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ট্রেক ইস্যুর সস্দ্ধান্ত সিয়েয়ে সিএস্ই 

৬:৫৪ অপরাহ্ণ ফেব্রুযারর ২, ২০২১  

ফেশের প্রথম ও প্রধান স্টক এক্সশেঞ্জ ঢাকা স্টক এক্সশেঞ্জ রিরমশেড ‘ফেরডিং রাইে 

এনোইশেিশমন্ট সার্েিরেশকে (ফেক)’ ইসযু করার রসদ্ধান্ত রনশযশে। 

আজ মঙ্গিব্ার (২ ফেব্রুযারর) অনযর্িত রডএসইর পররোিনা পর্ িশের সভায ফেক ইসযুর এই 

রসদ্ধান্ত ফনওযা হশযশে। 

রডএসই সূশে এই তথু জানা ফেশে। 

উশেখ, রড-রমউিাইশজেন তথা স্টক এক্সশেশঞ্জর মারিকানা ফথশক ব্ুব্স্থাপনাশক আিাো করা 

সিংক্রান্ত আইশন স্টক এক্সশেশঞ্জর সেসুশের ব্াইশরও ফেযার ফকনা-ফব্ো করার সযশ াে 

ফেওযার রব্ধান রশযশে। এর আওতায ফকউ ফরাকাশরজ ফসব্া রেশত োইশি তাশক ফেরডিং রাইে 

এনোইশেিশমন্ট সার্েিরেশকে (ফেক) রনশত হশব্। 

রব্রধ অনযসাশর, ফরাকাশরজ রেশত হশি স্টক এক্সশেশঞ্জর সেসুশেরশকও ফেক িাইশসন্স রনশত 

হয। তশব্ স্টক এক্সশেশঞ্জর সেসু ও ফেকশহাল্ডাশরর মশধু রকেু পাথ িকুও আশে। স্টক 

এক্সশেশঞ্জর সেসুশের ফভাোরধকার আশে। স্টক এক্সশেঞ্জ িভুািংে ফ ার্ণা করশি তারা ওই 

িভুািংে ফপশয থাশকন। রকন্তু ফেকশহাল্ডাশরর ফভাোরধকার ও িভুািংে পাওযার অরধকার 

থাকশব্ না। 

রড-রমউেুযািাইশজেন আইশনর আশিাশক ফেক ইসযু করার জনু রব্এসইরসর সব্ িশের্ করমেন 

ফেরডিং রাইে এনোইশেিশমন্ট সার্েিরেশকে (ফেক) ইসযু সিংক্রান্ত রব্রধমািা প্রণযশনর উশেুাে 

রনশযরেি। রকন্তু করমেন ড্রােে রব্রধমািা অনযশমােন কশর ফ শত পাশররন। ব্তিমান করমেশনর 

ফমযাশে েত ১২ নশভম্বর ব্ািংিাশেে রসরকউররর্েজ অুান্ড এক্সশেঞ্জ করমেন (ফেরডিং রাইে 

এনোইশেিশমন্ট সার্েিরেশকে) রব্রধমািা, ২০২০ এর প্রজ্ঞাপন জারর হয। 

ফেক ইসযুর রব্র্শয সমযশেপশনর ফপ্ররেশত েত ২১ জানযযারর রব্এসইরস এক রের্িশত েযই স্টক 

এক্সশেঞ্জশক এ সিংক্রান্ত পররকল্পনা জানাশনার রনশেিে ফেয। রের্িশত এক্সশেঞ্জ েযর্েশক 

পররকল্পনা জানাশনার জনু ১৫ রেন সময ফব্েঁশধ ফেওযা হয। এরই আশিাশক আজ রডএসই 

ফেক ইসযু সিংক্রান্ত রসদ্ধান্ত রনশযশে। 
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ফেক ইসযু করার রসদ্ধান্ত রডএসই'’র 

 

রনজস্ব প্ররতশব্েক: ফেশের প্রথম ও প্রধান স্টক এক্সশেঞ্জ ঢাকা স্টক এক্সশেঞ্জ রিরমশেড  

ফেরডিং রাইে এনোইশেিশমন্ট সার্েিরেশকে (ফেক)’ ইসযু করার রসদ্ধান্ত রনশযশে। 

আজ মঙ্গিব্ার (২ ফেব্রুযারর) অনযর্িত রডএসইর পররোিনা পর্ িশের সভায ফেক ইসযুর এই 

রসদ্ধান্ত ফনওযা হশযশে। রডএসই সূশে এই তথু জানা ফেশে। 

উশেখ, রড-রমউিাইশজেন তথা স্টক এক্সশেশঞ্জর মারিকানা ফথশক ব্ুব্স্থাপনাশক আিাো করা 

সিংক্রান্ত আইশন স্টক এক্সশেশঞ্জর সেসুশের ব্াইশরও ফেযার ফকনা-ফব্ো করার সযশ াে 

ফেওযার রব্ধান রশযশে। এর আওতায ফকউ ফরাকাশরজ ফসব্া রেশত োইশি তাশক ফেরডিং রাইে 

এনোইশেিশমন্ট সার্েিরেশকে (ফেক) রনশত হশব্। 

রব্রধ অনযসাশর, ফরাকাশরজ রেশত হশি স্টক এক্সশেশঞ্জর সেসুশেরশকও ফেক িাইশসন্স রনশত 

হয। তশব্ স্টক এক্সশেশঞ্জর সেসু ও ফেকশহাল্ডাশরর মশধু রকেু পাথ িকুও আশে। স্টক 

এক্সশেশঞ্জর সেসুশের ফভাোরধকার আশে। স্টক এক্সশেঞ্জ িভুািংে ফ ার্ণা করশি তারা ওই 

িভুািংে ফপশয থাশকন। রকন্তু ফেকশহাল্ডাশরর ফভাোরধকার ও িভুািংে পাওযার অরধকার 

থাকশব্ না। 

 

