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Daily Janakantha 
10 February 2020 

 

ডিএসইতে য োগ ডিতেন ছোনোউে হক  

প্রকাশিত : ১০ ফেব্রুযারী ২০২০  

অর্ থনৈশতক শরপ ার্থার ॥ ঢাকা স্টক এক্সপেপের (শিএসই) ৈতুৈ ব্যব্স্থা ৈা  শরোলক (এমশি) 

শিপসপব্ ফ াগ শিপযপেৈ কাজী োৈাউল িক। রশব্ব্ার ফর্পক শতশৈ শৈকুপে অশেস শুু 

কপরপেৈ। শিএসই সূপে এ তর্য জাৈা ফগপে। জাৈা ফগপে, শব্এসইশসর ৭১৫তম কশমিৈ 

সভায ইৈপভস্টপমন্ট কপ থাপরিৈ অব্ ব্াাংলাপিপির (আইশসশব্) সাপব্ক ব্যব্স্থা ৈা  শরোলক 

(এমশি) কাজী োৈাউল িকপক ঢাকা স্টক এক্সপেপের (শিএসই) এমশি শৈপযাপগর অৈুপমািৈ 

শিপযপে কশমিৈ। 

গত ৯ জাৈুযাশর শিএসইর  শরোলকপির সাংখ্যাগশরষ্ঠতার শভশিপত োৈাউল িকপক এমশি 

শিপসপব্ শৈব্ থােৈ করা িয। একইশিপৈ  র্ থপির শৈব্ থােপৈর শব্র্যটর্ অৈুপমািৈ ফেপয কশমিপৈ 

শেটি ফিয শিএসই। এরই আপলাপক কশমিৈ োৈাউপলর শৈপযাপগর অৈুপমািৈ শিপযপে। 

প্রসঙ্গত, কাজী োৈাউল িক শিএসইপত ফ াগিাপৈর আপগ কম থসাংস্থাৈ ব্যাাংপক ব্যব্স্থা ৈা 

 শরোলক শিপসপব্ কম থরত শেপলৈ।  

এর আপগ শতশৈ ইৈপভস্টপমন্ট কপ থাপরিৈ অব্ ব্াাংলাপিপির (আইশসশব্), রাজিািী কৃশর্ 

উন্নযৈ ব্যাাংপকর (রাকাব্), ব্যব্স্থা ৈা  শরোলক শিপসপব্ িাশযত্ব  ালৈ কপরৈ। 

োকশর জীব্পৈ কাজী োৈাউল িক ব্াাংলাপিি ফিপভল পমন্ট ব্যাাংক শলশমপর্ি (শব্শিশব্এল) 

এব্াং রাকাপব্র মিাব্যব্স্থা ক শিপসপব্ িাশযত্ব  ালৈ কপরৈ। ইপতা ূপব্ থ শতশৈ আইশসশব্র 

 শরোলৈা  র্ থপির সশেব্ এব্াং ব্াস্তব্াযৈ ও ঋণ আিায শিশভিপৈর উ -মিাব্যব্স্থা ক 

শিপসপব্ও িাশযত্ব  ালৈ কপরপেৈ। 

এোড়া প্রশতষ্ঠাৈটর্র ইৈপভস্টরস শব্ভাগ, ইপকাৈশমক ও শরসােথ শব্ভাগ, ফকন্দ্রীয শিসাব্ 

শব্ভাগসি স্থাৈীয কা থালয, ঢাকা, রাজিািী ও খ্লুৈা িাখ্ায শব্শভন্ন গুুত্ব ূণ থ  পি িাশযত্ব 

 ালৈ কপরৈ শতশৈ।  

কাজী োৈাউল িক আইশসশব্ শসশকউশরটর্জ ফেশিাং ফকাম্পাশৈ শলশমপর্পির শসইও শিপসপব্ও 

কমর থত শেপলৈ। শতশৈ ১৯৮৪ সাপল আইশসশব্পত শসশৈযর অশেসার শিপসপব্ োকশর জীব্ৈ শুু 

কপরৈ। 

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/479568/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A6%B2
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Daily Janakantha 
10 February 2020 

সরকোরী ব্োাংক েোডেকোভুক্তি য োষণোর 

ডিতন সূচতকর পেন  

প্রকাশিত : ১০ ফেব্রুযারী ২০২০  

অর্ থনৈশতক শরপ ার্থার ॥ ফিপির প্রধাৈ ফিযারব্াজার ঢাকা স্টক এক্সপেপে (শিএসই) গত 

কপযকশিৈ ফোর্ ির তৈ িপলও রশব্ব্ার মূলয সূেপকর ব্ড়  তপৈ ফলৈপিৈ ফির্ িপযপে। 

শিএসই প্রধাৈ মূলয সূেক শিএসইএক্স কপমপে ৬৪  পযন্ট। অ র ব্াজার েট্টগ্রাম স্টক 

এক্সপেপের (শসএসই) সাশব্ থক সূেক কপমপে ১৪০  পযন্ট। এশিৈ িুই ব্াজাপরই ফলৈপিপৈর 

 শরমাণও কপমপে। 

প্রসঙ্গত, গত কপযকশিপৈর মপতা রশব্ব্ার সামাৈয ির তপৈও ফলৈপিৈ শুু িপযশেল 

 ুুঁজজব্াজাপর। তপব্ অর্ থমন্ত্রীর সপঙ্গ সরকারী ৪ ব্যাাংক সাংক্রান্ত বব্িপকর খ্ব্পরর  র ফর্পকই 

ব্াজাপর ির তৈ ব্াড়পত র্াপক। বব্িপকর েলােল  ুুঁজজব্াজাপরর জৈয ইশতব্ােক িপলও 

রশব্ব্ার ব্ড়  তপৈই ফলৈপিৈ ফির্ িপযপে।  

বব্িক সূপে জাৈা ফগপে,  ুুঁজজব্াজারপক িজিিালী করপত সরকারী ৪ ব্যাাংক আগামী ৩১ 

অপটাব্পরর মপধযই স্টক এক্সপেপে তাশলকাভুি িপব্। একইসপঙ্গ ব্াজাপর তাশলকাভুি রূ ালী 

ব্যাাংপকর আরও ১৫ িতাাংি ফিযার ব্াজাপর োড়া িপব্। তপব্ এমৈ ইশতব্ােক খ্ব্পরও ব্ড় 

ির তপৈর কব্ল ফর্পক রক্ষা  াযশৈ শব্শৈপযাগকারীরা।  

ব্াজার সাংশিষ্টরা মপৈ করপেৈ, সরকারী ৪ ব্যাাংক তাশলকাভুজি শৈপয অর্ থ মন্ত্রণালপযর বব্িক 

অৈুটষ্ঠত িপলও মূলত ফিযারব্াজার শৈযন্ত্রক সাংস্থা ব্াাংলাপিি শসশকউশরটর্জ এযান্ড এক্সপেে 

কশমিৈ (শব্এসইশস) এব্াং ঢাকা স্টক এক্সপেপের  শরোলৈা  র্ থপির মপধয দ্বপের কারপণ 

শব্শৈপযাগকারীপির মপধয আস্থািীৈতা ফব্পড়পে। শব্শভন্ন ইসুযপত সাংস্থা িুইটর্র সাম্প্রশতককাপলর 

মপতা  ার্কথযপর কারপণও ফিযারব্াজাপর রশব্ব্াপরর ির তৈ ব্পল সাংশিষ্টরা মপৈ করপেৈ। 

ব্াজার শব্পির্পণ ফিখ্া  ায, শিএসই প্রধাৈ ব্া শিএসইএক্স সূেক ৬৪  পযন্ট কপম অব্স্থাৈ 

