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শেয়ারবাজাররর শেনরেরনর সময়সূচি স্বাভাচবক অবস্থায় চিররে বুধবার শেরক 

স্বাভাবিক অিস্থায় বিরে যারে শেয়ােিাজারেে শেনরেরনে সময়সূবি। কাে িুধিাে শেরক শেয়ােিাজারে সকাে সারে ১০ টায় শেনরেন শুরু 

হরয় একটানা িেরি শিো আোইটা পযযন্ত। আজ মঙ্গেিাে শেরেে দুই স্টক এক্সরিঞ্জ কর্তয পক্ষ এ বসদ্ধান্ত বনরয়রে। নরু্ন এ বসদ্ধান্ত 

কাযযকরেে িরে শেরেে শেয়ােিাজারেে শেনরেন আিােও স্বাভাবিক সমরয়ে অিস্থায় বিরে যারি। করোনাে কােরে এর্বেন শেয়ােিাজারে 
শেনরেরনে সময়সীমা বকেুটা করম বিরয়বেে। এ োো একটানা ৬৬ বেন শেনরেন িন্ধ বেে শেয়ােিাজারে। শেে স্বাধীন হওয়াে পে এর্ 

েীর্য সময় একটানা কখনও শেয়ােিাজারে শেনরেন িন্ধ বেে না।  
শেরেে প্রধান শেয়ােিাজাে ঢাকা স্টক এক্সরিঞ্জ (বিএসই) ও অপে শেয়ােিাজাে িট্টগ্রাম স্টক এক্সরিঞ্জ (বসএসই) আজ আোো বিজ্ঞবিরর্ 

জাবনরয়রে, িযিস্থাপনা কর্তয পরক্ষে বসদ্ধারন্ত িুধিাে শেরক আিােও শেনরেরনে সময়সূবিরর্ পবেির্য ন আনা হরে। িযাাংরকে শেনরেন 

স্বাভাবিক অিস্থায় বিরে যাওয়ায় শেয়ােিাজারেে শেনরেনও িুধিাে শেরক স্বাভাবিক অিস্থায় বিরে যারি। শসরক্ষরে সকাে সারে ১০ টায় 

শেনরেন শুরু হরয় একটানা র্া আোইটা পযযন্ত িাে র্ণ্টা িেরি। আজ শেয়ােিাজারে শেনরেন হরয়রে সকাে ১০ টা শেরক শিো ১ টা 

পযযন্ত— শমাট বর্ন র্ণ্টা। 

বিএসই জাবনরয়রে, মারিয ে মাঝামাবঝ সমরয় শেরেে করোনা পবেবস্থবর্ে অিনবর্ হরর্ শুরু কেরে ১৯মািয  শেরক শেয়ােিাজারে শেনরেরনে 

সময় একর্ণ্টা কবমরয় শেওয়া হয়। করোনাে কােরে সেকাে ২৬ মািয  শেরক সাধােে েুটি শর্াষো কেরে শেয়ােিাজারেে শেনরেনও িন্ধ োখা 

হয়। ৬৬ বেন টানা িরন্ধে পে ৩১ শম আিােও িােু হয় শেয়ােিাজারেে শেনরেন। 
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ব্াাংরকর মূেধন, স্থায়ী বন্ড ও শেয়ারবাজাররর োভ-ক্ষচি 

পুুঁ বজিাজাে বনয়ন্ত্রক সাংস্থা িাাংোরেে বসবকউবেটিজ অযান্ড এক্সরিঞ্জ কবমেন (বিএসইবস) িেরে এখন শেরক িযাাংরকে পােবপিুয়াে িন্ড িা স্থায়ী 

িন্ডরক শেয়ােিাজারে শকনারিিাে সুরযাি করে শেওয়া হরি। এ জনয প্ররয়াজনীয় বিবধবিধান তর্বে কেরি বিএসইবস। ির্ শোিিাে নরু্ন এই 

