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প ুঁজিবািারেে স দিন  

এক সপ্তাহে সূচক বাড়ল ৮ শতাাংশ, 

ললনহেন ৫৫ শতাাংশ 

অর্ থননদিক প্রদিরবিক 

১৬ আগস্ট ২০২০, ০০:০০ 

স বািাস বইরি শুরু করেরে দিরেে দেয়ােবািারে। গি সপ্তারেে দেনরিন েওয়া চাে 

কার্ থদিবরসে মরযে দিন দিনই মূেে সূচরকে বড় উত্থান েরয়রে। এরিই প্রযান দেয়ােবািাে 

ঢাকা স্টক এক্সরচরেে (দিএসই) সবকটি মূেে সূচক ৮ েিাাংে দবরড় দগরে। সূচরকে বড় 

উত্থারনে পাোপাদে গদি দবরড়রে দেনরিরনও। সপ্তারেে বেবযারন দিএসইরি দেনরিন 

দবরড়রে ৫৫ েিাাংে। সাংদিষ্টো বেরেন, স্বাভাদবকভারবই উত্থান েরে বািারে। বািারেে প্রদি 

দবদনরয়াগকােীরিে আস্থা যীরে যীরে দিেরে। মূেে সূচক ও দেনরিরন বড় উত্থারনে পাোপাদে 

বািাে মূেযরনও বড় উত্থান েরয়রে। দিএসইে বািাে মূেযন সপ্তারেে বেবযারন ২০ োিাে 

দকাটি িাকাে ওপরে দবরড়রে। বািাে মূেযন বাড়াে অর্ থ িাদেকাভুক্ত প্রদিষ্ঠারনে দেয়াে ও 

ইউদনরিে িাম ওই পদেমাণ দবরড়রে। 

বড় অরেে বািাে মূেযন বাড়াে সপ্তারে দিএসইরি দেনরিরন অাংে দনয়া দবদেে ভাগ 

প্রদিষ্ঠারনে দেয়াে ও ইউদনরিে িাম দবরড়রে। গি সপ্তােি রড় দিএসইরি দেনরিরন অাংে 

দনয়া ২৮২টি প্রদিষ্ঠারনে দেয়াে ও ইউদনরিে িাম দবরড়রে। দবপেীরি িাম করমরে ৫৯টিে। 

আে ১৮টিে িাম অপদেবদি থি েরয়রে। এরি সপ্তারেে দেষ কার্ থদিবস দেরষ দিএসইে বািাে 

মূেযন িা ুঁদড়রয়রে দিন োখ ৫৫ োিাে ৮৭ দকাটি িাকা আরগে সপ্তারেে দেষ কার্ থদিবরস র্া 

দেে দিন োখ ৩৩ োিাে ৬৮৫ দকাটি িাকা। অর্ থাৎ এক সপ্তারে দিএসইে বািাে মূেযন 

দবরড়রে ২১ োিাে ৪০২ দকাটি িাকা। 

এ দিরক গি সপ্তােি রড় দিএসইে প্রযান সূচক দিএসইএক্স দবরড়রে ৩৩৮ িেদমক ৪৯ 

পরয়ন্ট বা ৭ িেদমক ৭৫ েিাাংে। এে মাযেরম িানা আি সপ্তাে সূচকটি বাড়ে। আরগে েয় 

সপ্তারে ১৫০ িেদমক ৪০ পরয়ন্ট, ১৩৩ িেদমক ৪৯ পরয়ন্ট, ১১ িেদমক ৮৩ পরয়ন্ট, ৭ 

িেদমক ৫৫ পরয়ন্ট, ৭৪ িেদমক ৮৩ পরয়ন্ট, ১৭ িেদমক ৪৫ পরয়ন্ট এবাং ৬ িেদমক ৭৩ 

পরয়ন্ট বারড় সূচকটি। অর্ থাৎ িানা আি সপ্তারেে উত্থারন দিএসইে প্রযান মূেে সূচক দবরড়রে 

৭৪০ পরয়ন্ট। 

প্রযান মূেে সূচরকে পাোপাদে গি সপ্তারে বড় উত্থান েরয়রে দিএসইে েদেয়াে সূচরকও। 

েদেয়াে দভদিরি পদেচাদেি দকাম্পাদন দনরয় গটিি এ সূচকটি গি সপ্তারে দবরড়রে ৭৭ 

িেদমক ৩৬ পরয়ন্ট বা ৭ িেদমক ৬৫ েিাাংে। এ সূচকটিও িানা আি সপ্তাে বাড়ে। আরগে 

সাি সপ্তারে এ সূচকটি র্র্াক্ররম ৩৪ িেদমক ৬১ পরয়ন্ট, ৩০ িেদমক েূনে ৮ পরয়ন্ট, 

িেদমক ৬১ পরয়ন্ট, ৬ িেদমক ৮৫ পরয়ন্ট, ১৬ িেদমক ৮৫ পরয়ন্ট, ২ িেদমক ৬১ পরয়ন্ট 

এবাং িেদমক ৯৪ পরয়ন্ট বারড়। 

বাোই কো ভারো দকাম্পাদন দনরয় গটিি দিএসইে আরেকটি সূচক দিএসই-৩০। এ সূচকটি 
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গি সপ্তারে দবরড়রে ১১৮ িেদমক ৪৩ পরয়ন্ট বা ৮ িেদমক েূনে ২ েিাাংে। আরগে সপ্তারে 

সূচকটি বারড় ৫৫ িেদমক ২৪ পরয়ন্ট এবাং িাে আরগে ি ই সপ্তারে বারড় র্র্াক্ররম ৪৬ 

িেদমক েূনে ৫ পরয়ন্ট ও ৫ িেদমক ৮৩ পরয়ন্ট। িরব এে আরগে সপ্তারে িেদমক ৬১ 

পরয়ন্ট করম সূচকটি। 

সূচরকে বড় উত্থারনে পাোপাদে দিএসইরি দেনরিরনে গদিও র্রর্ষ্ট দবরড়রে। গি সপ্তারেে 

প্রদি কার্ থদিবরস দিএসইরি গরড় দেনরিন েরয়রে এক োিাে ১২৬ দকাটি ২২ োখ িাকা। 

আরগে সপ্তারে প্রদিদিন গরড় দেনরিন েয় ৭২৫ দকাটি ৯৭ োখ িাকা। অর্ থাৎ প্রদি কার্ থদিবরস 

গড় দেনরিন দবরড়রে ৪০০ দকাটি ২৫ োখ িাকা বা ৫৫ িেদমক ১৩ েিাাংে। 

আে গি সপ্তােি রড় দিএসইরি দমাি দেনরিন েরয়রে চাে োিাে ৫০৪ দকাটি ৮৯ োখ 

িাকা। আরগে সপ্তারে দেনরিন েয় ি ই োিাে ৯০৩ দকাটি ৯০ োখ িাকা। দস দেসারব দমাি 

দেনরিন দবরড়রে এক োিাে ৬০০ দকাটি ৯৯ োখ িাকা। 

গি সপ্তারে দিএসইে দমাি দেনরিরন ‘এ’ গররুপ বা ভারো দকাম্পাদনে অবিান দেে ৮৪ 

িেদমক ৮৩ েিাাংে। এ োড়া ‘দব’ গররুরপে ১৩ িেদমক ৩৫ েিাাংে, ‘দিি’ গররুরপে এক 

িেদমক ৩৭ েিাাংে এবাং ‘এন’ গররুরপে িেদমক ৪৫ েিাাংে অবিান দেে। 

গি সপ্তারে দিএসইে মূে বািারে িাকাে অরে সবরচরয় দবদে দেনরিন েওয়া ১০ দকাম্পাদনে 

মরযে েরয়রেÑ দবজক্সমরকা িাম থাদসউটিকোেস, স্কয়াে িাম থাদসউটিকোেস, দবজক্সমরকা, ব্র্োক 

বোাংক, দব্র্টিে আরমদেকান দিাবোরকা, গ্রামীণরিান, নাদে অোে দমদনয়াম, বাাংোরিে 

সাবরমদেন দকবেস, এসরক টিমস অোন্ড ইন্ডাদিি এবাং ি -ওয়াাং ি িস। 
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র্ থনীততহক এতিহে তনহত বঙ্গবনু্ধর সততার 

