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বিএসইবসর কবিশনার বিসসসি য াগ 

বিসেসেন আব্দলু িাবলি 

। ২ জনু, ২০২০ ৩:০২ অপরাহ্ণ  

 
 

পুুঁজজবাজার ননয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ নসনকউনরটিজ অযান্ড এক্সদেঞ্জ কনিশদন (নবএসইনস) 

আরও একজন কনিশনার ননদয়াগ দেওয়া হদয়দে। সাদবক নশল্প সনেব দিাোঃ আব্দলু হানলিদক 

ননদয়াগ নেদয় আজ িঙ্গলবার (২ জনু) একটি প্রজ্ঞাপন জানর কদরদে অর্ থিন্ত্রণালয়। 

আজ েুপুদরই নিনন অর্ থিন্ত্রণালদয় দ াগ নেদয়দেন। নবকাদল নবএসইনসদি  াদবন বদল 

জাননদয়দেন অর্ থসূেকদক। 

িন্ত্রণালয় সূদে এই ির্য জানা দগদে

 

আগািী োর বেদরর জনয িাদক এই ননদয়াগ দেওয়া হদয়দে। দ াগোদনর িানরখ দর্দক এই 

দিয়াে কা থকর হদব। 

আব্দলু হানলদির ননদয়াদগর িধ্য নেদয় নবএসইনসর কনিশদন পূণ থিা এদসদে। নবএসইনসদি 

কনিশনাদরর োরটি পে রদয়দে, িারটিই এখন পূণ থ। 

  

http://www.arthosuchak.com/archives/585212/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%b8%e0%a6%87%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%b9%e0%a6%bf%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%ac%e0%a7%87/
http://www.arthosuchak.com/archives/585212/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%b8%e0%a6%87%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%b9%e0%a6%bf%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%ac%e0%a7%87/
javascript:window.print()
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দিাোঃ আব্দলু হানলি গি সপ্তাদহ নশল্প সনেব নহদসদব এলনপআদর নগদয়দেন। নশল্প সনেব নহদসদব 

দ াগ দেওয়ার আদগ নিনন প্রধ্ানিন্ত্রীর কা থালদয় এসনিজজ নবভাদগর নিজজ নহদসদব োনয়ত্ব 

পালন কদরদেন। 

 

পুুঁজজবাজার ননয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ নসনকউনরটিজ অযান্ড এক্সদেঞ্জ কনিশদন (নবএসইনস) 

আরও একজন কনিশনার ননদয়াগ দেওয়া হদয়দে। সাদবক নশল্প সনেব দিাোঃ আব্দলু হানলিদক 

ননদয়াগ নেদয় আজ িঙ্গলবার (২ জনু) একটি প্রজ্ঞাপন জানর কদরদে অর্ থিন্ত্রণালয়। 

আজ েুপুদরই নিনন অর্ থিন্ত্রণালদয় দ াগ নেদয়দেন। নবকাদল নবএসইনসদি  াদবন বদল 

জাননদয়দেন অর্ থসূেকদক। 

িন্ত্রণালয় সূদে এই ির্য জানা দগদে। 
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বিএসইবসর কবিশনার িসলন সাসিক 

সবিি আব্দলু িাবলি  

 
ননজস্ব প্রনিদবেক  

প্রকানশি: ০৩:৩২ নপএি, ০২ জনু ২০২০  

  

       

নশল্প িন্ত্রণালয় দর্দক সেয অবসদর  াওয়া সনেব আব্দলু হানলিদক পুুঁজজবাজাদরর ননয়ন্ত্রক 

সংস্থা বাংলাদেশ নসনকউনরটিজ অযান্ড এক্সদেঞ্জ কনিশদনর (নবএসইনস) কনিশনার নহদসদব 

ননদয়াগ নেদয়দে সরকার। 

োর বেদরর জনয িাদক নবএসইনসর কনিশনার ননদয়াগ নেদয় িঙ্গলবার অর্ থ িন্ত্রণালয় দর্দক 

প্রজ্ঞাপন জানর করা হদয়দে। এদি স্বাক্ষর কদরন উপসনেব ি. নানহে দহাদসন। 

https://www.jagonews24.com/
https://www.jagonews24.com/author/staff-reporter
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প্রজ্ঞাপদন বলা হয়, নসনকউনরটিজ অযান্ড এক্সদেঞ্জ কনিশন আইন- ১৯৯৩ এর ধ্ারা ৫ ও ৬ 

এর নবধ্ানাবনল প্রনিপালন করদি দিা. আব্দলু হানলিদক োর বেদরর জনয নবএসইনসর 

কনিশনার নহদসদব ননদয়াগ করা হদলা। 

নশল্প িন্ত্রণালয় সনেব নহদসদব োনয়ত্ব পালন করা আব্দলু হানলি গি ২৭ দি অবসদর  ান। 

অবসদর  াওয়ার েয় নেদনর িার্ায় িাদক নবএসইনসর কনিশনার নহদসদব েুজিনভনিক ননদয়াগ 

দেয়া হদলা। এর িাধ্যদি েীর্ থনেন পর পূণ থাঙ্গ হদলা নবএসইনসর কনিশন। 

এর আদগ গি ২০ দি ঢাকা নবশ্বনবেযালদয়র অধ্যাপক ি. নিজানুর রহিান ও অধ্যাপক ি. 