বসদ্ধান্ত শনয় সাংস্থাটি। বিএসইবসে এ বসদ্ধান্তরক স্বাির্ জাবনরয়রেন পুুঁ বজিাজাে সাংবিষ্টো। র্াো িেরেন, িাজারে পেয তিবিেয িাোরনাে 

শক্ষরে এটি একটি ভারো উরেযাি। শকন ভারো উরেযাি?-এ বনরয় শেয়ােিাজাে সাংবিষ্ট বিবভন্ন প্রবর্ষ্ঠারনে েীষয িযবি, িাজাে বিরিষক, 

িযাাংকােসহ অরনরকে সরঙ্গ কো হয়। র্াো িেরেন, ির্য মান সমরয় িযাাংরকে আমানরর্ে সুে হাে শয পযযারয় েরয়রে র্ারর্ এ ধেরনে িরন্ড 

বিবনরয়ারিে প্রবর্ সাধােে মানুষ ও প্রবর্ষ্ঠারনে শিে আগ্রহ োকরি। কােে এরর্ সুে হাে িাজারেে প্রিবের্ হারেে শিরয় শিবে োরক িা 

োকরি। শেয়ােিাজারে সাধােে শকারনা শেয়ারে বিবনরয়াি কেরে র্া শেরক িেে শেরষ েভযাাংে পাওয়া না পাওয়াে একটা অবনশ্চয়র্া শর্া 

োরক। বকন্তু স্থায়ী িরন্ডে শক্ষরে শযরহরু্ সুরেে হাে বনবেয ষ্ট কো োরক, র্াই িেে শেরষ শসটিে শহেরিে হওয়াে শকারনা সুরযাি শনই। যবে না 

িন্ড ইসুযকােী িযাাংক শেউবেয়া হরয় না যায়। 
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Bourses back to regular trading hours Wednesday 

Trading on Dhaka Stock Exchange (DSE) and Chittagong Stock Exchange (CSE) will return to 

normal schedule of four hours tomorrow (Wednesday). 

As per the new decision, trading at the bourses will begin at 10:30am and continue till 2:30pm 

from Wednesday instead of the previous timing of 10:00am to 1:00pm, officials said. 

Earlier on March 18, the country’s two bourses cut the trading time by one hour in the wake of 

growing concern over the impacts of Covid-19 pandemic, which was effective from March 19. 

Trading at the bourses had continued from 10:30am to 1:30pm instead of 2:30pm. Later, from 

June 18, it was scheduled for 10:00am to 1:00pm in line with the banking hours. 

https://thefinancialexpress.com.bd/stock/bourses-back-to-regular-trading-hours-wednesday-1594116055 

Crest Securities owner, wife 'confesses to crime' 
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https://www.prothomalo.com/economy/article/1667478/%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A6%A7%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%80-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%93-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/economy/article/1667478/%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A6%A7%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%80-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%93-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/economy/article/1667478/%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A6%A7%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%80-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%93-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/economy/article/1667478/%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A6%A7%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%80-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%93-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/economy/article/1667478/%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A6%A7%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%80-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%93-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0
https://thefinancialexpress.com.bd/stock/bourses-back-to-regular-trading-hours-wednesday-1594116055


Crest Securities Ltd Managing Director Md Shahid Ullah and his wife Nipa Sultana have 

confessed to their involvement with the embezzlement of clients’ funds during primary 

interrogations, police say. 

 “As a Dhaka Stock Exchange, or DSE, brokerage house, Crest Securities Ltd used to trade in the 

market with 22,000 Beneficiary Owners or BO accounts,” DMP Additional Commissioner 

Abdul Baten said during a press conference on Tuesday, reports bdnews24.com. 

“The arrestees have stashed away Tk 180 million out of Tk 1 billion invested by 22,000 clients 

of the company so far,” Baten added. 

Shahid and Nipa went into hiding after shutting all activities of Crest Securities on June 22. Two 

separate cases were subsequently started at Paltan Police Station against the firm by two of its 

clients. 

On Monday, law enforcers arrested them from an area between Lakshmipur and Noakhali on 

Monday. 

