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Sharenews24 
11 March 2020 

 

“ব্যাংকগলু য পুুঁজিবযিযরলক সযলপযর্ট  জিতে প্রস্তুে” 

 
জিিস্ব প্রজেলবিক: পুুঁজিবযিযলরর বেটমযি তপ্রক্ষযপতর্ ব্যাংকগলু য দ্রুে সযলপযর্ট  জিলে 
আগ্রহী। ইলেযমতয্ জকছু ব্যাংক জবজিল যগ শরু ুকলর জিল লছ বল  িযজিল লছ ঢযকয স্টক 
এক্সলেলের (জিএসই) ব্বস্থযপিয পজরেয ক কযিী সযিযউ  হক। 
মঙ্গ বযর (১০ মযেট ) রযিযযিীর জিকুলে অবজস্থে জিএসই’র িেুি ভবতি জবলশষ 
েহজব  তেলক পুুঁজিবযিযলর জবজিল যলগর জবষল  েযজ কযভুক্ত ব্যাংলকর এমজি ও জসইওলির 
সতঙ্গ ববঠক তশলষ জেজি এসব কেয বত ি। 
জিএসইর এমজি বল ি, আিলক ব্যাংলকর এমজিলির সলঙ্গ একটি ইজেবযেক ববঠক 
হল লছ। আমরয েযলিরলক পুুঁজিবযিযলর সযলপযর্ট  তিও যর িি্ বল জছ। একইসলঙ্গ জবজিল যগ 
করযর তক্ষলে তকযি সমস্য তিখয জিল , েয িযিযলিযর িি্ বল জছ। যয বযাং যলিশ ব্যাংক 
ও বযাং যলিশ জসজকউজরটিি অ্যন্ড এক্সলেে কজমশলির (জবএসইজস) সলঙ্গ সমন্বল র 
মযয্লম সমযযযি করয হলব। 
জেজি বল ি, তবশ জকছুজিি যলর পুুঁজিবযিযর তিজেবযেক জছ । জকন্তু প্রযযিমন্ত্রীর জকছু 
জিলিটশিযর পলর পুুঁজিবযিযর ঘলুর িযুঁড়য । েলব সম্প্রজে কলরযিযভযইরযস ইসু্ লে 
পুুঁজিবযিযলর তিজেবযেক প্রভযব তিখয তি । এই অবস্থয  ব্যাংকগলু যর পুুঁজিবযিযলর 
জবজিল যলগর অবস্থয িযিলে আিলক ববঠক করয হ । 
কযিী সযিযউ  হক বল ি, প্রযযিমন্ত্রীর জিলিটশিযর আল যলক বযাং যলিশ ব্যাংক অি্যি্ 
ব্যাংকগলু যলক পুুঁজিবযিযলর জবজিল যলগর সলুযযগ কলর তি । আিলকর ববঠলক প্রযযিমন্ত্রীর 
জিলিটশিযর আল যলক ব্যাংকগলু যলক জবজিল যলগর আহ্বযি কলরজছ। েযরযও জবজিল যলগ 
আন্তজরক। েযই পুুঁজিবযিযলর দ্রুে ইজেবযেক প্রভযব পড়লব বল  আশয প্রকযশ কলরি 
জেজি। 
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এজিলক ববঠক সূলে িযিয তগলছ, প্রযযিমন্ত্রী জিলিটশিয তিও যর পলরও ব্যাংকগলু য এখলিয 
উলেখলযযগ্ সযুঁড়য িয তিও য  ববঠলক তক্ষযভ প্রকযশ কলরলছি জিএসইর একযজযক 
পজরেয ক। েযরয তকলিয প্রযযিমন্ত্রীর জিলিটশিয পজরপয ি করলছি িয, েয ব্যাংলকর 
এমজিলির কযলছ িযিলে েযি। একইসলঙ্গ দ্রুে সমল র মলয্ প্রযযিমন্ত্রীর জিলিটশিয 
বযস্তবয লির আহ্বযি কলরি েযরয। 
তশ যরজিউি; ১০ মযেট  ২০২০ 
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Sharebazar news 
11 March 2020 

 

অনেক ব্যাংক প ুঁজিবযিযনে জবজেন যগ শুরু কনেনে 

 

তশ যরবযিযর জরলপযর্ট : বযাং যলিশ ব্যাংলকর সযকুট  যর অিযুয ী পুুঁজিবযিযলর জবজিল যলগর 
উলেলশ্ গঠিে ফযন্ড তেলক অলিক ব্যাংক জবজিল যগ শরু ু কলর জিল লছ। বযজকগলু য 
পযটয ক্রলম পুুঁজিবযিযলর জবজিল যগ করলব বল  িযজিল লছি ঢযকয স্টক এক্সলেলের 
(জিএসই) ব্বস্থযপিয পজরেয ক কযিী সযিযউ  হক। 

মঙ্গ বযর (১০ মযেট ) রযিযযিীর জিকুলে অবজস্থে জিএসইর িেুি ভবলি েযজ কযভুক্ত 
ব্যাংলকর এমজিলির সযলে ববঠক তশলষ সযাংবযজিকলির জেজি এসব কেয িযিযি। 

জিএসইর এমজি বল ি, আিলক ব্যাংলকর এমজিলির সলঙ্গ ইজেবযেক ববঠক হল লছ। 
পুুঁজিবযিযলর ব্যাংকগলু যর জবজিল যলগর তক্ষলে অল্পজকছু সমস্য রল লছ যয িরূ করয হলে। 
আমরয েযলিরলক তশ যরবযিযলর সযলপযর্ট  তিও যর িি্ বল জছ। একইসলঙ্গ জবজিল যগ 
করযর তক্ষলে তকযি সমস্য তিখয জিল , েয িযিযলিযর িি্ বল জছ। যয বযাং যলিশ ব্যাংক 
ও বযাং যলিশ জসজকউজরটিি অ্যন্ড এক্সলেে কজমশলির (জবএসইজস) সলঙ্গ সমন্বল র 
মযয্লম সমযযযি করয হলব। 

