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কর্ পোরেট গভোরন পরে ক্ষমতো বোড়োরনো হরব 

ডিএসইে 

নিজস্ব প্রনিবেদক । ১ অবটোের, ২০১৯ ৮:১০ অপরোহ্ণ  
 

কবপ পোবরট গভোবি পন্স ককোবে নেএসইর ক্ষমিো েোড়োবিো হবে েবে জোনিবেবেি নিেন্ত্রক সংস্থো 

েোংেোবদশ নসনকউনরটটজ অযোন্ড এক্সবেঞ্জ কনমশবির (নেএসইনস) কনমশিোর অধ্যোপক কহেোে 

উদ্দিি নিজোমী। 

আজ মঙ্গেেোর নেশ্ব নেনিবেোগকোরী সপ্তোহ উপেবক্ষয ঢোকো স্টক এক্সবেঞ্জ (নেএসই) কিত পক 

আবেোদ্দজি স্বিন্ত্র পনরেোেবকর করোে নিবে আবেোদ্দজি অিুষ্ঠোবি নিনি এসে কথো েবেি। 

 

কনমশিোর েবেি, ২০১২ সোবে নেএসইনস কবপ পোবরট গভোবি পন্স কজোরদোর করোর জিয ৬০ টট 

কসকশবি ৯৫ টট কদ্দন্ডশি অন্তভভ পক্ত কবরবে কসখোবি আবগ ৫ টট কসকশবি ৩৭টট কদ্দন্ডশি 

নেে। ২০১৮ সোবে কে কবপ পোবরট গভোবি পন্স ককোে করো হবেবে কসখোবি ৯ টট কসকশবি ১৬৬ 

টট কদ্দন্ডশি অন্তভভ পক্ত করো হবেবে। এখি কদ্দন্ডশিগুবেো প্রনিপোেি হবে। নকন্তু কবপ পোবরট 

গভোবি পন্স কিমি ভোবে পোেি হবেিো। কোরি এখবিো আমোবদর কদবশর ককোম্পোনিগুবেো 

ফ্যোনমনে গভোবি পন্স কোেেোর কথবক কের হবি পোবরনি। এেোরো ভনেষ্যবি কবপ পোবরট গভোবি পন্স 

ককোবে নেএসই ক্ষমিো েোড়োবিো হবে েবে জোিোি নিনি। 

কহেোে উদ্দিি নিজোমী েবেি, আপিোরো েনদ ভোবেি ককোি ধ্রবির গভোবি পন্স েোড়োই েযেসোে 

েোভ করো েোবে িোহবে শুবি রোখুি এটো আর কেনশ নদি কোে পকর হবেিো। শীঘ্রই এ নিবে 

কোে পকর পদবক্ষপ কিওেো হবে। পুুঁদ্দজেোজোবর িোনেকোভভ ক্ত ককোম্পোনিগুবেোর স্বিন্ত্র 

http://www.arthosuchak.com/archives/530781/%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9f-%e0%a6%97%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a7%8d-2/
http://www.arthosuchak.com/archives/530781/%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9f-%e0%a6%97%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a7%8d-2/


News Clippings 

 36 

পনরেোেকবদর নেএসইনস’র সোবথ কেোগোবেোগ েোড়োবি হবে। ককোম্পোনির স্বিন্ত্র পনরেোেকরো 

েনদ নিেনমি কনমশবির সোবথ কেোগোবেোগ রোবখ িোহবে িোবদর সোবথ আবেোেিোর মোধ্যবম 

অবিক সমসযোর সমোধ্োি করো সম্ভে হবে। িোবদর দোনেত্ব পোেবি কে সকে সমসযো হবে 

কসগুবেো জোিো েোবে। কসবক্ষবে নক করো েোে কস অিুেোনে েযেস্থো গ্রহি করো েোবে। 

কশেোরেোজোর নিবে কোঙ্ক্ষিি েবক্ষ কপ ৌঁেোবিো িখি অবিক সহজ হবে। 

নিনি আরও েবেি, ইন্টোরিযোশিোে অগ পোিোইবজশি অফ্ নসনকউনরটটজ কনমশি 

(আইওএসনসও) নিেমিীনি অিুসরি কবর এিোরনস কনমটট কদওেো হবেবে। েোটপোেপ একোউন্টস, 

অনেট ফ্োম পগুবেোবি কব োরিো গ্রহি করো হবেবে। েোর ফ্বে এখি একটো প্রিোশো এেং 

নেশ্বোবসর জোেগো তিনর হবেবে। নেনভন্ন কদবশর ককোম্পোনিবি স্বিন্ত্র পনরেোেক ইন্টোরনভওবের 