ফেযাররনউজ/ঢাকা, ০২ ফেব্রুযারর ২০২১ 
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ট্রেক ইস্যুর সস্দ্ধান্ত সিয় া সিএস্ই 

সান রব্রড ফডস্ক || প্রকাে: ২০২১-০২-০২ 

 

ফেশের প্রধান পযেঁজজব্াজার ঢাকা স্টক এক্সশেশঞ্জর (রডএসই) পররোিনা পর্ িে ‘ফেরডিং রাইে 

এনোইশেিশমন্ট সার্েিরেশকে (ফেক)’ ইসযু করার রসদ্ধান্ত রনশযশে। আজ ২ ফেব্রুযারর 

রডএসইর ৯৯০তম পররোিনা পর্ িশের সভায এই রসদ্ধান্ত রনশযশে। 

রডএসই সূে মশত, ঢাকা স্টক এক্সশেশঞ্জর সিংরিষ্ট আইনসমূহ, স্কীম, রব্রধমািা ও 

প্ররব্ধানমািার রব্ধানাব্িী ফমাতাশব্ক ফ ােুতার রভরিশত আইশনর অধীশন রসরকউররর্েজ 

ফিনশেন কা িক্রম পররোিনার রনরমশি রসরকউররর্েজ ফিনশেন অরধকার সম্বরিত সনে রেশব্। 

ফেক হশিা পযেঁজজব্াজাশর ফিনশেশনর মধুস্থতাকারী প্ররতিান।  ার মাধুশম রব্রনশযােকারীরা 

ফেযাশরর ফিনশেন করশব্ন। এ রহশসশব্ ফেক অশনকোই ফরাকার হাউশসর মশতা। তশব্ 

ফেশকর মারিকরা ফরাকাশরজ হাউশসর মশতা ঢাকা স্টক এক্সশেশঞ্জর ফেযার পাশব্ না। 

এর আশে ২০২০ সাশির ২৪ ফসশেম্বর এর্ে েুড়ান্ত কশর করমেন। 

সূে মশত, প্রাথরমক ফেযারশহাল্ডারশের ব্াইশর ফেক পাওযার ফ ােুতার েশতি ব্িা হশযশে-

ফকাম্পারন, সিংরব্রধব্দ্ধ সিংস্থা ব্া করমেন ফথশক অনযশমােন পাওযা ফেেী ফকান ব্ুজি ব্া 

প্ররতিান ফেক রনশত োইশি তাশের পররশোরধত মূিধন িােশব্ ৫ ফকার্ে োকা। একই সাশথ 

জামানত রহশসশব্ রাখশত হশব্ আরও ৩ ফকার্ে োকা। 

অনুরেশক রব্শেেী ফকান প্ররতিাশনর সাশথ ফ ৌথভাশব্ ফেক রনশত োইশি তাশের মূিধন িােশব্ 

৮ ফকার্ে োকা। জামানত রহশসশব্ রাখশত হশব্ ৪ ফকার্ে োকা। 

রব্শেেী প্ররতিান এককভাশব্ রনশত োইশি তার পররশোরধত মূিধন িােশব্ ১০ ফকার্ে োকা। 

জামানত রাখশত হশব্ ৫ ফকার্ে োকা।একই সাশথ সাব্ িেরনক নীে সম্পশের পররমাণ 

পররশোরধত মূি ধশণর ৭৫ েতািংশের ফব্রে হশব্ না। 

অনুরেশক ফেক ফনওযার জনু রডএসইশত আশব্েন করশত হশব্ ১ িাখ োকা রেশয। এই োকা 

ফেরত পাওযা  াশব্ না। ফকান প্ররতিাশনর ব্রাব্র ফেক ইসযুর রসদ্ধান্ত হশি তাশক ফরজজশেেন 

ব্াব্ে রেশত হশব্ আরও ৫ িাখ োকা। 

সূে মশত, ফেক পাওযার জনু এক িাখ োকা রে রেশয রনধ িাররত েরশম আশব্েন করশত হশব্। 

এই রে ব্ুািংক ড্রােে ব্া ফপ-অডিাশরর মাধুশম এক্সশেঞ্জ ব্রাব্র জমা রেশত হশব্। আশব্েন 

পাওযার পর তা  াোই-ব্াোই কশর এক্সশেঞ্জ ৪৫ কা িরেব্শসর মশধু তা মঞর জযর করশব্ অথব্া 
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ব্ারতি করশব্। আশব্েন মঞর জযর হশি রনব্ন্ধন রে ব্াব্ে পােঁে িাখ োকা এক্সশেঞ্জ ব্রাব্র 

ব্ুািংক ড্রােে ব্া ফপ-অডিার করশত হশব্। 

রডএসইর পে ফথশক ব্িা হশযরেশিা, ফেক ফপশত আশব্েন করা ফকাম্পারনর পররশোরধত 

মূিধন কমপশে ১০ ফকার্ে োকা হশত হশব্। এোড়া ফেক ফপশত আশব্েন করা েরশমর মূিু 

১০ িাখ োকা,রনব্ন্ধন রে েযই ফকার্ে োকা করার প্রস্তাব্ রেশযরেশিা রডএসই। 

েত ২৪ মােি ‘ফেরডিং রাইে এনোইশেিশমন্ট সার্েিরেশকে রব্রধমািা ২০২০’ খসড়া কশর তা 

জনমত  াোইশযর জনু মতামত োয রব্এসইরস। এ খসড়া েূড়ান্ত করশত ১৫ এরপ্রশির মশধু 

সিংরিষ্টশের কাে ফথশক মতামত োওযা হয। েুড়ান্ত আইশন এক্সশেশঞ্জর প্রশতুক প্রাথরমক 

ফেযারশহাল্ডার রডরমউেুুযািাইশজেন আইশনর আওতায একর্ে কশর ফেক (ফরাকাশরজ 

হাউস) পাওযার অরধকার রাশখন। 
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ট্রেক ইস্যু করয়ে সিএস্ই 

