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পুজিবািারে সুশাসরে হেয়ারেিং শুরু 

করেরে রবএসইরস 

। ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২০ ৬:০৭ অপরাহ্ণ  
 

পুজিবািাপ্টর েুশােপ্টের িেয ববএেইবে সেয়াবরিংপ্টয়র যাত্রা শুরু কপ্টরপ্টে বপ্টে মন্তবয কপ্টরপ্টেে 

বািংোপ্টেশ বেবকউবরটিি অযান্ড এক্সপ্টেঞ্জ কবমশে (ববএেইবে)কবমশোর আব্দেু োবেম। 

বিবে বপ্টেে, সেপ্টশর োগবরক কিিা সেবা পাপ্টে, সেখাপ্টে িারা কিিুকু েন্তুষ্ট বা িাপ্টের 

সষাভ রপ্টয়প্টে বকো, এেব ববষয়গুপ্টো েীবিবের্ ধারকপ্টের সগােপ্টর আোর িেয এবিং েুশােপ্টের 

অিংশ বেপ্টেপ্টব পাববেক সেয়াবরিং করা েয়। এরই র্ারাবাবেকিায় ববএেইবে সশয়ারবািাপ্টর 

েুশােপ্টের িেয সেয়াবরিংপ্টয়র যাত্রা শুরু কপ্টরপ্টে। 

 

আি সোমবার (২১ সেপ্টেম্বর) প্রথমবাপ্টরর মপ্টিা ইন্টারপ্টেিবভবিক সেেপ্টেপ্টের েমেযা ও 

েম্ভাবো বেপ্টয় পাববেক সেয়াবরিংপ্টয়র যাত্রা শুরু কপ্টরপ্টে ঢাকা স্টক এক্সপ্টেঞ্জ (বিএেই) ও 

বেয়ন্ত্রক েিংস্থা বািংোপ্টেশ বেবকউবরটিি অযান্ড এক্সপ্টেঞ্জ কবমশে (ববএেইবে)। আগাবমপ্টি এ 

র্ারাবাবেকিা র্প্টর রাখপ্টি সশয়ারবািাপ্টরর অেযােয ববষয় বেপ্টয় মর্যস্থিাকারীপ্টের েমেযা ও 

েুববর্া সশাো েপ্টব। 

ববএেইবে কবমশোর বপ্টেে, ববএেইবে বেয়ন্ত্রক েিংস্থা বেপ্টেপ্টব বেয়ন্ত্রপ্টের িেয আইপ্টের 

প্রপ্টয়াগ কপ্টর থাপ্টক। এোড়া বিধমাে কবমশে মপ্টে কপ্টর, েুশােপ্টে সস্টকপ্টোল্ডারপ্টের 

গুরুত্বপূর্ ধ ভূবমকা রপ্টয়প্টে। িাপ্টের মঙ্গপ্টের িেযই ববএেইবে। 

http://www.arthosuchak.com/archives/606776/%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a7%81%e0%a6%b6%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%b9%e0%a7%87%e0%a7%9f%e0%a6%be%e0%a6%b0/
http://www.arthosuchak.com/archives/606776/%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a7%81%e0%a6%b6%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%b9%e0%a7%87%e0%a7%9f%e0%a6%be%e0%a6%b0/
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বিবে বপ্টেে, আমরা েিুথ ধ বশল্প ববপ্লপ্টবর কথা বেবে। বকন্তু আমাপ্টের আইটি সেপ্টভে বক সেই 

পয ধাপ্টয় আপ্টে। েয়প্টিা ভববষযপ্টি অপ্টেক উন্নি েপ্টব। বকন্তু বিধমাপ্টে বক র্রপ্টের েমেযা ও 

েুববর্া রপ্টয়প্টে, িা বেপ্টয় আিপ্টক আপ্টোেো করা েপ্টব। আপোরা (অিংশগ্রেেকারীরা) 

আপোপ্টের েুবেবন্তি মিামি িুপ্টে র্প্টরে। 

অেুষ্ঠাপ্টে ববএেইবের বেব ধাবে পবরোেক সমাোম্মে সরিাউে কবরম বপ্টেে, প্রথমবাপ্টরর মপ্টিা 

পাববেক সেয়াবরিং শুরু কপ্টরবে। আগাবমপ্টি এর র্ারাবাবেকিা থাকপ্টব। এই পাববেক সেয়াবরিং 

অথ ধ সয সযই খাপ্টি থাপ্টক, সেই খাপ্টি সকাে প্রবিবন্ধকিা আপ্টে বকো, িাপ্টের বকেু িাোর 

ববষয় আপ্টে বকো, িাপ্টের সকাে মিামি আপ্টে বকো, সেিাই িুপ্টে র্রা। আিপ্টক 

সশয়ারবািাপ্টর ইন্টারপ্টেি বভবিক সেেপ্টেপ্টে েমেযা ও েম্ভাবোর ববষয় বেপ্টয় পাববেক 

সেয়াবরিংপ্টয়র আপ্টয়ািে করা েপ্টয়প্টে। এখাপ্টে ইন্টারপ্টেি বভবিক সেেপ্টেে বেপ্টি 

বববেপ্টয়াগকারীর বেপ্টির ক্রয়-ববক্রয়াপ্টেশ োবখেপ্টক সবাঝাপ্টো েপ্টয়প্টে। এই পদ্ধবিটি 

বিএেইপ্টি ২০১৬ োপ্টের মাপ্টেধ োে ুেপ্টয়প্টে। 

বিবে বপ্টেে, আমাপ্টের সেপ্টশ প্রায় ১০ শিািংশ সমাবাইপ্টের মার্যপ্টম সেেপ্টেে েয়। এটি 

কপ্টরাোভাইরাপ্টের মপ্টর্য এখে েোয়ক েপ্টয়প্টে। িপ্টব োরাববপ্টে এই ইন্টারপ্টেি বভবিক 

সেেপ্টেে সববশ েয়। স্বশরীপ্টর উপবস্থি েপ্টয় সেেপ্টেে করার কােোর ভারি ও বািংোপ্টেপ্টশ 

রপ্টয়প্টে। অথে অেযােয সেপ্টশ সেখা যায় সেেপ্টেে অপ্টেক, বকন্তু সরাকাপ্টরি োউপ্টি সগপ্টে িা 

সবাঝার উপায় োই। 

ইন্টারপ্টেি বভবিক সেেপ্টেপ্টে উৎোবেি করপ্টি েপ্টব িাবেপ্টয় বিবে বপ্টেে, এর মার্যপ্টম 

আমাপ্টেরপ্টক সেেপ্টেে বাড়াপ্টি েপ্টব। আমরা যবে সশয়ারবািাপ্টর েুশােে, স্বেিা িবাববেবেিা 

বেজিি করপ্টি োই, সযিা বিধমাে কবমশপ্টের প্রর্াে েষয, িা বাস্তবায়প্টে আমাপ্টেরপ্টক প্রযুজি 

উন্নয়প্টে আগাপ্টি েপ্টব। পুপ্টরা সেেপ্টেেিাপ্টক ইন্টারবভবিক বেপ্টি েপ্টব। 

বিবে বপ্টেে, আমাপ্টের কবমশপ্টের সেয়ারমযাে ফপ্টরে আউিপ্টেি সখাোর কথা বপ্টেপ্টেে। এিা 

করপ্টি সগপ্টে ইন্টারপ্টেি বভবিক সেেপ্টেপ্টের েরকার পড়প্টব। এটি করপ্টি পারপ্টে সেেপ্টেে 

অপ্টেক সবপ্টড় যাপ্টব। 

পপ্টর অিংশগ্রের্কারীপ্টের ইন্টারপ্টেি বভবিক সেবিিং- এর েমেযা ও এর েমার্াে বেপ্টয় বববভন্ন 

প্রপ্টের িবাব সেে ববএেইবের বেব ধােী পবরোেক (েেবি োবয়ত্ব) সমা. সরিাউে কবরম, 

বিএেইর বযবস্থাপো পবরোেক কািী োোউে েক এবিং প্রর্াে প্রযুজি কম ধকিধা সমাোঃ 

জিয়াউে কবরম৷ বওারা সেশবযাবপ বববেপ্টয়াগ েপ্টেিেিার ববষপ্টয় ববপ্টশষ গুরুত্বাপ্টরাপ কপ্টরে৷ 
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রবএসইরস ও রিএসইে পাবরিক হেয়ারেিংরয়ে যাত্রা 

