কশোরপ্রডত ডেট সম্পদমূলয 

(এেএডভডপএস) দাুঁ ড়াে ১৩ টা া ৯০ পেসাে। 

 

এডদম্ম  েলডত ডহসাব বেম্মরর প্রথমাম্মধয (জ লাই-ডিম্মসম্বর) ক াম্পাডেটির ইডপএস হম্মেম্মে ৪৬ পেসা, আম্মগর বের এ ই সমম্মে র্া ডেল ৫১ পেসা। ৩১ 
ডিম্মসম্বর এর এেএডভডপএস দাুঁ ড়াে ১৪ টা া ৩৫ পেসাে।           

 

২০১৬ সাম্মলর ৩০ জ ে ১৮ মাম্মস সমাপ্ত ডহসাব বেম্মরর জেয ১৫ শতাংশ স্ট  লভযাংশ কদে ক াম্পাডেটি। ২০১৪ ডহসাব বেম্মর কশোরম্মহাল্ডারম্মদর ১০ 

শতাংশ স্ট  লভযাংশ কদে েযাশোল ডফি। 

 

ডিএসইম্মত সবযম্মশষ ১৫ টা া ৯০ পেসাে তা হাতবদল হে। গত এ  বেম্মর কশোরটির সম্মবযাচ্চ দর ডেল ২৯ টা া ২০ পেসা ও সবযডেম্ন ১৫ টা া। 

http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-27/149461/%E0%A6%B8%E0%A6%AC-

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

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

%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A7%87-

%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B2

-%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%B0-

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

%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4

%E0%A6%BE/ 

কুইে সাউথ কটক্সটাইম্মলর তাডল াভ ডক্ত অে ম্মমাদে 

কুইে সাউথ কটক্সটাইল ডমলস ডলডমম্মটম্মির তাডল াভ ডক্ত অে ম্মমাদে  ম্মরম্মে ঢা া স্ট  এক্সম্মেে (ডিএসই) ডলডমম্মটম্মির পডরোলো পষযদ। ডিম্মপাডজটডর 
কেটওোম্ম য  ইম্মল রডে  কশোর জমার পর দ্রুতই ক াম্পাডেটির কশোর কলেম্মদে শুরু হম্মব। 

 

গত ৩১ জাে োডর প্রাথডম  গণপ্রস্তাম্মবর (আইডপও) লটাডর ড্র  ম্মর বস্ত্র িাম্মতর ক াম্পাডেটি। এর আম্মগ অডভডহত মূম্মলয কদড় ক াটি সাধারণ কশোর ইস যর 

মাধযম্মম প ুঁডজবাজার কথম্ম  ১৫ ক াটি টা ার মূলধে সংগ্রম্মহ গত ৭-১৫ জাে োডর আইডপওর োুঁ দাগ্রহণ  ম্মর ক াম্পাডেটি। তাম্মদর আইডপওম্মত ৩৭ গুম্মণর 

কবডশ আম্মবদে জমা পম্মড়। 

 

প্রসেত, বাংলাম্মদশ ডসড উডরটিজ অযান্ড এক্সম্মেে  ডমশম্মের (ডবএসইডস) ৬১৫তম  ডমশে সভাে কুইে সাউথ কটক্সটাইল ডমলম্মসর আইডপও অে ম্মমাদম্মের 

ডসদ্ধান্ত হে। সভা কশম্মষ  ডমশম্মের ম িপাে ও ডেবযাহী পডরোল  কমা. সাইফ র রহমাে স্বাক্ষডরত এ  সংবাদ ডবজ্ঞডপ্তম্মত জাোম্মো হে, ১০ টা া অডভডহত 
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মূম্মলয কশোর কবম্মে বাজার কথম্ম  ১৫ ক াটি টা া মূলধে সংগ্রহ  রম্মব প্রডতষ্ঠােটি। এ অথয তারা ওেযারহাউজ ডেমযাণ, র্ন্ত্রপাডত ক্রে,  ারিাো আধ ডে ােে 

ও বযাং ঋণ পডরম্মশাম্মধ বযে  রম্মব। ড ে  অথয আইডপও প্রডক্রোর বযে ডেবযাম্মহ িরে  রা হম্মব। ক াম্পাডেটির ইস য বযবস্থাপোর দাডেম্মত্ব রম্মেম্মে আলফা 

 যাডপটাল মযাম্মেজম্মমন্ট ডলডমম্মটি। ডেরীক্ষ  মাম্মফল হ  অযান্ড ক াম্পাডে। 

 

২০১৬ সাম্মলর ৩১ ডিম্মসম্বর কশম্মষ ক াম্পাডেটির কশোরপ্রডত ডেট সম্পদমূলয (এেএডভডপএস) দাুঁ ড়াে ১৬ টা া ২০ পেসাে। গত পাুঁ ে বেম্মর কশোরপ্রডত গড় 

আে (ইডপএস) ডেল ১ টা া ৪২ পেসা। 

 

কুইে সাউথ কটক্সটাইল ২০০৩ সাম্মল র্াো  ম্মর। ক াম্পাডেটি কসাম্মেটার, ডেটিং ও ওম্মেডভং ইন্ডাডির জেয ডবডভন্ন ধরম্মের রডিে স তা ততডর  ম্মর। তাম্মদর 
 ারিাো ঢা া ইডপম্মজম্মি। 

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

27/149462/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%87%E0%A6%A8-

%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A6%A5-

%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%87

%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AD%E0%A7%81

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

%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%A6%E0%A6%A8/ 

Economy 
জাডতসংম্মর্র জম্মেন্ট করসপন্স প্ল্যাে 

পডরডস্থডত কমা াম্মবলাে ১০ মাম্মস োডহদা ৯৪ ক াটি িলার 

করাডহো সং ট কমা াম্মবলাে জম্মেন্ট করসপন্স প্ল্যাে  ম্মরম্মে জাডতসংর্। এবাম্মরর পডর ল্পোে ডমোেমার কথম্ম  পাডলম্মে আসা করাডহোম্মদর পাশাপাডশ 

 ক্সবাজাম্মরর উডিো ও কট োম্মফর স্থােীে জেম্মগাষ্ঠীম্ম ও অন্তভ য ক্ত  রম্মে সংস্থাটি। েলডত বেম্মরর মােয  কথম্ম  ডিম্মসম্বর পর্যন্ত শরণাথী ও স্থােীে ডমম্মল 

