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Total Number of Securities in Bangladesh: 404
Information Source: Dhaka Stoke Exchange
Source link: https://dsebd.org/company_listing.php#A

আরও ৫ ক োম্পোনির পর্ষ দ কেঙে নদঙে নিএসইনস
শেয়ারবাজারর তালিকাভুক্ত আরও পাাঁচ শকাম্পালির পলরচািিা পর্ষদ শভরে শদওয়ার লিদ্ধান্ত লিরয়রে পুাঁ লজবাজার লিয়ন্ত্রক িংস্থা বাংিারদে
লিলকউলরটিজ অ্যান্ড এক্সরচঞ্জ কলিেি (লবএিইলি)। এর িরযয লতি শকাম্পালির পর্ষদ শভরে িতুি পর্ষদ গড়ার কাজটি প্রায় শের্ পর্ষারয়
ররয়রে। বালক দুটির লবর্রয় প্রলিয়াগত কার্ষিি শুরু হরয়রে। লবএিইলি িূ রে এ তথ্য জািা শগরে। লবএিইলি শর্ পাাঁচটি শকাম্পালির বতষ িাি
পর্ষদ শভরে িতুি পর্ষদ গঠরির উরদযাগ লিরয়রে, শিগুরিা হরিা ইউিাইরেড এয়ার, ফ্যালিলিরেক্স, লিঅ্যান্ডএ শেক্সোইি, ইরদা-বাংিা
ফ্ািষালিউটিকযািি ও এিাররল্ড অ্রয়ি। এ পাাঁচ শকাম্পালির িরযয চারটিরই কার্ষিি দীর্ষলদি যরর বন্ধ ররয়রে। শুযু ইরদা-বাংিা
ফ্ািষালিউটিকযািরির কার্ষিিই চািু ররয়রে।
জািরত চাইরি লবএিইলির কলিেিার শেখ োিিু লিি আহরিদ প্রথ্ি আরিাশক বরিি, শেয়ারবাজাররর শর্িব শকাম্পালি বযবস্থাপিা দুবষিতার
কাররে খারাপ অ্বস্থায় চরি শগরে, শিিব শকাম্পালিরক আবার িচি করার উরদযারগর অ্ংে লহরিরব পর্ষদ শভরে শদওয়ার লিদ্ধান্ত শিওয়া

হরয়রে। লবএিইলি িূ রে জািা শগরে, এরই িরযয লরংিাইি শেক্সোইি ও আিহাজ শেক্সোইরির পর্ষদ শভরে িতুি পর্ষদ গঠি করা হরয়রে।
তার িু ফ্িও লিিরত র্ারে। বন্ধ এ দুটি শকাম্পালি চািু র লবর্রয় শবে অ্গ্রগলত হরয়রে বরিও জািাি লবএিইলির িংলিষ্ট কিষকতষ ারা। লরংিাইি
ও আিহাজ শেক্সোইরির অ্লভজ্ঞতার আরিারক এখি আরও পাাঁচটি শকাম্পালির পর্ষদ শভরে িতুি পর্ষদ গড়ার প্রলিয়া চিরে।

ইউিোইঙেড এয়োর
িংলিষ্ট একালযক িূ রে জািা শগরে, ইউিাইরেড এয়াররক আবারও কার্ষিরি লফ্লররয় আিা র্ায় লক িা, তারই অ্ংে লহরিরব লেগলগর
শকাম্পালিটির পর্ষদ পু িগষঠরির উরদযাগ শিওয়া হরয়রে। এলভরয়েি খারতর শবিরকালর একজি লবরের্জ্ঞরক শকাম্পালিটির শচয়ারিযারির দালয়ত্ব
শদওয়ার উরদযাগ লিরয়রে লবএিইলি। দু–এক লদরির িরযযই এ লবর্রয় চূড়ান্ত লিদ্ধান্ত হওয়ার কথ্া ররয়রে। দীর্ষলদি যরর কার্ষিরি িা থ্াকায়
ইউিাইরেড এয়াররক গত িারি িূ ি বাজার শথ্রক ওটিলি (ওভার দয কাউন্টার) বাজারর স্থািান্তর করা হরয়রে।
ঢাকা স্টক এক্সরচরঞ্জর (লডএিই) তথ্য অ্িু র্ায়ী, ইউিাইরেড এয়াররর শেয়াররর লিংহভারগরই িালিকািা এখি বযলক্তরেলের িাযারে
লবলিরয়াগকারী ও প্রলতষ্ঠারির হারত। শকাম্পালির উরদযাক্তা-পলরচািকরদর হারত আরে িাে আড়াই েতাংে শেয়ার। অ্থ্চ আইি অ্িু র্ায়ী,
শেয়ারবাজারর তালিকাভুক্ত শকাম্পালির উরদযাক্তা-পলরচািকরদর হারত িলিলিতভারব িব িিয় ওই শকাম্পালির ৩০ েতাংে শেয়ার থ্াকা
বাযযতািূ িক। আর পলরচািকরদর হারত এককভারব িব িিয় ২ েতাংে শেয়ার থ্াকার বাযযবাযকতা ররয়রে। লকন্তু শকাম্পালিটির উরদযাক্তাপলরচািরকরা এ আইি িঙ্ঘি করর তাাঁরদর হারত থ্াকা িব শেয়ার শগাপরি বাজারর লবলি করর শদি। এ কাররে শকাম্পালিটির শচয়ারিযাি ও
বযবস্থাপিা পলরচািক (এিলড) তািভীরুি আহরিদ শচৌযু রীর শদেতযারগ লিরর্যাজ্ঞা শচরয় িংলিষ্ট কততষপক্ষরক লচঠি লদরয়রে লবএিইলি। ২০১০
িারি শেয়ারবাজারর তালিকাভুক্ত এ শকাম্পালির বতষ িাি শদিার পলরিাে প্রায় হাজার শকাটি োকা।

