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ডিএসইর প্রধান পডরচালন কর্কর্ম
ম
া হললন
সাইফুর রহর্ান
প্রকাশিত : ১২ জানুযারী ২০২০
অর্ননশতক
থ
শরপ ার্থ ার ॥ ঢাকা স্টক এক্সপেপের (শিএসই) প্রধান শরোলন কর্কতথ
থ া শিপসপে
সাইফুর রির্ান র্জুর্দার য াগদান কপরপেন। েৃিস্পশতোর শতশন শিএসইপত য াগদান
কপরন। সূত্র জানায, শিএসইপত য াগদাপনর ূপে থশতশন কপ াপরর্
থ
ও আশর্ক
থ
রার্িক
থ সংস্থা
কপ াপরর্
থ
সাপ ার্থ শলশর্পর্পির শরোলক ও প্রধান শনোিী
থ কর্কতথ
থ া শিপসপে কর্রতথ শেপলন।
এোড়াও শতশন েট্টগ্রার্ স্টক এক্সপেপের েযেস্থা না শরোলক ও শসইও শিপসপে দাশযত্ব ালন
কপরপেন। একজন য িাদার শিপসপে শতশন োইি েের ধপর শেশিন্ন পদ যেসরকারী খাপতর
সপে জশড়ত আপেন। জু ুঁ জোজার, আশর্ক
থ েযেস্থা না, রফতাশন ও উৎ াদন শরোলনা,
র্ানে সম্পদ শরোলনা এেং শরোলনা রার্িক
থ ইতযাশদ যেপত্র শেস্তৃত অশিজ্ঞতা
রপযপে।
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র্হাধলসর পর এর্ বড় পর্ন দেলেডন
দেয়ারবাজার
প্রকাশিত : ১২ জানুযারী ২০২০


