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ওয়েবসাইয়ে সামযেক সমসযার জন্য দ ুঃখ 

প্রকাশ যিএসইর 

সিসিয়র কররিপরেন্ট | বাাংলাসিউজর ারয়সন্টর ার.কম  

আপরে : ১৫৪৬ ঘণ্টা, আগস্ট ২৩, ২০২০  

ঢাকা: আপরে  ভাি সি ওরয়বিাইর  িামসয়ক িমিযার জিয দ ুঃখ প্রকাশ করররে দদরশর 

প্রধাি দশয়ার বাজার ঢাকা স্টক এক্সরেঞ্জ (সেএিই) কর্ত সপক্ষ।  

দরাববার (২৩ আগস্ট) সেএিইর উপ-মহাবযবস্থাপক দমা. শস ক র রহমাি স্বাক্ষসরর্ এক 

িাংবাদ সবজ্ঞসিরর্ এ দ ুঃখ প্রকাশ করা হয়।  

িাংবাদ সবজ্ঞসিরর্ বলা হয়, সবসিরয়াগকারী র্থা প ুঁজজবাজার িাংসিষ্ট িবার ি সবধারথ স ঢাকা স্টক 

এক্সরেঞ্জ সলসমর রের আইসিট  সবভাগ সেএিইর ওরয়বিাইর  উন্নর্ িাংস্করণ োল  করররে। 

উন্নর্ িাংস্করণ োল  কররর্ সগরয় গর্ ১৯ ও ২০ আগস্ট ওরয়বিাই ট রর্ িামসয়ক িমিযা 

হরয়সেল। অিাকাঙ্ক্ষির্ িামসয়ক এ িমিযার জিয সেএিই আন্তসরকভারব দ ুঃখ প্রকাশ 

কররে।  

র্রব দরাববার দলিরদরির শুরু দথরকই আইসিট  সবভারগর র্ত্ত্বাবধারি এ িমিযার িমাধাি 

করা হরয়রে।   

সবসিরয়াগকারী র্থা প ুঁজজবাজার িাংসিষ্ট িবার অবগসর্র জিয জািারিা যারে দয, সেএিইর 

ওরয়বিাই  ব্রাউজ কররর্ যসদ দকারিা অি সবধা হয় বা দপজ দলাসোংরয় যসদ দকারিা িমিযা 

হয় বা িময় দিয় র্রব ব্রাউজাররর কযাশ/সহসি সিয়ার কররল এ িমিযার িমাধাি হরব। এ 

সবষরয় সবস্তাসরর্ র্থয সেএিইর ওরয়ব বযািারর সিক কররল জািা যারব।  

বাাংলারদশ িময়: ১৫৪৪ ঘণ্টা, আগস্ট ২৩, ২০২০ 

এিএমএরক/আরসব/ 
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ওয়েবসাইয়ে প্রয়বয়শ সমসযাে যিএসইর 

দ ুঃখ প্রকাশ 

। ২৩ আগস্ট, ২০২০ ৬:১৬ অপরাহ্ণ  

ঢাকা স্টক এক্সরেঞ্জ (সেএিই) িরু্ি ওরয়বিাই  োল র পর দথরকই ওরয়বিাইর  প্ররবশ কররর্ 

দভাগাসন্তরর্ পড়রর্ হয় সবসিরয়াগকারীরদর। অবরশরষ দিই িারথ িমিযার িমাধাি হরয়রে 

বরল জাসিরয়রে সেএিই। ওরয়বিাইর  িামসয়ক িমিযায় দ ুঃখ প্রকাশ করররে িাংস্থাট । 

 

আজ রসববার ঢাকা স্টক এক্সরেঞ্জ (সেএিই) দথরক দপ্রসরর্ এক দপ্রি সবজ্ঞসির মাধযরম 

িামসয়ক িমিযায় দ ুঃখ প্রকাশ করর র্ারা। 

সবজ্ঞসিরর্ বলা হরয়রে, সবসিরয়াগকারী র্থা প ুঁজজবাজার িাংসিষ্ট িকরলর ি সবধারথ স ঢাকা স্টক 

