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মুজিববর্ ষ পালনে ডিএসইর কডমটি 

 

দেনের প্রধাে পুুঁজিবািার ঢাকা স্টক এক্সনেঞ্জ (ডিএসই) আগামী ২০২০ সাল মুজিববর্ ষ 

উেযাপনের িেয ১০ সেনসযর একটি কডমটি গঠে কনরনে। 

আি ডিএসইর পডরোলো পর্ ষনের ৯৪০তম দবািষ সভায় এই ডসদ্ধান্ত দেয়া হয় বনল 

এক সংবাে ডবজ্ঞডিনত এ তথ্য িাোনো  হয়। 

ডবজ্ঞডিনত িাোনো হয়, আগামী ২০২০ সাল মুজিববর্ ষ উেযাপনের িেয বেরবযাপী 

োো কম ষসূডে হানত ডেনয়নে ডিএসইর পডরোলো পর্ ষে। এসব কম ষসূডে পালনের িেয 

ডিএসইর দেয়ারমযাে অধযাপক ি. আবুল হানেমনক আহ্বায়ক এবং পডরোলক দমা. 

রডকবুর রহমােনক দকা-আহ্বায়ক কনর ১০ সেনসযর একটি কডমটি গঠে করা হয়। 

কডমটির অেয সেসযরা হনলে ডিএসইর পডরোলক ডবোরপডত ডেজিকুর রহমাে ডময়া, 

মনোয়ারা হাডকম আলী, অধযাপক ি. এম কায়নকাবাে, অধযাপক ি. দমা. মাসুেুর 

রহমাে, ডিনগডিয়ার দিোনরল দমা. দমাস্তাডিিরু রহমাে, দমা. হাডেি ভূইয়া, ডমেহাি 

মান্নাে ইমে এবং বযবস্থাপো পডরোলক (ইেোিষ) আবেুল মডতে পািওয়ারী। 

(ঢাকািাইমস/২ডিনসম্বর/দমাআ) 

 
 
 



News Clippings 

 40 

 

মুজিব বর্ ষ পালন উপলক্ষ্যে ডিএসই’র 

কডমটি 

প্রকাডেত: ১৮:২৫ , ২ ডিক্ষ্সম্বর ২০১৯  

 

দেনের প্রধাে পুুঁজিবািার ঢাকা স্টক এক্সনেঞ্জ (ডিএসই) আগামী ২০২০ সাল মুজিব বর্ ষ 

পালে উপলনযয ১০ সেনসযর একটি কডমটি গঠে কনরনে। ডিএসইর এক দপ্রস ডবজ্ঞডির 

মাধযনম এ তথ্য িাোনো  হয়। 

আি দসামবার ডিএসইর পডরোলো পর্ ষনের ৯৪০তম দবািষ সভায় এই ডসদ্ধান্ত দেয়া হয়। 

ডবজ্ঞডিনত আনে, আগামী ২০২০ সাল মুজিব বর্ ষ পালে উপলনযয বেরবযাপী োো কম ষসূেী 

হানত ডেনয়নে ডিএসইর পডরোলো পর্ ষে। বেরবযাপী কম ষসূেী পালনের িেয ডিএসই’র 

দেয়ারমযাে অধযাপক ি. আবুল হানেমনক আহবায়ক এবং পডরোলক দমাোঃ রডকবরু 

রহমােনক দকা-আহবায়ক কনর ১০ সেনসযর একটি কডমটি গঠে করা হয়। 

কডমটির অেযােয সেসযবনৃ্দ হনলে ডিএসই’র পডরোলক ডবোরপডত ডেজিকুর রহমাে ডময়া, 

মনোয়ারা হাডকম আলী, অধযাপক ি. এম. কায়নকাবাে, অধযাপক ি. দমাোঃ মাসুেুর রহমাে, 

ডবনেডিয়ার দিোনরল দমা. দমাস্তাডিিরু রহমাে, দমা. হাডেি ভূইয়া, ডমেহাি মান্নাে ইমে 

এবং বযবস্থাপো পডরোলক (ইেোিষ) আবেুল মডতে পািওয়ারী। 
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লভোাংশ ঘ ার্ণা কক্ষ্রক্ষ্ে ডিএসই 

