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স্থিস্থিশীল প ুঁজিবািার গঠনে প্রধােমন্ত্রীর 

স্থবনশষ উন্যাগ 

   January 18, 2020  

এফ জাহান, দেশ প্রতিক্ষণ, ঢাকা: 

প ুঁজজবাজারে তিতিশীলিাে লরক্ষ সেকাে নয়া পতেকল্পনা হারি তনরয়রে। বিতমান বাজাে 

পতেতিতিরি িােলয সংকট তবোজ কোয় সেকাে এ নিুন উরেযাগ তনরয়রে। তবরশষ করে 

আইতসতবরক নিুন করে ফান্ড দেওয়াে তিন্তা ভাবনা কেরে। িরব এ ফারন্ডে আকাে কি হরব 

িা এখনও স্পষ্ট নয়। কােন বিতমান বাজাে পতেতিতিরি তবতনরয়ারগে উত্তম সময়। তেন তেন 

নিুন নিুন তবতনরয়াগকােীে সংখযা বাড়রে। নিুন তবতনরয়াগকােীে সংখযা বাড়রলও 

অতিতিশীল বাজাে থাকায় দলনরেন দিমন একটা বাড়রে না। 

এোড়া প ুঁজজবাজােরক তিতিশীল োখরি প্রধানমন্ত্রী নানা পতেকল্পনা হারি তনরয়রে। টানা 

অতিতিশীল বাজাে দথরক উত্তেরণে পাশাপাতশ িলমান িােলয ও আিাে সংকট েেূ কেরি 

এই উরেযাগ দনওয়া হরয়রে। িাই তবতনরয়াগকােীরেে আিা তফতেরয় আনরি তিতিশীল 

প ুঁজজবাজাে গড়াে লরক্ষয দবশ তকেু নিুন কম তপতেকল্পনা হারি তনরয়রে সেকাে। 

একটট তিতিশীল প ুঁজজবাজাে গঠরন প্রধানমন্ত্রীে তবরশষ উরেযাগ গ্রহরণে ফরল ঘ রে ো ুঁড়ারি 

শুরু করেরে দেরশে বাজাে। ফরল সব তরশষ কার্ ততেবস ব ধ ও বহৃস্পতিবাে টানা ে তেন 

প ুঁজজবাজারে উত্থান হরয়রে। এরি দবরড়রে সূিক ও দবতশে ভাগ দকাম্পাতনে দশয়ারেে োম। 

বাজাে সংতিষ্টো বলরেন, আিা ও িােলয সংকরট িলাতনরি দঠরকরে দেরশে প ুঁজজবাজাে। 

বাজাে আেও খাোপ হরব এই শঙ্কায় দশয়াে তবজি করে প ুঁজজবাজাে োড়রেন দেতশ-তবরেতশ 

তবতনরয়াগকােীো। দরাকারেজ হাউজ দথরক তবতনরয়াগকােীো দনরম এরসরেন োস্তায়। এেপে 

জািীয় সংসরে প ুঁজজবাজারেে পতেতিতিরি আরলািনা হয়। এই পতেতিতিরি প্রধানমন্ত্রী 

প ুঁজজবাজারেে উন্নয়রন আইতসতবরক আেও সজিয় কো এবং তবরেতশ তবতনরয়াগকােীরেে 

প ুঁজজবাজারে আকৃষ্ট কোসহ ৬টট উরেযাগ তনরয়রেন। 

দশয়াে সংেক্ষণকােী দসন্ট্রাল তিরপাজজটতে বাংলারেশ তলতমরটরিে (তসতিতবএল) িথয মরি, 

দেরশ ২৫ লাখ ৭৮ হাজাে দবতনতফতশয়াতে ওনাস ত (তবও) তহসাব েরয়রে। তহরসরব দপৌরন ২৬ লাখ 

http://www.deshprotikhon.com/2020/01/18/124794/
http://www.deshprotikhon.com/2020/01/18/124794/
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তবতনরয়াগকােীে এখন প্রিযাশা প্রধানমন্ত্রীে উরেযারগে ফরল প ুঁজজবাজারে ঘ রে ো ুঁড়ারব। 

একটট তিতিশীল প ুঁজজবাজাে গঠরন প্রধানমন্ত্রীে দনয়া উরেযাগগুরলা হরে-প ুঁজজবাজারে বযাংক 

ও বযাংক বতহভূতি আতথ তক প্রতিষ্ঠারনে অংশগ্রহণ বজৃি কো, মারিতন্ট বযাংকাে ও প্রাতিষ্ঠাতনক 

তবতনরয়াগকােীরেে জনয কতিপয় সহজ শরিত ঋণ স তবধাে বযবিা কো, 

আইতসতবে তবতনরয়াগ সক্ষমিা বজৃিকেণ, তবরেতশরেে তবতনরয়ারগ আকৃষ্ট কো ও দেশীয় 

বাজারে আিা সৃটষ্ট কোে জনয প্ররয়াজনীয় বযবিা গ্রহণ, প্রাতিষ্ঠাতনক তবতনরয়াগ বজৃিে লরক্ষয 

উরেযাগ গ্রহণ কো এবং বাজারে মানসম্পন্ন আইতপও বজৃিে লরক্ষয বহুজাতিক ও সেকাতে 

মাতলকানাধীন লাভজনক দকাম্পাতনগুরলারক িাতলকাভুক্তকেরণে উরেযাগ গ্রহণ কো। এ 

তবষরয় সেকারেে উচ্চ পর্ তায় র্থার্থ বযবিা গ্রহণ কেরব। 

প্রধানমন্ত্রীে উরেযারগে পে অথ ত মন্ত্রণালরয়ে তনরেতশ অন সারে োষ্ট্রায়ত্ত িাে বযাংক দসানালী, 

জনিা, অগ্রণী ও রূপালী বযাংকগুরলা নিুন করে প ুঁজজবাজারে তবতনরয়ারগে তসিান্ত তনরয়রে। 

এমতি ও দিয়ােমযানো সংতিষ্ট কম তকিতারেে তনরেতশনাও তেরয়রেন। এোড়াও বাংলারেশ বযাংক 

ও িফতসতল বযাংকগুরলারক প ুঁজজবাজারে তবতনরয়ারগে জনয তনরেতশনা তেরয়রে। প্রতিষ্ঠানটট 

