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‘ভাল া সেবা দিল  সরাকারলির পুরুসৃ্কত 

করা হলব’ 

 

নিজস্ব প্রনিবেদক । ২ সেবেম্বর, ২০২০ ৮:১০ অপরাহ্ণ  

আমরা অবিক েময় সরাকারবদরবক েঠিক দানয়ত্ব পালি করবি সদনি িা। সে কারবে 

নেনিবয়াগকারীরা সকাি িা সকািভাবে ক্ষনিগ্রস্থ হবয় থাবক। এই ক্ষনি লাঘে ও ভাবলা নকছু 

করার জিয আমরা পুরুসৃ্কি করার নেষবয় নিন্তাভােিা করনছ েবল জানিবয়বছি োাংলাবদশ 

নেনকউনরঠিজ অযান্ড এক্সবিঞ্জ কনমশবির (নেএেইনে) কনমশিার অধ্যাপক ড. সশি 

োমেুদ্দিি আহবমদ। 

নিনি েবলি, সরাকারবদর পুরুসৃ্কি করা নিবয় কনমশবি আবলািিা হবয়বছ। োবি কবর এই 

েমস্ত প্রনিষ্ঠািগুবলা েঠিকভাবে সেো প্রদাি কবর।এবক্ষবে নেএেইনের সিয়ারমযাি 

উৎোনহি কবরবছি। 

 

আজ েুধ্োর (০২ সেবেম্বর) সদবশর প্রধ্াি সশয়ারোজার ঢাকা স্টক এক্সবিবঞ্জর (নডএেই) 

ওবয়েোইি েযেহার করা নিবয় আবয়াদ্দজি এক সেনিাং সপ্রাগ্রাবম প্রধ্াি অনিনথর েক্তবেয নিনি 

এ কথা েবলি। সেনিাং সপ্রাগ্রামঠি সেৌথভাবে আবয়াজি কবর োাংলাবদশ একাবডনম ফর 

নেনকউনরঠিজ মাবকেি (নেএএেএম), নেএেইনে ও নডএেইর সেনিাং একাবডনম। 

অিুষ্ঠাবি েক্তারা নডএেই েথােমবয় মূলয োংবেদিশীল িথয (নপএেআই) প্রকাশ কবর িা েবল 

অনভবোগ কবরি। আগানমবি এ েমেযাঠি কাঠিবয় উিার দানে কবরবছি। এছাড়া প্রোনেবদর 

জিয ওবয়েোইবি িথয োংবোজি, নশক্ষাথীবদর সশিার জিয মযাবিনরয়াল িথয রািা, িথয 

http://www.arthosuchak.com/archives/603517/%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%8b-%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%ac%e0%a6%be-%e0%a6%a6%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%a6/
http://www.arthosuchak.com/archives/603517/%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%8b-%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%ac%e0%a6%be-%e0%a6%a6%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%a6/
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আপবডি করা, সলিবদবির িথয নরবয়ল িাইম সদিাবিা িা সগবলও ৩ নমনিবির েযেধ্াি কনমবয় 

৩০ সেবকবন্ড আিা, ওবয়েোইি আরও সেনশ েযেহারোন্ধে করােহ নেনভন্ন পরামশ ে নদবয়বছি। 

সশি োমেুদ্দিি েবলি, োমাদ্দজক সোগাবোগ মাধ্যবম নেএেইনে, নডএেই ও নেএেইর িাম 

সলাবগা েযেহার কবর গুজে ছড়াবিা হবে। অবিবকই সশয়ার দর োড়বে েবল নিনদেষ্ট 

নেনকউনরঠিবজ নেনিবয়াগকারীবদরবক প্রভানেি করবছ। এ জািীয় গুজে ো সশয়ারোজাবরর 

েবে োাংঘনষ েক এমি সকাি নকছু োমাদ্দজক সোগাবোগ মাধ্যবম ছড়াবিা হবল, িা আমরা গ্রহে 

করে িা। িাই েোইবক এ নেষবয় োেধ্াি হবি েলে। অিযথায় কনমশি আইিািুগ েযেস্থা 

সিবে। 

নিনি েবলি, সশয়ারোজাবর প্রেুদ্দক্তবক এনগবয় নিবি হবে। পুবরা পনৃথেী এিি প্রেুদ্দক্ত িাবি 

এনগবয় োবে। কারি নকছুনদি আবগও আমাবদরবক প্রেুদ্দক্ত িাবি ঘািনির কারবি 

সশয়ারোজার েন্ধ রািবি হবয়নছল। এই িাবি উন্নয়ি করবি পারবল, আজবকর অিুষ্ঠাবি 

সেেে প্রনিেন্ধকিার নেষয় উবি এবেবছ, সেগুবলা কম উবি আেবি পারি। 

আমাবদর সশয়ারোজার ইকুযইঠি মাবকেি নহবেবে নেবেনিি হবে জানিবয় নিনি েবলি, 

ভনেষযবি মাবকেবি সডনরনভঠিেেেহ িািা পেয আেবে। িিি সলিবদি অবিক সেবড় োবে। 

একইোবথ নেনিবয়াগকারীবদর োংিযা সেবড় োবে। ো মযাবিজ করার মবিা েক্ষমিা এিি 

সথবকই তিরী করবি হবে। 
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সরাকারলির পুরসৃ্কত করলব দবএেইদে  

 

