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আরও ৬ দাবি বিএসইর 

কাল া টাকায়ও গতি ফেলেতি ফেয়ােবাজালে 

  যগুান্তে তেল াটট  ১৮ জিু ২০২০, ০০:০০:০০ | তিন্ট সংস্কেণ  

 

 

প্রস্তাবিত ২০২০-২১ অর্ থিছরেে িারেরে শেয়ােিাোরে কার া োকা বিবিরয়ারেে সুর াে শেয়া 

হরয়রছ। বকন্তু তারতও িাোরে েবত আরসবি। তাে যপ্রিাহ িাড়রছ িা। অরিকো শেতােূিয 

শেয়ােিাোে। এবেরক িাোরে েবত শেোরত আেও ৬টে োবি করেরছ ঢাকা স্টক এক্সরেঞ্জ 

(বিএসই)। সম্প্রবত প্রবতষ্ঠািটেে শিািথসভায় সেকারেে কারছ এসি োবি তুর  ধোে বসদ্ধান্ত 

শিয়া হয়। তরি িারেে শ াষণাে পেপে প্রস্তাবিত িারেেরক শেয়ােিাোেিান্ধি ির বছ  

প্রবতষ্ঠািটে।  

োিা শেরছ, প্রস্তাবিত িারেরে ১০ েতাাংে কে বেরয় শেয়ােিাোরে কার া োকা বিবিরয়ারেে 

সুর াে শেয়া হয়। িারেে প্রস্তারি উরেখ কো হয়, এিাে কার া োকা বিবিরয়াে কো হর  

শকারিা কতত থপক্ষ শর্রক শকারিা ধেরিে প্রশ্ন কো হরি িা। তরি বিবিরয়ারেে শক্ষরে বতি 

িছরেে  কইি শেয়া হয়। অর্ থাৎ ব বি বিবিরয়াে কেরিি, বতি িছরেে মরধয আে বিক্রে 

কেরত পােরিি িা। 

এবেরক িারেে শ াষণাে পেও শিবতিােক শেয়ােিাোে। প্রবতবেরিে শ িরেি ১০০ শকাটে 

োকাে মরধযই সীমািদ্ধ র্াকরছ। অবধকাাংে শকাম্পাবিে শেয়ারেে শকারিা শেতা শিই। এখিও 

কত ক্রেম সারপােথ বেরয় িাোে টেবকরয় োখা হরয়রছ। এবেরক প্রস্তাবিত িারেেরক 

বিবিরয়ােকােীিান্ধি ির রছ বিএসই। তরি সম্প্রবত বিএসইে শিািথসভায় আেও ৬টে োবি 

তুর  ধোে িযাপারে বসদ্ধান্ত শিয়া হয়। এে মরধয েরয়রছ- কার া োকাে শক্ষরে বিবিরয়ােকত ত 

অর্ থ সমূ্পণ থভারি  কইি বি এিাং কেহাে ৫ েতাাংে কো, শরাকারেে হাউসগুর ারক শেয়াে 

শ িরেরিে ওপে উৎরস কে েেবমক ০৫ েতাাংরেে পবেিরতথ েেবমক ১৫ েতাাংে কো, 

 ভযাাংে আরয়ে কেমকু্তসীমা ৫০ হাোে শর্রক িাবড়রয় ২  াখ োকা কো, তাব কাভুক্ত 

শকাম্পাবিে করপ থারেে কেহাে বিেযমাি ২৫ েতাাংে শর্রক কবমরয় ২০ েতাাংে এিাং 

তাব কাভুক্ত িযাাংক, িযাাংকিবহভূথত আবর্ থক প্রবতষ্ঠাি ও িীমা শকাম্পাবিে কেহাে ৩৭ েেবমক 

৫০ েতাাংে শর্রক কবমরয় ৩২ েেবমক ৫০ েতাাংে বিধ থােণ কো, েুই মারসে মাক্রেথি ঋরণে 

সুে মওকুে ও ে বত অর্ থিছরেে বসবিবিএ  শিবিবেবেয়াবে ওিাস থ (বিও) বহসাি েক্ষণারিক্ষণ 

বে মওকুরেে োবি োবিরয়রছ বিএসই। 
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শেয়ারিাজারর শেনরদরনর ওপর অবিম কর 

কমারনার দাবি  

অর্ থনিবতক বেরপােথাে ॥ শেয়ােিাোরে শ িরেরিে ওপে অবিম আয়কে কমারিাে োবি 

োবিরয়রছ বিএসই শরাকাস থ এযারসাবসরয়েি অি িাাং ারেে (বিবিএ)। ঢাকা স্টক এক্সরেরঞ্জে 

সেসযরেে বিরয় েটিত এই সাংেিিটে ি রছ, শরাকাে হাউরেে অক্রস্তত্ব েক্ষায় শেয়াে 

শ িরেরিে ওপে অবিম আয়কে েেবমক েূিয ৫০ েতাাংে শর্রক কবমরয় েেবমক েূিয ১৫ 

েতাাংে কো উবেত। িতহস্পবতিাে বিএসই শরাকাস থ এযারসাবসরয়েি অি িাাং ারেরেে সভাপবত 

েেীে আরিায়াে শহারসি এক বিিতবতরত এ োবি োিাি। বতবি ির ি, পুুঁক্রেিাোরেে শ িরেি 

করম  াওয়ায় একমাে কবমেি আরয়ে ওপে বিভথেেী  শরাকারেে হাউেগুর া েমােত 

শ াকসারিে মুরখ পরড়রছ। ের  অবেস পবেো ি িযয়ভাে শমোরত িা শপরে অসাংখয োখা 

অবেস ইরতামরধয িন্ধ করে বেরয়রছ এিাং আেও অসাংখয োখা অবেস িন্ধ হরয়  াওয়াে 

উপেম হরয়রছ। ের  শরাকােরেে িাবণক্রেযক কা থেরমও স্থবিেতা বিোে কেরছ। শকাবভি-

১৯ এে ের  েী থ সময় িন্ধ র্াকা শরাকারেে হাউরেে এই সঙ্কে আেও েেরম শপ ৌঁরছরছ। 

েেীে আরিায়াে শহারসি ির ি, পুুঁক্রেিাোরেে উন্নয়রিে সরে শেরেে অর্ থনিবতক উন্নয়ি 

েবড়ত। পুুঁক্রেিাোরেে সাবি থক উন্নয়রি শরাকােরেে িা ুঁবেরয় োখাে বিবমরে আমো শেয়াে 

শ িরেরিে ওপে বিেযমাি অবিম আয়কে েেবমক েূিয ৫০ এে পবেিরতথ েেবমক েূিয ১৫ 

কোে েিয অর্ থমন্ত্রীে কারছ ব বখত সুপাবেে োবিরয়বছ। পুুঁক্রেিাোেসহ শরাকােরেে 

সামবিক পবেবস্থবত তর্া শকাবভি-১৯ এে ের  আোমী বেরি িযিসায় বিরূপ প্রভারিে 

সম্ভািিা বিরিেিা করে বিেযমাি অবিম আয়কে েেবমক েূিয ৫০ েতাাংরেে পবেিরতথ 

েেবমক েূিয ১৫ করে শেয়াে বিিীত সুপাবেে কেবছ। বতবি আেও ির ি, িারেরে অপ্রেবে থত 

অর্ থ পুুঁক্রেিাোরে বিবিরয়ারেে শক্ষরে প্রস্তাবিত ৩ িছরেে  ক-ইি আমো প্রতযাহাে োক্রি। 

একই সরে এই কেহাে ১০ েতাাংরেে পবেিরতথ ৫ েতাাংে কোে োবি কেবছ। এে ের  

িাোরে অপ্রেবে থত অরর্ থে বিবিরয়াে িতক্রদ্ধ পারি। তাে য প্রিাহ িতক্রদ্ধ শপরয় িাোে সক্রেয় ও 

েক্রক্তো ী হরি। কেমুক্ত  ভযাাংরেে সীমা েুই  াখ োকা কোে োবি োবিরয় বতবি ির ি, 

শকাম্পাবি শর্রক শেয়া  ভযাাংে আরয়ে কেমুক্ত সীমা বিেযমাি ৫০ হাোে োকা শর্রক িতক্রদ্ধ 

করে ২  াখ োকা কোে োবি োিাক্রি। একই সরে অতাব কাভুক্ত শকাম্পাবিে মরতা 

তাব কাভুক্ত শকাম্পাবিে শক্ষরেও ২.৫ েতাাংে কে হ্রাস কোে সুপাবেে কেবছ। এে ের  

তাব কাভুক্ত শকাম্পাবিগুর া িযিসাবয়কভারি আেও সক্রেয় ও সমতদ্ধ হরি,  া প্রতযক্ষভারি 

পুুঁক্রেিাোরেে েিয, বিবিরয়ােকােীে েিয তর্া শেরেে অর্ থনিবতক উন্নয়রি সুে  িরয় 

আিরি।  
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প ুঁজজিাজারর কারো টাকা বিবনরয়ারে ের্ত রু্রে 

