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ডিএসইর নতুন চেয়ারম্যান ইউনসুরু রহম্ান 
০৪:১৫ডিএম্, ২৪ চেব্রুযাডর ২০২০ 

 
ডিজননস আওয়ার প্রডতনিদক : ঢাকা স্টক এক্সনেনের (ডিএসই) নতুন চেয়ারম্যান হনেন 
অর্থ ম্ন্ত্রণােনয়র আডর্থক প্রডতষ্ঠান ডিভানের সানিক ডসডনয়র সডেি চম্া. ইউনসুরূ 
রহম্ান। ডিএসই সূনে এ তর্য জানা চেনে। 

চসাম্িার (২৪ চেব্রুয়াডর) ডিএসইর িডরোেনা ির্থদ সভায় সিথসম্মডতক্রনম্ চম্া. 
ইউনসুূর রহম্াননক চেয়ারম্যান ডনিথাডেত করা হনয়নে। 

ডিডম্উেুযয়াোইনজশন আইন অনযুাডয়, স্বতন্ত্র িডরোেনকর ম্ধ্য চর্নক চেয়ারম্যান ডনিথােন 
করনত হয়। এই আইন অনযুাডয় ডিএসইর ির্থদ সভায় ৭জন স্বতন্ত্র িডরোেনকর ম্ধ্য 
চর্নক চম্া. ইউনসুূর রহম্াননক চেয়ারম্যান ডনিথােন করা হনয়নে। যা উিডিত 
চশয়ারনহাল্ডার ও স্বতন্ত্র িডরোেকনদর সম্মডতনত ডনিথাডেত করা হয়। 

এর আনে েত ১১ চেব্রুয়াডর চম্য়াদ চশর্ হওয়ার ম্ধ্য ডদনয় ডিএসইর চেয়ারম্যান 
অধ্যািক ি. আিেু হানশম্সহ স্বতন্ত্র িডরোেক ডসডিকুর রহম্ান ডম্য়া, ম্ননায়ারা 
হাডকম্ আেী, ওয়ােীউে ইসোম্, ি. এম্ কায়নকািাদ ও অধ্যািক ি. ম্াসদুরু রহম্ান 
অিসর গ্রহণ কনরন। 
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এরিনর েত ১৮ চেব্রুয়াডর ডিএসইর প্রস্তাডিত তাডেকা চর্নক িাাংোনদশ ডসডকউডরটিজ 
অযান্ড এক্সনেে কডম্শন (ডিএসইডস) ৬জন স্বতন্ত্র িডরোেনকর ডননয়াে অননুম্াদন চদয়। 
ডননয়াে িাওয়া স্বতন্ত্র িডরোেকনদর ম্নধ্য রনয়নেন অর্থ ম্ন্ত্রণােনয়র আডর্থক প্রডতষ্ঠান 
ডিভানের সানিক ডসডনয়র সডেি ইউনসুূর রহম্ান। এোড়া সােম্া নাসডরন, চম্া. 
ম্নুতাডকম্ আশরাে, হাডিিলু্লাহ িাহার এিাং অধ্যািক ি. এনকএম্ ম্াসদু স্বতন্ত্র 
িডরোেক ডহনসনি ডননয়াে চিনয়নেন। আর িূণ:ডননয়াে চিনয়নেন অধ্যািক ি. চম্া. 
ম্াসদুরু রহম্ান। এোড়া স্বতন্ত্র িডরোেক ডহসানি ৭জননর ম্নধ্য ির্থনদ িতথম্ানন রনয়নেন 
ডিনেডিয়ার চজনানরে চম্া. চম্াস্তাডেজরু রহম্ান। 

 

চম্াোঃ ইউনসুরু রহম্ান ডিএসইনত চযােদাননর িূনিথ যকু্তরানজযর (ডিিার্থ নম্ন্ট ের 
ইন্টারনযাশনাে চিনভেিনম্ন্ট) ডিএেআইডির অর্থায়নন ‘ডিজননস োইনযান্স ের িুওর 
ইন িাাংোনদশ’ (ডিএেডি-ডি) শীর্থক প্রকনে ডসডনয়র িডেডস এযািভাইজার ডহনসনি 
খন্ডকােীন কানজ ডননয়াডজত ডেনেন৷ 

রহম্ান ১৯৮৩ সানে িাাংোনদশ ডসডভে সাডভথ স (ডিডসএস) প্রশাসন কযািানর চযােদান 
কনরন এিাং িাাংোনদশ সরকানরর িানীয় ও চকন্দ্রীয় প্রশাসননর ডিডভন্ন ডিভানে দাডয়ত্ব 
িােন কনরন৷ সরকানরর সডেি ডহনসনি ডতডন অর্থ ম্ন্ত্রণােনয়র আডর্থক প্রডতষ্ঠান 
ডিভানের ডসডনয়র সডেি োড়াও কৃডর্ ম্ন্ত্রণােনয়র সডেি এিাং িাাংোনদশ চিনরাডেয়াম্ 
কনিথানরশননর চেয়ারম্যান িনদ দাডয়ত্ব িােন কনরনেন। তত্িূনিথ ডতডন জন প্রশাসন 
ম্ন্ত্রণােনয়র অডতডরক্ত সডেি, স্বরাষ্ট্র ম্ন্ত্রনােনযর অডতডরক্ত সডেি, অর্থ ম্ন্ত্রণােনয়র 
অর্থননডতক সম্পকথ ডিভানের (ইআরডি) যগু্ম-সডেি ডহনসনিও দাডয়ত্ব িােন কনরন৷ 

চিশােত জীিনন বিডেেম্য় অডভজ্ঞতা সম্পন্ন চম্াোঃ ইউনসুরু রহম্ান সুদীর্থ ৩৫ িেনররও 
চিডশ সম্য় ডিডভন্ন েরুতু্বিূণথ িনদ দাডয়ত্ব িােন কনরন৷ ডিডসএস প্রশাসন কযািানরর 
সদসয ডহনসনি জনাি রহম্ান খুেনা ডিভানে ডিভােীয় কডম্শনার, দটুি প্রশাসডনক চজো 
যর্া িাহ্মনিাডড়য়া এিাং চম্ৌেভীিাজার চজোর চজো প্রশাসক (ডিডস) এিাং চজো 
ম্যাডজনের্ দাডয়ত্ব িােন কনরন৷ 
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চম্াোঃ ইউনসুরু রহম্ান ১৯৫৯ সানে িডরশাে চজোয় জন্মগ্রহণ কনরন। ডতডন ১৯৭৫ সানে 
যনশার ডশক্ষা চিািথ  চর্নক চম্ধ্া তাডেকায় ডিতীয় িানসহ এসএসডস এিাং একই ডশক্ষানিািথ  
হনত ১৯৭৭ সানে চম্ধ্া তাডেকায় তৃতীয় িানসহ এইেএসডস িাশ কনরন৷ ১৯৮০ সানে 
ঢাকা ডিশ্বডিদযােয় চর্নক ডতডন ডহসাি ডিজ্ঞানন ১ম্ চেনীনত স্নাতক এিাং ১৯৮১ সানে 
১ম্ চেনীনত স্নাতনকাত্তর ডিগ্রী োভ কনরন। এোড়াও ডতডন ১৯৮৭ সানে ফ্রানন্সর 
ইন্টারনযাশনাে ইনডস্টটিউর্ অি িািডেক অযািডম্ডননেশন চর্নক িািডেক ম্যাননজনম্নন্ট 
স্নাতনকাত্তর ডিনলাম্াঅজথ ন কনরন৷ ডতডন ১৯৯৬ সানে অনেডেয়ার সাউদানথ ক্রস 
ইউডনভাডসথটি চর্নক িযিসা প্রশাসনন এম্ডিএ ডিডগ্র সম্পন্ন কনরন৷ 

উনল্লখয, উভয় স্টক এক্সনেনের ির্থনদ ১৩ জননর ম্নধ্য ৭ জন স্বতন্ত্র িডরোেক ও ৪ 
জন চশয়ারনহাল্ডার িডরোেক রনয়নেন। এোড়া ১ জন চকৌশেেত ডিডননয়ােকারীর 
ম্ননাডনত িডরোেক এিাং িদাডধ্কার িনে ির্থনদ আনরক জন রনয়নেন িযিিািনা 
িডরোেক। 

ডিজননস আওয়ার/২৪ চেব্রুয়াডর, ২০২০/আরএ 
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অর্থ ম্ন্ত্রণােনয়র সানিক আম্োডিএসইর নতুন চেয়ারম্যান 

