
 
 

News Clippings 
 

31 July 2020 
 

 

 

 

Contents 

 Section 1 : Bangla News, Page-02 

 Section 2 : English News, Page-30 

  

 

 

 
Circulated to: 

DSE Readers 

 

 
Dhaka Stock Exchange Limited 



News Clippings 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section 1 :  

Bangla 

News 



News Clippings 

 3 

Desh Rupantor 
31 July 2020 

 

 



News Clippings 

 4 

Desh Rupantor 
31 July 2020 

 

 

 



News Clippings 

 5 

Daily Bonik Barta 
31 July 2020 

 

 



News Clippings 

 6 

 Daily Samakal 
31 July 2020 

 

 
 

 



News Clippings 

 7 

 Daily Nayadiganta 
31 July 2020 

 

 
 



News Clippings 

 8 

Daily Jugantor 
31 July 2020 

 

 
 
 

 



News Clippings 

 9 

Daily Janakantha 
31 July 2020 

 

 
 

 



News Clippings 

 10 

Daily Kaler Kantho 
31 July 2020 

 

 
 



News Clippings 

 11 

Daily Ittefaq 
31 July 2020 

 

 
 

 

 



News Clippings 

 12 

Daily Share Biz 
31 July 2020 

 

 

 



News Clippings 

 13 

 Daily Jai Jai Din 
31 July 2020 

 

 
 

 



News Clippings 

 14 

Daily Bhorer Kagoj 
31 July 2020 

 

 
 

 

   

 

 



News Clippings 

 15 

 Alokito Bangladesh 
31 July 2020 

 

 
 



News Clippings 

 16 

 



News Clippings 

 17 

Bangladesh Protidin 
31 July 2020 

 

 

 



News Clippings 

 18 

Amar Sangbad 
31 July 2020 

 

 



News Clippings 

 19 

 

‘নতুন মুদ্রানীতত পুুঁজিবািারে ইততবাচক 

প্রভাব ফেলরব’ 

। ৩০ জলুাই, ২০২০ ১০:২৬ পূর্ বাহ্ণ  
 

কর ানা মহামা ী  মরযেই চলতি ২০২০-২১ অর্ বর্ছর   জনে নিুন মদু্রানীতি ঘ াষণা কর রছ 

র্াাংলারেশ র্োাংক। কর ানা-সাংকরে স্থতর্  অর্ বনীতিরি প্রাণ ঘে ারি এই মুদ্রানীতি  মাযেরম 

মুদ্রা  ঘ াগান র্াড়ারনা  নানা র্ের্স্থা ঘনওয়া হরয়রছ। তর্রশষ কর  র্োাংক ঘ ে এর্াং ঘ রপা ও 

ত ভাস ব ঘ রপা  সুে হা  েশতমক ৫০ শিাাংশ কমারনা হরয়রছ। র্াাংলারেশ র্োাংক এই 

মুদ্রানীতিরক সম্প্রসা ণমূলক ও সাংকুলানমুখী (Expansionary and accommodative) র্রল 

অতভতহি কর রছ। 

গিকাল র্ুযর্া  (২৯ জলুাই) গভন ব  েজরল কতর্  আনুষ্ঠাতনকভারর্ এই মুদ্রানীতি ঘ াষণা 

কর রছন। এিতেন ষান্মাতষক র্া ৬ মারস  জনে মুদ্রানীতি ঘ াষণা ক া হরলও এর্া  পুর া 

অর্ বর্ছর   জনেই িা ঘ াষণা ক া হরয়রছ। 

ঘ াতষি মুদ্রানীতিরি র্োাংক ঘ ে ১০০ ঘর্তসস পরয়ন্ট কতমরয় ৫ শিাাংশ ঘর্রক িা ৪ শিাাংরশ 

পুনঃতনয বা ণ ক া হরয়রছ। প্রায় ১৭ র্ছ  প  র্োাংক ঘ ে কমারনা হল। 

উরেখ, র্াাংলারেশ র্োাংক ঘ  সুে হার  র্াতণজ্জেক র্োাংকগুরলারক েী বরময়ােী ঋণ ঘেয়, িারক 

র্রল র্োাংক ঘ ে। র্োাংক ঘ ে কমরল র্োাংকগুরলা  পরে কম সুরে র্াাংলারেশ র্োাংক ঘর্রক 

িহতর্ল পাওয়া সম্ভর্। 

অনেতেরক র্োাংকগুরলা  িহতর্ল খ চ কমারনা  পাশাপাতশ চাতহো অনু ায়ী িা লে স র্ াহ 

র্াড়ারনা  লরেে মুদ্রানীতিরি এক তেন ঘময়ােী ঘ রপা  সুে হা  ৫ েশতমক ২৫ শিাাংশ ঘর্রক 

৫০ ঘর্তসস পরয়ন্ট কতমরয় ৪ েশতমক ৭৫ শিাাংশ ক া হরয়রছ। 

আ  ত ভাস ব ঘ রপা  সুেহা  ৪ েশতমক ৭৫ শিাাংশ ঘর্রক ৭৫ ঘর্তসস কতমরয় নাতমরয় আনা 

হরয়রছ ৪ শিাাংরশ। 

উরেখ, ঘ রপা  মাযেরম র্োাংকগুরলা জরুত  িা লে চাতহো ঘমোরি র্াাংলারেশ র্োাংক োকা 

যা  ঘনয়। আর্া  ত রপাআস ব ঘ রপা  মাযেরম চাইরল র্াাংলারেশ র্োাংরক োকা জমা  াখা  ায়। 

নিুন মুদ্রানীতিরক ইতির্াচক তহরসরর্ অতভতহি কর রছন পুুঁজ্জর্াজা  তর্রেষক া। িারে  

মরি, র্োাংক ঘ ে ও ঘ রপা  সুরে  হা  কমারনায় র্োাংরক  িহতর্ল র্েয় কমরর্। িারে  

িা লে র্াড়রর্। আ  িারি পুুঁজ্জর্াজার  ইতির্াচক প্রভার্ পড়রর্। 

http://www.arthosuchak.com/archives/598112/%e0%a6%a8%e0%a6%a4%e0%a7%81%e0%a6%a8-%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%80%e0%a6%a4%e0%a6%bf-%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%81%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%be/
http://www.arthosuchak.com/archives/598112/%e0%a6%a8%e0%a6%a4%e0%a7%81%e0%a6%a8-%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%80%e0%a6%a4%e0%a6%bf-%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%81%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%be/
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র্াাংলারেশ মারচবন্ট র্োাংকাস ব অোরসাতসরয়শরন  (তর্এমতর্এ) সভাপতি ঘমাঃ ছারয়েু   হমান 