নিজস্ব প্রনিবেদক  

প্রকানশি: ০৮:৩০ নপএম, ০২ সেবেম্বর ২০২০  

 

নেনিবয়াগকারীবদর ক্ষনি লাঘে এোং সরাকাবরজ হাউজগুবলা োবি িাবদর দানয়ত্ব েঠিকভাবে 

পালি কবর সেজিয সরাকারবদর পুরসৃ্কবির উবদযাগ নিবয়বছ োাংলাবদশ নেনকউনরঠিজ অযান্ড 

এক্সবিঞ্জ কনমশি (নেএেইনে)। 

েুধ্োর ঢাকা স্টক এক্সবিবঞ্জর (নডএেই) ওবয়েোইি েযেহার নিবয় আবয়াদ্দজি এক সেনিাং 

সপ্রাগ্রাবম প্রধ্াি অনিনথর েক্তবেয এ িথয জািাি নেএেইনে কনমশিার অধ্যাপক ড. সশি 

োমেুদ্দিি আহবমদ। 

োাংলাবদশ একাবডনম ফর নেনকউনরঠিজ মাবকেি (নেএএেএম), নেএেইনে ও নডএেই’র সেনিাং 

একাবডনম সেৌথভাবে সেনিাং সপ্রাগ্রাবমর আবয়াজি কবর। 

সশি োমেুদ্দিি আহবমদ েবলি, আমরা অবিক েময় সরাকারবদর েঠিক দানয়ত্ব পালি 

করবি সদনি িা। সে কারবে নেনিবয়াগকারীরা সকাবিা িা সকাবিাভাবে ক্ষনিগ্রস্ত হবয় থাবকি। 

এই ক্ষনি লাঘে ও ভাবলা নকছু করার জিয আমরা পুরুসৃ্কি করার নেষবয় নিন্তাভােিা করনছ। 

এবক্ষবে নেএেইনের সিয়ারমযাি উৎোনহি কবরবছি। সরাকারবদর পুরুসৃ্কি করা নিবয় 

কনমশবি আবলািিা হবয়বছ। 

নিনি েবলি, োমাদ্দজক সোগাবোগ মাধ্যবম নেএেইনে, নডএেই ও নেএেই’র িাম ও সলাবগা 

েযেহার কবর গুজে ছড়াবিা হবে। অবিবকই সশয়াবরর দর োড়বে েবল নিনদেষ্ট নেনকউনরঠিবজ 

নেনিবয়াগকারীবদর প্রভানেি করবছি। এ জািীয় গুজে ো সশয়ারোজাবরর েবে োাংঘনষ েক 

এমি সকাবিা নকছু োমাদ্দজক সোগাবোগ মাধ্যবম ছড়াবিা হবল, িা আমরা গ্রহে করে িা। িাই 

েোইবক এ নেষবয় োেধ্াি হবি েলে। অিযথায় কনমশি আইিািুগ েযেস্থা সিবে। 

https://www.jagonews24.com/author/staff-reporter
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নিনি েবলি, সশয়ারোজাবর প্রেুদ্দক্ত-সক এনগবয় নিবি হবে। পুবরা পনৃথেী এিি প্রেুদ্দক্ত িাবি 