প ুঁজজবাজারেে জনয তবরশষ ফান্ড দেয়ােও আশ্বাস তেরয়রে। সব তমরল প ুঁজজবাজাে ঘ রে 

ো ুঁড়ারব বরল প্রিযাশা তবতনরয়াগকােীরেে। 

তবতনরয়াগকােী আব্দ ে োজ্জাক বরলন, সেকারেে প্রস্তাবগুরলা প ুঁজজবাজারেে জনয পরজটটভ। 

িরব কিটুক  বাস্তবায়ন হরব িা দেখাে তবষয়। তিতন বরলন, প্রধানমন্ত্রী স -েৃটষ্ট তেরল 

প ুঁজজবাজাে ঘ রে ো ুঁড়ারবই। একই কথা বরলন তিএসইে পতেিালক তমনহাজ মান্নান ইমন। 

তিতনও বরলন, প্রধানমন্ত্রী উরেযাগ তনরল প ুঁজজবাজাে ভারলা হরবই। িরব একটট তিতিশীল 

প ুঁজজবাজারেে জনয স শাসন সবরিরয় দবতশ জরুতে বরল তিতন মরন করেন। 
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শশয়ারবািার ঘ নর ্াুঁড়ানোর সম্ভাবো  

প্রকাতশি : ১৯ জান য়ােী ২০২০  

 উরেযাগ দনয়াে তেন বহৃস্পতিবােই তিএসইে সূিক দবরড়রে ৮২ পরয়ন্ট 

 ২৬ লারখে মরিা সাধােণ তবতনরয়াগকােী আবাে আশাে বীজ ব নরেন 

অপূব ত ক মাে ॥ দশয়ােবাজারে টানা পিরন বাজাে সংতিষ্টো র্খন দকান কূলই পারেন না 

িখনই পিরনে োশ দটরন ধেরি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী দশখ হাতসনা উরেযাগ তনরলন। আে িারিই 

পিন দথরক বড় উত্থারনে মধয তেরয় তফরে আসরে দশয়ােবাজারেে সূিক। দসইসরে আশাে 

বীজ আবাে ব নরি শুরু করেরেন ২৬ লারখে মরিা সাধােণ তবতনরয়াগকােী। 

তবতনরয়াগকােীরেে আশা এবাে িাো হাোরনা প ুঁজজ তফরে পারবন। এই উরেযারগে স ফল 

তমরলরে হারিনারিই। উরেযাগ দনয়াে তেন বহৃস্পতিবারেই প্রধান বাজাে ঢাকা স্টক 

একরিরেে সূিক এক লারফ দবরড়রে ৮২ পরয়ন্ট। িলতি সপ্তারহও সূিরকে উধ তগতি অবযাহি 

থাকাে সম্ভাবনা দেখরেন সংতিষ্টো।  

দশয়ােবাজাে িাো কেরি বহৃস্পতিবাে প্রধানমন্ত্রী দশখ হাতসনাে েয় তনরেতশনাে আরলারক 

ইরিামরধযই কাজ শুরু করে তেরয়রেন বাজাে সংতিষ্টো। িােলয সঙ্করট থাকা দশয়ােবাজােরক 

নগে টাকাে সাহার্য তেরি োষ্ট্রায়ত্ত িাে বযাংরকে উধ তিন কম তকিতারেে মরধয জরুেী ববঠকও 

অন টষ্ঠি হরয়রে। দসই ববঠরক আইনী সীমাে মধয দথরক দশয়াে দকনাে আরেশ দেয়া হরয়রে। 

শুধ  িাই নয় বহৃস্পতিবােই একটট বযাংরকে পক্ষ দথরক প্রায় ১০ দকাটট টাকাে দশয়াে দকনা 

হরয়রে। িলতি সপ্তারহই োষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুরলাে সরে সরে অনযানয প্রাতিষ্ঠাতনক 

তবতনরয়াগকােীও দশয়াে তকনরি শুরু কেরব বরল আশা সংতিষ্টরেে। 

স্বল্পরময়ােী দর্সব কম তসিূী অতবলরে বাস্তবায়রন প্রধানমন্ত্রীে কার্ তালয় দথরক তনরেতশনা দেয়া 

হরয়রে, িাে মরধয উরেখরর্াগয হরলা- দশয়ােবাজারে োষ্ট্রীয় মাতলকানাধীন বযাংক ও আতথ তক 

প্রতিষ্ঠানরক তবতনরয়াগ বাড়ারি হরব। মারিতন্ট বযাংকসহ প্রাতিষ্ঠাতনক তবতনরয়াগকােীরেে সহজ 

শরিত ঋণ তেরি হরব। আইতসতবে তবতনরয়াগ সক্ষমিা বাড়ারি হরব। এে বাইরে দশয়ােবাজারেে 

মাধযরম িয় িাতহো বাড়ারি তবরেশীরেে তবতনরয়ারগ আকৃষ্ট কেরি এবং দেশীয় 

তবতনরয়াগকােীরেে আিা দফোরি প্ররয়াজনীয় সব বযবিা দনয়ােও তনরেতশনা দেয়া হরয়রে। 

পাশাপাতশ প্রাতিষ্ঠাতনক তবতনরয়াগ বাড়ারনাে জনয প্ররয়াজনীয় উরেযাগ গ্রহণ কো োড়াও ভাল 

দশয়ারেে দজাগান বাড়ারি বহুজাতিক এবং োষ্ট্রীয় মাতলকানাধীন লাভজনক দকাম্পাতনগুরলা 

দশয়ােবাজারে িাতলকাভুক্ত কোে তনরেতশনা দেয়া হরয়রে।  

দশয়ােবাজাে সঙ্কট সমাধারন নীতিতনধ তােকরেে তনরয় জরুেী ববঠরক অথ ত মন্ত্রণালরয়ে উধ তিন 

