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Daily Bonik Barta 
07 June 2020 

 

সংবাদ সম্মেলম্মে ডিএসইর শেয়ারম্ম াল্ডার পডরচালক  

ব্যাংক খ যলয থযকলল চযল ুরয লে হলব পুুঁজিবযিযরও  

ডেজস্ব প্রডিম্মবদক  

জেু ০৭, ২০২০  

 

কডিি-১৯ পডরডিডিম্মি শদম্মে ব্াংডকং কার্ যক্রম সচল থাকম্মল পুুঁজজবাজারও শ ালা রা ম্মি  ম্মব 

বম্মল দাডব জাডেম্ময়ম্মেে ঢাকা স্টক এক্সম্মচম্মের (ডিএসই) শেয়ারম্ম াল্ডার পডরচালক শমা. রডকবুর 

র মাে। শদম্মের পুুঁজজবাজাম্মরর সমসামডয়ক পডরডিডি ডেম্ময় গিকাল এক ডিজজটাল সংবাদ 

সম্মেলম্মে ডিডে এ দাডব জাোে। 

সংবাদ সম্মেলম্মে রডকবুর র মাে বম্মলে, কডিি-১৯-এর সংক্রমণ বাড়ার পডরম্মপ্রডিম্মি 

অম্মেম্মক পুুঁজজবাজার চালুর ডবষয়টট ডেম্ময় োো কথা বলম্মেে। ডকন্তু এম্মিম্মে র্থার্থ স্বাি্ডবডি 

শমম্মেই কার্ যক্রম পডরচালো করা  ম্মে। িাোড়া র্িডদে ব্াংম্মকর কার্ যক্রম চাল ুথাকম্মব 

িিডদে পুুঁজজবাজারও চালু রা ম্মি  ম্মব। 

শলার প্রাইম্মসর পাোপাডে অম্মেক ডবডেম্ময়াগকারী বিযমাম্মে ডেজিয় থাকায় পুুঁজজবাজাম্মর কম 

শলেম্মদে  ম্মে উম্মে  কম্মর ডিডে বম্মলে, বাজার পডরডিডি স্বািাডবক ো  ওয়া পর্ যন্ত শলার 

প্রাইস ব াল থাকা উডচি। শগল সপ্তাম্ম  ডবডেম্ময়াগকারীরা শর্ শলেম্মদে কম্মরম্মেে িার ৮৭ 

েিাংেই অেলাইম্মে  ম্ময়ম্মে। িাই শরাকাম্মরজ  াউম্মজ ো এম্মস বাসায় শথম্মকই শলেম্মদে করা 

সম্ভব। 

পুুঁজজবাজার ডেয়ন্ত্রক সংিা বাংলাম্মদে ডসডকউডরটটজ অ্ান্ড এক্সম্মচে কডমেম্মের (ডবএসইডস) 

আম্মগর শেিৃম্মের সমাম্মলাচো কম্মর ডিডে বম্মলে, ডবম্মের শকাথাও শকাম্মো ডেয়ন্ত্রক সংিা সূচক ও 

শলেম্মদে ওঠাোমায়  স্তম্মিপ কম্মর ো। অথচ ডবগি কডমেম্মের সমম্ময় শসটট করা  ম্ময়ম্মে। 

বিযমাে কডমেে এটা করম্মব ো বম্মল আমার প্রি্াো। আম্মগর কডমেে আইেকােুে, 

ডবডিডবিােস  ডবডিন্ন িরম্মের সংস্কার করা সম্মেও বাজাম্মর এর ইডিবাচক প্রিাব শদ া র্ায়ডে। 

ফম্মল িাম্মদর গ ৃীি কার্ যক্রম বাজার পডরডিডির উন্নয়ে ঘটাম্মি ব্থ য  ম্ময়ম্মে বম্মল জাোে ডিডে। 



News Clippings 

 6 

ডবএসইডসর েিুে কডমেে শদম্মের পুুঁজজবাজাম্মর গুণগি পডরবিযে আেম্মব বম্মল আোবাদ ব্ক্ত 

কম্মর রডকবুর র মাে বম্মলে, িারা এরই মম্মি্ পুুঁজজবাজাম্মর িাম্মলা শকাম্পাডে িাডলকািুজক্তর 

জে্ উম্মদ্াগ ডেম্ময়ম্মেে। িাোড়া বাংলাম্মদে ব্াংম্মকর সম্মে সিার মাি্ম্মম পুুঁজজবাজাম্মর িারল্ 

সংকট দরূ করম্মি ব্াংকগুম্মলাম্মক ডবডেম্ময়াম্মগ আোর পাোপাডে ৩০ শসম্মেম্বম্মরর আম্মগই 

ব্াংম্মকর লি্াংে প্রদাম্মের ডবষম্ময় সম্ভাবো তিডর  ম্ময়ম্মে। এোড়া বিযমাে কডমেে বন্ড মাম্মকযট 

উন্নয়ম্মে কাজ শুরু কম্মরম্মে। 

শদম্মের বীমা শকাম্পাডেগুম্মলা িাম্মদর কাম্মে থাকা বড় অংম্মকর অথ য ব্াংম্মক আমােি ও বম্মন্ড 

ডবডেম্ময়াগ করা  য় উম্মে  কম্মর ডিডে বম্মলে, এম্মিম্মে ডরটাে য শবে কম। ডমউচুয়াল ফান্ডগুম্মলার 

ব্াংম্মক আমােি ড ম্মসম্মব অম্মেক টাকা রা া আম্মে। অথচ ডবেব্াপী ডমউচুয়াল ফান্ডগুম্মলা 

পুুঁজজবাজাম্মর ডবডেম্ময়াগ কম্মর থাম্মক। শদম্মে ডবডেম্ময়াগ করার মম্মিা অম্মেক িাম্মলা শকাম্পাডের 

শেয়ার রম্ময়ম্মে। এ ে দীঘ যম্মময়াম্মদ ডবডেম্ময়াম্মগর সুবণ য সময়। র্ারা এক শথম্মক দুই বেম্মরর জে্ 

ডবডেম্ময়াগ করম্মবে, িারা লািবাে  ম্মবে। আপোরা র্াচাই-বাোই কম্মর ডবডেম্ময়াগ করুে।  

পুুঁজজবাজাম্মর অপ্রদডে যি অথ য ডবডেম্ময়াম্মগর ডবষম্ময় ডিডে বম্মলে, আমরা জাডে কম্মরাোিাইরাম্মসর 

কারম্মণ ১০ েিাংে কর প্রদাে সাম্মপম্মি অপ্রদডে যি অথ য ডবডেম্ময়াম্মগর সুম্মর্াগ শদয়া  ম্মব। িম্মব 

এই অথ য ডবডেম্ময়াম্মগর জে্ শকাম্মো  াি ডেডদযষ্ট কম্মর শদয়াটা টঠক  ম্মব ো। র্ার শর্  াম্মি ইো 

ডবডেম্ময়াম্মগর সুম্মর্াগ ডদম্মি  ম্মব। এম্মি পুুঁজজবাজাম্মর ডবডেম্ময়াগ বাড়ম্মব এবং বাজারম্মক গডিেীল 

করম্মি িূডমকা রা ম্মব বম্মল জাোে ডিডে। 
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Daily Bonik Barta 
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Daily Bonik Barta 
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Daily Samakal 
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 Daily Nayadiganta 
07 June 2020 

 

 

 



News Clippings 

 15 

Daily Nayadiganta 
05 June 2020 
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 Daily Jugantor 
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Daily Jugantor 
05 June 2020 

শেয়ার মার্কে র্ের শেনর্েন তোননর্ত 

  যগুান্তর নরর্ ােে  |  

 

কম্মরাো ম ামারীর কারম্মণ দুই মাস বন্ধ থাকার পর গি শরাববার শথম্মক পুম্মরাদম্মম চাল ু ম্ময়ম্মে 

শদম্মের শেয়ার মাম্মকযম্মটর শলেম্মদে কার্ যক্রম। ডকন্তু শেয়ার মাম্মকযট সচল  ম্মলও শলেম্মদে 

এম্মকবাম্মর িলাডেম্মি শেম্মম শগম্মে।  

শদম্মের সবম্মচম্ময় ব ৃৎ শেয়ার মাম্মকযট ঢাকা স্টক এক্সম্মচম্মে (ডিএসই) ব ৃস্পডিবার মাে ৪২ 

শকাটট ৯৭ লা  টাকার শেয়ার শলেম্মদে  ম্ময়ম্মে। শর্টট গি ১৩ বেম্মরর মম্মি্ সবম্মচম্ময় কম। এর 

