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সাড়ে নয় বছড়েে মড়যে ডিএসইড়ে 

সড়ব বাচ্চ লেনড়েন 

সিসিয়র কররিপরেন্ট | বাাংলাসিউজর ারয়সন্টর ার.কম  

আপরে : ২০২০-০৬-২৮ ৩:০৯:৪০ সপএম  

 

 

সেএিই ললার া 

ঢাকা: িপ্তারের প্রথম কার্ যসিবি লরাববার (২৮ জিু) পুুঁজজবাজারর িূচক লবরেরে। এসিি ঢাকা 

স্টক এক্সরচঞ্জ (সেএিই) ও অপর লেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সরচরঞ্জ (সিএিই) ললিরিি 

লবরেরে। সেএিইরে এ সিি আোই োজার লকাট   াকার ললিরিি েরয়রে। র্া িারে িয় 

বেররর মরযে িরব যাচ্চ ললিরিি। 

সেএিই ও সিএিই িূরে এ েথে জািা ল রে। 

জািা র্ায়, বেুজাসেক লকাম্পাসি গ্ল্োরক্সাজিথক্লাইি (জজএিরক) বাাংলারিে সলসমর রের 

উরিোক্তা ও পসরচালকরির লেয়ার সকরি সিরে শুরু করররে ইউসিসলভার। আর এ কাররেই 

লরাববার বাজারর ললিরিরির  সে লিখা ল রে। লরাববার ২ োজার ৫৪৩ লকাট   াকার 

ললিরিি েরয়রে। এর মরযে গ্ল্োরক্সাজিথক্লাইরিরই ২ োজার ২২৫ লকাট  ৩৮ লাখ ৭ োজার 

 াকার লেয়ার ললিরিি েরয়রে। 

লরাববার সেএিই প্রযাি মূলে িূচক সেএিইএক্স ৪ পরয়ন্ট লবরে ৩ োজার ৯৭৪ পরয়রন্ট 

অবস্থাি কররে। অিে িুই িূচরকর মরযে সেএিইর েসরয়াে িূচক ২ পরয়ন্ট এবাং সেএিই-৩০ 

িূচক ১ পরয়ন্ট লবরে র্থাক্ররম ৯২১ ও ১৩৩১ পরয়রন্ট অবস্থাি কররে।  

সেএিইরে এ সিি ২ োজার ৫৪৩ লকাট   াকার লেয়ার ও সমউচুেয়াল  ারের ললিরিি 

েরয়রে। র্া সেএিইরে ৯ বের ৬ মারির মরযে িরব যাচ্চ। এর আর  সেএিইরে ২০১০ িারলর ৬ 

সেরিম্বর আজরকর লচরয় লবসে ললিরিি েরয়সেল। ওইসিি সেএিইরে ললিরিি েরয়সেল ২ 

োজার ৭১০ লকাট   াকার। েরব আর র কার্ যসিবরির লচরয় লরাববার ২ োজার ৪৮৫ লকাট  

 াকা লবসে ললিরিি েরয়রে। আর র সিি সেএিইরে ললিরিি েরয়সেল ৬৮ লকাট   াকার।  
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সেএিইরে এ সিি ২৯১ট  লকাম্পাসির লেয়ার ও সমউচুেয়াল  ারের ইউসির র ললিরিি 

েরয়রে। এগুরলার মরযে িাম লবরেরে ৪৪ট  লকাম্পাসির, করমরে ১২ট র এবাং অপসরবসেযে 

ররয়রে ২৩৫ট  লকাম্পাসির লেয়ার ও সমউচুেয়াল  ারের ইউসির র ির। 

লরাববার ললিরিরির েীরষ য থাকা িে প্রসেষ্ঠাি েরলা- লবজক্সমরকা  াম যা, গ্ল্োরক্সাজিথক্লাইি, 

সবএিসিসিএল, ইরদাবাাংলা, স্কয়ার  াম যা, সলরে সবসে, সিট  বোাংক, পোরামাউন্ট ইন্স্ুেররন্স্, 

এসিআই ও একসম। 

অপর লেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সরচরঞ্জর (সিএিই) িাসব যক িূচক সিএএিসপআই এসিি 

২১ পরয়ন্ট লবরে িা ুঁসেরয়রে ১১ োজার ২৮৪ পরয়রন্ট। এসিি সিএিইরে োে বিল েওয়া 

১৩৭ট  প্রসেষ্ঠারির মরযে লেয়ার ির লবরেরে ২৯ট র, করমরে ৯ট র এবাং অপসরবসেযে ররয়রে 

৯৯ট  লকাম্পাসির লেয়ার ির। সিএিইরে ২৫১ লকাট  ৮৩ লাখ  াকার লেয়ার ও ইউসি  

ললিরিি েরয়রে। র্া আর র সিরির লচরয় ১৬২ লকাট   াকা লবসে। আর র সিি সিএিইরে 

ললিরিি েরয়সেল ৯৩ লকাট  ৫৯ লাখ  াকার। 

বাাংলারিে িময়: ১৫০০ ঘণ্টা, জিু ২৮, ২০২০ 

এিএমএরক/ওএইচ/ 
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লেড়েে গ্রাহকো লেয়াে ও টাকা ডিড়ে 

পাড়বনঃ ডিএসইে এমডি 

। ২৮ জিু, ২০২০ ১০:২৭ অপরাহ্ণ  

পুুঁজজবাজারর েঠাৎ বন্ধ েরয় পো লরাকাররজ োউজ লক্রস্ট সিসকউসরট রজর গ্রােকরিররক 

োরির লেয়ার ও  াকা ল রে পারবি বরল আশ্বাি সিরয়রে ঢাকা স্টক এক্সরচঞ্জ (সেএিই) 

কেত যপক্ষ। 

আজ লরাববার (২৮ জিু) এক িাংবাি িরেলরি এই আশ্বাি লিি সেএিইর বেবস্থাপিা 

পসরচালক কাজী োিাউল েক। 

এক িাংবাি িরেলরি সেসি বরলি,লক্রস্ট সিসকউসরট রজর গ্রােকরির লেয়ার ও  াকা স সররয় 

লিওয়ার বোপারর োরা প্ররয়াজিীয় িব বেবস্থা লিরবি। 

দ্রেুেম িমরয়র মরযে োরির লেয়ার ও  াকা স সররয় লিওয়া িম্ভব েরব বরল আো প্রকাে 

কররি সেসি। 

উরেখ, ে িপ্তারে েঠাৎ সেএিইর িিিে প্রসেষ্ঠাি লরাকারোউজট র িব অস ি বন্ধ করর 

সিরয় এর বেবস্থাপিা পসরচালক েসেি উোেিে পসরচালকরা আত্মর াপি কররি। োরা 

পাসলরয় সবরিে চরল ল রেি বরল গুজব েসেরয় পরে। এরে প্রসেষ্ঠািট র গ্রােকরির মরযে 

আেঙ্ক েসেরয় পরে। এমসিরেই আস্থার িাংকর  থাকা পুুঁজজবাজারর এ ঘ িা আরও অিাস্থার 

জন্ম সিরে পারর এমি আোংকায় দ্রেু েৎপর েয় বাাংলারিে সিসকউসরট জ অোে এক্সরচঞ্জ 

কসমেি (সবএিইসি)।  ে বতেস্পসেবার িাংস্থাট র পক্ষ লথরক বাাংলারিে বোাংরক সচটঠ সিরয় 

লক্রস্ট সিসকউসরট জ এবাং এর মাসলকরির িারম থাকা িব বোাংক সেিাব জব্দ করার অিুররায 

জািারিা েয়।  

আজরকর িাংবাি িরেলরি সেএিইর এমসে কাজী োিাউল েক বরলি, োরা সবষয়ট রক 

খুবই গুরুরের িরে সিরয়রেি। সবএিইসিও এই সবষরয় করঠার অবস্থারি। 

http://www.arthosuchak.com/archives/591531/%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%95%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%87%e0%a7%9f%e0%a6%be/
http://www.arthosuchak.com/archives/591531/%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%95%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%87%e0%a7%9f%e0%a6%be/
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সেসি বরলি, লক্রস্ট সিসকউসরট রজর মাসলকরির বোাংক সেিাব স্থস ে করা েরয়রে এবাং এর 

মাসলরকর সবরিরে পাসলরয় র্াওয়ার পথও বন্ধ করা েরয়রে। 

সেসি আরও বরলি, োরির যারো লক্রস্ট সিসকউসরট রজর মাসলক সবরিরে পাসলরয় লর্রে 

পাররসি। সেসি লিরেই আরেি। সে স র আইিেতঙ্খলারক্ষাবাসেিী োরক লগ্রপ্তার কররে িমথ য 

েরব। 

সেসি জািাি, োরা মরি কররি লক্ররস্টর মাসলক র্সি গ্রােকরির  াকা িসররয়ও থারকি, োর 

পসরমাে লবসে েরব িা। এই  াকা স সররয় লিওয়া িম্ভব। লরাকারোউজট রে সিরীক্ষার পর র্সি 