সাপ্তাশিক োজার

াপলােনা
থ

অর্ননশতক
থ
শরপ ার্থ ার ॥ ২০১০ সাপলর র্িাধপসর র এক সপ্তাপি োংলাপদপির যিযারোজাপর
এত েড় দর তপনর ঘর্না ঘপর্শন। তপনর তীব্রতা এতর্াই শেল য , যলনপদন শুরু িওযার
রই আিঙ্কা শুরু িপযশেল কত কর্ সূেক কপর্ ততর্াই র্েল। শদপিিারা শেশনপযাগকারীপদর
হৃদপযর েরণ োড়ার কারপণ র্ুপখ কাপলা কা ড় যেুঁপধ রাস্তায দাুঁড়াপতও িপযপে। শকন্তু কাপজর
কাজ শকেুই িযশন। এ শনপয সদয যিষ িওযা সপ্তাপি সূেকটর্ িাশরপযপে প্রায ২৬১ পযন্ট, া
িতাংপির শিসাপে ৬ িতাংপিরও যেশি।
াপলােনায
থ
যদখা যগপে, সূেপকর এ তন সেপিষ
থ
য ৌপন আর্ েেপরর সপোচ্চ।
থ
এর আপগ
এত েড় তন িপযশেল ৩৮৬ সপ্তাি ো য ৌপন আর্ েের আপগ, ২০১২ সাপলর জুলাই র্াপসর
প্রর্র্ সপ্তাপি। ওই সপ্তাপি েযা ক দর তপন শিএসইও ওই সর্পযর প্রধান সূেক শিএসই
যজনাপরল ইনপিক্স (শিপজন) কপর্শেল ২৮২ পযন্ট। িতাংপির শেপেেনায ার শরর্াণ শেল
৬ দিশর্ক ২৬ িতাংি। দর তপন শিএসইর প্রধান সূেক শিএসইএপক্সর সেপিষ
থ
অেস্থা
৪১৩৯ পযপন্ট।
গত সপ্তাপির প্রর্র্ কা শদেস
থ
েযা ক তন শদপয শুরু িয যিযারোজাপরর যলনপদন।
সপ্তািজুপড়ই যিযারোজাপর তপনর তা-ে যদখা যগপে। তপনর তা-যে উিয যিযারোজাপরর
সে সূেক কপর্পে। তপনর তা-যে ঢাকা স্টক এক্সপেপের (শিএসই) প্রধান সূেক শিএসইএক্স
২৬২ পযন্ট এেং েট্টগ্রার্ স্টক এক্সপেপের (শসএসই) সাশেক
থ সূেক ৭৭৬ পযন্ট কপর্পে।
আর েযা ক তপন শিএসইর োজার র্ূলধন এক সপ্তাপি ১৭ িাজার ১৬১ যকাটর্ ১ লাখ ৫৪
িাজার র্াকা ো ৫.০৩ িতাংি কপর্পে।
জানা যগপে, গত সপ্তাপি ৫ কা শদেপস
থ
ঢাকা স্টক এক্সপেপে (শিএসই) ১ িাজার ৫৭৭ যকাটর্
১২ লাখ ৯৬ িাজার ৮৪ র্াকার যলনপদন িপযপে। া আপগর সপ্তাি যর্পক ২৭৪ যকাটর্ ২৩
লাখ ৫৫ িাজার ৩৫৩ র্াকা ো ২১.০৫ িতাংি যেশি। আপগর সপ্তাপি যলনপদন িপযশেল ১
িাজার ৩০২ যকাটর্ ৮৯ লাখ ৪০ িাজার ৭৩১ র্াকার।
শিএসইপত গত সপ্তাপি গড় যলনপদন িপযপে ৩১৫ যকাটর্ ৪২ লাখ ৫৯ িাজার ২১৬ র্াকার।
আপগর সপ্তাপি গড় যলনপদন িপযশেল ৩২৫ যকাটর্ ৭২ লাখ ৩৫ িাজার ১৮২ র্াকার। অর্াৎ
থ
সপ্তাপির েযেধাপন শিএসইপত গড় যলনপদন ১০ যকাটর্ ২৯ লাখ ৭৫ িাজার ৯৬৬ র্াকা ো
৩.১৬ িতাংি কপর্পে।
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গত সপ্তাপি শিএসইর প্রধান সূেক শিএসইএক্স ২৬২ পযন্ট ো ৫.৮৭ িতাংি কপর্
দাুঁশড়পযপে ৪ িাজার ১৯৭ পযপন্ট। অ র সূেকগুপলার র্পধয িশরযাি সূেক ৬৪ পযন্ট ো
৬.২৯ িতাংি এেং শসএসই-৩০ সূেক ১০০ পযন্ট ো ৬.৬২ িতাংি কপর্ দাুঁশড়পযপে ৯৪৬
পযন্ট ও ১ িাজার ৪০৬ পযপন্ট। শিএসইপত োলু িওযা নতু ন সূেক শসশিএসইটর্ প্রর্র্
সপ্তাপি ৫২ পযন্ট কপর্ ৮৪৩ পযপন্ট দাুঁশড়পযপে।
গত সপ্তাপি শিএসইপত যর্ার্ ৩৫৭টর্ প্রশতষ্ঠান যিযার ও ইউশনর্ যলনপদপন অংি শনপযপে।
প্রশতষ্ঠানগুপলার র্পধয দর যেপড়পে ৩৪টর্ ো ১০ িতাংপির, কপর্পে ৩১০টর্র ো ৮৭ িতাংপির
এেং অ শরেশতথত রপযপে ১৩টর্র ো ৩ িতাংপির যিযার ও ইউশনর্ দর।
অ র যিযারোজার েট্টগ্রার্ স্টক এক্সপেপে (শসএসই) সপ্তািজুপড় ৬৫ যকাটর্ ১২ লাখ ৩৮
িাজার ১৩৫ র্াকার যিযার ও ইউশনর্ যলনপদন িপযপে। আপগর সপ্তাপি যলনপদন িপযশেল ৬১
যকাটর্ ২৭ লাখ ২৩ িাজার ৪৭৮ র্াকার। এ শিসাপে সপ্তাপির েযেধাপন শসএসইপত র্াকার
শরর্াপণ যলনপদন ৩ যকাটর্ ৮৫ লাখ ১৪ িাজার ৬৫৭ র্াকা ো ৬ িতাংি যেপড়পে।
গত সপ্তাপি শসএসইর সাশেক
থ সূেক শসএএসশ আই ৭৭৬ পযন্ট ো ৫.৭৩ িতাংি কপর্
দাুঁশড়পযপে ১২ িাজার ৭৬৯ পযপন্ট। এোড়া শসএসশসএক্স ৪৭৩ পযন্ট ো ৫.৭৭ িতাংি,
শসএসই-৩০ সূেক ৬৮১ পযন্ট ো ৫.৯৫ িতাংি, শসএসই-৫০ সূেক ৬১ পযন্ট ো ৬.১৮
িতাংি এেং শসএসআই ৫৪ পযন্ট ো ৬.১৯ িতাংি কপর্ দাুঁশড়পযপে র্াক্রপর্ ৭ িাজার
৭৩৫ পযন্ট, ১০ িাজার ৭৫৯ পযন্ট, ৯২৪ ও ৮১২ পযপন্ট।
গত সপ্তাপি শসএসইপত যর্ার্ ২৯২টর্ প্রশতষ্ঠাপনর যিযার ও ইউশনপর্র িাত েদল িপযপে। এর
র্পধয দর যেপড়পে ৩৭টর্র ো ১৩ িতাংি, দর কপর্পে ২৪৭টর্র ো ৮৫ িতাংি এেং দর
অ শরেশতথত রপযপে ৮টর্র ো ২ িতাংি।
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ঢাকা স্টক এক্সলচলের জাডলয়ার্ চক্র
েনাক্ত, দহার্ালক েুুঁজলে পুডলে
প্রকাশিত : ১২ জানুযারী ২০২০


