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Daily Prothom Alo 
04 August 2020 

 

শেয়ারেে ‘ঠিকুজি’ ছাড়া কার াটাকা সাদা 

নয় 

জাহাঙ্গীর শাহ, ঢাকা 

প্রতীকী ছবি 

শশয়ারিাজারর কার াটাকা সাদা কররত হর  শশয়াররর ‘ঠিকুজজ’র বহসাি বদরত হরি। 

কার াটাকার মাব রকরা অতীরত শকান শকান শকাম্পাবনর শশয়ার বকরনরছন, এখন শকান 

শকাম্পাবনর শশয়ার আরছ—এসি বহসাি বদরত হরি। অতীত-িততমারনর শশয়াররর যািতীয় 

খবতয়ান ছাড়া শশয়ারিাজারর বিবনরয়াগ করর কার াটাকা সাদা করা যারি না। 

চ বত অর্ তিছরর ১০ শতাাংশ কর বদরয় শশয়ারিাজারর কার াটাকা সাদা করার সুরযাগ শদওয়া 

হরয়রছ। শশয়ারিাজারর কার াটাকা সাদা করার জনয আ াদা ফরম ছাবিরয়রছ জাতীয় রাজস্ব 

শিার্ত (এনবিআর)। শসই ফররম কার াটাকা সাদা করার বিবিন্ন তরর্যর িাশািাবশ শশয়াররর 

অতীত ও িততমান খবতয়ান তুর  ধররত হরি। এর মারন, কার াটাকার মাব রকরা করি শর্রক 

শশয়ারিাজারর বিবনরয়াগ কররছন, করি শকান শকাম্পাবনর শশয়ার বকরনবছর ন, এখন শকান 

শকান শকাম্পাবনর শশয়ার আরছ, এই িয তন্ত কত টাকা বিবনরয়াগ করররছন—এসি তর্য বদরত 

হরি। ওই ফররম ১২ নম্বর ঘরর শিবনবফবশয়াবর ওনাস ত (বিও) অযাকাউরের নম্বর, শ জার ও 

শিাটতফব ও শেটরমে চাওয়া হরয়রছ। 

কার াটাকা সাদা করার ফররম কার াটাকা সাদাকারীর নাম, শরাকাররজ হাউস িা মারচতে 

িযাাংরকর নাম, কত টাকা সাদা করা হরি, কররর িবরমাণ, জাতীয় িবরচয়িরের নম্বর, 

শমািাই  নম্বর—এসি তর্য বদরত হরি। এই ফরম িূরণ করর ওই করদাতা শয অঞ্চর র 

করদাতা, শসই কর অঞ্চর  জমা বদরত হরি। এঠটই কার াটাকা সাদা করার শঘাষণািে বহরসরি 

গণয হরি। কার াটাকায় শশয়ার শকনার ৩০ বদরনর মরধয এই শঘাষণা বদরত হরি। 

চ বত অর্ তিছররর িারজট শঘাষণার সময় শশয়ারিাজারসহ বিবিন্ন খারত কার াটাকা সাদা 

করার সুরযাগ শদওয়া হয়। এমনবক নগদ টাকাও সাদা করার অিাধ সুরযাগ শদওয়া হরয়রছ। শুধু 
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১০ শতাাংশ কর বদর ই বিনা প্ররে শমরন শনরি এনবিআর। টাকার উৎস কী, তা–ও জানরত 

চাইরিন না কর কম তকততারা। 

গত ১১ জনু িারজরট শঘাষণায় ি া হরয়বছ , কার াটাকায় শযসি শকাম্পাবনর শশয়ার শকনা 

হরি, তা অন্তত বতন িছর বিজি করা যারি না। এই শশয়ার ‘ ক ইন’ র্াকরি বতন িছর। িরর 

িারজট িারসর সময়  ক ইরনর শতত কবমরয় এক িছর করা হয়। শযবদন কার াটাকা 

শশয়ারিাজারর বিবনরয়াগ কররিন, শসই বদন শর্রক এক িছর শশয়ার  ক ইন র্াকরি। 

নাম প্রকারশ অবনচু্ছক এনবিআররর একজন সদসয প্রর্ম আর ারক ির ন, ‘কার াটাকার 

মাব করদর শশয়ারিাজাররর যািতীয় তর্য জানরত চাই। এরত তা াঁরদর শশয়ারর বিবনরয়ারগর 

িবরমাণ, জীিনযাো, সামাজজক অিস্থান—এসি তর্য জানা যারি। তা াঁরদর সম্পরদর বিিরণীও 

জানা যারি।’ 

এর আরগও করয়কিার বিনা শরতত শশয়ারিাজারর কার াটাকা সাদা করার সুরযাগ শদওয়া 

হরয়বছ । বকন্তু শকারনািারই শতমন একটা সাড়া িায়বন। শযমন, ২০১১-১২ এিাং ২০১২-১৩ 

অর্ তিছরর ১০ শতাাংশ কর বদরয় শশয়ারিাজারর কার াটাকা সাদা করার সুরযাগ শদওয়া 

হরয়বছ । ২০১১-১২ অর্ তিছরর মাে ৮২ জন ৩৮২ শকাঠট টাকা সাদা কররবছর ন। িররর িছর 

অর্ তাৎ ২০১২-১৩ অর্ তিছরর মাে ৭০ জন শশয়ার বকরন কার াটাকা সাদা কররবছর ন। ওই 

িছর সি বমব রয় ১৩০ শকাঠট টাকা সাদা হরয়বছ । 

শশয়ারিাজার চাঙা করার জনয মূ ত কার াটাকা সাদা করার সুরযাগ বদরয়রছ সরকার। বকন্তু 

অর্ তনীবতবিরদরা মরন কররন, কার াটাকা বদরয় শশয়ারিাজার চাঙা করা যারি না। শিসরকাবর 

গরিষণা প্রবতষ্ঠান িব বস বরসাচত ইনবেঠটউরটর (বিআরআই) বনি তাহী িবরচা ক আহসান 

এইচ মনসুর প্রর্ম আর ারক ির ন, ‘এসি শচারাই মা  (কার াটাকা) বদরয় শশয়ারিাজার চাঙা 

কররত িাররি না সরকার। এসি শি বকিাজজ নীবত বদরয় কাজ হরি না।’ 

আহসান এইচ মনসুররর মরত, শশয়ারিাজাররর গুণগত িবরিততন কররত হরি। ফাটকািাজজ 

িন্ধ কররত হরি। িার া শকাম্পাবনর শশয়ার আনরত হরি। এসি কররত িারর ই শশয়ারিাজার 

চাঙা র্াকরি। 

এিার শশয়ারিাজার ছাড়াও ফ্ল্যাট, জবম শকনাসহ বিবিন্ন খারত কার াটাকা সাদা করার সুরযাগ 

শদওয়া হরয়রছ। এই িয তন্ত প্রায় সি সরকাররর আমর ই কার াটাকা সাদা করার সুরযাগ শদওয়া 

হরয়রছ। িার া সাড়া শমর বন। এনবিআর সূরে জানা শগরছ, অবিধিারি উিাজজতত সি বমব রয় 

১৪ হাজার শকাঠট টাকা সাদা হরয়রছ। সিরচরয় শিবশ টাকা সাদা হরয়রছ ২০০৭ ও ২০০৮ 

সার র সারিক তত্ত্বািধায়ক সরকাররর আমর । ওই সমরয় ৩২ হাজার ৫৫৮ জন িযজি ও 

প্রবতষ্ঠান এই সুরযাগ বনরয়বছ । তখন প্রায় সারড় ৯ হাজার শকাঠট টাকা সাদা হয়। 
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 Daily Samakal 
04 August 2020 

 

ঈরদে পেও চাঙ্গা শেয়ােবািাে 

সমকা  প্রবতরিদক 

 

 