লিখা র্ায়, গ্রােরকর  াকার ঘা সে আরে োেরল প্রসেষ্ঠািট র িিিে পি ও লেক সবজক্র করর 

োরির  াকা স সররয় লিওয়া েরব। 

লিামবার প্রসেষ্ঠািট র গ্রােকরিররক সেএিইরে লর্া ারর্া  করর োরির পাওিার সেিাব 

লিওয়ার জিে িাংবািপরে সবজ্ঞসপ্ত প্রকাে করা েরব। োরে িাসলসলক প্রমােিে পাওিার 

সেিাব লিওয়ার জিে ১৫ সিি িময় লবুঁরয লিওয়া েরব। 

সেএিইর এমসে জািাি,  লরাকাররজ োউজট র অযীরি প্রায় ২১ োজাররর মরো একাউন্ট 

ররয়রে, োরে লর্ লেয়ার ররয়রে, োর বাজার মূলে ৮২ লকাট   াকার মরো। 

লক্ররস্টর িায়রিিার সেিাব ইরোমরযে শুরু করররেি জাসিরয় সেসি বরলি, “আমরা 

সিসেসবএরলর (লিন্ট্রাল সেপরি সর বাাংলারিে সলসমর ে) কারে লর্ েথে লপরয়সে োরে লিখা 

র্ারে, এই লরাকাররজ োউরজ প্রায় ২১ োজাররর মরো একাউন্ট আরে। আর এর মরযে লর্ 

লেয়ার আরে, োর বাজার মূলে ২৫ জরুির সেিাব অিুয়ায়ী ৮২ লকাট   াকা।” 
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লেক ও সম্পে ডবক্রে কড়ে লেে 

ডসডকউডেটটড়েে োয়-লেনা সমন্বয় কেড়ব 

ডিএসই 

 

সিজস্ব প্রসেরবিক, সবসিরয়া বােযা: গ্রােকরির  াকা সিরয় পাসলরয় র্াওয়া লক্রস্ট 

সিসকউসরট রজর লেক ও িম্পি সবজক্র করর পাওিা িমন্বয় করা েরব বরল জাসিরয়রেি ঢাকা 

স্টক এক্সরচরঞ্জর (সেএিই) বেবস্থাপিা পসরচালক কাজী িািাউল েক। 

প্রসেষ্ঠািট র পক্ষ লথরক বলা েরয়রে, এখি পর্ যন্ত লর্ সেিাব োরির কারে ররয়রে োরে 

গ্রােকরির  াকা পসররোয করা র্ারব। লকারিা কাররে এই  াকা সিরয় িায়-লিিা পসররোয করা 

িম্ভব িা েরল সিসেসবএরল থাকা লেয়ার সবজক্র করর ো পসররোয করা েরব। প্ররয়াজরি লেক ও 

িম্পি সবজক্র করর পাওিা িমন্বয় কররব সেএিই। 

লরাববার অিলাইরি জরুরী িাংবাি িরেলরি এিব কথা জািাি সেএিইর এমসে। 

কাজী িািাউল েক বরলি, প্রসেষ্ঠািট রে প্রায় ২১ োজার সবসিরয়া কারীর ৮২ লকাট   াকার 

লেয়ার ও ইউসি  সিজ করা েরয়রে। র্া সবসিরয়া কারীরা সলঙ্ক অোকাউরন্টর মাযেরম অিে 

লর্রকাি লরাকাররজ োউরজ ললিরিি কররে পাররব। েরব সিজ করা লেয়াররর বাসেরর র্সি 

পাওিা থারক, োেরল লেক সবজক্র করর ো লম ারিা েরব। 

সেএিইর এমসে জািাি, লক্রস্ট সিসকউসরট জ একট  পুরােি প্রসেষ্ঠাি। এ োউজট র আসথ যক 

সেিাব খারাপ সেল িা। এমিসক লম মারিও িমসন্বে আসথ যক সেিারব ঘা সে সেল িা। োরপররও 

অিাকাজঙ্খেভারব একট  িঘূ য িা ঘর  ল রে। র্া িমাযারি সেএিই দ্রেু বেবস্থা গ্রেি করররে। 

সেএিই লথরক োউজট র মাসলকরা লর্রিা সবরিরে লর্রে িা পারর, লিলরক্ষ পল্টি থািায় 
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অসভরর্া  করা েয় এবাং মাসলকরির বোাংক অোকাউন্ট সিজ করার জিে পিরক্ষপ সিরে 

বাাংলারিে বোাংরক অিুররায করর। এখি োরির ১০ট র লবসে বোাংক অোকাউন্ট সিজ করা 

েরয়রে। 

োউজট রে সবসিরয়া কারীরির সি  পাওিার পসরমাে জািরে ওই োউরজর 

সবসিরয়া কারীরির িবাইরক োরির েথে সেএিইরক জািারিার জিে অিুররায করররেি 

সেএিইর এমসে। এরক্ষরে োরা র্ে দ্রেু জািারব, েে দ্রেু োউজট রে সবসিরয়া কারীরির 

িায়-লিিা জািা র্ারব। োরা সেএিইরক লমইরল বা িরািসর উপসস্থে েরয় োরির পাওিা 

িম্প যরক জািারে পাররবি। 

পাওিা  াকা সিরয় লক্রস্ট সিসকউসরট রজর সবসিরয়া কারীরির েোে িা েওয়ার অিুররায 

করররেি লিরের প্রযাি পুুঁজজবাজাররর এই বেবস্থাপিা পসরচালক। 

সেসি বরলি, প্ররয়াজরি োউজট র লেক ও িম্পি সবজক্র করর পাওিা িমন্বয় করা েরব। 

এলরক্ষে দ্রেু কাজ করা েরে। 

সেসি বরলি, ওই োউরজর সবসিরয়া কারীরা র্খি লচক সেজঅিার পাজেল, েখি জািারল 

দ্রেু বেবস্থা সিরে পারোম। োই ভসবষেরে লর্রকাি োউরজর সবসিরয়া কারীরিররক এ জােীয় 

িমিোর েরল, ো দ্রেু সেএিইরক জািারিার অিুররায করররেি। 

িাাংবাসিকরির এক প্ররের জবারব সেএিইর এমসে বরলি, আমার কারে আজরক একট  

লমইল এরিরে। েরব লি া লক্রস্ট সিসকউসরট রজর সকিা, ো সিজিে িা। লমইরল সেএিইর 

কারে আসথ যক এবাং আইি ে িেরর্াস ো লচরয়রে লক্রস্ট সিসকউসরট রজর মাসলকপক্ষ। 

একইিরে পাওিািাররা সবসভন্ন েুমসক সিরে বরল জাসিরয়রে। সকন্তু এই মুেরূে য সেএিইর সকেু 

করার লিই। োরিররক পুসলরের কারে আত্মিমপ যি কররে েরব। 

(োমীম/২৮ জিু ২০২০) 



News Clippings 

 42 

 

 

লেে ডসডকউডেটটড়েে 

ডবডনড়য়াগকােীড়েে ৮২ লকাটট টাকাে 

লেয়াে ডিে  

সিজস্ব প্রসেরবিক  

প্রকাসেে: ০৭:২৮ সপএম, ২৮ জিু ২০২০  

 

লেয়ার ও ইউসি  লবচা-লকিার মযেস্থোকারী প্রসেষ্ঠাি লক্রস্ট সিসকউসরট রজর মাযেরম 

লেয়ারবাজারর সবসিরয়া  করা সবসিরয়া কারীরির ৮২ লকাট   াকার লেয়ার সিজ করা েরয়রে 

বরল জাসিরয়রেি ঢাকা স্টক এক্সরচরঞ্জর (সেএিই) বেবস্থাপিা পসরচালক (এমসে) কাজী 

োিাউল েক। 

েরব োউজট  লথরক সবসিরয়া কারীরির কে  াকার লেয়ার সবজক্র করা েরয়রে বা ি ি কে 

 াকা পাওিা ররয়রে োর লকারিা েথে সিরে পাররসি সেএিইর এ পসরচালক। অবেে 

প্রসেষ্ঠািট র সেলার অোকাউরন্ট খুবই অল্প পসরমাে অথ য ররয়রে বরল জাসিরয়রেি সেসি। 

এরপরও সবসিরয়া কারীরির অথ য স রর লপরে িমিো েরব িা বরল িাসব করররেি সেএিইর 

এমসে। 

লরাববার (২৮ জিু) ভাচুযয়ারল এক জরুসর িাংবাি িরেলি করর সেসি এিব কথা বরলি। 

িম্প্রসে লক্রস্ট সিসকউসরট রজর কার্ যালরয় োলা ঝুসলরয় এর মাসলক েসেি উোে 

আত্মর াপরি চরল র্াওয়ার লপ্রসক্ষরে এই িাংবাি িরেলরির আরয়াজি করা েয়। 

সেএিইর এমসে বরলি, ‘লক্রস্ট সিসকউসরট জ একট  পুরােি প্রসেষ্ঠাি। এ োউজট র আসথ যক 

সেিাব খারাপ সেল িা। এমিসক লম মারিও িমসন্বে আসথ যক সেিারব ঘা সে সেল িা। োরপররও 

অিাকাঙ্ক্ষিেভারব একট  িুঘ য িা ঘর  ল রে। র্া িমাযারি সেএিই দ্রেু বেবস্থা গ্রেে করররে। 

