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বিএসইবসর বসবসএএমে অবিম োগ 

করমেই িযিস্থো 

নিজস্ব প্রনিবেদক । ১৫ সেবেম্বর, ২০২০ ৭:০১ অপরাহ্ণ  
 

নেনিব াগকারীরা অিলাইবি প ুঁজজোজার নি ন্ত্রক েংস্থা োংলাবদশ নেনকউনরটিজ অযান্ড 

এক্সবেঞ্জ কনিশবির (নেএেইনে) কাস্টিার কিবেইি অযাবেে িনিউবল (নেনেএএি) 

অনিব াগ করবলই েযেস্থা সিবে কনিশি। 

 

আজ িঙ্গলোর (১৫ সেবেম্বর) েংোদ নেজ্ঞনিবি এই িথ্য জািাবিা হব বে। এবি েলা হ , 

কনশবির www.sec.gov.bd এর প্রথ্ি পষৃ্ঠার িািনদবক “Customer Complaint Address 

Module” িাবি একটি আইকি রব বে। 

নেনিব াগকারীবদর অনিব াগ দ্র ি নিষ্পনি এেং অনিব াবগর েে ববশষ অেস্থা িাৎক্ষনিক 

জািবি নেনেএএি িাবি আইকিটিবি অনিব াগ সপশ করার জিয অি বরাধ জািাবিা হবলা। 

গি ৩০ সেবেম্বর নিএেই’র সেকবহাল্ডার সকাম্পানি এেং নলবস্টি সকাম্পানির নেরুবে 

অনিব াগ নিষ্পনির লবক্ষয োংলাবদশ নেনকউনরটিজ অযান্ড এক্সবেঞ্জ কনিশি (নেএেইনে) 

সেবেম্বর নেনেএএি িাবি একটি অিলাইি িনিউল োল  কবরবে। 

উক্ত আইকিটি নিএেই’র ওব েোইি“https://www.dsebd.org” G Quick Links” এ েংব াজি 

করা হব বে “https://www.cdbl.com.bd/complaints.sec. gov.bd”। 

অথ্ বেূেক/এিআই/সকএেআর 

 

http://www.arthosuchak.com/archives/605760/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%b8%e0%a6%87%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%8f%e0%a6%ae%e0%a7%87-%e0%a6%85%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a7%8b%e0%a6%97/
http://www.arthosuchak.com/archives/605760/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%b8%e0%a6%87%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%8f%e0%a6%ae%e0%a7%87-%e0%a6%85%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a7%8b%e0%a6%97/
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সশ ারোজার নিউজ 

অবিম োগ দ্রতু বিষ্পবি এিং অবিম োমগর 

সি বমেষ অিস্থো জোিমত বিএসইবসর 

বসবসএএে 

প্রকাশ েি :15-09-2020, 9:17 pm | 

সশ ারোজার নরবপািব: নিএেই’র সেকবহাল্ডার সকাম্পানি এেং 

নলবস্টি সকাম্পানির নেরুবে অনিব াগ নিষ্পনির লবক্ষয োংলাবদশ নেনকউনরটিজ অযান্ড 

এক্সবেঞ্জ কনিশি (নেএেইনে) সেবেম্বর ৩০, ২০১৯ িানরখ হবি কাস্টিার কিবেইি এযাবেে 

িনিউল (নেনেএএি) িাবি একটি অিলাইি িনিউল োল  কবরবে। 

নেএেইনে এর ওব েোইি “Customer Complaint Address Module” এর প্রথ্ি পষৃ্ঠার িািনদবক 

“https://www.dsebd.org” িাবি একটি আইকি রব বে। উক্ত আইকিটি নিএেই’র 

ওব েোইি। আর “https://www.cdbl.com.bd/complaints.sec. gov.bd” নেনিনেএল এর 

ওব েোইি। 

নেনিব াগকারীগবির অনিব াগ দ্র ি নিষ্পনি এেং অনিব াবগর েে ববশষ অেস্থা িাৎক্ষনিক 

জািবি “Customer Complaint Address Module” িাবি আইকিটিবি অনিব াগ সপশ করার 

জিয অি বরাধ জািাবিা হব বে। 

সশ ারোজার নিউজ/ এি 

https://www.sharebazarnews.com/wp-content/uploads/2020/06/BSEC-LOGO.png
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বিএসইবসর বসবসএএমে অবিম োগ করমেই িযিস্থো 

নিজস্ব প্রনিবেদক প্রকাশ: ২০২০-০৯-১৫ ২২:২৫:৩৭, আপবিি: ২০২০-০৯-১৫ ২২:২৬:০৫ 

 
 

