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ডিএসই’র পডরচালক হললন শাহজাহান 

খান-শাডকল ডরজভী 

সিসিয়র কররিপরেন্ট | বাাংলাসিউজর ারয়সন্টর ার.কম  

আপরে : ২০১৯-১২-২৯ ৬:০৮:৩৩ সপএম  
Share 

 

মমা. শাহজাহাি খাি ও শাসকল সরজভী। 

ঢাকা: ঢাকা স্টক এক্সরেঞ্জ (সেএিই) সলসমর রের পসরোলক পর্ ষরের মভার  মমা. শাহজাহাি 

খাি ও শাসকল সরজভী সিব ষাসেত হরয়রেি। 

মরাববার (২৯ সেরিম্বর) সেএিই’র পসরোলিা পর্ ষরের সিব ষােরি তারা সিব ষাসেত হি। 

মভা  গণিা মশরর্ সেএিই’র সিব ষােি কসমশরির মেয়ারমযাি সবোরপসত মমা. আবেুি িামাে 

সিব ষােরির  লা ল ম ার্ণা কররি৷ এ িময় উপসিত সেরলি সিব ষােি কসমশরির িেিয হারুি 

উর রসশে এবাং মিজরু উদ্দিি আহরমে৷ 

সিব ষােরি মমা  মভা ার মেরক ১৭৮ জরির ১১৫ মকাট  ২২ লাখ ৫২ হাজার ৩৩১ট  মভা  

পরেরে। এ মরযয মমাহাম্মে শাজাহাি মপরয়রেি ৮৬ মকাট  ৪২ লাখ ৮০ হাজার ৮৩১ মভা । 

আর শাসকল সরজভী ৮২ মকাট  ৯ লাখ ৬৮ হাজার ৯৬০ মপরয় সিতীয় হরয়রেি। 

এোো বাকী ১৫ মকাট  ৮৭ লাখ ৫৩ হাজার ৫৫১ মভা  মপরয়রেি মেশা সিসকউসরট রজর 

প্রযাি সিব ষাহী কম ষকতষা (সিইও) মমাহাম্মে শামীম আ জাল। এবাররর সিব ষােরি মমা  মভা ার 

সেল ২৫৯ জি। মভা  সেরয়রে ১৭৮ জি। মমা  মভা  ১১৫ মকাট  ২২ লাখ ৫২ হজার ৩৩১ট । 

এর মরযয েীরির মভা  ৪৫ মকাট  ০৯ লাখ ৪৪ হাজার ১২৫ট । ২৪০ট  হাউরজর প্রসতট র মভা  

২৮ লাখ ৮৬ হাজার ৪২ট । আর বাসতল হরয়রে ৮ট  মভা । 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.banglanews24.com/economics-business/news/bd/762183.details%2F&src=sdkpreparse
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এর আরগ মরাববার মসতদ্দিরল স্টক এক্সরেঞ্জ সবদ্দডাংরয় সবরসতহীিভারব িকাল ১০ ায় মভা  

শুরু হরয় েরল সবরকল িারে ৩ া পর্ ষন্ত।সেএিই’র েুইজি মশয়াররহাডার পসরোলক পরে 

সতিজি প্রােী সিব ষােি কররি। 

মরাববার িকাল মেরক সেএিইর পসরোলিা পর্ ষরের িব িেিযরের উপসিসতরত উৎিবমুখর 

পসররবরশ মভা গ্রহণ মশর্ হয়। 

এর আরগ ১৫ সেরিম্বর প্রােীরের তাসলকা প্রকাশ করা হয় এবাং ১৯ সেরিম্বররর মরযয 

মরিািয়িপত্র প্রতযাহাররর মশর্ সেি সেল। 

সিব ষােরি মর্ সতিজি প্রােী মরিািয়িপত্র জমা সেরয়রেি এরা হরলি- শাসকল সরজভী স্টরকর 

বযবিাপিা পসরোলক মমা. শাসকল সরজভী, জাহাি সিসকউসরট রজর বযবিাপিা পসরোলক 

মমাহাম্মে শাহজাহাি ও মেশা সিসকউসরট রজর প্রযাি সিব ষাহী কম ষকতষা (সিইও) মমাহাম্মে 

শামীম আ জাল। 

এবাররর সিব ষােরি সেএিইর মশয়াররহাডার পসরোলক মমা. হাসি  ভূইয়া ও শরী  আতাউর 

রহমাি অবিরর র্াওয়ায় এই পরে সিব ষােি অিুটিত হয়। মরাববার সিব ষােি মশরর্  লা ল 

ম ার্ণা করা হরব। তরব সেএিই’র ৫৮তম বাসর্ ষক িাযারণ িভায় (এদ্দজএম) সিব ষােরির েূোন্ত 

 ল প্রকাশ করা হরব। 

সিব ষােরি িুসপ্রম মকার ষর হাইরকা ষ সবভারগর িারবক সবোরপসত মমা. আব্দিু িামাে সিব ষােি 

কসমশিার সহরিরব োসয়ত্ব পালি কররেি। 

বাাংলারেশ িময়: ১৮০৭  ণ্টা, সেরিম্বর ২৯, ২০১৯ 

এিএমএরক/এএট  
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ডিএসইর পডরচালক হললন শাজাহান ও 

শাডকল ডরজভী 

সিজস্ব প্রসতরবেক । ২৯ সেরিম্বর, ২০১৯ ৪:৪৩ অপরাহ্ণ  
 

ঢাকা স্টক এক্সরেরঞ্জর (সেএিই) পসরোলিা পর্ ষরের েুইজি পসরোলক সিব ষাসেত হরয়রেি 

জাহাি সিসকউসরট রজর এমসে মমা. শাহজাহাি খাি ও শাসকল সরজভী স্টক সলসমর রের 

বযবিাপিা পসরোলক মমা.শাসকল সরজভী । 

 

