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Daily Janakantha 
28 January 2020 

 

প্রথমবারেে মর া ডিএসইর  বঙ্গবনু্ধ 

স্মেণ  

প্রকাশিত : ২৮ জানুযারী ২০২০  

 মুজজববর্ষ ের ক্ষণগণনা শুরু 

অর্ েননশতক শরর্ ার্োর ॥ দের্ির প্রধান দিযারবাজার ঢাকা স্টক এক্সর্ের্ে (শিএসই) বঙ্গবনু্ধ 

দিখ মুজজবুর রহমার্নর জন্মিতবাশষ েকী উেযা র্নর ক্ষণগণনার উর্বাধন করা হর্যর্ে। এটর্ই 

ঢাকা স্টক একর্ের্ের  ক্ষ দর্র্ক প্রর্মবার্রর মর্তা জাশতর শ তার্ক শনর্য বড় ধরর্নর দকান 

আর্যাজন। এর আর্গ গত বের্র শিএসইর  ক্ষ দর্র্ক দিাক শেবস  ালন করা হর্যশেল। 

শিএসই প্রশতষ্ঠার  র দর্র্ক এর আর্গ দকানশেনই জাশতর শ তার্ক শনর্য দকান অনুষ্ঠান 

আর্যাজন করা হযশন। তর্ব আগামীর্ত বঙ্গবনু্ধর্ক শনর্য সব সমর্যই শবর্িষ আর্যাজন 

অবযাহত রাখার দ াষণাও শের্যর্ে শিএসই কতত ে ক্ষ। 

দসামবার েু ুর্র রাজধানীর মশতজির্ল শিএসইর ভবর্ন প্রশতষ্ঠানটর্র দেযারমযান ও বঙ্গবনু্ধ 

জন্মিতবাশষ েকী উেযা ন কশমটর্র আহ্বাযক অধযা ক ি. আবুল হার্িম এই ক্ষণগণনা 

উেযা ন উর্বাধন কর্রন। এ সময উ শিত শের্লন বঙ্গবনু্ধ জন্মিতবাশষ েকী উেযা ন কশমটর্র 

আহ্বাযক অধযা ক ি. আবুল হার্িম, কশমটর্র সেসয সশেব শির্গশিযার দজনার্রল 

দমাস্তাশিজরু রহমান, সংসে সেসয কাজী শির্রাজ রশিে, শিএসইর  শরোলক রশকবুর 

রহমান,  শরোলক শমনহাজ মান্নান ইমন,  শরোলক শবোর শত শসজিকুর রহমান, শিএসইর 

সার্বক  শরোলক িাশকল শরজভী, শিশবএ, মার্েেন্ট বযাংকাস ে এযার্সাশসর্যির্নর দনতাসহ 

আরও অর্নর্ক। 

শিএসইর দেযারমযান অধযা ক আবুল হার্সম বর্লন, গত ১০ জানুযাশর দর্র্ক জাশতর জনক 

বঙ্গবনু্ধ দিখ মুজজবুর রহমার্নর জন্মিতবাশষ েকী উেযা র্নর ক্ষণগণনা কার্ েক্রম শুরু হর্যর্ে। 

দিযারবাজার সংশিষ্ট সকর্ল আমরা র্ারা স্টক এর্ক্সর্ের্ের  শরবার্রর সেসয এবং র্ারা 

আমরা দিযারবাজার্রর সর্ঙ্গ সংশিষ্ট আমরাও মর্ন কর্রশে আমার্ের এ ধরর্নর একর্া 

উর্েযাগ দনযা েরকার। ক্ষণগণনা উেযা র্ন স্বাগত বক্তর্বয শিএসইর  শরোলক রশকবরু 

রহমান বর্লন, এই অনষু্ঠার্নর প্রস্তাবক হাশনি ভ ূঁ ইযা বর্লশের্লন বঙ্গবনু্ধর্ক স্মরণ কর্র সব 

জাযগায সব শকেু হর্ে, সুন্দরভার্ব, আমরাও দর্ন মুজজববষ ে  ালন কশর। আমার্ের 

 শরোলকবতন্দ র্ারা আর্েন সবাই একবার্কয তা গ্রহণ কর্রর্েন।  

অনুষ্ঠার্ন সংসেয সেসয কাজী শির্রাজ রশিে বর্লন, এখার্ন ৪২ বের ধর্র আশে। অর্নক 

অনুষ্ঠান হর্যর্ে শকন্তু দকান শেন দকান মুজক্তর্র্াদ্ধার্ক সংবধ েনা দেযা হযশন।  ার্শত আর্ে। 

অতএব মার্া উূঁেু কর্র ো ূঁড়াব, সশতয কর্া বলব। শভতর্র র্শে রাজাকারী ভাব কার্রা র্ার্ক মুর্ে 

শের্যন, অবম লযাযন করর্বন না। সংসে সেসয িশিকুর রহমান বর্লন, রাজাকাররা এখন 

দখালস বের্ল নতুন কর্র মার্ে দনর্মর্েন। তাই মুজক্তরু্র্দ্ধর স র্ক্ষর িজক্তর্ক একর্ে কাজ 

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/476740/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A5%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A7%8B-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%81-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%A3
https://www.dailyjanakantha.com/details/article/476740/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A5%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A7%8B-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%81-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%A3
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করর্ত হর্ব। কারণ সতকে না হর্ল সামর্ন শব ে আরও বাড়র্ব। শিএসইর  শরোলক শমনহাজ 

মান্নান ইমন বর্লর্েন, আশম মর্ন কশর ঢাকা স্টক এক্সর্েে সটেক শসদ্ধান্ত শনর্যর্ে। এর 

আর্গও শিএসই বঙ্গবনু্ধর মততুযবাশষ েকীর্ত অর্ োৎ ১৫ আগস্ট ওনার আত্মার মাগশিরার্তর জনয 

দোযা ও মাহশির্লর আর্যাজন কর্রর্ে। অনুষ্ঠার্ন আরও স্মতশতোরণ কর্রন শিএসইর স্বতন্ত্র 

 শরোলক মর্নাযারা হাশকম আলী, ইকবাল দসাবহান দেৌধুরী, দমাস্তাক আহর্মে সার্েক ও 

সার্বক  শরোলক খুজজস্তা নুর এ নাহরীন। সকার্লর অনুষ্ঠান দির্ষ বঙ্গবনু্ধর জীবনী শনর্য 

শনশম েত শভশিও শেে ও সাংস্কত শতক অনুষ্ঠান আর্যাজন করা হয। 
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Daily Bhorer Kagoj 
28 January 2020 
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Daily Prothom Alo 
28 January 2020 

 

 



News Clippings 

 9 

Daily Prothom Alo 
28 January 2020 
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Daily Bonik Barta 
28 January 2020 
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 Daily Samakal 
28 January 2020 

 

 



News Clippings 

 12 

Daily Samakal 
28 January 2020 
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 Daily Nayadiganta 
28 January 2020 
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Desh Rupantor 
28 January 2020 
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Daily Kaler Kantha 
28 January 2020 
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Daily Ittefaq 
28 January 2020 
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Daily Share Biz 
28 January 2020 
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Daily Amader Shomoy 
28 January 2020 
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Daily Jai Jai Din 
28 January 2020 
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 Daily Bhorer Kagoj 
28 January 2020 

 

 



News Clippings 

 22 

Daily Bhorer Kagoj 
28 January 2020 
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Daily Bhorer Kagoj 
28 January 2020 
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Bangladesher Khabor 

28 January 2020 
 

 



News Clippings 

 25 

 

শিএসইর্ত মুজজববর্ষ ের ক্ষণগণনা উর্বাধন 

 

শনজস্ব প্রশতর্বেক: দের্ির প্রধান  ুূঁজজবাজার ঢাকা স্টক এক্সর্ের্ে (শিএসই) মুজজব বর্ষ ের 

ক্ষণগণনা উৎর্া র্নর উর্বাধন করা হর্যর্ে। 

দসামবার েু ুর্র রাজধানীর মশতজির্ল শিএসইর ভবর্ন প্রশতষ্ঠানটর্র দেযারমযান ও বঙ্গবনু্ধ 

দিখ মুজজবুর রহমার্নর জন্ম িতবাশষ েকী উৎর্া ন কশমটর্র আহবাযক অধযা ক ি আবুল 

হার্িম এই ক্ষণগণনা উের্া ন উর্বাধন কর্রন। 

এসময উ শিত শের্লন বঙ্গবনু্ধ জন্ম িতবাশষ েকী উৎর্া ন কশমটর্র আহবাযক অধযা ক ি. 

