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নতুন সূচকের উকবোধন েরক ো ডিএসই 

সিসিয়র কররিপরেন্ট | বাাংলাসিউজর ারয়সন্টর ার.কম  

আপরে : ২০১৯-১২-৩১ ১২:৩২:১৩ এএম  
Share 

 

িতুি িূচরকর উরবাধি কররলা সেএিই। ছসব: বাাংলাসিউজ 

ঢোেো: ঢাকা স্টক এক্সরচরে (সেএিই) ককৌশলগত সবসিরয়াগকারী, কশিরেি ও িাাংহাই স্টক 

এক্সরচরের িমন্বরয় চীরির কিরিার্ িয়ারমর বযিাসয়ক ও প্রযুক্তিগত িহরযাসগতার অাংশ 

সহরিরব প্রাথসমকভারব সেএিইরত আকারসভসিক সতির্  (বহৃৎ, মধযম ও স্বল্প মূলধিী 

ককাম্পাসির িমন্বরয়) িতুি িূচক চাল ুকরার উর্যাগ কিওয়া হরয়সছল। 

কিামবার (৩০ সেরিম্বর) সবরকরল বহৃৎ বাজার মলূধরির ককাম্পাসিগুরলারক সিরয় CNI-DSE 

Select Index (CDSET) এর আিুষ্ঠাসিকভারব উরবাধি করা হয়। সেএিই’র কশয়াররহাল্ডারর্র 

উপসিসতরত িূচকর্  উরবাধি কররি সেএিই’র কচয়ারমযাি অধযাপক ে. আবুল হারশম। 

আগামী ১ জািুয়াসর কথরক িূচকর্  অস সিয়াসল সেএিইর ওরয়বিাইর  িবার জিয উনু্মি 

করা হরব। এই িূচকর্ রত ককাম্পাসি অন্তভূিক্তির কেরে বাজার মূলধি (শীর্ ি িািীয়), 

কমৌলসভসি (মুিা া) ও তারলয (কলির্ি, কেসোং কে) ইতযাস্ সবরবচিায় কিওয়া হরয়রছ। 

িূচকর্ রত বতিমারি ৪০র্  ককাম্পাসি ররয়রছ। িূচকর্ র সভসি তাসরখ ধরা হরয়রছ ৩১ সেরিম্বর 

২০১৯ এবাং সভসি ভযালু হরে ১ হাজার পরয়ন্ট। িূচকর্  অধ ি বাসর্ িকী অথ িাৎ প্রসত ৬ মারি 

পূর্ িমূলযায়ি করা হরব। 

আবুল হারশম বরলি, সেএিই’র কচয়ারমযাি অধযাপক ে. আবলু হারশম বরলি, 

সেসমউচুযয়ালাইরজশি আইরির সবধাি অিুযায়ী সেএিই কশিরেি স্টক এক্সরচে এবাং 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.banglanews24.com/economics-business/news/bd/762464.details%2F&src=sdkpreparse
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িাাংহাই স্টক এক্সরচরের কিরিার্ িয়ারমর িরে একর্  চুক্তি করররছ। এই ককৌশলগত 

অাংশী্াসররের আওতায় বাজারর অথ িিীসতর উচ্চমারির প্রবকৃ্তি জিয প্রযুক্তি, বাজাররর উন্নয়ি 

এবাং পরর্যর সবকারশর মরতা গুরুেপূর্ ি কেরে সেএিই ্ীর্ িরময়াস্ িহরযাসগতার পসরকল্পিা 

করররছ। ঢাকা স্টক এক্সরচে এবাং কশিরেি স্টক এক্সরচরের মরধয পারষ্পসরক িহরযাসগতার 

আওতায় প্রাথসমকভারব সেএিই’র জিয িতুি িূচক চাল ুকরার উর্যাগ কিওয়া হরয়রছ। উভয় 

পেই সেএিই’র জিয িতুি িূচরকর জিয িক্তিয়ভারব সেজাইি, কেরভলপ, চালু, প্রচার এবাং 

িহ-ব্র্যাক্তোংরয় িম্মত হরয়রছ। 

সতসি আরও বরলি, এই িহরযাসগতামূলক প্রেপর্  আমার্র ককৌশলগত 

সবসিরয়াগকারীর্র িরে সবশাল এক প্রেপ। আমরা একিরে কয অগ্রগসত কররসছ তা 

লের্ীয়, যা আমার্র ্ুই পরের জিয িতুি িুরযাগ ততসর করররছ। সেএিই’র িূচক 

উন্নয়রির পসরকল্পিা বাস্তবায়ি তার্র মরধয একর্ । এই ককৌশলগত অাংশী্াসরে িতযই 

সেএিই এবাং ককৌশলগত সবসিরয়াগকারীর্র মরধয িতুি এবাং আরও ভারলা িহরযাসগতার 

প্রসতশ্রুসত ক্য়। 

এর আরগ স্বাগত বিরবয সেএিই’র বযবিাপিা পসরচালক (ইিচাজি) আব্ুল মসতি পা ওয়ারী 

বরলি, সেএিই ও এর ককৌশলগত সবসিরয়াগকারীর্র মরধয কাসরগসর িহরযাসগতার আওতায় 

সেএিই এবাং কশিরেি সিসকউসরর্ জ ইি ররমশি ককাম্পাসি কর্ার্র্া কররছ কয সতির্  িতুি 

িূচক সিএিআই-সেএিই সিরলক্ট ইিরেক্স, সিএিআই-সেএিই সমেকযাপ ইিরেক্স এবাং 

সিএিআই-সেএিই স্মল কযাপ ইিরেক্স চাল ু করা হরব। সেএিই এবাং এিএিআইসি 

আিুষ্ঠাসিকভারব সিএিআই-সেএিই সিরলক্ট ইিরেক্স চাল ু কররত যারে যা বাাংলার্রশর 

পুুঁক্তজবাজাররর সবসিরয়াগরযাগয বহৃৎ মূলধরির ককাম্পাসিগুরলার বহৃিম অাংরশর প্রসতসিসধে 

কররব। সিএিআই-সেএিই সিরলক্স ইিরেক্স সেএিই’র ৪০র্  বহৃৎ এবাং িবরচরয় সলকুইে 

স্টক ররয়রছ। িূচরকর মূলয গর্িার জিয সি কলা  মূলধি বযবহৃত হয়। ককৌশলগত 

সবসিরয়াগকারীর্র মূল িাংরযাজি প্রস্তাব এবাং সেএিই’র িূচকগুরলার উন্নয়ি পসরকল্পিার 

অাংশ সহরিরব ভসবর্যরতর বযবিারয়র প্ররয়াজিীয়তা কমাকারবলায় আমরা আমার্র প্রথম 

মাইল লক অজিি কররত যাক্তে। 

ককৌশলগত সবসিরয়াগকারীর মরিািীত পসরচালক সশরয় ওরয়িহাই এবাং কশিরেি 

সিসকউসরর্ জ ইি ররমশি ককাম্পাসি কজিাররল ভাইি মযারিজার সশাং ক্তজাং সপাং উপসিত 

সছরলি। 

বাাংলার্শ িময়: ০০৩১ র্ণ্টা, সেরিম্বর ৩১, ২০১৯ 

এিএমএরক/এইচএসে/ 
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নতুন সূচে চো  ুেকরকে ডিএসই 

। ৩০ সেরিম্বর, ২০১৯ ৮:১৭ অপরাহ্ণ  
 

ঢাকা স্টক এক্সরচে এর ককৌশলগত সবসিরয়াগকারী, কশিরেি ও িাাংহাই স্টক এক্সরচরের 

িমন্বরয় চীরির কিরিার্ িয়ারমর বযিাসয়ক ও প্রযুক্তিগত িহরযাসগতার অাংশ সহরিরব 

প্রাথসমকভারব সেএিইরত আকারসভসিক সতির্  (বহৃৎ, মধযম ও স্বল্প মূলধিী ককাম্পাসির 

িমন্বরয়) িতুি িূচক চালু করার উর্যাগ কিয়া হরয়সছল। 

আজ কিামবার বহৃৎ বাজার মূলধরির ককাম্পাসিগুরলারক সিরয় CNI-DSE Select Index 

(“CDSET”) এর আিুষ্ঠাসিকভারব উরবাধি করা হয়। সেএিই’র কশয়াররহাল্ডারর্র 

উপসিসতরত িূচকর্  উরবাধি কররি সেএিই’র কচয়ারমযাি অধযাপক ে. আবুল হারশম। 

 

আগামী ১ জািুয়াসর কথরক িূচকর্  অস সিয়াসল সেএিইর ওরয়বিাইর  িবার জিয উনু্মি 

করা হরব। এই িূচকর্ রত ককাম্পাসি অন্তভূিক্তির কেরে বাজার মূলধি (শীর্ ি িািীয়), 

কমৌলসভসি (মুিা া) ও তারলয (কলির্ি, কেসোং কে) ইতযাস্ সবরবচিায় কিয়া হরয়রছ। 

িূচকর্ রত বতিমারি ৪০র্  ককাম্পাসি ররয়রছ। িূচকর্ র সভসি তাসরখ ধরা হরয়রছ ৩১ সেরিম্বর 

