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বারাকা পাওয়াররর বরে ববএসইবসর অসম্মবি 

বিজস্ব প্রবিরবদক 

অক্টোবর ০৬, ২০২২ 

প ুঁঁ ুঁ জিবোিোক্র তোলিকোভুক্ত বোরোকো পোওয়োর লিলিক্েক্ের জিক্রো ক পন বন্ড ইস্ ুর লস্দ্ধোক্ে অন ক্িোদন দদয়লন লনয়ন্ত্রক 

স্ংস্থো বোংিোক্দশ লস্লকউলরটেি অুোন্ড এক্সক্েঞ্জ কলিশন (লবএস্ইলস্)। গত দরোববোর এ বন্ড ইস্ ুর প্রস্তোক্ব অস্ম্মলত িো

লনক্য় দকোম্পোলনটের কোক্ে একটে লেটি পোটিক্য়ক্ে লনয়ন্ত্রক স্ংস্থোটে। এক িূিুস্ংক্বদনশীি তক্যু লবষয়টে িোলনক্য়ক্ে লব

দ ুৎ ও জ্বোিোলন খোক্তর দকোম্পোলনটে।তযু অন স্োক্র, গত বেক্রর ১৫ নক্ভম্বর লেএস্ইর িোধ্ুক্ি দকোম্পোলনটে িোলনক্য়লে

ি তোরো ১৮০ দকোটে েোকো দেস্ ভুোি র নন-কনভোটেিবি, নন-

লিক্েে, জিক্রো ক পন বন্ড ইস্ ুর লস্দ্ধোে লনক্য়ক্ে। প্রোইক্ভে দেস্ক্িক্ের িোধ্ুক্ি এ বন্ড ইস্ ু কক্র ঋণ পলরক্শোধ্ কর

দত দেক্য়লেি দকোম্পোলনটে। লকন্তু তোক্দর এ প্রস্তোব লনয়ন্ত্রক স্ংস্থোর কোক্ে গ্রহণক্ োগু হয়লন। 

এ লবষক্য় িোনক্ত েোইক্ি লবএস্ইলস্র লনব িোহী পলরেোিক ও ি খপোত্র দিোহোম্মদ দরিোউি কলরি বলণক বোতিোক্ক বক্িন, ব

দন্ডর অন ক্িোদক্নর িনু দ স্ব শতি পূরণ করোর কযো লেি দস্টে বোরোকো পোওয়োর করক্ত পোক্রলন। এেোড়ো দকোম্পোলনটে

র লস্আইলব েোড়পত্রও লেি নো। এস্ব কোরক্ণই দকোম্পোলনটের বক্ন্ড কলিশন অন ক্িোদন দদয়লন। 

২০১১ স্োক্ি বোরোকোতুল্লোহ ইক্িকক্রো েোইনোলিকস্ লিলিক্েে (লবইলেএি) নোক্ি প ুঁজিবোিোক্র আক্স্ বতিিোন বোরোকো পো

ওয়োর। দকোম্পোলনটের অন ক্িোলদত িূিধ্ন ৪০০ দকোটে েোকো। পলরক্শোলধ্ত িূিধ্ন ২৩৫ দকোটে ৪৬ িোখ ৬০ হোিোর েো

কো। লরিোক্ভি রক্য়ক্ে ১৩৩ দকোটে ৭০ িোখ েোকো। দিোে দশয়োর স্ংখুো ২৩ দকোটে ৫৪ িোখ ৬৫ হোিোর ৬৬১। এর িক্ধ্ু 

৩১ দশলিক ৮৭ শতোংশ উক্দুোক্তো পলরেোিক, ২৭ দশলিক ৫১ শতোংশ প্রোলতষ্ঠোলনক লবলনক্য়োগকোরী ও বোলক ৪০ দশলি

ক ৬২ শতোংশ দশয়োর স্োধ্োরণ লবলনক্য়োগকোরীক্দর হোক্ত রক্য়ক্ে। 

স্ব িক্শষ অলনরীলিত আলয িক প্রলতক্বদক্নর তযু অন  োয়ী, ৩০ ি ন স্িোপ্ত ২০২১-

২২ লহস্োব বেক্রর প্রযি লতন প্রোলেক্ক (ি িোই-

িোেি) বোরোকো পোওয়োক্রর দশয়োরপ্রলত স্িলিত আয় (ইলপএস্) হক্য়ক্ে ২ েোকো ৫৩ পয়স্ো। দ খোক্ন আক্গর লহস্োব বেক্রর

 একই স্িক্য় ইলপএস্ লেি ২ েোকো ১৮ পয়স্ো। আর তৃতীয় প্রোলেক্ক (িোন য়োলর-
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িোেি) দকোম্পোলনটের স্িলিত ইলপএস্ হক্য়ক্ে ৮৪ পয়স্ো। আক্গর লহস্োব বেক্রর একই স্িক্য়  ো লেি ৬৮ পয়স্ো। এ বে

দরর ৩১ িোেি দশক্ষ দকোম্পোলনটের দশয়োরপ্রলত স্িলিত লনে স্ম্পদিূিু (এনএলভলপএস্) দো ুঁলড়ক্য়ক্ে ২২ েোকো ৮৯ পয়স্ো

য়।৩০ ি ন স্িোপ্ত ২০২০-

২১ লহস্োব বেক্রর িনু দশয়োরক্হোল্ডোরক্দর ১০ শতোংশ িভুোংশ লদক্য়ক্ে বোরোকো পোওয়োর। আক্িোেু লহস্োব বেক্র দকোি্

পোলনটের স্িলিত ইলপএস্ হক্য়ক্ে ২ েোকো ৯৬ পয়স্ো। আক্গর লহস্োব বেক্রর একই স্িক্য়  ো লেি ২ েোকো ৪১ পয়স্ো। গ

ত বেক্রর ৩০ ি ন দশক্ষ দকোম্পোলনটের স্িলিত এনএলভলপএস্ দো ুঁড়োয় ২০ েোকো ৯১ পয়স্োয়। আক্গর লহস্োব বের দশষ

দঁ  ো লেি ২০ েোকোয়।এর আক্গ ৩০ ি ন স্িোপ্ত ২০১৯-

২০ লহস্োব বেক্রর িনু দশয়োরক্হোল্ডোরক্দর দিোে ১৫ শতোংশ িভুোংশ লদক্য়লেি বোরোকো পোওয়োর। এর িক্ধ্ু ৮ শতোংশ 

নগদ ও বোলক ৭ শতোংশ েক িভুোংশ রক্য়ক্ে। ২০১৮-

১৯ লহস্োব বেক্রর িনু দশয়োরক্হোল্ডোরক্দর ১০ শতোংশ নগদ িভুোংশ দদয় দকোম্পোলনটে। ২০১৭-

১৮ লহস্োব বেক্র ১০ শতোংশ েক িভুোংশ লদক্য়লেি তোরো। এেোড়ো ২০১৭ লহস্োব বেক্রর িনু ৫ শতোংশ নগক্দর পোশো

পোলশ ১৫ শতোংশ েক িভুোংশ দপক্য়লেক্িন দকোম্পোলনটের দশয়োরক্হোল্ডোররো। 

লেএস্ইক্ত গতকোি দকোম্পোলনটের দশয়োক্রর স্ব িক্শষ ও স্িোপনী দর লেি ২২ েোকো ৪০ পয়স্ো। গত এক বেক্র দশয়োরে 
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আস্থোর স্ংকে কোেোক্ত লবএস্ইলস্র  ো করণীয় 

আসাদজু্জামাি িূর 

প ুঁজিবোিোক্র এক   গ ধ্ক্র দ  আস্থোর স্ংকক্ের কযো বিোবলি হক্ে, দস্টে কীভোক্ব 

লেরক্ব- এ প্রশ্ন আবোর বড় হক্য়ক্ে লনয়ন্ত্রক স্ংস্থো লবএস্ইলস্ দেয়োরিুোন লশবিী 

রুবোইয়োত-উি ইস্িোক্ির বক্তক্বু। প ুঁজিবোিোক্র শঙৃ্খিো দেরোক্ত আক্গর 

কলিশনগুক্িোর তুিনোয় লশবিীর কলিশন অক্নক দবলশ উক্দুোগী, লকন্তু বোিোক্র গলত 

লেরক্ত লগক্য়ও দেক্রলন। েোনো ১৬ িোস্ েোঙ্গোভোক্বর পর গত এক বের ধ্ক্র পতক্নর 

ধ্োরো। 

প ুঁজিবোিোক্রর এই লেক্ত্রর িনু দ  ববলিক অয িননলতক স্ংকক্ের কযো বিোবলি হক্ে, 

দস্টে ভোরক্তর দিক্ত্রও স্তু। েিোক্রর লবপরীক্ত দস্ দদক্শর ি দ্রোর অবিিূুোয়ন হক্য়ক্ে 

বোংিোক্দক্শর স্িোনই। তক্ব দস্খোক্ন প ুঁজিবোিোর বোংিোক্দক্শর িক্তো এভোক্ব জিিোক্ে 

নো। এিনলক অয িননলতক লবপ িয় ঘক্ে  োওয়ো শ্রীিঙ্কোর বোিোরও ঘ ক্র দো ুঁলড়ক্য়ক্ে। 

দশয়োক্রর ক্রয়িূক্িু বুোংক্কর লবলনক্য়োগস্ীিো গণনোর দোলব পরূক্ণর পর দদক্শর 

প ুঁজিবোিোর লনক্য় দৃশুত আর বড় দকোক্নো দোলব দনই। দকন্দ্রীয় বুোংক্কর দীঘ ি রিণশীি 

িক্নোভোক্বও এক্স্ক্ে পলরবতিন, দকোম্পোলনগুক্িোর স্ শোস্ন লনজিত করক্ত লনয়ন্ত্রক 

স্ংস্থোর পদক্িপও দৃশুিোন, বন্ধ দকোম্পোলনগুক্িোক্ক আবোর েোি র পদক্িক্পর পর 

উৎপোদক্নও লেক্রক্ে অক্নক দকোম্পোলন। আরও লকেু দকোম্পোলন উৎপোদক্ন আস্োর 

অক্পিোয়। ২০১০ স্োক্ি প ুঁজিবোিোক্র ধ্ক্স্র িক্ধ্ু লিউেুয়োি েোন্ডগুক্িো িভুোংশ নো 