 “The company has taken Tk 300 million in loans as well from some 45 people promising to 

give  them a cut from their profits. The couple went into hiding only to embezzle the funds,” 

Baten said. 

Asked if the embezzled money was smuggled out abroad, Baten added, “We will investigate the 

matter. We will take legal action against them after discussing it with the authorities of DSE.” 

According to the information given on the website of the brokerage house, Crest Securities was 

incorporated in 2006. The company has three branches in Dhaka, Narayanganj and Cumilla. 

The DSE suspended all transactions of the brokerage house following the incident. 

https://thefinancialexpress.com.bd/stock/crest-securities-owner-wife-confesses-to-crime-1594135670 

 

Dhaka stocks remain afloat  

Dhaka stocks crawled to gains on Tuesday as some investors continued bargain hunting amid the 

news that the market will return to its normal trading hours today. 

DSEX, the key index of the Dhaka Stock Exchange, gained 0.17 per cent, or 7.15 points, to close 

at 3,994.65 points on the day after gaining 13.13 points in the previous session. 

The DSE on Tuesday on its web site announced that the trading on the bourse would take place 

as per its normal schedule from 10:30am to 2:30pm from today instead of 10:00am-1:00pm set 

by the DSE due to COVID-19 outbreak in the country. 

http://bdnews24.com/
https://thefinancialexpress.com.bd/stock/crest-securities-owner-wife-confesses-to-crime-1594135670


The market gained slightly for the second day as some investors, especially the institutional ones, 

went on buying shares at the lowest possible prices under the floor price system introduced by 

the Bangladesh Securities and Exchange Commission on March 19 to check free fall on the 

market amid the pandemic. 

Market operators said that more than two-thirds of the scrips remained stuck at the floor prices 

that lured some investors into buying shares. 

Besides, the media reported that 14 banks formed special funds worth Tk 1,700 crore to invest in 

the market that might also encourage some investors, they said. 

The BSEC on July 2 asked 61 directors of 22 listed companies to ensure 2 per cent minimum 

shareholdings within 45 days that might also inspire few investors, they said. 

The market still remained subdued as the pandemic situation was worsening day by day. 

A small number of investors, especially the institutional ones, have been trading shares of some 

selective companies particularly those of pharmaceutical ones in recent weeks. 

Of the 312 scrips traded on the DSE on Tuesday, 36 declined, 47 advanced and 229 remained 

unchanged. 

Investors remained worried about the possible adverse impact of prolonged pandemic situation 

on the country’s economy. 

The death toll from the deadly virus rose to 2,151 and the number of total cases of infection 

stood at 1,68,645 on Tuesday. 

EBL Securities in its daily market commentary said, ‘The index reached the 4,000-point mark 

after one month as investors went for buying some undervalued stocks at the lowest possible 

prices riding on the regulatory attempts for ensuring mandatory shareholding rules. Besides, the 

market remained flat as many investors are still watchful as the impact of COVID-19-induced 

uncertainty is still soaring over the whole economy.’ 

The turnover on the bourse declined to Tk 138.56 crore on Tuesday compared with that of 

Tk 150.06 crore in the previous trading session. 

DSE blue-chip index DS30 added 0.27 per cent, or 3.75 points, to close at 1,346.47 points on the 

day. 

The DSES index also gained 0.20 per cent, or 1.88 points, to settle at 923.84 points. 

Beacon Pharmaceuticals led the turnover chart with its shares worth Tk 12.74 crore changing 

hands on the day. 



