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শেয়ারবাজার চাঙ্গা ॥ প্রধানমন্ত্রীর 

ননর্দের্ের পর সূচর্ের সর্ব োচ্চ উত্থান  

প্রকাশিত : ২০ জানুযারী ২০২০  

 সাত বছরর একশিরনর বযবধারন সরব বাচ্চ সূচক বদৃ্ধি  

 রশববার ১৫ হাজার ককাটি িাকার বাজার মূলধন কবরেরছ 

অর্ বননশতক শরর ািবার ॥ আস্থা কেরারত প্রধানমন্ত্রী কিখ হাশসনার ছয শনরিবরির  রশিন কিরির 

প্রধান কিযারবাজার ঢাকা স্টক এক্সরচরে সূচরকর ইশতহারস সরব বাচ্চ উত্থান ঘরিরছ, যা গত ৭ 

বছররর মরধয একশিরনর বযবধারন সরব বাচ্চ বদৃ্ধি। শুধু সূচরকর করকর্ব গশেরযই র্ারমশন 

রশববাররর কিযারবাজার, ৯৭ িতাাংি ককাম্পাশনর ির বদৃ্ধির শিরন শবশনরযাগকারীরা একশিরন 

শেরর ক রযরছন ১৫ হাজার ককাটি িাকার বাজার মূলধন।  

বহৃস্পশতবার প্রধানমন্ত্রী কিখ হাশসনার সভা শতরে কিযারবাজারর শস্থশতিীলতা কেরারত 

শনরিবিনা কিযার  রশিন শর্এসইএক্স কবরেরছ ২৩২  রযন্ট। ৫ িতাাংি সূচরকর ির বদৃ্ধির 

শিরন এগাররাটি ককাম্পাশনর শবরেতািূনয অবস্থায কলনরিন হরযরছ।  

শর্এসই সূরে জানা কগরছ, শর্এসইরত শর্এসইএক্স সূচকটি ’১৩ সারলর ২৭ জানুযাশর ৪ হাজার 

৫৬  রযন্ট শনরয যাো শুরু কররশছল। রশববার একশিরন শবগত ৭ বছররর মরধয সূচকটির 

সরব বাচ্চ উত্থান হরযরছ। এর আরগ সূচকটির একশিরন শিতীয সরব বাচ্চ উত্থান হরযশছল ১৫৫ 

 রযন্ট, ’১৫ সারলর ১০ কম’কত। 

এক বছর ধরর কিযারবাজার মন্দাবস্থায শছল। এরত শবশনরযাগকারীরির মরধয আতরে কিযার 

শবদ্ধের চা  কবরে যায। উি্ভূত  শরশস্থশতরত কিযারবাজাররর উন্নযরন বহৃস্পশতবারর উচ্চ 

 য বারযর নীশতশনধ বারকরির সরে ববঠক কররন স্বযাং প্রধানমন্ত্রী, কিন করযকটি শনরিবিনা। যা 

