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সব বববিয় োয়েই ঝ ুঁ বি রয় য়ে 

নিজস্ব প্রনিবেদক । ৩০ সেবেম্বর, ২০১৯ ৬:৫৫ অপরাহ্ণ  

েে নেনিব াবেই ঝ ুঁ নক আবে। যনদ েঞ্চ পত্র নকিা হ  সেবেবত্রও ঝ ুঁ নক রব বে েবে মন্তেয 

কবরবেি নি ন্ত্রক েংস্থা োংোবদশ নেনকউনরটিজ অযান্ড এক্সবেঞ্জ কনমশবির (নেএেইনে) 

কনমশিার স্বপি ক মার োো। 

আজ সোমোর নেশ্ব নেনিব ােকারী েপ্তাহ -২০১৯ উপেবে নিএেই কিত কৃ আব াজজি ‘নরং 

দযা সেে ফর ফাইিযাজি াে নেিাবরনে’ কমেৃূনেবি প্রধাি অনিনির েক্তবেয নিনি এ মন্তেয 

কবরি। 

 

কনমশিার েবেি, েে নেনিব াবেই ঝ ুঁ নক রব বে সেিা আমাবদর ে ঝবি হবে। সযমি েি ২৫ 

আেবে েঞ্চ পবত্র কর ৫ শিাংশ করা হব বে। যারা ২৫ আেবের আবে েঞ্চ পত্র 

ভানিব বেি িাবদরবক ১০ শিাংশ কর নদবি হব বে। িাই নেনিব ােকারীবদর ে ঝবি হবে েে 

নেনিব াবের সেবত্রই ঝ ুঁ নক রব বে। 

নিনি আরও েবেি, োভ হবেই কখবিা সোকোি হবেিা এরকম িবিয নেনিব াে করা যাবে 

িা। নেনিব াবের সেবত্র সজবি ে বঝ নেনিব ােকরাবক সোকোি েো যাবে িা। যনদ আপনি 

জাবিি সয সকাম্পানিটি সোকোি করবে িারপরও যনদ আপনি নেনিব াে কবরি সেবেবত্র 

সেিাবক সোকোি েো যাবে িা। িাই আপিাবক সজবি ে বঝ নেনিব াে করবি হবে। 

http://www.arthosuchak.com/archives/530502/%e0%a6%b8%e0%a6%ac-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a7%9f%e0%a7%8b%e0%a6%97%e0%a7%87%e0%a6%87-%e0%a6%9d%e0%a7%81%e0%a6%81%e0%a6%95%e0%a6%bf-%e0%a6%b0%e0%a7%9f%e0%a7%87%e0%a6%9b%e0%a7%87/
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স্বপি ক মার োো েবেি, “২০১৭ োবে েে ৃ প্রিম International Organization of Securities 

Commissions (IOSCO) নেশ্বেযাপী নেনিব াে নশো কাযকৃ্রবমর স াষণা সদ । সেই সিবক 

আমরা নফিযাজি াে নেিাবরনের কাযকৃ্রম শুরু কনর। নেএেইনের নিবদৃশ ক্রবম নিএেই, 

নেএেই, সেকবহাল্ডার, মাবেৃন্ট েযাংকেহ েকে অংশীেিরা এই কাযকৃ্রম পনরোেিা কবর 

আেবে। আনম নেশ্বাে কনর নেনিব াে নশো োড়া প ুঁজজোজাবর নশনেি ও েবেিি 

নেনিব ােকারী েতটি েম্ভে ি । নেনিব াে নশোর মাধযবমই নেনিব ােকারীরা ভাবো সকাম্পানি 

ও সকাম্পানির আনদ-অন্ত েম্পবক ৃনেোর নেবেষণ করবি পারবেি”। 

ঢাকা েক এক্সবেবঞ্জর (নিএেই) পনরোেক নমিহাজ মান্নাি ইমি েবেি, নেনিব ােকারীবক 

নশনেি হও া োড়া সকাবিা নেকল্প সিই। নশনেিবদরবকই প ুঁজজোজাবর আেবি হবে। আজবক 

সয ো াবি েবে আবে, িার মাবি সকউ একজি েড় োে সরাপি কবরবে। আেবে 

প ুঁজজোজাবরর অিিৃা ফাইি হও ার কিা নেে। অি ৃাৎ এক পি নদব  সশ ারগুবো আেবে, 

সেই সশ ারগুবো েড় হবে আর নেনিব ােকারীরা িার ো া  িাকবে। নকন্তু এিাই েিয এখি 

অবিক সশ ার আেবে সে সশ াবরর ো া সিা দবূরর কিা, োবের পািাও পাও া যাবে িা। 

নিনি আরও েবেি, নেনিব ােকারীবদর নশনেি কবর েবড় সিাোর সেিা করবো, সেই প্রজক্র া 

েেবে। নকন্তু নশনেি করার ফাবক ফাবক নেনিব ােকারীবদরবক আমাবদরও এমি োে নদবি 

হবে সয োেগুবো এক েম  েড় হ । নশনেি নেনিব ােকারীরাই সযি আোর িিুি িিুি 

নেনিব ােকারী নিব  আেবি পাবর। 

এেম  নিএেইর সে ারমযাি প্রবফের ি. আে ে হাবশম, নিএেইর েনেে সমাহাম্মদ আোদ র 

রহমাি এেং নিএেই সরাকাে ৃ এবোনেব শি অে োংোবদশ’র (নিনেএ) েভাপনি শানকে 

নরজভী, নিএেই’র ভারপ্রাপ্ত েযেস্থাপিা পনরোেক আব্দ ে মনিি পাবিা ানর, উপনস্থি নেবেি। 
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এমি সশ ার আেবে ো া সিা দবূরর কিা 

পািাও সিই 

 

নিজস্ব প্রনিবেদক : েম্প্রনি প্রািনমক েণপ্রস্তাবের (আইনপও) মাধযবম প ুঁজজোজাবর আো 

সকাম্পানিগুবোর দ রেস্থার নেত্র িুবে ধরবি নেব  ঢাকা েক এক্সবেবঞ্জর (নিএেই) পনরোেক 

নমিহাজ মান্নাি ইমি েবেবেি, এখি অবিক সশ ার এবেও সেই সশ াবর ো া সিা দবূরর কিা 

পািাও পাও া যাবে িা। 

নেশ্ব নেনিব ােকারী েপ্তাহ উপেবে সোমোর নিএেইর কায ৃােব  “নরং দয সেে ফর 

নফিযাজি াে নেিাবরনে” শীষকৃ অি ষ্ঠাবি নিনি এমি মন্তেয কবরি। 

ইমি েবেি, সশ ারোজাবর একটি সকাম্পানি িানেকাভুক্ত হও াবক োে োোবিার েবি 

িুেিা করা হ । োে সযমি ো া সদ , সিমি সকাম্পানির সশ ার নেনিব ােকারীবদর ো া 

নদব  রাখার কিা। নকন্তু এিাই েিয এখি অবিক সশ ার আেবে সেই সশ াবর ো া সিা দবূরর 

কিা পািাও পাও া যাবে িা। 

অি ষ্ঠাবির প্রধাি অনিনি নেএেইনের কনমশিার অধযাপক স্বপি ক মার োোবক উবেশয কবর 

নিনি েবেি, নেনিব ােকারীবদর আমরা নশনেি করে। একই েবি আমাবদর দানে সেই 

োেগুবো সদি, যাবি আজবকর নশনেি নেনিব ােকারীরা েড় েড় সেই েিেতবের ো ািবে 

িাকবি পাবর। এই োবের মবধযই নকন্তু েেনকেু ে নকব  আবে। 

নিএেইর পনরোেক নমিহাজ মান্নাি ইমবির েক্তবেযর সপ্রনেবি স্বপি ক মার েবেি, একিা 

োে োোবে ওই োবের যত্নও নিবি হ । িার যবত্নর দান বে যারা িাবদরও নেনিবির একটি 
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নেষ  আবে। এই মাবকবৃি সকাি সকাম্পানির প্রেবপক্টার খ েবেই প্রিবম সদখা যাবে- 

