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গুজবের কারবে পুঁজজোজার ঘবর দাুঁড়াবে
পারবে না: অর্মন্ত্রী
থ
সিসিয়র কররিপরেন্ট | বাাংলাসিউজর ারয়সন্টর ার.কম
আপরে : ২০২০-০১-০২ ৫:৫৭:৫৩ সপএম

আ হ ম মুস্ত া কামাল।

াইল

র া

ঢাকা: গুজরবর কাররে পুজুঁ জবাজার ঘুরর দাুঁড়ারে পাররে িা বরল দাসব করররেি অর্মন্ত্রী
থ
আ
হ ম মুস্ত া কামাল।
বৃহস্পসেবার (২ জািুয়াসর) রাজধািীর শেরর বাাংলািগরর ঢাকা স্টক এক্সরেরের পসরোলিা
পর্রদর
থ
িরে এক ববঠক শেরর্ িাাংবাসদকরদর কারে এ দাসব কররি অর্মন্ত্রী।
থ
আ হ ম মুস্ত া কামাল বরলি, গুজবসির্থর হরয় পরড়রে শেয়ার বাজার। গুজরবর কাররেই ো
ঘুরর দাুঁড়ারে পাররে িা
অর্মন্ত্রী
থ
জািাি, গুজব েসড়রয় যারা বাজারর প্রর্াব সবস্তার কররে োরদর সবরুরে বযবস্থা শিরব
িরকাররর সবসর্ন্ন িাংস্থা। এ বযাপারর শেয়ার বাজার সিয়ন্ত্রক িাংস্থা সবএিইসি-শক সিরদথেিা
শদওয়া হরয়রে বরলও জািাি সেসি।
‘েক্ত এক া আইি করর বযবস্থা শিওয়া হরব। েক্ত আইি িা কররল গুুঁ জবকারীরদর সবরুরে
যর্াযর্র্ারব বযবস্থা শিয়া যারব িা।’
ববঠরক পুজুঁ জবাজাররর পসরোলিা পর্রদর
থ
েু রল ধরা সবসর্ন্ন দাসব প্রিরে মন্ত্রী বরলি, এরক্সি ু
বযাাংসকাং াইিযান্স োরদর অিযেম দাসব সেল। শযর্ারব শকারিা ক্লারয়ন্ট বযাাংরক সগরয় াকা

58

News Clippings
বড় কররে পারর, ঠঠক শির্ারব পুজুঁ জবাজারর যারা বযবিা কররি, োরাও শযি শেমি িুরযাগ
পাি। বযাাংরক ক্লারয়ন্ট সররলেিসেরপর সর্সিরে অিযরা শযর্ারব শলাি পায়, িুরযাগ-িুসবধা
পায়, পুজুঁ জবাজারর যারা বযবিা কররি, োরদর জিযও শিই িুরযাগ-িুসবধা র্াকরব। সিসকউসরঠ
সদরে হরব। আমরা বরলসে, আমারদর জািা মরে, এই মুহরূ েথ শদরের কারও জিযই শরসিকেি
শিই শয, বযাাংরক শযরে পাররব িা। ’
‘পুজুঁ জবাজারর আরও র্ারলা সদক হরলা, এখারি যারা বযবিা কররি অেীরে োরা শলাি সিরয়
িরকাররর াকা শোধ সদরয়রেি। িুেরাাং আসম মরি কসর শয, োরদর এিব িুসবধা শদওয়া
র্ারলা। সকন্তু, আসম বরলসে, আমরা কাররজন্স সের্যালু কররবা িা। কাররজন্স সের্যালু করার
শকারিা প্ররয়াজি শিই। আমারদর শরসম যান্স খারেও বলা হজিল সের্যালু করার জিয।
শরসম যান্স খারে সেরিম্বর মারি প্রবৃজে হরয়রে ৪০ েোাংে। এক মারি একখারে এরো প্রবৃজে
ইসেহাি। এ া আর শকউ র্াঙরে পাররব িা। আমরা এই খারে ২ েোাংে প্ররোদিা সদরয়সে।
এর মাধযরমই আমরা এ িক্ষমো অজথি কররসে। িুেরাাং শকারিা খারেই কাররজন্স সের্যালু
করার িম্ভাবিা শিই। আররক া দাসব সেল- আমরা োরদর শয যাক্স কাঠ োর হার কমারিা।
আমরা বরলসে, যে ু কু িম্ভব আমরা সবরবেিা কররবা।’
ববঠরক সেএিই’র শেয়ারমযাি অধযাপক ে. আবুল হারেম, র্ারপ্রাপ্ত বযবস্থাপিা পসরোলক
(এমসে) আব্দুল মসেি পার ায়ারী, পসরোলক রসকবুর রহমাি, োসকল সরজর্ী, সমিাহাজ
মান্নাি, সবএিইসি শেয়ারমযাি ে. এম খায়রুল শহারিি এবাং কসমেিার অধযাপক শমা. শহলাল
উদ্দীি সিজাসম উপসস্থে সেরলি।
বাাংলারদে িময়: ১৭৫৫ ঘণ্টা, জািুয়াসর ০২, ২০২০
এমআইএি/এইেরজ
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পুঁজজোজার উন্নয়বন অর্মন্ত্রীর
থ
কাবে
যেসে সপাররশ কবরবে রিএসই
। ২ জািুয়াসর, ২০২০ ৪:০৩ অপরাহ্ণ
সবদযমাি মন্দাদো শর্রক পুজুঁ জবাজাররর উিররে অর্মন্ত্রী
থ
আ হ ম মুস্ত া কামারলর কারে ১১
দ া িুপাসরে েু রল কররে ঢাকা স্টক এক্সরেে (সেএিই)।
আজ বৃহস্পসেবার (২ জািুয়াসর) সবকারল আগারগাুঁওরয়র এিইসি র্বরি অর্মন্ত্রীর
থ
িরে
েলমাি এক ববঠরক এিব িুপাসরে েু রল ধররি সেএিইর শেয়ারমযাি প্রর ির ে. আবুল
হারেম। ববঠরক বাাংলারদে সিসকউসরঠ জ অযাে এক্সরেে কসমেরির (সবএিইসি) শেয়ারমযাি
ে. এম খায়রুল শহারিি, সবএিইসির কসমেিারবৃন্দ এবাং সেএিইর পসরোলিা পর্রদর
থ
িদিযরা উপসস্থে আরেি।

ববঠরক সেএিইর উপস্থাপি করা িুপাসরেগুরলা হরি০১. পুজুঁ জবাজার শর্রক দীঘরময়াসদ
থ
অর্ায়রির
থ
বযবস্থা
০২. বাজারর অরর্রথ িরবরাহ বৃজে
০৩. রাষ্ট্রয়াত্ত্ব শকাম্পাসির শেয়ার পুজুঁ জবাজারর সিরয় আিা
০৪. ঠ -বরের শলিরদি যর্ােীঘ্র োলুকরে
০৫. বহুজাসেক শকাম্পাসিরক পুজুঁ জবাজারর োসলকার্ুক্ত কররে উদ্বুে করা
০৬. গ্রামীের াি এবাং সবঠ আরসির দ্বরের দ্রুে সিষ্পসি
০৭. সেএিই এবাং পুজুঁ জবাজাররর শলিরদরির উপর কর হ্রাি
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০৮. অসে সররপার থ র স্বিো সিজিেকরে
০৯. পুজুঁ জবাজার উন্নয়রি আইসিসব ও অিযািয িাংস্থার িক্ষমো বৃজে,
১০. পাবসলক-প্রাইরর্ পা থ িারসেরপ
১১. উচ্চ ক্ষমো িম্পন্ন িমন্বয় কসমঠ গঠি করা।
এই সররপা থ শলখা পযন্ত
থ ববঠকঠ েলসেল। অর্মন্ত্রী
থ
সেএিইর উপস্থাপি করা িুপাসরেগুরলা
শুরিরেি। েরব েখি পযন্ত
থ শকারিা িুসিসদথষ্ট সিোন্ত হয়সি।
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সরকারর যকাম্পারনর যশয়ার োড়ার
উবদযাগ যনে: অর্মন্ত্রী
থ
। ২ জািুয়াসর, ২০২০ ৫:৪৫ অপরাহ্ণ
অর্মন্ত্রী
থ
আ হ ম মুস্ত া কামাল বরলরেি, সেসি লার্জিক িরকাসর শকাম্পাসিগুরলারক
পুজুঁ জবাজারর সিরয় আিার জিয উরদযাগ শিরবি। এিব শকাম্পাসি যারে বাজারর শেয়ার োরড়
শি সবর্রয় িরবাচ্চ
থ শেষ্টা কররবি।

আজ ২ জািুয়াসর, বৃহস্পসেবার ঢাকা স্টক এক্সরেরের (সেএিই) পসরোলিা পর্রদর
থ
িরে
অিুঠিে এক ববঠক শেরর্ িাাংবাসদকরদর প্ররের জবারব সেসি এ কর্া বরলি।
েরব শকাি িমরয়র মরধয এিব শকাম্পাসির শেয়ার োড়া িম্ভব হরব শি সবর্রয় িুসিসদথষ্টর্ারব
সকেু বরলিসি সেসি।
আহম মুস্ত া কামাল বরলি, পুজুঁ জবাজারর র্াল শেয়াররর িরবরারহর উপর গুরুত্ব শদওয়া
হরব। এ লরক্ষয লার্জিক িরকাসর শকাম্পাসি, যারদর শমৌলসর্সি েক্ত শিগুরলারক
বাজারর সিরয় আিার উরদযাগ শিওয়া হরব।
অর্মন্ত্রী
থ
বরলি, সেএিই’র দাসব সেল সকেু র্াল শেয়ার বাজারর আিার জিয। আসম আশ্বস্ত
কররসে, সদিক্ষে সদরয় বলরে পারব িা করব সিরয় আিব, শযিব িরকাসর শেয়াররর শমৌসলক
এলাকা র্াল, শিিব শেয়ার বাজারর সিরয় আিব।
মুস্ত া কামাল বরলি, োরদর এক া দাসব সেল আমরা োরদর যাক্স শকর সিই। ওই এের্ান্সে
ইিকাম যারক্সর ওই হার া আমরা কমারে পাসর সক িা। আমরা বরলসে, যে ু কু িম্ভব আমরা
সবরবেিা করব।
সেসি বরলি, োরদর আররক া দাসব সেল, এরক্সি ু বযাাংসকাং াইিযান্স। শযমির্ারব শকারিা
ক্লারয়ন্ট বযাাংরক সগরয় বড় কররে পারর াকা, ঠঠক শেমসির্ারব পুজুঁ জবাজারর যারা বযবিা
কররি, োরাও শিই িুরযাগ া শযি পায়। আমরা বরলসে, আমারদর জািা মরে এই মুহরূ েথ
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শদরের কারও জিযই শরসিকেি িাই শয, বযাাংরক শযরে পাররব িা। বযাাংক ক্লারয়ন্ট
সররলেিসেরপর সর্সিরে অিযরা শযর্ারব শলাি পায়, িুরযাগ-িুসবধা পায়, পুজুঁ জবাজারর যারা
বযবিা কররি, োরদর জিযও শিই িুরযাগ-িুসবধা র্াকরব। সিসকউসরঠ সদরে হরব,
পুজুঁ জবাজাররর আরও র্াল সদক হরলা, অেীরে োরা শলাি সিরয় িরকাররর শিই াকা শোধ
সদরয়রে। িুেরাাং আসম মরি কসর শয, োরদর জিয আরও িুরযাগ র্াল। শিজিয আমরা বরলসে,
োরদররক এলাউ করা হরব।
‘আসম োরদর কারে বললাম শয, আমরা কাররজন্স সের্যালু করব িা। কাররজন্স সের্যালু করার
শকারিা প্ররয়াজি শিই। আমারদর শরসম যান্স খােও বলা হরি সের্যালু করার জিয। শরসম যান্স
খারে আমারদর সেরিম্বর মারি শগ্রার্ হরলা ৪০ েোাংে। এক মারি এক খারে এে শগ্রার্
(প্রবৃজে), এ া ইসেহাি। এ া আর শকউ র্াঙরে পাররব িা। আমরা এই খােরক ২ েোাংে
ইিরিিঠ র্ সদরয়সে। এর মাধযরম আমরা এই িক্ষমো অজথি কররসে। িুেরাাং শকারিা খারেই
কাররজন্স সের্যালু করার িম্ভাবিা িাই।’
অর্মন্ত্রীর
থ
িরে আরলােিার িময় সেএিইর পক্ষ শর্রক প্রস্তাবিা েু রল ধরা হয়। শিগুরলা
হরলা, পুজুঁ জবাজার শর্রক দীঘরময়াসদ
থ
অর্ায়রির
থ
বযবস্থা, বাজারর অরর্রথ িরবরাহ বৃজে,
রাষ্ট্রয়াত্ত্ব শকাম্পাসির শেয়ার পুজুঁ জবাজারর আিয়ি, ঠ -বরের শলিরদি যর্া েীঘ্র োলুকরে,
বহুজাসেক শকাম্পাসিরক পুজুঁ জবাজারর োসলকার্ুক্ত কররে উদ্বুে করা, গ্রামীের াি এবাং
শ সলরযাগারযাগ সিয়ন্ত্রক িাংস্থার দ্বরের দ্রুে সিষ্পসি, সেএিই এবাং পুজুঁ জবাজাররর শলিরদরির
ওপর কর হ্রাি, অসে সররপার থ র স্বিো সিজিে করা, পুজুঁ জবাজার উন্নয়রি আইসিসব ও
অিযািয িাংস্থার িক্ষমো বৃজে, পাবসলক-প্রাইরর্ পা থ িারসেপ ও উচ্চ ক্ষমোিম্পন্ন িমন্বয়
কসমঠ গঠরির দাসব েু রল ধররি।
অর্িূথ েক/এআর/এমআরএম/শকএিআর
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শেয়ারবাজারসিউজ
পুঁজজোজার পরররিরে: বেঠক যশবে ো
েলবলন অর্মন্ত্রী
থ
প্রকাে িময়:02-01-2020, 7:33 pm |