ফ্যোনিনিঙেক্স ও নসঅ্যোন্ডএ কেক্সেোইি
বস্ত্র খারতর চট্টগ্রািলভলিক শকাম্পালি ফ্যালিলিরেক্স ও লিঅ্যান্ডএ শেক্সোইরির পর্ষদও পু িগষঠি করা হরে। এ দুটি শকাম্পালিরও কার্ষিি
দীর্ষলদি যরর বন্ধ ররয়রে। শেয়ারযারীরদরও শকারিা যররির িভযাংে লদরে িা। দুটি শকাম্পালিই এখি িািিবষস্ব। এর িরযয ফ্যালিলিরেরক্সর
উরদযাক্তারা শেয়ারবাজারর তালিকাভুক্ত শকাম্পালিটি বন্ধ রাখরিও তাাঁরদর িালিকািায় অ্িয শকাম্পালিগুরিা িচি ররয়রে। এিিলক িতুি
শকাম্পালিও খু িরেি। শুযু শেয়ারবাজারর তালিকাভুক্ত শকাম্পালি পলরচািিার শক্ষরেই অ্িীহা শকাম্পালিটির উরদযাক্তারদর।
জািা শগরে, িূ িত শেয়ারবাজার শথ্রক োকা তুরি শিই োকা িু েপাে করর অ্িয বযবিায় খাটিরয় িাভবাি হরয়রেি ফ্যালিলিরেরক্সর
উরদযাক্তারা। র্লদও ২০১৮ িারির পর শথ্রক শকাম্পালিটি লবলিরয়াগকারীরদর শকারিা িভযাংে লদরে িা। ফ্যালিলিরেরক্সর ওরয়বিাইরের তথ্য
অ্িু র্ায়ী, শকাম্পালিটির পলরচািিায় শচয়ারিযারির দালয়রত্ব ররয়রেি শিহরাজ ই শিাস্তফ্া। আর পলরচািক তাাঁর স্ত্রী তাবািিু ি কলরি। একিিয়
লবএিএ গ্রুপ িারির চট্টগ্রািরকলিক এক শপাোক কারখািার িহাবযবস্থাপক (লজএি) লহরিরব কাজ কররতি। চাকলরজীবী শথ্রক হরয় র্াি
উরদযাক্তা। অ্লভরর্াগ আরে, লবপু ি আলথ্ষক অ্লিয়রির কাররেই চাকলরচুযত করা হয় শিহরাজ ই শিাস্তফ্ারক। লবএিএ গ্রুরপর অ্লিয়রির অ্রথ্ষ
গরড় শতারিি ফ্যালিলিরেক্স। পরর প্রাথ্লিক গেপ্রস্তাব বা আইলপওর িাযযরি ২০১৩ িারি শকাম্পালিটি িাযারে লবলিরয়াগকারীরদর কাে শথ্রক
৩৫ শকাটি োকা িংগ্রহ করর। করয়ক বের িা শর্রতই প্রলতষ্ঠািটি দুবষি িারির শকাম্পালি লহরিরব ‘শজড’ শেলেভুক্ত হয়।
এলদরক, ২০১৫ িারি শেয়ারবাজারর তালিকাভুক্ত হওয়া লিঅ্যান্ডএ শেক্সোইরির পর্ষদও শভরে িতুি পর্ষদ গঠরির কাজ প্রায় চূড়ান্ত করর
এরিরে লবএিইলি। এর আরগ গত জু িাইরয় শকাম্পালিটির বযবস্থাপিা পলরচািক রুখিািা শিারেষদ, পলরচািক োরলিি আকতার ও প্রালতষ্ঠালিক

পলরচািক বাংিারদে শু ইন্ডালিজরক ১৪ শকাটি োকা জলরিািা কররলেি লবএিইলি। আইি িঙ্ঘি করর শকারিা শর্ার্ো োড়া তাাঁরদর হারত
থ্াকা লবপু ি শেয়ার লবলি করর লদরয় ১২ শকাটি োকার শবলে িু িাফ্া করায় এ জলরিািা করা হয়।
লিঅ্যান্ডএ শেক্সোইি আইলপওরত লিথ্যা তথ্য লদরয় বাজারর এরিলেি। ওই িিয় তা লিরয় িংবাদিাযযরি প্রলতরবদিও হরয়লেি। লকন্তু শিিরব ‘রা’ কররলি
লবএিইলির তৎকািীি কলিেি। শর্ কলিেরির শিততরত্ব লেরিি এি খায়রুি শহারিি, র্াাঁর লবরুরদ্ধ িবরচরয় বড় অ্লভরর্াগ, লতলি িািহীি শকাম্পালি বাজারর
আিার িু রর্াগ করর লদরয় বাজারোরক ডু লবরয়রেি।

এিোঙরল্ড অ্ঙয়ি ও ইঙদো-িোাংিো
শবলিক বযাংরকর আলথ্ষক শকরিঙ্কালরর িরে এিাররল্ড অ্রয়রির িাি জলড়রয় আরে। ওই শকরিঙ্কালরর র্েিা জািাজালি হওয়ার পরই তুরর্র
শতি বা রাইি ব্র্যাি অ্রয়ি প্রস্তুত ও বাজারজাতকারী প্রলতষ্ঠািটিরও আরিা যীরর যীরর লিভরত থ্ারক। বতষ িারি শকাম্পালিটি িািিবষস্ব শকাম্পালি।
২০১৪ িারি শেয়ারবাজারর তালিকাভুক্ত এ শকাম্পালি ২১৬ িারির পর শথ্রক লবলিরয়াগকারীরদর শকারিা িভযাংে শদয়লি। ২০১৯ িারি
লবএিইলি শকাম্পালিটির উরদযাক্তা-পলরচািক শথ্রক শুরু করর বযবস্থাপিা পলরচািকিহ ঊর্ধ্ষতি কিষকতষ ারদর লবও (শবলিলফ্লেয়ালর ওিািষ)
লহিাব জব্দ করর। এখি পর্ষদ পু িগষঠরির িাযযরি বন্ধ শকাম্পালিরক িচি করার উরদযাগ শিওয়া হরে।
২০১৮ িারি তালিকাভুক্ত হওয়া ইরদা-বাংিা ফ্ািষালিউটিকযািি পলরচািিার শক্ষরেও িািা জটিিতার প্রিাে শপরয়রে লবএিইলি। এ কাররে
এ শকাম্পালির পর্ষদও পু িগষঠরির উরদযাগ শিওয়া হরয়রে বরি জািা শগরে।
https://www.prothomalo.com/business/market/%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%93-%E0%A7%AB%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF
%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A6%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%99%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%BF

BSEC sees no need of new provision in Companies Act
The securities regulator sees no bar in implementing its directive recently issued to settle investors'
claims for unclaimed or unpaid or unsettled dividends.
It also finds no need of introducing any new provision in Companies Act to pull the accumulated
dividends, which remained unsettled for three years, into a custodian for the purpose of settlement
of investors' perpetual claims. The Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) said
this in the backdrop of receiving a set of recommendations from the Bangladesh Association of
Publicly Listed Companies (BAPLC).
"There is no need of introducing any new provision in Companies Act to execute the directive
regarding settlement of unclaimed or unpaid or unsettled dividend as such dividend will not be
forfeited," said the BSEC chairman Prof. Shibli Rubayat Ul Islam.

