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প ুঁজিবািারে ওরপন িং-ক্লাজিিং ক্েশ  

শুরু ১৯  রেম্বে 

 

দেশের প্রধান প ুঁজিবািার ঢাকা স্টক এক্সশেশে (ডিএসই) ডপ্র-ওশপন দসেন, ওশপডনিং দসেন, 

দলাজিিং দসেন এবিং দপাস্ট দলাজিিং দসেন োল  হশে আগামী ১৯ নশেম্বর বহৃস্পডিবার দেশক। 

প ুঁজিবািাশরর সকল দস্টকশহাল্ডারশের সফলোশব ইউএটি এবিং বািাশরর সশেিনিা সম্পন্ন 

হওয়ায় নিুন কশর আধা ঘন্টা সময় বাড়াশলা। 

আি মঙ্গলবার (১৭নশেম্বর) ডিএসই দেশক পাঠাশনা এক সিংবাে ডবজ্ঞডিশি এ িেয িানাশনা 

হয়। 

এশি বলা হয়, ডবশের অশনক প ুঁজিবািাশর ওশপডনিং ও দলাজিিং দসকেন আশে। ওশপডনিং 

দসেশনর কারশে বািার োল র আশগ একটি দেয়াশরর ওইডেশনর ের দকমন হশি পাশর, দসটির 

ধারো পাওয়া যাশব। আবার দলনশেন দেষ হওয়ার পর োইশল দলাজিিং প্রাইশসর দেয়ার 

দকনাশবো স শযাগ পাওয়া যাশব। এর আশগ গি ২০ অশটাবর বািংলাশেে ডসডকউডরটিি অযান্ড 

এক্সশেে কডমেন(ডবএসইডস) ডপ্র-ওশপন দসেন, ওশপডনিং দসেন,দলাজিিং দসেন এবিং দপাষ্ট 

দলাজিিং দসেন দস্টকশহাল্ডারশের ইউএটি এবিং বািাশরর সশেিনিা সম্পন্ন করা সাশপক্ষ োল  

করার িনয অন শমােন কশর। ডিএসইর ডপ্র-ওশপন ও ওশপডনিং দসেন হশব সকাল ৯িা ৪৫ 

ডমডনি দেশক ১০িা। এই দসেশন ডবডনশয়াগকারীরা দেয়ার দকনা-দবোর আশেে ডেশি পারশবন। 

এই সময় একটি আইডিয়াল ওশপডনিং প্রাইস ডনধ ধারে করা হশব। 

অপরডেশক ে প র আড়াইিায় স্বাোডবক দলনশেন দেষ হওয়ার পর শুরু হশব দলাজিিং ও দপাস্ট 

দলাজিিং দসেন। এর বযাডি বাড়শব ১০ ডমডনি। এসময় ডবডনশয়াগকারীরা নিুন কশর দেয়ার ের 

প্রস্তাব করশি পারশবন না। শুধ  দলাজিিং প্রাইশস দেয়ার দকনা দবোর স শযাগ পাশবন। এ দসেন 

হশব ২িা ৪০ ডমডনি পয ধন্ত। 

অে ধসূেক/এমআই/এসএ/ 
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১৯ নশেম্বর দেশক প ুঁজিবািাশর ওশপডনিং-দলাজিিং দসেন শুরু 

 

নি জস্ব প্রনিবেদক : আগ াম ী ১৯ ি বেম্ব র (েৃহস্পনিোর) থ েবক থ দ বের প্রধা ি  প ুঁনজো জার ঢাকা স্টক  এ ক্স বেবে 

(নিএ সই) নপ্র-ওবপি  থ সেি , ওবপনি িং থ সেি , থল ানজিং থ সেি  এ েিং থ পাস্ট  থল া নজিং থ সেি  ো ল  হবে। 

আজ ম ঙ্গলোর (১৭ ি বেম্ব র) নিএ সই থেবক পাঠাবিা  এক  সিংোদ নেজ্ঞ নিবি এ  িেয জা ি াবিা  হয়। 

এ বি েলা হয়, নেবের  অবি ক প ুঁনজোজাবর ওবপ নি িং ও থ ল ানজিং থ স েি  আবে । ওবপনি িং থ সেবির ক ারবে োজার 

