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ডিএসইতে প্রসতেক্টাস জমা ডিতেতে ডমরা 

অ্যাতরা ইনেুটস 

 

। ২৪ ডিসেম্বর, ২০১৯ ৫:৫০ অপরাহ্ণ  

স্বল্প মূলধনী ব্যব্ো প্রডিষ্ঠান ডমরা অযাসরা ইনপুটে ডিএেইসি িাডলকাভুক্তির জনয 

প্রেসপক্টাে জমা দেয়৷ ডিএেই েূসে এ িথ্য জানা যায়। 

আজ মঙ্গলব্ার প্রেসপক্টােটট জমা  দেয় দকাম্পাডন। 

িথ্য মসি ,ডিএেই এেএমই প্লাটফসম ে িাডলকাভুক্তির জনয প্রথ্ম দকাম্পাডন ডিসেসব্ 

আনুষ্ঠাডনকভাসব্ প্রেসপক্টাে জমা দেয়৷ প্রেসপক্টাে রিণ কসরন এেএমই ডিপাটেসমসের 

প্রধান সেয়ে ফয়োল আব্েুল্লাি৷ 

 

ডিএেইর দেয়ারমযান অধযাপক ি. আব্ুল িাসেম ব্সলন, পসনযর সব্ডেএিা আনয়সন আজ 

দথ্সক পুুঁক্তজব্াজাসর এক নিুন েম্ভাব্নার দ্বার উসমাডেি িসলা৷ ডিডন আো প্রকাে কসরন, 

এেএমই খাসির প্রথ্ম দকাম্পাডন ডিসেসব্ মূলধন উসতালন কসর ডমরা অযাসরা ইনপুটে 

http://www.arthosuchak.com/archives/550727/%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%b8%e0%a6%87%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%b8-%e0%a6%9c%e0%a6%ae%e0%a6%be/
http://www.arthosuchak.com/archives/550727/%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%b8%e0%a6%87%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%b8-%e0%a6%9c%e0%a6%ae%e0%a6%be/
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ব্যব্োর প্রোর ঘটটসয় ডব্ডনসয়াগকারীসের লাভব্ান করসব্ন এব্ং দেসের অথ্ননডিক উন্নয়সন 

গুরুত্বপূণ ে ভূডমকা রাখসব্ন৷ 

ডিএেইর পডরোলক ডমনিাজ মান্নান ইমন ব্সলন, ঢাকা স্টক এক্সসেসে একটা দকাম্পাডন 

এেএমই প্লযাটফসম ে ডলসস্টট িওয়ার প্রারডম্ভক এই প্রক্তিয়ায় শুরু িওয়াটা গসব্ ের ডেন। এই পথ্ 

ধসরই অসনকগুসলা দকাম্পাডন ডলসেি িসব্ আো ব্যি কসর ডিডন ব্সলন, মূলিঃ দমইন দব্াসিে 

যাওয়ার আসগ দ াট দ াট দকাম্পাডন স্বল্প মূলধনী দযেব্ দকাম্পাডন আস  িাসেরসক েিজ 

উপাসয় ডলস্ট করার একটা প্রক্তিয়া িসে। 

ডিডন আরও ব্সলন, এই এেএমই দব্ািে এব্ং এখাসন কু্ষদ্র ডব্ডনসয়াগকারীসের ব্াে ডেসয় মাঝাডর 

ব্া ব্ড় ডব্ডনসয়াগকারীসের েুসযাগ কসর দেয়ার অথ্ েই িসে অসনকগুসলা দকাম্পাডনসক এখাসন 

েুসযাগ দেয়া। ভাল দকাম্পাডন না আেসল েীঘ েসময়াসে ব্াজার ভাল িসব্ না। এই প্লাটফসম ের 

