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ডিএসই পডিদর্ শনে নেপানেি প্রডিডেডিদে 

০৪:৫৭পিএম, ১৩ ফেব্রুয়াপি ২০২০  

 

ডিজনেস আওয়াি প্রডিনিদক : পিক্ষ়া ক়ার্ যক্রমমি অংি পিমেমব্ ঢ়াক়া স্টক এক্সমেঞ্জ 

(পিএেই) িপির্যিন কমিমেন ে়াইনয়ান্স কপমটি অব্ ি়াউজ অব্ পিমেমজমেটিভে অব্ 

ফনি়াল (জ়াতীয েংের্) এব্ং ফিয়ািব়্াজ়াি পনযন্ত্রক েংস্থ়া পেপকউপিটিজ ফব়্ািয অব্ ফনি়াল 

এি ১০ ের্মেযি একটি েপতপনপির্ল। ব্িৃস্পপতব়্াি (১৩ ফেব্রুয়াপি) িপির্যিন কমি 

েপতপনপির্লটি। 

পিএেই ফেমক ি়াঠ়ামন়া এক েংব়্ার্ পব্জ্ঞপিমত এ তেয জ়ান়া ফেমে। 

েপতপনপির্মলি ফনতৃত্ব ফর্ন ে়াইনয়ান্স কপমটিি ফেপেমিে কৃষ্ণ েে়ার্ র়্াি়াল। র্লটি 

পিএেই’ি ব্যব্স্থ়ািন়া কতৃযিমক্ষি ে়ামে এক বব্ঠক কমিন। 

বব্ঠমকি শুুমত পিএেই’ি ব্যব্স্থ়ািন়া িপিে়ালক ক়াজী ে়ান়াউল িক েপতপনপির্লমক স্ব়ােত 

জ়াপনময ব্মলন, পিএেই ২০১৩ ে়ামল পিপমউেয যয়াল়াইজি িমযমে, র়্াি েমল িপিে়ালন়া ির্ যর্ 

এব্ং ব্যব্স্থ়ািন়ায ব্ড় িিমনি িপিব্তযন িমযমে। পিএেইমত ত়াপলক়াভযক্ত ফক়াম্প়াপনি েংখ্য়া 

খ্ুব্ ফব্িী নয, পকন্তু এখ়্ামন পব্পনময়ােক়ািীি েংখ্য়া অমনক ফব্িী। পিএেই ব্তযম়ামন শুিুম়াত্র 

ইকুইটি পভপিক ম়ামকযি িমলও আে়াপমমত পিএেই িমযযি বব্পেত্রত়া আনযমনি জনয ক়াজ 

কমি র়্ামে। ইপতমমিয এেএমই ব়্া স্বল্প মূলিনী ফক়াম্প়াপনি ত়াপলক়াভয ক্তক্তকিয ও ফলনমর্মনি 

জনয একটি িেৃক ফব়্ািয েঠন কি়া িমযমে। 

পতপন আিও ব্মলন, ইেুযয়াি এব্ং ফক়ায়াপলে়াইি ইনমভস্টিমর্ি মমিয েংমর়্াে স্থ়ািমন পভ-

ফনক্সি প্ল়ািেমম য ব়্াংল়ামর্ি উইমড়া উমব়ািন কি়া িমযমে। পব্পনময়ােক়ািীমর্ি েুপব্ি়ামে য 

ফম়াব়্াইমলি ম়ািযমম ফলনমর্মনি জনয “পিএেই-ফম়াব়্াইল” ন়ামম একটি অয়াি ে়ালু কি়া 

িমযমে। 
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এিিি ফে়াি়াক্ট অয়াড ম়ামকযি ফিমভলিমমে পব্ভ়ামেি উি-মি়াব্যব্স্থ়ািক বেযর্ আল 

আপমন িিম়ান, েি়ান ফিগুমলিপি কম যকতয়া (ইনে়াজয) ফম়াোঃ আব্রু্ল লপতে, েি়ান েরু্ক্তক্ত 

কম যকতয়া ফম়াোঃ ক্তজয়াউল কপিম, মি়া ব্যব্স্থ়ািক ও ফক়াম্প়াপন ফেমক্রি়ািী ফম়াি়াম্মর্ আে়ারু্ি 

িিম়ান পভন্ন পভন্ন ফেমজমেিমনি ম়ািযমম ফনি়ামলি েপতপনপি র্লমক ব়্াংল়ামর্মিি অে যনীপত 

ও ফিয়ািব়্াজ়াি, পিএেই’ি ব্তযম়ান এব্ং ভপব্র্যৎ ক়ার্ যক্রম, পলপস্টং েমেে অয়াড 

ে়ামভযইলয়ান্স পেমস্টম, ফেপিং পেমস্টম এব্ং আইটি প্ল়ািেম য, স্টক ফর়াক়াি ও স্টক পিল়ািমর্ি 

ক়ার্ যক্রম েম্পমকয অব্পিত কমিন। িিব্তীমত পিএেই’ি েি়ান অে য কম যকতয়া এব্ং েি়ান 

িপিে়ালন কম যকতয়া েপতপনপি র্মলি পব্পভন্ন েমেি জব়্াব্ ফর্ন। 

এ েমময আিও উিপস্থত পেমলন মি়াব্যব্স্থ়ািক (ম়ানব্েম্পর্ ও েি়ােন) ফম়াোঃ ে়াপমউল 

ইেল়াম ও উি মি়াব্যব্স্থ়ািক ফম়াোঃ িপেকুি িিম়ানেি অনয়ানয উর্ধ্ যতন কম যকতয়াি়া। 

পব্জমনে আওয়াি/১৩ ফেব্রুয়াপি, ২০২০/আিএ 
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ফিয়ািব়্াজ়ািপনউজ 

িাডেকাভুক্ত নকাম্পাডেি নেনয় 

ডিডেনয়াগকািীি সংখ্যা অনেক নিডর্: 