সেএিই লথরক োউজট র মাসলকরা লর্ি সবরিরে লর্রে িা পারর, লি লরক্ষে পল্টি থািায় 

https://www.jagonews24.com/author/staff-reporter
https://www.jagonews24.com/economy/article/592995
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অসভরর্া  করা েয় এবাং মাসলকরির বোাংক অোকাউন্ট সিজ করার জিে পিরক্ষপ সিরে 

বাাংলারিে বোাংরক অিুররায করা েয়। এখি পর্ যন্ত োরির ১০ট র লবসে বোাংক অোকাউন্ট 

সিজ করা েরয়রে।’ 

সেসি বরলি, ‘সবসিরয়া কারীরির ৮২ লকাট   াকার লেয়ার ও ইউসি  সিজ করা েরলও 

সবসিরয়া কারীরির লিিা-পাওিার সবষয়ট  এখরিা পসরষ্কার িা। ৮২ লকাট   াকার বাইরর ওই 

োউরজ সবসিরয়া কারীরির কে  াকার লেয়ার সবজক্র করা েরয়রে বা ি ি কে  াকা পাওিা 

ররয়রে, ো পসরষ্কার িা। েরব সিজ করা লেয়াররর বাইরর র্সি পাওিা থারক, োেরল লেক 

সবজক্র করর ো লম ারিা েরব।’ 

এ িময় োউজট রে সবসিরয়া কারীরির সি  পাওিার পসরমাে জািরে ওই োউরজর 

সবসিরয়া কারীরির িবাইরক োরির েথে সেএিইরক জািারিার জিে অিুররায কররি সেসি। 

এরক্ষরে োরা র্ে দ্রেু জািারব, েে দ্রেু োউজট রে সবসিরয়া কারীরির িায়-লিিা জািা 

র্ারব। োরা সেএিইরক লমইরল বা িরািসর উপসস্থে েরয় োরির পাওিা িম্পরকয জািারে 

পাররবি। 

 

পাওিা  াকা সিরয় লক্রস্ট সিসকউসরট রজর সবসিরয়া কারীরির েোে িা েওয়ার অিুররায করর 

কাজী োিাউল েক বরলি, ‘প্ররয়াজি েরল লেক সবজক্র ও িম্পি সবজক্র করর পাওিা িমন্বয় 

করা েরব। এ লরক্ষে দ্রেু কাজ করা েরে।’ 

িাাংবাসিকরির প্ররের জবারব সেসি বরলি, ‘ওই োউরজর সবসিরয়া কারীরা র্খি লচক 

সেজঅিার পাজেল, েখি জািারল দ্রেু বেবস্থা সিরে পারোম। োই ভসবষেরে লর্রকারিা 

োউরজর সবসিরয়া কারীরিররক এ জােীয় িমিোর লক্ষরে দ্রেু সেএিইরক জািারিার 

অিুররায করসে।’ 

িাাংবাসিকরির আররক প্ররের জবারব সেএিইর এমসে বরলি, ‘আমার কারে একট  লমইল 

এরিরে। েরব লি া লক্রস্ট সিসকউসরট রজর সক িা, ো সিজিে িা। লমইরল সেএিইর কারে 

আসথ যক এবাং আইি ে িেরর্াস ো লচরয়রে লক্রস্ট সিসকউসরট রজর মাসলকপক্ষ। একইিরে 

পাওিািাররা সবসভন্ন েুমসক সিরে বরল জাসিরয়রে। েরব এই মুেরূে য সেএিইর সকেু করার 

লিই। োরিররক পুসলরের কারে আত্মিমপ যে কররে েরব। আমারির এখি মূল লক্ষে 

সবসিরয়া কারীরির স্বাথ য রক্ষা করা।’ 

োিাউল েক বরলি, ‘এ যররির ঘ িা আর  কখিও ঘর সি। আমারির প্রথম লক্ষে 

সবসিরয়া কারীরির স্বাথ য রক্ষা করা। পাোপাসে আমারির লরগুরল র অবেেই িতষ্টান্তমূলক 

োজির বেবস্থা কররব। এ া অবেেই লেয়ারবাজারর আস্থার লক্ষরে লিসেবাচক প্রভাব ল লরব। 

এমসি আমারির পুুঁজজবাজারর আস্থা কম। েরব সবসিরয়া কারীরির আমরা আশ্বি কররে চাই, 
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োরির আস্থা র্ারে িষ্ট েরয় িা র্ায়, লি যররির বেবস্থা লিয়া েরব। সবসিরয়া কারীরির পাওিা 

আিারয় আমরা েেভা  কাজ করর র্াব। আমরা দ্রেু িমাযাি করর লিব। মাসি মারকযর  লর্ 

যররির ক্রাইসিিগুরলা েরয়রে আসম মরি কসর, পুুঁজজবাজারর লি যররির ঘ িার িম্ভাবিা খুবই 

কম।’ 

লক্রস্ট সিসকউসরট রজর মাসলক েসেি উোে সবসিরয়া কারীরির  াকা আত্মিাৎ করর  ে ২৩ 

জিু লথরক লরাকাররজ োউরজ োলা লাস রয় আোরল ররয়রেি। োরক খুুঁরজ িা লপরয় 

আেজঙ্কে েরয় পরেরেি ওই োউরজর মাযেরম লেয়ারবাজারর সবসিরয়া  করা 

সবসিরয়া কারীরা। র্া পুররা লেয়ারবাজারর আেঙ্ক তেসর করররে। 

বন্ধ করার আর  ওই োউজট  লথরক প্রায় ৭০ লাখ  াকার লেয়ার লকিা েয়। েরব এর সবসিমরয় 

সেএিইরক লিয়া লচক বাউন্স্ করর।  রল োউজট র িরে লর্া ারর্া  করার লচষ্টা করর 

সেএিই। োরির কাউরক িা লপরয় লকিা লেয়ারগুরলা িামসয়কভারব সিজ করর রারখ। 

পরবেীরে ওই লেয়ারগুরলা সবজক্র করর পাওিা পসররোয করর সেএিই। 

এমএএি/এ আর/এমএি 
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BD News 24 

লেড়েে ডবডনড়য়াগকােীড়েে আশ্বস্ত কেে 

ডিএসই 

সিজস্ব প্রসেরবিক    সবসেসিউজ ল ারয়সন্টর ার ে কম  

Published: 28 Jun 2020 09:14 PM BdST Updated: 28 Jun 2020 09:20 PM BdST  

 

গুট রয় র্াওয়া লরাকাররজ োউজ লক্রস্ট সিসকউসরট রজর মাযেরম পুুঁজজবাজারর সবসিরয়া কারীরির 

আশ্বি করররে ঢাকা স্টক এক্সরচঞ্জ (সেএিই) কেত যপক্ষ। 

সেএিইর বেবস্থাপিা পসরচালক কাজী োিাউল েক লরাববার এক িাংবাি িরেলরি বরলরেি, 

লক্ররস্টর গ্রােকরা দ্রেুই োরির লেয়ার ও  াকা স রর পারবি। 

লরাকাররজ োউজট র বোাংক সেিাব স্থস ে করা েরয়রে এবাং এর মাসলরকর সবরিরে পাসলরয় 

র্াওয়ার পথও বন্ধ করা েরয়রে বরল জাসিরয়রেি সেএিই িভাপসে।  

কররািাভাইরাি মোমারীকারল ঢাকার পুুঁজজবাজাররর লরাকাররজ োউজ লক্রস্ট সিসকউসরট জ 

গুট রয় এর মাসলক েসেি উোে িম্প্রসে লাপাত্তা েরয় ল রেি। 

এ্রে সবপারক পরেরেি লরাজাররজ োউরজর গ্রােকরা। িঙ্ক কারল োরির লেয়ার ও অথ য 

আ রক র্াওয়ায় উসিগ্ন োরা।  

লরাকাররজ োউজট র অযীরি প্রায় ২১ োজাররর মরো একাউন্ট ররয়রে, োরে লর্ লেয়ার 

ররয়রে, োর বাজার মূলে ৮২ লকাট   াকার মরো। 

এই পসরসস্থসেরে লরাববার জরুসর ভাচুযয়াল িাংবাি িরেলরি আরিি সেএিই িভাপসে 

োিাউল।  
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“সবষয়ট রক আমরা খুব গুরুরের িারথ সিরয়সে। আমরা র্ে দ্রেু িম্ভব সবসিরয়া কারীরির 

