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Daily Janakantha 
09 February 2020 

 

প ুঁজিবািার পতন ননয়ে নবএসইনসর 

তদয়ের শুনানন আি হয়ে না  

প্রকাশিত : ৯ ফেব্রুযারী ২০২০  

অর্ থনৈশতক শরপ ার্থার ॥   ুঁজিব্ািাপর সম্প্রশত দর তপৈর ফ ছপৈ ঢাকা স্টক এক্সপেপের 

(শিএসই)  শরোলৈা  র্ থপদর এক অংি িশিত ব্পল শৈযন্ত্রক সংস্থা ব্াংলাপদি শসশকউশরটর্ি 

এযান্ড এক্সপেে কশিিপৈর (শব্এসইশস) অৈ সন্ধাপৈ উপে আপস। এ কারপে শিএসই  শরোলৈা 

 র্ থদ, ব্যব্স্থা ৈা  শরোলক (এিশি) ও প্রধাৈ শৈযন্ত্রক কি থকতথাপক (শসআরও) কারে দি থাপৈার 

ফৈাটর্স (ফিাকি) শদপযশছল শব্এসইশস এব্ং একই সপে আি রশব্ব্ার তাপদরপক শুৈাশৈপত 

অংি শৈপত ফিপকশছল। তপব্ আ াতত আি রশব্ব্ার তাপদর শুৈাশৈ হপে ৈা।  

সূত্র িপত, শব্এসইশস ফর্পক শিএসইপক এ সংক্রান্ত একটর্ শেটে ফদযা হপযপছ। শেটেপত আি 

রশব্ব্ার শুৈাশৈর শব্র্যটর্ স্থশিত করা হয এব্ং শুৈাশৈর  রব্তী তাশরখ আব্ার শেটের িাধযপি 

িাৈাপৈা হপব্। তাই আ াতত শিএসইর শুৈাশৈ হপে ৈা। 

উপেখয, ব্ািাপরর অস্বাভাশব্ক  তপৈর কারে অৈ সন্ধাপৈ শব্এসইশস ২০১৯ সাপলর ২১ ি লাই 

একটর্ তদন্ত কশিটর্ িেৈ কপর। ওই কশিটর্ ব্ািাপরর  তপৈর সপে শিএসইর সম্পকৃ্ততা 

 ায। 

এর িপধয রপযপছ- শিএসইর  শরোলৈা  র্ থপদর শকছু সদসয িূলয সংপব্দিীল শকছু তর্য 

িেিাধযপি প্রকাি কপর। এিৈশক শব্জ্ঞশি শদপযও এসব্ িূলয সংপব্দৈিীল তর্য (শ এসআই) 

প্রকাি করা হয। যা ব্ািাপর প্রভাব্ ফেপলপছ। তাপদর ওইসব্ িন্তব্য িেিাধযপি প্রকাপির  পর 

ব্ািাপর ফৈশতব্ােক প্রভাব্  পি। এর েপল সাধারে শব্শৈপযািকারীরা ক্ষশতগ্রস্ত হপযপছ। অর্ে 

ওইসব্ তর্য প্রকাি শৈভথর কপর শৈযন্ত্রক সংস্থার অৈ পিাদৈ সাপ পক্ষ। 

শব্এসইশসর তদন্ত কশিটর্ িাৈায, শিএসইর শসআরও ফৈতৃপে র্াকা ফরগুপলর্শর এযাপেযাস থ 

শব্ভাি দাশযে  ালপৈ ব্যর্ থ হপযপছ। এ শব্ভািটর্ ব্ািার সংশিষ্টপদর িপধয সপেতৈতা ততশরপত 