ডনিস্ব প্রডিক্ষ্বদক  

প্রকাডেত: ১৬:২৯ , ২ ডিক্ষ্সম্বর ২০১৯  

 

দেনের প্রধাে পুুঁজিবািার ঢাকা স্টক এক্সনেঞ্জ (ডিএসই) দেকনহাল্ডারনের িেয ৫ েতাংে 

লভযাংে দ ার্ণা কনরনে। এর পুনরািাই েগে লভযাংে। 

ডিএসই সূনে এই তথ্য িাো দগনে। 

সূে িাোয়, ডিএসইর ২০১৮-১৯ অথ্ ষবেনর দেয়ারপ্রডত ০.৫৪ িাকা ডহসানব ৯৭ দকাটি ৪৮ 

লাখ িাকা ডেি মুোিা হনয়নে। এর ডবপরীনত পর্ ষে ৫ েতাংে বা দেয়ারপ্রডত ৫০ পয়সা েগে 

লভযাংে দ ার্ণা কনরনে। এ ডহসানব দমাি ৯০ দকাটি ১৯ লাখ িাকার লভযাংে দেওয়া হনব। 

বাডক ৭ দকাটি ২৯ লাখ িাকা ডরিানভষ দযাগ হনব। 

অেযডেনক ডিএসইর ২০১৭-১৮ অথ্ ষবেনর দেয়ারপ্রডত ০.৫৮ িাকা ডহসানব ১০৪ দকাটি ৪৯ 

লাখ িাকা ডেি মুোিা হনয়ডেল। এর ডবপরীনত পর্ ষে ৫ েতাংে েগে লভযাংে দ ার্ণা 

কনরডেল। এ ডহসানব দমাি ৯০ দকাটি ১৯ লাখ িাকার লভযাংে দেওয়া হয়। বাডক ১৪ দকাটি ৩০ 

লাখ িাকা ডরিানভষ দযাগ হয়। 

আনলােয বেনরর লভযাংে দেয়ারনহাল্ডারনের অেুনমােনের িেয আগামী  ৩০ ডিনসম্বর 

ডিএসইর বাডর্ ষক সাধারণ সভা (এজিএম) অেুটিত হনব। এর িেয দরকিষ তাডরখ ডেধ ষারণ করা 

হনয়নে ৫ ডিনসম্বর। 
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মুজিব বর্ ষ উপলনযয বেরবযাপী কম ষসূডে হানত 

ডেনয়নে ডিএসই 

 

ডেিস্ব প্রডতনবেক: আগামী ২০২০ সাল “মুজিব বর্ ষ” পালে উপলনযয োো 

কম ষসূডে হানত ডেনয়নে দেনের প্রধাে পুুঁজিবািার ঢাকা স্টক এক্সনেঞ্জ (ডিএসই)। 

বেরবযাপী এ কম ষসূডে পালনের িেয ১০ সেনসযর একটি কডমটি গঠে করা হনয়নে। 

দসামবার (২ ডিনসম্বর) ডিএসই’র পডরোলো পর্ ষনের ৯৪০তম দবািষ সভায় এ 

ডসদ্ধান্ত দেয়া হয়। ডিএসই’র উপ-মহাবযবস্থাপক (প্রকােো ও িেসংনযাগ ডবভাগ) 

