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ডিএসইতে চাল ুহতে ডি-ওতেড িং ও পোস্ট পলাড িং পসশ  

ড  স্ব িডেতেদক: পদতশর িধা  েুুঁড ো ার ঢাকা স্টক এক্সতচতে (ডিএসই) আগামী ১৯  তেম্বতরর মতধে ডি-

ওতেড িং ও পোস্ট পলাড িং পসশ  চাল ুহতে েতল ডিএসইর সিংোদ ডেজ্ঞডিতে  া াত া হতেতে। 

ডিএসইর ডেজ্ঞডিতে েলা হে, সকাল ৯টা ৪৫ ডমড ট পেতক ১০টা ের্যন্ত ডি-ওতেড িং পসশত  ডেড তোগকারীরা শুধ ু

পশোর পক া ো পেচার আতদশ ডদতে োরতে । 

এই পসশত  সতেযাচ্চ সিংখ্েক পেো ও ডেতেো পর্ দর িস্তাে করতে  পসটাই হতে ওতেড িং িাইস ো উতবাধ ী দর। 

ওতেড িং পসশত  ডগতে ওই দতর পল তদ ডট সম্পন্ন হতে। 

পল তদ  পশষ হওোর ১০ ডমড ট অেযাৎ ২টা ৩০ ডমড ট পেতক ২টা ৪০ ডমড ট ের্যন্ত পলাড িং িাইস ো সমাে ী 

দতর পক াতেচা সম্পন্ন করা র্াতে। েতে এসমতে পকাত া দর িস্তাে করা র্াতে  া। 

ডেজ্ঞডিতে েলা হতেতে, “ডেতের অত ক েুুঁড ো াতর ওতেড িং ও পলাড িং পসশ  আতে। ওতেড িং পসশত র কারতে 

ো ার চালরু আতগ একডট পশোতরর ওই ডদত র দর পকম  হতে োতর, পসডটর ধারো োওো র্াে। আোর পল তদ  

পশষ হওোর েরও চাইতল পলাড িং িাইতস পশোর পক াতেচার সুতর্াগ োওো র্াে।” 

এর আতগ োিংলাতদশ ডসডকউডরডট  অোন্ড এক্সতচে কডমশ  (ডেএসইডস) গে ২০ অতটাের ডি-ওতে  পসশ , 

ওতেড িং পসশ , পলাড িং পসশ  এেিং পোষ্ট পলাড িং পসশ  পস্টকতহাল্ডারতদর ইউএডট এেিং ো াতরর সতচে ো 

সম্পন্ন করা সাতেতে চাল ুকরার   ে অ ুতমাদ  কতরতে। 

এ লতেে ডিএসই গে ২২ অতটাের ২০২০ োডরতখ্ শীষয ২০ পেকতহাল্ডারতদর ড তে ইউএডট সম্পন্ন কতরতে। আ  

৩  তেম্বর ডিএসই পেকতহাল্ডার িডেড ডধ এেিং মাতচযন্ট েোিংতকর িডেড ডধতদর ড তে সতচে োমূলক কমযশালার 

আতো   কতরতে। এতে ডেেুল সিংখ্েক পেকতহাল্ডার এেিং মাতচযন্ট েোিংতকর িডেড ডধেৃন্দ অিংশগ্রহে কতর । 

 

পশোরড উ ; ৩  তেম্বর ২০২০ 



News Clippings 

 18 

 

প্রি-ওপেপ্র িং ও পেোস্ট পলোজ িং প্র পে পেকপ োল্ডোরপের 

সপেত তো বোড়োপত প্রিএসইর কর্ মশোলো আপেো   

প্রব প স আওেোর িপ্রতপবেক : প্রি-ওপেপ্র িং ও পেোস্ট পলোজ িং প্র পে পেকপ োল্ডোর ও 

মোপচেন্ট ব্োিংপকর িপ্রিপ্র প্রিপের প্র পে সপচি িোমূলক কম েশোলোর আপেো   কপরপে ঢোকো 