আম্মগ ২০০৭ সাম্মলর ২৪ এডপ্রল এই মাম্মকযম্মট শলেম্মদে  ম্ময়ডেল ৪০ শকাটট ৩৯ লা  টাকা। 

র্ডদও শলেম্মদে চাল ু ওয়ার প্রথম ডদম্মে শরাববার পুুঁজজবাজাম্মর সূচম্মকর ঊর্ধ্ যগডি শদ া 

ডগম্ময়ডেল। ডকন্তু এরপর শথম্মকই িাটা পড়ম্মি শুরু কম্মরম্মে। টাো চারডদে সূচক কমম্মি শুরু 

কম্মর। ব ৃস্পডিবার শলেম্মদে শেম্মষ ডিএসইম্মি প্রিাে সূচক ডিএসইএক্স আম্মগর ডদম্মের শচম্ময় 

১০ পম্ময়ন্ট বা ০.২৫ েিাংে কম্মম ৩  াজার ৯৫৩ দেডমক ৩৯ পম্ময়ন্ট  ম্ময়ম্মে। গি বুিবার 

শলেম্মদে  ম্ময়ডেল ১৫২ শকাটট ৬৩ লা  টাকা। 

চট্টগ্রাম স্টক এক্সম্মচম্মে (ডসএসই) ব ৃস্পডিবার ৪ শকাটট ৫৯ লা  টাকার শেয়ার শলেম্মদে 

 ম্ময়ম্মে। শর্টট বুিবার ডেল ৩ শকাটট ৬০ লা  টাকা। ডসএসইর প্রিাে সূচক ডসএএসডপআই 

৬.৩৯ পম্ময়ন্ট কম্মম ১১  াজার ২৩৭ পম্ময়ম্মন্ট অবিাে করম্মে। র্া আম্মগর ডদম্মের িুলোয় 

দেডমক ০৫ েিাংে কম। এডদম্মক ডিএসইর অে্ দুই সূচম্মকর মম্মি্ ব ৃস্পডিবার ডিএসইএস 

বা েরীয়া  সূচক ৩.০৩ পম্ময়ন্ট কম্মম ৯১৫ পম্ময়ম্মন্ট অবিাে করম্মে। আর ডিএস৩০ সূচক ৭ 

পম্ময়ন্ট কম্মম অবিাে করম্মে ১  াজার ৩২১ পম্ময়ম্মন্ট। 

ডিএসইম্মি ব ৃস্পডিবার শলেম্মদে  ম্ময়ম্মে ৩০৯টট শকাম্পাডের শেয়ার ও ডমউচু্য়াল ফাম্মন্ডর 

ইউডেট। এর মম্মি্ ১১টটর দর শবম্মড়ম্মে, আর ৩৬টটর দর কম্মমম্মে এবং ২৬২টটর দর 

অপডরবডিযি রম্ময়ম্মে।ডসএসইম্মি এডদে শলেম্মদে  ম্ময়ম্মে ১০৩টট শকাম্পাডের শেয়ার ও 

ডমউচু্য়াল ফান্ড। এর মম্মি্ ৯টটর দর শবম্মড়ম্মে, আর ১৯টটর দর কম্মমম্মে এবং ৭৫টটর দর 

অপডরবডিযি রম্ময়ম্মে। উম্মে ্, শদম্মের শেয়ার মাম্মকযটগুম্মলাম্মি স্বািাডবক সমম্ময় সকাল সাম্মড় 

১০টা শথম্মক চার ঘণ্টা শলেম্মদে  ম্মিা। ডকন্তু কম্মরাোর কারম্মণ এ ে ৩ ঘণ্টা শলেম্মদে  ম্মে। 
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Daily Janakantha 
07 June 2020 
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Daily Janakantha 
07 June 2020 
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Daily Janakantha 
07 June 2020 
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Daily Janakantha 
05 June 2020 
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Daily Janakantha 
05 June 2020 
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Daily Kaler Kantho 
07 June 2020 
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Daily Kaler Kantho 
05 June 2020 
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 Daily Ittefaq 
05 June 2020 
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Daily Share Biz 
07 June 2020 
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Daily Share Biz 
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Daily Share Biz 
06 June 2020 
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Daily Share Biz 
06 June 2020 
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Daily Share Biz 
05 June 2020 
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Daily Share Biz 
05 June 2020 
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Daily Amader Shomoy 
05 June 2020 

 

 

 

 

 



News Clippings 

 38 

 Daily Jai Jai Din 
05 June 2020 

 

শেয়ারবাজার্র ১৩ বছর্র সবেননম্ন শেনর্েন 

 
শদম্মের প্রিাে শেয়ারবাজাম্মর সূচক কম্মমই র্াম্মে। একই সম্মে কম্মমম্মে শলেম্মদম্মের পডরমাণ। 

গিকাল ব ৃস্পডিবার সপ্তাম্ম র শেষ কার্ যডদবম্মস শলেম্মদে শেম্মষ ঢাকা স্টক এক্সম্মচম্মে 

(ডিএসই) প্রিাে সূচক ডিএসইএক্স কম্মমম্মে ১০ পম্ময়ন্ট। শমাট শলেম্মদে  ম্ময়ম্মে ৪২ শকাটট ৯৭ 

লা  টাকার, র্া গি ১৩ বেম্মরর মম্মি্ সব যডেম্ন। 
 

এর আম্মগ ২০০৭ সাম্মলর ২৪ এডপ্রল ডিসইএম্মি ৪০ শকাটট ৩৯ লা  টাকার শলেম্মদে  য়। 

অপর শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সম্মচম্মে (ডসএসই) সাডব যক সূচক আজ সামাে্ শবম্মড়ম্মে। 

আম্মগর ডদম্মের শচম্ময় ডসএএসডপআই ৬ পম্ময়ন্ট শবম্মড় অবিাে করম্মে ১১  াজার ২৩৭ 

পম্ময়ম্মন্ট।  
 

কম্মরাো ম ামাডরর ডবস্তার শরাম্মি শেওয়া পদম্মিম্মপর অংে ড ম্মসম্মব ৬৬ ডদে বন্ধ থাকার পর 

গি শরাববার শলেম্মদে শুরু  য় শেয়ারবাজাম্মর। ২৫ মাচয শেষ শলেম্মদে  য়। শলেম্মদে চাল ু

 ম্ময় প্রথম ডদে ডিএসইএক্স সূচক বাম্মড় ৫২ পম্ময়ন্ট। এরপর চার কার্ যডদবসই সূচক কম্মমম্মে। 

একই সম্মে গডি  ুবই কম শলেম্মদম্মের পডরমাম্মণ। গিকাল শলেম্মদম্মের পডরমাণ ডেল ১৫২ 

শকাটট ৬৩ লা  টাকা। 
 

 ািবদল  ওয়া শেয়ার ও ডমউচুয়াল ফাম্মন্ডর মম্মি্ আজ দর শবম্মড়ম্মে ১১টটর, কম্মমম্মে ৩৬টটর 

ও অপডরবডিযি আম্মে ২৬২টটর দর। আজ শলেম্মদম্মের েীম্মষ য থাকা শকাম্পাডেগুম্মলা  ম্মলা 

শবজক্সমম্মকা ফাম যা, গ্রামীণম্মফাে, শসন্ট্রাল ফাম যডসউটটক্ালস ডলডমম্মটি, ডলম্মন্ড ডবডি, স্কয়ার 

ফাম যা, ইম্মদা বাংলা ফাম যাডসউটটক্ালস ডলডমম্মটি, শবজক্সমম্মকা, বাংলাম্মদে সাবম্মমডরে শকবল 

শকাম্পাডে ডলডমম্মটি, এডসএমই ল্াবম্মরটডরজ ডলডমম্মটি ও শরডকটম্মবেম্মকইজার। অপর ডদম্মক 

ডসএসইম্মি আজ শমাট শলেম্মদে  ম্ময়ম্মে ৪ শকাটট ৫৯ লা  টাকার।  
 

 ািবদল  ওয়া শেয়ার ও ডমউচুয়াল ফাম্মন্ডর মম্মি্ দর শবম্মড়ম্মে ৯টটর, কম্মমম্মে ১৯টটর ও দর 

অপডরবডিযি আম্মে ৭৫টটর। 

  
  

 

 

http://www.jaijaidinbd.com/assets/news_photos/2020/06/05/image-101265-1591279100.jpg
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Bangladesh Protidin 
05 June 2020 
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Bangladesh Protidin 
05 June 2020 
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Desh Rupantor 
07 June 2020 
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Desh Rupantor 
05 June 2020 

