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২০১৯ সালে সসসিউসিটিলেি দাম িলমলে 

১২ শতাাংশ 

০২:০৪পিএম, ৩১ পিসেম্বর ২০১৯  

 

সিেলেস আওয়াি প্রসতলিদি : ২০১৯ োসে ঢাকা স্টক এক্সসেসের (পিএেই) 

পেপকউপরটিসের দাম (বাোর মূেধন) কসমসে ৪৭ হাোর ৭৪৪ ককাটি িাকা বা ১২ শতাাংশ। 

পিএেই েূসে এ তথ্য োনা কেসে। 

পিএেই ৩ োখ ৮৭ হাোর ২৯৫ ককাটি িাকা বাোর মূেধন পনসে ২০১৯ োসের যাো শুরু 

কসর। বের কশসে এই বাোর মূেধসনর িপরমাণ কসম দাপ িঁ সেসে ৩ োখ ৩৯ হাোর ৫৫১ 

ককাটি িাকাে। অথ্ থাৎ বাোর মূেধন কসমসে ৪৭ হাোর ৭৪৪ ককাটি িাকা বা ১২ শতাাংশ। 

২০১৯ োসে পিএেইর বাোর মূেধন েসব থাচ্চ ৪ োখ ২১ হাোর ককাটি িাকাে উপিত হসেপেে। 

আর েব থপনম্ন হসেপেে ৩ োখ ৩৭ হাোর ককাটি৷ 

এপদসক ২০১৯ োসে পিএেইর কমাি কেনসদসনর িপরমাণ হসেসে ১ োখ ১৩ হাোর ৮২১ 

ককাটি ৮৮ োখ িাকা৷ যার িপরমাণ আসের বের পেে ১ োখ ৩৩ হাোর ৫৯১ ককাটি ৩৩ োখ 

িাকা। এ পহোসব ২০১৯ োসে কেনসদন কসমসে ১৯ হাোর ৭৬৯ ককাটি ৪৫ ককাটি িাকা বা 

১৪.৮০ শতাাংশ কম৷ 
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Arthosuchak 
01 January 2020 

২০১৯ সালে সিএসইলত লেেলদে িলমলে 

১৪.৮১% 

 

ি িঁজেবাোর কিস্ক । ৩১ পিসেম্বর, ২০১৯ ২:০৮ অিরাহ্ণ  
 

পবদােী বের ২০১৯ োসে দ -একবার োমপেক দর বজৃি ো া বেসরর প্রপতটি েমেই মন্দা 

অবস্থার মসধয পদসে িার কসরসে ি িঁজেবাোর। েত বেসর ঢাকা স্টক এক্সসেসের (পিএেই) 

েূেক কযমন করকিথ িপরমাণ কসমসে, কতমপন কসমসে কেনসদনও।  আসোেয বেসর পিএেইসত 

িাকার অাংসক কেনসদন কসমসে ১৪.৮১ শতাাংশ। অনযপদসক পিএেই প্রধান মূেয েূেক 

পিএেইএক্স কসমসে ১৭.৩২ শতাাংশ। 

 

পিএেই েূসে এ তথ্য োনা কেসে। 

েূে োনাে, ২০১৯ োসে কমাি কেনসদসনর িপরমাণ দা িঁ াে ১১৩,৮২১ ককাটি ৮৮ োখ িাকা৷ 

যা েতবেসরর কেসে ১৯,৭৬৯ ককাটি ৪৪   ককাটি িাকা বা ১৪.৮১ শতাাংশ কম৷ ২০১৯ োসে 

২৩৭ পদন কেনসদন হে৷ যার ে  কেনসদন পেে ৪৮০ ককাটি ২৬ োখ িাকা৷ অিরপদসক ২০১৮ 

োসে ২৪২ কায থপদবসে কমাি কেনসদসনর িপরমান পেে ১৩৩,৫৯১ ককাটি ৩৩ োখ িাকা এবাং 

েস  কেনসদসনর িপরমান পেে ৫৫২ ককাটি ০৩ োখ িাকা৷ 

http://www.arthosuchak.com/archives/551780/%e0%a7%a8%e0%a7%a6%e0%a7%a7%e0%a7%af-%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%b8%e0%a6%87%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8/
http://www.arthosuchak.com/archives/551780/%e0%a7%a8%e0%a7%a6%e0%a7%a7%e0%a7%af-%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%b8%e0%a6%87%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8/


News Clippings 

 34 

সিএসই‘ি মূেয সূচি সমুহ 

পিএেই ব্রি ইনসিক্স (পিএেইএক্স) 