কম তকিতাো োড়াও তবএসইতসে দিয়ােমযান ি. এম খায়রুল দহারসনসহ সংতিষ্ট নীতিতনধ তােকো 

উপতিি তেরলন। সূত্র জানায়, ববঠরক সঙ্কট সমাধারন দশয়ােবাজারেে েেপিন দঠকারি 

োষ্ট্রীয় মাতলকানাধীন িাে বযাংক দসানালী, অগ্রণী, জনিা ও রূপালীরক দশয়াে তকনরি 

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/474687/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%98%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A6%BE
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িাৎক্ষতণক তনরেতশনা দেয়া হয়। এে বাইরে প্রাতিষ্ঠাতনক তবতনরয়াগ বাড়ারনাে উরেযাগ দনয়াে 

তনরেতশনা দেন প্রধানমন্ত্রী।  

তবএসইতসে তনব তাহী পতেিালক ও ম খপাত্র সাইফ ে েহমান বরলন, প্রধানমন্ত্রীে কার্ তালরয় দবলা 

১২টায় অন টষ্ঠি ববঠরক প্রধানমন্ত্রী, তবএসইতসে দিয়ােমযান এবং সেকারেে নীতি-তনধ তােণী 

পর্ তারয়ে করয়কজন উপতিি তেরলন। এই ববঠরকই প ুঁজজবাজাে গতিশীল ও উন্নয়রনে লরক্ষয 

কতিপয় স্বল্প ও েীঘ তরময়ােী কম তসূিীে তবষরয় আরলািনা হয়। স্বল্পরময়ােী দবশতকেু তসিান্ত 

অতিরেই বাস্তবায়রনে জনয সংতিষ্ট কিৃতপক্ষরক তনরেতশনা দেয়া হরয়রে। 

তবএসইতসে সংবাে তবজ্ঞতপ্তরি আেও জানারনা হরয়রে, এসব তনরেতশনা সেকারেে সংতিষ্ট 

সংিাগুরলা বাস্তবায়ন কেরব। িাৎক্ষতণক এসব পেরক্ষরপে পাশাপাতশ দশয়ােবাজারেে 

েীঘ তরময়ােী সমসযাগুরলা তিতিি করে দসগুরলা সমাধারন পেরক্ষপ দনয়াে তবষরয়ও ববঠরক 

আরলািনা হরয়রে। 

আইন অন র্ায়ী দকান বাতণজজযক বযাংক িাে মূলধরনে তবপেীরি এককভারব (সরলা দবতসস) 

২৫ শিাংশ এবং সহরর্াগী দকাম্পাতনে (কনসতলরিরটি দবতসস) তবতনরয়াগসহ মূলধরনে 

সরব তাচ্চ ৫০ শিাংরশে সমপতেমাণ অথ ত দশয়ােবাজারে তবতনরয়াগ কেরি পারে। বিতমারন এ 

িাে বযাংরকে তবতনরয়াগ আইনী সীমাে মরধয আরে। বাজাে মূরলয বযাংকগুরলাে নিুন করে 

প্রায় এক হাজাে ২০০ দকাটট টাকা তবতনরয়াগ কোে স রর্াগ েরয়রে বরল জানা দগরে। 

োষ্ট্রায়ত্ত বযাংক োড়া অনয সব িফতসলী বযাংরকেও তবতনরয়াগ সীমাে তনরি দশয়াে দকনা 

েরয়রে। তকন্তু আিাে সঙ্করটে কােরণ বযাংকগুরলা দশয়াে তকরন নাই এি তেরন। তকন্তু আিাে 

সঙ্কট দকরট দগরল প্রতিষ্ঠানগুরলাও দশয়াে তকনরব বরল সংতিষ্টো জাতনরয়রেন। 

অনযতেরক প্রাতিষ্ঠাতনক তবতনরয়াগকােী তহরসরব বাংলারেশ মারিতন্ট বযাংকাস ত এযারসাতসরয়শরনে 

পক্ষ দথরক দশয়ােবাজারে তিতিশীলিা দফোরি ১০ হাজাে দকাটট টাকা সহজ স রে ঋণ 

আরবেন করেরে অথ ত মন্ত্রণালরয়ে কারে। সেকাে ঋণ দেয়াে দক্ষরত্র ইতিবািক মরনাভাব 

দেখারলও টঠক তকভারব ঋণ দেয়া হরব এবং আরেৌ কি টাকা দেয়া হরব দসই তবষরয় দকান 

তসিারন্ত আসরি পারেতন। সম্প্রতি অথ তমন্ত্রী আ হ ম ম স্তফা কামালও বরলতেরলন, 

দশয়ােবাজারেে জনয ঋণ দেয়ায় ঝ ুঁ তক দনই। কােণ এে আরগ দশয়ােবাজারেে জনয প্রোন 

কো ঋণ স েসহ প্রতিষ্ঠানগুরলা তনধ তাতেি সমরয়ে মরধযই পতেরশাধ করেরে। 

এতেরক সেকারেে পক্ষ দথরক ইনরভস্টরমন্ট করপ তারেশন অব বাংলারেরশে (আইতসতব) ওপে 

িাপ কমারি এই আেরল বাংলারেশ দিরভলপরমন্ট বযাংক তলতমরটিরক (তবতিতবএল) দঢরল 

সাজারনাে উরেযাগ দনয়া হরে। তবরশষাতয়ি এই প্রতিষ্ঠান আইতসতবে মরিা দশয়ােবাজােরক 

নীতিগি সহায়িা দেরব বরলও তসিান্ত দনয়া হয়। দশয়ােবাজােরক একক দকান প্রতিষ্ঠারনে 

ওপে তনভতেিা কমারনাে অংশ তহরসরব বাজাে সংতিষ্টরেে োতবে পতেরপ্রতক্ষরি এমনটট কো 

হরে। 

উে্ভূি পতেতিতিরি আগামীকাল দসামবাে োষ্ট্রায়ত্ত তবতনরয়াগ প্রতিষ্ঠান ইনরভস্টরমন্ট 

করপ তারেশন অব বাংলারেরশ (আইতসতব) এক ববঠক অন টষ্ঠি হরব। এরি বাংলারেশ 

তসতকউতেটটজ এযান্ড এক্সরিে কতমশন (তবএসইতস), ইনরভস্টরমন্ট করপ তারেশন অব বাংলারেশ 

(আইতসতব) এবং বাংলারেশ মারিতন্ট বযাংকাস ত এযারসাতসরয়শরনে (তবএমতবএ) প্রতিতনতধো অংশ 