 

 
 

 
 



News Clippings 

 43 

Amar Sangbad 
05 June 2020 
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Amader Orthoneeti 
05 June 2020 
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নেুন কমিশন সুশযসন প্রমেষ্ঠযয় কযি করলে- রমকবরু রহিযন 

পুুঁজজবাজার শিস্ক || প্রকাে: ২০২০-০৬-০৬ ২১:১৩:৪২ || আপম্মিট: ২০২০-০৬-০৬ 

২১:১৩:৪২ 

 

ডেয়ন্ত্রক সংিা বাংলাম্মদে ডসডকউডরটটজ অ্ান্ড এক্সম্মচে কডমেম্মের (ডবএসইডস) বিযমাে 

কডমেে অম্মেক েজক্তোলী ও শর্াগ্। অি্াপক ডেবলী রুবাইয়াি-উল-ইসলাম্মমর শেিৃম্মে 

একটট েজক্তোলী কডমেে গঠে করা  ম্ময়ম্মে বম্মল মন্তব্ কম্মরে  ঢাকা স্টক এক্সম্মচম্মের 

(ডিএসই) পডরচালক রডকবুর র মাে। 

েডেবার ডবম্মকম্মল অেলাইম্মে এক সংবাদ সম্মেলম্মে ডিডে এ মন্তব্ কম্মরে। 

ডিএসইর পডরচালক বম্মলে, বিযমাে কডমেম্মের মাি্ম্মম শেয়ারবাজার অম্মেক এডগম্ময় র্াম্মব। 

কডমেে দুটট ডবষম্ময় কাজ করার আোস ডদম্ময়ম্মেে। একটট  ম্মে শেয়ারবাজারম্মক ডিডিেীল 

করা এবং অপরটট ডবডেম্ময়াগকারীম্মদর স্বাম্মথ য কাজ করা। 

ডিডে বম্মলে, িারা এরইমম্মি্ িাম্মলা িাম্মলা শকাম্পাডে শেয়ারবাজাম্মর আোর জে্ উম্মদ্াগ 

ডেম্ময়ম্মেে। এোড়া বাংলাম্মদে ব্াংম্মকর সম্মে একটট কার্ যকডর সিা কম্মরম্মে। সিায় িারল্ 

সংকট সমািাম্মে ব্াংকগুম্মলাম্মক ডবডেম্ময়াম্মগ আো ও িুদ্র ডবডেম্ময়াগকারীম্মদর স্বাম্মথ য ৩০ 

শসম্মেম্বম্মরর আম্মগ লি্াংে প্রদাম্মে বাংলাম্মদে ব্াংম্মকর ডেম্মদযেোয় ডেথীলিার সম্ভাবো তিরী 

করা  ম্ময়ম্মে। এোড়া এই কডমেে বন্ড মাম্মকযট উন্নয়ম্মে এবং অম্মেকগুম্মলা বন্ড ডেম্ময় কাজ 

করার উম্মদ্াগ শেওয়া শুরু কম্মরম্মে। 

রডকবুর র মাে বম্মলে, বিযমাে কডমেে শেয়ারবাজাম্মর স্বেিা ও জবাবডদড িা ডেজিি 

করম্মব। এবং সুোসে প্রডিষ্ঠায় শজাড় শদম্মব। দুেীডিকারী র্ি িমিার শ াক ো শকে  কডমেে 

শকাে িরম্মের দুেীডি ও অডেয়মম্মক োড় শদম্মব ো। এোড়া অডি েীঘ্রই সজেডলিিাম্মব 

উম্মদ্াক্তা/পডরচালকম্মদর ৩০ েিাংে শেয়ার িারে ো করা শকাম্পাডেগুম্মলার ডবরুম্মে 

অ্াকোম্মে র্াম্মব। 

সূচক ও শলেম্মদে উঠাোমায়  স্তম্মিপ করার ডবষম্ময় মন্তব্ কম্মর ডিডে বম্মলে, পডৃথবীর 

শকাথাও ডেয়ন্ত্রক সংিা সূচক ও শলেম্মদে উঠাোমায়  স্তম্মিপ কম্মর ো। িম্মব ডবগি 

কডমেম্মের সমম্ময় শসটা করা  ম্ময়ম্মে। ডকন্তু বিযমাে কডমেে এটা করম্মব ো। 



News Clippings 

 46 

গি ৩ জেু অম্মেক কম শলেম্মদে  ওয়া ডেম্ময় শল াম্মলড   ম্ময়ম্মে।  িাই শলেম্মদে ডেম্ময়  িাে 

ো  ওয়ার পরামে য ডদম্ময়ম্মেে ডিডে। ডিডে বম্মলে, কম শলেম্মদে  ওয়ার শপেম্মে আবার 

লকিাউম্মের আিঙ্ক ও শলার প্রাইস কাজ কম্মরম্মে। র্ডদও এ ে শেয়ারবাজাম্মর ডবডেম্ময়াম্মগর 

সটঠক সময়। 

এডদম্মক অেলাইম্মে শলেম্মদে এবং শলেম্মদে চাল ুরা ার ডবষম্ময় ডিডে জাোে, শেয়ারবাজাম্মর 

গি কম্ময়কডদম্মের শলেম্মদম্মের ৮৭ েিাংে অেলাইম্মে  ম্ময়ম্মে। শরাকাম্মরজ  াউজগুম্মলাম্মি 

এক-চিুথ যাংে কম যকিযা-কম যচারী অডফম্মস কাজ কম্মরম্মে। চাইম্মল এ বাজাম্মর শরাকাম্মরজ  াউম্মজ 

ো ডগম্ময় েিিাগ শলেম্মদে করা সম্ভব। িাই িডবষ্ম্মি ব্াংক শ ালা শরম্ম  শেয়ারবাজার বন্ধ 

রা া টঠক  ম্মব ো। অডিম্মি শর্টা  ম্ময়ম্মে, শসটা  ুবই দুুঃ জেক। 

ডিডে বম্মলে, বীমা শকাম্পাডেগুম্মলার কাম্মে অম্মেক টাকা আম্মে। িাম্মদর টাকাগুম্মলা ডফক্সি 

ডিম্মপাজজম্মট ও বম্মন্ড চম্মল র্ায়। অথচ শস াম্মে ডরটাে য অম্মেক কম। ডমউচু্য়াল ফান্ডগুম্মলার 

অডিকাংে টাকা এফডিআর। অথচ পডৃথবীব্াডপ ডমউচু্য়াল ফান্ডগুম্মলা শেয়ারবাজাম্মর 

ডবডেম্ময়াগ কম্মর। আমাম্মদর শদম্মে ডবডেম্ময়াগ করার মম্মিা অম্মেক িাম্মলা িাম্মলা শকাম্পাডে 

আম্মে। 

ডিডে বম্মলে, এ ে দীঘ যম্মময়াম্মদ ডবডেম্ময়াম্মগর সুম্মর্াগ। র্ারা ১-২ বেম্মরর জে্ ডবডেম্ময়াগ 

করম্মবে, িাম্মদর জে্ সুম্মর্াগ। িাই সবাইম্মক ডবডেম্ময়াম্মগ আসার এবং সজক্রয়  ওয়ার জে্ 

আ বাে করব। আপোরা র্াচাই-বাোই কম্মর ডবডেম্ময়াগ করুে। 

ডিডে আরও বম্মলে, আমরা জাডে ১০ েিাংে শটম্মক্সর সুম্মর্াগ ডদম্ময় অপ্রদডে যি টাকাম্মক 

ডবডেম্ময়াম্মগর সুম্মর্াগ শদওয়া  ম্মব। কম্মরাোিাইরাম্মসর কারম্মে এই সুম্মর্াগ শদওয়া  ম্মে। িম্মব 

ওই অথ য ডবডেম্ময়াম্মগর জে্ শকাে শসক্টর ডেডদযষ্ট কম্মর শদওয়া টঠক  ম্মব ো। সবাইম্মক সবার 

সুডবিা মম্মিা শসক্টম্মর ডবডেম্ময়াম্মগর সুম্মর্াগ ডদম্মি  ম্মব। এম্মি কম্মর শেয়ারবাজাম্মর ডবডেম্ময়াগ 

বাড়ম্মব। র্া শেয়ারবাজারম্মক গডিেীল করম্মব। 

এোড়া ডিডে আগামী বাম্মজম্মট শেয়ারবাজাম্মরর জে্ ডকেু ডবষয় থাকার প্রি্াো ডেম্ময় বম্মলে, 

