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ইউনিয়ি ব্যাংকের আইনিও শেয়যর বরযদ্দ 

দেশ প্রতিক্ষণ  

প্রকাতশি: ১১:৪৪ অপরাহ্ন, ১৬ জানুয়ারী ২০২২, রতিিার 

 

দেশ প্রতিক্ষণ, ঢাকা: প্রাথতিক গণপ্রস্তাবি (আইতপও) আবিেনকারীবের িবযে দশয়ার িরাদ্দ 

তেব া ইউতনয়ন িোাংক। ১০ হাজার টাকা আবিেবনর তিপরীবি িোাংবকর পক্ষ দথবক দেয়া 

হবয়বে ৭৯২টট দশয়ার। প্রিাসী আবিেনকারীরা দপবয়বেন ৫৩৭টট দশয়ার। 

টাকার অাংবক সাযারণ তিতনবয়াগকারীবের তেবি হবি ৭ হাজার ৯২০ টাকা আর প্রিাসী 

আবিেনকারীবের আবিেবনর তিপরীবি কাটা হবি ৫ হাজার ৩৭০ টাকা। দরািিার ঢাকা স্টক 

এক্সবেবে িোাংকটটর দশয়ার িরাদ্দ দশবে এ িথে জানাবনা হবয়বে। 

এ সিয় উপতিি তেব ন ঢাকা স্টক এক্সবেবের প্রযান পতরো ন কি মকিমা এি. সাইফুর 

রহিান িজিুোর, ইউতনয়ন িোাংবকর অতিতরক্ত িেিিাপনা পতরো ক দিা. হাতিিুর রহিান, 

তিএসইর তসআরও (ইনোজম) ও উপ-িহা িেিিাপক দিা. শতফকু  ইস াি ভূইয়া, তিএসইর 

দেতনাং অোবিতির প্রযান ও উপ-িহা িেিিাপক আব্দরু রাজ্জাক প্রিুখ। 

গি িেবরর ১ এতপ্র  দথবক আইতপও আবিেবনর নিুন তনবেমশনা কার্ মকর কবর তিএসইতস। 

দর্খাবন আবিেন করব ই দশয়ার পািার তনশ্চয়িা দেয়া হবয়বে। িবি এজনে নূনেিি ২০ 

হাজার টাকার তিতনবয়াগ থাকবি হবি পুুঁজজিাজাবর। 

দসানা ী  াইফবক তেবয় র্খন আইতপওবি প্রথি সিার জনে দশয়াবরর িেিিা ো  ুহয়, দস 

সিয় দথবক নূেনিি ১০ হাজার দথবক সবি মাচ্চ ৫০ হাজার টাকা পর্ মন্ত আবিেবনর সুবর্াগ 

দেয়া হয় এবককজন তিতনবয়াগকারীবক। পবর দকি  ১০ হাজার টাকার দশয়াবরর জনে 

আবিেবনর সুবর্াগ দেয়া হয়। ইউতনয়ন িোাংকবক গি ৫ দসবেম্বর েুই শবিম পুুঁজজিাজার 

দথবক টাকা উবতা বনর অনুবিােন দেয় তনয়ন্ত্রক সাংিা তিএসইতস। 

http://www.deshprotikhon.com/2022/01/16/152602/
http://www.deshprotikhon.com/author/admin-amin/
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শিম তহবসবি ি া হয়, স্টক এক্সবেবে িাত কাভুজক্তর আবগ িোাংকটট দকাবনা প্রকার  ভোাংশ 

দ ােণা, অনুবিােন িা তিিরণ করবি পারবি না। এোড়া িোাংকটটবক ২০২১ সাব র িবযে 

পুুঁজজিাজাবর িাত কাভুক্ত তসতকউতরটটবজ ২০০ দকাটট টাকা তিতনবয়াগ করবি হবি। 

গি এক িেবরর দিতশ সিবয় ইউতনয়ন িোাংক সহ দিাট তিনটট িোাংক পুুঁজজিাজাবর 

িাত কাভুক্ত হবয়বে। এর আবগ এনআরতি কিাতশ ময়া  িোাংক ও সাউথ িাাং া অোতিকা োর 

অোন্ড কিাস ম িোাংক পুুঁজজিাজাবর িাত কাভুজক্তর িাযেবি দ নবেন শুরু কবরবে। 

ইউতনয়ন িোাংক পুুঁজজিাজাবর দিাট ৪২ দকাটট ৮০  াখ দশয়ার দেবড় ৪২৮ দকাটট টাকা সাংিহ 

