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Daily Janakantha 
08 March 2020 

 

বিবিয় োগ য োগযতোর শীয়ষ ে যেয়েও 

তলোবিয়ত িযোাংয়ের যশ োর দর  

প্রকাশিত : ৮ মার্চ ২০২০  

অর্ চনৈশতক শিপ ার্চাি ॥   ুঁজিবািাপি আপেি যেপকাৈ সমপেি যর্পে বতচমাপৈ শবশৈপোেপোেয 

অবস্থাপৈ িপেপে বযাাংশকাং খাপতি যিোি। বতচমাপৈ বযাাংশকাং খাপতি যিোপিি েড় মূল্য আে 

অৈ  াত অবস্থাৈ কপিপে ৬ দিশমক ৮৭ যত। ো কখৈও যদখা োেশৈ। শকন্ত এি  িও সাধািণ 

শবশৈপোেকািীপদি আগ্রহ যৈই এই খাপত।  

বতচমাপৈ ১৯টর্ খাপতি যকাম্পাশৈ তাশল্কাভুক্ত িপেপে। এি মপধয সবপর্পে ৈাি ক অবস্থাে 

িপেপে বযাাংশকাং খাত। এি মপধয আর্টর্ প্রশতষ্ঠাপৈি যিোি অশভশহত দি বা ১০ র্াকাি শৈপর্ 

যল্ৈপদৈ হপে। ১৩টর্ি যিোি দি িপেপে ২০ র্াকাি শৈপর্। বাশক ৈেটর্ প্রশতষ্ঠাপৈি যিোি 

২০ র্াকাি ও পি যল্ৈপদৈ হপে। এই খাপতি সপব চাচ্চ দামী যিোি ডার্-বাাংল্া বযাাংপকি। 

বতচমাপৈ এি যিোি ৬৩ র্াকাে যল্ৈপদৈ হপে।  

শৈেমাৈ োেী যে যিোপিি মূল্য আে অৈ  াত েত কম যসই যিোপিি র্াশহদা তত যবশি র্াকাি 

কর্া। শকন্ত বযাাংশকাং খাপত এি উপটা  শিশস্থশত যদখা োপে। অৈযশদপক কােি ও প্রকাপিি 

খাপতি যিোপিি েড় শ ই-যিশিও ৪৯। আশর্ চক খাপতি ৫১ দিশমক ২৮। উচ্চমাত্রাি এ শ ই-

যিশিও শৈপে দি বজৃিি দা র্ যদখাপে এসব খাপতি শকেু যকাম্পাশৈ।  

মূল্ত ২০১০ সাপল্ি  ি যর্পকই বযাাংশকাং খাপতি প্রশত অশৈহা যদখা োে শবশৈপোেকািীপদি। 

অশধকাাংি বযাাংপকিই তখৈ আে-ম ৈাফাে ভার্া  পড়।  িবতীপত হল্মাকচ যকপল্ঙ্কাশি, 

যবশসক বযাাংক দ ৈীশতসহ খাতটর্পত আিও শবিঙৃ্খল্া যদখা যদে।  পি এসব  শিশস্থশত অৈ কূপল্ 

এপল্ও খাতটর্ আি শবশৈপোেকািী র্াৈপত  াপিশৈ। বতচমাপৈ এি সপে ে ক্ত হপেপে বযাাংপকি 

স দহাি ৈেেে। 

বযাাংশকাং খাপত েে-ৈে স দহাপিি বাস্তবােৈপক যকন্দ্র কপি   ুঁজিবািাপি যে আতঙ্ক েশড়পে 

 পড়পে তাপক অপেৌজক্তক মপৈ কিপেৈ শবপিষজ্ঞিা। তাপদি মপত, েে-ৈে বাস্তবােপৈি 

কািপণ বযাাংপকি ম ৈাফাে যতমৈ একর্া প্রভাব  ড়পব ৈা। 

আোমী এশপ্রল্ মাস যর্পক বযাাংশকাং খাপত েে-ৈে স দহাি কাে চকি হপে। অর্ চাৎ তখৈ যর্পক 