কিযারবাজারর শবশনরযাগকারীরির মরধয আস্থা বতশর করর। এছাো রশববার বাাংলারিি মারচবন্ট 

বযাাংকাস ব এযারসাশসরযিন কনতৃবনৃ্দ বাাংলারিি বযাাংরকর গব বনর র্. েজরল কশবররর সরে 

ববঠক কররন। কসখারন সহজ সুরি ১০ হাজার ককাটি িাকা প্রিান শবষরয ইশতবাচক মরনাভাব 

বযক্ত কররন গবন বর। প্রস্তাবটি অর্ ব মন্ত্রণালরয  াঠারনার আশ্বাস কিন শতশন। 

শবশভন্ন  িরের র সরে স্কযার োম বাশসউটিকযালরসর  শরচালকরির কিযার েরযর কঘাষণা, 

গ্রামীণরোরনর শসইও  রি প্রর্ম বাাংলারিিী শহরসরব ইযাশসর আজমানরক শনরযাগ এবাং 

তারলয সেি শনরসরন সরকারী ৪ বযাাংরকর শবশনরযারগর শসিান্ত কিযারবাজারর ইশতবাচক 

ভূশমকা এরন কিয। এসব খবরর রশববার শর্এসইএক্স সূচকটির করকর্ব উত্থান হরযরছ বরল মরন 

কররছন সাংশিষ্টরা।  

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/474921/%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%9A%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE-%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%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%82%E0%A6%9A%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0
https://www.dailyjanakantha.com/details/article/474921/%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%9A%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE-%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%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%82%E0%A6%9A%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0
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তত্ত্বাবধাযক সরকাররর সারবক উ রিষ্টা ও শবএসইশসর সারবক কচযারমযান র্. এ শব শমর্জ্বা 

আদ্ধজজলু ইসলাম বরলন, কিযারবাজার শনরয কয ধররনর উরিযাগ কনযা হরযরছ, আিা করা 

যায  শরশস্থশতর শকছুিা উন্নশত হরব। রাষ্ট্রাযত্ত চার বযাাংক ছাোও অনয বযাাংকগুরলারক 

কিযারবাজারর শবশনরযারগর জনয বলা হরযরছ। এ উরিযারগর েরল শবশনরযাগকারীরির মরধয 

আস্থা শকছুিা শেরর আসরব বরল আিা করা যায। সরকার চায কিযারবাজার ভাল কহাক, এমন 

ধারণা শবশনরযাগকারীরির মরধয শেরর আসরব। 

বাাংলারিি মারচবন্ট বযাাংকাস ব এযারসাশসরযিরনর (শবএমশবএ) সারবক সভা শত কমাহাম্মি এ 

হাশেজ বলরছন, প্রধানমন্ত্রীর  িরের ই  ুুঁদ্ধজবাজারর িররর উধ বগশতর কারণ। শতশন বরলন, 

করযকশিন ধরর  ুুঁদ্ধজবাজার শনরয ইশতবাচক খবর আসরছ। বাাংলারিি বযাাংক  ুুঁদ্ধজবাজার 

শনরয ভাল কর্া বরলরছ। প্রধানমন্ত্রীর সরে  ুুঁদ্ধজবাজার শনরয আরলাচনার খবর এরসরছ। 

মানুরষর আস্থা কবরেরছ। মানুষ মরন কররছ, প্রধানমন্ত্রী কযরহতু শবষযটি কিখরছন, এবার হযত 

বাজার টঠক হরব। কযসব কর্া বলা হরযরছ তা সশতয সশতয করা কগরল বাজার আসরলই ভাল 

হরব। 

শর্এসই করাকাস ব এযারসাশসরযিরনর (শর্শবএ) সভা শত িাশকল শরজভী বরলন,  ুুঁদ্ধজবাজারর 

কিযাররর ির অরনক করম শগরযশছল। এই অবস্থায িুটি সুখবর এরসরছ। একটি হরে 

 ুুঁদ্ধজবাজার শনরয প্রধানমন্ত্রীর ববঠক, আররকটি হরে সরকারী বযাাংকগুরলাও কিযার শকনরব। 

েরল আস্থা শেরর এরসরছ। আর মানুরষর আতদ্ধেত হরয শবদ্ধের শসিান্ত বন্ধ হরযরছ। এজনযই 

সূচক কবরেরছ। 

বাজার সাংশিষ্টরা বলরছন, কিযারবাজার শনরয প্রধানমন্ত্রী উরিযাগ কনযায শবশনরযাগকারীরির 