দমাোঃ েডিকুর রহমাে সস্বাযডরত এক দপ্রস ডবজ্ঞডিনত এ তথ্য িাোনো হয়। 

ডবজ্ঞডিনত আনে, আগামী ২০২০ সাল মুজিব বর্ ষ পালে উপলনযয বেরবযাপী োো 

কম ষসূেী হানত ডেনয়নে ডিএসইর পডরোলো পর্ ষে। বেরবযাপী কম ষসূেী পালনের 

িেয ডিএসই’র দেয়ারমযাে অধযাপক ি. আবলু হানেমনক আহবায়ক এবং 

পডরোলক দমাোঃ রডকবরু রহমােনক দকা-আহবায়ক কনর ১০ সেনসযর একটি কডমটি 

গঠে করা হয়। 

কডমটির অেযােয সেসযবনৃ্দ হনলে ডিএসই’র পডরোলক ডবোরপডত ডেজিকুর 

রহমাে ডময়া, মনোয়ারা হাডকম আলী, অধযাপক ি. এম. কায়নকাবাে, অধযাপক ি. 

দমাোঃ মাসুেরু রহমাে, ডবনেডিয়ার দিোনরল দমা. দমাস্তাডিিরু রহমাে, দমা. হাডেি 

ভূইয়া, ডমেহাি মান্নাে ইমে এবং বযবস্থাপো পডরোলক (ইেোিষ) আবেলু মডতে 

পািওয়ারী। 

দেয়ারডেউি; ০২ ডিনসম্বর ২০১৯ 
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ডিএসইর ৫ েতাংে ডিডভনিন্ড দ ার্ণা 

 

ডেিস্ব প্রডতনবেক: দেনের প্রধাে পুুঁজিবািার ঢাকা স্টক এক্সনেঞ্জ (ডিএসই) 

দেয়ারনহাল্ডারনের িেয ৫ েতাংে কযাে ডিডভনিন্ড দ ার্ণা কনরনে। আি দসামবার অেুটিত 

ডিএসইর পডরোলো পর্ ষে সভায় এ ডসদ্ধান্ত দেওয়া হনয়নে। ডিএসই সূনে এই তথ্য িাো 

দগনে। 

সূে মনত, ২০১৮-১৯ অথ্ ষবেনর ডিএসইর দেয়ার প্রডত আয় ০.৫৪ িাকা ডহসানব ৯৭ দকাটি ৪৮ 

লাখ িাকা ডেি মুোিা হনয়নে। এর ডবপরীনত পর্ ষে ৫ েতাংে বা দেয়ার প্রডত ০.৫০ দ ার্ণা 

কনরনে। এ ডহসানব দমাি ৯০ দকাটি ১৯ লাখ িাকার ডিডভনিন্ড দেওয়া হনব। বাডক ৭ দকাটি ২৯ 

লাখ িাকা ডরিানভষ দযাগ হনব। 

অেযডেনক ডিএসইর ২০১৭-১৮ অথ্ ষবেনর দেয়ারপ্রডত ০.৫৮ িাকা ডহসানব ১০৪ দকাটি ৪৯ 

লাখ িাকা ডেি মুোিা হনয়ডেল। এর ডবপরীনত পর্ ষে ৫ েতাংে কযাে দ ার্ণা কনরডেল। এ 

ডহসানব দমাি ৯০ দকাটি ১৯ লাখ িাকার ডিডভনিন্ড দেওয়া হয়। বাডক ১৪ দকাটি ৩০ লাখ িাকা 

ডরিানভষ দযাগ হয়। 

আনলােয বেনরর ডিডভনিন্ড দেয়ারনহাল্ডারনের অেুনমােনের িেয আগামী ৩০ ডিনসম্বর 

ডিএসইর বাডর্ ষক সাধারণ সভা (এজিএম) অেুটিত হনব। এর িেয দরকিষ তাডরখ ডেধ ষারণ করা 

হনয়নে ৫ ডিনসম্বর। 

শেয়ারনিউজ; ০২ নিসেম্বর ২০১৯ 
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মুজিববর্ ষ উদযাপক্ষ্ন ডিএসই’র ১০ 

সদক্ষ্সের কডমটি 

 

