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এসিআইয়ের ভুল আসথ িক তথয প্রকাশ, 

সিএিইর সতন িদয়িযর তদন্ত কসিটি  

নিজস্ব প্রনিবেদক  

প্রকানিি: ০৮:৫১ নিএম, ১২ িবেম্বর ২০১৯  

 

 

ি ুঁজজোজাবর িানিকােুক্ত অ্যাডোন্সড ককনমকযাি ইন্ডানিবজর (এনিআই) আনথ িক অ্েস্থার 

েুি িথয প্রকাি করার নেষয়টি িদন্ত করবি নিি িদবিযর একটি কনমটি গঠি কবরবে ঢাকা 

স্টক এক্সবেঞ্জ (নডএিই)। মঙ্গিোর জরুনর বেঠক কবর এ িদন্ত কনমটি গঠি করা হয়। 

নডএিইর ইন্টারিযাি অ্নডবির মহােযেস্থািক (জজএম) কিখ মাহম দ ল্লাহবক প্রধাি কবর গটঠি 

এ কনমটির িদিয নহবিবে রাখা হবয়বে- নডএিইর িানেিবিন্স নেোবগর উি-মহােযেস্থািক 

(এজজএম) আব্দ ি িনিফ ও কমি িানেিবির এজজএম আব্দ ি ওয়ানহদবক। 

এর আবগ িকাবি নডএিইর ওবয়েিাইবি এনিআইবয়র আনথ িক অ্েস্থার েুি িথয প্রকাি 

করায় মাবকিি অ্িাবরিন্স নডিািিবমবন্টর প্রধাি িানয়দ মাহম দ জ োবয়রবক েরখাস্ত করা হয়। 

একইিবঙ্গ ওই নেোবগর দানয়ত্ব কদয়া হবয়বে উি-মহােযেস্থািক কামরুি িাহারবক। 

মাবকিি অ্িাবরিন্স নডিািিবমবন্টর প্রধািবক েরখাস্ত করার িািািানি নডএিইর কেয়ারমযাি 

এনিআইবয়র আনথ িক নহিাে েুিোবে প্রকাবির জিয মযাবিজবমন্টবক আরও খনিবয় কদখার 

জিয নিবদিি কদি। নেষয়টি েুি িানক এর কিেবি অ্িয ককাি কারণ আবে, িা খনিবয় কদখবি 

েবিি। এরই অ্ংি নহবিবে নিি িদবিযর িদন্ত কনমটি করি নডএিই। 

মঙ্গিোর কিিবদি শুরু হওয়ার আবগ এনিআইবয়র প্রথম প্রানন্তবক িােনিনডয়ানর 

ককাম্পানিিহ কিয়ারপ্রনি ম িাফা (ইনিএি) নহিাবে ৫ িাকা ১৯ িয়িার িথয প্রকাি কবর 

নডএিই। অ্থে প্রকৃি িথয এই প্রানন্তবক িােনিনডয়ানর ককাম্পানিিহ এিনিআইবয়র 

কিয়ারপ্রনি কিাকিাি হবয়বে ৫ িাকা ৯৯ িয়িা। 

েড় ধরবির কিাকিািবক েড় ম িাফা আকাবর প্রকাি করায় ককাম্পানিটির কিয়ার দাম 

কিিবদবির শুরুবিই কেবড় যায়। আবগর কায িনদেবি ২২৯ িাকায় থাকা এনিআইবয়র কিয়ার 

https://www.jagonews24.com/author/staff-reporter
https://www.jagonews24.com/economy/news/539199
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দাম দ্র ি কেবড় ২৭০ িাকায় উবঠ যায়। কিিবদবির শুরুবি কিাকিাবির িথয ম িাফা আকাবর 

প্রকাি করা হবিও কিিবদি শুরুর ২২ নমনিি ির িা িংবিাধি করা হয়। 

িংবিাধিীবি নডএিই জািায়, এনিআইবয়র িমনিি নহিাবে কিয়ারপ্রনি কিাকিাি হবয়বে ৫ 

িাকা ৯৯ িয়িা। এই িংবিাধিী কদয়ার ির ককাম্পানির কিয়াবরর দাম কমবি থাবক। আর 

কিিবদি কিবষ প্রনিটি কিয়াবরর দাম দা ুঁড়ায় ২৪২ িাকায়। 
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এনিআই’র েুি আনথ িক িথয প্রকাি, নডএিইর 