Beximco Pharmaceuticals, Exim Bank, Orion Pharmaceuticals, Progressive Life Insurance, Wata 

Chemicals, Bangladesh Submarine Cables Company, Rupali Life Insurance, Indo-Bangla 

Pharmaceuticals and Orion Infusions were the other turnover leaders. 

https://www.newagebd.net/article/110540/dhaka-stocks-remain-afloat 

 

গ্রাহকরের ১৮ শকাটি টাকা হাচিরয় চনরয়রেন শেরের এমচি 

শেরেে পুুঁ বজিাজারে অনযর্ম িে শকরেঙ্কাবেে জন্মোর্া শেস্ট বসবকউবেটিজ বেবমরটরিে িযিস্থাপনা পবেিােক (এমবি) শমা. েবহদুল্লাহ 

প্রবর্ষ্ঠানটিে গ্রাহকরেে জমাকত র্ ১৮ শকাটি টাকা হাবর্রয় বনরয়রেন। প্রবর্ষ্ঠানটিরর্ অিেয গ্রাহজকরেে টাকাে পবেমাে বেে আেও শিবে। 
এে পবেমাে প্রায় ১০০ শকাটি টাকা িরে জানা শিরে। ঢাকা স্টক এক্সরিরঞ্জে (বিএসই) এই সেসয প্রবর্ষ্ঠানটিরর্ ২২ হাজাে গ্রাহক েরয়রে। 

সময়-সুরযাি শপরে হয়রর্া আেও টাকা সবেরয় বনরর্ন বর্বন এিাং র্াে স্ত্রী। বকন্তু নানা কােরে শসটি কেরর্ সক্ষম হনবন। 

শসামিাে পুবেরেে শিারয়ন্দা োখা-বিবি’ে হারর্ শগ্রিাে হওয়াে পে বজজ্ঞাসািারে শমাোঃ েবহদুল্লাহ এই টাকা আত্মসারর্ে কো স্বীকাে 

করেরেন। ির্কাে বিবি েক্ষ্মীপুে ও শনায়াখােীে সীমান্ত এোকা শেরক স্ত্রী বনপা সুের্ানসহ র্ারক শগ্রিাে করেরে। শোোঃ েবহদুল্লাে স্ত্রী 

প্রবর্ষ্ঠানটিে একজন পবেিােক। 

আজ মঙ্গেিাে (৭ জুোই) এক সাংিাে সরেেরন এসি কো জাবনরয়রেন ঢাকা শমট্রপবেটযান পুবেরেে (বিএমবপ) অবর্বেক্র্ পুবেে 

কবমেনাে (বিবি) শমা. আিদুে িারর্ন। 

বর্বন িরেন, প্রবর্ষ্ঠানটিে অযাকাউরে গ্রাহরকে শেয়াে শকনারিিাে ১০০ শকাটি টাকাে জমা বেে। শসই টাকা আত্মসারর্ে টারিযট বেে র্ারেে। 

১৮ শকাটি টাকা রু্রেও শিরেবেে র্াো। র্রি এে আরিই বিবিে অবভযারন ধো পরে। 

শমা. আিদুে িারর্ন িরেন, এমবি ও র্াে স্ত্রী ির্ ২২ জুন র্াে শেস্ট বসবকউবেটিস স্টক শরাকারেজ হাউজটি িন্ধ করে িরে যায়। র্াে 

প্রবর্ষ্ঠারন আনুমাবনক ২২ হাজাে বিও অযাকাউেধােীরেে শেয়ােিাজারে শেয়াে শকনারিিাে ১০০ শকাটি টাকা বেে। েবহদুল্লাহ ২২ র্াবেরখ 

র্াে প্রবর্ষ্ঠারনে অযাকাউে শেরক ১৮ শকাটি টাকা বনরজে অযাকাউরে বেিট করে প্রর্াবের্ কোে জনয সবেরয় বনরয়রে। বিবনরয়ািকােীো 

যখন শেখরো শয অযাকাউরে টাকা শনই, র্খন র্াো অবিরস শযািারযাি কোে শিষ্টা কেরো। র্খন শেরখ অবিস র্াো ও েবহদুল্লাহ, র্াে 

স্ত্রী ও ভাই পাবেরয় শিরে। উরল্লখ, ির্ মারসে (জুন) শেষ সিারহ হঠাৎ শেস্ট বসবকউবেটিরজে প্রধান কাযযােয়সহ সি োখা অবিস িন্ধ 

