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Business Hour 24.com 
04 June 2020 

এখন দীর্ঘমেয়ামদ বিবনময়ামের সমু াে 

  প াস্ট হময়মে : িধুিার, ৩ জনু, ২০২০ 

 

বিজমনস আওয়ার প্রবিমিদক : ঢাকা স্টক এক্সমেমের (বিএসই)  বরোলক রবকিুর রহোন িমলন, পলনমদন বনময় অমনমক 
হিাশ হমি  ামরন। বকন্তু আবে িলি হিাশ হওয়ার বকেু নাই। এখন দীর্ঘমেয়ামদ বিবনময়ামের সুম াে। 

বিবন িমলন, কু্ষদ্র ও সাধারন বিবনময়ােকারীমদর কামে টাকা পনই। িারা বিবনময়াে কমর িমস আমে। এই িাজারমক 
েবিশীল করমি আবথঘক প্রবিষ্ঠানেুমলামক দাবয়ত্ব  ালন করমি হমি। প্রবিটি ি্াাংকমক পশয়ারিাজামর বিবনময়ামের জন্ সহজ 
শমিঘ পদওয়া ২০০ পকাটি টাকার ঋণমক বিবনময়ামে আনমি হমি। 

েি কময়ক িের ধমর পেিাররা পশয়ারিাজার বনয়ন্ত্রক করমে িমল জানান বিএসইর এই  বরোলক। বিবন জানান, 
পেিারার আজমক বকমন, কালমক পিমে। দীর্ঘমেয়ামদ বিবনময়ামের অভাি রময়মে। বকন্তু পশয়ারিাজার দীর্ঘমেয়াবদ বিবনময়ামের 
জায়ো। এখন দীর্ঘমেয়ামদ বিবনময়াে করমি হমি। 

ি্াাংক, বেউেু্য়াল ফাা্ন্ড, িীোসহ অন্ান্ প সি আবথঘক প্রবিষ্ঠামনর কামে সারপ্লাস অথঘ আমে, িারা এই েুহুমিঘ 
পশয়ারিাজামর দীর্ঘমেয়ামদ বিবনময়াে করমি  ামর। িামদর অ্ানাবলস্ট আমে। িামদর োধ্মে বিমেষন কমর ২ িেমরর জন্ 
বিবনময়াে করমি  ামর। এখন িামদরমক এবেময় আসমি হমি। 

িীো পকাম্পাবনেুমলার কামে অমনক টাকা আমে। িামদর টাকােুমলা বফক্সি বিম াবজমট ও িমন্ড েমল  ায়। অথে পসখামন 
বরটানঘ অমনক কে। বেউেু্য়াল ফান্ডেুমলার অবধকাাংশ টাকা এফবিআর। অথে  বৃথিীি্াব  বেউেু্য়াল ফান্ডেুমলা 
পশয়ারিাজামর বিবনময়াে কমর। আোমদর পদমশ বিবনময়াে করার েমিা অমনক ভামলা ভামলা পকাম্পাবন আমে। এ িাবলকায় 
সরকাবর ও িহুজাবিক অমনক পকাম্পাবন আমে। 

রবকিুর রহোন িমলন, আবে দঢ়ৃভামি বিশ্বাস কবর, ি্াাংকেুমলা সুশাসমনর েমধ্ বফমর আসমি। আমে প ভামি 
উমদ্াক্তা/ বরোলকমদর প্রভামি ঋণ পদওয়া হমিা, পসটা িন্ধ হময়  ামি। এমি কমর ি্াাংকেুমলার ি্িসায় ইবিিােক প্রভাি 
 ড়মি।  া পশয়ারিাজামর সুফল িময় আনমি। 

সম্প্রবি বিএসইবস ও িাাংলামদশ ি্াাংক একটি কা ঘকবর সভা কমরমেন িমল েমন কমরন বিএসইর এই  বরোলক।  ারা 
আোবেমি বনয়বেি সভা করমি।  া বিেি সেময় অমকমজা বেল। এোড়া িাাংলামদশ ি্াাংক পশয়ারিাজারমক ভাইমেন্ট 
করার কবেটমেন্ট কমরমে। এটা ভামলা খির। 

বিএসইবসর পেয়ারে্ান পশয়ারিাজামর স্বচ্ছিা ও জিািবদবহিা বনবিি করার বিষময় েুরুত্বামরা  কমরমেন। এোড়া ভামলা 
ভামলা পকাম্পাবন আসার জন্ পরেুমলশন বদমিন।  ামি পকউ ঝামেলায় না  মড়। উবন ২ োমসর েমধ্ এই ি্িস্থা করমি 
 ামচ্ছন। উনারা িাজামরর সূেমকর উত্থান- িন, পক বকনল আর পক পিেল, িা বনময় বেন্তা করমিন না। স্বচ্ছিা ও 
জিািবদবহিার প্লাটফেঘ তিরী করার জন্ কাজ করমেন। 

এখন দীর্ঘমেয়ামদ বিবনময়ামের সুম াে।  ারা পি পেিার, িামদর পকান সুম াে পনই। এেনবক  ারা ৩ োমসর জন্ 
বিবনময়াে করমিন, িামদর জন্ও পকান সুম াে পনই।  ারা ১-২ িেমরর জন্ বিবনময়াে করমিন, িামদর জন্ বিশাল 



News Clippings 

 26 

সুম াে। িাই সিাইমক বিবনময়ামে আসার এিাং সবিয় হওয়ার জন্ আহিান করি। আ নারা  াোই-িাোই কমর 
বিবনময়াে করুন। 