মহতা কাজ করহত েহব- তবএসইতস 

লচোরমযান 

অর্ থননদিক দেরপািথাে | প্রকারেে সময় : ১৫ আগস্ট, ২০২০, ৮:৫৯ দপএম  

বাাংোরিে দসদকউদেটিি অোন্ড এক্সরচে কদমেরনে (দবএসইদস) দচয়ােমোন প্ররিসে দেবেী 

রুবাইয়াি-উে-ইসোম বরেরেন, দিরেে অর্ থনীদিরক বঙ্গবন্ধ ে স্বরেে িায়গায় দনরয় দর্রি 

েরে বঙ্গবন্ধ ে সিিাে মরিা কাি কেরি েরব। িাদিে দপিা বঙ্গবন্ধ  দেখ ম জিব ে েেমারনে 

৪৫িম োোিি বাদষ থকী ও িািীয় দোক দিবস উপেরে েদনবাে (১৫ আগস্ট) দিরেে প্রযান 

দেয়ােবািাে ঢাকা স্টক এক্সরচে (দিএসই) আরয়াজিি স্মেণসভা ও দিায়া মােদিরে দিদন এ 

কর্া বরেন। 

দেয়ােবািারেে উন্নয়রন দর্ ভূদমকা পােন কো িেকাে, দিদন িাই কেরবন িাদনরয় দবএসইদস 

দচয়ােমোন বরেন, দিরেে অর্ থনীদি এদগরয় র্ারে। একইসরঙ্গ দেয়ােবািাে এদগরয় র্ারে। 

এই বািাে দর্ন আগামীরি জিদিদপরি বড় ভূদমকা পােন কেরি পারে, দসিনে কদমেন 

কাি কেরে। আমারিেরক বঙ্গবন্ধ ে সিিাে মরিা কাি কেরি েরব। িােরে দিরেে 

অর্ থনীদিরক বঙ্গবন্ধ ে স্বরেে িায়গায় দনরয় দর্রি পােব। 

এে আরগ দিএসই’ে পদেচােক েদকব ে েেমান বরেন, স োসন, আইরনে োসন ও ি নীদিম ক্ত 

কেরি পােরে দেয়ােবািাে এদগরয় র্ারব। একইসরঙ্গ কাজক্সেি েেেমাত্রা পূেণ েরব। িাই 

বিথমান কদমেনরক িারিে চেমান যাোবাদেকিা দর্রক দকারনাভারবই দবচুেি না েওয়াে 

অন রোয করেন দিদন। একই সরঙ্গ দকারনাভারবই অনোরয়ে কারে আপস না কোে কর্াও 

বরেন েদকব ে েেমান। 

দিএসই’ে দচয়ােমোন দমা. ইউন স ে েেমারনে সঞ্চােনায় স্মেণসভায় স্বাগি বক্তবে োরখন 

দিএসই’ে বেবস্থাপনা পদেচােক কািী সানাউে েক। এরি অনেরিে মরযে বক্তবে োরখন 

দবএসইদস’ে কদমেনাে ি. দেখ োমস জিন, কদমেনাে ি. দমিান ে েেমান, দসদিদবএে 

দচয়ােমোন দেখ কদবে, দিকরোল্ডাে ও সাংসি সিসে কািী দিরোি েেীি, দিএসই 

পদেচােক অযোপক মাস ি ে েেমান, দসএসই দচয়ােমোন আদসি ইব্র্াদেম, দিদবএ সভাপদি 

েেীি আরনায়াে দোরসন প্রম খ। 

 

https://www.dailyinqilab.com/allnews/author/অর্থনৈতিক%20রিপোর্টার
https://www.dailyinqilab.com/tagsearch/বঙ্গবন্ধু
https://www.dailyinqilab.com/tagsearch/বঙ্গবন্ধু
https://www.dailyinqilab.com/tagsearch/বঙ্গবন্ধু
https://www.dailyinqilab.com/tagsearch/বঙ্গবন্ধু
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16 August 2020 
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Amar Sangbad 
14 August 2020 
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Amar Sangbad 
16 August 2020 
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পুুঁজজবাজাহরর উন্নেহন যা করার েরকার, সবই করহবা- তবএসইতস 

লচোরমযান 

প ুঁজিবািাে দিস্ক || প্রকাে: ২০২০-০৮-১৫ ১৪:৩৬:০৩ || আপরিি: ২০২০-০৮-১৫ 

১৪:৪২:৫৫ 

 

বাাংোরিে দসদকউদেটিি অোন্ড এক্সরচে কদমেরনে (দবএসইদস) দচয়ােমোন অযোপক দেবেী 

রুবাইয়াি-উে-ইসোম প ুঁজিবািারেে উন্নয়রন দর্ ভূদমকা পােন (দোে দে) কোে িেকাে, িা 

সবই কেরবন বরে িাদনরয়রেন। 

েদনবাে (১৫ আগস্ট) বঙ্গবন্ধ  দেখ ম জিব ে েেমান এে ৪৫িম োোিাি বাদষ থকী উপেরে 

দিরেে ঢাকা স্টক এক্সরচে (দিএসই) আরয়াজিি স্মেন সভা ও দিায়া মােদিরে দিদন এ কর্া 

বরেন। 

এদিন ি প ে সারড় ১২িায় ভাচুথয়াে পদ্ধদিরি স্মেন সভা ও দিায়া মােদিে আরয়ািন কো 

েয়। এরি প্রযান অদিদর্ দেরসরব উপদস্থি দেরেন দবএসইদসে দচয়ােমোন অযোপক দেবেী 

রুবাইয়াি-উে-ইসোম। এরি সভাপদিত্ব ও সঞ্চােনা করেন দিএসইে দচয়ােমোন দমা: 

ইউন স ে েেমান। 

দবএসইদস দচয়ােমোন বরেন, দিরেে অর্ থনীদি এদগরয় র্ারে। একইসরঙ্গ প ুঁজিবািাে এদগরয় 

র্ারে। এই বািােরক আগাদমরি জিদিদপরি বড় ভূদমকা পােরনে িনে কদমেন কাি 

কেরে। আমারিেরক বঙ্গবন্ধ ে সিিাে নোয় কাি কেরি েরব। িােরে দিরেে অর্ থনীদিরক 

বঙ্গবন্ধ ে স্বরেে িায়গায় দনরয় দর্রি পােব। 

এে আরগ দিএসইে পদেচােক েদকব ে েেমান বরেন, স োসন, আইরনে োসন ও িণূীদিম ক্ত 

কেরি পােরে প ুঁজিবািাে এদগরয় র্ারব। একইসরঙ্গ কাজিি েেেমাত্রা পূেণ েরব। িাই 

বিথমান কদমেনরক িারিে চেমান যাোবাদেকিা দর্রক দকানভারবই দবচুেদি না েওয়াে 

অন রোয করেন দিদন। একইসরঙ্গ দকানভারবই অনোরয়ে কারে আরপাষ না কোে কর্া 

বরেন। 
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স্মেন সভায় স্বাগি বক্তবে োরখন দিএসইে বেবস্থাপনা পদেচােক কািী সানাউে েক। এরি 

অনোনেরিে মরযে বক্তবে োরখন দবএসইদসে কদমেনাে ি. দেখ োমস জিন, কদমেনাে ি. 

