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The Business Standard 
01 January 2022 

বছরেে বযবধারে বববের াগকােীো বিরে পের রছ ৯৪ হাজাে 

পকাটি িাকা 
 

 

বিজনেস আওয়ার প্রবিনিদক : প্রধাে শেয়ারিাজার ঢাকা স্টক এক্সনেনে (বিএসই) ২০২১ সানে বিবেনয়াগকারীরা প্রায় 

৯৪ হাজার শকাবি িাকা িাজার মূেধে বিনর শেনয়নে। বিএসই সূনে এ িথ্য জাো শগনে। 

জাো শগনে, ২০২০ সানের শেষ কার্যবদিস বিএসইর িাজার মূেধে বেে োর োখ ৪৮ হাজার ২৩০ শকাবি ৫ োখ ২২ 

হাজার িাকায়। আর ২০২১ সানের শেষ কার্যবদিস িাজার মূেধে দাাঁড়ায় োাঁে োখ ৪২ হাজার ১৯৬ শকাবি ৩৯ োখ 

৬৪ হাজার িাকায়। এবহনসনি বিবেনয়াগকারীরা ৯৩ হাজার ৯৬৬ শকাবি ৩৪ োখ ৪২ হাজার িাকা বিনর শেনয়নে। 

২০২১ সানে িাজার মূেধে সনিযাচ্চ ৫ োখ ৮৬ হাজার শকাবি িাকায় উন্নীি হয় এিং সিযবেম্ন বেে ৪ োখ ৪৩ হাজার 

শকাবি িাকায় শেনমবেে। 

বিজনেস আওয়ার/৩১ বিনসম্বর, ২০২১/বেএস 
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The Business Standard 
01 January 2022 

 

এক বছরে ডিএসইএরে ডিরেরছ ১৩৫৪ পরেন্ট 

 

বিজনেস আওয়ার প্রবিনিদক : শদনের প্রধাে শেয়ারিাজার ঢাকা স্টক এক্সনেনে (বিএসই) ২০২১ সানে ২৪০ 

কার্যবদিস শেেনদে হনয়নে। এ সমনয় প্রধাে সূেক বিএসইএক্স এক হাজার ৩৫৪.৫৯ েনয়ন্ট িা ২৫.০৮ েিাংে 

শিনড়নে। বিএসই সূনে এ িথ্য জাো শগনে। 

জাো শগনে, আনগর িেনরর শেষ কার্যবদিস বিএসইএক্স োাঁে হাজার ৪০২.০৬ েনয়নন্ট অিস্থাে করবেে। আর ২০২১ 

সানের শেষ কার্যবদিস সূেকবি েয় হাজার ৭৫৬.৬৬ েনয়নন্ট দাাঁবড়নয়নে। িেরবিনি বিএসইএক্স সনিযাচ্চ সাি হাজার 

৩৬৮.০০ েনয়নন্ট উন্নীি হয় এিং সিযবেম্ন বেে োাঁে হাজার ৪৪.৯৯ েনয়নন্ট৷ ২০১৩ সানের ২৮ জােুয়াবর সূেকবি োর 

হাজার ৯০.৪৭ েনয়ন্ট বেনয় র্াো শুরু কনর। 

বিএসই েবরয়াহ সূেকবি ১৮৯.০১ েনয়ন্ট িা ১৫.২২ েিাংে িৃবি শেনয় ১৪৩১.১২ েনয়নন্ট উন্নীি হয়৷ ২০২০ সানের 

শেষ কার্যবদিস সূেকবি এক হাজার ২৪২.১১ েনয়নন্ট অিস্থাে করবেে। সূেকবি ২০২১ সানে সনিযাচ্চ ১৬০০.২৬ 

েনয়নন্ট উন্নীি হয় এিং সিযবেম্ন বেে ১১৬৬.১৭ েনয়ন্ট৷ ২০১৪ সানের ২০ জােুয়াবর ৯৪১.২৮ েনয়ন্ট বেনয় এ 

সূেনকর র্াো শুরু হয়৷ 

বিএসই-৩০ সূেক ২০২১ সানে ৫৬৮ েনয়ন্ট িা ২৮.৯৫ েিাংে িৃবি শেনয় দুই হাজার ৫৩২.৫৮ েনয়নন্ট দাাঁড়ায়৷ 

আনগর িেনরর শেষ কার্যবদিস সূেকবি এক হাজার ৯৬৩.৯৬ েনয়নন্ট অিস্থাে করবেে। ২০২১ সানে সূেকবি সনিযাচ্চ 

২৭৮৭.৮২ েনয়নন্ট উন্নীি হয় এিং সিযবেম্ন বেে ১৯০১.১৩ েনয়ন্ট৷ ২০১৩ সানের ২৮ জােুয়াবর ১,৪৭৩.০১ েনয়ন্ট 

বেনয় এ সূেনকর র্াএা শুরু হয়৷ 

বিজনেস আওয়ার/৩১ বিনসম্বর, ২০২১/বেএস 
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Share News24 
01 January 2022 

 

সােিামাবম ২০২১: ইনু্সনরন্স খানি িাদোহ িবকনরর রসায়ে 

 

োহ শমা. সাইিেু ইসোম :বিদায়ী িেনর আনোেো-সমানোেোর সিনেনয় িুনে বেে ইন্সুনরন্স খাি। এই খানির 

শেয়ানর বিবেনয়াগ কনর আেেু িুনে কোগাে হনয়নেে-এমে খির শর্মে শিবরনয়নে; এখানির শেয়ার বকনে 

িবকর হওয়ার উেক্রম হনয়নেে- এমে খিরও প্রোর হনয়নে। িনি খািবির শেয়ানর বিবেনয়াগ কনর িাদোহ 

হওয়ার খির শর্ভানি প্রোর করা হনয়নে, িবকর হওয়ার গল্প শসভানি প্রোর করা হয়বে- বিবেনয়াগকারীরাএমেই 

অবভনর্াগ কনরনেে। 

িাজার সংবিষ্টরা িেনেে, িেনরর প্রথ্ম ভানগ র্ারা ইন্সুনরনন্সর শেয়ার বকনেনেে, িারা শকাম্পাবেনভনদ দুই শথ্নক 

বিেগুণ মুোিা শেনয়নেে। িনি র্ারা িেনরর শেষ ভানগ জুোই মানসর ের বকনেনেে, িারা অনধযনকরও শিবে 

মুোিা হাবরনয়নেে। এখে িানদর অনেক্ষার োো। সামনে র্বদ ঝেক আনস িাহনেই বেস্কবৃি। 

সাোহউবিে োনমর এক বিবেনয়াগকারী িনেে, বিবে প্রভািী ইন্সুনরনন্সর শেয়ার বকনেনেে ৭০ িাকায়। বিবক্র 

কনরনেে ২০০ িাকার উেনর। প্রবি শেয়ানর মুোিা শেনয়নেে বিে গুনণর কাোকাবে। 

এক িেনর প্রভািী ইন্সনুরনন্সর দর বেে: 
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বিবে িনেে, ‘এখে শেয়ারবি ১২৫ িাকার বেনে শেনম এনসনে। এখে শেয়ারবিনি এবি শদওয়ার বেন্তা করবে। 

