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ডিএসইর অডিস সময় পডরবর্তন 

নভেম্বর ১৮, ২০২০  

ঢাকা স্টক এক্সভেভের (ডিএসই) ডি-ওভেডনিং সসশন, ওভেডনিং সসশন, সলাজ িং সসশন এবিং 

সোস্ট সলাজ িং সসশন োল ুহভে আগামীকাল বহৃস্পডিবার (১৯ নভেম্বর) সেভক। একারভে 

ডিএসই মযাভন ভমন্ট অডিস সময় েডরবিতভনর ডসদ্ধান্ত ডনভয়ভে। 

ডিএসই সূভে এ িেয  ানা সগভে। 

সূে  ানায়, আগামীকাল বহৃস্পডিবার সেভক ডিএসইভি সকাল ৯টা সেভক ডবকাল ৫টা 

েরযন্ত অডিস েলভব। আর অডিস েলাকালীন সমভয় ডিএসইর সলনভেভনর সকল কম তসূেী 

সম্পন্ন করভি হভব। 

িসঙ্গি, ডবভের অভনক েুুঁজ বা াভর ওভেডনিং ও সলাজ িং সসকশন আভে। ওভেডনিং সসশভনর 

কারভে বা ার োলুর আভগ একটট সশয়াভরর ওইডেভনর ের সকমন হভি োভর, সসটটর ধারো 

োওয়া যাভব। আবার সলনভেন সশষ হওয়ার ের োইভল সলাজ িং িাইভসর সশয়ার সকনাভবো 

সুভযাগ োওয়া যাভব। এর আভগ গি ২০ অভটাবর বািংলাভেশ ডসডকউডরটট  অযান্ড এক্সভেে 

কডমশন(ডবএসইডস) ডি-ওভেন সসশন, ওভেডনিং সসশন,সলাজ িং সসশন এবিং সোষ্ট সলাজ িং 

সসশন সস্টকভহাল্ডারভের ইউএটট এবিং বা াভরর সভেিনিা সম্পন্ন করা সাভেক্ষ োলু করার 

 নয অনুভমােন কভর। ডিএসইর ডি-ওভেন ও ওভেডনিং সসশন হভব সকাল ৯টা ৪৫ ডমডনট 

সেভক ১০টা। এই সসশভন ডবডনভয়াগকারীরা সশয়ার সকনা-সবোর আভেশ ডেভি োরভবন। এই 

সময় একটট আইডিয়াল ওভেডনিং িাইস ডনধ তারে করা হভব। 

অেরডেভক েুেুর আড়াইটায় স্বাোডবক সলনভেন সশষ হওয়ার ের শুরু হভব সলাজ িং ও সোস্ট 

সলাজ িং সসশন। এর বযাডি বাড়ভব ১০ ডমডনট। এসময় ডবডনভয়াগকারীরা নিুন কভর সশয়ার ের 

িস্তাব করভি োরভবন না। শুধু সলাজ িং িাইভস সশয়ার সকনা সবোর সুভযাগ োভবন। এ সসশন 

হভব ২টা ৪০ ডমডনট েয তন্ত। 

অে তসূেক/এসএ/ 
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ডিএসই’র অডিসসর সময়সূডি পডরবর্তন 