কমাট ১৩ লাি জেম্মগাষ্ঠীর জেয ৯৪ ক াটি িলার অথযােম্মের োডহদা প্রাক্কলে  রা হম্মেম্মে জাডতসংম্মর্র িসড়া করসপন্স প্ল্যাম্মে। 

 

জম্মেন্ট করসপন্স প্ল্যাম্মের িসড়া কথম্ম  জাো র্াে, ১২টি িাম্মত ভাগ  ম্মর অথযােম্মের প্রাক্কলে  ম্মরম্মে জাডতসংর্। উডিো ও কট োফ এলা ার স্থােীে ও 

করাডহো জেম্মগাষ্ঠীর কমাট ১২ লাি ৯৪ হাজার ৫২০ জম্মের মম্মধয ১২ লাি ৮ হাজার ৫৯০ জেম্ম  িাদয ডেরাপিার আওতাে আো হম্মব। এজেয প্রম্মোজে 

পড়ম্মব ২৬ ক াটি িলার। 
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পডর ল্পো অে র্ােী প ম্মরা এলা ার সবার  াম্মে স্বাস্থযম্মসবা কপৌুঁম্মে কদো হম্মব। এজেয স্বাস্থয িাম্মত প্রম্মোজে হম্মব ১৪ ক াটি ৬০ লাি িলার। এিাম্মে থা া 

জেম্মগাষ্ঠীর ৯ লাি ৮ হাজার ৯৭৯ জম্মের আশ্রেম্ম ম্মন্দ্রর প্রম্মোজে থা ম্মলও ৮ লাি ১৩ হাজার ২৮৯ জেম্ম  আশ্রেম্ম ন্দ্র স ডবধা কদোর লক্ষযমাো ডেধযারণ 

 রা হম্মেম্মে জাডতসংম্মর্র পডর ল্পোে। আর এজেয প্রম্মোজে হম্মব ১৩ ক াটি ৫০ লাি িলার। 

 

করাডহোম্মদর জেয ইউএেএইেডসআম্মরর িডিউএএসএইে (ওোশ) প্র ম্মল্প ১০ লাি ৫২ হাজার ৪৯৫ জম্মের জেয প্রম্মোজে হম্মব ১২ ক াটি ২০ লাি িলার। 
এোড়া  ডেরাপিা এবং এ-সংক্রান্ত সং ট কমা াম্মবলার জেয ৭ ক াটি ৩৫ লাি, সাইট বযবস্থাপোর জেয ১২ ক াটি ৫০ লাি, ডশক্ষার জেয ৪ ক াটি ৬৫ লাি, 

প ডষ্টর জেয ৩ ক াটি ৮০ লাি,  ডমউডেটির সম্মে কর্াগাম্মর্াম্মগর জেয ৫৮ লাি, সমন্বম্মের জেয ৫০ লাি, সরবরাম্মহর জেয ২০ লাি এবং অেযােয িরম্মের জেয 

১২ লাি ১ হাজার ১১৫ িলাম্মরর োডহদা প্রাক্কলে  রা হম্মেম্মে িসড়া এ পডর ল্পোে। 

 

জম্মেন্ট করসপন্স প্ল্যাম্মে করাডহো সং টম্ম  সংজ্ঞাডেত  রা হম্মেম্মে ডবম্মশ্বর সবম্মেম্মে দ্রুত বধযমাে শরণাথী সং ট ডহম্মসম্মব। এম্মত বলা হম্মেম্মে, ২৫ আগস্ট 

২০১৭ সাম্মলর পর কথম্ম  বাংলাম্মদম্মশ ডমোেমার কথম্ম  পাডলম্মে এম্মসম্মে ৬ লাি ৮৮ হাজার শরণাথী। এ ডবপ লসংিয  শরণাথীম্ম   ক্সবাজাম্মরর কট োফ ও 

উডিোে দুই হাজার এ র জডমর ওপর থা ার জােগা ডদম্মেম্মে বাংলাম্মদশ সর ার। এটাই ডবম্মশ্বর সবম্মেম্মে বড় শরণাথী ডশডবর। এম্মত  ম্মর কসিাে ার 

অব াঠাম্মমা, স্বাস্থযম্মসবা ও পাডে সরবরাহ, পডরম্মবশ, ডবম্মশষ  ম্মর বেসম্পম্মদর ওপর বযাপ  োপ সতডষ্ট হম্মেম্মে। পাডলম্মে আসা ৫ লাি ৮৫ হাজার করাডহো 

কসিাম্মে বসবাস  রম্মে। 

 

 ক্সবাজাম্মরর উডিো ও কুত পালং এলা াে সংর্াম্মতর আশঙ্কা রম্মেম্মে জাডেম্মে িসড়া পডর ল্পোে বলা হে, গত বেম্মরর ২৫ আগম্মস্টর পর কথম্ম  

বাংলাম্মদম্মশ পাডলম্মে আসা করাডহোরা ওই এলা াে ভোবহ োপ সতডষ্ট  ম্মরম্মে। পর্যাপ্ত িাদয ডেরাপিা, আশ্রেস্থল, স্বাস্থযম্মসবা, প ডষ্ট, করাডহো এলা া 

বযবস্থাপো, ডবশুদ্ধ পাডে, পম্মোডেষ্কাশে বযবস্থা এবং স্বাস্থযডবডধর বযবস্থা ডেডিত ো হওোে কসিাম্মে স্থােীে জেম্মগাষ্ঠী ও করাডহোরা অথবা করাডহোম্মদর মম্মধয 

অন্তিযে ততডর হওোর পডরডস্থডত সতডষ্ট হম্মেম্মে, র্া সংর্াম্মত রূপ ডেম্মল সহস্রাডধ  মাে ম্মষর মতত যর  ারণ হম্মত পাম্মর। 

 

এিেই ডবশুদ্ধ পাডে, পম্মোডেষ্কাশে ও স্বাস্থযম্মসবার পর্যাপ্ত বযবস্থা ো  রম্মল ওই এলা াে করাগ েডড়ম্মে পড়ম্মত পাম্মর বম্মল আশঙ্কা  রা হম্মেম্মে জাডতসংম্মর্র 

এ িসড়া পডর ল্পোে। এম্মত বলা হম্মেম্মে, সীডমত স ডবধার মম্মধয ডদে ডদে করাডহোম্মদর সংিযা বাড়ম্মত থা াে ডবশুদ্ধ পাডে, লযাট্রিেসহ অেযােয অব াঠাম্মমা 

