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অব#ব$ত pিভেডn ফাn পুিঁজবাজাের ব#বহার করা সmব 

িনজs pিতেবদক || pকাশ: ২০২২-০৬-২২ ১৬:২৭:২৩ || আপেডট: ২০২২-০৬-২২ 

১৬:৩২:০৪ 

 

বাংলােদশ িসিকউিরHজ অ#াn এkেচL কিমশেনর (িবএসইিস) কিমশনার অধ#াপক ড. Pশখ 

শামসিুdন আহেমদ বেলেছন, বাংলােদশ িবপলু পিরমােণ ফাn রেUেছ যা অলস পেW রেUেছ। এসব 

ফাn পুিঁজবাজাের ব#বহার করেত পারেল বাজার অেনক উপকৃত হেব। 

বধুবার (২২ জনু) ইনেভsেমn িফিজিবিলH অফ িদ িরিজsাট[  িরকগনাইজ pিভেডn Pপনশন 

এn গ#াজেুUট ফাn (আরিপিপিজএফ) ফর আইিপও এর উপর গণশনুািনেত উেdাধনী বkেব# 

িতিন এ কথা বেলন। 

Pদেশর pধান পুিঁজবাজার ঢাকা sক এkেচেLর (িডএসই) আেয়ািজত গণশনুািনেত িতিন বেলন 

িবিভn pিতeােন pাU ছU িবিলUন ডলার িবিভn ফাn রেUেছ। 
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এই িবপলু পিরমান ফাn আমরা যিদ পুিঁজবাজার ব#বহার করেত পাির তেব বাজার অেনক 

উপকৃত হেব। 

িতিন বেলন, তািলকাভুk ২০ pিতeােন pাU ৫৫ িমিলUন ডলার রেUেছ। যার ২৫ শতাংশ আমরা 

পুিঁজবাজাের ব#বহার করেত পাির। এগেুলা ব#বহার করেত পারেল পুিঁজবাজার অেনক সmpসািরত 

হেব বেল িতিন মেন কেরন। 

িতিন বেলন, বাংলােদেশর সরকাির-Pবসরকাির সায়ত# শািসত pিতeান সহ সকল Pসkের pিভেডn 

ফাn সহ িবিভn ফােnর টাকা রেUেছ। 

এই অথ[গেুলােক পুিঁজবাজাের িনেU আসেত Pকান বাধা Pনই বেল িতিন তার বkেব# উেlখ কেরন। 

িডএসই Pচয়ারম#ান ইউনসুরু রহমান বেলন, বাংলােদশ ৬০ ব#াংক রেUেছ। এসব ব#াংেকর এগেুলার 

pায় ১০ হাজার শাখা রেUেছ। একই সােথ অেনকগেুলা আিথ[ক pিতeান রেUেছ। এ 

pিতeানগেুলােত Pয pিভেডn ফাn রেUেছ এই অথ[ আমরা পুিঁজবাজাের িবিনেUাগ করেত পাির। 

এই অথ[গেুলােক যিদ আমরা পুিঁজবাজােরর িনেU আসেত পাির তেব বাজার অেনক উপকৃত হেব 

বেল িকিন মেন কেরন। 

িতিন বেলন, আমরা বাজার সmpসারেণর লেk# Pযভােব কাজ করিছ তা অেনকটুk পূণ[ হেব যিদ 

pিভেডn ফাn বাজাের িবিনেয়ােগর জন# িনেয় আসেত পাির। 
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‘pিভেডn ফােnর অথ[ পুিঁজবাজাের আনেত বাধা Pনই’ 

Pজ#e pিতেবদক || রাইিজংিবিড.কম 

pকািশত: ২১:০৬, ২২ জনু ২০২২    

 

িবএসইিস কিমশনার অধ#াপক ড. Pশখ শামসিুdন আহেমদ 

বাংলােদশ িসিকউিরHজ অ#াn এkেচL কিমশেনর (িবএসইিস) কিমশনার অধ#াপক ড. Pশখ 

শামসিুdন আহেমদ বেলেছন, Pদেশ িবপলু পিরমাণ ফাn রেUেছ, যা অলস পেW আেছ। এসব অলস 

ফাn ব#বহার করেত পারেল পুিঁজবাজার অেনক উপকৃত হেব। এছাড়াও Pদেশর সরকাির-Pবসরকাির 

sাUtশািসত সব Pসkের pিভেডn ফাnসহ িবিভn ফাn রেUেছ। ওই সব ফােnর অথ[ 

পুিঁজবাজাের আনেত বাধা Pনই।  

বধুবার (২২ জনু) ‘দ#া ইনেভsেমn ইিলিজিবিলH অব দ#া Pরিজsাড[  িরকগনাইজড pিভেডn 

Pপনশন অ#াn gাচু#ইH ফাn (আরিপিপিজএফ) ফর আইিপওস’ শীষ[ক গণশনুািন অনeুােন িতিন 

এ সব কথা বেলন। এ গণশনুািন আেয়াজন কের Pদেশর pধান পুিঁজবাজার ঢাকা sক এkেচL 

(িডএসই)।  
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কিমশনার অধ#াপক ড. Pশখ শামসিুdন আহেমদ বেলন, পুিঁজবাজাের তািলকাভুk ২০H Pকাmািনেত 