নেনিব াগকারীরা অিলাইবি প ুঁজজোজার নি ন্ত্রক েংস্থা োংলাবদশ নেনকউনরটিজ অযান্ড 

এক্সবেঞ্জ কনিশবির (নেএেইনে) কাস্টিার কিবেইি অযাবেে িনিউবল (নেনেএএি) 

অনিব াগ করবলই েযেস্থা সিবে কনিশি। 

আজ িঙ্গলোর (১৫ সেবেম্বর) েংোদ নেজ্ঞনিবি এই িথ্য জািাবিা হব বে। এবি েলা হ , 

কনশবির www.sec.gov.bd এর প্রথ্ি পষৃ্ঠার িািনদবক “Customer Complaint Address 

Module” িাবি একটি আইকি রব বে। 

নেনিব াগকারীবদর অনিব াগ দ্র ি নিষ্পনি এেং অনিব াবগর েে ববশষ অেস্থা িাৎক্ষনিক 

জািবি নেনেএএি িাবি আইকিটিবি অনিব াগ সপশ করার জিয অি বরাধ জািাবিা হবলা। 

গি ৩০ সেবেম্বর নিএেই’র সেকবহাল্ডার সকাম্পানি এেং নলবস্টি সকাম্পানির নেরুবে 

অনিব াগ নিষ্পনির লবক্ষয োংলাবদশ নেনকউনরটিজ অযান্ড এক্সবেঞ্জ কনিশি (নেএেইনে) 

সেবেম্বর নেনেএএি িাবি একটি অিলাইি িনিউল োল  কবরবে। 

উক্ত আইকিটি নিএেই’র ওব েোইি“https://www.dsebd.org” G Quick Links” এ েংব াজি 

করা হব বে “https://www.cdbl.com.bd/complaints.sec. gov.bd”। 

https://i3.wp.com/orthosongbad.com/wp-content/uploads/2020/09/BSEC.jpg
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বিএসইবসর বসবসএএমে অবিম োগ করমেই 

িযিস্থো 

েি : িঙ্গলোর, সেবেম্বর ১৫, ২০২০ ৭:১৫:১৭ অপরাহ্ণ 

নিজস্ব প্রনিবেদক : নেনিব াগকারীরা অিলাইবি প ুঁজজোজার নি ন্ত্রক েংস্থা োংলাবদশ 

নেনকউনরটিজ অযান্ড এক্সবেঞ্জ কনিশবির (নেএেইনে) কাস্টিার কিবেইি অযাবেে িনিউবল 

(নেনেএএি) অনিব াগ করবলই েযেস্থা সিবে কনিশি। 

আজ িঙ্গলোর (১৫ সেবেম্বর) েংোদ নেজ্ঞনিবি এই িথ্য জািাবিা হব বে। এবি েলা হ , 

কনশবির www.sec.gov.bd এর প্রথ্ি পষৃ্ঠার িািনদবক “Customer Complaint Address 

Module” িাবি একটি আইকি রব বে। 

নেনিব াগকারীবদর অনিব াগ দ্র ি নিষ্পনি এেং অনিব াবগর েে ববশষ অেস্থা িাৎক্ষনিক 

জািবি নেনেএএি িাবি আইকিটিবি অনিব াগ সপশ করার জিয অি বরাধ জািাবিা হবলা। 

গি ৩০ সেবেম্বর নিএেই’র সেকবহাল্ডার সকাম্পানি এেং নলবস্টি সকাম্পানির নেরুবে 

অনিব াগ নিষ্পনির লবক্ষয োংলাবদশ নেনকউনরটিজ অযান্ড এক্সবেঞ্জ কনিশি (নেএেইনে) 

সেবেম্বর নেনেএএি িাবি একটি অিলাইি িনিউল োল  কবরবে। 

উক্ত আইকিটি নিএেই’র ওব েোইি“https://www.dsebd.org” G Quick Links” এ েংব াজি 

করা হব বে “https://www.cdbl.com.bd/complaints.sec. gov.bd”। 

  

দদনিক সশ ারোজার প্রনিনদি/এেএ/খাি 
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বসবসএএমে অবিম োগ করমেই িযিস্থো 

বিমি কবেেি 

সেবেম্বর ১৬, ২০২০2  

 