আবুল হার্িম, কশমটর্র সেসয শবর্গ্রশিযার দজনার্রল দমাস্তাশিজরু রহমান, শিএসইর 

 শরোলক রশকবুর রহমান, সংসে সেসয কাজী শির্রাজ রশিে, সংসে সেসয দমাহাম্মে 

িশিকুর রহমান, প্রধানমন্ত্রীর তর্য উ র্েষ্টা ও শিশবশস দর্শলশভির্নর দেযারমযান ইকবাল 

দসাবহান দেৌধুরী,  শরোলক শমনহাজ মান্নান ইমন, শবোর শত শসজিকুর রহমান, শিএসইর 

সার্বক  শরোলক িাশকল শরজভী, শিশবএ, মার্েেন্ট বযাংকাস ে এর্সাশসর্যির্নর দনতত েবতন্দসহ 

অর্নর্ক। 

শিএসইর দেযারমযান অধযা ক আবুল হার্সম বর্লন, ইশতমর্ধয আ নারা দজর্নর্েন ১০ 

জানুযাশর জাশতর জনক বঙ্গবনু্ধ দিখ মুজজবুর রহমার্নর জন্ম িতবাশষ েকী উৎর্া র্নর 

ক্ষণগণনা কার্ েক্রম শুরু হর্যর্ে।  ুূঁজজবাজার সংশিষ্ট সকর্ল আমরা র্ারা স্টক এর্ক্সর্ের্ের 

 শরবার্রর সেসয এবং র্ারা আমরা  ুূঁজজবাজার্রর সার্র্ সংশিষ্ট আমরাও মর্ন কর্রশে 

আমার্ের এধরর্ণর একর্া উর্েযাগ দনযা েরকার। তারই িলশ্রুশতর্ত আজর্ক আমার্ের 

সীশমত অর্ে গুরুত্ব  ণ ে প্রযাস। 

শতশন বর্লন,  ুূঁজজবাজার্রর সার্র্ সংশিষ্ট আ নারা র্ারা আর্েন তার্ের সকর্লর প্রর্েষ্টায 

বঙ্গবনু্ধর দর্ কাজিত দসানার বাংলা, দস প্রকত ত দসানার বাংলায এবং ওনার স্বপ্ন দস স্বর্প্ন আমরা 

দ ৌোর্ত  ারর্বা। 
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ক্ষণ গণনা উৎর্া র্ন স্বাগত বক্তর্বয শিএসইর  শরোলক রশকবুর রহমান বর্লন, আজর্কর 

আর্যাজর্নর প্রস্তাবক হাশনি ভুূঁ ইযা বর্লশের্লন বঙ্গবনু্ধর্ক স্বরণ কর্র সব জাযগায সব শকেু 

হর্ে, সুন্দরভার্ব, আমরাও দর্ন মুজজব বষ ে  ালন কশর। আমার্ের  শরোলকবতন্দ র্ারা 

আর্েন সবাই একবার্কয তা গ্রহণ কর্রর্েন। 

রশকবুর রহমান বর্লন, আজর্কর আর্যাজর্নর জনয আশম কত তজ্ঞতা ও ধনযবাে জানাজে, 

শবর্গ্রশিযার দজনার্রল মসু্তাশিজরু রহমার্নর দনতত র্ত্ব শিশবএ’র শেশল  এবং মার্েেন্ট বযাংর্কর 

সাইেুর রহমার্নর দনতত ের্ত্ব দর্ টর্মর্া হর্যর্ে। দর্র্হতু বড় বড় অনুষ্ঠান করার জনয তার্ের 

অশভজ্ঞতা রর্যর্ে এবং আ নারা জার্নন আশম ের র্তগুর্লা মুজজব বর্ষ ের অনুষ্ঠান হর্ে 

সবগুর্লা দজনার্রল দমাস্তাশিজরু রহমার্নর হাত শের্যই হর্ে৷ দসজনয তার দনতত ের্ত্ব এই দর্ 

শিশবএ-মার্েেন্ট বযাংক করর্ে এজনয আশম আমার দেযারমযার্নর  ক্ষ দর্র্ক কত তজ্ঞতা 

জানাজে। 

শেয়ারনিউজ; ২৭ জািুয়ানর ২০২০ 
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ডিএসইর  মুজিববরষ েে ক্ষণগণনা 

উরবাধন 

জানুযারী ২৭, ২০২০114  
Share1  

 

ডনিস্ব প্রড রবদক : দের্ির প্রধান  ুূঁজজবাজার ঢাকা স্টক এক্সর্ের্ে (শিএসই) মুজজব বর্ষ ের 

ক্ষণগণনা উৎর্া র্নর উর্বাধন করা হর্যর্ে। 

সার্ মবার (২৭ জানুযাশর) েু ুর্র রাজধানীর মশতজির্ল শিএসইর ভবর্ন প্রশতষ্ঠানটর্র 

দেযারমযান ও বঙ্গবনু্ধ দিখ মুজজবুর রহমার্নর জন্ম িতবাশষ েকী উৎর্া ন কশমটর্র আহবাযক 

অধযা ক ি আবুল হার্িম এই ক্ষণগণনা উের্া ন উর্বাধন কর্রন। 

এ সময উ শিত শের্লন বঙ্গবনু্ধ জন্ম িতবাশষ েকী উৎর্া ন কশমটর্র আহবাযক অধযা ক ি. 

আবুল হার্িম, কশমটর্র সেসয শবর্গ্রশিযার দজনার্রল মার্ স্তাশিজরু রহমান, শিএসইর 

 শরোলক রশকবুর রহমান, সংসে সেসয কাজী শিরার্ জ রশিে, সংসে সেসয দমাহাম্মে 

িশিকুর রহমান, প্রধান মন্ত্রীর তর্য উ র্েষ্টা ও শিশবশস দর্শলশভির্নর দেযারমযান ইকবাল 

দসাবহান দেৌধুরী,  শরোলক শমনহাজ মান্নান ইমন,  শরোলক শবোর শত শসজিকুর রহমান 

শিএসইর সার্বক  শরোলক িাশকল শরজভী, ঢাকা স্টক এক্সর্েে দিাকাস ে এর্সাশসর্যিন 

(শিশবএ), মার্েেন্ট বযাংকাস ে এসার্ শসর্যির্নর (শবএমশবএ) দনতত েবতন্দসহ অর্নর্ক। 

https://www.corporatesangbad.com/272431/
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শিএসইর দেযারমযান অধযা ক আবুল হার্সম বর্লন, ইশতমর্ধয আ নারা দজর্নর্েন ১০ 

জানুযাশর জাশতর জনক বঙ্গবনু্ধ দিখ মুজজবুর রহমার্নর জন্ম িতবাশষ েকী উৎর্া র্নর ক্ষণ 

গণনা কার্ েক্রম শুরু হর্যর্ে। দিযারবাজার সংশিষ্ট সকর্ল আমরা র্ারা স্টক এর্ক্সর্ের্ের 

 শরবার্রর সেসয এবং র্ারা আমরা  ুূঁজজবাজার্রর সার্র্ সংশিষ্ট আমরাও মর্ন কর্রশে 

আমার্ের এধরর্ণর একর্া উর্েযাগ দনযা েরকার। তারই িলশ্রুশতর্ত আজর্ক আমার্ের 

সীশমত অর্ে গুরুত্ব  ণ ে প্রযাস। 

শতশন বর্লন,  ুূঁজজবাজার্রর সার্র্ সংশিষ্ট আ নারা র্ারা আর্েন তার্ের সকর্লর প্রর্েষ্টায 

বঙ্গবনু্ধর দর্ কাজিত সার্ নারবাংলা, দস প্রকত ত সার্ নারবাংলায এবং ওনার স্বপ্ন দস স্বর্প্ন 

আমরা দ ৌোর্ত  ারবার্ । 

বঙ্গবনু্ধ সম্পর্কে আ নারা আলার্ েনায শুনর্লন র্ারা বঙ্গবনু্ধর্ক কার্ে দর্র্ক দের্খর্েন, 

বশলষ্টভার্ব দের্খর্েন, র্ারা অতযন্ত  শনষ্ঠভার্ব বঙ্গবনু্ধর্ক দের্খর্েন আ নারা স্মতশতোরণ 

করর্বন আমার্ের আলার্ েনা অনুষ্ঠার্ন। শতশন বর্লন, এই আযার্ জর্ন র্ারা সব োত্মক 

সহর্ার্ শগতা কর্রর্েন, শবর্িষ কর্র শবর্গ্রশিযার দজনার্রল মুস্তাশিজরু রহমান, শিশবএর 

দপ্রশসর্িন্ট িরীি আনার্ যার হার্ র্সন, অনযানয  শরোলক, আমার্ের মযার্নজর্মন্টসহ র্ারা 

