
 

 
 

News Clippings 
 

2, 3 & 4 October 2020 
 

 

 

Contents 

 Section 1 : Bangla News, Page-02 

 Section 2 : English News, Page-58 

  

 

 

 
Circulated to: 

DSE Readers 

 

 
Dhaka Stock Exchange Limited 



News Clippings 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section 1 :  

Bangla 

News 



News Clippings 

 3 

Daily Prothom Alo 
02 October 2020 

 

 



News Clippings 

 4 

Daily Prothom Alo 
04 October 2020 

 

 
 

 



News Clippings 

 5 

Daily Bonik Barta 
02 October 2020 

 

 
 

 
 

 
 



News Clippings 

 6 

Daily Nayadiganta 
04 October 2020 

 

 

 



News Clippings 

 7 

Daily Jugantor 
04 October 2020 

 

 



News Clippings 

 8 

 
 
 

 

 



News Clippings 

 9 

Daily Janakantha 
02 October 2020 

 

 

 



News Clippings 

 10 

Daily Janakantha 
02 October 2020 

 

 



News Clippings 

 11 

Daily Janakantha 
04 October 2020 

 

 



News Clippings 

 12 

Daily Janakantha 
04 October 2020 

 

 



News Clippings 

 13 

Daily Kaler Kantha 
02 October 2020 

 

 



News Clippings 

 14 

Daily Kaler Kantha 
03 October 2020 

 

 
 
 



News Clippings 

 15 

Daily Ittefaq 
02 October 2020 

 

 



News Clippings 

 16 

Daily Share Biz 
02 October 2020 

 

 



News Clippings 

 17 

 



News Clippings 

 18 

Daily Share Biz 
03 October 2020 

 

 



News Clippings 

 19 

 



News Clippings 

 20 

Daily Share Biz 
04 October 2020 

 

 
 



News Clippings 

 21 

 Daily Jai Jai Din 
04 October 2020 

 

 



News Clippings 

 22 

 



News Clippings 

 23 

 Daily Bhorer Kagoj 
02 October 2020 

 

 



News Clippings 

 24 

Daily Bhorer Kagoj 
03 October 2020 

 

 



News Clippings 

 25 

Daily Bhorer Kagoj 
04 October 2020 

 

 
   

 

 



News Clippings 

 26 

 Alokito Bangladesh 
4 October 2020 

 

 



News Clippings 

 27 

 



News Clippings 

 28 

Alokito Bangladesh 
4 October 2020 

 

 



News Clippings 

 29 

 Bangladesher Khabor 
04 October 2020 

 

 



News Clippings 

 30 

 Desh Rupantor 
02 October 2020 

 

 



News Clippings 

 31 

Desh Rupantor 
04 October 2020 

 

 

 



News Clippings 

 32 

Amar Sangbad 
04 October 2020 

 

 



News Clippings 

 33 

 

আমাদের কিছু-কিছু জায়গায় কমস মযাচ 

রদয়দছ: অর্ থমন্ত্রী 

৯:০৫ অপরাহ্ণ অক্টাবর ৩, ২০২০  

 
 

জাতীয় রাজস্ব ববার্ডসহ আমাক্ের কিছু-কিছু জায়গায় কমস মযাচ রক্য়ক্ছ বক্ে জাকিক্য়ক্ছি 

অর্ ডমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা িামাে। আজ শকিবার (০৩ অক্টাবর) ‘বাাংোক্েক্শর উন্নয়ক্ি 

পুুঁজজবাজাক্রর ভূকমিা’ শীর্ ডি ভাচূডযয়াে আক্োচিায় প্রধাি অকতকর্র বি্তৃতায় কতকি এসব 

ির্া বক্েি। 

অর্ ডমন্ত্রী বক্েি, উন্নত বেক্শ বপ ৌঁছাক্ত হক্ে শজিশােী পুুঁজজবাজার প্রক্য়াজি। কবএসকস িতুি 

বিতৃক্ে গত কতি মাক্স পুুঁজজবাজার ঘুক্র ো ুঁক়িক্য়ক্ছ। পুুঁজজবাক্ের মাক্িডট িযাপ বা়িক্ছ। এিই 

সমক্য় বরকমক্টক্ে ৪৯ শতাাংশ প্রবজৃি হক্য়ক্ছ। কবোয়ী বছক্র আমাক্ের প্রবজৃি হক্য়ক্ছ ৫.২৪ 

শতাাংশ। 

আমরা বযবসা বাকিজয বা়িাক্ত চাই উক্েখ িক্র মন্ত্রী বক্েি, ২০০৮সাে বর্ক্ি প্রধািমন্ত্রীর 

বিতৃক্ে বেক্শর অর্ ডিীকত একগক্য় চেক্ছ। বিাকভর্-১৯ এর ক্ষকত িাটটক্য় উঠক্ছ। চেকত 

অর্ ডবছক্র প্রবজৃি হক্ব ৮শতাাংক্শর িাছািাকছ। 

সবাইক্ি সফেতার গল্প বেক্ত অিুক্রাধ জাকিক্য় কতকি বক্েি, ভাক্ো স্বপ্ন বেকখক্য় সবাইক্ি 

উজ্জিবীত রাখক্বি। 

কবশ্ব কবকিক্য়াগিারী সপ্তাহ উপেক্ক্ষ বাাংোক্েশ কসকিউকরটটজ অযান্ড এক্সক্চঞ্জ িকমশি 

(কবএসইকস) এই আক্োচিা সভার আক্য়াজি িক্র। 

http://www.arthosuchak.com/wp-content/uploads/2020/09/mostofa_kamal.jpg
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কবক্শর্ অকতকর্ কহক্সক্ব উপকিত কছক্েি প্রধািমন্ত্রীর অর্ ডনিকতি কবর্য়ি উপক্েষ্টা র্. মকশউর 

রহমাি ও প্রধািমন্ত্রীর ববসরিাকর কশল্প ও কবকিক্য়াগ উপক্েষ্টা সােমাি এফ রহমাি। 

িতুি িকমশিাক্রর বিতৃক্ে পুুঁজজবাজার ভাক্ো িরক্ছ। তারা ‘অিল্পিীয়’ সা়িা বফক্েক্ছ বক্ে 

মন্তবয িক্রক্ছি প্রধািমন্ত্রীর ববসরিাকর কশল্প ও কবকিক্য়াগ উপক্েষ্টা সােমাি এফ রহমাি। 

তক্ব এখি প্রক্য়াজি আন্তজডাকতি মাক্ির মযকচউর প্ুুঁজজবাজার। 

বেক্শর পুুঁজজবাজার অে্ভুত উক্েখ িক্র কতকি বক্েি, কবক্শ্বর সব বাজার কিয়ন্ত্রি িক্র 

প্রাকতষ্ঠাকিি ইিক্ভস্টররা। তারা মাক্িডক্টর ৮০ বর্ক্ি ৯০ শতাাংশ অবোি রাক্খ। কিন্তু 

বাাংোক্েক্শর পুুঁজজবাজাক্রর তার টঠি উক্টাটা। এখাক্ি ৮০ শতাাংশ অবোি রাক্খ কু্ষদ্র 

কবকিক্য়াগিারী এবাং বাকি ১০ বর্ক্ি ২০ শতাাংশ অবোি রাক্খ প্রাকতষ্ঠাকিি কবকিক্য়াগিারীরা। 

ফক্ে এ মুহকূ্ত ড প্রক্য়াজক্ি প্রাকতষ্ঠাকিি কবকিক্য়াগিারী বজৃি। তার জিয বযাাংিগুক্োক্ি 

ইিক্ভস্টক্মন্ট বযাাংকিাং এর োইক্সে বেয়ার আহবাি জািাি সােমাি এফ রহমাি। 

কবএসইকসর বচয়ারমযাি অধযাপি কশবেী রুবাইয়াতুে ইসোক্মর সভাপকতক্ে অিুষ্ঠাক্ি বিবয 

রাক্খি অর্ ডমন্ত্রিােক্য়র বযাাংি ও আকর্ ডি প্রকতষ্ঠাি কবভাক্গর কসকিয়র সকচব আসােুে ইসোম, 

বমক্রাপকেটি বচম্বার অব িমাস ড অযান্ড ইন্ডাকিক্জর (এমকসকসআই) বচয়ারমযাি বযাকরস্টার 

কিহাে িকবর, ঢািা স্টি এক্সক্চক্ঞ্জর (কর্এসই) বচয়ারমযাি ইউিুসুর রহমাি, চট্টগ্রাম স্টি 

এক্সক্চক্ঞ্জর(কসএসই)বচয়ারমযাি আকসফ ইব্রাকহম, বসন্ট্রাে কর্ক্পাজজটকর অব বাাংোক্েক্শর 

বচয়ারমযাি বশখ িকবর বহাক্সি, বাাংোক্েশ মাক্চডন্ট বযাাংি আক্সাকসক্য়শক্ির(কবএমকবএ) 

বপ্রকসক্র্ন্ট ছাক্য়েুর রহমাি, বাাংোক্েক্শ পাবকেি কেকমক্টর্ বিাম্পাকি সভাপকত আজম বজ 

বচ ধুরী, কর্এসইর পকরচােি রকিবুর রহমাি,কর্এসই বব্রািারস’ এক্সাকসক্য়শক্ির সভাপকত 

শকরফ আক্িায়ার বহাক্সি। 

অর্ ডসূচি/এমএস 
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প ুঁজজবাজাদর প্রাকিষ্ঠাকিি 

কবকিদয়াগিারীর সংখ্যা বাডাদি হদব 

৮:২৬ অপরাহ্ণ অক্টাবর ৩, ২০২০  

 
 

িতুি িকমশিাক্রর বিতৃক্ে পুুঁজজবাজার ভাক্ো িরক্ছ। তারা ‘অিল্পিীয়’ সা়িা বফক্েক্ছ বক্ে 

মন্তবয িক্রক্ছি প্রধািমন্ত্রীর ববসরিাকর কশল্প ও কবকিক্য়াগ উপক্েষ্টা সােমাি এফ রহমাি। 

তক্ব এখি প্রক্য়াজি আন্তজডাকতি মাক্ির মযকচউরর্ প্ুুঁজজবাজার। 

বেক্শর পুুঁজজবাজার অে্ভুত উক্েখ িক্র কতকি বক্েি, কবক্শ্বর সব বাজার কিয়ন্ত্রি িক্র 

প্রাকতষ্ঠাকিি ইিক্ভস্টররা। তারা মাক্িডক্টর ৮০ বর্ক্ি ৯০ শতাাংশ অবোি রাক্খ। কিন্তু 

বাাংোক্েক্শর পুুঁজজবাজাক্রর তার টঠি উক্টাটা। 

এখাক্ি ৮০ শতাাংশ অবোি রাক্খ কু্ষদ্র কবকিক্য়াগিারী এবাং বাকি ১০ বর্ক্ি ২০ শতাাংশ 

অবোি রাক্খ প্রাকতষ্ঠাকিি কবকিক্য়াগিারীরা। 

ফক্ে এ মুহকূ্ত ড প্রক্য়াজক্ি প্রাকতষ্ঠাকিি কবকিক্য়াগিারী বজৃি। তার জিয বযাাংিগুক্োক্ি 

ইিক্ভস্টক্মন্ট বযাাংকিাং এর োইক্সে বেয়ার আহবাি জািাি সােমাি এফ রহমাি। 

আজ শকিবার (০৩অক্টাবর) ‘বাাংোক্েক্শর উন্নয়ক্ি পুুঁজজবাজাক্রর ভূকমিা’ শীর্ ডি ভাচূডযয়াে 

আক্োচিা সভায় কতকি এসব ির্া বক্েি। 

কবশ্ব কবকিক্য়াগিারী সপ্তাহ উপেক্ক্ষ বাাংোক্েশ কসকিউকরটটজ অযান্ড এক্সক্চঞ্জ িকমশি 

(কবএসইকস) এই আক্োচিা সভার আক্য়াজি িক্র। 

অিুষ্ঠাক্ি প্রধাি অকতকর্ কহক্সক্ব উপকিত কছক্েি অর্ ডমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা িামাে। কবক্শর্ 

