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শেয়ারবাজার ও আবাসন খাতে অপ্রদর্েিে অর্ি র্বর্নতয়াতের সতু াে  

অর্ থনৈতিক তিপ োর্থোি ॥ আগোমী ২০২০-২১ অর্ থবছপিি জোিীয় বোপজপর্ শেয়োিবোজোি এবং 

আবোসৈ খোপি অপ্রদতে থি অর্ থ তবতৈপয়োপগি প্রস্তোব কপিপছৈ অর্ থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফো কোমোল। 

বহৃস্পতিবোি বোপজর্ বক্িৃিোয় তিতৈ এ কর্ো বপলৈ। বোপজর্ শ োষণোকোপল অর্ থমন্ত্রী বপলৈ, 

শকোৈ শকোৈ কিদোিোি তির্োৈ থ দোতখপলি অজ্ঞিোি কোিপণ িোপদি তকছু অর্জথি সম্পদ প্রদে থপৈ 

ি্ুটর্-তবচু্ুতি র্োকপি  োপি। এ অবস্থোয় কিদোিোপদি আয়কি তির্োপৈ থি ি্ুটর্ সুপ োগ প্রদোৈ 

এবং অর্ থৈীতিি মূলপরোপি অর্ থপ্রবোহ বরৃ্িি লপে আয়কি অধ্ুোপদপে দুটর্ ধ্োিো সংপ োজপৈি 

প্রস্তোব কিতছ।  

প্রর্মি, শদপেি প্রচ্তলি আইপৈ  োই র্োকুক ৈো শকৈ, আগোমী ১ জলুোই শধ্পক ২০২১ সোপলি 

৩০ জৈু   থন্ত বুর্িপেণীি কিদোিোগণ আয়কি তির্োপৈ থ অপ্রদতে থি জতম, তবর্ডং, ফ্লোর্ ও 

এ োর্থপমপেি প্রতি বগ থতমর্োপিি ও ি তৈতদথষ্ট হোপি এবং ৈগদ অপর্ থ, বুোংপক অর্ থ গর্িি অপর্ থ, 

সঞ্চয় ত্র, শেয়োি, বন্ড বো অৈুপকোৈ তসতকউতিটর্পজি ও ি ১০ েিোংে কি তদপয় আয়কি 

তির্োপৈ থ প্রদে থৈ কিপল আয়কি কিৃথ েসহ শকউ এই তবষপয় শকোৈ প্রশ্ন উত্থো ৈ কিপি 

 োিপব ৈো। বোপজর্ বক্িৃিোয় তিতৈ আিও বপলৈ, শেয়োিবোজোিপক গতিেীল কিোি জৈু ৩ 

বছি লক ইৈসহ কতি য় েিথসোপ পে আগোমী অর্ থবছপি বুর্ি শেণীি কিদোিোগণ 

তবতৈপয়োগ কিপল এবং তবতৈপয়োপগি ও ি ১০ েিোংে কি প্রদোৈ কিপল, আয়কি কিৃথ ে এই 

তবষপয় শকোৈ প্রশ্ন উত্থো ৈ কিপি  োিপব ৈো।  

বোংলোপদে মোপচ্থে বুোংকোস থ এুোপসোতসপয়েৈ অব বোংলোপদপেি সভো তি ছোপয়দুি িহমোৈ 

বপলৈ, কপিোৈোভোইিোপস সৃষ্ট মহোমোিীি মপধ্ু কোপলো র্োকো তবতৈপয়োপগি সুপ োগ শদয়োয় 

শেয়োিবোজোপি গতিেীল হপব। এপি তবতৈপয়োগকোিীসহ অপৈপকই উ কৃি হপব।  
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শ ার্িে বাতজট অভূেপূবি, র্বর্নতয়ােকারীতদর অনকুূল- র্িএসই 

। ১২ জনু, ২০২০ ১১:০৩ পূবিাহ্ণ  

আগোমী অর্ থবছপিি প্রস্তোতবি জোিীয় বোপজর্পক স্বোগি জোতৈপয়পছ ঢোকো স্টক এক্সপচ্ঞ্জ 

(তিএসই)। শদপেি প্রধ্োৈ এই স্টক এক্সপচ্পঞ্জি শচ্য়োিমুোৈ শমোোঃ ইউৈুছুি িহমোৈ এক 

তববতৃিপি বপলপছৈ, প্রস্তোতবি বোপজর্  ুগোন্তকোিী, অভূি ূব থ, বুবসোবোন্ধব ও সোধ্োিণ 

তবতৈপয়োগকোিীপদি অৈুকূল। 

গিকোল বহৃস্পতিবোি (১১ জৈু) অর্ থমন্ত্রী আ হ ম মসু্তফো কোমোল জোিীয় সংসপদ ২০২০-২১ 

অর্ থবছপিি জোিীয় বোপজর্ উ স্থো ৈ কপিৈ। 

তিএসই শচ্য়োিমুোৈ শমোোঃ ইউৈুছুি িহমোৈ “অর্ থনৈতিক উত্তিণ ও ভতবষুি  র্ তিক্রমো” 

তেপিোৈোপমি ৫ লোখ ৬৮ হোজোি শকোটর্ র্োকোি বোপজর্ শ ে কিোয় অর্ থমন্ত্রী ও সিকোিপক 

অতভৈন্দৈ জোতৈপয়পছৈ। 

এক তববতৃিপি তিতৈ বপলপছৈ, তিএসই মপৈ কপি এই বোপজর্  ুগোন্তকোিী, অভূি ূব থ, 

বুবসোবোন্ধব ও সোধ্োিণ তবতৈপয়োগকোিীপদি অৈুকূল বোপজর্। শদপেি অর্ থৈীতিপক গতিেীল 

কিপি প্রস্তোতবি বোপজপর্ সিকোপিি অজথৈ ও উদ্ভুি বিথমোৈ  তিতস্থতিি সমন্বপয় শর্কসই ও 

সমৃি বোংলোপদে গপে শিোলোি লপেু ২০২০-২১ অর্ থবছপি উন্নয়ৈমূলক ও বুবসোবোন্ধব শ  সু-

 তিকতিি কম থ ন্থো ও বুবস্থো ৈো শকৌেল প্রস্তোব কিো হপয়পছ, শস জৈু ঢোকো স্টক এক্সপচ্ঞ্জ 

মোৈৈীয় অর্ থমন্ত্রীি তৈকর্ কৃিজ্ঞ।  

তবতৈপয়োগকোিীপদি প্রিুোেো অৈু োয়ী ২০২০-২১ অর্ থবছপিি প্রস্তোতবি বোপজপর্ শদপেি 

 ুুঁর্জবোজোপিি জৈু একগুি প্রপণোদৈো প্রদোৈ কপি তবতৈপয়োগকোিীপদি প্রিুোেোি সোপর্ প্রোতিি 

সমন্বপয়ি জৈু ঢোকো স্টক এক্সপচ্ঞ্জ অর্ থমন্ত্রীপক আবোিও অতভৈন্দৈ জোৈোপি।  ুুঁর্জবোজোপিি 

সম্প্রসোিণ এবং গতিেীলিো আৈয়পৈি লপেু অর্ থমন্ত্রীপক তিএসই আবোপিো আন্ততিক 

অতভৈন্দৈ ও ধ্ৈুবোদ জোৈোপি। 

https://www.arthosuchak.com/archives/587656/%e0%a6%98%e0%a7%8b%e0%a6%b7%e0%a6%bf%e0%a6%a4-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a7%87%e0%a6%9f-%e0%a6%85%e0%a6%ad%e0%a7%82%e0%a6%a4%e0%a6%aa%e0%a7%82%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%ac-%e0%a6%ac%e0%a6%bf/
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ডিএসইর দৃষ্টিতে  প ুঁজিবািাতরর উন্নয়ন ও ডবডনতয়াগকারীতদর স্বাতথ ে প্রস্তাডবে 

বাতিতে প্রত াদনাসমূহ: 

বন্ড মোপকথর্পক ের্িেোলীকিপণি মোধ্ুপম তেিোয়পৈি জৈু বুোংক তৈভথিিো কমোপৈো, 

মোৈসম্পন্ন আইত ও বোেোপি বহুজোতিক ও সিকোতি মোতলকোৈোধ্ীৈ শকোম্পোতৈ িোতলকোভুর্িি 

উপদুোগ শৈয়ো, িোতলকোভুি শকোম্পোতৈসমূপহি প্রপদয় লভুোংপেি ৫০ েিোংে ৈগপদ প্রদোৈ 

বোধ্ুিোমূলক, বোপজপর্ অপ্রদথতেি র্োকো শেয়োিবোজোপি তবতৈপয়োপগি সুপ োগ,  ুুঁর্জবোজোপি 

িোতলকোভুি শকোম্পোতৈ হপি প্রোি লভুোংপেি ও ি দ্বৈি কি  তিহোিসহ তবতভন্ন প্রপণোদৈোি 

জৈু তিএসই তবপেষভোপব অতভৈন্দৈ জোৈোপি এবং আেো কিপছ সিকোপিি ইতিবোচ্ক 

মপৈোভোপবি ফপল ক্রমতবকোেমোৈ  ুুঁর্জবোজোি আপিো গতিেীল হপব৷ 

এছোেোও, মোৈৈীয় অর্ থমন্ত্রী িোি বোপজর্ বক্িৃিোয় স্বোস্থু, কৃতষ, খোদু উৎ োদৈ ও বুবস্থো ৈো 

এবং কম থসংস্থোৈসহ অৈুোৈু প্রপয়োজৈীয় অবকোঠোপমো তৈম থোপণি উ ি তবপেষ গুুত্বোপিো  

কপিপছৈ। প্রবরৃ্িি চ্োতলকোের্ি হপি অর্ থনৈতিক কম থকোপন্ড েমের্িি অতধ্কিি 

অংেগ্রহণ। দী থপময়োতদ মূলধ্ৈ সংগ্রপহি অৈুিম মোধ্ুম হপলো শদপেি  ুুঁর্জবোজোি। িোই 

“অর্ থনৈতিক উত্তিণ ও ভতবষুি  র্ তিক্রমোি” অংেীদোি তহপসপব প্রস্তোতবি বোপজপর্ শদপেি 

 ুুঁর্জবোজোি সিকোপিি কোংতেি লপেু এতগপয় তৈপয়  োপব এই প্রিুোেোয় তিএসই মোৈৈীয় 

প্রধ্োৈমন্ত্রীপক আবোিও কৃিজ্ঞতচ্পও ধ্ৈুবোদ জ্ঞো ৈ দৃঢ়ভোপব তবশ্বোস কপি এবং মোৈৈীয় 

প্রধ্োৈমন্ত্রীপক আবোিও কৃিজ্ঞতচ্পত্ত ধ্ৈুবোদ জ্ঞো ৈ কিপছ। 

  

শ াোঃ ইউনছুুর রহ ান 

শেয়ার যান 

ঢাকা স্টক এক্সতেঞ্জ র্লর্ তটি 
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প্রস্তার্বে বাতজট  েুান্তকারী, অভূেপূবি ও র্বর্নতয়ােকারী অনকুূল: র্িএসই 

 