করপে ৪ িাজার ৩৮৮  পযপন্ট। অৈয সূেকগুপলার মপধয শিএসইএস ব্া িরীযাি সূেক ১৪ 

 পযন্ট কপম অব্স্থাৈ করপে এক িাজার ১২  পযপন্ট এব্াং শিএস ৩০ সূেক ২১  পযন্ট কপম 

িা ুঁশড়পযপে ১ িাজার ৪৯২  পযপন্ট। 

শিএসইপত ৩৬১ ফকাটর্ ৯৭ লাখ্ র্াকার ফিযার ফলৈপিৈ িপযপে।  া গত কা থশিব্স ফর্পক ১৪ 

ফকাটর্ ৫৭ লাখ্ র্াকা কম। ব্িৃস্পশতব্ার ফলৈপিপৈর  শরমাণ শেল ৩৭৬ ফকাটর্ ৫৫ লাখ্ র্াকা। 

শিএসইপত ৩৫৬টর্ ফকাম্পাশৈ ও শমউেুযাল োপন্ডর ফিযার ফলৈপিৈ িপযপে। এর মপধয ির 

ফব্পড়পে ৪৩টর্র, কপমপে ২৭১টর্র এব্াং অ শরব্শতথত রপযপে ৪২টর্র। 

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/479563/%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%95-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AD%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%98%E0%A7%8B%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%82%E0%A6%9A%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%A8
https://www.dailyjanakantha.com/details/article/479563/%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%95-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AD%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%98%E0%A7%8B%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%82%E0%A6%9A%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%A8
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অ রশিপক েট্টগ্রাম স্টক এক্সপেপে (শসএসই) সাশব্ থক সূেক শসএএসশ আই ১৪০  পযন্ট কপম 

অব্স্থাৈ করপে ১৩ িাজার ৪০২  পযপন্ট। শসএসইপত র্াকার অপে ১৩ ফকাটর্ ৫৫ লাখ্ র্াকার 

ফিযার ফলৈপিৈ িপযপে। 

ডসক্তিডস যকোি নো মোনতে েোডেকোচু্ে 

হতে পোতর যকোম্পোডন  

প্রকাশিত : ১০ ফেব্রুযারী ২০২০  

অর্ থনৈশতক শরপ ার্থার ॥ ৈাৈা েড়াই উৎড়াই আর সমাপলােৈা ফ শরপয অব্পিপর্ ব্াধযতামূলক 

িপলা কপ থাপরর্ গব্ৈ থযান্স ফকাি (শসজজশস)।  ুুঁজজব্াজাপর তাশলকাভুি প্রশতটর্ ফকাম্পাশৈপক 

ব্াাংলাপিি শসশকউশরটর্জ এযান্ড এক্সপেে কশমিপৈর (শব্এসইশস) প্রণীত কপ থাপরর্ গব্ৈ থযান্স 

ফকাি এখ্ৈ ফর্পক ব্াধযতামূলকভাপব্  শর ালৈ করপত িপব্। অৈযর্ায আশর্ থক জশরমাৈাসি 

শি-শলশস্টাং শকাংব্া স্টক এক্সপেপে ফকাম্পাশৈর ফিযার ফলৈপিৈ স্থশগপতর মপতা িাজস্ত ফিযা 

িপব্। সম্প্রশত শব্এসইশসর ফেযারমযাৈ অধযা ক ি. এম খ্াযুল ফিাপসপৈর স্বাক্ষপর কপ থাপরর্ 

গব্ৈ থযান্স ফকাি ব্াধযতামূলক কপর একটর্ ফৈাটর্শেপকিৈ জাশর করা িপযপে। শব্এসইশস সূপে 

এ তর্য জাৈা ফগপে। 

উপেখ্য, এর আপগ কপ থাপরর্ গব্ৈ থযান্স ফকাি  র্া র্ভাপব্  শর ালপৈর জৈয শকেু সাংপ াজৈ 

ও সাংপিাধৈ করার জৈয শব্এসইশসর ৭১৬তম কশমিৈ সভায অৈুপমাশিত িয। 

শব্এসইশসর জাশর করা ফৈাটর্শেপকিপৈ ব্লা িপযপে, শসজজশসর সাংপ াজৈ এব্াং সাংপিাধপৈর 

মপধয সকল ইসুযযার ফকাম্পাশৈ কপ থাপরর্ গব্ৈ থযান্স ফকাি এর ফকাৈ শব্ধাৈ ব্াধযতামূলকভাপব্ 

 শর ালপৈ ফকাৈ অস্বীকৃশত ব্া ব্যর্ থতা ব্া লঙ্ঘৈ শসশকউশরটর্জ এযান্ড এক্সপেে অশিথৈযান্স, 

১৯৬৯ এর অধীৈ িাজস্তপ াগয শিপসপব্  শরগশণত িপব্ এব্াং িাজস্তমূলক ব্যব্স্থা গ্রিপণর ফক্ষপে 

অৈযাপৈযর মপধয অ-তাশলকাভুিকরণ (শি-শলশস্টাং) ব্া ফিযাপরর ফলৈপিৈ স্থশগতকরণ করা 

িপব্। 

এশিপক এই ফকাপির আপরকটর্ উপেখ্প াগয সাংপিাধৈ িপলা, এখ্ৈ ফর্পক ফকাৈ তাশলকাভুি 

ফকাম্পাশৈর  শরোলকপির শৈপযাগ ব্া  ুৈশৈ থপযাপগর ফক্ষপে ফিযারপিাল্ডারপির প্রিি 

 শরোলপকর প্রশতপব্িপৈ, তাশলকাভুি ফকাম্পাশৈর  শরোলকগণ তাপির জীব্ৈ ব্িৃাপন্তর 

সপঙ্গ অৈয ফ  সকল ফকাম্পাশৈপত  শরোলক শিপসপব্ ব্া অৈয ফকাৈ  পি শৈপযাজজত আপেৈ 

তার ব্িৃান্ত প্রিাৈ করপব্ৈ। 

 

 

 

 

 

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/479566/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A1-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%A4
https://www.dailyjanakantha.com/details/article/479566/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A1-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%A4
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Daily Kaler Kantho 
10 February 2020 
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Daily Kaler Kantho 
10 February 2020 
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Daily Ittefaq 
10 February 2020 
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Daily Share Biz 
10 February 2020 
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Daily Share Biz 
10 February 2020 
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Daily Share Biz 
10 February 2020 
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Daily Jai Jai Din 
10 February 2020 
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Daily Sangbad 
10 February 2020 
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Daily Bhorer Kagoj 
10 February 2020 
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 Alokito Bangladesh 
10 February 2020 
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Bangladesher Khabor 

10 February 2020 
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ডিএসইতে অডিস শুরু কতেতে কাজী 

সানাউল 

নিজস্ব প্রনিবেদক । ৯ ফেেরুয়ানি, ২০২০ ১২:৪৬ অপি়াহ্ণ  

ঢ়াক স্টক এক্সবেবেি (নিএসই) িিুি েযেস্থ়াপি়া পনিে়ালক (এমনি) নিবসবে ফ ়াগ নদবযবেি 

ক়াজী স়াি়াউল িক।  আজ ফি়ােে়াি ফেবক নিনি নিকুবে অনেস শুু কবিবেি। নিএসই 

সূবে এ িেয জ়াি়া ফগবে। 

 