র্তট কু রম্মেম্মে, তার ওপর ভোবহ োপ সতডষ্ট হম্মে। ফম্মল  ম্মলরাসহ অেযােয পাডেবাডহত করাগ মহামারী আ াম্মর েডড়ম্মে পড়ার আশঙ্কা রম্মেম্মে। এ ধরম্মের 

ক াম্মো পডরডস্থডত বাংলাম্মদম্মশর মম্মতা র্েবসডতপূণয কদম্মশ হাজাম্মরর ওপর মাে ম্মষর মতত যর  ারণ হম্মত পাম্মর। 

 

এ ডবষম্মে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালম্মের ঊর্ধ্য তে এ   ময তয া বডণ  বাতয াম্ম  বম্মলে, জাডতসংম্মর্র এ-সংক্রান্ত ক াম্মো প্রডতম্মবদে এিম্মো আমাম্মদর হাম্মত এম্মস 

কপৌুঁম্মেডে। তম্মব কর্ অথযােম্মের প্রাক্কলে  রা হম্মেম্মে, তা কজাগাড়  রা হম্মব সবম্মেম্মে বড় েযাম্মলে।  ারণ ২০১৭ সাম্মলর কসম্মেম্বর কথম্ম  ২০১৮ সাম্মলর 

কফব্রুোডর পর্যন্ত মাে ৮ ক াটি ৩৭ লাি িলাম্মরর প্রম্মোজে ডেল। কসটাই কজাগাড়  রা সম্ভব হেডে। 
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ডতডে বম্মলে, করাডহো সং ট বাংলাম্মদম্মশর এ ার সং ট েে। তাই এর কমা াম্মবলা বাংলাম্মদশ এ া  রম্মব ো। সব কদশম্ম  সম্মে ডেম্মে এর এ টি কট সই 

সমাধাম্মে কূটনেডত  তত্পরতা োলাম্মে বাংলাম্মদশ। 

http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-
27/149513/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A
6%A5%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BF-
%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0
%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A7%A7%E0%A7%A6-
%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87-
%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A6%BE-
%E0%A7%AF%E0%A7%AA-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BF-
%E0%A6%A1%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0/ 

সংসম্মদ অথযমন্ত্রী 

৭ বযাংম্ম র মূলধে র্াটডত সাম্মড় ৯ হাজার ক াটি টা া 

সর াডর-কবসর াডর সাত বযাং  প্রাে সাম্মড় ৯ হাজার ক াটি টা ার মূলধে র্াটডতম্মত রম্মেম্মে বম্মল জাডেম্মেম্মেে অথযমন্ত্রী আব ল মাল আবদুল ম ডহত। ২০১৭ 
সাম্মলর কসম্মেম্বর পর্যন্ত বযাং গুম্মলাে এ মূলধে র্াটডত সতডষ্ট হম্মেম্মে। র্াটডতম্মত থা া এসব বযাংম্ম র মম্মধয রাষ্ট্রােি বযাং  রম্মেম্মে োরটি। বযাং গুম্মলা 
হম্মলা— কসাোলী, রূপালী, জেতা ও কবডস । মূলধে র্াটডতম্মত থা া কবসর াডর ডতে বযাং  হম্মলা— বাংলাম্মদশ  মাসয বযাং , ফারমাসয বযাং  ও 

আইডসডব ইসলাডম  বযাং । 

 

জাতীে সংসম্মদ গত াল স্বতন্ত্র সংসদ সদসয আবদুল মডতম্মের প্রম্মের উিম্মর অথযমন্ত্রী জাোে, গত বেম্মরর কসম্মেম্বর পর্যন্ত সাত বযাংম্ম র মূলধে র্াটডতর 

কমাট পডরমাণ ৯ হাজার ৪১৭ ক াটি ৪৩ লাি টা া। এর মম্মধয রাষ্ট্রােি কসাোলী, রূপালী, জেতা ও কবডস  বযাংম্ম র র্াটডত ৭ হাজার ৬২৬ ক াটি ২৩ লাি 

টা া। আর ১ হাজার ৭৯১ ক াটি ২০ লাি টা ার মূলধে র্াটডতম্মত রম্মেম্মে কবসর াডর বাংলাম্মদশ  মাসয, ফারমাসয ও আইডসডব ইসলাডম  বযাং । 

 

সংসম্মদ অথযমন্ত্রীর কদো তথয অে র্ােী, গত বেম্মরর ৩০ কসম্মেম্বর পর্যন্ত রাষ্ট্রােি বযাং গুম্মলার মম্মধয সবম্মেম্মে কবডশ মূলধে র্াটডতম্মত ডেল কসাোলী বযাং । 
ওই সমে পর্যন্ত রাষ্ট্রােি বযাং টির মূলধে র্াটডতর পডরমাণ ৩ হাজার ১৪০ ক াটি ৪১ লাি টা া। এরপর সবম্মেম্মে কবডশ র্াটডত কবডস  বযাংম্ম র— ২ 

হাজার ৫২২ ক াটি ৯৯ লাি টা া। মূলধে র্াটডতম্মত থা া রাষ্ট্রােি অেয দুই বযাংম্ম র মম্মধয জেতা বযাংম্ম র র্াটডত ১ হাজার ২৭২ ক াটি ৯৩ লাি ও 

রূপালী বযাংম্ম র ৬৮৯ ক াটি ৯০ লাি টা া। 
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মূলধে র্াটডতর ডবষম্মে রাষ্ট্রােি বযাংম্ম র শীষয ডেবযাহীম্মদর ডেম্মে ড ে ডদে আম্মগ তবঠ   ম্মর আডথয  প্রডতষ্ঠাে ডবভাগ। তবঠম্ম  মূলধে র্াটডতর ডবডভন্ন  ারণ 

বযািযা  ম্মর র্াটডত পূরম্মণ ২০ হাজার ক াটি টা া োে তারা। জবাম্মব রাষ্ট্রােি বযাং গুম্মলার আডথয  অবস্থা  ীভাম্মব উন্নত  রা র্াে, কস ডবষম্মে প্রডতটি 

বযাং ম্ম  আলাদা  মযপডর ল্পো ততডরর ডেম্মদয শ কদে আডথয  প্রডতষ্ঠাে ডবভাগ। বাংলাম্মদশ বযাংম্ম র প্রডতডেডধরাও ওই তবঠম্ম  উপডস্থত ডেম্মলে। 