শেয়ারবাজার সররপা থ : পুজুঁ জবাজার পসরসস্থসে সিরয় আজ বৃহস্পসেবার (২ জািুয়াসর) রাজধািীর
আগারগাুঁওরয় পসরকল্পিা মন্ত্রোলরয় বাাংলারদে সিসকউসরঠ জ অযাে এক্সরেে কসমেি
(সবএিইসি) ও ঢাকা স্টক এক্সরেরের (সেএিই) পসরোলিা পর্রদর
থ
িরে অিুঠিে ববঠরক
অর্মন্ত্রী
থ
আ হ ম শমাস্ত া কামাল বরলরেি, শেয়ারবাজার িম্পরকথ আজরক আমরা
আরলােিা কররসে। সকর্ারব শেয়ারবাজারক আমরা আররা গসেেীল কররে পাসর, ো সিরয়
আরলােিা হরয়রে। শিখারি সেএিই সকেু প্রস্তাব করররে। এরমরধয োরা জাসিরয়রে, িুোিি
(কমপ্লাইন্স) এক ু দুবল,
থ এ া প্রসেিা কররে হরব। আর গুজরবর মাধযরম াুঁয়দা হাসিরলর
রাস্তা বন্ধ করার দাসবঠ ও আমরা বাস্তবায়ি কররবা।
সেসি বরলি, আররক া সরউমার হরলা াকার সের্যালুরয়েি, আমরা াকার সের্যালুরয়েি
কররবা িা, াকার সের্যালুরয়েি করার শকারিা দরকার িাই। আমারদর শরসমর ন্স খাে
সের্যালুরয়েি করার কর্া বলা হরয়সেল। সেরিম্বর মারি শরসমর ন্স খারে আমারদর শগ্রার্ ৪০
েোাংে। এক া মারি এক া আইর রম ৪০ েোাংে শগ্রার্ বাাংলারদরের ইসেহাি। এই শরকেথ
আর শকউ শেক কররে পাররব িা। এ া প্রমাে স্বরূপ আিলাম এই কাররে এখারি আমরা
াকার সের্যালুরয়েি কসর িাই। শুধু এই খােরক ২ েোাংে ইিরিিঠ র্ সদরয়সে। যার কাররে
আমরা এই িক্ষমো অজথি কররে শপররসে। িুেরাাং শকারিা খারেই াকার সের্যালুরয়েি
করার িম্ভাবিা িাই।
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শমাস্ত া কামাল বরলি, এক া দাসব োরদর সেল শয, আমরা সকেু যাক্স শকর শিই। অযাের্ান্স
ইিকাম যাক্স শকর শিয়া হয়। শলিরদরির শক্ষরে শিই শর া আমরা কমারে পাসর সক িা।
আমরা োরদর বলসে শি া সবরবেিা কররবা। োরদর আররা দাসব সেল এক্সরিজ ু বযাাংসকাং
াইিযান্স। অিযািয বযবিার শক্ষরে শকারিা ক্লাইন্ট বযাাংরক সগরয় াকা বড় কররে পারর,
শেমসির্ারব শেয়ারবাজারর যারা বযবিা করর োরাও শিই িুরযাগ া শযি পায়।
সেসি বরলি, এই মূহুরেথ শদরের কাররা জিযই শরসিকেি িাই শয বযাাংরক শযরে পাররব িা,
আমরা বলসে বযাাংক আইরি অিযরা শযর্ারব শলাি পায়, িুরযাগ িুসবধা পায়, শেয়ারবাজারর
যারা বযবিা কররি, োরদর জিযও শিই িুরযাগ-িুসবধা র্াকরব। েরব সিসকউসরঠ সদরে হরব।
সেসি বরলি, শেয়ারবাজাররর জিয আররা র্ারলা সদক হরলা োরা অেীরে াকা শলাি সিরয়
িরকাররক শি া শোধ সদরয়রে। িুোরাাং আমরা মরি কসর োরদর জিয আররা িুরযাগ র্ারলা।
এজিয আমরা বলসে শি াও র্াকরব।
র্ারলা িরকাসর শেয়ার বাজারর আিার সবর্রয় অর্মন্ত্রী
থ
বরলি, আসম োরদর আশ্বস্ত কররসে,
আসম এর উপর কাজ করসে, এ া কররে িময় লারগ। সকন্তু সদিক্ষে সদরয় বলরে পাররবা িা
করব সিরয় আিরবা। সেসি বরলি, আসম অবেযই োরদর িারর্ একমে র্ারলা শেয়ার, িরকাসর
শেয়ার, শযগুরলার শমৌসলক শেয়ার এবাং
াোরমন্টাল িাং, শিই িাং
াোরমন্টাল
শেয়ারগুরলা বাজারর সিরয় আিার জিয শি কাজ াও আমরা কররবা।
অিুিারি অর্মন্ত্রোলরয়র
থ
আসর্ক
থ সবর্ারগর সিসিয়র িসেব আোদুল ইিলাম, সবএিইসির
কসমেিারগি ও সেএিইর পসরোলিা পর্দথ উপসস্থে সেরলি।
শেয়ারবাজারসিউজ/ম.িা
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শেয়ারবাজারসিউজ
অর্মন্ত্রীর
থ
কাবে রিএসই’র ১১ সপাররশ
প্রকাে িময়:02-01-2020, 4:55 pm |

শেয়ারবাজার সররপা থ : পুজুঁ জবাজাররর েলমাি িাংক শর্রক উরিাররের জিয অর্মন্ত্রী
থ
আহম
মুস্ত া কামারলর কারে ১১ দ া িুপাসরে উপস্থাপি করররে ঢাকা স্টক এক্সরেে
(সেএিই)। আজ বৃহস্পসেবার (২ জািুয়াসর) সবকারল আগারগাুঁওরয়র এিইসি র্বরি অর্মন্ত্রীর
থ
িরে অিু্ঠিে ববঠরক এিব িুপাসরে েু রল ধররি সেএিইর শেয়ারমযাি প্রর ির ে. আবুল
হারেম। ববঠরক বাাংলারদে সিসকউসরঠ জ অযাে এক্সরেে কসমেরির (সবএিইসি) শেয়ারমযাি
ে. এম খায়রুল শহারিি, সবএিইসির কসমেিারবৃন্দ এবাং সেএিইর পসরোলিা পর্রদর
থ
িদিযরা উপসস্থে সেরলি।
ববঠরক সেএিইর উপস্থাপি করা িুপাসরেগুরলা হরি০১. পুজুঁ জবাজার শর্রক দীঘরময়াসদ
থ
অর্ায়রির
থ
বযবস্থা
০২. বাজারর অরর্রথ িরবরাহ বৃজে
০৩. রাষ্ট্রয়াত্ত্ব শকাম্পাসির শেয়ার পুজুঁ জবাজারর সিরয় আিা
০৪. ঠ -বরের শলিরদি যর্ােীঘ্র োলুকরে
০৫. বহুজাসেক শকাম্পাসিরক পুজুঁ জবাজারর োসলকার্ুক্ত কররে উদ্বুে করা
০৬. গ্রামীের াি এবাং সবঠ আরসির দ্বরের দ্রুে সিষ্পসি
০৭. সেএিই এবাং পুজুঁ জবাজাররর শলিরদরির উপর কর হ্রাি
০৮. অসে সররপার থ র স্বিো সিজিেকরে
০৯. পুজুঁ জবাজার উন্নয়রি আইসিসব ও অিযািয িাংস্থার িক্ষমো বৃজে,
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১০. পাবসলক-প্রাইরর্ পা থ িারসেরপ
১১. উচ্চ ক্ষমো িম্পন্ন িমন্বয় কসমঠ গঠি করা।

শেয়ারবাজারসিউজ/ম.িা
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১০ হাজার যকাটি িাকা ঋেসহ অর্মন্ত্রীর
থ
কাবে রিএসইর ১২ প্রস্তাে

