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সিজিআইএ ফেল োসিপ ফপল ন
সিএিইসির কসিিনোর সনিোিী
। ৫ জানুযারি, ২০২০ ১২:২৬ অপিাহ্ণ
বাাংলাদেশ রিরিউরিটিজ অযান্ড এক্সদেঞ্জ িরিশদনি (রবএিইরি) িরিশনাি প্রদেিাি
মিাহাম্মে মহলাল উদ্দিন রনজািী রিদ্দজআইএ প্ররিষ্ঠান মেদি মেদলাশীপ অযাওযার্ড
মপদযদেন।

রর্এিই িূদে এ িেয জানা মেদে।
িূে জানায, মহলাল উদ্দিন রনজািী এখন এরশযা-পযারিরেি অঞ্চদলি রবরিন্ন মপশাোিদেি
িাদে মেদলাশীপ গ্রহদেি জনয ম াে রেদযদেন। রেনযান্স অযান্ড ইনদিস্টদিন্ট মপশায
অিিানয অবোদনি জনয রিরন এই মেদলাশপ অজডন িদিদেন।
রিদ্দজআই ইনরস্টটিউি হদলা রেনযান্স ইনদিস্টদিন্ট মপশাোিদেি এিটি রবশ্ববযাপী মপশাোি
িাংস্থা; া অে ও
ড রবরনদযাে পরিোলনাি রশদেি জনয ননরিি রবরনদযাে অনুশীলদনি জনয রবশ্ব
িান রনর্ািে
ড িদি।
প্ররিষ্ঠানটি োিড ার্ড মলাবাল ইনদিস্টদিন্ট অযানারলস্ট (রিদ্দজআই) িিবিাহ িদি এবাং এি
িেিেপ্তি রনউ ইযিড, ইউএিএ অবরস্থি।
রিরন বিডিাদন এরশযা পযারিরেি অেননরিি
ড
িদপাদিশদনি
ড
উপদেষ্টা েরুদপি িেিয রহিাদব
বাাংলাদেশ রিরিউরিটিজ অযান্ড এক্সদেঞ্জ িরিশদনি (রবএিইরি) প্ররিরনরর্ত্ব িিদেন ।
আরেি
ড রনযন্ত্রিদেি প্ররশক্ষে উদেযাদেি (এরপরি-এেআিটিআই) পাশাপারশ আরেি
ড
প্ররিদবেন িাউদ্দন্সলি িেিয (এেআিরি) রহিাদবও োরযত্ব পালন িিদেন।
পুিষ্কাি িম্পদিড রনজািী বদলন, ”আরি রিদ্দজআইএ ইনরস্টটিউিদি, রবদশষি িাউদ্দন্সদলি
িেিযদেি িাদে আিাি প্রারেিা
ড রবদবেনা িিাি জনয এবাং আিাদি রবরশষ্ট মেদলা ও
ইনরস্টটিউদিি িেিয রহিাদব িূ রষি িিাি জনয আরি িৃিজ্ঞ।”
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রিরন বদলন, আরি পযািােদিটিি মিৌশদল ইনরস্টটিউদিি িাদে িাজ িিদি োই। আরি
িবো
ড ইনরস্টটিউদিি মপশাোরিত্ব ও শৃঙ্খলাি প্ররি অনুেি োিব। ইনরস্টটিউদিি এিজন
মেদলা রহিাদব িবো
ড িেিযদেি এখরিযাদিি িদর্য িদবাত্তি
ড
রশেেেডা ও মনিওযারিডাংদযি
উন্নযদনি রেদি এবাং লক্ষয প্রোদি িবো
ড িহাযি োিব।
রিদ্দজআইএ মনিওযািড বাাংলাদেদশি িার্যদি রবএিইরিি িরিশনাি প্রদেিি মিা. মহলাল
উদ্দিন রনজািী ইনরস্টটিউদিি িাি ক্রি বাাংলাদেদশি গুুত্বপূে িূ
ড রিিা পালন িিদবন।
রিদ্দজআইএি িদিা আন্তজডারিি খযারিিান প্ররিষ্ঠান মেদি এই মেদলাশীপ অযাওযার্ড প্রারপ্ত
আিাি পদক্ষ অরবশ্বাস্বিাদব এিটি স্বািন্ত্র ও িম্মান।
প্রদেিি রনজািী ২০১১ িাল মেদি পুদ্দুঁ জবাজাি রনযন্ত্রি িাংস্থা রবএিইরিি িরিশনাি রহিাদব
ুক্ত িদযদেন।
রনজািী ২০১৮ িাল মেদি বাাংলাদেশ ইনরস্টটিউি অব িযারপিাল িাদিডি (রবআইরিএি) এি
পরিোলি রহিাদব িাজ িিদেন। রিরন রবএিইরিদি ম ােোদনি আদে ইউরনিারিটি
ড অব
রেিাোং ইন বাাংলাদেদশ অযািাউরন্টাং অযান্ড ইনেিদিশন রিদস্টিি রবিাদে প্রদেিি রহিাদব
োরযত্ব পালন িদিদেন।
অেিূড েি/এিএ/