শুরু 

োে বববি সিস্ক || প্রকাশ: ২০২০-০৯-২১ ১৮:২৭:৫৭ || আপপ্টিি: ২০২০-০৯-২১ ১৮:২৭:৫৭ 

 

ইন্টারপ্টেিবভবিক সেেপ্টেপ্টে েমেযা ও েম্ভাবো বেপ্টয় পাববেক সেয়াবরিং শুরু কপ্টরপ্টে বেয়ন্ত্রক 

েিংস্থা বািংোপ্টেশ বেবকউবরটিি অযান্ড এক্সপ্টেঞ্জ কবমশে (ববএেইবে) ও সেপ্টশর প্রর্াে 

পুুঁজিবািার ঢাকা স্টক এক্সপ্টেঞ্জ (বিএেই)। আগাবমপ্টি এ র্ারাবাবেকিা র্প্টর রাখপ্টি 

সশয়ারবািাপ্টরর অেযােয ববষয় বেপ্টয় মর্যস্থিাকারীপ্টের েমেযা ও েুববর্া সশাো েপ্টব। 

সোমবার (২১ সেপ্টেম্বর) প্রথমবাপ্টরর মপ্টিা পাববেক সেয়াবরিং শুরু করা েপ্টয়প্টে। এবেে 

ববএেইবে ও বিএেইর সযৌথ আপ্টয়ািপ্টে ইন্টারপ্টেিবভবিক সেেপ্টেপ্টে েমেযা ও েম্ভাবো বেপ্টয় 

মর্যস্থিাকারী প্রবিষ্ঠাপ্টের প্রবিবেবর্প্টের মিামি শুপ্টেপ্টে বেয়ন্ত্রক েিংস্থা। 

অেুষ্ঠাপ্টে প্রর্াে অবিবথর বিপ্টবয ববএেইবের কবমশোর আব্দেু োবেম বপ্টেে, সেপ্টশর 

োগবরক কিিা সেবা পাপ্টে, সেখাপ্টে িারা কিিুকু েন্তুষ্ট বা িাপ্টের সকাে সষাভ রপ্টয়প্টে 

বকো, এেব ববষয়গুপ্টো েীবিবের্ ধারকপ্টের সগােপ্টর আোর িেয এবিং েুশােপ্টের অিংশ বেপ্টেপ্টব 

পাববেক সেয়াবরিং করা েয়। এরই র্ারাবাবেকিায় ববএেইবে পুুঁজিবািাপ্টর েশুােপ্টের িেয 

সেয়াবরিংপ্টয়র যাত্রা শুরু কপ্টরপ্টে। 

বিবে বপ্টেে, ববএেইবে বেয়ন্ত্রক েিংস্থা বেপ্টেপ্টব বািারপ্টক বেয়ন্ত্রপ্টের িেয আইপ্টের প্রপ্টয়াগ 

কপ্টর থাপ্টক। এোড়া বিধমাে কবমশে মপ্টে কপ্টর, েশুােপ্টে সস্টকপ্টোল্ডারপ্টের গুরুত্বপূর্ ধ 

ভূবমকা রপ্টয়প্টে। িাপ্টের ভাপ্টোর িেযই ববএেইবে। 

ববএেইবের এই কবমশোর বপ্টেে, আমরা েিুথ ধ বশল্প ববপ্লপ্টবর কথা বেবে। বকন্তু আমাপ্টের 

আইটি সেপ্টভে বক সেই পয ধাপ্টয় আপ্টে। েয়প্টিা ভববষযপ্টি অপ্টেক উন্নি েপ্টব। বকন্তু বিধমাপ্টে 

বক র্রপ্টের েমেযা ও েুববর্া রপ্টয়প্টে, িা বেপ্টয় আিপ্টক আপ্টোেো করা েপ্টব। আপোরা 

(অিংশগ্রেেকারীরা) আপোপ্টের েুবেবন্তি মিামি িুপ্টে র্প্টরে। 
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অেুষ্ঠাপ্টে ববএেইবের বেব ধাবে পবরোেক সমাোম্মে সরিাউে কবরম বপ্টেে, প্রথমবাপ্টরর মপ্টিা 

পাববেক সেয়াবরিং শুরু কপ্টরবে। আগাবমপ্টি এর র্ারাবাবেকিা থাকপ্টব। এই পাববেক সেয়াবরিং 

অথ ধ সয সযই খাপ্টি থাপ্টক, সেই খাপ্টি সকাে প্রবিবন্ধকিা আপ্টে বকো, িাপ্টের বকেু িাোর 

ববষয় আপ্টে বকো, িাপ্টের সকাে মিামি আপ্টে বকো, সেিাই িুপ্টে র্রা। আিপ্টক 

সশয়ারবািাপ্টর ইন্টারপ্টেি বভবিক সেেপ্টেপ্টে েমেযা ও েম্ভাবোর ববষয় বেপ্টয় পাববেক 

সেয়াবরিংপ্টয়র আপ্টয়ািে করা েপ্টয়প্টে। এখাপ্টে ইন্টারপ্টেি বভবিক সেেপ্টেে বেপ্টি 

বববেপ্টয়াগকারীর বেপ্টির ক্রয়-ববক্রয়াপ্টেশ োবখেপ্টক সবাঝাপ্টো েপ্টয়প্টে। এই পদ্ধবিটি 

বিএেইপ্টি ২০১৬ োপ্টের মাপ্টেধ োে ুেপ্টয়প্টে। 

বিবে বপ্টেে, আমাপ্টের সেপ্টশ প্রায় ১০ শিািংশ সমাবাইপ্টের মার্যপ্টম সেেপ্টেে েয়। এটি 

কপ্টরাোভাইরাপ্টের মপ্টর্য এখে েোয়ক েপ্টয়প্টে। িপ্টব োরাববপ্টে এই ইন্টারপ্টেি বভবিক 

সেেপ্টেে সববশ েয়। স্বশরীপ্টর উপবস্থি েপ্টয় সেেপ্টেে করার কােোর ভারি ও বািংোপ্টেপ্টশ 

রপ্টয়প্টে। অথে অেযােয সেপ্টশ সেখা যায় সেেপ্টেে অপ্টেক, বকন্তু সরাকাপ্টরি োউপ্টি সগপ্টে িা 

সবাঝার উপায় োই। 

ইন্টারপ্টেি বভবিক সেেপ্টেপ্টে উৎোবেি করপ্টি েপ্টব িাবেপ্টয় বিবে বপ্টেে, এর মার্যপ্টম 

আমাপ্টেরপ্টক সেেপ্টেে বাড়াপ্টি েপ্টব। আমরা যবে সশয়ারবািাপ্টর েুশােে, স্বেিা িবাববেবেিা 

বেজিি করপ্টি োই, সযিা বিধমাে কবমশপ্টের প্রর্াে েষয, িা বাস্তবায়প্টে আমাপ্টেরপ্টক প্রযুজি 

উন্নয়প্টে আগাপ্টি েপ্টব। পুপ্টরা সেেপ্টেেিাপ্টক ইন্টারবভবিক বেপ্টি েপ্টব। 

বিবে বপ্টেে, আমাপ্টের কবমশপ্টের সেয়ারমযাে ফপ্টরে আউিপ্টেি সখাোর কথা বপ্টেপ্টেে। এিা 

করপ্টি সগপ্টে ইন্টারপ্টেি বভবিক সেেপ্টেপ্টের েরকার পড়প্টব। এটি করপ্টি পারপ্টে সেেপ্টেে 

অপ্টেক সবপ্টড় যাপ্টব। 

পপ্টর অিংশগ্রের্কারীপ্টের ইন্টারপ্টেি বভবিক সেবিিং- এর েমেযা ও এর েমার্াে বেপ্টয় বববভন্ন 

প্রপ্টের িবাব সেে ববএেইবের বেব ধােী পবরোেক (েেবি োবয়ত্ব) সমাোঃ সরিাউে কবরম, 

বিএেইর বযবস্থাপো পবরোেক কািী োোউে েক এবিং প্রর্াে প্রযুজি কম ধকিধা সমাোঃ 

জিয়াউে কবরম৷ বওারা সেশবযাবপ বববেপ্টয়াগ েপ্টেিেিার ববষপ্টয় ববপ্টশষ গুরুত্বাপ্টরাপ কপ্টরে৷ 