 

মূলধে র্াটডত পূরম্মণ সর াম্মরর উম্মদযাম্মগর  থা ত ম্মল ধম্মর অথযমন্ত্রী গত াল সংসম্মদ বম্মলে, ২০০৫-০৬ কথম্ম  ২০১৬-১৭ অথযবের পর্যন্ত রাষ্ট্রােি 

বযাং গুম্মলাম্ম  সর ার ১০ হাজার ২৭২ ক াটি টা ার প েঃমূলধেী রণ স ডবধা ডদম্মেম্মে। 

 

এরই মম্মধয তা বযাং গুম্মলার মূলধে ডহসাবােম্মে র্ ক্ত হম্মেম্মে। 

 

অথযমন্ত্রীর তথয অে র্ােী, কবসর াডর বযাং গুম্মলার মম্মধয সবম্মেম্মে কবডশ মূলধে র্াটডতম্মত আম্মে আইডসডব ইসলাডম  বযাং । গত বেম্মরর কসম্মেম্বর পর্যন্ত 

বযাং টির মূলধে র্াটডতর পডরমাণ ১ হাজার ৪৮৫ ক াটি ১৩ লাি টা া। এ ই সমে পর্যন্ত বাংলাম্মদশ  মাসয বযাংম্ম র র্াটডত ২৩১ ক াটি ৩১ লাি টা া। 
আর ৭৪ ক াটি ৭৬ লাি টা া মূলধে র্াটডতম্মত রম্মেম্মে েত ে প্রজম্মের ফারমাসয বযাং  ডলডমম্মটি। 

 

ফারমাসয বযাংম্ম র মূলধে র্াটডত পূরম্মণ এরই মম্মধয ডবডভন্ন উম্মদযাগ কেো হম্মেম্মে বম্মল জাোে আব ল মাল আবদুল ম ডহত। ডতডে বম্মলে, বযাং টির মূলধে 

র্াটডত পূরম্মণর জেয ৫০০ ক াটি টা ার বন্ড ইস যর অে ম্মমাদে কদো হম্মেম্মে। এোড়া আম্মরা ১ হাজার ১০০ ক াটি টা ার মূলধে বাড়াম্মোর জেয রাষ্ট্রােি 

োরটি বযাং  ও এ টি আডথয  প্রডতষ্ঠাম্মের সম্মে আম্মলােো ও ডবডভন্ন পন্থা অবলম্বম্মের  ার্যক্রম অবযাহত রম্মেম্মে। 

 

প্রডভশে (ডেরাপিা সডিডতর) র্াটডতর তথযও এডদে সংসম্মদ ত ম্মল ধম্মরে অথযমন্ত্রী। ডতডে বম্মলে, ২০১৭ সাম্মলর ৩০ কসম্মেম্বর পর্যন্ত রাষ্ট্রােি বযাং গুম্মলাে 

প্রডভশে র্াটডত ডেল ৭ হাজার ৫৬৭ ক াটি ৪৬ লাি টা া। তম্মব উিতি প্রডভশে ডেল কবসর াডর বযাংম্ম , র্ার পডরমাণ ১ হাজার ৭৬ ক াটি ৯৪ লাি টা া। 

 

অথযমন্ত্রীর কদো তথয অে র্ােী, ২০১৭ সাম্মলর কসম্মেম্বর পর্যন্ত রাষ্ট্রােি বযাং গুম্মলার মম্মধয সবম্মেম্মে কবডশ প্রডভশে র্াটডতম্মত ডেল কবডস  বযাং , ৩ হাজার 

৪২১ ক াটি ৫৪ লাি টা া। এর পরই সবম্মেম্মে কবডশ ২ হাজার ৯০০ ক াটি ৯১ লাি টা া প্রডভশে র্াটডত কসাোলী বযাংম্ম র। এর বাইম্মর রাষ্ট্রােি রূপালী 

বযাংম্ম র প্রডভশে র্াটডতর পডরমাণ ১ হাজার ২৪৫ ক াটি ৩৪ লাি টা া। কবসর াডর বযাং গুম্মলার মম্মধয আম্মলােয সমম্মে বাংলাম্মদশ  মাসয বযাংম্ম র 

প্রডভশে র্াটডতর পডরমাণ ১৯৮ ক াটি ৬২ লাি, েযাশোল বযাংম্ম র ৮৬১ ক াটি ৬১ লাি, ডপ্রডমোর বযাংম্ম র ১৫৯ ক াটি ৪০ লাি ও স্টযান্ডািয  বযাংম্ম র ৮৯ 

ক াটি ৯ লাি টা া। 
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Growth of currency outside banks triggers concern 
Experts fear its use during next polls 
The volume of currency outside the banking system has grown significantly in recent months ahead of 

the national elections, raising suspicion about the use of such money. 

 

The currency outside the banking system rose by 14.06 per cent or Tk 156.41 billion to Tk 1268.83 billion 

until November last calendar year from Tk 1112.42 billion in the same month of 2016, according to the 

central bank's latest statistics. 

 

 

  

It was Tk 1131.53 billion in December 2016. 

 

Senior bankers and experts, however, expressed concern over high growth currency outside the banking 

system and said flow of funds in excess of normal volume in the banking system will largely help meet 

the growing demand for liquidity. 

 

The presence of more than usual amount of currency outside the banking system has also affected the 

deposit growth than that of credit in the recent months, according to banking-sector insiders. 

 

Besides, the widening gap between credit and deposit growth continued in 2017 as many people with 

surplus funds stayed away from banks due to lower interest rates, they added. 
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The deposit growth had been on a slide, falling from 13.13per cent on December 31, 2016 to 10.94 per 

cent on June 30, 2017 and 10.62 per cent on December 31 last. 

 

On the other hand, credits climbed to 18.10 per cent, as on December 31, from 15.98 per cent on June 

30 last calendar year. It was 15.32 per cent as on December 31, 2016. 

 

There are different views about the problem, ranging from the hoarding of currencies as 'mattress 

money', manipulation of invoices for both capital and other goods by using different techniques, and 

purchase of foreign currencies from unofficial channel -- generally known as kerb market -- to transfer 

funds outside the country using illegal channels. 

 

Besides, a substantial amount of funds has been kept aside from the banking channel deliberately with a 

view to spending the same during the upcoming general election, it is suspected. 