প ুঁজজোজাবর নেনিব াে ঝ ুঁ নক পূণ।ৃ োংো  সেখা। সজবি ে বঝ নেনিব াে করুি। এর মাধযবম 

নেনিব ােকারীবদর েিক ৃকবর সদ া হ । 

নিনি েবেি, ভনেষযৎ নিব  নিজিি কবর নকেু েো যাবে িা। োে োোবে সেই োে সয মারা 

যাবে িা, এিা েো নকন্তু কটিি। সে কারবণ ধারাোনহক িজরদানর করবি হবে এেং সকাম্পানির 

পনরোেিা  যারা আবেি িাবদর নেষব ও জািা দরকার। পনরোেিা পষবৃদ ভাবো সোক 

িাকবে ভনেষযবি সকাবিা েমেযা হবে িা। িানেকাভুক্ত সকাম্পানি ভাবো সহাক আমরা এিাই 

োই। 

এ েম  সরাকাবরজ হাউবজর কমকৃিাৃবদর উবেবশয নেএেইনের কনমশিার েবেি, আজ 

পযনৃ্ত আনম সদনখনি আন্ডার োেস্ক্রাইে হব  সকাি সকাি সকাম্পানির আইনপও োনিে হব বে। 

এ নেষ টি আমরা সদখবি োই। আপিারা যারা সেকবহাল্ডার আবেি, িারা নকন্তু অনফনে ানে 

অযািভাইজার। 

ইিবভেবমন্ট অযািভাইজার নহবেবে সেকবহাল্ডার এেং মাবেৃন্ট েযাংকাররা এোও। সযবহিু 

আপিাবদর মাধযবম আইনপও োেস্ক্রাইে হ , সেবহিু সয সকাম্পানি আপিার মবি হ  খারাপ, 

আপনি সেই সকাম্পানির আইনপওবি আবেদি করবি নেনিব ােকারীবদর নিবষধ কবরি। 

আপিাবদর এই পরামশ ৃ সদ ার অনধকার আবে। নকন্তু েোই সকি মনর া হব  আইনপওবি 

োেস্ক্রাইে কবর। যি পো সকাম্পানিই সদ া সহাক, সদখা যাবে নমনিমাম ২০ গুণ আবেদি হ  

েবেি স্বপি ক মার োো। 

েীমা সকাম্পানির সশ ার দাম প্রািনমক েণপ্রস্তাবে (আইনপও) ১০ িাকা পাও ারও সযােয িা 

এমি মন্তেয কবর নিনি েবেি, অিমৃন্ত্রী নিবদৃশিা নদব বেি- অিানেকাভুক্ত ২৭টি েীমা 

সকাম্পানি সযি দ্র ি িানেকাভুক্ত হ । িখি নকন্তু এই ১০ িাকা দামও প্রশ্নবোধক হবি পাবর। 

কনমশবির দাম নিব  কিা েোর ে বযাে সিই। 

অি ষ্ঠাবি উপনস্থি নেবেি নিএেইর সে ারমযাি অধযাপক ি. আে ে হাবশম, ভারপ্রাপ্ত 

েযেস্থাপিা পনরোেক আব্দ ে মনিি পাবিা ারী, নিএেই’র পনরোেক ও ানেউে ইেোম, 

সমাহাম্মদ হানিফ ভূুঁ ই া, নিনেএ’র েভাপনি সমা. শানকে নরজভী প্রম খ। 

শেয়ারনিউজ; ৩০ শেপ্টেম্বর ২০১৯ 
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োবের ো াবিা দবূরর কিা পািাও সিই:ইমি 

েোয়ের েো ো পেয়ে যত্ন বিয়ে হয়ব:স্বেি 

ি মোর বোলো 

নিজস্ব প্রনিবেদক || প্রকাশ: ২০১৯-০৯-৩০ ২০:১৭:৫২ || আপবিি: ২০১৯-০৯-৩০ 

২০:১৯:৫৬ 

 

ঢাকা েক এক্সবেবঞ্জর পনরোেক নমিহাজ মান্নাি ইমি েবেবেি, একটি ভাবো কাে একজি 

োনেব  সেবে অিযজি িার সিবক ো া পা । অি ৃাৎ একটি ভাবো সকাম্পানি োজাবর আেবে 

অিযরা দী ৃ সম াবদ ভাবো ফে পাবে। এর সপ্রনেবি নেএেইনের কমনশিার ি. স্বপি ক মার 

োো েবেি, ো া সপবি োবের যত্ন নিবি হবে। এর সকাি নেকল্প পি সিই। 

নেশ্ব নেনিব ােকারী েপ্তাহ -২০১৯ উপেবে সোমোর (৩০ সেবেম্বর) নিএেই কিত কৃ 

আব াজজি ‘নরং দযা সেে ফর ফাইিযাজি াে নেিাবরনে’ শীষকৃ কমেৃূনেবি নিনি এ কিা 

েবেি। 

নিএেইর পনরোেক নমিহাজ মান্নাি ইমি েবেি, ‘আজবক সকউ োবের ো াবি েবে আবে, 

িার মাবি সকউ একজি েড় োে সরাপি কবরনেে।’ আেবে সশ ারোজাবরর অেস্থাও এমি 

হও ার কিা নেে। অি ৃাৎ এক নদক নদব  ভাে সকাম্পানির সশ ার োজাবর আেবে, সেই 

সশ ারগুবো েড় হবে, আর পরেিীবি নেনিব ােকারীরা িার ো া  িাকবে। নকন্তু এিাই এখি 

েিয সয োজাবর সশ ার আেবে সে সশ াবরর ো া সিা দবূরর কিা, োবের পািাও পাও া 

যাবে িা। 
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নেএেইনের কনমশিার স্বপি ক মার োোর উবেশয নিনি েবেি, আমাবদর সেই োেগুবো 