pাU ৫৫ িমিলUন ডলার রেUেছ। এর মেধ# ২৫ শতাংশ অথ[ পুিঁজবাজাের ব#বহার করা Pযেত 

পাের। এ অথ[গেুলা ব#বহার করেত পারেল পুিঁজবাজার অেনক সmpসািরত হেব।  

গণশনুািন অনeুােন িডএসইর Pচয়ারম#ান Pমা. ইউনসুরু রহমান বেলন, বাংলােদশ ৬০H ব#াংক 

রেUেছ। এ সব ব#াংকগেুলার মেধ# pায় ১০ হাজার শাখা রেUেছ। Pসখােন অেনকগেুলা আিথ[ক 

pিতeান রেUেছ। ওই pিতeানগেুলােত Pয pিভেডn ফাn রেUেছ, তা পুিঁজবাজাের িবিনেUাগ করা 

Pযেত পাের। এেত পুিঁজবাজার অেনক উপকৃত হেব।  
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Dhaka Times24 
23 June 2022 

 

অব#ব$ত িবপলু pিভেডn ফাn পুিঁজবাজাের চান িবএসইিস কিমশনার 

 

বাংলােদশ িসিকউিরH অ#াn এkেচL কিমশন (িবএসইিস) কিমশনার অধ#াপক ড. Pশখ শামসিুdন 

আহেমদ বেলেছন, বাংলােদেশ িবপলু পিরমােণ pিভেডn ফাn রেUেছ যা অলস পেW রেUেছ। এসব 

ফাn পুিঁজবাজাের ব#বহার করেত পারেল বাজার অেনক উপকৃত হেব। 

বধুবার ‘ইনেভsেমn এিলিজিবিলH অফ িদ Pরিজsাড[  িরকগনাইজ pিভেডn, Pপনশন অ#াn 

PgচুইH ফাnস (আরিপিপিজএফ) ফর আইিপও’ এর ওপর গণশনুািনেত উেdাধনী বkেব# িতিন এ 

কথা বেলন। 

Pদেশর pধান Pশয়ারবাজার ঢাকা sক এkেচেLর (িডএসই) আেয়ািজত গণশনুািনেত িবএসইিস 

কিমশনার বেলন, িবিভn pিতeােন pাU ছU িবিলUন ডলার িবিভn ফাn রেUেছ। এই িবপলু 

পিরমাণ ফাn আমরা যিদ পুিঁজবাজার ব#বহার করেত পাির তেব বাজার অেনক উপকৃত হেব। 

িতিন আরও বেলন, তািলকাভুk ২০ pিতeােন pাU ৫৫ িমিলUন ডলার রেUেছ। যার ২৫ শতাংশ 

আমরা পুিঁজবাজাের ব#বহার করেত পাির। এগেুলা ব#বহার করেত পারেল পুিঁজবাজার অেনক 

সmpসািরত হেব। 

িবএসইিস কিমশনার বেলন, বাংলােদেশর সরকাির-Pবসরকাির সায়ত# শািসত pিতeান সহ সকল 

Pসkের pিভেডn ফাnসহ িবিভn ফােnর টাকা রেUেছ। 
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এই অথ[গেুলােক পুিঁজবাজাের িনেU আসেত Pকােনা বাধা Pনই বেল িতিন তার বkেব# উেlখ কেরন। 

িডএসই Pচয়ারম#ান ইউনসুরু রহমান বেলন, বাংলােদেশ ৬১H ব#াংক রেUেছ। এসব ব#াংেকর pায় 

১০ হাজার শাখা রেUেছ। একই সােথ অেনকগেুলা আিথ[ক pিতeান রেUেছ। এ pিতeানগেুলােত Pয 

pিভেডn ফাn রেUেছ এই অথ[ আমরা পুিঁজবাজাের িবিনেUাগ করেত পাির। এই অথ[গেুলােক যিদ 

আমরা পুিঁজবাজােরর িনেU আসেত পাির তেব বাজার অেনক উপকৃত হেব বেল। 

িডএসই Pচয়ারম#ান বেলন, আমরা বাজার সmpসারেণর লেk# Pযভােব কাজ করিছ তা অেনকটুk 

পূণ[ হেব যিদ pিভেডn ফাn বাজাের িবিনেয়ােগর জন# িনেয় আসেত পাির। 
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Share News24 
23 June 2022 

