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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

এজিএমের অনু েজি পেমেমে ফার্স্ট জফনযান্স
পুঁ জিবািারে তাজিকাভক্ত ককাম্পাজি ফার্স্ট জফিযান্স জিজিরেড ৩১ জডরেম্বে,২০১৮ েিাপ্ত জিোব বছরেে বাজষটক োধােণ েভা (এজিএি) কোে
অিিজত কপরেরছ। জডএেই েূ রে এ তথ্য িািা কেরছ।
েূ ে িািাে, উচ্চ আদািত ককাম্পাজিটিরক এজিএরিে অিিজত জদরেরছ। ২৩ কফব্রুোজে কথ্রক আোিী ১২ েপ্তারিে িরধয ককাম্পাজিটি এজিএি
অিষ্ঠাি কেরত পােরব। প্রেঙ্গত, ২০১৮ োরি ফার্স্ট জফিযান্স ককারিা িভযাাংশ ক াষণা করেজি।
https://www.arthosuchak.com/archives/635908/%e0%a6%8f%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%
a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b0%e0%a6%85%e0%a6%a8%e0%a7%81%e0%a6%ae%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%aa%e0%a7%87%e0%a7%9f%e0%a7%87%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a6%ab%e0%a6%be/

জিবরা ইনজফউশমনর ের্ট দ সভা ৭ োর্ট
পুঁ জিবািারে তাজিকাভক্ত ককাম্পাজি জিবো ইিজফউশি জিজিরেরডে পজেচািিা পষটরদে েভাে িতি তাজেখ ক াষণা কো িরেরছ। ককাম্পাজিটিে
পষটদ েভা আোিী ৭ িাচট জবকাি ৪োে অিজষ্ঠত িরব। জডএেই েূ রে এ তথ্য িািা কেরছ।
েূ ে িািাে, েভাে ৩০ িি, ২০২০ তাজেরখ েিাপ্ত জিোববছরেে িীজেজিত আজথ্টক প্রজতরবদি পর্টারিাচিা কো িরব। পষটদ আরিাজচত প্রজতরবদি
অিরিাদি কেরি তা প্রকাশ কেরব ককাম্পাজিটি। ২০১৯ োরি ককাম্পাজিটি কশোেরিাল্ডােরদে িিয ২০ শতাাংশ িভযাাংশ জদরেরছ।
https://www.arthosuchak.com/archives/635905/%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b0%e0
%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a6%ab%e0%a6%bf%e0%a6%89%e0%a6%b6%e0%a6%a8%e0%a7%87%e
0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%a6-%e0%a6%b8%e0%a6%ad-11/