 

রনজস্ব প্ররতশব্েক, রব্রনশযােব্াতিা: ফেক ইসযু করার রসদ্ধান্ত রনশযশে ফেশের প্রধান পযেঁজজব্াজার 

ঢাকা স্টক এক্সশেঞ্জ রিরমশেড (রডএসই)। 

মঙ্গিব্ার (২ ফেব্রুযারর ২০২১) রডএসইর ৯৯০তম পররোিনা পর্ িে সভায এ রসদ্ধান্ত ফনয 

সিংস্থার্ে। 

রডএসইর উপ মহাব্ুব্স্থাপক ফমাোঃ েরেকয র রহমান স্বােররত এক সিংব্াে রব্জ্ঞরিশত এ তথু 

জানাশনা হয। 

এশত জানাশনা হয, সিংরিষ্ট আইনসমূহ, স্কীম, রব্রধমািা ও প্ররব্ধানমািার রব্ধানাব্িী 

ফমাতাশব্ক ফ ােুতার রভরিশত উহার অধীশন রসরকউররর্েজ ফিনশেন কা িক্রম পররোিনার 

রনরমশি রসরকউররর্েজ ফিনশেন অরধকার সম্বরিত সনে, ‘ফেরডিং রাইে এনোইশেিশমন্ট 

সার্েিরেশকে (ফেক)’ ইসযু করার রসদ্ধান্ত গ্রহণ কশরশে রডএসই৷ 

(এসএএম/০২ ফেব্রুযারর ২০২১) 
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ফেযারব্াজাররনউজ.কম 

সিএস্ই’র ট্রেক ইস্যুর সস্দ্ধান্ত 

প্রকাে সময:02-02-2021, 5:07 pm | 

ফেযারব্াজার ররশপােি: ফেশের প্রথম, প্রধান ও ফনতৃত্বোনকারী ফেযারব্াজার ঢাকা স্টক 

এক্সশেঞ্জ (রডএসই) সিংরিষ্ট আইনসমূহ, স্কীম, রব্রধমািা ও প্ররব্ধানমািার রব্ধানাব্িী 

ফমাতাশব্ক ফ ােুতার রভরিশত উহার অধীশন রসরকউররর্েজ ফিনশেন কা িক্রম পররোিনার 

রনরমশি রসরকউররর্েজ ফিনশেন অরধকার সম্বরিত সনে, ‘ফেরডিং রাইে এনোইশেিশমন্ট 

সার্েিরেশকে (ফেক)’ ইসযু করার রসদ্ধান্ত গ্রহণ কশরশে৷ 

আজ মঙ্গিব্ার রডএসইর ৯৯০তম পররোিনা পর্ িশের সভায এ রসদ্ধান্ত ফনওযা হশযশে। 

রডএসই কতৃিক ফপ্রররত এক সিংব্াে রব্জ্ঞরির মাধুশম এ তথু জানাশনা হশযশে। 
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ট্রেক ইস্যু করয়ে সিএস্ই, আয়েদয়ির 

ট্রেষ তাসরখ ১৮ মার্চ  

 

রনজস্ব প্ররতশব্েক  

প্রকারেত: ০৯:২৯ রপএম, ০২ ফেব্রুযারর ২০২১  

ফেরডিং রাইে এনোইশেিশমন্ট সার্েিরেশকে (ফেক) ইসযু করার রসদ্ধান্ত রনশযশে ঢাকা স্টক 

এক্সশেঞ্জ (রডএসই) কতৃিপে। মঙ্গিব্ার (২ ফেব্রুযারর) অনযর্িত রডএসইর পররোিনা পর্ িশের 