জেজি বল ি, তবশ জকছুজিি যলর তশ যরবযিযর তিজেবযেক জছ । জকন্তু প্রযযিমন্ত্রীর জকছু 
জিলিটশিযর পলর তশ যরবযিযর ঘলুর িযুঁড়য । েলব সম্প্রজে কলরযিযভযইরযস ইসু্ লে 
তশ যরবযিযলর তিজেবযেক প্রভযব তিখয তি । এই অবস্থয  ব্যাংকগলু যর তশ যরবযিযলর 
জবজিল যলগর অবস্থয িযিলে আিলক ববঠক করয হ । 

কযিী সযিযউ  হক বল ি, প্রযযিমন্ত্রীর জিলিটশিযর আল যলক বযাং যলিশ ব্যাংক অি্যি্ 
ব্যাংকগলু যলক তশ যরবযিযলর জবজিল যলগর সলুযযগ কলর তি । আিলকর ববঠলক প্রযযিমন্ত্রীর 
জিলিটশিযর আল যলক ব্যাংকগলু যলক জবজিল যলগর আহ্বযি কলরজছ। েযরযও জবজিল যলগ 
আন্তজরক। েযই তশ যরবযিযলর দ্রুে ইজেবযেক প্রভযব পড়লব বল  আশয প্রকযশ কলরি 
জেজি। 
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Barta24 
11 March 2020 

 

পুুঁজিবযিযরলক দ্রুে সযলপযর্ট  জিলে েয  ব্যাংকগলু য: জিএসইর 
তে যরম্যি 

 
ব্যাংলকর এমজিলির সলঙ্গ জিএসইর পষটলির ববঠক 

েযজ কযভুক্ত ব্যাংকগলু য পুুঁজিবযিযরলক দ্রুে সযলপযর্ট  তিও যর আশ্বযস জিল লছ বল  
িযজিল লছি ঢযকয স্টক এক্সলেলের (জিএসই) তে যরম্যি ও সযলবক জসজিয়র সজেব 
ইউিসুূর রহমযি। 

মঙ্গ বযর (১০ মযেট ) জিএসইর জিকুলের কযযটয ল  েফজসজ  ব্যাংকগলু যর এমজি ও 
জসইওলির সলঙ্গ জবলশষ ববঠক তশলষ সযাংবযজিলকর জেজি এ েে্ িযিযি। 

জিএসইর তে যরম্যি বল ি, ‘প্রযযিমন্ত্রীর জিলিটশিয  অেটমন্ত্রণয   এবাং বযাং যলিশ ব্যাংক 
ব্যাংকগলু যলক স্বল্প সলুি ঋণ জিল  পুুঁজিবযিযলর জবজিল যলগর িি্ জবলশষ ফযন্ড গঠলির 
সলুযযগ জিল লছ। এরই মলয্ কল কটি ব্যাংক জবজিল যগ কলরলছ। বযিযলর বেটমযি 
পজরজস্থজেলে আিলক বযজক ব্যাংকগলু যর এমজিরয দ্রুে পুুঁজিবযিযরলক সযলপযর্ট  তিও যর 
আশ্বযস জিল লছি।’ 

কে জিলির মলয্ জবজিল যগ করলব এমি প্রলের িবযলব তে যরম্যি বল ি, ‘দ্রুে 
জবজিল যগ করলব। এরই মলয্ কল কটি ব্যাংক পুুঁজিবযিযলর জবজিল যগ কলরলছ। বযজকগলু য 
যযলে দ্রুে জবজিল যগ কলর তসই  লক্ষ্ আিলকর ববঠক।’ 
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জিএসইর এমজি কযিী সযিযউ  হক বল ি, ‘গে তসযমবযর কলরযিযভযইরযলসর কযরলণ 
িরপেি হল লছ। জকন্তু প্রযযিমন্ত্রীর জিলিটশিযগলু যর বযস্তবয ি হল  পুুঁজিবযিযর ঘলুর 
িযুঁড়যলব।’ 

জেজি আরও বল ি, ‘ব্যাংকগলু যও েযলে পুুঁজিবযিযরলক সযলপযর্ট  জিলে। সযকুট  যলরর জকছু 
িটি েয রল লছ। েযলে সমস্যগলু য জেজিে কলরজছ। আমরয েযলির সলঙ্গ আল যেিয 
কলরজছ। েযলিরলক বযাং যলিশ ব্যাংলকর সলঙ্গ বসলে বল জছ। আমরযও বযাং যলিশ ব্যাংক 
এবাং সরকযলর সাংজিষ্ট িয গয  এই সমস্যগলু য েুল  যরব। ব্যাংকগলু য যযলে দ্রুে 
জবজিল যগ কলর তস িি্ েযগযিয তিব।’ 

সযকুট  যর িযজরর প্রয  ১ মযস পযর হলে েল লছ, জকন্তু ক টি ব্যাংক কে জবজিল যগ 
কলরলছ েযর উত্তর তি জি জিএসইর এমজি। 
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ডিএসইর সঙ্গে বৈঠঙ্গে ৈ্যাংেগুঙ্গ যর নযনয 

অজহুযত 

প ুঁজিবািারে বববির ারে আগ্রহী আমো, 

তরব….. 

। ১০ মযর্চ, ২০২০ ৯:২৮ অপরযহ্ণ  

পুুঁজজৈযজযঙ্গর ডৈডনঙ্গ যঙ্গের জন্ ডৈঙ্গেষ তহডৈ  েঠঙ্গনর ডৈষঙ্গ  ঢযেয স্টে এক্সঙ্গর্ঙ্গের 

(ডিএসই) সঙ্গে অনুষ্ঠিত ৈ্যাংেগুঙ্গ যর বৈঠঙ্গে সুডনডদচষ্ট কেযঙ্গনয অগ্রেডত হ ডন। বৈঠঙ্গে 

ৈ্যাংেগুঙ্গ য এেডদঙ্গে পুুঁজজৈযজযঙ্গর ডৈডনঙ্গ যঙ্গের ডৈষঙ্গ  আগ্রঙ্গহর েথয জযডনঙ্গ ঙ্গে, অন্ডদঙ্গে 

তুঙ্গ  ধঙ্গরঙ্গে নযনয অজহুযত। 

বৈঠে সূঙ্গে এই তথ্ জযনয কেঙ্গে। 

 