কারণ দর অনেক কনমনে। শেয়ারবির িান্ডানমন্টাে আনগর শেনয় অনেক ভানো। শেয়ার প্রবি আয় শিনড়নে, 

সম্পদমূেয শিনড়নে। আিারও বেই শরবেও কনমনে। বিবেনয়ানগর জেয এখে শেয়ারবি শিে উেনর্াবগ।’ 

উনেখয, ২০২০ সানে প্রভািী ইন্সুনরন্স ১৭ েিাংে শিাোস বিবভনিন্ড বদনয়নে। আনগর িের ২০১৯ সানে 

বদনয়বেে ১২ েিাংে কযাে। 

এবদনক, েেবি অথ্যিেনরর প্রথ্ম ৯ মানস (জােুয়াবর-শসনেম্বর) শকাম্পাবেবির শেয়ার প্রবি আয় হনয়নে ২ িাকা 

৯৪ েয়সা। আনগর িের একই সমনয় শেয়ার প্রবি র্া বেে ১ িাকা ৪৩ েয়সা। 

অেযবদনক, আিদুে হাবমদ োনমর এক বিবেনয়াগকারী জাোে, ‘আবম েযারামাউন্ট ইন্সুনরনন্সর শেয়ার বকনেবে 

১৫০ িাকার উেনর। িাজানর আওয়াজ বেে শেয়ারবি ২০০ িাকা ক্রস করনি। বকন্তু আবম শেয়ারবি শকোর ের 

শথ্নকই এর েিে শুরু হয়। এখে ৭৪ িাকার বেনে শেনম শগনে। বিবেনয়ানগর অনধযনকর শিবে িাকা উধাও হনয় 

শগনে।’ 

এক িেনর েযারামাউন্ট ইন্সনুরনন্সর দর বেে: 
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বিবে িনেে, ‘আনগ শকাম্পাবেবির শেয়ার প্রবিবদে ১৫-২০ োখ শেেনদে হনিা। এখে শর্বদে শিবে শেেনদে হয়, 

শসবদেও দুই োনখর শিবে হয় ো। কারণ শেয়ারবি েড়া দনর বিবেনয়াগকারীনদর কানে আিকা েনড়নে।’ 

আিদুে হাবমদ আরও িনেে, ‘শকাম্পাবেবির িান্ডানমন্টাে আনগর শথ্নক এখে অনেক ভানো। ইবেএস শিনড়নে। 

সম্পদ মূেয শিনড়নে। বেই শরবেও ১৮-এর বেনে রনয়নে। র্া ইন্সুনরন্স খানি অেযিম সিযবেম্ন। সি বমনে এবি মনে 

এবি এখে ভানো শেয়ার। শেয়ারবির দর িাড়নি-এই আো বেনয় িনস আবে।’ 

উনেখয, ২০২০ সানে েযারামাউন্ট ইন্সুনরন্স ২০ েিাংে শিাোস বিবভনিন্ড বদনয়নে। আনগর িের ২০১৯ সানে 

বদনয়বেে ২ েিাংে কযাে ও ২ েিাংে কযাে। 

এবদনক, েেবি অথ্যিেনরর প্রথ্ম ৯ মানস (জােুয়াবর-শসনেম্বর) শকাম্পাবেবির শেয়ার প্রবি আয় হনয়নে ৩ িাকা 

০৮ েয়সা। আনগর িের একই সমনয় শেয়ার প্রবি র্া বেে ৩ িাকা ৯৪ েয়সা। 

এবদনক, বিদায়ী িেনর েিুে ইন্সুনরন্স শথ্নকও বিবেনয়াগকারীরা িড় মুোিা শেনয়নে। শদে শজোনরে, শসাোেী 

োইি ও শসো কেযাণ ইন্সুনরন্স শথ্নক আইবেও বিবেনয়াগকারীরা োরগুণ শথ্নক ৭ গুনণর শিবে মেুািা িুনেনে। 

বেই শরবেও: অবিনিি ও আেঅবিনিি 

িেনরর শুরুনি শজোনরে ইন্সুনরনন্সর দর ঊর্ধ্যমুখী থ্াকানি শিবেরভাগ শকাম্পাবের বেই শরবেও (মূেয আয় 

অেুোি) ৪০-এর উেনর উনে বগনয়বেে। িখে শিবেরভাগ ইন্সুনরন্স ঝুাঁবকর িাবেকায় স্থাে শেয়। মােয শথ্নক র্খে 

শকাম্পাবেগুনো বিবভনিন্ড শ াষণা করনি থ্ানক এিং অথ্যিেনরর আবথ্যক প্রবিনিদে প্রকাে করনি থ্ানক, িখে 

শকাম্পাবেগুনোর বেই শরবেও কমনি থ্ানক। কারণ আনগর িেনরর শেনয় শকাম্পাবেগুনো ভানো মুোিা শদবখনয়নে। 

২০২০ অথ্যিেনরর আবথ্যক প্রবিনিদে প্রকাে করার ের শদখা র্ায়, শজোনরে ইন্সুনরন্সগুনোর মনধয অবিনিি বেই 

২০-এর বেনে থ্ানক ৪বির। শর্গুনো হনো-গ্রীেনিল্টা, েযারামাউন্ট, োইওবেয়ার ও বরোনয়ন্স। আর ৪০-এর শিবে 

বেই শরবেও থ্ানক ৬বির। িাবকগুনোর বেই ২০ শথ্নক ৪০-এর মনধয। 
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িিযমানে ৯ মানসর আবথ্যক প্রবিনিদে অেরু্াবয় আেঅবিনিি বেই ২০-এর বেনে রনয়নে ৭বি শকাম্পাবের। শর্গুনো 

হনো-গ্রীেনিল্টা, কণযিুেী, েযারামাউন্ট, োইওবেয়ার, প্রগবি ও বরোনয়ন্স। শকাম্পাবেগুনোর সিযনেষ বেই শরবেও 

হনো- বরোনয়নন্সর ১৩.৭৩, গ্রীণনিল্টার ১৪.১৩, প্রগবির ১৪.৫১, োইওবেয়ানরর ১৪.৭১, শসোকেযানণর 

১৬.৮০, েযারামাউনন্টর ১৭.৮৫ এিং কণযিুবের ১৯.৪৪। 

শকাম্পাবেগুনোর মনধয শেয়ার রনয়নে- শসো কেযানণর ৪ শকাবি, েযারামাউনন্টর ৪ শকাবি ৬ োখ ৬৫ হাজার, 

কণযিুবের ৪ শকাবি ৮৮ োখ ৭৬ হাজার, প্রগবির ৬ শকাবি ৫৫ োখ ৯০ হাজার, গ্রীেনিল্টার ১০ শকাবি ১ োখ 

৮৮ হাজার এিং বরোনয়নন্সর ১০ শকাবি ৫১ োখ ৬১ হাজার। 

িিযমাে বেই শরবেও: ৪০-এর উেনর, ৪০-এর বেনে 

িেনরর প্রথ্ম ভানগ ৬বি শজোনরে ইন্সুনরনেনন্সর অবিনিনিি বেই শরবেও বেে ৪০-এর উেনর। শর্গুনো হনে-