োল র আবগ এক নি থ েয়াবরর ওইনদবি র দর থকম ি  হবি পাবর, থ সনির ধ া রো পা ওয়া যাবে। আ োর থ লি বদি  থ েষ 

হওয়ার পর োইবল থ ল ানজিং প্রাইবসর থ েয়ার থকি াবেো স বযাগ পা ওয়া যা বে। 

এ র আবগ গি ২০ অবটা ের োিংলাবদে নসনক উনরনিজ অযা ন্ড এ ক্সবে ে  ক নম েি  (নেএসইনস ) নপ্র-ওবপি  থ সেি , 

ওবপনি িং থ সেি , থল ানজিং থ সেি  এ েিং থ পাস্ট  থল ানজিং থ সেি থ স্টক বহা ল্ডারবদর ইউএ নি এেিং োজাবরর সবেিি িা 

সম্পন্ন  ক রা সাবপক্ষ োল  ক রার জি য অি বমা দি  ক বর। 

নিএ সইর নপ্র-ওবপি  ও ওবপনি িং  থ সেি  হবে সকা ল ৯ি া  ৪৫ নম নি ি থ েবক  ১০ িা। এ ই থসেবি নে নি বয়াগকারীরা 

থ েয়ার থকি া-থ েোর আবদে নদ বি পারবেি । এ ই সময় এ ক নি আইনিয়াল ওবপনি িং  প্রা ইস নি ধধারে করা হবে। 

অপরনদবক  দুপ র আড়াইি ায় স্বাোনেক থ লি বদি  থ েষ হওয়ার পর শুরু  হবে থ ল া নজিং ও  থ পা স্ট  থ লানজিং থ সেি ।  এ র 

েযানি োড়বে  ১ ০  নম নি ি। এ সম য় নেনি বয়াগকারীরা ি ি ি ক বর থ ে য়ার দর প্রস্তাে ক র বি প ারবেি  ি া। শুধ  থ লানজিং 

প্রাইবস থ েয়ার থকি া থেোর স বয াগ  পাবেি । এ  থ সেি  হবে ২ি া  ৪০  নম নি ি পয ধন্ত। 

থ েয়ারনি উজ; ১ ৭ ি বেম্ব র ২০২০ 
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দেয়ারবািার ডনউি 

নিএেইরে নি-ওরপ  ক্েশ , ওরপন িং 

ক্েশ , ক্লাজিিং ক্েশ  এবিং ক্পাস্ট 

ক্লাজিিং ক্েশ  চাল  বৃহস্পনেবাে 

দেয়ারবািার ডরশপািধ: দেয়ারবািাশরর সকল দস্টক দহাল্ডারশের সফলোশব ইউএটি (UAT) 

এবিং সশেিনিা সম্পন্ন হওয়ার আগামী ১৯ নশেম্বর ২০২০ িাডরশে ডপ্র-ওশপন দসেন, 

ওশপডনিং দসেন, দলাজিিং দসেন এবিং দপাস্ট দলাজিিং দসেন ঢাকা স্টক এক্সশেে োল  করশি 

যাশে। 

উশেেয দয, বািংলাশেে ডসডকউডরটিি অযান্ড এক্সশেে কডমেন গি ২০ অশটাবর ডপ্র-ওশপন 

দসেন, ওশপডনিং দসেন, দলাজিিং দসেন এবিং দপাষ্ট দলাজিিং দসেন দস্টকশহাল্ডারশের ইউএটি 

এবিং বািাশরর সশেিনিা সম্পন্ন করা সাশপশক্ষ োল  করার িনয অন শমােন কশরশে। এইিনয 

ডিএসই গি ২২ অশটাবর েীষ ধ ২০ দেকশহাল্ডারশের ডনশয় ইডিমশধয ইউএটি সম্পন্ন কশরশে। 

গি ৩ নশেম্বর ডিএসই দেকশহাল্ডার প্রডিডনডধ এবিং মাশেধন্ট বযািংশকর প্রডিডনডধশের ডনশয় 