পদশী-জবমদশী জবজনমোগকারীমদর পশোর জবজির র্ামে সূ র্মকর েিন
চিজত বছরেে িািোজেে জিতীে েপ্তাি কথ্রকই জিম্নিজখতা পজেিজিত িরে কদরশে পুঁ জিবািারে। েূ চরকে পরেন্ট িাোরিাে পাশাপাজশ এ
েিরে দদজিক েড় কিিরদিও ২ িািাে ৩০০ ককাটি কথ্রক কিরি ৫০০ ককাটি োকাে দাুঁজড়রেরছ। চিজত েপ্তারিে প্রথ্ি দুই কার্টজদবরেও
পতরিে ধাোে েরেরছ পুঁ জিবািাে। কদশী ও জবরদশী জবজিরোেকােীরদে কশোে জবজিে চারপ েতকাি ৬৭ পরেন্ট িাজেরেরছ ঢাকা র্স্ক
এক্সরচরেে (জডএেই) প্রধাি েূ চক জডএেইএক্স। অবশয এজদি এক্সরচেটিরত দদজিক েড় কিিরদি কবরড়রছ ২৬ দশজিক ৭ শতাাংশ। কদরশে
আরেক পুঁ জিবািাে চট্টগ্রাি র্স্ক এক্সরচরেও েতকাি েূ চক ও কিিরদরিে পতরিে িধয জদরে কিিরদি কশষ িরেরছ।
বািাে পর্টারিাচিাে কদখা র্াে, েতকাি কিিরদরিে শুরু কথ্রকই কশোে জবজিে চারপ পরেন্ট িাোরত থ্ারক েূ চক। স্থািীে বযজক্তরেণীে বড়
জবজিরোেকােীরদে পাশাপাজশ জবরদশী জবজিরোেকােীরদে কপােটরফাজিও কথ্রক েতকাি কশোে জবজিে চাপ কদখা কেরছ। েতকাি েূ চরকে পতরি
েবরচরে কবজশ ভূজিকা জছি কবজক্সিরকা জিজিরেরডে। ককাম্পাজিটিে কশোরেে দে পতরিে কােরণ এজদি ১৭ দশজিক ৬৭ পরেন্ট িাজেরেরছ েূ চক।
এছাড়া স্কোে ফািটাজেউটিকযািরেে দে পতরিে কােরণ ১৩ দশজিক ৪২, কবজক্সিরকা ফািটাজেউটিকযািরেে দে পতরি ১০ দশজিক ৬১, জিটিশ
আরিজেকাি কোবযারকা বাাংিারদশ ককাম্পাজিে (জবএটিজবজে) দে পতরি ৫ পরেন্ট এবাং িযাক বযাাংরকে কশোরেে দে পতরিে কােরণ ৩ দশজিক
২৯ পরেন্ট িাজেরেরছ েূ চক।
েতকাি জদিরশরষ জডএেইএক্স েূ চক ৫ িািাে ৩১৮ পকেরন্ট দাুঁজড়রেরছ, র্া এে আরেে কার্টজদবরে জছি ৫ িািাে ৩৮৫ পরেন্ট। এজদি
জডএেইে শজেোি েূ চক জডএেইএে ১৫ দশজিক ৩১ পরেন্ট করি জদিরশরষ ১ িািাে ২০৭ পরেরন্ট দাুঁজড়রেরছ। জদরিে বযবধারি জডএেইে ব্লু
জচপ েূ চক জডএে-৩০ েতকাি প্রাে ৪০ পরেন্ট করি ২ িািাে ১৮ পরেরন্ট দাুঁজড়রেরছ, আরেে জদি কশরষ র্া জছি ২ িািাে ৫৭ পরেরন্ট।
েতকাি এক্সরচেটিরত কিাে ৫৯১ ককাটি ৮০ িাখ োকাে জেজকউজেটিি িাতবদি িে, আরেে কার্টজদবরে র্া জছি ৪৬৭ ককাটি ১০ িাখ োকা।
এজদি জডএেইরত কিিরদি িওো ৩৩৯টি ককাম্পাজি, জিউচোি ফান্ড ও কেরপারেে বরন্ডে িরধয জদি কশরষ দে কবরড়রছ ৬৬টিে, করিরছ
১৫৬টিে আে অপজেবজতট ত জছি ১১৭টি জেজকউজেটিরিে বািােদে।

