
 

News Clippings 
 

03 October 2019 
 

 

 

 

Contents 

 Section 1 : Bangla News, Page-02 

 Section 2 : English News, Page-20 

 Section 3 : Foreign News, Page-30 

 

 

 

 
Circulated to: 

DSE Readers 

 

 
Dhaka Stock Exchange Limited 



News Clippings 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section 1 :  

Bangla 

News 



News Clippings 

 3 

Daily Prothom Alo 
03 October 2019 

 

 



News Clippings 

 4 

Daily Prothom Alo 
03 October 2019 

 

 
 



News Clippings 

 5 

Daily Bonik Barta 
03 October 2019 

 

 



News Clippings 

 6 

Daily Bonik Barta 
03 October 2019 

 

 



News Clippings 

 7 

 Daily Samakal 
03 October 2019 

 

 
 

 



News Clippings 

 8 

 Daily Nayadiganta 
03 October 2019 

 

 
 



News Clippings 

 9 

Daily Jugantor 
03 October 2019 

 

 
 

 



News Clippings 

 10 

Daily Janakantha 
03 October 2019 

 

প্রতিবেদন তিতিবি আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্জ 

মাবনতন ইউনাইবের্ পাওয়াি  

প্রকাশিত : ৩ অক্টাবর ২০১৯  

অর্ থনৈশতক শরক্ ার্থার ॥   ুঁজিবািাক্র তাশিকাভুক্ত ইউৈাইক্র্ড  াওয়ার আশর্ থক প্রশতক্বদৈ 

ততশরক্ত ইন্টারৈযািৈাি ফাইৈযাজিয়াি শরক্ ারর্থিং স্ট্যান্ডাডথ (আইএফআরএস) মাক্ৈশৈ বক্ি 

শৈরীক্ষক অশভমত শদক্য়ক্ে। ফক্ি ২০১৯ সাক্ির ৩০ ি ৈ শিক্ে শকাম্পাশৈরর্র শৈর্ ম ৈাফা ৭৯ 

শকারর্ র্াকা শবশি শদখাক্ৈা হক্য়ক্ে। তক্ব এক্ত শকাম্পাশৈর আক্য় শকাৈ ধরক্ৈর প্রভাব  ড়ক্ব 

ৈা বক্িও িাৈাৈ শৈরীক্ষক। 

তর্যমক্ত, ইন্টারৈযািৈাি ফাইৈযাজিয়াি শরক্ ারর্থিং স্ট্যান্ডাডথ ৩  শর ািৈ কক্র ইউৈাইক্র্ড 

এৈাজিথ এবিং ইউৈাইক্র্ড আশুগঞ্জ এৈাজিথর শিয়ার অশধগ্রহক্ের সময় ইউৈাইক্র্ড  াওয়ার। 

শকন্তু শৈয়মাৈ যায়ী সমশিত শহসাব প্রস্তুত কক্রশৈ প্রশতষ্ঠাৈরর্। ফক্ি সব থক্িে ২০১৯ সাক্ির ৩০ 

ি ক্ৈর শহসাক্ব শৈর্ ম ৈাফা ৭৯ শকারর্ র্াকা শবশি হক্য়ক্ে। আইএফআরএস-এর শৈার্ ৪৯এ-

শত বিা হক্য়ক্ে- শকাৈ শকাম্পাশৈ অশধগ্রহে শুরুর শদৈ শর্ক্ক সজিশতর শহসাব সমিয় করক্ত 

হক্ব। প্রক্য়ািক্ৈ অবচয় ও অৈযাৈয আক্য়র তর্য শদক্ত হক্ব প্রার্শমক শহসাক্ব। 

ইউৈাইক্র্ড  াওয়াক্রর উধ থতৈ কম থকতথাক্দর সক্ে আিা কাক্ি তারা িাৈাৈ, ইউৈাইক্র্ড 

 াওয়ার দ রর্ শবদ যত শকন্দ্র অশধগ্রহে কায থক্রম শুরুর শসদ্ধান্ত শৈয়ার  র শর্ক্ক শকাম্পাশৈরর্র 