অকতকর্ কহক্সক্ব উপকিত কছক্েি প্রধািমন্ত্রীর অর্ ডনিকতি কবর্য়ি উপক্েষ্টা র্. মকশউর রহমাি 

ও প্রধািমন্ত্রীর ববসরিাকর কশল্প ও কবকিক্য়াগ উপক্েষ্টা সােমাি এফ রহমাি। 

http://www.arthosuchak.com/wp-content/uploads/2020/09/ERF-Salman-1-e1601387756212.jpg
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বযবসায়ীক্ের শীর্ ড সাংগঠি এফকবকসকসআইক্য়র সাক্বি সভাপকত বক্েি,বেশ এবাং কবক্েশী 

কবকিক্য়াগিারীক্ের আিৃষ্ট িরক্ত প্রক্য়াজি এিটট শজিশােী পুুঁজজবাজার। কবক্েকশ 

কবকিক্য়াক্গর সমসযাগুক্ো কচকিত িক্রকছ।আমরা দ্রতু সমাধাি িরকছ। 

বেক্শর অর্ ডনিকতি উন্নয়ক্ির সক্ে ির জজকর্কপ বরকশও এবাং িযাকপটাে মাক্িডক্টর জজকর্কপর 

বরকশও অিযািয বেক্শর মক্তা িা। তক্ব িতুি িকমশিাক্রর বিতৃক্ে এখি পুুঁজজবাজাক্রর 

মাক্িডটক্ি বা়িক্ছ দ্রতু বা়িক্ছ।কবক্শ্বর েরবাক্র পুুঁজজবাজাক্র ইকতবাচি ভূকমিা রাখক্ব। 

কবএসইকসর বচয়ারমযাি অধযাপি কশবেী রুবাইয়াতুে ইসোক্মর সভাপকতক্ে অিুষ্ঠাক্ি বিবয 

রাক্খি অর্ ডমন্ত্রিােক্য়র বযাাংি ও আকর্ ডি প্রকতষ্ঠাি কবভাক্গর কসকিয়র সকচব আসােুে ইসোম, 

বমক্রাপকেটি বচম্বার অব িমাস ড অযান্ড ইন্ডাকিক্জর (এমকসকসআই) বচয়ারমযাি বযাকরস্টার 

কিহাে িকবর,ঢািা স্টি এক্সক্চক্ঞ্জর (কর্এসই) বচয়ারমযাি ইউিুসুর রহমাি,চট্টগ্রাম 

স্টিএক্সক্চক্ঞ্জর(কসএসই)বচয়ারমযাি আকসফ ইব্রাকহম, বসন্ট্রাে কর্ক্পাজজটকর অব 

বাাংোক্েক্শর বচয়ারমযাি বশখ িকবর বহাক্সি, বাাংোক্েশ মাক্চডন্ট বযাাংি 

আক্সাকসক্য়শক্ির(কবএমকবএ) বপ্রকসক্র্ন্ট ছাক্য়েুর রহমাি, বাাংোক্েক্শ পাবকেি কেকমক্টর্ 

বিাম্পাকি সভাপকত আজম বজ বচ ধুরী, কর্এসইর পকরচােি রকিবুর রহমাি,কর্এসই 

বব্রািারস’ এক্সাকসক্য়শক্ির সভাপকত শকরফ আক্িায়ার বহাক্সি। 
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প ুঁজজবাজাদরর উন্নয়দি সরিার সব ধরদির 

সহদ াকগিা িরদব: অর্ থমন্ত্রী 

 

কিজস্ব প্রকতক্বেি: পুুঁজজবাজাক্রর উন্নয়ক্ি সরিার সব ধরক্ির সহক্ াকগতা িরক্ব বক্ে আশ্বাস কেক্য়ক্ছি 

অর্ ডমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা িামাে। কতকি বক্েি, অিযািয সমক্য়র বচক্য় বেক্শর অর্ ডিীকত এখি অক্িি শজিশােী। 

এই অবিা ধক্র রাখক্তই পুুঁজজবাজার আরও উন্নয়ি িরা হক্ব। 

শকিবার (৩ অক্টাবর) বাাংোক্েশ কসকিউকরটটজ অযান্ড এক্সক্চঞ্জ িকমশি (কবএসইকস) আক্য়াজজত কবশ্ব 

কবকিক্য়াগিারী সপ্তাক্হর উক্বাধিী অিুষ্ঠাক্ি প্রধাি অকতকর্র বিক্বয কতকি এ ির্া বক্েি। কবকিক্য়াগিারী সপ্তাহ 

চেক্ব ৫ বর্ক্ি ১১ অক্টাবর প ডন্ত। অিুষ্ঠাক্ি  

বাাংোক্েক্শর উন্নয়ক্ি পুুঁজজবাজাক্রর ভূকমিা’শীর্ ডি আক্োচিা হয়। 

কবক্শর্ অকতকর্র বিক্বয প্রধািমন্ত্রীর উপক্েষ্টা সােমাি এফ রহমাি বক্েি, পুুঁজজবাজাক্রর উন্নয়ক্ি জাতীয় 

রাজস্ব ববার্ডক্ি(এিকবআর) কিছু কবর্ক্য় ছা়ি কেক্ত হক্ব। এটট িরা বগক্ে কবক্েক্শ কবকিক্য়াগ আসক্ত সহজ হক্ব। 

তার ির্া ধক্র অর্ ডমন্ত্রী বক্েি, বেক্শর অর্ ডিীকতর সিে সূচি উর্ধ্ ডমূখী। পুুঁজজবাজার কিক্চ র্ািার সুক্ াগ 

বিই।পুুঁজজবাজাক্রর উন্নয়ক্ি সব ধরক্ির সমসযার সমাধাি িরা হক্ব। শুধু মাত্র সমসযাগুক্ো তুক্ে ধরার জিয 

কতকি অিুক্রাধ িক্রি। 

অিষু্ঠাক্ি স্বাগত বিবয রাখক্বি কবএসইকসর িকমশিার র্. বশখ শামসুজিি আহক্মে। মূে প্রবন্ধ উপিাপি 

িক্রি িকমশিার র্. কমজািুর রহমাি। অিুষ্ঠাক্ি কবক্শর্ অকতকর্ কহক্সক্ব উপকিত কছক্েি প্রধািমন্ত্রীর উপক্েষ্টা 

সােমাি এফ রহমাি ও প্রধািমন্ত্রীর উপক্েষ্টা র্. মকশউর রহমাি। কবএসইকসর বচয়ারমযাি অধযাপি কশবেী 

রুবাইয়াত-ইে-ইসোম অিুষ্ঠাক্ি সভাপকতে িক্রি। 

আক্োচিায় অাংশ বিি বমক্রাপকেটি বচম্বার অব িমাস ড অযান্ড ইন্ডাকিক্জর (এমকসকসআই) বচয়ারমযাি 

বযাকরস্টার কিহাে িকবর, ঢািা স্টি এক্সক্চক্ঞ্জর (কর্এসই) বচয়ারমযাি ইউিুসুর রহমাি, বসন্ট্রাে কর্ক্পাজজটকর 

অব বাাংোক্েক্শর বচয়ারমযাি বশখ িকবর বহাক্সি, বাাংোক্েশ মাক্চডন্ট বযাাংি আক্সাকসক্য়শক্ির (কবএমকবএ) 

বপ্রকসক্র্ন্ট ছাক্য়েুর রহমাি, বাাংোক্েক্শ পাবকেি কেকমক্টর্ বিাম্পাকি সভাপকত আজম বজ বচ ধুরী, কর্এসই 

বব্রািারস এক্সাকসক্য়শক্ির সভাপকত শকরফ আক্িায়ার বহাক্সি প্রমুখ। 
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পুুঁনজবাজাক্র ফাইল ঝুনলক্য় রাখার নিি শেষ: নবএসইনস শেয়ারম্যাি 

 

নিজস্ব প্রনিক্বিক: পুুঁনজবাজাক্রর উন্নয়ক্ি একনি পনরচ্ছন্ন পনরক্বে তিনর করার কাজ করক্েি বক্ল জানিক্য়ক্েি 

নবএসইনসর শেয়ারম্যাি অধ্যাপক নেবলী রুবাইয়াি-ইল-ইসলাম্। 

েনিবার (৩ অক্টাবর) বাাংলাক্িে নসনকউনরনিজ অযান্ড এক্সক্েঞ্জ কনম্েি (নবএসইনস) আক্য়ানজি নবশ্ব 

নবনিক্য়াগকারী সপ্তাক্ের উক্বাধ্িী অিুষ্ঠাক্ি সভাপনির বক্তক্বয নিনি এ কথা বক্লি। 

নিনি বক্লি, ফাইল ঝুনলক্য় রাখার নিি শেষ। নবরুনক্ত কক্র কাক্রা ফাইল অিুক্ম্ািি িয়। নিক্ল যক্িা দ্রুি নিক্য় 

নিক্বা। আর িা নিক্ল স্বল্প সম্ক্য়র ম্ক্ধ্য বানিল কক্র শিওয়া েক্ব। 

নিনি বক্লি, পুুঁনজবাজার নিক্য় শকউ োলানক করক্ি পারক্ব িা। শসই নিি শেষ। োলানক করার জিয ইক্িাম্ক্ধ্য 

অক্িক প্রনিষ্ঠািক্ক বাজার শথক্ক নিনষদ্ধ করা েক্য়ক্ে। োলানক করক্ল কাউক্কই োড় শিওয়া েক্ব িা। আিঙ্ক তিনর 

িা কক্র আম্রা একনি গনিেীল পুুঁনজবাজার তিনর করার জিয কাজ করনে। 

নিনি বক্লি, পুুঁনজবাজারক্ক নবশ্ববযানপ েনড়ক্য় শিওয়ার জিয কাজ েলক্ে। জিবল সাংকক্ির কাক্রাক্ি অক্িক নকে ু

করক্ি পারনে িা। 

অিুষ্ঠাি পনরোলিা কক্রি নবএসইনসর কনম্েিার ড. শেখ োম্সুনিি আেক্ম্ি। ম্ূল প্রবন্ধ উপস্থাপি কক্রি 

কনম্েিার ড. নম্জািুর রেম্াি। অিুষ্ঠাক্ি নবক্েষ অনিনথ নেক্সক্ব উপনস্থি নেক্লি প্রধ্ািম্ন্ত্রীর উপক্িষ্টা সালম্াি 

এফ রেম্াি ও প্রধ্ািম্ন্ত্রীর উপক্িষ্টা ড. ম্নেউর রেম্াি। 

আক্লােিায় অাংে শিি শম্ক্রাপনলিি শেম্বার অব কম্াসস অযান্ড ইন্ডানিক্জর (এম্নসনসআই) শেয়ারম্যাি বযানরস্টার 

নিোি কনবর, ঢাকা স্টক এক্সক্েক্ঞ্জর (নডএসই) শেয ারম্যাি ইউিুসরু রেম্াি, েট্টগ্রাম্ স্টক এক্সক্েক্ঞ্জর (নসএসই) 

শেয়ারম্যাি আনসফ ইব্রানেম্, শসন্ট্রাল নডক্পানজিনর অব বাাংলাক্িক্ের শেয়ারম্যাি শেখ কনবর শোক্সি, বাাংলাক্িে 

ম্াক্েসন্ট বযাাংক আক্সানসক্য়েক্ির (নবএম্নবএ) শপ্রনসক্ডন্ট োক্য়দুর রেম্াি, বাাংলাক্িক্ে পাবনলক নলনম্ক্িড 

শকাম্পানি সভাপনি আজম্ শজ শেৌধ্ুরী, নডএসই শব্রাকারস এক্সানসক্য েক্ির সভাপনি েনরফ আক্িায ার শোক্সি 

প্রম্ুখ। 

শেয়ারনিউজ; ৩ অক্টাবর ২০২০ 
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প ুঁজজবাজাদরর উন্নয়দি সব সমসযার সমাধাি িরা হদব: অর্ থমন্ত্রী 

কিজস্ব প্রকতক্বেি || প্রিাশ: ২০২০-১০-০৩ ১৯:৩৯:৪৫ ০৮:৩০:৩২ 

 

পুুঁজজবাজাক্রর উন্নয়ক্ি সব সমসযার সমাধাি িরা হক্ব বক্ে আশ্বাস কেক্য়ক্ছি অর্ ডমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা 

