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Daily Prothom Alo 
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 Daily Nayadiganta 
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Daily Janakantha 
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বিবিয ়োগক়োরীর়ো সি-সম  ভ়োল 

বিবভযিন্ড পেযল সন্তুষ্ট থ়োযকি: স়োইফুর 

রহম়োি  

নিজস্ব প্রনিবেদক  

ফেেরুয়ানি ১৫, ২০২১  

 

‘নিবেড ফক়াম্প়ানিি নডনিবডবেি নদবক নেনিবয়াগক়ািীবদি অবিক ফেনি প্রিয়াি়া থ়াবক৷ 

উন্নি নেবে নডনিবডবেি ফেবয ফক়াম্প়ানি ফর়াথ এেং নিট়াবণ েি নদবক ফেনি মবি়াব ়াগ নদবয 

থ়াবকি নেনিবয়াগক়ািীি়া। আম়াবদি ফদবিি পনিনিনি নিন্ন। ইিনেটটউিি়াি ইিবিেবমন্ট 

আম়াবদি ফদবি এখবি়া ফেি়াবে গবে উবেনি। নিবটইি ইিবিেিি়া েে-েমযই ি়াবি়া 

নডনিবডে ফপবি েন্তুষ্ট থ়াবকি।’ 

আজ ফে়ামে়াি (১৫ ফেেরুয়ানি) নেএেইনে এেং নডএেই’ি নিটষ্টং অয়াবেয়াে ে নডপ়াটেবমন্ট 

কিত েক আবয়াজজি ি়ানিক়ািুক্ত ফক়াম্প়ানিি েনেে এেং ফিয়াি নডপ়াটেবমবন্টি প্রধ়াি 

প্রনিনিনধবদি অংিরহবণ “কমপ্ল়াবযন্স অে নডনিবডে নডেে়াে েবমন্ট” িীর্ েক প্রনিক্ষণ 

কম েি়াি়ায প্রধ়াি অনিনথ, নেএেইনে’ি নিে ে়াহী কম েকিে়া ফম়া. ে়াইেুি িহম়াি এেে কথ়া 

েবিি৷ 

নিনি আবি়া েবিি, নেএেইনে নেনিন্ন েমবয নডনিবডে কম্পরি়াবযন্স এেং অিয়ািয ইেুযবি 

নেনিন্ন ড়াইবিনিি ইেুয কবিবেি। ফক়াম্প়ানিি ি়াবি়া গিেবিবন্সি জিয ফ  ক়াজগুবি়া কি়া 

https://www.arthosuchak.com/wp-content/uploads/2021/02/saifur-rahman.png
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হয ি়াি মবধয অিযিম হবি়া নডনিবডবেি েটেক নডনিনেউিি এেং অিয়ািয নের্যগুবি়াি 

নদবকও িজি ফদয়া। 

নডএেই’ি েযেি়াপি়া পনিে়ািক (ইিে়াজে) এেং প্রধ়াি আনথ েক কম েকিে়া আেদুি মনিি 

প়াটওয়ািী, এেনেএমএ েবিি, এট়া িবিজ ফিয়ানিং ফপ্র়ার়াম৷ ে়াংি়াবদি নেনকউনিটটজ অয়াে 

এক্সবেঞ্জ কনমিি নডনিবডে কমপ্ল়াবযবন্সি েয়াপ়াবি একট়া ড়াইবিনিি নদবযবেি। ফ  ফক়াবি়া 

কম ে প্রজিয়ায ন নি আইবিি প্রবয়াগ কবিি, নডনিবডে নডেে়াে ে কয়ািকুবিিি কবিি এেং 

কমপ্ল়াবযবন্সি ক়াজগুবি়া কবিি, অেিযই নিনি এই ক়াবজি খুুঁটটি়াটট নের্যেমূহ অিযবদি 