এবেয়া, বিবজআইবস, বিএেআইবসএে, বিবজআইবস, প্রাইম ও প্রভাবি। শসই সমনয়র অবিনিি বেই অেুর্াবয়, 

১৮বি শকাম্পাবের বেই বেে ৩০-এর উেনর। আর োরবির বেই বেে ২০-এর বেনে। 

িিযমানে শকানো শজোনরে ইন্সুনরনন্সর বেই (আেঅবিনিি) ৪০-এর উেনর শেই। ৩০-এর উেনর বেই রনয়নে 

৮বির। শর্গুনো হনো-প্রাইম ৩০.২২, বিবজআইবস ৩০.৯৮, প্রভািী ৩১.২০, অগ্রণী ৩২.৮৫, বিএেআইবসএে 

৩৫.৫১ ও শিিানরনের ৩৭.২৯। 

২০-এর বেনে বেই রনয়নে ৭বির। শর্গুনো হনো-বরোনয়ন্স ১৩.৭৩, গ্রীণনিল্টা ১৪.১৩, প্রগবি ১৪.৫১, 

োইওবেয়ার ১৪.৭১, শসোকেযাণ ১৬.৮০, েযারামাউন্ট ১৭.৮৫ এিং কণযিুবে ১৯.৪৪। 

িাবক ২৪বি শকাম্পাবের বেই রনয়নে ৩০ শথ্নক ২০ এর মনধয। 

িাজার সংবিষ্টরা িেনেে, ইন্সনুরন্স খানি ৩০-এর বেনে থ্াকা বেইর শেয়ানর অোয়ানে বিবেনয়াগ করা র্ায়। কারণ 

ইন্সুনরন্স খানির বসংহভাগ শকাম্পাবের শেয়ার সংখযা অল্প। এখানির শিবেরভাগ শকাম্পাবের শেয়ার উনদযাক্তানদর 

কানে রনয়নে। এোড়া, খািবির শকাম্পাবেগুনোর ৬০ েিাংে শেয়ার উনদযাক্তানদর কানে থ্াকনি হনি-এমে 

খিরও রনয়নেই। েিুে কনর খির আসনে শকাম্পাবেগুনোর েবরনোবধি মেূধে এক’ে শকাবি করনি হনি। এসি 

কারনণ ইন্সুনরন্স খানির শেয়ার বিবেনয়াগকারীনদর হািোবে বদনে িনে িারা মনে করনেে। শর্ কারনণ িেনরর 

শেষ সপ্তানহ ইন্সুনরন্স খানি শেেনদে শিনড়নে এিং খািবি শেেনদনের শেিৃনে বিনরনে। 

গি িেনর ৫২বি ইন্সুনরন্স শকাম্পাবের সিযবেম্ন, সনিযাচ্চ ও সিযনেষ শেয়ারদর এিং শকাম্পাবেগুনোর সিযনেষ বেই 

শরবেও বেনের েনক িুনে ধরা হনো: 

ক্রডিক ককোম্পোডিে িোি এক বছরে কেেোেদে সব বরেষদে ডপই কেডেও 

সব বডিম্ন দে সরব বোচ্চ দে 

০১ অগ্রণী ৩০.১০ ৭৪.৮০ ৬০ ৩২.৮৫ 

০২ এবি া ৭৭.০০ ১৩৮.৯০ ১১৫ ২৭.১২ 

০৩ এবি া েযারেবিক ৫০.০০ ৮০.৪০ ৬৮.৫০ ২০.৫৫ 

০৪ বাাংলারেি পজোরেল ৩৩.৩০ ৬৫ ৫৪.২০ ২১.৬২ 

০৫ বাাংলারেি েযািোল ৪৫.১০ ১৭১.৯০ ১৩৫.৯০ ২৫.৫১ 

০৬ পেন্ট্রাল ৭৭ ১৩৮.৯০ ১১৫ ২০.২১ 

০৭ বেটি ২০.৭০ ৫২.২০ ৩১.৫০ ২৫.১৪ 
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০৮ কবিরেিাল ২৮.৫০ ৬২.১০ ৪৭.৪০ ২০.৯১ 

০৯ ক্রিস্টাল ৩২.১০ ৭৪.৩০ ৫৬.৬০ ২৩.০৭ 

১০ পেল্টালাইি ৬১.৪০ ২৩৯ ১৯৬.৫০ ... 

১১ পেি পজোরেল ১৫ ৫৬.৮০ ৪০.৯০ ৩০.৯৮ 

১২ ঢাকা ৩৬.৭০ ১১৯.৪০ ৭৪.৭০ ২২.৫৯ 

১৩ ইস্টাণ ণ ৮৪.১০ ১৬৮ ১১৫.১০ ২১.৩৯ 

১৪ ইস্টলযান্ড ২৬ ৪৮.৭০ ৩৮.৭০ ২৯.৩২ 

১৫ এক্সরেে ২২.১০ ৪৭ ৩৪.৯০ ২১.৪৫ 

১৬ িােইস্ট লাইি ৩৬.১০ ৭৪.৯০ ৫৩.৭০ ... 

১৭ পিোরেল ১৭.২০ ৫১.৫০ ৩৫.৮০ ৩৭.২৯ 

১৮ পলাবাল ২৮.১০ ৮০.২০ ৫৪.৩০ ২৩.৪১ 

১৯ গ্রীণরেল্টা ৪৭.৩০ ১৪৯.৯০ ১০৬.১০ ১৪.১৩ 

২০ ইেলামী ৩৪.৪০ ৭৯.৬০ ৬৫ ২৫.২৬ 

২১ জেতা ২৭.৩০ ৬৪.৬০ ৪৭.৭০ ২৯.০৯ 

২২ কে ণিুলী ২৪.৮০ ৫১.৯০ ৪২.৫০ ১৯.১৪ 

২৩ পমঘো লাইি ৫৩.২০ ১২৭ ৭১.২০ ... 

২৪ মারকণিাইল ৩০ ৬৩ ৪৯.৯০ ৩৩.৪২ 

২৫ েযািোল লাইি ১৯১ ২৬১ ২২১.৯০ ... 

২৬ বেিল ৩৯ ৭০.৮০ ৬১.৩০ ২২.৪৩ 

২৭ েেণাণ ণ ২৮.৩০ ৭৩ ৫৩.৮০ ২৯.০৩ 

২৮ েদ্মা লাইি ১৬ ৫৯.৫০ ৪৭.৮০ ... 

২৯ েযাোমাউি ৭০.১০ ১৫৫.৫০ ৭৩.১০ ১৭.৮৫ 

৩০ বেেলে ৩০.৩০ ৬২.৬০ ৬০.৪০ ২২.৩২ 

৩১ বিবেক্স ২৯.৮০ ৮০.৫০ ৫৯.৯০ ২১.৮১ 

৩২ োইওবে াে ৫২.৫০ ২১৫.৮০ ১১৬.৯০ ১৪.৭১ 

৩৩ েেুলাে লাইি ৬৭.৭০ ১২৬ ৭৮.৬০ ... 

৩৪ েগবত ৪২.২০ ১৩২ ৯১.৫০ ১৪.৫১ 

৩৫ েগবত লাইি ৮১.১০ ১৪৩.৬০ ৮৯.১০ ... 