দনরবন। কতমটটে আহ্বায়ক অতিতেক্ত সতিব মাকস ো নূরেে সভাপতিরে সভায় বাংলারেশ 
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বযাংরকে তনব তাহী পতেিালক দমাোঃ মাস ে তবশ্বাস, বাংলারেশ তসতকউতেটটজ এযান্ড এক্সরিে 

কতমশরনে (তবএসইতস) তনব তাহী পতেিালক দমাোঃ সাইফ ে েহমান, ইনরভস্টরমন্ট করপ তারেশন 

অব বাংলারেরশে বযবিাপনা পতেিালক এবং বাংলারেশ মারিতন্ট বযাংকাস ত এযারসাতসরয়শরনে 

সভাপতি ও সাধােণ সম্পােক উপতিি থাকরবন। 

অিীরি দেখা দগরে, দশয়ােবাজাে সংতিষ্ট তনয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানগুরলা সঙ্কটময় পতেতিতিরি এরক 

অপরেে ওপে দোষ িাপারি বযস্ত থাকি। তকন্তু গি করয়কতেরন দসটট কেরি দেখা র্ায়তন। 

দকন্দ্রীয় বযাংক, বাংলারেশ তসতকউতেটটজ এযান্ড একরিে কতমশন, বীমা উন্নয়ন ও তনয়ন্ত্রণ 

কিৃতপক্ষ (আইতিআেএ) এবং জািীয় োজস্ব দবারিতে মরিা শীষ ত িানীয় প্রতিষ্ঠানগুরলা 

প ুঁজজবাজাে ইস যরি একরর্ারগ কাজ কেরে। 

বাজাে সংতিষ্টো বলরেন, আিা ও িােলয সঙ্করট িলাতনরি দনরমরে দেরশে দশয়ােবাজাে। 

বাজাে আেও খাোপ হরব এই শঙ্কায় দশয়াে তবজি করে প ুঁজজবাজাে োড়রেন দেশী-তবরেশী 

তবতনরয়াগকােীো। দরাকারেজ হাউস দথরক তবতনরয়াগকােীো দনরম এরসরেন োস্তায়। এেপে 

জািীয় সংসরে প ুঁজজবাজারেে পতেতিতি তনরয় আরলািনা হয়। এই পতেতিতিরি প্রধানমন্ত্রী 

প ুঁজজবাজারেে উন্নয়রন আইতসতবরক আেও সজিয় কো এবং তবরেশী তবতনরয়াগকােীরেে 

প ুঁজজবাজারে আকৃষ্ট কোসহ েয়টট উরেযাগ তনরয়রেন। 

নাজম ল ইসলাম নারমে এক তবতনরয়াগকােী বরলন, েীঘ ত ১০ বেে ধরে একটট ে টট দপাটতফতলও 

পতেিালনা কেরেন তিতন। িাে একটট দপাটতফতলওরি তকেুতেন আরগও ৫ লাখ টাকাে দবতশ 

প ুঁজজ তেল। েেপিরনে কােরণ দসটট এখন ো ুঁতড়রয়রে মাত্র দেড় লাখ টাকায়। অনয একটট 

দপাটতফতলওরি দজি কযাটাগতেে দশয়াে দকনাে কােরণ দফাস ত দসল না আসাে কােরণ তকেুটা 

ইতিবািক তেল। ফরল দসখারন দেড় লাখ টাকাে তবতনরয়াগ িুলনামূলক করমরে। দসখানকাে 

দপাটতফতলওরি এক লাখ ২০ হাজাে টাকাে দশয়াে েরয়রে। তিতন বরলন, প্রধানমন্ত্রীে দঘাষণা 

দেয়া পেক্ষরপগুরলা বাস্তবায়ন হরল দসগুরলা ইতিবািক। িরব কিটুক  বাস্তবায়ন হরব িা 

দেখাে তবষয়। তিতন বরলন, প্রধানমন্ত্রী স -েৃটষ্ট তেরল প ুঁজজবাজাে ঘ রে ো ুঁড়ারবই। 

তিএসইে পতেিালক তমনহাজ মান্নান ইমন বরলন, প্রধানমন্ত্রী উরেযাগ তনরল প ুঁজজবাজাে ভাল 

হরবই। িরব একটট তিতিশীল প ুঁজজবাজারেে জনয স শাসন সবরিরয় দবতশ জরুেী বরল তিতন 

মরন করেন। 
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োোম খী উন্যানগর প্রভাব শ্স্থরনি পড়ল 

প ুঁজিবািানর  

প্রকাতশি : ১৯ জান য়ােী ২০২০  

 সাপ্তাতহক বাজাে পর্ তারলািনা 

অথ তননতিক তেরপাটতাে ॥ দশয়ােবাজারে আিা দফোরি গি সপ্তারহ নানা উরেযারগে মধয তেরয় 

দলনরেন হরয়রে। শুরুরি না হরলও তকেুটা দেতেরি এই উরেযারগে প্রভাব পরড়রে। িব ও গি 

সপ্তারহে পাুঁি কার্ ততেবরসে মরধয তিন কার্ ততেবস উত্থারন আে ে ই কার্ ততেবস পিরন দলনরেন 

হরয়রে।  

বাড়া-কমাে তহসাব দশরষ দেখা দগরে, গি সপ্তারহ বাড়াে দিরয় দবতশ করমরে সূিক। 

সপ্তাহটটরি সূিরকে সরে দবতশেভাগ প্রতিষ্ঠারনে দশয়াে ও ইউতনট েে এবং টাকাে পতেমারণ 

দলনরেনও করমরে। আিজঙ্কি হরয় দশয়াে তবজি কোে কােরণ পিনটা তেল অপ্রিযাতশি। 

িরব দসই পিন থাতমরয় গি বহৃস্পতিবাে োড়া আে বাতক ে ই তেরন সূিরকে আহামতে উত্থান 

তেল না। র্াে কােরণ সাতব তক তবিারে পিন থামরলও গরড় সূিক করমরে। 

গি বহৃস্পতিবারে দশয়ােবাজারে পিরনে োশ টানরি এতগরয় আরসন। প্রধানমন্ত্রীে কার্ তালরয় 