 
ডনজস্ব প্রডতনিদক: চদনশর প্রধ্ান চশয়ারিাজার ঢাকা স্টক এক্সনেনের (ডিএসই) নতুন 
চেয়ারম্যাননর দাডয়ত্ব চিনয়নেন অর্থ ম্ন্ত্রণােনয়র আডর্থক প্রডতষ্ঠান ডিভানের সানিক 
ডসডনয়র সডেি ইউনসুরু রহম্ান। 
চসাম্িার অনডুষ্ঠত ডিএসইর িডরোেনা ির্থদ সভায় িডরোেকনদর সম্মডতক্রনম্ সানিক 
এই আম্োনক প্রডতষ্ঠানটির চেয়ারম্যাননর দাডয়ত্ব চদয়া হয়। 
ডিডম্উেুযয়াোইনজশন আইন অনযুায়ী, স্টক এক্সনেনের স্বতন্ত্র িডরোেকনদর ম্ধ্য চর্নক 
চেয়ারম্যান ডনিথােন করনত হয়। এরই ডভডত্তনত সম্প্রডত স্বতন্ত্র িডরোেক হওয়া ইউনসুরু 
রহম্াননক চেয়ারম্যান ডহনসনি চিনে চনন ডিএসইর িডরোেকরা। 
েত ১১ চেব্রুয়াডর চম্য়াদ চশর্ হওয়ার ম্ধ্য ডদনয় ডিএসইর চেয়ারম্যান অধ্যািক ি. 
আিেু হানশম্সহ স্বতন্ত্র িডরোেক ডসডিকুর রহম্ান ডম্য়া, ম্ননায়ারা হাডকম্ আেী, 
ওয়ােীউে ইসোম্, ি. এম্ কায়নকািাদ ও অধ্যািক ি. ম্াসদুরু রহম্ান অিসর গ্রহণ 
কনরন। 
এরির ডিএসইর প্রস্তাডিত তাডেকা চর্নক ১৮ চেব্রুয়াডর িাাংোনদশ ডসডকউডরটিজ অযান্ড 
এক্সনেে কডম্শন (ডিএসইডস) েয়জন স্বতন্ত্র িডরোেনকর ডননয়াে অননুম্াদন চদয়। 



News Clippings 

 38 

ডননয়াে িাওয়া স্বতন্ত্র িডরোেকনদর ম্নধ্য রনয়নেন অর্থ ম্ন্ত্রণােনয়র আডর্থক প্রডতষ্ঠান 
ডিভানের সানিক ডসডনয়র সডেি ইউনসুরু রহম্ান। এোড়া সােম্া নাসডরন, চম্া. 
ম্নুতাডকম্ আশরাে, হাডিিলু্লাহ িাহার এিাং অধ্যািক ি. এ চক এম্ ম্াসদু স্বতন্ত্র 
িডরোেক ডহনসনি ডননয়াে িান। অধ্যািক ম্াসদুরু রহম্ান িুনোঃডননয়াে িান। 
ডিএসইর ির্থনদ যকু্ত হওয়ার আনে ইউনসুরু রহম্ান যকু্তরানজযর (ডিিার্থ নম্ন্ট ের 
ইন্টারনযাশনাে চিনভেিনম্ন্ট) ডিএেআইডির অর্থায়নন “ডিজননস োইনযান্স ের িুওর 
ইন িাাংোনদশ” (ডিএেডি-ডি) শীর্থক প্রকনে ডসডনয়র িডেডস অযািভাইজার ডহনসনি 
খণ্ডকােীন কানজ ডননয়াডজত ডেনেন। 
১৯৮৩ সানে িাাংোনদশ ডসডভে সাডভথ স (ডিডসএস) প্রশাসন কযািানর চযােদান করা 
ইউনসুরু রহম্ান িানীয় ও চকন্দ্রীয় প্রশাসননর ডিডভন্ন ডিভানে দাডয়ত্ব িােন কনরন। 
ডতডন অর্থ ম্ন্ত্রণােনয়র আডর্থক প্রডতষ্ঠান ডিভানের ডসডনয়র সডেি োড়াও কৃডর্ 
ম্ন্ত্রণােনয়র সডেি (প্রশাসডনক প্রধ্ান), জনপ্রশাসন ম্ন্ত্রণােনয়র অডতডরক্ত সডেি, স্বরাষ্ট্র 
ম্ন্ত্রণােনযর অডতডরক্ত সডেি, অর্থ ম্ন্ত্রণােনয়র অর্থননডতক সাংডিষ্ট ডিভানের (ইআরডি) 
যগু্ম-সডেি ডহনসনিও দাডয়ত্ব িােন কনরন। 
১৯৫৯ সানে িডরশাে চজোয় জন্মগ্রহণ করা ইউনসুরু রহম্ান ১৯৭৫ সানে যনশার চর্নক 
চম্ধ্া তাডেকায় প্রর্ম্ ডিভানে ডিতীয় িানসহ এসএসডস এিাং ১৯৭৭ সানে চম্ধ্া 
তাডেকায় প্রর্ম্ ডিভানে তৃতীয় িানসহ এইেএসডস িাস কনরন। ১৯৮০ সানে ঢাকা 
ডিশ্বডিদযােয় চর্নক ডতডন ডহসাি ডিজ্ঞানন প্রর্ম্ চেডণনত স্নাতক এিাং ১৯৮১ সানে প্রর্ম্ 
চেডণনত স্নাতনকাওর ডিডগ্র োভ কনরন। 
১৯৮৭ সানে ডতডন ফ্রানন্সর িযাডরস চর্নক আন্তজথ াডতক প্রডতষ্ঠান 
ডি িািডেক অযািডম্ডননেশন চর্নক িািডেক ম্যাননজনম্নন্ট স্নাতনকাত্তর ডিনলাম্া অজথ ন 
কনরন। অনেডেয়ার সাউদানথ ক্রস ইউডনভাডসথটি চর্নক িযিসা প্রশাসনন এম্ডিএ ডিডগ্রও 
সম্পন্ন কনরন সানিক এই সডেি। 
দীর্থ ৩৫ িেনরর চিশােত জীিনন ইউনসুরু রহম্ান িাাংোনদশ চিনরাডেয়াম্ 
করনিানরশননর (ডিডিডস) চেয়ারম্যানসহ িানীয় প্রশাসন এিাং ম্াঠ িযথানয় ডিডভন্ন দাডয়ত্ব 
িােন কনরন। 
ডতডন খুেনা ডিভানে ডিভােীয় কডম্শনার, িাহ্মণিাডড়য়া এিাং চম্ৌেভীিাজানর চজো 
প্রশাসক (ডিডস) ও চজো ম্যাডজনের্, কুডম্ল্লা চজোর অডতডরক্ত চজো প্রশাসক 
(এডিডস), িরেনুা চজোর সদর উিনজো ও ডিনাইদহ চজোর হডরণাকুণু্ড উিনজোর 
উিনজো ডনিথাহী অডেসার (ইউএনও) ডহনসনিও দাডয়ত্ব িােন কনরন। 
উনল্লখয, স্টক এক্সনেনের ির্থনদ ১৩ জননর ম্নধ্য সাতজন স্বতন্ত্র িডরোেক ও োরজন 
চশয়ারনহাল্ডার িডরোেক রনয়নেন। এ োড়া একজন চকৌশেেত ডিডননয়ােকারীর ম্ননানীত 
িডরোেক এিাং িদাডধ্কার িনে ির্থনদ আনরকজন রনয়নেন িযিিািনা িডরোেক। 
চশয়ারডনউজ; ২৪ চেব্রুয়াডর ২০২০ 
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ডিএসইর চেয়ারম্যান হনেন ইউনসুরু রহম্ান 

 
ডিএসইর চেয়ারম্যান হনেন ইউনসুরু রহম্ান 

ঢাকা স্টক এক্সনেনের (ডিএসই) নতুন চেয়ারম্যান হনয়নেন ইউনসুরু রহম্ান। ডতডন 
অর্থ ম্ন্ত্রণােনয়র আডর্থক প্রডতষ্ঠান ডিভানের সানিক ডসডনয়র সডেি। 

চসাম্িার (২৪ চেব্রুয়াডর) ডিএসইর ির্থদ সভায় িডরোেকনদর সম্মডতক্রনম্ সানিক 
সডেিনক প্রডতষ্ঠানটির চেয়ারম্যাননর দাডয়ত্ব চদয়া হয়। 