বযাাংকগুপল্া আমাৈপতি শব িীপত সপব চাচ্চ ৬ িতাাংি স দ শদপত  ািপব। অৈযশদপক ঋপণি 

শব িীপত স দ শৈপত  ািপব সপব চাচ্চ ৯ িতাাংি। 

বযাাংপকি আপেি প্রধাৈ উৎস হপে ঋপণি স দ। বযাাংক যে আমাৈত শৈপে র্াপক, তািই একটর্ 

বড় অাংি আবাি ঋণ শহপসপব শবতিণ কপি। যে স পদ আমাৈত যৈো হে, ঋপণি স দ হে তাি 

যর্পে শকেুর্া যবশি। এই দ ই স দ হাপিি মপধয যে বযবধাৈ তা-ই বযাাংপকি আে। এি বাইপি 

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/485310/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%93-%E0%A6%A4%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.dailyjanakantha.com/details/article/485310/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%93-%E0%A6%A4%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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শবশভন্ন ধিপৈি শফ ও কশমিৈ যর্পকও বযাাংপকি শকেু আে হপে র্াপক। এই আে যর্পক 

বযাাংপকি  শির্াল্ৈ বযে যমর্াপৈা, মন্দ ঋপণি শব িীপত সজিশত িাখা এবাং আেকি যদোি  ি 

যকাৈ অর্ চ উদ্বতৃ্ত হপল্ যসটর্ হে বযাাংপকি শৈর্ ম ৈাফা। আি এই ম ৈাফা যর্পকই বযাাংক 

ল্ভযাাংি শবতিণ কপি র্াপক। মূল্ত এই কািপণই সম্প্রশত বযাাংক যিোপিি প্রশত আিও অশৈহা 

ততশি হপেপে সাধািণ শবশৈপোেকািীপদি।  

শবশৈপোেকািীিা মপৈ কিপেৈ বযাাংপকি ল্ভযাাংি যদোি সামর্ চয কপম োপব। এমৈ আিঙ্কাে 

শবশৈপোেকািীপদি অপৈপক বযাাংশকাং খাপতি যিোি যর্পক শবশৈপোে প্রতযাহাি কপি শৈপেৈ। 

তাপত এই খাপতি যিোপিি দাম কপম োপে।  

তপব শবষেটর্ শৈপে ভপেি শকেু যৈই বপল্ মপৈ কপিৈ বািাি সাংশিষ্টিা। তাপদি মপত স দহাি 

েে-ৈপেি কািপণ বযাাংপকি ম ৈাফাে যতমৈ একর্া প্রভাব  ড়পব ৈা। বযাাংপকি ম ৈাফা হে 

মূল্ত যেড যর্পক। েে-ৈপেি কািপণ স দ খাপত বযাাংপকি আে যেমৈ কমপব, যতমৈই এই 

খাপত বযেও কমপব। অর্ চাৎ আমাৈত ও ঋপণি স দ হাপিি বযবধাৈ প্রাে অ শিবশতচত র্াকপব। 

এ কািপণ শবষেটর্ ম ৈাফাে প্রভাব যফল্পব ৈা। 

এশদপক বযাাংশকাং খাপত সাধািণ শবশৈপোেকািীপদি আগ্রহ তল্াশৈপত ৈামপল্ও েত মাপস এই 

খাপত প্রাশতষ্ঠাশৈক শবশৈপোে বাড়পত যদখা যেপে। এ প্রসপে শডএসইি  শির্াল্ক িাশকল্ 

শিিভী বপল্ৈ, োিা এই খাপত শবশৈপোে কিপেৈ আশম মপৈ কশি তািা ভাল্ শসিান্ত 

শৈপেপেৈ। এই খাপতি যিোি এখৈ যে  শিশস্থশতপত িপেপে যসখাপৈ দীর্ চপমোদী শবশৈপোে 

কিপি ভাল্ ফল্  াওোি সম্ভাবৈা িপেপে। 
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Daily Janakantha 
06 March 2020 

 

যশ োরিোজোয়র তোবলেোভুক্ত হয়ত চো  

স্টোর এ্যোডয়হবিভি  

প্রকাশিত : ৬ মার্চ ২০২০  

অর্ চনৈশতক শিপ ার্চাি ॥ শফক্সড প্রাইস  িশতপত প্রার্শমক েণপ্রস্তাপবি (আইশ ও) মাধযপম 