ফেবয ফেনি জ়াবিি। আম়াবদি  নদ ফক়াি ইমপরুিবমবন্টি প্রবয়াজি হয ফে নদক নিবদেিি়াও 

নকন্তু আমি়া আপি়াবদি ম়াধযবম ফপবি প়ানি। 

নিনি আবি়া েবিি, আজবকি এই ফেনিং এি ম়াধযবম দুবট়া জজনিে অজেি কি়া ফ বি প়াবি, 

একটট হবি়া: নেনকউনিটটজ অয়াে এক্সবেঞ্জ কনমিি ফ  নেন্ত়া-ফেিি়া, ধয়াি-ধ়ািি়াি 

ফপ্রক্ষ়াপবট এই ধিবিি কমপ্ল়াবযন্স নিবপ়াবটেি উপি গুুত্ব়াবি়াপ কবিবেি ফেইট়া েম্পবকে 

জ়াি়া। আি এই ক়াবজি ফক্ষবে েকবিই  নদ ফক়াবি়া কিে়াি ে ইেুয, ইমপরুিবমন্ট কবিি 

ি়াহবি িনের্যবি েকবিি েমনিি েহব ়ানগি়াি ম়াধযবম এনগবয  ়াওয়া  ়াবে। 

প্রনিক্ষি কম েি়াি়ায নেএেইনে’ি উপ-পনিে়ািক ফম়াহ়াম্মদ িজুি ইেি়াম মূি েক্তবেয, 

েিমুবিিি-এ নডনিবডে নডেে়াে েবমন্ট পনিনে অয়াে প়ােনিবকিি, ট়াইমি়াইি েি 

নডনিবডে ফপ-অে, ময়াি়াি অয়াে প্রনেনডউি অে কয়াি নডনিবডন্ট ফপবমন্ট, আিবপইড 

অি আিবেইমড অি আিবেবটল্ড কয়াি নডনিবডে আেট়াি জে ইয়াে ে, ময়াি়াি অয়াে 

প্রনেনডউিে অে েক নডনিবডে নডেে়াে েবমন্ট, কমপ্ল়াবযন্স নিবপ়াটে অয়াে িট েিবেইট 

এনি আিবেইমড কয়াি নডনিবডে অি েক নডনিবডে, ফিেপিনেনেনিটট অে েক 

এক্সবেবঞ্জে, নডনপ অয়াে নেনডনেএি ইিয়ানদ নের্বযি উপবি আবি়াকপ়াি কবিি। 

েেবিবর্, অংিরহণক়ািীবদি নেনিন্ন প্রবেি উত্তিবদি নেএেইনে’ি উপ-পনিে়ািক ফম়াহ়াম্মদ 

িজুি ইেি়াম এেং নডএেই’ি েযেি়াপি়া পনিে়ািক (ইিে়াজে) এেং প্রধ়াি আনথ েক কম েকিে়া 

আেদুি মনিি প়াটওয়ািী এেনেএমএ। 

অথ েেূেক/এমআি/এমএে 
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Daily Share Biz 
16 February 2021 
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Jai Jai Din 
16 February 2021 
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Alokito Bangladesh 
16 February 2021 
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উন্নত বিযে বিবভযিযন্ডর পেয  

পক়োম্প়োবির পর়োথ ও বরট়োযণ ের বিযক পিবি 

মযি়োয ়োগ বিয  থ়োযকি বিবিয ়োগক়োরীর়ো 

 

নিজস্ব প্রনিবেদক, নেনিবয়াগে়ািে়া: নেএেইনে’ি নিে ে়াহী কম েকিে়া ফম়া. ে়াইেুি িহম়াি 

েবিবেি, `নিবেড ফক়াম্প়ানিি নডনিবডবেি নদবক নেনিবয়াগক়ািীবদি অবিক ফেনি প্রিয়াি়া 

থ়াবক৷ উন্নি নেবে নডনিবডবেি ফেবয ফক়াম্প়ানি ফর়াথ এেং নিট়াবণ েি নদবক ফেনি মবি়াব ়াগ 

নদবয থ়াবকি নেনিবয়াগক়ািীি়া। আম়াবদি ফদবিি পনিনিনি নিন্ন। ইিনেটটউিি়াি 

ইিবিেবমন্ট আম়াবদি ফদবি এখবি়া ফেি়াবে গবে উবেনি। নিবটইি ইিবিেিি়া েেেমযই 

ি়াবি়া নডনিবডে ফপবি েন্তুষ্ট থ়াবকি।’ 