এই েূহুমিঘ সিাই  ার  ার দাবয়ত্ব  ালন করমল, সি হিাশা পকমট উঠমি িমল েমন কমরন রবকিুর রহোন। এোড়া 
বিবনময়ােকারীমদর আস্থা বফমর আসমি। িখন িারমল্র পকান সাংকট থাকমি না। 

বিবন িমলন, আেরা জাবন ১০ শিাাংমশ পটমক্সর সুম াে বদময় অপ্রদবশঘি টাকামক বিবনময়ামের সুম াে পদওয়া হমি। 
কমরানাভাইরামসর কারমন এই সুম াে পদওয়া হমচ্ছ। পদমশ এেন অমথঘর  বরোণ কে না। িমি ওই অথঘ বিবনময়ামের জন্ 
পকান পসক্টর বনবদঘষ্ট কমর পদওয়া ঠিক হমি না। সিাইমক সিার সুবিধা েমিা পসক্টমর বিবনময়ামের সুম াে বদমি হমি। এমি 
কমর পশয়ারিাজামর বিবনময়াে িাড়মি।  া পশয়ারিাজারমক েবিশীল করমি। 

বিজমনস আওয়ার/০৩ জনু, ২০২০/আরএ 
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Share News 24.com 
04 June 2020 

 ুুঁবজিাজামরর উন্নয়মন বিএসইবস পেয়ারে্ামনর কামে বিবনময়ােকারীমদর ২৪ দাবি 
 

 

বনজস্ব প্রবিমিদক:  ুুঁবজিাজার বনয়ন্ত্রক সাংস্থা িাাংলামদশ বসবকউবরটিজ অ্ান্ড এক্সমেে কবেশমনর (বিএসইবস) নিুন 
পেয়ারে্ান অধ্া ক বশিলী রিুাইয়াি-উল-ইসলােমক ফুমলল শমুভচ্ছা জানামনার  াশা াবশ  ুুঁবজিাজামরর প্রকৃি উন্নয়ন 
ও বস্থবিশীলিায় ২৪ দফা দাবি জাবনময়মেন িাাংলামদশ  ুুঁবজিাজার বিবনময়ােকারী ঐক্  বরষমদর পনিা কেীরা। 
িুধিার ৩ জনু বিবনময়ােকারীমদর  ক্ষ পথমক বনয়ন্ত্রক সাংস্থার কামে ২৪ দাবি জানামনা হয়। 
দাবিেুমলা হমলা: 
১। োননীয় প্রধানেন্ত্রী কিৃঘক প্রমদয় ঐবিহাবসক  েুান্তকাবর বসদ্ধান্ত পোিামিক িাজামরর  িন পরাধকমে পলার প্রাইস 
 দ্ধবি িহাল রাখমি হমি এিাং দশ টাকার বনমে িা পফস ভ্ালরু বনমের প্রমি্কটি পশয়ামরর পলার প্রাইস ভ্াল ু
নূ্নিে দশ টাকায় বনধঘারণ করমি হমি। 
২। আোমদর বপ্রয়  ুুঁবজিাজামরর িারল্ প্রিাহ প ৌবক্তকভামি েবিশীল ও বস্থবিশীল না হওয়া   ঘন্ত িা আোেী 
কে মক্ষ এক িের িাজামর নিুন পকান আইব ও, রাইট পশয়ার, পপ্রফামরন্স  ুুঁবজিা পকান প্রকামরই অথঘ উমতালমনর 
সুম াে প্রদান করা  ামি না। 
৩। িাজামরর িারল্ প্রিাহ িবৃদ্ধ করার জন্ বিদ্োন োবজঘ ন পলান প্রদামনর হার ১:০.৫% পথমক িবৃদ্ধ কমর নূ্নিে 

১:১.৫ করার দাবি করবে (অথঘাৎ িিঘোমন ১ টাকার বিবনময়ামের বি রীমি সমিঘাচ্চ ৫০  য়সা   ঘন্ত পলান সুবিধা 
বিদ্োন বকন্ত িারল্ প্রিাহ িবৃদ্ধর জন্ এটিমক ১ টাকা বিবনময়ামের বি রীমি ১ টাকা ৫০  য়সা/পদড় টাকা   ঘন্ত 
পলান সবুিধা প্রদান করমি হমি)। 
৪। আসন্ন জািীয় িামজমট বিনা শমিঘ অপ্রদঘবশি অর্থঘ শুধুোত্র  ুুঁবজিাজামর বিবনময়ামের সমু াে প্রদান করমি হমি এিাং 