খাতজভজিক কিিরদি জচরে কদখা র্াে, েতকাি জডএেইে কিাে কিিরদরিে ৩৪ শতাাংশ দখরি জিরে শীরষট অবস্থাি কেরছ জবজবধ খাত। জিতীে
েরবটাচ্চ ১৩ শতাাংশ দখরি জছি ওষধ ও েোেি খারতে। ৮ শতাাংশ করে দখরি জিরে তৃতীে স্থারি েরেরছ বযাাংকবজিভূটত আজথ্টক প্রজতষ্ঠাি
এবাং খাদয ও আিষজঙ্গক খাত। আে কিিরদরিে ৭ শতাাংশ দখরি জিরেরছ কেজিরর্াোরর্াে খাত।
েতকাি জডএেইরত কিিরদরিে জভজিরত শীষট জেজকউজেটিি জছি কবজক্সিরকা জিজিরেড, জবএটিজবজে, কবজক্সিরকা ফািটাজেউটিকযািে, িাংকাবাাংিা
ফাইিযান্ে, েজব আজিোো, স্কোে ফািটাজেউটিকযািে, ওোিেি িাইরেক ইন্ডাজিি, োজিে পাওোে, গ্রািীণরফাি ও িাফািটরিািজেি
বাাংিারদশ জিজিরেড। েতকাি এক্সরচেটিরত দেবৃ জিে (েিাপিী দরেে জভজিরত) তাজিকাে শীরষট জছি জিজবজব পাওোে, আিাি কেি, জিোকি
ইন্ডাজিি, েজব আজিোো, তাওজফকা ফডে অযান্ড এরগ্রা ইন্ডাজিি, ইেিাজিক ফাইিযান্স, কি িা কপররাজিোি, কেজকে কবিজকিাে, জেিারেন্স
ইন্সরেন্স ও োিাে অরোরিাবাইিে।
অিযজদরক েতকাি জডএেইরত দেপতরি শীরষট জছি এিজেজেজব জিউচোি ফান্ড ওোি, কবজক্সিরকা জিজিরেড, িযাশিাি ইন্সরেন্স, শাইিপকুে
জেোজিকে, কিএিআই জেজেরেে অযান্ড কিজডরকি জডভাইরেে, প্রাইি ফাইিযান্স ফার্স্ট জিউচোি ফান্ড, জিিবাাংিা েোে, িযাশিাি িাউজিাং,
এজশো ইন্সযরেন্স ও কবজক্সিরকা ফািটাজেউটিকযািে।
জেএেইরত েতকাি জেএেজেএক্স েূ চক জদরিে বযবধারি ১১০ পরেন্ট করি ৯ িািাে ২৭৯ পরেরন্ট অবস্থাি কেরছ। আরেে কার্টজদবরে েূ চকটিে
অবস্থাি জছি ৯ িািাে ৩৮৯ পরেরন্ট। জেএেইরত েতকাি কিিরদি িওো ১৯৫টি ককাম্পাজি ও জিউচোি ফারন্ডে িরধয ৪৫টিে দে বৃ জিে
জবপেীরত দে িাজেরেরছ ৯৯টি আে অপজেবজতট ত জছি ৫১টিে বািােদে। এজদি জেএেইরত ২৬ ককাটি ৫০ িাখ োকাে জেজকউজেটিি িাতবদি
িরেরছ, আরেে কার্টজদবরে র্া জছি ৪১ ককাটি ৪০ িাখ োকা।
https://bonikbarta.net/home/news_description/256835/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A
7%80-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%95
%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A7%82%E0%A6%9A%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%A8

Stocks’ rout continues
Dhaka stocks slumped on Tuesday, extending the losing streak to the fifth session as the current
bearish trend made investors very worried.
DSEX, the key index of the Dhaka Stock Exchange, lost 1.25 per cent, or 67.5 points, to close at
5,317.71 points on Tuesday. The DSEX lost 127.5 points in the last five sessions.
After a slight hike at the beginning of Tuesday’s session, the key index moved downwards to finish
the session deep into the negative zone as investors continued selling shares to avoid further losses,
market operators said.