এনগবয় োবে। কারে নকছুনদি আবগও আমাবদর প্রেুদ্দক্ত িাবি ঘািনির কারবে সশয়ারোজার 

েন্ধ রািবি হবয়নছল। এই িাবি উন্নয়ি করবি পারবল, আজবকর অিুষ্ঠাবি সেেে 

প্রনিেন্ধকিার নেষয় উবি এবেবছ, সেগুবলা কম উবি আেবি পারি। 

নিনি আরও েবলি, ভনেষযবি মাবকেবি সডনরবভঠিভেেহ িািা পেয আেবে। িিি সলিবদি 

অবিক সেবড় োবে। একইোবথ নেনিবয়াগকারীবদর োংিযাও সেবড় োবে। ো মযাবিজ করার 

মবিা েক্ষমিা এিি সথবকই তিনর করবি হবে। 

নেএেইনের এই কনমশিার েবলি, েফিওয়যার উন্নি করার জিয নডএেই ওবপি 

প্রনিবোনগিার আবয়াজি করবি পাবর। একঠি নিনদেষ্ট েমবয়র প্রনিবোনগিায় সকউ েনদ 

নডএেইর কাে েক্রম উন্নয়বি েফিওয়যার তিনর কবর নদবি পাবর, িাবক পুরুসৃ্কি করা সেবি 

পাবর। এর মাধ্যবম িিুি েফিওয়যার উন্নয়বি োরা কাজ করবছ ো সশয়ারোজার নিবয় োরা 

ভাবে, িারা এনগবয় আেবি পাবর। িাবদর আমরা উৎোনহি করবি পানর। 

নিনি েবলি, োাংলাবদশ েরকাবরর একঠি শুদ্ধািার নিয়মােনল আবছ। সেই নিয়মােনলর 

মাধ্যবম আমরা সশয়ারোজার োংনিষ্ট কম েকিো-কম েিারীবদর উৎোনহি করবি পানর। োবি 

িারা সদবশর জিয, সশয়ারোজাবরর জিয এোং নেনিবয়াগকারীবদর উন্নয়বি কাজ কবরি। িারা 

সেি েঠিকভাবে কাজ কবরি এোং নেনিবয়াগকারীবদর স্বাথ ে োংরক্ষবের জিয কাজ কবরি। 

এনদবক িজর সদয়ার জিয নডএেইবক অিুবরাধ্ করে। 

অিুষ্ঠাবি েক্তারা নডএেই েথােমবয় মূলয োংবেদিশীল িথয (নপএেআই) প্রকাশ কবর িা েবল 

অনভবোগ কবরি। এছাড়া প্রোেীবদর জিয ওবয়েোইবি িথয োংবোজি, নশক্ষাথীবদর সশিার 

জিয মযাবিনরয়াল িথয রািা, িথয আপবডি করা, সলিবদবির িথয নরবয়ল িাইম সদিাবিা িা 

সগবলও নিি নমনিবির েযেধ্াি কনমবয় ৩০ সেবকবন্ড আিা, ওবয়েোইি আরও সেনশ 

েযেহারোন্ধে করােহ নেনভন্ন পরামশ ে সদি েক্তারা। 

এমএএে/এমএআর/সজআইএম 
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সরাকাররা অলেক েময় েঠিক িাদয়ত্ব পা ে কলরে ো-সেখ োমেুদ্দিে 

েুধ্োর, ২ সেবেম্বর, ২০২০  

 

 

দবজলেে আওয়ার প্রদতলবিক : োাংলাবদশ নেনকউনরঠিজ অযান্ড এক্সবিঞ্জ কনমশবির 

(নেএেইনে) কনমশিার অধ্যাপক ড. সশি োমেুদ্দিি আহবমদ েবলি, সরাকারবদর পুরুসৃ্কি 

করা নিবয় কনমশবি আবলািিা হবয়বছ। োবি কবর এই েমস্ত প্রনিষ্ঠািগুবলা েঠিকভাবে সেো 

প্রদাি কবর। আমরা অবিক েময় িাবদরবক েঠিক দানয়ত্ব পালি করবি সদনি িা। সে কারবি 

নেনিবয়াগকারীরা সকাি িা সকািভাবে ক্ষনিগ্রস্থ হবয় থাবক। এই ক্ষনি লাঘে ও ভাবলা নকছু 

করার জিয আমরা পুরুসৃ্কি করার নেষবয় নিন্তাভােিা করনছ। এবক্ষবে নেএেইনের 

সিয়ারমযাি উৎোনহি কবরবছি। 

েুধ্োর (০২ সেবেম্বর) সদবশর প্রধ্াি সশয়ারোজার ঢাকা স্টক এক্সবিবঞ্জর (নডএেই) 

ওবয়েোইি েযেহার করা নিবয় আবয়াদ্দজি এক সেনিাং সপ্রাগ্রাবম প্রধ্াি অনিনথর েক্তবেয নিনি 

এ কথা েবলি। সেনিাং সপ্রাগ্রামঠি সেৌথভাবে আবয়াজি কবর োাংলাবদশ একাবডনম ফর 

নেনকউনরঠিজ মাবকেি (নেএএেএম), নেএেইনে ও নডএেইর সেনিাং একাবডনম। 

অিুষ্ঠাবি েক্তারা নডএেই েথােমবয় মূলয োংবেদিশীল িথয (নপএেআই) প্রকাশ কবর িা েবল 

অনভবোগ কবরি। আগানমবি এ েমেযাঠি কাঠিবয় উিার দানে কবরবছি। এছাড়া প্রোনেবদর 

জিয ওবয়েোইবি িথয োংবোজি, নশক্ষাথীবদর সশিার জিয মযাবিনরয়াল িথয রািা, িথয 

আপবডি করা, সলিবদবির িথয নরবয়ল িাইম সদিাবিা িা সগবলও ৩ নমনিবির েযেধ্াি কনমবয় 

৩০ সেবকবন্ড আিা, ওবয়েোইি আরও সেনশ েযেহারোন্ধে করােহ নেনভন্ন পরামশ ে নদবয়বছি। 

সশি োমেুদ্দিি েবলি, োমাদ্দজক সোগাবোগ মাধ্যবম নেএেইনে, নডএেই ও নেএেইর িাম 

সলাবগা েযেহার কবর গুজে ছড়াবিা হবে। অবিবকই সশয়ার দর োড়বে েবল নিনদেষ্ট 

নেনকউনরঠিবজ নেনিবয়াগকারীবদরবক প্রভানেি করবছ। এ জািীয় গুজে ো সশয়ারোজাবরর 

েবে োাংঘনষ েক এমি সকাি নকছু োমাদ্দজক সোগাবোগ মাধ্যবম ছড়াবিা হবল, িা আমরা গ্রহে 

করে িা। িাই েোইবক এ নেষবয় োেধ্াি হবি েলে। অিযথায় কনমশি আইিািুগ েযেস্থা 

সিবে। 
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নিনি েবলি, সশয়ারোজাবর প্রেুদ্দক্তবক এনগবয় নিবি হবে। পুবরা পনৃথেী এিি প্রেুদ্দক্ত িাবি 