ডেিস্ব প্রডতনবেক, ডবডেনয়াগবাতষা: আগামী ২০২০ সানল মুজিববর্ ষ উেযাপনে ১০ সেনসযর 

একটি কডমটি গঠে কনরনে দেনের প্রধাে দেয়ারবািার ঢাকা স্টক এক্সনেঞ্জ (ডিএসই)। 

ডিএসই’র দেয়ারমযাে অধযাপক ি. আবুল হানসমনক কডমটির আহবায়ক এবং পডরোলক 

দমা: রডকবুর রহমােনক দকা-আহবায়ক করা হনয়নে। 

ডিএসইর এক সংবাে ডবজ্ঞডিনত এ তথ্য িাোনো হয়। 

দসামবার (০২ ডিনসম্বর) ডিএসই’র ৯৪০তম পডরোলো পর্ ষে সভায় এ কডমটি গঠনের ডসদ্ধান্ত 

দেওয়া হয়। 

সংবাে ডবজ্ঞডিনত িাোনো হয়, আগামী ২০২০ সানল মুজিববর্ ষ উেযাপনে বেরবযাপী ডবডভন্ন 

কম ষসূেী হানত ডেনয়নে দেনের প্রধাে দেয়ারবািার ঢাকা স্টক এক্সনেনঞ্জর (ডিএসই) 

পডরোলো পর্ ষে। ডিএসই’র দেয়ারমযাে অধযাপক ি. আবুল হানসমনক কডমটির আহবায়ক 

এবং পডরোলক দমা: রডকবুর রহমােনক দকা-আহবায়ক কনর ১০ সেনসযর একটি কডমটি করা 

হনয়নে। কডমটির অেয সেসযরা হনলে-ডিএসইর পডরোলক ডবোরপডত ডেজিকুর রহমাে ডময়া, 

মনোয়ারা হাডকম আলী, অধযাপক ি. এম কায়নকাবাে, অধযাপক ি. দমা: মাসুেুর রহমাে, 

ডিনগডিয়ার দিোনরল দমা: দমাস্তাডিিরু রহমাে এইেডিএমডস, এএিিডিউডস, ডপএসডস, 

ডপএইেডি, দমা: হাডেি ভূুঁ ইয়া, ডমেহাি মান্নাে ইমে এবং ভারপ্রাি বযবস্থাপো পডরোলক 

আব্দলু মডতে পানিায়ারী এিডসএমএ। 

(এসএএম/ ০২ ডিনসম্বর ২০১৯) 
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ডিএসই’র ঘশয়ারক্ষ্ াল্ডার পডরচালক 

ডনব ষাচন ২৯ ডিক্ষ্সম্বর 

 

ডেিস্ব প্রডতনবেক, ডবডেনয়াগবাতষা: দেনের প্রধাে পুুঁজিবািার ঢাকা স্টক এক্সনেনঞ্জর (ডিএসই) 