আজ ২৯ সেরিম্বর, মরাববার ঢাকা স্টক এক্সরেরঞ্জর (সেএিই) পসরোলিা পর্ ষরের সিব ষােরি 

তা াঁরা পসরোলক সিব ষাসেত হরয়রেি। 

আজরকর সিব ষােরি মমা  মভা ার মেরক ১৭৮ জরির ১১৭ মকাট  ২৪ লাখ ৫৪ হাজার ৬২৩ট  

মভা  পরেরে।  তরব এর মরযয ৮ জরির মভা  বাসতল করা হরয়রে। এবাং ১৭০ জরির মভা  

গণিা করা হরয়রে। র্ার মরযয মমাহাম্মে শাজাহাি মপরয়রেি ৮৬ মকাট  ৪২ লাখ ৮০ হাজার 

৮৩১ মভা । আর শাসকল সরজভী ৮২ মকাট  ৯ লাখ ৬৮ হাজার ৯৬০ মপরয় সিতীয় হরয়রেি। 

এোো বাকী ১৫ মকাট  ৮৭ লাখ ৫৩ হাজার ৫৫১ মভা  মপরয়রেি মেশা সিসকউসরট রজর 

প্রযাি সিব ষাহী কম ষকতষা (সিইও) মমাহাম্মে শামীম আ জাল। 

এবাররর সিব ষােরি মমা  মভা ার সেল ২৫৯ জি। মভা  সেরয়রে ১৭৮ জি।রমা  মভা  ১১৭ 

মকাট  ২৪ লাখ ৫৪ হজার ৬২৬ট । এর মরযয েীরির মভা  ৪৫ মকাট  ০৯ লাখ ৪৪ হাজার 

১২৫ট । মশয়াররহাডাররের মভা  ৭২ মকাট  ১৫ লাখ ১০ হাজার ৫০০ট । প্রসত হাউরজর মভা  

২৮ লাখ ৮৬ হাজার ৪২ট । সিব ষােি কসমশরির মেয়ারমযারির োসয়ত্ব পালি কররেি 

অবিরপ্রাপ্ত সবোরপসত মমাোঃ আব্দিু িামাে। 

 

 

 

http://www.arthosuchak.com/archives/551377/%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%b8%e0%a6%87%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%9a%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a6%95-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8-%e0%a6%b6%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%bf/
http://www.arthosuchak.com/archives/551377/%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%b8%e0%a6%87%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%9a%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a6%95-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8-%e0%a6%b6%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%bf/
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প ুঁজজবাজালর ডিডিশীলিায় ও 

ডবডনলয়াগকারীলের স্বালথ ে ডনরলসভালব 

কাজ করলবা: শাহজাহান ও ডরজভী 

সিজস্ব প্রসতরবেক । ২৯ সেরিম্বর, ২০১৯ ৮:২৪ অপরাহ্ণ  
 

পুাঁদ্দজবাজারর সিসতশীলতা আিয়িিহ মেকরহাডার ও সবসিরয়াগকারীরের স্বাে ষ রক্ষারে ষ 

সিরলিভারব কাজ কররবি বরল অঙ্গীকার বযক্ত করররেি ঢাকা স্টক এক্সরেরঞ্জর (সেএিই) 

িব-সিব ষাসেত পসরোলক জাহাি সিসকউসরট রজর বযবিাপিা পসরোলক মমাহাম্মে শাহজাহাি 

এবাং শাসকল সরজভী স্টরকর বযবিাপিা পসরোলক মমা. শাসকল সরজভী। 

 

আজ রসববার সেএিইর পসরোলিা পর্ ষরের সিব ষােরি িেিযরের মভার  সিব ষাসেত হরয় তারা 

িাাংবাসেকরের প্ররের জবারব এ অঙ্গীকার বযক্ত কররি। 

সিব ষােিী  লা ল অিুিাসিকভারব ম ার্ণার পর িাাংবাসেকরের িরঙ্গ আলাপকারল মমাহাম্মে 

শাহজাহাি িাাংবাসেকরের বরলি, ‘পুাঁদ্দজবাজারর সিসতশীলতা আিয়রি আমরা িব ষাত্মক মেষ্টা 

করব। কীভারব বাজাররক ভারলা করা র্ায় এবাং সবসিরয়াগকারীরা মর্ি আবার সবসিরয়ারগ স রর 

আরি আমরা মিই মেষ্টা করব। সবরশর্ করর পুাঁদ্দজবাজাররর উন্নয়রি িাংসিষ্ট কতত ষপরক্ষর িরঙ্গ 

আরলােিা করর বাস্তবিম্মত আইি-কািুি প্রণয়ি করা র্ায়, মি লরক্ষয আমরা কাজ কররবা।’ 

সতসি আররা বরলি, ‘পুাঁদ্দজবাজারর উন্নয়ি ও সিসতশীলতা আিয়ণ এবাং এর িরঙ্গ িম্পতক্ত 

িকরলর স্বাে ষ রক্ষারে ষ র্োর্ে ভূসমরা রাখব।’ 

এ িময় মমা. শাসকল সরজভী িাাংবাসেকরের বরলি, ‘েলসত বেরজরুে পুাঁদ্দজবাজার অরিক 

খারাপ সেল। িতুি বেরর আমারের প্ররেষ্টা োকরব, বাজাররক মিই জায়গা মেরক মর্ি উত্তরণ 

করা র্ায়। আশা কসর আমারের ইচ্ছা ও মেষ্টা ি ল হরব। আমারের জিয িবাই মোয়া কররবি, 

মর্ি আমরা ি ল ভারব কাজ কররত পাসর।’ 

http://www.arthosuchak.com/archives/551458/%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%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b2%e0%a6%a4-7/
http://www.arthosuchak.com/archives/551458/%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%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b2%e0%a6%a4-7/
http://www.arthosuchak.com/archives/551458/%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%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b2%e0%a6%a4-7/
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সতসি আররা বরলি, ‘আগামী সেরি বাজাররক ভারলা রাখরত িীসতগত ও পসলসিগত িাসব ষক 

িহায়তা করব। িব ষপসর পুাঁদ্দজবাজাররর উন্নয়ি, মেকরহাডার ও সবসিরয়াগকারীরের স্বারে ষ 

সিরলিভারব কাজ কররবা।’ 

এর আরগ রাজযািীর মসতদ্দিরল সেএিই’র পুরাতি ভবরি িকাল ১০ া মেরক সবরসতহীিভারব 

সবকাল িারে ৩ া পর্ ষন্ত মভা গ্রহণ অিুটিত হয়। মভা গ্রহণ মশর্  লা ল ম ার্ণা কররি 

সেএিই’র সিব ষােি কসমশরির মেয়ারমযাি সবোরপসত মমা. আবেুি িামাে। এ িময় উপসিত 

সেরলি সিব ষােি কসমশরির িেিয হারুিউর রসশে, মিজরু উদ্দিি আহরমে, সেএিই’র 

িেিযবতন্দিহ ঊযব ষতি কম ষকতষারা। 
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ডিএসইর পডরচালক ডনব োডচি হললন 

ম াহাম্মে শাহজাহান ও শাডকল ডরজভী 

 