লদক্িও গত দ ই বেক্র ইউলনে-িূক্িুর তুিনোয় দবশ ভোক্িো িভুোংশ লদক্ে। তব  বোিোর 

লনক্য় দ  আস্থোর স্ংকক্ের কযো বিোবলি হক্ে এক  গ ধ্ক্র, দস্টে লেরক্ে নো। লবি 

লবলনক্য়োগ স্প্তোক্হর উক্বোধ্নী অন ষ্ঠোক্ন দস্োিবোর প্রস্ঙ্গটে ওক্ি। অয ি িন্ত্রণোিক্য়র 

আলয িক প্রলতষ্ঠোন লবভোক্গর স্লেব দশখ দিোহোম্মদ স্িীি উল্লোহ বক্িন, ‘বোংিোক্দক্শর 

প ুঁজিবোিোক্র আস্থো লেলরক্য় আনক্ত হক্ব।’ 
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এই বক্তক্বুর পলরক্প্রলিক্ত লশবিী রুবোইয়োত হতোশো প্রকোশ কক্র বক্িন, ‘আিোক্দর 

শুনক্ত শুনক্ত কোন বুযো হক্য় দগক্ে। আস্থো, এই আস্থো দ  দকোযো দযক্ক আনব দস্েো 

আিরো ব জি নো।’ 

দেয়োরিুোক্নর এই বক্তক্বু দ  প্রশ্নটে বড় হক্য়ক্ে, দস্টে হক্িো আর কী হক্ি প ুঁজিবোিোক্র 

আস্থো লেরক্ব? প ুঁজিবোিোরস্ংলিষ্ট বুজক্তরো বিক্েন, বোিোক্রর ওপর লবলনক্য়োগকোরীক্দর 

আস্থো নষ্ট হক্ত স্িয় নো িোগক্িও দস্টে দেরোক্ত দীঘ ি স্িয় প্রক্য়োিন। এটে একটে েিিোন 

প্রজক্রয়ো। লবলনক্য়োগ লশিো বোড়োক্নো, স্ শোস্ক্নর স্ক্ঙ্গ ভোক্িো দকোম্পোলনগুক্িোক্ক 

আইলপওক্ত আনোর িধ্ু লদক্য় ধ্ীক্র ধ্ীক্র এটে দেরোক্নো স্ম্ভব। 

‘শব্দটা ছ াট, বকন্তু কাজটা কঠিি’ 

ঢোকো েক এক্সক্েঞ্জ বো লেএস্ইর পলরেোিক শোলকি লরিভী বদলনক বোংিোক্ক বক্িন, 

‘আস্থো বো কনলেক্েন্স শব্দটে দেোে, লকন্তু কোিেো অক্নক কটিন। আস্থো বিক্ত আিরো  ো 

ব জি-  লবিোস্, িোক্কিক্ের ওপর লবিোস্। লবএস্ইলস্  ো কক্রক্ে, স্বই প্রশংস্োর দোলবদোর। 

দ গুক্িো অতীক্ত হয়লন দস্গুক্িোও কক্রক্ে কলিশন। 

‘আস্থো আক্স্ ওখোন দযক্ক, দ খোক্ন প্রলতটে কলিেক্িে টিক যোক্ক। ধ্রো  োক, লেলভক্েন্ড 

লদক্ি টিকিোক পোয়, এজিএি টিকিক্তো কক্র, ভোক্িো দকোম্পোলন লিক্েে কক্র। আস্থো 

লনক্য় আস্োর িনু এটে প্রযি কোি।’ 

উদোহরণ তুক্ি ধ্ক্র শোলকি লরিভী বক্িন, ‘ধ্রুন, লেএস্ই িোক্ের বোিোর বলস্ক্য়ক্ে। দস্ই 

বোিোক্রর একেো কলিটে আক্ে, তোরো দস্ভোক্ব বুবস্ো পলরেোিনো কক্র। আর লস্টে 

করক্পোক্রশনক্ক লবএস্ইলস্ লবক্বেনো করুন, িোক্ন তোরো তদোরলক করুক। এখন এই 

কোুঁেোবোিোক্র িোন ক্ষর আস্থো বতলর করক্ত হক্ি কী কী করো দরকোর?’ 

লনক্ির প্রক্শ্নর উত্তর লদক্য় লতলন বক্িন, ‘গোলড়েো স্ ন্দরভোক্ব পোকি করদত লদক্ত হক্ব, 

স্বোই  োক্ত শঙৃ্খিভোক্ব যোক্ক। এই ধ্রক্নর কোি লবএস্ইলস্ কক্রক্ে, টিক কক্রক্ে। 

লকন্তু দ  িোেগুক্িো লবজক্র হক্ে দস্গুক্িোর কী অবস্থো তো লবক্বেনো করক্ত হক্ব।  লদ পেো 

িোে লকক্ন বোলড় দেক্রন তোহক্ি লক আস্থো লেরক্ব?  তই িোইে দদয়ো দহোক, িকিক্ক 

বোিোর রোখো দহোক। দপ্রোেোট  লদ ভোক্িো নো হয়, হক্ব নো।  ত ভোক্িো দকোম্পোলন বোিোক্র 

আস্ক্ব তত আস্থো বোড়ক্ব। অনু লবষয়গুক্িো দতো বোস্তবোয়ন হক্য় দগক্ে।’ 

লতলন বক্িন, ‘ভোক্িো দকোম্পোলন স্ংক্ োিন করক্ত হক্ব। আিক্ক একটে ভোক্িো দকোম্পোলন 

লিক্েে হক্িও কোি স্বোই আস্থো লেক্র পোক্বন- এিনটে নয়। এটে একটে েিিোন 

প্রজক্রয়ো।’ 



6 
 

তোহক্ি লক আস্থো লেরক্ব নো?- এিন প্রক্শ্ন লতলন বক্িন, ‘আস্থো দেরোক্ত স্িয় িোগক্ব, এক 

বের, দ ই বের বো তোরও দবলশ িোগক্ত পোক্র। একবোর আস্থো েক্ি দগক্ি তো দেরোক্নো খ বই 

কষ্টস্োধ্ু, লকন্তু আস্থো দেরোর পক্র তো েক্ি দ ক্ত স্িয় িোক্গ নো।’ শোলকি লরিভী দিোর 

দদন দকোম্পোলনগুক্িোর প্রলতক্বদক্নর স্তুতোর ওপর। বক্িন, ‘দ  দকোম্পোলনগুক্িো 

লিক্েে হক্ব, দস্গুক্িো দ ন দেইক ইনেরক্িশন, দেইক অলেক্েে লরক্পোেি লদক্য় 

লিক্েে নো হয়। লস্লকউলরটেক্ির দর কিক্ত বো বোড়ক্ত পোক্র, লকন্তু দকোম্পোলনর কোে 

দযক্ক দ ন নো িক্কন লবলনক্য়োগকোরীরো। তোরো দ স্ব প্রলতশ্রুলত লদক্য় বোিোক্র আস্ক্ব, 

দস্গুক্িোর বোস্তবোয়ন দ ন হয়। এস্ব  ত ভোক্িোভোক্ব করো  োক্ব, আস্থো দস্ভোক্ব লেক্র 

আস্ক্ব।’ 

লবএস্ইলস্র বোরবোর নীলতগত লস্দ্ধোে পলরবতিক্নর স্িোক্িোেনো কক্রন শোলকি লরিভী। 

বক্িন, ‘দেোেখোক্েো আইন পলরবতিন বো স্ংস্করণ টিক আক্ে। লকন্তু দখিো েিক্ে, এর িক্ধ্ু 

একবোর বিো হক্িো প্রলত দক্ি ১২ িন দখিক্ব, একবোর বিো হক্িো ১১ িন আবোর একবোর 

৯ িন লনক্য় দখিো হক্ব বক্ি দঘোষণো লদক্ি কীভোক্ব হক্ব।’ 

ছলার প্রাইস আশীব বাদ িা সংকট 

প ুঁজিবোিোর  খন ক্রক্িই লনক্ের লদক্ক নোিলেি, তখন ২৮ ি িোই লবতীয়বোক্রর িক্তো 

দলোর প্রোইস্ দদয় লবএস্ইলস্। স্ব দকোম্পোলনর দশয়োক্রর স্ব িলনম্ন িূিু দবুঁক্ধ্ দদয়োর পর 

৩১ ি িোই দযক্ক সূ্েক বোড়ক্ত শুরু কক্র। এই দ ই িোক্স্ স্ূেক দবক্ড়ক্ে প্রোয় ৬০০ 

পক্য়ে, তক্ব তোক্ত লবলনক্য়োগকোরীক্দর িক্ধ্ু উচ্ছ্বোস্ দনই। কোরণ ৩০ দযক্ক ৪০টে 

দকোম্পোলনর দর দবক্ড়ক্ে, আর দলোক্র গড়োগলড় খোক্ে দপৌক্ন দ ই শটের দবলশ দকোম্পোলন। 

এর িক্ধ্ু আক্ে লেএস্ই-৩০ এর আে দযক্ক ১০টে দকোম্পোলন। লেএস্ই দরোকোস্ ি 

অুোক্স্োলস্ক্য়শক্নর (লেলবএ) স্ভোপলত লরেোেি লে দরোিোলরও িক্ন কক্রন, দলোর প্রোইস্ বহু 

দকোম্পোলনর দিনক্দক্ন বোধ্ো বতলর কক্রক্ে। লতলন বক্িন, ‘এতগুক্িো দশয়োর  লদ দলোর 

প্রোইক্স্ পক্ড় যোক্ক, তোহক্ি িোক্কিেেো িোিক্িে করক্বন কীভোক্ব?’ প্রযি দযক্কই 

বিলে, আলি দলোর প্রোইক্স্র লবক্রোধ্ী। িোক্কিেক্ক স্বোভোলবকভোক্ব েিক্ত লদক্ত হক্ব। দলোর 

প্রোইস্ নো যোকক্ি হয়ক্তো ইনক্েক্সেো পোুঁে হোিোর স্োত বো আে শর লনক্ে দনক্ি দ ত। লকন্তু 

পক্র টিকই বুোক কক্র লনক্ির িোয়গোেো খ ুঁক্ি লনত। লনক্িই লনক্ির বোয়োর কক্র লনত।’ 

এখন এতগুক্িো আইক্েি দলোর প্রোইস্ দদয়োর পর এই বোিোক্র কনলেক্েন্স কীভোক্ব 

আস্ক্ব?’-  বক্িন লেলবএ স্ভোপলত। 

প্রাবিষ্ঠাবিক বববিরয়াগকারীরা বক যথাযথ ভূবমকা রাখর ি? 