 

িবিভn ফােnর ছয় িবিলয়ন ডলার Pশয়ারবাজাের আনা সmব 

 

িনজs pিতেবদক: িবিভn pিতeােন pাU ছU িবিলUন ডলার ফাn রেUেছ। বাংলােদেশর সরকাির-

Pবসরকাির সায়tশািসত pিতeানসহ সকল Pসkের pিভেডn ফাnসহ িবিভn ফােnর টাকা অলস 

পেড় রেUেছ। এসব ফােnর অথ[ Pশয়ারবাজাের িনেU আসেত Pকান বাধা Pনই বেল বেল জািনেয়েছন 

বাংলােদশ িসিকউিরHজ অ#াn এkেচL কিমশেনর (িবএসইিস) কিমশনার অধ#াপক ড. Pশখ 

শামসিুdন আহেমদ। 

আজ বধুবার (২২ জনু) ইনেভsেমn িফিজিবিলH অফ িদ িরিজsাট[  িরকগনাইজ pিভেডn 

Pপনশন এn গ#াজেুUট ফাn (আরিপিপিজএফ) ফর আইিপও এর উপর গণশনুািনেত উেdাধনী 

বkেব# িতিন এসব কথা বেলন। 

িতিন বেলন, বাংলােদশ িবপলু পিরমােণ পেড় থাকাই এই অলস ফাn Pশয়ারবাজাের ব#বহার করেত 

পারেল বাজার অেনক উপকৃত হেব। 

িতিন আরও বেলন, Pশয়ারবাজাের তািলকাভুk ২০H pিতeােন pাU ৫৫ িমিলUন ডলার রেUেছ। 

যার ২৫ শতাংশ আমরা Pশয়ারবাজাের ব#বহার করেত পাির। এগেুলা ব#বহার করেত পারেল 

Pশয়ারবাজার অেনক সmpসািরত হেব বেল িতিন মেন কেরন। 

অনeুােন িডএসই Pচয়ারম#ান ইউনসুরু রহমান বেলন, বাংলােদশ ৬৩H ব#াংক রেUেছ। এসব 

ব#াংেকর pায় ১০ হাজার শাখা রেUেছ। একই সােথ অেনকগেুলা আিথ[ক pিতeান রেUেছ। এসব 
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pিতeানগেুলােত Pয pিভেডn ফাn রেUেছ Pসই অথ[ আমরা Pশয়ারবাজাের িবিনেUাগ করেত পাির। 

এই অথ[গেুলােক যিদ আমরা Pশয়ারবাজােরর িনেU আসেত পাির, তেব বাজার অেনক উপকৃত হেব 

বেল িতিন মেন কেরন। 

িতিন আরও বেলন, আমরা বাজার সmpসারেণর লেk# Pযভােব কাজ করিছ তা অেনকটুk পূণ[ 

হেব যিদ pিভেডn ফাn বাজাের িবিনেয়ােগর জন# িনেয় আসেত পাির। 
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The Report24.com 

23 June 2022 

 

অব#ব$ত pিভেডn ফাn পুিঁজবাজাের ব#বহার করা সmব 

 ২০২২ জনু ২৩ ০২:১১:৫৩ 

 
দ# িরেপাট[  pিতেবদক : বাংলােদশ িসিকউিরHজ অ#াn এkেচL কিমশেনর (িবএসইিস) কিমশনার 

অধ#াপক ড. Pশখ শামসিুdন আহেমদ বেলেছন, বাংলােদশ িবপলু পিরমােণ ফাn রেUেছ যা অলস 

পেW রেUেছ। এসব ফাn পুিঁজবাজাের ব#বহার করেত পারেল বাজার অেনক উপকৃত হেব। বধুবার 

(২২ জনু) ইনেভsেমn িফিজিবিলH অফ িদ িরিজsাট[  িরকগনাইজ pিভেডn Pপনশন এn 

গ#াজেুUট ফাn (আরিপিপিজএফ) ফর আইিপও এর উপর গণশনুািনেত উেdাধনী বkেব# িতিন 

এসব কথা বেলন। Pদেশর pধান পুিঁজবাজার ঢাকা sক এkেচেLর (িডএসই) আেয়ািজত 

গণশনুািনেত িতিন বেলন িবিভn pিতeােন pাU ছU িবিলUন ডলার িবিভn ফাn রেUেছ। এই 

িবপলু পিরমান ফাn আমরা যিদ পুিঁজবাজার ব#বহার করেত পাির তেব বাজার অেনক উপকৃত 

হেব। 

 