They said that investors were very anxious as the market had been falling sharply for more than
one month and there was no sign of recovery.
The investors’ 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 next movement of the market, they
said. The DSEX had closed at 5,909.30 points on January 14, hitting a two-year high. But, the
index has lost 591.5 points since then.
Market analysts said that the market movement had been mostly dependent on a very few numbers
of companies for around a year. Only five companies accounted for 52.75 per cent of Tuesday’s
total turnover while BEXIMCO alone logged 31.22 per cent with its shares worth Tk 184 crore
being traded on Tuesday.
More and more companies hit their floor prices every day. 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.
EBL Securities in its daily market commentary said, ‘The equity market of the country has been
impeded under selling pressure as the investors’ appetite remained subdued amid a bearish
sentiment towards the bourse. The confidence crisis is primarily driven by lower turnover.’
As a result, most of the investors preferred to liquidate their portfolios and decided to sit on cash
in the absence of any major trigger on the market, it said. Turnover on the DSE increased slightly
to Tk 591.81 crore on Tuesday compared with that of Tk 467.08 crore in the previous session.
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 BSEC 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 selling shares 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.
Share prices of eGeneration Limited, which made its debut on Tuesday, shot up by the maximum
limit allowed on the debut day to close at Tk 15 a share.
Average share prices of miscellaneous, pharmaceutical, non-bank financial institution and bank
sectors dropped by 4 per cent, 1.6 per cent, 0.8 per cent and 0.4 per cent respectively.
Of the 339 scrips traded on the DSE on Tuesday, 156 declined, 66 advanced and 117 remained
unchanged. DS30, a composition of 30 large capitalised companies, slumped by 1.93 per cent, or
39.83 points, to close at 2,017.53 points on the day. 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/130971/stocks-rout-continues

BSEC drafts rules on stocks stabilisation fund
The Bangladesh Securities and Exchange Commission has formulated draft rules on the formation
and execution of capital market stabilisation fund.
According to the draft rules published for public opinions, the main objective and purpose of the
fund are to stabilise the capital market ensuring liquidity to the market by way of selling and buying
of listed securities, lending and borrowing of listed securities for short selling purpose and
settlement of investors’ claims. A board of governor of 11 members would ensure the purpose.
The fund must be operated by maintaining bank account with any scheduled bank and beneficiary
owners account in the name of the Capital Market Stabilisation Fund.
Any amount of cash or stock dividend remained as unpaid or unclaimed or unsettled, including
accrued interest income thereon, within three years from the date of declaration or approval must
be transferred to the Capital Market Stabilisation Fund of the BSEC, the rules said.
Any cash in the clients’ ledger under consolidated customer account and any securities left in the
BO account remaining unclaimed for more than three years must also be transferred by the
stockbroker and portfolio managers to the fund. The fund may receive any grant or loan from the
government or any other organisation for the stabilisation as well as development of the capital
market, it said.
Any delay in transferring of such unclaimed dividends by the issuer, stockbroker or portfolio
manager must be subject to charge default interest at the rate of 2 per cent per month on the amount
of the unclaimed dividend.
The fund could make income from buying and selling of securities and from any investments, from
securities lending and borrowing activities and other credit facilities, from interest income on bank
deposits, and fees and fine received.
If any shareholder or unit holder claims his/her dividends, within 15 days of receiving such claim,
the issuer must recommend with detailed information to the chief of operation of the fund paying
off such dividend from the fund, and the CO must address the claims within 15 days of such
recommendation.
https://www.newagebd.net/article/130972/bsec-drafts-rules-on-stocks-stabilisation-fund

