
 

 
 

News Clippings 
 

03 May 2021 
 

Contents 

 Section 1 : Bangla News, Page-02 

 Section 2 : English News, Page-31 

 Section 2 : Foreign News, Page-37 

  

 
Circulated to: 

DSE Readers 

 

 
Dhaka Stock Exchange Limited 

 



News Clippings 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section 1 :  

Bangla 

News 



News Clippings 

 3 

 Daily Janakantha 
03 May 2021 

 

 



News Clippings 

 4 

Daily Janakantha 
03 May 2021 

 

 



News Clippings 

 5 

Daily Prothom Alo 
03 May 2021 

 

শেয়ারবাজার 

কররোনোর প্রতি টিকোয় বেক্সিমরকোর মুনোফো ৭৭ 

িোকো 
 

সুজয় মহাজন 

 
ভারত শেকে েকরানার টিো একন প্রতত টিোয় প্রায় ৭৭ িাো মুনাফা 

েকরকে শবক্সিমকো ফাম মাতসউটিেযালস। সব খরচ বাদ শদওয়ার পর 

টিোপ্রতত এ মুনাফা েকরকে শোম্পাতনটি। ভারকতর শসরাম 

ইনতিটিউকির তততর েরা অিকফার্ম-অযাস্ট্রাকজকনোর েকরানার 

টিো বাাংলাকদকে আমদাতনর জনয চুক্সিবদ্ধ এেমাত্র প্রততষ্ঠান 

শবক্সিমকো ফাম মা। বাাংলাকদে সরোর, শসরাম ইনতিটিউি ও 

শোম্পাতনটির মকযয সম্পাতদত ক্সত্রপক্ষীয় চুক্সির আওতায় এ টিো 

আমদাতন েরা হকে। 

ক্সত্রপক্ষীয় চুক্সি অনুযায়ী, শবক্সিমকো ফাম মা ভারকতর শসরাম 

ইনতিটিউি শেকে ততন শোটি শর্াজ েকরানার টিো আনকব। এ ততন 

শোটি শর্াজ টিোর মকযয শোম্পাতনটি এখন পয মন্ত ৭০ লাখ টিো 

একনকে। গত জানুয়াতর ও শফবরুয়াতর মাকস এ টিো শবক্সিমকো ফাম মা 

বাাংলাকদে সরোরকে সরবরাহ েকরকে। েয় মাকসর মকযয ততন শোটি 

শর্াজ টিো আনার েো োেকলও বতমমাকন ভারত শেকে েকরানার 

টিো আসা বন্ধ রকয়কে। ভারত সরোর টিো রপ্তাতন বন্ধ েকর 

শদওয়ায় আপাতত শদকে শসরাকমর শোকনা টিো আসকে না।  

শেয়ারবাজাকর তাতলোভুি শোম্পাতন তহকসকব শবক্সিমকো ফাম মা 

তাকদর চলতত বেকর প্রেম ততন মাস, তো জানুয়াতর-মাচম মাকসর 

অতনরীতক্ষত আতে মে প্রততকবদন প্রোে েকরকে। ঢাো িে এিকচঞ্জ 

https://www.prothomalo.com/business/market
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(তর্এসই) ও চট্টগ্রাম িে এিকচকঞ্জর (তসএসই) ওকয়বসাইকি এ 

প্রততকবদন প্রোে েরা হয়।  

 
চলতি েছররর প্রথম তিন মোরে বেক্সিমরকো ফোম মোর বেয়োরপ্রতি 

আয় েো ইতিএে বেরে হরয়রছ ৩ িোকো ২৮ িয়েো। আরের েছর 

িথো ২০২০ েোরলর একই েমরয় যোর িতরমোণ তছল ২ িোকো ২ 

িয়েো। বকোম্পোতনটির বেয়োরপ্রতি মুনোফো বেরেরছ ১ িোকো ২৬ 

িয়েো, যোর েে অংেই এরেরছ কররোনোর টিকোর েোেতি আয় 

বথরক। 

তর্এসইর ওকয়বসাইকি প্রোতেত প্রততকবদকন উকেখ েরা হকয়কে, 

জানুয়াতর-মাচম সমকয় শোম্পাতনটি সরোরকে ৫০ লাখ েকরানার টিো 

সরবরাহ েকর ৩৮ শোটি ৩৭ লাখ িাো মুনাফা েকরকে। সব খরচ 

বাদ শদওয়ার পর এ মুনাফা েকরকে শোম্পাতনটি। তাকত প্রতত টিোয় 

মুনাফার পতরমাণ দা াঁড়ায় ৭৬ িাো ৭৪ পয়সা বা প্রায় ৭৭ িাো। 

শোম্পাতনটি সরোরকে ৭০ লাখ টিো সরবরাহ েরকলও মুনাফা 

তহকসকব যুি হকয়কে ৫০ লাখ টিোর তহসাব। োরণ তহকসকব 

শোম্পাতনটির প্রযান অে ম েম মেতমা (তসএফও) শমাহাম্মদ আলী 

শনওয়াজ আজ সোকল প্রেম আকলাকে বকলন, ‘সরোরকে আমরা 

৭০ লাখ টিো সরবরাহ েকরতে টিেই; তেন্তু উকেতখত সমকয় 

(জানুয়াতর-মাচম) ৫০ লাখ টিোর আয় তহসাকব যুি হকয়কে। ২০ লাখ 

টিো এতপ্রকল সরবরাহ েরা হকয়কে। তাই শসই আয় এ প্রাতন্তকের 

তহসাকব যুি হয়তন।’ 