মাধযসম যডে ভাল ফান্ডাসম েটাল দব্জি দকাম্পাডনর অন্তভূেি িয়, িসব্ িা ব্াজাসরর জনয 

েুফল ব্সয় আনসব্। দব্ািে েব্ োতক েিায়িা করসব্। 

ডিএেইর ব্যব্স্থাপনা পডরোলক (ইনোজে) আব্েুল মডিন পাটওয়ারী ব্সলন, এেএমই 

প্লযাটফসম ের পাোপাডে এব্ং অল্টারসনটটভ দেডিং প্লযাটফসম ের কাজও েলস । েংডিে েকসলর 

অক্লান্ত পডরশ্রম, প্রসেো এব্ং স্টযাসটক্তজক ইনসভস্টরসের েিসযাডগিায় ডিএেই অরের 

িসে। 

এ াড়া এেময় ঢাকা স্টক এক্সসেে এর পসক্ষ আরও উপডস্থি ড সলন পডরোলক ডব্োরপডি 

ড ক্তিকুর রিমান ডময়া, অধযাপক ি. দমা. মােুেুর রিমান, ডিসগডিয়ার দজনাসরল দমা. 

দমাস্তাডফজরু রিমান, ডেটটও দমা. ক্তজয়াউল কডরম এব্ং দকাম্পাডন েডেব্ দমািাম্মে আোেুর 

রিমান। এব্ং ডমরা অযাসরা ইনপুটে এর ব্যব্স্থাপনা পডরোলক সেয়ে এ এ মামুন, এএএ 

ডফনান্স অযান্ড ইনসভস্টসমে ডলডমসটসির ব্যব্স্থাপনা পডরোলক ও ডেইও দমািাম্মে ওব্ায়েুর 

রিমান ও পডরোলক ও ডেওও দমািাম্মে দফরসেৌে মক্তজে উপডস্থি ড সলন৷ 

উসল্লখয, ডমরা এসরা ইনপুটে ডলডমসটি ২০১৬ োসলর ১০ জানুয়াডর প্রাইসভট ডলডমসটি 

দকাম্পাডন ডিসেসব্ প্রডিটষ্ঠি িয়৷ পরব্িীসি ২০১৯ োসলর ২ দফব্ররুয়াডর এটট পাব্ডলক 

ডলডমসটি দকাম্পাডন ডিসেসব্ আত্মপ্রকাে কসর৷ কৃডি পসণয ও ব্ীজ জাি উন্নয়ন, উৎপােন, 

প্রক্তিয়াজািকরণ ও ব্াজারজািকরণ, ডমরা অযাসরা ইনপুটে এর প্রধান ব্যব্োডয়ক কায েিম৷ 

জমাকৃি প্রেসপক্টাে ডব্এেইডে এব্ং ডিএেই যাোই ব্া াই ও মূলধন উসওালন পূব্ েক ২০২০ 

োসলর প্রথ্ম প্রাডন্তসক দলনসেন িসব্ ব্সল আো করা যােস ৷ 
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এেএমই প্লযাটফসম ে পুর ুঁক্তজব্াজাসর 

আেসব্ ডমরা অযাসরা 

 
এসএমই প্ল্যাটফতম ে আসতে প্রসতেক্টাস জমা ডিতেতে ডমরা অ্যাতরা 

AddThis Sharing Buttons  
Share to FacebookShar e to M essengerShar e to W hatsAppShare to TwitterShar e to Print  

ঢাকা স্টক এক্সসেসের (ডিএেই) স্বল্প মূলধনী (এেএমই) প্লযাটফসম ে পুুঁক্তজব্াজাসর আেসব্ 

ডমরা অযাসরা ইনপুটে। এ লসক্ষয মঙ্গলব্ার (২৪ ডিসেম্বর) ডিএেইসি প্রেসপক্টাে জমা 

ডেসয়স  দকাম্পাডন কিৃেপক্ষ। 

 

ডিএেই’র এেএমই প্লযাটফসম ে িাডলকাভুক্তির জনয প্রথ্ম দকাম্পাডন ডিসেসব্ 

আনুষ্ঠাডনকভাসব্ প্রেসপক্টাে জমা দেয় ডমরা অযাসরঅ। প্রেসপক্টাে রিণ কসরন এেএমই 

ডিপাটেসমসের প্রধান সেয়ে ফয়োল আব্েুল্লাি৷ 

 