লেয়ার এবাং  াকা োরির কারে স সররয় লিব। এ া আমারির জিে এক া এসিে ল স্ট। আমরা 

সবষয়ট  দ্রেু লেষ করর এক া িতষ্টান্ত স্থাপি কররে চাই।” 

সবসিরয়া কারীরির িোয়ো লচরয় সেসি বরলি, “আমরা সবসিরয়া কারীরির কাে লথরক োরির 

পাওিার বোপারর েথে চাজে। আ ামী ১৫ সিরির মরযে আমারির কারে েথে পাঠাি, আমরা 

র্ে দ্রেু িম্ভব, িব সকেু লেষ কররে চাই।” 

লরাববার সবষয়ট  সিরয় পুুঁজজবাজার সিয়ন্ত্রক িাংস্থার সবএিইসির িরে বরিরে সেএিই।  

“োরা আমারির জাসিরয়রে, োরা আমারির িব যাত্মক িেরর্াস ো কররব,” বরলি োিাউল। 

লক্ররস্টর িায়রিিার সেিাব ইরোমরযে শুরু করররেি জাসিরয় সেসি বরলি, “আমরা 

সিসেসবএরলর (লিন্ট্রাল সেপরি সর বাাংলারিে সলসমর ে) কারে লর্ েথে লপরয়সে োরে লিখা 

র্ারে, এই লরাকাররজ োউরজ প্রায় ২১ োজাররর মরো একাউন্ট আরে। আর এর মরযে লর্ 

লেয়ার আরে, োর বাজার মূলে ২৫ জরুির সেিাব অিুয়ায়ী ৮২ লকাট   াকা।” 

োিাউল বরলি, ““আমরা লক্রস্ট সিসকউসরট রজর বেযমাি অবস্থা খসেরয় লিখসে, োরির 

িম্পরির পসরমাে কে, োরির লিিা কে এবাং োরির কারে কী পসরমাে িম্পি আরে। 

োরির িম্পি সবজক্র করর সবসিরয়া কারীরির  াকা বুজঝরয় লিব।  

“এর বাইরর ঢাকা স্টক এক্সরচরঞ্জর লর্ লেয়ার া সিসেসবএরল আ কারিা আরে, লি ার ভোল ু

আরে ১০ লকাট   াকার উপরর। প্ররয়াজি েরল লি াও আমরা লিল করর সিরয় 

সবসিরয়া কারীরির পাওিা সমট রয় লিব।” 
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Sunbd24.com 

লেে ডসডকউডেটটড়েে সব পাওনা পডেড়োয কেড়ব 

ডিএসই 

িাি সবসে লেস্ক || প্রকাে: ২০২০-০৬-২৮ ১৮:০২:৪৯ || আপরে : ২০২০-০৬-২৮ ১৮:২৯:৫৭ 

 
গ্রােকরির  াকা সিরয় পাসলরয় র্াওয়া লক্রস্ট সিসকউসরট রজর িব পাওয়া পসররোয কররব 

ঢাকা স্টক এক্সরচঞ্জ (সেএিই)। প্রসেষ্ঠািট র পক্ষ লথরক বলা েরয়রে এখি পর্ যন্ত লর্ সেিাব 

োরে গ্রােকরির  াকা পসররোয করা র্ারব। লকাি কাররে এই  াকা সিরয় িম্ভব িা েরল 

সিসেসবএরল থাকা লেয়ার সবজক্র করর ো পসররোয কররব সেএিই। 

আজ এক অিলাইরি জরুরী িাংবাি িরেলরি এ কখা বরলি সেএিইর বেবস্থাপিা পসরচালক 

কাজী িািাউল েক। 

সেসি বরলি, প্রসেষ্ঠািট রে প্রায় ২১ োজার সবসিরয়া কারীর ৮২ োজার লকাট   াকার লেয়ার 

ও ইউসি  সিজ করা েরয়রে। র্া সবসিরয়া কারীরা সলঙ্ক অোকাউরন্টর মাযেরম অিে লর্রকাি 

লরাকাররজ োউরজ ললিরিি কররে পাররব। েরব সিজ করা লেয়াররর বাসেরর র্সি পাওিা 

থারক, োেরল লেক সবজক্র করর ো লম ারিা েরব। 

সেএিইর এই এমসে বরলি, লক্রস্ট সিসকউসরট জ একট  পুরােি প্রসেষ্ঠাি। এ োউজট র 

আসথ যক সেিাব খারাপ সেল িা। এমিসক লম মারিও িমসন্বে আসথ যক সেিারব ঘা সে সেল িা। 

োরপররও অিাকাজঙ্খেভারব একট  িঘূ য িা ঘর  ল রে। র্া িমাযারি সেএিই দ্রেু বেবস্থা 

গ্রেি করররে। সেএিই লথরক োউজট র মাসলকরা লর্রিা সবরিরে লর্রে িা পারর, লিলরক্ষ 

পল্টি থািায় অসভরর্া  করা েয় এবাং মাসলকরির বোাংক অোকাউন্ট সিজ করার জিে 

পিরক্ষপ সিরে বাাংলারিে বোাংরক অিুররায করর। এখি োরির ১০ট র লবসে বোাংক 

অোকাউন্ট সিজ করা েরয়রে। 

োউজট রে সবসিরয়া কারীরির সি  পাওিার পসরমাে জািরে ওই োউরজর 

সবসিরয়া কারীরির িবাইরক োরির েথে সেএিইরক জািারিার জিে অিুররায করররেি 

সেএিইর এমসে। এরক্ষরে োরা র্ে দ্রেু জািারব, েে দ্রেু োউজট রে সবসিরয়া কারীরির 

িায়-লিিা জািা র্ারব। োরা সেএিইরক লমইরল বা িরািসর উপসস্থে েরয় োরির পাওিা 

িম্প যরকে জািারে পাররবি। 

পাওিা  াকা সিরয় লক্রস্ট সিসকউসরট রজর সবসিরয়া কারীরির েোে িা েওয়ার অিুররায 

করররেি কাজী িািাউল েক। সেসি বরলি, লেক ও িম্পি সবজক্র করর পাওিা িমন্বয় করা 

েরব। এলরক্ষে দ্রেু কাজ করা েরে। 
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সেসি বরলি, ওই োউরজর সবসিরয়া কারীরা র্খি লচক সেজঅিার পাজেল, েখি জািারল 

দ্রেু বেবস্থা সিরে পারোম। োই ভসবষেরে লর্রকাি োউরজর সবসিরয়া কারীরিররক এ জােীয় 

িমিোর েরল, ো দ্রেু সেএিইরক জািারিার অিুররায করররেি। 

িাাংবাসিকরির এক প্ররের জবারব সেএিইর এমসে বরলি, আমার কারে আজরক একট  

লমইল এরিরে। েরব লি া লক্রস্ট সিসকউসরট রজর সকিা, ো সিজিে িা। লমইরল সেএিইর 

কারে আসথ যক এবাং আইি ে িেরর্াস ো লচরয়রে লক্রস্ট সিসকউসরট রজর মাসলকপক্ষ। 

একইিরে পাওিািাররা সবসভন্ন েমূসক সিরে বরল জাসিরয়রে। েরব এই মুেরূে য সেএিইর সকেু 

করার লিই। োরিররক পুসলরের কারে আত্মিমপ যি কররে েরব। 
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Barta24 

লেে ডসডকউডেটটড়ে ৮২ লকাটট টাকা 

সুেডিে, ১৫ ডেড়নে মযে আড়বেড়নে 

আহ্বান 

 

কাজী োিাউল েক/েসব: িাং তেীে 

লক্রস্ট সিসকউসরট রজ ২১ োজার সবসিরয়া কারীরির সবও অোকাউরন্ট ররয়রে। অোকাউরন্ট 

োরির িম্পরির পসরমাে ৮২ লকাট   াকা বরল জাসিরয়রেি ঢাকা স্টক এক্সরচরঞ্জর 

বেবস্থাপিা পসরচালক (এমসে) কাজী োিাউল েক।  

লরাববার (২৮ জিু) অিলাইরি এক িাংবাি িরেলরি সেসি েথে জাসিরয়রেি। 

কাজী োিাউল েক বরলি, আমরা জািরে লপররসে োউজট রে সবসিরয়া কারীরির পাওিা 

ররয়রে ৮২ লকাট   াকা। সবসিরয়া কারীরির এ া কার লেয়ার সিসেসবএল সিজ ররয়রে।  

লক্রস্ট সিসকউসরট রজর সবসিরয়া কারীরির অিুররায করসে আপিারা আ ামী ১৫ সিরির 

মরযে পাওিাগুরলা জািাি। পাওিাগুরলা জািারল আমরা খুব দ্রেু পসররোরযর বেবস্থা কররবা।  

সবসিরয়া কারীরির েোে সকাংবা আস্থা িা োরারিা অভয় সিরয় সেসি বরলি, ঢাকা স্টক 

এক্সরচঞ্জ সবসিরয়া কারীরির স্বাথ য রক্ষায় েেভা  সিিয়ো সিরে। আপিারির কারও  াকা 

মাইর র্ারবিা।  

লক্রস্ট সিসকউসরট রজর সেলার অোকাউন্ট জব্দ করা েরয়রে। র্সি সবসিরয়া কারীরির পাওিার 