সশেিনিামূলক কম ধোলার আশয়ািন কশরশে। এশি ডবপ ল সিংেযক দেকশহাল্ডার এবিং 

মাশেধন্ট বযািংশকর প্রডিডনডধবনৃ্দ অিংেগ্রহে কশরন। ডিএসই কডমেনশক অবডহি এবিং অনযানয 

কায ধ সম্পােন পূব ধক আগামী ১৯ নশেম্বর মশধয এই দসেনগুশলা োল  করশব। 

ডিএসইর ডপ্র-ওশপডনিং ও ওশপডনিং দসেন হশব সকাল ৯:৪৫ দেশক সকাল ১০ িা। এ দসেশন 

ডবডনশয়াগকারীরা শুধ  দেয়ার দকনা বা দবোর আশেে ডেশি পারশবন। এই দসেশন একটি 

আইডিয়াল ওশপডনিং প্রাইস ডনধ ধারে করা হশব। সশব ধাচ্চ সিংেযক দেিা এবিং ডবশেিা দযই 

প্রাইশস োকশব দসিাই হশব ওশপডনিং প্রাইস। ডনয়ডমি সমশয় দযশয় এই ওশপডনিং প্রাইশস 

দলনশেনটি সম্পন্ন হশব। পডরবিীশি স্বাোডবক ডনয়শম ডনয়ডমি দসেনটি োল  োকশব। 

এডেশক, ে প র আড়াইিায় স্বাোডবক দলনশেন দেষ হওয়ার পর শুরু হশব দলাজিিং ও দপাস্ট 

দলাজিিং দসেন। এর বযাডি হশব ১০ ডমডনি। এ সমশয় ডবডনশয়াগকারীরা নিুন কশর দকাশনা 

দেয়ার ের প্রস্তাব করশি পারশবন না। শুধ  দলাজিিং প্রাইশস দেয়ার দকনা বা দবোর স শযাগ 

পাশবন। এ দসেন দেষ হশব ে প র ২িা ৪০ ডমডনশি। 

দেয়ারবািার ডনউি/এন 
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বৃহস্পনেবাে ক্েরে নিএেইরে নি-ওরপন িং, ওরপন িং, ক্লাজিিং 

এবিং ক্পাস্ট-ক্লাজিিং শুরু 
 

ডবিশনস আওয়ার প্রডিশবেক : দেশের প্রধান দেয়ারবািার ঢাকা স্টক এক্সশেশে (ডিএসই) 

শুরু হশি যাশে ডপ্র-ওশপডনিং, ওশপডনিং, দলাজিিং এবিং দপাস্ট-দলাজিিং দসেন। ডিএসই সূশে এ 

িেয িানা দগশে। 

বহৃস্পডিবার (১৯ নশেম্বর) দেশক ডিএসইশি ডপ্র-ওশপডনিং, ওশপডনিং, দলাজিিং এবিং দপাস্ট-

দলাজিিং দসেন শুরু হশব। 

িানা দগশে, ওইডেন দেশক ডিএসইর ডপ্র-ওশপডনিং ও ওশপডনিং দসেন হশব সকাল ৯:৪৫ ডমডনি 

দেশক সকাল ১০িা। এ দসেশন ডবডনশয়াগকারীরা শুধ  দেয়ার েয় বা ডবেয় আশেে ডেশি 

পারশবন। এই দসেশন একটি আইডিয়াল ওশপডনিং প্রাইস ডনধ ধারে করা হশব। সশব ধাচ্চ সিংেযক 

দেিা এবিং ডবশেিা দযই প্রাইশস োকশব দসিাই হশব ওশপডনিং প্রাইস। ডনয়ডমি সমশয় দযশয় 

এই ওশপডনিং প্রাইশস দলনশেনটি সম্পন্ন হশব। পরবিীশি স্বাোডবক ডনয়শম ডনয়ডমি দসেনটি 

োল  োকশব। 

এডেশক, ে প র আড়াইিায় স্বাোডবক দলনশেন দেষ হওয়ার পর শুরু হশব দলাজিিং ও দপাস্ট 

দলাজিিং দসেন। অে ধাৎ ে প র ২.৩০িা দেশক ২.৪০িা পয ধন্ত দলাজিিং ও দপাস্ট দলাজিিং সময় 

