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Desh Protikhon 

10 December 2019 
 

প ুঁজিবািার দরপতনের নেনপথ্য শীর্ ষ ৬ 

নরাকানরি হাউি! 

   December 9, 2019  

 

মিজানুর রহিান ও মিাবারক মহাসেন, মেশ প্রমিক্ষণ, ঢাকা : পুুঁজজবাজার অমিমিরিার 

মনসপসযে কারা এ প্রশ্ন এখন মবমনস াগকারীসের িুসখ িুসখ। েরকাসরর নানা আন্তমরকিার 

ফসে বাজার মিমিশীে হসে না। বরং বাজার আজ ভাে মিা কাে খারাপ। এ অবিার িসযে 

মেসনর পর মেন অমিবামহি হসে। ২০১৯ োসের শুরুসি অসনকটাই আশাবােী মিসেন 

পুুঁজজবাজাসরর মবমনস াগকারীরা। জানু ারী িাসের শুরুসি বাজার ভাে যাকসেও মে আশা  

গুড়াবামে। ফসে টানা েরপিসনর পর িাসে িসযে বাজার মকিুটা ঘুসর ো ুঁড়াসোও এর িাম ত্ব 

মবমশ মেন হ মন। মফর মেই হিাশার মবরাজ আজও চেসি। মনরবজেন্নভাসব পুুঁজজবাজাসর 

মিমিশীেিা যসর রাখসি পারসি না। ফসে আশা-মনরাশার মোোচসে মকসটসি ২০১৯ োসের 

বিরটট। িার পরও মবমনস াগকারীরা আশা  বুক মবুঁসযসিন। 

মবমনস াগকারীসের প্রশ্ন েরকারও পুুঁজজবাজার শজিশােী করসি উসেোগী মনসেও মকন বাজার 

অমিমিশীে হসে। পুুঁজজবাজাসর একটট মেজিসকট চক্র বাজারসক অমিমিশীে করসি কাজ 

করসি। এ অমিমিশীেিার মনসপসযে শীর্ ষ ি  মেমকউমরটটসজর উধ্বিষন কিত ষপক্ষ জমড়ি। গি 

এক িাসের েরপিসন শীর্ ষ মেমকউমরটটজ হাউসজ ক্রস র মচস  মবক্রস র চাপ কস কগুন 

মবমশ মিে। ফসে েরপিন ত্বরামিি হসে। িাই একটট মিমিশীে বাজার প্রমিষ্ঠা এখন 

েব ষস্তসরর িানুসর্র কািে। যা বিষিাসন টক অব েে কামিসি পমরণি হস সি। িািাড়া 

পুুঁজজবাজাসর েরপিন যািসি না। ভাসো খবসরও োড়া মেসেন না মবমনস াগকারীরা। 

এমেসক অবোহি বড় েরপিসনর কবসে পসড়সি মেসশর পুুঁজজবাজার। মরাববাসরর 

যারাবামহকিা  মোিবারও মেসশর প্রযান মশ ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সসচঞ্জ (মিএেই) এবং 

অপর পুুঁজজবাজার চট্টগ্রাি স্টক এক্সসচসঞ্জ (মেএেই) েবকটট েূচসকর বড় পিন হস সি। 

োগািার বড় পিসনর ফসে প্রা  োসড় মিন বির পূসব ষর অবিাসন মফসর মগসি মিএেইর 

প্রযান িূেে েূচক। েূচসকর বড় পিসনর েসে মেখা মেস সি মেনসেন খরাও। ফসে মিএেইর 

http://www.deshprotikhon.com/2019/12/09/123806/
http://www.deshprotikhon.com/2019/12/09/123806/
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মেনসেন আবারও ২০০ মকাটট টাকার ঘসর মনসি এসেসি। এর িাযেসি মোিবার প্রা  েুই 

িাসের িসযে বাজারটটসি েব ষমনন্ম মেনসেন হস সি। 

এমেসক টানা পুুঁজজবাজার েরপিসনর মশর্ মকাযা , আর কি প্রসণােণা েরকার। এ কযা এখন 

২৮ োখ মবমনস াগকারীসের িুসখ িুসখ। মেসশর পুুঁজজবাজার মকান প্রসণােনাই িাযা িুসে 

ো ুঁড়াসিই পারসি না। টানা েরপিসন মবমনস াগকারীসের িুে পুুঁজজ মেসনর পর মেন মন:স্ব হসি 