ঈরদর ছুঠটর িরও শিশ চাঙ্গািারি শদরশর দুই শশয়ারিাজাররর শ নরদন শুরু হরয়রছ। শসামিার শ নরদরনর 

প্রর্ম বদরনই উিয় িাজারর শ নরদন হওয়া শিবশরিাগ শকাম্পাবনর শশয়ারদর শিরড়রছ। তারত ির করর 

প্রধান মূ য সূচকগুর া শসায়া এক শতাাংরশর ওির শিরড়রছ।  

ঈরদর ছুঠটর আরগর বদন গত িৃহস্পবতিারও অবধকাাংশ শশয়াররর দর িৃজি িাওয়ায় সূচক শিরড়বছ  ১ 

শতাাংরশর শিবশ। এ বনরয় টানা সপ্তম বদরন প্রধান সূচক বর্এসইএক্স ১৯৫ িরয়ে শিরড় ৪২৭১ িরয়ে 

ছাবড়রয়রছ। সূচরকর এ অিস্থান গত ৮ মারচতর ির সরি তাচ্চ। 

দরিতন শিকারত গত ১৮ মাচত সি শশয়াররর সি তবনম্ন শ নরদন মূ য ( শফ্ল্ার প্রাইস) শিরধ বদরয়বছ  

শশয়ারিাজার বনয়ন্ত্রক সাংস্থার সারিক শনতৃত্ব। শফ্ল্ার প্রাইরসর কাররণ দরিতন িন্ধ হর ও, শশয়ারিাজাররর 

সাবি তক শ নরদন স্থবির হরয় িরড়। বসাংহিাগ শশয়ারররই শকারনা শিতা বছ  না। এর প্রায় িাাঁচ মাস ির 

িাজারর নতুন করর প্রাণ সঞ্চার হরয়রছ। 

িাজার সাংবিষ্টরা জানান, গত শম মারস শশয়ারিাজার বনয়ন্ত্রক সাংস্থা বিএসইবসর শীষ ত শনতৃরত্ব রদিদ  

হরয়রছ। বিএসইবসর সারিক শচয়ারমযান খায়রু  শহারসন শময়াদ শশরষ কবমশন ছাড়র  সরকার বশিা ী 

রুিাইয়াত-উ  ইস ামরক ওই িরদ দাবয়ত্ব শদন। নতুন শনতৃত্ব গত দইু মারস শিশ বকছু বসিান্ত বনরয়রছ, যা 

বিবনরয়াগকারীরদর মরধয িরম বিবনরয়ারগ আস্থা বফররছ। এর ফর  অরনকটা শতজজ ধারায় ঈরদর ছুঠটরত 

বগরয়বছ  শশয়ারিাজার। ছুঠটর ির ওই ধারা বনরয়ই িনুরায় শ নরদন শুরু হরয়রছ। 

শ নরদন িয তার াচনায় শদখা শগরছ, প্রধান শশয়ারিাজার ঢাকা েক এক্সরচরে (বর্এসই) ৩৫১ শকাম্পাবনর 

শশয়ার ও বমউচুয়া  ফান্ড শকনারিচা হরয়রছ। এর মরধয ১৯৪ঠটরই িাজারদর শিরড়রছ, করমরছ ৬৪ঠটর এিাং 

অিবরিবততত শর্রকরছ ৯৪ঠটর দর। অবধকাাংশ শশয়াররর দর িৃজি িাওয়ায় প্রধান সচূক বর্এসইএক্স ৫২ 

িরয়ে শিরড় ৪২৬৬ িরয়রে উরিরছ। সচূক িৃজির হার ১ দশবমক ২৩ শতাাংশ। তাছাড়া সূচরকর এ 

অিস্থান গত ৮ মারচতর ির সরি তাচ্চ। 

এমনবক বর্এসইর শ নরদন িাাঁচ মারসরও শিবশ সময় ির িুনরায় ৬০০ শকাঠট টাকা িার করররছ। শসামিার 

এ িাজারর শকনারিচা হওয়া সি শশয়াররর িাজার মূ য বছ  ৬৭২ শকাঠট ৩৬  াখ টাকা। স্বািাবিক শ নরদন 

বহসাি করর  এ শ নরদন গত ২০ শফিররুয়াবরর ির সরি তাচ্চ। ওই বদন ঢাকার এ শশয়ারিাজারর ৭৭০ শকাঠট 

টাকারও শিবশ মূর যর শশয়ার শকনারিচা হরয়বছ । অিশয গত ২৮ শম গ্লারক্সাজির্ক্লাইন িাাং ারদরশর 

মাব কানা িদর র জনয শকাম্পাবনঠটর শয শশয়ার শকনারিচা হরয়বছ , তারত ির করর ওইবদন এ িাজারর দইু 

হাজার ৫৪৩ শকাঠট টাকারও শিবশ শশয়ার শকনারিচা হরয়বছ । 
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িয তার াচনায় আরও শদখা শগরছ, শসামিার ৫০ঠট শকাম্পাবনর শশয়ারদর ৫ শর্রক ১০ শতাাংশ িয তন্ত 

শিরড়রছ। বদরনর সাবকতট শরকার বনধ তাবরত সরি তাচ্চ দরর শকনারিচা হরত শদখা শগরছ ১৬ শকাম্পাবনর শশয়ার। 

অিশয শ নরদরনর শশষ িয তন্ত আট শকাম্পাবনর শশয়ার সাবকতট শরকাররর সরি তাচ্চ দরর শকনারিচা হরয়রছ 

এিাং বিরিতা শনূয অিস্থায় বছ । 

দর িৃজির শীরষ ত র্াকা শকাম্পাবনগুর ার শিবশরিারগর উরদযািা-িবরচা করদর সজিব তিারি ৩০ শতাাংশ 

শশয়ার শনই। সম্প্রবত এ ধররনর ৪২ শকাম্পাবনরক বনয়ন্ত্রক সাংস্থার িক্ষ শর্রক উরদযািা-িবরচা করদর 

সজিব তিারি ৩০ শতাাংশ শশয়ার ধাররণর িাধযিাধকতা অনসুররণ আবিরমটাম শদওয়া হরয়রছ। এ কাররণ 

শশয়ারগুর ার দর িাড়রত িারর। 

এর আরগ তাব কািুি শকাম্পাবনর শযসি িবরচা করদর কবমশরনর বনরদতশনা অনযুায়ী ২ শতাাংশ শশয়ার 

বছ  না, তারদরও শদড় মারসর মরধয শতত িরূরণর আবিরমটাম বদরয়বছ  বিএসইবস। এর প্রিারর িীমা খারতর 

শকাম্পাবনগুর ার শিশ দর িাড়রত শদখা যারচ্ছ। 

১০ শতাাংশ দর শিরড়রছ দরিৃজির শীরষ ত বছ  ফু-ওয়াাং বসরাবমক, অযাকঠটি ফাইন, বিবর্ ওরয়জডাং, নািানা 

বসএনজজ বরফুরয়ব াং শেশন। শ নরদরনর শীরষ ত বছ  স্কয়ার ফাম তা, শকনারিচা হরয়রছ ২৩ শকাঠট ৬৮  াখ 

টাকার শশয়ার। এর িররর অিস্থারনই র্াকা শিজক্সমরকা ফাম তার ২৩ শকাঠট ১১  াখ টাকার শশয়ার শকনারিচা 

হরয়রছ। 

এবদরক, শদরশর বিতীয় শশয়ারিাজার চট্টগ্রাম েক এক্সরচরে (বসএসই) ২৪৬ শকাম্পাবনর শশয়ার ও 

বমউচুয়া  ফান্ড শকনারিচা হরয়রছ। এর মরধয ১৪৪ঠটর দর শিরড়রছ, করমরছ ২৭ এিাং অিবরিবততত শর্রকরছ 

৭৫ঠটর দর। এ িাজাররর প্রধান সূচক বসএসবসএক্স ৯৭ িরয়ে িা ১ দশবমক ৩৪ শতাাংশ  শিরড় ৭৩৪৭ 