পসরমাে িম্পরির লবসে েয় োেরল সেলার একাউন্ট সবজক্র করর সিরয় সবসিরয়া কারীরির  াকা 

পসররোয করা েরব।  
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Businesshour24 

লেে ডসডকউডেটটড়েে ডবডনড়য়াগকােীড়েে ৮২ লকাটট টাকাে 

লেয়াে ডিে 
 

লপাস্ট েরয়রে : রসববার, ২৮ জিু, ২০২০  

 

ডবেড়নস আওয়াে প্রডেড়বেক : লেয়ার ও ইউসি  লবচা-লকিার মযেস্থোকারী প্রসেষ্ঠাি 

লক্রস্ট োউরজর মাসলক ও বেবস্থাপিা পসরচালক লমা: েসেি উোে আকজিক প্রসেষ্ঠাি বন্ধ 

করর আোরল চরল ল রে। েরব এরইমরযে এ োউজট র প্রায় ২১ োজার সবসিরয়া কারীর ৮২ 

লকাট   াকার লেয়ার ও ইউসি  সিজ করা েরয়রে। র্া সবসিরয়া কারীরা সলঙ্ক অোকাউরন্টর 

মাযেরম অিে লর্রকাি লরাকাররজ োউরজ ললিরিি কররে পাররব। 

রসববার (২৮ জিু) এক িাংবাি িরেলরি সেএিইর বেবস্থাপিা পসরচালক কাজী িািাউল েক 

এই েথে জাসিরয়রেি। 

সেসি বরলি, সবসিরয়া কারীরির ৮২ লকাট   াকার লেয়ার ও ইউসি  সিজ করা েরলও 

সবসিরয়া কারীরির লিিা-পাওিার সবষয়ট  এখরিা পসরস্কার িা। ৮২ লকাট   াকার বাসেরর ওই 

োউরজ সবসিরয়া কারীরির কে  াকার লেয়ার সবজক্র করা েরয়রে বা ি ি কে াকা পাওিা 

ররয়রে, ো পসরস্কার িা। েরব সিজ করা লেয়াররর বাসেরর র্সি পাওিা থারক, োেরল লেক 

সবজক্র করর ো লম ারিা েরব। 

সেএিইর এই এমসে বরলি, লক্রস্ট সিসকউসরট জ একট  পুরােি প্রসেষ্ঠাি। এ োউজট র 

আসথ যক সেিাব খারাপ সেল িা। এমিসক লম মারিও িমসন্বে আসথ যক সেিারব ঘা সে সেল িা। 

োরপররও অিাকাজঙ্খেভারব একট  িঘূ য িা ঘর  ল রে। র্া িমাযারি সেএিই দ্রেু বেবস্থা 

গ্রেি করররে। সেএিই লথরক োউজট র মাসলকরা লর্রিা সবরিরে লর্রে িা পারর, লিলরক্ষ 

পল্টি থািায় অসভরর্া  করা েয় এবাং মাসলকরির বোাংক অোকাউন্ট সিজ করার জিে 

পিরক্ষপ সিরে বাাংলারিে বোাংরক অিুররায করর। এখি োরির ১০ট র লবসে বোাংক 

অোকাউন্ট সিজ করা েরয়রে। 

োউজট রে সবসিরয়া কারীরির সি  পাওিার পসরমাে জািরে ওই োউরজর 

সবসিরয়া কারীরির িবাইরক োরির েথে সেএিইরক জািারিার জিে অিুররায করররেি 

সেএিইর এমসে। এরক্ষরে োরা র্ে দ্রেু জািারব, েে দ্রেু োউজট রে সবসিরয়া কারীরির 
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িায়-লিিা জািা র্ারব। োরা সেএিইরক লমইরল বা িরািসর উপসস্থে েরয় োরির পাওিা 

িম্প যরকে জািারে পাররবি। 

পাওিা  াকা সিরয় লক্রস্ট সিসকউসরট রজর সবসিরয়া কারীরির েোে িা েওয়ার অিুররায 

করররেি কাজী িািাউল েক। সেসি বরলি, লেক ও িম্পি সবজক্র করর পাওিা িমন্বয় করা 

েরব। এলরক্ষে দ্রেু কাজ করা েরে। 

সেসি বরলি, ওই োউরজর সবসিরয়া কারীরা র্খি লচক সেজঅিার পাজেল, েখি জািারল 

দ্রেু বেবস্থা সিরে পারোম। োই ভসবষেরে লর্রকাি োউরজর সবসিরয়া কারীরিররক এ জােীয় 

িমিোর েরল, ো দ্রেু সেএিইরক জািারিার অিুররায করররেি। 

িাাংবাসিকরির এক প্ররের জবারব সেএিইর এমসে বরলি, আমার কারে আজরক একট  

লমইল এরিরে। েরব লি া লক্রস্ট সিসকউসরট রজর সকিা, ো সিজিে িা। লমইরল সেএিইর 

কারে আসথ যক এবাং আইি ে িেরর্াস ো লচরয়রে লক্রস্ট সিসকউসরট রজর মাসলকপক্ষ। 

একইিরে পাওিািাররা সবসভন্ন েমূসক সিরে বরল জাসিরয়রে। েরব এই মুেরূে য সেএিইর সকেু 

করার লিই। োরিররক পুসলরের কারে আত্মিমপ যি কররে েরব। 

উরেখে, েসেি উোে সবসিরয়া কারীরির  াকা আত্মিাৎ করর  ে ২৩ জিু লথরক লরাকাররজ 

োউরজ োলা লাস রয় আোরল ররয়রেি। োরক খুুঁরজ িা লপরয় আেজঙ্কে েরয় পরেরেি ওই 

োউরজর মাযেরম লেয়ারবাজারর সবসিরয়া  করা সবসিরয়া কারীরা। র্া পুররা লেয়ারবাজারর 

আেঙ্ক তেরী করররে। 

বন্ধ করার আর  ওই োউজট  লথরক প্রায় ৭০ লাখ  াকার লেয়ার লকিা েয়। েরব এর সবসিমরয় 

সেএিইরক লিওয়া লচক বাউন্স্ করর।  রল োউজট র িরে লর্া ারর্া  করার লচষ্টা করর 

সেএিই। োরির কাউরক িা লপরয় লকিা লেয়ারগুরলা িামসয়কভারব সিজ করর রারখ। 

পরবেীরে ওই লেয়ারগুরলা সবজক্র করর পাওিা পসররোয করর সেএিই। 

সেএিইর লখাজ লিওয়ার পর লথরক এখি পর্ যন্ত োউজট র কাররা িন্ধাি পাওয়া র্ারে িা। 

এরমরযে োরা ললিরিি কার্ যক্রম বন্ধ করর সিরয়রে। অস রি এখি োলা ঝুলরে। 

সবজরিি আওয়ার/২৮ জিু, ২০২০/আরএ 
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Sharebazarnews24 

লেে ডসডকউডেটটড়েে প্রোেণা: 

ডবডনড়য়াগকােীড়েে কাড়ছ পাওনাে ডহসাব 

লেড়য়ড়ছ ডিএসই 

প্রকাে িময়:28-06-2020, 5:52 pm | 

লেয়ারবাজার সররপা য: অিুমসে োো লেয়ার সবজক্র, অথ য 

জাসলয়াসে, লচক সেজঅিার এবাং ঋরের অথ যিে িকল  াকা সিরয় লাপাত্তা এমসে িে িািা 

কাররে বন্ধ েরয় র্াওয়া লক্রস্ট সিসকউসরট রজর সবসিরয়া কারীরির পাওিার সেিাব লচরয়রে 

