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গ্যাস সংয াগ্ পেযেযে তসরিফা ইন্ডারিজ 
প ুঁজিবািারে তাজিকাভ ক্ত ককাম্পাজি তসজেফা ইন্ডাজিি ডাইং প্রকরেে িিয গ্যাস সংর াগ্ কপরেরে। এই ডাইং 
প্রকেটি আইজপওে ফান্ড কেরক অেথােি হরেরে।তসজেফাে ডাইং প্রকেটি ইরতামরযয জততাস গ্যাস ট্রান্সজমশি 
অযান্ড জডজিজবউশি ককাম্পাজি কেরক প্রাজতকৃজতক গ্যাস জিরে কা থক্রম শুরু কেরব।ববদ্ যজতক কারিে দ্ক্ষ 
 ন্ত্রপাজতে িিয কমোদ্ী ঋণ জিরব। এিিয ককাম্পাজিটি ইিফ্রািাকসাে কডরভিপরমন্ট ককাম্পাজি জিজমরেড কেরক 
১০ ককাটি ৯০ িাখ োকাে ঋণ অি রমাদ্ি করেরে।৫ শতাংশ স রদ্ ৬ বেরেে িিয এই ঋণ কদ্ওো হরব। এই 
প্রকরেে িিয ১৮ মারসে মরযয িাপাি ইন্টােিযাশিাি ককা-অপারেশি এরিজন্স (িাইকা) ফান্ড কেরক অেথােি 
কো হরব। 
http://www.arthosuchak.com/archives/452573 

আট মাযস ১৪ প াম্পারিি ৭৭৬ প াটি টা াি আইরেও 
কদ্রশে প ুঁজিবািারে চিজত বেরেে গ্ত আে মারস ১৪ ককাম্পাজি প্রােজমক গ্ণপ্রস্তারবে (আইজপও) অি রমাদ্ি 
কপরেরে।  া আরগ্ে বেরেে কচরে কবজশ। এবেে অি রমাদ্ি পাওো ককাম্পাজিগুরিা প ুঁজিবািাে কেরক প্রাে 
৭৭৬ ককাটি োকা সংগ্রহ কেরব। ককাম্পাজিগুরিা হরে- কুইি সাইে কেক্সোইি, অযাডরভন্ট ফামথা, ইন্টারকা 
জেফ রেজিং কেশি, এস কক জট্রমস, বস ন্ধো কপপাে, আমাি কেি। এসব ককাম্পাজিে বািারে কিিরদ্ি চিরে। 
এোড়া জভএফএস কেড, এমএ ডাইং, জসিভা ফামথা কিিরদ্রিে অরপক্ষাে আরে। ইরদা বাংিা ফামথা আইজপও 
িোেী ড্র ১১ কসরেম্বে। কাট্রাজি কেক্সোইি আইজপও আরবদ্ি চিরে।  া ১৩ কসরেম্বে কশষ হরব। এসএস 
েীি আইজপও অি রমাদ্ি কপরেরে। http://www.arthosuchak.com/archives/452537 
 
