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প ুঁজিবািারেে উন্নয়রে ডিএসই ও 

ডসএফএ সসাসাইটিে সমর াতা 

। ১১ ডিসেম্বর, ২০১৯ ৫:৩০ অপরাহ্ণ  

ঢাকা স্টক এক্সসেঞ্জ ও ডেএফএ সোোইটি বাাংলাসেশ সেসশর আডথ িক বাজাসরর উন্নয়সে 

েীর্ িসেয়ােী েহস াগী েম্পকি স্থাপে এবাং একই োসথ বাজাসর অেুশীলেকারীসের উচ্চতর 

প্রডশক্ষণ এবাং নেডতক োে উন্নত করসত আগ্রহী। 

 

এরই অাংশ ডহসেসব আজ বুধবার ডিএেই ও ডেএফএ সোোইটি বাাংলাসেসশর েসধে একটি 

েেস াতা স্মারক (এেওইউ) স্বাক্ষডরত হয়। েেস াতা স্মারসক ডিএেই’র পসক্ষ স্বাক্ষর কসরে 

ডিএেই’র ভারপ্রাপ্ত বেবস্থাপো পডরোলক আব্দলু েডতে পািওয়ারী । এবাং ডেএফএ সোোইটি 

বাাংলাসেসশর পসক্ষ স্বাক্ষর কসরে ডেএফএ সোোইটির সপ্রডেসিন্ট শডহেুল ইেলাে। 

এই েেস াতা স্মারসকর আওতায় পুুঁজজবাজাসরর উন্নয়সের জেে ডিএেই এবাং ডেএফএ 

সোোইটি বাাংলাসেশ স ৌথভাসব ডবডভন্ন প্রডশক্ষণ, সেডেোর, ওয়াকিশপ, েসেলে, উন্নয়ে 

কে িেূেী, প্রকল্প/েীডত গসবষণা করসব। এছাড়াও ডেএফএ সোোইটি বাাংলাসেশ ডেএফএ এর 

বডৃি সপ্রাগ্রাসে ডিএেই’র কে িকতিাসের অন্তভূিজির বেবস্থা করসব। 

এ েেয় আরও উপডস্থত ডছসলে ডিএেই’র েহা বেবস্থাপক সো. ছাডেউল ইেলাে, উপ 

েহাবেস্থাপক সো. শডফকুর রহোে ও ডেডেয়র েোসেজার, েুহােে রডে ইেলাে এবাং ডেএফএ 

ইন্সটিটিউি এর উপসেষ্টা, প্রািে সপ্রডেসিন্ট এবাং ওয়ারসলন্টকাউিি ডলডেসিি (Warlencourt 

Limited) এর ডেইও পল্ জস্মথ এবাং ডেএফএ সোোইটির ভাইে সপ্রডেসিন্ট োজেুল আহোে। 

http://www.arthosuchak.com/archives/548056/%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%81%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%89%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a8%e0%a7%9f%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%8f/
http://www.arthosuchak.com/archives/548056/%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%81%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%89%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a8%e0%a7%9f%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%8f/
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ডিএসই’ে ডেব বাচরে মরোেয়ে সংগ্রহ করেরেে 

ডতে প্রার্থী 

 

ডেজস্ব প্রডতসবেক: ঢাকা স্টক এক্সসেসঞ্জর (ডিএেই) ২ জে সশয়ারসহাল্ডার পডরোলক পসে 

ডেব িােে আগােী ২৯ ডিসেম্বর অেুটিত হসব। এরই ধারাবাডহকতায় বুধবার (১১ ডিসেম্বর) 