দমিান ে েেমান, দসদিদবএে দচয়ােমোন দেখ কদবে, দিকরোল্ডাে ও সাংসি সিসে কািী 

দিরোি েেীি, দিএসই পদেচােক অযোপক মাস ি ে েেমান, দসএসই দচয়ােমোন আদসি 

েেমান, দিদবএ সভাপদি েেীি আরনায়াে দোরসন প্রমূখ। অন ষ্ঠারন প ুঁজিবািাে সাংদিষ্ট 

সকে দসক্টরেে প্রদিদনদযো অাংেগ্রেণ করেন। 
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লশোরবাজাহরর উন্নেহন যা েরকার, তা করব- তবএসইতস 

লচোরমযান 

 দপাস্ট েরয়রে : েদনবাে, ১৫ আগস্ট, ২০২০  

 

 

তবজহনস আওোর প্রততহবেক : দেয়ােবািারেে উন্নয়রন দর্ ভূদমকা পােন (দোে দে) 

কোে িেকাে, িা কেরবন বরে িাদনরয়রেন বাাংোরিে দসদকউদেটিি অোন্ড এক্সরচে 

কদমেরনে (দবএসইদস) দচয়ােমোন অযোপক দেবেী রুবাইয়াি-উে-ইসোম। েদনবাে (১৫ 

আগস্ট) বঙ্গবন্ধ  দেখ ম জিব ে েেমান এে ৪৫িম োোিাি বাদষ থকী উপেরে দিরেে প্রযান 

দেয়ােবািাে ঢাকা স্টক এক্সরচে (দিএসই) আরয়াজিি স্মেন সভা ও দিায়া মােদিরে দিদন এ 

কর্া বরেন। 

এদিন ি প ে সারড় ১২িায় ভাচুথয়াে পদ্ধদিরি স্মেন সভা ও দিায়া মােদিে আরয়ািন কো 

েয়। এরি প্রযান অদিদর্ দেরসরব উপদস্থি দেরেন দবএসইদসে দচয়ােমোন অযোপক দেবেী 

রুবাইয়াি-উে-ইসোম। এরি সভাপদিত্ব ও সঞ্চােনা করেন দিএসইে দচয়ােমোন দমা: 

ইউন স ে েেমান। 

দবএসইদস দচয়ােমোন বরেন, দিরেে অর্ থনীদি এদগরয় র্ারে। একইসরঙ্গ দেয়ােবািাে 

এদগরয় র্ারে। এই বািােরক আগাদমরি জিদিদপরি বড় ভূদমকা পােরনে িনে কদমেন 

কাি কেরে। আমারিেরক বঙ্গবন্ধ ে সিিাে নোয় কাি কেরি েরব। িােরে দিরেে 

অর্ থনীদিরক বঙ্গবন্ধ ে স্বরেে িায়গায় দনরয় দর্রি পােব। 

এে আরগ দিএসইে পদেচােক েদকব ে েেমান বরেন, স োসন, আইরনে োসন ও িণূীদিম ক্ত 

কেরি পােরে দেয়ােবািাে এদগরয় র্ারব। একইসরঙ্গ কাজিি েেেমাত্রা পূেণ েরব। িাই 

বিথমান কদমেনরক িারিে চেমান যাোবাদেকিা দর্রক দকানভারবই দবচুেদি না েওয়াে 

অন রোয করেন দিদন। একইসরঙ্গ দকানভারবই অনোরয়ে কারে আরপাষ না কোে কর্া 

বরেন। 
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স্মেন সভায় স্বাগি বক্তবে োরখন দিএসইে বেবস্থাপনা পদেচােক কািী সানাউে েক। এরি 

অনোনেরিে মরযে বক্তবে োরখন দবএসইদসে কদমেনাে ি. দেখ োমস জিন, কদমেনাে ি. 

দমিান ে েেমান, দসদিদবএে দচয়ােমোন দেখ কদবে, দিকরোল্ডাে ও সাংসি সিসে কািী 

দিরোি েেীি, দিএসই পদেচােক অযোপক মাস ি ে েেমান, দসএসই দচয়ােমোন আদসি 

েেমান, দিদবএ সভাপদি েেীি আরনায়াে দোরসন প্রমূখ। অন ষ্ঠারন দেয়ােবািাে সাংদিষ্ট 

সকে দসক্টরেে প্রদিদনদযো অাংেগ্রেণ করেন। 

দবিরনস আওয়াে/১৫ আগস্ট, ২০২০/আেএ 



News Clippings 

 50 

 

পুুঁজজবাজার উন্নেহন লয ভূতমকা পালন 

েরকার, তাই করা েহব- তবএসইতস 

লচোরমযান 

অগাস্ট ১৫, ২০২০116  
Share0  

 

দনিস্ব প্রদিরবিক : প ুঁজিবািারেে উন্নয়রন র্া িেকাে, িা কেরবন বরে িাদনরয়রেন 

বাাংোরিে দসদকউদেটিি অোন্ড এক্সরচে কদমেরনে (দবএসইদস) দচয়ােমোন অযোপক দেবেী 

রুবাইয়াি-উে-ইসোম।  

েদনবাে (১৫ আগস্ট) বঙ্গবন্ধ  দেখ ম জিব ে েেমান এে ৪৫িম োোিাি বাদষ থকী উপেরে 

ঢাকা স্টক এক্সরচে (দিএসই) আরয়াজিি স্মেন সভা ও দিায়া মােদিরে দিদন এ কর্া বরেন। 

েদনবাে ি প ে সারড় ১২িায় ভাচুথয়াে পদ্ধদিরি স্মেন সভা ও দিায়া মােদিরে প্রযান অদিদর্ 

দেরসরব উপদস্থি দেরেন দবএসইদসে দচয়ােমোন অযোপক দেবেী রুবাইয়াি-উে-ইসোম। 

এরি সভাপদিত্ব ও সঞ্চােনা করেন দিএসইে দচয়ােমোন দমা: ইউন স ে েেমান। 

দবএসইদস দচয়ােমোন বরেন, দিরেে অর্ থনীদি এদগরয় র্ারে। একইসরঙ্গ প ুঁজিবািাে এদগরয় 

র্ারে। এই বািােরক আগামীরি জিদিদপরি বড় ভূদমকা পােরনে িনে কদমেন কাি 

কেরে। আমারিেরক বঙ্গবন্ধ ে সিিাে নোয় কাি কেরি েরব। িােরে দিরেে অর্ থনীদিরক 

বঙ্গবন্ধ ে স্বরেে িায়গায় দনরয় দর্রি পােব। 

এোড়া দিএসইে পদেচােক েদকব ে েেমান বরেন, স োসন, আইরনে োসন ও িণূীদিম ক্ত 

কেরি পােরে প ুঁজিবািাে এদগরয় র্ারব। একইসরঙ্গ কাজিি েেেমাত্রা পূেণ েরব। িাই 

বিথমান কদমেনরক িারিে চেমান যাোবাদেকিা দর্রক দকানভারবই দবচুেদি না েওয়াে 

https://www.corporatesangbad.com/311639/


News Clippings 

 51 

অন রোয করেন দিদন। একইসরঙ্গ দকানভারবই অনোরয়ে কারে আরপাষ না কোে কর্া 

বরেন। 

স্মেন সভায় স্বাগি বক্তবে োরখন দিএসইে বেবস্থাপনা পদেচােক কািী সানাউে েক। এরি 

অনোনেরিে মরযে বক্তবে োরখন দবএসইদসে কদমেনাে ি. দেখ োমস জিন, কদমেনাে ি. 

দমিান ে েেমান, দসদিদবএে দচয়ােমোন দেখ কদবে, দিকরোল্ডাে ও সাংসি সিসে কািী 

দিরোি েেীি, দিএসই পদেচােক অযোপক মাস ি ে েেমান, দসএসই দচয়ােমোন আদসি 

েেমান, দিদবএ সভাপদি েেীি আরনায়াে দোরসন প্রমূখ। অন ষ্ঠারন প ুঁজিবািাে সাংদিষ্ট 

সকে দসক্টরেে প্রদিদনদযো অাংেগ্রেণ করেন। 
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অর্ থনীততহক বঙ্গবনু্ধর স্বহের জােিাে 

তনহে লযহত কাজ করহে তবএসইতস 

 

দনিস্ব প্রদিরবিক, দবদনরয়াগবািথা: দিরেে অর্ থনীদিরক বঙ্গবন্ধ ে স্বরেে িায়গায় দনরয় দর্রি 