টািা োাঁচ সপ্তাযেি ঊর্ধ্বমুরিতা 
আগ্যে রিও রেসাি পিযেযে ৪৬ োজাি 
আগ্রে কদ্রশে প ুঁজিবািারে কবজিজফজশোজে ওিাসথ (জবও) জহসাব কবরড়রে ৪৬ হািারেে কবজশ।জডপজিেজে 
কসবাদ্াতা প্রজতষ্ঠািটিে জহসাবমরত, আগ্ে কশরষ কমাে জবও জহসারবে সংখযা দ্াুঁজড়রেরে ২৬ িাখ ৫৯ হািাে 
৩০৩, ি িাই কশরষ জেি ২৬ িাখ ১৩ হািাে ১৩৪টি। এক মারসে বযবযারি জবও জহসারবে সংখযা কবরড়রে 
৪৬ হািাে ১৬৯।বতথ মাি জবও জহসাবযােীরদ্ে মরযয প রুষ েরেরে ১৯ িাখ ৪১ হািাে ১৪২ িি এবং িােী 
৭ িাখ ৬ হািাে ১৮৭ িি। আরগ্ে মারস প রুষরদ্ে জবও জেি ১৯ িাখ ৯ হািাে ৬টি এবং িােীরদ্ে ৬ 
িাখ ৯২ হািাে ২৫০টি। অেথাৎ আগ্রে প রুষরদ্ে জবও কবরড়রে ৩২ হািাে ১৩৬টি ও িােীরদ্ে ১৩ হািাে 
৯৩৭টি। এোড়া আগ্রে প্রাজতষ্ঠাজিক জবজিরোগ্কােী বা ককাম্পাজিে জবও ৯৬টি কবরড় দ্াুঁজড়রেরে ১১ হািাে 
৯৭৪টিরত।আগ্রে জিবাসী বাংিারদ্শীরদ্ে জবও ৪৫ হািাে ৭২টি কবরড় দ্াুঁজড়রেরে ২৪ িাখ ৯১ হািাে 
৫৯১টিরত। জবপেীরত অজিবাসীরদ্ে জবও ১ হািাে ২০১টি কবরড় দ্াুঁজড়রেরে ১ িাখ ৫৫ হািাে 
৭৩৮টিরত।http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-09-03/169376/ 

রিএসইযত রেই পিরিও পিযেযে ১.২২ েযেন্ট 
সমাপ্ত সপ্তারহ ঢাকা েক এক্সরচরে (জডএসই) সাজবথক মূিয আে অি পাত (জপই কেজশও) কবরড়রে। আরগ্ে 
সপ্তারহে কচরে জপই কেজশও কবরড়রে দ্শজমক ১৯ পরেন্ট বা ১ দ্শজমক  ২২ শতাংশ।জডএসইে তেয অি  ােী, 
আরিাচয সপ্তারহ জডএসইরত জপই কেজশও অবস্থাি কেরে ১৫.৭৪ পরেরন্ট। এে আরগ্ে সপ্তারহ জডএসইে জপই 
কেজশও জেি ১৫.৫৫ পরেন্ট।সপ্তাহ কশরষ খাতজভজিক কট্রইজিং জপই কেজশও  কদ্খা  াে, বযাংক খারতে জপই 

http://www.arthosuchak.com/archives/452573/%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b8-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%af%e0%a7%8b%e0%a6%97-%e0%a6%aa%e0%a7%87%e0%a7%9f%e0%a7%87%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a6%a4%e0%a6%b8%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ab/
http://www.arthosuchak.com/archives/452573/%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b8-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%af%e0%a7%8b%e0%a6%97-%e0%a6%aa%e0%a7%87%e0%a7%9f%e0%a7%87%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a6%a4%e0%a6%b8%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ab/
http://www.arthosuchak.com/archives/452573
http://www.arthosuchak.com/archives/452537/%e0%a6%86%e0%a6%9f-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a7%87-%e0%a7%a7%e0%a7%aa-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a7%ad%e0%a7%ad%e0%a7%ac-%e0%a6%95/
http://www.arthosuchak.com/archives/452537/%e0%a6%86%e0%a6%9f-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a7%87-%e0%a7%a7%e0%a7%aa-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a7%ad%e0%a7%ad%e0%a7%ac-%e0%a6%95/
http://www.arthosuchak.com/archives/452537
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-09-03/169376/
http://www.arthosuchak.com/archives/452263/%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%b8%e0%a6%87%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%aa%e0%a6%bf%e0%a6%87-%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a6%bf%e0%a6%93-%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a7%9c%e0%a7%87%e0%a6%9b%e0%a7%87-66/
http://www.arthosuchak.com/archives/452263/%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%b8%e0%a6%87%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%aa%e0%a6%bf%e0%a6%87-%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a6%bf%e0%a6%93-%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a7%9c%e0%a7%87%e0%a6%9b%e0%a7%87-66/
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কেজশও অবস্থাি কেরে ৯.৯  পরেরন্ট, জসরমন্ট খারতে ৪১.১ পরেরন্ট, জসোজমক খারতে ২৫.১ পরেরন্ট, 
প্ররকৌশি খারতে  ১৯.৭ পরেরন্ট, খাদ্য ও আি ষাজিক খারতে ২৪ পরেরন্ট, জ্বািাজি ও জবদ্ যৎ খারত ১৪.৭ 
পরেরন্ট, সাযােণ জবমা খারত ১১.৬ পরেরন্ট, তেয ও প্র  জক্ত খারত ২২.৪ পরেরন্ট,পাে খারতে জপই কেজশও 
মাইিাস ৩১.২ পরেরন্ট, জবজবয খারতে ১৮.৩ পরেরন্ট, এিজবএফআই খারত ১৮ পরেন্ট, কাগ্ি খারতে 
১৫৮.৮ পরেরন্ট, ওষ য ও েসােি খারতে ১৮.৮ পরেরন্ট, কসবা ও আবাসি খারতে ৩১.৮ পরেরন্ট, চামড়া 
খারতে ১৮.১ পরেরন্ট, কেজির াগ্ার াগ্ খারত ১৭.৭ পরেরন্ট, বস্ত্র খারতে  ২৩.৭ পরেরন্ট এবং ভ্রমণ ও 
অবকাশ খারত মাইিাস ২১.৯ পরেরন্ট অবস্থাি কেরে। 
http://www.arthosuchak.com/archives/452263/ 