ঢাকা স্টক এক্সরচঞ্জ (সেএিই)। এজিে সবসিরয়া কারীরির কারে সেিাব লচরয় পজেকায় 

সবজ্ঞাপি লিওয়া েরয়রে বরল জাসিরয়রেি সেএিইর বেবস্থাপিা পসরচালক কাজী িািাউল 

েক। 

আজ রসববার লক্রস্ট সিসকউসরট জ সিরয় সেজজ াল প্লা  রম য আরয়াজজে সেএিইর এক 

িাংবাি িরেলরি সেসি এ কথা জািাি। 

োউজট রে সবসিরয়া কারীরির সি  পাওিার পসরমাে জািরে ওই োউরজর 

সবসিরয়া কারীরির িবাইরক োরির েথে সেএিইরক জািারিার জিে অিুররায করররেি 

সেএিইর এমসে। এরক্ষরে োরা র্ে দ্রেু জািারব, েে দ্রেু োউজট রে সবসিরয়া কারীরির 

িায়-লিিা জািা র্ারব। োরা সেএিইরক লমইরল বা িরািসর উপসস্থে েরয় োরির পাওিা 

িম্প যরকে জািারে পাররবি। 

সেএিইর এই এমসে বরলি, লক্রস্ট সিসকউসরট জ একট  পুরােি প্রসেষ্ঠাি। এ োউজট র 

আসথ যক সেিাব খারাপ সেল িা। এমিসক লম মারিও িমসন্বে আসথ যক সেিারব ঘা সে সেল িা। 

োরপররও অিাকাজঙ্খেভারব একট  িঘূ য িা ঘর  ল রে। র্া িমাযারি সেএিই দ্রেু বেবস্থা 

গ্রেি করররে। সেএিই লথরক োউজট র মাসলকরা লর্রিা সবরিরে লর্রে িা পারর, লিলরক্ষ 

পল্টি থািায় অসভরর্া  করা েয় এবাং মাসলকরির বোাংক অোকাউন্ট সিজ করার জিে 

পিরক্ষপ সিরে বাাংলারিে বোাংরক অিুররায করর। এখি োরির ১০ট র লবসে বোাংক 

অোকাউন্ট সিজ করা েরয়রে। 

সেসি বরলি, সবসিরয়া কারীরির ৮২ োজার লকাট   াকার লেয়ার ও ইউসি  সিজ করা েরলও 

সবসিরয়া কারীরির লিিা-পাওিার সবষয়ট  এখরিা পসরস্কার িা। ৮২ োজার লকাট   াকার 

বাসেরর ওই োউরজ সবসিরয়া কারীরির কে  াকার লেয়ার সবজক্র করা েরয়রে বা ি ি 

কে াকা পাওিা ররয়রে, ো পসরস্কার িা। েরব সিজ করা লেয়াররর বাসেরর র্সি পাওিা থারক, 

োেরল লেক সবজক্র করর ো লম ারিা েরব। 

http://www.sharebazarnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Screenshot_20200628-170808.png
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পাওিা  াকা সিরয় লক্রস্ট সিসকউসরট রজর সবসিরয়া কারীরির েোে িা েওয়ার অিুররায 

করররেি কাজী িািাউল েক। সেসি বরলি, লেক ও িম্পি সবজক্র করর পাওিা িমন্বয় করা 

েরব। এলরক্ষে দ্রেু কাজ করা েরে। 

সেসি বরলি, ওই োউরজর সবসিরয়া কারীরা র্খি লচক সেজঅিার পাজেল, েখি জািারল 

দ্রেু বেবস্থা সিরে পারোম। োই ভসবষেরে লর্রকাি োউরজর সবসিরয়া কারীরিররক এ জােীয় 

িমিোর েরল, ো দ্রেু সেএিইরক জািারিার অিুররায করররেি। 

িাাংবাসিকরির এক প্ররের জবারব সেএিইর এমসে বরলি, আমার কারে আজরক একট  

লমইল এরিরে। েরব লি া লক্রস্ট সিসকউসরট রজর সকিা, ো সিজিে িা। লমইরল সেএিইর 

কারে আসথ যক এবাং আইি ে িেরর্াস ো লচরয়রে লক্রস্ট সিসকউসরট রজর মাসলকপক্ষ। 

একইিরে পাওিািাররা সবসভন্ন েমূসক সিরে বরল জাসিরয়রে। েরব এই মুেরূে য সেএিইর সকেু 

করার লিই। োরিররক পুসলরের কারে আত্মিমপ যি কররে েরব। 

লেয়ারবাজার সিউজ/এি 
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লরাকাড়েে হাউে পডেেেড়ন যাড়ব ডবএসইডস 

সিজস্ব প্রসেরবিক || প্রকাে: ২০২০-০৬-২৯ ০৯:১৬:২২ || আপরে : ২০২০-০৬-২৯ 

১০:৩১:০০ 

 

িীঘ যসিি বন্ধ থাকার পর আবারও লরাকাররজ োউজ পসরিে যরি র্াওয়ার সিদ্ধান্ত সিরয়রে 

সিয়ন্ত্রক িাংস্থা বাাংলারিে সিসকউসরট জ অোে এক্সরচঞ্জ কসমেি (সবএিইসি)। লরাববার 

অিুটষ্ঠে িাংস্থাট র জরুরী কসমেি িভায় এ সিদ্ধান্ত েরয়রে। 

সবষয়ট  িািসবসেরক সিজিে করররেি িাংস্থাট র মূখপাে ও সিব যােী পসরচালক িাই ুর 

রেমাি। সেসি বরলি, লক্রস্ট ও লকয়া কিরমট ক ইিুেরে আজরক জরুরী কসমেি িভা 

অিুটষ্ঠে েরয়রে। িভার সিদ্ধান্ত েরলা সবএিইসি,সেএিই ও সিএিইর িমন্বরয় সেিট  কসমট  

করর িব প্রসেষ্ঠাি পসরিে যি করা েরব। 

সেসি বরলি,লক্রস্ট সিসকউসরট রজ লর্ ঘ িা ঘর রে এট  অবেেই িু:খেজিক। আমরা চাই 

আ ামীরে এই যররের ঘ িা র্ারে আর িা ঘর । একই িারথ লক্ররস্টর গ্রােকরির পাওিা 

বুজঝরয় লিওয়ার সবষরয় সেএিইর িারথ আমারির আলাপ েরয়রে। প্রসেষ্ঠারির র্া িম্পি 

আরে; ো সিরয় গ্রােকরির পাওিা পসররোয করা িম্ভব। 

সেসি আরও বরলি,লকয়া কিরমট কি সলসমট ে প্রায় িুই বের এজজএম কররসি। োরা সবষয়ট  

সিরয় লকার য স রয়রে। আমরা লচষ্টা কররবা োরা র্ারে দ্রেু িমিো িমাযাি করর এজজএম 

করর। 

উরেখ, ২০১৫-১৬ অথ য বেরর ১৫ট ,২০১৬-১৭ অথ য বেরর ৩৭ট ,২০১৭-১৮ অথ য বেরর ১৯ট  

প্রসেষ্ঠাি পসরিে যি করররে। ২০১৯ িারল মাে ৫ ট  প্রসেষ্ঠাি পসরিে যি করররে সবএিইসি। 



News Clippings 

 55 

 

 

লেড়েে ডবডনড়য়াগকােীড়েে ডনট পাওনাে 

েথ্ে লেড়য়ড়ছ ডিএসই 

লজেষ্ঠ প্রসেরবিক : রাইজজাংসবসে ে  কম  
     
   
 

লক্রস্ট সিসকউসরট রজর সবসিরয়া কারীরির আত্মিাৎ েওয়া সি  পাওিা অরথ যর েথে জািারে 

অিুররায জাসিরয়রেি ঢাকা স্টক এক্সরচরঞ্জর (সেএিই) বেবস্থাপিা পসরচালক কাজী িািাউল 

েক। 

সেসি বরলি, ‘সবসিরয়া কারীরা এ েথে র্ে দ্রেু জািারবি, েে দ্রেু োউজট র িায়-লিিা জািা 

র্ারব। সবসিরয়া কারীরা লমইরল বা িরািসর উপসস্থে েরয় সেএিইরক সি  পাওিার েথে 

জািারে পাররবি।’ 

লরাববার (২৮ জিু) সবরকল ৫ ায় সেজজ াল প্ল্্র্া  রম য ‘লক্রস্ট সিসকউসরট জ’ সবষরয় 

সেএিইর িাংবাি িরেলরি সেসি এিব কথা বরলি। 

পাওিা  াকা সিরয় লক্রস্ট সিসকউসরট রজর সবসিরয়া কারীরির েোে িা েওয়ার জিে অিুররায 

করররেি কাজী িািাউল েক। সেসি বরলরেি, ‘লেক ও িম্পি সবজক্র করর পাওিা িমন্বয় করা 

েরব। এ লরক্ষে দ্রেু কাজ করা েরে।’ 

সেসি বরলি, ‘লক্ররস্টর সবসিরয়া কারীরা র্খি লচক সেজঅিার পাজেল, েখি আমারিররক 

জািারল দ্রেু বেবস্থা সিরে পারোম। োই ভসবষেরে লর্রকারিা োউরজর সবসিরয়া কারীরিররক 

এ জােীয় িমিোর লক্ষরে দ্রেু সেএিইরক জািারিার অিুররায করসে।’ 

https://www.risingbd.com/bywriter/writerID/280
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কাজী িািাউল েক বরলি, ‘লক্রস্ট সিসকউসরট রজর প্রায় ২১ োজার সবসিরয়া কারীর ৮২ 

