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বানিনজিকভারব নবনিে জন্য এলএিনজ আমদানি কো যারব................................................................................................................ 17
দদশীয় পরেে মাি বাড়ারিাে তানিদ নশল্পমন্ত্রীে ................................................................................................................................. 18
দুই বেরেে ব্যবধারি গ্যাস খাত দেরক সেকারেে আয় নিগুি .............................................................................................................. 18
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োিা চাে মাস পে নবও অ্িাকাউন্ট দখালাে পনেমাি করমরে ............................................................................................................... 28
আইনপও’ে সাংরশানধত খসড়ায় যা েরয়রে: ১৭ জু রিে মরে মতামত জািারত িরব ............................................................................... 28
৮ বেরে পুুঁ নজবাজারেে উন্নয়রি নবএসইনসে দচয়ােম্যািরক শুরভচ্ছা জািারলা এএএ ফাইন্যান্স .............................................................. 30
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Macro Economy
BANK BORROWING TO GROW AS REVENUE SHORTFALL WEIGHS IN
The government's bank borrowing is set to rise further in June as the execution of the Annual
Development Programme (ADP) gained momentum, but revenue target fell short of target.
The authorities have targeted net bank borrowing at nearly Tk 99 billion for June 2019 to finance the
budget deficit, according to the auction calendar, issued by the Bangladesh Bank (BB) recently.
According to the calendar, the government may take up to Tk 228 billion as gross borrowing from the
banking system this month by issuing treasury bills (T-bills) and bonds.
The government's net bank borrowing is set to reach Tk 98.90 billion by the end of June, after
deducting Tk 129.10 billion as maturity amount of the government securities from the gross borrowing
amount, central bank officials said.
Besides, Tk 20 billion will be borrowed through issuing short-term 14-day T-bills on Monday, which
will be cleared on June 25, they said.
Central bankers have ruled out any negative impact.
"There will be no additional impact on the overall net borrowing of the government for June," a senior
BB official said about the short-term bill.
He also said the government borrowed Tk 40 billion on Sunday through issuing 91-day T-bills, 182-day
T-bills and 364-day T-bills on Sunday as per the auction calendar.
The BB, however, devolved Tk 22 billion on its own accounts while the remaining Tk 18 billion was
borrowed from commercial banks.
The higher borrowing worries senior bankers, though.
They expressed concern over such higher bank borrowing of the government, saying that it might
adversely impact the money market if the entire amount is borrowed from the scheduled banks.
They urged the central bank to devolve major portion of borrowing amount on its own accounts, which
would help boost money supply in the market.
"We'll act considering the overall market condition," a member of auction committee told the FE
about the devolvement strategy.
Normally, the implementation rate of ADP picks up pace during the last two months of each fiscal
year, according to the bankers and officials.
Besides, revenue shortfall is forcing the government to borrow more from the banking system to
partly meet the budget deficit, they noted.
The National Board of Revenue (NBR) had faced more than Tk 504 billion shortfall against its target in
the July-March period of the current fiscal year (FY) 2018-19.
Meanwhile, the government has used around Tk 22 billion as on May 28 borrowed under ways and
means advances (WMAs) facility from the central bank to meet its budgetary expenses, an official
familiar with the government debt management activities said.
The authorities are now empowered to borrow up to Tk 40 billion from the central bank under the
facility to meet its day-to-day expenditure without issuing any securities.
Besides, the government is entitled to borrow a maximum of Tk 40 billion through overdraft (OD)
drawing facility from the central bank on the same ground.
"But the government did not avail such a facility from the BB until May 28," the official noted.
The ministry of finance had set a bank borrowing target of Tk 420.29 billion for the FY 19 to partfinance the budget deficit.
Under the proposed bank borrowing, the government will borrow Tk 239.65 billion by issuing longterm bonds, while the remaining Tk 180.64 billion through T-bills.
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Currently, four T-bills are being transacted through auctions to adjust the government's borrowing
from the banking system. The T-bills have 14-day, 91-day, 182-day and 364-day maturity periods.
Also, five government bonds with tenures of two, five, 10, 15 and 20 years respectively are traded in
the market.
siddique.islam@gmail.com
Source: http://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/bank-borrowing-to-grow-as-revenueshortfall-weighs-in-1560097539

BREXIT UNCERTAINTY POSES RISK FOR BD ECONOMY
The Brexit uncertainty poses a "risk" to South Asian economies including Bangladesh due to having
generalised system of preferences (GSP) with the European Union (EU) and a significant export to the
United Kingdom.
The World Bank (WB) issued the warning in its latest report titled "Global Economic Prospects:
Heightened Tensions, Subdued Investment" released last week.
"A no deal Brexit could have a significant impact on exports of those countries to the UK in the absence
of new trade agreements," said the WB report.
The report showed Bangladesh's exports to the UK as a share of total shipment fell to 10.2 per cent in
2018 as against 10.9 per cent in 2017.
Since fiscal year 2014, Bangladesh has been a top beneficiary of preferential trade agreement in the
UK and the EU among four south Asian economies, such as India, Sri Lanka and Pakistan.
In the meantime the report has revised upwards Bangladesh's annual economic growth to average 7.3
per cent this fiscal.
Activity will be underpinned by strong infrastructure spending and solid private investment with some
easing of infrastructure constraints.
Slowing activity in major trade partners' economies, such as the Unites States and the Euro area will
constrain the contribution of net exports to growth in the next fiscal year, the report predicted.
jasimharoon@yahoo.com
Source: http://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/brexit-uncertainty-poses-risk-for-bdeconomy-1560097862

GOVT SET TO IMPOSE BAN ON RICE IMPORT
The government is set to ban rice import aiming to protect the farmers following a drastic fall in paddy
prices at growers' level, sources said.
To this effect, a proposal has already got the prime minister's consent, according to them.
Now the ministries concerned are set to issue an order in this regard shortly, they mentioned.
On May 29, the cabinet division asked the commerce and food ministries to take next course of actions
in this regard.
When contacted, a commerce ministry official said, "We have received a letter from the cabinet
division. We are now working on the issue."
Deputy Secretary of the cabinet division Md Shafat Mahbub Chowdhury who signed the letter said,
"The cabinet division has asked the food and commerce ministries to take necessary steps to end rice
import as per the prime minister's approval. The ministries are yet to give feedback in this connection."
In its fortnightly secret report, the cabinet division put forward the proposal to the prime minister
against the backdrop of a sharp fall in paddy prices. The PM gave approval to the proposal, a cabinet
division source said.
When contacted, Food Secretary Shahabuddin Ahmed said the commerce ministry has the authority
to handle export/import issues. The food ministry procures food as per the government's
requirements, he added.
From now on, rice importers will need to pay 55 per cent duty as the government has increased
regulatory duty (RD) on rice import to 25 per cent from existing 3.0 per cent.
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The decision was taken to discourage rice import against a backdrop of a significant fall in the prices
of paddy in the local market.
The National Board of Revenue (NBR) on May 22, 2019 issued a Statutory Regulatory Order (SRO),
imposing fresh RD on rice import.
With a fresh hike, rice importers will require paying 55 per cent duty including 25 per cent customs
duty, 25 per cent regulatory duty and 5.0 per cent advance income tax (AIT) on import of rice.
According to the food ministry, 0.2 million tonnes of rice were imported by the private sector and the
government as of April 16 in the current fiscal year (FY'19) which was 3.3 million tonnes in the
corresponding period of last fiscal year.
According to Department of Agricultural Marketing, paddy was selling at Tk 500-Tk 650 a maund
(about 38 kilograms) based on their varieties across the country against the production cost of Tk 800Tk 1,000 during this Boro harvesting season.
Boro farmers were counting 40-60 per cent of loss, according to Bangladesh Krishok Samity and
Bangladesh Agricultural Farm Labour Federation.
rezamumu@gmail.com
Source: http://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/govt-set-to-impose-ban-on-rice-import1560097943

NOW ADVANCE TAX AT IMPORT, COMMERCIAL STAGES LIKELY
Advance tax (AT) is likely to be imposed at commercial and import stages under the new value-added
tax (VAT) law aiming to ensure proper revenue collection from potential sectors.
The new AT would replace the existing advance trade VAT (ATV) that is currently imposed at a rate of
5.0 per cent only at the import stage, finance ministry sources said.
The AT rate might be set below 5.0 per cent.
It is set to take effect from June 13, on the day of the fiscal budget announcement in parliament, under
the Provisional Collection of Taxes Act 1931.
However, advance tax would be refundable to the businesses upon submission of their monthly VAT
returns, sources said.
They said there would be four-stage VAT rates -- 5.0, 7.5, 10 and 15 per cent-excepting petroleum
products that would see 2.0 per cent VAT.
The new fiscal measures are likely to be proposed by finance minister AHM Mustafa Kamal the same
day.
The VAT rate for electricity would remain at 5.0 per cent in the new law.
It would be 2.4 per cent for medicine at the business stage.
Existing tariff value, package VAT, account current system and value declaration process would be
scrapped in the new law.
Instead of package VAT system, the National Board of Revenue (NBR) will exempt all businesses having
annual business turnover up to Tk 5.0 million from VAT payment.
The NBR would offer VAT rebate to only those who pay VAT at a rate of 15 per cent.
Existing excise duties on bank depositors and airline passengers will remain unchanged.
Sources said the new VAT law would simplify the VAT refund system by providing refund of the paid
VAT upon submission of the monthly VAT returns.
The abolishment of the account current system is another major step that would help businesses keep
their payable VAT in their business accounts for 45 days.
The protective supplementary duty on importables might remain unchanged to continue support to
the local industry.
The new VAT law would be fully online and would focus on online submission of VAT returns. The NBR
has readied its field-level VAT offices with adequate training and logistic support to implement the
long-awaited law.

3
Back to Table of Contents

Daily News Flash
Monday, June 10, 2019
The government deferred the implementation of the new VAT law in 2017 for two years following a
request from the business community.
It would the replace existing VAT law framed in 1991.
doulot_akter@yahoo.com
Source: http://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/now-advance-tax-at-import-commercialstages-likely-1560097059

PRIVATE RECRUITERS WILL SEND TECH INTERNS TO JAPAN SOON
Japan has formally started the process of recruiting technical interns (TIs) from Bangladesh through
private recruiting agencies, officials said.
To this end, both the countries have recently picked 11 agencies to send the interns to Japan, the
world's third-largest economy.
The interns will work in construction and automobile sectors for a four-year term.
Even many are expected to work as caregivers in the country of the growing elderly population.
Recruiting agent Nuruzzaman of Global International said everything is in place and now they are
waiting for a demand note from Japan.
"We're awaiting a demand note for TIs from the destination country," he told the FE.
Sending the TIs is a lengthy process as candidates will go through phases of examinations and training
in Japanese language before their departure.
Mr Zaman, however, said they would send only right candidates for their sustainability in Japan which
has been a major manpower market.
Many students are going to Japan and they are engaged in different types of jobs there, he said. "So,
we hope to a large number of TIs there."
The Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment (MoEWOE) has formulated a policy
guideline regarding the sending of technical interns to Japan.
Last year, the Japan International Training Cooperation Organisation (JITCO) and the MoEWOE signed
a memorandum of cooperation (MoC) to this end.
As per the guideline, zero migration cost policy will be strictly followed for sending TIs from
Bangladesh.
Recruiting agencies may get a minimum amount of money from each TI in commission and fee set by
the ministry.
Information on such commissions and fees should be explained in details to the prospective TIs.
Under no circumstances should the senders make any monetary transactions with the TIs. Otherwise,
they will be disqualified to ship further TIs there.
When contacted, Kazi Abed Hussain, MoEWOE deputy secretary (training-1), said they are keenly
waiting for a demand note from Japan shortly.
The number of manpower to Japan will increase through this latest move, he hoped.
Mr Hussain said more than 200 recruiting agencies applied for permission of sending TIs to Japan.
After scrutiny by both the countries, a total of 11 recruiters were awarded the job of sending TIs.
The senders are strictly following the strategy of 'no malpractice' to hamper the potential market.
Mr Hussain said Bangladesh is likely to qualify as a source country of manpower for Japan. The
government is trying to tap this opportunity.
"If we get the chance, we'll seize another opportunity to send a large number of skilled workers to the
country," he added.
Japan needs a large workforce for construction and other economic activity.
A report of the AFP news agency recently showed that Japan has 161 jobs available against 100
jobseekers.
Meanwhile, migration experts are quick to welcome this government initiative, but they said the
authorities should be wary of fraudulence that might blight the process.
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Despite fixing zero migration cost, they said, private manpower recruiters reportedly exacted a hefty
amount from overseas jobseekers much earlier.
After that, the entire process collapsed, they added.
This time, the process should be transparent as recruitment agencies will get involved with it.
In case of any accidents or exploitation, damages or compensations also should be mentioned in the
guideline, the experts observed.
Currently, Bangladesh is sending TIs to Japan under another a MoC signed between the Bureau of
Manpower Employment and Training (BMET) and International Manpower Development (IM) Japan
two years ago.
Only state-run agencies can send technical interns to Japan under this deal.
A total of 35 TIs have so far gone to the East Asian country.
More than 70 others are in the process of going there under the MoC, according to the BMET data.
arafat_ara@hotmail.com
Source: http://today.thefinancialexpress.com.bd/trade-market/private-recruiters-will-send-techinterns-to-japan-soon-1560091965

71 ORGANISATIONS GET ACCREDITATION CERTIFICATES FROM BAB
Industries Minister Nurul Majid Mahmud Humayun addressing a discussion marking the 'World
Accreditation Day-2019' at the Industries Ministry conference room in the city on Sunday
Seventy-one national and multinational laboratories and inspection organisations have so far received
accreditation certificates from Bangladesh Accreditation Board (BAB) as part of the process to
strengthen the country's position in export business, reports BSS.
The information was revealed at a discussion marking the 'World Accreditation Day-2019' at the
Industries Ministry conference room in the city on Sunday, said a press release.
Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) and BAB jointly organised the discussion. The theme
of the day this year is "Accreditation: Adding Value to Supply Chain".
Industries Minister Nurul Majid Mahmud Humayun addressed the function as the chief guest while
DCCI President Osama Taseer was present as special guest. Industries Secretary M Abdul Halim was in
the chair while BAB Director General Md Monwarul Islam also spoke on the occasion, among others.
Mr. Humayun said accreditation is a certification of goods or services for their quality assessment,
based on the international standard which expedites export and import activities across the world
creating confidence.
"Accreditation can be an important tool for conformity assessment in this supply chain process
worldwide," he added.
He said the present government is an industry-friendly government and the Industries Ministry is
committed for country's rapid industrialisation.
He said for sustainable private sector development in the country, his ministry will give policy support
to the entrepreneurs.
Osama Taseer said accreditation creates confidence among the parties involved in a supply chain
process.
He called for diversification of export items for a sustainable economic development.
Abdul Halim said that besides readymade garments (RMG), other sectors will also get benefits to
increase export competitiveness.
"The ministry has formulated leather and SME policies and soon these policies will be placed to the
cabinet meeting," he added.
Monwarul Islam said that the World Accreditation Day is being observed in 195 countries in the world.
Accreditation is an international demand and to ensure best quality of products and services. It is an
obvious instrument for export competitiveness worldwide, he added.
Source: http://today.thefinancialexpress.com.bd/trade-market/71-organisations-get-accreditationcertificates-from-bab-1560092069
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SMES FOR REDUCING OF IMPORT DUTIES IN NEXT FISCAL
Small and medium entrepreneurs (SMEs) have emphasised for reducing of import duties and call for
an SME-friendly budget for the next fiscal year.
The SME foundation put forward proposals to the National Board of Revenue (NBR) for the fiscal year
2019-2020, where they proposed reducing duties from imported goods including raw materials of
agricultural capital equipment processing industry, one time plastic utensils, polycarbonate, primary
polymer, and coir fiber, among other goods, to reduce production costs in the industries.
Besides, SME foundation also proposed to the Bangladesh Bank for Tk 50 crore as SMEs loan for the
first time in the next budget.
Md Nazeem Hasan Satter, general manager of SME foundation told The Independent that these
proposals were intended for the well-being of small and medium enterprises. Small and medium
enterprises will be the foundation of our prosperity in the future.
He said reducing import duties will allow small and medium enterprises to import raw materials at a
cheaper rate, thus lowering the production cost which will in turn enable them to compete with
foreign products.
“For the first time, we have proposed Tk 50 crore as SMEs loan from the Bangladesh bank for this fiscal
year. Before that we used to manage this loan from our own money. In the 2018-2019 fiscal, we have
disbursed more than Tk 80 crore,” he said.
Experts said it is important to provide SMEs appropriate policy support to develop the sector and to
increase SMEs’ contribution to the country’s GDP.
Still SMEs are unable to thrive in Bangladesh because of some major challenges like lack of fiscal
incentives, management problems, and access to finance, policy inconsistency and bureaucracy, said
experts.
In the SME foundation proposal, they proposed increasing tariffs on certain products such as electric
switches, lamp holders, plugs and sockets, electric cable clips, and other electrical goods to help local
producers survive against foreign competition.
The entrepreneurs called through SME foundation for simplification of rules and regulations of Value
Added Tax (VAT). They proposed increasing the limits of VAT-free turnover so that SMEs fall in the VAT
free zone.
The foundation also proposed to provide tax free facility for the new SMEs entrepreneurs of all sectors
for 10 years.
Satter said the country has a huge possibility in the SME sector. If the government or Bangladesh Bank
can ensure loans for the real SMEs, there would be a huge opportunity to reduce unemployment,” he
said.
“We basically work to give bank loans bank to a possible Cluster and Clientele Group,” he said.
“We have made the proposal on basis of SMEs demand. This year, we have worked with 1,712
entrepreneurs. Of them, 1,200 were male and 512 were female,” said Masum Billah, manager (public
relation) of SME Foundation.
He said, processing zones need to be formed for processing agricultural commodity. “We have
proposed for setting up separate processing zones for agricultural products.”
“We have proposed to permit export and supply of goods on the basis of purchase order,” he said.
According to BB data, SMEs got Tk 114,461 crore as loans up to September last year. In 2016, the loan
disbursement to SMEs was Tk141, 935 crore while in 2017 was Tk 161,811 crore.
Source: http://www.theindependentbd.com/post/202731

GP, ROBI SET TO BEGIN AGENT BANKING WITH BANK ASIA
Bank Asia is set to begin agent banking service in partnership with the top two mobile phone
operators, Grameenphone and Robi, once the bank gets approval from the Bangladesh Bank, bank
sources said.
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In March, both operators, which together control more than 75 per cent of the market share of mobile
phone subscribers, received permission from the Bangladesh Telecommunication Regulatory
Commission (BTRC) to this effect.
After the BTRC’s approval, Bank Asia wrote to the Bangladesh Bank, seeking its permission to begin
the service and inform the central bank about the BTRC’s decision. The Bangladesh Bank is yet to reply.
"We have informed the Bangladesh Bank that the BTRC has no objection to providing agent banking
services in partnership with telecom operators. Now the central bank will review the decision,”
Assistant Vice-President of Bank Asia's Agent Banking Division, Majidul Haque, told The Independent.
When asked, one of the officials of the Bangladesh Bank told The Independent that the matter is in
the sorting process. "We’ll make a decision quickly and hopefully it will be positive," he said.
A senior BTRC official said agent-banking is basically regulated by the Bangladesh Bank, but the
telecom operators have applied to the commission as they are regulated by it.
According to officials of both Grameenphone and Robi, they have started the procedure to roll out the
service, but the official work is yet to be completed. Sayed Talat Kamal, director and head of
communications, Grameenphone, told The Independent: “We have received permission and hope to
launch our agent-banking service at the earliest”.
Shahed Alam, head of regulatory and corporate affairs of Robi Axiata Limited, told The Independent:
“We welcome this decision by the government. We believe it will significantly help raise the level of
digital financial inclusion in the country. We will now be able to extend banking services to people
even in the remotest parts of the country by using our nationwide telecom infrastructure. Using digital
technology, we will be able to provide banking services to the people who are not being served by the
conventional banking system at the moment.”
According to BB data, the number of accounts with agents increased to 2,456,982 at the end of 2018
from 1,214,367 in 2017. In 2018, the number of agents increased to 4,493 from 2,577 in 2017, while
the number of bank agent outlets also increased to 6,933 from 4,157.
Source: http://www.theindependentbd.com/post/202717

SAFETY NET TO SPREAD OUT
The government plans to bring in more people under its social safety net programme, including all
disabled people, in the next budget as it looks to share the spoils of the higher economic growth
clocked in recent years with a larger section of the underprivileged in the society.
Some 14 lakh people will be added to the government’s core social safety net programme in fiscal
2019-20 to take the tally to 1.14 crore.
From last year the government began to put emphasis on increasing the number of recipients instead
of raising the amount per person. Subsequently, seven lakh new beneficiaries came on board this fiscal
year.
Currently, the total number of financially insolvent disabled people stands at 15.45 lakh. Of them 10
lakh have been receiving Tk 700 a month, and from next fiscal year all the financially insolvent disabled
people will be brought under the net.
The amount of monthly allowance for them will also be increased by Tk 50 to Tk 750 per person.
The number of old age beneficiaries will also be increased in the next budget to make it 44 lakh from
the existing 40 lakh. However, the amount of the monthly allowance will remain the same at Tk 500
per person.
Some 14 lakh widowed, deserted and destitute women currently receive Tk 500 per month.
The government plans to raise the number of beneficiaries to 17 lakh as the number of such women
now account for 10 percent of the total women in the country, according to the Bangladesh Bureau
of Statistics.
The number of beneficiaries under the maternity allowance programme for the poor would go up
from 7 lakh to 7.70 lakh but the amount of allowance will not increase.

7
Back to Table of Contents

Daily News Flash
Monday, June 10, 2019
The government also has plans to increase the amount of stipend allowance at the primary, secondary
and college levels.
The monthly stipend allowance at the primary school will be increased to Tk 750 from the existing Tk
700. At the secondary level the amount will be increased to Tk 800 from Tk 750 and at the higher
secondary level Tk 950 from Tk 900.
At the higher education level, the amount would be Tk 1,250 from Tk 1,200.
The monthly allowance for freedom fighters will be increased to Tk 12,000 from the current amount
of Tk 10,000.
Source: https://www.thedailystar.net/business/news/safety-net-spread-out-1754848

GLOOM LOOMS OVER DHAKA FOR LACK OF FORESIGHT
Tougher competition in global trade awaits Bangladesh from next year when a mega trade deal among
countries accounting for over 39 percent of the global GDP is scheduled to come into effect, sans
Dhaka.
Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) is a proposed free trade agreement between
the 10 Asean states and Australia, China, India, Japan, South Korea and New Zealand.
Negotiations were formally launched at the Association of Southeast Asian Nations (Asean) Summit in
Cambodia in November 2012.
Following the seventh RCEP Intersessional Ministerial Meeting taking place in Siem Reap, Cambodia
on March 2 this year, the deal is set to witness fruition from this year’s end.
The RCEP deals with goods, services, trade and investment, technical and economic cooperation, ecommerce and intellectual property rights.
The participating countries, including Bangladesh’s competitors in apparel trade such as India, China,
Vietnam, Indonesia, Myanmar and Cambodia, have been gearing up local industries involving textile,
yarn and garment to reap the RCEP’s benefits.
While they will be able to do business among the RCEP members at zero-tariff, Bangladesh will still be
counting duty on export.
“Firstly we will face disadvantages as our competitors will enjoy duty benefits on export of yarn, fabrics
and garment items among the RCEP participants,” said A Matin Chowdhury, managing director of
Malek Spinning, a leading spinner and garment exporter.
“If the deal goes through, Bangladesh will be pushed to become solely a garment stitching nation as
the local yarn and fabrics manufacturers will lose their competitiveness,” Chowdhury told The Daily
Star last week.
“Our current trade privilege would face further challenges if the RCEP is implemented,” Ahsan H
Mansur, executive director of Policy Research Institute, said over the phone.
“We have to compete in the open world. We need to enter the RCEP even if it means reforming some
of our old trading policies as it is a broad organisation. We may have the chance to enter the club by
fulfilling some conditions,” he said.
“It is a club. Any club has some conditions for membership. We are a highly protectionist country in
terms of ease of doing business. Any club notices whether prospective members can fulfill conditions
for inclusion,” said the researcher.
In contrast, Bangladesh’s policymakers appear to be still in the process of grasping the idea for such a
move.
“We have not taken any measures yet to be a member of the RCEP,” said Md Shafiqul Islam, additional
secretary (free trade agreement) to the commerce ministry.
“We may launch a study soon to assess the impacts of the RCEP on Bangladesh’s global and domestic
trade. If it is possible, Bangladesh may join the RCEP in the future,” he said.
In 2017, prospective RCEP member states accounted for a population of 3.4 billion people or 45
percent of the world’s population and about 40 percent of world trade.
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The total gross domestic product (GDP) amounted to $49.5 trillion, more than half of it made up of
that of China and India, surpassing the combined GDP of Trans-Pacific Partnership (TPP) members in
2007.
On January 23, 2017, United States President Donald Trump signed a memorandum that stated
withdrawal of the country from the TPP, a move which is seen to improve the chances of success for
the RCEP.
According to estimates by the PwC, the GDP of the RCEP member states is likely to amount to nearly
$250 trillion by 2050.
Source: https://www.thedailystar.net/business/news/gloom-looms-over-dhaka-lack-foresight1754854