মোধ্যবম নিবেোগ কদওেোর েযেস্থো রবেবে। নকন্তু আমোবদর কদবশ কস সবুেোগ কিই। ইসুযেোর 

ককোম্পোনিবি িোবদর স্বিন্ত্র পনরেোেক নিে পোেবির কক্ষবে আবগ ককোি নিেম নেেিো। এখি 

নিেবমর আওিোে আিো হবে। 

কম পশোেোে নেএসইর কেেোরমযোি প্রবফ্সর ে. আেুে হোবশম, েযেস্থোপিো পনরেোেক আব্দেু 

মনিি পোবটোেোনর, নেএসইনসর নিে পোনহ পনরেোেক সোইফু্র রহমোি, নেএসইনসর পনরেোেক 

আেুে কোেোম, নেএসইর পনরেোেক নমিহোজ মোন্নোি ইমি ও গ্লোবক্সোদ্দিথ ক্লোইি েোংেোবদবশর 

কেেোরমযোি মোসুদ খোি সহ নেনভন্ন প্রনিষ্ঠোবির স্বিন্ত্র পনরেোেকরো উপনস্থি নেবেি। 
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করবপোবরট সংস্কত নি কথবক কের হবি স্বিন্ত্র 

পনরেোেকবদরবক আহ্বোি 

 

নিজস্ব প্রনিবেদক: পুুঁদ্দজেোজোবরর ইদ্দন্ডবপবন্ডন্ট নেবরটর অথ পোৎ স্বিন্ত্র পনরেোেকবদর 

করবপোবরট সংস্কত নি কথবক কেনরবে আসোর আহ্বোি জোনিবেবেি েোংেোবদশ নসনকউনরটটজ 

অযোন্ড এক্সবেঞ্জ কনমশবির (নেএসইনস) সদসয কহেোে উদ্দিি নিজোমী। 

নিনি েবেি, নেনিবেোগকোরী ও সরকোবরর স্বোথ প রক্ষোর জিয ইদ্দন্ডবপবন্ডন্ট নেবরটরবদর রোখো 

হবেবে। নকন্তু িোরো িোবদর দোনেত্ব সট কভোবে পোেি করবেি িো। িোরো সট কভোবে 

দোনেত্বপোেি করবি পোরবে ককোম্পোনিগুবেোবিই করবপোবরট গভি পযোন্স গবড় উ বে। 

মঙ্গেেোর (১ অবটোের) রোজধ্োিীর কহোবটে কসোিোরগো ুঁওবে “দযো রুে অে ইদ্দন্ডবপন্ডন্ট 

নেবরটরস টভ  প্রবটট দযো ইন্টোবরস্ট অে মনিটনর কশেোরবহোল্ডোরস” শীষ্ পক কসনমিোবর প্রধ্োি 

অনিনথ নহবসবে নিনি এসে কথো েবেি। 

কহেোে উদ্দিি নিজোমী েবেি, কদবশর পুুঁদ্দজেোজোবরর ককোম্পোনিগুবেোর পষ্ পবদর ক্ষমিো এখবিো 

পোনরেোনরক সদসযবদর হোবি রবেবে। স্বিন্ত্র পনরেোেকরো এখবিো িোবদর ক্ষমিো পুবরোপুনর 

আবরোপ করবি পোরবেি িো। েোংেোবদবশ পুুঁদ্দজেোজোবর িোনেকোভভ ক্ত ককম্পোনিগুবেোর পষ্ পবদ 