সব োত্মক সহর্ার্ শগতা কর্রর্েন তার্ের সকর্লর প্রশত গভীর শ্রদ্ধা ও কত তজ্ঞতা প্রকাি করশে। 

 

ক্ষণ গণনা উৎর্া র্ন স্বাগত বক্তর্বয শিএসইর  শরোলক রশকবুর রহমান বর্লন, আজর্কর 

আযার্ জর্নর প্রস্তাবক হাশনি ভুূঁ ইযা বর্লশের্লন বঙ্গবনু্ধর্ক স্বরণ কর্র সব জাযগায সব শকেু 

হর্ে, সুন্দরভার্ব, আমরাও দর্ন মুজজব বষ ে  ালন কশর। আমার্ের  শরোলকবতন্দ র্ারা 

আর্েন সবাই একবার্কয তা গ্রহণ কর্রর্েন। 

রশকবুর রহমান বর্লন, আজর্কর আযার্ জর্নর জনয আশম কত তজ্ঞতা ও ধনযবাে জানাজে, 

শবর্গ্রশিযার দজনার্রল মসু্তাশিজরু রহমার্নর দনতত র্ত্ব শিশবএ’র শেশল  এবং মার্েেন্ট বযাংর্কর 

সাইেুর রহমার্নর দনতত ের্ত্ব দর্ কশমটর্ গেন করা হর্যর্ে। দর্র্হতু বড় বড় অনুষ্ঠান করার জনয 

তার্ের অশভজ্ঞতা রর্যর্ে। দসজনয মুস্তাশিজরু রহমার্নর দনতত ের্ত্ব শিশবএ ও মার্েেন্ট বযাংক 

দর্সব কাজ করর্ে এ জনয আমার্ের দেযারমযার্নর  ক্ষ দর্র্ক আশম কত তজ্ঞতা জানাজে। 
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অনুষ্ঠার্ন সংসে সেসয কাজী শিরার্ জ রশিে বর্লন, এখার্ন ৪২ বের ধর্র আশে। অর্নক 

অনুষ্ঠান হর্যর্ে শকন্তু দকানার্  শেন দকানার্  মুজক্তর্ার্ দ্ধার্ক সংবধণ ো দেযা হযশন। অতএব 

মার্া উেু কর্র ো ূঁড়াবার্ , সশতয কর্া বলবার্ । শভতর্র র্শে রাজাকারী ভাব কারার্  র্ার্ক মুর্ে 

শের্যন, অবম লযাযন করর্বন না। 

শতশন বর্লন, এখনার্  আমরা আশে বর্ল আ নারা আর্েন, দেির্া স্বাধীন না করর্ল কার 

বার্ র কত সম্পে শেল, দক দকার্ায বাশড় করর্ে, গাশড় করর্েন সব আমার্ের জানা। এর্ের্ি 

কযটর্ লার্ র্কর গাশড় শেলার্ । আশম ১৯৬২ সার্ল ঢাকায আসশে। অর্নক অনযায-অতযাোর 

সহয করর্ত হর্যর্ে। শকন্তু সবর্ের্য েু:খ দলর্গর্ে র্খশন আমরা ঢাকা স্টক এক্সর্ের্ে এর্স 

রুজজ-রার্ জগার কর্রশে দসইখার্নর মানুর্ষর মানশসকতা দের্খ আশম বারবার আহত হর্যশে। 

সবশকেুর  র্র মুজক্তর্ার্ দ্ধা দেখর্ল মুখর্া কুের্ক আর্স। েুভোগয আমার্ের স্বাধীন দের্ি 

এমনর্া করর্বন না। 

শতশন আরার্  বর্লন, বঙ্গবনু্ধর্ক শনর্য আলার্ েনা করর্তশে। এ আলার্ েনা প্রশত বের হর্ত 

 ার্র। তার মততুয বাশষ েকী এবং জন্ম বাশষ েকীর্ত হর্ত  ার্র। উশন জাশতর জনক, উশনতার্  

শনশেেষ্ট দকানার্  ের্লর সম্পে নয। 

শিএসইর  শরোলক শমনহাজ মান্নান ইমন বর্লর্েন, আশম মর্ন কশর ঢাকা স্টক এক্সর্েে 

সটেক শসদ্ধান্ত শনর্যর্ে। এর আর্গও শিএসই বঙ্গবনু্ধর মততুযবাশষ েকীর্ত অর্ োৎ ১৫ আগস্ট 

বঙ্গবনু্ধর আত্মার মাগশিরার্তর জনয দোযা ও মাহশির্লর আযার্ জন কর্রর্ে। 

শতশন বর্লন, আশম মর্ন কশর এর্া একর্া সটেক  ের্ক্ষ । এর্া কশন্টশনউ করর্ত হর্ব। আমরা 

দর্ মর্ত র্াশক, দর্ভার্বই র্াশক, এ শবষর্য আমরা সকর্ল এক র্াকব। এর্া আমার্ের একর্া 

প্রশতজ্ঞা হওযা উশেৎ। 

কর্ োর্রর্ সংবাে/টর্শি/এনটর্/ 
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ডিএসইর  মুজিববরষ েে ক্ষণগণনা শুরু 

 

শনজস্ব প্রশতর্বেক, শবশনর্যাগবাতো: জাশতর শ তা বঙ্গবনু্ধ দিখ মুজজবুর রহমার্নর জন্ম 

িতবাশষ েকীর শেনক্ষণ গণনা শুরু কর্রর্ে দের্ির প্রধান  ুূঁজজবাজার ঢাকা স্টক এক্সর্েে 

(শিএসই)। 

দসামবার েু ুর্র মশতজির্ল শিএসই ভবর্ন আনুষ্ঠাশনকভার্ব এই ক্ষণ গণনার উর্বাধন কর্রন 

শিএসইর দেযারমযান ও বঙ্গবনু্ধ জন্ম িতবাশষ েকী উের্া ন কশমটর্র আহবাযক অধযা ক ি. 

আবুল হার্িম। 

এসময অনার্নযর মর্ধয উ শিত শের্লন বঙ্গবনু্ধর জন্ম িতবাশষ েকী উের্া ন কশমটর্র সেসয 

সশেব শবর্গ্রশিযার দজনার্রল দমাস্তাশিজরু রহমান, সংসে সেসয কাজী শির্রাজ রশিে, 

শিএসইর  শরোলক রশকবুর রহমান,  শরোলক শমনহাজ মান্নান ইমন,  শরোলক শবোর শত 

শসজিকুর রহমান,  শরোলক িাশকল শরজভী,  শরোলক দমাহাম্মে িাহজাহান, শিশবএ ও 

মার্েেন্ট বযাংকাস ে এর্সাশসর্যির্নর দনতত বতন্দসহ সংিাটর্র কম েকতোরা। 

শিএসইর দেযারমযান অধযা ক আবুল হার্সম বর্লন, গত ১০ জানুযাশর দর্র্ক জাশতর জনক 

বঙ্গবনু্ধ দিখ মুজজবুর রহমার্নর জন্ম িতবাশষ েকী উৎর্া র্নর ক্ষণ গণনা কার্ েক্রম শুরু 

হর্যর্ে। দিযারবাজার সংশিষ্ট সকর্ল আমরা র্ারা স্টক এর্ক্সর্ের্ের  শরবার্রর সেসয এবং 

র্ারা আমরা দিযারবাজার্রর সার্র্ সংশিষ্ট আমরাও মর্ন কর্রশে আমার্ের এধরর্নর একর্া 

উর্েযাগ দনযা েরকার। এরই অংি শহর্সর্ব আমার্ের সীশমত অর্ে গুরুত্ব  ণ ে প্রযাস দনওযা 

হর্যর্ে। 

শতশন বর্লন, দিযারবাজার্রর সার্র্ সংশিষ্ট আ নারা র্ারা আর্েন তার্ের সকর্লর প্রর্েষ্টায 

বঙ্গবনু্ধর দর্ কাজিত দসানারবাংলা, দস প্রকত ত দসানারবাংলায এবং ওনার স্বপ্ন, দস স্বর্প্ন আমরা 

দ ৌৌঁোর্ত  ারর্বা। 
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ক্ষণ গণনা উৎর্া র্ন স্বাগত বক্তর্বয শিএসইর  শরোলক রশকবুর রহমান বর্লন, এই 

অনুষ্ঠার্নর প্রস্তাবক হাশনি ভ ূঁ ইযা বর্লশের্লন বঙ্গবনু্ধর্ক স্বরণ কর্র সব জাযগায সব শকেু 