কম িকিিা েরখাস্ত 

 

নিজস্ব প্রনিবেদক: ি ুঁজজোজাবর িানিকােুক্ত অ্যাডোন্সড ককনমকযাি ইন্ডানিবজর 

(এনিআই) আনথ িক অ্েস্থার েুি িথয প্রকাি করায় ঢাকা স্টক এক্সবেবঞ্জর (নডএিই) এক 

কম িকিিাবক েরখাস্ত করা হবয়বে। 

নডএিইর িনরোিক নমিহাজ মান্নাি ইমি িংোদ মাধযমবক নেষয়টি নিজিি কবরবেি। 

নিনি েবিি, আজ নডএিইর ওবয়েিাইবি এনিআই’র েিনি নহিাে েেবরর প্রথম প্রানন্তবকর 

(জ িাই-কিবেম্বর) েুি আনথ িক নহিাে প্রকাি করা হয়। এিা েড় ধরবির েুি। এ কারবণ 

িংনিষ্ট নেোবগর প্রধািবক েরখাস্ত করা হবয়বে। কিই িবঙ্গ েুিটি ইচ্ছাকৃিোবে করা হবয়বে 

নক িা, িা মযাবিজবমন্ট ক্ষনিবয় কদখবে। 

নডএিই িূবে জািা কগবে, মঙ্গিোর কিিবদি শুরুর আবগ এনিআইবয়র প্রথম প্রানন্তবক 

িােনিনডয়ানর ককাম্পানিিহ কিয়ারপ্রনি ম িাফা (ইনিএি) নহিাবে ৫ িাকা ১৯ িয়িার িথয 

প্রকাি কবর নডএিই। অ্থে প্রকৃি িথয এই প্রানন্তবক িােনিনডয়ানর ককাম্পানিিহ এনিআই’র 

কিয়ারপ্রনি কিাকিাি হবয়বে ৫ িাকা ৯৯ িয়িা। 

েড় ধরবির কিাকিািবক েড় ম িাফা আকাবর প্রকাি করায় ককাম্পানিটির কিয়াবরর দাম 

কিিবদবির শুরুবিই কেবড় যায়। আবগর কায িনদেবি ২২৯ িাকায় থাকা এনিআই’র কিয়াবরর 

দাম দ্র ি কেবড় ২৭০ িাকায় উবঠ যায়। িবে কিষ িয িন্ত কিয়াবরর দাবমর এই উিম্ফি 

কিবকনি। নদবির কিিবদি কিবষ ককাম্পানিটির কিয়াবরর দাম দা ুঁনড়বয়বে ২৪২ িাকায়। 

কিিবদবির শুরুবি কিাকিাবির িথয ম িাফা আকাবর প্রকাি করা হবিও কিিবদি শুরুর ২২ 

নমনিি ির িা িংবিাধি করা হয়। িংবিাধিীবি নডএিই জািায়, এনিআই’র িমনিি নহিাবে 

কিয়ারপ্রনি কিাকিাি হবয়বে ৫ িাকা ৯৯ িয়িা। এই িংবিাধিী কদয়ার ির ককাম্পানির 

কিয়াবরর দাম কমবি থাবক। 



News Clippings 

 33 

নডএিইর িূেটি েিবে, েুি িথয প্রকাবির কারবণ নেনিবয়াগকারীরা ক্ষনিগ্রস্ত হবয়বেি। এ 

কারবণ ঢাকা স্টক এক্সবেবঞ্জর মাবকিি অ্িাবরিন্স নডিািিবমবন্টর প্রধাি িানয়দ মাহম দ 

জ োবয়রবক িামনয়ক েরখাস্ত করা হবয়বে। একইিবঙ্গ ওই নেোবগর দানয়ত্ব কদয়া হবয়বে উি-

