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Daily Janakantha 
24 February 2020 

 

ডিএসইর চেয়ারম্যান ডনর্ বােন আজ  

প্রকাশিত : ২৪ ফেব্রুযারী ২০২০  

অর্ থনৈশতক শরপ ার্থার ॥ ঢাকা স্টক এক্সপেপের (শিএসই)  শরোলৈা  র্ থদ সভায ফেযারম্যাৈ 

শৈব্ থােৈ অৈুষ্ঠিত হপব্ ফসাম্ব্ার। ওই সভায  শরোলকপদর সম্মশতক্রপম্ ৭ জৈ স্বতন্ত্র 

 শরোলপকর ম্ধ্য ফর্পক ১ জৈপক ফেযারম্যাৈ শৈব্ থাশেত করা হপব্। এব্ার ফেযারম্যাৈ হপেৈ 

স্বতন্ত্র  শরোলক অর্ থ ম্ন্ত্রণালপযর আশর্ থক প্রশতিাৈ শব্ভাপের সাপব্ক শসশৈযর সশেব্ ইউৈুসরূ 

রহম্াৈ শিএসইর শৈভথরিীল সূপে জাৈা ফেপে। 

শিশম্উেয যযালাইপজিৈ আইৈ অৈুযাযী, স্বতন্ত্র  শরোলকপদর ম্ধ্য ফর্পক ফেযারম্যাৈ শৈব্ থােৈ 

করপত হয। এলপে আজ ফৈসাম্ শিএসইর  র্ থদ সভায ১ জৈ স্বতন্ত্র  শরোলকপক 

ফেযারম্যাৈ শৈব্ থােৈ করা হপব্। যা উ শিত ফিযারপহাল্ডার ও স্বতন্ত্র  শরোলকপদর সম্মশতপত 

শৈধ্ থারণ করা হপব্। 

এর আপে েত ১১ ফেব্রুযাশর ফম্যাদ ফির্ হওযার ম্ধ্য শদপয শিএসইর ফেযারম্যাৈ অধ্যা ক 

ি. আব্লু হাপিম্সহ স্বতন্ত্র  শরোলক শসদ্দিকুর রহম্াৈ শম্যা, ম্পৈাযারা হাশকম্ আলী, 

ওযালীউল ইসলাম্, ি. এম্ কাযপকাব্াদ ও অধ্যা ক ি. ম্াসুদুর রহম্াৈ অব্সর গ্রহণ কপরৈ। 

তপব্ শুধ্ুম্াে ম্াসুদুর রহম্াপৈর  ূণ থশৈপযাপের সুপযাে শেল এব্ং শতশৈ  ূণ থশৈপযাে ফ পযপেৈ। 

এর পর েত ১৮ ফেব্রুযাশর শিএসইর প্রস্তাশব্ত তাশলকা ফর্পক ব্াংলাপদি শসশকউশরষ্ঠর্জ 

এযান্ড এক্সপেে কশম্িৈ (শব্এসইশস) ৬ জৈ স্বতন্ত্র  শরোলপকর শৈপযাে অৈুপম্াদৈ ফদয। 

শৈপযাে  াওযা স্বতন্ত্র  শরোলকপদর ম্পধ্য রপযপে অর্ থ ম্ন্ত্রণালপযর আশর্ থক প্রশতিাৈ শব্ভাপের 

সাপব্ক শসশৈযর সশেব্ ইউৈুসূর রহম্াৈ। এোড়া অব্সর ূব্ থ েয ষ্ঠর্পত র্াকা অর্ থ ম্ন্ত্রণালপযর 

আশর্ থক প্রশতিাৈ শব্ভাপের অশতশরক্ত সশেব্ সালম্া ৈাসশরৈ, এেশব্শসশসআইপযর শসশৈযর 

ভাইস ফপ্রশসপিন্ট ও োদ্দিৈা োম্ থলযান্ড এযান্ড ফকাল্ড ফস্টাপরজ শলশম্পর্পির ব্যব্িা ৈা 

 শরোলক ফম্াোঃ ম্ুৈতাশকম্ আিরাে, ব্াংলাপদি ব্যাংপকর সাপব্ক অর্ থনৈশতক উ পদষ্টা ও 

ইৈপভস্টপম্ন্ট কপ থাপরিৈ অব্ ব্াংলাপদপির (আইশসশব্) সাপব্ক  শরোলক হাশব্ব্ুল্লাহ ব্াহার 

