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সিসিসিএল-সিসিসিএললর িালে সিএিইর চুসি 

 

সিজস্ব প্রসিলিদক: ঢাকা স্টক এক্সলচলে (সিএিই) ভিলির অসিি স্পেি ভাড়ার সিষলে দুইসি প্রসিষ্ঠালির িালে 

চুসি হলেলে। আজ (৭ স্পিব্রুোসর) প্রসিষ্ঠাি দুইসির িালে সিএিই ভিলির স্পেি ভাড়ার চুসি স্বাক্ষর হে। 

প্রসিষ্ঠাি দুইসি হললা : স্পিন্ট্রাল সিপসজিসর িাাংলালদশ সলসিলিি (সিসিসিএল) এিাং স্পিন্ট্রাল কাউন্টারপাসিি 

িাাংলালদশ সলসিলিি (সিসিসিএল)। 

প্রসিষ্ঠাি দুইসির িলযে স্পিন্ট্রাল সিপসজিসর িাাংলালদশ সলসিলিি (সিসিসিএল) ১২ হাজার ৮৬৫ ির্িিিু এিাং 

স্পিন্ট্রাল কাউন্টারপাসিি িাাংলালদশ সলসিলিি (সিসিসিএল) ১৭ হাজার ৫৮৫ ির্িিিু অসিি স্পেি ভাড়ার চুসি 

স্বাক্ষর হে। 

সিসিসিএললর অসিি স্পেি ভাড়ার চুসিলি প্রসিষ্ঠািসির পলক্ষ িেিস্থাপিা পসরচালক শুভ্র কাসি স্পচৌযরুী, 

সিসিসিএললর অসিি স্পেি ভাড়ার চুসিলি প্রসিষ্ঠািসির পলক্ষ িেিস্থাপিা পসরচালক িরহাদ আহলিদ আর উভে 

প্রসিষ্ঠালির ভাড়ার সিষলে সিএিইর পলক্ষ প্রসিষ্ঠািসির িেিস্থাপিা পসরচালক (ভারপ্রাপ্ত) আিদুল িসিি পালিাোরী 

স্বাক্ষর কলরি। 

এিিে উপসস্থি সেললি সিসিসিএললর অসিসরি িেিস্থাপিা পসরচালক আ ি ি খােরুজ্জািাি, আইসপ ইিচাজি 

(সিসিও) স্পিা: ইিাি স্পহালিি, স্পকাম্পাসি িসচি অিি কুিার িাহা এিাং সিসিসিএলললর সিলস্টি অোিসিসিলেশি 

অোন্ড ইন্সলপকশি ও কম্প্ললেলন্সর প্রযাি স্পক এি োসিরুল ইিলাি। এোড়াও সিএিইর পলক্ষ িহািেিস্থাপক স্পিা: 

োসিউল ইিলাি, িহািেিস্থাপক ও স্পকাম্পাসি িসচি স্পিাহাম্মদ আিাদুর রহিাি এিাং উপ-িহািেিস্থাপক স্পিা: 

শসিকুর রহিাি উপসস্থি সেললি। 

স্পশোরসিউজ/ঢাকা, ০৭ স্পিব্রুোসর ২০২১ 
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সিসিসিএল-সিসিসিএললর িালে সিএিইর চুক্তি 

 আপডেট সময় : রবিিার, ৭ ফেিরুয়ারী, ২০২১  

 

ঢাকা স্টক এক্সডেডে (বেএসই) ভিডের অবেস ফেস ভাড়ার বিষডয় দুইটট প্রবিষ্ঠাডের সাডে 

েুক্তি হডয়ডে। আজ (৭ ফেিরুয়াবর) প্রবিষ্ঠাে দুইটটর সাডে বেএসই ভিডের ফেস ভাড়ার েুক্তি 

স্বাক্ষর হয়। 

প্রবিষ্ঠাে দুইটট হড া : ফসন্ট্রা  বেপক্তজটবর িাাং াডদশ ব বমডটে (বসবেবিএ ) এিাং ফসন্ট্রা  