অর্ বসূচকরক র্রলন, নিুন মুদ্রানীতি পুুঁজ্জর্াজার   জনে ইতির্াচক। এই মুদ্রানীতিরি মুদ্রা  

স র্ াহ ির্া িা লে র্াড়ারনা  নানা উরেোগ ঘনওয়া হরয়রছ। এরি অর্ বনীতিরি গতি আসরর্। 

ঘকউ ঘকউ  তেও মূলেস্ফীতি র্জৃ্ি  আশাংকা ক রছন, িরর্ কর ানা সাংকরে অর্ বনীতিরি গতি 

ঘে ারনা ও কম বসাংস্থান সৃষ্টি  জনে এিেুকু ঝুুঁ তক ঘনওয়া ছাড়া উপায় ঘনই। মূলেস্ফীতি  তে 

তকছুো ঘর্রড়ই  ায় িাহরল েত দ্র ও তনম্নমযেতর্ত্ত মানুষরক সহায়িা ঘেওয়া  জরনে স কা  

নীতিগি অনে তকছু র্ের্স্থা তনরি পার । 

ঘ াতষি মুদ্রানীতি পুুঁজ্জর্াজার  ইতির্াচক প্রভার্ ঘেলরর্ র্রল আশা প্রকাশ কর রছন ঘেরশ  

অনেিম শীষ ব ঘরাকা হাউজ ইতর্এল তসতকউত ষ্টেরজ  এই র্ের্স্থাপনা পত চালক। 

চােবার্ব তেনোজ্িয়াল অোনাতলস্টরে  সাংগঠন তসএেএ ঘসাসাইষ্টে  সারর্ক সভাপতি ঘমাঃ 

মতনরুজ্জামান নিুন মুদ্রানীতিরক স্বাগি জাতনরয়রছন। এই মুদ্রানীতি অরনকাাংরশ 

পুুঁজ্জর্াজা র্ান্ধর্ র্রল মরন কর ন তিতন। 

এ তর্ষরয় তিতন অর্ বসূচকরক র্রলন, মুদ্রানীতিরি তর্তভন্ন র্ের্স্থা  মাযেরম র্োাংকগুরলা  কারছ 

মুদ্রা  স র্ াহ র্াড়ারনা  উরেোগ ঘনওয়া হরয়রছ। এ  েরল র্োাংকগুরলা  এরেস েু 

তলকুেইতর্ষ্টে (Access to liquidity) র্াড়রর্। ঘ রপা  সুে হা  কমায় আরগ  ঘচরয় সাশ্রয়ীভারর্ 

জরুত  িহতর্ল তনরি পা রর্ র্োাংকগুরলা। অনেতেরক ত ভাস ব ঘ রপা  সুেহা  কমায় 

র্োাংকগুরলা উে্র্তৃ্ত িা লে র্াাংলারেশ র্োাংরক গজ্িি  াখারক কম লাভজনক মরন ক রর্। 

িা া ঋণ ঘেওয়া  জনে আ ও তসত য়াস হরর্। এ  েরল ঘ গুরলেত  তনরেবরশ নয়, র্ াং র্াজা  

র্ের্স্থা  মাযেরমই সুে হার   নয়-ছয় র্াস্তর্ায়ন আ ও সহজ হরর্। িরর্ এসএমই খারি  

অর্ বায়রন র্াাংলারেশ র্োাংক ঘ  ত োইনোজ্িাং সুতর্যা তেরি, মুদ্রানীতিরি ঘসষ্টে  সুে হা  

কমারনা  ঘ াষণা র্াকরল আ ও ভাল ভাল হরিা।  তেও ঘ  ঘকারনা সময় এষ্টে কমারনা  

সুর াগ র্াাংলারেশ র্োাংরক  আরছ। 

ঘেরশ  অনেিম শীষ ব মারচবন্ট র্োাংক আইতর্এলতস ইনরভস্টরমরন্ট  র্ের্স্থাপনা পত চালক 

মতনরুজ্জামান মরন কর ন, নিুন মুদ্রানীতি শুয ুঅর্ বনীতি  পুনরুজ্জীর্ন নয়, পুুঁজ্জর্াজার  

গতি ঘে ারিও ভূতমকা  াখরর্। তর্এসই ঘরাকা স ব অোরসাতসয়শরন  (তর্তর্এ) সভাপতি শ ীে 

আরনায়া  ঘহারসন অর্ বসূচকরক র্রলন, নিুন মুদ্রানীতি পুুঁজ্জর্াজার   জনে অরনক ভাল 

হরয়রছ। স কা  ঘ  পুুঁজ্জর্াজার  গতিশীলিা ঘে ারনা  তর্ষরয় আন্তত ক র্াাংলারেশ র্োাংক ও 

তর্এসইতস  সাম্প্রতিক তর্তভন্ন র্ের্স্থা  মযে তেরয় িা প্রতিেতলি হরি। মুদ্রানীতিরিও এই 

প্রতিেলন  রয়রছ। 
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পুুঁজিবািারে ‘আশা িাগারে’ নতুন 

মুদ্রানীতত 

  তনজস্ব প্রতিরর্েক,  তর্তর্তনউজ ঘোরয়তন্টরো  র্েকম  

Published: 29 Jul 2020 11:00 PM BdST Updated: 29 Jul 2020 11:00 PM BdST  

র্াাংলারেশ র্োাংরক  নিুন ‘সম্প্রসা ণমুখী’ মুদ্রানীতি পুুঁজ্জর্াজার  ইতির্াচক প্রভার্ ঘেলরর্ র্রল আশা 

