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প ুঁজিবািারে খ ব শীঘ্রই স দিন আসরে: খাইরুল হ ারসন 
   March 3, 2020 

হিশ প্রদিক্ষণ, ঢাকা:  বাাংলারিশ দসদকউদেটিি অ্যান্ড এক্সরেঞ্জ কদিশরনে হেয়ােিযান 

খায়রুল হ ারসন বরলরেন, প ুঁজিবািাে ইস যরি প্রধানিন্ত্রীস  অ্র্ থিন্ত্রীে পক্ষ হর্রক নানা 

উরিযাগ ও কদিশরনে পক্ষ হর্রক হে সিস্ত সাংস্কাে কো  রয়রে হসগুরলাে পদেরপ্রদক্ষরি 

আিো িরন কদে খ ব শীঘ্রই প ুঁজিবািারে স দিন আসরব। দবদনরয়াগকােীো অ্রপক্ষা কেরি 

পারেন প ুঁজিবািাে স দিন হিখাে িনয। িরব িরব আিারিে এসকল প্রিযাশা এবাং প্ররেষ্টা 

বযার্ থ  রয় োরব েদি হকাম্পাদনে আদর্ থক প্রদিরবিরন স শাসন, স্বচ্ছিা এবাং িবাবদিদ িাে 

িায়গা দনজিি না  য়। 

আি োিধানীে ওরয়দিন হ ারিরল বাাংলারিশ িারেথন্ট বযাাংকাস থ অ্যারসাদসরয়শন 

(দবএিদবএ) আরয়াজিি প ুঁজিবািারেে উন্নয়রন আদর্ থক প্রদিরবিরনে গুরুত্ব' শীর্ থক 

হসদিনারে দিদন এসব কর্া বরলন। অ্ন ষ্ঠারন প্রধান অ্দিদর্ দ রসরব উপদিি দেরলন 

প্রধানিন্ত্রীে অ্র্ থননদিক দবর্য়ক উপরিষ্টা িদশউে ে িান ও দবরশর্ অ্দিদর্ দ রসরব 

উপদিি দেরলন ফাইনাদসয়াল দেরপাটিথাং কাউজিরলে হেয়ােিযান ি স্তাক আ রিি । 

দিদন বরলন, সেকাদে লাভিনক প্রদিষ্ঠানগুরলা খ ব দশগদগেই প ুঁজিবািারে িাদলকাভুক্ত 

 রব। দকেু ভারলা লাভিনক প্রদিষ্ঠান দ্র ি প ুঁজিবািারে িাদলকাভুক্ত  রব বরল আশাে 

কর্া শুদনরয়রেন দিদন। এোড়া আগািী ১ বেরেে িরধয একটি সিদৃ্ধশালী প ুঁজিবািাে 

িৃশযিান  রব। শীঘ্রই একটি শজক্তশালী অ্র্ থননদিক অ্বকাঠারিা তিদেরি প ুঁজিবািাে 

অ্বযা িভারব অ্বিান োখরব এবাং দবশ্ব অ্র্ থনীদিরি উন্নি এবাং সিৃদ্ধ বাাংলারিশ তিদেরি 

গুরুত্বপূণ থ ভুদিকা োখরব। 

http://www.deshprotikhon.com/2020/03/03/125820/
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দিদন আেও বরলন, বিথিান প ুঁজিবািারে অ্নযিি সিসযা  ল আিাে অ্ভাব। আিাে 

কােরন প ুঁজিবািাে িালিািাল অ্বিা দবোি কেরে। এোড়া প ুঁজিবািাে সম্পরকথ 

দবদনরয়াগকােীরিে িারে ভুল বািথা োরচ্ছ। হিিদন আিাে সারর্ সম্পৃক্ত ইক ইটি সাপ্লাই, 

বযাাংদকাং হসক্টরেে অ্বিা, ইন্টারেি হেি, হেগুরলারি অ্রনরক ভুল ব রেন। আপনাো 

হিরন োখরবন, িাদন িারকথরি েদি ইন্টারেি হেি করি িা রল কযাদপিাল িারকথরি িােলয 

সাংকি বজৃদ্ধ পায়। বািারে হে ৩০টি দলরিড বযাাংক এবাং প্রায় ৫০টি বযাাংক বদ ভূথি 

আদর্ থক প্রদিষ্ঠানগুরলা আরে িা রল িারিে হপ্রাডাদক্টদভটি করি োয়, োে ফরল সূেরকে 

পিন ঘরি। 

সাম্প্রদিক সিরয় প ুঁজিবািারে সাংস্কারেে ফরল এে সম্ভাবনাে দ্বাে খ রলরে উরেখ করে 

বাাংলারিশ দসদকউদেটিি অ্যান্ড এক্সরেঞ্জ কদিশরনে (দবএসইদস) হেয়ােিযান অ্ধযাপক 

ড.এি. খায়রুল হ ারসন বরলরেন, সেকারেে বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়রন অ্র্ থ দিরি প্রস্তুি 

প ুঁজিবািাে। সাম্প্রদিক সিরয় সাংস্কারেে কােরণই প ুঁজিবািারে এ সম্ভাবনাে দ্বাে উন্ম ক্ত 

 রয়রে। সাম্প্রদিক সিরয় প ুঁজিবািারে অ্রনক সাংস্কাে  রয়রে। সাংস্কােরে ফরল হিদশ-

দবরিদশ দবদনরয়াগকােীরিে আিা বজৃদ্ধ হপরয়রে। আিারিে হিরশে প ুঁজিবািাে 

সম্ভবনািয়। এ বািারেে প্রদি দবদনরয়াগকােীরিে আগ্র  অ্রনক হবদশ। সেকারেে বড় 

বড় প্রকরল্প অ্রর্ থে হোগান দিরি প্রস্তুি প ুঁজিবািাে। 
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এক বছরেে মরযে সমদৃ্ধ প ুঁজিবািােঃ 

ববএসইবস চেয়ােমোন 

। ৪ িােথ, ২০২০ ৮:৫০ পূব থাহ্ণ  

আগািী এক বেরেে িরধয হিরশ একটি দিদিশীল,উন্নি ও সিৃদ্ধ প ুঁজিবািাে হিখা োরব বরল 

আশা প্রকাশ করেরেন বাাংলারিশ দসদকউদেটিি অ্যান্ড এক্সরেঞ্জ কদিশরনে (দবএসইদস) 