শহসাব সমশিত কক্রক্ে ইউৈাইক্র্ড  াওয়ার। আর এ কারক্ে শকাম্পাশৈর ম ৈাফার  শরমােও 

শবক্ড়ক্ে। আর এর্া শৈরীক্ষক মাৈক্ত ৈারাি। তাই শৈরীক্ষক প্রশতষ্ঠাৈ তাক্দর অশভমত 

িাশৈক্য়ক্েৈ। 

তারা আরও বক্িৈ, অশধগ্রহক্ের শসদ্ধাক্ন্তর শদৈ শর্ক্ক শহসাবরর্ সমশিত করা হক্য়ক্ে। এর 

ফক্ি ম ৈাফা শবক্ড়ক্ে। এর স ফি  াক্ে শবশৈক্য়াগকারীরা। তক্ব এিৈয শকাৈ প্রভাব  ড়ক্ব 

ৈা বক্িও িাশৈক্য়ক্েৈ শৈরীক্ষক। 

প্রসেত, গতবের ইউৈাইক্র্ড  াওয়ার দ রর্ শকাম্পাশৈ অশধগ্রহে কক্র। শকাম্পাশৈগুক্িার 

মক্ধয ইউৈাইক্র্ড এৈাজিথর আওতায় শেি ৯ ও ২৮ শমগাওয়ার্ ক্ষমতার দ রর্ শবদ যতক্কন্দ্র। 

আর ইউৈাইক্র্ড আশুগঞ্জ এৈাজিথর আওতায় ১৯৫ শমগাওয়াক্র্র একরর্  াওয়ার প্লান্ট। দ রর্ 

শবদ যতক্কন্দ্র অশধগ্রহক্ের  র  রই ইউৈাইক্র্ক্ডর আক্য় বড় ধরক্ৈর উল্লম্ফৈ শদখা শদয়। 

এশদক্ক ২০১৯ সাক্ির ৩০ ি ৈ শিক্ে সমাপ্ত শহসাব বেক্র ইউৈাইক্র্ড  াওয়ার 

শিয়ারক্হাল্ডারক্দর িৈয ১৩০ িতািংি ৈগদ িভযািংি এবিং ১০ িতািংি শবাৈাস িভযািংি শ ােো 

শদক্য়ক্ে। শকাম্পাশৈর সমাপ্ত শহসাব বেক্র সমশিত শিয়ারপ্রশত আয় হক্য়ক্ে ১৬ র্াকা ৮  য়সা 

এবিং শিয়ারপ্রশত সম্পদ মূিয দা ুঁশড়ক্য়ক্ে ৬২ র্াকা ৮০  য়সা। আক্গর বের একই সময় 

এককভাক্ব ইশ এস শেি ৯ র্াকা ৫৯  য়সা।  

http://www.dailyjanakantha.com/details/article/451452/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%A4%E0%A7%88%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%A1-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://www.dailyjanakantha.com/details/article/451452/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%A4%E0%A7%88%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%A1-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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শকাম্পাশৈরর্র শিয়ার দর গতকাি সব থক্িে ২৫৯.৯০ র্াকায় শবচাক্কৈা হক্য়ক্ে। শকাম্পাশৈরর্র 

অৈ ক্মাশদত মূিধৈ ৮০০ শকারর্ এবিং  শরক্িাশধত মূিধৈ ৪৭৯ শকারর্ র্াকা। শকাম্পাশৈর 

শিয়ার সিংখযা ৪৭ শকারর্ ৯০ িাখ ৮৭ হািার একরর্। এর মক্ধয উক্দযাক্তা  শরচািকক্দর কাক্ে 

৯০ িতািংি, প্রাশতষ্ঠাশৈক শবশৈক্য়াগকারীক্দর কাক্ে ৬ দিশমক ৭৩ িতািংি, শবক্দিী 

শবশৈক্য়াগকারীক্দর কাক্ে িূৈয দিশমক িূৈয ৫ িতািংি, সাধারে শবশৈক্য়াগকারীক্দর কাক্ে ৩ 