স যষ্ঠ িডিভবেক || রাইজ িংডবডি.কম 

িকাডশি: ১৬:০৮, ১৮ নভেম্বর ২০২০    
 

ঢাকা স্টক এক্সভেভের (ডিএসই) ডি-ওভেডনিং সসশন, ওভেডনিং সসশন, সলাজ িং সসশন এবিং 

সোস্ট-সলাজ িং সসশন বহৃস্পডিবার (১৯ নভেম্বর) সেভক োল ুহভি যাভে। নিুন এ সসশন োল ু

হওয়ার কারভে ডিএসই কিৃতেক্ষ িাভের অডিভসর সময়সূডেভি েডরবিতন এভনভে।  

বুধবার (১৮ নভেম্বর) ডিএসই সেভক োঠাভনা এক সিংবাে ডবজ্ঞডিভি এ িেয  ানাভনা হয়।  

ডবজ্ঞডিভি উভেখ করা হয়, বহৃস্পডিবার (১৯ নভেম্বর) সেভক ডিএসইর অডিভসর নিুন 

সময়সূডে সকাল ৯টা সেভক ডবভকল ৫টা েয তন্ত। সযখাভন আভগর সময়সূডে ডেল সকাল ৯টা ৩০ 

ডমডনট সেভক ডবভকল ৫টা ৩০ ডমডনট েয তন্ত৷ ডিএসইভি ডি-ওভেডনিং ও ওভেডনিং সসশন এবিং 

সলাজ িং ও সোস্ট-সলাজ িং সসশন োল ুহওয়ার কারভে অডিভসর সময়সূডেভি েডরবিতন আনা 

হভয়ভে৷  

বািংলাভেশ ডসডকউডরটট  অযান্ড এক্সভেে কডমশন (ডবএসইডস) েলডি বেভরর ২০ অভটাবর 

ডি-ওভেন সসশন, ওভেডনিং সসশন, সলাজ িং সসশন এবিং সোস্ট-সলাজ িং সসশন 

সস্টকভহাল্ডারভের ইউএটট এবিং বা াভরর সভেিনিা সম্পন্ন করা সাভেভক্ষ োল ুকরার  নয 

অনুভমােন ডেভয়ভে৷   

এ নয ডিএসই গি ২২ অভটাবর শীষ ত ২০ সেকভহাল্ডারভের ডনভয় এরইমভধয ইউএটট সম্পন্ন 

কভর৷ েভর ৩ নভেম্বর ডিএসই সেকভহাল্ডার িডিডনডধ এবিং মাভেতন্ট বযািংভকর িডিডনডধভের 

ডনভয় সভেিনিামূলক কম তশালার আভয়া ন কভর৷  

ডিএসইর ডি-ওভেডনিং ও ওভেডনিং সসশন হভব সকাল ৯টা ৪৫ ডমডনট সেভক ১০টা েয তন্ত৷ এ 

সসশভন ডবডনভয়াগকারীরা শুধু সশয়ার সকনা বা সবোর আভেশ ডেভি োরভবন৷ এই সসশভন 

একটট আইডিয়াল ওভেডনিং িাইস ডনধ তারে করা হভব৷ সভব তাচ্চ সিংখযক সেিা এবিং ডবভেিা সয 

িাইভস োকভব সসটটই হভব সশয়াভরর ওভেডনিং িাইস৷ ডনয়ডমি সমভয় ওই ওভেডনিং িাইভস 

সলনভেনটট সম্পন্ন হভব৷ েভর স্বাোডবক ডনয়ভম ডনয়ডমি সসশনটট োল ুোকভব৷  

আর েুেুর আড়াইটায় স্বাোডবক সলনভেন সশষ হওয়ার ের শুরু হভব সলাজ িং ও সোস্ট-

সলাজ িং সসশন৷ এর বযডি হভব ১০ ডমডনট৷ এ সমভয় ডবডনভয়াগকারীরা নিুন কভর সকাভনা 

সশয়ার ের িস্তাব করভি োরভবন না৷ শুধু সলাজ িং িাইভস সশয়ার সকনা বা সবোর সুভযাগ 

োভবন৷ এ সসশন সশষ হভব েুেুর ২টা ৪০ ডমডনভট৷  

https://www.risingbd.com/writers/জ্যেষ্ঠ-প্রতিবেদক
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অডিসসর সমসয় পডরবর্তন আসসে ডিএসইর 

ডন স্ব িডিভবেক িকাশ: ২০২০-১১-১৮ ১৫:০৬:১৪ 

আগামীকাল বহৃস্পডিবার (১৯ নভেম্বর) সেভক োলু হভে ঢাকা স্টক এক্সভেভের (ডিএসই) ডি-

ওভেডনিং সসশন, ওভেডনিং সসশন, সলাজ িং সসশন এবিং সোস্ট সলাজ িং সসশন।িাই ডিএসই 

মযাভন ভমন্ট অডিস সময় েডরবিতভনর ডসদ্ধান্ত ডনভয়ভে। ঢাকা স্টক এক্সভেন্জ ( ডিএসই) সূভে 