স্টক এক্সপচঞ্জ (প্রিএসই)। মঙ্গলবোর (০৩  পেম্বর) এই আপেো   করো  ে। 

প্রিএসই পেপক েোঠোপ ো এক সিংেোে প্রবজ্ঞপ্রিপি এ িে্  ো ো পেপে। 

প্রবজ্ঞপ্রিপি বলো  ে, বোিংলোপেশ প্রসপ্রকউপ্ররটি  অ্্োন্ড এক্সপচঞ্জ কপ্রমশ  (প্রবএসইপ্রস) েি ২০ 

অ্পটোবর পস্টকপ োল্ডোরপের ইউএটি এবিং বো োপরর সপচি িো সম্পন্ন করো সোপেপে প্রি-

ওপে  পসশ , ওপেপ্র িং পসশ , পলোজ িং পসশ  এবিং পেোষ্ট পলোজ িং পসশ  চোল ুকরোর   ্ 

অ্ ুপমোে  কপরপে। এই  ্ প্রিএসই ২২ অ্পটোবর শীর্ ে ২০ পেকপ োল্ডোরপের প্র পে ইপ্রিমপি্ 

ইউএটি সম্পন্ন কপরপে। আর মঙ্গলবোর প্রিএসই পেকপ োল্ডোর িপ্রিপ্র প্রি এবিং মোপচেন্ট ব্োিংপকর 

িপ্রিপ্র প্রিপের প্র পে সপচি িোমূলক কম েশোলোর আপেো   কপরপে। এপি প্রবেুল সিংখ্্ক 

পেকপ োল্ডোর এবিং মোপচেন্ট ব্োিংপকর িপ্রিপ্র প্রিবনৃ্দ অ্িংশগ্র ণ কপর । প্রিএসই কপ্রমশ পক 

অ্বপ্র ি এবিং অ্ ্ো ্ কোর্ ে সম্পোে  েূব েক ১৯  পেম্বর, ২০২০ িোপ্ররপখ্র মপি্ এই 

পসশ গুপলো চোল ুকরপব। 

প্রিএসইর প্রি-ওপেপ্র িং ও ওপেপ্র িং পসশ   পব সকোল ৯:৪৫ পেপক সকোল ১০িো। এ পসশপ  

প্রবপ্র পেোেকোরীরো শুিু পশেোর পক ো বো পবচোর আপেশ প্রেপি েোরপব । এই পসশপ  একটি 

আইপ্রিেোল ওপেপ্র িং িোইস প্র ি েোরণ করো  পব। সপব েোচ্চ সিংখ্্ক পেিো এবিং প্রবপেিো পর্ই 

িোইপস েোকপব পসিোই  পব ওপেপ্র িং িোইস। প্র েপ্রমি সমপে পর্পে এই ওপেপ্র িং িোইপস 

পল পে টি সম্পন্ন  পব। েপ্ররবিীপি স্বোেোপ্রবক প্র েপম প্র েপ্রমি পসশ টি চোলু েোকপব। 

এপ্রেপক, েুেুর আড়োইিোে স্বোেোপ্রবক পল পে  পশর্  ওেোর ের শুরু  পব পলোজ িং ও পেোস্ট 

পলোজ িং পসশ । এর ব্োপ্রি  পব ১০ প্রমপ্র ি। এ সমপে প্রবপ্র পেোেকোরীরো  িু  কপর পকোপ ো 

পশেোর ের িস্তোব করপি েোরপব   ো। শুিু পলোজ িং িোইপস পশেোর পক ো বো পবচোর সুপর্োে 

েোপব । এ পসশ  পশর্  পব েুেুর ২িো ৪০ প্রমপ্র পি। 

উপেখ্্, প্রবপের অ্প ক পশেোরবো োপর ওপেপ্র িং ও পলোজ িং পসশ  আপে। ওপেপ্র িং পসশপ র 

কোরপণ বো োর চোলুর আপে একটি পশেোপরর ওই প্রেপ র ের পকম   পি েোপর, পসটির িোরণো 

েোওেো র্োপব। আবোর পল পে  পশর্  ওেোর েরও চোইপল পলোজ িং িোইপস পশেোর পক োপবচোর 

সুপর্োে েোওেো র্োপব। 

প্রব প স আওেোর/০৪  পেম্বর, ২০২০/আরএ 
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প্রি ওপেপ্র িং ও পেোস্ট পলোজ িং েোলু  পে 