ডিএসই এমডি 

েক়াি েময:13-02-2020, 5:14 pm | 

 

ফিয়ািব়্াজ়াি পিমি়ািয: ঢ়াক়া স্টক এক্সমেঞ্জ (পিএেই) িপির্যিন কমিমেন ে়াইনয়ান্স কপমটি 

অব্ ি়াউজ অব্ পিমেমজমেটিভে অব্ ফনি়াল (জ়াতীয েংের্) এব্ং ফিয়ািব়্াজ়াি পনযন্ত্রক 

েংস্থ়া পেপকউপিটিজ ফব়্ািয অব্ ফনি়াল এি ১০ ের্মেযি একটি েপতপনপির্ল। ব্িৃস্পপতব়্াি (১৩ 

ফেব্রুয়াপি) িপির্যিন কমি েপতপনপির্লটি। 

পিএেই ফেমক ি়াঠ়ামন়া এক েংব়্ার্ পব্জ্ঞপিমত এ তেয জ়ান়া ফেমে। 

েপতপনপির্মলি ফনতৃত্ব ফর্ন ে়াইনয়ান্স কপমটিি ফেপেমিে কৃষ্ণ েে়ার্ র়্াি়াল। র্লটি 

পিএেই’ি ব্যব্স্থ়ািন়া কতৃযিমক্ষি ে়ামে এক বব্ঠক কমিন। 

বব্ঠমকি শুুমত পিএেই’ি ব্যব্স্থ়ািন়া িপিে়ালক ক়াজী ে়ান়াউল িক েপতপনপির্লমক স্ব়ােত 

জ়াপনময ব্মলন, পিএেই ২০১৩ ে়ামল পিপমউেয যয়াল়াইজি িমযমে, র়্াি েমল িপিে়ালন়া ির্ যর্ 

এব্ং ব্যব্স্থ়ািন়ায ব্ড় িিমনি িপিব্তযন িমযমে। পিএেইমত ত়াপলক়াভযক্ত ফক়াম্প়াপনি েংখ্য়া 

খ্ুব্ ফব্িী নয, পকন্তু এখ়্ামন পব্পনময়ােক়ািীি েংখ্য়া অমনক ফব্িী। পিএেই ব্তযম়ামন শুিুম়াত্র 

ইকুইটি পভপিক ম়ামকযি িমলও আে়াপমমত পিএেই িমযযি বব্পেত্রত়া আনযমনি জনয ক়াজ 

কমি র়্ামে। ইপতমমিয এেএমই ব়্া স্বল্প মূলিনী ফক়াম্প়াপনি ত়াপলক়াভয ক্তক্তকিয ও ফলনমর্মনি 

জনয একটি িেৃক ফব়্ািয েঠন কি়া িমযমে। 

পতপন আিও ব্মলন, ইেুযয়াি এব্ং ফক়ায়াপলে়াইি ইনমভস্টিমর্ি মমিয েংমর়্াে স্থ়ািমন পভ-

ফনক্সি প্ল়ািেমম য ব়্াংল়ামর্ি উইমড়া উমব়ািন কি়া িমযমে। পব্পনময়ােক়ািীমর্ি েুপব্ি়ামে য 

ফম়াব়্াইমলি ম়ািযমম ফলনমর্মনি জনয “পিএেই-ফম়াব়্াইল” ন়ামম একটি অয়াি ে়ালু কি়া 

িমযমে। 

https://www.sharebazarnews.com/wp-content/uploads/2020/02/25.jpg


News Clippings 

 53 

এিিি ফে়াি়াক্ট অয়াড ম়ামকযি ফিমভলিমমে পব্ভ়ামেি উি-মি়াব্যব্স্থ়ািক বেযর্ আল 

আপমন িিম়ান, েি়ান ফিগুমলিপি কম যকতয়া (ইনে়াজয) ফম়াোঃ আব্রু্ল লপতে, েি়ান েরু্ক্তক্ত 

কম যকতয়া ফম়াোঃ ক্তজয়াউল কপিম, মি়া ব্যব্স্থ়ািক ও ফক়াম্প়াপন ফেমক্রি়ািী ফম়াি়াম্মর্ আে়ারু্ি 

িিম়ান পভন্ন পভন্ন ফেমজমেিমনি ম়ািযমম ফনি়ামলি েপতপনপি র্লমক ব়্াংল়ামর্মিি অে যনীপত 

ও ফিয়ািব়্াজ়াি, পিএেই’ি ব্তযম়ান এব্ং ভপব্র্যৎ ক়ার্ যক্রম, পলপস্টং েমেে অয়াড 

ে়ামভযইলয়ান্স পেমস্টম, ফেপিং পেমস্টম এব্ং আইটি প্ল়ািেম য, স্টক ফর়াক়াি ও স্টক পিল়ািমর্ি 

ক়ার্ যক্রম েম্পমকয অব্পিত কমিন। িিব্তীমত পিএেই’ি েি়ান অে য কম যকতয়া এব্ং েি়ান 

িপিে়ালন কম যকতয়া েপতপনপি র্মলি পব্পভন্ন েমেি জব়্াব্ ফর্ন। 

এ েমময আিও উিপস্থত পেমলন মি়াব্যব্স্থ়ািক (ম়ানব্েম্পর্ ও েি়ােন) ফম়াোঃ ে়াপমউল 

ইেল়াম ও উি মি়াব্যব্স্থ়ািক ফম়াোঃ িপেকুি িিম়ানেি অনয়ানয উর্ধ্ যতন কম যকতয়াি়া। 

  

ফিয়ািব়্াজ়ািপনউজ/ম.ে়া 

 



News Clippings 

 54 

 

নেপানেি প ুঁজজিাজাি ডেয়ন্ত্রক সংস্থাি 

ডিএসই পডিদর্ শে 

 