Stocks open lower amid lackluster trade
Stocks opened marginally lower in early trading on Tuesday as investors continued their sell-offs
on sector-wise issues amid persistently lackluster trade. However, debutant eGeneration Ltd,
which recently raised Tk 150 million through initial public offering, was frozen at 50 per cent
upper circuit on the DSE within a few minutes of trading on the first day.
After the first hour of trading till 11:00 am, only one trade was executed at the halted price as
investors unwilling to sell their stakes hoping for a higher price in the future. Its share reached Tk
15, the highest allowable limit on the first day of trading, from its issue price of Tk 10 each, the
DSE data shows.
Following the previous four days’ downward trend, the Dhaka Stock Exchange and the Chittagong
Stock Exchange opened lower with trading activities remaining low. Within the first hour into
trade, DSEX fell more than 14 points while the CSE All Share Price Index (CASPI) of port city’s
bourse lost 65 points at 11:00 when the report was filed. DSEX, the prime index of the DSE, went
down by 14.36 points or 0.26 per cent to stand 5,370 points till then. Two other indices also saw
negative trend till then. The DS30 index, comprising blue chips fell 12.81 points to reach 2,044
and the Shariah Index (DSES) lost 2.95 points to stand 1,219 points till then.
Turnover, another important indicator of the market, stood at Tk 1.86 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 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, 104 advanced, 93 declined and 87 remained
unchanged. Beximco - the flagship company of Beximco Group- was the most traded stock till
then with shares worth Tk 745 million changing hands, followed by BATBC, Robi, LankaBangla,
and Beximco Pharma. The port city bourse – the Chittagong Stock Exchange – (CSE) saw negative
note with CSE All Share Price Index- CASPI- losing 65 points to stand at 15,499, also at 11:00
am. Of the issues traded till then, 31 gained, 27 declined, and 18 issues remained unchanged with
Tk 43 million in turnover.
https://thefinancialexpress.com.bd/stock/stocks-open-lower-amid-lackluster-trade-1614058315

DSEX sinks to two-month low
Stocks extended the losing streak on Tuesday, with the core index of the Dhaka Stock Exchange
(DSE) dipped to two-month low, as investors stayed cautious amid prolonged bearish trend.
DSEX, the prime index of the DSE, went down further by 67.49 points or 1.25 per cent to settle at
5,317, which is the two months lowest level since December 24, last year. DSEX lost more than
226 points in the past five consecutive sessions. Two other indices also ended lower. The DSE 30

Index comprising blue chips, lost 39.83 points to finish at 2,017 and the DSE Shariah Index
(DSES) dropped 15.31 points to close at 1,206.
Turnover, a crucial indicator of the market, stood at Tk 5.91 billion on the country’s premier
bourse, soaring by 26 per cent over the previous day’s seven-month lowest turnover of Tk 4.67
billion. 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.
Business conglomerate Beximco Group companies continued to face selling pressure as Beximco
lost 7.82 per cent, heavyweight drug maker Beximco Pharma 4.48 per cent and Shinepukur
Ceramic lost 5.24 per cent. All three featured in the day’s top losers list. eGeneration shares were
frozen at 50 per cent—the upper limit circuit breaker within a few minutes of transaction-- on its
first trading day on Tuesday. Its share closed at Tk 15, the highest allowable limit on the first day
of trading, from its issue price of Tk 10 each, the DSE data shows.
Only two trades were executed at the DSE with a total of 201 shares were changed hands at the
halted price as its IPO shares winners were unwilling to sell their stakes hoping for higher profit
in future. Robi, which saw massive selling pressure in the past few days, rebounded in gaining
streak with 3.80 per cent gain. Of the 339 issues traded, 156 declined, 66 advanced and 117
remained unchanged on the DSE trading floor.
Beximco continued to dominate the turnover chart with shares worth over Tk 1.84 billion changing
hands followed by BATBC, Beximco Pharma, LankaBangla Finance and Robi. GBB Power was
the day’s best performer, posting a gain of 5.53 per cent while NCC Bank Mutual Find-1 was the
worst loser, losing 10 per cent following its price adjustment after record date.
A total number of 110,508 trades were executed in the day’s trading session with a trading volume
of 136.77 million shares and mutual fund units. The market-cap of DSE also fell to Tk 4,570 billion
on Tuesday, down from Tk 4,600 billion in the previous day.
The Chittagong Stock Exchange (CSE) also kept losing with the CSE All Share Price Index –
CASPI –shedding 181 points to settle at 15,383 and the Selective Categories Index – CSCX losing
110 points to close at 9,278.
Of the issues traded, 99 declined, 45 advanced and 51 remained unchanged on the CSE. The port
city’s bourse traded 5.84 million shares and mutual fund units with turnover value of Tk 265
million.
https://thefinancialexpress.com.bd/stock/dsex-sinks-to-two-month-low-1614076981