এক্সরেঞ্জ সলুঃ এর আইসিট  সবভাগ সেএিই’র ওরয়বিাইর  উন্নর্ িাংস্করণ োল  করররে। উন্নর্ 

িাংস্করণ োল  কররর্ সগরয় গর্ ১৯ ও ২০ আগস্ট ওরয়বিাই ট রর্ িামসয়ক িমিযা হরয়সেল। 

অিাকাাংসখর্ িামসয়ক এ িমিযার জিয সেএিই আন্তসরকভারব দ ুঃখ প্রকাশ কররে। 

র্রব আজ ২৩ আগস্ট দলিরদরির শুরু দথরকই আইসিট  সবভারগর র্ত্ত্বাবধারি এই িমিযার 

িমাধাি করা হরয়রে৷ সবসিরয়াগকারী র্থা প ুঁজজবাজার িাংসিষ্ট িকরলর অবগসর্র জিয 

জািারিা যারে দয, সেএিই’র ওরয়বিাই  ব্রাউি কররর্ যসদ দকাি অি সবধা হয় বা দপজ 

দলাসোং এ যসদ দকাি িমিযা হয় বা িময় দিয় র্রব ব্রাউিাররর কযাশ/সহসি সিয়ার কররল এ 

িমিযার িমাধাি হরব৷ 

এ সবষরয় সবস্তাসরর্ র্থয সেএিই’র ওরয়ব বযািারর সিক কররল জািা যারব৷ 

এর আরগ গর্ ব ধবার (১৯ আগস্ট) িরু্ি ওরয়বিাই  োল র পর দথরকই অেলাবস্থা শুরু হয়। 

ওরয়বিাই  িা দখালার কাররণ িাংকর  পরড়ি অিাংখয সবসিরয়াগকারী ও দস্টকরহাল্ডার। 

সবরশষ করর দযিব সবসিরয়াগকারী দব্রাকারহাউরজ স্বশরীরর উপসস্থর্ িা হরয় বািা বা কম সস্থরল 

দথরক দশয়ার দকিারবোর সিদ্ধান্ত দিি, র্ারদর কারে এই ওরয়বিাই ই একমাত্র ভরিা। এখাি 

দথরক দশয়াররর মূলয ও দকাম্পাসির সবসভন্ন র্থয দদরখ র্ারা দশয়ার দকিারবোর আরদশ দদি। 

সকন্তু ওরয়বিাই  িা দখালার কাররণ র্ারদর দলিরদরি িমিযা হয়। 

 

http://www.arthosuchak.com/archives/601587/%e0%a6%93%e0%a7%9f%e0%a7%87%e0%a6%ac%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%9f%e0%a7%87-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a6%ae%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be/
http://www.arthosuchak.com/archives/601587/%e0%a6%93%e0%a7%9f%e0%a7%87%e0%a6%ac%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%9f%e0%a7%87-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a6%ae%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be/
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ওয়েবসাইয়ে সমসযা : যিএসইর দ ুঃখ 

প্রকাশ  

 

সিজস্ব প্রসর্রবদক  

প্রকাসশর্: ০৩:১৪ সপএম, ২৩ আগস্ট ২০২০  

 

   

ওরয়বিাইর  গর্ ১৯ ও ২০ আগস্ট িমিযা দদখা দদয়ায় দ ুঃখ প্রকাশ করররে ঢাকা স্টক 

এক্সরেঞ্জ (সেএিই) কর্ত সপক্ষ। 

দরাববার (২৩ আগস্ট) সেএিইর প্রকাশিা ও জিিাংরযাগ সবভাগ দথরক পাঠারিা এক িাংবাদ 

সবজ্ঞসিরর্ এ দ ুঃখ প্রকাশ করা হরয়রে। 

এরর্ বলা হরয়রে, সবসিরয়াগকারী র্থা প ুঁজজবাজার িাংসিষ্ট িবার ি সবধারথ স সেএিইর আইসিট  

সবভাগ সেএিইর ওরয়বিাইর  উন্নর্ িাংস্করণ োল  করররে। উন্নর্ িাংস্করণ োল  কররর্ সগরয় 