শনয়ার দাবি জানারো বিএসইবস 

িকালেে সময় : June 19, 2020, 10:29 am  

 

ফমা. আখর্ারুজ্জামান : পুুঁক্রেিাোে বিয়ন্ত্রককাবে সাংস্থা িাাং ারেে বসবকউবেটেে অযান্ড 

এক্সরেঞ্জ কবমেি োবিরয়রছ েতথ বেরয় শকউ কার া োকা পুুঁক্রেিাোরে বিবিরয়াে কেরত োরি 

িা। িতহস্পবতিাে োতীয় োেস্ব শিারিথে শেয়ােমযাি আিু শহিা শমা. েহমাতু  মুবিরমে সরে 

সাক্ষাৎ করে এ োবি োিাি বিএসইবসে শেয়ােমযাি অধযাপক বেি ী রুিাইয়াত-উ -ইস াম। 

েত ১১ েিু োতীয় সাংসরে ২০২০-২১ অর্ থিছরেে প্রস্তাবিত িারেে উপস্থাপি করেি 

অর্ থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তো কামা । এ িারেরে েতথ সারপরক্ষ পুুঁক্রেিাোরে কার া োকা 

বিবিরয়ারেে সুর াে শেয়া হয়।এে আরেও ঢাকা ও েট্টিাম স্টক এক্সরেঞ্জ, শরাকারেে হাউে 

কতত থপক্ষ কার া োকা বিবিরয়ারেে শ  েরতথে কর্া ি া হরয়রছ তা তুর  শেয়াে োবি 

োবিরয়রছ। 

প্রস্তাবিত িারেরে ি া হয়, অর্ থনিবতক কম থকারেে অিযতম োব কােক্রক্ত পুুঁক্রেিাোেরক 

েবতেী  কোে  রক্ষয বতি িছে  ক-ইিসহ কবতপয় েতথ সারপরক্ষ আোমী ১ ে ুাই শর্রক 

২০২১ সার ে ৩০ েরুিে মরধয িযক্রক্তরেবণে কেোতাো পুুঁক্রেিাোরে অর্ থ বিবিরয়াে কেরত 

পােরি। শসই সরে বিবিরয়ারেে ওপে ১০ েতাাংে কে প্রোি কের  আয়কে কতত থপক্ষসহ অিয 

শকারিা কতত থপক্ষ এ বিষরয় শকারিা প্রশ্ন উত্থাপি কেরত পােরি িা। এছাড়া  ভযাাংরে কেমুক্ত 

আরয়ে সীমা বিেযমাি ৫০ হাোে োকা শর্রক িাবড়রয় এক  াখ ৫০ হাোে োকা কো, 

তাব কাভুক্ত শকাম্পাবিে শক্ষরেও কেহাে কমারিা, শেয়াে শ িরেরিে ওপে উৎরস কেহাে 

০.০৫ েতাাংে শর্রক কবমরয় ০.০১৫ েতাাংে কো এিাং মারেথন্ট িযাাংরকে কেহাে ৩৭.৫০ 

শর্রক কবমরয় ৩২.৫০ েতাাংে কোে োবি োিারিা হরয়রছ। 
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Amar Sangbad 

19-6-2020 
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Sangbad 

19-6-2020 
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Sangbad 

20-6-2020 
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 ুুঁতজবাজালে কাল া টাকা তবতিলয়ালগ েিট  িুল  ফিযাে দাতব তবএসইতসেও  

তিজস্ব িতিলবদক  

িকাতেি: ০১:৫১ এএম, ১৯ জিু ২০২০  

 

স্টক এক্সরেঞ্জ, শরাকারেে হাউে কতত থপরক্ষে পে এিাে পুুঁক্রেিাোরে কার া োকা 

বিবিরয়ারেে শক্ষরে েতথ তুর  শিয়াে োবি োবিরয়রছ বিয়ন্ত্রক সাংস্থা িাাং ারেে বসবকউবেটেে 

অযান্ড এক্সরেঞ্জ কবমেি (বিএসইবস)। 

িতহস্পবতিাে োতীয় োেস্ব শিারিথে (এিবিআে) শেয়ােমযাি আিু শহিা শমা. েহমাতু  

মুবিরমে সরে সাক্ষাৎ করে এ োবি োিাি বিএসইবসে শেয়ােমযাি অধযাপক বেি ী 

রুিাইয়াত-উ -ইস াম। এ সময় বিএসইবসে কবমেিােো এিাং এিবিআরেে ঊর্ধ্ থতি 

কম থকতথাো উপবস্থত বছর ি। 

েত ১১ েিু োতীয় সাংসরে ২০২০-২১ অর্ থিছরেে প্রস্তাবিত িারেে উপস্থাপি করেি 

অর্ থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তো কামা । এ িারেরে েতথ সারপরক্ষ পুুঁক্রেিাোরে কার া োকা 

বিবিরয়ারেে সুর াে শেয়া হয়। 

পুুঁক্রেিাোরে কর া োকা বিবিরয়ারেে সুর াে শেয়াে বিষরয় প্রস্তাবিত িারেরে ি া হয়, 

অর্ থনিবতক কম থকারেে অিযতম োব কােক্রক্ত পুুঁক্রেিাোেরক েবতেী  কোে  রক্ষয বতি 

িছে  ক-ইিসহ কবতপয় েতথ সারপরক্ষ আোমী ১ ে ুাই শর্রক ২০২১ সার ে ৩০ েরুিে 

মরধয িযক্রক্তরেবণে কেোতাো পুুঁক্রেিাোরে অর্ থ বিবিরয়াে কের  এিাং উক্ত বিবিরয়ারেে ওপে 

১০ েতাাংে কে প্রোি কের  আয়কে কতত থপক্ষসহ অিয শকারিা কতত থপক্ষ এ বিষরয় শকারিা 

প্রশ্ন উত্থাপি কেরত পােরি িা। 

এেপে শর্রকই শেয়ােিাোে সাংবিষ্টো কার া োকা বিবিরয়ারেে শক্ষরে প্রস্তাবিত বতি িছরেে 

 ক-ইরিে েতথ প্রতযাহারেে োবি োবিরয়রছ আসরছি। েট্টিাম স্টক এক্সরেঞ্জ (বসএসই) 

সাংিাে সরে ি করে এিাং বিএসই শরাকাস থ অযারসাবসরয়েি বিিতবত বেরয় এ োবি োবিরয়রছ। 

https://www.jagonews24.com/author/staff-reporter
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এই েতথ তুর  শেয়াে েিয ঢাকা স্টক এক্সরেরঞ্জে পবেো ক েবকিুে েহমািও োবি 

োবিরয়রছি। 

শস্টকরহাল্ডােরেে পে এখি বিয়ন্ত্রক সাংস্থাও কার া োকা পুুঁক্রেিাোরে বিবিরয়ারেে শক্ষরে 

েতথ তুর  শিয়াে োবি োিার া। 

এিবিআে শেয়ােমযারিে সরে সাক্ষারতে বিষরয় বিএসইবসে বিি থাহী পবেো ক ও মুখপাে 

শমা. সাইেুে েহমাি োরো বিউেরক ির ি, এিবিআরেে সরে আর ােিায় িারেরে 

অপ্রেবে থত অর্ থ শেয়ােিাোরে বিবিরয়ারেে শক্ষরে প্রস্তাবিত বতি িছরেে  ক-ইি প্রতযাহারেে 

োবি োবিরয়রছি বিএসইবস শেয়ােমযাি। 

এছাড়া  ভযাাংরে কেমুক্ত আরয়ে সীমা বিেযমাি ৫০ হাোে োকা শর্রক িাবড়রয় এক  াখ ৫০ 

হাোে োকা কো, তাব কাভুক্ত শকাম্পাবিে শক্ষরেও কেহাে কমারিা, শেয়াে শ িরেরিে 

ওপে উৎরস কেহাে ০.০৫ েতাাংে শর্রক কবমরয় ০.০১৫ েতাাংে কো এিাং মারেথন্ট িযাাংরকে 

কেহাে ৩৭.৫০ শর্রক কবমরয় ৩২.৫০ েতাাংে কোে োবি োিারিা হরয়রছ ির  োবিরয়রছি 

বিএসইবসে মুখপাে। 

বতবি ির ি, শেয়ােিাোরেে স্বারর্ থ বিরিেিায় শিয়াে েিয এিবিআে শেয়ােমযারিে কারছ 

বিএসইবসে শেয়ােমযাি োবিগুর া উত্থাপি করেরছি। এখি এগুর া বিরয় এিবিআে আ াপ-

আর ােিা করে বসদ্ধান্ত শিরি। 

এমএএস/তবএ 
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 ুুঁতজবাজালে কাল া টাকা তবতিলয়ালগ েিট  িুল  ফিযাে দাতব তবএসইতসেও 

 