In its recommendations, the BAPLC said there is a provision in India regarding transfer of
dividends, which remain undistributed for seven years, into the government's exchequer.
"There is no such provision in our Companies Act. So, a clause will have to be included in the
Companies Act to implement the BSEC's directive," the BAPLC said. The BSEC chairman the
BAPLC could not realise the BSEC's directive. "New provision will be required in Companies Act
if the undistributed dividend if forfeited." On January 14, the securities regulator issued a directive
regarding dividend distribution policy along with settling the claims for unclaimed or unpaid or
unsettled dividend.
One provision of the BSEC's directive said the cash dividend which remains unpaid or unclaimed
or unsettled including accrued interest for a period of three years from the date of declaration or
approval or record date, shall be transferred by the issuer to the fund as directed or prescribed by
the commission. "If any shareholder or unit holder claims his cash dividend after transfer of such
dividend to the prescribed fund, its manager will pay off such dividend within fifteen days of
receiving subject to proper verification," the BSEC's directive said.
"Unclaimed or unpaid or unsettled dividends will be transferred into a custodian account opened
with a government's company. Issuers will not be allowed to utilise the unpaid dividends," the
BSEC chairman said. The BSEC issued the directive after collecting information regarding
unclaimed or unpaid or unsettled dividends worth around Tk 210 billion.
"The unclaimed or unpaid dividend is forfeited in India after seven years of declaration. We have
only moved to set a perpetual process to settle investors' claims regarding dividend," said the BSEC
chairman Mr. Islam. Echoing Mr. Islam, the BSEC commissioner Dr. Shaikh Shamsuddin Ahmed
said the securities regulator would evaluate some other recommendations made by the BAPLC.
"We are not rigid. We will facilitate the issuers by revising some other provisions of the directive,"
Mr. Ahmed said. Another provision of the BSEC's directive said within 10 days of declaration
made by the board of directors or the board of trustee of the issuer, an amount equivalent to the
declared cash dividend payable for the concerned year shall be kept in separate account dedicated
for this purpose.
The BAPLC has differed with this clause saying that the declared dividend is not final one until it
is approved at the annual general meeting (AGM). "There are the instances of altering the declared
dividend at the companies' AGM. Besides, there is a gap of 90 days between dividend declaration
and AGM. So, the companies' capitals will be squeezed if the declared dividend is kept as per the
BSEC's directive," the BAPLC opines.
The BSEC's commissioner Mr. Ahmed said they would extend the timeframe of keeping the
declared amount into a separate account by the issuers. Talking to the FE, the chief executive
officer (CEO) of a leading brokerage firm said the cash dividend of many investors have remained
pending for a long time due to the companies' reluctance and mismanagements.

"In many cases, the dividend warrants were not sent to the shareholders properly. Secondly, many
shareholders failed to receive dividend warrants due to changes in addresses," the CEO said on
anonymity. He said the dividend that was not distributed properly cannot be termed as 'unclaimed'.
"Many of our clients talked to us about the re-distribution of unpaid dividend. So, that amount
dividend should be transferred into investors' BO accounts which have already been updated as
per the criteria of RTGS (Real Time Gross Settlement)," the CEO said. In this regard, the BSEC
officials said the unpaid dividend will not be transferred into BO accounts as many account holders
remain inactive for a long time due to different reasons.
"Many investors who exist abroad have no news of their BO accounts. Moreover, we will transfer
the dividend from the BO accounts into the custodian account. And investors will be allowed to
realise such dividend subject to proofs," said a BSEC official. Another senior official of Modern
Securities said investors having paper shares mainly face difficulties in receiving dividends.
"Still now many investors have paper shares were not demated. Issuers intentionally send dividend
warrants through the unknown courier services. That's why, investors fail to receive dividend
warrants," the officials said.
https://thefinancialexpress.com.bd/stock/bsec-sees-no-need-of-new-provision-in-companies-act1613876935

Stocks plunge at opening amid lackluster trade
Stocks nosedived in early trading on Monday as investors continued their sell-offs on sector-wise
issues amid persistently lackluster trade.
Following the previous week’s downward trend, the Dhaka Stock Exchange and the Chittagong
Stock Exchange opened lower with low turnover.
Within the first hour into trade, DSEX plunged about 55 points while the CSE All Share Price
Index (CASPI) of port city’s bourse lost 125 points at 11:00 when the report was filed. DSEX, the
prime index of the DSE, went down by 54.97 points or 1.0 per cent to stand 5,421 points till then.
Two other indices also saw negative trends till then. The DS30 index, comprising blue chips fell
28.24 points to reach at 2,077 and the Shariah Index (DSES) lost 11.61 points to stand 1,230 points
till then. Turnover, another important indicator of the market, stood at Tk 1.37 billion within the
first hour of trading at 11:00 am. Market analysts said the shaky investors continued their sell-offs
in major stocks as a lack of positive triggers prevented investors from making the fresh investment.
The market remained under pressure in the past few weeks along with sluggish turnover as
investors stayed cautious amid ongoing dividend declaration by December-end companies, said a
merchant banker.

Of the issues traded till then, 180 declined, 29 advanced and 70 remained unchanged. Beximco the flagship company of Beximco Group- was the most traded stock till then with shares worth Tk
411 million changing hands, followed by Robi, BATBC, LankaBangla, and Beximco Pharma.
The port city bourse – the Chittagong Stock Exchange – saw a negative note with CSE All Share
Price Index- CASPI- losing 125 points to stand at 15,696, also at 11:00 am. Of the issues traded
till then, 17 gained, 45 declined, and 13 issues remained unchanged with Tk 47 million in turnover.
https://thefinancialexpress.com.bd/stock/stocks-plunge-at-opening-amid-lackluster-trade-1613972500

DSE turnover hits seven-month low
The daily trade turnover on the prime bourse fell below Tk 5.0 billion-mark on Monday, hitting a
seven-month low, as most investors were reluctant to make fresh investment in stocks.
Turnover, a crucial indicator of the market, stood at Tk 4.67 billion on the country’s premier
bourse, slumping by 33 per cent over the previous day’s mark of Tk 6.94 billion. It was the lowest
single-day transaction since July 29, last year, when the turnover totaled a record Tk 6.94 billion.
Along with low turnover, DSEX, the prime index of the Dhaka Stock Exchange (DSE), also
slumped 90.77 points or 1.65 per cent to settle at 5,385.
DSEX lost more than 159 points in the past four consecutive sessions. Two other indices also
ended lower. The DSE 30 Index comprising blue chips, lost 48.20 points to finish at 2,057 and the
DSE Shariah Index (DSES) shed 20.45 points to close at 1,222.
Market analysts said the shaky investors continued their sell-offs in major stocks as a lack of
positive triggers prevented investors from making fresh investment. The market remained under
pressure in the past few weeks along with sluggish turnover as investors stayed cautious amid
ongoing dividend declaration by December-end companies, said a merchant banker.
He noted that pressure on margin loans adjustment to regulatory allowable limit, Bangladesh
Bank’s circular regarding dividend limit of banks coupled with price fall of large-cap stocks
continued to put a negative impact on the market. “Investors continued sell-offs on major sector
stocks, putting pressure on the indices amid sluggish trading,” he said.
Robi’s shares fell further by 6.36 per cent to close at Tk 36.80 on Monday as investors dumped its
shares following ‘no’ dividend declaration for 2020. Robi was also the last week’s top loser with
12.28 per cent loss.
The top negative index contributors were Grameenphone, Robi, British American Tobacco, Square
Pharma, Beximco Pharma and Beximco, contributing roughly 83 points fall of DSEX jointly,
according to data from amarstock.com, a stock market data analyst.