পনজস্ব েপতমব্র্ক, পব্পনময়ােব়্াতয়া: ে়াইনয়ান্স কপমটি অব্ ি়াউজ অব্ পিমেমজমেটিভে অব্ 

ফনি়াল (জ়াতীয েংের্) এব্ং িুুঁক্তজব়্াজ়াি পনযন্ত্রক েংস্থ়া পেপকউপিটিজ ফব়্ািয অব্ ফনি়াল এি 

১০ ের্মেযি একটি েপতপনপির্ল ঢ়াক়া স্টক এক্সমেঞ্জ (পিএেই) িপির্যিন কমিমে। 

ব্িৃস্পপতব়্াি ত়ামর্ি পিক্ষ়া ক়ার্ যক্রমমি অংি পিমেমব্ ফনি়ামলি ে়াইনয়ান্স কপমটি ও পনযন্ত্রক 

েংস্থ়া পিএেই িপির্ি যন কমি। 

পিএেই েূমত্র এ তেয জ়ান়া ফেমে। 

জ়ান়া র়্ায, েপতপনপির্মলি ফনতৃত্ব ফর্ন ে়াইনয়ান্স কপমটিি ফেপেমিে কৃষ্ণ েে়ার্ র়্াি়াল। 

েপতপনপিি়া পিএেই’ি ব্যব্স্থ়ািন়া কতৃযিমক্ষি ে়ামে এক বব্ঠমক পমপলত িন। 

বব্ঠমকি শুুমত পিএেই’ি ব্যব্ব্স্থ়ািন়া িপিে়ালক ক়াজী ে়ান়াউল িক েপতপনপির্লমক 

স্ব়ােত জ়াপনময ব্মলন, পিএেই ২০১৩ ে়ামল পিপমউেয যয়াল়াইজি িমযমে, র়্াি েমল িপিে়ালন়া 

ির্ যর্ এব্ং ব্যব্স্থ়ািন়ায ব্ড় িিমনি িপিব্তযন িমযমে। পিএেইমত ত়াপলক়াভযক্ত ফক়াম্প়াপনি 

েংখ্য়া খ্ুব্ ফব্িী নয, পকন্তু এখ়্ামন পব্পনময়ােক়ািীি েংখ্য়া অমনক ফব্িী। পিএেই ব্তযম়ামন 

শুিুম়াত্র ইকুইটি পভপিক ম়ামকযি িমলও আে়াপমমত পিএেই িমযযি বব্পেত্রত়া আনযমনি জনয 

ক়াজ কমি র়্ামে। ইপতমমিয এেএমই ব়্া স্বল্প মূলিনী ফক়াম্প়াপনি ত়াপলক়াভয ক্তক্তকিয ও 

ফলনমর্মনি জনয একটি িেৃক ফব়্ািয েঠন কি়া িমযমে। 
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এে়াড়়া, ইেুযয়াি এব্ং ফক়ায়াপলে়াইি ইনমভস্টিমর্ি মমিয েংমর়্াে স্থ়ািমন পভ-ফনক্সি 

প্ল়ািেমম য ব়্াংল়ামর্ি উইমড়া উমব়ািন কি়া িমযমে। পব্পনময়ােক়ািীমর্ি েপুব্ি়ামে য ফম়াব়্াইমলি 

ম়ািযমম ফলনমর্মনি জনয “পিএেই-ফম়াব়্াইল” ন়ামম একটি অয়াি ে়াল ুকি়া িমযমে। 

এিিি ফে়াি়াক্ট অয়াড ম়ামকযি ফিমভলিমমে পব্ভ়ামেি উি-মি়াব্যব্স্থ়ািক বেযর্ আল 

আপমন িিম়ান, েি়ান ফিগুমলিপি কম যকতয়া (ইনে়াজয) ফম়াোঃ আব্রু্ল লপতে, েি়ান েরু্ক্তক্ত 

কম যকতয়া ফম়াোঃ ক্তজয়াউল কপিম, মি়া ব্যব্স্থ়ািক ও ফক়াম্প়াপন ফেমক্রি়ািী ফম়াি়াম্মর্ আে়ারু্ি 

িিম়ান পভন্ন পভন্ন ফেমজমেিমনি ম়ািযমম ফনি়ামলি েপতপনপিমর্িমক ব়্াংল়ামর্মিি অে যনীপত 

ও িুুঁক্তজব়্াজ়াি, পিএেই’ি ব্তযম়ান এব্ং ভপব্র্যৎ ক়ার্ যক্রম, পলপস্টং েমেে অয়াড ে়ামভযইলয়ান্স 

পেমস্টম, ফেপিং পেমস্টম এব্ং আইটি প্ল়ািেম য, স্টক ফর়াক়াি ও স্টক পিল়ািমর্ি ক়ার্ যক্রম 

েম্পমকয অব্পিত কমিন। 

(এে আি /১৩ ফেব্রুয়াপি, ২০২০) 
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ডিএসই পডিদশর্ে কিনেে নেপানেি প্রডিডেডিদে 

িুুঁক্তজব়্াজ়াি ফিস্ক || েক়াি: ২০২০-০২-১৩ ১৭:৩৮:৩০ || আিমিি: ২০২০-০২-১৩ ১৭:৪০:২১ 

 

ে়াইনয়ান্স কপমটি অব্ ি়াউজ অব্ পিমেমজমেটিভে অব্ ফনি়াল (জ়াতীয েংের্) এব্ং 

িুুঁক্তজব়্াজ়াি পনযন্ত্রক েংস্থ়া পেপকউপিটিজ ফব়্ািয অব্ ফনি়াল এি ১০ (র্ি) ের্মেযি একটি 

েপতপনপির্ল ত়ামর্ি পিক্ষ়া ক়ার্ যক্রমমি অংি পিমেমব্ ব্িৃস্পপতব়্াি ঢ়াক়া স্টক এক্সমেঞ্জ 