33

News Clippings

সিজিআইএ ফেল োিীপ অ্যোওয়োর্ড
ফপল ন ফে ো উজিন সনিোিী

রবরনদযােবািডা মর্স্ক, ঢািা: রিদ্দজআইএ প্ররিষ্ঠান মেদি মেদলাশীপ অযাওযার্ড মপদযদেন
বাাংলাদেশ রিরিউরিটিজ অযান্ড এক্সদেঞ্জ িরিশদনি (রবএিইরি) িরিশনাি প্রদেিি
মিাহাম্মে মহলাল উদ্দিন রনজািী। রেনযান্স অযান্ড ইনদিস্টদিন্ট মপশায অিািানয অবোদনি
স্বীিৃরিস্বরূপ রিরন এই মেদলাশপ অজডন িদিদেন। বিডিাদন এরশযা-পযারিরেি অঞ্চদলি
রবরিন্ন মপশাোিদেি িাদে মেদলাশীপ গ্রহদেি জনয ম াে রেদযদেন রিরন।
প্রিঙ্গি, রিদ্দজআইএ ইনরস্টটিউি হদলা রবশ্ববযাপী রেনযান্স ইনদিস্টদিন্ট মপশাোিদেি
এিটি িাংস্থা; া অে ও
ড রবরনদযাে পরিোলনা রশদেি জনয ননরিি রবরনদযাে অনুশীলদনি রবশ্ব
িান রনর্ািে
ড
িদি োদি। প্ররিষ্ঠানটি োিড ার্ড মলাবাল ইনদিস্টদিন্ট অযানারলস্ট (রিদ্দজআই)
িিবিাহ িদি। এি িেিেপ্তি িারিডন ুক্তিাদেি রনউইযদিড অবরস্থি।
বিডিাদন এরশযা পযারিরেি অেননরিি
ড
িদপাদিশদনি
ড
উপদেষ্টা েরুদপি িেিয রহিাদব
বাাংলাদেশ রিরিউরিটিজ অযান্ড এক্সদেঞ্জ িরিশদনি (রবএিইরি) প্ররিরনরর্ত্ব িিদেন
প্রদেিি মিাহাম্মে মহলাল উদ্দিন রনজািী। এিইিদঙ্গ আরেি
ড রনযন্ত্রিদেি প্ররশক্ষে
উদেযাদেি (এরপরি-এেআিটিআই) পাশাপারশ আরেি
ড প্ররিদবেন িাউদ্দন্সলি িেিয
(এেআিরি) রহিাদবও োরযত্ব পালন িিদেন।
অযাওযার্ড প্রারপ্ত িম্পদিড মহলাল উদ্দিন রনজািী বদলন, ‘আরি রিদ্দজআইএ ইনরস্টটিউদিি
িাদে িৃিজ্ঞ।রবদশষ িদি িাউদ্দন্সদলি িেিযদেি িাদে আিাি প্রারেিা
ড রবদবেনা িিাি জনয
এবাং আিাদি রবরশষ্ট মেদলা ও ইনরস্টটিউদিি িেিয রহিাদব িূ রষি িিাি জনয আরি
িৃিজ্ঞ।’
রিরন বদলন, আরি পযািাদিটিি মিৌশদল ইনরস্টটিউদিি িাদে িাজ িিদি োই। আরি িবো
ড
ইনরস্টটিউদিি মপশাোরিত্ব ও শৃঙ্খলাি প্ররি অনুেি োিব। ইনরস্টটিউদিি এিজন মেদলা
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রহিাদব িবো
ড িেিযদেি এখরিযাদিি িদর্য িদবাত্তি
ড
রশেেেডা ও মনিওযারিডাংদযি উন্নযদনি
রেদি এবাং লক্ষয প্রোদি িবো
ড িহাযি োিব। রিদ্দজআইএি িদিা আন্তজডারিি খযািী িম্পন্ন
প্ররিষ্ঠান মেদি এই মেদলাশীপ অযাওযার্ড প্রারপ্ত আিাি পদক্ষ অরবশ্বাস্বিাদব এিটি স্বািন্ত্র ও
িম্মান।
রিদ্দজআইএ মনিওযািড বাাংলাদেদশি িার্যদি রবএিইরিি িরিশনাি প্রদেিি মিা. মহলাল
উদ্দিন রনজািী ইনরস্টটিউদিি িা ক্রদি
ড
বাাংলাদেদশি প্ররিরনরর্ রহদিদব গুুত্বপূে ড িূ রিিা
পালন িিদবন।
প্রদেিি রনজািী ২০১১ িাল মেদি পুদ্দুঁ জবাজাি রনযন্ত্রি িাংস্থা রবএিইরিি িরিশনাি রহিাদব
ুক্ত িদযদেন। রিরন ২০১৮ িাল মেদি বাাংলাদেশ ইনরস্টটিউি অব িযারপিাল িাদিডি
(রবআইরিএি) এি পরিোলি রহিাদব িাজ িিদেন। রিরন রবএিইরিদি ম ােোদনি আদে
ইউরনিারিটি
ড অব রেিাোং ইন বাাংলাদেদশ অযািাউরন্টাং অযান্ড ইনেিদিশন রিদস্টিি
রবিাদে প্রদেিি রহিাদব োরযত্ব পালন িদিদেন।
(এিএএি/০৫ জানুযািী ২০২০)
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সিজিআইএ ফেল োসিপ ফপলয়লেন সিএিইসির
কসিিনোর সনিোিী

নিজস্ব প্রনিবেদকঃ নিনজআইএ ইিনিনিউি কিতৃক োাংলাবদশ নিনকউনিনিজ অ্যান্ড এক্সবেঞ্জ কনিশবিি (নেএিইনি)
কনিশিাি প্রবেিি মিাঃ মেলাল উনিি নিজািীবক মেবলানশপ প্রদাি কিা েব ়েবে।
নিনি এনশ ়ো-পযানিনেক অ্ঞ্চবলি নেনশষ্ট মপশাদািবদি িাবে ম াগ নদব ়ে নেিান্স অ্যান্ড ইিবেিবিন্ট মপশা ়ে
অ্িািািয অ্েদাবিি েবল ইিনিনিউি মেবক মেবলানশপ অ্জৃি কবিবেি।
নিনজআইএ ইিনিনিউি েল নেিান্স এোং নেনিব ়োবগি মপশাদািবদি একনি নেশ্বেযাপী মপশাদাি িাংস্থা া অ্েৃ ও
নেনিব ়োগ পনিোলিাি নশবেি জিয নিনিক নেনিব ়োবগি অ্িুশীলবিি জিয নেশ্ব িাি নির্ৃািণ কবি।
ইিনিনিউি োিৃার্ৃ মলাোল ইিবেিবিন্ট অ্যািানলি (নিনজআইএ) এ উপানর্ িিেিাে কবি এোং এনিি িদি
দেিি িানকৃি ক্ত
ু িাবেি নিউই ়েবকৃ।
অ্র্যাপক নিজািী মি ২০১১ িাল মেবক পুুঁনজোজাি নি ন্ত্র়ে ক িাংস্থা নিনকউনিনিজ অ্যান্ড এক্সবেঞ্জ কনিশবিি
(নেএিইনি) কনিশিাি েি ।
নিনি েিৃিাবি োাংলাবদশ নিনকউনিনিজ অ্যান্ড এক্সবেঞ্জ কনিশবিি (নেএিইনি) প্রনিনিনর্ত্ব কিবেি এনশ া়ে
পযানিনেক অ্েৃনিনিক কবপৃাবিশবিি উপবদষ্টা গ্রুবপি িদিয নেিাবে – আনেৃক নি ়েন্ত্রকবদি প্রনশক্ষণ উবদযাবগি
(এনপনি – এেআিনিআই) পাশাপানশ আনেৃক প্রনিবেদি কাউনন্সবলি িদিয (এেআিনি) নেিাবেও দান ়েত্ব পালি
কিবেি। োাংলাবদশ আনেৃক প্রনিবেদি আইি, ২০১৫ এি অ্র্ীি গনিি।
নিনি অ্বটােি, ২০১৮ িাল মেবক োাংলাবদশ পুুঁনজোজাবিি ইিনিনিউবিি (নেআইনিএি) একজি পনিোলবকি
দানিত্ব পালি কিবেি। নেএিইনিবি ম াগদাবিি আবগ নিনি োাংলাবদবশি েট্টগ্রাি নেশ্বনেদযালব ়েি নেিােনেজ্ঞাি
এোং িেয নিবিি নেোবগ অ্র্যাপক নেবলি।
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সিজিআইএ ফেল োসিপ ফপল ন
সিএিইসি কসিিনোর সনিোিী
রনজস্ব প্ররিদবেি
প্রিারশি: ০৩:২৯ রপএি, ০৫ জানুযারি ২০২০