এ িেয  ানা সগভে। 

সূে মভি, আগামীকাল (১৯ নভেম্বর), বহৃস্পডিবার সেভক ডিএসইভি সকাল ৯টা সেভক 

ডবকাল ৫টা েয তন্ত অডিস েলভব। আর অডিস েলাকালীন সমভয় ডিএসইর সলনভেভনর সকল 

কম তসূেী সম্পন্ন করভি হভব। 

িসঙ্গি, ডবভের অভনক েুুঁজ বা াভর ওভেডনিং ও সলাজ িং সসকশন আভে। ওভেডনিং সসশভনর 

কারভে বা ার োলুর আভগ একটট সশয়াভরর ওইডেভনর ের সকমন হভি োভর, সসটটর ধারো 

োওয়া যাভব। আবার সলনভেন সশষ হওয়ার ের োইভল সলাজ িং িাইভসর সশয়ার সকনাভবো 

সুভযাগ োওয়া যাভব। এর আভগ গি ২০ অভটাবর বািংলাভেশ ডসডকউডরটট  অযান্ড এক্সভেে 

কডমশন(ডবএসইডস) ডি-ওভেন সসশন, ওভেডনিং সসশন,সলাজ িং সসশন এবিং সোষ্ট সলাজ িং 

সসশন সস্টকভহাল্ডারভের ইউএটট এবিং বা াভরর সভেিনিা সম্পন্ন করা সাভেক্ষ োলু করার 

 নয অনুভমােন কভর। ডিএসইর ডি-ওভেন ও ওভেডনিং সসশন হভব সকাল ৯টা ৪৫ ডমডনট 

সেভক ১০টা। এই সসশভন ডবডনভয়াগকারীরা সশয়ার সকনা-সবোর আভেশ ডেভি োরভবন। এই 

সময় একটট আইডিয়াল ওভেডনিং িাইস ডনধ তারে করা হভব। 

অনযডেভক েুেুর আড়াইটায় স্বাোডবক সলনভেন সশষ হওয়ার ের শুরু হভব ১০ ডমডনভটর 

সলাজ িং ও সোস্ট সলাজ িং সসশন। এসময় ডবডনভয়াগকারীরা নিুন কভর সশয়ার ের িস্তাব 

করভি োরভবন না। শুধু সলাজ িং িাইভস সশয়ার সকনা সবোর সুভযাগ োভবন। এ সসশন হভব 

২টা ৪০ ডমডনট েয তন্ত। 

অে তসিংবাে/ এমএস/১৫:০৫/ ১১: ১৮: ২০২০ 
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বৃহস্পডর্বার থেসে ডিএসইর অডিসসর 

সময়সূডি পডরবর্তন 

ডসডনয়র কভরসেভন্ডন্ট | বািংলাডনউ ভটাভয়ডন্টভিার.কম  

আেভিট: ১৫৪১ ঘণ্টা, নভেম্বর ১৮, ২০২০  
  

ঢাো: ডিএসইভি ডি-ওভেডনিং ও ওভেডনিং সসশন এবিং সলাজ িং ও সোস্ট সলাজ িং সসশন োল ু

হভে বহৃস্পডিবার (১৯ নভেম্বর)। নিুন এই ডনয়ভম সলনভেন োলুর কারভে ডিএসইর অডিস 

সময়সূডের েডরবিতন আনা হয়৷ বুধবার (১৮ নভেম্বর) ডিএসইর উে-মহাবযবস্থােক সমা. 