জাশলযাশত কপর িত িত যকাটর্ র্াকার র্াশলক েপন াওযা দম্পশত আর্ক

স্টাফ শরপ ার্থ ার ॥ শুধু জাশলযাশত কপর গত ১৬ েেপর তারা িত িত যকাটর্ র্াকার র্াশলক েপন
যগপে। িুযা সঞ্চয ত্র েযাংপক জর্া যরপখ তারা ঋণ শনপযপে যকাটর্ যকাটর্ র্াকা। েযাংক ও
ঢাকা স্টক এক্সপেপের এই শসজিপকর্ োরোর একই কাযদায েড় েড় জাশলযাশত করার রও
র্নক নপড়শন কতৃ থ পের। তাপদর জাশলযাশত ধরপত শসআইশির র্পতা সংস্থার সর্য যলপগপে
এক ুপগরও যেশি। যিষ
ন্ত
থ শসআইশির শেপিষ টর্র্ গত ৭ জানুযাশর তাপদর যগ্রফতাপরর
র যেশরপয এপসপে জাশলযাশতর োঞ্চলযকর কাশিনী। শসআইশি প্রার্শর্ক াপয
থ
শনজিত
িপযপে একুিটর্ িুযা সঞ্চয ত্র জর্া শদপয দুটর্ যেসরকারী েযাংক যর্পক ৮ যকাটর্ ৬৫ লাখ
র্াকা আত্মসাপতর ঘর্না ঘপর্পে। োশক র্াকার উৎস যকার্ায তারও সন্ধান েলপে। িশনোর
শসআইশি সদর দফতপর এই তদন্ত সংস্থার ইপকানশর্ক ক্রাইর্ যকাযাপির অশতশরক্ত শেপিষ
ুশলি সু ার ফারুক যিাপসন এক সংোদ সপেলপন এসে তর্য জানান। আর্ক েযজক্তরা িপলাএইে এর্ এ োশরক ওরপফ োদল ওরপফ োদল িাওলাদার ওরপফ যর্াস্তাক আিপর্দ ও তার স্ত্রী
র্রশিদা আফরীন। আর্ক দম্পশতপক দুশদপনর শরর্াি যিপষ আদালপত াঠাপনা িপযপে।
শসআইশি জানায, আর্ক দম্পশতর গুলিাপন িত যকাটর্ র্াকার োশড় োড়াও ধানর্-শ , েনানী
উত্তরা ও শর্র ুপর আরও কপযকটর্ ফ্ল্যাপর্র সন্ধান াওযা যগপে। এই দম্পশতর শতন কনযার
সোই যদপির োইপর। তাপদর যকান সম্পদ আপে শকনা তারও সন্ধান েলপে। এই েপক্রর
জাশলযাশতর ঘর্নায দুদক সাতটর্ র্ার্লা দাপযর কপরপে, া এখন তদন্ত করপে শসআইশি।
শসআইশি কর্কতথ
থ া ফারুক যিাপসন েপলন-২০০৪ সাল যর্পক এই প্রতারকরা ২১ িুযা
সঞ্চয ত্র োশনপয এর শে রীপত এশে েযাংক ও ট্রাস্ট েযাংক যর্পক ৮ যকাটর্ ৬৫ লাখ র্াকা ঋণ
শনপয আত্মসাত কপর। এ ঘর্নার সপে এশে েযাংপকর ধানর্-শ িাখার তৎকালীন র্যাপনজার
জশড়ত শেল। এই দম্পশত জাশলযাত েপক্রর সদসয। তারা জাশলযাশত কপর ঢাকায একাশধক
োশড় ও অনেধ সম্পদ অজথন কপরপে। তাপদর েযাংক এযাকাউপন্ট জাশলযাশত কপর উ াজজথত
দুই যকাটর্ র্াকার সন্ধান শর্লপে। তাপদর নাপর্ গুলিান-২ এ প্রায একি’ যকাটর্ র্াকা র্ূপলযর
একটর্ নয তলা োশড় একাশধক ফ্ল্যার্, গাশড় ও জশর্র তর্য াওযা যগপে। ফারুক যিাপসন
জানান, ২০০৪ সাপল জাশলযাশত কপর অর্ িাশতপয
থ
যনযার ঘর্নায েযাংকটর্ র্ার্লা কপর। তপে
তখন যর্পক াশলপযশেল োদল িাওলাদার। ওই র্ার্লায তার সাজাও িপযপে। যস শসো ুর
র্ালপযশিযা ও িারপত াশলপযশেল। ’১১ সাপল যগা পন যদপি এপস আোর জাশলযাশত শুরু
কপর। ১৬ েের ধপর লাতক োদলপক খুজ
ুঁ শেল ুশলি। ওই র্ার্লায এশে েযাংপকর ধানর্-শ
ব্রাপঞ্চর তৎকালীন র্যাপনজার আশসরুল িকপক যগ্রফতার করা িপযশেল। ২০০৬ সাপল যস
শতন র্াস কারাপিাগ কপর। পর জাশর্পন র্ুজক্তর র হৃদপরাপগ র্ারা ায। এই জাশলযাশতর
সপে েযাংপকর আর যকান কর্কতথ
থ া জশড়ত আপে শকনা তা তদন্ত কপর যদখপে শসআইশি।
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েযাংক যর্পক িুযা সঞ্চয পত্রর র্াধযপর্ ঋণ শনপয অর্ থ আত্মসাপতর এ ঘর্নায দুদক ২০০৪,
’১১ ও ’১৬ সাপল গুলিান ধানর্-শ উত্তরা জির্ ও যর্ািােদ ুর র্ানায সাতটর্ র্ার্লা কপর।
র্ার্লাগুপলা শসআইশি তদন্ত করপে।
এশদপক শরর্াপি র্াকােস্থায যেিশকেু োঞ্চলযকর তর্য শদপযপে আর্ক দম্পশত। তারা
শসআইশিপক জাশনপযপে, েক্রটর্র যিাতা এক শিল্প শত। তার নার্ তানলীন র্ািফু েশে। শতশন
ঢাকা স্টক একপেপের েড় েযেসাযী। রাজধানীর শদলু যরাপি তার োসা। আর্ক োদল
িাওলাদার জাশনপযপে এক সর্য েশের অশফপস োকশর করত যস। পর েশের র্দপতই
জাশলযাশতর র্াধযপর্ েযাংক যর্পক ঋণ যতালার যকৌিল শিপখ যনয যস। জানা যগপে, েশেপক
যগ্রফতাপরর যজার যেষ্টা োলাপে শসআইশি। েযাংক যর্পক জাশলযাশতর র্াধযপর্ অজজথত র্াকায
েযেসা কপর েশে শিল্প শত িপযপে। তার সম্পপকথও যেি গুরুত্ব ূণ থ তর্য য পযপে শসআইশি।
এশে েযাংক ও ট্রাস্ট েযাংক োড়া আর যকান েযাংক যর্পক এই েক্র জাশলযাশতর র্াধযপর্ র্াকা
িাশতপয শনপযপে প্রপের উত্তপর ফারুক যিাপসন জানান, এ দুপর্া েযাংক সম্পপকথ প্রার্শর্ক
শনজিত িওযা যগপে। আর্ক দম্পশতপক জজজ্ঞাসাোপদ আরও য সে তর্য শদপযপে, তা খশতপয
যদখা িপে।
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Daily Janakantha
10 January 2020

