
 

 
 

News Clippings 
 

14, 15 & 16 January 2022 
 

 

 

Contents 

 Section 1 : Bangla News, Page-02 

 Section 2 : English News, Page-79 

  

 

 

 
Circulated to: 

DSE Readers 

 

 
Dhaka Stock Exchange Limited 



News Clippings 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section 01 :  

Bangla 

News 



News Clippings 

 3 

Daily Bonik Barta 
14 January 2022 

 

 



News Clippings 

 4 

Daily Bonik Barta 
15 January 2022 

 

 



News Clippings 

 5 

Daily Bonik Barta 
15 January 2022 

 

 



News Clippings 

 6 

Daily Bonik Barta 
16 January 2022 

 

 



News Clippings 

 7 

Daily Bonik Barta 
16 January 2022 

 

 



News Clippings 

 8 

Daily Prothom Alo 
14 January 2022 

 

 



News Clippings 

 9 

Daily Prothom Alo 
15 January 2022 

 

 



News Clippings 

 10 

Daily Prothom Alo 
16 January 2022 

 

 



News Clippings 

 11 

Daily Prothom Alo 
16 January 2022 

 

 
 

 



News Clippings 

 12 

Daily Samakal 
14 January 2022 

 

 

 



News Clippings 

 13 

Daily Samakal 
14 January 2022 

 

 



News Clippings 

 14 

Daily Samakal 
16 January 2022 

 

 
 

 

 



News Clippings 

 15 

 Daily Nayadiganta 
14 January 2022 

 

 

 



News Clippings 

 16 

 



News Clippings 

 17 

Daily Nayadiganta 
16 January 2022 

 

 

 
 

  



News Clippings 

 18 

 Daily Janakantha 
14 January 2022 

 

 



News Clippings 

 19 

Daily Janakantha 
14 January 2022 

 

 



News Clippings 

 20 

Daily Janakantha 
16 January 2022 

 

 



News Clippings 

 21 

Daily Janakantha 
16 January 2022 

 

 



News Clippings 

 22 

Daily Janakantha 
16 January 2022 

 

 
 

 



News Clippings 

 23 

Daily Banijjo Protidin 
14 January 2022 

 

 



News Clippings 

 24 

 



News Clippings 

 25 

Daily Banijjo Protidin 
14 January 2022 

 

 
 



News Clippings 

 26 

 



News Clippings 

 27 

Daily Banijjo Protidin 
14 January 2022 

 

 



News Clippings 

 28 

Daily Banijjo Protidin 
14 January 2022 

 

 
 



News Clippings 

 29 

 Daily Kaler Kantha 
14 January 2022 

 

 
 
 

  

 
 



News Clippings 

 30 

Daily Share Biz 
14 January 2022 

 

 



News Clippings 

 31 

 



News Clippings 

 32 

Daily Share Biz 
14 January 2022 

 

 



News Clippings 

 33 

 



News Clippings 

 34 

Daily Share Biz 
14 January 2022 

 

 



News Clippings 

 35 

 



News Clippings 

 36 

Daily Share Biz 
15 January 2022 

 

 



News Clippings 

 37 

Daily Share Biz 
16 January 2022 

 

 



News Clippings 

 38 

 
 



News Clippings 

 39 

Daily Amader Shomoy 
14 January 2022 

 

 

 
 
 

  
 
 
 

  
 



News Clippings 

 40 

Daily Bhorer Kagoj 
14 January 2022 

 

 



News Clippings 

 41 

Daily Bhorer Kagoj 
14 January 2022 

 

 



News Clippings 

 42 

Daily Bhorer Kagoj 
14 January 2022 

 

 
 

  
 



News Clippings 

 43 

 Daily Sangbad 
14 January 2022 

 

 
 

  

 

 

 

 



News Clippings 

 44 

  Bangladesher Khabor 
14 January 2022 

 

  



News Clippings 

 45 

  Bangladesher Khabor 
14 January 2022 

 

 

 

  



News Clippings 

 46 

Desh Rupantor 
14 January 2022 

 

 



News Clippings 

 47 

 



News Clippings 

 48 

Desh Rupantor 
16 January 2022 

 

 



News Clippings 

 49 

 

প ুঁজিবািারে বড় দ টি দবূ বলতা আরে -সালমান এফ 

েহমান 

প ুঁজিবািার ডেস্ক || প্রকাশ: ২০২২-০১-১৩ ১১:১৩:২৩ || আপডেট: ২০২২-০১-১৩ ১১:১৩:২৩ 

 

প ুঁজিবািাডর বড় দ টট দবূ বলতা আডে। একটট হডলা ইক ুইটট নির্বরতা অিুটট ক্ষ দ্র 

নবনিড াগকারী নির্বর বািার। ঢাকা স্টক এক্সডেডে (নেএসই) ডবজক্সমডকা গ্রীি স ক ক বডের 

ডলিডদি শুরুর অি ষ্ঠাডি প্রধাি অনতনির বক্তডবু এ কিা বডলি প্রধািমন্ত্রীর ডবসরকারী নশল্প 

ও নবনিড াগ উপডদষ্টা এবং ডবজক্সমডকা গররুডপর র্াইস-ডে ারমুাি সালমাি ফিল র রহমাি। 

এডত নবডশষ অনতনি নহডসডব উপনিত রড ডেি নবএসইনস’র ডে াররমুাি অধুাপক নশবলী 

রুবাই াত-উল-ইসলাম। 

অি ষ্ঠাডি নেএসই’র ডে ারমুাি ডমা: ইউি স র রহমাি সর্াপনতডে বহৃস্পনতবার সকাল সাডড় 

৯টা  নেএসই মানিপারপাস হডল অি ষ্ঠািটট শুরু হড ডে। 

এনদডক, সব প্রজি া সম্পন্ন করা ডবজক্সমডকা গ্রীি স ক ক আল ইজিসিা বডের প্রিম নদি 

ডলিডদি ১১০ টাকা  শুরু হড ডে। ১১০ টাকা  ডলিডদি শুরু হডলও সকাল সাডড় ১০টা  

ডকাম্পানিটটর ডশ ার দর ১০৫ টাকা  ডলিডদি হড ডে। এ সম  পর্ বন্ত বেটটর ১৩ লাখ ১৮ 

হািার ৪৭৮টট ইউনিট এক হািার ৮৮১ বার হাত বদল হড ডে। এর মাধুডম ডকাম্পানিটটর ১৪ 

ডকাটট ৩৫ লাখ ৪১ হািার টাকার ডলিডদি হড ডে। 

‘এি’ কুাটাগনররু্ক্ত ডবজক্সমডকা গ্রীি স ক ক আল ইজিসিা বডের নেএসইডত ডেনেং ডকাে 

হডে : “BEXGSUKUK” এবং ডকাম্পানি ডকাে হডে : ২৬০০৮। 
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যত বাধাই আস ক, লক্ষ্য উরেশ্য পূেণ কেববা: 

ববএসইবসে বেয়ােম  ্যান 

 

নিিস্ব প্রনতডবদক : ডশ ারবািাডর উন্ন ি ও ডদডশর অি বিীনতডত অবদাি রাখডত ডর্ ডকাি 

বাধাই আস ক িা ডকি, তা প্রনতহত কডর সকল বাধা ডমাকাডবলা কডর কাি কডর র্াও ার দৃঢ় 

প্রতু  বুক্ত কডরডেি নবএসইনসর ডে ারম র্র্াি অধ র্র্াপক নশবলী রুবাড ত উল ইসলাম। 

আি (১৩ িাি  ানর) বৃহস্পনতবার নেএসইর নিক ে কার্ বালড  ডবজক্সমডকা স ক ক বডের 

উডভাধিী অি ষ্ঠাডিনবডশষ অনতনির বক্তডবু নতনি এসব কিা বডলি। 

নতনি বডলি, িতুি পণ র্র্ বািাডর এডি বািারডক আরও ডবনশ সমবদৃ্ধ করার ডেষ্টা কডর 

র্াডে নবএসইনস। ডবজক্সমডকা স ক ক বডের মাধ র্র্ডম ডসই ডেষ্টা আরও একধাপ এনগড  

ডগডলা। এর্াডবই বািার লংটাডম বর নদডক এনগড  র্াডব। 

নতনি আরও বডলি, ‘আমরা শুরু ডিডকই োইবারনসপাই করার কিা বডল আসনে। ডবজক্সমডকা 

স ক ডকর মাধ র্র্ডম তার র্াত্রা শুরু হড ডে।’ 

ডবজক্সমডকা স ক ডকর উডবাধিী অি ষ্ঠাডি প্রধাি অনতনি নহডসডব উপনিত নেডলি প্রধািমন্ত্রীর 

ডবসরকারী বানণি র্র্ নবষ ক উপডদষ্টা সালমাি এফ রহমাি। অি ষ্ঠাডি সর্াপনতে কডরি 

নেএসইর ডে ারম র্র্াি ডমাোঃ ইউি স র রহমাি। অি ষ্ঠাডি উডবাধিী বক্তব র্র্ ডদি নেএসইর 

এমনে তানরক আনমি রূ্ুঁ ই া। 

এর আডগ বাংলাডদশ নসনকউনরটটি অুাে এক্সডেে কনমশডির (নবএসইনস) অি ডমাদি নিড  

প্রনতষ্ঠািটট বািার বে ইস ু কডর ৩ হািার ডকাটট টাকা উডতালি কডরডে। গত বেডরর 

নেডসম্বর মাডস টাকা উডতালডির সব প্রজি া সম্পন্ন কডর ডকাম্পানিটট। 
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স দনবহীি স ক ক বডের এই ৩ হািার ডকাটট টাকা নদড  গাইবান্ধার স ন্দরগে উপডিলার 

তারাপ র ইউনি ডির ডখাদ্দা ও লাঠশালার েডর এক হািার একর িনমর ওপর ২০০ 

ডমগাও াডটর ডসৌরনবদ ুৎ ডকন্দ্র নিম বাডণর পাশাপানশ পঞ্চগডড়র ডতুঁ তুনল া  আরও ৩০ 

ডমগাও াডটর করডতা া ডসালার নলনমডটে নবদ ুৎডকন্দ্র করডব ডবজক্সমডকা নলনমডটে। 
 

স ক ডকর ৩ হািার ডকাটট টাকার মডধু ২৬টট প্রনতষ্ঠানিক নবনিড াগকারী নদড ডে ২ হািার 

১০৩ ডকাটট টাকা। বানক টাকার মডধু আোররাইটার নদড ডে ১৩৫ ডকাটট টাকা, সাধারণ 

নবনিড াগকারীরা নদড ডেি ৪২৩ ডকাটট টাকা। 

এোড়া ৩৩৬ ডকাটট ৯২ লাখ টাকা নদড ডে করডপাডরট প্রনতষ্ঠাি। স ক কটটর োনস্ট 

ইিডর্স্টডমন্ট করডপাডরশি অব বাংলাডদশ (আইনসনব) এবং ইস ু মুাডিিার নসটট বুাংক 

কুানপটাল নরডসাডস বস ও অগ্রণী ইক ুইটট অুাে ইিডর্স্টডমন্ট। 

উডেখু, স ক ক বে হডলা স দনবহীি বে। এটট শরী াহ নর্নতক োনস্টর মাধুডম পনরোনলত হ । 

এই বডের মাধুডম অি ব সংগ্রহ কডর মূলত বড় বড় প্রকডল্প নবনিড াগ করা হ । এসব প্রকডল্পর 