রেনযান্স অযান্ড ইনদিস্টদিন্ট মপশায অবোন িাখায পুদ্দুঁ জবাজাদিি রনযন্ত্রি িাংস্থা বাাংলাদেশ
রিরিউরিটিজ অযান্ড এক্সদেঞ্জ িরিশদনি (রবএিইরি) িরিশনাি অর্যাপি মহলাল উদ্দিন
রনজািী ইনরস্টটিউি োিড ার্ড মলাবাল ইনদিস্টদিন্ট অযানারলস্ট (রিদ্দজআইএ) মেদি
মেদলারশপ মপদযদেন।
মিাববাি (৫ জানুযারি) ঢািা স্টি এক্সদেদঞ্জি (রর্এিই) জনিাংদ াে রবিাদেি উপিহাবযবস্থাপি শরেিুি িহিাদনি ই-মিইল মেদি পাঠাদনা এি িাংবাে রবজ্ঞরপ্তদি এ িেয
জানাদনা হদযদে।
রিদ্দজআইএি িেি েেিি িারিডন ুক্তিাদেি রনউইযদিড। রিদ্দজআইএ ইনরস্টটিউি হদলা অে ড
ও রবরনদযাদেি মপশাোিদেি এিটি রবশ্ববযাপী মপশাোি িাংস্থা, া অে ড ও রবরনদযাে
পরিোলনাি রশদেি জনয ননরিি রবরনদযাদেি অনুশীলদনি জনয রবশ্বিান রনর্ািে
ড িদি।
েট্টগ্রাি রবশ্বরবেযালদযি রহিাবরবজ্ঞান ও িেয রিদস্টি রবিাদেি অর্যাপি রনজািী প্রায এি
েশি র্দি রবএিইরিি িরিশদনি োরযত্ব পালন িিদেন।
বিডিাদন রিরন রবএিইরিি প্ররিরনরর্ রহদিদব এরশযা পযারিরেি অেননরিি
ড
িদপাদিশদনি
ড
উপদেষ্টা েরুদপি িেিয রহদিদব আদেন। ২০১৮ িাদলি অদটাবি মেদি রিরন রবআইরিএিি
পরিোলি পদে িদযদেন।
পুিস্কাি িম্পদিড রনজািী বদলন, আিাি প্রারেিা
ড রবদবেনা িিা এবাং এিজন রবরশষ্ট মেদলা ও
ইনরস্টটিউদিি িেিয রহদিদব িূ রষি িিাি জনয িাউদ্দন্সল িেিযদেি িাদে িৃিজ্ঞ।
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রিদ্দজআইএি িদিা আন্তজডারিি খযারিিান প্ররিষ্ঠান মেদি এই মেদলারশপ অযাওযার্ড প্রারপ্ত
আিাি পদক্ষ অরবশ্বািযিাদব এিটি স্বািন্ত্রয ও িম্মান।
রবএিইরিি এই িরিশনাি বদলন, ইনরস্টটিউদিি মেদলা রহদিদব োরযত্ব পালদন আরি
মশযািবাজাদিি অে ও
ড রবরনদযাদেি রনযন্ত্রে ও রিদ্ধাদন্তি গুুদত্বি প্ররি আিও িহানুিূরিশীল
হব। আরি বযবহারিি মিৌশদল ইনরস্টটিউদিি িদঙ্গ িাজ িিদি োই। আরি িবো
ড
ইনরস্টটিউদিি মপশাোরিত্ব এবাং শৃঙ্খলায রনদবরেি োিব। ইনরস্টটিউদিি িেিয ও মেদলা
রহদিদব িবো
ড িেিযদেি এখরিযাদিি িদর্য িদবাত্তি
ড
রশে েেডা ও মনিওযারিডাংদযি উন্নযদনি
রেদি ইনরস্টটিউদিি লক্ষয ও উদিশয প্রোদি িবো
ড িহাযি োিব।

এিএএি/এিআি/এিএি
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মশযািবাজািরনউজ
সিজিআইএ ফেলক ফেল োিীপ অ্যোওয়োর্ড
ফপলয়লেন ফে ো উজিন সনিোিী
প্রিাশ িিয:05-01-2020, 3:10 pm |

