
 

News Clippings 
 

07 August 2019 
 

 

 

 

Contents 

 Section 1 : Bangla News, Page-02 

 Section 2 : English News, Page-46 

 Section 3 : Foreign News, Page-59 

 

 

 

 
Circulated to: 

DSE Readers 

 

 
Dhaka Stock Exchange Limited 



News Clippings 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section 1 :  

Bangla 

News 



News Clippings 

 3 

Daily Bonik Barta 
07 August 2019 

 

 



News Clippings 

 4 

Daily Bonik Barta 
07 August 2019 

 

 
 



News Clippings 

 5 

Daily Bonik Barta 
07 August 2019 

 

 



News Clippings 

 6 

 



News Clippings 

 7 

Daily Prothom Alo 
07 August 2019 

 

 



News Clippings 

 8 

Daily Prothom Alo 
07 August 2019 

 

 
 



News Clippings 

 9 

Daily Samakal 
07 August 2019 

 

  
 

 



News Clippings 

 10 

 Daily Nayadiganta 
07 August 2019 

 

 
 



News Clippings 

 11 

Daily Jugantor 
07 August 2019 

 

 
 

 



News Clippings 

 12 

Daily Janakantha 
07 August 2019 

 

 
 

 



News Clippings 

 13 

Daily Manobkantha 
07 August 2019 

 

 
 



News Clippings 

 14 

Daily Ittefaq 
07 August 2019 

 

 

 
 

 

 



News Clippings 

 15 

Daily Share Biz 
07 August 2019 

 

 



News Clippings 

 16 

 



News Clippings 

 17 

Daily Share Biz 
07 August 2019 

 

 



News Clippings 

 18 

 



News Clippings 

 19 

Daily Share Biz 
07 August 2019 

 

 



News Clippings 

 20 

Daily Amader Shomoy 
07 August 2019 

 

 



News Clippings 

 21 

Daily Jai Jai Din 
07 August 2019 

 

 
 



News Clippings 

 22 

Daily Sangbad 
07 August 2019 

 

 
 



News Clippings 

 23 

Daily Bhorer Kagoj 
07 August 2019 

 

 
 

 

   

 

 

  
 

 
 

  

 



News Clippings 

 24 

 Desh Rupantor 
07 August 2019 

 

 



News Clippings 

 25 

Sharebazar Protidin 
07 August 2019 

 

 



News Clippings 

 26 

 



News Clippings 

 27 

 
 

উত্থান-পতনই প ুঁজিবািারেে ধর্ ম 

ইচ্ছে করচ্ছেই প ুঁজিবািারচ্ছক প্রভাববত 

করা যাচ্ছব না 

প ুঁজিবািাে ডেস্ক । ৬ আগস্ট, ২০১৯ ৭:০৪ অপোহ্ণ  
 

প ুঁজিবািারেে বযাপ্তি ডবরেরে৷ ডে ডেউ ইরে েেরেই এ বািােরে প্রভাপ্তবত েেরত পােরব না। 

প ুঁজিবািারেে ধর্ মই হরো উত্থান ও পতন৷ প্তবগত প্তেেুপ্তিন ধরে বািাে প্তেেুটা সংর াধরনে ধাো 

অবযাহত েরেরে। ফরে স্বল্প সংখ্যে প্তবপ্তনরোগোেী ঢাো স্টে এক্সরেরেে সার্রন বযানাে, 

ডফস্টুন এবং প্ল্যাোেম প্তনরে র্ানববন্ধন েরে প্তবরষাভ প্রি মন েরে আসরেন৷ এ প্তবরষারভে 

ফরে ডি  ও প্তবরির  আর্ারিে প ুঁজিবািারেে ভাবর্ূপ্তত ম ষ ন্ন হরে। 

আি র্ঙ্গেবাে সংবাি প্তবজ্ঞপ্তিরত এ প্রপ্ততজিো িাপ্তনরেরে ঢাো স্টে এক্সরেে (প্তেএসই)। 

সংবাি প্তবজ্ঞপ্তিরত বো হরেরে,  প্তবরেে অনযানয ডির ে স্টে এক্সরেরে এেরেরেও ডব ী 

উত্থান-পতন হে৷ ডসখ্ারন েখ্রনা বযানাে-ডফস্টুন প্তনরে র্ানববন্ধন অথবা প্তবরষাভ প্রি মন 

েো হে না৷ বতমর্ারন বাংোরির ে প ুঁজিবািাে প্তবরেে উন্নত স্টে এক্সরেরেে সারথ তাে 

প্তর্প্তেরে েোে সষর্তা অিমন েরেরে৷ এ উিীের্ান প ুঁজিবািারেে ভাবর্ প্তত ম ষ ন্ন ডহাে তা 

আর্ারিে োর্য নে৷ এ ধেরনে প্তবরষারভে ফরে নতুন প্তবপ্তনরোগোেীো প ুঁজিবািারে আসাে 

উৎসাহ হাপ্তেরে ডফরে এবং প্তবরিপ্ত  প্তবপ্তনরোগোেীোও প্তবপ্তনরোরগ প্তনরুৎসাপ্তহত হে। 

প ুঁজিবািাে প্তনেন্ত্রে সংস্থা বাংোরি  প্তসপ্তেউপ্তেটটি অযান্ড এক্সরেে েপ্তর্ ন িীর্ মরর্োরি 

এেটট গপ্তত ীে প ুঁজিবািাে গরে তুেরত বযাপে সংস্কাের্ূেে োিসহ প্ররোিনীে আইন-

োন ন প্রণেন েরে োরে৷ এেই সারথ ঢাো স্টে এক্সরেেও সব ধেরনে প্রে জিগত 

উন্নেনসহ অবোঠারর্াগত উন্নেরনে ধাো অবযাহত ডেরখ্রে৷ আে সবই েো হরে 

প ুঁজিবািাে তথা প্তবপ্তনরোগোেীরিে স্বারথ ম৷ 

প্রধানর্ন্ত্রী সবসর্ে বরেন, ‘প ুঁজিবািারেে র্াধযরর্ই ডির ে প্ত ল্পােন ও নতুন নতুন উরিযািা 

সৃটি েো সম্ভব৷ এেই সারথ প্ত ল্পােরনে র্াধযরর্ অপ্তধেহারে ের্ মসংস্থারনেও সৃটি হে।’ 

তাই প্তবপ্তনরোগোেীরিে অতযন্ত ধধে ম সহোরে ডির ে উিীের্ান প ুঁজিবািােরে োরি 

োপ্তগরে, প্তনরিে এবং ডির ে অথ মননপ্ততে উন্নেরনে স্বারথ ম ডোনরূপ অোিেতা ও প্তব ঙৃ্খো 

সৃটি না েো। এেরোরগ োি েোে িনয সেরেে োরে আহ্বান িানারনা হরে। এেই সারথ 

ঢাো স্টে এক্সরেে প্তেপ্তর্রটে আইন- ঙৃ্খো েষাোেী বাপ্তহনীে োরে অন রোধ িানারে 

প ুঁজিবািারেে র্রতা স্প মোতে অথ মননপ্ততে প্রপ্ততষ্ঠারনে সাপ্তব মে প্তনোপত্তাে প্রপ্তত প্তবর ষ িৃটি 

োখ্াে িনয। 

http://www.arthosuchak.com/archives/520783/%e0%a6%87%e0%a6%9a%e0%a7%8d%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%87-%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%a6%95%e0%a7%87/
http://www.arthosuchak.com/archives/520783/%e0%a6%87%e0%a6%9a%e0%a7%8d%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%87-%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%a6%95%e0%a7%87/
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অপেপ্তিরে প ুঁজিবািারে গণর্াধযরর্ে ভূপ্তর্োও অতযন্ত গুরুত্বপূণ ম৷ প্তবগত প্তিরন ডির ে 

গণর্াধযর্ প ুঁজিবািারেে উন্নেন ও প্তবোর  বপ্তেষ্ঠ ভূপ্তর্ো ডেরখ্রে। গণর্াধযর্ই পারে সটঠে 

এবং বস্তুপ্তনষ্ঠ সংবাি পপ্তেরব রনে র্াধযরর্ প্তবপ্তনরোগোেীরিে সরেতন েেরত৷ প্তেন্ত 

সাম্প্রপ্ততে সর্রে প্তেেু গণর্াধযরর্ ‘বািাে ডথরে হািাে হািাে ডোটট টাো র্ূেধন উধাও ও 

পাোে’  এধেরনে সংবাি পপ্তেরবপ্ত ত হরেরে। ো প্রেৃত অরথ ম সটঠে নে৷ বািারেে 

প্তসপ্তেউপ্তেটটরিে র্ূেয উঠা-নার্াে সারথ বািাে র্ূেধন বারে বা েরর্৷ বািাে র্ূেধন ের্া-

বাোে সারথ টাো উধাও বা পাোে হওোে ডোন সম্পেম ডনই৷ এ ধেরনে ডনপ্ততবােে প্রোরে 

প ুঁজিবািাে সম্পরেম ডি -প্তবরির  এেধেরনে প্তবরূপ প্রভাব পরে৷ 

তাই প ুঁজিবািাে ও ডির ে অথ মননপ্ততে উন্নেরনে স্বারথ ম ঢাো স্টে এক্সরেে সম্মারনে সপ্তহত 

গণর্াধযরর্ে প্রপ্তত উিাত্ত আহ্বান িানারে, এ ধেরনে সংবাি পপ্তেরব ন েরে 

প্তবপ্তনরোগোেীরিে প্তবভ্রান্ত না েেরত৷ 

ঢাো স্টে এক্সরেে আ া েরে প ুঁজিবািাে তথা প্তবপ্তনরোগোেীরিে স্বারথ ম গণর্াধযর্ প্তবগত 

প্তিরনে র্রতা সটঠে এবং বস্তুপ্তনষ্ঠ সংবাি পপ্তেরব ন েরে প ুঁজিবািাে সংপ্তিি সেেরে সটঠে 

প্তসদ্ধান্ত প্তনরত সহােে ভূপ্তর্ো পােন েেরব৷ 

অথ মসূেে/এআে/ডেএসআে 
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প্তবরষারভে খ্বে প্রো  হরে ভাবর্ূপ্তত ম ষ ন্ন 