সভায এ রসদ্ধান্ত ফনযা হশযশে। 

রডএসই সূশে জানা ফেশে, রব্রধমািা ও প্ররব্ধানমািার েতি ফমশন রনধ িাররত রে জমা রেশয 

আগ্রহীরা ফেক ফপশত আশব্েন করশত পারশব্ন। আগ্রহীশের আোমী ১৮ মাশেির মশধু 

আশব্েন করশত হশব্। 

ঢাকা স্টক এক্সশেশঞ্জর উপমহাব্ুব্স্থাপক ফমা. েরেকয র রহমান জানান, রডএসই সিংরিষ্ট 

আইন, রস্কম, রব্রধমািা ও প্ররব্ধানমািার রব্ধান ফমাতাশব্ক ফ ােুতার রভরিশত রডএসইর 

অধীশন রসরকউররর্েজ ফিনশেন কা িক্রম পররোিনার জনু রসরকউররর্েজ ফিনশেন অরধকার 

সম্বরিত সনে ফেক ইসযু করার রসদ্ধান্ত ফনযা হশযশে। 

ফেক হশিা ফেযারব্াজাশর ফিনশেশনর মধুস্থতাকারী প্ররতিান।  ার মাধুশম রব্রনশযােকারীরা 

ফেযাশরর ফিনশেন করশব্ন। এ রহশসশব্ োক অশনকোই ফরাকার হাউশজর মশতা। তশব্ 

ফেশকর মারিকরা ফরাকাশরজ হাউশজর মশতা ঢাকা স্টক এক্সশেশঞ্জর ফেযার পাশব্ না। 

েত ব্েশরর ২৪ মােি ‘ফেরডিং রাইে এনোইশেিশমন্ট সার্েিরেশকে রব্রধমািা ২০২০’ খসড়া 

কশর তা জনমত  াোইশযর জনু মতামত োয রব্এসইরস। এ খসড়া েূড়ান্ত করশত ১৫ এরপ্রশির 

মশধু সিংরিষ্টশের কাে ফথশক মতামত োওযা হয। পরব্তীশত ১২ নশভম্বর ফেক রব্রধমািা 

ফেশজে আকাশর প্রকাে করা হয। 

রব্রধমািা অনয াযী, এক্সশেশঞ্জর প্রশতুক প্রাথরমক ফেযারশহাল্ডার রডরমউেুুযািাইশজেন 

আইশনর আওতায একর্ে কশর ফেক (ফরাকাশরজ হাউজ) পাওযার অরধকার রাশখন। 

প্রাথরমক ফেযারশহাল্ডারশের ব্াইশর ফেক পাওযার ফ ােুতার েশতি রাখা হশযশে- ফকাম্পারন, 

সিংরব্রধব্দ্ধ সিংস্থা ব্া করমেন ফথশক অনযশমােন ফ সব্ প্ররতিাশনর পররশোরধত মূিুধন 

কমপশে ৫ ফকার্ে োকা তারা ফেক পাওযার ফ ােু হশব্ন। 

তশব্ ফেরে-রব্শেরে ফেযারশহাল্ডাশরর ফ ৌথ উশেুাশে ের্িত ফকাশনা ফকাম্পারন আশব্েন করশি 

তার নূুনতম পররোশোরধত মূিধন ৮ ফকার্ে োকা হশত হশব্। আর সমূ্পণ ি রব্শেরে 

https://www.jagonews24.com/author/staff-reporter


News Clippings 

 44 

ফেযারশহাল্ডাশরর মারিকানাধীন ফকাশনা ফকাম্পারন আশব্েন করশি তার নূুনতম পররশোরধত 

মূিধন ১০ ফকার্ে োকা হশত হশব্। 

ফেশজশে রতন ফেশেই আশব্েনকারী প্ররতিাশনর রনে সম্পশের পররমাণ সব্ সময 

পররশোরধত মূিধশনর ৭৫ েতািংশের ফব্রে থাকশত হশব্ ব্শি েতি রাখা হশযশে। 

ফেক পাওযার জনু এক িাখ োকা রে রেশয রনধ িাররত েরশম আশব্েন করশত হশব্। এই রে 

ব্ুািংক ড্রােে ব্া ফপ-অডিাশরর মাধুশম এক্সশেঞ্জ ব্রাব্র জমা রেশত হশব্। আশব্েন পাওযার 

পর তা  াোই-ব্াোই কশর এক্সশেঞ্জ ৪৫ কা িরেব্শসর মশধু তা মঞর জযর করশব্ অথব্া ব্ারতি 

করশব্। আশব্েন মঞর জযর হশি রনব্ন্ধন রে ব্াব্ে এক ফকার্ে োকা এক্সশেঞ্জ ব্রাব্র ব্ুািংক 

ড্রােে ব্া ফপ-অডিার করশত হশব্। 

এমএএস/এএএইে/এএসএম 
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ট্রেক ইস্যুর সস্দ্ধান্ত সি  সিএস্ই 
 

 মঙ্গিব্ার, ২ ফেব্রুযারী, ২০২১  

সেজয়িস্ আওোর প্রসতয়েদক : ফেশের প্রধান ফেযারব্াজার ঢাকা স্টক এক্সশেশঞ্জর 

(রডএসই) পররোিনা পর্ িে ‘ফেরডিং রাইে এনোইশেিশমন্ট সার্েিরেশকে (ফেক)’ ইসযু করার 

রসদ্ধান্ত রনশযশে৷ 

মঙ্গিব্ার (০২ ফেব্রুযারর) রডএসইর উপ-মহাব্ুব্স্থাপক ফমাোঃ েরেকয র রহমাশনর পািাশনা 

এক সিংব্াে রব্জ্ঞরিশত এ তথু জানা ফেশে। 

আইন, স্কীম, রব্রধমািা ও প্ররব্ধানমািার রব্ধানাব্িী ফমাতাশব্ক ফ ােুতার রভরিশত ফেক ইসযু 

করশব্ রডএসই। 

এর আশে েত ২১ জানযযারর ফেক রব্জক্রর প্রজক্রযা শুু করার জনু ফেশের উভয স্টক 

এক্সশেঞ্জশক রের্ি ফেয রনযন্ত্রক সিংস্থা ব্ািংিাশেে রসরকউররর্েজ অুান্ড এক্সশেঞ্জ করমেন 

(রব্এসইরস)। এরকইসশঙ্গ েিরত অথ িব্েশর ব্ারক সমশযর মশধু ফেক ইসযু রনশয পররকল্পনাসহ 

প্রস্তুরতর রব্স্তাররত আোরম ১৫ রেশনর মশধু করমেনশক জানাশত ব্িা হয। 

রব্জশনস আওযার/০২ ফেব্রুযারর, ২০২১/আরএ 

https://businesshour24.com/20398/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%95-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%AC/
https://businesshour24.com/20398/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%95-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%AC/
https://businesshour24.com/20398/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%95-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%AC/
https://businesshour24.com/20398/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%95-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%AC/
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ট্রেক ইস্যু করার সস্দ্ধান্ত সিয়েয়ে সিএস্ই 