বাম্মজম্মট শেয়ারবাজাম্মরর জে্ দুটট ডবষয়  ুবই গুরুেপূণ য। একটট  ম্মে কম্মপ যাম্মরট ট্াক্স, 

িাম্মলা শকাম্পাডেম্মক শেয়ারবাজাম্মর িাডলকািুক্ত করার জে্ কম্মপ যাম্মরট ট্াক্স অবে্ই কমাম্মি 

 ম্মব। এবং অপরটট  ম্মে লি্াংে আম্ময় কর সীমা ৫০  াজার টাকা শথম্মক বাডড়ম্ময় ২ লা  

টাকা করম্মি  ম্মব। এম্মি লি্াংে আয় এর উপর ২ লা  টাক পর্ যন্ত কর োড় শদয়া  ম্মল 

অম্মেম্মক ডবডেম্ময়াম্মগ আগ্র ী  ম্মব। 
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খশয়যরবযিযরমনউি 

‘শজিশযলী ও খ যগ্্ কমিশন গ্ঠন হলয়লে’ 

শেয়ারবাজার ডরম্মপাটয: ডেয়ন্ত্রক সংিা বাংলাম্মদে 

ডসডকউডরটটজ অ্ান্ড এক্সম্মচে কডমেম্মের (ডবএসইডস) বিযমাে কডমেে অম্মেক েজক্তোলী ও 

শর্াগ্। অি্াপক ডেবলী রুবাইয়াি-উল-ইসলাম্মমর শেিৃম্মে একটট েজক্তোলী কডমেে গঠে 

করা  ম্ময়ম্মে বম্মল মন্তব্ কম্মরে  ঢাকা স্টক এক্সম্মচম্মের (ডিএসই) পডরচালক রডকবুর র মাে। 

আজ েডেবার ডবম্মকম্মল অেলাইম্মে এক সংবাদ সম্মেলম্মে ডিডে এ মন্তব্ কম্মরে। 

ডিএসইর পডরচালক বম্মলে, বিযমাে কডমেম্মের মাি্ম্মম শেয়ারবাজার অম্মেক এডগম্ময় র্াম্মব। 

কডমেে দুটট ডবষম্ময় কাজ করার আোস ডদম্ময়ম্মেে। একটট  ম্মে শেয়ারবাজারম্মক ডিডিেীল 

করা এবং অপরটট ডবডেম্ময়াগকারীম্মদর স্বাম্মথ য কাজ করা। 

ডিডে বম্মলে, িারা এরইমম্মি্ িাম্মলা িাম্মলা শকাম্পাডে শেয়ারবাজাম্মর আোর জে্ উম্মদ্াগ 

ডেম্ময়ম্মেে। এোড়া বাংলাম্মদে ব্াংম্মকর সম্মে একটট কার্ যকডর সিা কম্মরম্মে। সিায় িারল্ 

সংকট সমািাম্মে ব্াংকগুম্মলাম্মক ডবডেম্ময়াম্মগ আো ও িুদ্র ডবডেম্ময়াগকারীম্মদর স্বাম্মথ য ৩০ 

শসম্মেম্বম্মরর আম্মগ লি্াংে প্রদাম্মে বাংলাম্মদে ব্াংম্মকর ডেম্মদযেোয় ডেথীলিার সম্ভাবো তিরী 

করা  ম্ময়ম্মে। এোড়া এই কডমেে বন্ড মাম্মকযট উন্নয়ম্মে এবং অম্মেকগুম্মলা বন্ড ডেম্ময় কাজ 

করার উম্মদ্াগ শেওয়া শুরু কম্মরম্মে। 

রডকবুর র মাে বম্মলে, বিযমাে কডমেে শেয়ারবাজাম্মর স্বেিা ও জবাবডদড িা ডেজিি 

করম্মব। এবং সুোসে প্রডিষ্ঠায় শজাড় শদম্মব। দুেীডিকারী র্ি িমিার শ াক ো শকে  কডমেে 

শকাে িরম্মের দুেীডি ও অডেয়মম্মক োড় শদম্মব ো। এোড়া অডি েীঘ্রই সজেডলিিাম্মব 

উম্মদ্াক্তা/পডরচালকম্মদর ৩০ েিাংে শেয়ার িারে ো করা শকাম্পাডেগুম্মলার ডবরুম্মে 

অ্াকোম্মে র্াম্মব। 

সূচক ও শলেম্মদে উঠাোমায়  স্তম্মিপ করার ডবষম্ময় মন্তব্ কম্মর ডিডে বম্মলে, পডৃথবীর 

শকাথাও ডেয়ন্ত্রক সংিা সূচক ও শলেম্মদে উঠাোমায়  স্তম্মিপ কম্মর ো। িম্মব ডবগি 

কডমেম্মের সমম্ময় শসটা করা  ম্ময়ম্মে। ডকন্তু বিযমাে কডমেে এটা করম্মব ো। 

গি ৩ জেু অম্মেক কম শলেম্মদে  ওয়া ডেম্ময় শল াম্মলড   ম্ময়ম্মে।  িাই শলেম্মদে ডেম্ময়  িাে 

ো  ওয়ার পরামে য ডদম্ময়ম্মেে ডিডে। ডিডে বম্মলে, কম শলেম্মদে  ওয়ার শপেম্মে আবার 

লকিাউম্মের আিঙ্ক ও শলার প্রাইস কাজ কম্মরম্মে। র্ডদও এ ে শেয়ারবাজাম্মর ডবডেম্ময়াম্মগর 

সটঠক সময়। 

https://www.sharebazarnews.com/wp-content/uploads/2020/06/IMG_20200606_174651.jpg
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এডদম্মক অেলাইম্মে শলেম্মদে এবং শলেম্মদে চাল ুরা ার ডবষম্ময় ডিডে জাোে, শেয়ারবাজাম্মর 

গি কম্ময়কডদম্মের শলেম্মদম্মের ৮৭ েিাংে অেলাইম্মে  ম্ময়ম্মে। শরাকাম্মরজ  াউজগুম্মলাম্মি 

এক-চিুথ যাংে কম যকিযা-কম যচারী অডফম্মস কাজ কম্মরম্মে। চাইম্মল এ বাজাম্মর শরাকাম্মরজ  াউম্মজ 

ো ডগম্ময় েিিাগ শলেম্মদে করা সম্ভব। িাই িডবষ্ম্মি ব্াংক শ ালা শরম্ম  শেয়ারবাজার বন্ধ 

রা া টঠক  ম্মব ো। অডিম্মি শর্টা  ম্ময়ম্মে, শসটা  ুবই দুুঃ জেক। 

ডিডে বম্মলে, বীমা শকাম্পাডেগুম্মলার কাম্মে অম্মেক টাকা আম্মে। িাম্মদর টাকাগুম্মলা ডফক্সি 

ডিম্মপাজজম্মট ও বম্মন্ড চম্মল র্ায়। অথচ শস াম্মে ডরটাে য অম্মেক কম। ডমউচু্য়াল ফান্ডগুম্মলার 

অডিকাংে টাকা এফডিআর। অথচ পডৃথবীব্াডপ ডমউচু্য়াল ফান্ডগুম্মলা শেয়ারবাজাম্মর 

ডবডেম্ময়াগ কম্মর। আমাম্মদর শদম্মে ডবডেম্ময়াগ করার মম্মিা অম্মেক িাম্মলা িাম্মলা শকাম্পাডে 

আম্মে। 

ডিডে বম্মলে, এ ে দীঘ যম্মময়াম্মদ ডবডেম্ময়াম্মগর সুম্মর্াগ। র্ারা ১-২ বেম্মরর জে্ ডবডেম্ময়াগ 

করম্মবে, িাম্মদর জে্ সুম্মর্াগ। িাই সবাইম্মক ডবডেম্ময়াম্মগ আসার এবং সজক্রয়  ওয়ার জে্ 

আ বাে করব। আপোরা র্াচাই-বাোই কম্মর ডবডেম্ময়াগ করুে। 

ডিডে আরও বম্মলে, আমরা জাডে ১০ েিাংে শটম্মক্সর সুম্মর্াগ ডদম্ময় অপ্রদডে যি টাকাম্মক 

ডবডেম্ময়াম্মগর সুম্মর্াগ শদওয়া  ম্মব। কম্মরাোিাইরাম্মসর কারম্মে এই সুম্মর্াগ শদওয়া  ম্মে। িম্মব 