বাজাে সংতিষ্টরেে সরে ববঠরক দশখ হাতসনা োষ্ট্রায়ত্ত বযাংক ও তবতনরয়াগ প্রতিষ্ঠানগুরলারক 

দশয়াে দকনাে তনরেতশ দেন আইন সীমাে মধয দথরক। এেপে োষ্ট্রায়ত্ত িাে বযাংক, দসানালী, 

রূপালী, জনিা ও অগ্রনী বযাংরকে এমতিো ববঠরক দশয়াে দকনাে দঘাষণা দেন। দমৌতখক 

তনরেতশনা পাওয়াে পে অগ্রনী বযাংক তকেু দশয়াে ওইতেন তকরনরে। িলতি সপ্তারহ এটটে 

আেও ইতিবািক প্রভাব পড়রব বরল ধােণা কো হরে।  

জানা দগরে, গি সপ্তারহ ৫ কার্ ততেবরস ঢাকা স্টক এক্সরিরে (তিএসই) ১ হাজাে ৩২০ দকাটট 

৭৩ লাখ ৭ হাজাে ৯২১ টাকাে দলনরেন হরয়রে। র্া আরগে সপ্তাহ দথরক ২৫৬ দকাটট ৩৯ 

লাখ ৮৮ হাজাে ১৬৩ টাকা বা ১৬.২৬ শিাংশ কম। আরগে সপ্তারহ দলনরেন হরয়তেল ১ 

হাজাে ৫৭৭ দকাটট ১২ লাখ ৯৬ হাজাে ৮৪ টাকাে। 

তিএসইরি গি সপ্তারহ গড় দলনরেন হরয়রে ২৬৪ দকাটট ১৪ লাখ ৬১ হাজাে ৫৮৪ টাকাে। 

আরগে সপ্তারহ গড় দলনরেন হরয়তেল ৩১৫ দকাটট ৪২ লাখ ৫৯ হাজাে ২১৬ টাকাে। অথ তাৎ 

সপ্তারহে বযবধারন তিএসইরি গড় দলনরেন ৫১ দকাটট ২৭ লাখ ৯৭ হাজাে ৬৩২ টাকা বা 

১৬..২৬ শিাংশ করমরে। গি সপ্তারহ তিএসইে প্রধান সূিক তিএসইএক্স ৪৭ পরয়ন্ট বা ১.১৩ 

শিাংশ করম ো ুঁতড়রয়রে ৪ হাজাে ১৫০ পরয়রন্ট। অপে সূিকগুরলাে মরধয শতেয়াহ সূিক ৬ 

পরয়ন্ট বা ০.৫৯ শিাংশ এবং তসএসই-৩০ সিূক ০.২২ পরয়ন্ট বা ০.০২ শিাংশ করম 

ো ুঁতড়রয়রে ৯৪০ পরয়ন্ট ও ১ হাজাে ৪০৬ পরয়রন্ট। তিএসইরি িাল  হওয়া নিুন সূিক 

তসতিএসইটট ২ পরয়ন্ট দবরড় ৮৪৫ পরয়রন্ট ো ুঁতড়রয়রে। 

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/474642/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%96%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A6%B2-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87
https://www.dailyjanakantha.com/details/article/474642/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%96%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A6%B2-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87
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গি সপ্তারহ তিএসইরি দমাট ৩৫৮টট প্রতিষ্ঠান দশয়াে ও ইউতনট দলনরেরন অংশ তনরয়রে। 

প্রতিষ্ঠানগুরলাে মরধয েে দবরড়রে ৬০টট বা ১৭ শিাংরশে, করমরে ২৭৭টটে বা ৭৭ শিাংরশে 

এবং অপতেবতিতি েরয়রে ২১টটে বা ৬ শিাংরশে দশয়াে ও ইউতনট েে। 

অপে দশয়ােবাজাে িট্টগ্রাম স্টক এক্সরিরে (তসএসই) সপ্তাহজ রড় ৫৫ দকাটট ২৪ লাখ ৮৪ 

হাজাে ৫৭৬ টাকাে দশয়াে ও ইউতনট দলনরেন হরয়রে।  

আরগে সপ্তারহ দলনরেন হরয়তেল ৬৫ দকাটট ১২ লাখ ৩৮ হাজাে ১৩৫ টাকাে। এ তহসারব 

সপ্তারহে বযবধারন তসএসইরি টাকাে পতেমারণ দলনরেন ৯ দকাটট ৮৭ লাখ ৫৩ হাজাে ৫৫৯ 

টাকা বা ১৫ শিাশ করমরে। 

গি সপ্তারহ তসএসইে সাতব তক সূিক তসএএসতপআই ১৬৮ পরয়ন্ট বা ১.৩২ শিাংশ করম 

ো ুঁতড়রয়রে ১২ হাজাে ৬০০ পরয়রন্ট। এোড়া তসএসতসএক্স ১০০ পরয়ন্ট বা ১.৩০ শিাংশ এবং 

তসএসআই ১০ পরয়ন্ট বা ১.২৩ শিাংশ করম ো ুঁতড়রয়রে র্থািরম ৭ হাজাে ৬৩৪ পরয়ন্ট এবং 

৮০২ পরয়রন্ট ো ুঁতড়রয়রে। তসএসইে অপে ে ই সূিরকে মরধয তসএসই-৩০ সূিক ১০৭ পরয়ন্ট 

বা ১ শিাংশ এবং তসএসই-৫০ সূিক ১ পরয়ন্ট বা ০.০৯ শিাংশ দবরড় ো ুঁতড়রয়রে র্থািরম ১০ 

হাজাে ৮৬৬ পরয়ন্ট এবং ৯২৫ পরয়রন্ট। 

গি সপ্তারহ তসএসইরি দমাট ২৯৮টট প্রতিষ্ঠারনে দশয়াে ও ইউতনরটে হাি বেল হরয়রে। এে 

মরধয েে দবরড়রে ৪৭টটে বা ১৫ শিাংশ, েে করমরে ২৩১টটে বা ৭৮ শিাংশ এবং েে 

অপতেবতিতি েরয়রে ২০টটে বা ৭ শিাংশ। 
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Daily Janakantha 
17 January 2020 

 