চেসি। এিন অবিা চেসি ময পুুঁজজবাজার অমবভাবকহীন। মবমনস াগকারীসের প্রশ্ন আর 

কিমেন এ ভাসব চেসব। এ ভাসব চেসি যাকসে বাজার মবিুখ হস  পড়সব মবমনস াগকারীরা। 

এমেসক একমেসক অমিমিশীে পুুঁজজবাজার অনেমেসক েরপিসন উসে মেস সি শীর্ ষ ি  

মরাকাসরজ হাউজ। েংকাবাংো মেমকউমরটটজ, ইমবএে মেমকউমরটট, ইউমেমব কোমপটাে 

িোসনজসিন্ট মেমিসটি, এিটটমব মেমকউমরটটজ এবং রোক ইমপএেস্টক মরাকাসরজ 

হাউজেহ ি টট মরাকাসরজ হাউসজর অবোহি মশ ার মবজক্রর চাসপ গি কস কমেসন 

মশ ারবাজাসর বড় যরসনর যে হস সি। এ প্রমিষ্ঠানগুসো মযসক েফা  েফা  মবজক্রর চাপ 

আো  গি মরাববার মেনসেসনর প্রযি ঘণ্টা পার না হসিই েূচসক মনমিবাচক প্রভাব পড়সি 

যাসক। েি  গড়াসনার েসে েসে বাড়সি যাসক বাজাসর পিসনর প্রবণিা। 

গি মরাববাসরর নো  মোিবারও মশ ারবাজাসরর এই যসে পড়ার মপিসন ি টট মরাকাসরজ 

হাউসজর মবজক্রর চাপ বড় যরসনর প্রভাব মফসেসি। এর িসযে গি মরাববার েব মযসক মবমশ 

মবজক্রর চাপ এসেসি েংকাবাংো মেমকউমরটটজ মেমিসটি মযসক। মরাকাসরজ হাউজটট মযসক 

১৯ মকাটট ৮০ োখ ৬৮ হাজার টাকার মবজক্র করা হস সি। মবপরীসি মকনা হস সি ১৫ মকাটট 

৫৪ োখ ২৩ হাজার টাকা। অয ষাৎ েংকাবাংো মেমকউমরটটজ মযসক ক্রস র মচস  মবজক্র মবমশ 

করা হস সি ৪ মকাটট ২৬ োখ ৪৪ হাজার টাকা। 

টাকার অসে ক্র  মযসক মবজক্র মবমশ হও ার মেক মযসক েংকাবাংোর পরই রস সি ইমবএে 

মেমকউমরটটজ। এই মরাকাসরজ হাউজটট মযসক ক্রস র মচস  মবজক্র মবমশ হস সি ৪ মকাটট ১৮ 

োখ ৮৮ হাজার টাকা। হাউজটট মযসক ১৩ মকাটট ৯৬ োখ ৩৬ হাজার টাকা মবজক্রর মবপরীসি 

ক্র  করা হস সি ৯ মকাটট ৭৭ োখ ৪৭ হাজার টাকা। 

িযে পয ষাসোচনা  মেখা যা , গি মরাববার ইউমেমব কোমপটাে িোসনজসিন্ট মেমিসটি 

মযসকও এমেন অিেমযক মবজক্রর চাপ মিে। প্রমিষ্ঠানটট মযসক ১৪ মকাটট ৫৪ োখ ১৪ হাজার 

টাকার মশ ার ও ইউমনট মবজক্র করা হস সি। মবপরীসি মকনা হস সি ১১ মকাটট ৯৬ োখ ১৯ 

হাজার টাকা। অয ষাৎ ক্র  মযসক মবজক্র মবমশ হস সি ২ মকাটট ৫৭ োখ ৯৪ হাজার টাকা। ক্র  

মযসক মবজক্র মবমশ হও া অনে মরাকাসরজ হাউজগুসোর িসযে এিটটমব মেমকউমরটটজ মযসক 

এমেন ৮ মকাটট ৭৬ োখ ৯৩ হাজার টাকার মশ ার ও ইউমনট মবজক্র করা হস সি। মবপরীসি 

মকনা হস সি ৫ মকাটট ৮৪ োখ ৭২ হাজার টাকা। এ মহোসব ক্র  মযসক মবজক্র মবমশ হস সি ২ 

মকাটট ৯২ োখ ২০ হাজার টাকা। 

মবমিএে মযসক ৭ মকাটট ৬৫ োখ ৪৫ হাজার টাকার মশ ার ও ইউমনট মবজক্রর মবপরীসি ৫ 

মকাটট ৫৬ োখ ৭৭ হাজার টাকার মকনা হস সি। অয ষাৎ প্রমিষ্ঠানটটর মকনার মযসক মবজক্র 

মবমশ ২ মকাটট ৮ োখ ৬৭ হাজার টাকা। ক্র  মযসক মবজক্র মবমশ করা আসরক প্রমিষ্ঠান রোক 

ইমপএে স্টক মরাকাসরজ মযসক ৮ মকটট ৪৮ োখ ৮১ হাজার টাকা মবজক্রর মবপরীসি মকনা 

হস সি ৭ মকাটট ৭৯ োখ ৯৭ হাজার টাকা। এ প্রমিষ্ঠানটট মযসক মবজক্র মবমশ হস সি ৬৮ োখ 

৮৪ হাজার টাকা। 
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ইমবএে মেমকউমরটটসজর বেবিাপনা পমরচােক মিা. িাস েুর রহিান বসেন, কাস্টিার (গ্রাহক) 