পডরোলো পর্ ষনের ডেব ষােে অেুটিত হনব আগামী ২৯ ডিনসম্বর। এই ডেব ষােনের মাধযনম 

প্রডতিােটির েু’িে দেয়ারনহাল্ডার-পডরোলক ডেব ষােে করা হনব। এ লনযয ইনতামনধয 

ডেব ষােনের তিডসল দ ার্ণা করা হনয়নে। 

ডিএসই সূনে এ তথ্য িাো দগনে। 

তিডসল অেুসানর, দকানো দেকনহাল্ডার তানের প্রডতডেডধর োম পডরবতষে করনত োইনল 

আগামী ৪ ডিনসম্বর, বুধবার পয ষন্ত তা করা যানব। 

আগামী ৮ ডিনসম্বর দভািার তাডলকা প্রকাে করা হনব। আর ৯ ডিনসম্বর দথ্নক ১১ ডিনসম্বর 

পয ষন্ত ২৫ হািার িাকার ডবডেমনয় মনোেয়েপে সংেহ এবং ১২ ডিনসম্বনরর মনধয তা িমা 

দেওয়া যানব। প্রাথ্ীতা প্রতযাহানরর দের্ সময় ১৯ ডিনসম্বর। 

ডেব ষােে কডমেনের দেয়ারমযানের োডয়ত্ব পালে করনেে অবসরপ্রাি ডবোরপডত দমাোঃ আব্দসু 

সামাে। 

উনেখয, ডকেুডেনের মনধয ডিএসইর েু’িে দেয়ারনহাল্ডার পডরোলনকর পে েূেয হনব। দয 

েু’িে পডরোলনকর দময়াে দের্ হনব তারা হনেে-এসএআর ডসডকউডরটিনির বযবস্থাপো 

পডরোলক েরীি আতাউর রহমাে এবং র  ্যাডপি ডসডকউডরটিনির বযবস্থাপো পডরোলক 

হাডেি ভুুঁ ইয়া। 

(এসএএম/ ০২ ডিনসম্বর ২০১৯) 
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বেরবোপী মুজিব বর্ ষ পালন করক্ষ্ব 

ডিএসই 

সাে ডবডি দিস্ক || প্রকাে: ২০১৯-১২-০২ ১৯:১৫:৪১ || আপনিি: ২০১৯-১২-০২ ১৯:১৫:৪১ 

 

দেনের প্রধাে পুুঁজিবািার ঢাকা স্টক এক্সনেনঞ্জর (ডিএসই) পডরোলো পর্ ষে আগামী ২০২০ 

সানল বেরবযাপী মুজিব বর্ ষ পালে করনব।আি (২ েনভম্বর ২০১৯) ঢাকা স্টক এক্সনেনঞ্জর 

পডরোলো পর্ ষনের ৯৪০তম দবািষ সভায় এই ডসদ্ধান্ত দেয়া হয়। 

বেরবযাপী কম ষসূেী পালনের িেয ডিএসই’র দেয়ারমযাে অধযাপক ি. আবুল হানেমনক 

আহবায়ক এবং পডরোলক দমাোঃ রডকবুর রহমােনক দকা-আহবায়ক কনর ১০ সেনসযর একটি 

কডমটি গঠে করা হয়। 

কডমটির অেযােয সেসযবনৃ্দ হনলে ডিএসই’র পডরোলক ডবোরপডত ডেজিকুর রহমাে ডময়া, 

মনোয়ারা হাডকম আলী, অধযাপক ি. এম. কায়নকাবাে, অধযাপক ি. দমাোঃ মাসুেুর রহমাে, 

ডবনেডিয়ার দিোনরল দমাোঃ দমাস্তাডিিরু রহমাে, এইেডিএমডস, এএিিডিউডস, ডপএসডস, 

ডপএইেডি, দমাোঃ হাডেি ভূইয়া, ডমেহাি মান্নাে ইমে এবং বযবস্থাপো পডরোলক (ইেোিষ) 

আবেুল মডতে পািওয়ারী, এিডসএমএ। 
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ডিএসইর ৫ শিাাংশ লভোাংশ ঘ ার্ণা 

সাে ডবডি দিস্ক || প্রকাে: ২০১৯-১২-০২ ১৯:০০:৪০ || আপনিি: ২০১৯-১২-০২ ১৯:০৯:৫৪ 

 

