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সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির সেযারম্যান হললন 

বিএেইবের োলিক কবম্শনার োলাম্ বেকদার 

 

 প োস্ট হয়েয়ে : শুক্রবোর, ৩ জলুোই, ২০২০  

 
বিজলনে আওযার প্রবিলিদক : পেন্ট্রোল কোউন্টোর োর্টি বোাংলোয়েশ লললিয়টড (লেলেলবএল) 

এর পেেোরিযোন লনব িোলেত হয়েয়েন বোাংলোয়েশ লেলকউলরর্টজ অ্যোন্ড এক্সয়েঞ্জ কলিশয়নর 

(লবএেইলে) েোয়বক কলিশনোর আব্দেু েোলোি লেকেোর৷ লেলেলবএল পেয়ক  োঠোয়নো এক োংবোে 

লবজ্ঞলিয়ত এ তেয জোনো পেয়ে। 

েতকোল (২ জলুোই) লেলেলবএয়লর প্রেি  লরেোলনো  র্ িয়ের েভোে লতলন পেেোরিযোন লনব িোলেত 

হন। 

এর আয়ে লবএেইলে েব িয়শর্ েত ১৭ জনু লেলেলবএয়ল ৭ জন স্বতন্ত্র  লরেোলক লনয়েোে পেে। 

আর ১৫ কোর্ িলেবয়ের িয়যয প্রেি  লরেোলনো  র্ িয়ের েভো অ্নুষ্ঠোয়নর জয়নয লেলেলবএল পক 

লের্ঠ প্রেোন কয়র। ১৪ েেেয লবলশষ্ট  ূন িোঙ্গ  লরেোলনো  র্ িয়ের ১১ েেেয লনয়ে প্রেি  লরেোলনো 

 র্ িয়ের েভো আজ অ্নুর্ষ্ঠত হে। বোলক ৩ জয়নর িয়যয ২ জন পশেোর যোরক  লরেোলয়কর ১ 

জন ঢোকো স্টক একয়েঞ্জ পেয়ক ও ১ জন পকৌশলেত লবলনয়েোেকোরী পেয়ক আেয়বন। এেোডো 

লেলেলবএল এর বযবস্থো নো  লরেোলক  রবলতিয়ত লনয়েোেপ্রোি হয়বন। লর্লন  েোলযকোর বয়ল 

 র্ িয়ে প্রলতলনলযত্ব করয়বন।   

স্বতন্ত্র  লরেোলকেণ হয়লন, লবএেইলে’র েোয়বক কলিশনোর পিোোঃ আোঃ েোলোি লেকেোর, 

লেলডলবএল-এর েোয়বক বযবস্থো নো  লরেোলক এি. এইে. েোিোে, েোয়নোলি এর েোয়বক অ্ে ি 

 লরেোলক পিোহোম্মে তোজলেকুল ইেলোি, েট্টগ্রোি লবশ্বলবেযোলয়ের িোইনযোন্স লবভোয়ের 

অ্যযো ক পিোহোম্মে জোিোল উদ্দিন, পবলেে এর েোয়বক  লরেোলক পিোস্তোলিজরু রহিোন 

পেোয়হল, ঢোকো লবশ্বলবেযোলয়ের লেএেই লবভোয়ের অ্যযো ক ড. পিোহোম্মে আলেি পহোয়েন খোন 

এবাং ঢোকো লবশ্বলবেযোলয়ের অ্যোকোউলন্টাং অ্যোন্ড ইনিরয়িশন লেয়ন্টি লবভোয়ের েহয়র্োেী 
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অ্যযো ক ড. পিোহোম্মে তোয়রক। প্রেি েভোে উ লস্থত ৪ জন পশেোরয়হোল্ডোর  লরেোলকেণ 

হয়লন ঢোকো স্টক এক্সয়েয়ঞ্জর  লরেোলক ও েোয়বক পপ্রলেয়ডন্ট পিোোঃ রলকবুর রহিোন, েট্টগ্রোি 

স্টক এক্সয়েয়ঞ্জর পেেোরিযোন আলেি ইব্রোলহি, লেলডলবএল এর ভোইে পেেোরিযোন এয়কএি 

নুরুল িজল বুলবুল এবাং লিউেয যেোল ট্রোস্ট বযোাংয়কর েোয়বক বযবস্থো নো  লরেোলক ও লেইও 

আলনে এ খোন৷ 

পিোোঃ আোঃ েোলোি লেকেোর ২০১১ েোয়ল বোাংলোয়েশ লেলকউলরর্টজ অ্যোন্ড এক্সয়েঞ্জ কলিশয়নর 

েেেয লহয়েয়ব পর্োেেোন কয়রন৷ লতন বেয়রর প্রেি পিেোে েম্পন্ন হওেোর  র লিতীে পিেোয়ে 

আরও েোর বের বোাংলোয়েশ লেলকউলরর্টজ অ্যোন্ড এক্সয়েঞ্জ কলিশয়নর কলিশনোর লহয়েয়ব 

েোলেত্ব  োলন কয়রন৷ পিোোঃ আোঃ েোলোি লেকেোর বোাংলোয়েশ লেলভল েোলভিে (জলুডলশেোল) 

কযোডোয়রর েেেয লহয়েয়ব েব িয়শর্ বলরশোয়লর পজলো ও েোেরো জজ েোকো অ্বস্থোে ২০১১ েোয়ল 

অ্বের গ্রহণ কয়রন৷ লতলন ১৯৭৯ েোয়ল ল য়রোজ ুর কয়লয়জর প্রভোর্ক লহয়েয়ব কি িজীবন 

শুরু কয়রন৷ ১৯৮৩ েোয়ল লতলন ল য়রোজ ুর পজলো বোয়রর েেেয লহয়েয়ব আইন বযবেো শুরু 

কয়রন৷ লেকেোর ১৯৮৩ েোয়ল বোাংলোয়েশ লেলভল েোলভিে (জলুডলশেোল) কযোডোয়র েহকোরী জোজ 

লহয়েয়ব পর্োেেোন কয়রন এবাং  রবতীয়ত েোব জোজ, অ্লতলরক্ত পজলো জজ এবাং পজলো লহয়েয়ব 

প্রেয়ি বলরশোল ও  রবতী েিয়ে ঢোকো েহ লবলভন্ন পজলোে েোলেত্ব  োলন কয়রন৷ েোকলরকোয়ল 

লতলন লবেোর প্রশোেন, েোয়ভি এন্ড পেয়টলিযোন্ট, লবয়শর্ বুলনেোেী প্রলশক্ষণেহ পবশ লকেয  

প্রলশক্ষয়ণ অ্াংশগ্রহণ কয়রন৷ 

লেকেোর একজন িুদ্দক্তয়র্োদ্ধো৷ ১৯৭১ েোয়ল স্বোযীনতো র্ুয়দ্ধর েিে ভোরয়তর লবহোর রোয়জয 

েোকুললেো পট্রলনাং পেন্টোয়র অ্স্ত্র প্রলশক্ষণ লনয়ে ৯ নাং পেক্টয়র েদ্দক্রেভোয়ব  োলকস্তোলন 

লিললটোরীয়ের লবরুয়দ্ধ েনু্মখ র্ুয়দ্ধ অ্াংশগ্রহণ কয়রন৷ লতলন ৬৯ এর েণআয়দোলন এবাং েে 

েিোর অ্নুকূয়ল ১৯৭০ েোয়লর েোযোরণ লনব িোেয়ন পভোট প্রেোয়নর জনয জনেণয়ক উে্ভূদ্ধ 

কয়রন৷ 

বোাংলোয়েয়শর পশেোরবোজোয়রর অ্য়টোয়িশন শুরু হে ৯০ েশয়কর পশয়র্র লেয়ক আলে িক প্ররু্দ্দক্ত 