 

Sources, however, said informal markets have been operating in Thailand, Singapore, Malaysia, Pakistan 

and a number of other countries, particularly involving exchanges of 1000-and 500-denominated 

Bangladesh Taka (BDT), besides India. 

 

However, the official sources wouldn't agree with the contentions about the flight of the local currency 

for use in informal markets abroad. They say the BDT is not convertible under capital account. 

 

But the sources did not contest the view about some amount of the money lying outside the banking 

system being used to buy particularly the cash US dollar from the informal market during the period to 

avoid the hassle of taxmen as well as the existing anti-money-laundering act. 

 

The demand for the greenback on the kerb market has increased because of such practices, pushing up 

the exchange rate of the US dollar against the BDT. 

 

The greenback sold at nearly Tk 84.00 on the informal market on Sunday. It was Tk 81.00-Tk 82.00 six 

months before, a currency trader said. 

 

The overall situation is expected to be changed gradually as the banks particularly private commercial 

banks (PCBs) are now collecting deposits offering higher interest rates to meet their growing demand for 

liquidity. 
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As part of the moves, some PCBs have already increased the interest rates on deposit to meet their 

growing demand for funds while others banks are set to raise their deposit interest rates from the next 

month, according to the insiders. 

 

"The overall situation on deposit may improve gradually as the central bank had taken different 

measures including slashing the limit of advance-deposit ratio (ADR) recently," a senior official of the 

Bangladesh Bank (BB) told the FE. 

 

All banks' aggregate deposits, excluding inter-bank balance, rose modestly to Tk 10.22 trillion as of 

December last from Tk 9.52 trillion as of June 30, 2017. It was Tk 9.09 trillion as of December 2016. 

 

On the other hand, their outstanding loans, excluding inter-bank balance, shot up to around Tk 8.50 

trillion as of December 2017 from Tk 7.45 trillion six months before. It was Tk 6.86 trillion as of 

December 2016. 

 

The ADR of all banks is re-fixed at 83.50 per cent for conventional banks and at 89 per cent for shariah-

based Islamic banks. The existing ratios are 85 and 90 respectively. 

 

The banks have to make adjustment gradually by December 31. 

 

Talking to the FE, Salehuddin Ahmed, former governor of the BB, said the bankers cut down their 

interest rates on deposits, particularly long-term ones, collectively, which was bad. 

 

"Depositors, particularly small ones, have lost interest in making further deposit with the banks mainly 

due to lower interest rates on deposits and prefer to invest in the government savings instruments," Dr. 

Ahmed said to explain the imbalances. 

 

Besides, the falling trend in the interest rates on deposits has affected the saving habit of the people, 

prompting them to spend on consumption, he added. 

 

The former governor also said a growing number of loan scams that occurred in both public and private 

commercial banks triggered panic among people, which ultimately leads to a lack of confidence in the 

safekeeping of their hard-earned money. 
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"The higher growth rate of currency outside the banking system may push up the inflationary pressure 

on the economy in future," Mustafa K Mujeri, former Director-General of the Bangladesh Institute of 

Development Studies (BIDS), told the FE. 

 

Mr. Mujeri, also former chief economist of the central bank, suggested that the policymakers should 

take effective measures to decrease 'incentives' for holding cash. 

 

Md Ali Hossain Prodhania, the newly appointed Managing Director (MD) of Bangladesh Krishi Bank 

(BKB), advised the banks to avoid 'aggressive' lending for minimizing credit risks. 

 

"The banks should come to productive sectors moving out from the less-productive ones to help in 

achieving maximum economic growth by the end of this fiscal year," Mr. Prodhania, also Chairman of 

the Technical Committee of Bangladesh Foreign Exchange Dealers' Association (BAFEDA), told the FE 

while explaining how to ensure the quality of credits. 

https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/growth-of-currency-outside-banks-triggers-

concern-1519701208 

Extension for two more rental power plants likely 
The government may decide in favour of two more gas-fired rental power plants allowing them to get 

another extension by two years. 

 

Power Division of the government has moved proposals in this regard before the Cabinet Committee on 

Public Purchase for its approval. 

 

Cabinet Committee is likely to approve the proposals when it sits on Wednesday next. 

 

UNB says the two plants are Kumargaon 50 MW in Sylhet and Shahjibazar 50 MW in Habiganj. Both the 

plants are owned by Energy Prima Ltd, a local business house. 

 

The government few months ago extended similar deals of a number of rental and quick rental power 

plants whose power purchase rates are higher compared to other independent power producer (PPP) 

plants. 

 

https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/growth-of-currency-outside-banks-triggers-concern-1519701208
https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/growth-of-currency-outside-banks-triggers-concern-1519701208
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The officials said if the plants of Energy Prima get the Cabinet body’s nod it will be third extension of 

their contracts with the government to purchase electricity by state-owned Power Development Board 

(PDB). 

 

Of the two gas-fired power plants, Kumargaon started commercial operation on July 23 in 2008 while 

Shahjibazar began its commercial operation on November 13 of the same year under a three-year deal 

for each, according to Power Division documents obtained by UNB. 

 

On expiry of the deals, each of them again got six years' extension on two occasions -- each time by 

three years - with the extension period being already expired. 

 

Again Energy Prima moved its proposals for extension of the power purchase agreement (PPA) with the 

government by another five years for each of the plants keeping its tariff unchanged. 

 

But a proposal processing committee of the Power Division recommended extending the existing deals 

with a little slide in the existing tariff. 

 

Sources said the committee proposed US Cents 3.2739 per kilowatt hour (Tk 2.6191 per unit) for 

Kumargaon plant against its exiting tariff of US Cents 3.61 9 (equivalent to Tk 2.89). 

 

It also proposed US Cents 3.3908 per kilowatt hour (Tk 2.7126 per unit) for Shahjibazar plant against its 

existing tariff of US Cents 3.7332 (equivalent to Tk 2.7126 per unit). 

 

The officials said once the extension proposals are approved by the Cabinet body, the government has 

to pay about Tk 1.95 billion in the next two years for purchasing electricity from the Kumargaon plant 

and about Tk 2.04 billion from the Shahjibazar plant. 

 

However, the government can save Tk 19.20 from each deal because of the reduced tariff, said the 

Power Division documents. 