িামাে। কতকি বক্েি, অিযািয সমক্য়র বচক্য় বেক্শর অর্ ডিীকত এখি অক্িি শজিশােী। এই অবিা ধক্র 

রাখক্তই পুুঁজজবাজার আরও উন্নয়ি িরা হক্ব। 

শকিবার (৩ অক্টাবর) বাাংোক্েশ কসকিউকরটটজ অযান্ড এক্সক্চঞ্জ িকমশি (কবএসইকস) আক্য়াজজত কবশ্ব 

কবকিক্য়াগিারী সপ্তাক্হর উক্বাধিী অিুষ্ঠাক্ি প্রধাি অকতকর্র বিক্বয কতকি এ ির্া বক্েি। 

কবকিক্য়াগিারী সপ্তাহ চেক্ব ৫ বর্ক্ি ১১ অক্টাবর প ডন্ত। অিুষ্ঠাক্ি ‘বাাংোক্েক্শর উন্নয়ক্ি 

পুুঁজজবাজাক্রর ভূকমিা’শীর্ ডি আক্োচিা হয়। 

কবক্শর্ অকতকর্র বিক্বয প্রধািমন্ত্রীর উপক্েষ্টা সােমাি এফ রহমাি বক্েি, পুুঁজজবাজাক্রর উন্নয়ক্ি 

জাতীয় রাজস্ব ববার্ডক্ি(এিকবআর) কিছু কবর্ক্য় ছা়ি কেক্ত হক্ব। এটট িরা বগক্ে কবক্েক্শ কবকিক্য়াগ 

আসক্ত সহজ হক্ব। 

তার ির্া ধক্র অর্ ডমন্ত্রী কতকি বক্েি, বেক্শর অর্ ডিীকতর সিে সচূি উর্ধ্ ডমূখী। পুুঁজজবাজার কিক্চ র্ািার 

সুক্ াগ বিই।পুুঁজজবাজাক্রর উন্নয়ক্ি সব ধরক্ির সমসযার সমাধাি িরা হক্ব। শুধু মাত্র সমসযাগুক্ো 

তুক্ে ধরার জিয কতকি অিুক্রাধ িক্রি। 

অিুষ্ঠাক্ি স্বাগত বিবয রাখক্বি কবএসইকসর িকমশিার র্. বশখ শামসুজিি আহক্মে। মূে প্রবন্ধ 

উপিাপি িক্রি িকমশিার র্. কমজািুর রহমাি। অিুষ্ঠাক্ি কবক্শর্ অকতকর্ কহক্সক্ব উপকিত কছক্েি 

প্রধািমন্ত্রীর উপক্েষ্টা সােমাি এফ রহমাি ও প্রধািমন্ত্রীর উপক্েষ্টা র্. মকশউর রহমাি। কবএসইকসর 

বচয়ারমযাি অধযাপি কশবেী রুবাইয়াত-ইে-ইসোম অিুষ্ঠাক্ি সভাপকতে িক্রি। 

আক্োচিায় অাংশ বিি বমক্রাপকেটি বচম্বার অব িমাস ড অযান্ড ইন্ডাকিক্জর (এমকসকসআই) 

বচয়ারমযাি বযাকরস্টার কিহাে িকবর, ঢািা স্টি এক্সক্চক্ঞ্জর (কর্এসই) বচয়ারমযাি ইউিুসুর রহমাি, 

বসন্ট্রাে কর্ক্পাজজটকর অব বাাংোক্েক্শর বচয়ারমযাি বশখ িকবর বহাক্সি, বাাংোক্েশ মাক্চডন্ট বযাাংি 

আক্সাকসক্য়শক্ির (কবএমকবএ) বপ্রকসক্র্ন্ট ছাক্য়েুর রহমাি, বাাংোক্েক্শ পাবকেি কেকমক্টর্ বিাম্পাকি 

সভাপকত আজম বজ বচ ধুরী, কর্এসই বব্রািারস এক্সাকসক্য়শক্ির সভাপকত শকরফ আক্িায়ার বহাক্সি 

প্রমুখ। 
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প ুঁজজবাজাদর পকরচ্ছন্ন পকরদবশ তিকর িরকছ: কবএসইকস চচয়ারমযাি 

কিজস্ব প্রকতক্বেি || প্রিাশ: ২০২০-১০-০৩ ২১:০৫:৫৩  

 

পুুঁজজবাজাক্রর উন্নয়ক্ি এিটট পকরচ্ছন্ন পকরক্বশ ততকর িরার জিয িাজ িরা হক্চ্ছ বক্ে জাকিক্য়ক্ছি 

কবএসইকসর বচয়ারমযাি অধযাপি কশবেী রুবাইয়াত-উে-ইসোম। শকিবার (৩ অক্টাবর) বাাংোক্েশ 

কসকিউকরটটজ অযান্ড এক্সক্চঞ্জ িকমশি (কবএসইকস) আক্য়াজজত কবশ্ব কবকিক্য়াগিারী সপ্তাক্হর উক্বাধিী 

অিুষ্ঠাক্ি সভাপকতর বিক্বয কতকি এ ির্া বক্েি। 

কতকি বক্েি,ফাইে ঝুকেক্য় রাখার কেি বশর্। কবরুজি িক্র িাক্রা ফাইে অিুক্মােি িয়। কেক্ে  ক্তা 

দ্রতু কেক্য় কেক্বা। আর িা কেক্ে স্বল্প সমক্য়র মক্ধয বাকতে িক্র বেওয়া হক্ব। 

কতকি বক্েি,পুুঁজজবাজার কিক্য় বিউ চাোকি িরক্ত পারক্ব িা। বসই কেি বশর্। চাোকি িরার জিয 

ইক্তামক্ধয অক্িি প্রকতষ্ঠািক্ি বাজার বর্ক্ি কিকর্ি িরা হক্য়ক্ছ। চাোকি িরক্ে িাউক্িই ছা়ি 

বেওয়া হক্ব িা। আতঙ্ক ততকর িা িক্র আমরা এিটট গতীকশে পুুঁজজবাজার ততকর িরার জিয িাজ 

িরকছ। 

কতকি বক্েি, পুুঁজজবাজারক্ি কবশ্ববযাকপ ছক়িক্য় বেওয়ার জিয িাজ চেক্ছ। জিবে সাংিক্টর িাক্রাক্ি 

অক্িি কিছু িরক্ত পারকছ িা। 

অিুষ্ঠাি পকরচােিা িক্রি কবএসইকসর িকমশিার র্. বশখ শামসুজিি আহক্মে। মূে প্রবন্ধ উপিাপি 

িক্রি িকমশিার র্. কমজািুর রহমাি। অিুষ্ঠাক্ি কবক্শর্ অকতকর্ কহক্সক্ব উপকিত কছক্েি প্রধািমন্ত্রীর 

উপক্েষ্টা সােমাি এফ রহমাি ও প্রধািমন্ত্রীর উপক্েষ্টা র্. মকশউর রহমাি। 

আক্োচিায় অাংশ বিি বমক্রাপকেটি বচম্বার অব িমাস ড অযান্ড ইন্ডাকিক্জর (এমকসকসআই) 

বচয়ারমযাি বযাকরস্টার কিহাে িকবর, ঢািা স্টি এক্সক্চক্ঞ্জর (কর্এসই) বচয়ারমযাি ইউিুসুর রহমাি, 

চট্টগ্রাম স্টি এক্সক্চক্ঞ্জর (কসএসই) বচয়ারমযাি আকসফ ইব্রাকহম, বসন্ট্রাে কর্ক্পাজজটকর অব 

বাাংোক্েক্শর বচয়ারমযাি বশখ িকবর বহাক্সি, বাাংোক্েশ মাক্চডন্ট বযাাংি আক্সাকসক্য়শক্ির (কবএমকবএ) 

বপ্রকসক্র্ন্ট ছাক্য়েুর রহমাি, বাাংোক্েক্শ পাবকেি কেকমক্টর্ বিাম্পাকি সভাপকত আজম বজ বচ ধুরী, 

কর্এসই বব্রািারস এক্সাকসক্য়শক্ির সভাপকত শকরফ আক্িায়ার বহাক্সি প্রমুখ। 
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কমউচুযয়াল ফাদের িাঠাদমাগি সংস্কার প্রদয়াজি 

কিজস্ব প্রকতক্বেি || প্রিাশ: ২০২০-১০-০৪ ০৭:৫৬:৩৯  

 

প্রধািমন্ত্রীর ববসরিাকর কশল্প ও কবকিক্য়াগ কবর্য়ি উপক্েষ্টা সােমাি এফ রহমাি 

বক্েক্ছি,কমউচুযয়াে ফাক্ন্ডর িাঠাক্মা হাসযির। এিটট প্রকতষ্ঠাক্ির িাক্ম ফান্ড; কিন্তু ফাক্ন্ডর 

অবিা খারাপ হক্ে তার কিছু িরার বিই। এর িাঠাক্মাগত পকরবতডি প্রক্য়াজি।কবশ্ব 

কবকিক্য়াগিারী সপ্তাহ ২০২০ উপেক্ক্ষয বাাংোক্েশ কসকিউকরটটজ অযান্ড এক্সক্চঞ্জ িকমশি 

(কবএসইকস) আক্য়াজজত ‘বাাংোক্েক্শর উন্নয়ক্ি পুুঁজজবাজাক্রর ভূকমিা’ শীর্ ডি ওক্য়কবিাক্র 

কবক্শর্ অকতকর্র বিক্বয কতকি এসব ির্া বক্েি। ওক্য়কবিাক্র প্রধাি অকতকর্ কছক্েি অর্ ডমন্ত্রী 

আ হ ম মুস্তফা িামাে। 

ইন্টারিযাশিাে অগ ডািাইক্জশি অব কসকিউকরটটজ িকমশিক্সর (আইওএসক্িা) সক্ে 

ব  র্ভাক্ব ৫-১১ অক্টাবর বেক্শ কবশ্ব কবকিক্য়াগিারী সপ্তাহ উে াপক্ির উক্েযাগ কিক্য়ক্ছ 

কবএসইকস। িকভর্-১৯-এর িারক্ি ভাচুডয়াে মাধযক্ম এবার কেবসটট উে াকপত হক্চ্ছ। এ 

উপেক্ক্ষ আক্য়াজজত উক্বাধিী ওক্য়কবিাক্র সভাপকতে িক্রি কবএসইকস বচয়ারমযাি 

অধযাপি কশবেী রুবাইয়াতুে ইসোম। 

কতকি বক্েি,গত ১২ বছক্র বাাংোক্েক্শর অিল্পিীয় উন্নকত হক্য়ক্ছ। কিন্তু টযাক্স টু জজকর্কপ 

বরকশও ও মাক্িডট িযাপ টু জজকর্কপ বরকশওক্ত উন্নকত হয়কি। প্রতযক্ষ কবক্েশী কবকিক্য়াগ আির্ ডি 

িরক্ত হক্ে পুুঁজজবাজারক্ি শজিশােী িরক্ত হক্ব। বন্ড মাক্িডক্টর উন্নয়ক্ি বতডমাি িকমশি 

ববশকিছু উক্োগ কিক্য়ক্ছ। বর্করক্ভটটভক্সর প্রক্য়াজি আক্ছ, কিন্তু এর আক্গ বপ্রফাক্রে 

বশয়ার ও িিভাটটডবে বক্ন্ডর মক্তা পিযক্ি প্রাধািয বেয়া প্রক্য়াজি। 

কমউচুয়াে ফান্ডক্ি বেক্শর পুুঁজজবাজাক্রর এিটট েুব ডেতা কহক্সক্ব উক্েখ িক্র সােমাি এফ 

রহমাি বক্েি, এর িাঠাক্মাও হাসযির। আইএফআইকস বযাাংক্ির এিটট কমউচুয়াে ফান্ড 

রক্য়ক্ছ। কিন্তু এর িাঠাক্মা এমিভাক্ব িরা, ব খাক্ি আইএফআইকস বযাাংক্ির কিছু িরার 

বিই। অর্চ ফান্ডটটর পারফরমযাে খারাপ হক্ে বযাাংক্িরও ব্রযাজন্ডাং খারাপ হয়। এক্ক্ষক্ত্র 