নিজস্ব প্রনিবেদক : প ুঁজজোজাবরর নেনিব াগকারীরা অিলাইবি  নি ন্ত্রক েংস্থা োংলাবদশ 

নেনকউনরটিজ অযান্ড এক্সবেঞ্জ কনিশবির (নেএেইনে) কাস্টিার কিবেইি অযাবেে িনিউবল 

(নেনেএএি) অনিব াগ করবলই েযেস্থা সিবে কনিশি। 

িঙ্গলোর (১৫ সেবেম্বর) েংোদ নেজ্ঞনিবি এই িথ্য জািাবিা হব বে। এবি েলা হ , 

কনশবির www.sec.gov.bd এর প্রথ্ি পষৃ্ঠার িািনদবক “Customer Complaint Address 

Module” িাবি একটি আইকি রব বে। 

নেনিব াগকারীবদর অনিব াগ দ্র ি নিষ্পনি এেং অনিব াবগর েে ববশষ অেস্থা িাৎক্ষনিক 

জািবি নেনেএএি িাবি আইকিটিবি অনিব াগ সপশ করার জিয অি বরাধ জািাবিা হবলা। 

গি ৩০ সেবেম্বর নিএেই’র সেকবহাল্ডার সকাম্পানি এেং নলবস্টি সকাম্পানির নেরুবে 

অনিব াগ নিষ্পনির লবক্ষয োংলাবদশ নেনকউনরটিজ অযান্ড এক্সবেঞ্জ কনিশি (নেএেইনে) 

সেবেম্বর নেনেএএি িাবি একটি অিলাইি িনিউল োল  কবরবে। 

উক্ত আইকিটি নিএেই’র ওব েোইি“https://www.dsebd.org” G Quick Links” এ েংব াজি 

করা হব বে “https://www.cdbl.com.bd/complaints.sec. gov.bd”। 
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বিএসইবসর কোস্টেোর কেমেইি অযোমেস 

েবিউমে অবিম োগ করমেই িযিস্থো 

 

নিজস্ব প্রনিবেদক, নেনিব াগোিবা: নেনিব াগকারীরা অিলাইবি প ুঁজজোজার নি ন্ত্রক েংস্থা 

োংলাবদশ নেনকউনরটিজ অযান্ড এক্সবেঞ্জ কনিশবির (নেএেইনে) কাস্টিার কিবেইি 

অযাবেে িনিউবল (নেনেএএি) অনিব াগ করবলই েযেস্থা সিবে কনিশি। 

িঙ্গলোর (১৫ সেবেম্বর) নেএেইনের এক েংোদ নেজ্ঞনিবি এ িথ্য জািাবিা হব বে। 

এবি েলা হ , কনশবির www.sec.gov.bd এর প্রথ্ি পষৃ্ঠার িািনদবক “Customer Complaint 

Address Module” িাবি একটি আইকি রব বে। 

নেনিব াগকারীবদর অনিব াগ দ্র ি নিষ্পনি এেং অনিব াবগর েে ববশষ অেস্থা িাৎক্ষনিক 

জািবি নেনেএএি িাবি আইকিটিবি অনিব াগ সপশ করার জিয অি বরাধ জািাবিা হবলা। 

গি ৩০ সেবেম্বর নিএেই’র সেকবহাল্ডার সকাম্পানি এেং নলবস্টি সকাম্পানির নেরুবে 

অনিব াগ নিষ্পনির লবক্ষয োংলাবদশ নেনকউনরটিজ অযান্ড এক্সবেঞ্জ কনিশি (নেএেইনে) 

সেবেম্বর নেনেএএি িাবি একটি অিলাইি িনিউল োল  কবরবে। 

উক্ত আইকিটি নিএেই’র ওব েোইি“https://www.dsebd.org” G Quick Links” এ েংব াজি 

করা হব বে “https://www.cdbl.com.bd/complaints.sec. gov.bd”। 

(এেএএি/১৫ সেবেম্বর ২০২০) 
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বিবিম োগকোরীমেরমক কোস্টেোর কেমেইি 

েবিউমে অবিম োগ করোর আহিোি 
 

ে ধোর, ১৬ সেবেম্বর, ২০২০  

 

বিজমিস আও োর প্রবতমিেক : দ্র ি নিষ্পনির জিয “Customer Complaint Address 

Module” এ নেনিব াগকারীবদরবক অনিব াগ করার অি বরাধ কবরবে ঢাকা স্টক এক্সবেঞ্জ 

(নিএেই) কিৃবপক্ষ। একইেবঙ্গ অনিব াবগর অেস্থা জািবি এই িনিউবল প্রবেবশর অি বরাধ 

কবরবে। 

নিএেইর উপ-িহােযেস্থাপক সিা: শনিক র রহিাি োক্ষনরি এক েংোদ নেজ্ঞনিবি এ িথ্য 

জািাবিা হব বে। 

নেজ্ঞনিবি েলা হব বে, নিএেই’র সেকবহাল্ডার সকাম্পানি এেং নলবস্টি সকাম্পানির নেরুবে 

অনিব াগ নিষ্পনির লবক্ষয োংলাবদশ নেনকউনরটিজ অযান্ড এক্সবেঞ্জ কনিশি (নেএেইনে) 