অর্ থসূচরে প্রোবিত প ুঁজিবািাে ও ব্াাংে-ববমাে খবে গুরুত্বপূর্ থ খবেগুর া এখি 

বি বমত পাও া যারে আমারেে ফেসব ে েররুপ Sharebazaar-News & Analysis এ। 

বপ্র  পাঠে, েররুপটিরত ফযাে বের  সহরিই র্ােরত পারেি আপরেি। 

 

বৈঠে কেঙ্গষ অৈে্ ডিএসইর ৈ্ৈস্থযপনয পডরর্য ে েযজী েযনযউ  হে বৈঠেঙ্গে সফ  

ডহঙ্গসঙ্গৈ অডিডহত েঙ্গরঙ্গেন। ডতডন ৈঙ্গ ঙ্গেন, বৈঠঙ্গে সৈগুঙ্গ য ৈ্যাংে ডৈঙ্গেষ তহডৈ  েঠঙ্গন 

আগ্রঙ্গহর েথয জযডনঙ্গ ঙ্গে। 

 উঙ্গেখ, েত ১৪ ও ১৫ জযনু যডর পুুঁজজৈযজযঙ্গর ৈড় ধরঙ্গনর পতন (Free Fall) হঙ্গ  ১৬ জযনু যডর 

প্রধযনমন্ত্রী কেখ হযডসনয সাংডিষ্টঙ্গদর ডনঙ্গ  জরুরী বৈঠে েঙ্গরন। ওই বৈঠঙ্গে তযর কদও য ৬ 

দফয ডনঙ্গদচেনযর কপ্রডিঙ্গত পুুঁজজৈযজযঙ্গর তফডসড  ৈ্যাংেগুঙ্গ যর ডৈডনঙ্গ যে সিমতয ৈযড়যঙ্গত 

েত ১১ কফৈররু যডর ৈযাং যঙ্গদে ৈ্যাংে ডৈঙ্গেষ তহডৈ  সুডৈধয ক যষণয েঙ্গর। এ সাংক্রযন্ত 

প্রজ্ঞযপন অনুসযঙ্গর, পুুঁজজৈযজযঙ্গর ডৈডনঙ্গ যঙ্গে আগ্রহী প্রডতষ্ঠি ৈ্যাংে ২০০ কেযষ্ঠি িযেযর এেষ্ঠি 

ডৈঙ্গেষ তহডৈ  েঠন েরঙ্গত পযরঙ্গৈ। ৈ্যাংঙ্গের ডনজস্ব অথ চয ঙ্গন এই তহডৈ  েঠন েরয যযঙ্গৈ। 

র্যইঙ্গ  সাংডিষ্ট ৈ্যাংঙ্গের ধযরণেৃত কেজযডর ডৈ  ও ৈঙ্গের ডৈপরীঙ্গত ৈযাং যঙ্গদে ৈ্যাংে কথঙ্গে 

তযর ্ সুডৈধয কনও য যযঙ্গৈ। পুনঅথ চয নঙ্গযযে্ এই তহডৈঙ্গ র কম যদ ২০২৫ সয  পয চন্ত। এর 

সুঙ্গদর হযর ৫ েতযাংে। তহডৈঙ্গ র এেষ্ঠি ডৈঙ্গেষ ডদে হঙ্গে, তয ৈ্যাংঙ্গের পুুঁজজৈযজযঙ্গর 

http://www.arthosuchak.com/archives/567608/%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%81%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a7%9f%e0%a7%8b%e0%a6%97%e0%a7%87-%e0%a6%86%e0%a6%97-2/
http://www.arthosuchak.com/archives/567608/%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%81%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a7%9f%e0%a7%8b%e0%a6%97%e0%a7%87-%e0%a6%86%e0%a6%97-2/
https://www.facebook.com/groups/sharebazarAtoZ/
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ডৈডনঙ্গ যে ডহসযৈ (Exposure to Capital Market) এর ৈযইঙ্গর থযেঙ্গৈ। ডৈঙ্গেষ তহডৈ  সুডৈধয 

গ্রহণেযরী ৈ্যাংে র্যইঙ্গ  সরযসডর ডনঙ্গজ ডৈডনঙ্গ যে েরঙ্গত পযরঙ্গৈ, আৈযর ওই তহডৈ  কথঙ্গে 

করযেযরহযউজ ও মযঙ্গর্চন্ট ৈ্যাংেঙ্গে পুুঁজজৈযজযঙ্গর ডৈডনঙ্গ যঙ্গের জন্ ঋণ কদও য যযঙ্গৈ। 

েত এে মযঙ্গস তহডৈ  েঠঙ্গনর ডৈঙ্গেষ উঙ্গেখঙ্গযযে্ কেযঙ্গনয অগ্রেডত নয হও য  ডৈষ ষ্ঠি ডনঙ্গ  

আঙ্গ যর্নয েরযর জন্ ডিএসই আঙ্গ যডর্ত বৈঠেষ্ঠি আহ্বযন েঙ্গর। এঙ্গত ৩০ষ্ঠি তফডসড  

ৈ্যাংেঙ্গের ৈ্ৈস্থযপনয পডরর্য েঙ্গে আমন্ত্রণ জযনযঙ্গনয হ । তঙ্গৈ তযঙ্গত ২৪ষ্ঠি ৈ্যাংে সযড়য 

কদ । এঙ্গদর মঙ্গধ্ ৭ষ্ঠি ৈ্যাংঙ্গের ৈ্ৈস্থযপনয পডরর্য ে বৈঠঙ্গে অাংে কনন। ৈযেী 

ৈ্যাংেগুঙ্গ যর পঙ্গি প্রধযন অথ চ েম চেতচয, কেযম্পযডন সডর্ৈ ও তযর পঙ্গরর স্তঙ্গরর েম চেতচযরয 

ৈ্যাংঙ্গের প্রডতডনডধত্ব েঙ্গরন। 

জযনয কেঙ্গে, বৈঠঙ্গে ইস যমী ধযরযর ৈ্যাংেগুঙ্গ যর পি কথঙ্গে ৈ য হ , ডৈঙ্গেষ তহডৈঙ্গ র জন্ 