প ৌিলগ্ত রিরিযোগ্ ািীযেি পেয  টা া োযে আজ: পিোি েস্তান্তি  াল 

কদ্রশে কশোেবািারে িত ি এক জদ্গ্ন্ত উরমাজচত হরে। চীরিে দ্ ই কশোেবািাে কশিরেি ও সাংহাই েক 
এক্সরচরেে কিরসাটিথ োম ককৌশিগ্ত জবজিরোগ্কােী জহসারব আি ৩ কসরেম্বে কট্রকরহাল্ডােরদ্ে উরেরশয ঢাকা 
েক এক্সরচেরক (জডএসই) প্রাে ৯৪৫ ককাটি োকা পাঠারব। এেপরে আাগ্ামীকাি কশোে হস্তান্তে কো হরব। 
চীিা কিরসাটিথ োম কদ্রশে প ুঁজিবািারে   ক্ত হওোে িত ি জদ্গ্ন্ত উরমাজচত হরত  ারে। চীিা কিরসাটিথ োম 
  ক্ত হওোে বাংিারদ্রশে প ুঁজিবািারেে প্রজত জবরদ্জশরদ্ে আগ্রহ বাড়রব। যীরে যীরে বাড়রত োকরব তারদ্ে 
জবজিরোগ্।  া প ুঁজিবািােরক সামরিে জদ্রক এজগ্রে জিরত বড় ভূজমকা োখরব।চীিা কিরসাটিথ োম কদ্রশে 
প ুঁজিবািারে আসাে ফরি মারিিরমরন্টে অরিক পজেবতথ ি আসরব। তাোড়া চীরিে প ুঁজিবািারে বড় বড় অরিক 
জবজিরোগ্কােী েরেরে। তারদ্ে োকাে অভাব িাই। শুয  জবজিরোরগ্ে িােগ্াে দ্েকাে। চীিা কিরসাটিথ োম 
ককৌশিগ্ত জবজিরোগ্কােী হওোে মাযযরম জডএসই আন্তিথ াজতক মারি উজিত হরব। চীরিে কেকরিািজি   ক্ত 
হরি সাজভথ িন্স আেও শজক্তশািী হরব ।চীরিে কিরসাটিথ োম জডএসইে প্রজতটি কশোরেে দ্াম জদ্রত চাে ২২ 
োকা। তরব শতথ াি  াজে, জডএসইে কশোেরহাল্ডােো এেইমরযয কশোেপ্রজত ১ োকা িভযাংশ কিওোে, 
সমপজেমাণ দ্ে করম এরসরে। এরক্ষরে চীিা কিরসাটিথ োম জডএসইে ১৮০ ককাটি কশোরেে ২৫ শতাংশ বা ৪৫ 
ককাটি কশোরেে িিয প্রজতটি ২১ োকা দ্রে ৯৪৫ ককাটি োকা কদ্রব।অিযজদ্রক চীিা কিরসাটিথ োম জডএসইে 
কাজেগ্জে ও প্র  জক্তগ্ত উিেরি ৩০০ ককাটিেও কবজশ োকা (৩৭ জমজিেি ডিাে) বযে কেরব।  ারত 
ককৌশিগ্ত জবজিরোগ্কােী হরত কমাে ১ হািাে ২৪৫ ককাটিেও কবজশ োকা পারব জডএসই। 
http://www.sharebazarnews.com/archives/107085 