এই প্রশ্নটে উিক্ে প ুঁজিবোিোর লবক্িষকক্দর পি দযক্কই। তোরো বিক্েন, শজক্তশোিী 

দিৌিলভলত্তর দকোম্পোলনর দশয়োক্র আগ্রহ দনই, আর দ ব িি দকোম্পোলনর দশয়োক্র বেক্রর 

পর বের ধ্ক্র িোতোিোলত েিক্ে- এই লবষয়টে হক্য় আস্ক্ে প্রোলতষ্ঠোলনক 
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লবলনক্য়োগকোরীক্দর আেরক্ণর কোরক্ণ। তোরোও স্োধ্োরণ লবলনক্য়োগকোরীক্দর িক্তো দে 

দরেোক্রর ভূলিকো পোিন করক্ে- এিন বক্তবু আস্ক্ে লনয়ন্ত্রক স্ংস্থোর পি দযক্কই। 

তক্ব লেলবএ স্ভোপলত বক্িন, ‘এেো আলি িক্ন কলর নো।’ লতলন বক্িন, ‘ি ক্খ পলিলযন 

লদক্য়  লদ বিো হয় ভোত দখক্ত, আপলন পোরক্বন? লতন হোিোর ৯৮০ পক্য়ক্ের স্িয়  ো 

করো হক্য়ক্ে তো স্ব স্িক্য়ই করো টিক হক্ব নো। ইনক্েক্সক্ক পড়ক্ত লদক্ত হক্ব। 

অ োলেতভোক্ব দশয়োক্রর দরে বোলড়ক্য় লদক্ি দস্েো কিক্ত হক্ব, কলিক্য় লদক্ি দস্েো বোড়ক্ত 

হক্ব।’ 

ছলার প্রাইরস িিুি আইবপও বন্ধ রাখার পরামশ ব 

আর কী প্রক্য়োিন আস্থো দেরোক্ত? এই প্রক্শ্নর উত্তক্র লরেোেি লে দরোিোলরও বক্িন, 

‘দকোনেো হক্ি কী হক্তো বিো  োয় নো। এরকি একেো বোিোক্র, দ খোক্ন এতগুক্িো দশয়োর 

দলোর প্রোইক্স্ আক্ে, দস্খোক্ন এখন এত আইলপও বোিোক্র দরকোর  দনই।’ দলোর প্রোইস্ 

লদক্য়ক্েন িোক্ন বোয়োর দনই বো লেিোন্ড কি, আবোর আইলপও লনক্য় আস্ক্েন। বিক্েন 

লেিোন্ড দনই আবোর স্োেোই বোড়োক্েন। এেো স্োংঘলষ িক। আলি আইলপওর পক্ি, ভোক্িো 

আইলপও আস্ ক। বোিোক্র এনভোয়রনক্িে ওক্ক কক্র লনক্য় ভোক্িো আইলপও লনক্য় আস্ো 

দহোক।’ লতলন বক্িন, ‘কোরণ বোিোক্রর আকোর বড় করক্ত হক্ব। এই বোিোক্র ৫০০ দকোটে 

েোকো ইন করক্ি দবর করো  োয় নো। এ িনু অক্নক্কই আক্স্ নো। এেো  খন হক্ব তখন 

স্বোই আস্ক্ব।’ 
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দশয়োর লকনক্ব পপ িোর িোইক্ের উক্দুোক্তো 
প্রকোশ 2022-10-06 12:32:40 

 

প ুঁজিবোিোক্র তোলিকোভুক্ত দকোম্পোলন প প িোর িোইক্ের উক্দুোক্তো আলির হুিোয় ন িোহোি দ 

দশয়োর দকনোর দঘোষণো লদক্য়ক্ে। 

লেএস্ই সূ্ক্ত্র এ তযু িোনো দগক্ে। 

সূ্ত্র িোনোয়, এই উক্দুোক্তো ৪০ হোিোর দশয়োর লকনক্ব। আলির হুিোয় ন আগোিী ৩১ 

অক্টোবক্রর িক্ধ্ু ঢোকো েক এক্সক্েক্ঞ্জ (লেএস্ই) পোবলিক িোক্কিক্ে উক্ল্ললখত পলরিোণ 

দশয়োর দবেক্ত পোরক্ব। 

হওয়ো উলেত। আলি বলি, এ লনক্য় আক্িোেনোর দরকোর কী। প ুঁজিবোিোরক্ক স্হোয়তো 

করো আিোক্দর কোি, দস্টে আিরো করলে। ভলবষুক্তও কক্র  োব।’ 

গভন ির আরও বক্িন, ‘প ুঁজিবোিোর বিক্ত আিরো শুধ্  িূিধ্লন (ইক ইটে) বোিোরক্কই 

ব জি। কোরণ, আিোক্দর এখোক্ন বন্ড বোিোর বতলর হয়লন। তোই আিরো বন্ড িোক্কিক্ের 

উন্নয়ক্ন কোি করলে।’ লতলন বক্িন, ‘দোলয়ত্ব লনক্য় দদখিোি এক বুোংক্কর বন্ড শুধ্  

অনু বুোংক লকনক্ে। আলি দস্টে পলরবতিন কক্র লনয়ি কক্রলে, বুোংক্কর বক্ন্ডর ৫০ 

শতোংশ বুোংক্কর বোইক্র লবজক্র করক্ত হক্ব। কোরণ, বুোংক্কর বন্ড অতুে লনরোপদ। 

অতীক্ত দকোক্নো বুোংক বক্ন্ডর স্ দ বো েোকো দেরত লদক্ত বুয ি হয়লন। আগোিী ৫০ 

বেক্রও হক্ব নো।’ 

গভন ির বক্িন, ‘বুোংক খোক্তর বড় স্িস্ুো দখিোলপ ঋণ। আর এ ঋণ দখিোলপ হওয়োর 

অক্নক কোরক্ণর িক্ধ্ু অনুতি হক্িো বুোংকগুক্িো স্বল্পক্িয়োলদ আিোনত লনক্য় 

দীঘ িক্িয়োলদ লবলনক্য়োগ কক্র। অযে দীঘ িক্িয়োলদ লবলনক্য়োগ বুোংক্কর দদওয়োর কযো নয়, 
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বুোংক দদক্ব উক্দুোক্তোক্দর েিলত িূিধ্ন ঋণ। আর উক্দুোক্তোক্দর দীঘ িক্িয়োলদ অয িোয়ন 

করক্ব প ুঁজিবোিোর বো বন্ড বোিোর। 

লকন্তু আিোক্দর দদক্শ দস্টে হক্ে নো। তোই দদক্শর িোন ষ ও উক্দুোক্তোক্দর কীভোক্ব 

দশয়োরবোিোরি খী করো  োয়, দস্টে লনক্য় কোি করলে।’ একই অন ষ্ঠোক্ন লবক্শষ অলতলযর 

বক্তক্বু আলয িক প্রলতষ্ঠোন লবভোক্গর স্লেব দশখ দিোহোম্মদ স্িীি উল্লোহ িোনোন, বক্ন্ড 

বুোংক্কর লবলনক্য়োগক্ক স্ংলিষ্ট বুোংক্কর দশয়োরবোিোক্র লবলনক্য়োগস্ীিো বো এক্সক্পোিোর 

লিলিক্ের বোইক্র রোখো হক্ব। 

দস্ িনু কোি েিক্ে। লতলন বক্িন, ‘প ুঁজিবোিোক্র লবলনক্য়োক্গর দিক্ত্র িোন ক্ষর আস্থো ও 

লবিোস্ খ বই িরুলর। আিরো দদক্খলে ১৯৯৬ ও ২০১০ স্োক্ির ঘেনোয় িোন ক্ষর িক্ধ্ু 

আস্থোর ঘোেলত বতলর হক্য়ক্ে। তোই িোন ক্ষর িক্ধ্ু আস্থো বোড়োক্ত হক্ি প ুঁজিবোিোক্রর 

গিদগুক্িো খ ুঁক্ি দবর কক্র দস্গুক্িো লনরস্ক্ন বুবস্থো লনক্ত হক্ব।’ লতলন আরও বক্িন, 

ভলবষুক্ত স্ব িিনীন দপনশন তহলবি গটিত হক্ি দস্খোন দযক্ক প ুঁজিবোিোক্র 

লবলনক্য়োক্গর স্ ক্ োগ বতলর হক্ব। এভোক্ব ভলবষুক্ত প ুঁজিবোিোক্র প্রোলতষ্ঠোলনক লবলনক্য়োগ 

বোড়ক্ব।   

দশয়োরবোিোর লনয়ন্ত্রক স্ংস্থোগুক্িোর ববলিক প্রলতষ্ঠোন আইওএস্লস্ওর আহ্বোক্ন ৩-১০ 

অক্টোবর ষষ্ঠবোক্রর িক্তো লবলনক্য়োগকোরী স্প্তোহ পোিক্নর উক্দুোগ লনক্য়ক্ে লবএস্ইলস্। 

এটের উক্বোধ্নী অন ষ্ঠোক্ন স্ভোপলতত্ব কক্রন লবএস্ইলস্র দেয়োরিুোন অধ্ুোপক লশবিী 

রুবোইয়োত-উি-ইস্িোি। 

এ স্িয় লতলন বক্িন, দ ক্কোক্নো স্িক্য়র তুিনোয় এখন বোংিোক্দশ বুোংকস্হ আলয িক 

খোক্তর লনয়ন্ত্রক স্ংস্থোগুক্িোর িক্ধ্ু স্ম্পকি দবশ ভোক্িো,  োর স্ েি প ুঁজিবোিোর পোক্ে। 