ফে়ামে়াি (১৫ ফেেরুয়ানি) নেএেইনে এেং নডএেই’ি নিটষ্টং অয়াবেয়াে ে নেি়াগ কিত েক 

আবয়াজজি ি়ানিক়ািুক্ত ফক়াম্প়ানিি েনেে এেং ফিয়াি নডপ়াটেবমবন্টি প্রধ়াি প্রনিনিনধবদি 

অংিরহবণ “কমপ্ল়াবযন্স অে নডনিবডে নডেে়াে েবমন্ট” িীর্ েক প্রনিক্ষণ কম েি়াি়ায প্রধ়াি 

অনিনথি েক্তবেয  এেে কথ়া েবিি নিনি৷ 

নিনি আবি়া েবিি, নেএেইনে নেনিন্ন েমবয নডনিবডে কম্পরি়াবযন্স এেং অিয়ািয ইেুযবি 

নেনিন্ন ড়াইবিনিি ইেুয কবিবেি। ফক়াম্প়ানিি ি়াবি়া গিেবিবন্সি জিয ফ  ক়াজগুবি়া কি়া 

হয ি়াি মবধয অিযিম হবি়া নডনিবডবেি েটেক নডনিনেউিি এেং অিয়ািয নের্যগুবি়াি 

নদবকও িজি ফদয়া। 

নডএেই’ি েযেি়াপি়া পনিে়ািক (ইিে়াজে) এেং প্রধ়াি আনথ েক কম েকিে়া আেদুি মনিি 

প়াটওয়ািী, এেনেএমএ েবিি, এট়া িবিজ ফিয়ানিং ফপ্র়ার়াম৷ ে়াংি়াবদি নেনকউনিটটজ অয়াে 

এক্সবেঞ্জ কনমিি নডনিবডে কমপ্ল়াবযবন্সি েয়াপ়াবি একট়া ড়াইবিনিি নদবযবেি। ফ  ফক়াবি়া 
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কম ে প্রজিয়ায ন নি আইবিি প্রবয়াগ কবিি, নডনিবডে নডেে়াে ে কয়ািকুবিিি কবিি এেং 

কমপ্ল়াবযবন্সি ক়াজগুবি়া কবিি, অেিযই নিনি এই ক়াবজি খুুঁটটি়াটট নের্যেমূহ অিযবদি 

ফেবয ফেনি জ়াবিি। আম়াবদি  নদ ফক়াি ইমপরুিবমবন্টি প্রবয়াজি হয ফে নদক নিবদেিি়াও 

নকন্তু আমি়া আপি়াবদি ম়াধযবম ফপবি প়ানি। 

নিনি আবি়া েবিি, আজবকি এই ফেনিং এি ম়াধযবম দুবট়া জজনিে অজেি কি়া ফ বি প়াবি, 

একটট হবি়া: নেনকউনিটটজ অয়াে এক্সবেঞ্জ কনমিি ফ  নেন্ত়া-ফেিি়া, ধয়াি-ধ়ািি়াি 

ফপ্রক্ষ়াপবট এই ধিবিি কমপ্ল়াবযন্স নিবপ়াবটেি উপি গুুত্ব়াবি়াপ কবিবেি ফেইট়া েম্পবকে 