িরয়ে ছাবড়রয়রছ। বদনিযািী শকনারিচা হরয়রছ ১৩ শকাঠট ৮৩  াখ টাকার শশয়ার। 

 

 

 

  
  

 

 



News Clippings 

 7 

Daily Kaler Kantho 
04 August 2020 

 

পুুঁজিবািারে বড় উত্থান 

বনজস্ব প্রবতরিদক    

 

ঈদ-উ -আজহা িরিতী প্রর্ম কায তবদিরস িুাঁজজিাজারর িড় উত্থান হরয়রছ। শশয়ার শকনার 

চাি র্াকায় মূ য সূচরক িযািক উত্থান হরয়রছ। 

আজ শসামিার শদরশর প্রধান িুাঁজজিাজার ঢাকা েক এক্সরচরের (বর্এসই) শ নরদন ছয় শ 

শকাঠট টাকা ছাবড়রয়রছ। মূ য সূচক শিরড়রছ ৫৭ িরয়ে। অিরিাজার চট্টগ্রাম েক 

এক্সরচরেও (বসএসই) মূ য সূচক ও শ নরদরন িড় উত্থান হরয়রছ। দুই িাজাররই শিবশরিাগ 

কম্পাবনর শশয়ার দাম শিরড়রছ। 

শসামিার বর্এসইরত ৬৭২ শকাঠট ৩৬  াখ টাকার শশয়ার ও ইউবনট শ নরদন হরয়রছ। যা 

আরগর বদন শর্রক ৯১ শকাঠট ৪৬  াখ টাকা শিবশ। আরগর বদন শ নরদন হরয়বছ  ৫৮০ শকাঠট 

৯০  াখ টাকার। 

বর্এসইরত শ নরদন হওয়া ৩৫৫ঠট প্রবতষ্ঠারনর মরধয শশয়ার দর শিরড়রছ ১৯২ঠটর িা ৫৪.০৮ 

শতাাংরশর, শশয়ার দর করমরছ ৬২ঠটর িা ১৭.৪৬ শতাাংরশর এিাং ১০১ঠটর িা ২৮.৪৫ 

শতাাংরশর শশয়ার ও ইউবনট দর অিবরিবততত ররয়রছ। 

িাজার িয তার াচনায় শদখা যায়, শ নরদন শুরুর ির শশয়ার শকনার চারি মূ যসূচক িজৃি িায়। 

শি া িাড়র  শশয়ার শকনার চািও িারড়। একবদরনর সূচক শিরড় দা াঁবড়রয়রছ ৪ হাজার ২৭১.৮১ 

িরয়ে। বর্এসইর শবরয়াহ সূচক ১৬.৬৩ িরয়ে শিরড় ৯৯৩.১৩ িরয়ে ও বর্এসই-৩০ সূচক 

২২.১৪ িরয়ে শিরড় এক হাজার ৪৪২ িরয়রে দা াঁবড়রয়রছ। 

অির শশয়ারিাজার চট্টগ্রাম েক এক্সরচরের (বসএসই) সাবি তক সূচক বসএএসবিআই 

১৬৫.২৩ িরয়ে শিরড় দা াঁবড়রয়রছ ১২ হাজার ১২২.২৯ িরয়রে। বসএসইরত ২৪৬ঠট প্রবতষ্ঠান 

শ নরদরন অাংশ বনরয়রছ। এসি প্রবতষ্ঠারনর মরধয ১৪৪ঠটর দর শিরড়রছ, করমরছ ২৭ঠটর আর 

৭৫ঠটর দর অিবরিবততত ররয়রছ। বসএসইরত ১৩ শকাঠট ৮৩  াখ টাকার শশয়ার ও ইউবনট 

শ নরদন হরয়রছ। 
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Daily Share Biz 
04 August 2020 

 

ডিডবএ পডেচা ক সসয়দ শেদওয়ানু  

ইস াম মাো শেরছন 

 

ডনিস্ব প্রডিরবদক: বর্এসই শরাকাস ত অযারসাবসরয়শন অি িাাং ারদশ (বর্বিএ) এর িবরচা ক 

এিাং রাজি বসবকউবরঠটজ কনসা রটে ব বমরটরর্র িযিস্থািনা িবরচা ক সসয়দ শরদওয়ানু  

ইস াম মারা শগরছন। শবনিার (১ আগষ্ট) রাত ৯.৪৬ বমবনরট রাজধানীর ইউনাইরটর্ 

হসবিটার  বচবকৎসাধীন অিস্থায় ইরন্তকা  করররছন। (ইন্নাব ল্লাবহ ওয়াইন্না ই াইবহ 

রারজউন)। বর্বিএ শসরিটাবর শমা. বদদারু  গনী এ তর্য বনজিত করররছন। 

গত ১৭ জ ুাই বতবন বনউরমাবনয়ার উিসগ ত বনরয় রাজধানীর ইউনাইরটর্ হসবিটার  িবতত হন। 

শসখারন কবির্-১৯ শটরে তার বররিাটত িজজঠটি আরস। আিার ২০ জ ুাই িরীক্ষা কবির্-১৯ 

িরীক্ষা করার  বররিাটত শনরগঠটি আরস। তরি অিস্থার অিনবত হর  তারক আইবসইউরত 

স্থানান্তর করা হয়। আইবসইউরত বচবকৎসাধীন র্াকা অিস্থায় তার মৃতুয হয়। তার এই মৃতুযরত 

বর্বিএ’র শপ্রবসরর্েসহ িবরচা না িষ তদ গিীর শশাক প্রকাশ করররছন। 
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 Daily Bhorer Kagoj 
04 August 2020 

 

মুদ্রানীডি পুুঁজিবািাে বান্ধব 
কাগজ প্রবতরিদক 
 

  