গর্ ১৯ ও ২০ আগস্ট ওরয়বিাই ট রর্ িামসয়ক িমিযা হরয়সেল। অিাকাঙ্ক্ষির্ িামসয়ক এ 

িমিযার জিয সেএিই আন্তসরকভারব দ ুঃখ প্রকাশ কররে। 

এরর্ আরও বলা হরয়রে, আজ ২৩ আগস্ট দলিরদরির শুরু দথরকই আইসিট  সবভারগর 

র্ত্ত্বাবধারি এ িমিযার িমাধাি করা হরয়রে৷ 

সবসিরয়াগকারী র্থা প ুঁজজবাজার িাংসিষ্ট িবার অবগসর্র জিয জািারিা যারে দয, সেএিইর 

ওরয়বিাই  ব্রাউজ কররর্ যসদ দকারিা অি সবধা হয় বা দপজ দলাসোংরয় যসদ দকারিা িমিযা 

হয় বা িময় দিয়, র্রব ব্রাউজাররর কযাশ/সহসি সিয়ার কররল এ িমিযার িমাধাি হরব বরলও 

সবজ্ঞসিরর্ উরেখ করা হরয়রে। 

 

https://www.jagonews24.com/author/staff-reporter
https://www.jagonews24.com/economy/news/605899
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Sharebazarnews.com 

ওয়েবসাইয়ে সামযেক সমসযাে যিএসইর 

দ ুঃখ প্রকাশ,সমসযার সমাধান্ সম্পন্ন 

প্রকাশ িময়:23-08-2020, 3:09 pm | 

দশয়ারবাজার সররপা স: ওরয়বিাইর  িামসয়ক িমিযায় ঢাকা 

স্টক এক্সরেঞ্জ (সেএিই) দ ুঃখ প্রকাশ করররে। দিই িারথ িমিযার িমাধাি করা হরয়রে বরল 

জাসিরয়রেি স্টক এক্সরেঞ্জট । 

আজ রসববার সেএিই দথরক দপ্রসরর্ এক দপ্রি সবজ্ঞসির মাধযরম এ র্থয সিজির্ করররে। 

সবজ্ঞসিরর্ বলা হরয়রে, সবসিরয়াগকারী র্থা প ুঁজজবাজার িাংসিষ্ট িকরলর ি সবধারথ স ঢাকা স্টক 

এক্সরেঞ্জ সলুঃ এর আইসিট  সবভাগ সেএিই’র ওরয়বিাইর  উন্নর্ িাংস্করণ োল  করররে। উন্নর্ 

িাংস্করণ োল  কররর্ সগরয় গর্ ১৯ ও ২০ আগস্ট ওরয়বিাই ট রর্ িামসয়ক িমিযা হরয়সেল। 

অিাকাাংসখর্ িামসয়ক এ িমিযার জিয সেএিই আন্তসরকভারব দ ুঃখ প্রকাশ কররে। 

র্রব আজ ২৩ আগস্ট দলিরদরির শুরু দথরকই আইসিট  সবভারগর র্ত্ত্বাবধারি এই িমিযার 

িমাধাি করা হরয়রে৷ সবসিরয়াগকারী র্থা প ুঁজজবাজার িাংসিষ্ট িকরলর অবগসর্র জিয 

জািারিা যারে দয, সেএিই’র ওরয়বিাই  ব্রাউি কররর্ যসদ দকাি অি সবধা হয় বা দপজ 

দলাসোং এ যসদ দকাি িমিযা হয় বা িময় দিয় র্রব ব্রাউিাররর কযাশ/সহসি সিয়ার কররল এ 

িমিযার িমাধাি হরব৷ 

এ সবষরয় সবস্তাসরর্ র্থয সেএিই’র ওরয়ব বযািারর সিক কররল জািা যারব৷ 

দশয়ারবাজার সিউজ/ এি 

https://www.sharebazarnews.com/wp-content/uploads/2016/12/dse.jpg
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 ওয়েবসাইয়ে সামযেক সমসযার জন্য দ ুঃখ 

প্রকাশ যিএসই’র  

২০২০ আগস্ট ২৩ ২০:২৪:৪৭  

 