জ়াি়া। আি এই ক়াবজি ফক্ষবে েকবিই  নদ ফক়াবি়া কিে়াি ে ইেুয, ইমপরুিবমন্ট কবিি 

ি়াহবি িনের্যবি েকবিি েমনিি েহব ়ানগি়াি ম়াধযবম এনগবয  ়াওয়া  ়াবে। 

প্রনিক্ষি কম েি়াি়ায নেএেইনে’ি উপ-পনিে়ািক ফম়াহ়াম্মদ িজুি ইেি়াম মূি েক্তবেয, 

েিমুবিিি-এ নডনিবডে নডেে়াে েবমন্ট পনিনে অয়াে প়ােনিবকিি, ট়াইমি়াইি েি 

নডনিবডে ফপ-অে, ময়াি়াি অয়াে প্রনেনডউি অে কয়াি নডনিবডন্ট ফপবমন্ট, আিবপইড 

অি আিবেইমড অি আিবেবটল্ড কয়াি নডনিবডে আেট়াি জে ইয়াে ে, ময়াি়াি অয়াে 

প্রনেনডউিে অে েক নডনিবডে নডেে়াে েবমন্ট, কমপ্ল়াবযন্স নিবপ়াটে অয়াে িট েিবেইট 

এনি আিবেইমড কয়াি নডনিবডে অি েক নডনিবডে, ফিেপিনেনেনিটট অে েক 

এক্সবেবঞ্জে, নডনপ অয়াে নেনডনেএি ইিয়ানদ নের্বযি উপবি আবি়াকপ়াি কবিি। 

েেবিবর্, অংিরহণক়ািীবদি নেনিন্ন প্রবেি উত্তিবদি নেএেইনে’ি উপ-পনিে়ািক ফম়াহ়াম্মদ 

িজুি ইেি়াম এেং নডএেই’ি েযেি়াপি়া পনিে়ািক (ইিে়াজে) এেং প্রধ়াি নহে়াে কম েকিে়া 

আেদুি মনিি প়াটওয়ািী এেনেএমএ। 

(এেএএম/১৫ ফেেরুয়ানি ২০২১) 
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‘বিবিয ়োগক়োরীর়ো সি সম ই ভ়োল 

বিবভযিন্ড পেযল সন্তুষ্ট থ়োযক’ 

 

ফিয়ািে়াজ়াি ফডস্ক: “কমপ্ল়াবযন্স অে নডনিবডে নডেে়াে েবমন্ট” িীর্ েক প্রনিক্ষণ কম েি়াি়ায 

“নিবেড ফক়াম্প়ানিি নডনিবডবেি নদবক নেনিবয়াগক়ািীবদি অবিক ফেনি প্রিয়াি়া থ়াবক৷ 

উন্নি নেবে নডনিবডে এি ফেবয ফক়াম্প়ানি ফর়াথ এেং নিট়াবণ েি নদবক ফেনি মবি়াব ়াগ নদবয 

থ়াবকি নেনিবয়াগক়ািীি়া। আম়াবদি ফদবিি পনিনিনি নিন্ন। ইিনেটটউিি়াি ইিবিেবমন্ট 

আম়াবদি ফদবি এখবি়া ফেি়াবে গবে উবেনি। নিবটইি ইিবিেিি়া েে েমযই ি়াি 

নডনিবডে ফপবি েন্তুষ্ট থ়াবকি।” 

আজ ফে়ামে়াি নেএেইনে এেং নডএেই’ি নিটষ্টং অয়াবেয়াে ে নডপ়াটেবমন্ট কিত েক আবয়াজজি 

ি়ানিক়ািুক্ত ফক়াম্প়ানিেমূবহি েনেে এেং ফিয়াি নডপ়াটেবমবন্টি প্রধ়াি প্রনিনিনধেতবেি 

অংিরহবণ “কমপ্ল়াবযন্স অে নডনিবডে নডেে়াে েবমন্ট” িীর্ েক প্রনিক্ষণ কম েি়াি়ায প্রধ়াি 

অনিনথ, নেএেইনে’ি নিে ে়াহী কম েকিে়া ফম়াোঃ ে়াইেুি িহম়াি এেে কথ়া েবিি৷ 

নিনি আবি়া েবিি, নেএেইনে নেনিন্ন েমবয নডনিবডে কম্পরি়াবযন্স এেং অিয়ািয ইেুযবি 

নেনিন্ন ড়াইবিনিি ইেুয কবিবেি। ফক়াম্প়ানিি ি়াি গিেবিবন্সি জিয ফ  ক়াজগুবি়া কি়া হয 

ি়াি মবধয অিযিম হবি়া নডনিবডবেি েটেক নডনিনেউিি এেং অিয়ািয নের্যগুবি়াি 

নদবকও িজি ফদয়া। 

নডএেই’ি েযেি়াপি়া পনিে়ািক (ইিে়াজে) এেং প্রধ়াি আনথ েক কম েকিে়া আেদুি মনিি 

প়াটওয়ািী েবিি, এট়া িবিজ ফিয়ানিং ফপ্র়ার়াম৷ ে়াংি়াবদি নেনকউনিটটজ অয়াে এক্সবেঞ্জ 