ওই অথ য ডবডেম্ময়াম্মগর জে্ শকাে শসক্টর ডেডদযষ্ট কম্মর শদওয়া টঠক  ম্মব ো। সবাইম্মক সবার 

সুডবিা মম্মিা শসক্টম্মর ডবডেম্ময়াম্মগর সুম্মর্াগ ডদম্মি  ম্মব। এম্মি কম্মর শেয়ারবাজাম্মর ডবডেম্ময়াগ 

বাড়ম্মব। র্া শেয়ারবাজারম্মক গডিেীল করম্মব। 

এোড়া ডিডে আগামী বাম্মজম্মট শেয়ারবাজাম্মরর জে্ ডকেু ডবষয় থাকার প্রি্াো ডেম্ময় বম্মলে, 

বাম্মজম্মট শেয়ারবাজাম্মরর জে্ দুটট ডবষয়  ুবই গুরুেপূণ য। একটট  ম্মে কম্মপ যাম্মরট ট্াক্স, 

িাম্মলা শকাম্পাডেম্মক শেয়ারবাজাম্মর িাডলকািুক্ত করার জে্ কম্মপ যাম্মরট ট্াক্স অবে্ই কমাম্মি 

 ম্মব। এবং অপরটট  ম্মে লি্াংে আম্ময় কর সীমা ৫০  াজার টাকা শথম্মক বাডড়ম্ময় ২ লা  

টাকা করম্মি  ম্মব। এম্মি লি্াংে আয় এর উপর ২ লা  টাক পর্ যন্ত কর োড় শদয়া  ম্মল 

অম্মেম্মক ডবডেম্ময়াম্মগ আগ্র ী  ম্মব। 
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শক্তিশালী ও য াগ্য কক্তিশন গ্ঠন হয ়েযে: রক্তকবুর রহিান 

 

ক্তনজস্ব প্রক্তিযবদক: পুুঁক্তজবাজার ক্তন ়েন্ত্রক সংস্থা বাংলাযদশ ক্তসক্তকউক্তরক্তিজ অ্যান্ড এক্সযেঞ্জ কক্তিশযনর (ক্তবএসইক্তস) 

বিতিান কক্তিশন অ্যনক শক্তিশালী ও য াগ্য। অ্ধ্যাপক ক্তশবলী রুবাইয়াি-উল-ইসলাযির যনিৃযে একক্তি শক্তিশালী 

কক্তিশন গ্ঠন করা হযয়যে বযল িন্তবয কযরন ঢাকা স্টক এক্সযেযঞ্জর (ক্তিএসই) পক্তরোলক রক্তকবুর রহিান। 

শক্তনবার ক্তবযকযল এক ক্তিক্তিও বািতায় ক্তিক্তন এ িন্তবয কযরন। 

ক্তিএসইর পক্তরোলক বযলন, বিতিান কক্তিশযনর িাধ্যযি যশ ়োরবাজার অ্যনক এক্তগ্য ়ে  াযব। কক্তিশন দুক্তি ক্তবষয ়ে 

কাজ করার আশ্বাস ক্তদয ়েযেন। একক্তি হযে যশ ়োরবাজারযক ক্তস্থক্তিশীল করা এবং অ্পরক্তি ক্তবক্তনয ়োগ্কারীযদর স্বাযথত 

কাজ করা। 

ক্তিক্তন বযলন, িারা এরইিযধ্য িাযলা িাযলা যকাম্পাক্তন যশয়ারবাজাযর আনার জনয উযদযাগ্ ক্তনযয়যেন। এোড়া 

বাংলাযদশ বযাংযকর সযে একক্তি কা তকক্তর সিা কযরযে। সিা ়ে িারলয সংকি সিাধ্াযন বযাংকগুযলাযক ক্তবক্তনযয়াযগ্ 

আনা ও কু্ষদ্র ক্তবক্তনয ়োগ্কারীযদর স্বাযথত ৩০ যসযেম্বযরর আযগ্ লিযাংশ প্রদাযন বাংলাযদশ বযাংযকর ক্তনযদতশনায় 

ক্তশথীলিার সম্ভাবনা তিরী করা হযয়যে। এোড়া এই কক্তিশন বন্ড িাযকতি উন্নয়যন এবং অ্যনকগুযলা বন্ড ক্তনয ়ে কাজ 

করার উযদযাগ্ যনওয়া শুরু কযরযে। 

রক্তকবুর রহিান বযলন, বিতিান কক্তিশন যশয়ারবাজাযর স্বেিা ও জবাবক্তদক্তহিা ক্তনক্তিি করযব। এবং সুশাসন 

প্রক্তিষ্ঠায় যজাড় যদযব। দুনতীক্তিকারী  ি ক্ষিিার যহাক না যকন কক্তিশন যকান ধ্রযনর দুনতীক্তি ও অ্ক্তনয়িযক োড় 

যদযব না। এোড়া অ্ক্তি শীঘ্রই সক্তিক্তলিিাযব উযদযািা/পক্তরোলকযদর ৩০ শিাংশ যশয়ার ধ্ারন না করা 

যকাম্পাক্তনগুযলার ক্তবরুযে অ্যাকশাযন  াযব। 

সূেক ও যলনযদন উঠানািা ়ে হস্তযক্ষপ করার ক্তবষয ়ে িন্তবয কযর ক্তিক্তন বযলন, পৃক্তথবীর যকাথাও ক্তনয়ন্ত্রক সংস্থা সূেক 

ও যলনযদন উঠানািায় হস্তযক্ষপ কযর না। িযব ক্তবগ্ি কক্তিশযনর সিযয় যসিা করা হযয়যে। ক্তকন্তু বিতিান কক্তিশন 

এিা করযব না। 

গ্ি ৩ জুন অ্যনক কি যলনযদন হওয়া ক্তনযয় যলখাযলক্তখ হযয়যে। িাই যলনযদন ক্তনযয় হিাশ না হওয়ার পরািশত 

ক্তদযয়যেন ক্তিক্তন। ক্তিক্তন বযলন, কি যলনযদন হওয়ার যপেযন আবার লকিাউযনর আিঙ্ক ও যলার প্রাইস কাজ 

কযরযে।  ক্তদও এখন যশয়ারবাজাযর ক্তবক্তনযয়াযগ্র সক্তঠক সি ়ে। 
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এক্তদযক অ্নলাইযন যলনযদন এবং যলনযদন োল ু রাখার ক্তবষয ়ে ক্তিক্তন জানান, যশয়ারবাজাযর গ্ি কযয়কক্তদযনর 

যলনযদযনর ৮৭ শিাংশ অ্নলাইযন হযয়যে। যরাকাযরজ হাউজগুযলাযি এক-েিুথতাংশ কিতকিতা-কিতোরী অ্ক্তিযস 

কাজ কযরযে। োইযল এ বাজাযর যরাকাযরজ হাউযজ না ক্তগ্যয় শিিাগ্ যলনযদন করা সম্ভব। িাই িক্তবষযযি বযাংক 

যখালা যরযখ যশয়ারবাজার বন্ধ রাখা ক্তঠক হযব না। অ্ক্তিযি য িা হযয়যে, যসিা খুবই দুুঃখজনক। 

ক্তিক্তন বযলন, বীিা যকাম্পাক্তনগুযলার কাযে অ্যনক িাকা আযে। িাযদর িাকাগুযলা ক্তিক্সি ক্তিযপাক্তজযি ও বযন্ড েযল 

 ায়। অ্থে যসখাযন ক্তরিানত অ্যনক কি। ক্তিউেুযয়াল িান্ডগুযলার অ্ক্তধ্কাংশ িাকা এিক্তিআর। অ্থে পৃক্তথবীবযাক্তপ 

ক্তিউেুযয়াল িান্ডগুযলা যশয়ারবাজাযর ক্তবক্তনযয়াগ্ কযর। আিাযদর যদযশ ক্তবক্তনযয়াগ্ করার িযিা অ্যনক িাযলা িাযলা 

যকাম্পাক্তন আযে। 

ক্তিক্তন বযলন, এখন দীর্তযিয়াযদ ক্তবক্তনযয়াযগ্র সুয াগ্।  ারা ১-২ বেযরর জনয ক্তবক্তনযয়াগ্ করযবন, িাযদর জনয 

সুয াগ্। িাই সবাইযক ক্তবক্তনযয়াযগ্ আসার এবং সক্তিয় হওয়ার জনয আহবান করব। আপনারা  াোই-বাোই কযর 