প্রিএসইপত 

  প্র  স্ব িপ্রিপবেক  প্রবপ্রিপ্র উ  পিোপেপ্রন্টপ োর িিকম  

বোিংলোপেপশর িিো  েুুঁজ বো োর ঢোকো স্টক এক্সপচপঞ্জ (প্রিএসই) পল পেপ র পেপে ১৫ প্রমপ্র পির প্রি 

ওপেপ্র িং ও ১০ প্রমপ্র পির পেোস্ট পলোজ িং পসশ  চোলু  পে। 

অ্ে েোৎ পল পে  শুরুর প্র ি েোপ্ররি সমপের ১৫ প্রমপ্র ি আপে পশেোর পক োপবচোর িস্তোব পেওেো 

র্োপব এবিং পল পে  পশর্  ওেোর ১০ প্রমপ্র ি ের ের্ েন্ত সমোে ী েপর পশেোর পল পে  করো 

র্োপব। 

েুুঁজ বো োর প্র েন্ত্রক সিংস্থোর অ্ ুপমোে েপম সকল িস্তুপ্রি পশর্ কপর ১৯  পেম্বপরর মপি্ 

পল পেপ  এই  িু  মোেো পর্োে  পব বপল প্রিএসইর সিংবোে প্রবজ্ঞপ্রিপি  ো োপ ো  পেপে। 

এখ্  পেপশর েুই স্টক এক্সপচপঞ্জই পলপ পে  শুরু  ে সকোল ১০িোে, পশর্  ে েুেুর 

আড়োইিোে। এর মপি্ চট্টগ্রোম স্টক এক্সপচপঞ্জ (প্রসএসই) ৫ প্রমপ্র ি কপর প্রি ওপেপ্র িং ও পেোস্ট 

পলোজ িং পসশ  চোল ুআপে। 

প্রিএসইর প্রবজ্ঞপ্রিপি বলো  ে, সকোল ৯িো ৪৫ প্রমপ্র ি পেপক ১০িো ের্ েন্ত প্রি-ওপেপ্র িং পসশপ  

প্রবপ্র পেোেকোরীরো শুিু পশেোর পক ো বো পবচোর আপেশ প্রেপি েোরপব । 

এই পসশপ  সপব েোচ্চ সিংখ্্ক পেিো ও প্রবপেিো পর্ ের িস্তোব করপব  পসিোই  পব ওপেপ্র িং 

িোইস বো উপবোি ী ের। ওপেপ্র িং পসশপ  প্রেপে ওই েপর পল পে টি সম্পন্ন  পব। 

পল পে  পশর্  ওেোর ১০ প্রমপ্র ি অ্ে েোৎ ২িো ৩০ প্রমপ্র ি পেপক ২িো ৪০ প্রমপ্র ি ের্ েন্ত পলোজ িং 

িোইস বো সমোে ী েপর পক োপবচো সম্পন্ন করো র্োপব। িপব এসমপে পকোপ ো ের িস্তোব করো 

র্োপব  ো। 

প্রবজ্ঞপ্রিপি বলো  পেপে, “প্রবপের অ্প ক েুুঁজ বো োপর ওপেপ্র িং ও পলোজ িং পসশ  আপে। 

ওপেপ্র িং পসশপ র কোরপণ বো োর চোলুর আপে একটি পশেোপরর ওই প্রেপ র ের পকম   পি 

েোপর, পসটির িোরণো েোওেো র্োে। আবোর পল পে  পশর্  ওেোর েরও চোইপল পলোজ িং িোইপস 

পশেোর পক োপবচোর সুপর্োে েোওেো র্োে।” 
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প্রিএসইপত েোলু  পে প্রি-ওপেপ্র িং ও পেোস্ট পলোজ িং 