শফিউল আলম: ফির্বাচিী র্াতাসে ২০১৯ োসলর জািুয়াফরসত পুুঁফজর্াজাসরর েূচক ও ললিসেসি র্যাপক উল্লম্ফি
লেসেসে ফর্ফিসয়াগকারীরা। ফকন্তু পরর্তবী ১১ মাসেই ের পতি অর্যাহত ফেল পুুঁফজর্াজাসর।
পুুঁফজর্াজাসরর টািা ের েরকার লেসক শুরু কসর ফিয়ন্ত্রক েংস্থার মাো র্যাোর কারণ হসয় োুঁফিসয়সে। তাই র্াজার
উন্নয়সি িািা প্রেক্ষপ লিওয়া হসয়সে পুসরা র্েরজুসি। ফকন্তু তর্ুও োমাসিা যায়ফি েরপতি। এরই ধারার্াফহকতায়
িতুি র্েসরর ফিতীয় কাযবফের্সে আজ অেবমন্ত্রী আ হ ম লমাস্তিা কামাসলর োসে বর্ঠক কসরসে ঢাকা স্টক
এক্সসচসের পফরচালিা পর্বে।
ফিএেইর লচয়ারমযাি প্রসিের ি. আর্ুল হাসশসমর লিতৃসে েভায় স্টক এক্সসচসের পক্ষ লেসক পুুঁফজর্াজাসরর
উন্নয়সি ১২ প্রস্তার্ তুসল লেওয়া হয় অেবমন্ত্রীর হাসত। যা পুুঁফজর্াজাসরর েম্প্রোরি ও উন্নয়সি ভূফমকার রােসর্ র্সল
মসি কসর ফিএেই কতৃবপক্ষ।
অেবমন্ত্রীর ফিকট ফিএেইর লেওয়া প্রস্তার্গুসলা পাঠকসের জিয ফিসে হুর্হু তুসল ধরা হসলাপুফুঁ জর্াজার লেসক েীর্বসময়াফে অেবায়সির র্যর্স্থা:
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আপফি জাসিি, মািিীয় প্রধািমন্ত্রী ফশল্পায়সি েীর্বসময়াফে ফর্ফিসয়াসগ র্যাংক র্যর্স্থার উপর ফিভবর িা কসর
পুফুঁ জর্াজার লেসক অেব েংগ্রসহর উপর গুরুে আসরাপ কসরসেি। এ লক্ষয র্াস্তর্ায়সির জিয ঋণ প্রোি ও ঋণ
মওকুসির লক্ষসে র্যাংক আইসির যোযে পফরপালি, প্রসয়াগ ও িীফতর েফঠক র্াস্তর্ায়ি এর্ং ঋণসেলাফপসের
যোযে আইসির আওতায় আিার মাধযসম পুুঁফজর্াজার লেসক অেব েংগ্রসহ উস্যাক্তাসের উৎোহীতকরণ।
র্াজাসর অসেবর েরর্রাহ র্ৃফি:
পুুঁফজর্াজাসরর েীর্বফেি লিফতর্াচক ধারার কারসণ র্তবমাি অর্স্থায় ফর্ফিসয়াকারীসের ফর্ফিসয়াগ েক্ষমতা হ্রাে
লপসয়সে। তাই র্াজাসর অসেবর লযাগাি র্ৃফির র্যর্স্থা করা, যা র্াজাসরর গফতশীলতা র্ৃফি করসর্। এ প্রেসে র্াজার
মধযস্থযতাকারীসের পক্ষ লেসক র্াজাসর অসেবর েরর্রাসহর র্ৃফির প্রস্তার্ উপস্থাপি করা হসয়সে র্সল আমরা
অর্ফহত। আমরা মসি কফর এ ফর্র্য়ফটর র্াস্তর্ায়ি হসল র্াজাসর অসেবর লযাগাি র্ািসর্ এর্ং গফতশীলতা ইফতর্াচক
ধারায় যাসর্।
রাষ্ট্রয়াত্ত্ব লকাম্পাফির লশয়ার পুফুঁ জর্াজাসর আিয়ি:
র্াংলাসেসশর পুুঁফজর্াজাসরর একফট র্ি র্াধা হসে ভাল লমৌলফভফি েম্পন্ন লকাম্পাফি পুুঁফজর্াজাসর আেসত চায় িা।
র্ি এর্ং ভাল লমৌলফভফি েম্পন্ন লকাম্পাফিসক র্াজাসর আিার জিয ইফতপূসর্ব পেসক্ষপ লিয়া হসয়ফেল ফকন্তু তা
র্াস্তর্াফয়ত হয়ফি। এ লসক্ষয েরকার পুুঁফজর্াজাসর রাষ্ট্রয়াত্ত্ব লকাম্পাফির লশয়ার অিসলাি করার জিয প্রসয়াজিীয়
পেসক্ষপ লিওয়া অতযার্শযক। ফর্সশর্ভাসর্ উসল্লেয লয, োধারণ র্ীমা ও জীর্ি র্ীমার মসতা লাভজিক লকাম্পাফির
িূিযতম ২০ শতাংশ লশয়ার স্টক এক্সসচসের মাধযসম অিসলাসির র্যর্স্থা করা। এোিাও লেসশর প্রফতফিত এর্ং
ভাল লমৌলফভফিক র্ি র্ি লকাম্পফিগুসলাসক লশয়ারর্াজাসর তাফলকাভুফক্তসত উৎোফহত করার জিয প্রসয়াজিীয়
পেসক্ষপ লিয়া।
ফট-র্সের ললিসেি যো শীঘ্র চালুকরণ:
লেজাফর র্সের ললিসেি স্টক এক্সসচসের প্লাটিবসম চালু করার র্যাপাসর র্াংলাসেশ র্যাংসকর েহসযাফগতা
ফিফিতকরি জরুরী। এ লসক্ষয একফট ফেপক্ষীয় কফমফট কাজ করসে। কফমফটর প্রস্তার্িা দ্রুত র্াস্তর্ায়সির মাধযসম
ফট-র্েসক এক্সসচসের প্লাটিবসম ললিসেি করার জিয র্াংলাসেশ র্যাংক লক প্রসয়াজিীয় ফিসেবশিা প্রোি করা।
র্হুজাফতক লকাম্পাফিসক পুফুঁ জর্াজাসর তাফলকাভুক্ত করসত উিুি করা:
র্তবমাসি অসিক র্হুজাফতক লকাম্পাফি র্াংলাসেসশ তাসের র্যর্ো পফরচালিা করসে ফকন্তু তাসের েুর্ অল্প েংেযক
পুুঁফজর্াজাসর তাফলকাভুক্ত আসে। এ লসক্ষয েরকার ঐ েকল লকাম্পাফিসক ফর্সের অিযািয লেসশর িযায় পুুঁফজর্াজাসর
তাফলকাভুক্ত করসত েহসযাফগতা করসত পাসর।
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গ্রামীিসিাি এর্ং লটফলসযাগাসযাগ ফিয়ন্ত্রক েংস্থার িসের দ্রুত ফিস্পফি:
পুুঁফজর্াজাসর তাফলকাভুক্ত র্াংলাসেসশর র্ি লমার্াইল লিাি লকাম্পাফি গ্রামীিসিাি ও ফর্ফটআরফে’র িসের কারসি
র্াজাসর প্রভার্ পিসে। গ্রামীিসিাসির লশয়ার পুুঁফজর্াজার মূলধসির একফট র্ি অংশ ধারণ করসে। এ ফর্র্য়ফট
ফিস্পফিসত েীর্ব েুফেতায় লেফশ-ফর্সেফশ ফর্ফিসয়াগকারীসের মসধয পুুঁফজর্াজাসর েম্পসকব লিফতর্াচক ধারিা জসেসে।
ফর্র্য়ফটর দ্রুত ফিস্পফি পুুঁফজর্াজাসরর ভার্মূফতব ইফতর্াচকভাসর্ তুসল ধরসর্।
ফিএেই এর্ং পুফুঁ জর্াজাসরর ললিসেসির উপর কর হ্রাে:
র্তবমাি র্াজার পফরফস্থফতসত ফিএেই’র কসপবাসরট কর হার ৩৫% এর পফরর্সতব ১৫% ফিধবারণ করা। স্টক
এক্সসচসের লেকসহাল্ডারসের কাে লেসক লেসির উপর অেব আইি ২০০৫ এর ৫৩ (ফর্ফর্ফর্) অিুযায়ী ০.০১৫% এর
পফরর্সতব ০.০৫% হাসর উৎসে আয়কর আোয় করা হয় যা র্াংলাসেসশর পাশবর্তবী লেশেমূসহর (ভারত ০.০১৩% যার তুলিায় র্াংলাসেসশর কর হার ৩.৮৪ গুণ লর্শী, পাফকস্তাি ০.০২% - যার তুলিায় র্াংলাসেসশর কর হার ২.৫
গুণ লর্শী এর্ং হংকং ০.০০২৭% - যার তুলিায় র্াংলাসেসশর কর হার ১৮.৫১ গুণ লর্শী) তুলিায় অসিক গুণ
লর্শী। তাই পুুঁফজর্াজারসক ফর্ফিসয়াগর্ান্ধর্ ও আকর্বণীয় কসর তুলসত এর্ং ললিসেসির উপর কর হার লযৌফক্তক
পযবাসয় ফিধবারি কসর িযায় ফর্চাসরর স্বাসেব এই কর হার ০.০১৫% ফিধবারি করা উফচত র্সল আমরা েৃঢ়ভাসর্ ফর্োে
কফর।
অফিট ফরসপাসটবর স্বেতা ফিফিতকরণ:
তাফলকাভুক্ত লকাম্পাফির আফেবক প্রফতসর্েসির ফর্োেসযাগযতা ও স্বেতা ফিফিসতর লক্ষসে ফহোর্ফর্েসের গুরুেপূণব
ভূফমকা রসয়সে। স্বে প্রফতসর্েসির মাধযসম ফর্ফিসয়াগকারীসের েফঠক ফেকফিসেবশিার োফয়েও লপশাগত
ফহোর্ফর্েসের। িসল ফর্ফিসয়াগকারীসের স্বােব রক্ষায় ফিরীক্ষকসের আসরা লর্ফশ েফিয় হওয়ার ওপর লজার
প্রোিেহ F i n a n c i a l R e p o r t i n g Act (FRA) এর েফঠক প্রসয়াগ, ফিরীক্ষকসের
লকাি অর্ কোক্ট লমসি চলা, ফিরীক্ষকসের েসচতিতা র্ৃফি এর্ং তাসের েফঠক অফিট ফি প্রোসির মাধযসম ফিরীক্ষা
প্রফতসর্েসির স্বেতা ফিফিত করা প্রসয়াজি।
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পুফুঁ জর্াজার উন্নয়সি আইফেফর্ ও অিযািয েংন্থার েক্ষমতা র্ৃফি:
আইফেফর্ প্রফতিার মূল লক্ষয ফেল লেসকোফর লশয়ার র্াজাসরর ফস্থফতশীলতা ফিফিত করা। র্তবমাি র্াজার মূলধি
ফর্সর্চিায় পুুঁফজর্াজাসর যোেব োসপাটব ফিফিত করার জিয এই প্রফতিাসির েক্ষমতা র্ৃফি জরুরী। তাোিা আইফেফর্
এর পাশাপাফশ ফর্ফিফর্এল-লকও লেসকোফর লশয়ার মাসকবসটর প্রসয়াজসি োসপাটব প্রোসির স্বাসেব পযবাপ্ত তর্ফহল
েরর্রাহ ও তাহা যোযে ফর্ফিসয়াসগর র্যর্স্থা ফিফিত করা।

পার্ফলক-প্রাইসভট পাটবিারফশপ:
L a r g e p r i v a t e a n d p u b l i c p r o j e ct এর্ং ফর্সশর্াফয়ত োত লযমি:
ফর্দ্যযৎ উৎপােি লকন্দ্র স্থাপি, এল এি ফজ টারফমিাল স্থাপি এর্ং র্ৃহৎ অর্কাঠাসমা ফিমবাণ প্রকল্প লযোসি র্ি
ইিসভস্টসমন্ট রসয়সে এর্ং লাভ-ক্ষফতর ফভফিসত পফরচাফলত হয় - ঐ েকল লকাম্পাফিগুসলার লশয়ার স্টক
এক্সসচসের মাধযসম পুুঁফজর্াজাসর অিসলাি কসর োধারি জিগণসক ঐ েকল লকাম্পাফির মাফলকািায় েম্পৃক্ত
করা। োধারি ফর্ফিসয়াগকারীসের এই অংশগ্রহসির মধয ফেসয় পার্ফলক-প্রাইসভট পাটবিারফশপ ফিফিত হসর্।
উচ্চ ক্ষমতা েম্পন্ন েমন্বয় কফমফট গঠি:
েংফিষ্ট মন্ত্রািালয়, র্াংলাসেশ র্যাংক, ফর্এেইফে’র প্রফতফিফধ ও পুুঁফজর্াজাসরর ফর্ফভন্ন অংশীজিসের ফিসয় একফট
উচ্চ ক্ষমতা েম্পন্ন েমন্বয় কফমফট গঠি করা প্রসয়াজি। এ কফমফট পুফুঁ জর্াজাসরর উন্নয়সির লসক্ষয একফট েীর্বসময়ােী
পফরকল্পিা প্রিয়ণ, র্াস্তর্ায়ি এর্ং আন্তঃমন্ত্রিালয় েমন্বয় োধসির মাধযসম পুুঁফজর্াজাসরর লটুঁকেই উন্নয়ি ফিফিত
করসর্।
লশয়ারফিউজ; ২ জািুয়াফর ২০২০
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গুজসর্র কারসণ র্ুসর োুঁিাসত পারসে িা পুফুঁ জর্াজার: অেবমন্ত্রী

