
 

যেনতেনভাতে চালাতনার যচষ্টা করা হতে 

বর্ত মানে যেভানব বাজার চলনে, র্া যেনে আমার মনে হয় ো যেনে য ানো যেয়ারবাজার আনে। প্রতর্তেেই যেেতে ৩০০ য াম্পাতের মনযে ২৫০ 

য াম্পাতের োনমর য ানো যহরনের হয় ো। অল্পসংেে  যেয়ানরর হার্বেল হয়। এ বাজানর যের্ারা যেমে স্বাচ্ছন্দ্ে পানচ্ছে ো, যর্মতে তবনের্ারাও। 

র্াহনল  ীভানব এটা বাজার হয়? বাজার হনল যর্া যসোনে স্বাভাতব  যলেনেে হওয়ার  থা। 

আমার  ানে মনে হনচ্ছ, যেয়ারবাজারটা চালানর্ হনব, র্াই যেেনর্ে উপানয় যসটি চালানো হনচ্ছ। োর  ারনে যেয়ারবাজানরর স্বাভাতব  

তেয়মেীতর্র সনে আমানের বাজানরর য ানো তমল ে ুঁনজ পাওয়া োনচ্ছ ো। 

যেয়ানরর োম এ টি তেতেত ষ্ট সীমায় যবুঁনয যেওয়ার  ারনে বাজানর যের্া-তবনের্ার সং ট যেো তেনয়নে। অনেন  যেয়ার তবতে  রনর্ 

তিনয়ও তবতে  রনর্ পারনেে ো। আবার সম্ভাবে যের্ারা মনে  রনেে, এটা আসল োম েয়। যজার  নর যবুঁনয যেওয়া োম। র্াই ের্ ে 

যের্াও বাজানর আসনেে ো। এ  ারনে যলেনেে যেনমনে অযতের্ য াটি টা ায়। 

আতম মনে  তর, এ যলেনেে  নয়  মাস চলনল বাজারসংতিষ্ট প্রতর্ষ্ঠােগুনলা তবপনে পড়নব। এক্সনচঞ্জ যথন  শুরু  নর যরা ানরজ হাউস, 

মানচত ন্ট বোং , তমউচ য়াল োন্ড, সম্পে বেবস্থাপ  প্রতর্ষ্ঠাে—য উই টি নর্ পারনব ো। অনেন  বেবসা গুটিনয় তেনর্ বাযে হনব। যসটি 

এেে ার যচনয় আরও োরাপ হনব। 

বানজনট যেয়ারবাজানর  ানলাটা া তবতেনয়ানির স নোি যেওয়া হনয়নে। র্াও আবার তর্ে বের ল -ইনের (তবতে  রা োনব ো) েনর্ত । 

প্রথমর্, আতম মনে  তর ো য াষো তেনয় এ যেনে  ানলাটা ার মাতলন রা টা া সাো  রনর্ ঝাুঁ তপনয় পড়নবে।  ারে, য ানো  ানলাটা া 

অলস পনড় যেই। য ানো ো য ানোভানব ওই টা া তবতেনয়াি  রা আনে। র্াহনল ের্ ে  নর  র তেনয় য ে যসই টা া সাো  রনর্ 

আগ্রহী হনবে যলান ? তির্ীয়র্ যেয়ারবাজানর যে েনর্ত  তবতেনয়ানির স নোি যেওয়া হনয়নে, র্ানর্ য ানো তবতেনয়াি আসনব ো। যরা ো , 

 ারও হানর্ ১০০ য াটি  ানলাটা া আনে। তর্তে ১০ য াটি টা া  র তেনয় বাত  ৯০ য াটি টা া য ে তর্ে বেনরর জেে বাজানর যেনল 

রােনবে? 

https://www.prothomalo.com/economy/article/1662885/%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%

A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87-

%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%B0-

%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-

%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87 

 

কাতলাটাকায় মিতে আশা 

যেয়ার ত নে তবতে ো  নর ৩ বের যরনে যেওয়ার েনর্ত  যেয়ারবাজানর  ানলাটা া তবতেনয়ানির স নোি যেওয়া হনয়নে এবানরর বানজনট। মাত্র ১০ ের্াংে 