পসশ  

প্র  স্ব িপ্রিপবেক িকোশ: ২০২০-১১-০৩ ২২:২৮:৩১ 

ঢোকো স্টক এক্সপচপঞ্জ (প্রিএসই) আেোমী ১৯  পেম্বপরর মপি্ প্রি-ওপেপ্র িং ও পেোস্ট পলোজ িং 

পসশ  চোল ু পে বপল প্রিএসইর সিংবোে প্রবজ্ঞপ্রিপি  ো োপ ো  পেপে। 

প্রিএসইর প্রবজ্ঞপ্রিপি বলো  ে, সকোল ৯িো ৪৫ প্রমপ্র ি পেপক ১০িো ের্ েন্ত প্রি-ওপেপ্র িং পসশপ  

প্রবপ্র পেোেকোরীরো শুিু পশেোর পক ো বো পবচোর আপেশ প্রেপি েোরপব । 

এই পসশপ  সপব েোচ্চ সিংখ্্ক পেিো ও প্রবপেিো পর্ ের িস্তোব করপব  পসিোই  পব ওপেপ্র িং 

িোইস বো উপবোি ী ের। ওপেপ্র িং পসশপ  প্রেপে ওই েপর পল পে টি সম্পন্ন  পব। 

পল পে  পশর্  ওেোর ১০ প্রমপ্র ি অ্ে েোৎ ২িো ৩০ প্রমপ্র ি পেপক ২িো ৪০ প্রমপ্র ি ের্ েন্ত পলোজ িং 

িোইস বো সমোে ী েপর পক োপবচো সম্পন্ন করো র্োপব। িপব এসমপে পকোপ ো ের িস্তোব করো 

র্োপব  ো। 

প্রবজ্ঞপ্রিপি বলো  পেপে, “প্রবপের অ্প ক েুুঁজ বো োপর ওপেপ্র িং ও পলোজ িং পসশ  আপে। 

ওপেপ্র িং পসশপ র কোরপণ বো োর চোলুর আপে একটি পশেোপরর ওই প্রেপ র ের পকম   পি 

েোপর, পসটির িোরণো েোওেো র্োে। আবোর পল পে  পশর্  ওেোর েরও চোইপল পলোজ িং িোইপস 

পশেোর পক োপবচোর সুপর্োে েোওেো র্োে।” 

এর আপে বোিংলোপেশ প্রসপ্রকউপ্ররটি  অ্্োন্ড এক্সপচঞ্জ কপ্রমশ  (প্রবএসইপ্রস) েি ২০ অ্পটোবর 

প্রি-ওপে  পসশ , ওপেপ্র িং পসশ , পলোজ িং পসশ  এবিং পেোষ্ট পলোজ িং পসশ  

পস্টকপ োল্ডোরপের ইউএটি এবিং বো োপরর সপচি িো সম্পন্ন করো সোপেপে চোল ুকরোর   ্ 

অ্ ুপমোে  কপরপে। 
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েুুঁজ বো োপর েোল ু পে ওপেপ্র িং ও 

পলোজ িং পসশ  

 

প্র  স্ব িপ্রিপবেক, প্রবপ্র পেোেবোিেো: প্রবপের অ্প ক েুুঁজ বো োপর ওপেপ্র িং ও পলোজ িং পসশ  

আপে। ওপেপ্র িং পসশপ র কোরপণ বো োর চোলুর আপে একটি পশেোপরর ওই প্রেপ র ের পকম  

 পি েোপর, পসটির িোরণো েোওেো র্োপব। আবোর পল পে  পশর্  ওেোর েরও চোইপল পলোজ িং 

িোইপস পশেোর পক োপবচোর সুপর্োে েোওেো র্োপব। আর ঢোকো স্টক এক্সপচপঞ্জ (প্রিএসই)  ১৯ 

 পেম্বর, ২০২০ িোপ্ররপখ্র মপি্ এই পসশ গুপলো চোলু  পব। প্রিএসইর প্রি-ওপেপ্র িং ও ওপেপ্র িং 