লকাট   াকার লেয়ার ও ইউসি  সিজ করা েরয়রে। পরবেীরে সবসিরয়া কারীরা সলঙ্ক 

অোকাউরন্টর মাযেরম অিে লর্রকারিা লরাকাররজ োউরজ লেয়ার স্থািান্তর করর ললিরিি 

কররে পাররবি। েরব সবসিরয়া কারীরির লেয়ার ও ইউসি  সিজ করা েরলও লিিা-পাওিার 

সবষয়ট  এখরিা পসরষ্কার িা। ৮২ লকাট   াকার বাইরর ওই োউরজ সবসিরয়া কারীরির কে 

 াকার লেয়ার সবজক্র করা েরয়রে বা ি ি কে  াকা পাওিা ররয়রে, ো পসরষ্কার িা। েরব 

সিজ করা লেয়াররর বাইরর র্সি পাওিা থারক, োেরল লেক সবজক্র করর ো লম ারিা েরব।’ 

সেএিইর এমসে আররা বরলি, ‘লক্রস্ট সিসকউসরট জ পুররিা প্রসেষ্ঠাি। এ োউজট র আসথ যক 

সেিাব খারাপ সেল িা। এমিসক লম মারিও িমসন্বে আসথ যক সেিারব ঘা সে সেল িা। োরপরও 

অিাকাঙ্ক্ষিেভারব একট  িুঘ য িা ঘর  ল রে, র্া িমাযারি সেএিই দ্রেু বেবস্থা গ্রেে করররে। 

োউজট র মাসলকরা লর্ি সবরিরে লর্রে িা পারর, লি লক্ষ্্রর্ পল্টি থািায় অসভরর্া  করা 

েরয়রে। োরির বোাংক অোকাউন্ট সিজ করার জিে পিরক্ষপ সিরে বাাংলারিে বোাংরক 

অিুররায করা েরয়রে। এখি োরির ১০ট র লবসে বোাংক অোকাউন্ট সিজ করা েরয়রে।’ 

এক প্ররের জবারব সেএিইর এমসে বরলি, ‘আমার কারে একট  লমইল এরিরে। েরব লি া 

লক্রস্ট সিসকউসরট রজর সক িা, ো সিজিে িা। লমইরল সেএিইর কারে আসথ যক এবাং আইি ে 

িেরর্াস ো লচরয়রে লক্রস্ট সিসকউসরট রজর মাসলকপক্ষ। একই িরে পাওিািাররা সবসভন্ন 

েুমসক সিরে বরল জাসিরয়রে। েরব এই মুেরূে য সেএিইর সকেু করার লিই। োরিররক পুসলরের 

কারে আত্মিমপ যে কররে েরব।’ 

প্রিেে, লক্রস্ট সিসকউসরট রজর বেবস্থাপিা পসরচালক েেীি উোে সবসিরয়া কারীরির 

লেয়ার ও  াকা আত্মিাৎ করর  ে ২৩ জিু লথরক লাপাত্তা ররয়রেি। োরক খুুঁরজ িা লপরয় 

আেজঙ্কে েরয় পরেরেি ওই োউরজর সবসিরয়া কারীরা। এরে পুররা লেয়ারবাজারর 

সবসিরয়া কারীরির মরযে আেঙ্ক তেসর েরয়রে। লরাববার পর্ যন্ত লক্রস্ট সিসকউসরট রজর 

মাসলকপরক্ষর কাররা িন্ধাি পাওয়া র্ায়সি। োউজট র চারট  োখা অস রি োলা ঝুলরে। 
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 Dhaka Tribune 
29 June 2020 

 

DSE assures clients of Crest 
Securities about payback 
 Niaz Mahmud 

 
Md Manik/Dhaka Tribune 

Concerned banks have been requested to freeze 10 accounts of 

the brokerage house 

The country's prime bourse, Dhaka Stock Exchange (DSE), has assured 

clients of brokerage firm Crest Securities Limited, regarding arranging a faster 

procedure to return their shares and money. 

In the meantime, the brokerage's 10 bank accounts and about 21,000 stock 

investors' share-units worth Tk82 crore have been frozen.  

DSE Managing Director Kazi Sanaul Hoq disclosed the matter at an online 

press conference on Sunday evening.  

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud
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However, investors will be allowed to trade the shares through any brokerage 

house by the linked account as soon as the DSE withdraws the freeze, he 

assured investors. 

He also hinted that Crest Securities Managing Director Md Shahid Ullah is still 

in the country. “Law enforcement agencies are working to arrest him following 

the DSE's request,” he said. 

‘Investors will get back their money’ 

He has requested investors of the securities house not to be disappointed, 

saying: “All debt will be adjusted by selling the TREC and assets of Crest 

Securities. We are working faster for this purpose."  

Sanaul Hoq has requested all the investors of Crest Securities to inform the 

exchange of their amount of debt. 

The Crest Securities Limited, a corporate member and stock brokerage house 

of Dhaka Stock Exchange, on Tuesday closed its head office and all other 

branches without any prior notice. 

Since then, the Managing Director and other officials of Crest Securities have 

gone into hiding.  

Crest Securities was incorporated in 2006 with its registered headquarters at 

57, Purana Paltan, in Dhaka. It has three branches located on Pragati Sharani 

in the capital, and in Narayanganj, and Comilla. 

The securities house is a corporate member of the DSE and a full -service 

depository participant of the Central Depository Bangladesh Ltd (CDBL). 

The brokerage house is also a stock dealer and it participates in the bidding of 

block subscription of shares for newly listed companies as an “Eligible 

Institutional Investor.” 
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Dhaka Tribune 
29 June 2020 

'Withdraw condition for investing 
undisclosed money in stock market' 

 Niaz Mahmud 

 
Mahbub H Mazumdar 

Stock market analyst and chief executive officer (CEO) of AFC 
Capital Limited Mahbub H Mazumdar, in an interview with 

Dhaka Tribune's Niaz Mahmud, discusses the proposed 
national budget for fiscal year 2020-21 and  ways in which the 
country's capital market may be strengthened. Mahbub is also 
an executive committee member of the Bangladesh Merchant 
Bankers Association (BMBA). 

What is your opinion about the proposed budget?   

The proposed budget is commendable. Undisclosed money will be allowed to 
be invested in the mainstream economy so that the wheel of economy can 
keep moving. It is to be noted that we are not in favor of investing undisclosed 
money.  Whenever it becomes undisclosed money, necessary steps should be 
taken so that the government can prevent siphoning off the money. Focus 
should be given on addressing corruption strongly so that undisclosed money 
can be checked. 

Regarding the health sector, Tk29,692 crore has been allocated to cope with 
the Covid-19 pandemic, which is very important and deserves 
praise.  However, there is no guideline to check irregularities of the fund's 
misuse. The budget is not finalized yet and we expect that there will be 
guidelines so that corruption and misuse of budget can be prevented.  

Did the proposed budget reflect your demands for the stock market?  

Many things that we anticipated were not proposed in the budget. Though 
undisclosed money can be invested in any sector subject to 10% tax, a three-
year lock-in period condition has been imposed if undisclosed money is 
invested in the capital market. It is not expected and needs to be 
withdrawn.  Imposing such conditions will not encourage undisclosed money to 
be invested in the capital market.  As the capital market is a productive sector, 

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud
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we expect withdrawal of the time bar, and undisclosed money should be 
allowed to be invested in capital subject to 5% tax to promote the capital 
market.   

What initiatives are needed to strengthen the stock market now?  

As per the Finance Act 2019, if stock dividend exceeds the cash dividend, the 
company will have to pay 10% tax on the total stock dividend, which is not 
good at all. It is the company and the shareholders of the company who will 
decide about the dividend based on reality. However, if the government wishes 
to encourage cash dividend, the government can offer tax incentives that will 
be beneficial for all. Imposing tax on stock dividends that exceed cash 
dividends is tantamount to penalizing the investors. There should be better 
coordination among the regulators while taking decisions that affect our capital 
market. There was a directive by the Finance Ministry in 2012 for coordination 
among the regulators that was not complied with yet.  

We have tax differentiation between listed and non-listed companies. However, 

there is no VAT differentiation between listed companies and non-listed 

companies. Listed companies are more transparent compared to non-listed 

companies and the former pays more VAT than the latter.  

In the book-building method, eligible investors have discovered share prices of 

initial public offerings (IPOs). However, in practice we found that eligible 

investors failed to discover the fair price of the IPO. 

We are an equity-based capital market. Time has come to have a vibrant bond 

market. Moreover, we need to get prepared to introduce other instruments 

such as options and derivatives along with equity and bond. We do not have 

the existence of a settlement company, which we need urgently.  

Do you think the announced stimulus package will help businesses and 

the economy? 