িাঠাক্মাগত সাংস্কাক্রর প্রক্য়াজি রক্য়ক্ছ। এছা়িা আমাক্ের বেক্শ পুুঁজজবাজাক্রর ব়ি সমসযা 

হক্ো প্রাকতষ্ঠাকিি কবকিক্য়াগিারীর অভাব। এখাক্ি বযজি কবকিক্য়াগিারী অক্িি ববকশ। অর্চ 

মযাকচউরর্, ইমাজজডাং, ফ্রকন্টয়ার মাক্িডটগুক্োক্ত ৮০ শতাাংশই প্রাকতষ্ঠাকিি কবকিক্য়াগিারী। 
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বসখাক্ি বযজি কবকিক্য়াগিারী বিই তা িা। বরাং বযজি কবকিক্য়াগিারীরা কমউচুয়াে ফান্ড ও 

বব্রািাক্রজ হাইক্জর কর্সজিশিাকর অযািাউক্ন্টর মাধযক্ম কবকিক্য়াগ িক্র। এজিয আমাক্ের 

পুুঁজজবাজারক্ি আন্তজডাকতি মাক্ি উন্নীত িরক্ত হক্ে প্রাকতষ্ঠাকিি কবকিক্য়াগিারী বা়িাক্ত 

হক্ব। 

কতকি বক্েি, সম্প্রকত মাত্র ১ শতাাংশ বশয়ার ইসুয িক্র ওয়ােটি পুুঁজজবাজাক্র তাকেিাভুি 

হক্য়ক্ছ এবাং বাজার মূেধক্ির কেি কেক্য় কবতীয় শীর্ ড বিাম্পাকিক্ত পকরিত হক্য়ক্ছ। অর্চ 

আক্গ আসা বিাম্পাকিগুক্ো এর বচক্য় অক্িি ববকশ বশয়ার ইসুয িক্রক্ছ। এখি অিয 

ব ক্িাক্িা বিাম্পাকিও এিইভাক্ব ১ শতাাংশ বশয়ার ইসুয িক্র পুুঁজজবাজাক্র আসক্ত চাইক্ত 

পাক্র। তাই এক্ক্ষক্ত্র িীকতগত ধারাবাকহিতা র্ািা প্রক্য়াজি। জাতীয় রাজস্ব ববাক্র্ড ববশকিছু 

সমসযা রক্য় বগক্ছ। এজিয প্রকতষ্ঠািটটর মাঠ প ডাক্য়র িম ডিতডাক্ের মািকসিতা পকরবতডি িরা 

প্রক্য়াজি। 

ওক্য়কবিাক্র স্বাগত বিবয রাক্খি কবএসইকসর িকমশিার অধযাপি র্. বশখ শামসুজিি 

আহক্মে। মূে প্রবন্ধ উপিাপি িক্রি কবএসইকসর িকমশিার অধযাপি র্. কমজািুর 

রহমাি। আক্োচিায় অাংশ বিি বমক্রাপকেটি বচম্বার অব িমাস ড অযান্ড ইন্ডাকিক্জর 

(এমকসকসআই) বচয়ারমযাি বযাকরস্টার কিহাে িকবর, ঢািা স্টি এক্সক্চক্ঞ্জর (কর্এসই) 

বচয়ারমযাি ইউিুসুর রহমাি, চট্টগ্রাম স্টি এক্সক্চক্ঞ্জর (কসএসই) বচয়ারমযাি আকসফ ইব্রাকহম, 

বসন্ট্রাে কর্ক্পাজজটকর অব বাাংোক্েক্শর বচয়ারমযাি বশখ িকবর বহাক্সি, বাাংোক্েশ মাক্চডন্ট 

বযাাংি আক্সাকসক্য়শক্ির (কবএমকবএ) বপ্রকসক্র্ন্ট ছাক্য়েুর রহমাি, বাাংোক্েক্শ পাবকেি 

কেকমক্টর্ বিাম্পাকি সভাপকত আজম বজ বচ ধুরী, কর্এসই বব্রািারস এক্সাকসক্য়শক্ির 

সভাপকত শকরফ আক্িায়ার বহাক্সি,কর্এসইর বশয়ারক্হাল্ডার পকরচােি বমা. রকিবুর রহমাি, 

পদ্মা বযাাংক্ির বচয়ারমযাি বচ ধুরী িাকফস সরাফাত, অযাক্সাকসক্য়শি অব অযাক্সট 

মযাক্িজক্মন্ট বিাম্পাকিজ অযান্ড কমউচুয়াে ফান্ডক্সর বপ্রকসক্র্ন্ট র্. হাসাি ইমাম, বভঞ্চার 

িযাকপটাে অযান্ড প্রাইক্ভট ইিুইটট অযাক্সাকসক্য়শি অব বাাংোক্েক্শর (কভকসকপইএকব) 

বপ্রকসক্র্ন্ট শামীম আহসাি প্রমুখ। 
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প ুঁজজবাজাদরর উন্নয়দি সব সমসযার 

সমাধাি িরা হদব: অর্ থমন্ত্রী 

 

কিজস্ব প্রকতক্বেি : পুুঁজজবাজাক্রর উন্নয়ক্ি সব সমসযার সমাধাি িরা হক্ব বক্ে আশ্বাস 

কেক্য়ক্ছি অর্ ডমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা িামাে। কতকি বক্েি, অিযািয সমক্য়র বচক্য় বেক্শর 

অর্ ডিীকত এখি অক্িি শজিশােী। এই অবিা ধক্র রাখক্তই পুুঁজজবাজারক্ি আরও উন্নয়ি 

িরক্ত হক্ব। 

শকিবার (৩ অক্টাবর) বাাংোক্েশ কসকিউকরটটজ অযান্ড এক্সক্চঞ্জ িকমশি (কবএসইকস) 

আক্য়াজজত কবশ্ব কবকিক্য়াগিারী সপ্তাক্হর উক্বাধিী অিুষ্ঠাক্ি প্রধাি অকতকর্র বিক্বয কতকি এ 

ির্া বক্েি।কবকিক্য়াগিারী সপ্তাহ চেক্ব ৫ বর্ক্ি ১১ অক্টাবর প ডন্ত।  

 অিুষ্ঠাক্ি সভাপকতে িক্রি কবএসইকসর বচয়ারমযাি অধযাপি কশবেী রুবাইয়াত-ইে-ইসোম। 

অিুষ্ঠাক্ি ‘বাাংোক্েক্শর উন্নয়ক্ি পুুঁজজবাজাক্রর ভূকমিা’ শীর্ ডি আক্োচিা হয়। 

অিুষ্ঠাক্ি স্বাগত বিবয রাখক্বি কবএসইকসর িকমশিার র্. বশখ শামসুজিি আহক্মে। মূে 

প্রবন্ধ উপিাপি িক্রি িকমশিার র্. কমজািুর রহমাি। অিুষ্ঠাক্ি কবক্শর্ অকতকর্ কহক্সক্ব 

উপকিত কছক্েি প্রধািমন্ত্রীর উপক্েষ্টা সােমাি এফ রহমাি ও প্রধািমন্ত্রীর উপক্েষ্টা র্. 

মকশউর রহমাি। 
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স্মার্থ কবকিদয়াগিারী ঝ কিুঁ সহ িািা কবষয় মূলযায়ি 

িদর কবকিদয়াগ িদর- কবএসইকস’র িকমশিার 

অক্টাবর ৩, ২০২০35  

 

কিজস্ব প্রকতক্বেি : ইন্টারিযাশিাে অগ ডািাইক্জশি অব কসকিউকরটটজ িকমশক্ির 

(আইওএসক্িা) কবকিক্য়াগিারী সপ্তাক্হ বাাংোক্েশ কসকিউকরটটজ অযান্ড এক্সক্চঞ্জ িকমশক্ির 

(কবএসইকস) িকমশিার র্. বশখ সামসুজিি আহক্মে বক্েক্ছি, স্মাটড কবকিক্য়াগিারী ঝুকিুঁ সহ 

িািা কবর্য় ব মি তার োইক্সে, বপ্রার্াটস, কফ, করস্ক, অিযািয কস্কেস, র্াইভারক্সকফক্িশিস 

এবাং িস্ট মূেযায়ি িক্র কবকিক্য়াগ িক্র। 

শকিবার (০৩ অক্টাবর) কবএসইকসর কবশ্ব কবকিক্য়াগিারী সপ্তাক্হর উক্বাধিী অিুষ্ঠাক্ির স্বাগত 

বিক্বয কতকি এ ির্া বক্েি। এক্ত প্রধাি অকতকর্ কহক্সক্ব অর্ ডমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা িামাে এবাং 

কবক্শর্ অকতকর্ কহক্সক্ব প্রধািমন্ত্রীর উপক্েষ্টা র্. মকশউর রহমাি ও সােমাি এফ রহমাি 

অাংশগ্রহি িক্রক্ছি। 

কতকি বক্েি, আইওএসক্িার এবাক্রর কবকিক্য়াগিারী সপ্তাক্হর অিুষ্ঠািটট েুবাইক্য় ১৬-১৮ 

িক্ভম্বর অিুটষ্ঠত হওয়ার ির্া কছে। বসটট এবার িক্রািার িারক্ি কফজজিযাকে অিুটষ্ঠত হক্চ্ছ 

িা। এবার অিোইক্ি ২২২টট বেশ কবকিক্য়াগিারী সপ্তাহ পােি িরক্ছ। এরমক্ধয আমরা ৫-১১ 

অক্টাবর িরকছ। 

অিুষ্ঠাক্ি সভাপকতে িরক্ছি কবএসইকসর বচয়ারমযাি অধযাপি কশবেী রুবাইয়াত-ইে-

ইসোম। আর মূে প্রবন্ধ উপিাপি িরক্বি িকমশিার র্. কমজািুর রহমাি। 
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বশয়ারবাজারকিউজ 

গকিশীল প ুঁজজবাজার তিকরর িাজ চলদছ: 

কবএসইকসর চচয়ারমযাি 

প্রিাশ সময়:03-10-2020, 9:37 pm | 

 

বশয়ারবাজার করক্পাটড: এিটট গকতশীে পুুঁজজবাজার ততকর িরার জিয িাজ চেক্ছ বক্ে জাকিক্য়ক্ছি কবএসইকসর 

বচয়ারমযাি অধযাপি কশবেী রুবাইয়াত-উে-ইসোম। শকিবার (৩ অক্টাবর) বাাংোক্েশ কসকিউকরটটজ অযান্ড 

এক্সক্চঞ্জ িকমশি (কবএসইকস) আক্য়াজজত কবশ্ব কবকিক্য়াগিারী সপ্তাক্হর উক্বাধিী অিুষ্ঠাক্ি সভাপকতর বিক্বয 

কতকি এ ির্া বক্েি। 

অধযাপি কশবেী রুবাইয়াত-উে-ইসোম বক্েি, পুুঁজজবাজার কিক্য় বিউ চাোকি িরক্ত পারক্ব িা। বসই কেি 

বশর্। চাোকি িরার জিয ইক্তামক্ধয অক্িি প্রকতষ্ঠািক্ি বাজার বর্ক্ি কিকর্ি িরা হক্য়ক্ছ। চাোকি িরক্ে 

িাউক্িই ছা়ি বেওয়া হক্ব িা। পুুঁজজবাজাক্র আতঙ্ক ততকর িা িক্র আমরা এিটট গকতশীে পুুঁজজবাজার ততকর 

িরার জিয িাজ িরকছ। 

কতকি আক্রা বক্েি, পুুঁজজবাজারক্ি কবশ্ববযাকপ ছক়িক্য় বেওয়ার জিয িাজ চেক্ছ। তক্ব জিবে সাংিক্টর 

িাক্রাক্ি অক্িি কিছু িরক্ত পারকছ িা। 

কতকি বক্েি, কবএসইকসক্ত এখি আর ফাইে ঝুকেক্য় রাখার কেি বিই। কবরুজি িক্র িাক্রা ফাইে অিুক্মােি িয়। 

কেক্ে  ক্তা দ্রতু কেক্য় কেক্বা। আর িা কেক্ে স্বল্প সমক্য়র মক্ধয বাকতে িক্র বেওয়া হক্ব। 