মরধয আস্থা কবরেরছ। শবশনরযাগকারীরা শবশ্বাস কররন, সরকার কিযারবাজার ভাল কররত 

আন্তশরক। তারই প্রশতেলন কিখা যারে। এছাো বে ধররনর ধরসর কাররণ ভাল ভাল 

ককাম্পাশনর কিযার িাম অরনক করম কগরছ। এখন এসব প্রশতষ্ঠারনর কিযাররর িাম বােরবÑ 

এিাই স্বাভাশবক। 

তারা বলরছন, এখন কযরহতু কিযারবাজার  তন কাটিরয উঠরছ তাই শবশনরযাগকারীরির 

সতকবতার সরে শবশনরযাগ কররত হরব। হুজরুগ বা গুজরব শবশনরযাগ করা উশচত হরব না। 

শবশনরযাগকারীরির ককানভারবই  যাশনক কসল (হুজরুগ শবদ্ধে) করা যারব না। আবার গুজরব 

 রে অশতশরক্ত লারভর আিায িুব বল ককাম্পাশনর কিযারর শবশনরযাগ করাও টঠক হরব না। 

শবশনরযাগকারীরির ভাল ককাম্পাশন বাছাই করর কমৌলশভশত্তসম্পন্ন ককাম্পাশনরত শবশনরযাগ 

কররত হরব। 

রশববারর শর্এসইর প্রধান সূচক ২৩২  রযন্ট বদৃ্ধির  ািা াশি শর্এসইর অ র সূচকগুরলার 

মরধয িশরযাহ সূচক ৫৭, শর্এসই-৩০ সূচক ৮১ এবাং নতুন চাল ুহওযা শসশর্এসইটি সূচক ৪৭ 

 রযন্ট কবরে িা ুঁশেরযরছ যর্ােরম ৯৯৮, ১৪৮৭ ও ৮৯২  রযরন্ট। 

শর্এসইরত িাকার  শরমারণ কলনরিন হরযরছ ৪১১ ককাটি ৩৬ লাখ িাকার কিযার ও ইউশনি, যা 

আরগর শিন কর্রক ১৪৩ ককাটি ৮৭ লাখ িাকা কবশি। আরগর শিন কলনরিন হরযশছল ২৬৭ 

ককাটি ৪৯ লাখ িাকার। 
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শর্এসইরত ৩৫৬ প্রশতষ্ঠারনর কিযার ও ইউশনি কলনরিন হরযরছ। এসব প্রশতষ্ঠারনর মরধয শতন 

ি’ কছচশিিটির বা ৯৭ িতাাংরির কিযার ও ইউশনি ির কবরেরছ। ির করমরছ ছযটির বা ২ 

িতাাংরির এবাং চারটি বা ১ িতাাংি প্রশতষ্ঠারনর কিযার ও ইউশনি ির অ শরবশত বত ররযরছ। 

রশববারর িরবদৃ্ধির িা রি ির হারারনা ককাম্পাশনর সাংখযা খুুঁরজ  াওযা কটঠন হরয যায। 

শিনটিরত ির হারারনার তাশলকায শুধু িিটি ককাম্পাশন ররযরছ। এর বাইরর আর ককান 

ককাম্পাশন খুুঁরজ  াওযা যাযশন। সূচরকর ইশতহারসর শিরন ির কমা এই ককাম্পাশনগুরলা হরে-

এসএস স্টীল, ইশবএল এনআরশব শমউচুযাল োন্ড, স্টযান্ডার্ব শসরাশমক, জিুস স্পস্পনাস ব, এলআর 

কলাবাল শমউচুযাল োন্ড, প্ররগশসভ লাইে, এশবশব১ম শমউচুযাল োন্ড, অলরিক্স শবশর্ সাশভবস ও 