মোে ২০ শিোংশ স্বিন্ত্র পনরেোেক রবেবেি। অথে ভোরিসহ সোরোনেবশ্ব পষ্ পবদ স্বিন্ত্র 

পনরেোেবকর সংখযো আরও কেনশ। ফ্বে িোরো ককোম্পোনির অনেট নরবপোটপসহ নেনভন্ন নেষ্ে 

কদখোর কথো থোকবেও কদখবি পোরবেি িো। েরং অবিক সমসযোর মবধ্য পড়বি হবে িোবদর। 

নকন্তু িোরো কনমশবির সবঙ্গ কথোও েেবেি িো। আনম আহ্বোি জোিোদ্দে, স্বিন্ত্র পনরেোেকরো 

কনমশবির সবঙ্গ নিেনমি কেোগোবেোগ রোখবেি। সমসযোগুবেো জোিোবেি, আমরো আপিোবদর 

সহবেোনগিো করে। 
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ঢোকো স্টক এক্সবেবঞ্জর (নেএসই) কেেোরমযোি অধ্যোপক আেুে হোবশবমর সভোপনিবত্ব 

অিুষ্ঠোবি আবরো েক্তেয রোবখি নেএসইর ভোরপ্রোপ্ত এমনে আব্দেু মনিি পোবটোেোরী। 

এ সমে উপনস্থি নেবেি- নেএসইর পনরেোেক নমিহোজ মোন্নোি ইমি, নেএসইনসর নিে পোহী 

সদসয কমো. সোইফু্র রহমোিসহ নেএসইনস ও নেএসইর কম পকিপোরো। 

নেএসইনসর কনমশিোর েবেি, পুুঁদ্দজেোজোবর িোনেকোভভ ক্ত হওেোর মি অন্তি ৩ হোজোর 

ককোম্পোনি রবেবে। এর মবধ্য মোে সোবড় ৩শ’ ককোম্পোনি িোনেকোভভ ক্ত রবেবে। এখবিো 

ককোম্পোনিগুবেো দীর্ প কমেোদী নেনিবেোবগর জিয েযোংবক েোবে। ৫ েের অথ পোৎ দীর্ প কমেোবদ 

েযোংবক নেনিবেোগ করবেই িো কদবশর অথ পিীনির জিয নেপদজিক েোড়ো নকেভ  িো। এটো 

পনরহোর করবি হবে। কদনশ ককোম্পোনিগুবেোবক পুুঁদ্দজেোজোবর িোনেকোভভ ক্ত করবি হবে। 

এেোড়োও ইসুযেোর ককোম্পোনিগুবেোবক পনরেোেকবদর ককোটো পনরেোেিো করবি হবে। 

অবিকগুবেো ককোম্পোনির এখবিো ওবেসেোইট কিই, িোবদর শোদ্দির আওিোে আিোর আশ্বোস 

কদি নিজোমী। 

শেয়ারনিউজ; ০১ অক্টাবর ২০১৯ 
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‘স্বতন্ত্র ্ডেচোলকরেে যথোযত ভূডমকো 

্ ুঁজিবোিোেরক কোঙ্ক্ষিত লরক্ষে 

প্ ৌঁছোরত সহোয়তো কেরব’ 

 

নিজস্ব প্রনিবেদক, নেনিবেোগেোিপো: িোনেকোভভ ক্ত ককোম্পোনিগুবেোর স্বিন্ত্র পনরেোেকরো েথোেি 

দোনেত্বশীে হবে পুুঁদ্দজেোজোরবক কোঙ্ক্ষিি েবক্ষয কপ ৌঁেোবিো অবিক সহজ হবে েবে মবি 

কবরি েোংেোবদশ নসনকউনরটট অযোন্ড এক্সবেঞ্জ কনমশবির (নেএসইনস) কনমশিোর কহেোে 

উদ্দিি নিজোমী। 

মঙ্গেেোর (১ অবটোের) নেবকবে ‘নেশ্ব নেনিবেোগকোরী সপ্তোহ ২০১৯’ এর নিিীে নদবি 

রোজধ্োিীর পযোি পযোনসনফ্ক কসোিোরগো ুঁও কহোবটবে এক কম পসূনেবি নিনি এ কথো েবেি। 

‘নদ করোে অে ইদ্দন্ডবপবন্ডন্ট নেবরটরস টভ  কপ্রোবটট নদ ইন্টোবরস্ট অে মোইিনরটট 

কশেোরবহোল্ডোরস’ শীষ্ পক নেনিবেোগ নশক্ষো কম পশোেোটটর আবেোজি কবর ঢোকো স্টক এক্সবেঞ্জ 