বিেস্ব প্রবতরিেক: স্টক এক্সরেঞ্জ, শরাকারেে হাউে কতত থপরক্ষে পে এিাে পুুঁক্রেিাোরে 

কার া োকা বিবিরয়ারেে শক্ষরে েতথ তুর  শিয়াে োবি োবিরয়রছ বিয়ন্ত্রক সাংস্থা িাাং ারেে 

বসবকউবেটেে অযান্ড এক্সরেঞ্জ কবমেি (বিএসইবস)। 

িতহস্পবতিাে োতীয় োেস্ব শিারিথে (এিবিআে) শেয়ােমযাি আিু শহিা শমা. েহমাতু  

মুবিরমে সরে সাক্ষাৎ করে এ োবি োিাি বিএসইবসে শেয়ােমযাি অধযাপক বেি ী 

রুিাইয়াত-উ -ইস াম। এ সময় বিএসইবসে কবমেিােো এিাং এিবিআরেে ঊর্ধ্ থতি 

কম থকতথাো উপবস্থত বছর ি। 

েত ১১ েিু োতীয় সাংসরে ২০২০-২১ অর্ থিছরেে প্রস্তাবিত িারেে উপস্থাপি করেি 

অর্ থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তো কামা । এ িারেরে েতথ সারপরক্ষ পুুঁক্রেিাোরে কার া োকা 

বিবিরয়ারেে সুর াে শেয়া হয়। 

পুুঁক্রেিাোরে কর া োকা বিবিরয়ারেে সুর াে শেয়াে বিষরয় প্রস্তাবিত িারেরে ি া হয়, 

অর্ থনিবতক কম থকারেে অিযতম োব কােক্রক্ত পুুঁক্রেিাোেরক েবতেী  কোে  রক্ষয বতি 

িছে  ক-ইিসহ কবতপয় েতথ সারপরক্ষ আোমী ১ ে ুাই শর্রক ২০২১ সার ে ৩০ েরুিে 

মরধয িযক্রক্তরেবণে কেোতাো পুুঁক্রেিাোরে অর্ থ বিবিরয়াে কের  এিাং উক্ত বিবিরয়ারেে ওপে 

১০ েতাাংে কে প্রোি কের  আয়কে কতত থপক্ষসহ অিয শকারিা কতত থপক্ষ এ বিষরয় শকারিা 

প্রশ্ন উত্থাপি কেরত পােরি িা। 

এেপে শর্রকই শেয়ােিাোে সাংবিষ্টো কার া োকা বিবিরয়ারেে শক্ষরে প্রস্তাবিত বতি িছরেে 

 ক-ইরিে েতথ প্রতযাহারেে োবি োবিরয়রছ আসরছি। েট্টিাম স্টক এক্সরেঞ্জ (বসএসই) 

সাংিাে সরে ি করে এিাং বিএসই শরাকাস থ অযারসাবসরয়েি বিিতবত বেরয় এ োবি োবিরয়রছ। 
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এই েতথ তুর  শেয়াে েিয ঢাকা স্টক এক্সরেরঞ্জে পবেো ক েবকিুে েহমািও োবি 

োবিরয়রছি। 

শস্টকরহাল্ডােরেে পে এখি বিয়ন্ত্রক সাংস্থাও কার া োকা পুুঁক্রেিাোরে বিবিরয়ারেে শক্ষরে 

েতথ তুর  শিয়াে োবি োিার া। 

এিবিআে শেয়ােমযারিে সরে সাক্ষারতে বিষরয় বিএসইবসে বিি থাহী পবেো ক ও মুখপাে 

শমা. সাইেুে েহমাি োরো বিউেরক ির ি, এিবিআরেে সরে আর ােিায় িারেরে 

অপ্রেবে থত অর্ থ শেয়ােিাোরে বিবিরয়ারেে শক্ষরে প্রস্তাবিত বতি িছরেে  ক-ইি প্রতযাহারেে 

োবি োবিরয়রছি বিএসইবস শেয়ােমযাি। 

এছাড়া  ভযাাংরে কেমুক্ত আরয়ে সীমা বিেযমাি ৫০ হাোে োকা শর্রক িাবড়রয় এক  াখ ৫০ 

হাোে োকা কো, তাব কাভুক্ত শকাম্পাবিে শক্ষরেও কেহাে কমারিা, শেয়াে শ িরেরিে 

ওপে উৎরস কেহাে ০.০৫ েতাাংে শর্রক কবমরয় ০.০১৫ েতাাংে কো এিাং মারেথন্ট িযাাংরকে 

কেহাে ৩৭.৫০ শর্রক কবমরয় ৩২.৫০ েতাাংে কোে োবি োিারিা হরয়রছ ির  োবিরয়রছি 

বিএসইবসে মুখপাে। 

বতবি ির ি, শেয়ােিাোরেে স্বারর্ থ বিরিেিায় শিয়াে েিয এিবিআে শেয়ােমযারিে কারছ 

বিএসইবসে শেয়ােমযাি োবিগুর া উত্থাপি করেরছি। এখি এগুর া বিরয় এিবিআে আ াপ-

আর ােিা করে বসদ্ধান্ত শিরি। 

ফেয়ােতিউজ; ১৯ জিু ২০২০ 
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এিতবআলে কে হাে কমালিাসহ তবএসইতসে তবতিন্ন দাতব উত্থা ি 
 

 

বিজরনস আওয়ার প্রবর্রিদক : শেয়ােিাোরেে উন্নয়রিে স্বারর্ থ েূড়ান্ত িারেরে অপ্রেবে থত 

অর্ থ বিবিরয়ারেে শক্ষরে প্রস্তাবিত ৩ িছরেে  ক-ইি এে েতথ প্রতযাহারেে োবি োবিরয়রছ 

িাাং ারেে বসবকউবেটেে অযান্ড এক্সরেঞ্জ কবমেি (বিএসইবস)। এছাড়া তাব কাভুক্ত 

শকাম্পাবিে কে হাে কমারিাসহ আেও বকছু োবি োবিরয়রছ। 

িতহস্পবতিাে (১৮ েিু) এক সাক্ষারত োতীয় োেস্ব শিারিথে (এিবিআে) শেয়ােমযাি আিু 

শহিা শমা. েহমাতু  মুবিরমে কারছ এসি োবি উত্থাপি করেি বিএসইবসে শেয়ােমযাি 

অধযাপক বেি ী রুিাইয়াত-উ -ইস াম। এসময় বিএসইবসে কবমেিাে শখান্দকাে 

কামা উজ্জামাি, ি. শেখ োমসুক্রিি আহরমে, ি. শমা. বমোিুে েহমাি, শমা. আব্দ ু 

হাব ম, বিি থাবহ পবেো ক ও মূখপাে শমা: সাইেুে েহমািসহ এিবিআরেে উর্ধ্ থতি কম থকতথা 

উপবস্থত বছর ি। 

বিএসইবসে বিি থাবহ পবেো ক ও মূখপাে শমা: সাইেুে েহমাি বিেরিস আওয়ােরক ির ি, 

আে এিবিআরেে সরে আর ােিায় িারেরে অপ্রেবে থত অর্ থ শেয়ােিাোরে বিবিরয়ারেে 

শক্ষরে প্রস্তাবিত ৩ িছরেে  ক-ইি প্রতযাহাে,  ভযাাংরে কেমুক্ত আরয়ে সীমা বিেযমাি ৫০ 

হাোে োকা িাবড়রয় ১  াখ ৫০ হাোে োকা কো, তাব কাভূক্ত শকাম্পাবিে শক্ষরেও কে হাে 

কমারিা, শেয়াে শ িরেরিে উপে উৎরস কে হাে ০.০৫% শর্রক কবমরয় ০.০১৫% কো এিাং 

মারেথন্ট িযাাংরকে কে হাে ৩৭.৫০ শর্রক কবমরয় ৩২.৫০ েতাাংে কোে প্রস্তাি করেরছি 

বিএসইবস শেয়ােমযাি। 

বতবি ির ি, শেয়ােিাোরেে স্বারর্ থ বিরিেিায় শিওয়াে েিয আে এিবিআে শেয়ােমযারিে 

কারছ বিএসইবসে শেয়ােমযাি োবিগুর া উত্থাপি করেরছি। এখি এগুর া বিরয় এিবিআে 

আ াপ-আর ােিা করে বসদ্ধান্ত শিরি। 
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শরাকার হাউরজর অজিত্ব রক্ষারথ ত শেনরদরন কর 