কবরবে। প্রতিটট দশয়াবরর অতভতহি িূ ে িা দফসভো  ুহবি ১০ টাকা। উবতা ন করা টাকা 

তেবয় িোাংকটট এসএিই ও প্রবজক্ট অথ মায়ন, সরকাতর তসতকউতরটটজ ক্রয়, পুুঁজজিাজাবর 

তিতনবয়াগ ও আইতপওর করবি খরে করবি। 

২০২০ সাব র ৩১ তিবসম্বর সিাপ্ত অথ মিেবরর তনরীতক্ষি আতথ মক তিিরণী অনুর্ায়ী 

পুনিূ ম োয়ন োড়া দনট অোবসটভো ু ১৬ টাকা ৩৮ পয়সা। দশয়ারপ্রতি আয় ১ টাকা ৭৭ 

পয়সা। তিগি ৫ িেবরর ভাতরি গড় হাবর দশয়ারপ্রতি আয় ১ টাকা ৮২ পয়সা। িোাংকটটবক 

পুুঁজজিাজাবর আনবি ইসুে িেিিাপক তহবসবি কাজ কবরবে প্রাইি িোাংক ইনবভস্টবিন্ট 

ত তিবটি এিাং ব্র্োক ইতপএ  ইনবভস্টবিন্ট ত তিবটি। 
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ইউতনয়ন িোাংবকর আইতপও দশয়ার িরাদ্দ 

 