মানলকািার অংশীদার হি স ক ক বডের নবনিড াগকারীরা, অিু বডে এই স ডর্াগ ডিই। স ক ক 

বডের নবনিড াগ বুি ব হডল ওই প্রকডল্পর সম্পদ নবজি কডর নবনিড াগকারীডদর অি ব ডফরত 

ডদও ার স ডর্াগ রড ডে। 
 

ডবজক্সমডকার প্রতুাশা, স ক ক বেটটর নর্নত ম িাফা হডব কমপডক্ষ ৯ শতাংশ। এর বাইডর 

স ক কটট অংশগ্রহণমূলক হও া  ডবজক্সমডকা নলনমডটডের ড ানষত নেনর্ডেডের সডে 

স ক ডকর ম িাফার ডর্ ফারাক িাকডব, তার ১০ শতাংশ অনতনরক্ত ম িাফা নহডসডব র্ ক্ত হডব। 

শেয়ারনিউজ, ১৩ জািুয়ানর ২০২২ 
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১১০ িাকায় ববজিমরকা স ক ক বরেে বলনরদন 

শুরু 

জানযুারী ১৩, ২০২২21  

 

নিিস্ব প্রনতডবদক : ডবজক্সমডকা গ্রীি স ক ক আল ইজিসিা বডের প্রিম নদি ১১০ টাকা  

ডলিডদি শুরু হড ডে। ঢাকা স্টক এক্সডেডে (নেএসই) সূডত্র এ তিু িািা ডগডে। 

িািা ডগডে, ১১০ টাকা  ডলিডদি শুরু হডলও সকাল সাডড় ১০টা  ডকাম্পানিটটর ডশ ার দর 

১০৫ টাকা  ডলিডদি হড ডে। এ সম  পর্ বন্ত বেটটর ১৩ লাখ ১৮ হািার ৪৭৮টট ইউনিট এক 

হািার ৮৮১ বার হাত বদল হড ডে। এর মাধুডম ডকাম্পানিটটর ১৪ ডকাটট ৩৫ লাখ ৪১ হািার 

টাকার ডলিডদি হড ডে। 

িািা ডগডে, ‘এি’ কুাটাগনররু্ক্ত ডবজক্সমডকা গ্রীি স ক ক আল ইজিসিা বডের নেএসইডত 

ডেনেং ডকাে হডে : “BEXGSUKUK” এবং ডকাম্পানি ডকাে হডে : ২৬০০৮। 

ডবজক্সমডকা গ্রীি স ক ক আল ইজিসিা বডের ডলিডদি শুরু উপলডক্ষ প্রধািমন্ত্রীর ডবসরকারী 

নশল্প ও নবনিড াগ উপডদষ্টা এবং ডবজক্সমডকা গররুডপর র্াইস-ডে ারমুাি সালমাি ফিল র 

রহমাি প্রধাি অনতনি নহডসডব নেএসইডত উপনিত নেডলি।  

এডত নবডশষ অনতনি নহডসডব উপনিত নেডলি নবএসইনস’র ডে াররমুাি অধুাপক নশবলী 

রুবাই াত-উল-ইসলাম। 
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বরাকারেি হাউিগুরলারক কেরপারেি হরত হরব– 

সালমান এফ েহমান 

জানযুারী ১৩, ২০২২16  

 

নিিস্ব প্রনতডবদক : ডবজক্সমডকা গররুডপর র্াইস-ডে ারমুাি সালমাি ফিল র রহমাি বডলি, 

ডরাকাডরি হাউিগুডলাডক করডপাডরট হডত হডব। এখডিা আমাডদর ডদডশ ডরাকাডরি 

হাউিগুডলাডক ডরাকার মডি করা হ । ডর্ কারডি নবনিড াগকারীরা নিডিরাই ডপাটবডফানলও 

মুাডিি কডর। এটা ডরাকাডরি হাউিগুডলার করা কিা। নকন্তু এ িিু ডরাকাডরি 

হাউিগুডলাডক সনতুকাডরর ইিনস্টটটউট হডত হডব এবং তাডদর প্রনত নবনিড াগকারীডদর 

আিা সৃটষ্ট করডত হডব। 

বহৃস্পনতবার (১৩ িাি  ানর) ডবজক্সমডকা গ্রীি স ক ক বডের ডলিডদডির উডবাধিীডত ঢাকা স্টক 

এক্সডেডে (নেএসই) প্রধাি অনতনির বক্তডবু নতনি এসব কিা বডলি। এডত নবডশষ অনতনি 

নহডসডব উপনিত নেডলি বাংলাডদশ নসনকউনরটটি অুাে এক্সডেে কনমশডির (নবএসইনস) 

ডে ারমুাি অধুাপক নশবলী রুবাই াত-উল-ইসলাম। অি ষ্ঠাডি নেএসই’র ডে ারমুাি ডমা: 

ইউি স র রহমাি সর্াপনতে করডবি। 

প ুঁজিবািাডরর উন্ন ডি স দহার একটট গুরুেপূণ ব নবষ  উডেখ কডর সালমাি এফ রহমাি 

বডলি, প্রধািমন্ত্রী ডশখ হানসিা ডদডশ স দ হার ১৭-১৮% ডবনশ বডল একসম  বলডতি। এই 

ডবনশর কারডি ডখলানপ ঋণ ডবনশ হ  বডল িািাডতি নতনি। ডর্ কারডি উনি স দ হার কমাডিার 

উডদুাগ ডিি। র্ার ধারাবানহকতা  স দ হার সডব বাচ্চ ৯% কডর ডদি। এফনেআর এর স দ হার 

এখি ৬% নিডে। তডব আমাডদর স ক ক বে ডিডক ৯% হাডর ডদও া হডব। এ কারডি বেটট 

নিড  খ বই আশাবানদ নেলাম। বেটটডত প্রানতষ্ঠানিকডদর অংশগ্রহি র্াডলা নেল। পাবনলকডদর 

সাড়া িা পাও ার ডপেডি স ক ক বেটটর নবষড  র্াডলার্াডব তুডল ধরডত িা পারা কারি 

নহডসডব কাি কডরডে বডল আমার মডি হ । অিে এফনেআরও ালাডদর িিু স ক ক বেটট 

খ বই আকষ বিী । 
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প্রধািমন্ত্রীর এই উপডদষ্টা বডলি, আনম ডর্খাডিই র্াই ডসখাডিই প ুঁজিবািাডরর বড় ২টট 

সমসুার কিা বনল। এরমডধু একটট কাঠাডমাগত সমসুা। কারি আমাডদর বািার শুধ মাত্র 

ইক ুইটটনর্নতক বািার, ডেবট বলডত পাডরি ডিই। এটট একটট বড় দবূ বলতা। নবডের অিুিু 

ডদডশ ইক ুইটট ও ডেবট মাডকবট ডরনশও সমাি সমাি বডল িািাি নতনি। অডিক ডদডশ ডেবট 

মাডকবডট আকার ইক ুইটটর ডেড  ডবনশ। তাই আমাডদর ডদডশ ডেবট মাডকবডটর আকার বাড়াডত 

হডব। 

প ুঁজিবািাডরর নবতী  বড় সমসুা নহডসডব নতনি বডলি, মুানেউরে বািাডর প্রানতষ্ঠানিকডদর 

ডলিডদডির পনরমাণ ডবনশ হ  এবং নরডটইলারডদর কম হ । এমিনক ডসখাডি নরডটইলাররা 

ফাডের মাধুডম ডলিডদি কডরি। নকন্তু আমাডদর ডদডশ টঠক উডিা। এ কারডি ডদডশর 

প ুঁজিবািাডর উত্থাি-পতি হ  ডবনশ। 

নতনি আশা প্রকাশ কডরি আগানমডত সরকানর বড় বড় প্রডিক্টগুডলাডত কুানপটাল মাডকবট 

ডিডক বডের মাধুডম অি বা ি করা হডব।  
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যত বাধাই আস ক লক্ষ্য-উবেযশ্  ্য পূেণ কো 

হরব: ববএসইবসে বেয়ােম  ্যান 

 

ডশ ারবািার প্রনতডবদক : ডশ ারবািাডর উন্ন ডির মাধুডম ডদডশর অি বিীনতডত অবধাি 

রাখডত ডর্ ডকাি বাধাই আস ক িা ডকি ডসটা কাটটড  লক্ষু ও উডদ্দশু পূরডণ করা হডব বডল 

িানিড ডে নি ন্ত্রক সংিা বাংলাডদশ নসনকউনরটটি অুাে এক্সডেে কনমশডির (নবএসইনস) 

ডে ারম র্র্াি অধ র্র্াপক নশবলী রুবা ত- উল-ইসলাম। বহৃস্পনতবার (১৩ িাি  ানর) 

নেএসইর নিক ে কার্ালড  ডবজক্সমডকা স ক ক বডের উডভাধিী অি ষ্ঠাডি নবডশষ অনতনির 

বক্তডবু নতনি এ কিা বডলি। 

উডবাধিী অি ষ্ঠাডি প্রধাি অনতনি নহডসডব উপনি নেডলি প্রধািমন্ত্রীর ডবসরকারী বানণি র্র্ 

নবষ ক উপডদষ্টা সালমাি এফ রহমাি অি ষ্ঠাডি সর্াপনতে কডরি নেএসইর ডে ারম র্র্াি 

ডমাোঃ ইউি স র রহমাি। অি ষ্ঠাডি উডবাধি বক্তব র্র্ ডদি নেএসইর এমনে তানরক আনমি 

রূ্ুঁ ই া। নবএসইনসর ডে ারমুাি বডলি, িতুি পণ র্র্ বািাডর নিড  এডস বািারডক আরও ডবনশ 

সমৃদ্ধ করার ডেষ্টা কডর র্াডে  নবএসইনস। ডবজক্সমডকা স ক ক বডের মাধ র্র্ডম ডসই ডেষ্টা 

আরও একধাপ এনগড  ডগডলা। এর্াডবই বািার দী ব ডম াডদর অি বা ডির নদডক এনগড  র্াডব। 

নতনি আরও বডলি, আমরা শুরু ডিডকই পিু ববনেত্রুতা বজৃদ্ধর কিা বডল আসনে।ডবজক্সমডকা 

স ক ডকর মাধ র্র্ডম তার র্াত্র শুরু হড ডে। র্নবষুডত আডরা ডবশ নকেু পিু আসডত র্াডে। 

এরমডধু সরকাডরর পক্ষ ডিডকও স ক ক বে ইস ুর কাি েলডে। তিু মডত, ১১০ টাকা  

ডলিডদি শুরু হডলও সকাল সাডড় ১০টা  ডকাম্পানিটটর ডশ ার দর ১০৫ টাকা  ডলিডদি 

হড ডে। এ সম  পর্ বন্ত বেটটর ১৩ লাখ ১৮ হািার ৪৭৮টট ইউনিট এক হািার ৮৮১ বার হাত 

বদল হড ডে। এর মাধুডম ডকাম্পানিটটর ১৪ ডকাটট ৩৫ লাখ ৪১ হািার টাকার ডলিডদি 

হড ডে। ‘এি’ কুাটাগনররু্ক্ত ডবজক্সমডকা গ্রীি স ক ক আল ইজিসিা বডের নেএসইডত ডেনেং 

ডকাে হডে : “BEXGSUKUK” এবং ডকাম্পানি ডকাে হডে : ২৬০০৮। 

http://www.sharebazarnews.com/archives/170880
http://www.sharebazarnews.com/archives/170880
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বশ্য়ােবািারে কাঠারমাগত বড় দ টি ঘািবত 