২০১৫ এবাং সভসি ভযালু হরে ১ হাজার পরয়ন্ট। িূচকর্  অধ ি বাসর্ িকী অথ িাৎ প্রসত ৬ মারি 

পূর্ িমূলযায়ি করা হরব। 

আবুল হারশম বরলি, সেএিই’র কচয়ারমযাি অধযাপক ে. আবলু হারশম বরলি, 

সেসমউচুযয়ালাইরজশি আইরির সবধাি অিুযায়ী সেএিই কশিরেি স্টক এক্সরচে এবাং 

িাাংহাই স্টক এক্সরচরের কিরিার্ িয়ারমর িারথ একর্  চুক্তি করররছ। এই ককৌশলগত 

অাংশী্াসররের আওতায় বাজারর অথ িিীসতর উচ্চমারির প্রবকৃ্তি জিয প্রযুক্তি, বাজাররর উন্নয়ি 

এবাং পরর্যর সবকারশর মরতা গুরুেপূর্ ি কেরে সেএিই ্ীর্ িরময়াস্ িহরযাসগতার পসরকল্পিা 

করররছ। ঢাকা স্টক এক্সরচে এবাং কশিরেি স্টক এক্সরচরের মরধয পারষ্পসরক িহরযাসগতার 

আওতায় প্রাথসমকভারব সেএিই’র জিয িতুি িূচক চাল ুকরার উর্যাগ কিয়া হরয়রছ। উভয় 

http://www.arthosuchak.com/archives/551689/%e0%a6%a8%e0%a6%a4%e0%a7%81%e0%a6%a8-%e0%a6%b8%e0%a7%82%e0%a6%9a%e0%a6%95-%e0%a6%9a%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%81-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%b8/
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পেই সেএিই’র জিয িতুি িূচরকর জিয িক্তিয়ভারব সেজাইি, কেরভলপ, চালু, প্রচার এবাং 

িহ-ব্র্যাক্তোংরয় িম্মত হরয়রছ। 

সতসি আরও বরলি, এই িহরযাসগতামূলক প্রেপর্  আমার্র ককৌশলগত 

সবসিরয়াগকারীর্র িারথ সবশাল এক প্রেপ। আমরা এক িারথ কয অগ্রগসত কররসছ তা 

লেিীয়, যা আমার্র ্ুই পরের জিয িতুি িুরযাগ ততসর করররছ। সেএিই’র িূচক 

উন্নয়রির পসরকল্পিা বাস্তবায়ি তার্র মরধয একর্ । এই ককৌশলগত অাংশী্াসরে িতযই 

সেএিই এবাং ককৌশলগত সবসিরয়াগকারীর্র মরধয িতুি এবাং আরও ভাল িহরযাসগতার 

প্রসতশ্রুসত ক্য়। 

এর আরগ স্বাগত বিরবয সেএিই’র বযবিাপিা পসরচালক (ইিচাজি) আব্ুল মসতি পা ওয়ারী 

বরলি, সেএিই ও এর ককৌশলগত সবসিরয়াগকারীর্র মরধয কাসরগরী িহরযাসগতার আওতায় 

সেএিই এবাং কশিরেি সিসকউসরর্ জ ইি ররমশি ককাম্পাসি কর্ার্র্া কররছ কয সতির্  িতুি 

িূচক সিএিআই-সেএিই সিরলক্ট ইিরেক্স, সিএিআই-সেএিই সমেকযাপ ইিরেক্স এবাং 

সিএিআই-সেএিই স্মল কযাপ ইিরেক্স চাল ু করা হরব। সেএিই এবাং এিএিআইসি 

আিুষ্ঠাসিকভারব সিএিআই-সেএিই সিরলক্ট ইিরেক্স চাল ু কররত যারে যা বাাংলার্রশর 

পুুঁক্তজবাজাররর সবসিরয়াগরযাগয বহৃৎ মূলধরির ককাম্পাসিগুরলার বহৃিম অাংরশর প্রসতসিসধে 

কররব। সিএিআই-সেএিই সিরলক্স ইিরেক্স সেএিই’র ৪০র্  বহৃৎ এবাং িবরচরয় সলকুইে 

স্টক ররয়রছ। কমৌলসভসি এবাং তারলযতার পাশাপাসশ বাজার মূলধিরক ক্তিসিাংরয়র জিয 

সবরবচিা করা হয়। িূচরকর মূলয গর্িার জিয সি কলা  মূলধি বযবহৃত হয়। ককৌশলগত 

সবসিরয়াগকারীর্র মূল িাংরযাজি প্রস্তাব এবাং সেএিই’র িূচকগুরলার উন্নয়ি পসরকল্পিার 

অাংশ সহরিরব ভসবর্যরতর বযবিারয়র প্ররয়াজিীয়তা কমাকারবলায় আমরা আমার্র প্রথম 

মাইল লক অজিি কররত যাক্তে। 

সতসি আরও বরলি, সেএিই এবাং এিএিআইসি ইসতমরধয পুররিা তথয িাংকলি তথয প্রচার 

এবাং বতিমাি িূচক প ভূসম জ্ঞাি এবাং তথয সবসিমরয়র কাজ িম্পন্ন করররছ। এই তথয 

সবরের্রর্র সভসিরত সেএিই বাাংলার্শ িাইজ কবইজে ইিরেক্সগুরলার কমথরোলক্তজ 

সেজাইি ও কেরভলপ করা হরয়রছ যার মাধযরম এর্  রেিারবের্ করা হরব। আর এই 

কমথরোলক্তজ অিুযায়ী এই িূচকর্  প্রবতিরির জিয প্ররয়াজিীয় উপা্ািগুরলা সেএিই 

সিরস্টরম িসন্নরবসশত করা হরব। 

এছাড়াও ককৌশলগত সবসিরয়াগকারীর মরিািীত পসরচালক সশরয় ওরয়িহাই এবাং কশিরেি 

সিসকউসরর্ জ ইি ররমশি ককাম্পাসি কজিাররল ভাইি মযারিজার সশাং ক্তজাং সপাং উপসিত 

সছরলি। 
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সসকেন্ডোডর মোকেেকে সরেোডর 

ডসডেউডরটেজ স নকেকন গুরুত্বোকরোপ 

েকরকে ডিএসইডস 

। ৩০ সেরিম্বর, ২০১৯ ৫:১০ অপরাহ্ণ  
 

িকল কের্ীর সবসিরয়াগকারীর্র সবি্তৃত অাংশগ্রহর্রক উৎিাসহত করার লরেয খুব দ্রতু 

কিরকোরী প্লা  রম ি িরকারী সিসকউসরর্  কলির্রির উপর গুরুোররাপ করররছি সিয়ন্ত্রক 

িাংিা বাাংলার্শ সিসকউসরর্ জ অযাে এক্সরচে কসমশরির (সবএিইসি) কচয়ারমযাি ে. এম 

খায়রুল কহারিি। 

 

আজ কিামবার বাাংলার্শ সিসকউসরর্ জ অযাে এক্সরচে কসমশরির কবােি রুরম ক্তে-পেীয় 

কসমর্  কতৃিক স্টক এক্সরচে প্লা  রম ি িরকারী সিসকউসরর্ জ কলির্ি িাংিান্ত একর্  

প্রসতরব্ি কসমশরির কচয়ারমযারির সিক  হস্তান্তর  অিুষ্ঠারি সতসি এ গুরুোররাপ কররি। 

কচয়ারমযাি বরলি, পাশাপাসশ এ প্রসতরব্রি এক্সরচেগুরলারত িরকারী সিসকউসরর্ জ 

কলির্রির সবসভন্ন িম্ভাবযতা তুরল ধরা হয়, যা বারা ক্শবযাপী িীি সভসিক স্বয়াংক্তিয় কেসোং 

প্লা  রম ির  মাধযরম িকল কের্ীর সবসিরয়াগকারী তথযসভসিক কলির্রির িুসবধা পারব। যা 

িরকারী সিসকউসরর্ জ প্রার্বন্তর (Vibrant) কিরকণ্ডারী মারকির র মাধযরম িরকারী 

সিসকউসরর্ রজর যথাযথ মূলয সিধ িারর্ কররব এবাং িরকাররর ঋর্ গ্রহরর্র িু্ (Cost of 

Borrowing) করম যারব। এছাড়াও, পুুঁক্তজবাজারর (Capital Market) িরকারী স ক্সে ইিকাম 

(Fixed Income) সিসকউসরর্ জ িূচিার মাধযরম পরর্যর তবসচেকররর্র িুরযাগ িৃর্ি হরব। 

উি আরলাচিা িভায় উপসিত সছরলি কসমশরির কসমশিারগর্, সিব িাহী পসরচালকবনৃ্দ ও 

কসমর্ র ি্িযবনৃ্দ। 

http://www.arthosuchak.com/archives/551625/%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%80-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a6%be/
http://www.arthosuchak.com/archives/551625/%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%80-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a6%be/
http://www.arthosuchak.com/archives/551625/%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%80-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a6%be/
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উরেখয, কসমশরির উর্যারগ গত ১৩ িরভম্বর, ২০১৯ তাসররখ বাাংলার্শ বযাাংরকর কে  