২০১৯ োবলর ৩০ সেবেম্বর কাস্টিার কিবেইি এযাবেে িনিউল (নেনেএএি) িাবি একটি 

অিলাইি িনিউল োল  কবরবে। নেএেইনে এর ওব েোইি www.sec.gov.bd এর সহািবপবজর 

িািনদবক “Customer Complaint Address Module” িাবি একটি আইকি রব বে। ওই 

আইকিটি নিএেই’র ওব েোইি “https://www.dsebd.org”   G Quick Links  G েংব াজি 

করা হব বে। নেনিব াগকারীবদরবক অনিব াগ দ্র ি নিষ্পনি এেং অনিব াবগর েে ববশষ অেস্থা 

িাৎক্ষনিক জািবি কাস্টিার কিবেইি এযাবেে িনিউবল প্রবেবশর অি বরাধ করা হব বে। 

নেজবিে আও ার/১৬ সেবেম্বর, ২০২০/আরএ 
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The Financial Express 
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The Financial Express 
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Daily Star 
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 Business Standard 
16 September 2020 

 

Customer complaint module accessible 

from DSE, CDBL websites  

Those suffering because of misconduct by their brokers or brokerage officials can file 
their complaints online  

To popularise the securities regulator's online complaint module among investors, the 

premier bourse and electronic securities depository have added a link to it on their websites. 

In a statement on Tuesday, the Dhaka Stock Exchange (DSE) said clients of the capital 

market's intermediaries can access the Customer Complaint Address Module from the DSE 

and the Central Depository Bangladesh Limited sites. 

The DSE placed the module link in the quick links section of its website. 

The Bangladesh Securities and Exchange Commission opened the module on its own website 

on September 30, 2019. 

The online complaint filing system has helped a number of investors get remedies to 

misconduct by their brokers or brokerage officials concerned. 

Fraudulent behaviour and questionable ways of customer handling by some capital market 

intermediaries have long been hurting investors' confidence on the market. 

However, the regulator's war against the mishandling of clients' money has brought about 

notable improvement in the industry. 

Desperate attempts by some service providers have also ended in vain as regulatory teams 

have punished the wrongdoers. 

The securities regulator and stock exchanges are also trying to increase intermediary firms' 

financial and monitoring capacity that offsets risks of default. 
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Business Standard 
16 September 2020 

Stocks post marginal gains amid volatility 

Turnover at the DSE decreased 13.3% to Tk996 crore  

 
Photo: TBS  

Stocks ended with marginal gains following the previous session's volatility that was 

prevailing until the middle of the Tuesday session. 

DSEX, the prime index of the Dhaka Stock Exchange, stayed afloat at the end of trading on 

Tuesday and went marginally up by 8.40 points or 0.17% to close at 5,101. 

Investors were active on both sides of the trading fence throughout Tuesday's session, said 

brokerage firm EBL Securities. 

However, investors took a cautious stance in the time of frequent ups and downs in indices 

which reduced the DSE's daily turnover by 13.3% to below Tk996 crore. 

At the Chittagong Stock Exchange, broad index CSCX gained 0.19% to close at 8,739.4. On 

the other hand, CSE 30 gained 0.32%. 

Turnover at the port city bourse came down to Tk26 crore on Tuesday from Tk39 crore in the 

previous session. 

Notably, blue chip indices at both the stock exchanges outperformed the broader indices. 

Central Depository Bangladesh Limited data showed that new investors are entering to pour 

fresh investment in the market to make profit out of the prolonged bullish vibe.Moreover, the 

Asian Development Bank announced that the economy of Bangladesh is expected to grow at 

6.8% in the fiscal year 2021, which is still a relaxing figure in contrast with that of any of its 

South-East Asian peers.  

Meanwhile, investors' attention was mostly concentrated on general insurance, 

pharmaceuticals, and engineering stocks with the sectors contributing over 18%, 15% and 

10% of the daily turnover respectively.Besides, most of the sectors displayed mixed 

performance. General insurance gained 3.3% in market capitalisation, followed by food and 

jute stocks.Mainly due to sector wise concentration rotation, service and real estate, mutual 

fund, and telecom sectors faced high price corrections. 

 