(নেএসই)। 

প্রধ্োি অনিনথর েক্তবেয কহেোে উদ্দিি নিজোমী েবেি, ককোম্পোনির স্বিন্ত্র পনরেোেকরো েনদ 

নিবজবদর রুে সম্পবকপ  সবেিি হি িোহবে নেনিবেোগকোরীরো উপকত ি হবেি। এেোড়ো 

কনমশবির সোবথ নিেনমি কেোগোবেোগ রোখবেও আবেোেিোর মোধ্যবম অবিক সমসযোর সমোধ্োি 

করো সম্ভে হবে। কেোগোবেোগ েোড়োবে িোবদর দোনেত্ব পোেবি কে সকে সমসযো হবে-কসগুবেো 

জোিো েোবে। কসবক্ষবে নক করো েোে- কস েযেস্থো গ্রহি করো েোবে। পুুঁদ্দজেোজোরবক কোঙ্ক্ষিি 

েবক্ষয কপ ৌঁেোবিোর পথ িখি অবিক সহজ হবে। 

অিুষ্ঠোবি কেেোরপোস পি নহবসবে উপনস্থি নেবেি নেএসইর কেেোরমযোি প্রবফ্সর ে. আেেু 

হোবশম। 
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অিুষ্ঠোবি স্বোগি েক্তেয রোবখি নেএসইর ভোরপ্রোপ্ত েযেস্থোপিো পনরেোেক আব্দেু মনিি 

পোবটোেোরী এফ্নসএমএ। 

পবর ‘নদ করোে অে ইদ্দন্ডবপবন্ডন্ট নেবরটরস টভ  কপ্রোবটট নদ ইন্টোবরস্ট অে মোইিনরটট 

কশেোরবহোল্ডোস প’ শীষ্ পক প্রনিপোবদযর উপর পযোবিে আবেোেিো অিুটষ্ঠি হে। 

নেএসইনসর নিে পোহী পনরেোেক কমো: সোইফু্র রহমোবির সঞ্চোেিোে এ কসশবি অংশগ্রহি কবরি 

নেএসইর পনরেোেক নমিহোজ মোন্নোি ইমি, নেএসইনসর পনরেোেক কমো: আেুে কোেোম, 

িোনেকোভূক্ত ককোম্পোনি গ্লোবক্সোদ্দিথক্লোইবির কেেোরমযোি মোসুদ খোি এফ্নসএমএ, েোটপোেপ 

একোউবন্টন্ট কেহোশীষ্ েড়ুেো এফ্নসএ, এনসএ। 

আর এ আবেোেিোে মূেপ্রেন্ধ উপস্থোপি কবরি নেএসইর প্রধ্োি পনরেোেি কম পকিপো এবকএম 

দ্দজেোউে হোসোি খোি। 

অিুষ্ঠোি কশবষ্ ধ্িযেোদ জ্ঞোপি কবরি নেএসইর সহকোরী মহোেযেস্থোপক শনফ্কুে ইসেোম 

ভূুঁ ইেো। 

(এসএএম/ ০১ অবটোের ২০১৯) 
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স্বতন্ত্র ্ডেচোলকরেে ডবএসইডস'ে সোরথ 

পযোগোরযোগ বোড়োরনোে আহ্বোন 

২০১৯ অবটোের ০১ ১৮:৫৫:৪৩  

 

নেজবিস আওেোর প্রনিবেদক : কশেোরেোজোবর িোনেকোভভ ক্ত ককোম্পোনিগুবেোর স্বিন্ত্র 

পনরেোেকবদর নেএসইনস'র সোবথ কেোগোবেোগ েোড়োবিোর আহ্বোি জোনিবেবেি েোংেোবদশ 

নসনকউনরটট অযোন্ড এক্সবেঞ্জ কনমশবির (নেএসইনস) কনমশিোর কহেোে উদ্দিি নিজোমী। 

নেশ্ব নেনিবেোগকোরী সপ্তোবহর নিিীে নদবি মঙ্গেেোর (১ অবটোের) রোজধ্োিীর পযোি পযোনসনফ্ক 