েসোেয়েপত্র োংগ্রসহর সশষ ডেসে ৩ জে প্রাথী েসোেয়েপত্র োংগ্রহ কসরসছে। আগােী 

বহৃস্পডতবার (১২ ডিসেম্বর) এই েসোেয়ে পত্র জো সেয়ার সশষ ডেে বসল ডিএেই েূসত্র জাো 

সগসছ। 

প্রাথী ৩ জে হসলে সেশা ডেডকউডরটিসজর প্রধাে ডেব িাডহ কে িকতিা (ডেইও) সোহােে শােীে 

আফজাল।শাডকল ডরজভী স্টসকর বেবস্থাপো পডরোলক সো. শাডকল ডরজভী ও জাহাে 

ডেডকউডরটিসজর বেবস্থাপো পডরোলক সোহােে শাহজাহাে। 

ডেব িােসে অাংশগ্রহসণ ইচু্ছক প্রাথীসের জেে েসোেয়েপত্র োংগ্রসহর েেয় ডেধ িাডরত ডছল ৯ 

ডিসেম্বর সথসক ১১ েসভম্বর প িন্ত ।২৫ হাজার িাকায় ডবডেেসয় োত্র ৩ জে প্রাথী 

েসোেয়েপত্র োংগ্রহ কসরে। প্রথেডেে সকউ েসোেয়েপত্র োংগ্রহ কসরডে। ডিতীয় ডেে 

েসোেয়েপত্র োংগ্রহ কসরে সোহােে শােীে আফজাল।আর সশষ ডেে সো. শাডকল ডরজভী 

ও সোহােে শাহজাহাে। 

এই ডেব িােসে প্রডতিােটির েু’জে সশয়ারসহাল্ডার-পডরোলক ডেব িােে করা হসব। ইসতােসধে 

ডেব িােসের তফডেল সর্াষণা করা হসয়সছ। ডকছুডেসের েসধে েু’জে সশয়ারসহাল্ডার পডরোলসকর 

পে শূেে হসব। ডবডধ অেুোসর স  েু’জে পডরোলক অবের সেসবে তারা হসচ্ছে-এেএআর 

ডেডকউডরটিসজর বেবস্থাপো পডরোলক শরীফ আতাউর রহোে এবাং র্্ াডপি 

ডেডকউডরটিসজর বেবস্থাপো পডরোলক হাডেফ ভুুঁ ইয়া। 

এছাড়া ডেব িােসে সভািার তাডলকা গত ৮ ডিসেম্বর প্রকাশ করা হসয়সছ। সভািার তাডলকা ডেসয় 

কাসরা সকাসো আপডি থাকসল তা ডেস্পডির জেে ইসলকশে কডেশসে ১০ ডিসেম্বর আসবেে 

করসত বলা হসয়সছ। আর এ োংক্রান্ত শুোডেও আগােীকাল ১২ ডিসেম্বর অেুটিত হসব। 

শুোডে সশসষ একই ডেে েূড়ান্ত সভািার তাডলকা প্রকাশ করা হসব। ডেব িােসে েসোেয়েপত্র 

জো সেয়া স াগে প্রাথীসের তাডলকা প্রকাশ করা হসব ১৫ ডিসেম্বর এবাং প্রাথীসের 

েসোেয়েপত্র োংক্রান্ত সকাসো আডপল থাকসল তা ১৮ ডিসেম্বর ডেদ্ধান্ত সেয়া হসব। 
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েসোেয়েপত্র প্রতোহাসরর করা  াসব ১৯ ডিসেম্বর প িন্ত।ডেব িােসে অাংশগ্রহণকারী প্রথীসের 

েূড়ান্ত তাডলকা প্রকাশ করা হসব ২২ ডিসেম্বর। 

পরবতীসত সশয়ারসহাল্ডার পডরোলক পসে ডেব িােে অেুটিত হসব আগােী ২৯ ডিসেম্বর। এডেে 

েডতজ সল স্টক এক্সসেঞ্জ ডবজল্ডাংসয় েকাল ১০িা সথসক ডবকাল োসড় ৩িা প িন্ত সভািগ্রহণ 

েলসব এবাং সভািগ্রহণ সশসষ ওইডেে ডেব িােসের ফলাফল সর্াষণা করসব ডেব িােে কডেশে। 

পরবতীসত ডিএেই’র ৫৮তে বাডষ িক োধারণ েভায় (এজজএে) োফতডরকভাসব ডেব িােসের 

েূড়ান্ত ফলাফল সর্াষণা করা হসব। 

প্রেঙ্গত, ডেব িােে কডেশসের সেয়ারেোসের োডয়ত্ব পালে করসছে অবেরপ্রাপ্ত ডবোরপডত সো. 