(পিএেই) িপির্যিমন আমেন। 

েপতপনপির্মলি ফনতৃত্ব ফর্ন ে়াইনয়ান্স কপমটিি ফেপেমিে কৃষ্ণ েে়ার্ র়্াি়াল Krishna Prasad 

Dahal)। েপতপনপিব্নৃ্দ পিএেই’ি ব্যব্স্থ়ািন়া কতৃযিমক্ষি ে়ামে এক বব্ঠমক পমপলত িন। 

পিএেই ফেমক ি়াঠ়ামন়া এক েংব়্ার্ পব্জ্ঞপিমত এ তেয জ়ান়া ফেমে। 

বব্ঠমকি শুুমত পিএেই’ি ব্যব্স্থ়ািন়া িপিে়ালক ক়াজী ে়ান়াউল িক েপতপনপির্লমক স্ব়ােত 

জ়াপনময ব্মলন, পিএেই ২০১৩ ে়ামল পিপমউেয যয়াল়াইজি িমযমে, র়্াি েমল িপিে়ালন়া ির্ যর্ 

এব্ং ব্যব্স্থ়ািন়ায ব্ড় িিমনি িপিব্তযন িমযমে। পিএেইমত ত়াপলক়াভযক্ত ফক়াম্প়াপনি েংখ্য়া 

খ্ুব্ ফব্িী নয, পকন্তু এখ়্ামন পব্পনময়ােক়ািীি েংখ্য়া অমনক ফব্িী। পিএেই ব্তযম়ামন শুিুম়াত্র 

ইকুইটি পভপিক ম়ামকযি িমলও আে়াপমমত পিএেই িমযযি বব্পেত্রত়া আনযমনি জনয ক়াজ 

কমি র়্ামে। ইপতমমিয এেএমই ব়্া স্বল্প মূলিনী ফক়াম্প়াপনি ত়াপলক়াভয ক্তক্তকিয ও ফলনমর্মনি 

জনয একটি িেৃক ফব়্ািয েঠন কি়া িমযমে। 

এে়াড়়া, ইেুযয়াি এব্ং ফক়ায়াপলে়াইি ইনমভস্টিমর্ি মমিয েংমর়্াে স্থ়ািমন পভ-ফনক্সি 

প্ল়ািেমম য ব়্াংল়ামর্ি উইমড়া উমব়ািন কি়া িমযমে। পব্পনময়ােক়ািীমর্ি েপুব্ি়ামে য ফম়াব়্াইমলি 

ম়ািযমম ফলনমর্মনি জনয “পিএেই-ফম়াব়্াইল” ন়ামম একটি অয়াি ে়ালু কি়া িমযমে। এিিি 

ফে়াি়াক্ট অয়াড ম়ামকযি ফিমভলিমমে পব্ভ়ামেি উি-মি়াব্যব্স্থ়ািক বেযর্ আল আপমন 
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িিম়ান, েি়ান ফিগুমলিপি কম যকতয়া (ইনে়াজয) ফম়াোঃ আব্রু্ল লপতে, েি়ান েরু্ক্তক্ত কম যকতয়া 

ফম়াোঃ ক্তজয়াউল কপিম, মি়া ব্যব্স্থ়ািক ও ফক়াম্প়াপন ফেমক্রি়ািী ফম়াি়াম্মর্ আে়ারু্ি িিম়ান 

পভন্ন পভন্ন ফেমজমেিমনি ম়ািযমম ফনি়ামলি েপতপনপিব্নৃ্দমক ব়্াংল়ামর্মিি অে যনীপত ও 

িুুঁক্তজব়্াজ়াি, পিএেই’ি ব্তযম়ান এব্ং ভপব্র্যৎ ক়ার্ যক্রম, পলপস্টং েমেে অয়াড ে়ামভযইলয়ান্স 

পেমস্টম, ফেপিং পেমস্টম এব্ং আইটি প্ল়ািেম য, স্টক ফর়াক়াি ও স্টক পিল়ািমর্ি ক়ার্ যক্রম 

েম্পমকয অব্পিত কমিন। িিব্তীমত পিএেই’ি  েি়ান অে য কম যকতয়া এব্ং েি়ান িপিে়ালন 

কম যকতয়া েপতপনপিব্মৃন্দি পব্পভন্ন েমেি জব়্াব্ ফর্য়া িয। 

এেমময আিও উিপস্থত পেমলন মি়াব্যব্স্থ়ািক (ম়ানব্েম্পর্ ও েি়ােন) ফম়াোঃ ে়াপমউল 

ইেল়াম ও উি মি়াব্যব্স্থ়ািক ফম়াোঃ িপেকুি িিম়ানেি অনয়ানয উর্ধ্ যতন কম যকতয়াব্নৃ্দ । 

 

 
 



News Clippings 

 58 

 

নেপানেি প্রডিডেডিদনেি ঢাকা স্টক 

এক্সনেঞ্জ পডিদর্ শে 

পেপনযি কমিেিমডে | ব়্াংল়াপনউজমি়ামযপেমে়াি.কম  

আিমিি: ২০২০-০২-১৩ ৬:০৪:৫৯ পিএম  
Share  

 

বব্ঠক েপতপনপির্মলি ের্েযি়া। 

ঢাকা: পিক্ষ়া ক়ার্ যক্রমমি অংি পিমেমব্ ঢ়াক়া স্টক এক্সমেঞ্জ (পিএেই) িপির্ি যন কমিমে 

ে়াইনয়ান্স কপমটি অব্ ি়াউজ অব্ পিমেমজমেটিভে অব্ ফনি়াল (জ়াতীয েংের্) ও 

ফিয়ািব়্াজ়াি পনযন্ত্রক েংস্থ়া পেপকউপিটিজ ফব়্ািয অব্ ফনি়ামলি ১০ ের্মেযি একটি 

েপতপনপির্ল।  

ব্িৃস্পপতব়্াি (১৩ ফেব্রুয়াপি) রু্িুমি উিি়াি পিএেই ভব্ন িপির্যিন কমি েপতপনপির্লটি। 