চ বত অর্ তিছররর (২০২০-২১) জনয শঘাবষত মুদ্রানীবতরক নতুন মুদ্রানীবত 

িুাঁজজিাজার সহায়ক উরল্লখ করর স্বাগত জাবনরয়রছ ঢাকা েক এক্সরচে (বর্এসই)। 

কররানা িাইরাস মহামারীরত শদরশর অর্ তনীবতরক িুনরুিাররর জনয িাাং ারদশ 

িযাাংক এমন অিূতিূি ত, সহজ এিাং বিচক্ষণ মুদ্রানীবতর ফর  িুাঁজজিাজারসহ 

শদরশর অর্ তনীবত অবতদ্রতু িুনরুিার হরি ির  মরন কররছ বর্এসই। 

িহৃস্পবতিার (৩০ জ ুাই) ঢাকা েক এক্সরচে ব বমরটরর্র প্রকাশনা ও জনসাংরযাগ 

বিিারগর উি-মহািযিস্থািক শমাোঃ শবফকুর রহমান সাক্ষবরত এক সাংিাদ 

বিজিবপ্তরত ি া হরয়রছ, নতুন মুদ্রানীবত িুাঁজজিাজার সহায়ক। এ মুদ্রানীবতর 

মাধযরম িুাঁজজিাজাররর প্রবত িাাং ারদশ িযাাংরকর সমর্ তন প্রকাশ শিরয়রছ, যা িাজার 

সম্প্রসারণ ও গবতশী তায় িূবমকা রাখরি। 

এর আরগ গত িধুিার (২৯ জ ুাই) িাাং ারদশ িযাাংরকর গিন তর ফজর  কবির 

২০২০-২১ অর্ তিছররর জনয নতুন মুদ্রানীবত শঘাষণা কররন। িাাং ারদশ িযাাংক 

ির রছ, নতুন মুদ্রানবত সম্প্রসারণমূ ক ও সাংকু ানমুখী। এই মুদ্রানীবতরত 

িাবণজজযক িযাাংক তর্া অর্ তনীবতরত মুদ্রার সরিরাহ িাড়ারনার  রক্ষয বিবিন্ন িযিস্থা 

শনওয়া হরয়রছ। 

বর্এসইর প্রবতজিয়ায় ি া হরয়রছ, শঘাবষত মুদ্রানীবতরত প্রর্মিাররর মরতা 

িুাঁজজিাজাররক বিরশষ গুরুত্বাররাি করর যুগরিারযাবগ ও বিবনরয়াগ িান্ধি নীবত 

শনয়া হরয়রছ। িুাঁজজিাজারর তার য িাড়ারনা ও মানসম্পন্ন শকাম্পাবন তাব কািুজির 

প্রয়াসরক ঢাকা েক এক্সরচে িাাং ারদশ িযাাংকরক আন্তবরক অবিনন্দন 

জাবনরয়রছ। শঘাবষত মুদ্রানীবতরত িুাঁজজিাজাররর প্রবত িাাং ারদশ িযাাংরকর সমর্ তণ 

https://www.bhorerkagoj.com/2020/07/30/%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%80%e0%a6%a4%e0%a6%bf-%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%81%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a6%be/
https://www.bhorerkagoj.com/author/mehedi2/
https://www.bhorerkagoj.com/wp-content/uploads/2020/01/স্টক-এক্সচেঞ্জ.jpg
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িুাঁজজিাজাররর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন তর্া সামবগ্রক অর্ তবনবতক উন্নয়রন িূবমকা 

রাখরি। 

বিিবৃতরত ি া হয়, বর্এসইরত সিবিক শিাটতরফাব ওর অাংশীদাবরত্ব এিাং িাবণজয ও 

আবর্ তক অাংশগ্রহণ িাড়ারনার কাররণ শিশ করয়ক িছর ধরর বিিিযািী ইকুযইঠট 

মারকতট এিাং বর্এসই’র মরধয সুসাংগত অিস্থান  ক্ষয করা শগরছ। বকন্তু িততমান 

কররানা মহামাবররত শস অিস্থান বকছুটা িাধাগ্রস্থ হরয়রছ। এ িবরবস্থবতরত 

িুাঁজজিাজাররর তার য িাড়ারনার মাধযরম গবতশী  করার জনয িাাং ারদশ িযাাংক 

বকছু গুরুত্বিণূ ত উরদযাগ বনরয়রছ। এসি উরদযারগর মরধয ররয়রছ- িুাঁজজিাজারর 

িযাাংরকর বিবনরয়াগ সীমা বশবর্  করা, িততমান বিবনরয়াগ সীমার িাইরর 

িুাঁজজিাজাররর বিবনরয়ারগর জনয িযাাংক প্রবত ২০০ শকাঠট টাকার বিরশষ তহবি  

গিন, িযাাংরকর জনয নতুন  িযাাংশ বিতরণ নীবতমা া ( িযাাংশ ৩০ শতাাংশ িয তন্ত 

এর মরধয ১৫ শতাাংশ নগরদ শদয়া, দীঘ তরময়াদী শররিা এিাং অনযানয তার য 

িাড়ারনার নীবতমা া গ্রহরণর মাধযরম িযাাংকগুর ারক তহবি  িবরচা না করার 

কাজঠট সহজ করা। এ সি উরদযাগ শনয়ার মাধযরম িুাঁজজিাজারর বিবনরয়াগ আকষ তণ 

শজারদার করার বিষরয় গুরুত্বাররািরক বর্এসই অবিনন্দন জানায়। 
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 Alokito Bangladesh 
04 August 2020 

 

ঈরদে পে প্রথম কার্ যডদবরস পুুঁজিবািারে 

চমক 

 

ঈরদর ির প্রর্ম কায তবদিস শসামিার (৩ আগে) ঢাকা েক এক্সরচরে (বর্এসই) সূচরকর িড় 

উত্থারন শ নরদন শশষ হরয়রছ। এবদন সূচরকর সরঙ্গ টাকার িবরমারণ শ নরদনও শিরড়রছ। 

আর শ নরদরন অাংশ শনয়া প্রবতষ্ঠানগুর ার মরধয শিবশরিারগরই শশয়ার ও ইউবনট দর 

শিরড়রছ। বর্এসই সূরে এ তর্য জানা শগরছ। 

জানা শগরছ, বদন শশরষ বর্এসই'র রর্ ইনরর্ক্স আরগর বদরনর শচরয় ৫৭ িরয়ে শিরড় 

অিস্থান কররছ ৪২৭১ িরয়রে। আর বর্এসই শবরয়াহ সূচক ১৭ িরয়ে শিরড় অিস্থান কররছ 

৯৯৩ িরয়রে এিাং বর্এসই ৩০ সূচক ২২ িরয়ে শিরড় অিস্থান কররছ ১৪৪২ িরয়রে। 

বদনির শ নরদন হওয়া ৩৫৫ঠট শকাম্পাবন ও বমউচুযয়া  ফারন্ডর মরধয দর শিরড়রছ ১৯২ঠটর, 

করমরছ ৬২ঠটর এিাং অিবরিবততত ররয়রছ ১০১ঠটর। 

বর্এসইরত আজ ৬৭২ শকাঠট ৩৬  াখ টাকার শশয়ার ও ইউবনট শ নরদন হরয়রছ। যা আরগর 

বদন শর্রক ৯১ শকাঠট ৪৬  াখ টাকা শিবশ। আরগর বদন শ নরদন হরয়বছ  ৫৮০ শকাঠট ৯০ 

 াখ টাকার। 

অিরবদরক, চট্টগ্রাম েক এক্সরচরের (বসএসই) সাবি তক সূচক বসএএসবিআই ১৬৫ িরয়ে 

শিরড় দা াঁবড়রয়রছ ১২ হাজার ১২২ িরয়রে। 

বসএসইরত আজ ২৪৬ঠট প্রবতষ্ঠান শ নরদরন অাংশ বনরয়রছ। এসি প্রবতষ্ঠারনর মরধয ১৪৪ঠটর 

দর শিরড়রছ, করমরছ ২৭ঠটর আর ৭৫ঠটর দর অিবরিবততত ররয়রছ। বসএসইরত ১৩ শকাঠট ৮৩ 

 াখ টাকার শশয়ার ও ইউবনট শ নরদন হরয়রছ। 
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 ুটপাটকােীরদে পুুঁজিবািাে শথরক সোরি হরব: 

ডবএসইডস শচয়ােমযান 

 

বনজস্ব প্রবতরিদক: িাাং ারদশ বসবকউবরঠটজ অযান্ড এক্সরচে কবমশরনর (বিএসইবস) 

শচয়ারমযান অধযািক বশি ী রুিাইয়াত-উ -ইস াম ির রছন, িুাঁজজিাজারর গুর্ গিন তযারের 

শকারনা বিকল্প শনই। আমরা যবদ এখারন িা -িদ্র মানুরষর মারে বকছু শ াকরক 

বিবনরয়াগকারীরদর টাকা  ুট করর শনওয়ার সুরযাগ করর শদই, তাহর  এখারন আর শকউ 

আসরি না। তাই এই  ুটিাটকারীরদররক িুাঁজজিাজার শর্রক সরারত হরি। এরা 

বিবনরয়াগকারীরদর শতররু। এরদর কাছ শর্রক বিবনরয়াগকারীরদর প্ররটকশন শদয়া আমারদর 

সনবতক দাবয়ত্ব। 

বিএসবস শচয়ারমযান ির ন, িুাঁজজিাজারর আমরা খুাঁরজ শিরয়বছ এমন বকছু শ াক, যারা বচবিত, 

যারা সি সময় এখান শর্রক মানুরষর টাকা বনরয় যাওয়ার শচষ্টা করর; যারা সঠিক ও সৎ িযিসা 