পসশ   পব সকোল ৯:৪৫ পেপক সকোল ১০ িো। 

সম্প্রপ্রি বোিংলোপেশ প্রসপ্রকউপ্ররটি  অ্্োন্ড এক্সপচঞ্জ কপ্রমশ  ( প্রবএসইপ্রস ) প্রি-ওপে  পসশ , 

ওপেপ্র িং পসশ , পলোজ িং পসশ  এবিং পেোষ্ট পলোজ িং পসশ  পস্টকপ োল্ডোরপের ইউএটি এবিং 

বো োপরর সপচি িো সম্পন্ন করো সোপেপে চোল ুকরোর   ্ অ্ ুপমোে  কপরপে। 

এ  ্ প্রিএসই শীর্ ে ২০ পেকপ োল্ডোরপের প্র পে ইপ্রিমপি্ ইউএটি সম্পন্ন কপরপে। 

মঙ্গলবোর (০৩  পেম্বর ) প্রিএসই পেকপ োল্ডোর িপ্রিপ্র প্রি এবিং মোপচেন্ট ব্োিংপকর িপ্রিপ্র প্রিপের 

প্র পে সপচি িোমূলক কম েশোলোর আপেো   কপরপে। এপি প্রবেুল সিংখ্্ক পেকপ োল্ডোর এবিং 

মোপচেন্ট ব্োিংপকর িপ্রিপ্র প্রিবনৃ্দ অ্িংশগ্র ণ কপর । প্রিএসই কপ্রমশ পক অ্বপ্র ি এবিং অ্ ্ো ্ 

কোর্ ে সম্পোে  েূব েক ১৯  পেম্বর, ২০২০ িোপ্ররপখ্র মপি্ এই পসশ গুপলো চোলু করপব। 

প্রিএসইর প্রি-ওপেপ্র িং ও ওপেপ্র িং পসশ   পব সকোল ৯:৪৫ পেপক সকোল ১০ িো। এ পসশপ  

প্রবপ্র পেোেকোরীরো শুিু পশেোর পক ো বো পবচোর আপেশ প্রেপি েোরপব । এই পসশপ  একটি 

আইপ্রিেোল ওপেপ্র িং িোইস প্র ি েোরণ করো  পব। সপব েোচ্চ সিংখ্্ক পেিো এবিং প্রবপেিো পর্ই 

িোইপস েোকপব পসিোই  পব ওপেপ্র িং িোইস। প্র েপ্রমি সমপে পর্পে এই ওপেপ্র িং িোইপস 

পল পে টি সম্পন্ন  পব। েপ্ররবিীপি স্বোেোপ্রবক প্র েপম প্র েপ্রমি পসশ টি চোলু েোকপব। 
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এপ্রেপক েুেুর আড়োইিোে স্বোেোপ্রবক পল পে  পশর্  ওেোর ের শুরু  পব পলোজ িং ও পেোস্ট 

পলোজ িং পসশ । এর ব্োপ্রি  পব ১০ প্রমপ্র ি। এ সমপে প্রবপ্র পেোেকোরীরো  িু  কপর পকোপ ো 

পশেোর ের িস্তোব করপি েোরপব   ো। শুিু পলোজ িং িোইপস পশেোর পক ো বো পবচোর সুপর্োে 

েোপব । এ পসশ  পশর্  পব েুেুর ২িো ৪০ প্রমপ্র পি। 

(এসআর/এসএএম/০৩  পেম্বর ২০২০) 
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প্রিএসইর প্রি-ওপেপ্র িং-পেোষ্ট পলোজ িং 

পসশ  শুরু ১৯  পেম্বর 

প ্ষ্ঠ িপ্রিপবেক || রোইজ িংপ্রবপ্রি.কম 

িকোপ্রশি: ২৩:২৯, ৩  পেম্বর ২০২০    

 

প্রবপের প্রবপ্রেন্ন েুুঁজ বো োপর ওপেপ্র িং ও পলোজ িং পসশ  চোল ুরপেপে। ওপেপ্র িং পসশপ র কোরপণ 