মবজক্র করসে আমি মিা না করসি পারব না। আিার মিোর মহোব মযসক মবজক্র হস সি মকনা 

এটা মেসখন। মিমন বসেন, মশ ারবাজাসর েরপিসনর আমি েতশেিান মকাসনা কারণ মেমখ না। 

বাজাসর মবজক্রর চাপ মিে বসেও আমি িসনকমর না। মেনসেন হস সি োসড় মিনশ মকাটট 

টাকা। এখাসন মবজক্রর চাপ মকাযা  মেখসেন? 

মিমন আরও বসেন, এই বাজাসর মবজক্র কসর মকন মোকোন করসব, আমি িার মকাসনা কারণ 

মেমখ না। এই বাজাসর মকউ মনশ্চ  প্রমফসটবে (োভজনক) অবিা  মনই। আিার িসন হ  

এটট মবমনস াগকারীসের োইসকােজজকোে (িনস্তামত্বক) েিেো। োসড় মিনশ মকাটট টাকার 

মেনসেসন েূচক ৭৫ পস ন্ট পসড় যাও া মকাসনাভাসবই যুজিেেি বো যা  না। 

একটট েূত্র জানা , মবসশর্ একটট মগাষ্ঠী মবসশর্ উসেসশে মশ ারবাজাসরর েরপিনসক উসে 

মেসে। ওই মগাষ্ঠীটট বড় বড় মরাকাসরজ হাউসজ মগস  োযারণ মবমনস াগকারীসের োিসন 

আরও বড় পিন হসব বসে োযারণ মবমনস াগকারীসের মশ ার মিসড় মেসি প্রেুব্দ করসিন। 

এসি োযারণ মবমনস াগকারীসের িসযে এক যরসনর অজানা আিে েতটি হসে। 

েূত্রটট জানা , এ গুজসুবর োসয কস কটট মরাকাসরজ হাউসজর প্রযান মনব ষাহীরাও জমড়ি। 

এিাড়া েরকারসক মবকা ো  মফেসি নানা র্ড়যন্ত্র করসি। এ মবর্  মন ন্ত্রক েংিার এখনই 

িেন্ত করা উমচি। 

নাি প্রকাসশ অমনশ মচুক এক মেমকউমরটটজ হাউসের বেবিাপনা পমরচােক বসেন, বেজি 

মবমনস াগকারীসের মবমশরভাগ বড় মবমনস াগকারীর পরািসশ ষ মশ ার মকনাসবচা কসরন। বড় 

মবমনস াগকারীসের অসনসকটাই মনমে । এর কারণ আময ষক খাসির বড় যরসনর টানাপসড়ন। 

বড়সের মযসক মেকমনসেষশনা না যাকা  মিাট মবমনস াগকারীরা অসনসক হাি গুটটস  আসিন। 

আবার পমরমিমি পয ষসবক্ষণ করসি মগস  চেমি েরপিসন অসনক মবমনস াগকারী বড় 

মোকোসন পসড়সিন। এরা নিুন কসর মশ ার মকনাসবচা করসি পারসিন না। এ কারসণ 

মেনসেন কিসি। বড় মবমনস াগকারীসের মনমে িার মক্ষসত্র বোংক খাসি েংকট মনস  মবমভন্ন 

খবরসক ো ী করসিন বাজার-েংমশ্নিরা। প্রামিষ্ঠামনক মবমনস াগকারীরা এখন বড় মবমনস াসগ 

আসেমন। এিনটট জামনস সিন অপর এক িাসচষন্ট বোংসকর শীর্ ষ কি ষকিষা। 

এ প্রেসে িমশউর মেমকউমরটটজ মবমনস াগকারী আবেুে কাোি বসেন, আিরা যারা মশ ার 

বেবো িাড়া অনে মকিু কমর না িাসের িন পসড় যাসক পুুঁজজবাজাসর। মে কারসণ প্রমিমেন 

হাউসজ আমে। প্রমিমেনই ভামব বাজার ঘুসর ো ুঁড়াসব। মকন্তু হসে িার উসটা। প্রমিমেনই 

োসভর বেসে মোকোসনর মহোব কর্সি হসে। এ পমরমিমি অবোহি যাকসে পমরমিমি 

আরও করুণ হসব বসে িন্তবে কসরন মিমন। 

এ মবর্  জানসি চাইসে োসবক িত্ত¡াাবযা ক েরকাসরর উপসেিা ি. এমব মিজষা আজজজেু 

ইেোি বসেন, বিষিাসন পমরমিমি বাজার পিসনর মকাসনা কারণ মেখসি পাজে না। এ 

পিসনর মকাসনা যুজিগি কারণ আসি বসেও িসন কমর না। 
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প ুঁজিবািানরর ১০ হািার নকাটি িাকার প্রস্তাব 