CASH INCENTIVE INADEQUATE
The government’s proposal to increase cash incentive by one percentage point for exporters is
insufficient to jumpstart shipments from many sectors, said leaders of different trade bodies.
“It is absolutely inadequate considering the current situation of the garment sector,” said Rubana Huq,
president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), yesterday.
At present, garment shipments to new markets -- which are destinations other than the US, the EU
and Canada -- and the use of local yarn yield 4 percent cash incentives.
The sector, the country’s main export earner, demanded 5 percent cash incentive on export receipts
for all for at least the next five years due to the rising costs amid implementation of a new salary
structure in the industry.
“The garment sector, especially the small and medium factories, needs a boost from the government
as we are passing through a bad time,” Huq said.
Echoing with the views of Huq, Monsoor Ahmed, secretary to Bangladesh Textile Mills Association
(BTMA), said the cash incentive on export should be at least 7 percent for the benefit of the primary
textile sector.
The primary textile sector entrepreneurs enjoy 4 percent cash incentive if the garment exporters
source the yarn and fabrics from them.
“One percent incentive is too little and seven percent is rational for the sector,” Ahmed told The Daily
Star.
The local spinners and weavers have also been passing through bad time due to Western brands’
insistence on sourcing fabrics from a country of their choice.
Similarly, Kazi Belayet Hossain, president of Bangladesh Frozen Foods Exporters Association, said 1
percent cash incentive is too scanty for the revival of the frozen food sector.
Currently, the government gives 10 percent cash subsidy on export of frozen food.
“Our demand is 20 percent cash incentive on export of frozen foods as we are facing competition from
India and Vietnam as those countries can export high-yielding vannamei variety of shrimps,” Hossain
said.
The farmers started cultivation of vannamei variety of shrimps at Cox’s Bazar and Chittagong on a pilot
basis from last year.
“We will start getting benefit from the vannamei shrimp cultivation in the next five years if the pilot
projects succeed,” Hossain also said.
Regardless of the amount, the BGMEA president said the government should ease the process of
releasing the cash incentive money so that exporters can utilise the funds timely.
The government’s subsidy expenditure is likely to soar 22.28 percent year-on-year to about Tk 45,000
crore next fiscal year.
Currently, 26 sectors are provided with cash incentives ranging from 2 percent to 20 percent of their
export proceeds to encourage higher shipments.
Source: https://www.thedailystar.net/business/export/news/cash-incentive-inadequate-1754389
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ENERGY MINISTRY NEEDS TK 80BN SUBSIDY
State Minister for Power, Energy and Mineral Resources Nasrul Hamid speaks at a press conference
on power and energy issues at his office in the capital on Sunday.
The Ministry of Power, Energy and Mineral Resources will require around Tk 80 billion (8,000 crore)
as subsidy in upcoming fiscal year for import of 1000mmcfd LNG (Liquefied Natural Gas) to minimize
the tariff loss despite the proposed tariff adjustment, said state minister for power and energy Nasrul
Hamid.
“We have already invested Tk 14,000 crore to facilitate import of over 600mmcfd of LNG to feed the
national grid,” said the state minister while talking to the press about the issues of power and energy
at his Secretariat Office.
He pointed out that the energy and mineral resources division (EMRD) will also require another Tk
14,000 crore investment for injecting around 1000mmcfd of LNG into the national grid. “So we will
require subsidies despite having adjustment of tariff on natural gas,” said the state minister.
According to the minister, the EMRD will require Tk 5000-6000 crore to minimize the loss on imported
LNG in current fiscal year. “The government plans to provide Tk 8,500 crore subsidy on LNG price in
the coming fiscal year,” he added.
The government plans to install two separate LNG and LPG terminals at Matarbari power hub with the
aim to reduce the tariff on natural gas.
He said the government is expected to implement the terminals in next 4-5 years with the support of
Japanese government. Nasrul, however, said the government has also a plan to implement a coal
terminal with Japanese private sector investment at Matarbari. The coal terminal to be build within
3-4 years will facilitate the mega coal fired power plants at Moheskhali and Matarbari, he informed.
The government has targeted to generate 60,000MW of electricity by 2040. “We have targeted to add
2500MW of electricity in the current year,” the ministers said adding that the power outage have
come down significantly during the current Eid festival.
The minister hopes further improvement of power supply situation within three years after
implementation of Chinese funded two distribution projects. He, however, expressed his
disappointment over delay of two power distribution projects by over two years.
Source: https://www.daily-sun.com/printversion/details/398178/2019/06/10/Energy-ministry-needsTk-80bn-subsidy-

LEATHER SECTOR EXPORT TAKES A HEAT AS ‘TANNERIES RELOCATED TO SAVAR’
The export of leather products is showing a downward trend as many tanners could not yet turn their
business around after the relocation of tanneries from the capital's Hazaribagh area to a leather
industrial estate in Savar.
The export volume declined by 9.08 percent in the first nine months of the current fiscal year
compared to that of the same period in the previous fiscal year, reports UNB.
The export amount of leather sector -- leather, leather products and leather footwear -- is US$ 771.69
million during the July-March period of 2018-19 fiscal year, which was US$ 848.79 million during the
same period of 2017-18 fiscal year, according to statistics provided by the Bangladesh Export
Promotion Bureau (EPB).
According to insiders, the leather sector actually started witnessing a negative export growth from the
2017-18 fiscal year after the relocation of tanneries to Savar industrial estate.
The leather sector's export volume came down to US$ 1085.51 million in 2017-18 from US$ 1234.00
million in 2016-17, as per the EPB's statistics.
The leather sector marked a 6.29 percent export growth in the 2016-17 as the sector's export earnings
was US$ 1160.95 million in 2015-16 fiscal year.
The government in April, 2017 stopped the rawhide supply completely to Hazaribagh area forcing over
200 tanneries to shift to Savar Leather Industrial Estate.
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Despite the negative export growth in leather and leather products, the leather footwear continues
its uptrend in export.
Bangladesh exported leather footwear worth of US$ 458.76 million in the first nine months of the
current fiscal year (July-March 2018-19), which is 7.86 percent higher than US$ 425.76 million during
the same period of 2017-18 fiscal year.
The export amount of leather footwear was US$ 565.81 million in the 2017-18 fiscal year and it was
US$ 536.96 million in the 2016-17 fiscal year and US$ 494.83 million in the 2015-16 fiscal.
Source: https://www.daily-sun.com/printversion/details/398180/2019/06/10/Leather-sector-exporttakes-a-heat-as-%E2%80%98tanneries-relocated-to-Savar%E2%80%99

ALL GAS METRES TO BE TURNED INTO PREPAID: NASRUL
State minister for power, energy and mineral resources Nasrul Hamid speaks at a briefing at the
ministry in Dhaka on Sunday.
State minister for power, energy and mineral resources Nasrul Hamid on Sunday said that all the gas
metres would be converted into pre-paid metres.
We are taking a project to remove old gas pipelines from all areas along with the Dhaka city and set
up new lines and install prepaid metres,’ he told journalists at a briefing at his ministry in the capital.
The state minister said the government was taking measures to provide 100 per cent pre-paid gas
metres to all residential areas, adding, ‘We are discouraging use of gas at residential areas. Two lakh
prepaid metres got connection and we have applied to JAICA for further cooperation.’
He said the government was awaiting coordination to adjust gas price, because gas price should be
adjusted, adding, ‘We have submitted proposal for gas price adjustment to Bangladesh Energy
Regulatory Commission. Now it depends on BERC, whether they will adjust the price or not, we are
waiting since last year.’
Nasrul said, ‘We have started importing LNG from August last year. The imported gas price is much
higher than our own gas. The government gives a large amount of subsidy on its own gas annually.
Our government is giving Tk 6,000 crore subsidy annually and it is done to support our industries.’
‘The electricity situation during the Eid was better than previous year. We have generated 12,800 MW.
But inclement weather created somewhat problems for power supply and problems were identified.
Our efforts will to remove those problems this year for uninterrupted power supply,’ he said.
Replying to a query Nasrul said, ‘We are moving according to the target. Our target is 2021 then 2030.
We have chalked out our plan for 2041 in power and energy sector.’
‘The prime minister’s visit to Japan was fruitful. Japan is our very close friends who are ready to fulfil
our target by providing financial assistance to Matarbari energy hub,’ he said.
He said in future the government would install land-based LNG and LPG terminals and after this the
cost of gas would be affordable for the consumer, adding, ‘Japan has assured us to give more USD two
billion for Matarbari extension project.’
Source: http://www.newagebd.net/article/74779/all-gas-metres-to-be-turned-into-prepaid-nasrul

SEVEN VAT SLABS REGIME TO GO, 15% RATE FOR IMPORTED, LUXURY ITEMS
The new rates will be 15%, 10%, 7.5%, 5% and 2% while the current rates are 2%, 3%, 4.5%, 5%, 7%,
10% and 15%
The current seven rates of value added tax (VAT) will no longer exist from the next fiscal year, as the
government is likely to introduce five slabs of VAT, with the new VAT law taking effect in the upcoming
budget.
The new rates will be 15%, 10%, 7.5%, 5% and 2% while the current rates are 2%, 3%, 4.5%, 5%, 7%,
10% and 15%. The highest 15% is likely to be applicable to imported and luxury items.
The implementation of the ‘Value Added Tax and Supplementary Duty Act 2012’ was interrupted
several times earlier.
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For the last time in 2017, the government was forced to suspend the act for two years amid protests
from business community who demanded multiple VAT rates, instead of single rate mentioned in the
act.
NBR officials, seeking anonymity, said that the multiple rates were going to be introduced to minimize
pressure on small and medium businesses.
NRB Chairman Md Mosharraf Hossain in several pre-budget talks have said that they will keep mainly
15% VAT for majority products but to protect small businesses and keep the consumers relaxed, three
to four more slabs will be introduced.
“We must introduce the law initially in upcoming fiscal. We will not go hard. If it demands any change,
it will be done in phases,” said Mosharraf in a talk.
He claimed that the business community came to a settlement with the government over the new
VAT law issue and to ensure implementation of the law, the NBR, finance minister, and business bodies
met several times.
NBR officials have said that 15% VAT will be applicable to imported and luxury products, while 10%
VAT to the local products, 7.5% to wholesales and 5% to retail sales.
The tariff value and truncated value-based rates will be no longer in place in the next fiscal year that
may result in price hike in a number of goods and services.
It has been learnt that the upcoming budget is likely to introduce two percent VAT on these products
and services.
The VAT-free annual turnover limit is set to be raised to Tk50 lakh from existing Tk36 lakh. The ceiling
of turnover tax is expected to be increased to Tk3 crore from Tk80 lakh.
The rate of turnover tax would be increased to four percent from three percent.
Mosharraf informed that tax rebate (returning tax money, if needed) would be applicable only for
those who would pay VAT at 15% rate.
Those paying at lower rates would not enjoy the facilities, he clarified.
Former NBR Chairman Muhammad Abdul Mazid told Dhaka Tribune that both the multiple rates and
the single rate had their advantages and disadvantages.
“But there some scope for misusing the multiple rate facilities. For instance, traders, who are
supposed to pay 10%, can evade VAT by paying only 7%,” he said, adding that uniform 15% rate, in
contrast, could ensure proper VAT.
If the government kept multiple rates again, it would be a challenge for NBR in administrating and
collecting VAT properly, he pointed out.
Besides, absence of rebate facilities might cause repetition of tax, which would ultimate hit
consumers, he mentioned.
Automation of the NBR and tax collecting system was the solution, suggested Mazid, adding that the
NBR must go for it as early as possible.
Besides, he proposed formation of a committee comprising stakeholders including FBCCI
representatives for addressing challenges over implementation of the new VAT law.
“The committee will sit every month and solve problems,” he said.
Mazid, however, believes that the new VAT rates will not affect the consumers much.
The Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industries (FBCCI) President Sheikh Fazle
Fahim said they demanded multiple rates as the 90% of the country’s businesses were micro, small
and medium enterprises (MSMEs).
It would help the small businesses by minimizing pressure of taxes, he added.
“But we need rebates facilities for all,” Fahim stated.
He, however, said that finance minister and NBR chairman assured them that implementation of the
new VAT law would not increase costs for consumers.
Besides, it would not negatively impact ease of doing business, he said, citing the finance minister.
In materializing the law, finance minister and FBCCI together should address the challenges, he
suggested.
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FBCCI requested its associated bodies to form a working group to assist it by giving fact-based
feedbacks if the multiple rates and tariff elimination affected them.
“Considering the feedbacks, we will talk to the ministry concerned to mitigate any unintended
challenge,” Fahim said.
Source: https://www.dhakatribune.com/business/regulations/2019/06/09/seven-vat-slabs-regimeto-go-15-rate-for-imported-luxury-items

BUDGET FOR 2019-20: AMBITIOUS REVENUE, UNREALISTIC BORROWING TARGETS
The government set NBR's revenue target at around 40% higher than the earnings of the outgoing
fiscal year FY2017-18
The government is set to announce an ambitious revenue income, and unrealistic borrowing targets
in the budget for the upcoming fiscal year (FY2019-20), to be unveiled on Thursday.
Revenue target for the National Board of Revenue (NBR) for FY2019-20 has been set at Tk3,25,600
crore, non-NBR revenue at Tk14,500 crore, and non-tax revenue income target at Tk37,710 crore,
according to the draft budget document seen by Dhaka Tribune.
The target for NBR, which typically earns around 75% of total revenue income of the government, is
16.02% more than the revised target of Tk2,80,630 crore.
NBR registered only a 7.1% revenue growth during the July–March period of current fiscal year
(FY2018-19), falling Tk50,425 crore short of its original target for the nine months.
Senior NBR officials believe the 16.02% growth target will ultimately change to above 20%, as they are
certain that the revised revenue target for FY2019-20 will be impossible to achieve.
“Higher revenue target means more tax on people, and tough collection drive from taxmen,” a senior
NBR official told Dhaka Tribune.
He said it is always not feasible to impose higher tax on businessmen and ordinary people.
"Additionally, logistics and manpower of the NBR to help augment revenue income cannot be
increased overnight," he added.
The government set NBR's revenue target at around 40% higher than the earnings of the outgoing
fiscal year FY2017-18.
On the borrowing front, the upcoming budget has set a target of borrowing only Tk26,500 crore from
savings tools, and Tk54,800 crore from banks.
Furthermore, borrowing target from foreign sources for deficit financing has been set at Tk60,580
crore, which was Tk60,585 crore in FY2018-19.
According to the draft budget document, total budget deficit for the upcoming fiscal year is Tk1,45,380
crore—5% of the gross domestic product (GDP) of next year.
In the first nine months of FY2018-19, the government borrowed Tk68,258 crore from savings
instruments, against the yearly target of Tk26,197 crore.
It is widely perceived that the sale of savings tools will reach somewhere around Tk1 lakh as of June,
the last month of the current fiscal year.
The budget deficit for FY2018-19 is Tk1,21,242 crore.
Budget outlay for FY2019-20 has been set at Tk5,23,191 crore, excluding allocation for autonomous
organizations.
Sources at the Economic Relations Division under the Ministry of Finance said, they would face nearly
Tk15,000 crore shortfall from the budgetary target in getting foreign aid this fiscal year.
On the other hand, finance ministry officials said the bank borrowing target of Tk42,029 crore for the
current fiscal year would be overshot by as low as Tk10,000 crore.
Source: https://www.dhakatribune.com/business/2019/06/10/budget-for-2019-20-ambitiousrevenue-unrealistic-borrowing-targets
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NBR TO CUT TAX ON GOLD BROUGHT UNDER BAGGAGE RULES
A file photo shows a man holding a gold ornament at a jewellery shop in Dhaka. National Board of
Revenue may reduce the tax on bringing gold and gold ornaments by international passengers under
baggage rules to facilitate availability of the precious metal in legal way in the country.
National Board of Revenue may reduce the tax on bringing gold and gold ornaments by international
passengers under baggage rules to facilitate availability of the precious metal in legal way in the
country.
NBR may allow an international passenger to bring gold and gold ornaments up to 234 gram or 20
bhari by paying Tk 1,000 per bhari (11.664 gram) along with 100 gram gold and gold ornaments
without paying any taxes.
Currently, an international passenger pays Tk 3,000 per bhari for bringing gold and gold ornaments up
to 234 gram along with 100 gram without paying any taxes.
Officials said that the move would increase the supply of the precious metal in legal way in the country
as currently the sector was highly dependent on illegal supply including smuggling.
They said that NBR was also going to arrange gold fair across the country to encourage jewellers,
traders and dealers to legalise their undeclared stocks of gold, gold ornaments, diamonds and silver.
The gold fair would be held at eight divisional cities where traders would make the declaration and
make their stocks legalise by paying taxes at the prescribed rates.
The fair would be held at Dhaka, Chattogram, Khulna, Rajshahi, Rangpur, Mymenshingh, Sylhet, and
Barishal so that jewellers from across the country could easily take the opportunity.
The fair in Dhaka and Chattogram would be three-day long while in other cities it will be two-day long,
they said.
Income tax wing of NBR on May 23 issued a gazette notification giving a time frame up to June 30,
2019 for taking the opportunity.
Undeclared gold, diamond and silver would become illegal after June 30, officials said.
Traders, including jewellers and dealers, will be able to legalise their undeclared precious metals by
paying Tk 1,000 for a bhari (11.664 gram) gold and gold ornaments, Tk 6,000 per carat cut and polished
diamond and Tk 50 per bhari of silver.
Income tax authorities would not ask any question on the acquired prices and the time of acquiring of
the gold, gold ornaments, diamonds and silvers to be made legalised under the notification.
Income tax zone Dhaka-1 and income tax zone Chattogram-1 would arrange the fair on June 23-25 in
respective cities while income tax zones Khulna, Rajshahi, Rangpur, Mymenshingh, Sylhet and Barishal
would arrange the fair on June 24-25 in those cities.
Tax officials would help the jewellers to make the declaration and payment of tax.
Members of Bangladesh Jewellers Association, authorised dealer banks, firms and companies licensed
by the Bangladesh Bank and other goldsmith would be allowed to participate in the fairs.
NBR was expecting to receive at least Tk 400 crore from the move of legalising illegal gold and other
precious metals.
NBR offered the scope of legalising undeclared gold, diamond and silver to bring discipline in the sector
as most portion of precious metals were not declared in the tax returns due to the informal way of
acquiring of the items, tax officials said.
Most of the jewellers have acquired the precious metals either from smuggled market or general users
without formal documents including sales invoice and tax payment, they said,
So, they could not show gold and other valuable metals in tax returns, they added.
Source: http://www.newagebd.net/article/74794/nbr-to-cut-tax-on-gold-brought-under-baggagerules
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PRAN COMMENCES MANGO COLLECTION
Pran sets target to procure 60,000 metric tons of mangoes for the season
Pran, one of the biggest agro-processors in the country, has started mango collection and pulping
activities like previous years to manufacture mango drink, juice, mango bar and other food items.
This year, Pran is collecting and pulping the mango in its plants of Pran Agro Ltd factory in Natore and
Barind (Varendra) Industrial Park in Rajshahi, according to a press release.
Pran sets target to procure 60,000 metric tons of mangoes for the season.
Sarowar Hossain, deputy general manager of Barind Industrial Park said, “We are collecting mangoes
in our factory from Rajshahi, Chapai Nawabganj and its nearest region. In first phase, we are
purchasing guti mango from May 28 and it will continue till first week of July. After this, we will collect
Ashwani varieties until the supply of mango. Our Natore factory is also collecting mango from different
parts of the country.”
He also added that Pulp is being produced in the plant following aseptic technology. The advantages
of this technology are to preserve the pulps for two years maintaining its taste and freshness without
freezing.
"In our plant, washing and peeling the mango, waste management, packaging of pulp and related all
steps have been conducted without touch of hand. This factory is completely environment-friendly as
we produce organic fertilizer and energy from wastage of mango. The plant has the capacity to crash
400 ton of mangoes every day," Sarowar added.
Kamruzzaman Kamal, marketing director of PRAN-RFL Group, said, “Pran has started collecting a large
amount of mango from the farmers of Rajshahi, Natore Chapai Nawabganj, Naogaon, Dinajpur,
Meherpur and Satkhira. After collecting the mango, we send it to our Natore and Rajshahi
factories. From the pulp, various kinds of mango juice and drinks and mango bar are being produced
in the factories.”
“We set up the factory installing latest technology so that customers can drink fresh mango juice. For
the reason, we have set up factory in the area which is famous for mango production. Apart from this,
we hope, customers will get more standard food items as we have modernized the factory,” he added.
Source: https://www.dhakatribune.com/business/2019/06/10/pran-commences-mango-collection

NBR FINALISES IPR ENFORCEMENT RULES BRINING EXPORT ITEMS UNDER ITS PURVIEW
A file photo shows visitors looking at jute products at a stall at a jute goods fair in Dhaka. National
Board of Revenue has finalised the draft Intellectual Property Rights Enforcement Rules-2019
inducting export goods under its purview following recommendations of stakeholders.
National Board of Revenue has finalised the draft Intellectual Property Rights Enforcement Rules-2019
inducting export goods under its purview following recommendations of stakeholders.
Under the rules framed to prevent import and export of counterfeit goods, customs officials will be
able to confiscate products or halt release of imported and export goods for violation of intellectual
property rights.
IPR wing of NBR in November initially drafted the rules bringing only imported goods under its
purview, officials said.
They said that NBR had now brought export products also under the purview of the rules to prevent
export of counterfeit goods and comply with international principles.
The rules may come into force from next July as IPR wing has forwarded it to customs policy wing for
taking necessary steps including issuance of gazette notification after vetting, they added.
According to the draft, customs authorities would be able to prohibit import and export of products
having IPR issues including copyright, trademark, patent and design and geographical indication
without permission of IPR holders.
The authorities would also be able to confiscate and destroy, if necessary, such goods.
IP rights holders would be able to notify a customs commissioner about import and export of goods,
and risk of import and export of goods violating the IPR issues. They would have to submit documents
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as proof of their IP rights on imported or exported goods. The validity of such notice would be one
year and the customs commissioner would settle the notice within 30 days of receipt.
After scrutiny of application of IP rights holder, commissioner of customs would prohibit import and
export of those goods, the draft rules said.
Products imported violating IPR would not be sent back to exporting countries.
Customs would also stop releasing of imported and exported products if customs officials become
convinced by themselves or following application of IP rights holders that the goods are imported or
attempted to export violating IPR.
Customs authorities would inform importer about the decision of not releasing the goods and would
ask rights holder to provide proof in favour of IPR giving 10 days.
Customs houses would release the goods if the rights holder fails to provide proofs within the given
time, according to the draft rules.
Importers and exporters would have to bear the cost of seizure or demolition of goods imported or
Placed to export violating IPRs.
Once the rules are finalised and come into force, IPR-related products could not be imported without
permission of rights holders, a senior NBR official said.
Currently, anyone can import product from any country, he said.
He said that that although Bangladesh as a least developed country enjoys waiver from
implementation of IRP provisions, enforcement of the rules would improve trade relations with its
global trade partners.
Many countries including USA raise the issues during trade negotiations, he said.
Customs Act-1969 has also a provision to prohibit the import of counterfeit goods and products having
IPR issues without written consent of the owners of IPR of those products, he added.
Source: http://www.newagebd.net/article/74796/nbr-finalises-ipr-enforcement-rules-brining-exportitems-under-its-purview