সিজস্ব প্রসতরবেক, সবসিরয়াগবাতষা: মেরশর প্রযাি পুাঁদ্দজবাজার ঢাকা স্টক এক্সরেঞ্জ সলসমর রের 

(সেএিই) মশয়াররহাডার পসরোলক সিব ষাসেত হরয়রেি মমাহাম্মে শাহজাহাি ও শাসকল 

সরজভী। 

মরাববার (২৯ সেরিম্বর ২০১৯) অিুটিত সিব ষােরি এিব পরে জয়ী হি তারা। 

এরআরগ মরাববার িকাল ১০ া মেরক সবরসতহীিভারব সবরকল ৩  া ৩০ সমসি  পর্ ষন্ত মভা  

গ্রহণ েরল৷ ২৫৯ জি মভা াররর মমা  মভা  িাংখযা সেল ১১৫ মকাট  ২২ লাখ ৫২ হাজার 

৩৩১ট ৷ মমা  ১৭৮ জি মভা ার পসরোলক সিব ষােরি মভা  প্রোি কররি৷ এরমরযয ৮ জি 

মভা াররর মভা  বাসতল বরল গণয করা হয়৷ 

মভা  গণিা মশরর্ সেএিই’র সিব ষােি কসমশরির মেয়ারমযাি সবোরপসত মমাোঃ আবেুি িামাে 

সিব ষােরির  লা ল ম ার্ণা কররি৷ এ িময় উপসিত সেরলি সিব ষােি কসমশরির িেিয হারুি 

উর রসশে এবাং মিজরু উদ্দিি আহরমে৷ 

জািা মগরে, ঢাকা স্টক এক্সরেঞ্জ সলসমর রের পসরোলক সিব ষােরি মমাহাম্মে শাহজাহাি ১৪৯ 

জরির ৮৬৪,২৮০,৮৩১ মভা  এবাং মমাোঃ শাসকল সরজভী ১৩৩ জরির ৮২০,৯৬৮,৯৬০ মভা  

মপরয় সিব ষাসেত হরয়রেি। তারের সিক তম প্রসতিন্দ্বী সেরলি মমাহাম্মে শামীম আ জাল৷ 

তার প্রাপ্ত মভার র িাংখযা ৫৬ জরির ১৫৮,৭৫৩,৫৫১ মভা ৷ 

উরেখয, এ বের সেএিই’র পসরোলিা পর্ ষে মেরক েুজি িেিয-শরী  আতাউর রহমাি এবাং 

মমাোঃ হাসি  ভুাঁ ইয়া অবির গ্রহণ কররি৷ তারেরই িলাসভসিক্ত হরবি িতুি েুই পসরোলক। 
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ম াোঃ শাডকল ডরজভী 

মমাোঃ শাসকল সরজভী ৪ িরভম্বর ১৯৯৩ তাসররখ ঢাকা স্টক এক্সরেরঞ্জর িেিয পে লাভ কররি৷ 

পুাঁদ্দজবাজাররর অতযন্ত ি-ুপসরসেত বযদ্দক্তত্ব মমাোঃ শাসকল সরজভী েী ষ ৩৩ বেরররও মবশী িময় 

যরর ঢাকা স্টক এক্সরেরঞ্জর িারে জসেত৷ েী ষ অসভঞ্জতা িম্পন্ন বযদ্দক্তত্ব মমাোঃ শাসকল সরজভী 

পুাঁদ্দজবাজাররর এক ক্রাসন্ত কারল ২০১০ িারলর-ঢাকা স্টক এক্সরেরঞ্জর মপ্রসিরেন্ট সহিারব 

োসয়ত্ব গ্রহণ কররি৷ ২০১০ িারল মপ্রসিরেন্ট সহিারব োসয়রত্ব োকাকালীি সবতরকষর উরব ষ 

মেরক সিররপক্ষতার িারে পুাঁদ্দজবাজাররর উন্নয়রি সতসি উরেখরর্াগয ভুসমকা মররখরেি৷ 

পরবতী  িমরয় ১৬ মােষ ২০১১ িারল সিতীয় বাররর মরতা আবারও ঢাকা স্টক এক্সরেরঞ্জর 

মপ্রসিরেন্ট সহিারব োসয়ত্ব গ্রহণ কররি৷ তার আরগ সরজভী ২০০৯ িারল সেএিই’র ভাইি 

মপ্রসিরেন্ট এবাং ২০০৪ িাল মেরক ২০০৯ িাল পর্ ষন্ত সেএিই’র পসরোলক সহিারব োসয়ত্ব 

পালি কররি৷ এ োোও সতসি ২০০২ ও ২০০৩ িারল সেএিই’র মমম্বারি ক্লারবর িভাপসত 

সহিারব োসয়ত্ব পালি কররি৷ সতসি ব্রাহ্মণবােীয়া মজলার মুরােপুর গ্রারম জন্ম গ্রহণ কররি৷ 

বতষমারি সতসি শাসকল সরজভী স্টক সলসমর রের বযবিাপিা পসরোলক৷ এোো সতসি মশয়ার 

বযবিযা োোও সবসভন্ন িামাদ্দজক উন্নয়িমুলক কম ষকারে জসেত ররয়রেি৷ শাসকল সরজভী 

মেরশ সবরেরশ পুাঁদ্দজবাজাররর উপর অিুটিত সবসভন্ন কি াররন্স, মিসমিার এবাং প্রসশক্ষরণ 

অাংশগ্রহণ করররেি৷ সতসি মালরয়সশয়া, মবারম্ব, তুরস্ক, সিউইয়কষ স্টক এক্সরেঞ্জ পসরেশ ষি 