দেয়ারবাজালর করুণ েো
প্রকাশিত : ১০ জানুযারী ২০২০
অর্ননশতক
থ
শরপ ার্থ ার ॥ ধারাোশিক দর তন যর্পক য ন যকানিাপেই যরিাই াপে না
জু ুঁ জোজার। সপ্তাপির যিষ কর্শদেস
থ
েৃিস্পশতোরও ঢাকা স্টক এক্সপেপে (শিএসই) র্ূলয
সূেপকর তপনই যলনপদন যিষ িপযপে। অ র োজার েট্টগ্রার্ স্টক এক্সপেপেও (শসএসই)
সূেক ও যলনপদন দুপর্াই কপর্পে। সেশর্পল যিযারোজাপর এখন করুণ শরশস্থশত শেরাজ
করপে।
োজার শেপেষপণ যদখা ায, শিএসই প্রধান ো শিএসইএক্স সূেক ৩০ পযন্ট কপর্ অেস্থান
করপে ৪ িাজার ১৯৭ পযপন্ট; া গত ৩ েের ৮ র্াপসর র্পধয সেশনম্ন।
থ
এর আপগ ২০১৬
সাপলর ২৮ এশপ্রল এই সূেপকর অেস্থান শেল ৪ িাজার ১৯৫ পযপন্ট। অনয সূেকগুপলার র্পধয
শিএসইএস ো িরীযাি সূেক ৭ পযন্ট কপর্ অেস্থান করপে ৯৪৫ পযপন্ট এেং শিএস৩০
সূেক ১৫ পযন্ট কপর্ দাুঁশড়পযপে ১ িাজার ৪০৬ পযপন্ট।
শদনটর্পত শিএসইপত ৩০১ যকাটর্ ৪১ লাখ র্াকার যিযার যলনপদন িপযপে। া গত কা শদেস
থ
যর্পক ২১ যকাটর্ ৪৫ লাখ র্াকা যেশি। েুধোপরর যলনপদপনর শরর্াণ শেল ২৭৯ যকাটর্ ৯৬
লাখ র্াকা। শিএসইপত ৩৫২টর্ যকাম্পাশন ও শর্উেুযযাল ফাপির যিযার যলনপদন িপযপে। এর
র্পধয দর যেপড়পে ১২৬টর্র, কপর্পে ১৭৩টর্র এেং অ শরেশতথত রপযপে ৫৩টর্র।
অ রশদপক েট্টগ্রার্ স্টক এক্সপেপে (শসএসই) সাশেক
থ সূেক শসএএসশ আই ১১০ পযন্ট কপর্
অেস্থান করপে ১২ িাজার ৭৭৬ পযপন্ট। শসএসইপত র্াকার অপঙ্ক ১০ যকাটর্ ৭২ লাখ র্াকার
যিযার যলনপদন িপযপে।
এশদপক যিযারোজাপরর করুণ দিার র্পধয ২০১৩-১৯ সাপলর র্পধয আইশ ও অর্ো রাইর্
যিযাপরর র্াধযপর্ শেশিন্ন যকাম্পাশন ৮৫৩৯ যকাটর্ ২৪ লাখ র্াকা তু পল শনপযপে। এর র্পধয
২০১৯ সাপল ৬৪১ যকাটর্ ৯৩ লাখ, ২০১৮ সাপল ৬৫৫ যকাটর্ ৪০ লাখ, ২০১৭ সাপল ১৪৪১
যকাটর্ ৩৯ লাখ, ২০১৬ সাপল ৯৫০ যকাটর্ ১২ লাখ, ২০১৫ সাপল ৬৭৫ যকাটর্ ৭২ লাখ, ২০১৪
সাপল ৩২৬৩ যকাটর্ ৮৮ লাখ র্াকা এেং ২০১৩ সাপল ৯১০ যকাটর্ ৮০ লাখ তু পলপে শেশিন্ন
যকাম্পাশন। এ শেষপয শিএসইর এক সদসয েপলন, জু ুঁ জোজাপর নতু ন যকাম্পাশন ুক্ত িপে।
আইশ ও এেং রাইপর্র র্াধযপর্ যকাম্পাশন র্াকা তু লপে। শকন্তু োজার শরশস্থশতর উন্নশত িপে
না। শেশনপযাগকারীরা প্রশতশদন জু ুঁ জ িারাপেন। আর্রা তাপদর সান্তনা যদযার িাষা াজে না।
শতশন েপলন, সাশেকিাপে
থ
শেপেষণ করপল যদখা াপে েতথর্ান োজার শরশস্থশত ২০১৩ সাপলর
যর্পক অপনক খারা। কারণ ২০১৩ সাপল য কযটর্ প্রশতষ্ঠান শেল এখন তার যর্পক তাশলকািুক্ত
প্রশতষ্ঠাপনর সংখযা অপনক যেশি। শকন্তু সূেক ওই সর্পযর কাোকাশে অেস্থান করপে। অর্াৎ
থ
নতু ন নতু ন যকাম্পাশন োজাপর না আসপল যদখা য ত এতশদন শিএসইর প্রধান র্ূলয সূেক োর
িাজার পযপন্টর অপনক শনপে যনপর্ যগপে।