েরয়রে- সালমান এফ েহমান 

 

ডশ ারবািার প্রনতডবদক: ডদডশর ডশ ারবািাডর কাঠাডমাগত প্রধাি দ টট  াটনত রড ডে। এর 

প্রিমটট হডে অিুািু ডদডশর ডশ ারবািার ইক ইটট ও ডেবি পিু নিড  হডলও বাংলাডদডশর 

ডশ ারবািার মূলত ইক ইটট পিু নিড   টঠত । তডব নবএসইনসর িতুি কনমশি দান ে গ্রহডণর 

পর ডসটা পনরবতবডির িিু কাি কডর র্াডে। এরই ধারাবানহকতা  আিডক ডেবি 

নসনকউনরটটি নহডসডব ডবজক্সমডকা স ক ক বডের ডলিডদি শুরু হড ডে। র্নবষুডত ডেবি 

নসনকউনরটটডির মাডকবট আডরা বড় হডব বডল আশাবাদ বুক্ত কডরডেি প্রধািমন্ত্রীর ডবসরকারী 

বানণি র্র্ নবষ ক উপডদষ্টা সালমাি এফ রহমাি । 

বহৃস্পনতবার (১৩ িাি  ানর) নেএসইর নিক ে কার্ালড  ডবজক্সমডকা স ক ক বডের উডভাধিী 

অি ষ্ঠাডি প্রধাি অনতনির বক্তডবু নতনি এ কিা বডলি। 

উডবাধিী অি ষ্ঠাডি নবডশষ অনতনি নহডসডব উপনি নেডলি নবএসইনসর ডে ারমুাি নশবলী 

রুবাই াত-উল-ইসলাম। অি ষ্ঠাডি সর্াপনতে কডরি নেএসইর ডে ারম র্র্াি ডমাোঃ ইউি স র 

রহমাি। অি ষ্ঠাডি উডভাধিী বক্তব র্র্ ডদি নেএসইর এমনে তানরক আনমি রূ্ুঁ ই া। 

স ক ক বডের নবষড  নতনি বডলি, আমার সাধারণ নবনিড াগকারীডদর কাে ডর্রকম োনহদা 

আশা কডরনেলাম ডসটা পা নি। এর কারণ তারা এই বডের নবষড  র্াডলা কডর অবনহত ি । 

তাই নেএসইডক উডদুাগ নিডত হডব তাডদর এই বডের নবষড  র্াডলা কডর িািাডিা। এর 

ম িাফা ও সকল স নবধার নবষড  িািাডত হডব। 

http://www.sharebazarnews.com/archives/170886
http://www.sharebazarnews.com/archives/170886
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আডরকটট  াটনত সম্পডকব নতনি বডলি, মুানেউরে বািাডর প্রানতষ্ঠানিকডদর ডলিডদডির 

পনরমাণ ডবনশ হ  এবং নরডটইলারডদর কম হ । এমিনক ডসখাডি নরডটইলাররা ফাডের 

মাধুডম ডলিডদি কডরি। নকন্তু আমাডদর ডদডশ টঠক উডিা। এ কারডি ডদডশর ডশ ারবািাডর 

উত্থাি-পতি হ  ডবনশ। ডরাকাডরি হাউিগুডলাডক করডপাডরট হডত হডব। এখডিা আমাডদর 

ডদডশ ডরাকাডরি হাউিগুডলাডক ডরাকার মডি করা হ । ডর্ কারডি নবনিড াগকারীরা 

নিডিরাই ডপাটবডফানলও মুাডিি কডর। এটা ডরাকাডরি হাউিগুডলার করা কিা। নকন্তু এ 

িিু ডরাকাডরি হাউিগুডলাডক সনতুকাডরর ইিনস্টটটউট হডত হডব এবং তাডদর প্রনত 

নবনিড াগকারীডদর আিা সৃটষ্ট করডত হডব। 

ডশ ারবািাডরর উন্ন ডি স দহার একটট গুরুেপূণ ব নবষ  উডেখ কডর সালমাি এফ রহমাি 

বডলি, প্রধািমন্ত্রী ডশখ হানসিা ডদডশ স দ হার ১৭-১৮% ডবনশ বডল একসম  বলডতি। এই 

ডবনশর কারডি ডখলানপ ঋণ ডবনশ হ  বডল িািাডতি নতনি। ডর্ কারডি উনি স দ হার কমাডিার 

উডদুাগ ডিি। র্ার ধারাবানহকতা  স দ হার সডব বাচ্চ ৯% কডর ডদি। 

নতনি বডলি, এফনেআর এর স দ হার এখি ৬% নিডে। তডব আমাডদর স ক ক বে ডিডক ৯% 

হাডর ডদও া হডব। এ কারডি বেটট নিড  খ বই আশাবানদ নেলাম। নকন্তু পাবনলকডদর কাে 

ডিডক ডসর্াডব সাড়া পাইনি। তডব প্রানতষ্ঠানিকডদর অংশগ্রহি র্াডলা নেল। পাবনলকডদর সাড়া 

িা পাও ার ডপেডি স ক ক বেটটর নবষড  র্াডলার্াডব তুডল ধরডত িা পারা কারি নহডসডব 

কাি কডরডে বডল আমার মডি হ । অিে এফনেআরও ালাডদর িিু স ক ক বেটট খ বই 

আকষ বিী । 

তিু মডত, ১১০ টাকা  ডলিডদি শুরু হডলও সকাল সাডড় ১০টা  ডকাম্পানিটটর ডশ ার দর 

১০৫ টাকা  ডলিডদি হড ডে। এ সম  পর্ বন্ত বেটটর ১৩ লাখ ১৮ হািার ৪৭৮টট ইউনিট এক 

হািার ৮৮১ বার হাত বদল হড ডে। এর মাধুডম ডকাম্পানিটটর ১৪ ডকাটট ৩৫ লাখ ৪১ হািার 

টাকার ডলিডদি হড ডে। ‘এি’ কুাটাগনররু্ক্ত ডবজক্সমডকা গ্রীি স ক ক আল ইজিসিা বডের 

নেএসইডত ডেনেং ডকাে হডে : “BEXGSUKUK” এবং ডকাম্পানি ডকাে হডে : ২৬০০৮। 
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যত বাধাববপবিই থাক ক নতুন নতুন কাি কেব : 

ববএসইবস বেয়যােমযান 

প াস্ট হয়েয়ে : বহৃস্পতিবার, ১৩ জানযুারী, ২০২২  

 

নবিডিস আও ার প্রনতডবদক : বাংলাডদশ নসনকউনরটটি অুাে এক্সডেে কনমশডির 

(নবএসইনস) ডে ুারমুাি অধুাপক নশবলী রুবাই াত-উল-ইসলাম বডলি, আিডক আমার 

স ক ক নিড  একটা কাি করলাম, উডবাধি করলাম এবং আিডক ডিডক এর ডেে শুরু হডলা। 

র্ত বাধানবপনতই িাক ক সামডি আডরা িতুি িতুি কাি করব। আমাডদর সামডি বরল  বে, 

গ্রীডির অডিকগুডলা েডল আসডে, আমাডদর ডেনরডর্টটর্স নিড  নকেু কাি করনে ডসটা েডল 

আসডব। 

বহৃস্পনতবার (১৩ িাি  ানর) সকাডল নেএসই মানিপারপাস হডল অি টষ্ঠত ডবজক্সমডকা গ্রীি 

স ক ক বডের ডলিডদি উডবাধিী অি ষ্ঠাডি নতনি এসব কিা বডলি। 

নবএসইনস ডে ুারমুাি বডলি, আডি আডি আমাডদর অি বিীনতডক ডর্ স্বপ্ন নিড  আমরা 

এনগড  র্াজে ডসটা বািবান ত হডব। আমাডদর সরকার, মন্ত্রণাল  এবং বুবসা ী র্ারা এখি 

খ ব সাহনসকতার সাডি এনগড  র্াডে। এখি আমাডদর িিগণ, িিসাধারণ এবং সকডলর 

কাডে একটাই োও া এখি আমাডদর একটা স্টুানবনলটট দরকার, বানকটা পাবনলক-প্রাইডর্ট 

ডসক্টরই এনগড  নিড  ডর্ডত পারডব। 

নশবলী রুবাই াত-উল-ইসলাম বডলি, ডবজক্সমডকা গররুপ বেবন্ধ র হাডত গড়া প্রিম প্রাইডর্ট 

ডকাম্পানি। র্ারা স্বাধীিতা পরবতী সমড  প্রাইডর্ট ডকাম্পানি নহডসডব এক্সডপাটব-ইমডপাডটবর 

লাইডসন্স ডপড ডে। তারপর ডিডকই ওিাডদর ডর্াগু র্ারা ডিতৃডে আডেি তারা সবাই এই 

ডকাম্পানিটটডক একটট কডপ বাডরট প্রনতষ্ঠাি নহডসডব আমাডদর সামডি তুডল ধডরডেি। 

কডপ বাডরট কালোর বলডত আমরা ডর্ জিনিসটা নমি কনর এটা নকন্তু ওিারা ৭০ দশডক শুরু 

কডরডেি। ডর্টা আিডকও আমরা অডিক িা গা  ডদখডত পাই িা। র্নদও ডস কালোরটা 

আমাডদর খ ব দরকার। 
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নবএসইনস ডে ুারমুাি আডরা বডলি, র্খি ডকউ এই মাডকবটডক নেিত িা তখি ডবজক্সমডকা 

গররুপ এই মাডকবডট এডস অডিক িতুি িতুি ইডিাডর্টটর্ এডি আমাডদর ডদনখড ডেি। এবং 

আিডক এই গররুপটটই প্রিম সাহনসকতার সাডি িতুি আডরকটট ডপ্রাোক্ট নিড  আসল। 

আমাডদর আিডকর প্রধাি অনতনি (সালমাি এফ রহমাি) একিি খ বই ইডিাডর্টটর্ এবং 

সাহনস বুবসা ী। নতনি িতুি িতুি ইডিাডর্টটর্ ডপ্রাোক্ট নিড  আসডত খ বই পেন্দ কডরি। 

খানল কুানপটাল মাডকবট ি  নতি অিুািু আডরা অডিক নকেু করার ডেষ্টা করডেি ডর্গুডলা 

বাংলাডদডশ প্রিম আসডত র্াডে। 

আমাডদর এখি ডর্ জিনিসটট প্রড ািি ডসটা হডে বাংলাডদডশর স্বপ্ন বািবা ডি টেনপকুাল 

ডেনেশিাল র্া আডে ডসগুডলা নিড  িাকডল আর হডব িা উডেখ কডর নশবলী রুবাই াত-উল-

ইসলাম বডলি, আমরা বার বার ডর্ কিাটা বলনে আউট অব দুা বডক্স ডর্ডত হডব, ইডিাডর্টটর্ 

হডত হডব এবং অডিুর আনবষ্কার, অডিুর কালোর, অডিুর নরসােবডক আর এখি হডব িা, 

আমাডদর নিিস্ব কাি নিডিডদরই করডত হডব, নিডিরাই ইডিাডর্টটর্ হড  নিডিরাই ডদশ, 

মাডকবট এবং সব নকেুই নিডিডদরই বতনর করার মডতা শজক্ত সঞ্চ  করডত হডব। 

তবজয়নস আওোর/১৩ জানেুাতর, ২০২২/ত এস 
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বরাকারেি হাউিগুরলারক সবতযকারেে ইনবিটিউি 