তনজস্ব প্রতিবিেক : ইউতনয়ন িোাংবকর প্রাথতিক গণপ্রস্তাবি (আইতপও) আবিেনকারীবের 

িবযে দশয়ার িরাদ্দ দেয়া হবয়বে। এবি সাযারণ তিতনবয়াগকারীরা ৭৯২টট কবর আর প্রিাসী 

তিতনবয়াগকারীরা ৫৩৭টট কবর দশয়ার িরাদ্দ দপবয়বে। 

তনকুেি ঢাকা স্টক এক্সবেে (তিএসই) ভিবন আজ দরািিার(১৬ জানুয়াতর) দপ্রা-রাটার 

তভততবি আবিেনকারীবের িবযে দকাম্পাতনটটর আইতপও দশয়ার িরাদ্দ দেয়া হবয়বে। 

প্রতি ১০ হাজার টাকার আবিেবনর তিপরীবি িাাং াবেশী তিতনবয়াগকারীরা ৭৯২টট দশয়ার আর 

প্রিাসী তিতনবয়াগকারীরা ৫৩৭টট কবর দশয়ার িরাদ্দ দপবয়বে। 

আর দকাম্পাতনটটবি ৪২৮ দকাটট টাকার তিপরীবি ৩.৬২ গুন দিতশ আবিেন জিা পবড়বে। 

গি ২৬ তিবসম্বর দথবক ৩০ তিবসম্বর পর্ মন্ত দকাম্পাতনটটর আইতপওবি আবিেন জিা দেয় 

তিতনবয়াগকারীরা। 

ইউতনয়ন িোাংক দশয়ারিাজার ৪২ দকাটট ৮০  াখ সাযারণ দশয়ার ইসুের িাযেবি ৪২৮ দকাটট 

টাকা উবতা ন করবি। এবক্ষবে প্রতিটট দশয়াবরর িূ ে তনয মারণ করা হবয়বে ১০ টাকা। 

দশয়ারিাজার দথবক িোাংকটট অথ ম উবতা ন কবর এসএিই ও প্রবজক্ট অথ মায়ন, সরকাতর 

তসতকউতরটটজ ক্রয়, দশয়ারিাজাবর তিতনবয়াগ এিাং আইতপও খরে খাবি িেয় করবি। 

দকাম্পাতনটটর ২০২০ সাব র ৩১ তিবসম্বর সিাপ্ত অথ মিেবরর তনরীতক্ষি আতথ মক তিিরণী 

অনুর্ায়ী পুন:িূ োয়ন োড়া দনট অোবসটভো ু হবয়বে ১৬.৩৮ টাকা (দকাম্পাতনটট দকাবনা 

সম্পে পুন:িূ োয়ন কবরতন) এিাং দশয়ারপ্রতি িনুাফা (ইতপএস) হগবয়বে ১.৭৭ টাকা। তিগি 

৫ িেবরর ভাতরি গড় হাবর দশয়ারপ্রতি আয় (ইতপএস) হবয়বে ১.৮২ টাকা। 
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আইতপওবি দকাম্পাতনটটর ইসুে িেিিাপনার োতয়বে তনবয়াজজি রবয়বে র্থাক্রবি প্রাইি 

িোাংক ইনবভস্টবিন্ট এিাং ব্র্োক ইতপএ  ইনবভস্টবিন্ট ত তিবটি। 

উবেখে, িাাং াবেশ িোাংক এর তিওএস সাকুে ার নাং ০১ িাতরখ ১০/০২/২০২০ অনুর্ায়ী 

িোাংকটট ২০২১ সাব র িবযে দশয়ারিাজাবর িাত কাভুক্ত তসতকউতরটটবজ ২০০ দকাটট টাকা 

তিতনবয়াগ করবি হবি। এোড়াও দশয়ারিাজাবর িাত কাভুজক্তর পূবি ম িোাংকটট দকাবনা প্রকার 

 ভোাংশ দ ােণা, অনুবিােন িা তিিরণ করবি পারবি না। 

এর আবগ গি ৫ দসবেম্বর তনয়ন্ত্রক সাংিা িাাং াবেশ তসতকউতরটটজ অোন্ড এক্সবেে কতিশন 

(তিএসইতস) দশয়ারিাজার দথবক অথ ম উবতা বনর জনে দকাম্পাতনটটর আইতপও অনুবিােন 

দেয়। 

শেয়ারনিউজ, ১৬ জািুয়ানর ২০২২ 
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ইউনিয়ি ব্যাংকের আইনিওকে শেয়যর বরযদ্দ 

পুুঁজজিাজার দিস্ক || প্রকাশ: ২০২২-০১-১৬ ১৮:৩৫:০৮ || আপবিট: ২০২২-০১-১৬ 

১৮:৩৫:০৮ 

 

ইব ক্ট্রতনক সািজিপশন তসবস্টি (ইএসএস)-এর িাযেবি সাযারণ তিতনবয়াগকারীবের িবযে 

প্রাথতিক গণপ্রস্তাবির (আইতপও) দশয়ার িরাদ্দ তেবয়বে ইউতনয়ন িোাংক ত তিবটি। প্রতি ১০ 

হাজার টাকা আবিেবনর তিপরীবি দেতশ তিতনবয়াগকারীরা ৭৯২টট দশয়ার এিাং প্রিাসী 

িাাং াবেতশ তিতনবয়াগকারীরা ৫৩৭টট দশয়ার িরাদ্ধ দপবয়বে। 

দরািিার (১৬ জানুয়াতর) তনকুে-২ এর তিএসই টাওয়াবর দপ্রা-রাটার তভততবি এই দশয়ার িরাদ্দ 

দেওয়া হয়। দকাম্পাতনটটর সি দেতণর তিতনবয়াগকারীবের জনে প্রতিটট দশয়াবরর তিপরীবি 

দিাট তিন েশতিক ৬২ গুণ দিতশ আবিেন জিা পবড়। 

দশয়ার িরাদ্ধ অনুষ্ঠাবন উপতিি তেব ন, ঢাকা স্টক এক্সবেে ত তিবটি (তিএসই) এর প্রযান 

পতরো ন কি মকিমা এি. সাইফুর রহিান িজিুোর, ইউতনয়ন িোাংক ত . এর অতিতরক্ত 

িেিিাপনা পতরো ক দিা. হাতিিুর রহিান, তিএসই’র প্রযান দরগুব টতর কি মকিমা (তসআরও) 