বড় বাজারে েপ্তানি বাড়রে
যু ক্তরাষ্ট্রের মষ্ট্র া বড় বাজাষ্ট্রর ত রর প াশাক রপ্তারিষ্ট্র
পবশ ভাষ্ট্র াভাষ্ট্রবই ঘু ষ্ট্রর দাাঁরড়ষ্ট্রেষ্ট্রে বাাং াষ্ট্রদশ। গ
বের এ বাজারটিষ্ট্র প াশাক রপ্তারিষ্ট্র ৬ দশরমক ৬৫
শ াাংশ প্রবৃ রি হষ্ট্র ও চ র বেষ্ট্ররর প্রথম চার মাষ্ট্রে
(জািু োরর-এরপ্র ) পেটি পবষ্ট্রড় ১৩ দশরমক ৯১
শ াাংষ্ট্রশ দাাঁরড়ষ্ট্রেষ্ট্রে। এ চার মাষ্ট্রে রপ্তারি হষ্ট্রেষ্ট্রে ৪২৩
পকাটি ড াষ্ট্ররর প াশাক।
চ র বেষ্ট্ররর প্রথম চার মাষ্ট্রে যু ক্তরাে রবরভন্ন পদশ
পথষ্ট্রক ২ হাজার ২৯ পকাটি ড াষ্ট্ররর প াশাক আমদারি
কষ্ট্ররষ্ট্রে, যা গ বেষ্ট্ররর একই েমষ্ট্রের পচষ্ট্রে ৬ শ াাংশ
পবরশ। পপ্ররেষ্ট্রডন্ট পডািাল্ড ট্রাষ্ট্রের পদষ্ট্রশ প াশাষ্ট্রকর
ব্যবো বৃ রির েু ফ বড় ররেষ্ট্রর াষ্ট্রে রভষ্ট্রে িাম,
বাাং াষ্ট্রদশ ও ভার । পদশ র িটির প াশাক রপ্তারি
পবষ্ট্রড়ষ্ট্রে যথাক্রষ্ট্রম ১২ দশরমক ৮৮, ১৩ দশরমক ৯১ ও
১০ দশরমক ৭৬ শ াাংশ। ষ্ট্রব পদশটিষ্ট্র শীর্ষ প াশাক
রপ্তারিকারক চীষ্ট্রির রপ্তারি পবষ্ট্রড়ষ্ট্রে মাত্র দশরমক ৩
শ াাংশ।
২০১৩ োষ্ট্র রািা প্লাজা ধষ্ট্রের র যু ক্তরাষ্ট্রের বাজাষ্ট্রর বাাং াষ্ট্রদষ্ট্রশর প াশাক রপ্তারিষ্ট্র ধে িাষ্ট্রম। পে বেষ্ট্ররর ১০ দশরমক ৬৮ শ াাংশ প্রবৃ রি বের
ঘু রষ্ট্র ই কষ্ট্রম পিষ্ট্রম আষ্ট্রে ২ দশরমক ২৯ শ াাংষ্ট্রশ। ২০১৫ োষ্ট্র প ৌষ্ট্রি ১২ শ াাংশ প্রবৃ রি হে। ষ্ট্ররর দুই বের আবার রপ্তারি কষ্ট্রম যাে। গ বেষ্ট্ররর
শুরুর রদষ্ট্রক রপ্তারি ইর বাচক ধারাে পফষ্ট্রর। বেষ্ট্ররর পশর্ রদষ্ট্রক যু ক্তরাে ও চীষ্ট্রির বারিজযযু ি শুরু হষ্ট্র দৃশ্য ট দ্রু ররব ষ ি হষ্ট্র থাষ্ট্রক। অর ররক্ত
শুষ্ট্রের হা পথষ্ট্রক পরহাই প ষ্ট্র যু ক্তরাষ্ট্রের ব্র্যান্ড ও পক্র া প্রর ষ্ঠাষ্ট্রির অষ্ট্রিষ্ট্রকই াষ্ট্রদর ক্রোষ্ট্রদশ চীি পথষ্ট্রক েররষ্ট্রে বাাং াষ্ট্রদশেহ অন্য পদষ্ট্রশ রিষ্ট্রে
আেষ্ট্র শুরু কষ্ট্রর। চ র বের পেটি আরও বাড়ষ্ট্র
থাষ্ট্রক।
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এই বাজাষ্ট্রর প াশাক রপ্তারি বৃ রির ব্যা ক েম্ভাবিার কথা পবশ রকেু রদি ধষ্ট্রর ব ষ্ট্রেি ত রর প াশাকরশল্প মার কষ্ট্রদর োংগঠি রবরজএমইএর পি ারা। ঈষ্ট্রদর
আষ্ট্রগ োংবাদ েষ্ট্রে ি কষ্ট্রর আগামী অথষবেষ্ট্ররর বাষ্ট্রজষ্ট্রট যু ক্তরাে, ইউষ্ট্ররা ীে ইউরিেিেহ েব বাজাষ্ট্রর প াশাক রপ্তারিষ্ট্র ৫ শ াাংশ হাষ্ট্রর িগদ েহাে া
দারব কষ্ট্রর াাঁরা বষ্ট্র ষ্ট্রেি, াাঁচ বেষ্ট্ররর জন্য েু রবধাটি রদষ্ট্র প াশাক খা আবার ঘু ষ্ট্রর দাাঁড়াষ্ট্রব।
জািষ্ট্র চাইষ্ট্র বাাং াষ্ট্রদশ এক্সষ্ট্র াটষােষ অযাষ্ট্রোরেষ্ট্রেশষ্ট্রির েহেভা র পমাহােদ হাষ্ট্র ম গ কা প্রথম আষ্ট্র াষ্ট্রক বষ্ট্র ি, যু ক্তরাে পথষ্ট্রক প্রচুর ক্রোষ্ট্রদশ
আেষ্ট্রে। ষ্ট্রব আমরা পকব কম দাষ্ট্রমর প াশাষ্ট্রকর ক্রোষ্ট্রদশই ারে। রকন্তু পবরশ দাষ্ট্রমর প াশাষ্ট্রকর ক্রোষ্ট্রদশ অন্য পদষ্ট্রশ চষ্ট্র যাষ্ট্রে। িগদ েহাে া
রদষ্ট্র পেেব ক্রোষ্ট্রদশ াওোর েু ষ্ট্রযাগ ত রর হষ্ট্রব। াষ্ট্র রপ্তারি আে অষ্ট্রিক বৃ রি াষ্ট্রব।
যু ক্তরাষ্ট্রে গ বের প াশাক রপ্তারিষ্ট্র ৬ দশরমক ৬৫ শ াাংশ প্রবৃ রি হষ্ট্র ও চ র বেষ্ট্ররর প্রথম চার মাষ্ট্রে া পবষ্ট্রড় হষ্ট্রেষ্ট্রে ১৩ দশরমক ৯১ শ াাংশ।
ইউএে রড াটষষ্ট্রমন্ট অব কমাষ্ট্রেষর আও াধীি অরফে অব পটক্সটাই অযান্ড অযা াষ্ট্রর (অষ্ট্রটক্সা) েম্প্রর রবরভন্ন পদশ পথষ্ট্রক যু ক্তরাষ্ট্রের বাজাষ্ট্রর প াশাক
আমদারির হা িাগাদ রচত্র ু ষ্ট্র ধষ্ট্ররষ্ট্রে। াষ্ট্রদর থ্যািু যােী, যু ক্তরাষ্ট্রে চ র বেষ্ট্ররর প্রথম চার মাষ্ট্রে ৭২ পকাটি বগষরমটাষ্ট্ররর েম ররমাি কা ষ্ট্রড়র ত রর
প াশাক রপ্তারি কষ্ট্ররষ্ট্রে বাাং াষ্ট্রদশ। এ পেষ্ট্রত্র প্রবৃ রি হষ্ট্রেষ্ট্রে ৮ দশরমক ৪৫ শ াাংশ। ষ্ট্রব অষ্ট্রথষর রহোষ্ট্রব প্রবৃ রি ১৩ দশরমক ৯১ শ াাংশ। যু ক্তরাষ্ট্রে
প াশাক রপ্তারি বৃ রি াওোে বাাং াষ্ট্রদষ্ট্রশর বাজার রহস্যা পবষ্ট্রড়ষ্ট্রে। ২০১৮ োষ্ট্র বাজার রহস্যা রে ৬ দশরমক ৫২ শ াাংশ। চ র বের চার মাে পশষ্ট্রর্
পেটি পবষ্ট্রড় ৬ দশরমক ৬১ শ াাংশ হষ্ট্রেষ্ট্রে।
যু ক্তরাষ্ট্রের বাজাষ্ট্রর েষ্ট্রবষাচ্চ প াশাক রপ্তারি কষ্ট্রর চীি। গ বের পদশটি ২ হাজার ৭৩৭ পকাটি ড াষ্ট্ররর প াশাক রপ্তারি কষ্ট্রর। খি প্রবৃ রি হে ১ দশরমক
৩৪ শ াাংশ। চ র বেষ্ট্ররর জািু োরর পথষ্ট্রক এরপ্র যষন্ত চার মাষ্ট্রে ৭২৪ পকাটি ড াষ্ট্ররর প াশাক রপ্তারি কষ্ট্রর চীি, যা গ বেষ্ট্ররর একই েমষ্ট্রের পচষ্ট্রে
দশরমক শূ ন্য ৩ শ াাংশ পবরশ। রি ীে শীর্ষ রপ্তারিকারক পদশ রভষ্ট্রে িাম গ বের ১ হাজার ২২১ পকাটি ড াষ্ট্ররর প াশাক রপ্তারি কষ্ট্ররষ্ট্রে। প্রবৃ রি রে ৫
দশরমক ৭৮ শ াাংশ। আর চ র বেষ্ট্ররর প্রথম চার মাষ্ট্রে ৪২৩ পকাটি ড াষ্ট্ররর রপ্তারির রব রীষ্ট্র াষ্ট্রদর প্রবৃ রি ১২ দশরমক ৮৮ শ াাংশ।
রভষ্ট্রে িাষ্ট্রমর র যু ক্তরাষ্ট্রের বাজাষ্ট্রর রপ্তারিষ্ট্র ৃ ীে অবস্থাষ্ট্রি বাাং াষ্ট্রদশ। চ ু থষ অবস্থাষ্ট্রি থাকা ইষ্ট্রদাষ্ট্রিরশোর প্রবৃ রি ১ দশরমক ৮৬ শ াাংশ। রপ্তারি
আষ্ট্রের ররমাি ১৫৭ পকাটি ড ার। বাজারটিষ্ট্র ভার ও পমরক্সষ্ট্রকা যথাক্রষ্ট্রম ঞ্চম ও র্ষ্ঠ েষ্ট্রবাষ চ্চ রপ্তারি কষ্ট্রর। চ র বেষ্ট্ররর প্রথম চার মাষ্ট্রে ভার
১৫৬ পকাটি ড াষ্ট্ররর প াশাক রপ্তারি কষ্ট্ররষ্ট্রে, যাষ্ট্র প্রবৃ রি হে ১০ দশরমক ৭৬ শ াাংশ। পমরক্সষ্ট্রকা রপ্তারি কষ্ট্ররষ্ট্রে ১০৪ পকাটি ড াষ্ট্রর প াশাক। ষ্ট্রব
াষ্ট্রদর রপ্তারি কষ্ট্রমষ্ট্রে ৩ দশরমক ৬৪ শ াাংশ।
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নবশ্ব প্রবৃ নি কমাে আশঙ্কা আইএমএফ প্রধারিে
রবশ্ব অথষিীর রস্থর শী হওোর ষ্ট্রথ প্রধাি বাধা হষ্ট্রে পদখা রদষ্ট্রেষ্ট্রে মারকষ ি যু ক্তরাে ও চীষ্ট্রির চ মাি বারিজযযু ি। রবষ্ট্রশ্বর প্রধাি দুই অথষনির ক রাশরক্তর
মষ্ট্রে শুল্ক্ক রিষ্ট্রে টািা ষ্ট্রড়ি আগামী বেষ্ট্ররর রবশ্ব অথষিীর র প্রবৃ রি দশরমক ৫ শ াাংশ করমষ্ট্রে পদষ্ট্রব।
আইএমএষ্ট্রফর ব্যবস্থা িা ররচা ক রক্ররিি াগাষ্ট্রদষ জা াষ্ট্রির ফুকুওকাে পরাববার রজ পটাষ্ট্রেরন্টভুক্ত পদশগুষ্ট্র ার অথষমন্ত্রী ও পকন্দ্রীে ব্যাাংষ্ট্রকর
গভিষরষ্ট্রদর েষ্ট্রে ি পশষ্ট্রর্ এক রববৃ র ষ্ট্র এমি আশঙ্কা প্রকাশ কষ্ট্ররি। র রি বষ্ট্র ি, আগামীষ্ট্র প্রবৃ রি আষ্ট্রগর পচষ্ট্রে শরক্তশা ী অবস্থাষ্ট্রি যাষ্ট্রব বষ্ট্র মষ্ট্রি
করা হষ্ট্রে। ষ্ট্রব এজন্য রকেু চযাষ্ট্র ঞ্জ ও ঝুাঁ রক পমাকাষ্ট্রব া করষ্ট্র হষ্ট্রব। এর অন্য ম হষ্ট্র া যু ক্তরাে ও চীষ্ট্রির মষ্ট্রেকার বারিজযযু ি। রি ীে ঝুাঁ রক হষ্ট্র া,
েু দ হার খু বও কম থাকার মষ্ট্রেও অষ্ট্রিক অগ্রগামী অথষিীর র পদশগুষ্ট্র ার ঋষ্ট্রির মাত্রা বাড়ষ্ট্রে। অন্যরদষ্ট্রক উদীেমাি পদশগুষ্ট্র ার বাজার হঠাৎ কষ্ট্রর বদষ্ট্র
যাওো আরথষক রররস্থর র কারষ্ট্রি ঝুাঁ রকর মষ্ট্রে ষ্ট্রড়ষ্ট্রে বষ্ট্র মষ্ট্রি কষ্ট্রর র রি। এেব শঙ্কা কাটিষ্ট্রে উঠষ্ট্র াগাষ্ট্রদষ েবার আষ্ট্রগ ব ষ মাি বারিজযযু ষ্ট্রির
েমাধাষ্ট্রির ারগদ রদষ্ট্রেষ্ট্রেি।

Source: https://samakal.com/todays-print-edition/tp-industry-trade/article/1906912/

বানিনজিকভারব নবনিে জন্য এলএিনজ আমদানি কো যারব
পবেরকারর খাষ্ট্র র প্রাকৃর ক গ্যাে (এ এিরজ) আমদারি, মজু দ, রর-গ্যারেরফষ্ট্রকশি ও েরবরাষ্ট্রহর ব্যবো করষ্ট্র হষ্ট্র রবদুযৎ, জ্বা ারি অথবা ভারী রশল্প
খাষ্ট্র প্রকল্প রিমষাি বা ররচা িাে কম ষ্ট্রে াাঁচ বেষ্ট্ররর অরভজ্ঞ া থাকষ্ট্র হষ্ট্রব। একই েষ্ট্রে েরকার রিধষারর আরথষক োমষ্ট্রথষযর পযাগ্য াও থাকষ্ট্র হষ্ট্রব
আগ্রহী ব্যবোেীষ্ট্রদর।
েম্প্রর রবদুযৎ, জ্বা ারি ও খরিজেেদ মন্ত্রিা ে 'পবেরকারর খাষ্ট্র এ এিরজ স্থা িা রিমষাি, আমদারি ও েরবরাহ িীর মা া ২০১৯' জারর কষ্ট্ররষ্ট্রে।
িীর মা াে পবেরকারর খাষ্ট্র র উষ্ট্রযাক্তাষ্ট্রদর পযাগ্য া রিধষারি করা হষ্ট্রেষ্ট্রে।
িীর মা া অিু যােী পবেরকারর খাষ্ট্র র উষ্ট্রযাক্তাষ্ট্রদর জ্বা ারি ও খরিজেেদ রবভাষ্ট্রগর অিু মর রিষ্ট্রে আন্তজষার ক মািদণ্ড বজাে পরষ্ট্রখ পজটি, আিষ্ট্র ারডাং
প্লযাটফমষ, পিাষ্ট্ররজ টযাাংক ও রর-গ্যারেরফষ্ট্রকশি প্লান্ট স্থা ি করষ্ট্র হষ্ট্রব। উষ্ট্রযাক্তারা রিজস্ব রবদুযৎষ্ট্রকন্দ্র, রশল্প ও বারিরজযক প্রর ষ্ঠাষ্ট্রি এ এিরজ ব্যবহার
করষ্ট্র ারষ্ট্রবি। বারিরজযকভাষ্ট্রব রবরক্রর জন্যও উষ্ট্রযাক্তারা এ এিরজ আমদারি করষ্ট্র ারষ্ট্রবি। ষ্ট্রব এ পেষ্ট্রত্র েরকাষ্ট্ররর আমদারি িীর আষ্ট্রদশ অিু েরি
করষ্ট্র হষ্ট্রব। াশা ারশ েরকার রিধষারর আমদারি শুল্ক্ক, ভযাট ও অন্যান্য কর ররষ্ট্রশাধ করষ্ট্র হষ্ট্রব। এ এিরজ আমদারি, েরবরাহ ও প্লান্ট স্থা ষ্ট্রি
প্রষ্ট্রযাজয পেষ্ট্রত্র েরকাষ্ট্ররর অন্যান্য মন্ত্রিা ে ও দপ্তষ্ট্ররর প্রষ্ট্রোজিীে াইষ্ট্রেন্স রিষ্ট্র হষ্ট্রব।
প্রাকৃর ক গ্যাষ্ট্রের চারহদা ূ রষ্ট্রি এরই মষ্ট্রে েরকার রজটুরজ ির ষ্ট্র এ এিরজ আমদারি শুরু কষ্ট্ররষ্ট্রে। আমদারি করা এ এিরজ রর-গ্যারেরফষ্ট্রকশষ্ট্রির
মােষ্ট্রম জা ীে রগ্রষ্ট্রড েরবরাষ্ট্রহর উষ্ট্রযাগ পিওো হষ্ট্রেষ্ট্রে।
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িীর মা াে ব া হে, এ এিরজ আমদারির জন্য প্রথষ্ট্রম অবকাঠাষ্ট্রমা স্থা ি করষ্ট্র হষ্ট্রব। এর র জ্বা ারি রবভাষ্ট্রগর অিু ষ্ট্রমাদি রিষ্ট্রে প ষ্ট্রট্রাবাাং ার
অিু ষ্ট্রমারদ পেরেরফষ্ট্রকশি অিু যােী আমদারি করা যাষ্ট্রব। প্রর বেরই আমদারির অিু ষ্ট্রমাদি িবােি করষ্ট্র হষ্ট্রব। এ এিরজ ররবহষ্ট্রিও াগষ্ট্রব েরকাষ্ট্ররর
অিু মর ।
পবেরকারর খাষ্ট্র র ব্যবোেীরা াষ্ট্রদর রর-গ্যারেফাইড এ এিরজ রবরক্রর পেষ্ট্রত্র পক্র ার েষ্ট্রে আষ্ট্র াচিা কষ্ট্রর স্বাধীিভাষ্ট্রব দাম রিধষারি করষ্ট্র ারষ্ট্রবি।
এ এিরজ আমদারির র পবেরকারর খাষ্ট্র র ব্যবোেীরা রিষ্ট্রজর প্রর ষ্ঠাষ্ট্রি ব্যবহার ও গ্রাহকষ্ট্রদর কাষ্ট্রে রবরক্রর র যা থাকষ্ট্রব া প ষ্ট্রট্রাবাাং ার কাষ্ট্রে রবরক্র
করষ্ট্র ারষ্ট্রবি। ষ্ট্রব পকাষ্ট্রিা প্রর ষ্ঠাষ্ট্রির পমাট আমদারির ২৫ ভাষ্ট্রগর পবরশ এ এিরজ রকিষ্ট্রব িা প ষ্ট্রট্রাবাাং া।
এরদষ্ট্রক আষ্ট্ররক প্রজ্ঞা ষ্ট্রি পবেরকারর প ষ্ট্রট্রাষ্ট্রকরমকযা প্লান্ট স্থা ি ও ররচা ি িীর মা া প্রকাশ কষ্ট্ররষ্ট্রে জ্বা ারি ও খরিজেেদ রবভাগ। ওই
িীর মা াে ব া হষ্ট্রেষ্ট্রে, প্লান্ট স্থা ষ্ট্রি রিজস্ব জরম থাকষ্ট্র হষ্ট্রব। ি ু বা কম ষ্ট্রে ২৫ বেষ্ট্ররর র জ পিওোর পররজিাডষ চুরক্ত থাকষ্ট্র হষ্ট্রব। উষ্ট্রযাক্তার
জ্বা ারি খাষ্ট্র অথবা ভারী রশষ্ট্রল্প প্রকল্প বাস্তবােষ্ট্রির বাস্তব অরভজ্ঞ া থাকষ্ট্র হষ্ট্রব। রবষ্ট্রদরশ অরভজ্ঞ প্রর ষ্ঠাষ্ট্রির েষ্ট্রে পযৌথ উষ্ট্রযাষ্ট্রগও বাস্তবােি করষ্ট্র
ারষ্ট্রবি।
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দদশীয় পরেে মাি বাড়ারিাে তানিদ নশল্পমন্ত্রীে
পদশীে ষ্ট্রের গুিগ মাি আন্তজষার ক মাষ্ট্রি উন্নী করার ারগদ রদষ্ট্রে রশল্পমন্ত্রী িূ রু মরজদ মাহমু দ হুমােূি বষ্ট্র ষ্ট্রেি, এষ্ট্রেষ্ট্রত্র অযাষ্ট্রক্ররডষ্ট্রটশি একটি
কাযষকর হার োর রহষ্ট্রেষ্ট্রব ভূরমকা া ি করষ্ট্র াষ্ট্রর।
আজ পরাববার রশল্প মন্ত্রিা ষ্ট্রে ‘রবশ্ব অযাষ্ট্রক্ররডষ্ট্রটশি রদবে ২০১৯ উদযা ি’ উ ষ্ট্রে বাাং াষ্ট্রদশ অযাষ্ট্রক্ররডষ্ট্রটশি পবাডষ (রবএরব) আষ্ট্রোরজ আষ্ট্র াচিাে
েভাে র রি এ কথা জািাি।
রশল্পমন্ত্রী বষ্ট্র ি, ব ষ মাি েরকার ব্যবো ও রশল্পবান্ধব েরকার। ব্যবোেী ও রশল্প উষ্ট্রযাক্তাষ্ট্রদর েু রবধাষ্ট্রথষ েরকার ইষ্ট্র ামষ্ট্রে অষ্ট্রিক উষ্ট্রযাগ বাস্তবােি কষ্ট্ররষ্ট্রে।
এর ফষ্ট্র পদষ্ট্রশ ক্রষ্ট্রমই পবেরকাররখাষ্ট্র র রবকাশ ঘটষ্ট্রে। পবেরকাররখাষ্ট্র র পটকেই রবকাষ্ট্রশ রশল্প মন্ত্রিা ে প্রষ্ট্রোজিীে িীর েহাে া প্রদাি অব্যাহ
পরষ্ট্রখষ্ট্রে। ভরবষ্যষ্ট্র ও এ ধরষ্ট্রির প্রোে অব্যাহ থাকষ্ট্রব।
িূ রু মরজদ মাহমু দ বষ্ট্র ি, রশল্পােষ্ট্রির মােষ্ট্রম উন্ন বাাং াষ্ট্রদশ গড়ষ্ট্র ব ষ মাি েরকার অগ্রারধকাররভরিষ্ট্র কাজ করষ্ট্রে। রশল্পখাষ্ট্র রবষ্ট্রদরশ রবরিষ্ট্রোষ্ট্রগর
াশা ারশ পদশীে রবরিষ্ট্রোগ বৃ রির জন্য প্রকৃ অষ্ট্রথষই ‘ওোি ি োরভষ ে’ রিরি করা হষ্ট্রব। পদশীে উষ্ট্রযাক্তাষ্ট্রদর রবরিষ্ট্রোষ্ট্রগ আকৃষ্ট করষ্ট্র রবষ্ট্রদরশ
রবরিষ্ট্রোগকারীষ্ট্রদর মষ্ট্র া একই েু রবধা পদওো হষ্ট্রব। ত রর প াশাষ্ট্রকর াশা ারশ চামড়া, প্লারিক, হা কা প্রষ্ট্রকৌশ েহ উদীেমাি রশল্পখা গুষ্ট্র াষ্ট্র কর
েু রবধা রদষ্ট্র রশল্প মন্ত্রিা ে ইষ্ট্র ামষ্ট্রে জা ীে রাজস্ব পবাষ্ট্রডষ েু াররশ াঠাষ্ট্রিা হষ্ট্রেষ্ট্রে বষ্ট্র জািাি মন্ত্রী।
র রি বষ্ট্র ি, প্রার ষ্ঠারিক েেম া বৃ রির ফষ্ট্র বাাং াষ্ট্রদশ অযাষ্ট্রক্ররডষ্ট্রটশি পবাডষ (রবএরব) ইষ্ট্র ামষ্ট্রে ৭১টি পদরশ-রবষ্ট্রদরশ ল্যাবষ্ট্ররটরর, েিদ প্রদািকারী
প্রর ষ্ঠাি ও ররদশষি োংস্থাষ্ট্রক অযাষ্ট্রক্ররডষ্ট্রটশি েিদ প্রদাষ্ট্রি েেম হষ্ট্রেষ্ট্রে। এর মষ্ট্রে ৬২টি পদশীে এবাং বহুজার ক পটরিাং ও কযার ষ্ট্রব্র্শি ল্যাবষ্ট্ররটরর,
২টি পমরডকযা ল্যাবষ্ট্ররটরর, ২টি ইন্সষ্ট্র কশি ও ৫টি েিদ প্রদািকারী োংস্থা রষ্ট্রেষ্ট্রে। ব ষ মাি েরকাষ্ট্ররর িীর েহাে ার ফষ্ট্র রবএরবর রররচর পদষ্ট্রশর
গরন্ড প ররষ্ট্রে এরশো অঞ্চ েহ আন্তজষার ক ররমণ্ডষ্ট্র েরড়ষ্ট্রে ষ্ট্রড়ষ্ট্রে।
অিু ষ্ঠাষ্ট্রি রশল্পমন্ত্রী বহুজার ক ও পদশীে কযাটাগররষ্ট্র দু’টি পটরিাং ল্যাবষ্ট্ররটরর এবাং একটি ররদশষি োংস্থার প্রর রিরধর হাষ্ট্র রবএরবর অযাষ্ট্রক্ররডষ্ট্রটশি
েিদ ু ষ্ট্র পদি।
অযাষ্ট্রক্ররডষ্ট্রটশি েিদপ্রাপ্ত প্রর ষ্ঠািগুষ্ট্র া- জামষািরভরিক পটক্সটাই পটরিাং ল্যাবষ্ট্ররটরর পহাষ্ট্রহন্সষ্ট্রটইি ল্যাবষ্ট্ররটররজ বাাং াষ্ট্রদশ র রমষ্ট্রটড, পদষ্ট্রশর
রূ ু র ারমািরবক পমগা প্রকষ্ট্রল্প ব্যবহৃ রিমষাি োমরগ্রর মাি পটরিাং ল্যাবষ্ট্ররটরর ম্যাক্স ইিফ্রাস্ট্রাকচার র রমষ্ট্রটড ও পদশীে ররদশষি প্রর ষ্ঠাি ন্যাশিা
পটরিাং, কযার ষ্ট্রব্র্শি অযান্ড ইন্সষ্ট্র কশি োরভষ ষ্ট্রেে র রমষ্ট্রটড (এিটিরেএ )।
রশল্পেরচব পমা. আবদু হার ষ্ট্রমর েভা র ষ্ট্রে অিু ষ্ঠাষ্ট্রি প্রধাি অর রথ রেষ্ট্র ি রশল্পমন্ত্রী িূ রু মরজদ মাহমু দ হুমােূি। রবষ্ট্রশর্ অর রথ রেষ্ট্র ি ঢাকা পচম্বার
অব কমােষ অযান্ড ইন্ডারস্ট্রর (রডরেরেআই) েভা র ওোমা ােীর।
এষ্ট্র বক্তব্য রাষ্ট্রখি রবএরবর মহা ররচা ক পমা. মষ্ট্রিাোরু ইে াম, রূ ু র ারমািরবক পমগা প্রকষ্ট্রল্প ব্যবহৃ রিমষাি োমরগ্রর মাি পটরিাং ল্যাবষ্ট্ররটরর
ম্যাক্স ইিফ্রাস্ট্রাকচার র রমষ্ট্রটষ্ট্রডর পচোরম্যাি ইরঞ্জরিোর পগা াম পমাহাোদ আ মগীর এবাং জামষািরভরিক পটক্সটাই পটরিাং ল্যাবষ্ট্ররটরর পহাষ্ট্রহন্সষ্ট্রটইি
ল্যাবষ্ট্ররটররজ বাাং াষ্ট্রদশ র রমষ্ট্রটষ্ট্রডর মহাব্যবস্থা ক জরি ইোেরমি কান্তা।
এর আষ্ট্রগ েকাষ্ট্র রবশ্ব অযাষ্ট্রক্ররডষ্ট্রটশি রদবে উ ষ্ট্রে এক বিষাঢয পশাভাযাত্রার আষ্ট্রোজি করা হে। রশল্পেরচষ্ট্রবর পি ৃ ষ্ট্রে পশাভাযাত্রাটি মর রঝষ্ট্র অবরস্থ
রশল্প ভবি চের পথষ্ট্রক শুরু হষ্ট্রে রাজধািীর রবরভন্ন েড়ক প্রদরেি কষ্ট্রর রশল্প মন্ত্রিা ষ্ট্রে এষ্ট্রে পশর্ হে।