মহােযেস্থািক কামরুি িাহারবক। 

মাবকিি অ্িাবরিন্স নডিািিবমবন্টর প্রধািবক েরখাবস্তর িািািানি নডএিইর কেয়ারমযাি 

এনিআইবয়র আনথ িক নহিাে েুিোবে প্রকাবির জিয মযাবিজবমন্টবক আরও খনিবয় কদখার 

জিয নিবদিি নদবয়বেি। নেষয়টি েুি িানক এর কিেবি অ্িয ককাবিা কারণ আবে, িা খনিবয় 

কদখবি েবিবেি। এ কারবণ মযাবিজবমন্ট নেষয়টি নেিদোবে খনিবয় কদখবে। 

এ নেষবয় নডএিইর এক িদিয েবিি, কিয়ারপ্রনি ৫ িাকা ৯৯ িয়িা কিাকিাবির িথয 

নডএিই কথবক ৫ িাকা ১৯ িয়িা ম িাফা আকাবর প্রকাি করা হবিা। এিা নকেুবিই স্বাোনেক 

ঘিিা িা। এবি কিিবদবির শুরুবি কিয়াবরর দাম হু হু কবর কেবড়বে। ফবি 

নেনিবয়াগকারীবদর একটি অ্ংি ক্ষনির ম বখ িবড়বেি। নেনিবয়াগকারীবদর এ ক্ষনির দায় কক 

েহি করবে? 

নিনি েবিি, িে িবিষ িমাপ্ত নহিাে েেবর এনিআই কমািা অ্বের কিাকিাি কবরবে। কিখাি 

কথবক হুি কবর েড় অ্বের ম িাফার িথয প্রকাি িাওয়ায় নেনিবয়াগকারীবদর একটি অ্ংি 

ককাম্পানিটির কিয়ার নকিবি ঝ ুঁ বকবেি। এিা স্বাোনেক ঘিিা। 

এ নেষবয় প্রশ্ন করা হবি নডএিইর িনরোিক নমিহাজ মান্নাি ইমি েবিি, এনিআইবয়র 

আনথ িক নহিাে নিবয় অ্িাকাঙ্ক্ষিিোবে েুি িথয প্রকাি করা হয়। এবি অ্বিক 

নেনিবয়াগকারীবক কিাকিাি গুণবি হবে। যা স্বাোনেকোবে কমবি কিয়া যায় িা। আনম নিবজ 

এ নেষবয় নডএিইর কেয়ারমযাবির িবঙ্গ কযাগাবযাগ কবরনে। িরেিীবি নিনি জরুনর নেনিবি 

করণীয় েযেস্থা কিয়ার জিয মযাবিজবমন্টবক নিবদিি কদি। আজই মযাবিজবমন্ট বেঠবক েবি 

এ নেষবয় িরেিী করণীয় টঠক করবেি। 

শেয়ারনিউজ; ১২ িভেম্বর ২০১৯ 
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ভুল তথয প্রকায়শর দায়ে বরখাস্ত 

সিএিইর কি িকতিা 

০৩:২৯নিএম, ১২ িবেম্বর ২০১৯  

 

সবজয়নি আওোর প্রসতয়বদক : অ্যাডোন্সড ককনমকযাি ইন্ডানিবজর (এনিআই) েিনি 

অ্থ িেেবরর প্রথম প্রানন্তবকর (জ িাই-কিবেম্বর ১৯) েুি আনথ িক নহিাে প্রকাবির দাবয় 

েরখাস্ত করা হবয়বে ঢাকা স্টক এক্সবেবঞ্জর (নডএিই) িংনিষ্ট মাবকিি অ্িাবরিন্স 

নডিািিবমবন্টর প্রধাি িানয়দ মাহম দ জ োবয়রবক। একইিবঙ্গ ওই নেোবগর দানয়ত্ব কদওয়া 

হবয়বে উি-মহােযেস্থািক কামরুি িাহারবক। 

নডএিই কিৃিিক্ষ আজ (১২ িবেম্বর) কিিবদবির আবগ এনিআইবয়র প্রথম প্রানন্তবক 

িােনিনডয়ানর ককাম্পানিিহ কিয়ারপ্রনি ম িাফা (ইনিএি) নহিাবে ৫.১৯ িাকার িথয প্রকাি 

কবর। যা মূিি এনিআইবয়র একক নহিাে। এই িথয প্রকাবির িবর ককাম্পানিটির কিয়ার দর 

োড়বি থাবক। কারি ককাম্পানিটি গি অ্থ িেেবর িমনিিোবে েড় কিাকিাি কবরবে। এোড়া 

গি অ্থ িেেবরর কিষ প্রানন্তবক কিয়ারপ্রনি ৯.০৬ িাকা কিাকিাি কবরবে। কিখাি কথবক 

েিনি অ্থ িেেবরর প্রথম প্রানন্তবক ম িাফার খেবর নেনিবয়াগকারীবদর মবধয ককাম্পানিটির 

কিয়াবর আগ্রহ োবড়। কয কারবি আবগর নদবির ২২৯ িাকার কিয়ারটি দ্র িিম িমবয়র মবধয 

২৭০ িাকায় উবঠ যায়। 

িকাবি কিিবদি শুরুর আবগ এই েুি িথয প্রকাি করা হয়- 

 