ডিডম্উেুযয়াোইনজশন আইন অনযুায়ী, স্টক এক্সনেনের স্বতন্ত্র িডরোেকনদর ম্ধ্য চর্নক 
চেয়ারম্যান ডনিথােন করনত হয়। এরই ডভডত্তনত সম্প্রডত স্বতন্ত্র িডরোেক হওয়া ইউনসুরু 
রহম্াননক চেয়ারম্যান ডহনসনি চিনে চনন ডিএসইর িডরোেকরা। 

ডতডন ডিএসইর সানিক চেয়ারম্যান অধ্যািক ি. আিেু হানশনম্র িোডভডর্ক্ত হনেন। 

ডিএসইর ির্থনদ যকু্ত হওয়ার আনে ইউনসুরু রহম্ান যকু্তরানজযর (ডিিার্থ নম্ন্ট ের 
ইন্টারনযাশনাে চিনভেিনম্ন্ট) ডিএেআইডির অর্থায়নন ‘ডিজননস োইনযান্স ের িুওর 



News Clippings 

 40 

ইন িাাংোনদশ’ (ডিএেডি-ডি) শীর্থক প্রকনে ডসডনয়র িডেডস অযািভাইজার ডহনসনি 
খণ্ডকােীন কাজ কনরন। 

 
নতুন চেয়ারম্যাননর চনতৃনত্ব িডরোেনা ির্থদ 

 

ইউনসুরু রহম্ান ১৯৮৩ সানে িাাংোনদশ ডসডভে সাডভথ স (ডিডসএস) প্রশাসন কযািানর 
চযােদান কনরন। এরির িানীয় ও চকন্দ্রীয় প্রশাসননর ডিডভন্ন ডিভানে দাডয়ত্ব িােন 
কনরন। ডতডন অর্থ ম্ন্ত্রণােনয়র আডর্থক প্রডতষ্ঠান ডিভানের ডসডনয়র সডেি োড়াও কৃডর্ 
ম্ন্ত্রণােনয়র সডেি (প্রশাসডনক প্রধ্ান), জনপ্রশাসন ম্ন্ত্রণােনয়র অডতডরক্ত সডেি, স্বরাষ্ট্র 
ম্ন্ত্রণােনযর অডতডরক্ত সডেি, অর্থ ম্ন্ত্রণােনয়র অর্থননডতক সাংডিষ্ট ডিভানের (ইআরডি) 
যগু্ম-সডেি ডহনসনিও দাডয়ত্ব িােন কনরন। 

১৯৫৯ সানে িডরশাে চজোয় জন্মগ্রহণ করা ইউনসুরু রহম্ান ১৯৭৫ সানে যনশার চর্নক 
চম্ধ্া তাডেকায় প্রর্ম্ ডিভানে ডিতীয় িানসহ এসএসডস এিাং ১৯৭৭ সানে চম্ধ্া 
তাডেকায় প্রর্ম্ ডিভানে তৃতীয় িানসহ এইেএসডস িাস কনরন। ১৯৮০ সানে ঢাকা 
ডিশ্বডিদযােয় চর্নক ডতডন ডহসাি ডিজ্ঞানন প্রর্ম্ চেডণনত স্নাতক এিাং ১৯৮১ সানে প্রর্ম্ 
চেডণনত স্নাতনকাত্তর ডিডগ্র োভ কনরন। 

১৯৮৭ সানে ডতডন ফ্রানন্সর িযাডরস চর্নক আন্তজথ াডতক প্রডতষ্ঠান ডি িািডেক 
অযািডম্ডননেশন চর্নক িািডেক ম্যাননজনম্নন্ট স্নাতনকাত্তর ডিনলাম্া অজথ ন কনরন। 
অনেডেয়ার সাউদানথ ক্রস ইউডনভাডসথটি চর্নক িযিসা প্রশাসনন এম্ডিএ ডিডগ্রও সম্পন্ন 
কনরন সানিক এই সডেি। 
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দীর্থ ৩৫ িেনরর চিশােত জীিনন ইউনসুরু রহম্ান িাাংোনদশ চিনরাডেয়াম্ 
করনিানরশননর (ডিডিডস) চেয়ারম্যানসহ িানীয় প্রশাসন এিাং ম্াঠ িযথানয় ডিডভন্ন দাডয়ত্ব 
িােন কনরন। 

েত ১১ চেব্রুয়াডর চম্য়াদ চশর্ হওয়ার ম্ধ্য ডদনয় ডিএসইর চেয়ারম্যান অধ্যািক ি. 
আিেু হানশম্সহ স্বতন্ত্র িডরোেক ডসডিকুর রহম্ান ডম্য়া, ম্ননায়ারা হাডকম্ আেী, 
ওয়ােীউে ইসোম্, ি. এম্ কায়নকািাদ ও অধ্যািক ি. ম্াসদুরু রহম্ান অিসর গ্রহণ 
কনরন। 

এরির ডিএসইর প্রস্তাডিত তাডেকা চর্নক ১৮ চেব্রুয়াডর িাাংোনদশ ডসডকউডরটিজ অযান্ড 
এক্সনেে কডম্শন (ডিএসইডস) েয়জন স্বতন্ত্র িডরোেনকর ডননয়াে অননুম্াদন চদয়। 

ডননয়াে িাওয়া স্বতন্ত্র িডরোেকনদর ম্নধ্য রনয়নেন অর্থ ম্ন্ত্রণােনয়র আডর্থক প্রডতষ্ঠান 
ডিভানের সানিক ডসডনয়র সডেি ইউনসুরু রহম্ান। এোড়া সােম্া নাসডরন, চম্া. 
ম্নুতাডকম্ আশরাে, হাডিিলু্লাহ িাহার এিাং অধ্যািক ি. এ চক এম্ ম্াসদু স্বতন্ত্র 
িডরোেক ডহনসনি ডননয়াে িান। অধ্যািক ম্াসদুরু রহম্ান িুনোঃডননয়াে িান। 
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ডিএসইর চেয়ারম্যান হনেন ইউনসুূর রহম্ান 
সান ডিডি চিস্ক || প্রকাশ: ২০২০-০২-২৪ ১৭:৫৮:৩৪ || আিনির্: ২০২০-০২-২৪ 
১৮:২২:১৮ 

 
ঢাকা স্টক এক্সনেনের (ডিএসই) নতুন চেয়ারম্যান ডহনসনি অর্থ ম্ন্ত্রণােনয়র আডর্থক 
প্রডতষ্ঠান ডিভানের সানিক ডসডনয়র সডেি ইউনসুূর রহম্াননক ডনিথাডেত করা হনয়নে। 

ডিএসই সূনে এ তর্য জানা চেনে। 

চসাম্িার ডিএসইর ির্থদ সভায় িডরোেকনদর সম্মডতক্রনম্ ৭জন স্বতন্ত্র িডরোেনকর ম্ধ্য 
চর্নক একজননক চেয়ারম্যান ডনিথাডেত করা হনয়নে। 

ডিডম্উেুযয়াোইনজশন আইন অনযুাডয়, স্বতন্ত্র িডরোেকনদর ম্ধ্য চর্নক চেয়ারম্যান 
ডনিথােন করনত হয়। চসাম্িার ডিএসইর ির্থদ সভায় ১জন স্বতন্ত্র িডরোেকনক 



News Clippings 

 43 

চেয়ারম্যান ডনিথােন করা হনয়নে। যা উিডিত চশয়ারনহাল্ডার ও স্বতন্ত্র িডরোেকনদর 
সম্মডতনত ডনধ্থারন করা হয়। 

এর আনে েত ১১ চেব্রুয়াডর চম্য়াদ চশর্ হওয়ার ম্ধ্য ডদনয় ডিএসইর চেয়ারম্যান 
অধ্যািক ি. আিেু হানশম্সহ স্বতন্ত্র িডরোেক ডসডিকুর রহম্ান ডম্য়া, ম্ননায়ারা 
হাডকম্ আেী, ওয়ােীউে ইসোম্, ি. এম্ কায়নকািাদ ও অধ্যািক ি. ম্াসদুরু রহম্ান 
অিসর গ্রহণ কনরন। 

এরিনর েত ১৮ চেব্রুয়াডর ডিএসইর প্রস্তাডিত তাডেকা চর্নক িাাংোনদশ ডসডকউডরটিজ 
অযান্ড এক্সনেে কডম্শন (ডিএসইডস) ৬ জন স্বতন্ত্র িডরোেনকর ডননয়াে অননুম্াদন 
চদয়। ডননয়াে িাওয়া স্বতন্ত্র িডরোেকনদর ম্নধ্য রনয়নেন অর্থ ম্ন্ত্রণােনয়র আডর্থক 
প্রডতষ্ঠান ডিভানের সানিক ডসডনয়র সডেি ইউনসুূর রহম্ান। এোড়া সােম্া নাসডরন, 
চম্া. ম্নুতাডকম্ আশরাে, হাডিিলু্লাহ িাহার এিাং অধ্যািক ি. এনকএম্ ম্াসদু স্বতন্ত্র 
িডরোেক ডহনসনি ডননয়াে চিনয়নেন। আর িূণ:ডননয়াে চিনয়নেন অধ্যািক ি. চম্া. 
ম্াসদুরু রহম্ান। 