Source: http://www.arthosuchak.com/archives/508130/

দুই বেরেে ব্যবধারি গ্যাস খাত দেরক সেকারেে আয় নিগুি
গ াাঁচ বেষ্ট্রর গ্যাষ্ট্রের দাম পবষ্ট্রড়ষ্ট্রে দুবার। ২০১৫ োষ্ট্র র র ২০১৭ োষ্ট্র ও বাড়াষ্ট্রিা হে গ্যাষ্ট্রের দাম। উচ্চমূ ষ্ট্রল্য গ্যাে রবরক্রর ফষ্ট্র দুই বেষ্ট্ররই এ খা
পথষ্ট্রক েরকাষ্ট্ররর আে পবষ্ট্রড় হষ্ট্রেষ্ট্রে রিগুষ্ট্রির পবরশ। ২০১৪-১৫ অথষবেষ্ট্রর প ষ্ট্রট্রাবাাং া ও এর অধীি প্রর ষ্ঠািগুষ্ট্র া েরকাষ্ট্ররর পকার্াগাষ্ট্রর ৬ হাজার ২০৪
পকাটি টাকা জমা রদষ্ট্র ও েবষষ্ট্রশর্ ২০১৭-১৮ অথষবের এর ররমাি দাাঁরড়ষ্ট্রেষ্ট্রে প্রাে োষ্ট্রড় ১৪ হাজার পকাটি টাকা। দুই বেষ্ট্ররর ব্যবধাষ্ট্রি আে রিগুি হওোর
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রও ি ু ি কষ্ট্রর গ্যাষ্ট্রের দাম বাড়াষ্ট্রিার উষ্ট্রযাগ রিষ্ট্রেষ্ট্রে রবদুযৎ, জ্বা ারি ও খরিজ েেদ মন্ত্রিা ে। উচ্চমূ ষ্ট্রল্য র ীকৃ প্রাকৃর ক গ্যাে (এ এিরজ)
আমদারির কারি পদরখষ্ট্রে গ্যাষ্ট্রের মূ ল্যবৃ রির এ প্রস্তুর চ ষ্ট্রে।
প ষ্ট্রট্রাবাাং া েূ ষ্ট্রত্র জািা পগষ্ট্রে, এক দশক ধপরই গ্যাে খা পথষ্ট্রক েরকাষ্ট্ররর আে বাড়ষ্ট্রে ধারাবারহকভাষ্ট্রবই। ২০০৭-০৮ অথষবেষ্ট্রর এ খা পথষ্ট্রক েরকাষ্ট্ররর
আে রে ২ হাজার ৮০২ পকাটি টাকা। ২০০৮-০৯ অথষবেষ্ট্রর এ আে রে ৩ হাজার ২৬৩ পকাটি ও ২০০৯-১০ অথষবেষ্ট্রর ৩ হাজার ৯৬০ পকাটি টাকা।
২০১০-১১ অথষবেষ্ট্রর গ্যাে খা পথষ্ট্রক েরকাষ্ট্ররর রাজস্ব আে রে ৪ হাজার ১৬৮ পকাটি টাকা, ২০১১-১২ অথষবেষ্ট্রর রাজস্ব আষ্ট্রে ৪ হাজার ৫৩৮ পকাটি
৩৩ াখ, ২০১২-১৩ অথষবেষ্ট্রর ৫ হাজার ৫৮৬ পকাটি ৫৮ াখ ও ২০১৩-১৪ অথষবেষ্ট্রর ৫ হাজার ৩৭৭ পকাটি ৯৪ াখ টাকা। এোড়া ২০১৪-১৫ অথষবেষ্ট্রর
আে হে ৬ হাজার ২০৪ পকাটি ২৫ াখ টাকা।
২০১৫ োষ্ট্র গ্যাষ্ট্রের দাম বাড়াষ্ট্রিার ফষ্ট্র আেও পবষ্ট্রড় হে ৭ হাজার ৫২১ পকাটি টাকা। ষ্ট্ররর বের গ্যাে খা পথষ্ট্রক েরকাষ্ট্ররর আে আষ্ট্ররা পবষ্ট্রড় ১৩
হাজার ১৮৯ পকাটি টাকাে দাাঁড়াে। আে বৃ রির এ ধারা গ অথষবেষ্ট্ররও অব্যাহ রে । ২০১৭-১৮ অথষবেষ্ট্রর গ্যাে খা পথষ্ট্রক েরকাষ্ট্ররর আে পবষ্ট্রড় হে ১৪
হাজার ৪৮৪ পকাটি টাকা।
গ্যাে খা পথষ্ট্রক েরকাষ্ট্ররর আে বৃ রির াশা ারশ প ষ্ট্রট্রাবাাং া ও এর অধীি প্রর ষ্ঠািগুষ্ট্র ার মু িাফাও পবষ্ট্রড়ষ্ট্রে। জ্বা ারি রবভাগ েূ ষ্ট্রত্র জািা পগষ্ট্রে, ২০১৬১৭ অথষবেষ্ট্রর প ষ্ট্রট্রাবাাং া মু িাফা কষ্ট্রর ৯২০ পকাটি ৪৬ াখ টাকা। েবষষ্ট্রশর্ ২০১৭-১৮ অথষবেষ্ট্রর োংস্থাটি মু িাফা কষ্ট্ররষ্ট্রে ৯৬৮ পকাটি ৩৫ াখ টাকা।
গ্যাে োংকট পমাকাষ্ট্রব াে এ এিরজ আমদারি করা হষ্ট্রে। পদষ্ট্রশ রবযমাি দাষ্ট্রমর পচষ্ট্রে প্রাে াাঁচ গুি দাষ্ট্রম এই এ এিরজ আমদারি করা হষ্ট্রে। আর এষ্ট্র
েরকাষ্ট্ররর রব ু অাংষ্ট্রকর অথষ ভ ুষ রক রদষ্ট্র হষ্ট্রে। ব ষ মাষ্ট্রি আমদারি করা এ এিরজষ্ট্র বেষ্ট্রর ২৪ হাজার পকাটি টাকা ঘাটর দাাঁড়াষ্ট্রব বষ্ট্র জ্বা ারি রবভাগ
েূ ষ্ট্রত্র জািা পগষ্ট্রে। উচ্চমূ ষ্ট্রল্যর এ এিরজর কারষ্ট্রি আবাষ্ট্ররা গ্যাষ্ট্রের দাম বাড়াষ্ট্রিার প্রস্তুর চ ষ্ট্রে। গ্যাষ্ট্রের দাম বাড়াষ্ট্র রব রি পকাোরিগুষ্ট্র ার আষ্ট্রবদষ্ট্রির
ররষ্ট্রপ্ররেষ্ট্র চ র বেষ্ট্ররর মাষ্ট্রচষ গিশুিারিও কষ্ট্ররষ্ট্রে বাাং াষ্ট্রদশ এিারজষ পরগুষ্ট্র টরর করমশি (রবইআররে)।
গ্যাষ্ট্রের দাম বাড়াষ্ট্রিার যু রক্ত রহষ্ট্রেষ্ট্রব েরকার এ এিরজর দাষ্ট্রমর েষ্ট্রে গ্রাহকষ্ট্রদর েহিীে কষ্ট্রর প া ার াশা ারশ জ্বা ারি খাষ্ট্র র উন্নেিমূ ক কাষ্ট্রজর
ব্যে োংকু াষ্ট্রির কথাও ব ষ্ট্রে। এষ্ট্রেষ্ট্রত্র যু রক্ত হষ্ট্র া ২০১৮ ো পথষ্ট্রক এ এিরজ আমদারি শুরু হষ্ট্র োরবষকভাষ্ট্রব গ্যাষ্ট্রের দাম পবষ্ট্রড় যাষ্ট্রব। াই এ বৃ রির
প্ররক্রো েহিীে করষ্ট্র ধাষ্ট্র ধাষ্ট্র গ্যাষ্ট্রের দাম বাড়াষ্ট্রিা হষ্ট্রে।
রবদুযৎ, জ্বা ারি ও খরিজ েেদ প্রর মন্ত্রী িেরু হারমদ বষ্ট্র ি, এ এিরজ আমদারিষ্ট্র ব্যে হষ্ট্রে ১৪ হাজার পকাটি টাকা। এ ব্যে গ্যাে রবরক্রর অষ্ট্রথষ রিবষাহ
করা েম্ভব হষ্ট্রে িা। এজন্যই গ্যাষ্ট্রের মূ ল্য বাড়াষ্ট্রিা প্রষ্ট্রোজি।
গ্যাে খাষ্ট্র র এ রররস্থর র জন্য প্রস্তুর র অভাবষ্ট্রক দােী করষ্ট্রেি রবষ্ট্রশর্জ্ঞরা। ারা ব ষ্ট্রেি, গ্যাে খাষ্ট্র র উন্নেষ্ট্রির কথা ব া হষ্ট্র ও বাস্তষ্ট্রব গ এক
দশষ্ট্রক এ খাষ্ট্র র উন্নেষ্ট্রি দৃশ্যমাি পকাষ্ট্রিা অগ্রগর পিই। এ েমষ্ট্রের মষ্ট্রে বষ্ট্রো োগষ্ট্রর পকাষ্ট্রিা গ্যােষ্ট্রেত্র অিু েন্ধাি হেরি। স্থ ভাষ্ট্রগ েবষষ্ট্রশর্ গ্যােষ্ট্রেত্র
আরবষ্কার হে ১৯৯৯ োষ্ট্র । আর অফষ্ট্রশাষ্ট্রর গ্যােষ্ট্রেত্র আরবষ্কার হষ্ট্রেষ্ট্রে েবষষ্ট্রশর্ ২০০৪ োষ্ট্র ।
জ্বা ারি রবষ্ট্রশর্জ্ঞ ও বাাং াষ্ট্রদশ প্রষ্ট্রকৌশ রবশ্বরবযা ষ্ট্রের অো ক ড. ম. ারমম এ প্রেষ্ট্রে বরিক বা ষ াষ্ট্রক বষ্ট্র ি, ি ু ি গ্যােষ্ট্রেত্র অিু েন্ধাষ্ট্রির রবর্ষ্ট্রে
েরকার শুরু পথষ্ট্রকই উদােীি া পদরখষ্ট্রেষ্ট্রে। া িা হষ্ট্র আমরা হেষ্ট্র া এষ্ট্রেষ্ট্রত্র রকেু টা স্বরস্তদােক অবস্থাে থাকষ্ট্র ার াম। গ্যাষ্ট্রের মজু দ কষ্ট্রম আেষ্ট্রে।
এ রররস্থর ষ্ট্র তবষ্ট্রদরশক মু দ্রার ও র চা কমাষ্ট্র ও ভরবষ্যষ্ট্র এ এিরজ আমদারির ও র রিভষ র া কাটাষ্ট্র কে া উষ্ট্রিা ষ্ট্রির রদষ্ট্রক পযষ্ট্র হষ্ট্রব। া
িা হষ্ট্র জ্বা ারির অন্য খা গুষ্ট্র ার উন্নেি বাধাগ্রস্ত হষ্ট্রব।
এরদষ্ট্রক গ্যাষ্ট্রের দাম বাড়াষ্ট্রিার প্রস্তুর চ ষ্ট্র ও প ষ্ট্রট্রাবাাং ার অধীি অরধকাাংশ পকাোরিই মু িাফাে আষ্ট্রে। প ষ্ট্রট্রাবাাং ার অধীষ্ট্রি পমাট পকাোরি রষ্ট্রেষ্ট্রে
১৩টি। এর মষ্ট্রে দুটি পকাোরি গ্যাে উৎ াদি, অিু েন্ধাি ও উষ্ট্রিা ি কাযষক্রষ্ট্রম একটি, গ্যাে েঞ্চা ষ্ট্রি একটি, গ্যাে রব রষ্ট্রি েেটি এবাং যািবাহষ্ট্রি জ্বা ারি
রহষ্ট্রেষ্ট্রব গ্যাে ব্যবহাষ্ট্রর একটি পকাোরি রষ্ট্রেষ্ট্রে। এোড়া খরিজ েেদ আহরষ্ট্রি রষ্ট্রেষ্ট্রে আষ্ট্ররা দুটি পকাোরি। গ্যাে উৎ াদি ও রব রি পকাোরির
েবগুষ্ট্র াই াষ্ট্রভ রষ্ট্রেষ্ট্রে।
ষ্ট্রব বাাং াষ্ট্রদশ এিারজষ পরগুষ্ট্র টরর করমশি (রবইআররে) েূ ষ্ট্রত্র জািা যাে, জ্বা ারি খাষ্ট্র ব ষ মাষ্ট্রি পকাষ্ট্রিা গ্যাে রব রিকারী পকাোরিষ্ট্রক ভ ুষ রক পদোর
প্রষ্ট্রোজি হে িা। কারি গ্রাহষ্ট্রকর কাষ্ট্রে রবক্রী গ্যাষ্ট্রের টাকাে পকাোরিগুষ্ট্র া মু িাফা করষ্ট্রে। আইওরের কাে পথষ্ট্রক গ্যাে রকিষ্ট্র পয বাড়র টাকা ব্যে
হে, া েেূ রক শুে ও মূ ল্য োংষ্ট্রযাজি কষ্ট্ররর মােষ্ট্রম গ্রাহষ্ট্রকর কাে পথষ্ট্রক আদাে করা হে।
প ষ্ট্রট্রাবাাং ার বারর্ষক প্রর ষ্ট্রবদি অিু যােী, গ্যাে রবরক্র পথষ্ট্রক প্রাপ্ত াষ্ট্রভর অাংশ োড়াও ২০১৭ োষ্ট্র র জু ি যষন্ত গ্যাে উন্নেি হরবষ্ট্র (রজরডএফ) জমা
হে ৯ হাজার ১৮৫ পকাটি টাকা। ি ু ি গ্যােকূ অিু েন্ধাি, খিি ও গ্যাে খাষ্ট্র র উন্নেি কমষকাষ্ট্রণ্ড ব্যে বহষ্ট্রির ষ্ট্রেয ২০০৯ োষ্ট্র এ হরব গঠি করা
হে, পযখাষ্ট্রি প্রর ঘিরমটার গ্যাে রবরক্রর রব রীষ্ট্র ১ পথষ্ট্রক পদড় টাকা জমা হে।
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নবশ্ব অ্িারিনিরেশি নদবরসে আরলাচিায় বক্তাো: বানিজি সম্প্রসােরি অ্বদাি োরখ অ্িারিনিরেশি
অযাষ্ট্রক্ররডষ্ট্রটশি হষ্ট্র া ে ও পেবার গুিগ মািেিষ্ট্রদর আন্তজষার ক গ্রহিষ্ট্রযাগ্য ার স্বীকৃর । রবশ্বব্যা ী স্বীকৃ এ ির আমদারি-রফ ারি বারিজয
গর শী করার াশা ারশ আন্তজষার ক বারিজয েম্প্রোরষ্ট্রি ইর বাচক অবদাি রাষ্ট্রখ। গ কা রবশ্ব অযাষ্ট্রক্ররডষ্ট্রটশি রদবে-২০১৯ উ ষ্ট্রে আষ্ট্রোরজ
আষ্ট্র াচিা েভাে এ ম প্রকাশ কষ্ট্ররষ্ট্রেি বক্তারা।
রশল্প মন্ত্রিা ষ্ট্রের েষ্ট্রে ি কষ্ট্রে রবশ্ব অযাষ্ট্রক্ররডষ্ট্রটশি রদবে উ ষ্ট্রে আষ্ট্রোরজ ‘অযাষ্ট্রক্ররডষ্ট্রটশি: োপ্লাই পচইষ্ট্রি মূ ল্য োংষ্ট্রযাজি কষ্ট্রর’ শীর্ষক
আষ্ট্র াচিা েভাটি পযৌথভাষ্ট্রব আষ্ট্রোজি কষ্ট্রর বাাং াষ্ট্রদশ অযাষ্ট্রক্ররডষ্ট্রটশি পবাডষ (রবএরব) ও ঢাকা পচম্বার অব কমােষ অযান্ড ইন্ডারস্ট্র (রডরেরেআই)। অিু ষ্ঠাষ্ট্রি