কিিবদি শুরু হওয়ার ২২ নমনিি িবর অ্থ িাৎ ১০িা ৫২নমনিবি েুি িথয প্রকাবির নেষয়টি 

নডএিইর িজবড় আবি। িারিবর িারা নেষয়টি িমাধাি কবর িটঠক িথয প্রকাি কবর। 

এবক্ষবে িমনিি নহিাবে কিয়ারপ্রনি ৫.৯৯ িাকা কিাকিাবির িথয প্রকাি করা হয়। এরিবর 

কিয়ারটির দর ২৪০ িাকার কাবে েবি আবি। এেং কিয়ারটি নদি কিবষ ২৪২.৫০ িাকায় 
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দানড়ুঁ বয়বে। এ নহিাবে ২৭০ িাকায় ককিা নেনিবয়াগকারীর প্রনিটি কিয়াবর ২৭.৫০ িাকা 

কিাকিাি হবয়বে। 

িকাি ১১ িায় ো কিিবদি শুরু হওয়ার ৩০ নমনিি িবর নিবের িংবিানধি িথয প্রকাি করা 

হয়- 

 

নডএিইর িনরোিক নমিহাজ মান্নাি ইমি নেজবিি আওয়ারবক েবিি, এনিআইবয়র আনথ িক 

নহিাে নিবয় অ্িাকাজিিোবে েুি িথয প্রকাি করা হয়। এবি অ্বিক নেনিবয়াগকারীবক 

কিাকিাি গুণবি হবে। যা কমবি কিওয়া যায় িা। যাবি আনম নিবজ এ নেষয়টি দ্র িিম িমবয় 

িমাধাবির জিয নডএিইর কেয়ারমযাি আে ি কহাবিিিহ িষ িবদর অ্িযািযবদর িবঙ্গ 

কযাগাবযাগ কনর। িরেিীবিবেয়ারমযাি জরুরী নেনিবি করণীয় েযেস্থা কিওয়ার জিয 

মযাবিজমযান্টবক নিবদিি কদি। এরির মযাবিজমযান্ট দ ি র ১২িায় িানয়দ মাহম দ জ োবয়রবক 

িামনয়ক েরখাস্ত করার নিদ্ধান্ত কিয়। একইিবঙ্গ িার স্থবি নডজজএম কামরুি িাহারবক 

নিয ক্ত করা হবয়বে। 

জািা কগবে, নডএিইর কেয়ারমযাি এনিআইবয়র আনথ িক নহিাে েুিোবে প্রকাবির জিয 

মযাবিজমযান্টবক আরও খনিবয় কদখার জিয নিবদিি নদবয়বেি। নেষয়টি েুি িানক এর কিেবি 

অ্িয ককাি কারি আবে, িা খনিবয় কদখবি েবিবেি। এরইআবিাবক নেকাবি মযাবিজমযান্ট 

নেষয়টি নেিদোবে খনিবয় কদখার জিয বেঠবক েিবে েবি জািা কগবে। 

নেজবিি আওয়ার/১২ িবেম্বর, ২০১৯/আরএ 
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িূলয িংয়বদনশীল তয়থয ভুয়লর দায়ে 

সিএিইর কি িকতিা বরখাস্ত 

। ১২ িবেম্বর, ২০১৯ ২:০৫ অ্িরাহ্ণ  

িানিকােুক্ত ককাম্পানি এনিআই নিনমবিবডর মিূয িংবেদিিীি িথয েুিোবে প্রকাি করার 

দাবয় ঢাকা স্টক এক্সবেবঞ্জর (নডএিই) মাবকিি অ্িাবরিন্স নডিািিবমবন্টর প্রধাি িানয়দ 