োেবববি/ঢাকা/এেআই ১৮:২৫;২১/৯/২০২০ 
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পুুঁজিবািারে সুশাসে রেজিত কেরত 

হেয়ারেিং শুরু করেরে রবএসইরস 

সেপ্টেম্বর ২১, ২০২০4  

 

বেিস্ব প্রবিপ্টবেক : পুজিবািাপ্টর েুশােে প্রবিষ্ঠায় ববএেইবে সেয়াবরিংপ্টয়র যাত্রা শুরু কপ্টরপ্টে 

বপ্টে মন্তবয কপ্টরপ্টেে বািংোপ্টেশ বেবকউবরটিি অযান্ড এক্সপ্টেঞ্জ কবমশে 

(ববএেইবে)কবমশোর আব্দেু োবেম। 

বিবে বপ্টেে, সেপ্টশর োগবরক কিিা সেবা পাপ্টে, সেখাপ্টে িারা কিিুকু েন্তুষ্ট বা িাপ্টের 

সষাভ রপ্টয়প্টে বকো, এেব ববষয়গুপ্টো েীবিবের্ ধারকপ্টের কাপ্টে িুপ্টে র্রার িেয এবিং 

েুশােপ্টের অিংশ বেপ্টেপ্টব পাববেক সেয়াবরিং করা েয়। এরই র্ারাবাবেকিায় ববএেইবে 

পুুঁজিবািাপ্টর েুশােপ্টের িেয সেয়াবরিংপ্টয়র যাত্রা শুরু কপ্টরপ্টে। 

আি সোমবার (২১ সেপ্টেম্বর) প্রথমবাপ্টরর মপ্টিা ইন্টারপ্টেিবভবিক সেেপ্টেপ্টের েমেযা ও 

েম্ভাবো বেপ্টয় পাববেক সেয়াবরিংপ্টয়র যাত্রা শুরু কপ্টরপ্টে ঢাকা স্টক এক্সপ্টেঞ্জ (বিএেই) ও 

বেয়ন্ত্রক েিংস্থা বািংোপ্টেশ বেবকউবরটিি অযান্ড এক্সপ্টেঞ্জ কবমশে (ববএেইবে)। আগাবমপ্টি এ 

র্ারাবাবেকিা র্প্টর রাখপ্টি সশয়ারবািাপ্টরর অেযােয ববষয় বেপ্টয় মর্যস্থিাকারীপ্টের েমেযা ও 

েুববর্া সশাো েপ্টব। 

ববএেইবে কবমশোর বপ্টেে, ববএেইবে বেয়ন্ত্রক েিংস্থা বেপ্টেপ্টব বেয়ন্ত্রপ্টের িেয আইপ্টের 

প্রপ্টয়াগ কপ্টর থাপ্টক। এোড়া বিধমাে কবমশে মপ্টে কপ্টর, েুশােপ্টে সস্টকপ্টোল্ডারপ্টের 

গুরুত্বপূর্ ধ ভূবমকা রপ্টয়প্টে।  

বিবে বপ্টেে, আমরা েিুথ ধ বশল্প ববপ্লপ্টবর কথা বেবে। বকন্তু আমাপ্টের আইটি সেপ্টভে বক সেই 

পয ধাপ্টয় আপ্টে। বিধমাপ্টে বক র্রপ্টের েমেযা ও েুববর্া রপ্টয়প্টে, িা বেপ্টয় আিপ্টক আপ্টোেো করা 

েপ্টব। আপোরা আপোপ্টের েুবেবন্তি মিামি িুপ্টে র্প্টরে। 
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অেুষ্ঠাপ্টে ববএেইবের বেব ধাবে পবরোেক সমাোম্মে সরিাউে কবরম বপ্টেে, প্রথমবাপ্টরর মপ্টিা 

পাববেক সেয়াবরিং শুরু কপ্টরবে। আগাবমপ্টি এর র্ারাবাবেকিা থাকপ্টব। এই পাববেক সেয়াবরিং 

অথ ধ সয সযই খাপ্টি থাপ্টক, সেই খাপ্টি সকাে প্রবিবন্ধকিা আপ্টে বকো, িাপ্টের বকেু িাোর 

ববষয় আপ্টে বকো, িাপ্টের সকাে মিামি আপ্টে বকো, সেিাই িুপ্টে র্রা। আিপ্টক 

সশয়ারবািাপ্টর ইন্টারপ্টেি বভবিক সেেপ্টেপ্টে েমেযা ও েম্ভাবোর ববষয় বেপ্টয় পাববেক 

সেয়াবরিংপ্টয়র আপ্টয়ািে করা েপ্টয়প্টে। এখাপ্টে ইন্টারপ্টেি বভবিক সেেপ্টেে বেপ্টি 

বববেপ্টয়াগকারীর বেপ্টির ক্রয়-ববক্রয়াপ্টেশ োবখেপ্টক সবাঝাপ্টো েপ্টয়প্টে। এই পদ্ধবিটি 

বিএেইপ্টি ২০১৬ োপ্টের মাপ্টেধ োে ুেপ্টয়প্টে। 

বিবে বপ্টেে, আমাপ্টের সেপ্টশ প্রায় ১০ শিািংশ সমাবাইপ্টের মার্যপ্টম সেেপ্টেে েয়। িপ্টব 

োরাববপ্টে এই ইন্টারপ্টেি বভবিক সেেপ্টেে সববশ েয়। স্বশরীপ্টর উপবস্থি েপ্টয় সেেপ্টেে করার 

কােোর ভারি ও বািংোপ্টেপ্টশ রপ্টয়প্টে। অথে অেযােয সেপ্টশ সেখা যায় সেেপ্টেে অপ্টেক, বকন্তু 

সরাকাপ্টরি োউপ্টি সগপ্টে িা সবাঝার উপায় োই। 

ইন্টারপ্টেি বভবিক সেেপ্টেপ্টে উৎোবেি করপ্টি েপ্টব িাবেপ্টয় বিবে বপ্টেে, এর মার্যপ্টম 

আমাপ্টেরপ্টক সেেপ্টেে বাড়াপ্টি েপ্টব। আমরা যবে সশয়ারবািাপ্টর েুশােে, স্বেিা িবাববেবেিা 

বেজিি করপ্টি োই, সযিা বিধমাে কবমশপ্টের প্রর্াে েষয, িা বাস্তবায়প্টে আমাপ্টেরপ্টক প্রযুজি 

উন্নয়প্টে আগাপ্টি েপ্টব। পুপ্টরা সেেপ্টেেিাপ্টক ইন্টারবভবিক বেপ্টি েপ্টব। 

বিবে বপ্টেে, আমাপ্টের কবমশপ্টের সেয়ারমযাে ফপ্টরে আউিপ্টেি সখাোর কথা বপ্টেপ্টেে। এিা 

করপ্টি সগপ্টে ইন্টারপ্টেি বভবিক সেেপ্টেপ্টের েরকার েপ্টব।  

অিংশগ্রের্কারীপ্টের ইন্টারপ্টেি বভবিক সেবিিং- এর েমেযা ও এর েমার্াে বেপ্টয় বববভন্ন প্রপ্টের 

িবাব সেে ববএেইবের বেব ধােী পবরোেক  সমা. সরিাউে কবরম, বিএেইর বযবস্থাপো 

পবরোেক কািী োোউে েক এবিং প্রর্াে প্রযুজি কম ধকিধা সমাোঃ জিয়াউে কবরম৷ িারা 

সেশবযাবপ বববেপ্টয়াগ েপ্টেিেিার ববষপ্টয় ববপ্টশষ গুরুত্বাপ্টরাপ কপ্টরে৷ 
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সশয়ারবািার বেউি 

রবএসইরসে গণশুোরেে যাত্রা শুরু: 

ইন্টােরেটরিরিক হিেরেরেে সমসযা ও সম্ভাবো 

রেরয় পাবরিক হেয়ারেিং অেুষ্ঠিত 

প্রকাশ েময়:21-09-2020, 6:01 pm | 

 

সশয়ারবািার বরপ্টপািধ: বািংোপ্টেশ বেবকউবরটিি অযান্ড এক্সপ্টেঞ্জ কবমশে (ববএেইবে) এর পষ 