হে: প্তেএসই 

 

নি জস্ব প্রনি বেদক : প ুঁনজো জার নি বে নেনি বোগক ারী ও গণম াধ্য ম  কম মী বদর দানেত্বশীল হওোর আহোি  জানিবেবে 

নিএ সই ক িতমপক্ষ। ম ঙ্গলোর নিএ সই ’র প্রক াশিা ও জি সংব াগ  নে ভাবগর উপ-ম হােযেস্থাপক ম ম াোঃ শনিক র রহম াি 

এক  সংোদ নেজ্ঞনিবি এ  আহোি  জাি াি । 

সংোদ নেজ্ঞনিবি েলা হবেবে, নেগি নক ে নদি   ােৎ োজার নক ে টা সংবশাধ্ বি র ধ্া রা অেযাহি থাকাে স্বল্প 

সংখ্যক  নেনি বোগকারী ঢাক া স্টক  এক্সবেবে র সাম বি েযাি ার,  ম িস্ট ি  এ েং  প্ল্ যাক ািম নি বে ম াি েে ন্ধি ক বর নেবক্ষাভ 

প্রদশমি ক বর আসবেি৷  এ  নেবক্ষাবভর িবল ম দশ ও নেবদবশ আম াবদর  প ুঁনজোজাবরর ভাে ম ূনিম ক্ষ ন্ন হবে৷  

প ুঁনজোজাবরর ধ্ম মই হবলা উত্থ াি  ও পিি ৷ প ুঁনজোজাবরর েয ানি  ম ে বেবে৷ ম   মক উ ইবে ক রবলই এ  ো জারবক  

প্রভানেি ক রবি পারবে ম স ধ্া রিা ও সনিক  ি ে৷ 

নেবের অিযাি য ম দবশর স্টক  এ ক্সবেবে  এ র ম েবেও ম েশী উত্থা ি-পিি  হে৷ ম সখ্া বি  ক খ্বিা েযািার-ম িস্ট  ি নি ব ়ে 

ম ািেেন্ধি অথো নেবক্ষাভ প্রদশমি করা হেি া৷ েিমমা বি  োংলা বদবশর প ুঁনজোজা র নেব ের উন্ন ি স্ট ক  এক্সবেবে র 

সাবথ িাল নম নলবে েলার স ক্ষম িা অজমি ক বরবে৷ এ  উদীেম াি  প ুঁ নজোজা বরর ভােম  নিম  ক্ষ ন্ন ম হা ক  িা  আমাবদর 

ক াম য ি ে৷ এ  ধ্রবি র নেবক্ষাবভর িবল ি ি ি নেনি বোগক ারীরা প ুঁ নজোজা বর আসার উৎসা হ হানরব ়ে ম িবল এ েং 

নেবদশী নেনি বোগক ারীরাও নেনি ব ়োবগ অি  ৎসানহি হে। 

প ুঁনজোজার  নি েন্ত্র ক  সংস্থা োংলাবদশ নসনক উনরনটজ অযান্ড  এ ক্সবেে  ক নম শি  দীর্মবমোবদ এ ক নট গ নিশীল 

প ুঁনজোজার গবি়ে ি লবি েযাপ ক  সংস্কারম ূলক  কাজসহ প্রবোজি ী ে আইি-ক াি  ি প্রণেি  কবর  াবে৷ এক ই সা বথ 

ঢাকা স্ট ক  এক্সবেেও সে ধ্রবির প্র  নিগি উন্ন েি সহ অেকা িাবমাগ ি উন্ন েবির ধ্ া রা অেযাহি ম রবখ্বে৷ আর 

সেই ক রা হবে প ুঁনজো জার ি থা নেনি বোগক ারীবদর স্বাবথম৷ 
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ম ািি ীে প্রধ্াি মন্ত্র ী সেসমে েবল থাবকি  “ প ুঁনজোজাবরর ম াধ্য বমই ম দ বশর নশল্পা েি ও ি ি ি  ি ি ি  উবদযা িা সতনি 

ক রা সম্ভ ে৷ এক ই সাবথ নশল্পােবির ম াধ্ যবম  অনধ্ক হাবর ক ম মসংস্থা বি র ও সতনি হে। ”  িাই নেনি ব ়োগক া রীবদর 

অিযন্ত ধধ্  ম সহক াবর ম দবশর উদীেম াি  প ুঁনজোজারবক ক াবজ লা নগবে নি ব জর এ েং ম দ বশর অ ্থ ন ি নিক  উন্ন েবির 

স্বাবথম ম কাি রূপ অরাজক িা ও ন েশতঙ্খলা সতনি ি া ক বর এ ক ব া বগ ক া জ ক রার জি য  সকবলর কাবে আহোি  জাি াবিা 

হবে। এ ক ই সাবথ ঢাক া স্টক  এ ক্সবেে  নলনম বটি আইি-শতঙ্খলা রক্ষা ক ারী োনহি ী র ক াবে অি বরাধ্ জা ি াবে 

প ুঁনজোজাবরর ম বিা স্পশমক াির অথমনি নিক  প্রনিষ্ঠাবির সানেমক  নি রাপত্তার প্রনি নেবশষ দতনি রা খ্ার জি য। 

অপরনদবক  প ুঁনজোজাবর গণ ম াধ্ যবম র ভূনমক াও অিযন্ত গুরুত্বপূ ণম৷ নেগি নদবি  ম দ বশর গণ ম াধ্যম  প ুঁনজোজাবরর 

উন্ন েি  ও নেকা বশ েনলষ্ঠ ভূনম ক া ম রবখ্বে। গণম াধ্যমই পাবর সনি ক  এ েং  েস্তুনিষ্ঠ  সংোদ পনরবেশবির ম া ধ্ যবম 

নেনি বোগকারীবদর সবেিি  করবি৷ নক ন্ত সাম্প্রনিক  সমব ়ে নক ে  গ ণম াধ্ যবম  “ োজার ম থ বক  হাজার হাজার ম ক ানট 

টা কা ম ূলধ্ি  উধ্াও ও পাোর ”  এধ্রবির সংোদ পনরবেনশি হব ়েবে।  া  প্রক ত ি অবথম সনিক  ি ে৷ োজাবরর 

নসনক উনরনটবজর ম ূলয উ িা-ি াম ার সাবথ ো জার ম ূলধ্ি  োবি়ে ো ক বম৷ ো জার ম ূলধ্ি  কম া-োোর সাবথ টাক া 

উধ্া ও ো পাোর হওোর মক াি  সম্পক ম ম ি ই৷ এ  ধ্রবি র মি নিোেক  প্র োবর প ুঁনজোজা র সম্পবক ম ম দশ-নেবদবশ 

এক ধ্রবি র নেরূপ প্রভাে পবি়ে৷ 

িাই প ুঁনজোজার ও ম দবশর অথমনি নিক  উন্ন েবি র স্বাবথম ঢাক া  স্ট ক  এ ক্সবেে  সম্ম াবির সনহি গণ ম াধ্ য বম র প্রনি 

উদাত্ত আহোি  জাি াবে, এ ধ্রবির সংোদ পনরবেশি  ক বর নেনি বোগ ক ারীবদর নেভ্রান্ত  ি া ক রবি৷ ঢাক া স্টক 

এ ক্সবেে  আশা ক বর প ুঁনজোজার িথা নেনি বোগক ারীবদর স্বাবথম  গণম া ধ্যম  নেগি নদবির ম বিা সনিক  এ েং  েস্তু নি ষ্ঠ 

সংোদ পনরবেশি  ক বর প ুঁনজোজার সংনিি সক লবক সনিক  নসদ্ধা ন্ত নি বি সহােক  ভূনম ক া পালি করবে৷ 

ম শোরনি উজ; ০ ৬ আগস্ট  ২০১৯ 
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ইচ্ছে করচ্ছেই প ুঁজিবািারচ্ছক প্রভাববত 

করা সম্ভব নয়-বিএসই 

প ুঁজিবািাে ডেস্ক || প্রো : ২০১৯-০৮-০৬ ১৯:১৬:৩২ || আপরেট: ২০১৯-০৮-০৬ 

১৯:৪০:৫৪ 

 

প্তবগত প্তেেুপ্তিন োবত্ বািাে প্তেেুটা সংর াধরনে ধাো অবযাহত থাোে স্বল্প সংখ্যে 

প্তবপ্তনরোগোেী ঢাো স্টে এক্সরেরেে (প্তেএসই) সার্রন বযানাে, ডফস্টুন এবং প্ল্যাোেম প্তনরে 

র্ানববন্ধন েরে প্তবরষাভ প্রি মন েরে আসরেন৷ এ প্তবরষারভে ফরে ডি  ও প্তবরির  

আর্ারিে প ুঁজিবািারেে ভাবর্ূপ্তত ম ষ ন্ন হরে৷ প ুঁজিবািারেে ধর্ মই হরো উত্থান ও পতন৷ 

প ুঁজিবািারেে বযাপ্তি ডবরেরে৷ ডে ডেউ ইরে েেরেই এ বািােরে প্রভাপ্তবত েেরত পােরব 

ডস ধােনাও সটঠে নে৷ 

ঢাো স্টে এক্সরেরেে প্রো না ও িনসংরোগ প্তবভারগে উপ-র্হাবযবস্থাপে ডর্াোঃ  প্তফে ে 

েহর্ারনে ডপ্রপ্তেত এ প্তবজ্ঞপ্তিরত এসব েথা বো হে। 

প্তবজ্ঞপ্তিরত আেও বো হে, প্তবরেে অনযানয ডির ে স্টে এক্সরেরে এে ডেরেও ডব ী উত্থান-

পতন হে৷ ডসখ্ারন েখ্রনা বযানাে-ডফস্টুন প্তনরে র্ানববন্ধন অথবা প্তবরষাভ প্রি মন েো 

হেনা ৷ বতমর্ারন বাংোরির ে প ুঁজিবািাে প্তবরেে উন্নত স্টে এক্সরেরেে সারথ তাে প্তর্প্তেরে 

েোে সষর্তা অিমন েরেরে৷ এ উিীের্ান প ুঁজিবািারেে ভাবর্ প্তত ম ষ ন্ন ডহাে তা আর্ারিে 

