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সিএিইতে য োগ সিতেন মোমুন উর রসিি  

প্রকাশিত : ৫ ফেব্রুযারী ২০২০  

অর্ থনৈশতক শরপ ার্থার ॥ স্ট্যান্ডার্থ ব্যাাংপকর সাপব্ক ব্যব্স্থা ৈা  শরচালক (এমশর্) মামুৈ-উর-

রশিদ চট্টগ্রাম স্ট্ক এক্সপচপের (শসএসই) ব্যব্স্থা ৈা  শরচালক (এমশর্)  পদ ফ াগ 

শদপযপেৈ। মঙ্গলব্ার শসএসই ফর্পক এ তর্য জাৈাপৈা হপযপে। 

গত ২২ জাৈুযাশর মামৈু-উর-রশিদপক শসএসইর এমশর্ শহপসপব্ অৈুপমাদৈ ফদয শৈযন্ত্রক 

সাংস্থা ব্াাংলাপদি শসশকউশরটর্জ এযান্ড এক্সপচে কশমিৈ (শব্এসইশস)। শসএসইর  শরচালকপদর 

সাংখ্যাগশরষ্ঠতার শিশিপত মামুৈ-উর-রশিদপক এমশর্ শহপসপব্ অৈুপমাদৈ চাইপল শব্এসইশস ওই 

অৈুপমাদৈ ফদয। মামুৈ-উর-রশিদ ১৯৮৪ সাপল ৈযািৈাল ব্যাাংপক প্রপব্িৈাশর অশেসার 

শহপসপব্ কাজ শুু কপরৈ। এর র শতশৈ এৈশসশস ব্যাাংক, প্রাইম ব্যাাংক, ইউৈাইপর্র্ 

কমাশি থযাল ব্যাাংক এব্াং শপ্রশমযার ব্যাাংপকর সপঙ্গ  ুক্ত শেপলৈ। ২০১৩ সাপল শতশৈ এসশব্এল-এ 

শর্এমশর্ শহপসপব্ ফ াগদাৈ কপরৈ। এর র শতশৈ অশতশরক্ত ব্যব্স্থা ৈা  শরচালক  পদ 

 পদান্নশত ফ পযশেপলৈ। এসশব্এল-এ ফ াগদাপৈর  ূপব্ থ শতশৈ ইউৈাইপর্র্ কমাশি থযাল ব্যাাংক 

এব্াং শপ্রশমযার ব্যাাংপক শর্এমশর্ শেপলৈ। 

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/478513/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%89%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%A6
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Daily Janakantha 
05 February 2020 

যিয়োরবোজোতর িকোতে উত্থোন সবতকতে 

পেন  

প্রকাশিত : ৫ ফেব্রুযারী ২০২০  

অর্ থনৈশতক শরপ ার্থার ॥ ফদপির ফিযারব্াজাপর গতব্েপর ফব্শিরিাগ শদপৈই সূচক কপমশেল। 

 া চলশত ব্েপরর প্রর্ম মাপসর শুুপতই অব্যাহত শেল। প্রধাৈমন্ত্রী ফিখ্ হাশসৈার উপদযাপগ 

জাৈুযাশর মাপসর ফিপের শদপক এপস ফিযারব্াজাপর  তৈ র্াপম। এর পর উত্থাপৈ- তপৈ 

চলপে ফিযারব্াজাপর ফলৈপদৈ।  

আগামীপত লিযাাংি ফ ােণা করপত  াওযা শর্পসম্বর ফলাজজাং ফকাম্পাশৈর চাশহদা কপম  াওযা 

এব্াং জৈু ফলাজজাংপযর ফকাম্পাশৈর আশর্ থক প্রশতপব্দপৈর কারপণ ফিযারব্াজাপর অশস্থরতা খ্বু্ 

ফব্শি কপমশৈ। এরই অাংি শহপসপব্ দুইশদৈ সূচপকর ইশতব্াচক প্রব্ণতা র্াকার  র মঙ্গলব্াপর 

সূচক শকেুর্া কপমপে।  

ব্াজার সাংশিষ্টপদর সপঙ্গ কর্া ব্পল জাৈা ফগপে, তাশলকািুক্ত জৈু ফলাজজাংপযর ফকাম্পাশৈর 

আশর্ থক প্রশতপব্দৈ প্রকাি ফিে হওযায প্রাশতষ্ঠাশৈক শব্শৈপযাগকারীরা এখ্ৈ ফ ার্থেশলও ৈতুৈ 

