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নিকুঞ্জে সীনিত আকাঞ্জে কার্ যক্রি শুরু 

কঞ্জেঞ্জে নিএসই 

। ৩ নভেম্বর, ২০১৯ ৯:২৪ অপরাহ্ণ  

দেভের প্রধান এবং ঐতিহ্যবাহ্ী ঢাকা স্টক এক্সভেঞ্জ (তিএসই) অনানুষ্ঠাতনকোভব তনকুভঞ্জ 

িাভের তনজস্ব েবভন সীতিি আকাভর কার্ যক্রি শুরু কভরভে।  তিএসই সূভে এ িথ্য জানা 

র্ায়। 

আজ রতববার তিএসইর দপ্রতরি এক দপ্রস তবজ্ঞতি দথ্ভক এ িথ্য জানা র্ায়। 

 

দপ্রস তবজ্ঞতিভি বলা হ্ভয়ভে, সরকাভরর বোনযিায় আর্ন্যজাতিকিাভনর স্টক এক্সভেঞ্জ 

তহ্ভসভব তিএসই তনজস্ব েবভন োিতরক কার্ যক্রি পতরোলনার লভযয তনকুভঞ্জ অবতিি 

তিএসইর জতিভি িাভের তনজস্ব অথ্ যায়ভন একটি অিযাধুতনক ১৩ িলা অতিস েবন তনি যাণ 

কাজ সম্পন্ন কভরভে।  দেভের প্রধান এবং ঐতিহ্যবাহ্ী ঢাকা স্টক এক্সভেঞ্জ অনানুষ্ঠাতনকোভব 

উক্ত েবভন সীতিি আকাভর কার্ যক্রি শুরু কভরভে। 

পুুঁজজবাজাভরর সুেরূপ্রসারী উন্নয়নকভে এবং ঢাকা স্টক এক্সভেঞ্জ তলতিভিিভক আর্ন্জযাতিক 

িাভনর স্টক এক্সভেঞ্জ তহ্ভসভব গভে িুলভি বিযিান সরকাভরর প্রধানিন্ত্রী দেখ হ্াতসনা ১৯৯৭ 

সাভল ঢাকার তনকুভঞ্জ স্বেিি িূভলয ৪ তবঘা জতি বরাদ্দ তেভয়ভেন। ১৯৯৮ সাভল পুুঁজজবাজাভর 

অভিাভিেন পদ্ধতি োলুর জনয সহ্জ েভিয ঋণ তনভয় তিএসই একতবংে েিাব্দীর উপভর্াগী 

নিুন  প্ররু্জক্ত িাপভনর িাধযভি সম্ভাবনার নিুন র্ুভগ প্রভবে করার সুভর্াগ লাে কভরভে। 

পুুঁজজবাজার আধুতনকায়ভন ১৯৯৮ সাভল স্বয়ংজক্রয় দলনভেন পদ্ধতি োলুকরভণ সহ্জ 

অথ্ যায়ভনর িাধযভি সরকাভরর সহ্ভর্াতগিায় তিএসই আজভকর এই পর্ যাভয় উন্নীি হ্ভয়ভে। 

সরকাভরর এই সহ্ভর্াতগিা তিএসই কৃিজ্ঞিার সাভথ্ স্মরণ করভে। 

ইতিিভধয প্রধানিন্ত্রীর সিীভপ নবতনতি যি তিএসই েবনটি উভবাধভনর জনয সিয় প্রাথ্ যনা কভর 

আভবেন করা হ্ভয়ভে। পুুঁজজবাজাভরর দগৌরভবর প্রিীক নবতনতি যি তিএসই েবনটি প্রধানিন্ত্রীর 

http://www.arthosuchak.com/archives/538685/%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%81%e0%a6%9e%e0%a7%8d%e0%a6%9c%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a7%80%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%a4-%e0%a6%86%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0/
http://www.arthosuchak.com/archives/538685/%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%81%e0%a6%9e%e0%a7%8d%e0%a6%9c%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a7%80%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%a4-%e0%a6%86%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0/
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উভবাধন সাভপভয এর কার্ যক্রি পুভরােভি শুরু হ্ভব৷ প্রধানিন্ত্রী কিৃকয েবনটি উভবাধভনর 

িাধযভি তিএসইর নিুন পথ্ েলায় অনুপ্রাতণি করভব এবং বাংলাভেভের পুুঁজজবাজাভরর 

ইতিহ্াভস একটি নিুন তেগর্ন্ উভমােন ঘিভব। 

দেভের অথ্ যনীতির োতলকা েজক্ত তহ্ভসভব পতরতেি পুুঁজজবাজাভরর সাতব যক অগ্রগতি ও সািতগ্রক 

উন্নয়ভন সিভয়াপভর্াগী ও কার্ যকর পেভযপ তবতনভয়াগকারীসহ্ সংতিষ্ট সকভলর স্বাথ্ য রযায় 

অেূিপুব য েূতিকা দরভখভে। িার জনয প্রধানিন্ত্রীর প্রতি ঢাকা স্টক এক্সভেঞ্জ গেীরোভব 