Beximco that lost more than 3.0 per cent - was the most traded stock with shares worth over Tk
1.05 billion changing hands followed by Robi, BATBC, LankaBangla Finance and Beximco
Pharma. Al-Ha Textile was the day’s best performer, posting a gain of 10 per cent while Prime
Finance First Mutual Fund was the worst loser, losing 6.50 per cent.
A total number of 103,794 trades were executed in the day’s trading session with a trading volume
of 115.29 million shares and mutual fund units. The market-cap of DSE also fell to Tk 4,600 billion
on Monday, down from Tk 4,656 billion in the previous day.
The Chittagong Stock Exchange (CSE) also kept losing with the CSE All Share Price Index –
CASPI –shedding 256 points to settle at 15,564 and the Selective Categories Index – CSCX losing
155 points to close at 9,389. Of the issues traded, 122 declined, 26 advanced and 38 remained
unchanged on the CSE. The port city’s bourse traded 6.86 million shares and mutual fund units
with turnover value of Tk 414 million.
https://thefinancialexpress.com.bd/stock/dse-turnover-hits-seven-month-low-1613992567

Midland Bank to raise Tk 70 crore thru IPO
Midland Bank Limited is going to raise Tk 70 crore through initial public offering under fixed
price method. The bank signed an issue management agreement with LankaBangla Investment
Limited on Monday. Under this agreement, LBIL will provide the issue management services for
the IPO prospectus of MDBL.
The bank will float seven crore shares in the stock market. Midland Bank vice-president and head
of public relations officer Rashadul Anwar Sanjay told New Age that the bank signed deal with
LankaBangla Investment.
The bank made the approach to comply with a Bangladesh Bank directive, he said. The Bangladesh
Bank in 2013 gave license to nine banks, including Midland Bank, on condition that the banks
would be listed on stock exchange within three years of commercial operation.
The nine banks were Meghna Bank, Midland Bank, Modhumoti Bank, NRB Bank, NRB
Commercial Bank, NRB Global Bank, South Bangla Agriculture Bank and Commerce Bank,
Farmers Bank— now Padma Bank— and Union Bank. Among them, only two banks – NRBC and
South Bangla Agriculture Bank – are on the process to be listed.
As per the audited financial statement, the net profit of the Midland Bank stood at Tk 55.74 crore
in 2019 against Tk 65.03 crore in 2018. The bank paid up capital was Tk 569.7 crore in 2019.
There are 60 scheduled banks in Bangladesh, where 30 banks are listed on the stock exchange
holding 18 per cent of total market capitalisation.
https://www.newagebd.net/article/130867/midland-bank-to-raise-tk-70-crore-thru-ipo

Stocks slump, turnover hits 7-month low
Dhaka stocks plunged on Monday as investors, unnerved by the recent downward trend on the
market, went for panic selling. The turnover on the Dhaka Stock Exchange hit a seven-month low
on the day.
DSEX, the key index of the DSE, lost 1.65 per cent, or 90.77 points, to close at 5,385.21 points on
Monday. The DSEX lost 160 points in the last four sessions.
In line with the previous session, the core index started falling from the very beginning of
Monday’s session and descended more firmly as the session progressed as investors increased
share sales amid gloominess on the market, market operators said.
They said that investors became panicky as the market continued falling for the last one month.
The DSEX has lost 524 points since January 14.
Market operators said that activities on the market became slow as many investors declined to sell
shares at lower prices while some others found it safe to observe the market trend. Turnover on
the DSE plunged to Tk 467.08 crore on Monday compared with that of Tk 694.13 crore in the
previous session. Monday’s turnover was the lowest after July 29, 2000 when it was Tk 399.52
crore.
Market analysts said that investors, especially the institutional ones, became watchful and paused
trading shares that intensified the bearishness on the market. The market movement was mostly
dependent on a few companies that discouraged investors, they said.
Only six companies accounted for 52.23 per cent of the day’s total turnover while BEXIMCO
alone logged 22.7 per cent with its shares worth Tk 105.99 crore being traded on Monday.
EBL Securities in its daily market commentary said, ‘Investors opted to liquidate their portfolios
and decided to sit on cash in the absence of any major trigger on the market, while upcoming
dividend declarations by December-end companies kept some investors on the sideline to observe
the market movement.’
The recent bear run occurred due to a host of reasons, including the setting of ceiling on margin
loan rate, approval of a number of companies’ initial public offerings in a short period of time,
dependence on a few companies and repeated changes in regulatory policies, market operators
said. The Bangladesh Securities and Exchange Commission on January 13 asked the market
intermediaries to reduce margin loan interest rate to 12 per cent by January 31.
Though the BSEC deferred the deadline to June 30, many market intermediaries continued share
sales to adjust the rate on time and also stopped proving new loans to clients that created some
liquidity shortage on the market, market operators said.

Trading of shares of eGeneration Limited will commence on the country’s stock exchanges today.
More than 80 companies hit their floor prices, making the market immoveable. The BSEC on
March 19, 2020 introduced the floor price system to bar companies’ share prices from falling
below a certain level amid the COVID-19 outbreak.
Of the 357 scrips traded on the DSE on Monday, 219 declined, just 23 advanced and 101 remained
unchanged. DS30, a composition of 30 large capitalised companies, plunged by 2.28 per cent, or
48.20 points, to close at 2,057.36 points on the day.
Out of the 30 large capitalised companies, 27 declined, just one advanced and two remained
unchanged. Robi Axiata Limited, which made its debut on December 21, declared no dividend for
2020 despite making profits of Tk 155 crore that frustrated investors, market operators said.
Share prices of the company plunged by 25 per cent in the last four trading sessions. Shariah index
DSES also shed 1.64 per cent, or 20.45 points, to settle at 1,222.03 points.
Robi, British American Tobacco, Beximco Pharmaceuticals, LankaBangla Finance, Square
Pharmaceuticals, Summit Power, Beacon Pharmaceuticals, GBB Power and Grameenphone were
the other turnover leaders on the day.
https://www.newagebd.net/article/130891/stocks-slump-turnover-hits-7-month-low