কররি৷ 

ম াহাম্মে শাহজাহান 

মমাহাম্মে শাহজাহাি পুাঁদ্দজবাজাররর একজি অসত িু-পসরসেত বযদ্দক্তত্ব৷ র্ার ররয়রে 

পুাঁদ্দজবাজারিহ ম ক্স াইল খারতর বযাপক অসভজ্ঞতা৷ ১৯৭৫ িারল তার মাসলকাযীি মমাোঃ 

শাহজাহাি এে মকাম্পাসি ঢাকা স্টক এক্সরেরঞ্জর িেিয পে লাভ করর৷ র্া পরবতীরত ২০০৬ 

িারল ঢাকা স্টক এক্সরেরঞ্জর করপ ষারর  িেিয পে জাহাি সিসকউসরট জ সলসমর ে িারম 

আত্মপ্রকাশ করর৷ বতষমাি সতসি উক্ত মব্রাকাররজ হাউরজর বযবিাপিা পসরোলক৷ মমাহাম্মে 

শাহজাহাি মােষ ২০০৪ িাল মেরক মােষ ২০০৭ িাল পর্ ষন্ত সেএিই’র পসরোলক সহিারব োসয়ত্ব 

পালি কররি৷ ২০১০ িারল সতসি সিতীয় বাররর মরতা ঢাকা স্টক এক্সরেরঞ্জর পসরোলক 

সিব ষাসেত হি৷ সতসি মেরশর একজি খযাসতমাি বযবিায়ী৷ সতসি পা  রপ্তাসি কারকরের িাংগঠি 

বাাংলারেশ জ ু এক্সরপা ষারি এরিাসিরয়শরির মেয়ারমযাি৷ সতসি একাসযক প্রসতিারির 

গুরুত্বপূণ ষ োসয়রত্ব আরেি৷ মমাহাম্মে শাহজাহাি মসেিা জিু ইোসিরজর বযবিাপিা 

পসরোলক, শমরির জ ু সমলি সলসমর রের উপ-মহা বযবিাপিা পসরোলক৷ এোো সতসি 

িরসিাংেী জ ু মেোি ষ এবাং জাহাি ম ক্স াইল সমলরির মযারিদ্দজাং পা ষিারি৷ এোোও সতসি 

সবসভন্ন িামাদ্দজক ও উন্নয়িমূলক কম ষকারে জসেত৷ মমাহাম্মে শাহজাহাি লেি, সিউইউকষ, 

োইলযাে স্টক এক্সরেঞ্জ পসরেশ ষিিহ মেরশ সবরেরশ অিুটিত পুাঁদ্দজবাজার সবর্য়ক সবসভন্ন 

কি াররন্স, মিসমিার, িভায় অাংশগ্রহণ করর বযাপক অসভঞ্জতা অজষি কররি৷ এোো সতসি 

ভারত, পাসকস্তাি, শ্রীলাংকা, মিপাল, মালরয়সশয়া, সিাংগাপুর, োইলযাে, কািাো ও 

আরমসরকািহ ইউররারপর বহু মেশ ভ্রমি করররেি৷ 

(এিআর/এিএএম/২৯ সেরিম্বর ২০১৯) 
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শাহজাহাি-শাসকল সেএিইর পসরোলক সিব ষাসেত 

 

নি জস্ব প্রনি বেদক : দ দবের প্রধা ি  প ুঁনজোজার ঢাক া স্ট ক  এ ক্স বেবে র (নিএ সই) দ েয়ারব াল্ড ার ো দ স্টক ব াল্ড ারবদর 

দ  াবে প্রনিষ্ঠাি নের িি ি  দ েয  ারব াল্ড ার পনরোলক  নি েবানেি   বয বেি  দ া াম্ম দ ো জা াি এেং োনক ল নরজ ী। 

দ রােোর সকা ল ১০ ো দ েবক  রাজধা িীর  নিনিবল নি এ সইর প রািি   ে বি এ  দ া েগ্র  ণ শু রু  য  , যা 

নেরনি ীি  াবে েবল নেবক ল স াবি  ৩ো  পয বন্ত। 

দুই পনরোলক  পবদ এই দ  ােয  বে অংে দি ি  জা াি নসনকউনরনেজ নল ন বেবির েযেস্থা পি া পনরোলক  দ া াম্ম দ 

ো জা াি, োনকল নরজ ী  স্ট ক  নলন বেবির েযেস্থাপিা পন রোল ক  দ া. ো নক ল নরজ ী  এ েং দ িসা নসনক উনরনে জ 

নলন বেবির প্রধা ি  নি েবা ী ক  বক িবা (নসইও) দ  া াম্মদ ো ী   আফজা ল। 

২৫৯ জি  বেধ  দ  া ো বরর  বধয দ  াে ানধক ার প্রবয াগ  ক বরি  ১ ৭৮ জি ।  এ র  বধয ৮নে দ  াে  ো নিল  বয বে। 

দ েয  ারসংখ্যা দ্বারা দ  াে  নিধবানরি  ওয  ায   ২৫ ৯ জি  দ  াে াবর র দ  াে সংখ্যা  ১১ ৭ দক া নে ২৪  লাখ্ ৫৪   াজার। 

বেধ  দ  াবের  বধয ো জা াি দ পবয বেি ৮৬ দ কানে ৪ ২ লাখ্ ৮০   াজা র এ েং োনক ল  নরজ ী দ পবয বেি  ৮২ দক ানে 

৯ লাখ্ ৬৮  াজার দ  াে । আর পরানজি প্রােবী ো ী  আফজাল দ পবয বেি  ১৫  দক া নে ৮৭ লাখ্ ৫ ৩  াজার দ  াে । 

দ েয়ারনি উজ; ২৯ নিবসম্বর ২০১ ৯ 
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ডিএসইর পডরচালক হললন শাহজাহান ও শাডকল ডরজভী 

পুাঁদ্দজবাজার মেস্ক || প্রকাশ: ২০১৯-১২-২৯ ১৬:৩৪:২৬ || আপরে : ২০১৯-১২-২৯ 

১৬:৫৭:৪৬ 

 

ঢাকা স্টক এক্সরেরঞ্জর (সেএিই) মশয়াররহাডার বা মিকরহাডার পসরোলক সিব ষােরি 

পসরোলক হরয়রেি জাহাি সিসকউসরট জ সলসমর রের বযবিাপিা পসরোলক মমাহাম্মে 

শাহজাহাি ও স্টক সলসমর রের বযবিাপিা পসরোলক মমা. শাসকল সরজভী। শাজাহাি 

মপরয়রেি ৮৬ মকট  ৪২ লাখ ৮০ হাজার ৮৩১ মভা  ও  শাসকল ৮২ মকট  ৯ লাখ ৬৮ হাজার 

৯৬০ মভা । মেিা সিসকউসরট জ সলসমর রের প্রযাি সিব ষাহী কম ষকতষা (সিইও) মমাহাম্মে 

শামীম আ জাল মপরয়রেি মপরয়রেি ১৫ মকট  ৮৭ লাখ ৫৩ হাজার ৫৫১ মভা । 

মরাববার মভা গ্রহণ মশরর্ সবরকরল সিব ষােরির  লা ল ম ার্ণা কররি সিব ষােি কসমশি। 

পরবতীরত সেএিই’র ৫৮তম বাসর্ ষক িাযারণ িভায় (এদ্দজএম) ো তসরকভারব সিব ষােরির 

েূোন্ত  লা ল ম ার্ণা করা হরব। 

এর আরগ িকাল ১০ া মেমক রাজযািীর মসতদ্দিরল সেএিই’র পুরাতি ভবরি এ মভা গ্রহণ 

অিুটিত হয়। খাজা ইকুযইট  িাসভষরিি সলসমর রের বযবিাপিা পসরোলক খাজা মগালাম রিূল 

প্রেম মভা  সেরয় সেএিই’র মভা গ্রহণ কার্ ষক্রম উরিাযি কররি। সবকাল িারে ৩ া পর্ ষন্ত 