ও উপ-িহািেিিাপক দিা. শতফকু  ইস াি ভূইয়া, তিএসই’র দেতনাং একাবিতির প্রযান ও 

উপ-িহািেিিাপক আব্দরু রাজ্জাকসহ ঊর্ধ্ মিন কি মকিমারা উপতিি তেব ন। 

পবর তিএসই’র ত তস্টাং তিপাটমবিবন্টর তসতনয়র িোবনজার দিা. রতিউ  ইস াি দপ্রা-রাটার 

তভততবি সাযারণ তিতনবয়াগকারীবের িবযে দশয়ার িরাবদ্ধর তিেয়টট তনজশ্চি কবরন। 

গি ৩০ তিবসম্বর পুুঁজজিাজার দথবক অথ ম উবতা বনর জনে ইউতনয়ন িোাংক ত তিবটবির 

প্রাথতিক গণপ্রস্তাি (আইতপও) এর আবিেন দশে হয়। ইউতনয়ন িোাংক পুুঁজজিাজাবর ৪২ 

দকাটট ৮০  াখ সাযারণ দশয়ার ইসুের িাযেবি ৪২৮ দকাটট টাকা উবতা ন কবর। এবক্ষবে 

প্রতিটট দশয়াবরর িূ ে তনয মারণ করা হবয়বে ১০ টাকা। 
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পুুঁজজিাজার দথবক িোাংকটট অথ ম উবতা ন কবর এসএিই ও প্রবজক্ট অথ মায়ন, সরকাতর 

তসতকউতরটটজ ক্রয়, দশয়ারিাজাবর তিতনবয়াগ এিাং আইতপও খরে খাবি িেয় করবি। 

দকাম্পাতনটটর ২০২০-এর ৩১ তিবসম্বর সিাপ্ত অথ মিেবরর তনরীতক্ষি আতথ মক তিিরণী অনুর্ায়ী 

পুনঃিূ োয়ন োড়া দনট অোবসট ভো  ু হবয়বে ১৬ টাকা ৩৮ পয়সা (দকাম্পাতনটট দকাবনা 

সম্পে পুন:িূ োয়ন কবরতন) এিাং দশয়ারপ্রতি িুনাফা (ইতপএস) হগবয়বে ১ টাকা ৭৭ পয়সা। 

আইতপওবি দকাম্পাতনটটর ইসুে িেিিাপনার োতয়বে তনবয়াজজি রবয়বে র্থাক্রবি প্রাইি 

িোাংক ইনবভস্টবিন্ট এিাং ব্র্োক ইতপএ  ইনবভস্টবিন্ট ত তিবটি। 

এএ 
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ইউনিয়ি ব্যাংকের শেয়যর বরযদ্দ 

দপাস্ট হবয়বে : রতিিার, ১৬ জানুয়ারী, ২০২২  

 

তিজবনস আওয়ার প্রতিবিেক : ইউতনয়ন িোাংবকর প্রাথতিক গণপ্রস্তাবি (আইতপও) 