কাি কপরশৈ। তারা আইৈ-কাৈ ৈ, কিপ্লাপযন্স সম্পপকথ ফসশিৈার, িেিাধযি এিৈশক 

ওযাকথিপ র িাধযপি সপেতৈতা ব্ািাপত ভূশিকা রাপখশৈ। 

শব্এসইশস তদপন্ত ফ পযপছ, এশসআইপযর িত কপযক ব্ছপরর আশর্ থক শব্ব্রেী শৈপয ২০১৯ 

সাপলর ফেব্রুযাশর িাপস শিএসই ৬ সদপসযর তদন্ত কশিটর্ িেৈ কপর। শিএসইর  শরোলক 

ও সাপব্ক ফেযারিযাৈ শব্োর শত শছজিক র রহিাৈ শিযাপক প্রধাৈ কপর ওই কশিটর্ িেৈ করা 

হয। 

কশিটর্র সদসয শহপসপব্ শছপলৈ- শিএসইর  শরোলক ও সাপব্ক সভা শত ফিাোঃ রশকব্ র 

রহিাৈ,  শরোলক শিৈহাি িান্নাৈ ইিৈ, স্বতন্ত্র  শরোলক িপৈাযারা হাশকি আলী, প্রপেসর 

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/479353/%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%A6%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%9C
https://www.dailyjanakantha.com/details/article/479353/%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%A6%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%9C
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ি. ফিাোঃ িাস দ র রহিাৈ এব্ং শিএসইর প্রধাৈ অর্ থ কি থকতথা (শসএেও) আব্দ ল িশতৈ 

 াপর্াযারী। 

এই কশিটর্র িাৈাপৈা তপর্য এশসআইপযর সাব্-শসশিযাশর অপৈক ফলাকসাপৈ এব্ং িূল 

ফকাম্পাশৈর ি ৈাো ফখপয ফেলপছ ব্পল ২০১৯ সাপলর ১৪ ফেব্রুযাশর শব্শভন্ন িেিাধযপি খব্র 

প্রকাি হয। যা শিএসইর আইৈিত সক্ষিতার িপধয শছল ৈা। 

শব্এসইশস ব্লপছ, এশসআই শলশিপর্ি ইস যপত শিএসই সটেক দাশযে  ালৈ কপরশৈ। তাপদর 

খািপখযাশল ৈায ফকাম্পাশৈটর্র ফিযার দর তৈ হয। যা িূলয সূেপকর  তপৈ ভূশিকা রাপখ। 

শব্এসইশসর তদপন্ত ফব্শরপয এপসপছ, এশসআই শৈপয শিএসইর িটেত কশিটর্র শকছু সদসয 

শিশিযায ফদযা ব্ক্তপব্য িাৈায, এশসআই কৃজত্রি আশর্ থক শহসাব্ প্রকাি কপর। এ ছািা 

শিএসইপক ফদযা এশসআইপযর ব্যাখযা সপন্তার্িৈক ৈা। েপল   ৈরায তদপন্তর িৈয শরপ ার্থ 

কশিিপৈ  াোপৈা হপব্। যা ২০১৯ সাপলর ২৯ ফি শব্শভন্ন িেিাধযপি প্রকাি করা হয। যা শছল 

অৈ িাৈ শৈভথর এব্ং শসশকউশরটর্ি আইপৈর ব্যতযয। শকন্তু শিএসইর ওই তদন্ত কশিটর্ এ 

শব্র্পয িৈসম্ম পখ কর্া ব্লপত  াপর ৈা। ২০১৮ সাপলর শিপসম্বর ফর্পক ২০১৯ সাপলর ি ৈ ১৯ 

 য থন্ত সিপয এশসআইর ফিযাপরর দাি কপি ৩৩ িতাংি। ওই সিয শিএসইর তদন্ত কশিটর্ 

িেৈ এব্ং কাি কপরশছল। যা এশসআইপযর ফিযাপরর দর তপৈর সপে সম্পকৃ্ততাপক ইশেত 

কপর। ওই কশিটর্ এশসআই সম্পপকথ ফৈশতব্ােক িন্তব্য করার েপলই ফকাম্পাশৈটর্র ফিযার 

দাপি ব্যা ক  তৈ হয। িূলয সূেপক ব্ি ফৈশতব্ােক ভূশিকা রাপখ। 
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Daily Janakantha 
09 February 2020 

নবটিআরনসর পাওনা মেিায়ত লভ্াাংশ 

কনেয়ে এয়নয়ে জিনপ  

প্রকাশিত : ৯ ফেব্রুযারী ২০২০  

অর্ থনৈশতক শরপ ার্থার ॥ ব্াংলাপদি ফর্শলপযািাপযাি শৈযন্ত্রে কশিিপৈর (শব্টর্আরশস)  াওৈা 