দয সররপা স প্রসর্রবদক: আপরে  ভাি সি ওরয়বিাইর  িামসয়ক িমিযার জিয দ ুঃখ প্রকাশ 

করররে দদরশর প্রধাি দশয়ার বাজার ঢাকা স্টক এক্সরেঞ্জ (সেএিই) কর্ত সপক্ষ। দরাববার (২৩ 

আগস্ট) সেএিইর উপ-মহাবযবস্থাপক দমা. শস ক র রহমাি স্বাক্ষসরর্ এক িাংবাদ সবজ্ঞসিরর্ 

এ দ ুঃখ প্রকাশ করা হয়। 

িাংবাদ সবজ্ঞসিরর্ বলা হয়, সবসিরয়াগকারী র্থা প ুঁজজবাজার িাংসিষ্ট িবার ি সবধারথ স ঢাকা স্টক 

এক্সরেঞ্জ সলসমর রের আইসিট  সবভাগ সেএিইর ওরয়বিাইর  উন্নর্ িাংস্করণ োল  করররে। 

উন্নর্ িাংস্করণ োল  কররর্ সগরয় গর্ ১৯ ও ২০ আগস্ট ওরয়বিাই ট রর্ িামসয়ক িমিযা 

হরয়সেল। অিাকাঙ্ক্ষির্ িামসয়ক এ িমিযার জিয সেএিই আন্তসরকভারব দ ুঃখ প্রকাশ 

কররে। 
 

র্রব দরাববার (২৩ আগস্ট) দলিরদরির শুরু দথরকই আইসিট  সবভারগর র্ত্ত্বাবধারি এ 

িমিযার িমাধাি করা হরয়রে।  
 

সবসিরয়াগকারী র্থা প ুঁজজবাজার িাংসিষ্ট িবার অবগসর্র জিয জািারিা যারে দয, সেএিইর 

ওরয়বিাই  ব্রাউজ কররর্ যসদ দকারিা অি সবধা হয় বা দপজ দলাসোংরয় যসদ দকারিা িমিযা 

হয় বা িময় দিয় র্রব ব্রাউজাররর কযাশ/সহসি সিয়ার কররল এ িমিযার িমাধাি হরব। এ 

সবষরয় সবস্তাসরর্ র্থয সেএিইর ওরয়ব বযািারর সিক কররল জািা যারব। 

(দয সররপা স/আররজে/২৩আগস্ট, ২০২০) 
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যিএসইর ওয়েবসাইে ভ াগাযিয়ে দ ুঃখ প্রকাশ 

িাি সবসে দেস্ক || প্রকাশ: ২০২০-০৮-২৩ ১৮:৩২:৫৫ || আপরে : ২০২০-০৮-২৩ 

১৮:৩২:৫৫ 

 

ওরয়বিাইর র দভাগাসন্তরর্ দ ুঃখ প্রকাশ করররে দদরশর প্রধাি দশয়ারবাজার ঢাকা স্টক 

এক্সরেঞ্জ (সেএিই) । 

রসববার (২৩ আগস্ট) সেএিইর উপ-মহাবযবস্থাপক দমাুঃ শস ক র রহমাি িাক্ষসরর্ এক 

িাংবাদ সবজ্ঞসিরর্ এ দ ুঃখ প্রকাশ করা হরয়রে। 

সবজ্ঞসিরর্ বলা হরয়রে, দশয়ারবাজার িাংসিষ্ট িকরলর ি সবধারথ স সেএিইর আইসিট  সবভাগ 

ওরয়বিাইর  উন্নর্ িাংস্করণ োল  করররে। এ কাজ কররর্ সগরয় ১৯ ও ২০ আগস্ট 

ওরয়বিাই ট রর্ িামসয়ক িমিযা হরয়সেল। অিাকাাংসখর্ িামসয়ক এ িমিযার জিয সেএিই 

আন্তসরকভারব দ ুঃখ প্রকাশ কররে। 

র্রব রসববার (২৩ আগস্ট) দলিরদরির শুরু দথরকই আইসিট  সবভারগর র্ত্ত্বাবধারি এই 

িমিযার িমাধাি করা হরয়রে৷ 

সেএিই’র ওরয়বিাই  ব্রাউি কররর্ যসদ দকাি অি সবধা হয় বা দপজ দলাসোং এ যসদ দকাি 

িমিযা হয় বা িময় দিয় র্রব ব্রাউিাররর কযাশ/সহসি সিয়ার কররল এ িমিযার িমাধাি হরব 

বরল সবজ্ঞসিরর্ জাসিরয়রে সেএিই৷ 
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Daily Star 
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 Daily New Age 
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Daily Sun 
24 August 2020 
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Daily Observer 
24 August 2020 
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 Daily Dhaka Tribune 
24 August 2020 