মযারিজরমন্ট, মহাবযবিাপক কমাহাম্ম্ খুরশী্ আলম এর কিতৃরে বাাংলার্শ সিসকউসরর্ জ 

অযাে এক্সরচে কসমশি, বাাংলার্শ বযাাংক ও ঢাকা স্টক এক্সরচে (সেএিই) এর কমকতিার্র 

িমন্বরয় ৯ ি্রিযর একর্  ক্তেপেীয়া কসমর্  গঠি করা হরয়সছল। 

 



News Clippings 

 46 

 

ডিএসই’র নতুন সূচে ডসডিএসইটে’র উকবোধন 

 

নিজস্ব প্রনিবেদক: েৃহৎ, মধ্যম ও স্বল্প মূলধ্িী ককোম্পোনির সমন্ববে আলোদো কবর আরও একনি সূচক চোলু করবলো 

কদবের প্রধ্োি পুুঁনজেোজোর ঢোকো স্টক এক্সবচঞ্জ (নিএসই) কিৃৃপক্ষ। 

কসোমেোর (৩০ নিবসম্বর) কেেোরবহোল্ডোরবদর উপনিনিবি সূচকনি উববোধ্ি কবরি নিএসই’র কচেোরমযোি অধ্যোপক 

ি. আেুল হোবেম। এ সমে ককৌেলগি নেনিবেোগকোরীর মবিোিীি পনরচোলক নেবে ওবেিহোই এেং কেিবেি 

নসনকউনরনিজ ইিফরবমেি ককোম্পোনি নলনমবিবির কজিোবরল ভোইস মযোবিজোর নেং নজং নপং উপনিি নিবলি। 

িিুি এই সূচবকর িোম নসনিএসইনি। সম্পূর্ৃ িোম— নসএিআই-নিএসই নসবলক্ট ইিবিক্স। এর ফবল নিএসইর 

সূচক কেবে দোুঁেোবলো চোরনিবি। েোনক নিিনি সূচক হবলো— নিএসইএক্স, নিএস-৩০ এেং নিএসইএস সূচক। 

কসোমেোর এক সংেোদ নেজ্ঞনিবি এ িথ্য জোিোবিো হবেবি। ১ জোিুেোনর কথ্বক সূচকনি অনফনসেোনল নিএসই’র 

ওবেেসোইবি সেোর জিয উন্মকু্ত করো হবে। এ সূচবক ককোম্পোনি অন্তভৃুনক্তর কক্ষবে েোজোর মূলধ্ি (েীর্ৃ িোিীে), 

কমৌলনভনি (মুিোফো) ও িোরলয (বলিবদি, কেনিং কি) ইিযোনদ নেবেচিোে কিওেো হবেবি। সূচকনিবি েিৃমোবি 

৪০নি ককোম্পোনি রবেবি। সূচবকর নভনি নদি ধ্রো হবেবি ৩১ নিবসম্বর ২০১৫ সোল এেং নভনি ভযোলু হবে ১০০০ 

পবেন্ট। সূচকনি প্রনি ৬ মোবস পূর্ৃমূলযোেি করো হবে। 

নেজ্ঞনিবি েলো হে, নিএসই ককৌেলগি নেনিবেোগকোরী, কেিবেি ও সোংহোই স্টক এক্সবচবঞ্জর সমন্ববে চীবির 

কিবসোনিৃেোবমর েযসোনেক ও প্রযুনক্তগি সহবযোনগিোর অংে নহবসবে প্রোথ্নমকভোবে নিএসইবি আকোরনভনিক 

নিিনি (েৃহৎ, মধ্যম ও স্বল্প মলূধ্িী ককোম্পোনির সমন্ববে) িিুি সচূক চোল ুকরোর উবদযোগ কিওেো হবেবি। 

কেিবেি স্টক এক্সবচবঞ্জর সোেনসনিেোনর ককোম্পোনি কেিবেি নসনকউনরনিজ ইিফরবমেি ককোম্পোনি নল ও নিএসই 

কযৌথ্ভোবে সূচকনির নিজোইি ও কিবভলপবমবন্টর কোজ কবরবি। নেনিবেোগকোরীরো যোবি েৃহৎ, মধ্যম ও স্বল্প 

মূলধ্িী ককোম্পোনিগুবলোর মূবলযর হ্রোস েৃনি এক িজবর েুেবি পোবরি কসজিয এই সূচক চোল ুকরো হবেবি। এর 
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ফবল নিএসইর সূচবকর নেশ্বেযোপী ব্র্যোনডং হবে এেং নেবদনে নেনিবেোগকোরীরো েোংলোবদবের পুুঁনজেোজোবর নেনিবেোগ 

করবি আরও কেনে আগ্রহী হবে। 

নিএসই’র কচেোরমযোি অধ্যোপক ি. আেুল হোবেম েবলি, নিনমউচুযেোলোইবজেি আইবির নেধ্োি অিুযোেী নিএসই 

কেিবেি স্টক এক্সবচঞ্জ এেং সোংহোই স্টক এক্সবচবঞ্জর কিবসোনিৃেোবমর সবে একনি চুনক্ত কবরবি। এই ককৌেলগি 

অংেীদোনরবের আওিোে েোজোবর অথ্ৃিীনির উচ্চমোবির প্রেৃনি জিয প্রযুনক্ত, েোজোবরর উন্নেি এেং পবর্যর 

নেকোবের মবিো গুরুেপূর্ৃ কক্ষবে নিএসই দীর্ৃবমেোদী সহবযোনগিোর পনরকল্পিো কবরবি। নিএসই এেং কেিবেি 

স্টক এক্সবচবঞ্জর মবধ্য পোরস্পনরক সহবযোনগিোর আওিোে প্রোথ্নমকভোবে নিএসই’র জিয িিুি সূচক চোলু করোর 

উবদযোগ কিওেো হবেবি। 

অিুষ্ঠোবি নিএসই’র েযেিোপিো পনরচোলক (ইিচোজৃ) আেদুল মনিি পোিওেোরী েবলি, নিএসই ও এর ককৌেলগি 

নেনিবেোগকোরীবদর মবধ্য কোনরগনর সহবযোনগিোর আওিোে নিএসই এেং কেিবেি নসনকউনরনিজ ইিফরবমেি 

ককোম্পোনি কর্োর্র্ো করবি কয নিিনি িিিু সূচক নসএিআই-নিএসই নসবলক্ট ইিবিক্স, নসএিআই-নিএসই নমিকযোপ 

ইিবিক্স এেং নসএিআই-নিএসই স্মল কযোপ ইিবিক্স চোলু করো হবে। 

কেেোরনিউজ; ৩০ নিবসম্বর ২০১৯ 
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ডিএসইডস, িোাং োকেশ ি্োাংে ও ডিএসই’র 

ত্রিপক্ষীয় বিঠে 

 

নিজস্ব প্রনিবেদক: েোংলোবদে নসনকউনরনিজ অযোড এক্সবচঞ্জ কনমেি (নেএসইনস), েোংলোবদে েযোংক এেং ঢোকো 

স্টক এক্সবচবঞ্জর সমন্ববে গনিি নেপক্ষীে বেিক অিুনষ্ঠি হবেবি। কসোমেোর নেএসইনসর কোযৃোলবে কনমেবির কেোি ৃ

রুবম এ বেিক অিুনষ্ঠি হে। নেএসইনস সূবে এ িথ্য জোিো কগবি। নে-পক্ষীে কনমনি কিৃৃক স্টক এক্সবচঞ্জ প্লোিফবম ৃ

সরকোরী নসনকউনরনিজ কলিবদি সংক্রোন্ত একনি প্রনিবেদি কনমেবির কচেোরমযোবির নিকি হস্তোন্তর কবর এেং 

প্রনিবেদিনির উপর একনি ধ্োরর্ো উপিোপি করো হে। সভোে কনমেিোরগর্, নিেোহৃী পনরচোলকেনৃ্দ ও কনমনির 

সদসযেৃন্দ উপনিি নিবলি। জোিো যোে, সভোে নেএসইনসর কচেোরমযোি সকল কের্ীর নেনিবেোগকোরীবদর নেস্তিৃ 

অংেগ্রহর্বক উৎসোনহি করোর লবক্ষয খুে দ্রুি কসবকডোরী প্লোিফবমৃ সরকোরী নসনকউনরনিজ কলিবদবির উপর 

গুরুেোবরোপ কবরি। পোেোপোনে এ প্রনিবেদি এক্সবচঞ্জগুবলোবি সরকোরী নসনকউনরনিজ কলিবদবির নেনভন্ন সম্ভোেযিো 

িুবল ধ্রো হে, যো বোরো কদেেযোপী স্ক্রীর্ নভনিক স্বেংনক্রে কেনিং প্লোিফবমৃর মোধ্যবম সকল কের্ীর নেনিবেোগকোরী 

িথ্যনভনিক কলিবদবির সুনেধ্ো পোবে। যো সরকোরী নসনকউনরনিজ প্রোর্েন্ত (Vibrant) কসবকডোরী মোবকৃবির 

মোধ্যবম সরকোরী নসনকউনরনিবজর যথ্োযথ্ মূলয নিধ্োৃরবর্ সহোেিো করবে এেং সরকোবরর ঋর্ গ্রহবর্র সুদ কবম 