নাভানা শসএনদ্ধজ। 

শবরিষরণ কিখা কগরছ, কলনরিন হওযা প্রশতষ্ঠারনর মরধয এক িতাাংরির ও র িাম কবেরছ শতন 

ি’ একটির। িুই ি’ আশিটির িাম কবরেরছ ২ িতাাংরির ও রর। ৪ িতাাংরির ও রর িাম 

বাোর তাশলকায ররযরছ ১৮০। ৫ িতাাংরির ও রর িাম বাোর তাশলকায ররযরছ ১৩০টি। 

একি’টির ও রর প্রশতষ্ঠারনর কিযার ও ইউশনরির িাম কবরেরছ ৬ িতাাংরির ও রর। 

এমন িাম বাশেরযও অরনক শবশনরযাগকারী শকছু প্রশতষ্ঠারনর কিযার শকনরত  াররছ না। যারির 

কারছ এসব প্রশতষ্ঠারনর কিযার আরছ তারা শবদ্ধে কররত চারেন না। অর্চ শকছুশিন আরগই 

এসব প্রশতষ্ঠারনর কিযার ৮-৯ িতাাংি িাম কশমরযও শবদ্ধে করা যাদ্ধেল না। এরত ভযাবহ ধস 

নারম কিযারবাজারর। েরল ৫-১৪ জানুযাশর  য বন্ত কিরির কিযারবাজারর বে ধররনর ির তন 

ঘরি। এ সমরয কলনরিন হওযা ৮ কায বশিবরসর মরধয ৭ কায বশিবরসই বে  তন হয। এরত ঢাকা 

স্টক এক্সরচরের প্রধান মূলয সূচক ৪২৩  রযন্ট করম যায। 

িাকার অরে শর্এসইরত সবরচরয কবশি কলনরিন হরযরছ স্কযার োম বার কিযার। এশিন 

ককাম্পাশনটির ১৯ ককাটি ১৫ লাখ িাকার কিযার কলনরিন হরযরছ। কলনরিরন শিতীয স্থারন 

উরঠ আসা শসোররর ১৭ ককাটি ১৭ লাখ িাকার এবাং ১৩ ককাটি ২২ লাখ িাকার কিযার 

কলনরিরনর মাধযরম তৃতীয স্থারন উরঠ আরস লাোজব কহালশসম। শর্এসইর সাশব বক কলনরিরন 

উরঠ আসা অনয ককাম্পাশনগুরলার মরধয ররযরছ খুলনা  াওযার, এসএস স্টীল, গ্রামীণরোন, 

এশর্এন কিশলকম, এনশসশস বযাাংক, শরাং িাইন ও বযাাংক এশিযা। 
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শেয়ারবাজার ননর্য় তদারনে েনমটির 

জরুরী ববঠে আজ  

প্রকাশিত : ২০ জানুযারী ২০২০  

অর্ বননশতক শরর ািবার ॥ কিযারবাজাররর উন্নযরন অর্ ব মন্ত্রণালরযরর গটঠত সমন্বয ও তিারশক 

কশমটির জরুরী সভার আজ কসামবার অনুটষ্ঠত হরব। গত করযকশিরনর িানা  তরনর কাররণ 

সরকাররর  ে কর্রকই এই শবরিষ ববঠরকর আরযাজন করা হয।  

কসামবাররর ববঠরক বাাংলারিি শসশকউশরটিজ এযান্ড এক্সরচে কশমিন (শবএসইশস), 

ইনরভস্টরমন্ট কর বাররিন অব বাাংলারিি (আইশসশব) এবাং বাাংলারিি মারচবন্ট বযাাংকাস ব 

এযারসাশসরযিরনর (শবএমশবএ) প্রশতশনশধরা অাংিগ্রহণ কররবন। আশর্ বক প্রশতষ্ঠান শবভারগর 

উ সশচব র্. নাশহি কহারসন স্বােশরত এক শচটঠরত এ তর্য জানা কগরছ। িু ুর ২িায আইশসশবর 

 শরচালনা  ষ বি করে জরুরী সভাটি অনুটষ্ঠত হরব। জানা কগরছ, কিযারবাজাররর উন্নযরন 

অর্ বমন্ত্রী সরে অাংিীজনরির মতশবশনময সভার প্রস্তাবসমূরহর যর্াযর্ বাস্তবাযরন আশর্ বক 

প্রশতষ্ঠান শবভাগ কর্রক একটি কশমটি গঠন করা হরযরছ। 

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/474848/%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%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%80
https://www.dailyjanakantha.com/details/article/474848/%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%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%80
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১০ হাজার শোটি িাোর ঋর্ের প্রস্তার্ব 