করে বেরয় আত্মরিাপন করেন প্রবর্ষ্ঠানটিে িযিস্থাপনা পবেিােক শমাোঃ েহীদুল্লাহ, র্াে স্ত্রী বনপা সুের্ানা। র্াো গ্রাহকরেে টাকা ও শেয়াে 

আত্মসার্ করে বিরেরে পাবেরয় শযরর্ পারেন িরে সরন্দহ প্রকাে করেন গ্রাহকো। হাজী বনোর্ নারম একজন গ্রাহক ২৫জুন েমনা োকায় 

একটি বজবিও োরয়ে করেন। 

অনযবেরক পুুঁ বজিাজাে বনয়ন্ত্রক সাংস্থা িাাংোরেে বসবকউবেটিজ অযান্ড এক্সরিঞ্জ কবমেন (বিএসইবস)  ির্ ২৫ জুন শেস্ট বসবকউবেটিজ, এে 

িযিস্থাপনা পবেিােক ও র্াে স্ত্রীে নারম োকা সি িযাাংক অযাকাউে বিজ কোে অনুরোধ জাবনরয় িাাংোরেে িযাাংকরক বিঠি বেরয়রে। 

পাোপাবে র্াো যারর্ শেে শেরে পাবেরয় শযরর্ না পারে শস েরক্ষয আইনেতঙ্খোেক্ষািাবহনীরকও জানারনা হয় বিষয়টি। র্খন শেরকই 

র্ারেেরক আটক কোে জনয মারঠ বেে পুবেে ও বিবভন্ন সাংস্থা। 

https://www.newagebd.net/article/110540/dhaka-stocks-remain-afloat
http://www.arthosuchak.com/archives/593552/%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%95%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a7%a7%e0%a7%ae-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be-%e0%a6%b9%e0%a6%be/


র্রি শমাোঃ েহীেল্লাহ ও র্াে শোসেো বিবনরয়ািকােীরেে বক পবেমাে অেয ও শেয়াে আত্মসার্ করেরে র্া এখরনা জানা যায়বন। এ বিষরয় 

শরাকােহাউজটিে গ্রাহকরেে কাে শেরক র্েয শিরয় সাংিােপরে বিজ্ঞবি বেরয়রে বিএসই।  র্াো এক সাংিাে সরেেরন বিবনরয়ািকােীরেে 

আশ্বাস বেরয়রে, র্াে টাকা ও শেয়াে শখায়া বিরয় োকরে র্া শিের্ পাওয়াে সি িযিস্থা কেরি বিএসই। 

http://www.arthosuchak.com/archives/593552/%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6

%be%e0%a6%b9%e0%a6%95%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-

%e0%a7%a7%e0%a7%ae-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%9f%e0%a6%bf-

%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be-%e0%a6%b9%e0%a6%be/ 

 

শেনরেরনর েীরষে চবকন িামো 

ঢাকা স্টক এক্সরিরঞ্জ (বিএসই) আজ মঙ্গেিাে শেনরেরনে েীরষয উরঠ এরসরে বিকন িামযা বেবমরটি। আজ শকাম্পাবনটি ১ শকাটি ৭৪ োখ 

টাকাে শেয়াে শেনরেন করেরে। বেন শকাম্পাবনটিে ২০ োখ ৭১ হাজাে টি শেয়াে শেনরেন হরয়রে। 

বির্ীয় স্থারন উরঠ আসা শিবক্সমরকা িামযা বেবমরটরিে  শেয়াে শেনরেন হরয়রে ৮ শকাটি ৭৯ োখ টাকাে। এবেন শকাম্পাবনটি ১২ োখ 

৯৯  হাজাে ৯৩০টি শেয়াে হার্িেে করেরে। 

এবক্সম িযাাংক ৭ শকাটি ৯৫ োখ টাকাে শেয়াে শেনরেরনে মাধযরম র্ত র্ীয় স্থারন উরঠ এরসরে। 