দিশমক ২২ িতািংি শিয়ার আক্ে। 

জর্এমআই হসতপোল তিকয যইজর্বেি 

জিার্ জ া ২০ অবটােি  

প্রকাশিত : ৩ অক্টাবর ২০১৯  

অর্ থনৈশতক শরক্ ার্থার ॥ ব ক শবজল্ডিং  দ্ধশতক্ত শিয়ারবািার শর্ক্ক র্াকা উক্তািৈ করক্ব 

শিএমআই হসশ র্াি শরক যইজির্ মযাৈ ফযাকচাশরিং শিশমক্র্ড। এ িক্ক্ষয ২০ অক্টাবর শরাড 

শিা করক্ব শকাম্পাশৈরর্। শকাম্পাশৈ সূক্ে এ তর্য িাৈা শগক্ে। 

িাৈা শগক্ে, ওইশদৈ সন্ধ্যা সাক্ড় ৬র্ায়, বেবন্ধ্  ইন্টারৈযািৈাি কৈফাক্রি শসন্টার 

(শবআইশসশব), আগারগা ুঁও, শির-ই-বািংিা ৈগর, ঢাকাক্ত শরাড শিা অৈ রষ্ঠত হক্ব। এক্ত 

শিয়ারবািাক্রর শযাগয শবশৈক্য়াগকারীক্দর (ইশিজিবি ইৈক্ভস্ট্র) উ শিত র্াকার আহ্বাৈ 

িাৈাক্ৈা হক্য়ক্ে। 

শকাম্পাশৈরর্র ইস য মযাক্ৈিার শহক্সক্ব কাি করক্ে আইশসশব কযাশ র্াি মযাক্ৈিক্মন্ট এবিং 

িৈতা কযাশ র্াি এযান্ড ইৈক্ভস্ট্ক্মন্ট শিশমক্র্ড। আর শরজিস্ট্রার রু্ দয ইস য শহক্সক্ব কাি 

করক্ে শসরর্ক্িৈ শসশকউশররর্ি এযান্ড ইৈক্ভস্ট্ক্মন্ট শিশমক্র্ড।  

শরাড-শিা অৈ ষ্ঠাক্ৈ শযাগয শবশৈক্য়াগকারী শহক্সক্ব মাক্চথন্ট বযািংকার, শ ার্থক্ফাশিও মযাক্ৈিার, 

এযাক্সর্ মযাক্ৈিার ও তাক্দর  শরচাশিত শমউচুয়াি ফান্ড, স্ট্ক শডিার, বযািংক ও আশর্ থক 

প্রশতষ্ঠাৈ, বীমা শকাম্পাশৈ, অির্ারক্ৈরর্ভ ইৈক্ভস্ট্ক্মন্ট ফান্ড ও ফাক্ন্ডর মযাক্ৈিার, 

অৈ ক্মাশদত শ ৈিৈ ও প্রশভক্ডন্ট ফান্ড, ইক্তামক্ধয শবশৈক্য়াগ করা তবক্দশিক শবশৈক্য়াগকারী 

এবিং কশমিৈ অৈ ক্মাশদত শবশৈক্য়াগকারীরা উ শিত র্াকক্বৈ। 

 

http://www.dailyjanakantha.com/details/article/451451/%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%8F%E0%A6%AE%E0%A6%86%E0%A6%87-%E0%A6%B9%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%87%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A1-%E0%A6%B6%E0%A7%8B-%E0%A7%A8%E0%A7%A6-%E0%A6%85%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8B%E0%A6%AC%E0%A6%B0
http://www.dailyjanakantha.com/details/article/451451/%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%8F%E0%A6%AE%E0%A6%86%E0%A6%87-%E0%A6%B9%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%87%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A1-%E0%A6%B6%E0%A7%8B-%E0%A7%A8%E0%A7%A6-%E0%A6%85%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8B%E0%A6%AC%E0%A6%B0
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গি মাবস তর্এসইবি তেও তহসাে জেবেবে  

প্রকাশিত : ৩ অক্টাবর ২০১৯  

অর্ থনৈশতক শরক্ ার্থার ॥ চিশত বেক্রর শুরু শর্ক্ক শদক্ির শিয়ারবািার  তক্ৈর মক্ধয শদক্য় 