সদি, সয োেগুবো সিবক পরেিীবি শীিে ো া পাও া যাবে। এই সোি কিার মবধয নকন্তু েে 

নকেু ে নকব  আবে। নশো গ্রহণ কবর োজাবর আোর পর নেনিব ােকারীরা যাবি পরেিীবি 

স্বজস্তবি িাকবি পাবর। 

নমিহাজ মান্নাি ইমবির প্রবশ্নর জোবে স্বপি ক মার োো েবেি, োে নযনি োোবেি িার 

পাশাপানশ োবের দান বে যারা আবেি িাবদরবকও োবের যত্ন নিবি হবে। 

নিনি েবেি, নেএেইনে, নিএেই োড়াও সশ ারোজাবর িাি ৃপাটিৃর দান বে োফেনি িাকবি 

পাবর। ইে য ার সকাম্পানি এেং অনিি ফাবমরৃ সকাি েযািিৃা আবে নকিা সে েযপাবর সখ াে 

রাখবি হবে। সয সোকগুবো সকাম্পানি পনরোেিা করবে িাবদরও দান েশীে হবি হবে। 

সকাম্পানি নিে ৃােবির সেবত্র শুধ  নেএেইনে িা এবদরও ভূনমকা িাবক। নকন্তু খারাপ 

সকাম্পানির কিা আেবে েোর িজর শুধ  নেএেইনের নদবকই িাবক। এই ফাুঁকবফাকবর িাি ৃ

পাটিৃগুবো িাবদর দান বে অেবহো কবর যাবে। এেম  সকাম্পানি নিে ৃােবির সেবত্র 

সেকবহাল্ডারবদর পরামশ ৃ সদও ার আহ্বাি জািাি নিনি। 

ইে য ার সিবক শুরু কবর েোইবক দান েশীে হও ার পরামশ ৃ নদব  নিনি েবেি, 

‘নেনিব ােকারীবদর উনেি খারাপ সকাম্পানির প্রািনমক েণপ্রস্তাবে (আইনপও) আবেদি করা 

সিবক নেরি িাকা। নকন্তু েোই সকি মনর া হব  পো সকাম্পানিবি ওভার োেজস্ক্রপশি 

কবরি?’ 

নিনি েবেি, ‘আর এ কারবণ সকাম্পানিগুবোবি েে ৃনিম্ন ২০ গুণ সেনশ আবেদি জমা পবড়। 

এজিয খারাপ সকাম্পানিগুবোবকও খারাপ েেবি পানর িা। কনমশি একটি নেবেবমর মবধয 

আইনপওর অি বমাদি নদব  িাবক। িবে এ মনিউে পনরেিিৃ করা দরকার, প্রব াজবি 

পনরেিিৃ করা হবে।’ 

অধযাপক স্বপি ক মার োো েবেি, ‘আইনপওর েবি েংনেি অবিকগুবো সকাম্পানি সকাবিা 

শাজস্ত পা নি। নেবশষ কবর সক্রনিি সরটিং সকাম্পানিগুবোবক সকাবিা শাজস্ত নদবি সদনখনি। 

এবদর নেনিি করা উনেি। িবে ১৬টি েড় েড় অনিি ফামবৃক জনরমািা করা হব বে।’ 

নিএেইর সে ারমযাি অধযাপক আে ে হাবশবমর েভাপনিবে অি ষ্ঠাবি আবরা েক্তেয রাবখি 

নিএেইর পনরোেক নমিহাজ মান্নাি ইমি, নিএেই সরাকারে অযাবোনেব শবির েভাপনি 

শানকে নরজভী, োবেক েভাপনি সমাস্তাক আহবমদ োবদক এেং নিএেইর ভারপ্রাপ্ত এমনি 

আব্দ ে মনিি পাবিা ারী। 

এেম , নিএেইর সে ারমযাি, প্রবফের ি. আে ে হাবশম, নিএেইর েনেে সমাহাম্মদ আোদ র 

রহমাি এেং নিএেই সরাকাে ৃ এবোনেব শি অে োংোবদশ’র (নিনেএ) েভাপনি শানকে 

নরজভী উপনস্থি নেবেি। 
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‘বববিয় োে বিক্ষো েোড়ো ে ুঁজিবোিোয়র 

বিবক্ষে ও সয়েেি বববিয় োেিোরী সৃষ্টি 

সম্ভব ি ’ 

 

নিজস্ব প্রনিবেদক, নেনিব ােোিাৃ: নেনিব াে নশো োড়া প ুঁজজোজাবর নশনেি ও েবেিি 

নেনিব ােকারী েতটি েম্ভে ি  েবে মন্তেয কবরবেি োংোবদশ নেনকউনরটিজ অযান্ড এক্সবেঞ্জ 

কনমশবির (নেএেইনে) কনমশিার ি. স্বপি ক মার োো, এফনেএমএ। 

সোমোর (৩০ সেবেম্বর) নেবকবে রাজধািীর মনিজঝবে নিএেই প্রািবণ ‘নরং দয সেে 

নফিযাজি াে নেিাবরনে” উববাধিকাবে এ কিা েবেি নিনি।  নেনিব ােকারীবদর আনিকৃ 

েবেিিিা েতজির েবেয নফিযাজি াে নেিাবরনে কাযকৃ্রম শুরু কবরবে সদবশর প্রধাি 

প ুঁজজোজার ঢাকা েক এক্সবেঞ্জ (নিএেই)। 

অি ষ্ঠাবি স্বােি েক্তেয রাবখি নিএেই’র ভারপ্রাপ্ত েযেস্থাপিা পনরোেক আব্দ ে মনিি 

পাবিা ানর, এফনেএমএ। এোড়া নফিযাজি াে নেিাবরনের ওপর সপপার সপ্রবজবন্টশি প্রদাি 

কবরি নিএেই’র মহােযেস্থাপক এেং সকাম্পানি েনেে সমাহাম্মদ আোদ র রহমাি, 

এফনেএে। 

নিএেই’র সে ারমযাি অধযাপক ি. আে ে হাবশম নফিযাজি াে নেিাবরনের ওপর সেশি 

সে ার নহবেবে েক্তেয রাবখি। অি ষ্ঠাবি আবরা উপনস্থি নেবেি নিএেই’র পনরোেক 

ও ানেউে ইেোম, নমিহাজ মান্নাি ইমি, সমাহাম্মদ হানিফ ভূুঁ ই া, নিএেই’র োবেক 

সপ্রনেবিন্ট এেং নিনেএ’র েভাপনি সমা: শানকে নরজভী। 
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অি ষ্ঠাবি প্রধাি অনিনির েক্তবেয নেএেইনে’র কনমশিার ি. স্বপি ক মার োো েবেি, “২০১৭ 

োবে েে ৃ প্রিম International Organization of Securities Commissions (IOSCO) নেশ্বেযাপী 