জ়াি়া ফগবে, নেএসইনসি ৭১৫িম কনমশি সভ়ায ইিবভস্টবমন্ট কবপ প়াবিশি অে ে়াাংল়াবদবশি 

(আইনসনে) স়াবেক েযেস্থ়াপি়া পনিে়ালক (এমনি) ক়াজী স়াি়াউল িকবক ঢ়াক়া স্টক 

এক্সবেবেি (নিএসই) এমনি নিবয়াবগি অিুবম়াদি নদবযবে কনমশি। 

গি ৯ জ়ািুয়ানি নিএসইি পনিে়ালকবদি সাংখ্য়াগনিষ্ঠি়াি নভনিবি স়াি়াউল িকবক এমনি 

নিবসবে নিে প়ােি কি়া িয। একইনদবি পর্ পবদি নিে প়ােবিি নের্যটি অিুবম়াদি ফেবয কনমশবি 

নেটি ফদয নিএসই। এিই আবল়াবক কনমশি স়াি়াউবলি নিবয়াবগি অিুবম়াদি নদবযবে। 

প্রসঙ্গি, ক়াজী স়াি়াউল িক নিএসইবি ফ ়াগদ়াবিি আবগ কম পসাংস্থ়াি েয়াাংবক েযেস্থ়াপি়া 

পনিে়ালক নিস়াবে কম পিি নেবলি। এি আবগ নিনি ইিবভস্টবমন্ট কবপ প়াবিশি অে 

ে়াাংল়াবদবশি (আইনসনে),  ি়াজশ়ািী কৃনর্ উন্নযি েয়াাংবকি (ি়াক়াে), েযেস্থ়াপি়া পনিে়ালক 

নিবসবে দ়ানযত্ব প়ালি কবিি। 

ে়াকনি জীেবি ক়াজী স়াি়াউল িক ে়াাংল়াবদশ ফিবভলপবমন্ট েয়াাংক নলনমবিি (নেনিনেএল) 

এোং ি়াক়াবেি মি়ােযেস্থ়াপক নিবসবে দ়ানযত্ব প়ালি কবিি। ইবি়াপূবে প নিনি আইনসনেি 

পনিে়ালি়া পর্ পবদি সনেে এোং ে়াস্তে়াযি ও ঋণ আদ়ায নিনভশবিি উপ-মি়ােযেস্থ়াপক 

নিবসবেও দ়ানযত্ব প়ালি কবিবেি। 

http://www.arthosuchak.com/archives/560713/%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%b8%e0%a6%87%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%85%e0%a6%ab%e0%a6%bf%e0%a6%b8-%e0%a6%b6%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%81-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9b%e0%a7%87%e0%a6%a8/
http://www.arthosuchak.com/archives/560713/%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%b8%e0%a6%87%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%85%e0%a6%ab%e0%a6%bf%e0%a6%b8-%e0%a6%b6%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%81-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9b%e0%a7%87%e0%a6%a8/
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এে়াড়়া প্রনিষ্ঠ়ািটিি ইিবভস্টিস নেভ়াগ, ইবক়ািনমক ও নিস়ােপ নেভ়াগ, ফকন্দ্রীয নিস়াে 

নেভ়াগসি স্থ়ািীয ক়া প়ালয, ঢ়াক়া, ি়াজশ়ািী ও খ্লুি়া শ়াখ়্ায নেনভন্ন গুুত্বপূণ প পবদ দ়ানযত্ব 

প়ালি কবিি নিনি। 

ক়াজী স়াি়াউল িক আইনসনে নসনকউনিটিজ ফেনিাং ফক়াম্প়ানি নলনমবিবিি নসইও নিবসবেও 

কমি পি নেবলি। নিনি ১৯৮৪ স়াবল আইনসনেবি নসনিযি অনেস়াি নিবসবে ে়াকনি জীেি শুু 

কবিি। 

অে পসূেক/এআি/এসএ/ 
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ডিএসইে এমডি ডিতসতে য াগ ডিতলন কাজী সানাউল 

পুুঁজজে়াজ়াি ফিস্ক || প্রক়াশ: ২০২০-০২-০৯ ০৮:৫৭:২১ || আপবিি: ২০২০-০২-০৯ 

০৮:৫৮:২৬ 

 

ফদবশি প্রধ়াি পুুঁজজে়াজ়াি ঢ়াক স্টক এক্সবেবেি (নিএসই) েযেস্থ়াপি়া পনিে়ালক (এমনি) 

নিবসবে ফ ়াগ নদবযবেি ক়াজী স়াি়াউল িক। গি েিৃস্পনিে়াি নিএসইি পর্ পদ সভ়ায নিনি 

ফ ়াগ ফদি। িবে আজ ফি়ােে়াি ফেবক নিনি নিকুবে অনেস কিবেি। 

এি আবগ নেএসইনসি ৭১৫িম কনমশি সভ়ায ইিবভস্টবমন্ট কবপ প়াবিশি অে ে়াাংল়াবদবশি 

(আইনসনে) স়াবেক েযেস্থ়াপি়া পনিে়ালক (এমনি) ক়াজী স়াি়াউল িকবক ঢ়াক়া স্টক 

এক্সবেবেি (নিএসই) এমনি নিবয়াবগি অিুবম়াদি নদবযবে কনমশি। 

এি আবগ গি ৯ জ়ািুয়ানি নিএসইি পনিে়ালকবদি সাংখ্য়াগনিষ্ঠি়াি নভনিবি স়াি়াউল িকবক 

এমনি নিবসবে নিে প়ােি কি়া িয। একইনদবি পর্ পবদি নিে প়ােবিি নের্যটি অিুবম়াদি ফেবয 

কনমশবি নেটি ফদয নিএসই। এিইআবল়াবক কনমশি আজ স়াি়াউবলি নিবয়াবগি অিুবম়াদি 

নদল। 

গি ৯ জ়ািুয়ানি নিএসইি পর্ পদ সভ়ায উপনস্থি ১০ জি পনিে়ালকবদি মবধয সাংখ্য়াগনিষ্ঠ ৬ 

জবিি সম্মনিবি ি়াবক নিবয়াগ ফদওয়া িয।  ়াি নিবয়াবগ ৩ জি ে়া ৭৫ শি়াাংশ 

ফশয়ািবি়াল্ড়াি পনিে়ালকসি ৪ জি সম্মনি ফদিনি। 

প্রসঙ্গি, এি আবগ নিনি ি়াজশ়ািী কৃনর্ উন্নযি েয়াাংবকি (ি়াক়াে), ইিবভস্টবমন্ট কবপ প়াবিশি 

অে ে়াাংল়াবদবশি (আইনসনে), কম পসাংস্থ়াি েয়াাংবকি েযেস্থ়াপি়া পনিে়ালক নিবসবে দ়ানযত্ব 

প়ালি কবিি। 

ে়াকনি জীেবি ক়াজী স়াি়াউল িক ে়াাংল়াবদশ ফিবভলপবমন্ট েয়াাংক নলনমবিি (নেনিনেএল) 

এোং ি়াক়াবেি মি়ােযেস্থ়াপক নিবসবে দ়ানযত্ব প়ালি কবিি। ইবি়াপূবে প নিনি আইনসনেি 
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পনিে়ালি়া পর্ পবদি সনেে এোং ে়াস্তে়াযি ও ঋণ আদ়ায নিনভশবিি উপ-মি়ােযেস্থ়াপক 