র্াকা প্রদাপৈ ২০১৯ সাপলর ব্যব্সায লভযাংি কশিপয এপৈপছ গ্রািীেপোৈ (জিশ ) কতৃথ ক্ষ। 

লভযাংি কশিপয ফকাম্পাশৈপত ফরপখ ফদযা অর্ থ শব্টর্আরশসর  াওৈা  শরপিাপধ ব্যব্হার করা 

হপব্। এর িাধযপি সিাধাৈ হপব্ ফিযারব্ািাপরর সব্পেপয ব্ি সিসযার। যা ফিযারব্ািাপরর 

িৈয ইশতব্ােক ব্পল িপৈ করপছৈ সংশিষ্টরা। ফিযারব্ািাপর ব্তথিাপৈ জিশ র কাপছ 

শব্টর্আরশসর  াওৈা দাশব্র শব্র্যটর্ সব্পেপয ফব্শি ফৈশতব্ােক শহপসপব্ কাি করপছ। এই 

 াওৈা দাশব্র আপলাপক জিশ র ফিযার দর কপিপছ হািার হািার ফকাটর্ র্াকার। তপব্ 

অব্পিপর্ ফসই  াওৈা  শরপিাপধ ইশতব্ােক জিশ  কতৃথ ক্ষ। িত ২ এশপ্রল জিশ র কাপছ ১২ 

হািার ৫৭৯ ফকাটর্ ৯৫ লাখ র্াকা  াওৈা দাশব্ কপর শেটে ফদয শব্টর্আরশস। যা শৈপয উভপযর 

িপধয দ্বন্দ্ব ততশর হয এব্ং আদালপত িিায। যা শৈপয িত ২৪ ৈপব্ম্বর আ ীল শব্ভাপির সাত 

শব্োর শতর  ূে থাে ফব্ঞ্চ গ্রািীেপোৈপক ৩ িাপসর িপধয ২ হািার ফকাটর্ র্াকা প্রদাপৈর 

আপদি ফদৈ। এর িাধযপি শব্টর্আরশসর  াওৈা প্রদাৈ ফর্পক রক্ষা  াওযার আর ফকাৈ স পযাি 

র্াপক ৈা গ্রািীেপোপৈর। এিতাব্স্থায জিশ  কতৃথ ক্ষও র্াকা প্রদাপৈ ৈিৈীয হপয এপসপছ। 

আর এই  াওৈা ফির্াপতই এব্ার লভযাংি কশিপয এপৈপছ তারা। 

ঢাকা স্টক এক্সপেপের (শিএসই)  শরোলক শিৈহাি িান্নাৈ ইিৈ ব্পলৈ, জিশ  

ফিযারব্ািাপরর একটর্ ব্হৃৎ ও ফিৌলশভশি সম্পন্ন ফকাম্পাশৈ। ফয কারপে শব্টর্আরশসর  াওৈা 

দাশব্র সপে সপেই জিশ সহ   পরা ফিযারব্ািাপর ব্ি ফৈশতব্ােক প্রভাব্  পি। যা দীর্ থশদৈ 

ধপর রপযপছ। তপব্ ফসর্া সিাধাপৈর আপলা ফদখা শদপযপছ। যা ফিযারব্ািাপরর িৈয স খব্র। 

গ্রািীেপোপৈর ২০১৯ সাপলর ব্যব্সায ফিযার প্রশত ি ৈাো হপযপছ ২৫.৫৬ র্াকা। এর িধয 

ফর্পক ফকাম্পাশৈটর্র  র্ থদ ১৩০ িতাংি ব্া ফিযারপ্রশত ১৩ র্াকা (অন্তব্ থতীকালীৈ ৯ র্াকাসহ) 

লভযাংি ফর্ার্ো কপরপছ। যার  শরিাে আপির ব্ছর শছল ২৮০ িতাংি ব্া ফিযার প্রশত ২৮ 

র্াকা। এ শহসাপব্ ব্ছপরর ব্যব্ধাপৈ গ্রািীেপোপৈর লভযাংি অপধ থপকরও ফব্শি কপিপছ।  

ফকাম্পাশৈটর্র ২০১৯ সাপল শৈর্ ি ৈাো হপযপছ ৩ হািার ৪৫১ ফকাটর্ ৩৭ লাখ র্াকা। এর িপধয 