 

Many experts in the power sector believe the government could have saved more money from such 

extended deals had there been better negotiations as the existing plants do not need capital investment 

and some other expenses. 
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They said it is unexpected that the government continues to extend the deals of costly rental power 

plants even after 10 years of their installation. 

https://thefinancialexpress.com.bd/national/extension-for-two-more-rental-power-plants-likely-

1519662879 

Govt spending rises 4.8pc 
The government's spending rose by 4.8 percent year-on-year to Tk 46,654 crore in the first quarter of 

the current fiscal year, Finance Minister AMA Muhith said in parliament yesterday. 

 

The government presented a hefty Tk 400,267 crore budget for the current fiscal year, but the pace of 

implementation was slower than the last year. Year-on-year, non-development expenditure increased 

by 2.3 percent to Tk 36,129 crore while the development expenditure rose by 39.1 percent to Tk 10,528 

crore. 

 

In 2016-17, the actual expenditure of the budget was Tk 261,503 crore, down from the revised estimate 

of Tk 317,172 crore, he said. In the same year, the development expenditure was Tk 77,256 crore while 

the revised estimate was Tk 110,700 crore. 

 

However, the expenditure, according to the Implementation, Monitoring and Evaluation Division 

(IMED), touched Tk 100,839 crore in the year, which means the difference between the two government 

agency figures was Tk 23,474 crore. 

 

The total revenue in the first three months of the current fiscal year rose by 17.1 percent to Tk 51,127 

crore. During the same time last fiscal year, the growth was 14 percent. The non-NBR revenue collection 

increased by 69 percent and NBR revenue 19.3 percent. 

 

 

During the period, six out of the top 10 large ministries spent less than they did in the last fiscal year. 

 

The expenditure of the public safety division fell by 23 percent to Tk 2,720 crore while that of primary 

and mass education ministry plunged by 14.67 percent to Tk 2,802 crore and secondary and higher 

education division by 18.75 percent to Tk 4,089 crore. 

 

Expenditure of the health service division also fell by 11.23 percent to Tk 2,134 crore, agriculture 

ministry by 10.52 percent to Tk 848 crore and railways ministry by 91.46 percent to Tk 85 crore. 

https://thefinancialexpress.com.bd/national/extension-for-two-more-rental-power-plants-likely-1519662879
https://thefinancialexpress.com.bd/national/extension-for-two-more-rental-power-plants-likely-1519662879
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However, expenditure of roads and highways division increased by 218 percent to 

http://www.thedailystar.net/business/govt-spending-rises-48pc-1540759 

 

Business 
BTRC fixes per use of mobile internet at Tk 5 

Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC) has capped pay per use of internet by 

fixing Tk 5 with a view to protecting the mobile phone customers from bill shock. 

 

The telecom regulator has taken the decision against the backdrop of dissatisfaction of mobile phone 

users expressed in a public hearing in 2016. 

 

"Limit of pay per use will not exceed Tk 5," according to a BTRC directive issued by its Director Lt Col 

Mohammad Azizur Rahman Siddiquee to all mobile phone operators today. 

 

 

  

He asked the operators to inform the commission by implementing this directive from March 1. 

 

However, if any customer wishes to raise the ceiling beyond Tk 5, operator has to collect consent from 

him/her for the use through USSD so operator or customer can show evidence for any complaint, said 

the directive. 

 

On the other hand, the regulator has also fixed a ceiling for regular and promotional offers. As per the 

new directive, any operator can market highest 20 regular offers and 15 promotional offers. 

 

BTRC also asked the mobile phone operators to submit the list of offers within March 1, reports BSS. 

 

On November 22, 2016, BTRC arranged a first ever public hearing where mobile phone customers widely 

blamed the operators for poor quality of services especially call drop, mute call, data drop, unwanted 

SMS and packages, bill shock, charges more than service, interrupted network and fraudulent in the 

name of packages. 

http://www.thedailystar.net/business/govt-spending-rises-48pc-1540759
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Over 200 customers of different segments of the society participated in the hearing although over 1300 

people registered their name for participation. 

https://thefinancialexpress.com.bd/national/btrc-fixes-per-use-of-mobile-internet-at-tk-5- 

 

ডবম্মদশী প্রডতষ্ঠাম্মের ৮৮ শতাংশই  র কদে ো 
বাংলাম্মদম্মশ বযবসা রম্মেম্মে ডবম্মদশী মাডল াোধীে এমে ৯০০-এর কবডশ প্রডতষ্ঠাম্মের তথয কপম্মেম্মে জাতীে রাজস্ব কবািয  (এেডবআর)। বযবসা পডরোলোর 
মাধযম্মম ম োফার অংশ ডবম্মদম্মশ ডেম্মে কগম্মলও সর ারম্ম  রাজস্ব পডরম্মশাধ  রম্মে মাে ১০০টির মম্মতা প্রডতষ্ঠাে। ড ে  প্রডতষ্ঠাে তিত  র পডরহার ে ডক্তর 

স ম্মর্াগ ডেম্মলও প্রাে ৮৮ শতাংশই আে র ডরটােয ো ডদম্মে  র পডরম্মশাধ কথম্ম  ডবরত থা ম্মে। এসব প্রডতষ্ঠাম্মের ডবরুম্মদ্ধ  ম্মঠার বযবস্থাসহ তাম্মদরম্ম  

আে ম্মরর আওতাে আেম্মত েত ে  ম্মর উম্মদযাগ ডেম্মে এেডবআর। 

 

বহুজাডত  প্রডতষ্ঠাম্মের অথয পাোর করাম্মধ রান্সফার প্রাইডসং কসম্মলর মাধযম্মম এ  বের ধম্মর কদম্মশর ডবডভন্ন স্থাম্মে বযবসা পডরোলো  রা ডবম্মদশী প্রডতষ্ঠাম্মের 

তথয সংগ্রহ  রম্মে এেডবআর। ডবম্মদশী ক াম্পাডের বাংলাম্মদম্মশ শািা রম্মেম্মে, এমে প্রডতষ্ঠাে ও ডবম্মদশী মাডল াোে কদম্মশ বযবসা পডরোলো  রা 

প্রডতষ্ঠাম্মের সবযম্মশষ হালোগাদ তথয গত জাে োডরম্মত অে ডষ্ঠত এেডবআম্মরর কবািয সভাে উপস্থাপে  রা হে। তাম্মত বলা হে, সারা কদম্মশর  র 

অিলগুম্মলার মাধযম্মম প্রাপ্ত ৯২১টি প্রডতষ্ঠাম্মের মম্মধয ৮১৪টিই ডেেডমত আে র ডরটােয জমা কদে ো। 

 