 র তেনয় য ানো  ানলাটা ার মাতল  এ স তবযা তেনল র্াুঁ ন  আয় র  র্তত পক্ষসহ সর ানরর য ানো  র্তত পক্ষই প্রশ্ন  রনব ো। সহজ  থায়  ানলাটা া 

সাো  রার স নোি তবো প্রনশ্ন। 

https://www.prothomalo.com/economy/article/1662885/%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87
https://www.prothomalo.com/economy/article/1662885/%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87
https://www.prothomalo.com/economy/article/1662885/%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87
https://www.prothomalo.com/economy/article/1662885/%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87
https://www.prothomalo.com/economy/article/1662885/%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87


 

বানজনট যেয়ারবাজানরর জেে এটাই য বল ের্ ে য াষো। বাত গুনলা সব প নরানো। মন্দ্া বাজানর  ানলাটা ার তবতেনয়ানির এ স তবযান  

এরই মনযে স্বাির্ জাতেনয়নে প্রযাে যেয়ারবাজার ঢা া স্ট  এক্সনচঞ্জ (তিএসই)  র্তত পক্ষ। র্নব তর্ে বের তবতে  রা োনব ো—এ ের্ত  

র্ নল তেনয় তবো েনর্ত  এ স নোি চাে যেয়ারবাজানরর মানচত ন্ট বোং ারনের সংিঠে বাংলানেে মানচত ন্ট বোং াসত অোনসাতসনয়েে (তবএমতবএ)। 
তবো েনর্ত  যেয়ারবাজানর  ানলাটা া তবতেনয়ানির স নোি যচনয় অথতমন্ত্রীর  ানে ির্ াল তচঠিও তেনয়নে সংিঠেটি। বাজার ভানলা যহা —

এ আো যথন  সাযারে তবতেনয়াি ারীনের অনেন ও আিতপে ো যভনব বানজনট যেওয়া এ স তবযায় সায়ও তেনচ্ছে। র্াুঁ নের এ টাই চাওয়া, 

যেভানবই যহা  প্রােহীে বাজানর িতর্ আস  । ত ন্তু আস্থাহীে বাজানর আসনলই ত  প্রাে আেনর্ পারনব  ানলাটা া? 

তবনিষন রা বলনেে, স নোি তেনলও যেয়ারবাজানর  ানলাটা া আসনব ো। য উ তর্ে বেনরর জেে এ বাজানর টা া যেনল রােনব, এ 

স নোি তেনয় র্া ভাবাটা বাড়াবাতড় র নমর যবা াতম। আর বর্ত মাে বাজানর যর্া যলেনেেই সীতমর্, তবতেনয়াি আসনব  ী  নর। র্াুঁ রা বলনেে, 

যেয়ারবাজার ঠি   রনর্ সবার আনি ের ার স োসে তেতির্  রা আর তবতেনয়াি ারীর আস্থা যেরানো। বানজনট দুনটার য ানোটি তেনয়ই 

য ানো  থা বনলেতে অথতমন্ত্রী আ হ ম ম স্তো  ামাল। 

ের্ ে–প নরানো স তবযা তমতলনয় ‘যেয়ারবাজার উজ্জীতবর্ রনের’  থা বানজট বক্তনবে বনলনেে অথতমন্ত্রী আ হ ম ম স্তো  ামাল। বানজনট 

অথতমন্ত্রী ের্ই যেয়ারবাজার উজ্জীতবর্  রার  থা বল ে বাজানর র্ার বাস্তব প্রতর্েলে যেই। এ  ারনে বানজট–পরবর্ী প্রথম  ােততেবনস 

ির্ াল যরাববারও দুই বাজার তেল তঝতমনয় পড়া প্রােহীে। উভয় বাজানর সূচ  সামােে  নমনে। 

যেয়ারবাজানরর বড় যরনের পর্ে যঠ ানর্ আনিই বাজানর যেয়ানরর সবততেম্ন মূলেস্তর যবুঁনয যেওয়া হয়। এ  ারনে এেে সূচন র বড় যরনের 