 আপশডে সময : মঙ্গিব্ার, ২ ফেব্রুযারী, ২০২১  

ফেশের প্রথম ও প্রধান স্টক এক্সশেঞ্জ ঢাকা স্টক এক্সশেঞ্জ রিরমশেড ‘ফেরডিং রাইে 

এনোইশেিশমন্ট সার্েিরেশকে (ফেক)’ ইসযু করার রসদ্ধান্ত রনশযশে। 

আজ মঙ্গিব্ার (২ ফেব্রুযারর) অনযর্িত রডএসইর পররোিনা পর্ িশের সভায ফেক ইসযুর এই 

রসদ্ধান্ত ফনওযা হশযশে। রডএসই সূশে এই তথু জানা ফেশে। 

উশেখ, রড-রমউিাইশজেন তথা স্টক এক্সশেশঞ্জর মারিকানা ফথশক ব্ুব্স্থাপনাশক আিাো করা 

সিংক্রান্ত আইশন স্টক এক্সশেশঞ্জর সেসুশের ব্াইশরও ফেযার ফকনা-ফব্ো করার সযশ াে 

ফেওযার রব্ধান রশযশে। এর আওতায ফকউ ফরাকাশরজ ফসব্া রেশত োইশি তাশক ফেরডিং রাইে 

এনোইশেিশমন্ট সার্েিরেশকে (ফেক) রনশত হশব্। 

রব্রধ অনযসাশর, ফরাকাশরজ রেশত হশি স্টক এক্সশেশঞ্জর সেসুশেরশকও ফেক িাইশসন্স রনশত 

হয। তশব্ স্টক এক্সশেশঞ্জর সেসু ও ফেকশহাল্ডাশরর মশধু রকেু পাথ িকুও আশে। স্টক 

এক্সশেশঞ্জর সেসুশের ফভাোরধকার আশে। স্টক এক্সশেঞ্জ িভুািংে ফ ার্ণা করশি তারা ওই 

িভুািংে ফপশয থাশকন। রকন্তু ফেকশহাল্ডাশরর ফভাোরধকার ও িভুািংে পাওযার অরধকার 

থাকশব্ না। 
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সিএস্ই’র ট্রেক ইস্যুর সস্দ্ধান্ত 

February 2, 2021 

ফডইরি ফেযারব্াজার ররশপােি: ফেশের প্রথম, প্রধান ও ফনতৃত্বোনকারী ফেযারব্াজার ঢাকা স্টক 

এক্সশেঞ্জ (রডএসই) সিংরিষ্ট আইনসমূহ, স্কীম, রব্রধমািা ও প্ররব্ধানমািার রব্ধানাব্িী 

ফমাতাশব্ক ফ ােুতার রভরিশত উহার অধীশন রসরকউররর্েজ ফিনশেন কা িক্রম পররোিনার 

রনরমশি রসরকউররর্েজ ফিনশেন অরধকার সম্বরিত সনে, ‘ফেরডিং রাইে এনোইশেিশমন্ট 

সার্েিরেশকে (ফেক)’ ইসযু করার রসদ্ধান্ত গ্রহণ কশরশে৷ 

আজ মঙ্গিব্ার রডএসইর ৯৯০তম পররোিনা পর্ িশের সভায এ রসদ্ধান্ত ফনওযা হশযশে। 

রডএসই এক সিংব্াে রব্জ্ঞরির মাধুশম এ তথু জানাশনা হশযশে। 

ফডইরি ফেযারব্াজার ডেকম/এম 
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সিএস্ইর ট্রেক ট্রেয়ত আয়েদয়ির ট্রেষ তাসরখ সির্ চারণ 

স্টাে কশরসপশন্ডন্ট, অথ িসিংব্াে.কম, ঢাকা প্রকাে: ২০২১-০২-০২ ২৩:২৬:৩১  

ফেরডিং রাইে এনোইশেিশমন্ট সার্েিরেশকে (ফেক) ইসযু করার রসদ্ধান্ত রনশযশে ঢাকা স্টক 

এক্সশেঞ্জ (রডএসই) কতৃিপে।রব্রধমািা ও প্ররব্ধানমািার েতি ফমশন রনধ িাররত রে জমা রেশয 

ফেক ফপশত আগ্রহীরা আোমী ১৮ মাশেির মশধু আশব্েন করশত পারশব্ন। 

মঙ্গিব্ার (২ ফেব্রুযারর) অনযর্িত রডএসইর পররোিনা পর্ িশের সভায এ রসদ্ধান্ত ফনযা 

হশযশে। 

ফেক হশিা ফেযারব্াজাশর ফিনশেশনর মধুস্থতাকারী প্ররতিান।  ার মাধুশম রব্রনশযােকারীরা 

ফেযাশরর ফিনশেন করশব্ন। এ রহশসশব্ ফেক অশনকোই ফরাকার হাউশজর মশতা। তশব্ 

ফেশকর মারিকরা ফরাকাশরজ হাউশজর মশতা ঢাকা স্টক এক্সশেশঞ্জর ফেযার পাশব্ না। 

এর আশে রড-রমউেুযািাইশজেন আইশনর আশিাশক ফেক ইসযু করার জনু রব্এসইরসর 

সব্ িশের্ করমেন ফেরডিং রাইে এনোইশেিশমন্ট সার্েিরেশকে (ফেক) ইসযু সিংক্রান্ত রব্রধমািা 

প্রণযশনর উশেুাে রনশযরেি। রকন্তু করমেন ড্রােে রব্রধমািা অনযশমােন কশর ফ শত পাশররন। 

ব্তিমান করমেশনর ফমযাশে েত ১২ নশভম্বর ব্ািংিাশেে রসরকউররর্েজ অুান্ড এক্সশেঞ্জ 

করমেন (ফেরডিং রাইে এনোইশেিশমন্ট সার্েিরেশকে) রব্রধমািা, ২০২০ এর প্রজ্ঞাপন জারর 

হয। 

রব্রধমািা অনয াযী, এক্সশেশঞ্জর প্রশতুক প্রাথরমক ফেযারশহাল্ডার রডরমউেুুযািাইশজেন 

আইশনর আওতায একর্ে কশর ফেক (ফরাকাশরজ হাউজ) পাওযার অরধকার রাশখন। 

ফেক ইসযুর রব্র্শয সমযশেপশনর ফপ্ররেশত েত ২১ জানযযারর রব্এসইরস এক রের্িশত েযই স্টক 

এক্সশেঞ্জশক এ সিংক্রান্ত পররকল্পনা জানাশনার রনশেিে ফেয। রের্িশত এক্সশেঞ্জ েযর্েশক 