নিবসবেও দ়ানযত্ব প়ালি কবিবেি। 

এে়াড়়া প্রনিষ্ঠ়ািটিি ইিবভস্টিস নেভ়াগ, ইবক়ািনমক ও নিস়ােপ নেভ়াগ, ফকন্দ্রীয নিস়াে 

নেভ়াগসি স্থ়ািীয ক়া প়ালয, ঢ়াক়া, ি়াজশ়ািী ও খ্লুি়া শ়াখ়্ায নেনভন্ন গুুত্বপূণ প পবদ দ়ানযত্ব 

প়ালি কবিি নিনি। 

ক়াজী স়াি়াউল িক আইনসনে নসনকউনিটিজ ফেনিাং ফক়াম্প়ানি নলনমবিবিি নসইও নিবসবেও 

কমি পি নেবলি। নিনি ১৯৮৪ স়াবল আইনসনেবি নসনিযি অনেস়াি নিবসবে ে়াকনি জীেি শুু 

কবিি। 

  



News Clippings 

 40 

 

 

ডিএসইতে য াগ ডিতলন সানাউল  

নিজস্ব প্রনিবেদক  

প্রক়ানশি: ০১:২৩ নপএম, ০৯ ফেেরুয়ানি ২০২০  

 

ি়াি়ামুখ্ী সম়াবল়ােি়াি মবধয ঢ়াক়া স্টক এক্সবেবেি (নিএসই) েযেস্থ়াপি়া পনিে়ালক (এমনি) 

নিবসবে নিবয়াগ প়াওয়া ক়াজী স়াি়াউল িক প্রনিষ্ঠ়ািটিবি ফ ়াগ নদবযবেি। ফি়ােে়াি (৯ 

ফেেরুয়ানি) সক়াবল নিনি ফ ়াগদ়াি কবিি। 

এি আবগ ইিবভস্টবমন্ট কিবপ়াবিশি অে ে়াাংল়াবদবশি (আইনসনে) স়াবেক এ এমনিবক 

নিএসইি এমনি কি়া নিবয প্রনিষ্ঠ়ািটিি পর্ পবদ নেবি়াধ ফদখ়্া ফদয। পর্ পবদি একটি অাংশ 

স়াি়াউবলি নেবি়ানধি়া কবি। িবে ক়াজী স়াি়াউল িকবক এমনি কিবি শক্ত অেস্থ়াি ফিি 

নিএসইি ফেয়ািময়াি অধয়াপক আেুল ি়াবসম এোং ফশয়ািবি়াল্ড়াি পনিে়ালক িনকেলু 

িিম়াি। 

এক অাংবশি কড়়া সম়াবল়ােি়াি মুবখ্ এক পর্ পদ সভ়ায নিএসইি ফেয়ািময়াি েবলি, স্বচ্ছ 

প্রজিয়াি ম়াধযবমই নিএসইি এমনি নিবয়াগ ফদয়া িবযবে।  নদ ক়ািও মবি িয এমনি 

নিবয়াবগ স্বচ্ছ প্রজিয়া অিুসিণ িযনি ি়ািবল নিনি ম়ামল়া কিবি প়াবিি। 

এি আবগ গি ৭ জ়ািুয়ানি নিএসইি এমনি নিবয়াগ সাংি়ান্ত কনমটিবি ‘িনমবিশি অয়ান্ড 

নিনমউি়াবিশি কনমটি (এিআিনস)’ ক়াজী স়াি়াউল িকবক এমনি নিবসবে প্র়ােনমকভ়াবে 

ফেবে ফিয়া িয। এিপি ৯ জ়ািুয়ানি অিুটষ্ঠি নিএসইি পর্ পদ সভ়ায ি়াবক এমনি কি়াি 

নসদ্ধ়ান্ত ফিয়া িয। 

পর্ পদ সভ়ায নিএসইি পনিে়ালি়া পর্ পবদি েযজি ক়াজী স়াি়াউল িকবক এমনি নিস়াবে 

নিবয়াগ ফদয়াি নের্বয সম্মনি জ়াি়াি। িবে নিিজি ফশয়ািবি়াল্ড়াি পনিে়ালকসি ে়ািজি 

ি়াি নের্বয আপনি জ়াি়াি। আপনি জ়াি়াবি়া ফশয়ািবি়াল্ড়ািবদি পবে অনভব ়াগ কি়া িয, 

এমনি নিবয়াবগ স্বচ্ছ প্রজিয়া অিুসিণ কি়া িযনি। 

https://www.jagonews24.com/author/staff-reporter
https://www.jagonews24.com/economy/news/551022
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ি়াি়া অনভব ়াগ কবিি, নিএসইি এমনি নিবয়াবগি নের্বয পর্ পদ সদসযবদি ফি়াটিশ কিবি 

িয। নকন্তু এে়াি ফক়াবি়া ফি়াটিশ কি়া িযনি। আে়াি এমনিবক পর্ পবদি সবঙ্গ স়াে়াৎ কি়াবি়াি 

িীনি ে়াকবলও ি়া কি়া িযনি। এেড়়া আইনসনেবি ে়াক়া অেস্থ়ায ক়াজী স়াি়াউল িবকি 

নেুবদ্ধ ঋণ জ়ানলয়ানিি অনভব ়াগ উবি এোং দুিীনি দমি কনমশি (দুদক) ফেবক ি়াবক 

িলেও কি়া িয। এ নিবয গণম়াধযবম স়াাংে়াদও প্রক়াশ িবযবে। এমি নেিনকপি েযজক্তবক 

নিএসইি এমনি কি়া উনেি িবে ি়া। 

িবে এিপিও পর্ পদ সভ়ায সাংখ্য়াগনিষ্ঠ সদসযবদি মি়ামবিি নভনিবি ওইনদিই নিএসই ফেবক 

ক়াজী স়াি়াউল িকবক এমনি নিবসবে নিবয়াগ ফদয়াি জিয নেএসইনসবি আবেদি কি়া িয। 

এিপি ১২ জ়ািুয়ানি নিএসই ফেবক স়াি়াউল িবকি নের্বয পর্ পদ সদসযবদি আপনিগুবল়া 

নেটি নদবয নেএসইনসবক জ়াি়াবি়া িয। 

নেটিবি, আপনিগুবল়া নেবেেি়ায নিবয ফ ়াগযি়াি নভনিবি এমনি নিবয়াবগি প্রস্ত়ােটি 

অিুবম়াদবি নেএসইনসবক অিুবি়াধ কি়া িবযবে। এিপি ২২ জ়ািুয়ানি কনমশি সভ়া কবি 

ক়াজী স়াি়াউল িকবক নিএসইি এমনি নিবসবে অিুবম়াদি নদবযবে নেএসইনস। 

এমএএস/এএইে/নপআি 

https://www.jagonews24.com/economy/news/552394
https://www.jagonews24.com/economy/news/552394
https://www.jagonews24.com/economy/news/554349
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ডিএসইতে য াগ ডিতলন কাজী োনাউল 

িক 

By নসনিযি নিবপ়ািপ়াি 

ফেেরুয়ািী ৯, ২০২০  
 

 

স্টাি ডেত ার্টাে : ক়াজী ে়াি়াউল িক ফদবশি প্রধ়াি পুুঁজজে়াজ়াি ঢ়াক়া স্টক এক্সবেবে 

েযেস্থ়াপি়া পনিে়ালক নিবসবে ফি়ােে়াি ফ ়াগদ়াি কবিবেি৷ ৯৪৫িম ফে়ািপ সভ়ায ঢ়াক়া স্টক 