 

পিোিিাজাযি আইরসরি’ি প যলঙ্কারি: আিও ১২ মামলা  িযি েেু  

মাজিথ ি ঋণ জবতেরণ আইি ভি করে দ্ িীজতে মাযযরম জবপ ি অেথ আত্মসারত িজড়তরদ্ে জবরুরে আেও ১২ 
মামিা কেরব দ্ িীজত দ্মি কজমশি (দ্ দ্ক)। আি কসামবাে এসব মামিা কেরত পারে সংস্থাটি। এরত 
আসাজম কো হরত পারে ১৫ িিরক। আে এসব অজভর ারগ্ে জসংহভাগ্ই আইজসজব’ে কমথকতথ ারদ্ে 
জবরুরে।রশোেবািারে িাজিোজত জিরে তদ্রন্ত ৬৫ ককাটি োকা আত্মসারতে প্রমাণ কপরেরে দ্ দ্ক। কমাে ১৩টি 
ঘেিাে ১৩টি মামিা অি রমাদ্ি জদ্রেরে কজমশি।২০০৮ কেরক ২০০৯ সারিে মরযয কশোেবািারে উল্লম্ফরিে 
সমে ইিরভেরমন্ট কেরপারেশি অব বাংিারদ্রশে (আইজসজব) সহর াগ্ী প্রজতষ্ঠাি আইজসজব জসজকউজেটিি 
কট্রজডং ককাম্পাজি জিজমরেরডে (আইএসটিজসএি) জকে  কমথকতথ া গ্রাহকরক অজিেরমে মাযযরম কিিরদ্রিে স র াগ্ 

http://www.arthosuchak.com/archives/452263/
http://www.sharebazarnews.com/archives/107085
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করে জদ্রে এই অেথ আত্মসাৎ করেরেি। দ্ দ্রকে অি সন্ধারি এ তেয কবজেরে এরসরে। দ্ীঘথ অি সন্ধারি 
আইজসজবে কবশ জকে  কমথকতথ াে সংজিষ্টতাে প্রমাণ পাওো কগ্রে। এ ঘেিাে ৬৪ ককাটি ৫৩ িাখ োকা 
আত্মসারতে স জিজদ্থষ্ট প্রমাণ জমরিরে।http://www.sharebazarnews.com/archives/107083 
 