নেনিব াে নশো কাযকৃ্রম পনরোেিার স াষণা সদ । সেই সিবক আমরা সদশেযানপ 

নফিযাজি াে নেিাবরনের কাযকৃ্রম শুরু কনর। নেএেইনের নিবদৃশ ক্রবম নিএেই, নেএেই, 

সেকবহাল্ডার, মাবেৃন্ট েযাংকেহ েকে অংশীজিরা এই কাযকৃ্রম পনরোেিা কবর আেবে। 

আনম নেশ্বাে কনর নেনিব াে নশো োড়া প ুঁজজোজাবর নশনেি ও েবেিি নেনিব ােকারী েতটি 

েম্ভে ি । নেনিব াে নশোর মাধযবমই নেনিব ােকারীরা ভাবো সকাম্পানি ও সকাম্পানির 

আনদ-অন্ত েম্পবক ৃনেোর নেবেষণ করবি পারবেি”। 

নিনি েবেি, প ুঁজজোজার ঝ ুঁ নকপূণ ৃ নেনিব াবের জা ো। এখাবি নেনিব াে করার আবে োজার 

েম্পবক ৃ নকংো োজাবরর সপ্রািাক্ট েম্পবক ৃ জ্ঞাি আহরণ করবি হবে। আর এ জিযই 

নেনিব াে নশো গুরুেপূণ।ৃ যিাযি নশো নিব  সজবি-ে বঝ নেনিব াে করবে এ োজাবর 

েনিগ্রস্থ হও ার েম্ভােিা অবিক কবম আেবে। িাই েকে নেনিব ােকারীবদরবক নেনিব াে 

নশো  নশনেি হও ার আহোি জািাি নিনি। 

(এেএএম/ ৩০ সেবেম্বর ২০১৯) 
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সশ ারোজারনিউজ 

বিএসইয়ে বিিযোজি োল বলটোয়রবস 

অি ষ্টিে 

প্রকাশ েম :30-09-2019, 6:33 pm | 

 
 

সশ ারোজার সিস্ক: নেনিব ােকারীবদর আনিকৃ েবেিিিা েতজির েবেয নফিযাজি াে 

নেিাবরনে কাযকৃ্রম শুরু কবরবে ঢাকা েক এক্সবেঞ্জ (নিএেই)। আজ ৩০ সেবেম্বর 

সোমোর নেকাে োবড় ৩িা  নিএেই প্রািবণ “নরং দয সেে নফিযাজি াে নেিাবরনে” উববাধি 

কবরি োংোবদশ নেনকউনরটিজ অযান্ড এক্সবেঞ্জ কনমশবির (নেএেইনে) কনমশিার ি. স্বপি 

ক মার োো, এফনেএমএ। অি ষ্ঠাবি স্বােি েক্তেয রাবখি নিএেই’র ভারপ্রাপ্ত েযেস্থাপিা 

পনরোেক আব্দ ে মনিি পাবিা ানর, এফনেএমএ। এোড়া নফিযাজি াে নেিাবরনের ওপর 

সপপার সপ্রবজবন্টশি প্রদাি কবরি নিএেই’র মহােযেস্থাপক এেং সকাম্পানি েনেে সমাহাম্মদ 

আোদ র রহমাি, এফনেএে। নিএেই’র সে ারমযাি অধযাপক ি. আে ে হাবশম নফিযাজি াে 

নেিাবরনের ওপর সেশি সে ার নহবেবে েক্তেয রাবখি। অি ষ্ঠাবি আবরা উপনস্থি নেবেি 

নিএেই’র পনরোেক ও ানেউে ইেোম, নমিহাজ মান্নাি ইমি, সমাহাম্মদ হানিফ ভূুঁ ই া, 

নিএেই’র োবেক সপ্রনেবিন্ট এেং নিনেএ’র েভাপনি সমা: শানকে নরজভী। অি ষ্ঠাবি প্রধাি 

অনিনির েক্তবেয নেএেইনে’র কনমশিার ি. স্বপি ক মার োো েবেি, “২০১৭ োবে েে ৃ প্রিম 

International Organization of Securities Commissions (IOSCO) নেশ্বেযাপী নেনিব াে নশো 

কাযকৃ্রবমর স াষণা সদ । সেই সিবক আমরা নফিযাজি াে নেিাবরনের কাযকৃ্রম শুরু কনর। 

নেএেইনের নিবদৃশ ক্রবম নিএেই, নেএেই, সেকবহাল্ডার, মাবেৃন্ট েযাংকেহ েকে 

অংশীেিরা এই কাযকৃ্রম পনরোেিা কবর আেবে। আনম নেশ্বাে কনর নেনিব াে নশো োড়া 

প ুঁজজোজাবর নশনেি ও েবেিি নেনিব ােকারী েতটি েম্ভে ি । নেনিব াে নশোর মাধযবমই 

নেনিব ােকারীরা ভাবো সকাম্পানি ও সকাম্পানির আনদ-অন্ত েম্পবক ৃ নেোর নেবেষণ করবি 

পারবেি”। 

সশ ারোজারনিউজ/ম.ো 

 

http://www.sharebazarnews.com/wp-content/uploads/2019/09/Untitled-1-1.gif
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‘এমি পি োর আসয়ে েো ো পেো দয়ূরর 

িথো েোেোও পিই’  

নিজস্ব প্রনিবেদক  

প্রকানশি: ০৬:৫২ নপএম, ৩০ সেবেম্বর ২০১৯  

 

 

েম্প্রনি প্রািনমক েণপ্রস্তাবের (আইনপও) মাধযবম প ুঁজজোজাবর আো সকাম্পানিগুবোর 

দ রেস্থার নেত্র িুবে ধরবি নেব  ঢাকা েক এক্সবেবঞ্জর (নিএেই) পনরোেক নমিহাজ মান্নাি 

ইমি েবেবেি, ‘এখি অবিক সশ ার এবেও সেই সশ াবর ো া সিা দবূরর কিা পািাও পাও া 

যাবে িা।’ 

নেশ্ব নেনিব ােকারী েপ্তাহ উপেবে সোমোর নিএেইর কায ৃােব  ‘নরং দয সেে ফর 

নফিযাজি াে নেিাবরনে’ শীষকৃ অি ষ্ঠাবি নিনি এমি মন্তেয কবরি। 
 

প ুঁজজোজাবরর নি ন্ত্রক েংস্থা োংোবদশ নেনকউনরটিজ অযান্ড এক্সবেঞ্জ কনমশবির 

(নেএেইনে) েিমৃাি সে ারমযাি অধযাপক খা রুে সহাবেি দান ে সি ার পর কনমশি সিবক 

সযেে সকাম্পানির আইনপও অি বমাদি সপব বে িার েড় অংশই দ রেস্থার মবধয রব বে। 

ইবিামবধয েিমৃাি কনমশি সিবক অি বমাদি পাও া ২১টি সকাম্পানির সশ ার দাম সফে 

ভযাে র নিবে সিবম সেবে। উচ্চ নপ্রনম াম সি া আরও ২২টি সকাম্পানির সশ ার দাম ইে য 

মূবেযর নিবে সিবমবে। এ নিব  িািা মহে সিবকই েমাবোেিার ম বখ পবড়বে খা রুে 

সহাবেবির সিিতোধীি কনমশি। নিএেইর পনরোেক ইমবির কিা ও িার আভাে নমবেবে। 

ইমি েবেি, সশ ারোজাবর একটি সকাম্পানি িানেকাভুক্ত হও াবক োে োোবিার েবি 

িুেিা করা হ । োে সযমি ো া সদ , সিমি সকাম্পানির সশ ার নেনিব ােকারীবদর ো া 

নদব  রাখার কিা। নকন্তু এিাই েিয এখি অবিক সশ ার আেবে সেই সশ াবর ো া সিা দবূরর 

কিা পািাও পাও া যাবে িা। 

https://www.jagonews24.com/author/staff-reporter
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অি ষ্ঠাবির প্রধাি অনিনি নেএেইনের কনমশিার অধযাপক স্বপি ক মার োোবক উবেশয কবর 