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প্রধান র্ূলয সূেপকর যর্পকও করুণ দিা শেরাজ করপে শিএসইর োোই করা যকাম্পাশন শনপয
গটঠত সূেক শিএসই-৩০। ২০১৩ সাপলর ২৭ জানুযাশর োলুর সর্য এ সূেকটর্ শেল এক িাজার
৪৬০ পযপন্ট। ধারাোশিক দর তপনর কারপণ এ সূেকটর্ েৃিস্পশতোর যলনপদন যিপষ এক
িাজার ৪০৬ পযপন্ট যনপর্ এপসপে।
শিএসইর আপরকটর্ সূেক ‘শিএসই িশরযাি’। ইসলার্ী িশরযািশিশত্তক শরোশলত যকাম্পাশন
শনপয ২০১৪ সাপলর ২০ জানুযাশর এ সূেকটর্ াত্রা শুরু কপর। শুরুপত এ সূেকটর্ শেল ৯৪১
পযপন্ট। েৃিস্পশতোর যলনপদন যিপষ সূেকটর্ সাত পযন্ট কপর্ ৯৪৫ পযপন্ট দাুঁশড়পযপে।
এশদপক েৃিৎ ো েড় র্ূলধপনর যকাম্পাশনর জনয েলশত েেপর ‘শসএনআই-শিএসই শসপলক্ট
ইনপিক্স (শসশিএসইটর্)’ নাপর্ নতু ন সূেক োলু কপরপে শিএসই। েেপরর প্রর্র্শদন ১ জানুযাশর
যর্পক অশফশসযাশল শিএসইর ওপযেসাইপর্ সূেকটর্ উন্মুক্ত করা িয। ৪০টর্ যকাম্পাশন শনপয
শুরু িওযা সূেকটর্র শিশত্ত িযালু ধরা িয ১০০০ পযন্ট। তপে েৃিস্পশতোর যলনপদন যিপষ এ
সূেকটর্ ৮৪৩ পযপন্ট যনপর্ এপসপে।
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Daily Kaler Kantho
12 January 2020
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Daily Kaler Kantho
10 January 2020
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Daily Kaler Kantho
10 January 2020
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Desh Rupantor
10 January 2020
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Daily Share Biz
12 January 2020
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Daily Share Biz
11 January 2020
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Daily Share Biz
10 January 2020
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Daily Share Biz
10 January 2020
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Daily Jai Jai Din
12 January 2020
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Daily Jai Jai Din
10 January 2020
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Daily Jai Jai Din
10 January 2020
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Daily Bhorer Kagoj
11 January 2020
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Bangladesher Khabor
12 January 2020
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Bangladesher Khabor
10 January 2020
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ডিএসই’র প্রধান পডরচালন কর্কর্ম
ম
া
হললন সাইফুর রহর্ান
শসশনযর কপরস পিন্ট | োংলাশনউজপর্াপযশন্টপফার.কর্
আ পির্: ২০২০-০১-০৯ ৭:৪৮:০৮ শ এর্