এক্সবেবেি পনিে়ালি়া পর্ পদ ি়াবক নিএসই’ি েযেস্থ়াপি়া পনিে়ালক নিবসবে নিবয়াবগি 

নসদ্ধ়ান্ত ফিি৷ 

নিএসই ফে়ািপ অয়ান্ড অয়ািনমনিবেশি ফিগুবলশন্স ২০১৩ অিু ়াযী একই নদি পুুঁজজে়াজ়াি 

নিযন্ত্রক সাংস্থ়া ে়াাংল়াবদশ নসনকউনিটিজ অয়ান্ড এক্সবেে কনমশবি েূড়়ান্ত অিুবম়াদবিি জিয 

প়াি়ায৷ ২৩ জ়ািুয়ানি ে়াাংল়াবদশ নসনকউনিটিজ অয়ান্ড এক্সবেে কনমশি ি়াি নিবয়াবগি 

অিুবম়াদি কবিি৷ 

 
ক়াজী ে়াি়াউল িক  

ক়াজী ে়াি়াউল িক নিএসইবি ফ ়াগদ়াবিি পূবে প কম পসাংস্থ়াি েয়াাংবক েযেস্থ়াপি়া পনিে়ালক 

নিবসবে কম পিি নেবলি৷ ি়াি আবগ নিনি ি়াষ্ট্র়াযি নেনিবয়াগক়ািী সাংস্থ়া ইিবভস্টবমন্ট 

কবপ প়াবিশি অে ে়াাংল়াবদবশ েযেস্থ়াপি়া পনিে়ালক নিবসবে দ়ানযত্ব প়ালি কবিি৷ 

https://www.dailystockbangladesh.com/author/sanu/
https://www.dailystockbangladesh.com/wp-content/uploads/2018/04/DSE.jpg
http://www.dailystockbangladesh.com/wp-content/uploads/2020/02/Sanaul-Haq.jpg
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এ ে়াড়়া নিনি ি়াজশ়ািী কৃনর্ উন্নযি ফে়ািপি েযেস্থ়াপি়া পনিে়ালক ও অগ্রণী েযাংবকি উপ-

েযেস্থ়াপি়া পনিে়ালক নিবসবেও দ়ানযত্ব প়ালি কবিবেি৷ ফপশ়াগি জীেবি ি়াি িবযবে 

বেনেএময অনভজ্ঞি়া৷ 

নিনি ি়াষ্ট্র়াযি নেবশর়্ানযি ে়ানণজজযক েয়াাংক নেনিনেএল-এি ফজি়াবিল ময়াবিজ়াি নিবসবে-

ইিবভস্টবমন্ট েয়াাংনকাং নিনভশি, এসএমই এন্ড ফজি়াবিল এয়ািভ়ান্স নিনভশি, নিবযল এবেি 

নিপ়ািপবমন্ট, এে়ােনলেবমন্ট এন্ড কমি স়ানভপবসস নিপ়ািপবমন্ট, অনিি এন্ড ইন্সবপকশি 

নিপ়ািপবমন্ট, নিস্ক ময়াবিজবমন্ট নিপ়ািপবমন্ট, কমপ্ল়াবযন্স নিপ়ািপবমবন্ট গুুত্বপূণ প দ়ানযত্ব 

প়ালি কবিি৷ 
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ডিএসইর এমডি ডিসসসে য োগ ডিসেন কোজী সোনোউে 

 

ডন জস্ব প্রডি সেিক: য িসের প্রধো ন  প ুঁডজেোজোর ঢোক  স্টক  এক্স সেসের  (ডিএ সই) েযেস্থোপন ো পডরেোেক  (এম ডি) 

ডিসসসে য  োগ  ডিসেসেন  ক োজী সোনো উে িক । গি েৃিস্পডিেোর ডিএ সই র পর্ষ ি সভোে ডিডন য  োগ য িন । িসে আজ 

য রোেেোর য েসক  ডিডন  ডন ক  সে  অডিস ক রসেন। 

এ র আসগ ডেএসইডসর ৭১৫ িম  ক ডম েন  সভোে ইন সভস্ট সমন্ট ক সপষো সরেন  অে েোাংেো সিসের (আ ইডসডে) সোসেক 

েযেস্থোপনো পডরেোেক  (এম ডি) ক োজী সোন োউে িক সক  ঢোক ো স্টক  এ ক্সসেসে র (ডিএ সই) এ ম ডি ডন সেোসগর অন সম ো িন 

ডিসেসে ক ডম েন । 

এ র আসগ গি ৯ জোন  েোডর ড িএ সইর পডরেোেক সির সাংখ্যোগ ডরষ্ঠিোর ডভডিসি সো ন োউে িক সক  এ ম ডি ডিসসসে 

ডন েষোেন ক রো িে। এক ইডি সন  পর্ষসির ডন েষোেসন র ডের্েডি অন সম ো িন  য ে সে ক ডম েসন ডেডি য িে ডিএ সই। 

এ রইআসেোসক ক ডম েন  আজ সোনো উসের ডন সেোসগর অন  সম োিন ডিে। 

গি ৯ জোন  েোডর ডিএ সইর পর্ষি সভোে উপডস্থি ১০  জন  পডরেোেক সি র ম সধয সাং খ্যোগডরষ্ঠ ৬ জসনর সম্মডিসি 

িোসক ডন সেোগ য িওেো িে।  োর ডন সেোসগ ৩ জন  েো ৭৫  েিোাংে য েেোরসিো ল্ডো র পডর েোেক সি ৪  জন  সম্মডি য িন ডন । 

প্রসঙ্গি, এ র আসগ ডিডন  রোজেোিী ক ৃডর্ উন্ন েন  েযোাংসক র (রোক োে), ইন সভস্ট সম ন্ট ক সপষোসরেন  অে েোাংেো সিসের 

(আইডসডে), ক ম ষসাংস্থোন  েযোাংসকর েযেস্থোপনো পডরেোেক  ডিসসসে িোডেত্ব পোেন কসরন। 

েোক ডর জীেসন ক োজী সোনো উে িক  েোাংেোসিে য িসভেপস ম ন্ট েযোাংক  ডেডম সিি (ডেডিডেএে) এ োং রোক োসের 

ম িোেযেস্থোপক  ডিসসসে িোডেত্ব পোেন ক সরন । ইসিোপসূেষ ডিডন  আ ইডসডের পডরেোেন ো পর্ষসির সডেে এ োং েো স্তেোেন 

ও ঋণ আিো ে ডিডভেসনর উ প-ম িোেযেস্থোপক  ডিসসসেও িোডে ত্ব পোে ন  ক সরসেন । এ েোড়ো প্রডিষ্ঠোন ডির ইন সভস্ট রস 

ডেভোগ, ইসকোন ডমক  ও ডরসোেষ ড েভোগ, য কন্দ্রীে ডিসোে ডেভোগ সি  স্থোনী ে  ক ো ষোেে, ঢোকো, রোজেোিী ও  খ্ েন ো  েোখ্ো ে 

ডেডভন্ন  গুরুত্বপূণষ পসি িোডেত্ব পোেন ক সরন  ডিডন । কোজী সোন োউে িক  আইডসডে ডস ডক উডরডিজ য েডিাং য ক োম্পোডন 

ডেডম সিসির ডসইও ডিসসসেও ক মরষি ডে সেন । ডিডন  ১ ৯৮৪  সোসে আইডসডেসি ডসডন ের অডিসো র ডিসসসে েোক ডর 

জীেন  শুরু ক সরন। 

য েেোরডন উজ; ০ ৯ য িব্রুেোডর ২০ ২০ 
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ডিএসইে েযেস্থা না  ডেচালক িতলন 