কাউন্টারপাটটি িাাং াডদশ ব বমডটে (বসবসবিএ )। 

প্রবিষ্ঠাে দুইটটর মডযে ফসন্ট্রা  বেপক্তজটবর িাাং াডদশ ব বমডটে (বসবেবিএ ) ১২ হাজার ৮৬৫ 

ির্ িেুট এিাং ফসন্ট্রা  কাউন্টারপাটটি িাাং াডদশ ব বমডটে (বসবসবিএ ) ১৭ হাজার ৫৮৫ 

ির্ িেুট অবেস ফেস ভাড়ার েুক্তি স্বাক্ষর হয়। 

বসবেবিএড র অবেস ফেস ভাড়ার েুক্তিডি প্রবিষ্ঠােটটর পডক্ষ িেিস্থাপো পবরো ক শুভ্র 

কাবি ফেৌযুরী, বসবসবিএড র অবেস ফেস ভাড়ার েুক্তিডি প্রবিষ্ঠােটটর পডক্ষ িেিস্থাপো 

পবরো ক েরহাদ আহডমদ আর উভয় প্রবিষ্ঠাডের ভাড়ার বিষডয় বেএসইর পডক্ষ 

প্রবিষ্ঠােটটর িেিস্থাপো পবরো ক (ভারপ্রাপ্ত) আিদু  মবিে পাডটায়ারী স্বাক্ষর কডরে। 

এসময় উপবস্থি বেড ে বসবসবিএড র অবিবরি িেিস্থাপো পবরো ক আ স ম 

খায়ুজ্জামাে, আইবপ ইেোজি (বসটটও) ফমা: ইমাম ফহাডসে, ফকাম্পাবে সবেি অেি কুমার 

সাহা এিাং বসবেবিএড ডর বসডস্টম অোেবমবেডেশে অোন্ড ইন্সডপকশে ও কম্পর ডয়ডন্সর 

প্রযাে ফক এম োবিু  ইস াম। এোড়াও বেএসইর পডক্ষ মহািেিস্থাপক ফমা: োবমউ  

ইস াম, মহািেিস্থাপক ও ফকাম্পাবে সবেি ফমাহাম্মদ আসাদুর রহমাে এিাং উপ-

মহািেিস্থাপক ফমা: শবেকুর রহমাে উপবস্থি বেড ে। 
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সিএিইর িলে সিসিসিএল ও 

সিসিসিএললর অসিি ভাড়ার চুক্তি 

অে িনেবিক প্রবিডিদক, ঢাকাটাইমস 

 | প্রকাবশি : ০৭ ফেিরুয়াবর ২০২১, ১৮:৩৩ 
 

 

ফদডশর প্রযাে পুুঁজিাজার ঢাকা স্টক এক্সডেডের (বেএসই) সডে অবেস ফেস ভাড়ার 

েুক্তি সই কডরডে পুুঁক্তজিাজার সাংবিষ্ট গুুত্বপূর্ ি প্রবিষ্ঠাে ফসন্ট্রা  বেডপাক্তজডটাবর 

িাাং াডদশ (বসবেবিএ ) ও ফসন্ট্রা  কাউন্টার পাটটি িাাং াডদশ ব বমডটে (বসবসবিএ )। 

রবিিার (৭ ফেিরুয়াবর) ঢাকা স্টক এক্সডেে (বেএসই) বেকুডের ভিডে এই স্বাক্ষর সই 

অেুষ্ঠাে অেুটষ্ঠি হয়। 

বেএসইর সডে পুুঁক্তজিাজার সাংবিষ্ট গুুত্বপূর্ ি প্রবিষ্ঠাে ফসন্ট্রা  বেডপাক্তজডটাবর 