িতিন বেলন, তািলকাভুk ২০ pিতeােন pাU ৫৫ িমিলUন ডলার রেUেছ। যার ২৫ শতাংশ আমরা 

পুিঁজবাজাের ব#বহার করেত পাির। এগেুলা ব#বহার করেত পারেল পুিঁজবাজার অেনক সmpসািরত 

হেব বেল িতিন মেন কেরন। কিমশনার বেলন, বাংলােদেশর সরকাির-Pবসরকাির সায়ত# শািসত 

pিতeান সহ সকল Pসkের pিভেডn ফাn সহ িবিভn ফােnর টাকা রেUেছ। এই অথ[গেুলােক 

পুিঁজবাজাের িনেU আসেত Pকান বাধা Pনই বেল িতিন তার বkেব# উেlখ কেরন। 

 



News	Clippings	

	 32	

িডএসই Pচয়ারম#ান ইউনসুরু রহমান বেলন, বাংলােদশ ৬০H ব#াংক রেUেছ। এসব ব#াংেকর 

এগেুলার pায় ১০ হাজার শাখা রেUেছ। একই সােথ অেনকগেুলা আিথ[ক pিতeান রেUেছ। এ 

pিতeানগেুলােত Pয pিভেডn ফাn রেUেছ এই অথ[ আমরা পুিঁজবাজাের িবিনেUাগ করেত পাির। 

এই অথ[গেুলােক যিদ আমরা পুিঁজবাজােরর িনেU আসেত পাির তেব বাজার অেনক উপকৃত হেব 

বেল িতিন মেন কেরন। 

 

িডএসই Pচয়ারম#ান বেলন, আমরা বাজার সmpসারেণর লেk# Pযভােব কাজ করিছ তা অেনকটুk 

পূণ[ হেব যিদ pিভেডn ফাn বাজাের িবিনেয়ােগর জন# িনেয় আসেত পাির। 
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Artho Suchak 
23 June 2022 

 

িবপলু পিরমাণ ফাn অলস পেW রেUেছ: িবএসইিস কিমশনার 

 

বাংলােদশ িসিকউিরHজ অ#াn এkেচL কিমশেনর (িবএসইিস) কিমশনার অধ#াপক ড. Pশখ 

শামসিুdন আহেমদ বেলেছন, Pদেশ িবপলু পিরমাণ ফাn রেUেছ, যা অলস পেW আেছ। এসব অলস 

ফাn ব#বহার করেত পারেল পুিঁজবাজার অেনক উপকৃত হেব। এছাড়াও Pদেশর সরকাির-Pবসরকাির 

sাUtশািসত সব Pসkের pিভেডn ফাnসহ িবিভn ফাn রেUেছ। ওই সব ফােnর অথ[ 

পুিঁজবাজাের আনেত বাধা Pনই। 

বধুবার ‘ইনেভsেমn এিলিজিবিলH অফ িদ Pরিজsাড[  িরকগনাইজ pিভেডn, Pপনশন অ#াn 

PgচুইH ফাnস (আরিপিপিজএফ) ফর আইিপও’ এর ওপর গণশনুািনেত উেdাধনী বkেব# িতিন এ 

কথা বেলন। 

ঢাকা sক এkেচেLর (িডএসই) আেUািজত গণশনুািনেত িতিন বেলন, িবিভn pিতeােন pাU ছU 

িবিলUন ডলার িবিভn ফাn রেUেছ। এই িবপলু পিরমান ফাn আমরা যিদ পুিঁজবাজাের ব#বহার 

করেত পাির তেব বাজার অেনক উপকৃত হেব। 

িতিন আরও বেলন, তািলকাভুk ২০ pিতeােন pাU ৫৫ িমিলUন ডলার রেUেছ। যার ২৫ শতাংশ 

আমরা পুিঁজবাজাের ব#বহার করেত পাির। এগেুলা ব#বহার করেত পারেল পুিঁজবাজার অেনক 

সmpসািরত হেব। 
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িডএসই PচUারম#ান ইউনসূরু রহমান বেলেছন, বাংলােদেশ ৬০H ব#াংক রেUেছ। এসব ব#াংেকর 

pায় ১০ হাজার শাখা রেUেছ। একই সােথ অেনকগেুলা আিথ[ক pিতeান রেUেছ। এ 

pিতeানগেুলােত Pয pিভেডn ফাn রেUেছ এই অথ[ আমরা পুিঁজবাজাের িবিনেUাগ করেত পাির। 

এই অথ[গেুলােক যিদ আমরা পুিঁজবাজােরর িনেU আসেত পাির তেব বাজার অেনক উপকৃত হেব। 

িতিন আরও বেলন, আমরা বাজার সmpসারেণর লেk# Pযভােব কাজ করিছ তা অেনকটুk পূণ[ 

হেব যিদ pিভেডn ফাn বাজাের িবিনেUােগর জন# িনেU আসেত পাির। 

অথ[সচূক/এমআর 
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Share Bazar News.com 