মভা গ্রহণ েরল। সেএিইরত মভা  পরেরে ১৭৮ট ।  এর মরযয বাসতল হরয়রে ৭ট । 
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সবসয অিুিারর মর্ েু’জি পসরোলক অবির মিরবি তারা হরলি- এিএআর সিসকউসরট রজর 

বযবিাপিা পসরোলক শরী  আতাউর রহমাি এবাং র  ্র্াসপে সিসকউসরট রজর বযবিাপিা 

পসরোলক হাসি  ভুাঁ ইয়া। 

প্রিঙ্গত, সেএিই’র এবাররর সিব ষােরি সিব ষােি কসমশরির মেয়ারমযাি সহরিরব োসয়ত্ব পালি 

কররেি অবিরপ্রাপ্ত সবোরপসত মমা. আব্দিু িামাে। এ োো সিব ষােি কসমশিার সহরিরব 

ররয়রেি- সেএিই’র মেকরহাডার মিজরু উদ্দিি আহরমে ও হারুিুর রসশে। 

িািসবসে/এিরকএি 
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মশয়ারবাজারসিউজ 

ডিএসই’র পডরচালক ডনব োচলন ম া: 

শাহজাহান ও শাডকল ডরজভী জয়ী 

প্রকাশ িময়:29-12-2019, 4:51 pm | 

 

মশয়ারবাজার সররপা ষ: ঢাকা স্টক এক্সরেরঞ্জর (সেএিই) মশয়াররহাডার পসরোলক সিব ষােরি 

জয়ী হরয়রেি জাহাি সিসকউসরট জ সলসমর রের বযবিাপিা পসরোলক মমাহাম্মে শাহজাহাি 

ও স্টক সলসমর রের বযবিাপিা পসরোলক মমা. শাসকল সরজভী। 

মরাববার মভা গ্রহণ মশরর্ সবরকরল সিব ষােরির  লা ল ম ার্ণা কররি সিব ষােি কসমশি। 

পরবতীরত সেএিই’র ৫৮তম বাসর্ ষক িাযারণ িভায় (এদ্দজএম) ো তসরকভারব সিব ষােরির 

েূোন্ত  লা ল ম ার্ণা করা হরব। ঢাকা স্টক এক্সরেঞ্জ সলসমর ে এ পসরোলক সিব ষােরি 

মমাহাম্মে শাহজাহাি ১৪৯ জরির ৮৬৪,২৮০,৮৩১ মভা  এবাং মমাোঃ শাসকল সরজভী ১৩৩ 

জরির ৮২০,৯৬৮,৯৬০ মভা  মপরয় সিব ষাসেত হরয়রেি। তারের সিক তম প্রসতিন্দ্বী সেরলি 

মমাহাম্মে শামীম আ জাল৷ তার প্রাপ্তরভার র িাংখযা ৫৬ জরির ১৫৮,৭৫৩,৫৫১ মভা ৷ তার 

আরগ িকাল ১০  ট কা মেরক সবরসতহীিভারব সবরকল ৩.৩০  ট কা পর্ ষন্ত মভা  গ্রহণ েরল৷ 

২৫৯ জি মভা াররর মমা  মভা  িাংখযা সেল ১১৫ মকাট  ২২ লাখ ৫২ হাজার ৩৩১৷ মমা  ১৭৮ 

জি মভা ার পসরোলক সিব ষােরি মভা  প্রোি কররি৷ এর মরযয ৮জি মভা াররর মভা  বাসতল 

বরল গণয করা হয়৷ মভা  গণিা মশরর্ সেএিই’র সিব ষােি কসমশরির মেয়ারমযাি সবোরপসত 

মমাোঃ আবেুি িামাে সিব ষােরির  লা ল ম ার্ণা কররি৷ এ িময় উপসিত সেরলি সিব ষােি 

কসমশরির িেিয হারুি উর রসশে এবাং মিজরু উদ্দিি আহরমে৷ উরেখয মর্, এবের 

সেএিই’র পসরোলিা পর্ ষে মেরক েুজি িেিয-শরী  আতাউর রহমাি এবাং মমাোঃ হাসি  

ভুইয়া অবির গ্রহণ কররি৷ 

http://www.sharebazarnews.com/wp-content/uploads/2016/08/dse-tower.jpg
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শাহজাহান-শাডকল ডিএসইর পডরচালক 

ডনব োডচি  

সিজস্ব প্রসতরবেক  

প্রকাসশত: ০৫:১৮ সপএম, ২৯ সেরিম্বর ২০১৯  

 

মেরশর প্রযাি মশয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সরেরঞ্জর (সেএিই) মশয়াররহাডার বা 

মস্টকরহাডাররের মভার  প্রসতিািট র িতুি মশয়াররহাডার পসরোলক সিব ষাসেত হরয়রেি 

মমাহাম্মে শাহজাহাি এবাং শাসকল সরজভী। 

মরাববার িকাল ১০ া মেরক রাজযািীর মসতদ্দিরল সেএিইর পুরাতি ভবরি এ মভা গ্রহণ শুরু 

হয়, র্া সবরসতহীিভারব েরল সবরকল িারে ৩ া পর্ ষন্ত। 

 

েুই পসরোলক পরে এই মভা র্ুরে অাংশ মিি জাহাি সিসকউসরট জ সলসমর রের বযবিাপিা 

পসরোলক মমাহাম্মে শাহজাহাি, শাসকল সরজভী স্টক সলসমর রের বযবিাপিা পসরোলক মমা. 

https://www.jagonews24.com/author/staff-reporter
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শাসকল সরজভী এবাং মেিা সিসকউসরট জ সলসমর রের প্রযাি সিব ষাহী কম ষকতষা (সিইও) 

মমাহাম্মে শামীম আ জাল। 

২৫৯ জি ববয মভা াররর মরযয মভা াসযকার প্ররয়াগ কররি ১৭৮ জি। এর মরযয ৮ট  মভা  

বাসতল হরয়রে। মশয়ারিাংখযা িারা মভা  সিয ষাসরত হওয়ায় ২৫৯ জি মভা াররর মভা িাংখযা 