আরও ৫ পকাম্পাজনর ের্ট দ পভমে জদমে জবএসইজস
কশোেবািারে তাজিকাভক্ত আেও পাুঁচ ককাম্পাজিে পজেচািিা পষটদ কভরে কদওোে জেিান্ত জিরেরছ পুঁ জিবািাে জিেন্ত্রক োংস্থা বাাংিারদশ
জেজকউজেটিি অযান্ড এক্সরচে কজিশি (জবএেইজে)। এে িরধয জতি ককাম্পাজিে পষটদ কভরে িতি পষটদ েড়াে কািটি প্রাে কশষ পর্টারে
েরেরছ। বাজক দুটিে জবষরে প্রজিোেত কার্টিি শুরু িরেরছ। জবএেইজে েূ রে এ তথ্য িািা কেরছ।
জবএেইজে কর্ পাুঁচটি ককাম্পাজিে বতট িাি পষটদ কভরে িতি পষটদ েঠরিে উরদযাে জিরেরছ, কেগুরিা িরিা ইউিাইরেড এোে, ফযাজিজিরেক্স,
জেঅযান্ডএ কেক্সোইি, ইরদা-বাাংিা ফািটাজেউটিকযািে ও এিারেল্ড অরেি। এ পাুঁচ ককাম্পাজিে িরধয চােটিেই কার্টিি দী টজদি ধরে বন্ধ
েরেরছ। শুধ ইরদা-বাাংিা ফািটাজেউটিকযািরেে কার্টিিই চাি েরেরছ।
িািরত চাইরি জবএেইজেে কজিশিাে কশখ শািেজিি আিরিদ প্রথ্ি আরিাকক বরিি, কশোেবািারেে কর্েব ককাম্পাজি বযবস্থাপিা দুবটিতাে
কােরণ খাোপ অবস্থাে চরি কেরছ, কেেব ককাম্পাজিরক আবাে েচি কোে উরদযারেে অাংশ জিরেরব পষটদ কভরে কদওোে জেিান্ত কিওো
িরেরছ।
জবএেইজে েূ রে িািা কেরছ, এেই িরধয জোংোইি কেক্সোইি ও আিিাি কেক্সোইরিে পষটদ কভরে িতি পষটদ েঠি কো িরেরছ। তাে
েফিও জিিরত র্ারে। বন্ধ এ দুটি ককাম্পাজি চািে জবষরে কবশ অগ্রেজত িরেরছ বরিও িািাি জবএেইজেে োংজিষ্ট কিটকতট াো। জোংোইি ও
আিিাি কেক্সোইরিে অজভজ্ঞতাে আরিারক এখি আেও পাুঁচটি ককাম্পাজিে পষটদ কভরে িতি পষটদ েড়াে প্রজিো চিরছ।