হরত হরব – সালমান এফ েহমান 

বহৃস্পতিবার, ১৩ জানযুারী, ২০২২  

 

নবিডিস আও ার প্রনতডবদক : প্রধািমন্ত্রীর ডবসরকারী নশল্প ও নবনিড াগ উপডদষ্টা এবং 

ডবজক্সমডকা গররুডপর র্াইস-ডে ারমুাি সালমাি ফিল র রহমাি বডলি, ডরাকাডরি 

হাউিগুডলাডক করডপাডরট হডত হডব। এখডিা আমাডদর ডদডশ ডরাকাডরি হাউিগুডলাডক 

ডরাকার মডি করা হ । ডর্ কারডি নবনিড াগকারীরা নিডিরাই ডপাটবডফানলও মুাডিি কডর। 

এটা ডরাকাডরি হাউিগুডলার করা কিা। নকন্তু এ িিু ডরাকাডরি হাউিগুডলাডক 

সনতুকাডরর ইিনস্টটটউট হডত হডব এবং তাডদর প্রনত নবনিড াগকারীডদর আিা সৃটষ্ট করডত 

হডব। 

বহৃস্পনতবার (১৩ িাি  ানর) ডবজক্সমডকা গ্রীি স ক ক বডের ডলিডদডির উডবাধিীডত ঢাকা স্টক 

এক্সডেডে (নেএসই) প্রধাি অনতনির বক্তডবু নতনি এসব কিা বডলি। এডত নবডশষ অনতনি 

নহডসডব উপনিত নেডলি বাংলাডদশ নসনকউনরটটি অুাে এক্সডেে কনমশডির (নবএসইনস) 

ডে ারমুাি অধুাপক নশবলী রুবাই াত-উল-ইসলাম। অি ষ্ঠাডি নেএসই’র ডে ারমুাি ডমা: 

ইউি স র রহমাি সর্াপনতে করডবি। 

ডশ ারবািাডরর উন্ন ডি স দহার একটট গুরুেপূণ ব নবষ  উডেখ কডর সালমাি এফ রহমাি 

বডলি, প্রধািমন্ত্রী ডশখ হানসিা ডদডশ স দ হার ১৭-১৮% ডবনশ বডল একসম  বলডতি। এই 

ডবনশর কারডি ডখলানপ ঋণ ডবনশ হ  বডল িািাডতি নতনি। ডর্ কারডি উনি স দ হার কমাডিার 

উডদুাগ ডিি। র্ার ধারাবানহকতা  স দ হার সডব বাচ্চ ৯% কডর ডদি। 

নতনি বডলি, এফনেআর এর স দ হার এখি ৬% নিডে। তডব আমাডদর স ক ক বে ডিডক ৯% 

হাডর ডদও া হডব। এ কারডি বেটট নিড  খ বই আশাবানদ নেলাম। নকন্তু পাবনলকডদর কাে 

ডিডক ডসর্াডব সাড়া পাইনি। তডব প্রানতষ্ঠানিকডদর অংশগ্রহি র্াডলা নেল। পাবনলকডদর সাড়া 

িা পাও ার ডপেডি স ক ক বেটটর নবষড  র্াডলার্াডব তুডল ধরডত িা পারা কারি নহডসডব 
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কাি কডরডে বডল আমার মডি হ । অিে এফনেআরও ালাডদর িিু স ক ক বেটট খ বই 

আকষ বিী । 

প্রধািমন্ত্রীর এই উপডদষ্টা বডলি, আনম ডর্খাডিই র্াই ডসখাডিই ডশ ারবািাডরর বড় দ টট 

সমসুার কিা বনল। এরমডধু একটট কাঠাডমাগত সমসুা। কারি আমাডদর বািার শুধ মাত্র 

ইক ুইটটনর্নতক বািার, ডেবট বলডত পাডরি ডিই। এটট একটট বড় দবূ বলতা। তডব িতুি 

কনমশি দান ে ডিও ার পর ডিডকই ডেবট মাডকবডটর উন্ন ডি কাি করডে। 

নবডের অিুিু ডদডশ ইক ুইটট ও ডেবট মাডকবট ডরনশও সমাি সমাি বডল িািাি নতনি। 

অডিক ডদডশ ডেবট মাডকবডট আকার ইক ুইটটর ডেড  ডবনশ। তাই আমাডদর ডদডশ ডেবট 

মাডকবডটর আকার বাড়াডত হডব। 

ডশ ারবািাডরর নবতী  বড় সমসুা নহডসডব নতনি বডলি, মুানেউরে বািাডর প্রানতষ্ঠানিকডদর 

ডলিডদডির পনরমাণ ডবনশ হ  এবং নরডটইলারডদর কম হ । এমিনক ডসখাডি নরডটইলাররা 

ফাডের মাধুডম ডলিডদি কডরি। নকন্তু আমাডদর ডদডশ টঠক উডিা। এ কারডি ডদডশর 

ডশ ারবািাডর উত্থাি-পতি হ  ডবনশ। 

আগানমডত সরকানর বড় বড় প্রডিক্টগুডলাডত কুানপটাল মাডকবট ডিডক বডের মাধুডম 

অি বা ি করা হডব বডল আশা প্রকাশ কডরি নতনি। 

তবজয়নস আওোর/১৩ জানেুাতর, ২০২২/আরএ 
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প ুঁজিবািারেে উন্নয়রন বযরকান বাধাই প্রবতহরতে 

দৃঢ় প্রতযয় ববএসইবসে বেয়ােমযারনে 

প্রকাশ জান ু১৩, ২০২২ 151 

 
 

প ুঁজিবািাডরর উন্ন ি ও ডদডশর অি বিীনতডত অবদাি রাখডত ডর্ ডকাি বাধাই আস ক িা ডকি, 

তা প্রনতহত কডর কাি করার দৃঢ় প্রতু  বুক্ত কডরডেি নবএসইনসর ডে ারমুাি অধুাপক 

নশবলী রুবাই াত-উল-ইসলাম। 

বহৃস্পনতবার (১৩ িাি  ানর) নেএসইর নিক ে কার্ বালড  ডবজক্সমডকা স ক ক বডের উডবাধিী 

অি ষ্ঠাডি নবডশষ অনতনির বক্তডবু নতনি এ কিা বডলি। 

নবএসইনসর ডে ারমুাি বডলি, িতুি পণু বািাডর এডি বািারডক আরও ডবনশ সমদ্ধ করার 

ডেষ্টা কডর র্াডে নবএসইনস। ডবজক্সমডকা স ক ক বডের মাধুডম ডসই ডেষ্টা আরও একধাপ 

এনগড  ডগল। এর্াডবই বািার লংটাডম বর নদডক এনগড  র্াডব। আমরা শুরু ডিডকই 

োইবারনসপাই করার কিা বডল আসনে। ডবজক্সমডকা স ক ডকর মাধুডম তার র্াত্রা শুরু হড ডে। 

অি ষ্ঠাডি প্রধাি অনতনি নহডসডব উপনিত নেডলি প্রধািমন্ত্রীর ডবসরকানর বানণিু নবষ ক 

উপডদষ্টা সালমাি এফ রহমাি। এডত সর্াপনতে কডরি নেএসইর ডে ারমুাি ডমাোঃ ইউি স র 

রহমাি। অি ষ্ঠাডি উডবাধিী বক্তবু ডদি নেএসইর এমনে তানরক আনমি রূ্ুঁ ই া। 

এর আডগ বাংলাডদশ নসনকউনরটটি অুাে এক্সডেে কনমশডির (নবএসইনস) অি ডমাদি নিড  

প্রনতষ্ঠািটট বািার বে ইস ু কডর ৩ হািার ডকাটট টাকা উডতালি কডরডে। গত বেডরর 

নেডসম্বর মাডস টাকা উডতালডির সব প্রজি া সম্পন্ন কডর ডকাম্পানিটট। স দনবহীি স ক ক 

বডের এই ৩ হািার ডকাটট টাকা নদড  গাইবান্ধার স ন্দরগে উপডিলার তারাপ র ইউনি ডির 

https://www.arthosuchak.com/wp-content/uploads/2022/01/DSC08400.jpg


News Clippings 

 63 

ডখাদ্দা ও লাঠশালার েডর এক হািার একর িনমর ওপর ২০০ ডমগাও াডটর ডসৌরনবদ ুৎ ডকন্দ্র 

নিম বাডণর পাশাপানশ পঞ্চগডড়র ডতুঁ তুনল া  আরও ৩০ ডমগাও াডটর করডতা া ডসালার 

নলনমডটে নবদ ুৎডকন্দ্র করডব ডবজক্সমডকা নলনমডটে। 

স ক ডকর ৩ হািার ডকাটট টাকার মডধু ২৬টট প্রনতষ্ঠানিক নবনিড াগকারী নদড ডে ২ হািার 

১০৩ ডকাটট টাকা। বানক টাকার মডধু আোররাইটার নদড ডে ১৩৫ ডকাটট টাকা, সাধারণ 

নবনিড াগকারীরা নদড ডেি ৪২৩ ডকাটট টাকা। এোড়া ৩৩৬ ডকাটট ৯২ লাখ টাকা নদড ডে 

করডপাডরট প্রনতষ্ঠাি। স ক কটটর োনস্ট ইিডর্স্টডমন্ট করডপাডরশি অব বাংলাডদশ 

(আইনসনব) এবং ইস ু মুাডিিার নসটট বুাংক কুানপটাল নরডসাডস বস ও অগ্রণী ইক ুইটট অুাে 

ইিডর্স্টডমন্ট। 

উডেখু, স ক ক বে হডলা স দনবহীি বে। এটট শরী াহ নর্নতক োনস্টর মাধুডম পনরোনলত হ । 

এই বডের মাধুডম অি ব সংগ্রহ কডর মূলত বড় বড় প্রকডল্প নবনিড াগ করা হ । এসব প্রকডল্পর 

মানলকািার অংশীদার হি স ক ক বডের নবনিড াগকারীরা, অিু বডে এই স ডর্াগ ডিই। স ক ক 

বডের নবনিড াগ বুি ব হডল ওই প্রকডল্পর সম্পদ নবজি কডর নবনিড াগকারীডদর অি ব ডফরত 

ডদও ার স ডর্াগ রড ডে। 

ডবজক্সমডকার প্রতুাশা, স ক ক বেটটর নর্নত ম িাফা হডব কমপডক্ষ ৯ শতাংশ। এর বাইডর 

স ক কটট অংশগ্রহণমূলক হও া  ডবজক্সমডকা নলনমডটডের ড ানষত নেনর্ডেডের সডে 

স ক ডকর ম িাফার ডর্ ফারাক থাকয়ব িার ১০ শিাাংশ অতিতরক্ত মনুাফা তহয়সয়ব যুক্ত হয়ব। 

অথথসচূক/এএইচআর 
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প ুঁজিবািারে দ টি দ ব বলতা েরয়রে : সালমান এফ 

েহমান 

পজেষ্ঠ প্রতিয়বদক 

১৩ জানযুাতর ২০২২, ০১:০৭ ত এম 

 
 

