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শেয়ারবাজারকে শ াগাকে আর্থ িে 

প্রর্িকবদনও  

অর্ থনৈতিক তিপ োর্থোি ॥ আতর্ থক খোপিি তিশঙৃ্খলোি  োশো োতশ আতর্ থক প্রতিপিদপৈি স্বচ্ছিোি 

অভোি শশয়োিিোজোিপক শভোগোপচ্ছ িপল মন্তিয কপিপেৈ ঢোকো স্টক এক্সপেপেি (তিএসই) 

 তিেোলক তমৈহোজ মোন্নোৈ ইমৈ।  

আন্তজথোতিক সংস্থো শলোিোল তিপ োরর্থং ইতৈতশপয়রর্পভি (জজআিআই) সহপ োতগিোয় 

িহৃস্পতিিোি তিএসইি শেতৈং একোপিতম আপয়োজজি ‘আন্ডোিস্টযোজন্ডং কপ থোপির্ ইম যোকর্ থ্র 

তিসপলোজোি’ শীর্ থক অৈুষ্ঠোপৈ এ মন্তিয কপিৈ তিতৈ। ইমৈ িপলৈ, আজপক িোজোি শ  

 তিতস্থতিপি আপে, িোপি সহোয়ক শজিগুপলো খুিই প্রপয়োজৈ। আতর্ থক খোপিি তিশঙৃ্খলোি 

 োশো োতশ আতর্ থক প্রতিপিদপৈি স্বচ্ছিোি জোয়গোয় ভয়োিহ সোফোি (শভোগো) কিতে। ভোল 

মোপৈি আইত ও (প্রোর্তমক গণপ্রস্তোি) িপল তকেু শৈই। ভোল আতর্ থক প্রতিপিদৈই ভোল মোপৈি 

আইত ও তদপি  োপি।  

তিতৈ িপলৈ, আন্তজথোতিক তিপ োপর্থও (আতর্ থক প্রতিপিদৈ) সপে আমোপদি তিপ োপর্থি  োর্ থকয 

অপৈক শিতশ। শ্রীলঙ্কোয় শদপখতে িোপদি স্টযোন্ডোিথ অপৈক আ পেি (আধতুৈক) এিং িোপদি 

আইত ও প্রপসতসং স্টক এক্সপেপেি মপধয সীমোিদ্ধ। িোিো সক্ষমিো অজথৈ কপিপে িপল এর্ো 

কিপি  োপি। তকন্তু আমিো শসই সক্ষমিো অজথৈ কিপি  োতিতৈ। সোংিোতদকপদি উপেপশ তিতৈ 

িপলৈ, আইত ও আসোি  পি এগুপলো (আতর্ থক প্রতিপিদপৈি অসেতি) তৈপয় কর্ো িপল আি 

আইত ওপক িো াঁেোপৈো  োয় ৈো।  

িোই আইত ও আসোি আপগই সোংিোতদকপদি তিপের্ণ কপি প্রতিপিদৈ কিপি হপি। িোহপল 

িোংলোপদশ তসতকউতিরর্জ এযোন্ড এক্সপেে কতমশৈ (তিএসইতস) এিং স্টক এক্সপেে উ কৃি 

হপি। শসই সপে তিতৈপয়োগকোিীিো ওই আইত ও সম্পপকথ সপেিৈ হপি  োপিৈ। 

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/475829/%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%95%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8%E0%A6%93
https://www.dailyjanakantha.com/details/article/475829/%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%95%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8%E0%A6%93
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প ুঁজজবাজাকর আসকি চায় ৯ বীমা 