না করর অসৎ িন্থায় নানািারি মানুষরক িরর্ িবসরয় শদন। আমরা শদরখবছ, বকছু কু্ষদ্র 

বিবনরয়াগকারী শদরশ-বিরদরশ চাকবর করর বকছু শসবিাংস বনরয় আরসন, অরনরক অরনক 

করষ্টর টাকা, এমনবক জবমজমা বিজি করর এখারন বিবনরয়াগ করর িা  বকছু বরটারন তর 

আশায়, তারদর টাকা-িয়সাগুর া বনরয় যারচ্ছ। আমরা গিন তযারের শজি বদরয় তা আটকারিা। 

এই ধররনর শকারনা সুরযাগ আর এই মারকতরট র্াকরি না। 

সম্প্রবত ঢাকা ও চট্টগ্রাম েক এক্সরচরের সদসয প্রবতষ্ঠান রয়যা  কযাবিটা  আরয়াজজত এক 

ওরয়বিনারর বতবন এ কর্া ির ন। এরত অাংশ শনন ঢাকা েক এক্সরচরের (বর্এসই) িবরচা ক 

শমাোঃ শাবক  বরজিী, বর্এসই শরাকাস ত অযারসাবসরয়শরনর সিািবত শরীফ আরনায়ার শহারসন, 

এবশয়ান টাইগার কযাবিটা স িাটতনারস তর শচয়ারমযান ইফবত ইস াম এিাং রয়যা  কযাবিটার র 

িযিস্থািনা িবরচা ক এম মুবনর আহরমদ। 

বিএসইবস শচয়ারমযান ির ন, চ বত িছরর ৫/৭ঠট িা  আইবিও িাজারর আনার শচষ্টা চ রছ। 

বতবন জানান, শসটা িুক বিজডাং শমর্র্ শহাক অর্িা শযিারিই শহাক-এখন শর্রক আইবিওরত 
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১০ শতাাংরশর কম শশয়ার ছাড়ার সুরযাগ শদওয়া হরি না। আর ২০ শতাাংশ শশয়ার ছাড়র  

শযরহতু কর প্ররণাদনার সুরযাগ আরছ, তাই শকাম্পাবনগুর া নুযনতম ২০ শতাাংশ শশয়ার 

শছরড়ই িাজারর আসরি ির  আশা প্রকাশ কররন বতবন। 

শকাম্পাবনগুর ার উরদযািারদর প্রবত বতবন ির ন, আিনারা যারা িাজারর আরসন তারা বকছু 

বদরতও এরসন, শুধ ু বনরত এরসন না। এখারন যারা শরাকারহাউজ আরছ, এক্সরচরেস আরছ, 

বিবনরয়াগকারী আরছ-তারদররক যবদ ২০/৩০ শতাাংশ না শদন, তাহর  আর তারদর সারর্ 

র্াকর ন বক করর। তাই একটু িড় মন বনরয় আসরত হরি। 

সিাইরক বনরয় একসারর্ শকাম্পাবন িবরচা না করর  শতা কররিাররট গিন তযাে িারড়। স্বচ্ছ 

মরন িা  উরেশয বনরয় শকাম্পাবন চা ারত চাইর  বিএসইবসর আন্ডারর এর ই গিন তযাে 

শ রি  শিরড় যায়। 

িাবরিাবরক বনয়ন্ত্ররণ র্াকা শকাম্পাবনগুর া সম্পরকত বশি ী রুিাইয়াত-উ -ইস াম ির ন, 

অরনক শকাম্পাবনর শক্ষরে শদখা যারচ্ছ প্রবতষ্ঠাতার অনুিবস্থবতরত অনযরা ঠিকিারি ধরর 

রাখরত িাররছন না। এগুর ারত কররিাররট গিন তযাে প্রবতষ্ঠার মাধযরম িুাঁজজিাজারর বনরয় 

এরস রক্ষা করার উরদযাগ শনওয়া দরকার। 

বতবন ঢাকা েক এক্সরচেরক আইঠট সক্ষমতা িাড়ারনাসহ চ মান বিবিন্ন উরদযাগ দ্রতু 

িািিায়রনর তাবগদ শদন। 

ওরয়বিনারর বর্এসইর িবরচা ক শাবক  বরজিী ির ন, িাজার অরনক িার ার বদরক যারচ্ছ। 

এর জনয শটকবন জজকযাব  আরও শজিশা ী হরত হরি। এবদক শর্রক আমরা শিশ বিবছরয়। 

তরি ৩০ শসরেম্বররর মরধয অরনক অগ্রগবত শদখা যারি। 

রয়যা  কযাবিটার র িযিস্থািনা িবরচা ক এম মবনর আহরমদ ির ন, অর্ তনীবতর সারর্ বম  

শররখ আমারদর িুাঁজজিাজার এগুরত িাররবন। শযখারন অর্ তনীবতর আকার িড় হরয়রছ, শসখারন 

করম শগরছ িাজারমূ ধরনর িবরমাণ।গত ১০ িছরর ৫৫  াখ বিও বহসাি করমরছ। 

বতবন িাজারর শকাম্পাবনর সাংখযা িাড়ারনার জনয েক এক্সরচরে একঠট শজিশা ী মারকতঠটাং 

ঠটম গিন করর শকাম্পবনগুর ার সারর্ শযাগারযাগ করর তারদররক িাজারর আসার িযািারর 

উদরিুি করার বিষরয় গুরুত্ব আররাি কররন। তরি আইবিওর সাংখযার প্রবত শজার না বদরয় 

মারনর প্রবত শজার শদওয়ার িরামশ ত শদন বতবন। 
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পুুঁজিবািারে কার া টাকা সাদা কেরি 

ডদরি হরব নানা িথয 

। ৪ আগে, ২০২০ ৯:০৩ িূি তাহ্ণ  

িুাঁজজিাজাররক চাঙ্গা কররত চ বত ২০২০-২১ অর্ তিছররর িারজরট শতত সারিরক্ষ এই িাজারর 

কার া টাকা বিবনরয়ারগর সুরযাগ শদওয়া হরয়রছ।শতত অনুসারর,িুাঁজজিাজারর বিবনরয়ারগর 

মাধযরম কার া টাকা সাদা কররত চাইর  ওই টাকা কমিরক্ষ এক িছর বিবনরয়ারগ রাখরত 

হরি। িাশািাবশ বদরত হরি ১০ শতাাংশ কর। 

তরি জাতীয় রাজস্ব শিার্ত (এনবিআর)অর্ তবির  আররাি করা শরততর িাশািাবশ আরও বকছু 

শতত আররাি করররছ।এই শতত অনুসারর সাংবিষ্ট বিবনরয়াগকারীরক শুধু িততমান বিবনরয়ারগর 

তর্য নয়,অতীরত িুাঁজজিাজারর বিবনরয়াগ করর র্াকর  বিিাবরতিারি ওই তর্যও জানারত 

হরি।আর এসি তর্য জানারত িূরণ কররত হরি একঠট বিরশষ ফরম। এনবিআর সম্প্রবত এই 

ফরম ছাবিরয়রছ। 

এনবিআর সূরে এই তর্য জানা শগরছ। 

জানা শগরছ, আর াবচত ফরম িূরণ কররত বগরয় কার াটাকার মাব রকরা করি শর্রক 

িুাঁজজিাজারর বিবনরয়াগ কররছন, করি শকান শকাম্পাবনর শশয়ার বকরনবছর ন,এখন শকান 

শকান শকাম্পাবনর শশয়ার আরছ, এই িয তন্ত কত টাকা বিবনরয়াগ করররছন—এসি তর্য বদরত 

হরি।ওই ফররম ১২ নম্বর ঘরর শিবনবফবশয়াবর ওনাস ত (বিও) অযাকাউরের নম্বর, শ জার ও 

শিাটতফব ও শেটরমে চাওয়া হরয়রছ। 

কার াটাকা সাদা করার ফররম কার াটাকা সাদাকারীর নাম,শরাকাররজ হাউস িা মারচতে 

িযাাংরকর নাম, কত টাকা সাদা করা হরি, কররর িবরমাণ, জাতীয় িবরচয়িরের নম্বর, 

শমািাই  নম্বর—এসি তর্য বদরত হরি। এই ফরম িূরণ করর ওই করদাতা শয অঞ্চর র 

করদাতা,শসই কর অঞ্চর  জমা বদরত হরি। এঠটই কার াটাকা সাদা করার শঘাষণািে বহরসরি 

গণয হরি। কার াটাকায় শশয়ার শকনার ৩০ বদরনর মরধয এই শঘাষণা বদরত হরি। 

 

http://www.arthosuchak.com/archives/598422/%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%81%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%8b-%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be-%e0%a6%b8%e0%a6%be/
http://www.arthosuchak.com/archives/598422/%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%81%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%8b-%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be-%e0%a6%b8%e0%a6%be/
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চ বত অর্ তিছররর িারজট শঘাষণার সময় শশয়ারিাজারসহ বিবিন্ন খারত কার াটাকা সাদা 