ফিজস্ব প্রফতসর্েক: অেবমন্ত্রী আ হ ম লমাস্তিা কামাল র্সলসেি, লেসশর পুুঁফজর্াজার গুজসর্র (ফরউমার) কারসণ র্ুসর
োুঁিাসত পারসে িা। গুজর্ র্ন্ধ করার জিয প্রচফলত আইি শক্তভাসর্ পফরপালি করা হসর্।
র্ৃহস্পফতর্ার (২ জািুয়াফর) ফর্কাল ৩টায় রাজধািীর আগারগাুঁওসয়ে পফরকল্পিা মন্ত্রণালসয়ের ৬ িম্বর ভর্সি
পুুঁফজর্াজাসরর োফর্বক পফরফস্থফত ফিসয় র্াংলাসেশ ফেফকউফরফটজ অযাে এক্সসচে কফমশি (ফর্এেইফে) ও ঢাকা স্টক
এক্সসচসের (ফিএেই) পফরচালিা পর্বসের োসে বর্ঠক লশসর্ োংর্াফেকসের এমি কো জািাি ফতফি।
অেবমন্ত্রী র্সলি, পুুঁফজর্াজার েম্পসকব আজসক আমরা আসলাচিা কসরফে। ফকভাসর্ পুুঁফজর্াজাসক আমরা আসরা
গফতশীল করসত পাফর, তা ফিসয় আসলাচিা হসয়সে। লেোসি ফিএেই ফকেু প্রস্তার্ কসরসে। এরমসধয তারা
জাফিসয়সে, েুশােি (কমপ্লাইন্স) একটু দ্যর্বল, এটা প্রফতিা করসত হসর্। আর গুজসর্র মাধযসম িাুঁয়ো হাফেসলর
রাস্তা র্ন্ধ করার োফর্ফটও আমরা র্াস্তর্ায়ি করসর্া।
ফতফি র্সলি, আসরকটা ফরউমার হসলা টাকার ফিভযালুসয়শি, আমরা টাকার ফিভযালুসয়শি করসর্া িা, টাকার
ফিভযালুসয়শি করার লকাসিা েরকার িাই। আমাসের লরফমসটন্স োত ফিভযালুসয়শি করার কো র্লা হসয়ফেল।
ফিসেম্বর মাসে লরফমসটন্স োসত আমাসের লগ্রাে ৪০ শতাংশ। একটা মাসে একটা আইসটসম ৪০ শতাংশ লগ্রাে
র্াংলাসেসশর ইফতহাে। এই লরকিব আর লকউ লেক করসত পারসর্ িা। এটা প্রমাণ স্বরূপ আিলাম এই কারসণ
এোসি আমরা টাকার ফিভযালুসয়শি কফর িাই। শুধু এই োতসক ২ শতাংশ ইিসেিফটভ ফেসয়ফে। যার কারসণ
আমরা এই েক্ষমতা অজবি করসত লপসরফে। েুতরাং লকাসিা োসতই টাকার ফিভযালুসয়শি করার েম্ভার্িা িাই।
লমাস্তিা কামাল র্সলি, একটা োফর্ তাসের ফেল লয, আমরা ফকেু টযাক্স লকসট লিই। অযািভান্স ইিকাম টযাক্স
লকসট লিয়া হয়। ললিসেসির লক্ষসে লেই লরটটা আমরা কমাসত পাফর ফক িা। আমরা তাসের র্লফে লেটা ফর্সর্চিা
করসর্া। তাসের আসরা োফর্ ফেল এক্সসেজ টু র্যাংফকং িাইিযান্স। অিযািয র্যর্োর লক্ষসে লকাসিা ক্লাইন্ট র্যাংসক
ফগসয় টাকা র্ি করসত পাসর, লতমফিভাসর্ পুুঁফজর্াজাসর যারা র্যর্ো কসর তারাও লেই েুসযাগটা লযি পায়।
ফতফি র্সলি, এই মূহুসতব লেসশর কাসরা জিযই লরফিকশি িাই লয র্যাংসক লযসত পারসর্ িা, আমরা র্লফে র্যাংক
আইসি অিযরা লযভাসর্ ললাি পায়, েুসযাগ েুফর্ধা পায়, পুুঁফজর্াজাসর যারা র্যর্ো কসরি, তাসের জিযও লেই
েুসযাগ-েুফর্ধা োকসর্। তসর্ ফেফকউফরফট ফেসত হসর্।
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ফতফি র্সলি, পুুঁফজর্াজাসরর জিয আসরা ভাসলা ফেক হসলা তারা অতীসত টাকা ললাি ফিসয় েরকারসক লেটা লশাধ
ফেসয়সে। েুতারাং আমরা মসি কফর তাসের জিয আসরা েুসযাগ ভাসলা। এজিয আমরা র্লফে লেটাও োকসর্।
ভাসলা েরকাফর পুুঁফজর্াজাসর আিার ফর্র্সয় অেবমন্ত্রী র্সলি, আফম তাসের আেস্ত কসরফে, আফম এর উপর কাজ
করফে, এটা করসত েময় লাসগ। ফকন্তু ফেিক্ষণ ফেসয় র্লসত পারসর্া িা কসর্ ফিসয় আেসর্া। ফতফি র্সলি, আফম
অর্শযই তাসের োসে একমত ভাসলা লশয়ার, েরকাফর লশয়ার, লযগুসলার লমৌফলক লশয়ার এর্ং িাোসমন্টাল িং,
লেই িং িাোসমন্টাল লশয়ারগুসলা র্াজাসর ফিসয় আোর জিয লে কাজটাও আমরা করসর্া।
অিুিাসি অেবমন্ত্রণালসয়র আফেবক ফর্ভাসগর ফেফিয়র েফচর্ আশাদ্যল ইেলাম, ফর্এেইফের কফমশিারগি ও
ফিএেইর পফরচালিা পর্বে উপফস্থত ফেসলি।
লশয়ারফিউজ; ২ জািুয়াফর ২০২০
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শলিরদরির উপর কর হার কমারিার আশ্বাি

গুজবের কারবে যশয়ারোজার ঘবর
দাুঁড়াবে পারবে না- অর্মন্ত্রী
থ
০৬:২২সপএম, ০২ জািুয়াসর ২০২০

রেজবনস আওয়াা্র প্ররেবেদক : অর্মন্ত্রী
থ
আ হ ম শমাস্ত া কামাল বরলরেি, গুজরবর
(সরউমার) কাররে শেয়ারবাজার ঘুরর দাুঁড়ারে পাররে িা। গুজব বন্ধ করার জিয প্রেসলে
আইি েক্তর্ারব পসরপালি করা হরব।
বৃহস্পসেবার (২ জািুয়াসর) সবকাল ৩ ায় রাজধািীর আগারগাুঁওরয় পসরকল্পিা মন্ত্রোলরয়র ৬
িম্বর র্বরি শেয়ারবাজাররর িাসবক
থ পসরসস্থসে সিরয় বাাংলারদে সিসকউসরঠ জ অযাে এক্সরেে
কসমেি (সবএিইসি) ও ঢাকা স্টক এক্সরেরের (সেএিই) পসরোলিা পর্রদর
থ
িারর্ ববঠক
শেরর্ িাাংবাসদকরদর এমি কর্া জািাি সেসি।
অর্মন্ত্রী
থ
বরলি, শেয়ারবাজার িম্পরকথ আজরক আমরা আরলােিা কররসে। সকর্ারব
শেয়ারবাজারক আমরা আররা গসেেীল কররে পাসর, ো সিরয় আরলােিা হরয়রে। শিখারি
সেএিই সকেু প্রস্তাব করররে। এরমরধয োরা জাসিরয়রে, িুোিি (কমপ্লাইন্স) এক ু দুবল,
থ এ া
প্রসেিা কররে হরব। আর গুজরবর মাধযরম াুঁয়দা হাসিরলর রাস্তা বন্ধ করার দাসবঠ ও আমরা
বাস্তবায়ি কররবা।
সেসি বরলি, আররক া সরউমার হরলা াকার সের্যালুরয়েি, আমরা াকার সের্যালুরয়েি
কররবা িা, াকার সের্যালুরয়েি করার শকারিা দরকার িাই। আমারদর শরসমর ন্স খাে
সের্যালুরয়েি করার কর্া বলা হরয়সেল। সেরিম্বর মারি শরসমর ন্স খারে আমারদর শগ্রার্ ৪০
েোাংে। এক া মারি এক া আইর রম ৪০ েোাংে শগ্রার্ বাাংলারদরের ইসেহাি। এই শরকেথ
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আর শকউ শেক কররে পাররব িা। এ া প্রমাে স্বরূপ আিলাম এই কাররে এখারি আমরা
াকার সের্যালুরয়েি কসর িাই। শুধু এই খােরক ২ েোাংে ইিরিিঠ র্ সদরয়সে। যার কাররে
আমরা এই িক্ষমো অজথি কররে শপররসে। িুেরাাং শকারিা খারেই াকার সের্যালুরয়েি
করার িম্ভাবিা িাই।
শমাস্ত া কামাল বরলি, এক া দাসব োরদর সেল শয, আমরা সকেু যাক্স শকর শিই। অযাের্ান্স
ইিকাম যাক্স শকর শিয়া হয়। শলিরদরির শক্ষরে শিই শর া আমরা কমারে পাসর সক িা।
আমরা োরদর বলসে শি া সবরবেিা কররবা। োরদর আররা দাসব সেল এক্সরিজ ু বযাাংসকাং
াইিযান্স। অিযািয বযবিার শক্ষরে শকারিা ক্লাইন্ট বযাাংরক সগরয় াকা বড় কররে পারর,
শেমসির্ারব শেয়ারবাজারর যারা বযবিা করর োরাও শিই িুরযাগ া শযি পায়।
সেসি বরলি, এই মূহুরেথ শদরের কাররা জিযই শরসিকেি িাই শয বযাাংরক শযরে পাররব িা,
আমরা বলসে বযাাংক আইরি অিযরা শযর্ারব শলাি পায়, িুরযাগ িুসবধা পায়, শেয়ারবাজারর
যারা বযবিা কররি, োরদর জিযও শিই িুরযাগ-িুসবধা র্াকরব। েরব সিসকউসরঠ সদরে হরব।
সেসি বরলি, শেয়ারবাজাররর জিয আররা র্ারলা সদক হরলা োরা অেীরে াকা শলাি সিরয়
িরকাররক শি া শোধ সদরয়রে। িুোরাাং আমরা মরি কসর োরদর জিয আররা িুরযাগ র্ারলা।
এজিয আমরা বলসে শি াও র্াকরব।
র্ারলা িরকাসর শেয়ার বাজারর আিার সবর্রয় অর্মন্ত্রী
থ
বরলি, আসম োরদর আশ্বস্ত কররসে,
আসম এর উপর কাজ করসে, এ া কররে িময় লারগ। সকন্তু সদিক্ষে সদরয় বলরে পাররবা িা
করব সিরয় আিরবা। সেসি বরলি, আসম অবেযই োরদর িারর্ একমে র্ারলা শেয়ার, িরকাসর
শেয়ার, শযগুরলার শমৌসলক শেয়ার এবাং
াোরমন্টাল িাং, শিই িাং
াোরমন্টাল
শেয়ারগুরলা বাজারর সিরয় আিার জিয শি কাজ াও আমরা কররবা।
অিুিারি অর্মন্ত্রোলরয়র
থ
আসর্ক
থ সবর্ারগর সিসিয়র িসেব আোদুল ইিলাম, সবএিইসির
শেয়ারমযাি ে. এম খায়রুল শহারিিিহ কসমেিারগি ও সেএিইর পসরোলিা পর্দথ উপসস্থে
সেরলি।
সবজরিি আওয়ার/০২ জািুয়াসর, ২০২০/আরআই
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যশয়ারোজাবরর উন্নয়বন অর্মন্ত্রীর
থ
কাবে
রিএসইর ১১ প্রস্তাে
০৭:৩৬সপএম, ০২ জািুয়াসর ২০২০