এনগবয় োবে। কারি নকছুনদি আবগও আমাবদরবক প্রেুদ্দক্ত িাবি ঘািনির কারবি 

সশয়ারোজার েন্ধ রািবি হবয়নছল। এই িাবি উন্নয়ি করবি পারবল, আজবকর অিুষ্ঠাবি 

সেেে প্রনিেন্ধকিার নেষয় উবি এবেবছ, সেগুবলা কম উবি আেবি পারি। 

আমাবদর সশয়ারোজার ইকুযইঠি মাবকেি নহবেবে নেবেনিি হবে জানিবয় নিনি েবলি, 

ভনেষযবি মাবকেবি সডনরনভঠিেেেহ িািা পেয আেবে। িিি সলিবদি অবিক সেবড় োবে। 

একইোবথ নেনিবয়াগকারীবদর োংিযা সেবড় োবে। ো মযাবিজ করার মবিা েক্ষমিা এিি 

সথবকই তিরী করবি হবে। 

নেএেইনের এই কনমশিার েবলি, েফিওয়যার উন্নি করার জিয নডএেই ওবপি 

প্রনিবোনগিার আবয়াজি করবি পাবর। একঠি নিনদেষ্ট েমবয় প্রনিবোনগিায় সকউ েনদ 

নডএেইর কাে েক্রম উন্নয়বি েফিওয়যার তিরী কবর নদবি পাবর, িাবক পুরুসৃ্কি করা সেবি 

পাবর। এর মাধ্যবম িিুি েফিওয়যার উন্নয়বি োরা কাজ করবছ ো সশয়ারোজার নিবয় োরা 

ভাবে, িারা এনগবয় আেবি পাবর। িাবদরবক আমরা উৎোনহি করবি পানর। 

নিনি েবলি, োাংলাবদশ েরকাবরর একঠি শুদ্ধািার নিয়মােনল আবছ। সেই নিয়মােনলর 

মাধ্যবম আমরা সশয়ারোজার োংনিষ্ট কম েকিো-কম েিারীবদরবক উৎোনহি করবি পানর। োবি 

িারা সেবিা সদবশর জিয, সশয়ারোজাবরর জিয ও নেনিবয়াগকারীবদর উন্নয়বি কাজ কবর। 

িারা সেবিা েঠিকভাবে কাজ কবর এোং নেনিবয়াগকারীবদর স্বাথ ে োংরক্ষবির জিয কাজ কবর। 

এনদবক িজড় রািার জিয নডএেইবক অিুবরাধ্ করে। 

ভনেষযবি নডএেইর ওবয়েোইিঠি আরও ভাবলাভাবে নেনিবয়াগকারী িথা নেনিবয়াগকারীবক 

েহায়িা করবে েবল আশা প্রকাশ কবরি কনমশিার সশি োমেুদ্দিি। এেময় আজবকর 

সেনিাং সপ্রাগ্রাম সথবক নেএেই িাবদর উন্নয়ি করবি পাবর েবল জািাি নিনি। আজবক 

নডএেই সপ্রাগ্রামঠি আবয়াজি করবলও এঠি নেএেইর জিযও কাে েকর েবল মবি কবরি। 

নেজবিে আওয়ার/০২ সেবেম্বর, ২০২০/আরএ 
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ভাল া কালজর জেয সরাকারলির পুরস্কার সিওয়া 

হলব:সেখ োমেুদ্দিে 

নিজস্ব প্রনিবেদক || প্রকাশ: ২০২০-০৯-০২ ১৯:০৮:২২  

 

সরাকাররা অবিক েময় েঠিক দানয়ত্ব পালি কবরি িা। ফবল অবিক েময় নেনিবয়াগকারীরা 

ক্ষনিগ্রস্থ হয়। নেনিবয়াগকারীবদর সেো নদবি উৎোনহি করার জিয পুরস্কার নদবে োাংলাবদশ 

নেনকউনরঠিজ অযান্ড এক্সবিঞ্জ কনমশবির (নেএেইনে)। 

েুধ্োর (০২ সেবেম্বর) সদবশর প্রধ্াি পুুঁদ্দজোজার ঢাকা স্টক এক্সবিবঞ্জর (নডএেই) 

ওবয়েোইি েযেহার করা নিবয় আবয়াদ্দজি এক সেনিাং সপ্রাগ্রাবম প্রধ্াি অনিনথর েক্তবেয এেে 

কথা েবলি, োাংলাবদশ নেনকউনরঠিজ অযান্ড এক্সবিঞ্জ কনমশবির (নেএেইনে) কনমশিার 

অধ্যাপক ড. সশি শামেুদ্দিি আহবমদ। সেনিাং সপ্রাগ্রামঠি সেৌথভাবে আবয়াজি কবর 

োাংলাবদশ একাবডনম ফর নেনকউনরঠিজ মাবকেি (নেএএেএম), নেএেইনে ও নডএেইর সেনিাং 

একাবডনম। 

ড. সশি শামেুদ্দিি আহবমদ েবলি, সরাকাবরজ প্রনিষ্ঠাবির উপর নেনিবয়াগকারীবদর অবিক 

নকছু নিভের কবর। ফবল িাবদর উৎোনহি করার জিয পুরসৃ্কি নিবয় কনমশবি আবলািিা 

হবয়বছ। োরা ভাবলা সেো নদবে িাবদর পুরস্কার সদওয়া হবে। 

অিুষ্ঠাবি েক্তারা নডএেই েথােমবয় মূলয োংবেদিশীল িথয (নপএেআই) প্রকাশ কবর িা েবল 

অনভবোগ কবরি। আগানমবি এ েমেযাঠি কাঠিবয় উিার দানে কবরবছি। এছাড়া প্রোনেবদর 

জিয ওবয়েোইবি িথয োংবোজি, নশক্ষাথীবদর সশিার জিয মযাবিনরয়াল িথয রািা, িথয 

আপবডি করা, সলিবদবির িথয নরবয়ল িাইম সদিাবিা িা সগবলও ৩ নমনিবির েযেধ্াি কনমবয় 

৩০ সেবকবন্ড আিা, ওবয়েোইি আরও সেনশ েযেহারোন্ধে করােহ নেনভন্ন পরামশ ে নদবয়বছি। 
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সশি শামেুদ্দিি েবলি, োমাদ্দজক সোগাবোগ মাধ্যবম নেএেইনে, নডএেই ও নেএেইর িাম 