হেয়ােিযান ড.এি খায়রুল হ ারসন।গি করয়ক বেরে বািারে হেসব সাংস্কাে  রয়রে িাে 

স ফল এ সিরয় পাওয়া োরব বরল িন্তবয করেন দিদন। 

িরব পাশাপাদশ দিদন এই সম্ভাবনা দনজিি কেরি আদর্ থক প্রদিবিন ও হকাম্পাদনে ির্য 

প্রকারশ (Disclosere)স্বচ্ছিা ও িবাবদি ীিা বাড়ারনাে িাদগি হিন।দিদন বরলন, হকাম্পাদন 

েি ভালই হ াক না হকন,িাে প্রকাদশি ির্য এবাং আদর্ থক প্রদিরবিরন েদি আিা োখা না 

োয়,িা রল ওই হকাম্পাদনরি প্রাদিষ্ঠাদনক দবদনরয়াগকােী,দবরশর্ করে দবরিশী 

দবদনরয়াগকােীো দবদনরয়াগ কেরি আগ্র ী  য় না। 

িঙ্গলবাে বাাংলারিশ িারেথন্ট বযাাংকাস থ অ্যারসাদসরয়শন (দবএিদবএ)আরয়াজিি ‘প ুঁজিবািারেে 

উন্নয়রন আদর্ থক প্রদিরবিরনে গুরুত্ব’ দশরোনারিে এক হসদিনারে দিদন এসব কর্া বরলন। 

োিধানীে ওরয়দিন হ ারিরল অ্ন টষ্ঠি এই হসদিনারে প্রধান অ্দিদর্ দেরলন প্রধানিন্ত্রীে 

অ্র্ থননদিক দবর্য়ক উপরিষ্টা ড.িদসউে ে িান।দবএসইদস হেয়ােিযান ড.এি খায়রুল 

হ ারসন এবাং ফাইনাদসয়াল দেরপাটিথাং কাউজিরলে (এফআেদস) হেয়ােিযান ি স্তাক আ রিি 

হসদিনারে দবরশর্ অ্দিদর্ দেরলন। দবএিদবএে হপ্রদসরডন্ট োরয়ি ে ে িারনে সভাপদিরত্ব 

অ্ন টষ্ঠি হসদিনারে িূল প্রবন্ধ উপিাপন করেন দবএিদবএে দনব থা ী কদিটিে সিসয িীে 

িা ফ ি ে ে িান।বীিা উন্নয়ন কিৃথপরক্ষে (আইদডআেএ)সিসয ড.এি হিাশােেফ হ ারসন 

সম্মাদনি অ্দিদর্ দ রসরব উপদিি দেরলন।এোড়াও বক্তবয োরখন অ্র্ থিন্ত্রণালরয়ে  অ্দিদেক্ত 

সদেব িাকস িা ন ে। 

দনেীদক্ষি আদর্ থক প্রদিরবিরন আিা ীনিাে দবর্য়টি সম্পরকথ দবএসইদস হেয়ােিযান 

বরলন,হশানা োয় হকাম্পাদনগুরলা একাদধক আদর্ থক প্রদিরবিন তিদে করে।একটি 

হশয়াের াল্ডােরিে িনয,একটি িািীয় োিস্ব হবারডথে (এনদবআে)িনয এবাং 

অ্পেটি   বযাাংরকে িনয।আে প্রদিটিরিই র্ারক ির্য-পদেসাংখযারনে দভন্নিা।অ্নযদিরক 

িাদলকাভুক্ত অ্রনক হকাম্পাদনে উরিযাক্তা ও িযারনিরিন্ট উসৎ উরেরশয ি নাফা বা হশয়াে 

প্রদি আয় (ইদপএস) বাদড়রয় কদিরয় হিখায়।এ িনয অ্রনক হকাম্পাদনে ি ই প্রাদন্তরকে 

ইদপএরসে িরধয বযাপক পার্ থকয হিখা োয়। 

ড.খায়রুল হ ারসন বরলন,দবরিশী হপািথরফাদলও দবদনরয়াগকােীো হকান হিরশ দবদনরয়াগ কোে 

আরগ োোই করে হিরখ ওই হিরশ হকাম্পাদনগুরলাে দডসরলািাে কিিা 

http://www.arthosuchak.com/archives/566012/%e0%a6%8f%e0%a6%95-%e0%a6%ac%e0%a6%9b%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a6%a7%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a6%ae%e0%a7%83%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%a7-%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%81/
http://www.arthosuchak.com/archives/566012/%e0%a6%8f%e0%a6%95-%e0%a6%ac%e0%a6%9b%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a6%a7%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a6%ae%e0%a7%83%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%a7-%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%81/
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দনভথেরোগয,দনেীদক্ষি আদর্ থক প্রদিরবিন কিিা স্বচ্ছ।কােণ আদর্ থক প্রদিরবিন দনভথেরোগয 

না  রল দবদনরয়াগ পদেকল্পনা হর্রক কাজিি দেিান থ পাওয়া োয় না;বোং অ্রনক সিয় 

হলাকসারন পড়রি  য়। 

দিদন বরলন, শুধ  দনেীক্ষকরিে পরক্ষ স্বচ্ছ ও দনভথেরোগয আদর্ থক প্রদিরবিন দনজিি কো 

সম্ভব নয়। কােণ এই প্রদিরবিনটি িূলি তিদে করে হকাম্পাদনে িযানরিরিন্ট। এখারন 

হকাম্পাদনে দসএফও এবাং হকাম্পাদন সদেবরিে আেও িাদয়ত্ব দনরি  রব।িাদলকপক্ষ বলরলই 

িারিে িরিা করে আদর্ থক প্রদিরবিন তিদে করে হিওয়া উদেি নয়। িারিে উদেি দনরিরিে 

প্রজ্ঞা এবাং তনদিক িারনে প্ররয়াগ 

ঘিারনা।  

এফআেদস হেয়ােিযান ি স্তাক আ রিি বরলন,শুধ  প ুঁজিবািারে দবদনরয়াগকােীরিে স্বার্ থ 

নয়,আদর্ থক প্রদিরবিরনে স্বচ্ছিা ও িবাবদি ীিাে সরঙ্গ োরেে োিস্ব আরয়েও সম্পকথ 

েরয়রে।িাই সািদগ্রক অ্র্ থনীদিে িনযই দনভথেরোগয আদর্ থক প্রদিরবিন অ্রনক িরুদে। 

দিদন বরলন,িাো কাি কেরি দগরয় হবশ করয়কটি বড় দনেীক্ষা প্রদিষ্ঠারনে দবরুরদ্ধও অ্দনয়ি 

ও িাদয়রত্ব অ্বর লাে প্রিাণ হপরয়রেন।এসব প্রদিষ্ঠারনে দবরুরদ্ধ বযবিা দনরি দবএসইদস ও 

