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প ুঁজিবািারে কার া টাকা বববির ারে শর্ত 

রু্র  নি াে আহ্বাি  

 
নিজস্ব প্রনিবেদক  
 

   

প ুঁজজোজাবে অপ্রদনশ িি ো কাব া টাকা নেনিব াবেে ক্ষেবে ২০২০-২১ অর্ িেছবেে প্রস্তানেি 

োবজবট ক্ষেুঁবে ক্ষদ া শিি িুব  ক্ষি াে আহ্বাি জানিব বছি ঢাকা স্টক এক্সবেবেে (নিএসই) 

পনেো ক ক্ষ া. েনকে ে েহ াি।  ঙ্গ োে এক নেেনৃিবি নিনি এ আহ্বাি জািাি। 

েি ১১ ক্ষ  জািী  সংসবদ ২০২০-২১ অর্ িেছবেে প্রস্তানেি োবজট উপস্থাপি কবেি অর্ ি ন্ত্রী 

আ হ     স্তফা কা া । এ প্রস্তানেি োবজবট শিিসাবপবে কাব া টাকা প ুঁজজোজাবে 

নেনিব াবেে স ব াে ক্ষদ া হ । 

প ুঁজজোজাবে কব া টাকা নেনিব াবেে স ব াে ক্ষদ াে নেষব  প্রস্তানেি োবজবট ে া হ , 

অর্ িনিনিক ক িকাবেে অিযি  োন কাশজি প ুঁজজোজােবক েনিশী  কোে  বেয নিি 

েছে  ক-ইিসহ কনিপ  শিিসাবপবে আো ী ১ জ  াই ক্ষর্বক ২০২১ সাব ে ৩০ জ বিে 

 বেয েযজিবেনিে কেদািাো প ুঁজজোজাবে অর্ ি নেনিব াে কেব  এেং এই নেনিব াবেে ওপে 

১০ শিাংশ কে প্রদাি কেব  আ কে কিৃিপেসহ অিয ক্ষকাবিা কিৃিপে এ নেষব  ক্ষকাবিা 

প্রশ্ন উত্থাপি কেবি পােবে। 

এ নেষব  েনকে ে েহ াি েব ি, প ুঁজজোজাবে অপ্রদনশ িি কাব া টাকা সাদা কবে নেনিব াবেে 

ক্ষ  শিি নদব বছ িাে ফব  আ াে পূে িঅনিজ্ঞিা ক্ষর্বক দৃঢ় নেশ্বাস ক্ষ , এখাবি এই শবিিে 

https://www.jagonews24.com/author/staff-reporter
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অেীবি ক্ষকউ নেনিব াে কেবে িা। ক্ষ খাবি অিযািয ক্ষসক্টেগুব াবি অপ্রদনশ িি কাব া টাকা 

সাদা কোে অিযন্ত সহজ শবিি স নেো নদব বছ িাবি কবে প ুঁজজোজাবে এই টাকা আসাে 

ক্ষকাবিা সম্ভােিা ক্ষিই। 

'ক্ষ  ি - নফক্সি নিবপাজজট, সঞ্চ পে, েযাংবক টাকা র্াকব  অর্ো েন্ড, ন উেু া  ফান্ড 

ক্ষ খাবিই অপ্রদনশ িি কাব া টাকা,  া টযাক্স ফাইব  ক্ষদখাবিা হ নি, ক্ষসখাবি  াে ১০ শিাংশ 

টযাক্স নদব  প বো টাকাটা সাদা কোে স ব াে নদব বছি। ক্ষসখাবি প ুঁজজোজাবেে  বিা একটট 

নিনদিষ্ট নেনিব াে েবে োখবি হবে এই েেবিে ক্ষকাবিা শিি ক্ষিই।' 

নিনি েব ি, োবজবট অর্ ি ন্ত্রী প ুঁজজোজাবে কাব া টাকা সাদা কোে জিয ৩ েছবেে নেনিব াে 