পর্নের স নোি যেই। 

তর্ে বের তবতে  রনর্ পারনব ো, এ েনর্ত  মাত্র ১০ ের্াংে  র তেনয় যেয়ারবাজানর  ানলাটা া তবতেনয়ানির স নোি যেওয়া হনয়নে 

বানজনট। 

যেয়ানরর সবততেম্ন মূলে যবুঁনয যেওয়ায় সাযারে তবতেনয়াি ারীরা ত ে টা স্বতস্তনর্ থা নলও বড় বড় তবতেনয়াি ারী ও প্রাতর্ষ্ঠাতে  

তবতেনয়াি ারীরা ত ে টা অস তবযার সম্ম েীে হনচ্ছে।  ারে, এ বাজানর বড় অনের যেয়ার য োনবচা হনচ্ছ ো। র্াই প্রযাে যেয়ারবাজার ঢা া 

স্ট  এক্সনচনঞ্জ (তিএসই) যেনমনে অযতের্ য াটি টা ায়। আর অপর যেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্ট  এক্সনচনঞ্জ (তসএসই) ির্ াল যলেনেে 

যেনমনে মাত্র ২ য াটি টা ায়। 

এমতেনর্ই অনে  তেে যনরই েড়বনড় যেয়ারবাজার। র্ার সনে ে ক্ত হনয়নে  নরাোভাইরানসর আ ার্। এ আ ার্ সামলানর্ টাো ৬৬ তেে 

বন্ধ রাো হয় যেয়ারবাজানরর যলেনেে। সর ার সাযারে ে টি র্ নল যেওয়ার পর ৩১ যম যথন  প েরায় যলেনেে শুরু হয় বাজানর।  যলেনেে 

শুরুর পর ির্ াল পেতন্ত ঢা ার বাজানরর যলেনেে ২০০ য াটি টা া োড়ানর্ পানরতে। ির্ াল এ বাজানর যলেনেনের পতরমাে তেল প্রায় 

৫৪ য াটি টা া। 

বানজনট অথতমন্ত্রী বনলনেে, যেয়ারবাজারন  িতর্েীল ও উজ্জীতবর্  রনর্ স্বল্প ও েী তনময়াতে েয়টি পেনক্ষপ যেওয়া হনয়নে। র্ার মনযে 

প্রথমটিই যেয়ারবাজানর বোং  ও আতথত  প্রতর্ষ্ঠানের অংেগ্রহে বাড়ানো। অথতাৎ বোং  ও আতথত  প্রতর্ষ্ঠােন  তেনয় যেয়ার ত তেনয় বাজার 

উজ্জীতবর্  রার  থা বনলনেে অথতমন্ত্রী। র্াুঁ র  থা শুনে বোং  ও আতথত  প্রতর্ষ্ঠােগুনলা যেয়ারবাজানর তবতেনয়ানি আস্থা রােনবে যর্া? 

প্রশ্নটা যথন ই যিল। 



 
যেয়ারবাজার তবনিষন রা বারবারই বনল থান ে, এ বাজানরর মূল সং ট আসনল আস্থার। সাযারে তবতেনয়াি ারীনের যসই আস্থায় তচড় 

যতরনয়নেে বাজার তেয়ন্ত্র  সংস্থা, সর ানরর েীতর্তেযতার  ও স্ট  এক্সনচনঞ্জর যের্ত নে োুঁ রা আনেে সবাই তমনল।  ারে, র্াুঁ নেরই বেথতর্ায় 

বারবার এ বাজানর এনস প্রর্াতরর্ হনয়নেে সাযারে তবতেনয়াি ারীরা। তেয়ন্ত্র  সংস্থা, সর ানরর  র্ত াবেতক্তনের আশ্বানস আস্থা যরনে তেিঃস্ব 

হনয়নেে লাে লাে তবতেনয়াি ারী। 

https://www.prothomalo.com/economy/article/1662886/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A

7%87%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A7%9F-

%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B6%E0%A6%BE 

 

Stocks extend losses as budget fails to cheer 

up investors 

Stocks extended the losing streak for the second straight session on Monday as the proposed 

budget failed to meet investors’ expectations. 