ইততবাচকভানব নদখনে সরকার 

 

নি জস্ব প্রনিবেদক : অর্থ ম ন্ত্রণালবের ক াবে প ুঁনজোজাবরর জ ি য ১০  হাজার কক ানি  িাক া কেবে প্রস্তা েনি সরক ার 

ইনিোেক ভাবে নি বেবে। নেষেনি এখি  য াোই-োোই ক রবে অ র্থ মন্ত্র ণা লে। 

প ুঁনজোজাবরর সানেথক অেস্থা নি বে ক সাম োর (৯ নিবসম্বর) অর্থম ন্ত্রী  আ হ ম  কম াস্তফা কামাবলর সাবর্  বেঠক  ক বরবে 

োাংলাবদশ নসনক উনরনিজ অযান্ড  এ ক্সবেঞ্জ কনমশি  (নেএসইনস) ক ে য  ারম যা ি  এম  খা য  রুল ক হাবসি । বেঠবক  নেএসইনস 

ক েয ারম যাি বক  এ  ক র্া জাি াি  অর্থমন্ত্র ী। 

নিনি  েবলি , প ুঁনজোজাবরর ম ন্দা  ক ািা বি সরকাবরর কাবে ক েক বহাল্ডা ররা কয  ১০  হা জার ক ক ানি িাকার িহনে ল 

ক েবেবে িা য াোই-োোই প্রনি য  াে রবেবে। নেষেনি নি বে সরকা র ই নিোেক  অেস্থা বি  রবেবে। এ োড়া খ  ে শীঘ্রই 

এ  নি বে য াোই-োোই কশষ ক বর  োাংলাবদশ েযাাংবকর মিাম বির জি য পা ঠাবিা  হবে ে বল জাি াি  নিনি । 

উবেখয, গি ৪  নিবসম্বর োজার ম ধ্যস্থিাক ারী প্রনিষ্ঠা বি র  এক নি প্রনিনি নধ্ দ ল অর্থ মন্ত্র ণালবে র ক াবে 

ক শোরোজাবরর সহবযানগিাে ১ ০  হাজার কক ানি িাক া কদওোর জি য নল নখি প্রস্তাে ক দে।  কসখাবি ৬ েেবরর জি য 

১ ০  হাজার কক ানি িাক া ক েবে প্রস্তাে করা হবেবে। য া কশোরোজা বরর সক ল ম ধ্যস্থিাক ারী প্রনিষ্ঠাবির  ম বধ্য নেিরি 

ক রা হবে। এ ই  িাক ার নেপরীবি ২ে েের ক র্বক ৩ শিাাংশ হ াবর স দ ক দওোর প্রস্তাে করা হবেবে। আর েি র্থ েের 

ক র্বক  আসলসহ স দ প্রদাবির প্রস্তাে করা হবেবে। এ বেবে প্রর্ম  েের স দ োজথ ি া করার আহ্বাি  ক রা হবেবে। 

১ ০  হাজার কক ানি িাক া শুধ্ মাে  ক শোরো জাবরর জি যই েযেহার  ক রা হবে েবলও নলনখ ি প্রস্তাবে উবেখ ক রা 

হবেবে। য া এ ক নি নেবশষ অ যাক াউবের ম াধ্যবম পনরোলিা ক রা হবে। এ ক ইসবে ওই ি া ক ার েযেহার নি বে 

নি েনম ি ম নি িনরাং ক রা হবে েবল জাি াবিা  হবেবে। 

ক শোরনি উজ; ০ ৯ নিবসম্বর ২০১ ৯ 
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অথ্ ষমন্ত্রী-গভে ষনরর সনে ববঠক করনব 

তিএসই 

মেমন র কসরেপসিন্ট | বাংোমনউজসটাস মন্টসফার.কি  

আপসিট: ২০১৯-১২-০৯ ৭:১৭:৫২ মপএি  
Share 

 