বাাংলাদেশ রিরিউরিটিজ অযান্ড এক্সদেঞ্জ িরিশদনি (রবএিইরি) িরিশনাি প্রদেিাি
মিাহাম্মে মহলাল উদ্দিন রনজািী রিদ্দজআইএ প্ররিষ্ঠান মেদি মেদলাশীপ অযাওযার্ড
মপদযদেন। মহলাল উদ্দিন রনজািী এখন এরশযা-পযারিরেি অঞ্চদলি রবরিন্ন মপশাোিদেি
িাদে মেদলাশীপ গ্রহদেি জনয ম াে রেদযদেন। রেনযান্স অযান্ড ইনদিস্টদিন্ট মপশায
অিিানয অবোদনি জনয রিরন এই মেদলাশপ অজডন িদিদেন।
রিদ্দজআই ইনরস্টটিউি হদলা রেনযান্স ইনদিস্টদিন্ট মপশাোিদেি এিটি রবশ্ববযাপী মপশাোি
িাংস্থা; া অে ও
ড রবরনদযাে পরিোলনাি রশদেি জনয ননরিি রবরনদযাে অনুশীলদনি জনয রবশ্ব
িান রনর্ািে
ড িদি।
প্ররিষ্ঠানটি োিড ার্ড মলাবাল ইনদিস্টদিন্ট অযানারলস্ট (রিদ্দজআই) িিবিাহ িদি এবাং এি
িেিেপ্তি রনউ ইযিড, ইউএিএ অবরস্থি।
রিরন বিডিাদন এরশযা পযারিরেি অেননরিি
ড
িদপাদিশদনি
ড
উপদেষ্টা েরুদপি িেিয রহিাদব
বাাংলাদেশ রিরিউরিটিজ অযান্ড এক্সদেঞ্জ িরিশদনি (রবএিইরি) প্ররিরনরর্ত্ব িিদেন ।
আরেি
ড রনযন্ত্রিদেি প্ররশক্ষে উদেযাদেি (এরপরি-এেআিটিআই) পাশাপারশ আরেি
ড
প্ররিদবেন িাউদ্দন্সলি িেিয (এেআিরি) রহিাদবও োরযত্ব পালন িিদেন।
পুিষ্কাি িম্পদিড রনজািী বদলন, ”আরি রিদ্দজআইএ ইনরস্টটিউিদি, রবদশষি িাউদ্দন্সদলি
িেিযদেি িাদে আিাি প্রারেিা
ড রবদবেনা িিাি জনয এবাং আিাদি রবরশষ্ট মেদলা ও
ইনরস্টটিউদিি িেিয রহিাদব িূ রষি িিাি জনয আরি িৃিজ্ঞ।”
রিরন বদলন, আরি পযািােদিটিি মিৌশদল ইনরস্টটিউদিি িাদে িাজ িিদি োই। আরি
িবো
ড ইনরস্টটিউদিি মপশাোরিত্ব ও শৃঙ্খলাি প্ররি অনুেি োিব। ইনরস্টটিউদিি এিজন
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মেদলা রহিাদব িবো
ড িেিযদেি এখরিযাদিি িদর্য িদবাত্তি
ড
রশেেেডা ও মনিওযারিডাংদযি
উন্নযদনি রেদি এবাং লক্ষয প্রোদি িবো
ড িহাযি োিব।
রিদ্দজআইএ মনিওযািড বাাংলাদেদশি িার্যদি রবএিইরিি িরিশনাি প্রদেিি মিা. মহলাল
উদ্দিন রনজািী ইনরস্টটিউদিি িাি ক্রি বাাংলাদেদশি গুুত্বপূে িূ
ড রিিা পালন িিদবন।
রিদ্দজআইএি িদিা আন্তজডারিি খযারিিান প্ররিষ্ঠান মেদি এই মেদলাশীপ অযাওযার্ড প্রারপ্ত
আিাি পদক্ষ অরবশ্বাস্বিাদব এিটি স্বািন্ত্র ও িম্মান।
প্রদেিি রনজািী ২০১১ িাল মেদি পুদ্দুঁ জবাজাি রনযন্ত্রি িাংস্থা রবএিইরিি িরিশনাি রহিাদব
ুক্ত িদযদেন।
রনজািী ২০১৮ িাল মেদি বাাংলাদেশ ইনরস্টটিউি অব িযারপিাল িাদিডি (রবআইরিএি) এি
পরিোলি রহিাদব িাজ িিদেন। রিরন রবএিইরিদি ম ােোদনি আদে ইউরনিারিটি
ড অব
রেিাোং ইন বাাংলাদেদশ অযািাউরন্টাং অযান্ড ইনেিদিশন রিদস্টিি রবিাদে প্রদেিি রহিাদব
োরযত্ব পালন িদিদেন।
-মপ্রি রবজ্ঞরপ্ত
মশযািবাজািরনউজ/ি.িা
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সিএিইসি কসিিনোর সনিোিীর
সিজিআইএ ফেল োসিপ অ্িডন
০১:২৬রপএি, ০৫ জানুযারি ২০২০

রবজদনি আওযাি প্ররিদবেি : বাাংলাদেশ রিরিউরিটিজ অযান্ড এক্সদেঞ্জ িরিশদনি
(রবএিইরি) িরিশনাি প্রদেিাি মিাহাম্মে মহলাল উদ্দিন রনজািী রিদ্দজআইএ প্ররিষ্ঠান মেদি
মেদলাশীপ অযাওযার্ড অজডন িদিদেন।
মহলাল উদ্দিন রনজািী রিরন এরশযা-পযারিরেি অঞ্চদলি রবরশষ্ট মপশাোিদেি িাদে ম াে
রেদয রেনান্স অযান্ড ইনদিস্টদিন্ট মপশায অিািানয অবোদনি েদল ইনরস্টটিউি মেদি
মেদলারশপ অজডন িদিদেন।
রিদ্দজআইএ ইনরস্টটিউি হ'ল রেনান্স এবাং রবরনদযাদেি মপশাোিদেি এিটি রবশ্ববযাপী
মপশাোি িাংস্থা, া অে ড ও রবরনদযাে পরিোলনাি রশদেি জনয ননরিি রবরনদযাদেি
অনুশীলদনি জনয রবশ্ব িান রনর্ািে
ড িদি।
ইনরস্টটিউি োিড ার্ড মলাবাল ইনদিস্টদিন্ট অযানারলস্ট (রিদ্দজআইএ) উপারর্ িিবিাহ িদি
এবাং এটিি িেি েেিি িারিডন ুক্তিাদেি রনউইযদিড।
অর্যাপি রনজািী বিডিাদন বাাংলাদেশ রিরিউরিটিজ অযান্ড এক্সদেঞ্জ িরিশদনি (রবএিইরি)
প্ররিরনরর্ত্ব িিদেন এরশযা পযারিরেি অেননরিি
ড
িদপাদিশদনি
ড
উপদেষ্টা েরুদপি িেিয
রহিাদব। আরেি
ড রনযন্ত্রিদেি প্ররশক্ষে উদেযাদেি (এরপরি - এেআিটিআই) পাশাপারশ
আরেি
ড প্ররিদবেন িাউদ্দন্সদলি িেিয (এেআিরি) রহিাদবও োরযত্ব পালন িিদেন),
বাাংলাদেশ আরেি
ড প্ররিদবেন আইন, ২০১৫ এি অর্ীন েটঠি।