৫ েতযাংে সুদ ডনধ চযরণ  েঙ্গর কদও য হঙ্গ ঙ্গে। ডেডন্ত তযরয সুঙ্গদর ৈ্ৈসয েঙ্গরন নয। তযই তযঙ্গদর 

পঙ্গি এই সুডৈধয কনও য সম্ভৈ ন । 

অপরডদঙ্গে অন্ েঙ্গ েষ্ঠি ৈ্যাংঙ্গের পি কথঙ্গে জযনযঙ্গনয হ , ডৈঙ্গেষ তহডৈ  েড়ঙ্গত তযঙ্গদর 

ডেেু কিেডনে্য  সমস্য রঙ্গ ঙ্গে। অঙ্গনঙ্গে তযঙ্গদর পষ চঙ্গদর অনযগ্রঙ্গহর েথযও জযনযন। 

ডিএসইর পি কথঙ্গে তযঙ্গদরঙ্গে এসৈ ডৈষ  ডনঙ্গ  ৈ্যাংে ডনৈ চযহীঙ্গদর সাংেঠঙ্গনর সঙ্গে 

আঙ্গ যর্নয েঙ্গর কেন্দ্রী  ৈ্যাংঙ্গে েরণী  সম্পঙ্গেচ সুপযডরে েরঙ্গত ৈঙ্গ ন। এ কিঙ্গে ডিএসইর 

কেযঙ্গনয সহঙ্গযযডেতয  যেঙ্গ  তযরয তয েরঙ্গত প্রস্তুত ৈঙ্গ  ৈ্যাংেযরঙ্গদর আশ্বস্ত েরয হ । 

 

সিয  সিযপডতত্ব েঙ্গরন ডিএসইর কর্ যরম্যন ইউনুসুর রহমযন। এঙ্গত এডৈ ৈ্যাংে, আ -

আরযফযহ ইস যমী, ৈ্যাংে এডে য, র্যে ৈ্যাংে, ঢযেয ৈ্যাংে, এজক্সম ৈ্যাংে, ফযস্টচ ডসডেউডরষ্ঠি 

ইস যমী ৈ্যাংে, আইডসডৈ ইস যমী ৈ্যাংে, আইএফআইডস ৈ্যাংে, ইস যমী ৈ্যাংে, 

মযঙ্গেচন্টযই  ৈ্যাংে, ডমউরু্্ য  েযস্ট ৈ্যাংে, ন্যেনয  ৈ্যাংে, এনডসডস ৈ্যাংে, ও যন ৈ্যাংে, 

ডপ্রডম যর ৈ্যাংে, প্রযইম ৈ্যাংে, পূৈয ী ৈ্যাংে, েযহ-জয য  ইস যমী ৈ্যাংে, কসযে্য  ইস যমী 

ৈ্যাংে, সযউথইস্ট ৈ্যাংে, েযস্ট ৈ্যাংে, ইউডসডৈ ও ইনঙ্গিস্টঙ্গমন্ট েঙ্গপ চযঙ্গরেন অৈ ৈযাং যঙ্গদে 

(আইডসডৈ) এর প্রডতডনডধরয উপডস্থত ডেঙ্গ ন। 
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প ুঁজিবািােরে দ্র ত সারপািথ বেরত আগ্রহী 

ব্াাংেগুর া : বেএসই 

অথ চননডতে প্রডতঙ্গৈদে, ঢযেয িযইমস 

 | প্রেযডেত : ১০ মযর্চ ২০২০, ১৯:৪৭ 

 

 

ঢযেয স্টে এক্সঙ্গর্ঙ্গের (ডিএসই) ৈ্ৈস্থযপনয পডরর্য ে েযজী সযনযউ  হে ৈঙ্গ ঙ্গেন, 

পুুঁজজৈযজযঙ্গর  ডৈডনঙ্গ যঙ্গের ডৈষঙ্গ  তযড েযিুক্ত ৈ্যাংেগুঙ্গ যর ৈ্ৈস্থযপনয পডরর্য ে ও 

প্রধযন ডনৈ চযহীঙ্গদর (ডসইও) সঙ্গে আমযঙ্গদর আঙ্গ যর্নয  হঙ্গ ঙ্গে। ৈ্যাংেগুঙ্গ য জযডনঙ্গ ঙ্গে, 

ৈতচমযন কপ্রিযপঙ্গি পুুঁজজৈযজযরঙ্গে দ্রতু সযঙ্গপযিচ ডদঙ্গত আগ্রহী। ইঙ্গতযমঙ্গধ্ ডেেু ৈ্যাংে 

ডৈডনঙ্গ যে শুরু েঙ্গর ডদঙ্গ ঙ্গে। 

েতেয  রযজধযনীর ডনেুঙ্গে অৈডস্থত ডিএসই’র নতুন িৈঙ্গন তযড েযিুক্ত ৈ্যাংঙ্গের 

এমডি ও ডসইওঙ্গদর সঙ্গে বৈঠে কেঙ্গষ ডতডন এসৈ েথয ৈঙ্গ ন। 

ডিএসইর এমডি ৈঙ্গ ন, আজঙ্গে (মে ৈযর) ৈ্যাংঙ্গের এমডিঙ্গদর সঙ্গে এেষ্ঠি 

ইডতৈযর্ে বৈঠে হঙ্গ ঙ্গে। আমরয তযঙ্গদরঙ্গে কে যরৈযজযঙ্গর সযঙ্গপযিচ কদও যর জন্ 

ৈঙ্গ ডে। এেইসঙ্গে ডৈডনঙ্গ যে েরযর কিঙ্গে কেযন সমস্য কদখয ডদঙ্গ , তয জযনযঙ্গনযর 

জন্ ৈঙ্গ ডে। যয ৈযাং যঙ্গদে ৈ্যাংে ও ৈযাং যঙ্গদে ডসডেউডরষ্ঠিজ অ্যে এক্সঙ্গর্ে 

েডমেঙ্গনর (ডৈএসইডস) সঙ্গে সমন্বঙ্গ র মযধ্ঙ্গম সমযধযন েরয হঙ্গৈ। 
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ডতডন ৈঙ্গ ন, কৈে ডেেুডদন ধঙ্গর কে যরৈযজযর কনডতৈযর্ে ডে । ডেন্তু প্রধযনমন্ত্রীর ডেেু 