19
Back to Table of Contents

Daily News Flash
Monday, June 10, 2019
প্রধাি অর রথ রেষ্ট্র ি রশল্পমন্ত্রী িূ রু মরজদ মাহমু দ হুমােূি। রবষ্ট্রশর্ অর রথ রেষ্ট্র ি রডরেরেআই েভা র ওোমা ােীর। আষ্ট্র াচিা েভাে েভা র ে
কষ্ট্ররি রশল্প মন্ত্রিা ষ্ট্রের েরচব পমা. আবদু হার ম।
আন্তজষার ক বারিজয েম্প্রোরষ্ট্রি অযাষ্ট্রক্ররডষ্ট্রটশি ইর বাচক অবদাি পরষ্ট্রখ থাষ্ট্রক, এমি ম প্রকাশ কষ্ট্রর রশল্পমন্ত্রী বষ্ট্র ি, ‘ ষ্ট্রের কাাঁচামা পথষ্ট্রক শুরু
কষ্ট্রর পভাক্তা যষাষ্ট্রে েরবরাহ যষন্ত োরবষক োপ্লাই পচইষ্ট্রিও অযাষ্ট্রক্ররডষ্ট্রটশষ্ট্রির ভূরমকা অ যন্ত গুরুে ূ ি।ষ আশা কররে, রবশ্ব অযাষ্ট্রক্ররডষ্ট্রটশি রদবে-২০১৯
উদযা ষ্ট্রির মােষ্ট্রম বাাং াষ্ট্রদষ্ট্রশ উৎ ারদ ে এবাং পেবার গুিগ মাি রিরি কষ্ট্রল্প রশল্প-কারখািার মার ক ও পেবাদািকারী প্রর ষ্ঠািগুষ্ট্র া োপ্লাই
পচইষ্ট্রির গুিগ মাষ্ট্রিান্নেষ্ট্রি প্রষ্ট্রোজিীে ব্যবস্থা গ্রহি করষ্ট্রব। ব ষ মাি েরকার রশল্প ও ব্যবোবান্ধব েরকার এবাং পদষ্ট্রশ দ্রু রশল্পােি রিরি করষ্ট্রির জন্য
বি ররকর।’ র রি পদশীে রশষ্ট্রল্পর রবকাষ্ট্রশ রশল্প মন্ত্রিা ষ্ট্রের ে পথষ্ট্রক উষ্ট্রযাক্তাষ্ট্রদর েব ধরষ্ট্রির েহষ্ট্রযারগ া প্রদাষ্ট্রিরও আশ্বাে পদি।
েভাে বাাং াষ্ট্রদশ অযাষ্ট্রক্ররডষ্ট্রটশি পবাষ্ট্রডষর মহা ররচা ক পমা. মষ্ট্রিাোরু ইে াম জািাি, রবষ্ট্রশ্বর ১৯৫টি পদষ্ট্রশ আজ (গ কা পরাববার) একষ্ট্রযাষ্ট্রগ রবশ্ব
অযাষ্ট্রক্ররডষ্ট্রটশি রদবে ার হষ্ট্রে। পযষ্ট্রকাষ্ট্রিা ে উৎ াদি, রব িি ও োংরেষ্ট্রি আন্তজষার ক মাি রিেন্ত্রষ্ট্রি অযাষ্ট্রক্ররডষ্ট্রটশি েিদ অ যন্ত গুরুে ূ িষ
ভূরমকা া ি কষ্ট্রর।
রডরেরেআই েভা র ওোমা ােীর বষ্ট্র ি, অযাষ্ট্রক্ররডষ্ট্রটশষ্ট্রির মােষ্ট্রম আন্তজষার ক বারিষ্ট্রজয উষ্ট্রিগ রিরেি ও মাি রিেন্ত্রষ্ট্রির রবর্েটি রিরি হে এবাং
অযাষ্ট্রক্ররডষ্ট্রটশষ্ট্রির মােষ্ট্রম বাাং াষ্ট্রদশ অন্যান্য প্রধাি রফ ারি েষ্ট্রক আন্তজষার ক মাষ্ট্রি উন্নী কষ্ট্রর রফ ারি বহুমু খীকরষ্ট্রির ষ্ট্রথ এরগষ্ট্রে পযষ্ট্র াষ্ট্রর।
র রি আষ্ট্ররা বষ্ট্র ি, বাাং াষ্ট্রদষ্ট্রশর রজরডর ষ্ট্র আন্তজষার ক বারিষ্ট্রজযর অবদাি ৩৬ দশরমক ৫০ শ াাংশ এবাং প্রাে ২০০টি পদষ্ট্রশ বাাং াষ্ট্রদষ্ট্রশর ে রফ ারি
হে ও ১২০টির পবরশ পদশ পথষ্ট্রক বাাং াষ্ট্রদশ ে আমদারি কষ্ট্রর। য চাটষাডষ ইিরিটিউট অব প্ররকউরষ্ট্রমন্ট অযান্ড োপ্লাইষ্ট্রের থ্য অিু োষ্ট্রর, একটি
পকাোরির পমাট ব্যষ্ট্রের ৭০ শ াাংশ যষন্ত কাাঁচামা আহরষ্ট্রি ব্যে হষ্ট্রে থাষ্ট্রক, পযজন্য প্রর ষ্ট্রযারগ াে টিষ্ট্রক থাকষ্ট্র েু ষ্ঠু ও দে োপ্লাই পচইি রিরি
করা একান্ত জরুরর।
রশল্প মন্ত্রিা ষ্ট্রের েরচব পমা. আবদু হার ম বষ্ট্র ি, অযাষ্ট্রক্ররডষ্ট্রটশি েিদ পদশীে বাজাষ্ট্ররর াশা ারশ বরহরবষষ্ট্রশ্ব ষ্ট্রের বাজার েম্প্রোরষ্ট্রি কাযষকর ভূরমকা
া ি কষ্ট্রর। রবএরবর কাযষক্রম জিগষ্ট্রির মষ্ট্রে আষ্ট্ররা েরড়ষ্ট্রে পদো এবাং এ রবর্ষ্ট্রে জিেষ্ট্রচ ি া বাড়াষ্ট্রিার ও র পজারাষ্ট্ররা কষ্ট্রর রশল্প েরচব বষ্ট্র ি,
পদষ্ট্রশ ব্যবো-বারিজয েম্প্রোরষ্ট্রির ষ্ট্রেয চামড়া ও এেএমই িীর মা ার অিু ষ্ট্রমাদি াওো পগষ্ট্রে এবাং চূড়ান্ত অিু ষ্ট্রমাদষ্ট্রির জন্য িীর মা াগুষ্ট্র া
রশগরগরই মরন্ত্রেভাে উ স্থা ি করা হষ্ট্রব। রশল্প মন্ত্রিা ষ্ট্রের ে পথষ্ট্রক এরই মষ্ট্রে আইর িীর মা া খেড়া প্রস্তু করা হষ্ট্রেষ্ট্রে এবাং পদষ্ট্রশর অিািু ষ্ঠারিক
খাষ্ট্র র রবকাষ্ট্রশর জন্য প্রষ্ট্রোজিীে িীর মা া প্রিেষ্ট্রির ষ্ট্রেয মন্ত্রিা ে কাজ কষ্ট্রর যাষ্ট্রে।
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গ্রামীি ঋরিে ৬৩ শতাাংশই এখরিা এিনজওে নিয়ন্ত্ররি
গ্রাষ্ট্রমর মািু ষ্ট্রর্র ঋি প্রারপ্ত েহজ করষ্ট্র শহষ্ট্রর একটি শাখার রব রীষ্ট্র গ্রাষ্ট্রমও একটি শাখা খু ষ্ট্র ব্যাাংকগুষ্ট্র ার প্রর রিষ্ট্রদষশিা রষ্ট্রেষ্ট্রে পকন্দ্রীে ব্যাাংষ্ট্রকর।
যরদও গ্রাষ্ট্রম পযষ্ট্র চাইষ্ট্রে িা ব্যাাংকগুষ্ট্র া। ফষ্ট্র গ্রামীি ঋষ্ট্রির রিেন্ত্রি এখষ্ট্রিা এিরজও ও মহাজিষ্ট্রদর হাষ্ট্র ই। বাাং াষ্ট্রদশ ররোংখ্যাি বু যষ্ট্ররার (রবরবএে)
প্রর ষ্ট্রবদি ব ষ্ট্রে, গ্রামীি ঋষ্ট্রির ৬৩ শ াাংশই এখষ্ট্রিা এিরজওগুষ্ট্র ার রিেন্ত্রষ্ট্রি। এষ্ট্রেষ্ট্রত্র ব্যাাংষ্ট্রকর অবদাি মাত্র ২৬ শ াাংশ।
‘ররষ্ট্র াটষ অি এরগ্রকা চার অযান্ড রুরা িযাটিেটিকে-২০১৮’ শীর্ষক প্রর ষ্ট্রবদি েম্প্রর প্রকাশ কষ্ট্রর রবরবএে। প্রর ষ্ট্রবদষ্ট্রির থ্যমষ্ট্র , ব্যাাংক ও
এিরজওগুষ্ট্র ার াশা ারশ স্থািীে মহাজি এবাং আত্মীে-স্বজিও গ্রামীি ঋষ্ট্রির গুরুে ূ িষ উৎে। পমাট ঋষ্ট্রির ৩ দশরমক ৬৭ শ াাংশ পজাগাি পদে স্থািীে
মহাজিরা। আত্মীে-স্বজি পদে ৩ দশরমক ৭৫ শ াাংশ এবাং অন্যান্য উৎে পথষ্ট্রক আষ্ট্রে ৩ দশরমক ২৭ শ াাংশ।
ল্লী কমষ-েহােক ফাউষ্ট্রন্ডশষ্ট্রির (র ষ্ট্রকএেএফ) পচোরম্যাি ড. কাজী খ ীকুজ্জমাি আহমদ এ রবর্ষ্ট্রে বরিক বা ষ াষ্ট্রক বষ্ট্র ি, গ্রাম যষাষ্ট্রে ব্যাাংষ্ট্রকর শাখা
অষ্ট্রিক কম। গ্রামীি মািু ষ্ট্রর্র কাষ্ট্রে অথষ প ৌাঁোষ্ট্রিার েবষ্ট্রচষ্ট্রে উত্কৃষ্ট মােম এখষ্ট্রিা এিরজও। ষ্ট্রব অষ্ট্রিক ব্যাাংক এিরজওগুষ্ট্র ার মােষ্ট্রম রকেু বাে ামূ ক
ঋি রদষ্ট্রে।
র রি জািাি, এিরজওগুষ্ট্র া এখি আর তবষ্ট্রদরশক অিু দাষ্ট্রির ও র রিভষ রশী িে। ারা রিষ্ট্রজষ্ট্রদর েঞ্চে পথষ্ট্রক ফান্ড ত রর কষ্ট্রর ঋি রদষ্ট্রে গ্রাহকষ্ট্রদর।
র ষ্ট্রকএেএষ্ট্রফর মােষ্ট্রম বেষ্ট্রর প্রাে ৬ হাজার পকাটি টাকার পবরশ অথষােি করা হষ্ট্রে। েরকারও রবরভন্নভাষ্ট্রব এিরজওগুষ্ট্র াষ্ট্রক অথষ রদষ্ট্রে। ফষ্ট্র গ্রামীি
অথষিীর ষ্ট্র অথষ েরবরাষ্ট্রহ এিরজওগুষ্ট্র ার গুরুে বাড়ষ্ট্রে।
রবরবএষ্ট্রের প্রর ষ্ট্রবদষ্ট্রির থ্য ব ষ্ট্রে, ঋিগ্রহী া গ্রামীি ররবারগুষ্ট্র া গষ্ট্রড় ৪২ হাজার ৬০৮ টাকা ঋি রিষ্ট্রে। পযেব ররবার ব্যাাংক পথষ্ট্রক ঋি রিষ্ট্রে
াষ্ট্রদর গড় ঋষ্ট্রির ররমাি ৫৩ হাজার ১৭৫ টাকা। অন্যরদষ্ট্রক এিরজওর কাে পথষ্ট্রক গষ্ট্রড় ৩৮ হাজার ৯২৬ টাকা, মহাজষ্ট্রির কাে পথষ্ট্রক ৪২ হাজার ৮০,
আত্মীে-স্বজষ্ট্রির কাে পথষ্ট্রক ৪১ হাজার ৬৪৩ এবাং অন্যান্য উৎে পথষ্ট্রক ৩১ হাজার ৪৬৩ টাকা ঋি রিষ্ট্রে প্রর টি ররবার। ষ্ট্রব ররবারপ্রর গড় ঋষ্ট্রির
ররমাি কম হষ্ট্র ও পমাট ঋষ্ট্রি এিরজওগুষ্ট্র ার অবদাি পবরশ।
এ রবর্ষ্ট্রে জাহােীরিগর রবশ্বরবযা ষ্ট্রের োষ্ট্রবক উ াচাযষ অো ক আবদু বাষ্ট্রেে বষ্ট্র ি, গ্রামীি ঋি প্রদাষ্ট্রি এখষ্ট্রিা েরকারর ব্যবস্থা কাযষকরভাষ্ট্রব প ৌাঁেষ্ট্র
াষ্ট্রররি। ফষ্ট্র একক রিেন্ত্রষ্ট্রির কারষ্ট্রি উচ্চেু ষ্ট্রদ ঋি রদষ্ট্রে এিরজওগুষ্ট্র া। আবার ব্যাাংকগুষ্ট্র া পথষ্ট্রক গ্রামীি রকেু মািু র্ ঋি াষ্ট্রে। রকন্তু এ দুই মােষ্ট্রম
ব্যবস্থাগ রকেু ত্রুটি থাকাে গ্রাষ্ট্রমর েুদ্র ও প্রারন্তক পেিীর মািু র্ ঋি াষ্ট্রে িা। ফষ্ট্র বড় একটি অাংশ ঋষ্ট্রির বাইষ্ট্রর থাকষ্ট্রে রকাংবা অপ্রার ষ্ঠারিকভাষ্ট্রব
ঋি গ্রহষ্ট্রি বাে হষ্ট্রে। এ অবস্থাে বারিরজযক ও রাোেি ব্যাাংকগুষ্ট্র াষ্ট্রক পমাট ঋি পযমি বাড়াষ্ট্র হষ্ট্রব, প মরি গ্রহী ার োংখ্যাও বাড়াষ্ট্র হষ্ট্রব। গ্রাষ্ট্রমর
রব ু োংখ্যক মািু র্ষ্ট্রক ঋষ্ট্রির বাইষ্ট্রর পরষ্ট্রখ রকাংবা উচ্চেু ষ্ট্রদ অপ্রার ষ্ঠারিক ঋি রদষ্ট্রে উন্ন পদশ গড়াটা কঠিি হষ্ট্রব বষ্ট্র ও মন্তব্য কষ্ট্ররি র রি।
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এিরজওগুষ্ট্র ার কাে পথষ্ট্রক েবষ্ট্রচষ্ট্রে পবরশ কৃরর্ঋি াষ্ট্রে রাং ু র রবভাষ্ট্রগর ররবারগুষ্ট্র া। প্রর ষ্ট্রবদষ্ট্রির থ্য অিু যােী, এ রবভাষ্ট্রগর ঋিগ্রস্ত ররবারগুষ্ট্র ার
পমাট ঋষ্ট্রির ৭৪ দশরমক ৮১ শ াাংশই পজাগাি রদষ্ট্রে এিরজও। অন্যরদষ্ট্রক রাজশাহীষ্ট্র ৭২ শ াাংশ, খু িাষ্ট্র ৭০ দশরমক ৫১, ঢাকাে ৫৯ দশরমক ৭৯,
চট্টগ্রাষ্ট্রম ৫৮ দশরমক ৮০, মেমিরোংষ্ট্রহ ৪৮ দশরমক ৩৯ ও রেষ্ট্র ষ্ট্রট মাত্র ৪৬ দশরমক ৫৭ শ াাংশ ঋি আেষ্ট্রে এিরজও পথষ্ট্রক।
রবরভন্ন উৎে পথষ্ট্রক গ্রামীি ররবারগুষ্ট্র ার পিো ঋি পকাি পকাি খাষ্ট্র ব্যবহার হে পেই থ্য ু ষ্ট্র ধরা হষ্ট্রেষ্ট্রে রবরবএষ্ট্রের প্রর ষ্ট্রবদষ্ট্রি। এষ্ট্র পদখা যাে,
ঋষ্ট্রির অথষ েবষ্ট্রচষ্ট্রে পবরশ খরচ হষ্ট্রে কৃরর্ খাষ্ট্র । পমাট ঋষ্ট্রির ৬২ দশরমক ১৫ শ াাংশই খরচ হে এ খাষ্ট্র । অন্যরদষ্ট্রক প্রারিেেদ খাষ্ট্র ৮ দশরমক ৫৪
শ াাংশ, রচরকৎোে ৪ দশরমক ৯৪, রশো খাষ্ট্র ২ দশরমক ৪৭, রববাষ্ট্রহ ৪ দশরমক ১১, রিমষাি ও পমরাম খাষ্ট্র ১২ দশরমক ৩৩ এবাং অন্যান্য খাষ্ট্র ৫
দশরমক ৪৬ শ াাংশ খরচ হে।
রবষ্ট্রশর্জ্ঞরা ব ষ্ট্রেি, এখষ্ট্রিা গ্রামীি ররবাষ্ট্ররর বড় অাংশ ঋষ্ট্রির আও াে পিই। পমাট ররবাষ্ট্ররর ৩৫ দশরমক ৬৫ শ াাংশ ঋি রিষ্ট্রেষ্ট্রে বা প ষ্ট্রেষ্ট্রে। এ
পেবার বাইষ্ট্রর রষ্ট্রেষ্ট্রে ৬৪ দশরমক ৩৪ শ াাংশ।
াই ঋষ্ট্রির আও াে আষ্ট্ররা ররবারষ্ট্রক যু ক্ত করষ্ট্র হষ্ট্রব।
এ রবর্ষ্ট্রে ঢাকা রবশ্বরবযা ষ্ট্রের োষ্ট্রবক অো ক ও ইিরিটিউট অব মাইষ্ট্রক্রারফন্যান্স (আইএিএম) োষ্ট্রবক রিবষাহী ররচা ক অো ক এমএ বাকী খ ী ী
বষ্ট্র ি, একরদষ্ট্রক পযমি কমোংখ্যক গ্রামীি মািু র্ ঋষ্ট্রির আও াে আেষ্ট্রে, প মরি পয কারষ্ট্রি ঋি চাষ্ট্রে ঠিক পেই কারষ্ট্রিও অষ্ট্রিক েমে াষ্ট্রে িা।
পযষ্ট্রহ ু গ্রাষ্ট্রম এিরজওগুষ্ট্র া রবষ্ট্রশর্ অবস্থাি রিষ্ট্র েেম হষ্ট্রেষ্ট্রে াই েরকারর প্রর ষ্ঠািগুষ্ট্র া খু ব পবরশ কাযষকর ভূরমকা রিষ্ট্র ারষ্ট্রব িা। এখাষ্ট্রি
রবষ্ট্রশর্ারে প্রর ষ্ঠাি বা গ্রামীি ব্যাাংষ্ট্রকর মষ্ট্র া প্রর ষ্ঠািগুষ্ট্র া কাযষকর ভূরমকা রিষ্ট্র াষ্ট্রর। ষ্ট্রব অবশ্যই রিম্ন েু ষ্ট্রদর হাষ্ট্রর চা ু করষ্ট্র হষ্ট্রব। াশা ারশ
ব্যাাংকগুষ্ট্র া পয ঋি রদষ্ট্রে, ার কষ্ট্রোরজশি মূ ল্যােিও করষ্ট্র হষ্ট্রব।
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বড়রদে নশল্প ঋরিই বড় চারপ ব্যাাংনকাং খাত
ঘা েওোর োমথষয পিই—এমি যু রক্তষ্ট্র েুদ্র ও মাঝারর (এেএমই) উষ্ট্রযাক্তাষ্ট্রদর ঋি পদোর পেষ্ট্রত্র খু ব পবরশ ে কষ পদষ্ট্রশর ব্যাাংকাররা। রব রীষ্ট্র বৃ হৎ
রশল্প ও বড় উষ্ট্রযাক্তাষ্ট্রদর প েষ্ট্রি ঋি রিষ্ট্রে পোটার পরওোজ পবশ ু রষ্ট্রিা। যরদও বাাং াষ্ট্রদশ ব্যাাংষ্ট্রকর ররোংখ্যাি ব ষ্ট্রে, এেএমই িে, পদষ্ট্রশর ব্যাাংক
ব্যবস্থার ও র চা ত রর করষ্ট্রে বড় রশল্প গ্রু গুষ্ট্র াই। ২০১৮ োষ্ট্র র ৩১ রডষ্ট্রেম্বর যষন্ত ব্যাাংকগুষ্ট্র ার ু িঃ ফরে ও ু িগষঠিকৃ ঋষ্ট্রির ররমাি
দাাঁরড়ষ্ট্রেষ্ট্রে ৯৩ হাজার পকাটি টাকা। এ ঋষ্ট্রির ৭৫ শ াাংশই বড় রশষ্ট্রল্প।
পকন্দ্রীে ব্যাাংষ্ট্রকর থ্য ব ষ্ট্রে, গ রডষ্ট্রেম্বর পশষ্ট্রর্ পদষ্ট্রশর বৃ হৎ রশষ্ট্রল্প ব্যাাংকঋি রে ৪ াখ ৩২ হাজার ৮৪০ পকাটি টাকার। এর মষ্ট্রে পখ ার র খা াে
উষ্ট্রঠষ্ট্রে ৩৫ হাজার ২৩০ পকাটি টাকার ঋি। একই েমষ্ট্রে বৃ হৎ রশষ্ট্রল্পর ৭০ হাজার ১৫০ পকাটি টাকার ঋি ু িঃ ফরে ও ু িগষঠি করা হষ্ট্রেষ্ট্রে।
োংরিষ্টরা ব ষ্ট্রেি, বড় গ্রাহষ্ট্রকর ঋি পখ ার হষ্ট্র অল্প েমষ্ট্রেই ু িঃ ফরে কষ্ট্রর পদো হে। আইি অিু যােী পকাষ্ট্রিা ঋি র িবাষ্ট্ররর পবরশ ু িঃ ফরেষ্ট্র র
েু ষ্ট্রযাগ িা থাকষ্ট্র ও বড়ষ্ট্রদর জন্য এ িীর অচ । পকাষ্ট্রিা পকাষ্ট্রিা প্রভাবশা ী গ্রাহষ্ট্রকর বৃ হৎ ঋি ৮-১০ বারও ু িঃ ফরে করা হষ্ট্রেষ্ট্রে। ার রও পে
ঋি পখ ার হষ্ট্রে যাষ্ট্রে। ২০১৫ োষ্ট্র রবষ্ট্রশর্ রবষ্ট্রবচিাে ু িগষঠি করা বৃ হৎ ঋষ্ট্রির বড় অাংশই এখি পখ ার । ফষ্ট্র পদষ্ট্রশর ব্যাাংরকাং খাষ্ট্র র জন্য বড়
ঝুাঁ রক ত রর করষ্ট্রে বৃ হৎ রশল্প।
ূ বা ী ব্যাাংষ্ট্রকর ব্যবস্থা িা ররচা ক (এমরড) পমা. আব্দু হার ম পচৌধু রী বষ্ট্র ি, ব্যাাংকাররা বৃ হৎ রশষ্ট্রল্প ঋি রদষ্ট্র য টা স্বােদয পবাধ কষ্ট্ররি,
এেএমইষ্ট্রদর পেষ্ট্রত্র ঠিক ার উষ্ট্রটা। পকাষ্ট্রিা েষ্ট্রদহ পিই পয বৃ হৎ রশল্প পদষ্ট্রশর কমষোংস্থাি, রফ ারি ও প্রবৃ রিষ্ট্র বড় ভূরমকা রাখষ্ট্রে। আবার একষ্ট্রেিীর
বড় গ্রাহষ্ট্রকর কারষ্ট্রি পদষ্ট্রশর ব্যাাংরকাং খাষ্ট্র ঝুাঁ রকও বাড়ষ্ট্রে। বড় ঋি ব্যাাংকারষ্ট্রদর আর পোট ঋি গ্রাহষ্ট্রকর—এমি িীর পদষ্ট্রশর ব্যাাংরকাং খাষ্ট্র প্রর রষ্ঠ
হষ্ট্রে পগষ্ট্রে।
েম্প্রর ঋি পেিীকরি িীর মা াে ররব ষ ি এষ্ট্রিষ্ট্রে বাাং াষ্ট্রদশ ব্যাাংক। ি ু ি িীর মা া অিু যােী, র ি পথষ্ট্রক েষ্ট্রবাষ চ্চ িে মাষ্ট্রের মষ্ট্রে পকাষ্ট্রিা গ্রাহক
রকরস্ত ররষ্ট্রশাষ্ট্রধ ব্যথষ হষ্ট্র াষ্ট্রক োব-িযান্ডাডষ, িে পথষ্ট্রক ১২ মাে যষন্ত রকরস্ত ররষ্ট্রশাধ িা হষ্ট্র েষ্ট্রদহজিক এবাং ১২ মাে বা এর পবরশ েমষ্ট্রেও রকরস্ত
ররষ্ট্রশাষ্ট্রধ ব্যথষ হষ্ট্র পে ঋিষ্ট্রক মদমাষ্ট্রির পখ ার রহষ্ট্রেষ্ট্রব পেিীকরি করা হে। পেিীকৃ এ ঋিই পখ ার রহষ্ট্রেষ্ট্রব রবষ্ট্রবরচ । পকাষ্ট্রিা গ্রাহক পখ ার
হওোর র ব্যাাংক অথবা আরথষক প্রর ষ্ঠাি পথষ্ট্রক ঋি রিষ্ট্র াষ্ট্ররি িা। গ্রাহকষ্ট্রক েু রবধা রদষ্ট্র ই পখ ার ঋি ু িঃ ফরে করা হে। এোড়া ২০১৫ োষ্ট্র
৫০০ পকাটি টাকার পবরশ ঋি রষ্ট্রেষ্ট্রে এমি গ্রু গুষ্ট্র াষ্ট্রক া ু িগষঠষ্ট্রির েু ষ্ট্রযাগ পদো হে। এেব ঋিষ্ট্রক ‘পস্ট্রেড’ বা দুদষ শাগ্রস্ত ঋি রহষ্ট্রেষ্ট্রব উষ্ট্রল্লখ কষ্ট্রর
বাাং াষ্ট্রদশ ব্যাাংক।
বাাং াষ্ট্রদশ ব্যাাংষ্ট্রকর থ্য অিু যােী, গ াাঁচ বেষ্ট্রর ব্যাাংকগুষ্ট্র া ু িঃ ফরে কষ্ট্ররষ্ট্রে প্রাে ৯০ হাজার পকাটি টাকার পখ ার ঋি। এর মষ্ট্রে শুধু ২০১৮
োষ্ট্র ই পরকডষ ২৩ হাজার ২১০ পকাটি টাকা ু িঃ ফরে করা হষ্ট্রেষ্ট্রে। ২০১৭ োষ্ট্র ১৯ হাজার ১২০ পকাটি টাকার ঋি ু িঃ ফরে কষ্ট্রররে ব্যাাংকগুষ্ট্র া।
পে রহোষ্ট্রব, গ বের ঋি ু িঃ ফরে পবষ্ট্রড়ষ্ট্রে ২৪ শ াাংশ। পরকডষ ররমাি পখ ার ঋি ু িঃ ফরেষ্ট্র র রও ২০১৮ োষ্ট্র পদষ্ট্রশর ব্যাাংরকাং খাষ্ট্র
পখ ার ঋি পবষ্ট্রড়ষ্ট্রে ১৯ হাজার ৬০৮ পকাটি টাকা। ু িঃ ফরেষ্ট্র র বাইষ্ট্রর ২০১৫ োষ্ট্র রবষ্ট্রশর্ রবষ্ট্রবচিাে ু িগষঠি করা হষ্ট্রেরে ১১টি রশল্প গ্রুষ্ট্র র প্রাে
১৫ হাজার পকাটি টাকার পখ ার ঋি। এেব ঋষ্ট্রিরও প্রাে েবই বৃ হৎ রশষ্ট্রল্পর।
বৃ হৎ রশষ্ট্রল্প পস্ট্রেড ঋষ্ট্রির হার পবষ্ট্রড় যাওোষ্ট্রক উষ্ট্রিগজিক রহষ্ট্রেষ্ট্রব পদখষ্ট্রেি ব্যাাংক এরশোর ব্যবস্থা িা ররচা ক (এমরড) পমা. আরফাি আ ী। বরিক
বা ষ াষ্ট্রক র রি বষ্ট্র ি, হাজারটা এেএমই ঋি পখ ার হওো আর একটি বড় ঋি পখ ার হওো একই কথা। বড় গ্রাহকরা ব্যাাংষ্ট্রকর জন্য বড় ধরষ্ট্রির ঝুাঁ রক
ত রর কষ্ট্ররি। এজন্য ব ষ মাি রররস্থর ষ্ট্র ব্যাাংকগুষ্ট্র ার রভ শরক্তশা ী করষ্ট্র হষ্ট্র ঋি প াটষষ্ট্রফার ওষ্ট্র তবরচত্রয আিষ্ট্র হষ্ট্রব। এেএমই, ররষ্ট্রটই ,
কৃরর্েহ েব খাষ্ট্র আিু ার ক হাষ্ট্রর ঋি রব রি করষ্ট্র হষ্ট্রব।
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বাাং াষ্ট্রদশ ব্যাাংষ্ট্রকর ররোংখ্যাি মষ্ট্র , ২০১৮ ো পশষ্ট্রর্ বৃ হৎ রশষ্ট্রল্প রব রিকৃ ঋষ্ট্রির ২৪ দশরমক ৩ শ াাংশ দুদষ শাগ্রস্ত। মাঝারর রশল্প খাষ্ট্র এ হার ১৯
দশরমক ৫ ও পোট (স্ম ) রশষ্ট্রল্প ১৪ দশরমক ৫ শ াাংশ। পস্ট্রেড ঋষ্ট্রির পেষ্ট্রত্র েবষ্ট্রচষ্ট্রে ভাষ্ট্র া অবস্থাষ্ট্রি রষ্ট্রেষ্ট্রে পদষ্ট্রশর েুদ্র ও কুটির রশল্প। এ খাষ্ট্র
ব্যাাংকগুষ্ট্র ার রব রিকৃ ঋষ্ট্রির মাত্র ১২ দশরমক ৪ শ াাংশ পস্ট্রেড।
ব্যাাংরকাং খাষ্ট্র পস্ট্রেড ঋষ্ট্রির রবযমাি হারষ্ট্রক উষ্ট্রিগজিক ব ষ্ট্রেি ব্যাাংক রিবষাহীষ্ট্রদর োংগঠি অযাষ্ট্রোরেষ্ট্রেশি অব ব্যাাংকােষ বাাং াষ্ট্রদষ্ট্রশর (এরবরব)
পচোরম্যাি ও ঢাকা ব্যাাংষ্ট্রকর ব্যবস্থা িা ররচা ক তেেদ মাহবু বুর রহমাি। র রি বষ্ট্র ি, ব্যাাংরকাং খাষ্ট্র পস্ট্রেড ঋষ্ট্রির রবযমাি হার অবশ্যই উষ্ট্রিগজিক।
২০ শ াাংষ্ট্রশর পবরশ পস্ট্রেড ঋি থাকা েু স্থ ার েি িে। পোট গ্রাহকষ্ট্রদর অষ্ট্রিক ঋি ু িঃ ফরে করা হে। পবরশর ভাগ পেষ্ট্রত্রই এ পেিীর গ্রাহকরা
ব্যাাংষ্ট্রকর টাকা ররষ্ট্রশাধ কষ্ট্রর পদি। রকন্তু বড়ষ্ট্রদর কাে পথষ্ট্রক মাম া কষ্ট্ররও টাকা আদাে করা অষ্ট্রিক কঠিি। বৃ হৎ রশষ্ট্রল্পর পস্ট্রেড ঋি রিষ্ট্রে ভাবষ্ট্র হষ্ট্রব।
েব ষ্ট্রের েমরি উষ্ট্রযাষ্ট্রগর মােষ্ট্রম ব্যাাংরকাং খাষ্ট্র পস্ট্রেড ঋষ্ট্রির ররমাি করমষ্ট্রে আিষ্ট্র হষ্ট্রব।

Source: http://bonikbarta.net/bangla/news/2019-06-09/199124/বড়ষ্ট্রদর-রশল্প-ঋষ্ট্রিই-বড়-চাষ্ট্র -ব্যাাংরকাং-খা /