োর্য নে৷ এ ধেরনে প্তবরষারভে ফরে নতুন প্তবপ্তনরোগোেীো প ুঁজিবািারে আসাে উৎসাহ 

হাপ্তেরে ডফরে এবং প্তবরি ী প্তবপ্তনরোগোেীোও প্তবপ্তনরোরগ অন ৎপ্তহত হে। 

প ুঁজিবািাে প্তনেন্ত্রে সংস্থা বাংোরি  প্তসপ্তেউপ্তেটটি অযান্ড এক্সরেে েপ্তর্ ন িীর্ মরর্োরি 

এেটট গপ্তত ীে প ুঁজিবািাে গরে তুেরত বযাপে সংস্কাের্ূেে োিসহ প্ররোিনীে আইন-

োন ন প্রণেন েরে োরে৷ এেই সারথ ঢাো স্টে এক্সরেেও সব ধেরনে প্রে জিগত 

উন্নেনসহ অবোঠারর্াগত উন্নেরনে ধাো অবযাহত ডেরখ্রে৷ আে সবই েো হরে 

প ুঁজিবািাে তথা প্তবপ্তনরোগোেীরিে স্বারথ ম৷ 
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প্রধানর্ন্ত্রী ড খ্ হাপ্তসনা সবসর্ে বরে থারেন, প ুঁজিবািারেে র্াধযরর্ই ডির ে প্ত ল্পােন ও 

নতুন নতুন উরিযািা সৃটি েো সম্ভব৷ এেই সারথ প্ত ল্পােরনে র্াধযরর্ অপ্তধেহারে 

ের্ মসংস্থারনেও সৃটি হে। 

তাই প্তবপ্তনরোগোেীরিে অতযন্ত ধধে ম সহোরে ডির ে উিীের্ান প ুঁজিবািােরে োরি 

োপ্তগরে প্তনরিে এবং ডির ে অথ মননপ্ততে উন্নেরনে স্বারথ ম ডোনরূপ অোিেতা ও প্তব ঙৃ্খো 

সৃটি না েরে এেরোরগ োি েোে িনয সেরেে োরে আহবান িানারনা হরে। এেই সারথ 

ঢাো স্টে এক্সরেে প্তেপ্তর্রটে আইন- ঙৃ্খো েষাোেী বাপ্তহনীে োরে অন রোধ িানারে 

প ুঁজিবািারেে র্রতা স্প মোতে অথ মননপ্ততে প্রপ্ততষ্ঠারনে সাপ্তব মে প্তনোপত্তাে প্রপ্তত প্তবর ষ িৃটি 

োখ্াে িনয। 

অপেপ্তিরে প ুঁজিবািারে গণর্াধযরর্ে ভূপ্তর্োও অতযন্ত গুরুত্বপূণ ম৷ প্তবগত প্তিরন ডির ে 

গণর্াধযর্ প ুঁজিবািারেে উন্নেন ও প্তবোর  বপ্তেষ্ঠ ভূপ্তর্ো ডেরখ্রে। গণর্াধযর্ই পারে সটঠে 

এবং বস্তুপ্তনষ্ঠ সংবাি পপ্তেরব রনে র্াধযরর্ প্তবপ্তনরোগোেীরিে সরেতন েেরত৷ প্তেন্ত 

সাম্প্রপ্ততে সর্রে প্তেেু গণর্াধযরর্ “বািাে ডথরে হািাে হািাে ডোটট টাো র্ূেধন উধাও ও 

পাোে” এধেরনে সংবাি পপ্তেরবপ্ত ত হরেরে। ো প্রেৃত অরথ ম সটঠে নে৷ বািারেে 

প্তসপ্তেউপ্তেটটরিে র্ূেয উঠা-নার্াে সারথ বািাে র্ূেধন বারে বা েরর্৷ বািাে র্ূেধন ের্া-

বাোে সারথ টাো উধাও বা পাোে হওোে ডোন সম্পেম ডনই৷ এ ধেরনে ডনপ্ততবােে প্রোরে 

প ুঁজিবািাে সম্পরেম ডি -প্তবরির  এেধেরনে প্তবরূপ প্রভাব পরে৷ 

তাই প ুঁজিবািাে ও ডির ে অথ মননপ্ততে উন্নেরনে স্বারথ ম ঢাো স্টে এক্সরেে সম্মারনে সপ্তহত 

গণর্াধযরর্ে প্রপ্তত উিাত্ত আহবান িানারে, এধেরনে সংবাি পপ্তেরব ন েরে 

প্তবপ্তনরোগোেীরিে প্তবভ্রান্ত না েেরত৷ ঢাো স্টে এক্সরেে আ া েরে প ুঁজিবািাে তথা 

প্তবপ্তনরোগোেীরিে স্বারথ ম গণর্াধযর্ প্তবগত প্তিরনে র্রতা সটঠে এবং বস্তুপ্তনষ্ঠ সংবাি পপ্তেরব ন 

েরে প ুঁজিবািাে সংপ্তিি সেেরে সটঠে প্তসদ্ধান্ত প্তনরত সহােে ভূপ্তর্ো পােন েেরব৷ 

সান প্তবপ্তে/এসরেএস 
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উত্থান-পতনই প ুঁজিবািাচ্ছরর ধর্ ম: বিএসই 

 

প্তনিস্ব প্রপ্ততরবিে, প্তবপ্তনরোগবাতমা: প্তবগত প্তেেুপ্তিন োবৎ বািাে প্তেেুটা সংর াধরনে ধাো 

অবযাহত থাোে স্বল্প সংখ্যে প্তবপ্তনরোগোেী ঢাো স্টে এক্সরেরেে সার্রন বযানাে, ডফস্টুন 

এবং প্ল্যাোেম প্তনরে র্ানববন্ধন েরে প্তবরষাভ প্রি মন েরে আসরেন৷ এ প্তবরষারভে ফরে ডি  

ও প্তবরির  আর্ারিে প ুঁজিবািারেে ভাবর্ূপ্তত ম ষ ন্ন হরে৷ প ুঁজিবািারেে ধর্ মই হরো উত্থান ও 

পতন৷ প ুঁজিবািারেে বযাপ্তি ডবরেরে৷ ডে ডেউ ইরে েেরেই এ বািােরে প্রভাপ্তবত েেরত 

পােরব, ডস ধােনাও সটঠে নে৷ 

র্ঙ্গেবাে গণর্াধযরর্ পাঠারনা এে প্তবজ্ঞপ্তিরত এ প্রপ্ততজিো িানাে ডির ে প্রধান এ 

ড োেবািাে। 

সংস্থাটটে সহোেী ডিনারেে র্যারনিাে ডর্া:  প্তফে ে েহর্ান স্বাষপ্তেত এ সংিান্ত ডপ্রস 

প্তবজ্ঞপ্তিরত বো হে, প্তবরেে অনযানয ডির ে স্টে এক্সরেরে এেরেরেও ডব ী উত্থান-পতন 

হে৷ ডসখ্ারন েখ্রনা বযানাে-ডফস্টুন প্তনরে র্ানববন্ধন অথবা প্তবরষাভ প্রি মন েো হে না৷ 

বতমর্ারন বাংোরির ে প ুঁজিবািাে প্তবরেে উন্নত স্টে এক্সরেরেে সারথ তাে প্তর্প্তেরে েোে 

সষর্তা অিমন েরেরে৷ এ উিীের্ান প ুঁজিবািারেে ভাবর্ প্তত ম ষ ন্ন ডহাে তা আর্ারিে োর্য 

নে৷ এ ধেরনে প্তবরষারভে ফরে নতুন প্তবপ্তনরোগোেীো প ুঁজিবািারে আসাে উৎসাহ হাপ্তেরে 

ডফরে এবং প্তবরি ী প্তবপ্তনরোগোেীোও প্তবপ্তনরোরগ প্তনরুৎসাপ্তহত হে। 

প ুঁজিবািাে প্তনেন্ত্রে সংস্থা বাংোরি  প্তসপ্তেউপ্তেটটি অযান্ড এক্সরেে েপ্তর্ ন িীর্ মরর্োরি 

এেটট গপ্তত ীে প ুঁজিবািাে গরে তুেরত বযাপে সংস্কাের্ূেে োিসহ প্ররোিনীে আইন-

োন ন প্রণেন েরে োরে৷ এেই সারথ ঢাো স্টে এক্সরেেও সব ধেরনে প্রে জিগত 

উন্নেনসহ অবোঠারর্াগত উন্নেরনে ধাো অবযাহত ডেরখ্রে৷ আে সবই েো হরে 

প ুঁজিবািাে তথা প্তবপ্তনরোগোেীরিে স্বারথ ম৷ 

র্াননীে প্রধানর্ন্ত্রী সবসর্ে বরে থারেন “প ুঁজিবািারেে র্াধযরর্ই ডির ে প্ত ল্পােন ও নতুন 

নতুন উরিযািা সৃটি েো সম্ভব৷ এেই সারথ প্ত ল্পােরনে র্াধযরর্ অপ্তধেহারে ের্ মসংস্থারনেও 

সৃটি হে।” 

তাই প্তবপ্তনরোগোেীরিে অতযন্ত ধধে ম সহোরে ডির ে উিীের্ান প ুঁজিবািােরে োরি 

োপ্তগরে প্তনরিে এবং ডির ে অথ মননপ্ততে উন্নেরনে স্বারথ ম ডোনরূপ অোিেতা ও প্তব ঙৃ্খো 

সৃটি না েরে এেরোরগ োি েোে িনয সেরেে োরে আহবান িানারনা হরে। এেই সারথ 

ঢাো স্টে এক্সরেে প্তেপ্তর্রটে আইন- ঙৃ্খো েষাোেী বাপ্তহনীে োরে অন রোধ িানারে 
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প ুঁজিবািারেে র্রতা স্প মোতে অথ মননপ্ততে প্রপ্ততষ্ঠারনে সাপ্তব মে প্তনোপত্তাে প্রপ্তত প্তবর ষ িৃটি 

োখ্াে িনয। 

অপেপ্তিরে প ুঁজিবািারে গণর্াধযরর্ে ভূপ্তর্োও অতযন্ত গুরুত্বপূণ ম৷ প্তবগত প্তিরন ডির ে 