BSEC appoints special auditor to Delta Life
The Bangladesh Securities and Exchange Commission has appointed chartered accountant MABS
& J Partners as a special auditor to Delta Life Insurance Company Limited.
The BSEC appointed the CA firm last week and asked it to submit its report within a month, BSEC
officials said. BSEC chairman Shibli Rubayat-Ul-Islam said that the regulator came to know about
the recent tussle between the Insurance Development and Regulatory Authority chairman and the
listed company Delta Life Insurance Company.
The BSEC discussed issues regarding the tussle with both the IDRA chairman and the Delta Life
officials, he said. ‘So, the commission has felt it fit to audit the company’s financial accounts to
see the actual status of the company,’ Shibli said. The BSEC has asked the auditor to submit its
report within a month, he said.
Earlier on February 7, Delta Life Insurance Company at a press conference alleged that IDRA
chairman Mosharraf Hossain demanded Tk 50 lakh in bribes from the company against reappointing the company’s chief executive officer and calling off appointment of an administrator
to the company’s board.
The company on December 7, 2020 filed a complaint with the Anti-Corruption Commission
against Mosharraf, alleging that the IDRA chairman demanded Tk 50 lakh in bribes from the

company. IDRA on February 11 suspended the board of directors of Delta Life Insurance
Company for four months and appointed Sultan-Ul-Abedine Molla, a former IRDA member, as
administrator to the company.
A member of suspended board of Delta Life Insurance Company alleged that the administrator has
been appointed for a collateral purpose, namely, to interfere with an investigation on an allegation
of corruption by procuring a withdrawal of the complaint through duress.
The allegation came after administrator-run Delta Life Insurance Company on February 17 asked
its joint executive vice-president Pollob Bhowmik, the complainant to the ACC, to withdraw the
complaint filed against Mosharraf over bribery. IDRA claimed that the regulator found many
anomalies and violations of insurance rules in the company that forced it to appoint the
administrator to the board.
https://www.newagebd.net/article/130892/bsec-appoints-special-auditor-to-delta-life

কেয়োরঙ োল্ডোর পনরচোি নিিষ োচি রঙি যিু িো অ্ঙয়ি
আগামী ১৩ মার্চ বেলা আড়াইটায় ডিজিটাল প্লাটফর্ম চ যমুনা অর্য়ল ব াম্পাডন ডলডমর্টর্ির ৪৫তম োডষ চ সাধারণ
সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হর্ে। বসই সভায় অনযানয এর্িন্ডার পাশাপাডশ ব াম্পাডনষ্ঠটর বশয়ারর্হাল্ডার পডরর্াল
(োাংলার্েশ বপর্রাডলয়াম রর্পার্রশন েযতীত অনয বশয়ারর্হাল্ডারর্ের মধয বের্ ) ডনোর্ন
চ
রা হর্ে। বসই ডনোর্র্নর
চ
তফডসল ব াষণা র্রর্ে যমুনা অর্য়ল।
তফডসল অনুযায়ী, আি বের্ ১ মার্চ পযন্ত
চ মর্নানয়ন ফম চসাংগ্রহ রা যার্ে। আর ২ মার্চ পযন্ত
চ এ ফম চিমা বেয়া
যার্ে। মর্নানয়ন ফম প্রতযাহার
চ
রা যার্ে ৩ মার্চ পযন্ত।
চ যোযে োোইর্য়র পর বযাগয পডরর্াল পেপ্রােীর্ের র্ূ ড়ান্ত
তাডল া ৪ মার্চ ব াম্পাডনর প্রধান াযালর্য়র
চ
বনাষ্ঠটস বোিচ ও ওর্য়েসাইর্ট (www.jamunaoil.gov.bd) প্র াশ রা
হর্ে।
র্লডত ডহসাে েের্রর প্রেমার্ধ (িু
চ লাই-ডির্সম্বর) যমুনা অর্য়র্লর বশয়ারপ্রডত আয় (ইডপএস) হর্য়র্ে ৯ টা া ৬৪ পয়সা।
আর্গর ডহসাে েের্রর এ ই সমর্য় ব াম্পাডনষ্ঠটর ইডপএস ডেল ৯ টা া ৩৫ পয়সা। এ ডহসার্ে প্রেমার্ধ চপ্রডতিানষ্ঠটর
ইডপএস বের্ড়র্ে ৩ েশডম ১ শতাাংশ। ডিতীয় প্রাডন্তর্ যমুনা অর্য়র্লর ইডপএস হর্য়র্ে ৫ টা া ৫৭ পয়সা, আর্গর
ডহসাে েের্রর এ ই সমর্য় যা ডেল ৪ টা া ৭৭ পয়সা। ৩১ ডির্সম্বর প্রডতিানষ্ঠটর বশয়ারপ্রডত ডনট সম্পেমূলয
(এনএডভডপএস) োাঁডড়র্য়র্ে ১৭৬ টা া ৩৫ পয়সা।
৩০ িুন সমাপ্ত ২০২০ ডহসাে েের্রর িনয বশয়ারর্হাল্ডারর্ের ১২০ শতাাংশ নগে লভযাাংশ প্রোর্নর সুপাডরশ র্রর্ে
যমুনা অর্য়র্লর পডরর্ালনা পষে।
চ আর্লার্য সমর্য় ব াম্পাডনষ্ঠটর ইডপএস হর্য়র্ে ১৮ টা া ১৩ পয়সা, আর্গর ডহসাে
েের্র যা ডেল ২১ টা া ১৯ পয়সা। ৩০ িুন প্রডতিানষ্ঠটর এনএডভডপএস োাঁডড়র্য়র্ে ১৬১ টা া ৪০ পয়সা, আর্গর ডহসাে
েের বশর্ষ যা ডেল ১৬৭ টা া ৬১ পয়সা। ১৩ মার্র্চর এজিএর্ম ব াম্পাডনষ্ঠটর সমাপ্ত ডহসাে েের্রর ডনরীডিত আডে চ
প্রডতর্েেন, লভযাাংশসহ অনযানয এর্িন্ডা পযার্লার্না
চ
ও অনুর্মােন রা হর্ে।

https://bonikbarta.net/home/news_description/256684/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6
%BE%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6
%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%A8
-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%87-

%E0%A6%AF%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%85%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2