শডিকুর রহমান স্বাক্ষডরি এক সিস ডবজ্ঞডিভি এ িেয  ানাভনা হভয়ভে।  এভি  ানাভনা হয়, 

বহৃস্পডিবার সেভক ডিএসই অডিভসর নিুন সময়সূডে সকাল ৯টা সেভক ডবভকল ৫টা েয তন্ত৷ 

সযখাভন আভগর সময়সূডে ডেল সকাল ৯টা৩০টা সেভক ডবভকল ৫টা৩০টা েয তন্ত৷ ডিএসইভি ডি-

ওভেডনিং ও ওভেডনিং সসশন এবিং সলাজ িং ও সোস্ট সলাজ িং সসশন োল ু হওয়ার কারভে 

ডিএসইর এই অডিস সময়সূডের েডরবিতন আনা হয়৷ 

উভেখয সয, বািংলাভেশ ডসডকউডরটট  অযান্ড এক্সভেে কডমশন ২০ অভটাবভর ডি-ওভেন 

সসশন, ওভেডনিং সসশন, সলাজ িং সসশন এবিং সোষ্ট সলাজ িং সসশন সস্টকভহাল্ডারভের ইউএটট 

এবিং বা াভরর সভেিনিা সম্পন্ন করা সাভেভক্ষ োল ু করার  নয অনুভমােন সেয়৷ 

এই নয  ডিএসই ২২ অভটাবর ২০২০ িাডরভখ শীষ ত ২০ সেকভহাল্ডারভের ডনভয় ইডিমভধয 

ইউএটট সম্পন্ন কভর৷ ০৩ নভেম্বভর ডিএসই সেকভহাল্ডার িডিডনডধ এবিং মাভেতন্ট বযািংভকর 

িডিডনডধভের ডনভয় সভেিনিামূলক কম তশালার আভয়া ন কভর৷ সবভশভষ ডিএসইভি ডি-

ওভেন সসশন, ওভেডনিং সসশন, সলাজ িং সসশন এবিং সোস্ট সলাজ িং সসশন োল ুউেলভক্ষ 

সশয়ারবা াভরর সব সস্টক সহাল্ডারভের সিলোভব ইউএটট  এবিং সভেিনিা সম্পন্ন হওয়ার 

েডরভিডক্ষভি বহৃস্পডিবাভর ডি-ওভেন সসশন, ওভেডনিং সসশন, সলাজ িং সসশন এবিং সোস্ট 

সলাজ িং সসশন ঢাকা স্টক এক্সভেে োল ুহভি যাভে৷ ডিএসইর ডি-ওভেডনিং ও ওভেডনিং সসশন 

হভব সকাল ৯টা৪৫ সেভক সকাল ১০টা৷ এ সসশভন ডবডনভয়াগকারীরা শুধু সশয়ার সকনা বা 

সবোর আভেশ ডেভি োরভবন৷ এই সসশভন একটট আইডিয়াল ওভেডনিং িাইস ডনধ তারে করা 

হভব৷ সভব তাচ্চ সিংখযক সেিা এবিং ডবভেিা সযই িাইভস োকভব সসটাই হভব ওভেডনিং িাইস৷ 

ডনয়ডমি সমভয় সযভয় এই ওভেডনিং িাইভস সলনভেনটট সম্পন্ন হভব৷ েডরবিীভি স্বাোডবক 

ডনয়ভম ডনয়ডমি সসশনটট োল ুোকভব৷ 

এডেভক েুেুর আড়াইটায় স্বাোডবক সলনভেন সশষ হওয়ার ের শুরু হভব সলাজ িং ও সোস্ট 

সলাজ িং সসশন৷ এর বযাডি হভব ১০ ডমডনট৷ এ সমভয় ডবডনভয়াগকারীরা নিুন কভর সকাভনা 

সশয়ার ের িস্তাব করভি োরভবন না৷ শুধু সলাজ িং িাইভস সশয়ার সকনা বা সবোর সুভযাগ 

োভবন৷ এ সসশন সশষ হভব েুেুর ২টা ৪০ ডমডনভট৷ 

বািংলাভেশ সময়: ১৫২২ ঘণ্টা, নভেম্বর ১৮, ২০২০ 

এসএমএভক/এএটট 



News Clippings 

 35 

 