শোম্পার্ন ॥ সংবাদ সকেলকন জানাকলন 

আইর্িআরএ শচয়ারমযান  

 আজ শর্পক খুলৈোয় শুরু হপচ্ছ দুতদৈিযো ী িীমোপমলো 

অর্ থনৈতিক তিপ োর্থোি ॥  ুাঁজজিোজোপি আসপি ৯ িীমো শকোম্পোতৈ আপিদৈ কপিপে িপল 

জোতৈপয়পেৈ িীমো উন্নয়ৈ ও তৈয়ন্ত্রণ কিৃথ পক্ষি শেয়োিমযোৈ (আইতিআিএ) শতফকুি িহমোৈ 

 োপর্োয়োিী। গি িুধিোি িোজধোৈীি মতিজিল তদলকুশো আইতিআিএ কো থোলপয় িীমোপমলো তৈপয় 

আপয়োজজি সংিোদ সপেলপৈ এ কর্ো জোৈোৈ তিতৈ। সংিোদ সপেলপৈ উ তস্থি তেপলৈ 

আইতিআিএি সদসয গকুল েো াঁদ দোস, শিোিহোৈউজেৈ, শমোশোিফ শহোপসৈ,   ুলোি লোইফ 

ইন্স্ুযপিপন্স্ি িযিস্থো ৈো  তিেোলক ও তসও তি এম ইউসুফ আলী প্রমুখ। 

শতফকুি িহমোৈ িপলৈ, অর্ থমন্ত্রীি তৈপদথশৈো অৈু োয়ী আমিো  ুাঁজজিোজোপি আসপি 

অিোতলকোভুি িীমো শকোম্পোতৈগুপলোপক তৈপদথশৈো শদই। এি ি ৯রর্ িীমো শকোম্পোতৈ এ   থন্ত 

আপিদৈ কপিপে। আমিো শসগুপলো  োেোই-িোেোই কিতে। িপি আিও ১৮ শকোম্পোতৈ এখৈ 

  থন্ত আপিদৈ কপিতৈ। েলতি মোপসই আমিো িোপদি সপে বিঠপক িসি। শকৈ আপিদৈ 

কপিতৈ িো জোৈপি েোওয়ো হপি বিঠপক। িপি কোিো আপিদৈ কপিপে আি কোিো কপিতৈ িোপদি 

ৈোম জোৈোয়তৈ আইতিআিএ শেয়োিমযোৈ। িীমোি প্রতি মোৈুপর্ি আস্থো শফিোপি 

শকোম্পোতৈগুপলোপক িীমো দোতি তৈষ্পতিপি শিতশ শজোি শদয়ো হপচ্ছ জোতৈপয় আইতিআিএ 

শেয়োিমযোৈ জোৈোৈ, ২০১৮ সোপল জীিৈ িীমো ও সোধোিণ িীমো শকোম্পোতৈগুপলো শমোর্ েয় 

হোজোি ৬১১ শকোরর্ র্োকোি িীমো দোতি  তিপশোধ কপিপে। ওই সময় ৈিুৈ কপি এক শকোরর্ শলোক 

িীমোি আওিোয় এপসপে। ফপল িিথমোপৈ প্রোয় দুই শকোরর্ শলোক িীমোি আওিোয় িপয়পে। তিতৈ 

জোৈোৈ, ২০১৮ সোপল িীমো খোপি তপ্রতময়োম আয় শিপেপে ১১.২৫ শিোংশ। িপি শদপশি 

অর্ থৈীতিি আকোি তহপসপি প্রিজৃদ্ধি এ হোি  পর্ষ্ট ৈয় দোতি কপি তৈয়ন্ত্রক কিৃথ পক্ষি এই 