এ স্িয় লতলন বক্িন, প ুঁজিবোিোর ভোক্িো হক্ি বুোংক খোক্তরই িোভ। কোরণ, লদন দশক্ষ 

প ুঁজিবোিোক্রর স্ব েোকো বুোংক্কই িিো হয়। অন ষ্ঠোক্ন আরও বক্তবু দদন লবএস্ইলস্ 

কলিশনোর দশখ শোিস্ জিন আহক্িদ। আর অনিোইক্ন   ক্ত হক্য় িূি প্রবন্ধ উপস্থোপন 

কক্রন দেয়োর কোনোেোর লনব িোহী পলরেোিক জিন পি ব্রুক্রয়ে। এ েোড়ো উক্বোধ্নী 

অন ষ্ঠোক্নর আক্গ পুোক্নি আক্িোেনোয় লবএস্ইলস্, লেলবএ, লবএিলবএস্হ প ুঁজিবোিোর–

স্ংলিষ্ট লবলভন্ন পি অংশ দনয়। 
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ইেোন ি হোউজিং স্পে িোক্কিক্ে  োক্ে ১০ 

অক্টোবর 
প্রকোশ 2022-10-06 11:12:55 

 

প ুঁজিবোিোক্র তোলিকোভুক্ত দকোম্পোলন ইেোণ ি হোউজিং লিলিক্েে দরকেি দেক্ের আক্গ 

আগোিী ১০ অক্টোবর, দস্োিবোর স্পে িোক্কিক্ে  োক্ে। 

লেএস্ই সূ্ক্ত্র এ তযু িোনো দগক্ে। 

দকোম্পোলনটের স্পে িোক্কিক্ে দিনক্দন দশষ হক্ব আগোিী ১১ অক্টোবর, দরোববোর। 

দকোম্পোলনটের দরকেি তোলরখ লনধ্ িোরণ করো হক্য়ক্ে আগোিী ১২ অক্টোবর, িঙ্গিবোর। 
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স্ূেক্কর উত্থোক্ন দিনক্দন 
প্রকোশ 2022-10-06 10:57:16 

 

স্প্তোক্হর দশষ কি িলদবস্ বৃহস্পলতবোর ঢোকো েক এক্সক্েক্ঞ্জ (লেএস্ই) িূিু সূ্েক্কর 

উত্থোক্ন দিনক্দন েিক্ে। আি লেএস্ইক্ত দিনক্দক্ন অংশ দনওয়ো দবলশরভোগ দশয়োক্রর 

দর অপলরবলতিত রক্য়ক্ে। এলদন দবিো ১০েো ৪০ লিলনে পর ে লেএস্ইক্ত ৩৮৭ দকোটে ১৯ 

িোখ েোকোর দশয়োর দিনক্দন হক্য়ক্ে। 

লেএস্ই সূ্ক্ত্র এ তযু িোনো দগক্ে। 

বোিোর লবক্িষক্ণ দদখো  োয়, লেএস্ই প্রধ্োন বো লেএস্ইএক্স সূ্েক ৩৭ পক্য়ে দবক্ড় 

অবস্থোন করক্ে ৬ হোিোর ৫৮২ পক্য়ক্ে। অনু সূ্েকগুক্িোর িক্ধ্ু লেএস্ইএস্ বো শরীয়োহ 

সূ্েক ১২ পক্য়ে দবক্ড় অবস্থোন করক্ে ১ হোিোর  ৪৪৩ পক্য়ক্ে এবং লেএস্৩০ সূ্েক ১৮ 

পক্য়ে দবক্ড় দো ুঁলড়ক্য়ক্ে ২ হোিোর ৩৫৯ পক্য়ক্ে। 

আি লেএস্ইক্ত ৩৪৪টে দকোম্পোলন ও লিউেুুয়োি েোক্ন্ডর দশয়োর দিনক্দন হক্য়ক্ে। এর 

িক্ধ্ু দর দবক্ড়ক্ে ১২১টের, কক্িক্ে ৬৪টের এবং অপলরবলতিত রক্য়ক্ে ১৫৯টের। 

অপর বোিোর েট্টগ্রোি েক এক্সক্েক্ঞ্জ (লস্এস্ই) সূ্েক্কর উত্থোক্ন দিনক্দন েিক্ে। আি 

লস্এস্ইক্ত ৭ দকোটে ৭৬ িোখ ৯৮ হোিোর েোকোর দশয়োর দিনক্দন হক্য়ক্ে। 

লতলন বক্িন, বোংিোক্দশক্ক উন্নত দদক্শর কোতোক্র লনক্ত হক্ি বতিিোন স্িক্য় িোযোলপেু আয় 

১২ হোিোর ৫৩৫ েিোর হক্ত হক্ব। এর িনু আিোক্দর বোড়লত লবলনক্য়োগ দরকোর। দস্ই 

লবলনক্য়োক্গর িূি িোয়গোই হক্িো প ুঁজিবোিোর। দস্িনু আিোক্দর এই বোিোরক্ক উন্নত 

করক্ত হক্ব। 
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লতলন বক্িন, প ুঁজিবোিোক্রর িূি লবষয় হক্িো িোন ক্ষর আস্থো ও লবিোস্। এটে আিোক্দর 

অিিন করো খ বই িরুলর। 

ঘর দপোড়ো গরু লস্দ র দদখক্ি ভয় পোয়! আর েুন দখক্য় ি খ প ড়ক্ি দই দদখক্িও িোন ষ ভয় 

পোয়! এটে আিোক্দর বোস্তব স্তু লেরেন লবষয়। দস্ই ১৯৯৬ আর ২০১০ আিোক্দর িক্ন 

কলরক্য় দদয় দ  িোন ষিক্নর আস্থো ও লবিোস্ এখোন দযক্ক েক্ি দগক্ে। দ ভোক্স্ স্কি 

দিোক এখোক্ন ধ্োলবত হক্য়লেি, িোন ষ এস্লেক্িো। এখন তোরো ি খ লেলরক্য় লনক্ে। তোক্দরক্ক 

দেরোক্ত হক্ি আিোক্দর লেেো করক্ত হক্ব। লস্লকউলরটেি এক্সক্েঞ্জক্ক কোি করক্ত হক্ব 

এবং তোরো দস্ কোি করক্ে। 
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দশয়োর লবজক্র করক্বন লস্টে বুোংক্কর 

উক্দুোক্তো দহোস্ক্ন আরো 
 

বিজস্ব প্রবিরবদক: প ুঁজিবোিোক্র তোলিকোভুক্ত বুোংক খোক্তর দকোম্পোলন লদ লস্টে বুোংক 

লিলিক্েক্ের উক্দুোক্তো দহোস্ক্ন আরো আজিি দশয়োর লবজক্রর দঘোষণো লদক্য়ক্েন। ঢোকো 

েক এক্সক্েঞ্জ (লেএস্ই) স্ূক্ত্র এ তযু িোনো দগক্ে। 

প্রোপ্ত তযুিক্ত, লস্টে বুোংক্কর উক্দুোক্তো দহোস্ক্ন আরো আজিক্ির কোক্ে দকোম্পোলনটের 

দিোে ৫ িোখ ৭৯ হোিোর ৪২৫ দশয়োর রক্য়ক্ে। এ দযক্ক লতলন ৫ িোখ ৭৫ হোিোর দশয়োর 

লবজক্র করক্বন। আগোিী ৩১ অক্টোবক্রর িক্ধ্ু লেএস্ইর িোধ্ুক্ি পোবলিক িোক্কিক্ে এ 

দশয়োর লবজক্র করক্বন। 

উক্ল্লখু, দকোম্পোলনর দিোে ১২০ দকোটে ৬ িোখ ৬ হোিোর ৭৪৩টে দশয়োর রক্য়ক্ে। 

দকোম্পোলনর দিোে দশয়োক্রর িক্ধ্ু উক্দুোক্তো ও পলরেোিকক্দর কোক্ে ৩২ দশলিক ৫৭ 

শতোংশ, প্রোলতষ্ঠোলনক ২৬ দশলিক ৩৪ শতোংশ, লবক্দলশ লবলনক্য়োগকোরী ৪ দশলিক ৭৭ 

এবং স্োধ্োরণ লবলনক্য়োগকোরীর কোক্ে রক্য়ক্ে বোলক ৩৬ দশলিক ৩২ শতোংশ দশয়োর। 

দকোম্পোলনটে ১৯৮৬ স্োক্ি প ুঁজিবোিোক্র তোলিকোভুক্ত হক্য় বতিিোক্ন ‘এ’ কুোক্েগলরক্ত 

অবস্থোন করক্ে। এক হোিোর ৫০০ দকোটে েোকো অন ক্িোলদত িূিধ্ক্নর লবপরীক্ত 

পলরক্শোলধ্ত িূিধ্ন এক হোিোর ২০০ দকোটে ৬১ িোখ েোকো। লরিোক্ভির পলরিোণ ২ হোিোর 

৪২ দকোটে ৭৮ িোখ েোকো। 

েিলত লহস্োববেক্রর প্রযিোক্ধ্ ি (িোন য়োলর-ি ন, ২০২২) দশয়োরপ্রলত আয় (ইলপএস্) ১২ 

পয়স্ো কক্িক্ে লদ লস্টে বুোংক লিলিক্েক্ের। তযুিক্ত, েিলত লহস্োববেক্রর প্রযি দ ই 

প্রোলেক্ক বো প্রযিোক্ধ্ ি (িোন য়োলর-ি ন, ২০২২) দকোম্পোলনটের ইলপএস্ হক্য়ক্ে ২ েোকো ৪ 

পয়স্ো, আক্গর লহস্োববেক্রর একই স্িক্য়  ো লেি ২ েোকো ১৬ পয়স্ো। দস্ লহস্োক্ব 

আক্িোেু স্িক্য় দকোম্পোলনটের দশয়োরপ্রলত ইলপএস্ কক্িক্ে ১২ পয়স্ো। অনুলদক্ক েিলত 

লহস্োববেক্রর লবতীয় প্রোলেক্ক (এলপ্রি-ি ন, ২০২২) দকোম্পোলনটের ইলপএস্ হক্য়ক্ে ১ 
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েোকো ২১ পয়স্ো, আক্গর বের একই স্িক্য়  ো লেি ১ েোকো ১৯ পয়স্ো। অয িোৎ লবতীয় 