কসোিোরগো ুঁও কহোবটবে এক কম পসূনেবি নিনি এ কথো েবেি। 

কহেোে উদ্দিি নিজোমী েবেি, ককোম্পোনির স্বিন্ত্র পনরেোেকরো েনদ নিেনমি কনমশবির সোবথ 

কেোগোবেোগ রোবখ, িোহবে িোবদর সোবথ আবেোেিোর মোধ্যবম অবিক সমসযোর সমোধ্োি করো 

সম্ভে হবে। িোবদর দোনেত্ব পোেবি কে সকে সমসযো হবে, কসগুবেো জোিো েোবে। কসবক্ষবে নক 

করো েোে, কস অিুেোনে েযেস্থো গ্রহি করো েোবে। কশেোরেোজোর নিবে কোঙ্ক্ষিি েবক্ষ কপ ৌঁেোবিো 

িখি অবিক সহজ হবে। 

নিনি েবেি, ২০১২ সোবে নেএসইনস কবপ পোবরট গভোবি পন্স কজোরদোর করোর জিয ৬০টট 

কসকশবি ৯৫টট কদ্দন্ডশি অন্তভভ পক্ত কবরবে, কসখোবি আবগ ৫টট কসকশবি ৩৭টট কদ্দন্ডশি 

নেে। ২০১৮ সোবে কে কবপ পোবরট গভোবি পন্স ককোে করো হবেবে, কসখোবি ৯টট কসকশবি ১৬৬টট 

কদ্দন্ডশি অন্তভভ পক্ত করো হবেবে। এখি কদ্দন্ডশিগুবেো প্রনিপোেি হবে। নকন্তু কবপ পোবরট 

গভোবি পন্স কিমি ভোবে পোেি হবে িো। কোরি এখবিো আমোবদর কদবশর ককোম্পোনিগুবেো 

ফ্যোনমনে গভোবি পন্স কোেেোর কথবক কের হবি পোবরনি। এেোড়ো ভনেষ্যবি কবপ পোবরট গভোবি পন্স 
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ককোবে ঢোকো স্টক এক্সবেবঞ্জর (নেএসই) ক্ষমিো েোড়োবিো হবে েবে জোিোি নেএসইনস 

কনমশিোর। 

নিনি আরও েবেি, ইন্টোরিযোশিোে অগ পোিোইবজশি অফ্ নসনকউনরটটজ কনমশি 

(আইওএসনসও) নিেমিীনি অিুসরি কবর এিোরনস কনমটট কদওেো হবেবে। েোটপোেপ একোউন্টস, 

অনেট ফ্োম পগুবেোবি কব োরিো গ্রহি করো হবেবে। েোর ফ্বে এখি একটো প্রিোশো এেং 

নেশ্বোবসর জোেগো তিনর হবেবে। 

নিনি েবেি, নেনভন্ন কদবশর ককোম্পোনিবি স্বিন্ত্র পনরেোেক ইন্টোরনভওবের মোধ্যবম নিবেোগ 

কদওেোর েযেস্থো রবেবে। নকন্তু আমোবদর কদবশ কস সুবেোগ কিই। ইসুযেোর ককোম্পোনিবি স্বিন্ত্র 

পনরেোেক নিে পোেবির কক্ষবে আবগ ককোি নিেম নেে িো। এখি নিেবমর আওিোে আিো হবে। 

এসমে কহেোে উদ্দিি নিজোমী িোনেকোভভ ক্ত ককোম্পোনিগুবেোবক হভ ুঁ নশেোনর নদবে েবেি, 

আপিোরো েনদ ভোবেি ককোি ধ্রবির গভোবি পন্স েোড়োই েযেসোে েোভ করো েোবে, িোহবে শুবি 

রোখুি এটো আর কেনশ নদি কোে পকর হবে িো। শীঘ্রই এ নিবে কোে পকর পদবক্ষপ কিওেো হবে। 

কম পশোেোে নেএসইর কেেোরমযোি প্রবফ্সর ে. আেুে হোবশম, েযেস্থোপিো পনরেোেক আব্দেু 

মনিি পোবটোেোনর উপনস্থি নেবেি। 

নেজবিস আওেোর/১ অবটোের, ২০১৯/আর 
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‘পকোম্পোডনগুরলোে ক্ষমতো এখনও 

্োডেবোডেক সেসেরেে হোরত’ 

 

কদবশর পুুঁদ্দজেোজোবরর ককোম্পোনিগুবেোর পষ্ পবদর ক্ষমিো পোনরেোনরক সদসযবদর হোবি রবেবে। 

স্বিন্ত্র পনরেোেকরো এখিও িোবদর ক্ষোমিো পুবরোপুনর আবরোপ করবি পোরবেি িো েবে 

জোনিবেবে েোংেোবদশ নসনকউনরটটজ অযোন্ড এক্সবেঞ্জ কনমশবির (নেএসইনস) কনমশিোর 

কহেোে উদ্দিি নিজোমী। 

কদবশর পুুঁদ্দজেোজোবরর ককোম্পোনিগুবেোর পষ্ পবদর ক্ষমিো পোনরেোনরক সদসযবদর হোবি রবেবে। 

স্বিন্ত্র পনরেোেকরো এখিও িোবদর ক্ষোমিো পুবরোপুনর আবরোপ করবি পোরবেি িো েবে 

জোনিবেবে েোংেোবদশ নসনকউনরটটজ অযোন্ড এক্সবেঞ্জ কনমশবির (নেএসইনস) কনমশিোর 

কহেোে উদ্দিি নিজোমী। 

মঙ্গেেোর নেবকবে রোজধ্োিীর কহোবটে কসোিোরগো ুঁবে ‘দযো রুে অে ইদ্দন্ডবপন্ডন্ট নেবরটরস টভ  

প্রবটট দযো ইন্টোবরস্ট অে মনিটনর কশেোরবহোল্ডোরস’ শীষ্ পক কসনমিোবরর প্রধ্োি অনিনথ নহবসবে 

নিনি এ কথো েবেি। 

পুুঁদ্দজেোজোবরর স্বিন্ত্র পনরেোেবকর করবপোবরট সংকত নি কথবক কেনরবে আসোর আহ্বোি জোনিবে 

কহেোে উদ্দিি নিজোমী েবেি, নেনিবেোগকোরী ও সরকোবরর স্বোথ প রক্ষোে িোনেকোভভ ক্ত 

ককোম্পোনিগুবেোবি স্বিন্ত্র পনরেোেক রোখো হবেবে। নকন্তু িোরো িোবদর দোনেত্ব সট কভোবে পোেি 

করবেি িো। ফ্বে ককোম্পোনিগুবেোবি গুে করবপোবরট গভি পযোন্স গবড় উ বে িো। 

জেোেনহনদিোর স্বোবথ প এ েতত্ত কথবক আমোবদর কেনরবে আসবি হবে। 
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কদবশর পুুঁদ্দজেোজোবরর ককোম্পোনিগুবেোর পষ্ পবদর ক্ষমিো পোনরেোনরক সদসযবদর হোবি রবেবে 

এমি মন্তবেয কবর কহেোে উদ্দিি নিজোমী েবেি, স্বিন্ত্র পনরেোেকরো এখিও িোবদর ক্ষোমিো 

পুবরোপুনর আবরোপ করবি পোরবেি িো। েোংেোবদবশ পুুঁদ্দজেোজোবর িোনেকোভভ ক্ত 

ককম্পোনিগুবেোর পষ্ পবদ মোে ২০ শিোংশ স্বিন্ত্র পনরেোেবক পনরেোেক রবেবে। অথে 

ভোরিসহ সোরোনেবশ্ব পষ্ পবদ স্বিন্ত্র পনরেোেক সংখযো আরও কেনশ। 

নিনি আরও েবেি, স্বিন্ত্র পনরেোেবক ককোম্পোনির অনেট নরবপোটপসহ নেনভন্ন নেষ্েগুবেো 

কদখোর কথো থোকবেও ককি জোনি িো িোরো কদখবি পোরবে িো। েরং অবিক সমসযোর মবধ্য 

পড়বি হবে িোবদর। নকন্তু এসে সমসযো সমোধ্বি িোরো কনমশবির সবঙ্গ কথো েেবে িো। আনম 

আহেোি জোিোদ্দে স্বিন্ত্র পনরেোেকরো কনমশবির সবঙ্গ নিেনমি কেোগোবেোগ রোখবেি। 

নেএসইনসবক সমসযোগুবেো জোিোবেি, আমরো আপিোবদর সহবেোনগিো করবেো। 

নেএসইনসর কনমশিোর েবেি, পুুঁদ্দজেোজোবর িোনেকোভভ ক্ত হওেোর মবিো অন্তি ৩ হোজোর 

ককোম্পোনি রবেবে। এর মবধ্য মোে সোবড় ৩শ ককোম্পোনি িোনেকোভভ ক্ত রবেবে। এখবিো 

ককোম্পোনিগুবেো দীর্ প কমেোদী নেনিবেোবগর জিয েযোংবক েোবে। ৫ েের অথ পোৎ দীর্ প কমেোবদ 

েযোংবক নেনিবেোগ করবেই, এটট কদবশর অথ পিীনির জিয নেপদজিক েোড়ো নকেভ  িো। এটো 

পনরহোর করবি হবে। কদশীে ককোম্পোনিগুবেোবক পুুঁদ্দজেোজোবর িোনেকোভভ ক্ত করবি হবে। 

ঢোকো স্টক এক্সবেবঞ্জর (নেএসই) কেেোরমযোি অধ্যোপক আেুে হোবশবমর সভোপনিবত্ব 

অিুষ্ঠোবি েক্তেয কদি নেএসইর ভোরপ্রোপ্ত এমনে আব্দেু মনিি পোবটোেোরী। এসমে উপনস্থি 

নেবেি নেএসইর পনরেোেক নমিহোজ মোন্নোি ইমি, নেএসইনসর নিে পোহী পনরেোেক কমো. সোইফু্র 

রহমোিসহ সংনিষ্ট কম পকিপোরো। 
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Barta24 

স্বতন্ত্র ্ডেচোলকরেে কের্োরেট সংসৃ্কডত 

পথরক পবে হওয়োে আহ্বোন 

 

েক্তেয নদবেি েোংেোবদশ নসনকউনরটটজ অযোন্ড এক্সবেঞ্জ কনমশবির (নেএসইনস) সদসয কহেোে 

উদ্দিি নিজোমী, েনে: েোিপোবটোবেনন্টবফ্োর.কম 

 পুুঁদ্দজেোজোবরর ইদ্দন্ডবপবন্ডন্ট নেবরটর অথ পোৎ স্বিন্ত্র পনরেোেকবদর করবপোবরট সংস্কত নি কথবক 

কেনরবে আসোর আহ্বোি জোনিবেবেি েোংেোবদশ নসনকউনরটটজ অযোন্ড এক্সবেঞ্জ কনমশবির 

(নেএসইনস) সদসয কহেোে উদ্দিি নিজোমী। 

নিনি েবেি, ‘নেনিবেোগকোরী ও সরকোবরর স্বোথ প রক্ষোর জিয ইদ্দন্ডবপবন্ডন্ট নেবরটরবদর রোখো 

হবেবে। নকন্তু িোরো িোবদর দোনেত্ব সট কভোবে পোেি করবেি িো। িোরো সট কভোবে 

দোনেত্বপোেি করবি পোরবে ককোম্পোনিগুবেোবিই করবপোবরট গভি পযোন্স গবড় উ বে।’ 

মঙ্গেেোর (১ অবটোের) রোজধ্োিীর কহোবটে কসোিোরগো ুঁওবে ‘দযো রুে অে ইদ্দন্ডবপন্ডন্ট 

নেবরটরস টভ  প্রবটট দযো ইন্টোবরস্ট অে মনিটনর কশেোরবহোল্ডোরস’ শীষ্ পক কসনমিোবর প্রধ্োি 

অনিনথ নহবসবে নিনি এসে কথো েবেি। 

কহেোে উদ্দিি নিজোমী েবেি, ‘কদবশর পুুঁদ্দজেোজোবরর ককোম্পোনিগুবেোর পষ্ পবদর ক্ষমিো 

এখবিো পোনরেোনরক সদসযবদর হোবি রবেবে। স্বিন্ত্র পনরেোেকরো এখবিো িোবদর ক্ষমিো 

পুবরোপুনর আবরোপ করবি পোরবেি িো। েোংেোবদবশ পুুঁদ্দজেোজোবর িোনেকোভভ ক্ত 

ককম্পোনিগুবেোর পষ্ পবদ মোে ২০ শিোংশ স্বিন্ত্র পনরেোেক রবেবেি। অথে ভোরিসহ 

সোরোনেবশ্ব পষ্ পবদ স্বিন্ত্র পনরেোেবকর সংখযো আরও কেনশ। ফ্বে িোরো ককোম্পোনির অনেট 

নরবপোটপসহ নেনভন্ন নেষ্ে কদখোর কথো থোকবেও কদখবি পোরবেি িো। েরং অবিক সমসযোর 
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মবধ্য পড়বি হবে িোবদর। নকন্তু িোরো কনমশবির সবঙ্গ কথোও েেবেি িো। আনম আহ্বোি 

জোিোদ্দে, স্বিন্ত্র পনরেোেকরো কনমশবির সবঙ্গ নিেনমি কেোগোবেোগ রোখবেি। সমসযোগুবেো 

জোিোবেি, আমরো আপিোবদর সহবেোনগিো করে।’ 

ঢোকো স্টক এক্সবেবঞ্জর (নেএসই) কেেোরমযোি অধ্যোপক আেুে হোবশবমর সভোপনিবত্ব 

অিুষ্ঠোবি আবরো েক্তেয রোবখি নেএসইর ভোরপ্রোপ্ত এমনে আব্দেু মনিি পোবটোেোরী। 

এ সমে উপনস্থি নেবেি- নেএসইর পনরেোেক নমিহোজ মোন্নোি ইমি, নেএসইনসর নিে পোহী 

সদসয কমো. সোইফু্র রহমোিসহ নেএসইনস ও নেএসইর কম পকিপোরো। 

নেএসইনসর কনমশিোর েবেি, ‘পুুঁদ্দজেোজোবর িোনেকোভভ ক্ত হওেোর মি অন্তি ৩ হোজোর 

ককোম্পোনি রবেবে। এর মবধ্য মোে সোবড় ৩শ’ ককোম্পোনি িোনেকোভভ ক্ত রবেবে। এখবিো 

ককোম্পোনিগুবেো দীর্ প কমেোদী নেনিবেোবগর জিয েযোংবক েোবে। ৫ েের অথ পোৎ দীর্ প কমেোবদ 

েযোংবক নেনিবেোগ করবেই িো কদবশর অথ পিীনির জিয নেপদজিক েোড়ো নকেভ  িো। এটো 

পনরহোর করবি হবে। কদনশ ককোম্পোনিগুবেোবক পুুঁদ্দজেোজোবর িোনেকোভভ ক্ত করবি হবে।’ 

এেোড়োও ইসুযেোর ককোম্পোনিগুবেোবক পনরেোেকবদর ককোটো পনরেোেিো করবি হবে। 

অবিকগুবেো ককোম্পোনির এখবিো ওবেসেোইট কিই, িোবদর শোদ্দির আওিোে আিোর আশ্বোস 

কদি নিজোমী। 
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The Financial Express 
02 October 2019 
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The Financial Express 
02 October 2019 
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The Financial Express 
02 October 2019 
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Daily Star 

02 October 2019 
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Daily Sun 
02 October 2019 
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Daily New Age 
02 October 2019 
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Daily New Age 
02 October 2019 
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Daily Observer 
02 October 2019 
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Daily Observer 
02 October 2019 
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 Daily Independent 
02 October 2019 
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Daily Sun 

02 October 2019 
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Daily Sun 

02 October 2019 

 

 
 

 

 