চম্াোঃ ইউনসুরু রহম্ান ডিএসইনত চযােদাননর িূনিথ যকু্তরানজযর (ডিিার্থ নম্ন্ট ের 
ইন্টারনযাশনাে চিনভেিনম্ন্ট) ডিএেআইডির অর্থায়নন ‘ডিজননস োইনযান্স ের িুওর 
ইন িাাংোনদশ’ (ডিএেডি-ডি) শীর্থক প্রকনে ডসডনয়র িডেডস এযািভাইজার ডহনসনি 
খন্ডকােীন কানজ ডননয়াডজত ডেনেন৷ 

রহম্ান ১৯৮৩ সানে িাাংোনদশ ডসডভে সাডভথ স (ডিডসএস) প্রশাসন কযািানর চযােদান 
কনরন এিাং িাাংোনদশ সরকানরর িানীয় ও চকন্দ্রীয় প্রশাসননর ডিডভন্ন ডিভানে দাডয়ত্ব 
িােন কনরন৷ সরকানরর সডেি ডহনসনি ডতডন অর্থ ম্ন্ত্রণােনয়র আডর্থক প্রডতষ্ঠান 
ডিভানের ডসডনয়র সডেি োড়াও কৃডর্ ম্ন্ত্রণােনয়র সডেি এিাং িাাংোনদশ চিনরাডেয়াম্ 
কনিথানরশননর চেয়ারম্যান িনদ দাডয়ত্ব িােন কনরনেন। তত্িূনিথ ডতডন জন প্রশাসন 
ম্ন্ত্রণােনয়র অডতডরক্ত সডেি, স্বরাষ্ট্র ম্ন্ত্রনােনযর অডতডরক্ত সডেি, অর্থ ম্ন্ত্রণােনয়র 
অর্থননডতক সম্পকথ ডিভানের (ইআরডি) যগু্ম-সডেি ডহনসনিও দাডয়ত্ব িােন কনরন৷ 

চিশােত জীিনন বিডেেম্য় অডভজ্ঞতা সম্পন্ন চম্াোঃ ইউনসুরু রহম্ান সুদীর্থ ৩৫ িেনররও 
চিডশ সম্য় ডিডভন্ন েরুতু্বিূণথ িনদ দাডয়ত্ব িােন কনরন৷ ডিডসএস প্রশাসন কযািানরর 
সদসয ডহনসনি জনাি রহম্ান খুেনা ডিভানে ডিভােীয় কডম্শনার, দটুি প্রশাসডনক চজো 
যর্া িাহ্মনিাডড়য়া এিাং চম্ৌেভীিাজার চজোর চজো প্রশাসক (ডিডস) এিাং চজো 
ম্যাডজনের্ দাডয়ত্ব িােন কনরন৷ 

চম্াোঃ ইউনসুরু রহম্ান ১৯৫৯ সানে িডরশাে চজোয় জন্মগ্রহণ কনরন। ডতডন ১৯৭৫ সানে 
যনশার ডশক্ষা চিািথ  চর্নক চম্ধ্া তাডেকায় ডিতীয় িানসহ এসএসডস এিাং একই ডশক্ষানিািথ  
হনত ১৯৭৭ সানে চম্ধ্া তাডেকায় তৃতীয় িানসহ এইেএসডস িাশ কনরন৷ ১৯৮০ সানে 
ঢাকা ডিশ্বডিদযােয় চর্নক ডতডন ডহসাি ডিজ্ঞানন ১ম্ চেনীনত স্নাতক এিাং ১৯৮১ সানে 
১ম্ চেনীনত স্নাতনকাত্তর ডিগ্রী োভ কনরন। এোড়াও ডতডন ১৯৮৭ সানে ফ্রানন্সর 
ইন্টারনযাশনাে ইনডস্টটিউর্ অি িািডেক অযািডম্ডননেশন চর্নক িািডেক ম্যাননজনম্নন্ট 
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স্নাতনকাত্তর ডিনলাম্াঅজথ ন কনরন৷ ডতডন ১৯৯৬ সানে অনেডেয়ার সাউদানথ ক্রস 
ইউডনভাডসথটি চর্নক িযিসা প্রশাসনন এম্ডিএ ডিডগ্র সম্পন্ন কনরন৷ 

উনল্লখয, উভয় স্টক এক্সনেনের ির্থনদ ১৩ জননর ম্নধ্য ৭ জন স্বতন্ত্র িডরোেক ও ৪ 
জন চশয়ারনহাল্ডার িডরোেক রনয়নেন। এোড়া ১ জন চকৌশেেত ডিডননয়ােকারীর 
ম্ননাডনত িডরোেক এিাং িদাডধ্কার িনে ির্থনদ আনরক জন রনয়নেন িযিিািনা 
িডরোেক। 

সানডিডি/ঢাকা/এসআই 
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ডিএসইর চেয়ারম্যান হলেন ইউনুসূর 

রহম্ান 

নিজস্ব প্রনিবেদক । ২৪ ফেেরুয়ানি, ২০২০ ৪:৪২ অপি়াহ্ণ  

ঢ়াক়া স্টক এক্সবেবেি (নিএসই) িিুি ফেয়ািম্য়াি নিবসবে অর্ থ ম্ন্ত্রণ়ালবযি আনর্ থক প্রনিষ্ঠ়াি 

নেভ়াবেি স়াবেক নসনিযি সনেে ইউিুসূি িিম়্ািবক নিে থ়ানেি কি়া িবযবে। 

 

নিএসই সূবে এ ির্য জ়াি়া ফেবে। 

ফস়াম্ে়াি নিএসইি পর্ থদ সভ়ায পনিে়ালকবদি সম্মনিক্রবম্ ৭জি স্বিন্ত্র পনিে়ালবকি ম্ধ্য 

ফর্বক একজিবক ফেয়ািম্য়াি নিে থ়ানেি কি়া িবযবে। 

নিনম্উেুযয়াল়াইবজশি আইি অিুয়ানয, স্বিন্ত্র পনিে়ালকবদি ম্ধ্য ফর্বক ফেয়ািম্য়াি নিে থ়ােি 

কিবি িয। ফস়াম্ে়াি নিএসইি পর্ থদ সভ়ায ১জি স্বিন্ত্র পনিে়ালকবক ফেয়ািম্য়াি নিে থ়ােি 

কি়া িবযবে। য়া উপনিি ফশয়ািবি়াল্ড়াি ও স্বিন্ত্র পনিে়ালকবদি সম্মনিবি নিধ্ থ়ািি কি়া িয। 

এি আবে েি ১১ ফেেরুয়ানি ফম্য়াদ ফশর্ িওয়াি ম্ধ্য নদবয নিএসইি ফেয়ািম্য়াি অধ্য়াপক 

ি. আেুল ি়াবশম্সি স্বিন্ত্র পনিে়ালক নসদ্দিকুি িিম়্াি নম্য়া, ম্বি়ায়াি়া ি়ানকম্ আলী, 

ওয়ালীউল ইসল়াম্, ি. এম্ ক়াযবক়াে়াদ ও অধ্য়াপক ি. ম়্াসুদুি িিম়্াি অেসি গ্রিণ কবিি। 

এিপবি েি ১৮ ফেেরুয়ানি নিএসইি প্রস্ত়ানেি ি়ানলক়া ফর্বক ে়াাংল়াবদশ নসনকউনিটিজ 

অয়ান্ড এক্সবেে কনম্শি (নেএসইনস) ৬ জি স্বিন্ত্র পনিে়ালবকি নিবয়াে অিুবম়্াদি ফদয। 

নিবয়াে প়াওয়া স্বিন্ত্র পনিে়ালকবদি ম্বধ্য িবযবেি অর্ থ ম্ন্ত্রণ়ালবযি আনর্ থক প্রনিষ্ঠ়াি 

নেভ়াবেি স়াবেক নসনিযি সনেে ইউিুসূি িিম়্াি। এে়াড়়া স়ালম়্া ি়াসনিি, ফম়্া. ম্ুিি়ানকম্ 

আশি়াে, ি়ানেেুল্ল়াি ে়াি়াি এোং অধ্য়াপক ি. এবকএম্ ম়্াসুদ স্বিন্ত্র পনিে়ালক নিবসবে 