আইদসএদবরক অ্ন রোধ িানারনা  রয়রে। প্ররয়ািরন এফআেদস দনরিও হিার্ী প্রদিষ্ঠারনে 

দবরুরদ্ধ বযবিা হনরব। 

িরব এফআেদস হেয়ােিযান ি স্তাক আ রিি এ কর্াও বরলন,অ্রনক হক্ষরে সাংদিষ্ট 

হকাম্পাদনে দডসরলািাে বা প্রকাদশি ির্য এবাং নদর্পরেে িরধযই সিসযা র্ারক। হকাম্পাদনে 

িযারনিরিন্টই আদর্ থক প্রদিরবিন তিদে করে।িাো এিন িালিাদলয়াদিভারব দ সাব দবকৃি 

করে,গুদেরয় দির্যা দডসরলািাে হিয় ো একিন দনেীক্ষরকে পরক্ষ োোই কো স ি নয়। 

দিদন হকাম্পাদনে িযারনিরিন্টরক কীভারব আেও হবদশ িবাবদি ীিাে আওিায় দনরয় আসা 

োয় িা খদিরয় হিখাে আহ্বান িানান সাংদিষ্ট সব পক্ষরক।আে এ হক্ষরে প্ররয়ািরন েরর্ষ্ট 

করঠাে  ওয়ােও িাদগি হিন দিদন।আহ্বান িানান িৃটষ্টভঙ্গী বিলারনাে। 

দিদন বরলন,কািালরক হকািালই বলরি  রব। হকউ েুদে কেরল িারক হোে বলাই উদেি। দকন্তু 

বিথিারন এক ধেরণে ফযাশন  রয়রে;হোেরক হোে না বরল, বলা  য় িাে িরধয স শাসরনে 
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অ্ভাব েরয়রে। এে িধয দিরয় দকন্তু দবর্য়টিে দসদেয়াসরনস করি োয়,অ্পোধ গুরুত্ব  ালকা 

 রয় পরড়। 

দবএিদবএে সভাপদি োরয়ি ে ে িান আদর্ থক প্রদিরবিরন স্বচ্ছিা বাড়ারি সব দনেীদক্ষি 

আদর্ থক প্রদিরবিরনে হকন্দ্রীয় ির্যভাণ্ডাে গরড় হিালাে প্রস্তাব করেন,হেখারন দবএসইদস, 

এনদবআে,বাাংলারিশ বযাাংকস  সাংদিষ্ট সবাে প্ররবশাদধকাে র্াকরব।িাে িরি,এিনটি  রল 

আে দবদভন্ন পরক্ষে িনয দভন্ন দভন্ন আদর্ থক প্রদিরবিন তিদে এবাং দবদনরয়াগকােী ও সেকােরক 

ঠকারনাে এি অ্বাধ স রোগ র্াকরব না। 
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ফাইনোজিয়াল বেরপারটে অসত্ে ত্থ্ে 

থ্াকরল স শাসন বনজিত্ হরব না: 

ববএসইবস চেয়ােমোন 

িােথ ৩, ২০২০35  

Share1  

 

বনিস্ব প্রবত্রবদক : বাাংলারিশ দসদকউদেটিি অ্যান্ড এক্সরেঞ্জ কদিশরনে (দবএসইদস) 

হেয়ােিযান ড. এি. খায়রুল হ ারসন বরলরেন, করপ থারেি গভরন থি  রলা করপ থারেি হসক্টরেে 

স শাসন। আে এ স শাসন দনজিি কেরি  রল, ফাইনযাজিয়াল দেরপারিথ প্রকৃি দেে উরঠ আসা 

প্ররয়ািন। ফাইনযাজিয়াল দেরপারিথ েদি অ্সিয ির্য র্ারক, িা রল কখরনাই স শাসন দনজিি 

কো সম্ভব  রব না। 

িঙ্গলবাে (৩ িােথ) োিধানীে গুলশারন ওরয়দিন হ ারিরল বাাংলারিশ িারেথন্ট বযাাংকাস থ 

অ্যারসাদসরয়শন (দবএিদবএ) আরয়াজিি ‘প ুঁজিবািারেে উন্নয়রন আদর্ থক প্রদিরবিরনে 

গুরুত্ব’ শীর্ থক হসদিনারে দবরশর্ অ্দিদর্ে বক্তরবয দিদন এসব কর্া বরলন। 

এ সিয় হসদিনারে দবএিদবএ’ে সভাপদি োরয়ি ে ে িারনে সভাপদিরত্ব প্রধান অ্দিদর্ 

দ রসরব উপদিি দেরলন প্রধানিন্ত্রীে অ্র্ থননদিক দবর্য়ক উপরিষ্টা িদশউে ে িান। আে 

দবরশর্ অ্দিদর্ দ রসরব দবএসইদস’ে হেয়ােিযান খায়রুল হ ারসন, ফাইনযাজিয়াল দেরপাটিথাং 

কাউজিরলে (এফআেদস) হেয়ােিযান দস দকউ হক ি স্তাক আ িি, অ্র্ থিন্ত্রণালরয়ে আদর্ থক 

প্রদিষ্ঠান দবভারগে অ্দিদেক্ত সদেব িাকস িা নূে উপদিি দেরলন। এোড়া হসদিনারে 

https://www.corporatesangbad.com/280813/
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আরলােক দ রসরব উপদিি দেরলন বীিা উন্নয়ন ও দনয়ন্ত্রণ কিৃথপরক্ষে (আইদডআেএ) সিসয 

ড. এি হিাশােেফ হ ারসন। হসদিনারে িূল প্রবন্ধ উপিাপন করেন দবএিদবএ’ে দনব থা ী 

কদিটিে সিসয িীে িা ফ ি ে ে িান। 

প ুঁজিবািারেে আিা নষ্ট  ওয়া এবাং দিদিশীলিা দবকৃি  বাে অ্নযিি কােণ হিদখরয় দিদন 

বরলন, ফাইনযাজিয়াল দডসরলািারেে দবশ্বাসরোগযিাে অ্ন পদিদি প ুঁজিবািারেে িযাদবদলটি 

হিইরন্টইনযারি প্রদিবন্ধকিা সৃটষ্ট কেরে। 

দিদন আফরসাস করে বরলন, একটি হকাম্পাদনরি দিন ধেরনে আদর্ থক প্রদিরবিন তিদে কো 

 রয় র্ারক। একটি আদর্ থক প্রদিরবিরন হকাম্পাদনটিে প্রকৃি দেে িুরল ধো  য়। 

অ্র্ থাৎ হকাম্পাদনটিে পদেকল্পনা অ্ন োয়ী  হকান হসক্টরে িাে অ্পারেশন বাড়ারব, হকান দিরক 