রেজবনস আওয়ার প্ররেবেদক : শেয়ারবাজাররর উন্নয়রি অর্মন্ত্রী
থ
আ হ ম শমাস্ত া
কামারলর কারে ১১ প্রস্তাব সদরয়রেি ঢাকা স্টক এক্সরেরের (সেএিই) পসরোলিা পর্দ।
থ
বৃহস্পসেবার (২ জািুয়াসর) সবকাল ৩ ায় রাজধািীর আগারগাুঁওরয় পসরকল্পিা মন্ত্রোলরয়র ৬
িম্বর র্বরি শেয়ারবাজাররর িাসবক
থ পসরসস্থসে সিরয় এক ববঠরক এই ১১ প্রস্তাব শদওয়া হয়।
যশয়ারোজার যর্বক দীঘবময়াদী
থ
অর্ায়বনর
থ
েযেিা : সেল্পায়রি দীঘরময়াসদ
থ
সবসিিরয়ারগ
বযাাংক বযবস্থার উপর সির্থর িা করর, শেয়ারবাজার শর্রক অর্ থ িাংগ্ররহর উপর গুরুত্ব
আররাপ। এ লক্ষয বাস্তবায়রির জিয বযাাংক আইরির যর্াযর্ প্ররযাগ, ঋে মওকুর র িীসে
িঠঠক বাস্তবায়ি এবাং ঋেরখলাসপরদর যর্াযর্ আইরির আওোয় আিার মাধযরম
শেয়ারবাজার শর্রক অর্ িাংহরহ
থ
উরদযাক্তারদর উৎিাসহেকরে।
োজাবর অবর্রথ সরেরাহ েৃজি : শেয়ারবাজাররর দীঘসদি
থ
শিসেবােক ধারার কাররে বেথমাি
অবস্থায় সবসিরয়াগকারীরদর সবসিরয়াগ িক্ষমো হ্রাি শপরয়রে। োই বাজারর অরর্রথ শযাগাি
বৃজের বযবস্থা করা, যা বাজাররর গসেেীলো বৃজে কররব। এ প্রিরে বাজার মধযস্থোকারীরদর
পক্ষ শর্রক বাজারর অর্রথ িরবরারহর বৃজের প্রস্তাব উপস্থাপি করা হরয়রে বরল আমরা
অবসহে। আমরা মরি কসর এ সবর্য়ঠ বাস্তবায়ি হরল বাজারর অরর্রথ শযাগাি বাড়রব এবাং
গসেেীলো ইসেবােক ধারায় যারব।
রাস্ট্রায়াত্ত্ব যকাম্পারনবক যশয়ারোজাবর আনা : বাাংলারদরের শেয়ারবাজাররর একঠ বড়
বাধা হরি র্াল শমৌলসর্সি িম্পন্ন শকাম্পাসি শেয়ারবাজারর আিরে োয় িা। বড় এবাং র্ারলা
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শমৌলসর্সি িম্পন্ন শকাম্পাসিরক বাজাররর আিার জিয ইসেপূরব পদরক্ষপ
থ
শিয়া হরয়সেল সকন্তু
ো বাস্তবাসয়ে হরয়সি। এ লরক্ষয িরকার শেয়ারবাজারর রাষ্ট্রায়াত্ত্ব শকাম্পাসির শেয়ার
অ রলাে করার জিয প্ররয়াজিীয় পদরক্ষপ শিওয়া অেযাবেযক। সবরের্র্ারব উরেখয শয,
িাধারে বীমা ও জীবি বীমার মরো লার্জিক শকাম্পাসির িূিযেম ২০ েোাংের্ শেয়ার স্টক
এক্সরেরের মাধযরম অ রলারের বযবস্থা করা।
টি-েবের যলনবদন ের্া শীঘ্রই চাল করা : শেজাসর বরের শলিরদি স্টক এক্সরেরের
প্লা
রম থ োলু করার বযাপারর বাাংলারদে বাাংরকর িহরযাসগো সিজিেকরে জরুরী। এ লরক্ষয
একঠ জেপক্ষীয় কসমঠ কাজ কররে। কসমঠ র প্রস্তাবিা দ্রুে বাস্তবায়রির মাধযরম ঠ -বেরক
এক্সরেরের প্লা
রম থ শলিরদি করার জিয বাাংলারদে বযাাংকরক প্ররয়াজিীয় সিরদথেিা প্রদাি
করা।
েহুজারেক যকাম্পরনবক যশয়ারোজাবর োরলকাভুক্ত করবে উদা্েি করা : বেথমারি
অরিক বহুজাসেক শকাম্পাসি বাাংলারদরে োরদর বযবিা পসরোলিা কররে। সকন্তু োরদর খুব
অল্প িাংখযক শেয়ারবাজারর োসলকার্ুক্ত আরে। এ লরক্ষয িরকার ঐ িকল শকাম্পাসিরক
সবরশ্বর অিযািয শদরের িযায় শেয়ারবাজারর োসলকার্ুক্ত কররে িহরযাসগো কররে পারর।
গ্রামীেব ান এেং যিরলবোগাবোগ রনয়ন্ত্রক সংিার দ্ববের দ্রে রনস্পরি :
শেয়ারবাজারর োসলকার্ুক্ত বাাংলারদরের বড় শমাবাইল শ াি শকাম্পাসি গ্রামীের াি এবাং
সবঠ আরসির দ্বরের কাররে বাজারর প্রর্াব পড়রে। গ্রামীের ারির শেয়ার শেয়ারবাজাররর
মূলধরির একঠ বড় অাংে ধারে কররে। এ সবর্য়ঠ সিস্পসিরে দীঘ থ িুজেোয় শদসে-সবরদসে
সবসিরয়াগকারীরদর মরধয শেয়ারবাজার িম্পরকথ শিসেবােক ধারো জরেরে। সবর্য়ঠ র দ্রুে
সিম্পসি শেয়ারবাজাররর র্াবমূসেথ ইসেবােকর্ারব েু রল ধররব।
রিএসই এেং যশয়ারোজবরর যলনবদবনর উপর কর হ্রাস : বেথমাি বাজার পসরসস্থসেরে
সেএইর করপারর
থ
কর হার ৩৫ েোাংে এর পসরবরেথ ১৫ েোাংে সিধারে
থ
করা। স্টক
এক্সরেরের শেকরহাল্ডাররদর কাে শর্রক শলিরদরির উপর অর্ থ আইি ২০০৫ এর ৫৩
(সবসবসব) অিুযায়ী ০.০১৫ েোাংে এর পসরবরেথ ০.০৫ েোাংে হারর উৎরি আয়কর আদায়
করা হয়। যা বাাংলারদরের পাশ্ববেী
থ
শদেিমূরহর (র্ারে ০.০১৩ েোাংে- যার েু লিায়
বাাংলারদরের কর হার ৩.৮৪ গুে শবসে, পাসকস্তারি ০.০২ েোাংে- যার েু লিায় বাাংলারদরের
কর হার ২.৫ গুি শবসে এবাং হাংকাং ০.০০২৭- যার েু লিায় বাাংলারদরের কর হার ১৮.৫১ গুে
শবসে) েু লিায় অরিক গুে শবসে। োই শেয়ারবাজাররক সবসিরয়াগবান্ধব ও আকর্েীয়
থ
করর
েু লরে এবাং শলিরদরির উপর কর হার শযৌজক্তক পযারয়
থ সিধারে
থ করর িযায় সবোররর স্বারর্ এই
থ
করা হার ০.০১৫ েোাংে সিধারে
থ করা উসেৎ বরল আমরা দৃঢ়র্ারব সবশ্বাি কসর।
অরিি ররবপাবিথ র স্বচ্ছো রনজিেকরে : োসলকার্ুক্ত শকাম্পাসির আসর্ক
থ প্রসেরবদরির
সবশ্বািরযাগযো ও স্বচ্চো সিজিরের শক্ষরে সহিাবসবদরদর গুরুত্বপূে থ র্ূ সমকা ররয়রে। স্বি
প্রসেরবদরির মাধযরম সবসিরয়াগকারীরদর িঠঠক সিক সিরদথেিার দাসয়ত্বও শপোগে
সহবািসবদরদর। রল সবসিরয়াগকারীরদর স্বার্ রক্ষায়
থ
সিরীক্ষকরদর আররা শবসে িজিয় হওয়ার
ওপর শজার প্রদািিহ াইিযাজন্সয়াল সররপাঠ থ াং অযাক্ট এর িঠঠক প্ররয়াগ, সিরীক্ষকরদর শকাে
অব কোক্ট শমরি েলা, সিরীসক্ষকরদর িরেেিো বৃজে এবাং োরদর িঠঠক অসে স প্রদারির
মাধযরম সিরীক্ষা প্রসেরবদরির স্বিো সিজিে করা প্ররয়াজি।
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যশয়ারোজার উন্নয়বন আইরসরে ও অনযানয সংিার সক্ষমো েৃজি : আইসিসব প্রসেিার
মূল লক্ষয সেল শিরকোসর শেয়ারবাজাররর সস্থসেেীলো সিজিে করা। বেথমাি বাজার মূলধি
সবরবেিায় শেয়ারবাজাররর যর্ার্ থ িারপা থ সিজিে করার জিয এই প্রসেিারির িক্ষমো বৃজে
জরুরী। োোড়া আইসিসব এর পাোপাসে সিসেসবএলরকও শিরকোসর শেয়ারবাজাররর
প্ররয়াজরি িারপা থ প্রদারির স্বারর্ থ পযাপ্ত
থ েহসবল িরবরাহ ও যর্াযর্ সবসিরয়ারগর বযবস্থা
সিজিে করা।
পােরলক প্রাইবভি পািথ নাররশপ : লাজথ প্রাইরর্ এবাং পাবসলক প্ররজক্ট এবাং সবরের্াসয়ে
খাে শযমি : সবদুযৎ উৎপাদি শকন্দ্র স্থাপি, এলএিজজ াসমিাল
থ
স্থাপি এবাং বৃহৎ অবকাঠারমা
সিমাে
থ প্রকল্প শযখারি বড় ইিরর্স্টরমন্ট ররয়রে এবাং লার্-ক্ষসের সর্সিরে পসরোসলে হয়। ঐ
িব শকাম্পাসিগুরলার শেয়ার স্টক এক্সরেরের মাধযরম শেয়ারবাজারর অ রলাে করর িাধারে
জিগিরক ঐ িকল শকাম্পাসির মাসলকািায় িম্পৃক্ত করা। িাধারে সবসিরয়গাকারীরদর এই
অাংেগ্রহরের মধয সদরয় পাবসলক-প্রাইরর্ পা থ িারসেপ সিজিে হরব।
উচ্চ ক্ষমো সম্পন্ন সমন্বয় করমটি গঠন : িাংসিষ্ট মন্ত্রোলয়, বাাংলারদে বযাাংক,
সবএিইসি’র প্রসেসিাসধ ও শেয়ারবাজাররর সবসর্ন্ন অাংেীজিরদর সিরয় একঠ উচ্চ ক্ষমো
িম্পন্ন িমন্বয় কসমঠ গঠি করা প্ররয়াজি। এ কসমঠ শেয়ারবাজাররর উন্নয়রির লরক্ষয একঠ
দীঘরময়াদী
থ
পসরকল্পিা প্রেয়ি, বাস্তবায়ি এবাং আন্ত:মন্ত্রোলয় িমন্বয় িাধরির মাধযরম
শেয়ারবাজাররর শ কিই উন্নয়ি সিাজিে কররব।
ববঠরক অিযািযরদর মরধয অর্মন্ত্রোলরয়র
থ
আসর্ক
থ সবর্ারগর সিসিয়র িসেব আোদুল ইিলাম,
সবএিইসির শেয়ারমযাি ে. এম খায়রুল শহারিিিহ কসমেিারগি ও সেএিইর পসরোলিা
পর্দথ উপসস্থে সেরলি।
সবজরিি আওয়ার/০২ জািুয়াসর, ২০২০/আরএ
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মজজেেেবক
থ রেরনবয়াগকারীবদর আশার
েে যঘােো
থ
০৭:১০সপএম, ০২ জািুয়াসর ২০২০

রেজবনস আওয়ার প্ররেবেদক : ঢাকা স্টক এক্সরেরের (সেএিই) পর্দথ মুজজববর্রক
থ
সবসিরয়াগকারীরদর জিয আোর বর্ থ সহিারব শঘার্ো কররে োই বরল জাসিরয়রেি স্টক
এক্সরেেঠ র পসরোলক সমিহাজ মান্নাি ইমি। সেসি বরলি, আমরা সবশ্বাি কসর এই
মুজজববরর্ থ শেয়ারবাজার ঘুরর দাড়াুঁরব। এই ঘুরর দাড়ারিার প্রেযয় সিরয় আমরা আজ িকল
সবর্রয় আরলােিা কররসে।
বৃহস্পসেবার (২ জািুয়াসর) সবকাল ৩ ায় রাজধািীর আগারগাুঁওরয় পসরকল্পিা মন্ত্রোলরয়র ৬
িম্বর র্বরি শেয়ারবাজাররর িাসবক
থ পসরসস্থসে সিরয় অর্মন্ত্রী
থ
আ হ ম শমাস্ত া কামারলর িরে
আরলােিা শেরর্ িাাংবাসদকরদর এমি কর্া জািাি সেসি।
বেথমাি শেয়ারবাজাররর িাসবক
থ অবস্থা পযারলােিা
থ
কররে সেএিইরক িময় শদওয়ার জিয
অর্মন্ত্রীর
থ
প্রসে কৃেজ্ঞো প্রকাে করর সমিহাজ মান্নাি ইমি বরলি, আমরা সেএিইর
পসরোলিা পর্দথ প্রােখুরল শেয়ারবাজাররর িমিযা সিরয় আরলােিা কররসে। বাজাররর োরলয
িাংক ও সবসিরয়াগকারীরদর অিাস্থার কর্া জাসিরয়সে। এই পসরসস্থসে শর্রক সকর্ারব উরিালি
করা যায়, ো সিরয় আরলােিা কররসে। অর্মন্ত্রী
থ
আমারদর প্রসেঠ সবর্য় মরিারযাগ সদরয়
শুরিরেি। একইিরে প্রসেঠ সবর্য় িিাক্ত (অযারেি) করার আশ্বত্ব করররেি।
সেসি বরলি, োরলয িাংকর র সবর্রয় িরকার িজাগ দৃঠষ্ট শররখরে। আমরা সিসকউসরঠ জ
অযাে এক্সরেে কসমেরির িামরি িুোিরির সবর্রয় আরলােিা কররসে। কসমেরির িামরিই
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বযারলন্স েী িাংিান্ত শয অসর্রযাগ সেল, ো উপস্থাপি কররসে। এিব সবর্রয় অর্মন্ত্রী
থ
কসমেিরক সদক সিরদথ েিা সদরয়রেি। এোড়া কসমেি অেযান্ত িজাগ আরেি। এোড়া
সবসিরয়াগকারীরদর স্বার্ িু
থ রক্ষায় কসমেি যর্ার্ দৃ
থ ঠষ্ট শদরবি।
এক প্ররের জবারব ইমি বরলি, িুোর্রির ঘা সে িব জায়গায় আরে। শি া স্টক এক্সরেে,
শোকার, সেলার, উরদযাক্তারদর মরধয আরে। আমরা অরিক কারিাজজ িিাক্ত কররে বযর্ থ
হরয়সে। আমরা র্সবর্যরে িেকথোর িারর্ এিব সবর্য় শমাকারবলা করব। আো কসর র্সবর্যরে
আর
এমি
হরব
িা।
আররক প্ররের জবারব সেসি বরলি, গ্রামীের ারির িারর্ সবঠ আরসির একঠ
ািারপারড়ি
ররয়রে। সবর্য়ঠ িুসপ্রমরকা থ পযন্ত
থ গসড়রয়রে। গ্রামীের ারির কারে সবঠ আরসির িারড় ১২
হাজার শকাঠ
াকার একঠ দাসব আরে, শি ারক ইসেমরধয িুসপ্রমরকা থ শর্রক ২ হাজার শকাঠ
াকা প্ররদারির রায় শদওয়া হরয়রে। আমারদর প্রস্তাব হরি, সবর্য়ঠ শযরিা েূ ড়ান্ত িমাধাি হয়
এবাং সবসিরয়াগকারীরদর মরধয পসরস্কার মযারিজ যায়। শয গ্রামীের ারির কারে সবঠ আরসির
আর শকাি দাসব শিই। শযরিা এরে করর সবসিরয়াগকারীরা স্বজস্ত পায়। োরা শযরিা জািরে
পারর, র্সবর্যরে এ জােীয় আর শকাি দায় গ্রামীের ারির কারধুঁ পড়রব িা।
ববঠরক অিযািযরদর মরধয অর্মন্ত্রোলরয়র
থ
আসর্ক
থ সবর্ারগর সিসিয়র িসেব আোদুল ইিলাম,
সবএিইসির শেয়ারমযাি ে. এম খায়রুল শহারিিিহ কসমেিারগি ও সেএিইর পসরোলিা
পর্দথ উপসস্থে সেরলি।
সবজরিি আওয়ার/০২ জািুয়াসর, ২০২০/আরএ
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রিএসইও েলল ১০ হাজার যকাটি িাকার
াে রদবে
প্রকাসেে: ০৮:৪০ সপএম, ০২ জািুয়াসর ২০২০