সথপ্টক এটি প্রথম পাববেক সেয়াবরিং। বিধমাে েরকার প্রর্ােমন্ত্রী সশখ োবেোর সেিৃপ্টত্ব িারা 

২০০৯ োপ্টে ষমিায় আোর পর বববভন্ন সষপ্টত্র েিংস্কার বেপ্টয় আোর িেয কাি করপ্টে। 

েরকাপ্টরর সেই েিংস্কারগুপ্টো োগবরক যথাযথভাপ্টব পাপ্টেে বকো, সেিা সপপ্টি সকাে েুপ্টভধাগ 

েপ্টে বকো, সে ববষপ্টয় িােপ্টি এবিং স্বেিা ও েুশােে বেজিি করপ্টি বেয়ন্ত্রক েিংস্থার অেয 

েব কাপ্টির পাশাপাবশ পাববেক সেয়াবরিংও একটি কাি বপ্টে িাবেপ্টয়প্টেে বেয়ন্ত্রক েিংস্থা 

ববএেইবের কবমশোর আব্দেু োবেম। 

আি সোমবার বািংোপ্টেশ বেবকউবরটিি অযান্ড এক্সপ্টেঞ্জ কবমশে ও বিএেই সেবেিং একাপ্টিমী 

কিৃক আপ্টয়াজিি পুুঁজিবািাপ্টর প্রথমবাপ্টরর মি েকে সেকপ্টোেিারপ্টের অিংশগ্রেপ্টর্ 

“Prevailing Internet Based Trading: Problems and Prospects” শীষ ধক গর্শুোেী প্রর্াে অবিবথ 

বেপ্টেপ্টব উপবস্থি সথপ্টক ববএেইবে’র কবমশোর সমাোঃ আব্দেু োবেম এেব কথা বপ্টেে৷ 

কবমশোর আব্দেু োবেম বপ্টেে, ববএেইবে একটি বেয়ন্ত্রক েিংস্থা, িাপ্টের মূেি কাি েপ্টে 

আইপ্টের যথাযথ প্রপ্টয়াগ এবিং িার পাশাপাবশ অপ্টেকগুপ্টো ববষয় বেপ্টয় কাি কপ্টর। বিধমাে 

ববএেইবের কবমশে মপ্টে কপ্টর েরকাপ্টরর সয বেপ্টেধশো রপ্টয়প্টে েুশােে বেজিি িার প্রথম 

সষত্র েপ্টে স্টক এক্সপ্টেঞ্জ ও িার সেক সোল্ডারপ্টের েুপ্টযাগ-েবুবর্া বেজিি করা। 

বিবে আপ্টরা বপ্টেে, বববেপ্টয়াগকারীপ্টের স্বাথ ধ রষা এবিং সশয়ারবািাপ্টরর েোয়ক কাি করাই 

েপ্টে আমাপ্টের উপ্টেশয। আিপ্টক যারা এই পাববেক সেয়াবরিং এর োপ্টথ েম্পিৃ রপ্টয়প্টেে 

সেইেব সেক সোল্ডারপ্টের কাে সথপ্টকও ববএেইবের অপ্টেক বকেু িাোর রপ্টয়প্টে। আি সয 

ববষয় বেপ্টয় পাববেক সেয়াবরিং েপ্টে Internet Based Trading: Problems and Prospects, এর 

কারর্ েপ্টে আমরা সয েিুথ ধ বশল্প ববপ্লপ্টবর কথা বেবে এবিং আরও উন্নবির বেপ্টক যাজে িার 

আপ্টগ আমরা সয বিধমাে পয ধাপ্টয় রপ্টয়বে এিা যথাযথ আপ্টে বকো। বা এখাপ্টে সয েমেযা ও 

েুববর্া রপ্টয়প্টে সে ববষপ্টয় আপোপ্টের বোর মার্যপ্টম আমরা িােপ্টি পারব এবিং পরবিীপ্টি এই 

েমেযা েমার্াে বেপ্টয় ও আরও উন্নয়প্টের িেয কাি করব। 

http://www.sharebazarnews.com/wp-content/uploads/2020/09/Halim-reza-Businesshour24.com_.jpg


News Clippings 

 41 

ববএেইবের বেব ধােী পবরোেক ও মুখপাত্র সরিাউে কবরম বপ্টেে, ববএেইবের বেব ধােী 

পবরোেক (েেবি োবয়ত্ব) ও মুখপাত্র সমাোঃ সরিাউে কবরম বপ্টেে, সেপ্টশর পুুঁজিবািার 

ববকাপ্টশর সষপ্টত্র ২০১৬ িাবরপ্টখ েিংপ্টযািে েয় বিএেই-সমাবাইে অযাপ৷ এই অযাপ োেুর পর 

ক্রমবর্ ধমাে োপ্টর সমাবাইপ্টে সেেপ্টেে বযবোরকারীর েিংখযা সবপ্টড়ই েেপ্টে৷ পুুঁজিবািাপ্টর 

স্বেিা ও িবাববেবেিার সষপ্টএ োমপ্টের বেেগুপ্টোপ্টি আর্ুবেক প্রযুজির েপ্টব ধািম বযবোর 

বেজিি কপ্টর সমাবাইে অযাপ ও অেযেয ইন্টারপ্টেি বভবিক সেবিিং-সক আপ্টরা গবিময় করপ্টি 

ববএেইবে এবিং বিএেই কাি করপ্টে৷ 

সরিাউে কবরম বপ্টেে, আি কবমশপ্টের পষ সথপ্টক আমরা ইেবস্টটিউশোে পাববেক 

সেয়াবরিং শুরু কপ্টরবে। আপোরা িাপ্টেে পাববেক সেয়াবরিং েপ্টে যারা সয কাপ্টির োপ্টথ 

িবড়ি থাপ্টক সে কাি করপ্টি সকাে র্রপ্টের েমেযার েম্মুখীে েপ্টে, সকাে সেবা সপপ্টি 

প্রবিবন্ধকিা েৃটষ্ট েপ্টে বকো, সকাে বকেু িাোর ববষয় আপ্টে বকো এবিং িাপ্টের সকাপ্টো 

পরামশ ধ ও মিামি আপ্টে বকো সেই ববষপ্টয় আপ্টোেো করপ্টবা। বিবে বপ্টেে, আিপ্টকর 

পাববেক সেয়াবরিং এর ববষয় বের্ ধারর্ করা েপ্টয়প্টে Internet Based Trading: Problems and 

Prospects,। ইন্টারপ্টেি সেবিিং প্লযািফম ধপ্টক বযবোর কপ্টর এবিং সরাকাপ্টরপ্টির োপ্টথ স্টক 

এক্সপ্টেপ্টঞ্জর সেবিিং কাপ্টেপ্টেি েপ্টয় বববেপ্টয়াগকারী যখে সেি করপ্টি পারপ্টব, েরােবর ক্রয় 

এবিং ববক্রয় করপ্টি পারপ্টব সেিাই েপ্টব Internet Based Trading। ২০১৬ োপ্টে এ ববষয় োে ু

কপ্টর সমাবাইেবভবিক অযাপ তিবর কপ্টর ঢাকা স্টক এক্সপ্টেঞ্জ। এই অযাপ্টপ ওয়াকধ অিধার 

মযাপ্টেিপ্টমন্ট বেপ্টস্টম োে ুকরা েপ্টয়প্টে সযিা বিএেইর সেবিিং বেপ্টস্টপ্টমর োপ্টথ কাপ্টেপ্টেি। 

েষয করপ্টে সেখা যায় প্রায় ৫০ োিার বববেপ্টয়াগকারী এই অযাপ্টপর মার্যপ্টম সেেপ্টেে কপ্টরে 

যা প্রবিবেে সেেপ্টেপ্টের বািার মূের্ে এর ১০%। 

বিবে আপ্টরা বপ্টেে, এই অযাপ্টপর মার্যপ্টম বববেপ্টয়াগকারী বেপ্টিই সকোপ্টবো করপ্টি পাপ্টর। 

বিধমাে কপ্টরাোভাইরাে পবরবস্থবির কারপ্টর্ আমরা সয শারীবরক েরূত্বও সমপ্টে েেবে িা এই 

অযাপ্টপ সেেপ্টেপ্টের মার্যপ্টম েেি েয়। অযাপ বযবোপ্টরর িেয একটি আপ্টবেে ফরম আপ্টে, 