যোবে। এিোেোও পুুঁনজেোজোবর সরকোরী নফক্সি ইিকোম নসনকউনরনিজ সূচিোর মোধ্যবম পবর্যর বেনচেকরবর্র সুবযোগ 

সৃনি হবে। 

উবেখয, কনমেবির উবদযোবগ গি ১৩ িবভম্বর, ২০১৯ িোনরবখ কমোহোম্মদ খুরেীদ আলম,মহোেযেিোপক, কিট্ 

মযোবিজবমন্ট, েোংলোবদে েযোংক কিিৃবে েোংলোবদে নসনকউনরনিজ এক্সবচঞ্জ কনমেি, েোংলোবদে েযোংক ও ঢোকো স্টক 

এক্সবচবঞ্জর (নিএসই) কমকৃিৃোবদর সমন্ববে ৯ সদবসযর একনি নেপক্ষীে কনমনি গিি করো হবেনিল। 

কেেোরনিউজ; ৩০ নিবসম্বর ২০১৯ 
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নতুন সূচে চো  ুেরক ো ডিএসই 

সিজস্ব প্রসতরব্ক || প্রকাশ: ২০১৯-১২-৩০ ২১:৩০:৫৮ || আপরে : ২০১৯-১২-৩০ 

২১:৩১:৩৫ 

 

বহৃৎ বা বড় মূলধরির ককাম্পাসির জিয ‘সিএিআই-সেএিই সিরলক্ট ইিরেক্স (সিসেএিইর্ )’ 

িারম িতুি িূচক উরবাধি করররছ ক্রশর প্রধাি কশয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সরচে 

(সেএিই)। 

সেএিইর কচয়ারমযাি অধযাপক ে. আবুল হারশম কিামবার িূচকর্ র উরবাধি কররি। 

আগামী ১ জািুয়াসর কথরক িূচকর্  অস সিয়াসল সেএিইর ওরয়বিাইর  িবার জিয উনু্মি 

করা হরব। 

সেএিই জাসিরয়রছ, িূচকর্ রত ককাম্পাসি অন্তভুিক্তির কেরে বাজার মলূধি (শীর্ ি িািীয়), 

কমৌলসভসি (মুিা া) ও তারলয (কলির্ি, কেসোং কে) ইতযাস্ সবরবচিায় কিয়া হরয়রছ। 

িূচকর্ রত বতিমারি ৪০র্  ককাম্পাসি ররয়রছ। িূচকর্ র সভসি তাসরখ ধরা হরয়রছ ২০১৫ 

িারলর ৩১ সেরিম্বর এবাং সভসি ভযাল ুহরে ১০০০ পরয়ন্ট। িূচকর্  অধ ি বাসর্ িকী অথ িাৎ প্রসত ৬ 

মারি পূিমূ িলযায়ি করা হরব। 

সেএিইর ককৌশলগত সবসিরয়াগকারী কশিরেি ও িাাংহাই স্টক এক্সরচরের িমন্বরয় চীরির 

কিরিার্ িয়ারমর বযবিাসয়ক ও প্রযুক্তিগত িহরযাসগতার অাংশ সহরিরব প্রাথসমকভারব 

সেএিইরত িতুি এই িূচক চালুর উর্যাগ কিয়া হয়। 

কশিরেি স্টক এক্সরচরের িাবসিসেয়াসর ককাম্পাসি কশিরেি সিসকউসরর্ জ ইি ররমশি 

ককাম্পাসি এবাং সেএিই কযৌথভারব এই িূচকর্ র সেজাইি ও কেরভলপরমরন্টর কাজ করররছ। 
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িূচকর্ র উরবাধিী অিুষ্ঠারি সেএিই’র কচয়ারমযাি অধযাপক ে. আবুল হারশম বরলি, 

সেসমউচুযয়ালাইরজশি আইরির সবধাি অিুযায়ী সেএিই কশিরেি স্টক এক্সরচে এবাং 

িাাংহাই স্টক এক্সরচরের কিরিার্ িয়ারমর িরে একর্  চুক্তি করররছ। 

সতসি বরলি, এই ককৌশলগত অাংশী্াসররের আওতায় বাজারর অথ িিীসতর উচ্চমারির প্রবকৃ্তি 

জিয প্রযুক্তি, বাজাররর উন্নয়ি এবাং পরর্যর সবকারশর মরতা গুরুেপূর্ ি কেরে সেএিই 

্ীর্ িরময়া্ী িহরযাসগতার পসরকল্পিা করররছ। ঢাকা স্টক এক্সরচে এবাং কশিরেি স্টক 

এক্সরচরের মরধয পারস্পসরক িহরযাসগতার আওতায় প্রাথসমকভারব সেএিইর জিয িতুি 

িূচক চালুর উর্যাগ কিয়া হরয়রছ। উভয়পেই সেএিইর িতুি িূচরকর জিয িক্তিয়ভারব 

সেজাইি, কেরভলপ, চালু, প্রচার এবাং িহ-ব্র্যাক্তোংরয় িম্মত হরয়রছ। 

সতসি আরও বরলি, এই িহরযাসগতামূলক প্রেপর্  আমার্র ককৌশলগত 

সবসিরয়াগকারীর্র জিয সবশাল এক প্রেপ। আমরা এক িরে কয অগ্রগসত কররসছ তা 

লের্ীয়, যা আমার্র ্ু’পরের জিয িতুি িুরযাগ ততসর করররছ। সেএিইর িূচক উন্নয়রির 

পসরকল্পিা বাস্তবায়ি তার্র মরধয একর্ । 

অিুষ্ঠারি সেএিইর বযবিাপিা পসরচালক (ইিচাজি) আব্ুল মসতি পা ওয়ারী, 

কশয়াররহাল্ডারািহ ককৌশলগত সবসিরয়াগকারীর মরিািীত পসরচালক সশরয় ওরয়িহাই এবাং 

কশিরেি সিসকউসরর্ জ ইি ররমশি ককাম্পাসির কজিাররল ভাইি মযারিজার সশাং ক্তজাং সপাং 

উপসিত সছরলি। 

আব্ুল মসতি পা ওয়ারী বরলি, সেএিই ও এর ককৌশলগত সবসিরয়াগকারীর্র মরধয 

কাসরগসর িহরযাসগতার আওতায় সেএিই এবাং কশিরেি সিসকউসরর্ জ ইি ররমশি 

ককাম্পাসি কর্ার্র্া কররছ কয সতির্  িতুি িূচক ‘সিএিআই-সেএিই সিরলক্ট ইিরেক্স’, 

‘সিএিআই-সেএিই সমেকযাপ ইিরেক্স’ এবাং ‘সিএিআই-সেএিই স্মল কযাপ ইিরেক্স’ চাল ু

করা হরব। সেএিই এবাং এিএিআইসি আিুষ্ঠাসিকভারব সিএিআই-সেএিই সিরলক্ট ইিরেক্স 

চাল ু কররত যারে, যা বাাংলার্রশর পুুঁক্তজবাজাররর সবসিরয়াগরযাগয বহৃৎ মূলধরির 

ককাম্পাসিগুরলার বহৃিম অাংরশর প্রসতসিসধে কররব। 

সতসি বরলি, ককৌশলগত সবসিরয়াগকারীর্র মূল িাংরযাজি প্রস্তাব এবাং সেএিইর 

িূচকগুরলার উন্নয়ি পসরকল্পিার অাংশ সহরিরব ভসবর্যরতর বযবিারয়র প্ররয়াজিীয়তা 

কমাকাসবলায় আমরা প্রথম মাইল লক অজিি কররত যাক্তে। 



News Clippings 

 51 

 

স্টে এক্সকচকে সরেোরী ডসডেউডরটেজ 

স নকেকনর গুরুত্বোরোক প েরকে ডিএসইডস 

িাি সবসে কেস্ক || প্রকাশ: ২০১৯-১২-৩০ ১৭:০০:১৪ || আপরে : ২০১৯-১২-৩০ ১৮:৪৯:১৮ 

 

িকল কের্ীর সবসিয়ার গকারীর্র সবি্তৃত অাংশগ্রহর্রক উৎিাসহত করার লরেয খুব দ্রতু 

কিরকোরী প্লা  রম ি িরকারী সিসকউসরর্  কলির্রির উপর গুরুোরার প কররি বাাংলার্শ 

সিসকউসরর্ জ অযাে এক্সরচে কসমশরির কচয়ারমযাি  ে. খাইরুল কহািাইি। 

কমািবার (৩০সেরিম্বর) বাাংলার্শ সিসকউসরর্ জ অযাে এক্সরচে কসমশরির কবােি রুরম ক্তে-

পেীয় কসমর্  কতৃিক স্টক এক্সরচে প্লা  রম ি িরকারী সিসকউসরর্ জ কলির্ি িাংিান্ত 

একর্  প্রসতরব্ি কসমশরির কচয়ারমযারির সিক  হস্তান্তর  অিুষ্ঠারি সতসি এিব কথা বরলি। 