মারেথন্ট বযাাংক এবাং স্টক সেলাররদর স্বল্প িুরদ সিসকউরে ঋরের বযবস্থা কররে ১০ হাজার
শকাঠ াকা েহসবল গঠরির সবর্রয় অর্মন্ত্রী
থ
আ হ ম মুস্ত া কামারলর কারে িুপাসরে করররে
ঢাকা স্টক এক্সরেরের (সেএিই) পসরোলিা পর্দ।
থ
বৃহস্পসেবার (২ জািুয়াসর) সবরকরল অর্মন্ত্রীর
থ
িরে ববঠরক বরি ১০ হাজার শকাঠ াকার এ
েহসবল গঠরির জিয সেএিইর পক্ষ শর্রক দাসব করা হয়। এর আরগ শোকাররজ হাউি ও
মারেথন্ট বযাাংরকর পক্ষ শর্রক গে অরক্টাবরর িরকাররর কারে ১০ হাজার শকাঠ াকা অরর্রথ
শজাগাি োওয়া হয়।
শেয়ারবাজার োঙা কররে স্বল্প িুরদ মারেথন্ট বযাাংক ও স্টক সেলাররদর পক্ষ শর্রক এ অর্ থ
োওয়া হরলও এেসদি সেএিই এ সবর্রয় িীরব র্ূ সমকা পালি করর। েরব অর্মন্ত্রীর
থ
িরে
ববঠরক বরি সেএিই আিুিাসিকর্ারব ১০ হাজার শকাঠ াকার েহসবল গঠরির পরক্ষ
অবস্থাি সিল।
এ সবর্রয় সেএিইর পক্ষ শর্রক অর্মন্ত্রীরক
থ
বলা হরয়রে, বাজাররক িারপা থ শদয়ার জিয
মারেথন্ট বযাাংক এবাং স্টক সেলাররদর স্বল্প িুরদ সিসকউরে ঋরের বযবস্থা করা জরুসর। এ সবর্রয়
১০ হাজার শকাঠ াকা ঋে শেরয় একঠ প্রস্তাব পাঠঠরয়রে, আমরা শি প্রস্তারবর িরে
একাত্মো প্রকাে করসে। এ অর্ একঠ
থ
সিসদথষ্ট সবও অযাকাউরন্টর মাধযরম শুধুমাে শেয়ার িয়
এবাং সবিরয় সবসিরয়াগ করা যারব এবাং শযখাি শর্রক শুধু মুিা া উরিালি করা যারব।
১০ হাজার শকাঠ াকার েহসবল গঠরির পাোপাসে অর্মন্ত্রীর
থ
কারে সেএিইর পক্ষ শর্রক
একগুি দাসব জািারিা হয়। এর মরধয-গ্রামীের াি এবাং শ সলরযাগারযাগ সিয়ন্ত্রক িাংস্থার
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মধযকার দ্বে সিরিি, বাজারর অরর্রথ িরবরাহ বৃজে, উচ্চ ক্ষমোিম্পন্ন িমন্বয় কসমঠ গঠি,
অসে সররপার থ র স্বিো সিজিে করা, পুজুঁ জবাজার শর্রক দীঘরময়াসদ
থ
অর্ায়রির
থ
বযবস্থা,
ু
িরকার ও বহজাসেক শকাম্পাসি পুজুঁ জবাজারর আিা, ঠ -বরের শলিরদি োলু করা, সেএিই ও
পুজুঁ জবাজাররর শলিরদরির ওপর কর কমারিা এবাং আইসিসব ও অিযািয িাংস্থার িক্ষমো
বাড়ারিার দাসব জািারিা হরয়রে। এিব দাসবর পরক্ষ যুজক্তও েু রল ধরররে সেএিই।
গ্রামীেব

ান এেং যিরলবোগাবোগ রনয়ন্ত্রক সংিার দ্ববের রনরসন

সেএিইর পক্ষ শর্রক বলা হরয়রে, পুজুঁ জবাজারর োসলকার্ুক্ত বাাংলারদরে বড় শমাবাইল শ াি
শকাম্পাসি গ্রামীের াি ও সবঠ আরসির দ্বরন্দর কাররে বাজারর প্রর্াব পড়রে। গ্রামীের ারির
শেয়ার পুজুঁ জবাজার মূলধরির একঠ বড় অাংে ধারে কররে। এ সবর্য়ঠ সিস্পসিরে দীঘিূথ জেো
শদসে-সবরদসে সবসিরয়াগকারীরদর মরধয পুজুঁ জবাজারর িম্পরকথ শিসেবােক ধারোর জে সদরি।
সবর্য়ঠ র দ্রুে সিস্পসি পুজুঁ জবাজাররর র্াবমূসেথ ইসেবােকর্ারব েু রল ধররব।
েহুজারেক যকাম্পারনবক পুঁজজোজাবর োরলকাভুক্তকরে
বেথমারি অরিক বহুজাসেক শকাম্পাসি বাাংলারদরে োরদর বযবিা পসরোলিা কররে সকন্তু
োরদর খুব অল্প িাংখযক পুজুঁ জবাজারর োসলকার্ুক্ত আরে। এ লরক্ষয িরকার ওই িকল
শকাম্পাসিরক সবরশ্বর অিযািয শদরের িযায় পুজুঁ জবাজারর োসলকার্ুক্ত কররে িহরযাসগো
কররে পারর।
পুঁজজোজার যর্বক দীঘবময়ারদ
থ
অর্ায়বনর
থ
েযেিা
সেএিই বরলরে, প্রধািমন্ত্রী সেল্পায়রি দীঘরময়াসদ
থ
সবসিরয়ারগ বযাাংক বযবস্থার ওপর সির্থর িা
করর পুজুঁ জবাজার শর্রক অর্ িাংগ্ররহর
থ
ওপর গুরুত্বাররাপ করররেি। এ লক্ষয বাস্তবায়রির
জিয বযাাংক আইরির যর্াযর্ প্ররয়াগ, ঋে মওকুর র িীসে িঠঠক বাস্তবায়ি এবাং ঋে
শখলাসপরদর যর্াযর্ আইরির আওোয় আিার মাধযরম পুজুঁ জবাজার শর্রক অর্ িাংগ্ররহ
থ
উরদযাক্তারদর উৎিাসহে কররে হরব।
রাষ্ট্রায়ি যকাম্পারনর যশয়ার পুঁজজোজাবর আনা
বাাংলারদরের পুজুঁ জবাজাররর একঠ বড় বাধা হরি র্ারলা শমৌলসর্সি িম্পন্ন শকাম্পাসি
পুজুঁ জবাজারর আিরে োয় িা। বড় এবাং র্ারলা শমৌলসর্সি িম্পন্ন শকাম্পাসিরক বাজারর আিার
জিয পদরক্ষপ শিয়া হরয়সেল সকন্তু ো বাস্তবাসয়ে হয়সি। এ লরক্ষয িরকার পুজুঁ জবাজারর
রাষ্ট্রায়ি শকাম্পাসির শেয়ার অ রলাে করার জিয প্ররয়াজিীয় পদরক্ষপ সিরে পারর।
উরেখয, িাধারে বীমা ও জীবি বীমার মরো লার্জিক শকাম্পাসি িূযিেম ২০ েোাংে শেয়ার
স্টক এক্সরেরের অ রলারের বযবস্থা করা।
টি-েবের যলনবদন চাল
শেজাসর বরের শলিরদি স্টক এক্সরেরের প্লযা
রম োলু
থ
করার বযাপারর বাাংলারদে বযাাংরকর
িহরযাসগো সিজিে করা জরুসর। এ লরক্ষয একঠ জেপক্ষীয় কসমঠ কাজ কররে। কসমঠ র
প্রস্তাবিা দ্রুে বাস্তবায়রির মাধযরম ঠ -বেরক এক্সরেরের প্লযা
রম শলিরদি
থ
করার জিয
বাাংলারদে বযাাংকরক প্ররয়াজিীয় সিরদথেিা প্রদাি কররে বরলরে সেএিই।
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অরিি ররবপাবিথ র স্বচ্ছো
সেএিই বরলরে, োসলকার্ুক্ত শকাম্পাসির আসর্ক
থ প্রসেরবদরির সবশ্বািরযাগযো ও স্বিো
সিজিরের শক্ষরে সহিাবসবদরদর গুরুত্বপূে র্ূ
থ সমকা ররয়রে। স্বি প্রসেরবদরির মাধযরম
সবসিরয়াগকারীরদর িঠঠক সদকসিরদথেিার দাসয়ত্বও শপোগে সহিাবসবদরদর। রল
সবসিরয়াগকারীরদর স্বার্ রক্ষায়
থ
সিরীক্ষকরদর আরও শবসে িজিয় হওয়ার ওপর শজার প্রদািিহ
স িযাজন্সয়াল সররপাঠ থ াং অযারক্টর িঠঠক প্ররয়াগ, সিরীক্ষকরদর শকাে অব কোক্ট শমরি েলা,
সিরীক্ষকরদর িরেেিো বৃজে এবাং োরদর িঠঠক অসে স প্রদারির মাধযরম সিরীক্ষা
প্রসেরবদরির স্বিো সিজিে করা প্ররয়াজি।
আইরসরে ও অনযানয সংিার সক্ষমো েৃজি
আইসিসব প্রসেিার মূল লক্ষয সেল শিরকোসর শেয়ার বাজাররর সস্থসেেীলো সিজিে করা।
বেথমাি বাজার মূলধি সবরবেিায় পুজুঁ জবাজারর যর্ার্ িারপা
থ
থ সিজিে করার জিয এই
প্রসেিারির িক্ষমো বৃজে জরুসর। োোড়া আইসিসবর পাোপাসে সবসেসবএলরকও শিরকোসর
শেয়ার মারকথর র প্ররয়াজরি িারপা থ প্রদারির স্বারর্ পয
থ াপ্ত
থ েহসবল িরবরাহ ও ো যর্াযর্
সবসিরয়ারগর বযবস্থা সিজিে করা প্ররয়াজি মরি করর সেএিই।
পােরলক-প্রাইবভি পািথ নাররশপ
সেএিই বরলরে, লাজথ প্রাইরর্ অযাে পাবসলক প্ররজক্ট, সবরের্াসয়ে খাে শযমি, সবদুযৎ
উৎপাদি শকন্দ্র স্থাপি, এলএিজজ ারসমিাল স্থাপি এবাং বৃহৎ অবকাঠারমা সিমাে
থ প্রকল্প,
শযখারি বড় ইিরর্স্টরমন্ট ররয়রে এবাং লার্-ক্ষসের সর্সিরে পসরোসলে হয়, ওই িকল
শকাম্পাসিগুরলার শেয়ার স্টক এক্সরেরের মাধযরম পুজুঁ জবাজারর অ রলাে করর িাধারে
জিগেরক ওই িকল শকাম্পাসির মাসলকািায় িম্পৃক্ত করা। িাধারে সবসিরয়াগকারীরদর এই
অাংেগ্রহরির মধয সদরয় পাবসলক-প্রাইরর্ পা থ িারসেপ সিজিে হরব।
অবর্রথ সরেরাহ েৃজি
দীঘসদি
থ
শিসেবােক অবস্থার কাররে বেথমাি অবস্থায় সবসিরয়াকারীরদর সবসিরয়াগ িক্ষমো
হ্রাি শপরয়রে। োই বাজারর অরর্রথ শযাগাি বৃজের বযবস্থা করা, যা বাজাররর গসেেীলো বৃজে
কররব। এ প্রিরে বাজার মধযস্থযোকারীরদর পক্ষ শর্রক বাজারর অরর্রথ িরবরারহর বৃজের
প্রস্তাব উপস্থাপি করররে বরল আমরা অবসহে। আমরা মরি কসর, এ সবর্য়ঠ বাস্তবায়ি হরল
বাজারর অরর্রথ শযাগাি বাড়রব এবাং গসেেীলো ইসেবােক ধারায় যারব।
উচ্চ ক্ষমোসম্পন্ন সমন্বয় করমটি গঠন
িাংসিষ্ট মন্ত্রোলয়, বাাংলারদে বযাাংক, সবএিইসি প্রসেসিসধ ও পুজুঁ জবাজাররর সবসর্ন্ন
অাংেীজিরদর সিরয় একঠ উচ্চ ক্ষমোিম্পন্ন িমন্বয় কসমঠ গঠি করা প্ররয়াজি। এ কসমঠ
পুজুঁ জবাজাররর উন্নয়রির লরক্ষয একঠ দীঘরময়াসদ
থ
পসরকল্পিা প্রেয়ি, বাস্তবায়ি এবাং
আন্তঃমন্ত্রোলয় িমন্বয় িাধরির মাধযরম পুজুঁ জবাজাররর শ কিই উন্নয়ি সিজিে কররব।
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গুজবের কারবে ঘবর দাুঁড়াবে পারবে না
পুঁজজোজার : অর্মন্ত্রী
থ
সিজস্ব প্রসেরবদক
প্রকাসেে: ০৬:৩২ সপএম, ০২ জািুয়াসর ২০২০