প্রোলেক্ক ইলপএস্ দবক্ড়ক্ে ২ পয়স্ো। ৩০ ি ন, ২০২২ দকোম্পোলনটের দশয়োরপ্রলত দনে 

স্ম্পদিিূু (এনএলভলপএস্) দো ুঁলড়ক্য়ক্ে ৩১ েোকো ৫৩ পয়স্ো। আর প্রযি দ ই প্রোলেক্ক 

দশয়োরপ্রলত নগদ অয িপ্রবোহ হক্য়ক্ে ৭ েোকো ৫৮ পয়স্ো (ঘোেলত), আক্গর বেক্রর একই 

স্িক্য়  ো লেি ৩ েোকো ৯৬ পয়স্ো। 

এলদক্ক ৩১ লেক্স্ম্বর, ২০২১ স্িোপ্ত লহস্োববেক্রর িনু দকোম্পোলনটের পলরেোিনো পষ িদ 

স্োক্ড় ১২ শতোংশ নগদ ও স্োক্ড় ১২ শতোংশ দবোনোস্ িভুোংশ দঘোষণো কক্রক্ে। আক্িোলেত 

স্িক্য় দশয়োরপ্রলত আয় (ইলপএস্) হক্য়ক্ে ৫ েোকো ১৫ পয়স্ো এবং ৩১ লেক্স্ম্বর, ২০২১ 

দশয়োরপ্রলত লনে স্ম্পদিিূু (এনএলভলপএস্) দো ুঁলড়ক্য়ক্ে ৩০ েোকো ৬৮ পয়স্ো। 

এই লহস্োববেক্র দশয়োরপ্রলত নগদ অয িপ্রবোহ হক্য়ক্ে ১৩ েোকো ২৮ পয়স্ো। এর আক্গর 

লহস্োববেক্র দকোম্পোলনটে স্োক্ড় ১৭ শতোংশ নগদ ও পোুঁে শতোংশ দবোনোস্ িভুোংশ 

লদক্য়লেি। ওই স্িক্য় ইলপএস্ হক্য়লেি ৪ েোকো ২৯ পয়স্ো এবং ৩১ লেক্স্ম্বর, ২০২০ 

এনএলভলপএস্ লেি ২৯ েোকো লতন পয়স্ো। এেোড়ো লহস্োববেক্র দশয়োরপ্রলত নগদ 

অয িপ্রবোহ লেি ৪ েোকো ৯০ পয়স্ো। 
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বোংিোক্দশ নুোশনোি ইন্স ুক্রক্ন্সর ঋণিোন 

‘এএ েোস্’ ও ‘এস্টে-২’ 
 

বিজস্ব প্রবিরবদক: লবিো খোক্তর প্রলতষ্ঠোন বোংিোক্দশ নুোশনোি ইন্স ু ক্রন্স দকোম্পোলন 

লিলিক্েক্ের ঋণিোন অবস্থোন (দক্রলেে দরটেং) লনণ িয় কক্রক্ে ইিোজিিং দক্রলেে দরটেং 

লিলিক্েে (ইলস্আরএি)। ঢোকো েক এক্সক্েঞ্জ (লেএস্ই) স্ূক্ত্র এ তযু িোনো দগক্ে। 

প্রোপ্ত তযুিক্ত, দকোম্পোলনটে দীঘ ি দিয়োক্দ দরটেং দপক্য়ক্ে ‘এএ েোস্’ আর স্বল্প দিয়োক্দ 

দপক্য়ক্ে ‘এস্টে-২’। ২০১৭ দযক্ক ২০২১ স্োি প িে লনরীলিত আলয িক প্রলতক্বদন এবং 

৩০ ি ন, ২০২২ স্িোপ্ত েিলত লহস্োববেক্রর প্রযিোক্ধ্ ির অলনরীলিত আলয িক প্রলতক্বদন 

এবং প িে অনুোনু প্রোস্লঙ্গক তক্যুর আক্িোক্ক এ দরটেং লদক্য়ক্ে ইলস্আরএি। 

লবিো খোক্তর এ দকোম্পোলনটে ২০১৬ স্োক্ি প ুঁজিবোিোক্র তোলিকোভুক্ত হক্য় বতিিোক্ন ‘এ’ 

কুোক্েগলরক্ত অবস্থোন করক্ে। ১০০ দকোটে েোকো অন ক্িোলদত িূিধ্ক্নর লবপরীক্ত 

পলরক্শোলধ্ত িূিধ্ন ৪৪ দকোটে ২৫ িোখ েোকো। দকোম্পোলনটের েোর দকোটে ৪২ িোখ ৫০ 

হোিোর দশয়োর রক্য়ক্ে। লেএস্ই দযক্ক প্রোপ্ত স্ব িক্শষ তযুিক্ত, দকোম্পোলনর দিোে 

দশয়োক্রর িক্ধ্ু উক্দুোক্তো ও পলরেোিকক্দর কোক্ে ৬০ দশলিক ১৩ শতোংশ, প্রোলতষ্ঠোলনক 

লবলনক্য়োগকোরীর কোক্ে ১২ দশলিক ৫৮ শতোংশ ও স্োধ্োরণ লবলনক্য়োগকোরীর কোক্ে রক্য়ক্ে 

২৭ দশলিক ২৯ শতোংশ দশয়োর। 

এলদক্ক স্ব িক্শষ কো িলদবক্স্ লেএস্ইক্ত দশয়োরদর ৪ দশলিক ৮৫ শতোংশ বো ৫০ পয়স্ো 

কক্ি প্রলতটে স্ব িক্শষ ৫৮ েোকো ৩০ পয়স্োয় হোতবদি হয়,  োর স্িোপনী দরও লেি একই। 

লদনভর দকোম্পোলনটের দশয়োরদর স্ব িলন¤œ ৫৮ েোকো ১০ পয়স্ো দযক্ক স্ক্ব িোচ্চ ৬১ েোকো 

৬০ পয়স্োয় দিনক্দন হয়। লদনি ক্ড় ২ িোখ ২৩ হোিোর ৩৭২টে দশয়োর দিোে ৪৯৯ বোর 

হোতবদি হয়,  োর বোিোরদর এক দকোটে ৩০ িোখ েোকো। গত এক বেক্রর িক্ধ্ু দশয়োরদর 

৫৫ েোকো ৪০ পয়স্ো দযক্ক ১৪৮ েোকো ৮০ পয়স্োর িক্ধ্ু ওিোনোিো কক্র। 

৩১ লেক্স্ম্বর, ২০২১ স্িোপ্ত লহস্োববেক্রর িনু দকোম্পোলনটের পলরেোিনো পষ িদ ১৮ 

শতোংশ নগদ িভুোংশ লদক্য়ক্ে। আক্িোলেত স্িক্য় দকোম্পোলনটের দশয়োরপ্রলত আয় 
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(ইলপএস্) হক্য়ক্ে ৩ েোকো ২৩ পয়স্ো এবং ৩১ লেক্স্ম্বর ২০২১ দশয়োরপ্রলত দনে 

স্ম্পদিিূু (এনএলভ) দো ুঁলড়ক্য়ক্ে ২১ েোকো ৮৫ পয়স্ো। এর আক্গ ৩১ লেক্স্ম্বর, ২০২০ 

স্িোপ্ত লহস্োববেক্রর িনু দকোম্পোলনটের পলরেোিনো পষ িদ ১৫ শতোংশ নগদ িভুোংশ 

লদক্য়ক্ে। আক্িোলেত স্িক্য় দকোম্পোলনটের দশয়োরপ্রলত আয় (ইলপএস্) হক্য়ক্ে দ ই েোকো 

৩২ পয়স্ো এবং ৩১ লেক্স্ম্বর ২০২০ দশয়োরপ্রলত দনে স্ম্পদিিূু (এনএলভ) দো ুঁলড়ক্য়ক্ে 

২০ েোকো ১৭ পয়স্ো। 
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িোপোক্ন নতুন শোখো খ ক্িক্ে এিোরোল্ড 

অক্য়ি 
 

বিজস্ব প্রবিরবদক: প ুঁজিবোিোক্র তোলিকোভুক্ত খোদু ও আন ষলঙ্গক খোক্তর দকোম্পোলন 

এিোরোল্ড অক্য়ি ইন্ডোলিি লিলিক্েে িোপোক্ন একটে নতুন শোখো প্রলতষ্ঠো কক্রক্ে, দ টে 

গত ২০ দস্ক্েম্বর দযক্ক েোি  হক্য়ক্ে। ঢোকো েক এক্সক্েঞ্জ (লেএস্ই) স্ূক্ত্র এ তযু িোনো 

দগক্ে। 

প্রোপ্ত তযুিক্ত, িোপোক্ন প্রলতটষ্ঠত এিোরোল্ড অক্য়ক্ির নতুন শোখো িোপোক্নর দেোলকওক্ত 