23 June 2022 

 

পুিঁজবাজাের ভারসাম# আনেত pািতeািনক িবিনেয়াগকারীর বাড়ােত চায় িবএসইিস 

 

িনজs pিতেবদক: পুিঁজবাজােরর ভারসাম# যােত বিৃd পায় Pসজন# িবএসইিস pািতeািনক 

িবিনেয়াগকারীর সংখ#া বাড়ােত চায় বেল জািনেয়েছন িনয়ntক সংsা বাংলােদশ িসিকউিরHজ 

অ#াn এkেচL কিমশেনর-িবএসইিস কিমশনার ড. Pশখ শামসিুdন আহেমদ। 

বধুবার (২২ জনু) িবেকেল ঢাকা sক এkেচেLর-িডএসই মািlপারপাস হল রেুম িবএসইিস 

আেয়ািজত এক গণশনুািনেত উেdাধনী বkেব# িতিন এ কথা বেলন। 

Pশখ শামসিুdন আহেমদ বেলন, ‘পুিঁজবাজােরর ভারসাম# যােত বিৃd পায় Pসজন# আমরা 

pািতeািনক িবিনেয়াগকারীর সংখ#া বাড়ােত চাই। যারা pািতeািনক িবিনেয়াগ করেত পােরন 

তােদরেক আমরা আমntণ জািনেয়িছলাম। তােদর িবিভn pেwর উtর িদেয়িছ। তােদর পরামশ[ 

gহণ কেরিছ। আরও যিদ pw থােক িবএসইিসর সেŋ Pযাগােযাগ করেত বলা হেয়েছ। যিদ 

Pকােনা িবষেয় সংেশাধেনর psাব আেস, এবং উপযkু মেন হেল Pসগেুলা আইন-কাননু Pদেখ 

তােদর সিুবধামত Pসটা কের Pদয়ার Pচzা করব।’ 
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িবএসইিস কিমশনার বেলন, বাংলােদেশ pিভেডn, Pপনশন ও g#াচুইH ইত#ািদ ফােn িবপলু 

পিরমাণ অথ[ অলস পেড় আেছ। পুিঁজবাজাের ভারসাম# আনেত pািতeািনক িবিনেয়াগকারীর 

মাধ#েম Pসসব ফােnর িবিনেয়াগ চান তারা। 

িতিন আরও বেলন, ‘আমােদর Pদেশ ৬ িবিলয়ন ডলােরর ওেয়লেথর িবিভn ফাn আেছ। 

Pসগেুলা Pসই পিরমােণ আমােদর ক#ািপটাল মােক[ েট এেস Pপৗঁছায়িন। আমােদর মােক[ েটর তথ# 

অনযুায়ী, পুিঁজবাজাের তািলকাভুk ২০ pিতeােন pাU ৫৫ িমিলUন ডলার রেUেছ। এসব ফাn 

িবিনেয়াগ করেত পারেল পুিঁজবাজার অেনক উপকৃত হেব বেল মেন কেরন িবএসইিস এই 

কিমশনার। 

এসব অথ[ িবিনেয়ােগ Pকােনা বাধা Pনই উেlখ কের ড. শামসিুdন বেলন, ‘সরকার সিুবধা 

িদেয়েছ এসব ফােnর ২৫ শতাংশ পয[n িলেsড িসিকউিরHেজ িবিনেয়াগ করা যােব। এগেুলা 

ব#বহার করেত পারেল পুিঁজবাজার অেনক সmpসািরত হেব। িকn PসHও Pসই অেথ[ এখনও 

অেনক দেূর আেছ।’ 

গণশনুািনর উেdশ# সmেক[ সাংবািদকেদর pেwর উtের িতিন বেলন, ‘কীভােব pািতeািনক 

িবিনেয়াগকারীেদর সহেযািগতা করা যায়, কীভােব তারা আরও Pবিশ আমােদর পুিঁজবাজাের 

িবিনেয়াগ করেত পাের, Pসই Ppkাপট Pথেক pিভেডn ফাn, Pপনশন ফাn, g#াচুইH ফাn 

আেছ, Pসগেুলা আইিপওেত কীভােব আসেত পাের এবং সহেজই িবিনেয়াগ করেত পাের PসHর 

িবষেয় আজেকর আেলাচনা।’ 