ঢাকা স্টক এক্সসেসের প্রধান মূেয েূেক পিএেই ব্রি ইনসিক্স (পিএেইএক্স) আসের বেসরর 

কেসে ৯৩২.৭১ িসেন্ট বা ১৭.৩২ শতাাংশ হ্রাে কিসে ৪৪৫২.৯৩ িসেসন্ট অবপনত হে৷ ২০১৯ 

োসে পিএেইএক্স মূেয েেূক েসব থাচ্চ ৫,৯৫০.০১ িসেসন্ট উপিত হে এবাং েব থপনম্ন পেে 

৪৪১৭.৯৫ িসেন্ট৷ ২০১৩ োসের ২৮ োন োপর ৪,০৯০.৪৭ িসেন্ট পনসে এ েূেসকর যাএা শুরু 

হে৷ 

 সিএসই ৩০ সূচি (সিএস৩০) 

পিএেই ৩০ েূেক (পিএে৩০) ৩৬৭.৪৪ িসেন্ট বা ১৯.৫৪ শতাাংশ হ্রাে কিসে ১৫১৩.৩৫ 

িসেসন্ট দা িঁ াে৷ ২০১৯ োসে পিএে৩০ মূেয েূেক েসব থাচ্চ ২,০৪৯.০০ িসেসন্ট উপিত হে 

এবাং েব থপনম্ন পেে ১২১৭.০৪ িসেন্ট৷ ২০১৩ োসের ২৮ োন োপর ১,৪৭৩.০১ িসেন্ট পনসে এ 

েূেসকর যাএা শুরু হে৷ 

সিএসইএক্স শিীয়াহ্ সূচি (সিএসইএস) 

একই বের পিএেইএক্স শরীোহ ্ে েক (পিএেইএে) ২৩২.৯৯ িসেন্ট বা ১৮.৯০ শতাাংশ হ্রাে 

কিসে ৯৯৯.৮৩ িসেসন্ট অবপনত হে৷ ২০১৯ োসে (পিএেইএে)মূেয েূেক েসব থাচ্চ 

১,৩৩১.৬৩ িসেসন্ট উপিত হে এবাং েব থপনম্ন পেে ৯৮৬.৪৭ িসেন্ট৷ ২০১৪ োসের ২০ 

োন োপর ৯৪১.২৮ িসেন্ট পনসে এ েূেসকর যাএা শুরু হে৷ 

িাোি মূেধে 

২০১৯ োসে পিএেই’র বাোর মূেধন হ্রাে কিসেসে ১৪.৮০ শতাাংশ৷ পিএেই বাোর মূেধন 

আসের বেসরর তুেনাে ৪৭,৭৪৪ ককাটি িাকা বা ১২.৩৩ শতাাংশ হ্রাে কিসে ৩ োখ ৩৯ হাোর 

ককাটি িাকাে অবপনত হে৷ ২০১৯ োসে বাোর মেূধন েসব থাচ্চ ৪ োখ ২১ হাোর ককাটি 

িাকাে উপিত হে এবাং েব থপনম্ন পেে ৩ োখ ৩৭ হাোর ককাটি৷ 



News Clippings 

 35 

 

২০১৯ সালে সিএসইলত গলে প্রসতসদে লেেলদে ৪৮০ 

লিাটি িািাি 

ি িঁজেবাোর কিস্ক || প্রকাশ: ২০১৯-১২-৩১ ১৬:০৩:৩৯ || আিসিি: ২০১৯-১২-৩১ 

১৬:০৩:৩৯ 

 

২০১৯ োে ে স ই ি িঁজেবাোসর পেসো েূেসকর উঠানামা। িানা েূেক িতসনর িাশািাপশ 

কেনসদসনও খরা কদখা কদে বেরটিসত। এ অবস্থাে কদাোেসে পেসেন ক্ষ দ্র পবপনসোেকারীরাও। 

বেরে স  ধারাবাপহকভাসব কেনসদন ও েূেক কসম এসকবাসর তোপনসত কঠসক কদসশর প্রধান 

ি িঁজেবাোর ঢাকা স্টক এক্সসেে (পিএেই)। 

পিএেই েূসে এ তথ্য োনা কেসে। 

োনা কেসে, ২০১৯ োসে ি িঁজেবাোসর কেনসদন হসেসে এক োখ ১৩ হাোর ৮৪০ ককাটি ২৮ 

োখ িাকা। আর বেরে স  কেনসদন হসেসে ২৩৭ পদন। কে পহোসব েস  প্রপতপদন কেনসদন 

হসেসে ৪৮০ ককাটি ৩৩ োখ িাকা। আসের বের ২০১৮ োসে পিএেইসত ে  কেনসদন 

হসেপেে ৫৫২ ককাটি পতন োখ িাকা। কেই বের ে স  িােমািাে অবস্থার কারসণ কেনসদন 

বযািক হাসর কসম কেসে। 

োনপবপি/এেসকএে 
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পুুঁজেিাোলি সুসদলেি আশা সিসেলয়াগিািীলদি 

 