আব্দেু োোে। 

সশয়ারডেউজ; ১১ ডিসেম্বর ২০১৯ 



News Clippings 

 31 

 

 

প ুঁজিবািাে উন্নয়রে ডিএসইে সারর্থ ডসএফএ 

সসাসাইটিে সমর াতা স্বাক্ষে 

 

নিজস্ব প্রনিবেদক: দদবের আনথিক োজাবরর উন্নয়বি দীর্িবেয়াদী সহব াগী সম্পকি স্থাপবি ঢাকা স্টক এক্সবেঞ্জ ও 

নসএফএ দসাসাইনি োাংলাবদে একব াবগ কাজ করবি আগ্রহী। এরই ধারাোনহকিায় োজাবর অিুেীলিকারীবদর 

উচ্চির প্রনেক্ষণ এোং নিনিক োি উন্নি করবি একনি সেব ািা স্মারবক স্বাক্ষর কবরি উভয় প্রনিষ্ঠাি। 

েুধোর (১১ নিবসম্বর) নিএসই ও নসএফএ দসাসাইনি োাংলাবদবের েবধে সেব ািা স্মারক (এেওইউ) স্বাক্ষনরি 

হয়। সেব ািা স্মারবক নিএসই’র পবক্ষ স্বাক্ষর কবরি নিএসই’র ভারপ্রাপ্ত েেেস্থাপিা পনরোলক আব্দুল েনিি 

পািওয়ারী । এোং নসএফএ দসাসাইনি োাংলাবদবের পবক্ষ স্বাক্ষর কবরি নসএফএ দসাসাইনির দপ্রনসবিন্ট েনহদুল 

ইসলাে। 

এই সেব ািা স্মারবকর আওিায় পুুঁনজোজাবরর উন্নয়বির জিে নিএসই এোং নসএফএ দসাসাইনি োাংলাবদে 

দ ৌথভাবে নেনভন্ন প্রনেক্ষণ, দসনেিার, ওয়াকিেপ, সবেলি, উন্নয়ি কেিসেূী, প্রকল্প/িীনি গবেষণা করবে। 

এছাড়াও নসএফএ দসাসাইনি োাংলাবদে নসএফএ এর েৃনি দপ্রাগ্রাবে নিএসই’র কেিকিিাবদর অন্তভূিনির েেেস্থা 

করবে। 

এেওইউ স্বাক্ষর অিুষ্ঠাবি অিোিেবদর েবধে উপনস্থি নছবলি নিএসই’র েহা েেেস্থাপক দো. ছানেউল ইসলাে, 

উপ েহােেস্থাপক দো. েনফকুর রহোি ও নসনিয়র েোবিজার, েুহােদ রনি ইসলাে এোং নসএফএ ইন্সনিনিউি এর 

উপবদষ্টা, প্রািি দপ্রনসবিন্ট এোং ওয়ারবলন্টকাউিি নলনেবিবির নসইও পল্ নস্মথ এোং নসএফএ দসাসাইনির ভাইস 

দপ্রনসবিন্ট িাজেুল আহসাি প্রেুখ। 

দেয়ারনিউজ; ১১ নিবসম্বর ২০১৯ 
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আডর্থ বক বািারেে উন্নয়রে একসরে কাি কেরব 

ডিএসই ও ডসএফএ সসাসাইটি 

 

ডেজস্ব প্রডতসবেক, ডবডেসয়াগবাতিা: সেসশর আডথ িক বাজাসরর উন্নয়সে েীর্ িসেয়ােী েহস াগী 