দশখ শািসুজিন আহদিেদক কনিশনার নহদসদব ননদয়াগ দেয় সরকার। 

নবএসইনসর কনিশনার নহদসদব ননদয়াগ পাওয়া ি. নিজানুর রহিান ঢাকা নবশ্বনবেযালদয়র 

অযাকাউনটং অযান্ড ইনফরদিশন নসদেিস নবভাদগর অধ্যাপক। ি. দশখ শািসুজিন 

আহদিে একই নবশ্বনবেযালদয়র নফনযান্স নবভাদগর অধ্যাপক। 

এর আদগ গি ৪ দি দহলাল উজিন ননজািী ও ১৯ এনপ্রল স্বপন কুিার বালা নবএসইনসর 

কনিশনার পে দর্দক নবোয় দনন। এদি আদগ দর্দকই এক কনিশনাদরর পে ফাুঁকা র্াকায় 

দকারাি সংকদি পদে নবএসইনস। পরবিীদি ১৪ দি দেয়ারিযান পে দর্দক নবোয় দনন 

অধ্যাপক ি. এি খায়রুল দহাদসন। এ পনরনস্থনিদি ১৭ দি নবএসইনসর দেয়ারিযাদনর োনয়ত্ব 

দনন নবশ্বনবেযালদয়র বানণজয অনুষদের নিন প্রদফসর নশবলী রুবাইয়াি-উল-ইসলাি। 
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বিএসইবসর কবিশনার হলেনআব্দুে হাবেি 

 

বনজস্ব প্রবিলিদক: পুুঁবজিাজালরর বনয়ন্ত্রক সংস্থা িাংোলদশ বসবকউবরবিজ অ্যান্ড এক্সলেঞ্জ কবিশলনর (বিএসইবস) 

কবিশনার বহলসলি বশল্প িন্ত্রণােয় থেলক সদয অ্িসলর যাওয়া সবেি আব্দুে হাবেিলক বনলয়াগ বদলয়লে সরকার। 

িঙ্গেিার িালক বিএসইবসর কবিশনার বনলয়াগ বদলয় প্রজ্ঞাপন জাবর কলরলে অ্েথিন্ত্রণােয়। এলি স্বাক্ষর কলরন 

উপসবেি ড. নাবহদ থহালসন। 

প্রজ্ঞাপলন িো হয়, বসবকউবরবিজ অ্যান্ড এক্সলেঞ্জ কবিশন আইন- ১৯৯৩ এর ধারা ৫ ও ৬ এর বিধানািবে 

প্রবিপােন করলি থিা. আব্দুে হাবেিলক োর িেলরর জনয বিএসইবসর কবিশনার বহলসলি বনলয়াগ করা হলো। 

বশল্প িন্ত্রণােয় সবেি বহলসলি দাবয়ত্ব পােন করা আব্দুে হাবেি গি ২৭ থি অ্িসলর যান। অ্িসলর যাওয়ার েয় 

বদলনর িাোয় িালক বিএসইবসর কবিশনার বহলসলি েুবিবিবিক বনলয়াগ থদয়া হলো। এর িাধযলি পূণথাঙ্গ হলো 

বিএসইবসর কবিশন। 

উলেখ্য, গি ১৭ থি বিএসইবসর থেয়ারিযালনর দাবয়ত্ব থনন বিশ্ববিদযােলয়র িাবণজয অ্নুষলদর বডন প্রলেসর 

বশিেী রুিাইয়াি-উে-ইসোি। এিং গি ২০ থি ঢাকা বিশ্ববিদযােলয়র অ্ধযাপক ড. বিজানুর রহিান ও অ্ধযাপক 

ড. থশখ্ শািসুবিন আহলিদলক কবিশনার বহলসলি বনলয়াগ থদয় সরকার। 
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বিএসইবসসে য াগ বিযলন নেুন কবিশনার 

আব্দলু িাবলি 
 

পুুঁজজবাজার ননয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ নসনকউনরটিজ অযান্ড এক্সদেঞ্জ কনিশদনর (নবএসইনস) 

নিুন কনিশনার নহসাদব ননদয়াগ দপদয়দেন সাদবক নশল্প সনেব আব্দলু হানলি। 

িঙ্গলবার (০২ জনু) এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জানর কদরদে অর্ থ িন্ত্রণালদয়র আনর্ থক প্রনিষ্ঠান 