পনেস্ব প্রপতসবদক: নতুন েরকাসরর ক্ষমতা গ্রহণ ও ি িঁজেবাোসরর উল্লম্ফসনর 

মসধয পদসে ২০১৯ োে শুরু কসরপেে ি িঁজেবাোসরর পবপনসোেকারীরা। পকন্তু 

শুরুর মাে অথ্ থাৎ োন োপর ো া বাপক ১১ মাসেই দর িতন ও কেনসদন মন্দা 

কদসখসে পবপনসোেকারীরা। পকন্তু দর িতসনর বাোসরর বের ে স  নানা োংস্কার 

কদসখসে পবপনসোেকারীরা। তাই ২০২০ োসে ে পদসনর আশা পবপনসোেকারীসদর। 

বাোর িয থাসোেনাে কদখা যাে, ২০১৯ োসে োমপগ্রকভাসব কদসশর ি িঁজেবােসর 

মূেয েূেক, কেনসদন ও বাোর মূেধন- েব কক্ষসেই কনপতবােক প্রভাব িস । 

এমনপক বেসরর কবপশরভাে েমে বাোসর িানা দরিতন কদখা কদে। তসব 

বেসরর কশে েপ্তাসহর প্রপতটি কায থপদবসে বাোর পেে ঊর্ধ্ থম খী। এপদক 

পবসবেনাে, পকেুিা ঊর্ধ্ থম খী প্রবণতার মধয পদসেই নতুন বেসর িদাি থণ করসে 

কদসশর ি িঁজেবাোর। 

পিএেই’র িপরোেক রপকব র রহমান বসেন, আশা কপর, নতুন বেসর 

ি িঁজেবাোর ভাসো হসব। তসব আমাসদর েবাইসক পনসের োেো কথ্সক স্বচ্ছতা 

এবাং েবাবপদপহর মসধয কাে করসত হসব। এিা করা কেসে অবশযই বাোর 

ভাসো হসব। 
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েরকার বাোর ভাসো করসত খ বই আন্তপরক। কীভাসব বাোসরর ক্রেক্ষমতা 

বা াসনা যাে, কে পবেসে বাাংোসদশ বযাাংক কবশ িসেটিভ। কয কারসণ করসিার 

মাধযসম িাকা কনোর ে সযাে পদসেসে বাাংোসদশ বযাাংক। 

পিএেই’র অির িপরোেক শাপকে পরেভী বসেন, নতুন বেসর ি িঁজেবাোর 

ভাসো হসব, এিা আমরা আশা করপে। কারণ বতথমান বাোর ককনার েনয কবশ 

ভাসো। অসনক ভাসো ককাম্পাপনর কশোসরর দাম পরসেসনবে প্রাইসে রসেসে। 

োমসন বাোসর প্রাপতষ্ঠাপনক পবপনসোেকারীসদর অাংশগ্রহণ বা সত িাসর। তসব 

ককাম্পাপনর িারফরসমন্স বাোসরর েনয খ বই গুরুত্বিূণ থ। 

পিএেই’র িপরোেক পমনহাে মািান ইমন বসেন, ি িঁজেবাোসরর েনয কবশপকেু 

ভাসো উসদযাে কনো হসেসে। আইপিও, রাইি, কেেসমসন্টর কক্ষসে োংস্কার আনা 

হসেসে। আশা কপর, বাোসর এেসবর ইপতবােক প্রভাব ি সব। 

সিলি লদখা ২০১৯ 

েীসনর দ ই নামকরা ি িঁজেবাোর বাাংোসদসশর বাোসরর অাংশীদার হসেও বেরটি 

পবপনসোেকারীসদর েনয খ ব একিা ে খকর হেপন। বেরটিসত পিএেই’র ব  

অাংসকর মূেয েেূক হারাসনার িাশািাপশ কমািা অাংসকর বাোর মূেধনও 

হাপরসেসে। কেনসদসনর কক্ষসেও পেে কনপতবােক প্রভাব। 

লেেলদে 

২০১৯ োেে স  পিএেইসত কেনসদন হসেসে কমাি এক োখ ১৩ হাোর ৮২১ 

ককাটি ৮৮ োখ িাকা। যা আসের বের কথ্সক ১৯ হাোর ৭৬৯ ককাটি ৪৪ োখ 

িাকা বা ১৪ দশপমক ৮১ শতাাংশ কম। ২০১৮ োসে কেনসদসনর িপরমাণ পেে 

এক োখ ৩৩ হাোর ৫৯১ ককাটি ৩৩ োখ িাকা। ২০১৯ োসে প্রপত কায থপদবসে 

ে  কেনসদন হসেসে ৪৮০ ককাটি ২৬ োখ িাকা। আসের বের প্রপত কায থপদবসে 

ে  কেনসদন হে ৫৫২ ককাটি পতন োখ িাকা। 

মূেয সূচি 

২০১৯ োসে ঢাকা স্টক এক্সসেসের প্রধান েূেক পিএেইএক্স’র িতন হসেসে 

৯৩২ িসেন্ট বা ১৭ দশপমক ৩২ শতাাংশ। বাোই করা েেূক পিএেই- ৩০ 

কসমসে ৩৬৭ িসেন্ট বা ১৯ দশপমক ৫৪ শতাাংশ। পিএেই শরীোহ ্ েূেক 

কসমসে ২৩২ িসেন্ট বা ১৮ দশপমক ৯০ শতাাংশ। 

িাোি মূেধে 
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েূেসকর িাশািাপশ পিএেই’র বাোর মূেধনও কসমসে। পিএেই’র বাোর 