ইনতবাচে বাাংলার্দে ব্াাংে  

প্রকাশিত : ২০ জানুযারী ২০২০  

অর্ বননশতক শরর ািবার ॥ কিযারবাজাররর মধযস্থতাকারীরির কিযা ১০ হাজার ককাটি িাকার 

ঋরণর প্রস্তাবরক ইশতবাচকভারব কিখরছ বাাংলারিি বযাাংক। এছাো এই শবষরয দ্রতু 

অর্ বমন্ত্রণালযরক মতামত  াঠারনা হরব। অর্ বমন্ত্রণালরযর চূোন্ত অনুরমািরনর  রই এই 

শবষরয শসিান্ত কনযা হরব।  

রশববার বাাংলারিি মারচবন্ট বযাাংকাস ব এযারসাশসরযিরনর (শবএমশবএ) কনতৃবরৃন্দর সরে 

আরলাচনায এ তর্য জাশনরযরছন বাাংলারিি বযাাংরকর গবন বর র্. েজরল কশবর।  

ববঠরকর শবষরয বাাংলারিি বযাাংরকর শনব বাহী  শরচালক ও মুখ াে কমাোঃ শসরাজলু ইসলাম 

বরলন, বতবমান  ুুঁদ্ধজবাজার  শরশস্থশত শনরয শবএমশবএর সরে আরলাচনা হরযরছ। সভায 

 ুুঁদ্ধজবাজাররর শবস্তাশরত আরলাচনার  ািা াশি শবএমশবএর প্রস্তাশবত শবরিষ তহশবল শনরয 

আরলাচনা হয।  

গবন বর তারির আশ্বস্ত করররছন। এ শবষরয নীশতশনধ বারণী  য বারয আরলাচনা চলরছ এবাং 

 ুুঁদ্ধজবাজাররর শবষরয িীঘ বরমযািী শসিান্ত কনযা হরব। একইসরে অর্ ব মন্ত্রণালরযর সরে 

আরলাচনার  র িীঘ্রই শবস্তাশরত ইশতবাচক শসিান্ত জানারব ককন্দ্রীয বযাাংক। বাাংলারিি 

বযাাংরকর মুখ াে বরলন,  ুুঁদ্ধজবাজার শস্থশতিীলতায তারলয সেি শনরসন ও প্ররযাজনীয নীশত 