41

News Clippings
রিরন অদটাবি, ২০১৮ িাল মেদি বাাংলাদেশ মশযািবাজাদিি ইনরস্টটিউি (রবআইরিএি) এি
এিজন পরিোলিও িদযদেন।
রবএিইরিদি ম ােোদনি আদে রিরন েট্টগ্রাি রবশ্বরবেযালদযি রহিাবরবজ্ঞান এবাং িেয রিদস্টি
রবিাদে অর্যাপি রেদলন।
পুিষ্কাি িম্পদিড রনজািী বদলদেন "আরি রিদ্দজআইএ ইনরস্টটিউিদি রবদশষি আিাি
প্রারেিা
ড রবদবেনা িিাি জনয এবাং আিাদি এিজন রবরশষ্ট মেদলা এবাং ইনরস্টটিউদিি িেিয
রহিাদব িূ রষি িিাি জনয িাউদ্দন্সল িেিযদেি িাদে িৃিজ্ঞ। রিদ্দজআইএি িদিা
আন্তজডারিি খযারিিান প্ররিষ্ঠান মেদি এই মেদলারশপ অযাওযার্ড প্রারপ্ত আিাি পদক্ষ
অরবশ্বািযিাদব এিটি স্বািন্ত্রয ও িম্মান।
রবএিইরিি এই িরিশনাি বদলন, ইনরস্টটিউদিি মেদলা রহিাদব আিাি োরযত্ব পালদন আরি
মশযািবাজাদিি অে ও
ড রবরনদযাদেি রনযন্ত্রে ও রিদ্ধাদন্তি গুুদত্বি প্ররি আিও িহানুিূরিশীল
হব।
“আরি বযবহারিি মিৌশদল ইনরস্টটিউদিি িাদে িাজ িিদি োই। আরি িবো
ড ইনরস্টটিউদিি
মপশাোরিত্ব এবাং শৃঙ্খলায রনদবরেি োিব। ইন্সটিটিউদিি িেিয ও মেদলা রহিাদব িবো
ড
িেিযদেি এখরিযাদিি িদর্য িদবাত্তি
ড
রশে েেডা ও মনিওযারিডাংদযি উন্নযদনি রেদি
ইনরস্টটিউদিি লক্ষয ও উদিশয প্রোদি িবো
ড িহাযি োিব।
রবজদনি আওযাি/০৫ জানুযারি, ২০২০/এি
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ফেল োিীপ অ্যোওয়োর্ড ফপল ন ফে ো
উজিন সনিোিী
প্রিারশি হদযদেেঃ জানুযািী 05, 2020

মেদলাশীপ অযাওযার্ড মপদযদেন বাাংলাদেশ রিরিউরিটিজ অযান্ড এক্সদেঞ্জ িরিশদনি
(রবএিইরি) িরিশনাি প্রদেিাি মিাহাম্মে মহলাল উদ্দিন রনজািী।
রর্এিই িূদে জানা মেদে, মহলাল উদ্দিন রনজািী এখন এরশযা-পযারিরেি অঞ্চদলি রবরিন্ন
মপশাোিদেি িাদে মেদলাশীপ গ্রহদেি জনয ম াে রেদযদেন। রেনযান্স অযান্ড ইনদিস্টদিন্ট
মপশায অিিানয অবোদনি জনয রিরন এই মেদলাশপ অজডন িদিদেন। আি রিদ্দজআইএ
প্ররিষ্ঠান মেদি িাদি এ িম্মািনা মেযা হয। রিদ্দজআই ইনরস্টটিউি হদলা রেনযান্স
ইনদিস্টদিন্ট মপশাোিদেি এিটি রবশ্ববযাপী মপশাোি িাংস্থা; া অে ড ও রবরনদযাে
পরিোলনাি রশদেি জনয ননরিি রবরনদযাে অনুশীলদনি জনয রবশ্ব িান রনর্ািে
ড
িদি।
প্ররিষ্ঠানটি োিড ার্ড মলাবাল ইনদিস্টদিন্ট অযানারলস্ট (রিদ্দজআই) িিবিাহ িদি এবাং এি
িেিেপ্তি রনউ ইযিড, ইউএিএ অবরস্থি।
রিরন বিডিাদন এরশযা পযারিরেি অেননরিি
ড
িদপাদিশদনি
ড
উপদেষ্টা েরুদপি িেিয রহিাদব
বাাংলাদেশ রিরিউরিটিজ অযান্ড এক্সদেঞ্জ িরিশদনি (রবএিইরি) প্ররিরনরর্ত্ব িিদেন ।
আরেি
ড রনযন্ত্রিদেি প্ররশক্ষে উদেযাদেি (এরপরি-এেআিটিআই) পাশাপারশ আরেি
ড
প্ররিদবেন িাউদ্দন্সলি িেিয (এেআিরি) রহিাদবও োরযত্ব পালন িিদেন।
পুিষ্কাি িম্পদিড রনজািী বদলন, ”আরি রিদ্দজআইএ ইনরস্টটিউিদি, রবদশষি িাউদ্দন্সদলি
িেিযদেি িাদে আিাি প্রারেিা
ড রবদবেনা িিাি জনয এবাং আিাদি রবরশষ্ট মেদলা ও
ইনরস্টটিউদিি িেিয রহিাদব িূ রষি িিাি জনয আরি িৃিজ্ঞ।”
রিরন বদলন, আরি পযািােদিটিি মিৌশদল ইনরস্টটিউদিি িাদে িাজ িিদি োই। আরি
িবো
ড ইনরস্টটিউদিি মপশাোরিত্ব ও শৃঙ্খলাি প্ররি অনুেি োিব। ইনরস্টটিউদিি এিজন
মেদলা রহিাদব িবো
ড িেিযদেি এখরিযাদিি িদর্য িদবাত্তি
ড
রশেেেডা ও মনিওযারিডাংদযি
উন্নযদনি রেদি এবাং লক্ষয প্রোদি িবো
ড িহাযি োিব।
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রিদ্দজআইএ মনিওযািড বাাংলাদেদশি িার্যদি রবএিইরিি িরিশনাি প্রদেিি মিা. মহলাল
উদ্দিন রনজািী ইনরস্টটিউদিি িাি ক্রি বাাংলাদেদশি গুুত্বপূে ড িূ রিিা পালন িিদবন।
রিদ্দজআইএি িদিা আন্তজডারিি খযারিিান প্ররিষ্ঠান মেদি এই মেদলাশীপ অযাওযার্ড প্রারপ্ত
আিাি পদক্ষ অরবশ্বাস্বিাদব এিটি স্বািন্ত্র ও িম্মান।
উদেখয, প্রদেিি রনজািী ২০১১ িাল মেদি পুদ্দুঁ জবাজাি রনযন্ত্রি িাংস্থা রবএিইরিি িরিশনাি
রহিাদব ুক্ত িদযদেন। রনজািী ২০১৮ িাল মেদি বাাংলাদেশ ইনরস্টটিউি অব িযারপিাল
িাদিডি (রবআইরিএি) এি পরিোলি রহিাদব িাজ িিদেন। রিরন রবএিইরিদি ম ােোদনি
আদে ইউরনিারিটি
ড অব রেিাোং ইন বাাংলাদেদশ অযািাউরন্টাং অযান্ড ইনেিদিশন রিদস্টিি
রবিাদে প্রদেিি রহিাদব োরযত্ব পালন িদিদেন।
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Barta24
সিজিআইএ ফেল োসিপ ফপল ন সনিোিী