দেনের প্রধাে পুুঁজিবািার ঢাকা স্টক এক্সনেনঞ্জর পডরোলো পর্ ষে োকনহাল্ডারনের িেয ৫ 

েতাংে লভযাংে দ ার্ণা কনরনে। এর পুনরািাই েগে। আি ডিএসইর  ৯৪০ তম পডরোলো 

পর্ ষনের সভায় ৩০ িে সমাি আডথ্ ষক প্রডতনবেে পয ষানলােো কনর এ লভযাংে দ ার্ণা করা 

হনয়নে। 

ডিএসই সূে মনত, এই সমনয় কর-পরবতী মুোিা হনয়নে ৯৭ দকাটি িাকা। গত বের একই 

সমনয় এর পডরমাণ ডেনলা ১০৪ দকাটি িাকা। এই সমনয় দেয়ার প্রডত আয় (ইডপএসই) হনয়নে 

৫৪ পয়সা। গত বের একই সমনয় ইডপএস ডেনলা ৫৮ পয়সা। 

আগামী ৩০ ডিনসম্বর,  ঢাকা স্টক এক্সনেনঞ্জর ৫৮ তম বাডর্ ষক সাধারণ সভায় 

দেয়ারনহাল্ডারনের অেুনমােে সানপনয এ লভযাংে ডবতরণ করা হনব। এর িেয দরকিষ দিি 

ডেধ ষারণ করা হনয়নে আগামী ৫ ডিনসম্বর। 
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দেয়ারবািারডেউি 

ডিএসই’র ডিডভক্ষ্িন্ড ঘ ার্ণা 

প্রকাে সময়:02-12-2019, 5:41 pm | 

 

দেয়ারবািার ডরনপািষ: ৩০ িেু, ২০১৯ সমাি অথ্ ষবেনরর িেয দেনের প্রধাে পুুঁজিবািার 

ঢাকা স্টক এক্সনেনঞ্জর (ডিএসই) পডরোলো পর্ ষে দেকনহাল্ডারনের িেয ৫ েতাংে কযাে 

ডিডভনিন্ড লভযাংে দ ার্ণা কনরনে। ডিএসই দথ্নক পাঠানো এক প্রকাডেত সংবাে ডবজ্ঞডিনত 

এ তথ্য িাোনো হনয়নে। িাো যায়, ডিএসইর ২০১৮-১৯ অথ্ ষবেনর দেয়ারপ্রডত ০.৫৪ িাকা 

ডহসানব ৯৭ দকাটি ৪৮ লাখ িাকা ডেি মুোিা হনয়নে। এর ডবপরীনত পর্ ষে ৫ েতাংে বা দেয়ার 

প্রডত ৫০ পয়সা েগে লভযাংে দ ার্ণা কনরনে। এ ডহসানব দমাি ৯০ দকাটি ১৯ লাখ িাকার 

লভযাংে দেওয়া হনব। বাডক ৭ দকাটি ২৯ লাখ িাকা ডরিানভষ দযাগ হনব। 

অেযডেনক ডিএসইর ২০১৭-১৮ অথ্ ষবেনর দেয়ার প্রডত ০.৫৮ িাকা ডহসানব ১০৪ দকাটি ৪৯ 

লাখ িাকা ডেি মুোিা হনয়ডেল। এর ডবপরীনত পর্ ষে ৫ েতাংে েগে লভযাংে দ ার্ণা 

কনরডেল। এ ডহসানব দমাি ৯০ দকাটি ১৯ লাখ িাকার লভযাংে দেওয়া হয়। বাডক ১৪ দকাটি ৩০ 

লাখ িাকা ডরিানভষ দযাগ হয়। 

আনলােয বেনরর লভযাংে দেয়ারনহাল্ডারনের অেুনমােনের িেয আগামী ৩০ ডিনসম্বর 

ডিএসইর ৫৮তম বাডর্ ষক সাধারণ সভা (এজিএম) অেুটিত হনব। এর িেয দরকিষ দিি 

ডেধ ষারণ করা হনয়নে ৫ ডিনসম্বর। 

 দেয়ারবািারডেউি/ম.সা 

http://www.sharebazarnews.com/wp-content/uploads/2016/08/dse-tower.jpg
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ডিএসইর লভোাংশ ঘ ার্ণা 

By 

ডসডেয়র ডরনপািষার 

ডিনসম্বর ২, ২০১৯  

 

 