ডিএেইর দেয়ারমযান অধযাপক ি. আব্ুল িাসেম ব্সলন, পসণযর সব্ডেেয আনয়সন 
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মঙ্গলব্ার দথ্সক পুুঁক্তজব্াজাসর এক নিুন েম্ভাব্নার দ্বার উসমাডেি িসলা। 

 

এেএমই খাসির প্রথ্ম দকাম্পাডন ডিসেসব্ মূলধন উসতালন কসর ডমরা অযাসরা ইনপুটে 

ব্যব্োর প্রোর ঘটটসয় ডব্ডনসয়াগকারীসের লাভব্ান করসব্ এব্ং দেসের অথ্ননডিক 

উন্নয়সন গুরুত্বপূণ ে ভূডমকা রাখসব্ ব্সল মসন কসরন ডিডন৷ 

 

ডিএেইর পডরোলক ডমনিাজ মান্নান ইমন ব্সলন, ঢাকা স্টক এক্সসেসে একটা দকাম্পাডন 

এেএমই প্লযাটফসম ে ডলসস্টট িওয়ার প্রারডম্ভক এই প্রক্তিয়া শুরু িওয়াটা গসব্ ের ডেন। 

 

এই পথ্ ধসরই অসনকগুসলা দকাম্পাডন ডলসস্টি িসব্ আো ব্যি কসর ডিডন ব্সলন, মূলি 

দমইন দব্াসিে যাওয়ার আসগ দ াট দ াট দকাম্পাডন স্বল্প মূলধনী দযেব্ দকাম্পাডন আস  

িাসের েিজ উপাসয় ডলস্ট করার একটা প্রক্তিয়া িসে এটা। 

 

ডিএেইর ব্যব্স্থাপনা পডরোলক (ইনোজে) আব্েুল মডিন পাটওয়ারী ব্সলন, এেএমই 

প্লযাটফসম ের পাোপাডে এব্ং অল্টারসনটটভ দেডিং প্লযাটফসম ের কাজও েলস । েংডিে 

েকসলর অক্লান্ত পডরশ্রম, প্রসেো এব্ং স্টযাসটক্তজক ইনসভস্টরসের েিসযাডগিায় ডিএেই 

অরের িসে। 

 

অনুষ্ঠাসন ঢাকা স্টক এক্সসেসের পসক্ষ আরও উপডস্থি ড সলন পডরোলক ডব্োরপডি 

ড ক্তিকুর রিমান ডময়া, অধযাপক ি. দমা. মােুেুর রিমান, ডিসগডিয়ার দজনাসরল দমা. 

দমাস্তাডফজরু রিমান, ডেটটও দমা. ক্তজয়াউল কডরম এব্ং দকাম্পাডন েডেব্ দমািাম্মে 

আোেুর রিমান। 

 

ডমরা অযাসরা ইনপুটসের ব্যব্স্থাপনা পডরোলক সেয়ে এ এ মামুন, এএএ ডফনান্স অযান্ড 

ইনসভস্টসমে ডলডমসটসির ব্যব্স্থাপনা পডরোলক ও ডেইও দমািাম্মে ওব্ায়েুর রিমান ও 

পডরোলক ও ডেওও দমািাম্মে দফরসেৌে মক্তজে উপডস্থি ড সলন।  
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এসএমই প্লাটফর্মে যকু্ত হর্ে মমরা এর্রার প্রসর্েক্টাস জমা 

 

 

 

মিজস্ব প্রমের্েদক: মিএসই এসএমই প্লাটফর্মে োমিকাভুমক্তর জিয প্রথম ককাম্পামি মহর্সর্ে আিুষ্ঠামিকভার্ে 

প্রসর্েক্টাস জমা মদর্ের্ে স্বল্প মূিধিী েযেসা প্রমেষ্ঠাি মমরা অ্যার্রা ইিেুটস মিমমর্টি। মঙ্গিোর মিএসই’র েক্ষ 

কথর্ক ককাম্পামিমটর প্রসর্েক্টাস রহণ কর্রি এসএমই মিোটের্মর্ের প্রধাি সসেদ ফেসাি আেদুল্লাহ৷ 

 

এসমে মিএসই’র ের্ক্ষ উেমিে মের্িি মিএসইর কেোরমযাি অ্ধযােক ি. আেুি হার্েম, েমরোিক মেোরেমে 