তৈজস্ব প্রতিপবদক: প্রস্তোতবি বোপজর্পক  ুগোন্তকোিী, অভূি ূব থ, বুবসোবোন্ধব ও সোধ্োিণ 

তবতৈপয়োগকোিীপদি অৈকূুল বোপজর্ মপৈ কিপছ ঢোকো স্টক এক্সপচ্ঞ্জ (তিএসই) কিৃথ ে। 

বহৃস্পতিবোি অর্ থমন্ত্রীি বোপজর্ শ ে শেপষ তিএসই’ি শচ্য়োিমুোৈ শমোোঃ ইউৈুছুি িহমোৈ এক 

শপ্রস তবজ্ঞতিপি এ ির্ু জোৈোৈ। 

শপ্রস তবজ্ঞতিপি বলো হয়, আজ (বহৃস্পতিবোি) “অর্ থনৈতিক উত্তিণ ও ভতবষুি  র্ তিক্রমো” 

তেপিোৈোপম গণপ্রজোিন্ত্রী বোংলোপদে সিকোপিি প্রধ্োৈমন্ত্রীি প্রিুে তদক তৈপদথেৈোয় তবতৈপয়োগ 

বরৃ্ি ও কম থসংস্থোৈ সৃটষ্ট এবং অর্ থৈীতিপক গতিেীল কিপি শ  সুদিূপ্রসোিী  তিকিৈো তৈপয় 

অর্ থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফো কোমোল, এফতসএ, এমত  জোিীয় সংসপদ ২০২০-২১ অর্ থবছপিি জৈু 

৫ লোখ ৬৮ হোজোি শকোটর্ র্োকোি বোপজর্ শ ে কপিপছৈ িোি জৈু ঢোকো স্টক এক্সপচ্ঞ্জ 

তলতমপর্ি (তিএসই) আন্ততিক অতভৈন্দৈ জোৈোপি। এটর্ বিথমোৈ সিকোপিি িৃিীয় শময়োপদি 

তৈিীয় বোপজর্ এবং আওয়োমীলীগ সিকোপিি র্োৈো ১২িম বোপজর্। 

তিএসই মপৈ কপি এই বোপজর্  ুগোন্তকোিী, অভূি ূব থ, বুবসোবোন্ধব ও সোধ্োিণ 

তবতৈপয়োগকোিীপদি অৈকূুল বোপজর্। শদপেি অর্ থৈীতিপক গতিেীল কিপি প্রস্তোতবি বোপজপর্ 

সিকোপিি অজথৈ ও উদ্ভুি বিথমোৈ  তিতস্থতিি সমন্বপয় শর্কসই ও সমৃি বোংলোপদে গপে 

শিোলোি লপেু ২০২০-২১ অর্ থবছপি উন্নয়ৈমূলক ও বুবসোবোন্ধব শ  সু- তিকতিি কম থ ন্থো ও 

বুবস্থো ৈো শকৌেল প্রস্তোব কিো হপয়পছ, শস জৈু ঢোকো স্টক এক্সপচ্ঞ্জ মোৈৈীয় অর্ থমন্ত্রীি 

তৈকর্ কৃিজ্ঞ। 

তবতৈপয়োগকোিীপদি প্রিুোেো অৈু োয়ী ২০২০-২১ অর্ থবছপিি প্রস্তোতবি বোপজপর্ শদপেি 

 ুুঁর্জবোজোপিি জৈু একগুি প্রপণোদৈো প্রদোৈ কপি তবতৈপয়োগকোিীপদি প্রিুোেোি সোপর্ প্রোতিি 

সমন্বপয়ি জৈু ঢোকো স্টক এক্সপচ্ঞ্জ মোৈৈীয় অর্ থমন্ত্রীপক আবোপিো অতভৈন্দৈ জোৈোপি। 

 ুুঁর্জবোজোপিি উন্নয়ৈ এবং তবতৈপয়োগকোিীপদি স্বোপর্ থ ২০২০-২১ অর্ থবছপিি প্রস্তোতবি বোপজপর্ 

প্রপণোদৈো সমূহ: বন্ড মোপকথর্পক ের্িেোলীকিপণি মোধ্ুপম তেিোয়পৈি জৈু বুোংক তৈভথিিো 
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কমোপৈো, মোৈসম্পন্ন আইত ও বোেোপি বহুজোতিক ও সিকোতি মোতলকোৈোধ্ীৈ শকোম্পোতৈ 

িোতলকোভুর্িি উপদুোগ গ্রহণ, িোতলকোভুি শকোম্পোতৈসমূপহি প্রপদয় লভুোংপেি ৫০ েিোংে 

ৈগপদ প্রদোৈ বোধ্ুিোমূলককিণ, বোপজপর্ অপ্রদথতেি র্োকো শেয়োিবোজোপি তবতৈপয়োপগি সুপ োগ, 

 ুুঁর্জবোজোপি িোতলকোভুি শকোম্পোতৈ হপি প্রোি লভুোংপেি ও ি দ্বৈি কি  তিহোিসহ তবতভন্ন 

প্রপণোদৈোি জৈু তিএসই তবপেষভোপব অতভৈন্দৈ জোৈোপি এবং আেো কিপছ সিকোপিি 

ইতিবোচ্ক মপৈোভোপবি ফপল ক্রমতবকোেমোৈ  ুুঁর্জবোজোি আপিো গতিেীল হপব৷ 

এছোেোও, অর্ থমন্ত্রী িোি বোপজর্ বক্িৃিোয় স্বোস্থু, কৃতষ, খোদু উৎ োদৈ ও বুবস্থো ৈো এবং 

কম থসংস্থোৈসহ অৈুোৈু প্রপয়োজৈীয় অবকোঠোপমো তৈম থোপণি উ ি তবপেষ গুুত্বোপিো  

কপিপছৈ। প্রবরৃ্িি চ্োতলকোের্ি হপি অর্ থনৈতিক কম থকোপে েমের্িি অতধ্কিি 

অংেগ্রহণ। দী থপময়োতদ মূলধ্ৈ সংগ্রপহি অৈুিম মোধ্ুম হপলো শদপেি  ুুঁর্জবোজোি। 

িোই “অর্ থনৈতিক উত্তিণ ও ভতবষুি  র্ তিক্রমোি” অংেীদোি তহপসপব প্রস্তোতবি বোপজপর্ 

শদপেি  ুুঁর্জবোজোি সিকোপিি কোংতেি লপেু এতগপয়  োপব এই প্রিুোেোয় তিএসই 

প্রধ্োৈমন্ত্রীপক আবোিও কৃিজ্ঞতচ্পত্ত ধ্ৈুবোদ জ্ঞো ৈ কিপছ। 

শেয়ারর্নউজ; ১১ জনু ২০২০ 
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বাতজট  েুান্তকারী : র্িএসই  
র্নজস্ব প্রর্েতবদক  
প্রকার্েে: ০৯:৫২ র্পএ , ১১ জনু ২০২০  

 

‘অর্ থনৈতিক উত্তিণ ও ভতবষুৎ  র্ তিক্রমো’ তেপিোৈোপম অর্ থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফো কোমোল 

২০২০-২১ অর্ থবছপিি জৈু শ  বোপজর্ তদপয়পছৈ িোপক  ুগোন্তকোিী, অভূি ূব থ, বুবসোবোন্ধব ও 

সোধ্োিণ তবতৈপয়োগকোিীপদি অৈুকূপলি বোপজর্ বপল অতভতহি কপিপছ শদপেি প্রধ্োৈ 

শেয়োিবোজোি ঢোকো স্টক এক্সপচ্ঞ্জ (তিএসই)। 

বহৃস্পতিবোি (১১ জৈু) জোিীয় সংসপদ অর্ থমন্ত্রীি প্রস্তোতবি বোপজর্ উ স্থো পৈি  ি িোপি 

সংবোদমোধ্ুপম শদয়ো এক িোৎেতণক প্রতির্ক্রয়োয় তিএসইি  পে শচ্য়োিমুোৈ ইউৈুসুি িহমোৈ 

এ অতভমি তদপয়পছৈ। 

এপি বলো হপয়পছ, প্রধ্োৈমন্ত্রীি প্রিুে তদক-তৈপদথেৈোয় তবতৈপয়োগ বরৃ্ি ও কম থসংস্থোৈ সৃটষ্ট এবং 

অর্ থৈীতিপক গতিেীল কিপি সুদিূপ্রসোিী  তিকিৈো তৈপয় অর্ থমন্ত্রী ২০২০-২১ অর্ থবছপিি 

জৈু  োুঁচ্ লোখ ৬৮ হোজোি শকোটর্ র্োকোি বোপজর্ শ ে কপিপছৈ। তিএসই মপৈ কপি, এই 

বোপজর্  ুগোন্তকোিী, অভূি ূব থ, বুবসোবোন্ধব ও সোধ্োিণ তবতৈপয়োগকোিীপদি অৈুকূল বোপজর্। 

শদপেি অর্ থৈীতিপক গতিেীল কিপি প্রস্তোতবি বোপজপর্ সিকোপিি অজথৈ ও উদ্ভূি বিথমোৈ 

 তিতস্থতিি সমন্বপয় শর্কসই ও সমৃি বোংলোপদে গপে শিোলোি লপেু ২০২০-২১ অর্ থবছপি 

উন্নয়ৈমূলক ও বুবসোবোন্ধব শ  সু তিকতিি কম থ ন্থো ও বুবস্থো ৈো শকৌেল প্রস্তোব কিো 

হপয়পছ, শসজৈু ঢোকো স্টক এক্সপচ্ঞ্জ অর্ থমন্ত্রীি কোপছ কৃিজ্ঞ। 

‘তবতৈপয়োগকোিীপদি প্রিুোেো অৈু োয়ী ২০২০-২১ অর্ থবছপিি প্রস্তোতবি বোপজপর্ শদপেি 

 ুুঁর্জবোজোপিি জৈু একগুি প্রপণোদৈো প্রদোৈ কপি তবতৈপয়োগকোিীপদি প্রিুোেোি সপে প্রোতিি 

সমন্বপয়ি জৈু ঢোকো স্টক এক্সপচ্ঞ্জ অর্ থমন্ত্রীপক আবোিও অতভৈন্দৈ জোৈোপি।’ 

তিএসই বলপছ,  ুুঁর্জবোজোপিি উন্নয়ৈ এবং তবতৈপয়োগকোিীপদি স্বোপর্ থ ২০২০-২১ অর্ থবছপিি 

প্রস্তোতবি বোপজপর্ প্রপণোদৈোসমূহ, বন্ড মোপকথর্পক ের্িেোলীকিপণি মোধ্ুপম তেিোয়পৈি জৈু 

বুোংকতৈভথিিো কমোপৈো, মোৈসম্পন্ন আইত ও বোেোপি বহুজোতিক ও সিকোতি মোতলকোৈোধ্ীৈ 

শকোম্পোতৈ িোতলকোভুর্িি উপদুোগ গ্রহণ, িোতলকোভুি শকোম্পোতৈসমূপহি প্রপদয় লভুোংপেি ৫০ 

েিোংে ৈগপদ প্রদোৈ বোধ্ুিোমূলককিণ, বোপজপর্ অপ্রদতে থি র্োকো শেয়োিবোজোপি তবতৈপয়োপগি 

https://www.jagonews24.com/author/staff-reporter
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সুপ োগ,  ুুঁর্জবোজোপি িোতলকোভুি শকোম্পোতৈ শর্পক প্রোি লভুোংপেি ও ি দ্বৈিকি 