৩৬ োইম ২৭.৬০ ৮১.৯০ ৮১.৪০ ৩০.২২ 

৩৭ োইমলাইি ৪৭ ৯৭ ৫৭.৫০ ... 

৩৮ েরগ্রবেভলাইি ৯৪ ১৪৭.১০ ৯৭.৬০ ... 

৩৯ েভাবত ৬৯.৭০ ২০৫ ১২২.৩০ ৩১.২০ 

৪০ েূেবী পজোরেল ২১.৬০ ৫৫.৯০ ৪১.৩০ ২৮.৯৫ 

৪১ বেলার ন্স ৪৮.৬০ ১৩৭ ৮৮ ১৩.৭৩ 

৪২ বেোববলক ৪১.৪০ ৭৪ ৫৩ ২১.৩৭ 

৪৩ রূোলী ২৭ ৫৫.১০ ৪৪.৭০ ২২.৫০ 

৪৪ রূোলী লাইি ৪২.৩০ ৯৩.৫০ ৬০.৫০ ... 

৪৫ েন্ধােী লাইি ২০.৬০ ৪৯.২০ ৩৩.৮০ ... 
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৪৬ পেো কলযাণ ১১ ৯৪ ৭৭.৩০ ১৬.৮০ 

৪৭ পোোলী লাইি ১১ ৯৩.৯০ ৬৩.২০ ... 

৪৮ পোোেবাাংলা ৪০.১০ ১২৪.৩০ ৭৪.১০ ২৮.২১ 

৪৯ স্টযান্ডােণ ৩৬ ১০৪ ৭৬.২০ ২৫.৭৪ 

৫০ োেলাইি ১৮.৫০ ৪৩.৩০ ৩৪.৫০ ... 

৫১ তাকািুল ৩৬.৮০ ৬৮.৭০ ৫৫.৯০ ২৪.৩৮ 

৫২ ইউোইরিে ৩৬.১০ ৭৭.৭০ ৬৫.৭০ ২৭.৩৮ 

শেয়ারবেউজ, ০১ জােয়ুাবর ২০২২ 
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Dhaka Post 
01 January 2022 

বসএমনজএনির সভােবি বজয়া ও সাধারণ সম্পাদক 

আি ুআেী 
 

শজযষ্ঠ প্রবিনিদক 

৩১ বিনসম্বর ২০২১, ০৭:৪৮ বেএম 

 

শদনের েুাঁবজিাজার বেনর়্ে কাজ করা সাংিাবদকনদর সংগেে কযাবেিাে মানকযি জােযাবেস্ট শিারানমর 

(বসএমনজএি) সভােবি বেিযাবেি হনর়্েনেে অথ্যসূেনকর সম্পাদক বজর়্োউর রহমাে। বিবে শভাি শেনয়নেে 

৩৯বি। িার বেকিিম প্রবিদ্বন্দ্বী সারািাংো িি শেনির বিনেষ প্রবিবেবধ শগাোম সামদােী ভূাঁইয়া শেনয়নেে 

৩২ শভাি। 

সাধারণ সম্পাদক বেিযাবেি হনর়্েনেে আমানদর সমনর়্ের বসবের়্ের বরনোিযার আিু আেী। বিবে শভাি 

শেনয়নেে ৪১বি। িা বেকিিম প্রবিদ্বন্দ্বী বিজনেস আওয়ানরর সম্পাদক আবমরুে ইসোম ের়্েে শেনয়নেে 

৩০ শভাি। 

শুক্রিার (৩১ বিনসম্বর) বসএমনজএি বেজস্ব কার্যােনর়্ে আনর়্োবজি িাবষযক সাধারণ সভা শেনষ সদসযনদর 

সরাসবর শভানি িারা বেিযাবেি হে। 

৭৪ জে শভািানরর মনধয ৭১ জে িানদর শভািাবধকার প্রদাে কনরে। ২০২২-২০২৩ শমর়্োনদ বেিযাবেি 

কবমবি দাবর়্েে োেে করনিে। 

কবমবির সহ-সভােবি বেিযাবেি হনর়্েনেে বিজনেস স্টযান্ডানিযর বিনেষ প্রবিবেবধ শজিুনন্নসা আনো। বিবে 

শেনয়নেে ৩৫ শভাি। িার বেকিিম প্রবিদ্বন্দ্বী একনুে বিবভর শমনহবদ হাসাে আে িাখার শেনয়নেে ৩৪ 

শভাি। 

র্গু্ম সাধারণ সম্পাদক বেিযাবেি হনর়্েনেে িাবণজয প্রবিবদনের প্রধাে প্রবিনিদক বগর়্োস উবিে ৩৮ শভাি 

শেনয় বেিযাবেি হনয়নেে। িার বেকিিম প্রবিদ্বন্দ্বী িাংোনদে প্রবিনিদনের এম সাইিুে শেনয়নেে ৩২ 

শভাি। 

অথ্য সম্পাদক েনদ বেিযাবেি হনর়্েনেে বিজনেস শোনস্টর বসবেয়র বরনোিযর বেয়াজ মাহমুদ শসানহে, 

শেনয়নেে ৪০ শভাি। বেকিিম প্রবিদ্বন্দ্বী জানগা বেউনজর সাইদ বেেে শেনয়নেে ৩১ শভাি। 



News Clippings 

 59 

োাঁে সদনসযর বেিযাহী কবমবির মনধয বেিযাবেি হনয়নে, কানেরকনের শরাকে উবিে মাহমুদ, বিজনেস 

স্টযান্ডানিযর রবিকুে ইসোম, র্মুো বিবভর আেমগীর শহানসে, িাইেযাবন্সর়্োে এক্সনপ্রনসর িািুে িমযণ। 

েঞ্চম হনয়নেে শর্ৌথ্ভানি ঢাকা প্রবিনদর হুমায়ে কিীর িািু ও বেউএনজর শমাস্তাবিজুর রহমাে। 

এমআই/এসনকবি 
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Desh Protikhon 
01 January 2022 

কিোবোইরে কেিরদি সোরে ৪২ হোজোে ককোটি িোকো 

 