ডিএসই অডিসসর সময়সূিী পডরবর্তন 

ডন স্ব িডিভবেক, ডবডনভয়াগবািতা: অডিভসর সময়সূেীভি েডরবিতন এনভে সেভশর িধান 

েুুঁজ বা ার ঢাকা স্টক এক্সভেে (ডিএসই)। 

এক সিংবাে ডবজ্ঞডিভি গেমাধযমভক এ িেয  াডনভয়ভে সিংস্থাটট। 

সিংবাে ডবজ্ঞডিভি বলা হয়, আগামীকাল ১৯ নভেম্বর, ২০২০ (বহৃস্পডিবার) সেভক ডিএসই 

অডিভসর নিুন সময়সূেী সকাল ৯:০০ টা সেভক ডবকাল ৫:০০ টা েয তন্ত৷ সযখাভন েূভব তর 

সময়সূেী ডেল সকাল ৯:৩০ টা সেভক ডবকাল ৫:৩০ টা েয তন্ত৷ ডিএসইভি ডি-ওভেডনিং ও 

ওভেডনিং সসশন এবিং সলাজ িং ও সোস্ট সলাজ িং সসশন োল ুহবার কারভে ডিএসই’র এই 

অডিস সময়সূেীর েডরবিতন আনা হয়৷ 

উভেখয, বািংলাভেশ ডসডকউডরটট  অযান্ড এক্সভেে কডমশন ২০ অভটাবর ২০২০ িাডরভখ ডি-

ওভেন সসশন, ওভেডনিং সসশন, সলাজ িং সসশন এবিং সোষ্ট সলাজ িং সসশন সস্টকভহাল্ডারভের 

ইউএটট এবিং বা াভরর সভেিনিা সম্পন্ন করা সাভেভক্ষ োলু করার  নয অনুভমােন সেয়৷ 

এই নয  ডিএসই ২২ অভটাবর ২০২০ িাডরভখ শীষ ত ২০ সেকভহাল্ডারভের ডনভয় ইডিমভধয 

ইউএটট সম্পন্ন কভর৷ ০৩ নভেম্বর ২০২০ িাডরভখ ডিএসই সেকভহাল্ডার িডিডনডধ এবিং মাভেতন্ট 

বযািংভকর িডিডনডধভের ডনভয় সভেিনিামূলক কম তশালার আভয়া ন কভর৷ 

সবভশভষ ডিএসইভি ডি-ওভেন সসশন, ওভেডনিং সসশন, সলাজ িং সসশন এবিং সোস্ট সলাজ িং 

সসশন োল ুউেলভক্ষয সশয়ারবা াভরর সকল সস্টক সহাল্ডারভের সিলোভব ইউএটট (UAT) 

এবিং সভেিনিা সম্পন্ন হওয়ার সিডক্ষভি আগামীকাল ১৯ নভেম্বর ২০২০ িাডরভখ ডি-ওভেন 

সসশন, ওভেডনিং সসশন, সলাজ িং সসশন এবিং সোস্ট সলাজ িং সসশন ঢাকা স্টক এক্সভেে োল ু

হভি যাভে৷ 

ডিএসইর ডি-ওভেডনিং ও ওভেডনিং সসশন হভব সকাল ৯:৪৫ সেভক সকাল ১০টা৷ এ সসশভন 

ডবডনভয়াগকারীরা শুধু সশয়ার সকনা বা সবোর আভেশ ডেভি োরভবন৷ এই সসশভন একটট 

আইডিয়াল ওভেডনিং িাইস ডনধ তারে করা হভব৷ সভব তাচ্চ সিংখযক সেিা এবিং ডবভেিা সযই 

িাইভস োকভব সসটাই হভব ওভেডনিং িাইস৷ ডনয়ডমি সমভয় সযভয় এই ওভেডনিং িাইভস 

সলনভেনটট সম্পন্ন হভব৷ েডরবিীভি স্বাোডবক ডনয়ভম ডনয়ডমি সসশনটট োলু োকভব৷ 

এডেভক, েুেুর আড়াইটায় স্বাোডবক সলনভেন সশষ হওয়ার ের শুরু হভব সলাজ িং ও সোস্ট 

সলাজ িং সসশন৷ এর বযাডি হভব ১০ ডমডনট৷ এ সমভয় ডবডনভয়াগকারীরা নিুন কভর সকাভনা 

সশয়ার ের িস্তাব করভি োরভবন না৷ শুধু সলাজ িং িাইভস সশয়ার সকনা বা সবোর সুভযাগ 

োভবন৷ এ সসশন সশষ হভব েুেুর ২টা ৪০ ডমডনভট৷ 

(এসএএম/১৮ নভেম্বর ২০২০) 
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 সশয়ারবা ার ডনউ  