মূেধন আসের বেসরর তুেনাে কসমসে ৪৭ হাোর ৭৪৪ ককাটি িাকা বা ১২ 

দশপমক ৩৩ শতাাংশ। 

সিলদসশ সিসেলয়াগ 

২০১৯ োসে পবসদপশ পবপনসোেকারীরা োত হাোর ৮৪৫ ককাটি ৪৫ োখ িাকার 

কেনসদন কসরসে। যা কমাি কেনসদসনর ৬ দশপমক ৮৯ শতাাংশ। বেরটিসত 

পবপনসোেকারীসদর কশোর ক্রসের িপরমাণ পেে পতন হাোর ৬৭৮ ককাটি ৬৪ 

োখ িাকা। এর পবিরীসত পবজক্র কসরসে োর হাোর ১৬৬ ককাটি ৮১ োখ িাকা। 

২০১৮ োসে পবসদপশসদর কেনসদসনর িপরমাণ পেে নে হাোর ৫৮৫ ককাটি ৬১ 

োখ িাকা। এর মসধয ক্রে পেে োর হাোর ৪৯৬ ককাটি ২৪ োখ িাকা, পবজক্র পেে 

িা িঁে হাোর ৮৯ ককাটি ৩৭ োখ িাকা। 

আইসপও 

২০১৯ োসে বাোর কথ্সক একটি বন্ডেহ আিটি প্রপতষ্ঠান প্রাথ্পমক েণপ্রস্তাব বা 

আইপিও’র মাধযসম ৬১৪ ককাটি ৬৭ োখ িাকার মূেধন োংগ্রহ কসর। এর মসধয 

দ টি ককাম্পাপন পপ্রপমোমবাবদ ২০১ ককাটি ১৭ োখ িাকার মূেধন উসতােন কসর। 

অিরপদসক, ২০১৮ োসে একটি পমউেুযোে ফান্ডেহ ১৪টি পেপকউপরটিে 

প্রাথ্পমক েণপ্রস্তাব বা আইপিও’র মাধযসম ৬০১ ককাটি িাকার মূেধন োংগ্রহ 

কসর। এর মসধয দ টি ককাম্পাপন পপ্রপমোমবাবদ ২৩৩ ককাটি ১২ োখ িাকার 

মূেধন উসতােন কসর। 

িাইি লশয়াি 

২০১৯ োসে দ টি ককাম্পাপন ২০ ককাটি ৭৭ োখ ৩৯ হাোর ১৯২টি রাইি কশোর 

ইে যর মাধযসম ২৩১ ককাটি ৩০ োখ িাকার মূেধন োংগ্রহ কসর। আসের বের 

পতনটি ককাম্পাপন ৩৬ ককাটি ৭০ োখ ৭৫ হাোর ৬৫টি রাইি কশোর ইে যর 

মাধযসম ৩৬৭ ককাটি োত োখ িাকার মূেধন োংগ্রহ কসর। 

কশোরপনউে; ০১ োন োপর ২০২০ 
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পুুঁজেিাোলি সুসদলেি আশা  

 

পনেস্ব প্রপতসবদক  

প্রকাপশত: ১১:৪৬ পিএম, ৩১ পিসেম্বর ২০১৯  

 

কদসশর ি িঁজেবাোসর পবপনসোেকারীসদর েনয পবদাে কনো ২০১৯ োে কমাসিও ভাসো যােপন। 

বেরে স ই দরিতসনর কবসে িস  ি িঁজে হাপরসেসেন তারা। হাহাকার কসরই বেরটি ককসিসে 

পবপনসোেকারীসদর। এমন ‘অিো’ বের আর কদখসত োন না পবপনসোেকারী ও ি িঁজেবাোর-

োংপিষ্টরা। েবার প্রতযাশা, নতুন বেসর বাোসর ে পদন পফরসব। 
 

তাসদর অপভমত, ২০১৯ োেে স  ি িঁজেবাোর িতসনর মসধয থ্াকসেও বেরটিসত কবশপকেু 

ভাসো োংস্কারমূেক কাে হসেসে। েরকাসরর িক্ষ কথ্সক ি িঁজেবাোসরর েনয কবশপকেু 

ইপতবােক িদসক্ষি কনো হসেসে। এর মসধয কবশ কসেকটি য োন্তকারী পেিান্তও রসেসে। 

নতুন বেসর এেব পেিাসন্তর ইপতবােক প্রভাব বাোসর ি ার েম্ভাবনা রসেসে। 
 

বাোর িয থাসোেনাে কদখা যাে, ২০১৯ োসে োমপগ্রকভাসব কদসশর ি িঁজেবােসর মূেয েূেক, 

কেনসদন ও বাোর মূেধন- েব কক্ষসেই কনপতবােক প্রভাব িস । এমনপক বেসরর কবপশরভাে 

েমে বাোসর িানা দরিতন কদখা কদে। তসব বেসরর কশে েপ্তাসহর প্রপতটি কায থপদবসে বাোর 

পেে ঊর্ধ্ থম খী। এপদক পবসবেনাে, পকেুিা ঊর্ধ্ থম খী প্রবণতার মধয পদসেই নতুন বেসর িদাি থণ 