মিাহাম্মে মহলাল উদ্দিন রনজািী/েরব: িাংেৃৃৃহীি
ইনরস্টটিউি োিড ার্ড মলাবাল ইনদিস্টদিন্ট অযানারলস্ট (রিদ্দজআইএ) মেদি মেদলারশপ
মপদলন অর্যাপি মিাহাম্মে মহলাল উদ্দিন রনজািী।
রিরন পুদ্দুঁ জবাজাি রনযন্ত্রি িাংস্থা বাাংলাদেশ রিরিউরিটিজ অযান্ড এক্সদেঞ্জ িরিশদনি
(রবএিইরি) িরিশনাি। রিদ্দজআইএ'ি িেি েেিি িারিডন ুক্তিাদেি রনউইযদিড।
এরশযা-পযারিরেি অঞ্চদলি মপশাোিদেি িদঙ্গ ম াে রেদয রেনযান্স অযান্ড ইনদিস্টদিন্ট
মপশায অিািানয অবোদনি েদল ইনরস্টটিউি মেদি মেদলারশপ মপদযদেন রনজািী।
রিরন েট্টগ্রাি রবশ্বরবেযালদযি রহিাবরবজ্ঞান এবাং িেয রিদস্টি রবিাদে অর্যাপি। মিখান
মেদি রিরন বিডিাদন মর্পুদিশদন োরযত্ব পালন িিদেন।
রিদ্দজআইএ ইনরস্টটিউি হদলা রেনযান্স এবাং রবরনদযাদেি মপশাোিদেি এিটি রবশ্ববযাপী
মপশাোি িাংস্থা, া অে ড ও রবরনদযাে পরিোলনাি রশদেি জনয ননরিি রবরনদযাদেি
অনুশীলদনি জনয রবশ্বিান রনর্ািে
ড িদি।
মহলাল উদ্দিন রনজািী বিডিাদন রবএিইরিি প্ররিরনরর্ত্ব িিদেন এরশযা পযারিরেি
অেননরিি
ড
িিদপাদিশদনি উপদেষ্টা েরুদপি িেিয রহিাদব। আরেি
ড রনযন্ত্রিদেি প্ররশক্ষে
উদেযাদেি (এরপরি-এেআিটিআই) পাশাপারশ রিরন আরেি
ড প্ররিদবেন িাউদ্দন্সদলি িেিয
(এেআিরি) রহদিদবও োরযত্ব পালন িিদেন।
রিরন অদটাবি, ২০১৮ িাল মেদি বাাংলাদেশ িযারপিাল িাদিডি ইনরস্টটিউি (রবআইরিএি)
এি এিজন পরিোলিও রহদিদব োরযত্ব পালন িিদেন।
রনজািী বদলদেন, রিদ্দজআইএি িদিা আন্তজডারিি খযারিিান প্ররিষ্ঠান মেদি এই মেদলারশপ
অযাওযার্ড প্রারপ্ত আিাি পদক্ষ অরবশ্বািযিাদব এিটি স্বািন্ত্রয ও িম্মান।
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আরি রিদ্দজআইএ ইনরস্টটিউিদি রবদশষি আিাি প্রারেিা
ড রবদবেনা িিাি জনয এবাং
আিাদি এিজন রবরশষ্ট মেদলা এবাং ইনরস্টটিউদিি িেিয রহিাদব িূ রষি িিাি জনয
িাউদ্দন্সল িেিযদেি িাদে িৃিজ্ঞ।
রিরন বদলন, আরি বযবহারিি মিৌশদল ইনরস্টটিউদিি িদঙ্গ িাজ িিদি োই। আরি িবো
ড
ইনরস্টটিউদিি মপশাোরিত্ব এবাং শৃঙ্খলায রনদবরেি োিব। ইন্সটিটিউদিি িেিয ও মেদলা
রহিাদব িবো
ড িেিযদেি এখরিযাদিি িদর্য িদবাত্তি
ড
রশে েেডা ও মনিওযারিডাংদযি উন্নযদনি
রেদি ইনরস্টটিউদিি লক্ষয ও উদিশয প্রোদি িবো
ড িহাযি োিব।

46

News Clippings

সিজিআইএ ফেল োসিপ ফপল ন
সিএিইসির কসিিনোর সনিোিী
রিরনযি িদিিপদন্ডন্ট | বাাংলারনউজদিাদযরন্টদোি.িি
আপদর্ি: ২০২০-০১-০৫ ২:০০:৩২ রপএি