কনমিি নডনিবডে কমপ্ল়াবযবন্সি েয়াপ়াবি একট়া ড়াইবিনিি নদবযবেি। ফ  ফক়াি কম ে 

প্রজিয়ায ন নি আইবিি প্রবয়াগ কবিি, নডনিবডে নডেে়াে ে কয়ািকুবিিি কবিি এেং 

http://www.sharebazarnews.com/archives/151291
http://www.sharebazarnews.com/archives/151291
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কমপ্ল়াবযবন্সি ক়াজগুবি়া কবিি, অেিযই নিনি এই ক়াবজি খুুঁটটি়াটট নের্যেমূহ অিযবদি 

ফেবয ফেনি জ়াবিি। আম়াবদি  নদ ফক়াি ইমপরুিবমবন্টি প্রবয়াজি হয ফে নদক নিবদেিি়াও 

নকন্তু আমি়া আপি়াবদি ম়াধযবম ফপবি প়ানি। 

নিনি আবি়া েবিি, আজবকি এই ফেনিং এি ম়াধযবম দুবট়া জজনিে অজেি কি়া ফ বি প়াবি, 

একটট হবি়া: নেনকউনিটটজ অয়াে এক্সবেঞ্জ কনমিি ফ  নেন্ত়া-ফেিি়া, ধয়াি-ধ়ািি়াি 

ফপ্রক্ষ়াপবট এই ধিবিি কমপ্ল়াবযন্স নিবপ়াবটেি উপি গুুত্ব়াবি়াপ কবিবেি ফেইট়া েম্পবকে 

জ়াি়া। আি এই ক়াবজি ফক্ষবে েকবিই  নদ ফক়াি কিে়াি ে ইেুয, ইমপরুিবমন্ট কবি 

িনের্যবি েকবিি েমনিি েহব ়ানগি়াি ম়াধযবম এনগবয  ়াবে েবি আি়া ফপ়ার্ণ কবিি। 

পবি প্রনিক্ষি কম েি়াি়ায নেএেইনে’ি উপ-পনিে়ািক ফম়াহ়াম্মদ িজুি ইেি়াম মূি েক্তবেয, 

েিমুবিিি-এ নডনিবডে নডেে়াে েবমন্ট পনিনে অয়াে প়ােনিবকিি, ট়াইমি়াইি েি 

নডনিবডে ফপ-অে, ময়াি়াি অয়াে প্রনেনডউিের অে কয়াি নডনিবডন্ট ফপবমন্ট, আিবপইড 

অি আিবেইমড অি আিবেবটল্ড কয়াি নডনিবডে আেট়াি জে ইয়াে ে, ময়াি়াি অয়াে 

প্রনেনডউিে অে েক নডনিবডে নডেে়াে েবমন্ট, কমপ্ল়াবযন্স নিবপ়াটে অয়াে িট েিবেইট 

এনি আিবেইমড কয়াি নডনিবডে অি েক নডনিবডে, ফিেপিনেনেনিটট অে েক 

এক্সবেবঞ্জে, নডনপ অয়াে নেনডনেএি ইিয়ানদ নের্বযি উপবি আবি়াকপ়াি কবিি। 

পনিবিবর্, অংিরহণক়ািীবদি নেনিন্ন প্রবেি উত্তিবদি নেএেইনে’ি উপ-পনিে়ািক ফম়াহ়াম্মদ 

িজুি ইেি়াম এেং নডএেই’ি েযেি়াপি়া পনিে়ািক (ইিে়াজে) এেং প্রধ়াি আনথ েক কম েকিে়া 

আেদুি মনিি প়াটওয়ািী। 
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The Financial Express 
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The Financial Express 
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The Financial Express 
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Daily Star 
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Daily New Age 
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Daily New Age 
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Daily Observer 
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Dhaka Tribune 
16 February 2021 

 

Robi’s profit rocketed 8 times in 2020. But 

its investors have nothing to celebrate. 

Niaz Mahmud  

 February 16th, 2021  

 
 

BSEC summons Robi top brass to its headquarters today for announcing no dividend 

Robi, the country’s second-largest mobile operator, logged in its highest profit yet in its 13-

year history in 2020, as people started doing everyday activities remotely amid the pandemic 

facilitated by the carriers. 