নিবয়াে ফপবযবেি। আি পূণ:নিবয়াে ফপবযবেি অধ্য়াপক ি. ফম়্া. ম়্াসুদুি িিম়্াি। 

http://www.arthosuchak.com/archives/564114/%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%b8%e0%a6%87%e0%a6%b0-%e0%a6%9a%e0%a7%87%e0%a7%9f%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%a8-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8-%e0%a6%87/
http://www.arthosuchak.com/archives/564114/%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%b8%e0%a6%87%e0%a6%b0-%e0%a6%9a%e0%a7%87%e0%a7%9f%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%a8-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8-%e0%a6%87/
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উবল্লখ্য, উভয স্টক এক্সবেবেি পর্ থবদ ১৩ জবিি ম্বধ্য ৭ জি স্বিন্ত্র পনিে়ালক ও ৪ জি 

ফশয়ািবি়াল্ড়াি পনিে়ালক িবযবেি। এে়াড়়া ১ জি ফকৌশলেি নেনিবয়ােক়ািীি ম্বি়ানিি 

পনিে়ালক এোং পদ়ানধ্ক়াি েবল পর্ থবদ আবিক জি িবযবেি েযেি়াপি়া পনিে়ালক। 

অর্ থসূেক/এআি/ এসএ/ 
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ডিএসই’র নতুন চেয়ারম্যান ইউনুসূর 

রহম্ান 

ফেেরুয়ািী ২৪, ২০২০81  

Share0  

 

ডনজস্ব প্রডতলেদক : ঢ়াক়া স্টক এক্সবেবেি (নিএসই) িিুি ফেয়ািম্য়াি নিবসবে নিে থ়ানেি 

িবযবেি অর্ থ ম্ন্ত্রণ়ালবযি আনর্ থক প্রনিষ্ঠ়াি নেভ়াবেি স়াবেক নসনিযি সনেে ফম়্া. ইউিুসূি 

িিম়্াি। নিএসই সূবে এ ির্য জ়াি়া ফেবে। 

ফস়াম্ে়াি (২৪ ফেেরুয়ানি) নিএসইি পনিে়ালি়া পর্ থদ সভ়ায পনিে়ালকবদি সম্মনিক্রবম্ 

৭জি স্বিন্ত্র পনিে়ালবকি ম্ধ্য ফর্বক একজিবক ফেয়ািম্য়াি নিে থ়ানেি কি়া িবযবে। 

নিনম্উেুযয়াল়াইবজশি আইি অিুয়ানয, স্বিন্ত্র পনিে়ালকবদি ম্ধ্য ফর্বক ফেয়ািম্য়াি নিে থ়ােি 

কিবি িয। এই আইি অিুয়াযী ফস়াম্ে়াি নিএসইি পর্ থদ সভ়ায ফম়্া. ইউিুসূি িিম়্ািবক 

ফেয়ািম্য়াি নিে থ়ােি কি়া িবযবে। য়া উপনিি ফশয়ািবি়াল্ড়াি ও স্বিন্ত্র পনিে়ালকবদি 

সম্মনিবি নিধ্ থ়ািি কি়া িয। 

এি আবে েি ১১ ফেেরুয়ানি ফম্য়াদ ফশর্ িওয়াি ম্ধ্য নদবয নিএসইি ফেয়ািম্য়াি অধ্য়াপক 

ি. আেুল ি়াবশম্সি স্বিন্ত্র পনিে়ালক নসদ্দিকুি িিম়্াি নম্য়া, ম্বি়ায়াি়া ি়ানকম্ আলী, 

ওয়ালীউল ইসল়াম্, ি. এম্ ক়াযবক়াে়াদ ও অধ্য়াপক ি. ম়্াসুদুি িিম়্াি অেসি গ্রিণ কবিি। 

এিপবি েি ১৮ ফেেরুয়ানি নিএসইি প্রস্ত়ানেি ি়ানলক়া ফর্বক ে়াাংল়াবদশ নসনকউনিটিজ 

অয়ান্ড এক্সবেে কনম্শি (নেএসইনস) ৬জি স্বিন্ত্র পনিে়ালবকি নিবয়াে অিুবম়্াদি ফদয। 

নিবয়াে প়াওয়া স্বিন্ত্র পনিে়ালকবদি ম্বধ্য িবযবেি অর্ থ ম্ন্ত্রণ়ালবযি আনর্ থক প্রনিষ্ঠ়াি 

নেভ়াবেি স়াবেক নসনিযি সনেে ইউিুসূি িিম়্াি। এে়াড়়া স়ালম়্া ি়াসনিি, ফম়্া. ম্ুিি়ানকম্ 

https://www.corporatesangbad.com/279035/
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আশি়াে, ি়ানেেুল্ল়াি ে়াি়াি এোং অধ্য়াপক ি. এবকএম্ ম়্াসুদ স্বিন্ত্র পনিে়ালক নিবসবে 

নিবয়াে ফপবযবেি। আি অধ্য়াপক ি. ফম়্া. ম়্াসুদুি িিম়্াি পূণ:নিবয়াে ফপবযবেি। 

উবল্লখ্য, উভয স্টক এক্সবেবেি পর্ থবদ ১৩ জবিি ম্বধ্য ৭ জি স্বিন্ত্র পনিে়ালক ও ৪ জি 

ফশয়ািবি়াল্ড়াি পনিে়ালক িবযবেি। এে়াড়়া ১ জি ফকৌশলেি নেনিবয়ােক়ািীি ম্বি়ানিি 

পনিে়ালক এোং পদ়ানধ্ক়াি েবল পর্ থবদ আবিক জি েযেি়াপি়া পনিে়ালক িবযবেি। 

কবপ থ়াবিি সাংে়াদ/টিনি 
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ইউনুসুর রহম্ান ডিএসইর নতুন চেয়ারম্যান 

 আপবিি সম্য : ফস়াম্ে়াি, ২৪ ফেেরুয়ািী, ২০২০  

 

ঢ়াক়া স্টক এক্সবেবেি (নিএসই) িিুি ফেয়ািম্য়াি নিবসবে অর্ থ ম্ন্ত্রণ়ালবযি আনর্ থক প্রনিষ্ঠ়াি 

নেভ়াবেি স়াবেক নসনিযি সনেে ইউিুসূি িিম়্ািবক নিে থ়ানেি কি়া িবযবে। নিএসই সূবে এ 

ির্য জ়াি়া ফেবে। 

ফস়াম্ে়াি নিএসইি পর্ থদ সভ়ায পনিে়ালকবদি সম্মনিক্রবম্ ৭জি স্বিন্ত্র পনিে়ালবকি ম্ধ্য 

ফর্বক ফেয়ািম্য়াি নিে থ়ানেি কি়া িবযবে। 

নিনম্উেুযয়াল়াইবজশি আইি অিুয়ানয, স্বিন্ত্র পনিে়ালকবদি ম্ধ্য ফর্বক ফেয়ািম্য়াি নিে থ়ােি 

কিবি িয। ফস়াম্ে়াি নিএসইি পর্ থদ সভ়ায ১জি স্বিন্ত্র পনিে়ালকবক ফেয়ািম্য়াি নিে থ়ােি 

কি়া িবযবে। য়া উপনিি ফশয়ািবি়াল্ড়াি ও স্বিন্ত্র পনিে়ালকবদি সম্মনিবি নিধ্ থ়ািি কি়া িয। 

এি আবে েি ১১ ফেেরুয়ানি ফম্য়াদ ফশর্ িওয়াি ম্ধ্য নদবয নিএসইি ফেয়ািম্য়াি অধ্য়াপক 

ি. আেুল ি়াবশম্সি স্বিন্ত্র পনিে়ালক নসদ্দিকুি িিম়্াি নম্য়া, ম্বি়ায়াি়া ি়ানকম্ আলী, 

ওয়ালীউল ইসল়াম্, ি. এম্ ক়াযবক়াে়াদ ও অধ্য়াপক ি. ম়্াসুদুি িিম়্াি অেসি গ্রিণ কবিি। 

এিপবি েি ১৮ ফেেরুয়ানি নিএসইি প্রস্ত়ানেি ি়ানলক়া ফর্বক ে়াাংল়াবদশ নসনকউনিটিজ 

অয়ান্ড এক্সবেে কনম্শি (নেএসইনস) ৬জি স্বিন্ত্র পনিে়ালবকি নিবয়াে অিুবম়্াদি ফদয। 