িাাং াডদশ (বসবেবিএ ) ফ ডভ -৫ এ ১২ হাজার ৮৬৫ স্কয়ারবেট এিাং ফসন্ট্রা  

কাউন্টার পাটটি িাাং াডদশ ব বমডটে (বসবসবিএ ) এর একই ফ ডভড  ১৭ হাজার ৫৮৫ 

স্কয়ারবেট অবেস ফেস ভাড়ার েুক্তি স্বাক্ষর হয়। 

বসবেবিএড র পডক্ষ েুক্তি সই কডরে িেিস্থাপো পবরো ক শুভ্র কাবি ফেৌযুরী এিাং 

বেএসইর িেিস্থাপো পবরো ক (ভারপ্রাপ্ত) আব্দ ু মবিে পাটওয়ারী। বসবসবিএ  এর 

পডক্ষ েুক্তি স্বাক্ষর কডরে িেিস্থাপো পাবরো ক েরহাদ আহডমদ এিাং বেএসইর 

িেিস্থাপো পবরো ক (ভারপ্রাপ্ত) আব্দ ু মবিে পাটওয়ারী। 
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এ সময় উপবস্থি বেড ে, বসবসবিএড র অবিবরি িেিস্থাপাে পবরো ক আ স ম 

খায়ুজ্জামাে, আইটট ইেোজি (বসটটও) ফমা. ইমাম ফহাডসে, ফকাম্পাবে সবেি অেি 

কুমার সাহা এিাং বসবেবিএ  এর বসডস্টম অোেবমবেডেশে অোন্ড ইন্সডপক্টর ও 

কমপ্লাডয়ন্স এর প্রযাে ফক এম োবিু  ইস াম, এোড়াও বেএসইর পডক্ষ উপবস্থি 

বেড ে বেএসইর মহািেিস্থাপক ফমা. োবমউ  ইস াম, মহািেিস্থাপক ও ফকাম্পাবে 

সবেি ফমাহাম্মদ আসাদুর রহমাে এিাং উপ-মহািেিস্থাপক ফমা. শবেকুর রহমাে। 

বেকুডে বেএসই টাওয়ার েয়  াখ ৫০ হাজার ির্ িেুট আয়ডিের ১৩ ি া বিবশষ্ট একটট 

অিোযুবেক ভিে৷ ফেখাডে রডয়ডে আযুবেক সি যরডের ফসিা। ইবিমডযে িোাংক, 

আবে িক প্রবিষ্ঠাে, ফরাকার হাউজ এিাং পুুঁক্তজিাজার সাংবিষ্ট অেোেে গুুত্বপূর্ ি 

অবেডসর সমন্বডয় এ ভিেটট অে িনেবিক হাডি পবরর্ি হডি। 

(ঢাকাটাইমস/০৭ফেিরুয়াবর/এসআই/ফজবি) 
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ফশয়ারিাজারবেউজ.কম 

সিসিসিএল ও সিসিসিএর এর িালে 

সিএিই টাওয়ালরর অসিি স্পেি ভাড়ার 

চুক্তি স্বাক্ষর 

প্রকাশ সময়:07-02-2021, 6:15 pm | 

ফশয়ারিাজার ফেস্ক: বেকুেস্থ বেএসই টাওয়ার ৬  ক্ষ ৫০ হাজার ির্ িেুট আয়িডের ১৩ ি া 

বিবশষ্ট একটট অিোযুবেক ভিে৷ ফেখাডে রডয়ডে আযুবেক সুডোর্ সুবিযা সম্বব ি সক  

যরডের ফসিা৷ ইডিামডযে িোাংক, আবে িক প্রবিষ্ঠাে, ফরাকাডরজ হাউজ এিাং পুুঁক্তজিাজার 

সাংবিষ্ট অেোেে গুুত্বপূর্ ি অবেডসর সমন্বডয় এ ভিেটট একটট অে িনেবিক হাডি পবরর্ি 

হডয়ডে৷ 

আজ রবিিার ঢাকা স্টক এক্সডেডের সাডে পুুঁক্তজিাজার সাংবিষ্ট গুুত্বপূর্ ি প্রবিষ্ঠাে ফসন্ট্রা  