The growing tension over the Covid-19 pandemic and floor price mechanism also kept the 

investors worried. 

DSEX, the key index of the Dhaka Stock Exchange, went down by 5.91 points, or 0.15 per cent, 

to close at 3,958. 

The DSE core index has been hovering at 3,955 and 3,968 points for the last few sessions as 

most of the investors are reluctant to make any fresh investment in stocks amid the worsening 

situation of the deadly virus. 

Analysts said the budget proposed to allow investing undisclosed money in other wed to invest 

undisclosed money in the stock market, similar opportunity has also been proposed for some 

other liquid assets, making capital market investment less attractive. 

Analysts said the budget failed to meet investors’ expectation as it proposed to allow investing 

undisclosed money in some other liquid assets, as well as in the stock market, making capital 

market investment less attractive. 

The reduced gap between corporate tax for listed and non-listed companies will also put further 

stress on securities regulator’s steps to attract profitable business to become listed in the capital 

market, they added. 

Turnover has remained below a Tk 1.0 billion-mark to Tk 615 million, a 14 per cent higher than 

the previous day, as investors are not showing any enthusiasm about buying shares due to the 

worsening Covid-19 pandemic. 

https://www.prothomalo.com/economy/article/1662886/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B6%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/economy/article/1662886/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B6%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/economy/article/1662886/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B6%E0%A6%BE


 
The floor prices rule, coupled with the depressed market outlook, resulted in poor market 

participation, said a merchant banker. 

Most of the shares remained stuck at the trading floor. 

Of the issues traded, 221 remained unchanged while only 07 issues advanced and 34 declined on 

the DSE trading floor. 

DS30 index, comprising blue chips, also fell 4.25 points to finish at 1,324 and DSE Shariah 

Index lost 1.94 points to close at 917. 

A total number of 12,808 trades were executed in the day’s trading session with trading volume 

of 28.74 million shares and mutual fund units. 

The market-cap of the DSE also inched down to Tk 3,102 billion, from Tk 3,105 billion in the 

previous session. 

Beximco Pharma topped the turnover chart with shares worth Tk 82 million changing hands, 

followed by Linde Bangladesh, National Bank, Central Pharma and Bangladesh Submarine 

Cable Company. 

Vanguard AML Rupali bank Balanced Fund was the day’s best performer, posting a gain of 2.22 

per cent, while Beximco Synthetics was the worst loser, losing 5.55 per cent. 

Chittagong Stock Exchange edged lower with its All Shares Price Index (CASPI) losing 21 

points to close at 11,238 and the Selective Categories Index (CSCX) shedding 13 points to finish 

at 6,808. 

Of the issues traded, 11 gained, 22 declined and 53 remained unchanged on the CSE. 

The port city bourse traded 2.48 million shares and mutual fund units worth Tk 107 million in 

turnover. 

https://thefinancialexpress.com.bd/stock/stocks-extend-losses-as-budget-fails-to-cheer-up-investors-

1592213481 

 

Meghna Petroleum’s net profit drops 8.58pc 

in nine months 

Meghna Petroleum’s net profit after tax fell 8.58 per cent year-on-year in nine months for July, 

2019 to March, 2020. 

https://thefinancialexpress.com.bd/stock/stocks-extend-losses-as-budget-fails-to-cheer-up-investors-1592213481
https://thefinancialexpress.com.bd/stock/stocks-extend-losses-as-budget-fails-to-cheer-up-investors-1592213481


 
The board of directors of the state-run company in a meeting held on Monday approved the 

provisional and un-audited financial statements for the third quarter ended on March 31, 2020. 

As per the disclosure, the company’s net profit after tax stood at Tk 2.13 billion for July, 2019 to 

March, 2020, which was Tk 2.33 billion in the same period of the previous year. 

The company’s earnings per share (EPS) stood at Tk 19.72 for July, 2019 to March, 2020, as 

against Tk 21.53 in the same period of the previous year. 

In three months, for January to March 2020, its net profit after tax stood at Tk 646.14 million 

which was Tk 639.32 million in the same quarter last year. 

Its EPS stood at Tk 5.97 for January to March 2020, as against Tk 5.91 in the same period of the 

previous year. 