কৃিজ্ঞ। দেভের পুুঁজজবাজারভক তনভয় সরকাভরর েরূেেী নীতি সংস্কাভরর কারভণই দেভের 

প্রধান পুুঁজজবাজার ঢাকা স্টক এক্সভেঞ্জ তলতিভিি আজ একটি আর্ন্যজাতিকিাভনর 

পুুঁজজবাজার তহ্ভসভব স্বীকৃি হ্ভয়ভে। 
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প্রধানিন্ত্রীর উভবাধভনর পর তনজস্ব েবভন 

পুভরােভি তিএসইর কার্ যক্রি শুরু 

 

তনজস্ব প্রতিভবেক: দেভের প্রধান পুুঁজজবাজার ঢাকা স্টক এক্সভেঞ্জ (তিএসই) তনজস্ব েবভন 

োিতরক কার্ যক্রি অনানুষ্ঠাতনকোভব উক্ত েবভন সীতিি আকাভর পতরোলনা কার্ যক্রি শুরু 

কভরভে। তিএসই েবনটি প্রধানিন্ত্রীর উভবাধন সাভপভয এর পরই কার্ যক্রি পুভরােভি শুরু 

হ্ভব। 

ইতিিভধয প্রধানিন্ত্রীর সিীভপ নবতনতি যি তিএসই েবনটি উভবাধভনর জনয সিয় প্রাথ্ যনা কভর 

আভবেন করা হ্ভয়ভে বভল জাতনভয়ভে তিএসই কিৃযপয। 

রতববার তিএসই দথ্ভক দপ্রতরি এক দপ্রস তবজ্ঞতিভি এ িথ্য জানা র্ায়। 

তবজ্ঞতিভি তিএসই জানায়, সরকাভরর বোনযিায় আর্ন্যজাতিকিাভনর স্টক এক্সভেঞ্জ তহ্ভসভব 

তিএসই তনজস্ব েবভন োিতরক কার্ যক্রি পতরোলনার লভযয তনকুভঞ্জ অবতিি উক্ত জতিভি 

তিএসইর তনজস্ব অথ্ যায়ভন একটি অিযাধুতনক ১৩ িলা অতিস েবন তনি যাণ কাজ সম্পন্ন 

কভরভে। এরই দপ্রতযভি দেভের প্রধান এবং ঐতিহ্যবাহ্ী ঢাকা স্টক এক্সভেঞ্জ 

অনানুষ্ঠাতনকোভব উক্ত েবভন সীতিি আকাভর কার্ যক্রি শুরু কভরভে। 

পুুঁজজবাজাভরর দগৌরভবর প্রিীক নবতনতি যি তিএসই েবনটি িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর উভবাধন 

সাভপভয এর কার্ যক্রি পুভরােভি শুরু হ্ভব৷ ইতিিভধয িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর সিীভপ নবতনতি যি 

তিএসই েবনটি উভবাধভনর জনয সিয় প্রাথ্ যনা কভর আভবেন করা হ্ভয়ভে। িাননীয় 

প্রধানিন্ত্রী কিৃকয েবনটি উভবাধভনর িাধযভি তিএসইর নিুন পথ্ েলায় অনুপ্রাতণি করভব 

এবং বাংলাভেভের পুুঁজজবাজাভরর ইতিহ্াভস একটি নিুন তেগর্ন্ উভমােন ঘিভব। 
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দেভের অথ্ যনীতির োতলকা েজক্ত তহ্ভসভব পতরতেি পুুঁজজবাজাভরর সাতব যক অগ্রগতি ও সািতগ্রক 

উন্নয়ভন সিভয়াপভর্াগী ও কার্ যকর পেভযপ তবতনভয়াগকারীসহ্ সংতিষ্ট সকভলর স্বাথ্ য রযায় 

অেূিপুব য েূতিকা দরভখভে। িার জনয িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর প্রতি ঢাকা স্টক এক্সভেঞ্জ 

গেীরোভব কৃিজ্ঞ। দেভের পুুঁজজবাজারভক তনভয় সরকাভরর েরূেেী নীতি সংস্কাভরর কারভণই 

দেভের প্রধান পুুঁজজবাজার ঢাকা স্টক এক্সভেঞ্জ তলতিভিি আজ একটি আর্ন্যজাতিকিাভনর 

পুুঁজজবাজার তহ্ভসভব স্বীকৃি হ্ভয়ভে। 

পুুঁজজবাজাভরর সুেরূপ্রসারী উন্নয়নকভে এবং ঢাকা স্টক এক্সভেঞ্জ তলতিভিিভক আর্ন্জযাতিক 

িাভনর স্টক এক্সভেঞ্জ তহ্ভসভব গভে িুলভি গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাভেে সরকাভরর িাননীয় 

প্রধানিন্ত্রী দেখ হ্াতসনা ১৯৯৭ সাভল ঢাকার তনকুভঞ্জ স্বেিি িূভলয ৪ তবঘা জতি বরাদ্দ 