পিএেই ফেমক ি়াঠ়ামন়া এক ফেেপব্জ্ঞপিমত এ তেয জ়ান়ামন়া িমযমে। 

েপতপনপির্মলি ফনতৃত্ব ফর্ন ে়াইনয়ান্স কপমটিি ফেপেমিে কৃষ্ণ েে়ার্ র়্াি়াল। র্লটি 

পিএেইি ব্যব্স্থ়ািন়া কতৃযিমক্ষি েমে এক বব্ঠক কমি। 

বব্ঠমকি শুুমত পিএেইি ব্যব্স্থ়ািন়া িপিে়ালক ক়াজী ে়ান়াউল িক েপতপনপির্লমক স্ব়ােত 

জ়াপনময ব্মলন, পিএেই ২০১৩ ে়ামল পিপমউেয যয়াল়াইজি িমযমে, র়্াি েমল িপিে়ালন়া ির্ যর্ 

ও ব্যব্স্থ়ািন়ায ব্ড় িিমনি িপিব্তযন িমযমে। পিএেইমত ত়াপলক়াভযক্ত ফক়াম্প়াপনি েংখ্য়া খ্ুব্ 

ফব্পি নয, পকন্তু এখ়্ামন পব্পনময়ােক়ািীি েংখ্য়া অমনক ফব্পি। পিএেই ব্তযম়ামন শুিুম়াত্র 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.banglanews24.com/economics-business/news/bd/771378.details%2F&src=sdkpreparse
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ইকুইটিপভপিক ম়ামকযি িমলও আে়ামীমত পিএেই িমযযি বব্পেত্রযত়া আনযমনি জনয ক়াজ 

কমি র়্ামে। ইমত়ামমিয এেএমই ব়্া স্বল্প মূলিনী ফক়াম্প়াপনি ত়াপলক়াভয ক্তক্তকিয ও ফলনমর্মনি 

জনয একটি িেৃক ফব়্ািয েঠন কি়া িমযমে। 

পতপন ব্মলন, ইেুযয়াি ও ফক়ায়াপলে়াইি ইনমভস্টিমর্ি মমিয েংমর়্াে স্থ়ািমন পভ-ফনক্সি 

প্ল়ািেমম য ব়্াংল়ামর্ি উইমড়া উমব়ািন কি়া িমযমে। পব্পনময়ােক়ািীমর্ি েপুব্ি়ামে য ফম়াব়্াইমলি 

ম়ািযমম ফলনমর্মনি জনয ‘পিএেই-ফম়াব়্াইল’ ন়ামম একটি অয়াি ে়াল ুকি়া িমযমে। 

এিিি ফে়াি়াক্ট অয়াড ম়ামকযি ফিমভলিমমে পব্ভ়ামেি উি-মি়াব্যব্স্থ়ািক বেযর্ আল 

আপমন িিম়ান, েি়ান ফিগুমলিপি কম যকতয়া (ইনে়াজয) ফম়া. আব্রু্ল লপতে, েি়ান েরু্ক্তক্ত 

কম যকতয়া ফম়া. ক্তজয়াউল কপিম, মি়াব্যব্স্থ়ািক ও ফক়াম্প়াপন ফেমক্রি়াপি ফম়াি়াম্মর্ আে়ারু্ি 

িিম়ান পভন্ন পভন্ন ফেমজমেিমনি ম়ািযমম ফনি়ামলি েপতপনপির্লমক ব়্াংল়ামর্মিি অে যনীপত ও 

ফিয়ািব়্াজ়াি, পিএেইি ব্তযম়ান ও ভপব্র্যৎ ক়ার্ যক্রম, পলপস্টং েমেে অয়াড ে়ামভযইলয়ান্স 

পেমস্টম, ফেপিং পেমস্টম ও আইটি প্ল়ািেম য, স্টক ফর়াক়াি ও স্টক পিল়ািমর্ি ক়ার্ যক্রম 

েম্পমকয অব্পিত কমিন। িিব্তীমত পিএেইি েি়ান অে য কম যকতয়া ও েি়ান িপিে়ালন 

কম যকতয়া েপতপনপির্মলি পব্পভন্ন েমেি জব়্াব্ ফর্ন। 

এ েময আিও উিপস্থত পেমলন- মি়াব্যব্স্থ়ািক (ম়ানব্েম্পর্ ও েি়ােন) ফম়া. ে়াপমউল 

ইেল়াম ও উি-মি়াব্যব্স্থ়ািক ফম়া. িপেকুি িিম়ানেি অনয ঊর্ধ্ যতন কম যকতয়াি়া। 

ব়্াংল়ামর্ি েময: ১৮০৩ ঘণ্ট়া, ফেব্রুয়াপি ১৩, ২০২০ 

এেএমএমক/আিপব্/ 
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ডিএসই পডিদর্ শে কিে নেপানেি 

প্রডিডেডিদে 

ফেব্রুয়ািী ১৩, ২০২০49  
Share1  

 

ডেজস্ব প্রডিনিদক : পিক্ষ়া ক়ার্ যক্রমমি অংি পিমেমব্ ে়াইনয়ান্স কপমটি অব্ ি়াউজ অব্ 

পিমেমজমেটিভে অব্ ফনি়াল (জ়াতীয েংের্) এব্ং ফিয়ািব়্াজ়াি পনযন্ত্রক েংস্থ়া 

পেপকউপিটিজ ফব়্ািয অব্ ফনি়াল এি ১০ ের্মেযি একটি েপতপনপির্ল ফর্মিি েি়ান 

ফিয়ািব়্াজ়াি ঢ়াক়া স্টক এক্সমেঞ্জ (পিএেই) িপির্যিন কমিমে। 

ব্িৃস্পপতব়্াি (১৩ ফেব্রুয়াপি) িপির্যিন কমি েপতপনপির্লটি। পিএেই’ি উি মি়াব্যব্স্থ়ািক 