Bank and NBFIs
BANKS’ ADR RISES FURTHER IN 2018: BB REPORT
Advance-to-deposit ratio (ADR) in the country’s banking sector increased by 1.7 percentage points in
the year of 2018 due to a slowdown in deposit growth and a surge in defaulted loans.
According to a Bangladesh Bank report titled Financial Stability Report 2018 published on May 28 this
year, the ADR in the banking industry increased to 77.6 per cent at the end of December last year from
75.9 per cent at the end of December, 2017.
The ADR was 71.9 per cent in December, 2016 when the deposit growth in the banks was 10.6 per
cent.
Growth in deposit in the country’s banking sector was 9.8 per cent in 2018, much lower than the
growth in credit — 14.1 per cent — in the year.
High ADR represents high risk of the banks and that’s why the BB lowered the ADR of the banks to
save them from financial risk as many of the banks were issuing credit aggressively in the year of 2017
to maximise profits, BB officials said.
The BB report mentioned that ADR of the banks increased as the growth of loans and advances
continued to outpace the deposits growth in the year.
‘The banking sector liquidity was relatively tight in the year of 2018 compared to the preceding year
as evident from higher ADR and rising call money borrowing rate,’ the BB report said.
Besides the slow deposit growth, high non-performing loans were a major reason for the liquidity crisis
and increase in ADR of the banks, BB officials said.
Recovery of the defaulted loans could have helped the banks bring down ADR within the BB-set limit,
they said.
In January, 2018, the central bank asked all the conventional banks to keep ADR within 83.5 per cent
and the Shariah-based Islamic banks were asked to contain ADR within 89 per cent.
Earlier, the limit was 85 per cent for the conventional banks and 90 per cent for the Islamic banks.
Banks, which had high ADR, were initially asked to adjust their ADR by December last year. The BB,
however, extended the deadline twice till September this year amid intensifying competition among
the banks to collect deposits at higher rate for the adjustment of ADR.
Earlier, the limits were maximum 85 per cent and 90 per cent for the conventional banks and Islamic
banks respectively.
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As per the BB’s latest report, ADR of 22 banks was above the limit. The number of banks which had
failed to keep ADR within the limit was 11 in January last year when the fresh limit was imposed by
the central bank.
Although the overall ADR of the banking sector increased in 2018, it was consistent with the BB-set
limit.
Source: http://www.newagebd.net/article/74795/banks-adr-rises-further-in-2018-bb-report

‘CAPITAL INJECTION IN BANKS THROUGH BUDGET SHOULD NOT HAPPEN’
In an exclusive interview with Dhaka Tribune’s Mehedi Hasan, Agrani Bank Chairman Dr Zaid Bakht
talks about the country's ailing banking sector, ways to revive it and the upcoming national budget.
Zaid Bakht previously served as the research director of Bangladesh Institute of Development Studies
(BIDS)
What is the main problem of our country’s banking sector?
The high amount of default loans right now is the biggest problem in our banking sector.
A part of these loans were taken by different government institutions from the state commercial
owned banks which were later written off due to the unwillingness and uncooperative nature of those
institutions.
Most of the time, these government institutions cannot repay their debts because of monetary loss.
Every year, the government allocates funds from the budget to meet the capital shortfall of stateowned commercial banks which many criticisms. How do you see the matter?
State-owned commercial banks meet their capital shortfall from money people pay as taxes. But this
should not happen.
In most cases, the government organizations become defaulters of state-owned banks. If we can
recover the default loans from the government organizations, budget allocation will not be required
to meet our capital shortfall.
The government can also allocate funds to the government institutions in the national budget which
will help reduce default loans.
Four state-owned banks financed the construction of Mayor Hanif Flyover. However, we are facing
difficulty to get back the instalments of the loans due to various reasons.
What is your suggestion to make the banking sector stable again?
The private sector investment is not as high as it used to be. In this case, the credit flow should be
continued. The traders should be given some breathing space to repay the loans.
On the other hand, government should take action against willful defaulters.
Those businessmen, who are defaulters for actual reasons, should be given some kind of guidance and
opportunity in the budget.
The main problem regarding default loans is that the defaulters are not paying their loans year after
year by filing writ in court which should be immediately stopped.
We have repeatedly said this. The judiciary is very vocal about it too. For this, there is a need to make
a separate bench in the High Court which will only look into loan related cases.
There may be guidelines in the budget regarding forming an asset management company to recover
default loans.
Should there be incentives for the financial sector in the budget?
The government will give a massive budget, where the revenue collection target is very high.
A strong position in the financial sector is very important. There should be incentives of some kind
allocated in the budget for the financial sector.
How can the banking sector overcome its current liquidity crisis?
There is not a lot of cash crisis in the banking sector. But the banks are unable to provide loans for
some other reasons
Still now, the AD Ratio (advance to deposit ratio) of about 11 banks is above the limit.
In this case, private banks will be brought under discipline.
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There is a crisis of dollar as import payment is much more expensive than remittance and export
earnings..
To stabilize the foreign exchange market, Bangladesh Bank has continued to sell dollars to banks. Since
export earnings are not growing as compared to imports, the taka must be devalued against the US
dollar.
Why the private banks failed to bring down the lending rate?
State-owned commercial banks have brought down lending rates to single digit.
However, private commercial banks were unable to bring down the lending rate to single digit.
One reason for this is that they have to collect deposits at a higher interest rate.
That is why they cannot lend with single digit interest rate. In a market economy, interest rate cannot
be fixed.
Source: https://www.dhakatribune.com/business/banks/2019/06/09/capital-injection-in-banksthrough-budget-should-not-happen

দমাবাইল ব্যাাংনকাংরয় সনিয় নিসাব করমরে ৩৩ লাখ
পমাবাই ব্যাাংরকাংষ্ট্রে েরক্রে গ্রাহক কষ্ট্রম যাষ্ট্রে। গ এরপ্র মাষ্ট্রেই প্রাে ৩৩ াখ েরক্রে রহোব (গ্রাহক) কষ্ট্রমষ্ট্রে। ওই মাষ্ট্রে পমাবাইষ্ট্র র েরক্রে রহোব
দাাঁরড়ষ্ট্রেষ্ট্রে প্রাে দুই পকাটি ৯১ াখ। মাচষ মাষ্ট্রে এর োংখ্যা রে র ি পকাটি ২৪ াখ। কমার হার প্রাে প্রাে ১০ শ াাংশ। ষ্ট্রব েরক্রে গ্রাহক কমষ্ট্র ও এ মাষ্ট্রে
তদরিক প িষ্ট্রদি পবষ্ট্রড়ষ্ট্রে প্রাে পোো ৪ শ াাংশ। বাাং াষ্ট্রদশ ব্যাাংষ্ট্রকর হা িাগাদ প্রর ষ্ট্রবদষ্ট্রি এ থ্য াওো পগষ্ট্রে।
োংরিষ্ট ব্যরক্তরা জািাি, দ্রু ম েমষ্ট্রে এক স্থাি পথষ্ট্রক অন্য স্থাষ্ট্রি টাকা াঠাষ্ট্রিার অন্য ম জিরপ্রে মােম এখি পমাবাই ব্যাাংরকাং। এ পেবা ব্যবহার
কষ্ট্ররই মািু র্ এখি ররবার- ররজি ও রিকটাত্মীষ্ট্রের কাষ্ট্রে পবরশ টাকা াঠাষ্ট্রে। শুধু টাকা াঠাষ্ট্রিাই িে, রবরভন্ন ধরষ্ট্রির ইউটির টি রব , জা ীে
ররচে ষ্ট্রত্রর িবােি রফ, ােষ্ট্র াষ্ট্রটষর রফ, রবরভন্ন স্কু -কষ্ট্র ষ্ট্রজর ভর ষ রফ ও পব ি প্রদাি, ট্রারফক ু র ষ্ট্রশর জররমািা, রভো প্রদািেহ অষ্ট্রিক ধরষ্ট্রির
রফ প্রদাষ্ট্রির পেবা গ্রহষ্ট্রির েু ষ্ট্রযাগ াষ্ট্রে। এষ্ট্র রদি রদি জিরপ্রে হষ্ট্রে এ পেবা এবাং প্রর রদিই গ্রাহষ্ট্রকর োংখ্যা ও প িষ্ট্রদি বাড়ষ্ট্রে।
বাাং াষ্ট্রদশ ব্যাাংষ্ট্রকর প্রর ষ্ট্রবদষ্ট্রি পদখা যাে, গ এরপ্র পশষ্ট্রর্ পমাবাই ব্যাাংরকষ্ট্রে পমাট গ্রাহষ্ট্রকর োংখ্যা দাাঁরড়ষ্ট্রেষ্ট্রে েে পকাটি ৮২ াখ ৮২ হাজার। এর
মষ্ট্রে েরক্রে গ্রাহষ্ট্রকর োংখ্যা দাাঁরড়ষ্ট্রেষ্ট্রে দুই পকাটি ৯০ াখ ৮০ হাজার। পেই রহোষ্ট্রব পমাবাই ব্যাাংরকাংষ্ট্রের র ি পকাটি ৮৫ াখ বা ৫৭ শ াাংশ রহোবই
ব ষ মাষ্ট্রি রিরিে। োধারি রিেষ্ট্রম টািা র ি মাষ্ট্রে একবারও প িষ্ট্রদি হেরি এমি রহোবষ্ট্রক রিরিে রহোব বষ্ট্র গে করা হে। আষ্ট্রগর মাে মাষ্ট্রচষ পমাবাই
ব্যাাংরকাংষ্ট্রের রহোব োংখ্যা রে েে পকাটি ৭৫ াখ ৪০ হাজার। ফষ্ট্র এক মাষ্ট্রের ব্যবধাষ্ট্রি ি ু ি গ্রাহক পবষ্ট্রড়ষ্ট্রে প্রাে ো াখ বা ১.১ শ াাংশ। ষ্ট্রব ি ু ি
গ্রাহক বাড়ষ্ট্র ও েরক্রে গ্রাহক কষ্ট্রমষ্ট্রে প্রাে ৩৩ াখ।
এ রবর্ষ্ট্রে পমাবাই ব্যাাংরকাং প্রর ষ্ঠাি রবকাষ্ট্রশর পহড অব করষ্ট্র াষ্ট্ররট করমউরিষ্ট্রকশন্স শামেু রিি হােদার ডার ম কাষ্ট্র র কণ্ঠষ্ট্রক বষ্ট্র ি, বাাং াষ্ট্রদশ
ব্যাাংষ্ট্রকর রিেষ্ট্রম পকাষ্ট্রিা রহোষ্ট্রব টািা র ি মাষ্ট্রে একবারও প িষ্ট্রদি িা হষ্ট্র পেটিষ্ট্রক রিরিে রহোব বষ্ট্র গে করার কথা ব া হষ্ট্রেষ্ট্রে। এর মাষ্ট্রি এই িে
পয র ি মাে প িষ্ট্রদি িা হষ্ট্র ই রহোবটি বন্ধ কপর পদওো হষ্ট্রেষ্ট্রে। র ি মাষ্ট্রের এক রদি রও যরদ প িষ্ট্রদি হে ষ্ট্রব পেটি আবার েরক্রে রহোব বষ্ট্র
রবষ্ট্রবরচ হে। র রি বষ্ট্র ি, েরক্রে রহোব কমা মাষ্ট্রি পমাবাই ব্যাাংরকাংষ্ট্রের ব্যবহারকারীর োংখ্যা কমষ্ট্রে, া িে। পেটি হষ্ট্র প িষ্ট্রদি কমার কথা রে ।
রকন্তু প িষ্ট্রদি প্রর মাষ্ট্রেই বাড়ষ্ট্রে।
প্রর ষ্ট্রবদষ্ট্রি আষ্ট্ররা পদখা যাে, এরপ্রষ্ট্র পমাবাই ব্যাাংরকাংষ্ট্রে তদরিক এক হাজার ১৬৬ পকাটি টাকা প িষ্ট্রদি হষ্ট্রেষ্ট্রে। আষ্ট্রগর মাষ্ট্রে যা রে এক হাজার
১১৮ পকাটি টাকা। ফষ্ট্র এক মাষ্ট্রের ব্যবধাষ্ট্রি প িষ্ট্রদি পবষ্ট্রড়ষ্ট্রে ৪.২ শ াাংশ। এ মাষ্ট্রে পমাবাই ব্যাাংরকাংষ্ট্রের আও াে কযাশ ইি প িষ্ট্রদি হষ্ট্রেষ্ট্রে ১৩
হাজার ৭৩৭ পকাটি টাকা। যা আষ্ট্রগর মাষ্ট্রে রে ১৩ হাজার ৮৩৮ পকাটি টাকা। কযাশ আউট প িষ্ট্রদি হষ্ট্রেষ্ট্রে ১৩ হাজার ১৬২ পকাটি টাকা। মাচষ মাষ্ট্রে যা
রে ১৩ হাজার ৫৮ পকাটি টাকা। এ োড়া এরপ্রষ্ট্র ব্যরক্ত রহোব পথষ্ট্রক ব্যরক্ত রহোষ্ট্রব অথষ স্থািান্তর হষ্ট্রেষ্ট্রে াাঁচ হাজার ৬০০ পকাটি টাকা। রবরভন্ন প্রর ষ্ঠাষ্ট্রির
পব ি-ভা া রব রি হষ্ট্রেষ্ট্রে ৮০০ পকাটি টাকা। ইউটির টি রব ররষ্ট্রশাধ করা হষ্ট্রেষ্ট্রে ৩৬৫ পকাটি টাকা। পকিাকাটার রব ররষ্ট্রশাধ করা হষ্ট্রেষ্ট্রে ৫৪৪
পকাটি টাকা। েরকারর পব ি-ভা া ররষ্ট্রশাধ হষ্ট্রেষ্ট্রে ২০৯ পকাটি টাকা। এ োড়া এরপ্রষ্ট্র অন্যান্য রহোষ্ট্রব প িষ্ট্রদি হষ্ট্রেষ্ট্রে ৫৪০ পকাটি টাকা। ২০১০ োষ্ট্র
পমাবাই ব্যাাংরকাং কাযষক্রম চা ু কষ্ট্রর বাাং াষ্ট্রদশ ব্যাাংক।
Source: https://www.kalerkantho.com/print-edition/industry-business/2019/06/10/778012
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Capital Market Specific
BSEC SEEKS OPINION ON PUBLIC ISSUE RULES
The securities regulator has sought public opinion on the draft amendment to the public issue rules.
The Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) will receive public opinion till June 17.
After getting the public opinion, the securities regulator will give its final approval to the amendment
of the rules.
On May 30 last, the BSEC approved the draft amendment which included some provisions, including
a three-year lock-in period for all the shareholders mentioned in the IPO (initial public offering)
prospectus of a company.
As per the draft amendment, a three-year lock-in period will be imposed on the shares of a company,
held by all the shareholders mentioned in its IPO prospectus.
The lock-in period will be counted from the date of the company's debut trading instead of publication
of its draft prospectus.
As per the existing rules, a three-year lock-in period is imposed on the holdings by sponsors, directors
and individuals having more than 10 per cent shares of a company. Besides, a one-year lock-in period
is imposed on placement shares.
According to another revised provision, a non-listed company will not be allowed to float IPO without
utilising the previous funds raised through private placements.
A listed company will not be allowed to go for public issues, such as - rights offers and RPO (repeat
public offering), without completing utilisation of the previous funds raised through public issues,
including IPO.
The securities regulator has also imposed the condition of making minimum amount of investment by
eligible investors (EIs) in the secondary market to avail the IPO quota.
The amount of minimum investment will be mentioned in the consent letter for every public issue.
Under the fixed price method, the minimum IPO size will be Tk 500 million or 10 per cent of the paidup capital, whichever is higher.
The IPO quota for EIs will be reduced to 30 per cent from the existing 40 per cent under the fixed price
method. And the IPO quota for general investors, other than non-resident Bangladeshis (NRBs), will
be raised to 50 per cent.
Besides, under the book building method, the minimum IPO size will be Tk 1.0 billion or 10 per cent of
the paid-up capital, whichever is higher.
In this process, the IPO quota for EIs will be reduced to 50 per cent from the existing 60 per cent,
whereas the quota for general investors will be raised to 40 per cent from the existing 30 per cent.
An IPO proposal, approved under the book building method, will be cancelled, if the quota of EIs is not
fulfilled through bidding.
The names of bidders and their prices quoted for shares cannot be displayed. And the bidders will
have to purchase the same amount of shares, for which they bid, at the price quoted in the IPO
bidding.
The securities regulator has also waived the non-listed companies from taking regulatory consent to
raise capital through equity shares.
In this regard, the BSEC will issue a notification soon, cancelling the previous orders and notifications.
mufazzal.fe@gmail.com
Source: http://today.thefinancialexpress.com.bd/stock-corporate/bsec-seeks-opinion-on-publicissue-rules-1560094883
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STOCKS END POST-EID SESSION HIGHER
Stocks ended higher on Sunday, the first session after nine-day Eid holidays, as investors showed their
buying appetite on large-cap stocks.
Trading and official activities on the bourses remained closed from May 31 to June 08 on the occasion
of the Eid-ul-Fitr, the biggest religious festival of the Muslims, including weekly and special holidays.
The presence of investors was thin in the brokerage houses as many investors are yet to return to
Dhaka. However, many of them executed trade through phone calls.
Market analysts said stocks kept gaining amid investors' expectations that the upcoming budget would
extend incentives to the capital market.
Finance Minister A H M Mustafa Kamal is set to unveil the national budget for the fiscal year (FY) 201920 on Thursday next.
The market opened on upbeat note and the positive trend sustained until end of the session amid
modest volatility.
At the end of the session, DSEX, the prime index of the Dhaka Stock Exchange (DSE), crossed the 5,400mark after two months to settle at 5,402, gaining 25.22 points or 0.46 per cent over the previous
session.
Two other indices also closed higher. The DS30 index, comprising blue chips, advanced 12.44 points
to finish at 1,889 and the DSE Shariah Index gained 5.81 points to close at 1,220.
Turnover, another important indicator of the market, however, fell to Tk 3.04 billion, which was 28
per cent lower than the previous session's turnover of Tk 4.25 billion.
According to International Leasing Securities, the investors continued their buying spree in
anticipation of market-friendly national budget for the fiscal year (FY) 2019-2020 to be unveiled end
of the week.
A total number of 86,781 trades were executed in the day's trading session with trading volume of
90.83 million securities.
The market capitalisation of the DSE rose to Tk 3,967 billion on Sunday, from Tk 3,941 billion in the
previous session.
Food & allied posted the highest gain of 3.46 per cent, followed by power with 1.45 per cent, nonbank financial institutions 1.04 per cent.
Telecommunication, engineering, pharmaceuticals and banking sectors also gained 0.45 per cent, 0.41
per cent, 0.10 per cent and 0.03 per cent respectively.
The gainers took a modest lead over the losers as out of 345 issues traded, 171 advanced, 125 declined
and 49 issues remained unchanged on the DSE trading floor.
National Life Insurance topped the turnover chart with 788,355 shares worth Tk 188 million changing
hands.
The other turnover leaders were United Power, Eastern Housing, Eastern Cables and New Line
Clothings.
Eastern Housing was the day's best performer, posting a gain of 9.83 per cent while Mercantile Bank
was the worst loser, losing 12.22 per cent following its price adjustment after record date.
The port city bourse, Chittagong Stock Exchange, also ended higher with its CSE All Share Price Index
- CASPI -soaring 143 points to settle at 16,519 and the Selective Categories Index - CSCX -advancing 88
points to finish at 10,005.
Here too, the gainers beat losers, as 125 closed higher, 65 ended lower and 41 remained unchanged
on the CSE trading floor.
The port city bourse traded 5.38 million shares and mutual fund units worth Tk 415 million in turnover.
babulfexpress@gmail.com
Source: http://today.thefinancialexpress.com.bd/stock-corporate/stocks-end-post-eid-sessionhigher-1560094996
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TAX RECEIPTS FROM DSE DIP 76PC IN MAY
The government's revenue earnings from the Dhaka Stock Exchange (DSE) plunged 76 per cent monthon-month in May this year on the back of falling trade volume and value.
The government collected revenue worth Tk 101 million in May which was Tk 433 million in April,
2019, slumping by 76 per cent, according to data available with the DSE.
Of the total earnings in May, Tk 77 million came from the TREC (trading right entitlement certificate)
holders' commission while Tk 24 million came from share sales by sponsor-directors and placement
holders.
Market analysts said the sluggish trading activities coupled with low share sales by the sponsordirectors affected the government's revenue earnings from the prime bourse last month.
In April, the government earned Tk 363 million from share sales by sponsor-directors and placement
holders which was only Tk 24 million May, which impacted overall earnings.The daily average turnover
on the DSE stood at Tk 3.67 billion in May, which was Tk 3.50 billion in April, 2019, the DSE data shows.
DSEX, the prime index of the DSE, gained 91 points or 1.72 per cent during the month of May to close
the month at 5,377 points.
The DSE, on behalf of the government, collects tax as TREC holders' commission and share sales by
sponsor-directors and placement holders at the rate of 0.05 per cent and 5.0 per cent respectively and
deposits the amount to the government exchequer.
"The earnings are related to turnover. It's usual that tax will fall if turnover declines," said an analyst
at a leading brokerage firm.
Meanwhile, the government collected revenue worth Tk 2,394 million in 11 months (July-May) in the
current fiscal year, rising 7.94 per cent, from Tk 2218 million in the same period of the previous fiscal,
the DSE data shows.
The DSE paid tax worth Tk 2.72 billion in FY 2011-12, Tk 1.27 billion in FY 2012-13, Tk 1.54 billion in FY
2013-14, Tk 1.74 billion in FY 2014-15, Tk 1.58 billion in FY 2015-16, Tk 2.46 billion in FY 2016-17 and
Tk 2.33 billion in FY 2017-18 on TREC holders' commission and share sales by sponsor-directors and
placement holders.
However, the DSE paid tax worth Tk 4.47 billion in the fiscal year 2010-11, the highest in its history,
when the market witnessed a wild trend before crashing.
babulfexpress@gmail.com
Source: http://today.thefinancialexpress.com.bd/stock-corporate/tax-receipts-from-dse-dip-76pc-inmay-1560095036

দম মারস নিএসইে দসো ২০ নিলাে
ঢাকা িক এক্সষ্ট্রচষ্ট্রঞ্জ (রডএেই) প িষ্ট্রদষ্ট্রি রড ার ার কাে পম মাষ্ট্রে শীর্ষস্থাষ্ট্রি রষ্ট্রেষ্ট্রে ইে ামী ব্যাাংক রেরকউররটিজ র রমষ্ট্রটড। এ ার কাে রি ীে
অবস্থাষ্ট্রি আষ্ট্রে ইউরিরষ্ট্রে রেরকউররটিজ। এোড়া ৃ ীে অবস্থাষ্ট্রি রষ্ট্রেষ্ট্রে এষ্ট্র ক্স ইিষ্ট্রভিষ্ট্রমন্ট র রমষ্ট্রটড।
রডএেই েূ ষ্ট্রত্র এ থ্য জািা পগষ্ট্রে।
থ্যমষ্ট্র , পম মাষ্ট্রে রডএেইর রড ারষ্ট্রদর ার কাে চ ু থষ অবস্থাষ্ট্রি রষ্ট্রেষ্ট্রে ঢাকা ব্যাাংক রেরকউররটিজ, ঞ্চম প্রাইম ব্যাাংক রেরকউররটিজ, র্ষ্ঠ পশ ষ্ট্রটক
পব্র্াকাষ্ট্ররজ, েপ্তম আইরডএ রে রেরকউররটিজ, অষ্টম এমটিরব রেরকউররটিজ, িবম ূ বা ী ব্যাাংক রেরকউররটিজ এবাং দশম স্থাষ্ট্রি রষ্ট্রেষ্ট্রে এিরবএ
রেরকউররটিজ।
রড ার ার কাে থাকা অন্যান্য প্রর ষ্ঠাি হষ্ট্রে যথাক্রষ্ট্রম- ইরবএ রেরকউররটিজ, শাহজা া ইে ামী ব্যাাংক রেরকউররটিজ, আইআইরডএফরে
রেরকউররটিজ, এেরবরে রেরকউররটিজ অযান্ড ইিষ্ট্রভিষ্ট্রমন্ট র রমষ্ট্রটড, োবষ্ট্রভ ী রেরকউররটিজ, ই-রেরকউররটিজ, এেএআর রেরকউররটিজ, হযর আমাি
শাহ রেরকউররটিজ, ফারইষ্ট ইে ামী রেরকউররটিজ এবাং শান্তা রেরকউররটিজ র রমষ্ট্রটড।