ডিএসই অডিসসর নরু্ন সময়সূিী 

িকাশ সময়:18-11-2020, 3:02 pm | 

সশয়ারবা ার সিস্ক: আগামীকাল ১৯ নভেম্বর 

(বহৃস্পডিবার) সেভক ডিএসই অডিভসর নিুন সময়সূেী সকাল ৯:০০ টা সেভক ডবকাল ৫:০০ 

টা েয তন্ত৷ সযখাভন েূভব তর সময়সূেী ডেল সকাল ৯:৩০ টা সেভক ডবকাল ৫:৩০ টা েয তন্ত৷ 

ডিএসইভি ডি-ওভেডনিং ও ওভেডনিং সসশন এবিং সলাজ িং ও সোস্ট সলাজ িং সসশন োল ুহবার 

কারভে ডিএসই’র এই অডিস সময়সূেীর েডরবিতন আনা হয়৷ 

উভেখয সয, বািংলাভেশ ডসডকউডরটট  অযান্ড এক্সভেে কডমশন ২০ অভটাবর ২০২০ িাডরভখ 

ডি-ওভেন সসশন, ওভেডনিং সসশন, সলাজ িং সসশন এবিং সোষ্ট সলাজ িং সসশন 

সস্টকভহাল্ডারভের ইউএটট এবিং বা াভরর সভেিনিা সম্পন্ন করা সাভেভক্ষ োল ুকরার  নয 

অনুভমােন সেয়৷ এই নয ডিএসই ২২ অভটাবর ২০২০ িাডরভখ শীষ ত ২০ সেকভহাল্ডারভের 

ডনভয় ইডিমভধয ইউএটট সম্পন্ন কভর৷ ০৩ নভেম্বর ২০২০ িাডরভখ ডিএসই সেকভহাল্ডার 

িডিডনডধ এবিং মাভেতন্ট বযািংভকর িডিডনডধভের ডনভয় সভেিনিামূলক কম তশালার আভয়া ন 

কভর৷ 

সবভশভষ ডিএসইভি ডি-ওভেন সসশন, ওভেডনিং সসশন, সলাজ িং সসশন এবিং সোস্ট সলাজ িং 

সসশন োল ুউেলভক্ষয সশয়ারবা াভরর সকল সস্টক সহাল্ডারভের সিলোভব ইউএটট (UAT) 

এবিং সভেিনিা সম্পন্ন হওয়ার সিডক্ষভি আগামীকাল ১৯ নভেম্বর ২০২০ িাডরভখ ডি-ওভেন 

সসশন, ওভেডনিং সসশন, সলাজ িং সসশন এবিং সোস্ট সলাজ িং সসশন ঢাকা স্টক এক্সভেে োল ু

হভি যাভে৷ 

ডিএসইর ডি-ওভেডনিং ও ওভেডনিং সসশন হভব সকাল ৯:৪৫ সেভক সকাল ১০টা৷ এ সসশভন 

ডবডনভয়াগকারীরা শুধু সশয়ার সকনা বা সবোর আভেশ ডেভি োরভবন৷ এই সসশভন একটট 

আইডিয়াল ওভেডনিং িাইস ডনধ তারে করা হভব৷ সভব তাচ্চ সিংখযক সেিা এবিং ডবভেিা সযই 

িাইভস োকভব সসটাই হভব ওভেডনিং িাইস৷ ডনয়ডমি সমভয় সযভয় এই ওভেডনিং িাইভস 

সলনভেনটট সম্পন্ন হভব৷ েডরবিীভি স্বাোডবক ডনয়ভম ডনয়ডমি সসশনটট োলু োকভব৷ 

এডেভক, েুেুর আড়াইটায় স্বাোডবক সলনভেন সশষ হওয়ার ের শুরু হভব সলাজ িং ও সোস্ট 

সলাজ িং সসশন৷ এর বযাডি হভব ১০ ডমডনট৷ এ সমভয় ডবডনভয়াগকারীরা নিুন কভর সকাভনা 

সশয়ার ের িস্তাব করভি োরভবন না৷ শুধু সলাজ িং িাইভস সশয়ার সকনা বা সবোর সুভযাগ 

োভবন৷ এ সসশন সশষ হভব েুেুর ২টা ৪০ ডমডনভট 
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Banks finally open purse on stocks 

Banks have injected fresh Tk622cr since February, building up a fund of Tk2,089 crore 
till September under the stock market investment scheme  

 

The Bangladesh Bank's long effort to bring banks back to the stock market has finally started 

to pay off with cheap money having encouraged banks to invest fresh Tk622 crore in their 

portfolio in the eight months since February. 