শেনরেরনে র্াবেকায় উরঠ আসা অনয শকাম্পাবনগুরো হরে – ওবেয়ন িামযা, প্ররগ্রবসভ োইি ইনু্স্যরেন্স্, ওয়াটা শকবমকযাে, িাাংোরেে 

সািরমবেন শকিেস শকাম্পাবন, রূপােী োইি ইনু্স্যরেন্স্, ইরন্দা-িাাংো িামযা, ওবেয়ন ইনবিউেন বেবমরটি। 

http://www.arthosuchak.com/archives/593511/%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0

%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-

%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%87-

%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%a8-%e0%a6%ab%e0%a6%be%e0%a6%b0-2/ 

 

গ্রাহরকর ১৮ শকাটি টাকা আত্মসাি করররেন শেে চসচকউচরটিরজর শিয়ারম্ান  

গ্রাহরকে ১৮ শকাটি টাকা আত্মসারর্ে কো প্রােবমক বজজ্ঞাসািারে স্বীকাে করেরেন শেস্ট বসবকউবেটিরজে শিয়ােমযান শমা. েবহদুল্লাহ। এে 
িাইরে মুনািা শেয়াে কো িরে ৩০-৩৫ শকাটি টাকা বিবভন্ন িযবিে কাে শেরক ঋে বনরয়রেন। ির্কাে শসামিাে েবহদুল্লাহ েম্পবর্রক 

শগ্রির্ারেে পে আজ মঙ্গেিাে (৭ জুোই) সকারে সাংিাে সরেেন করে এসি র্েয জাবনরয়রে ঢাকা মহানিে শিারয়ন্দা পুবেে (বিবি)। 

প্রােবমক বজজ্ঞাসািারে পাওয়া র্রেযে িোর্ বেরয় পুবেে জানায়, শেস্ট বসবকউবেটিজ মূের্ স্টক শরাকারেজ হাউজ। োজধানীে পল্টন ও 

জনসন শোরি দুটি এক্সরটনেন অবিস োোও প্রিবর্ সেবে, নাোয়েিঞ্জ ও কুবমল্লায় র্ারেে োখা অবিস েরয়রে। শরাকারেজ হাউজটিে 

অধীরন ২২ হাজারেে মরর্া অযাকাউে েরয়রে, র্ারর্ শয শেয়াে েরয়রে, র্াে িাজােমূেয ১০০ শকাটি টাকা। 

http://www.arthosuchak.com/archives/593552/%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%95%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a7%a7%e0%a7%ae-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be-%e0%a6%b9%e0%a6%be/
http://www.arthosuchak.com/archives/593552/%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%95%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a7%a7%e0%a7%ae-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be-%e0%a6%b9%e0%a6%be/
http://www.arthosuchak.com/archives/593552/%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%95%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a7%a7%e0%a7%ae-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be-%e0%a6%b9%e0%a6%be/
http://www.arthosuchak.com/archives/593552/%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%95%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a7%a7%e0%a7%ae-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be-%e0%a6%b9%e0%a6%be/
http://www.arthosuchak.com/archives/593511/%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%a8-%e0%a6%ab%e0%a6%be%e0%a6%b0-2/
http://www.arthosuchak.com/archives/593511/%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%a8-%e0%a6%ab%e0%a6%be%e0%a6%b0-2/
http://www.arthosuchak.com/archives/593511/%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%a8-%e0%a6%ab%e0%a6%be%e0%a6%b0-2/
http://www.arthosuchak.com/archives/593511/%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%a8-%e0%a6%ab%e0%a6%be%e0%a6%b0-2/
http://www.arthosuchak.com/archives/593511/%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%a8-%e0%a6%ab%e0%a6%be%e0%a6%b0-2/


শগ্রির্াে অবভযারনে শনর্ত ত্ব শেয়া বিবিে েমনা বিভারিে বিবস এইিএম আবজমুে হক জানান, ের্ ের্ গ্রাহরকে টাকা আত্মসার্ করে 