গণর্াধযর্ প ুঁজিবািারেে উন্নেন ও প্তবোর  বপ্তেষ্ঠ ভূপ্তর্ো ডেরখ্রে। গণর্াধযর্ই পারে সটঠে 

এবং বস্তুপ্তনষ্ঠ সংবাি পপ্তেরব রনে র্াধযরর্ প্তবপ্তনরোগোেীরিে সরেতন েেরত৷ প্তেন্ত 

সাম্প্রপ্ততে সর্রে প্তেেু গণর্াধযরর্ “বািাে ডথরে হািাে হািাে ডোটট টাো র্ূেধন উধাও ও 

পাোে”এধেরনে সংবাি পপ্তেরবপ্ত ত হরেরে। ো প্রেৃত অরথ ম সটঠে নে৷ বািারেে 

প্তসপ্তেউপ্তেটটরিে র্ূেয উঠা-নার্াে সারথ বািাে র্ূেধন বারে বা েরর্৷ বািাে র্ূেধন ের্া-

বাোে সারথ টাো উধাও বা পাোে হওোে ডোন সম্পেম ডনই৷ এ ধেরনে ডনপ্ততবােে প্রোরে 

প ুঁজিবািাে সম্পরেম ডি -প্তবরির  এেধেরনে প্তবরূপ প্রভাব পরে৷ 

তাই প ুঁজিবািাে ও ডির ে অথ মননপ্ততে উন্নেরনে স্বারথ ম ঢাো স্টে এক্সরেে সম্মারনে সপ্তহত 

গণর্াধযরর্ে প্রপ্তত উিাত্ত আহবান িানারে, এধেরনে সংবাি পপ্তেরব ন েরে 

প্তবপ্তনরোগোেীরিে প্তবভ্রান্ত না েেরত৷ 

ঢাো স্টে এক্সরেে আ া েরে প ুঁজিবািাে তথা প্তবপ্তনরোগোেীরিে স্বারথ ম গণর্াধযর্ প্তবগত 

প্তিরনে র্রতা সটঠে এবং বস্তুপ্তনষ্ঠ সংবাি পপ্তেরব ন েরে প ুঁজিবািাে সংপ্তিি সেেরে সটঠে 

প্তসদ্ধান্ত প্তনরত সহােে ভূপ্তর্ো পােন েেরব৷ 

(এসএএর্/ ০৬ আগস্ট ২০১৯) 
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ড োেবািােপ্তনউি 

বববনচ্ছয়াগকারী ও গণ র্াধযর্চ্ছক 

দাবয়ত্বশীে হওয়ার আহবান 

প্রো  সর্ে:06-08-2019, 6:54 pm | 

 

 

ড োেবািাে প্তেরপাটম: প ুঁজিবািাে প্তনরে প্তবপ্তনরোগোেী ও গণর্াধযর্ ের্ীরিে িাপ্তেত্ব ীে 

হওোে আহবান িাপ্তনরেরে প্তেএসই েতৃমপষ। আি প্তেএসই ডথরে পাঠারনা সংবাি 

প্তবজ্ঞপ্তিরত বো হরেরে, প্তবগত প্তেেুপ্তিন োবৎ বািাে প্তেেুটা সংর াধরনে ধাো অবযাহত 

থাোে স্বল্প সংখ্যে প্তবপ্তনরোগোেী ঢাো স্টে এক্সরেরেে সার্রন বযানাে, ডফস্টুন এবং 

প্ল্যাোেম প্তনরে র্ানববন্ধন েরে প্তবরষাভ প্রি মন েরে আসরেন৷ এ প্তবরষারভে ফরে ডি  ও 

প্তবরির  আর্ারিে প ুঁজিবািারেে ভাবর্ূপ্তত ম ষ ন্ন হরে৷ প ুঁজিবািারেে ধর্ মই হরো উত্থান ও 

পতন৷ প ুঁজিবািারেে বযাপ্তি ডবরেরে৷ ডে ডেউ ইরে েেরেই এ বািােরে প্রভাপ্তবত েেরত 

পােরব ডস ধােনাও সটঠে নে৷ 

প্তবরেে অনযানয ডির ে স্টে এক্সরেরে এে ডেরেও ডব ী উত্থান-পতন হে৷ ডসখ্ারন েখ্রনা 

বযানাে-ডফস্টুন প্তনরে র্ানববন্ধন অথবা প্তবরষাভ প্রি মন েো হেনা৷ বতমর্ারন বাংোরির ে 

প ুঁজিবািাে প্তবরেে উন্নত স্টে এক্সরেরেে সারথ তাে প্তর্প্তেরে েোে সষর্তা অিমন েরেরে৷ 

এ উিীের্ান প ুঁজিবািারেে ভাবর্ প্তত ম ষ ন্ন ডহাে তা আর্ারিে োর্য নে৷ এ ধেরনে প্তবরষারভে 

ফরে নতুন প্তবপ্তনরোগোেীো প ুঁজিবািারে আসাে উত্সাহ হাপ্তেরে ডফরে এবং প্তবরি ী 

প্তবপ্তনরোগোেীোও প্তবপ্তনরোরগ অন ত্সাপ্তহত হে। 

প ুঁজিবািাে প্তনেন্ত্রে সংস্থা বাংোরি  প্তসপ্তেউপ্তেটটি অযান্ড এক্সরেে েপ্তর্ ন িীর্ মরর্োরি 

এেটট গপ্তত ীে প ুঁজিবািাে গরে তুেরত বযাপে সংস্কাের্ূেে োিসহ প্ররোিনীে আইন-

োন ন প্রণেন েরে োরে৷ এেই সারথ ঢাো স্টে এক্সরেেও সব ধেরনে প্রে জিগত 

উন্নেনসহ অবোঠারর্াগত উন্নেরনে ধাো অবযাহত ডেরখ্রে৷ আে সবই েো হরে 

প ুঁজিবািাে তথা প্তবপ্তনরোগোেীরিে স্বারথ ম৷ 

র্াননীে প্রধানর্ন্ত্রী সবসর্ে বরে থারেন “প ুঁজিবািারেে র্াধযরর্ই ডির ে প্ত ল্পােন ও নতুন 

নতুন উরিযািা সৃটি েো সম্ভব৷ এেই সারথ প্ত ল্পােরনে র্াধযরর্ অপ্তধেহারে ের্ মসংস্থারনেও 

সৃটি হে।” তাই প্তবপ্তনরোগোেীরিে অতযন্ত ধধে ম সহোরে ডির ে উিীের্ান প ুঁজিবািােরে 

োরি োপ্তগরে প্তনরিে এবং ডির ে অথ মননপ্ততে উন্নেরনে স্বারথ ম ডোনরূপ অোিেতা ও 

http://www.sharebazarnews.com/wp-content/uploads/2016/12/dse.jpg
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প্তব ঙৃ্খো সৃটি না েরে এেরোরগ োি েোে িনয সেরেে োরে আহবান িানারনা হরে। 

এেই সারথ ঢাো স্টে এক্সরেে প্তেপ্তর্রটে আইন- ঙৃ্খো েষাোেী বাপ্তহনীে োরে অন রোধ 

িানারে প ুঁজিবািারেে র্রতা স্প মোতে অথ মননপ্ততে প্রপ্ততষ্ঠারনে সাপ্তব মে প্তনোপত্তাে প্রপ্তত 

প্তবর ষ িৃটি োখ্াে িনয। 

অপেপ্তিরে প ুঁজিবািারে গণর্াধযরর্ে ভূপ্তর্োও অতযন্ত গুরুত্বপূণ ম৷ প্তবগত প্তিরন ডির ে 

গণর্াধযর্ প ুঁজিবািারেে উন্নেন ও প্তবোর  বপ্তেষ্ঠ ভূপ্তর্ো ডেরখ্রে। গণর্াধযর্ই পারে সটঠে 

এবং বস্তুপ্তনষ্ঠ সংবাি পপ্তেরব রনে র্াধযরর্ প্তবপ্তনরোগোেীরিে সরেতন েেরত৷ প্তেন্ত 

সাম্প্রপ্ততে সর্রে প্তেেু গণর্াধযরর্ “বািাে ডথরে হািাে হািাে ডোটট টাো র্ূেধন উধাও ও 

পাোে” এধেরনে সংবাি পপ্তেরবপ্ত ত হরেরে। ো প্রেৃত অরথ ম সটঠে নে৷ বািারেে 

প্তসপ্তেউপ্তেটটরিে র্ূেয উঠা-নার্াে সারথ বািাে র্েূধন বারে বা েরর্৷ বািাে র্ূেধন ের্া-

বাোে সারথ টাো উধাও বা পাোে হওোে ডোন সম্পেম ডনই৷ এ ধেরনে ডনপ্ততবােে প্রোরে 

প ুঁজিবািাে সম্পরেম ডি -প্তবরির  এেধেরনে প্তবরূপ প্রভাব পরে৷ 

তাই প ুঁজিবািাে ও ডির ে অথ মননপ্ততে উন্নেরনে স্বারথ ম ঢাো স্টে এক্সরেে সম্মারনে সপ্তহত 

গণর্াধযরর্ে প্রপ্তত উিাত্ত আহবান িানারে, এধেরনে সংবাি পপ্তেরব ন েরে 

প্তবপ্তনরোগোেীরিে প্তবভ্রান্ত না েেরত৷ ঢাো স্টে এক্সরেে আ া েরে প ুঁজিবািাে তথা 

প্তবপ্তনরোগোেীরিে স্বারথ ম গণর্াধযর্ প্তবগত প্তিরনে র্রতা সটঠে এবং বস্তুপ্তনষ্ঠ সংবাি পপ্তেরব ন 

েরে প ুঁজিবািাে সংপ্তিি সেেরে সটঠে প্তসদ্ধান্ত প্তনরত সহােে ভূপ্তর্ো পােন েেরব৷ 

ড োেবািােপ্তনউি/র্.সা 
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আইন-শৃঙ্খো বাবহনীর সহায়তা চায় 

বিএসই  

 

প্তনিস্ব প্রপ্ততরবিে  

প্রোপ্ত ত: ০৭:৫৯ প্তপএর্, ০৬ আগস্ট ২০১৯  
 

 