অপ্রদঘবশি অর্থঘ বিবনময়ােকারীমদর টাকার উৎস সম্পবকঘ ি প্রশ্ন ও হয়রাবন করা  ামি না।  বদ এই দমূ ঘােকালীন 
সেময় অপ্রদঘবশি টাকা সেূহ  ুুঁবজিাজামর বনিঃশমিঘ বিবনময়ামের সুম াে না পদওয়া হয়, িাহমল উক্ত টাকা সেূহ পদমশর 
িাইমর  াোর হময়  ামি  া অথঘনীবি ও  ুুঁবজিাজামরর জন্ পনবিিােক  বরমিশ সবৃষ্ট করমি। 
৫। সরকার পর্াবষি সকল ি্াাংকেমুলামক  ুুঁবজিাজামর দইুমশা (২০০) পকাটি টাকা কমর বিবনময়ামের বসদ্ধান্তমক িবৃদ্ধ 
কমর নূ্নিে  াুঁেমশা (৫০০) পকাটি টাকা   ঘন্ত উন্নীি করমি হমি এিাং িাজামরর আস্থা সবৃষ্ট ও িারল্ সাংকট 
দ্রুি দরূ করার জন্ উক্ত বিবনময়াে সেূহ িাধ্িােলূকভামি সমিঘাচ্চ আোেী বিমসম্বর ২০২০ ইাং এর েমধ্ বিবনময়াে 
সম্পন্ন করমি হমি। 
৬। িাজামরর বস্থবিশীলিার িহৃতর স্বামথঘ অবি দ্রুি “িাইমিক পকাম্পাবন আইন”  াশ করমি হমি এিাং েহাোন্ হাই 
পকাটঘ  কিৃঘক বনমদঘ বশি পকাম্পাবন আইমনর 2.CC ধারা পোিামিক  ুুঁবজিাজামরর বলমস্টি প্রমি্কটা পকাম্পাবনমক ন্নিূে 
৩০% পশয়ার ধারন করমি হমি এিাং  থৃকভামি  বরোলককমদরমক ন্নিূে ৫% পশয়ার ধারন করমি হমি।  বদ 
পকান পকাম্পাবন ও  বরোলক উক্ত  বরোমনর পশয়ার ধারন করমি ি্থঘ হয় িাহমল িামদর বিরমুদ্ধ দষৃ্টান্তেূলক 
আইনানুে শাবির ি্িস্থা করমি হমি। 
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৭। েলবি িেমরর বিমসম্বর ২০২০ ইাং   ঘন্ত সকল বিবনময়ােকারীর বিও োজঘ েওকূফ করমি হমি। িাজামরর িারল্ 
সাংকট দরূীকরণ ও আন্তজাবিঘক োনদমন্ড উবন্নি করার জন্ পি পেবিাং ি্িস্থা োল ুকরার দাবি করবে। 
৮।  ুুঁবজিাজামরর িারল্ সাংকট দরূ করার জন্ আসন্ন িামজমট শুধেুাত্র িাাংলামদশ  ুুঁবজিাজামর বিবনময়াে শমিঘ 
ি্বক্তেি আয়কর েুক্ত সীো নূ্নিে ১০ লক্ষ টাকা এিাং এসএেই পেবণভুক্ত প্রাবিষ্ঠাবনক বিবনময়ােকারীমদর জন্ 
আয়কর েুক্ত নূ্নিে সীো ৪০ লক্ষ টাকা   ঘন্ত দাবি করবে। 
৯। সকল পোকামরজ হাউজ, োমেঘ ন্ট ি্াাংক, অ্ামসট ে্ামনজমেন্ট, ইসু্ ে্ামনজারমদরমক শধুুোত্র  ুুঁবজিাজামর 
বিবনময়ামের শমিঘ প্রেবলি এফবিআর এর ন্ায় স্বে সমুদ এফবিআর, এসটিআর, এলটিআর অথিা বনজস্ব োধ্মে 
অথঘ সাংগ্রমহর অনেুবি দ্রুি প্রদান করমি হমি।  ামি িারা িামদর ি্িসার েন্দা জবনি ক্ষবি কাটিময় উমঠ নিুন 
ভামি বিবনময়ামের সক্ষেিা অজঘন করমি  ামর। 
১০। িাজামর  ্াবনক সবৃষ্ট করার জন্ িা পনবিিােক িা বিবনময়ােকারীমদরমক উমেশ্েূলক ভামি আবথঘকভামি 
ক্ষবিগ্রস্থ করার জন্ েবুষ্টমেয় বেবিি ি্বক্ত িা প্রবিষ্ঠান পফসিুক, পেমসোর, ভাইিার, পহায়াটসএম র োমধ্ে 
ধারািাবহকভামি বিবভন্ন পকাম্পাবনর প্রাইস পসমন্সটিভ বনউমজর নামে আনঅমথারাইজি/পিআইবন/অননবিক ভামি পশয়ার 
িয় বিিয় করার জন্ সাধারন বিবনময়ােকারীমদরমক প্রমরাবেি কমর। অবিলমম্ব িামদর বিরুমদ্ধ আইবসটি এক্ট এিাং 
প নাল পকামির আওিায় দ্রুি শাবিেূলক ি্িস্থা গ্রহন করার দাবি করবে। 
১১। আন্তজাবিঘক অথঘনীবি,  ুুঁবজিাজার এিাং ি্াাংমকর োনদমন্ডর সামথ িাল বেবলময় এমদশীয় সরকাবর-পিসরকাবর 
খািমক আরও অবধকির শবক্তশালী ও েবিশীল করার জন্ িািিিার আমলামক সেয় উ ম ােী ি্াাংক ঋমণর বিকে 
বহমসমি একটি শবক্তশালী িন্ড োমকঘ ট সবৃষ্ট করমি হমি।  ামি ি্াাংক েুমলা দীর্ঘ পেয়াবদ ঋণ বদমি বেময় পখলাব  না 
হময়  ায়, আিার ি্াাংমকর পেময় িুলনােূলকভামি কে সেময় বিবভন্ন পকাম্পাবন ও উমদ্াক্তারা  ামি িন্ড োমকঘ ট 
পথমক টাকা িুমল পদশীয় উন্নবি, কেঘসাংস্থান ও বজবিব মি েরুুত্ব ূণঘ ভূবেকা  ালন করমি  ামর পসবদমক বিমশষ 
দবৃষ্ট াি করমি হমি৷ 
১২। িাজামর িিঘোমন বলমস্টি সাইবত্রশ (৩৭) টি বেউেুয়াল ফামন্ডর ভূবেকা ক্ষবিময় পদখমি হমি। কারণ প্রোর 
আমে প , বেউেুয়াল ফান্ড েুমলা িাজার পথমক টাকা উমতালন কমর পসই টাকা  ুুঁবজিাজামর  থা থ সেময়  থা থভামি 
বিবনময়াে না কমর িারা বনমজমদর সবুিধােমিা বিবভন্ন পিনাবে ি্িসা, এেনবক ি্াাংমকও এফবিআর কমর িমল প্রেুর 