নিবয়াে প়াওয়া স্বিন্ত্র পনিে়ালকবদি ম্বধ্য িবযবেি অর্ থ ম্ন্ত্রণ়ালবযি আনর্ থক প্রনিষ্ঠ়াি 

নেভ়াবেি স়াবেক নসনিযি সনেে ইউিুসূি িিম়্াি। এে়াড়়া স়ালম়্া ি়াসনিি, ফম়্া. ম্ুিি়ানকম্ 

আশি়াে, ি়ানেেুল্ল়াি ে়াি়াি এোং অধ্য়াপক ি. এবকএম্ ম়্াসুদ স্বিন্ত্র পনিে়ালক নিবসবে 

নিবয়াে ফপবযবেি। আি পুি:নিবয়াে ফপবযবেি অধ্য়াপক ি. ফম়্া. ম়্াসুদুি িিম়্াি। 

উবল্লখ্য, উভয স্টক এক্সবেবেি পর্ থবদ ১৩ জবিি ম্বধ্য ৭ জি স্বিন্ত্র পনিে়ালক ও ৪ জি 

ফশয়ািবি়াল্ড়াি পনিে়ালক িবযবেি। এে়াড়়া ১ জি ফকৌশলেি নেনিবয়ােক়ািীি ম্বি়ানিি 

পনিে়ালক এোং পদ়ানধ্ক়াি েবল পর্ থবদ আবিক জি িবযবেি েযেি়াপি়া পনিে়ালক। 

ফশয়ািে়ািথ়া/স়াইেুল  
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ডিএসইর নতুন চেয়ারম্যান ইউনুসুর 

রহম্ান 

প্রক়ানশি িবযবেেঃ ফেেরুয়ািী 24, 2020নেভ়াে: আজবকি ঘিি়া 

নপ্রন্ট ইবম্ইল 

 

পুুঁদ্দজে়াজ়াি নিবপ়ািথ: অর্ থ ম্ন্ত্রণ়ালবযি আনর্ থক প্রনিষ্ঠ়াি নেভ়াবেি স়াবেক নসনিযি সনেে 

ইউিুসূি িিম়্ািবক ঢ়াক়া স্টক এক্সবেবেি (নিএসই) িিুি ফেয়ািম্য়াি নিবসবে নিে থ়ানেি কি়া 

িবযবে। নিএসই সূবে এ ির্য জ়াি়া ফেবে। 

ফস়াম্ে়াি নিএসইি পর্ থদ সভ়ায পনিে়ালকবদি সম্মনিক্রবম্ ৭জি স্বিন্ত্র পনিে়ালবকি ম্ধ্য 

ফর্বক একজিবক ফেয়ািম্য়াি নিে থ়ানেি কি়া িবযবে। 

নিনম্উেুযয়াল়াইবজশি আইি অিুয়ানয, স্বিন্ত্র পনিে়ালকবদি ম্ধ্য ফর্বক ফেয়ািম্য়াি নিে থ়ােি 

কিবি িয। ফস়াম্ে়াি নিএসইি পর্ থদ সভ়ায ১জি স্বিন্ত্র পনিে়ালকবক ফেয়ািম্য়াি নিে থ়ােি 

কি়া িবযবে। য়া উপনিি ফশয়ািবি়াল্ড়াি ও স্বিন্ত্র পনিে়ালকবদি সম্মনিবি নিধ্ থ়ািি কি়া িয। 

এি আবে েি ১১ ফেেরুয়ানি ফম্য়াদ ফশর্ িওয়াি ম্ধ্য নদবয নিএসইি ফেয়ািম্য়াি অধ্য়াপক 

ি. আেুল ি়াবশম্সি স্বিন্ত্র পনিে়ালক নসদ্দিকুি িিম়্াি নম্য়া, ম্বি়ায়াি়া ি়ানকম্ আলী, 

ওয়ালীউল ইসল়াম্, ি. এম্ ক়াযবক়াে়াদ ও অধ্য়াপক ি. ম়্াসুদুি িিম়্াি অেসি গ্রিণ কবিি। 

এিপবি েি ১৮ ফেেরুয়ানি নিএসইি প্রস্ত়ানেি ি়ানলক়া ফর্বক ে়াাংল়াবদশ নসনকউনিটিজ 

অয়ান্ড এক্সবেে কনম্শি (নেএসইনস) ৬ জি স্বিন্ত্র পনিে়ালবকি নিবয়াে অিুবম়্াদি ফদয। 

নিবয়াে প়াওয়া স্বিন্ত্র পনিে়ালকবদি ম্বধ্য িবযবেি অর্ থ ম্ন্ত্রণ়ালবযি আনর্ থক প্রনিষ্ঠ়াি 

নেভ়াবেি স়াবেক নসনিযি সনেে ইউিুসূি িিম়্াি। এে়াড়়া স়ালম়্া ি়াসনিি, ফম়্া. ম্ুিি়ানকম্ 

আশি়াে, ি়ানেেুল্ল়াি ে়াি়াি এোং অধ্য়াপক ি. এবকএম্ ম়্াসুদ স্বিন্ত্র পনিে়ালক নিবসবে 

নিবয়াে ফপবযবেি। আি পূণ:নিবয়াে ফপবযবেি অধ্য়াপক ি. ফম়্া. ম়্াসুদুি িিম়্াি। 

উবল্লখ্য, উভয স্টক এক্সবেবেি পর্ থবদ ১৩ জবিি ম্বধ্য ৭ জি স্বিন্ত্র পনিে়ালক ও ৪ জি 

ফশয়ািবি়াল্ড়াি পনিে়ালক িবযবেি। এে়াড়়া ১ জি ফকৌশলেি নেনিবয়ােক়ািীি ম্বি়ানিি 

পনিে়ালক এোং পদ়ানধ্ক়াি েবল পর্ থবদ আবিক জি িবযবেি েযেি়াপি়া পনিে়ালক।  

http://pujibazar.com/category/%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0/%e0%a6%86%e0%a6%9c%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%98%e0%a6%9f%e0%a6%a8%e0%a6%be
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ডিএসইর চেয়ারম্যান হলেন ইউনুসূর 

রহম্ান 

নসনিযি কবিসপবন্ডন্ট | ে়াাংল়ানিউজবি়াবযনন্টবে়াি.কম্  

আপবিি: ২০২০-০২-২৪ ৫:২৯:২০ নপএম্  

Share  

 

ঢ়াক়া স্টক এক্সবেবেি ফল়াবে়া 

ঢাকা: ঢ়াক়া স্টক এক্সবেবেি (নিএসই) িিুি ফেয়ািম্য়াি নিবসবে অর্ থ ম্ন্ত্রণ়ালবযি আনর্ থক 

প্রনিষ্ঠ়াি নেভ়াবেি স়াবেক নসনিযি সনেে ইউিুসূি িিম়্ািবক নিে থ়ানেি কি়া িবযবে। 

নিএসই সূবে এ ির্য জ়াি়া ফেবে। ফস়াম্ে়াি (২৪ ফেেরুয়ানি) নিএসইি পর্ থদ সভ়ায 

পনিে়ালকবদি সম্মনিক্রবম্ স়ািজি স্বিন্ত্র পনিে়ালবকি ম্ধ্য ফর্বক একজিবক ফেয়ািম্য়াি 

নিে থ়ানেি কি়া িবযবে। এি আবে ফস়াম্ে়াি নেবকল ৩ি়া ফর্বক পর্ থদ সভ়া অিুটষ্ঠি িয।  েি 

১২ ফেেরুয়ানি ফম্য়াদ ফশর্ িওয়াি ম্ধ্য নদবয নিএসইি ফেয়ািম্য়াি অধ্য়াপক ি. আেুল 

ি়াবশম্সি স্বিন্ত্র পনিে়ালক নসদ্দিকুি িিম়্াি নম্য়া, ম্বি়ায়াি়া ি়ানকম্ আলী, ওয়ালীউল 

ইসল়াম্, ি. এম্ ক়াযবক়াে়াদ ও অধ্য়াপক ি. ম়্াসুদুি িিম়্াি অেসি গ্রিণ কবিি। 

এিপি েি ১৮ ফেেরুয়ানি নিএসইি প্রস্ত়ানেি ি়ানলক়া ফর্বক ে়াাংল়াবদশ নসনকউনিটিজ অয়ান্ড 

এক্সবেে কনম্শি (নেএসইনস) েযজি স্বিন্ত্র পনিে়ালবকি নিবয়াে অিুবম়্াদি ফদয। নিবয়াে 

প়াওয়া স্বিন্ত্র পনিে়ালকবদি ম্বধ্য িবযবেি অর্ থ ম্ন্ত্রণ়ালবযি আনর্ থক প্রনিষ্ঠ়াি নেভ়াবেি 