ডনঙ্গদচেনযর পঙ্গর কে যরৈযজযর  ুঙ্গর দয ুঁড়য । তঙ্গৈ সম্প্রডত েঙ্গরযনযিযইরযস ইসু্ঙ্গত 

কে যরৈযজযঙ্গর কনডতৈযর্ে প্রিযৈ কদখয কদ । এই অৈস্থয  ৈ্যাংেগুঙ্গ যর কে যরৈযজযঙ্গর 

ডৈডনঙ্গ যঙ্গের অৈস্থয জযনঙ্গত আজঙ্গে বৈঠে েরয হ । 

েযজী সযনযউ  হে ৈঙ্গ ন, প্রধযনমন্ত্রীর ডনঙ্গদচেনযর আঙ্গ যঙ্গে ৈযাং যঙ্গদে ৈ্যাংে 

অন্যন্ ৈ্যাংেগুঙ্গ যঙ্গে কে যরৈযজযঙ্গর ডৈডনঙ্গ যঙ্গের সুঙ্গযযে েঙ্গর কদ । আজঙ্গের 

বৈঠঙ্গে প্রধযনমন্ত্রীর ডনঙ্গদচেনযর আঙ্গ যঙ্গে ৈ্যাংেগুঙ্গ যঙ্গে ডৈডনঙ্গ যঙ্গের আহ্বযন েঙ্গরডে। 

তযরযও ডৈডনঙ্গ যঙ্গে আন্তডরে। তযই কে যরৈযজযঙ্গর দ্রতু ইডতৈযর্ে প্রিযৈ পড়ঙ্গৈ ৈঙ্গ  

আেয প্রেযে েঙ্গরন ডতডন। 

এডদঙ্গে বৈঠে সূঙ্গে জযনয কেঙ্গে, প্রধযনমন্ত্রী ডনঙ্গদচেনয কদও যর পঙ্গরও ৈ্যাংেগুঙ্গ য 

এখঙ্গনয উঙ্গেখঙ্গযযে্ সয ুঁড়য নয কদও য  বৈঠঙ্গে কিযি প্রেযে েঙ্গরঙ্গেন ডিএসইর 

এেযডধে পডরর্য ে। তযরয কেঙ্গনয প্রধযনমন্ত্রীর ডনঙ্গদচেনয পডরপয ন েরঙ্গেন নয, তয 

ৈ্যাংঙ্গের এমডিঙ্গদর েযঙ্গে জযনঙ্গত র্যন। এেইসঙ্গে দ্রতু সমঙ্গ র মঙ্গধ্ প্রধযনমন্ত্রীর 

ডনঙ্গদচেনয ৈযস্তৈয ঙ্গনর আহ্বযন েঙ্গরন তযরয। 

(ঢযেয িযইমস/ ১০ মযর্চ/ আরএ) 
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পুুঁজিবযিযরলক দ্রুে সযলপযর্ট  জিলে আগ্রহী ব্যাংকগলু য : সযিযউ  
হক 
মযেট  ১০, ২০২০227 

 

জিিস্ব প্রজেতবিক : ঢযকয স্টক এক্সলেলের (জিএসই) ব্বস্থযপিয পজরেয ক কযিী 
সযিযউ  হক বত তছি, পুুঁজিবযিযলর  জবজিল যলগর জবষল  েযজ কযভুক্ত ব্যাংকগতু যর 
ব্বস্থযপিয পজরেয ক ও প্রযযি জিবটযহীতির (জসইও) সতঙ্গ আমযলির আল যেিয  হল লছ। 
ব্যাংকগলু য িযজিত তছ, বেটমযি তপ্রক্ষযপতর্ পুুঁজিবযিযরলক দ্রুে সযলপযর্ট  জিলে আগ্রহী। ই
তেযমতয্ জকছু ব্যাংক জবজিল যগ শরু ুকলর জিল লছ। 
মঙ্গ বযর (১০ মযেট ) রযিযযিীর জিকুলে অবজস্থে জিএসই’র িেুি ভবতি েযজ কযভুক্ত 
ব্যাংলকর এমজি ও জসইওতির সতঙ্গ ববঠক তশলষ জেজি এসব কেয বত ি। 
জিএসইর এমজি বল ি, আিলক ব্যাংলকর এমজিলির সলঙ্গ একটি ইজেবযেক ববঠক 
হল লছ। আমরয েযলিরলক তশ যরবযিযলর সযলপযর্ট  তিও যর িি্ বল জছ। একইসলঙ্গ 
জবজিল যগ করযর তক্ষলে তকযি সমস্য তিখয জিল , েয িযিযলিযর িি্ বল জছ। যয 
বযাং যলিশ ব্যাংক ও বযাং যলিশ জসজকউজরটিি অ্যন্ড এক্সলেে কজমশলির (জবএসইজস) 
সলঙ্গ সমন্বল র মযয্লম সমযযযি করয হলব। 
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জেজি বল ি, তবশ জকছুজিি যলর তশ যরবযিযর তিজেবযেক জছ । জকন্তু প্রযযিমন্ত্রীর জকছু 
জিলিটশিযর পলর তশ যরবযিযর ঘলুর িযুঁড়য । েলব সম্প্রজে কলরযিযভযইরযস ইসু্ লে 
তশ যরবযিযলর তিজেবযেক প্রভযব তিখয তি । এই অবস্থয  ব্যাংকগলু যর তশ যরবযিযলর 
জবজিল যলগর অবস্থয িযিলে আিলক ববঠক করয হ । 