শিএসই'র যলাপগা
ঢাকা: ঢাকা স্টক এক্সপেপের (শিএসই) প্রধান
সাইফুর রির্ান র্জুর্দার।

শরোলন কর্কতথ
থ া শিপসপে য াগ শদপযপেন

েৃিস্পশতোর (৯ জানুযাশর) শিএসইপত য াগ যদন শতশন। এশদন শিএসই যর্পক
যপ্রসশেজ্ঞশপ্তপত এ তর্য জানাপনা িয।

াঠাপনা এক

শেজ্ঞশপ্তপত েলা িয, শিএসইপত য াগদাপনর আপগ সাইফুর রির্ান কপ াপরর্
থ
ও আশর্ক
থ
রার্িক
থ সংস্থা ‘কপ াপরর্
থ
সাপ ার্থ শলশর্পর্ি’র শরোলক ও প্রধান শনোিী
থ কর্কতথ
থ া শিপসপে
কর্রত
থ
শেপলন। এোড়াও শতশন েট্টগ্রার্ স্টক এক্সপেপের েযেস্থা না শরোলক ও শসইও
শিসাপে দাশযত্ব ালন কপরপেন।
এপত আরও েলা িয, একজন য িাদার শিপসপে যেসরকাশর খাপতর শেশিন্ন পদ োইি েের
ধপর জশড়ত সাইফুর রির্ান। জু ুঁ জোজার, আশর্ক
থ েযেস্থা না, রপ্তাশন ও উৎ াদন শরোলনা,
র্ানে সম্পদ শরোলনা, শরোলনা রার্িকসি
থ
শেশিন্ন যেপত্র কাজ করার শেস্তৃত
অশিজ্ঞতা রপযপে তার।
সাইফুর রির্ান একজন খযাতনার্া োর্থ াি অযাকাউনপর্ন্ট ও কস্ট র্যাপনজপর্ন্ট
অযাকাউনপর্ন্ট। শতশন োংলাপদপির িীষস্থানীয
থ
অযাকাউশন্টং সংস্থা আইশসএসশে এেং
আইশসএর্এশে’র যফপলা সদসয। শতশন েট্টগ্রার্ শেশ্বশেদযালয যর্পক শিসাে শেজ্ঞাপন শে. কর্
(সোন)
এেং
এর্.
কর্
(অযাকাউশন্টং)
সম্পন্ন
কপরন।
োংলাপদি সর্য: ১৯৪৬ ঘণ্টা, জানুযাশর ০৯, ২০২০
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ডিএসইর প্রধান পডরচালন কর্কর্ম
ম
া হললন
সাইফুর রহর্ান র্জুর্োর
। ৯ জানুযাশর, ২০২০ ৫:০৪ অ রাহ্ণ
ঢাকা স্টক এক্সপেপের (শিএসই) প্রধান শরোলন কর্কতথ
থ া শিপসপে সাইফুর রির্ান র্জুর্দার
য াগদান কপরপেন। আজ েৃিস্পশতোর শতশন শিএসইপত য াগদান কপরন।

শিএসই সূপত্র এ তর্য জানা যগপে।
সূত্র জানায, শিএসইপত য াগদাপনর ূপে থ শতশন কপ াপরর্
থ
ও আশর্ক
থ
রার্িক
থ সংস্থা
কপ াপরর্
থ
সাপ ার্থ শলশর্পর্পির শরোলক ও প্রধান শনোিী
থ কর্কতথ
থ া শিপসপে কর্রত
থ শেপলন।
এোড়াও শতশন েট্টগ্রার্ স্টক এক্সপেপের েযেস্থা না শরোলক ও শসইও শিসাপে দাশযত্ব ালন
কপরপেন।
একজন য িাদার শিসাপে শতশন োইি েের ধপর শেশিন্ন পদ যেসরকারী খাপতর সাপর্ জশড়ত
আপেন। জু ুঁ জোজার, আশর্ক
থ েযেস্থা না, রপ্তাশন ও উৎ াদন শরোলনা, র্ানে সম্পদ
শরোলনা এেং শরোলনা রার্িক
থ ইতযাশদ যেপত্র শেস্তৃত অশিজ্ঞতা রপযপে।
এস.আর র্জুর্দার একজন খযাতনার্া োর্থ াি অযাকাউনপর্ন্ট এেং কস্ট র্যাপনজপর্ন্ট
অযাকাউনপর্ন্ট।শতশন োংলাপদপির িীষস্থানীয
থ
উিয অযাকাউশন্টং সংস্থা আইশসএসশে এেং
আইশসএর্এশে যফপলা সদসয।শতশন েট্টগ্রার্ শেশ্বশেদযালয যর্পক শিসাে শেজ্ঞাপন শে.কর্
(সোন) এেং এর্.কর্ (অযাকাউশন্টং) সম্পন্ন কপরন।
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ডিএসইর ডসওও হললন সাইফুর রহর্ান
সান শেশি যিক || প্রকাি: ২০২০-০১-০৯ ১৭:৪৭:৪৫ || আ পির্: ২০২০-০১-০৯ ১৭:৫০:২৬