েবে োখাে শিি নদব বছি। ইবিাপূবে ি ১৯৯৭-৯৮ এেং ২০১০-১১ অর্ িেছবে প ুঁজজোজাবে 

অপ্রদনশ িি কাব া টাকা নেনিব াবে স ব াে ক্ষদ া হব নছ । ক্ষসখাবি দ ই েছে নেনিব াবে 

র্াকবি হবে এই েেবিে োেযোেকিা নছ । ক্ষসটা সফ  হ নি এেং ক্ষকউ ক্ষসই নেনিব াবে 

আবসনি, ক্ষকার্াও ক্ষকাবিা শিি নদব  কাউবক নেনিব াবে আিা  াবে িা। 

নিএসইে এই পনেো ক েব ি, আ াবদে োস্তেিাে সাবর্ র্াকবি হবে। আন  অর্ ি ন্ত্রীবক 

নেিীি অি বোে কেে, এই অর্ িনিনিক নেপ িব ে স ব , কবোিািাইোবসে কােবি 

অপ্রদনশ িি কাব া টাকা সাদা কবে অর্ িিীনিে   ূোো  নিব  আসাে জিয আপনি সহজশবিি 

কাব া টাকাে  ান কবদে ক্ষ  স ব াে কবে নদব বছি ক্ষসটা একটা স ব াবপাব ােী এেং 

  োন্তকােী নসদ্ধান্ত। 

'আন  দৃঢ়িাবে নেশ্বাস কনে,  াবদে কাবছ অপ্রদনশ িি কাব া টাকা েছবেে পে েছে আবছ , 

 াো টযাক্স ফাইব  ক্ষদখাোে স ব াে পািনি, এই সহজশবিি িাো িাবদে টযাক্স ফাইব  

অপ্রদনশ িি টাকাবক সাদা কবে অর্ িিীনিে  ূ  োোবি আসাে স ব ােটা ক্ষিবেি।' 

নিনি আেও েব ি, অর্ ি ন্ত্রীবক নেিীি অি বোে কেে, প ুঁজজোজাবে ক্ষ  িাে য সংকট ে বছ 

িাে এক াে স াোি হব া- অপ্রদনশ িি কাব া টাকা প ুঁজজোজাবে নেনিব াবেে স ব াে কবে 

ক্ষদ া,  াবি ক্ষকাবিা শিি র্াকবে িা। িাবি কবে  াো অপ্রদনশ িি এ কাব া টাকা সাদা কেবেি, 

িাো িাবদে প্ল্যানিং  বিা নেনিব াে কেবেি। এই স ব াে  খি র্াকবে িখি ক্ষদখবেি এই 

অপ্রদনশ িি কাব া টাকা  া সহজিাবে সাদা হব বছ িা অর্ িিীনিে  ূ োো  এেং প ুঁজজোজাবে 

িাে য সংকট দেূ কবে শজিশা ী কেবি একটট িাব া িূন কা োখবে। 

এ এএস/ক্ষজিএ/এ এস  
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ববিা শরর্ত প ুঁজিবািারে কার া টাকা 

বববির ারেে স র াে োখাে প্রস্তাব 

েবকব রেে 

 

নেিা শবিি প ুঁজজোজাবে কাব া টাকা নেনিব াবেে স ব াে োখাে প্রস্তাে েনকে বেে 

২০২০-২১ অর্ িেছবেে োবজবট নেিা শবিি প ুঁজজোজাবে অপ্রদনশ িি ো কাব া টাকা 

নেনিব াবেে স ব াে োখাে দানে জানিব বছি ঢাকা স্টক এক্সবেবেে (নিএসই) পনেো ক 

েনকে ে েহ াি।  

 ঙ্গ োে(১৬জ ি)সংোদ  ােযব  পাঠাবিা এক নেেনৃিবি নিনি এই আহ্বাি জানিব বছি নিনি। 

নিনি জানিব বছি, কাব া টাকা সাদা কেবি শবিিে অেীবি ক্ষকউ প ুঁজজোজাবে নেনিব াে 

কেবে িা। ক্ষ খাবি অিযািয ক্ষসক্টেগুব াবি কাব া টাকা সাদা কো অিযন্ত সহজ। ক্ষ  ি– 

নফক্সি নিবপাজজট, সঞ্চ পে, েযাংবক টাকা র্াকব   াে ১০শিাংশ টযাক্স নদব  প বো টাকাটা 

সাদা কোে স ব াে ক্ষদও া হব বছ। ক্ষসখাবি ক্ষশ ােোজাবেে  বিা একটট নিনদিষ্ট নেনিব াে 