কিারব, হকান দিরক বন্ধ কেরব, অ্র্বা এক দবিরনস বন্ধ করে নিুন দবিরনস োল  কেরব- 

হস িনয ওই আদর্ থক প্রদিরবিন তিদে কো  য়। আরেকটি কো  য় ইনকাি িযারক্সে িনয। 

হসখারন হকাম্পাদনটিে প্রকৃি ইনকাি পদেবিথন করে কদিরয় হিখারনা  য়, োরি করে িাে 

িযাক্স কি দিরি  য়। আে আরেকটি আদর্ থক প্রদিরবিরন তিদে কো  য় দবদনরয়াগকােীরিে 

আকৃষ্ট কোে িনয। হসখারন ইনকাি আবাে বাদড়রয় তিদে কো  য়। এই অ্বিা পদেবিথরনে 

িনয হকাম্পাদনে িাদলক এবাং উরিযাক্তারিে সারর্ তবঠক কেব। োরি করে িারিে এই 

অ্ননদিক বযবিাপনা হর্রক হবে করে আনা োয়। 

খায়রুল হ ারসন বরলন, অ্র্ থিন্ত্রীে পক্ষ হর্রক এবাং দবএসইদসে পক্ষ হর্রক হে সিস্ত সাংস্কাে 

কো  রয়রে, হসগুরলাে পদেরপ্রদক্ষরি আিো িরন কদে খ ব শীঘ্রই প ুঁজিবািারে স দিন 

আসরব। আশা কদে আগািী এক বেরেে িরধয একটি সিৃদ্ধশালী প ুঁজিবািাে িৃশযিান  রব। 

এোড়া শীঘ্রই একটি শজক্তশালী অ্র্ থননদিক অ্বকাঠারিা তিদেরি প ুঁজিবািাে অ্বযা িভারব 

অ্বিান োখরব। একইসরঙ্গ দবশ্ব অ্র্ থনীদিরি উন্নি এবাং সিৃদ্ধ বাাংলারিশ তিদেরি গুরুত্বপূণ থ 

ভূদিকা োখরব। িরব আিারিে এসকল প্রিযাশা এবাং প্ররেষ্টা বযার্ থ  রয় োরব, েদি হকাম্পাদনে 

আদর্ থক প্রদিরবিরন স শাসন, স্বচ্ছিা এবাং িবাবদিদ িা দনজিি কো না োয়। 

দিদন আেও বরলন, আিরকে বািারেে অ্নযিি ক্রাইদসস  ল আিা ীনিা। আিাে সারর্ 

সম্পকৃ্ত ইক যইটি সাপ্লাই, বযাাংদকাং হসক্টরেে অ্বিা, ইন্টারেি হেি। এ দবর্য়টি দনরয় অ্রনরকই 

ভুল ব রেন। আপনাো হিরন োখরবন, িাদন িারকথরি েদি ইন্টারেি হেি করি, িা রল 

কযাদপিাল িারকথরি িােলয সেবো  বজৃদ্ধ পায়। এিনয দকেুিা সিয় অ্রপক্ষা কেরি  রব। 

দকন্তু এ দনরয় বযাাংরকে ি নাফা করি োরব বরল বািারে হে গুিব প্রেদলি আরে িা দভদি ীন। 

এোড়া এসব ি নীদি বরন্ধ দসএফও এবাং অ্দডিেরিে দনরিরিে িায়গায় শক্ত অ্বিারনে িনয 

অ্ন রোধ করেন দবএসইদস হেয়ােিযান। হকাম্পাদনে িাদলক দকাংবা উর্ধ্ থিন কি থকিথারিে 

অ্ননদিক প্রস্তারব সাড়া না দিরয়, দনি হপশািাদেে তনদিকিাে প্রদি সম্মান হিখারনা এবাং 

গুরুত্বরবারধে িায়গা তিদে কেরল, এসব ি নীদি হোধ কো সম্ভব  রব বরল  িরন করেন 

দবএসইদস হেয়ােিযান। 

হসদিনারে প্রধান অ্দিদর্ে বক্তরবয প্রধানিন্ত্রীে অ্র্ থননদিক দবর্য়ক উপরিষ্টা িদশউে ে িান 

বরলন, আিারিে হিরশে দনেীক্ষা প্রদিরবিন ও হেগুরলশন পদ্ধদি দবরশ্বে অ্নযানয হিরশে 

সরঙ্গ সািঞ্জসয র্াকরি  রব। িা রল হিরশ দবদনরয়ারগে হক্ষরে দবরিদশ দবদনরয়াগকােীরিে 

আিা অ্ক্ষ ন্ন র্াকরব। 
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দবরশর্ অ্দিদর্ে বক্তরবয এফআেদস’ে হেয়ােিযান দস দকউ হক ি স্তাক আ িি বরলন, 

ফাইনযাজিয়াল দেরপাটিথাং খ রবই গুরুত্বপূণ থ দবর্য়। এরি হকাম্পাদনে প্রকৃি দেে উরঠ না 

আসরল দবদনরয়াগকােীো ক্ষদিগ্রস্ত  রব। ফাইনযাজিয়াল দেরপারিথ অ্সিয ির্য র্ারক, িা 

অ্পোধ দ রসরব গনয  রব। 

এ সিয় দবএিদবএ’ে সভাপদি োরয়ি ে ে িান বরলন, একটি হকাম্পাদনে এরকক িায়গায় 

এরকক েকি আদর্ থক দ সাব িিা হিওয়াে অ্দভরোগ আরে। এই সিসযা কাটিরয় উঠরি 

আদর্ থক দ সাব সাংেক্ষরনে িনয একটি হসন্ট্রাল ডািারবি তিদে কোে প্ররয়ািন েরয়রে। 

আদর্ থক প্রদিরবিন দনরয় আরলােনাে স রোগ বন্ধ কেরি  রল হসন্ট্রাল ডািারবি িাপন 

আবশযক। সাদব থক অ্র্ থননদিক উন্নয়রন এিা িাপন কো  রল দ সারবে িান দনরয় প্রশ্ন উঠরব 

না। 

হসদিনারে িূল প্রবন্ধ উপিাপনকারল দবএিদবএে দনব থা ী কদিটিে সিসয িীে িা ফ ি ে 

ে িান প ুঁজিবািারেে উন্নয়রন আদর্ থক প্রদিরবিরনে গুরুত্ব দনরয় দবদভন্ন দবর্য় িুরল ধরেন। 