শশয়ারবািানর উন্নয়নে প্রধােমন্ত্রীর 

কার্ যালনয় সভা অে ষ্ঠিি  

প্রকাতশি : ১৭ জান য়ােী ২০২০  

অথ তননতিক তেরপাটতাে ॥ দশয়ােবাজারেে উন্নয়রন বহৃস্পতিবাে প্রধানমন্ত্রীে কার্ তালরয় নীতি-

তনধ তােনী পর্ তারয়ে সভা অন টষ্ঠি হরয়রে। এরি দশয়ােবাজােরক গতিশীল ও উন্নয়রনে লরক্ষয 

স্বল্প ও েীঘ তরময়ােী কম তসূিী গ্রহণ কো হরয়রে। বাংলারেশ তসতকউতেটটজ এযান্ড এক্সরিে 

কতমশরনে (তবএসইতস) তনব তাহী পতেিালক ও ম খপাত্র সাইফ ে েহমান স্বাক্ষতেি এক সংবাে 

তবজ্ঞতপ্তরি এ িথয জানা দগরে।  

তবশ্বস্ত সূরত্র জানা দগরে, প্রধানমন্ত্রী দশখ হাতসনাে সভাপতিরে বহৃস্পতিবারেে সভা অন টষ্ঠি 

হয়। এরি দশয়ােবাজাে সংতিষ্ট সেকারেে উচ্চ মহরলে দনিৃবনৃ্দসহ তবএসইতসে প্রতিতনতধো 

উপতিি তেরলন। স্বল্পরময়ােী তকেু পেরক্ষপ অতিরেই বাস্তবায়রনে জনয সংতিষ্ট 

কিৃতপক্ষসমূহরক তনরেতশনা প্রোন কো হরয়রে বরল তবজ্ঞতপ্তরি জানারনা হরয়রে। ওইসব 

পেরক্ষরপে মরধয েরয়রে- দশয়ােবাজারে বযাংক ও বযাংক বতহভূতি আতথ তক প্রতিষ্ঠারনে 

অংশগ্রহণ বজৃি কো; মারিতন্ট বযাংকাে ও প্রাতিষ্ঠাতনক তবতনরয়াগকােীরেে জনয কতিপয় সহজ 

শরিত ঋণ স তবধাে বযবিা কো; আইতসতব’ে তবতনরয়াগ সক্ষমিা বজৃিকেণ; তবরেশী তবতনরয়াগ 

আকৃষ্ট কো ও দেশীয় বাজারে আিা সৃটষ্ট কোে জনয প্ররয়াজনীয় বযবিা গ্রহণ; প্রাতিষ্ঠাতনক 

তবতনরয়াগ বজৃিে লরক্ষয উরেযাগ গ্রহণ কো এবং বাজারে মানসম্পন্ন আইতপও বজৃিে লরক্ষয 

বহুজাতিক ও সেকােী মাতলকানাধীন লাভজনক দকাম্পাতন সমূহরক িাতলকাভুক্তকেরণে 

উরেযাগ গ্রহণ কো। এ তবষরয় সেকারেে উচ্চ পর্ তায় র্থার্থ বযবিা গ্রহণ কেরবন। এোড়াও 

পর্ তায়িরম েীঘ তরময়ােী সমসযাসমূহ তিতিি করে দস তবষরয় পেরক্ষপ দনয়া হরব মরম ত সভায় 

আরলািনা হয়। 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/474226/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A6%BF%E0%A6%A4
https://www.dailyjanakantha.com/details/article/474226/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A6%BF%E0%A6%A4
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Daily Kaler Kantha 
17 January 2020 
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Daily Kaler Kantha 
17 January 2020 
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Daily Ittefaq 
17 January 2020 
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Daily Ittefaq 
17 January 2020 
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Daily Share Biz 
19 January 2020 
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Daily Share Biz 
18 January 2020 
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Daily Share Biz 
18 January 2020 
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Daily Share Biz 
18 January 2020 
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Daily Share Biz 
17 January 2020 
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Daily Share Biz 
17 January 2020 
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Daily Share Biz 
17 January 2020 
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Bangladesher Khabor 
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Desh Protikhon 
18 January 2020 

 

প ুঁজিবািার স্থিস্থিশীল ও আিা শেরানি 

স্থিএসই’র সংস্কার িরুস্থর 

   January 18, 2020  

দমাবােক দহারসন, দেশ প্রতিক্ষণ, ঢাকা: সেকারেে দবশ তকেু পেরক্ষরপে পে পিরনে ধাক্কা 

কাটটরয় ঘ রে ো ুঁড়ারনাে দিষ্টা কেরে দেরশে দশয়ােবাজাে। পেপে টানা ে ই তেন বাজারে 

ইতিবািক ধাো লক্ষ কো দগরে। গি ব ধবাে ও বহৃস্পতিবাে এই ে ই তেন ে ই বাজারে 

মূলযসূিক দবরড়রে। 

প ুঁজজবাজাে তনরয় প্রধানমন্ত্রী দশখ হাতসনাে দনওয়া দবশ তকেু উরেযারগে পে বাজাে ঘ রে 

ো ুঁড়ারি শুরু করেরে। সপ্তারহে দশষ তেন বহৃস্পতিবাে ঢাকা স্টক এক্সরিরেে (তিএসই) প্রধান 

সূিক তিএসইএক্স প্রায় ৮২ পরয়ন্ট বা ২ শিাংশ দবরড়রে। িরব ে ই তেরনে বড় পিরনে দেশ 

কাটটরয় উঠরি আেও তকেুতেন সময় লাগরব। তবরিষকো বলরেন, তবতনরয়াগকােীরেে আিা 

দফোরি ঢাকা স্টক এক্সরিরেে সংস্কাে জরুতে। 

এ প্রসরে ঢাকা স্টক এক্সরিরেে সেসয দরাকারেজ হাউরসে মাতলকরেে সংগঠন তিএসই 

দরাকারেজ অযারসাতসরয়শন অব বাংলারেরশে (তিতবএ) সারবক সভাপতি আহরমে েতশে লালী 

বলরেন, ‘সেকারেে সম্প্রতি দনওয়া উরেযাগগুরলা বাজারেে পিন দঠকারি তকেুটা ভূতমকা 

োখরলও বাজাে সতিযকাে স্বাভাতবক কেরি ও তবতনরয়াগকােীরেে আিা দফোরি ঢাকা স্টক 

এক্সরিরেে সংস্কাে জরুতে। সংস্কারেে মাধযরম দশয়াবাজারেে মূল সমসযাগুরলা েেূ কেরি 

হরব। না হরল তকেুতেন পে আবােও পিরনে ধাোয় তফেরব বাজাে।’ 

http://www.deshprotikhon.com/2020/01/18/124774/
http://www.deshprotikhon.com/2020/01/18/124774/
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আহরমে েতশে লালী বরলন, ‘প্রধানমন্ত্রীে দনওয়া স্বল্পরময়াতে ও েীঘ তরময়াতে উরেযারগে ফরল 