েুুঁজ বো োপর পল পে  চোলুর আপে ওই প্রে  একটি পশেোপরর ের পকম   পি েোপর িো িোরণো 

েোওেো র্োে। আবোর পল পে  পশর্  ওেোর েরও চোইপল পলোজ িং িোইপস পশেোর পক োপবচোর 

সুপর্োে েোওেো র্োে।  

আেোমী ১৯  পেম্বর এর মপি্ প্রি-ওপেপ্র িং ও পেোষ্ট পলোজ িং পসশ  চোলু করোর প্রসদ্ধোন্ত প্র পেপে 

ঢোকো স্টক এক্সপচঞ্জ (প্রিএসই)।  

মঙ্গলবোর (৩  পেম্বর) পেকপ োল্ডোর িপ্রিপ্র প্রি এবিং মোপচেন্ট ব্োিংপকর িপ্রিপ্র প্রিপের প্র পে 

েোচুেেোপ্রল সপচি িোমূলক কম েশোলোর আপেো   কপর প্রিএসই। ওই কম েশোলে এ প্রবর্টি 

পেকপ োল্ডোরপের অ্বপ্র ি করো  ে। কম েশোলে প্রবেুল সিংখ্্ক পেকপ োল্ডোর এবিং মোপচেন্ট 

ব্োিংপকর িপ্রিপ্র প্রিবনৃ্দ অ্িংশগ্র ণ কপর ।  

প্রিএসই পেপক েোঠোপ ো এক সিংবোে প্রবজ্ঞপ্রিপি এ িে্  ো োপ ো  ে।  

প্রবজ্ঞপ্রিপি উপেখ্ করো  ে, প্রিএসইর প্রি-ওপেপ্র িং ও ওপেপ্র িং পসশ   পব সকোল ৯:৪৫ পেপক 

সকোল ১০িো ের্ েন্ত। এ পসশপ  প্রবপ্র পেোেকোরীরো শুিু পশেোর পক ো বো পবচোর আপেশ প্রেপি 

েোরপব । এই পসশপ  একটি আইপ্রিেোল ওপেপ্র িং িোইস প্র ি েোরণ করো  পব। সপব েোচ্চ সিংখ্্ক 
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পেিো এবিং প্রবপেিো পর্ িোইপস েোকপব পসিোই  পব ওপেপ্র িং িোইস। প্র েপ্রমি সমপে পর্পে এই 

ওপেপ্র িং িোইপস পল পে টি সম্পন্ন  পব। েপ্ররবিীপি স্বোেোপ্রবক প্র েপম প্র েপ্রমি পসশ টি চোল ু

েোকপব।  

এপ্রেপক, েুেুর আড়োইিোে স্বোেোপ্রবক পল পে  পশর্  ওেোর ের শুরু  পব পলোজ িং ও পেোস্ট 

পলোজ িং পসশ । এর ব্োপ্রি  পব ১০ প্রমপ্র ি। এ সমপে প্রবপ্র পেোেকোরীরো  িু  কপর পকোপ ো 

পশেোর ের িস্তোব করপি েোরপব   ো। শুিু পলোজ িং িোইপস পশেোর পক ো বো পবচোর সুপর্োে 

েোপব । এ পসশ  পশর্  পব েুেুর ২িো ৪০ প্রমপ্র পি।  

প্রবজ্ঞপ্রিপি আপরো উপেখ্ করো  ে, এর আপে েুুঁজ বো োর প্র েন্ত্রক সিংস্থো বোিংলোপেশ 

প্রসপ্রকউপ্ররটি  অ্্োন্ড এক্সপচঞ্জ কপ্রমশ  (প্রবএসইপ্রস) েি ২০ অ্পটোবর প্রি-ওপে  পসশ , 

ওপেপ্র িং পসশ , পলোজ িং পসশ  এবিং পেোষ্ট পলোজ িং পসশ  পস্টকপ োল্ডোরপের ইউএটি এবিং 