োংস্থো য়নর িোযযয়ি৷ পেয়শর পশেোরবোজোয়রর অ্বযোহত আযুলনকোেন ও েক্ষিতো বদৃ্দদ্ধর অ্াংশ 

লহেোয়ব বোজোর কতৃি ক্ষ এবাং োংলিষ্ট অ্াংশীেোরেণ স্টক এক্সয়েঞ্জয়ক আযুলনকীকরণ, 

লেলকউলরর্টজ লডয় োদ্দজটলর প্রলতষ্ঠোর উয়েযোে গ্রহণ কয়রন৷ এরই যোরোবোলহকতোে বোাংলোয়েয়শর 

পশেোরবোজোর একর্ট র্ুয়র্ো য়র্োেী পেন্ট্রোল কোউন্টোর  োর্টি েঠয়নর লয়ক্ষয বোাংলোয়েশ 

লেলকউলরর্টজ অ্যোন্ড এক্সয়েঞ্জ কলিশন (লিেোলরাং অ্যোন্ড পেয়টলয়িন্ট) লবলয, ২০১৭ প্রণীত হে৷ 

উয়েলখত লবলযর অ্যীয়ন ২০১৯ েোয়লর জোনুেোলরয়ত পেন্ট্রোল কোউন্টোর  োর্টি বোাংলোয়েশ 

লললিয়টড (লেলেলবএল) নোয়ি একর্ট পকোম্পোলন ের্ঠত ও লনবলিত হে৷ 

লবজয়নে আওেোর/০৩ জলুোই, ২০২০/আরএ 
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সশযারিাজার বনউজ 

বিএেইবের োলিক কবম্শনার োলাম্ বেকদার 

সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির সেযারম্যান 

প্রকোশ েিে:03-07-2020, 11:00 am | 

পশেোরবোজোর লরয় োটি: পেন্ট্রোল কোউন্টোর োর্টি বোাংলোয়েশ 

লললিয়টড (লেলেলবএল) এর পেেোরিযোন লনব িোলেত হয়েয়েন বোাংলোয়েশ লেলকউলরর্টজ অ্যোন্ড 

এক্সয়েঞ্জ কলিশয়নর (লবএেইলে) েোয়বক কলিশনোর আব্দেু েোলোি লেকেোর৷ লেলেলবএল পেয়ক 

 োঠোয়নো এক োংবোে লবজ্ঞলিয়ত এ তেয জোনো পেয়ে। 

েতকোল বহৃস্পলতবোর লেলেলবএয়লর প্রেি  লরেোলনো  র্ িয়ের েভোে লতলন পেেোরিযোন 

লনব িোলেত হন। 

এর আয়ে লবএেইলে েব িয়শর্ েত ১৭ জনু লেলেলবএয়ল ৭ জন স্বতন্ত্র  লরেোলক লনয়েোে পেে। 

আর ১৫ কোর্ িলেবয়ের িয়যয প্রেি  লরেোলনো  র্ িয়ের েভো অ্নুষ্ঠোয়নর জয়নয লেলেলবএল পক 

লের্ঠ প্রেোন কয়র। ১৪ েেেয লবলশষ্ট  ূন িোঙ্গ  লরেোলনো  র্ িয়ের ১১ েেেয লনয়ে প্রেি  লরেোলনো 

 র্ িয়ের েভো আজ অ্নুর্ষ্ঠত হে। বোলক ৩ জয়নর িয়যয ২ জন পশেোর যোরক  লরেোলয়কর ১ 

জন ঢোকো স্টক একয়েঞ্জ পেয়ক ও ১ জন পকৌশলেত লবলনয়েোেকোরী পেয়ক আেয়বন। এেোডো 

লেলেলবএল এর বযবস্থো নো  লরেোলক  রবলতিয়ত লনয়েোেপ্রোি হয়বন। লর্লন  েোলযকোর বয়ল 

 র্ িয়ে প্রলতলনলযত্ব করয়বন। 

স্বতন্ত্র  লরেোলকেণ হয়লন, লবএেইলে’র েোয়বক কলিশনোর পিোোঃ আোঃ েোলোি লেকেোর, 

লেলডলবএল-এর েোয়বক বযবস্থো নো  লরেোলক এি. এইে. েোিোে, েোয়নোলি এর েোয়বক অ্ে ি 

 লরেোলক পিোহোম্মে তোজলেকুল ইেলোি, েট্টগ্রোি লবশ্বলবেযোলয়ের িোইনযোন্স লবভোয়ের 

অ্যযো ক পিোহোম্মে জোিোল উদ্দিন, পবলেে এর েোয়বক  লরেোলক পিোস্তোলিজরু রহিোন 

পেোয়হল, ঢোকো লবশ্বলবেযোলয়ের লেএেই লবভোয়ের অ্যযো ক ড. পিোহোম্মে আলেি পহোয়েন খোন 

এবাং ঢোকো লবশ্বলবেযোলয়ের অ্যোকোউলন্টাং অ্যোন্ড ইনিরয়িশন লেয়ন্টি লবভোয়ের েহয়র্োেী 

অ্যযো ক ড. পিোহোম্মে তোয়রক। প্রেি েভোে উ লস্থত ৪ জন পশেোরয়হোল্ডোর  লরেোলকেণ 

হয়লন ঢোকো স্টক এক্সয়েয়ঞ্জর  লরেোলক ও েোয়বক পপ্রলেয়ডন্ট পিোোঃ রলকবুর রহিোন, েট্টগ্রোি 

স্টক এক্সয়েয়ঞ্জর পেেোরিযোন আলেি ইব্রোলহি, লেলডলবএল এর ভোইে পেেোরিযোন এয়কএি 

https://www.sharebazarnews.com/wp-content/uploads/2020/07/IMG_20200704_000955.jpg
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নুরুল িজল বুলবুল এবাং লিউেয যেোল ট্রোস্ট বযোাংয়কর েোয়বক বযবস্থো নো  লরেোলক ও লেইও 

আলনে এ খোন৷ 

পিোোঃ আোঃ েোলোি লেকেোর ২০১১ েোয়ল বোাংলোয়েশ লেলকউলরর্টজ অ্যোন্ড এক্সয়েঞ্জ কলিশয়নর 

েেেয লহয়েয়ব পর্োেেোন কয়রন৷ লতন বেয়রর প্রেি পিেোে েম্পন্ন হওেোর  র লিতীে পিেোয়ে 

আরও েোর বের বোাংলোয়েশ লেলকউলরর্টজ অ্যোন্ড এক্সয়েঞ্জ কলিশয়নর কলিশনোর লহয়েয়ব 

েোলেত্ব  োলন কয়রন৷ পিোোঃ আোঃ েোলোি লেকেোর বোাংলোয়েশ লেলভল েোলভিে (জলুডলশেোল) 

কযোডোয়রর েেেয লহয়েয়ব েব িয়শর্ বলরশোয়লর পজলো ও েোেরো জজ েোকো অ্বস্থোে ২০১১ েোয়ল 

অ্বের গ্রহণ কয়রন৷ লতলন ১৯৭৯ েোয়ল ল য়রোজ ুর কয়লয়জর প্রভোর্ক লহয়েয়ব কি িজীবন 