েবে োখাে ক্ষকাবিা শিি ক্ষিইl িবে োবজবট প ুঁজজোজাবে কাব া টাকা সাদা কোে জিয ৩ 

েছবেে নেনিব াে েবে োখাে শিি ক্ষদও া হব বছ।  

এে আবে ১৯৯৭-৯৮ এেং ২০১০-১১ অর্ িেছবে প ুঁজজোজাবে কাব াটাকা নেনিব াবে স ব াে 

ক্ষদও া হব নছ । ক্ষসখাবি দ ই েছে নেনিব াবে র্াকবি হবে এই েেবিে োেযোেকিা 

নছব া।  ক্ষসটা সফ  হ নি এেং ক্ষকউ ক্ষসই নেনিব াবে আবসনি। ক্ষকার্াও ক্ষকাবিা শিি নদব  

কাউবক নেনিব াবে আিা  াবে িা। অিএে আ াবদেবক োস্তেিাে সাবর্ র্াকবি হবে।  িাই 

প ুঁজজোজাবে ক্ষ  িাে য সংকট ে বছ, িাে এক াে স াোি হব া অপ্রদনশ িি কাব া টাকা 
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োজাবে নেনিব াবেে স ব াে কবে ক্ষদও া। এই অেস্থা  ক্ষকাবিা শিি ছাডা প ুঁজজোজাবে 

নেনিব াবেে েযেস্থা কোে জিয অর্ ি ন্ত্রীবক নেিীি অি বোে কেনছ।  

এবি কবে  াো অপ্রদনশ িি কাব া টাকা সাদা কেবেি, িাো িাবদে প্ল্যানিং  বিা িাো 

নেনিব াে কেবেি। এই স ব াে  খি র্াকবে, িখি এই অপ্রদনশ িি কাব া টাকা সহজিাবে 

সাদা হবে। িা োজাবে িাে য সংকট দেূ কবে শজিশা ী কেবি একটট িাব া িূন কা োখবে ।  
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প ুঁজিবািারে অপ্রদজশিত অর্ি জবজির ারেে শতি জশজর্রেে আহ্বাি 

 

জিিস্ব প্রজতরবদক: প্রস্তাজবত ২০২০-২১ অর্িবছরেে বারিরে প ুঁজিবািারে অপ্রদজশিত অর্ি (কারো োকা) 

জবজির ারেে ক্ষেরে ক্ষে শতি ক্ষদও া হর রছ তা ত রে ক্ষিওে াে আহ্বাি িাজির রছি ঢাকা স্টক এক্সরেরেে (জিএসই) 

পজেোেক েজকব ে েহমাি। 

মঙ্গেবাে (১৬ ি ি) দুপ রে েণমাধ্যরম পাঠারিা এক সংবাদ জববৃজতরত জতজি এ আহ্বাি িািাি। 

জববৃজতরত উরেখ কো হ , শরতিে অধ্ীরি ক্ষকউ অপ্রদজশিত অর্ি প ুঁজিবািারে জবজির াে কেরব িা। অিযািয 

ক্ষসক্টেগুরোরত অপ্রদজশিত অর্ি সাদা কেরত সহি শরতি ক্ষে স জবধ্া ক্ষদও া হর রছ, তারত প ুঁজিবািারে এ োকা 

আসাে ক্ষকারিা সম্ভাবিা ক্ষিই। ক্ষেমি - জিক্সি জিরপাজিে, সঞ্চ পে, বযাংরক োকা র্াকরে অর্বা বন্ড, জমউে য াে 

িান্ড ক্ষেখারিই অপ্রদজশিত কারো োকা ো েযাক্স িাইরে ক্ষদখারিা হ জি, ক্ষসখারি মাে ১০ শতাংশ কে জদর  প রো 