আবিেনকারীবের িবযে দশয়ার িরাদ্দ দেয়া হবয়বে। এবি সাযারণ তিতনবয়াগকারীরা ৭৯২টট 

কবর আর প্রিাসী তিতনবয়াগকারীরা ৫৩৭টট কবর দশয়ার িরাদ্দ দপবয়বে। 

রতিিার (১৬ জানুয়াতর) দপ্রা-রাটার তভততবি আবিেনকারীবের িবযে দশয়ার িরাদ্দ দেয়া 

হবয়বে। 

প্রতি ১০ হাজার টাকার আবিেবনর তিপরীবি িাাং াবেশী তিতনবয়াগকারীরা ৭৯২টট দশয়ার আর 

প্রিাসী তিতনবয়াগকারীরা ৫৩৭টট কবর দশয়ার িরাদ্দ দপবয়বে। 

আর দকাম্পাতনটটবি ৪২৮ দকাটট টাকার তিপরীবি ৩.৬২ গুন দিতশ আবিেন জিা পবড়বে। 

গি ২৬ তিবসম্বর দথবক ৩০ তিবসম্বর পর্ মন্ত দকাম্পাতনটটর আইতপওবি আবিেন জিা দেয় 

তিতনবয়াগকারীরা। 

ইউতনয়ন িোাংক দশয়ারিাজার ৪২ দকাটট ৮০  াখ সাযারণ দশয়ার ইসুের িাযেবি ৪২৮ দকাটট 

টাকা উবতা ন করবি। এবক্ষবে প্রতিটট দশয়াবরর িূ ে তনয মারণ করা হবয়বে ১০ টাকা। 
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দশয়ারিাজার দথবক িোাংকটট অথ ম উবতা ন কবর এসএিই ও প্রবজক্ট অথ মায়ন, সরকাতর 

তসতকউতরটটজ ক্রয়, দশয়ারিাজাবর তিতনবয়াগ এিাং আইতপও খরে খাবি িেয় করবি। 

দকাম্পাতনটটর ২০২০ সাব র ৩১ তিবসম্বর সিাপ্ত অথ মিেবরর তনরীতক্ষি আতথ মক তিিরণী 

অনুর্ায়ী পুন:িূ োয়ন োড়া দনট অোবসটভো ু হবয়বে ১৬.৩৮ টাকা (দকাম্পাতনটট দকাবনা 

সম্পে পুন:িূ োয়ন কবরতন) এিাং দশয়ারপ্রতি িনুাফা (ইতপএস) হগবয়বে ১.৭৭ টাকা। তিগি 

৫ িেবরর ভাতরি গড় হাবর দশয়ারপ্রতি আয় (ইতপএস) হবয়বে ১.৮২ টাকা। 

আইতপওবি দকাম্পাতনটটর ইসুে িেিিাপনার োতয়বে তনবয়াজজি রবয়বে র্থাক্রবি প্রাইি 

িোাংক ইনবভস্টবিন্ট এিাং ব্র্োক ইতপএ  ইনবভস্টবিন্ট ত তিবটি। 

উবেখে, িাাং াবেশ িোাংক এর তিওএস সাকুে ার নাং ০১ িাতরখ ১০/০২/২০২০ অনুর্ায়ী 

িোাংকটট ২০২১ সাব র িবযে দশয়ারিাজাবর িাত কাভুক্ত তসতকউতরটটবজ ২০০ দকাটট টাকা 

তিতনবয়াগ করবি হবি। এোড়াও দশয়ারিাজাবর িাত কাভুজক্তর পূবি ম িোাংকটট দকাবনা প্রকার 

 ভোাংশ দ ােণা, অনুবিােন িা তিিরণ করবি পারবি না। 

এর আবগ গি ৫ দসবেম্বর তনয়ন্ত্রক সাংিা িাাং াবেশ তসতকউতরটটজ অোন্ড এক্সবেে কতিশন 

(তিএসইতস) দশয়ারিাজার দথবক অথ ম উবতা বনর জনে দকাম্পাতনটটর আইতপও অনুবিােন 

দেয়। 

তিজবনস আওয়ার/১৬ জানুয়াতর, ২০২২/তপএস 
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The Financial Express 
17 January 2022 
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The Financial Express 
17 January 2022 
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Daily Star 
17 January 2022 
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Daily Sun 

17 January 2022 
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Daily Observer 
17 January 2022 
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The Business Standard 
17 January 2022 
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The Business Standard 
17 January 2022 
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The Business Standard 
17 January 2022 
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 The Business Post 
17 January 2022 
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The Business Post 
17 January 2022 
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The Business Post 
17 January 2022 

 

 
  

 
  
  

 