অশতবাশহত হক্ে। শসক্েম্বর মাক্সও শিয়ারবািার  তক্ৈ শৈমজ্জিত শেি। তক্ব 

শিয়ারবািাক্র শবশৈক্য়াগকারীক্দর প্রক্বি শর্ক্ম শৈই। শসক্েম্বর মাক্সও শিয়ারবািাক্র 

শবশৈক্য়াক্গর িৈয সাক্ড় ২০ হািার ৈতুৈ শবশৈশফশিয়াশর ওৈাস থ (শবও) শহসাব খ ক্িক্ে 

শবশৈক্য়াগকারীরা। শসন্ট্রাি শড জির্শর বািংিাক্দি শিশমক্র্ড (শসশডশবএি) সূক্ে এ তর্য িাৈা 

শগক্ে। 

িাৈা শগক্ে, শসক্েম্বক্রর শিেশদৈ শবও শহসাবধারীর সিংখযা দা ুঁশড়ক্য়ক্ে ২৫ িাখ ৬২ হািার 

৩১৩রর্ক্ত। যা আক্গর মাক্সর অর্ থাৎ আগক্স্ট্র শিেশদৈ শেি ২৫ িাখ ৪১ হািার ৭৯৮রর্ক্ত। 

অর্ থাৎ শসক্েম্বর মাক্স শবও শহসাব শবক্ড়ক্ে ২০ হািার ৫১৫রর্।  

িাৈা যায়, ২৫ িাখ ৬২ হািার ৩১৩রর্ শবও শহসাক্বর মক্ধয   রুে শহসাক্বর সিংখযা রক্য়ক্ে ১৮ 

িাখ ৬৬ হািার ৯৮৬রর্। যা আগস্ট্ মাক্সর শিে শদৈ শেি ১৮ িাখ ৫৪ হািার ৪১৩রর্ক্ত। 

অর্ থাৎ এ সমক্য়   রুে শবও শহসাব শবক্ড়ক্ে ১২ হািার ৫৭৩রর্।  

শসক্েম্বক্র ৈারী শহসাবধারীর সিংখযা ৭ হািার ৮৮২রর্ শবক্ড় দা ুঁশড়ক্য়ক্ে ৬ িাখ ৮২ হািার 

৩৬০রর্ক্ত। আগক্স্ট্ ৈারী শবও শহসাব শেি ৬ িাখ ৭৪ হািার ৪৭৮রর্। আর শিে একমাক্স 

শকাম্পাশৈ শহসাব ৬০রর্ শবক্ড় দা ুঁশড়ক্য়ক্ে ১২ হািার ৯৬৭রর্ক্ত। আগক্স্ট্ শকাম্পাশৈ শবও 

শহসাব শেি ১২ হািার ৯০৭রর্ক্ত। এ সমক্য় শদক্ি অবিাৈকারীরা ১৯ হািার ৬৪০রর্ শবও 

শহসাব খ ক্িক্ে। যার কারক্ে শদিী শবশৈক্য়াগকারীক্দর শবও শহসাব দা ুঁশড়ক্য়ক্ে ২৪ িাখ ৫ হািার 

৪৮৮রর্ক্ত। আগস্ট্ মাক্স এ সিংখযা শেি ২৩ িাখ ৫ হািার ৮৬২রর্ক্ত। আর প্রবাসী 

শবশৈক্য়াগকারীরা ৈতুৈ কক্র ৮১৫রর্ শবও শহসাব খ ক্িক্ে শিে এক মাক্স। শসক্েম্বক্র 

প্রবাসীক্দর শবও শহসাব দা ুঁশড়ক্য়ক্ে ১ িাখ ৪৩ হািার ৮৮০রর্ক্ত। যা আগক্স্ট্ শেি ১ িাখ ৪৩ 

হািার ৬৫রর্ক্ত। 
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DSE, CSE fall amid cautious trading 

Published : Thursday, 3 October, 2019 at 12:00 AM  Count : 40  

Business Correspondent 

 