প্রদেিাি মিাহাম্মে মহলাল উদ্দিন রনজািী।
ঢোকো: রিদ্দজআইএ প্ররিষ্ঠান মেদি মেদলারশপ অযাওযার্ড মপদযদেন বাাংলাদেশ রিরিউরিটিজ
অযান্ড এক্সদেঞ্জ িরিশদনি (রবএিইরি) িরিশনাি প্রদেিাি মিাহাম্মে মহলাল উদ্দিন
রনজািী।
রর্এিই িূদে এিেয জানা মেদে।
জানা ায, রনজািী এখন এরশযা-পযারিরেি অঞ্চদলি রবরিন্ন মপশাোিদেি িদঙ্গ মেদলারশপ
গ্রহদেি জনয ম াে রেদযদেন। রেনযান্স অযান্ড ইনদিস্টদিন্ট মপশায অিািানয অবোদনি
জনয রিরন এ মেদলারশপ অজডন িদিদেন।
রিদ্দজআই ইনরস্টটিউি হদলা রেনযান্স ইনদিস্টদিন্ট মপশাোিদেি এিটি রবশ্ববযাপী মপশাোি
িাংস্থা, া অে ও
ড রবরনদযাে পরিোলনাি রশদেি ননরিি রবরনদযাে অনুশীলদনি জনয রবশ্ব িান
রনর্ািে
ড িদি।
প্ররিষ্ঠানটি োিড ার্ড মলাবাল ইনদিস্টদিন্ট অযানারলস্ট (রিদ্দজআই) িিবিাহ িদি। এি িেি
েপ্তি রনউইযদিড অবরস্থি।
রনজািী বিডিাদন এরশযা পযারিরেি অেননরিি
ড
িিদপাদিশদনি উপদেষ্টা েরুদপি িেিয
রহদিদব রবএিইরিি প্ররিরনরর্ত্ব িিদেন। আরেি
ড রনযন্ত্রিদেি প্ররশক্ষে উদেযাদেি (এরপরি-
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এেআিটিআই) পাশাপারশ আরেি
ড প্ররিদবেন িাউদ্দন্সলি িেিয (এেআিরি) রহদিদবও
োরযত্ব পালন িিদেন রিরন।
পুিস্কাি িম্পদিড রনজািী বদলন, আরি রিদ্দজআইএ ইনরস্টটিউিদি রবদশষি িাউদ্দন্সদলি
িেিযদেি িাদে আিাি প্রারেিা
ড রবদবেনা িিাি জনয এবাং আিাদি রবরশষ্ট মেদলা ও
ইনরস্টটিউদিি িেিয রহদিদব িূ রষি িিাি জনয িৃিজ্ঞ।
রিরন বদলন, আরি পযািােদিটিি মিৌশদল ইনরস্টটিউদিি িদঙ্গ িাজ িিদি োই। িবো
ড
ইনরস্টটিউদিি মপশাোরিত্ব ও শৃঙ্খলাি প্ররি অনুেি োিদবা। ইনরস্টটিউদিি এিজন মেদলা
রহদিদব িবো
ড িেিযদেি এখরিযাদিি িদর্য িদবাত্তি
ড
রশেেেডা ও মনিওযারিডাংদযি উন্নযদনি
রেদি এবাং লক্ষয প্রোদি িবো
ড িহাযি োিদবা।
রিদ্দজআইএ মনিওযািড বাাংলাদেদশি িার্যদি রবএিইরিি িরিশনাি রনজািী ইনরস্টটিউদিি
িাি ক্রি ও বাাংলাদেদশি গুুত্বপূে িূ
ড রিিা পালন িিদবন।
রনজািী বদলন, রিদ্দজআইএ’ি িদিা আন্তজডারিি খযারিিান প্ররিষ্ঠান মেদি এ মেদলারশপ
অযাওযার্ড প্রারপ্ত আিাি পদক্ষ অরবশ্বািযিাদব এিটি স্বািন্ত্র ও িম্মান।
প্রদেিি রনজািী ২০১১ িাল মেদি পুদ্দুঁ জবাজাি রনযন্ত্রি িাংস্থা রবএিইরিি িরিশনাি রহদিদব
ুক্ত িদযদেন। রিরন ২০১৮ িাল মেদি বাাংলাদেশ ইনরস্টটিউি অব িযারপিাল িাদিডদিি
(রবআইরিএি) পরিোলি রহদিদব িাজ িিদেন। রিরন রবএিইরিদি ম ােোদনি আদে
ইউরনিারিটি
ড অব রেিাোং ইন বাাংলাদেদশ অযািাউরন্টাং অযান্ড ইনেিদিশন রিদস্টিি
রবিাদে প্রদেিি রহদিদব োরযত্ব পালন িদিদেন।
বাাংলাদেশ

িিয:
এিএিএদি/আিরব/

১৩৫৬

ঘণ্টা,
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সিজিআইএ ফেল োসিপ ফপল ন
সিএিইসির কসিিনোর ফে ো উজিন
সনিোিী
জানুযািী ৫, ২০২০48
Share1