ইউনাইমেড এোর
োংজিষ্ট একাজধক েূ রে িািা কেরছ, ইউিাইরেড এোেরক আবােও কার্টিরি জফজেরে আিা র্াে জক িা, তােই অাংশ জিরেরব জশেজেে
ককাম্পাজিটিে পষটদ পিেটঠরিে উরদযাে কিওো িরেরছ। এজভরেশি খারতে কবেেকাজে একিি জবরশষজ্ঞরক ককাম্পাজিটিে কচোেিযারিে দাজেত্ব
কদওোে উরদযাে জিরেরছ জবএেইজে। দু–এক জদরিে িরধযই এ জবষরে চূড়ান্ত জেিান্ত িওোে কথ্া েরেরছ। দী টজদি ধরে কার্টিরি িা থ্াকাে
ইউিাইরেড এোেরক েত িারে িূ ি বািাে কথ্রক ওটিজে (ওভাে দয কাউন্টাে) বািারে স্থািান্তে কো িরেরছ।
ঢাকা র্স্ক এক্সরচরেে (জডএেই) তথ্য অির্ােী, ইউিাইরেড এোরেে কশোরেে জোংিভারেেই িাজিকািা এখি বযজক্তরেজণে োধােণ
জবজিরোেকােী ও প্রজতষ্ঠারিে িারত। ককাম্পাজিে উরদযাক্তা-পজেচািকরদে িারত আরছ িাে আড়াই শতাাংশ কশোে। অথ্চ আইি অির্ােী,
কশোেবািারে তাজিকাভক্ত ককাম্পাজিে উরদযাক্তা-পজেচািকরদে িারত েজিজিতভারব েব েিে ওই ককাম্পাজিে ৩০ শতাাংশ কশোে থ্াকা
বাধযতািূ িক। আে পজেচািকরদে িারত এককভারব েব েিে ২ শতাাংশ কশোে থ্াকাে বাধযবাধকতা েরেরছ। জকন্তু ককাম্পাজিটিে উরদযাক্তাপজেচািরকো এ আইি িঙ্ঘি করে তাুঁরদে িারত থ্াকা েব কশোে কোপরি বািারে জবজি করে কদি। এ কােরণ ককাম্পাজিটিে কচোেিযাি ও
বযবস্থাপিা পজেচািক (এিজড) তােভীরুি আিরিদ কচৌধেীে কদশতযারে জিরষধাজ্ঞা কচরে োংজিষ্ট কতৃটপিরক জচঠি জদরেরছ জবএেইজে। ২০১০
োরি কশোেবািারে তাজিকাভক্ত এ ককাম্পাজিে বতট িাি কদিাে পজেিাণ প্রাে িািাে ককাটি োকা।

ফযাজেজিমেক্স ও জসঅযান্ডএ পেক্সোইি
বস্ত্র খারতে চট্টগ্রািজভজিক ককাম্পাজি ফযাজিজিরেক্স ও জেঅযান্ডএ কেক্সোইরিে পষটদও পিেটঠি কো িরে। এ দুটি ককাম্পাজিেও কার্টিি
দী টজদি ধরে বন্ধ েরেরছ। কশোেধােীরদেও ককারিা ধেরিে িভযাাংশ জদরে িা। দুটি ককাম্পাজিই এখি িািেবটস্ব। এে িরধয ফযাজিজিরেরক্সে
উরদযাক্তাো কশোেবািারে তাজিকাভক্ত ককাম্পাজিটি বন্ধ োখরিও তাুঁরদে িাজিকািাে অিয ককাম্পাজিগুরিা েচি েরেরছ। এিিজক িতি
ককাম্পাজিও খিরছি। শুধ কশোেবািারে তাজিকাভক্ত ককাম্পাজি পজেচািিাে কিরেই অিীিা ককাম্পাজিটিে উরদযাক্তারদে।