প ুঁজিবািারে দ টি দ ব বলতা েরয়রে বরল মন্তবয করেরেন প্রধানমন্ত্রীে ববসেকাবে বশ্ল্প 

ও বববনরয়াগ উপরদষ্টা ও ববজিমরকা গ রুরপে ভাইস বেয়ােমযান সালমান এফ 

েহমান।  

নতনি বডলডেি, একটট র্াডলা বে মাডকবডট িা িাকা অপরটট প্রানতষ্ঠানিক নবনিড াগকারীরা 

প ুঁজিবািাডর সজি  িা হও া। 

বহৃস্পনতবার (১৩ িাি  ানর) ঢাকা স্টক এক্সডেডের (নেএসই) মানিপারপাস হডল ডবজক্সমডকা 

নগ্রি স ক ক বডের ডলিডদডির উডবাধিী অি ষ্ঠাডি প্রধাি অনতনির বক্তডবু নতনি এসব কিা 

বডলি। 

দ টট দ ব বলতার বুাখুা  সালমাি এফ রহমাি বডলি, নবডের সবকটট স্টক মাডকবডট ইক ুইটট 

মাডকবডটর তুলিা  বে মাডকবট শজক্তশালী। ইক ুইটটর তুলিা  বে মাডকবট বড় অিবা সমাি 

সমাি। নকন্তু আমাডদর এখাডি উডিা। এখি িতুি িতুি ডপ্রাোক্ট আসডে। প ুঁজিবািাডর 

ববনেত্রু আডে। নকন্তু আমাডদর মাডকবডট ডসটা ডিই। 

নবতী  নবষ টট উডেখ করডত নগড  নতনি বডলি, একটট নিনতশীল মাডকবডট প্রানতষ্ঠানিক 

নবনিড াগকারীডদর অবদাি িাডক সবডেড  ডবনশ। নরডটইল ইিডর্স্টরডদর অংশগ্রহণ িাডক 

কম। নকিত আমাডদর এখাডি উডিা। এখাডি নরডটইল ইিডর্স্টরডদর নবনিড াগ ডবনশ, 

প্রানতষ্ঠানিক নবনিড াগকারীডদর অংশগ্রহণ কম। ফডল প ুঁজিবািার গুিব নর্নতক হড  িাডক। 

প্রানতষ্ঠানিক নবনিড াগকারীডদর উনেত নরডটইল ইিডর্স্টরডদর ডপাটবডফানলও মুাডিি করা। 

র্ারা িতুি নবনিড াগ করডত আডস তাডদর ডপাটবডফানলও মুাডিি করডল প ুঁজিবািাডর উত্থাি-

পতডির িটটলতা কম হডব। প ুঁজিবািাডর প্রানতষ্ঠানিক নবনিড াগকারীডদর আিা বতনর করডত 

হডব। 
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সালমাি এফ রহমাি বডলি, স ক ডকর র্খি নেন্তা করা হজেল, তখি আমাডদর ধারণা নেল 

সাধারণ নবনিড াগকারীরা এডত বুাপক সাড়া ডদডব। নকন্তু বািডব প ুঁজিবািাডর এ ধরডির বে 

িতুি হও া  ডতমি সাড়া পাও া র্া নি। তডব প্রানতষ্ঠানিক নবনিড াগকারীডদর কাে ডিডক 

সাড়া পাও া ডগডে। 

নতনি বডলি, পরবতী সাধারণ নবনিড াগকারীরাও আগ্রহ ডদনখড ডে। র্খি নেন্তা করা হজেল 

বুাংডকর স ডদর হার ি  ও ে  করা হডব, এ খাডতর বুবসা ীডদর মডধুও আশঙ্কা নেল এটট 

বুবসার ডক্ষডত্র কতটা সহা ক হডব। নকিত প্রধািমন্ত্রী ডশখ হানসিার নিডদবডশ এটট বািবা ি 

হড ডে। এখি ডদখা র্াডে ি  ও ে  স ডদর হাডরও বুাংক র্াডলা বুবসা করডে। 

বে ইস ুর উডদুাডগর নবষড  প্রধািমন্ত্রীর এ উপডদষ্টা িািাি, শুধ  ডবজক্সমডকা স ক ক ি , এরই 

মডধু ঢাকা নসটট করডপারশডির পক্ষ ডিডক বে ইস ুর উডদুাগ ডিও া হডে। উতর নসটট 

করডপাডরশডির পক্ষ ডিডক নতিটট আর দনক্ষণ নসটট করডপাডরশডির পক্ষ ডিডক দ টট বে 

ইস ুর নবষড  কার্ বিম েলডে। 

নবডশষ অনতনির বক্তবু বাংলাডদশ নসনকউনরটটি অুাে এক্সডেে কনমশডির (নবএসইনস) 

ডে ারমুাি অধুাপক নশবলী রুবাই াত-উল-ইসলাম বডলি, স ক ক বডের ডেে শুরু হডলা। 

র্ত বাধানবপনতই িাক ক, সামডি আরও িতুি িতুি কাি করব। আমাডদর সামডি বরল  বে, 

নগ্রি বে অডিকগুডলা েডল আসডে। আমরা ডেনরডর্টটর্স নিড  নকেু কাি করনে, ডসটা েডল 

আসডব। 

নবএসইনস ডে ারমুাি বডলি, আমাডদর অি বিীনত নিড  ডর্ স্বপ্ন আমরা এনগড  নিজে, ডসটা 

আডি আডি বািবান ত হডব। আমাডদর সরকার, মন্ত্রণাল  এবং বুবসা ী, র্ারা এখি খ ব 

সাহনসকতার সডে এনগড  র্াডে। এখি আমাডদর িিগণ, িিসাধারণ এবং সবার কাডে 

একটাই োও া, এখি আমাডদর একটা স্টুানবনলটট দরকার, বানকটা পাবনলক-প্রাইডর্ট ডসক্টরই 

এনগড  নিড  ডর্ডত পারডব। 

নেএসইর ডে ারমুাি ইউি স র রহমাডির সর্াপনতডে অি ষ্ঠাডি নেএসইর এমনে তাডরক 

আনমি রূ্ুঁ ই া উপনিত নেডলি। 

এমআই/এসএসএইচ 
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‘প ুঁজিবািারে আেও নতুন নতুন বপ্রাডাক্ট বনরয় 

আসাে কাি েলরে’ 

 Thursday, 13 Jan, 2022  

 

নিিস্ব প্রনতডবদক:  ডদডশর প ুঁজিবািাডর আরও িতুি িতুি ডপ্রাোক্ট নিড  আসার কাি 

েলডে বডল িানিড ডেি বাংলাডদশ নসনকউনরটটি অুাে এক্সডেে কনমশডির (নবএসইনস) 

ডে ুারমুাি অধুাপক নশবলী রুবাই াত-উল-ইসলাম। 

নতনি বডলি, ‘আিডক আমরা স ক ক বডের ডলিডদি উডবাধি করলাম। আমাডদর সামডি 

অডিকগুডলা বরল  বে, গ্রীি বে েডল আসডে। আমরা ডেনরডর্টটর্স নিড  নকেু কাি করনে 

ডসটাও েডল আসডব। র্ত বাধানবপনতই িাক ক সামডি আডরা িতুি িতুি ডপ্রাোক্ট আিডত 

কাি করব।’ 

বহৃস্পনতবার (১৩ িাি  ানর) সকাডল রািধািীর নিক ডে নেএসই মানিপারপাস হডল অি টষ্ঠত 

ডবজক্সমডকা গ্রীি স ক ক বডের ডলিডদি উডবাধিী অি ষ্ঠাডি নবডশষ অনতনির বক্তডবু নতনি 

এসব কিা বডলি। 

নেএসইর ডে ারমুাি ইউি স র রহমাডির সর্াপনতডে অি ষ্ঠাডি প্রধাি অনতনি নহডসডব 

উপনিত নেডলি প্রধািমন্ত্রীর ডবসরকানর নশল্প ও নবনিড াগ নবষ ক উপডদষ্টা সালমাি ফিল র 

রহমাি। 

নবএসইনস ডে ুারমুাি বডলি, আমাডদর অি বিীনতডক ডর্ স্বপ্ন নিড  আমরা এনগড  র্াজে 

আডি আডি ডসটা বািবান ত হডব। আমাডদর সরকার, মন্ত্রণাল  এবং বুবসা ীরা এখি খ ব 

সাহনসকতার সাডি এনগড  র্াডে। এখি আমাডদর একটা স্টুানবনলটট দরকার। আর এটট 

বািবা ডি পাবনলক-প্রাইডর্ট ডসক্টরডক সমন্ব  কডরই কাি করডত হডব। 
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নশবলী রুবাই াত-উল-ইসলাম বডলি, ডবজক্সমডকা গররুপ বেবন্ধ র হাডত গড়া প্রিম প্রাইডর্ট 

ডকাম্পানি। র্ারা স্বাধীিতা পরবতী সমড  প্রাইডর্ট ডকাম্পানি নহডসডব এক্সডপাটব-ইমডপাডটবর 

লাইডসন্স ডপড ডে। তারপর ডিডকই ডর্াগু ডিতৃডের মাধুডম এই ডকাম্পানিটটডক একটট 

কডপ বাডরট প্রনতষ্ঠাি নহডসডব আমাডদর সামডি তুডল ধডরডেি। কডপ বাডরট কালোর বলডত 

আমরা ডর্ জিনিসটা ব ঝডত পানর এটা নকন্তু ওিারা ৭০ দশডক শুরু কডরডেি। র্খি ডকউ এই 

মাডকবটডক নেিত িা, তখি ডবজক্সমডকা গররুপ এই মাডকবডট এডস অডিক িতুি িতুি 

ইডিাডর্টটর্ এডি আমাডদর ডদনখড ডেি। আিডক এই গররুপটটই প্রিম সাহনসকতার সাডি 

িতুি আডরকটট ডপ্রাোক্ট নিড  আসল। আমাডদর আিডকর প্রধাি অনতি একিি খ বই 

ইডিাডর্টটর্ এবং সাহসী বুবসা ী। নতনি িতুি িতুি ইডিাডর্টটর্ ডপ্রাোক্ট নিড  আসডত খ বই 

পেন্দ কডরি। শুধ  কুানপটাল মাডকবট ি , নতনি অিুািু আডরা অডিক নকেু করার ডেষ্টা 

করডেি- ডর্গুডলা বাংলাডদডশ প্রিম আসডত র্াডে। 

নবএসইনসর ডে ারমুাি বডলি, আমরা বার বার ডর্ কিাটা বলনে আউট অব দুা বডক্স ডর্ডত 

হডব। আমাডদরডক ইডিাডর্টটর্ হডত হডব। অডিুর আনবষ্কার, অডিুর কালোর, অডিুর নরসােব 

নিড  কাি করডল এখি হডব িা, আমাডদর নিিস্ব কাি নিডিডদরই করডত হডব। নিডিরাই 

ইডিাডর্টটর্ হড  নিডিরাই ডদশ, মাডকবট এবং সবনকেুই নিডিডদরই বতনর করার মডতা শজক্ত 

সঞ্চ  করডত হডব। 

উডেখু, স ক ক বে হডলা ইসলামী শনর াহনর্নতক একটট স দনবহীি বে। এটট োনস্টর মাধুডম 

পনরোনলত হ । এই বডের মাধুডম অি ব সংগ্রহ কডর মূলত বড় বড় প্রকডল্প নবনিড াগ করা 

হ । এসব প্রকডল্পর মানলকািার অংশীদার হি স ক ক বডের নবনিড াগকারীরা। স ক ক বডের 

নবনিড াগ বুি ব হডল ওই প্রকডল্পর সম্পদ নবজি কডর নবনিড াগকারীডদর অি ব ডফরত ডদও ার 

স ডর্াগ রড ডে। 

তবতনয়োগবািথ া/এসএএম// 
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বশ্য়ােবািারে প্রথমবারেে মরতা স ক রকে 