এব্ং ব্াংলাপদি প্রপকৌিল শব্শ্বশব্দযালপযর (ব্ুপযর্) ইন্ডাশিযাল এযান্ড ফপ্রািাকিৈ ইদ্দেশৈযাশরং 

শব্ভাপের অধ্যা ক ি. এপকএম্ ম্াসুদ। আর  ূণ থশৈপযাে ফ পযপেৈ ঢাকা শব্শ্বশব্দযালপযর 

ম্াপকথষ্ঠর্ং শব্ভাপের অধ্যা ক ি. ফম্াোঃ ম্াসুদুর রহম্াৈ। 

উপল্লখ্য, উভয স্টক এক্সপেপের  র্ থপদ ১৩ জপৈর ম্পধ্য ৭ জৈ স্বতন্ত্র  শরোলক ও ৪ জৈ 

ফিযারপহাল্ডার  শরোলক রপযপেৈ। এোড়া ১ জৈ ফকৌিলেত শব্শৈপযােকারীর ম্পৈাশৈত 

 শরোলক এব্ং  দাশধ্কার ব্পল  র্ থপদ আপরকজৈ রপযপেৈ ব্যব্িা ৈা  শরোলক। 

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/482423/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%9C
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আইডিওতে চ াটা িাতে অলটারতনটটভ 

ইনতভস্টতম্ন্ট ফান্ড  

প্রকাশিত : ২৪ ফেব্রুযারী ২০২০  

অর্ থনৈশতক শরপ ার্থার ॥ প্রার্শম্ক েণপ্রস্তাপব্ (আইশ ও) অলর্ারপৈষ্ঠর্ভ ইৈপভস্টপম্ন্ট 

োন্ডপক ফকার্াসহ ১৪ সু াশরি কপরপে অর্ থ ম্ন্ত্রণালপযর আশর্ থক প্রশতিাৈ শব্ভাে। 

শব্শৈপযাপের শব্কল্প উৎস ‘ফভঞ্চার কযাশ র্াল’-এর ব্াধ্া দরূ করপত এ সু াশরি করা হপযপে।  

ফভঞ্চার কযাশ র্াল এব্ং ইৈপভস্টপম্ন্ট ইপকাশসপস্টম্ সংক্রান্ত  শলশস োইিলাইৈ প্রণযৈ 

কশম্ষ্ঠর্র সভা শত ও অশতশরক্ত সশেব্ অশরদ্দজৎ ফেৌধ্ুরী স্বােশরত এ সংক্রান্ত সু াশরি করা 

হপযপে। অর্ থ ম্ন্ত্রণালয সূপে এ তর্য জাৈা ফেপে।  

ফভঞ্চার কযাশ র্াল কায থকপর ১৪ সু াশরপির ম্পধ্য রপযপে- শব্শৈপযাে শুুর আপে প্রপদয ২% 

স্টযাম্প শিউষ্ঠর্ ফর্পক শব্কল্প শব্শৈপযাে তহশব্লপক (অলর্ারপৈষ্ঠর্ভ ইৈপভস্টপম্ন্ট োন্ড) 

অব্যাহশত প্রদাৈ। এই সু াশরিষ্ঠর্ ব্াস্তব্াযৈ করপব্ অভযন্তরীণ সম্পদ শব্ভাে। 

ব্যাংক ও অৈযাৈয আশর্ থক প্রশতিাপৈর শরপর্ইৈি আশৈ থংস হপত অলর্ারপৈষ্ঠর্ভ ইৈপভস্টপম্পন্ট 

শৈশদথষ্ট  শরম্াণ শব্শৈপযাে/ অর্ থাযপৈর সুপযাে করা ফযপত  াপর। এই সু াশরিষ্ঠর্ ব্াস্তব্াযৈ 

করপব্ ব্াংলাপদি ব্যাংক। 

ব্ীম্া প্রশতিাপৈর লভযাংি ফর্পক ফভঞ্চার কযাশ র্াল তর্া অলর্ারপৈষ্ঠর্ভ ইৈপভস্টপম্ন্ট োপন্ড 