কদমেন কাি কেরে বরে িাদনরয়রেন বাাংোরিে দসদকউদেটিি অোন্ড এক্সরচে কদমেরনে 

(দবএসইদস) দচয়ােমোন অযোপক দেবেী রুবাইয়াি-উে-ইসোম। 

দিদন বরেন, দিরেে অর্ থনীদিে সরঙ্গ প ুঁজিবািােরক এদগরয় দনরি দর্ ভূদমকা পােন কোে 

িেকাে, িাে সবই কো েরব। 

েদনবাে (১৫ আগস্ট) বঙ্গবন্ধ  দেখ ম জিব ে েেমান এে ৪৫িম োোিাি বাদষ থকী উপেরে 

ঢাকা স্টক এক্সরচে (দিএসই) আরয়াজিি স্মেন সভা ও দিায়া মােদিরে দিদন এসব কর্া 

বরেন। 

ি প ে সারড় ১২িায় ভাচুথয়াে পদ্ধদিরি স্মেন সভা ও দিায়া মােদিে আরয়ািন কো েয়। এরি 

প্রযান অদিদর্ দেরসরব উপদস্থি দেরেন দবএসইদসে দচয়ােমোন অযোপক দেবেী রুবাইয়াি-

উে-ইসোম। আে সভাটিরি সভাপদিত্ব ও সঞ্চােনা করেন দিএসইে দচয়ােমোন দমা: 

ইউন স ে েেমান। 

দবএসইদস দচয়ােমোন বরেন, দিরেে অর্ থনীদিে সরঙ্গ সরঙ্গ প ুঁজিবািােও এদগরয় র্ারে। 

বািারে এখন িাণ থওভাে বাড়রে, দবদনরয়াগকােী বাড়রে। এই বািােরক আগাদমরি জিদিদপরি 

বড় ভূদমকা পােরনে িনে কদমেন কাি কেরে। আমারিেরক বঙ্গবন্ধ ে সিিাে নোয় কাি 

কেরি েরব। িােরে দিরেে অর্ থনীদিরক বঙ্গবন্ধ ে স্বরেে িায়গায় দনরয় দর্রি পােব। 

এে আরগ দিএসইে পদেচােক েদকব ে েেমান বরেন, স োসন, আইরনে োসন ও িণূীদিম ক্ত 

কেরি পােরে প ুঁজিবািাে এদগরয় র্ারব। একইসরঙ্গ কাজিি েেেমাত্রা পূেণ েরব। িাই 
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বিথমান কদমেনরক িারিে চেমান যাোবাদেকিা দর্রক দকানভারবই দবচুেদি না েওয়াে 

অন রোয করেন দিদন। একইসরঙ্গ দকানভারবই অনোরয়ে কারে আরপাষ না কোে কর্া 

বরেন। 

স্মেণসভা ও দিায়া মােদিরে অাংেগ্রেণ করেন বাাংোরিে দসদকউদেটিি অোন্ড এক্সরচে 

কদমেরনে কদমেনাে ও ঊর্ধ্ থিন কম থকিথাবনৃ্দ, ঢাকা স্টক এক্সরচে (দিএসই) এে পদেচােনা 

পষ থরিে সিসেবনৃ্দ ও দেয়ােরোল্ডাে প্রদিদনদযবনৃ্দ, চট্টগ্রাম স্টক এক্সরচে দেদমরিি, দিদবএ’ে 

পদেচােনা পষ থি, নবগটিি দসন্ট্রাে কাউন্টাে পাটিথ অব বাাংোরিে (দসদসদবএে), দিনোজিয়াে 

দেরপাটিথাং কাউজিে (এিআেদস), দসন্ট্রাে দিরপাজিিদে অব বাাংোরিে(দসদিদবএে) এে 

পদেচােনা পষ থিসে, আইদসদবে প্রদিদনদয, বাাংোরিে মারচথন্ট বোাংকাস থ এোরসাদসরয়েরনে 

দনব থােী সিসেবনৃ্দ, বাাংোরিে অোরসাদসরয়েন অব পাবদেকদে দেরস্টি দকাম্পাদনরিে দনব থােী 

সিসেবনৃ্দ, দবএদপএেদস), িাদেকাভুক্ত বোাংরকে বেবস্থাপনা পদেচােক, এোরসি মোরনিরমন্ট 

দকাম্পাদনে প্রদিদনদয, দিএসই’ে বেবস্থাপনা পদেচােকসে ঊয থিন কম থকিথা এবাং 

সাাংবাদিকবনৃ্দ। 

স্মেণসভায় িাদিে দপিা বঙ্গবন্ধ  দেখ ম জিব ে েেমান স্মেরণ বক্তবে োরখন: দবএসইদস’ে 

কদমেনাে ি. দেখ োমস জিন আেরমি, অযোপক ি. দমিান ে েেমান, সাংসি সিসে কািী 

দিরোি েেীি, দিএসই’ে পদেচােক অযোপক ি. মাস ি ে েেমান, দমাোঃ েদকব ে েেমান, 

দসএসই’ে দপ্রদসরিন্ট আদসি ইব্র্ােীম, দসদিদবএ’ে দপ্রদসরিন্ট দেখ কদবে দোরসন, ভাইস 

দপ্রদসরিন্ট এ দক এম নরূুে িিে ব েব ে, দিদবএ’ে দপ্রদসরিন্ট েেীি আরনায়াে দোরসন 

এবাং দিএসই’ে সারবক পদেচােক মরনায়াো োকীম আেী। 

সবরেরষ োিাে বেরেে দেষরির  বাঙ্গাদে, িাদিে িনক বঙ্গবন্ধ  দেখ ম জিব ে েেমান ও িাে 

পদেবারেে সিসেবনৃ্দ, র্াো ১৯৭৫ সারেে এই দিরন দনম থমভারব েেীি েন, িারিে আত্মাে 

মাগরিোি কামনা করে দিায়া কো েয়। 
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দেয়ােবািাে দনউি 

লশোরবাজার আহরা বৃেৎ পতরসহর 

এতিহে যাহব- তবএসইতস লচোরমযান 

প্রকাে সময়:15-08-2020, 3:08 pm | 

 

দেয়ােবািাে দেরপািথ: ম জক্তর্ রদ্ধে দেো দনরয় এবাং দিরেে উন্নয়রনে যাোবাদেকিায় সকরেে 

টিম ওয়ারকথে কােরণ কোদপিাে মারকথি সামরনে দিরক এদগরয় র্ারে। এবাং সামরনে 

দিনগুরোরি আরো বেৃৎ পদেসরে এদগরয় র্ারব বরে আোবাি বেক্ত করেন দনয়ন্ত্রক সাংস্থা 

বাাংোরিে দসদকউদেটিি অোন্ড এক্সরচে কদমেরনে দবএসইদস দচয়ােমোন অযোপক দেবেী 

রুবাইয়াি-উে-ইসোম। 

আি েদনবাে বঙ্গবন্ধ  দেখ ম জিব ে েেমান এে ৪৫িম োোিাি বাদষ থকী উপেরে দিরেে 

প্রযান দেয়ােবািাে ঢাকা স্টক এক্সরচে (দিএসই) আরয়াজিি স্মেন সভা ও দিায়া মােদিরে 

প্রযান অদিদর্ে বক্তরবে দিদন এ কর্া বরেন। সভায় সভাপদিত্ব করেন দিএসইে দচয়ােমোন 

সারবক দসদনয়ে সদচব ইউন স ে েেমান। 

এোড়া দেয়ােবািারেে উন্নয়রন দর্ ভূদমকা পােন (দোে দে) কোে িেকাে, িা কো েরব বরে 

িাদনরয় দিদন বরেন, দিরেে অর্ থনীদি এদগরয় র্ারে। একইসরঙ্গ দেয়ােবািাে এদগরয় র্ারে। 

এই বািােরক আগাদমরি জিদিদপরি বড় ভূদমকা পােরনে িনে কদমেন কাি কেরে। 

আমারিেরক বঙ্গবন্ধ ে সিিাে নোয় কাি কেরি েরব। িােরে দিরেে অর্ থনীদিরক বঙ্গবন্ধ ে 

স্বরেে িায়গায় দনরয় দর্রি পােব। 

দচয়ােমোন বরেন, এই স্মেণ সভাে মাযেরম বঙ্গবন্ধ  এবাং িাে পদেবারেে দর্ চাদেজত্রক ববদেষ্টে 

দসগুরো আমো পর্ থারোচনা করে দমরন চেরবা। বঙ্গবন্ধ  ও বঙ্গমািাে চাদেজত্রক ববদেষ্টে ও 