সতসি বরলি, পাশাপাসশ এ প্রসতরব্রি এক্সরচেগুরলারত িরকারী সিসকউসরর্ জ কলির্রির 

সবসভন্ন িম্ভাবযতা তুরল ধরা হয়, যা বারা ক্শবযাপী িীি সভসিক স্বয়াংক্তিয় কেসোং 

প্লা  রম ির  মাধযরম িকল কের্ীর সবসিয়ার গকারী তথযসভসিক কলির্রির িুসবধা পারব। যা 

িরকারী সিসকউসরর্ জ প্রার্বন্তর (Vibrat) কিরকণ্ডারী মারকির র মাধযরম িরকারী 

সিসকউসরর্ রজর যথাযথ মূলয সিধ িারর্ কররব এবাং িরকাররর ঋর্ গ্রহরর্র িু্ (Coul of 

Borrowing) করম যারব। এছাড়াও, পুুঁক্তজবাজারর (Capitul Marker) িরকারী স ক্সে ইিকাম 

(Fixel Income) সিসকউসরর্ জ িূচিার মাধযরম পরর্যর তবসচেকররর্র িুযার গ িৃর্ি হরব বরল 

জািা সতসি। 

উি আলার চিা িভায় উপসিত সছরলি কসমশরির কসমশিারগর্, সিব িাহী পসরচালকবনৃ্দ ও 

কসমর্ র ি্িযবনৃ্দ। 

উরেখয, কসমশরির উর্যারগ গত ১৩ িরভম্বর, ২০১৯ তাসররখ জিাব মার হাম্ম্ খুরশী্ 

আলম, মহাবযবিাপক, কে  মযারিজরমন্ট, বাাংলার্শ বযাাংক কিতৃরে বাাংলার্শ 

সিসকউসরর্ জ অযাে এক্সরচে কসমশি, বাাংলার্শ বযাাংক ও ঢাকা স্টক এক্সরচে (সেএিই) 

এর কমকতিার্র িমন্বরয় ৯ ি্রিযর একর্  ক্তেপেীয়া কসমর্  গঠি করা 
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হরয়সছল।

 

িািসবসে/ঢাকা/এিআই 
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ডিএসইর ৫ শতোাংশ  ভ্োাংশ অনুকমোেন  

সিজস্ব প্রসতরব্ক  

প্রকাসশত: ১২:২৩ এএম, ৩১ সেরিম্বর ২০১৯  

 

ঢাকা স্টক এক্সরচরের (সেএিই) পসরচালিা পর্ ির্র কর্াসর্ত ৫ শতাাংশ িগ্ লভযাাংশ 

অিুরমা্ি করররছি কশয়াররহাল্ডাররা। কিামবার রারত অিুর্ষ্ঠত প্রসতষ্ঠাির্ র বাসর্ িক িাধারর্ 

িভায় (এক্তজএম) এ অিুরমা্ি করা হয়। 

লভযাাংশ অিুরমা্রির পাশাপাসশ এক্তজএরম ২০১৯ িারলর ৩০ জিু িমাপ্ত অথ িবছররর 

সিরীসেত আসথ িক প্রসতরব্ি, পসরচালকর্র প্রসতরব্ি অিুরমাস্ত কররি কশয়াররহাল্ডাররা। 

একই িরে পরবতী অথ িবছররর জিয সিরীেক সিরয়াগ ও তার্র পাসররতাসর্ক সিধ িারর্ করা 

হয়। 

এ ছাড়া িভায় গত ২৯ সেরিম্বর অিুর্ষ্ঠত সেএিই’র পসরচালিা পর্ ি্  সিব িাচরির  লা ল 

আিুষ্ঠাসিকভারব কর্ার্র্া কররি সিব িাচি কসমশরির ি্িয মঞ্জরু উক্তিি আহরম্। এর 

মাধযরম কবারেি িতুি পসরচালক সহরিরব কমাহাম্ম্ শাহজাহাি এবাং কমা. শাসকল সরজভী 

অন্তভুিি হি। 

িভায় সেএিই’র কচয়ারমযাি অধযাপক ে. আবলু হারশম বরলি, সেএিই’র বাসর্ িক িাধারর্ 

িভা এসগরয় আিার কয ্াসব সেএিই ি্িযরা কররসছরলি, কিই ্াবীর িারথ সেএিইর 

পসরচালিা পর্ ি্  একাে হরয় হাইরকার ির অিুমসত সিরয় এ বছররই ৫৮তম বাসর্ িক িাধারর্ 

িভা কররত িেম হরয়রছ। 

সতসি বরলি, গত বাসর্ িক িাধারর্ িভার কবশসকছু প্রস্তাবিা সেএিইর পসরচালিা পর্ ি্  সবরশর্ 

গুরুেিহকারর সবরবচিায় সিরয় প্রতযাশা পূররর্র কচিা করররছি। এর মরধয প্রধাি কয কাজর্  

করা হরয়রছ তাহরলা সেএিই অস ি সিকুে ভবরি িািান্তরকরর্। ভবির্ র পুররামাোয় 

কায িিম শুরু হরব প্রধািমন্ত্রীর উরবাধি করার পর। 

https://www.jagonews24.com/author/staff-reporter
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সতসি আরও বরলি, বছরজরুড়ই বাজাররর গসত মন্থর থাকরলও পরর্যর বহুমূখীতায় ‘সেএিই 

এিএমই প্লা  ম ি’ চালু করররছ। যা উরবাধি কররি অথ িমন্ত্রী আ হ ম মুস্ত া কামাল। যার 

মাধযরম স্বল্প মূলধিী বযবিা প্রসতষ্ঠাি সেএিইরত তাসলকাভুক্তির মাধযরম প্ররয়াজিীয় মূলধি 

িাংগ্ররহর িতুি ও িম্ভাবিাময় বার উরন্মাসচত হরয়রছ। ইরতামরধয একর্  ককাম্পাসি 

প্রিরপক্টািও জমা স্রয়রছি। িতুি বছররর প্রথম প্রাসন্তরকই এর্ র কলির্ি শুরু করা িম্ভব 

হরব বরল সতসি আশাবা্ বযি কররি। 

অধযাপক হারশম বরলি, সেএিইরত সকছু উন্নয়ি কায িিম চলমাি আরছ, যা িম্পন্ন করার 

মধয স্রয় পুুঁক্তজবাজাররর সভত আররা মজবুত হরব। সেএিই’র কিরকোসর মারকির  িরকাসর 

বে কেরেবল করার জিয সবএিইসি, বাাংলার্শ বযাাংক এবাং সেএিই একর্  কায িকর কসমর্  

কাজ কররছ। কসমর্  সবএিইসিরত তার্র সররপা ি জমা স্রয়রছ৷ যথাযথ কতৃিপরের 

অিুরমা্ি িারপরে আগামী বছররর প্রথম প্রাসন্তরকই বরের কলির্ি সেএিই’র কিরকোসর 

মারকির  শুরু হরব বরল আশা করা যারে। 

িভায় আরও বিবয ক্ি শযামল ইকুযইর্  মযারিজরমন্ট সলসমর রের বযবিাপিা পসরচালক 

িারজ্ুল ইিলাম, ইিরভস্টরমন্ট প্ররমাশি িাসভিরিরির বযবিাপিা পসরচালক কমাস্তাক 

আহরম্ িার্ক, কমাহাম্ম্ শহী্ুোহ সিসকউসরর্ জ সলসমর রের বযবিাপিা পসরচালক 

শরী  আরিায়ার কহারিি, ঢাকা বযাাংক সিসকউসরর্ জ সলসমর রের প্রধাি সিব িাহী কম িকতিা 

কমাহাম্ম্ আলী, মোি ি সিসকউসরর্ রজর বযবিাপিা পসরচালক খুক্তজস্তা িূর-ই-িাহসরি, 

প্রাইসলাংক সিসকউসরর্ রজর কচয়ারমযাি ো. কমা. জসহরুল ইিলাম। 

এ ছাড়া পূবালী বযাাংক সিসকউসরর্ রজর বযবিাপিা পসরচালক আহিাি উোহ, আইলযাে 

সিসকউসরর্ রজর বযবিাপিা পসরচালক কমাহাম্ম্ মসহউক্তিি, কাইয়ুম সিসকউসরর্ রজর 

বযবিাপিা পসরচালক িাঈম কমা. কাইয়ুম, ক্াহা সিসকউসরর্ রজর বযবিাপিা পসরচালক এ. 