শব্শৈপযাে করা ফযপত  াপর। এই সু াশরিষ্ঠর্ ব্াস্তব্াযৈ করপব্ আইশিআরএ। 

অলর্ারপৈষ্ঠর্ভ ইৈপভস্টপম্ন্ট োন্ড ম্যাপৈজপম্ন্ট ফকাম্পাশৈগুপলা ১০ ব্েপরর জৈয কর 

অব্কাি ফদযা ফযপত  াপর। এই সু াশরিষ্ঠর্ ব্াস্তব্াযৈ করপব্ এৈশব্আর। 

অৈযাৈয আশর্ থক ফসব্ার তযলৈায অলর্ারপৈষ্ঠর্ভ ইৈপভস্টপম্ন্ট োন্ড শৈোঃসপিপহ অশধ্কতর 

ঝুুঁ শক ব্হৈ কপর। অর্ে োপন্ডর অপ্রতযলতার কারপণ এপেপে অর্ থাযপৈর  শরম্াণ সীশম্ত। 

তাই অর্ থাযপৈর সুপযাে ব্দৃ্দির জৈয অলর্ারপৈষ্ঠর্ভ ইৈপভস্টপম্পন্ট শব্শৈপযাপের শব্ রীপত 

ব্যাংকগুপলার সদ্দঞ্চশত ব্তথম্াপৈ ১৫০%-এর িপল ২ ব্েপরর জৈয ১০০% শৈধ্ থারণ করা ফযপত 

 াপর। এই সু াশরিষ্ঠর্ ব্াস্তব্াযৈ করপব্ ব্াংলাপদি ব্যাংক। 

শব্পদিী শব্শৈপযােকারীরা ব্তথম্াপৈ ব্াংলাপদি শব্শৈপযাে ব্দৃ্দিপত আগ্রহী। এপেপে স্বল্পতম্ 

সম্পয অর্ থ আদাৈ-প্রদাৈ করার জৈয এৈআইষ্ঠর্এ  িশত সংস্কাপরর ব্যব্িা ফৈযা ফযপত  াপর। 

এই সু াশরিষ্ঠর্ ব্াস্তব্াযৈ করপব্ ব্াংলাপদি ব্যাংক। 

 ুুঁদ্দজব্াজাপর আসার জৈয শব্শৈপযাে তহশব্ল হপত এদ্দক্সর্ সংক্রান্ত ুলস ব্াংলাপদি 

শসশকউশরষ্ঠর্জ এযান্ড এক্সপেে কশম্িৈ (শব্এসইশস) কতৃথক সংপিাধ্ৈ করা হপযপে। এ 

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/482425/%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%93%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%B2%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%AD-%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F
https://www.dailyjanakantha.com/details/article/482425/%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%93%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%B2%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%AD-%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F
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 শরপপ্রশেপত ঢাকা ও েট্টগ্রাম্ স্টক এক্সপেপে প্রপযাজৈীয কাশরেশর প্রস্তুশত সম্পন্ন করপত 

হপব্। এই সু াশরিষ্ঠর্ ব্াস্তব্াযৈ করপব্ ব্াংলাপদি শসশকউশরষ্ঠর্জ এযান্ড এক্সপেে কশম্িৈ। 

অলর্ারপৈষ্ঠর্ভ ইৈপভস্টপম্ন্ট োপন্ডর ঝুুঁ শক হ্রাপসর জৈয অলর্ারপৈষ্ঠর্ভ ইৈপভস্টপম্পন্টর 

প্রকল্পসম্ূপহর জৈয শব্পির্ শপ্রশম্যাপম্ ব্ীম্া প্রেলৈ করা ফযপত  াপর। এষ্ঠর্ ব্াস্তব্াযৈ করপব্ 

আইশিআরএ। 

শব্কল্প শব্শৈপযাে তহশব্ল ব্যব্িা পকরা ব্ধ্ থৈিীল  য থাপয রপযপে। ফকাম্পাশৈগুপলার আয খ্ুব্ 