হর্ে, সুন্দরভার্ব, আমরাও দর্ন মুজজব বষ ে  ালন কশর। আমার্ের  শরোলকবতন্দ র্ারা 

আর্েন সবাই একবার্কয তা গ্রহণ কর্রর্েন। 

অনুষ্ঠার্ন সংসেয সেসয কাজী শির্রাজ রশিে বর্লন, এখার্ন ৪২ বের ধর্র আশে। অর্নক 

অনুষ্ঠান হর্যর্ে শকন্তু দকার্না শেন দকার্না মুজক্তর্র্াদ্ধার্ক সংবধণ ো দেওযা হযশন। অর্নক 

 ার্শত আর্ে। 

শতশন বর্লন, এখর্না আমরা আশে বর্ল আ নারা আর্েন। দেির্া স্বাধীন না করর্ল কার 

বার্ র কত সম্পে শেল, দক দকার্ায বাশড় করর্ে, গাশড় করর্েন সব আমার্ের জানা হর্য 

দর্র্তা। 

শতশন আর্রা বর্লন, বঙ্গবনু্ধর্ক শনর্য আর্লােনা করশে। এ আর্লােনা প্রশত বের হর্ত  ার্র। 

তার মততুযবাশষ েকী এবং জন্ম বাশষ েকীর্ত হর্ত  ার্র। উশন জাশতর জনক, উশনর্তা শনশেেষ্ট দকার্না 

ের্লর সম্পে নয। 

সংসে সেসয িশিকুর রহমান বর্লন, রাজাকাররা এখন দখালস বের্ল নতুন কর্র মার্ে 

দনর্মর্েন। তাই মুজক্তরু্র্দ্ধর স র্ক্ষর িজক্তর্ক একর্ে কাজ করর্ত হর্ব। কারণ, সতেক না 

হর্ল সামর্ন শব ে আরও বাড়র্ব। 

শিএসইর স্বতন্ত্র  শরোলক শবোর শত শসজিকুর রহমান বর্লন, বঙ্গবনু্ধর কারর্ণই ভাষা 

আর্ন্দালন ও স্বাধীনতা সংগ্রার্ম সিলতা এর্সর্ে। তাই েলমত শনশব ের্ির্ষ তার্ক সর্ব োচ্চ 

সন্মান শের্ত হর্ব। তর্বই আমার্ের মুজক্ত। তার্ক সন্মান দেওযা আমার্ের কতেবয। 

শিএসইর  শরোলক শমনহাজ মান্নান ইমন বর্লন, ঢাকা স্টক এক্সর্েে একটর্ সটেক শসদ্ধান্ত 

শনর্যর্ে। এর আর্গও শিএসই বঙ্গবনু্ধর মততুযবাশষ েকীর্ত অর্ োৎ ১৫ আগস্ট ওনার আত্মার 

মাগশিরার্তর জনয দোযা ও মাহশির্লর আর্যাজন করা হর্যর্ে। শতশন বর্লন, আশম মর্ন কশর 

এর্া একর্া সটেক  ের্ক্ষ । এর্া কশন্টশনউ করর্ত হর্ব। আমরা দর্ মর্ত র্াশক, দর্ভার্বই 

র্াশক, এ শবষর্য আমরা সকর্ল এক র্াকব। এর্া আমার্ের একর্া প্রশতজ্ঞা হওযা উশেৎ। 

অনুষ্ঠার্ন বঙ্গবনু্ধর প্রশত আরও স্মতশতোরন কর্রন শিএসইর স্বতন্ত্র  শরোলক মর্নাযারা হাশকম 

আলী, ইকবাল দসাবহান দেৌধুরী, দমাস্তাক আহর্মে সার্েক ও সার্বক  শরোলক খুজজস্তা নুর 

এ নাহরীন প্রমুখ। 

অনুষ্ঠান দির্ষ বঙ্গবনু্ধর জীবনী শনর্য শনশমতে শভশিও শেে ও সাংস্কত শতক অনুষ্ঠার্নর আর্যাজন 

করা হয। 

(িামীম/২৭ জানুযাশর ২০২০) 
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ডিএসইর  মুজিববরষ েে ক্ষণগণনা 

উদযাপন 

  শনজস্ব প্রশতর্বেক,  শবশিশনউজ দর্ার্যশন্টর্িার ির্কম  

Published: 28 Jan 2020 12:09 AM BdST Updated: 28 Jan 2020 12:09 AM BdST  

  

বাংলার্ের্ির প্রধান  ুূঁজজবাজার ঢাকা স্টক এক্সর্ের্ে (শিএসই) জাশতর জনক বঙ্গবনু্ধ দিখ মুজজবুর 

রহমার্নর জন্মিতবাশষ েকীর ক্ষণগণনার উের্া ন করা হর্যর্ে। 

দসামবার রাজধানীর মশতজির্ল শিএসই ভবর্ন এক অনুষ্ঠার্নর মাধযর্ম এই উের্া ন করা 

হয। 

অনুষ্ঠার্ন শিএসই’র দেযারমযান অধযা ক আবুল হার্িম, শিএসই’র বতেমান  শরোলক ও 

সার্বক সভা শত রশকবরু রহমান,  শরোলক শবোর শত শেজিকুর রহমান শমযা, মর্নাযারা 

হাশকম আলী, শবর্গ্রশিযার দজনার্রল দমাস্তাশিজরু রহমান এবং শমনহাজ মান্নান ইমন বক্তবয 

রার্খন। 

রশকবুর রহমান বর্লন, “বাংলার্ের্ি দর্ দর্ই রাজনীশতই করুক না দকন বঙ্গবনু্ধর অবোনর্ক 

দকউ অস্বীকার করর্ত  ারর্ব না। শতশন সব শকেুর উর্দ্ধে।একটর্ দেি, একটর্  তাকা শতশন 

আমার্ের শের্য দগর্েন। 
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“আমার এখনও মর্ন আর্ে, স্বাশধনতার আর্গ এই স্টক এক্সর্ের্ের সামর্ন শের্য আমরা 

দর্তাম। সব শের্ক মার্ড়াযাশর সব শের্ক উেুে শেল। বঙ্গবনু্ধর কারর্ণ আমরা একর্া স্বাধীন দেি 

দ র্যশে। আশম রশকবুর রহমান শক শিএসই’র দপ্রশসর্িন্ট- শরোলক হর্ত  ারতাম। দক 

আমার্ক শেনর্তা?” 

শিএসই’র  শরোলক শবর্গ্রশিযার দজনার্রল দমাস্তাশিজরু রহমান বর্লন, ১০ জানুযাশর জাশতর 

জনর্কর স্বর্েি প্রতযাবতেন শেবর্স মাননীয প্রধানমন্ত্রী মুজজববর্ষ ের ক্ষণগণনা অনুষ্ঠাশনক 

উর্বাধন কর্রর্েন। 

“আমার্ের আজর্কর আর্যাজর্নর কারন হর্ে জাতীয গণনার সার্র্ শিএসই’র একাত্ম 

হওযা।” 

ঢাকা স্টক এক্সর্েে নানা কম েস শের মধয শের্য ‘মুজজববষ ে’  ালন করর্ব বর্ল অনুষ্ঠার্ন 

জানার্না হয। 
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Barta24 

স্বাধীন াে ৪৮বছে পে বঙ্গবনু্ধরক ডনর়ে 

ডিএসইর  অনুষ্ঠান 

 

রাজধানীর মশতজির্লর শিএসই ভবর্ন বঙ্গবনু্ধ দিখ মুজজবুর রহমার্নর স্মরর্ণ আর্লােনা সভা 

স্বাধীনতার ৪৮বের  র দের্ির প্রধান  ুূঁজজবাজার ঢাকা স্টক এক্সর্ের্ে (শিএসই) বঙ্গবনু্ধ 

দিখ মুজজবুর রহমার্নর স্মরর্ণ আর্লােনা সভা হর্যর্ে।  

দসামবার (২৭ জানুযাশর) রাজধানীর মশতজির্লর শিএসই ভবর্ন এ আর্লােনা সভা অনুটষ্ঠত 

হয। 

সভায বক্তারা বর্লন, শিএসইর্ত রাজাকারর্ের সংখযা দবশি মর্ন হর্ে। না হর্ল স্বাধীনতার 