পর্ থারোচনা কেরি দগরে অরনক সময় োগরব। িরব আমারিে সকরেে প্রদিজ্ঞা দনয়া উদচি 

আমো দর্ন বঙ্গবন্ধ ে মরিা সৎ, দনভীক ও আত্মিোরগে মাযেরম এদগরয় র্াই। এবাং আিরকে 

দিরনে দচরয় দেো, দস দেো দর্ন েয় আমারিে আগামী দিরনে পারর্য়। 

এে আরগ দিএসইে পদেচােক েদকব ে েেমান বরেন, স োসন, আইরনে োসন ও িণূীদিম ক্ত 

কেরি পােরে দেয়ােবািাে এদগরয় র্ারব। একইসরঙ্গ কাজিি েেেমাত্রা পূেণ েরব। িাই 

বিথমান কদমেনরক িারিে চেমান যাোবাদেকিা দর্রক দকানভারবই দবচুেদি না েওয়াে 

অন রোয করেন দিদন। একইসরঙ্গ দকানভারবই অনোরয়ে কারে আরপাষ না কোে কর্া 

বরেন। 

https://www.sharebazarnews.com/wp-content/uploads/2020/08/received_3070736916308613.jpeg
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স্মেন সভায় স্বাগি বক্তবে োরখন দিএসইে বেবস্থাপনা পদেচােক কািী সানাউে েক। এরি 

অনোনেরিে মরযে বক্তবে োরখন দবএসইদসে কদমেনাে ি. দেখ োমস জিন, কদমেনাে ি. 

দমিান ে েেমান, দসদিদবএে দচয়ােমোন দেখ কদবে, দিকরোল্ডাে ও সাংসি সিসে কািী 

দিরোি েেীি, দিএসই পদেচােক অযোপক মাস ি ে েেমান, দসএসই দচয়ােমোন আদসি 

েেমান, দিদবএ সভাপদি েেীি আরনায়াে দোরসন প্রমূখ। অন ষ্ঠারন দেয়ােবািাে সাংদিষ্ট 

সকে দসক্টরেে প্রদিদনদযো অাংেগ্রেণ করেন 

অন ষ্ঠারন দবএসইদস, দিএসই, দসদসদবএে, দসদিদবএে এে কম থকিথা ও দবএমদবএ, দিদবএে 

সিসেসে দিক দিাল্ডাো উপদস্থি দেরেন। 

দেয়ােবািাে দনউি/ এন 
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পুুঁজজবাজাহরর উন্নেহন সবতকেু করা েহব: তবএসইতস 

লচোরমযান 

 

দনিস্ব প্রদিরবিক: প ুঁজিবািারেে উন্নয়রন সম্ভাবে সবদকেু কোে প্রিেয় বেক্ত করেরেন 

বাাংোরিে দসদকউদেটিি অোন্ড এক্সরচে কদমেরনে (দবএসইদস) দচয়ােমোন অযোপক দেবেী 

রুবাইয়াি-উে-ইসোম। 

েদনবাে (১৫ আগস্ট) বঙ্গবন্ধ  দেখ ম জিব ে েেমান এে ৪৫িম োোিাি বাদষ থকী উপেরে 

দিরেে প্রযান প ুঁজিবািাে ঢাকা স্টক এক্সরচে (দিএসই) আরয়াজিি স্মেন সভা ও দিায়া 

মােদিরে দিদন এ প্রিেয় বেক্ত করেন। 

এদিন ি প ে সারড় ১২িায় ভাচুথয়াে পদ্ধদিরি স্মেন সভা ও দিায়া মােদিে আরয়ািন কো 

েয়। এরি প্রযান অদিদর্ দেরসরব উপদস্থি দেরেন দবএসইদসে দচয়ােমোন অযোপক দেবেী 

রুবাইয়াি-উে-ইসোম। এরি সভাপদিত্ব ও সঞ্চােনা করেন দিএসইে দচয়ােমোন দমা: 

ইউন স ে েেমান। 

দবএসইদস দচয়ােমোন বরেন, দিরেে অর্ থনীদি এদগরয় র্ারে। একইসরঙ্গ দেয়ােবািাে 

এদগরয় র্ারে। এই বািােরক আগাদমরি জিদিদপরি বড় ভূদমকা পােরনে িনে কদমেন 

কাি কেরে। আমারিেরক বঙ্গবন্ধ ে সিিাে নোয় কাি কেরি েরব। িােরে দিরেে 

অর্ থনীদিরক বঙ্গবন্ধ ে স্বরেে িায়গায় দনরয় দর্রি পােব। 

এে আরগ দিএসইে পদেচােক েদকব ে েেমান বরেন, স োসন, আইরনে োসন ও িণূীদিম ক্ত 

কেরি পােরে দেয়ােবািাে এদগরয় র্ারব। একইসরঙ্গ কাজিি েেেমাত্রা পূেণ েরব। িাই 

বিথমান কদমেনরক িারিে চেমান যাোবাদেকিা দর্রক দকানভারবই দবচুেদি না েওয়াে 

অন রোয করেন দিদন। একইসরঙ্গ দকানভারবই অনোরয়ে কারে আরপাষ না কোে কর্া 

বরেন। 

স্মেন সভায় স্বাগি বক্তবে োরখন দিএসইে বেবস্থাপনা পদেচােক কািী সানাউে েক। এরি 

অনোনেরিে মরযে বক্তবে োরখন দবএসইদসে কদমেনাে ি. দেখ োমস জিন, কদমেনাে ি. 

দমিান ে েেমান, দসদিদবএে দচয়ােমোন দেখ কদবে, দিকরোল্ডাে ও সাংসি সিসে কািী 

দিরোি েেীি, দিএসই পদেচােক অযোপক মাস ি ে েেমান, দসএসই দচয়ােমোন আদসি 

েেমান, দিদবএ সভাপদি েেীি আরনায়াে দোরসন প্রমূখ। অন ষ্ঠারন দেয়ােবািাে সাংদিষ্ট 

সকে দসক্টরেে প্রদিদনদযো অাংেগ্রেণ করেন। 

শেয়ারনিউজ; ১৫ আগস্ট ২০২০ 
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পুুঁজজবাজার উন্নেহন যা করার েরকার 

সবতকেু করা েহব: অধ্যাপক তশবলী 

রুবাইোত 

   August 15, 2020  

 

দিে প্রদিেণ, ঢাকা: প ুঁজিবািাে উন্নয়রন র্া দকেু কোে িেকাে সবদকেু কো েরব বরে 

িাদনরয়রেন বাাংোরিে দসদকউদেটিি অোন্ড এক্সরচে কদমেরনে (দবএসইদস) দচয়ােমোন 

অযোপক দেবেী রুবাইয়াি-উে-ইসোম। েদনবাে বঙ্গবন্ধ  দেখ ম জিব ে েেমান এে ৪৫িম 

োোিাি বাদষ থকী উপেরে দিরেে প্রযান প ুঁজিবািাে ঢাকা স্টক এক্সরচে (দিএসই) 

আরয়াজিি স্মেন সভা ও দিায়া মােদিরে দিদন এ কর্া বরেন। 

এদিন ি প ে সারড় ১২িায় ভাচুথয়াে পদ্ধদিরি স্মেন সভা ও দিায়া মােদিে আরয়ািন কো 

েয়। এরি প্রযান অদিদর্ দেরসরব উপদস্থি দেরেন দবএসইদসে দচয়ােমোন অযোপক দেবেী 

রুবাইয়াি-উে-ইসোম। এরি সভাপদিত্ব ও সঞ্চােনা করেন দিএসইে দচয়ােমোন দমা: 