অ্ন ষ্ঠারন অ্নযানযরিে িরধয দবএসইদস’ে কদিশনাে হ লাল উজেন দনিািী, স্বপন ক িাে 

বালা, হখান্দকাে কািাল জ্জািান, দসএসই’ে হেয়ােিযান আদসফ ইব্রাদ ি, দডএসই’ে এিদড 

সানাউল  ক, দডএসই’ে পদেোলক েদকব ে ে িান, ইনদিটিউি অ্ব োিথাডথ হসরক্রিাদেি 

অ্ব বাাংলারিরশে (আইদসএসদব) হপ্রদসরডন্ট ি িাফফে আ রিি, দবএিদবএ’ে পদেোলনা 

পর্ থরিে সিসযোস  প ুঁজিবািাে সাংদিষ্ট হিকর াল্ডাো উপদিি দেরলন। 

করপ থারেি সাংবাি/টিদড/এনটি/ 
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বোাংরকে স দহাে কমরল চশয়ােবািারে 

ত্ােলে বাড়রব  

দনিস্ব প্রদিরবিক  

প্রকাদশি: ০৯:০১ এএি, ০৪ িােথ ২০২০  

 

‘িাদন িারকথরি েদি ইন্টারেি হেি করি িা রল কযাদপিাল িারকথরি িােলয সেবাে  বাড়রব’,- 

বরলরেন বাাংলারিশ দসদকউদেটিি অ্যান্ড এক্সরেঞ্জ কদিশরনে (দবএসইদস) হেয়ােিযান 

খায়রুল হ ারসন। 

িঙ্গলবাে (৩ িােথ) োিধানীে ওরয়দিন হ ারিরল বাাংলারিশ িারেথন্ট বযাাংকাস থ অ্যারসাদসরয়শন 

(দবএিদবএ) আরয়াজিি ‘হশয়ােবািারেে উন্নয়রন আদর্ থক প্রদিরবিরনে গুরুত্ব’ শীর্ থক 

হসদিনারে দিদন এ কর্া বরলন। অ্ন ষ্ঠারন প্রধান অ্দিদর্ দেরলন প্রধানিন্ত্রীে 

অ্র্ থননদিকদবর্য়ক উপরিষ্টা িদশউে ে িান। িূল প্রবন্ধ উপিাপন করেন দবএিদবএ’ে 

দনব থা ী কদিটিে সিসয িীে িা ফ ি ে ে িান। 

দবএসইদস হেয়ােিযান বরলন, আগািী ১ বেরেে িরধয একটি সিৃদ্ধশালী হশয়ােবািাে 

িৃশযিান  রব। দশগদগেই একটি শজক্তশালী অ্র্ থননদিক অ্বকাঠারিা তিদেরি হশয়ােবািাে 

অ্বযা িভারব অ্বিান োখরব এবাং দবশ্ব অ্র্ থনীদিরি উন্নি ও সিৃদ্ধ বাাংলারিশ তিদেরি 

গুরুত্বপূণ থ ভুদিকা োখরব। িরব আিারিে এসব প্রিযাশা ও প্ররেষ্টা বযার্ থ  রয় োরব েদি 

হকাম্পাদনে আদর্ থক প্রদিরবিরন স শাসন, স্বচ্ছিা ও িবাবদিদ ে িায়গা দনজিি কেরি না 

পাদে। অ্র্িন্ত্রীে এবাং কদিশরনে পক্ষ হর্রক হে সিস্ত সাংস্কাে কো  রয়রে হসগুরলাে 

পদেরপ্রদক্ষরি আিো িরন কদে, খ ব দশগদগেই হশয়ােবািারে স দিন আসরব। হসই প্রিযাশা 

কেদে। 

https://www.jagonews24.com/author/staff-reporter
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দিদন বরলন, আিরকে বািারেে অ্নযিি ক্রাইদসস  রলা আিাে অ্ভাব। আিাে সরঙ্গ 

সম্পকৃ্ত ইক ইটি সাপ্লাই, বযাাংদকাং হসক্টরেে অ্বিা, ইন্টারেি হেি, হেগুরলারি অ্রনরক ভুল 

ব রেন। আপনাো হিরন োখরবন, িাদন িারকথরি েদি ইন্টারেি হেি করি িা রল কযাদপিাল 

িারকথরি িােলয সেবাে  বাড়রব। 

হশয়ােবািারেে আিা নষ্ট  ওয়া এবাং দিদিশীলিা দবকৃি  বাে অ্নযিি কােণ হিদখরয় 

খায়রুল হ ারসন বরলন, ফাইনযাজিয়াল দডসরলািারেে দেডাইদবদলটিে অ্ন পদিদি 

হশয়ােবািারেে িযাদবদলটি হিইরন্টইনযারি প্রদিবন্ধকিা সৃটষ্ট কেরে। 

দিদন আফরসাস করে বরলন, একটি হকাম্পাদনরি দিন ধেরনে দেরপািথ তিদে  য়। একটি 

দেরপািথ  রচ্ছ, হকাম্পাদন হকান হসক্টরে িাে অ্পারেশন বাড়ারব, হকানদিরক কিারব, 

হকানদিরক বন্ধ কেরব, অ্র্বা এক দবিরনস বন্ধ করে নিুন দবিরনস োল  কেরব। আরেকটি 

 রচ্ছ ইনকাি িযারক্সে িনয, হসখারন হকাম্পাদনে প্রকৃি ইনকাি পদেবদি থি করে কদিরয় 

হিখারনা র্ারক। োরি করে িাে িযাক্স কি দিরি  য়। আরেকটি দেরপািথ  রলা- 

দবদনরয়াগকােীরিে আকৃষ্ট কোে িনয ইনকাি আবাে বাদড়রয় তিদে কো  য়। এ অ্বিা 

পদেবিথরনে িনয হকাম্পাদনে িাদলক এবাং উরিযাগিারিে সরঙ্গ তবঠক কেব। োরি করে 

িারিে এই অ্ননদিক বযবিাপনা হর্রক হবে করে আনা োয়। 

এ োড়া এসব ি নীদি বরন্ধ দসএফও এবাং অ্দডিেরিে দনরিরিে িায়গা হর্রক শক্ত অ্বিারনে 

িনয অ্ন রোধ করেন দিদন। 

উরেখ, েলদি বেরেে ১ এদপ্রল হর্রক হক্রদডি কাডথ োড়া সব ধেরনে ঋরণে স ি ৯ শিাাংরশ 

নাদিরয় আনাে দনরিথশ দিরয়রে হকন্দ্রীয় বযাাংক। িরব ঋরণে স ি াে দনধ থােণ কেরলও ৬ 

শিাাংরশ আিানি সাংগ্র রণে হকারনা বাধযবাধকিা োরখদন বযাাংক খারিে এ দনয়ন্ত্রক সাংিা। 