আমািত সংগ্রযে িযরিগ্ত দ্বযে জরেযে েেযেি এমরিিা 
কবজশ স রদ্ আমািত ভাজগ্রে কিোে অজভর াগ্ জেি এতজদ্ি কবসেকাজে বযাংকগুরিাে জবরুরে। ক্রমবযথমাি 
আমািত সংকরে োষ্ট্রােি বযাংকগুরিাে জবরুরেও একই অজভর াগ্ উঠরে। ঋরণে ৯ শতাংশ ও আমািরতে ৬ 
শতাংশ স দ্হাে বাস্তবােি কেরত জগ্রে বযাংকগুরিাে আমািত জিরে এ কাড়াকাজড় চিরে। ককারিা ককারিা 
কক্ষরে আমািত ভাজগ্রে কিোে ঘেিাে বযাংরকে শীষথ জিবথাহীো বযজক্তগ্ত দ্বরেও িজড়রে পড়রেি।সম্প্রজত 
কদ্রশে প্রেম প্রিরমে একটি কবসেকাজে বযাংক কেরক প্রাে ২০০ ককাটি োকাে আমািত কবজশ স রদ্ ভাজগ্রে 
জিরেরে জদ্বতীে প্রিরমে একটি বযাংক। এ জিরে দ্ ই বযাংরকে এমজডে মরিামাজিিয অরিক দ্েূ 
গ্জড়রেরে।জকে ো কবকােদ্াে োকা একটি ইসিামী যাোে বযাংক কেরক আগ্ে মারসই প্রাে ৩০০ ককাটি 
োকাে আমািত কবে করে জিরেরে অিয করেকটি বযাংক। এ জিরেও বযাংকগুরিাে এমজডরদ্ে মরযয বযজক্তগ্ত 
দ্বরেে সূেপাত হরেরে। এভারবই আমািত জিরে এক বযাংরকে শীষথ জিবথাহীে সরি জবরোরয িজড়রে পড়রেি 
অিয বযাংরকে এমজড। কদ্রশে এক ডিি এমজডে সরি কো বরি এে সতযতা পাওো কগ্রে। জবষেটি জিরে 
তাো অস্বজস্তও প্রকাশ করেরেি।রঘাজষত স দ্হাে বাস্তবােরিে তেয  াচাইরেে িিয গ্ত ১৬ আগ্ে কদ্রশে 
আেটি সেকাজে ও ৪০টি কবসেকাজে বযাংকরক জচঠি জদ্রেরে ককন্দ্রীে বযাংরকে ‘বযাংজকং প্রজবজয ও িীজত’ 
জবভাগ্। জচঠিরত বিা হে, অেথমন্ত্রীে সভাপজতরে ২ আগ্ে পজেকেিা কজমশরিে এিইজস সরেিি করক্ষ কদ্রশে 
সেকাজে-কবসেকাজে বযাংরকে কচোেমযাি ও বযবস্থাপিা পজেচািকরদ্ে সভা অি জষ্ঠত হে। সভাে জবএজব 
কতৃথ ক এে আরগ্ গ্ৃহীত জসোন্ত ৯ আগ্রেে মরযয বাস্তবােরিে জবষরে ঐকমতয হরেরে। গ্ৃহীত জসোরন্তে 
আরিারক ৯ আগ্ে বযাংকগুরিাে আমািত ও ঋরণে স দ্হারেে তেয ২০ আগ্রেে মরযয ককন্দ্রীে বযাংরক িমা 
জদ্রত জিরদ্থশ কদ্ো হে।বাংিারদ্শ বযাংরকে সংজিষ্ট জবভারগ্ে একাজযক কমথকতথ া িািাি, ২০ আগ্রেে মরযয 
বযাংকগুরিা জিরিরদ্ে আমািত ও ঋরণে স দ্হারেে তেয ককন্দ্রীে বযাংরক িমা জদ্রেরে। িমা কদ্ো তরেযে 
আরিারক বাস্তবতা  াচাইরেে িিয পেবতী সমরে পজেদ্শথি জবভাগ্ কেরক টিম গ্ঠি কো হরেরে। ওই টিম 
সরেিজমি পজেদ্শথি করে তদ্ন্ত প্রজতরবদ্ি িমা কদ্রব। তাে জভজিরত ককন্দ্রীে বযাংক বযবস্থা কিরব।ক্রমঊর্ধ্থম খী 
ঋরণে স দ্হারে িাগ্াম োিরত গ্ত ২০ ি ি  জবএজবে কা থািরে ববঠক করে সংগ্ঠিটি। ওই ববঠরক ১ ি িাই 
কেরক কদ্রশে ৪০টি কবসেকাজে বযাংরকে ঋরণে সরবথাচ্চ স দ্হাে ৯ শতাংরশ িাজমরে আিাে জসোন্ত কিো হে। 
একই সরি জতি মাস কমোজদ্ আমািরতে কক্ষরে স দ্হাে জিযথােণ কো হে ৬ শতাংশ। ববঠরক কবজশ স দ্ জদ্রে 
অিয বযাংরকে আমািত ভাজগ্রে কিোে জবরুরে করঠাে বাতথ া কদ্ি জবএজব কচোেমযাি কমা. িিরুি ইসিাম 
মি মদ্াে। জসোন্ত অি  ােী ১ ি িাই কেরক কবুঁরয কদ্ো স রদ্ে কবজশ জদ্রে আমািত গ্রহণ ও ঋণ জবতেণ 
কেরি সংজিষ্ট বযাংরকে বযবস্থাপিা কতৃথ পরক্ষে জবরুরে বযবস্থা গ্রহরণে কোও িািারিা হে।একই জদ্ি োষ্ট্রােি 
বযাংরকে ঋরণে স দ্হাে জসরিি জডজিরে িাজমরে আিাে িরক্ষয সজচবািরে ববঠক করেি অেথমন্ত্রী আব ি মাি 
আবদ্ ি ম জহত। ববঠরক বাংিারদ্শ বযাংরকে গ্ভিথে, কডপ টি গ্ভিথেসহ োষ্ট্রােি বযাংকগুরিাে কচোেমযাি ও 
বযবস্থাপিা পজেচািকো (এমজড) অংশ কিি। ববঠক কেরক কবসেকাজে বযাংরকে মরতাই ঋরণে স দ্হাে এক 
অংরক িাজমরে আিাে জসোন্ত জিরেরে োষ্ট্রােি সব বযাংক। 
http://bonikbarta.net/bangla/news/2018-09-03/169420/ 
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চাি িেযি রদ্বগুণ েযে ভািযত প্রা ৃরত  গ্যাস উযতালি  
ভােরতে িিসংখযা দ্রুত বাড়রে। একই সরি বাড়রে কদ্শটিে অেথবিজতক প্রবৃজেও। চিজত ২০১৮-১৯ 
অেথবেরেে প্রেম প্রাজন্তরক (এজপ্রি-ি ি) কেকডথ  ৮ দ্শজমক ২ শতাংশ প্রবৃজে অিথ ি করেরে কদ্শটি। বাড়জত 
িিসংখযা ও ক্রমজবকাশমাি অেথিীজতে কােরণ ভােরত জ্বািাজি পরণযে অভযন্তেীণ চাজহদ্া অিয ক রকারিা 
সমরেে ত িিাে কবজশ েরেরে। আমদ্াজিে পাশাপাজশ জিিস্ব উরিািি বাজড়রে ক্রমবযথমাি জ্বািাজি চাজহদ্া পূেণ 
কেরে কদ্শটি। এ কােরণ ভােরত প্রাকৃজতক গ্যাসসহ সব যেরিে জ্বািাজি পরণযে উরিািি বাড়ারিা হরেরে। এ 
যাোবাজহকতাে পেবতী চাে বেরেে মরযযই কদ্শটিরত প্রাকৃজতক গ্যাস উরিািি বতথ মারিে ত িিাে কবরড় 
জদ্বগুণ হরব। ভােরতে ককন্দ্রীে জমজিজি অব কপরট্রাজিোম অযান্ড িযাচাোি গ্যারসে সাম্প্রজতক এক প্রজতরবদ্রি 
এ সম্ভাবিাে কো উরঠ এরসরে। সদ্যসমাপ্ত ২০১৭-১৮ অেথবেরে ভােরতে কূপগুরিা কেরক সব জমজিরে ৩ 
হািাে ৫০৭ ককাটি ঘিজমোে প্রাকৃজতক গ্যাস উরিািি হরেরে। পেবতী চাে বেে কদ্শটিরত জ্বািাজি পণযটিে 
উরিািরি যাোবাজহক চািাভাব বিাে োকরব। এে কিে যরে চিজত ২০১৮-১৯ অেথবেরে কদ্শটিরত 
প্রাকৃজতক গ্যাস উরিািি ৩৪৬ ঘিজমোে কবরড় ৩ হািাে ৮৫৩ ঘিজমোরে দ্াুঁড়ারত পারে বরি প্রজতরবদ্রি 
িািারিা হরেরে।ভােরতে সেকাজে প্রাক্কিি অি  ােী, ২০১৯-২০ অেথবেরে কদ্শটিরত সব জমজিরে ৪ হািাে 
৭৮১ ককাটি ঘিজমোে প্রাকৃজতক গ্যাস উরিািি হরত পারে,  া আরগ্ে অেথবেরেে ত িিাে ৯২৮ ককাটি 
ঘিজমোে কবজশ। প্রবজৃেে যাোবাজহকতাে ২০২০-২১ অেথবেরে কদ্শটিরত প্রাকৃজতক গ্যাস উরিািি আরো ১ 
হািাে ১০১ ককাটি ঘিজমোে কবরড় দ্াুঁড়ারত পারে ৫ হািাে ৮৮২ ককাটি ঘিজমোরে। ২০২১-২২ অেথবেরে 
ভােরত প্রাকৃজতক গ্যাস উরিািি বতথ মারিে ত িিাে জদ্বগুণ কবরড় ৭ হািাে ১৯২ ককাটি ঘিজমোরে দ্াুঁড়ারত 
পারে বরি কদ্শটিে জ্বািাজি মন্ত্রণািরেে প্রজতরবদ্রি উরল্লখ কো হরেরে। কসই জহসারব, আরগ্ে অেথবেরেে 
ত িিাে এ সমে কদ্শটিরত জ্বািাজি পণযটিে উরিািি বাড়রত পারে ১ হািাে ৩১০ ককাটি ঘিজমোরে।দ্জক্ষণ 
এজশোে কদ্শগুরিাে মরযয ভােত সবরচরে কবজশ প্রাকৃজতক গ্যাস উরিািি করে।  
https://www.dsebd.org/mkt_depth_3.php 