ইউন স ে েেমান। স্মেন সভা ও দিায়া মােদিরে অাংে দনরয় দবএসইদস দচয়ােমোন বরেন, 

দিরেে অর্ থনীদি এদগরয় র্ারে। একইসরঙ্গ দেয়ােবািাে এদগরয় র্ারে। এই বািােরক 

আগাদমরি জিদিদপরি বড় ভূদমকা পােরনে িনে কদমেন কাি কেরে। আমারিেরক 

বঙ্গবন্ধ ে সিিাে নোয় কাি কেরি েরব। িােরে দিরেে অর্ থনীদিরক বঙ্গবন্ধ ে স্বরেে 

িায়গায় দনরয় দর্রি পােব। 

এে আরগ দিএসইে পদেচােক েদকব ে েেমান বরেন, স োসন, আইরনে োসন ও িণূীদিম ক্ত 

কেরি পােরে দেয়ােবািাে এদগরয় র্ারব। একইসরঙ্গ কাজিি েেেমাত্রা পূেণ েরব। িাই 

বিথমান কদমেনরক িারিে চেমান যাোবাদেকিা দর্রক দকানভারবই দবচুেদি না েওয়াে 

অন রোয করেন দিদন। একইসরঙ্গ দকানভারবই অনোরয়ে কারে আরপাষ না কোে কর্া 

বরেন। 

https://www.deshprotikhon.com/2020/08/15/131173/
https://www.deshprotikhon.com/2020/08/15/131173/
https://www.deshprotikhon.com/2020/08/15/131173/
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স্মেন সভায় স্বাগি বক্তবে োরখন দিএসইে বেবস্থাপনা পদেচােক কািী সানাউে েক। এরি 

অনোনেরিে মরযে বক্তবে োরখন দবএসইদসে কদমেনাে ি. দেখ োমস জিন, কদমেনাে ি. 

দমিান ে েেমান, দসদিদবএে দচয়ােমোন দেখ কদবে, দিকরোল্ডাে ও সাংসি সিসে কািী 

দিরোি েেীি, দিএসই পদেচােক অযোপক মাস ি ে েেমান, দসএসই দচয়ােমোন আদসি 

েেমান, দিদবএ সভাপদি েেীি আরনায়াে দোরসন প্রমূখ। অন ষ্ঠারন দেয়ােবািাে সাংদিষ্ট 

সকে দসক্টরেে প্রদিদনদযো অাংেগ্রেণ করেন। 
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১৫ আগস্ট স্মেণ সভায় দবএসইদস দচয়ােমোন 

পুুঁজজবাজাহরর উন্নেহন যা েরকার, তাই করা েহব 

দনিস্ব প্রদিরবিক প্রকাে: ২০২০-০৮-১৫ ১৪:১৬:২০,  

 
 

প ুঁজিবািাে উন্নয়রন র্া কোে িেকাে সবদকেু কো েরব বরে িাদনরয়রেন বাাংোরিে 

দসদকউদেটিি অোন্ড এক্সরচে কদমেরনে (দবএসইদস) দচয়ােমোন অযোপক দেবেী 

রুবাইয়াি-উে-ইসোম। েদনবাে (১৫ আগস্ট) বঙ্গবন্ধ  দেখ ম জিব ে েেমান এে ৪৫িম 

োোিাি বাদষ থকী উপেরে দিরেে প্রযান প ুঁজিবািাে ঢাকা স্টক এক্সরচে (দিএসই) 

আরয়াজিি স্মেন সভা ও দিায়া মােদিরে দিদন এ কর্া বরেন। 

এদিন ি প ে সারড় ১২িায় ভাচুথয়াে পদ্ধদিরি স্মেন সভা ও দিায়া মােদিে আরয়ািন কো 

েয়। এরি প্রযান অদিদর্ দেরসরব উপদস্থি দেরেন দবএসইদসে দচয়ােমোন অযোপক দেবেী 

রুবাইয়াি-উে-ইসোম। এরি সভাপদিত্ব ও সঞ্চােনা করেন দিএসইে দচয়ােমোন দমা: 

ইউন স ে েেমান। 

স্মেন সভা ও দিায়া মােদিরে অাংে দনরয় দবএসইদস দচয়ােমোন বরেন, দিরেে অর্ থনীদি 

এদগরয় র্ারে। একইসরঙ্গ দেয়ােবািাে এদগরয় র্ারে। এই বািােরক আগাদমরি জিদিদপরি 

বড় ভূদমকা পােরনে িনে কদমেন কাি কেরে। আমারিেরক বঙ্গবন্ধ ে সিিাে নোয় কাি 

কেরি েরব। িােরে দিরেে অর্ থনীদিরক বঙ্গবন্ধ ে স্বরেে িায়গায় দনরয় দর্রি পােব। 

এে আরগ দিএসইে পদেচােক েদকব ে েেমান বরেন, স োসন, আইরনে োসন ও িণূীদিম ক্ত 

কেরি পােরে দেয়ােবািাে এদগরয় র্ারব। একইসরঙ্গ কাজিি েেেমাত্রা পূেণ েরব। িাই 

বিথমান কদমেনরক িারিে চেমান যাোবাদেকিা দর্রক দকানভারবই দবচুেদি না েওয়াে 

অন রোয করেন দিদন। একইসরঙ্গ দকানভারবই অনোরয়ে কারে আরপাষ না কোে কর্া 

বরেন। 

https://i0.wp.com/orthosongbad.com/wp-content/uploads/2020/07/3.jpg
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স্মেন সভায় স্বাগি বক্তবে োরখন দিএসইে বেবস্থাপনা পদেচােক কািী সানাউে েক। এরি 

অনোনেরিে মরযে বক্তবে োরখন দবএসইদসে কদমেনাে ি. দেখ োমস জিন, কদমেনাে ি. 

দমিান ে েেমান, দসদিদবএে দচয়ােমোন দেখ কদবে, দিকরোল্ডাে ও সাংসি সিসে কািী 

দিরোি েেীি, দিএসই পদেচােক অযোপক মাস ি ে েেমান, দসএসই দচয়ােমোন আদসি 

েেমান, দিদবএ সভাপদি েেীি আরনায়াে দোরসন প্রমূখ। 

অন ষ্ঠারন দেয়ােবািাে সাংদিষ্ট সকে দসক্টরেে প্রদিদনদযো অাংেগ্রেণ করেন। 
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জাতীে লশাক তেবস উপলহযয তিএসইহত 

স্মরন সভা ও লোো মােতিল 

সময়: েদনবাে, আগস্ট ১৫, ২০২০ ২:২৯:১৩ অপোহ্ণ 

দনিস্ব প্রদিরবিক : বঙ্গবন্ধ  দেখ ম জিব ে েেমান এে ৪৫িম োোিাি বাদষ থকী উপেরে 

েদনবাে (১৫ আগস্ট) দিরেে প্রযান দেয়ােবািাে ঢাকা স্টক এক্সরচে (দিএসই) আরয়াজিি 

স্মেন সভা ও দিায়া মােদিে অন টষ্ঠি েরয়রে। আরোচনা সভায় অাংে দনরয় বাাংোরিে 

দসদকউদেটিি অোন্ড এক্সরচে কদমেরনে (দবএসইদস) দচয়ােমোন অযোপক দেবেী 

রুবাইয়াি-উে-ইসোম বরেন, দেয়ােবািারেে উন্নয়রন দর্ ভূদমকা পােন (দোে দে) কোে 

িেকাে, িা কো েরন । 

এদিন ি প ে সারড় ১২িায় ভাচুথয়াে পদ্ধদিরি স্মেন সভা ও দিায়া মােদিে আরয়ািন কো 

েয়। এরি প্রযান অদিদর্ দেরসরব উপদস্থি দেরেন দবএসইদসে দচয়ােমোন অযোপক দেবেী 

রুবাইয়াি-উে-ইসোম। এরি সভাপদিত্ব ও সঞ্চােনা করেন দিএসইে দচয়ােমোন দমা: 

ইউন স ে েেমান। 

দবএসইদস দচয়ােমোন বরেন, দিরেে অর্ থনীদি এদগরয় র্ারে। একইসরঙ্গ দেয়ােবািাে 

এদগরয় র্ারে। এই বািােরক আগাদমরি জিদিদপরি বড় ভূদমকা পােরনে িনে কদমেন 

কাি কেরে। আমারিেরক বঙ্গবন্ধ ে সিিাে নোয় কাি কেরি েরব। িােরে দিরেে 

অর্ থনীদিরক বঙ্গবন্ধ ে স্বরেে িায়গায় দনরয় দর্রি পােব। 

এে আরগ দিএসইে পদেচােক েদকব ে েেমান বরেন, স োসন, আইরনে োসন ও িণূীদিম ক্ত 

কেরি পােরে দেয়ােবািাে এদগরয় র্ারব। একইসরঙ্গ কাজিি েেেমাত্রা পূেণ েরব। িাই 

বিথমান কদমেনরক িারিে চেমান যাোবাদেকিা দর্রক দকানভারবই দবচুেদি না েওয়াে 

অন রোয করেন দিদন। একইসরঙ্গ দকানভারবই অনোরয়ে কারে আরপাষ না কোে কর্া 

বরেন। 
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স্মেন সভায় স্বাগি বক্তবে োরখন দিএসইে বেবস্থাপনা পদেচােক কািী সানাউে েক। এরি 

অনোনেরিে মরযে বক্তবে োরখন দবএসইদসে কদমেনাে ি. দেখ োমস জিন, কদমেনাে ি. 