করার সুরযাগ শদওয়া হয়। এমনবক নগদ টাকাও সাদা করার অিাধ সুরযাগ শদওয়া হরয়রছ। শুধু 

১০ শতাাংশ কর বদর ই বিনা প্ররে শমরন শনরি এনবিআর। টাকার উৎস কী, তা-ও জানরত 

চাইরিন না কর কম তকততারা। 

গত ১১ জনু জাতীয় সাংসরদ িারজট শঘাষণা বদন জানারনা হরয়বছ , িুাঁজজিাজারর কার া টাকা 

বিবনরয়ারগর মাধযরম সাদা কররত হর  বিবনরয়াগ কমিরক্ষ ৩ িছর ধরর রাখরত হরি। িরর 

েক এক্সরচেসহ সাংবিষ্টরদর অনুররারধ ‘ ক ইন’ এর শময়াদ বতন িছর শর্রক কবমরয় এক 

িছর করা হয়। 

তরি  কইরনর শময়াদ কমারনা হর ও কার া টাকা বিবনরয়ারগর সুরযাগ কতটা কারজ আসরি 

তা বনরয় শিশ সরন্দহ আরছ। কারণ এর অতীত অবিিতা শতমন িা  নয়।এর আরগ ২০১১-

১২ এিাং ২০১২-১৩ অর্ তিছরর ১০ শতাাংশ কর বদরয় িুাঁজজিাজারর কার াটাকা সাদা করার 

সুরযাগ শদওয়া হরয়বছ । ২০১১-১২ অর্ তিছরর মাে ৮২ জন ৩৮২ শকাঠট টাকা সাদা 

কররবছর ন। িররর িছর অর্ তাৎ ২০১২-১৩ অর্ তিছরর মাে ৭০ জন শশয়ার বকরন কার াটাকা 

সাদা কররবছর ন।ওই িছর সি বমব রয় ১৩০ শকাঠট টাকা সাদা হরয়বছ । 
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শেয়ােবািাশে হিাৎ শবরড়রছ ডবরদডে 

ডবডনরয়াে  

বনজস্ব প্রবতরিদক  
 

 

>> এক মারস ডবডনরয়াে শবরড়রছ ২৩ গুণ  

>> সাো বছে ডবজি করেরছ ডকরনরছ িুরন 

মহামাবর কররানার ধাক্কায় শদবশ-বিরদবশ বিবনরয়াগ আশঙ্কাজনকিারি করম শগরছ। শগ  

(২০১৯-২০) অর্ তিছর শশরষ সরাসবর বিরদবশ বিবনরয়াগ (এফবর্আই) করমরছ ৩৬.১৭ শতাাংশ। 

তরি উরিা বচে শশয়ারিাজারর। একই সময় শশয়ারিাজরর বিরদবশ বিবনরয়াগ শিরড়রছ ৬১ 

শতাাংশ। 

িাাং ারদশ িযাাংক ২০১৯-২০ অর্ তিছররর জ ুাই-জনু সমরয়র সিরদবশক শ নরদরনর 

িারসারমযর (িযার ে অফ শিরমে) ওির করা হা নাগাদ প্রবতরিদন শর্রক এসি বচে উরি 

এরসরছ। 

সাংবিষ্টরা জানান, চীরনই উৎিবি প্রাণঘাতী কররানািাইরাস। িরর ইউররাি আরমবরকাসহ 

ছবড়রয় িরড় বিিিযািী। ফর  সৃষ্ট িবরবস্থবতরত িন্ধ হশয় যায় িযিসা-িাবণজয। অিরুি হশয় ি

শড় িুশরা বিি। অর্ তনীবতরত চ রছ মন্দািাি। এসি কাররণ বিরদবশ বিবনরয়াগ করমরছ। তরি 

বিরদবশ বিবনরয়াগ না িাড়র  শদরশ সাবি তক বিবনরয়াগ িাড়রি না। তাই মহামাবরর অর্ তবনবতক 

ক্ষবত শিাষারত শযরকারনা মূর য শদবশ-বিরদবশ বিবনরয়াগ িাড়ারত হরি। 

শকন্দ্রীয় িযাাংরকর তর্য ি রছ, শগ  অর্ তিছরর শদরশ এফবর্আই এরসরছ ৩১৫ শকাঠট ৭০  াখ 

র্ ার, এর মরধয বনট বিরদবশ বিবনরয়াগ ১৮০ শকাঠট ৪০  াখ র্ ার। গত অর্ তিছররর শচরয় 

এফবর্আই করমরছ ৩৬ দশবমক ১৭ শতাাংশ ও বনট করমরছ ৩১ দশবমক ৩৫ শতাাংশ। 

আরগর অর্ তিছরর (২০১৮-১৯) এফবর্আই এরসবছ  ৪৯৪ শকাঠট ৬০  াখ র্ ার এিাং বনট 

এফবর্আই এরসবছ  ২৬২ শকাঠট ৮০  াখ র্ ার। 

https://www.jagonews24.com/author/staff-reporter
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এবদরক গত অর্ তিছরর শদরশর শশয়ারিাজারর শিরড়রছ বিরদবশ বিবনরয়াগ (শিাটতরফাব ও 

ইনরিেরমে)। ২০১৮-১৯ অর্ তিছরর শশয়ারিাজারর বনট বিরদবশ বিবনরয়াগ এরসবছ  ১৭ 

শকাঠট ১০  াখ র্ াররর। ২০১৯-২০ অর্ তিছরর দা াঁড়ায় ২৭ শকাঠট ৬০  াখ র্ ারর। শসই 

বহসারি শিাটতরফাব ও ইনরিেরমে শিরড়রছ ৬১ দশবমক ৪০ শতাাংশ। 

শকন্দ্রীয় িযাাংরকর তর্য বিরিষরণ শদখা যায়, ২০১৯-২০ অর্ তিছররর ১১ মাস (জ ুাই-শম) সমরয় 

শিাটতরফাব ও ইনরিেরমে বছ  মাে এক শকাঠট ২০ র্ ার। বকন্তু অর্ তিছররর শশষ মাস 

জরুন এরস তা দা াঁড়ায় ২৭ শকাঠট ৬০  াখ র্ ারর। অর্ তাৎ এক মারস শশয়ারিাজারর বিরদবশরা 

বিবনরয়াগ করররছ ২৬ শকাঠট ৪০  াখ র্ ার। 

জানা শগরছ, আস্থার সাংকট ও ধারািাবহক দর িতরনর কাররণ শদরশর শশয়ারিাজার শর্রক মুখ 

বফবররয় বনরয়বছ  বিরদবশ বিবনরয়াগকারীরা। বকন্তু িুাঁজজিাজার উন্নয়রন সরকার ও শকন্দ্রীয় 

িযাাংরকর নানা উরদযাগ ও বনয়ন্ত্রক সাংস্থায় নতুন শনতৃত্ব আসায় এখন বিবনরয়াগকারীরা 