হার কমারনার দাবি 

বিজরনস আওয়ার প্রবর্রিদক : েূড়ান্ত িারেরে শরাকাে হাউরেে শেয়াে শ িরেরিে উপে 

প্ররেয় অবিম আয়কে হাে ০.০৫% শর্রক কবমরয় ০.০১৫% কোে োবি করেরছ 

শেয়ােিাোরেে শরাকােরেে েীষ থ সাংেিি ঢাকা স্টক এক্সরেঞ্জ শরাকাস থ এরসাবসরয়েি অি 

িাাং ারেে (বিবিএ)। 

িতহস্পবতিাে (১৮ েিু) বিবিএ শর্রক পািারিা এক সাংিাে বিজ্ঞবিরত এ োবি োিারিা 

হরয়রছ। 

সাংেিিটেে শপ্রবসরিন্ট েেীে আরিায়াে শহারসি ির ি, শেয়ােিাোরেে শ িরেি করম 

 াওয়ায়, একমাে কবমেি আরয়ে উপে বিভথেেী  শরাকারেে হাউেগুর া েমােত 

শ াকসারি েরয়রছ। ের  তারেে অবেস পবেো ি িযয়ভাে শমোরত িা শপরে অসাংখয োখা 

অবেস ইবতযমরধয িন্ধ করে বেরয়রছ। আেও অসাংখয োখা অবেস িন্ধ হরয়  াওয়াে উপেম 

হরয়রছ। ের  শরাকােরেে িাবণক্রেযক কা থেরমও স্থবিেতা বিোে কেরছ। শকাবভি-১৯ এে 

ের  েী থ সময় িন্ধ র্াকা শরাকারেে হাউরেে এমি সাংকে আরো েেরম শপ ৌঁরছরছ। 

বতবি ির ি, শেয়ােিাোরেে উন্নয়রিে সারর্ শেরেে অর্ থনিবতক উন্নয়ি েবড়ত। 

শেয়ােিাোরেে সাবি থক উন্নয়রি শরাকােরেে িা ুঁবেরয় োখাে বিবমরে আমো শেয়াে শ িরেরিে 

উপে বিেযমাি অবিম আয়কে ০.০৫% এে পবেিরতথ ০.০১৫% কোে েিয মািিীয় 

অর্ থমন্ত্রীে কারছ ব বখত সুপাবেে োবিরয়বছ। শেয়ােিাোেসহ শরাকােরেে সামবিক পবেবস্থবত 

তর্া শকাবভি-১৯ এে ের  আোমীবেরি িযিসায় বিরুপ প্রভারিে সম্ভািিা বিরিেিা করে 

বিেযমাি অবিম আয়কে ০.০৫% এে পবেিরতথ ০.০১৫% কোে বিিীত সুপাবেে কেবছ। 

এবেরক িারেরে অপ্রেবে থত অর্ থ শেয়ােিাোরে বিবিরয়ারেে শক্ষরে প্রস্তাবিত ৩ (বতি) িছরেে 

 ক-ইি প্রতযাহাে শেরয়রছ বিবিএ। একইসরে অপ্রেবে থত অর্ থ বিবিরয়ারেে শক্ষরে কে হাে 

১০% এে পবেিরতথ ৫% কোে সুপাবেে োবি করেরছ। এে ের  িাোরে অপ্রেবে থত অরর্ থে 

বিবিরয়াে িতক্রদ্ধ পারি। তাে য প্রিাহ িতক্রদ্ধ শপরয় িাোে সক্রেয় ও েক্রক্তো ী হরি। এছাড়া 

শকাম্পািী শর্রক প্ররেয় বিবভরিন্ড আরয়ে কেমকু্ত সীমা বিেযমাি ৫০ হাোে োকা িাবড়রয় ২ 

 াখ োকা কো এিাং অতাব কাভূক্ত শকাম্পািীে িযায় তাব কাভূক্ত শকাম্পািীে শক্ষরেও 

২.৫০% কে হ্রাস কোে োবি করেরছ বিবিএ। এে ের  তাব কাভূক্ত শকাম্পািীগুর া 

িযিসাবয়কভারি আরো সক্রেয় ও সমতদ্ধ হরি।  া প্রতযক্ষভারি শেয়ােিাোরেে েিয ও 

বিবিরয়ােকােীে েিয তর্া শেরেে অর্ থনিবতক উন্নয়রি সুে  িরয় আিরি ির  েেীে 

আরিায়াে মরি করেি। 
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এিতবআলেে সলে তবএসইতসে ববঠক 

 ুুঁতজবাজালেে কেহাে  ুিতবটলবচিাে আশ্বাস 

তিজস্ব িতিলবদক । ১৮ জিু, ২০২০ ১০:৪৮ অ োহ্ণ  

আোমী ২০২০-২০২১ অর্ থিছরেে িারেরেে েিয পুুঁক্রেিাোে সাংোন্ত বিবভন্ন কেহাে 

পুিবি থরিেিা কোে আশ্বাস বেরয়রছি োতীয় োেস্ব শিারিথে (এিবিআে) শেয়ােমযাি আিু 

শহিা শমা. েহমাতু  মুবিম। 

আে পুুঁক্রেিাোে বিয়ন্ত্রক সাংস্থা িাাং ারেে বসবকউবেটেে অযান্ড এক্সরেঞ্জ কবমেরিে 

(বিএসইবস) শেয়ােমযাি অধযাপক বেি ী রুিাইয়াত-উ -ইস ারমে সরে অিুটষ্ঠত এক 

বিিরক বতবি এ আশ্বাস শেি। 

এিবিআে ও বিএসইবস সরূে এই তর্য োিা শেরছ। 

আে িতহস্পবতিাে (১৭ েিু) বিকা  ৩োয় এিবিআে কা থােরয় আর াবেত বিিকটে অিুটষ্ঠত 

হয়। 

বিিরক এিবিআরেে সেসয (কেিীবত) শমাোঃ আ মেীে শহারসি; বিএসইবসে কবমেিাে 

শখান্দকাে কামা ুজ্জামাি, অধযাপক ি. শেখ োমসুক্রিি আহরমে, অধযাপক ি. বমোিুে 

েহমাি, শমাোঃ আব্দ ু হাব ম এিাং বিি থাহী পবেো ক সাইেুে েহমাি উপবস্থত বছর ি। 

োিা শেরছ, বিিরক বিএসইবসে পক্ষ শর্রক পুুঁক্রেিাোরে বিবিরয়ারেে মাধযরম অপ্রেবে থত অর্ থ 

বিধ কোে (কার া োকা সাো কো) শক্ষরে আোমী অর্ থিছরেে িারেরে প্রস্তাবিত ৩ িছরেে 

 কইি তুর  শিওয়াসহ শস্টকরহাল্ডােরেে বিবভন্ন োবি বিরয় আর ােিা কো হয়। 

এসি োবিে  মরধয আরছ- পুুঁক্রেিাোরে বিবিরয়ারেে মাধযরম কার া োকা সাো কোে শক্ষরে ৩ 

িছরেে  ক-ইি তুর  শিওয়া, তাব কাভুক্ত শকাম্পাবিে কেহাে ২৫ েতাাংে শর্রক ২০ 

েতাাংরে িাবমরয় আিা, মারেথন্ট িযাাংরকে আয়করেে বিেযমাি হাে ৩৭ েেবমক ৫০ েতাাংে 

শর্রক কবমরয় ৩২ েেবমক ৫০ েতাাংে বিধ থােণ, শরাকােহাউরে শ িরেরিে উৎরস করেে হাে 

০.০৫ েতাাংে শর্রক কবমরয় ০.০১৫ েতাাংে বিধ থােণ।  এছাড়া  ভযাাংে আরয়ে শক্ষরে কেমুক্ত 

আয়সীমা ৫০ হাোে োকা শর্রক িাবড়রয় ১  াখ ৫০ হাোে োকায় উন্নীত কোে অিুরোধ 

োিাি বিএসইবস শেয়ােমযাি। 

https://www.arthosuchak.com/archives/589344/%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%81%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%a8%e0%a6%b0%e0%a7%8d/
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বিএসইবস শেয়ােমযাি বিবিরয়ােকােী, শস্টকরহাল্ডাে তর্া পুুঁক্রেিাোরেে িতহেে স্বারর্ থ এসি 

বিষয় বিরিেিা কোে েিয এিবিআে শেয়ােমযািরক অিুরোধ োিাি। েিারি এিবিআে 

শেয়ােমযাি সরি থাচ্চ শেষ্টাে আশ্বাস শেি। 

এ বিষরয় শ াোর াে কের  বিএসইবসে বিি থাহী পবেো ক ও মুখপাে শমাোঃ সাইেুে েহমাি 

অর্ থসূেকরক ির ি, এটে বছ  মূ ত শস েিয সাক্ষাত। এে মরধযই পুুঁক্রেিাোরেে স্বার্ থসাংবিষ্ট 

বিবভন্ন বিষয় বিরয় আর ােিা হরয়রছ। বিবিরয়ােকােী, শরাকাে ও মারেথন্ট িযাাংকােসহ 

শস্টকরহাল্ডােো িারেে বিরয় বিএসইবসে কারছ শ সি প্রস্তারিে বিষরয় সহায়তা শেরয়রছি, 