Source: http://www.arthosuchak.com/archives/508176/

নিএসইে দসো ২০ দরাকারেজ িাউজ
ঢাকা িক এক্সষ্ট্রচষ্ট্রঞ্জর (রডএেই) পব্র্াকাষ্ট্ররজ হাউষ্ট্রজর ার কাে গ পম মাষ্ট্রে শীষ্ট্রর্ষ অবস্থাি করষ্ট্রে াংকাবাাং া রেরকউররটিজ র রমষ্ট্রটড। প িষ্ট্রদষ্ট্রির
উ র রভরি কষ্ট্রর এ ার কা ত রী করা হে। রডএেই েূ ষ্ট্রত্র এ থ্য জািা পগষ্ট্রে।
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থ্যমষ্ট্র , রডএেইর শীর্ষ ২০ পব্র্াকাষ্ট্ররজ হাউষ্ট্রজর মষ্ট্রে রি ীে অবস্থাষ্ট্রি রষ্ট্রেষ্ট্রে ব্র্াক ইর এ িক পব্র্াকাষ্ট্ররজ র রমষ্ট্রটড। এোড়া পব্র্াকাষ্ট্ররজ হাউষ্ট্রজর
ার কাে ৃ ীে স্থাষ্ট্রি রষ্ট্রেষ্ট্রে ইউরেরব কযার টা ম্যাষ্ট্রিজষ্ট্রমন্ট র রমষ্ট্রটড।
পব্র্াকাষ্ট্ররজ হাউজগুষ্ট্র ার মষ্ট্রে চ ু থষস্থাষ্ট্রি রষ্ট্রেষ্ট্রে আইরেরব রেরকউররটিজ পট্ররডাং পকাোরি র রমষ্ট্রটড, ঞ্চম ইরবএ রেরকউররটিজ র রমষ্ট্রটড, র্ষ্ঠ
আইরডএ রে রেরকউররটিজ, েপ্তম রেটি পব্র্াকাষ্ট্ররজ র রমষ্ট্রটড, অিম মাষ্ট্রচষন্ট রেরকউররটিজ, িবম পশ ষ্ট্রটক পব্র্াকাষ্ট্ররজ এবাং দশম স্থাষ্ট্রি রষ্ট্রেষ্ট্রে ব্যাাংক
এরশো রেরকউররটিজ র রমষ্ট্রটড।
এ ার কাে অন্যান্য পব্র্াকাষ্ট্ররজ হাউজগুষ্ট্র ার মষ্ট্রে রষ্ট্রেষ্ট্রে যথাক্রষ্ট্রম- ইন্টারন্যাশিা র রজাং রেরকউররটিজ, এমটিরব রেরকউররটিজ, রপ্ররমোর ব্যাাংক
রেরকউররটিজ, এআইরবএ কযার টা মাষ্ট্রকষট োরভষ ষ্ট্রেে র রমষ্ট্রটড, ইউরিকযা রেরকউররটিজ, ইউিাইষ্ট্রটড ফাইন্যারন্সো পট্ররডাং, শান্তা রেরকউররটিজ,
রষ্ট্রে কযার টা , শাহজা া ইে ামী ব্যাাংক রেরকউররটিজ, কমােষ ব্যাাংক রেরকউররটিজ অযান্ড ইিষ্ট্রভিষ্ট্রমন্ট র রমষ্ট্রটড।

Source: http://www.arthosuchak.com/archives/508165/

আরিায়াে গ্যালভািাইনজাংরয়ে দরক ড্রাম উৎপাদি বন্ধ
াঁু রজবাজাষ্ট্রর ার কাভুক্ত পকাোরি আষ্ট্রিাোর গ্যা ভািাইরজাংষ্ট্রের পব্র্ক ড্রাম উৎ াদি বন্ধ থাকষ্ট্রব।
রডএেই েূ ষ্ট্রত্র এ থ্য জািা পগষ্ট্রে।
েূ ষ্ট্রত্র জািা যাে, রব ী পিাটিে িা পদওো যষন্ত পকাোরির পব্র্ক ড্রাম উৎ াদি বন্ধ থাকষ্ট্রব। রজএ রফটিাংে এবাং পব্র্ক ড্রাষ্ট্রমর রব িি ব্যে ও মু িাফার
কথা রবষ্ট্রবচিা কষ্ট্রর পকাোরিটি উৎ াদি বন্ধ রাখষ্ট্রব।
পব্র্ক ড্রাষ্ট্রমর উৎ াদি স্থাি ও ব্যবস্থা িা রজআই রফটিাংষ্ট্রের উৎ াদি কাষ্ট্রজ ব্যবহার করা হষ্ট্রব। এষ্ট্র ু িামূ ক মু িাফা বাড়ষ্ট্রব বষ্ট্র আশা করষ্ট্রে
পকাোরিটি।

Source: http://www.arthosuchak.com/archives/508045/

োিা চাে মাস পে নবও অ্িাকাউন্ট দখালাে পনেমাি করমরে
টািা চার মাে র পদষ্ট্রশর পশোরবাজাষ্ট্রর ি ু ি রবও অযাকাউন্ট পখা ার ররমাি কষ্ট্রমষ্ট্রে। গ পম মাষ্ট্রে ি ু ি রবও অযাকাউষ্ট্রন্টর ররমাি কষ্ট্রমষ্ট্রে ৩
হাজার ৩৯৯টি। পেন্ট্রা রডষ্ট্র ারজটরর বাাং াষ্ট্রদশ র রমষ্ট্রটড (রেরডরবএ ) েূ ষ্ট্রত্র এ থ্য জািা পগষ্ট্রে।
রেরডরবএ থ্যািু যােী, এরপ্র মাষ্ট্রের ২৯ াররখ যষন্ত পশোরবাজাষ্ট্রর রবও রহোব রে ২৮ াখ ৩৫ হাজার ১৭০টি। যা ৩১ পম মাষ্ট্রে এ োংখ্যা দাাঁরড়ষ্ট্রেষ্ট্রে
২৮ াখ ৩১ হাজার ৭৭১টি। পে রহষ্ট্রেষ্ট্রব পম মাষ্ট্রে রবও অযাকাউষ্ট্রন্টর ররমাি কষ্ট্রমষ্ট্রে ৩ হাহার ৩৯৯টি।
পম মাে পশষ্ট্রর্ পমাট ২৮ াখ ৩১ হাজার ৭৭১ জি রবরিষ্ট্রোগকারীর মষ্ট্রে ু রুর্ রষ্ট্রেষ্ট্রে ২০ াখ ৭৬ হাজার ৬৯৬ জি। যা এর আষ্ট্রগর মাে পশষ্ট্রর্ রে ২০
াখ ৭৮ হাজার ৭৩১ জি। পেই রহোষ্ট্রব পম মাষ্ট্রে ু রুর্ রবরিষ্ট্রোগকারীর রবও কষ্ট্রমষ্ট্রে ২ হাজার ৩৬ টি।
আষ্ট্র াচয েমষ্ট্রে িারী রবররষ্ট্রোগকারী রবও রহোষ্ট্রবর ররমাি দাাঁরড়ষ্ট্রেষ্ট্রে ৭ াখ ৫৫ হাজার ৭৫টি। এর আষ্ট্রগর মাে পশষ্ট্রর্ যা রে ৭ াখ ৫৬ হাজার ৪৩৯টি।
পে রহষ্ট্রেষ্ট্রব িারী রবরিষ্ট্রোগকারীর োংখ্যা কষ্ট্রমষ্ট্রে ১ হাজার ৩৬৪টি।
আষ্ট্র াচয মাষ্ট্রে পকাোরি রবরিষ্ট্রোগকারী বা পকাোরি রবও রহোষ্ট্রবর ররমাি দাাঁরড়ষ্ট্রেষ্ট্রে ১৩ হাজার ২৫৫টিষ্ট্র । এর আষ্ট্রগর মাে পশষ্ট্রর্ যা রে ১৩ হাজার
১৫০টি।
এোড়া এই েমষ্ট্রে ব্যরক্ত রহোষ্ট্রবর ররমাি ১৭ াখ ৮৭ হাজার ৮৯২টি। পযৌথ রহোব ১০ াখ ৪৩ হাজার ৮৭৯টি। প্রবােী রবরিষ্ট্রোগকারীষ্ট্রদর রবও রহোষ্ট্রবর
ররমাি ১ াখ ৬৯ হাজার ৯৬৮টি, োধারি রবরিষ্ট্রোগকারীর রবও োংখ্যা ২৬ াখ ৬১ হাজার ৮০৩টি।
উষ্ট্রল্লখ্য, চ র বেষ্ট্ররর জািু োরর মাষ্ট্রে ি ু ি রবও অযাকাউন্ট পখা া হষ্ট্রেষ্ট্রে ৩৮ হাজার ২০৯টি। পফব্রুোরী মাষ্ট্রে ি ু ি রবও অযাকাউন্ট পখা া হষ্ট্রেষ্ট্রে ১৮
হাজার ১৬২টি। মাচষ মাষ্ট্রে ি ু ি রবও অযাকাউন্ট পখা া হষ্ট্রেষ্ট্রে ৮ হাজার ৫৬৮টি। আর এরপ্র মাষ্ট্রে ৩ হাজার ৩২৩টি ি ু ি রবও অযাকাউন্ট পখা া হষ্ট্রেষ্ট্রে।
অথষাৎ গ চার মাে ধষ্ট্ররই ি ু ি রবও অযাকাউন্ট পখা ার ররমাি পবষ্ট্রড়ষ্ট্রে।