অিুষ্ঠাি পকরচােিা িক্রি কবএসইকসর িকমশিার র্. বশখ শামসুজিি আহক্মে। মূে প্রবন্ধ উপিাপি িক্রি 

িকমশিার র্. কমজািুর রহমাি। অিুষ্ঠাক্ি কবক্শর্ অকতকর্ কহক্সক্ব উপকিত কছক্েি প্রধািমন্ত্রীর উপক্েষ্টা সােমাি 

এফ রহমাি ও প্রধািমন্ত্রীর উপক্েষ্টা র্. মকশউর রহমাি। 

আক্োচিায় অাংশ বিি বমক্রাপকেটি বচম্বার অব িমাস ড অযান্ড ইন্ডাকিক্জর (এমকসকসআই) বচয়ারমযাি 

বযাকরস্টার কিহাে িকবর, ঢািা স্টি এক্সক্চক্ঞ্জর (কর্এসই) বচয়ারমযাি ইউিুসুর রহমাি, বশয়ারক্হাল্ডার পকরচােি 

বমা. রকিবুর রহমাি, চট্টগ্রাম স্টি এক্সক্চক্ঞ্জর (কসএসই) বচয়ারমযাি আকসফ ইব্রাকহম, বসন্ট্রাে কর্ক্পাজজটকর অব 

বাাংোক্েক্শর বচয়ারমযাি বশখ িকবর বহাক্সি, বাাংোক্েশ মাক্চডন্ট বযাাংি আক্সাকসক্য়শক্ির (কবএমকবএ) 

বপ্রকসক্র্ন্ট ছাক্য়েুর রহমাি, বাাংোক্েক্শ পাবকেি কেকমক্টর্ বিাম্পাকি সভাপকত আজম বজ বচ ধুরী, কর্এসই 

বব্রািারস এক্সাকসক্য়শক্ির সভাপকত শকরফ আক্িায়ার বহাক্সি প্রমুখ। 

বশয়ারবাজারকিউজ/এম.আর  

 

http://www.sharebazarnews.com/wp-content/uploads/2020/10/fghbvdhjhhjnjasl-copy.jpg
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বশয়ারবাজারকিউজ 

চশয়ারবাজাদরর উন্নয়দি চেদশর 

অর্ থিীকির উন্নকি চবাঝা  ায়: অর্ থমন্ত্রী 

প্রিাশ সময়:03-10-2020, 7:55 pm | 

বশয়ারবাজার করক্পাটড: বশয়ারবাজাক্রর উন্নয়ক্ির মাধযক্ম বেক্শর অর্ ডিীকতর 

উন্নকত ববাঝা  ায় বক্ে জাকিক্য়ক্ছি অর্ ডমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা িামাে।ক্শয়ারবাজাক্রর উন্নয়ক্ি 

সব সমসযার সমাধাি িরা হক্ব কতকি আশ্বাস কেক্য়ক্ছি। কতকি বক্েি, অিযািয সমক্য়র বচক্য় 

বেক্শর অর্ ডিীকত এখি অক্িি শজিশােী। এই অবিা ধক্র রাখক্তই বাজার আরও উন্নয়ি িরা 

হক্ব। 

আজ শকিবার বাাংোক্েশ কসকিউকরটটজ অযান্ড এক্সক্চঞ্জ িকমশি (কবএসইকস) আক্য়াজজত কবশ্ব 

কবকিক্য়াগিারী সপ্তাক্হর উক্বাধিী অিুষ্ঠাক্ি প্রধাি অকতকর্র বিক্বয কতকি এ ির্া বক্েি। 

কতকি বক্েি, বেক্শর অর্ ডিীকতর সিে সূচি উর্ধ্ ডমূখী। পুুঁজজবাজার কিক্চ র্ািার সুক্ াগ 

বিই।পুুঁজজবাজাক্রর উন্নয়ক্ি সব ধরক্ির সমসযার সমাধাি িরা হক্ব। শুধু মাত্র সমসযাগুক্ো 

তুক্ে ধরার জিয কতকি অিুক্রাধ িক্রি। 

অিুষ্ঠাক্ি সভাপকতে িক্রি কবএসইকসর বচয়ারমযাি অধযাপি কশবেী রুবাইয়াত-ইে-ইসোম। 

এক্ত স্বাগত বিবয রাক্খি এবাং অিুষ্ঠাি সঞ্চােিা িক্রি িকমশিার র্. বশখ সামসুজিি ও মূে 

প্রবন্ধ উপিাপি িরক্বি িকমশিার র্. কমজািুর রহমাি। 

  

বশয়ারবাজার কিউজ/এি 
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বশয়ারবাজার কিউজ 

চশয়ারবাজাদরর ভাদলা অবস্থাি চেদখ্ 

আিজিি, কবকিদয়াদগ বাডাদি আদরা 

উন্নয়ি িরদি হদব- সালমাি এফ রহমাি 

প্রিাশ সময়:03-10-2020, 7:29 pm | 

বশয়ারবাজার করক্পাটড: বশয়ারবাজাক্রর বতডমাি ভাক্ো অবিাি 

বেক্খ আকম খুবই আিজিত। এবাং বশয়ারবাজাক্র কবকিক্য়াক্গ বা়িাক্ত আক্রা উন্নয়ি িরক্ত 

হক্ব বক্ে জাকিক্য়ক্ছি প্রধািমন্ত্রীর উপক্েষ্টা সােমাি এফ রহমাি। 

আজ শকিবার কিয়ন্ত্রি সাংিা বাাংোক্েশ কসকিউকরটটজ অযান্ড এক্সক্চঞ্জ িকমশি (কবএসইকস) 

আক্য়াজজত কবশ্ব কবকিক্য়াগিারী সপ্তাক্হর উক্বাধিী অিুষ্ঠাক্ি কবক্শর্ অকতকর্র বিক্বয কতকি এ 

ির্া বক্েি। 

সােমাি এফ রহমাি বক্েি, বশয়ারবাজার অর্ ডিীকতর জিয অক্িি গুরুেপূি ড এিটট 

প্রকতষ্ঠাি। কবক্েকশ কবকিক্য়াগ বা়িাক্ত বাজারক্ি শজিশােী িরক্ত হক্ব। আমাক্ের মাক্িডক্টর 

এিটট েবূ ডেতা হক্চ্ছ কমউচুযয়াে ফান্ড। এর িাঠাক্মাও হাসযির। ব মি আইএফআইকস 

বযাাংক্ির এিটট কমউচুযয়াে ফান্ড আক্ছ। কিন্তু এর িাঠাক্মা এমিভাক্ব িরা, ব খাক্ি 

আইএফআইকস বযাাংক্ির কিছু িরার বিই। এই  কে হয় অবিা, তাহক্ে আইএফআইকস বযাাংি 

এিটট কমউচুযয়াে ফান্ড িরক্ব বিক্িা। এটট বযাাংক্ির জিয ঝুকিুঁ র কবর্য় আক্ছ। 

কতকি বক্েি, গত ১২ বছক্র বাাংোক্েক্শর অিল্পিীয় উন্নকত হক্য়ক্ছ। কিন্তু েুইটা বক্ষক্ত্র তা 

হয়কি। এরমক্ধয এিটট টযাক্স টু জজকর্কপ বরকশও এবাং অপরটট িযাকপটাে মাক্িডট জজকর্কপ 

বরকশও। এ কিক্য় অিযািয বেশ প্রশ্ন তুক্ে। িারি উন্নত বেশগুক্োক্ত এই েুই বক্ষত্রও 

একগক্য়ক্ছ। িযাকপটাে মাক্িডট বেক্শর অর্ ডিীকতর জিয ব  িত গুরুেপূি ড, তা বিউ অস্বীিার 

িরক্ব িা। এই মাক্িডটটাক্ি শজিশােী িরা খুবই েরিার। 

কতকি বক্েি, িতুি িকমশি ব াগোক্ির পক্র মাক্িডক্ট অক্িিগুক্ো কবর্য় িরা হক্চ্ছ, ব গুক্ো 

আমরা চাজচ্ছোম। অক্িি িীকতগত কসিান্ত বিওয়া হক্য়ক্ছ। বাজারটা অক্িি উন্নকত িক্রক্ছ। 

এছা়িা িতুি িকমশি ও বাাংোক্েশ বযাাংক্ির মক্ধয সমন্বয় হওয়ায় আিি প্রিাশ িক্রি। 

সােমাি এফ রহমাি বক্েি, অর্ ডমন্ত্রী কহক্সক্ব োকয়ে বিওয়ার পরপরই মুস্তফা িামাে বন্ড 

মাক্িডটক্ি উন্নত িরার ির্া বক্েকছক্েি। এছা়িা অক্িিগুক্ো পেক্ক্ষপ কিক্য়কছক্েি। 

এরমক্ধয স্টযাম্প কর্উটট িমাক্িা হক্য়ক্ছ। এই বন্ড মাক্িডক্টর উন্নত িা হওয়াও িযাকপটাক্ের 

http://www.sharebazarnews.com/wp-content/uploads/2020/10/Screenshot_20201003-190511.png
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মাক্িডক্টর এিটট েবূ ডেতা। আমাক্ের িযাকপটাে মাক্িডট সবসময় ইিুযইটট মাক্িডট। িখক্িা 

বর্বট মাক্িডট কছে িা। 

রাজস্ব ববাক্র্ডর সক্ে িযাকপটাে মাক্িডক্টর অক্িি সমসযা রক্য় বগক্ছ বক্ে জািাি সােমাি 

এফ রহমাি। উোহরি কহক্সক্ব কতকি বক্েি, বক্ন্ড স্টযাম্প কর্উটট িমাক্িা হক্েও রােফার কফ 

২.৫০ শতাাংশ রক্য় বগক্ছ। বন্ড কেক্স্টর্ িক্র রােফার িরক্ত  কে ২.৫০ শতাাংশ োক্গ, 

তাহক্ে এই মাক্িডট উন্নত িরা িটঠি। এটা জজক্রা শতাাংশ হওয়া উকচত। এটা দ্রতু িরা উকচত। 

কতকি বক্েি, আমাক্ের বেক্শ িযাকপটাে মাক্িডক্ট ব়ি সমসযা হক্চ্ছ প্রাকতষ্ঠাকিি 

কবকিক্য়াগিারীর অভাব। এখাক্ি করক্টইে ইিক্ভস্টর অক্িি ববকশ। অর্চ অিযসব বেক্শ 

 তগুক্ো মযাকচউরর্, ইমাজজডাং, ফ্রকন্টয়ার মাক্িডট আক্ছ, সব জায়গায় ৮০ শতাাংশ প্রাকতষ্ঠাকিি 

কবকিক্য়াগিারী। ওখাক্ি বেিক্েক্ির ১০ শতাাংশ করক্টইে ইিক্ভস্টর। এর অর্ ড ওখাক্ি করক্টইে 

ইিক্ভস্টর বিই, তা িা। ওখাক্ি করক্টইে ইিক্ভস্টররা কমউচুযয়াে ফাক্ন্ডর মাধযক্ম কবকিক্য়াগ 

িক্র। তাই আমাক্ের মাক্িডটটাক্ি আন্তজডাকতি মাক্ির আিক্ত হক্ে, প্রাকতষ্ঠাকিি 

কবকিক্য়াগিারী বা়িাক্ত হক্ব। 

অিুষ্ঠাক্ি সভাপকতে িক্রি কবএসইকসর বচয়ারমযাি অধযাপি কশবেী রুবাইয়াত-ইে-ইসোম। 

এক্ত স্বাগত বিবয রাক্খি এবাং অিুষ্ঠাি সঞ্চােিা িক্রি িকমশিার র্. বশখ সামসুজিি ও মূে 

প্রবন্ধ উপিাপি িরক্বি িকমশিার র্. কমজািুর রহমাি। 

 বশয়ারবাজার কিউজ/ এি 
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প্রদ ােিার অভাদব ভাদলা চিাম্পাকি 

চশয়ারবাজাদর আদস িা- কবএমকবএ সভাপকি 

রকববার, ৪ অক্টাবর, ২০২০  

 

কবজদিস আওয়ার প্রকিদবেি : বাাংোক্েশ মাক্চডন্ট বযাাংিাস ড এক্সাকসক্য়শক্ির (কবএমকবএ) 