করসে কদসশর ি িঁজেবাোর। 
 

পবপনসোেকারী কোসহে হাোন বসেন, ২০১৯ োেে স ই কতা পবপনসোে করা ি িঁজে হাপরসেপে। 

আর কত হারাব? এরির বাোসর এমন িতন হসে িসথ্ বো ো া ককাসনা উিাে থ্াকসব না। 

আমরা আশা করপে, নতুন বের ি িঁজেবাোসরর েনয ভাসো হসব। ২০১৯ োসের মসতা আর 

ককাসনা বের কযন বাোসর পফসর না আসে।  
 

ফসেে হাোন নাসমর অির পবপনসোেকারী বসেন, ২০১৯ োসের মসতা বের আমরা আর 

https://www.jagonews24.com/author/staff-reporter
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কদখসত োই না। আশা কপর, োমসন বাোর ভাসো হসব। িানা িতসন দাম কসম প্রাে েব 

ককাম্পাপনর কশোরই এখন অবমূেযাপেত। এরিরও দরিতন হসে বাোরই র্ধ্াংে হসে যাসব।  
 

পিএেই’র িপরোেক রপকব র রহমান বসেন, ‘আশা কপর, নতুন বেসর ি িঁজেবাোর ভাসো 

হসব। তসব আমাসদর েবাইসক পনসের োেো কথ্সক স্বচ্ছতা এবাং েবাবপদপহর মসধয কাে 

করসত হসব। এিা করা কেসে অবশযই বাোর ভাসো হসব।’ 

‘েরকার বাোর ভাসো করসত খ বই আন্তপরক। কীভাসব বাোসরর ক্রেক্ষমতা বা াসনা যাে, 

কে পবেসে বাাংোসদশ বযাাংক কবশ িসেটিভ। কয কারসণ করসিার মাধযসম িাকা কনোর ে সযাে 

পদসেসে বাাংোসদশ বযাাংক।’ 
 

পিএেই’র অির িপরোেক শাপকে পরেভী বসেন, নতুন বেসর ি িঁজেবাোর ভাসো হসব, এিা 

আমরা আশা করপে। কারণ বতথমান বাোর ককনার েনয কবশ ভাসো। অসনক ভাসো 

ককাম্পাপনর কশোসরর দাম পরসেসনবে প্রাইসে রসেসে। োমসন বাোসর প্রাপতষ্ঠাপনক 

পবপনসোেকারীসদর অাংশগ্রহণ বা সত িাসর। তসব ককাম্পাপনর িারফরসমন্স বাোসরর েনয 

খ বই গুরুত্বিূণ থ। 
 

পিএেই’র িপরোেক পমনহাে মািান ইমন বসেন, ি িঁজেবাোসরর েনয কবশপকেু ভাসো 

উসদযাে কনো হসেসে। আইপিও, রাইি, কেেসমসন্টর কক্ষসে োংস্কার আনা হসেসে। আশা কপর, 

বাোসর এেসবর ইপতবােক প্রভাব ি সব। 
 

সিলি লদখা ২০১৯ 

 

েীসনর দ ই নামকরা ি িঁজেবাোর বাাংোসদসশর বাোসরর অাংশীদার হসেও বেরটি 

পবপনসোেকারীসদর েনয খ ব একিা ে খকর হেপন। বেরটিসত পিএেই’র ব  অাংসকর মূেয 

েূেক হারাসনার িাশািাপশ কমািা অাংসকর বাোর মূেধনও হাপরসেসে। কেনসদসনর কক্ষসেও 

পেে কনপতবােক প্রভাব। 
 

লেেলদে 

 

২০১৯ োেে স  পিএেইসত কেনসদন হসেসে কমাি এক োখ ১৩ হাোর ৮২১ ককাটি ৮৮ োখ 

িাকা। যা আসের বের কথ্সক ১৯ হাোর ৭৬৯ ককাটি ৪৪ োখ িাকা বা ১৪ দশপমক ৮১ শতাাংশ 

কম। ২০১৮ োসে কেনসদসনর িপরমাণ পেে এক োখ ৩৩ হাোর ৫৯১ ককাটি ৩৩ োখ িাকা। 

২০১৯ োসে প্রপত কায থপদবসে ে  কেনসদন হসেসে ৪৮০ ককাটি ২৬ োখ িাকা। আসের বের 

প্রপত কায থপদবসে ে  কেনসদন হে ৫৫২ ককাটি পতন োখ িাকা। 
 

মূেয সূচি 

 