শুরু কয়রন৷ ১৯৮৩ েোয়ল লতলন ল য়রোজ ুর পজলো বোয়রর েেেয লহয়েয়ব আইন বযবেো শুরু 

কয়রন৷ লেকেোর ১৯৮৩ েোয়ল বোাংলোয়েশ লেলভল েোলভিে (জলুডলশেোল) কযোডোয়র েহকোরী জোজ 

লহয়েয়ব পর্োেেোন কয়রন এবাং  রবতীয়ত েোব জোজ, অ্লতলরক্ত পজলো জজ এবাং পজলো লহয়েয়ব 

প্রেয়ি বলরশোল ও  রবতী েিয়ে ঢোকো েহ লবলভন্ন পজলোে েোলেত্ব  োলন কয়রন৷ েোকলরকোয়ল 

লতলন লবেোর প্রশোেন, েোয়ভি এন্ড পেয়টলিযোন্ট, লবয়শর্ বুলনেোেী প্রলশক্ষণেহ পবশ লকেয  

প্রলশক্ষয়ণ অ্াংশগ্রহণ কয়রন৷ 

লেকেোর একজন িুদ্দক্তয়র্োদ্ধো৷ ১৯৭১ েোয়ল স্বোযীনতো র্ুয়দ্ধর েিে ভোরয়তর লবহোর রোয়জয 

েোকুললেো পট্রলনাং পেন্টোয়র অ্স্ত্র প্রলশক্ষণ লনয়ে ৯ নাং পেক্টয়র েদ্দক্রেভোয়ব  োলকস্তোলন 

লিললটোরীয়ের লবরুয়দ্ধ েনু্মখ র্ুয়দ্ধ অ্াংশগ্রহণ কয়রন৷ লতলন ৬৯ এর েণআয়দোলন এবাং েে 

েিোর অ্নুকূয়ল ১৯৭০ েোয়লর েোযোরণ লনব িোেয়ন পভোট প্রেোয়নর জনয জনেণয়ক উে্ভূদ্ধ 

কয়রন৷ 

বোাংলোয়েয়শর পশেোরবোজোয়রর অ্য়টোয়িশন শুরু হে ৯০ েশয়কর পশয়র্র লেয়ক আলে িক প্ররু্দ্দক্ত 

োংস্থো য়নর িোযযয়ি৷ পেয়শর পশেোরবোজোয়রর অ্বযোহত আযুলনকোেন ও েক্ষিতো বদৃ্দদ্ধর অ্াংশ 

লহেোয়ব বোজোর কতৃি ক্ষ এবাং োংলিষ্ট অ্াংশীেোরেণ স্টক এক্সয়েঞ্জয়ক আযুলনকীকরণ, 

লেলকউলরর্টজ লডয় োদ্দজটলর প্রলতষ্ঠোর উয়েযোে গ্রহণ কয়রন৷ এরই যোরোবোলহকতোে বোাংলোয়েয়শর 

পশেোরবোজোর একর্ট রু্য়র্ো য়র্োেী পেন্ট্রোল কোউন্টোর  োর্টি েঠয়নর লয়ক্ষয বোাংলোয়েশ 

লেলকউলরর্টজ অ্যোন্ড এক্সয়েঞ্জ কলিশন (লিেোলরাং অ্যোন্ড পেয়টলয়িন্ট) লবলয, ২০১৭ প্রণীত হে৷ 

উয়েলখত লবলযর অ্যীয়ন ২০১৯ েোয়লর জোনুেোলরয়ত পেন্ট্রোল কোউন্টোর  োর্টি বোাংলোয়েশ 

লললিয়টড (লেলেলবএল) নোয়ি একর্ট পকোম্পোলন ের্ঠত ও লনবলিত হে৷ 

পশেোরবোজোর লনউজ/এন 
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বেবেবিএললর প্রথম্ সেযারম্যান োলাম্ 

বেকদার 

লনজস্ব প্রলতয়বেক,  লবলডলনউজ পটোয়েলন্টয়িোর ডটকি  

বোাংলোয়েয়শর  ুুঁদ্দজবোজোয়রর পলনয়েন লনরো ে করয়ত েষৃ্ট পেন্ট্রোল কোউন্টোর  োর্টি বোাংলোয়েশ লললিয়টড 

(লেলেলবএল) তোয়ের প্রেি পেেোরিযোন প য়েয়ে। 

বোাংলোয়েশ লেলকউলরর্টজ অ্যোন্ড এক্সয়েঞ্জ কলিশয়নর েোয়বক কলিশনোর আব্দেু েোলোি 

লেকেোরয়ক লেলেলবএল-এর পেেোরিযোয়নর েোলেত্ব পেওেো হয়েয়ে। 

বহৃস্পলতবোর লেলেলবএল এর  লরেোলনো  র্ িয়ের প্রেি েভোে তোয়ক পেেোরিযোন লনব িোলেত করো 

হে বয়ল এক োংবোে লবজ্ঞলিয়ত জোনোয়নো হে। 

১৯৭৯ েোয়ল ল য়রোজ ুর কয়লয়জর প্রভোর্ক লহয়েয়ব কি িজীবন শুরু করো েোলোি লেকেোর 

 য়র আইন প শোে পর্োে পেন। ১৯৮৩ েোয়ল লতলন েহকোরী জোজ লহয়েয়ব পর্োে পেন লেলভল 

েোলভিে (জলুডলশেোল) কযোডোয়র। 

বলরশোয়লর পজলো ও েোেরো জজ েোকো অ্বস্থোে ২০১১ েোয়ল অ্বেয়র র্োওেো েোলোি লেকেোর 

ওই বেরই বোাংলোয়েশ লেলকউলরর্টজ অ্যোন্ড এক্সয়েঞ্জ কলিশয়নর েেেয হন। েুই পিেোয়ে েোত 

বের লতলন কলিশনোয়রর েোলেত্ব  োলন কয়রন।  

 

আব্দেু েোলোি লেকেোর  

োংবোে লবজ্ঞলিয়ত বলো হে, ১৯৭১ েোয়ল ভোরয়তর লবহোয়র প্রলশক্ষণ লনয়ে ৯ নম্বর পেক্টয়র েম্মুখ 

র্ুয়দ্ধও অ্াংশ পনন িুদ্দক্তয়র্োদ্ধো েোলোি লেকেোর। 
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বোাংলোয়েয়শর  ুুঁদ্দজবোজোরয়ক আযুলনক করয়ত ২০১৭ েোয়ল লিেোলরাং অ্যোন্ড পেয়টলয়িন্ট রুলে 

কয়র লনেন্ত্রক োংস্থো লবএেইলে। এর আওতোে ২০১৯ েোয়লর জোনুেোলরয়ত পেন্ট্রোল কোউন্টোর 

 োর্টি বোাংলোয়েশ লললিয়টড (লেলেলবএল) এর েৃর্ষ্ট করো হে।  ুুঁদ্দজবোজোয়র হওেো পলনয়েন 

লনষ্পলির জনয এ প্রলতষ্ঠোন একর্ট েিলিত লিেোলরাং হোউজ লহয়েয়ব কোজ করয়ব।   

বোাংলোয়েশ লেলকউলরর্টজ অ্যোন্ড এক্সয়েঞ্জ কলিশন এর আয়ে েত ১৭ জনু পেন্ট্রোল কোউন্টোর 

 োর্টি বোাংলোয়েশ লললিয়টয়ড (লেলেলবএল) ৭ জন স্বতন্ত্র  লরেোলক লনয়েোে অ্নুয়িোেন কয়র এবাং 

১৫ লেয়নর িয়যয  লরেোলনো র্ িয়ের েভো করয়ত লের্ঠ পেে।  

লেলেলবএয়লর ১৪ েেয়েযর  লরেোলনো  র্ িয়ের ১১ জনয়ক লনয়ে বহৃস্পলতবোর প্রেি েভো হে। 