বিষয়গুর ারক ইবতিাচক শদখরছ। এসি কাররণ আস্থা বফররছ িাজারর। িাড়রছ বিরদবশ 

বিবনরয়াগ। 

চ বত িছররর শম মারস িুাঁজজিাজার বনয়ন্ত্রক সাংস্থা িাাং ারদশ বসবকউবরঠটজ অযান্ড এক্সরচে 

কবমশরনর (বিএসইবস) নতুন শচয়ারমযান বহরসরি ঢাকা বিিবিদযা রয়র িযাাংবকাং অযান্ড 

ইনসুযররে বিিারগর অধযািক বশি ী রুিাইয়াতু  ইস ামরক বনরয়াগ শদয় সরকার। 

শচয়ারমযারনর ির বিএসইবসরত নতুন দুই কবমশনার বনরয়াগ শদয়া হয়।  

তারা হর ন- ঢাকা বিিবিদযা রয়র ফাইনযাে বিিারগর অধযািক শশখ শামসুজেন আহরমদ 

এিাং অযাকাউবোং অযান্ড ইনফররমশন বসরেম বিিারগর অধযািক বমজানরু রহমান। 

এসআই/এফআর/এমএস 
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বড় উত্থান শেয়ােবািারে 
 

 

বিজরনস আওয়ার প্রবতরিদক : িবিে ঈদ-উ - আযহা িরিতী প্রর্ম কায তবদিস শসামিার 

(০৩ আগে) িড় উত্থারন শশষ হরয়রছ শশয়ারিাজাররর শ নরদন। এবদন উিয় 

শশয়ারিাজাররর সি সূচক শিরড়রছ। সূচরকর সরঙ্গ টাকার িবরমারণ শ নরদনও শিরড়রছ। আর 

শ নরদরন অাংশ শনয়া প্রবতষ্ঠানগুর ার মরধয শিবশরিারগরই শশয়ার ও ইউবনট দর শিরড়রছ। 

ঢাকা ও চট্টগ্রাম েক এক্সরচে (বর্এসই ও বসএসই) সূরে এ তর্য জানা শগরছ। 

জানা শগরছ, বর্এসইর প্রধান সূচক বর্এসইএক্স ৫৭.৩৮ িরয়ে শিরড় দা াঁবড়রয়রছ ৪ হাজার 

২৭১.৮১ িরয়রে। বর্এসইর অির সূচকগুর ার মরধয শবরয়াহ সূচক ১৬.৬৩ িরয়ে, 

বর্এসই-৩০ সূচক ২২.১৪ এিাং বসবর্এসইঠট ৯.৮১ িরয়ে শিরড় দা াঁবড়রয়রছ যর্ািরম 

৯৯৩.১৩ িরয়রে, ১৪৪২.৭৮ এিাং ৮৪০.০৯ িরয়রে। 

বর্এসইরত আজ ৬৭২ শকাঠট ৩৬  াখ টাকার শশয়ার ও ইউবনট শ নরদন হরয়রছ। যা আরগর 

বদন শর্রক ৯১ শকাঠট ৪৬  াখ টাকা শিবশ। আরগর বদন শ নরদন হরয়বছ  ৫৮০ শকাঠট ৯০ 

 াখ টাকার। 

বর্এসইরত আজ ৩৫৫ঠট প্রবতষ্ঠারনর শশয়ার ও ইউবনট শ নরদন হরয়রছ। এসি প্রবতষ্ঠারনর 

মরধয শশয়ার দর শিরড়রছ ১৯২ঠটর িা ৫৪.০৮ শতাাংরশর, শশয়ার দর করমরছ ৬২ঠটর িা 

১৭.৪৬ শতাাংরশর এিাং ১০১ঠটর িা ২৮.৪৫ শতাাংরশর শশয়ার ও ইউবনট দর অিবরিবততত 

ররয়রছ। 

অির শশয়ারিাজার চট্টগ্রাম েক এক্সরচরের (বসএসই) সাবি তক সচূক বসএএসবিআই 

১৬৫.২৩ িরয়ে শিরড় দা াঁবড়রয়রছ ১২ হাজার ১২২.২৯ িরয়রে। বসএসইরত আজ ২৪৬ঠট 

প্রবতষ্ঠান শ নরদরন অাংশ বনরয়রছ। এসি প্রবতষ্ঠারনর মরধয ১৪৪ঠটর দর শিরড়রছ, করমরছ 

২৭ঠটর আর ৭৫ঠটর দর অিবরিবততত ররয়রছ। বসএসইরত ১৩ শকাঠট ৮৩  াখ টাকার শশয়ার ও 

ইউবনট শ নরদন হরয়রছ। 

বিজরনস আওয়ার/০৩ আগে, ২০২০/এস 
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পুুঁজিবািারে করপ যারেট েভন যযান্স 

প্রডিষ্ঠাে শকারনা ডবকল্প শনই 

 

বনজস্ব প্রবতরিদক, বিবনরয়াগিাততা: িুাঁজজিাজারর করি তাররট গিন তযাে প্রবতষ্ঠার শকারনা বিকল্প 

শনই ির  মন্তিয করররছন িুাঁজজিাজার বনয়ন্ত্রক সাংস্থা িাাং ারদশ বসবকউবরঠটজ অযান্ড 

এক্সরচে কবমশরনর (বিএসইবস) শচয়ারমযান অধযািক বশি ী রুিাইয়াত-উ -ইস াম। 

বতবন ির ন, আমরা যবদ এখারন বকছু শ াকরক বিবনরয়াগকারীরদর টাকা  ুট করর শনওয়ার 

সুরযাগ করর শদই, তাহর  এখারন আর শকউ আসরি না। তাই এই  ুটিাটকারীরদররক এখান 

শর্রক সবররয় বদরত হরি। এরাই আমারদর বিবনরয়াগকারীরদর শতররু। এরদর কাছ শর্রক 

বিবনরয়াগকারীরদর প্ররটকশন শদওয়া আমারদর দাবয়ত্ব। 

সম্প্রবত ঢাকা ও চট্টগ্রাম েক এক্সরচরের সদসয প্রবতষ্ঠান রয়যা  কযাবিটা  আরয়াজজত এক 

ওরয়বিনারর প্রধান অবতবর্র িিরিয বতবন এসি কর্া ির ন। 

ওরয়বিনারর অনারনযর মরধয ঢাকা েক এক্সরচরের (বর্এসই) িবরচা ক শমাোঃ শাবক  বরজিী, 

বর্এসই শরাকাস ত অযারসাবসরয়শরনর সিািবত শরীফ আরনায়ার শহারসন, এবশয়ান টাইগার 

কযাবিটা স িাটতনারস তর শচয়ারমযান ইফবত ইস াম এিাং রয়যা  কযাবিটার র িযিস্থািনা 

িবরচা ক এম মুবনর আহরমদ অাংশ শনন। 

বশি ী রুিাইয়াত-উ -ইস াম ির ন, আমরা খুাঁরজ শিরয়বছ এমন বকছু শ াক, যারা বচবিত, 

যারা সি সময় এখান শর্রক মানুরষর টাকা বনরয় যাওয়ার শচষ্টা করর; যারা সঠিক ও সৎ িযিসা 

না করর অসৎ িন্থায় নানািারি মানুষরক িরর্ িবসরয় শদন। আমরা শদরখবছ, বকছু কু্ষদ্র 

বিবনরয়াগকারী শদরশ-বিরদরশ চাকবর করর বকছু শসবিাংস বনরয় আরসন, অরনক করষ্টর টাকা, 

এমনবক জবমজমা বিজি করর এখারন বিবনরয়াগ করর িা  বকছু বরটারন তর আশায়, তারদর 
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টাকা-িয়সাগুর া বনরয় যারচ্ছ। আমরা গিন তযারের শজি বদরয় তা আটকারিা। এই ধররনর 