গণশনুািনেত িডএসই Pচয়ারম#ান ইউনসুরু রহমান বেলন, ‘বাংলােদশ ৬০ ব#াংক রেUেছ। এসব 

ব#াংেকর pায় ১০ হাজার শাখা রেUেছ। একই সেŋ অেনকগেুলা আিথ[ক pিতeান রেUেছ। এ 

pিতeানগেুলােত Pয pিভেডn ফাn রেUেছ, Pসগেুলা আমরা পুিঁজবাজাের িবিনেUাগ করেত পাির। 

এসব অথ[ পুিঁজবাজােরর িনেU আসেত পারেল বাজার অেনক উপকৃত হেব।’ 

িতিন বেলন, ‘আমরা বাজার সmpসারেণর লেk# Pযভােব কাজ করিছ তা অেনকটা পূণ[ হেব 

যিদ pিভেডn ফাn িবিনেয়ােগর জন# িনেয় আসেত পাির।’ 

সমাপনী বkেব# িবএসইিস কিমশনার আbলু হািলম বেলন, ‘আমােদর এখােন ইনেভsর ফােnর 

অভাব রেয়েছ PসH পেুরাপিুর সত# নয়। আsার জায়গা, Pসই জায়গাটা এখনও সংকটজনক 

অবsােন রেয়েছ। িবিনেয়াগ সেুযাগ আরও বাড়ােত কিমশন কাজ করেছ।’ 
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িবএসইিসর িনব[াহী পিরচালক ও মখুপাt Pরজাউল কিরেমর স�ালনায় অনeুােন আরও বkব# 

রােখন, বাংলােদশ অ#ােসািসেয়শন অব পাবিলকিল িলেsড Pকাmািনেজর ভাইস-Ppিসেডn �সয়দ 

নািসম মLরু, িডএসই Pbাকারস অ#ােসািসেয়শেনর-িডিবএ Ppিসেডn িরচাড[  িড Pরাজািরও, 

িডএসইর pধান পিরচালন কম[কত[ া-িসআরও সাইফুর রহমান মজমুদার। 
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The	Financial	Express	
23	June	2022	
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The	Financial	Express	
23	June	2022	
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The	Daily	Star	
23	June	2022	
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New	Age	
23	June	2022	
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The	Financial	Express	
23	June	2022	

	

				 	



News	Clippings	

	 44	

Daily	Observer	
23	June	2022	
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The	Business	Standard	
23	June	2022	

Eight	firms	replaced	in	CSE30	index	

Eight	listed	firms	entered	the	
blue-chip	index	CSE30	of	the	Chittagong	Stock	Exchange	(CSE),	replacing	
eight	others.	

The	reviewed	 index	will	be	effective	 from	30	 June,	said	 the	port	city	bourse,	
adding	that	the	index	is	reviewed	twice	a	year.	

Bank	 Asia,	 Baraka	 Patenga	 Power,	 BSRM	 Steels,	 Confidence	 Cement,	 Linde	
Bangladesh,	Matin	Spinning,	Power	Grid	Company,	and	Premier	Cement	Mills	
are	the	new	entrants	in	the	CSE's	blue-chip	club.	

On	the	other	hand,	Aamra	Networks,	Al-Arafah	Islami	Bank,	Aman	Feed,	BBS	
Cables,	 Esquire	Knit	 Composite,	Khulna	Power	Company,	 Sandhani	 Life,	 and	
Singer	Bangladesh	have	been	excluded	from	the	list.	

The	CSE	in	a	statement	said	blue-chip	stocks	make	up	17.53%	of	the	bourse's	
total	 market	 capitalisation,	 which	 is	 23.06%	 in	 terms	 of	 free-float	 market	
capitalisation.	Free-float	market	capitalisation	counts	the	value	of	 the	shares	
which	need	no	prior	disclosure	to	be	sold	in	the	public	market.	

BSRM	Ltd,	Dhaka	Bank,	Doreen	Power,	Eastern	Bank,	Eastern	Housing,	Green	
Delta	Insurance,	IDLC	Finance,	Jamuna	Bank,	Jamuna	Oil,	Meghna	Petroleum,	
MJL	Bangladesh,	Olympic	Industries,	Padma	Oil	Company,	Prime	Bank,	Pubali	
Bank,	 Square	 Pharmaceuticals,	 Summit	 Power,	 Acme	 Laboratories,	 City	
Bank,	 	Premier	 Bank,	 Titas	 Gas,	 and	 Uttara	 Bank	 are	 the	 continuing	
constituents	of	the	CSE30	Index.	
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Conditions	for	corporate	tax	cut	
unrealistic:	Listed	firms	

	
Infographic:	TBS	

The	 conditions	 of	 cashless	 transactions	 imposed	 on	 companies	 for	
availing	the	benefit	of	the	corporate	tax	cut	are	unrealistic	in	the	context	
of	the	Bangladesh	economy,	said	listed	firms.	