পেি েবতক্ষণ, ঢাকা: ববশ্বা ে এবাং তথ্যেযুক্রিে অভূতেূব ণ উন্ন ে ও 

ববকারিে িরল বববের াগ, বযবো-বাবণজয মরেল এবাং অথ্ ণনেবতক 

পলেরেরেে পেক্ষােি ও গবতেকৃবত েবতবে ত দ্রতু েবেববতণত হরে৷ 

েুুঁক্রজবাজারেে েুিােে ও স্বেতা বেক্রিরতে পক্ষরএ েেকারেে বেক্রজিাল 

বাাংলারেি গড়াে েতযর ে োরথ্ তাল বমবলর  করোো েবেবিবতরত েধাে 

পি ােবাজাে ঢাকা স্টক এক্সরেরে (বেএেই) ২০২১ োরল পমাবাইরলে 

মাধযরম োরড় ৪২ হাজাে পকাটি িাকাে পলেরেে হর রছ। বেএেই েূরে এ 

তথ্য জাো পগরছ। 

জাো পগরছ, বেএেইরত ২০২১ োরল পমাবাইরলে মাধযরম ৪২,৬৮১ পকাটি 

৫৯ লাখ ৩ হাজাে ২২৮ িাকাে পলেরেে করেরছ। এে মরধয পি াে ির ে 

মাধযরম ২১ হাজাে ৭৮২ পকাটি ৬৬ লাখ ৯৬ হাজাে ৩৬৬ িাকা এবাং 

ববির ে েবেমাণ ২০ হাজাে ৮৯৮ পকাটি ৯২ লাখ ৬ হাজাে ৮৬২ িাকাে 

পলেরেে করেরছ। 

বছেটিরত পমাবইরলে মাধযরম বববের াগকােীো ১ পকাটি ৬৯ লাখ ৮৫ 

হাজাে ৫২টি আরেি পেেণ করে৷ এে মরধয ১ পকাটি ৩৩ লাখ ৯২ হাজাে 

১২৬টি আরেি কায ণকে হ ৷ এে িরল পেখা যা , ২০২১ োরল বাজাে 

http://www.deshprotikhon.com/2022/01/01/151830/
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মূলধে বেএেই’ে ইবতহারে েরব ণাচ্চ েয ণার  উন্নীত হর রছ৷ বেএেই বাজাে 

মূলধে আরগে বছরেে তুলো  ৯৩ হাজাে ৯৬৬ পকাটি িাকা বা ২০.৯৬ 

িতাাংি বকৃ্রি পের রছ। আরলােয বছরে বেএেইে বাজাে মূলধে ৫ লাখ ৪২ 

হাজাে পকাটি িাকা  উন্নীত হ ৷ ২০২১ োরল বাজাে মূলধে েরব ণাচ্চ ৫ লাখ 

৮৬ হাজাে পকাটি িাকা  উন্নীত হ  এবাং েব ণবেম্ন বছল ৪ লাখ ৪৩ হাজাে 

পকাটি 

এবেরক গত বছরে বেএেইরত ১৬২.৩০ িতাাংি পলেরেে পবরড় ৩৫৪,০৫২ 

পকাটি ৮৬ লাখ িাকা  উন্নীত হ ৷ যা বেএেই’ে ইবতহারে বিতী  েরব ণাচ্চ 

পলেরেে। আরলােয বছরে বাজাে মূলধরেও ের রছ েতুে পেকেণ। 

২০২১ োরল বেএেইরত পমাি ২৪০ কায ণবেবে পলেরেে হ ৷ এরত পমাি 

পলেরেরেে েবেমাণ ো ুঁড়া  ৩৫৪,০৫২ পকাটি ৮৬ লাখ িাকা৷ অেেবেরক 

২০২০ োরল ২০৮ কায ণবেবরে পমাি পলেরেরেে েবেমাে বছল ১৩৪,৯৮১ 

পকাটি ২২ লাখ িাকা এবাং গরড় পলেরেরেে েবেমাে বছল ৬৪৮ পকাটি ৯৫ 

লাখ িাকা৷ এই বহোরব বেএেইরত গতবছরেে পের  ২১৯,০৭১ পকাটি ৬৪ 

লাখ িাকা বা ১৬২.৩০ িতাাংি পবিী পলেরেে হর রছ। ববে ী বছরে 

বেএেইরত গড় পলেরেে বছল ১৪৭৫ পকাটি ২২ লাখ িাকা৷ 
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Corporate Sangbad 
01 January 2022 

 

স্টযাবিোইনজেে িানন্ডর বসওও হনেে মবিে োনিায়ারী 

জােু ােী ২, ২০২২11 
SHARE0 

 

বেজস্ব প্রবিনিদক : েুাঁবজিাজানরর উন্নয়ে ও িারেয সংকি দূর করনি গবেি কযাবেিাে মানকযি স্টযাবিোইনজেে 

িানন্ডর (বসএমএসএি) প্রধাে েবরোেে কমযকিযা (বসওও) েনদ বেনয়াগ শেনয়নেে বিএসই’র সানিক প্রধাে অথ্য 

কমযকিযা আব্দুে মবিে োনিায়ারী। 

েবেিার (১ জােুয়াবর) বসএমএসএ’র শের়্োরমযাে েবজিুর রহমাে এ বেনয়ানগর বিষয়বি বেবিি কনরনেে। 

বিবে িনেে, বসএমএসএি’র শিািয অি গভেযরস (বিওবজ) এর বসিান্ত এিং েরিিযীনি িাংোনদে বসবকউবরবিজ 

অযান্ড এক্সনেে কবমেে (বিএসইবস) এর আেুষ্ঠাবেক অেুনমাদনের বভবিনি আব্দুে মবিে োনিায়ারীর এ বেনয়াগ 

অেুনমাবদি হনয়নে। 

১ জােুর়্োরী শথ্নকই এ বেনয়াগ কার্যকর হনর়্েনে িনেও বিবে জাোে ৷ 

প্রসেি, আব্দুে মবিে োনিায়ারী বিএসইনি বসএিও বহসানি শর্াগ শদে ২০১৫ সানের ৬ আগস্ট। েনর গি 

িেনরর অনটািনর বিবে এ েদ শথ্নক েদিযাগ কনরে। আর েদিযানগর িাবরখ বেধযারণ কনরে ১ জােুয়াবর ২০২২। 

https://corporatesangbad.com/391751/
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Pujibazar.com 
01 January 2022 

 

 

বছেজরুে আইডপওরে ১৬’ে ককোটি 
িোকোে িূেধি সংগ্রহ 
েুুঁক্রজবাজাে পেস্কঃ ববো ী বছরে েুুঁক্রজবাজারে একটি েুকুক বন্ড ও ১৪টি 
পকাম্পাবেেহ পমাি ১৫টি পকাম্পাবে বাজাে পথ্রক োথ্বমক গণেস্তারবে 
(আইবেও) এে মাধযরম মূলধে োংগ্রহ করে। পকাম্পাবেগুরলা পমাি এক হাজাে 
৬৫৮ পকাটি ৪৪ লাখ িাকা মূলধে োংগ্রহ করে৷ বেএেই েূরে এ তথ্য জাো 
পগরছ। 

তথ্য মরত, পকাম্পাবেগুরলাে মরধয ৩ পকাম্পাবে বেবম াম বাবে ২৯৭ পকাটি 
৭৩ িাকা মূলধে উরতালে করে৷ অেেবেরক ২০২০ োরল ৮ পকাম্পাবে 
োথ্বমক গণেস্তাব বা আইবেও’ে মাধযরম পমাি ৯৮৫ পকাটি ৮৭ লাখ িাকা 
মূলধে োংগ্রহ করেবছরলা৷ এে মরধয ৩ পকাম্পাবে বেবম াম বাবে ৩১১ পকাটি 
িাকা মূলধে উরতালে করে৷ 