সেই আপ্টবেে ফম ধটি পূরর্ কপ্টর সরাকাপ্টরি োউপ্টে িমা বেপ্টেই বেপ্টস্টম সথপ্টক অপ্টিাপ্টমটিক 

একটি আইবি এবিং পােওয়ািধ বববেপ্টয়াগকারীর সমইে আইবিপ্টি েপ্টে যাপ্টব। এপ্টি কপ্টর 

বববেপ্টয়াগকারীর সকাে িথয সরাকাপ্টরি স্টক এক্সপ্টেঞ্জ বা থািধ পাটিধ সকউ িােপ্টি পারপ্টব ো। 

বিবে আপ্টরা বপ্টেে, ববপ্টের অেয েব স্টক এক্সপ্টেপ্টঞ্জর বেপ্টক েষয করপ্টে সেখা যাপ্টব 

সরাকাপ্টরি োউি এর মার্যপ্টম সেেপ্টেে েবপ্টেপ্টয় সববশ েয় বািংোপ্টেশ এবিং ভারপ্টি। উন্নি 

সেপ্টশর স্টক এক্সপ্টেঞ্জ গুপ্টোপ্টি বববেপ্টয়াগকারীরা িাপ্টের বেপ্টিপ্টের সশয়ার সকোপ্টবো 

ইন্টারপ্টেপ্টির মার্যপ্টম বেপ্টিরা কপ্টরে। 

Internet Based Tradingএর ববষপ্টয় েবাইপ্টক উে্বুদ্ধ করপ্টি েপ্টব এবিং এর মার্যপ্টম 

সশয়ারবািাপ্টর সেেপ্টেে বাড়াপ্টি েপ্টব বপ্টে বিবে মন্তবয কপ্টরে। সশয়ারবািাপ্টর যবে 

প্রাবিষ্ঠাবেক ও োবব ধক স্বেিা ও িবাববেবেিা বেজিি করপ্টি োই িােপ্টে আইটি প্লযািফম ধ সক 

আপ্টরা আপপ্টিি করপ্টি েপ্টব। এপ্টি সেেপ্টেে অপ্টেক সবপ্টড় যাপ্টব বপ্টে আশাবাে বযি কপ্টরে 

বিবে। পপ্টর অিংশগ্রের্কারীপ্টের ইন্টারপ্টেি বভবিক সেবিিং- এর েমেযা ও এর েমার্াে বেপ্টয় 

বববভন্ন প্রপ্টের িবাব সেে ববএেইবের বেব ধােী পবরোেক (েেবি োবয়ত্ব) সমাোঃ সরিাউে কবরম, 

বিএেইর বযবস্থাপো পবরোেক কািী োোউে েক এবিং প্রর্াে প্রযুজি কম ধকিধা সমাোঃ 

জিয়াউে কবরম৷ োরা সেশবযাবপ বববেপ্টয়াগ েপ্টেিেিার ববষপ্টয় ববপ্টশষ গুরুত্বাপ্টরাপ কপ্টরে৷ 

 সশয়ারবািার বেউি/ এে 
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পুুঁজিবািারে গণশুোরে শুরু 

সিযষ্ঠ প্রবিপ্টবেক || রাইজিিংবববি.কম 

প্রকাবশি: ০৬:৩৬, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২০   আপপ্টিি: ০৬:৫৪, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২০  

 

পুুঁজিবািাপ্টর অেোইপ্টে সশয়ার সেেপ্টেপ্টে েমেযা বেপ্টয় গর্শুোবে শুরু েপ্টয়প্টে। বািাপ্টরর 

েুশােে বেজিি করপ্টি সোমবার (২১ সেপ্টেম্বর) প্রথমবাপ্টরর মপ্টিা এ সেয়াবরিং েয়। 

বািংোপ্টেশ বেবকউবরটিি অযান্ড এক্সপ্টেঞ্জ কবমশে (ববএেইবে) এবিং ঢাকা স্টক এক্সপ্টেঞ্জ 

(বিএেই) সযৌথভাপ্টব এ আপ্টয়ািে কপ্টর। প্রবিষ্ঠাে েুটির কম ধকিধারা গর্শুোবেপ্টি অিংশ 

সেওয়া প্রবিবেবর্প্টের মিামি শুপ্টেপ্টেে। 

অেুষ্ঠাপ্টে প্রর্াে অবিবথর বিপ্টবয ববএেইবের কবমশোর আব্দেু োবেম বপ্টেে, েুশােপ্টের 

অিংশ বেপ্টেপ্টব পাববেক সেয়াবরিংপ্টয়র যাত্রা শুরু কপ্টরপ্টে। বািার বেয়ন্ত্রপ্টর্র িেয আইপ্টের 

প্রপ্টয়াগ কপ্টর থাপ্টক ববএেইবে। বিধমাে কবমশে মপ্টে কপ্টর, েুশােপ্টে সস্টকপ্টোল্ডারপ্টের 

ভূবমকা রপ্টয়প্টে। 

ববএেইবের বেব ধােী পবরোেক (েেবি োবয়ত্ব) সমাোম্মে সরিাউে কবরম বপ্টেে, প্রথমবাপ্টরর 

মপ্টিা পাববেক সেয়াবরিং শুরু কপ্টরবে। আগামীপ্টি এর র্ারাবাবেকিা থাকপ্টব। এই পাববেক 

সেয়াবরিং অথ ধ সয সযই খাপ্টি থাপ্টক, সেই খাপ্টি সকাপ্টো প্রবিবন্ধকিা আপ্টে বকো, িাপ্টের বকেু 

িাোর ববষয় আপ্টে বকো, িাপ্টের সকাপ্টো মিামি আপ্টে বকো, সেিাই িুপ্টে র্রা। আি 

অেোইপ্টে পুুঁজিবািাপ্টর সেেপ্টেপ্টে েমেযা ও েম্ভাবোর ববষয় বেপ্টয় পাববেক সেয়াবরিংপ্টয়র 

আপ্টয়ািে করা েপ্টয়প্টে। এখাপ্টে অেোইে সেেপ্টেে বেপ্টি বববেপ্টয়াগকারীর বেপ্টির ক্রয়-

ববক্রয়াপ্টেশ োবখেপ্টক সবাঝাপ্টো েপ্টয়প্টে। এই পদ্ধবিটি বিএেইপ্টি ২০১৬ োপ্টের মাপ্টেধ োে ু

েপ্টয়প্টে। 

বিবে বপ্টেে, আমাপ্টের সেপ্টশ প্রায় ১০ শিািংশ সমাবাইপ্টের মার্যপ্টম সেেপ্টেে েয়। এটি 

কপ্টরাোভাইরাপ্টের মপ্টর্য এখে অেোইে সেেপ্টেে েোয়ক েপ্টয়প্টে। িপ্টব োরাববপ্টে 

অেোইপ্টে সেেপ্টেে সববশ েয়।  

https://www.risingbd.com/writers/জ্যেষ্ঠ-প্রতিবেদক
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বিবে বপ্টেে, আমাপ্টের কবমশপ্টের সেয়ারমযাে ফপ্টরে আউিপ্টেি সখাোর কথা বপ্টেপ্টেে। এিা 

করপ্টি সগপ্টে ইন্টারপ্টেিবভবিক সেেপ্টেপ্টের েরকার পড়প্টব। এটি করপ্টি পারপ্টে সেেপ্টেে 

অপ্টেক সবপ্টড় যাপ্টব। 

অেুষ্ঠাপ্টে ইন্টারপ্টেিবভবিক সেবিিংপ্টয় োো েমেযা িুপ্টে র্প্টরে অিংশগ্রের্কারীরা। আপ্টোেয 

েমেযার েমার্াে বেপ্টয় বববভন্ন প্রপ্টের উির সেে ববএেইবের বেব ধােী পবরোেক (েেবি োবয়ত্ব) 

সমাোম্মে সরিাউে কবরম, বিএেইর বযবস্থাপো পবরোেক কািী োোউে েক এবিং প্রর্াে 

প্রযুজি কম ধকিধা সমা. জিয়াউে কবরম৷ 

এেএফ/োইফ 
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ইন্টােরেটরিরিক হিেরেরেে সমসযা ও সম্ভাবো 