স্টাফ ডরক্ষ্পািষার : ঢাকা স্টক এক্সনেঞ্জ (ডিএসই) দেকনহাল্ডারনের িেয ৫ েতাংে েগে 

লভযাংে দ ার্ণা কনরনে। 

ডিএসই সূনে িাো দগনে, ডিএসইর ২০১৮-১৯ অথ্ ষবেনর দেয়ারপ্রডত ০.৫৪ িাকা ডহসানব ৯৭ 

দকাটি ৪৮ লাখ িাকা ডেি মুোিা হনয়নে। ডবপরীনত পর্ ষে ৫ েতাংে বা দেয়ারপ্রডত ৫০ পয়সা 

েগে লভযাংে দ ার্ণা কনরনে। এ ডহসানব দমাি ৯০ দকাটি ১৯ লাখ িাকার লভযাংে দেওয়া 

হনব। বাডক ৭ দকাটি ২৯ লাখ িাকা ডরিানভষ দযাগ হনব। 

অেযডেনক ডিএসইর ২০১৭-১৮ অথ্ ষবেনর দেয়ারপ্রডত ০.৫৮ িাকা ডহসানব ১০৪ দকাটি ৪৯ 

লাখ িাকা ডেি মুোিা হনয়ডেল। ডবপরীনত পর্ ষে ৫ েতাংে েগে লভযাংে দ ার্ণা কনরডেল। এ 

ডহসানব দমাি ৯০ দকাটি ১৯ লাখ িাকার লভযাংে দেওয়া হয়। বাডক ১৪ দকাটি ৩০ লাখ িাকা 

ডরিানভষ দযাগ হয়। 

আগামী ৩০ ডিনসম্বর ডিএসইর বাডর্ ষক সাধারণ সভা (এজিএম) অেুটিত হনব ও দরকিষ তাডরখ 

ডেধ ষারণ করা হনয়নে ৫ ডিনসম্বর। 

https://www.dailystockbangladesh.com/author/sanu/
https://www.dailystockbangladesh.com/wp-content/uploads/2014/02/DSE-11.jpeg
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ডিএসইর ডনব ষাচন ২৯ ডিক্ষ্সম্বর 

By 

ডসডেয়র ডরনপািষার 

ডিনসম্বর ২, ২০১৯  

 

 

স্টাফ ডরক্ষ্পািষার : আগামী ২৯ ডিনসম্বর ঢাকা স্টক এক্সনেনঞ্জর (ডিএসই) পডরোলো পর্ ষনের 

ডেব ষােে অেুটিত হনব। ইনতামনধয ডেব ষােনের তিডসল দ ার্ণা করা হনয়নে। 

ঢাকা স্টক এক্সনেঞ্জ সূনে িাো দগনে, ডকেুডেনের মনধয েু’িে দেয়ারনহাল্ডার পডরোলনকর 

পে েূেয হনব। ডবডধ অেুসানর দয েু’িে পডরোলক অবসর দেনবে তারা হনেে-এসএআর 

ডসডকউডরটিনির বযবস্থাপো পডরোলক েরীি আতাউর রহমাে এবং র  ্যাডপি 

ডসডকউডরটিনির বযবস্থাপো পডরোলক হাডেি ভুুঁ ইয়া। 

তিডসল অেুসানর, দকানো দেকনহাল্ডার তানের প্রডতডেডধর োম পডরবতষে করনত োইনল 

আগামী ৪ ডিনসম্বর, বুধবার পয ষন্ত তা করা যানব। 

আগামী ৮ ডিনসম্বর দভািার তাডলকা প্রকাে করা হনব। ৯ ডিনসম্বর দথ্নক ১১ ডিনসম্বর পয ষন্ত 

২৫ হািার িাকার ডবডেমনয় মনোেয়েপে সংেহ এবং ১২ ডিনসম্বনরর মনধয তা িমা দেওয়া 

যানব। প্রাথ্ীতা প্রতযাহানরর দের্ সময় ১৯ ডিনসম্বর। ডেব ষােে কডমেনের দেয়ারমযানের োডয়ত্ব 