ক্তবক্তনযয়াগ্ করুন। 

ক্তিক্তন আরও বযলন, আিরা জাক্তন ১০ শিাংশ যিযক্সর সুয াগ্ ক্তদযয় অ্প্রদক্তশতি িাকাযক ক্তবক্তনযয়াযগ্র সুয াগ্ যদওয়া 

হযব। কযরানািাইরাযসর কারযন এই সুয াগ্ যদওয়া হযে। িযব ওই অ্থত ক্তবক্তনযয়াযগ্র জনয যকান যসক্টর ক্তনক্তদতষ্ট 

কযর যদওয়া ক্তঠক হযব না। সবাইযক সবার সুক্তবধ্া িযিা যসক্টযর ক্তবক্তনযয়াযগ্র সুয াগ্ ক্তদযি হযব। এযি কযর 

যশয়ারবাজাযর ক্তবক্তনযয়াগ্ বাড়যব।  া যশয়ারবাজারযক গ্ক্তিশীল করযব। 

যশয়ারক্তনউজ; ০৬ জুলাই ২০২০ 
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নেুন কমিশন সুশযসন প্রমেষ্ঠযয় কযি 

করলে: রমকবুর 

ডসডেয়র কম্মরসপম্মন্ডন্ট | বাংলাডেউজম্মটাম্ময়ডন্টম্মফার.কম  

আপম্মিট: ২০২০-০৬-০৬ ৭:০৫:৪৪ ডপএম  
 

 

ঢাকা স্টক এক্সম্মচম্মের (ডিএসই) পডরচালক রডকবুর র মাে। 

ঢযকয: পুুঁজজবাজার ডেয়ন্ত্রক সংিা বাংলাম্মদে ডসডকউডরটটজ অ্ান্ড এক্সম্মচে কডমেম্মের 

(ডবএসইডস) গি েয় বেম্মরর কম যকাণ্ডম্মক ব্থ য আ ্া ডদম্ময় ঢাকা স্টক এক্সম্মচম্মের (ডিএসই) 

পডরচালক রডকবুর র মাে বম্মলম্মেে, েয় বেম্মরর জোল পডরষ্কার করম্মি েিুে কডমেেম্মক 

েয় মাস সময় ডদম্মি  ম্মব। েয় মাম্মসর আম্মগই এ কডমেে বাজারম্মক ডিডিেীল কম্মর িুলম্মব। 

েডেবার (৬ জেু) ডবম্মকম্মল িাচুয্য়াল সংবাদ সম্মেলম্মে সাংবাডদকম্মদর এক প্রম্মের জবাম্মব ডিডে 

একথা বম্মলে। 

ডিএসই পডরচালক রডকবুর র মাে বম্মলে, গি কডমেে েয় বেম্মর অম্মেক রুলস শরগুম্মলেেস 

কম্মরম্মে ডকন্তু শসগুম্মলা প্রম্ময়াম্মগর শিম্মে সমূ্পণ য ব্থ য  ম্ময়ম্মে। িারা অম্মেক আইম্মের পডরবিযে 

কম্মরম্মেে ডকন্তু এর শকাম্মো প্রিাব শফলম্মি পাম্মরেডে। পডৃথবীর  শকাম্মো শদম্মেই পুুঁজজবাজারম্মক 

কম্মন্ট্রাল কম্মর ো। িাম্মদর প্রম্মি্কটট আইে ব্জক্ত ও শগাষ্ঠীর স্বাম্মথ য কাজ কম্মরম্মে। সািারণ 

ডবডেম্ময়াগকারীরা এম্মি িডিগ্রস্ত  ম্ময়ম্মে। 

এক প্রম্মের জবাম্মব ডিডে আরও বম্মলে, অম্মেক শকাম্পাডে ডমথ্া িথ্ ডদম্ময় বেম্মরর পর বের 

পুুঁজজবাজার শথম্মক টাকা িুম্মল ডেম্ময় শগম্মে। শসগুম্মলার ব্াপাম্মর শিমে শকাম্মো ব্বিা শেওয়া 

 য়ডে। বাংলাম্মদে ব্াংম্মকর শকাম্মো সমথ যে ডেল ো পুুঁজজবাজাম্মর।  

রডকবুর র মাে বম্মলে, বাংলাম্মদম্মের ইডি াম্মস এ প্রথম একটট েজক্তোলী কডমেে গঠে 

 ম্ময়ম্মে। র্ারা ইম্মিামম্মি্ই শবে ডকেু কাম্মজ িার প্রমাণ ডদম্ময়ম্মেে। বিযমাে শচয়ারম্াে 

প্রথম্মমই  বাংলাম্মদে ব্াংম্মকর গিে যম্মরর সম্মে তবঠক কম্মরম্মেে। শস াম্মে বাংলাম্মদে ব্াংম্মকর 

গিে যর বম্মলম্মেে, পুুঁজজবাজাম্মর িারল্ সংকট দরূ করম্মি বাংলাম্মদে ব্াংক বড় িূডমকা 

রা ম্মব। শুিু িাই েয় প্রডিমাম্মসই কডমেে বাংলাম্মদে ব্াংম্মকর সম্মে একটট কম্মর ডমটটং 
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করম্মবে এটট বাজাম্মরর জে্ ইডিবাচক বম্মল ডিডে উম্মে  কম্মরে। এোড়া বিযমাে কডমেে 

স্বেিা, জবাবডদড িা ডেজিি ও সািারণ ডবডেম্ময়াগকারীম্মদর সুরিায় কাজ করম্মে। 

ডিডে বম্মলে, ডবএসইডসর শচয়ারম্াে আরও বম্মলম্মেে র্ারা ম্াডেপুম্মলেে কম্মরে িাম্মদর 

আইম্মের আওিায় আো  ম্মব। এম্মি কম্মর ডবডেম্ময়াগকারীম্মদর বাজার প্রডি আিা ডফম্মর আসম্মব 

বম্মল ডিডে জাোে। 

ডিডে আরও বম্মলে, ইজন্ডম্মপম্মন্ডন্ট ডিম্মরক্টরম্মদর শকাম্মো কার্ যকাডরিা শেই। িাম্মদর কার্ যকাডরিা 

ো থাকম্মল শকে এ াম্মে ডবডেম্ময়াগকারীরা আসম্মব। িাই সবার উডচি  ম্মব ডেজ ডেজ অবিাে 

শথম্মক শরাল শে করা। িা ম্মলই পুুঁজজবাজার ডিডিেীল  ম্মব এবং ডবডেম্ময়াগকারীম্মদর আিা ডফম্মর 

আসম্মব। 

বাংলাম্মদে সময়: ১৯০০ ঘণ্টা, জেু ০৬, ২০২০ 

এসএমএম্মক/আরআইএস/ 
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Barta 24.com 

‘ যয়রুল কমিশন ব্থ থ, মশবলীর কমিশন 

শজিশযলী’ 

 

ঢাকা স্টক এক্সম্মচম্মের পডরচালক রডকবুর র মাে 

সদ্ ডবদায়ী অি্াপক এম  ায়রুল শ াম্মসম্মের শেিৃোিীে কডমেে ব্থ য মন্তব্ কম্মর ঢাকা স্টক 

এক্সম্মচম্মের (ডিএসই) পডরচালক রডকবুর র মাে বম্মলে, অি্াপক ডেবলী রুবাইয়াি উল 

ইসলাম্মমর শেিৃোিীে বাংলাম্মদে ডসডকউডরটটজ অ্ান্ড এক্সম্মচে কডমেেটট েজক্তোলী ও সৎ। 

আর িাই এই কডমেম্মের মাি্ম্মম পুুঁজজবাজার এডগম্ময় র্াম্মব বম্মল ডিডে ডবোস কম্মরে।  

েডেবার (৬ জেু) অেলাইম্মে এক সংবাদ সম্মেলম্মে ডিডে এ কথা বম্মলে। 

রডকবুর র মাে বম্মলে, ডেবলী রুবাইয়াম্মির শেিৃম্মে কডমেে ডবডেম্ময়াগকারীম্মদর সুরিায় কাজ 

করার জে্ দৃঢ়। িারা এরই মম্মি্ িাম্মলা িাম্মলা শকাম্পাডে পুুঁজজবাজাম্মর আোর জে্ উম্মদ্াগ 

ডেম্ময়ম্মেে।  

এোড়া বাংলাম্মদে ব্াংম্মকর সম্মে একটট কার্ যকরী সিা কম্মরম্মে। শর্ াম্মে িারল্ সংকট 

সমািাম্মে ব্াংকগুম্মলাম্মক ডবডেম্ময়াম্মগ আো ও ৩০ শসম্মেম্বম্মরর আম্মগ লি্াংে প্রদাম্মে 