১১৭ মকাট  ২৪ লাখ ৫৪ হাজার। 

 

ববয মভার র মরযয শাহজাহাি মপরয়রেি ৮৬ মকাট  ৪২ লাখ ৮০ হাজার এবাং শাসকল সরজভী 

মপরয়রেি ৮২ মকাট  ৯ লাখ ৬৮ হাজার মভা । আর পরাদ্দজত প্রােী শামীম আ জাল 

মপরয়রেি ১৫ মকাট  ৮৭ লাখ ৫৩ হাজার মভা । 

এমএএি/সবএ/এমএি 



News Clippings 

 38 

ডিএসইর ডনব োচন সম্পন্ন 

By 

সিসিয়র সররপা ষার 

সেরিম্বর ২৯, ২০১৯  
 

 

স্টাফ ডরলপার্োর : ঢাকা স্টক এক্সরেরঞ্জর (সেএিই) পসরোলিা পর্ ষরের েুইজি পসরোলক 

সিব ষাসেত হরয়রেি। তারা হরলি জাহাি সিসকউসরট রজর এমসে মমা. শাহজাহাি খাি ও শাসকল 

সরজভী স্টক সলসমর রের বযবিাপিা পসরোলক মমা.শাসকল সরজভী। ২৯ সেরিম্বর, মরাববার 

ঢাকা স্টক এক্সরেরঞ্জর (সেএিই) পসরোলিা পর্ ষরের সিব ষােরি পসরোলক সিব ষাসেত হরয়রেি। 

সিব ষােরি মমা  মভা ার মেরক ১৭৮ জরির ১১৭ মকাট  ২৪ লাখ ৫৪ হাজার ৬২৩ট  মভা  

পরেরে। র্ার মরযয মমাহাম্মে শাজাহাি মপরয়রেি ৮৬ মকাট  ৪২ লাখ ৮০ হাজার ৮৩১ 

মভা । শাসকল সরজভী ৮২ মকাট  ৯ লাখ ৬৮ হাজার ৯৬০ মপরয় সিতীয় হরয়রেি। 

 

এোো বাকী ১৫ মকাট  ৮৭ লাখ ৫৩ হাজার ৫৫১ মভা  মপরয়রেি মেশা সিসকউসরট রজর 

প্রযাি সিব ষাহী কম ষকতষা (সিইও) মমাহাম্মে শামীম আ জাল। 

এবাররর সিব ষােরি মমা  মভা ার সেল ২৫৯ জি। মভা  সেরয়রে ১৭৮ জি। মমা  মভা  ১১৭ 

মকাট  ২৪ লাখ ৫৪ হজার ৬২৬ট । এর মরযয েীরির মভা  ৪৫ মকাট  ০৯ লাখ ৪৪ হাজার 

১২৫ট । মশয়াররহাডাররের মভা  ৭২ মকাট  ১৫ লাখ ১০ হাজার ৫০০ট । প্রসত হাউরজর মভা  

২৮ লাখ ৮৬ হাজার ৪২ট  ও বাসতল মভা  ৮ট । সিব ষােি কসমশরির মেয়ারমযারির োসয়ত্ব 

পালি কররেি অবিরপ্রাপ্ত সবোরপসত মমাোঃ আব্দিু িামাে। 

https://www.dailystockbangladesh.com/author/sanu/
https://www.dailystockbangladesh.com/wp-content/uploads/2019/12/DSE-election.jpg
http://www.dailystockbangladesh.com/wp-content/uploads/2019/12/Sajahan-Shakil.jpg
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ডিএসই পডরচালক ডনব োচলন জয়ী 

শাহজাহান এবং শাডকল ডরজভী 

০৪:৩৮সপএম, ২৯ সেরিম্বর ২০১৯  

 

ডবজলনস আওয়ার প্রডিলবেক : মেরশর প্রযাি মশয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সরেরঞ্জর 

(সেএিই) পসরোলক সিব ষােরি জয়ী হরয়রেি জাহাি সিসকউসরট রজর বযবিাপিা পসরোলক 

মমাহাম্মে শাহজাহাি এবাং শাসকল সরজভী স্টরকর বযবিাপিা পসরোলক মমা. শাসকল সরজভী। 

রসববার (২৯ সেরিম্বর) রাজযািীর মসতদ্দিরল সেএিই’র পুরাতি ভবরি িকাল ১০  া মেরক 

সবকাল িারে ৩  া পর্ ষন্ত মভা  গ্রহি মশরর্ জয়ী সহিারব তারের িাম ম ার্ণা করা হয়। 

আজরশয়াররহাডার পসরোলক শরী  আতাউর রহমাি এবাং মমা: হাসি  ভূইয়ার পরে মভা  

গ্রহি অিুটিত হয়। অে ষাৎ সিব ষােরি মভা াররের জিয ২জিরক মভা  মেওয়ার িুরর্াগ সেল। 

 

এবামরর সিব ষােরি মমা  ২৫৯ জি মভা াররর মরযয মেরক ১৭৮ জি মভা  মেি। তরব এরমযয 

মেরক ৮ জরির মভা  বাসতল হয়। এই ১৭০ জরির মভা াররর মরযয মমাহাম্মে শাহজাহাি ৮৬ 

মকাট  ৪২ লাখ ৮০ হাজার ৮৩১ মভা  এবাং শাসকল সরজভী ৮২ মকাট  ৯ লাখ ৬৮ হাজার 
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৯৬০ মভা  মপরয় জয়ী হরয়রেি। আর বাসক ১৫ মকাট  ৮৭ লাখ ৫৩ হাজার ৫৫১ মভা  

মপরয়রেি মেশা সিসকউসরট রজর প্রযাি সিব ষাসহ কম ষকতষা (সিইও) মমাহাম্মে শামীম আ জাল। 

উরেখয, সেএিইর প্রসতট  িেরিযর ২৮ লাখ ৮৬ হাজার ৪২ সহিারব ২৫০ মব্রাকাররজ 

হাউরজর মমা  মভা  সেল ১১৭ মকাট  ২৪ লাখ ৫৪ হাজার ৬২৬ট । এরমরযয েীরির 

মকৌশলগত সবসিরয়াগকারী মশিরজি ও িাাংহাই স্টক এক্সরেরঞ্জর ২৫ শতাাংশ মাসলকািা 

সহিারব মভার র িাংখযা ৪৫ মকাট  ০৯ লাখ ৪৪ হাজার ১২৫ট । আর সেএিইর 

মশয়াররহাডাররের মভার র িাংখযা ৭২ মকাট  ১৫ লাখ ১০ হজার ৫০০ট । 

 