ক রছন র্াজা  সাংতেি া। 

কর ানাভাই াস সঙ্করে অরর্ ব  ঘজাগান র্াড়ারি ঘ রপা (পুনঃক্রয় চুজ্ি) ও ত ভাস ব ঘ রপা  

সুেহা  আ ও এক েো কতমরয় র্ুযর্া  ২০২০-২১ অর্ বর্ছর   জনে এই মুদ্রানীতি ঘ াষণা 

কর রছ ঘকন্দ্রীয় র্োাংক। 

ঢাকা স্টক এেরচরে  ঘরাকা রে  সাংগঠন তর্এসই ঘরাকাস ব অোরসাতসরয়শন অর্ 

র্াাংলারেরশ  (তর্তর্এ) সভাপতি শ ীে আরনায়া  ঘহাসাইন র্রলন, এই মুদ্রানীতি পুুঁজ্জর্াজার  

প্রতিষ্ঠাতনক তর্তনরয়াগ োনরি সহায়ক হরর্ র্রল তিতন মরন কর ন। 

“এখন র্োাংকগুরলা  কারছ পুুঁজ্জর্াজা  হরর্ ভাল তর্তনরয়ারগ  স্থান। কা ণ পুুঁজ্জর্াজার  এখন 

অরনক ঘশয়া  আরছ ঘ গুরলা কম োরম ঘকনা  ারর্। ঘ  ঘকারনা তর্তনরয়াগ ঘর্রক িা া ঘর্তশ 

মুনাো ঘেরর্।” 

র্াাংলারেশ মারচবন্ট র্োাংকাস ব অোরসাতসরয়শরন  (তর্এমতর্এ) সারর্ক সভাপতি ঘমাহাম্মে নাতস  

উজ্িন ঘচৌযু ীও এ মুদ্রানীতিরক স্বাগি জাতনরয়রছন। 

লাংকার্াাংলা  পুুঁজ্জর্াজা  কা বক্ররম  র্ের্স্থাপনা পত চালক নাতস  র্রলন, “মুদ্রানীতিরি 

ঘ রপা এর্াং ত ভাস ব ঘ রপা  হা  কমারনা হরয়রছ। এ  েরল সুরে  হা  করম  ারর্। 

অর্ বনীতিরি িা লে র্াড়রর্। পুুঁজ্জর্াজার  প্রাতিষ্ঠাতনক তর্তনরয়াগ র্াড়রর্। পুুঁজ্জর্াজার  অরনক 

ঘশয়ার   োম কম, ঘসখারন তর্তনরয়াগ হরর্।” 

র্োাংকগুরলা  খন ঘকন্দ্রীয় র্োাংক ঘর্রক যা  কর , িখন িা  সুেহা  ষ্টঠক হয় ঘ রপা  

মাযেরম। মদু্রানীতিরি ঘ রপা  হা  ৫০ ঘর্তসস পরয়ন্ট কতমরয় ৪ েশতমক ৭৫ শিাাংশ ক া 

হরয়রছ। 

ত ভাস ব ঘ রপা  মাযেরম র্াাংকগুরলা িারে  উে্র্ৃত্ত অর্ ব ঘকন্দ্রীয় র্োাংরক জমা  ারখ। এরেরে 

সুেহা  ৭৫ ঘর্তসস পরয়ন্ট কতমরয় ৪ শিাাংশ ক া হরয়রছ। 
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ঘ রপা র্া ত ভাস ব ঘ রপা  মাযেরম সাযা ণি এক তেরন  জনে যা  ক া র্া জমা  াখা হয়। এরক 

র্লা হয় র্োাংতকাং খারি  নীতি উপাোন (পতলতস েুলস)। এ  সুে হা রক র্লা হয় নীতি সুে হা  

(পতলতস ঘ ে)। এ  মাযেরম ঘকন্দ্রীয় র্োাংক র্াজার  িা লে ও তর্তনরয়াগ তনয়ন্ত্রণ কর । 

ঘ রপা  সুে কমরল র্োাংকগুরলা কম খ রচ ঘকন্দ্রীয় র্োাংক ঘর্রক িহতর্ল পারর্। িারি িা া 

কম সুরে র্ের্সায়ী ও তর্তনরয়াগকা ীরে  ঋণ তেরি পা রর্। 

অনেতেরক ত ভাস ব ঘ রপা  সুে হা  কমারনা  অর্ ব হরলা, র্োাংকগুরলারক চাপ ঘেওয়া,  ারি 

িা া ঘকন্দ্রীয় র্োাংরক োকা ঘেরল ঘ রখ মুনাো না িুরল র্ের্সা ও উরেোরগ তর্তনরয়াগ র্াড়ায়। 

শান্তা অোরসে মোরনজরমন্ট তলতমরেরর্  প্রযান তনর্ বাহী কম বকিবা ঘমাহাম্মে এম ান হাসান 

র্রলন, “এই সম্প্রসা ণমুখী মুদ্রানীতি পুুঁজ্জর্াজার  খুর্ই ইতির্াচক প্রভার্ ঘেলরর্।” 

২০১৮ সারল পুুঁজ্জর্াজার  িা লে সঙ্কে ঘেখা ঘেওয়া  প  ঋণ-আমানি (এতর্) অনুপাি 

কতমরয় আরন র্াাংলারেশ র্োাংক। েরল পুুঁজ্জর্াজার  র্োাংকগুরলা  তর্তনরয়াগ েমিা করম 

 ায়, সুরে  হা   ায় ঘর্রড়। িখন ঘর্রক পিন শুরু হয় পুুঁজ্জর্াজার । 

ঘসই সঙ্কে কাোরি না ঘপর  র্োাংকগুরলারক তর্রশষ িহতর্ল গঠরন  সুর াগ ঘেওয়া হয় 

পুুঁজ্জর্াজার  তর্তনরয়াগ ক া  জনে। 

তকন্তু এ  মরযেই কর ানাভাই াস মহামা ীরি র্ড়  করম  চারপ পরড় ঘেরশ  অর্ বনীতি। 

িা লে আ  আস্থা  সঙ্করে র্াকা পুুঁজ্জর্াজার ও ঘসই যাক্কা লারগ। 

এ  মরযে পিন র্ামারি পুুঁজ্জর্াজা  তনয়ন্ত্রক সাংস্থা সাতকবে ঘরকার   তনয়ম র্েরল ঘলা  