পালে করনেে অবসরপ্রাি ডবোরপডত দমাোঃ আব্দসু সামাে। 
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‘মুজিববর্ ষ’ পালক্ষ্ন ডিএসই’র কডমটি 

  ডেিস্ব প্রডতনবেক,  ডবডিডেউি দিানয়ডিনিার িিকম  

Published: 03 Dec 2019 12:04 AM BdST Updated: 03 Dec 2019 12:04 AM BdST  

 

২০২০ সানল পূণ ষ হনব িাডতর িেক বঙ্গবনু্ধ দেখ মুজিবুর রহমানের িন্মেত বাডর্ ষকী। 

বঙ্গবনু্ধর িন্ম েতবাডর্ ষকী উপলনযয আগামী ২০২০-২১ সালনক ‘মুজিববর্ ষ’ ডহনসনব পালনের 

দ ার্ণা ডেনয়নে সরকার। 

বাংলানেনের প্রধাে পুুঁজিবািার ঢাকা এক্সনেঞ্জ (ডিএসই) োো কম ষসূডের মধয ডেনয় 

‘মুজিববর্ ষ’ পালে করনব। আর এিেয েে সেনসযর একটি কডমটি গঠে করা হনয়নে। 

দসামবার ডিএসই’র পডরোলো পর্ ষনের সভায় এই কডমটি গঠে করা হয় বনল এক সংবাে 

ডবজ্ঞডিনত িাোনো হনয়নে। 

 
ডিএসই’র দেয়ারমযাে অধযাপক আবুল হানেমনক কডমটির আহবায়ক করা হনয়নে। দকা-

আহবায়ক হনয়নেে ডিএসই’র পডরোলক রডকবুর রহমাে। 

সেসযরা হনলে,- ডিএসই’র পডরোলক ডবোরপডত ডেজিকুর রহমাে ডময়া, মনোয়ারা হাডকম 

আলী, অধযাপক এম কায়নকাবাে, মাসুেুর রহমাে, অবসরপ্রাি ডবনেডিয়ার দিোনরল 

দমাস্তাডিিরু রহমাে, হাডেি ভূইয়া, ডমেহাি মান্নাে ইমে এবং বযবস্থাপো পডরোলক 

(ইেোিষ) আবেুল মডতে পািওয়ারী। 

 

ডিএসইর লভোাংশ ঘ ার্ণা 
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পডরোলো পর্ ষনের সভায় দেয়ারনহাল্ডারনের িেয ৫ েতাংে েগে লভযাংে দেওয়ার ডসদ্ধান্ত 

দেওয়া হনয়নে। 

২০১৯ সানলর ৩০ িেু সমাি আডথ্ ষক বেনরর িেয এই লভযাংে দেওয়ার প্রস্তাব করা হনয়নে। 

৩০ ডিনসম্বর, ২০১৯ তাডরখ ডিএসই’র ৫৮তম বাডর্ ষক সাধারণ সভায় (এজিএম) 

দেয়ারনহাল্ডারনের অেুনমােে সানপনয এ লভযাংে ডবতরণ করা হনব হনব বনল ডবজ্ঞডিনত 

উনেখ করা হনয়নে। 
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The Financial Express 
03 December 2019 
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The Financial Express 

03 December 2019 
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The Financial Express 
03 December 2019 
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The Financial Express 
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The Financial Express 
03 December 2019 
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Daily New Age 
03 December 2019 
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Daily New Age 
03 December 2019 
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Daily New Age 
03 December 2019 
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The Daily Sun 

03 December 2019 
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Daily Observer 

03 December 2019 
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Daily Independent 

03 December 2019 
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 Daily Observer 
03 December 2019 
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Daily Independent 

03 December 2019 

 

  

 