স়াবেক নসনিযি সনেে ইউিুসূি িিম়্াি। এে়াড়়া স়ালম়্া ি়াসনিি, ফম়্া. ম্িুি়ানকম্ আশি়াে, 

ি়ানেেুল্ল়াি ে়াি়াি এোং অধ্য়াপক ি. এবকএম্ ম়্াসুদ স্বিন্ত্র পনিে়ালক নিবসবে নিবয়াে 

ফপবযবেি। আি পুিনি থবয়াে ফপবযবেি অধ্য়াপক ি. ফম়্া. ম়্াসুদুি িিম়্াি। 

ে়াাংল়াবদশ সম্য: ১৭২৮ ঘণ্ট়া, ফেেরুয়ানি ২৪, ২০২০ 

এসএম্এবক/ফজিএস 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.banglanews24.com/national/news/bd/773435.details%2F&src=sdkpreparse
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ডিএসইর চেয়ারম্যান সালেক আম্ো 

ইউনুসুর রহম্ান  

নিজস্ব প্রনিবেদক  

প্রক়ানশি: ০৪:৩৯ নপএম্, ২৪ ফেেরুয়ানি ২০২০  

 

ফদবশি প্রধ়্াি ফশয়ািে়াজ়াি ঢ়াক়া স্টক এক্সবেবেি (নিএসই) িিুি ফেয়ািম্য়াবিি দ়ানযত্ব 

ফপবযবেি অর্ থ ম্ন্ত্রণ়ালবযি আনর্ থক প্রনিষ্ঠ়াি নেভ়াবেি স়াবেক নসনিযি সনেে ইউিুসিু 

িিম়্াি। 

ফস়াম্ে়াি অিুটষ্ঠি নিএসইি পনিে়ালি়া পর্ থদ সভ়ায পনিে়ালকবদি সম্মনিক্রবম্ স়াবেক এই 

আম্ল়াবক প্রনিষ্ঠ়ািটিি ফেয়ািম্য়াবিি দ়ানযত্ব ফদয়া িয। 

নিনম্উেুযয়াল়াইবজশি আইি অিুয়াযী, স্টক এক্সবেবেি স্বিন্ত্র পনিে়ালকবদি ম্ধ্য ফর্বক 

ফেয়ািম্য়াি নিে থ়ােি কিবি িয। এিই নভনিবি সম্প্রনি স্বিন্ত্র পনিে়ালক িওয়া ইউিুসুি 

িিম়্ািবক ফেয়ািম্য়াি নিবসবে ফেবে ফিি নিএসইি পনিে়ালকি়া। 

েি ১১ ফেেরুয়ানি ফম্য়াদ ফশর্ িওয়াি ম্ধ্য নদবয নিএসইি ফেয়ািম্য়াি অধ্য়াপক ি. আেুল 

ি়াবশম্সি স্বিন্ত্র পনিে়ালক নসদ্দিকুি িিম়্াি নম্য়া, ম্বি়ায়াি়া ি়ানকম্ আলী, ওয়ালীউল 

ইসল়াম্, ি. এম্ ক়াযবক়াে়াদ ও অধ্য়াপক ি. ম়্াসুদুি িিম়্াি অেসি গ্রিণ কবিি। 

এিপি নিএসইি প্রস্ত়ানেি ি়ানলক়া ফর্বক ১৮ ফেেরুয়ানি ে়াাংল়াবদশ নসনকউনিটিজ অয়ান্ড 

এক্সবেে কনম্শি (নেএসইনস) েযজি স্বিন্ত্র পনিে়ালবকি নিবয়াে অিুবম়্াদি ফদয। 

নিবয়াে প়াওয়া স্বিন্ত্র পনিে়ালকবদি ম্বধ্য িবযবেি অর্ থ ম্ন্ত্রণ়ালবযি আনর্ থক প্রনিষ্ঠ়াি 

নেভ়াবেি স়াবেক নসনিযি সনেে ইউিুসুি িিম়্াি। এে়াড়়া স়ালম়্া ি়াসনিি, ফম়্া. ম্ুিি়ানকম্ 

আশি়াে, ি়ানেেুল্ল়াি ে়াি়াি এোং অধ্য়াপক ি. এ ফক এম্ ম়্াসুদ স্বিন্ত্র পনিে়ালক নিবসবে 

নিবয়াে প়াি। অধ্য়াপক ম়্াসুদুি িিম়্াি পুিেঃনিবয়াে প়াি। 

https://www.jagonews24.com/author/staff-reporter
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নিএসইি পর্ থবদ যুক্ত িওয়াি আবে ইউিুসুি িিম়্াি যুক্তি়াবজযি (নিপ়ািথবম্ন্ট েি 

ইন্ট়ািিয়াশি়াল ফিবভলপবম্ন্ট) নিএেআইনিি অর্ থ়াযবি ‘নেজবিস ে়াইিয়ান্স েি পুওি ইি 

ে়াাংল়াবদশ’ (নেএেনপ-নে) শীর্ থক প্রকবে নসনিযি পনলনস অয়ািভ়াইজ়াি নিবসবে খ্ণ্ডক়ালীি 

ক়াবজ নিবয়াদ্দজি নেবলি। 

১৯৮৩ স়াবল ে়াাংল়াবদশ নসনভল স়ানভথস (নেনসএস) প্রশ়াসি কয়াি়াবি ফয়ােদ়াি কি়া ইউিুসুি 

িিম়্াি ি়ািীয ও ফকন্দ্রীয প্রশ়াসবিি নেনভন্ন নেভ়াবে দ়ানযত্ব প়ালি কবিি। নিনি অর্ থ 

ম্ন্ত্রণ়ালবযি আনর্ থক প্রনিষ্ঠ়াি নেভ়াবেি নসনিযি সনেে ে়াড়়াও কৃনর্ ম্ন্ত্রণ়ালবযি সনেে 

(প্রশ়াসনিক প্রধ়্াি), জিপ্রশ়াসি ম্ন্ত্রণ়ালবযি অনিনিক্ত সনেে, স্বি়াষ্ট্র ম্ন্ত্রণ়ালবযি অনিনিক্ত 

সনেে, অর্ থ ম্ন্ত্রণ়ালবযি অর্ থনিনিক সাংনিষ্ট নেভ়াবেি (ইআিনি) যুগ্ম-সনেে নিবসবেও দ়ানযত্ব 

প়ালি কবিি। 

১৯৫৯ স়াবল েনিশ়াল ফজল়ায জন্মগ্রিণ কি়া ইউিুসুি িিম়্াি ১৯৭৫ স়াবল যবশ়াি ফর্বক ফম্ধ়্া 

ি়ানলক়ায প্রর্ম্ নেভ়াবে নিিীয ি়ািসি এসএসনস এোং ১৯৭৭ স়াবল ফম্ধ়্া ি়ানলক়ায প্রর্ম্ 

নেভ়াবে িৃিীয ি়ািসি এইেএসনস প়াস কবিি। ১৯৮০ স়াবল ঢ়াক়া নেশ্বনেদয়ালয ফর্বক নিনি 

নিস়াে নেজ্ঞ়াবি প্রর্ম্ ফেনণবি স্ন়ািক এোং ১৯৮১ স়াবল প্রর্ম্ ফেনণবি স্ন়ািবক়াওি নিনগ্র ল়াভ 

কবিি। 

১৯৮৭ স়াবল নিনি ফ্র়াবন্সি পয়ানিস ফর্বক আন্তজথ়ানিক প্রনিষ্ঠ়াি ‘নি প়ােনলক 

অয়ািনম্নিবেশি ফর্বক প়ােনলক ম্য়াবিজবম্বন্ট স্ন়ািবক়ািি নিবল়াম়্া অজথি কবিি। 

অবেনলয়াি স়াউদ়াি থ ক্রস ইউনিভ়ানস থটি ফর্বক েযেস়া প্রশ়াসবি এম্নেএ নিনগ্রও সম্পন্ন কবিি 

স়াবেক এই সনেে। 

দীঘ থ ৩৫ েেবিি ফপশ়ােি জীেবি ইউিুসুি িিম়্াি ে়াাংল়াবদশ ফপবর়ানলয়াম্ কিবপ়াবিশবিি 

(নেনপনস) ফেয়ািম্য়ািসি ি়ািীয প্রশ়াসি এোং ম়্াঠ পয থ়াবয নেনভন্ন দ়ানযত্ব প়ালি কবিি। 