কপর সাজাপৈার  পর্ এপগাপেৈ। ফকাম্পাশৈর প্রশতপব্দৈ ফদপখ্ তারা শসদ্ধান্ত শৈপেৈ।  ার 

কারপণ আপগর তুলৈায ফেতা ফব্পেপে। তপব্ মঙ্গলব্াপর সকাপল ফিযারব্াজাপর গুজব্ েশেপয 

 পে ব্াজার শৈযন্ত্রক সাংস্থা ব্াাংলাপদি শসশকউশরটর্জ এযান্ড এক্সপচে কশমিৈ (শব্এসইশস) 

ঢাকা স্ট্ক এক্সপচপের  শরচালক  ে থদপক ফিাকজ কপরপে। এশসআই শৈপয শর্এসইর তদন্ত 

কশমটর্ গঠৈ এব্াং ফব্িশকেু ইসুযপত ফিযারব্াজাপর অশস্থরতা েোপৈা অশিপ াপগ এই ফিাকজ 

করা হয। মূলত এই খ্ব্র েশেপয  োয শদৈপিপে ফিযারব্াজাপর সূচক শকেুর্া  পেপে। 

ব্াজার   থাপলাচৈায ফদখ্া ফগপে, সকাপল ফব্শিরিাগ ফকাম্পাশৈ দরব্জৃদ্ধর শদপয শুুর  র 

শর্এসইর প্রধাৈ সূচক শর্এসইএক্স ২৭  পযন্ট কপম দা াঁশেপযপে ৪ হাজার ৪৭৯  পযপন্ট। 

অ র সূচকগুপলার মপধয িশরযাহ সূচক ৩  পযন্ট, শর্এসই-৩০ সূচক ১০  পযন্ট এব্াং 

শসশর্এসইটর্ সূচক ৬  পযন্ট কপম দা াঁশেপযপে  র্ােপম ১ হাজার ৩১, ১ হাজার ৫২৬ এব্াং 

৯১৩  পযন্ট। 

শর্এসইপত র্াকার  শরমাপণ ফলৈপদৈ হপযপে ৪৫৩ ফকাটর্ ৮৮ লাখ্ র্াকার ফিযার ও ইউশৈর্। 

 া আপগর শদৈ ফর্পক ৫২ ফকাটর্ ৪৭ লাখ্ র্াকা কম। আপগরশদৈ ফলৈপদৈ হপযশেল ৫০৬ 

ফকাটর্ ৩৫ লাখ্ র্াকার। 

শর্এসইপত ৩৫৬টর্ প্রশতষ্ঠাপৈর ফিযার ও ইউশৈর্ ফলৈপদৈ হপযপে। এসব্ প্রশতষ্ঠাপৈর মপধয 

১৩১টর্র ব্া ৩৭ িতাাংপির ফিযার ও ইউশৈর্ দর ফব্পেপে। দর কপমপে ১৭৭টর্র ব্া ৫০ 

িতাাংপির এব্াং ৪৮টর্ ব্া ১৩ িতাাংি প্রশতষ্ঠাপৈর ফিযার ও ইউশৈর্ দর অ শরব্শতথত রপযপে। 

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/478511/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%89%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%A8
https://www.dailyjanakantha.com/details/article/478511/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%89%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%A8
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শর্এসইপত সব্পচপয ফব্শি ফলৈপদৈ হপযপে লাোজথ ফহালশসপমর ফিযার। এশদৈ ফকাম্পাশৈটর্র 

২৫ ফকাটর্ ৪৯ র্াকার ফিযার ফলৈপদৈ হপযপে। ফলৈপদপৈ শিতীয স্থাপৈ উপঠ আসা শব্শব্এস 

কযাব্লপসর ১৫ ফকাটর্ ৪৭ লাখ্ র্াকার এব্াং ১২ ফকাটর্ ৪৮ লাখ্ র্াকার ফিযার ফলৈপদপৈর 

মাধযপম তৃতীয স্থাপৈ উপঠ আপস সাশমর্  াওযার। শর্এসইর সাশব্ থক ফলৈপদপৈ উপঠ আসা অৈয 

ফকাম্পাশৈগুপলার মপধয রপযপে : স্কযার োম থা, গ্রামীণপোৈ, ইপদা-ব্াাংলা োম থা, খ্ুলৈা  াওযার, 