রেরয় পাবরিক হেয়ারেিংরয়ে যাত্রা শুরু 
 

 সপাস্ট েপ্টয়প্টে : সোমবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২০  

 

রবিরেস আওয়াে প্ররতরবেক : ইন্টারপ্টেিবভবিক সেেপ্টেপ্টে েমেযা ও েম্ভাবো বেপ্টয় 

পাববেক সেয়াবরিং শুরু কপ্টরপ্টে প্রর্াে সশয়ারবািার ঢাকা স্টক এক্সপ্টেঞ্জ (বিএেই) ও বেয়ন্ত্রক 

েিংস্থা বািংোপ্টেশ বেবকউবরটিি অযান্ড এক্সপ্টেঞ্জ কবমশে (ববএেইবে)। আগাবমপ্টি এ 

র্ারাবাবেকিা র্প্টর রাখপ্টি সশয়ারবািাপ্টরর অেযােয ববষয় বেপ্টয় মর্যস্থিাকারীপ্টের েমেযা ও 

েুববর্া সশাো েপ্টব। 

সোমবার (২১ সেপ্টেম্বর) প্রথমবাপ্টরর মপ্টিা পাববেক সেয়াবরিং শুরু করা েপ্টয়প্টে। এবেে 

ববএেইবে ও বিএেইর সযৌথ আপ্টয়ািপ্টে ইন্টারপ্টেিবভবিক সেেপ্টেপ্টে েমেযা ও েম্ভাবো বেপ্টয় 

মর্যস্থিাকারী প্রবিষ্ঠাপ্টের প্রবিবেবর্প্টের মিামি শুপ্টেপ্টে বেয়ন্ত্রক েিংস্থা। 

অেুষ্ঠাপ্টে প্রর্াে অবিবথর বিপ্টবয ববএেইবের কবমশোর আব্দেু োবেম বপ্টেে, সেপ্টশর 

োগবরক কিিা সেবা পাপ্টে, সেখাপ্টে িারা কিিুকু েন্তুষ্ট বা িাপ্টের সষাভ রপ্টয়প্টে বকো, এেব 

ববষয়গুপ্টো েীবিবের্ ধারকপ্টের সগােপ্টর আোর িেয এবিং েুশােপ্টের অিংশ বেপ্টেপ্টব পাববেক 

সেয়াবরিং করা েয়। এরই র্ারাবাবেকিায় ববএেইবে সশয়ারবািাপ্টর েুশােপ্টের িেয সেয়াবরিংপ্টয়র 

যাত্রা শুরু কপ্টরপ্টে। 

বিবে বপ্টেে, ববএেইবে বেয়ন্ত্রক েিংস্থা বেপ্টেপ্টব বেয়ন্ত্রপ্টের িেয আইপ্টের প্রপ্টয়াগ কপ্টর থাপ্টক। 

এোড়া বিধমাে কবমশে মপ্টে কপ্টর, েুশােপ্টে সস্টকপ্টোল্ডারপ্টের গুরুত্বপূর্ ধ ভূবমকা রপ্টয়প্টে। 

িাপ্টের মঙ্গপ্টের িেযই ববএেইবে। 

ববএেইবের এই কবমশোর বপ্টেে, আমরা েিুথ ধ বশল্প ববপ্লপ্টবর কথা বেবে। বকন্তু আমাপ্টের 

আইটি সেপ্টভে বক সেই পয ধাপ্টয় আপ্টে। েয়প্টিা ভববষযপ্টি অপ্টেক উন্নি েপ্টব। বকন্তু বিধমাপ্টে 
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বক র্রপ্টের েমেযা ও েুববর্া রপ্টয়প্টে, িা বেপ্টয় আিপ্টক আপ্টোেো করা েপ্টব। আপোরা 

(অিংশগ্রেেকারীরা) আপোপ্টের েুবেবন্তি মিামি িুপ্টে র্প্টরে। 

অেুষ্ঠাপ্টে ববএেইবের বেব ধাবে পবরোেক সমাোম্মে সরিাউে কবরম বপ্টেে, প্রথমবাপ্টরর মপ্টিা 

পাববেক সেয়াবরিং শুরু কপ্টরবে। আগাবমপ্টি এর র্ারাবাবেকিা থাকপ্টব। এই পাববেক সেয়াবরিং 

অথ ধ সয সযই খাপ্টি থাপ্টক, সেই খাপ্টি সকাে প্রবিবন্ধকিা আপ্টে বকো, িাপ্টের বকেু িাোর 

ববষয় আপ্টে বকো, িাপ্টের সকাে মিামি আপ্টে বকো, সেিাই িুপ্টে র্রা। আিপ্টক 

সশয়ারবািাপ্টর ইন্টারপ্টেি বভবিক সেেপ্টেপ্টে েমেযা ও েম্ভাবোর ববষয় বেপ্টয় পাববেক 

সেয়াবরিংপ্টয়র আপ্টয়ািে করা েপ্টয়প্টে। এখাপ্টে ইন্টারপ্টেি বভবিক সেেপ্টেে বেপ্টি 

বববেপ্টয়াগকারীর বেপ্টির ক্রয়-ববক্রয়াপ্টেশ োবখেপ্টক সবাঝাপ্টো েপ্টয়প্টে। এই পদ্ধবিটি 

বিএেইপ্টি ২০১৬ োপ্টের মাপ্টেধ োে ুেপ্টয়প্টে। 

বিবে বপ্টেে, আমাপ্টের সেপ্টশ প্রায় ১০ শিািংশ সমাবাইপ্টের মার্যপ্টম সেেপ্টেে েয়। এটি 

কপ্টরাোভাইরাপ্টের মপ্টর্য এখে েোয়ক েপ্টয়প্টে। িপ্টব োরাববপ্টে এই ইন্টারপ্টেি বভবিক 

সেেপ্টেে সববশ েয়। স্বশরীপ্টর উপবস্থি েপ্টয় সেেপ্টেে করার কােোর ভারি ও বািংোপ্টেপ্টশ 

রপ্টয়প্টে। অথে অেযােয সেপ্টশ সেখা যায় সেেপ্টেে অপ্টেক, বকন্তু সরাকাপ্টরি োউপ্টি সগপ্টে িা 

সবাঝার উপায় োই। 

ইন্টারপ্টেি বভবিক সেেপ্টেপ্টে উৎোবেি করপ্টি েপ্টব িাবেপ্টয় বিবে বপ্টেে, এর মার্যপ্টম 

আমাপ্টেরপ্টক সেেপ্টেে বাড়াপ্টি েপ্টব। আমরা যবে সশয়ারবািাপ্টর েুশােে, স্বেিা িবাববেবেিা 

বেজিি করপ্টি োই, সযিা বিধমাে কবমশপ্টের প্রর্াে েষয, িা বাস্তবায়প্টে আমাপ্টেরপ্টক প্রযুজি 

উন্নয়প্টে আগাপ্টি েপ্টব। পুপ্টরা সেেপ্টেেিাপ্টক ইন্টারবভবিক বেপ্টি েপ্টব। 

বিবে বপ্টেে, আমাপ্টের কবমশপ্টের সেয়ারমযাে ফপ্টরে আউিপ্টেি সখাোর কথা বপ্টেপ্টেে। এিা 

করপ্টি সগপ্টে ইন্টারপ্টেি বভবিক সেেপ্টেপ্টের েরকার পড়প্টব। এটি করপ্টি পারপ্টে সেেপ্টেে 

অপ্টেক সবপ্টড় যাপ্টব। 

পপ্টর অিংশগ্রের্কারীপ্টের ইন্টারপ্টেি বভবিক সেবিিং- এর েমেযা ও এর েমার্াে বেপ্টয় বববভন্ন 

প্রপ্টের িবাব সেে ববএেইবের বেব ধােী পবরোেক (েেবি োবয়ত্ব) সমাোঃ সরিাউে কবরম, 

বিএেইর বযবস্থাপো পবরোেক কািী োোউে েক এবিং প্রর্াে প্রযুজি কম ধকিধা সমাোঃ 

জিয়াউে কবরম৷ বওারা সেশবযাবপ বববেপ্টয়াগ েপ্টেিেিার ববষপ্টয় ববপ্টশষ গুরুত্বাপ্টরাপ কপ্টরে৷ 

ববিপ্টেে আওয়ার/২১ সেপ্টেম্বর, ২০২০/আরএ 
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পুজিবািারে সুশাসরে হেয়ারেিং শুরু করেরে 