২-২০২ দলোরোি লহগোলশকোলে ৬-১৩-১৩ লহগোলশকোলে, এক্েোগোওয়ো-ক ’দত অবলস্থত। 

উক্ল্লখু, এিোরোল্ড অক্য়ি দকোম্পোলন ২০১৪ স্োক্ি প ুঁজিবোিোক্র তোলিকোভুক্ত হক্য় 

বতিিোক্ন ‘দিে’ কুোক্েগলরক্ত অবস্থোন করক্ে। ১০০ দকোটে েোকো অন ক্িোলদত িূিধ্ক্নর 

লবপরীক্ত পলরক্শোলধ্ত িূিধ্ন ৫৯ দকোটে ৭১ িোখ ৪০ হোিোর েোকো। দকোম্পোলনর 

লরিোক্ভির পলরিোণ ৩৩ দকোটে ৮৩ িোখ েোকো। দকোম্পোলনটের দিোে পোুঁে দকোটে ৯৭ িোখ 

১৩ হোিোর ৫০০ দশয়োর রক্য়ক্ে। লেএস্ইর স্ব িক্শষ তযুিক্ত, দিোে দশয়োক্রর িক্ধ্ু 

উক্দুোক্তো ও পলরেোিকক্দর কোক্ে রক্য়ক্ে ৩৮ দশলিক ২৬ শতোংশ দশয়োর, প্রোলতষ্ঠোলনক 

৭ দশলিক ০৭ শতোংশ ও স্োধ্োরণ লবলনক্য়োগকোরীর কোক্ে ৫৪ দশলিক ৬৭ শতোংশ 

দশয়োর। 

এলদক্ক স্ব িক্শষ কো িলদবক্স্ দকোম্পোলনটের দশয়োরদর শূনু দশলিক ৫৪ শতোংশ বো ২০ 

পয়স্ো কক্ি প্রলতটে স্ব িক্শষ ৩৬ েোকো ৮০ পয়স্োয় হোতবদি হয়,  োর স্িোপনী দরও লেি 

একই। ওইলদন দকোম্পোলনটের ২ িোখ ৩০ হোিোর ৩৬১টে দশয়োর দিোে ২৩৫ বোর হোতবদি 

হয়,  োর বোিোরদর ৮৫ িোখ েোকো। ওইলদন দশয়োরদর স্ব িলন¤œ ৩৬ েোকো ৪০ পয়স্ো 

দযক্ক স্ক্ব িোচ্চ ৩৭ েোকো ৪০ পয়স্োয় হোতবদি হয়। এেোড়ো গত এক বেক্র দকোম্পোলনর 

দশয়োরদর ৩০ েোকো ১০ পয়স্ো দযক্ক ৪৬ েোকো ৬০ পয়স্োর িক্ধ্ু ওিোনোিো কক্র। 
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দকোম্পোলনটে প ুঁজিবোিোক্র তোলিকোভুজক্তর পর িোত্র লতন বের দশয়োরক্হোল্ডোরক্দর িনু 

িভুোংশ লদক্য়ক্ে। অয িোৎ ২০১৪, ২০১৫ ও ২০১৬ স্োক্ির ৩০ ি ন স্িোপ্ত লহস্োববেক্রর 

িনু  যোক্রক্ি ১০ শতোংশ নগদ ও পোুঁে শতোংশ দবোনোস্, ১০ শতোংশ নগদ ও ১০ শতোংশ 

দবোনোস্ এবং ১০ দবোনোস্ িভুোংশ লদক্য়ক্ে। 

স্ব িক্শষ ২০১৬ স্োক্ির ৩০ ি ন স্িোপ্ত লহস্োববেক্র দকোম্পোলনটের দশয়োরপ্রলত আয় 

(ইলপএস্) হক্য়লেি লতন ৩৩ পয়স্ো এবং ৩০ ি ন ২০১৬ দশয়োরপ্রলত দনে স্ম্পদিূিু 

(এনএলভ) লেি ১৭ েোকো ২৩ পয়স্ো। আক্গর লহস্োববেক্রর একই স্িক্য় ইলপএস্ লেি 

লতন েোকো ১০ পয়স্ো আর দশয়োরপ্রলত এনএলভ লেি ১৬ েোকো ২৯ পয়স্ো। 

স্ব িক্শষ লনরীলিত আলয িক প্রলতক্বদন এবং বোিোরদক্রর লভলত্তক্ত িূিু আয় অন পোত 

(লপই দরলশও) ১১ দশলিক ০৫ এবং অলনরীলিত আলয িক প্রলতক্বদন এবং বোিোরদক্রর 

লভলত্তক্ত লপই দরলশও ৩০৬ দশলিক ৬৭। 

এলদক্ক েিলত বেক্রর ৯ িোন য়োলর দযক্ক বোলণজিুকভোক্ব উৎপোদন শুরু কক্রক্ে 

প ুঁজিবোিোক্র তোলিকোভুক্ত খোদু ও আন ষলঙ্গক খোক্তর প্রলতষ্ঠোন এিোরোল্ড অক্য়ি 

ইন্ডোলিি লিলিক্েে। এর আক্গ এিোরোল্ড অক্য়ক্ির পলরেোিনো পষ িদ গতেক্রর পয়িো 

দস্ক্েম্বর দযক্ক কোরখোনোয় প ক্রোদস্তুর রোইস্রোন অক্য়ক্ির বোলণজিুক উৎপোদন শুরুর 

লস্দ্ধোে িোলনক্য়লেি; লকন্তু তো তখন স্ম্ভব হয়লন। তখন লেএস্ইর িোধ্ুক্ি িোলনক্য়লেি 

কলভে-১৯-এর কোরক্ণ স্োরোক্দক্শ আক্গর বেক্রর ২৩ ি িোই দযক্ক ১০ আগে প িে 

কক্িোর িকেোউন যোকোয় প্রক্য়োিনীয় িোইক্স্ক্ন্সর লনবন্ধন বো নবোয়ন করো স্ম্ভব হয়লন 

তোক্দর। একই স্ক্ঙ্গ বুোংক ও বুোংকবলহভূিত আলয িক প্রলতষ্ঠোক্নর দোয়বদ্ধতোর লর-

লশলেউলিং এবং দশয়োর হস্তোেক্রর কো িক্রি দদলর হয়। অতএব, দকোম্পোলনটের স্িস্ুো 

স্িোধ্োক্ন স্িয় 

দবলশ িোক্গ। এ কোরক্ণ গত বেক্রর ১ দস্ক্েম্বর দযক্ক উৎপোদন কো িক্রি 

শুরু হওয়োর কযো যোকক্িও তো হয়লন এবং পক্র েিলত বেক্রর ৯ িোন য়োলর দযক্ক 

দকোম্পোলনর উৎপোদন কো িক্রি েোি  রক্য়ক্ে। দকোম্পোলনটে প্রলতলদন ৩৩০ দিটরক েন 

রোইস্রোন দিোগোন দদয়োর স্িিতো লনক্য় উৎপোদক্ন দগক্ে। একই স্ক্ঙ্গ প্রলতলদন ৪৮ েন 

রোইস্রোন অক্য়ি এবং ২৮২ েন লদ অক্য়িে রোইস্রোন (লেওআরলব) উৎপোদক্নর 

স্িিতো রক্য়ক্ে তোক্দর। 

লতলন বক্িন, বুোংক্কর দ  বন্ড তো স্ব দযক্ক লনরোপদ বন্ড। কোরণ বোংিোক্দক্শ আি প িে 

দকোক্নো বুোংক দেি কক্রলন। আলি িক্ন কলর আগোিী ৫০ বেক্রও দকোক্নো বুোংক দেি 

করক্ব নো। আলি দ োগ দদওয়োর পর পো ুঁে-েয়েো বুোংক এক্স্ক্ে, স্বগুক্িোক্ক বোধ্ুতোিূিক 

কক্র লদক্য়লে ৫০ শতোংশ বোইক্র লবজক্র করক্ত হক্ব। 
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লততোস্ গুোক্স্র পষ িদ স্ভো ১২ অক্টোবর 
 

বিজস্ব প্রবিরবদক : পষ িদ স্ভোর তোলরখ পলরবতিন কক্রক্ে প ুঁজিবোিোক্র তোলিকোভুক্ত 

লবদ ুৎ ও জ্বোিোলন খোক্তর প্রলতষ্ঠোন লততোস্ গুোস্ রোন্সলিশন অুন্ড লেলিলবউশন 

দকোম্পোলন লিলিক্েে। ঢোকো েক এক্সক্েঞ্জ (লেএস্ই) স্ূক্ত্র এ তযু িোনো দগক্ে। 

প্রোপ্ত তযুিক্ত, আগোিী ১২ অক্টোবর লবকোি ৩েো ১৫ লিলনক্ে দকোম্পোলনটের পলরেোিনো 

পষ িক্দর স্ভো অন টষ্ঠত হক্ব। এক্ত ২০২২ স্োক্ির ৩০ ি ন স্িোপ্ত লহস্োবেক্রর লনরীলিত 

আলয িক প্রলতক্বদন প িোক্িোেনো করো হক্ব। 

এর আক্গ স্ব িক্শষ দকোম্পোলনটের পলরেোিনো পষ িদ ৩০ ি ন, ২০২১ স্িোপ্ত লহস্োববেক্রর 

আলয িক প্রলতক্বদন লবক্িষণ কক্র লবলনক্য়োগকোরীক্দর িনু ২২ শতোংশ নগদ িভুোংশ 

লদক্য়ক্ে। আক্িোলেত স্িক্য় দকোম্পোলনটের দশয়োরপ্রলত আয় (ইলপএস্) হক্য়ক্ে ৩ েোকো ৫০ 

পয়স্ো। ৩০ ি ন, ২০২১ দশয়োরপ্রলত লনে স্ম্পদিিূু (এনএলভ) দো ুঁলড়ক্য়ক্ে ৭২ েোকো ৫৭ 

পয়স্ো। 

এর আক্গর লহস্োববের অয িোৎ ২০২০ স্োক্ির ৩০ ি ন স্িোপ্ত লহস্োবেক্র দকোম্পোলনটে 

দশয়োরোহক্ল্ডোরক্দর িনু ২৬ শতোংশ নগদ িভুোংশ লদক্য়লেি। 

দকোম্পোলনটে ২০০৮ স্োক্ি প ুঁজিবোিোক্র তোলিকোভুক্ত হক্য় বতিিোক্ন ‘এ’ কুোক্েগলরক্ত 

অবস্থোন করক্ে। দ ই হোিোর দকোটে েোকো অন ক্িোলদত িূিধ্ক্নর লবপরীক্ত পলরক্শোলধ্ত 

িূিধ্ন ৯৮৯ দকোটে ২২ িোখ েোকো। দকোম্পোলনটের ৯৮ দকোটে ৯২ িোখ ২১ হোিোর ৮৩১ 

দশয়োর রক্য়ক্ে। লেএস্ই দযক্ক প্রোপ্ত স্ব িক্শষ তযুিক্ত, দকোম্পোলনর দিোে দশয়োক্রর িক্ধ্ু 