The	 Bangladesh	 Association	 of	 Publicly	 Listed	 Companies	 (BAPLC),	 in	 their	
letter	to	Finance	Minister	AHM	Mustafa	Kamal,	earlier	this	week,	appreciated	
the	 government's	 proposal	 to	 cut	 listed	 firms'	 corporate	 tax	 by	 250	 basis	
points	 to	 20%	 which	 would	 help	 boost	 corporate	 earnings	 and	 the	 capital	
market.	

But,	 the	 "conditions	 to	 be	 eligible	 for	 the	 reduced	 tax	 rate	 seems	 to	 be	
unrealistic,"	 said	 the	 association	 as	 the	 Finance	 Bill	 2022	 stated	 all	 the	
receipts	and	 incomes	of	companies	to	be	through	banking	channels	and	also	
all	expenses	and	 investments	exceeding	Tk12	lakh	 in	a	year	must	be	carried	
out	through	banking	channels.	

The	 country's	 economic	activities,	mode	of	 carrying	out	 transactions,	 size	of	
the	 cash	 economy,	 the	 availability	 of	 banking	network,	 use	 of	 digital	money	
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and	 the	 overall	 prevailing	 socio-economic	 environment	 are	 yet	 to	 be	
supportive	of	going	so	cashless	in	business,	opined	BAPLC.	

Companies	 which	 are	 directly	 selling	 products	 to	 retailers	 instead	 of	
distributors,	which	have	retail	chain	business,	or	those	engaged	in	agricultural	
inputs	and	outputs	will	not	be	able	to	satisfy	the	condition	of	collecting	money	
through	a	banking	channel	in	full.	

On	 the	 other	 hand,	 many	 costs	 like	 transportation,	 petty	 purchases,	 casual	
labour	bill,	 conveyance,	purchase	of	agricultural	 raw	materials	directly	 from	
farmers,	etc.	transactions	will	not	be	possible	to	be	executed	through	banking	
channels,	reads	the	BAPLC	letter	signed	by	its	President	Anis	Ud	Dowla.	

The	 association	 has	 also	 requested	 the	 government	 to	 reduce	 the	 listed	
corporate	 tax	on	banks,	non-bank	financial	 institutions	(NBFIs)	and	 insurers	
by	250	basis	 points	 to	 35%	as	 they	 are	paying	 a	 very	high	 tax	 of	 37.5%	on	
their	annual	pre-tax	profits.	

Many	banks	and	NBFIs	are	 facing	capital	shortfalls	and	struggling	with	 their	
statutory	reserves.	Saving	some	in	taxes	would	help	them	better	cope	with	the	
global	inflation,	BAPLC	said.	

Companies	 spend	 5%	 of	 their	 pre-tax	 annual	 profits	 to	 contribute	 to	 their	
Workers	Profit	Participation	Fund	(WPPF)	and	the	budget	proposal	 to	make	
the	 expense	 inadmissible	 is	 contradicting	 section	244	of	Bangladesh	Labour	
Act	2006	which	said	the	contribution	would	be	admissible	in	the	computation	
of	taxable	income	of	companies.	It	also	would	end	up	being	double	taxation	–	
at	first,	in	the	hands	of	the	company	and	again	at	the	recipient	level.	

BAPCL	requested	to	leave	the	WPPF	contribution	non-taxable.	

Double	taxation	on	dividend	income	should	be	removed,	reiterated	BAPLC.	It	
said	 dividends	 paid	 by	 subsidiary	 companies	 should	 be	 tax-exempt	 in	 the	
hands	of	the	parent	company	for	the	sake	of	efficient	business	structure,	 the	
integrity	of	the	country's	tax	system	and	adopting	the	global	best	practices.	

The	 withholding	 tax	 on	 interest	 income	 is	 10%	 for	 all	 taxpayers	 and	 the	
government	proposed	to	make	it	20%	for	institutions.	

"This	 provision	 will	 significantly	 discourage	 institutional	 investors	 from	
depositing	their	surplus	funds	in	banks	and	NBFIs.	Banks	and	NBFIs	will	face	
challenges	to	attract	sufficient	deposits	and	thereby	their	lending	capacity	will	
decrease	 drastically.	 As	 a	 consequence,	 the	 private	 sector	 credit	 and	
investment	 growth	will	 be	 severely	 impacted,"	BAPLC	 said.	 It	 requested	 the	
government	not	to	increase	the	tax	on	interest	income.	
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In	 the	proposed	budget	 for	 fiscal	2022-23,	 it	 has	been	proposed	 to	 increase	
the	source	tax	on	export	proceeds	of	goods	from	0.5%	to	1%.	