প্রাইস ঘর্ুঁরয ঘেয়। িারি পি ঘঠকারনা ঘগরলও তর্তনরয়ারগ ঘেখা ঘেয় খ া। 

সর্ তমতলরয় ২০১৮ সারল  শুরু ঘর্রক এ প বন্ত ঢাকা স্টক এেরচরে  প্রযান সূচক প্রায় 

২০০০ পরয়ন্ট হাত রয়রছ।  া  মরযে গি এক র্ছর ই ঘকরমরছ প্রায় ১ হাজা  পরয়ন্ট। 

এখন মুদ্রানীতিরি ঘ রপা এর্াং ত ভাস ব ঘ রপা  হা  কতমরয় ঘেওয়া  েরল আর ক েো িা লে 

র্াড়া  সম্ভার্না তিত  হরয়রছ। িারি র্োাংক ও সাযা ণ তর্তনরয়াগকা ী েুপরে  জনেই 

পুুঁজ্জর্াজার  তর্তনরয়ারগ  সুর াগ র্াড়রর্ র্রল সাংতেিরে  প্রিোশা। 

র্াাংলারেশ মারচবন্ট র্োাংকাস ব অোরসাতসরয়শরন  (তর্এমতর্এ) সারর্ক সভাপতি এএএ োইনোি 

অোন্ড ইনরভস্টরমন্ট তলতমরেরর্  পত চালক ঘমাহাম্মে এ হাতেজ তর্তর্তনউজ ঘোরয়তন্টরো  

র্েকমরক র্রলন, “খুর্ই সমরয়ার াগী মুদ্রানীতি হরয়রছ। এই মুদ্রানীতি ঘ মন অর্ বর্াজার   

জনে ভারলা, ঘিমন পুুঁজ্জর্াজার   জনেও ভাল।” 
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ঘশয়া র্াজা  তনউজ 

চলতত অর্ থবছরেে মুদ্রানীতত ফ াষণারক 

তিএসই’ে অতভনন্দন 

প্রকাশ সময়:30-07-2020, 3:06 pm | 

 

ঘশয়া র্াজা  ত রপােব: গিকাল ২৯ জলুাই র্াাংলারেশ র্োাংক চলতি অর্ বর্ছর   (২০২০-২১) 

মুদ্রানীতি ঘ াষণা কর রছ। কর ানা ভাই াস মহামা ীরি ঘেরশ  অর্ বনীতিরক পুনরুদ্বার   

জনে র্াাংলারেশ র্োাংক ঘ  য রন  অভূিপূর্ ব, সহজ এর্াং তর্চেণ মুদ্রানীতি গ্রহণ কর রছ এ  

েরল পুুঁজ্জর্াজা সহ ঘেরশ  অর্ বনীতি অতিদ্রিু পুনরুিা  হরর্। আ  এ য রন  তর্চেণ 

মুদ্রানীতি  জনে ঢাকা স্টক এেরচে (তর্এসই) আর্ার া র্াাংলারেশ র্োাংকরক যনের্াে ও 

অতভনন্দন জানারি। 

ঘ াতষি মুদ্রানীতিরি প্রর্মর্ার   মরিা পুুঁজ্জর্াজা রক তর্রশষ গুরুত্বার াপ কর   ুগরপার াতগ 

ও তর্তনরয়াগ র্ান্ধর্ নীতি গ্রহণ ক া হরয়রছ। পুুঁজ্জর্াজার  িা লে র্জৃ্ি ও মানসম্পন্ন ঘকাম্পাতন 

িাতলকাভুজ্ি  প্রয়াসরক ঢাকা স্টক এেরচে র্াাংলারেশ র্োাংকরক আন্তত ক অতভনন্দন 

জানারি। ঘ াতষি মুদ্রানীতিরি পুুঁজ্জর্াজার   প্রতি র্াাংলারেশ র্োাংরক  সমর্ বন পুুঁজ্জর্াজার   

সম্প্রসা ণ ও উন্নয়ন ির্া সামতগ্রক অর্ বননতিক উন্নয়রন ভূতমকা  াখরর্ র্রল আশা ক া  ায়। 

তর্এসইরি তর্তিক ঘপােবরোতলও  অাংশীোত ত্ব এর্াং র্াতণজে ও আতর্ বক অাংশগ্রহণ র্জৃ্ি  

কা রণ গি ঘর্শ করয়ক র্ছ  যর  তর্ির্োপী ইকুেইষ্টে মারকবে এর্াং তর্এসই’  মরযে সুসাংগি 

অর্স্থান লেে ক া ঘগরছ। 

তকন্তু র্িবমান কর ানা মহামা ীরি তকছুো র্াযাগ্রস্থ হরয়রছ। এই পত তস্থতিরি পুুঁজ্জর্াজার   

িা লে র্জৃ্ি  মাযেরম গতিশীল ক া  জনে র্াাংলারেশ র্োাংক তকছু গুরুত্বপূণ ব উরেোগ গ্রহণ 

কর রছ ঘ মন: (১) পুুঁজ্জর্াজার  র্োাংরক  তর্তনরয়াগ সীমা তশতর্ল ক া (২) র্িবমান তর্তনরয়াগ 

সীমা  র্াইর  পুুঁজ্জর্াজার   তর্তনরয়ারগ  জনে র্োাংক প্রতি ২০০ ঘকাষ্টে োকা  তর্রশষ িহতর্ল 

গঠন (৩) র্োাংরক  জনে নিুন লভোাংশ তর্ি ণ নীতিমালা (লভোাংশ ৩০ শিাাংশ প বন্ত এ  

মরযে ১৫ শিাাংশ নগরে প্রোন) (৪) েী বরময়ােী ঘ রপা এর্াং অনোনে িা লে র্জৃ্ি  নীতিমালা 