বলনরদন শুরু  

তনজস্ব প্রতিয়বদক  
 
প্রকাতশি: ১০:৩৫ এএম, ১৩ জানযুাতর ২০২২  
 

 

বাংলাডদশ এক্সডপাটব ইমডপাটব ডকাম্পানির (ডবজক্সমডকা) ‘স ক ক’-এর ডলিডদি শুরু হড ডে 

ডদডশর প্রধাি ডশ ারবািার ঢাকা স্টক এক্সডেডে (নেএসই)। এর মাধুডম ডদডশর 

ডশ ারবািাডর প্রিম ডকাডিা স ক ডকর ডলিডদি শুরু হডলা। 

বহৃস্পনতবার (১৩ িাি  ানর) ঢাকা স্টক এক্সডেডের নিক ে র্বডি আড াজিত অি ষ্ঠাডি 

স ক ডকর ডলিডদি শুরু করা হ । এডত প্রধাি অনতনি নেডলি প্রধািমন্ত্রীর ডবসরকানর নশল্প ও 

নবনিড াগ উপডদষ্টা ও ডবজক্সমডকা গররুডপর র্াইস ডে ারমুাি সালমাি ফিল র রহমাি। 

নেএসই-এর ডে ারমুাি ইউি স র রহমাডির সর্াপনতডে এডত নবডশষ অনতনি নেডলি 

প ুঁজিবািার নি ন্ত্রক সংিা বাংলাডদশ নসনকউরটটি অুাে এক্সডেে কনমশডির (নবএসইনস) 

ডে ারমুাি নশবলী রুবাই াত-উল ইসলাম। 

নেএসই িানিড ডে, ‘এি’ কুাটাগনররু্ক্ত ডবজক্সমডকা গ্রীি স ক ক আল ইজিসিা বডের 

নেএসইডত ডেনেং ডকাে হডে- ‘BEXGSUKUK’ এবং ডকাম্পানি ডকাে ২৬০০৮। 

ডবজক্সমডকা নলনমডটডের ডটক্সটাইল ইউনিডটর কার্ বিম বাড়াডিা এবং ডবজক্সমডকার দ টট 

সরকার অি ডমানদত সাবনসনে ানর িবা িডর্াগু নবদ ুৎ উৎপাদি প্রকডল্পর (নতিা ডসালার 

নলনমডটে এবং করডতা া ডসালার নলনমডটে) বািবা ডির পাশাপানশ পনরডবশ উন্ন ি এবং 

সংরক্ষণ নিজিত করডত গত বেডরর ি ডি নবএসইনস প্রনতষ্ঠািটটর নতি হািার ডকাটট টাকার 

নগ্রি স ক ক অি ডমাদি কডর। 

https://www.jagonews24.com/author/staff-reporter
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পাুঁে বের ডম ানদ নসনকউরে কির্াডটববল অিবা নরডেম্বল অুাডসট বুাকে এই স ক ক 

নবএসইনস ডিডক অি ডমাদি পাও া প্রিম নগ্রি স ক ক। নতি হািার ডকাটট টাকার এই নগ্রি 

স ক ডকর ৭৫০ ডকাটট টাকা আইনপওডত উডতালডির িিু বরাদ্দ রাখা হ । বানক দ ই হািার 

২৫০ ডকাটট টাকা প্রাইডর্ট ডেসডমডন্টর মাধুডম সংগ্রহ করা হ । 

নি ন্ত্রক সংিা ডিডক অি ডমাদি পাও ার পর ডবজক্সমডকা নতি হািার ডকাটট টাকার স ক ক 

বডের মডধু পাবনলক অফাডর ৭৫০ ডকাটট টাকা সংগ্রডহর িিু গত বেডরর ১৬ আগস্ট ো ুঁদা 

সংগ্রহ শুরু কডর। র্ার িিু প্রিম দফা  নিধ বানরত সব বডশষ সম  নেল ২৩ আগস্ট নবডকল 

সাডড় ৫টা পর্ বন্ত। 

প্রিম দফা  বেটটর োনহদার ৭৫০ ডকাটট টাকার নবপরীডত ৭১ িি নবনিড াগকারী আডবদি 

কডরি। এই নবনিড াগকারীডদর কাে ডিডক আডবদি আডস ৫৫ ডকাটট ৬১ লাখ ৫৫ হািার 

টাকার বা ৭ দশনমক ৪২ শতাংশ। 

োনহদার মাত্র ৭ শতাংডশর নকেু ডবনশ আডবদি পড়া  সাবজিপশডির বা আডবদডির সম  ১০ 

কার্ বনদবস বাড়া  ডবজক্সমডকা, র্া ডশষ হ  ৬ ডসডেম্বর। এ দফাডতও নবনিড াগকারীডদর কাে 

ডিডক খ ব একটা সাড়া ডমডল িা। মাত্র একিি নবনিড াগকারী ১০ লাখ টাকার আডবদি 

কডরি। এর মাধুডম বেটটডত ডমাট আডবদি পডড় ৫৫ ডকাটট ৭১ লাখ ৫৫ হািার টাকা, র্া 

োনহদার (৭৫০ ডকাটট টাকা) মাত্র ৭ দশনমক ৪৩ শতাংশ। 

ডেবট নসনকউনরটটি রুলডসর ১২(২) এ ধারা  অি র্া ী, পাবনলক অফাডরর ডর্ ডকাডিা 

নসনকউনরটটডি সাধারণ নবনিড াগকারীডদর কমপডক্ষ ৩০ শতাংশ আডবদি িমা পড়ডত হডব। 

এোড়া আোররাইটাডরর (অবডলখক) ২০ শতাংশ আডবদডির পড়ডলও র্নদ ৫০ শতাংডশর 

কম হ , তাহডল ইস ুটট বানতল হডব। 

 

আইডির এই নবষ টট তুডল ধডর সাবজিপশডির ডম াদ আরও এক মাস সম  বানড়ড  ডদ  

প ুঁজিবািাডরর নি ন্ত্রক সংিা বাংলাডদশ নসনকউনরটটি অুাে এক্সডেে কনমশি। 

িতুি কডর সম  ডপড  গত বেডরর ২১ নেডসম্বর স ক ডকর িিু নতি হািার ডকাটট টাকার 

সংগ্রহ ডশষ কডর এর উডদুাক্তা প্রনতষ্ঠাি ডবজক্সমডকা নলনমডটে। 

নতি হািার ডকাটট টাকার মডধু ২৬টট প্রনতষ্ঠাি নদড ডে দ ই হািার ১০৩ ডকাটট টাকা। এোড়া 

দ ই ডকাটট টাকা পাও া ডগডে বতবমাি ডশ ারধারীডদর কাে ডিডক। ১৩৫ ডকাটট টাকা সংগ্রহ 

হড ডে আোররাইটার, ৪২৩ ডকাটট টাকা এডসডে পাবনলক সাবজিপশি ডিডক এবং ৩৩৬ 

ডকাটট ৯২ লাখ টাকা পাও া ডগডে নবনর্ন্ন করডপাডরট প্রনতষ্ঠাডির কাে ডিডক। 
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স ক ডকর নবনিড াগকারীরা োইডল তাডদর ইউনিটগুডলা ডবজক্সমডকা নলনমডটডের ডশ াডর 

রূপান্তর কডর নিডত পারডবি। প্রনত বের সডব বাচ্চ ২০ শতাংশ হাডর এটট করা র্াডব। এিিু 

নিধ বানরত ডরকেব ডেডটর আডগর ২০ নদডি ডবজক্সমডকা নলনমডটডের ডশ াডরর দাডমর ডর্ র্ানরত 

গড় হডব, তার ২৫ শতাংশ কডম এ ডশ ার পাডবি স ক কধারীরা। 

অি বাৎ উনেনখত সমড  ডবজক্সমডকার ডশ াডরর গড় দাম ১০০ টাকা হডল রূপান্তর মূলু হডব ৭৫ 

টাকা। তার মাডি এক হািার টাকার স ক ডকর নবপরীডত নমলডব ১৩ দশনমক ৩৩টট ডশ ার। 

ডকউ প্রিম বের রূপান্তর িা করডলও পরবতী বেডর এ স ডর্াগ নিডত পারডব। ডকউ 

এডকবাডরই রূপান্তর িা করডল, ডম াদ ডশডষ নি ামাি র্া ী নবনিড াগ করা টাকা ডফরত 

পাডবি। 

এই স ক ডকর প্রনত ইউনিডট অনর্নহতমূলু নিধ বারণ করা হ  ১০০ টাকা। স ক কটটর িূিুতম 

সাবজিপশি পাুঁে হািার টাকা ও িূুিতম লট ৫০টট। স ক কটটর সব বনিম্ন নপ্র নেক 

নেনিনবউশি ডরট ৯ শতাংশ। এর োনস্ট ইিডর্স্টডমন্ট করডপাডরশি অব বাংলাডদশ 

(আইনসনব)। আর ইস ু মুাডিিার নহডসডব কাি কডর নসটট বুাংক কুানপটাল নরডসাডস বস ও 

অগ্রণী ইক ুইটট অুাে ইিডর্স্টডমন্ট। 

এমএএস/এএএইচ/য়জআইএম 
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‘বশ্য়ােবািাে দীঘ ব বময়ারদে অথ বায়রনে বদরক 

এবগরয় যারব’ 

স্টাফ কয়রস য়েন্ট, অথথসাংবাদ.কম, ঢাকা প্রকাশ: ২০২২-০১-১৩ ১২:০৬:১০, আ য়েট: ২০২২-০১-১৩ ১৩:০৭:২৮  

 

িতুি পণু বািাডর নিড  এডস বািারডক আরও ডবনশ সমৃদ্ধ করার ডেষ্টা কডর র্াডে 

নবএসইনস। ডবজক্সমডকা স ক ক বডের মাধুডম ডসই ডেষ্টা আরও একধাপ এনগড  ডগডলা। 

এর্াডবই বািার দী ব ডম াডদর অি বা ডির নদডক এনগড  র্াডব বডল মন্তবু কডরডেি বাংলাডদশ 

নসনকউনরটটি অুাে এক্সডেে কনমশডির (নবএসইনস) ডে ারমুাি অধুাপক নশবলী 

রুবাই াত-উল-ইসলাম। 

বহৃস্পনতবার (১৩ িাি  ানর) নেএসইর নিক ে কার্ বালড  ডবজক্সমডকা স ক ক বডের উডবাধিী 

অি ষ্ঠাডি প্রধাি অনতনির বক্তডবু নতনি এ কিা বডলি। 

উডবাধিী অি ষ্ঠাডি প্রধাি অনতনি নহডসডব উপনিত নেডলি প্রধািমন্ত্রীর ডবসরকারী নশল্প ও 