তাে প্রায় সিগুর া বিরয়ই আর ােিা হরয়রছ। পুুঁক্রেিাোরেে িতহেে স্বারর্ থ বিএসইবস 

শেয়ােমযাি এসি প্রস্তাি ও সুপাবেে বিরিেিা কোে অিুরোধ োিার  এিবিআে শেয়ােমযাি 

সরি থাচ্চ শেষ্টা কোে আশ্বাস বেরয়রছি। 

উরেখ, েত িতহস্পবতিাে (১১ েিু) োতীয় সাংসরে অর্ থমন্ত্রী ৫  াখ ৬৮ হাোে শকাটে োকাে 

প্রস্তাবিত িারেে উপস্থাপি করেি। 

আোমী িারেরেে বকছু প্রস্তাি পুুঁক্রেিাোরেে েিয অিুকূ  িয়, আিাে শস্টকরহাল্ডােরেে 

অরিক োবি িারেরে উরপবক্ষত শর্রক শেরছ ির  োবিরয়রছ েুই স্টক এক্সরেঞ্জ, িাাং ারেে 

মারেথন্ট িযাাংকাস থ অযারসাবসরয়েি (বিএমবিএ) ও বিএসই শরাকােস থ অযারসাবসরয়েি। 

ইরতামরধয তাো আরেে এই িক্তিয ও োবি আিুষ্ঠাবিকভারি সাংবিষ্ট কতত থপক্ষরক োবিরয়রছ। 

তাো এ বিষরয় বিএসইবসে সহর াবেতা োইর  তাে শপ্রবক্ষরত আে এিবিআরেে সরে বিিক 

করে বিএসইবস। 

োতীয় সাংসরে িারেে প্রস্তাি বিরয় আর ােিাে পে প্ররয়ােিীয় সাংরোধিী আিাে পে তা 

পাে হরি। আে বিয়ম অিুসারে আোমী ১ ে ুাই শর্রক এই িারেে কা থকে হরি। তাই 

শ াবষত িারেরেে বিবভন্ন প্রস্তািিা সাংরোধি ও সাংর ােি-বিরয়ােরিে সুর াে এখরিা আরছ। 

আে এই সুর ােরক কারে  াবেরয় পুুঁক্রেিাোরেে েিয ইবতিােক বকছু বিষয় শিে করে আিাে 

শেষ্টা কেরছ বিএসইবস। 
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প ুঁজজিাজার সংক্রান্ত প্রিািনা প নবি তরিচনার 

আশ্বাস 

তিজস্ব িতিলবদক || িকাে: ২০২০-০৬-১৯ ১০:১৭:৫৬ || আ লেট: ২০২০-০৬-১৯ ১০:১৭:৫৬ 

 

প্রস্তাবিত ২০২০-২১ অর্ থ িছরেে িারেে েূড়ান্ত কোে সময় পুুঁক্রেিাোে সাংোন্ত প্রস্তািগুর া 

পুিবি থরিেিা কো  ায় বকিা শসটে শেখরিি ির  োবিরয়রছি োতীয় োেস্ব শিারিথে 

(এিবিআে) কম থকতথাো। িতহস্পবতিাে বিরকর  পুুঁক্রেিাোে বিয়ন্ত্রক সাংস্থা িাাং ারেে 

বসবকউবেটেে অযান্ড এক্সরেঞ্জ কবমেরিে (বিএসইবস) শেয়ােমযাি অধযাপক বেি ী 

রুিাইয়াতু  ইস ারমে শিতত রত্ব কবমেরিে একটে প্রবতবিবধ ে  এিবিআে শেয়ােমযাি আিু 

শহিা শমা. েহমাতু  মুবিম সরে শস েিয সাক্ষাত কেরত শের  বতবি এ কর্া োিাি। 

সভায় এিবিআরেে পরক্ষ আেও উপবস্থত বছর ি সেসয (কেিীবত) শমা. আ মেীে শহারসি। 

বিএসইবসে পরক্ষ উপবস্থত বছর ি কবমেিাে শখান্দকাে কামা উজ্জামাি, অধযাপক ি. শেখ 

োমসুক্রিি আহরমে, অধযাপক ি. শমা. বমোিুে েহমাি ও শমা. আব্দ ু হাব ম এিাং বিি থাহী 

পবেো ক ও মুখপাে শমা. সাইেুে েহমাি। সভা সাংবিষ্ট সূরে োিা শেরছ, বিএসইবসে 

িারেে সাংোন্ত প্রস্তািিাগুর া এিবিআরেে কারছ তুর  ধরে পুুঁক্রেিাোরেে উন্নয়রিে স্বারর্ থ 

এগুর া পুিবি থরিেিা কোে অিুরোধ োিারিা হয়। এিবিআরেে পক্ষ শর্রক িারেে েূড়ান্ত 

কোে সময়  তেুকু সম্ভি প্রস্তািগুর া বিরিেিা কোে আশ্বাস শেয়া হরয়রছ। পােপাবে 

এিবিআে ও বিএসইবসে মরধয কা থকে সমন্বরয়ে েিয একটে শকা-অপারেেি কবমটে েিরিে 

বিষরয় েুই সাংস্থা একমত হরয়রছ। এরক্ষরে বিএসইবসে পক্ষ শর্রক ব বখত প্রস্তাি শেয়াে েিয 

এিবিআরেে পক্ষ শর্রক ি া হরয়রছ। 
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বিএসইবসে পক্ষ শর্রক এিবিআরেে কারছ পুিবি থরিেিা েিয শ  বিষয়গুর া ধো হরয়রছ তাে 

মরধয েরয়রছ পুুঁক্রেিাোরে অপ্রেবে থত অর্ থ বিবিরয়ারেে শক্ষরে বতি িছরেে েতথ প্রতযাহাে 

কো, অতাব কাভুক্ত শকাম্পাবিে মত তাব কাভুক্ত শকাম্পাবিে কেরপারেে কে আড়াই 

েতাাংে কমারিা, ক্রেরো কুপি িরন্ডে উপে বিেযমাি কে সুবিধা প্রতযাহারেে বসদ্ধান্তটে িাবত  

করে এ সুবিধা সি ধেরিে িন্ড ও সি শেণীে বিবিরয়ােকােীরেে েিয প্ররয়ােয কো, 

প্রাবতষ্ঠাবিক ও বিরেেী বিবিরয়ােকােীরেে মূ ধিী মুিাোে কে হাে কমারিা ইতযাবে। 
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এনবিআররর সরে বিএসইবস বিঠক কর হার 

কমারনাসহ বিবিন্ন দাবি উত্থাপন 

 আ লেট সময় : েকু্রবাে, ১৯ জিু, ২০২০  

 

আোমী ২০২০-২০২১ অর্ থিছরেে িারেরেে েিয পুুঁক্রেিাোে সাংোন্ত বিবভন্ন কেহাে 

পুিবি থরিেিা কোে আশ্বাস বেরয়রছি োতীয় োেস্ব শিারিথে (এিবিআে) শেয়ােমযাি আিু 

শহিা শমা. েহমাতু  মুবিম। 

পুুঁক্রেিাোে বিয়ন্ত্রক সাংস্থা িাাং ারেে বসবকউবেটেে অযান্ড এক্সরেঞ্জ কবমেরিে (বিএসইবস) 

শেয়ােমযাি অধযাপক বেি ী রুিাইয়াত-উ -ইস ারমে সরে অিুটষ্ঠত এক বিিরক বতবি এ 

আশ্বাস শেি। 

এিবিআে ও বিএসইবস সরূে এই তর্য োিা শেরছ। 

আে িতহস্পবতিাে (১৭ েিু) বিকা  ৩োয় এিবিআে কা থােরয় আর াবেত বিিকটে অিুটষ্ঠত 

হয়। 

বিিরক এিবিআরেে সেসয (কেিীবত) শমাোঃ আ মেীে শহারসি; বিএসইবসে কবমেিাে 

শখান্দকাে কামা ুজ্জামাি, অধযাপক ি. শেখ োমসুক্রিি আহরমে, অধযাপক ি. বমোিুে 

েহমাি, শমাোঃ আব্দ ু হাব ম এিাং বিি থাহী পবেো ক সাইেুে েহমাি উপবস্থত বছর ি। 

োিা শেরছ, বিিরক বিএসইবসে পক্ষ শর্রক পুুঁক্রেিাোরে বিবিরয়ারেে মাধযরম অপ্রেবে থত অর্ থ 

বিধ কোে (কার া োকা সাো কো) শক্ষরে আোমী অর্ থিছরেে িারেরে প্রস্তাবিত ৩ িছরেে 

 কইি তুর  শিওয়াসহ শস্টকরহাল্ডােরেে বিবভন্ন োবি বিরয় আর ােিা কো হয়। 

এসি োবিে  মরধয আরছ- পুুঁক্রেিাোরে বিবিরয়ারেে মাধযরম কার া োকা সাো কোে শক্ষরে ৩ 

িছরেে  ক-ইি তুর  শিওয়া, তাব কাভুক্ত শকাম্পাবিে কেহাে ২৫ েতাাংে শর্রক ২০ 
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েতাাংরে িাবমরয় আিা, মারেথন্ট িযাাংরকে আয়করেে বিেযমাি হাে ৩৭ েেবমক ৫০ েতাাংে 