মাহম দ জ োবয়রবক িামনয়কোবে েরখাস্ত করা হবয়বে। এই ঘিিায় আরও কাবরা দায় আবে 

নক-িা িা খনিবয় কদখবে নডএিই। 

উবল্লখ, আজ ১২ িবেম্বর, মঙ্গিোর িকাবি নডএিইর ওয়াকিবস্টিি ও ওবয়েিাইবি এনিআই 

নিনমবিবডর প্রথম প্রানন্তবকর আনথ িক প্রনিেদবির িথয প্রকাি করা হয়। ককাম্পানিটি 

আবিানেি প্রানন্তবক কিয়ার প্রনি ৫ িাকা ৯৯ িয়িা কিাকিাি নদবিও নডএিইর িংোবদ 

কিয়ার প্রনি ৫ িাকা ১৯ িয়িা ম িাফা কদখাবিা হয়। োবিা ‘ম িাফা’র খেবর কিয়ারটির মূিয 

ম হুবি ির মবধয আকািেুম্বী হবয় উবঠ। আবগরনদি কয কিয়ারটির দাম নেি ২২৯ িাকা, আজ 

িকাবি কবয়ক নমনিবির মবধয কিটির দাম প্রায় ১৮ িিাংি কেবড় ২৭০ িাকায় উবঠ যায়। িবর 

নেনেন্ন জায়গা কথবক কফাি কিবয় নডএিই ওই িংোদটি িংবিাধি করবি কিয়াবররটি দাম 

২৪০ িাকায় কিবম আবি। নডএিইবি কদওয়া এই েুি িবথযর কারবণ অ্িংখয নেনিবয়াগকারী 

েযািক ক্ষনির ম বখ িবড় যাি। 

 

এনিআই নিনমবিবডর ম িাফা ো কিয়ার প্রনি আবয়র েুি িথয প্রকাবির নেষবয় 

নেনিবয়াগকারীরা অ্থ িিূেবকর কাবে কক্ষাে প্রকাি কবরবেি। িাবদর কাবরা কাবরা অ্নেবযাগ, 

স্টক এক্সবেবঞ্জর িবঙ্গ িংনিষ্ট প্রোেিািী কাউবক োড়নি ি বযাগ কদওয়ার জিয 

ইচ্ছাকৃিোবে এই ঘিিা ঘটিবয় থাকবি িাবরি িংনিষ্টরা। এই ধরবির ঘিিা নকেুনদি ির 

িরই ঘিবে েবি িাবদর অ্নেবযাগ। 

নেষয়টি নিবয় িকাবিই একটি নরবিািি প্রকাি কবর অ্থ িিূেক। 

এনদবক েুি িথয প্রকাবির ঘিিাটি জািার ির নডএিইর মযাবিজবমন্ট কনমটির নিবদিবি 

দানয়বত্ব গানফিনির মাবকিি অ্িাবরিন্স নডিািিবমবন্টর প্রধাি িানয়দ মাহম দ জ োবয়রবক 

িামনয়কোবে েরখাস্ত করা হবয়বে 

http://www.arthosuchak.com/archives/540619/%e0%a6%ae%e0%a7%82%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%af-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%a6%e0%a6%a8%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b2-%e0%a6%a4%e0%a6%a5%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%87-%e0%a6%ad%e0%a7%81/
http://www.arthosuchak.com/archives/540619/%e0%a6%ae%e0%a7%82%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%af-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%a6%e0%a6%a8%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b2-%e0%a6%a4%e0%a6%a5%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%87-%e0%a6%ad%e0%a7%81/
http://z3z6b9p8.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2019/09/DSE.jpg
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The Financial Express 
13 November 2019 
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The Financial Express 
13 November 2019 
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The Financial Express 
13 November 2019 
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The Daily Star 
13 November 2019 
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The Daily Sun 
13 November 2019 
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Daily New Age 
13 November 2019 
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Daily New Age 
13 November 2019 
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Daily New Age 
13 November 2019 
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Daily Observer 
13 November 2019 
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 Daily Independent 
13 November 2019 
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Daily Dhaka Tribune 
13 November 2019 

 

DSE suspends official for wrong disclosure 

posting 

Niaz Mahmud  

 Published at 10:35 pm November 12th, 2019  

 
Logo of ACI Limited Collected 
 

A web post uploaded at 10:52am on Tuesday at www.dsebd.org said that ACI Limited’s 

earning per share (EPS) was Tk5.19 per share for the July-September period 

Dhaka Stock Exchange (DSE) on Tuesday suspended its assistant general manager Sayed 

Mohammed Jubayer for uploading wrong financial discloser of Advanced Chemical 

Industries (ACI) Limited on the bourse’s web site. 