গ্রহরণ  মাযেরম র্োাংকগুতলরক িহতর্ল পত চালনা ক া  কাজষ্টে সহজ ক া। এ সকল 

উরেোগ গ্রহরণ  মাযেরম পুুঁজ্জর্াজার  তর্তনরয়াগ আকষ বন ঘজা ো  ক া  তর্ষরয় 

গুরুত্বার াপরক তর্এসই অতভনন্দন জানারি। 

http://www.sharebazarnews.com/wp-content/uploads/2016/12/dse.jpg
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পুুঁজ্জর্াজার   উন্নয়ন ও তর্কারশ সা া তর্রি নীতি-সমর্ বন এর্াং প্রিেে ও পর াে সম্পিৃিা  

মাযেরম ঘকন্দ্রীয় র্োাংরক  ঘ  র্তলি ভূতমকা র্ারক, ঘ াতষি মুদ্রানীতিরি পুুঁজ্জর্াজার   জনে 

র্াাংলারেশ র্োাংরক  ঘস য রন  ভূতমকাই  রয়রছ র্রল ঢাকা স্টক এেরচে মরন কর । এই 

মুদ্রানীতি প্রণয়রন  ঘেরে র্োাংতকাং খারি  পাশাপাতশ পুুঁজ্জর্াজা রক প্রযানে ঘেওয়া  জনে 

ঢাকা স্টক এেরচে র্াাংলারেশ র্োাংকরক তর্রশষভারর্ অতভনন্দন জানারি এর্াং ভতর্ষেরি এই 

য রন  গঠনমূলক ভূতমকা অর্োহি র্াকরর্ র্রল েৃঢ়ভারর্ আশার্াে র্েি কর । 

উরেখে ঘ , র্াাংলারেশ র্োাংরক  মাননীয় গভন ব  জনার্ েজরল কর্ী  প্রর্মর্ার   মরিা 

িৃিীয় ঘময়ারে গভন ব  তহরসরর্ তনরয়াগ পাওয়ায় ঢাকা স্টক এেরচরে  পত চালনা পষ বে িারক 

আন্তত কভারর্ অতভনন্দন জানারি। 

ঘশয়া র্াজা  তনউজ/ এন 
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বিবিয় োগকোরীয়ের ঈয়ের শয়ুেচ্ছো 
শবিিোর, ১ আগস্ট, ২০২০ 

 
 
বিজয়িস আও োর প্রবিয়িেক : বিবিয় োগকোরীয়েরয়ক ঈয়ের শয়ুেচ্ছো জোবিয় য়েি 
শশ োরিোজোর সংবিষ্টরো। একইসোয়ে ঈয়ের পর শশ োরিোজোয়র আস্থো, স্বচ্ছিো ও 
গবিশীলিো িোড়য়ি এিং েোয়লো হয়ি িয়ল আশোিোে িযক্ত কয়রয়েি িোরো। 

ঈয়ের শয়ুেচ্ছো জোবিয়  িোংলোয়েশ বসবকউবরটিজ অ্যোন্ড এক্সয়েঞ্জ কবিশি 
(বিএসইবস) এর শে োরিযোি অ্ধ্যোপক বশিলী রিুোই োি-উল-ইসলোি িয়লি, 
কয়রোিোেোইরোয়সর িহোিোবরর কোরয়ি বিবিয় োগকোরীরো বিপয়ের িয়ধ্যই আয়ে। 
িয়ি শশ োরিোজোয়র বশগবগর গবি বিরয়ি। আিরো একটো ইবিিোেক পবরয়িশ 
সবৃষ্ট করি। যোয়ি িোজোয়র অ্ংশগ্রহিকোরীরো সিোই স্বোচ্ছযয়ে েোয়ক এিং 
আিয়ের সয়ে িযিসো করয়ি পোয়র। আর শকোিবকেু যবে িোজোয়রর সয়ে 
ইবিিোেক িয়ল িয়ি িো হ , িোহয়ল বিএসইবসর িজয়ড় আিোর জিয সিোইয়ক 
িলি এিং আিরো িো সিোধ্োি কয়র শেও োর শেষ্টো করি। কবিশি টোকো 
প সো বেয়  সহয়যোবগিো করয়ি পোয়র িো, িয়ি িীবি সহো িো করয়ি পোয়র। 
যো আিরো যেোসোধ্য শেষ্টো করি। 

বিবিয় োগকোরীয়েরয়ক ঈয়ের শয়ুেচ্ছো জোবিয়  ঢোকো স্টক এক্সয়েয়ঞ্জর (বিএসই) 
পবরেোলক শোবকল বরজেী িয়লি, শশ োরিোজোর বিয়  হিোশ িো হয়  ধধ্যয্ 
ধ্রয়ি হয়ি। এখি অ্য়িক শশ োর বিবিয় োগয়যোগয আয়ে। এেোড়ো কয়রোিোেোইরোস 
পরিিীয়ি অ্িযোিয শেয়শর িুলিো  িোংলোয়েয়শর অ্েি্ীবিয়ি শিশ বকেু সয়ুযোগ 
সবুিধ্ো আসয়ি। যো স্বোেোবিকেোয়িই শশ োরিোজোয়র ইবিিোেক প্রেোি শিলয়ি। 
িোই শশ োরিোজোর ঘয়ুর েোড়োয়ি িয়ল িয়ি কয়রি বিবি। এই অ্িস্থো  েোয়লো 
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শশ োয়র বিবিয় োগ করয়ল শলোকসোয়ির সম্ভোিিো শিই। িোই বিবিয় োগকোরীয়েরয়ক 
েোয়লো শশ োয়র বিবিয় োগ করোর পরোিশ ্শেি বিবি। 

েট্টগ্রোি স্টক এক্সয়েঞ্জ (বসএসই) এর অ্ন্তে্ুক্ত সকল সেসয, শরোকোর ও 
বিবিয় োগকোরীয়েরয়ক পবিত্র ঈেলু আযহোর শয়ুেচ্ছো জোবিয় য়েি স্টক এক্সয়েঞ্জটির 
শে োরিযোি আবসি ইরোবহি। একইসয়ে কয়রোিো শেয়ক িোাঁেয়ি স্বোস্থযবিবধ্ শিয়ি 
েলোর আহিোি কয়রয়েি। 