শেয়োিমযোৈ জোৈোৈ, আমিো শকোম্পোতৈগুপলোপক তৈপদথশৈো তদপয়তে িীমোি তপ্রতময়োম আয় 

িোেোপি ৈিুৈ  ণয আৈোি জৈয। আইতিআিএ শেয়োিমযোৈ জোৈোৈ, মুজজিির্ থ উ লপক্ষ 

িেিিযো ী েোহক শসিোয় িীমো  ক্ষ  োলৈ কিো হপি। এেোেো মুজজিির্ থ িীমোির্ থ তহপসপি 

শ োর্ণো কিো হপি িপল জোৈোৈ তিতৈ। সংিোদ সপেলপৈ জোৈোপৈো হয়, আজ শুক্রিোি শর্পক 

শুরু হপচ্ছ েিুর্ থ িীমোপমলো-২০১৯। শশর্ হপি আগোমীকোল শতৈিোি। সিোি জৈয উনু্মি এ 

িীমোপমলো আপয়োজৈ কপিপে িীমো উন্নয়ৈ ও তৈয়ন্ত্রণ কিৃথ ক্ষ (আইতিআিএ) এিং অর্ থ 

মন্ত্রণোলপয়ি আতর্ থক প্রতিষ্ঠোৈ তিভোগ। এতদৈ খুলৈো-৩ আসপৈি সংসদ সদসয এিং শ্রম ও 

কম থসংস্থোৈ প্রতিমন্ত্রী শিগম মন্নুজোৈ সুতফয়োৈ শমলোি উপবোধৈ কিপিৈ। এেোেো খুলৈো-২ 

আসপৈি সংসদ সদসয শশখ সোলোহউজেৈ জপুয়ল, খুলৈো তিভোগীয় কতমশৈোি ি. ম.ু আপৈোয়োি 

শহোপসৈ হোওলোদোি এিং িোংলোপদশ ইন্স্ুযপিন্স্ এযোপসোতসপয়শপৈি প্রতিতৈতধ ও িোংলোপদশ 

ইন্স্ুযপিন্স্ শফোিোপমি শপ্রতসপিন্ট তি এম ইউসুফ আলী তিপশর্ অতিতর্ র্োকপিৈ। 

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/475830/%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-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A7%AF-%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%AE%E0%A6%BE
https://www.dailyjanakantha.com/details/article/475830/%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-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A7%AF-%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%AE%E0%A6%BE
https://www.dailyjanakantha.com/details/article/475830/%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-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A7%AF-%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%AE%E0%A6%BE
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প ুঁজজবাজাকরর সঙ্কট োটাকি নীর্িগি 

স র্বধা শদকব সরোর  

 স্বল্প সুপদ ১০ হোজোি শকোরর্ র্োকোি ফোন্ড দোতি কপিতেল মোপেথন্ট িযোংক এিং শরোকোি 

হোউস 

অর্ থনৈতিক তিপ োর্থোি ॥  ুাঁজজিোজোপিি েলমোৈ সঙ্কর্ দিূ কিপি তিপশর্ শকোৈ ফোন্ড তদপচ্ছ ৈো 

সিকোি। আস্থো ও িোিলয সঙ্কপর্ ‘মিৃপ্রোয়’  ুাঁজজিোজোপিি শলৈপদৈপক েোেো কিপি 

সিকোিপিি কোপে স্বল্প সুপদ ১০ হোজোি শকোরর্ র্োকোি ফোপন্ডি দোতি কপিতেল মোপেথন্ট িযোংক 

এিং শরোকোি হোউপসি একরর্ অংশ। িোপদি এই েোওয়ো  ূিণ হপচ্ছ ৈো। 

িপি আস্থো ও িোিলয সঙ্কর্ কোর্োপি  তলতসগি শিশ সুপ োগ-সুতিধো তদপচ্ছ সিকোপিি সংতেষ্ট 

প্রতিষ্ঠোৈগুপলো। সিকোপিি  দপক্ষ গুপলো শ ৌজিক িপল মপৈ কপিৈ  ুাঁজজিোজোি সংতেষ্টিো। 

িোিো িলপেৈ, ২০১০ সোপলি ধপসি  ি সিকোপিি  ক্ষ শর্পক সহজ শপিথ ৯০০ শকোরর্ র্োকোি 

একরর্ ফোন্ড শদয়ো হপয়তেল। তকন্তু শসই ফোন্ড িোজোপিি জৈয কোপজ আপসতৈ। 

িত্ত্বোিধোয়ক সিকোপিি উ পদষ্টো এ তি তমর্জ্থো শমোোঃ আজজজলু ইসলোম িপলৈ,  ুাঁজজিোজোপিি 