োকা সাদা কোে স রোে ের রছ। ক্ষসখারি জিজদিষ্ট সম  পেিন্ত জবজির াে ধ্রে োখরত হরব, এ ধ্েরিে ক্ষকারিা শতি 

ক্ষিই। অপেজদরক, বারিরে অর্িমন্ত্রী প ুঁজিবািারে কারোোকা সাদা কোে িিয ৩ বছরেে জবজির াে ধ্রে োখাে শতি 

জদর রছি। 

এে আরে ১৯৯৭-৯৮ এবং ২০১০-১১ অর্িবছরে প ুঁজিবািারে অপ্রদজশিত োকা জবজির ারে স রোে ক্ষদও া হর জছে। 

ক্ষসখারি দুই বছে জবজির ারে র্াকরত হরব এই ধ্েরিে বাধ্যবাধ্কতা জছরো। ক্ষসো সিে হ জি এবং ক্ষকউ ক্ষসই 

জবজির ারে আরসজি। ক্ষকার্াও ক্ষকারিা শতি জদর  কাউরক জবজির ারে আিা োরব িা। অতএব আমারদেরক বাস্তবতাে 

সরঙ্গ র্াকরত হরব, বরেি েজকব ে েহমাি। 

জববৃজতরত আেও উরেখ কো হ , প ুঁজিবািারে ক্ষে তােেয সংকে েেরছ, তাে একমাে সমাধ্াি হরো অপ্রদজশিত 

অর্ি জবিাশরতি জবজিরে ারেে স রোে করে ক্ষদওে া। এই অবস্থাে  ক্ষকারিা শতি ছাি া প ুঁজিবািারে জবজিরে ারেে বযবস্থা 

কোে িিয অর্িমন্ত্রীরক জবিীত অি রোধ্ িািাি জতজি। 

এরত করে োো অপ্রদজশিত অর্ি সাদা কেরবি, তাো তারদে প্ল্যাজিং মরতা জবজিরে াে কেরবি। এই স রোে েখি 

র্াকরব, তখি এই অপ্রদজশিত অর্ি সহিভারব সাদা হরব। তা ক্ষশে ােবািারে তােেয সংকে দূে করে শজিশােী 

কেরত একজে ভারো ভূজমকা োখরব। 



News Clippings 

 28 

 

কার া টাকা নশ ােবািারে বববির ারে শর্ত রু্র  

নিও াে আহ্বাি 

 

 

ববিরিস আও াে প্রবর্রবদক: ক্ষশ ােোজাবে অপ্রদনশ িি ো কাব া টাকা নেনিব াবেে 

ক্ষেবে োবজবট প্রস্তানেি শিি িুব  ক্ষিও াে আহ্বাি কবেবছি ঢাকা স্টক এক্সবেবেে 

(নিএসই) পনেো ক েনকে ে েহ াি। সংোদ  ােযব  পাঠাবিা এক নেেনৃিবি নিনি এই আহ্বাি 

জানিব বছি। 

নেেনৃিবি নিনি জানিব বছি, কাব া টাকা সাদা কেবি শবিিে অেীবি ক্ষকউ ক্ষশ ােোজাবে 

নেনিব াে কেবে িা। ক্ষ খাবি অিযািয ক্ষসক্টেগুব াবি কাব া টাকা সাদা কো অিযন্ত সহজ। 

ক্ষ  ি – নফক্সি নিবপাজজট, সঞ্চ পে, েযাংবক টাকা র্াকব   াে ১০% টযাক্স নদব  প বো 

টাকাটা সাদা কোে স ব াে ক্ষদও া হব বছ। ক্ষসখাবি ক্ষশ ােোজাবেে  বিা একটট নিনদিষ্ট 

নেনিব াে েবে োখাে ক্ষকাবিা শিি ক্ষিইl িবে োবজবট ক্ষশ ােোজাবে কাব া টাকা সাদা কোে 

জিয ৩ েছবেে নেনিব াে েবে োখাে শিি ক্ষদও া হব বছ। 

এে আবে ১৯৯৭-৯৮ এেং ২০১০-১১ অর্ িেছবে ক্ষশ ােোজাবে কাব াটাকা নেনিব াবে স ব াে 

ক্ষদও া হব নছ । ক্ষসখাবি দ ই েছে নেনিব াবে র্াকবি হবে এই েেবিে োেযোেকিা 

নছব া।  ক্ষসটা সফ  হ নি এেং ক্ষকউ ক্ষসই নেনিব াবে আবসনি। ক্ষকার্াও ক্ষকাবিা শিি নদব  