The indices on the Dhaka Stock Exchange (DSE) and the Chittagong Stock 
Exchange (CSE) slid on Wednesday as the investors trades cautiously in the 
ongoing bearish market. 
DSEX, the prime index of the DSE  ticked down at 4936, losing 13.02 points or 
0.26 per cent over the previous day. 
Two other indices also slid as the DS30 index, comprising blue chips, fell 1.24 
points to finish at 1,758 and the DSE Shariah Index lost 3.90 points to close at 
1,136. 
Turnover however, rose to Tk 3.46 billion, which was 14 per cent higher than the 
previous day's turnover of Tk 3.04 billion. 
Losers took a strong lead over the gainers as out of 354 issues traded, 209 closed 
lower, 108 ended higher and 37 remained unchanged on the DSE trading floor. 
A total number of 104,570 trades were executed in the day's trading session with 
trading volume of 109.51 million shares and mutual fund units. 
The market-cap of the DSE also fell slightly to Tk 3,730 billion on Wednesday, 
from Tk 3,737 billion in the previous session. 
The CSE slid with its All Shares Price Index (CAPSI) -- CASPI-lost 7.64 points to 
close at 15,040 and the Selective Categories Index - CSCX -lost 3.22 points to 
finish at 9,136. 
The losers beat the gainers as 127 issues closed lower, 80 ended ginger and 36 
remained unchanged on the CSE. The port city bourse traded 4.70 million shares 
and mutual fund units worth nearly Tk 119 million in turnover. 
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World shares track Wall St losses on weak 

US factory data 

Published : Thursday, 3 October, 2019 at 12:00 AM  Count : 37  

 

BANGKOK, Oct 2: Shares fell in Europe and Asia on Wednesday after a 
disappointing update on American manufacturing pulled US stocks sharply 
lower. 
Germany's DAX declined 1.1per cent to 12,132.11 while the CAC 40 in Paris shed 
1.2per cent to 5,528.67 and Britain's FTSE 100 sank 1.3per cent to 7,263.95. New 
York looked set to extend losses, with the future contract for the S&amp;P 500 
down 0.4per cent to 2,927.00. The Dow future was down 0.3per cent at 
26,431.00. 
With the date set for Britain's departure from the European Union less than a 
month away, Prime Minister Boris Johnson said he would submit what he says is 
the U.K.'s "final offer" for a Brexit deal on Wednesday. 
Johnson says the proposal is a "fair and reasonable compromise," but it is likely 
to face deep skepticism from EU leaders, who doubt the U.K. has a workable plan 
to avoid checks on goods or people crossing the border between EU member 
Ireland and the U.K.'s Northern Ireland after Brexit. 
The broader concern weighing on the markets was a US report showed that 
manufacturing weakened in September for the second straight month as 
President Donald Trump's trade war with China dragged on confidence and 
factory activity. 
It dashed economists' belief that August's contraction was an aberration, and 
stocks and bond yields immediately reversed course to drop sharply lower 
following the report. 
The pain was shared in Asia, where Japan's Nikkei 225 index shed 0.5per cent to 
21,778.61 while the Hang Seng in Hong Kong lost 0.2per cent to 26,042.69. 
Sydney's S&amp;P ASX 200 gave up 1.5per cent to 6,639.90. 
Markets in mainland China were closed for National Day holidays. They reopen 
on Oct. 8. India's markets area also closed. 
The Kospi in South Korea sank 2per cent to 2,031.91 after North Korea fired a 
ballistic missile toward the sea, according to South Korea's military. The display 
of Pyongyang's expanding military capabilities came just hours after it said it 
would resume nuclear diplomacy with the United States this weekend. 
Not all manufacturing data was so gloomy, said Jeffrey Halley of Oanda. 
"The U.K, core Latam and emerging Asia seem to be holding their own, and it is 
far too soon to say that the US is about to wither on the vine," he said. 
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"If they are doing so in such a toxic global trade environment, then imagine how 
they may perform if we get a trade breakthrough in the coming weeks. It's not all 
doom and gloom in the Markits," Halley said in a commentary. 
Overnight, the S&amp;P 500 slumped 1.2per cent to 2,940.25 for its sharpest loss 
since August. The Dow Jones Industrial Average fell 1.3per cent to 26,573.04, and 
the Nasdaq composite dropped 1.1per cent to 7,908.68. 
Small-company stocks fell more than the rest of the market. The Russell 2000 
index lost 2per cent, to 1,493.43.    -AP 

  

 