Banks injected the new funds into stocks under a Tk200 crore special liquidity support 

scheme for each bank offered by the central bank in February this year. 

Under the stock market investment scheme, the banks built up a fund of Tk2,089 crore till 

September. Thirty percent of the fund has been invested already. The rest are being invested 

gradually. 

Of the invested amount, Tk542 crore went to the banks' own portfolio, Tk59 crore to their 

subsidiaries and Tk15 crore in loans to merchant banks, according to Bangladesh Bank data. 

Earlier on 10 February, the central bank in a circular asked the banks to form a special fund 

of Tk200 crore each to invest in the capital market for the next five years. 
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Banks can build up the fund from their own source or take the money from the central bank 

through a repurchase agreement (repo) at 4.75% rate. 

Although there is an option to take money from the central bank for creating the fund, the 

banks invested from their own source because of having excess liquidity. 

Moreover, the interest rate in the call money market is cheaper than that of the Bangladesh 

Bank money. In the call money market, banks can borrow at 2% to 3% while the interbank 

rate is even lower – less than 1%. 

Even though banks were reluctant to invest in stocks until June, the availability of funds and 

a lack of credit demand in the private sector amid the pandemic encouraged banks to go for 

stock investment from July. 

The lion's share of fresh investments came during July-September, according to banks. 

Low interest rate encouraged banks to go for stock investment, said Md Arfan Ali, managing 

director of Bank Asia. 

He said returns on investments in the money market are very low owing to high excess 

liquidity. As a result, banks are now preferring investing in the stock market to get high 

return, he added. 

A huge push of reserve money in the banking system by the Bangladesh Bank to handle 

liquidity crunch during the pandemic coupled with a large inflow of foreign currency and a 

lack of demand for loans helped excess liquidity jump to a historic high of Tk1.70 trillion in 

August this year. 

The Bangladesh Bank injected over Tk40,000 crore reserve money – considered as extra 

money – into the market during the pandemic through various methods. 

The banking sector saw its surplus funds increase by Tk30,000 crore in a month from Tk1.40 

trillion in July. 

Against such a backdrop, banks which had been nervously indecisive to bring down the 

interest rate until 1 April, are now experiencing automatic corrections in all interest rates 

including lending, deposit, call money, interbank repo, and yields of government securities. 

Except for the lending rate, all of the above interest rates in the money market have come 

down to below 2% – in some cases, below 1% – now, which were above 8-9% a year ago. 

The lending rate is now below 9%, down from over 10% before April. Some banks are even 

offering loans at below 6% interest rates to large borrowers, according to Bangladesh Bank 

data. 

Amid this comfort liquidity position, banks started to build up funds under the new stock 

investment scheme. Moreover, some benefits are offered under the scheme. 

Why banks were reluctant to invest in stocks  
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Continuous losses from the bearish market kept banks away from stock investment since 

2016. 

For instance, the loss from portfolio investment of listed banks increased by 127% to Tk887 

crore last year from Tk390 crore in the previous year. 

Until December last year, banks invested Tk9,637 crore in their portfolio which contained 

equity and government securities investment, according to banks. 

The huge losses from stocks eroded the banks' profits by increasing provision requirements. 

Banks are required to keep a portion of income aside against losses incurred from stock 

investments. 

However, the new investment scheme gave banks exemption from provisioning for five years 

if they incur a loss from stock investment. As a result, banks are now investing under the new 

scheme, said market insiders. 

The initiative has opened up an opportunity to bring a fresh investment of Tk12,000 crore 

from all 59 banks in the country. The investment opportunity will remain open until 13 

January 2025. 