অয ষিন্ত্রী আ হ ি িুস্তফা কািাে, বাংোসেশ বোংসকর গভন ষর ফজসে কমবর ও ঢাকা স্টক 

এক্সসচসঞ্জর মোসগা 

ঢাকা: বিষিান পুুঁজজবাজার পমরমিমি এবং িার মটকেই উন্ন সনর েসক্ষে অয ষিন্ত্রী আ হ ি 

িুস্তফা কািাে ও বাংোসেশ বোংসকর গভন ষর ফজসে কমবসরর েসে ববঠক করার মেদ্ধান্ত 

মনস সি ঢাকা স্টক এক্সসচসঞ্জর (মিএেই) পমরচােনা পর্ ষে। 

মোিবার (৯ মিসেম্বর) মিএেইর ৯৪১িি পমরচােনা পর্ ষসের ববঠসক এ মেদ্ধান্ত হস সি। 

মিএেই’র মিজজএি শমফকুর রহিান বাংোমনউজসক মবর্ টট জামনস সিন। 

জানা যা , ববঠসক মিএেইর বেবিাপনা কিত ষপক্ষসক অমবেসম্ব অয ষিন্ত্রী ও গভন ষসরর েসে 

োক্ষাসির জনে েি  মচস  আসবেন করার মনসেষশ মেও া হস সি। 

বাংোসেশ েি : ১৯০০ ঘণ্টা, মিসেম্বর ০৯, ২০১৯ 

এেএিএসক/ওএইচ/ 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.banglanews24.com/economics-business/news/bd/758111.details%2F&src=sdkpreparse
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Barta24 

দরপতে নঠকানত অথ্ ষমন্ত্রী-গভে ষনরর সনে 

বসনব তিএসই 

 

অয ষিন্ত্রী-গভন ষরসক মনস  ববঠসক বেসব মিএেই, িমব: েংগতহীি 

েপ্তাসহর প্রযি কায ষমেবসের পর মিিী  মেন মোিবারও (৯ মিসেম্বর) মশ ার বাজাসর বড় 

েরপিন হস সি। েুই বাজাসরই এমেন েূচসকর পাশাপামশ কসিসি মবমশর ভাগ মকাম্পামনর 

মশ াসরর োি ও মেনসেন। 

বাজাসর এই পমরমিমিসি মযসক উসত্তােসন জরুমর ববঠসক বসে মিএেইর পমরচােনা পর্ ষে। 

এই জরুমর েভা মযসক িারা মেদ্ধান্ত মনন ময, েংকটাপন্ন এই পুুঁজজবাজাসরর পমরমিমি মযসক 

উসত্তােসন অয ষিন্ত্রী আ হ ি িুস্তফা কািাে এবং বাংোসেশ বোংসকর গভন ষর ফজসে কমবসরর 

েসে ববঠক করসবন। ববঠসক বাজার পমরমিমি ও মটকেই উন্ন সনর প্রস্তাবনা িুসে যরসবন 

মিএেইর মচ ারিোন অযোপক আবুে হাসশি। 

মবর্ টট বািষা২৪.কিসক মনজশ্চি কসরসিন মিএেইর পমরচােক রমকবুর রহিান। মিমন বসেন, 

মিএেইর মবসশর্ মবািষ েভা  মেদ্ধান্ত হস সি, পুুঁজজবাজাসরর বিষিান েিেোগুসো অয ষিন্ত্রী ও 

বাংোসেশ বোংসকর গভন ষসরর কাসি িুসে যরা হসব। 

মোিবার মেসশর প্রযান ঢাকা স্টক এক্সসচসঞ্জর (মিএেই) প্রযান েূচক কসিসি ৬২ পস ন্ট। 

ফসে মো া মিন বিসরর আসগর অবিাসন মফসরসি পুুঁজজবাজার। এমেন মিএেইএক্স েূচক ৬২ 

পস ন্ট কসি ৪ হাজার ৫৩৩ পস সন্ট ো ুঁড়া । এর আসগ ২০১৬ োসের ৩১ আগস্ট মিএেইর 

েূচক মিে ৪ হাজার ৫২৬ পস ন্ট। অয ষাৎ ৩ বির ৩ িাে ৯মেন পর মশ ারবাজাসর েূচক 

আবাসরা আসগর জা গা  মফসরসি। 
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এমেন, মিএেইসি েূচসকর পাশাপামশ কসিসি মেনসেন ও মবমশর ভাগ মকাম্পামনর মশ াসরর 