বাংলাম্মদে ব্াংম্মকর ডেম্মদযেোয় ডেডথলিার সম্ভাবো তিডর করা  ম্ময়ম্মে। এোড়া এই কডমেে 

বন্ড মাম্মকযট উন্নয়ম্মে উম্মদ্াগ শেওয়া শুরু কম্মরম্মে।  

ডিডে বম্মলে, েবডের্ুক্ত কডমেে বাজাম্মর সুোসে প্রডিষ্ঠায় শজার শদম্মব। এই কডমেে শকাম্মো 

িরম্মের অডেয়মম্মক োড় শদম্মব ো। শস র্ি বড়ই িমিা শ াক ো শকম্মো। এোড়া 

সজেডলিিাম্মব উম্মদ্াক্তা/পডরচালকম্মদর ৩০ েিাংে শেয়ার িারণ ো করা শকাম্পাডেগুম্মলার 

ডবরুম্মে অডি ডেগডগরই অ্াকেম্মে র্াম্মব।  

শলেম্মদে ডেম্ময়  িাে ো  ওয়ার পরামে য ডদম্ময়ম্মেে রডকবুর র মাে। ডিডে বম্মলে, গি ৩ জেু 

অম্মেক কম শলেম্মদে  ওয়া ডেম্ময় শল াম্মলড   ম্ময়ম্মে। ডকন্তু এই কম শলেম্মদে  ওয়ার শপেম্মে 

আবার লকিাউম্মের আিঙ্ক ও শলার প্রাইস কাজ কম্মরম্মে। র্ডদও এ ে পুুঁজজবাজাম্মর 

ডবডেম্ময়াম্মগর সুম্মর্াগ।  

ডিডে বম্মলে, পুুঁজজবাজাম্মর গি কম্ময়কডদম্মের শলেম্মদম্মের ৮৭ েিাংে অেলাইম্মে  ম্ময়ম্মে। 

শরাকাম্মরজ  াউসগুম্মলাম্মি এক-চিুথ যাংে কম যকিযা-কম যচারী উপডিি ডেম্মলে। চাইম্মল এ 

বাজাম্মর শরাকাম্মরজ  াউম্মস ো ডগম্ময় েিিাগ শলেম্মদে করা সম্ভব। িাই িডবষ্ম্মি ব্াংক 

শ ালা শরম্ম  পুুঁজজবাজার বন্ধ রা া টঠক  ম্মব ো। অিীম্মি শর্টা  ম্ময়ম্মে, শসটা  ুবই দুুঃ জেক।  
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পডৃথবীর শকাথাও ডেয়ন্ত্রক সংিা সূচক ও শলেম্মদে ওঠা-োমায়  স্তম্মিপ কম্মর ো বম্মল 

জাডেম্ময়ম্মেে রডকবুর র মাে। িম্মব ডবগি কডমেম্মের সমম্ময় শসটা করা  ম্ময়ম্মে। ডকন্তু বিযমাে 

কডমেে এটা করম্মব ো।  

ডিডে বম্মলে, ডবমা শকাম্পাডেগুম্মলার কাম্মে অম্মেক টাকা আম্মে। িাম্মদর টাকাগুম্মলা ডফক্সি 

ডিম্মপাজজম্মট ও বম্মন্ড চম্মল র্ায়। অথচ শস াম্মে ডরটাে য অম্মেক কম। ডমউচুয়াল ফান্ডগুম্মলার 

অডিকাংে টাকা এফডিআর। অথচ পডৃথবীব্াপী ডমউচুয়াল ফান্ডগুম্মলা বাজাম্মর ডবডেম্ময়াগ 

কম্মর। আমাম্মদর শদম্মে ডবডেম্ময়াগ করার মম্মিা অম্মেক িাম্মলা িাম্মলা শকাম্পাডে আম্মে।  

ডবএসইডসর শচয়ারম্াে এরইমম্মি্ পুুঁজজবাজাম্মর স্বেিা ও জবাবডদড িা ডেজিি করার ডবষম্ময় 

গুরুোম্মরাপ কম্মরম্মেে বম্মল জাোে রডকবুর র মাে। উোরা স্বেিা ও জবাবডদড িার োটফম য 

তিডর করার জে্ কাজ করম্মেে।  

ডিডে বম্মলে, এ ে দীঘ যম্মময়াম্মদ ডবডেম্ময়াম্মগর সুম্মর্াগ। র্ারা শি শেিার, িাম্মদর শকাম্মো সুম্মর্াগ 

শেই। র্ারা ১-২ বেম্মরর জে্ ডবডেম্ময়াগ করম্মবে, িাম্মদর জে্ সুম্মর্াগ। িাই সবাইম্মক 

ডবডেম্ময়াম্মগ আসার এবং সজক্রয়  ওয়ার জে্ আহ্বাে করব। আপোরা র্াচাই-বাোই কম্মর 

ডবডেম্ময়াগ করুে।  

ডিডে আরও বম্মলে, আমরা জাডে ১০ েিাংে শটম্মক্সর সুম্মর্াগ ডদম্ময় অপ্রদডে যি অথ য (কাম্মলা 

টাকা) ডবডেম্ময়াম্মগর সুম্মর্াগ শদওয়া  ম্মব। কম্মরাোিাইরাম্মসর কারম্মণ এই সুম্মর্াগ শদওয়া  ম্মে। 

িম্মব ওই অথ য ডবডেম্ময়াম্মগর জে্ শকাম্মো শসক্টর ডেডদযষ্ট কম্মর শদওয়া টঠক  ম্মব ো। সবাইম্মক 

সবার সুডবিা মম্মিা শসক্টম্মর ডবডেম্ময়াম্মগর সুম্মর্াগ ডদম্মি  ম্মব। এম্মি কম্মর বাজাম্মর ডবডেম্ময়াগ 

বাড়ম্মব। র্া বাজারম্মক গডিেীল করম্মব।  
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একটি শজিশযলী ও সৎ কমিশন গ্ঠন হলয়লে-রমকবুর রহিযন 

 

 শপাস্ট  ম্ময়ম্মে : েডেবার, ৬ জেু, ২০২০  

 

মবিলনস আওয়যর প্রমেলবদক : শেয়ারবাজাম্মর অি্াপক ডেবলী রুবাইয়াি-উল-ইসলাম্মমর 

শেিৃম্মে একটট েজক্তোলী ও সৎ কডমেে গঠে করা  ম্ময়ম্মে বম্মল জাডেম্ময়ম্মেে ঢাকা স্টক 

এক্সম্মচম্মের (ডিএসই) পডরচালক রডকবুর র মাে। শর্ কডমেম্মের মাি্ম্মম শেয়ারবাজার এডগম্ময় 

র্াম্মব বম্মল ডিডে ডবোস কম্মরে। 

েডেবার (০৬ জেু) অেলাইম্মে এক সংবাদ সম্মেলম্মে ডিডে এ কথা বম্মলে। 

রডকবুর র মাে বম্মলে, ডেবলী রুবাইয়াম্মির শেিৃম্মে কডমেে ডবডেম্ময়াগকারীম্মদর সুরিায় কাজ 

করার জে্ দৃঢ়। িারা এরইমম্মি্ িাম্মলা িাম্মলা শকাম্পাডে শেয়ারবাজাম্মর আোর জে্ উম্মদ্াগ 

ডেম্ময়ম্মেে। এোড়া বাংলাম্মদে ব্াংম্মকর সম্মে একটট কার্ যকডর সিা কম্মরম্মে। শর্ াম্মে িারল্ 

সংকট সমািাম্মে ব্াংকগুম্মলাম্মক ডবডেম্ময়াম্মগ আো ও ৩০ শসম্মেম্বম্মরর আম্মগ লি্াংে প্রদাম্মে 

বাংলাম্মদে ব্াংম্মকর ডেম্মদযেোয় ডেথীলিার সম্ভাবো তিরী করা  ম্ময়ম্মে। এোড়া এই কডমেে 

বন্ড মাম্মকযট উন্নয়ম্মে উম্মদ্াগ শেওয়া শুরু কম্মরম্মে। 

ডিডে বম্মলে, েবডের্ুক্ত কডমেে শেয়ারবাজাম্মর সুোসে প্রডিষ্ঠায় শজাড় শদম্মব। এই কডমেে 

শকাে িরম্মের অডেয়মম্মক োড় শদম্মব ো। শস র্ি বড়ই িমিা শ াক ো শকম্মো। এোড়া 

সজেডলিিাম্মব উম্মদ্াক্তা/পডরচালকম্মদর ৩০ েিাংে শেয়ার িারে ো করা শকাম্পাডেগুম্মলার 