 
কযিী সযিযউ  হক বল ি, প্রযযিমন্ত্রীর জিলিটশিযর আল যলক বযাং যলিশ ব্যাংক অি্যি্ 
ব্যাংকগলু যলক তশ যরবযিযলর জবজিল যলগর সলুযযগ কলর তি । আিলকর ববঠলক প্রযযিমন্ত্রীর 
জিলিটশিযর আল যলক ব্যাংকগলু যলক জবজিল যলগর আহ্বযি কলরজছ। েযরযও জবজিল যলগ 
আন্তজরক। েযই তশ যরবযিযলর দ্রুে ইজেবযেক প্রভযব পড়লব বল  আশয প্রকযশ কলরি 
জেজি। 
এজিলক ববঠক সূলে িযিয তগলছ, প্রযযিমন্ত্রী জিলিটশিয তিও যর পলরও ব্যাংকগলু য এখলিয 
উলেখলযযগ্ সযুঁড়য িয তিও য  ববঠলক তক্ষযভ প্রকযশ কলরলছি জিএসইর একযজযক 
পজরেয ক। েযরয তকলিয প্রযযিমন্ত্রীর জিলিটশিয পজরপয ি করলছি িয, েয ব্যাংলকর 
এমজিলির কযলছ িযিলে েযি। একইসলঙ্গ দ্রুে সমল র মলয্ প্রযযিমন্ত্রীর জিলিটশিয 
বযস্তবয লির আহ্বযি কলরি েযরয। 

https://i0.wp.com/www.corporatesangbad.com/wp-content/uploads/2020/03/5.1-9.jpg
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প্রযযিমন্ত্রীর জিলিটশিযর আল যলক দ্রুে ব্যাংকগলু যলক জবজিল যলগর 
আহবযি জিএসইর 
প্রকযজশে হল লছেঃ মযেট  10, 2020জবভযগ: আিলকর ঘর্িয 
 জপ্রন্ট ইলমই  

 

পুুঁজিবযিযর জরলপযর্ট : প্রযযিমন্ত্রীর জিলিটশিযর আল যলক দ্রুে ব্যাংকগুল যলক পুুঁজিবযিযলর 
জবজিল যলগর আহবযি িযজিল লছি ঢযকয স্টক এক্সলেলের (জিএসই) ব্বস্থযপিয পজরেয ক 
কযিী সযিযউ  হক।জেজি বল লছি, ব্যাংকগলু য দ্রুে তশ যরবযিযরলক সযলপযর্ট  জিলে 
েযলে। এছযড়য জকছু ব্যাংক এরইমলয্ জবজিল যগ শরু ুকলর জিল লছ। 

আি মঙ্গ বযর (১০ মযেট ) রযিযযিীর জিকুলে অবজস্থে জিএসইর িেুি ভবলি 
েযজ কযভুক্ত ব্যাংলকর এমজিলির সযলে ববঠক তশলষ এ কেয িযিযি জেজি। 

জিএসইর এমজি বল ি, আিলক ব্যাংলকর এমজিলির সলঙ্গ একটি ইজেবযেক ববঠক 
হল লছ। আমরয েযলিরলক তশ যরবযিযলর সযলপযর্ট  তিও যর িি্ বল জছ। একইসলঙ্গ 
জবজিল যগ করযর তক্ষলে তকযি সমস্য তিখয জিল , েয িযিযলিযর িি্ বল জছ। যয 
বযাং যলিশ ব্যাংক ও বযাং যলিশ জসজকউজরটিি অ্যন্ড এক্সলেে কজমশলির (জবএসইজস) 
সলঙ্গ সমন্বল র মযয্লম সমযযযি করয হলব। 

http://pujibazar.com/category/%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0/%e0%a6%86%e0%a6%9c%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%98%e0%a6%9f%e0%a6%a8%e0%a6%be
javascript:window.print()
javascript:window.print()
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জেজি বল ি, তবশ জকছুজিি যলর তশ যরবযিযর তিজেবযেক জছ । জকন্তু প্রযযিমন্ত্রীর জকছু 
জিলিটশিযর পলর তশ যরবযিযর ঘলুর িযুঁড়য । েলব সম্প্রজে কলরযিযভযইরযস ইসু্ লে 
তশ যরবযিযলর তিজেবযেক প্রভযব তিখয তি । এই অবস্থয  ব্যাংকগলু যর তশ যরবযিযলর 
জবজিল যলগর অবস্থয িযিলে আিলক ববঠক করয হ । 

কযিী সযিযউ  হক বল ি, প্রযযিমন্ত্রীর জিলিটশিযর আল যলক বযাং যলিশ ব্যাংক অি্যি্ 
ব্যাংকগলু যলক তশ যরবযিযলর জবজিল যলগর সলুযযগ কলর তি । আিলকর ববঠলক প্রযযিমন্ত্রীর 
জিলিটশিযর আল যলক ব্যাংকগলু যলক জবজিল যলগর আহ্বযি কলরজছ। েযরযও জবজিল যলগ 
আন্তজরক। েযই তশ যরবযিযলর দ্রুে ইজেবযেক প্রভযব পড়লব বল  আশয প্রকযশ কলরি 
জেজি। 

এজিলক ববঠক সূলে িযিয তগলছ, প্রযযিমন্ত্রী জিলিটশিয তিও যর পলরও ব্যাংকগলু য এখলিয 
উলেখলযযগ্ সযুঁড়য িয তিও য  ববঠলক তক্ষযভ প্রকযশ কলরলছি জিএসইর একযজযক 
পজরেয ক। েযরয তকলিয প্রযযিমন্ত্রীর জিলিটশিয পজরপয ি করলছি িয, েয ব্যাংলকর 
এমজিলির কযলছ িযিলে েযি। একইসলঙ্গ দ্রুে সমল র মলয্ প্রযযিমন্ত্রীর জিলিটশিয 
বযস্তবয লির আহ্বযি কলরি েযরয। 
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The Financial Express 
11 March 2020 
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 The Financial Express 
11 March 2020 
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Daily Star 

11 March 2020 
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Daily Sun 
11 March 2020 
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Daily New Age 
11 March 2020 
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Daily Observer 
11 March 2020 
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 Daily Independent 
11 March 2020 
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Daily Dhaka Tribune 
11 March 2020 

 

Stocks make partial recovery after 
freefall 
 Niaz Mahmud 

  Published at 11:33 pm March 10th, 2020 

 
File photo of Dhaka Stock Exchange Limited Mehedi Hasan/Dhaka Tribune 
 

'After the sharp fall in the index, the market looks much cheaper 

in terms of market P/E ratio, which is around 10 or less than 10 

at this stage' 

After the record breaking fall on Monday, the key index of Dhaka Stock 

Exchange (DSE), DSEX, made a partial recovery on Tuesday with gain of 

148.27 points or 3.69%. 