েোতজন স্বতন্ত্র  লরেোলয়কর েয়ঙ্গ েোরজন পশেোর যোরক  লরেোলক অ্াংশ পনন ওই েভোে।  

 র্ িয়ের বোলক েুইজন পশেোর যোরক  লরেোলয়কর একজন ঢোকো স্টক একয়েঞ্জ পেয়ক এবাং 

একজন পকৌশলেত লবলনয়েোেকোরীয়ের িয়যয পেয়ক আেয়বন।  য়র লেলেলবএল এর 

বযবস্থো নো  লরেোলক লনয়েোে পেওেো হয়ব।  

স্বতন্ত্র  লরেোলকরো হয়লন- লবএেইলের েোয়বক কলিশনোর পিো. আবেুে েোলোি লেকেোর, 

পেন্ট্রোল লডয় োদ্দজটলর বোাংলোয়েশ লললিয়টয়ডর (লেলডলবএল) েোয়বক বযবস্থো নো  লরেোলক এি 

এইে েোিোে, েোয়নোলির েোয়বক অ্ে ি  লরেোলক পিোহোম্মে তোজলেকুল ইেলোি, েট্টগ্রোি 

লবশ্বলবেযোলয়ের িোইনযোন্স লবভোয়ের অ্যযো ক পিোহোম্মে জোিোল উদ্দিন, পবলেয়ের েোয়বক 

 লরেোলক পিোস্তোলিজরু রহিোন পেোয়হল, ঢোকো লবশ্বলবেযোলয়ের লেএেই লবভোয়ের অ্যযো ক 

পিোহোম্মে আলেি পহোয়েন খোন এবাং ঢোকো লবশ্বলবেযোলয়ের অ্যোকোউলন্টাং অ্যোন্ড ইনিরয়িশন 

লেয়ন্টি লবভোয়ের েহয়র্োেী অ্যযো ক পিোহোম্মে তোয়রক।  

প্রেি েভোে উ লস্থত েোরজন পশেোরয়হোল্ডোর  লরেোলক হয়লন- ঢোকো স্টক এক্সয়েয়ঞ্জর 

 লরেোলক পিো. রলকবুর রহিোন, েট্টগ্রোি স্টক এক্সয়েয়ঞ্জর পেেোরিযোন আলেি ইব্রোলহি, 

লেলডলবএল এর ভোইে পেেোরিযোন এ পক এি নুরুল িজল বুলবুল এবাং লিউেয যেোল ট্রোস্ট 

বযোাংয়কর েোয়বক বযবস্থো নো  লরেোলক ও লেইও আলনে এ খোন৷ 
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বেবেবিএললর প্রথম্ সেযারম্যান হললন 

োলাম্ বেকদার 

পজযষ্ঠ প্রলতয়বেক : রোইদ্দজাংলবলড ডট কি  

প্রকোশ: ২০২০-০৭-০৩ ২:৪৭:৪৪ এএি  
 

 

পেন্ট্রোল কোউন্টোর োর্টি বোাংলোয়েয়শর (লেলেলবএল) প্রেি পেেোরিযোন লনব িোলেত হয়েয়েন 

বোাংলোয়েশ লেলকউলরর্টজ অ্যোন্ড এক্সয়েঞ্জ কলিশয়নর (লবএেইলে) েোয়বক কলিশনোর আব্দেু 

েোলোি লেকেোর। 

বহৃস্পলতবোর (২ জলুোই) অ্নুর্ষ্ঠত পকোম্পোলনর্টর প্রেি  র্ িে েভোে তোয়ক পেেোরিযোন লনব িোলেত 

করো হে। 

লেএেইর পেেোরিযোন ও লেলেলবএয়লর  লরেোলক আলেি ইব্রোলহি েণিোযযিয়ক বয়লন, 

বহৃস্পলতবোর লেলেলবএয়লর প্রেি  র্ িে েভো অ্নুর্ষ্ঠত হে। েভোে লবএেইলের েোয়বক 

কলিশনোর ও লবেোর লত আব্দেু েোলোি লেকেোরয়ক ২ বেয়রর জনয পেেোরিযোন লনব িোলেত করো 

হে।  

এর আয়ে লবএেইলের ৭১৫তি কলিশন েভোে লেলেলবএয়লর জনয েোতজন স্বতন্ত্র  লরেোলক 

লনয়েোে পেওেো হে। তোরো লতন বেয়রর জনয লনয়েোে প য়েয়েন।  

পেয়শর উভে স্টক এক্সয়েঞ্জ, লেলডলবএল ও স্ট্রোয়টদ্দজক  োটিনোরয়ের েিিয়ে ের্ঠত লেলেলবএল 

পকোম্পোলন। ২০১৮ েোয়লর ১৬ পি েকল প্রলতষ্ঠোয়নর িোয়ে এর পশেোর বণ্টন হে করো। 

লেলেলবএয়লর পিোট পশেোয়রর ৪৫ শতোাংশ লডএেইর, ২০ শতোাংশ লেএেইর, ১৫ শতোাংশ 

বযোাংয়কর, ১০ শতোাংশ লেলডলবএয়লর এবাং স্ট্রোয়টদ্দজক  োটিনোয়রর কোয়ে রয়েয়ে ১০ শতোাংশ 

পশেোর। 

https://www.risingbd.com/bywriter/writerID/280
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 ঢোকো/এনর্ট/বকুল 

 

 

বেবেবিএললর সেযারম্যান োলাম্ বেকদার  

 

লনজস্ব প্রলতয়বেক  

প্রকোলশত: ০৭:৫৩ ল এি, ০৩ জলুোই ২০২০  

 

পেন্ট্রোল কোউন্টোর োর্টি বোাংলোয়েশ লললিয়টয়ডর (লেলেলবএল) প্রেি  লরেোলনো র্ িয়ের 

পেেোরিযোন হয়েয়েন বোাংলোয়েশ লেলকউলরর্টজ অ্যোন্ড এক্সয়েঞ্জ কলিশয়নর েোয়বক কলিশনোর 

আব্দেু েোলোি লেকেোর৷ 

লেলেলবএয়লর প্রেি  লরেোলনো র্ িয়ের েভোে তোয়ক পেেোরিযোন লনব িোলেত করো হে বয়ল 

শুক্রবোর এক লবজ্ঞলিয়ত জোনোয়নো হয়েয়ে। 

এর আয়ে েললত বেয়রর ১৭ জনু বোাংলোয়েশ লেলকউলরর্টজ অ্যোন্ড এক্সয়েঞ্জ কলিশন 

(লবএেইলে) পেন্ট্রোল কোউন্টোর োর্টি বোাংলোয়েশ লললিয়টয়ডর েোতজন স্বতন্ত্র  লরেোলক লনয়েোে 

েম্পন্ন কয়র এবাং ১৫ কোর্ িলেবয়ের িয়যয প্রেি  লরেোলনো র্ িয়ের েভো অ্নষু্ঠোয়নর জনয 

লেলেলবএল-পক লের্ঠ পেে। 

১৪ েেেয লবলশষ্ট  ূণ িোঙ্গ  লরেোলনো র্ িয়ের ১১ েেেয লনয়ে প্রেি  লরেোলনো র্ িয়ের েভো 