েম্পকি স্থাপে এবাং বাজাসর অেুশীলেকারীসের উচ্চতর প্রডশক্ষণ এবাং নেডতক োে উন্নত 

করসত আগ্রহী ঢাকা স্টক এক্সসেঞ্জ ও ডেএফএ সোোইটি বাাংলাসেশ। 

এরই অাংশ ডহসেসব বুধবার ডিএেই ও ডেএফএ সোোইটি বাাংলাসেসশর েসধে একটি েেস াতা 

স্মারক (এেওইউ) স্বাক্ষডরত হসয়সছ। 

েেস াতা স্মারসক ডিএেই’র পসক্ষ স্বাক্ষর কসরে োংস্থাটির ভারপ্রাপ্ত বেবস্থাপো পডরোলক 

আব্দলু েডতে পািওয়ারী এবাং ডেএফএ সোোইটি বাাংলাসেসশর পসক্ষ স্বাক্ষর কসরে ডেএফএ 

সোোইটির সপ্রডেসিন্ট শডহেুল ইেলাে। 

েেস াতা স্মারসকর আওতায় পুুঁজজবাজাসরর উন্নয়সের জেে ডিএেই এবাং ডেএফএ সোোইটি 

বাাংলাসেশ স ৌথভাসব ডবডভন্ন প্রডশক্ষণ, সেডেোর, ওয়াকিশপ, েসেলে, উন্নয়ে কে িেূেী, 

প্রকল্প/েীডত গসবষণা করসব। এছাড়াও ডেএফএ সোোইটি বাাংলাসেশ ডেএফএ এর বডৃি 

সপ্রাগ্রাসে ডিএেই’র কে িকতিাসের অন্তভূিজির বেবস্থা করসব। 

এ েেয় আরও উপডস্থত ডছসলে ডিএেই’র েহা বেবস্থাপক সো. ছাডেউল ইেলাে, উপ 

েহাবেস্থাপক সো. শডফকুর রহোে ও ডেডেয়র েোসেজার, েুহােে রডে ইেলাে এবাং ডেএফএ 

ইন্সটিটিউি এর উপসেষ্টা, প্রািে সপ্রডেসিন্ট এবাং ওয়ারসলন্টকাউিি ডলডেসিি (Warlencourt 

Limited) এর ডেইও পল্ জস্মথ এবাং ডেএফএ সোোইটির ভাইে সপ্রডেসিন্ট োজেুল আহোে। 

(এেএএে/ ১১ ডিসেম্বর ২০১৯) 
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বািাে উন্নয়রে কাি কেরত ডিএসই-

ডসএফএ সমর াতা 

By 

ডেডেয়র ডরসপািিার 

ডিসেম্বর ১১, ২০১৯  

 

 
 

েেস াতা স্মারসক ডিএেইর পসক্ষ স্বাক্ষর কসরে ডিএেইর ভারপ্রাপ্ত বেবস্থাপো পডরোলক 

আব্দলু েডতে পািওয়ারী এবাং ডেএফএ সোোইটি বাাংলাসেসশর পসক্ষ ডেএফএ সোোইটির 

সপ্রডেসিন্ট শডহেুল ইেলাে। 

স্টাফ ডেরপািবাে : ঢাকা স্টক এক্সসেঞ্জ (ডিএেই) ও ডেএফএ সোোইটি পুুঁজজবাজার উন্নয়সে 

এক েসঙ্গ কাজ করসব। সেসশর আডথ িক বাজার উন্নয়সে েীর্ িসেয়ােী েহস াগী েম্পকি নতডর, 

বাজাসর অেুশীলেকারীসের উচ্চতর প্রডশক্ষণ এবাং নেডতক োে উন্নত করসত কাজ করসব 

প্রডতিাে েুটি। 

এরই অাংশ ডহসেসব বুধবার ডিএেই ও ডেএফএ সোোইটি বাাংলাসেসশর েসধে একটি েেস াতা 

স্মারক (এেওইউ) স্বাক্ষডরত হয়। েেস াতা স্মারসক ডিএেইর পসক্ষ স্বাক্ষর কসরে ডিএেইর 

ভারপ্রাপ্ত বেবস্থাপো পডরোলক আব্দলু েডতে পািওয়ারী এবাং ডেএফএ সোোইটি 

বাাংলাসেসশর পসক্ষ ডেএফএ সোোইটির সপ্রডেসিন্ট শডহেুল ইেলাে। 

https://www.dailystockbangladesh.com/author/sanu/
https://www.dailystockbangladesh.com/wp-content/uploads/2019/12/0000.jpeg
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েেস াতা স্মারসকর আওতায় পুুঁজজবাজাসরর উন্নয়সের জেে ডিএেই এবাং ডেএফএ সোোইটি 