পকাম্পাবেগুরলা মরধয তাওবিকা িুেে অযান্ড লারভরলা আইেক্রিম 
আইবেও’ে মাধযরম েুুঁক্রজবাজাে পথ্রক ৩০ পকাটি িাকা, লুব-পেি বাাংলারেি 
আইবেও’ে মাধযরম েুুঁক্রজবাজাে পথ্রক ১৫০ পকাটি িাকা, পকাম্পাবেটি ১০৪ 
পকাটি ৭৫ লাখ ৬৮ হাজাে ৫৬০ পকাটি িাকাে বেবম াম, ই-পজরেরেিে 
আইবেও’ে মাধযরম েুুঁক্রজবাজাে পথ্রক ১৫ পকাটি িাকা, এেআেবব কমাবি ণ াল 
বযাাংক ১২০ পকাটি পকাটি িাকা, পেি পজোরেল ইন্সুযরেন্স আইবেও’ে মাধযরম 
েুুঁক্রজবাজাে পথ্রক ১৬ পকাটি িাকা, ইেরেক্স অযারগ্রা ইন্ডাবিজ আইবেও’ে 
মাধযরম েুুঁক্রজবাজাে পথ্রক ৫০ পকাটি িাকা, পকাম্পাবেটি বেবম াম বাবে ৪১ 
পকাটি ৭৪ লাখ ৬৩ হাজাে ৫১০ পকাটি িাকা, পোোলী লাইি ইন্সুযরেন্স 
আইবেও’ে মাধযরম েুুঁক্রজবাজাে পথ্রক ১৯ পকাটি িাকা, বাোকা েরতঙ্গা 
োও াে আইবেও’ে মাধযরম েুুঁক্রজবাজাে পথ্রক ২২৫ পকাটি িাকা, 
পকাম্পাবেটি বেবম াম বাবে ১৫১ পকাটি ২২ লাখ ৯৫ হাজাে ১২০ পকাটি 
িাকা, োউথ্ বাাংলা এবগ্রকালোে অযান্ড কমাে ণ বযাাংক আইবেও’ে মাধযরম ১০০ 
পকাটি িাকা, পেো কলযাণ ইন্সুযরেন্স আইবেও’ে মাধযরম ১৬ পকাটি িাকা, 
একবম পেবস্টোইেে আইবেও’ে মাধযরম েুুঁক্রজবাজাে পথ্রক ৩০ পকাটি িাকা, 
ইউবে ে ইন্সুযরেন্স ১৯ পকাটি ৩৬ লাখ িাকা, বববে থ্াই িুে অযান্ড পেভারেজ 
১৫ পকাটি িাকা এবাং ইউবে ে বযাাংক ৪২৮ পকাটি িাকা োংগ্রহ করে। 
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Pujibazar.com 
01 January 2022 

েমাপ্ত বছরে পমাবাইরল ৪২ হাজাে পকাটি 

িাকাে পববি পলেরেে 
নিজস্ব প্রনিবেদক: ককোনিড–১৯ পনিনিনিবি ২০২১ সোবে ঢোকো স্টক এক্সবেবে 
(নডএসই) কমোেোইবেি মোধ্যবম কেিবদি েনৃি কপবেবে৷ আবেোেয েেবি 
নডএসইবি কমোেোইবেি মোধ্যবম ৪২ হোজোি ককোটি টোকোিও কেনি কেিবদি 
হবেবে। 

নডএসই সূবে এ িথ্য জোিো কেবে। 

জোিো যোে, ২০২১ সোবে কমোেোইবেি মোধ্যবম কমোট কেিবদবিি পনিমোণ দোড়োে 
৪২,৬৮১ ককোটি ৫৯ েোখ ৩ হোজোি ২২৮ টোকো৷ এি মবধ্য ক্রবেি পনিমোণ 
২১,৭৮২ ককোটি ৬৬ েোখ ৯৬ হোজোি ৩৬৬ টোকো এেং নেক্রবেি পনিমোণ 
২০,৮৯৮ ককোটি ৯২ েোখ ৬ হোজোি ৮৬২ টোকো৷ 

আবেোেয েেবি কমোেোইবেি কেিবদি ৭৭ হোজোি ৬৪ জবি উনিি হে৷ এেেি 
কমোেোইবেি মোধ্যবম কমোট ১ ককোটি ৬৯ েোখ ৮৫ হোজোি ৫২টি আবদি কপ্রিণ 
কবি৷ এি মবধ্য ১ ককোটি ৩৩ েোখ ৯২ হোজোি ১২৬টি আবদি কোযযকি হে৷ 
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Risingbd 
01 January 2022 

 

িেরজনুড় আইবেও’শি ১৬০০ শকাবি িাকার মেূধে সংগ্রহ 

 শজযষ্ঠ প্রবিনিদক || রাইবজংবিবি.কম 

 প্রকাবেি: ১২:০২, ১ জােরু়্োবর ২০২২   

 

বিদায়ী িেনর েুাঁবজিাজানর একবি সুককু িন্ড ও ১৪বি শকাম্পাবেসহ শমাি ১৫বি শকাম্পাবে িাজার শথ্নক প্রাথ্বমক 

গণপ্রস্তানির (আইবেও) এর মাধযনম মূেধে সংগ্রহ কনর। শকাম্পাবেগুনো শমাি এক হাজার ৬৫৮ শকাবি ৪৪ োখ 

িাকা মূেধে সংগ্রহ কনর৷ 

বিএসই সূনে এ িথ্য জাো শগনে। 

িথ্য মনি, শকাম্পাবেগুনোর মনধয ৩ শকাম্পাবে বপ্রবময়াম িািদ ২৯৭ শকাবি ৭৩ িাকা মূেধে উনিােে কনর৷ 

অেরবদনক ২০২০ সানে ৮ শকাম্পাবে প্রাথ্বমক গণপ্রস্তাি িা আইবেও’র মাধযনম শমাি ৯৮৫ শকাবি ৮৭ োখ িাকা 

মূেধে সংগ্রহ কনরবেনো৷ এর মনধয ৩ শকাম্পাবে বপ্রবময়াম িািদ ৩১১ শকাবি িাকা মূেধে উনিােে কনর৷ 

শকাম্পাবেগুনো মনধয িাওবিকা িুিস অযান্ড োনভনো আইসবক্রম আইবেও’র মাধযনম েুাঁবজিাজার শথ্নক ৩০ 

শকাবি িাকা, েুি-শরি িাংোনদে আইবেও’র মাধযনম েুাঁবজিাজার শথ্নক ১৫০ শকাবি িাকা, শকাম্পাবেবি ১০৪ 

শকাবি ৭৫ োখ ৬৮ হাজার ৫৬০ শকাবি িাকার বপ্রবময়াম, ই-শজনেনরেে আইবেও’র মাধযনম েুাঁবজিাজার শথ্নক ১৫ 

শকাবি িাকা, এেআরবি কমাবেযয়াে িযাংক ১২০ শকাবি শকাবি িাকা, শদে শজোনরে ইন্সুযনরন্স আইবেও’র মাধযনম 

েুাঁবজিাজার শথ্নক ১৬ শকাবি িাকা, ইেনিক্স অযানগ্রা ইন্ডাবিজ আইবেও’র মাধযনম েুাঁবজিাজার শথ্নক ৫০ শকাবি 
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িাকা, শকাম্পাবেবি বপ্রবময়াম িািদ ৪১ শকাবি ৭৪ োখ ৬৩ হাজার ৫১০ শকাবি িাকা, শসাোেী োইি ইন্সুযনরন্স 