সীশম্ত। এই েুদ্র আপযর ও র আপরাশ ত সকল শে এ শিপল্পর জৈয হয ম্শক হপত  াপর। 

অলর্ারপৈষ্ঠর্ভ ইৈপভস্টপম্ন্ট োন্ড ম্যাপৈজাররা ব্াংলাপদি শসশকউশরষ্ঠর্জ এযান্ড এক্সপেে 

কশম্িৈপক ফয ব্াৎসশরক শে, আপব্দৈ শে ও শৈজস্ব শে প্রদাৈ কপর তা আরও সহৈীয ম্াোয 

শৈধ্ থারণ করা ফযপত  াপর। এষ্ঠর্ ব্াস্তব্াযৈ করপব্ শব্এসইশস। 

তহশব্পলর ও তহশব্ল ব্যব্িা পকর ও র আপরাশ ত কর এব্ং স্টযাম্প শিউষ্ঠর্পত 

অসাম্েসযতা রপযপে এব্ং তা ফভঞ্চার কযাশ র্াপলর জৈয সহাযক ৈয। আ াতত কর ও 

শিউষ্ঠর্ম্ুক্ত সুশব্ধ্া প্রদাৈ করা হপল অদরূ ভশব্র্যপত সরকাপরর আয ব্দৃ্দির ব্যব্িা ফৈযা ফযপত 

 াপর। এষ্ঠর্ ব্াস্তব্াযৈ করপব্ এৈশব্আর। 

এ ধ্রপৈর উপদযােপক উৎসাশহত করার জৈয আইশ ওপত অলর্ারপৈষ্ঠর্ভ ইৈপভস্টপম্ন্ট 

োপন্ডর ফকার্া শৈধ্ থারণ করার শব্র্যষ্ঠর্ শব্এসইশস  য থাপলােৈা কপর ফদখ্পত  াপর। এষ্ঠর্ 

ব্াস্তব্াযৈ করপব্ শব্এসইশস।  

ফরশম্পর্ন্স হস্তান্তপরর ফেপে ব্াংলাপদি ব্যাংপকর অৈুপম্াদৈ শৈপত হয। এ প্রদ্দক্রযা সম্য 

সাপ ে। ব্াংলাপদি ব্যাংক আলাদা সাকুথলার জাশর ব্া আইৈ  শরব্তথপৈর ম্াধ্যপম্ ফরশম্পর্ন্স 

হস্তান্তর প্রদ্দক্রযা দ্রতু করপত  াপর। এষ্ঠর্ ব্াস্তব্াযৈ করপব্ ব্াংলাপদি ব্যাংক। ব্যদ্দক্তর ফেপে 

অলর্ারপৈষ্ঠর্ভ ইৈপভস্টপম্ন্ট শব্শৈপযাপে কর ফরযাত সুশব্ধ্া প্রদাপৈর শব্র্যষ্ঠর্  য থাপলােৈা করা 

ফযপত  াপর। এষ্ঠর্ ব্াস্তব্াযৈ করপব্ এৈশব্আর। 

সম্ভাব্য শব্শৈপযােকারীেণ ফদপি ৈতযৈ শব্কল্প শব্শৈপযাে তর্া ফভঞ্চার কযাশ র্াল সম্পপকথ 

ওযাশকব্হাল ৈৈ। এই সম্সযা দরূীকরপণ ব্াংলাপদি শব্শৈপযাে উন্নযৈ ফব্ািথ (শব্িা) এব্ং 

ব্াংলাপদি শসশকউশরষ্ঠর্জ এযান্ড এক্সপেে কশম্িৈ (শব্এসইশস) ও সংশিষ্ট অৈয প্রশতিাৈসম্ূহ 

েণসপেতৈতা ব্দৃ্দির জৈয ফদিী ও শব্পদিী শব্শৈপযােকারীর অংিগ্রহপণ সপেতৈতাম্ূলক 

অৈুিাপৈর আপযাজৈ করপত  াপর। এষ্ঠর্ ব্াস্তব্াযৈ করপব্ শব্এসইশস ও শব্িা। 
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Daily Janakantha 
24 February 2020 

চেয়ারর্াজাতর র্ড় িেন চে াল 

গ্রাম্ীণতফান  

প্রকাশিত : ২৪ ফেব্রুযারী ২০২০  

অর্ থনৈশতক শরপ ার্থার ॥ সপ্তাপহর প্রর্ম্ কায থশদব্স রশব্ব্ার ফব্শিরভাে প্রশতিাপৈর ফিযার ও 