শকারনা সুরযাগ আর এই মারকতরট র্াকরি না। 

বিএসইবস শচয়ারমযান ির ন, চ বত িছরর ৫/৭ঠট িা  আইবিও িাজারর আনার শচষ্টা চ রছ। 

শসটা িুক বিজডাং শমর্র্ শহাক িা বফক্সর্ প্রাইজ শমর্র্ অর্িা শযিারিই শহাক-এখন শর্রক 

আইবিওরত ১০ শতাাংরশর কম শশয়ার ছাড়ার সুরযাগ শদওয়া হরি না। আর ২০ শতাাংশ শশয়ার 

ছাড়র  শযরহতু কর প্ররণাদনার সুরযাগ আরছ, তাই শকাম্পাবনগুর া নুযনতম ২০ শতাাংশ 

শশয়ার শছরড়ই িাজারর আসরি ির  আশা প্রকাশ কররন বতবন। 

শকাম্পাবনগুর ার উরদযািারদর প্রবত বতবন ির ন, আিনারা যারা িাজারর আরসন তারা বকছু 

বদরতও আরসন, শুধু বনরত আসরিন না। এখারন যারা শরাকারহাউজ আরছ, এক্সরচরেস আরছ, 

বিবনরয়াগকারী আরছ-তারদররক যবদ ২০/৩০ শতাাংশ না শদন, তাহর  আর তারদর সারর্ 

র্াকর ন বক করর। তাই একটু িড় মন বনরয় আসরত হরি। 

বতবন ির ন, সিাইরক বনরয় একসারর্ শকাম্পাবন িবরচা না করর রতা কররিাররট গিন তযাে 

িারড়। স্বচ্ছ মরন িা  উরেশয বনরয় শকাম্পাবন চা ারত চাইর  বিএসইবসর আন্ডারর এর ই 

গিন তযাে শ রি  শিরড় যায়। 

িাবরিাবরক বনয়ন্ত্ররণ র্াকা শকাম্পাবনগুর া সম্পরকত বিএসইবস শচয়ারমযান ির ন, অরনক 

শকাম্পাবনর শক্ষরে শদখা যারচ্ছ প্রবতষ্ঠাতার অনুিবস্থবতরত অনযরা ঠিকিারি ধরর রাখরত 

িাররছন না। এগুর ারত কররিাররট গিন তযাে প্রবতষ্ঠার মাধযরম িুাঁজজিাজারর বনরয় এরস রক্ষা 

করার উরদযাগ শনওয়া দরকার। 

বতবন ঢাকা েক এক্সরচেরক আইঠট সক্ষমতা িাড়ারনাসহ চ মান বিবিন্ন উরদযাগ দ্রতু 

িািিায়রনর তাবগদ শদন। 

ওরয়বিনারর বর্এসইর িবরচা ক শাবক  বরজিী ির ন, িাজার অরনক িার ার বদরক যারচ্ছ। 

এর জনয শটকবন জজকযাব  আরও শজিশা ী হরত হরি। এবদক শর্রক আমরা শিশ বিবছরয়। 

তরি ৩০ শসরেম্বররর মরধয অরনক অগ্রগবত শদখা যারি। 

রয়যা  কযাবিটার র িযিস্থািনা িবরচা ক এম মবনর আহরমদ ির ন, অর্ তনীবতর সারর্ বম  

শররখ আমারদর িুাঁজজিাজার এগুরত িাররবন। শযখারন অর্ তনীবতর আকার িড় হরয়রছ, শসখারন 

করম শগরছ িাজারমূ ধরনর িবরমাণ। গত ১০ িছরর ৫৫  াখ বিও বহসাি করমরছ। 

বতবন িাজারর শকাম্পাবনর সাংখযা িাড়ারনার জনয েক এক্সরচরে একঠট শজিশা ী মারকতঠটাং 

ঠটম গিন করর শকাম্পবনগুর ার সারর্ শযাগারযাগ করর তারদররক িাজারর আসার িযািারর 

উদরিুি করার বিষরয় গুরুত্ব আররাি কররন। একইসরঙ্গ আইবিওর সাংখযার প্রবত শজার না 

বদরয় মারনর প্রবত শজার শদওয়ার িরামশ ত শদন বতবন। 

(এসএএম/০৩ আগে ২০২০) 
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The Business Standard 
04 August 2020 

Stocks end higher after Eid holiday 

According to a brokerage firm review, indices of both stock exchanges 

steadily moved up today in the first session 

 
Photo: Mumit M 

Indices of the country's two main bourses witnessed a higher growth at the end of 

the trading session today after a three-day Eid holiday. 

Meanwhile, the turnover of the Dhaka Stock Exchange (DSE) trading floor also 

leaped by 15 percent to Tk672.36crore. 

All the official activities on the bourses remained closed from July 31 to August 2 

on the occasion of the Eid-ul-Adha. 

According to a brokerage firm review, indices of both stock exchanges steadily 

moved up today in the first session. 

The expansionary monetary policy is largely responsible for the boost in the 

market turnover as it is widely expected that risk-free rates will go down and 

money circulation is increased. The central bank's measures will increase equity 

valuation and encourage flow of money to the stock. 

The central bank last week declared monetary policy for the next six months. In its 

policy, the bank rate was brought down to 4 percent from 5 percent. 

It also proposed a cut in the repo rate from 5.25 percent to 4.75 percent and reverse 

repo rate from 4.75 percent to 4 percent to make funds available for banks at a 

cheaper rate. 
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The central bank also set private sector credit growth 14.8 percent and public 

sector credit growth 44.4 percent in the monetary policy. 

DSEX, the prime index of the Dhaka Stock Exchange (DSE), has jumped by 57.38 

points – or 1.1.36 percent - to reach at 4,271. 

Moreover, the Shariah-based DSES index gained 16.63 points to settle at 993 and 

the blue-chip index DS30 rose by 22.14 points to stand at 1,442. 

Out of the 354 issues traded during the same time frame, 192 companies' share 

prices advanced, 62 declined, and 101 remained unchanged. 

Meanwhile, in the corresponding period, the benchmark index CASPI at the 

Chittagong Stock Exchange (CSE) has increased 166 points to close at 12,123. 
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Daily New Age 
04 August 2020 

 

Stocks witness positive trend after 

Eid vacation 
Bangladesh Sangbad Sangstha. Dhaka | Published: 17:02, Aug 03,2020 
       

 Stocks on Monday witnessed positive trends after three-day Eid holidays as 

investors are showing their buying appetite on sector-wise issues. 

DSEX, the key index of the Dhaka Stock Exchange (DSE), went up by 57.39 

points or 1.36 percent to settle at 4,271.82. The DS30 index, comprising blue 

chips, and the DSE Shariah Index also advanced 22.15 points and 16.64 points 

to finish at 1,422.79 and 993.14 respectively. 

Turnover, another important indicator of the market, stood at Taka 5,809.08 

million on the country’s prime bourse, which is higher than the previous trading 

session’s turnover of Taka 3,995.22 million. 

Of the issues traded, 101 remained unchanged while 192 issues advanced and 

62 declined on the DSE floor. 

Square Pharma topped the turnover chart followed by Beximco Pharma, Pioneer 

Insurance, Beximco and Standard Insurance. 

Active Fine was the day’s best performer while Navana CNG, United 

Insurance, Agrani Insurance and SILCOPHL. 

The Chittagong Stock Exchange (CSE) also ended higher with its All Shares 

Price Index (CASPI)—gaining 165.24 points to close at 12,122.30 and the 

Selective Categories Index – CSCX –advancing 97.63 points to finish at 

7,347.79. 

Of the issues traded, 144 gained, 27 declined and 144 remained unchanged on 

the CSE. 

 

https://www.newagebd.net/credit/%20%20%20Bangladesh%20Sangbad%20Sangstha.%20Dhaka