আইবেও’র মাধযনম েুাঁবজিাজার শথ্নক ১৯ শকাবি িাকা, িারাকা েনিো োওয়ার আইবেও’র মাধযনম েুাঁবজিাজার 

শথ্নক ২২৫ শকাবি িাকা, শকাম্পাবেবি বপ্রবময়াম িািদ ১৫১ শকাবি ২২ োখ  ৯৫ হাজার ১২০ শকাবি িাকা, সাউথ্ 

িাংো এবগ্রকােোর অযান্ড কমাসয িযাংক আইবেও’র মাধযনম ১০০ শকাবি িাকা, শসো কেযাণ ইন্সুযনরন্স আইবেও’র 

মাধযনম ১৬ শকাবি িাকা, একবম শেবস্টসাইিস আইবেও’র মাধযনম েুাঁবজিাজার শথ্নক ৩০ শকাবি িাকা, ইউবেয়ে 

ইন্সুযনরন্স ১৯ শকাবি ৩৬ োখ িাকা, বিবি থ্াই িুি অযান্ড শেভানরজ ১৫ শকাবি িাকা এিং ইউবেয়ে িযাংক ৪২৮ 

শকাবি িাকা সংগ্রহ কনর। 
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The Business Standard 
01 January 2022 

Golden Jubilee Mutual Fund will give good 
returns to investors: BSEC chairman 

ICB Asset Management would be the issue manager of 
the closed-end mutual fund 

 

The Golden Jubilee Mutual Fund has been set up with unclaimed 
dividends of investors and people will get good returns by investing in 
this mutual fund, said Shibli Rubayat-Ul-Islam, chairman of the 
Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC). 

"The management of this mutual fund has been designed in such a way that 
the fund would never decrease rather increase gradually. So, investors can 
expect good returns," the BSEC chairman said at a programme titled "Outcome 
of Result Oriented ICT Workshop and Inauguration of Golden Jubilee Mutual 
Fund" recently organised by the Capital Market Stabilisation Fund. 

He further said that mutual funds play the biggest role in the stock market all 
over the world and the commission is working to boost the enthusiasm of the 
general public towards the mutual funds of the country. 
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"After we took the responsibility in May 2020, the first complaint we received 
was that investors do not receive dividends. We sent letters to companies 
asking about the dividends. Later, it was revealed that dividends worth 
Tk22,000 crore are with the companies," Shibli added. 

The funds have been created with the undisbursed dividends the companies 
had, known as Capital Market Stabilisation Fund. So far, about Tk500 crore 
has been deposited in this fund. If this money can be used with a government 
agency, then the liquidity crisis in the capital market will be alleviated, he 
further said. 

ICB Asset Management would be the issue manager of the closed-end mutual 
fund which will be named "Golden Jubilee Fund" to celebrate 50 years of 
Bangladesh's independence. The sponsor would provide Tk50 crore to the 
fund while investors would subscribe to its public offers to make the fund 
bigger. Later, the fund would be traded in the bourses. 

Posts and Telecommunications Minister Mustafa Jabbar was present as the 
chief guest at the programme presided over by Nojibur Rahman, chairman, 
Golden Jubilee Mutual Fund. 
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The Business Standard 
01 January 2022 

 

Want to build DSE as a fintech firm: MD 

 

Tarique Amin Bhuiyan, who has recently taken charge as managing 
director of the Dhaka Stock Exchange (DSE), has expressed his desire to 
develop the country's premier bourse as a modern and IT-based 
organisation. 

A man with a strong IT background, he shared his detailed plans in an 
exclusive interview with Ahsan Habib Tuhin, Staff Correspondent of The 
Business Standard on Thursday. 

He spoke about the use of technology in the stock exchange, problems in 
foreign investments, listing of companies and unethical practices by 
stakeholders. 

Why did you choose to take the helm of DSE despite being an IT 
specialist and entrepreneur? 

I was very surprised to see the recruitment circular for the position of 
managing director of the DSE because it stated that those who have 
experience in studying and working with information technology will be given 
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priority. Since I have knowledge and experience in this field, I thought I should 
apply for the position. 

Did you make any plan or strategy before taking charge? 

Look, stock exchanges in many countries are operating as fintech companies. 
For example, the London Stock Exchange Group and even the Bombay Stock 
Exchange are running successfully as fintech firms. They are providing IT 
services to various listed companies with a fintech wing. 

So seeing the recruitment circular, I felt that the DSE board wanted to build 
the country's premier bourse by hiring a tech expert. I have also mentioned in 
my resume that I want to run the DSE with specific fintech thinking. 

Would you explain your plans or strategies in detail? 

I started working on the "Five Ps" strategy to build the DSE as a fintech 
organisation. The "Five Ps" are people, platform, products, process and policy. 
Again, we have set the technological upgradation strategy based on each "P". 

Here 'people' means the staff of the DSE, listed companies, brokerage firms 
and investors. First of all, we have emphasised paperless information 
exchange and correspondence between staff and stakeholders. For this, a 
software called "Paperless@DSE" has been developed in India. Initially, the 
software will be launched among our staff in January. It is very difficult to 
work with e-mail and letters on paper. Now our target is to extend this 
software to brokers, listed companies and the Bangladesh Securities and 
Exchange Commission (BSEC). 

There is no intranet – private networks used by organisations to distribute 
communications exclusively to their workforce – communication between us. 
Due to a lack of intranet, most of our work has to be done through email or 
social media. It does not guarantee the security of an organisation. 

On the other hand, we have no presence on social media like Facebook, 
LinkedIn and Twitter. A department will be set up for this. Its job will be to 
highlight our products and activities on social media. It will increase the speed 
and transparency of our work to ensure more services to investors. 

But investors still have problems with our trading platform. Why is that? 

Our trading platform is using a Nasdaq-matching engine and an order 
management system from a French company. But the order management 
system has a limit to our daily transactions. The transaction volume at the 

mailto:Paperless@DSE
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DSE does not put much pressure on the current limit. However, this 
management system needs to be further improved. 

The current system's license is valid until 2024. Changes will be considered 
after the date of expiry of the licence. Meanwhile, we have a Chinese 
consortium of the Shanghai Stock Exchange and Shenzhen Stock Exchange as 
our strategic partner. It is using the world's latest technology. We have an 
offer of good technical support from the strategic partner. In particular, we 
are working on how we can take their matching engine and surveillance 
system. I think it would be better for us to work with more technical support 
from Chinese organisations. 

We have not yet been able to attract potential foreign investment to the 
stock market... 

Foreign investment is currently less than 5% of DSE's market capitalisation. In 
the beginning, foreign investors face difficulties in opening a Non-Resident 
Investors Taka Account (Nita). This has become a problem for potential 
foreign investors. Foreign investors have also raised questions about the issue 
at various roadshows organised in different countries by the BSEC. The 
securities regulator, led by its Commissioner Dr Shaikh Shamsuddin Ahmed, is 
working on a priority basis to resolve the issue. 

Banks have a big role to play here since Nita accounts are maintained by them. 
After opening such accounts, foreign investors again have to create an account 
in the brokerage firm and the central depository to trade their shares. 
Therefore, we have suggested bringing these three processes together. The 
BSEC has agreed to my proposal and given the DSE the responsibility to 
develop a common process, which is now a big challenge for us. 