বো োপরর সপচি িো সম্পন্ন করো সোপেপে চোল ুকরোর   ্ অ্ ুপমোে  কপরপে। এই  ্ 

প্রিএসই েি ২২ অ্পটোবর শীর্ ে ২০ পেকপ োল্ডোরপের প্র পে ইপ্রিমপি্ ইউএটি সম্পন্ন কপরপে।  

ঢোকো/এ টি/ োপ্রসম 
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প্রিএসইর প্রি-ওপেপ্র িং ও ওপেপ্র িং পসশ  েোলুর সর্ে প্র র্ মোরণ 

 আেপিি সমে : মঙ্গলবোর, ৩  পেম্বর, ২০২০  

 

প্রবপের ব ু েুুঁজ বো োপর ওপেপ্র িং ও পলোজ িং পসশ  আপে। ওপেপ্র িং পসশপ র কোরপণ বো োর 

চোলুর আপে একটি পশেোপরর ওই প্রেপ র ের পকম   পি েোপর, পসটির িোরণো েোওেো র্োপব। 

আবোর পল পে  পশর্  ওেোর েরও চোইপল পলোজ িং িোইপস পশেোর পক োপবচোর সুপর্োে েোওেো 

র্োপব। 

িে্ো ুর্োেী, প্রিএসই প্রবএসইপ্রসপক অ্বপ্র ি এবিং অ্ ্ো ্ কোর্ ে সম্পোে  েূব েক আেোমী ১৯ 

 পেম্বর এর মপি্ এই পসশ গুপলো চোল ুকরপব। 

িোি িে্মপি, প্রিএসইর প্রি-ওপেপ্র িং ও ওপেপ্র িং পসশ   পব সকোল ৯:৪৫ পেপক সকোল ১০ 

িো। এ পসশপ  প্রবপ্র পেোেকোরীরো শুিু পশেোর পক ো বো পবচোর আপেশ প্রেপি েোরপব । এই 

পসশপ  একটি আইপ্রিেোল ওপেপ্র িং িোইস প্র ি েোরণ করো  পব। 

এেোড়ো সপব েোচ্চ সিংখ্্ক পেিো এবিং প্রবপেিো পর্ই িোইপস েোকপব পসিোই  পব ওপেপ্র িং িোইস। 

প্র েপ্রমি সমপে পর্পে এই ওপেপ্র িং িোইপস পল পে টি সম্পন্ন  পব। েপ্ররবিীপি স্বোেোপ্রবক 

প্র েপম প্র েপ্রমি পসশ টি চোল ুেোকপব। 



News Clippings 

 26 

এপ্রেপক, েুেুর আড়োইিোে স্বোেোপ্রবক পল পে  পশর্  ওেোর ের শুরু  পব পলোজ িং ও পেোস্ট 

পলোজ িং পসশ । এর ব্োপ্রি  পব ১০ প্রমপ্র ি। এ সমপে প্রবপ্র পেোেকোরীরো  িু  কপর পকোপ ো 

পশেোর ের িস্তোব করপি েোরপব   ো। শুিু পলোজ িং িোইপস পশেোর পক ো বো পবচোর সুপর্োে 

েোপব । এ পসশ  পশর্  পব েুেুর ২িো ৪০ প্রমপ্র পি। 

এর আপে বোিংলোপেশ প্রসপ্রকউপ্ররটি  অ্্োন্ড এক্সপচঞ্জ কপ্রমশ  েি ২০ অ্পটোবর প্রি-ওপে  

পসশ , ওপেপ্র িং পসশ , পলোজ িং পসশ  এবিং পেোষ্ট পলোজ িং পসশ  পস্টকপ োল্ডোরপের ইউএটি 

এবিং বো োপরর সপচি িো সম্পন্ন করো সোপেপে চোলু করোর   ্ অ্ ুপমোে  কপরপে। 

এই   ্ প্রিএসই েি ২২ অ্পটোবর ২০২০ িোপ্ররপখ্ শীর্ ে ২০ পেকপ োল্ডোরপের প্র পে ইপ্রিমপি্ 