মেমিকুর রহমাি মমো, অ্ধযােক ি. কমাোঃ মাসুদুর রহমাি, মির্েমিোর কজিার্রি কমাোঃ কমাস্তামফজুর রহমাি, 

এইেমিএমমস, এএফিমিউমস, মেএসমস, মেএইেমি, কেোরর্হাল্ডার ও মমিহাজ মান্নাি ইমি এেং মিএসইর 

েযেিােিা েমরোিক আেদুি মমেি োটওোরী, এফমসএমএ, (ইিোজে) মসমটও কমাোঃ মজোউি কমরম এেং 

ককাম্পামি সমেে কমাহাম্মদ আসাদুর রহমাি এেং মমরা এর্রা ইিেুটস মিমমর্টর্ির েযেিােিা েমরোিক সসেদ এ 

এ মামুি, এএএ মফিান্স অ্যান্ড ইির্ভস্টর্মে মিমমর্টর্ির েযেিােিা েমরোিক ও মসইও কমাহাম্মদ ওোেদুর 

রহমাি ও েমরোিক ও মসওও কমাহাম্মদ কফরর্দৌস মমজদ৷ 

 

মিএসইর কেোরমযাি অ্ধযােক ি. আেুি হার্েম ের্িি, ের্িযর সেমেএো আিের্ি আজ কথর্ক েুুঁমজোজার্র এক 

িেুি সম্ভােিার দ্বার উর্মামেে হর্িা৷ 

 

মেমি আো প্রকাে কর্রি, এসএমই খার্ের প্রথম ককাম্পামি মহর্সর্ে মূিধি উর্তািি কর্র মমরা অ্যার্রা ইিেুটস 

মিোঃ েযেসার প্রসার ঘমটর্ে মেমির্োেকারীর্দর িাভোি করর্েি এেং কদর্ের অ্থনিমেক উন্নের্ি গুরুত্বেূণে ভূমমকা 

রাখর্েি৷ 

মিএসই’র েমরোিক মমিহাজ মান্নাি ইমি ের্িি, ঢাকা স্টক এক্সর্ের্ে একটা ককাম্পামি এসএমই প্লযাটফর্মে 

মির্স্টট হওোর প্রারমম্ভক এই প্রমিোে শুরু হওোটা ের্েের মদি। 

http://www.sharenews24.com/archive_close.php
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এই েথ ধর্রই অ্র্িকগুর্িা ককাম্পামি মির্েি হর্ে আো েযক্ত কর্র মেমি ের্িি, মূিেোঃ কমইি কোর্িে যাওোর 

আর্ে কোট কোট ককাম্পামি স্বল্প মূিধিী কযসে ককাম্পামি আর্ে োর্দরর্ক সহজ উোর্ে মিস্ট করার একটা প্রমিো 

হর্ে এই এসএমই কোিে এেং এখার্ি কু্ষদ্র মেমির্োেকারীর্দর োদ মদর্ে মাঝামর ো েড় মেমির্োেকারীর্দর 

সুর্যাে কর্র কদোর অ্থেই হর্ে অ্র্িকগুর্িা ককাম্পামির্ক এখার্ি সুর্যাে কদো। ভাি ককাম্পামি িা আসর্ি 

দীঘের্মোর্দ োজার ভাি হর্ে িা। এই প্লাটফর্মের মাধযর্ম যমদ ভাি ফান্ডার্মেটাি কেজি ককাম্পামির অ্ন্তভূেক্ত হে, 

ের্ে ো োজার্রর জিয সুফি ের্ে আির্ে। কোিে সেোতক সহােো করর্ে। 

 

মিএসই’র েযেিােিা েমরোিক (ইিোজে) আেদুি মমেি োটওোরী ের্িি, এসএমই প্লযাটফর্মের োোোমে এেং 

অ্ল্টারর্িমটভ কেমিং প্লযাটফর্মের কাজও েির্ে। সংমিে সকর্ির অ্ক্লান্ত েমরশ্রম, প্রর্েো এেং স্টযার্টমজক 