A web post uploaded at 10:52am on Tuesday at www.dsebd.org said that ACI Limited’s 

earning per share (EPS) was Tk5.19 per share for the July-September period.  

However, later a correction was posted at 12:09pm saying that the company actually 

witnessed negative EPS of Tk 5.99 for the aforesaid period. 

The share prices of ACI surged by 6% or Tk13.8 per share on Tuesday as investors 

anticipated that ACI might recover losses at the end of the financial year. 

The DSE formed a three-member committee to investigate whether Jubayer’s act was a 

mistake or intentional. 

Jubayer was the market operation department head of the DSE. He was replaced with DSE 

deputy general manager Kamrun Nahar on the day.   

DSE officials said Jubayer was suspended for his negligence in duty. 

The committee was asked to submit report to the management of the DSE within November 

17. 

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud
http://www.dsebd.org/
http://www.dsebd.org/
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ACI Limited, a listed company with local bourses, has reported negative Tk14.87 earnings 

per share, which was Tk10.36 previous year.  

The company  recommended 100% cash and 15% stock dividend. The board of directors of 

the company recommended dividend for the year ended on June 30, 2019.  

The final approval of the dividend will come at the annual general meeting (AGM) to be held on 

December 23 at Officers Club, Bailey Road in capital. The record date is December 3, 2019. 
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Daily Dhaka Tribune 
13 November 2019 

BSEC leaves out ATA Khan & Co from 

auditors’ panel 

Niaz Mahmud  

 Published at 07:38 pm November 12th, 2019  

 
Logo of ATA Khan & Co 
 

The BSEC announced 38 chartered accountants firms eligible for auditing financial 

statements of listed securities 

The stock market regulator on Tuesday left out audit firm ATA Khan and Co, Chartered 

Accountants from its auditors’ panel for not properly auditing Generation Next Fashions Ltd. 

The Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) on Tuesday also revised its 

auditor panel for auditing listed companies to prevent any manipulation in the financial 

statements.  

The BSEC announced 38 chartered accountants firms eligible for auditing financial 

statements of listed securities.  

It would be mandatory for all listed companies to have their financial statements audited by 

only the commission-assigned panel, said the regulator in a statement. 

The stock market regulator said despite several warnings over its fabricated financial 

statement, Generation Next Fashions failed to maintain international accounting standards in 

its financial statement for 2014 and 2015. 

In addition, the commission also sent a letter to the Institute of Chartered Accountants of 

Bangladesh (ICAB) for action against the firm. 

Earlier, the commission imposed a ban on M/S Ahmad and Akhter Chartered Accountants for 

being a non-compliant firm, from auditing any listed companies of stock market. 

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud
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The BSEC directed Ahmad and Akhtar not to audit any listed company as the firm became a 

proprietorship firm. 

It was alleged that the auditor failed to conduct proper audit of Coppertech Industries 

properly. 

A commission meeting on Tuesday also decided to issue a show-cause notice to Ali 

Securities Ltd for its violation of securities law and asked it to pay dues to its client.   

The 38-strong panel of auditors comprises A Hoque, A Qasem, A Wahab, ACNABIN, 

Ahmed Mashuque, Ahmed Zaker, ARTISAN, Ashraf Uddin, Aziz Halim Khair Choudhury, 

FAMES, G Kibria, Hoda Vasi Chowdhury, Howlader Yunus, Hussain Farhad, Islam Aftab 

Kamrul, Islam Quazi Shafique, KM Alam, KM Hasan, Kazi Zahir Khan, Khan Wahab 

Shafique Rahman, MJ Abedin, MM Rahman, MABS & J Partners, Mahefi Huq, Malek 

Siddiqui Wali, Masih Muhith Haque, Nurul Faruk Hasan, Octokhan, Pinaki, Rahman 

Mostafa Alam, Rahman Rahman Huq, SF Ahmed, SK Barua, Shafiq Basak, ShirazKhan 

Basak, Syful Shamsul Alam, Toha Khan Zaman and Zoha Zaman Kabir Rashid. 
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The Daily Sun 
13 November 2019 
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 Daily Observer 
13 November 2019 
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Daily Independent 
13 November 2019 

 

 
 

 
 