বেডপাক্তজটবর িাাং াডদশ ব বমডটে (বসবেবিএ ) ফ ডভ –৫ এ ১২,৮৬৫ স্কয়ারবেট এিাং 

ফসন্ট্রা  কাউন্টারপাটটি িাাং াডদশ ব বমডটে (বসবসবিএ ) এর একই ফ ডভড  ১৭,৫৮৫ 

স্কয়ারবেট অবেস ফেস ভাড়ার েুক্তি স্বাক্ষবরি হয়৷ বসবেবিএ  এর পডক্ষ েুক্তি স্বাক্ষর কডরে 

িেিস্থাপো পবরো ক শুভ্র কাবি ফেৌযুরী এিাং বেএসইর িেিস্থাপো পবরো ক (ভারপ্রাপ্ত) 

আিদু  মবিে পাটওয়ারী এিাং বসবসবিএ  এর পডক্ষ েুক্তি স্বাক্ষর কডরে িেিস্থাপো পবরো ক 

েরহাদ আহডমদ এিাং বেএসই’র িেিস্থাপো পবরো ক (ভারপ্রাপ্ত) আিদু  মবিে পাটওয়ারী৷ 

https://www.sharebazarnews.com/wp-content/uploads/2021/02/dse-ccbl.jpg
https://www.sharebazarnews.com/wp-content/uploads/2021/02/dse-ccbl.jpg
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এসময় উপবস্থি বেড ে বসবসবিএ  এর অবিবরি িেিস্থাপো পবরো ক আ স ম 

খায়ুজ্জামাে, আইটট ইেোজি (বসটটও) ফমাোঃ ইমাম ফহাডসে, ফকাম্পাবে সবেি অেি কুমার 

সাহা এিাং বসবেবিএ  এর বসডস্টম অোেবমবেডেশে এন্ড ইন্সডপকশে ও কম্পপ্লডয়ন্স এর 

প্রযাে ফক এম োবিু  ইস াম, এ োড়াও বেএসই’র পডক্ষ উপবস্থি বেড ে বেএসই’র 

মহািেিস্থাপক ফমাোঃ োবমউ  ইস াম, মহািেিস্থাপক ও ফকাম্পাবে সবেি ফমাহাম্মদ আসাদুর 

রহমাে এিাং উপ-মহািেিস্থাপক ফমাোঃ শবেকুর রহমাে৷ 

ফকন্দ্রীয় শীিািাপ বেয়বিি বেএসই িহুি  ভিেটটর ফ ডভ  ০১-এ, িেিনু্ধর মুরা , স্কাল্পোর, 

মুক্তজি কর্ িার, বমউক্তজয়াম, বমবেয়া ফসন্টার এিাং ব বস্টাং হ  সহ ১৩ টট ফলার এিাং বিেটট 

ফিজডমন্ট রডয়ডে। প্রবিটট ফলাডরর আয়িে ৪২ হাজার ির্ িেুট। বিেটট ফিসডমডন্ট ৩৯৮ টট 

র্াবড় পাবকিাং এর সুবিযা, আযুবেক ফেবোং একাডেবম, অিোযুবেক সরুক্ষা িেিস্থা এিাং আযুবেক 

ও শক্তিশা ী ফজোডরটরসহ ১৩টট ব েট রডয়ডে৷ এোড়াও ভাড়ার বভবিডি বেএসই টাওয়াডরর 

একাডেবম প্রাের্ এিাং মাবি-পারপাস হ  িেিহার, বেএসই  াউে এিাং ক্তজমডেবসয়াম 

ফপডমডন্টর বভবিডি সমস্ত ফেকডহাল্ডার এিাং কডপ িাডরট অবিবেডদর জেে উনু্মি োকডি৷ 

https://www.sharebazarnews.com/wp-content/uploads/2021/02/dse-cdbl.jpg
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দইু প্রসিষ্ঠালের িলে সিএিইর চুক্তি 