ড োেবািারেে প্তনোপত্তাে আইন- ঙৃ্খো বাপ্তহনীে সহােতা ডেরেরে ডির ে প্রধান 

ড োেবািাে ঢাো স্টে এক্সরেে (প্তেএসই)। 

র্ঙ্গেবাে গণর্াধযরর্ পাঠারনা এে প্তবজ্ঞপ্তিরত এ সহােতা োন প্তেএসইে প্রো না ও 

িনসংরোগ প্তবভারগে উপ-র্হাবযবস্থাপে ডর্া.  প্তফে ে েহর্ান। 

এরত বো হরেরে, প্তেেুপ্তিন ধরে বািাে প্তেেুটা সংর াধরনে ধাো অবযাহত থাোে স্বল্পসংখ্যে 

প্তবপ্তনরোগোেী প্তেএসই’ে সার্রন বযানাে, ডফস্টুন এবং প্ল্যাোেম প্তনরে র্ানববন্ধন েরে 

প্তবরষাভ প্রি মন েরে আসরেন। এ প্তবরষারভে ফরে ডি  ও প্তবরির  আর্ারিে প ুঁজিবািারেে 

ভাবর্ূপ্তত ম ষ ণ্ন হরে। প ুঁজিবািারেে ধর্ মই হরো উত্থান ও পতন। প ুঁজিবািারেে বযাপ্তি 

ডবরেরে। ডে ডেউ ইো েেরেই এ বািােরে প্রভাপ্তবত েেরত পােরব ডস ধােণাও সটঠে নে। 

প্তবরেে অনযানয ডির ে স্টে এক্সরেরে এে ডেরেও ডবপ্ত  উত্থান-পতন হে উরেখ্ েরে বো 

হরেরে, ডসখ্ারন েখ্নও বযানাে-ডফস্টুন প্তনরে র্ানববন্ধন অথবা প্তবরষাভ প্রি মন েো হে 

না। বতমর্ারন বাংোরির ে প ুঁজিবািাে প্তবরেে উন্নত স্টে এক্সরেরেে সরঙ্গ তাে প্তর্প্তেরে 

েোে সষর্তা অিমন েরেরে। এ উিীের্ান প ুঁজিবািারেে ভাবর্ূপ্তত ম ষ ণ্ন ডহাে তা 

আর্ারিে োর্য নে। এ ধেরনে প্তবরষারভে ফরে নতুন প্তবপ্তনরোগোেীো প ুঁজিবািারে আসাে 

উৎসাহ হাপ্তেরে ডফরে এবং প্তবরিপ্ত  প্তবপ্তনরোগোেীোও প্তবপ্তনরোরগ অন ৎসাপ্তহত হে। 

প ুঁজিবািাে প্তনেন্ত্রে সংস্থা বাংোরি  প্তসপ্তেউপ্তেটটি অযান্ড এক্সরেে েপ্তর্ ন িীর্ মরর্োরি 

এেটট গপ্তত ীে প ুঁজিবািাে গরে তুেরত বযাপে সংস্কাের্ূেে োিসহ প্ররোিনীে আইন-

োন ন প্রণেন েরে োরে। এেই সরঙ্গ ঢাো স্টে এক্সরেেও সব ধেরনে প্রে জিগত 

উন্নেনসহ অবোঠারর্াগত উন্নেরনে ধাো অবযাহত ডেরখ্রে। সবই েো হরে প ুঁজিবািাে 

তথা প্তবপ্তনরোগোেীরিে স্বারথ ম। 

https://www.jagonews24.com/author/staff-reporter
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আেও বো হরেরে, প্রধানর্ন্ত্রী সবসর্ে বরে থারেন ‘প ুঁজিবািারেে র্াধযরর্ই ডির ে প্ত ল্পােন 

ও নতুন নতুন উরিযািা সৃটি েো সম্ভব। এেইসরঙ্গ প্ত ল্পােরনে র্াধযরর্ অপ্তধেহারে 

ের্ মসংস্থারনেও সৃটি হে।’ তাই প্তবপ্তনরোগোেীরিে অতযন্ত ধধে ম সহোরে ডির ে উিীের্ান 

প ুঁজিবািােরে োরি োপ্তগরে প্তনরিে এবং ডির ে অথ মননপ্ততে উন্নেরনে স্বারথ ম ডোনরূপ 

অোিেতা ও প্তব ঙৃ্খো সৃটি না েরে এেরোরগ োি েোে িনয সবাে োরে আহ্বান 

িানারনা হরে। 

প্তবজ্ঞপ্তিরত আইন- ঙৃ্খো বাপ্তহনীে সহােতা ডেরে বো হরেরে, ঢাো স্টে এক্সরেে প্তেপ্তর্রটে 

আইন- ঙৃ্খো বাপ্তহনীে োরে অন রোধ িানারে প ুঁজিবািারেে র্রতা স্প মোতে অথ মননপ্ততে 

প্রপ্ততষ্ঠারনে সাপ্তব মে প্তনোপত্তাে প্রপ্তত প্তবর ষ িৃটি োখ্াে িনয। 

গণর্াধযরর্ে প্তবষরে এরত বো হরেরে, প ুঁজিবািারে গণর্াধযরর্ে ভূপ্তর্োও অতযন্ত গুরুত্বপূণ ম৷ 

প্তবগত প্তিরন ডির ে গণর্াধযর্ প ুঁজিবািারেে উন্নেন ও প্তবোর  বপ্তেষ্ঠ ভূপ্তর্ো ডেরখ্রে। 

গণর্াধযর্ই পারে সটঠে এবং বস্তুপ্তনষ্ঠ সংবাি পপ্তেরব রনে র্াধযরর্ প্তবপ্তনরোগোেীরিে 

সরেতন েেরত। প্তেন্ত সাম্প্রপ্ততে সর্রে প্তেেু গণর্াধযরর্ ‘বািাে ডথরে হািাে হািাে ডোটট 

টাো র্ূেধন উধাও ও পাোে’ এ ধেরনে সংবাি পপ্তেরবপ্ত ত হরেরে। ো প্রেৃত অরথ ম সটঠে নে৷ 

বািারেে প্তসপ্তেউপ্তেটটরিে র্ূেয উঠা-নার্াে সরঙ্গ বািাে র্ূেধন বারে বা েরর্। বািাে র্ূেধন 

ের্া-বাোে সরঙ্গ টাো উধাও বা পাোে হওোে ডোরনা সম্পেম ডনই৷ এ ধেরনে ডনপ্ততবােে 

প্রোরে প ুঁজিবািাে সম্পরেম ডি -প্তবরির  এে ধেরনে প্তবরূপ প্রভাব পরে৷  
 

প ুঁজিবািাে ও ডির ে অথ মননপ্ততে উন্নেরনে স্বারথ ম ঢাো স্টে এক্সরেে সম্মারনে সপ্তহত 

গণর্াধযরর্ে প্রপ্তত উিাত্ত আহ্বান িানারে, এ ধেরনে সংবাি পপ্তেরব ন েরে 

প্তবপ্তনরোগোেীরিে প্তবভ্রান্ত না েেরত। ঢাো স্টে এক্সরেে আ া েরে প ুঁজিবািাে তথা 

প্তবপ্তনরোগোেীরিে স্বারথ ম গণর্াধযর্ প্তবগত প্তিরনে র্রতা সটঠে এবং বস্তুপ্তনষ্ঠ সংবাি পপ্তেরব ন 

েরে প ুঁজিবািাে সংপ্তিি সবাইরে সটঠে প্তসদ্ধান্ত প্তনরত সহােে ভূপ্তর্ো পােন েেরব। 
 

এর্এএস/ডিএইে/এর্এস 
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প ুঁজিবািাচ্ছরর র্ান উন্নয়চ্ছন সকেচ্ছক 

সচ্ছচষ্ট হওয়ার আহ্বান িাবনচ্ছয়চ্ছে বিএসই 

প্রোপ্ত ত হরেরেোঃ আগস্ট 06, 2019 

 

প ুঁজিবািাে প্তেরপাটম: ডির ে প ুঁজিবািারেে সাপ্তব মে র্ান উন্নেরন সংপ্তিি সেেরে সরেি 

হওোে আহ্বান িাপ্তনরেরে ঢাো স্টে এক্সরেে( প্তেএসই)।  

প্রপ্ততষ্ঠানটট িানাে, প্তবগত প্তেেুপ্তিন োবৎ বািাে প্তেেুটা সংর াধরনে ধাো অবযাহত থাোে 

স্বল্প সংখ্যে প্তবপ্তনরোগোেী ঢাো স্টে এক্সরেরেে সার্রন বযানাে, ডফস্টুন এবং প্ল্যাোেম 

প্তনরে র্ানববন্ধন েরে প্তবরষাভ প্রি মন েরে আসরেন৷ এ প্তবরষারভে ফরে ডি  ও প্তবরির  

আর্ারিে প ুঁজিবািারেে ভাবর্ূপ্তত ম ষ ন্ন হরে৷ প ুঁজিবািারেে ধর্ মই হরো উত্থান ও পতন৷ 

প ুঁজিবািারেে বযাপ্তি ডবরেরে৷ ডে ডেউ ইরে েেরেই এ বািােরে প্রভাপ্তবত েেরত পােরব 

ডস ধােনাও সটঠে নে৷ প্তবরেে অনযানয ডির ে স্টে এক্সরেরে এে ডেরেও ডব ী উত্থান-পতন 

হে৷ ডসখ্ারন েখ্রনা বযানাে-ডফস্টুন প্তনরে র্ানববন্ধন অথবা প্তবরষাভ প্রি মন েো হে না৷ 

বতমর্ারন বাংোরির ে প ুঁজিবািাে প্তবরেে উন্নত স্টে এক্সরেরেে সারথ তাে প্তর্প্তেরে েোে 

সষর্তা অিমন েরেরে৷ এ উিীের্ান প ুঁজিবািারেে ভাবর্ প্তত ম ষ ন্ন ডহাে তা আর্ারিে োর্য 

নে৷ এ ধেরনে প্তবরষারভে ফরে নতুন প্তবপ্তনরোগোেীো প ুঁজিবািারে আসাে উৎসাহ হাপ্তেরে 

ডফরে এবং প্তবরি ী প্তবপ্তনরোগোেীোও প্তবপ্তনরোরগ অন ৎসাপ্তহত হে।  

প্তেএসই িানাে, প ুঁজিবািাে প্তনেন্ত্রে সংস্থা বাংোরি  প্তসপ্তেউপ্তেটটি অযান্ড এক্সরেে েপ্তর্ ন 