পররকল্পনা জানাশনার জনু ১৫ রেন সময ফব্েঁশধ ফেওযা হয। এরই আশিাশক আজ রডএসই 

ফেক ইসযু সিংক্রান্ত রসদ্ধান্ত রনশযশে। 

এসব্ রব্র্শয ঢাকা স্টক এক্সশেশঞ্জর উপমহাব্ুব্স্থাপক ফমা. েরেকয র রহমান ব্শিন, রডএসই 

সিংরিষ্ট আইন, রস্কম, রব্রধমািা ও প্ররব্ধানমািার রব্ধান ফমাতাশব্ক ফ ােুতার রভরিশত 

রডএসইর অধীশন রসরকউররর্েজ ফিনশেন কা িক্রম পররোিনার জনু রসরকউররর্েজ ফিনশেন 

অরধকার সম্বরিত সনে ফেক ইসযু করার রসদ্ধান্ত ফনযা হশযশে। 

প্রাথরমক ফেযারশহাল্ডারশের ব্াইশর ফেক পাওযার ফ ােুতার েশতি রাখা হশযশে- ফকাম্পারন, 

সিংরব্রধব্দ্ধ সিংস্থা ব্া করমেন ফথশক অনযশমােন ফ সব্ প্ররতিাশনর পররশোরধত মূিুধন 

কমপশে ৫ ফকার্ে োকা তারা ফেক পাওযার ফ ােু হশব্ন। 
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তশব্ ফেরে-রব্শেরে ফেযারশহাল্ডাশরর ফ ৌথ উশেুাশে ের্িত ফকাশনা ফকাম্পারন আশব্েন করশি 

তার নূুনতম পররোশোরধত মূিধন ৮ ফকার্ে োকা হশত হশব্। আর সমূ্পণ ি রব্শেরে 

ফেযারশহাল্ডাশরর মারিকানাধীন ফকাশনা ফকাম্পারন আশব্েন করশি তার নূুনতম পররশোরধত 

মূিধন ১০ ফকার্ে োকা হশত হশব্। 

ফেশজশে রতন ফেশেই আশব্েনকারী প্ররতিাশনর রনে সম্পশের পররমাণ সব্ সময 

পররশোরধত মূিধশনর ৭৫ েতািংশের ফব্রে থাকশত হশব্ ব্শি েতি রাখা হশযশে। 

ফেক পাওযার জনু এক িাখ োকা রে রেশয রনধ িাররত েরশম আশব্েন করশত হশব্। এই রে 

ব্ুািংক ড্রােে ব্া ফপ-অডিাশরর মাধুশম এক্সশেঞ্জ ব্রাব্র জমা রেশত হশব্। আশব্েন পাওযার 

পর তা  াোই-ব্াোই কশর এক্সশেঞ্জ ৪৫ কা িরেব্শসর মশধু তা মঞর জযর করশব্ অথব্া ব্ারতি 

করশব্। আশব্েন মঞর জযর হশি রনব্ন্ধন রে ব্াব্ে এক ফকার্ে োকা এক্সশেঞ্জ ব্রাব্র ব্ুািংক 

ড্রােে ব্া ফপ-অডিার করশত হশব্। 
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ট্রেক ইস্যু করয়ে ঢাকা স্টক এক্সয়র্ঞ্জ 

ফজুি প্ররতশব্েক || রাইজজিংরব্রড.কম 

প্রকারেত: ২৩:৩১, ২ ফেব্রুযারর ২০২১    

 

ফেশের প্রধান পযেঁজজব্াজার ঢাকা স্টক এক্সশেঞ্জ রিরমশেড ‘ফেরডিং রাইে এনোইশেিশমন্ট 

সার্েিরেশকে (ফেক)’ ইসযু করার রসদ্ধান্ত রনশযশে।  

মঙ্গিব্ার (২ ফেব্রুযারর) পররোিনা পর্ িশের সভায এ রব্র্শয রসদ্ধান্ত রনশযশে রডএসই। 

আগ্রহীশের ফেক ফপশত আোমী ১৮ মাশেির মশধু আশব্েন করশত হশব্।  

রডএসই সূশে এসব্ তথু জানা ফেশে।  

রড-রমউিাইশজেন তথা স্টক এক্সশেশঞ্জর মারিকানা ফথশক ব্ুব্স্থাপনাশক আিাো করা 

সিংক্রান্ত আইশন স্টক এক্সশেশঞ্জর সেসুশের ব্াইশরও ফেযার ফকনা-ফব্ো করার সযশ াে 

ফেওযার রব্ধান রশযশে। এর আওতায ফকউ ফরাকাশরজ ফসব্া রেশত োইশি তাশক ফেরডিং রাইে 

এনোইশেিশমন্ট সার্েিরেশকে (ফেক) রনশত হশব্।  

রব্রধ অনযসাশর, ফরাকাশরজ রেশত হশি স্টক এক্সশেশঞ্জর সেসুশেরশকও ফেক িাইশসন্স রনশত 

হয। তশব্ স্টক এক্সশেশঞ্জর সেসু ও ফেকশহাল্ডাশরর মশধু রকেু পাথ িকুও আশে। স্টক 

এক্সশেশঞ্জর সেসুশের ফভাোরধকার আশে। স্টক এক্সশেঞ্জ িভুািংে ফ ার্ণা করশি তারা ওই 

িভুািংে ফপশয থাশকন। রকন্তু ফেকশহাল্ডাশরর ফভাোরধকার ও িভুািংে পাওযার অরধকার 

থাকশব্ না।  

ব্তিমান করমেন েত ১২ নশভম্বর ব্ািংিাশেে রসরকউররর্েজ অুান্ড এক্সশেঞ্জ করমেন (ফেরডিং 