িািা কেরছ, িূ িত কশোেবািাে কথ্রক োকা তরি কেই োকা িেপাে করে অিয বযবোে খাটিরে িাভবাি িরেরছি ফযাজিজিরেরক্সে
উরদযাক্তাো। র্জদও ২০১৮ োরিে পে কথ্রক ককাম্পাজিটি জবজিরোেকােীরদে ককারিা িভযাাংশ জদরে িা। ফযাজিজিরেরক্সে ওরেবোইরেে তথ্য
অির্ােী, ককাম্পাজিটিে পজেচািিাে কচোেিযারিে দাজেরত্ব েরেরছি কিিোি ই কিাস্তফা। আে পজেচািক তাুঁে স্ত্রী তাবােেি কজেি। একেিে
জবএেএ গ্রুপ িারিে চট্টগ্রািরকজিক এক কপাশাক কােখািাে িিাবযবস্থাপক (জিএি) জিরেরব কাি কেরতি। চাকজেিীবী কথ্রক িরে র্াি
উরদযাক্তা। অজভরর্াে আরছ, জবপি আজথ্টক অজিেরিে কােরণই চাকজেচযত কো িে কিিোি ই কিাস্তফারক। জবএেএ গ্রুরপে অজিেরিে অরথ্ট
েরড় কতারিি ফযাজিজিরেক্স। পরে প্রাথ্জিক েণপ্রস্তাব বা আইজপওে িাধযরি ২০১৩ োরি ককাম্পাজিটি োধােণ জবজিরোেকােীরদে কাছ কথ্রক
৩৫ ককাটি োকা োংগ্রি করে। করেক বছে িা কর্রতই প্রজতষ্ঠািটি দুবটি িারিে ককাম্পাজি জিরেরব ‘কিড’ কেজণভক্ত িে।
এজদরক, ২০১৫ োরি কশোেবািারে তাজিকাভক্ত িওো জেঅযান্ডএ কেক্সোইরিে পষটদও কভরে িতি পষটদ েঠরিে কাি প্রাে চূড়ান্ত করে
এরিরছ জবএেইজে। এে আরে েত িিাইরে ককাম্পাজিটিে বযবস্থাপিা পজেচািক রুখোিা কিারশটদ, পজেচািক শােজিি আকতাে ও প্রাজতষ্ঠাজিক
পজেচািক বাাংিারদশ শু ইন্ডাজিিরক ১৪ ককাটি োকা িজেিািা করেজছি জবএেইজে। আইি িঙ্ঘি করে ককারিা ক াষণা ছাড়া তাুঁরদে িারত
থ্াকা জবপি কশোে জবজি করে জদরে ১২ ককাটি োকাে কবজশ িিাফা কোে এ িজেিািা কো িে।
জেঅযান্ডএ কেক্সোইি আইজপওরত জিথ্যা তথ্য জদরে বািারে এরেজছি। ওই েিে তা জিরে োংবাদিাধযরি প্রজতরবদিও িরেজছি। জকন্তু কেেরব
‘ো’ করেজি জবএেইজেে তৎকািীি কজিশি। কর্ কজিশরিে কিতৃরত্ব জছরিি এি খােরুি কিারেি, র্াুঁে জবরুরি েবরচরে বড় অজভরর্াে, জতজি
িািিীি ককাম্পাজি বািারে আোে েরর্াে করে জদরে বািােোরক ডজবরেরছি।

এোমরল্ড অমেি ও ইমদা-বাাংিা
কবজেক বযাাংরকে আজথ্টক ককরিঙ্কাজেে েরঙ্গ এিারেল্ড অরেরিে িাি িজড়রে আরছ। ওই ককরিঙ্কাজেে েিা িািািাজি িওোে পেই তরষে
কতি বা োইে িযাি অরেি প্রস্তুত ও বািােিাতকােী প্রজতষ্ঠািটিেও আরিা ধীরে ধীরে জিভরত থ্ারক। বতট িারি ককাম্পাজিটি িািেবটস্ব ককাম্পাজি।
২০১৪ োরি কশোেবািারে তাজিকাভক্ত এ ককাম্পাজি ২১৬ োরিে পে কথ্রক জবজিরোেকােীরদে ককারিা িভযাাংশ কদেজি। ২০১৯ োরি
জবএেইজে ককাম্পাজিটিে উরদযাক্তা-পজেচািক কথ্রক শুরু করে বযবস্থাপিা পজেচািকেি ঊর্ধ্টতি কিটকতট ারদে জবও (কবজিজফজশোজে ওিােট)
জিোব িব্দ করে। এখি পষটদ পিেটঠরিে িাধযরি বন্ধ ককাম্পাজিরক েচি কোে উরদযাে কিওো িরে।
২০১৮ োরি তাজিকাভক্ত িওো ইরদা-বাাংিা ফািটাজেউটিকযািে পজেচািিাে কিরেও িািা িটিিতাে প্রিাণ কপরেরছ জবএেইজে। এ কােরণ
এ ককাম্পাজিে পষটদও পিেটঠরিে উরদযাে কিওো িরেরছ বরি িািা কেরছ।
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