এসআই/হিডএ/হিআইএি 
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'এক বছরেে মরযে সমদৃ্ধশালী 

চশয়ােবািাে দৃশেমান হরব' 

০৮:৫৪দপএি, ০৩ িােথ ২০২০  

 

ববিরনস আওয়াে প্রবত্রবদকঃ বাাংলারিশ দসদকউদেটিি অ্যান্ড এক্সরেঞ্জ কদিশরনে 

হেয়ােিযান খায়রুল হ ারসন বরলরেন, আগািী ১ বেরেে িরধয একটি সিৃদ্ধশালী 

হশয়ােবািাে িৃশযিান  রব। এোড়া শীঘ্রই একটি শজক্তশালী অ্র্ থননদিক অ্বকাঠারিা তিদেরি 

হশয়ােবািাে অ্বযা িভারব অ্বিান োখরব এবাং দবশ্ব অ্র্ থনীদিরি উন্নি এবাং সিৃদ্ধ 

বাাংলারিশ তিদেরি গুরুত্বপূণ থ ভুদিকা োখরব। 

িঙ্গলবাে (৩ িােথ) োিধানীে ওরয়দিন হ ারিরল বাাংলারিশ িারেথন্ট বযাাংকাস থ অ্যারসাদসরয়শন 

(দবএিদবএ) আরয়াজিি 'হশয়ােবািারেে উন্নয়রন আদর্ থক প্রদিরবিরনে গুরুত্ব' শীর্ থক 

হসদিনারে দিদন এসব কর্া বরলন। 

দিদন বরলন, অ্র্ থিন্ত্রীে পক্ষ হর্রক এবাং কদিশরনে পক্ষ হর্রক হে সিস্ত সাংস্কাে কো  রয়রে, 

হসগুরলাে পদেরপ্রদক্ষরি আিো িরন কদে খ ব শীঘ্রই হশয়ােবািারে স দিন আসরব। হসই 

প্রিযাশা কেদে।িরব আিারিে এসকল প্রিযাশা এবাং প্ররেষ্টা বযার্ থ  রয় োরব, েদি হকাম্পাদনে 

আদর্ থক প্রদিরবিরন স শাসন, স্বচ্ছিা এবাং িবাবদিদ িাে িায়গা দনজিি না  য়। 

দিদন আেও বরলন, আিরকে বািারেে অ্নযিি ক্রাইদসস  ল আিাে অ্ভাব। আিাে সারর্ 

সম্পকৃ্ত ইক ইটি সাপ্লাই, বযাাংদকাং হসক্টরেে অ্বিা, ইন্টারেি হেি, হেগুরলারি অ্রনরক ভুল 

ব রেন। আপনাো হিরন োখরবন, িাদন িারকথরি েদি ইন্টারেি হেি করি, িা রল কযাদপিাল 

িারকথরি িােলয সেবো  বজৃদ্ধ পায়। এিনয দকেুিা সিয় অ্রপক্ষা কেরি  রব। দকন্তু এ দনরয় 

বযাাংরকে ি নাফা করি োরব বরল বািারে গুিব আরে। ো টঠক না। 
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হশয়ােবািারেে আিা নষ্ট  ওয়া এবাং দিদিশীলিা দবকৃি  বাে অ্নযিি কােন হিদখরয় দিদন 

বরলন, ফাইনযাজিয়াল দডসরলািারেে দবশ্বাসরোগযিাে অ্ন পদিদি হশয়ােবািারেে 

িযাদবদলটি হিইরন্টইনযারি প্রদিবন্ধকিা সৃটষ্ট কেরে। দিদন আফরসাস করে বরলন, একটি 

হকাম্পাদনরি দিন ধেরনে দেরপািথ তিদে  য়। একটি দেরপািথ হকাম্পাদনরি আসরলই দক  রচ্ছ 

হসিাে, পদেকল্পনা অ্ন োয়ী দেরপািথ। হকাম্পাদন হকান হসক্টরে িাে অ্পারেশন বাড়ারব, 

হকানদিরক কিারব, হকানদিরক বন্ধ কেরব, অ্র্বা এক দবিরনস বন্ধ করে নিুন দবিরনস োল  

কেরব। আরেকটি  রচ্ছ ইনকাি িযারক্সে িনয, হসখারন হকাম্পাদনে প্রকৃি ইনকাি পদেবদিথি 

করে কদিরয় হিখারনা র্ারক। োরি করে িাে িযাক্স কি দিরি  য়। আরেকটি দেরপািথ  ল 

দবদনরয়াগকােীরিে আকৃষ্ট কোে িনয ইনকাি আবাে বাদড়রয় তিদে কো  য়। এই অ্বিা 

পদেবিথরনে িনয হকাম্পাদনে িাদলক এবাং উরিযাক্তারিেসারর্ তবঠক কেব। োরি করে 

িারিে এই অ্ননদিক বযবিাপনা হর্রক হবে করে আনা োয়। 

এোড়া এসব ি নীদি বরন্ধ দসএফও এবাং অ্দডিেরিে দনরিরিে িায়গা হর্রক শক্ত অ্বিারনে 

িনয অ্ন রোধ করেন দবএসইদস হেয়ােিযান। হকাম্পাদনে িাদলক দকাংবা উর্ধ্ থিন কি থকিথারিে 

অ্ননদিক প্রস্তারব সাড়া না দিরয়, দনি হপশািাদেে তনদিকিাে প্রদি সম্মান হিখারনা এবাং 

গুরুত্বরবারধে িায়গা তিদে কেরল, এসব ি নীদি হোধ কো সম্ভব  রব বরল িানান দিদন। 

অ্ন ষ্ঠারন সভাপদিত্ব করেন বাাংলারিশ িারেথন্ট বযাাংকাস থ অ্যারসাদসরয়শরনে (দবএিদবএ) 

সভাপদি োরয়ি ে ে িান। দিদন বরলন,একটি হকাম্পাদনে এরকক িায়গায় এরকক েকি 

আদর্ থক দ সাব িিা হিওয়াে অ্দভরোগ আরে। এই সিসযা কাটিরয় উঠরি দিদন আদর্ থক 

দ সাব সাংেক্ষরনে  নয একটি হসন্ট্রাল ডািারবি তিেী কোে প্রস্তাব োরখন। এসিয় দিদন 

বরলন, সরেিনিা বাড়ারনাে িনয আিরকে এই হসদিনারেে আরয়ািন কো  রয়রে। 

অ্ন ষ্ঠারন প্রধান অ্দিদর্ দ রসরব উপদিি দেরলন প্রধানিন্ত্রীে অ্র্ থননদিক দবর্য়ক উপরিষ্টা 