োিও। এমেন মিএেইসি মেনসেন হও া মকাম্পামনগুসোর িসযে োি মবসড়সি ৬৭টটর, 

কসিসি ২৩৩টটর আর অপমরবমিষি মিে ৫৩টট মশ াসরর োি। আর িাসি মেনসেন হস সি 

২৭৫মকাটট ২৯ োখ ৫ হাজার টাকা। 

এর আসগর মেন মরাববার মেনসেন হস মিে ৩৪৯ মকাটট ১ োখ ৪৩ হাজার টাকা। যা আসগর 

মেসনর মচস  ৬৪ মকাটট টাকা কি। 

একই অবিা  মেনসেন হস সি চট্টগ্রাি স্টক এক্সসচঞ্জ ও(মেএেই)। এমেন মেএেইর প্রযান 

েূচক আসগর মেসনর মচস  ১৫১ পস ন্ট কসি ো ুঁমড়স সি ১৩ হাজার ৮২৮ পস সন্ট। মেনসেন 

হস সি ১৪ মকাটট ৭৭ োখ ২৪ হাজার টাকা। 

মরাববার বড় েরপিসনর পর মোিবার েকাে োসড় ১০টা  মেনসেন শুরু হসেও িাত্র ২৬ 

মিমনসটর িাযা  কামরগমর ি রুটটর কারসণ মেনসেসনর িযে বন্ধ হস  যা । প্রা  ১ ঘণ্টা ১৮ 

মিমনট পর ১২টা ১৪ মিমনসট মিএেইর ওস বোইসট মেনসেসনর িযেগুসো মেখা যা । ফসে 

মবমনস াগকারীসের িসযে আিে িমড়স  পসড়। আর িাসি বাজাসর মোিবারও বড় েরপিন 

হ  বসে িসন কসরন বাজার েংমিিরা। 
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অথ্ ষমন্ত্রী ও গভে ষনরর সনে ববঠক করনব 

তিএসই 

। ৯ মিসেম্বর, ২০১৯ ৪:১৩ অপরাহ্ণ  
 

চেিান েংকট মযসক পুুঁজজবাজারসক মবর কসর আনা এবং এই বাজাসরর উন্ন সনর েসক্ষে 

অয ষিন্ত্রী আহি িুস্তফা কািাে ও বাংোসেশ বোংসকর গভন ষর ফজসে কমবসরর েসে ববঠসক 

বেসি চা  ঢাকা স্টক এক্সসচসঞ্জর (মিএেই) পমরচােনা পর্ ষে। আজ ৯ মিসেম্বর, মোিবার 

অনুটষ্ঠি পমরচােনা পর্ ষসের ববঠসক এই মেদ্ধান্ত হস সি। 

 

ঢাকা স্টক এক্সসচঞ্জ (মিএেই) েূসত্র এই িযে জানা মগসি। 

েূত্র জামনস সি, আজসকর ববঠক মযসক মিএেইর বেবিাপনা কিত ষপক্ষসক অমবেসম্ব অয ষিন্ত্রী 

ও গভন ষসরর েসে োক্ষাসির জনে েি  মচস  আসবেন করার মনসেষসশ মেও া হস সি। 

উসেখ, মেসশর পুুঁজজবাজার স্মরণকাসের েবসচস  খারাপ েি  পার করসি। িাত্র ১০ বির 

আসগ ময বাজাসর বেমনক মেনসেন হস সি ৮শ মকাটট টাকার মবমশ, মেই বাজাসর মেনসেন 

মনসি এসেসি ৫শ মকাটট টাকার মনসচ। গিকাে মরাববার মিএেইসি মেনসেসনর পমরিাণ মিে 

োসড় ৩শ মকাটট টাকা; আজ মেনসেন ৩শ মকাটটর ঘরও মপসরাসি পাসরমন। আজ মোিবার 

মিএেইসি প্রযান েূচক কসিসি ১ েশমিক ৩৫ শিাংশ, আর এর িযে মেস  িা গি ৩৯ 

িাসের িসযে েব ষমনম্ন অবিাসন মনসি এসেসি। 

আজ মেনসশসর্ মিএেইসি বাজার িূেযসনর পমরিাণ ো ুঁমড়স সি ৩ োখ ৪৪ হাজার মকাটট 

টাকা, যা গি বিসরর মশর্ মেনসেন মেবে মযসক  প্রা  ৪৪ হাজার মকাটট টাকা কি। 

http://www.arthosuchak.com/archives/547537/%e0%a6%85%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%ae%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%80-%e0%a6%93-%e0%a6%97%e0%a6%ad%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a8%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8/
http://www.arthosuchak.com/archives/547537/%e0%a6%85%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%ae%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%80-%e0%a6%93-%e0%a6%97%e0%a6%ad%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a8%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8/
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পতে নঠকানত অথ্ ষমন্ত্রী ও গভে ষনরর সনে 

বসনত চায় তিএসই 

 

নি জস্ব প্র নিবেদক : প ুঁ নজোজাব র েলম াি  সাংকি  কর্বক উবতারণ এ োং ক িক সই উন্ন েবি র লবেয  অর্থমন্ত্র ী  আহম  

ম  স্তফা ক াম াল ও োাংলাবদশ েযাাংবক র গভি থর ফজবল ক নেবরর সবে  জরু নর বেঠক  ক রার নসদ্ধান্ত নি বে বে ঢাক া ে ক 