রাইে এনোইশেিশমন্ট সার্েিরেশকে) রব্রধমািা, ২০২০ এর প্রজ্ঞাপন জারর হয। ২১ জানযযারর 

রব্এসইরস এক রের্িশত েযই স্টক এক্সশেঞ্জশক ফেক ইসযু সিংক্রান্ত পররকল্পনা জানাশনার রনশেিে 

ফেয। রের্িশত এক্সশেঞ্জ েযর্েশক পররকল্পনা জানাশনার জনু ১৫ রেন সময ফব্েঁশধ ফেওযা হয। 

এরই আশিাশক রডএসই ফেক ইসযু সিংক্রান্ত রসদ্ধান্ত রনশযশে রডএসই।  

ঢাকা/এনএে/নারসম 
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The Financial Express 
03 February 2021 
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The Financial Express 
03 February 2021 
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The Financial Express 
03 February 2021 
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The Financial Express 
03 February 2021 
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The Financial Express 
03 February 2021 
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Daily Star 
03 February 2021 
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Daily Star 

03 February 2021 
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 Daily New Age 
03 February 2021 
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Daily New Age 
03 February 2021 
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Daily Observer 
03 February 2021 
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Dhaka Tribune 
03 February 2021 

 

In their biggest opening yet, IT companies 

have failed to seize the day 

Niaz Mahmud  

 February 3rd, 2021  

 

Profit of the majority are down in Oct-Dec 

Globally, the biggest beneficiary from this period of unprecedented change is undoubtedly 

Big Tech, as its customers are forced to accelerate online plans, take up new networking 

tools and get people working from home. 

So one would expect Bangladesh’s IT companies to be doing rather well for themselves, too. 

Turns out, they are not. 

Of the 10 listed IT companies, nine have disclosed their numbers for the second quarter of 

their 2020-21 financial year and profit of six have -- declined. 

During the period, AamraNetworks, which provides state-of-the-art IT communications 

solutions, saw its profit tumble the most: 43.5 per cent year-on-year to Tk 2.63 crore, 

according to its unaudited financial statement. 

After Aamra Networks Daffodil Computers saw its profit tumble the most: by 38.7 per cent 

year-on-year to Tk 0.9 crore. 

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud
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“Our sales have been low as schools, colleges and universities are still closed for the 

pandemic,” said Md. Monir Hossain, company secretary of Daffodil Computers. 

In Bangladesh, schools and educational institutions have been closed since March 17 as part 

of the government’s strategy to tame the spread of coronavirus. 

The government is mulling reopening the classrooms but no definitive decision has come yet. 

Aamra Technologies, which provides the financial industry with hardware, software and 

connectivity solutions, saw its profit drop 35.95 per cent during the period to Tk 1.8 crore. 

The company blames the unavailability of products and constraints in the import channel for 

the slump in profit. 

“The import costs were high and this impacted the cost of goods sold significantly,” Syed 

Moniruzzaman, company secretary of Aamra Technologies, earlier told Dhaka Tribune. 

Though the operating and financial expenses were favourable, the increased cost of goods 

sold had affected the profit negatively, he added. 

However, ADN Telecom, the leading ISP, MPLS, IPLC, and IP Telephony service provider 

in the country, saw its profit grow between October and December of last year. 

The company saw its profit soar 31.3 per cent to Tk 3.79 crore in the October-December 

quarter. 

BDCOM Online, which provides nationwide internet service, data communication service, IP 

telephony service and vehicle tracking system, saw its profit soar 64 per cent to Tk 1.25 

crore. 

Agni Systems saw its profit slip 3.2 per cent between October and December to Tk 1.90 

crore. 

Genex Infosys, the leading outsourcing provider of customer experience management, saw its 

profit decline 10.9 per cent in the second quarter of its 2020-21 financial year. 

However, its profit in the first half of the financial year stayed the same as in the previous 

year. 

Information Services Network did not report its second-quarter earnings but disclosed its 

results for July and December at once: its profit tumbled a whooping 91 per cent.  
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Foreign and NRB investors key to fresh 

funds into capital market 

Tribune Report  

 February 3rd, 2021  

The total transaction of the foreign portfolio investors was Tk 7,845.45 crore in 2019 

The Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) is set to hold a roadshow in 

Dubai from February 9-12 to attract foreign investors, and non-resident Bangladeshis (NRBs) 

willing to invest in the country's bourses, said its chairman Prof Shibli Rubayat-Ul-Islam on 

Wednesday. 

Speaking at a press briefing about the roadshow, titled “The Rise of Bengal Tiger: Potentials 

of Bangladesh Capital Markets”, he also said that non-listed blue chip companies can also be 

motivated in entering the bourses if they received more tax incentives. The expo will 

highlight various issues including Bangladesh's economic development, investment prospects 

and opportunities, as well as availability of facilities. 

The chairman of the securities regulator also said that blue chip companies were usually 

sceptical about joining the bourses, as the government last year had removed the 10 per cent 

tax incentive for listed companies, which used to set the companies apart from non-listed 

ones. As a result, they are not interested to come in the stock market, he also said. 

“Regarding corporate tax ratio, we will propose to the government for increasing the gap to 

15 per cent between non-listed and listed firms,” Islam said. 

He also said that their (blue chip companies) operating cost will increase by 2-3 per cent If 

they enter the capital market. Therefore, the corporate tax incentive has to be increased for 

multinational companies to enter the bourses. 

"We want to uphold the image of Bangladesh. We hope more foreign investment will come 

soon," said the BSEC chairman. 

According to the Dhaka Stock Exchange, the total transaction of the foreign portfolio 

investors was Tk 10,388 crore in 2020, which was 7.69 per cent of the total transaction of the 

exchange. The total transaction of the foreign portfolio investors was Tk 7,845.45 crore in 

2019, which had 6.89 per cent of the total transaction. 

BSEC's executive director Md Mahbubul Alam, its spokesperson Md Rezaul Karim Reza and 

other officials were also present at the briefing. 