ইউশৈপর্র দাম্ কম্ায প্রধ্াৈ ফিযারব্াজার ঢাকা স্টক এক্সপেে (শিএসই) এব্ং অ র 

ফিযারব্াজার েট্টগ্রাম্ স্টক এক্সপেপে (শসএসই) সব্কষ্ঠর্ ম্ূলয সূেপকর  তৈ হপযপে। 

ফব্শিরভাে ফকাম্পাশৈর দর কম্পলও ম্ূলত গ্রাম্ীণপোপৈর ফিযার দাম্ ব্াড়ায ব্ড় দর তৈ 

ঘপর্শৈ। কারণ ফয হাপর তাশলকাভযক্ত প্রশতিাপৈর ফিযার ও ইউশৈপর্র দর তৈ হপযপে ম্ূলয 

সূেক কপম্ তার ফর্পক ফব্ি কম্ হাপর। ব্পকযা কর ব্াব্দ আ ীল শব্ভাপের শৈপদথপি 

সরকারপক গ্রাম্ীণপোপৈর এক হাজার ফকাষ্ঠর্ র্াকা প্রদাৈ করায সকাল ফর্পকই ফকাম্পাশৈষ্ঠর্র 

প্রশত শব্শৈপযােকারীপদর আগ্রহ ব্াপড়।  

ব্াজার শব্পির্কপদর ম্পত, েত কপযক ম্াপস ফিযারব্াজাপর শব্শৈপযােকারীপদর কাপে 

অৈযতম্ গুুত্ব ূণ থ শব্র্য শেল গ্রাম্ীণপোপৈর সপে শব্ষ্ঠর্আরশসর  াওৈা অর্ থ ব্াব্দ জষ্ঠর্লতা। 

কপযক দো আপ াপসর ফেষ্টা কপরও শব্র্যষ্ঠর্ আদালত  য থন্ত েড়ায। ফির্  য থন্ত আ ীল 

শব্ভাপের শৈপদথপি গ্রাম্ীণপোৈ সরকারপক এক হাজার ফকাষ্ঠর্ র্াকা প্রদাৈ কপর। েপল 

সাশব্ থকভাপব্ গ্রাম্ীণপোপৈর প্রশত শব্শৈপযােকারীপদর শব্পির্ আগ্রপহর সৃষ্ঠষ্ট হয। শকন্তু 

ফেব্রুযাশর ম্াপসর ফির্ সপ্তাহ হওযায শব্শৈপযােকারীপদর একষ্ঠর্ অংি হাপত র্াকা ফিযার 

শব্দ্দক্র কপর। েপল ফব্ি শকেয  ফকাম্পাশৈর ম্ুৈাো ফতালার প্রব্ণতা ফদখ্া ফদয। সারাশদৈই এই 

প্রব্ণতা অব্যাহত র্াপক। 

ব্াজার  য থাপলােৈায ফদখ্া ফেপে, রশব্ব্ার শিএসইপত ফলৈপদপৈ অংি ফৈযা ৭০ষ্ঠর্ প্রশতিাপৈর 

ফিযার ও ইউশৈপর্র দাম্ আপের শদপৈর তযলৈায ফব্পড়পে। শব্ রীপত দাম্ কপম্ ২৭৬ষ্ঠর্র। আর 

২৩ষ্ঠর্র দাম্ অ শরব্শতথত রপযপে। 

এপত শিএসইর প্রধ্াৈ ম্লূয সূেক শিএসইএক্স আপের শদপৈর তযলৈায ৩৪  পযন্ট কপম্ ৪ 

হাজার ৬৯৮  পযপন্ট দা ুঁশড়পযপে। অ র দুই সূেপকর ম্পধ্য শিএসই-৩০ সূেক ১  পযন্ট কপম্ 