কাজী োনাউল িক 

নসনিযি কবিসপবন্ডন্ট | ে়াাংল়ানিউজবি়াবযনন্টবে়াি.কম  

আপবিি: ২০২০-০২-০৯ ২:১৪:১৬ নপএম  
Share  

 

নিএসইি েযেস্থ়াপি়া পনিে়ালক িবলি ক়াজী ে়াি়াউল িক।  

ঢাকা: ফদবশি প্রধ়াি পুুঁজজে়াজ়াি ঢ়াক়া স্টক এক্সবেবে েযেস্থ়াপি়া পনিে়ালক (এমনি) নিবসবে 

ফ ়াগ নদবযবেি ক়াজী ে়াি়াউল িক। 

ফি়ােে়াি (০৯ ফেেরুয়ানি) সক়াবল নিএসইি এক সাংে়াদ নেজ্ঞনিবি এ িেয জ়াি়াবি়া িয। এি 

আবগ গি ৯ জ়ািুয়ানি ৯৪৫িম ফে়ািপ সভ়ায ঢ়াক়া স্টক এক্সবেবেি পনিে়ালি়া পর্ পদ ি়াবক 

নিএসইি েযেস্থ়াপি়া পনিে়ালক নিবসবে নিবয়াবগি নসদ্ধ়ান্ত ফিয। নিএসই ফে়ািপ অয়ান্ড 

অয়ািনমনিবেশি ফিগুবলশন্স ২০১৩ অিু ়াযী একইনদি ফসটি পুুঁজজে়াজ়াি নিযন্ত্রক সাংস্থ়া 

ে়াাংল়াবদশ নসনকউনিটিজ অয়ান্ড এক্সবেে কনমশবি েূড়়ান্ত অিুবম়াদবিি জিয প়াি়ায। ২৩ 

জ়ািুয়ানি ে়াাংল়াবদশ নসনকউনিটিজ অয়ান্ড এক্সবেে কনমশি ি়াি নিবয়াগ অিুবম়াদি কবি। 

ক়াজী ে়াি়াউল িক নিএসইবি ফ ়াগ ফদওয়াি আবগ কম পসাংস্থ়াি েয়াাংবক েযেস্থ়াপি়া পনিে়ালক 

নিবসবে কম পিি নেবলি। ি়াি আবগ নিনি ি়াষ্ট্র়াযি নেনিবয়াগক়ািী সাংস্থ়া ইিবভস্টবমন্ট 

কিবপ়াবিশি অে ে়াাংল়াবদশ-এ েযেস্থ়াপি়া পনিে়ালক নিবসবে দ়ানযত্ব প়ালি কবিি। এে়াড়়া 

নিনি ি়াজশ়ািী কৃনর্ উন্নযি ফে়াবিপি েযেস্থ়াপি়া পনিে়ালক ও অগ্রণী েযাংবকি উপ-েযেস্থ়াপি়া 

পনিে়ালক নিবসবেও দ়ানযত্ব প়ালি কবিবেি। ফপশ়াগি জীেবি ি়াি িবযবে বেনেেযময 

অনভজ্ঞি়া। নিনি ি়াষ্ট্র়াযি নেবশর়্ানযি ে়ানণজজযক েয়াাংক নেনিনেএবলি ফজি়াবিল ময়াবিজ়াি 

নিবসবে ইিবভস্টবমন্ট েয়াাংনকাং নিনভশি, এসএমই অয়ান্ড ফজি়াবিল অয়ািভ়ান্স নিনভশি, 

নিবযল এবস্টি নিপ়ািপবমন্ট, এস্ট়ােনলশবমন্ট অয়ান্ড কমি স়ানভপবসস নিপ়ািপবমন্ট, অনিি 

অয়ান্ড ইন্সবপকশি নিপ়ািপবমন্ট, নিস্ক ময়াবিজবমন্ট নিপ়ািপবমন্ট, কমপ্ল়াবযন্স নিপ়ািপবমবন্ট 

গুুত্বপূণ প দ়ানযত্ব প়ালি কবিি। 

ে়াাংল়াবদশ সময: ১৪১৪ ঘণ্ট়া, ফেেরুয়ানি ০৯, ২০২০ 

এসএমএবক/এেএম 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.banglanews24.com/economics-business/news/bd/770438.details%2F&src=sdkpreparse
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ডিএসই’ে এমডি ডিতসতে য াগ ডিতলন 

কাজী সানাউল িক 

ফেেরুয়ািী ৯, ২০২০25  
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ডনজস্ব প্রডেতেিক : ফদবশি প্রধ়াি পুুঁজজে়াজ়াি ঢ়াক স্টক এক্সবেবেি (নিএসই) েযেস্থ়াপি়া 

পনিে়ালক (এমনি) নিবসবে ফ ়াগ নদবযবেি ক়াজী স়াি়াউল িক।গি ৬ ফেেরুয়ানি 

(েিৃস্পনিে়াি) নিএসইি পর্ পদ সভ়ায নিনি ফ ়াগ ফদি। িবে 

ফি়ােে়াি (৯ ফেেরুয়ানি) ফেবক ক়াজী স়াি়াউল িক নিকুবে অনেস কিবেি। 

এি আবগ নেএসইনসি ৭১৫িম কনমশি সভ়ায ইিবভস্টবমন্ট কবপ প়াবিশি অে ে়াাংল়াবদবশি 

(আইনসনে) স়াবেক েযেস্থ়াপি়া পনিে়ালক (এমনি) ক়াজী স়াি়াউল িকবক ঢ়াক়া স্টক 

এক্সবেবেি (নিএসই) এমনি নিবয়াবগি অিুবম়াদি নদবযবে কনমশি। 

এি আবগ গি ৯ জ়ািুয়ানি নিএসইি পনিে়ালকবদি সাংখ্য়াগনিষ্ঠি়াি নভনিবি স়াি়াউল িকবক 

এমনি নিবসবে নিে প়ােি কি়া িয। একইনদবি পর্ পবদি নিে প়ােবিি নের্যটি অিুবম়াদি ফেবয 

কনমশবি নেটি ফদয নিএসই। 

গি ৯ জ়ািুয়ানি নিএসইি পর্ পদ সভ়ায উপনস্থি ১০ জি পনিে়ালকবদি মবধয সাংখ্য়াগনিষ্ঠ ৬ 

জবিি সম্মনিবি ি়াবক নিবয়াগ ফদয়া িয।  ়াি নিবয়াবগ ৩ জি ে়া ৭৫ শি়াাংশ ফশয়ািবি়াল্ড়াি 

পনিে়ালকসি ৪ জি সম্মনি ফদিনি। 

জ়াি়া  ়ায, এি আবগ ক়াজী স়াি়াউল িক ি়াজশ়ািী কৃনর্ উন্নযি েয়াাংক (ি়াক়াে), 

ইিবভস্টবমন্ট কবপ প়াবিশি অে ে়াাংল়াবদশ (আইনসনে) এোং কম পসাংস্থ়াি েয়াাংবকি েযেস্থ়াপি়া 

পনিে়ালক নিবসবে দ়ানযত্ব প়ালি কবিি। 

https://www.corporatesangbad.com/275402/
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ে়াকনি জীেবি ক়াজী স়াি়াউল িক ে়াাংল়াবদশ ফিবভলপবমন্ট েয়াাংক নলনমবিি (নেনিনেএল) 