ঢাকা স্টক এক্সপেপের (শিএসই) নতু ন প্রধান শরোলন কর্কতথ
থ া (শসওও) শিপসপে
েৃিস্পশতোর (০৯ জানুযাশর) য াগদান কপরপেন এর্. সাইফুর রির্ান র্জুর্দার। শিএসই
যর্পক াঠাপনা এক সংোদ শেজ্ঞশপ্তপত এ তর্য জানা যগপে।
শিএসইপত য াগদাপনর ূপে সাইফ
থ
ু র রির্ান কপ াপরর্
থ
ও আশর্ক
থ
রার্িক
থ সংস্থা কপ াপরর্
থ
সাপ ার্থ শলশর্পর্পির শরোলক ও প্রধান শনোিী
থ কর্কতথ
থ া শিপসপে কর্রত
থ শেপলন। এর আপগ
শতশন েট্টগ্রার্ স্টক এক্সপেে (শসএসই) এর েযেস্থা না শরোলক ও শসইও শিপসপে দাশযত্ব
ালন কপরপেন।
একজন য িাদার শিসােশেদ শিপসপে সাইফুর রির্ান গত ২২ েের ধপর শেশিন্ন পদ
যেসরকারী খাপতর সাপর্ জশড়ত আপেন। যিযারোজার, আশর্ক
থ েযেস্থা না, রপ্তাশন ও
উৎ াদন শরোলনা, র্ানে সম্পদ শরোলনা এেং শরোলনা রার্িক
থ ইতযাশদ যেপত্র তার
শেস্তৃত অশিজ্ঞতা রপযপে।
সাইফুর রির্ান একজন োর্ািথ অযাকাউন্টযান্ট এেং কস্ট র্যাপনজপর্ন্ট অযাকাউন্টযান্ট। শতশন
োংলাপদপির িীষ স্থানীয
থ
উিয অযাকাউশন্টং প্রশতষ্ঠান দয ইন্সটর্টর্উর্ অে োর্ািথ
অযাকাউন্টযান্টস অে োংলাপদি (আইশসএশে) এেং দয ইন্সটর্টর্উর্ অে কস্ট র্যাপনজপর্ন্ট
অযাকাউন্টযান্টস অে োংলাপদি (আইশসএর্এশে) এর যফপলা সদসয। শতশন েট্টগ্রার্
শেশ্বশেদযালয যর্পক শিসাে শেজ্ঞাপন শে.কর্ (সোন) এেং এর্.কর্ (অযাকাউশন্টং) সম্পন্ন
কপরন। োর্ািথ অযাকাউপন্টশস যকাপসরথ সর্য সাইফুর রির্ান র্জুর্দার োংলাপদপির অনযতর্
িীষ শনসানশেশি/ঢাকা/এসএসরীো
থ
ও রার্িক
থ প্রশতষ্ঠান যকশ এর্জজ রির্ান রির্ান িপকর
সাপর্ কাজ কপরপেন।
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শনজস্ব প্রশতপেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩৩ শ এর্, ০৯ জানুযাশর ২০২০