ইউএটি সম্পন্ন কপরপে। 

এপ্রেপক আ  ৩  পেম্বর প্রিএসই পেকপ োল্ডোর িপ্রিপ্র প্রি এবিং মোপচেন্ট ব্োিংপকর িপ্রিপ্র প্রিপের 

প্র পে সপচি িোমূলক কম েশোলোর আপেো   কপরপে। এপি প্রবেুল সিংখ্্ক পেকপ োল্ডোর এবিং 

মোপচেন্ট ব্োিংপকর িপ্রিপ্র প্রিবনৃ্দ অ্িংশগ্র ণ কপর । 
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Daily Star 
4 November 2020 
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Daily Sun 
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 Daily New Age 
4 November 2020 

 

 
 



News Clippings 

 36 

Daily Observer 
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 The Business Standard 
4 November 2020 

 

Subra Systems files for Tk30cr IPO 

The software solutions provider wants to allocate Tk18 crore of its IPO proceedings for 
setting up a centre for research and development and around Tk10 crore for a data 
centre  

 
Photo: collected  

Key Financials:- 

 The company will raise Tk30 crore through IPO 
 Net profit was Tk8.38 crore 
 Net revenue was Tk17.48 crore 
 Estimated size of country's software industry is $700 million 
 5 lakh out of 6.5 lakh registered freelancers are now active 

 

  

Subra Systems Ltd wants to raise Tk30 crore from the stock market through an initial public 

offering (IPO) at a fixed price method for expanding business. 

The principal activities of the company are to provide a comprehensive integrated business 

software solution. Along with Enterprise Resource Planning (ERP) and other 

customised software, the company also provides services related to web pages and data 

transmission. 

The Subra Systems Ltd has recently applied to the Bangladesh Securities and Exchange 

Commission (BSEC) to raise the fund by issuing three crore ordinary shares. 

The software solutions provider wants to allocate Tk18 crore of its IPO proceedings for 

setting up a centre for research and development and around Tk10 crore for a data centre. 

Major competitors of the company are Aamra technologies, Intech, Genex Infosys, Divine 

IT, Southtech, Ogroni Informatix, DataSoft Systems Bangladesh, Mediasoft Data Systems, 

Technoheaven Consultancy, UY Systems and Dhurpodi. 
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According to the audited report for the year ended on 30 June, 2020, the company's 

consolidated net profit was Tk8.38 crore, which was higher than the previous year's 

consolidated net profit of Tk7.69 crore. 

During the period, its consolidated net revenue was Tk17.48 crore, a 14.69% increase from 

that of the previous year. 

At the same time, its consolidated earnings per share was Tk2.20 and the net asset value per 

share was Tk14.87 as of 30 June, 2020. 

The company's authorised capital was Tk100 crore, while its paid-up capital was Tk50 crore 

and the post paid-up capital was Tk80 crore. 

Subra Systems Ltd started business on 25 March, 2008. 

A company official said they provide software solutions to customers across the country and 

demand for their software is growing gradually. 

He further said, "We have not been exporting software yet. But after establishing a data 

centre, the company's business will expand further." 

The software and information technology-enabled services (ITES) industry is one of the most 

promising sectors in Bangladesh, with several growth drivers that consists of a large pool of 

efficient young professionals. 

The government is making large investments in hi-tech parks in the hope of bringing local 

and foreign investments. 

The government earned about $1 billion last year through IT services, according to the 

Bangladesh Association of Software and Information Services (BASIS). The government 

now wants to earn around $5 billion within 2021 from the ICT sector by generating jobs for 

20 lakh youths. 

Industry insiders said the country's software industry is currently estimated to be worth 

around $700 million, where approximately 300,000 professionals, mostly IT graduates, are 

employed. 

According to the BASIS, there are over 4,500 registered software and ITES companies, along 

with a few hundred unregistered small and home-based software and IT ventures engaged in 

business in local and international markets. 

According to the ICT division, about 5 lakh out of 6.5 lakh registered freelancers are 

regularly working in the country. 

 

 

 

 

 