বহৃস্পলতবোর অ্নুর্ষ্ঠত হে। বোলক েুজন পশেোরযোরক  লরেোলয়কর একজন ঢোকো স্টক 

একয়েঞ্জ পেয়ক এবাং একজন পকৌশলেত লবলনয়েোেকোরী পেয়ক আেয়বন এবাং লেলেলবএল'র 

বযবস্থো নো  লরেোলক  রবতীয়ত লনয়েোেপ্রোি হয়বন। 

স্বতন্ত্র  লরেোলকয়ের িয়যয রয়েয়েন- লবএেইলে’র েোয়বক কলিশনোর েোলোি লেকেোর, 

লেলডলবএয়লর েোয়বক বযবস্থো নো  লরেোলক এি এইে েোিোে, েোয়নোলি'র েোয়বক অ্ে ি 

 লরেোলক পিোহোম্মে তোজলেকুল ইেলোি, েট্টগ্রোি লবশ্বলবেযোলয়ের িোইনযোন্স লবভোয়ের 

অ্যযো ক পিোহোম্মে জোিোল উদ্দিন, পবলেে'র েোয়বক  লরেোলক পিোস্তোলিজরু রহিোন 

পেোয়হল, ঢোকো লবশ্বলবেযোলয়ের লেএেই লবভোয়ের অ্যযো ক ড. পিোহোম্মে আলেি পহোয়েন খোন 

https://www.jagonews24.com/author/staff-reporter
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এবাং ঢোকো লবশ্বলবেযোলয়ের অ্যোকোউলন্টাং অ্যোন্ড ইনিরয়িশন লেয়ন্টি লবভোয়ের েহয়র্োেী 

অ্যযো ক ড. পিোহোম্মে তোয়রক। 

প্রেি েভোে উ লস্থত েোরজন পশেোরয়হোল্ডোর  লরেোলয়কর িয়যয লেয়লন- ঢোকো স্টক 

এক্সয়েয়ঞ্জর  লরেোলক ও েোয়বক েভো লত পিো. রলকবুর রহিোন, েট্টগ্রোি স্টক এক্সয়েয়ঞ্জর 

পেেোরিযোন আলেি ইব্রোলহি, লেলেলবএয়লর ভোইে পেেোরিযোন এ পক এি নরুুল িজল বুলবুল 

এবাং লিউেয যেোল ট্রোস্ট বযোাংয়কর েোয়বক বযবস্থো নো  লরেোলক ও লেইও আলনে এ খোন৷ 

েোলোি লেকেোর ২০১১ েোয়ল বোাংলোয়েশ লেলকউলরর্টজ অ্যোন্ড এক্সয়েঞ্জ কলিশয়নর েেেয 

লহয়েয়ব পর্োেেোন কয়রন৷ লতন বেয়রর প্রেি পিেোে েম্পন্ন হওেোর  র লিতীে পিেোয়ে আরও 

েোর বের বোাংলোয়েশ লেলকউলরর্টজ অ্যোন্ড এক্সয়েঞ্জ কলিশয়নর কলিশনোর লহয়েয়ব েোলেত্ব 

 োলন কয়রন৷ 

েোলোি লেকেোর বোাংলোয়েশ লেলভল েোলভিে (জলুডলশেোল) কযোডোয়রর েেেয লহয়েয়ব েব িয়শর্ 

বলরশোয়লর পজলো ও েোেরো জজ েোকো অ্বস্থোে ২০১১ েোয়ল অ্বের গ্রহণ কয়রন৷ 

লতলন ১৯৭৯ েোয়ল ল য়রোজ ুর কয়লয়জর প্রভোর্ক লহয়েয়ব কি িজীবন শুরু কয়রন৷ ১৯৮৩ 

েোয়ল লতলন ল য়রোজ ুর পজলো বোয়রর েেেয লহয়েয়ব আইন বযবেো শুরু কয়রন৷ 

১৯৮৩ েোয়ল বোাংলোয়েশ লেলভল েোলভিে (জলুডলশেোল) কযোডোয়র েহকোরী জোজ লহয়েয়ব 

পর্োেেোন কয়রন এবাং  রবতীয়ত েোব জোজ, অ্লতলরক্ত পজলো জোজ এবাং পজলো জজ লহয়েয়ব 

প্রেয়ি বলরশোল ও  রবতী েিয়ে ঢোকোেহ লবলভন্ন পজলোে েোলেত্ব  োলন কয়রন৷ েোকলরকোয়ল 

লতলন লবেোর প্রশোেন, েোয়ভি অ্যোন্ড পেয়টলিযোন্ট, লবয়শর্ বুলনেোেী প্রলশক্ষণেহ পবশলকেয  

প্রলশক্ষয়ণ অ্াংশগ্রহণ কয়রন৷ 

লতলন ১৯৭১ েোয়ল স্বোযীনতো র্ুয়দ্ধর েিে ভোরয়তর লবহোর রোয়জয েোকুললেো পট্রলনাং পেন্টোয়র অ্স্ত্র 

প্রলশক্ষণ লনয়ে ৯নাং পেক্টয়র েদ্দক্রেভোয়ব  োলকস্তোলন লিললটোলরয়ের লবরুয়দ্ধ েম্মুখর্ুয়দ্ধ 

অ্াংশগ্রহণ কয়রন৷ ৬৯ এর েণআয়দোলন এবাং েে েিোর অ্নুকূয়ল ১৯৭০ েোয়লর েোযোরণ 

লনব িোেয়ন পভোট প্রেোয়নর জনয জনেণয়ক উে্ভূদ্ধ কয়রন লতলন৷ 

বোাংলোয়েয়শর  ুুঁদ্দজবোজোয়রর অ্য়টোয়িশন শুরু হে ৯০ েশয়কর পশয়র্র লেয়ক আলে িক প্ররু্দ্দক্ত 

োংস্থো য়নর িোযযয়ি৷ পেয়শর  ুুঁদ্দজবোজোয়রর অ্বযোহত আযুলনকোেন ও েক্ষিতো বদৃ্দদ্ধর অ্াংশ 

লহেোয়ব বোজোর কতৃি ক্ষ এবাং োংলিষ্ট অ্াংশীেোরেণ স্টক এক্সয়েঞ্জয়ক আযুলনকীকরণ, 

লেলকউলরর্টজ লডয় োদ্দজটলর প্রলতষ্ঠোর উয়েযোে গ্রহণ কয়রন৷ 

এরই যোরোবোলহকতোে বোাংলোয়েয়শর  ুুঁদ্দজবোজোর একর্ট র্ুয়েো য়র্োেী পেন্ট্রোল কোউন্টোর  োর্টি 

েঠয়নর লয়ক্ষয বোাংলোয়েশ লেলকউলরর্টজ অ্যোন্ড এক্সয়েঞ্জ কলিশন (লিেোলরাং অ্যোন্ড 

পেয়টলয়িন্ট) লবলয, ২০১৭ প্রণীত হে৷ উয়েলখত লবলযর অ্যীয়ন ২০১৯ েোয়লর জোনুেোলরয়ত 

পেন্ট্রোল কোউন্টোর  োর্টি বোাংলোয়েশ লললিয়টড (লেলেলবএল) নোয়ি একর্ট পকোম্পোলন ের্ঠত ও 

লনবলিত হে৷ 

এিএএে/এিএআর/পজআইএি 
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েোন লবলড পডস্ক || প্রকোশ: ২০২০-০৭-০২ ২০:২৪:১১ || আ য়ডট: ২০২০-০৭-০২ ২০:৩৮:৩৮ 

 

পেন্ট্রোল কোউন্টোর োর্টি বোাংলোয়েয়শর (লেলেলবএল) প্রেি পেেোরিযোন লনব িোলেত হয়েয়েন 