এোং ি়াক়াবেি মি়ােযেস্থ়াপক নিবসবে দ়ানযত্ব প়ালি কবিি। ইবি়াপূবে প নিনি আইনসনেি 

পনিে়ালি়া পর্ পবদি সনেে এোং ে়াস্তে়াযি ও ঋণ আদ়ায নিনভশবিি উপ-মি়ােযেস্থ়াপক 

নিবসবেও দ়ানযত্ব প়ালি কবিবেি। 

এে়াড়়া প্রনিষ্ঠ়ািটিি ইিবভস্টিস নেভ়াগ, ইবক়ািনমক ও নিস়ােপ নেভ়াগ, ফকন্দ্রীয নিস়াে 

নেভ়াগসি স্থ়ািীয ক়া প়ালয, ঢ়াক়া, ি়াজশ়ািী ও খ্লুি়া শ়াখ়্ায নেনভন্ন গুুত্বপূণ প পবদ দ়ানযত্ব 

প়ালি কবিি নিনি। 

ক়াজী স়াি়াউল িক আইনসনে নসনকউনিটিজ ফেনিাং ফক়াম্প়ানি নলনমবিবিি নসইও নিবসবেও 

কমি পি নেবলি। নিনি ১৯৮৪ স়াবল আইনসনেবি নসনিযি অনেস়াি নিবসবে ে়াকনি জীেি শুু 

কবিি। 

কবপ প়াবিি সাংে়াদ/টিনি 
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ডিএসইতে কাজী োনাউল িতকে 

য াগিান 

০১:৫০নপএম, ০৯ ফেেরুয়ানি ২০২০  

 

নেজবিস আওয়াি প্রনিবেদক : ফদবশি প্রধ়াি ফশয়ািে়াজ়াি ঢ়াক়া স্টক এক্সবেবেি (নিএসই) 

েযেস্থ়াপি়া পনিে়ালক নিবসবে ক়াজী ে়াি়াউল িক িনেে়াি (৯ ফেেরুয়ানি) ফ ়াগদ়াি কবিবেি৷ 

এি আবগ গি ৯ জ়ািুয়ানি নিএসইি ৯৪৫িম ফে়ািপ সভ়ায পনিে়ালি়া পর্ পদ ি়াবক নিএসই’ি 

েযেস্থ়াপি়া পনিে়ালক নিবসবে নিবয়াবগি নসদ্ধ়ান্ত ফিি৷ নিএসই ফে়ািপ অয়ান্ড অয়ািনমনিবেশি 

ফিগুবলশন্স ২০১৩ অিু ়াযী একই নদি ফশয়ািে়াজ়াি নিযন্ত্রক সাংস্থ়া ে়াাংল়াবদশ নসনকউনিটিজ 

অয়ান্ড এক্সবেে কনমশবি (নেএসইনস) েূড়়ান্ত অিুবম়াদবিি জিয প়াি়ায৷ ২৩ জ়ািুয়ানি 

নেএসইনস ি়াি নিবয়াবগি অিুবম়াদি কবিি৷ 

ক়াজী ে়াি়াউল িক নিএসইবি ফ ়াগদ়াবিি পূবে প কম পসাংস্থ়াি েয়াাংবক েযেস্থ়াপি়া পনিে়ালক 

নিবসবে কম পিি নেবলি৷ ি়াি আবগ নিনি ি়াষ্ট্র়াযি নেনিবয়াগক়ািী সাংস্থ়া ইিবভস্টবমন্ট 

কবপ প়াবিশি অে ে়াাংল়াবদশ-এ েযেস্থ়াপি়া পনিে়ালক নিবসবে দ়ানযত্ব প়ালি কবিি৷ এ ে়াড়়াএ 

নিনি ি়াজশ়ািী কৃনর্ উন্নযি ফে়ািপি েযেস্থ়াপি়া পনিে়ালক ও অগ্রণী েযাংবকি উপ-েযেস্থ়াপি়া 

পনিে়ালক নিবসবেও দ়ানযত্ব প়ালি কবিবেি৷ নিনি ি়াষ্ট্র়াযি নেবশর়্ানযি ে়ানণজজযক েয়াাংক 

নেনিনেএল-এি ফজি়াবিল ময়াবিজ়াি নিবসবে-ইিবভস্টবমন্ট েয়াাংনকাং নিনভশি, এসএমই এন্ড 

ফজি়াবিল এয়ািভ়ান্স নিনভশি, নিবযল এবেি নিপ়ািপবমন্ট, এে়ােনলেবমন্ট এন্ড কমি 

স়ানভপবসস নিপ়ািপবমন্ট, অনিি এন্ড ইন্সবপকশি নিপ়ািপবমন্ট, নিস্ক ময়াবিজবমন্ট 

নিপ়ািপবমন্ট, কমপ্ল়াবযন্স নিপ়ািপবমবন্ট গুুত্বপূণ প দ়ানযত্ব প়ালি কবিি৷ 

ে়াি়াউল িক আইনসনে’ি নসনকউনিটিজ ফেনিাং ফক়াম্প়ানি নলিঃ এি প্রধ়াি নিে প়ািী কম পকিপ়া 

নিবসবে দ়ানযত্ব প়ালবিি প়াশ়াপ়ানশ আইনসনে’ি ে়াস্তে়াযি ও ঋণ আদ়ায নিনভশি, ইবক়ািনমক 

এন্ড নেজবিস নিে়াস প, ফল়াি এয়াপ্র়াইজ়াল নেভ়াগসি খ্ুলি়া ও ি়াজশ়ািী ক়া প়ালবযি নেনভন্ন 

নেভ়াবগ ক়াজ কি়াি অনভজ্ঞি়া িবযবে৷ 
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এ ে়াড়়াএ নিনি েিুজ়ানিক ফক়াম্প়ানি, সিক়ানি প্রনিষ্ঠ়াি, েয়াাংক ও আনে পক প্রনিষ্ঠ়াি সি 

নেনভন্ন ফক়াম্প়ানিি পনিে়ালি়া পর্ পবদি সদসয নিস়াবে  ুক্ত নেবলি৷ ি়াি িবযবে ময়াবিজবমন্ট 

ফিকনিকস েি এজক্সনকউটিভস, অে়াদশ আেিণ ও শাৃংখ্ল়াি প্রনশেণ৷ এে়াড়়াও নিনি ভ়ািি 

ও ম়ালবযনশয়া ফেবক Identification and Rehabilitation of Sick and Breakthrough leadership 

নের্বয প্রনশেণ ল়াভ কবিি৷ 

নেজবিস আওয়াি/০৯ ফেেরুয়ানি, ২০২০/এস 
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Barta24 

ডিএসই’ে এমডি কাজী সানাউল িতকে 

য াগিান 

 

ক়াজী স়াি়াউল িক ও নিএসই’ি ে়াইল েনে 

ঢ়াক়া স্টক এক্সবেবেি (নিএসই) েযেস্থ়াপি়া পনিে়ালক (এমনি) নিবসবে ক়াজী স়াি়াউল িক 

কম পস্থবল ফ ়াগ নদবযবেি।  

এি আবগ ক়াজী স়াি়াউল িক ইিবভস্টবমন্ট কবপ প়াবিশি অে ে়াাংল়াবদবশি (আইনসনে) এমনি 

নেবলি। 

ফি়ােে়াি (৯ ফেেরুয়ানি) নিএসইি নিকুে অনেবস ক়াজ শুু কবিি নিনি।  

নিএসইি প্রস্ত়াবেি ফপ্রনেবি গি ২২ জ়ািুয়ানি পুুঁজজে়াজ়াি নিযন্ত্রক সাংস্থ়া ে়াাংল়াবদশ 