েবহদুল্লাহ সস্ত্রীক আত্মরিাপরন যান। এেপে প্রর্ােোে বেকাে দু’জন পল্টন োনায় মামো করেন। ওই মামোয় র্াো অবভরযাি করেন, র্ারেে 

কাে শেরক এক শকাটি টাকাে শিবে অেয বনরয় োপাত্তা হরয়রেন েবহদুল্লাহ। ওই মামোয় েবহদুল্লাহ ও র্াে স্ত্রী বনপারক শগ্রির্াে কো 

হরয়রে। এই মামোে আরেক আসাবম েবহদুল্লাহে ভাই ওবহদুজ্জামানরক শগ্রির্ারে অবভযান িেরে। 

এে আরি ঢাকাে পুুঁ বজিাজারেে শরাকারেজ হাউজ শেস্ট বসবকউবেটিজ গুটিরয় মাবেক েবহদুল্লাহ োপাত্তা হরয় যান। এরর্ বিপারক পরেন 

শরাকারেজ হাউজটিে মাধযরম পুুঁ বজিাজারে বিবনরয়ািকােীো। করোনাভাইোস মহামােীে সঙ্কটকারে র্ারেে শেয়াে ও অেয আটরক যাওয়ায় 

উবিগ্ন হরয় পরেন গ্রাহরকো। র্ারেে োরয়ে কো মামোয় েক্ষ্মীপুে-শনায়াখােী সীমান্ত এোকা শেরক েবহদুল্লাহরক সস্ত্রীক শগ্রির্াে কো হয়। 

https://bonikbarta.net/home/news_description/234759/%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%

A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%A7%E0%A7%AE-

%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BF-

%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-

%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A4

-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%A8-

%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F-

%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A6%B0%E0%A6%BF

%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A7%8D

%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8 

 

ওয়ােটরনর আইচিও সাবচিিেন শুরু ৯ আগষ্ট  

প্রােবমক িেপ্রস্তারিে (আইবপও) মাধযরম িুকবিবডাং পদ্ধবর্রর্ পুুঁ বজিাজাে শেরক মূেধন সাংগ্ররহ সাধােে বিবনরয়ািকােীরেে কারে শেয়াে 

ইসুযে জনয এ িেরেে ৯ আিষ্ট শেরক সািবিপেন শুরু হরে শেরেে েীষযস্থানীয় ইরেকট্রবনক ও শহাম অযাপ্লারয়ন্স্ শকাম্পাবন ওয়ােটন 

হাইরটক ইন্ডাবিজ বেবমরটরিে। িেরি ১৬ আিষ্ট পযযন্ত। 

সম্প্রবর্ িাাংোরেে বসবকউবেটিজ অযান্ড এক্সরিঞ্জ কবমেরনে (বিএসইবস) ৭২৯ র্ম কবমেন সভায় সাধােে বিবনরয়ািকােীরেে কারে কাট অি 

প্রাইস িা প্রান্তসীমা মূরেযে শিরয় ২০ ের্াাংে করম শকাম্পাবনটিে শেয়াে ইসুযে প্রস্তাি অনুরমােন কো হয়।  

বিএসইবস ওয়ােটন হাইরটক ইন্ডাবিজরক ১০০ শকাটি টাকাে মূেধন উরত্তােরনে জনয িুক বিবডাং পদ্ধবর্রর্ ২৯ োখ ২৮ হাজাে ৩৪৩টি 

সাধােে শেয়াে আইবপওে মাধযরম ইসুযে প্রস্তাি অনুরমােন করে। এে মরধয ১৩ োখ ৭৯ হাজাে ৩৬৭টি শেয়াে শযািয বিবনরয়ািকােীরেে 

কারে র্ারেে বনরজরেে বিবিাংকত র্ মূরেয ইসুয কো হরি। শযািয বিবনরয়ািকােীো বিবিাংরয়ে মাধযরম শকাম্পাবনটিে শেয়ারেে কাট অি প্রাইস 