জ র্ডেষ্ঠ প্রবিডিদক || রাইক্তজাংবিবে.কম 

প্রকাবশি: ২০:১৯, ৭ ফেিরুয়াবর ২০২১    

 

 
Copy Link 

 

দুই প্রবিষ্ঠাডের সডে অবেস ফেস ভাড়ার বিষডয় েুক্তি সই কডরডে ঢাকা স্টক এক্সডেডে 

(বেএসই)।  

ফরািিার (৭ ফেিরুয়াবর) রাজযােীর বেকুডে বেএসই টাওয়াডর এর েুক্তি সই হডয়ডে িড  

জাবেডয়ডে বেএসই।  

ফে প্রবিষ্ঠাে দুটটর সডে বেএসইর েুক্তি হডয়ডে ফসগুড া হডে- ফসন্ট্রা  বেপক্তজটবর িাাং াডদশ 

ব বমডটে (বসবেবিএ ) ও ফসন্ট্রা  কাউন্টারপাটটি িাাং াডদশ ব বমডটে (বসবসবিএ )।  

প্রবিষ্ঠাে দুইটটর মডযে ফসন্ট্রা  বেপক্তজটবর িাাং াডদশ ব বমডটে (বসবেবিএ ) ১২ হাজার ৮৬৫ 

ির্ িেুট এিাং ফসন্ট্রা  কাউন্টারপাটটি িাাং াডদশ ব বমডটে (বসবসবিএ ) ১৭ হাজার ৫৮৫ 

ির্ িেুট অবেস ফেস ভাড়া ফেওয়ার েুক্তিডি ফসই কডরডে।  

বসবেবিএড র অবেস ফেস ভাড়ার েুক্তিডি প্রবিষ্ঠােটটর পডক্ষ িেিস্থাপো পবরো ক শুভ্র 

কাবি ফেৌযুরী, বসবসবিএড র পডক্ষ িেিস্থাপো পবরো ক েরহাদ আহডমদ এিাং উভয় 

প্রবিষ্ঠাডের ভাড়ার বিষডয় বেএসইর পডক্ষ প্রবিষ্ঠােটটর িেিস্থাপো পবরো ক (ভারপ্রাপ্ত) 

আিদু  মবিে পাডটায়ারী সই কডরে।  
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এ সময় উপবস্থি বেড ে বসবসবিএড র অবিবরি িেিস্থাপো পবরো ক আ স ম 

খায়ুজ্জামাে, আইবপ ইেোজি (বসটটও) ফমা. ইমাম ফহাডসে, ফকাম্পাবে সবেি অেি কুমার 

সাহা, বসবেবিএড র বসডস্টম অোেবমবেডেশে অোন্ড ইন্সডপকশে ও কমপ্লাডয়ন্স প্রযাে ফক 

এম োবিু  ইস াম, বেএসইর পডক্ষ মহািেিস্থাপক ফমা. োবমউ  ইস াম, মহািেিস্থাপক ও 

ফকাম্পাবে সবেি ফমাহাম্মদ আসাদুর রহমাে এিাং উপ-মহািেিস্থাপক ফমা শবেকুর রহমাে।   
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The Financial Express 
08 February 2021 
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The Financial Express 
08 February 2021 
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The Financial Express 
08 February 2021 
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Daily Star 
08 February 2021 
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Daily Star 
08 February 2021 
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Daily New Age 
08 February 2021 
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Daily Observer 
08 February 2021 
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Dhaka Tribune 
08 February 2021 

 

Dhaka bourse witnesses largest fall in 10 

months 

Tribune Report  

 February 8th, 2021  

Anxious investors opted for sell-offs across all the sectors after the securities regulator last 

week formed a probe body to investigate the role of market operators behind the unusual 

price hike of newly-listed companies 

The Dhaka Stock Exchange, the country’s prime bourse, tumbled 2.5 per cent on Sunday, 

its largest fall since March 18 last year, led by high-flying stocks Beximco Pharma, Beximco 

and Mir Akhter. DSEX, the benchmark index of the DSE, dropped 142.88 points to settle at 

5,504. Anxious investors opted for sell-offs across all the sectors after the securities regulator 

last week formed a two-member committee to investigate the role of market operators behind 

the unusual price hike of shares of newly-listed companies. Abnormal buy orders for Mir 

Akhter Hossain, which made its trading debut last week, prompted the formation of the probe 

body. 