অর্মন্ত্রী
থ
আ হ ম মুস্ত া কামাল বরলরেি, এখি পুররা পুজুঁ জবাজার োলারি সরউমার (গুজব)।
এই সরউমাররর কাররে পুজুঁ জবাজার ঘুরর দাুঁড়ারে পাররে িা।
সেসি বরলি, এখি পুজুঁ জবাজার যারে ঘুরর দাুঁড়ারে পারর, শিজিয এই সরউমারগুরলা বন্ধ করার
জিয শয প্রেসলে আইি আরে, আইিঠ সিকসল (করঠারর্ারব) যারে কমপ্লাইন্ট হয়, শিঠ
করর শদব। শিঠ অবেযই বাস্তবায়ি করব। সবদযমাি আইিগুরলারক আমরা ু লসল এির াি থ
(িম্পূে প্ররয়াগ)
থ
করব।
বৃহস্পসেবার (২ জািুয়াসর) সবরকরল রাজধািীর শেররবাাংলা িগরর অবসস্থে অর্মন্ত্রীর
থ
কাযালরয়
থ
ঢাকা স্টক এক্সরেরের পসরোলিা পর্রদর
থ
িরে ববঠক শেরর্ এিব কর্া বরলি
মুস্ত া কামাল।
ববঠরক এক িাাংবাসদক জািরে োি, এে এরজজন্স আরে িরকাররর, সিয়ন্ত্রক িাংস্থা আরে,
োহরল োরদর কাজ কী-জবারব অর্মন্ত্রী
থ
বরলি, ‘এরজজন্সগুরলা (কাজ) কররব েখিই,
আইি া যসদ েজক্তোলী হয়। আইরি যসদ শকারিা ে্রুঠ র্ারক, োহরল পাররব িা। আসম
সিসকউসরঠ এক্সরেে শেয়ারমযািরক বরল সদরয়সে, সেসি এই সবর্য়ঠ শদখরবি। আইি ারক
েের্াগ কমপ্লাইন্ট হরে হরব। যসদ আরও েজক্তোলী আইি প্রেয়ি করা লারগ, আমরা শি াও
করর শদব।’
সেএিইসি িূে জািায়, অর্মন্ত্রীর
থ
িরে আরলােিার িময় পসরোলিা পর্দথ পুজুঁ জবাজার শর্রক
দীঘরময়াসদ
থ
অর্ায়রির
থ
বযবস্থা, বাজারর অরর্রথ িরবরাহ বৃজে, রাষ্ট্রায়ি শকাম্পাসির শেয়ার
পুজুঁ জবাজারর আিয়ি, ঠ -বরের শলিরদি যর্া সেগসগর োলুকরে, বহুজাসেক শকাম্পাসিরক
পুজুঁ জবাজারর োসলকার্ুক্ত কররে উদ্বুে করা, গ্রামীির াি এবাং শ সলরযাগারযাগ সিয়ন্ত্রক
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িাংস্থার দ্বরের দ্রুে সিষ্পসি, সেএিই এবাং পুজুঁ জবাজাররর শলিরদরির ওপর কর হ্রাি, অসে
সররপার থ র স্বিো সিজিে করা, পুজুঁ জবাজার উন্নয়রি আইসিসব ও অিযািয িাংস্থার িক্ষমো
বৃজে, পাবসলক-প্রাইরর্ পা থ িারসেপ ও উচ্চ ক্ষমোিম্পন্ন িমন্বয় কসমঠ গঠরির দাসব েু রল
ধররি।
ববঠরক এিব দাসব-দাওয়ার সবর্রয়ও কর্া বরলি অর্মন্ত্রী।
থ
মুস্ত া কামাল বরলি, ‘োরদর
এক া দাসব সেল-আমরা োরদর যাক্স শকর সিই। ওই অযাের্ান্সে ইিকাম যারক্সর ওই হার া
আমরা কমারে পাসর সক িা। আমরা বরলসে, যে ু কু িম্ভব আমরা সবরবেিা করব।’
সেসি বরলি, ‘োরদর আররক া দাসব সেল, এরক্সি ু বযাাংসকাং াইিযান্স। শযমসির্ারব শকারিা
ক্লারয়ন্ট বযাাংরক সগরয় াকা বড় কররে পারর, ঠঠক শেমসির্ারব পুজুঁ জবাজারর যারা বযবিা
কররি, োরাও শিই িুরযাগ া শযি পায়। আমরা বরলসে, আমারদর জািামরে, এই মুহরূ েথ
শদরের কারও জিযই শরসিকেি শিই শয, বযাাংরক শযরে পাররব িা। বযাাংক ক্লারয়ন্ট
সররলেিসেরপর সর্সিরে অিযরা শযর্ারব শলাি পায়, িুরযাগ-িুসবধা পায়, পুজুঁ জবাজারর যারা
বযবিা কররি, োরদর জিযও শিই িুরযাগ-িুসবধা র্াকরব। সিসকউসরঠ সদরে হরব।’
‘পুজুঁ জবাজাররর আরও র্ারলা সদক হরলা, অেীরে োরা শলাি সিরয় িরকাররর শিই াকা শোধ
সদরয়রে। িুেরাাং আসম মরি কসর শয, োরদর জিয আরও িুরযাগ র্ারলা। শিজিয আমরা
বরলসে, োরদররক অযালাউ করা হরব।’
‘আসম োরদর কারে বললাম শয, আমরা কাররজন্স সের্যালু করব িা। কাররজন্স সের্যালু করার
শকারিা প্ররয়াজি শিই। আমারদর শরসম যান্স খােও বলা হজিল সের্যালু করার জিয।
শরসম যান্স খারে আমারদর সেরিম্বর মারি শগ্রার্ হরলা ৪০ েোাংে। এক মারি একখারে এে
শগ্রার্ (প্রবৃজে), এ া ইসেহাি। এ া আর শকউ র্াঙরে পাররব িা। আমরা এই খােরক ২
েোাংে ইিরিিঠ র্ (প্ররোদিা) সদরয়সে। এর মাধযরম আমরা এই িক্ষমো অজথি কররসে।
িুেরাাং শকারিা খারেই কাররজন্স সের্যালু করার িম্ভাবিা শিই’-শযাগ কররি অর্মন্ত্রী।
থ
সেসি বরলি, ‘োরদর দাসব, সকেু র্ারলা শেয়ার বাজারর আিার জিয। আসম আশ্বস্ত কররসে,
সদিক্ষে সদরয় বলরে পারব িা করব সিরয় আিব। শযিব িরকাসর শেয়াররর শমৌসলক এলাকা
র্ারলা, শিিব শেয়ার বাজারর সিরয় আিব।’
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Barta24
গুজবের কারবে ঘবর দাুঁড়াবে পারবে না
পুঁজজোজার: অর্মন্ত্রী
থ

িাাংবাসদকরদর িরে কর্া বলরেি অর্মন্ত্রী
থ
আ হ ম মুস্ত া কামাল, েসব: বােথা২৪.কম
সরউমাররর (গুজব) কাররে পুজুঁ জবাজার ঘুরর দাুঁড়ারে পাররে িা। গুজরবর মাধযরম ায়দা
হাসিরলর রাস্তা বন্ধ কররে হরব। োই প্রেসলে আইি েক্তর্ারব পসরপালি করা হরব বরল
জাসিরয়রেি অর্মন্ত্রী
থ
আ হ ম মুস্ত া কামাল।
বৃহস্পসেবার (২ জািুয়াসর) রাজধািীর আগারগাুঁওরয় পুজুঁ জবাজাররর িাসবক
থ পসরসস্থসে সিরয়
বাাংলারদে সিসকউসরঠ জ অযাে এক্সরেে কসমেি (সবএিইসি) ও ঢাকা স্টক এক্সরেরের
(সেএিই) পসরোলিা পর্রদর
থ
িরে ববঠক শেরর্ িাাংবাসদকরদর সেসি এিব কর্া জািাি।
অিুিারি অর্মন্ত্রোলরয়র
থ
আসর্ক
থ সবর্ারগর সিসিয়র িসেব আোদুল ইিলাম, সবএিইসির
কসমেিার ও সেএিইর পসরোলিা পর্দথ উপসস্থে সেরলি।
অর্মন্ত্রী
থ
বরলি, ‘কীর্ারব বাজাররক আরও গসেেীল কররে পাসর, ো সিরয় আরলােিা হরয়রে।
শিখারি সেএিই সকেু প্রস্তাব করররে। সবএিইসির িুোিি (কমপ্লাইন্স) এক ু দুবল,
থ এ া
প্রসেিা কররে হরব। আর গুজরবর মাধযরম ায়দা হাসিরলর রাস্তা বন্ধ করার দাসবঠ ও আমরা
বাস্তবায়ি করব।’
সেসি বরলি, ‘আররক া সরউমার হরলা াকার সের্যালুরয়েি, আমরা াকার সের্যালুরয়েি
করব িা। আমারদর শরসমর ন্স খাে সের্যালুরয়েি করার কর্া বলা হরয়সেল। সেরিম্বর মারি
শরসমর ন্স খারে আমারদর শগ্রার্ ৪০ েোাংে। এক া মারি এক া আইর রম ৪০ েোাংে শগ্রার্
বাাংলারদরের ইসেহাি। এই শরকেথ আর শকউ শেক কররে পাররব িা। এ া প্রমাে স্বরূপ
আিলাম এই কাররে এখারি আমরা াকার সের্যালুরয়েি কসর িাই। শুধু এই খােরক ২
েোাংে ইিরিসন্টর্ সদরয়সে। যার কাররে আমরা এই িক্ষমো অজথি কররে শপররসে। িুেরাাং
শকারিা খারেই াকার সের্যালুরয়েি করার িম্ভাবিা িাই।’
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মুস্ত া কামাল বরলি, ‘এক া দাসব োরদর সেল শয, আমরা সকেু যাক্স শকর শিই। শলিরদরির
শক্ষরে শিই শর া আমরা কমারে পাসর সক িা। আমরা োরদর বরলসে শি া সবরবেিা করব।
োরদর আরও দাসব সেল, এক্সরিজ ু বযাাংসকাং াইিযান্স। অিযািয বযবিার শক্ষরে শকারিা
ক্লাইন্ট বযাাংরক সগরয় াকা বড় কররে পারর, শেমসির্ারব পুজুঁ জবাজারর যারা বযবিা করর
োরাও শিই িুরযাগ া শযি পায়।’
সেসি আরও বরলি, ‘এই মুহরূ েথ শদরের কাররা জিযই শরসিকেি িাই শয বযাাংরক শযরে পাররব
িা, আমরা বলসে বযাাংক আইরি অিযরা শযর্ারব শলাি পায়, িুরযাগ িুসবধা পায়, পুজুঁ জবাজারর
যারা বযবিা কররি, োরদর জিযও শিই িুরযাগ-িুসবধা র্াকরব। েরব সিসকউসরঠ সদরে হরব।’
র্ারলা িরকাসর শেয়ার বাজারর আিার সবর্রয় অর্মন্ত্রী
থ
বরলি, ‘আসম োরদর আশ্বস্ত কররসে,
আসম এর উপর কাজ করসে, এ া কররে িময় লারগ। সকন্তু সদিক্ষে সদরয় বলরে পারব িা
করব সিরয় আিরব।’
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Barta24
গ্রামীেব ান-রেটিআররস দ্ববের রনষ্পরি
চায় রিএসই