দমিান ে েেমান, দসদিদবএে দচয়ােমোন দেখ কদবে, দিকরোল্ডাে ও সাংসি সিসে কািী 

দিরোি েেীি, দিএসই পদেচােক অযোপক মাস ি ে েেমান, দসএসই দচয়ােমোন আদসি 

েেমান, দিদবএ সভাপদি েেীি আরনায়াে দোরসন প্রমূখ। অন ষ্ঠারন দেয়ােবািাে সাংদিষ্ট 

সকে দসক্টরেে প্রদিদনদযো অাংেগ্রেণ করেন। 

বিদনক দেয়ােবািাে প্রদিদিন/এসএ/খান 
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Section 2 :  

English 

News 
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The Financial Express 
14 August 2020 
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The Financial Express 
14 August 2020 
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The Financial Express 
15 August 2020 
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The Financial Express 
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BSEC moves to tighten rein on junk stocks 

Niaz Mahmud  
 

 
File photo shows a dejected investor looking at share prices at a brokerage firm Mehedi 
Hasan/Dhaka Tribune  

As per BSEC’s decision, sponsors and directors holding shares of Z category companies will 

not be able to sell, transfer, hand over and pledge them 

The Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) has moved to regulate junk 

stocks or Z category companies for bringing positive changes in those companies’ 

commercial operations and good governance. 

The stock market regulator took some decisions to work on the junk stocks at a commission 

meeting, presided by its Chairman Prof Shibli Rubayat Ul Islam on Thursday. 

As per BSEC’s decision, sponsors and directors holding shares of Z category companies will 

not be able to sell, transfer, hand over and/or pledge them. 

The companies, which have been in the Z category for two years, will have to reform their 

existing board of directors within the next 45 working days. 

If they fail to do so, those sponsors and directors will not remain as directors in those 

companies or in any other listed companies and capital market intermediaries. 

The country’s prime bourse, Dhaka Stock Exchange, now trades 53 junk stocks. 

The stock market regulator will appoint special auditors and observers to ensure compliance 

and good governance. 

After the reformed board is put in place, if they too fail to improve the business within four 

consecutive years, then the stock exchanges will delist the companies. 

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud
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As per the BSEC decision, electronic voting, or e-voting, is mandatory in annual general 

meetings (AGMs) and extraordinary general meetings (EGMs) for Z category companies as a 

measure toward improving their overall situation and ensuring good governance. 

Meanwhile, the stock market also decided that trading settlements for the companies in the Z 

category would be T+3 instead of T+9 at stock exchanges. 

Amend conditions for Z category companies 

At the meeting, the securities regulator also decided to amend the conditions for Z category 

companies.  

The shares of a company will be traded under Z category if it fails to distribute cash dividend 

or hold AGM in two years. 

A company will be transferred to the Z category if its production remains closed for six 

months or more. 

The BSEC said that a company having net operating loss or negative cash flow from 

operations for two consecutive years would also be transferred into the Z category.  

A listed company will also be transferred into the Z category if its negative retained earnings 

crosses its paid-up capital. 

The BSEC also said it would issue a new notification based on which the stock exchanges 

would amend their related regulations to treat and handle Z category companies. 

Recently, share prices in junk companies or Z category companies have been rising 

abnormally despite the absence of price sensitive information and growth in earnings, posing 

a threat to the stability of the capital market. 

Manipulators usually target small cap stocks as their prices can be easily manipulated and 

the demand for their shares can be artificially inflated. 

Such misconduct in the capital market frequently leads to general investors losing money as 

they gamble in junk shares, despite warnings from regulators and financial experts to not 

pour funds into the capital market without proper knowledge and information. 

Previously, on July 18, 2018, the DSE also delisted Rahima Food Limited and Modern Dying 

and Screen Printing Limited, as the share prices of the companies had continued to surge 

abnormally, despite the companies having long been out of operation. 

At the meeting, the BSEC also decided to rename the Surveillance Department as "Market 

Surveillance and Intelligence" for collecting confidential information on various activities of 

the stock market. 
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Business Standard 
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Securities regulator fines BBS Cables for 

share manipulation 

On August 22, 2017, the BSEC had formed an inquiry committee to mark the unusual 
price hike and suspicious transactions of the company  

 

The securities regulator has fined the BBS Cables Ltd's shareholder directors, its managing 

director, his relatives and other persons for market manipulation, insider trading of shares and 

not disclosing the company's price sensitive information. 

The Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) made the decision in a 

meeting led by its Chairman Professor Shibli Rubayat-Ul-Islam on Thursday, said a press 

release. 

On August 22, 2017, the BSEC had formed an inquiry committee to mark the unusual price 

hike and suspicious transactions of the company. 

According to the report and commission hearing, Khadija Tahera Syria, spouse of the 

company's chairman, Engr Abu Noman Howlader, its managing director (MD), Abu Neaim 

Howlader, brother of the MD, Md Farhad Hossain, brother-in-law of the MD, Syed Ferdous 

Raihan Kirmany, nominated director, Sayedatun Nesa, spouse of the company secretary, and 

Md Fayjuj Zaman, senior manager of the company, jointly violated the rules of the Securities 

and Exchange Ordinance, 1969 by the trading of shares. 

The commission has decided to fine Khadija Tahera Syria Tk3 crore, Engr Abu Noman 

Howlader Tk1 crore, Abu Neaim Howlader Tk10 lakh, Md Farhad Hossain Tk30 lakh, and 

Syed Ferdous Raihan Kirmany Tk5 lakh for violating the law. 
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Besides, Kobir Ahmed and Associates – Sharmin Ahmed Raina, Ferdaus Ara Begum and 

Aleya Begum – from Prudential Capital Ltd, CSE TREC, Abdul Quaium and Associates, Md 

Nazrul Islam and Associates, Syed Anisur Rahman and Hasan Jamil also violated the rules. 

Hence, the regulator has decided to fine Kobir Ahmed and Associates, Md Nazrul Islam and 

Associates and Syed Anisur Rahman Tk25 lakh each, Prudential Capital Ltd Tk55 lakh, 

Abdul Quaium and Associates Tk1.8 crore, and Hasan Jamil Tk35 lakh. 

The commission has also decided to issue warning letters to Sayedatun Nesa and Md Fayjuj 

Zaman in this regard. 

Additionally, the BSEC has fined every shareholder director and managing director, 

excluding independent directors, Tk10 lakh each for not disclosing price-sensitive 

information on time. 

The company's sponsors and directors jointly own 32.76 percent, institutional investors own 

18.58 percent, foreign investors own 1.91 percent and general investors own 46.75 percent 

share of the company. 

The last trading price of each share of the company at the Dhaka Stock Exchange was 

Tk63.80 on Thursday. 

The company was listed on both the stock exchanges in 2017. 
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Business Standard 
14 August 2020 

Mir Akhter allowed to explore cut-off price 

for IPO 

Mir Akhter Hossain Limited, which is engaged in the real estate sector, wants to raise 
Tk125 crore from the stock market  

 
Photo: Collected  

The stock market regulator has allowed Mir Akhter Hossain Limited to determine the cut-off 

price of its shares through a bidding by eligible investors–a requirement for going public 

under the book-building method. 

The Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) came up with the approval at 

a meeting on Thursday. 