যদপির প্রধান যিযারোজার ঢাকা স্টক এক্সপেপের (শিএসই) প্রধান শরোলন কর্কতথ
থ া
(শসওও) পদ শনপযাগ য পযপেন েট্টগ্রার্ স্টক এক্সপেপের (শসএসই) সাপেক েযেস্থা না
শরোলক এর্ সাইফুর রির্ান র্জুর্দার।
েৃিস্পশতোর (৯ জানুযাশর) শতশন শিএসইপত য াগদান কপরন েপল প্রশতষ্ঠানটর্র জনসংপ াগ ও
প্রকািনা শেিাপগর উ -র্িােযেস্থা ক যর্া. িশফকুর রির্াপনর াঠাপনা এক সংোদ
শেজ্ঞশপ্তপত জানাপনা িপযপে।
এপত জানাপনা িয, শিএসইপত য াগদাপনর আপগ সাইফুর রির্ান র্জুর্দার কপ াপরর্
থ
ও
আশর্ক
থ
রার্িক
থ সংস্থা কপ াপরর্
থ
সাপ ার্থ শলশর্পর্পির শরোলক ও প্রধান শনোিী
থ কর্কতথ
থ া
শিপসপে কর্রত
থ শেপলন।
শতশন েট্টগ্রার্ স্টক এক্সপেপের েযেস্থা না শরোলক ও শসইও শিপসপে দাশযত্ব ালন
কপরপেন। একজন য িাদার শিপসপে শতশন ২২ েের ধপর শেশিন্ন পদ যেসরকাশর খাপতর সপে
জশড়ত আপেন। জু ুঁ জোজার, আশর্ক
থ েযেস্থা না, রফতাশন ও উৎ াদন শরোলনা,
র্ানেসম্পদ শরোলনা এেং শরোলনা রার্িক
থ ইতযাশদ যেপত্র তার অশিজ্ঞতা রপযপে।
সাইফুর রির্ান েযেস্থা না এেং শিল্প যেপত্র শেশিন্ন পদ য র্ন-যকাম্পাশন সশেে, শনযন্ত্রক
(অর্),থ অর্ থ শরোলক, শনোিী
থ
শরোলক, প্রধান শনোিী
থ কর্কতথ
থ া এেং েযেস্থা না শরোলক
শিপসপে দাশযত্ব ালন কপরপেন।
েট্টগ্রার্ শেশ্বশেদযালয যর্পক শিসাে শেজ্ঞাপন শে কর্ (সোন) এেং এর্ কর্ (অযাকাউশন্টং)
সম্পন্ন করা সাইফুর রির্ান র্জুর্দার একজন োর্থ ািথ অযাকাউন্টযান্ট এেং কস্ট
র্যাপনজপর্ন্ট অযাকাউন্টযান্ট। শতশন অযাকাউশন্টং সংস্থা আইশসএশে এেং আইশসএর্এশের
যফপলা সদসয।
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েযেসা ও শিল্প সংস্থা োড়াও সাইফুর রির্াপনর য িাদার ও োশণজয সংস্থার যনতৃপত্বর িূ শর্কা
রাখার অশিজ্ঞতা রপযপে। শতশন ইনশস্টটর্উর্ অে োর্থ ািথ অযাকাউন্টযান্টস অে োংলাপদপির
(আইশসএশে) সাপেক িাইস যপ্রশসপিন্ট। ২০১৬-১৮ যর্যাপদ আইশসএশের কাউজন্সলর শিপসপে
দাশযত্ব ালন কপরন।
আইশসএশে এেং আইশসএর্এশের েট্টগ্রার্ েযাপ্টাপরর এক সর্পযর যেযারর্যান সাইফুর রির্ান
র্জুর্দার োংলাপদি যরাপজন ফুি এক্সপ ার্থ াস অযাপসাশসপযিপনর
থ
সাপেক শরোলক।

এর্এএস/এসআর/শ আর

45

News Clippings

Section 2 :

English
News

46

News Clippings

The Financial Express
12 January 2020
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The Financial Express
12 January 2020
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The Financial Express
11 January 2020
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The Financial Express
11 January 2020
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The Financial Express
10 January 2020
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Daily Star
10 January 2020
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Daily New Age
12 January 2020

54

News Clippings

Daily New Age
12 January 2020
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Daily New Age
11 January 2020
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Daily New Age
10 January 2020

57

News Clippings

58

News Clippings

The Business Standard
10 January 2020
09 January, 2020, 08:13 pm

Shaifur Rahman Mazumdar appointed
chief operating officer of DSE
Before joining the DSE, M Shaifur Rahman Mazumdar was the managing director and
chief executive officer (CEO) of the Chittagong Stock Exchange.

M Shaifur Rahman Mazumdar has joined as the Chief Operating Officer (COO) at
the Dhaka Stock Exchange (DSE) on Thursday.
Before joining the DSE, M Shaifur Rahman Mazumdar was the managing director
and chief executive officer (CEO) of the Chittagong Stock Exchange.
He also worked as a director and CEO of Corporate Support Ltd, a management
and financial consultancy firm.
As a seasoned professional, Shaifur has been involved in the private sector in
different capacities for last twenty-two years.
He has a wide range of experiences in capital market, financial management,
export and production management, HR management, management consultancy
etc.
He served in business and industrial field in different positions such as company
secretary, controller of finance, finance director, executive director, CEO,
managing director with utmost sincerity, honesty and reputation.
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He is a renowned chartered accountant and a cost and management accountant and
also a fellow member of apex accounting bodies such as the Institute of Chartered
Accountants of Bangladesh (ICAB) and Institute of Cost and Management
Accountants of Bangladesh (ICMAB).
He earned his BCom (Hon's) and MCom (Accounting) degrees from the University
of Chittagong.
During his training in chartered accountancy, Shaifur Rahman Mazumdar worked
at the KPMG Rahman Rahman Huq, one of the leading audit and consultancy
firms of Bangladesh.
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Daily New Age
11 January 2020
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Daily Observer
12 January 2020
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