Starting from work to commerce, everything was done over the phone amid the two-and-a-

half-month-long countrywide shutdown announced on March 26 to slow the spread of 

coronavirus. For those who had no fixed internet connection, mobile internet was a Godsend 

for them. 

Subsequently, Robi, which saw its subscriber base expand 3.9 per cent during the course of 

the year to 5.1 crore, posted a profit of Tk 172.9 crore, up a whopping 8.25 times from a year 

earlier. 

And yet, the operator, which made its stock market debut in December last year amid much 

fanfare, did not announce any dividend for its shareholders. 

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud
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Its rival Grameenphone, which also logged in a record year of profit of Tk 3,718.7 crore, 

announced a 145 per cent cash dividend for its shareholders for the 2020 financial year, 

which runs from January to December.  

This makes for sobering reading for Robi’s investors, who had jostled with each other to snap 

up a slice of the operator’s stock sale. 

Shares of Robi, which soared more than three times since they began trading on the bourse on 

December 24 last year, closed at Tk 46 yesterday ahead of its earnings disclosure, up 9.5 per 

cent from the previous session, snapping the two-day losing streak. 

But the no-dividend announcement could be detrimental to Robi’s stock market pull. 

As is practice, Robi’s shares are trading under the N category.The N-category companies are 

those that shall be transferred to other categories based on their first dividend declaration and 

respective compliance after listing of their shares. 

Since Robi announced no dividend, it could very well be heading to the ‘Z’ category, where 

typically junk stocks are banished to. 

Concerned about the repercussions this announcement might have on the bourse, the 

Bangladesh Securities and Exchange Commission has summoned Robi’s managing director 

and its top management to its headquarters today, Mohammad Rezaul Karim, spokesperson 

of the stock market regulator, told Dhaka Tribune. 

The capital market watchdog would try to convince the Robi top management to announce 

some form of dividend for its general shareholders, he added.  

Though it is a multinational company, its financial status is not that great, said Abu Ahmed, 

an honorary professor of the Dhaka University’s economics department.  

“We are concerned about its low profit vis-a-vis Grameenphone. We hope Robi’s profit will 

grow soon.” 

Ahmed, also a stock market analyst, went on to advise retail investors to park their funds in a 

stock by doing proper analysis. 

“Although Robi has a decent top line, the numbers drop significantly when it comes to the 

bottom line due to inefficiency in managing expenses,” said a report of Brac-EPLahead of the 

operator’s record-setting initial public offering last year. 

Its asset turnover is half of Grameenphone’s without any trend in improvement in efficiency. 

Its net property, plant and equipment (PPE)/site is Tk 84 lakh, which is more than double of 

Grameenphone’s net PPE/site of Tk 38 lakh.  

“Therefore, it seems like Robi is inefficient in utilising its funds to construct sites for its 

subscribers,” the report said. 
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Robi has a much lower operating margin than that of Grameenphone due to the higher cost of 

revenue, maintenance and depreciation expenses.  

Moreover, due to a high debt number, the interest and lease payments pull down the earnings 

as well, the report added. 

In another concerning development, Robi’s cash flow shrivelled during the course of the 

year, which saw the carrier raise Tk 523.8 crore from the public as well as seal a $95 million 

loan from the International Finance Corporation, the World Bank’s private sector arm. 

The net operating cash flow per share stood at Tk 5.36 at the end of last year, in contrast to 

Tk 6.10 at the end of 2019. 

Positive cash flow indicates that a company's liquid assets are increasing, enabling it to settle 

debts, reinvest in its business, return money to shareholders, pay expenses and provide a 

buffer against future financial challenges.  

Robi Axiata is a joint venture between Axiata Group Berhad of Malaysia and Bharti Airtel of 

India. Axiata holds 68.7 per cent controlling stake in the entity, and Bharti holds the 

remaining 31.3 per cent share in the company. 

The company commenced operations in 1997 as Telekom Malaysia International 

(Bangladesh) with the brand name ‘Aktel’. In 2010, it was rebranded as ‘Robi’ with the 

company changing its name to Robi Axiata. 

Robi declined to comment for the report. 
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The Business Standard 
16 February 2021 

 

BSEC seeks investment strategy from 

institutions 

The securities regulator recommended this on Monday in a meeting with the 
representatives of banks, financial institutions and corporate entities  

 

The Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) has asked institutional 

investors to submit a comprehensive investment proposal listing all the issues through 

Bangladesh Merchant Bankers Association (BMBA), so that the regulator can take steps to 

resolve them. 