১ হাজার ৫৯১  পযপন্ট উপে এপসপে। আর শিএসইর িশরযাহর সূেক ৩  পযন্ট কপম্ ১ হাজার 

৮৫  পযপন্ট দা ুঁশড়পযপে। 

এশদৈ ফলৈপদপৈর শুু ফর্পকই এপকর  র এক প্রশতিাপৈর দর তৈ হপলও ব্যশতক্রম্ শেল 

গ্রাম্ীণপোৈ। ফলৈপদপৈর শুু ফর্পকই প্রশতিাৈষ্ঠর্র ফিযাপরর দাম্ ব্াড়পত র্াপক। এপত শদপৈর 

ফলৈপদৈ ফিপর্ গ্রাম্ীণপোপৈর ফিযার দাম্ আপের শদপৈর তযলৈায ২২ র্াকা ৪০  যসা ব্া ৭ 

দিশম্ক ৫৮ িতাংি ফব্পড়পে। 

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/482422/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%9C-%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%E0%A6%A0%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%A3%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%A8
https://www.dailyjanakantha.com/details/article/482422/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%9C-%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%E0%A6%A0%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%A3%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%A8
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গ্রাম্ীণপোপৈর ফিযাপরর এই দাম্ ব্াড়ার কারপণ শিএসইর প্রধ্াৈ ম্ূলয সূেক ফব্পড়পে ২১ 

 পযন্ট। অর্ থাৎ গ্রাম্ীণপোপৈর ফিযাপরর দাম্ ৈা ব্াড়পল এশদৈ শিএসইর প্রধ্াৈ ম্ূলয সূেক 

আরও ২১  পযন্ট কম্ত। আর দাম্ কম্পল সূেপকর  তৈ আরও ফব্শি হপতা। 

সূেপকর এই  তপৈর শদপৈ শিএসইপত কপম্পে ফলৈপদপৈর  শরম্াণও। শদৈভর ব্াজারষ্ঠর্পত 

ফলৈপদৈ হপযপে ৬৬৮ ফকাষ্ঠর্ ৪৫ লাখ্ র্াকা। আপের শদৈ ফলৈপদৈ হয ৭৭০ ফকাষ্ঠর্ ৬০ লাখ্ 

র্াকা। ফস শহসাপব্ ফলৈপদৈ কপম্পে ১০২ ফকাষ্ঠর্ ১৫ লাখ্ র্াকা। 

র্াকার অপে শিএসইপত সব্ ফর্পক ফব্শি ফলৈপদৈ হপযপে গ্রাম্ীণপোপৈর ফিযার। 

ফকাম্পাশৈষ্ঠর্র ৪৭ ফকাষ্ঠর্ ২ লাখ্ র্াকার ফিযার ফলৈপদৈ হপযপে। শিতীয িাপৈ র্াকা ওশরযৈ 

োম্ থার ফিযার ফলৈপদৈ হপযপে ২১ ফকাষ্ঠর্ ৪২ লাখ্ র্াকা। ১৯ ফকাষ্ঠর্ ১১ লাখ্ র্াকার ফিযার 

ফলৈপদপৈর ম্াধ্যপম্ তৃতীয িাপৈ রপযপে এসপক ষ্ঠিম্স। 

এোড়া ফলৈপদপৈর িীর্ থ ১০ ফকাম্পাশৈর ম্পধ্য রপযপে- সাশম্র্  াওযার, ওশরযৈ ইৈশেউিৈ, 

কৈশেপিন্স শসপম্ন্ট, ফোপল্ডৈ হাপভথস্ট, শব্এসআরএম্, শভএেএস ফেি িাইং এব্ং 

লাোজথপহালশসম্। 

অ র ফিযারব্াজার েট্টগ্রাম্ স্টক এক্সপেপের সাশব্ থক ম্ূলয সূেক শসএএসশ আই ১৪৪  পযন্ট 

কপম্ ১৪ হাজার ৩৮০  পযপন্ট দা ুঁশড়পযপে। ব্াজারষ্ঠর্পত ফলৈপদৈ হপযপে ২৩ ফকাষ্ঠর্ ৩২ লাখ্ 

র্াকা। ফলৈপদপৈ অংি ফৈযা ২৫৪ প্রশতিাপৈর ম্পধ্য ৪৩ষ্ঠর্র দাম্ ফব্পড়পে। শব্ রীপত দাম্ 

কপম্পে ১৯৫ষ্ঠর্র এব্ং ১৬ষ্ঠর্র দাম্ অ শরব্শতথত রপযপে। 
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Daily Kaler Kantho 
24 February 2020 