২০১৯ োসে ঢাকা স্টক এক্সসেসের প্রধান েূেক পিএেইএক্স’র িতন হসেসে ৯৩২ িসেন্ট বা 

১৭ দশপমক ৩২ শতাাংশ। বাোই করা েূেক পিএেই- ৩০ কসমসে ৩৬৭ িসেন্ট বা ১৯ দশপমক 

৫৪ শতাাংশ। পিএেই শরীোহ ্েূেক কসমসে ২৩২ িসেন্ট বা ১৮ দশপমক ৯০ শতাাংশ। 
 

িাোি মূেধে 

 

েূেসকর িাশািাপশ পিএেই’র বাোর মূেধনও কসমসে। পিএেই’র বাোর মূেধন আসের 
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বেসরর তুেনাে কসমসে ৪৭ হাোর ৭৪৪ ককাটি িাকা বা ১২ দশপমক ৩৩ শতাাংশ। 
 

সিলদসশ সিসেলয়াগ 

 

২০১৯ োসে পবসদপশ পবপনসোেকারীরা োত হাোর ৮৪৫ ককাটি ৪৫ োখ িাকার কেনসদন 

কসরসে। যা কমাি কেনসদসনর ৬ দশপমক ৮৯ শতাাংশ। বেরটিসত পবপনসোেকারীসদর কশোর 

ক্রসের িপরমাণ পেে পতন হাোর ৬৭৮ ককাটি ৬৪ োখ িাকা। এর পবিরীসত পবজক্র কসরসে োর 

হাোর ১৬৬ ককাটি ৮১ োখ িাকা। ২০১৮ োসে পবসদপশসদর কেনসদসনর িপরমাণ পেে নে 

হাোর ৫৮৫ ককাটি ৬১ োখ িাকা। এর মসধয ক্রে পেে োর হাোর ৪৯৬ ককাটি ২৪ োখ িাকা, 

পবজক্র পেে িািঁে হাোর ৮৯ ককাটি ৩৭ োখ িাকা। 
 

আইসপও 

 

২০১৯ োসে বাোর কথ্সক একটি বন্ডেহ আিটি প্রপতষ্ঠান প্রাথ্পমক েণপ্রস্তাব বা আইপিও’র 

মাধযসম ৬১৪ ককাটি ৬৭ োখ িাকার মূেধন োংগ্রহ কসর। এর মসধয দ টি ককাম্পাপন 

পপ্রপমোমবাবদ ২০১ ককাটি ১৭ োখ িাকার মূেধন উসতােন কসর। অিরপদসক, ২০১৮ োসে 

একটি পমউেুযোে ফান্ডেহ ১৪টি পেপকউপরটিে প্রাথ্পমক েণপ্রস্তাব বা আইপিও’র মাধযসম 

৬০১ ককাটি িাকার মূেধন োংগ্রহ কসর। এর মসধয দ টি ককাম্পাপন পপ্রপমোমবাবদ ২৩৩ ককাটি 

১২ োখ িাকার মূেধন উসতােন কসর। 
 

িাইি লশয়াি 

 

২০১৯ োসে দ টি ককাম্পাপন ২০ ককাটি ৭৭ োখ ৩৯ হাোর ১৯২টি রাইি কশোর ইে যর মাধযসম 

২৩১ ককাটি ৩০ োখ িাকার মূেধন োংগ্রহ কসর। আসের বের পতনটি ককাম্পাপন ৩৬ ককাটি 

৭০ োখ ৭৫ হাোর ৬৫টি রাইি কশোর ইে যর মাধযসম ৩৬৭ ককাটি োত োখ িাকার মূেধন 

োংগ্রহ কসর। 
 

এমএএে/এমএআর/এমআরএম 
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Barta24 

েতুে িেলি ইসতিাচি পুুঁজেিাোলিি প্রতযাশা 

 

 

নতুন বেসর ইপতবােক ি িঁজেবাোসরর প্রতযাশা, েপব: োংেহৃীত 

বেরে স  দরিতসন তোপনসত ি িঁজেবাোর, কযসকাসনা েমসের তুেনাে কম দাসম ভাসো 

কশোর ককনা যাসচ্ছ। এখন নতুন বেসরর শুরু কথ্সকই পবপনসোেকারীসদর প্রতযাশা, কদসশর 

ি িঁজেবাোর ঘ সর দা িঁ াসব। পবপনসোেকারীরা তাসদর হারাসনা ি িঁজে পফসর িাসবন। কব্রাকাসরে 