শর্রক কবমরয় ৩২ েেবমক ৫০ েতাাংে বিধ থােণ, শরাকােহাউরে শ িরেরিে উৎরস করেে হাে 

০.০৫ েতাাংে শর্রক কবমরয় ০.০১৫ েতাাংে বিধ থােণ।  এছাড়া  ভযাাংে আরয়ে শক্ষরে কেমুক্ত 

আয়সীমা ৫০ হাোে োকা শর্রক িাবড়রয় ১  াখ ৫০ হাোে োকায় উন্নীত কোে অিুরোধ 

োিাি বিএসইবস শেয়ােমযাি। 

বিএসইবস শেয়ােমযাি বিবিরয়ােকােী, শস্টকরহাল্ডাে তর্া পুুঁক্রেিাোরেে িতহেে স্বারর্ থ এসি 

বিষয় বিরিেিা কোে েিয এিবিআে শেয়ােমযািরক অিুরোধ োিাি। েিারি এিবিআে 

শেয়ােমযাি সরি থাচ্চ শেষ্টাে আশ্বাস শেি। 

এ বিষরয় শ াোর াে কের  বিএসইবসে বিি থাহী পবেো ক ও মুখপাে শমাোঃ সাইেুে েহমাি 

ির ি, এটে বছ  মূ ত শস েিয সাক্ষাত। এে মরধযই পুুঁক্রেিাোরেে স্বার্ থসাংবিষ্ট বিবভন্ন বিষয় 

বিরয় আর ােিা হরয়রছ। বিবিরয়ােকােী, শরাকাে ও মারেথন্ট িযাাংকােসহ শস্টকরহাল্ডােো 

িারেে বিরয় বিএসইবসে কারছ শ সি প্রস্তারিে বিষরয় সহায়তা শেরয়রছি, তাে প্রায় সিগুর া 

বিরয়ই আর ােিা হরয়রছ। পুুঁক্রেিাোরেে িতহেে স্বারর্ থ বিএসইবস শেয়ােমযাি এসি প্রস্তাি ও 

সুপাবেে বিরিেিা কোে অিুরোধ োিার  এিবিআে শেয়ােমযাি সরি থাচ্চ শেষ্টা কোে আশ্বাস 

বেরয়রছি। 

উরেখ, েত িতহস্পবতিাে (১১ েিু) োতীয় সাংসরে অর্ থমন্ত্রী ৫  াখ ৬৮ হাোে শকাটে োকাে 

প্রস্তাবিত িারেে উপস্থাপি করেি। 

আোমী িারেরেে বকছু প্রস্তাি পুুঁক্রেিাোরেে েিয অিুকূ  িয়, আিাে শস্টকরহাল্ডােরেে 

অরিক োবি িারেরে উরপবক্ষত শর্রক শেরছ ির  োবিরয়রছ েুই স্টক এক্সরেঞ্জ, িাাং ারেে 

মারেথন্ট িযাাংকাস থ অযারসাবসরয়েি (বিএমবিএ) ও বিএসই শরাকােস থ অযারসাবসরয়েি। 

ইরতামরধয তাো আরেে এই িক্তিয ও োবি আিুষ্ঠাবিকভারি সাংবিষ্ট কতত থপক্ষরক োবিরয়রছ। 

তাো এ বিষরয় বিএসইবসে সহর াবেতা োইর  তাে শপ্রবক্ষরত েতকা  এিবিআরেে সরে 

বিিক করে বিএসইবস। 

োতীয় সাংসরে িারেে প্রস্তাি বিরয় আর ােিাে পে প্ররয়ােিীয় সাংরোধিী আিাে পে তা 

পাে হরি। আে বিয়ম অিুসারে আোমী ১ ে ুাই শর্রক এই িারেে কা থকে হরি। তাই 

শ াবষত িারেরেে বিবভন্ন প্রস্তািিা সাংরোধি ও সাংর ােি-বিরয়ােরিে সুর াে এখরিা আরছ। 

আে এই সুর ােরক কারে  াবেরয় পুুঁক্রেিাোরেে েিয ইবতিােক বকছু বিষয় শিে করে আিাে 

শেষ্টা কেরছ বিএসইবস। 
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শরাকার হাউরজর অজিত্ব রক্ষারথ ত কর হার 

কমারনার দাবি 

 আ লেট সময় : বহৃস্পতিবাে, ১৮ জিু, ২০২০  

েূড়ান্ত িারেরে শরাকাে হাউরেে শেয়াে শ িরেরিে উপে প্ররেয় অবিম আয়কে হাে 

০.০৫% শর্রক কবমরয় ০.০১৫% কোে োবি করেরছ শেয়ােিাোরেে শরাকােরেে েীষ থ 

সাংেিি ঢাকা স্টক এক্সরেঞ্জ শরাকাস থ এরসাবসরয়েি অি িাাং ারেে (বিবিএ)। 

িতহস্পবতিাে (১৮ েিু) বিবিএ শর্রক পািারিা এক সাংিাে বিজ্ঞবিরত এ োবি োিারিা 

হরয়রছ। 

সাংেিিটেে শপ্রবসরিন্ট েেীে আরিায়াে শহারসি ির ি,পুুঁক্রেিাোরেে শ িরেি করম 

 াওয়ায়, একমাে কবমেি আরয়ে উপে বিভথেেী  শরাকারেে হাউেগুর া েমােত 

শ াকসারি েরয়রছ। ের  তারেে অবেস পবেো ি িযয়ভাে শমোরত িা শপরে অসাংখয োখা 

অবেস ইবতযমরধয িন্ধ করে বেরয়রছ। আেও অসাংখয োখা অবেস িন্ধ হরয়  াওয়াে উপেম 

হরয়রছ। ের  শরাকােরেে িাবণক্রেযক কা থেরমও স্থবিেতা বিোে কেরছ। শকাবভি-১৯ এে 

ের  েী থ সময় িন্ধ র্াকা শরাকারেে হাউরেে এমি সাংকে আরো েেরম শপ ৌঁরছরছ। 

বতবি ির ি,পুুঁক্রেিাোরেে উন্নয়রিে সারর্ শেরেে অর্ থনিবতক উন্নয়ি েবড়ত। পুুঁক্রেিাোরেে 

সাবি থক উন্নয়রি শরাকােরেে িা ুঁবেরয় োখাে বিবমরে আমো শেয়াে শ িরেরিে উপে বিেযমাি 

অবিম আয়কে ০.০৫% এে পবেিরতথ ০.০১৫% কোে েিয মািিীয় অর্ থমন্ত্রীে কারছ ব বখত 

সুপাবেে োবিরয়বছ।পুুঁক্রেিাোেসহ শরাকােরেে সামবিক পবেবস্থবত তর্া শকাবভি-১৯ এে 

ের  আোমীবেরি িযিসায় বিরুপ প্রভারিে সম্ভািিা বিরিেিা করে বিেযমাি অবিম আয়কে 

০.০৫% এে পবেিরতথ ০.০১৫% কোে বিিীত সুপাবেে কেবছ। 

এবেরক িারেরে অপ্রেবে থত অর্ থ পুুঁক্রেিাোরে বিবিরয়ারেে শক্ষরে প্রস্তাবিত ৩ (বতি) িছরেে 

 ক-ইি প্রতযাহাে শেরয়রছ বিবিএ। একইসরে অপ্রেবে থত অর্ থ বিবিরয়ারেে শক্ষরে কে হাে 

১০% এে পবেিরতথ ৫% কোে সুপাবেে োবি করেরছ। এে ের  িাোরে অপ্রেবে থত অরর্ থে 

বিবিরয়াে িতক্রদ্ধ পারি। তাে য প্রিাহ িতক্রদ্ধ শপরয় িাোে সক্রেয় ও েক্রক্তো ী হরি। এছাড়া 

শকাম্পািী শর্রক প্ররেয় বিবভরিন্ড আরয়ে কেমকু্ত সীমা বিেযমাি ৫০ হাোে োকা িাবড়রয় ২ 

 াখ োকা কো এিাং অতাব কাভূক্ত শকাম্পািীে িযায় তাব কাভূক্ত শকাম্পািীে শক্ষরেও 

২.৫০% কে হ্রাস কোে োবি করেরছ বিবিএ। এে ের  তাব কাভূক্ত শকাম্পািীগুর া 

িযিসাবয়কভারি আরো সক্রেয় ও সমতদ্ধ হরি।  া প্রতযক্ষভারি শেয়ােিাোরেে েিয ও 

বিবিরয়ােকােীে েিয তর্া শেরেে অর্ থনিবতক উন্নয়রি সুে  িরয় আিরি ির  েেীে 

আরিায়াে মরি করেি। 
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Barta24 

শরাকাররজ হাউরজর অবিম আয়কর কমারনার 

দাবি বিবিএ'র 

 