এর্তা বের  র মুজজব বষ ে  ালন করা হর্ে। এখন রাজাকাররাও মুজজব দকার্  ড়র্েন। 

রাজাকাররা দখালস  াল্টার্ে। এর্ের দর্র্ক সাবধান র্াকর্ত হর্ব।  

শিএসইর দেযারমযান অধযা ক ি. আবুল হার্ির্মর সভা শতর্ত্ব আর্লােনা সভায বক্তবয 

রার্খন শিএসইর সেসয ও জাতীয সংসে সেসয কাজী শির্রাজ রশিে, মুহাম্মাে িশিকুর 

রহমান, সার্বক তর্য উ র্েষ্টা ইকবাল দসাবহান দেৌধুরী, শিএসইর  শরোলক রশকবুর রহমান, 

শিএসই দিাকারস অযার্সাশসর্যির্নর সার্বক দপ্রশসর্িন্ট দমাস্তাক আহর্মে সাশেক প্রমুখ।  

এর আর্গ মুজজব বর্ষ ের ক্ষণগণনার উর্বাধন কর্রন দেযারমযান অধযা ক ি. আবুল হার্িম।  
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এখন োিাকােোও মুজিব ককাট পেরছ: 

ডিএসইর  বক্তাো 

 আ র্ির্ সময : দসামবার, ২৭ জানুযারী, ২০২০  

 

দের্ির প্রধান প্রধান  ুূঁজজবাজার ঢাকা স্টক এক্সর্ের্ে (শিএসই) বঙ্গবনু্ধ দিখ মুজজবুর 

রহমার্নর জন্ম িতবাশষ েকী উৎর্া র্নর ক্ষণ গণনার উর্বাধন করা হর্যর্ে। দসামবার (২৭ 

জানুযাশর) েু ুর্র রাজধানীর মশতজির্ল শিএসইর ভবর্ন প্রশতষ্ঠানটর্র দেযারমযান ও বঙ্গবনু্ধ 

জন্ম িতবাশষ েকী উৎর্া ন কশমটর্র আহ্বাযক অধযা ক ি. আবুল হার্িম এই ক্ষণগণনা 

উের্া ন উর্বাধন কর্রন। সভায বক্তারা বর্লন, শিএসইর্ত রাজাকারর্ের সংখযা দবশি মর্ন 

হর্ে। না হর্ল স্বাধীনতার এর্তা বের  র মুজজববষ ে  ালন করা হর্ে। এখন রাজাকাররাও 

মুজজব দকার্  রর্ে। রাজাকাররা দখালস  াল্টার্ে। এর্ের দর্র্ক সাবধান র্াকর্ত হর্ব। 

এসময উ শিত শের্লন, শিএসইর সেসয ও জাতীয সংসে সেসয কাজী শির্রাজ রশিে, 

সংসে সেসয মুহাম্মাে িশিকুর রহমান, সার্বক তর্য উ র্েষ্টা ইকবাল দসাবহান দেৌধুরী, 

শিএসইর  শরোলক রশকবুর রহমান, শিএসইর সার্বক সভা শত ও বতেমান  শরোলক িাশকল 

শরজভী, সার্বক  শরোলক খুজজস্তা ন র-ই নাহাশরন (মুশন)  শরোলক মর্নাযারা হাশকম ও 

শিশবএ, মার্েেন্ট বযাংকাস ে এর্সাশসর্যির্নর দনতত েবতন্দসহ অর্নর্ক। শিএসইর দেযারমযান 

অধযা ক আবুল হার্সম বর্লন, ইশতমর্ধয আ নারা দজর্নর্েন ১০ জানুযাশর জাশতর জনক 

বঙ্গবনু্ধ দিখ মুজজবুর রহমার্নর জন্ম িতবাশষ েকী উৎর্া র্নর ক্ষণ গণনা কার্ েক্রম শুরু 

হর্যর্ে।  ুূঁজজবাজার সংশিষ্ট সকর্ল আমরা র্ারা স্টক এর্ক্সর্ের্ের  শরবার্রর সেসয এবং 

র্ারা আমরা  ুূঁজজবাজার্রর সার্র্ সংশিষ্ট আমরাও মর্ন কর্রশে আমার্ের এধরর্ণর একর্া 

উর্েযাগ দনযা েরকার। তারই ির্ল আজর্ক আমার্ের সীশমত অর্ে গুরুত্ব  ণ ে প্রযাস। শতশন 
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বর্লন,  ুূঁজজবাজার্রর সার্র্ সংশিষ্ট আ নারা র্ারা আর্েন তার্ের সকর্লর প্রর্েষ্টায বঙ্গবনু্ধর 

দর্ কাঙ্ক্ষিত দসানারবাংলা, দস প্রকত ত দসানারবাংলায এবং ওনার স্বপ্ন, দস স্বর্প্ন আমরা 

দ ৌৌঁোর্ত  ারর্বা। 

বঙ্গবনু্ধ সম্পর্কে আ নারা আর্লােনায শুনর্লন র্ারা বঙ্গবনু্ধর্ক কার্ে দর্র্ক দের্খর্েন, 

বশলষ্টভার্ব দের্খর্েন, র্ারা অতযন্ত  শনষ্ঠভার্ব বঙ্গবনু্ধর্ক দের্খর্েন আ নারা স্মতশতোরণ 

করর্বন আমার্ের আর্লােনা অনুষ্ঠার্ন। শতশন বর্লন, এই আর্যাজর্ন র্ারা সব োত্মক 

সহর্র্াশগতা কর্রর্েন, শবর্িষ কর্র শবর্গ্রশিযার দজনার্রল মুস্তাশিজরু রহমান, শিশবএর 

দপ্রশসর্িন্ট িরীি আর্নাযার দহার্সন, অনযানয  শরোলক, আমার্ের মযার্নজর্মন্টসহ র্ারা 

সব োত্মক সহর্র্াশগতা কর্রর্েন তার্ের সকর্লর প্রশত গভীর শ্রদ্ধা ও কত তজ্ঞতা প্রকাি করশে। 

ক্ষণ গণনা উৎর্া র্ন স্বাগত বক্তর্বয শিএসইর  শরোলক রশকবুর রহমান বর্লন, আজর্কর 

আর্যাজর্নর প্রস্তাবক হাশনি ভ ূঁ ইযা বর্লশের্লন বঙ্গবনু্ধর্ক স্বরণ কর্র সব জাযগায সব শকেু 

হর্ে, সুন্দরভার্ব, আমরাও দর্ন মুজজব বষ ে  ালন কশর। আমার্ের  শরোলকবতন্দ র্ারা 

আর্েন সবাই একবার্কয তা গ্রহণ কর্রর্েন। 

রশকবুর রহমান বর্লন, আজর্কর আর্যাজর্নর জনয আশম কত তজ্ঞতা ও ধনযবাে জানাজে, 

শবর্গ্রশিযার দজনার্রল মসু্তাশিজরু রহমার্নর দনতত র্ত্ব শিশবএ’র শেশল  এবং মার্েেন্ট বযাংর্কর 

সাইেুর রহমান, ওনার্ের দনতত ের্ত্ব দর্ টর্মর্া হর্যর্ে। দর্র্হতু বড় বড় অনুষ্ঠান করার জনয 

তার্ের অশভজ্ঞতা রর্যর্ে এবং আ নারা জার্নন আশম ের র্তগুর্লা মুজজব বর্ষ ের িাংিন হর্ে 

সবগুর্লা দজনার্রল দমাস্তাশিজরু রহমার্নর হাত শের্যই হর্ে। দসজনয ওনার দনতত র্ত্ব এই দর্ 

শিশবএ-মার্েেন্ট বযাংক করর্ে এজনয আশম আমার দেযারমযার্নর  ক্ষ দর্র্ক কত তজ্ঞতা 

জানাজে। 

অনুষ্ঠার্ন সংসেয সেসয কাজী শির্রাজ রশিে বর্লন, এখার্ন ৪২ বের ধর্র আশে। অর্নক 

অনুষ্ঠান হর্যর্ে শকন্তু দকার্নাশেন দকার্না মুজক্তর্র্াদ্ধার্ক সংবধ েণা দেযা হযশন।  ার্শত আর্ে। 

অতএব মার্া উূঁেু কর্র ো ূঁড়ার্বা, সশতয কর্া বলর্বা। দভতর্র র্শে রাজাকাশর ভাব কার্রা র্ার্ক 

মুর্ে শের্যন, অবম লযাযন করর্বন না। 

শতশন বর্লন, এখর্না আমরা আশে বর্ল আ নারা আর্েন, দেির্া স্বাধীন না করর্ল কার বার্ র 

কত সম্পে শেল, দক দকার্ায বাশড় করর্ে, গাশড় করর্েন সব আমার্ের জানা। এর্ের্ি কযটর্ 

দলার্কর গাশড় শের্লা। আশম ১৯৬২ সার্ল ঢাকায আসশে। অর্নক অনযায-অতযাোর সহয 

করর্ত হর্যর্ে। শকন্তু সবর্ের্য েুুঃখ দলর্গর্ে র্খশন আমরা ঢাকা স্টক এক্সর্ের্ে এর্স রুজজ-