িীর্ মরর্োরি এেটট গপ্তত ীে প ুঁজিবািাে গরে তুেরত বযাপে সংস্কাের্ূেে োিসহ 

প্ররোিনীে আইন-োন ন প্রণেন েরে োরে৷ এেই সারথ ঢাো স্টে এক্সরেেও সব ধেরনে 

প্রে জিগত উন্নেনসহ অবোঠারর্াগত উন্নেরনে ধাো অবযাহত ডেরখ্রে৷ আে সবই েো হরে 

প ুঁজিবািাে তথা প্তবপ্তনরোগোেীরিে স্বারথ ম৷ র্াননীে প্রধানর্ন্ত্রী সবসর্ে বরে থারেন 

প ুঁজিবািারেে র্াধযরর্ই ডির ে প্ত ল্পােন ও নতুন নতুন উরিযািা সৃটি েো সম্ভব৷ এেই সারথ 

প্ত ল্পােরনে র্াধযরর্ অপ্তধেহারে ের্ মসংস্থারনেও সৃটি হে।তাই প্তবপ্তনরোগোেীরিে অতযন্ত ধধে ম 

সহোরে ডির ে উিীের্ান প ুঁজিবািােরে োরি োপ্তগরে প্তনরিে এবং ডির ে অথ মননপ্ততে 

উন্নেরনে স্বারথ ম ডোনরূপ অোিেতা ও প্তব ঙৃ্খো সৃটি না েরে এেরোরগ োি েোে িনয 

সেরেে োরে আহবান িানারনা হরে। এেই সারথ ঢাো স্টে এক্সরেে প্তেপ্তর্রটে আইন-
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 ঙৃ্খো েষাোেী বাপ্তহনীে োরে অন রোধ িানারে প ুঁজিবািারেে র্রতা স্প মোতে 

অথ মননপ্ততে প্রপ্ততষ্ঠারনে সাপ্তব মে প্তনোপত্তাে প্রপ্তত প্তবর ষ িৃটি োখ্াে িনয। 

প ুঁজিবািারে গণর্াধযরর্ে ভূপ্তর্োও অতযন্ত গুরুত্বপূণ ম উরেখ্ েরে প্তেএসই িানাে, প্তবগত 

প্তিরন ডির ে গণর্াধযর্ প ুঁজিবািারেে উন্নেন ও প্তবোর  বপ্তেষ্ঠ ভূপ্তর্ো ডেরখ্রে। গণর্াধযর্ই 

পারে সটঠে এবং বস্তুপ্তনষ্ঠ সংবাি পপ্তেরব রনে র্াধযরর্ প্তবপ্তনরোগোেীরিে সরেতন েেরত৷ 

প্তেন্ত সাম্প্রপ্ততে সর্রে প্তেেু গণর্াধযরর্ “বািাে ডথরে হািাে হািাে ডোটট টাো র্ূেধন 

উধাও ও পাোে এধেরনে সংবাি পপ্তেরবপ্ত ত হরেরে। ো প্রেৃত অরথ ম সটঠে নে৷ বািারেে 

প্তসপ্তেউপ্তেটটরিে র্ূেয উঠা-নার্াে সারথ বািাে র্ূেধন বারে বা েরর্৷ বািাে র্ূেধন ের্া-

বাোে সারথ টাো উধাও বা পাোে হওোে ডোন সম্পেম ডনই৷ এ ধেরনে ডনপ্ততবােে প্রোরে 

প ুঁজিবািাে সম্পরেম ডি -প্তবরির  এেধেরনে প্তবরূপ প্রভাব পরে৷ তাই প ুঁজিবািাে ও ডির ে 

অথ মননপ্ততে উন্নেরনে স্বারথ ম ঢাো স্টে এক্সরেে সম্মারনে সপ্তহত গণর্াধযরর্ে প্রপ্তত উিাত্ত 

আহবান িানারে, এধেরনে সংবাি পপ্তেরব ন েরে প্তবপ্তনরোগোেীরিে প্তবভ্রান্ত না েেরত৷ 

ঢাো স্টে এক্সরেে আ া েরে প ুঁজিবািাে তথা প্তবপ্তনরোগোেীরিে স্বারথ ম গণর্াধযর্ প্তবগত 

প্তিরনে র্রতা সটঠে এবং বস্তুপ্তনষ্ঠ সংবাি পপ্তেরব ন েরে প ুঁজিবািাে সংপ্তিি সেেরে সটঠে 

প্তসদ্ধান্ত প্তনরত সহােে ভূপ্তর্ো পােন েেরব৷  
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প ুঁজিবািাচ্ছরর র্ূেধন কর্ার সচ্ছে অর্ ম 

পাচাচ্ছরর সম্পকম ননই: বিএসই 

 

সাম্প্রপ্ততে সর্রে প্তেেু গণর্াধযরর্ ‘বািাে ডথরে হািাে হািাে ডোটট টাো র্ূেধন উধাও ও 

পাোে’ এ ধেরনে সংবাি পপ্তেরবপ্ত ত হরেরে। ো প্রেৃত অরথ ম সটঠে নে বরে িাপ্তনরেরেন 

ঢাো স্টে এক্সরেে (প্তেএসই)।   

সাম্প্রপ্ততে সর্রে প্তেেু গণর্াধযরর্ ‘বািাে ডথরে হািাে হািাে ডোটট টাো র্ূেধন উধাও ও 

পাোে’ এ ধেরনে সংবাি পপ্তেরবপ্ত ত হরেরে। ো প্রেৃত অরথ ম সটঠে নে বরে িাপ্তনরেরেন 

ঢাো স্টে এক্সরেে (প্তেএসই)। তারিে র্রত, প ুঁজিবািারেে প্তসপ্তেউপ্তেটটরিে র্ূেয উঠা নার্াে 

সারথ বািাে র্ূেধন বারে েরর্। বািাে র্ূেধন ের্া বাোে সারথ টাো উধাও বা পাোে 

হওোে ডোন সম্পেম ডনই। 

এেইসরঙ্গ বেরে, প্তবগত প্তেেুপ্তিন োবত স্বল্প সংখ্যে প্তবপ্তনরোগোেী প্তেএসইে ভবরনে সার্রন 

বযানাে, ডফস্টুন এবং প্ল্যাোেম প্তনরে প্তবরষাভ েরে আসরে৷ এ প্তবরষারভ প ুঁজিবািারেে 

ভাবর্ূপ্তত ম ষ ন্ন হরে। 

র্ঙ্গেবাে প্তবরেরে প্তেএসইে উপ-র্হাবযবস্থাপে (প্রো না ও িনসংরোগ প্তবভাগ) ডর্া. 

 প্তফে ে েহর্ান এে ডপ্রস প্তবজ্ঞপ্তিে র্াধযরর্ এসব তথয িাপ্তনরেরে। 

ওই প্তবজ্ঞপ্তিে র্াধযরর্ িানারনা হরেরে, প্তবগত প্তেেুপ্তিন োবত প ুঁজিবািাে প্তেেুটা সংর াধরনে 

ধাো অবযাহত থাোে স্বল্প সংখ্যে প্তবপ্তনরোগোেী প্তেএসইে সার্রন বযানাে, ডফস্টুন এবং 

প্ল্যাোেম প্তনরে র্ানববন্ধন েরে প্তবরষাভ প্রি মন েরে আসরেন৷ এ প্তবরষারভে ফরে ডি  ও 

প্তবরির  আর্ারিে প ুঁজিবািারেে ভাবর্ূপ্তত ম ষ ন্ন হরে৷ প ুঁজিবািারেে ধর্ মই হরো উত্থান ও 

পতন৷ প ুঁজিবািারেে বযাপ্তি ডবরেরে৷ ডে ডেউ ইরে েেরেই এ বািােরে প্রভাপ্তবত েেরত 

পােরব ডস ধােনাও সটঠে নে৷ 

প্তবরেে অনযানয ডির ে স্টে এক্সরেরে এে ডেরেও ডব ী উত্থান-পতন হে৷ ডসখ্ারন েখ্রনা 

বযানাে-ডফস্টুন প্তনরে র্ানববন্ধন অথবা প্তবরষাভ প্রি মন েো হেনা৷ বতমর্ারন বাংোরির ে 
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প ুঁজিবািাে প্তবরেে উন্নত স্টে এক্সরেরেে সারথ তাে প্তর্প্তেরে েোে সষর্তা অিমন েরেরে৷ 

এ উিীের্ান প ুঁজিবািারেে ভাবর্ প্তত ম ষ ন্ন ডহাে তা আর্ারিে োর্য নে৷  

এ ধেরনে প্তবরষারভে ফরে নতুন প্তবপ্তনরোগোেীো প ুঁজিবািারে আসাে উত্সাহ হাপ্তেরে 

ডফরে এবং প্তবরি ী প্তবপ্তনরোগোেীোও প্তবপ্তনরোরগ অন ত্সাপ্তহত হে।  

প ুঁজিবািাে প্তনেন্ত্রে সংস্থা বাংোরি  প্তসপ্তেউপ্তেটটি অযান্ড এক্সরেে েপ্তর্ ন িীর্ মরর্োরি 

এেটট গপ্তত ীে প ুঁজিবািাে গরে তুেরত বযাপে সংস্কাের্ূেে োিসহ প্ররোিনীে আইন-

োন ন প্রণেন েরে োরে৷ এেই সারথ প্তেএসইও সব ধেরনে প্রে জিগত উন্নেনসহ 

অবোঠারর্াগত উন্নেরনে ধাো অবযাহত ডেরখ্রে৷ আে সবই েো হরে প ুঁজিবািাে তথা 

প্তবপ্তনরোগোেীরিে স্বারথ ম৷  

প্রধানর্ন্ত্রী ড খ্ হাপ্তসনা সবসর্ে বরে থারেন “প ুঁজিবািারেে র্াধযরর্ই ডির ে প্ত ল্পােন ও 

নতুন নতুন উরিযািা সৃটি েো সম্ভব৷ এেই সারথ প্ত ল্পােরনে র্াধযরর্ অপ্তধেহারে 

ের্ মসংস্থারনেও সৃটি হে।”  