ইির্ভস্টরর্দর সহর্যামেোে মিএসই অ্রসর হর্ে। 

 

উর্ল্লখয, মমরা এর্রা ইিেুটস মিমমর্টি ২০১৬ সার্ির ১০ জািুোমর প্রাইর্ভট মিমমর্টি ককাম্পামি মহর্সর্ে 

প্রমেমষ্ঠে হে৷ েরেেেীর্ে ২০১৯ সার্ির ২ কফব্রুোমর এমট োেমিক মিমমর্টি ককাম্পামি মহর্সর্ে আত্মপ্রকাে কর্র৷ 

কৃমি ের্ণয ও েীজ জাে উন্নেি, উৎোদি, প্রমিোজােকরণ ও োজারজােকরণ, মমরা অ্যার্রা ইিেুটস মিোঃ এর 

প্রধাি েযেসামেক কাযেিম৷ জমাকৃে প্রসর্েক্টাস মেএসইমস এেং মিএসই যাোই োোই ও মূিধি উর্ওািি েূেেক 

২০২০ সার্ির প্রথম প্রামন্তর্ক কিির্দি হর্ে ের্ি আো করা যাের্ে৷ 

 

িমেধেমাি অ্থেিীমের োমিকােমক্ত মহর্সর্ে এসএমই খার্ের গুরুত্ব অ্েমরসীম৷ এই গুরুত্বর্ক অ্িুধােি কর্র ঢাকা 

স্টক এক্সর্েে মিোঃ এসএমই খার্ের উন্নের্ির জিয “মিএসই এসএমই প্লাটফমে” সেমর কর্র৷ যার মাধযর্ম স্বল্প 

মূিধিী েযেসা প্রমেষ্ঠাি মিএসইর্ে োমিকাভুমক্তর মাধযর্ম প্রর্োজিীে মূিধি সংরর্হর কযমি সুর্যাে োর্ে 

কেমমি কদর্ের অ্থেিীমে েথা েুুঁমজোজার আরও েমেেীি হর্ে৷ 

 

ঢাকা স্টক এক্সর্েে মিোঃ এর কেোরমযাি, অ্ধযােক ি. আেিু হার্েম-এর সভােমের্ত্ব ৩০ এমপ্রি ঢাকার েযাি 

েযার্সমফক কসািারোুঁও কহার্টর্ি েহুি প্রেীমক্ষে “মিএসই এসএমই” প্লযাটফর্মের আিষু্ঠামিক উর্দ্বাধি হে। 

অ্থেমন্ত্রী জিাে আ হ ম মুস্তফা কামাি প্রধাি অ্মেমথ, োংিার্দে মসমকউমরমটজ অ্যান্ড এক্সর্েে কমমের্ির 

কেোরমযাি, ি. এম খােরুি কহার্সি মের্েি অ্মেমথ মহর্সর্ে উেমিে কথর্ক এসএমই প্লযাটফমে উর্দ্বাধি কর্রি। 

েরেেেীর্ে ৭ অ্র্ক্টাের মিএসই এসএমই প্লযাটফর্মের মেজ্ঞােি ও এসএমই ওর্েেসাইট উর্দ্বাধি করা হে। 

মেএসইমসর কেোরমযাি ি. এম খােরুি কহার্সি এসএমই এর মেজ্ঞােি ও ওর্েেসাইটমটর আিুষ্ঠামিক উর্দ্বাধি 

কর্রি। 

কেোরমিউজ; ২৪ মির্সম্বর ২০১৯ 
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এসএমই প্ল্াটফতম ে োডিকাভুক্তির জনয ডমরা অ্যাতরার 

প্রসতেক্টাস জমা 

০৫:৫০ডপএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯  

 

ডব্জসনে আওয়ার প্রডিসব্েক : স্বল্প মূলধনী ব্যব্ো প্রডিষ্ঠান ডমরা অযাসরা ইনপুটে ডলডমসটি 