এ ক্সবেবঞ্জ র (নিএ সই) পনরোলি া পষথদ। 

ক সাম োর (৯ নিবসম্বর) নিএ সই ’র ৯৪ ১ িম  ক োিথ সভাে এ  নসদ্ধান্ত  ক ি ো  হে। নিএ সই ’র কো িথ সভাে সভাপনিত্ব 

ক বরি  প্রনিষ্ঠাি নির ক েোরম যাি অধ্যাপক  ি. আে ল হাবসম । 

নিএ সই’র প্রক াশিা ও জি সাংবয াগ  নেভাবগর উপ-ম হােযেস্থাপক  ক মা. শনফক র রহম াি স্বা েনরি  এ ক  সাংোদ 

নেজ্ঞনিবি এ  ির্য জাি াবিা  হে। 

নেজ্ঞনিবি উবেখ ক রা হে, ে িথমা ি  প ুঁনজোজার পনরনস্থ নি  এ োং িা র ক িক সই উন্ন েবি র জিয অর্থমন্ত্রী  ও োাংলাবদশ 

েযাাংবকর সবে জরুনর বেঠবক েসবে নিএ সই। আজ নিএ সই ৯৪ ১ িম  ক ো িথ সভা ে েলম াি  ো জার পনরনস্থনি 

উন্ন েবি অর্থমন্ত্রী আ.হ.ম ম  স্তফা ক ামাল এ োং োাংলাবদশ েযাাং বকর  সবে বেঠবকর েসার নসদ্ধান্ত  ক ি ওো হে। িবে 

ক বে, কখি , কক ার্াে বেঠবক েসা হবে ক স নদি েণ নিধ্থারণ ক রার জি য সম ে ক েবে অর্থম ন্ত্রি ালে ও োাংলা বদশ 

েযাাংবক নেনঠ পাঠাবে নিএ সই ক িতথপে। আর এ  দানেত্ব পালি  করবি নিএ সই’র েযেস্থাপিা পনরোলক বক  নি বদথশিা 

ক দওো হবেবে। 

ক শোরনি উজ; ০ ৯ নিবসম্বর ২০১ ৯ 
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মশ ারবাজারমনউজ 

প ুঁজিবািার পতরতিতত: অথ্ ষমন্ত্রী ও 

বাাংলানদশ বযাাংনকর সনে িরুতর ববঠনক 

বসনে তিএসই 

প্রকাশ েি :09-12-2019, 4:11 pm | 

 

মশ ারবাজার মরসপাটষ: আবাসরা অমির হস  উঠসি পুুঁজজবাজার। টানা েরপিসনর পর 

একটুখামন আসোর েেকামন মেখাসেও আবার আসগর িন্দাবিা  মফসর যাসে মশ ারবাজার। 

আর বিষিান পুুঁজজবাজার পমরমিমি এবং িার মটকেই উন্ন সনর জনে অয ষিন্ত্রী ও বাংোসেশ 

বোংসকর েসে জরুমর ববঠসক বেসব  ঢাকা স্টক এক্সসচঞ্জ (মিএেই)। আজ মিএেই ৯৪১িি 

মবািষ েভা  চেিান বাজার পমরমিমি উন্ন সন অয ষিন্ত্রী আ.হ.ি িুস্তফা কািাে এবং 

বাংোসেশ বোংসকর েসে ববঠসকর বোর মেদ্ধান্ত মনও া হ । িসব কসব, কখন, মকাযা  

ববঠসক বো হসব মে মেনক্ষণ মনয ষারণ করার জনে েি  মচস  অয ষিন্ত্রনাে  ও বাংোসেশ 

বোংসক মচটঠ পাঠাসব মিএেই কিত ষপক্ষ। আর এ োম ত্ব পােন করসি মিএেই’র বেবিাপনা 

পমরচােকসক মনসেষশনা মেও া হস সি। উসেখে, আজসক অনুটষ্ঠি মিএেই’র মবািষ েভা  

েভাপমিত্ব কসরন মিএেই’র মচ ারিোন অযোপক ি. আবুে হাসেি। 

 মশ ারবাজারমনউজ/ি.ো 

 

http://www.sharebazarnews.com/wp-content/uploads/2016/08/dse-tower.jpg
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The Financial Express 
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The Financial Express 
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The Financial Express 
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The Financial Express 
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The Financial Express 
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Daily Star 

10 December 2019 
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Daily Star 

10 December 2019 
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Daily Sun 
10 December 2019 
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Daily New Age 
10 December 2019 
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Daily Observer 
10 December 2019 
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Daily Dhaka Tribune 
10 December 2019 

 

Stocks dip 39-month low amid economic 

worries 

Niaz Mahmud  

 Published at 10:16 pm December 9th, 2019  

 
File photo of Dhaka Stock Exchange Limited Mehedi Hasan/Dhaka Tribune 
 

Turnover decreases 21.12%  

The country's prime bourse on Monday passed another day marked by significant selling 

pressure, losing 62.25 points or 1.35% of market capital in the process, amid growing 

concern over the country’s economy. 