লবএেইলের েোয়বক কলিশনোর আব্দেু েোলোি লেকেোর। আজ পকোম্পোলনর্টর প্রেি  র্ িে 

েোভোে তোয়ক পেেোরিযোন লনব িোলেত করো হে। 

এ লবর্য়ে লেএেইর পেেোরিযোন ও লেলেলবএয়লর  লরেোলক আলেি ইব্রোলহি েোনলবলডয়ক 

বয়লন,আজয়ক লেলেলবএয়লর প্রেি  র্ িে েভো হয়েয়ে। েভোে লবএেইলের েোয়বক কলিশনোর 

ও লবেোর লত আব্দেু েোলোি লেকেোরয়ক ২ বেয়রর জনয পেেোরিযোন লনব িোলেত করো হয়েয়ে। 

এর আয়ে লবএেইলের ৭১৫তি কলিশন েভোে েোতজন স্বতন্ত্র  লরেোলক লনয়েোে পেে 

লবএেইলে । 

জোনো পেয়ে, পেন্ট্রোল কোউন্টোর োর্টি বোাংলোয়েয়শর (লেলেলবএল) লবলযিোলো, ২০১৭ এর লবলয ১৭২) 

এর অ্যীয়ন ০৩(লতন) বেয়রর জনয লনয়েোে লেয়েয়ে কলিশন। 

উয়েখ, উভে স্টক এক্সয়েঞ্জ, লেলডলবএলেহ স্ট্রোয়টদ্দজক  োটিনোরয়ের েিিয়ে ের্ঠত হয়েয়ে 

এই পকোম্পোলন। ২০১৮ েোয়লর ১৬ পি েব প্রলতষ্ঠোয়নর িোয়ে পশেোর বন্টন হে। ের্ঠত 

পকোম্পোলনর পিোট পশেোয়রর িয়যয ৪৫ শতোাংশ পশেোর লডএেইর। বোলক পশেোয়রর ২০ শতোাংশ 

লেএেইর কোয়ে, ১৫ শতোাংশ বযোাংয়কর কোয়ে, ১০ শতোাংশ লেলডলবএয়লর কোয়ে এবাং স্ট্রোয়টদ্দজক 

 োটিনোয়রর কোয়ে েোকয়ব ১০ শতোাংশ পশেোর। 
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বেবেবিএল’র প্রথম্ সেযারম্যান আব্দেু 

োলাম্ বেকদার 

 

 

লনজস্ব প্রলতয়বেক, লবলনয়েোেবোতিো: পেন্ট্রোল কোউন্টোর  োর্টি বোাংলোয়েশ লললিয়টড (লেলেলবএল) 

এর প্রেি পেেোরিযোন লহয়েয়ব লনর্ুক্ত হয়েয়েন বোাংলোয়েশ লেলকউলরর্টজ অ্যোন্ড এক্সয়েঞ্জ 

কলিশয়নর (লবএেইলে) েোয়বক কলিশনোর পিো: আব্দেু েোলোি লেকেোর৷ 

বহৃস্পলতবোর (০২ জলুোই ২০২০) অ্নুর্ষ্ঠত পেন্ট্রোল কোউন্টোর  োর্টি বোাংলোয়েশ লললিয়টড 

(লেলেলবএল) এর প্রেি  লরেোলনো  র্ িয়ের েভোে তোয়ক এ  য়ে লনর্ুক্ত করো হে৷ 

এরআয়ে েব িয়শর্ েত ১৭ জনু, ২০২০ তোলরয়খ বোাংলোয়েশ লেলকউলরর্টজ অ্যোন্ড এক্সয়েঞ্জ 

কলিশন (লবএেইলে) পেন্ট্রোল কোউন্টোর  োর্টি বোাংলোয়েশ লললিয়টড (লেলেলবএল) এর ৭ জন 

স্বতন্ত্র  লরেোলক লনয়েোে প্রেোন েম্পন্ন কয়র এবাং ১৫ কোর্ িলেবয়ের িয়যয প্রেি  লরেোলনো 

 র্ িয়ের েভো অ্নুষ্ঠোয়নর জয়নয লেলেলবএলয়ক লের্ঠ প্রেোন কয়র। এরই পপ্রলক্ষয়ত বহৃস্পলতবোর 

১৪ েেেয লবলশষ্ট  ুন িোঙ্গ  লরেোলনো  র্ িয়ের ১১ েেেয লনয়ে প্রেি  লরেোলনো  র্ িয়ের েভো 

অ্নুর্ষ্ঠত হে। বোলক েুইজন পশেোরযোরক  লরেোলয়কর একজন ঢোকো স্টক একয়েঞ্জ পেয়ক ও 

একজন পকৌশলেত লবলনয়েোেকোরী পেয়ক আেয়বন এবাং লেলেলবএল এর বযবস্থো নো 

 লরেোলক  রবলতিয়ত লনয়েোেপ্রোি হয়বন। 

জোনো পেয়ে, লেলেলবএল’র স্বতন্ত্র  লরেোলকেণ হয়লন-লবএেইলে’র েোয়বক কলিশনোর পিোোঃ 

আোঃ েোলোি লেকেোর, লেলডলবএল-এর েোয়বক বযবস্থো নো  লরেোলক এি. এইে. েোিোে, 

এিলেএ, েোয়নোলি’র েোয়বক অ্ে ি  লরেোলক পিোহোম্মে তোজলেকুল ইেলোি এিলেএিএ, 

েট্টগ্রোি লবশ্বলবেযোলয়ের িোইনযোন্স লবভোয়ের অ্যযো ক পিোহোম্মে জোিোল উদ্দিন, ল এইেলড, 
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এিলেএিএ, পবলেে এর েোয়বক  লরেোলক পিোস্তোলিজরু রহিোন পেোয়হল, ঢোকো 

লবশ্বলবেযোলয়ের লেএেই লবভোয়ের অ্যযো ক ড. পিোহোম্মে আলেি পহোয়েন খোন এবাং ঢোকো 

লবশ্বলবেযোলয়ের অ্যোকোউলন্টাং অ্যোন্ড ইনিরয়িশন লেয়ন্টি লবভোয়ের েহয়র্োেী অ্যযো ক ড. 

পিোহোম্মে তোয়রক। এলেয়ক প্রেি েভোে উ লস্থত ৪ জন পশেোরয়হোল্ডোর  লরেোলক হয়লন-ঢোকো 

স্টক এক্সয়েয়ঞ্জর  লরেোলক ও েোয়বক পপ্রলেয়ডন্ট পিোোঃ রলকবুর রহিোন, েট্টগ্রোি স্টক 

এক্সয়েয়ঞ্জর পেেোরিযোন আলেি ইব্রোলহি, লেলডলবএয়লর ভোইে পেেোরিযোন এয়কএি নুরুল 

িজল বুলবুল এবাং লিউেয যেোল ট্রোস্ট বযোাংয়কর েোয়বক বযবস্থো নো  লরেোলক ও লেইও আলনে 

এ খোন৷ 

উয়েখয, পিোোঃ আোঃ েোলোি লেকেোর ২০১১ েোয়ল বোাংলোয়েশ লেলকউলরর্টজ অ্যোন্ড এক্সয়েঞ্জ 

কলিশয়নর েেেয লহয়েয়ব পর্োেেোন কয়রন৷ লতন বেয়রর প্রেি পিেোে েম্পন্ন হওেোর  র 

লিতীে পিেোয়ে আরও েোর বের বোাংলোয়েশ লেলকউলরর্টজ অ্যোন্ড এক্সয়েঞ্জ কলিশয়নর 

কলিশনোর লহয়েয়ব েোলেত্ব  োলন কয়রন৷ পিোোঃ আোঃ েোলোি লেকেোর বোাংলোয়েশ লেলভল 

েোলভিে(জলুডলশেোল) কযোডোয়রর েেেয লহয়েয়ব েব িয়শর্ বলরশোয়লর পজলো ও েোেরো জজ েোকো 