সভাপকত ছাক্য়েুর রহমাি বক্েি, িাজিত প্রকতষ্ঠািগুক্োক্ি বাজাক্র তাকেিাভুি িরক্ত 

পারকছ িা বক্ে েীঘ ডকেি ধক্র সমাক্োচিা শুক্ি আসকছ। এক্ক্ষক্ত্র আমার অকভজ্ঞতা হে, ভাক্ো 

উক্েযািাক্ের প্রক্িােিা বা উৎসাহ বেওয়ার জিয ব  কবর্য় র্ািা েরিার, তার ঘাটকত আক্ছ। 

শকিবার (০৩ অক্টাবর) বাাংোক্েশ কসকিউকরটটজ অযান্ড এক্সক্চঞ্জ িকমশক্ির (কবএসইকস) 

‘কবশ্ব কবকিক্য়াগিারী সপ্তাহ’ এর উক্বাধিী অিুষ্ঠাক্ি কতকি এ ির্া বক্েি। এক্ত প্রধাি অকতকর্ 

কহক্সক্ব অর্ ডমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা িামাে এবাং কবক্শর্ অকতকর্ কহক্সক্ব প্রধািমন্ত্রীর উপক্েষ্টা 

সােমাি এফ রহমাি অাংশগ্রহি িক্রি। 

ছাক্য়েুর রহমাি বক্েি,  ারা বযাাংি বর্ক্ি ঋি কিক্য় বযবসা িক্র, তাক্ের িস্ট িম হয়। 

বশয়ারবাজার বর্ক্ি কিক্ত হক্ে আইিী জটটেতার মক্ধয আসার পাশাপাকশ িস্ট ববক়্ি  ায়। 

এই জায়গাক্ত আমরা  কে ভাক্ো উক্েযািাক্েরক্ি বশয়ারবাজাক্র আিক্ত চাই, তাহক্ে টযাক্স 

িমাক্িাসহ উৎসাকহত িরার জিয আমাক্েরক্ি কিছু উক্েযাগ কিক্ত হক্ব। তাহক্ে প্রতযাকশত 

প্রকতষ্ঠািগুক্োক্ি বাজাক্র আিক্ত পারব। 

কতকি বক্েি,  খি ব়ি ও ভাক্ো বিাম্পাকিগুক্ো বাজাক্র আসক্ব, তখি বছাট ও অখযাত 

প্রকতষ্ঠাক্ির আসার সুক্ াগ র্ািক্ব িা। 

কবএমকবএর এই সভাপকত বক্েি, অকর্ট করক্পাটড কিক্য় আমরা েীঘ ডকেি  াবৎ সমাক্োচিা শুক্ি 

আসকছ। এই বিকতবাচি অবিাক্ি প্রকতক্রাধ িরক্ত আকর্ ডি কহসাক্বর জিয এিটট বসন্ট্রাে 

র্াটাক্বজ িরা েরিার। ব খাি বর্ক্ি সিে বস্টিক্হাল্ডার ফাইিযাজেয়াে র্াটা সাংগ্রহ 

িরক্ব। তাহক্ে িাক্রা অসৎ উক্িশয র্ািক্েও তা বাস্তবায়ি িরা সম্ভব হক্ব িা। এক্ত িক্র 

ভকবর্যক্ত অকর্ট করক্পাক্টডর উপর অিািা র্ািক্ব িা। 
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মাজজডি ঋক্ির বিক্গটটভ ইিুযইটট বশয়ারবাজাক্রর জিয বাধা হক্য় আক্ছ বক্ে জািাি ছাক্য়েুর 

রহমাি। তাই এখাি বর্ক্ি ববর হক্য় আসার জিয আমাক্ের এিটট প্রজিয়া েরিার বক্ে মক্ি 

িক্রি কতকি। 

অিুষ্ঠাক্ি সভাপকতে িক্রি কবএসইকসর বচয়ারমযাি অধযাপি কশবেী রুবাইয়াত-উে-ইসোম। 

এক্ত স্বাগত বিবয রাক্খি এবাং অিুষ্ঠাি সঞ্চােিা িক্রি িকমশিার র্. বশখ সামসুজিি 

আহক্মে এবাং মূে প্রবন্ধ উপিাপি িক্রি িকমশিার র্. কমজািুর রহমাি। 

কবজক্িস আওয়ার/০৪ অক্টাবর, ২০২০/আরএ 
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িযাকপর্াল মাদিথদর্ বড সমসযা প্রাকিষ্ঠাকিি 

কবকিদয়াগিারীর অভাব-সালমাি এফ রহমাি 

শকিবার, ৩ অক্টাবর, ২০২০  

 

কবজদিস আওয়ার প্রকিদবেি : প্রধািমন্ত্রীর উপক্েষ্টা সােমাি এফ রহমাি বক্েি, 

আমাক্ের বেক্শ িযাকপটাে মাক্িডক্ট ব়ি সমসযা হক্চ্ছ প্রাকতষ্ঠাকিি কবকিক্য়াগিারীর অভাব। 

এখাক্ি করক্টইে ইিক্ভস্টর অক্িি ববকশ। অর্চ অিযসব বেক্শ  তগুক্ো মযাকচউরর্, 

ইমাজজডাং, ফ্রকন্টয়ার মাক্িডট আক্ছ, সব জায়গায় ৮০ শতাাংশ প্রাকতষ্ঠাকিি কবকিক্য়াগিারী। 

ওখাক্ি বেিক্েক্ির ১০ শতাাংশ করক্টইে ইিক্ভস্টর। এর অর্ ড ওখাক্ি করক্টইে ইিক্ভস্টর বিই, 

তা িা। ওখাক্ি করক্টইে ইিক্ভস্টররা কমউচুযয়াে ফাক্ন্ডর মাধযক্ম কবকিক্য়াগ িক্র। তাই 

আমাক্ের মাক্িডটটাক্ি আন্তজডাকতি মাক্ির আিক্ত হক্ে, প্রাকতষ্ঠাকিি কবকিক্য়াগিারী বা়িাক্ত 

হক্ব 

শকিবার (০৩ অক্টাবর) বাাংোক্েশ কসকিউকরটটজ অযান্ড এক্সক্চঞ্জ িকমশক্ির (কবএসইকস) কবশ্ব 

কবকিক্য়াগিারী সপ্তাক্হর উক্বাধিী অিুষ্ঠাক্ি কবক্শর্ অকতকর্র বিক্বয কতকি এ ির্া বক্েি। 

এক্ত প্রধাি অকতকর্ কহক্সক্ব অাংশগ্রহি িক্রি অর্ ডমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা িামাে। 

প্রধািমন্ত্রীর এই উপক্েষ্টা বক্েি, গত ১২ বছক্র বাাংোক্েক্শর অিল্পিীয় উন্নকত হক্য়ক্ছ। কিন্তু 

েুইটা বক্ষক্ত্র তা হয়কি। এরমক্ধয এিটট টযাক্স টু জজকর্কপ বরকশও এবাং অপরটট িযাকপটাে 

মাক্িডট জজকর্কপ বরকশও। এ কিক্য় অিযািয বেশ প্রশ্ন তুক্ে। িারি উন্নত বেশগুক্োক্ত এই েুই 

বক্ষত্রও একগক্য়ক্ছ। 

কতকি বক্েি, িযাকপটাে মাক্িডট বেক্শর অর্ ডিীকতর জিয ব  িত গুরুেপূি ড, তা বিউ অস্বীিার 

িরক্ব িা। এই মাক্িডটটাক্ি শজিশােী িরা খুবই েরিার। 

কতকি বক্েি, িতুি িকমশি ব াগোক্ির পক্র মাক্িডক্ট অক্িিগুক্ো কবর্য় িরা হক্চ্ছ, ব গুক্ো 

আমরা চাজচ্ছোম। অক্িি িীকতগত কসিান্ত বিওয়া হক্য়ক্ছ। বাজারটা অক্িি উন্নকত িক্রক্ছ। 

এছা়িা িতুি িকমশি ও বাাংোক্েশ বযাাংক্ির মক্ধয সমন্বয় হওয়ায় আিি প্রিাশ িক্রি। 

সােমাি এফ রহমাি বক্েি, অর্ ডমন্ত্রী কহক্সক্ব োকয়ে বিওয়ার পরপরই মুস্তফা িামাে বন্ড 

মাক্িডটক্ি উন্নত িরার ির্া বক্েকছক্েি। এছা়িা অক্িিগুক্ো পেক্ক্ষপ কিক্য়কছক্েি। 

এরমক্ধয স্টযাম্প কর্উটট িমাক্িা হক্য়ক্ছ। এই বন্ড মাক্িডক্টর উন্নত িা হওয়াও িযাকপটাক্ের 
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মাক্িডক্টর এিটট েবূ ডেতা। আমাক্ের িযাকপটাে মাক্িডট সবসময় ইিুযইটট মাক্িডট। িখক্িা 

বর্বট মাক্িডট কছে িা। 

রাজস্ব ববাক্র্ডর সক্ে িযাকপটাে মাক্িডক্টর অক্িি সমসযা রক্য় বগক্ছ বক্ে জািাি সােমাি 

এফ রহমাি। উোহরি কহক্সক্ব কতকি বক্েি, বক্ন্ড স্টযাম্প কর্উটট িমাক্িা হক্েও রােফার কফ 

২.৫০ শতাাংশ রক্য় বগক্ছ। বন্ড কেক্স্টর্ িক্র রােফার িরক্ত  কে ২.৫০ শতাাংশ োক্গ, 

তাহক্ে এই মাক্িডট উন্নত িরা িটঠি। এটা জজক্রা শতাাংশ হওয়া উকচত। এটা দ্রতু িরা উকচত। 

কতকি বক্েি, আমাক্ের মাক্িডক্টর এিটট েবূ ডেতা হক্চ্ছ কমউচুযয়াে ফান্ড। এর িাঠাক্মাও 

হাসযির। ব মি আইএফআইকস বযাাংক্ির এিটট কমউচুযয়াে ফান্ড আক্ছ। কিন্তু এর িাঠাক্মা 

এমিভাক্ব িরা, ব খাক্ি আইএফআইকস বযাাংক্ির কিছু িরার বিই। এই  কে হয় অবিা, 

তাহক্ে আইএফআইকস বযাাংি এিটট কমউচুযয়াে ফান্ড িরক্ব বিক্িা। এটট বযাাংক্ির জিয 

ঝুকিুঁ র কবর্য় আক্ছ। 

অিুষ্ঠাক্ি অযাক্সট মযাক্িজক্মন্ট বিাম্পাকিজ অযাক্সাকসক্য়শক্ির বপ্রকসক্র্ন্ট র্. হাসাি ইমাম 

বক্েি, আমাক্ের বেক্শ ভাক্ো ফান্ড মযাক্িজার আক্ছ।  ারা অিযািয বেক্শর তুেিায় ভাক্ো 

পারফম ড িরক্ত সক্ষম। কিন্তু ফাক্ন্ডর অভাক্ব এই খাতটট ভাক্ো অবিায় ব ক্ত পারক্ছ িা। 

অিুষ্ঠাক্ি সভাপকতে িক্রি কবএসইকসর বচয়ারমযাি অধযাপি কশবেী রুবাইয়াত-্্উে-

ইসোম। এক্ত স্বাগত বিবয রাক্খি এবাং অিুষ্ঠাি সঞ্চােিা িক্রি িকমশিার র্. বশখ 

সামসুজিি ও মূে প্রবন্ধ উপিাপি িক্রি িকমশিার র্. কমজািুর রহমাি। 

কবজক্িস আওয়ার/০৩ অক্টাবর, ২০২০/আরএ 
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িাজ ঝ কলদয় চরদখ্ িাদরা সময় িষ্ট িরব িা- 

কবএসইকস চচয়ারমযাি 
 

শকিবার, ৩ অক্টাবর, ২০২০  

 

কবজদিস আওয়ার প্রকিদবেি : বাাংোক্েশ কসকিউকরটটজ অযান্ড এক্সক্চঞ্জ িকমশক্ির 

(কবএসইকস) বচয়ারমযাি অধযাপি কশবেী রুবাইয়াত-উে-ইসোম বক্েি, কিক্জক্ের 

অকভজ্ঞতার কশক্ষা এখাক্ি হক্ত কেজচ্ছ িা। বযবসাক্ি সহজ িক্র কেক্ত চাই। সমাক্জ কবকভন্ন 