সলাবগা েযেহার কবর গুজে ছড়াবিা হবে। অবিবকই সশয়ার দর োড়বে েবল নিনদেষ্ট 

নেনকউনরঠিবজ নেনিবয়াগকারীবদরবক প্রভানেি করবছ। এ জািীয় গুজে ো সশয়ারোজাবরর 

েবে োাংঘনষ েক এমি সকাি নকছু োমাদ্দজক সোগাবোগ মাধ্যবম ছড়াবিা হবল, িা আমরা গ্রহে 

করে িা। িাই েোইবক এ নেষবয় োেধ্াি হবি েলে। অিযথায় কনমশি আইিািুগ েযেস্থা 

সিবে। 

নিনি েবলি, পুুঁদ্দজোজাবর প্রেুদ্দক্তবক এনগবয় নিবি হবে। পুবরা পনৃথেী এিি প্রেুদ্দক্ত িাবি 

এনগবয় োবে। কারি নকছুনদি আবগও আমাবদরবক প্রেুদ্দক্ত িাবি ঘািনির কারবি 

সশয়ারোজার েন্ধ রািবি হবয়নছল। এই িাবি উন্নয়ি করবি পারবল, আজবকর অিুষ্ঠাবি 

সেেে প্রনিেন্ধকিার নেষয় উবি এবেবছ, সেগুবলা কম উবি আেবি পারি। 

আমাবদর সশয়ারোজার ইকুযইঠি মাবকেি নহবেবে নেবেনিি হবে জানিবয় নিনি েবলি, 

ভনেষযবি মাবকেবি সডনরনভঠিেেেহ িািা পেয আেবে। িিি সলিবদি অবিক সেবড় োবে। 

একইোবথ নেনিবয়াগকারীবদর োংিযা সেবড় োবে। ো মযাবিজ করার মবিা েক্ষমিা এিি 

সথবকই তিরী করবি হবে। 

নেএেইনের এই কনমশিার েবলি, েফিওয়যার উন্নি করার জিয নডএেই ওবপি 

প্রনিবোনগিার আবয়াজি করবি পাবর। একঠি নিনদেষ্ট েমবয় প্রনিবোনগিায় সকউ েনদ 

নডএেইর কাে েক্রম উন্নয়বি েফিওয়যার তিরী কবর নদবি পাবর, িাবক পুরুসৃ্কি করা সেবি 

পাবর। এর মাধ্যবম িিুি েফিওয়যার উন্নয়বি োরা কাজ করবছ ো সশয়ারোজার নিবয় োরা 

ভাবে, িারা এনগবয় আেবি পাবর। িাবদরবক আমরা উৎোনহি করবি পানর। 

নিনি েবলি, োাংলাবদশ েরকাবরর একঠি শুদ্ধািার নিয়মােনল আবছ। সেই নিয়মােনলর 

মাধ্যবম আমরা সশয়ারোজার োংনিষ্ট কম েকিো-কম েিারীবদরবক উৎোনহি করবি পানর। োবি 

িারা সেবিা সদবশর জিয, সশয়ারোজাবরর জিয ও নেনিবয়াগকারীবদর উন্নয়বি কাজ কবর। 

িারা সেবিা েঠিকভাবে কাজ কবর এোং নেনিবয়াগকারীবদর স্বাথ ে োংরক্ষবির জিয কাজ কবর। 

এনদবক িজড় রািার জিয নডএেইবক অিুবরাধ্ করে। 

ভনেষযবি নডএেইর ওবয়েোইিঠি আরও ভাবলাভাবে নেনিবয়াগকারী িথা নেনিবয়াগকারীবক 

েহায়িা করবে েবল আশা প্রকাশ কবরি কনমশিার সশি োমেুদ্দিি। এেময় আজবকর 

সেনিাং সপ্রাগ্রাম সথবক নেএেই িাবদর উন্নয়ি করবি পাবর েবল জািাি নিনি। আজবক 

নডএেই সপ্রাগ্রামঠি আবয়াজি করবলও এঠি নেএেইর জিযও কাে েকর েবল মবি কবরি। 
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সেয়ারবাজার দেউজ 

দবদেলয়াগকারীলির ক্ষদত  াঘব ও ভাল া 

দকছু করল  পুরসৃ্কত হলব সরাকালরজ-

দবএেইদে কদমেোর 

প্রকাশ েময়:02-09-2020, 7:23 pm | 

 