বাজাে তকেু সমরয়ে জনয ইতিবািক ধাোয় তফেরব। তকন্তু ঢাকা স্টক এক্সরিরেে সংস্কাে না 

হরল এই উরেযাগগুরলা তবফরল দর্রি পারে।’ তিতন বরলন, ‘বাজাে টঠক কোে জনয সেকারেে 

আন্ততেকিাে দকানও ঘাটতি দনই। এই বযাপারে বাংলারেশ তসতকউতেটটজ অযান্ড এক্সরিে 

কতমশন (তবএসইতস)ও আন্ততেক। তকন্তু আমারেে তনরজরেে ঘেই টঠক দনই।’ 

তিতবএ-এে সারবক এই সভাপতি বরলন, ‘ঢাকা স্টক এক্সরিরেে এমন দকানও তবভাগ এখন 

পর্ তন্ত বিতে হয়তন, দর্খারন বাজারেে পিরনে প্রকৃি কােণ উদ্ঘাটন কেরব। 

পিরনে প্রকৃি কােণ উদ্ঘাটন না করে র্ি উরেযাগই দনওয়া দহাক, েীঘ ত দময়ারে বাজারে এে 

স ফল পাওয়া র্ারব না। এ জনয প্রথমি, ঢাকা স্টক এক্সরিরেে সংস্কাে েেকাে। তিিীয়ি, 

একটট গরবষণা তবভাগ বিতে কেরি হরব। ওই তবভারগ েক্ষ গরবষক তনরয়াগ তেরল িাো 

গরবষণা করে বাজারেে প্রকৃি তিত্র ও প্ররয়াজনীয় স পাতেশ ঢাকা স্টক এক্সরিরেে পষ তেরক 

তনয়তমি জানারব। পষ তেও দসই মিারবক বযবিা তনরব। 

তিতন আেও বরলন, আমো এখন পর্ তন্ত জানরিই পােলাম না, দকন গি দেড় বেে ধরে বাজাে 

তনম্নম খী হরয় আরে। তবরশ্বে অনযানয দশয়ােবাজারেও খাোপ সময় আরস, আবাে িাো ঘ রেও 

ো ুঁড়ায়। 

িারেে গরবষকরেে সারজশন অন র্ায়ী বযবিা দনওয়াে কােরণ অল্পতেরনে মরধযই িারেে 

বাজাে টঠক হয়। তকন্তু আমারেে দকানও গরবষক দনই, দকানও গরবষণাও দনই। দর্ কােরণ 

দেড় বেে ধরে নানা উরেযারগে পেও বাজাে তনম্নম খী থাকরে।’ 

তবরিষরণ দেখা দগরে, গি সপ্তারহ তিএসই-এে প্রধান সূিক তিএসইএক্স আরগে সপ্তারহে 

িুলনায় ৪৭ েশতমক ৫৬ পরয়ন্ট বা ১ েশতমক ১৩ শিাংশ করমরে। আরগে সপ্তারহ এই 

সূিকটট করম ২৬১ েশতমক ৯০ পরয়ন্ট বা ৫ েশতমক ৮৭ শিাংশ হয়। অথ তাৎ ে ই সপ্তারহে 

টানা পিরন তিএসই-এে প্রধান মূলযসূিক করমরে ৩১০ পরয়ন্ট। 

বড় ধরসে কবরল পড়া দশয়ােবাজাে তনরয় তনয়ন্ত্রক সংিা তবএসইতসে দিয়ােমযান খায়রুল 

দহারসনসহ সংতিষ্টরেে দিরক তনরয় ববঠক করেরেন প্রধানমন্ত্রী দশখ হাতসনা। বহৃস্পতিবাে 

ে প রেে ওই ববঠক দথরক দশয়ােবাজারেে এই অবিাে উত্তেরণ বযাংক ও আতথ তক প্রতিষ্ঠারনে 

অংশগ্রহণ বজৃি, সহজ শরিত ঋরণে বযবিাসহ েয়টট তনরেতশনা তেরয়রেন তিতন। 

এতেরক তবএসইতস দথরক পাঠারনা এক সংবাে তবজ্ঞতপ্তরি বলা হরয়রে। দেরশে দশয়ােবাজারেে 

উন্নয়রন প্রধানমন্ত্রীে কার্ তালরয় অন টষ্ঠি নীতিতনধ তােণী সভায় স্বল্প ও েীঘ তরময়াতে তবতভন্ন কম তসূতি 

দনওয়া হরয়রে। স্বল্পরময়াতে তকেু পেরক্ষপ তশগতগেই বাস্তবায়রনে জনয সংতিষ্ট কিৃতপক্ষরক 

তনরেতশনা দেওয়া হরয়রে। 

সপ্তারহে দশষ ে ই তেন পেপে পিন না হরলও বড় ধেরনে পিরনে কবরল পরড় গি সপ্তারহ 

মূলযসূিক ও দলনরেন উভয়ই করমরে। একইসরে করমরে বাজাে মলূধনও। গি সপ্তারহ 

দলনরেন হওয়া পাুঁি কার্ ততেবরসে তিন কার্ ততেবসই ঊর্ধ্ তম খী তেল দশয়ােবাজাে। তকন্তু ে ই 

কার্ ততেবরস বড় েেপিরন সপ্তাহ দশরষ পিরনে খািারিই নাম তলতখরয়রে দশয়ােবাজাে। 

অথ তাৎ সপ্তাহজ রড় দলনরেরন অংশ দনওয়া দবতশেভাগ প্রতিষ্ঠারনে দশয়াে ও ইউতনরটে মূলয 