The net asset value (NAV) per share was Tk 154.02 as on March 31, 2020 which was Tk 120.73 

as on March 31, 2019. 

The company’s net operating cash flow per share was Tk 37.11 for July, 2019 to March, 2020, as 

against Tk 35.16 in the same period of the previous year. 

Each share of the company, which was listed on the Dhaka Stock Exchange in 2007, closed at Tk 

157.800 on Monday. 

Its share traded between Tk 119 and Tk 206.90 in the last one year. 

The company disbursed 150 per cent cash dividend for the year ended on June 30, 2019. 

The company’s paid-up capital is Tk 1.08 billion and authorised capital is Tk 4.0 billion, while 

the total number of securities is 108.21 million. 

The government owns 58.67 per cent stake in the company, while the institutional investors own 

30.05 per cent, foreign investors 0.81 per cent and the general public 10.47 per cent as on 

February 29, 2020, the DSE data showed. 

https://thefinancialexpress.com.bd/stock/meghna-petroleums-net-profit-drops-858pc-in-nine-months-

1592284312 
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প ুঁতজবাজানর আসর্য  তেরুৎসাতহর্ হওয়ার আেো 

আসন্ন ২০২০-২১ অথতবেনরর প্রস্তাতবর্ বানজনট র্াতল াভ ক্ত ও অর্াতল াভ ক্ত য াম্পাতের মযে ার  র বেবযাে তবেেমাে ১০ ের্াংে যথন  

 তমনয় সানড় ৭ ের্াংে তেযতারনের প্রস্তাব  রা হনয়নে। অথচ প ুঁ তজবাজানর য াম্পাতেগুনলান  র্াতল াভ তক্তনর্ উৎসাতহর্  রনর্ প্রতর্ বেনরর 

বানজট প্রস্তানব যস্ট নহাল্ডাররা র্াতল াভ ক্ত ও অর্াতল াভ ক্ত য াম্পাতের মনযে  নরর বেবযাে বাড়ানোর  থা বনল থান ে। যসোনে এবানরর 

প্রস্তাতবর্ বানজনট এ বেবযাে  মানোর  ারনে ভতবষেনর্ প ুঁ তজবাজানর র্াতল াভ তক্তর যক্ষনত্র য াম্পাতেগুনলা আনরা যবতে তেরুৎসাতহর্ হনব 

বনল মনে  রনেে সংতিষ্টরা। 

প্রস্তাতবর্ বানজনট অর্াতল াভ ক্ত য াম্পাতের  রনপানরট  নরর তবষনয় বলা হনয়নে, বর্ত মানে বোং , তলতজং য াম্পাতে, বীমাসহ সব আতথত  

প্রতর্ষ্ঠাে, যমাবাইল যোে য াম্পাতে এবং তসিানরট প্রস্তুর্ ারী য াম্পাতে বের্ীর্ প ুঁ তজবাজানর র্াতল াভ ক্ত য াম্পাতের যক্ষনত্র  রনপানরট 

 নরর হার ২৫ ের্াংে। আর প ুঁ তজবাজানর র্াতল াভ ক্ত েয় এমে য াম্পাতের  রনপানরট  নরর হার ৩৫ ের্াংে। প্রস্তাতবর্ বানজনট এটি 

 তমনয় সানড় ৩২ ের্াংে তেযতারে  রা হনয়নে। 

বানজট প্রস্তানব অথতমন্ত্রী প ুঁ তজবাজানর অপ্রেতেতর্ অথত তবতেনয়ানির স নোি যেয়ার  থা বনলনেে। এনক্ষনত্র ১০ ের্াংে  র পতরনোয  নর 

প ুঁ তজবাজানর তর্ে বেনরর জেে এ অথত তবতেনয়াি  রা হনল আয় র  র্তত পক্ষসহ সর ানরর অেে য ানো  র্তত পক্ষ এ তবষনয় য ানো প্রশ্ন 

 রনর্ পারনব ো। এ বেনরর ১ জ লাই যথন  আিামী বেনরর ৩০ জ ে পেতন্ত বেতক্তনেেীর  রোর্ারা প ুঁ তজবাজানর অপ্রেতেতর্ অথত তবতেনয়ানির 