নিঙদেীরো িোাংিোঙদঙে দীর্ষ ঙিয়োনদ নিনিঙয়োঙে আগ্র ী —নিএসইনস কচয়োরিযোি
ডের্েশী ডেডনর্য়াগ ারীরা োাংলার্ের্শর ডেডভন্ন সর াডর েড় প্র র্ে ডেডনর্য়াগ রর্ত আগ্রহী। তারা আমার্ের
ডেেুযৎর্ ন্দ্র ও অে াঠার্মা খার্তও সম্পৃক্ত হর্ত র্ায়। তর্ে স্বের্ময়াডে নয়, েরাং েী র্ময়াডে
চ
ডেডনর্য়ার্গ আগ্রহ রর্য়র্ে
তার্ের। গত াল োাংলার্েশ ডসড উডরষ্ঠটি অযান্ড এক্সর্র্ঞ্জ ডমশর্নর (ডেএসইডস) সর্েলন র্ি েুোইর্য়র বরাি বশাপরেতী সাংোে সর্েলর্ন এসে ো ের্লন ডমশর্নর বর্য়ারমযান অধযাপ ডশেলী রুোইয়াত-উল-ইসলাম।
ডতডন ের্লন, আমরা েুোইর্য় বরাি বশার্ত আমার্ের অেননডত
চ
অেস্থা ডেস্তাডরতভার্ে তু র্ল ধর্রডে। এই বরাি বশা
বের্ তারা আমার্ের সম্পর্ চ অর্ন ড েু িানর্ত বপর্রর্ে। এরপর তারা ডসদ্ধান্ত ডনর্য়র্ে, এখন তারা ী রর্ে।
এখন আমার্ের ার্ে প্রর্তয ডেন বমইল আর্স। ড েু ড েু ডমউর্ুয়াল ফার্ন্ড ডেডনর্য়াগ রর্ত র্ায় তারা। বসর্ির্ে
ী ী ার্র শন ের ার, বস ডেষর্য় ওরা সার্িশনও ডের্ে।
ডেএসইডসর বর্য়ারমযান আর্রা ের্লন, োাংলার্ের্শর বয ভডেষযৎ আমরা বেখর্ত পাজে। সামর্নর ডেনগুর্লায় আমার্ের
পুজাঁ িোিার্রর েড় ভূ ডম া রাখর্ত হর্ে। োাংলার্ের্শর প্রডত ডের্েশীর্ের এ টা বনডতোর্ ভােমূডতচ ডেল উর্েখ র্র
ডতডন ের্লন, আমরা বর্ষ্টা রডে বের্শর সষ্ঠঠ পডরডস্থডত সোর ার্ে তু র্ল ধরর্ত। বসিনযই আমরা েুোইর্ত
ডগর্য়ডেলাম। বসখার্ন ডগর্য় োাংলার্ের্শর সষ্ঠঠ তেয তু র্ল ধরলাম।
ডতডন ের্লন, আমরা যডে ডেডভন্ন িায়গায় অোৎ
চ ফাইনযাজিয়াল হােগুর্লায় বযমন েুোই, লন্ডন, ডনউইয় ,চ হাং াং ো
ডসঙ্গাপুর্র োাংলার্ের্শর সষ্ঠঠ তেয তু র্ল ধরর্ত পাডর, তাহর্ল োাংলার্েশ সম্পর্ চ বনডতোর্ মর্নাভাে বের্ আমরা
বেডরর্য় আসর্ত পারে।

https://bonikbarta.net/home/news_description/256686/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A
7%87%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6
%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F
%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A7%80%E2%80%94%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF
%E0%A6%BE%E0%A6%A8

ইঙেিোঙরেঙির িু িোফ্ো ঙিঙে
র্লডত ডহসাে েের্রর প্রেমার্ধ চ(িুলাই-ডির্সম্বর) ইর্িনার্রশন ডলডমর্টর্ির র-পরেতী ডনট মুনাফা হর্য়র্ে ৪ ব াষ্ঠট
৮৭ লাখ ৬০ হািার টা া, আর্গর ডহসাে েের্রর এ ই সমর্য় যা ডেল ৬ ব াষ্ঠট ৪৯ লাখ ৩০ হািার টা া। এ ডহসার্ে
প্রেমার্ধ বচ াম্পাডনষ্ঠটর ডনট মুনাফা র্মর্ে ১ ব াষ্ঠট ৬১ লাখ ৭০ হািার টা া ো প্রায় ২৫ শতাাংশ।

আর্লার্য সমর্য় প্রডতিানষ্ঠটর বশয়ারপ্রডত আয় (ইডপএস) হর্য়র্ে ৮১ পয়সা, আর্গর ডহসাে েের্রর এ ই সমর্য় যা ডেল
১ টা া ৮ পয়সা। আইডপও বশয়ার ডের্ের্নায় ডনর্ল প্রেমার্ধ বচ াম্পাডনষ্ঠটর ইডপএস োাঁড়ার্ে ৬৫ পয়সা।
এডের্ ডিতীয় প্রাডন্তর্ (অর্টাের-ডির্সম্বর) ইর্িনার্রশর্নর ডনট মুনাফা হর্য়র্ে ২ ব াষ্ঠট ৬৭ লাখ ৩০ হািার টা া,
আর্গর ডহসাে েের্রর এ ই সমর্য় যা ডেল ৩ ব াষ্ঠট ১৮ লাখ ২০ হািার টা া। এ সমর্য় ব াম্পাডনষ্ঠটর ইডপএস হর্য়র্ে
৪৫ পয়সা, আর্গর ডহসাে েের্রর এ ই সমর্য় যা ডেল ৫৩ পয়সা। আইডপও বশয়ার ডের্ের্নায় ডনর্ল ইডপএস োাঁড়ার্ে
৩৬ পয়সা।
৩১ ডির্সম্বর ইর্িনার্রশর্নর বশয়ারপ্রডত ডনট সম্পেমূলয (এনএডভডপএস) োাঁডড়র্য়র্ে ২২ টা া ৯২ পয়সা (আইডপওপূে চপডরর্শাডধত বশয়ার্রর ডভডির্ত), আইডপও বশয়ার ডের্ের্নায় ডনর্ল যা োাঁড়ার্ে ২০ টা া ৩৪ পয়সা। ৩১ ডির্সম্বর
বশর্ষ ব াম্পাডনষ্ঠটর বমাট বশয়ার সাংখযা ডেল ৬ ব াষ্ঠট। এর সর্ঙ্গ আইডপও বশয়ার বযাগ হর্ল বমাট বশয়ার সাংখযা োাঁড়ার্ে
৭ ব াষ্ঠট ৫০ লাখ। বের্শর পুজাঁ িোিার্র আি ইর্িনার্রশর্নর বশয়ার বলনর্েন শুরু হর্ে। ঢা া স্ট এক্সর্র্র্ঞ্জ
(ডিএসই) ‘এন’ যাটাগডরর বশয়ারষ্ঠটর বরডিাং ব াি হর্ে ‘EGEN’।
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সূ চঙ পতি চিঙেই কিিঙদঙিও িদো
সূর্র্ েড় ধরর্নর পতর্নর মধয ডের্য় সপ্তার্হর প্রেম াযডেের্সর
চ
বলনর্েন বশষ রল বের্শর পুজাঁ িোিার। ঢা া
স্ট এক্সর্র্র্ঞ্জর (ডিএসই) প্রধান সূর্ ডিএসইএক্স গত াল র্মর্ে ১ েশডম ৬৬ শতাাংশ। বের্শর আর্র
পুজাঁ িোিার র্ট্টগ্রাম স্ট এক্সর্র্র্ঞ্জর (ডসএসই) প্রধান সূর্ ডসএসডসএক্স র্মর্ে ১ েশডম ৬৩ শতাাংশ।
৫ হািার ৪৭৬ পর্য়ন্ট ডনর্য় গত ার্লর বলনর্েন শুরু র্রডেল ডিএসইএক্স। এডেন বলনর্েন বশর্ষ তা ৫ হািার ৩৮৫
পর্য়র্ন্ট বনর্ম যায়। অোৎ
চ গত াল সূর্ ষ্ঠট র্মর্ে ৯১ পর্য়ন্ট ো ১ েশডম ৬৬ শতাাংশ। ডিএসইর ে্লু ডর্প সূর্
ডিএস-৩০ ডের্নর েযেধার্ন প্রায় ৪৮ পর্য়ন্ট ো ২ েশডম ২৯ শতাাংশ র্ম গত াল বলনর্েন বশর্ষ ২ হািার ৫৭
পর্য়র্ন্ট োাঁডড়র্য়র্ে, আর্গর ডেন যা ডেল ২ হািার ১০৫ পর্য়ন্ট। এক্সর্র্ঞ্জষ্ঠটর শডরয়াহ সূর্ ডিএসইএস গত াল প্রায়
২০ পর্য়ন্ট ো ১ েশডম ৬৫ শতাাংশ র্ম ডেনর্শর্ষ ১ হািার ২২২ পর্য়র্ন্ট োাঁডড়র্য়র্ে, আর্গর াযডেের্স
চ
যা ডেল ১
হািার ২৪২ পর্য়ন্ট।
গত াল ডিএসইর্ত বলনর্েন হওয়া ৩৪৬ষ্ঠট ব াম্পাডন, ডমউর্ুয়াল ফান্ড ও রর্পার্রট ের্ন্ডর মর্ধয ডেনর্শর্ষ ের
বের্ড়র্ে ২৩ষ্ঠটর,
র্মর্ে ২২১ষ্ঠটর আর অপডরেডতচত ডেল ১০২ষ্ঠট ডসড উডরষ্ঠটর্ির োিারের। খাতডভডি
পযার্লার্নায়
চ
বেখা যায়, গত াল ডিএসইর্ত বমাট বলনর্ের্নর ২৫ শতাাংশ েখর্ল ডনর্য় শীর্ষ চ অেস্থান রর্ে ডেডেধ
খাত। ১৩ শতাাংশ েখর্ল ডনর্য় এরপর রর্য়র্ে ওষুধ ও রসায়ন খাত। এোড়া ১০ শতাাংশ েখর্ল ডনর্য় তৃতীয় স্থার্ন রর্য়র্ে
বটডলর্যাগার্যাগ খাত।
গত াল ডিএসইর্ত বলনর্ের্ন শীর্ষ চ ডেল োাংলার্েশ এক্সর্পাটচ ইমর্পাটচ ব াম্পাডন (বেজক্সমর্ া) ডলডমর্টি, রডে
আজিয়াটা ডলডমর্টি, ডিষ্ঠটশ আর্মডর ান বটােযার্ া ব াম্পাডন োাংলার্েশ (ডেএষ্ঠটডেডস) ডলডমর্টি, লাং াোাংলা
ফাইনযাি ডলডমর্টি, বেজক্সমর্ া ফামাডসউষ্ঠ
চ
ট যালস ডলডমর্টি, ওয়ালটন হাইর্ট ইন্ডাডিি ডলডমর্টি, সাডমট
পাওয়ার ডলডমর্টি, স্কয়ার ফামাডসউষ্ঠ
চ
ট যালস ডলডমর্টি, গ্রামীণর্ফান ডলডমর্টি ও ডে ন ফামাডসউষ্ঠ
চ
ট যালস
ডলডমর্টি।
এক্সর্র্ঞ্জষ্ঠটর্ত গত াল সমাপনী ের্রর ডভডির্ত ের েৃজদ্ধর্ত শীর্ষ চো া ১০ ডসড উডরষ্ঠটি হর্লা আলহাি বটক্সটাইল
ডমলস ডলডমর্টি, ওয়ালটন হাইর্ট ইন্ডাডিি ডলডমর্টি, ইউডনডলভার নজিউমার ব য়ার ডলডমর্টি, বগার্ল্ডন সন