অবভম াে আমে। িাই িামদর ফান্ড েুমলামক কমঠার িদারবকর আওিায় এমন সমিঘাচ্চ দইু োমসর েমধ্ সেুদয় টাকা 
 ুুঁবজিাজামর বিবনময়ামে িাধ্ করমি হমি। অন্থায় িামদর বিরুমদ্ধ িথ্ পো ন, প্রিরণা ও বিশ্বাস ভমের অবভম ামে 
পফৌজদাবর আইমনর আওিায় কঠিন শাবি প্রদান করমি হমি। 
১৩।  ুুঁবজিাজামরর বস্থবিশীলিার িহৃতর স্বামথঘ অবিলমম্ব বিএসই, বসএসই, োমেঘ ন্ট ি্াাংক ও অন্ান্ পস্টক পহাল্ডারমদর 
েমধ্ দ্বন্দ্ব িন্ধ কমর সসুম্পকঘ ও সুসেন্বয় সবৃষ্ট করমি হমি। কারণ িামদর েধ্কার েলোন স্বাথঘেি দ্বমন্দ্বর জন্ 
অিীমি  ুুঁবজিাজার নানাভমি ক্ষবিগ্রস্থ হময়মে, এেনবক বনয়ন্ত্রক সাংস্থাসেমূহর প্রদান করা বিবভন্ন বসদ্ধান্ত  থা িভামি 
 বর ালমন সেন্বয়হীনিায়  ুুঁবজিাজার ও বিবনময়ােকারীমদরমক ক্ষবির েুমখ  ড়মি হময়মে, িাই সকল পস্টক 
পহাল্ডারমদরমক  থা ি দাবয়ত্ব  ালন ও জিািবদবহিার আওিায় অিশ্ই আনমিই হমি। উমেখ্ পস্টক পহাল্ডারমদর 
দ্বমন্দ্বর বিষময় ইমিােমধ্  বত্রকায় প্রবিমিদন প্রকাবশি হময়মে। 
১৪। ফাইনাবন্সয়াল বরম াটিঘ াং এক্ট অবি দ্রুি োল ুকরমি হমি, ওটিবস োমকঘ ট িন্ধ কমর পসখানকার পকাম্পাবন সেূহমক 
প্রময়াজমন বকেু োড় বদময় হমলও েলূ িাজামর বফবরময় আনমি হমি িা িামদর স্থাির অস্থাির সকল সম্পবত বিবি 
কমর পশয়ামরর সাংখ্া অনু ায়ী বিবনময়ােকারীমদর অথঘ পফরি বদমি হমি,  াশা াবশ পজি ক্াটােবর  দ্ধবি িন্ধ 
করমি হমি। 
১৫। বসবিবিএল, বিএসই, বসএসই পক সম্পণূঘ পঢমল সাজামি হমি। শিভাে বিবজটাল,অনলাইন ও আধুবনক পসিার 
আওিায় িামদরমক দ্রুি বনময় আসমি হমি,  ামি কমর অদরূ ভবিষ্মি প  পকান দমূ ঘাে/দরূ্ঘটনা/প্রবিকূলিার েমধ্ও 
িাাংলামদশ  ুুঁবজিাজার শিভাে Confident and transparently েলোন থাকমি  ামর।মকামনা ভামিই তিবশ্বক  ুুঁবজিাজার 
পথমক আোমদর  ুুঁবজিাজারমক বিবচ্ছন্ন করা  ামিনা৷ 
১৬।মকাম্পাবনর আইব ও অনমুোদমনর অাংশ বহমসমি পপ্লসমেন্ট পশয়ার বিবির বিষময় একটি সসু্পষ্ট নীবিোলা প্রণয়ন 
করমি হমি,  ামি কমর পপ্লসমেন্ট পশয়ামরর বিবনময়ােকারী েমণর টাকা ও পশয়ার সুরবক্ষি থামক। একইভামি পপ্রফামরন্স 
পশয়ার, এবলমজিল ফামন্ডর পশয়ামর বিবনময়ামের উ র সসু্পষ্ট এিাং গ্রহণম াে্ নীবিোলা প্রণয়ন করমি হমি। 
১৭। আইব ও’র অনুমোদন ও ি্িস্থা নামক আরও স্বচ্ছ, গ্রহণম াে্ ও আন্তজাবিঘক োনদমন্ড উবন্নি করার জন্ 
েলোন আইব ও আইনমক আরও সুস্পষ্ট ও জিািবদবহেূলক করার দাবি করবে। একইসামথ আইব ও’র পশয়ার 
বিবনময়ামে বরফান্ড পলটামরর উ র আইন পোিামিক ২% হামর লভ্াাংশ প্রদান বনবিি করমি হমি। 
১৮।  ুুঁবজিাজামরর প্রধানিে প্রাণশবক্ত পসমকন্ডাবর োমকঘ টমক আরও েবিশীল, প্রাণিন্ত, লাভজনক, বনরা দ করার 
জন্ শবক্তশালী েবনটবরাং ি্িস্থা োলু করমি হমি।  ামি কমর দনূীবিিাজও লুট াট কারীরা ভবিষ্মি  ুুঁবজিারমক 
খবিগ্রস্থ করমি না  ামর৷ 
১৯। জনু ২০২০ ইাং পথমক  রিিী দইু িের (২০২১/২০২২ইাং)   ঘন্ত োবজঘ ন একাউমন্টর সুদ সমিঘাচ্চ ৫% বনধঘারমণর 
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দাবি করবে। নূ্নিে ৫ লাখ টাকা   ঘন্ত সকল প্রকার বিবভমিন্ট আময়র উ র সকল ধরমণর ভ্াট, ট্াক্স 
েওকুমফর দাবি করবে। 
২০। িাজামরমর  বরবধ আরও অবধক  বরোমণ িবৃদ্ধ ও  ুুঁবজিাজামরর পসিা জনেমণর পদারেড়ায় প ৌুঁবেময় পদয়ার জন্ 
রাজধানী ঢাকাসহ পদশি্া ী আরও পোকামরজ ও োমেঘ ন্ট ি্াাংমকর শাখা পখালার অনেুবি প্রদামনর দাবি করবে, এিাং 
নােোত্র েূমল্ পোকামরজ হাউমজর পেক বিিময়র বসদ্ধান্ত প্রদামনর দাবি করবে। 
২১। আোমদর  ুুঁবজিাজামরর আবথঘক সক্ষেিা  থা ি ভামি িবৃদ্ধকরন/বনবিি করন সাম মক্ষ এিাং আন্তজঘ াবিক 
োনদন্ড িজায় পরমখ  ুুঁবজিাজামর আরও অবধক হামর ভামলা কম ঘামরট, পদশীয় এিাং োবিন্াশনাল পকাম্পানীমক 
বলমস্টি করমি হমি। ব ব ব  ( ািবলক প্রাইমভট  াটঘ নারশী ) োধ্মে সরকারী-পিসরকারী উন্নয়ন প্রকে প েন- 