অ্বস্থোে ২০১১ েোয়ল অ্বের গ্রহণ কয়রন৷ লতলন ১৯৭৯ েোয়ল ল য়রোজ ুর কয়লয়জর প্রভোর্ক 

লহয়েয়ব কি িজীবন শুরু কয়রন৷ ১৯৮৩ েোয়ল লতলন ল য়রোজ ুর পজলো বোয়রর েেেয লহয়েয়ব 

আইন বযবেো শুরু কয়রন৷ েোলোি লেকেোর ১৯৮৩ েোয়ল বোাংলোয়েশ লেলভল 

েোলভিে(জলুডলশেোল) কযোডোয়র েহকোরী জজ লহয়েয়ব পর্োেেোন কয়রন এবাং  রবতীয়ত েোব 

জজ, অ্লতলরক্ত পজলো জজ এবাং পজলো জজ লহয়েয়ব প্রেয়ি বলরশোল ও  রবতী েিয়ে 

ঢোকোেহ লবলভন্ন পজলোে েোলেত্ব  োলন কয়রন৷ েোকলরকোয়ল লতলন লবেোর প্রশোেন, েোয়ভি এন্ড 

পেয়টলিযোন্ট, লবয়শর্ বুলনেোেী প্রলশক্ষণেহ পবশ লকেয  প্রলশক্ষয়ণ অ্াংশগ্রহণ কয়রন৷ 

েোলোি লেকেোর একজন িুদ্দক্তয়র্োদ্ধো৷ ১৯৭১ েোয়ল স্বোযীনতো র্ুয়দ্ধর েিে ভোরয়তর লবহোর 

রোয়জয েোকুললেো পট্রলনাং পেন্টোয়র অ্স্ত্র প্রলশক্ষণ লনয়ে ৯নাং পেক্টয়র েদ্দক্রেভোয়ব   োলকস্তোলন 

লিললটোরীয়ের লবরুয়দ্ধ েনু্মখ র্ুয়দ্ধ অ্াংশগ্রহণ কয়রন৷ লতলন ৬৯ এর েণআয়দোলন এবাং েে 

েিোর অ্নুকূয়ল ১৯৭০েোয়লর েোযোরণ লনব িোেয়ন পভোট প্রেোয়নর জনয জনেণয়ক উে্ভূদ্ধ 

কয়রন৷ 

বোাংলোয়েয়শর  ুুঁদ্দজবোজোয়রর অ্য়টোয়িশন শুরু হে ৯০ েশয়কর পশয়র্র লেয়ক আলে িক প্ররু্দ্দক্ত 

োংস্থো য়নর িোযযয়ি৷ পেয়শর  ুুঁদ্দজবোজোয়রর অ্বযোহত আযুলনকোেন ও েক্ষিতো বদৃ্দদ্ধর অ্াংশ 

লহেোয়ব বোজোর কতৃি ক্ষ এবাং োংলিষ্ট অ্াংশীেোরেণ স্টক এক্সয়েঞ্জয়ক আযুলনকীকরণ, 

লেলকউলরর্টজ লডয় োদ্দজটলর প্রলতষ্ঠোর উয়েযোে গ্রহণ কয়রন৷ এরই যোরোবোলহকতোে বোাংলোয়েয়শর 

 ুুঁদ্দজবোজোর একর্ট র্ুয়র্ো য়র্োেী পেন্ট্রোল কোউন্টোর  োর্টি েঠয়নর লয়ক্ষয বোাংলোয়েশ 

লেলকউলরর্টজ অ্যোন্ড এক্সয়েঞ্জ কলিশন (লিেোলরাং অ্যোন্ড পেয়টলয়িন্ট) লবলয, ২০১৭ প্রণীত 

হে৷উয়েলখত লবলযর অ্যীয়ন জোনুেোলর, ২০১৯ েোয়লর পেন্ট্রোল কোউন্টোর  োর্টি বোাংলোয়েশ 

লললিয়টড (লেলেলবএল) নোয়ি একর্ট পকোম্পোলন ের্ঠত ও লনবলিত হে৷ 

(শোিীি/০৪ জলুোই ২০২০) 
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The Financial Express 
06 July 2020 
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The Financial Express 
06 July 2020 
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The Financial Express 
06 July 2020 
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Daily Star 

06 July 2020 
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Daily Sun 
06 July 2020 
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Daily New Age 
06 July 2020 
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Daily New Age 
06 July 2020 
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Daily New Age 
06 July 2020 
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Daily Dhaka Tribune 
06 July 2020 

Minimum 2% shareholding: BSEC issues 
ultimatum to 61 non-compliant directors 

 Niaz Mahmud 

 

The commission sent separate letters to all the non-compliant 

directors, asking them to comply with the rules of holding a 

minimum 2% stake 

The Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) has asked 61 

directors of 22 listed companies to ensure a minimum 2% shares in their own 

companies within 45 days to continue their directorship. 

The commission sent separate letters to all the non-compliant directors on 

Thursday, asking them to comply with the rules of holding a minimum 2% 

stake. Independent directors are not law bound to hold the minimum share.  

The BSEC came up with the regulation of 2% share after the stock market 

crash in 2010. The move was aimed at making the directors responsible and 

loyal to small investors, as it was seen that many directors had sold off their 

shares right before the debacle. 

 

The BSEC made it mandatory for all sponsor-directors to hold the 2% minimum 

shares of company’s paid up capital by issuing a directive on November 22, 

2011. 

Recently, a meeting of the BSEC with different stakeholders, including 

merchant banks and Dhaka Stock Exchange, took a number of critical 

decisions to revive the ailing stock market. 
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 It has also decided to direct its enforcement department to take legal actions 

against directors of listed companies who are not holding at least 2% share of 

the company’s paid-up capital they now represent. 

Investors of the stock market have long been alleging that many sponsors and 

directors have sold off their shares, but still are holding the controlling 

authority on the companies. According to the rules, if any director fails to 

comply with the 2% shareholding rules, his/her position would be automatically 

vacated. 

Five directors with no shares in Bangladesh National Insurance Company were 

served notices for  holding the minimum shares by the time, according to the 

securities regulator. 

Six directors each of Continental Insurance and Purabi General Insurance, and 

five each of Prime Islami Life Insurance and Mercantile Insurance Company 

were also been given notices to comply with the directive.  

Other directors belonging to insurance companies are: Asia Insurance, 

Bangladesh General Insurance, Eastern Insurance, Karnaphuli Insurance, 

Meghna Life Insurance, Progresive Life Insurance, Purabi General Insurance, 

Standard Insurance and Paramount Insurance Limited. 

Besides, directors of Wata Chemical, Fu-Wang Ceramic , United Airway, Kay & 

Que (Bangladesh), Intech Limited, Imam Button and Dulamia Cotton and Exim 

Bank Limited were also asked to comply with the shareholding rules.  

Despite repeated warnings from the regulator, many directors continue their 

position without complying with the rule, raising questions about the legitimacy 

of their positions. 

Former BSEC Chairman and economist AB Mirza Azizul Islam has said: 

“Companies violating rules are not practicing corporate governance. So, the 

BSEC should take measures to ensure that directors of all listed companies 

individually hold a minimum 2% share.” 

“If listed companies do not follow the rule, small investors may lose their 

interest in the companies,” he warns. 