সহাযতা শিরত  িরে  কনযা হরে। যা শনরিবিনা আকারর জাশর কররব ককন্দ্রীয বযাাংক। যারত 

করর  ুুঁদ্ধজবাজার িীঘ বরমযািী শস্থশতিীলতায কাজ করর। 

শবএমশবএ সভা শত ছারযিুর রহমান বরলন, কিযারবাজাররর সাশব বকশিক শনরয রশববার 

বাাংলারিি বযাাংরকর গব বনরসহ অনযানযরির সরে শবএমশবএ’র কনতৃবরৃন্দর িীঘ ব আলা  হয। 

তারা কিযারবাজাররর উন্নযরন আন্তশরক। প্ররযাজরন সহরযাশগতার হাত বাশেরয কিযার কর্া 

বরলরছন। শতশন বরলন, কিযারবাজার মধযস্থতাকারীরির প্রস্তাবকৃত ১০ হাজার ককাটি িাকার 

ঋরণর শবষরয বাাংলারিিী বযাাংক ইশতবাচক বরল গবন বর আমারির জাশনরযরছন।  

এছাো ঋরণর শবষরয দ্রতু সমরয অর্ বমন্ত্রণালরয মতামত  াঠারনা হরব বরল জাশনরযরছন। 

সভায বাাংলারিি বযাাংরকর গবন বর েজরল কশবর, শবএমশবএ’র সাধারণ সম্পািক শরযাি 

মশতন, ভাইস কপ্রশসরর্ন্ট মশনরুর্জ্ামানসহ অনযানযরা উ শস্থত শছরলন। 

উরিখয, গত ৪ শর্রসম্বর বাজার মধযস্থতাকারী প্রশতষ্ঠারনর একটি প্রশতশনশধ িল অর্ ব 

মন্ত্রণালরযর কারছ কিযারবাজাররর সহরযাশগতায ১০ হাজার ককাটি িাকা কিযার জনয শলশখত 

প্রস্তাব কিয। কসখারন ৬ বছররর জনয ১০ হাজার ককাটি িাকা কচরয প্রস্তাব করা হরযরছ। যা 

কিযারবাজাররর সকল মধযস্থতাকারী প্রশতষ্ঠারনর মরধয শবতরণ করা হরব। এই িাকার শব রীরত 

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/474854/%E0%A7%A7%E0%A7%A6-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%8B%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87
https://www.dailyjanakantha.com/details/article/474854/%E0%A7%A7%E0%A7%A6-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%8B%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87
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২য বছর কর্রক ৩ িতাাংি হারর সুি কিযার প্রস্তাব করা হরযরছ। আর চতুর্ ব বছর কর্রক 

আসলসহ সুি প্রিারনর প্রস্তাব করা হরযরছ। এরেরে প্রর্ম বছর সুি চাজব না করার আহ্বান 

করা হরযরছ। 

১০ হাজার ককাটি িাকা শুধুমাে কিযারবাজাররর জনযই বযবহার করা হরব বরলও শলশখত 

প্রস্তারব উরিখ করা হয। যা একটি শবরিষ এযাকাউরন্টর মাধযরম  শরচালনা করা হরব।  

একইসরে ওই িাকার বযবহার শনরয শনযশমত মশনিশরাং করা হরব বরল জানারনা হয। এই 

প্রস্তারবর শবষরয অর্ ব মন্ত্রণালয মতামত কচরয বাাংলারিি বযাাংকরক গত মারস শচটঠ কিয। 
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Daily Kaler Kantho 
20 January 2020 
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Daily Kaler Kantho 
20 January 2020 

 

 
 
 



News Clippings 

 29 

Daily Ittefaq 
20 January 2020 
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Daily Share Biz 
20 January 2020 
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Daily Share Biz 
20 January 2020 
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Daily Share Biz 
20 January 2020 
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Daily Amader Shomoy 
20 January 2020 
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Daily Amader Shomoy 
20 January 2020 
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Daily Jai Jai Din 
20 January 2020 
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Daily Jai Jai Din 
20 January 2020 
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Daily Sangbad 
20 January 2020 
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Daily Sangbad 
20 January 2020 
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Daily Bhorer Kagoj 
20 January 2020 

 

 



News Clippings 

 47 

 



News Clippings 

 48 

 
 

 

   

 

 



News Clippings 

 49 

 Alokito Bangladesh 
20 January 2020 
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Desh Rupantor 
20 January 2020 
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Amader Orthoneeti 
20 January 2020 
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Dhaka stocks turn around, jump seven-year 

high 

Niaz Mahmud  

 Published at 04:26 pm January 19th, 2020  

Daily turnover has gone up by 53.79% while market cap rose to Tk15,186 crore 

The country’s prime bourse yesterday gained 5.6%, the highest ever since the broad index 

was introduced seven years ago, amid optimism over different government moves to revive 

the falling market. 

After months of gloomy state, DSEX, the key index of Dhaka Stock Exchange (DSE), gained 

232.23 points on the day to end at 4,382 points. The index was launched on January 27, 2013 

with 4,056 as base points.  

Meanwhile, the daily turnover stood at Tk411.36 crore, up by 53.79%, which was Tk267.49 

crore in the previous trading session. 

The second highest gain of the index in a single day was 155 points on May 10, 2015. 

Meanwhile, CASPI, the key index on the port city bourse Chittagong Stock Exchange (CSE), 

also jumped 677 points to close at 13,277 points. 

Yesterday, among the traded issues 346 gained, 6 declined and 4 remained unchanged during 

the session at Dhaka Stock Exchange while 231 gained, 15 declined and 11 remained 

unchanged at CSE. 