স্রকোলর ৭৫ শতোংশ, প্রোলতষ্ঠোলনক লবলনক্য়োগকোরীর কোক্ে ১৫ দশলিক ০৩ শতোংশ, 

লবক্দলশ লবলনক্য়োগকোরীক্দর কোক্ে শূনু দশলিক ১৯ শতোংশ ও স্োধ্োরণ লবলনক্য়োগকোরীর 

কোক্ে রক্য়ক্ে ৯ দশলিক ৭৮ শতোংশ দশয়োর। 
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স্ঞ্চক্য়র স্ব েোকো এক িোয়গোয় লবলনক্য়োগ করক্বন নো: ে. রুিোনো ইস্িোি 

 

লনিস্ব প্রলতক্বদক : বোংিোক্দশ লস্লকউলরটেি অুোন্ড এক্সক্েঞ্জ কলিশন (লবএস্ইলস্) 

কলিশনোর ে. রুিোনো ইস্িোি লবলনক্য়োগকোরীক্দরক্ক স্ঞ্চক্য়র স্ব েোকো এক িোয়গোয় 

লবলনক্য়োগ নো করোর আহ্বোন িোলনক্য়ক্েন। 

লতলন বক্িন, কক্য়কটে ভোক্গ লবলনক্য়োগ করক্বন, তোহক্ি কখক্নো িস্ হক্ি দস্েো কোভোর 

করো  োক্ব। স্ব েোকো  লদ এক িোয়গোয় লবলনক্য়োগ কক্রন তোহক্ি িলতগ্রস্ত হক্ি আর 

িলত কোটেক্য় ওিো  োক্ব নো। 

আি বহৃস্পলতবোর (৬ অক্টোবর) ‘লবি লবলনক্য়োগকোরী স্প্তোহ’ উপিক্ি েট্টগ্রোি েক 

এক্সক্েঞ্জ (লস্এস্ই) আক্য়োজিত দস্লিনোক্র প্রধ্োন অলতলযর বক্তক্বু লতলন এ আহ্বোন 

িোনোন। তোর আক্গ লবক্শষ অলতলযর বক্তক্বু লবএস্ইলস্র লনব িোহী পলরেোিক স্োইে র 

রহিোন বক্িন, আপনোর স্ঞ্চক্য়র একটে অংশ প ুঁজিবোিোক্র লবলনক্য়োগ করুন। তক্ব 

কখক্নো স্ব েোকো লবলনক্য়োগ করক্বন নো। 

লবএস্ইলস্ এই কলিশনোর িোনোন, প ুঁজিবোিোক্র এখন দীঘ িক্িয়োলদ লবলনক্য়োগ খ বই কি। 

স্বোই আিক্ক লবলনক্য়োগ কক্র আিক্কই দগইন করক্ত েোয়। রোতোরোলত ি নোেো তুক্ি 

লনক্ত েোয়। এ কোরক্ণ দবলশ িলতগ্রস্ত হয় লবলনক্য়োগকোরীরো। তোই লবলনক্য়োগকোরীক্দর 

উলেত ি ুঁ লক কি লনক্য় দীঘ িক্িয়োলদ লবলনক্য়োগ করো। দীঘ িক্িয়োক্দ লবলনক্য়োগ করক্ি 

িোভবোন হক্বন-ই। 
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কম ঝুুঁ বক বিরয় দীর্ বরময়াবদ বববিরয়াগ করা 

উবিৎ’ 

 

পুুঁজজবাজার ছেস্ক 

লবলনক্য়োগকোরীক্দর কি ি ুঁ লক লনক্য় দীঘ িক্িয়োলদ লবলনক্য়োগ করো উলেৎ বক্ি িেবু কক্রক্েন 

বোংিোক্দশ লস্লকউলরটেি অুোন্ড এক্সক্েঞ্জ কলিশক্নর কলশনোর ে. রুিোনো ইস্িোি। 

লবি লবলনক্য়োগকোরী স্প্তোহ উপিক্িু বহৃস্পলতবোর ( ৭ অক্টোবর) েট্টগ্রোি েক এক্সক্েঞ্জ (লস্এস্ই) 

আক্য়োজিত এক অন ষ্ঠোক্ন লতলন এ কযো িোনোন। 

ে. রুিোনো ইস্িোি বক্িন, আিোক্দর লবলনক্য়োগকোরীরো শুধ্  দস্ক্কন্ডোলর িোক্কিক্ে দশয়োর দবেোক্কনো 

কক্রন। লকন্তু দশয়োরবোিোক্র িোভিনক আরও দপ্রোেোট আক্ে, লিউেুুয়োি েোন্ড আক্ে, দস্গুক্িো 

লনক্য় তোরো খ ব দবলশ আগ্রহী নয়। 

লবলনক্য়োগকোরীক্দর উক্িক্শু লতলন বক্িন, আপনোরো স্ব েোকো এক িোয়গোয় লবলনক্য়োগ করক্ব নো। 

কক্য়কটে ভোক্গ লবলনক্য়োগ করক্বন, তোহক্ি কখক্নো িস্ হক্ি দস্েো কোভোর করো  োক্ব। স্ব েোকো 

 লদ এক িোয়গোয় লবলনক্য়োগ কক্রন তোহক্ি িলতগ্রস্ত হক্ি আর িলত কোটেক্য় ওিো  োক্ব নো। 

লবএস্ইলস্ কলিশনোর আরও বক্িন, প ুঁজিবোিোক্র এখন দীঘ িক্িয়োলদ লবলনক্য়োগ খ বই কি। স্বোই 

আিক্ক লবলনক্য়োগ কক্র আিক্কই িোভ করক্ত েোয়। এ কোরক্ণ দবলশ িলতগ্রস্ত হয় 

লবলনক্য়োগকোরীরো। তোই লবলনক্য়োগকোরীক্দর উলেত ি ুঁ লক কি লনক্য় দীঘ িক্িয়োলদ লবলনক্য়োগ করো। 

দীঘ িক্িয়োক্দ লবলনক্য়োগ করক্ি িোভবোন হক্বন-ই। 

তোলিকোভুক্ত দকোম্পোলনগুক্িোর উক্দুোক্তোক্দর স্িোক্িোেনো কক্র লতলন বক্িন, আিোক্দর দদক্শর 

দকোম্পোলনগুক্িো প্রযি প্রিক্ের হোক্ত ভোক্িো েিক্িও দস্ক্কন্ড দিনোরক্শক্নর (লবতীয় প্রিে) হোক্ত 

দগক্িই দকোম্পোলনগুক্িো আর দবুঁক্ে যোকক্ত পোক্র নো। এগুক্িো দকোক্নোরকি দবুঁক্ে যোকক্িও ভোক্িো 

লকেু করক্ত পোক্র নো। তোর কোরণ হক্ে দকোম্পোলনগুক্িোক্ত স্ শোস্ক্নর অভোব রক্য়ক্ে। এগুক্িো টিক 

করক্ত হক্ব। 

https://orthosongbad.com/author/staff8/
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অন ষ্ঠোক্ন লবক্শষ অলতলযর বক্তক্বু লবলনক্য়োগকোরীক্দর উক্িশ কক্র স্োইে র রহিোন বক্িন, স্ব 

লবলনক্য়োগকোরীক্দর উলেত আপদকোিীন েোন্ড রোখো। কোরণ এই েোন্ড  লদ নো যোক্ক আর স্ব েোন্ড 

প ুঁজিবোিোক্র লবলনক্য়োগ কক্র দেক্ি, তোহক্ি দ ক্কোক্নো িরুলর প্রক্য়োিন হক্ি িলত কক্র অক্য ির 

দ োগোন লদক্ত হয়। 

কোরণ আিরো লেেোভোবনো নো কক্র স্ঞ্চক্য়র স্ব েোকো প ুঁজিবোিোক্র লবলনক্য়োগ কক্র দেলি, দকোক্নো 

দকোক্নো দিক্ত্র দিোন লনক্য়, স্ম্পদ লবজক্র কক্র প ুঁজিবোিোক্র লবলনক্য়োগ কলর। দ ক্হতু প ুঁজিবোিোর 

ি ুঁ লকর িোয়গো, এিনু আিোর বক্তবু হক্িো- আপনোরো স্ঞ্চক্য়র একেো অংশ প ুঁজিবোিোক্র 

লবলনক্য়োগ করুন। 

একটে আইক্েক্ি লবলনক্য়োগ নো কক্র দদক্খশুক্ন গক্বষণো কক্র লবলভন্ন আইক্েক্ি লবলনক্য়োগ করুন। 

তক্ব লবলনক্য়োক্গর আক্গ দকোম্পোলনগুক্িোর পলরেোিনো পষ িক্দ কোরো রক্য়ক্েন, দকোম্পোলনগুক্িো ভোক্িো 

িভুোংশ লদক্ে লক নো এগুক্িোর দদক্খ লবলনক্য়োগ করোর আহ্বোন িোনোন লতলন। 

এেোড়ো কখক্নো দকোক্নো দকোম্পোলনর দশয়োর উচ্চ দোক্ি নো দকনোর আহ্বোন িোলনক্য়ক্েন লবএস্ইলস্র 

লনব িোহী পলরেোিক স্োইে র রহিোন। 

দস্লিনোক্র স্ভোপলতত্ব কক্রন লস্এস্ইর দেয়োরিুোন আলস্ে ইরোলহি। আক্িোেনো কক্রন লস্এস্ইর 

ভোরপ্রোপ্ত এিলে দগোিোি েোরুক। িূিপ্রবন্ধ উপস্থোপন কক্রন লেে দরগুক্িেলর অলেস্োর 

(লস্আরও) দিোহোম্মদ িোহদী হোস্োন। 
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More than half of the DSE scrips are still 

stuck at floor prices 

Ten of the 30 blue-chip stocks see no buyers 

 

Infographic: TBS 

The stock market with the unconventional floor price support has regained 

vibrancy to generate over Tk1,000 crore in turnover every day, and people on the 

street are talking about which stock to chase right now for staggering gains. 

Everything is happening leaving 52% of scrips stuck on the price floor that came into 

effect from the last trading session of July. 