দরাজগার কর্রশে দসইখার্নর মানুর্ষর মানশসকতা দের্খ আশম বারবার আহত হর্যশে। 

সবশকেুর  র্র মুজক্তর্র্াদ্ধা দেখর্ল মুখর্া কুের্ক আর্স। েুভোগয আমার্ের। স্বাধীন দের্খ 

এমনর্া করর্বন না। 

দিযারবাতো / হাশমে 
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ডিএসইর  মুজিব বষ ে উৎযাপরনে 

ক্ষণগণনাে উরবাধন 

০১:২৮শ এম, ২৭ জানুযাশর ২০২০  

 

শবজর্নস আওযার প্রশতর্বেক : দের্ির প্রধান দিযারবাজার ঢাকা স্টক এক্সর্ের্ে (শিএসই) 

বঙ্গবনু্ধ দিখ মুজজবরু রহমার্নর জন্ম িতবাশষ েকী উৎর্া র্নর ক্ষণগণনার উর্বাধন করা 

হর্যর্ে। 

দসামবার (২৭ জানুযাশর) েু ুর্র রাজধানীর মশতজির্ল শিএসইর ভবর্ন প্রশতষ্ঠানটর্র 

দেযারমযান ও বঙ্গবনু্ধ জন্ম িতবাশষ েকী উৎর্া ন কশমটর্র আহবাযক অধযা ক ি. আবুল 

হার্িম এই ক্ষণগণনা উের্া ন উর্বাধন কর্রন। 

এসময উ শিত শের্লন জন্ম িতবাশষ েকী উৎর্া নকশমটর্র সেসয শির্গশিযার দজনার্রল 

দমাস্তাশিজরু রহমান, সংসে সেসয কাজী শির্রাজ রশিে, শিএসইর  শরোলক রশকবুর 

রহমান,  শরোলক শমনহাজ মান্নান ইমন,  শরোলক শবোর শত শসজিকুর রহমান,  শরোলক 

িাশকল শরজভী এবং শিশবএ ও মার্েেন্ট বযাংকাস ে এর্সাশসর্যির্নর দনতত বতন্দসহ অর্নর্ক। 

শিএসইর দেযারমযান অধযা ক আবুল হার্সম বর্লন, ইশতমর্ধয আ নারা দজর্নর্েন ১০ 

জানুযাশর জাশতর জনক বঙ্গবনু্ধ দিখ মুজজবুর রহমার্নর জন্ম িতবাশষ েকী উৎর্া র্নর ক্ষণ 

গণনা কার্ েক্রম শুরু হর্যর্ে। দিযারবাজার সংশিষ্ট সকর্ল আমরা র্ারা স্টক এর্ক্সর্ের্ের 

 শরবার্রর সেসয এবং র্ারা আমরা দিযারবাজার্রর সার্র্ সংশিষ্ট আমরাও মর্ন কর্রশে 

আমার্ের এধরর্ণর একর্া উর্েযাগ দনযা েরকার। তারই িলশ্রুশতর্ত আজর্ক আমার্ের 

সীশমত অর্ে গুরুত্ব  ণ ে প্রযাস। 
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শতশন বর্লন, দিযারবাজার্রর সার্র্ সংশিষ্ট আ নারা র্ারা আর্েন তার্ের সকর্লর প্রর্েষ্টায 

বঙ্গবনু্ধর দর্ কাজিত দসানারবাংলা, দস প্রকত ত দসানারবাংলায এবং ওনার স্বপ্ন, দস স্বর্প্ন আমরা 

দ ৌৌঁোর্ত  ারর্বা। 

বঙ্গবনু্ধ সম্পর্কে আ নারা আর্লােনায শুনর্লন র্ারা বঙ্গবনু্ধর্ক কার্ে দর্র্ক দের্খর্েন, 

বশলষ্টভার্ব দের্খর্েন, র্ারা অতযন্ত  শনষ্ঠভার্ব বঙ্গবনু্ধর্ক দের্খর্েন আ নারা স্মতশতোরণ 

করর্বন আমার্ের আর্লােনা অনুষ্ঠার্ন। শতশন বর্লন, এই আর্যাজর্ন র্ারা সব োত্মক 

সহর্র্াশগতা কর্রর্েন, শবর্িষ কর্র শবর্গ্রশিযার দজনার্রল মুস্তাশিজরু রহমান, শিশবএর 

দপ্রশসর্িন্ট িরীি আর্নাযার দহার্সন, অনযানয  শরোলক, আমার্ের মযার্নজর্মন্টসহ র্ারা 

সব োত্মক সহর্র্াশগতা কর্রর্েন তার্ের সকর্লর প্রশত গভীর শ্রদ্ধা ও কত তজ্ঞতা প্রকাি করশে। 

ক্ষণ গণনা উৎর্া র্ন স্বাগত বক্তর্বয শিএসইর  শরোলক রশকবুর রহমান বর্লন, আজর্কর 

আর্যাজর্নর প্রস্তাবক হাশনি ভ ূঁ ইযা বর্লশের্লন বঙ্গবনু্ধর্ক স্বরণ কর্র সব জাযগায সব শকেু 

হর্ে, সুন্দরভার্ব, আমরাও দর্ন মুজজব বষ ে  ালন কশর। আমার্ের  শরোলকবতন্দ র্ারা 

আর্েন সবাই একবার্কয তা গ্রহণ কর্রর্েন। 

রশকবুর রহমান বর্লন, আজর্কর আর্যাজর্নর জনয আশম কত তজ্ঞতা ও ধনযবাে জানাজে, 

শবর্গ্রশিযার দজনার্রল মসু্তাশিজরু রহমার্নর দনতত ের্ত্ব শিশবএ’র শেশল  এবং মার্েেন্ট বযাংর্কর 

সাইেুর রহমান, ওনার্ের দনতত ের্ত্ব দর্ টর্মর্া হর্যর্ে। এই দর্ শিশবএ-মার্েেন্ট বযাংক করর্ে 

এজনয আশম আমার দেযারমযার্নর  ক্ষ দর্র্ক কত তজ্ঞতা জানাজে। 

অনুষ্ঠার্ন সংসেয সেসয কাজী শির্রাজ রশিে বর্লন, এখার্ন ৪২ বের ধর্র আশে। অর্নক 

অনুষ্ঠান হর্যর্ে শকন্তু দকার্না শেন দকার্না মুজক্তর্র্াদ্ধার্ক সংবধণ ে দেযা হযশন।  ার্শত আর্ে। 

অতএব মার্া উেু কর্র ো ূঁড়ার্বা, সশতয কর্া বলর্বা। শভতর্র র্শে রাজাকারী ভাব কার্রা র্ার্ক 

মুর্ে শের্যন, অবম লযাযন করর্বন না। শতশন বর্লন, এখর্না আমরা আশে বর্ল আ নারা 

আর্েন, দেির্া স্বাধীন না করর্ল কার বার্ র কত সম্পে শেল, দক দকার্ায বাশড় করর্ে, গাশড় 

করর্েন সব আমার্ের জানা। এর্ের্ি কযটর্ দলার্কর গাশড় শের্লা। আশম ১৯৬২ সার্ল ঢাকায 

আসশে। অর্নক অনযায-অতযাোর সহয করর্ত হর্যর্ে। শকন্তু সবর্ের্য েু:খ দলর্গর্ে র্খশন 

আমরা ঢাকা স্টক এক্সর্ের্ে এর্স রুজজ-দরাজগার কর্রশে দসইখার্নর মানুর্ষর মানশসকতা 

দের্খ আশম বারবার আহত হর্যশে। সবশকেুর  র্র মুজক্তর্র্াদ্ধা দেখর্ল মুখর্া কুের্ক আর্স। 

েুভোগয আমার্ের। স্বাধীন দের্ি এমনর্া করর্বন না। শতশন আর্রা বর্লন, বঙ্গবনু্ধর্ক শনর্য 

আর্লােনা করর্তশে। এ আর্লােনা প্রশত বের হর্ত  ার্র। তার মততুয বাশষ েকী এবং জন্ম 

বাশষ েকীর্ত হর্ত  ার্র। উশন জাশতর জনক, উশনর্তা শনশেেষ্ট দকার্না ের্লর সম্পে নয। 

শিএসইর  শরোলম শমনহাজ মান্নান ইমন বর্লর্েন, আশম মর্ন কশর ঢাকা স্টক এক্সর্েে 

সটেক শসদ্ধান্ত শনর্যর্ে। এর আর্গও শিএসই বঙ্গবনু্ধর মততুযবাশষ েকীর্ত অর্ োৎ ১৫ আগস্ট ওনার 