নবনিড াগ উপডদষ্টা সালমাি এফ রহমাি। অি ষ্ঠাডি সর্াপনতে কডরি নেএসইর ডে ারমুাি 

ডমা. ইউি স র রহমাি। এোড়া এসম  উডবাধিী বক্তবু ডদি নেএসইর এমনে তানরক আনমি 

রূ্ুঁ ই া। 

নবএসইনসর ডে ারমুাি বডলি, ডশ ারবািাডর উন্ন ডির মাধুডম ডদডশর অি বিীনতডত অবদাি 

রাখডত ডর্ ডকাি বাধাই আস ক িা ডকি ডসটা কাটটড  লক্ষু ও উডদ্দশু পূরণ করা হডব। আমরা 

শুরু ডিডকই পণু ববনেত্রুতা বজৃদ্ধর কিা বডল আসনে। ডবজক্সমডকা স ক ডকর মাধুডম তার র্াত্রা 

শুরু হড ডে। র্নবষুডত আরও ডবশ নকেু পণু আসডত র্াডে। এরমডধু সরকাডরর পক্ষ 

ডিডকও স ক ক বে ইস ুর কাি েলডে। 

নতনি বডলি, আডি আডি আমাডদর অি বিীনতডক ডর্ স্বপ্ন নিড  আমরা এনগড  র্াজে ডসটা 

বািবান ত হডব। আমাডদর সরকার, মন্ত্রণাল  এবং বুবসা ী র্ারা এখি খ ব সাহনসকতার সাডি 

এনগড  র্াডে। এখি আমাডদর িিগণ, িিসাধারণ এবং সকডলর কাডে একটাই োও া এখি 

https://i1.wp.com/orthosongbad.com/wp-content/uploads/2022/01/beximco-2.jpg
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আমাডদর একটা স্টুানবনলটট দরকার, বানকটা পাবনলক-প্রাইডর্ট ডসক্টরই এনগড  নিড  ডর্ডত 

পারডব। 

নতনি আরও বডলি, ডবজক্সমডকা গররুপ বেবন্ধ র হাডত গড়া প্রিম প্রাইডর্ট ডকাম্পানি। র্ারা 

স্বাধীিতা পরবতী সমড  প্রাইডর্ট ডকাম্পানি নহডসডব এক্সডপাটব-ইমডপাডটবর লাইডসন্স ডপড ডে। 

তারপর ডিডকই ওিাডদর ডর্াগু র্ারা ডিতৃডে আডেি তারা সবাই এই ডকাম্পানিটটডক একটট 

কডপ বাডরট প্রনতষ্ঠাি নহডসডব আমাডদর সামডি তুডল ধডরডেি। কডপ বাডরট কালোর বলডত 

আমরা ডর্ জিনিসটা নমি কনর এটা নকন্তু ওিারা ৭০ দশডক শুরু কডরডেি। ডর্টা আিডকও 

আমরা অডিক িা গা  ডদখডত পাই িা। র্নদও ডস কালোরটা আমাডদর খ ব দরকার। 

তিু মডত, ১১০ টাকা  ডলিডদি শুরু হডলও সকাল সাডড় ১০টা  ডকাম্পানিটটর ডশ ার দর 

১০৫ টাকা  ডলিডদি হড ডে। এ সম  পর্ বন্ত বেটটর ১৩ লাখ ১৮ হািার ৪৭৮টট ইউনিট এক 

হািার ৮৮১ বার হাত বদল হড ডে। এর মাধুডম ডকাম্পানিটটর ১৪ ডকাটট ৩৫ লাখ ৪১ হািার 

টাকার ডলিডদি হড ডে। ‘এি’ কুাটাগনররু্ক্ত ডবজক্সমডকা গ্রীি স ক ক আল ইজিসিা বডের 

নেএসইডত ডেনেং ডকাে হডে : “BEXGSUKUK” এবং ডকাম্পানি ডকাে হডে : ২৬০০৮। 
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বশ্য়ােবািারে আেও নতুন পণয আসরব’  

পজেষ্ঠ প্রতিয়বদক || রাইতজাংতবতে.কম 
প্রকাতশি: ১২:৫২, ১৩ জানযুাতর ২০২২   আ য়েট: ১৩:০৬, ১৩ জানযুাতর ২০২২  

 

অনষু্ঠায়ন বক্তব ে রায়েন তবএসইতসর পচেোরমোন 

বাংলাডদশ নসনকউনরটটি অুাে এক্সডেে কনমশডির (নবএসইনস) ডে ুারমুাি অধুাপক 

নশবলী রুবাই াত-উল-ইসলাম বডলডেি, আমরা শুরু ডিডকই পণ র্ডর্ ববনেত্রুতা বাড়াডিার 

কিা বডল আসনে। ডবজক্সমডকা স ক ডকর মাধুডম তার র্াত্রা শুরু হড ডে। র্নবষুডত 

ডশ ারবািাডর আরও ডবশ নকেু িতুি পণু আসডত র্াডে। ইনতমডধু সরকাডরর পক্ষ ডিডকও 

স ক ক বে ইস ুর কাি শুরু হড ডে।  

বহৃস্পনতবার (১৩ িাি  ানর) সকাডল রািধািীর নিক ডে নেএসই মানিপারপাস হডল অি টষ্ঠত 

ডবজক্সমডকা নগ্রি স ক ক বডের ডলিডদডির উডবাধিী অি ষ্ঠাডি নতনি এসব কিা বডলি।  

অি ষ্ঠাডি প্রধাি অনতনি নহডসডব উপনিত নেডলি প্রধািমন্ত্রীর ডবসরকানর নশল্প ও নবনিড াগ 

উপডদষ্টা এবং ডবজক্সমডকা গররুডপর র্াইস ডে ারমুাি সালমাি এফ রহমাি। অি ষ্ঠাডি 

সর্াপনতে কডরি নেএসইর ডে ারমুাি ডমা. ইউি স র রহমাি। উডবাধিী বক্তবু রাডখি 

নেএসইর এমনে তানরক আনমি রূ্ুঁ ই া।  

নশবলী রুবাই াত-উল-ইসলাম বডলি, ‘িতুি পণু বািাডর নিড  এডস বািারডক আরও ডবনশ 

সমৃদ্ধ করার ডেষ্টা কডর র্াডে নবএসইনস। ডবজক্সমডকা স ক ক বডের মাধুডম ডসই ডেষ্টা আরও 

একধাপ এনগড  ডগডলা। এর্াডবই বািার দী ব ডম াডদর অি বা ডির নদডক এনগড  র্াডব।’  

নতনি বডলি, ‘ডশ ারবািাডর উন্ন ডির মাধুডম ডদডশর অি বিীনতডত অবদাি রাখডত ডর্ ডকাডিা 

বাধাই আস ক িা ডকি ডসটা কাটটড  লক্ষু ও উডদ্দশু পূরণ করা হডব। আমাডদর সরকার, 

মন্ত্রণাল  এবং বুবসা ীরা খ ব সাহনসকতার সডে এনগড  র্াডে।’   

নবএসইনস’র ডে ারমুাি বডলি, ‘র্খি ডকউ এই মাডকবটডক নেিত িা তখি ডবজক্সমডকা গররুপ 

এই মাডকবডট এডস অডিক িতুি িতুি ইডিাডর্টটর্ এডি আমাডদর ডদনখড ডেি। আিডক এই 

গররুপটটই প্রিম সাহনসকতার সডে িতুি আডরকটট ডপ্রাোক্ট নিড  আসডলা। আিডকর প্রধাি 
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অনতনি একিি ইডিাডর্টটর্ এবং সাহসী বুবসা ী। নতনি িতুি িতুি ইডিাডর্টটর্ ডপ্রাোক্ট 

নিড  আসডত খ বই পেন্দ কডরি। খানল কুানপটাল মাডকবট ি , নতনি অিুািু আরও অডিক 

নকেু করার ডেষ্টা করডেি ডর্গুডলা বাংলাডদডশ প্রিম আসডত র্াডে।’   

ঢাকা/এনটি/ইভা  



News Clippings 

 75 

 

‘প ুঁজিবািারেে উন্নয়রন সব বাধা প্রবতহত কো 

হরব’ 

অথথননতিক প্রতিয়বদক, ঢাকাটাইমস 
| আ য়েট : ১৩ জানযুাতর ২০২২, ১৩:১৯ | প্রকাতশি : ১৩ জানযুাতর ২০২২, ১৩:১৭ 

 

 

ডদডশর প ুঁজিবািাডরর উন্ন ি ও সামনগ্রক অি বিীনতডত অবদাি রাখডত র্ত বাধাই আস ক তা 

প্রনতহত কডর এনগড  র্াও ার দৃঢ় প্রতু  বুক্ত কডরডেি নবএসইনসর ডে ারমুাি অধুাপক 

নশবলী রুবাই াত-উল-ইসলাম। 

বহৃস্পনতবার নেএসইর নিক ে কার্ বালড  ডবজক্সমডকা স ক ক বডের উডবাধিী অি ষ্ঠাডি নবডশষ 

অনতনির বক্তডবু নতনি এসব কিা বডলি। 

অধুাপক নশবলী রুবাই াত-উল-ইসলাম বডলি, প ুঁজিবািাডর িতুি পণু এডি বািারডক 

আরও ডবনশ সমদ্ধ করার ডেষ্টা কডর র্াডে নবএসইনস। ডবজক্সমডকা স ক ক বডের মাধুডম ডসই 

ডেষ্টা আরও একধাপ এনগড  ডগল। এর্াডবই বািার লংটাডম বর নদডক এনগড  র্াডব। আমরা শুরু 

ডিডকই োইবারনসপাই করার কিা বডল আসনে। ডবজক্সমডকা স ক ডকর মাধুডম তার র্াত্রা শুরু 

হড ডে। 

অি ষ্ঠাডি প্রধাি অনতনি নহডসডব উপনিত নেডলি প্রধািমন্ত্রীর ডবসরকানর বানণিু নবষ ক 

উপডদষ্টা সালমাি এফ রহমাি। অি ষ্ঠাডি সর্াপনতে কডরি নেএসইর ডে ারমুাি ডমা. 