 তিহোিসহ তবতভন্ন প্রপণোদৈোি জৈু তিএসই তবপেষভোপব অতভৈন্দৈ জোৈোপি এবং আেো 

কিপছ, সিকোপিি ইতিবোচ্ক মপৈোভোপবি ফপল ক্রমতবকোেমোৈ  ুুঁর্জবোজোি আিও গতিেীল 

হপব। 

তিএসই শচ্য়োিমুোৈ ইউৈুসুি িহমোৈ, ‘অর্ থমন্ত্রী িোি বোপজর্ বক্িৃিোয় স্বোস্থু, কৃতষ, খোদু 

উৎ োদৈ ও বুবস্থো ৈো এবং কম থসংস্থোৈসহ অৈুোৈু প্রপয়োজৈীয় অবকোঠোপমো তৈম থোপণি ও ি 

তবপেষ গুুত্বোপিো  কপিপছৈ।’ 

তিতৈ বপলৈ, ‘প্রবরৃ্িি চ্োতলকোের্ি হপি অর্ থনৈতিক কম থকোপে েমের্িি অতধ্কিি 

অংেগ্রহণ। দী থপময়োতদ মূলধ্ৈ সংগ্রপহি অৈুিম মোধ্ুম হপলো শদপেি  ুুঁর্জবোজোি। িোই 

অর্ থনৈতিক উত্তিণ ও ভতবষুি  র্ তিক্রমোি অংেীদোি তহপসপব প্রস্তোতবি বোপজপর্ শদপেি 

 ুুঁর্জবোজোি সিকোপিি কোঙ্ক্ষিি লপেু এতগপয়  োপব-এই প্রিুোেোয় তিএসই প্রধ্োৈমন্ত্রীপক 

আবোিও কৃিজ্ঞতচ্পত্ত ধ্ৈুবোদ জ্ঞো ৈ কিপছ।’ 

এ এএস/এসআর/শজআইএ  
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প্রস্তার্বে বাতজট পুুঁর্জবাজার ও র্বর্নতয়াে বান্ধব : র্িএসই 

শজযষ্ঠ প্রর্েতবদক : রাইর্জিংর্বর্ি িট ক   
প্রকাে: ২০২০-০৬-১২ ১০:৪৭:১৫ এএ      ||      

২০২০-২১ অর্িবছতরর প্রস্তার্বে বাতজতট পুুঁর্জবাজাতরর জনয একেচু্ছ প্রত াদনা রাখা হতয়তছ। বাতজতট র্বর্নতয়ােকারীতদর প্রেযাোর সতে প্রার্ির 
স ন্বয়  টতছ। শদতের অর্িনীর্েতক ের্েেীল করতে প্রস্তার্বে বাতজট পুুঁর্জবাজার ও র্বর্নতয়াে বান্ধব বতল জার্নতয়তছ ঢাকা স্টক এক্সতেঞ্জ 

(র্িএসই) কেতি পক্ষ। 

বতহস্পর্েবার (১১ জনু) রাতে র্িএসইতে শর্তক পাঠাতনা এক সিংবাদ র্বজ্ঞর্িতে এ ের্য জানাতনা হয়। 

র্বজ্ঞর্িতে উতেখ করা হয়, ‘অর্িননর্েক উত্তর  ও ভর্বিযে পর্পর্রক্র া’ র্েতরানাত  প্রধান ন্ত্রীর প্রেযক্ষ র্দক র্নতদিেনায় র্বর্নতয়াে বতর্ি ও 

ক িসিংস্থান সতর্ি এবিং অর্িনীর্েতক ের্েেীল করতে অর্ি ন্ত্রী ২০২০-২১ অর্িবছতরর জনয ৫ লাখ ৬৮ হাজার শকাটি টাকার বাতজট শপে কতরতছন। 
এর জনয র্িএসই আন্তর্রক অর্ভনন্দন জানাতচ্ছ। এটি বেি ান সরকাতরর েতেীয় শ য়াতদর র্িেীয় বাতজট এবিং আওয়া ী লীে সরকাতরর টানা 
১২ে  বাতজট। 

র্িএসই  তন কতর, এই বাতজট  েুান্তকারী, অভূেপূবি, বযবসাবান্ধব ও সাধার  র্বর্নতয়ােকারীতদর অনকুূল বাতজট। শদতের অর্িনীর্েতক 
ের্েেীল করতে প্রস্তার্বে বাতজতট সরকাতরর অজি ন ও উদু্ভে বেি ান পর্রর্স্থর্ের স ন্বতয় শটকসই ও স তি বািংলাতদে েতে শোলার লতক্ষয 
২০২০-২১ অর্িবছতর উন্নয়ন লূক ও বযবসাবান্ধব শ  স-ুপর্রকর্িে ক িপন্থা ও বযবস্থাপনা শকৌেল প্রস্তাব করা হতয়তছ, শস জনয র্িএসই 
অর্ি ন্ত্রীর কাতছ কত েজ্ঞ। 

বাতজতট বন্ড  াতকি টতক ের্িোলীকরত র  াধযত  র্েিায়তনর জনয বযািংক র্নভি রো ক াতনা,  ানসম্পন্ন আইর্পও বাোতে বহুজার্েক ও সরকার্র 

 ার্লকানাধীন শকাম্পার্ন োর্লকাভুর্ির উতদযাে গ্রহ , োর্লকাভুি শকাম্পার্নস তূহর প্রতদয় লভযািংতের ৫০ েোিংে নেতদ প্রদান 

বাধযো লূককর , বাতজতট অপ্রদির্েে টাকা শেয়ারবাজাতর র্বর্নতয়াতের সতু াে, পুুঁর্জবাজাতর োর্লকাভুি শকাম্পার্ন হতে প্রাি লভযািংতের ওপর 

দ্বিে কর পর্রহারসহ র্বর্ভন্ন প্রত াদনার জনয র্িএসই র্বতেিভাতব অর্ভনন্দন জানাতচ্ছ। র্িএসই আো করতছ, সরকাতরর ইর্েবােক  তনাভাতবর 
ফতল ক্র র্বকাে ান পুুঁর্জবাজার আরও ের্েেীল হতব৷ 

https://www.risingbd.com/bywriter/writerID/280
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বাতজট  েুান্তকারী ও র্বর্নতয়ােকারীতদর অনকুূতল হতয়তছ-র্িএসই 
 

 শপাস্ট হতয়তছ : বতহস্পর্েবার, ১১ জনু, ২০২০  

 

র্বজতনস আওয়ার প্রর্েতবদক : ২০২০-২১ অর্িবছতরর বাতজট  েুান্তকারী, অভূেপূবি, বযবসাবান্ধব ও সাধার  র্বর্নতয়ােকারীতদর অনকুূতল 

হতয়তছ বতল  তন করতছ শদতের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সতেঞ্জ (র্িএসই)। এ জনয অর্ি ন্ত্রীর প্রর্ে কত েজ্ঞো প্রকাে কতরতছ। 

র্িএসই শর্তক পাঠাতনা এক সিংবাদ র্বজ্ঞর্িতে এ ের্য জানা শেতছ। 

র্বজ্ঞর্িতে জানাতনা হতয়তছ, র্বর্নতয়ােকারীতদর প্রেযাো অন ুায়ী ২০২০-২১ অর্িবছতরর প্রস্তার্বে বাতজতট শদতের শেয়ারবাজাতরর জনয একেচু্ছ 
প্রত াদনা প্রদান করা হতয়তছ। এর াধযত  র্বর্নতয়ােকারীতদর প্রেযাোর সাতর্ প্রার্ির স ন্বয় হতয়তছ। এজনয র্িএসই অর্ি ন্ত্রীতক অর্ভনন্দনও 

জার্নতয়তছ। 

শেয়ারবাজাতরর উন্নয়ন এবিং র্বর্নতয়ােকারীতদর স্বাতর্ি ২০২০-২১ অর্িবছতরর প্রস্তার্বে বাতজতট বন্ড  াতকি টতক ের্িোলীকরত র  াধযত  

র্েিায়তনর জনয বযািংক র্নভি রো ক াতনা, বাতজতট অপ্রদি র্েে টাকা শেয়ারবাজাতর র্বর্নতয়াতের সতু ােসহ র্বর্ভন্ন প্রত াদনার জনয র্িএসই 
র্বতেিভাতব অর্ভনন্দন জার্নতয়তছ। আর সরকাতরর ইর্েবােক  তনাভাতবর ফতল ক্র র্বকাে ান শেয়ারবাজার আতরা ের্েেীল হতব বতল র্িএসই 
আো প্রকাে করতছ৷ 

র্বজতনস আওয়ার/১১ জনু, ২০২০/আরএ 
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প্রস্তার্বে বাতজট বযবসা ও র্বর্নতয়ােবান্ধব: র্িএসই 

 

র্নজস্ব প্রর্েতবদক, র্বর্নতয়ােবােি া: ২০২০-২১ অর্িবছতরর প্রস্তার্বে বাতজটতক স্বােে জার্নতয়তছ শদতের প্রধান পুুঁর্জবাজার ঢাকা স্টক এক্সতেঞ্জ 

(র্িএসই)। একইসতে বাতজটতক  েুান্তকারী, অভূেপূবি, বযবসাবান্ধব ও সাধার  র্বর্নতয়ােকারীতদর অনকুূতল হতয়তছ বতলও  ন্তবয কতর 

অর্ি ন্ত্রী আ হ    সু্তফা কা াতলর প্রর্ে কত েজ্ঞো ও অর্ভনন্দন জার্নতয়তছ সিংস্থাটি। 

র্িএসইর এক সিংবাদ র্বজ্ঞর্িতে প্রস্তার্বে বাতজট র্নতয় এক প্রর্ের্ক্রয়ায় এসব  ন্তবয কতরন র্িএসইর শেয়ার যান শ াোঃ ইউনছুুর রহ ান। 

উতেখয, েেকাল বতহস্পর্েবার (১১ জনু) র্বতকতল অর্ি ন্ত্রী আ হ    সু্তফা কা াল জােীয় সিংসতদ ২০২০-২১ অর্িবছতরর জােীয় বাতজট 
উপস্থাপন কতরন। 

এবাতরর বাতজতটর আকার ৫ লাখ ৬৮ হাজার শকাটি টাকা। আর বাতজতটর র্েতরানা  ‘অর্িননর্েক উত্তর  ও ভর্বিযে পর্পর্রক্র া’। 

এক র্ববতর্েতে র্িএসই শেয়ার যান শ াোঃ ইউনছুুর রহ ান  বতলন, র্িএসই  তন কতর এই বাতজট  েুান্তকারী, অভূেপূবি, বযবসাবান্ধব ও সাধার  
র্বর্নতয়ােকারীতদর অনকুূল বাতজট। শদতের অর্িনীর্েতক ের্েেীল করতে প্রস্তার্বে বাতজতট সরকাতরর অজি ন ও উদু্ভে বেি ান পর্রর্স্থর্ের 