এেএমই প্লাটফসম ে িাডলকাভুক্তির জনয প্রথ্ম দকাম্পাডন ডিসেসব্ ঢাকা স্টক এক্সসেসের 

(ডিএেই) কাস  আনুষ্ঠাডনকভাসব্ প্রেসপক্টাে জমা ডেসয়স । প্রেসপক্টাে রিণ কসরন 

এেএমই ডিপাটেসমসের প্রধান সেয়ে ফয়োল আব্েুল্লাি। মঙ্গলব্ার (২৪ ডিসেম্বর) 

দকাম্পাডনটট িাসের প্রেসপক্টাে জমা ডেসয়স । 

এেময় ডিএেইর পসক্ষ উপডস্থি ড সলন ডিএেইর দেয়ারমযান অধযাপক ি. আব্ুল িাসেম, 

পডরোলক ডব্োরপডি ড ক্তিকুর রিমান ডময়া, অধযাপক ি. দমাঃ মােুেুর রিমান, ডিসগডিয়ার 

দজনাসরল দমাঃ দমাস্তাডফজরু রিমান, এইেডিএমডে, এএফিডিউডে, ডপএেডে, ডপএইেডি, 

দেয়ারসিাল্ডার ও ডমনিাজ মান্নান ইমন, ডিএেইর ব্যব্স্থাপনা পডরোলক আব্েুল মডিন 

পাটওয়ারী, এফডেএমএ, (ইনোজে) ডেটটও দমাঃ ক্তজয়াউল কডরম এব্ং দকাম্পাডন েডেব্ 

দমািাম্মে আোেুর রিমান। ডমরা অযাসরা ইনপুটে ডলডমসটসির ব্যব্স্থাপনা পডরোলক সেয়ে 

এ এ মামুন, এএএ ডফনান্স অযান্ড ইনসভস্টসমে ডলডমসটসির ব্যব্স্থাপনা পডরোলক ও ডেইও 

দমািাম্মে ওব্ায়েুর রিমান এব্ং পডরোলক ও ডেওও দমািাম্মে দফরসেৌে মক্তজে৷ 
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ডিএেইর দেয়ারমযান অধযাপক ি. আব্ুল িাসেম ব্সলন, পসণযর সব্ডেএিা আনয়সন আজ 

দথ্সক দেয়ারব্াজাসর এক নিুন েম্ভাব্নার দ্বার উসমাডেি িসলা৷ এেএমই খাসির প্রথ্ম 

দকাম্পাডন ডিসেসব্ মূলধন উসতালন কসর ডমরা অযাসরা ইনপুটে ব্যব্োর প্রোর ঘটটসয় 

ডব্ডনসয়াগকারীসের লাভব্ান করসব্ন এব্ং দেসের অথ্ননডিক উন্নয়সন গুরুত্বপূণ ে ভূডমকা 

রাখসব্ন৷ 

ডিএেই’র পডরোলক ডমনিাজ মান্নান ইমন ব্সলন, ঢাকা স্টক এক্সসেসে একটা দকাম্পাডন 

এেএমই প্লযাটফসম ে ডলসস্টট িওয়ার প্রারডম্ভক এই প্রক্তিয়ায় শুরু িওয়াটা গসব্ ের ডেন। এই পথ্ 

ধসরই অসনকগুসলা দকাম্পাডন ডলসেি িসব্ আো ব্যি কসর ডিডন ব্সলন, মূলি দমইন দব্াসিে 

যাওয়ার আসগ দ াট দ াট দকাম্পাডন স্বল্প মূলধনী দযেব্ দকাম্পাডন আস  িাসেরসক েিজ 

উপাসয় ডলস্ট করার একটা প্রক্তিয়া িসে এই এেএমই দব্ািে এব্ং এখাসন কু্ষদ্র 

ডব্ডনসয়াগকারীসের ব্াে ডেসয় মাঝাডর ব্া ব্ড় ডব্ডনসয়াগকারীসের েুসযাগ কসর দেয়ার অথ্ েই 

িসে অসনকগুসলা দকাম্পাডনসক এখাসন েুসযাগ দেয়া। ভাল দকাম্পাডন না আেসল েীঘ েসময়াসে 

ব্াজার ভাল িসব্ না। এই প্লাটফসম ের মাধযসম যডে ভাল ফান্ডাসমোল দব্জি দকাম্পাডন 

অন্তভূেি িয়, িসব্ িা ব্াজাসরর জনয েুফল ব্সয় আনসব্। দব্ািে েব্ োতক েিায়িা করসব্। 