এতদকে েকরানার টিোর আকয়র পাোপাতে শবক্সিমকোর চলমান 

ওষুকযর বযবসার আয়ও শবকড়কে। শসই সকে শবকড়কে ওষুয রপ্তাতন 

েকর প্রাপ্ত নগদ সহায়তার পতরমাণও।  

কররোনোর টিকো েরেরোরহর ক্সিিক্ষীয় চুক্সিটি এি তিন বকোরনো 

িক্ষ বথরকই প্রকোে করো হয়তন। ফরল, ভোরি বথরক টিকো এরন 

বেক্সিমরকো কি মুনোফো কররছ, িোর বকোরনো তহেোেও িোওয়ো 
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যোয়তন। যতিও তেএনতিেহ তেতভন্ন রোজননতিক িরলর িক্ষ 

বথরক চুক্সিটি প্রকোরের িোতে করো হরয়তছল। 

তাকত শোম্পাতনটির মুনাফা আকগর বেকরর এেই সমকয়র শচকয় প্রায় 

সাকড় ৬২ েতাাংে শবকড়কে। চলতত বেকরর প্রেম ততন মাকস 

শবক্সিমকো ফাম মার শেয়ারপ্রতত আয় বা ইতপএস শবকড় হকয়কে ৩ িাো 

২৮ পয়সা। আকগর বের তো ২০২০ সাকলর এেই সমকয় যার 

পতরমাণ তেল ২ িাো ২ পয়সা। শসই তহসাকব এে বেকরর বযবযাকন 

শোম্পাতনটির শেয়ারপ্রতত মুনাফা শবকড়কে ১ িাো ২৬ পয়সা, যার বড় 

অাংেই একসকে েকরানার টিোর বাড়তত আয় শেকে। পাোপাতে তেল 

ওষুকযর বযবসা ও রপ্তাতন প্রবকৃ্সদ্ধ শেকে অক্সজমত মুনাফা। 

েকরানার টিো সরবরাকহর ক্সত্রপক্ষীয় চুক্সিটি এত তদন শোকনা পক্ষ 

শেকেই প্রোে েরা হয়তন। ফকল, ভারত শেকে টিো একন শবক্সিমকো 

েত মুনাফা েরকে, তার শোকনা তহসাবও পাওয়া যায়তন। যতদও 

তবএনতপসহ তবতভন্ন রাজননততে দকলর পক্ষ শেকে চুক্সিটি প্রোকের 

দাতব েরা হকয়তেল। এমনতে এেেভাকব শবক্সিমকোকে টিো 

আমদাতনর সুকযাগ শদওয়া তনকয় শদকে চলতেল নানা সমাকলাচনা। 

সম্প্রতত টিো আসা বন্ধ হকয় যাওয়ায় এ সমাকলাচনা আরও শবতে েি 

তভত শপকয়কে। 
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DSE turnover hits 3-month high 

The DSEX crossed the psychological threshold of 5,500-

mark by gaining 0.68% on Sunday 

 
Photo: Mumint M/TBS 

The turnover at the Dhaka Stock Exchange (DSE) jumped 20% to Tk1,406.96 

crore – the highest in the last three months – on Sunday. 

Earlier, on 25 January, the Dhaka bourse recorded a turnover of Tk1,585 crore. 

DSEX, the benchmark index of the DSE, also crossed the psychological threshold 

of 5,500-mark by gaining 0.68% on Sunday, compared to the previous session. 

The Shariah index DSES increased by 0.42% to settle at 1,255 points and the blue-

chip index DS30 gained 0.58% to reach 2,123 points. 

According to the daily market commentary by EBL Securities Ltd, "Investors 

focused on the financial disclosures, as they assumed that impact on businesses 

will be less critical than last year thanks to the continuation of industrial activities 

during the ongoing lockdown." 

"Overall, the participants displayed a portfolio restructuring strategy while many 

investors rushed to participate in the hyped-up insurance sector as it gained 

substantially during the rally," the commentary added. 
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The general insurance sector contributed the highest 38.08% to the DSE's total 

turnover. The sector saw a meagre 1% gain, but most of the insurance companies 

declared the same dividend compared to the previous year. 

Padma Life Insurance secured the top position with 23.91% gain in share price in 

the top ten gainers' list. The company has declared a 2% interim cash dividend for 

the first quarter of this year. 

Meanwhile, investors received the highest return of 6.3% from the textile sector as 

most of the companies of this sector saw positive growth in the third quarter 

despite the coronavirus pandemic shock. 

Following the price surge, eight textile companies took place on the top ten 

gainers' list, where Generation Next and Makson Spinning each saw the highest 

gain of 10%. 

In the scrip-wise turnover chart, Beximco Limited secured the top position by 

contributing 19.7% to the DSE's total turnover. 

On Sunday, the share price of 180 securities advanced, 104 declined and 77 

remained unchanged at the DSE. 

At the Chittagong Stock Exchange (CSE), CASPI also rose by 128 points to reach 

15,973. 
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