ডলডমর্টি, রাংপুর বিইডর অযান্ড ফুি প্রিাটস ডলডমর্টি, োাংলার্েশ নযাশনাল ইিুযর্রি ব াম্পাডন ডলডমর্টি, বরড ট
বেনড িার (োাংলার্েশ) ডলডমর্টি, এমআই ডসর্মন্ট ফযাটডর ডলডমর্টি, ডমরা ল ইন্ডাডিি ডলডমর্টি ও ডরর্িন্ট
বটক্সটাইল ডমলস ডলডমর্টি। এডের্ সমাপনী ের্রর ডভডির্ত েরপতর্ন শীষ ১০
চ ডসড উডরষ্ঠটি হর্লা প্রাইম ফাইনযাি
ফাস্টচ ডমউর্ুয়াল ফান্ড, মীর আ তার বহার্সন ডলডমর্টি, রডে আজিয়াটা ডলডমর্টি, িুট স্পিনাস চ ডলডমর্টি, সন্ধানী
লাইফ ইিুযর্রি ব াম্পাডন ডলডমর্টি, সাভার ডরফ্র্যাটডরি ডলডমর্টি, পযারামাউন্ট ইিুযর্রি ব াম্পাডন ডলডমর্টি, পদ্মা
ইসলামী লাইফ ইিুযর্রি ডলডমর্টি, রূপালী ইিুযর্রি ব াম্পাডন ডলডমর্টি ও তাওডফ া ফুিস অযান্ড এর্গ্রা ইন্ডাডিি
ডলডমর্টি।
বের্শর আর্র বশয়ারোিার ডসএসইর্ত গত াল প্রধান সূর্ ডসএসডসএক্স ডের্নর েযেধার্ন প্রায় ১৫৫ পর্য়ন্ট র্ম
৯ হািার ৩৮৯ পর্য়র্ন্ট অেস্থান রর্ে, আর্গর ডেন বশর্ষ যা ডেল ৯ হািার ৫৪৪ পর্য়ন্ট। এডেন এক্সর্র্ঞ্জষ্ঠটর্ত
বলনর্েন হওয়া ১৮৬ষ্ঠট ব াম্পাডন ও ডমউর্ুয়াল ফার্ন্ডর মর্ধয ের বের্ড়র্ে ২৬ষ্ঠটর, র্মর্ে ১২২ষ্ঠটর আর অপডরেডতচত
ডেল ৩৮ষ্ঠটর োিারের। গত াল ডিএসইর্ত টা ার অাংর্ বলনর্েন মর্লও ডসএসইর্ত তা বের্ড়র্ে। ডিএসইর্ত
গত াল বমাট ৪৬৭ ব াষ্ঠট ৯ লাখ টা ার ডসড উডরষ্ঠটি হাতেেল হর্য়র্ে, আর্গর াযডেের্স
চ
যা ডেল ৬৯৪ ব াষ্ঠট ১৩
লাখ টা া। ডসএসইর্ত গত াল ৪১ ব াষ্ঠট ৪২ লাখ টা ার ডসড উডরষ্ঠটি বলনর্েন হর্য়র্ে, আর্গর াযডেের্স
চ
যা ডেল
২৩ ব াষ্ঠট ৫৪ লাখ টা া।

https://bonikbarta.net/home/news_description/256687/%E0%A6%B8%E0%A7%82%E0%A6%9A%E0%A
6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%87%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BE