ইউি স র রহমাি। অি ষ্ঠাডি উডবাধিী বক্তবু ডদি নেএসইর এমনে তানরক আনমি রূ্ুঁ ই া। 
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এর আডগ বাংলাডদশ নসনকউনরটটি অুাে এক্সডেে কনমশডির (নবএসইনস) অি ডমাদি নিড  

প্রনতষ্ঠািটট বািার বে ইস ু কডর ৩ হািার ডকাটট টাকা উডতালি কডরডে। 

গত বেডরর নেডসম্বর মাডস টাকা উডতালডির সব প্রজি া সম্পন্ন কডর ডকাম্পানিটট। স দনবহীি 

স ক ক বডের এই ৩ হািার ডকাটট টাকা নদড  গাইবান্ধার স ন্দরগে উপডিলার তারাপ র 

ইউনি ডির ডখাদ্দা ও লাঠশালার েডর এক হািার একর িনমর ওপর ২০০ ডমগাও াডটর 

ডসৌরনবদ ুৎ ডকন্দ্র নিম বাণ করডে। 

পাশাপানশ পঞ্চগডড়র ডতুঁ তুনল া  আরও ৩০ ডমগাও াডটর করডতা া ডসালার নলনমডটে 

নবদ ুৎডকন্দ্র করডব ডবজক্সমডকা নলনমডটে। স ক ডকর ৩ হািার ডকাটট টাকার মডধু ২৬টট 

প্রনতষ্ঠানিক নবনিড াগকারী নদড ডে ২ হািার ১০৩ ডকাটট টাকা। বানক টাকার মডধু 

আোররাইটার নদড ডে ১৩৫ ডকাটট টাকা, সাধারণ নবনিড াগকারীরা নদড ডেি ৪২৩ ডকাটট 

টাকা। এোড়া ৩৩৬ ডকাটট ৯২ লাখ টাকা নদড ডে করডপাডরট প্রনতষ্ঠাি। 

স ক কটটর োনস্ট ইিডর্স্টডমন্ট করডপাডরশি অব বাংলাডদশ (আইনসনব) এবং ইস ু মুাডিিার 

নসটট বুাংক কুানপটাল নরডসাডস বস ও অগ্রণী ইক ুইটট অুাে ইিডর্স্টডমন্ট। 

উডেখু, স ক ক বে হডলা স দনবহীি বে। এটট শরী াহ নর্নতক োনস্টর মাধুডম পনরোনলত হ । 

এই বডের মাধুডম অি ব সংগ্রহ কডর মূলত বড় বড় প্রকডল্প নবনিড াগ করা হ । এসব প্রকডল্পর 

মানলকািার অংশীদার হি স ক ক বডের নবনিড াগকারীরা, অিু বডে এই স ডর্াগ ডিই। স ক ক 

বডের নবনিড াগ বুি ব হডল ওই প্রকডল্পর সম্পদ নবজি কডর নবনিড াগকারীডদর অি ব ডফরত 

ডদও ার স ডর্াগ রড ডে। 

ডবজক্সমডকার প্রতুাশা, স ক ক বেটটর নর্নত ম িাফা হডব কমপডক্ষ ৯ শতাংশ। এর বাইডর 

স ক কটট অংশগ্রহণমূলক হও া  ডবজক্সমডকা নলনমডটডের ড ানষত নেনর্ডেডের সডে 

স ক ডকর ম িাফার ডর্ ফারাক িাকডব তার ১০ শতাংশ অনতনরক্ত ম িাফা নহডসডব র্ ক্ত হডব। 

(ঢাকাটাইমস/১৩জানুোতর/এসয়কএস) 
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বযাাংরক ম নাফা ৬%, স ক রক ৯%: সালমান এফ 

েহমান 

 সাোওোি পহায়সন সমুন, ঢাকা  
 ১৩ জানেুাতর, ২০২২ ১৩:১৭  
 আ য়েট: ১৩ জানেুাতর, ২০২২ ১৩:১৮  

 

ডদডশর ইনতহাডস সবডেড  বড় ৩ হািার ডকাটট টাকার নগ্রি স ক ক বডের র্াত্রা শুরু অি ষ্ঠাডি 

বক্তবু রাডখি প্রধািমন্ত্রীর ডবসরকানর নশল্প ও নবনিড াগ উপডদষ্টা সালমাি এফ রহমাি। েনব: 

নিউিবাংলা 

সালমাি এফ রহমাি িািাি, ডদডশর প ুঁজিবািাডর এখিও দ টট নবষড   াটনত আডে। একটট 

বে মাডকবডটর িা িাকা, অপরটট প্রনতষ্ঠানিক নবনিড াগকারীরা প ুঁজিবািাডর সজি  িা হও া। 

ডলিডদডি শুরুর হড ডে ডদডশর ইনতহাডস সবডেড  বড় ৩ হািার ডকাটট টাকার নগ্রি স ক ক 

বডের। প্রধািমন্ত্রীর ডবসরকানর নশল্প ও নবনিড াগ উপডদষ্টা সালমাি এফ রহমাি িানিড ডেি, 

বুাংডক টাকা রাখডল বের ডশডষ ৬ শতাংশ ম িাফা পাও া র্া , আর স ক ক নদডে ৯ শতাংশ। 

এটট আরও বাড়ডত পাডর। 

ঢাকা স্টক এক্সডেডের (নেএসই) মানি পারপাস হডল বহৃস্পনতবার ডরকেব অংডকর টাকার 

স ক ক বডের ডলিডদি শুরুর অি ষ্ঠাডি প্রধাি অনতনির বক্তডবু এসব কিা বডলি সালমাি 

এফ রহমাি। 

নতনি বডলি, ‘স ক ডকর র্খি নেন্তা করা হজেল তখি আমাডদর ধারণা নেল, সাধারণ 

নবনিড াগকারীরা এডত বুাপক সাড়া ডদডব। নকন্তু বািডব প ুঁজিবািাডর এ ধরডির বে িতুি 

হও া  ডতমি সাড়া পাও া র্া নি। তডব প্রানতষ্ঠানিক নবনিড াগকারীডদর কাে ডিডক সাড়া 

পাও া ডগডে।’ 

https://www.newsbangla24.com/profile/1148
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পরব বতীডত সাধারণ নবনিড াগকারীরাও স ক ডক আগ্রহ ডদনখড ডে বডল িািাি ডবজক্সমডকা 

গররুডপর র্াইস ডে ারমুাি। 

নতনি বডলি, ‘র্খি নেন্তা করা হজেল বুাংডকর স ডদর হার ৯% (বুাংক ডিডক ডলাি নিডল) ও 

৬% (বুাংডক টাকা িমা রাখডল) করা হডব, তখি এ খাডতর বুবসা ীরা আশঙ্কা কডরনেল, এটট 

বুবসার সহা ক হডব নক িা। তডব প্রধািমন্ত্রী ডশখ হানসিার নিডদবডশ এটট বািবা ণ হড ডে। 

এখি ডদখা র্াডে ৯ ও ৬ স ডদর হাডরও বুাংক র্াডলা বুবসা করডে।’ 

সালমাি এফ রহমাি িািাি, প ুঁজিবািাডর এখিও দ টট নবষড   াটনত আডে। একটট বে 

মাডকবডটর িা িাকা, অপরটট প্রনতষ্ঠানিক নবনিড াগকারীরা প ুঁজিবািাডর সজি  িা হও া। 

নবষ  দ টটর বুাখুা  প্রধাি অনতনির বক্তডবু নতনি বডলি, ‘নবডের সব স্টক মাডকবডট ইক ুইটট 

মাডকবডটর তুলিা  বে মাডকবট শজক্তশালী। ইক ুইটটর তুলিা  বে মাডকবট বড় অিবা সমাি 

সমাি। তডব আমাডদর এখাডি উডিা। এখি িতুি িতুি ডপ্রাোক্ট আসডে। প ুঁজিবািাডর 

ববনেত্রু আডে।’ 

নতনি িািাি, শুধ  ডবজক্সমডকা স ক ক ি , এরই মডধু ঢাকা নসটট কডপারশডির পক্ষ ডিডক বে 

ইস ুর উডদুাগ ডি া হডে। উতর নসটট করডপাডরশডির পক্ষ ডিডক নতিটট আর দনক্ষণ নসটট 

করডপাডরশডির পক্ষ ডিডক দ টট বে ইস ুর নবষড  কার্ বকম েলডে। 

প্রধািমন্ত্রীর ডবসরকানর নশল্প ও নবনিড াগ উপডদষ্টার মডত, ৩ হািার ডকাটট টাকা র্নদ বুাংক 

ডিডক ডি া হডতা, তাহডল ডর্ পনরমাণ িটটলতা হডতা বডের মাধুডম ডি া  তা সহি হড ডে। 

র্নবষুডত সরকাডরর বড় বড় প্রকল্পগুডলাডক বডের মাধুডম অি বা ডির স ডর্াগ বতনর হডব। 

প্রড ািডি পদ্মা ডসতুর িিু অি ব াি করার প্রড ািি হডলও এ অনর্জ্ঞতা কাডি লাগাডিা 

র্াডব। 

অি ষ্ঠাডি সালমাি এফ রহমাি নবতী  নবষ টট উডেখ করডত নগড  বডলি, ‘একটট নিনতশীল 

মাডকবডট প্রানতষ্ঠানিক নবনিড াগকারীডদর অবদাি িাডক সবডেড  ডবনশ। নরডটল ইিডর্স্টরডদর 

অংশগ্রহণ িাডক কম। আমাডদর এখাডি উডিা। এখাডি নরডটল ইিডর্স্টরডদর নবনিড াগ 

ডবনশ, আর প্রানতষ্ঠানিক নবনিড াগকারীদর অংশগ্রহণ কম। ফডল প ুঁজিবািার গুিবনর্নতক 

হড  িাডক।’ 

তার মডত, প্রানতষ্ঠানিক নবনিড াগকারীডদর উনেত নরডটল ইিডর্স্টরডদর ডপাটবডফানলও 

মুাডিি করা। র্ারা িতুি নবনিড াগ করডত আডস তাডদর ডপাটবডফানলও মুাডিি করডল 

প ুঁজিবািাডর উত্থাি-পতডির িটটলতা কম হডব। প ুঁজিবািাডর প্রানতষ্ঠানিক 

নবনিড াগকারীডদর ডস আিা বতনর করডত হডব। 

অি ষ্ঠাডি নবডশষ অনতনি নহডসডব উপনিত নেডলি প ুঁজিবািার নি ন্ত্রক সংিা বাংলাডদশ 

নসনকউরটটি অুাে এক্সডেে কনমশডির ডে ারমুাি নশবলী রুবাই াত উল ইসলাম। 

সর্াপনতে করডবি ঢাকা স্টক এক্সডেডের (নেএসই) ডে ারমুাি ইউি স র রহমাি। 
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The Financial Express 
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The Financial Express 
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The Financial Express 
15 January 2022 
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The Financial Express 
15 January 2022 
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The Financial Express 
16 January 2022 
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Daily Star 
14 January 2022 
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Daily New Age 
14 January 2022 
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Daily New Age 
14 January 2022 
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Daily New Age 
14 January 2022 
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Daily New Age 
15 January 2022 
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Daily New Age 
16 January 2022 
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Daily Observer 
14 January 2022 
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Daily Observer 
14 January 2022 
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The Business Standard 
14 January 2022 

 

Country’s stock market suffers from two 

major problems: Salman F Rahman  

 

Bangladesh's capital market suffers from two major problems – infrastructure and 

trading trends of institutional and general investors, says Salman F Rahman, private 

industry and investment adviser to Prime Minister Sheikh Hasina. 

He made the observation at an event on Thursday as Beximco Green-Sukuk Al Istisna – 

country's first-ever asset-backed security by a private sector entity – made its trading debut 

on the Dhaka Stock Exchange (DSE) and Chittagong Stock Exchange (CSE).  

The Beximco Group vice chairman attended the programme, held at the DSE Tower in 

Dhaka, as chief guest. 

In his address, he said that two problems of the country's capital market are discussed 

everywhere. 

"One of the problems is infrastructure related and the other is trading trends of 
institutional and general investors in a mature market.  

"Our market is only equity-based. This is a big weakness, and taking this in view, the 

securities regulator is working for the development of the debt market," he added. 

Salam F Rahman expressed hope on the future financing for the government's large projects 

through bonds. 

Stating that the country's brokerage houses are treated as brokers due to lack of corporate 

practices, he said, "brokerage houses will have to adopt corporate practices in a bid to 

become institutes and this will help restore the confidence of investors." 
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 The Business Post 
14 January 2022 

 

 



News Clippings 

 96 

The Business Post 
14 January 2022 
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The Business Post 
14 January 2022 
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The Business Post 
15 January 2022 
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The Business Post 
16 January 2022 

 

 
 

  

 
  
  

 