কক. এম. শামিুর্াহা, বুলবুল সিসকউসরর্ রজর বযবিাপিা পসরচালক এ এি শাহু্ুল হক 

বুলবুল, আলী সিসকউসরর্ রজর বযবিাপিা পসরচালক আকবর আলী, শাসকল সরজভী স্টক 

সলসমর রের বযবিাপিা পসরচালক কমা. শাসকল সরজভী, সেএিই’র পসরচালক ও সমেওরয় 

সিসকউসরর্ রজর কচয়ারমযাি কমা. রসকবুর রহমাি প্রমুখ বিবয ক্ি। 

এমএএি/এমআরএম 
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িড় মূ ধকনর সেোম্পোডনর জন্ নতুন 

সূচে আন  ডিএসই  

সিজস্ব প্রসতরব্ক  

প্রকাসশত: ০৯:২২ সপএম, ৩০ সেরিম্বর ২০১৯  

 

বহৃৎ বা বড় মূলধরির ককাম্পাসির জিয ‘সিএিআই-সেএিই সিরলক্ট ইিরেক্স (সিসেএিইর্ )’ 

িারম িতুি িূচক উরবাধি করররছ ক্রশর প্রধাি কশয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সরচে 

(সেএিই)। 

সেএিইর কচয়ারমযাি অধযাপক ে. আবুল হারশম কিামবার িূচকর্ র উরবাধি কররি। 

আগামী ১ জািুয়াসর কথরক িূচকর্  অস সিয়াসল সেএিইর ওরয়বিাইর  িবার জিয উনু্মি 

করা হরব। 
 

সেএিই জাসিরয়রছ, িূচকর্ রত ককাম্পাসি অন্তভুিক্তির কেরে বাজার মলূধি (শীর্ ি িািীয়), 

কমৌলসভসি (মুিা া) ও তারলয (কলির্ি, কেসোং কে) ইতযাস্ সবরবচিায় কিয়া হরয়রছ। 
 

িূচকর্ রত বতিমারি ৪০র্  ককাম্পাসি ররয়রছ। িূচকর্ র সভসি তাসরখ ধরা হরয়রছ ২০১৫ 

িারলর ৩১ সেরিম্বর এবাং সভসি ভযাল ুহরে ১০০০ পরয়ন্ট। িূচকর্  অধ ি বাসর্ িকী অথ িাৎ প্রসত ৬ 

মারি পূিমূ িলযায়ি করা হরব। 
 

সেএিইর ককৌশলগত সবসিরয়াগকারী কশিরেি ও িাাংহাই স্টক এক্সরচরের িমন্বরয় চীরির 

কিরিার্ িয়ারমর বযবিাসয়ক ও প্রযুক্তিগত িহরযাসগতার অাংশ সহরিরব প্রাথসমকভারব 

সেএিইরত িতুি এই িূচক চালুর উর্যাগ কিয়া হয়।  
 

কশিরেি স্টক এক্সরচরের িাবসিসেয়াসর ককাম্পাসি কশিরেি সিসকউসরর্ জ ইি ররমশি 

ককাম্পাসি এবাং সেএিই কযৌথভারব এই িূচকর্ র সেজাইি ও কেরভলপরমরন্টর কাজ করররছ।  
 

িূচকর্ র উরবাধিী অিুষ্ঠারি সেএিই’র কচয়ারমযাি অধযাপক ে. আবুল হারশম বরলি, 
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সেসমউচুযয়ালাইরজশি আইরির সবধাি অিুযায়ী সেএিই কশিরেি স্টক এক্সরচে এবাং 

িাাংহাই স্টক এক্সরচরের কিরিার্ িয়ারমর িরে একর্  চুক্তি করররছ। 
 

সতসি বরলি, এই ককৌশলগত অাংশী্াসররের আওতায় বাজারর অথ িিীসতর উচ্চমারির প্রবকৃ্তি 

জিয প্রযুক্তি, বাজাররর উন্নয়ি এবাং পরর্যর সবকারশর মরতা গুরুেপূর্ ি কেরে সেএিই 

্ীর্ িরময়া্ী িহরযাসগতার পসরকল্পিা করররছ। ঢাকা স্টক এক্সরচে এবাং কশিরেি স্টক 

এক্সরচরের মরধয পারস্পসরক িহরযাসগতার আওতায় প্রাথসমকভারব সেএিইর জিয িতুি 

িূচক চালুর উর্যাগ কিয়া হরয়রছ। উভয়পেই সেএিইর িতুি িূচরকর জিয িক্তিয়ভারব 

সেজাইি, কেরভলপ, চাল,ু প্রচার এবাং িহ-ব্র্যাক্তোংরয় িম্মত হরয়রছ।  
 

সতসি আরও বরলি, এই িহরযাসগতামূলক প্রেপর্  আমার্র ককৌশলগত 

সবসিরয়াগকারীর্র জিয সবশাল এক প্রেপ। আমরা এক িরে কয অগ্রগসত কররসছ তা 

লের্ীয়, যা আমার্র ্ু’পরের জিয িতুি িুরযাগ ততসর করররছ। সেএিইর িূচক উন্নয়রির 

পসরকল্পিা বাস্তবায়ি তার্র মরধয একর্ ।  
 

অিুষ্ঠারি সেএিইর বযবিাপিা পসরচালক (ইিচাজি) আব্ুল মসতি পা ওয়ারী, 

কশয়াররহাল্ডারািহ ককৌশলগত সবসিরয়াগকারীর মরিািীত পসরচালক সশরয় ওরয়িহাই এবাং 

কশিরেি সিসকউসরর্ জ ইি ররমশি ককাম্পাসির কজিাররল ভাইি মযারিজার সশাং ক্তজাং সপাং 

উপসিত সছরলি।  
 

আব্ুল মসতি পা ওয়ারী বরলি, সেএিই ও এর ককৌশলগত সবসিরয়াগকারীর্র মরধয 

কাসরগসর িহরযাসগতার আওতায় সেএিই এবাং কশিরেি সিসকউসরর্ জ ইি ররমশি 

ককাম্পাসি কর্ার্র্া কররছ কয সতির্  িতুি িূচক ‘সিএিআই-সেএিই সিরলক্ট ইিরেক্স’, 

‘সিএিআই-সেএিই সমেকযাপ ইিরেক্স’ এবাং ‘সিএিআই-সেএিই স্মল কযাপ ইিরেক্স’ চাল ু

করা হরব। সেএিই এবাং এিএিআইসি আিুষ্ঠাসিকভারব সিএিআই-সেএিই সিরলক্ট ইিরেক্স 

চাল ু কররত যারে, যা বাাংলার্রশর পুুঁক্তজবাজাররর সবসিরয়াগরযাগয বহৃৎ মূলধরির 

ককাম্পাসিগুরলার বহৃিম অাংরশর প্রসতসিসধে কররব। 
 

সতসি বরলি, ককৌশলগত সবসিরয়াগকারীর্র মূল িাংরযাজি প্রস্তাব এবাং সেএিইর 

িূচকগুরলার উন্নয়ি পসরকল্পিার অাংশ সহরিরব ভসবর্যরতর বযবিারয়র প্ররয়াজিীয়তা 

কমাকাসবলায় আমরা প্রথম মাইল লক অজিি কররত যাক্তে। 

এমএএি/কজএইচ/এমএি 
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ডিএসই’র নতুন সূচে উকবোধন 

০৯:৫৫সপএম, ৩০ সেরিম্বর ২০১৯  

 

ডিজকনস আওয়োর প্রডতকিেে: ঢাকা স্টক এক্সরচে এর ককৌশলগত সবসিরয়াগকারী, 

কশিরেি ও িাাংহাই স্টক এক্সরচরের িমন্বরয় চীরির কিরিার্ িয়ারমর বযিাসয়ক ও প্রযুক্তিগত 

িহরযাসগতার অাংশ সহরিরব প্রাথসমকভারব সেএিইরত আকারসভসিক সতির্  (বহৃৎ, মধযম ও 

স্বল্প মূলধিী ককাম্পাসির িমন্বরয়) িতুি িূচক চাল ুকরার উর্যাগ কিয়া হরয়রছ। কশিরেি 

স্টক এক্সরচরের িাবসিসেয়াসর ককাম্পাসি কশিরেি সিসকউসরর্ জ ইি ররমশি ককাম্পাসি 

সলিঃ ও সেএিই কযৌথভারব এই িূচকর্ র সেজাইি ও কেরভলপরমন্ট এর কাজ করররছ। 

সবসিরয়াগকারীরা যারত বৃহৎ, মধযম ও স্বল্প মূলধিী ককাম্পাসিগুরলার মূরলযর হ্রাি বকৃ্তি এক 

িজরর বুেরত পাররি কিজিয এই িূচক চাল ুকরা হরব। এছাড়াও এর  রল সেএিই’র িূচরকর 

সবশ্ববযাপী ব্র্যাক্তোং হরব এবাং সবর্সশ সবসিরয়াগকারীগি বাাংলার্রশর পুুঁক্তজবাজারর সবসিরয়াগ 

কররত আরও কবসশ আগ্রহী হরব। 

কিামবার (৩০ সেরিম্বর) বহৃৎ বাজার মূলধরির ককাম্পাসিগুরলারক সিরয় CNI-DSE Select 

Index (“CDSET”) এর আিুষ্ঠাসিকভারব উরবাধি করা হয়। সেএিই’র কশয়াররহাল্ডারর্র 

উপসিসতরত িূচকর্  উরবাধি কররি সেএিই’র কচয়ারমযাি অধযাপক ে. আবুল হারশম। 

সেএিই’র কচয়ারমযাি অধযাপক ে. আবুল হারশম বরলি, সেসমউচুযয়ালাইরজশি আইরির 

সবধাি অিুযায়ী সেএিই কশিরেি স্টক এক্সরচে এবাং িাাংহাই স্টক এক্সরচরের 

কিরিার্ িয়ারমর িারথ একর্  চুক্তি করররছ। এই ককৌশলগত অাংশী্াসররের আওতায় বাজারর 

অথ িিীসতর উচ্চমারির প্রবকৃ্তি জিয প্রযুক্তি, বাজাররর উন্নয়ি এবাং পরর্যর সবকারশর মরতা 