Prime Minister Sheikh Hasina Thursday ordered implementation of six short-term measures 

to revive the country’s ailing stock market, which boosted investors' battered confidence, 

market operators said. 

As a result, market participation from investors saw a significant rise, which carried the 

DSEX upwards. 

Prime minister met capital market policymakers to discuss ways to pull the stocks out of a 

slump, a day after a lawmaker called in parliament for her intervention.  

Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) Chairman M Khairul Hossain and 

government policymakers attended the meeting. 

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud
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Sheikh Hasina ordered the relevant authorities to implement a number of short-term measures 

without delay. Banks and non-bank financial institutions would be asked to increase their 

investment in the stock market. 

The meeting also directed to enhance investment capacity of state-run Investment 

Corporation of Bangladesh (ICB).  

Initiatives to enlist on the stock market good companies including multinational and 

government-owned companies were also emphasized at the meeting. 

It suggested that merchant bankers and institutional investors should give loan facilities on 

easy terms. Necessary measures should be taken to attract foreign investment and build their 

confidence in the country’s stock market. 

DSE director Shakil Rizvi told Dhaka Tribune that the meeting with prime minister and four 

state-run banks decided to increase their investment in the stock market.  

"As a result, investors felt confident after a long time. People were panicked and sold their 

shares. This has stopped. The index has risen,” he explained. 

On January 16, four state-run banks decided to increase their investment in the stock market.  

As part of a regular meeting, chairmen and managing directors of Sonali, Rupali, Agrani and 

Janata Banks met on the day in the board room of Sonali Bank.  

The meeting emphasized increasing investment in the capital market and also instructed the 

officials to take necessary steps in this regard.  

Among other factors that pushed the market, is Bangladesh Bank's positive attitude towards 

Tk10,000 crore fund.  

Institutional investors recently sought Tk10,000 crore from the government to support the 

retail investors who incurred losses in their stocks they had bought on margin loans. 

Rumour about the probable change in the post of Bangladesh Securities and Exchange 

Commission (BSEC) chairman also played a role in the day's trading.  

Yesterday, the market capitalization at Dhaka bourse rose by Tk15,186 crore in the single 

session, taking the total market cap to Tk3,34,556 crore, which was Tk3,19,370 crore on 

January 16. 

The engineering sector contributed 16.5% of the total turnover while pharmaceuticals 

contributed 13.4%, banking 13.3% and insurance sectors 9.6%, showed the daily market 

analysis of UCB Capital Management Limited.  

Square Pharmaceuticals led the turnover chart with Tk19.2 crore as its share price went up by 

8.69% and  sold at Tk192.8 each. 

It was followed by Singer Bangladesh with Tk17.2 crore, LafargeHolcim Bangladesh with 

Tk13.2 crore, Khulna Power Company with Tk12.1 crore and SS Steel with Tk10.4 crore. 
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Beximco Pharmaceuticals secured the highest gain of 10% during the session, followed by 

ICB with 10%, Stylecraft with 9.9%, Heidelberg Cement Bangladesh with 9.9%, Desh 

Garmants with 9.9%,  Grameenphone 8.7% and British American Tobacco Bangladesh 

Company  (BATBC) with 7.50%.  

Buoyed stock investors of DSE yesterday scrambled for the shares in Grameenphone, even at 

its halted price. 

The largest listed company in terms of paid-up capital, GP closed the day at Tk263.3 per 

share, up from Tk242.2 per share in the previous session.  

Buy orders were posted at GP’s site from almost all brokerage houses and merchant banks. 

DSE Shariah index DSES advanced 6.09% to end at 997.6 points, while blue-chip index 

DS30 went up by 5.73% to close at 1,487.3 points. 

DSEX declined 24.8% in the past 52 weeks. In the first 10 trading sessions in the new year, 

the market lost Tk26,154cr or 7.7% capitalization in continuation of the last year's Tk51,732 

crore or 12.33% market cap loss. The key index, DSEX, of Dhaka bourse lost 416 points in 

the sessions. 

 

 

 

 