ডিএেই’র ব্যব্স্থাপনা পডরোলক (ইনোজে) আব্েুল মডিন পাটওয়ারী, এফডেএমএ ব্সলন, 

এেএমই প্লযাটফসম ের পাোপাডে এব্ং অল্টারসনটটভ দেডিং প্লযাটফসম ের কাজও েলস । 

েংডিে েকসলর অক্লান্ত পডরশ্রম, প্রসেো এব্ং স্ট্র্যাসটক্তজক ইনসভস্টরসের েিসযাডগিায় 

ডিএেই অরের িসে। 

উসল্লখয, ডমরা এসরা ইনপুটে ডলডমসটি ২০১৬ োসলর ১০ জানুয়াডর প্রাইসভট ডলডমসটি 

দকাম্পাডন ডিসেসব্ প্রডিটষ্ঠি িয়৷ পরব্িীসি ২০১৯ োসলর ২ দফব্ররুয়াডর এটট পাব্ডলক 

ডলডমসটি দকাম্পাডন ডিসেসব্ আত্মপ্রকাে কসর৷ কৃডি পসণয ও ব্ীজ জাি উন্নয়ন, উৎপােন, 

প্রক্তিয়াজািকরণ ও ব্াজারজািকরণ, ডমরা অযাসরা ইনপুটসের প্রধান ব্যব্োডয়ক কায েিম৷ 

জমাকৃি প্রেসপক্টাে ডব্এেইডে এব্ং ডিএেই যাোই ব্া াই ও মূলধন উসওালন পূব্ েক ২০২০ 

োসলর প্রথ্ম প্রাডন্তসক দলনসেন িসব্ ব্সল আো করা যাসে৷ 

িমব্ধ েমান অথ্ েনীডির োডলকােক্তি ডিসেসব্ এেএমই খাসির গুরুত্ব অপডরেীম৷ এই 

গুরুত্বসক অনুধাব্ন কসর ঢাকা স্টক এক্সসেে ডলঃ এেএমই খাসির উন্নয়সনর জনয “ডিএেই 

এেএমই প্লাটফম ে সিডর কসর৷ যার মাধযসম স্বল্প মূলধনী ব্যব্ো প্রডিষ্ঠান ডিএেইসি 

িাডলকাভুক্তির মাধযসম প্রসয়াজনীয় মূলধন েংরসির দযমন েুসযাগ পাসব্ দিমডন দেসের 

অথ্ েনীডি িথ্া দেয়ারব্াজার আরও গডিেীল িসব্৷ 

ডিএেইর দেয়ারমযান, অধযাপক ি. আব্ুল িাসেম-এর েভাপডিসত্ব েলডি ব্ সরর ৩০ এডপ্রল 

পযান পযাসেডফক দোনারগা ুঁও দিাসটসল ব্িুল প্রিীডক্ষি “ডিএেই এেএমই” প্লযাটফসম ের 

আনুষ্ঠাডনক উসদ্বাধন িয়। িখন অথ্ েমন্ত্রী আ ি ম মুস্তফা কামাল, এমডপ প্রধান অডিডথ্, 

ব্াংলাসেে ডেডকউডরটটজ অযান্ড এক্সসেে কডমেসনর দেয়ারমযান, ি. এম খায়রুল দিাসেন 

ডব্সেি অডিডথ্ ডিসেসব্ উপডস্থি দথ্সক এেএমই প্লযাটফম ে উসদ্বাধন কসরন। পরব্িীসি ৭ 

অসক্টাব্র ডিএেই এেএমই প্লযাটফসম ের ডব্জ্ঞাপন ও এেএমই ওসয়ব্োইট উসদ্বাধন করা িয়। 

ডব্এেইডের দেয়ারমযান ি. এম খায়রুল দিাসেন এেএমই এর ডব্জ্ঞাপন ও ওসয়ব্োইটটটর 

আনুষ্ঠাডনক উসদ্বাধন কসরন। 
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