শশ োরিোজোর বিয়  আশোিোে িযক্ত কয়র িোংলোয়েশ িোয়ে্ন্ট িযোংকোস ্
এয়সোবসয় শি অ্ি িোংলোয়েয়শর (বিএিবিএ) সেোপবি েোয় েরু রহিোি িয়লি, 
কবিশি একটি িিুি শিিৃত্ব শপয় য়ে। যোরো েক্ষ হও ো  সিোই িোয়ের প্রবি 
আশোিোবে। এেোড়ো িি্িোি শে োরিযোি অ্ধ্যোপক বশিলী রিুোই োি-উল-ইসলোি 
শযখোয়িই েোব ত্ব পোলি কয়রয়েি, শসখোয়িই উন্ন য়ির েোপ শরয়খয়েি। আর 
শশ োরিোজোয়রও রোখয়ি পোরয়িি িয়ল আিরো আশোিোবে। এেোড়ো আিোয়ের 
শশ োরিোজোর এখি বিবিয় োয়যোগয। পোশ্বিিী শেশ েোরয়ি িলূয-আ  (বপ/ই) 
অ্িপুোি ২০ এর কোেোকোবে েোকয়লও আিোয়ের শেয়শ শসটো ১০ এর বিয়ে। 
এেোড়ো এিবিআর এর সয়ুের হোর কয়ি আসো  শশ োরিোজোয়র বিবিয় োগ িোড়োর 
সয়ুযোগ ধিরী হয় য়ে। সিবিবলয়  শশ োরিোজোর ঘয়ুর েোড়োয়িোর অ্পোর সম্ভোিিো 
রয় য়ে। িোই বিবিয় োগকোরীয়ের হিোশ িো হয়  বিবিয় োয়গর সঠিক বসদ্ধোন্ত বিয়ি 
হয়ি। 

বিবি িয়লি, এিোয়রর েরি িোস্তিিো হয়চ্ছ ধিবশ্বক কয়রোিোেোইরোস িহোিোবর। 
এরিয়ধ্য বেয় ই আিোয়েরয়ক সোিোবজক েরুতু্ব িজো  শরয়খ ঈে উেযোপি করয়ি 
হয়ি। এই ঈয়ে আিোর পক্ষ শেয়ক শশ োরিোজোয়রর সয়ে জবড়ি সিোইয়ক ঈয়ের 
শয়ুেচ্ছো। 
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Risingbd.com 
31 July 2020 

রোবস্ত বসবকউবরটিয়জর এিবির িিুৃযয়ি বিবিএর শশোক 
 শজযষ্ঠ প্রবিয়িেক || রোইবজংবিবি.কি 
 প্রকোবশি: ১৫:৪৪, ২ আগস্ট ২০২০   

 
ঢোকো স্টক এক্সয়েয়ঞ্জর (বিএসই) িোবলকোেুক্ত শরোকোয়রজ হোউজ রোবস্ত বসবকউবরটিয়জর 

িযিস্থোপিো পবরেোলক (এিবি) ধস ে শরেও োিলু ইসলোয়ির িিুৃযয়ি শশোক প্রকোশ 
কয়রয়ে বিএসই শরোকোস ্অ্যোয়সোবসয় শয়ির (বিবিএ) পবরেোলিো পর্ে্। ধস ে শরেও োিলু 

ইসলোি বিবিএর পবরেোলক বেয়লি। 

শরোিিোর (২ আগস্ট) বিবিএর সংিোে বিজ্ঞবিয়ি শশোক প্রকোশ করো হ । 

শবিিোর (১ আগস্ট) রোি ৯টো ৪৬ বিবিয়ট রোজধ্োিীর ইউিোইয়টি হোসপোিোয়ল 

বেবকৎসোধ্ীি অ্িস্থো  িোরো যোি ধস ে শরেও োিলু ইসলোি। 

ধস ে শরেও োিলু ইসলোি কয়রোিোেোইরোয়সর উপসগ ্ বিয়  গি ১৭ জলুোই শেয়ক 

ইউিোইয়টি হোসপোিোয়ল বেবকৎসোধ্ীি বেয়লি। শসখোয়ি িিিুো পরীক্ষো  িোর শরীয়র 

কয়রোিো শিোক্ত হ । ২০ জলুোই পুিরো  শটস্ট করো হয়ল বরয়পোট্ কয়রোিো শিয়গটিে 

আয়স। বকন্তু শোরীবরক অ্িস্থোর গরুিুর অ্িিবি হয়ল িোয়ক আইবসইউয়ি স্থোিোন্তর করো 

হ । শবিিোর রোয়ি আইবসইউয়ি বেবকৎসোধ্ীি েোকো অ্িস্থো  িোর িিুৃয হ । 
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Businesshour24.com 
31 uly 2020 

বিবিএ পবরেোলক ধস ে শরেও োিলু িোরো শগয়েি 

রবিিোর, ২ আগস্ট, ২০২০ 

 
বিজয়িস আও োর প্রবিয়িেক : বিএসই শরোকোস ্এয়সোবসয় শি অ্ি িোংলোয়েয়শর 
(বিবিএ) পবরেোলক এিং রোবস্ত বসবকউবরটিজ কিসোলয়টন্ট বলবিয়টয়ির 
িযিস্থোপিো পবরেোলক ধস ে শরেও োিলু ইসলোি শবিিোর (০১ আগস্ট) রোি 
শপৌয়ি ১০টো  ইয়ন্তকোল কয়রয়েি (ইন্নোবলল্লোবহ ও োইন্নো ইলোইবহ রোয়জউি)। 

গি ১৭ জলুোই বিবি বিউয়িোবি োর উপসগ ্ বিয়  রোজধ্োিীর ইউিোইয়টি 
হসবপটোয়ল েবি্ হি। শসখোয়ি শকোবেি শটয়স্ট িোর বরয়পোট্ পবজটিে আসয়লও 
২০ জলুোই বরয়পোট্ শিয়গটিে আয়স। অ্িস্থো গরুিুর হয়ল িোয়ক আইবসইউয়ি 

স্থোিোন্তর করো হ । আইবসইউয়ি বেবকৎসোধ্ীি েোকো অ্িস্থো  িোর িিুৃয হ । 

িোর এই িিুৃযয়ি বিবিএ’র শপ্রবসয়িন্টসহ পবরেোলিো পর্ে্ গেীর শশোক প্রকোশ 
কয়রয়েি। 
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Sharebazarnews.com 
31 July 2020 