বাাংলাসেশ স ৌথভাসব ডবডভন্ন প্রডশক্ষণ, সেডেোর, ওয়াকিশপ, েসেলে, উন্নয়ে কে িেূেী, প্রকল্প-

েীডত গসবষণা করসব। 

এছাড়াও ডেএফএ সোোইটি বাাংলাসেশ ডেএফএ -এর বডৃি সপ্রাগ্রাসে ডিএেইর কে িকতিাসের 

অন্তভূিজির বেবস্থা করসব। 

অেুিাসে আরও উপডস্থত ডছসলে ডিএেইর েহাবেবস্থাপক সো. ছাডেউল ইেলাে, 

উপেহাবেস্থাপক সো. শডফকুর রহোে ও ডেডেয়র েোসেজার, েুহােে রডে ইেলাে এবাং 

ডেএফএ ইন্সটিটিউসির উপসেষ্টা, প্রািে সপ্রডেসিন্ট এবাং ওয়ারসলন্টকাউিি ডলডেসিসির 

ডেইও পল ্জস্মথ এবাং ডেএফএ সোোইটির ভাইে সপ্রডেসিন্ট োজেুল আহোে। 
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The Financial Express 
12 December 2019 
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The Financial Express 

12 December 2019 
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 The Daily Star 
12 December 2019 
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Daily New Age 

12 December 2019 
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 Daily Independent 
12 December 2019 
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Daily Independent 
12 December 2019 

PLFS receives only Tk8cr from 
defaulters 
 Mehedi Hasan 

  Published at 10:41 pm December 11th, 2019 

 
 

The borrowers of PLFS repaid the money voluntarily to the 

liquidator, appointed by the court to oversee the process of 

liquidation 

People’s Leasing and Financial Services (PLFS) Limited received only around 

Tk8 crore from defaulters and borrowers after its liquidator was appointed in 

mid July. 

The total outstanding loans of PLFS was Tk1,131crore as of June last year. Of 

the total, Tk748crore (66.14 % of the total loans) of the institution was non-

performing loans. 

The borrowers of PLFS repaid the money voluntarily to the liquidator, 

appointed by the court to oversee the process of liquidation.  

https://www.dhakatribune.com/author/Mehedi%20Hasan
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While talking to Dhaka Tribune, Md Asaduzzaman Khan, the deputy general 

manager of Bangladesh Bank (BB) and PLFS liquidator, said: “We will be 

taking measures to recover the defaulted loans as soon as the audit is 

completed. Such measures could not been taken unless we knew the exact 

amount of the company’s claim on the defaulters.”  

“Audit of the company’s financial records has to be completed to know the 

exact amount of claim on any defaulter of the company’s loan,” he added.  

“Twenty (20) persons have been appointed to conduct liquidation process. An 

extensive drive will be launched to recover the disbursed loan after the audit 

report is submitted by the auditor,” said Asaduzzaman.   

On June 26 of this year, the finance ministry issued a directive that let the 

Bangladesh Bank to go for the liquidation of PLFS due to the company’s failure 

to pay back the depositors’ money.  

As per the directive of the finance ministry and subsequent order of the High 

Court to go for the liquidation, the central bank embarked on the liquidation of 

PLFS. 

A total of 67.48% of its shares are in the hands of general shareholders, 

23.11% for sponsors and directors, 8.77% shares for institutional investors and 

1.19% shares of foreign investors.  
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  Daily Prothom Alo 
12 December 2019 
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The Daily Star 

12 December 2019 
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Daily Sun 

12 December 2019 
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Daily Observer 

12 December 2019 
 

 
  

 