হাউেগুসো কোকোন কাটিসে উঠসব। কেই কােটির েনয বাোসরর েেমান আস্থা ও তারেয 

োংকি দরূ করসত হসব বসে মসন কসরন বাোর োংপিষ্টরা।  

ঢাকা স্টক এক্সসেে (পিএেই) ও েট্টগ্রাম স্টক এক্সসেেেহ (পেএেই) কশোর বযবোর েসে 

েপ ত প্রপতষ্ঠানগুসো ম নাফাে পফরসব। ি িঁজেবাোর পনেন্ত্রক োংস্থা বাাংোসদশ পেপকউপরটিে 

অযান্ড এক্সসেে কপমশন (পবএেইপে), অথ্ থ মন্ত্রণােেেহ েরকাসরও স্বজস্ত পফরসব। নতুন কসর 

কদপশ-পবসদপশ পবপনসোেকারীরা বাোসর পফরসব। বতথমাসন অপভপহত মূসেযর পনসে রসেসে প্রাে 

৯০ ককাম্পাপন ও পমউেুযোে ফাসন্ডর কশোসরর দাম। 

পবপনসোেকারী আব্দ র রাজ্জাক বাতথা২৪.কমসক বসেন, এখন আমাসদর প্রতযাশা একিাই, 

বাোর ভাসো কহাক। পবপনসোেকারী আমরা েবাই হারাসনা ি িঁজে কযন পফসর িাই। িপরবার-

িপরেন পনসে কবিঁসে থ্াপক। নতুন কসর কযন ককাসনা আসন্দােন-োংগ্রাম করসত না হে।  

পিএেইর িপরোেক শাপকে পরেভী বসেন, উত্থান-িতন ি িঁজেবাোসরর স্বাভাপবক পনেম। 

এতপদন িতন হসেসে, এখন েমে উত্থাসনর, আশা করপে, ি িঁজেবাোর ভাসো হসব। 

কব্রাকাসরে হাউেগুসোসত প্রাণ পফরসব। পবপনসোেকারীরা োভবান হসবন। কদসশর 

ি িঁজেবাোর আন্তেথাপতকমাসন উিীত হসব। েুিোি বসে থ্াকা বযজি পবপনসোেকারীসদর 

িাশািাপশ প্রাপতষ্ঠাপনক ও পবসদপশ পবপনসোেকারীরা েজক্রে হসবন। বাোসর ভাসো ভাসো 

ককাম্পাপনর আইপিও আেসব। বাোর প্রোপরত হসব। অথ্ থনীপতসত অবদান রাখসব।  
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ি িঁজেবাোর পবসিেক অধযািক আব  আহসমদ বসেন, েরকাপর ও বহুোপতক 

ককাম্পাপনগুসোসক ি িঁজেবাোসর আনার িাশািাপশ েটঠকভাসব বাোর িপরোেনা করসত 

হসব। পিএেই ও পেএেই এবাং পবএেইপেসক আরও েজক্রে হসত হসব। ককাসনা অপনেমকারী 

যাসত ো  না িাে, কেই বযবস্থা করসত হসব।  

এপদসন ২০১৯ োসের িানা ১১ মাে দরিতসনর মধয পদসে িার হসেসে। তাসত কদখা কেসে, 

পবপনসোেকারীরা ১ োখ ১৩ হাোর ৮২১ ককাটি ৮৮ োখ িাকার কশোর ককনা-কবো কসরসেন। 

যা আসের বেসরর কেসে ১৯ হাোর ৭৬৯ ককাটি ৪৪ ককাটি িাকা কম। আর শতাাংসশর পহসেসব 

১৪ দশপমক ৮১ শতাাংশ কম৷ েূেক ও কেনসদন কমাে ২০১৯ োসে পবপনসোেকারীসদর বাোর 

মূেধন ৪৭ হাোর ৭৪৪ ককাটি িাকা কসম ৩ োখ ৩৯ হাোর ককাটি িাকাে দা িঁপ সেসে।  

পিএেই কব্রাকাে থ অযাসোপেসেশসনর োসবক কপ্রপেসিন্ট কমাস্তাক আহসমদ োসদক বসেন, 

বাোসর এখন িাকা কনই। েরকাসরর উপেত, এখন েহে শসতথ ফান্ড পদসে োসি থাি কদওো। 

আমরা ১০ হাোর ককাটি িাকার ফান্ড কেসেপে। অথ্ থমন্ত্রী েম্মপত পদসেসেন। বাাংোসদশ বযাাংকও 

োে পদসেসে। পশেপেরই হেসতা িাব। এ িাকা কিসে আশা কপরে, বাোর ভাসো হসব।  
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The Financial Express 
01 January 2020 

 

 



News Clippings 

 46 

 



News Clippings 

 47 

The Financial Express 
01 January 2020 
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Daily Star 

01 January 2020 
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Daily Star 

01 January 2020 
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 Daily New Age 
01 January 2020 
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Daily New Age 
01 January 2020 
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Daily Sun 
01 January 2020 
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 Daily Independent 
01 January 2020 
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 Dhaka Tribune 
01 January 2020 

 

Looking back 2019: 2 lakh BO 
accounts closed, foreign investors at 
DSE keep pulling out fund 
 Niaz Mahmud 

  Published at 10:02 pm December 31st, 2019 

 
Mehedi Hasan/Dhaka Tribune 
 

According to the latest data of the Central Depository 

Bangladesh Ltd (CDBL) data, the number of active BO accounts 

was 27,66,217 on December 31 last year, which declined to 

25,65,302 on December 26 this year 

Above two lakh beneficiary owners’ (BO) accounts were closed in the outgoing 

year, as lack of confidence and capital erosion led the investors to say ‘good  

bye’ to stock business. 