DSEX closed at 4,156.3 points on Tuesday after gaining 3.7% during the 

session. The total turnover dropped 34.2% from previous session to Tk3,28 

crore.  

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud


News Clippings 

 50 

Talking to Dhaka Tribune, market analysts and insiders said the share prices 

at the country’s stock market saw gain following news of some banks forming 

special fund, which might have had positive impact on investors' confidence.  

The key index of DSE settled at 4008.05 after losing 279.32 points or 6.51% in 

Monday’s session, which was the highest single-day negative fall since the 

broad index was introduced seven years ago, amid news on coronavirus cases 

found in Bangladesh. 

Three banks have confirmed forming special fund worth Tk200 crore each as 

part of central bank’s initiative to support the ailing capital market. The three 

banks are Sonali Bank, UCB Bank and Shahjalal Islami Bank Limited.   

Meanwhile, several other banks might line up to form the special fund in the 

coming days, said DSE Managing Director Kazi Sanaul Hoq after meeting with 

MDs of listed banks on the day. 

“After the sharp fall in the index, the market looks much cheaper in terms of 

market P/E ratio, which is around 10 or less than 10 at this stage," said Asif 

Ibrahim, chairman of the Chittagong Stock Exchange. 

He said few banks started this process to get approval from their boards and 

the regulator, and were in the process of investing the fresh funds in capital 

market. 

Bangladesh Bank on February 10 issued a circular, allowing scheduled banks 

to form a special fund of Tk200 crore each for investment in the capital market.  

The fund can be drawn from the bank’s own resources or borrowing money 

from the central bank through Treasury bill 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.  

DSE Shariah-based index DSES gained 3.35% to end at 960.4 points, while 

blue-chip index, DS30, went up by 3.27% to close at 1,390.2 points.  

The pharmaceuticals sector contributed 21.9% of the total turnover while 

engineering, textile and banking sectors contributed 14.4%, 11.6% and 7.3% 
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respectively, showed the daily market analysis of UCB Capital Management 

Limited.  

Square Pharmaceuticals secured the leadership position on the top turnover 

chart with Tk15.3 crore with its share price closing at Tk178.3 per share. 

Bangladesh National Insurance Company secured the highest gain of 10% 

during the session. Singer Bangladesh Ltd turned out to be the worst loser with 

its price declining by 7.5%.  

Among the traded issues 323 gained, 15 declined and 18 remained unchanged 

during the session in Dhaka Stock Exchange while 180 gained, 49 declined 

and 14 remained unchanged in Chittagong Stock Exchange. 

DSE currently has a market capitalization of Tk323,083 crore with the 

benchmark index, DSEX down by 6.66% since the beginning of this year.   

The port city’s bourse, Chittagong Stock Exchange (CSE) also registered gain 

at the end of the session. The selected index, CSCX and all Share Price Index, 

CASPI increased by 211.2 and 342.9 points respectively.  
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The Business Standard 
11 March 2020 

5 banks build Tk1,000cr fund for stock 

investment, 8 in pipeline 

The Bangladesh Bank, on Tuesday, asked top executives of all commercial banks over 

telephone to intensify their fund building process in the wake of a massive fall in price 

indices over corona fear 

 

Some banks have expedited the process to build up special funds for investing in 

the stock market under a relaxed policy offered by the central bank recently. 

Five banks have already created a Tk1,000-crore fund, each with Tk200 crore for 

the purpose. 

Two of the banks are state-owned – Sonali and Rupali – and three are private 

banks – Shahjalal Islami, UCBL and The City Bank. Of the banks, all except 

Sonali have already started investing in stocks. 

Sonali will go for investment under the newly built fund from Wednesday, 

according to the bank. 

Eight more banks – Bank Asia, NCC, Mercantile, Islami, NRB, National, Janata 

and Agrani – are on the process of building the funds to be invested in stocks. 

After seeing lukewarm response from the banks, the Bangladesh Bank on Tuesday 

asked top executives of all commercial banks over telephone to intensify their 

efforts to build the fund. 
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The central bank's telephonic directives came just a day after Dhaka stocks 

plunged 279 points or 6.5 percent on Monday – the biggest ever single-day fall 

since the country's premier bourse launched its new key index in January 2013. 

Consequently, investors lost over Tk17,000 crore of their capital on the day. The 

cumulative sum of loss soared to over Tk45,000 crore in the last three weeks. 

However, the stock indices rebounded on Tuesday after the central bank's 

interference, asking banks to accelerate their running investment. The broad index, 

DSEX, gained 148 points yesterday, according to Dhaka Stock Exchange (DSE). 

DSE board meets bank representatives 

The DSE board also had a meeting with representatives of listed banks after 

closing the market yesterday in order to know about the banks' reluctance to avail 

the facility by creating a fund with their own money or taking repo at 5 percent 

from the central bank. 

DSE representatives requested banks to take the chance and help general 

shareholders (investors) who own majority stakes. 

It is common in economy that when the interest rate declines, the capital market 

gets a boost, said Md Arfan Ali, president and managing director of Bank Asia. 

"Many banks have been increasing their investment in stocks through their 

subsidiaries as it is a favourable time for them," he told The Business Standard. 

He said investment in stocks is now conducive for banks than lending due to 

interest rate cap. Moreover, banks now have an excess liquidity to build the fund. 

Arfan said depositors will also divert their fund to stock investment due to six 

percent interest rate on deposits. 

As a result, funds from both institutional and individual investors will flow in to 

the stock market, he opined. 

However, in the meeting with the DSE, bank bosses pointed out some real 

problems in the scheme offered by the Bangladesh Bank on February 10. 

Mohammed Haider Ali Miah, managing director of EXIM Bank, told the meeting 

that the central bank offered a mere off-exposure investment opportunity and needs 

to remove some significant barriers should all the banks need to participate the 

market support program. 

He pointed out that banks will not get any exemption in statutory liquidity reserve 

(SLR) requirement against the said investment effort. 
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If a bank withdraws its investment from treasury bills or bonds to build the special 

fund, its SLR will go down and that has to be fulfilled by any other means, he also 

said. 

"Only who have surplus SLR will be comfortable to build the fund," he said, 

adding "A free fund from the Bangladesh Bank would allow all the banks to opt in, 

instead of funding against treasury instruments." 

Besides, banks have to maintain 100 percent provision against the 40 percent of the 

fund mandatorily to be lent to capital market intermediaries as these are still 

regarded as risk-weighted assets. 

On the other hand, Shariah-based banks can not avail or lend the prescribed fund at 

a fixed rate, which was dictated in the central bank circular. 

DSE officials requested the banks to write each of the hindrance factors to the 

central bank as well as sending a copy of it to the DSE. Later they will advocate 

for them with the help of the capital market regulator, said Kazi Sanaul Hoq, 

managing director of the premier bourse. 

The meeting at the DSE building in Nikunja was attended by more than two dozen 

bank bosses, market professionals and officials of both the stock exchanges. 

The special scheme 

The Bangladesh Bank, on February 10, offered low-cost liquidity support for 

banks to increase their investment in stocks. 

Under the new incentive package, banks can build up the fund from their own 

source or take the money from the central bank through repo at 5 percent rate. 

They can lend this money to their subsidiaries such as merchant banks and 

brokerage houses at 7 percent interest rate. The tenure of this kind of loans will end 

on February 9, 2025. 

Such an investment will not come under the capital market exposure. 

The banks were also given exemption from maintaining provisioning against the 

investment, according to the central bank circular. 

The initiative has opened up an opportunity to bring fresh investment of near Tk 

Tk12,000 crore from all 59 banks in the country. 

The investment opportunity will remain open until January 13, 2025, according to 

the circular. 
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Chattogram bourse hosts two-day 

awareness programme 

80 CSE Dhaka-based Trec holders attended the two-day sessions 

 

The Chittagong Stock Exchange (CSE) recently hosted a two-day awareness 

programme titled Recent Amendments of Securities Rules and Regulations for 

Compliance Officer.  

The programme was held for the CSE Dhaka-based Trading Right Entitlement 

Certificate (TREC) holders at CSE's conference room in the capital, said a press 

release.  

Md Ghulam Faruque, general manager of CSE delivered the welcome speech.  

CSE Chief Regulatory Officer Mohammad Shamsur Rahman and AGM and Head 

of Training and Development Arif Ahmad also delivered their speeches.  

The programme was conducted by Deputy Manager and In-charge of CSE 

Inspection and Enforcement Department M Sadeque Ahmed. 

80 CSE Dhaka-based Trec holders attended the two-day sessions. Other officials of 

CSE were also present on the occasions.  
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Stocks bounce back after historic plunge 

Investors seized the opportunity to invest in sector-specific stocks that hit a lucrative 

price level after the previous day’s overcorrection 

 

The stock market took a positive turn on Tuesday after experiencing one of the 

gloomiest sessions on Monday.  

Moderate recovery came riding on the news that three more banks have expressed 

the intention of using the special fund from Bangladesh Bank to invest in the 

capital market. 

DSEX, the prime index of the Dhaka Stock Exchange, surged 148 points, or 3.7 

percent, to close the day at 4,156, after hitting the record low of 4,008 in the 

previous session.  

The Shariah-based DSES index also gained 31 points, or 3.4 percent, to settle at 

960, while the blue-chip index DS30 advanced 44 points, or 3.3 percent, to stand at 

1,390.  

At the Chittagong Stock Exchange, the benchmark index Caspi advanced 343 

points, or 2.8 percent, to close at 12,672. 

The market posted a sharp gain during the early hours of trade but fell slightly 

afterwards. However, it then again picked up momentum in the intraday 

performance graphs and continued the gaining trend till the end of the session, 

keeping the indices buoyant.  
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Investors seized the opportunity to invest in sector-specific stocks that hit a 

lucrative price level after the previous day's overcorrection, stated the Daily 

Market Review of EBL Securities Ltd.  

Meanwhile, three banks – United Commercial Bank, Shahjalal Islami Bank and 

state-owned Sonali Bank – recently informed the Bangladesh Bank that they had 

formed special funds for the stock market as part of the central bank's move to 

form such funds to support the ailing capital market.  

According to the Daily Market Review of EBL Securities Ltd, the news of these 

three banks forming special funds for the stock market also played a vital role in 

boosting investor confidence on Tuesday.  

Apart from the three banks, several other banks including Dhaka Bank, Rupali 

Bank, Agrani Bank, Janata Bank and The City Bank are going through the process 

of setting up special funds.  

All the sectors exhibited significant gains on Tuesday with the travel sector facing 

the highest price appreciation of 7.1 percent, and telecom registering the least 

appreciation of 1.4 percent in the sector return board.  

Among the other large-cap sectors, financial institutions gained 5.4 percent price, 

banks gained 3.3 percent, and pharmaceuticals sector advanced 3.1 percent.  

The market review further said that although the market took a positive turn on 

Tuesday, investors were still apprehensive about the coronavirus and its impact on 

the Bangladesh economy for which turnover at both the bourses have declined.  

Turnover at the DSE decreased 34 percent to Tk328.3 crore on Tuesday, from 

Tk499.4 crore in the previous session. Turnover at the port city bourse went down 

82 percent from Tk70.3 crore to Tk12.7 crore. 

The pharmaceuticals sector contributed the most, 22.6 percent, to the total turnover 

value, followed by engineering stocks adding 13.9 percent and the textile sector 

adding 11.2 percent in the sector-wise turnover distribution board.  

  

Square Pharmaceuticals Ltd topped the turnover chart with a turnover value of 

Tk15.2 crore, closing the day at Tk178.3 per share. The stock was followed by 

Orion Infusion Ltd with a turnover value of Tk6.9 crore, closing at Tk72.2 per 

share.  

Bangladesh National Insurance Company Ltd, ICB AMCL Sonali Bank Ltd 1st 

Mutual Fund and Janata Insurance Company Ltd were the best performers in the 

gainers' table, all gaining 10 percent and closing at Tk19.8, Tk7.7 and Tk15.4 per 

share respectively, said the DSE website. 
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Singer Bangladesh Ltd on the other hand, was the day's worst loser after shedding 

7.5 percent, closing at Tk154.6 per share.  

Gainers were sharply ahead of the losers as out of the 356 issues traded, 323 

advanced, only 15 declined, and only 18 remained unchanged on the DSE trading 

floor.  
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