(জনেংমর়্াে ও েক়ািন়া) ফম়া. িপেকুি িিম়ান স্ব়াক্ষপিত এক েংব়্ার্ পব্জ্ঞপিমত এ তেয 

জ়ান়ামন়া িয। 

েপতপনপির্মলি ফনতৃত্ব ফর্ন ে়াইনয়ান্স কপমটিি ফেপেমিে কৃষ্ণ েে়ার্ র়্াি়াল। র্লটি 

পিএেই’ি ব্যব্স্থ়ািন়া কতৃযিমক্ষি ে়ামে এক বব্ঠক কমিন। 

বব্ঠমকি শুুমত পিএেই’ি ব্যব্স্থ়ািন়া িপিে়ালক ক়াজী ে়ান়াউল িক েপতপনপির্লমক স্ব়ােত 

জ়াপনময ব্মলন, পিএেই ২০১৩ ে়ামল পিপমউেয যয়াল়াইজি িমযমে, র়্াি েমল িপিে়ালন়া ির্ যর্ 

এব্ং ব্যব্স্থ়ািন়ায ব্ড় িিমনি িপিব্তযন িমযমে। পিএেইমত ত়াপলক়াভযক্ত ফক়াম্প়াপনি েংখ্য়া 

https://www.corporatesangbad.com/276663/
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খ্ুব্ ফব্িী নয, পকন্তু এখ়্ামন পব্পনময়ােক়ািীি েংখ্য়া অমনক ফব্িী। পিএেই ব্তযম়ামন শুিুম়াত্র 

ইকুইটি পভপিক ম়ামকযি িমলও আে়াপমমত পিএেই িমযযি বব্পেত্রত়া আনযমনি জনয ক়াজ 

কমি র়্ামে। ইপতমমিয এেএমই ব়্া স্বল্প মূলিনী ফক়াম্প়াপনি ত়াপলক়াভয ক্তক্তকিয ও ফলনমর্মনি 

জনয একটি িেৃক ফব়্ািয েঠন কি়া িমযমে। 

পতপন আিও ব্মলন, ইেুযয়াি এব্ং ফক়ায়াপলে়াইি ইনমভস্টিমর্ি মমিয েংমর়্াে স্থ়ািমন পভ-

ফনক্সি প্ল়ািেমম য ব়্াংল়ামর্ি উইমড়া উমব়ািন কি়া িমযমে। পব্পনময়ােক়ািীমর্ি েুপব্ি়ামে য 

ফম়াব়্াইমলি ম়ািযমম ফলনমর্মনি জনয “পিএেই-ফম়াব়্াইল” ন়ামম একটি অয়াি ে়ালু কি়া 

িমযমে। 

এিিি ফে়াি়াক্ট অয়াড ম়ামকযি ফিমভলিমমে পব্ভ়ামেি উি-মি়াব্যব্স্থ়ািক বেযর্ আল 

আপমন িিম়ান, েি়ান ফিগুমলিপি কম যকতয়া (ইনে়াজয) ফম়াোঃ আব্রু্ল লপতে, েি়ান েরু্ক্তক্ত 

কম যকতয়া ফম়াোঃ ক্তজয়াউল কপিম, মি়া ব্যব্স্থ়ািক ও ফক়াম্প়াপন ফেমক্রি়ািী ফম়াি়াম্মর্ আে়ারু্ি 

িিম়ান পভন্ন পভন্ন ফেমজমেিমনি ম়ািযমম ফনি়ামলি েপতপনপি র্লমক ব়্াংল়ামর্মিি অে যনীপত 

ও ফিয়ািব়্াজ়াি, পিএেই’ি ব্তযম়ান এব্ং ভপব্র্যৎ ক়ার্ যক্রম, পলপস্টং েমেে অয়াড 

ে়ামভযইলয়ান্স পেমস্টম, ফেপিং পেমস্টম এব্ং আইটি প্ল়ািেম য, স্টক ফর়াক়াি ও স্টক পিল়ািমর্ি 

ক়ার্ যক্রম েম্পমকয অব্পিত কমিন। িিব্তীমত পিএেই’ি েি়ান অে য কম যকতয়া এব্ং েি়ান 

িপিে়ালন কম যকতয়া েপতপনপি র্মলি পব্পভন্ন েমেি জব়্াব্ ফর্ন। 

এ েমময আিও উিপস্থত পেমলন মি়াব্যব্স্থ়ািক (ম়ানব্েম্পর্ ও েি়ােন) ফম়াোঃ ে়াপমউল 

ইেল়াম ও উি মি়াব্যব্স্থ়ািক ফম়াোঃ িপেকুি িিম়ানেি অনয়ানয ঊর্ধ্ যতন কম যকতয়াি়া। 

কমি য়ামিি েংব়্ার্/এনটি/ 
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নেপানেি প ুঁজজিাজাি ডেয়ন্ত্রক সংস্থাি 

ডিএসই পডিদর্ শে 

িুুঁক্তজব়্াজ়াি ফিস্ক । ১৩ ফেব্রুয়াপি, ২০২০ ৪:৫৯ অিি়াহ্ণ  
 

ে়াইনয়ান্স কপমটি অব্ ি়াউজ অব্ পিমেমজমেটিভে অব্ ফনি়াল (জ়াতীয েংের্) এব্ং 

িুুঁক্তজব়্াজ়াি পনযন্ত্রক েংস্থ়া পেপকউপিটিজ ফব়্ািয অব্ ফনি়াল এি ১০ ের্মেযি একটি 

েপতপনপির্ল ঢ়াক়া স্টক এক্সমেঞ্জ (পিএেই) িপির্যিন কমিমে। 

 

আজ ব্িৃস্পপতব়্াি ত়ামর্ি পিক্ষ়া ক়ার্ যক্রমমি অংি পিমেমব্ ফনি়ামলি ে়াইনয়ান্স কপমটি ও 