অর্মন্ত্রীর
থ
িরে সেএিই'র কমকেথ
থ ারা/ েসব: বােথা২৪.কম
ািা এক বের দরপেরির
রল আস্থা ও োরলয িঙ্কর েলাসিরে ররয়রে শদরের
পুজুঁ জবাজার। ২০২০ িারল এই পুজুঁ জবাজাররক সস্থসেেীল করার পাোপাসে বাজাররর উন্নয়রি
গ্রামীের াি এবাং সবঠ আরসি দ্বরের সিষ্পসি, িরকাসর এবাং বহুজাসেক শকাম্পাসিগুরলারক
পুজুঁ জবাজারর োসলকার্ুক্ত করািহ ১১ দ া দাসব অর্মন্ত্রীর
থ
কারে েু রল ধরা হয়। অর্মন্ত্রী
থ
সবর্য়গুরলা শুরিরেি। শযৌজক্তক দাসবগুরলা সবরবেিা করা হরব বরল জাসিরয়রেি মন্ত্রী।
বৃহস্পসেবার (২জািুয়াসর) রাজধািীর আগারগাুঁওরয়র অর্ থ মন্ত্রোলরয়র িরেলি করক্ষ
অর্মন্ত্রী
থ
আ হ ম মুস্ত া কামারলর কারে উপস্থাপি কররি ঢাকা স্টক এক্সরেরের (সেএিই)
শেয়ারমযাি অধযাপক আবুল হারেম। এ িময় সেএিইর পসরোলক রসকবুর রহমাি, োসকল
সরজর্ী, শমাহােদ োহজাহাি এবাং সমিহাজ মান্নাি ইমিিহ পসরোলিা পর্দথ এবাং র্ারপ্রাপ্ত
এমসে আব্দুল মসেি পার ায়ারীিহ বযবস্থাপিা সবর্ারগর ঊর্ধ্েি
থ কমকেথ
থ ারা উপসস্থে সেরলি।
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অর্মন্ত্রীর
থ
বেঠক/ েরে: োেথা২৪.কম
অিুিারি অর্মন্ত্রী,
থ
বযাাংক ও আসর্ক
থ সবর্ারগর সিসিয়র িসেব আিাদুল ইিলাম, বাাংলারদে
সিসকউসরঠ জ অযাে এক্সরেে কসমেরির (সবএিইসি) শেয়ারমযাি অধযাপক খায়রুল শহারিি,
কসমেিার শহলাল উজদ্দি সিজামী এবাং স্বপি কুমার বালা উপসস্থে সেরলি।
বাসক দাসবগুরলা হরি-পুজুঁ জবাজার শর্রক দীঘরময়াসদ
থ
অর্ায়রির
থ
বযবস্থা, ঠ -বরের শলিরদি
যর্া সেগসগর োলু করা, সেএিই এবাং পুজুঁ জবাজাররর শলি-শদরির ওপর কর কমারিা, অসে
সররপার থ র স্বিো সিজিেকরে, বাজার উন্নয়রি আইসিসব ও অিযািয িাংস্থার িক্ষমো বৃজে,
পাবসলক-প্রাইরর্ পা থ িারসেপ সিজিে করা, বাজারর অরর্রথ িরবরাহ বৃজে করা, উচ্চ
ক্ষমোিম্পন্ন িমন্বয় কসমঠ গঠি এবাং ঋে প্রস্তারবর সবরের্ সবরবেিা।
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িলাবরর রেপরীবে িাকার মান কমাবনা
হবে না: অর্মন্ত্রী
থ

িাাংবাসদকরদর িরে কর্া বলরেি অর্মন্ত্রী
থ
আ হ ম মুস্ত া কামাল, েসব: বােথা২৪.কম
েলাররর সবপরীরে াকার মাি কমারিা হরব িা বরল জাসিরয়রেি অর্মন্ত্রী
থ
আ হ ম মুস্ত া
কামাল। শিই িরে গুজরবর কাররে পুজুঁ জবাজার ঘুরর দাুঁড়ারে পাররে িা বরলও মন্তবয
করররেি সেসি।
বৃহস্পসেবার (০২ জািুয়াসর) রাজধািীর আগারগাুঁওরয় অর্ মন্ত্রোলরয়র
থ
িরেলি করক্ষ ঢাকা
স্টক এক্সরেে (সেএিই) সিরয় জরুসর ববঠক শেরর্ িাাংবাসদকরদর সেসি এিব কর্া বরলি।
সেসি বরলি, অরিরক েলাররর সবপরীরে াকার মাি কমারিার দাসব জাসিরয়রেি। সকন্তু
াকার মাি কমারিা হরব িা। সরউমারর (গুজব) েলরে পুজুঁ জবাজার। আসম বাজাররর সবসর্ন্ন
এরজজন্সরক সরউমারগুরলা সেসিে কররে বরলসে। োরা দ্রুে গুজব িমিযার িমাধাি কররব।
গুজব শঠকারিার জিয পুজুঁ জবাজাররর সবদযমাি আইি করঠারর্ারব কাযকর
থ কররে হরব।
পাোপাসে সবএিইসির আইসি দুবলো
থ
ররয়রে, শিগুরলা দূর কররে বরলসে। সিয়ন্ত্রক িাংস্থার
কাযিম
থ
আররা কমপ্লারয়ন্স করা হরব।
ববঠরক সেএিইর শেয়ারমযাি অধযাপক ে. আবুল হারেম, র্ারপ্রাপ্ত এমসে আব্দুল মসেি
পার ায়াসর, পসরোলক রসকবুর রহমাি, োসকল সরজর্ী এবাং সমিহাজ মান্নাি ইমিিহ িাংসিষ্ট
অরিরক উপসস্থে সেরলি।
এ িময় বাাংলারদে সিসকউসরঠ জ অযাে এক্সরেে কসমেরির (সবএিইসি) শেয়ারমযাি ে. এম.
খায়রুল শহারিি ও দুই কসমেিার উপসস্থে সেরলি।
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পুঁজজোজাবর দদথশার কারে গুজে:
অর্মন্ত্রী
থ
শজযি প্রসেরবদক সবসেসিউজ শ ারয়সন্টর ার ে কম
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পুজুঁ জবাজাররর এখিকার দরপেরির কারে সহরিরব গুজবরক সেসিে করররেি অর্মন্ত্রী
থ
আ হ ম মুস্ত া
কামাল।

সেসি বরলরেি, গুজরবর কাররেই পুজুঁ জবাজার ঘুরর দাুঁড়ারে পাররে িা।
২০১০ িারল বড় ধরির পর এখিই িবরেরয় শবসে মন্দা েলরে বাাংলারদরের পুজুঁ জবাজারর।
২০১৬ িারলর শের্ সদরক বাজার ঘুরর দাুঁড়ারে শুরু কররলও ২০১৮ িাল শর্রক আবার
পেরির ধারা শুরু হয়। ২০১৯ িারল বাজার আরও খারাপ হরয় িূেক স রর শগরে িারড় সেি
বেররর আরগর অবস্থারি।

এই পসরসস্থসেরে বৃহস্পসেবার ঢাকা স্টক এক্সরেরের (সেএিই) পসরোলিা পর্দথ ও বাাংলারদে
সিসকউসরঠ জ অযাে এক্সরেে কসমেরির (সবএিইসি) িদিযরা ইআরসেরে অর্মন্ত্রীর
থ
িরে
শদখা কররে যাি।
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োরদর িরে ববঠরকর পর মুস্ত া কামাল বরলি, “এই শয সরউমার েসড়রয় শয িমস্ত
কাজগুরলা করা হয়… এখি পুজুঁ জবাজার োলারি সরউমার। এই সরউমাররর কাররেই
পুজুঁ জবাজারঠ ঘুরর দাুঁড়ারে পাররে িা।”

পুজুঁ জবাজারর দরপেরি সবরক্ষার্ও হরি।
গুজব র িাকারীরদর সবরুরে করঠার বযবস্থা শিওয়ার হুুঁসেয়াসরও শদি অর্মন্ত্রী।
থ
“এই সরউমারগুরলা বন্ধ করার জিয শয প্রেসলে আইি আরে, ো শযি সিকসল কমপ্লারয়ন্স
হয়। সবদযমাি আইিগুরলারক আমরা ু লসল এির াি করব।”
থ
ববঠরক পুজুঁ জবাজার িাংসিষ্টরা অসগ্রম আয়কর সেসর্রলর পাোপাসে সকেু া কমারিািহ শবে
করয়কঠ দাসব জািায়।
“আমরা োরদর জাসিরয়সে, আমরা যেদূর পাসর, শি া সবরবেিা করব,” বরলি অর্মন্ত্রী।
থ
সেসি বরলি, “োরদর আররক া দাসব সেল, শেয়ারবাজারর সবসিরয়াগকারীরদর জিয বযাাংক
ঋরের বযবস্থা করা।
“আসম বরলসে, শদরের িকল বযবিায়ী সকাংবা সবসিরয়াগকারী িবাই বযাাংক ঋে পায়। বযাাংরকর
িরে শবাঝাপড়ার সর্সিরে শেয়ারবাজাররর বযবিায়ীরাও বযাাংক ঋে শপরে পারর বরল আসম
োরদর বরলসে। এ ার বযবস্থা করা হরব বরল আমরা বরলসে।”

আ হ ম মুস্ত া কামাল ( াইল েসব)
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পুজুঁ জবাজার িাংসিষ্টরা াকার অবমূলযায়রির প্রস্তাব সদরলও ো িাকে করর শদি অর্মন্ত্রী।
থ
সেএিইর প্রসেসিসধরা িরকাসর র্ারলা শকাম্পাসিরক পুজুঁ জবাজারর োসলকার্ুরক্তর প্রস্তাব শদি।
মুস্ত া কামাল বরলি, “এ া আমরা শেষ্টা করসে। এ া সিরয় আমরা কাজ করসে। সকন্তু িময়
লারগ। োরদর সদিক্ষে সদরয় বলরে পারব িা শয কখি সদরে পারব।”
ববঠরকর পর সেএিই পসরোলক সমিহাজ মান্নাি ইমি িাাংবাসদকরদর বরলি, “ববঠরক আমরা
অর্মন্ত্রীর
থ
কারে শবে সকেু প্রস্তাব েু রল ধররসে। সবরের্ করর গ্রামীের াি এবাং শ সলরযাগারযাগ
সিয়ন্ত্রক িাংস্থার দ্বরের দ্রুে সিষ্পসির দাসব জাসিরয়সে।”
পুজুঁ জবাজারর োসলকার্ুক্ত বাাংলারদরে বড় শমাবাইল শ াি অপারর র গ্রামীের ারির িরে
সবঠ আরসি দ্বে বাজারর শিসেবােক প্রর্াব শ লরে।
সমিহাজ বরলি, “গ্রামীের ারির শেয়ার পুজুঁ জবাজার মূলধরির একঠ বড় অাংে ধারে কররে।
এ সবর্য়ঠ সিষ্পসিরে দীঘিূথ জেোর কাররে শদসে-সবরদসে সবসিরয়াগকারীরদর মরধয পুজুঁ জবাজার
িম্পরকথ শিসেবােক ধারো জরেরে। সবর্য়ঠ র দ্রুে সিষ্পসি পুজুঁ জবাজাররর র্াবমূসেথ ইসেবােক
হরব।”
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Taka will not be devalued, says Kamal
Niaz Mahmud
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File photo of Finance Minister AHM Mustafa Kamal Courtesy

He vows to take action against rumor- mongers
Finance Minister AHM Mustafa Kamal yesterday said the government would not devalue the
Taka against US dollar.
“There are rumors at the stock market that the government will devalue the Taka against US
dollar. We will not devalue the Taka against the dollar for any sector,” he told reporters after
a meeting with the directors of Dhaka Stock Exchange (DSE) at Agargaon in the capital.
He said the government would take steps against those who were influencing the stock
market through spreading various rumors.
Kamal’s comments came after a meeting with the DSE leaders as stock market plunged to 42
months record low. The rumor of the Taka depreciation dampened the mood of foreign
investors in the last few months, market operators said.
The finance minister said the stock market could not make a turn around as the market was
now rumor driven. Enforcing the existing laws was necessary to stop the rumors, he added.
“I am in favour of stringent rules, if needed.”
AHM Mustafa Kamal said: “The DSE submitted some proposals at the meeting. The DSE
members believe the market lacks good governance.”
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On listing the state-owned companies, Kamal said he assured them that he was working on it,
although it required more time.
“We will consider reducing the advance income tax (AIT) and the tax at source on share
transactions,” he added.
Minhaz Mannan Emon director of DSE told reporters after the meeting, “We submitted 11point proposals to the finance minister for capital market development. Finance minister is
positive about implementing the proposals, he added.
“Hopefully, the market will make a turnaround soon,” Emon hoped.
The DSE proposals include creating a long time investment scope for the market, addressing
liquidity crisis in the country’s financial sector, resolving the ongoing tussle
between Grameenphone and the telecom regulator BTRC and listing the state-owned and
multinational companies on the bourses.
The stock exchange also urged the government to reduce the corporation tax for publicly
listed companies to 15%, from the current 25%.
At present, publicly listed companies have to pay a minimum
corporate tax depending on their business categories.

25% and maximum 40%

DSE also proposed reducing the tax at source on share transactions to 0.015% from the
existing 0.05%, considering the volatility of the market.
Financial Institutions Division Senior Secretary Md Ashadul Islam, Bangladesh Securities
and Exchange Commission (BSEC) Chairman M Khairul Hossain, BSEC commissioners,
DSE directors and top officials were also present at the meeting.
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