Source: http://www.sharebazarnews.com/archives/121352

আইনপও’ে সাংরশানধত খসড়ায় যা েরয়রে: ১৭ জু রিে মরে মতামত জািারত িরব
ি ু ি কষ্ট্রর াবর ক ইেু য রু ে,২০১৫ োংষ্ট্রশাধি করষ্ট্র যাষ্ট্রে বাাং াষ্ট্রদশ রেরকউররটিজ অযান্ড এক্সষ্ট্রচঞ্জ করমশি (রবএেইরে)। ইর মষ্ট্রে োংষ্ট্রশারধ খেড়া
জিম জররষ্ট্র র জন্য প্রকাশ কষ্ট্ররষ্ট্রে রিেন্ত্রক োংস্থা। আগামী ১৭ জু ষ্ট্রির মষ্ট্রে প্রকারশ খেড়ার ও র রিষ্ট্রজষ্ট্রদর ম াম জািাষ্ট্র ারষ্ট্রবি
রবরিষ্ট্রোগকারীেহ অন্যান্য বাজার োংরিষ্টরা। রবএেইরে’র আগারগাাঁও ঠিকািাে (Bangladesh Securities and Exchange Commission Securities
Commission Bhaban, E-6/C, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar Administrative Area,Dhaka-1207, Bangladesh) রবরিষ্ট্রোগকারীরা
র রখ ভাষ্ট্রব আইর ও’র রবর্ষ্ট্রে ম াম জািাষ্ট্র ারষ্ট্রবি। এোড়া ই-পমইষ্ট্র র মােষ্ট্রমও (E-mail: secbd@bdmail.net) োংষ্ট্রশারধ আইর ও
আইষ্ট্রির খেড়ার ও র রিষ্ট্রজষ্ট্রদর ম াম া াঠাষ্ট্র ারষ্ট্রবি রবরিষ্ট্রোগকারীরা।
উষ্ট্রল্লখ্য, এখি পথষ্ট্রক পকাোরির প্রেষ্ট্র ক্টাষ্ট্রে উষ্ট্রল্লরখ েক পশোরষ্ট্রহাল্ডারষ্ট্রদর কইি ৩ বের এবাং া এক্সষ্ট্রচষ্ট্রঞ্জর প্রথম পট্ররডাংষ্ট্রের রদি পথষ্ট্রক গিিা
শুরু করা হষ্ট্রব। বু ক রবরল্ডাং ির ষ্ট্র পযাগ্য রবরিষ্ট্রোগকারীর পকাটা ৬০% পথষ্ট্রক করমষ্ট্রে ৫০% এবাং োধারি রবরিষ্ট্রোগকারীষ্ট্রদর পকাটা ৩০% পথষ্ট্রক
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বারড়ষ্ট্রে ৪০% করা হষ্ট্রব। এোড়া রফক্সড প্রাইে ির ষ্ট্র পযাগ্য রবরিষ্ট্রোগকারীর পকাটা ৪০% পথষ্ট্রক করমষ্ট্রে ৩০% এবাং োধারি রবরিষ্ট্রোগকারীষ্ট্রদর পকাটা
(এিআররব ব্যর ) ৪০% পথষ্ট্রক বৃ রি প ষ্ট্রে ৫০% ত রর কষ্ট্রর াবর ক ইেু য রু ষ্ট্রের খেড়া প্রকাশ কষ্ট্ররষ্ট্রে রিেন্ত্রক োংস্থা।
োংষ্ট্রশারধ খেড়াে উষ্ট্রল্লখষ্ট্রযাগ্য যা রষ্ট্রেষ্ট্রে:
(ক) আইর ও এবাং ার কাভুক্ত ব্যর অন্যেক পকাোরি ইকুযইটি পশোষ্ট্ররর মােষ্ট্রম মূ ধি ইেু যর পেষ্ট্রত্র করমশষ্ট্রির েের গ্রহষ্ট্রির বােবাধক া
পথষ্ট্রক অব্যাহর পদওো হষ্ট্রেষ্ট্রে। অথষাৎ আইর ও এবাং ার কাভুক্ত ব্যর অন্যেক পকাোরি ইকুযইটি পশোষ্ট্ররর মােষ্ট্রম মূ ধি ইেু যর পেষ্ট্রত্র
করমশষ্ট্রির েের গ্রহি করষ্ট্র হষ্ট্রব িা। এ োংক্রান্ত ূ ষ্ট্রবরষ জারর করা ৯টি প্রজ্ঞা ি বা আষ্ট্রদশ বার করা হষ্ট্রব এবাং একটি প্রজ্ঞা ি োংষ্ট্রশারধ আকাষ্ট্রর
জারর করা হষ্ট্রব।
(খ) বাাং াষ্ট্রদশ রেরকউররটিজ অযান্ড এক্সষ্ট্রচঞ্জ করমশি ( াবর ক ইেু য) রু ে, ২০১৫ এর পবশরকেু রবর্ে োংষ্ট্রশাধি কষ্ট্রর া অিু ষ্ট্রমাদি কষ্ট্ররষ্ট্রে রিেন্ত্রক
োংস্থা। এোড়া োংষ্ট্রশারধ আইিটি রশগরগরই জিম জররষ্ট্র র জন্য প্রকাশ করা হষ্ট্রব। প্রস্তারব োংষ্ট্রশাধিীেমূ ষ্ট্রহর মষ্ট্রে উষ্ট্রল্লখষ্ট্রযাগ্য রবর্েগুষ্ট্র া রিম্নরূ :
০১. আইর ওষ্ট্র পযাগ্য রবরিষ্ট্রোগকারী (ইর রজব ইিষ্ট্রভির) রহষ্ট্রেষ্ট্রব পকাটা েু রবধা গ্রহি করষ্ট্র হষ্ট্র করমশি ক ৃষ ক রিরদষ ষ্ট অাংষ্ট্রকর পেষ্ট্রকন্ডারর মাষ্ট্রকষষ্ট্রট
রবরিষ্ট্রোগ থাকষ্ট্র হষ্ট্রব। এই রবরিষ্ট্রোগ িা থাকষ্ট্র পকাি পযাগ্য রবরিষ্ট্রোগকারী াষ্ট্রদর জন্য োংররে পশোষ্ট্ররর পকাটা েু রবধা াষ্ট্রবি িা। পেষ্ট্রকন্ডারর মাষ্ট্রকষষ্ট্রট
এই রবরিষ্ট্রোষ্ট্রগর ররমাি ক হষ্ট্রব া করমশি প্রষ্ট্র যক াবর ক ইেু যর েের ষ্ট্রত্র উষ্ট্রল্লখ করষ্ট্রব।
০২. ূ ষ্ট্রবষর ইেু যকৃ মূ ধি েেূ িষ ব্যবহার িা কষ্ট্রর াবর ক ইেু যর প্রস্তাব করা যাষ্ট্রব িা।
০৩. অরভরহ মূ ষ্ট্রল্যর (রফক্সড প্রাইে) াবর ক ইেু যর ররমাি কম ষ্ট্রে ৫০ পকাটি টাকা অথবা ইেু যোষ্ট্ররর ররষ্ট্রশারধ মূ ধষ্ট্রির ১০ শ াাংশ যা পবরশ পে
ররমাি হষ্ট্র হষ্ট্রব।
০৪. বু করবরল্ডাং এর মােষ্ট্রম াবর ক ইেু যর পেষ্ট্রত্র এর ররমাি কম ষ্ট্রে ১০০ পকাটি টাকা অথবা ইেূ যোষ্ট্ররর ররষ্ট্রশারধ মূ ধষ্ট্রির ১০ শ াাংশ যা পবরশ
পে ররমাি হষ্ট্র হষ্ট্রব।
০৫. বু ক রবরল্ডাং এর মােষ্ট্রম াবর ক ইেু যর পেষ্ট্রত্র পযাগ্য রবরিষ্ট্রোগকারীর পশোষ্ট্ররর পকাটা রবরডাং এর মােষ্ট্রম েেূ িষরূষ্ট্র রবরক্র িা হষ্ট্র পে ইেু য বার
হষ্ট্রে যাষ্ট্রব।
০৬. িক এক্সষ্ট্রচঞ্জষ্ট্রক াবর ক ইেু যর ার কাভুরক্তর আষ্ট্রবদি াওোর ৩০ রদষ্ট্রির মষ্ট্রে াবর ক ইেু য রু ে বা অন্যান্য রেরকউররটিজ আইি অথবা
অযাকাউরন্টাং িযান্ডাষ্ট্রডষর ব্য যে, যরদ থাষ্ট্রক, উষ্ট্রল্লখ ূ বষক াষ্ট্রদর ম াম করমশষ্ট্রি পপ্ররি করষ্ট্র হষ্ট্রব। এই েমষ্ট্রের মষ্ট্রে ম াম প্রদাি িা করষ্ট্র ধষ্ট্রর
পিো হষ্ট্রব পয িক এক্সষ্ট্রচষ্ট্রঞ্জর এ রবর্ষ্ট্রে পকাি ম াম পিই।
০৭. বু ক রবরল্ডাং এর মােষ্ট্রম াবর ক ইেু যর রবরডাং এ রবডারষ্ট্রদর িাম অথবা াষ্ট্রদর প্রাইে রডেষ্ট্রপ্ল করা যাষ্ট্রব িা।
০৮. বু ক রবরল্ডাং এর মােষ্ট্রম াবর ক ইেু যর রবরডাং এ পযাগ্য রবরিষ্ট্রোগকারীষ্ট্রদর াষ্ট্রদর রবষ্ট্রডর ১০০% মূ ল্য পয এক্সষ্ট্রচঞ্জ রবরডাং ররচা িা করষ্ট্রে াষ্ট্রক
জমা রদষ্ট্র হষ্ট্রব।
০৯. বু ক রবরল্ডাং এর মােষ্ট্রম াবর ক ইেু যর রবরডাং এ রবডাররা পয মূ ষ্ট্রল্য এবাং পয ররমাি পশোর রবড করষ্ট্রবি পেই মূ ষ্ট্রল্যই পেই ররমাি পশোর ক্রে
করষ্ট্র হষ্ট্রব।
১০. বু ক রবরল্ডাং এর মােষ্ট্রম াবর ক ইেু যর রবরডাং এ পশোষ্ট্ররর অযা টষ্ট্রমন্ট েষ্ট্রবাষ চ্চ মূ ল্যস্তষ্ট্রর শুরু হষ্ট্রব এবাং ক্রমািষ্ট্রে া রিষ্ট্রচর রদষ্ট্রক আেষ্ট্রব। পয মূ ষ্ট্রল্য
পশোর পশর্ হষ্ট্রব া কাট অফ প্রাইে রহোষ্ট্রব গে হষ্ট্রব এবাং োধারি রবরিষ্ট্রোগকারীরা পেই মূ ল্য পথষ্ট্রক ১০% কষ্ট্রম পশোর ক্রে করষ্ট্রবি।
১১. বু ক রবরল্ডাং এর মােষ্ট্রম াবর ক ইেু যর রবরডাং এ যরদ কাট অফ প্রাইষ্ট্রে একারধক রবডাষ্ট্ররর রবড থাষ্ট্রক পেষ্ট্রেষ্ট্রত্র পয রবডার আষ্ট্রগ রবড দারখ কষ্ট্ররষ্ট্রেি
াষ্ট্রক প্রথষ্ট্রম পশোর প্রদাি করা হষ্ট্রব।
১২. রবরডাং এর চূড়ান্ত ফ , মূ ল্য ও বরািকৃ পশোষ্ট্ররর োংখ্যােহ যারা পশোর প ষ্ট্রেষ্ট্রেি াষ্ট্রদর ই-পমইষ্ট্র র মােষ্ট্রম পপ্ররি করা হষ্ট্রব এবাং একই োষ্ট্রথ
ইেু যোর, ইেু য ম্যাষ্ট্রিজার এবাং এক্সষ্ট্রচষ্ট্রঞ্জর ওষ্ট্রেব োইষ্ট্রট া প্রকাশ করা হষ্ট্রব।
১৩. অকৃ কাযষ রবডাষ্ট্ররর টাকা িক এক্সষ্ট্রচঞ্জ েষ্ট্রবষাচ্চ ০৫ কাযষরদবষ্ট্রের মষ্ট্রে রবডারষ্ট্রক পফর রদষ্ট্রব।
১৪. রবরডাং এর র খেড়া প্রেষ্ট্র ক্টাে এবাং েক কাগজ ত্র প্রারপ্ত স্বাষ্ট্র ষ্ট্রে করমশি োধারি জিগষ্ট্রির কাষ্ট্রে পশোর রবরক্রর অিু ষ্ট্রমাদি প্রদাি করষ্ট্রব।
১৫. অরভরহ মূ ষ্ট্রল্য (রফক্সড প্রাইে) াবর ক ইেু যর পেষ্ট্রত্র পযাগ্য রবরিষ্ট্রোগকারীর পকাটা ৪০% পথষ্ট্রক কষ্ট্রম ৩০% হষ্ট্রব এবাং োধারি জিগষ্ট্রির পকাটা
(এিআররব ব্যর ) ৪০% পথষ্ট্রক বৃ রি প ষ্ট্রে ৫০% হষ্ট্রব।
১৬. অরভরহ মূ ষ্ট্রল্যর াবর ক ইেু যর পেষ্ট্রত্র আষ্ট্রবদি েরের ভাষ্ট্রব ৬৫% এর কম হষ্ট্র ইেু য বার হষ্ট্রে যাষ্ট্রব এবাং আষ্ট্রবদি েরের ভাষ্ট্রব ৬৫%
অথবা ার পবরশ হষ্ট্র রকন্তু ১০০% এর কম হষ্ট্র বারক পশোর আন্ডার রাইটার গ্রহি করষ্ট্রব।
১৭. বু ক রবরল্ডাংষ্ট্রের পেষ্ট্রত্র পযাগ্য রবরিষ্ট্রোগকারীর পকাটা ৬০% পথষ্ট্রক করমষ্ট্রে ৫০% এবাং োধারি জিগষ্ট্রির পকাটা ৩০% পথষ্ট্রক বারড়ষ্ট্রে ৪০% হষ্ট্রব।
১৮. প্রেষ্ট্র ক্টাষ্ট্রে উষ্ট্রল্লরখ পকাোরির েক পশোরষ্ট্রহাল্ডারষ্ট্রদর ক ইি ৩ বেষ্ট্ররর জন্য হষ্ট্রব এবাং া এক্সষ্ট্রচষ্ট্রঞ্জ প্রথম পট্ররডাং এর রদি পথষ্ট্রক গিিা
করা হষ্ট্রব।
১৯. াবর ক ইেু যর আষ্ট্রবদষ্ট্রির েমে ইেু যোরষ্ট্রক ূ ষ্ট্রবষ িগষ্ট্রদ উষ্ট্রিার মূ ধষ্ট্রির পেষ্ট্রত্র ব্যাাংষ্ট্রকর অথবা অরডটষ্ট্ররর োটিষরফষ্ট্রকট এবাং ব্যাাংক পিটষ্ট্রমন্ট
দারখ করষ্ট্র হষ্ট্রব। এবাং
২০. াবর ক ইেু যর আষ্ট্রবদষ্ট্রির েমষ্ট্রে ইেু যোরষ্ট্রক ূ ষ্ট্রবষ িগষ্ট্রদ ব্যর উষ্ট্রিার মূ ধষ্ট্রির পেষ্ট্রত্র পযৌথ মূ ধিী পকাোরির পররজিাষ্ট্ররর োটিষফাইড
পভন্ডর এরগ্রষ্ট্রমন্ট এবাং েেষ্ট্রদর মার কািা োংক্রান্ত টাইষ্ট্রট ডকুষ্ট্রমন্ট করমশষ্ট্রি জমা রদষ্ট্র হষ্ট্রব।
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৮ বেরে পুুঁ নজবাজারেে উন্নয়রি নবএসইনসে দচয়ােম্যািরক শুরভচ্ছা জািারলা এএএ ফাইন্যান্স
রবগ ৮ বেষ্ট্রর ুাঁ রজবাজাষ্ট্ররর পয উন্নেি হষ্ট্রেষ্ট্রে ার জন্য পশোরবাজার রিেন্ত্রক োংস্থা বাাং াষ্ট্রদশ রেরকউররটিজ অযান্ড এক্সষ্ট্রচঞ্জ করমশষ্ট্রির (রবএেইরে)
পচোরম্যাি ডা. এম. খােরু পহাষ্ট্রেিষ্ট্রক ফুষ্ট্র র প াড়া রদষ্ট্রে শুষ্ট্রভো জারিষ্ট্রেষ্ট্রে এএএ ফাইন্যান্স অযান্ড ইিষ্ট্রভিষ্ট্রমন্ট র রমষ্ট্রটড।
েম্প্রর এএএ ফাইন্যান্স অযান্ড ইিষ্ট্রভিষ্ট্রমন্ট র রমষ্ট্রটষ্ট্রডর পচোরম্যাি খাজা আররফ আহষ্ট্রমদ, ব্যবস্থা িা ররচা ক ও রেইও পমাহােদ ওবােদুর রহমাি
এবাং ব্যবস্থা িা ররচা ক ও রেওও পমা. পফরষ্ট্রদৌে মরজদ রবএেইরে পচোরম্যাষ্ট্রির হাষ্ট্র ফু রদষ্ট্রে শুষ্ট্রভো রবরিমে কষ্ট্ররি।
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তানলকাভুনক্তে অ্রপক্ষায় োকা কপােরেরকে আইনপও দশয়াে নবওরত জমা
েম্প্রর প্রাথরমক গিপ্রস্তাব (আইর ও) প্ররক্রো েেন্ন করা ক ারষ্ট্রটক ইন্ডারস্ট্রষ্ট্রজর টাররষ্ট্র বরাি াওো পশোর রবরিষ্ট্রোগকারীষ্ট্রদর পবরিরফরশোরর
ওিােষ (রবও) রহষ্ট্রেষ্ট্রব জমা হষ্ট্রেষ্ট্রে। পেন্ট্রা রডষ্ট্র ারজটরর বাাং াষ্ট্রদশ র রমষ্ট্রটড (রেরডরবএ ) েূ ষ্ট্রত্র এ থ্য জািা পগষ্ট্রে।
েূ ত্র মষ্ট্র , পকাোরির আইর ও টাররষ্ট্র বরাি াওো পশোর রেরডরবএষ্ট্র র মােষ্ট্রম আজ ৯ জু ি রবরিষ্ট্রোগকারীষ্ট্রদর রিজ রিজ রবও রহোষ্ট্রব জমা হষ্ট্রব।
এরদষ্ট্রক, পকাোরিটি চট্টগ্রাম িক এক্সষ্ট্রচষ্ট্রঞ্জ পকাোরিটি ার কাভুরক্তর অিু ষ্ট্রমাদি প ষ্ট্র ও ঢাকা িক একষ্ট্রচষ্ট্রঞ্জ (রেএেই) পকাোরির ার কাভুক্ত
অিু ষ্ট্রমাদর পদওো হেরি। আরথষক প্রর ষ্ট্রবদষ্ট্রি িািা অেের থাকাে প্রর ষ্ঠািটিষ্ট্রক ার কাভুরক্তর রবর্ষ্ট্রে রেিান্ত রিষ্ট্র বাাং াষ্ট্রদশ রেরকউররটিজ অযান্ড
এক্সষ্ট্রচঞ্জ করমশষ্ট্রির (রবএেইরে) কাষ্ট্রে প্রস্তাব রদষ্ট্রেষ্ট্রে রডএেই।
এ রবর্ষ্ট্রে রডএেইর ব্যবস্থা িা ররচা ক (এমরড) এ পক এম মাষ্ট্রজদুর রহমাি োাংবারদকষ্ট্রদর জািাি, পকাোরিটির আরথষক প্রর ষ্ট্রবদষ্ট্রি িািা অেের র
অরভষ্ট্রযাগ থাকার রবর্েটি রফন্যারন্সো ররষ্ট্র াটিষাং কাউরন্স (এফআররে) দন্ত করষ্ট্রে। এফআররে পকাোরিষ্ট্রক ব করষ্ট্র ও োড়া পদেরি ক ারষ্ট্রটক
ইন্ডারস্ট্রজ। ক ারষ্ট্রটক রব ষ্ট্রকষর অবোি ঘটাষ্ট্রিার জন্য প্রর ষ্ঠািটির পচোরম্যাি, এমরডষ্ট্রক পডষ্ট্রক াঠাষ্ট্রিা হষ্ট্রেরে । রকন্তু াষ্ট্রদর অন্য ররচা ক পদষ্ট্রশর
বাইষ্ট্রর রষ্ট্রেষ্ট্রেি-এমি কারি পদরখষ্ট্রে ারা আষ্ট্রেিরি। াই ক ারষ্ট্রটষ্ট্রকর রবর্ষ্ট্রে রেিান্ত রিষ্ট্র বাাং াষ্ট্রদশ রেরকউররটিজ অযান্ড এক্সষ্ট্রচঞ্জ করমশষ্ট্রির কাষ্ট্রে
প্রস্তাব পদোর রেিান্ত পিো হষ্ট্রেষ্ট্রে।’
গ বেষ্ট্ররর ২৬ রডষ্ট্রেম্বষ্ট্রর ১০ টাকা অরভরহ মূ ষ্ট্রল্য ২ পকাটি োধারি পশোর পেষ্ট্রড় পশোরবাজার পথষ্ট্রক ক ারষ্ট্রটক ইন্ডারস্ট্রজষ্ট্রক ২০ পকাটি টাকা
উষ্ট্রিা ষ্ট্রির অিু ষ্ট্রমাদি পদে রবএেইরে। রবএেইরের অিু ষ্ট্রমাদি রিষ্ট্রে ইর মষ্ট্রে োধারি রবরিষ্ট্রোগকারীষ্ট্রদর কাষ্ট্রে পথষ্ট্রক প্রাথরমক গি প্রস্তাষ্ট্রবর আষ্ট্রবদি
গ্রহি করষ্ট্রে পকাোরিটি। চ র বেষ্ট্ররর ৩১ মাচষ পথষ্ট্রক শুরু হে এ পকাোরির আইর ও আষ্ট্রবদি। যা চষ্ট্র ৯ এরপ্র যষন্ত। আর এরপ্র মাষ্ট্রের ৩০ াররখ
পকাোরির আইর ও টাররর ড্র অিু রষ্ঠ হে।
আইর ও’র টাকা পথষ্ট্রক ব্যাাংক ঋি ররষ্ট্রশাষ্ট্রধ ৬ পকাটি ৫০ াখ টাকা, প্লান্ট ও যন্ত্র ার ক্রে স্থা ষ্ট্রি ৬ পকাটি ৫০ াখ টাকা এবাং ভবি ও রেভর ওোষ্ট্রকষ
খরচ হষ্ট্রব ৫ পকাটি ৫০ াখ টাকা। আইর ও ফান্ড াওোর ১২ মাষ্ট্রের মষ্ট্রে প্রষ্ট্রজষ্ট্রক্টর কাজ পশর্ করা হষ্ট্রব। আর আইর ও বাবদ খরচ রহোব করা হষ্ট্রেষ্ট্রে
১ পকাটি ৫০ াখ টাকা।
৩০ জু ি, ২০১৮ েমাপ্ত বেষ্ট্ররর রিরীো রহোষ্ট্রব, পকাোরিটি ৫২ পকাটি ৬৬ াখ ৫৩ হাজার ২৪২ টাকার ে রবরক্র কষ্ট্রর কর ররষ্ট্রশাষ্ট্রধর র প্রকৃ মু িাফা
কষ্ট্ররষ্ট্রে ৪ পকাটি ১০ াখ ১৭ হাজার টাকা। এই েমষ্ট্রে পশোর প্রর আে (ইর এে) হষ্ট্রেষ্ট্রে ১.০২ টাকা। এর আষ্ট্রগর বের একই েমষ্ট্রে ইর এে রে ০.৮৮
টাকা। ররষ্ট্রশারধ মূ ধি ৪০ পকাটি টাকা রহোব কষ্ট্রর। এই েমষ্ট্রে পশোর প্রর প্রকৃ েেদ মূ ল্য (এিএরভ) হষ্ট্রেষ্ট্রে ১২.০৬ টাকা।
আগামী র ি বেষ্ট্রর পকাোরিটির ে রবরক্র শ ষ্ট্রকাটি টাকা হষ্ট্রব বষ্ট্র জারিষ্ট্রেষ্ট্রেি এর কমষক ষ ারা।
পকাোরিটি মূ ক ার বার, রস্ট্র , ওেযার ও টিউব উৎ াদি কষ্ট্রর। ৩০ জু ি, ২০১৮ এ পকাোরিটিরর পমাট আষ্ট্রের ৩৮.৪৭ শ াাংশ এষ্ট্রেষ্ট্রে ক ার বার
পথষ্ট্রক; ১৭.৭৭ শ াাংশ এষ্ট্রেষ্ট্রে ক ার রস্ট্র ; ১৫.৬৬ শ াাংশ এষ্ট্রেষ্ট্রে ক ার ওেযার এবাং ১১.৩৩ শ াাংশ এষ্ট্রেষ্ট্রে ক ার টিউব রবরক্র কষ্ট্রর।
পকাোরিটির ইেু য ব্যবস্থা িার দারেষ্ট্রে রষ্ট্রেষ্ট্রে এমটিরভ কযার টা র রমষ্ট্রটড।
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বু ক নবনডাং পিনত: সাধােি নবনিরয়ািকােী দকাোয় ৬৫% আরবদি িা পড়রল আইনপও বানতল
বু ক রবরল্ডাং ির ষ্ট্র প্রাথরমক গিপ্রস্তাষ্ট্রবর (আইর ও) পেষ্ট্রত্র োধারি রবরিষ্ট্রোগকারীষ্ট্রদর আষ্ট্রবদি ৬৫ শ াাংষ্ট্রশর কম জমা ড়ষ্ট্র োংরিষ্ট আইর ও
বার হষ্ট্রব। আর ৬৫ শ াাংশ বা এর পবরশ আষ্ট্রবদি জমা ড়ষ্ট্র বারক পশোর আন্ডাররাইটার পিষ্ট্রব। অন্যরদষ্ট্রক পযাগ্য রবরিষ্ট্রোগকারীর পকাটাে েব পশোর
রবরক্র িা হষ্ট্র আইর ও বার হষ্ট্রব।
বাাং াষ্ট্রদশ রেরকউররটিজ অযান্ড এক্সষ্ট্রচঞ্জ করমশি ( াবর ক ইেু য) রু ে, ২০১৫-এর খেড়া োংষ্ট্রশাধিীষ্ট্র এ রিেম করা হষ্ট্রেষ্ট্রে। জিম জররষ্ট্র র জন্য
খেড়া োংষ্ট্রশাধিীটি বাাং াষ্ট্রদশ রেরকউররটিজ অযান্ড এক্সষ্ট্রচঞ্জ করমশি (রবএেইরে) গ কা প্রকাশ কষ্ট্ররষ্ট্রে। ১৭ জু ি যষন্ত পিকষ্ট্রহাল্ডাররা এই খেড়ার
ও র ম াম জািাষ্ট্র ারষ্ট্রবি। করমশি পিকষ্ট্রহাল্ডারষ্ট্রদর ম াম রবষ্ট্রবচিা কষ্ট্রর খেড়া আইি চূড়ান্ত করষ্ট্রব এবাং গ্যাষ্ট্রজট আকাষ্ট্রর প্রকাশ করষ্ট্রব।
এর আষ্ট্রগ ২৯ পম রবএেইরে পচোরম্যাি অো ক ড. এম খােরু পহাষ্ট্রেষ্ট্রির েভা র ষ্ট্রে অিু রষ্ঠ ৬৮৮ ম করমশি েভাে াবর ক ইেু য রু ে ২০১৫এর োংষ্ট্রশাধিীর খেড়া জিম যাচাইষ্ট্রের জন্য অিু ষ্ট্রমাদি করা হে। গ ২৯ এরপ্র ঢাকা িক এক্সষ্ট্রচঞ্জ (রডএেই), চট্টগ্রাম স্টক এক্সষ্ট্রচঞ্জ (রেএেই),
বাাং াষ্ট্রদশ মাষ্ট্রচষন্ট ব্যাাংকােষ অযাষ্ট্রোরেষ্ট্রেশি (রবএমরবএ), রডএেই পব্র্াকােষ অযাষ্ট্রোরেষ্ট্রেশি (রডরবএ), অযাষ্ট্রেট ম্যাষ্ট্রিজষ্ট্রমন্ট পকাোরির প্রর রিরধেহ
রবরভন্ন পিকষ্ট্রহাল্ডারষ্ট্রদর েষ্ট্রে েভা পশষ্ট্রর্ করমশষ্ট্রির ে পথষ্ট্রক প্রাইমারর ও পেষ্ট্রকন্ডারর মাষ্ট্রকষষ্ট্রট পবশরকেু োংস্কার করার পঘার্িা পদো হে। পঘার্িা
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অিু োষ্ট্রর পেষ্ট্রকন্ডারর মাষ্ট্রকষট-োংক্রান্ত রবর্েগুষ্ট্র া করমশি এরই মষ্ট্রে বাস্তবােি কষ্ট্ররষ্ট্রে। আর প্রাইমারর মাষ্ট্রকষট-োংক্রান্ত রবর্েগুষ্ট্র া োংস্কাষ্ট্ররর জন্য
করমশি করমটি কষ্ট্ররষ্ট্রে। করমটির ররষ্ট্র াষ্ট্রটষর রভরিষ্ট্র াবর ক ইেু য রু ষ্ট্রের খেড়া োংষ্ট্রশাধিী প্রস্তু করা হষ্ট্রেষ্ট্রে।
াবর ক ইেু য রু ষ্ট্রের খেড়া োংষ্ট্রশাধিীষ্ট্র ব া হষ্ট্রেষ্ট্রে, পকাটা েু রবধা রিষ্ট্র হষ্ট্র পেষ্ট্রকন্ডারর বাজাষ্ট্রর পযাগ্য রবরিষ্ট্রোগকারীষ্ট্রদর (ইআই) রিরদষ ষ্ট অষ্ট্রঙ্কর
রবরিষ্ট্রোগ থাকষ্ট্র হষ্ট্রব। া িা হষ্ট্র পকাষ্ট্রিা ইআই াষ্ট্রদর জন্য োংররে পশোষ্ট্ররর পকাটা েু রবধা াষ্ট্রব িা। আর পেষ্ট্রকন্ডারর মাষ্ট্রকষষ্ট্রট রবরিষ্ট্রোষ্ট্রগর ররমাি
ক হষ্ট্রব া করমশি প্রর টি াবর ক ইেু যর েের ষ্ট্রত্র উষ্ট্রল্লখ কষ্ট্রর পদষ্ট্রব।
এোড়া আইর ওর আষ্ট্রগ ইেু য করা মূ ধি ু ষ্ট্ররা ু রর ব্যবহার িা কষ্ট্রর াবর ক ইেু যর আষ্ট্রবদি করা যাষ্ট্রব িা। রফক্সড প্রাইে ির ষ্ট্র অরভরহ মূ ষ্ট্রল্যর
আইর ওর পেষ্ট্রত্র াবর ক ইেু যর ররমাি হষ্ট্রব িূ যি ম ৫০ পকাটি রকাংবা ইেু যোর পকাোরির ররষ্ট্রশারধ মূ ধষ্ট্রির ১০ শ াাংশ, পযটি পবরশ হে।
একইভাষ্ট্রব বু ক রবরল্ডাংষ্ট্রের মােষ্ট্রম াবর ক ইেু যর পেষ্ট্রত্র এর ররমাি হষ্ট্রব কম ষ্ট্রে ১০০ পকাটি রকাংবা ররষ্ট্রশারধ মূ ধষ্ট্রির ১০ শ াাংশ, পযটি পবরশ
হে। বু ক রবরল্ডাংষ্ট্রের মােষ্ট্রম াবর ক ইেু যর পেষ্ট্রত্র পযাগ্য রবরিষ্ট্রোগকারীষ্ট্রদর পশোষ্ট্ররর পকাটা রবরডাংষ্ট্রের মােষ্ট্রম ু ষ্ট্ররা ু রর রবরক্র িা হষ্ট্র পেই আইর ও
বার হষ্ট্রে যাষ্ট্রব। াবর ক ইেু য ার কাভুরক্তর আষ্ট্রবদি াওোর ৩০ রদষ্ট্রির মষ্ট্রে দুই িক এক্সষ্ট্রচঞ্জষ্ট্রক াবর ক ইেু য রু ে বা অন্যান্য রেরকউররটিজ
আইি রকাংবা অযাকাউরন্টাং িযান্ডাডষ িা পমষ্ট্রি থাকষ্ট্র এ রবর্ষ্ট্রে করমশষ্ট্রির কাষ্ট্রে ম াম াঠাষ্ট্র হষ্ট্রব। এ েমষ্ট্রের মষ্ট্রে ম াম িা াঠাষ্ট্র এ রবর্ষ্ট্রে
িক এক্সষ্ট্রচষ্ট্রঞ্জর পকাষ্ট্রিা ম াম পিই বষ্ট্র ধষ্ট্রর পিো হষ্ট্রব। বু ক রবরল্ডাংষ্ট্রের মােষ্ট্রম াবর ক ইেু যর রবরডাং চ াকাষ্ট্র রবডারষ্ট্রদর িাম রকাংবা াষ্ট্রদর
প্রস্তারব দর প্রদশষি করা যাষ্ট্রব িা। বু ক রবরল্ডাংষ্ট্রের মােষ্ট্রম াবর ক ইেু যর রবরডাংষ্ট্রে ইআইষ্ট্রদর াষ্ট্রদর রবষ্ট্রডর শ ভাগ মূ ল্য রবরডাং ররচা িাকারী
এক্সষ্ট্রচষ্ট্রঞ্জর কাষ্ট্রে জমা রদষ্ট্র হষ্ট্রব। বু ক রবরল্ডাংষ্ট্রের মােষ্ট্রম াবর ক ইেু্যুর রবরডাংষ্ট্রের রবডাররা পয মূ ষ্ট্রল্য পয ররমাি পশোর রবড করষ্ট্রবি াষ্ট্রদর পেই
মূ ষ্ট্রল্য পেই ররমাি পশোর রকিষ্ট্র হষ্ট্রব। বু ক রবরল্ডাংষ্ট্রের মােষ্ট্রম াবর ক ইেু যর রবরডাংষ্ট্রে পশোর বরাি েষ্ট্রবষাচ্চ মূ ল্যস্তষ্ট্রর শুরু হষ্ট্রে ক্রমািষ্ট্রে া রিষ্ট্রচর
রদষ্ট্রক আেষ্ট্রব। পয মূ ষ্ট্রল্য পশোর পশর্ হষ্ট্রব া কাট অফ প্রাইে (প্রান্তেীমা) রহষ্ট্রেষ্ট্রব গে হষ্ট্রব। োধারি রবরিষ্ট্রোগকারীরা কাট অফ প্রাইে পথষ্ট্রক ১০ শ াাংশ
কষ্ট্রম পশোর রকিষ্ট্র ারষ্ট্রব। বু ক রবরল্ডাংষ্ট্রের মােষ্ট্রম াবর ক ইেু যর রবরডাংষ্ট্রের পেষ্ট্রত্র যরদ কাট অফ প্রাইষ্ট্রে একারধক রবডাষ্ট্ররর রবড থাষ্ট্রক পেষ্ট্রেষ্ট্রত্র পয
রবডার আষ্ট্রগ রবড কষ্ট্ররষ্ট্রে াষ্ট্রক প্রথষ্ট্রম পশোর পদো হষ্ট্রব। রবরডাংষ্ট্রের চূড়ান্ত ফ , মূ ল্য ও বরাি করা পশোষ্ট্ররর োংখ্যােহ যারা পশোর প ষ্ট্রেষ্ট্রেি াষ্ট্রদর
ই-পমইষ্ট্র র মােষ্ট্রম াঠাষ্ট্রিা হষ্ট্রব। একই েষ্ট্রে ইেু যোর, ইেু য ম্যাষ্ট্রিজার ও িক এক্সষ্ট্রচষ্ট্রঞ্জর ওষ্ট্রেবোইষ্ট্রট ার প্রকাশ করা হষ্ট্রব। অকৃ কাযষ রবডাষ্ট্ররর
টাকা েষ্ট্রবাষ চ্চ ৫ কাযষরদবষ্ট্রের মষ্ট্রে িক এক্সষ্ট্রচঞ্জ পফর পদষ্ট্রব। রবরডাংষ্ট্রের ষ্ট্রর খেড়া প্রেষ্ট্র ক্টাে ও েব কাগজ ত্র াওো োষ্ট্র ষ্ট্রে করমশি োধারি
রবরিষ্ট্রোগকারীষ্ট্রদর কাষ্ট্রে পশোর রবরক্রর অিু ষ্ট্রমাদি পদষ্ট্রব। রফক্সড প্রাইে ির ষ্ট্র অরভরহ মূ ষ্ট্রল্য াবর ক ইেু যর পেষ্ট্রত্র ইআইষ্ট্রদর রবযমাি পকাটা ৪০
শ াাংশ পথষ্ট্রক কষ্ট্রম ৩০ শ াাংশ হষ্ট্রব এবাং োধারি রবরিষ্ট্রোগকারীষ্ট্রদর (এিআররব ব্য ী ) পকাটা ৪০ শ াাংশ পথষ্ট্রক পবষ্ট্রড় ৫০ শ াাংষ্ট্রশ দাাঁড়াষ্ট্রব। অন্যরদষ্ট্রক
বু ক রবরল্ডাংষ্ট্রের পেষ্ট্রত্র ইআইষ্ট্রদর রবযমাি পকাটা ৬০ শ াাংশ পথষ্ট্রক কষ্ট্রম ৫০ শ াাংশ হষ্ট্রব এবাং োধারি রবরিষ্ট্রোগকারীষ্ট্রদর রবযমাি পকাটা ৩০ শ াাংশ
পথষ্ট্রক পবষ্ট্রড় ৪০ শ াাংষ্ট্রশ দাাঁড়াষ্ট্রব। অরভরহ মূ ষ্ট্রল্যর াবর ক ইেু যর পেষ্ট্রত্র েরের ভাষ্ট্রব ৬৫ শ াাংষ্ট্রশর কম আষ্ট্রবদি জমা ড়ষ্ট্র ইেু য বার হষ্ট্রে
যাষ্ট্রব। আর েরের ভাষ্ট্রব আষ্ট্রবদষ্ট্রির ররমাি ৬৫ শ াাংষ্ট্রশর পবরশ রকন্তু ১০০ শ াাংষ্ট্রশর কম হষ্ট্র বারক পশোর আন্ডাররাইটার রকষ্ট্রি পিষ্ট্রব। প্রেষ্ট্র ক্টাষ্ট্রে
উষ্ট্রল্লখ করা পকাোরির েব পশোরষ্ট্রহাল্ডাষ্ট্ররর পশোষ্ট্ররর ও র র ি বেষ্ট্ররর কড ইি প্রষ্ট্রযাজয হষ্ট্রব। িক এক্সষ্ট্রচষ্ট্রঞ্জ প িষ্ট্রদষ্ট্রির প্রথম রদি পথষ্ট্রক কড
ইষ্ট্রির েমে শুরু হষ্ট্রব। াবর ক ইেু যর আষ্ট্রবদষ্ট্রির েমে ইেু যোরষ্ট্রক এর আষ্ট্রগ িগষ্ট্রদ উষ্ট্রিা ি করা মূ ধষ্ট্রির পেষ্ট্রত্র ব্যাাংষ্ট্রকর রকাংবা রিরীেষ্ট্রকর
োটিষরফষ্ট্রকট ও ব্যাাংক পিটষ্ট্রমন্ট দারখ করষ্ট্র হষ্ট্রব। আর িগদ োড়া অন্য উ াষ্ট্রে উষ্ট্রিার মূ ধষ্ট্রির পেষ্ট্রত্র আরষ্ট্রজএেরের পররজস্ট্রাষ্ট্ররর োটিষফাষ্ট্রেড
পভন্ডর এরগ্রষ্ট্রমন্ট ও েেষ্ট্রদর মার কািা-োংক্রান্ত টাইষ্ট্রট ডকুষ্ট্রমন্ট করমশষ্ট্রি জমা রদষ্ট্র হষ্ট্রব।
াোড়া পযাগ্য রবরিষ্ট্রোগকারীর োংজ্ঞা েষ্ট কষ্ট্ররষ্ট্রে করমশি। খেড়াে পযাগ্য রবরিষ্ট্রোগকারী ব ষ্ট্র পবাঝাষ্ট্রিা হষ্ট্রেষ্ট্রে মাষ্ট্রচষন্ট ব্যাাংক এবাং প াটষষ্ট্রফার ও
ম্যাষ্ট্রিজার, েেদ ব্যবস্থা ক, রমউচুো ফান্ড এবাং কাষ্ট্র রক্টভ ইিষ্ট্রভিষ্ট্রমন্ট রস্কম, িক রড ার, ব্যাাংক, িি-ব্যাাংরকাং আরথষক প্রর ষ্ঠাি, বীমা পকাোরি,
অটারষ্ট্রিটিভ ইিষ্ট্রভিষ্ট্রমন্ট ফান্ড ম্যাষ্ট্রিজার ও ফান্ড, রবষ্ট্রদশী রবরিষ্ট্রোগকারী (রেরকউররটিজ কািরডোষ্ট্রি রহোব রষ্ট্রেষ্ট্রে), অিু ষ্ট্রমারদ প্ররভষ্ট্রডন্ট ফান্ড,
প িশি ফান্ড, গ্রযাচুইটি ফান্ড এবাং করমশষ্ট্রির অিু মর ক্রষ্ট্রম অন্য প্রর ষ্ঠাি।
এরদষ্ট্রক খেড়াে াবর ক ইেু য রু ষ্ট্রের ধারা ৪-এর উ ধারা ১ (এফ) ও (পক) বার করা হষ্ট্রেষ্ট্রে।
এই দুই ধারাে ব া হষ্ট্রেরে , আইর ও আষ্ট্রবদি াওোর ২০ রদষ্ট্রির মষ্ট্রে করমশষ্ট্রির কাষ্ট্রে োংরিষ্ট ইেু যর রবর্ষ্ট্রে িক এক্সষ্ট্রচঞ্জষ্ট্রক ম াম জািাষ্ট্র ।
িক এক্সষ্ট্রচষ্ট্রঞ্জর ম ামষ্ট্র র ররষ্ট্রপ্ররেষ্ট্র করমশি আইর ও অিু ষ্ট্রমাদি বা বার করার রেিান্ত পিষ্ট্রব।

Source: http://bonikbarta.net/bangla/news/2019-06-10/199189/বু ক-রবরল্ডাং- ির -:-োধারি-রবরিষ্ট্রোগকারী-পকাটাে-৬৫--আষ্ট্রবদি-িাড়ষ্ট্র -আইর ও-বার /
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