Express Insurance to debut on 
bourses on Monday 
 Niaz Mahmud 

  Published at 05:50 pm August 23rd, 2020 
 
Logo of Express Insurance Ltd 

The non-life insurer has raised Tk26.70 crore from the capital 

market using the fixed price method 

Express Insurance Limited will make its debut trading on Monday on Dhaka 

Stock Exchange (DSE) and Chittagong Stock Exchange (CSE) under ‘N’ 

category, officials have said. 

The non-life insurer has raised Tk26.70 crore from the capital market using the 

fixed price method. 

The Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) last February 

approved the prospectus for the IPO of the company.  

Express Insurance will invest Tk20.57 crore in fixed deposit receipt (FDR) and 

treasury bonds, invest Tk 4 crore in capital market and bear the IPO related 

expense of Tk1.5 crore. 

Earlier, the company’s IPO subscription opening date was set on April 13 and 

closing date on April 20, but subscription was suspended temporarily due to 

Covid-19 outbreak and the market closure. The company’s revised IPO 

subscription date was June 14 to June 18.  

According to the financial statement ended on December 31, 2018, the 

company's net asset value (NAV) per share stood at Tk16.65, while the 

weighted average of earnings per share (EPS) was Tk1.42. 

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud
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The Business Standard 
24 August 2020 

BSEC to take action against Monno Jute, 

Fabrics 

Both companies have violated the corporate governance code and the Securities and 

Exchange Ordinance 1969 

 

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

against Monno Jute Stafflers Ltd and Monno Fabrics Ltd for providing false 

information in appointing independent directors. 

Both companies have violated the corporate governance code and the Securities 

and Exchange Ordinance 1969. 

Sources in the companies said Monno Jute Stafflers Ltd and Monno Fabrics 

appointed Arefin as the independent director on June 12, 2020, for three years. 

SM Shamsul is the CEO and managing director of Uttara Finance and Investments 

Ltd and a nominated chairman of Uttara Finance Capital Management Limited. 

As per the law, an independent director cannot be an intermediary of the capital 

market. 

Monno Jute Stafllers Limited was incorporated on June 16, 1978, to produce spare 

parts and accessories of jute and textile mills for selling in the local and foreign 

markets. 

In the first nine months of the last fiscal year, the company's net profit was Tk0.94 

crore, which was Tk1.18 crore in the previous fiscal year. 
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At the same time, the company's earnings per share were Tk3.76, which was 

Tk4.75, in the same period. 

As of June 30, 2019, the company's net profit was Tk0.57 crore, and the revenue 

was Tk14.32 crore. 

The company's sponsors and directors jointly own 42.98 percent of its shares, 

while institutional investors 2.83 percent, foreign investors 0.04 percent and 

general investors 54.15 percent. 

The company was listed with the Dhaka Stock Exchange in 1982. 

The last trading price of each share of the company at the Dhaka Stock Exchange 

was Tk818.18. 

On the other hand, Monno Fabrics Limited, a sister concern of Monno Group, is 

trading in over the counter (OTC) market at present. 

In the first nine months of the last fiscal year, the company's net profit was Tk0.65 

crore, which was Tk2.65 crore in the previous fiscal year. 

At the same time, the company's earnings per share were Tk0.06, which was 

Tk0.23, in the same period. 

As a guide to a company, the roles of an independent director include improving 

corporate credibility and governance standards functioning as a watchdog, and 

playing a vital role in risk management. To ensure good governance, an 

independent director plays an active role in various committees set up by a 

company. 
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Daily Prothom Alo 
24 August 2020 
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