তেভয়ভেন। ১৯৯৮ সাভল পুুঁজজবাজাভর অভিাভিেন পদ্ধতি োলুর জনয সহ্জ েভিয ঋণ তনভয় 

ঢাকা স্টক এক্সভেঞ্জ তলতিভিি (তিএসই) একতবংে েিাব্দীর উপভর্াগী নিুন প্ররু্জক্ত িাপভনর 

িাধযভি সম্ভাবনার নিুন র্ুভগ প্রভবে করার সুভর্াগ লাে কভরভে। 

পুুঁজজবাজার আধুতনকায়ভন ১৯৯৮ সাভল স্বয়ংজক্রয় দলনভেন পদ্ধতি োলুকরভণ সহ্জ 

অথ্ যায়ভনর িাধযভি সরকাভরর সহ্ভর্াতগিায় তিএসই আজভকর এই পর্ যাভয় উন্নীি হ্ভয়ভে। 

সরকাভরর এই সহ্ভর্াতগিা তিএসই কৃিজ্ঞিার সাভথ্ স্মরণ করভে। 

শেয়ারনিউজ; ০৩ িভেম্বর ২০১৯ 
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 দেয়ারবাজারতনউজ 

নিকুঞ্জে নিএসই’ে কার্ যক্রি শুরু 

প্রকাে সিয়:03-11-2019, 3:55 pm | 

 

দেয়ারবাজার তরভপািয: িতিজিভল োপ্পান্ন বেভরর টিকানা দেভে রাজধানীর তনকুভঞ্জ িাতপি 

তনজস্ব ১৩ িলা েবভন কাজ শুরু কভরভে দেভের প্রধান দেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সভেঞ্জ 

(তিএসই)। িভব িতিজিভল আইটি, িাভকযি অপাভরেনস এবং দেতনং একাভিতি এখভনা রভয় 

দগভে দর্গুভলা তেগতগরই তনকুঞ্জ নিুন েবভন িানার্ন্তরি করা হ্ভব। 

তিএসই দথ্ভক প্রাি িথ্য িভি, বিযিাভনর রাজধানীর িতিজিভলর ৯-এি িতিজিভলর তিএসই 

কার্ যালভয়র িভল ১৯৬৩ সাভল দোিলা েবভন তিএসইর কার্ যক্রি শুরু হ্ভয়তেল। কার্ যক্রি 

বজৃদ্ধ পাওয়ায় িতিজিভলর একাতধক েবভনর দলার োো কভর বহু্ বের ধভর এর কার্ যক্রি 

েলতেল। এ অবিায় তনজস্ব েবন িাপভনর জনয সরকাভরর কাভে জতি োইভল ১৯৯৬ সাভল 

সরকার োর দকাটি িাকা িূভলয োর তবঘা জতি বরাদ্দ দেয়। এ জতিভিই ১৩ িলা েবন তনি যাণ 

করা হ্ভয়ভে। 

২০০৭ সাভল এর তনি যাণ কাজ শুরু হ্ভলও টিকাোর প্রতিষ্ঠান জজতবতব িাে ২৪ েিাংে কাজ 

কভর। িাতগে দেওয়ার পরও কাজ সম্পন্ন না করায় পুনরায় েরপে আহ্বান কভর এনতিতবভক 

োতয়ত্ব দেয়। তনি যাণ কাজ শুরুর প্রায় এক র্ুগ পর েলতি বের এর তনি যাণ কাজ দেষ হ্য়। গি 

দসভেম্বভর তিএসইর পষ যে নিুন েবভন কার্ যালয় িানার্ন্ভরর তসদ্ধার্ন্ দনয়। ইতিিভধয কার্ যালয় 

পুভরাপুতর িানার্ন্র হ্ভয়ভে। 

তিএসই সূে জানায়, এ েবভন তিএসইর কার্ যালয় োোও তবতেন্ন দরাকাভরজ হ্াউস ও 

দেয়ারবাজার সম্পতকযি দসবাোনকারী প্রতিষ্ঠান োোয় এখাভন িাভের কার্ যালয় িাপন করভব। 

িভব দরাকাভরজ হ্াউসগুভলার কার্ যালয়গুভলা শুরু হ্ভি আরও তকেুিা সিয় লাগভি পাভর। 

তিএসই েবভনর প্রথ্ি েুই িলায় থ্াকভব বযাংক, আতথ্ যক প্রতিষ্ঠান, লতব, তিতিয়া দসন্টারসহ্ 

অনযানয প্রতিষ্ঠান। েিুথ্ য িলায় থ্াকভব তিএসইর কার্ যালয়। পঞ্চি িলা দথ্ভক একােে িলায় 

তবতেন্ন দরাকাভরজ হ্াউস অনযানয প্রতিষ্ঠাভনর কার্ যালয় থ্াকভব। বােে িলায় থ্াকভব 

অতিিতরয়াি। 

 দেয়ারবাজারতনউজ/ি.সা 
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