In contrast, close to 57,000 new BO accounts were opened in 2018. 

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud
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To make the situation even worse, portfolio investors in the prime bourse, 

popularly known as foreign investors, withdrew a record Tk941 crore  in nine 

years during the March-November period of 2019 as they went for large scale 

sale of shares due to protracted confidence crisis in the stock market, analysts 

say. 

Lack of confidence, rising non-performing loans and liquidity shortage in the 

financial sector drove both the segments of the local and foreign investors from 

the securities market, putting a dent on the investment situation of the 

economy. 

Talking to Dhaka Tribune, market analysts and insiders have said stock market 

regulator BSEC stopped approving fresh initial public offerings (IPOs) 

proposals until making some changes to the public issue rules. The new public 

issue rules were approved in September that also impacted the closure of 

huge BO accounts. 

They have said the continued market fall for the last 6 months coupled with 

frustrating performance of macroeconomic indicators' caused many local and 

foreign investors to count financial loss any frustration to leave the market.  

2 lakh BO accounts closed in a year 

According to the latest data of the Central Depository Bangladesh Ltd (CDBL) 

data, the number of active BO accounts was 27,66,217 on December 31 last 

year, which declined to 25,65,302 on December 26 this year. A total of 

200,915 BO accounts have been closed in the outgoing year. 

Stock market insiders say the investors usually open new BO accounts to 

apply for IPOs. Only a small number of BO account holders are typically 

involved in secondary market. 

Minhaz Mannan Emon, a DSE director, has told Dhaka Tribune that good 

companies are not going public, and BSEC did not approve a single IPO since 

April 30.  

Besides, investors were not paying fees to renew their accounts as they could 

not make profit and faced huge losses, causing the closure of huge number of 

BO accounts. 
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According to the CDBL data, out of a total 25,65,302 BO accounts, 18,79,340 

belong to males and 6,85,962 to female investors. 

Currently, (as of December 26, 2019) 2,419,777 BO accounts are owned by 

Bangladeshi investors and 1,45,525 accounts by non-resident Bangladeshis. 

A managing director of a top brokerage house has told Dhaka Tribune that 

Bangladesh Securities and Exchange Commission has been asking stock 

brokers to scrap multiple beneficiary owner accounts opened using a single 

National Identity Card, one bank account and similar phone number.  

“The instruction of the securities regulator may have also contributed to 

contraction of BO accounts,” he added.  

Opening a BO account with the CDBL through a depository participant is a 

must for trading shares at the stock exchanges. 

Net foreign investment at DSE continues fall  

Foreign investors at the Dhaka bourse withdrew record Tk941 crore in the last 

nine months (March-November), according to the latest DSE data. 

In 2018, net foreign investment dipped to negative Tk593.47 crore, which was 

Tk1,704.94 crore positive in 2017. 

According to the premier bourse, the net overseas investment at DSE was 

Tk78.43 crore in 2011, Tk792.59 crore in 2012, Tk1,942.89 crore in 2013, 

Tk2,619.78 crore in 2014,Tk185.50 crore in 2015, and Tk1,340.98 crore in 

2016. 

Taking to Dhaka Tribune, stock market analyst and honorary professor at 

Dhaka University’s economics department Abu Ahmed has said most of the 

listed companies are suffering from lack of good governance.  

Companies’ sponsor directors often traded shares anonymously, violating 

securities laws, he mentions. 

“They tend to make false financial reports. In this case, foreign investors will 

not invest in capital market,” he says. 



News Clippings 

 59 

“Soaring non-performing loans coupled with falling foreign portfolio investment 

triggered further sell-offs,” he explains. 

On January 24, DSEX, broad index of DSE touched the highest peak of 5,950 

points but as of December 29 the stock market lost about 1,450 points.  

In the outgoing year, foreign investors sold off the shares, especially in large 

companies including Grameenphone, Olympic Industries, United Power 

Generation, British American Tobacco Bangladesh and Square 

Pharmaceuticals, says Bangladesh Securities and Exchange Commission 

(BSEC) Chairman M Khairul Hossain. 

 

 

 



News Clippings 

 60 

 

 

 

Section 3 :  

Foreign 

News 
 



News Clippings 

 61 

Daily New Age 
01 January 2020 
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Daily Sun 

01 January 2020 
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 Daily Observer 
01 January 2020 

 

 
  

 