 দ্মা পসিু বনেঘাণ, পেমোমরল বনেঘাণ,  ারোণবিক বিদু্ৎ পকন্দ্র বনেঘাণ, প্রিাবিি িেিনু্ধ পশখ েুবজি আন্তঘজাবিক 
বিোন িন্দর বনেঘাণ, সেুদ্র িন্দর বনেঘাণ ইি্াবদ িািিায়মন পশয়ার োমকঘ ট পথমক প্রময়াজনীয় অথঘ সাংগ্রহ করা প মি 
 ামর। পসজন্ অবিদ্রুি  ুুঁবজিাজামর িারল্ প্রিাহ িবৃদ্ধ করমি হমি। 
২২। আন্তজঘ াবিক োনদন্ড অজঘন ও িাজামরর  বরবধ ি্া কহামর িবৃদ্ধর জন্  ুুঁবজিাজামর আরও অবধক হামর িন্ড 

ইসু্, বেউেুয়াল ফান্ড ইসু্, প নশন ফামন্ড বিবনময়াে উৎসাবহি করন, প্রমফশনাল অ্ামসট ে্ামনজমেমন্টর অনেুবি 
প্রদামনর দাবি করবে। 
২৩৷ িিঘোন বিমদশী িায়ারমদর ধমর রাখমি এিাং নিুন বিমদশী িায়ার ও বিবনময়াে বনবিি করমি প্রময়াজমন 
professional consaltant solidarator বনময়াে দামনর দািী করবে, মূিঘর ন্ায় িাজামরর  বরবধ ও  বরবেবি িবৃদ্ধর 
জন্ উ ম াক্ত সেময় বিবভন্ন পরাি পশা,ক্াম্প্াইন,পেলার আময়াজন করার দািী করবে৷ 
২৪। িিঘোন  ুুঁবজিাজামর ঢাকা স্টক এক্সমেমের বলমস্টি ে্াক লাইমসন্স ২৫০ টি, েেগ্রাে স্টক এক্সমেমের বলমস্টি 
ে্াক লাইমসন্স ১৫০ টি। উভময়র োঞ্চ প্রায় সাি হাজার টি, বলমস্টি োমেঘ ন্ট ি্াাংক ষাট (৬০) টি এিাং িামদর 
অধীমন এআর লাইমসন্স প্রাপ্ত পেিার প্রায় েয় হাজার সহ আনেুাবনক ২০ হাজার কেঘকিঘ া, কেঘোরী বনময়াবজি। বকন্তু 
দীর্ঘবদন  ুুঁবজিাজার েন্দা থাকার কারমণ ইমিােমধ্ অমনক কেঘকিঘ া-কেঘোরীর পিিন কিঘন এেনবক োুঁটাই করা 
হমচ্ছ,  ার ফলশ্রুবিমি িামদর জীিমন দবূিঘষহ অিস্থা পনমে আসমে, িাই অনবিবিলমম্ব োুঁটাই িন্ধ করমি হমি। 

উমেখ্, সাক্ষাৎপির সেয় িাাংলামদশ  ুুঁবজিাজার বিবনময়ােকারী ঐক্  বরষমদর সভা বি এ.পক.এে বেজান-উর-
রবশদসহ সাধারণ সম্পাদক কাজী আব্দরু রাজ্জাক, সাাংেঠবনক সম্পাদক এ,পক এে শাহাদাি উোহ,  ুগ্ম সাধারণ 
সম্পাদক সাজজাদলু হক, েবশউর রহোন বিপ্লি, কা করী সদস্ োেনু পহামসন শােীে, িািঃ েহবসন ও উ মদষ্টা 
সদস্ পো ওের শরীফ উ বস্থি বেমলন। 
পশয়ারবনউজ; ০৩ পে ২০২০ 
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Jago News 24.com 
04 June 2020 

এক্সমপ্রস ইন্সু্ মরমন্সর আইব ও আমিদন শরু ু১৪ জনু 
 
কমরানাভাইরামসর কারমণ আটমক  াওযা এক্সমপ্রস ইন্সু্ মরমন্সর প্রাথবেক েণপ্রিামির (আইব ও) আমিদন 
আোেী ১৪ জনু পথমক শরু ুহমচ্ছ। পকাম্পাবন সূমত্র এ িথ্ জানা পেমে। 