জৈয প্রপয়োজৈ সুশোসৈ। ভোল শকোম্পোতৈি আইত ওি অৈুপমোদৈ আি কোিসোজজ িন্ধ কিো। 

এগুপলো হপলই তিতৈপয়োগকোিীপদি আস্থো িোেপি তিতৈপয়োগকোিীিো িোজোপি তফিপি। কখৈই 

ফোন্ড তদপয়  ুাঁজজিোজোিপক তস্থতিশীল কিো  োয় ৈো। 

ৈোম ৈো প্রকোপশি শপিথ িোংলোপদশ িযোংপকি এক তৈি থোহী কম থকিথো িপলৈ, মোপেথন্ট িযোংক ও 

শরোকোপিজ হোউপসি একরর্ গররু  আমোপদি কোপে সহজ শপিথ  ুাঁজজিোজোপিি তিতৈপয়োপগি 

জৈয ফোন্ড শেপয়পে। আমোিো িোপদি িপলতে তির্য়রর্ শদখি। শ ৌজিক হপল তিপিেৈো কিি। 

তিতৈ িপলৈ, প্রকৃি  পক্ষ  ুাঁজজিোজোপি ফোপন্ডি শকোৈ ‘ক্রোইতসতস শৈই’। তিতৈপয়োগকোিীিো 

 ুাঁজজিোজোপি তিতৈপয়োগ কপি আস্থো  োপচ্ছ ৈো। িোিো শ  দোম তদপয়ই শশয়োি তকৈপে, িোি পিি 

তদৈ শসই শশয়োপিি দোমই কমপে। ফপল আস্থো শফিোপি  ো কিণীয় িোি জৈয কোজ কিতে। 

এেোেো িোংলোপদশ িযোংপকি কোউপক শকোৈ ফোন্ড শদয়োি এখতিয়োিও শৈই িপল জোৈোৈ তিতৈ। 

িোংলোপদশ মোপেথন্ট িযোংকথোস থ এযোপসোতসপয়শপৈি (তিএমতিএ) সভোত ি েোপয়দুি িহমোৈ িপলৈ, 

গি এক িেি ধপি েলো দি িপৈ তিতৈপয়োগকোিী, শরোকোপিজ হোউস এিং মোপেথন্ট িযোংক, 

কোিও হোপি র্োকো শৈই। িোই ৈিুৈ কপি তিতৈপয়োগ কিপি  োিপে ৈো। ফপল ঢোকো স্টক 

এক্সপেপে (তিএসই) শলৈপদৈ ২শ’ শকোরর্ র্োকোয় শৈপম এপসপে। কোিও কোপে র্োকো শৈই। 

 ুাঁজজিোজোি তিপের্ক ও ঢোকো তিশ্বতিদযোলপয়ি এযোকোউতন্টং এযোন্ড ইৈফিপমশৈ তসপন্টপমি 

অধযো ক তমজোৈুি িহমোৈ িপলৈ, মোপেথন্ট িযোংক ও শরোকোপিজ হোউসগুপলোপি িোিলয সঙ্কর্ 

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/475818/%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%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%9F-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A6%A4-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.dailyjanakantha.com/details/article/475818/%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%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%9F-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A6%A4-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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িপয়পে। এক িেি ধপি িোজোি খোিো  র্োকোয় িোপদি  ুাঁজজ অপৈক কপমপে। তকন্তু িোই িপল 