News Clippings 

 49 

Daily Dhaka Tribune 
06 July 2020 

BSEC approves Tk800cr in bonds 
for two banks 
 Niaz Mahmud 
 

 

The commission also decided that all perpetual bonds for banks 

will be listed on the main platform of the stock exchanges 

Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) on Sunday 

approved proposals of One Bank and Mutual Trust Bank on issuing unsecured, 

non convertible and perpetual bonds worth Tk800 crore.  

The commission also decided that all perpetual bonds for banks will be listed 

on the main platform of the stock exchanges.  

Stock market regulator took the decisions at a commission meeting held in 

Dhaka on Sunday. BSEC chairman Prof Shibli Rubayat Ul Islam presided over 

the meeting. 

The BSEC approved One Banks’s Tk400 crore non-convertible BASEL three 

complaint perpetual bond. The purpose of the issue is to strengthen the capital 

base of the company. Per unit price of the bond is Tk10 lakh.  

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


News Clippings 

 50 

The units will be sold to banks, financial institutions, insurance companies, 

corporate bodies, asset management companies, mutual funds, and high net 

worth individuals, “other than existing” shareholders of the company through 

private placements in cash consideration. 

At Sunday's meeting, the BSEC also approved the Mutual Trust Bank’s non-

convertible BASEL three compliant, perpetual bond, worth Tk400 crore. Per 

unit price of the bond will be Tk10 lakh. 

At the meeting, the commission decided that all perpetual bonds for banks will 

be listed and tradable securities on the main platform of the stock exchanges. 

The BSEC will create the necessary rules for listing of the bonds on the main 

platform of the stock exchanges.  
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CSE outperforms DSE for 3rd time 

As the stock market reopened on May 31, the CSE defeated the premier bourse on June 

9 and 25 and yesterday 

 

 

The daily turnover of the Chittagong Stock Exchange (CSE) on Sunday surpassed 

the one of the Dhaka Stock Exchange (DSE) for the third time.  

Increased block market transaction amid anaemic public trading due to the existing 

floor pricing method led to this.  

"We have some better offers to host large transactions. Relationship marketing also 

helped us attract some clients of our brokerage firms," the CSE Managing Director 

Mamun Ur-Rashid said.  

As the stock market reopened on May 31, after two-month-long nationwide 

general holidays, the CSE defeated the premier bourse on June 9 and 25 and 

yesterday.  
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The DSE brokers executed trade orders worth Tk73.4 crore in the opening session 

of the week and the CSE member firms Tk89.33 crore.  

Of the DSE transactions, the block market contributed to less than 15 percent. 

However, at the CSE over 95 percent turnover came from the block market – 

where the buyers and sellers executed their previously agreed deal, bypassing the 

bidding and asking process in the public market.  

Of the CSE block trades, a foreign transaction of British American Tobacco 

Bangladesh's shares constituted almost the whole part.  

For each transaction, the CSE charges its brokers 0.023 percent of the turnover 

value which comes down to 0.004 percent in case of bulk transactions – as large as 

Tk50 lakh – in a single trade.  

Also, the bourse has a foreign trading window in its system to attract transactions 

where foreign investors are either on the buy or sell side or both.  

Meanwhile, the DSE charges 0.025 percent of the turnover value as an exchange 

fee and for block transactions it charges Tk50 against each trade.  

The CSE is now desperate to increase trading in its platform and regain market 

share which went down below 5 percent in recent years.  

The port-city bourse began its journey in the mid-1990s to compete with the DSE 

which was born in the mid-1950s.  

The CSE was trading 30-50 percent of what the DSE would until the early 2000s 

and sometimes it went as high as the DSE's, former CSE managing director Wali-

Ul-Maroof Matin said. 

However, the exchange began to lose the edge in the mid-2000s as the capital 

market regulator had stopped intraday trading facility which, only, the CSE would 

offer.  

The rest is a story of a vicious cycle of low order flow, low liquidity and presence 

of fewer investors.  

Despite its ahead-of-time offers of modern facilities like internet trading, the CSE 

is struggling to get its fair share from daily stock market turnover.  

However, in recent years it became a profit-making exchange company.  
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Through running campaigns among brokers, it has gained more investors' response 

in terms of placing buy and sell orders and getting a larger portion of those 

executed.  

Meanwhile, after demutualisation, the exchange is looking for a strategic 

partnership with any world-class stock exchange group which can add value, 

capital and image as a modern stock exchange.  

Some international investor groups had been in talks with the exchange in recent 

years.  
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Bank-issued perpetual bonds must be listed 

on bourses: BSEC 

A large number of Bangladeshi commercial banks need to strengthen their Tier-1 

capital bases, which consist of equity and debt securities like perpetual bonds 

 
Any perpetual bond issued by banks must be listed in the main platform of the 

stock exchanges, the Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) 

decided on its 731st commission meeting on Sunday. 

The capital market regulator, in a press release, also said that it is going to enact 

necessary rules and regulations to ensure listing of perpetual bonds with the main 

platforms of the stock exchanges. 

Over the last decade, a primary market for corporate bonds has grown with a 

significant concentration among banks as both issuers and investors. 

Banks flooded the market with redeemable subordinated corporate bonds to 

strengthen their Tier-2 capital bases, as instructed in the Basel Guideline. 

As the bonds are redeemable and the process of stock market listing and secondary 

trading of the bonds used to cost unusually high, they have long been stuck in the 

arena of private placement. 

This year, a large number of Bangladeshi commercial banks are in need of 

strengthening their Tier-1 capital bases, which consist of equity and debt securities 

like perpetual bonds. They are preferring the second option as increasing paid-up 

capital is a challenging job under the current circumstances. 

A listed bank must pay equal cash dividends against issued stock dividends to 

avoid a special tax that was imposed last year. Current profitability and condition 

of balance sheets do not allow too many banks to prefer this option. 
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On the other hand, the depressed capital market is not suitable for offering right 

shares that demand fresh capital from existing shareholders. 

Perpetual bonds are the only remaining, and the easiest option, for banks. A 

number of them are applying to both the capital market and the banking regulator 

for issuing those. 

The BSEC, in recent weeks, has approved two banks – Jamuna and The City Bank 

– to issue perpetual bonds. But it made the approvals for private placements 

instead of making it mandatory to go for stock market listing.   

Experts had been pointing at some problems; non-listing would carry on bank 

dependency for subscription to the perpetual bonds as the diversified classes of 

investors have a bare hunger for perpetual bonds without a smooth exit route that 

the secondary market offers in stock exchanges. 

Hence, the ongoing issuance of the new perpetual bonds would not help in building 

a long-sought vibrant bond market, according to experts. 

However, the BSEC in its quickest response made listing mandatory for bank-

issued perpetual bonds and that will help uphold the idea of banking industry's 

capitalisation alongside creating a secondary bond market.   

Perpetual bonds are not redeemable at investors' wish as these have no pre-planned 

maturity. 

Meanwhile, the cost of issuing and trading bonds has come down significantly in 

the six months due to some policy measures introduced by the government. 

The central bank guideline, on the other hand, has kept some scope for issuers to 

call the debt securities after a decade in case of a significant deviation in interest 

rate between the bond and market rate at that time or some other acceptable 

reasons. 

In Sunday's commission meeting, the BSEC approved One Bank and the Mutual 

Trust Bank's perpetual bonds, worth Tk400 crore each. Both the bonds will be 

issued through private placement to help the banks' in time capitalisation. 

The EBL Investments Ltd, a local merchant bank, is the trustee and the City Bank 

Capital Resources Ltd, another merchant bank, is the mandated lead arranger for 

both the new perpetual bonds. 