৩১৫ টাকা বনধযােে করেরেন। সাধােে বিবনরয়ািকােীরেে কারে  ১৫ োখ ৪৮ হাজাে ৯৭৬ টি শেয়াে কাট অি প্রাইরসে ২০ ের্াাংে করম 

অেযযাৎ ২৫২ টাকায় ইসুয কো হরি। 

এে আরি কু্ষদ্র বিবনরয়ািকােীরেে িতহত্তে স্বারেয ও পুুঁ বজিাজারেে উন্নয়রন কাট অি প্রাইরসে ১০ ের্াাংরেে পবেিরর্য  ২০ ের্াাংে করম 

শেয়াে ইসুযে বসদ্ধান্ত বনরয়বেে ওয়ােটন হাই-শটক ইন্ডাবিজ বেবমরটরিে পষযে। এজনয শকাম্পাবনটিে পক্ষ শেরক কাট অি প্রাইরসে ২০ 

ের্াাংে করম সাধােে বিবনরয়ািকােীরেে অনুক‚শে ১৫ োখ ৪৮ হাজাে ৯৭৬টি শেয়াে ইসুযে জনয কবমেরনে কারে আশিেন কো হরয়বেে। 

https://bonikbarta.net/home/news_description/234759/%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%A7%E0%A7%AE-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8
https://bonikbarta.net/home/news_description/234759/%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%A7%E0%A7%AE-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8
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এ িেরেে ২ মািয  বিকাে ৫টা শেরক ৫ মািয  বিকাে ৫টা পযযন্ত টানা ৭২ র্ণ্টা ওয়ােটরনে শেয়ারেে কাট-অি প্রাইস বনধযােরে ইরেকট্রবনক 

বিবিাং অনুবষ্ঠর্ হয়। বিবিাংরয় শকাম্পাবনটিে কাট অি প্রাইস বনেয াবের্ হয় ৩১৫ টাকা। পািবেযক ইসুয রুেস অনুসারে কাট অি প্রাইরসে ১০ 

ের্াাংে করম সাধােে বিবনরয়ািকােীরেে জনয শেয়াে ইসুয কো হরয় োরক। শস বহরসরি ২৮৩ টাকায় সাধােে বিবনরয়ািকােীো ওয়ােটরনে 

শেয়াে পাওয়াে কো বেে।  

প্রসঙ্গর্, এ িেরেে ৭ জানুয়াবে বিএসইবসে ৭১৪র্ম কবমেন সভায় শকাম্পাবনটিে আইবপও বিবিাং অনুরমাবের্ হয়। আইবপওে মাধযরম 

সাংিতহীর্ ১০০ শকাটি টাকাে মরধয ৬২ শকাটি ৫০ োখ টাকায় বিএমআেই, ৩৩ শকাটি টাকা িযাাংকঋে পবেরোধ ও সারে ৪ শকাটি টাকা 

আইবপও প্রবেয়াে খেি বনিযারহ িযয় কেরি র্াো। 

৩০ জুন সমাি ২০১৯ বহসাি িেরেে আবেযক বিিেেী অনুযায়ী, পুনমূযেযায়ন সবিবর্সহ শকাম্পাবনটিে শেয়ােপ্রবর্ বনট সম্পেমূেয 

(এনএবভবপএস) ২৪৩ টাকা ১৬ পয়সা, পুনমূযেযায়ন সবিবর্ োো যা ১৩৮ টাকা ৫৩ পয়সা। ির্ পাুঁ ি িেরে কে-পেির্ী বনট মুনািাে ভাবের্ 

িে হারে শকাম্পাবনটিে শেয়ােপ্রবর্ আয় (ইবপএস) ২৮ টাকা ৪২ পয়সা। শকাম্পাবনটিে ইসুয িযিস্থাপনা োবয়রত্ব েরয়রে বেপে এ বিনযান্স্ 

অযান্ি ইনরভস্টরমে বেবমরটি। 

https://bonikbarta.net/home/news_description/234787/%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%

A6%B2%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%93-

%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%8D

%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%B6%E0%A6%A8-

%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81-%E0%A7%AF-

%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F 
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