নসনকউনিটিজ অয়ান্ড এক্সবেে কনমশবিি (নেএসইনস) ৭১৫িম সভ়ায ক়াজী স়াি়াউল িকবক 

এমনি পবদ অিুবম়াদি ফদওয়া িয। এিপি ি়াবক নিবয়াগ ফদয নিএসই কিৃপপে।  
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শেয়ারবাজারনিউজ 

নিএসই’র এমনি নিসসসব ছািাউল িসের শ াগদাি 

প্রোে সময়:09-02-2020, 4:28 pm | 

 

ফশয়ািে়াজ়াি নিবপ়ািপ: ফদবশি প্রধ়াি ফশয়ািে়াজ়াি ঢ়াক়া স্টক এক্সবেবেি (নিএসই) 

েযেস্থ়াপি়া পনিে়ালক নিবসবে ক়াজী ে়াি়াউল িক আজ ফি়ােে়াি ৯ ফেেরুয়ানি ফ ়াগদ়াি 

কবিবেি৷ নিএসই ফেবক প়াি়াবি়া এক সাংে়াদ নেজ্ঞনিবি এ িেয জ়াি়াবি়া িবযবে। 

নেজ্ঞনিবি েল়া িয, গি ৯ জ়ািুয়ানি নিএসইি ৯৪৫িম ফে়ািপ সভ়ায পনিে়ালি়া পর্ পদ ি়াবক 

নিএসই’ি েযেস্থ়াপি়া পনিে়ালক নিবসবে নিবয়াবগি নসদ্ধ়ান্ত ফিি৷ নিএসই ফে়ািপ অয়ান্ড 

অয়ািনমনিবেশি ফিগুবলশন্স ২০১৩ অিু ়াযী একই নদি ফশয়ািে়াজ়াি নিযন্ত্রক সাংস্থ়া 

ে়াাংল়াবদশ নসনকউনিটিজ অয়ান্ড এক্সবেে কনমশবি (নেএসইনস) েূড়়ান্ত অিুবম়াদবিি জিয 

প়াি়ায৷ ২৩ জ়ািুয়ানি নেএসইনস ি়াি নিবয়াবগি অিুবম়াদি কবিি৷ 

ক়াজী ে়াি়াউল িক নিএসইবি ফ ়াগদ়াবিি পূবে প কম পসাংস্থ়াি েয়াাংবক েযেস্থ়াপি়া পনিে়ালক 

নিবসবে কম পিি নেবলি৷ ি়াি আবগ নিনি ি়াষ্ট্র়াযি নেনিবয়াগক়ািী সাংস্থ়া ইিবভস্টবমন্ট 

কবপ প়াবিশি অে ে়াাংল়াবদশ-এ েযেস্থ়াপি়া পনিে়ালক নিবসবে দ়ানযত্ব প়ালি কবিি৷ এ ে়াড়়াএ 

নিনি ি়াজশ়ািী কৃনর্ উন্নযি ফে়ািপি েযেস্থ়াপি়া পনিে়ালক ও অগ্রণী েযাংবকি উপ-েযেস্থ়াপি়া 

পনিে়ালক নিবসবেও দ়ানযত্ব প়ালি কবিবেি৷ নিনি ি়াষ্ট্র়াযি নেবশর়্ানযি ে়ানণজজযক েয়াাংক 

নেনিনেএল-এি ফজি়াবিল ময়াবিজ়াি নিবসবে-ইিবভস্টবমন্ট েয়াাংনকাং নিনভশি, এসএমই এন্ড 

ফজি়াবিল এয়ািভ়ান্স নিনভশি, নিবযল এবেি নিপ়ািপবমন্ট, এে়ােনলেবমন্ট এন্ড কমি 

স়ানভপবসস নিপ়ািপবমন্ট, অনিি এন্ড ইন্সবপকশি নিপ়ািপবমন্ট, নিস্ক ময়াবিজবমন্ট 

নিপ়ািপবমন্ট, কমপ্ল়াবযন্স নিপ়ািপবমবন্ট গুুত্বপূণ প দ়ানযত্ব প়ালি কবিি৷ 

ে়াি়াউল িক আইনসনে’ি নসনকউনিটিজ ফেনিাং ফক়াম্প়ানি নলিঃ এি প্রধ়াি নিে প়ািী কম পকিপ়া 

নিবসবে দ়ানযত্ব প়ালবিি প়াশ়াপ়ানশ আইনসনে’ি ে়াস্তে়াযি ও ঋণ আদ়ায নিনভশি, ইবক়ািনমক 

এন্ড নেজবিস নিে়াস প, ফল়াি এয়াপ্র়াইজ়াল নেভ়াগসি খ্ুলি়া ও ি়াজশ়ািী ক়া প়ালবযি নেনভন্ন 

নেভ়াবগ ক়াজ কি়াি অনভজ্ঞি়া িবযবে৷ 

https://www.sharebazarnews.com/wp-content/uploads/2020/02/sanaul-haque.jpg
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এ ে়াড়়াএ নিনি েিুজ়ানিক ফক়াম্প়ানি, সিক়ানি প্রনিষ্ঠ়াি, েয়াাংক ও আনে পক প্রনিষ্ঠ়াি সি 

নেনভন্ন ফক়াম্প়ানিি পনিে়ালি়া পর্ পবদি সদসয নিস়াবে  ুক্ত নেবলি৷ ি়াি িবযবে ময়াবিজবমন্ট 

ফিকনিকস েি এজক্সনকউটিভস, অে়াদশ আেিণ ও শাৃংখ্ল়াি প্রনশেণ৷ এে়াড়়াও নিনি ভ়ািি 

ও ম়ালবযনশয়া ফেবক Identification and Rehabilitation of Sick and Breakthrough leadership 

নের্বয প্রনশেণ ল়াভ কবিি৷ 

 শেয়ারবাজারনিউজ/ম.সা 
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The Financial Express 
10 February 2020 
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The Financial Express 
10 February 2020 
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The Financial Express 
10 February 2020 

 

 



News Clippings 

 58 

 



News Clippings 

 59 

Daily Star 

10 February 2020 
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Daily Star 

10 February 2020 
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Daily Sun 
10 February 2020 
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Daily New Age 
10 February 2020 
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Daily New Age 
10 February 2020 
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Daily New Age 
10 February 2020 
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Daily Observer 
10 February 2020 
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Daily Observer 
10 February 2020 
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 Daily Independent 
10 February 2020 
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The Business Standard 
10 February 2020 

 

Sanaul Hoq joins DSE as managing 

director  

He has served various banks and financial institutions in top managerial positions  

 

Kazi Sanaul Hoq joined the Dhaka Stock Exchange Limited (DSE) on Sunday as the new 

managing director. 

Prior to joining the DSE, he served in various banks and financial institutions including 

managing director at Rajshahi Krishi Unnayan Bank (RAKUB), managing director at 

Investment Corporation of Bangladesh (ICB), and managing director at Karmasangstan 

Bank, a DSE press release said.    

He has completed his BCom (Honours) and MCom on accounting from the University of 

Dhaka. 

Starting his career as a senior officer in the Investment Corporation of Bangladesh in 1984, 

he served in different positions at the same organisation. 

On January 9, the Board of Directors of the DSE selected him for the managing director post 

and sent the appointment proposal to the Bangladesh Securities and Exchange Commission 

for final approval.  

The Securities and Exchange Commission approved it on January 23. 

 

 

 

 