কাউবক নেনিব াবে আিা  াবে িা। অিএে আ াবদেবক োস্তেিাে সাবর্ র্াকবি হবে।  িাই 

ক্ষশ ােোজাবে ক্ষ  িাে য সংকট ে বছ, িাে এক াে স াোি হব া অপ্রদনশ িি কাব া টাকা 

ক্ষশ ােোজাবে নেনিব াবেে স ব াে কবে ক্ষদও া। এই অেস্থা  ক্ষকাবিা শিি ছাডা ক্ষশ ােোজাবে 

নেনিব াবেে েযেস্থা কোে জিয অর্ ি ন্ত্রীবক নেিীি অি বোে কেনছ। 

এবি কবে  াো অপ্রদনশ িি কাব া টাকা সাদা কেবেি, িাো িাবদে প্ল্যানিং  বিা িাো 

নেনিব াে কেবেি। এই স ব াে  খি র্াকবে, িখি এই অপ্রদনশ িি কাব া টাকা সহজিাবে 

সাদা হবে। িা ক্ষশ ােোজাবে িাে য সংকট দেূ কবে শজিশা ী কেবি একটট িাব া িূন কা 

োখবে । 
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The Business Standard 
17 June 2020 

Allow unconditional investment of black 

money in stocks: DSE director  

Md Rakibur Rahman requested the government to withdraw lock-in mechanism on 
whitening money in the capital market     

 
Veteran stock broker and Dhaka Stock Exchange (DSE) Director Md Rakibur Rahman 
has urged the government to withdraw the three-year lock-in mechanism on investing 
undisclosed money in the capital market. 

Withdrawing the mechanism means that if one wants to invest black money in stocks, he or 

she can do it just by whitening the cash through taxation, averting the complexity of the 

proposed lock-in period. 

Referring to previous experience, he commented that no investor will take the opportunity 

otherwise. 

Previously, the government had allowed black money in the stock market in the 1997-98 and 

2010-11 fiscal years. The last money-whitening facility failed to draw the desired response 

from investors even with a two-year lock-in period. 

Rakibur said the government should declare no lock-in this time considering the reality. 

Capital market stakeholders had been requesting the government to allow black money in 

stocks with a mere whitening tax and a lock-in for three years so that the sinking market gets 

a lifeline. 

In the proposed budget for the next fiscal year, the government declared exactly what the 

market groups wanted from the Ministry of Finance. 

But the budget also proposed money whitening scopes for other sectors including real estate 

and bank deposit and savings schemes without any lock-in mechanisms. 

Rakibur, who was also the president of the country's premier bourse, in a press release 

supported the government's decision to bring in undisclosed money to the formal economy. 
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He said that as other scopes to whiten black money stipulate no conditions over investment 

duration, rules regarding whitening money should also be the same for the capital market. 

Meanwhile, the Dhaka bourse in an online meeting with the Bangladesh Securities and 

Exchange Commission on Tuesday, has demanded for the tax rate set in the proposed budget 

for whitening black money in the stock market to be reduced from 10 percent to a single-digit 

figure. 

The Bangladesh Merchant Bankers Association on Sunday requested the finance ministry to 

reconsider the idea of lock-in. 
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The Business Standard 
17 June 2020 

CSE Shariah Index revised 

The new index will be effective from June 28  

 
Since the stock market crash of 2010, Dhaka Stock Exchange has had a very challenging 
time in regaining a sustainable bull run. Photo: Mumit M  
 

The Chittagong Stock Exchange (CSE) has revised its Shariah Index CSI based on the 

performance of the companies listed on it.  

The new index will be effective from June 28, 2020. The CSE Shariah Index is reviewed 

twice a year.  

The new 15 companies which have been included are ACI Formulations, ADN Telecom, 

Bangladesh Steel Re-Rolling Mills, Coppertech Industries, GQ Ball Pen Industries, JMI 

Syringes & Medical Devices, Khulna Printing & Packaging, Oimex Electrode, Rangpur 

Foundry, Ring Shine Textiles, Runner Automobiles, SS Steel, Saiham Cotton Mills, Silco 

Pharmaceuticals, and Summit Alliance Port Limited.  

 

Nine companies – Dhaka Electric Supply Company, National Tea Company, BDCOM 

Online, Sinobangla Industries, Square Pharmaceuticals, Bangladesh Submarine Cable 

Company, R N Spinning Mills, Square Textiles, and Shasha Denims – were excluded from 

the previous list.  

In the revised CSE Shariah Index, 132 listed companies were selected from 331 listed 

securities. 

The companies include Aamra Networks, Aamra Technologies, ACI Formulations, Active 

Fine Chemicals, ADN Telecom, Advent Pharma, AFC Agro Biotech, Agni Systems, Al-

Arafah Islami Bank, Aman Cotton Fibrous, Aman Feed, Ambee Pharmaceuticals, Anwar 

Galvanizing, Apex Spinning & Knitting Mills, Appollo Ispat Complex, Aramit Cement, 

Aramit, Argon Denims, Aziz Pipes, Bangas, Bangladesh Building Systems, Bangladesh 

Lamps, Bangladesh Steel Re-Rolling Mills, Bata Shoe Company (Bangladesh), BBS Cables, 

Bangladesh Welding Electrodes, Bd Thai Aluminium, Bengal Windsor Thermoplastics, 
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Berger Paints Bangladesh, Beximco Pharmaceuticals, Central Pharmaceuticals, Coppertech 

Industries, CVO Petrochemical Refinery, Daffodil Computers, Delta Spinners, Doreen Power 

Generations and Systems, Dragon Sweater and Spinning. 

Eastern Cables, Eastern Housing, Esquire Knit Composite, Export Import (Exim) Bank Of 

Bangladesh, Familytex (Bangladesh), Far Chemical Industries, Far East Knitting & Dyeing 

Industries, Fareast Islami Life Insurance Company, Fine Foods, First Security Islami Bank, 

Fortune Shoes, Fu-Wang Ceramic Industry, Fu-Wang Foods, Generation Next Fashions, 

Global Heavy Chemicals, GQ Ball Pen Industries, Grameenphone, H R Textile, Hakkani 

Pulp & Paper Mills, Hamid Fabrics, Heidelberg Cement Bangladesh, Hwa Well Textiles 

(Bangladesh), Imam Button Industries, Indo-Bangla Pharmaceuticals, Information Services 

Network, Information Technology Consultants, Intech, Intraco Refueling Station, Islami 

Bank Bangladesh, Islami Insurance Bangladesh, and Islamic Finance & Investment also 

made it to the list. 

JMI Syringes & Medical Devices, Kattali Textile, Kay & Que (Bangladesh), KDS 

Accessories, Khan Brothers PP Woven Bag Industries, Khulna Power Company, Khulna 

Printing & Packaging, Kohinoor Chemical Company (Bangladesh), LafargeHolcim 

Bangladesh, Libra Infusions, Linde Bangladesh, ML Dyeing, Malek Spinning Mills, Marico 

Bangladesh, Matin Spinning Mills, Miracle Industries, Mithun Knitting And Dyeing (CEPZ), 

MJL Bangladesh, Monno Ceramic Industries, Mozaffar Hossain Spinning Mills, Nahee 

Aluminum Composite Panel, National Feed Mill, and Navana CNG were included in the list 

too. 

The rest are Oimex Electrode, Olympic Accessories, Olympic Industries, Pacific Denims, 

Padma Islami Life Insurance, Prime Islami Life Insurance, Quasem Industries, Queen South 

Textile Mills, RAK Ceramics (Bangladesh), Rangpur Dairy & Food Products, Rangpur 

Foundry, Ratanpur Steel Re-Rolling Mills, Reckitt Benckiser (Bangladesh), Ring Shine 

Textiles, Runner Automobiles, SS Steel, Saiham Cotton Mills, Saiham Textile Mills, Salvo 

Chemical Industry, Samorita Hospital, Shahjalal Islami Bank, Shahjibazar Power Company, 

Shepherd Industries, Shinepukur Ceramics, Shurwid Industries, Silco Pharmaceuticals, Silva 

Pharmaceuticals, Simtex Industries, Singer Bangladesh, SK Trims & Industries, Social Islami 

Bank, Standard Ceramic Industries, Summit Alliance Port Limited, Summit Power, Takaful 

Islami Insurance, The Ibn Sina Pharmaceuticals, Titas Gas, Usmania Glass Sheet, VFS 

Thread Dyeing, Yeakin Polymer, and Zaheen Spinning.   
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Stocks inch up amid higher turnover 

Turnover at the DSE increased by 6.2 percent to Tk65.3 crore on Tuesday from Tk61.5 
crore in the previous session  

 
Photo: Mumit M  
 

Stocks posted marginal gains on Tuesday amid an increase in turnover as the bourses reset 

the lower price limit of stocks traded in the block market. 

DSEX, the prime index of the Dhaka Stock Exchange (DSE), inched up 2 points, or 0.06 

percent, to close the day at 3,961. 

The Shariah-based DSES index also advanced 0.7 points, or 0.07 percent, to settle at 918.3, 

while the blue-chip index DS30 went up 0.9 points, or 0.06 percent, to stand at 1,325.6. 

 

Caspi, the benchmark index of the Chittagong Stock Exchange, also gained 4 points, or 0.04 

percent, to close at 11,243. 

The market was downbeat during the early hours of trade, but then it gradually picked up 

growth in the mid-session. The upward trend continued on the intraday performance graph 

and then the market ended the trading session flat. 

Throughout the session, investors participated cautiously as the floor price mechanism kept 

them reluctant to make fresh investments in sector-specific stocks, stated the Daily Market 

Review of EBL Securities Ltd. 

Meanwhile, stock exchanges have reset the lower price limit for the securities to be traded on 

the block board to enhance turnover value without affecting the broad index. 

Investors remained worried due to the coronavirus pandemic crisis in the country as well as 

forthcoming earnings of the listed stocks, the review added. 
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The pharmaceuticals sector exhibited the highest price appreciation of 0.2 percent in the 

sector return board. On the other hand, mutual funds and miscellaneous stocks posted the 

highest price correction of 0.2 percent each. 

Among the other large-cap sectors, banking and textile sectors gained 0.1 percent each while 

telecom and cement sectors remained flat. 

Turnover at the DSE increased by 6.2 percent to Tk65.3 crore on Tuesday from Tk61.5 crore 

in the previous session. Meanwhile, turnover at the port city bourse decreased by 84 percent 

from Tk10.7 crore to Tk1.7 crore. 

The pharmaceuticals sector contributed the most – at 43.1 percent – to the total turnover 

value. It was followed by banking stocks (17.4 percent) and the miscellaneous stocks (10.4 

percent) on the sector-wise turnover distribution board. 

Beximco Pharmaceuticals Ltd once again topped the turnover chart with a turnover value of 

Tk6.1 crore, closing the day at Tk63.5 per share. The stock was followed by Beximco Ltd 

with a turnover value of Tk4.3 crore, closing the day at Tk13 per share. 

Desh Garments Ltd was the best performer on the gainers' table, gaining 4.5 percent and 

closing at Tk108.2 per share. 

ICB Employees Provident Fund Mutual Fund 1 Scheme 1 was the worst loser, shedding 5.9 

percent and closing at Tk6.4 per share. 

Out of the 246 issues traded on Sunday, 20 advanced, 20 declined, and 206 remained 

unchanged on the DSE trading floor. 
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