The sell-offs pulled down the DSEX, the key index of Dhaka Stock Exchange (DSE), to as 

low as 4,533.75 points. The last time the index hit its lowest was on August 31 of 2016, when 

it was down to 4,526 points.  

On Monday, turnover dropped by 21.12% to Tk275 crore, which was Tk349 crore at the 

closing on Sunday.  

Worry on the overall state of the economy is heightened, as export growth continues its 

downward trend. Private sector credit growth remains alarmingly low and stagnant amid 

persistent liquidity crisis within the banking sector with no easy solution to these problems in 

sight. 

Stakeholders in the capital market also say that the trading in the capital market remained 

sluggish, as the investors have taken sideline approach due to the prevailing economic 

situation and had been skeptical regarding new investments. 

EBL Securities in its daily market commentary said that the downward trend in export 

growth over the last four months, soaring non-performing loans (NPLs), and stagnant private 

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud
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sector credit growth further eroded the persistent lack of confidence on the part of the retail 

and institutional investors.  

“Coupled with the selling of shares of large cap companies, especially in the pharmaceutical, 

energy, and food sectors, played a significant role in the overall dismal market outlook” the 

commentary said. 

While talking to Dhaka Tribune, a top stock brokerage said that ratings of some of the 

country’s banks’ were lowered by the Moody’s; this move had an overall negative impact on 

the financial sector, hitting the stock market index hard.  

The Board of Directors of DSE has decided to sit with the finance minister and the governor 

of Bangladesh Bank for a discussion concerning the prevailing crisis in the country's stock 

market. The decision was taken on Monday at a meeting of the DSE board. 

According to the latest Bangladesh Bank data, NPLs of banks rose by a staggering 

Tk3,863.14 crore in three months till September of this year. 

The total bad loans till September accounts for 11.99% of the total disbursed loans. By the 

end of June of this year, the total non-performing loans within the banking system stood at 

Tk1,12,425.17 crore, or 11.69% of the total disbursed loans.  

The country’s export earnings decreased by $3.05 billion over a period of four months, from 

August to November of this year.  

The fall has been largely driven by a sluggish growth in the apparel business, which 

contributes over 84% of total export earnings. 

Market scenario on Monday 

DSE Shariah-based index DSES declined 1.83% to end at 1,022.3 points, while blue-chip 

index, DS30, went down by 1.36% to close at 1,561.5 points. 

The banking sector contributed 13.3% of the total turnovear, while pharmaceuticals, textile, 

and insurance sectors contributed 13.2%, 12.1%, and 11.4% respectively, according to the 

daily market analysis of UCB Capital Management Limited.  

A total of 21 transactions in stocks of 10 companies worth Tk8.7 crore were executed in the 

block market of Dhaka Stock Exchange, according to the Detailed DSE Market Statistics. 

Square Pharmaceuticals secured the leadership position on the top turnover chart with a 

turnover of Tk8.9 crore and its share price closing at Tk191.1 per share. Square Pharma was 

followed by Sinobangla Industries Ltd with a turnover of Tk7.6 crore, Daffodil Computers 

with Tk6.3 crore, British American Tobacco Bangladesh Company Ltd with Tk5.7 crore, and 

National Tubes with Tk5.2 crore. 

New Line Clothings Ltd secured the highest gain of 8.9% during the day. Daffodil 

Computers turned out the worst loser with its stock price declining by 8.4%. 
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Among the traded stocks: 67 gained, 233 declined, and 53 remained unchanged at the Dhaka 

Stock Exchange, while 60 gained, 148 declined, and 29 remained unchanged at the 

Chittagong Stock Exchange (CSE). 

The Dhaka Stock Exchange currently has a market capitalization of Tk344,652 crore. With 

Monday's significant drop, with the benchmark index DSEX losing about 1,416 points from 

its highest value of this year of 5,950 points since January 24, 2019.  

The port city bourse Chittagong Stock Exchange (CSE) lost 151 points in its broad based 

index –CASPI. The port city bourse traded 52 crore shares and mutual fund units worth Tk14 

crore. 

There was a delay on Monday regarding posting of the updated turnover data on the DSE 

website due to technical problems. 
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Daily Bonik Barta 
10 December 2019 
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The Financial Express 
10 December 2019 
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Daily Sun 

10 December 2019 
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 Daily Observer 
10 December 2019 

 

  
 