তাই প্তবপ্তনরোগোেীরিে অতযন্ত ধধে ম সহোরে ডির ে উিীের্ান প ুঁজিবািােরে োরি 

োপ্তগরে প্তনরিে এবং ডির ে অথ মননপ্ততে উন্নেরনে স্বারথ ম ডোনরূপ অোিেতা ও প্তব ঙৃ্খো 

সৃটি না েরে এেরোরগ োি েোে িনয সেরেে োরে আহবান িানারনা হরে। এেই সারথ 

প্তেএসইে আইন- ঙৃ্খো েষাোেী বাপ্তহনীে োরে অন রোধ িানারে প ুঁজিবািারেে র্রতা 

স্প মোতে অথ মননপ্ততে প্রপ্ততষ্ঠারনে সাপ্তব মে প্তনোপত্তাে প্রপ্তত প্তবর ষ িৃটি োখ্াে িনয। 

অপেপ্তিরে প ুঁজিবািারে গণর্াধযরর্ে ভূপ্তর্োও অতযন্ত গুরুত্বপূণ ম৷ প্তবগত প্তিরন ডির ে 

গণর্াধযর্ প ুঁজিবািারেে উন্নেন ও প্তবোর  বপ্তেষ্ঠ ভূপ্তর্ো ডেরখ্রে। গণর্াধযর্ই পারে সটঠে 

এবং বস্তুপ্তনষ্ঠ সংবাি পপ্তেরব রনে র্াধযরর্ প্তবপ্তনরোগোেীরিে সরেতন েেরত। প্তেন্ত 

সাম্প্রপ্ততে সর্রে প্তেেু গণর্াধযরর্ “বািাে ডথরে হািাে হািাে ডোটট টাো র্ূেধন উধাও ও 

পাোে” এধেরনে সংবাি পপ্তেরবপ্ত ত হরেরে। ো প্রেৃত অরথ ম সটঠে নে৷ বািারেে 

প্তসপ্তেউপ্তেটটরিে র্ূেয উঠা-নার্াে সারথ বািাে র্ূেধন বারে বা েরর্। বািাে র্ূেধন ের্া-

বাোে সারথ টাো উধাও বা পাোে হওোে ডোন সম্পেম ডনই৷ এ ধেরনে ডনপ্ততবােে প্রোরে 

প ুঁজিবািাে সম্পরেম ডি -প্তবরির  এেধেরনে প্তবরূপ প্রভাব পরে। 

তাই প ুঁজিবািাে ও ডির ে অথ মননপ্ততে উন্নেরনে স্বারথ ম প্তেএসইে সম্মারনে সপ্তহত গণর্াধযরর্ে 

প্রপ্তত উিাত্ত আহবান িানারে, এ ধেরনে সংবাি পপ্তেরব ন েরে প্তবপ্তনরোগোেীরিে প্তবভ্রান্ত 

না েেরত। প্তেএসই আ া েরে প ুঁজিবািাে তথা প্তবপ্তনরোগোেীরিে স্বারথ ম গণর্াধযর্ প্তবগত 

প্তিরনে র্রতা সটঠে এবং বস্তুপ্তনষ্ঠ সংবাি পপ্তেরব ন েরে প ুঁজিবািাে সংপ্তিি সেেরে সটঠে 

প্তসদ্ধান্ত প্তনরত সহােে ভূপ্তর্ো পােন েেরব।  
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ববচ্ছষাচ্ছভর খবর প্রকাশ হচ্ছে ভাবর্ূবতম ষ ন্ন 

হয়: বিএসই 

  প্তনিস্ব প্রপ্ততরবিে  প্তবপ্তেপ্তনউি ডটারেপ্তিরফাে েটের্  
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ফাইে েপ্তব  

প ুঁজিবািাে প্তনরে প্তবরষাভ ডি -প্তবরির  বািারেে ভাবর্ূপ্তত ম ষ ন্ন েেরে বরে র্রন েেরে বাংোরির ে 

প্রধান বািাে ঢাো স্টে এক্সরেে-প্তেএসই। 

র্ঙ্গেবাে এে প্তববপৃ্ততরত প্তেএসই িাপ্তনরেরে, প্তবগত প্তেেুপ্তিন োবত্ বািারে প্তেেুটা 

সংর াধরনে ধাো অবযাহত থাোে স্বল্প সংখ্যে প্তবপ্তনরোগোেী ঢাো স্টে এক্সরেরেে সার্রন 

বযানাে, ডফস্টুন এবং প্ল্যাোেম প্তনরে র্ানববন্ধন েরে প্তবরষাভ প্রি মন েরে আসরেন। 

“এ প্তবরষারভে ফরে ডি  ও প্তবরির  আর্ারিে প ুঁজিবািারেে ভাবর্ূপ্তত ম ষ ন্ন হরে৷ 

প ুঁজিবািারেে ধর্ মই হরো উত্থান ও পতন৷” 

“প ুঁজিবািারেে বযাপ্তি ডবরেরে৷ ডে ডেউ ইরে েেরেই এ বািােরে প্রভাপ্তবত েেরত পােরব 

ডস ধােনাও সটঠে নে। প্তবরেে অনযানয ডির ে স্টে এক্সরেরে এে ডেরেও ডব ী উত্থান-পতন 

হে৷ ডসখ্ারন েখ্রনা বযানাে-ডফস্টুন প্তনরে র্ানববন্ধন অথবা প্তবরষাভ প্রি মন েো হে না।” 

‘বতমর্ারন বাংোরির ে প ুঁজিবািাে প্তবরেে উন্নত স্টে এক্সরেরেে সারথ তাে প্তর্প্তেরে েোে 

সষর্তা অিমন েরেরে’ উরেখ্ প্তববপৃ্ততরত বো হে, “এই উিীের্ান প ুঁজিবািারেে ভাবর্ প্তত ম 

ষ ন্ন ডহাে তা আর্ারিে োর্য নে।” 

“এ ধেরনে প্তবরষারভে ফরে নতুন প্তবপ্তনরোগোেীো প ুঁজিবািারে আসাে উত্সাহ হাপ্তেরে 

ডফরে এবং প্তবরি ী প্তবপ্তনরোগোেীোও প্তবপ্তনরোরগ অন ত্সাপ্তহত হে।” 

প্তেেুপ্তিন আরগ বািারে টানা িেপতরন প্তেএসইে প্রধান সূেে প্তেএসইএক্স ৫০০০ পরেরিে 

নীরে ডনরর্ োে। ো প্তেে আোই বেরেে র্রধয ের্। 
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ডেনরিনও ৩০০ ডোটট টাোে র্রে ডনরর্ এরসপ্তেে। তরব গত েরেে প্তিরন সূেে প্তেেুটা ডবরে 

৫০০০ পরেরিে উপরে অবস্থান েেরে।  

র্ঙ্গেবাে প্তেএসইএক্স ২৬ ি প্তর্ে ৯২ পরেি ডবরে ৫ হািাে ১৮৭ ি প্তর্ে ২৯ পরেরি 

অবস্থান েেরে। ডেনরিনও ডবরে ৫৬৯ ডোটট টাোে উরঠরে। 

‘প ুঁজিবািাে প্তনেন্ত্রে সংস্থা বাংোরি  প্তসপ্তেউপ্তেটটি অযান্ড এক্সরেে েপ্তর্ ন িীর্ মরর্োরি 

এেটট গপ্তত ীে প ুঁজিবািাে গরে তুেরত বযাপে সংস্কাের্ূেে োিসহ প্ররোিনীে আইন-

োন ন প্রণেন েরে োরে’ উরেখ্ েরে প্তেএসইে প্তববপৃ্ততরত বো হে, “এেই সারথ ঢাো স্টে 

এক্সরেেও সব ধেরনে প্রে জিগত উন্নেনসহ অবোঠারর্াগত উন্নেরনে ধাো অবযাহত 

ডেরখ্রে৷ আে সবই েো হরে প ুঁজিবািাে তথা প্তবপ্তনরোগোেীরিে স্বারথ ম৷” 

“প্রধানর্ন্ত্রী সবসর্ে বরে থারেন ‘প ুঁজিবািারেে র্াধযরর্ই ডির ে প্ত ল্পােন ও নতুন নতুন 

উরিযািা সৃটি েো সম্ভব৷ এেই সারথ প্ত ল্পােরনে র্াধযরর্ অপ্তধেহারে ের্ মসংস্থারনেও সৃটি 

হে।’ তাই প্তবপ্তনরোগোেীরিে অতযন্ত ধধে ম সহোরে ডির ে উিীের্ান প ুঁজিবািােরে োরি 

োপ্তগরে প্তনরিে এবং ডির ে অথ মননপ্ততে উন্নেরনে স্বারথ ম ডোনরূপ অোিেতা ও প্তব ঙৃ্খো 

সটৃি না েরে এেরোরগ োি েোে িনয সেরেে োরে আহবান িানারনা হরে।” 

“এেই সারথ প্তেএসই আইন- ঙৃ্খো েষাোেী বাপ্তহনীে োরে অন রোধ িানারে 

প ুঁজিবািারেে র্রতা স্প মোতে অথ মননপ্ততে প্রপ্ততষ্ঠারনে সাপ্তব মে প্তনোপত্তাে প্রপ্তত প্তবর ষ িৃটি 

োখ্াে িনয।” 

প্তববপৃ্ততরত বো হে, প ুঁজিবািারে গণর্াধযরর্ে ভূপ্তর্োও অতযন্ত গুরুত্বপূণ ম৷ প্তবগত প্তিরন ডির ে 

গণর্াধযর্ প ুঁজিবািারেে উন্নেন ও প্তবোর  বপ্তেষ্ঠ ভূপ্তর্ো ডেরখ্রে। গণর্াধযর্ই পারে সটঠে 

এবং বস্তুপ্তনষ্ঠ সংবাি পপ্তেরব রনে র্াধযরর্ প্তবপ্তনরোগোেীরিে সরেতন েেরত৷ 

“প্তেন্ত সাম্প্রপ্ততে সর্রে প্তেেু গণর্াধযরর্ ‘বািাে ডথরে হািাে হািাে ডোটট টাো র্ূেধন 