 র ফাুঁ ড  কঠ াম্মত ডরটােয জমা ো কদো ডবম্মদশী প্রডতষ্ঠােগুম্মলার অডফম্মস অডভর্াম্মের ডসদ্ধান্ত হে সভাে। র্ারা ডরটােয জমা কদে, তাম্মদর কলেম্মদেও 

পর্যাম্মলােো  ম্মর কদিার ডসদ্ধান্ত হে। কস অে র্ােী এ টি শডক্তশালী টিমও গঠে  রা হম্মেম্মে। এর মাধযম্মম ডবম্মদশী ক াম্পাডের অথয পাোর করাম্মধ ডশগডগরই 

দৃশযমাে  ার্যক্রম কদিা র্াম্মব বম্মল জাডেম্মেম্মেে এেডবআম্মরর  ময তয ারা। 

 

এেডবআম্মরর প্রথম সডেব ও রান্সফার প্রাইডসং কসম্মলর প্রধাে সমন্বে  শডির আহম্মমদ এ প্রসম্মে বডণ  বাতয াম্ম  বম্মলে, কদম্মশ বযবসা পডরোলো ারী বড় 

বহুজাডত  প্রডতষ্ঠােগুম্মলার তথয পর্যাম্মলােোে এরই মম্মধয  াজ শুরু  ম্মরম্মেে কসম্মলর  ময তয ারা। ঠি মম্মতা তথয কদে ো, এমে অম্মে  প্রডতষ্ঠাম্মের োম 

কসম্মলর গম্মবষণাে এম্মসম্মে। প্রাথডম ভাম্মব এসব প্রডতষ্ঠােম্ম   ম্মরর আওতাে আোর প্রডক্রো েলম্মে। ডশগডগরই এসব প্রডতষ্ঠাম্মের পূণযাে তথয সংগ্রম্মহর 

 াজ শুরু হম্মব। 

 

সাধারণত ডবম্মদশী ক াম্পাডেগুম্মলার শািা প্রডতষ্ঠাে স দ, ম োফা, সম্পদ ও পম্মণযর মূলয মূল ক াম্পাডেম্মত পাঠাে। তম্মব অম্মে  কক্ষম্মেই বহুজাডত  

ক াম্পাডের শািাগুম্মলা মূল ক াম্পাডের  াে কথম্ম  ক াম্মো পণয ডেম্মল তার দাম অম্মে  কবডশ কদডিম্মে ওই অর্থ ডবম্মদম্মশ পাঠিম্মে কদে। আবার আমদাডের 

সমে দাম কবডশ কদডিম্মে ম োফা  ম কদিাম্মো হে, র্াম্মত  র  ম ডদম্মত হে। আর  র ফাুঁ ড  ডদম্মত রফতাডের কক্ষম্মেও দাম  ম কদিাে ক াম্পাডেগুম্মলা। 
আবার শািা ক াম্পাডের মাধযম্মম বযবসা পডরোলো  রম্মলও এেডবআম্মরর  াম্মে ডরটােযই ডদম্মে ো অম্মে  প্রডতষ্ঠাে। 

https://thefinancialexpress.com.bd/national/btrc-fixes-per-use-of-mobile-internet-at-tk-5-
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োম প্র াশ ো  রার শম্মতয  রান্সফার প্রাইডসং কসম্মলর এ জে  ময তয া বম্মলে, ডরটােয জমা ো কদো ৮১৪টি প্রডতষ্ঠাম্মের মম্মধয অডধ াংশ ততডর কপাশা  

িাতসংডিষ্ট। তথযপ্রর্ ডক্ত ও পরামশয কসবা িাম্মতর ড ে  প্রডতষ্ঠােও রম্মেম্মে এ তাডল াে। এসব প্রডতষ্ঠাম্মের ডবরুম্মদ্ধ বড় ক াম্মো অডভর্াে পডরোলো বা শাডস্ত 

ো ডদম্মে তাম্মদরম্ম   ম্মরর আওতাে আোই এেডবআম্মরর প্রধাে লক্ষয। পরবতীম্মত তাম্মদর কলেম্মদে পর্যাম্মলােো  ম্মর অথয পাোম্মরর ডবষে কদিম্মব রান্সফার 

প্রাইডসং কসল। এোড়া বতয মাম্মে ডরটিশ আম্মমডর াে কটাবযাম্ম া, ইউডেডলভার, কশভরে, কেসম্মল, গ্রামীণম্মফাে, বাংলাডলং , রডব, এইেএসডবডস, স্টযান্ডািয  

োটয ািয সহ ডেেডমত ডরটােয কদো প্রডতষ্ঠােগুম্মলার কলেম্মদে তথয র্াোইম্মের প্রডক্রো শুরু হম্মেম্মে বম্মলও জাোে ডতডে। 

 

বাংলাম্মদশ ফম্মরে ইেম্মভস্টরস কেম্বার অব  মাসয অযান্ড ইন্ডাডির (এফআইডসডসআই) সদসযভ ক্ত প্রডতষ্ঠােগুম্মলা কর্ম্ম াম্মো করগুম্মলটডর প্রম্মের উির ডদম্মত 

প্রস্তুত বম্মল জাোে সংগঠেটির ডেবযাহী পডরোল  জাডমল ওসমাে। বডণ  বাতয াম্ম  ডতডে বম্মলে, বাংলাম্মদম্মশ স োম্মমর সম্মে বযবসা প্রডতষ্ঠা  রম্মত কপম্মরম্মে, 

এমে প্রাে সব ডবম্মদশী প্রডতষ্ঠােই এফআইডসডসআইম্মের সদসয। এম্মদর প্রম্মতযম্ম ই স্থােীে আইে- াে ম্মের পাশাপাডশ আন্তজয াডত  মােদণ্ড ও  মপ্ল্াম্মেন্স 

অে সরণ  ম্মর এিাম্মে  ার্যক্রম পডরোলো  রম্মে। তথয-উপাি োওো হম্মল সংডিষ্ট ক াম্পাডের পক্ষ কথম্ম  তা সরবরাহ  রা হম্মব। 

 

এফআইডসডসআইম্মের সদসয েে, এমে ডবম্মদশী প্রডতষ্ঠাম্মের ডবষম্মে ডতডে বম্মলে, এসব প্রডতষ্ঠাম্মের বযবসাডে  ডভডি বা সাফল্র্ সম্পম্ম য  আমরা আত্মডবশ্বাসী 

েই। তাম্মদর ডবষম্মে আমাম্মদর পক্ষ কথম্ম  ক াম্মো বক্তবয কদোরও স ম্মর্াগ কেই। 

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

27/149511/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%80-

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0

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

%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A6%87-

%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A7%9F-%E0%A6%A8%E0%A6%BE/ 

Cash incentive rules flouted 
8 exporters, in league with 2 banks, misappropriate Tk 43cr by abusing central bank provision, 

finds BB probe 
Kuliarchar Sea Foods, a Cox's Bazar-based fish exporter, withdrew about Tk 19 crore in cash incentives 

from Mercantile Bank last year, violating government rules. 