এর আমে িীো পকাম্পাবনটির আইব ওমি আমিদন গ্রহমণর জন্ ১৩ এবপ্রল বনধঘারণ করা হমযবেল। িমি 
কমরানাভাইরাস পোকাবিলার অাংশ বহমসমি সরকার সাধারণ েুটি পর্াষণা করমল পকাম্পাবনটির আইব ও 
আমিদন গ্রহণ আটমক  ায। 

টানা ৬৬ বদন সাধারণ েুটি থাকার  র েি ৩১ পে পথমক আিার সি ধরমনর অবফস পখালা শরু ু
হমযমে। এরই  বরমপ্রবক্ষমি আইব ও আমিদন গ্রহমণর নিুন িাবরখ বনধঘারণ কমরমে এক্সমপ্রস ইন্সু্ মরন্স। 

পকাম্পাবন সূমত্র জানা পেমে, ১৪ জনু আইব ও আমিদন শরু ুহময ১৮ জনু   ঘন্ত েলমি। এ সেমযর েমধ্ 
সাধারণ বিবনমযােকারীরা আইব ওমি পকাম্পাবনটির পশযার বকনমি আমিদন করমি  ারমিন। 

েলবি িেমরর ১৮ পফব্রুয়াবর িাাংলামদশ বসবকউবরটিজ অ্ান্ড এক্সমেে কবেশমনর (বিএসইবস) ৭১৯িে 
সভায় পকাম্পাবনটিমক আইব ওর োধ্মে অথঘ উমতালমনর অনমুোদন পদয়া হয়। পকাম্পাবনটি পশয়ারিাজামর ২ 
পকাটি ৬০ লাখ ৭৯ হাজার সাধারণ পশয়ার পেমড় ২৬ পকাটি ৭ লাখ ৯০ হাজার টাকা উমতালন করমি। 
প্রবিটি পশয়ামরর েূল্ বনধঘারণ করা হময়মে ১০ টাকা। উমতাবলি অথঘ বদময় পকাম্পাবনটি পেজাবর িন্ড ও 
অন্ান্ পক্ষমত্র বিবনময়াে এিাং আইব ও খরে খামি ি্য় করমি। 

পকাম্পাবনটির ইসু্  ি্িস্থা নার দাবয়মত্ব বনময়াবজি রময়মে এএএ ফাইন্ান্স অ্ান্ড ইনমভস্টমেন্ট, 
আইআইবিএফবস ক্াব টাল এিাং বিএলআই ক্াব টাল বলবেমটি। 

আইব ও অনমুোদন পদযার সেয বিএসইবস জানায, ২০১৮ সামলর ৩১ বিমসম্বর সোপ্ত িেমরর আবথঘক 
বিিরণী অন ুায়ী,  নুিঃেূল্ায়ন সবঞ্চবিসহ পকাম্পাবনটির পশয়ারপ্রবি বনট সম্পদেূল্ দাুঁবড়ময়মে ১৮ টাকা 
৭২  য়সা। আর েি ৫ িেমরর কর  রিিী বনট েনুাফার েড় হামর পশয়ারপ্রবি আয় হয় ১ টাকা ৪২ 
 য়সা। 

বিএসইবস আরও জানায, এক্সমপ্রস ইন্সু্ মরন্সমক  ািবলক ইন্সু্  বিবধোলা ২০১৫ এর বিবধ ৩(৩)(বস) 
 বর ালমনর িাধ্িাধকিা পথমক অি্াহবি পদয়া হময়মে। পসই সমে আইব ওর োধ্মে উমতালন করা 
েূলধমনর নূ্নিে ২০ শিাাংশ অথঘ ‘নন-লাইফ িীোকারীর সম্পদ বিবনময়াে ও সাংরক্ষণ প্রবিধানোলা 
২০১৯’-এর বিধান  বর ালন সাম মক্ষ  ুুঁবজিাজামর বিবনময়াে করার শিঘ আমরা  করা হময়মে। 

এ োড়া পকাম্পাবনটির সাধারণ পশয়ার পকনার জন্ ইমলকেবনক সািবি শন বসমস্টমে অাংশগ্রহণ করমি 
ইচু্ছক প াে্ বিবনময়ােকারীমদর ইমলকেবনক সািবি শন বসমস্টে শরুরু  াুঁে কা ঘবদিস আমে িাবলকাভুক্ত 
বসবকউবরটিমজ িাজারেূমল্ কে মক্ষ ১ পকাটি টাকা বিবনময়াে থাকমি হমি, িমলও শিঘজমুড় বদময়মে 
বনয়ন্ত্রক সাংস্থা। 
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Barta24.com 

 
আইপিওর আবেদন প্রত্যাহার চায় ডেলটা হসপিটাল 

 

ডেলটা হসপিটাল 

প্রত্যাশা অনুযায়ী কাট-অফ প্রাইস পনর্ ধাপরত্ না হওয়ায় প্রাথপিক গণপ্রস্তাবের (আইপিও) 

আবেদবনর ফাইল প্রত্যাহার চায় ডেলটা হসপিটাল কত্ত ধিক্ষ। সম্প্রপত্ এ পসদ্ধান্ত পনবয়বে 

ডকাম্পাপনটট।  

এ পেষবয় পেএসইপসর পনে ধাহী িপরচালক ও িুখিাত্র ডিা. সাইফুর রহিান েবলন, ডেলটা 

হসপিটাবলর িপরচালনা িষ ধদ সভায় ফাইল প্রত্যাহাবরর পসদ্ধান্ত পনবয়বে। এটা ত্ারা পনবত্ 