যিোিবািাপি তাশল্কাভুক্ত হপত র্াে স্টাি এযাডপহশসভস শল্শমপর্ড। যকাম্পাশৈটর্ 

যিোিবািাপি যিোি যেপড় র্াকা উপত্তাল্ৈ কিপব। এ ল্পযয যকাম্পাশৈটর্ি ইস য বযবস্থা ক ও 

কপ চাপির্ এযাডভাইিি শহপসপব দাশেত্ব  াল্ৈ কিাি িৈয ইশবএল্ ইৈপভস্টপমন্টস 

শল্শমপর্পডি সপে রু্জক্ত স্বাযি কপিপে। বহৃস্পশতবাি স্টাি এযাডপহশসভস শল্শমপর্পডি প্রধাৈ 

কাে চাল্পে এ রু্জক্ত স্বাযি হপেপে। 

অৈ ষ্ঠাপৈ স্টাি এযাডপহশসভস শল্শমপর্পডি বযবস্থা ৈা  শির্াল্ক আজিি আল্ কােসাি, 

প্রধাৈ  শির্াল্ৈ কম চকতচা যমাোঃ কামরুজ্জামাৈ, প্রধাৈ আশর্ চক কম চকতচা যমাোঃ মাইৈ ি িহমাৈ 

ভূুঁ ইো এবাং ইশবএল্ ইৈপভস্টপমন্টস শল্শমপর্পডি বযবস্থা ৈা  শির্াল্ক তাশহদ আহমদ যর্ৌধ িী, 

এফশসশসএ (ইউপক), প্রধাৈ  শির্াল্ৈ কম চকতচা উত্তম ক মাি সাহা, এফশসএসহ দ টর্ 

প্রশতষ্ঠাপৈি কম চকতচািা উ শস্থত শেপল্ৈ। উপেখয, এই ইস যি মাধযপম উপত্তাশল্ত অর্ চ 

যকাম্পাশৈটর্ি বযবসা সম্প্রসািপণি কাপি বযবহাি কিাি  শিকল্পৈা গ্রহণ কপিপে। 

প ুঁজজিোজোয়র বিয়শষ তহবিয়লর টোেো 

বিয়ে িযোশিোল িযোাংে  

প্রকাশিত : ৬ মার্চ ২০২০  

অর্ চনৈশতক শিপ ার্চাি ॥   ুঁজিবািাপি েশত সিাপি যর্াশষত বাাংল্াপদি বযাাংপকি শবপিষ 

তহশবল্ স শবধা কাপি ল্াোপত আগ্রহী বযাাংপকি সাংখযা বাড়পে। এবাি এই তাশল্কাে ৈাম 

শল্শখপেপে যবসিকািী ৈযািৈাল্ বযাাংক শল্শমপর্ড (এৈশবএল্)। এ শৈপে তহশবল্ েঠৈ প্রজিোে 

ে ক্ত হওো বযাাংপকি সাংখযা দা ুঁড়াল্  াুঁপর্। 

িাৈা যেপে, এৈশবএল্ প্রার্শমক  ে চাপে ৪০ যকাটর্ র্াকাি তহশবল্ স শবধা যৈোি শসিান্ত 

শৈপেপে। শৈিস্ব অর্ চােপৈ এই তহশবল্ েঠৈ কিপব বযাাংকটর্।  িবতীপত তহশবপল্ি আকাি 

বাড়পত  াপি। তপব যস শবষপে এখৈও যকাৈ শসিান্ত হেশৈ। এৈশবএল্ সূপত্র এই তর্য িাৈা 

যেপে।  

এি আপে র্ািটর্ বযাাংক তহশবল্ েঠপৈি প্রজিো শুরু কপি। এগুপল্া হপেÑ যসাৈাল্ী বযাাংক, 

রূ াল্ী বযাাংক, শসটর্ বযাাংক ও ঢাকা বযাাংক। বযাাংকগুপল্াি মপধয শসটর্ বযাাংক ইপতা ূপব চ যৈো 

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/484881/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AD%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.dailyjanakantha.com/details/article/484881/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AD%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.dailyjanakantha.com/details/article/484879/%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B7-%E0%A6%A4%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B2
https://www.dailyjanakantha.com/details/article/484879/%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B7-%E0%A6%A4%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B2
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৫০ যকাটর্ র্াকাি শবশৈপোে স শবধাি যমোদ বাড়াপৈাি িৈয বাাংল্াপদি বযাাংপক আপবদৈ 

কপিপে। যসাৈাল্ী বযাাংক ২০০ যকাটর্ এবাং রূ াল্ী বযাাংক ৮০ যকাটর্ র্াকাি তহশবল্ েঠৈ 

কিাি শসিান্ত শৈপেপে। ঢাকা বযাাংকও ২০০ যকাটর্ র্াকাি তহশবল্ েঠপৈি প্রার্শমক শসিান্ত 

শৈপেপে। তপব এখৈও এ প্রস্তাব বযাাংকটর্  শির্াল্ৈা  ষ চপদি সভাে অৈ পমাশদত হেশৈ। 

রোইয়টর অে ে প য়রোটো িযিহোর েয়রয়ে 

আইবপবডবি  

প্রকাশিত : ৬ মার্চ ২০২০  

অর্ চনৈশতক শিপ ার্চাি ॥   ুঁজিবািাপি তাশল্কাভুক্ত আশর্ চক খাপতি যকাম্পাশৈ আইশ শডশস 

শফৈযান্স শল্শমপর্ড িাইর্ যিোি ইস যি মাধযপম উপত্তাশল্ত অপর্ চি   পিার্াই বযে কপিপে। িাইর্ 

ইস যি র্াকাে যকাম্পাশৈটর্ মূল্ধৈ শভশত্ত িজক্তিাল্ী কিাসহ শিপর্ইল্, এসএমই ও কপ চাপির্ 

খাপত বযে কপিপে। সূত্র িাৈাে, িাইপর্ি তহশবল্ যর্পক গ্রাহকপদি সাশ্রেী যহাম যল্াৈও 

শদপেপে প্রশতষ্ঠাৈটর্। িাইর্ ইস য তহশবল্ বযবহাি সাংিান্ত শডপসম্বি প্রাশন্তপকি প্রশতপবদপৈি 

তর্যাৈ সাপি, ২০১৯ সাপল্ি শডপসম্বি যিপষ আইশ শডশস িাইর্ তহশবপল্ি ১৪১ যকাটর্ ৩৬ ল্াখ 

র্াকাি মপধয ১৩৯ যকাটর্ ৯৪ ল্াখ র্াকা বযে কপিপে। এি মপধয শিপর্ইল্ খাপত বিাদ্দকৃত ৪০ 

যকাটর্ র্াকাি মপধয বযে কপিপে ৩৯ যকাটর্ ৯৭ ল্াখ র্াকা। এসএমই খাপত বিাদ্দ শেল্ ৪০ 

যকাটর্ র্াকা। এি মপধয েতবেপিি শডপসম্বি যিপষ বযে হপেপে ৩৯ যকাটর্ ৯৭ ল্াখ র্াকা। আি 

কপ চাপির্ খাপত বিাদ্দকৃত ৬১ যকাটর্ ৩৬ ল্াখ র্াকাি মপধয এ সমপে বযে হপেপে ৬০ যকাটর্ 

র্াকা।  িাইর্ অফাি ডক পমন্ট অৈ সাপি অর্ চ হাপত  াওোি েে মাপসি মপধয   পিা অর্ চ বযে 

কিাি সমেসীমা শৈধ চাশিত শেল্। প্রশতষ্ঠাৈটর্ িাইপর্ি অর্ চ হাপত  াে েতবেপিি ১ আেস্ট। যস 

শহসাপব এ বেপিি ১ যফব্রুোশি িাইর্ তহশবপল্ি অর্ চ বযপেি সমেসীমা যিষ হপেপে। শৈধ চাশিত 

সমপেি মপধযই িাইর্ তহশবপল্ি   পিা অর্ চ বযবহাি কিা হপেপে বপল্ িাশৈপেপেৈ 

যকাম্পাশৈটর্ি কম চকতচািা।  

যকাম্পাশৈটর্ িাৈাে, মূল্ত বযাপসল্-৩-এি আওতাে মূল্ধৈ শভশত্ত িজক্তিাল্ী কিপত িাইর্ 

যিোি ইস য কিা হপেশেল্। এিইমপধয িাইপর্ি   পিা র্াকাই বযে কিা হপেপে। এ তহশবল্ যর্পক 

শিপর্ইল্, এসএমই ও কপ চাপির্ গ্রাহকপদি ঋণ যদো হপেপে। তাোড়া িাইর্ তহশবপল্ি বাইপিও 

প্রশতষ্ঠাৈটর্পত র্াকা গ্রাহপকি আমাৈপতি অর্ চ যর্পকও এ শতৈ খাপত শবশৈপোে কিা হপেপে। 

প্রসেত, েত বেপিি মাপর্চ আইশ শডশস শফৈযাপন্সি শবপিষ সাধািণ সভাে (ইজিএম) ৮ িতাাংি 

স্টক ল্ভযাাংি শবতিপণি  ি বশধ চত যিোি সাংখযাি শব িীপত িাইর্ যিোি ইস যি শবষপে 

অৈ পমাদৈ যদে যকাম্পাশৈি যিোিপহাল্ডািিা। শবদযমাৈ দ টর্ সাধািণ যিোপিি শব িীপত 

একটর্ কপি ৈতুৈ সাধািণ যিোি ইস য কিা হে। এি মাধযপম যকাম্পাশৈটর্   ুঁজিবািাপি যমার্ 

১১ যকাটর্ ৭৮ ল্াখ ৬ হািাি ৮৪০টর্ সাধািণ যিোি যেপড় ১৪১ যকাটর্ ৩৬ ল্াখ ৮২ হািাি 

৮০ র্াকা উপত্তাল্ৈ কপিপে। প্রশতটর্ যিোপিি মূল্য শেল্ ১২ র্াকা। এি মপধয ১০ র্াকা 

অশভশহত মূল্য ও ২ র্াকা শপ্রশমোম। 

 

 

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/484883/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BF
https://www.dailyjanakantha.com/details/article/484883/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BF
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Daily Kaler Kantho 
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Daily Kaler Kantho 
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News Clippings 

 21 

Daily Share Biz 
08 March 2020 
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Daily Share Biz 
08 March 2020 
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Daily Share Biz 
07 March 2020 
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Daily Share Biz 
06 March 2020 
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Daily Amader Shomoy 
08 March 2020 
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Daily Amader Shomoy 
06 March 2020 
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Daily Jai Jai Din 
08 March 2020 
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Daily Jai Jai Din 
08 March 2020 
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Daily Jai Jai Din 
08 March 2020 
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Daily Jai Jai Din 
06 March 2020 
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Daily Jai Jai Din 
06 March 2020 

 

 



News Clippings 

 37 

Daily Jai Jai Din 
06 March 2020 
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Daily Sangbad 
06 March 2020 
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Daily Bhorer Kagoj 
08 March 2020 
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Daily Bhorer Kagoj 
06 March 2020 
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Desh Rupantor 
08 March 2020 
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Desh Rupantor 
06 March 2020 
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Bangladesher Khabor 

08 March 2020 
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Bangladesher Khabor 

06 March 2020 
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The Financial Express 
08 March 2020 
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The Financial Express 
08 March 2020 
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The Financial Express 
08 March 2020 
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The Financial Express 
08 March 2020 
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The Financial Express 
07 March 2020 
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The Financial Express 
07 March 2020 
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The Financial Express 
07 March 2020 
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The Financial Express 
06 March 2020 
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The Financial Express 
06 March 2020 
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The Financial Express 
06 March 2020 
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The Daily Star 
06 March 2020 
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The Daily Star 

06 March 2020 
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Daily Sun 
06 March 2020 
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Daily New Age 
08 March 2020 
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Daily New Age 
07 March 2020 
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Daily New Age 
07 March 2020 
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Daily New Age 
06 March 2020 
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Daily New Age 
06 March 2020 
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Daily New Age 
06 March 2020 
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Daily New Age 
06 March 2020 
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 Daily Observer 
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Daily Observer 
06 March 2020 
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Daily Observer 
06 March 2020 
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 Daily Independent 
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Daily Independent 
06 March 2020 
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The Financial Express 
08 March 2020 
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The Financial Express 
06 March 2020 
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Daily New Age 
07 March 2020 
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Daily Observer 
08 March 2020 
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Daily Observer 
06 March 2020 

 

 
 

 
 