ছতব: সংগহৃীি 

করোিায় ক্ষবতিস্ত শরাকাে হাউরেে অক্রস্তত্ব েক্ষারর্ থ শেয়াে শ িরেরিে উপে অবিম 

আয়কে বিেযমাি ০.০৫ েতাাংে শর্রক কবমরয় ০.০১৫ েতাাংে কোে োবি োবিরয়রছ বিএসই 

শরাকাস থ এরসাবসরয়েি অি িাাং ারেে (বিবিএ)।  

িতহস্পবতিাে (১৮ েিু) এক সাংিাে বিজ্ঞবিরত এই তর্য োিারিা হরয়রছ। 

এরত ি া হয়, ২০২০-২১ অর্ থিছরেে িারেরে শরাকাে হাউরেে শেয়াে শ িরেরিে উপে 

প্ররেয় অবিম আয়কে েেবমক ০১৫ েতাাংে কোে শোে সুপাবেে করেবছ।  

সাংেিিটেে শপ্রবসরিন্ট েেীে আরিায়াে শহারসি তাে িক্তরিয ির ি, পুুঁক্রেিাোরেে শ িরেি 

করম  াওয়ায় একমাে কবমেি আরয়ে উপে বিভথেেী  শরাকারেে হাউেগুর া েমােত 

শ াকসারিে ের  তারেে অবেস পবেো িা সম্ভি হরি িা। িযয়ভাে শমোরত িা শপরে 

অসাংখয োখা অবেস ইবতমরধয িন্ধ করে বেরয়রছ এিাং আরো অসাংখয োখা অবেস িন্ধ হরয় 

 াওয়াে উপেম হরয়রছ। ের  শরাকােরেে িাবণক্রেযক কা থেরমও স্থবিেতা বিোে কেরছ। 

শকাবভি-১৯ এে ের  েী থ সময় িন্ধ র্াকা শরাকারেে হাউরেে এরহি সাংকে আরো েেরম 

শপ ৌঁরছরছ। েেীে ির ি, পুুঁক্রেিাোেসহ শরাকােরেে সামবিক পবেবস্থবত তর্া শকাবভি-১৯ 

এে ের  আোমী বেরি িযিসায় বিরূপ প্রভারিে সম্ভািিা বিরিেিা করে বিেযমাি অবিম 

আয়কে ০.০৫ েতাাংরেে পবেিরতথ ০.০১৫ েতাাংে করে শেয়াে বিিীত সুপাবেে করেবছ।  

িারেরে অপ্রেবে থত অর্ থ পুুঁক্রেিাোরে বিবিরয়ারেে শক্ষরে প্রস্তাবিত ৩ (বতি) িছরেে  ক-ইি 

প্রতযাহাে শেরয় এই কে হাে ১০ েতাাংরেে পবেিরতথ ৫ েতাাংে কোে সুপাবেে কো হরয়রছ। 

এে ের  িাোরে অপ্রেবে থত অরর্ থে বিবিরয়াে িতক্রদ্ধ পারি। তাে য প্রিাহ িতক্রদ্ধ শপরয় িাোে 

সক্রেয় ও েক্রক্তো ী হরি।  

এছাড়া শকাম্পাবি শর্রক প্ররেয় বিবভরিন্ড আরয়ে কেমুক্ত সীমা বিেযমাি পঞ্চাে হাোে োকা 

িতক্রদ্ধ করে েুই  াখ োকা এিাং অতাব কাভুক্ত শকাম্পাবিে িযায় তাব কাভুক্ত শকাম্পাবিে 

শক্ষরে ২.৫ েতাাংে কে কমারিা কোে সুপাবেে কো হরয়রছ।  

এে ের  তাব কাভুক্ত শকাম্পাবিগুর া িযিসাবয়কভারি আরো সক্রেয় ও সমতদ্ধ হরি।  া 

প্রতযক্ষভারি পুুঁক্রেিাোরেে েরিয, বিবিরয়ােকােীে েরিয তর্া শেরেে অর্ থনিবতক উন্নয়রি 

সুে  িরয় আিরি ির  মরি করেি েেীে আরিায়াে।  
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শেয়ােিাোে বিউে 

শরাকারররজর অজিত্ব রক্ষায় শেনরদরন কর হার 

কমারনার দাবি বিবিএর 

িকাে সময়:18-06-2020, 12:04 pm | 

শেয়ােিাোে বেরপােথ: িতথমারি করোিা ভাইোস পবেবস্থবতরত 

এিাং শেয়ােিাোরে 

সাংকেময় সমরয় শরাকারেে হাউরেে অবস্থত্ব েক্ষায় শ িরেরিে কে হাে কমারিাে োবি 

োবিরয়রছ বিএসই শরাকারেে অযারসাবসরয়েি (বিবিএ)। 

আে িতহস্পবতিাে বিবিএে এে পক্ষ শর্রক এক পািারিা এক সাংিাে বিজ্ঞবিরত এ তর্য 

োিারিা হয়। 

তর্য মরত, েূড়ান্ত িারেরে শরাকাে হাউরেে শেয়াে শ িরেরিে উপে প্ররেয় অবিম আয়কে 

হাে ০.০৫% শর্রক কবমরয় ০.০১৫% কোে োবি করেরছ 

বিবিএ। 

এ বিষরয় বিবিএে শপ্রবসরিন্ট েেীে আরিায়াে শহারসি ির ি, শেয়ােিাোরেে শ িরেি 

করম  াওয়ায়, একমাে কবমেি আরয়ে উপে বিভথেেী  শরাকারেে হাউেগুর া েমােত 

শ াকসারি েরয়রছ। ের  তারেে অবেস পবেো ি িযয়ভাে শমোরত িা শপরে অসাংখয োখা 

অবেস ইবতযমরধয িন্ধ করে বেরয়রছ। আেও অসাংখয োখা অবেস িন্ধ হরয়  াওয়াে উপেম 

হরয়রছ। ের  শরাকােরেে িাবণক্রেযক কা থেরমও স্থবিেতা বিোে কেরছ। শকাবভি-১৯ এে 

ের  েী থ সময় িন্ধ র্াকা শরাকারেে হাউরেে এমি সাংকে আরো েেরম শপ ৌঁরছরছ। 

বতবি আরো ির ি, শেয়ােিাোরেে উন্নয়রিে সারর্ শেরেে অর্ থনিবতক উন্নয়ি েবড়ত। 

শেয়ােিাোরেে সাবি থক উন্নয়রি শরাকােরেে িা ুঁবেরয় োখাে বিবমরে আমো শেয়াে শ িরেরিে 

উপে বিেযমাি অবিম আয়কে ০.০৫% এে পবেিরতথ ০.০১৫% কোে েিয মািিীয় 

অর্ থমন্ত্রীে কারছ ব বখত সুপাবেে োবিরয়বছ। শেয়ােিাোেসহ শরাকােরেে সামবিক পবেবস্থবত 

তর্া শকাবভি-১৯ এে ের  আোমীবেরি িযিসায় বিরুপ প্রভারিে সম্ভািিা বিরিেিা করে 

বিেযমাি অবিম আয়কে ০.০৫% এে পবেিরতথ ০.০১৫% কোে বিিীত সুপাবেে কেবছ। 

http://www.sharebazarnews.com/wp-content/uploads/2020/06/DBA.png
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এবেরক িারেরে অপ্রেবে থত অর্ থ শেয়ােিাোরে বিবিরয়ারেে শক্ষরে প্রস্তাবিত ৩ (বতি) িছরেে 

 ক-ইি প্রতযাহাে শেরয়রছ বিবিএ। একইসরে অপ্রেবে থত অর্ থ বিবিরয়ারেে শক্ষরে কে হাে 

১০% এে পবেিরতথ ৫% কোে সুপাবেে োবি করেরছ। 

 াে ের  িাোরে অপ্রেবে থত অরর্ থে বিবিরয়াে িতক্রদ্ধ পারি। তাে য প্রিাহ িতক্রদ্ধ শপরয় িাোে 

সক্রেয় ও েক্রক্তো ী হরি। এছাড়া শকাম্পািী শর্রক প্ররেয় বিবভরিন্ড আরয়ে কেমুক্ত সীমা 

বিেযমাি ৫০ হাোে োকা িাবড়রয় ২  াখ োকা কো এিাং অতাব কাভূক্ত শকাম্পািীে িযায় 

তাব কাভূক্ত শকাম্পািীে শক্ষরেও ২.৫০% কে হ্রাস কোে োবি করেরছ বিবিএ। এে ের  

তাব কাভূক্ত শকাম্পািীগুর া িযিসাবয়কভারি আরো সক্রেয় ও সমতদ্ধ হরি।  া প্রতযক্ষভারি 

শেয়ােিাোরেে েিয ও বিবিরয়ােকােীে েিয তর্া শেরেে অর্ থনিবতক উন্নয়রি সুে  িরয় 

আিরি ির  েেীে আরিায়াে মরি করেি 

ফেযােবাজাে তিউজ/এি 
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ফরাকালেজ হাউলজে অতিম আযকে কমালিাে দাতব তেতবএ’ে 