ডবরুম্মে অডি েীঘ্রই অ্াকোম্মে র্াম্মব। 

শলেম্মদে ডেম্ময়  িাে ো  ওয়ার পরামে য ডদম্ময়ম্মেে রডকবুর র মাে। ডিডে বম্মলে, গি ৩ জেু 

অম্মেক কম শলেম্মদে  ওয়া ডেম্ময় শল াম্মলড   ম্ময়ম্মে। ডকন্তু এই কম শলেম্মদে  ওয়ার শপেম্মে 

আবার লকিাউম্মের আিঙ্ক ও শলার প্রাইস কাজ কম্মরম্মে। র্ডদও এ ে শেয়ারবাজাম্মর 

ডবডেম্ময়াম্মগর সুম্মর্াগ। 

ডিডে বম্মলে, শেয়ারবাজাম্মর গি কম্ময়কডদম্মের শলেম্মদম্মের ৮৭ েিাংে অেলাইম্মে  ম্ময়ম্মে। 

শরাকাম্মরজ  াউজগুম্মলাম্মি এক-চিুথ যাংে কম যকিযা-কম যচারী উপডিি ডেম্মলে। চাইম্মল এ 

বাজাম্মর শরাকাম্মরজ  াউম্মজ ো ডগম্ময় েিিাগ শলেম্মদে করা সম্ভব। িাই িডবষ্ম্মি ব্াংক 

শ ালা শরম্ম  শেয়ারবাজার বন্ধ রা া টঠক  ম্মব ো। অডিম্মি শর্টা  ম্ময়ম্মে, শসটা  ুবই 

দুুঃ জেক। 
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পডৃথবীর শকাথাও ডেয়ন্ত্রক সংিা সূচক ও শলেম্মদে উঠাোমায়  স্তম্মিপ কম্মর ো বম্মল 

জাডেম্ময়ম্মেে রডকবুর র মাে। িম্মব ডবগি কডমেম্মের সমম্ময় শসটা করা  ম্ময়ম্মে। ডকন্তু বিযমাে 

কডমেে এটা করম্মব ো। 

ডিডে বম্মলে, বীমা শকাম্পাডেগুম্মলার কাম্মে অম্মেক টাকা আম্মে। িাম্মদর টাকাগুম্মলা ডফক্সি 

ডিম্মপাজজম্মট ও বম্মন্ড চম্মল র্ায়। অথচ শস াম্মে ডরটাে য অম্মেক কম। ডমউচু্য়াল ফান্ডগুম্মলার 

অডিকাংে টাকা এফডিআর। অথচ পডৃথবীব্াডপ ডমউচু্য়াল ফান্ডগুম্মলা শেয়ারবাজাম্মর 

ডবডেম্ময়াগ কম্মর। আমাম্মদর শদম্মে ডবডেম্ময়াগ করার মম্মিা অম্মেক িাম্মলা িাম্মলা শকাম্পাডে 

আম্মে। 

ডবএসইডসর শচয়ারম্াে এরইমম্মি্ শেয়ারবাজাম্মর স্বেিা ও জবাবডদড িা ডেজিি করার 

ডবষম্ময় গুরুোম্মরাপ কম্মরম্মেে বম্মল জাোে রডকবুর র মাে। উোরা স্বেিা ও জবাবডদড িার 

োটফম য তিরী করার জে্ কাজ করম্মেে। 

ডিডে বম্মলে, এ ে দীঘ যম্মময়াম্মদ ডবডেম্ময়াম্মগর সুম্মর্াগ। র্ারা শি শেিার, িাম্মদর শকাে সুম্মর্াগ 

শেই। র্ারা ১-২ বেম্মরর জে্ ডবডেম্ময়াগ করম্মবে, িাম্মদর জে্ সুম্মর্াগ। িাই সবাইম্মক 

ডবডেম্ময়াম্মগ আসার এবং সজক্রয়  ওয়ার জে্ আ বাে করব। আপোরা র্াচাই-বাোই কম্মর 

ডবডেম্ময়াগ করুে। 

ডিডে আরও বম্মলে, আমরা জাডে ১০ েিাংে শটম্মক্সর সুম্মর্াগ ডদম্ময় অপ্রদডে যি টাকাম্মক 

ডবডেম্ময়াম্মগর সুম্মর্াগ শদওয়া  ম্মব। কম্মরাোিাইরাম্মসর কারম্মে এই সুম্মর্াগ শদওয়া  ম্মে। িম্মব 

ওই অথ য ডবডেম্ময়াম্মগর জে্ শকাে শসক্টর ডেডদযষ্ট কম্মর শদওয়া টঠক  ম্মব ো। সবাইম্মক সবার 

সুডবিা মম্মিা শসক্টম্মর ডবডেম্ময়াম্মগর সুম্মর্াগ ডদম্মি  ম্মব। এম্মি কম্মর শেয়ারবাজাম্মর ডবডেম্ময়াগ 

বাড়ম্মব। র্া শেয়ারবাজারম্মক গডিেীল করম্মব। 
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Bourses to brace for full automation 

 Niaz Mahmud 
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Covid-19 barred physical movement of officials, making it 

difficult to execute trading settlements and placing price 

sensitive information for the DSE and CSE 

With Covid-19 restricting physical movement, the stock market regulator and 

the management of the country's two bourses are gearing up for automation of 

its trading platforms and settlement systems. 

Officials of the Bangladesh Securities and Exchanges Commission (BSEC) 

and the Dhaka Stock Exchange (DSE) confirmed this to Dhaka Tribune.  

Share trading at the Dhaka and Chittagong stock exchanges were closed for 

66 days due to the Covid-19 pandemic. 

The importance of full automation of trading, settlements and other official 

tasks came under the spotlight due to the coronavirus. Covid-19 barred 

physical movement of officials, making it difficult to execute trading settlements 

and placing price sensitive information for the DSE and CSE. 

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud
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After full-fledged automation, these tasks will be done without physical 

movement and documents would be exchanged electronically, online.  

DSE has already formed a seven-member committee headed by its 

independent director Professor Dr Md Masudur Rahman, to make an 

assessment report on how to operate automated systems. 

The decision was taken at DSE's directorial board meeting on Thursday, where 

the committee was also asked to submit their report within 30 days.  

Stock exchange officials said the committee would also report on the 

challenges of executing a full automation plan.  

The newly appointed chairman of BSEC, Prof Shibli Rubayat Ul Islam, told 

Dhaka Tribune that the new commission is giving top priority to capital market 

automation.  

"This process is already underway. The commission hopes to complete the 

process within six months to a year," he added. 

The country's bourses remained closed from March 26 to May 30, as the 

government announced a general holiday to curb the spread of Covid-19. 

M Shahriar Azad Bhuiyan, head of internal control and compliance at UniCap 

Securities Limited, said: "Our trading platforms and settlement systems so far 

are not fully automated. Merely 5 or 6% of trading has been executed online, 

whereas the strategic partner of DSE, the Shanghai and Shenzhen Stock 

Exchanges, have more than 95% online trading." 

In light of the coronavirus pandemic, it is the right time to focus on automation 

in every sphere of the trading platform as well as the settlement system, he 

added. 

Other stakeholders said the DSE has a 100% real-time trading platform, Flex-

Trade, which allows real-time trading from mobile, laptop, or desktop from 

anywhere in the world since 1998.  

However, even after 22 years of automation, the DSE has failed to create an 

integrated and unified automated system, they lamented. 
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Trading right entitlement certificate (TREC) holders and listed companies still 

exchange price sensitive information and other necessary information with 

stock exchanges manually. 

Additionally, somebody has to be physically present to operate workstations at 

brokerage houses for trading settlements. Investors have to confirm manually 

whether money is transferred to a bank account when shares are bought or 

sold. 

Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) President Shams Mahmud 

said the DSE and the Chittagong Stock Exchange (CSE) remained shut due to 

the impact of the pandemic for almost two months. The prolonged closure has 

hurt the image of the market and affected both foreign and local investor 

confidence in the long run. 

DSE director Shakil Rizvi also said the stock market remained shut for 66 days 

as it was not fully digitalized. 

"There are a number of challenges including current rules for developing a 

digitalized capital market. Now we are seriously working on this issue," he 

added. 

CSE chairman Asif Ibrahim said they were also in the process of automating 

their bourse. 

"We are looking at how international stock markets operate and will take 

lessons from their methods of digital operations," he added. 

 

 

 

 