ধরক্ির িাক্জ মািুর্ক্ি সমসযায় প়িক্ত বেক্খকছ। ব খাক্িই  ায়, মািুক্র্র শুধু সময় ও টািা 

িষ্ট হয়। এটা চাকরজত্রি তবকশষ্ট হক্য় বগক্ছ কবকভন্ন প্রকতষ্ঠাক্ির। তক্ব আমরা চাই কবএসইকসক্ত 

এক্স বিউ সময় িষ্ট িরক্ব িা। তাক্ের বিাি রিক্মর সমসযায় প়িক্ত হক্ব িা। তাক্েরক্ি  া 

বেওয়ার, বসটা স্বল্প সমক্য় কেক্য় বেব। সময় ও অর্ ড িষ্ট িরাব িা। তাই বেওয়ার মক্তা হক্ে 

সাক্র্সাক্র্ই কেক্য় বেব, অিযর্ায় দ্রতু িা িক্র বেব। বিাি কিছু ঝুকেক্য় বরক্খ সময় িষ্ট িরব 

িা। 

শকিবার (০৩ অক্টাবর) কবএসইকসর ‘কবশ্ব কবকিক্য়াগিারী সপ্তাহ’ এর উক্বাধিী অিুষ্ঠাক্ি 

সভাপকতর বিক্বয কতকি এ ির্া বক্েি। এক্ত প্রধাি অকতকর্ কহক্সক্ব অাংশগ্রহি িক্রি 

অর্ ডমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা িামাে। এছা়িা কবক্শর্ অকতকর্ কহক্সক্ব প্রধািমন্ত্রীর উপক্েষ্টা 

সােমাি এফ রহমাি অাংশগ্রহি িক্রি। 

কশবেী রুবাইয়াত বক্েি, আমরা মািুক্র্র সমক্য়র মূেয কেক্ত চাই। তাক্ের জীবিক্ি সহজ 

িক্র কেক্ত চাই। এিটট মািুর্ক্ি  ন্ত্রিা ও িষ্ট কেক্য়  কে বসই িাজ কেক্তই হয়, তাহক্ে এর 

স্বার্ ডিতা বিই। আমরা এখাি বর্ক্ি সমাজক্ি ববর িক্র আিার বচষ্টা িরকছ। কবরি িক্র 

বিাি কিছু কেক্ত চাই িা। আমাক্ের জিবে ববক়্ি বগক্ে আরও ভাক্ো বসবা বেব। 

কতকি বক্েি, আমরা কপছক্ির কেক্ি তািাক্ত চাই িা, সামক্ির কেক্ি তািাক্ত চাই। সামক্ির 

কেক্ি তািাক্ে উৎসাহ উিীপিা আক্স। তাই সামক্ির কেক্ি তািাক্ত চাই। আমরা সম্ভাবিা ও 

সািক্সস কিক্য় ির্া বেক্ত চাই। আমরা সামক্ির কেক্ি সময় কেক্ত চাই। 

কবএসইকসর এই বচয়ারমযাি বক্েি, গত ১-৩ বছর ধক্র পক্র র্ািা আইকপওগুক্ো, ব গুক্ো 

কিয়কমত অযািাউন্টস পকরবতডি িক্র িক্র জমা কেক্য়ক্ছ, আমরা বসগুক্োর প্রায় সবগুক্ো 
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বসক্েম্বক্রর মক্ধয কিয়ার িক্র কেক্য়কছ। আর ২-১টট বাকি আক্ছ।  া বেওয়ার তা কেক্য় 

বফক্েকছ।  া বাকতে িরার তা বাকতে িক্র কেক্য়কছ। ৩-৪টা হয়ক্তা আক্ছ। এগুক্ো আক্স্ত 

আক্স্ত বছক়্ি কেক্য় আমাক্ের সমক্য় আসা প্রর্ম আইকপও কিক্য় িাজ িরব। আক্গর ব গুক্ো 

কছে, বসগুক্ো আমাক্ের কবচার কবক্বচিা িক্র কসিান্তগুক্ো কিক্য়কছ। তারপক্রও আমাক্ের 

িকমশক্ি  ারা আক্ছ, সবাইক্তা মািুর্। এখাক্ি বছাটখাক্টা কিছু ভুে হক্ত পাক্র। বসগুক্ো 

আমাক্ের কবক্বক্ির িাক্ছ িাজ িরক্ব। 

কতকি বক্েি, কবশ্বকবেযােক্য় এিাক্র্কমকশয়াি কহক্সক্ব  া বেখক্ত বপতাম, বাস্তক্ব এক্স 

বাাংোক্েক্শর সাাংঘাকতি সম্ভাবিার ভকবর্যত বেখকছ। এই ভকবর্যক্তর সক্ে িাজ িক্র খুবই 

আিি পাজচ্ছ। 

আজক্ির অিুষ্ঠাক্ি স্বচ্ছতা কিক্য় ির্া এক্সক্ছ উক্েখ িক্র কতকি বক্েি, আমরা এ কিক্য় 

কিরীক্ষিসহ সব এক্সাকসক্য়শক্ির সক্ে ির্া বক্েকছ। এছা়িা এফআরকসক্ত আমাক্েরই 

এিজি িকেগ ব াগোি িক্রক্ছি। কতকি আমাক্েরক্ি কবকভন্নভাক্ব সহক্ াকগতা িরক্বি। 

আকর্ ডি কহসাব সটঠি হক্ে সবকিছু সহজ হক্য়  ায় বক্ে জািাি কশবেী রুবাইয়াত। কিন্তু  ারা 

জাকেয়াকত বা চাোকির জিয আক্সি এবাং তাক্েরক্ি  ারা সহক্ াকগতা িক্রি, এই 

বোিগুক্োক্ি আমরা কচকিত িরকছ। আপিারা বখয়াে িরক্বি, গত ২-৩টট িকমশিক্ি 

িক্য়িটট প্রকতষ্ঠািক্ি বকহস্কার িক্রকছ। তারা তাকেিাভুি বিাম্পাকির কিরীক্ষা িাজ িরক্ত 

পারক্ব িা। 

কতকি বক্েি, সুপারকভশি এবাং মকিটকরাং বাক়িক্য়কছ। কিছুটা আপিারা বেখক্ত পাি। কিছুটা 

বগাপক্ি িকর। বচষ্টা িরকছ আতঙ্ক ততরী িা িক্র সুপারকভশি ও মকিটকরাং বা়িাক্িা এবাং 

এিক্ফাস ডক্মন্ট চাে ুরাখা। 

এসময় সােমাি এফ রহমাি কবকভন্ন কবর্য় কিক্য় সপ্তাক্হ ২-৪কেি পরামশ ড বেি বক্ে জািাি 

কবএসইকস বচয়ারমযাি। ব গুক্ো িকমশিক্ি কসিান্ত গ্রহক্ি সহক্ াকগতা িক্র। 
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উন্নি চেদশ চপ ৌঁছাদি শজিশালী প ুঁজজবাজার 

প্রদয়াজি: অর্ থমন্ত্রী 

বজযষ্ঠ প্রকতক্বেি || রাইজজাংকবকর্.িম 

 

অর্ ডমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা িামাে বক্েক্ছি, পুুঁজজবাজাক্রর উন্নয়ক্ির মাধযক্ম বেক্শর অর্ ডিীকতর উন্নকত ববাঝা  ায়। 

উন্নত বেক্শ বপ ৌঁছাক্ত হক্ে শজিশােী পুুঁজজবাজার প্রক্য়াজি।  

শকিবার (৩ অক্টাবর) বাাংোক্েশ কসকিউকরটটজ অযান্ড এক্সক্চঞ্জ িকমশি (কবএসইকস) আক্য়াজজত ‘কবশ্ব 

কবকিক্য়াগিারী সপ্তাহ’ এর উক্বাধিী অিুষ্ঠাক্ি ‘বাাংোক্েক্শর উন্নয়ক্ি পুুঁজজবাজাক্রর ভূকমিা’ শীর্ ডি ভাচুডয়াে 

আক্োচিা সভায় প্রধাি অকতকর্র বিক্বয কতকি এসব ির্া বক্েি।  

এ সময় কবক্শর্ অকতকর্ কহক্সক্ব উপকিত কছক্েি প্রধািমন্ত্রীর ববসরিাকর কশল্প ও কবকিক্য়াগ কবর্য়ি উপক্েষ্টা 

সােমাি এফ রহমাি। আক্োচিা সভায় সভাপকতে িক্রি কবএসইকসর বচয়ারমযাি অধযাপি কশবেী রুবাইয়াত-

উে-ইসোম।  

আ হ ম মুস্তফা িামাে বক্েি, অিয ব ক্িাক্িা সমক্য়র বচক্য় বেক্শর অর্ ডিীকত এখি অক্িি শজিশােী। এ 

অবিা ধক্র রাখক্ত পুুঁজজবাজাক্রর আরও উন্নয়ি িরা হক্ব।  

বশয়ারবাজাক্রর উন্নয়ক্ি সব সমসযার সমাধাি িরা হক্ব বক্ে আশ্বাস কেক্য়ক্ছি অর্ ডমন্ত্রী।  

অর্ ডমন্ত্রী বক্েি, কবএসস‘র িতুি বিতৃক্ে গত কতি মাক্স পুুঁজজবাজার ঘুক্র ো ুঁক়িক্য়ক্ছ। পুুঁজজবাজাক্র মাক্িডট িযাপ 

বা়িক্ছ। এিই সমক্য় বরকমক্টক্ে ৪৯ শতাাংশ প্রবৃজি হক্য়ক্ছ। কবোয়ী বছক্র আমাক্ের প্রবৃজি হক্য়ক্ছ ৫.২৪ 

শতাাংশ।  

কতকি বক্েি, জাতীয় রাজস্ব ববার্ডসহ আমাক্ের কিছু-কিছু জায়গায় কমস-মযাচ রক্য়ক্ছ। বসটা দ্রতু সমাধাি িরা 

হক্ব। আমরা বযবসা বাকিজয বা়িাক্ত চাই। ২০০৮ সাে বর্ক্ি প্রধািমন্ত্রী বশখ হাকসিার বিতৃক্ে বেক্শর অর্ ডিীকত 

একগক্য় চেক্ছ। আমরা প্রক্তযিটট জায়গায় অসাধারি সফেতা বেকখক্য়কছ। এ জিয প্রধািমন্ত্রী বপ্রাঅযাকটভকে 

িাজ িক্রক্ছি।  

অর্ ডমন্ত্রী আক্রা বক্েি, বিাকভর্-১৯ এর ক্ষকত িাটটক্য় উঠকছ। আমারা অর্ ডনিকতিভাক্ব কপকছক্য় বিই। আমরা 

অজডি িক্রকছ, অজডি িরব ইিশাআোহ।  

ঢািা/এিটট/আকমিুে 
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‘প ুঁজজবাজার কিদয় চালাকি িরদল িাউদিই ছাড 

িয়’ 

বজযষ্ঠ প্রকতক্বেি || রাইজজাংকবকর্.িম 

প্রিাকশত: ২২:২৯, ৩ অক্টাবর ২০২০    

 

‘বাাংোক্েক্শর উন্নয়ক্ি পুুঁজজবাজাক্রর ভূকমিা’ শীর্ ডি ভাচুডয়াে আক্োচিা সভায় কশবেী 

রুবাইয়াত-উে-ইসোম 

বাাংোক্েশ কসকিউকরটটজ অযান্ড এক্সক্চঞ্জ িকমশক্ির (কবএসইকস) বচয়ারমযাি অধযাপি কশবেী 

রুবাইয়াত-উে-ইসোম বক্েক্ছি, `পুুঁজজবাজার কিক্য় বিউ চাোকি িরক্ত পারক্ব িা। বসই কেি 

বশর্। চাোকি িরার জিয ইক্তামক্ধয অক্িি প্রকতষ্ঠািক্ি কিকর্ি িরা হক্য়ক্ছ। পুুঁজজবাজার 