আত্মার মাগশিরার্তর জনয দোযা ও মাহশির্লর আর্যাজন কর্রর্ে। শতশন বর্লন, আশম মর্ন 

কশর এর্া একর্া সটেক  ের্ক্ষ । এর্া কশন্টশনউ করর্ত হর্ব। আমরা দর্ মর্ত র্াশক, 

দর্ভার্বই র্াশক, এ শবষর্য আমরা সকর্ল এক র্াকব। এর্া আমার্ের একর্া প্রশতজ্ঞা হওযা 

উশেৎ। 

শবজর্নস আওযার/২৭ জানুযাশর, ২০২০/আরআই/এস 
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ডিএসইে মুজিব বরষ েে ডদনক্ষণ গণনা শুরু 

সান শবশি দিস্ক || প্রকাি: ২০২০-০১-২৭ ১৯:২৯:৩৫ || আ র্ির্: ২০২০-০১-২৮ ১০:৩৩:৪১ 

 

জাশতর শ তা বঙ্গবনু্ধ দিখ মুজজবুর রহমার্নর জন্ম িতবাশষ েকীর শেনক্ষণ গণনা শুরু কর্রর্ে 

দের্ির প্রধান  ুূঁজজবাজার ঢাকা স্টক এক্সর্েে (শিএসই)। 

দসামবার েু ুর্র মশতজির্ল শিএসই ভবর্ন আনুষ্ঠাশনকভার্ব এই ক্ষণ গণনার উর্বাধন কর্রন 

শিএসইর দেযারমযান ও বঙ্গবনু্ধ জন্ম িতবাশষ েকী উের্া ন কশমটর্র আহবাযক অধযা ক ি. 

আবুল হার্িম। 

এসময অনার্নযর মর্ধয উ শিত শের্লন বঙ্গবনু্ধর জন্ম িতবাশষ েকী উের্া ন কশমটর্র সেসয 

সশেব শবর্গ্রশিযার দজনার্রল দমাস্তাশিজরু রহমান, সংসে সেসয কাজী শির্রাজ রশিে, 

শিএসইর  শরোলক রশকবুর রহমান,  শরোলক শমনহাজ মান্নান ইমন,  শরোলক শবোর শত 

শসজিকুর রহমান,  শরোলক িাশকল শরজভী,  শরোলক দমাহাম্মে িাহজাহান, শিশবএ ও 

মার্েেন্ট বযাংকাস ে এর্সাশসর্যির্নর দনতত বতন্দসহ সংিাটর্র কম েকতোরা। 

শিএসইর দেযারমযান অধযা ক আবুল হার্সম বর্লন, গত ১০ জানুযাশর দর্র্ক জাশতর জনক 

বঙ্গবনু্ধ দিখ মুজজবুর রহমার্নর জন্ম িতবাশষ েকী উৎর্া র্নর ক্ষণ গণনা কার্ েক্রম শুরু 

হর্যর্ে। দিযারবাজার সংশিষ্ট সকর্ল আমরা র্ারা স্টক এর্ক্সর্ের্ের  শরবার্রর সেসয এবং 

র্ারা আমরা দিযারবাজার্রর সার্র্ সংশিষ্ট আমরাও মর্ন কর্রশে আমার্ের এধরর্নর একর্া 

উর্েযাগ দনযা েরকার। এরই অংি শহর্সর্ব আমার্ের সীশমত অর্ে গুরুত্ব  ণ ে প্রযাস দনওযা 

হর্যর্ে। 
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শতশন বর্লন, দিযারবাজার্রর সার্র্ সংশিষ্ট আ নারা র্ারা আর্েন তার্ের সকর্লর প্রর্েষ্টায 

বঙ্গবনু্ধর দর্ কাজিত দসানারবাংলা, দস প্রকত ত দসানারবাংলায এবং ওনার স্বপ্ন, দস স্বর্প্ন আমরা 

দ ৌৌঁোর্ত  ারর্বা। 

ক্ষণ গণনা উৎর্া র্ন স্বাগত বক্তর্বয শিএসইর  শরোলক রশকবুর রহমান বর্লন, এই 

অনুষ্ঠার্নর প্রস্তাবক হাশনি ভ ূঁ ইযা বর্লশের্লন বঙ্গবনু্ধর্ক স্বরণ কর্র সব জাযগায সব শকেু 

হর্ে, সুন্দরভার্ব, আমরাও দর্ন মুজজব বষ ে  ালন কশর। আমার্ের  শরোলকবতন্দ র্ারা 

আর্েন সবাই একবার্কয তা গ্রহণ কর্রর্েন। 

অনুষ্ঠার্ন সংসেয সেসয কাজী শির্রাজ রশিে বর্লন, এখার্ন ৪২ বের ধর্র আশে। অর্নক 

অনুষ্ঠান হর্যর্ে শকন্তু দকার্না শেন দকার্না মুজক্তর্র্াদ্ধার্ক সংবধণ ো দেওযা হযশন। অর্নক 

 ার্শত আর্ে। 

শতশন বর্লন, এখর্না আমরা আশে বর্ল আ নারা আর্েন। দেির্া স্বাধীন না করর্ল কার 

বার্ র কত সম্পে শেল, দক দকার্ায বাশড় করর্ে, গাশড় করর্েন সব আমার্ের জানা হর্য 

দর্র্তা। 

শতশন আর্রা বর্লন, বঙ্গবনু্ধর্ক শনর্য আর্লােনা করশে। এ আর্লােনা প্রশত বের হর্ত  ার্র। 

তার মততুযবাশষ েকী এবং জন্ম বাশষ েকীর্ত হর্ত  ার্র। উশন জাশতর জনক, উশনর্তা শনশেেষ্ট দকার্না 

ের্লর সম্পে নয। 

সংসে সেসয িশিকুর রহমান বর্লন, রাজাকাররা এখন দখালস বের্ল নতুন কর্র মার্ে 

দনর্মর্েন। তাই মুজক্তরু্র্দ্ধর স র্ক্ষর িজক্তর্ক একর্ে কাজ করর্ত হর্ব। কারণ, সতেক না 

হর্ল সামর্ন শব ে আরও বাড়র্ব। 

শিএসইর স্বতন্ত্র  শরোলক শবোর শত শসজিকুর রহমান বর্লন, বঙ্গবনু্ধর কারর্ণই ভাষা 

আর্ন্দালন ও স্বাধীনতা সংগ্রার্ম সিলতা এর্সর্ে। তাই েলমত শনশব ের্ির্ষ তার্ক সর্ব োচ্চ 

সন্মান শের্ত হর্ব। তর্বই আমার্ের মুজক্ত। তার্ক সন্মান দেওযা আমার্ের কতেবয। 

শিএসইর  শরোলক শমনহাজ মান্নান ইমন বর্লন, ঢাকা স্টক এক্সর্েে একটর্ সটেক শসদ্ধান্ত 

শনর্যর্ে। এর আর্গও শিএসই বঙ্গবনু্ধর মততুযবাশষ েকীর্ত অর্ োৎ ১৫ আগস্ট ওনার আত্মার 

মাগশিরার্তর জনয দোযা ও মাহশির্লর আর্যাজন করা হর্যর্ে। শতশন বর্লন, আশম মর্ন কশর 

এর্া একর্া সটেক  ের্ক্ষ । এর্া কশন্টশনউ করর্ত হর্ব। আমরা দর্ মর্ত র্াশক, দর্ভার্বই 

র্াশক, এ শবষর্য আমরা সকর্ল এক র্াকব। এর্া আমার্ের একর্া প্রশতজ্ঞা হওযা উশেৎ। 

অনুষ্ঠার্ন বঙ্গবনু্ধর প্রশত আরও স্মতশতোরন কর্রন শিএসইর স্বতন্ত্র  শরোলক মর্নাযারা হাশকম 

আলী, ইকবাল দসাবহান দেৌধুরী, দমাস্তাক আহর্মে সার্েক ও সার্বক  শরোলক খুজজস্তা নুর 

এ নাহরীন প্রমুখ। 

অনুষ্ঠান দির্ষ বঙ্গবনু্ধর জীবনী শনর্য শনশমতে শভশিও শেে ও সাংস্কত শতক অনুষ্ঠার্নর আর্যাজন 

করা হয। 
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ডিএসইর  মুজিব বষ ে উৎযাপরনে 

ক্ষণগণনাে উরবাধন 

। ২৭ জানুযাশর, ২০২০ ৩:০০ অ রাহ্ণ  
 

ঢাকা স্টক এক্সর্ের্ে (শিএসই) বঙ্গবনু্ধ দিখ মুজজবুর রহমার্নর জন্ম িতবাশষ েকী উৎর্া র্নর 