রবএসইরস 

বেিস্ব প্রবিপ্টবেক প্রকাশ: ২০২০-০৯-২১ ২২:৫৮:৪৫ 

 
 

পুজিবািাপ্টর েুশােপ্টের িেয ববএেইবে সেয়াবরিংপ্টয়র যাত্রা শুরু কপ্টরপ্টে বপ্টে মন্তবয কপ্টরপ্টেে 

বািংোপ্টেশ বেবকউবরটিি অযান্ড এক্সপ্টেঞ্জ কবমশে (ববএেইবে)কবমশোর আব্দেু োবেম। 

বিবে বপ্টেে, সেপ্টশর োগবরক কিিা সেবা পাপ্টে, সেখাপ্টে িারা কিিুকু েন্তুষ্ট বা িাপ্টের 

সষাভ রপ্টয়প্টে বকো, এেব ববষয়গুপ্টো েীবিবের্ ধারকপ্টের সগােপ্টর আোর িেয এবিং েুশােপ্টের 

অিংশ বেপ্টেপ্টব পাববেক সেয়াবরিং করা েয়। এরই র্ারাবাবেকিায় ববএেইবে সশয়ারবািাপ্টর 

েুশােপ্টের িেয সেয়াবরিংপ্টয়র যাত্রা শুরু কপ্টরপ্টে। 

 

আি সোমবার (২১ সেপ্টেম্বর) প্রথমবাপ্টরর মপ্টিা ইন্টারপ্টেিবভবিক সেেপ্টেপ্টের েমেযা ও 

েম্ভাবো বেপ্টয় পাববেক সেয়াবরিংপ্টয়র যাত্রা শুরু কপ্টরপ্টে ঢাকা স্টক এক্সপ্টেঞ্জ (বিএেই) ও 

বেয়ন্ত্রক েিংস্থা বািংোপ্টেশ বেবকউবরটিি অযান্ড এক্সপ্টেঞ্জ কবমশে (ববএেইবে)। আগাবমপ্টি এ 

র্ারাবাবেকিা র্প্টর রাখপ্টি সশয়ারবািাপ্টরর অেযােয ববষয় বেপ্টয় মর্যস্থিাকারীপ্টের েমেযা ও 

েুববর্া সশাো েপ্টব। 

ববএেইবে কবমশোর বপ্টেে, ববএেইবে বেয়ন্ত্রক েিংস্থা বেপ্টেপ্টব বেয়ন্ত্রপ্টের িেয আইপ্টের 

প্রপ্টয়াগ কপ্টর থাপ্টক। এোড়া বিধমাে কবমশে মপ্টে কপ্টর, েুশােপ্টে সস্টকপ্টোল্ডারপ্টের 

গুরুত্বপূর্ ধ ভূবমকা রপ্টয়প্টে। িাপ্টের মঙ্গপ্টের িেযই ববএেইবে। 

বিবে বপ্টেে, আমরা েিুথ ধ বশল্প ববপ্লপ্টবর কথা বেবে। বকন্তু আমাপ্টের আইটি সেপ্টভে বক সেই 

পয ধাপ্টয় আপ্টে। েয়প্টিা ভববষযপ্টি অপ্টেক উন্নি েপ্টব। বকন্তু বিধমাপ্টে বক র্রপ্টের েমেযা ও 

েুববর্া রপ্টয়প্টে, িা বেপ্টয় আিপ্টক আপ্টোেো করা েপ্টব। আপোরা (অিংশগ্রেেকারীরা) 

আপোপ্টের েুবেবন্তি মিামি িুপ্টে র্প্টরে। 

https://i3.wp.com/orthosongbad.com/wp-content/uploads/2020/09/BSEC.jpg
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অেুষ্ঠাপ্টে ববএেইবের বেব ধাবে পবরোেক সমাোম্মে সরিাউে কবরম বপ্টেে, প্রথমবাপ্টরর মপ্টিা 

পাববেক সেয়াবরিং শুরু কপ্টরবে। আগাবমপ্টি এর র্ারাবাবেকিা থাকপ্টব। এই পাববেক সেয়াবরিং 

অথ ধ সয সযই খাপ্টি থাপ্টক, সেই খাপ্টি সকাে প্রবিবন্ধকিা আপ্টে বকো, িাপ্টের বকেু িাোর 

ববষয় আপ্টে বকো, িাপ্টের সকাে মিামি আপ্টে বকো, সেিাই িুপ্টে র্রা। আিপ্টক 

সশয়ারবািাপ্টর ইন্টারপ্টেি বভবিক সেেপ্টেপ্টে েমেযা ও েম্ভাবোর ববষয় বেপ্টয় পাববেক 

সেয়াবরিংপ্টয়র আপ্টয়ািে করা েপ্টয়প্টে। এখাপ্টে ইন্টারপ্টেি বভবিক সেেপ্টেে বেপ্টি 

বববেপ্টয়াগকারীর বেপ্টির ক্রয়-ববক্রয়াপ্টেশ োবখেপ্টক সবাঝাপ্টো েপ্টয়প্টে। এই পদ্ধবিটি 

বিএেইপ্টি ২০১৬ োপ্টের মাপ্টেধ োে ুেপ্টয়প্টে। 

বিবে বপ্টেে, আমাপ্টের সেপ্টশ প্রায় ১০ শিািংশ সমাবাইপ্টের মার্যপ্টম সেেপ্টেে েয়। এটি 

কপ্টরাোভাইরাপ্টের মপ্টর্য এখে েোয়ক েপ্টয়প্টে। িপ্টব োরাববপ্টে এই ইন্টারপ্টেি বভবিক 

সেেপ্টেে সববশ েয়। স্বশরীপ্টর উপবস্থি েপ্টয় সেেপ্টেে করার কােোর ভারি ও বািংোপ্টেপ্টশ 

রপ্টয়প্টে। অথে অেযােয সেপ্টশ সেখা যায় সেেপ্টেে অপ্টেক, বকন্তু সরাকাপ্টরি োউপ্টি সগপ্টে িা 

সবাঝার উপায় োই। 

ইন্টারপ্টেি বভবিক সেেপ্টেপ্টে উৎোবেি করপ্টি েপ্টব িাবেপ্টয় বিবে বপ্টেে, এর মার্যপ্টম 

আমাপ্টেরপ্টক সেেপ্টেে বাড়াপ্টি েপ্টব। আমরা যবে সশয়ারবািাপ্টর েুশােে, স্বেিা িবাববেবেিা 

বেজিি করপ্টি োই, সযিা বিধমাে কবমশপ্টের প্রর্াে েষয, িা বাস্তবায়প্টে আমাপ্টেরপ্টক প্রযুজি 

উন্নয়প্টে আগাপ্টি েপ্টব। পুপ্টরা সেেপ্টেেিাপ্টক ইন্টারবভবিক বেপ্টি েপ্টব। 

বিবে বপ্টেে, আমাপ্টের কবমশপ্টের সেয়ারমযাে ফপ্টরে আউিপ্টেি সখাোর কথা বপ্টেপ্টেে। এিা 

করপ্টি সগপ্টে ইন্টারপ্টেি বভবিক সেেপ্টেপ্টের েরকার পড়প্টব। এটি করপ্টি পারপ্টে সেেপ্টেে 

অপ্টেক সবপ্টড় যাপ্টব। 

পপ্টর অিংশগ্রের্কারীপ্টের ইন্টারপ্টেি বভবিক সেবিিং- এর েমেযা ও এর েমার্াে বেপ্টয় বববভন্ন 

প্রপ্টের িবাব সেে ববএেইবের বেব ধােী পবরোেক (েেবি োবয়ত্ব) সমা. সরিাউে কবরম, 

বিএেইর বযবস্থাপো পবরোেক কািী োোউে েক এবিং প্রর্াে প্রযুজি কম ধকিধা সমাোঃ 

জিয়াউে কবরম৷ বওারা সেশবযাবপ বববেপ্টয়াগ েপ্টেিেিার ববষপ্টয় ববপ্টশষ গুরুত্বাপ্টরাপ কপ্টরে৷ 
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পুুঁজিবািারে গণশুোরে শুরু 