সনিস্ব প্রসিলিদক : রিদ্দজআইএ ইনরস্টটিউি মেদি মেদলাশীপ অযাওযার্ড মপদযদেন
বাাংলাদেশ রিরিউরিটিজ অযান্ড এক্সদেঞ্জ িরিশদনি (রবএিইরি) িরিশনাি প্রদেিাি
মিাহাম্মে মহলাল উদ্দিন রনজািী। ঢািা স্টি এিদেঞ্জ (রর্এিই) িূদে এ িেয জানা মেদে।
িূে জানায, মহলাল উদ্দিন রনজািী এখন এরশযা-পযারিরেি অঞ্চদলি রবরিন্ন মপশাোিদেি
িাদে মেদলাশীপ গ্রহদেি জনয ম াে রেদযদেন। রেনযান্স অযান্ড ইনদিস্টদিন্ট মপশায
অিিানয অবোদনি জনয রিরন এই মেদলাশপ অজডন িদিদেন।
রিদ্দজআই ইনরস্টটিউি বা প্ররিষ্ঠান হদলা রেনযান্স ইনদিস্টদিন্ট মপশাোিদেি এিটি
রবশ্ববযাপী মপশাোি িাংস্থা। া অে ড ও রবরনদযাে পরিোলনাি রশদেি জনয ননরিি রবরনদযাে
অনুশীলদনি জনয রবশ্ব িান রনর্ািে
ড িদি।
প্ররিষ্ঠানটি োিড ার্ড মলাবাল ইনদিস্টদিন্ট অযানারলস্ট (রিদ্দজআই) িিবিাহ িদি এবাং এি
িেিেপ্তি রনউ ইযিড, ইউএিএ অবরস্থি।
রিরন বিডিাদন এরশযা পযারিরেি অেননরিি
ড
িদপাদিশদনি
ড
উপদেষ্টা েরুদপি িেিয রহিাদব
বাাংলাদেশ রিরিউরিটিজ অযান্ড এক্সদেঞ্জ িরিশদনি (রবএিইরি) প্ররিরনরর্ত্ব িিদেন ।
আরেি
ড রনযন্ত্রিদেি প্ররশক্ষে উদেযাদেি (এরপরি-এেআিটিআই) পাশাপারশ আরেি
ড
প্ররিদবেন িাউদ্দন্সলি িেিয (এেআিরি) রহিাদবও োরযত্ব পালন িিদেন।
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পুিষ্কাি িম্পদিড রনজািী বদলন, ”আরি রিদ্দজআইএ ইনরস্টটিউিদি, রবদশষি িাউদ্দন্সদলি
িেিযদেি িাদে আিাি প্রারেিা
ড রবদবেনা িিাি জনয এবাং আিাদি রবরশষ্ট মেদলা ও
ইনরস্টটিউদিি িেিয রহিাদব িূ রষি িিাি জনয আরি িৃিজ্ঞ।”
রিদ্দজআইএি িদিা আন্তজডারিি খযারিিান প্ররিষ্ঠান মেদি এই মেদলাশীপ অযাওযার্ড প্রারপ্ত
আিাি পদক্ষ অরবশ্বাস্বিাদব এিটি স্বািন্ত্র ও িম্মান।
উদেখয প্রদেিি রনজািী ২০১১ িাল মেদি পুদ্দুঁ জবাজাি রনযন্ত্রি িাংস্থা রবএিইরিি িরিশনাি
রহিাদব ুক্ত িদযদেন।িাোড়া রিরন ২০১৮ িাল মেদি বাাংলাদেশ ইনরস্টটিউি অব িযারপিাল
িাদিডি (রবআইরিএি) এি পরিোলি রহিাদব িাজ িিদেন। রিরন রবএিইরিদি ম ােোদনি
আদে ইউরনিারিটি
ড অব রেিাোং ইন বাাংলাদেদশ অযািাউরন্টাং অযান্ড ইনেিদিশন রিদস্টিি
রবিাদে প্রদেিি রহিাদব োরযত্ব পালন িদিদেন।
িদপাদিি
ড
িাংবাে/টিরর্
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Investors pissed off as DSEX sheds 59.15
points in New Year
Niaz Mahmud
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Bigstock

With the first fall in the New Year after 8 points gain in the initial two trading sessions, the
DSEX closed at 4,400.1 points on Sunday
Stocks tumbled 59.15 points or 1.33% on Sunday, raising grave concerns among investors
about the outlook of 2020 as the significant fall spooked investors afresh after the stifling
year 2019.
Shareholders and investors alike in the capital market have expressed doubt about the
capability of policymakers and stocks regulator in pulling out the market from debris after the
main indicator of the prime bourse shed close to 1,000 points in the immediate past year.
With the first fall in the New Year after 8 points gain in the initial two trading sessions, the
DSEX closed at 4,400.1 points on Sunday.
“Can you tell me what the rock bottom is?” asked Asif Ullah, a capital market investor.
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“Can you tell me what the jobs of policymakers and securities regulator in a persistently
falling stock market are,” the frustrated Asif, who lost above 40% of his stock value last year,
was literally sobbing while cursing the capital market and blaming himself for pouring his
hard-earned savings into stock business.
He attributed Sunday's fall to lack of directions and significant outcomes from the Thursday’s
meeting of Finance Minister AHM Mustafa Kamal with stakeholders in the capital market.
After a slight gain on Sunday, the market began to fall sharply and finished in the negative
zone as investors were confused about the outcomes of the finance minister’s meeting with
the stakeholders, market operators said.
They said that Kamal had not outlined any immediate solution to the current bearish trend in
the market.
After Monday’s meeting, the finance minister told reporters that the rumours were the prime
culprit behind the current ailing state of the stock market. The government would be tough on
implementing the related rules and regulations to put a end to the rumour mongers.
Market analysts and insiders said that despite the efforts taken by regulator and the
government, the market could not get out of the bearish trend as investors’ confidence
remained shaky due mainly to failure of the leadership in reshaping the market and the
prolonged distressed macro indicators.
Requesting anonymity, a stock broker said the investors were confused about the decisions
made in Kamal’s meeting. He also said that the finance minister had not mentioned anything
new that might revive the investors’ confidence.
Selling of shares throughout the session mostly by sectors like pharma, fuel and power and
bank led the market fall on Sunday.
Sluggish trading activities coupled with dampened investors mood dragged down the
turnover by 24% to Tk292 crore, says EBL Securities in its daily market commentary.
The benchmark index of Dhaka bourse, DSEX closed at 4,400.1 points Sunday after losing
1.33% during the session while CASPI, key index of Chittagong Stock Exchange (CSE)
declined 1.2% to close at 13,381.6 points.
DSE Shariah-based index DSES declined 1.39% to end at 995.4 points, while blue chip
index, DS30, went down by 1.71% to close at 1,480.3 points.
The engineering sector contributed 16.9% of the total turnover while banking, insurance and
textile sectors contributed 14.9%, 11.2% and 9.5% respectively, showed the daily market
analysis of UCB Capital Management Limited.
Khulna Power Company Ltd secured the leadership position on the top turnover chart with a
turnover of Tk19.1 crore with its share price closing at Tk53.1 per share.
SS Steel Ltd secured the highest gain of 6.8% during the session. Generation Next Fashions
turned out the worst loser with its price declining by 7.1%.
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Among the traded issues 52 gained, 269 declined and 33 remained unchanged during the
session in Dhaka Stock Exchange while 37 gained, 163 declined and 20 remained unchanged
in Chittagong Stock Exchange.
Dhaka Stock Exchange Brokers' Association (DBA) President Shakil Rizvi told Dhaka
Tribune that ADN Telecom would make debut trading tomorrow. For the apparent reason
many sold shares to purchase ADN scrips tomorrow (Monday) that triggered the sharp fall,
he added.
The Dhaka Stock Exchange currently has a market capitalization of Tk337,629 crore with the
benchmark index, DSEX down by 1.19% since the beginning of this year.
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