This move comes after the prime minister's instruction to take long- and short-term measures 

to boost the stock market. 

Bangladesh Bank data revealed that banks' investment in the stock market came down to 10% 

in June this year, far lower than the regulatory limit of 25%. 

They can lend this money to their subsidiaries, such as merchant banks and brokerage houses, 

at 7% interest rate. 

The tenure of these kinds of loans will end on 9 February 2025. Such loans will not be 

considered with the banks' advance deposit ratio. 

The central bank also imposed some conditions about the kind of shares banks can invest the 

money on. 

They are not allowed to purchase shares of their own company with this money. They can 

purchase shares not more than 2% of other banks and financial institutions and 10% of other 

companies. 

Furthermore, banks cannot purchase more than 10% units of a closed-end mutual fund and 

15% of an open-end mutual fund. 

Banks fuel stock performance 

The inflow of bank money stimulated stock indices and prices of bank shares as well. The 

total market capitalisation of Dhaka Stock Exchange (DSE) increased by 45.54% in five 

months since July when the market cap of bank shares rose by 20.31%. 
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Low-interest rate has turned to be a blessing for the stock market as both individual and 

institutional investors are choosing to park their money in stocks, making Bangladesh market 

the best globally with the highest gains in indices in August. 

The AFC Asia Frontier Fund found that most of its larger markets made good gains in 

August and Bangladesh market was the best performer globally with a gain of 15.8%. 

Asia Frontier Capital Ltd, an investment company based in Hong Kong, manages various 

funds, namely AFC Asia Frontier Fund, AFC Iraq Fund, AFC Uzbekistan Fund and AFC 

Vietnam Fund. 

A research conducted by AFC Asia Frontier Fund released on 8 August showed that lower 

interest rate, increasing exports and remittances and the reopening of the economy have led to 

this rally in the DSE. 
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The Business Standard 
19 November 2020 

Stylecraft insiders’ fines to surpass their 

illegal gains from manipulating 

Stylecraft shares took only eight months to skyrocket from Tk1,300 to Tk4,900 in 2018  

For the first time in the history of Bangladesh's capital market, the penalty for insider trading 

is going to surpass the manipulators' illegal gains. 

The Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) has decided to impose fines 

on the insiders of low-cap textile company Stylecraft Limited based on what they had earned 

from illegal trading activities in 2018. 

Some other outsiders, who extremely manipulated Stylecraft shares, will also face the same 

music, announced the securities regulator after its commission meeting on Wednesday. 

Stylecraft shares took only eight months to skyrocket from Tk1,300 to Tk4,900 in 2018. 

Later, a regulatory investigation found that Stylecraft Company Secretary Edmund Guda and 

the then managing director themselves had traded the company shares violating insider 

trading rules while seven other individuals had played a dirty role in market trading to 

influence the stock price. 

The BSEC in 2019 fined the two insiders a meagre Tk2 lakh each and the outside 

manipulators were merely warned. 

The securities regulator has long been criticised for insufficient penalties against bigger 

securities crimes. Now the amount of fine it is going to impose will be such that violators 

learn their lesson. 

This time, the BSEC also included the Stylecraft chairman in the list while the number of 

insiders to be punished increased to three, excluding the chairman. 

Stock market expert Abu Ahmed, an honorary professor of economics at the University of 

Dhaka, said when insiders, with their exclusive knowledge of a company's business and 

disclosures, themselves trade stocks and engage other manipulators in pursuing the planned 

stock pricing, general investors are victimised. 

"All over the developed and developing world, securities regulators impose higher fines than 

manipulators' illegal gains and it is a good sign that the BSEC has also begun embracing the 

same strict principal," he said. 

Stopping dirty practices in the stock market should always remain the top priority for the sake 

of real investors' interest and confidence, opined Professor Abu. 
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Stylecraft, listed in 1983, has only Tk12.62 crore in paid-up capital. Around half of its shares 

are held by the general public now. 

Following the stock price jump in 2018, the company announced a 410% stock dividend and 

now each of its shares is priced at Tk163 only against the net asset of Tk66 per share. 

In FY19, the company earned Tk7.74 against each of its shares. 

 

 

 

 

 

 

 