Taxes are another big challenge for foreign investors. We have 30% dividend 
tax and 20% capital gains tax. Due to low foreign investment, the National 
Board of Revenue (NBR) does not get much tax. If reduced, foreign investment 
will increase. Even if the tax rate is reduced, revenue will increase. 

There are many complaints about the DSE mobile app. How are you 
resolving these issues? 

We have weaknesses in the mobile app due to dependence on vendors. For 
this reason, the problems that occur are not being solved very quickly. We 
want to develop it ourselves. So we are discussing with our order 
management system and matching engine vendors on how to get data 
support. Work on app development will start soon. 
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There will be another benefit if we give SDK (Software Development Kit) 
accounts to banks that can integrate the DSE app with their apps. 

This will allow any customer to give investment instructions through using 
our app from within the bank apps.  

There are few investment tools at our stock exchanges. What are your 
plans? 

We have already successfully started bond transactions. We are also working 
on other products. Hopefully, by February or March, we will be able to launch 
the Exchange Traded Fund (ETF) – a basket of shares of many companies. As a 
result, many foreign investors will be interested in investing here. Besides, 
there are many investors who can't pick shares in a knowing way; they will 
get good returns by investing here. As the index rises, the ETF share price will 
go up. And it's a good way for long-term investments. We should have 
launched this ETF a long ago. 

In the future, we will introduce derivatives. But a lack of people with 
knowledge of derivatives is a problem. On the other hand, the Chittagong 
Stock Exchange (CSE) has already launched a commodity market. We will also 
do it. But without technology, we cannot introduce good products. 

What are your plans on increasing the number of companies on the 
stock exchange? 

We have already organised a seminar to encourage companies to get listed on 
the stock exchange. More such meetings will be arranged. Different sectors or 
companies have different problems. So we will sit one-on-one with sector-
based companies like pharma and textiles. 

A seminar on start-ups will be held at the end of January where we will 
discuss how to finance them. 

We will organise another seminar in March together with the CSE to attract 
companies in Chattogram. 

It will be a good achievement for us if 15 out of 100 companies which have 
already been invited get listed on the market. 

Many stockbrokers and listed companies are engaging in unethical 
practices, as a result of which investors are suffering losses. What is your 
plan to do away with such malpractices? 
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The BSEC and DSE are working to curb malpractices by listed companies and 
brokerage firms. The present commission has been able to send out the 
message that such practices will not be allowed to continue. But now the big 
brokerage firms and companies are doing well because they know businesses 
cannot survive without good governance. Moreover, the proper 
implementation of our "Five Ps" strategy will reduce the chances of unethical 
practices.  
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The Financial Express 
02 January 2022 
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The Financial Express 

31 December 2021 
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The Daily Star 
31 December 2021 
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New Age 
02 January 2022 
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Dhaka Tribune 
02 January 2022 

 

Bangladesh's Capital Market Is Ready To 
Drive The Future Economy 
This is the first of a two-part series that discusses about how the capital market, despite recent 
setbacks, will take Bangladesh's economy forward 

 
Mahmud Hossain Opu/Dhaka Tribune 

By Md Sayadur Rahman 

January 1, 2022 9:51 PM 

Bangladesh has experienced remarkable economic growth in the last decade with an average 

GDP growth rate of more than 6%. 

It is now the 37th largest economy in the world with a GDP of $409 billion and per capita 

income of $2554. 

With an 8% yearly growth forecast, the per capita GDP of the country may reach $12,000 by 

2041. 

The country aims to attain the status of developed country within 2041 by leveraging its 

demographic dividends and its capital market is ready to fuel the unprecedented economic 

growth. 
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Bangladesh has shown respectable performance on the economic front in the last couple of 

years despite slowing growth as a result of coronavirus. 

In spite of more than six decades of lifetime, the local capital market is yet to reach its 

desired level. 

Although capital market operation in Bangladesh has progressed well over the years, still 

there is a huge scope for it to grow as only around 2% of total population have access to 

capital market compared to 55% access rate in USA. 

Furthermore, the market cap to GDP ratio in Bangladesh is still around 15.5%(one of the 

lowest in the world) compared to that of Pakistan (31%), Vietnam (45%), India (93%) and 

Thailand (126%). 

Recent capital market performance in a nutshell 

The capital market in Bangladesh has witnessed robust performance since June 2020. 

The prime index (DSEX) sustained at around 7000 psychological threshold during 

September- December 2021 from a meager 3,600 level in March 2020. DSEX, the core index 

of the DSE, reached 7,368 points in October 2021, the highest since its inception in 2013. 

The index increased by almost 95% from the lowest level in 2020. 

Tk2,954 crore turnover on 16 August 21 was the highest during the decade and market 

capitalization too reached its historical peak point (Tk586,320 crore on 9 September 2021) as 

well. 

A number of factors contributed to the shining performance of the capital market. 

Pro-active regulatory regime under the new BSEC, with a number of timely initiatives and 

reforms, has created vibrancy in the capital market. 

The newly formed BSEC has also managed to instill confidence among investors by ensuring 

enforcement of all necessary securities related rules and regulations. 

Meanwhile, the economy also flourished with huge liquidity due to expansionary monetary 

policy, reduction in policy rates, low private credit growth and higher deposit growth. 

Such high liquidity and low interest rate regime helped in fund flow from money market to 

the capital market to a great extent and boosted the turnover in the market. 

Naturally money flows where money grows, so, low bank interest rate and slowdown in 

economy and other businesses due to lock-down unpredictability has lured more new 

investors to participate in the market. 

Due to continued restrictions and lock-down, small and medium business groups (retail and 

SMEs) remained inactive and used their idle funds in the capital market as a means of short 

term income generation in line with the up-market. 
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The market was also underperforming over a decade, so the combined effect of all positive 

events helped in the revival of market since the reopening of market after pandemic led shut 

down in early 2020. 

Recent slowdown in the market 

The capital market in Bangladesh has been witnessing some sort of volatility and price 

correction over the past few months for a number of reasons. 

As the economy has reopened to almost full scale, it is natural to diversify some funds from 

the capital market to other productive sectors. 

As private credit is rising with stability in the economic front, it will also put some pressure 

on liquidity. 

Besides, as the market has seen huge gains over the last one and a half years, some fund 

withdrawal and profit booking tendency is happening while some investors remain inactive to 

understand the market. 

So, with low trade velocity and profit taking sell pressure, decline in market turnover in the 

short term is natural. 

Meanwhile, the liquidity scenario in the banking sector has also changed. 

Any change in the money market scenario will definitely affect the capital market 

performance as well. 

However, any short term volatility in the market caused by any predictable and unpredictable 

macro-economic force is natural globally and the need for prudent fund managers arises in 

such scenarios to outperform the market. 

A rational investor should look for risk adjusted moderate return, higher than bank deposit 

rate. 

No market can sustain a bullish trend for an indefinite time period. 

However, the capital market performance is expected to remain stable with several initiatives 

taken by the regular and stability in the macro-economic scenario. 

  

The author is president of the Bangladesh Merchant Bankers Association (BMBA). 

 

 