সশয়ারোজার নরবপািে:সরাকাবরজ প্রনিষ্ঠাবির উপর নেনিবয়াগকারীবদর অবিক নকছু নিভের 

কবর। ফবল িাবদর উৎোনহি করার জিয পুরসৃ্কি নিবয় কনমশবি আবলািিা হবয়বছ। োরা 

ভাবলা সেো নদবে িাবদর পুরস্কার সদওয়া হবে। অবিক েময় সরাকাবরজ হাউেগুবলাবক 

েঠিক দানয়ত্ব পালি করবি সদনি িা। সে কারবে নেনিবয়াগকারীরা সকাি িা সকািভাবে 

ক্ষনিগ্রস্থ হবয় থাবক। এই ক্ষনি লাঘে ও ভাবলা নকছু করার জিয আমরা পুরুসৃ্কি করার নেষবয় 

নিন্তাভােিা করনছ। এবক্ষবে নেএেইনের সিয়ারমযাি উৎোনহি কবরবছি েবল জািাি নিয়ন্ত্রক 

োংস্থা োাংলাবদশ নেনকউনরঠিজ অযান্ড এক্সবিঞ্জ কনমশবির (নেএেইনে) কনমশিার অধ্যাপক 

ড. সশি োমেুদ্দিি আহবমদ। 

আজ েুধ্োর সদবশর প্রধ্াি সশয়ারোজার ঢাকা স্টক এক্সবিবঞ্জর (নডএেই) ওবয়েোইি 

েযেহার করা নিবয় আবয়াদ্দজি এক সেনিাং সপ্রাগ্রাবম প্রধ্াি অনিনথর েক্তবেয নিনি এ কথা 

েবলি। সেনিাং সপ্রাগ্রামঠি সেৌথভাবে আবয়াজি কবর োাংলাবদশ একাবডনম ফর নেনকউনরঠিজ 

মাবকেি (নেএএেএম), নেএেইনে ও নডএেইর সেনিাং একাবডনম 

কনমশিার েবলি, োমাদ্দজক সোগাবোগ মাধ্যবম নেএেইনে, নডএেই ও নেএেইর িাম সলাবগা 

েযেহার কবর গুজে ছড়াবিা হবে। অবিবকই সশয়ার দর োড়বে েবল নিনদেষ্ট নেনকউনরঠিবজ 

নেনিবয়াগকারীবদরবক প্রভানেি করবছ। এ জািীয় গুজে ো সশয়ারোজাবরর েবে োাংঘনষ েক 

এমি সকাি নকছু োমাদ্দজক সোগাবোগ মাধ্যবম ছড়াবিা হবল, িা আমরা গ্রহে করে িা। িাই 

েোইবক এ নেষবয় োেধ্াি হবি েলে। অিযথায় কনমশি আইিািুগ েযেস্থা সিবে। 

অিুষ্ঠাবি েক্তারা নডএেই েথােমবয় মূলয োংবেদিশীল িথয (নপএেআই) প্রকাশ কবর িা েবল 

অনভবোগ কবরি। আগানমবি এ েমেযাঠি কাঠিবয় উিার দানে কবরবছি। এছাড়া প্রোনেবদর 

জিয ওবয়েোইবি িথয োংবোজি, নশক্ষাথীবদর সশিার জিয মযাবিনরয়াল িথয রািা, িথয 

http://www.sharebazarnews.com/wp-content/uploads/2020/09/sec-Shamsuddin.jpg
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আপবডি করা, সলিবদবির িথয নরবয়ল িাইম সদিাবিা িা সগবলও ৩ নমনিবির েযেধ্াি কনমবয় 

৩০ সেবকবন্ড আিা, ওবয়েোইি আরও সেনশ েযেহারোন্ধে করােহ নেনভন্ন পরামশ ে নদবয়বছি। 

নিনি েবলি, সশয়ারোজাবর প্রেুদ্দক্তবক এনগবয় নিবি হবে। পুবরা পনৃথেী এিি প্রেুদ্দক্ত িাবি 