Mir Akhter, which is engaged in the real estate sector, wants to raise Tk125 crore from the 

stock market through an initial public offering (IPO) for expanding its business. 

The company will use the amount to buy machineries, repay bank loans and cater expenses 

for the IPO process. 

Only institutional investors can participate to explore the cut-off price of the company's 

shares under the electronic bidding process. Besides, the price will be set based on the bids 

submitted by investors. 

Although institutional investors are supposed to purchase shares of that company at the cut-

off price, individual investors get the scope to purchase the shares at 10 percent discounted 

price through the IPO. 

According to the audited financial statement, as of June 30, 2019, the company's earnings per 

share was Tk6.32, net asset value per share Tk34.71, including re-evaluated reserve and 

Tk33.63 excluding re-evaluated reserve. 
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Besides, the company's weighted average earnings per share was Tk6.21. IDLC Investments 

is the issue manager for the company's IPO. 

Meanwhile, Pragati Life Insurance, which is listed on the share market, also received 

approval from the securities regulator to issue right shares at Tk15 including a premium of 

Tk5 per share. 

The company is issuing right shares at 1R:1, which means one right share issued against one 

ordinary share. The company will raise Tk23 crore through issuing right shares to strengthen 

its paid-up capital as per the insurance law. 

From this fund, the company will invest in the government treasury bond, banks and financial 

institutions as fixed deposits. 

LankaBangla Investment Ltd is the issue manager for the company's right issue. 
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Business Standard 
15 August 2020 

Small Capital Board has become almost 

invalid 

So far only three companies applied to the BSEC for qualified investor offering, but two 
of them have already withdrawn application  

 
Photo: TBS/Saikat Bhadra  

The small capital companies' board started its journey on April 30, 2019. 

Finance Minister AHM Mustafa Kamal inaugurated the board. But no small capital company 

got approval for getting listed with the Dhaka and Chittagong stock exchanges after that. 

So, the Small Capital Board has become almost invalid at the two exchanges. 

So far only three companies applied to the Bangladesh Securities and Exchange Commission 

(BSEC) for qualified investor offering. But two of them withdrew their application later. 

Also, issue managers are not interested in bringing small capital companies to the market as 

they pay low fees, sources said. 

They said rules for small capital companies should be short and simple. Small entrepreneurs 

are not as much capable as the listed companies to comply with all of these rules. 

However, the stock exchanges are now ready to start trading activities in the Small Capital 

Board. 

Dhaka Stock Exchange Managing Director Kazi Sanaul Hoq told The Business Standard: 

"We want to give a waiver to small capital companies for getting listed with their board." 

"Small capital companies get access to the stock market through issue managers. If the 

regulator approves any small capital company we are ready to start trading activities in the 

Small Capital Company Board." 

Meanwhile, the Chittagong Stock Exchange Chairman Asif Ibrahim told The Business 

Standard the CSE small capital companies' board is ready for trading. "We will start trading if 

any company gets approval from the regulator." 
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AFC Capital Limited CEO Md Mahbub Hossain Mazumdar told The Business Standard 

small capital companies do not want to come to the market mainly for three reasons. 

"Many laws and regulations have to be complied with for qualified investor offerings. It is 

not possible for small capital companies to comply with these many regulations."  

The managements of small companies think they will not get the expected price of shares as 

only qualified investors can do trade in the small capital companies, Mahbub Hossain said. 

"Also, the fee fixed for the issue managers are making them reluctant to get involved." 

Monalisa Ceramics BD Limited wanted to raise Tk1 crore by issuing 10 lakh ordinary shares 

through the Small Capital Board. 

The company had applied to the CSE board. It wanted to use this fund to get machinery and 

equipment. 

The company was supposed to borrow Tk2.80 crore from banks as a term loan for 

completing the projects. However, its management decided to withdraw its qualified investor 

offering. 

Meera Agro Inputs Limited, a seed processing company, applied to the securities regulator 

for raising Tk5 crore through the DSE's Small Capital Board by issuing 50 lakh ordinary 

shares. 

The company wanted to use the fund for land development, working capital and business 

development of existing projects. But it submitted a fake audit financial statement to the 

regulator, claimed a DSE source. 

Before the securities regulator took any action, the company withdrew its qualified investor 

offering application. 

Meera Agro sells seeds of rice, maize, cauliflower, cabbage, carrot, bitter gourd, tomato, 

watermelon, cucumber, chili, kohlrabi, and radish in the local market. 

Nialco Alloys Limited have already submitted qualified investor offering to raise Tk10 crore 

to get machinery and to repay bank loans in fixed price method. 

The regulator is scanning the company's documents for qualified investor offering proposals. 

Nialco Alloys mainly manufactures high-grade bronze and brass ingots. 

In November 2018, the BSEC gave final approval to the Bangladesh Securities and Exchange 

Commission (Qualified Investor Offer by Small Capital Companies) Rules 2018 with some 

changes and amendments. 
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Z category to go through massive reform 

Stock exchanges might put the Z companies into immediate spot market to discourage 
speculation  

The Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) has taken massive steps to 

bring the poorly performing listed companies back to the track. 

Alongside taking steps to restructure the companies' leaderships, the securities regulator has 

also decided to bring changes in definition of Z category companies and also how they would 

be treated in the coming days. 

If a listed company fails to pay dividends, fails to arrange shareholders' annual general 

meeting (AGM) on time, or remains out of operations for six months in a row, stock 

exchanges put them into the Z category, which is punishing for the company in many ways. 

The new definition of Z category 

After the 735th  commission meeting headed by its Chairman Professor Shibli Rubayat-Ul-

Islam on Thursday, the BSEC said it would issue a new notification based on which the stock 

exchanges would amend their related regulations to treat and handle Z category companies. 

The new notification will dictate that if a company fails to pay cash dividends for two 

consecutive years, it would go to Z category. The same would be applicable for the 

companies which fail to conduct AGM for two consecutive years or remain out of operations 

for six months. 

The new definition would say listed companies with net operating loss or even negative cash 

flow from operations for two consecutive years will be in the Z category. 

The companies with negative retained earnings surpassing their own paid-up capital will also 

be placed in Z category. 

Besides, stock exchanges can send any company to Z category with the commission's 

approval if the company violates securities law. 

The Z category stocks settlement cycle would be "T plus three" instead of existing "T plus 

nine." It means, after buying a Z category stock on Sunday one can sell it on Wednesday 

when the new notification will be in force. 

Board restructuring 

In the press release issued after Thursday's commission meeting, the BSEC said to improve 

the companies' overall condition, the commission would restructure the board of directors of 

listed companies which have been in the Z category for two or more consecutive years. 
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Those companies would get 45 days to restructure their respective boards and if they fail to 

do so, their directors and sponsors would be disqualified to be on the board of any other listed 

company or market intermediary firm. 

In that case, the commission will appoint special auditor and observer to ensure good 

governance within the specific Z category companies. 

If a restructured board fails to improve the Z category companies' overall situation within 

four years, the stock exchanges would take steps to delist the company alongside taking other 

legal actions. 

Each Z category company must accomplish their shareholders' AGM within the next six 

months. And all the shareholders' meetings by Z category companies must ensure e-voting or 

online voting facility, so that shareholders can easily participate in the transformation. 

The prudent treatment and transformation 

A BSEC official told The Business Standard after the meeting that not all the Z companies 

have a legacy of underperformance or poor governance. Some are under pressure temporarily 

because of the ongoing tough business context. 

He said the changed definition of the Z category would allow good companies to avert ending 

up into that category even if they fail to pay dividend this year. It would prove a great leeway 

to companies which paid cash dividends for the previous fiscal year. 

On the other hand, if a company habituated to pay only stock dividends keeps doing the same 

now, it will face category denomination. 

"Really problematic companies and their board would face the music this time," he 

commented. 

After the detailed notification, stock exchanges might put the Z category companies into the 

immediate spot market to discourage speculation. Later the regulators would initiate board 

restructuring through inviting other non-controlling shareholders and independent directors, 

hinted the BSEC official. 

"No sponsors or directors of a Z category company can sell, transfer or pledge their company 

shares and the regulator is going to be tougher on them in coming days," he added. 

 

 