নবভাগ। 

ননদয়াগ পাওয়ার পরই নিনন নবদকল ৩িার নেদক নবএসইনসদি দ াগ নেদয়দেন। 

এ নবষদয় দ াগাদ াগ করদল সেয ননদয়াগ পাওয়া নবএসইনস’র কনিশনার আব্দলু হানলি 

রাইজজংনবনিদক বদলন, ‘আজ কাদজ দ াগ নেদয়নে।’ 

প্রজ্ঞাপদন বলা হদয়দে, নসনকউনরটিজ অযান্ড এক্সদেঞ্জ কনিশন আইন ১৯৯৩ এর ধ্ারা ৫ ও ৬ 

এর নবধ্ান প্রনিপালন করদি দিা. আব্দলু হানলিদক ৪ বের দিয়াদের জনয নবএসইনসর 

কনিশনার নহসাদব ননদয়াগ করা হদলা। 

জানা দগদে, সাদবক নশল্প সনেব আব্দলু হানলি গি ২৮ দি দর্দক অবসদর দগদেন। নিনন এর 

আদগ প্রধ্ানিন্ত্রীর কা থালদয় এসনিজজ নবভাদগর নিজজ নহসাদব োনয়ত্ব পালন কদরদেন। 

সরকাদরর পক্ষ দর্দক নিুন কনিশনার ননদয়াগ দেওয়ার ফদল নবএসইনস েুই বের পর পূণ থাঙ্গ 

কনিশদন রূপ দপদয়দে। 

https://risingbd.com/
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এর আদগ গি ১৭ দি ননদয়াগ দপদয়দেন নবএসইনসর নিুন দেয়ারিযান অধ্যাপক নশবলী 

রুবাইয়াি উল ইসলাি।  ওইনেনই নবদকদলই নিনন নবএসইনসদি দ াগ দেন।  আর গি ২০ দি 

কনিশনার নহসাদব ননদয়াগ দপদয়দেন ঢাকা নবশ্বনবেযালদয়র নফনযান্স নবভাদগর অধ্যাপক ি. 

দশখ শািসুিীন আহদিে এবং একই নবশ্বনবেযালদয়র অযাকাউনটং অযান্ড ইনফরদিশন্স 

নসদেিস নবভাদগর অধ্যাপক ি. নিজানুর রহিান।  িারা েু'জদনই ওইনেন নবদকদল 

নবএসইনসদি দ াগ নেদয়দেন। 
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Daily Dhaka Tribune 
03 June 2020 

Ex-sec Halim made BSEC commissioner 

Niaz Mahmud  

 Published at 04:13 pm June 2nd, 2020  

 
 

Md Abdul Halim Courtesy 

The circular stated that the appointment will come into effect on the day he joins office 

The government on Tuesday appointed former industries secretary Md Abdul Halim as commissioner of the 

Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) for four years. 

The Ministry of Finance through a notice made the appointment on the same day. The appointment will come 

into effect from the date of his joining the office.   

Earlier, the government on May 20 appointed professor Mizanur Rahman and professor Shaikh Shamsuddin 

Ahmed as commissioners of the securities regulator. 

On May 17, the ministry appointed Prof Shibli Rubayat Ul Islam, professor at Dhaka University, as the 

chairman of the BSEC for the next four years. 

The BSEC consists of a chairman and four commissioners.  

 

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud
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Daily Dhaka Tribune 
03 June 2020 

Tenure of two mutual funds extended 

Niaz Mahmud  

 Published at 06:43 pm June 2nd, 2020  

The mutual funds are: Phoenix Finance 1st Mutual Fund and ICB AMCL Third NRB Mutual 

Fund 

The tenure of two closed-end mutual funds, managed by ICB Asset Management Company 

Limited, has been extended for another 10 years each, according to an official disclosure 

made on Tuesday. 

The mutual funds are: Phoenix Finance 1st Mutual Fund and ICB AMCL Third NRB Mutual 

Fund.  

Dhaka Stock Exchange (DSE) on Tuesday made the announcement on its website in this 

regard. 

According to the disclosure, Phoenix Finance 1st Mutual Fund’s tenure has been extended up 

to May 3, 2030, and ICB AMCL Third NRB Mutual Fund’s up to May 19, 2030. 

Earlier in September 2018, the stock market regulator had given a go-ahead to the extension 

of the tenure of all closed-end mutual funds and handed over the authority of extension to 

asset managers. 

 

In this regard, the BSEC had issued a directive that time scrapping its previous directive on 

conversion or liquidation of closed-end MFs on completion of 10-year period. 

Each unit price of Phoenix Finance 1st Mutual Fund closed at Tk 8.10, and ICB AMCL Third 

NRB Mutual Fund closed at Tk 5.30 yesterday at DSEW. 

Closed-end mutual funds are investment funds that gather a fixed pool of money for 10 years 

from a number of investors and re-invest them into stocks, bonds and other assets. 

 

  

 

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud

