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সমৃদ্ধ করতে বিবিত োগ বিক্ষো বিতে হতি সিোইতক 

শিল্প খাতে প ুঁজিবািাতেে অবদান ১০ িোাংি 

বিজস্ব প্রবেতিদক || প্রকোি: ২০১৯-১০-০৬ ১৯:৪৮:৫৯ || আপতেট: ২০১৯-১০-০৬ 

১৯:৫৭:২৪ 

 

িোাংলোতদি বসবকউবরটটজ অ্যোন্ড এক্সতেঞ্জ কবমিতির (বিএসইবস) চে োরমযোি ে. এম খো রুল 

চহোতসি িতলতেি, আমোতদর বিল্প খোতে প ুঁজজিোজোতরর অ্িদোি খ িই কম। প ুঁজজিোজোর চেতক 

বিল্প খোতে অ্িদোি িড়োতে এিাং এই খোেতক আরও সমৃদ্ধ করতে সিোইতক বিখতে হতি। এর 

বিকল্প চকোতিো পে চিই। 

রবিিোর (০৬ অ্তটোির) রোজধোিীতে বিএসইবসর বিজস্ব কোর্ যোলত  বিশ্ব বিবিত োগকোরী 

সপ্তোতহর সমোপিী অ্ি ষ্ঠোতি বেবি এ কেো িতলি। 

ে. এম খো রুল চহোতসি িতলি, আতমবরকোর বিল্পো তি প ুঁজজিোজোতরর ভূবমকো ৫৫ িেোাংি। 

চর্খোতি আমোতদর প ুঁজজিোজোতরর অ্িদোি ১৫ িেোাংি িলো হ । প্রকৃেপতক্ষ ১০ িেোাংতির 

মতধয রত তে। কোরি আমোতদর চদতি প ুঁজজিোজোতর চকোম্পোবিগুতলোর িেযমোি আকোতরর সতে 

জজবেবপর েুলিো কতর ওই অ্িদোি গণিো করো হ । বকন্তু েোবলকোভুক্ত চকোম্পোবিগুতলো শুরুতে 

প ুঁজজিোজোর চেতক অ্ে য সাংগ্রহ কতরবি। চসগুতলো িযিসো েোল  হও োর পতর প ুঁজজিোজোতর 

এতসতে। আতগ উতদযোক্তো/পবরেোলকতদর বিজস্ব অ্ে যো ি ও িযোাংক ঋণ বদত  কোর্ যক্রম 

েোবলত তে। 

প ুঁজজিোজোরতক সমৃতদ্ধর পতে বিতে হতল, শুধ মোত্র ক্ষ দ্র বিবিত োগকোরীতদর বিবিত োগ বিক্ষো 

বিতে হতি।তর্ কোরতি এিোতরর বিশ্ব বিবিত োগকোরী সপ্তোতহ প্রোবেষ্ঠোবিক বিবিত োগকোরী, স্টক 
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এক্সতেঞ্জ, মোতেযন্ট িযোাংকস, চরোকোতরজ হোউজ, অ্যোতসট মযোতিজমযোন্ট চকোম্পোবি ও ইস য োর 

চকোম্পোবিসহ সাংবিষ্ট সিোইতক বিবিত োগ বিক্ষোর জিয টোতগ যট করো হ । এর মোধযতম 

চি োরিোজোতর ধীতর ধীতর পবরিেযি হতি িতল আিো প্রকোি কতরতেি বেবি। 

খো রুল চহোতসি িতলি, প্রেমিোর আমরো ক্ষ দ্র বিবিত োগকোরীতদর বিত  বমবেতলর মতেো কতর 

বিশ্ব বিবিত োগকোরী সপ্তোহ পোলি কতরবেলোম। ওইসম  অ্ে যমন্ত্রী আি ল মোল আব্দ ল ম বহে ও 

আবে যক প্রবেষ্ঠোি বিভোতগর সবেি আমোতদর সতে বেতলি। ওইসম  চদতির সকল মোি ষতক 

প ুঁজজিোজোর িতল চর্ বকেু আতে, চসটো সম্প যতকয জোিোতিো হ । বিেী িোর আমরো কৃবষিীদ 

ইিবস্টটটউতট অ্ি ষ্ঠোি কতরবে। ওখোতি বদিিযোপী অ্ি ষ্ঠোি করো হ । এেোড়ো চস্টকতহোল্ডোররো 

সপ্তোহিযোপী বিবিত োগকোরীতদর জিয বিক্ষোমূলক বিবভন্ন কোর্ যক্রম আত োজি কতর। 

বেবি িতলি, বিশ্ব বিবিত োগকোরী সপ্তোহ েোল র আতগ চেতকই আমরো বিবিত োগকোরীতদর মতধয 

সতেেিেো িজৃদ্ধতে বিবভন্ন কোর্ যক্রম আত োজি কবর। েতি চসটো আি ষ্ঠোবিক রুপ পো  ২০১৭ 

সোতলর ৮ জোি  োবর প্রধোিমন্ত্রী চদিিযোবপ বিবিত োগ বিক্ষো কোর্ যক্রম েোল র মোধযতম। এরপতর 

আইওএসতকো একইিের চেতক বিশ্ব বিবিত োগকোরী সপ্তোহ েোল র পর চেতক বিএসইবসও পোলি 

কতর আসতে। 

এসম  বিএসইবসর কম যকেযোতদর প্রবে অ্ি তরোধ জোবিত  িতলি, ভবিষযতে আইওএসতকোর 

সদসযভুক্ত অ্িযোিয চদিগুতলো বিবিত োগ সপ্তোহ বিত  বক কোর্ যক্রম পোলি কতর, েো আপিোরো 

অ্ি সরি করতিি। চদখতে হতি আমোতদর চি োরিোজোরতক প্রতমোট করোর জিয চসখোি চেতক 

বক চিখোর আতে। 

বিএসইবস চে োরমযোি িতলি, বিবিত োগ বিক্ষো কোর্ যক্রতমর মোধযতম বিবিত োগকোরীতদর মতধয 

সতেেিেো িোড়তে ও চস্টকতহোল্ডোরতদর মোতেও জিোিবদবহেো তেরী হতে। কোরি কমপ্লোত ন্স 

পবরপোলি িো করতল িোজির আওেো  পড়োর বিষ টট েোরো ি েতে পোরতে। কোতজই স িোষি 

িজৃদ্ধ করতে বিবিত োগ বিক্ষো ভূবমকো রোখতে। র্োতে আমরো পবরিেযি চদখতে পোজে। আর ১০ 

িেতর পতর একটট চি োরিোজোতরর জিয চর্ ধরতির বিবিত োগকোরী চগোষ্ঠীর দরকোর, েো 

চদখতে পোি। আর প্রতেযকটট চস্টকতহোল্ডোতরর জিোিবদবহ চক্ষতত্র ও কোর বক দোব ত্ব, েো 

স স্পষ্টভোতি পবরস্কোর হত  র্োতি। 

বিবিত োগ বিক্ষো কোর্ যক্রম েোল র পতর সবেিতদর জিয একটট অ্ি ষ্ঠোি করোর অ্ি তরোধ এতসতে 

িতল জোবিত তেি খো রুল চহোতসি। এেোড়ো প বলি ও চসিোিোবহিীর জিয অ্ি ষ্ঠোি করোর 

অ্ি তরোধ এতসতে। কোতজই ফোইিযোজন্স োল বলটোতরবস কোর্ যক্রম শুধ মোত্র অ্ আ ক খ বিষত ই 

ধোরিো চদ  িো িতল জোিোি বেবি। এটট চি োরিোজোতরর গুরুত্ব, চকোেো চেতক িোবহর হ , 

দীর্ যতম োবদ অ্ে যো তি চি োরিোজোর গুরুত্বপূণ য চকতিো, িযোাংক ঋণ চকতিো িন্ধ করতে হতি, 

চকতিো ঋণ চখলোবপর চক্ষতত্র বকেু আদো  করো র্ো  িো ইেযোবদ বিষত  জ্ঞোতির সীমো িোড়োতে। 

এর মোধযতম িেযমোি জ্ঞোতির সীমোিদ্ধেো দরূ হত  পবরবধ র্খি িোড়তি, েখি অ্ে যিীবে িজৃদ্ধ 

পোতি। 

এিোতরর বিবিত োগকোরী সপ্তোহ অ্েযোন্ত ফলপ্রস  বেল জোবিত  বিএসইবস চে োরমযোি িতলি, 

আবম বিতজ েোরটট অ্ি ষ্ঠোতি অ্াংিগ্রহণ করতলও প তরো সপ্তোতহর সি অ্ি ষ্ঠোতিই দৃটষ্ট বেল। 

আমোর ভোতলো সোড়ো চপত বে। অ্তিকগুতলো প্রবেষ্ঠোতির মতধয আগ্রহ চদতখবে। েোত্র-

বিক্ষকতদর মতধযও আগ্রহ বেল। এেোড়ো স্টক এক্সতেঞ্জ, বসবেবিএল, বিএমবিএ, বিআইবসএম 

চেতক শুরু কতর অ্তিতকই বিবভন্ন কোর্ যক্রম পবরেোলিো কতরতে। র্ো সমোজ জীিতি িযোপক 
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িোড়ো বদত  চগতে। বিষ টট সম্প যতকয অ্ে যমন্ত্রী অ্িবহে আতেি। এেোড়ো প্রধোিমন্ত্রীও এ 

সম্প যতকয ধোরিো রোতখি। 

বিি যোবহ পবরেোলক সোইফ র রহমোিতক অ্ি তরোধ জোবিত  বিএসইবস চে োরমযোি িতলি, 

আপিোরো প্রবেিের বিবিত োগকোরী সপ্তোহ উপলতক্ষ বকেু উদ্ভোিি কতরি। চর্গুতলো 

দীর্ যতম োতদ চি োরিোজোতরর উন্ন তি স বিধো চদতি। র্োতে সিোর চর্তিো চসিোর িোর উতমোবেে 

হ । এিোর চর্মি ‘বিবিত োগকোরী অ্বভতর্োগ বিষ্পবির মবেউল’ েোল  করো হত তে। 

খো রুল চহোতসি িতলি, আমোর অ্েযোন্ত চসৌভোগয চর্, এই কবমিতি আমোর উপতর চকোি 

দোব ত্ব আসতলই সিোই েোুঁবপত  পতড়তে। এেোড়ো চস্টকতহোল্ডোররোও এবগত  এতসতে। চর্ কোরতি 

আবম মতি করি, চে োরমযোি বহসোতি আবম লোবক সম  পোর কতর চগলোম। 

অ্ি ষ্ঠোতি কবমিিোর চহলোল উজিি বিজোমী িতলি, ভবিষযতে বিবিত োগকোরী সপ্তোহ বিত  

ভোতলো অ্ি ষ্ঠোি করো র্োতি। এই অ্ি ষ্ঠোতির সম্ভোিিো এিাং গুরুত্ব অ্তিক চিবি। এতে 

বিবিত োগকোরীসহ চস্টকতহোল্ডোরতদর চিবি মোত্রো  সম্পকৃ্ত করো চগতল, ফলোফল আসতি। 

আমোতদর আবে যক জ্ঞোতির সোক্ষরেোর হোর চর্তহেু ১৮ িেোাংতির মতধয, েোহতল ি েতে হতি 

িযোপক সাংখযক বিবক্ষে জিতগোষ্ঠীর আবে যক সোক্ষরেো চিই। েোতদর মতধয এই সোক্ষরেোর হোর 

িোড়োতে হতি। 

বেবি িতলি ‘বিবিত োগকোরী অ্বভতর্োগ বিষ্পবির মবেউল’ ফতলোদো ক ও কোর্ যকর। এই 

মবেউলটট েোল র ২বদতির মতধযই ১টট সমসযোর সমোধোি করো হত তে। চসটট সোধোরি প্রজক্র ো  

করতে চগতল হ তেো ১ মোস লোগতেো। কোরি এতে অ্তিক প্রবসবেউর অ্ি সরি করতে হতেো। 

অ্ি ষ্ঠোতি অ্িযোিযতদর মতধয উপবিে বেতলি বিএসইবসর কবমিিোর স্বপি ক মোর িোলো, 

খন্দকোর কোমোলউজ্জোমোি ও অ্িযোিয কম যকেযোরো। 
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‘প ুঁজিবািাতে স িাসন বৃজি কেতে 

শবশনত াগ শিক্ষা গুরুত্বপূর্ ণ ভূশিকা 

োখতে’ 

 

বিজস্ব প্রবেতিদক, বিবিত োগিোেযো: বিবিত োগ বিক্ষো কোর্ যক্রতমর মোধযতম বিবিত োগকোরীতদর 

মতধয সতেেিেো িোড়তে ও চস্টকতহোল্ডোরতদর মোতেও জিোিবদবহেো তেরী হতে িতল 

জোবিত তেি িোাংলোতদি বসবকউবরটটজ অ্যোন্ড এক্সতেঞ্জ কবমিতির (বিএসইবস) চে োরমযোি ে. 

এম খো রুল চহোতসি। 

বেবি িতলি, কমপ্লোত ন্স পবরপোলি িো করতল িোজির আওেো  পড়োর বিষ টট িোজোর 

সাংবিষ্টরো ি েতে পোরতে। কোতজই স িোসি িজৃদ্ধ করতে বিবিত োগ বিক্ষো গুরুত্বপূণ য ভূবমকো 

রোখতে। র্োতে আমরো পবরিেযি চদখতে পোজে। 

চরোিিোর (০৬ অ্তটোির) রোজধোিীর আগোরগো ুঁওত  বিএসইবসর বিজস্ব কোর্ যোলত  ‘বিশ্ব 

বিবিত োগকোরী সপ্তোহ ২০১৯’ এর সমোপিী অ্ি ষ্ঠোতি বেবি এসি কেো িতলি। 

ে. এম খো রুল চহোতসি িতলি, ইন্টোরিযোিিোল অ্গ যোিোইতজিন্স অ্ি বসবকউবরটটজ কবমিন্স 

(আইওএসতকো) বিশ্ব বিবিত োগকোরী সপ্তোহ েোল র আতগ চেতকই আমরো বিবিত োগকোরীতদর 

মতধয সতেেিেো িজৃদ্ধতে বিবভন্ন কোর্ যক্রম েোল  কতরবে। েতি চসটো আি ষ্ঠোবিক রূপ পো  ২০১৭ 

সোতলর ৮ জোি  োবর মোিী  প্রধোিমন্ত্রী কেৃযক চদিিযোবপ বিবিত োগ বিক্ষো কোর্ যক্রম েোল র 

মোধযতম। চসই চেতক বিএসইবস ও এর অ্াংিীজিরো িেতরর বিবভন্ন সমত ই এ কোর্ যক্রম েোবলত  

আসতে। 
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বিএসইবস চে োরমযোি িতলি, চি োরিোজোরতক সমৃজদ্ধর পতে বিতে হতল শুধ  ক্ষ দ্র 

বিবিত োগকোরীতদর বিবিত োগ বিক্ষো বদতল হতি িো, িরাং সাংবিষ্ট সিোইতক বিবিত োগ বিক্ষো বদতে 

হতি। বিবিত োগ বিক্ষো কোর্ যক্রম শুধ মোত্র অ্ আ ক খ বিষত ই ধোরিো চদ  িো। িরাং এটট 

চি োরিোজোতরর গুরুত্ব, দীর্ যতম োবদ অ্ে যো তি চি োরিোজোর চকতিো গুরুত্বপূণ য, িযোাংক ঋণ 

চকতিো িন্ধ করতে হতি ইেযোবদ বিষত  জ্ঞোতির সীমো িোড়োতে। বিবিত োগ বিক্ষোর মোধযতম 

জ্ঞোতির সীমোিদ্ধেো দরূ হত  পবরবধ র্খি িোড়তি, েখি অ্ে যিীবের আকোর আরও িজৃদ্ধ পোতি। 

বেবি িতলি, আতমবরকোর বিল্পো তি চি োরিোজোতরর ভূবমকো ৫৫ িেোাংি। চর্খোতি আমোতদর 

চি োরিোজোতরর অ্িদোি মোত্র ১০ িেোাংতির মতধয রত তে। জোেী  অ্ে যিীবেতে 

চি োরিোজোতরর অ্িদোি িোড়োতে সিোইতক এবগত  আসতে হতি। 

এিোতরর বিবিত োগকোরী সপ্তোহ অ্েযন্ত ফলপ্রস  বেল জোবিত  বিএসইবস চে োরমযোি িতলি, 

প তরো সপ্তোতহর সি অ্ি ষ্ঠোতিই আমোর দৃটষ্ট বেল। এিোর আমোর ভোতলো সোড়ো চপত বে। 

অ্তিকগুতলো প্রবেষ্ঠোতির মতধয আগ্রহ চদতখবে। েোত্র-বিক্ষকতদর মতধযও আগ্রহ বেল। এেোড়ো 

স্টক এক্সতেঞ্জ, বসবেবিএল, বিএমবিএ, বিআইবসএম চেতক শুরু কতর অ্তিতকই বিবভন্ন 

কোর্ যক্রম পবরেোলিো কতরতে। র্ো সমোজ জীিতি িযোপক িোড়ো বদত  চগতে। 

অ্ি ষ্ঠোতি অ্িযোতিযর মতধয উপবিে বেতলি বিএসইবসর কবমিিোর অ্ধযোপক চহলোল উজিি 

বিজোমী, স্বপি ক মোর িোলো, চখোন্দকোর কোমোলউজ্জোমোি এিাং অ্িযোিয কম যকেযোরো। 
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The Daily Star 
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 The Daily Star 
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The Daily Star 
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Daily New Age 
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Daily New Age 
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The Daily Sun 
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The Daily Sun 
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 Daily Independent 
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Daily Independent 
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The Daily Sun 
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The New Age 
07 October 2019 

 

 

 
 