According to the 4 October market report by the research team of brokerage firm Royal 

Capital Ltd, 193 of the 369 scrips in the Dhaka Stock Exchange (DSE) were stuck at 

the floor price – meaning there were lots of sale orders amid no buyers at the lowest 

allowable price. 

The price floor being loved by a large number of investors, mostly retail ones, is also 

annoying serious market participants, especially institutional investors, who want the 

market to remain free enough to find more buyers and sellers for the sake of liquidity 

and a genuine price discovery mechanism. 
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Blue-chip shares, that are stuck on the floor, increased the agonies of serious investors 

as many are unable to sell large-cap stocks such as Grameenphone, Square 

Pharmaceuticals, Brac Bank, Renata, Singer Bangladesh, regardless of their need for 

cash or will to hold onto investments. 

Ten of the 30 blue chip companies on the DSE are hibernating on the floor having bare 

trades at the price level. 

BAT Bangladesh, Brac Bank, Fortune Shoes, Grameen Phone, Islami Bank, 

LankaBangla Finance, Renata, Robi, Singer Bangladesh, and Square Pharmaceuticals 

were the DS30 companies stuck on the floor on Tuesday. 

Like many, CFA Society Bangladesh President Shaheen Iqbal in a recent capital market 

show hosted by The Business Standard, opined that the floor price should not be in 

place because it was disrupting the price and hindering the development of the capital 

market. 

A stock might go down and also come back to its fair level in a free environment, he 

said, referring to the argument that a fall in stock prices is not the end of the world. 

The floor steroid, however, worked in helping the market recover from its 14-month 

low at the end of July.   

DSEX, the broad-based index of the DSE surged by 9.43% to 6,544 on Tuesday, from 

5,980 on 28 July 2022. 

The Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) made the price floor 

effective from 31 July, which is not allowing any scrip to trade below the then price 

level. 

Responding to the criticisms of the stock market regulator's repeated market disruption 

moves, BSEC Chairman Professor Shibli Rubayat-Ul-Islam in August said that the 

commission was undone because of the market structure – the dominance of retail 

investors who needs some protection.  

Floor is so strong in the investors' psyche in the bourses of Dhaka and Chattogram that 

a rumour in early September that the regulator might revoke the controversial price 

floor triggered a massive selloff in the stock market and the market later bounced back 

after the top BSEC officials' assurance that the commission was not even thinking of 

anything like that. 

  



26 
 

 

 

 

 

 

DSE seeks BSEC's opinion on offloading 

of shares 
 FE REPORT | Published:  October 06, 2022 12:27:29 

 

Dhaka Stock Exchange (DSE) wants to sit with the securities regulator to 

discuss ways to accelerate the process of offloading the exchange's shares on 

the capital market. 

The premier bourse has recently sent a letter to the Bangladesh Securities and 

Exchange Commission (BSEC) seeking time for a meeting on the issue.  

"The DSE will have to offload its 35 per cent of shares as per the 

Demutualisation Act, 2013. For this, we are seeking opinions from the 

regulator. That's why we want to sit with the BSEC," said DSE Managing 

Director (current charge) Mohammad Shaifur Rahman Mazumder.  

 

The DSE has earlier submitted a plan regarding the offloading of the shares of 

the stock exchange, he said.  

"To complete the process of going public, the DSE needs some instructions 

under the regulatory framework. So, we have sought time from the BSEC to 

discuss the issue," he added. 

He also said the securities regulator has not yet set any date for a meeting on 

this issue. 
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As per the Demutualisation Act, 2013, both the stock exchanges are mandated 

to offload 35 per cent shares of their paid-up capitals. 

On completion of demutualisation process in November 2013, the DSE's 

shareholders received 40 per cent shares of the exchange.  

As strategic partners of the DSE, Shenzhen Stock Exchange and Shanghai 

Stock Exchange purchased 25 per cent shares of the DSE in August 2018. And 

the remaining 35 per cent shares will have to be offloaded through initial 

public offering (IPO). 

On December 13, 2021, the securities regulator instructed both the stock 

exchanges to accelerate the process of offloading shares.  

The BSEC also asked the exchanges to submit detailed plans in this regard 

within January 10, 2022 and the DSE submitted its plan in February last.  

The securities regulator also formed a five-member committee to work on the 

exchanges' plans of offloading the shares.  
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Dhaka stocks up for 2nd day 

Star Business Report 

Thu Oct 6, 2022 12:46 PM Last update on: Thu Oct 6, 2022 12:51 PM 

The Dhaka Stock Exchange (DSE) rose for the second consecutive 

trading session today. 

The DSEX, the benchmark index of the premier bourse in Bangladesh, 
went up 28 points, or 0.43 per cent, to 6,573 at 12:25 pm. Turnover stood 
at Tk 730 crore. 

Of the securities, 93 advanced, 90 declined and 182 did not show any 
price movement. 

The market opened on a positive note but couldn't sustain its gaining 
streak after the mid-session and continued to fall till the end in a gradual 
manner. 

On Sunday, the central bank raised the key interest rate by 25 basis 
points to 5.75 per cent to curb inflation, which is running at a multi -year 
high. 

Moreover, export earnings and remittances declined in September that 
are widening the trade deficit and piling up more pressure on foreign 
exchange reserves. 

"All the news created a negative sentiment among investors, so they 
decreased their participation in the market," said the brokerage house. 
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Turnover, another key indicator of the market, dropped to Tk 1,284 crore, 
down 16 per cent from the previous day's Tk 1,533 crore. 

Summit Alliance Port Ltd topped the gainers' list with an 8.23 per cent 
rise. Lub-rref, Gemini Sea Food, International Leasing & Financial 
Services, and Yeakin Polymer also rose significantly.  

ADN Telecom suffered the sharpest correction, eroding 6.7 per cent. 
Bashundhara Paper Mills, Bangladesh Monospool Paper Manufacturing, 
Aman Feed, and Mozaffar Hossain Spinning Mills were also on the top 
losers' list. 

Orion Pharma Ltd became the most-traded stock with its shares worth Tk 
82 crore followed by Beximco, Eastern Housing, BBS Cables, and 
Bangladesh Building Systems. 

The Chittagong Stock Exchange (CSE) also fell. 

The Caspi, the all-share price index of the bourse in the port city, 
dropped 60 points, or 0.31 per cent, to 19,199 at the end of the day. 
Turnover stood at Tk 21 crore. 

On the CSE, 68 stocks advanced, 74 fell, and 94 were unchanged.  
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Chattogram stocks rise 

 

Star Business Report 

Thu Oct 6, 2022 12:46 PM Last update on: Thu Oct 6, 2022 12:51 PM 

 

The Chittagong Stock Exchange (CSE) continued to rise for the second 
consecutive day today. 

The CASPI, the all-share price index of the bourse in the port city, 
dropped 80 points, or 0.41 per cent, to 19,369 at 12:25pm. Turnover 

stood at Tk 11 crore.  

On the CSE, 55 stocks advanced, 59 fell, and 91 were unchanged. 

  

https://news.google.com/publications/CAAiECW73usLivqPCSeQRsSUvRQqFAgKIhAlu97rC4r6jwknkEbElL0U
https://news.google.com/publications/CAAiECW73usLivqPCSeQRsSUvRQqFAgKIhAlu97rC4r6jwknkEbElL0U
https://news.google.com/publications/CAAiECW73usLivqPCSeQRsSUvRQqFAgKIhAlu97rC4r6jwknkEbElL0U
https://news.google.com/publications/CAAiECW73usLivqPCSeQRsSUvRQqFAgKIhAlu97rC4r6jwknkEbElL0U
https://news.google.com/publications/CAAiECW73usLivqPCSeQRsSUvRQqFAgKIhAlu97rC4r6jwknkEbElL0U
https://news.google.com/publications/CAAiECW73usLivqPCSeQRsSUvRQqFAgKIhAlu97rC4r6jwknkEbElL0U
https://news.google.com/publications/CAAiECW73usLivqPCSeQRsSUvRQqFAgKIhAlu97rC4r6jwknkEbElL0U
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Bangladesh Bank Governor: Govt securities to 

trial trading in secondary market next week 
The governor also urged people to invest their money in both the bond market and share market as the 

government works to make rules and regulations investors’ friendly 

October 3, 2022 8:49 PM 

Government securities will start trial trading in the secondary market from next week to turn the capital market 

vibrant, said Bangladesh Bank Governor Abdur Rouf Talukder on Monday. 

He said the country’s fast-growing economy requires a huge investment that cannot be met only by bank 

lending.  All sections of people have to invest in the stock markets market to create capital for growth, he 

added. 

The governor was speaking at the opening ceremony of a weeklong ‘world investors week’ held at the 

Bangladesh Security and Exchange Commission (BSEC) Building, in Agargaon in the capital on Monday. 

The governor also urged people to invest their money in both the bond market and share market as the 

government works to make rules and regulations investors’ friendly. 

He said the non-performing loan is increasing as the banks are lending to entrepreneurs on long-term against 

short-term deposits. 

Sheikh Mohammad Salim Ullah, secretary of the Financial Institutions Division (FID), said that the ministry is 

working along with the BB, NBR, and BSEC for automation and transparency in share trading to gain the 

credibility of ordinary shareholders. 

Other speakers suggested increasing the financial literacy of people along with rising institutional investment 

in the share market. 

BSEC Chairman, Professor Shibli Rubayat Ul Islam presided over the event, while Jean-Paul Bureaud, 

executive director, FAIR, Canada presented a key note paper on the global investment issue, connecting 

virtually. 

Executive Director of BSEC Rezaul Karim, president of Bangladesh Merchant Bankers Association (BMBA), 

Sayedur Rahman, Amzad Hossain, secretary, Bangladesh Association of Public Listed Company, President of 

DSE Brokers Association of Bangladesh (DBAB) Richard D Rojario, spoke in the function as panel 

discussants. 
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BSEC, as a member of IOSCO (The International Organization of Securities Commissions (IOSCO), an 

association of organizations that regulate the world's securities and futures market, is observing the week 

through fitting programmes. 

Several seminars will be held with the stakeholders at Dhaka University Business faculty focusing on the need 

for gaining more knowledge about capital markets. 