নিনি খ্ুলি়া নেভ়াবে নেভ়ােীয কনম্শি়াি, ব্র়াহ্মণে়ানড়য়া এোং ফম্ৌলভীে়াজ়াবি ফজল়া প্রশ়াসক 

(নিনস) ও ফজল়া ম্য়াদ্দজবেি, কুনম্ল্ল়া ফজল়াি অনিনিক্ত ফজল়া প্রশ়াসক (এনিনস), েিগুি়া 

ফজল়াি সদি উপবজল়া ও দ্দিি়াইদি ফজল়াি িনিণ়াকুণরিু উপবজল়াি উপবজল়া নিে থ়ািী 

অনেস়াি (ইউএিও) নিবসবেও দ়ানযত্ব প়ালি কবিি। 

উবল্লখ্য, স্টক এক্সবেবেি পর্ থবদ ১৩ জবিি ম্বধ্য স়ািজি স্বিন্ত্র পনিে়ালক ও ে়ািজি 

ফশয়ািবি়াল্ড়াি পনিে়ালক িবযবেি। এ ে়াড়়া একজি ফকৌশলেি নেনিবয়ােক়ািীি ম্বি়ািীি 

পনিে়ালক এোং পদ়ানধ্ক়াি েবল পর্ থবদ আবিকজি িবযবেি েযেি়াপি়া পনিে়ালক। 

এম্এএস/ফজএইে/এম্এস 
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The Financial Express 
25 February 2020 
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The Financial Express 
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The Financial Express 
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Daily Star 
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Daily Star 
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Daily Star 
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Daily Sun 
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Daily Sun 
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Daily New Age 
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Daily New Age 
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Daily New Age 
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Daily New Age 
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Daily Independent 
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Daily Dhaka Tribune 
25 February 2020 

DSEX plunges for third consecutive 
day 
 Niaz Mahmud 

  Published at 11:05 pm February 24th, 2020 

 
Photo of DSE tower Collected 
 

Turnover of DSE declined further to Tk600 crore, which was 

Tk668 crore in the previous trading session 

The key index, DSEX, of Dhaka Stock Exchange (DSE) on Monday fell for the 

third consecutive day, losing 48 points or 1.02%, largely for decline in large -

cap companies’ share prices. 

Turnover of DSE declined further to Tk600 crore, which was Tk668 crore in the 

previous trading session.   

DSEX closed at 4,650.9 points on Monday while CASPI of the port city’s 

bourse, Chittagong Stock Exchange declined 0.81% to close at 14,264 points.  

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud
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DSE Shariah-based index DSES declined 1.14% to end at 1,073.6 points, 

while blue-chip index, DS30, went down by 1.29% to close at 1,571.2 points.  

Market insiders said Grameenphone faced a fresh blow as Supreme Court on 

Monday ordered the carrier to pay another Tk1,000 crore in 90 days over its 

disputed audit claim that led the market fall.  

Telecommunication, Bank and Food and Allied sectors observed the highest 

sell pressure from the investors, they also said. 

Top 5 listed firms — GP (6.6%), Square Pharma (1.0%), Olympic Industries 

(3.6%), Brac Bank (2.3%) and BATBC (1.4%)-played vital roles in plunging the 

index. 

VFS Thread Dyeing Ltd secured the leadership position on the top turnover 

chart with a turnover of Tk26.9 crore with its share price closing at Tk28.7 per 

share. The company secured the highest gain of 9.9% during the session. 

Northern Jute Manufacturing turned out the worst loser with its price declining 

by 8.7%.  

Among the traded issues, 103 gained, 201 declined and 51 remained 

unchanged during the session in Dhaka Stock Exchange while 78 gained, 134 

declined and 32 remained unchanged in Chittagong Stock Exchange. 
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Daily Dhaka Tribune 
25 February 2020 

Eunusur Rahman elected new DSE 
chairman 
 Niaz Mahmud 

  Published at 08:18 pm February 24th, 2020 

 
Md Eunusur Rahman Collected 

 

According to DSE sources, the chairman was elected from 

among independent directors under the demutualization law 

Md Eunusur Rahman, former senior secretary to the finance ministry’s bank 

and financial institutions division, has been elected as the new chairman of 

Dhaka Stock Exchange (DSE) for a three-year term. 

He was elected during a meeting of the board of directors of the prime bourse 

on Monday. 

According to DSE sources, the chairman was elected from among independent 

directors under the demutualization law. 

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud
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Earlier on February 8, outgoing DSE chairman Dr Abul Hashem, independent 

director Siddiqur Rahman Mia, Monoyara Hakim Ali, Waliul Islam, Dr M 

Kayakobad and Professor Dr Masudur Rahman went on retirement.  

On February 18, the Bangladesh Securities and Exchange Commission 

(BSEC) approved the appointments of six new independent directors for DSE 

for a three-year term. 

The DSE’s new independent directors are former senior secretary Eunusur 

Rahman, former Bangladesh Bank executive director Habibullah Bahar, former 

additional secretary Salma Nasreen, FBCCI senior vice-president Muntakim 

Ashraf, BUET industrial and production engineering department professor AKM 

Masud and DSE’ incumbent independent director Masudur Rahman.  

As per the demutualization scheme 2013, the bourse has 13 members — 

seven independent directors, four shareholder directors, one strategic investor 

and the managing director. 
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The Business Standard 
25 February 2020 

Stocks dip as Grameenphone shares slump 

Many investors continued to sell shares to opt for safer and more profitable securities 

 
Photo: Saikat Bhadra 

Indices extended losses today as the price of Grameenphone shares slumped, and 

risk-averse investors went into a sell frenzy.  

DSEX, the prime index of the Dhaka Stock Exchange, plunged 48 points or 1 

percent to close the day at 4,651 points.  

The Shariah-based DSES index also gave up 12 points or 1.1 percent to settle at 

1,074 points, while the blue-chip index DS30 lost 21 points or 1.3 percent to stand 

at 1,571 points.  

At the Chittagong Stock Exchange, the benchmark index Caspi shed 116 points or 

0.8 percent to close at 14,264 points. 

The indices displayed volatility in intraday performance graphs, but continued the 

declining trend till the end of the trading session.   

Grameenphone, the large-cap stock got a beating today that led the market fall, 

according to the Daily Market Review of EBL Securities Ltd. This is because the 

court recently passed an order for Grameenphone to pay the remaining Tk1,000 

crore in 90 days out of its previous order to pay Tk2,000 crore 

Many investors continued to sell shares to opt for safer and more profitable 

securities, the review added.  

The Appellate Division of the High Court has ordered BTRC to ensure 

Grameenphone's smooth business operations. However, the telecom regulator's 

restrictions on Grameenphone will continue until the case pending in the lower 
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court for the audit claim is settled, according to the Daily Market Review of UCB 

Capital Management Ltd.  

The telecom service provider was the second most traded stock with a turnover 

value of Tk22.7 crore, closing at Tk298.4 per share. Moreover, it was also the 

second worst loser totday, with a 6.6 percent drop in price, after witnessing a 7.4 

percent surge in the previous session.  

Turnover at the DSE declined 10 percent to Tk600.6 crore today, from Tk668.5 

crore in the previous session.  

However, turnover at the port city bourse increased 12 percent from Tk23.3 crore 

to Tk26 crore today. 

The pharmaceuticals sector contributed the highest, 18.3 percent, to the total 

turnover value, followed by textile stocks adding 16.3 percent, and engineering 

sector adding 15.3 percent. 

  

Most of the sectors faced price correction today, with only three sectors posting 

gains.  

The telecom sector exhibited the highest price correction of 6.4 percent, thanks to 

the price slide of Grameenphone shares.  

Among the other large-cap sectors, financial institutions lost 1.6 percent, banks lost 

1 percent and the pharmaceuticals sector gave up 0.3 percent price in the sector 

return board.  

VFS Thread Dyeing Ltd dominated the turnover chart with a turnover value of 

Tk26.9 crore, closing the day at Tk28.7 per share. The company was also the best 

performer on the gainers' table, advancing 9.9 percent.  

Northern Jute Manufacturing Company Ltd was the day's worst loser after 

shedding 8.7 percent and closing at Tk384.9 per share, said the DSE website. 

Among the company specific news, IPDC Finance Ltd has declared 10 percent 

cash and 5 percent stock dividend for the year ended on December 31, 2019, 

according to DSE news.  

The company has also reported EPS of Tk1.82 for the year ended on December 31, 

2019 as against Tk1.59 for the same period in 2018.  

Losers outnumbered the gainers as out of the 356 issues traded, only 70 advanced, 

263 declined, and 23 remained unchanged on the DSE trading floor.   
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Daily New Age 
25 February 2020 

 

 
  

 