এশর্এৈ ফর্শলকম, ওযাইমযাক্স এব্াং শিএেএস ফের্ র্াইাং। 

অ র ফিযারব্াজার চট্টগ্রাম স্ট্ক এক্সপচপের (শসএসই) সাশব্ থক সূচক শসএএসশ আই এশদৈ 

৬৯  পযন্ট কপম দা াঁশেপযপে ১৩ হাজার ৬৪২  পযপন্ট। এশদৈ শসএসইপত হাত ব্দল হওযা 

২৪৭টর্ প্রশতষ্ঠাপৈর মপধয ফিযার দর ফব্পেপে ৮৮টর্র, কপমপে ১২৯টর্র এব্াং অ শরব্শতথত 

রপযপে ৩০টর্র দর। শসএসইপত ১৮ ফকাটর্ ২০ লাখ্ র্াকার ফিযার ও ইউশৈর্ ফলৈপদৈ হপযপে। 
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Daily Kaler Kantha 
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Daily Share Biz 
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Daily Share Biz 
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Daily Jai Jai Din 
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Daily Jai Jai Din 
05 February 2020 
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Daily Bhorer Kagoj 
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 Alokito Bangladesh 
05 February 2020 
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The Financial Express 
05 February 2020 
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The Financial Express 
05 February 2020 
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Daily Sun 
05 February 2020 
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Daily New Age 
05 February 2020 
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Daily Observer 
05 February 2020 
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Daily Dhaka Tribune 
05 February 2020 

 

IPO proceeds spent on business expansion 

shrink 

Niaz Mahmud  

 Published at 10:19 pm February 4th, 2020  

The nine private firms raised Tk540crore through the IPOs last year 

The publicly listed companies last year spent smaller amount of initial public offerings 

(IPOs) proceeds in business expansion compared to previous year amid economic volatility 

and low quality IPOs.  

The nine private firms raised Tk540crore through the IPOs last year. They spent Tk410.4 

crore or7 6% of the total takings for expanding their businesses. 

The amount collected in 2018 through IPOs was Tk495 crore, of which 85.25% was spent on 

their business expansion. 

Former adviser to a caretaker government AB Mirza Azizul Islam told Dhaka Tribune, “The 

quality of the IPOs is a key factor for business expansion. If the IPO quality is low the 

expansion will be lower. Also, the overall economic situation last year was not optimistic for 

businesses.”  

“There will be more demand for working capital for the expansion of existing businesses as 

the economy grows rapidly. The stock market can be a great source of fund, although the 

potential remains still untapped,” he noted. 

“To attract entrepreneurs, the government has to set an example by offloading shares of state-

owned companies (to the stock market),” the economist said. 

He also said the securities market regulator should take action if IPO funds were largely used 

for repaying bank loan violating the rules. 

As per the  Bangladesh Securities and Exchange Commission's (BSEC) rules, no more than 

one-third of proceeds can be used for repaying bank loans or spent as working capital. 

Last year, the remaining Tk102.6 crore or 19% of the fund was used for repaying bank loans 

and 5% or Tk27 crore against  IPO expenses. 

In 2018, Tk86 crore or14.75% was used to repay bank loans, says a market valuation report 

of the City Bank Capital Limited. 

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud
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In 2019, a total of nine companies raised Tk540 crore through IPOs including premiums, 

down from Tk581 crore from 12 offerings in the previous year. The figure is the lowest since 

2010, when the raised amount was Tk3,390 crore. 

An IPO refers to a process that collects first-time funds from public for a company intending 

to be listed with a bourse observing the set rules of regulators. 

Analysts say that high bank interest rates, failing to secure bank loans, and the flexible terms 

of the stock market are some of the factors that made companies go public. 

Moreover, good exposure to foreign buyers who favour listed firms for sourcing products, 

and the demutualization of DSE, also play a key role in encouraging firms to get listed at the 

premier bourse, initially by issuing IPOs. 

The companies followed two methods, fixed price and book-building, while issuing IPOs in 

the capital market. 

Of them, two companies raised Tk250 crore using the book building method, while the rest 

seven collected Tk290 crore under the fixed price method. 

Esquire Knit raised Tk150 crore, Runner Automobiles Tk100 crore, New Line Clothings 

Tk30 crore, Silco Pharmaceuticals Tk30 crore, SS Steel Tk30 crore, Genex Infosys Tk20 

crore, Copppertech Industries Tk20 crore, SEA Pearl and Resort Tk15 crore and Ring Shine 

Textiles Tk150 crore in 2019. 

Stock market analysts think there is still a shortage of quality stocks, deemed fundamental 

requirement for the stability of the stock market. In absence of quality stocks there remains 

always a possibility of shares being overvalued, creating scopes for manipulation in the 

market. 
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 Daily Sun 
05 February 2020 
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Daily New Age 
05 February 2020 
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 Daily Independent 
05 February 2020 

 

 
 

 