স ন্বতয় শটকসই ও স তি বািংলাতদে েতে শোলার লতক্ষয ২০২০-২১ অর্িবছতর উন্নয়ন লূক ও বযবসাবান্ধব শ  স-ুপর্রকর্িে ক িপন্থা ও 

বযবস্থাপনা শকৌেল প্রস্তাব করা হতয়তছ, শস জনয ঢাকা স্টক এক্সতেঞ্জ  াননীয় অর্ি ন্ত্রীর র্নকট কত েজ্ঞ। 

র্বর্নতয়ােকারীতদর প্রেযাো অনু ায়ী, ২০২০-২১ অর্িবছতরর প্রস্তার্বে বাতজতট শদতের পুুঁর্জবাজাতরর জনয একেুচ্ছ প্রত াদনা প্রদান কতর 
র্বর্নতয়ােকারীতদর প্রেযাোর সাতর্ প্রার্ির স ন্বতয়র জনয ঢাকা স্টক এক্সতেঞ্জ অর্ি ন্ত্রীতক আবারও অর্ভনন্দন জানাতচ্ছ। পুুঁর্জবাজাতরর 

সম্প্রসার  এবিং ের্েেীলো আনয়তনর লতক্ষয অর্ি ন্ত্রীতক র্িএসই আবাতরা আন্তর্রক অর্ভনন্দন ও ধনযবাদ জানাতচ্ছ। 

র্িএসইর দতর্িতে  পুুঁর্জবাজাতরর উন্নয়ন ও র্বর্নতয়ােকারীতদর স্বাতর্ি প্রস্তার্বে বাতজতট প্রত াদনাস হূ: 

বন্ড  াতকি টতক ের্িোলীকরত র  াধযত  র্েিায়তনর জনয বযািংক র্নভি রো ক াতনা,  ানসম্পন্ন আইর্পও বাোতে বহুজার্েক ও সরকার্র 

 ার্লকানাধীন শকাম্পার্ন োর্লকাভুর্ির উতদযাে শনয়া, োর্লকাভুি শকাম্পার্নস তূহর প্রতদয় লভযািংতের ৫০ েোিংে নেতদ প্রদান বাধযো লূক, 

বাতজতট অপ্রদির্েে টাকা শেয়ারবাজাতর র্বর্নতয়াতের সুত াে, পুুঁর্জবাজাতর োর্লকাভুি শকাম্পার্ন হতে প্রাি লভযািংতের ওপর দ্বিে কর পর্রহারসহ 
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র্বর্ভন্ন প্রত াদনার জনয র্িএসই র্বতেিভাতব অর্ভনন্দন জানাতচ্ছ এবিং আো করতছ সরকাতরর ইর্েবােক  তনাভাতবর ফতল ক্র র্বকাে ান 
পুুঁর্জবাজার আতরা ের্েেীল হতব৷ 

এছাোও  াননীয় অর্ি ন্ত্রী োর বাতজট বিত োয় স্বাস্থয, কত র্ি, খাদয উৎপাদন ও বযবস্থাপনা এবিং ক িসিংস্থানসহ অনযানয প্রতয়াজনীয় 
অবকাঠাত া র্ন িাত র উপর র্বতেি েুরতু্বাতরাপ কতরতছন। প্রবতর্ির োর্লকাের্ি হতচ্ছ অর্িননর্েক ক িকাতন্ড শ্র ের্ির অর্ধকের অিংেগ্রহ । 
দী িত য়ার্দ  লূধন সিংগ্রতহর অনযে   াধয  হতলা শদতের পুুঁর্জবাজার। োই “অর্িননর্েক উত্তর  ও ভর্বিযে পর্পর্রক্র ার”অিংেীদার র্হতসতব 
প্রস্তার্বে বাতজতট শদতের পুুঁর্জবাজার সরকাতরর কািংর্ক্ষে লতক্ষয এর্েতয় র্নতয়  াতব এই প্রেযাোয় র্িএসই  াননীয় প্রধান ন্ত্রীতক আবারও 

কত েজ্ঞর্েতও ধনযবাদ জ্ঞাপন দতঢ়ভাতব র্বশ্বাস কতর এবিং  াননীয় প্রধান ন্ত্রীতক আবারও কত েজ্ঞর্েতত্ত ধনযবাদ জ্ঞাপন করতছ। 

(ো ী /১১ জনু ২০২০) 
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বাতজট  েুান্তকারী, অভূেপূবি সাধার  র্বর্নত ােকারীতদর অনকুূতল 

 আপতিট স য় : েকু্রবার, ১২ জনু, ২০২০  

 

২০২০-২১ অর্িবছতরর বাতজট  েুান্তকারী, অভূেপূবি, বযবসাবান্ধব ও সাধার  র্বর্নত ােকারীতদর অনকুূতল হত তছ বতল  তন করতছ শদতের 

প্রধান শে ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সতেঞ্জ (র্িএসই)। এ জনয অর্ি ন্ত্রীর প্রর্ে কত েজ্ঞো প্রকাে কতরতছ। 

র্িএসই শর্তক পাঠাতনা এক সিংবাদ র্বজ্ঞর্িতে এ ের্য জানা শেতছ। 

র্বজ্ঞর্িতে জানাতনা হত তছ, র্বর্নত ােকারীতদর প্রেযাো অন ুা ী ২০২০-২১ অর্িবছতরর প্রস্তার্বে বাতজতট শদতের শে ারবাজাতরর জনয একেচু্ছ 
প্রত াদনা প্রদান করা হত তছ। এর াধযত  র্বর্নত ােকারীতদর প্রেযাোর সাতর্ প্রার্ির স ন্ব  হত তছ। এজনয র্িএসই অর্ি ন্ত্রীতক অর্ভনন্দনও 

জার্নত তছ। 

শে ারবাজাতরর উন্ন ন এবিং র্বর্নত ােকারীতদর স্বাতর্ি ২০২০-২১ অর্িবছতরর প্রস্তার্বে বাতজতট বন্ড  াতকি টতক ের্িোলীকরত র  াধযত  

র্েিা তনর জনয বযািংক র্নভি রো ক াতনা, বাতজতট অপ্রদি র্েে টাকা শে ারবাজাতর র্বর্নত াতের সতু ােসহ র্বর্ভন্ন প্রত াদনার জনয র্িএসই 
র্বতেিভাতব অর্ভনন্দন জার্নত তছ। আর সরকাতরর ইর্েবােক  তনাভাতবর ফতল ক্র র্বকাে ান শে ারবাজার আতরা ের্েেীল হতব বতল র্িএসই 
আো প্রকাে করতছ৷ 
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Barta24 

বাতজট র্বর্নতয়ােকারীতদর অনকুূতল বলতছ র্িএসই 

 

ছর্ব: সিংেতহীে 

প্রস্তার্বে ২০২০-২১ অর্িবছতরর বাতজট  েুান্তকারী, অভূেপূবি, বযবসাবান্ধব ও সাধার  র্বর্নতয়ােকারীতদর অনকুূতল হতয়তছ বতল  তন করতছ 

শদতের প্রধান পুুঁর্জবাজার ঢাকা স্টক এক্সতেঞ্জ (র্িএসই)। এ জনয অর্ি ন্ত্রীর প্রর্ে কত েজ্ঞো প্রকাে কতরতছ সিংস্থাটি।  

র্িএসই শর্তক পাঠাতনা এক সিংবাদ র্বজ্ঞর্িতে এ ের্য জানা শেতছ। 

র্বজ্ঞর্িতে জানাতনা হতয়তছ, র্বর্নতয়ােকারীতদর প্রেযাো অন ুায়ী ২০২০-২১ অর্িবছতরর প্রস্তার্বে বাতজতট শদতের শেয়ারবাজাতরর জনয একেচু্ছ 
প্রত াদনা প্রদান করা হতয়তছ। এর  াধযত  র্বর্নতয়ােকারীতদর প্রেযাোর সাতর্ প্রার্ির স ন্বয় হতয়তছ। এজনয র্িএসই অর্ি ন্ত্রীতক অর্ভনন্দনও 
জার্নতয়তছ।  

পুুঁর্জবাজাতরর উন্নয়ন এবিং র্বর্নতয়ােকারীতদর স্বাতর্ি ২০২০-২১ অর্িবছতরর প্রস্তার্বে বাতজতট বন্ড  াতকি টতক ের্িোলীকরত র  াধযত  

র্েিায়তনর জনয বযািংক র্নভি রো ক াতনা, বাতজতট অপ্রদি র্েে টাকা পুুঁর্জবাজাতর র্বর্নতয়াতের সতু ােসহ র্বর্ভন্ন প্রত াদনার জনয র্িএসই 
র্বতেিভাতব অর্ভনন্দন জার্নতয়তছ। আর সরকাতরর ইর্েবােক  তনাভাতবর ফতল ক্র র্বকাে ান পুুঁর্জবাজার আতরা ের্েেীল হতব বতল র্িএসই 
আো প্রকাে করতছ৷  
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বাতজট  েুান্তকারী, অভূেপূবি, বযবসাবান্ধব – র্িএসই 

পুুঁর্জবাজার শিস্ক || প্রকাে: ২০২০-০৬-১২ ০৯:৪১:৩৯ || আপতিট: ২০২০-০৬-১২ ০৯:৪১:৩৯ 

 

“অর্িননর্েক উত্তর  ও ভর্বিযে পর্পর্রক্র া” র্েতরানাত  প্রধান ন্ত্রীর প্রেযক্ষ র্দক র্নতদিেনায় র্বর্নতয়াে বতর্ি ও ক িসিংস্থান সতর্ি এবিং 
অর্িনীর্েতক ের্েেীল করতে শ  সদুরূপ্রসারী পর্রকিনা র্নতয় অর্ি ন্ত্রী আ হ    সু্তফা কা াল জােীয় সিংসতদ ২০২০-২১ অর্িবছতরর জনয ৫ লাখ 

৬৮ হাজার শকাটি টাকার বাতজট শপে কতরতছন োর জনয ঢাকা স্টক এক্সতেঞ্জ র্লর্ তটি (র্িএসই) আন্তর্রক অর্ভনন্দন জানাতচ্ছ। এটি বেি ান 

সরকাতরর েতেীয় শ য়াতদর র্িেীয় বাতজট এবিং আওয়া ীলীে সরকাতরর টানা ১২ে  বাতজট। র্িএসই’র শে ার যান ইউনছুুর রহ াতনর পক্ষ 

শর্তক এ অর্ভনন্দন জানাতনা হত তছ। 

র্িএসই  তন কতর এই বাতজট  েুান্তকারী, অভূেপূবি, বযবসাবান্ধব ও সাধার  র্বর্নতয়ােকারীতদর অনকুূল বাতজট। শদতের অর্িনীর্েতক ের্েেীল 

করতে প্রস্তার্বে বাতজতট সরকাতরর অজি ন ও উদু্ভে বেি ান পর্রর্স্থর্ের স ন্বতয় শটকসই ও স তি বািংলাতদে েতে শোলার জনয ২০২০-২১ 
অর্িবছতর উন্নয়ন লূক ও বযবসাবান্ধব শ  স-ুপর্রকর্িে ক িপন্থা ও বযবস্থাপনা শকৌেল প্রস্তাব করা হতয়তছ, শস জনয ঢাকা স্টক এক্সতেঞ্জ 