পবরেোলয়কর িিুৃযয়ি বিবিএ’র শশোক 
প্রকোশ সি :02-08-2020, 10:18 am | 

 
 

শশযোরিোজোর বরয়পোট্: বিএসই শরোকোস ্এয়সোবসয় শি অ্ি িোংলোয়েশ (বিবিএ) 
পবরেোলক এিং রোবস্ত বসবকউবরটিজ কিসোলয়টন্ট বলবিয়টয়ির (বিএসই শেক # 
২১৭) িযিস্থোপিো পবরেোলক ধস ে শরেও োিলু ইসলোি এর িিুৃযয়ি বিবিএ’র 
শপ্রবসয়িন্টসহ পবরেোলিো পর্ে্ গেীর শশোক প্রকোশ কয়রয়েি। 

বিবি গিকোল শবিিোর রোি ৯.৪৬ বিবিয়ট রোজধ্োিীর ইউিোইয়টি হসবপটোয়ল 

বেবকৎসোধ্ীি অ্িস্থো  ইয়ন্তকোল কয়রয়েি। (ইন্নোবলল্লোবহ ও োইন্নো ইলোইবহ 
রোয়জউি)। 

গি ১৭ জলুোই বিবি বিউয়িোবি োর উপসগ ্ বিয়  রোজধ্োিীর ইউিোইয়টি 
হসবপটোয়ল েবি্ হি। শসখোয়ি শকোবেি শটয়স্ট িোর বরয়পোট্ পবজটিে আসয়লও 
২০ জলুোই বরয়পোট্ শিয়গটিে আয়স। অ্িস্থো গরুিুর হয়ল িোয়ক আইবসইউয়ি 

স্থোিোন্তর করো হ । আইবসইউয়ি বেবকৎসোধ্ীি েোকো অ্িস্থো  িোর িিুৃয হ । 

শশযোরিোজোর বিউজ/ এি 
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The Financial Express 

31 July 2020 
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The Financial Express 
31 July 2020 
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The Financial Express 
31 July 2020 
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Daily New Age 

31 July 2020 
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Daily New Age 

31 July 2020 
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Daily Observer 
31 July 2020 
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 Business Standard 
31 July 2020 

 

Can the market provide with industrial 

capital?  

The capital market, ideally set to provide long term industrial capital, plays a negligible 

role to finance projects and businesses in Bangladesh 

 
File Photo: Mumit M/TBS 

Bangladesh is no one's topic of discussion when it comes to the capital market, 

despite making high economic progress recently. 

The capital market, ideally set to provide long-term industrial capital, plays a 

negligible role to finance projects and businesses here.  

The last 11 years' official data shows that the capital market's contribution to the 

total annual capital – provided by the banking system and the market altogether – 

never went beyond 5 percent. 

And the deepening depression in recent years brought it below 1 percent.  

However, the banking industry's all-out involvement in financing long-term 

projects, despite its dependency on short-term deposits, has created a systematic 

problem and increased the burden of non-performing loans. 

The experts said this on July 29 at the online dialogue "Can Our Capital Market 

Provide with Industrial Capital?" jointly organised by the Lawyers and Jurists and 

MMH Chartered Accountants and Management Consultants.  
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The Business Standard was the media partner of the event.  

Bangladeshi commercial banks were involved in short-term and mid-term 

commercial lending until The World Bank's prescription to use commercial banks 

for financing industrialisation was accepted, in 1992, "when the development 

financing institutions were not performing well," said former Bangladesh Bank 

Governor Professor Mohammed Farashuddin.  

"We are now seeing the consequence of the wrong policy." 

He also called for widened incentives and other necessary reforms that would help 

increase financing from the capital market.  
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Business Standard 
31 July 2020 

BSEC rejects IPO application of JMI 

Hospital Requisite MFG 

The company wanted to raise Tk75 crore from the capital market through the book-

building method 

 

The Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) on Thursday 

rejected the Initial Public Offering (IPO) application of JMI Hospital Requisite 

Manufacturing Limited for violating securities rules. 

JMI, a manufacturer of plastic, rubber and silicon components for medical use, will 

be able to submit a fresh IPO application if its management wants.  

The company wanted to raise Tk75 crore from the capital market through the 

book-building method. 

Sources said the company violated the public issue rules and overstated sales in its 

financial statements so that investors would be more interested in buying its shares. 

The Investment Corporation of Bangladesh (ICB) has invested Tk81 crore as 

placement share of JMI, which was bought in premium. 

But ICB Capital Management Ltd is also the issue manager of the company, along 

with Janata Capital and Investment Limited. According to the law, an issue 

manager cannot hold shares of its issuer company. 
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The company has also provided Tk109 crore in loans to its director's other 

company. If JMI takes back that sum, then there will be no need to come to the 

stock market. 

Additionally, some 44 percent revenue of the company comes through sales from 

other companies of the group.  

As a result, the owners of the company can manipulate the share price by 

artificially increasing and decreasing sales if they want to. On the other hand, the 

company can benefit by selling products at a lower price to a partner by depriving 

ordinary shareholders. 

Earlier, the regulator also rejected the IPO applications of two other companies – 

Beka Garments and Textile Limited and SF Textile Industries – for showing 

inflated revenues and profits. 

The commission found that both of these companies inflated revenues and profits 

and overstated inventories and assets in their financial statements. 
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Business Standard 
31 July 2020 

 

Linde’s revenue takes downturn amid 

pandemic 

Business closure during the shutdown slashed the company’s revenue by 57 percent in 

the second quarter of 2020 

 
The decrease in the company’s sales was explained by a lack of demand for 

industrial oxygen because of the Covid-19 shutdown. Photo: Collected 

Industrial and medical gas producer Linde Bangladesh Limited has reported a 57 

percent downfall in revenue in the second quarter (April-June) of this year as most 

factories were closed during the 66-day nationwide shutdown. 

Usually, more than 80 percent of Linde's revenues come from industrial gas and 

welding electrodes. And the rest come from medical oxygen supply and sales of 

other healthcare services. 