তিপশর্ শকোৈ ফোন্ড শ পল িোজোি ভোল হপয়  োপি িো ৈো। 

িোি জৈয িযোংক ও আতর্ থক খোপিি অিযস্থো ৈো এিং িোিলয সঙ্কর্ দিূ কিপি হপি।  

 ুাঁজজিোজোপিি দুি থল শকোম্পোতৈি আইত ও এিং শেসপমপন্টি অনৈতিক িোতণজয িন্ধ কিপি 

হপি। শসপকন্ডোতি িোজোপিি কোিসোজজ িন্ধ কিপি হপি। িপিই  ুাঁজজ হোতিপয় েপল  োওয়ো 

তিতৈপয়োগকোিী িোজোপি তফিপি।  ুাঁজজিোজোিও েোেো হপি। 

এতদপক একরর্ তস্থতিশীল  ুাঁজজিোজোপি লপক্ষয মোপেথন্ট িযোংকগুপলোপক  ুাঁজজিোজোপি তিতৈপয়োগ 

শর্পক অৈোদোয়ী ক্ষতিি তি িীপি প্রতভশৈ সংিক্ষপণ আিও দুই িেি সময় িোতেপয় তদপয়পে 

িোংলোপদশ তসতকউতিরর্জ এযোন্ড এক্সপেে কতমশৈ (তিএসইতস)। এি ফপল মোপেথন্ট িযোংপকি 

তৈজস্ব ও েোহপকি শ োর্থপফোতলওপি  ুৈোঃমূলযোয়ৈজতৈি অৈোদোয়ী ক্ষতিি তি িীপি প্রতভশৈ 

সংিক্ষণ কিপি  োিপি ২০২২ সোপলি ৩১ তিপসম্বি   থন্ত সমপয়। ফপল মোপেথন্ট িযোংকগুপলোি 

তিতৈপয়োপগি সক্ষমিো আিও িোেোপৈো হপয়পে। 

অৈযতদপক িোষ্ট্রোয়ি েোি িযোংপক িোংলোপদশ িযোংক  ুাঁজজিোজোপি তিতৈপয়োগ কিোি জৈয তৈপদথশ 

তদপয়পে। িযোংকগুপলোও শশয়োি তকপৈ মোপকথর্ সোপ োর্থ তদপচ্ছ। এেোেোও তিএসইতস  ুাঁজজিোজোপি 

িযোংক ও িযোংকিতহভূথি আতর্ থক প্রতিষ্ঠোপৈি অংশেহণ িোেোপৈো, মোপেথন্ট িযোংকোি ও 

প্রোতিষ্ঠোতৈক তিতৈপয়োগকোিীপদি জৈয কতি য় সহজ শপিথ ঋণ সুতিধোি িযিস্থো কিো, 

আইতসতিি তিতৈপয়োগ সক্ষমিো িোেোপৈো, তিপদশী তিতৈপয়োগ আকৃষ্ট কিো ও শদশীয় িোজোপি 

আস্থো সৃরষ্টি জৈয প্রপয়োজৈীয় িযিস্থো শৈয়ো, প্রোতিষ্ঠোতৈক তিতৈপয়োগ িোেোপি উপদযোগ শৈয়ো এিং 

িোজোপি মোৈসম্পন্ন আইত ও িোেোপি িহুজোতিকও সিকোিী মোতলকোৈোধীৈ লোভজৈক 

শকোম্পোতৈগুপলোপক িোতলকোভুিকিপণি উপদযোগ তৈপয়পে। 
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Daily Amader Shomoy 
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The Financial Express 
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Daily Star 
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Daily New Age 
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Daily New Age 
25 January 2020 

 

 



News Clippings 

 63 

 



News Clippings 

 64 

Daily New Age 
24 January 2020 

 

 



News Clippings 

 65 

 



News Clippings 

 66 

Daily New Age 
24 January 2020 

 

 



News Clippings 

 67 

 
  

 



News Clippings 

 68 

 

 

 

 

Section 3 :  

Foreign 

News 
 

  



News Clippings 

 69 

 Daily New Age 
25 January 2020 

 

 
  

 