প্রকারশে সময়: ৯:৫৯ পূব ধাহ্ণ - মঙ্গেবার | সেপ্টেম্বর ২২, ২০২০  

অথ ধেীবি / বশপ্টরাোম / স্পিোইি |  

 

currentnews 

পুুঁজিবািাপ্টর অেোইপ্টে সশয়ার সেেপ্টেপ্টে েমেযা বেপ্টয় গর্শুোবে শুরু েপ্টয়প্টে। বািাপ্টরর 

েুশােে বেজিি করপ্টি সোমবার (২১ সেপ্টেম্বর) প্রথমবাপ্টরর মপ্টিা এ সেয়াবরিং েয়। 

বািংোপ্টেশ বেবকউবরটিি অযান্ড এক্সপ্টেঞ্জ কবমশে (ববএেইবে) এবিং ঢাকা স্টক এক্সপ্টেঞ্জ 

(বিএেই) সযৌথভাপ্টব এ আপ্টয়ািে কপ্টর। প্রবিষ্ঠাে েুটির কম ধকিধারা গর্শুোবেপ্টি অিংশ 

সেওয়া প্রবিবেবর্প্টের মিামি শুপ্টেপ্টেে। 

অেুষ্ঠাপ্টে প্রর্াে অবিবথর বিপ্টবয ববএেইবের কবমশোর আব্দেু োবেম বপ্টেে, েুশােপ্টের 

অিংশ বেপ্টেপ্টব পাববেক সেয়াবরিংপ্টয়র যাত্রা শুরু কপ্টরপ্টে। বািার বেয়ন্ত্রপ্টর্র িেয আইপ্টের 

প্রপ্টয়াগ কপ্টর থাপ্টক ববএেইবে। বিধমাে কবমশে মপ্টে কপ্টর, েুশােপ্টে সস্টকপ্টোল্ডারপ্টের 

ভূবমকা রপ্টয়প্টে। 

ববএেইবের বেব ধােী পবরোেক (েেবি োবয়ত্ব) সমাোম্মে সরিাউে কবরম বপ্টেে, প্রথমবাপ্টরর 

মপ্টিা পাববেক সেয়াবরিং শুরু কপ্টরবে। আগামীপ্টি এর র্ারাবাবেকিা থাকপ্টব। এই পাববেক 

সেয়াবরিং অথ ধ সয সযই খাপ্টি থাপ্টক, সেই খাপ্টি সকাপ্টো প্রবিবন্ধকিা আপ্টে বকো, িাপ্টের বকেু 

িাোর ববষয় আপ্টে বকো, িাপ্টের সকাপ্টো মিামি আপ্টে বকো, সেিাই িুপ্টে র্রা। আি 

অেোইপ্টে পুুঁজিবািাপ্টর সেেপ্টেপ্টে েমেযা ও েম্ভাবোর ববষয় বেপ্টয় পাববেক সেয়াবরিংপ্টয়র 

আপ্টয়ািে করা েপ্টয়প্টে। এখাপ্টে অেোইে সেেপ্টেে বেপ্টি বববেপ্টয়াগকারীর বেপ্টির ক্রয়-

ববক্রয়াপ্টেশ োবখেপ্টক সবাঝাপ্টো েপ্টয়প্টে। এই পদ্ধবিটি বিএেইপ্টি ২০১৬ োপ্টের মাপ্টেধ োে ু

েপ্টয়প্টে। 

https://www.currentnews.com.bd/bn/category/economy
https://www.currentnews.com.bd/bn/category/%e0%a6%b6%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%ae
https://www.currentnews.com.bd/bn/category/spot-light


News Clippings 

 49 

বিবে বপ্টেে, আমাপ্টের সেপ্টশ প্রায় ১০ শিািংশ সমাবাইপ্টের মার্যপ্টম সেেপ্টেে েয়। এটি 

কপ্টরাোভাইরাপ্টের মপ্টর্য এখে অেোইে সেেপ্টেে েোয়ক েপ্টয়প্টে। িপ্টব োরাববপ্টে 

অেোইপ্টে সেেপ্টেে সববশ েয়। 

বিবে বপ্টেে, আমাপ্টের কবমশপ্টের সেয়ারমযাে ফপ্টরে আউিপ্টেি সখাোর কথা বপ্টেপ্টেে। এিা 

করপ্টি সগপ্টে ইন্টারপ্টেিবভবিক সেেপ্টেপ্টের েরকার পড়প্টব। এটি করপ্টি পারপ্টে সেেপ্টেে 

অপ্টেক সবপ্টড় যাপ্টব। 

অেুষ্ঠাপ্টে ইন্টারপ্টেিবভবিক সেবিিংপ্টয় োো েমেযা িুপ্টে র্প্টরে অিংশগ্রের্কারীরা। আপ্টোেয 

েমেযার েমার্াে বেপ্টয় বববভন্ন প্রপ্টের উির সেে ববএেইবের বেব ধােী পবরোেক (েেবি োবয়ত্ব) 

সমাোম্মে সরিাউে কবরম, বিএেইর বযবস্থাপো পবরোেক কািী োোউে েক এবিং প্রর্াে 

প্রযুজি কম ধকিধা সমা. জিয়াউে কবরম৷ 
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The Financial Express 
22 September 2020 
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The Financial Express 
22 September 2020 
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The Financial Express 
22 September 2020 
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The Financial Express 
22 September 2020 
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Daily Star 

22 September 2020 
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Daily Star 

22 September 2020 
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Daily Sun 
22 September 2020 
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Daily New Age 
22 September 2020 
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Daily New Age 
22 September 2020 
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Daily Observer 
22 September 2020 
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Daily Observer 
22 September 2020 
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Daily Dhaka Tribune 
22 September 2020 

 

BSEC sets margin loan limit 

Niaz Mahmud  

 Published at 10:18 pm September 21st, 2020  

 
BSEC logo 

The move was made by the commission to reduce the risk of general investors 

The Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) has set the maximum limit on 

margin loan facilities based on the movement of Dhaka Stock Exchange’s broad index, 

DSEX. 

The stock market regulator issued a directive on Monday in this regard with effect from 

October 1. 

The move was made by the commission to reduce the risk of general investors, its officials 

said.   

According to the directive, merchant bankers, portfolio managers and brokerage houses at the 

DSE can provide margin loans to their clients based on the movement of DSEX. 

 

If the DSEX falls below 4,000 points, the margin loan would be at the rate of 1:1, it said. 

It means that the intermediaries can provide maximum Tk1 in loan against Tk1 of the client. 

If the DSEX remains between 4,001 to 5,000 points, the clients of the intermediaries would 

get margin loans at the rate of 1:0.75. 

If the index remains between 5,001 to 6,000 points, the intermediaries can give margin loans 

at 1:0.5 and for above 6,001 the rate would be 1: 0.25. 

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

 

Regulator starts public hearing on online 

trading 

The BSEC executive director said about 10% of transactions in the country are done 
through mobile  

 
File Photo: Rehman Asad/TBS  

The stock market regulator has for the first time started a public hearing on problems and 

possibilities of internet-based trading.   

Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) and Dhaka Stock Exchange (DSE) 

Training Academy jointly organised the hearing online on Monday. 

The commission heard the views of the representatives of the intermediaries on the problems 

and possibilities of internet-based transactions.   

BSEC Commissioner Md Abdul Halim was the chief guest at the hearing. 

He said the BSEC enforces laws to regulate the market as the regulatory body. 

In addition, the current commission believes that stakeholders have an important role to play 

in good governance, said Halim. 

"We are talking about the fourth industrial revolution, but our IT efficiency has not reached 

that level yet. We need lots of improvements in the future." 

BSEC Executive Director Mohammad Rezaul Karim said, "We want to know the obstacles in 

this sector." 
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"Internet-based transactions here refer to the submission of an investor's own buy and sale 

orders. The system was launched at the DSE in March 2016," he said. 

Karim said about 10% of transactions in the country are done through mobile. 

It is now helpful during the Covid-19 pandemic, he said.   

"The number of internet-based transactions is higher around the world, except for India and 

Bangladesh. We need to encourage such transactions," said Karim.   

"If we want to ensure good governance, transparency, and accountability in the stock market, 

we have to move forward with technology development. All transactions have to be internet-

based," he added. 

DSE Managing Director Kazi Sanaul Hoq and Chief Technology Officer Ziaul Karim 

answered various questions of the participants about the problems and solutions of internet-

based trading. 

 

 

 

 

 