গুরুেপূর্ ি কেরে সেএিই ্ীর্ িরময়াস্ িহরযাসগতার পসরকল্পিা করররছ। 

ঢাকা স্টক এক্সরচে এবাং কশিরেি স্টক এক্সরচরের মরধয পারষ্পসরক িহরযাসগতার আওতায় 

প্রাথসমকভারব সেএিই’র জিয িতুি িূচক চাল ুকরার উর্যাগ কিয়া হরয়রছ। উভয় পেই 

সেএিই’র জিয িতুি িচূরকর জিয িক্তিয়ভারব সেজাইি, কেরভলপ, চালু, প্রচার এবাং িহ-
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ব্র্যাক্তোংরয় িম্মত হরয়রছ। সতসি আরও বরলি, এই িহরযাসগতামূলক প্রেপর্  আমার্র 

ককৌশলগত সবসিরয়াগকারীর্র িারথ সবশাল এক প্রেপ। আমরা এক িারথ কয অগ্রগসত 

কররসছ তা লেিীয়, যা আমার্র ্ুই পরের জিয িতুি িুরযাগ ততসর করররছ। সেএিই’র 

িূচক উন্নয়রির পসরকল্পিা বাস্তবায়ি তার্র মরধয একর্ । এই ককৌশলগত অাংশী্াসরে িতযই 

সেএিই এবাং ককৌশলগত সবসিরয়াগকারীর্র মরধয িতুি এবাং আরও ভাল িহরযাসগতার 

প্রসতশ্রুসত ক্য়। 

এছাড়াও ককৌশলগত সবসিরয়াগকারীর মরিািীত পসরচালক সশরয় ওরয়িহাই এবাং কশিরেি 

সিসকউসরর্ জ ইি ররমশি ককাম্পাসি সলিঃ কজিাররল ভাইি মযারিজার সশাং ক্তজাং সপাং উপসিত 

সছরলি। 

এর আরগ স্বাগত বিরবয সেএিই’র বযবিাপিা পসরচালক (ইিচাজি) আব্ুল মসতি 

পা ওয়ারী, এ সিএমএ, বরলি সেএিই ও এর ককৌশলগত সবসিরয়াগকারীর্র মরধয কাসরগরী 

িহরযাসগতার আওতায় সেএিই এবাং কশিরেি সিসকউসরর্ জ ইি ররমশি ককাম্পাসি সলিঃ 

কর্ার্র্া কররছ কয সতির্  িতুি িূচক সিএিআই-সেএিই সিরলক্ট ইিরেক্স, সিএিআই-সেএিই 

সমেকযাপ ইিরেক্স এবাং সিএিআই-সেএিই স্মল কযাপ ইিরেক্স চাল ুকরা হরব। সেএিই এবাং 

এিএিআইসি আিুষ্ঠাসিকভারব সিএিআই-সেএিই সিরলক্ট ইিরেক্স চাল ুকররত যারে যা 

বাাংলার্রশর পুুঁক্তজবাজাররর সবসিরয়াগরযাগয বহৃৎ মূলধরির ককাম্পাসিগুরলার বহৃিম অাংরশর 

প্রসতসিসধে কররব। 

সিএিআই-সেএিই সিরলক্স ইিরেক্স সেএিই’র ৪০র্  বহৃৎ এবাং িবরচরয় সলকুইে স্টক 

ররয়রছ। কমৌলসভসি এবাং তারলযতার পাশাপাসশ বাজার মূলধিরক ক্তিসিাংরয়র জিয সবরবচিা 

করা হয়। িূচরকর মলূয গর্িার জিয সি কলা  মূলধি বযবহৃত হয়। ককৌশলগত 

সবসিরয়াগকারীর্র মূল িাংরযাজি প্রস্তাব এবাং সেএিই’র িূচকগুরলার উন্নয়ি পসরকল্পিার 

অাংশ সহরিরব ভসবর্যরতর বযবিারয়র প্ররয়াজিীয়তা কমাকারবলায় আমরা আমার্র প্রথম 

মাইল লক অজিি কররত যাক্তে। সতসি আরও বরলি, সেএিই এবাং এিএিআইসি ইসতমরধয 

পুররিা তথয িাংকলি তথয প্রচার এবাং বতিমাি িূচক প ভূসম জ্ঞাি এবাং তথয সবসিমরয়র কাজ 

িম্পন্ন করররছ। এই তথয সবরের্রর্র সভসিরত সেএিই বাাংলার্শ িাইজ কবইজে 

ইিরেক্সগুরলার কমথরোলক্তজ সেজাইি ও কেরভলপ করা হরয়রছ যার মাধযরম এর্  

রেিারবের্ করা হরব। আর এই কমথরোলক্তজ অিুযায়ী এই িূচকর্  প্রবতিরির জিয 

প্ররয়াজিীয় উপা্ািগুরলা সেএিই সিরস্টরম িসন্নরবসশত করা হরব। 

০১ জািুয়াসর, ২০২০ তাসরখ কথরক িূচকর্  অস সিয়াসল সেএিই’র ওরয়বিাইর  িবার জিয 

উনু্মি করা হরব। এই িূচকর্ রত ককাম্পাসি অন্তভূিক্তির কেরে বাজার মূলধি (শীর্ ি িািীয়), 

কমৌলসভসি (মুিা া) ও তারলয (কলির্ি, কেসোং কে) ইতযাস্ সবরবচিায় কিয়া হরয়রছ। 

িূচকর্ রত বতিমারি ৪০র্  ককাম্পাসি ররয়রছ। িূচকর্ র সভসি তাসরখ ধরা হরয়রছ ৩১ সেরিম্বর 

২০১৫ এবাং সভসি ভযালু হরে ১০০০ পরয়ন্ট। িূচকর্  অধ ি বাসর্ িকী অথ িাৎ প্রসত ৬ মারি 

পূর্ িমূলযায়ি করা হরব। 

সবজরিি আওয়ার/৩০ সেরিম্বর, ২০১৯/আরএ 
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সসকেন্ডোডর প্লোেফকম ে সরেোডর 

ডসডেউডরটে স নকেকন গুরুত্বোকরোপ 

০৬:১৭সপএম, ৩০ সেরিম্বর ২০১৯  

 

সবজরিি আওয়ার প্রসতরব্ক : িকল কের্ীর সবসিরয়াগকারীর্র সবিতৃ্ত অাংশগ্রহর্রক 

উৎিাসহত করার লরে খুব দ্রতু কিরকোসর প্লা  রম ি িরকাসর সিসকউসরর্  কলির্রির উপর 

গুরুোররাপ করররছি বাাংলার্শ সিসকউসরর্ জ অযাে এক্সরচে কসমশরির (সবএিইসি) 

কচয়ারমযাি খায়রুল কহারিি। 

কিামবার (৩০ সেরিম্বর) সবএিইসি'র কবােি রুরম বাাংলার্শ বযাাংক, ঢাকা স্টক এক্সরচে এবাং 

সবএিইসি'র িমন্বরয় গর্ঠত ক্তে-পেীয় তবঠরক এমি গুরুোররাপ করররছি সতসি। তবঠরক ক্তে-

পেীয় কসমর্  স্টক এক্সরচে প্লা  রম ি িরকারী সিসকউসরর্ জ কলির্ি িাংিান্ত একর্  

প্রসতরব্ি কসমশরির কচয়ারমযারির কারছ হস্তান্তর করর এবাং প্রসতরব্ির্ র উপর একর্  

ধারর্া উপিাপি করা হয়। উি আরলাচিা িভায় কসমশিারগর্, সিবাহী পসরচালকবনৃ্দ ও 

কসমর্ র ি্িযবনৃ্দ উপসিত সছরলি। 

এ প্রসতরব্ি এক্সরচেগুরলারত িরকারী সিসকউসরর্ জ কলির্রির সবসভন্ন িম্ভাবযতা তুরল ধরা 

হয়, যা বারা ক্শবযাপী িীর্ সভসিক স্বয়াংক্তিয় কেসোং প্লা  রম ির মাধযরম িকল কের্ীর 

সবসিরয়াগকারী তথযসভসিক কলির্রির িুসবধা পারব। যা িরকারী সিসকউসরর্ জ প্রার্বন্ত 

(Vibrant) কিরকোরী মারকির র মাধযরম িরকারী সিসকউসরর্ রজর যথাযথ মূলয সিধ িাররর্ 

িহায়তা কররব এবাং িরকাররর ঋর্ গ্রহরর্র িু্ করম যারব। এছাড়াও কশয়ারবাজারর িরকারী 

স ক্সে ইিকাম সিসকউসরর্ জ িূচিার মাধযরম পরর্যর তবসচেকররর্র িুরযাগ িৃর্ি হরব। 

উরেখয, কসমশরির উর্যারগ গত ১৩ িরভম্বর, ২০১৯ তাসররখ বাাংলার্শ বযাাংরকর কে  

মযারিজরমন্ট সবভারগর মহাবযবিাপক কমাহাম্ম্ খুরশী্ আলরমর কিতৃরে বাাংলার্শ 

সিসকউসরর্ জ এক্সরচে কসমশি, বাাংলার্শ বযাাংক ও ঢাকা স্টক এক্সরচরের (সেএিই) 