কিক্য় চাোকি িরক্ে িাউক্িই ছা়ি বেওয়া হক্ব িা।‘  

শকিবার (৩ অক্টাবর) কবএসইকস আক্য়াজজত ‘কবশ্ব কবকিক্য়াগিারী সপ্তাহ’ এর উক্বাধিী 

অিুষ্ঠাক্ি ‘বাাংোক্েক্শর উন্নয়ক্ি পুুঁজজবাজাক্রর ভূকমিা’ শীর্ ডি ভাচুডয়াে আক্োচিা সভায় 

সভাপকতর বিক্বয কতকি এসব ির্া বক্েি।  

আক্োচিা সভায় প্রধাি অকতকর্ কহক্সক্ব অাংশ বিি অর্ ডমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা িামাে। কবক্শর্ 

অকতকর্ কছক্েি প্রধািমন্ত্রীর ববসরিাকর কশল্প ও কবকিক্য়াগকবর্য়ি উপক্েষ্টা সােমাি এফ 

রহমাি।  

কশবেী রুবাইয়াত-উে-ইসোম বক্েি, ‘পুুঁজজবাজাক্রর উন্নয়ক্ি এিটট পকরচ্ছন্ন পকরক্বশ 

ততকরর জিয িাজ িরা হক্চ্ছ। আতঙ্ক ততকর িা িক্র আমরা এিটট গকতশীে পুুঁজজবাজার 

ততকরর জি্্  িাজ িরকছ। পুুঁজজবাজারক্ি কবশ্ববযাপী ছক়িক্য় বেওয়ার জিয িাজ চেক্ছ। 

তক্ব জিবে সাংিক্টর িারক্ি অক্িি কিছু িরক্ত পারকছ িা।‘  

আক্োচিা সভা সঞ্চােিা িক্রি কবএসইকসর িকমশিার র্. বশখ শামসুজিি আহক্মে। মূে 

প্রবন্ধ উপিাপি িক্রি িকমশিার র্. কমজািুর রহমাি। আক্োচিায় অাংশ বিি অর্ ড 
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মন্ত্রিােক্য়র বযাাংি ও আকর্ ডি প্রকতষ্ঠাি কবভাক্গর কসকিয়র সকচব আসােুে ইসোম, 

বমক্রাপকেটি বচম্বার অব িমাস ড অযান্ড ইন্ডাকিক্জর (এমকসকসআই) বচয়ারমযাি বযাকরস্টার 

কিহাে িকবর, ঢািা স্টি এক্সক্চক্ঞ্জর (কর্এসই) বচয়ারমযাি ইউিুসুর রহমাি, চট্টগ্রাম স্টি 

এক্সক্চক্ঞ্জর (কসএসই) বচয়ারমযাি আকসফ ইব্রাকহম, বসন্ট্রাে কর্ক্পাজজটকর অব বাাংোক্েক্শর 

বচয়ারমযাি বশখ িকবর বহাক্সি, পদ্মা বযাাংক্ির বচয়ারমযাি বচ ধুরী িাকফজ সরাফাত, ঢািা 

স্টি এক্সক্চক্ঞ্জর (কর্এসই) পকরচােি বমা. রকিবুর রহমাি, বাাংোক্েশ মাক্চডন্ট বযাাংিাস ড 

অযাক্সাকসক্য়শক্ির (কবএমকবএ) বপ্রকসক্র্ন্ট ছাক্য়েুর রহমাি, বাাংোক্েশ অযাক্সাকসক্য়শি অব 

পাবকেিকে কেক্স্টর্ বিাম্পাকিক্জর (কবএকপএেকস) সভাপকত আজম বজ বচ ধুরী, কর্এসই 

বব্রািাস ড অযাক্সাকসক্য়শক্ির (কর্কবএ) সভাপকত শকরফ আক্িায়ার বহাক্সি, অযাক্সাকসক্য়শি অব 

অযাক্সট মযাক্িজক্মন্ট বিাম্পাকির (এএএমকস) সহ-সভাপকত হাসাি ইমামসহ প্রমুখ।  

ঢািা/এিটট/রকফি 
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The Financial Express 
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The Financial Express 
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Daily Star 
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Daily Sun 
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 Daily New Age 
02 October 2020 
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Daily New Age 
03 October 2020 
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Daily New Age 
04 October 2020 
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Daily New Age 
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Daily Observer 
02 October 2020 
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Dhaka Tribune 
03 October 2020 

 

Market capitalization: 10 companies 

dominate local share markets 

Niaz Mahmud  

DSE market cap crosses Tk4 lakh crore-mark 

Ten listed companies held about 46% of Dhaka Stock Exchange's total market capitalization 

(or market cap, in short) as of Thursday. 

Meanwhile, the market cap of the country’s prime bourse crossed the Tk4 lakh crore-mark 

and stood at Tk403,396 crore amid growing general investors’ confidence over regulatory 

moves to revive the sinking market. 

Market cap is calculated by multiplying the total number of listed securities including 

company, mutual fund, and bond's outstanding shares with the current market price of shares. 

The largest market-cap company at the DSE was Grameenphone (GP) Limited.  

The multinational company grabbed 12.78% market-cap alone, and stood at Tk44,694 crore 

as of Thursday. 

GP was listed on the Dhaka bourse in 2009. The company’s paid-up capital is Tk1,350 crore. 

Walton Hi-Tech Industries, which made its stock market debut last month, became the 

second largest listed company of the country. Shares in the company crossed Tk813 crore on 

Thursday that upped the market capitalization of the company to Tk24,652 crore. 

The homegrown leading electronics and appliance manufacturer's company grabbed 7.05% 

market-cap alone on the DSE. 

The company made its debut on the country’s stock exchanges on September 23 with an 

opening price of Tk252 a share. 

Talking to Dhaka Tribune, market insiders said that the dearth of floating shares benefitted 

Walton to reach the landmark within a short time. 

As per the bidding price, Walton issued only 2.8 million shares or 0.92% of its pre-IPO paid-

up capital to raise Tk100 crore from the stock market. 

The sponsor-directors own 99.03% stake in the company, while institutional investors own 

0.46% and the general public 0.51% as of September 22, 2020. 

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud
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The paid-up capital of the company is Tk302.9 crore and it has 30.29 crore outstanding 

shares. 

British American Tobacco Bangladesh Company Limited’s (BATB) market cap stood at 

Tk20,136 crore, while holding 5.76% of total market cap at DSE. 

The multinational company's paid-up capital is Tk180 crore and it has 180 crore outstanding 

shares. A share of the company closed at Tk1118.70 on Thursday. 

Square Pharmaceuticals became the fourth largest listed company at the DSE, as its market 

cap stood at Tk17,205 crore, which captured 4.92% as of Thursday. 

The United Power Generation and Distribution Company Limited holds 4.60% market cap of 

Dhaka Stock Exchange, followed by Renata Limited with 2.91%.  

 

As Walton debuted on September 23, it ousted drug maker Renata from the sixth spot at the 

DSE in terms of market cap. 

According to the DSE data, the next four companies, in terms of market-cap were Investment 

Corporation of Bangladesh (ICB), Marico Bangladesh and Berger Paints, accounting for 

2.19%, 1.96% and 1.84% respectively. 

Brac Bank Limited’s market cap stood at Tk5,489 crore, while holding 1.57%% of DSE's 

total market cap. 

Those top ten listed companies accounted for 45.58% of the DSE’s total market 

capitalization. 

Stock market analysts and stockbrokers attributed this to those companies' management 

efficiency, business strategy, good corporate governance and ethical standards, and 

transparency in financial statements. 
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DSE market cap increases by Tk34,600 crore 

Market capitalization at Dhaka bourse has increased by Tk34,601 crore in a month amid 

growing general investors’ confidence over regulatory moves to revive the sinking market. 

As of Thursday, the DSE market cap rose to Tk403,396 crore from the Tk3,68,794 crore that 

was on September 1. 

Talking to Dhaka Tribune, stock analysts and market insiders said that the growing investors’ 

confidence buoyed by the campaign of the new leadership of the Bangladesh Securities and 

Exchange Commission (BSEC) against manipulation, mandatory shareholding issue, listing 

more good companies  and plans to work on junk stocks encouraged investors to take 

positions on stocks. 

BSEC Chairman Prof Shibli Rubayat-Ul-Islam told Dhaka Tribune that the recent steps taken 

by the commission, aimed at protecting retail investors’ rights and regaining their confidence, 

had begun giving out positive outcomes. 

Stock market analyst and Honorary Professor at Dhaka University's  Department of 

Economics Abu Ahmed told Dhaka Tribune that the commission was trying to bring order to 

the market with disciplinary action - a process that should be continued.  

Investors were getting their confidence back due to some punitive measures taken by the 

commission, he added. 

Although, the market cap was Tk311,966 crore in June, it was the lowest among the 

emerging bourses in the Asia-Pacific region, according to the monthly review of Dhaka 

bourse. 
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The Business Standard 
03 October 2020 

 

‘Stock market improving as govt resolved 

issues’ 

The finance minister called on stakeholders and entrepreneurs to come forward with 
their relevant issues to help to build a stable capital market  

 
Photo: Mumit M  

The capital market is improving after some of its issues have been resolved, and the 

government will address all other problems it has been facing, said Finance Minister AHM 

Mustafa Kamal. 

The stakeholders and entrepreneurs, too, should come forward with their relevant issues in 

order to cooperate with us to build a stable stock market, he also said. 

"We want to work jointly to help the market move forward," he added. 

The minister made the remarks at a webinar titled "The Role of Capital Market for 

Bangladesh's Development" organised by Bangladesh Securities and Exchange Commission 

(BSEC) on Saturday. 

Finance Minister AHM Mustafa Kamal was present there as a chief guest. Salman F Rahman, 

the private sector industry and investment advisor to the prime minister, was the special 

guest. 

BSEC Chairman Professor Shibli Rubayat-Ul-Islam chaired the webinar. 

Mustafa Kamal said the country has been developing owing to different effective policies 

taken by the government in the last 10 years. 
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"We are trying to find out the places of our capabilities and use them. We hope to keep up the 

development pace even though the entire economy has been hit by the Covid-19 pandemic." 

He also said the stimulus packages announced by the prime minister played an important role 

in recovering the country's economy. 

Salman F Rahman said the capital market has been developing after the new commission 

joined the BSEC. "Recently, some policies have been taken which we really wanted." 

Remarking that the characteristics of Bangladesh's stock market are "peculiar", he said only 

over 80% of the market is captured by small investors against only 10-20% by institutional 

ones while, in developed markets globally, 80-90% is controlled by institutional investors. 

"As a result, we need to increase the number of institutional investors right now. For that 

reason, the securities regulator should provide investment banking licences to banks. 

He also said entrepreneurs are facing lots of problems with National Board of Revenue about 

tax issues, and FDI and domestic investments will not grow if these problems are not 

resolved. 

Salman criticised the approval of Walton Hi-Tech Industries' Initial Public Offering for 

issuing below 1% share in the public. 

Professor Shibli Rubayat Ul Islam said they would ensure a fact that service is provided in 

the shortest possible time to the entrepreneurs and investors as part of the ease of doing 

business. 

"We will ensure good governance in the capital market to protect investors," he added. 

Dr Mizanur Rahman, commissioner of BSEC, was the keynote speaker at the event. He 

highlighted the role of the securities regulator for a steady capital market. 

Sheikh Kabir Hossain, chairman of Central Depository Bangladesh Limited, said, "We need 

transparent and trustworthy audit reports for the capital market, but we have not got it." 

He demanded bringing the auditors under accountability to ensure it as well as with 

recommended establishing a reinsurance to develop the insurance sector of the country. 

The webinar was held under the World Investor Week (WIW). WIW is a week-long, global 

campaign promoted by IOSCO to raise awareness about the importance of investor education 

and protection and highlight the various initiatives of securities regulators in these two 

critical areas. 

Ashadul Islam, senior secretary of the Banks and Financial Institutions Division, Barrister 

Nihad Kabir, chairman of the Metropolitan Chamber of Commerce and Industry, Yunusur 

Rahman, chairman of Dhaka Stock Exchange, Asif Ibrahim, chairman of Chattogram Stock 

Exchange, Sayedur Rahman, president of Bangladesh Merchant Bank Association, Azam J 

Chowdhury, and others spoke on the occasion. 

 