The finance minister proposed the economic recovery packages of Tk103,117 

crore to deal with negative economic fallout due to Covid-19. However, we do 

not find any guidelines on how to implement the budget transparently and 

proper use of the fund by preventing corruption and misuse of fund allocations. 

It is high time we need to implement our budget effectively and efficiently.  
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Dhaka Tribune 
29 June 2020 

DSE daily turnover hits nine-and-
half-year high 
 Niaz Mahmud 

 
File photo of Dhaka Stock Exchange Limited Mehedi Hasan/Dhaka Tribune 

It also happens to be the biggest single-day transaction since 

December 6, 2010, when the turnover totalled a record Tk2,710 

crore 

The daily turnover of Dhaka Stock Exchange (DSE) on Sunday crossed 

Tk2,500 crore-mark, the highest in the last 9.5 years, thanks to the block 

transactions of the GlaxoSmithKline Bangladesh Limited. 

It also happens to be the biggest single-day transaction since December 6, 

2010, when the turnover totalled a record Tk2,710 crore.  

The turnover of the bourse stood at Tk2,543.3 crore during the session, which 

was Tk68.4 crore in the previous session. The benchmark index of DSE – 

DSEX – closed on Sunday at 3,974.2 points after gaining 4.94 points or 0.12% 

during the session. 

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud
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SETFIRST Limited sold 9,875,144 shares to Unilever Overseas Holdings BV at 

a stock price of Tk2,046.3 in the block market, as per the indication published 

earlier on Thursday.  

The benchmark index of DSE – DSEX – closed on Sunday at 3,974.2 points 

after gaining 4.94 points or 0.12% during the session.  

Throughout Sunday’s trading sessions, the trading floor wi tnessed an 

unprecedented upsurge in turnover by 3620.5% on the day, mainly triggered 

by GlaxoSmithKline's share transfer to Unilever Overseas and United Power 

Generation block trade at prevailing market price, according to the daily market 

commentary by EBL Securities Ltd. 

Among the traded issues, 44 gained, 12 declined and 235 remained 

unchanged during the session in Dhaka Stock Exchange while 29 gained, 9 

declined and 99 remained unchanged in Chittagong Stock Exchange. The 

pharmaceuticals sector contributed 53.9% of the total turnover in the open 

market while banking, telecom and power sectors contributed 12.7%, 8.8% and 

7.8% respectively, according to stockbangladesh. 

Beximco Pharmaceuticals secured the leadership position on the top turnover 

chart with a turnover of Tk9.7 crore with its share price closing at Tk66.2 per 

share. The stock was followed by GlaxoSmithKline with Tk7.7 crore, 

Bangladesh Submarine Cable Company with Tk4.9 crore, Indo-Bangla 

Pharmaceuticals with Tk3.2 crore and Square Pharmaceuticals with Tk2.9 

crore. Paramount Insurance secured the highest gain of 4.3% during the 

session. The stock was followed by Islami Bank Bangladesh with 4.2%, One 

Bank with 3.4%, Islamic Finance with 2.5% and ACI Ltd with 2.3%. 

Export Import turned out the worst loser with its price declining by 7.5%. The 

stock was followed by The Dacca Dyeing with 4%, Bangladesh Welding 

Electrodes with 3.4%, AB Bank with 2.9% and National Life Insurance with 

2.5%. 

The port city's bourse, Chittagong Stock Exchange also registered an upward 

trend at the end of the session. The selected index, CSCX and CASPI 

increased by 11.8 and 21.9 points respectively. Its turnover stood atTk 251 

crore.  
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Business Standard 
29 June 2020 

 

BSEC to inspect brokerage house regularly 

BSEC's spokesperson said that BSEC had stopped regular inspections of brokerage 

houses due to unfavourable market conditions prevailing for a long time 

 
After about a year and a half, the Bangladesh Securities and Exchange 

Commission (BSEC) has decided to start routine inspections of brokerage houses. 

For this, the organisation will form three 3-member committees composed of 

officials from the stock exchanges and the BSEC. 

The decision was taken on Sunday at an emergency meeting of the commission 

that was held to discuss about paying back the shares and money of Crest 

Securities Ltd to its clients. 

There are two types of inspection procedures in these institutions for compliance 

supervision. The first is to inspect a brokerage house or stock dealer or merchant 

bank based on specific allegations, known as special inspection. The other is the 

inspection of any merchant bank, brokerage house and stock dealer by the 

commission without any complaint. 

BSEC's executive director and spokesperson Md Saifur Rahman told The Business 

Standard, "BSEC had stopped regular inspections of brokerage houses due to 

unfavourable market conditions prevailing for a long time. The commission will 

form three separate committees for this in a short time." 

According to the securities act, there is a provision for regular inspection of these 

institutions for verification of work transparency and compliance. If the houses are 

not inspected regularly, there may be limitations in enforcing laws, share 

manipulation, irregularities in the provision of margin loans and major deviations 

in facilities to directors, said people concerned. 

Moreover, there is a share deficit of Central Depository Bangladesh Limited 

(CDBL) with the back office. 
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Professor Abu Ahmed, a capital market analyst, told The Business Standard, "Such 

inspections are not so effective. Why will the money from the sale of investor's 

shares go to the consolidated customer account when it is supposed to go to his 

account? The law should be modified so that brokerage house owners cannot sell 

investors' shares." 

He added that irregularities were more prevalent in privately-owned brokerage 

firms who illegally provide various benefits to the directors. These houses should 

be identified and punished. 

According to BSEC sources, regular visits of brokerage houses by BSEC 

representatives have had an impact on the market. However, a visit to the market 

when it is bearish, hurts market transactions. Therefore, special inspections and 

supervision are increased based on complaints instead of regular inspections. 

According to the BSEC's annual report, 15 regular inspections of listed merchant 

banks and brokerage houses have been completed in the 2015-16 financial year, 37 

institutions in 2016-17 financial year, and 19 institutions in 2017-18 financial year. 

Of these, only five institutions were regularly inspected in 2016. 

The commission has the power to verify the accounts or information of these 

institutions or authorised representatives under the Securities and Exchange 

Commission (Stock Dealers, Stock Brokers and Authorised Representatives) 

Rules, 2000 and the Depository (Practical) Regulations of Regulation 36. 

Institutions are also fined for any irregularities or deviations found during the 

BSEC inspection. 
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Business Standard 
29 June 2020 

 

DSE assures Crest Securities clients of 

getting money, shares back 

Crest Securities failed the exchange’s trade settlement on May 23 and on the very next 

day the exchange froze the firm’s assets and its directors’ bank accounts 

 
The Dhaka Stock Exchange (DSE) has assured cheated clients of the Crest 

Securities Ltd that they will get their shares and money back. 

"We have frozen all the assets of the firm and its directors, and requested the 

government to take steps so that the directors cannot leave the country. The assets 

would be enough to settle the claims from brokerage firm's clients," said Kazi 

Sanaul Hoq, managing director of DSE. 

In an online press conference on Sunday the DSE managing director said the 

member firm – which has around 21 thousand client accounts – did not have any 

shortage in last month's consolidated report.  

It failed the exchange's trade settlement on May 23 and on the very next day, the 

exchange froze the firm's assets and its directors' bank accounts in accordance with 

instructions from the securities regulator. 

Clients of the eighth member firm of the premier bourse still have securities worth 

Tk82 crore, according to the central depository system data. The owners of the 

securities can transfer those to a new investment account. 

The DSE is inviting applications from Crest Securities clients who already have 

suffered embezzlement of securities or money from beneficiary accounts. 
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"We are preparing the list of the firm's assets and also will have the investors' 

claims. If the liquid assets surpass the investors' claims we would sell away the 

firm's brokerage license and the DSE shares it owns," said Hoq. 

His prima facie expectation is that investors' claims will not be too big. 

However, the exchange cannot help any loan provider to the Crest Securities. 

Some of Crest Securities clients have complained that the broker had sold off their 

shares and they were neither notified by SMS or email nor they received the 

proceeds from the broker. 

Some of these clients have already sued its owners for embezzling their funds. 

The incident has triggered a fear among investors who trust the system where the 

broker is bound to act as a primary custodian of their securities and investable 

money in Beneficiary Owners (BO) accounts. 

Meanwhile, to prevent any further incident like this, the DSE has already called 

each of their members' account details within three days while a five-member 

committee is working to take care of the clients of Crest Securities Ltd. 

Currently the exchanges address any irregularity among its brokers only when they 

fail in the settlement process—paying the price of bought securities and handing 

over the securities they sold on behalf of clients. 

Lack of IT based integration with the banking industry is now not allowing real 

time monitoring of brokerage firms' transactions with its clients. 

The Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) is working to 

develop such collaboration in coming days, said the DSE managing director. 

At present, the exchanges inspect member firms and call the details of their 

transactions with clients, when it appears to be necessary. 

Meanwhile, a routine inspection also helps the exchanges to send a message to the 

members that any misconduct would be identified eventually. 

 

 

 

 