কম িকতিার্র িমন্বরয় ৯ ি্রিযর একর্  ক্তেপেীয় কসমর্  গঠি করা হরয়সছল। 

সবজরিি আওয়ার/৩০ সেরিম্বর, ২০১৯/আরআই 
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Barta24 

ডিএসই’র নতুন সূচে ডসডিএসইটে’র 

উকবোধন 

 

সেএিই’র িতুি িূচক সিসেএিইর্ ’র উরবাধিী অিুষ্ঠাি 

বহৃৎ, মধযম ও স্বল্প মূলধিী ককাম্পাসির িমন্বরয় আলা্া করর আরও একর্  িূচক চাল ুকররলা 

ক্রশর প্রধাি পুুঁক্তজবাজার ঢাকা স্টক এক্সরচে (সেএিই) কতৃিপে।  

কিামবার (৩০ সেরিম্বর) কশয়াররহাল্ডারর্র উপসিসতরত িূচকর্  উরবাধি কররি সেএিই’র 

কচয়ারমযাি অধযাপক ে. আবুল হারশম। এ িময় ককৌশলগত সবসিরয়াগকারীর মরিািীত 

পসরচালক সশরয় ওরয়িহাই এবাং কশিরেি সিসকউসরর্ জ ইি ররমশি ককাম্পাসি সলসমর রের 

কজিাররল ভাইি মযারিজার সশাং ক্তজাং সপাং উপসিত সছরলি। 

িতুি এই িূচরকর িাম সিসেএিইর্ । িমূ্পর্ ি িাম— সিএিআই-সেএিই সিরলক্ট ইিরেক্স। এর 

 রল সেএিইর িূচক কবরড় ্া ুঁড়ারলা চারর্ রত। বাসক সতির্  িূচক হরলা— সেএিইএক্স, 

সেএি-৩০ এবাং সেএিইএি িূচক।  

কিামবার এক িাংবা্ সবজ্ঞসপ্তরত এ তথয জািারিা হরয়রছ। ১ জািুয়াসর কথরক িূচকর্  

অস সিয়াসল সেএিই’র ওরয়বিাইর  িবার জিয উনু্মি করা হরব। এ িূচরক ককাম্পাসি 

অন্তভুিক্তির কেরে বাজার মূলধি (শীর্ ি িািীয়), কমৌলসভসি (মুিা া) ও তারলয (কলির্ি, 

কেসোং কে) ইতযাস্ সবরবচিায় কিওয়া হরয়রছ। িূচকর্ রত বতিমারি ৪০র্  ককাম্পাসি ররয়রছ। 

িূচরকর সভসি স্ি ধরা হরয়রছ ৩১ সেরিম্বর ২০১৫ িাল এবাং সভসি ভযালু হরে ১০০০ পরয়ন্ট। 

িূচকর্  প্রসত ৬ মারি পূর্ িমূলযায়ি করা হরব।  

সবজ্ঞসপ্তরত বলা হয়, সেএিই ককৌশলগত সবসিরয়াগকারী, কশিরেি ও িাাংহাই স্টক এক্সরচরের 

িমন্বরয় চীরির কিরিার্ িয়ারমর বযিাসয়ক ও প্রযুক্তিগত িহরযাসগতার অাংশ সহরিরব 
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প্রাথসমকভারব সেএিইরত আকারসভসিক সতির্  (বহৃৎ, মধযম ও স্বল্প মূলধিী ককাম্পাসির 

িমন্বরয়) িতুি িূচক চাল ুকরার উর্যাগ কিওয়া হরয়রছ।  

কশিরেি স্টক এক্সরচরের িাবসিসেয়াসর ককাম্পাসি কশিরেি সিসকউসরর্ জ ইি ররমশি 

ককাম্পাসি সল ও সেএিই কযৌথভারব িূচকর্ র সেজাইি ও কেরভলপরমরন্টর কাজ করররছ। 

সবসিরয়াগকারীরা যারত বৃহৎ, মধযম ও স্বল্প মূলধিী ককাম্পাসিগুরলার মূরলযর হ্রাি বকৃ্তি এক 

িজরর বুেরত পাররি কিজিয এই িূচক চাল ুকরা হরয়রছ। এর  রল সেএিইর িূচরকর 

সবশ্ববযাপী ব্র্যাক্তোং হরব এবাং সবর্সশ সবসিরয়াগকারীরা বাাংলার্রশর পুুঁক্তজবাজারর সবসিরয়াগ 

কররত আরও কবসশ আগ্রহী হরব।  

সেএিই’র কচয়ারমযাি অধযাপক ে. আবুল হারশম বরলি, সেসমউচুযয়ালাইরজশি আইরির 

সবধাি অিুযায়ী সেএিই কশিরেি স্টক এক্সরচে এবাং িাাংহাই স্টক এক্সরচরের 

কিরিার্ িয়ারমর িরে একর্  চুক্তি করররছ। এই ককৌশলগত অাংশী্াসররের আওতায় বাজারর 

অথ িিীসতর উচ্চমারির প্রবকৃ্তি জিয প্রযুক্তি, বাজাররর উন্নয়ি এবাং পরর্যর সবকারশর মরতা 

গুরুেপূর্ ি কেরে সেএিই ্ীর্ িরময়া্ী িহরযাসগতার পসরকল্পিা করররছ। সেএিই এবাং 

কশিরেি স্টক এক্সরচরের মরধয পারস্পসরক িহরযাসগতার আওতায় প্রাথসমকভারব সেএিই’র 

জিয িতুি িূচক চালু করার উর্যাগ কিওয়া হরয়রছ।  

অিুষ্ঠারি সেএিই’র বযবিাপিা পসরচালক (ইিচাজি) আব্ুল মসতি পা ওয়ারী বরলি, 

সেএিই ও এর ককৌশলগত সবসিরয়াগকারীর্র মরধয কাসরগসর িহরযাসগতার আওতায় সেএিই 

এবাং কশিরেি সিসকউসরর্ জ ইি ররমশি ককাম্পাসি কর্ার্র্া কররছ কয সতির্  িতুি িূচক 

সিএিআই-সেএিই সিরলক্ট ইিরেক্স, সিএিআই-সেএিই সমেকযাপ ইিরেক্স এবাং সিএিআই-

সেএিই স্মল কযাপ ইিরেক্স চাল ুকরা হরব।  
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The Financial Express 
31 December 2019 
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The Financial Express 
31 December 2019 
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The Financial Express 
31 December 2019 
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The Financial Express 
31 December 2019 
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The Financial Express 
31 December 2019 
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Daily Star 

31 December 2019 
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Daily Star 

31 December 2019 
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Daily Star 

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

 

DSE launches new index to attract foreign 

investment 

Niaz Mahmud  

 Published at 10:02 pm December 30th, 2019  

Stock investors will be able to trade on the new index from Tuesday 

The country’s prime bourse, Dhaka Stock Exchange (DSE), on Monday launched a new 

index called CNI-DSE Select Index (CDSET) to attract foreign portfolio investment in the 

country. 

Stock investors will be able to trade on the new index from Tuesday.  

The base year of the index will be counted from December 31, 2015 and the base value will 

be 1,000 points with 40 companies. The list of companies will be renewed every six months. 

The index is jointly designed and developed by Shenzhen Securities Information Company 

Limited and Dhaka Stock Exchange as a part of technical collaboration plan between Dhaka 

bourse and Chinese strategic partner.  

DSE Chairman Professor Abul Hashem at the inauguration program of the index said: “In the 

spirit of mutual development cooperation between Dhaka Stock Exchange and Shenzhen 

Stock Exchange today we have launched the CNI-DSE Select Index which will represent the 

largest percentage of capitalization of the investable universe of Bangladesh Capital Market.” 

“We have also planned to launch Size-Based Indices like CNI-DSE Large-Cap Index, CNI-

DSE Mid-Cap Index and CNI-DSE Small-Cap in the coming days,” he said.  

He also said, “This collaborative action is a huge step forward with our Strategic Investors. 

The progress we have made together is remarkable that created new opportunities for both of 

us."  

The Chinese consortium of Shenzhen Stock Exchange and Shanghai Stock Exchange has 

been the strategic partner of DSE since May 2018. 

Currently, DSE has three indices — DSE broad index, DSE30 index and DSE Shariah Index. 

The new index would be displayed in the Shenzhen Stock Exchange to make foreign 

investors more informed about the country’s stock market. 

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud


News Clippings 

 82 

Abdul Matin Patwary Managing Director (In-charge) of Dhaka bourse said DSE planned to 

launch size-based indices based on DSE Large-Cap Constituents, DSE Mid-Cap Constituents 

and DSE Small-Cap Constituents. 

He said the DSE officially launched CNI-DSE Select Index which would represent the largest 

percentage of capitalization of the investable universe of Bangladesh Capital Market.  

The index comprises 40 large companies. Fundamentals and liquidity, as well as total market 

capitalization are considered for the constituents screening while free float capitalization is 

used for index price calculation. 
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Daily Sun 

31 December 2019 
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 Daily Observer 
31 December 2019 

 

  
 