পনযন্ত্রক েংস্থ়া পিএেই িপির্ি যন কমি। 

পিএেই েূমত্র এ তেয জ়ান়া ফেমে। 

েপতপনপির্মলি ফনতৃত্ব ফর্ন ে়াইনয়ান্স কপমটিি ফেপেমিে কৃষ্ণ েে়ার্ র়্াি়াল। েপতপনপিি়া 

পিএেই’ি ব্যব্স্থ়ািন়া কতৃযিমক্ষি ে়ামে এক বব্ঠমক পমপলত িন। 

বব্ঠমকি শুুমত পিএেই’ি ব্যব্ব্স্থ়ািন়া িপিে়ালক ক়াজী ে়ান়াউল িক েপতপনপির্লমক 

স্ব়ােত জ়াপনময ব্মলন, পিএেই ২০১৩ ে়ামল পিপমউেয যয়াল়াইজি িমযমে, র়্াি েমল িপিে়ালন়া 

ির্ যর্ এব্ং ব্যব্স্থ়ািন়ায ব্ড় িিমনি িপিব্তযন িমযমে। পিএেইমত ত়াপলক়াভযক্ত ফক়াম্প়াপনি 

েংখ্য়া খ্ুব্ ফব্িী নয, পকন্তু এখ়্ামন পব্পনময়ােক়ািীি েংখ্য়া অমনক ফব্িী। পিএেই ব্তযম়ামন 

শুিুম়াত্র ইকুইটি পভপিক ম়ামকযি িমলও আে়াপমমত পিএেই িমযযি বব্পেত্রত়া আনযমনি জনয 

ক়াজ কমি র়্ামে। ইপতমমিয এেএমই ব়্া স্বল্প মূলিনী ফক়াম্প়াপনি ত়াপলক়াভয ক্তক্তকিয ও 

ফলনমর্মনি জনয একটি িেৃক ফব়্ািয েঠন কি়া িমযমে। 

http://www.arthosuchak.com/archives/561823/%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%b0-%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%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a7%9f%e0%a6%a8%e0%a7%8d/
http://www.arthosuchak.com/archives/561823/%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%b0-%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%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a7%9f%e0%a6%a8%e0%a7%8d/


News Clippings 

 63 

এে়াড়়া, ইেুযয়াি এব্ং ফক়ায়াপলে়াইি ইনমভস্টিমর্ি মমিয েংমর়্াে স্থ়ািমন পভ-ফনক্সি 

প্ল়ািেমম য ব়্াংল়ামর্ি উইমড়া উমব়ািন কি়া িমযমে। পব্পনময়ােক়ািীমর্ি েপুব্ি়ামে য ফম়াব়্াইমলি 

ম়ািযমম ফলনমর্মনি জনয “পিএেই-ফম়াব়্াইল” ন়ামম একটি অয়াি ে়াল ুকি়া িমযমে। 

এিিি ফে়াি়াক্ট অয়াড ম়ামকযি ফিমভলিমমে পব্ভ়ামেি উি-মি়াব্যব্স্থ়ািক বেযর্ আল 

আপমন িিম়ান, েি়ান ফিগুমলিপি কম যকতয়া (ইনে়াজয) ফম়াোঃ আব্রু্ল লপতে, েি়ান েরু্ক্তক্ত 

কম যকতয়া ফম়াোঃ ক্তজয়াউল কপিম, মি়া ব্যব্স্থ়ািক ও ফক়াম্প়াপন ফেমক্রি়ািী ফম়াি়াম্মর্ আে়ারু্ি 

িিম়ান পভন্ন পভন্ন ফেমজমেিমনি ম়ািযমম ফনি়ামলি েপতপনপিমর্িমক ব়্াংল়ামর্মিি অে যনীপত 

ও িুুঁক্তজব়্াজ়াি, পিএেই’ি ব্তযম়ান এব্ং ভপব্র্যৎ ক়ার্ যক্রম, পলপস্টং েমেে অয়াড ে়ামভযইলয়ান্স 

পেমস্টম, ফেপিং পেমস্টম এব্ং আইটি প্ল়ািেম য, স্টক ফর়াক়াি ও স্টক পিল়ািমর্ি ক়ার্ যক্রম 

েম্পমকয অব্পিত কমিন। 

অে যেূেক/এেএ/ 
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Foreign investors scurry off from DSE  
 

 

Ahsan Habib  

Foreign stock investor are retreating from Bangladesh’s capital market as the bear run in the 

bourse is chipping away their portfolio value.  

So low have their holdings been in the last few months that the Dhaka Stock Exchange 

decided not to provide breakdown of their net investment going forward.  

In the past two months, their net investment in the capital market have been in the negative: 

Tk 110 crore in December last year and Tk 129 crore in January this year.  

A number of foreign investors says they sold shares as they fear devaluation of the local 

currency against the greenback in the coming months. However, the government has time and 

again ruled out the possibility of such a scenario.  

But the foreign investors believe that economic indicators of Bangladesh are taking a turn for 

the worse, which will ultimately force devaluation. If local currency devalues, their 

investment would face some losses, so they sold off their shares.  

Moreover, the protracted tussle between Grameenphone, the stock of choice of foreign 

investors, and the telecom regulator has dented their confidence in the Bangladesh market.  

On the other hand, a sudden decision change of the Bangladesh Securities and Exchange 

Commission to extend tenure of closed-end mutual funds also impacted their investment. So, 

they sold-off their stocks.  
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Stocks gain as turnover hits one-year high 

Niaz Mahmud  

 Published at 01:04 am February 14th, 2020  

The key index of Dhaka Stock Exchange (DSE) gained 83.78 points or 1.86% on the day to 

end at 4,564 points 

Stocks extended the winning streak for the third straight session on Thursday, with turnover 

hitting one-year high buoyed by Bangladesh Bank’s special fund scheme for banks to provide 

liquidity support for the ailing capital market. 