উধাও ও পাোে‘ এধেরনে সংবাি পপ্তেরবপ্ত ত হরেরে। ো প্রেৃত অরথ ম সটঠে নে৷ বািারেে 

প্তসপ্তেউপ্তেটটরিে র্ূেয উঠা-নার্াে সারথ বািাে র্ূেধন বারে বা েরর্৷ বািাে র্ূেধন ের্া-

বাোে সারথ টাো উধাও বা পাোে হওোে ডোন সম্পেম ডনই৷” 

এ ধেরনে ডনপ্ততবােে প্রোরে প ুঁজিবািাে সম্পরেম ডি -প্তবরির  এে ধেরনে প্তবরূপ প্রভাব 

পরে বরে প্তববপৃ্ততরত বো হরেরে। 

“তাই প ুঁজিবািাে ও ডির ে অথ মননপ্ততে উন্নেরনে স্বারথ ম প্তেএসই গণর্াধযরর্ে প্রপ্তত আহবান 

িানারে, এধেরনে সংবাি পপ্তেরব ন েরে প্তবপ্তনরোগোেীরিে প্তবভ্রান্ত না েেরত৷ ঢাো স্টে 

এক্সরেে আ া েরে প ুঁজিবািাে তথা প্তবপ্তনরোগোেীরিে স্বারথ ম গণর্াধযর্ প্তবগত প্তিরনে র্রতা 

সটঠে এবং বস্তুপ্তনষ্ঠ সংবাি পপ্তেরব ন েরে প ুঁজিবািাে সংপ্তিি সেেরে সটঠে প্তসদ্ধান্ত প্তনরত 

সহােে ভূপ্তর্ো পােন েেরব৷” 
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barta24 

বববনচ্ছয়াগকারীচ্ছদর ববচ্ছষাচ্ছভ 

প ুঁজিবািাচ্ছরর ভাবর্বূতম ষ ন্ন হচ্ছে 

েের্ান িেপতনরে প ুঁজিবািারেে প্তেেুটা র্ূেয সংর াধন বরে র্রন েরে ডির ে প্রধান 

প ুঁজিবািাে ঢাো স্টে এক্সরেে (েতৃমপষ)। 

প্তেএসই বেরে, বািারে সম্প্রপ্তত সংর াধরনে ধাো অবযাহত থাোে প ুঁজিবািারেে প্তেেু 

প্তবপ্তনরোগোেী প্তেএসইে সার্রন বযানাে, ডফস্টুন এবং প্ল্যাোেম প্তনরে র্ানববন্ধন েরে 

প্তবরষাভ প্রি মন েরে আসরেন। এ প্তবরষারভে ফরে ডি  ও প্তবরির  আর্ারিে প ুঁজিবািারেে 

ভাবর্ূপ্তত ম ষ ন্ন হরে। 

র্ঙ্গেবাে (০৬আগস্ট) এে সংবাি প্তবজ্ঞাপ্তিরত এ তথয িানাে প্তেএসই। 

এরত বো হে,প ুঁজিবািারেে ধর্ মই হরো উত্থান-পতন৷ প ুঁজিবািারেে বযাপ্তি ডবরেরে৷ ডে ডেউ 

ইরে েেরেই এ বািােরে প্রভাপ্তবত েেরত পােরব ডস ধােণাও সটঠে নে। 

প্তবরেে অনযানয ডির ে স্টে এক্সরেরে এে ডেরেও ডবপ্ত  উত্থান-পতন হে৷ ডসখ্ারন েখ্রনা 

বযানাে-ডফস্টুন প্তনরে র্ানববন্ধন অথবা প্তবরষাভ প্রি মন েো হে না৷ বতমর্ারন বাংোরির ে 

প ুঁজিবািাে প্তবরেে উন্নত স্টে এক্সরেরেে সরঙ্গ তাে প্তর্প্তেরে েোে সষর্তা অিমন েরেরে। 

এ উিীের্ান প ুঁজিবািারেে ভাবর্ূপ্তত ম ষ ন্ন ডহাে তা আর্ারিে োর্য নে। এ ধেরনে প্তবরষারভে 

ফরে নতুন প্তবপ্তনরোগোেীো প ুঁজিবািারে আসাে উৎসাহ হাপ্তেরে ডফরে এবং প্তবরিপ্ত  

প্তবপ্তনরোগোেীোও প্তবপ্তনরোরগ অন ৎসাপ্তহত হে। 

প ুঁজিবািাে প্তনেন্ত্রে সংস্থা বাংোরি  প্তসপ্তেউপ্তেটটি অযান্ড এক্সরেে েপ্তর্ ন িীর্ মরর্োরি 

এেটট গপ্তত ীে প ুঁজিবািাে গরে তুেরত বযাপে সংস্কাের্ূেে োিসহ প্ররোিনীে আইন-

োন ন প্রণেন েরে োরে৷ এেই সরঙ্গ প্তেএসই-ও সব ধেরনে প্রে জিগত উন্নেনসহ 

অবোঠারর্াগত উন্নেরনে ধাো অবযাহত ডেরখ্রে৷ আে সবই েো হরে প ুঁজিবািাে তথা 

প্তবপ্তনরোগোেীরিে স্বারথ ম। 

প্রধানর্ন্ত্রী সবসর্ে বরে থারেন প ুঁজিবািারেে র্াধযরর্ই ডির ে প্ত ল্পােন ও নতুন নতুন 

উরিযািা সৃটি েো সম্ভব। এেই সারথ প্ত ল্পােরনে র্াধযরর্ অপ্তধেহারে ের্ মসংস্থারনেও সৃটি 

হে। 

তাই প্তবপ্তনরোগোেীরিে অতযন্ত ধধে ম সহোরে ডির ে উিীের্ান প ুঁজিবািােরে োরি 

োপ্তগরে প্তনরিে এবং ডির ে অথ মননপ্ততে উন্নেরনে স্বারথ ম ডোনরূপ অোিেতা ও প্তব ঙৃ্খো 

সৃটি না েরে এেরোরগ োি েোে িনয সবাে োরে আহবান িানারনা হরে। এেইস সরঙ্গ 

আইন- ঙৃ্খো েষাোেী বাপ্তহনীে োরে অন রোধ িানারে প ুঁজিবািারেে র্রতা স্প মোতে 

অথ মননপ্ততে প্রপ্ততষ্ঠারনে সাপ্তব মে প্তনোপত্তাে প্রপ্তত প্তবর ষ িৃটি োখ্াে িনয। 
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Daily Dhaka Tribune 
07 August 2019 

 

25 out of 35 non-life insurers report higher 

earnings 

Niaz Mahmud  

 Published at 09:51 pm August 6th, 2019  

 
 

Ten insurance companies registered negative growth in the same period 

Earnings per share (EPS) of 25 listed non-life insurance companies out of a total 35 increased 

during the first six months (January-June) of 2019 compared to the same period of the 

previous year. 

Ten insurance companies registered negative growth in the same period, according to the 

unaudited disclosures of the companies posted on the website of Dhaka Stock Exchange 

(DSE). 

Currently the bourses have 47 listed insurance companies, including the 35 non-life 

companies. The rest 12 are life insurance companies. 

Most of the life insurance companies have not yet published the half yearly financial reports. 

They are allowed to make their financial reports public within nine months of quarters 

ending, which is three months for other listed firms including the non-life insurers. 

https://www.dhakatribune.com/author/niaz-mahmud
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Stakeholders in insurance sector cite clients’ increasing confidence in insurers, reduction in 

the operational costs and rising banks’ interest rates against their deposit amount as major 

reasons for profit surge. 

As per the unaudited financial statement, Prime Insurance registered the highest growth by 

967% in the first half of the current year and its EPS stood at Tk0.64, which was at Tk0.06 in 

the same period a year ago. 

The Paramount Insurance Company’s consolidated EPS also rose 149% to Tk0.87 for the 

given period, which was Tk0.35 in the same period last year. 

 

 

 

Talking to Dhaka Tribune, Paramount Insurance Co Ltd Managing Director and CEO 

Bayazid Muztaba Siddiqui said: “Our EPS has increased due to our growing business.” 

“Higher interest on bank deposits has helped to raise the EPS of non-life insurers. On the 

other hand, we have reduced our operating costs under the directives of IDRA (Insurance 

Development and Regulatory Authority), which has also helped to raise the profitability of 

companies,” he adds. 

The United Insurance's consolidated EPS also jumped 58% to Tk1.33 for January-June 2019 

compared to the same period of the previous year. 

According to the DSE data, the EPS of City General Insurance, Federal Insurance, Asia 

Pacific General Insurance, Global Insurance, Standard Insurance, Continental Insurance, 

Dhaka Insurance, Reliance Insurance, Pioneer Insurance, Pragati Insurance, Eastern 

Insurance, Islami Insurance, Nitol Insurance, Republic Insurance,   Sonar Bangla Insurance, 

Provati Insurance, Agrani Insurance, Asia Insurance, Rupali Insurance, Purabi General 

Insurance, Janata Insurance and Eastland Insurance Co. Limited also rose in the half year 

compared to the same period last year. 
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President of Bangladesh Insurance Association (BIA) Sheikh Kabir Hossain has told Dhaka 

Tribune that insurance policy holders' confidence is increasing in insurance sector which has 

helped to raise the earnings. 

“The rise in earnings of the insurance sector is good news for the stock investors,” he said. 

Kabir Hossain also said that general insurance companies would not give over 15% 

commissions to agents from August 1 to comply with the regulatory instruction. 

“We hope the instruction would have positive impact on the entire insurance sector,” Kabir 

hoped. 

The EPS is the company's profit allocated to each share of a listed firm, indicating a 

company's profitability. 

On the other hand, Northern General Insurance Co Ltd has seen the highest fall in EPS by 

29% to Tk1.03, which was Tk1.28 in the same period last year. Green Delta Insurance’s 

consolidated  EPS  stumbled by 22% to Tk1.24, which was Tk1.59 in the last same period. 

The EPS of Mercantile Insurance, Peoples Insurance Company, Central Insurance, 

Bangladesh General Insurance, Bangladesh National Insurance, Phoenix Insurance, Takaful 

Islami Insurance   and Karnaphuli Insurance Company Limited also fell during the period. 
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