ধরা হশব। এ সমশয় ডবডনশয়াগকারীরা নিুন কশর দকাশনা দেয়ার ের প্রস্তাব করশি পারশবন না। 

শুধ  দলাজিিং প্রাইশস দেয়ার েয় বা ডবেশয়র স শযাগ পাশবন। 

েলডি বেশরর ২০ অশটাবর বািংলাশেে ডসডকউডরটিি অযান্ড এক্সশেে কডমেন (ডবএসইডস) 

ডপ্র-ওশপন দসেন, ওশপডনিং দসেন, দলাজিিং দসেন এবিং দপাষ্ট দলাজিিং দসেন 

দস্টকশহাল্ডারশের ইউএটি এবিং বািাশরর সশেিনিা সম্পন্ন করা সাশপশক্ষ োল  করার িনয 

অন শমােন কশরশে। এইিনয ডিএসই ২২ অশটাবর ২০২০ িাডরশে েীষ ধ ২০ দেকশহাল্ডারশের 

ডনশয় ইডিমশধয ইউএটি সম্পন্ন কশরশে। 

ডবিশনস আওয়ার/১৭ নশেম্বর, ২০২০/এস 
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The Financial Express 
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Daily Star 
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Daily Sun 
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 Daily New Age 
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Daily New Age 
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Daily New Age 
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Daily Observer 
18 November 2020 

 

 



News Clippings 

 43 

The Business Standard 

18 November 2020 
 

BSEC committee to investigate insane price 

hike of 5 mutual funds 

BSEC will investigate if there are any irregularities in trading of the funds’ units in the 
stock market and will submit its findings within 30 working days  
 
BSEC Chairman Shibli Rubayat Ul Islam made the requests during a meeting with the BB 
Governor Fazle Kabir  

The Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) has formed a committee to 

investigate the recent unit price hike of five listed mutual funds. 

The secondary market trading of the closed-end funds under scrutiny are CAPM-IBBL 

Islamic Mutual Fund, SEML IBBL Shariah Fund, Vanguard AML Rupali Bank Balanced 

Fund, NCCBL Mutual Fund-1, and Prime Finance First Mutual Fund.  

The committee formed on Tuesday will be led by BSEC Deputy Director Md Ohidul Islam 

where Assistant Director Md Nannu Bhuiyan will work as the other member. 

They will investigate if there are any irregularities in trading of the funds' units in the stock 

market and will submit their findings within 30 working days. 

BSEC Executive Director and Spokesperson Mohammad Rezaul Karim told The Business 

Standard that over the last one month, the unit prices of the 37 listed mutual funds increased 

by 4-119%, and the committee picked the five which witnessed over 50% gain. 

If the committee finds any price manipulation, the concerned ones will face the music, he 

added. 

Most of the listed mutual funds with their legacy of underperformance, a lack of governance 

within many, zig-zag in regulations, and series of litigations had almost lost confidence of 

investors over the last decade. 

Investors were not willing to pay more than 60-70%, on an average, of the underlying assets 

for the fund units at the secondary market. 

The new leadership at the securities regulator began to address issues within the sector in 

recent months. Its chairman expressed his hope in various forum discussions that mutual 

funds – if governance and skilled asset management ensured – has potential to attract non-

expert investors' money which are sitting idle in bank accounts. 

The market seems to have turned over enthusiastic. Prices of many mutual fund units began 

to increase at an insane pace, regardless of their valuation. 
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For example, Prime Finance First Mutual Fund had spent more than Tk17 to buy the existing 

financial assets within each of its units, and the market price of the same is now hovering 

around Tk10, also the face value of each fund units. 

The unit price of the fund began to increase from Tk16 and within a month it crossed Tk25 – 

an absurd 150% overvaluation. 

Globally, mutual funds are assumed to be priced best at 5-10% lower than the underlying 

assets.    

However, the securities regulator's investigation will reveal if the abnormal market behaviour 

was a mere result of overenthusiasm or some people manipulated the prices through illegal 

activities like circular trading. 

 

 

 

 

 

 