The key index of Dhaka Stock Exchange (DSE) gained 83.78 points or 1.86% on the day to 

end at 4,564 points.  The turnover stood at Tk730 crore on DSE, climbing by 11% over 

previous day’s Tk657 crore. It was the biggest single-day transaction in the last 12-month 

since February 14, last year, when the turnover totaled a record Tk932 crore.  

Bangladesh Bank on Tuesday issued a circular, giving permission to all scheduled banks to 

form separate special funds of Tk200 crore each to invest in the capital market. The fund can 

be drawn from the bank’s own resources or borrowing money from the central bank through 

Treasury bills or bond repurchase agreements or repos at a 5% interest rate. These initiatives 

opened up an opportunity to bring a fresh investment of Tk12,000 crore from all 60 banks in 

the country, market operators said. 

UCB Capital Management Limited in its daily market commentary said that investors went 

for buying scrips as momentum is slowly building after the announcement of liquidity 

support fund by the central bank. Among major sectors, fuel and power, engineering and 

textile advanced most.  

DSE Shariah based index DSES advanced 1.47% to end at 1,045.8 points, while blue-chip 

index, DS30 went up by 1.36% to close at 1,536.6 points. A total of 29 transactions on 13 

stocks worth Tk17.2 crore were executed in the block market of Dhaka Stock Exchange, 

showed DSE market statistics. 

Khulna Power Company secured the leadership position on the top turnover chart with a 

turnover of Tk28.6 crore with its share price closing at Tk55.7 per share. Far Chemical 

Industries secured the highest gain of 10% during the session. Samata Leather Complex 

turned out to be the worst loser with its price declining by 5.7%.  

Among the traded issues 259 gained, 65 declined and 32 remained unchanged during the 

session in Dhaka Stock Exchange. 

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud
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Nepali delegation visits Dhaka Stock 

Exchange 

The delegation was led by the committee’s president Krishna Prasad Dahal, met with 
the DSE management  

 

A delegation comprised of Finance Committee of House of Representatives of Nepal and 

Securities Board of Nepal visited Dhaka Stock Exchange (DSE) on Thursday, February 13 as 

part of their learning activities. 

The delegation was led by the committee's president Krishna Prasad Dahal, met with the DSE 

management. "DSE demutualized in 2013, bringing a drastic change in the management," 

said DSE Managing Director Kazi Sanaul Hoq welcoming the delegation. 

"DSE does not have many companies listed, however number of investors is much higher. 

Currently DSE is an equity based market, however we are working to bring variations into 

our offerings. Already a separate board has been formed for small medium and enterprises 

(SME)." Deputy-Managing Director of Product & Market Development Syed Al Amin 

Rahman, Chief Regulatory Officer (In charge) Md Abdul Latif, Chief Technology Officer 

Md Ziaul Karim and General Manager and Company Secretary Mohammad Asadur Rahman 

showed the delegation the future activities of DSE, listing process, trade and surveillance 

system, IT platform, stock dealers and brokers through various presentations. 

Later, the chief financial officer of the DSE and the chief management officer answered the 

delegation's various questions. General Manager (Human Resources and Administration) Md 

Shamul Islam and Deputy General Manager Md Shafiqur Rahman were present during 

meeting along other senior DSE officials. 
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ADB provides more $170m for capital 

market reform in Bangladesh 

ADB has been actively supporting the government’s current capital market reform 
agenda since 2012 when the Second Capital Market Development Program was 
approved  

 
Photo: TBS/Saikat Bhadra  

The Asian Development Bank (ADB) has approved a second tranche loan of $170 million to 

conclude its Third Capital Market Development Program in Bangladesh. 

ADB approved the program totaling $250 million in November 2015, with a first tranche $80 

million to support vital capital market reforms accompanied by a technical assistance grant of 

$700,000, out of which $300,000 was financed by the Government of the Republic of Korea's 

e-Asia and Knowledge Partnership Fund, to assist in the implementation of the reform 

actions, said a press release. 

"ADB's long-term engagement through its capital market development programs in 

Bangladesh have transformed the legal, regulatory, and institutional market frameworks in 

line with the government's development priority to mobilize long-term financing to 

productive investments, such as infrastructure, for its sustained economic growth toward 

middle-income status," said ADB Financial Sector Specialist Mr. Takuya Hoshino. 

"Significant progress has been made to further strengthen an enabling environment for 

sustainable capital market development under ADB's program. The government is 

encouraged to continue to resolve pending items under its long-term capital market 

development master plan." 

ADB has been actively supporting the government's current capital market reform agenda 

since 2012 when the Second Capital Market Development Program was approved. This 

aimed to rebuild market confidence after stock market turbulence in December 2010 and put 
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the capital market back onto a sustainable development path. The program resulted in the 10-

year national capital market development master plan and critical legislations for ensuring the 

independence of the Bangladesh Securities Exchange Commission (BSEC) as a regulator, 

demutualizing the two stock exchanges, better corporate governance, more reliable financial 

reporting and auditing, and insurance sector development. 

The Third Capital Market Development Program was introduced in 2015 to build on the 

foundation established under the second program to broaden and deepen the reach of the 

reforms and overcome remaining constraints in sustainable market development. The focus 

was on the actual implementation of regulatory and institutional reforms, such as for 

strengthening regulatory and supervisory capacity of BSEC, establishing a risk-based capital 

framework for market intermediaries, enhancing the clearing and settlement system, 

introducing new financial instruments by the two demutualized stock exchanges, establishing 

a Financial Reporting Council, and strengthening governance of the insurance sector. 

ADB is committed to achieving a prosperous, inclusive, resilient, and sustainable Asia and 

the Pacific while sustaining its efforts to eradicate extreme poverty. Established in 1966, it is 

owned by 68 members—49 from the region. 
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