স নোি পানবে। 

র্াোড়া প ুঁ তজবাজার োড়াও বেতক্তনেেীর  রোর্ারা র্ানের আয় র তরটানেত অপ্রেতেতর্ জতম, তবতল্ডং, ফ্ল্োট ও অোপাটত নমনন্টর প্রতর্ 

বিততমটানরর ওপর তেতেত ষ্ট হানর এবং েিে অথত, বোংন  সতির্ অথত, সিয়পত্র, যেয়ার, বন্ড বা অেে য ানো তসত উতরটিনজর ওপর ১০ 

ের্াংে হানর  র প্রোে সানপনক্ষ র্া আয় র তরটানেত যেোনর্ পারনবে। এনক্ষনত্র আয় র  র্তত পক্ষসহ সর ানরর অেে য ানো  র্তত পক্ষ এ 

তবষনয় য ানো প্রশ্ন  রনর্ পারনব ো। বেতক্তনেেীর  রোর্ারা এ বেনরর ১ জ লাই যথন  আিামী বেনরর ৩০ জ ে পেতন্ত এ স নোি পানবে। 

যেনের বন্ড মান ত টন  েতক্তোলী  রার জেে ২০২০-২১ অথতবেনরর প্রস্তাতবর্ বানজনট বনন্ডর স ে ও বাট্টার ওপর উৎনস  র এবং যলেনেে 

মূনলের ওপর উৎনস  র সমন্বনয়র প্রস্তাব  নরনেে অথতমন্ত্রী। এর েনল প ুঁ তজবাজানর বনন্ডর যলেনেে বাড়নব বনল মনে  রনেে তর্তে। বানজট 

বক্তত র্ায় তর্তে বনলে, েী তনময়াতে অথতায়নে এ টি েতক্তোলী বন্ড মান ত ট তব ানের জেে আমরা পেনক্ষপ গ্রহে  নরতে। যেনে বন্ড মান ত ট 

তব তের্ হনল সর াতর ও যবসর াতর োনর্র বড় প্র নল্প অথতায়নের ের্ ে যক্ষত্র ও স নোি তর্তর হনব। এর েনল সর াতর ও যবসর াতর োনর্ 

অথতায়ে বেয়  মনব বনল আো  রা োয়। তবনেষ  নর এর েনল আতথত  প্রতর্ষ্ঠােগুনলার বোলান্সতেনটর অসামঞ্জসে অথতাৎ েী তনময়াতে 

সম্পনের তবপরীনর্ স্বল্পনময়াতে োয়জতের্ অস তবযা লা ব হনব।  

এর পতরনপ্রতক্ষনর্ তবতেনয়াি ারীনের  ানে বন্ড মান ত টন  আনরা আ ষতেীয়  রার জেে অথতমন্ত্রী বনন্ডর স ে ও বাট্টার ওপর তবেেমাে আিাম 

উৎনস  র  র্ত নের তবযাে রতহর্  নর স ে ও বাট্টা পতরনোয  রার সময় উৎনস  র  র্ত নের প্রস্তাব  নরনেে। র্াোড়া বন্ড যলেনেনের জেে 

বর্ত মাে তবযাে অে সানর যলেনেে মূনলের ওপর উৎনস  র  র্ত নের পতরবনর্ত  যলেনেনের জেে প ুঁ তজবাজার তেয়ন্ত্র  সংস্থা বাংলানেে 

তসত উতরটিজ অোন্ড এক্সনচঞ্জ  তমেনের (তবএসইতস) তেযতাতরর্  তমেনের ওপর উৎনস  র  র্ত নের প্রস্তাব  রা হনয়নে। 

প্রস্তাতবর্ বানজনটর প্রতর্তেয়ায় ঢা া তবশ্বতবেোলনয়র অোরাতর অযোপ  ি. আব  আহনমে বতে  বার্ত ান  বনলে, আইএমএে, তবশ্ববোং , 

এতিতবসহ সবাই যেোনে  তভি-১৯-এর প্রভানব যেনের তজতিতপ প্রবততি  মার  থা বলনে যসোনে অথতমন্ত্রী  ীভানব ৮ েেতম  ২ ের্াংে 