এনগবয় োবে। কারি নকছুনদি আবগও আমাবদরবক প্রেুদ্দক্ত িাবি ঘািনির কারবি 

সশয়ারোজার েন্ধ রািবি হবয়নছল। এই িাবি উন্নয়ি করবি পারবল, আজবকর অিুষ্ঠাবি 

সেেে প্রনিেন্ধকিার নেষয় উবি এবেবছ, সেগুবলা কম উবি আেবি পারি। 

আমাবদর সশয়ারোজার ইকুযইঠি মাবকেি নহবেবে নেবেনিি হবে জানিবয় নিনি েবলি, 

ভনেষযবি মাবকেবি সডনরনভঠিেেেহ িািা পেয আেবে। িিি সলিবদি অবিক সেবড় োবে। 

একইোবথ নেনিবয়াগকারীবদর োংিযা সেবড় োবে। ো মযাবিজ করার মবিা েক্ষমিা এিি 

সথবকই তিরী করবি হবে। 

নিনি আবরা েবলি, েফিওয়যার উন্নি করার জিয নডএেই ওবপি প্রনিবোনগিার আবয়াজি 

করবি পাবর। একঠি নিনদেষ্ট েমবয় প্রনিবোনগিায় সকউ েনদ নডএেইর কাে েক্রম উন্নয়বি 

েফিওয়যার তিরী কবর নদবি পাবর, িাবক পুরুসৃ্কি করা সেবি পাবর। এর মাধ্যবম িিুি 

েফিওয়যার উন্নয়বি োরা কাজ করবছ ো সশয়ারোজার নিবয় োরা ভাবে, িারা এনগবয় আেবি 

পাবর। িাবদরবক আমরা উৎোনহি করবি পানর। 

নিনি েবলি, োাংলাবদশ েরকাবরর একঠি শুদ্ধািার নিয়মােনল আবছ। সেই নিয়মােনলর 

মাধ্যবম আমরা সশয়ারোজার োংনিষ্ট কম েকিো-কম েিারীবদরবক উৎোনহি করবি পানর। োবি 

িারা সেবিা সদবশর জিয, সশয়ারোজাবরর জিয ও নেনিবয়াগকারীবদর উন্নয়বি কাজ কবর। 

িারা সেবিা েঠিকভাবে কাজ কবর এোং নেনিবয়াগকারীবদর স্বাথ ে োংরক্ষবির জিয কাজ কবর। 

এনদবক িজড় রািার জিয নডএেইবক অিুবরাধ্ করে। 

ভনেষযবি নডএেইর ওবয়েোইিঠি আরও ভাবলাভাবে নেনিবয়াগকারী িথা নেনিবয়াগকারীবক 

েহায়িা করবে েবল আশা প্রকাশ কবরি কনমশিার সশি োমেুদ্দিি। এেময় আজবকর 

সেনিাং সপ্রাগ্রাম সথবক নেএেই িাবদর উন্নয়ি করবি পাবর েবল জািাি নিনি। আজবক 

নডএেই সপ্রাগ্রামঠি আবয়াজি করবলও এঠি নেএেইর জিযও কাে েকর েবল মবি কবরি। 

সশয়ারোজার নিউজ/এি 
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Daily Sun 
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Daily New Age 
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Daily New Age 
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Daily New Age 
03 September 2020 
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Daily Observer 
03 September 2020 
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Daily Dhaka Tribune 
03 September 2020 

 

12 companies bounce back from 'Z' 

category in the bourses 

Niaz Mahmud  

AS per BSEC direction, these companies will return to their previous category from 

Wednesday 

A total of 12 listed companies have moved out from the “Z category” to their respectively 

previous “A” and “B” category in the country’s stock exchanges, as directed by the 

Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC). 

AS per BSEC direction, these companies will return to their previous category from 

Wednesday. 

The newly-reinstated companies in “A” category are: AB Bank, Fu Wang Ceramic, Prime 

Insurance, Renwick Jajneswar, Heidelberg Cement and LibraI Infusion. 

Meanwhile, companies reinstated to “B” category are: BD Thai, Appollo Ispat, Safco 

Spinning, Zaheen Tex, Khan Brothers PP Woven and Salvo Chemical. 

Earlier, the stock market regulator on Tuesday ordered trading settlements for the companies 

in the junk stocks or ‘Z’ category that would be T+3 instead of T+9 at stock exchanges from 

Wednesday. 

According to the new order, the trading settlement period of Z category companies to four 

days (T+3) from existing ten days (T+9). 

The securities regulator also ordered that 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 exceed 

its paid-up capital. 

It also said it would issue a new notification based on which stock exchanges would amend 

their respective regulations to treat and handle Z category companies. 

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud
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The new order also states that sponsors and directors holding shares of Z category companies 

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

Companies remaining 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 BSEC 

ruled. 

In such case, 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 de-list the companies.  
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Daily Dhaka Tribune 
03 September 2020 

BSEC to go tough against share prices 

rumours on social media 

Niaz Mahmud  
 

 
BSEC logo 

At the same time it warned that anybody using the logos of the BSEC, Dhaka Stock 

Exchange or Chittagong Stock Exchange to spread rumors would be punished under the 

Securities Act and Digital Security Act 

The Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) on Wednesday warned that it 

would take strict action against share price rumours on social media platforms. 

At the same time it warned that anybody using the logos of the BSEC, Dhaka Stock 

Exchange or Chittagong Stock Exchange to spread rumors would be punished under the 

Securities Act and Digital Security Act. 

The directives were issued on the day. BSEC Chairman Prof Shibli Rubayat Ul Islam signed 

the notice to put a halt to rumours related to stocks prices. 

Officials at the BESC said they would take action under the Digital Security Act against 

those circulating fake news through social media platforms in order to influence the stock 

market. 

Recently, alongside spreading rumours about the stock market, several Facebook groups and 

pages have been  posting price-sensitive information and predicting future prices of some 

stocks, in violation of security rules. 

 

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud
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Business Standard 
03 September 2020 

 

Embargo on Ring Shine Textiles’ IPO fund 

use lifted 

As a result, the company will be able to use the IPO fund from now on  
 

 

 Highlights 

 Ring Shine raised Tk150 crore from IPO 
 It incurred a loss of Tk7.92 crore in 3rd quarter of 2019-20 
 It reported Tk0.19 negative EPS 
 Company suffered 68.54% export fall 

  

The securities regulator has withdrawn an embargo on the use of the initial public offering 

(IPO) fund of Ring Shine Textiles. 

As a result, the company will be able to use the IPO fund from now. 

It is mainly engaged in manufacturing and marketing gray and finished fleece fabrics of 

various qualities and dyed yarn to garments industry in Bangladesh and international market. 

Earlier, the management could not use this fund due to a freeze on the IPO account of the 

company for the last six months. 

BSEC had earlier requested the Bangladesh Bank to freeze the IPO account of the company 

on charges of irregular cash disbursements. 