Exporters cannot collect the incentive, meant to encourage exports, until the entire export earnings are 

credited by the importer to the exporter's bank, according to a Bangladesh Bank circular issued in 

December 2001. 

 

But some exporters with help of their local banks continue to breach the rules, a BB investigation has 

found. 

 

http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-27/149511/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%80-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%AE%E0%A7%AE-%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A6%87-%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A7%9F-%E0%A6%A8%E0%A6%BE/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-27/149511/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%80-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%AE%E0%A7%AE-%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A6%87-%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A7%9F-%E0%A6%A8%E0%A6%BE/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-27/149511/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%80-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%AE%E0%A7%AE-%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A6%87-%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A7%9F-%E0%A6%A8%E0%A6%BE/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-27/149511/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%80-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%AE%E0%A7%AE-%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A6%87-%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A7%9F-%E0%A6%A8%E0%A6%BE/
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-02-27/149511/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%80-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%AE%E0%A7%AE-%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A6%87-%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A7%9F-%E0%A6%A8%E0%A6%BE/
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In the last two years, five companies, including Kuliarchar, misappropriated Tk 40 crore in such 

incentives from Mercantile. Three other companies took away Tk 3.35 crore from Jamuna Bank, the BB 

report said. 

 

The central bank carried out the probe between May and November last year. 

 

The Daily Star has been able to contact five of the eight companies in question. All of them denied any 

wrongdoing. 

 

 

But top officials of both the banks involved admitted violating rules. They said they would try to adjust 

the amount from future export earnings of these firms and make sure this did not happen again. 

 

Twenty-seven export sectors receive cash incentive between 2 percent and 20 percent under a 

government policy to boost export and encourage exporters to explore new markets. 

 

The sectors enjoying cash subsidy include garment industry, frozen food and fish industry, leather 

products, finished leather, agro-based products and agro-processing industry. 

 

In fiscal year 2016-17, the government gave Tk 4,395 crore in such incentives. It was Tk 3,500 crore and 

Tk 4,000 crore in the two previous fiscal years. 

 

There is no data on how much of the cash incentive is withdrawn breaching rules every year, but BB 

officials said it could be between 10 and 15 percent of the total sum. 

 

Under the rules, the exporters' banks pay the cash incentive to their clients. Later, the BB reimburses 

the banks on behalf of the government. 

 

In case of the eight companies, the BB has already reimbursed Mercantile and Jamuna, a BB source told 

The Daily Star last night.   

 

The BB investigation found that a number of export bills of Kuliarchar Sea Foods were unpaid when it 

collected the incentive, which is against the rules. 
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As the proceeds did not come even nine months after the export, Mercantile wrote to the BB in 

November, seeking two years' extension for the export earnings to come. 

 

The application was subsequently rejected, but Mercantile paid the incentive to Kuliarchar anyway, the 

BB report said. 

 

Teamex Jute Mills, a jute spinner, pocketed nearly Tk 10 crore in a similar way from Mercantile. 

 

The bank also disbursed nearly Tk 41 lakh to Utah Knitting and Dyeing Company and Tk 24.60 lakh to 

Creative Woolwear, although each of them had overdue export bills. 

 

In another instance, Mercantile disbursed Tk 10.44 crore to Ratul Fabrics and Ratul Knitwear, two 

companies of Ratul Group, violating central bank rules. 

 

The two companies produced textile items by procuring chemicals from another local factory not owned 

by Ratul Group, the BB report said. 

 

The bank should have deducted the cost of the procured items while calculating the incentive, it added. 

 

Jamuna Bank disbursed Tk 2.68 crore to Tajbed Trading and Tk 64.74 lakh to Raj-Kamal Everest 

Corporation although the two companies brought their export earnings through exchange houses. 

 

“Only inward remittance can be sent through exchange houses. Exporters must bring their money 

through the banking channel,” said the BB report, describing the transactions as suspicious and money 

laundering. 

 

IFS (Pvt) Ltd, another client of Jamuna Bank, illegally received Tk 2.59 lakh by exporting textile products 

to Poland. Exporters cannot collect incentives against exports to a number of countries, including 

Poland. 

 

Musa Meah, chairman of Kuliarchar, termed the central bank's allegation as “bogus”. 



NRBCBSL Daily News Recap 
 

 

“I have been enjoying cash incentives for long. I collected the money in line with the rules,” he told The 

Daily Star over the phone last week. 

 

Contacted, Mozammel Hoque, managing director of Teamex Jute Mills, first cited network problem and 

hung up the phone. Later, he did not pick up the call despite repeated attempts. 

 

Ratul Group Managing Director Nazrul Islam could not be reached for comment. A man who identified 

himself as Mamun and an employee of the Group received the call instead. 

 

He insisted they broke no rules. 

 

Mosharraf Hossain, general manager of the Utah Knitting, and Mostafa Kamal, managing director of Raj-

Kamal Everest, made similar claims. 

 

“I have applied to Jamuna Bank and the central bank to review the allegation,” Mostafa said. 

 

On January 7, the BB asked the Mercantile Bank authorities to take punitive action against the officials 

involved in the irregularities by the first week of February. 

 

The bank sought time till February 28 (tomorrow). 

 

Mati Ul Hasan, additional managing director of the bank, said they already realised some export 

proceeds against which cash incentive was given. 

 

“We will respond to the central bank letter by February 28. Also, we have taken steps so that such 

wrongdoings do not recur,” he said, adding that they committed an “unintentional mistake”. 

 

Jamuna Bank managing Director Shafiqul Alam said his bank had already frozen export earnings of one 

of the three companies to recover the incentive. 

 

The BB has asked Mercantile and Jamuna to deposit the fund in the government account. 
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http://www.thedailystar.net/frontpage/cash-incentive-rules-abused-1540735 
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