িদশউে ে িান। এোড়া দবরশর্ অ্দিদর্ দ রসরব উপদিি দেরলন ফাইনাদসয়াল দেরপাটিথাং 

কাউজিরলে হেয়ােিযান ি স্তাক আ রিি। অ্ন ষ্ঠারন িূল প্রবন্ধ উপিাপন করেনদবএিদবএে 

দনব থাদ  কদিটিে সিসয িীে িা ফ ি ে ে িান। 

দবিরনস আওয়াে/৩ িােথ, ২০২০/আেআই 
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Robi Axiata submits application for 
listing to BSEC 
 Tribune Desk 

  Published at 11:36 pm March 2nd, 2020 

 
Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) building in Agargaon D haka Syed 

Zakir Hossain/Dhaka Tribune 
 

According to the announcement, Robi had, on March 2, 

submitted an application in relation to the proposals to the 

Bangladesh Securities and Exchange Commission 

Mobile phone operator Robi has submitted an application to the Bangladesh 

Securities and Exchange Commission (BSEC) for listing the company on the 

Dhaka and Chittagong stock exchanges. 

Robi's parent company Axiata Group Berhad made the disclosure on Monday, 

Reuters reported citing Bursa Malaysia. 

https://www.dhakatribune.com/author/Tribune%20Desk
https://www.bursamalaysia.com/market_information/announcements/company_announcement/announcement_details?ann_id=3030155
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According to the announcement, Robi had, on March 2, submitted an 

application in relation to the proposals to the Bangladesh Securities and 

Exchange Commission. 

As per Bursa Malaysia’s website, the announcement description was 

mentioned as “proposed listing of Robi Axiata Limited, a 68.69%-owned 

subsidiary of Axiata, on the Dhaka Stock Exchange Limited and the Chittagong 

Stock Exchange Limited in Bangladesh.” 

Earlier on February 21, Robi, the second largest mobile operator in 

Bangladesh, announced plans to raise Tk523.80 crore from the capital market 

through an initial public offering (IPO). 

The company unveiled its plan to offload about 523,800,000 shares at Tk10 

each on the Dhaka and Chittagong stock exchanges. 

Robi has appointed IDLC Investments Ltd as the issue manager for the IPO 

but so far they have not applied for listing. 

The process of listing and IPO is expected to be completed by the fourth 

quarter of 2020, Axiata said. 
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The Business Standard 
04 March 2020 

Envoy Textiles not interested in issuing 

approved preference shares 

The BSEC on Tuesday approved fully redeemable non-convertible cumulative 

preference shares of Tk87 crore in favour of Envoy Textiles Ltd 

 
Envoy Textiles’ multipurpose training and audio visual center, which has 118 

seats, also used as theatre hall. Photo- Salauddin Ahmed Paulash/TBS 

Envoy Textiles Ltd wants to change its decision of issuing preference shares even 

though it would go against the approval from the Bangladesh Securities and 

Exchange Commission (BSEC). "We have decided not to issue preference shares 

even though the BSEC has approved this," Company Secretary M Saiful Islam 

Chowdhury told The Business Standard. 

"We wanted to issue preference shares at ten percent interest to other investors for 

repayment of high-interest debt. Meanwhile, the Bangladesh Bank has circulated a 

notice saying that banks' interest rate will be nine percent. So we want to change 

the decision," he added. The BSEC on Tuesday approved fully redeemable non-

convertible cumulative preference shares of Tk87 crore in favour of Envoy 

Textiles Ltd, reads a press release. 

The tenure of the preference shares will be five years, and the per-unit price has 

been set at Tk1 crore for institutional investors and Tk50 lakh for eligible 

investors, according to the securities regulator. Envoy Textiles Ltd aims to expand 

its business and repayment of the existing high-cost debt by issuing the shares to 

other organisations. 

The shares will be sold to banks, corporate bodies, financial institutions and other 

institutional investors through private placements. NDB Capital Ltd will act as the 

issue manager of the preference shares. 
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The Business Standard 
04 March 2020 

High turnover lifts stocks 

Turnover at the DSE jumped by 45 percent to Tk609.1 crore on Tuesday, from Tk419.7 

crore in the previous session  

 
Traders busy in handling phone calls and monitoring the exchange trend as it keep 

going down at the Dhaka Stock Exchange this week. The photo was taken at the 

trading floor of EBL Securities Ltd, in the city’s Dilkusha area. Photo: Mumit M 

Stocks extended gains for another session on Tuesday as investors were mostly 

active buying stocks that recently hit lucrative price levels.  

DSEX, the prime index of the Dhaka Stock Exchange, advanced 31 points – or 0.7 

percent – to close the day at 4,466.  

The Shariah-based DSES index also gained 8 points, or 0.8 percent, to settle at 

1,038, while the blue-chip index DS30 gained 5 points, or 0.4 percent, to stand at 

1,485.  

At the Chittagong Stock Exchange, the benchmark index Caspi advanced 107 

points, or 0.8 percent, to close at 13,666. 

The market started on Tuesday's trading session with early gains and continued this 

growth momentum till the mid-session. However, it then started to decline and 

continued to do so till the end of the session, but managed to keep the indices 

afloat.  

Investors showed enthusiasm on some trusted securities, as their stock prices had 

hit a lucrative level due to the price corrections in the past few days, according to 

the Daily Market Review of EBL Securities Ltd.  
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The Daily Market Review of UCB Capital Management Ltd stated that investors 

are speculating banks would soon form special funds to invest in the capital 

market.  

As per the Bangladesh Bank's directive, each scheduled bank is allowed to borrow 

up to Tk200 crore from the central bank as easy-term loans for investing in the 

stock market, the review added.  

All sectors witnessed price appreciation on Tuesday – except telecom exhibiting a 

price correction of 1 percent, and life insurance stocks losing 0.2 percent in the 

sector return board.  

The cement sector faced the highest price appreciation of 3.8 percent.  

Among the large-cap sectors, financial institutions witnessed a price gain of 2.2 

percent, pharmaceuticals advanced 0.3 percent and banks inched up 0.2 percent.  

Turnover at the DSE jumped by 45 percent to Tk609.1 crore Tuesday, from 

Tk419.7 crore in the previous session. On the other hand, turnover at the port city 

bourse went up 51 percent from Tk16 crore to Tk24.1 crore. 

The pharmaceuticals sector contributed the most, 24.6 percent, to the total turnover 

value, followed by textile stocks adding 19.7 percent and the engineering sector 

adding 12.3 percent in the sector wise turnover distribution board.  