The securities regulator recommended this on Monday in a meeting with the representatives 

of banks, financial institutions and corporate entities. 

In the meeting, BMBA President Md Sayadur Rahman said at present, investors who hold 

10% or more shares of a company are not eligible to buy or sell their shares without approval 

from the stock exchanges. He proposed that the limit should be increased to 25%, BSEC 

sources said. 

Sayadur Rahman also proposed that the price-earnings ratio regarding marginable shares 

should be calculated based on audited financial statements instead of quarterly ones, the 

sources mentioned. 
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The banks' representatives claimed that they cannot play a proper role in the capital market 

due to the exposure limit, which is set by the Bangladesh Bank. As per the limit, a bank can 

invest a maximum of 25% of its paid-up capital. 

The representatives pointed out that it should be determined through a case by case basis. The 

securities regulator can discuss this matter with the central bank. 

BSEC Chairman Professor Shibli Rubayat-Ul-Islam said the regulator will discuss this with 

the central bank to fix the issue so that intermediaries can play a vital role in creating 

confidence in the capital market. 

The commission's Executive Director and spokesperson Mohammad Rezaul Karim said a 

fruitful discussion was held with the institutional investors. They brought up several issues 

for discussion, which are causing problems regarding investment in the capital market. The 

BSEC chairman has assured that it will be resolved gradually. 

He also said the chairman has directed the banks to actively invest their incentive fund – 

which is Tk200 crore for each institution. 

Daily Market  

Indices of the both stock exchanges posted a positive trend on Monday after last two days 

consecutive losses. 

At the end of the trading session, DSEX, the prime index of the Dhaka Stock Exchange 

(DSE), gained 97.44 points to reach 5,545. DSES Shariah Index rose by 21.60 points to 1,260 

and blue-chip index DS30 jumped by 46.15 points to 2,146. 

During the trading session, 226 companies' share price increased, while 34 companies' share 

price dropped and 91 remained unchanged. 

Beximco Ltd secured the top position of the turnover chart. It contributed 25% of the DSE 

total turnover. Its share price also rose by 4.39% to Tk95.10 each during the trading session. 

Bay Leasing and Investment Ltd, a non-banking financial institution, gained the top position 

in the gainer list with 9.58% price hike without any price sensitive information, while the 

Golden Son was the worst performer in the DSE on Monday. 
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The Business Standard 
16 February 2021 

DSE seeks instructions on changing 

categories of 12 firms  

At present, 12 companies in Category A and B on the stock exchange, for one or two 
consecutive years, have not been able to hold AGMs  
 
The BSEC initiatives could open up unique opportunities for the stock market. Photo: 
Mumint M/TBS  

The Dhaka Stock Exchange (DSE) has sought instructions from the securities regulator on 

changing the categories of companies that have failed to hold their annual general meetings 

(AGMs). 

Recently, DSE's Managing Director (In-charge) Abdul Matin Patwary sent a letter to the 

Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) seeking the instructions. 

Usually a company is transferred to Category Z if it fails to hold an AGM for two 

consecutive years. 

At present, 12 companies are in Category A and B on the stock exchange, but they have not 

been able to hold AGMs for one or two consecutive years. 

The companies are: Aman Cotton Fibrous, Alif Industries, Alif Manufacturing Company, 

Aman Feed, Ambee Pharmaceuticals, Confidence Cement, Delta Life Insurance, Libra 

Infusion, Ring Sign Textile, Shurwid Industries, Active Fine, and Appollo Ispat Complex 

limited. 

Now the country's premier bourse needs a BSEC decision because the regulator, in 

September last year, issued a directive to overhaul the companies under Category Z, calling 

for a number of initiatives, including restructuring their boards. 

Meanwhile, fiscal year 2019-2020 is over but many of the companies have yet to hold their 

annual general meetings. 

The DSE has deemed that the companies have lost their eligibility to stay in their existing 

categories because they have not held their AGMs within the stipulated time as per the law. 

As a result, the DSE says the companies need to be transferred to Category Z. 

 

 

 

 