২ নিউচুযয়োি ফ্োঙন্ডর ট্রোনি সেো ২৫ কফ্ব্রুয়োনর
পুাঁ লজবাজারর তালিকাভুক্ত ২ লিউচুযয়াি ফ্ান্ড ট্রালস্ট কলিটির িভার তালরখ শর্ার্ো করররে। ফ্ান্ডগুরিার ট্রালস্ট িভা আগািী ২৫ শফ্ব্রুয়ালর
অ্িু লষ্ঠত হরব। ফ্ান্ডগুরিার িভায় ৩১ লডরিম্বর ২০২০, ৩০ শিরেম্বর,২০২০ ও ৩০ জু ি ২০২০ িিাপ্ত িিরয়র আলথ্ষক প্রলতরবদি পর্ষারিাচিা
ও প্রকাে করা হরব। ফ্ান্ডগুরিা হরেএিলবএি ফ্াস্টষ লিউচুযয়াি ফ্ারন্ডর লতি প্রালন্তরকর ট্রালস্ট িভা ২৫ শফ্ব্রুয়ালর দুপু র ২ো ৪৫ লিলিে শথ্রক ৩ো ২৫ লিলিে পরর্ন্ত অ্িু লষ্ঠত হরব।
এআইলবএি ফ্াস্টষ লিউচুযয়াি ফ্ারন্ডর লতি প্রালন্তরকর ট্রালস্ট িভা ২৫ শফ্ব্রুয়ালর দুপু র ২ো ৩৫ লিলিে শথ্রক ৩ো ১৫ লিলিে পরর্ন্ত অ্িু লষ্ঠত
হরব।
https://www.arthosuchak.com/archives/635687/%e0%a7%a8%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%89%e0%a6%9a%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%81%e0%a7%9f%e0
%a6%be%e0%a6%b2%e0%a6%ab%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%b0%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%b0-26/

পুুঁ নেিোেোঙর আসঙে ৮ প্রস্তোিিো
আগািী বারজরে (২০২১-২২) পুাঁ লজবাজাররর জিয ৮টি প্রস্তাবিা রাখা হরব বরি জালিরয়রেি পূাঁ লজবাজার লিয়ন্ত্রক িংস্থা বাংিারদে লিলকউলরটিজ
অ্যান্ড এক্সরচঞ্জ কলিেরির (লবএিইলি) শচয়ারিযাি অ্যযাপক লেবিী রুবাইয়াত-উি-ইিিাি।
আজ শিািবার (২২ শফ্ব্রুয়ালর) রাজযািীর আগারগাাঁও অ্বলস্থত লবএিইলির িরিিি করক্ষ শরাড-শো পরবতী িংবাদ িরিিি লতলি এিব কথ্া
বরিি। বারজে প্রস্তাবিা লিরয় িাংবালদরকর প্ররের জবারব লবএিইলি শচয়ারিযাি বরিি, আগািী বারজরে (২০২১-২২) শেয়ারবাজাররর জিয ৮টি প্রস্তাবিা
রাখা হরব। এরিরযয উরেখয লবর্য়গুরিা হরে ভারিা শকাম্পালি তালিকাভুলক্তরত করপষাররে কর’শয় অ্তালিকাভুলক্ত শকাম্পালির িারথ্ িবষলিম্ন ১৫% বযবযাি।
িালজষি ঋরের িু দহার ১২% শথ্রক আররা কলিরয় আিা। িারচষন্ট বযাংকগুরিার কর কিারিা। দ্বৈত কর প্রতযাহাররর লবর্য়। আইলিলবরক পূ িগষঠরির জিয
ফ্ান্ডিহ আররা লকেু শোেখারো লবর্য় লিলিরয় ৮টি প্রস্তাব থ্াকরব। লতলি আরও বরিি, গত বারজরের (২০২০-২১) প্রস্তাব হরয় র্াওয়ার পরর বতষ িাি কলিেি
দালয়ত্ব গ্রহে কররি। তারপরও আিরা খু ব শজার লদরয় দুটি লবর্রয় পলরবতষ ি আিরত িক্ষি হরয়লেিাি। এবার বারজরের আরগ প্রস্তারবর অ্রিক িিয় শপরয়লে।
আো করলে প্রস্তাবিার অ্লযকাংে লবর্রয় পাি হরব। ৮টি লবর্রয়র িরযয শথ্রক র্লদ ৫টি লবর্রয়ও অ্িু রিাদি হয়, তরব আিরা িরি কররবা অ্গ্রির হরয়লে।

লবএিইলি শচয়ারিযাি আরও জািাি, আিরা শরাড-শো’শত আিারদর ইরকারিালিক ইররালডউি তুরি যরিাি, আিরা শকাথ্ায় আলে শোোি
তথ্য প্রবাহ। লকেু -লকেু জায়গায় ওরা আিারদর অ্রিক প্রশ্ি করররেি, অ্রিক লকেু জািি এবং িািিা-িািলি অ্রিকলকেু শোিার পরর ওরা
লডলিেি লিি এখি ওরা লক কররব। এখি আিারদর প্ররতযক লদি শিইি আরি। তারদর িরযয লকেু লকেু লিউচুযয়াি ফ্ারন্ড ইিরভস্ট কররত
চায়। শিখারি লক লক কাররকেি দরকার শিোর লবর্রয় ওরা িারজেি শদয়। শদরের পুাঁ লজবাজারর লবলিরয়ারগর প্রলত লবলিরয়াগকারীরদর আগ্রহী
করর তুিরত বাংিারদে লিলকউলরটিজ অ্যান্ড এক্সরচঞ্জ কলিেি (লবএিইলি) দুবাইরয় ইলতিরযয একটি শরাড-শো এর আরয়াজি করররে।
ভলবর্যরত শিৌলদ-আররবর শজিা, লরয়াদ, দািাি’িহ এবেরর জু রির লদরক িু ইজারিযান্ড, ইতালি, ফ্রান্সিহ ইউররারপর শবেলকেু শদরে এিি
শরাড শো এর আরয়াজি করা হরব বরি জািাি লবএিইলি এর লিবষাহী পলরচািক িাহাবু বুি আিি।
এিকি প্রস্তাবিা এবং পদরক্ষপগুরিা শদরের পুাঁ লজবাজারর ইলতবাচক প্রভাব বরয় আিরব এবং িি শরলিরডলন্সয়াি বাংিারদলে (এিআরলব) িহ
শদলে এবং লবরদলে লবলিরয়াগকারীরদর লবলিরয়ারগ আগ্রহী কশর তুিরব বরি িরি কররি লবএিইলি শচয়ারিযাি।
https://www.arthosuchak.com/archives/635710/%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%81%e0%a6%9c%e0
%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%86%e0%a6%b8%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a7%ae%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%b8%e0%a7%8d/