   June 18, 2020  

শেে প্রবতক্ষণ, ঢাকা:  েূড়ান্ত িারেরে শরাকাে হাউরেে শেয়াে 

শ িরেরিে উপে প্ররেয় অবিম আয়কে হাে ০.০৫% শর্রক কবমরয় ০.০১৫% কোে োবি 

করেরছ শেয়ােিাোরেে শরাকােরেে েীষ থ সাংেিি ঢাকা স্টক এক্সরেঞ্জ শরাকাস থ এরসাবসরয়েি 

অি িাাং ারেে (বিবিএ)। িতহস্পবতিাে (১৮ েিু) বিবিএ শর্রক পািারিা এক সাংিাে 

বিজ্ঞবিরত এ োবি োিারিা হরয়রছ। 

সাংেিিটেে শপ্রবসরিন্ট েেীে আরিায়াে শহারসি ির ি, শেয়ােিাোরেে শ িরেি করম 

 াওয়ায়, একমাে কবমেি আরয়ে উপে বিভথেেী  শরাকারেে হাউেগুর া েমােত 

শ াকসারি েরয়রছ। ের  তারেে অবেস পবেো ি িযয়ভাে শমোরত িা শপরে অসাংখয োখা 

অবেস ইবতযমরধয িন্ধ করে বেরয়রছ। আেও অসাংখয োখা অবেস িন্ধ হরয়  াওয়াে উপেম 

হরয়রছ। ের  শরাকােরেে িাবণক্রেযক কা থেরমও স্থবিেতা বিোে কেরছ। শকাবভি-১৯ এে 

ের  েী থ সময় িন্ধ র্াকা শরাকারেে হাউরেে এমি সাংকে আরো েেরম শপ ৌঁরছরছ। 

বতবি ির ি, শেয়ােিাোরেে উন্নয়রিে সারর্ শেরেে অর্ থনিবতক উন্নয়ি েবড়ত। 

শেয়ােিাোরেে সাবি থক উন্নয়রি শরাকােরেে িা ুঁবেরয় োখাে বিবমরে আমো শেয়াে শ িরেরিে 

উপে বিেযমাি অবিম আয়কে ০.০৫% এে পবেিরতথ ০.০১৫% কোে েিয মািিীয় 

অর্ থমন্ত্রীে কারছ ব বখত সুপাবেে োবিরয়বছ। শেয়ােিাোেসহ শরাকােরেে সামবিক পবেবস্থবত 

তর্া শকাবভি-১৯ এে ের  আোমীবেরি িযিসায় বিরুপ প্রভারিে সম্ভািিা বিরিেিা করে 

বিেযমাি অবিম আয়কে ০.০৫% এে পবেিরতথ ০.০১৫% কোে বিিীত সুপাবেে কেবছ। 

এবেরক িারেরে অপ্রেবে থত অর্ থ শেয়ােিাোরে বিবিরয়ারেে শক্ষরে প্রস্তাবিত ৩ (বতি) িছরেে 

 ক-ইি প্রতযাহাে শেরয়রছ বিবিএ। একইসরে অপ্রেবে থত অর্ থ বিবিরয়ারেে শক্ষরে কে হাে 

১০% এে পবেিরতথ ৫% কোে সুপাবেে োবি করেরছ। এে ের  িাোরে অপ্রেবে থত অরর্ থে 

বিবিরয়াে িতক্রদ্ধ পারি। তাে য প্রিাহ িতক্রদ্ধ শপরয় িাোে সক্রেয় ও েক্রক্তো ী হরি। 

এছাড়া শকাম্পািী শর্রক প্ররেয় বিবভরিন্ড আরয়ে কেমুক্ত সীমা বিেযমাি ৫০ হাোে োকা 

িাবড়রয় ২  াখ োকা কো এিাং অতাব কাভূক্ত শকাম্পািীে িযায় তাব কাভূক্ত শকাম্পািীে 

শক্ষরেও ২.৫০% কে হ্রাস কোে োবি করেরছ বিবিএ। এে ের  তাব কাভূক্ত শকাম্পািীগুর া 

িযিসাবয়কভারি আরো সক্রেয় ও সমতদ্ধ হরি।  া প্রতযক্ষভারি শেয়ােিাোরেে েিয ও 

বিবিরয়ােকােীে েিয তর্া শেরেে অর্ থনিবতক উন্নয়রি সুে  িরয় আিরি ির  েেীে 

আরিায়াে মরি করেি। 

http://www.deshprotikhon.com/2020/06/18/129685/
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Business Standard 

19-6-2020 

BSEC also in favour of unconditional black 

money 

The Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) proposed unconditional 

investment of undisclosed money in the capital market in the final budget.  

BSEC Chairman Professor Shibli Rubayat Ul Islam raised these demands with Abu Hena Md 

Rahmatul Muneem, chairman of the National Board of Revenue (NBR) on Thursday.  

BSEC Commissioner Khondoker Kamaluzzaman, Dr Shaikh Shamsuddin Ahmed, Professor 

Dr Md Mizanur Rahman, Md Abdul Halim, Executive Director and Spokesperson Md Saifur 

Rahman and other senior officials of NBR were present during the discussion. 

"BSEC chairman proposed to remove the three-year lock-in condition of undisclosed money 

in the budget for investment in the stock market," Md Saifur Rahman told the Business 

Standard.  

 

"He also proposed to reduce the tax rate on listed companies, reducing the withholding tax 

rate on share transactions from 0.05 percent to 0.015 percent, raising the tax-free income 

limit on dividends from the existing Tk50,000 to Tk1,50,000 and reducing the tax rate of 

Merchant Bank from 36.50 percent to 32.50 percent," Saifur Rahman added.  

He also said that the BSEC chairman raised the demands with the NBR chairman for 

consideration in the interest of the stock market.  

Now the NBR will take a decision after discussing these. 
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On the same day, the DSE Brokers Association (DBA) also called for the withdrawal of 3-

year lock-in condition. 

Earlier, Dhaka Stock Exchange (DSE), Chittagong Stock Exchange (CSE), Bangladesh 

Merchant Bankers Association (BMBA) also demanded to remove the condition in post-

budget reaction regarding investment of black money in the capital market.  
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BSEC to appoint international consultant 

for IT transformation 

The securities regulator believes that the existing preparation, which includes the 
infrastructure and legal system, is not enough  
 
The Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) is determined for a 
significant transformation of the capital market's information technology ecosystem to 
modernise activities such as market trading, regulatory filing, meetings and 
interactions. 

As the existing preparation, which includes the infrastructure and legal system, is not enough, 

the securities regulator will appoint a consultant with international experience in information 

technology. 

BSEC Chairman Professor Rubayat Ul Islam said this on Friday at an online meeting with 

representatives from the listed companies. The event was moderated by Bangladesh 

Association of Publicly Listed Companies (BAPLC) Vice President Riad Mahmud. 

The meeting mainly discussed the ins and outs of online meetings of boards of directors 
and the shareholders of listed companies, soft copy dependency for information 
dissemination and regulatory filings that help physical distancing, saves a lot of 
paperwork, cost and of course time. 

A temporary regulatory relaxation in the wake of the coronavirus pandemic has allowed 

listed companies to conduct board and general meetings online for the first time in 

Bangladesh. Some listed companies have completed their board and shareholders' general 

meetings with a significant increase in participation. 

The BSEC chairman said that the regulator is looking to make online an all-time option for 

conducting the meetings. 

Dr ATM Tariquzzaman, executive director (on leave) of BSEC, presented his keynote speech 

from New Zealand, where he outlined the way to organise meetings that would allow both in-

person and online participation – popularly known as hybrid meetings. 

Paperless meetings and regulatory filings just need proper IT infrastructure and caution 

against cyber security risks, the rest is convenience and speed because that helps overcome 

spatial limitations, saves time, cost and a lot of paperwork. 

"A proper meeting and information exchange platform is as authentic as the non-virtual 

mediums," said Dr Tariquzzaman. 
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The BSEC chairman told the listed companies that the commission would reduce a wide 

range of paperwork in the market that appeared not-a-must in modern days. Some of the 

instructions to take to the online system would come very soon, like submission of month-

end shareholding data by listed companies. 

In the meeting, a large number of representatives from listed companies were present and the 

BSEC chairman requested them for a brief informal email containing their thoughts on any 

existing issue the regulator needs to know. 

He also called for their proposals to the regulator that might bring positive changes. 

Association of Bankers, Bangladesh Chairman Ali Reza Iftekhar expressed his hope that IT-

based activities in regulatory affairs would significantly increase transparency too. 

Dhaka Stock Exchange (DSE) Managing Director Kazi Sanaul Haque informed the meeting 

about the exchange's ongoing preparation for a complete IT ecosystem – be it in securities 

trading or processing price sensitive information. 

 

 
 

 
 

 

 

 