"The	 garment	 sectors	 along	 with	 other	 exporters	 are	 just	 overcoming	 the	
pandemic	disruptions.	In	the	current	global	context,	the	proposed	tax	rate	for	
exporters	would	be	extremely	difficult.	Therefore,	we	request	to	keep	the	tax	
rate	0.5	for	further	advancement	of	the	country's	export,	especially	the	main	
earning	garments	sector,"	said	the	listed	firms'	association.	
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Navana	Pharma’s	bidding	starts	on	4	July	
to	set	a	cut-off	price	

	

To	 determine	 the	 cut-off	 price	 of	 Navana	 Pharmaceuticals	 Limited's	
shares,	 the	 Dhaka	 Stock	 Exchange	 (DSE)	 will	 arrange	 72-hour	 bidding	
from	5	pm	on	4	July.	

Only	 eligible	 investors	 –	 institutions	 and	 approved	 provident,	 gratuity	 and	
pension	funds	–	can	participate	in	the	process	which	will	continue	till	5	pm	on	
7	July.	

Each	 investor	needs	 to	bid	 for	a	minimum	of	Tk20	 lakh	to	participate	 in	 the	
bidding	which	will	 take	 place	 through	 the	 electronic	 subscription	 system	of	
the	country's	premier	bourse.	

According	 to	 the	 securities	 regulator's	 direction,	 the	 institutions	 having	 a	
minimum	of	Tk3	 crore	 investments	 in	 the	 secondary	market	will	 be	 eligible	
for	the	bidding.	But	 in	the	case	of	provident,	pension	and	gratuity	 funds,	 the	
minimum	investment	amount	is	Tk1.50	crore.	

Earlier,	 on	 19	 June,	 the	 Bangladesh	 Securities	 and	 Exchange	 Commission	
(BSEC)	 allowed	 Navana	 Pharma	 to	 raise	 Tk75	 crore	 from	 the	 stock	market	
through	an	initial	public	offering	(IPO)	under	the	book-building	method.	

When	a	company	wants	a	premium	on	the	face	value	of	 its	shares	during	an	
IPO,	it	has	to	go	through	the	book-building	method.	
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In	 this	 way,	 eligible	 investors	 determine	 the	 share	 price	 with	 a	 premium,	
which	is	called	the	cut-off	price,	and	general	investors	get	a	30%	discount	on	
the	cut-off	price.	

Of	 the	 funds,	 the	 drugmaker	 plans	 to	 use	 Tk23.24	 crore	 for	 a	 new	 general	
production	building,	Tk9.73	crore	for	a	new	utility	and	engineering	building,	
and	Tk17.85	crore	for	refurbishing	the	cephalosporin	unit,	Tk21.18	crore	for	
loan	repayment,	and	the	rest	for	meeting	IPO	expenses.	

Asian	Tiger	Capital	Partners	Investment	Ltd	and	EBL	Investments	Ltd	are	the	
issue	managers,	while	AFC	Capital	Limited	is	the	registrar	of	Navana	Pharma's	
IPO.	

Company	information	

Navana	Pharmaceuticals	was	established	in	1986	under	the	Islam	Group	with	
a	factory	in	Rupganj,	Narayanganj.	

Back	 in	 2020,	 Anisuzzaman	 Chowdhury,	 Professor	Dr	 Jonaid	 Shafiq,	 Imrana	
Zaman	Chowdhury,	Masuma	Parvin,	 Zahara	Rasul,	 Javed	Kaiser	Ally,	 Tarana	
Ahmed,	 and	 Sayeed	 Ahmed	 bought	 the	 company's	 shares	 from	 the	 Islam	
Group	family.	

Now,	Anisuzzaman	Chowdhury	and	Professor	Dr	 Jonaid	Shafiq,	who	are	also	
directors	 of	 United	 Commercial	 Bank,	 are	 Navana	 Pharma's	 chairman	 and	
managing	director,	respectively.	

Islam	Group's	Chairman	Manzurul	Islam	holds	3%	of	Navana	Pharma	shares.	

Financials	

At	 the	 end	 of	 the	 first	 nine	 months	 of	 fiscal	 2021-22,	 Navana	 Pharma's	
revenue	 increased	 by	 38%	 to	 Tk366.64	 crore,	 and	 net	 profits	 by	 45%	 to	
Tk19.18	crore,	compared	to	the	same	period	in	the	previous	fiscal	year.	

At	 the	 end	 of	March,	 its	 total	 liabilities	 stood	 at	 Tk31	 crore	 and	 short-term	
loans	at	Tk277	crore.	

According	to	its	audited	annual	report	for	fiscal	2020-21,	its	net	profit	stood	at	
Tk20.23	crore,	up	from	Tk13.74	crore	in	the	previous	fiscal	year.	

Revenues	stood	at	Tk360.66	crore,	which	was	Tk314.90	crore	a	year	ago.	

 