 
তজতিতপ প্রবততির প্রর্োো  রনেে, যসটি আমার যবাযিমে েয়। এমতেনর্ই প ুঁ তজবাজানর য াম্পাতেগুনলা আসনর্ চায় ো। এেে েতে 

অর্াতল াভ ক্ত য াম্পাতে ও র্াতল াভ ক্ত য াম্পাতের  নরর বেবযাে আনরা  তমনয় যেয়া হয় র্াহনল আনরা আসনব ো।  নয়  বের যনরই 

অপ্রেতেতর্ অথত তবতেনয়ানির স নোি তেনয় যর্মে সাড়া পাওয়া োয়তে। প্রস্তাতবর্ বানজনট প ুঁ তজবাজানরর পাোপাতে বোং  আমাের্ ও 

সিয়পনত্র তবতেনয়ানির মাযেনম অপ্রেতেতর্ অথত তবয  রার স নোি যেয়া হনয়নে। এর েনল বোং  ও সিয়পনত্রর মনর্া তেরাপে তবতেনয়াি 

যরনে য উ ঝ ুঁ ত  তেনয় প ুঁ তজবাজানর অপ্রেতেতর্ অথত তবতেনয়াি  রনর্ আগ্রহী হনব বনল আমার মনে হয় ো। সনবতাপতর এবানরর বানজট তেনয় 

আতম হর্াে। 

প ুঁ তজবাজারসংতিষ্টরা এবানরর বানজনট অপ্রেতেতর্ অথত তবতেনয়ানির স নোি যেয়ার  থা বলনলও যেভানব ঢালাওভানব সব োনর্ তবতেনয়ানির 

প্রস্তাব যেয়া হনয়নে র্ানর্ প ুঁ তজবাজার উপ ত র্ হনব ো বনল মনে  রনেে। োম প্র ানে অতেচ্ছ    নয় টি প্রতর্ষ্ঠানের প্রযাে তেবতাহী জাোে, 

জতম, ফ্ল্োট, অোপাটত নমনন্টর পাোপাতে প ুঁ তজবাজানর অপ্রেতেতর্ অর্থ তবতেনয়ানির স নোি যেয়া হনব এটি আমানের প্রর্োো তেল। ত ন্তু এর 

সনে বোং  আমাের্ ও সিয়পনত্র তবতেনয়ানির স নোি যেয়ার েনল এেে আর য উ ঝ ুঁ ত  তেনয় তর্ে বেনরর জেে প ুঁ তজবাজানর তবতেনয়াি 

 রনর্ আসনব ো। 
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%E0%A6%86%E0%A6%B6%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BE 

 

Stocks fall for 2nd day after budget 

Dhaka stocks fell again on Monday as the proposed national budget failed to boost the investors’ 

confidence hit by the worsening COVID-19 pandemic situation in the country. 

The Bangladesh Securities and Exchange Commission-introduced ceiling on share price fall to 

check free fall on the market also kept investors muted, market operators said. 

DSEX, the key index of the Dhaka Stock Exchange, shed 0.14 per cent, or 5.91 points, to close at 

3,958.36 points on the day after losing 3.02 points in the previous session. 

Before losing in the last couple of days, the key index had gained just 11.5 points in three 

sessions. 

Market operators said that the proposed budget ignored the stock market as it proposed almost 

nothing for the market development considering the pandemic situation in the country. 

Finance minister AHM Mustafa Kamal on June 11 placed the proposed budget for the financial 

year 2020-21 before parliament. 
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The proposed budget has allowed investment of undisclosed money in the stock market on 

condition that the investments would be put on a three-year lock-in. 

But, investments of such money in the other financial schemes would not face such condition 

that may channel the funds to the other schemes, stockbrokers said. 

The Bangladesh Merchant Bankers Association has requested the government to review some 

stock market-related provisions with cancelling the condition of a three-year lock-in for 

investments of undisclosed money in the market and widening the corporate tax rate between the 

listed and the non-listed companies before finalising the national budget. 