করমরে। তিএসইরি দলনরেরন অংশ দনওয়া ৬০টট প্রতিষ্ঠারনে দশয়াে ও ইউতনরটে মূলয 

দবরড়রে। আে মূলয করমরে ২৭৭টটে। িরব অপতেবতিতি তেল ২১টটে মূলয। 
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িথয বলরে, েেপিরনে সরে তিএসইরি গি সপ্তাহজ রড় দলনরেরনে গতিও করম দগরে। গি 

সপ্তারহে প্রতি কার্ ততেবরস তিএসইরি গরড় দলনরেন হয় ২৬৪ দকাটট ১৪ লাখ টাকা। আরগে 

সপ্তারহ প্রতিতেন গরড় দলনরেন হয় ৩১৫ দকাটট ৪২ লাখ টাকা। অথ তাৎ প্রতি কার্ ততেবরস গড় 

দলনরেন করমরে ৫১ দকাটট ২৮ লাখ টাকা। আে গি সপ্তারহ তিএসইরি দমাট দলনরেন হয় ১ 

হাজাে ৩২০ দকাটট ৭৩ লাখ টাকা। আরগে সপ্তারহ দলনরেন হরয়তেল ১ হাজাে ৫৭৭ দকাটট 

১২ লাখ টাকা। এই তহসারব দমাট দলনরেন করমরে ২৫৬ দকাটট ৩৯ লাখ টাকা । 

এতেরক, অতধকাংশ প্রতিষ্ঠারনে েেপিরন সপ্তাহ দশরষ তিএসই’ে বাজাে মূলধন ো ুঁতড়রয়রে ৩ 

লাখ ১৯ হাজাে ৩৭০ দকাটট টাকা, আরগে সপ্তারহে দশষ কার্ ততেবরস র্া তেল ৩ লাখ ২৩ 

হাজাে ৬৫০ দকাটট টাকা। অথ তাৎ গি এক সপ্তারহ তিএসইে বাজাে মূলধন করমরে ৪ হাজাে 

২৮০ দকাটট টাকা। 
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The Financial Express 
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Daily Star 
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Daily Star 
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Daily Sun 
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Daily Sun 
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Daily New Age 
19 January 2020 
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Daily New Age 
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Daily New Age 
18 January 2020 

 

 

 



News Clippings 

 98 

Daily New Age 
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Daily New Age 
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Daily Observer 
17 January 2020 
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 Dhaka Tribune 
17 January 2020 

 

Surplus money withdrawal bill stokes stock 

investors' fear 

Niaz Mahmud  

 Published at 12:05 pm January 17th, 2020  

 
 

The bill was sent to the respective parliamentary standing committee and the committee was 

asked to submit its report within seven days 

Stock investors of state-owned companies are in fear about the fate of their investment as the 

government is planning to take the surplus money of 61 state agencies to the national 

exchequer for development projects. 

Stakeholders in stock market have expressed concern, saying that the withdrawal of money 

from the publicly traded companies will deal a big blow to investors’ interest and impact the 

overall market negatively. 

On Tuesday, Finance Minister AHM Mustafa Kamal placed a bill in parliament titled 

“Deposition of Surplus Money of Self-Governed Agencies including Autonomous, Semi-

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud
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Autonomous and Statutory Government Authorities and Public Non-Financial Corporations 

to the National Exchequer Bill 2020”. 

The aim of the bill is to bring the surplus money held by 61 state agencies to the national 

exchequer to use it for development projects. 

The bill was sent to the respective parliamentary standing committee and the committee was 

asked to submit its report within seven days. 

According to Dhaka Stock Exchange (DSE) data, there are 17 non-financial state-owned 

companies and corporations, of which 13 have surplus money to the tune of Tk13,558 crore. 

As per the bill, the government could withdraw 75% of the total amount and deposit to the 

national exchequer. The additional 25%, however, will be left to be used as operational 

funds. 

Surplus money of listed companies 

As per DSE data, Bangladesh Shipping Corporation (BSC) has a surplus fund of Tk251 

crore, where government holds 52.10% share and the rest is held by general, institutions and 

other investors. 

Padma Oil has a surplus fund of Tk1,147 crore, followed by Tk1,116 crore of Meghna 

Petroleum, Tk1,888 crore of Jamuna Oil, while Eastern Lubricants has Tk15 crore as surplus 

fund. 

Power Grid Company’s surplus fund is Tk787 crore, while Titas Gas has Tk5,791 crore, 

Dhaka Electric Supply Company Limited (DESCO) Tk1,197 crore and Atlas Bangladesh has 

Tk392 crore in surplus. 

Eastern Cables has Tk49 crore, National Tubes Tk520 crore, Renwick Jajneswar Tk4 crore 

and Bangladesh Submarine Cable Company has Tk401 crore in surplus.  

In total, they have Tk13,558 crore in surplus. 

Why investors anxious 

“I am very much apprehensive about my share of Titas Gas, a state-owned company, as I 

came to know that the government is going to take the surplus money,” Mohammad Khairul 

Alam told Dhaka Tribune. 

If the government took away the money, it would cast a negative impact on the share prices 

as surplus money was the money of shareholders also, said Khairul. 

"As there is no clarification about it, as a small investors, I am very much concerned about 

the share price and the return of my investment," said the investor urging the government not 

to take away money. 

"If the government must take money, it should take only its portion and ensure that 

shareholders' money is not taken," he demanded. 
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What stakeholders say   

"Withdrawing money from such organizations will have negative impact on the share price of 

such companies. AS a result, individual shareholder will lose their equity and the whole 

capital market will fall into the bearish mode," Mohammad Ali Chief, executive officer of 

Dhaka Bank Securities Limited, told Dhaka Tribune. 

Requesting anonymity, a stock broker said the government should not withdraw fund from a 

company by putting the interest of general shareholders at risk.  

"This will completely jeopardize the rights of the shareholder enshrined in the Companies 

Act 1994, Section 233," he said. 

Ahsan H Mansur, executive director of Policy Research Institute, told Dhaka Tribune: "This 

kind of move is totally illogical and a symptom of the crisis the government is going through. 

It will not be stock market-friendly." 
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