A special inspection will be conducted to probe the role of IDLC Securities, the issue 

manager, behind Mir Akhter's share price hike, said Mohammad Rezaul Karim, spokesperson 

of the Bangladesh Securities and Exchange Commission. Mir Akhter shares shed 9.4 per cent 

on Sunday to close at Tk 81.7. Beximco, which has been on a gaining streak amid the 

pandemic, lost 9.1 per cent to close at Tk 75.2. Shares of its sister concern Beximco Pharma 

also lost 7.9 per cent in value. 

Just as Beximco share price was sliding, many astute investors snapped them up on the 

cheap, sending it to the top of the turnover chart. 

Turnover, another important indicator, advanced 8.1 per cent and stood at Tk 771 crore. 

Among the major sectors, the engineering sector advanced, while cement, services, real estate 

and food & allied sectors faced correction.  

Besides, the miscellaneous sector dominated the turnover chart covering 17.6 per cent of 

the total turnover, said UCB Capital in its daily market commentary. 

The port city bourse, Chittagong Stock Exchange (CSE), also ended the day in the red. The 

selected indices (CSCX) and All Share Price Index (CASPI) declined by 249.4 points and 

414.5 points respectively. 

https://www.dhakatribune.com/author/Tribune%20Report
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The Business Standard 
08 February 2021 

 

Biggest fall in DSE since floor price 

inception  

DSEX slides 2.53% as sale pressure intensifies  

Dhaka Stock Exchange (DSE) began the week with the most intensified sale pressure since 

the market rebounded in March last year following the introduction of the floor price 

mechanism.  

DSEX, the broad-based index of DSE, fell 143 points or 2.53% on Sunday, the biggest fall in 

terms of percentage points since 19 March last year.  

The index closed at 5,504, with the DSE turnover increasing by 8% to Tk871 crore.  

Sellers seemed to have turned adamant since the morning and the entire session was 

dominated by them, said a Motijheel-based brokerage trader.  

He found some of his clients thinking about risk management for the first time since they 

went aggressive at the beginning of the stock market rally in mid-2020.  

The market had rallied 50% over the July-January period and more than 20% over the 

December-January period. 

Now it faces some correction naturally, said the stockbroker.  

However, some regulatory steps to stop price manipulation and some other malpractices in 

the stock market seem to have unnerved some movers and shakers who do not mind booking 

some extraordinary capital gains.  

Also, too much attention to new stocks diverted some funds.  

Market analysts, on the other hand, still see the extent of economic recovery, favourable 

macroeconomic indicators, and low interest rate positively, which might fuel the capital 

market following a market-centric pause.  

The central bank on Sunday announced that dividend restriction imposed on banks last year 

would remain in place for an undefined period.  

No bank can disburse more than 15% cash and 15% stock dividends as the Bangladesh Bank 

wants the sector to retain enough cash so that banks can play their due role in economic 

recovery. The allowable limit of dividends is lower for the banks that are weaker in terms of 

capital adequacy.  
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Blue-chip index DS30 fell by 3.8% on Sunday, reflecting a massive sale pressure on selective 

stocks, usually held by informed investors.  

Against gains of 43 scrips at the DSE, 224 lost and the prices of 86 securities remained 

unchanged.  

Except general insurance, no other sectors could avert the Sunday slide. Cement, services, 

and food each lost more than 5% of their respective market capitalisation over the session.  

Chittagong Stock Exchange, the port city bourse, registered 25% higher turnover despite the 

massive fall in all its indices.  

 

 

 

 

 

 