  

VFS Thread Dyeing Ltd dominated the turnover chart with a turnover value of 

Tk18.5 crore, closing the day at Tk31.9 per share. The stock was followed by 

Square Pharmaceuticals Ltd with a turnover value of Tk16.7 crore, closing at 

Tk191 per share.  

Nurani Dyeing and Sweater Ltd and Silco Pharmaceuticals Ltd topped the gainers' 

table after advancing 10 percent each and closing at Tk9.9 and Tk28.6 per share 

respectively, said the DSE website. 

Standard Ceramic Industries Ltd was the day's worst loser after shedding 8.4 

percent and closing at Tk358.9 per share on Tuesday.  

Gainers sharply outnumbered the losers as out of the 355 issues traded, 233 

advanced, 84 declined, and 38 remained unchanged on the DSE trading floor.  
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The Business Standard 
04 March 2020 

14 stock brokers to face music for breaking 

loan rules   

The stock brokers have provided Tk74.48 crore to investors who are not entitled for the 

loan 

 

  

The Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) will take action 

against 14 brokerage houses for providing loans to investors violating rules.  

The securities regulator has already instructed its enforcement department to take 

regulatory action against the errant brokers, sources said. 

According to the margin rules, only those investors who have accounts entitling to 

loans will avail the facility to expand their stock investment.   

However, the these 14 stock brokers provided the margin loan facilities to non-

marginable clients – those who have only cash accounts for stock investment and 

are not entitled to the loan facility.   

The stock brokers have given Tk74.48 crore to their non-marginable clients. 

BSEC Executive Director and spokesman Md Saifur Rahman told The Business 

Standard that the commission has decided to take action against the brokerage 

houses on charge of violating margin rules.  
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Earlier, the Dhaka Stock Exchange (DSE) served a notice on 16 brokerage houses 

to comply with the margin rules by December 31, 2019. 

Of them, only two firms – Investment Promotion Services and Hazrat Amanat 

Shah Securities – complied with the rules.  

Azam Securities, Al-Muntaha Trading Company, E-Securities, Royal Capital, 

Tamha Securities, Ali Securities, Ettihad Securities, Saad Securities, Thea 

Securities, Al-Haja Jahanara Securities, Joytun Securities, Shah Mohammad Sagir 

& Company, 

Sharp Securities and Modern Securities failed to correct the violating condition.  

Meanwhile, the operation of Shah Mohammad Sagir & Company remains closed, 

meaning there is no possibility for the house to comply with the rules. 

Besides, Joytun Securities International and Modern Securities sought time till 

December 31, 2021 to comply with the rules. 

Fatema Khatun, chief executive officer of Joytun Securities, said, "In 2010, some 

investors took advantage of the bubbling market. But, when the investors suffered 

massive loss in their businesses, they did not communicate with us."   

"We are trying to comply with the rules but we need time for that. We have already 

appealed to the securities regulator seeking time extension," she added.  

An official of Azam Securities said, "We are trying to comply with the rules. We 

have waived up to 80 percent of the interest of loans to some investors. Still they 

have not come back." 

He also said, "Some investors took advantage during the time of the bubble. When 

they suffered losses, they disappeared." 



News Clippings 

 69 

The Business Standard 
04 March 2020 

Robi seeks exemption from post-IPO lock 

in 

The company also seeks 10 percent point reduction of corporate tax for 10 years 

 

Robi Axiata Ltd has submitted its application for initial public offering (IPO) 

recently to the Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC). 

The second largest telecom operator of the country has also sought a special 

exemption from the post-IPO lock in period for their existing shareholders. 

According to the updated public issue rules, sponsors and directors of a newly 

listed company cannot sell their stake in the first three years after debut. 

Robi, in its IPO application, has sought an exemption from that rule for their 

existing shareholders so that they can transfer their stakes at any time. 

They sought the opportunity to sell shares off market, not in public trading board 

of the stock exchanges, according to the application. 

We have three significant foreign shareholders and they may need to transfer their 

stakes any time if their global or regional strategic plan demands, said a top Robi 

official while talking to The Business Standard. 

After the IPO if they have to wait three years for that transferring, it will be a 

problem for them. That is why we attached the point in IPO application, added the 

official.   
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The company also has written to the BSEC that its existing shareholders agreed to 

float shares in stock market with an expectation of corporate tax reduction and 

withdrawal of minimum 2 percent tax on turnover as discussed with and applied to 

the finance ministry of Bangladesh. 

The company seeks 10 percent point reduction of corporate tax for 10 years, which 

is 45 percent for non listed telecom operators and 40 percent for the listed ones 

from the sector. 

A 10 percentage point reduction from the existing level will result in 30 percent 

corporate tax for the listed Robi Axiata. 

Besides, the government has increased minimum tax on telecom operator's 

turnover from 0.75 percent to 2.0 percent in last budget for 2019-20. 

The burden along with corporate tax is eating away 96 percent of Robi's earnings 

before interest, tax, depreciation and amortisation (EBITDA) leaving shareholders 

in a marginal gain from the business. 

Robi also sought it to be withdrawn for the entire industry. 

Too many exemptions 

A BSEC official told The Business Standard that the company's IPO is subject to 

too many exemptions. 

For waiver from the lock in period, BSEC needs to issue a separate general 

notification and publish gadget. Public issue rule by BSEC do not allow the 

commission to award the exemption. 

"However, the waiver makes sense," said the official seeking anonymity. 

The IPO 

Robi is going to issue shares a total of Tk523.79 crore at face value of Tk10 each. 

Of that, it has already issued shares worth Tk136 crore at the same rate to their 

employees under an employee share purchase plan (ESPP), while the remaining 

shares will be offered to the public. 

Robi applied to the BSEC to consider the issuance in ESPP as a part of the IPO to 

make the total float 10 percent of the post-IPO number of shares. 

Robi Axiata Ltd, Tk4,700 crore paid-up capital company, posted earnings per 

share of Tk0.04 only for 2019, which was Tk0.46 in 2018. The company also 

posted losses in the previous two years. 
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It had a turnover of Tk7,400 crore in 2019. At the end of last December, net asset 

value against each Robi shares was Tk12.64. 

In a press briefing recently, Robi Chief Executive Officer Mahtab Uddin Ahmed 

blamed high taxes and some one-off expenses to compensate the outgoing 

employees for the low profitability. 

The company paid 4 percent dividend for 2014 and that was the last one. 

Robi Axiata Ltd emerged as the second largest telecom operator in Bangladesh 

following a merger between Airtel and Robi. 
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