িাবর। ত্ারা কাঙ্ক্ষিত্ িাত্রায় দর না িাওয়ায় হয়বত্া এিন পসদ্ধান্ত পনবয়বে। আিাবদর কাবে 

পচটি পদবয়বে। এখন ডদখা যাক কপিশন পক পসদ্ধান্ত ডনয়। 

ডেলটা হসপিটাল পেপেিং ডশবষ ফাইল প্রত্যাহার করবত্ চাইবলও পেোরবদর স্বাথ ধ জপিত্ 

রবয়বে। কারণ পেোরবদরবক পেপেিংবয় অিংশ ডনওয়ার আবগই ত্াবদর অথ ধ জিা পদবত্ হবয়বে। 

যার েয়স প্রায় আিাই িাস। এখন ফাইল প্রত্যাহাবর পেোরবদর অবথ ধর এই আিাই িাবসর 

স্বাথ ধবক রক্ষা করবে। ত্ারা পনলাবি অিংশ না পনবল ওই অথ ধ অনযথায় েযেহার করবত্ িারত্।  

এর আবগ ২২ িাচধ ডথবক ২৫ িাচধ িয ধন্ত পেপেিংবয় ডেলটা হসপিটাবলর কাট-অফ প্রাইস ১১ 

টাকা পনর্ ধাপরত্ হবয়বে। পেপেিংবয় ৮৮ জন পেোর দর প্রস্তাে কবরন। এরিবর্য ১৫ টাকা দবর 

সেবচবয় ডেপশ ১৪ জন পেোর দর প্রস্তাে কবরবেন। এরিবর ১৪ টাকায় পিত্ীয় সবে ধাচ্চ দর 

প্রস্তাে কবরবেন ১১ জন পেোর।  

পেপেিংবয় ৮৮ জন পেোর সবে ধাচ্চ ৪৬ টাকা ডথবক সে ধপনম্ন ১১ টাকার িবর্য দর প্রস্তাে 

কবরবেন। ত্ারা ডিাট ৩২ ডকাটট ৩৯ লাখ ৮৭ হাজার ৯০০ টাকার দর প্রস্তাে কবরবেন।  
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এর আবগ গত্ ১১ ডফেরুয়াপর োিংলাবদশ পসপকউপরটটজ অযান্ড এক্সবচঞ্জ কপিশবনর 

(পেএসইপস) ৭১৮ত্ি সভায় ডকাম্পাপনটটর পেপেিংবয়র অনুবিাদন ডদওয়া হয়।  

ডকাম্পাপনটট েুক পেল্ডিং িদ্ধপত্বত্ আইপিও িার্যবি োজার ডথবক ৫০ ডকাটট টাকা উবতালন 

করবে। যা পদবয় যন্ত্রিাপত্ ক্রয়, েযািংক ঋণ িপরবশার্ এেিং আইপিও খরচ খাবত্ েযয় করা হবে।  

৩০ জনু ২০১৯ সিাপ্ত আপথ ধক পেেরণী অনুযায়ী ডকাম্পাপনটটর ডশয়ারপ্রপত্ পনট সম্পদ িূলয 

(িুনিূ ধলযায়ন সল্িপত্সহ) দা াঁপিবয়বে ৪৫.৮৪ টাকায় এেিং ডশয়ারপ্রপত্ পনট সম্পপত িূলয 

(িুনিূ ধলযায়ন সল্িপত্ েযপত্ত্) দা াঁপিবয়বে ১৬.৬২ টাকায়। আর ২০১৮-১৯ অথ ধেেবর 

ডশয়ারপ্রপত্ িুনাফা (ইপিএস) হবয়বে ২.১০ টাকা।  

ডকাম্পাপনর ইসুয েযেস্থািনার দাপয়বে পনবয়াল্জত্ রবয়বে প্রাইি ফাইনযান্স কযাপিটাল 

িযাবনজবিন্ট পলপিবটে এেিং ডরল্জস্টার টু দয ইসুযর দাপয়বে রবয়বে আইপসপে কযাপিটাল 

িযাবনজবিন্ট।  
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 Dhaka Tribune 
04 June 2020 

'Brokerage houses paid wages 
despite no income amid Covid-19' 
 Niaz Mahmud 

  Published at 11:07 pm June 3rd, 2020 
 

 

Shakil Rizvi Rajib Dhar/Dhaka Tribune 

Director and former president of Dhaka Stock Exchange (DSE) 

Md Shakil Rizvi, in an interview with Dhaka Tribune's Niaz 

Mahmud, discuss the capital market, the upcoming national 

budget for the fiscal year 2020-21 and issues related to the 

ongoing Covid-19 crisis. Rizvi is also a former president of 

Dhaka Stock Exchange Brokers’ Association (DBA), a platform 

of trading right entitlement certificate (TREC) holders in DSE. 

Working in the capital market since 1987, he is also the 

managing director of Shakil Rizvi Stock Ltd. 

How is Covid-19 affecting the country's stock market? 

Due to the virus pandemic, the country's capital market was closed for two 

months. The rising growth of Dhaka Stock Exchange was stagnated for that 

period. This caused investors and stakeholder to fall in troubled times. For the 

last two months, brokerage houses have had to pay employee wages and 

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud
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office rent without any income. These resulted in companies facing major 

financial loss amid the crisis.   

What initiatives are needed now to strengthen the stock market?  

Strong fundamental growth companies should be listed in the DSE mainboard. 

We should avoid listing weak fundamental companies and encourage long-

term investors to stay. 