অর্ি ন্ত্রীর র্নকট কত েজ্ঞ। 

ঢাকা স্টক এক্সতেঞ্জ আতরা অর্ভনন্দন জানাতচ্ছ, পুুঁর্জবাজাতরর র্বর্নতয়ােকারীতদর প্রেযাো অনু ায়ী ২০২০-২১ অর্িবছতরর প্রস্তার্বে বাতজতট 
শদতের পুুঁর্জবাজাতরর জনয একেুচ্ছ প্রত াদনা প্রদান কতর র্বর্নতয়ােকারীতদর প্রেযাোর সাতর্ প্রার্ির স ন্বতয়র জনয। পুুঁর্জবাজাতরর সম্প্রসার  
এবিং ের্েেীলো আনয়তনর লতক্ষয অর্ি ন্ত্রীতক র্িএসই আবাতরা আন্তর্রক অর্ভনন্দন ও ধনযবাদ জানাতচ্ছ। 

পুুঁর্জবাজাতরর উন্নয়ন এবিং র্বর্নতয়ােকারীতদর স্বাতর্ি ২০২০-২১ অর্িবছতরর প্রস্তার্বে বাতজতট প্রত াদনা স হূ: বন্ড  াতকি টতক ের্িোলীকরত র 

 াধযত  র্েিায়তনর জনয বযািংক র্নভি রো ক াতনা,  ানসম্পন্ন আইর্পও বাোতে বহুজার্েক ও সরকার্র  ার্লকানাধীন শকাম্পার্ন োর্লকাভুর্ির 

উতদযাে শনয়া, োর্লকাভুি শকাম্পার্নস তূহর প্রতদয় লভযািংতের ৫০ েোিংে নেতদ প্রদান বাধযো লূক, বাতজতট অপ্রদির্েে টাকা শেয়ারবাজাতর 

র্বর্নতয়াতের সুত াে, পুুঁর্জবাজাতর োর্লকাভুি শকাম্পার্ন হতে প্রাি লভযািংতের ওপর দ্বিে কর পর্রহারসহ র্বর্ভন্ন প্রত াদনার জনয র্িএসই 
র্বতেিভাতব অর্ভনন্দন জানাতচ্ছ এবিং আো করতছ সরকাতরর ইর্েবােক  তনাভাতবর ফতল ক্র র্বকাে ান পুুঁর্জবাজার আতরা ের্েেীল হতব৷ 

এছাোও, অর্ি ন্ত্রী োর বাতজট বিত োয় স্বাস্থয, কত র্ি, খাদয উৎপাদন ও বযবস্থাপনা এবিং ক িসিংস্থানসহ অনযানয প্রতয়াজনীয় অবকাঠাত া 
র্ন িাত র উপর র্বতেি েরুুত্বাতরাপ কতরতছন। প্রবতর্ির োর্লকাের্ি হতচ্ছ অর্িননর্েক ক িকাতে শ্র ের্ির অর্ধকের অিংেগ্রহ । দী িত য়ার্দ 
 লূধন সিংগ্রতহর অনযে   াধয  হতলা শদতের পুুঁর্জবাজার। োই “অর্িননর্েক উত্তর  ও ভর্বিযে পর্পর্রক্র ার” অিংেীদার র্হতসতব প্রস্তার্বে 
বাতজতট শদতের পুুঁর্জবাজার সরকাতরর কািংর্ক্ষে লতক্ষয এর্েতয় র্নতয়  াতব বতল র্িএসই দতঢ়ভাতব র্বশ্বাস কতর এবিং প্রধান ন্ত্রীতক আবারও 

কত েজ্ঞর্েতত্ত ধনযবাদ জ্ঞাপন করতছ। 
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শে ারবাজার র্নউজ 

বাতজটতক অর্ভনন্দন র্িএসই’র 

প্রকাে স য়:11-06-2020, 9:49 pm | 

শেয়োিবোজোি তিপ োর্থ: “অর্ থনৈতিক উত্তিণ ও ভতবষুি  র্ তিক্রমো” তেপিোৈোপম প্রধ্োৈমন্ত্রীি 

প্রিুে তদক তৈপদথেৈোয় তবতৈপয়োগ বরৃ্ি ও কম থসংস্থোৈ সৃটষ্ট এবং অর্ থৈীতিপক গতিেীল কিপি 

শ  সুদিূপ্রসোিী  তিকিৈো তৈপয় অর্ থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফো কোমোল জোিীয় সংসপদ ২০২০-২১ 

অর্ থবছপিি জৈু ৫ লোখ ৬৮ হোজোি শকোটর্ র্োকোি বোপজর্ শ ে কপিপছৈ িোি জৈু ঢোকো 

স্টক এক্সপচ্ঞ্জ তলতমপর্ি (তিএসই) আন্ততিক অতভৈন্দৈ জোৈোপি। এটর্ বিথমোৈ সিকোপিি 

িৃিীয় শময়োপদি তৈিীয় বোপজর্ এবং আওয়োমীলীগ সিকোপিি র্োৈো ১২িম বোপজর্। তিএসই’ি 

শচ্য়োিমুোৈ ইউৈুছুি িহমোপৈি  ে শর্পক এ অতভৈন্দৈ জোৈোপৈো হপয়পছ। 

তিএসই মপৈ কপি এই বোপজর্  ুগোন্তকোিী, অভূি ূব থ, বুবসোবোন্ধব ও সোধ্োিণ 

তবতৈপয়োগকোিীপদি অৈুকূল বোপজর্। শদপেি অর্ থৈীতিপক গতিেীল কিপি প্রস্তোতবি বোপজপর্ 

সিকোপিি অজথৈ ও উদ্ভুি বিথমোৈ  তিতস্থতিি সমন্বপয় শর্কসই ও সমৃি বোংলোপদে গপে 

শিোলোি জৈু ২০২০-২১ অর্ থবছপি উন্নয়ৈমূলক ও বুবসোবোন্ধব শ  সু- তিকতিি কম থ ন্থো ও 

বুবস্থো ৈো শকৌেল প্রস্তোব কিো হপয়পছ, শস জৈু ঢোকো স্টক এক্সপচ্ঞ্জ অর্ থমন্ত্রীি তৈকর্ 

কৃিজ্ঞ। ঢোকো স্টক এক্সপচ্ঞ্জ আপিো অতভৈন্দৈ জোৈোপি,  ুুঁর্জবোজোপিি তবতৈপয়োগকোিীপদি 

প্রিুোেো অৈু োয়ী ২০২০-২১ অর্ থবছপিি প্রস্তোতবি বোপজপর্ শদপেি  ুুঁর্জবোজোপিি জৈু 

একগুি প্রপণোদৈো প্রদোৈ কপি তবতৈপয়োগকোিীপদি প্রিুোেোি সোপর্ প্রোতিি সমন্বপয়ি জৈু। 

 ুুঁর্জবোজোপিি সম্প্রসোিণ এবং গতিেীলিো আৈয়পৈি লপেু অর্ থমন্ত্রীপক তিএসই আবোপিো 

আন্ততিক অতভৈন্দৈ ও ধ্ৈুবোদ জোৈোপি। 

 ুুঁর্জবোজোপিি উন্নয়ৈ এবং তবতৈপয়োগকোিীপদি স্বোপর্ থ ২০২০-২১ অর্ থবছপিি প্রস্তোতবি বোপজপর্ 

প্রপণোদৈো সমূহ: বন্ড মোপকথর্পক ের্িেোলীকিপণি মোধ্ুপম তেিোয়পৈি জৈু বুোংক তৈভথিিো 

কমোপৈো, মোৈসম্পন্ন আইত ও বোেোপি বহুজোতিক ও সিকোতি মোতলকোৈোধ্ীৈ শকোম্পোতৈ 

িোতলকোভুর্িি উপদুোগ শৈয়ো, িোতলকোভুি শকোম্পোতৈসমূপহি প্রপদয় লভুোংপেি ৫০ েিোংে 

ৈগপদ প্রদোৈ বোধ্ুিোমূলক, বোপজপর্ অপ্রদথতেি র্োকো শেয়োিবোজোপি তবতৈপয়োপগি সুপ োগ, 

 ুুঁর্জবোজোপি িোতলকোভুি শকোম্পোতৈ হপি প্রোি লভুোংপেি ও ি দ্বৈি কি  তিহোিসহ তবতভন্ন 

প্রপণোদৈোি জৈু তিএসই তবপেষভোপব অতভৈন্দৈ জোৈোপি এবং আেো কিপছ সিকোপিি 

ইতিবোচ্ক মপৈোভোপবি ফপল ক্রমতবকোেমোৈ  ুুঁর্জবোজোি আপিো গতিেীল হপব৷ এছোেোও, 

অর্ থমন্ত্রী িোি বোপজর্ বক্িৃিোয় স্বোস্থু, কৃতষ, খোদু উৎ োদৈ ও বুবস্থো ৈো এবং কম থসংস্থোৈসহ 

অৈুোৈু প্রপয়োজৈীয় অবকোঠোপমো তৈম থোপণি উ ি তবপেষ গুুত্বোপিো  কপিপছৈ। প্রবরৃ্িি 

চ্োতলকোের্ি হপি অর্ থনৈতিক কম থকোপে েমের্িি অতধ্কিি অংেগ্রহণ। দী থপময়োতদ 

মূলধ্ৈ সংগ্রপহি অৈুিম মোধ্ুম হপলো শদপেি  ুুঁর্জবোজোি। িোই “অর্ থনৈতিক উত্তিণ ও 

ভতবষুি  র্ তিক্রমোি” অংেীদোি তহপসপব প্রস্তোতবি বোপজপর্ শদপেি  ুুঁর্জবোজোি সিকোপিি 

কোংতেি লপেু এতগপয় তৈপয়  োপব বপল তিএসই দৃঢ়ভোপব তবশ্বোস কপি এবং প্রধ্োৈমন্ত্রীপক 

আবোিও কৃিজ্ঞতচ্পত্ত ধ্ৈুবোদ জ্ঞো ৈ কিপছ। 

শে ারবাজার র্নউজ/এন 
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Bonik Barta 
13-6-2020 
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Jugantor 
13-6-2020 
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Janakantha 
13-6-2020 

 

য গান্তকারী বাতিে  

ঢাকা স্টক এক্সতেঞ্জ  

অর্ থনৈতিক তিপ োর্থোি ॥ আগোমী অর্ থবছপিি প্রস্তোতবি জোিীয় বোপজর্পক স্বোগি জোতৈপয়পছ ঢোকো স্টক এক্সপচ্ঞ্জ 

(তিএসই)। শদপেি প্রধ্োৈ এই স্টক এক্সপচ্পঞ্জি শচ্য়োিমুোৈ শমোোঃ ইউৈুছুি িহমোৈ এক তববৃতিপি বপলপছৈ, 

প্রস্তোতবি বোপজর্  ুগোন্তকোিী, অভূি ূব থ, বুবসোবোন্ধব ও সোধ্োিণ তবতৈপয়োগকোিীপদি অৈুকূল। বৃহস্পতিবোি 

অর্ থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফো কোমোল জোিীয় সংসপদ ২০২০-২১ অর্ থবছপিি জোিীয় বোপজর্ উ স্থো ৈ কপিৈ।  

তিএসই শচ্য়োিমুোৈ শমোোঃ ইউৈুছুি িহমোৈ ‘অর্ থনৈতিক উত্তিণ ও ভতবষুি  র্ তিক্রমো’ তেপিোৈোপমি ৫ লোখ 

৬৮ হোজোি শকোটর্ র্োকোি বোপজর্ শ ে কিোয় অর্ থমন্ত্রী ও সিকোিপক অতভৈন্দৈ জোতৈপয়পছৈ। এক তববৃতিপি 

তিতৈ বপলপছৈ, তিএসই মপৈ কপি এই বোপজর্  ুগোন্তকোিী, অভূি ূব থ, বুবসোবোন্ধব ও সোধ্োিণ তবতৈপয়োগকোিীপদি 

অৈুকূল বোপজর্। শদপেি অর্ থৈীতিপক গতিেীল কিপি প্রস্তোতবি বোপজপর্ সিকোপিি অজথৈ ও উদ্ভূি বিথমোৈ 

 তিতস্থতিি সমন্বপয় শর্কসই এবং সমিৃ বোংলোপদে গপে শিোলোি লপেু ২০২০-২১ অর্ থবছপি উন্নয়ৈমূলক ও 

বুবসোবোন্ধব শ  সু তিকতিি কম থ ন্থো ও বুবস্থো ৈো শকৌেল প্রস্তোব কিো হপয়পছ, শস জৈু ঢোকো স্টক এক্সপচ্ঞ্জ 

মোৈৈীয় অর্ থমন্ত্রীি তৈকর্ কৃিজ্ঞ। তবতৈপয়োগকোিীপদি প্রিুোেো অৈু োয়ী ২০২০-২১ অর্ থবছপিি প্রস্তোতবি বোপজপর্ 

শদপেি  ুুঁর্জবোজোপিি জৈু একগুি প্রপণোদৈো প্রদোৈ কপি তবতৈপয়োগকোিীপদি প্রিুোেোি সপে প্রোতিি সমন্বপয়ি 

জৈু ঢোকো স্টক এক্সপচ্ঞ্জ অর্ থমন্ত্রীপক আবোিও অতভৈন্দৈ জোৈোপি।  ুুঁর্জবোজোপিি সম্প্রসোিণ এবং গতিেীলিো 

আৈয়পৈি লপেু অর্ থমন্ত্রীপক তিএসই আবোিও আন্ততিক অতভৈন্দৈ ও ধ্ৈুবোদ জোৈোপি।  

তিএসই মপৈ কপিপছ  ুুঁর্জবোজোপিি উন্নয়ৈ ও তবতৈপয়োগকোিীপদি স্বোপর্ থ প্রস্তোতবি বোপজপর্ প্রপণোদৈোসমূহ হপলোÑ 

বন্ড মোপকথর্পক ের্িেোলীকিপণি মোধ্ুপম তেিোয়পৈি জৈু বুোংক তৈভথিিো কমোপৈো, মোৈসম্পন্ন আইত ও 

বোেোপি বহুজোতিক ও সিকোিী মোতলকোৈোধ্ীৈ শকোম্পোতৈ িোতলকোভুর্িি উপদুোগ শৈয়ো, িোতলকোভুি 

শকোম্পোতৈসমূপহি প্রপদয় লভুোংপেি ৫০ েিোংে ৈগপদ প্রদোৈ বোধ্ুিোমূলক, বোপজপর্ অপ্রদতে থি র্োকো 

শেয়োিবোজোপি তবতৈপয়োপগি সুপ োগ,  ুুঁর্জবোজোপি িোতলকোভুি শকোম্পোতৈ হপি প্রোি লভুোংপেি ও ি দ্বৈি কি 

 তিহোিসহ তবতভন্ন প্রপণোদৈোি জৈু তিএসই তবপেষভোপব অতভৈন্দৈ জোৈোপি এবং আেো কিপছ সিকোপিি 

ইতিবোচ্ক মপৈোভোপবি ফপল ক্রমতবকোেমোৈ  ুুঁর্জবোজোি আিও গতিেীল হপব।  

এছোেোও, অর্ থমন্ত্রী িোি বোপজর্ বক্িৃিোয় স্বোস্থু, কৃতষ, খোদু উৎ োদৈ ও বুবস্থো ৈো এবং কম থসংস্থোৈসহ অৈুোৈু 

প্রপয়োজৈীয় অবকোঠোপমো তৈম থোপণি ও ি তবপেষ গুুত্বোপিো  কপিপছৈ। প্রবৃর্িি চ্োতলকোের্ি হপি অর্ থনৈতিক 

কম থকো-শ  েমের্িি অতধ্কিি অংেগ্রহণ। দী থপময়োদী মূলধ্ৈ সংগ্রপহি অৈুিম মোধ্ুম হপলো শদপেি 

 ুুঁর্জবোজোি। িোই অর্ থনৈতিক উত্তিণ ও ভতবষুি  র্ তিক্রমোি অংেীদোি তহপসপব প্রস্তোতবি বোপজপর্ শদপেি 

 ুুঁর্জবোজোি সিকোপিি কোর্ক্সেি লপেু এতগপয় তৈপয়  োপব- এই প্রিুোেোয় তিএসই প্রধ্োৈমন্ত্রীপক আবোিও 

কৃিজ্ঞতচ্পত্ত ধ্ৈুবোদ জ্ঞো ৈ দৃঢ়ভোপব তবশ্বোস কপি এবং মোৈৈীয় প্রধ্োৈমন্ত্রীপক আবোিও কৃিজ্ঞতচ্পত্ত ধ্ৈুবোদ 

জ্ঞো ৈ কিপছ।  
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Kaler Kantho 
13-6-2020 
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Sharebiz 
13-6-2020 
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Daily Prothom Alo 
14 June 2020 
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Daily Prothom Alo 
14 June 2020 
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Daily Bonik Barta 
14 June 2020 
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Daily Bonik Barta 
14 June 2020 
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 Daily Samakal 
14 June 2020 
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Daily Janakantha 
14 June 2020 
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 Daily Ittefaq 
14 June 2020 
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Daily Share Biz 
14 June 2020 
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Daily Share Biz 
14 June 2020 
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Daily Jai Jai Din 
14 June 2020 
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Bangladesh Protidin 
12 June 2020 
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Bangladesh Protidin 
13 June 2020 
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Desh Rupantor 
14 June 2020 
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শেয়োিবোজোিতৈউজ 

ডবএসইডসর চেয়ারমযাতনর সাতথ ডিডবএর 

চসৌিনয সাক্ষাে 

প্রকোে সময়:08-06-2020, 11:10 pm | 

শেয়োিবোজোি তিপ োর্থ: শেয়োিবোজোপিি প্রধ্োৈ তৈয়ন্ত্রক সংস্থো বোংলোপদে তসতকউতিটর্জ অুোন্ড 

এক্সপচ্ঞ্জ কতমেপৈি (তবএসইতস) শচ্য়োিমুোৈ অধ্ুো ক তেবলী ুবোইয়োি-উল-ইসলোপমি সপে 

শসৌজৈু সোেোি কপিপছৈ ঢোকো স্টক এক্সপচ্ঞ্জ শরোকোস থ এপসোতসপয়েৈ অব বোংলোপদে 

(তিতবএ) এি শৈিৃবনৃ্দ। তিতবএ শর্পক  োঠোপৈো এক সংবোদ তবজ্ঞতিপি এ ির্ু জোৈো শগপছ। 

শসোমবোি (৮ জৈু) তিতবএ’ি শপ্রতসপিে েিীফ আপৈোয়োি শহোপসপৈি শৈিৃপত্ব  তিচ্োলৈো 

 ষ থপদি একটর্ প্রতিতৈতধ্ দল এই সোেোি কপিৈ। এ সময় দু’ পেি মপধ্ু শেয়োিবোজোপিি 

সোতব থক  তিতস্থতি তৈপয় আলো  হয়। 

েিীফ আপৈোয়োি শহোপসৈ িোি বিপবু শেয়োিবোজোপিি বিথমোৈ  তিতস্থতিি  োেো োতে এি 

সোপর্ সংতিষ্ট সকল শস্টকপহোডোিপদি আতর্ থক ও বুবসোতয়ক দুিোবস্থোি সোতব থক তচ্ত্র িুপল 

ধ্পিৈ। শেয়োিবোজোপিি উন্নয়ৈ ও অগ্রগতিপি তিতবএ’ি সদসু (শরোকোপিজ হোউজ) 

শকোম্পোৈীগুপলোি সিোসতি ভূতমকোি কর্ো িুপল ধ্পি তিতৈ বপলৈ, একমোত্র কতমেৈ আপয়ি 

উ ি তৈভথিেীল শরোকোপিজ হোউজগুপলো বোজোপিি দী থ মন্দো  তিতস্থতিি ফপল আজ চ্িম 

অর্স্তত্ব সংকপর্ ভূগপছ। তবতৈপয়োগকোিীপদি সর্ক্রয় অংেগ্রহৈ ৈো র্োকোয় বোজোপি শলৈপদপৈি 

 তিমোৈ কপম শগপছ। এিফপল ক্রমোগি শলোকসোপৈি ফপল শরোকোিগণ িোপদি অতফস 

https://www.sharebazarnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dba-bsec.jpg
https://www.sharebazarnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dba-bsec.jpg
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 তিচ্োলৈ বুয়ভোি শমর্োপি ৈো শ পি বহু েোখো অতফস ইতিুমপধ্ু বন্ধ কপি তদপয়পছ। এছোেো 

আপিো বহু অতফস বন্ধ হপয়  োওয়োি উ ক্রম হপয়পছ। 

এমৈ  তিতস্থতিপি শরোকোপিজ হোউজগুপলো িোপদি অর্স্তত্ব টর্তকপয় শিপখ বোতৈর্জুক কো থক্রম 

সচ্ল িোখপি সুতৈতদথষ্ট শেপত্র শবে তকছু সুতবধ্ো প্রদোপৈি জৈু কতমেপৈি শচ্য়োিমুোপৈি কোপছ 

আপবদৈ কপিৈ তিতবএ সভো তি।  োেো োতে অর্ থ মন্ত্রৈোলয়সহ সংতিষ্ট মহপল ইতিমপধ্ু 

তিতবএ কিৃথক প্রদত্ত সু োতিেমোলোি অৈুপমোদৈ ও বোস্তবোয়পৈ িোি আন্ততিক হস্তপে  কোমৈো 

কপিৈ। 

তেবলী তিতবএ’ি প্রতিতৈতধ্পদি বিবু শেোপৈৈ এবং উপেতখি তবষপয় তিতৈ ইতিবোচ্ক ও 

কো থকিী  দপে  গ্রহৈ কিপবৈ বপল আশ্বোস প্রদোৈ কপিপছৈ। 

একই তদপৈ তিতবএ প্রতিতৈতধ্ দল প্রপিুক কতমেৈোিপদি সোপর্ও শেয়োিবোজোি  তিতস্থতি তৈপয় 

 রৃ্ক  ৃর্কভোপব দ্ববঠক কপিৈ। চ্লমোৈ কপিোৈো  তিতস্থতিপি সম্মূখ সোেোপিি সুপ োগ 

প্রদোপৈি জৈু তিতবএ শপ্রতসপিে কতমেপৈি শচ্য়োিমুোৈসহ সকল কতমেৈোিপদি আন্ততিক 

ধ্ৈুবোদ কৃিজ্ঞিো জোৈোৈ। 

শেয়োিবোজোিতৈউজ/মো 
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Barta24 

ডবএসইডসর চেয়ারমযাতনর সতে ডিডবএর 

চসৌিনয সাক্ষাৎ 

 

তবএসইতসি শচ্য়োিমুোপৈি সপে তিতবএি শসৌজৈু সোেোৎ 

 ুুঁর্জবোজোি তৈয়ন্ত্রক সংস্থো বোংলোপদে তসতকউতিটর্জ অুোন্ড এক্সপচ্ঞ্জ কতমেপৈি (তবএসইতস) 

শচ্য়োিমুোৈ অধ্ুো ক তেবলী ুবোইয়োি উল ইসলোপমি সপে শসৌজৈু সোেোৎ কপিপছ তিএসই 

শরোকোপিজ অুোপসোতসপয়েৈ অব বোংলোপদে (তিতবএ)।  

শসোমবোি (৮ জৈু) শপ্রতসপিে েিীফ আপৈোয়োি শহোপসপৈি শৈিৃপত্ব তিতবএি  তিচ্োলৈো 

 ষ থপদি একটর্ প্রতিতৈতধ্ দল তবএসইতসি শচ্য়োিমুোপৈি সপে িোি কো থোলপয় শসৌজৈু সোেোৎ 

কপিৈ। এ সময় দু' পেি মপধ্ু  ুুঁর্জবোজোপিি সোতব থক  তিতস্থতি তৈপয় দী থ আলো  হয়। 

সংবোদ তবজ্ঞতিপি জোৈোপৈো হয়, েিীফ আপৈোয়োি শহোপসৈ িোি বিপবু শেয়োিবোজোপিি 

বিথমোৈ  তিতস্থতিি  োেো োতে এি সপে সংতিষ্ট সকল শস্টকপহোডোিপদি আতর্ থক ও বুবসোতয়ক 

দুিোবস্থোি সোতব থক তচ্ত্র িুপল ধ্পিৈ।  

 ুুঁর্জবোজোপিি উন্নয়ৈ ও অগ্রগতিপি তিতবএি সদসু (শরোকোপিজ হোউজ) শকোম্পোতৈগুপলোি 

সিোসতি ভূতমকোি কর্ো িুপল ধ্পি তিতৈ বপলৈ, একমোত্র কতমেৈ আপয়ি ও ি তৈভথিেীল 

শরোকোপিজ হোউজগুপলো বোজোপিি দী থ মন্দো  তিতস্থতিি ফপল আজ চ্িম অর্স্তত্ব সংকপর্ 

ভুগপছ। তবতৈপয়োগকোিীপদি সর্ক্রয় অংেগ্রহণ ৈো র্োকোয়, বোজোপি শলৈপদপৈি  তিমোণ কপম 

 োওয়োয় ক্রমোগি শলোকসোপৈি ফপল শরোকোিগণ িোপদি অতফস  তিচ্োলৈ বুয়ভোি শমর্োপি ৈো 

শ পি বহু েোখো অতফস ইতিুমপধ্ু বন্ধ কপি তদপয়পছ এবং আিও বহু অতফস বন্ধ হপয়  োওয়োি 

উ ক্রম হপয়পছ।  

এপহৈ  তিতস্থতিপি শরোকোপিজ হোউজগুপলো িোপদি অর্স্তত্ব টর্তকপয় শিপখ বোতণর্জুক কো থক্রম 

সচ্ল িোখপি সুতৈতদথষ্ট শেপত্র শবে তকছু সুতবধ্ো প্রদোপৈি জৈু কতমেপৈি শচ্য়োমুোপৈি কোপছ 
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আপবদৈ কপিৈ।  োেো োতে অর্ থ মন্ত্রণোলয়সহ সংতিষ্ট মহপল ইতিুমপধ্ু তিতবএ কিৃথক প্রদত্ত 

সু োতিেমোলোি অৈুপমোদৈ ও বোস্তবোয়পৈ িোি আন্ততিক হস্তপে  কোমৈো কপিৈ।  

জৈোব তেবলী তিতবএি প্রতিতৈতধ্পদি বিবু গভীি মপৈোপ োপগি সপে শেোপৈৈ এবং উপেতখি 

তবষপয় তিতৈ ইতিবোচ্ক ও কো থকিী  দপে  গ্রহণ কিপবৈ বপল আশ্বোস প্রদোৈ কপিৈ।  

একই তদপৈ তিতবএ প্রতিতৈতধ্ দল প্রপিুক কতমেৈোিপদি সপেও  ুুঁর্জবোজোি  তিতস্থতি তৈপয় 

 রৃ্ক  ৃর্কভোপব দ্ববঠক কপিৈ। এপহৈ কপিোৈো  তিতস্থতিপি সম্মুখ সোেোপিি সুপ োগ 

প্রদোপৈি জৈু তিতবএ শপ্রতসপিে কতমেপৈি শচ্য়োিমুোৈসহ সকল কতমেৈোিপদি আন্ততিক 

ধ্ৈুবোদ জোৈোৈ।  
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তবও অুোকোউে ৈবোয়ৈ তফ মওকুপফি দোতব 

স্বল্প স তদর ঋ  চপতে ডবএসইডসর 

সহতযাডগো চেতয়তে ডিডবএ 

তৈজস্ব প্রতিপবদক । ৮ জৈু, ২০২০ ১০:৫৯ অ িোহ্ণ  

কপিোৈোভোইিোসজতৈি সমসুোয় আতর্ থক সংকপর্  েো শরোকোিহোউজগুপলোি জৈু স্বি সুপদ 

ঋণ শ পি  ুুঁর্জবোজোপিি তৈয়ন্ত্রক সংস্থো বোংলোপদে তসতকউতিটর্জ অুোন্ড এক্সপচ্ঞ্জ কতমেপৈি 

(তবএসইতস) সহোয়িো শচ্পয়পছ ঢোকো স্টক এক্সপচ্ঞ্জ শরোকোস থ এপসোতসপয়েৈ অব বোংলোপদে 

(তিতবএ) 

আজ শসোমবোি (৮ জৈু) তিতবএ’ি শপ্রতসপিে েিীফ আপৈোয়োি শহোপসপৈি শৈিৃপত্ব সংগঠপৈি 

একটর্ প্রতিতৈতধ্ দল তবএসইতস’ি শচ্য়োিমুোৈ অধ্ুো ক তেবলী ুবোইয়োি-উল-ইসলোপমি সোপর্ 

িোি কো থোলপয় শসৌজৈু সোেোিকোপল এ সহোয়িো শচ্পয়পছৈ। এ সময় দু’ পেি মপধ্ু 

শেয়োিবোজোপিি সোতব থক  তিতস্থতি তৈপয় দী থ আপলোচ্ৈো হয়। 

উপেখ, গি এতপ্রল মোপস শরোকোিহোউজগুপলোি  তিচ্োলৈ বুয় তৈব থোপহ ৩ েিোংে সুপদ ঋণ 

শদওয়োসহ তবতভন্ন সুতবধ্ো শচ্পয় অর্ থমন্ত্রীি কোপছ একটর্ তচ্টঠ তদপয়তছল তিতবএ। িোপি 

শরোকোিপদি কতমেৈ আপয়ি উ ি অতগ্রম আয়কি দেতমক ০৫ েিোংে শর্পক কতমপয় 

দেতমক ১৫ েিোংে তৈধ্ থোিণ, মোর্জথৈ ঋপণ আপিোত ি সুদ ১ বছপিি জৈু স্থতগি কিোসহ শবে 

তকছু প্রস্তোব কিো হয়। 

আজ শসৌজৈু সোেোিকোপল অৈুটিি আপলোচ্ৈোয় এই তবষয়গুপলো িুপল ধ্পি িোি বোস্তবোয়পৈ 

ভূতমকো শৈওয়োি জৈু তবএসইতস শচ্য়োিমুোৈপক অৈুপিোধ্ জোৈোৈ তিতবএ শপ্রতসপিে। স্বি সুপদ 

ঋণ প্রদোৈ ও অতগ্রম আয় কি (এআইটর্) কমোপৈো ৈো হপল অপৈক শরোকোিহোউজ বে ধ্িপৈি 

সংকপর্  েপি  োপি। টর্পক র্োকোি জৈু িোিো েোখো অতফস গুটর্পয় শফলো, কমী ছো ুঁর্োইসহ 

তবতভন্ন বুবস্থো তৈপি বোধ্ু হপব হয়পিো। আি এসব তবষয় দী থ শময়োপদ বোজোিপক তকছুর্ো ত তছপয় 

শদপব। িোই তবএসইতস অর্ থমন্ত্রণোলয়, জোিীয় িোজস্ব শবোিথসহ (এৈতবআি) সংতিষ্টপদি 

তবষয়গুপলো বুর্িপয় তবপবচ্ৈোি অৈুপিোধ্ জোৈোপল সফুল  োওয়ো শ পি  োপি। 

তিতবএ শপ্রতসপিে তবদুমোৈ  তিপৈো  তিতস্থতি তবপবচ্ৈোয় এবোি শবতৈতফতেয়োতি ওৈোি (তবও) 

অুোকোউে ৈবোয়ৈ তফ মওকুফ কিোি অৈুপিোধ্ জোৈোৈ। তিতৈ বপলৈ, তসতিতবএল খুবই 

লোভজৈক একটর্ প্রতিিোৈ। িোই এক বছি ৈবোয়ৈ তফ ৈো শ পল সংস্থোটর্ি শিমৈ সমসুো হপব 

ৈো। শরোকোি ির্ো তিপ োর্জর্তি  োটর্থতসপ ে (তিত ) তবও অুোকোউে ৈবোয়ৈ তফ শর্পক িোপদি 

প্রো ু অংে মওকুফ কপি তদপি সম্মি আপছ। 

https://www.arthosuchak.com/archives/586697/%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%aa-%e0%a6%b8%e0%a7%81%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%8b%e0%a6%a3-%e0%a6%aa%e0%a7%87%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%b8/
https://www.arthosuchak.com/archives/586697/%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%aa-%e0%a6%b8%e0%a7%81%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%8b%e0%a6%a3-%e0%a6%aa%e0%a7%87%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%b8/
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এ তবষপয় তিতৈ অর্ থসূচ্কপক বপলৈ, একজৈ তবতৈপয়োগকোিীি জৈু হয়পিো ৪৫০ র্োকো ৈবোয়ৈ 

তফ বে শকোপৈো র্োকো ৈয়। তকন্তু কপিোৈো সংক্রমপণি িুুঁ তক এেোপি সবোই এখৈ  র্োসম্ভব 

চ্লোচ্ল কম কিোি শচ্ষ্টো কিপছ। িোই িোপদি  পে শরোকোিহোউপজ এপস বো বুোংপক তগপয় ওই 

তফ  তিপেোধ্ কিো শবে িতিি তবষয়। অৈুতদপক অুোকোউে শর্পক ৈবোয়ৈ তফ শকপর্ তৈপি 

চ্োইপল সব তবতৈপয়োগকোিীপক দফোয় দফোয় তচ্টঠ  োঠোপি হয়, ই-শমইল (সবোি ইপমইল 

অুোকোউেও শৈই)  োঠোপি হয়। তকন্তু কপিোৈোি  তিতস্থতিি কোিপণ অপৈক শরোকোিহোউপজ 

 ূণ থ জৈবল তৈপয় অতফস ৈো চ্োতলপয় অপৈক কমীপক বোসোয় শর্পক কোজ কিোি সুপ োগ 

তদপয়পছ। এমৈ  তিতস্থতিপি দফোয় দফোয় হোজোি হোজোি তচ্টঠ ও ইপমইল  োঠোপৈো খুবই দুুহ। 

আবোি অপৈপকি অুোকোউপে র্োকোও র্োপক ৈো। তহসোব ৈবোয়ৈ কিপি ৈো  োিোি 

কোিপণ  তবতৈপয়োগোিীপদি একোংে হয়পিো িপি  েপব। এিো আগোমী বছি আি িোপমলো কপি 

ৈিুৈ অুোকোউে খুলপি আসপব ৈো। 

 

তবএসইতসি শচ্য়োিমুোপৈি সপে সোেোিকোপল েিীফ আপৈোয়োি শহোপসৈ  ুুঁর্জজোপিি বিথমোৈ 

 তিতস্থতিি  োেো োতে এি সোপর্ সংতিষ্ট সকল শস্টকপহোডোিপদি আতর্ থক ও বুবসোতয়ক 

দুিোবস্থোি সোতব থক তচ্ত্র িুপল ধ্পিৈ।  ুুঁর্জবোজোপিি উন্নয়ৈ ও অগ্রগতিপি তিতবএ’ি সদসু 

(শরোকোপিজ হোউজ) শকোম্পোতৈগুপলোি সিোসতি ভূতমকোি কর্ো িুপল ধ্পি তিতৈ বিপবু বপলৈ, 

একমোত্র কতমেৈ আপয়ি উ ি তৈভথিেীল শরোকোপিজ হোউজগুপলো বোজোপিি দী থ মন্দো 

 তিতস্থতিি ফপল আজ চ্িম অর্স্তত্ব সংকপর্ ভূগপছ। তবতৈপয়োগকোিীপদি সর্ক্রয় অংেগ্রহণ ৈো 

র্োকোয়, বোজোপি শলৈপদপৈি  তিমোণ কপম  োওয়োয় ক্রমোগি শলোকসোপৈি ফপল শরোকোিগণ 

িোপদি অতফস  তিচ্োলৈ বুয় শমর্োপি ৈো শ পি বহু েোখো অতফস ইতিুমপধ্ু বন্ধ কপি তদপয়পছ 

এবং আপিো বহু অতফস বন্ধ হপয়  োওয়োি উ ক্রম হপয়পছ। 

এপহৈ  তিতস্থতিপি শরোকোপিজ হোউজগুপলো িোপদি অর্স্তত্ব টর্তকপয় শিপখ বোতণর্জুক কো থক্রম 

সচ্ল িোখপি সুতৈতদথষ্ট শেপত্র শবে তকছু সুতবধ্ো প্রদোপৈি জৈু কতমেপৈি শচ্য়োমুোপৈি কোপছ 

আপবদৈ কপিৈ।  োেো োতে অর্ থ মন্ত্রণোিয়সহ সংতিষ্ট মহপল ইতিুমপধ্ু তিতবএ কিৃথক প্রদত্ত 

সু োতিেমোলোি অৈুপমোদৈ ও বোস্তবোয়পৈ িোি আন্ততিক হস্তপে  কোমৈো কপিৈ। 

তবএসইতস শচ্য়োিমুোৈ তেবলী ুবোইয়োি তিতবএ’ি প্রতিতৈতধ্পদি বিবু গভীি মপৈোপ োপগি 

সপে শেোপৈৈ। এসব তবষপয় তিতৈ ইতিবোচ্ক ও কো থকিী বুবস্থো শৈওয়োি আশ্বোস শদৈ। 

একই তদপৈ তিতবএ প্রতিতৈতধ্ দল প্রপিুক কতমেৈোিপদি সোপর্ও  ুুঁর্জবোজোি  তিতস্থতি তৈপয় 

 রৃ্ক  ৃর্কভোপব দ্ববঠক কপিৈ। 
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ডবএসইডস চেয়ারমযাতনর সতে চসৌিনয 

সাক্ষাে কতরতে ডিডবএ 

সময়: শসোমবোি, জৈু ৮, ২০২০ ১০:৩৪:৪৮ অ িোহ্ণ 

তৈজস্ব প্রতিপবদক : শেয়োিবোজোপিি প্রধ্োৈ তৈয়ন্ত্রক সংস্থো বোংলোপদে তসতকউতিটর্জ অুোন্ড 

এক্সপচ্ঞ্জ কতমেপৈি (তবএসইতস) শচ্য়োিমুোৈ অধ্ুো ক তেবলী ুবোইয়োি-উল-ইসলোপমি সপে 

ঢোকো স্টক এক্সপচ্ঞ্জ শরোকোস থ এপসোতসপয়েৈ অব বোংলোপদে (তিতবএ) এি শৈিৃবনৃ্দ শসৌজৈু 

সোেোি কপিপছৈ। তিতবএ শর্পক  োঠোপৈো এক সংবোদ তবজ্ঞতিপি এ ির্ু জোৈো শগপছ। 

শসোমবোি (৮ জৈু) তিতবএ’ি শপ্রতসপিে েিীফ আপৈোয়োি শহোপসপৈি শৈিৃপত্ব  তিচ্োলৈো 

 ষ থপদি একটর্ প্রতিতৈতধ্ দল এই সোেোি কপিৈ। এ সময় দু’ পেি মপধ্ু শেয়োিবোজোপিি 

সোতব থক  তিতস্থতি তৈপয় আলো  হয়। 

েিীফ আপৈোয়োি শহোপসৈ িোি বিপবু শেয়োিবোজোপিি বিথমোৈ  তিতস্থতিি  োেো োতে এি 

সোপর্ সংতিষ্ট সকল শস্টকপহোডোিপদি আতর্ থক ও বুবসোতয়ক দুিোবস্থোি সোতব থক তচ্ত্র িুপল 

ধ্পিৈ। শেয়োিবোজোপিি উন্নয়ৈ ও অগ্রগতিপি তিতবএ’ি সদসু (শরোকোপিজ হোউজ) 

শকোম্পোৈীগুপলোি সিোসতি ভূতমকোি কর্ো িুপল ধ্পি তিতৈ বপলৈ, একমোত্র কতমেৈ আপয়ি 

উ ি তৈভথিেীল শরোকোপিজ হোউজগুপলো বোজোপিি দী থ মন্দো  তিতস্থতিি ফপল আজ চ্িম 

অর্স্তত্ব সংকপর্ ভূগপছ। তবতৈপয়োগকোিীপদি সর্ক্রয় অংেগ্রহৈ ৈো র্োকোয় বোজোপি শলৈপদপৈি 

 তিমোৈ কপম শগপছ। এিফপল ক্রমোগি শলোকসোপৈি ফপল শরোকোিগণ িোপদি অতফস 

 তিচ্োলৈ বুয়ভোি শমর্োপি ৈো শ পি বহু েোখো অতফস ইতিুমপধ্ু বন্ধ কপি তদপয়পছ। এছোেো 

আপিো বহু অতফস বন্ধ হপয়  োওয়োি উ ক্রম হপয়পছ। এমৈ  তিতস্থতিপি শরোকোপিজ 

হোউজগুপলো িোপদি অর্স্তত্ব টর্তকপয় শিপখ বোতৈর্জুক কো থক্রম সচ্ল িোখপি সুতৈতদথষ্ট শেপত্র 

শবে তকছু সুতবধ্ো প্রদোপৈি জৈু কতমেপৈি শচ্য়োিমুোপৈি কোপছ আপবদৈ কপিৈ তিতবএ 

সভো তি।  োেো োতে অর্ থ মন্ত্রৈোলয়সহ সংতিষ্ট মহপল ইতিমপধ্ু তিতবএ কিৃথক প্রদত্ত 

সু োতিেমোলোি অৈুপমোদৈ ও বোস্তবোয়পৈ িোি আন্ততিক হস্তপে  কোমৈো কপিৈ। তেবলী 

তিতবএ’ি প্রতিতৈতধ্পদি বিবু শেোপৈৈ এবং উপেতখি তবষপয় তিতৈ ইতিবোচ্ক ও কো থকিী 

 দপে  গ্রহৈ কিপবৈ বপল আশ্বোস প্রদোৈ কপিপছৈ। একই তদপৈ তিতবএ প্রতিতৈতধ্ দল 

প্রপিুক কতমেৈোিপদি সোপর্ও শেয়োিবোজোি  তিতস্থতি তৈপয়  রৃ্ক  ৃর্কভোপব দ্ববঠক কপিৈ। 

চ্লমোৈ কপিোৈো  তিতস্থতিপি সম্মূখ সোেোপিি সুপ োগ প্রদোপৈি জৈু তিতবএ শপ্রতসপিে 

কতমেপৈি শচ্য়োিমুোৈসহ সকল কতমেৈোিপদি আন্ততিক ধ্ৈুবোদ কৃিজ্ঞিো জোৈোৈ। 

দ্বদতৈক শেয়োিবোজোি প্রতিতদৈ/এসএ/খোৈ 
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New Age 
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New Age 
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Daily Star 
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Daily Sun 

12-6-2020 

 

 



News Clippings 

 80 

Daily Observer 

12-6-2020 

 

 



News Clippings 

 81 

Daily Observer 

12-6-2020 

 

 



News Clippings 

 82 

Daily Observer 
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Financial Express 
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New Age 
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Dhaka Tribune 

13-6-2020 

 

DSE: Budget favours general investors 

Niaz Mahmud  

 Published at 09:45 pm June 12th, 2020  

The DSE made the observation in a statement on the proposed budget on Friday 

The proposed budget for FY21 is business-friendly and is in favour of general stock 

investors, according to the country's prime bourse the Dhaka Stock Exchange (DSE). 

The DSE made the observation in a statement on the proposed budget on Friday. 

Finance Minister AHM Mustafa Kamal on Thursday tabled a national budget of Tk568,000 

crore for the 2020-21 fiscal year, with deficit financing of Tk190,000 crore - equivalent to 

6% of the coming fiscal year’s projected GDP. 

The minister proposed several provisions that would allow people to whiten black money 

without any question. People will also be able to make disclosure of undisclosed cash, bank 

deposits, savings certificates, shares, bonds or any other securities on paying taxes at a rate of 

10%.   

The DSE board welcomed the facility to whiten black money in the stock market for FY21.   

The government proposed withdrawing upfront source tax on bond transactions in the 

secondary market, instead proposing tax deduction at source at the time of payment of 

interest and discount on bonds.   

The country's prime bourse also said these measures will increase transactions of bonds in the 

capital market and facilitate the flourishing of a strong bond market in the country, while also 

reducing dependence on banks for industrialization. 

The budget has provided a set of incentives for the country's stock market. Through this, the 

receipts have been adjusted with the expectations of the stock investors, said DSE. 

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud
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Daily Financial Express 
14 June 2020 
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Daily Observer 
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