সিব ষােরির  লা ল আজরক ম ার্ণা করা হরলও সেএিইর ৫৮তম বাসর্ ষক িাযারি িভায় 

(এদ্দজএম) ো তসরকভারব সিব ষােরির েূোন্ত  ল প্রকাশ করা হরব। 

আজরকর সিব ষােরি িুসপ্রম মকার ষর হাইরকা ষ সবভারগর িারবক সবোরপসত মমা: আব্দিু িামাে 

সিব ষােি কসমশরির মেয়ারমযাি সহিারব োসয়ত্ব পালি করররেি। এ োো সিব ষােি কসমশিার 

সহরিরব সেরলি- সেএিই’র মেকরহাডার মিজরু উদ্দিি আহরমে ও হারুিুর রসশে। 

ম াোঃ শাডকল ডরজভী : ১৯৯৩ িারলর ৪ িরভম্বরঢাকা স্টকএক্সরেরঞ্জরিেিযপে লাভ কররি৷ 

পুাঁদ্দজবাজাররর অতযন্ত ি-ুপসরসেত বযদ্দক্তত্ব মমাোঃ শাসকল সরজভী েী ষ ৩৩ বেরররও মবশী িময় 

যরর ঢাকা স্টকএক্সরেরঞ্জরিারে জসেত৷ েী ষ অসভঞ্জতা িম্পন্নবযদ্দক্তত্ব মমাোঃ শাসকল সরজভী 

পুাঁদ্দজবাজাররর এক ক্রাসন্ত কারল ২০১০ িারল ঢাকা স্টক এক্সরেরঞ্জর মপ্রসিরেন্ট সহিারব 

োসয়ত্ব গ্রহণ কররি৷ ২০১০ িারল মপ্রসিরেন্ট সহিারব োসয়রত্ব োকাকালীি সবতরকষর উরব ষ 

মেরক সিররপক্ষতার িারে পুাঁদ্দজবাজাররর উন্নয়রি সতসি উরেখরর্াগয ভুসমকা মররখরেি৷ 

পরবতী িমরয় ১৬ মােষ ২০১১ িারল সিতীয় বাররর মরতা আবারও ঢাকা স্টক এক্সরেরঞ্জর 

মপ্রসিরেন্ট সহিারব োসয়ত্ব গ্রহণ কররি৷ তার আরগ জিাব সরজভী ২০০৯ িারল সেএিই’র 

ভাইি মপ্রসিরেন্ট এবাং ২০০৪ িাল মেরক ২০০৯ িাল পর্ ষন্ত সেএিই’র পসরোলক সহিারব 

োসয়ত্ব পালি কররি৷ এ োোও সতসি ২০০২ ও ২০০৩ িারল সেএিই’র মমম্বারি ক্লারবর 

িভাপসত সহিারব োসয়ত্ব পালি কররি৷ সতসি ব্রাহ্মণবােীয়া মজলার মুরােপুর গ্রারম জন্ম গ্রহণ 

কররি৷ বতষমারি জিাব শাসকল সরজভী স্টক সলোঃ এর বযবিাপিা পসরোলক৷ এোো সতসি 

মশয়ার বযবিযা োোও সবসভন্ন িামাদ্দজক উন্নয়িমুলক কম ষকারে জসেত ররয়রেি৷ জিাব 

সরজভী মেরশ সবরেরশ পুাঁদ্দজবাজাররর উপর অিুটিত সবসভন্ন কি াররন্স, মিসমিার এবাং 

প্রসশক্ষরণ অাংশগ্রহণ করররেি৷ সতসি মারলারয়সশয়া, বরম্ব, তুরস্ক, সিউইয়কষ স্টক এক্সরেঞ্জ 

পসরেশ ষি কররি৷ 
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ম াহাম্মে শাহজাহান : পুাঁদ্দজবাজাররর একজি অসত িু-পসরসেত বযদ্দক্তত্ব৷ র্ার ররয়রে 

পুাঁদ্দজবাজারিহ ম ক্স াইল খারতর বযাপক অসভঞ্জতা৷ ১৯৭৫ িারল তার মাসলকাযীি মমাোঃ 

শাহজাহাি এে মকাম্পাসি ঢাকা স্টক এক্সরেরঞ্জর িেিয পে লাভ কররি৷ র্া পরবতীরত 

২০০৬ িারল ঢাকা স্টক এক্সরেরঞ্জর করপ ষারর  িেিযপে জাহাি সিসকউসরট জ সলোঃ িারম 

আত্মপ্রকাশ করর৷ বতষমাি সতসি উক্ত মব্রাকাররজ হাউরজর বযবিাপিা পসরোলক৷ জিাব 

শাহজাহাি মােষ ২০০৪ িাল মেরক মােষ ২০০৭ িাল পর্ ষন্ত সেএিই’র পসরোলক সহিারব োসয়ত্ব 

পালি কররি৷ ২০১০ িারল সতসি সিতীয় বাররর মরতা ঢাকা স্টক এক্সরেরঞ্জর পসরোলক 

সিব ষাসেত হি৷ সতসি মেরশর একজি খযাসতমাি বযবিায়ীও৷ সতসি পা  রপ্তাসিকারকরের 

িাংগঠি বাাংলারেশ জ ু এক্সরপা ষার এরিাসিরয়শরির মেয়ারমযাি৷ সতসি একাসযক প্রসতিারির 

গুরুত্বপূণ ষ োসয়রত্ব আরেি৷ শাহজাহাি মসেিা জিু ইোসিরজর বযবিাপিা পসরোলক, 

শমরির জ ু সমলি সলোঃ এর উপ-মহা বযবিাপিা পসরোলক৷ এোো সতসি িরসিাংেী জ ু 

মেোি ষ এবাং জাহাি ম ক্স াইলসমলরির মযারিদ্দজাং পা ষিারি৷ শাহজাহাি সবসভন্ন িামাদ্দজক 

উন্নয়ি কম ষকারে জসেত৷ শাহজাহাি লেি, সিউইউকষ, োইলযােস্টক এক্সরেঞ্জ পসরেশ ষিিহ 

মেরশ সবরেরশ অিুটিত পুাঁদ্দজবাজার সবর্য়ক সবসভন্ন কি াররন্স, মিসমিার, িভায় অাংশগ্রহণ 