Please tell us your major demands for the stock market in the upcoming 

national budget. 

The difference in corporate income tax between publicly listed and unlisted 

companies is currently 10%. This difference should be increased to 15% so 

that more multinational companies and local blue-chip companies will be 

encouraged to be listed in DSE. 

Currently, there is an Advance Income Tax (AIT) of Tk50 on each trading worth 

Tk100,000 in DSE. This should be changed to Tk15 per trading as it used to 

be before. This will improve the current state of the capital market.  

Tax-free share dividend income ceiling should be increased to Tk2 lakh 

instead of Tk50,000. This opportunity will attract more long-term investors. 

During demutualization, it was said that the tax holiday will be five years. 

Instead, the tax holiday now is 3 years. This should be increased by two more 

years as agreed beforehand. 

Even though exchanges, stockbrokers, stock dealers, CDBL and CCBL have 

been exempted from VAT, there are constantly complicated situations where 

misunderstanding and tensions occur regarding VAT. This confusion must be 

cleared for a smooth operation. 

How will the coronavirus further affect the economy?  

Bangladesh's emerging economy has fallen victim to the pandemic. 

The growth of export, remittance, stock market and private sector business is 

now hampered because of this. 

At times of economic turmoil, usually, SME and startups are hit the worst. This 

will adversely affect job creation. As a result of this, government revenue 

collection will decrease significantly during this fiscal year.  



News Clippings 

 36 

How can the upcoming budget help businesses and the economy 

survive? 

In order for the country’s industrialization business and trade to progress, the 

upcoming budget is extremely important. Industries and businesses need to 

advance in order to reduce unemployment. So new industries and businesses 

should be incentivized in this budget. 

Businesses must also be given high priority instead of focusing on taxes. 

When massive industrialization and business firms are created, the benefit of 

the taxes will automatically reach the government. 

Export-oriented sectors, especially readymade garment (RMG), are hit hard 

but there are new opportunities and product demands due to the coronavirus.  

What kind of support should the government offer in the budget to tap 

new opportunities? 

Our government's focus on export-oriented industries should continue. The 

silver lining of this pandemic is the increase in RMG export where 

this opportunity must be put in good use. It is also important to diversify our 

RMG products. 

Backward linkage industries also need to be strengthened. Currently, lead time 

in global export orders has minimized. Therefore, port-handling needs to be 

more efficient. In future, when more RMG export opportunities arise, the port 

infrastructure needs to improve and be efficient to meet those demands. 

Otherwise, we will miss this golden opportunity. 
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 Dhaka Tribune 
04 June 2020 

 BSEC relaxes timeframes for holding 
meetings, document submissions 
 Tribune Desk 

  Published at 07:31 pm June 3rd, 2020 

 

The Commission issued the directive on Tuesday following 

appeals from some listed companies, seeking revision on the 

existing rules on holding mandatory meetings 

The stock market regulator, Bangladesh Securities and Exchange Commission 

(BSEC) in a directive has excluded the locked down period until June 30 in 

counting the time for holding meetings and submission of documents or 

information to the commission or any stock exchange. 

The Commission issued the directive on Tuesday following appeals from some 

listed companies, seeking revision on the existing rules on holding mandatory 

meetings amid coronavirus outbreak. 

The country's bourses remained closed from March 26 to May 30, as the 

government announced general holidays as part of its efforts to halt the spread 

of the novel virus.  

Bourses resumed their regular trading on Sunday after the trade suspension 

for above two months in  response to defeat Covid-19 pandemic. 

During the period, a number of listed companies and entities registered with 

the commission could not submit  required documents or information excluding 

https://www.dhakatribune.com/author/Tribune%20Desk


News Clippings 

 48 

the price sensitive information to the commission or any stock exchange , the 

directive said. 

It also said that some might have failed to hold meetings or comply with other 

directives due to the general holidays. 

Therefore, the commission decided to exclude the period of general holidays 

from 26 March 2020 to 30 May 2020 in counting the time for submission of any 

documents or for holding of meeting, or for compliance with any directive or 

order excluding the price sensitive information. 

Different documents of listed firms are law bound to be submitted between 15 

to three months to regulators and stock exchanges. 

Earlier, March 24, BSEC relaxed regulations for listed companies on holding 

annual general meetings, extraordinary general meeting and board meetings 

physically temporarily, and allowed virtual meetings as a step towards curbing 

the spread of the virus. 
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Dhaka Tribune 
04 June 2020 

IPO subscription of Express 
Insurance begins June 14 
 Niaz Mahmud 

  Published at 06:52 pm June 3rd, 2020 

The IPO will stay open for both resident and non-resident 

Bangladeshis till June 18 this year 

The initial public offering (IPO) of Express Insurance Limited begins on June 

14, with the company aiming to raise Tk26.70 crore from the capital market 

through fixed price method.   

 

The IPO will stay open for both resident and non-resident Bangladeshis till 

June 18 this year. 

Under the fixed price method, Express Insurance will offload 2.60 crore 

ordinary shares, each at Tk10. 

A market lot consists of 500 shares and an investor needs Tk5,000 to apply for 

each lot of the company’s IPO shares. 

The subscription was supposed to begin on April 13 and close on April 20. But 

they temporally suspended the IPO subscription due to government holidays  

The Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) on February 

18  approved the IPO prospectus of Express Insurance worth Tk26.70 crore.  

According to the financial statement ended on December 31, 2018, the 

company's net asset value (NAV) per share stood at Tk16.65, while the 

weighted average of earnings per share (EPS) was Tk1.42. 

AAA Finance and Investment Limited, IIDFC Capital Limited and BLI Capital 

Limited will act as the issue manager for the IPO process. 

 

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