ইযদা-িাংলা ফামবাি আইরেও লটারি ১১ পসযেম্বি 

প ুঁজিবািাে কেরক প্রােজমক গ্ণপ্রস্তারবে (আইজপও) মাযযরম অেথ উরিািকােী প্রজতষ্ঠাি ইরদা-বাংিা 
ফামথাজসউটিকযািস জিজমরেরডে আইজপও িোেী আগ্ামী ১১ কসরেম্বে অি জষ্ঠত হরব। এে আরগ্ উচ্চ আদ্ািত 
ককাম্পাজিটিে আইজপও স্থজগ্তারদ্শ প্রতযাহাে করেরে। িযাশিাি বযাংরকে সরি ককাম্পাজিে ঋণ সংক্রান্ত সমসযা 
সমাযারিে পে এই সেজতপে পাে ককাম্পাজিটি।রকাম্পাজিটিে ৪ িি পজেচািক ঋণ কখিাজপ হওোে িযাশিাি 
বযাংরকে পক্ষ কেরক বজেশারিে অেথ ঋণ আদ্ািরত মামিা দ্ারেে কো হে। এরত ককাম্পাজিে আইজপও 
আরবদ্রি ৬ মারসে িিয স্থজগ্তারদ্শ কদ্ো হরেজেি।৩০ ি ি ২০১৬ জহসাব বেে কশরষ ককাম্পাজিটিে 
কশোেপ্রজত ম িাফা (ইজপএস) হরেরে ২.৬২ োকা। কশোে প্রজত সম্পদ্ মূিয (এিএজভজপএস) দ্াুঁজড়রেরে 
১১.৬৩ োকা।http://www.arthosuchak.com/archives/452288 
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