It urged the government to reduce corporate tax for the listed companies to 20 per cent from 

existing 25 per cent. The proposed budget cut the corporate tax on the non-listed companies. 

The worsening COVID-19 situation has pushed the government to put some worst hit areas on 

lockdown again. 

Sylhet city’s former mayor and ruling Awami League’s executive committee member Badar 

Uddin Ahmed Kamran died of COVID-19 early Monday. 

State minister for religious affairs Sheikh M Abdullah, who died on Saturday, was also tested 

COVID-19 positive. 

The coronavirus infection cases reached 90,619 and death toll 1,209 on Monday. 

The pandemic would severely damage almost every sector in the country. 

The stock market has been in the doldrums even a year before the coronavirus outbreak began in 

the country, but the government failed to take any effective measures to lift the market. 

The COVID-19 has added salt to the wounds and dragged down the market to a seven-and-a-

half-year low on March 16 that forced the market regulator to introduce floor price mechanism to 

arrest further fall. 

The system, however, reduced the fund flow on the market and stuck share prices of more than 

two-thirds of the companies at floor prices as investors do not have any appetite left for buying 

shares even at the lowest possible prices under the system. 

Market experts said that investors needed instant inducement and stimulus to cheer up them in 

the pandemic time, but they were yet to receive anything of that sort. The government has been 

pushing the schedule banks to increase investment in the market, but the banks are showing no 

interest in it, they said. 



 
UCB Capital Management in its daily market commentary said, ‘Uncertainty over the COVID-

19 pandemic, imposition of floor price, drop in internal consumption and pressure on balance of 

payment are keeping investors on the sideline.’ 

Of the 264 scrips traded on the DSE on Monday, 34 declined, seven advanced and 221 remained 

unchanged. The turnover increased to Tk 61.54 crore on Monday compared with that of Tk 53.88 

crore in the previous trading session. 

DSE blue-chip index DS30 lost 0.32 per cent, or 4.25 points, to close at 1,324.77 points on 

Monday. 

Shariah index DSES declined by 0.21 per cent, or 1.94 points, to end at 917.62 points. 

Beximco Pharmaceuticals led the turnover chart with its shares worth Tk 8.2 crore changing 

hands on the day. 

Linde Bangladesh, National Bank, Central Pharmaceuticals, Bangladesh Submarine Cable 

Company, Jamuna Bank, Exim Bank, Indo-Bangla Pharmaceuticals, ReckittBenckiser and 

Shahjibazar Power Company were the other turnover leaders. 

https://www.newagebd.net/article/108493/stocks-fall-for-2nd-day-after-budget 

 

িঙ্গলোর ৪ যকাম্পামনর পর্ষদ সভা 

প ুঁতজবাজানর র্াতল াভ ক্ত ৪ য াম্পাতের পতরচালো পষতনের সভা আজ মেলবার অে তষ্ঠর্ হনব। য াম্পাতেগুনলা সভায়, ৩১ তিনসম্বর, ২০১৯ সমাপ্ত 

সমনয়র েীতরতক্ষর্ এবং ৩১ মাচত , ২০২০ সমাপ্ত সমনয়র অেীতরতক্ষর্ আতথত  প্রতর্নবেে পেতানলাচো ও প্র াে  রা হনব। 

তিএসই সূনত্র এ র্থে জাো যিনে। 

য াম্পাতেগুনলা হনচ্ছ- 

জাতহেনটক্স ইন্ডাতিজ তলতমনটনির পষতে সভা ১৬ জ ে, তব াল ৪টায় অে তষ্ঠর্ হনব। 

েম ো বোং  তলতমনটনির পষতে সভা ১৬ জ ে, তব াল সানড় ৩টায় অে তষ্ঠর্ হনব। 

ইস্টােত ল তর োন্টস তলতমনটনির পষতে সভা ১৬ জ ে, তব াল ২টায় অে তষ্ঠর্ হনব। 

যরেউই  েনেশ্বর তলতমনটনির পষতে সভা ১৬ জ ে, দুপ র ২টায় অে তষ্ঠর্ হনব। 

https://www.newagebd.net/article/108493/stocks-fall-for-2nd-day-after-budget
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