 

https://www.dhakatribune.com/author/Tribune%20Report
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BSEC seeks NBR assistance in keeping IPO 

prospectus honest 

Niaz Mahmud  

 February 3rd, 2021  

This process would help in deducing the accuracy of the information provided by companies 

applying for IPOs 

The Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) has asked the National Board 

of Revenue (NBR) to nominate key personnel from the revenue regulator, who will verify the 

submitted income tax returns and value added tax payments of companies willing to go 

public. 

Dhaka Tribune got hold of a letter sent last week by the BSEC to Abu Hena Md Rahmatul 

Muneem, NBR chairman, where it also said that if appointed, it would make the cross 

checking process of the interested companies easier for the stock market regulator. 

This process would help in deducing the accuracy of the information provided by companies 

applying for initial public offerings (IPO). 

Prof Shibli Rubayat-Ul-Islam, BSEC chairman, signed the letter on behalf of the BSEC. 

"We sent a letter to the NBR chairman to appoint someone from their end who can help us to 

decode any possible discrepancies in the submitted financial documents," said Mohammad 

Rezaul Karim, BSEC spokesperson. 

He also said that the commission found a number of inconsistencies in the financial 

documents of some companies previously, who overstated profits and showed excess 

receivables, a violation of securities rules.  

This process would help in deducing the accuracy of the information provided by companies 

applying for IPO, Karim also said. 

Recently, the companies whose IPO proposals were rejected included Infinity Technology 

International, B Brothers Garments, BD Paints, Beka Garments, JMI Hospital Requisite 

Manufacturing, SF Textile Industries and Al-Faruque Bags. 

The commission moved to amend and later expedite the IPO approval process to increase the 

scope of the country’s bourses, said BSEC officials. 

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud
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Industry insiders say the BSEC adopted this policy of making no compromises on approving 

IPO approvals for not repeating mistakes made by the previous commission. 

IPOs of good companies with robust financials are being approved, said a top BSEC official. 

Common investors suffer when bad companies with questionable financial health enter the 

market. The commission will not allow anything that hurts investors, said Karim. 

The BSEC is taking several initiatives to return discipline back to the stock market. 

As part of those initiatives, on Monday it unveiled three valuation methods for investors to 

calculate the maximum price of a company’s share, under the book building method, to put 

an end to abnormal bidding. 
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Dhaka bourse to issue stock brokerage 

licences 

New brokerage houses will not get any share of the Dhaka Stock Exchange  

In order to increase its business, the Dhaka Stock Exchange (DSE) will issue stock brokerage 

licences to new companies, allowing them to buy and sell shares on the capital market. 

However, new brokerage houses will not get any share of the country's premier bourse. 

Currently, there are 250 brokerage firms which are the primary shareholders of the DSE. 

In a meeting on Tuesday, the DSE's Board of Directors decided to issue the brokerage 

licences, read a press release. 

Trading Rights Entitlement Certificates (Trec), or brokerage licences, will be issued as per 

the rules of the Exchanges Demutualization Act, 2013. 

In November last year, the stock market regulator issued a rule titled Bangladesh Securities 

and Exchange Commission (Trading Right Entitlement Certificate) Rules 2020. 

To avail a Trec licence, a local firm must invest at least Tk9 crore in total in the form of paid-

up capital, security deposit and registration fee. 

The amount is as high as Tk16 crore for foreign applicants, while local-foreign joint ventures 

will require at least Tk13 crore to avail a brokerage licence from the local bourse, according 

to the Bangladesh Securities and Exchange Commission's (BSEC) rules. 

A local firm must have Tk5 crore paid-up capital, Tk3 crore for a security deposit and Tk1 

crore for the registration fee. 

Foreign applicants need Tk10 crore paid-up capital and Tk5 crore for a security deposit; 

while joint venture applicants need Tk8 crore for paid-up capital and Tk4 crore for a security 

deposit. 

The registration fee is Tk1 crore for both foreign and joint venture applicants. 
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Increase tax incentive to bring blue-chips to 

capital market: BSEC chair 

If a company gets listed with the stock market, it would get 7.5% corporate tax 
exemption  

Non-listed blue-chip companies will be interested in the capital market if they are provided 

with more tax incentive, said Professor Shibli Rubayat-Ul-Islam, chairman of the Bangladesh 

Securities and Exchange Commission (BSEC) on Tuesday. 

He made the remark at a press briefing about the upcoming conference titled "The Rise of 

Bengal Tiger: Potentials of Bangladesh Capital Markets" organised by the regulator. 

A roadshow marking the event will be held in Dubai, United Arab Emirates from 9 to 12 

February. 

Expatriate investors, foreign investors, institutional investors and small groups of investors 

will take part in the conference that will highlight various issues including economic 

development and investment prospects of Bangladesh, investment opportunities and 

availability of facilities. 

Professor Shibli Rubayat-Ul-Islam claims that blue-chip companies do not usually feel 

interested in joining the regulatory framework. If a company gets listed with the stock 

market, it would get 7.5% corporate tax exemption. "We will propose increasing the gap to 

15% between non-listed and listed firms." he said. 

The BSEC chair said the operating cost of the blue chips will increase 2% to 3% if they come 

to the capital market, and so, the corporate tax incentive has to be increased for the 

multinational companies. 

"We want to uphold the image of Bangladesh and hope the investment will come here in the 

Bangladesh market," he added. 

Foreign investors along with non-resident Bangladeshis will be able to know the country's 

capital market as well as the whole economy, said Professor Professor  Shibli Rubayat-Ul-

Islam. 

According to the Dhaka Stock Exchange, the total transaction of the foreign portfolio 

investors was Tk10,388 crore in 2020 and Tk7845.45 crore in 2019, which was 7.69% and 

6.89% of the total transaction of the exchange respectively. 

BSEC Executive Directors Md Mahbubul Alam and Mohammad Rezaul Karim were present 

at the press briefing.  