According to the company's unaudited financial statement, Linde reported a 

revenue of Tk61.14 crore during the second quarter of 2020 – down from 

Tk140.94 crore in the same period the previous year. 

A company official, seeking anonymity, told The Business Standard that demand 

for industrial oxygen, carbon dioxide and electrodes had dropped at the end of 

March since most business activities were on pause due to the general holidays. 

Bangladesh reported its maiden Covid-19 cases on March 8 and the country went 

into a prolonged 66-day general holiday from March 26 to contain the spread of 

the virus. 
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The Linde official added that both demand and sales of medical oxygen surged in 

the second quarter as many of the coronavirus patients required oxygen as 

respiratory support. 

Following the downfall in sales, the company's net profit also decreased by 74 

percent to Tk7.29 crore in the April-June period. 

Linde reported earnings per share (EPS) of Tk4.79 during the second quarter – 

which was Tk18.49 during the same period last year. 

In the first half of this year, the total revenue of the company stood at Tk200.79 

crore, which was 29 percent lower than the first half of the previous year. 

During that period, the company's net profit also declined by 32 percent to Tk38.28 

crore and earnings per share to Tk25.16. 

At the end of the H1, the net asset value per share of the company stood at 

Tk357.85 crore and net operating cash flow per share was Tk13.74. 

Earlier, Linde Bangladesh paid 500 percent cash dividend to its shareholders for 

the year ended on December 31, 2019 – the company's largest dividend payment 

since 2014. 

The company was listed with the Dhaka Stock Exchange (DSE) in 1976. The paid-

up capital of the company is currently Tk15.21 crore. 

Sponsors and directors together owned 60 percent shares of the company until 

February this year, while the institutional and general investors held 29.20 percent 

and 10.80 percent shares, respectively. 

On Thursday at the DSE, the company's share price decreased by 2.67 percent to 

Tk1,213.50 and the closing price of Linde's shares was Tk1,239 at the end of the 

trading session. 
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Robi must go by the book for IPO 

The mobile phone operator wants to raise Tk523 crore from the capital market by 

issuing shares  

 

The stock market regulator has identified deficiencies in compliance with certain 

listing rules by Robi Axiata Limited and has asked the country's second-largest 

telecom operator to explain the points with documentation. 

The company has applied to the Bangladesh Securities and Exchange Commission 

(BSEC) to raise Tk523 crore from the capital market through issuing new shares in 

an initial public offering (IPO). 

BSEC observed that the operator's public offering size is Tk387.74 crore – which 

is less than 10 percent of its paid-up capital of Tk4,714.14 crore. Here, the 

company has not complied with public issue rules. 

According to public issue rules, an issuer company offers at least a quantity of 

securities equivalent to 10 percent of its paid-up capital. 

Mentioning that Robi's earnings per share, at base value, is negative Tk1.47 – 

considering five years' weighted average EPS from 2015 to 2019, the regulator has 

asked the company to explain how it expects to issue its shares to the public at a 

price of Tk10 per share. 

The company received Tk136.07 crore from its employees in share money deposits 

against which no share has been issued yet. The regulator is no longer giving 

consent for the private placement. 
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However, as per the Financial Reporting Council (FRC) notification, the company 

must allot shares against this share money deposit before June 30, 2020 and 

calculate EPS considering these new shares. 

The regulator thinks that there is no scope to consider this portion – private 

placement – as a part of a public offering. So, the company will allot shares to its 

employees first and then submit the revised draft prospectus showing EPS 

considering these new shares. 

BSEC sources said the employees' shares of Robi will be included as private 

placement or capital raising, which is not covered by the commission.  

Private placement is a sale of stocks, bonds, or securities directly to a private 

investor, rather than as part of a public offering. 

So the pre-IPO placement share documents must be submitted properly before 

getting approval for an initial public offering. 

Robi sold shares to its employees on the condition that if the company gets 

approval from BSEC, they will get the allotment then. Otherwise, the company 

will return the money to the employees.  

The earnings per share of the company was Tk0.04 for the year that ended on 

December 31, 2020. The regulator believes that the company's earning generation 

capacity is very poor and it may not be able to pay dividends in the near future to 

its prospective investors. 

The mobile phone operator has shown Thayaparan, S Sangarapillai and Klaus 

Micheal Kuehner as independent directors of the company. 

They are not Bangladeshi residents but according to corporate guidelines, an 

independent director must be a Bangladeshi national. 

The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission has been claiming a 

total of Tk3,657.08 crore from the company, as of December 31, 2019, for its 

VAT, tax and system audit. 

The company has declared it as contingent liabilities but no provisions have been 

made for this outstanding claim of Tk3,657.08 crore. 

The operator has to explain to the commission and also mention how it will pay 

this huge amount of claims if the verdict goes against it. 

"We are currently awaiting BSEC's approval of our application. As a result, we are 

not in a position to comment on the issue," Shahed Alam, chief corporate and 

regulatory officer of Robi Axiata Ltd, told The Business Standard. 
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"As of now, we are happy with the development in this regard," he added. 

The operator will issue 523.8 million new shares at a face value of Tk10 each. 

Of the new scrips, 387.7 million shares will be offered to the public, which will 

represent 7.4 percent of the company's post-IPO number of shares. 

On the other hand, its employees and directors will be offered to buy 136.1 million 

shares under an ESPP, which will represent 2.6 percent of the post-IPO number of 

shares. 

The IPO proceeds will be utilised to fund Robi's capital expenditures and enhance 

its profile as a leading telecom operator. 

The company commenced operations in 1997 as Telekom Malaysia International 

(Bangladesh), under the brand name Aktel. In 2010, it was rebranded as Robi and 

the company changed its name to Robi Axiata Limited. 

After the merger with Airtel Bangladesh in 2016, it has emerged as the second-

largest telecom operator and retained the same name. 

This merger helped the operator see profits last year, after several years of losses. 

Malaysian telecom giant Axiata Group Berhad holds 68.69 percent of Robi 

Axiata's controlling shares. Other shareholders in the entity are Delhi-based Bharti 

Airtel and Tokyo-based NTT DOCOMO. 

At the moment, Robi's main competitor Grameenphone is the only telecom 

operator listed on the Bangladeshi stock market. 

 

 

 

  

 