ক্ষণগণনার উর্বাধন করা হর্যর্ে। 

 

দসামবার েু ুর্র রাজধানীর মশতজির্ল শিএসইর ভবর্ন প্রশতষ্ঠানটর্র দেযারমযান ও বঙ্গবনু্ধ 

জন্ম িতবাশষ েকী উৎর্া ন কশমটর্র আহবাযক অধযা ক ি. আবুল হার্িম এই ক্ষণগণনা 

উের্া ন উর্বাধন কর্রন। 

এসময উ শিত শের্লন জন্ম িতবাশষ েকী উৎর্া নকশমটর্র সেসয শির্গশিযার দজনার্রল 

দমাস্তাশিজরু রহমান, সংসে সেসয কাজী শির্রাজ রশিে, শিএসইর  শরোলক রশকবুর 

রহমান,  শরোলক শমনহাজ মান্নান ইমন,  শরোলক শবোর শত শসজিকুর রহমান,  শরোলক 

িাশকল শরজভী এবং শিশবএ ও মার্েেন্ট বযাংকাস ে এর্সাশসর্যির্নর দনতত বতন্দসহ অর্নর্ক। 

শিএসইর দেযারমযান অধযা ক আবুল হার্সম বর্লন, ইশতমর্ধয আ নারা দজর্নর্েন ১০ 

জানুযাশর জাশতর জনক বঙ্গবনু্ধ দিখ মুজজবুর রহমার্নর জন্ম িতবাশষ েকী উৎর্া র্নর ক্ষণ 

গণনা কার্ েক্রম শুরু হর্যর্ে। দিযারবাজার সংশিষ্ট সকর্ল আমরা র্ারা স্টক এর্ক্সর্ের্ের 

 শরবার্রর সেসয এবং র্ারা আমরা দিযারবাজার্রর সার্র্ সংশিষ্ট আমরাও মর্ন কর্রশে 

আমার্ের এধরর্ণর একর্া উর্েযাগ দনযা েরকার। তারই িলশ্রুশতর্ত আজর্ক আমার্ের 

সীশমত অর্ে গুরুত্ব  ণ ে প্রযাস। 

http://www.arthosuchak.com/archives/557682/%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%b8%e0%a6%87%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%ac-%e0%a6%ac%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7-%e0%a6%89%e0%a7%8e%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%aa/
http://www.arthosuchak.com/archives/557682/%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%b8%e0%a6%87%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%ac-%e0%a6%ac%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7-%e0%a6%89%e0%a7%8e%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%aa/
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শতশন বর্লন, দিযারবাজার্রর সার্র্ সংশিষ্ট আ নারা র্ারা আর্েন তার্ের সকর্লর প্রর্েষ্টায 

বঙ্গবনু্ধর দর্ কাজিত দসানারবাংলা, দস প্রকত ত দসানারবাংলায এবং ওনার স্বপ্ন, দস স্বর্প্ন আমরা 

দ ৌৌঁোর্ত  ারর্বা। 

বঙ্গবনু্ধ সম্পর্কে আ নারা আর্লােনায শুনর্লন র্ারা বঙ্গবনু্ধর্ক কার্ে দর্র্ক দের্খর্েন, 

বশলষ্টভার্ব দের্খর্েন, র্ারা অতযন্ত  শনষ্ঠভার্ব বঙ্গবনু্ধর্ক দের্খর্েন আ নারা স্মতশতোরণ 

করর্বন আমার্ের আর্লােনা অনুষ্ঠার্ন। শতশন বর্লন, এই আর্যাজর্ন র্ারা সব োত্মক 

সহর্র্াশগতা কর্রর্েন, শবর্িষ কর্র শির্গশিযার দজনার্রল মুস্তাশিজরু রহমান, শিশবএর 

দপ্রশসর্িন্ট িরীি আর্নাযার দহার্সন, অনযানয  শরোলক, আমার্ের মযার্নজর্মন্টসহ র্ারা 

সব োত্মক সহর্র্াশগতা কর্রর্েন তার্ের সকর্লর প্রশত গভীর শ্রদ্ধা ও কত তজ্ঞতা প্রকাি করশে। 

ক্ষণ গণনা উৎর্া র্ন স্বাগত বক্তর্বয শিএসইর  শরোলক রশকবুর রহমান বর্লন, আজর্কর 

আর্যাজর্নর প্রস্তাবক হাশনি ভ ূঁ ইযা বর্লশের্লন বঙ্গবনু্ধর্ক স্বরণ কর্র সব জাযগায সব শকেু 

হর্ে, সুন্দরভার্ব, আমরাও দর্ন মুজজব বষ ে  ালন কশর। আমার্ের  শরোলকবতন্দ র্ারা 

আর্েন সবাই একবার্কয তা গ্রহণ কর্রর্েন। 

রশকবুর রহমান বর্লন, আজর্কর আর্যাজর্নর জনয আশম কত তজ্ঞতা ও ধনযবাে জানাজে, 

শির্গশিযার দজনার্রল মুস্তাশিজরু রহমার্নর দনতত ের্ত্ব শিশবএ’র শেশল  এবং মার্েেন্ট বযাংর্কর 

োা্র্যেুর রহমান, ওনার্ের দনতত ের্ত্ব দর্ টর্মর্া হর্যর্ে। এই দর্ শিশবএ-মার্েেন্ট বযাংক করর্ে 

এজনয আশম আমার দেযারমযার্নর  ক্ষ দর্র্ক কত তজ্ঞতা জানাজে। 

অনুষ্ঠার্ন সংসেয সেসয কাজী শির্রাজ রশিে বর্লন, এখার্ন ৪২ বের ধর্র আশে। অর্নক 

অনুষ্ঠান হর্যর্ে শকন্তু দকার্না শেন দকার্না মুজক্তর্র্াদ্ধার্ক সংবধণ ে দেযা হযশন।  ার্শত আর্ে। 

অতএব মার্া উেু কর্র ো ূঁড়ার্বা, সশতয কর্া বলর্বা। শভতর্র র্শে রাজাকারী ভাব কার্রা র্ার্ক 

মুর্ে শের্যন, অবম লযাযন করর্বন না। 

শতশন বর্লন, এখর্না আমরা আশে বর্ল আ নারা আর্েন, দেির্া স্বাধীন না করর্ল কার বার্ র 

কত সম্পে শেল, দক দকার্ায বাশড় করর্ে, গাশড় করর্েন সব আমার্ের জানা। এর্ের্ি কযটর্ 

দলার্কর গাশড় শের্লা। আশম ১৯৬২ সার্ল ঢাকায আসশে। অর্নক অনযায-অতযাোর সহয 

করর্ত হর্যর্ে। শকন্তু সবর্ের্য েু:খ দলর্গর্ে র্খশন আমরা ঢাকা স্টক এক্সর্ের্ে এর্স রুজজ-

দরাজগার কর্রশে দসইখার্নর মানুর্ষর মানশসকতা দের্খ আশম বারবার আহত হর্যশে। 

সবশকেুর  র্র মুজক্তর্র্াদ্ধা দেখর্ল মুখর্া কুের্ক আর্স। েুভোগয আমার্ের। স্বাধীন দের্ি 

এমনর্া করর্বন না। 

শতশন আর্রা বর্লন, বঙ্গবনু্ধর্ক শনর্য আর্লােনা করর্তশে। এ আর্লােনা প্রশত বের হর্ত  ার্র। 

তার মততুয বাশষ েকী এবং জন্ম বাশষ েকীর্ত হর্ত  ার্র। উশন জাশতর জনক, উশনর্তা শনশেেষ্ট দকার্না 

ের্লর সম্পে নয। 

শিএসইর  শরোলম শমনহাজ মান্নান ইমন বর্লর্েন, আশম মর্ন কশর ঢাকা স্টক এক্সর্েে 

সটেক শসদ্ধান্ত শনর্যর্ে। এর আর্গও শিএসই বঙ্গবনু্ধর মততুযবাশষ েকীর্ত অর্ োৎ ১৫ আগস্ট ওনার 

আত্মার মাগশিরার্তর জনয দোযা ও মাহশির্লর আর্যাজন কর্রর্ে। 
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শতশন বর্লন, আশম মর্ন কশর এর্া একর্া সটেক  ের্ক্ষ । এর্া কশন্টশনউ করর্ত হর্ব। আমরা 

দর্ মর্ত র্াশক, দর্ভার্বই র্াশক, এ শবষর্য আমরা সকর্ল এক র্াকব। এর্া আমার্ের একর্া 

প্রশতজ্ঞা হওযা উশেৎ। 

অর্ েস েক/এআর/এসএ/ 
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