 

 
 



News Clippings 

 18 

Daily Ittefaq 
24 February 2020 
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Daily Share Biz 
24 February 2020 
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Daily Share Biz 
24 February 2020 
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Daily Amader Shomoy 
24 February 2020 
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Daily Sangbad 
24 February 2020 
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Daily Bhorer Kagoj 
24 February 2020 
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Daily Bhorer Kagoj 
24 February 2020 
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 Alokito Bangladesh 
24 February 2020 
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 Desh Rupantor 
24 February 2020 
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Bangladesher Khabor 

24 February 2020 
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The Financial Express 
24 February 2020 
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The Financial Express 
24 February 2020 
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The Financial Express 
24 February 2020 

 

 
 

 

  

 

 

 



News Clippings 

 36 

Daily Sun 
24 February 2020 
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Daily New Age 
24 February 2020 
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Daily New Age 
24 February 2020 
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Daily New Age 
24 February 2020 
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Daily Observer 
24 February 2020 
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 Daily Independent 
24 February 2020 
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 Business Standard 
24 February 2020 

 

Grameenphone saves ailing stock market 

Telecom sector exhibited the highest price appreciation of 7.7 percent, thanks to the 7.4 
percent price gain of Grameenphone shares  
 

 
Grameenphone headquarters in Dhaka. Photo: Grameen Phone.  

Stocks took a nosedive amid profit-taking on Sunday but indices were saved, thanks to a 

sharp price rally in Grameenphone shares. 

The market could have suffered a bigger loss by taking another hit of 100 points in the 

benchmark index, according to analysts.  

Share price of Grameenphone increased by Tk24 or 7.4 percent on Sunday as the company 

disclosed news on depositing Tk1,000cr to the telecom regulator, following the order of the 

Appellate Division on Grameenphone's civil review petition heard on February 20, 2020. 

DSEX, the prime index of the Dhaka Stock Exchange, plunged 34 points or 0.7 percent to 

close the day at 4,699 points.  

The Shariah-based DSES index also gave up 4 points or 0.3 percent to settle at 1,086 points, 

while the blue-chip index DS30 lost a point or 0.1 percent to stand at 1,592 points.  

At the Chittagong Stock Exchange, the benchmark index Caspi shed 145 points or 1 percent 

to close at 14,380 points. 

The market faced a sharp decline during the initial hours of trade but slightly picked up 

momentum after an hour. However, the indices again slipped points gradually at its intraday 

performance graphs, finally ending the day in the red territory.  

Investors remained skeptical and adopted a sideline approach to observe the market 

correction due to profit-booking sell offs, according to the Daily Market Review of EBL 

Securities Ltd.  
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Trading activities mostly remained sluggish and total turnover at the DSE declined 13 percent 

to Tk668.5 crore on Sunday, from Tk770.6 crore in the previous session, the review added.  

On the other hand, turnover at the port city bourse faced a decline of 19 percent from Tk28.8 

crore to Tk23.3 crore on Sunday. 

The pharmaceuticals sector contributed the highest, 19.6 percent, to the total turnover value, 

followed by textile stocks adding 13.3 percent, and engineering sector adding 12 percent. 

  

Most of the sectors faced price correction on Sunday, with only three sectors posting gains.  

The telecom sector exhibited the highest price appreciation of 7.7 percent, thanks to the 7.4 

percent price gain of Grameenphone shares.  

Grameenphone dominated the turnover chart with a turnover value of Tk47 crore, closing the 

day at Tk319.6 per share. The stock was followed by Orion Pharma Ltd with a turnover value 

of Tk21.4 crore, closing at Tk48 per share. 

Orion Infusion Ltd was the best performer on the gainers' table, advancing 10 percent, 

closing at Tk91.3 per share. 

Prime Insurance Company Ltd was the day's worst loser due to its loss in earnings per share 

and declaration of no dividend, after plunging a massive 22 percent and closing at Tk20.2 per 

share, said the DSE website. 

Losers were sharply ahead of the gainers as out of the 356 issues traded, only 70 advanced, 

263 declined, and 23 remained unchanged on the DSE trading floor.  
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