করর বযাপক অসভঞ্জতা অজষি কররি৷ এোো সতসি ভারত, পাসকস্তাি, শ্রীলাংকা, মিপাল, 

মালরয়সশয়া, সিাংগাপুর, োইলযাে,কািাো ও আরমসরকািহ ইউররারপর বহু মেশ ভ্রমি কররি৷ 

সবজরিি আওয়ার/২৯ সেরিম্বর, ২০১৯/আরআই 
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Barta24 

ডিএসইর নিুন পডরচালক শাডকল ও 

শাহজাহান 

 

মমাহাম্মে শাহজাহাি ও শাসকল সরজভী, েসব: বাতষা২৪.কম 

মেরশর প্রযাি পুাঁদ্দজবাজার ঢাকা স্টক এক্সরেরঞ্জর (সেএিই) পসরোলক সিব ষাসেত হরয়রেি 

শাসকল সরজভী ও মমাহাম্মে শাহজাহাি। তারা আগামী সতি বের সেএিইর মশয়াররহাডার 

পসরোলক সহরিরব োসয়ত্ব পালরির জিয সিব ষাসেত হরয়রেি। গত সতি বের এই েুই পরে 

পসরোলক সহরিরব োসয়ত্ব পালি কররি শরী  আতাউর রহমাি ও হাসি  ভূইয়া।  

সিব ষােরি ১৪৯ মভা  মপরয় প্রেম হরয়রেি জাহাি সিসকউসরট জ সলসমর রের এমসে মমাহাম্মে 

শাহজাহাি। সতসিও সেসমউেুযয়াইে পরবতী স্টক এক্সরেরঞ্জর পসরোলক সিব ষাসেত হরয়রেি। 

তার আরগ সেএিইর সিসিয়র িহিভাপসতর োসয়ত্ব পালি কররি। 

১৩৩ মভা  মপরয় সিতীয় হরয়রেি স্টক সলসমর রের বযবিাপিা পসরোলক (এমসে) মমা. 

শাসকল সরজভী। বতষমারি সতসি মশয়াররহাডাররের স্বাে ষ িাংরক্ষরণর জিয গটঠত িাংগঠি 

সেএিই মব্রাকাি ষ অযারিাসিরয়শরির (সেসবএ) সিব ষাসেত মপ্রসিরেন্ট। এর আরগও 

সেসমউেুযয়ালাইে পরবতী স্টক এক্সরেঞ্জট র েুবার পসরোলক সিব ষাসেত হরয় োসয়ত্ব পালি 

কররি। তার আরগর একাসযকবার পসরোলক ও িভাপসত সহরিরব সিব ষাসেত হরয় োসয়ত্ব পালি 

কররি শাসকল।  

সেএিইর এবাররর সিব ষােরি সতিজি প্রােী অাংশগ্রহণ কররি। অপর পরাদ্দজত প্রােী হরলি- 

মেিা সিসকউসরট জ সলসমর রের প্রযাি সিব ষাহী কম ষকতষা (সিইও) মমাহাম্মে শামীম আ জাল।  
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ফলাফললর অলপক্ষা 

 

সিয়ম অিুিারর মরাববার (২৯সেরিম্বর) মসতদ্দিরলর সেএিইর মবােষ রুরম িকাল ১০ া মেরক 

সবরকল িারে ৩ া পর্ ষন্ত মশয়াররহাডার বা মস্টকরহাডাররা মভা  মেি। এবার মকৌশলগত 

সবসিরয়াগকারী সিরয় মমা  মভার র িাংখযা সেল ২৫৯ট । এর মরযয মকৌশলগত সবসিরয়াগকারী 

েীরির েুই প্রসতিাি মশিরিি ও িাাংহাই স্টক এক্সরেঞ্জিহ মমা  ১৭৮ট  মভা ার মভা  মেি। 

এর মরযয আ ট  মভা  বাসতল হয়।  

সিব ষােি পসরোলিা কররি িুসপ্রম মকার ষর িারবক সবোরপসত মমা আব্দরু িামাে প্রযাি সিব ষােি 

কসমশিার সহরিরব োসয়ত্ব পালি কররি। সেএিইর ৫৮তম বাসর্ ষক িাযারণ িভায় (এদ্দজএম) 

সিব ষােরির েূোন্ত  ল প্রকাশ করা হরব।  
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The Financial Express 
30 December 2019 
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The Financial Express 
30 December 2019 
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Daily Star 

30 December 2019 
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Daily Sun 
30 December 2019 
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Daily New Age 
30 December 2019 
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Daily New Age 
30 December 2019 
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Daily Observer 
30 December 2019 
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 Daily Independent 
30 December 2019 
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Daily Dhaka Tribune 
30 December 2019 

 

Shakil Rizvi, Shahjahan elected DSE 

shareholder directors 

Niaz Mahmud  

 Published at 10:08 pm December 29th, 2019  

 
File photo of Mohammad Shahjahan, left and Shakil Rizvi, right 
 

Of the total 259 voters, 178 cast their votes on the DSE premises in Motijheel. Eight votes 

were declared invalid 

The country’s prime bourse Dhaka Stock Exchange (DSE)   elected Shakil Rizvi and 

Mohammad Shahjahan as two of its shareholder directors on Sudnay. 

Of the total 259 voters, 178 cast their votes on the DSE premises in Motijheel. Eight votes 

were declared invalid. 

There were three candidates — Shakil Rizvi, managing director of Shakil Rizvi Stock Ltd, 

Mohammad Shahjahan, managing director of Jahan Securities, and Mohammad Shamim 

Afzal, chief executive officer of Desa Securities. 

Mohammad Shahjahan bagged 149 votes and Shakil Rizvi 133 votes while Shamim Afzal 

only 56 votes, according to the official results. 

Shakil Rizvi is also the President of Dhaka Stock Exchange Brokers’ Association (DBA), 

former president-director of DSE. Shakil has been involved in the capital market since 

1987.  Mohammad Shahjahan is a former director of Dhaka bourse. 

This year, Sharif Ataur Rahman and Md Hanif Bhuiya will retire from the board.  

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud
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Retired High Court judge Justice Md Abdus Samad acted as the chairman of the DSE’s 

election commission. 

As per the demutualization scheme 2013, the bourse has 13 members — seven independent 

directors, four shareholder directors, one strategic investor and bourse's managing director. 

The newly-elected directors name will be announced at the bourse's 58th annual general 

meeting (AGM) on Monday.  
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Daily Observer 
30 December 2019 

 

 
  

 

 