নিনি েবেি, নেনিব ােকারীবদর আমরা নশনেি করে। একই েবি আমাবদর দানে সেই 

োেগুবো সদি, যাবি আজবকর নশনেি নেনিব ােকারীরা েড় েড় সেই েিেতবের ো ািবে 

িাকবি পাবর। এই োবের মবধযই নকন্তু েেনকেু ে নকব  আবে। 

নিএেইর পনরোেক নমিহাজ মান্নাি ইমবির েক্তবেযর সপ্রনেবি স্বপি ক মার েবেি, একিা 

োে োোবে ওই োবের যত্নও নিবি হ । িার যবত্নর দান বে যারা িাবদরও নেনিবির একটি 

নেষ  আবে। এই মাবকবৃি সকাি সকাম্পানির প্রেবপক্টার খ েবেই প্রিবম সদখা যাবে- 

প ুঁজজোজাবর নেনিব াে ঝ ুঁ নক পূণ।ৃ োংো  সেখা। সজবি ে বঝ নেনিব াে করুি। এর মাধযবম 

নেনিব ােকারীবদর েিক ৃকবর সদ া হ । 

নিনি েবেি, ভনেষযৎ নিব  নিজিি কবর নকেু েো যাবে িা। োে োোবে সেই োে সয মারা 

যাবে িা, এিা েো নকন্তু কটিি। সে কারবণ ধারাোনহক িজরদানর করবি হবে এেং সকাম্পানির 

পনরোেিা  যারা আবেি িাবদর নেষব ও জািা দরকার। পনরোেিা পষবৃদ ভাবো সোক 

িাকবে ভনেষযবি সকাবিা েমেযা হবে িা। িানেকাভুক্ত সকাম্পানি ভাবো সহাক আমরা এিাই 

োই। 

এ েম  সরাকাবরজ হাউবজর কমকৃিাৃবদর উবেবশয নেএেইনের কনমশিার েবেি, আজ 

পযনৃ্ত আনম সদনখনি আন্ডার োেস্ক্রাইে হব  সকাি সকাি সকাম্পানির আইনপও োনিে হব বে। 

এ নেষ টি আমরা সদখবি োই। আপিারা যারা সেকবহাল্ডার আবেি, িারা নকন্তু অনফনে ানে 

অযািভাইজার। 

‘ইিবভেবমন্ট অযািভাইজার নহবেবে সেকবহাল্ডার এেং মাবেৃন্ট েযাংকাররা এোও। সযবহিু 

আপিাবদর মাধযবম আইনপও োেস্ক্রাইে হ , সেবহিু সয সকাম্পানি আপিার মবি হ  খারাপ, 

আপনি সেই সকাম্পানির আইনপওবি আবেদি করবি নেনিব ােকারীবদর নিবষধ কবরি। 

আপিাবদর এই পরামশ ৃ সদ ার অনধকার আবে। নকন্তু েোই সকি মনর া হব  আইনপওবি 

োেস্ক্রাইে কবর। যি পো সকাম্পানিই সদ া সহাক, সদখা যাবে নমনিমাম ২০ গুণ আবেদি হ ’ 

েবেি স্বপি ক মার োো। 

েীমা সকাম্পানির সশ ার দাম প্রািনমক েণপ্রস্তাবে (আইনপও) ১০ িাকা পাও ারও সযােয িা 

এমি মন্তেয কবর নিনি েবেি, অিমৃন্ত্রী নিবদৃশিা নদব বেি- অিানেকাভুক্ত ২৭টি েীমা 

সকাম্পানি সযি দ্র ি িানেকাভুক্ত হ । িখি নকন্তু এই ১০ িাকা দামও প্রশ্নবোধক হবি পাবর। 

কনমশবির দাম নিব  কিা েোর ে বযাে সিই। 

অি ষ্ঠাবি উপনস্থি নেবেি নিএেইর সে ারমযাি অধযাপক ি. আে ে হাবশম, ভারপ্রাপ্ত 

েযেস্থাপিা পনরোেক আব্দ ে মনিি পাবিা ারী, নিএেই’র পনরোেক ও ানেউে ইেোম, 

সমাহাম্মদ হানিফ ভূুঁ ই া, নিনেএ’র েভাপনি সমা. শানকে নরজভী প্রম খ। 

এমএএে/সজএইে/এমএে 
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বরিং দয পবল বিিযোজি োল বলটোয়রবস 

উয়বোধি 

By 

নেনি র নরবপািৃার সেবেম্বর ৩০, ২০১৯  

 

স্টোি বরয়েোটটোর : প ুঁজজোজাবর নেনিব ােকারীবদর েবেিিিা েতজি করবি সোমোর নেকাবে 

নফিযাজি াে নেিাবরনে কাযকৃ্রম শুরু কবরবে ঢাকা েক এক্সবেঞ্জ (নিএেই) কিত পৃে। 

নিএেইবি ‘নরং দয সেে নফিযাজি াে নেিাবরনে’ উববাধি কবরি োংোবদশ নেনকউনরটিজ 

অযান্ড এক্সবেঞ্জ কনমশবির (নেএেইনে) কনমশিার ি. স্বপি ক মার োো। 

অি ষ্ঠাবি স্বােি েক্তেয রাবখি নিএেইর ভারপ্রাপ্ত েযেস্থাপিা পনরোেক আব্দ ে মনিি 

পাবিা ানর। এোড়া নফিযাজি াে নেিাবরনে নিব  সপ্রবজবন্টশি সদি নিএেইর মহােযেস্থাপক 

এেং সকাম্পানি েনেে সমাহাম্মদ আোদ র রহমাি। 

অি ষ্ঠাবি নেনিব ােকারীবদর উবেবশয েক্তেয রাবখি নিএেইর সে ারমযাি অধযাপক ি. 

আে ে হাবশম। আবরা উপনস্থি নেবেি নিএেইর পনরোেক ও ানেউে ইেোম, নমিহাজ 

মান্নাি ইমি, সমাহাম্মদ হানিফ ভূুঁ ই া, নিএেইর োবেক সপ্রনেবিন্ট এেং নিনেএর েভাপনি 

সমাহাম্মদ শানকে নরজভী। 

অি ষ্ঠাবি প্রধাি অনিনির েক্তবেয নেএেইনের কনমশিার ি. স্বপি ক মার োো 

েবেি,  নেনিব াে নশো োড়া প ুঁজজোজাবর নশনেি ও েবেিি নেনিব ােকারী েতটি েম্ভে ি । 

http://www.dailystockbangladesh.com/author/sanu/
http://www.dailystockbangladesh.com/wp-content/uploads/2019/09/00.gif
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‘বববিয় োেিোরীয়ি বিবক্ষে হও ো েোড়ো 

পিোয়িো ববিল্প পিই’ 

২০১৯ সেবেম্বর ৩০ ১৮:১৩:৪৭  

 

নেজবিে আও ার প্রনিবেদক : ঢাকা েক এক্সবেবঞ্জর পনরোেক নমিহাজ মান্নাি ইমি 

েবেবেি, নেনিব ােকারীবক নশনেি হও া োড়া সকাবিা নেকল্প সিই। নেনিব াে েম্পবক ৃযবিি 

জ্ঞাি অজিৃ করার পরই সশ ারোজাবর আেবি হবে। 

নেশ্ব নেনিব ােকারী েপ্তাহ -২০১৯ উপেবে সোমোর (৩০ সেবেম্বর) নিএেই কিত কৃ 

আব াজজি ‘নরং দযা সেে ফর ফাইিযাজি াে নেিাবরনে’ শীষকৃ কমেৃূনেবি নিনি এ কিা 

েবেি। 

একিা উদাহরণ সিবি নমিহাজ মান্নাি ইমি েবেি, 'আজবক সকউ োবের ো াবি েবে 

আবে, িার মাবি সকউ একজি েড় োে সরাপি কবরনেে।' আেবে সশ ারোজাবরর অেস্থাও 

এমি হও ার কিা নেে। অি ৃাৎ এক নদক নদব  ভাে সকাম্পানির সশ ার োজাবর আেবে, সেই 

সশ ারগুবো েড় হবে, আর পরেিীবি নেনিব ােকারীরা িার ো া  িাকবে। নকন্তু এিাই এখি 

েিয সয োজাবর সশ ার আেবে সে সশ াবরর ো া সিা দবূরর কিা, োবের পািাও পাও া 

যাবে িা। 

নেএেইনের কনমশিার স্বপি ক মার োোর উবেশয নিনি েবেি, আমাবদর সেই োেগুবো 

সদি, সয োেগুবো সিবক পরেিীবি শীিে ো া পাও া যাবে। এই সোি কিার মবধয নকন্তু েে 

নকেু ে নকব  আবে। নশো গ্রহণ কবর োজাবর আোর পর নেনিব ােকারীরা যাবি পরেিীবি 

স্বজস্তবি িাকবি পাবর। 

নেনিব ােকারীবদর নশনেি করার কিা উবেখ কবর নিনি েবেি, নেনিব ােকারীবদর আমরা 

নশনেি কবর েবড় সিাোর সেিা করবো, সেই প্রজক্র া েেবে। নকন্তু নশনেি করার ফাবক 

ফাবক নেনিব ােকারীবদরবক আমাবদরও এমি োে নদবি হবে সয োেগুবো এক েম  েড় 

হ । নশনেি নেনিব ােকারীরাই সযি আোর িিুি িিুি নেনিব ােকারী নিব  আেবি পাবর। 
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নিনি আরও েবেি, নেনিব াে নশো কাযকৃ্রম োরা নেশ্বেযাপী েেবে। এর মাধযবম ে দ্র 

নেনিব ােকারীবক নশনেি করার একিা সেিা এেং প্র াে িাবক। সেই একই উবেবশয আমরাও 

নেনকউনরটি অযান্ড এক্সবেঞ্জ কনমশবির (নেএেইনে) সিিত বৃে এই কাযকৃ্রম পনরোেিা করনে। 

অি ষ্ঠাবি প্রধাি অিনিনর েক্তবেয নেএেইনের কমনশিার ি. স্বপি ক মার োো েেি, ২০১৭ 

োবে েেৃপ্রিম ইন্টারিযাশিাে অে ৃািাইবজশি অফ নেনকউনরটিজ কনমশি (আইওএেনেও) 

েনশ্বেযাপী েনিনব াে শনো কাৃযক্রমবর স াষণা দব । সেই সিবক আমরা নফিাজি াে 

নেিাবরনে কাৃযক্রম শুরু কনর। নেএেইনের নিবদৃশক্রবম নিএেই, নেএেই, োকবহাল্ডার, 

মাবেৃন্টেযাংকেহ েকে অংশীজিরা এই কাৃযক্রম পনরোেিা কবর আেবে। আনম নেশ্বাে 

কনর নেনিব াে নশো োড়া সশ ারোজাবর েবেিি নেনিব ােকারী েতটি েম্ভে িা। নেনিব াে 

নশোর মাধযবমই নেনিব ােকারীরা ভাে সকাম্পানি ও সকাম্পানির আনদঅন্ত েম্পবক ৃনেবেষণ 

করবি পারবে। 

এেম  নিনি নমিহাজ মান্নাি ইমবির প্রবশ্নর জোবে েবেি, োে নযনি োোবেি িার 

পাশাপানশ োবের দান বে যারা আবেি িাবদরবকও োবের যত্ন নিবি হবে। 

 

নিনি েবেি, নেএেইনে, নিএেই োড়াও সশ ারোজাবর িাি ৃপাটিৃর দান বে োফেনি িাকবি 

পাবর। ইে য ার সকাম্পানি এেং অনিি ফাবমরৃ সকাি েযািিৃা আবে নকিা সে েযপাবর সখ াে 

রাখবি হবে। সয সোকগুবো সকাম্পানি পনরোেিা করবে িাবদরও দান েশীে হবি হবে। 

সকাম্পানি নিে ৃােবির সেবত্র শুধ  নেএেইনে িা এবদরও ভূনমকা িাবক। নকন্তু খারাপ 

সকাম্পানির কিা আেবে েোর িজর শুধ  নেএেইনের নদবকই িাবক। এই ফাুঁকবফাকবর িাি ৃ

পাটিৃগুবো িাবদর দান বে অেবহো কবর যাবে। এেম  সকাম্পানি নিে ৃােবির সেবত্র 

সেকবহাল্ডারবদর পরামশ ৃ সদও ার আহ্বাি জািাি নিনি। 

এেম , নিএেইর সে ারমযাি, প্রবফের ি. আে ে হাবশম, নিএেইর েনেে সমাহাম্মদ আোদ র 

রহমাি এেং নিএেই সরাকাে ৃ এবোনেব শি অে োংোবদশ’র (নিনেএ) েভাপনি শানকে 

নরজভী উপনস্থি নেবেি। 

নেজবিে আও ার/৩০ সেবেম্বর, ২০১৯/আরআই 
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পিোম্পোবি ববয়েষয়ে প্রয় োিি বববিয় োে 

বিক্ষো: িবমিিোর বোলো 

 

নেনিব ােকারীবদর আনিকৃ েবেিিিা েতজির েবেয নফিযাজি াে কাযকৃ্রম শুরু কবরবে ঢাকা 

েক এক্সবেঞ্জ (নিএেই)। সোমোর নেবকবে নিএেই প্রািবণ “নরং দয সেে নফিযাজি াে 

নেিাবরনে” উববাধি কবরি োংোবদশ নেনকউনরটিজ অযান্ড এক্সবেঞ্জ কনমশবির (নেএেইনে) 

কনমশিার ি. স্বপি ক মার োো।  

নেনিব ােকারীবদর আনিকৃ েবেিিিা েতজির েবেয নফিযাজি াে কাযকৃ্রম শুরু কবরবে ঢাকা 

েক এক্সবেঞ্জ (নিএেই)। সোমোর নেবকবে নিএেই প্রািবণ “নরং দয সেে নফিযাজি াে 

নেিাবরনে” উববাধি কবরি োংোবদশ নেনকউনরটিজ অযান্ড এক্সবেঞ্জ কনমশবির (নেএেইনে) 

কনমশিার ি. স্বপি ক মার োো।  

অি ষ্ঠাবি প্রধাি অনিনির েক্তবেয নেএেইনের কনমশিার ি. স্বপি ক মার োো েবেি, “২০১৭ 

োবে েেপৃ্রিম ইন্টারিযাশিাে অে ৃািাইবজশি অফ নেনকউনরটিজ কনমশি (আইওএেনেও) 

নেশ্বেযাপী নেনিব াে নশো কাযকৃ্রবমর স াষণা সদ । সেই সিবক আমরা নফিযাজি াে 

নেিাবরনের কাযকৃ্রম শুরু কনর। নেএেইনের নিবদৃশক্রবম নিএেই, নেএেই, সেকবহাল্ডার, 

মাবেৃন্টেযাংকেহ েকে অংশীজিরা এ কাযকৃ্রম পনরোেিা কবর আেবে।”  

নিনি েবেি, “আনম নেশ্বাে কনর নেনিব াে নশো োড়া প ুঁজজোজাবর নশনেি ও েবেিি 

নেনিব ােকারী েতটি েম্ভে ি । নেনিব াে নশোর মাধযবমই নেনিব ােকারীরা ভাবো সকাম্পানি 

ও সকাম্পানির আনদঅন্ত েম্পবক ৃনেোর নেবেষণ করবি পারবেি।” 
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অি ষ্ঠাবি নিএেইর পনরোেক নমিহাজ মান্নাি ইমি েবেি, নেনিব ােকারীবক নশনেি হও া 

োড়া সকাবিা নেকল্প সিই। নেনিব াে েম্পবক ৃ যবিি জ্ঞাি অজিৃ করার পরই 

নেনিব ােকারীবক প ুঁজজোজাবর আোর আহোি। 

এেম  নিএেইর সে ারমযাি অধযাপক ি. আে ে হাবশম নফিযাজি াে নেিাবরনের ওপর 

সেশি সে ার নহবেবে েক্তেয রাবখি। স্বােি েক্তেয রাবখি নিএেইর ভারপ্রাপ্ত েযেস্থাপিা 

পনরোেক আব্দ ে মনিি পাবিা ানর। নফিযাজি াে নেিাবরনের ওপর সপপার সপ্রবজবন্টশি 

প্রদাি কবরি নিএেইর মহােযেস্থাপক এেং সকাম্পানি েনেে সমাহাম্মদ আোদ র রহমাি।  

অি ষ্ঠাবি উপনস্থি নেবেি নিএেইর পনরোেক ও ানেউে ইেোম, সমাহাম্মদ হানিফ ভূুঁ ই া, 

োবেক সপ্রনেবিন্ট এেং নিনেএর েভাপনি সমা. শানকে নরজভী।  
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ে ুঁজিবোিোর ষ্টিি িরয়ে িোি িরয়ে হয়ব 

সবোইয়ি: স্বেি বোলো 

  নিজস্ব প্রনিবেদক  নেনিনিউজ সিাব নন্টবফার িিকম  

Published: 30 Sep 2019 08:48 PM BdST Updated: 30 Sep 2019 08:48 PM BdST  

 

প ুঁজজোজাবর ে শােি নিজিি করবি েে অংশীজিবক একেবি কাজ করার আহ্বাি জনিব বেি 

োজার নি ন্ত্রক েংস্থা- নেএেইনের কনমশিার অধযাপক স্বপি ক মার োো। 

নিনি েবেবেি, “েনিযকার অবি ৃ সশ ার োজাবর ে শােি আিবি হবে েমস্ত সেকবহাল্ডারবক 

এনেব  আেবি হবে। এখাবি নি ন্ত্রক েংস্থার একার পবে নকেু করা েম্ভে িা।” 

সোমোর নেশ্ব নেনিব ােকারী েপ্তাহ ২০১৯ উপেবে ‘নরং দযা সেে ফর ফাইিযাজি াে 

নেিাবরনে’ শীষকৃ আবোেিা  প্রধাি অনিনির েক্তবেয এ কিা েবেি স্বপি োো। 

রাজধািীর মনিজঝবে ঢাকা েক এক্সবেঞ্জ (নিএেই) ভেবি এ আবোেিার আব াজি করা 

হ । 

নেনিব ােকারীবদর আনিকৃ েবেিিিা েতজির েবেয নিএেই এ আবোেিার আব াজি কবর। 

স্বপি ক মার োো েবেি,“নেএেইনের কাযকৃ্রবমর একিা আইনি েীমা আবে। আমরা নকন্তু 

আইবির োইবর নকেু করবি পানরিা। সযমি একিা সশ াবরর প্রাইে নক হবে এিা নকন্তু 

নেএেইনের ধায ৃ করার সকাি েমিা সিই। এিা নকন্তু ভযাে আর সদর উপর েিাৃ ।” 
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“একটি সকাম্পানি যখি প ুঁজজোজাবর আবে। একটি সেকনেে িাবক সয, নক নক িিয 

িাবদরবক নি ন্ত্রক েংস্থার কাবে জমা নদবি হবে। আমাবদর সদখার নেষ  হবো সয, িারা সেই 

কােজগুবো টিকমবিা জমা নদব বে নকিা। এর োইবর আমাবদর নকন্তু খ ে সেনশ নকেু করার 

সিই।” 

“আোর একটি সকাম্পানি ভনেষযবি সকমি করবে, এই নেষ টি নকন্তু আবে সিবক েো যা  

িা। এ রকমভাবে সয সকাম্পানিটি োজার সিবক িাকা িুেবি োবে িার দান ে আবে। যারা 

সকাম্পানিটির ইে য মযাবিজার িাবদরও োজাবরর প্রনি দা -দান ে আবে। পাশাপানশ অনিি 

ফাম ৃ প্রনিষ্ঠাি কােজপত্র অনিি করবে িাবদরও নকন্তু দা -দান ে।”  

“যনদ সকাি খারাপ সকাম্পানি প ুঁজজোজাবর েবে আবে। েেবৃশষ িাবক সরাকাবরজরা; িারা 

নকন্তু জিেণবক ে ঝাবি পাবর, সয সকাম্পানিটি োজার সিবক িাকা িুেবি এবেবে সেিা 

অিিা ভাবো িা, আপিারা এর আইনপওবি আবেদি করবেি িা।” 

যনদও এটি সরাকাবরজ ফামগৃুবোর একটি েযেো। িারপরও োজাবরর প্রনি দান ে সিবক 

সরাকাবরজ হাউজগুবো এই কাজটি করবি পাবর। করা উনেি েবে আনম মবি কনর।” 

“এই নেষ গুবো আনম সকািভাবেই নি ন্ত্রক েংস্থার দা ম জক্তর জিয েেনে িা। নি ন্ত্রক েংস্থা 

অেশযই দা েি। নকন্তু েোরই িার নিজস্ব একিা েজন্ড আবে; এর োইবর কাজ করবি পাবর 

িা। এই োজারিাবক ভাবো করবি হবে েোরই েোর নিবজর নদক সিবক কাজ করবি হবে,” 

েবেি নিনি। 

অি ষ্ঠাবি স্বােি েক্তেয সদি নিএেইর ভারপ্রাপ্ত েযেস্থাপিা পনরোেক আব্দ ে মনিি 

পাবিা ানর। মূে প্রেন্ধ উপস্থাপি কবরি নিএেইর মহােযেস্থাপক এেং সকাম্পানি েনেে 

সমাহাম্মদ আোদ র রহমাি। 

অিযবদর মবধয েক্তেয রাবখি, নিএেইর সে ারমযাি অধযাপক আে ে হাবশম, নিএেইর 

পনরোেক ও ানেউে ইেোম, নমিহাজ মান্নাি ইমি, সমাহাম্মদ হানিফ ভূুঁ ই া, নিএেইর 

োবেক েভাপনি এেং নিএেই সরাকাবরজ অযাবোনেব শি অে োংোবদবশর (নিনেএ) 

েভাপনি শানকে নরজভী। 
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Barta24 

মবর ো হয়  খোরোে পিোম্পোবিয়ে ওভোর 

সোবজিেিি িো িরোর আহ্বোি 

 

সেনমিাবর আো অনিনিরা, েনে: োিাৃবিাব নন্টবফার.কম 

ইে য ার সিবক শুরু কবর েোইবক দান েশীে হও ার পরামশ ৃ নদব বেি োংোবদশ 

নেনকউনরটিজ অযান্ড এক্সবেঞ্জ কনমশবির (নেএেইনে) কনমশিার স্বপি ক মার োো। 

নিনি েবেি, ‘নেনিব ােকারীবদর উনেি খারাপ সকাম্পানির প্রািনমক েণপ্রস্তাবে (আইনপও) 

আবেদি করা সিবক নেরি িাকা। নকন্তু েোই সকি মনর া হব  পো সকাম্পানিবি 

ওভার োেজস্ক্রপশি কবরি?’ 

সোমোর (৩০ সেবেম্বর) রাজধািীর মনিজঝবে ঢাকা েক এক্সবেবঞ্জর (নিএেই) কিফাবরি 

কবে নেশ্ব নেনিব ােকারী েপ্তাহ উপেবে আব াজজি সেনমিাবর নিনি এ কিা েবেি। নিনি 

েবেি, ‘আর এ কারবণ সকাম্পানিগুবোবি েে ৃনিম্ন ২০ গুণ সেনশ আবেদি জমা পবড়। এজিয 

খারাপ সকাম্পানিগুবোবকও খারাপ েেবি পানর িা। কনমশি একটি নেবেবমর মবধয 

আইনপওর অি বমাদি নদব  িাবক। িবে এ মনিউে পনরেিিৃ করা দরকার, প্রব াজবি 

পনরেিিৃ করা হবে।’ নিএেইর সে ারমযাি অধযাপক আে ে হাবশবমর েভাপনিবে অি ষ্ঠাবি 

আবরা েক্তেয রাবখি নিএেইর পনরোেক নমিহাজ মান্নাি ইমি, নিএেই সরাকারে 

অযাবোনেব শবির েভাপনি শানকে নরজভী, োবেক েভাপনি সমাস্তাক আহবমদ োবদক এেং 

নিএেইর ভারপ্রাপ্ত এমনি আব্দ ে মনিি পাবিা ারী। অধযাপক স্বপি ক মার োো েবেি, 

‘আইনপওর েবি েংনেি অবিকগুবো সকাম্পানি সকাবিা শাজস্ত পা নি। নেবশষ কবর সক্রনিি 

সরটিং সকাম্পানিগুবোবক সকাবিা শাজস্ত নদবি সদনখনি। এবদর নেনিি করা উনেি। িবে ১৬টি 

েড় েড় অনিি ফামবৃক জনরমািা করা হব বে।’ 
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Robi to get enlisted soon, says 
BSEC chief 
 Niaz Mahmud 

  Published at 07:45 pm September 30th, 2019 

 
Logo of Robi Collected 
 

High corporate tax rate, minimum tax criteria major barriers to 

listing: Robi top official 

Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) Chairman M Khairul 

Hossain said on Monday that mobile phone operator Robi expressed its 

intention to get listed on the country’s stock market.  

Speaking as chief guest of the inauguration ceremony of “The World Investor 

Week 2019” at the Securities Commission building in the capital.  

“Robi has expressed its intention to come to the capital market through the 

book building method of initial public offering (IPO), but we recommended the 

fix price method so that the general investors can be benefited,’ the BSEC 

chairman said.  

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud
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Khairul also said that Robi and Grameenphone’s problems would be solved 

soon. 

Meanwhile, Robi’s Chief Corporate and Regulatory Officer Shahed Alam said: 

“We are always keen on diversifying our source of fund to grow our business. 

In this regard, we have recently had a fruitful discussion with the BSEC on the 

possibility of floating corporate bond in the market.  

“While we are very keen on getting enlisted on the stock market, the 

exorbitantly high corporate tax rate and the minimum tax are causing 

tremendous strain on our business. We don’t think that such taxation structure 

is conducive for us come to the stock market," Alam added. 

The BSEC chairman said at the ceremony, “A number of state -owned 

companies will be listed soon and the government will take all measures to 

boost the capital market.” 

Khairul also said that Investment Corporation of Bangladesh (ICB) would be 

brought to book. The ICB was found to invest 50% of capital in the stock 

market and the rest was provided as debenture loans. 

"The ICB cannot lend funds raised for the purpose of investing in the capital to 

other sector like garment companies," he reiterated. 

The capital market would be reformed and mobilized which might take a year, 

he said, claiming that the investors' confidence would be restored after these 

reforms. 

In the ceremony, the stock market regulator BSEC launched a web platform 

named “Customer Complaint Address Module (CCAM)”, which investors can 

use to file complaints with the commission online. 

The investors will need a beneficiary owner’s account number, email address 

and mobile number to file objections. 

Investors will be provided a complaint ID and they will be able to check the 

status of complaints anytime. 

The BSEC will send the complaints to the related office through emails setting 

specific timeframes for responses and solutions. 
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BSEC Commissioner Helal Uddin Nizami, Swapan Kumar Bala and Khondoker 

Kamaluzzaman and higher officials also were present.  

The World Investor Week is being observed in accordance with a declaration 

of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), a global 

cooperative of securities regulatory bodies. The seven-day programme ending 

on October 6 will feature seminars and workshops. 

The Dhaka Stock Exchange (DSE) and the Central Depository Bangladesh Ltd 

(CDBL) will also arrange different programs in Dhaka to mark the week. 

In 2017, the BSEC for the first time observed World Investor Week on a 

broader scale. 
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