The firm raised Tk150 crore from the country's stock market by issuing the IPO in October 

2019. 

As of July 2020, it has repaid loans of Tk50 crore. 

The company repaid a loan of Tk22 crore to Premier Bank instead of the Dhaka branch of 

Woori Bank Ltd. 



News Clippings 

 54 

After that, Woori Bank requested the regulator to intervene and ensure the recovery of its 

loan. 

But Ring Shine claimed that the repayment of the Premier Bank's loan, instead of that of 

Woori Bank, was discussed and approved in its annual general meeting. 

Company Secretary of Ring Shine Textiles Asraf Ali told The Business Standard that the 

firm did not receive any formal letter from the regulator in this regard. 

Besides, all the sponsors and directors of the textile firm are Taiwanese, and they, along with 

a number of high-ranking officials, had gone home to celebrate the Chinese New Year, 

without any prior notice. 

The uncertainty created by their departure made the stock market regulator request the central 

bank to freeze the firm's IPO fund account. 

The commission approved the IPO of Ring Shine in March last year. 

The company wanted to use the capital raised from the IPO for purchasing and repairing 

machinery and equipment and paying off loans. 

In the first nine months of last fiscal year, the company's net profit was Tk29.41 crore, which 

was Tk42.05 crore in the previous year. 

But in the third quarter, the company suffered a loss of Tk7.92 crore. 

During the period, the company's export has fallen by 68.54 percent. 

Sources said, during the Covid-19 period, the company is running at its around 35 percent 

capacity. That is why its export and production has been affected. 

The firm was launched in 1997, as a private company and went into production the following 

year. 
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BSEC to bring rumour-mongers under 

Digital Security Act 

Logos of BSEC, the Dhaka Stock Exchange and Chittagong Stock Exchange may not be 
used on any platform  

 

The Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) has asked all individuals and 

groups to refrain from disseminating information through social media regarding which stock 

prices on the market will rise or fall. 

At the same time, BSEC has asked the general public to refrain from using logos of the 

BSEC, Dhaka Stock Exchange and Chittagong Stock Exchange on the profile or page of 

individuals or groups on any platform including social media. 

Otherwise, the securities regulator will take action in the interest of investors under the 

Securities Act and the Digital Security Act. 

This was stated in a directive signed by BSEC Chairman Professor Shibli Rubayat-Ul-Islam 

on Wednesday. 

A BSEC official said a group of people has been spreading rumors as predictions, price 

forecasting and undisclosed information through social media platforms like Facebook; 

negatively affecting general investors.  

To prevent such practices, the securities regulator has taken this action to enhance good 

governance on the stock market, he added. 
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12 firms’ shares soar after sudden 

comeback from Category Z 

As per new rules, companies will be placed in Category Z if they failed to declare 
dividends for two consecutive years  

 
File Photo: Rehman Asad/TBS  

The shares prices of 12 companies soared on the Dhaka Stock Exchange (DSE) on 

Wednesday after an unexpected comeback from Category Z. 

In stock markets, junk shares or poor-quality companies are classified as Category Z. 

The Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) had earlier allowed the 

companies to come out of Category Z and return to their previous position. 

The 12 companies that came out of junk status on Wednesday are AB Bank, Appollo Ispat, 

BD Thai, HeidelbergCement, Libra Infusion, Khan Brothers PP Woven Bag Industries, 

Renwick Jajneswar, Safko Spinning, Salvo Chemical, Fu-Wang Ceramic, Zahintex and 

Prime Insurance. 

When asked, Md Rezaul Karim, spokesperson and acting executive director of the BSEC, 

told The Business Standard, "I do not know how the companies have come back from 

Category Z." 

Among them, AB Bank, Renwick Jajneswar, Prime Insurance, Libra Infusions and 

HeidelbergCement have been upgraded from Category Z to Category A. 

The six other companies have been upgraded to Category B. 
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The stock exchange authorities changed the category of the companies on Wednesday 

morning on the instructions of the BSEC. 

That information has also been revealed to investors through the DSE website. 

But Prime Insurance, BD Thai, Salvo Chemical, Khan Brothers, Zahin Tex, Renwick 

Jajneswar, HeidelbergCement and Safko Spinning failed to pay any dividends for the 2018-

19 financial year. 

Besides, AB Bank recommended 5 percent stock dividends for the 2019 financial year but it 

failed to pay any dividend for 2018. 

As per rules, if a company fails to pay any dividend, it should be placed in Category Z. 

But new rules that were published on Wednesday said if a company failed to pay cash 

dividend for a period of two consecutive years from the date of declaration of the last 

dividend, it should be placed in Category Z. 

An official at the DSE said it means the listed companies got an opportunity over dividend 

declaration. 

He also said by using this clause, the companies have come back from Category Z. 

The new laws also said non-holding of annual general meetings in the consequence of any 

writ-petition or any legal process pending before court, being sub-judice matter or in the 

event of force majeure, maximum two years may be considered for placement of securities to 

Category Z. 

As per the rules, investors will not get any loan facility for 30 working days against these 

shares due to the change of category. 

Through the website, the stock exchange authorities have informed lender merchant banks 

and brokerage houses not to give a loan facility on these shares for the next 30 working days. 

It means investors will have to buy these shares in cash. 

There were 54 listed companies in Category Z at the DSE. 

As 12 companies have out of the junk status, the number of companies in Category Z has 

now come down to 42. 
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