ফর্পক ১ হািার ৭৫৫ ফকাটর্ ৩৯ লাখ র্াকা লভযাংি প্রদাৈ করা হপব্। ব্াশক ১ হািার ৬৯৫ 

ফকাটর্ ৯৮ লাখ র্াকা শরিাপভথ রাখা হপব্। লভযাংি কশিপয এই শরিাভথ রাখার কারে শহসাপব্ 

রপযপছ শব্টর্আরশসর  াওৈা দাশব্ করা। এ শব্র্পয শলশখত িব্াপব্ গ্রািীেপোৈ কতৃথ ক্ষ 

িাশৈপযপছ, শব্টর্আরশসর  াওৈা দাশব্ শৈপয ব্তথিাৈ অশৈশ্চযতা এব্ং ব্যব্সায  শরোলৈায 

স শব্ধার িৈয লভযাংি কশিপয আৈা হপযপছ। যা ফকাম্পাশৈর  শরোলৈা  র্ থদ সব্ থসম্মশতক্রপি 

শসদ্ধান্ত শৈপযপছ। 

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/479354/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B2%E0%A6%AD%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B6-%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF
https://www.dailyjanakantha.com/details/article/479354/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B2%E0%A6%AD%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B6-%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF
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কয়প পায়রি গবয়ন পস মকায়ের োধ্্য়ে 

ইন্টারনাল অনেি বাধ্্তােূলক করয়ত 

হয়ব  

প্রকাশিত : ৭ ফেব্রুযারী ২০২০  

অর্ থনৈশতক শরপ ার্থার ॥ শুধ  শৈপিপদর আইৈ কপর ৈয ফকাম্পাশৈ আইৈ ও কপ থাপরর্ 

িব্পৈ থন্স ফকাপির আওতায এপৈ ইন্টারৈাল অশির্ ব্াধযতািূলক করপত হপব্ ব্পল িন্তব্য 

কপরৈ কম্পপরালার এন্ড অশির্র ফিৈাপরল অব্ ব্াংলাপদি এর ফিাহাম্মদ ি সশলি ফেৌধ রী। 

ব্হৃস্পশতব্ার রািধাৈীর অশির্র ভব্পৈ আপযাজিত প্রপ ািাল ের এৈএযাক্টপিন্ট অব্ ‘দয 

ইৈশস্টটর্উর্ অব্ ইন্টারৈাল অশির্স থ ব্াংলাপদি এযাক্ট’র ওযাকথিপ  শতশৈ এ িন্তব্য কপরৈ। 

ি সশলি ফেৌধ রী ব্পলৈ, সাব্ কশন্টপৈন্টাপলর িপধয এর্াই প্রর্ি হপব্ যশদ আইৈটর্  াস হয এব্ং 

তাশলকাভুক্ত এব্ং অতাশলকাভুক্ত সব্ার িৈয ইন্টারৈাল অশির্ ব্াধযতািূলক করা হয। 

আিাপদর  ার্শ্ থব্তী ভারত,  াশকস্তাৈ, িাযাৈিার, ভুর্াৈসহ অপৈক ফদপিই সাব্ কশন্টৈাল 

ফকাৈ ফদপিই এ শব্র্পয আইৈ োল  হযশৈ।  

শতশৈ আরও ব্পলৈ, ইৈশস্টটর্উপর্র শিক্ষার িাৈপক আন্তিথাশতক িাপৈর সপে সিন্বয র্াকপত 

হপব্। যাপত কপর ফকাম্পাশৈগুপলা িাৈ শৈপয ফকাৈ প্রশ্ন তুলপত ৈা  াপর। এব্ং এর আইৈও হপব্ 

আন্তিথাশতক িাপৈর ইন্টারৈাল অশির্পরর দাি  াওযার িৈয ফয শব্র্যগুপলা র্াকা দরকার 

ফসসব্ শব্র্য আইপৈ র্াকপত হপব্। শব্পির্ অশতশর্ ব্াশেিয িন্ত্রোলপযর সশেব্ ফিাোঃ িাের 

উজিৈ ব্পলৈ, এক্সর্াৈ থাল অশিপর্র আপিই ইন্টারৈাল অশির্ করপত হপব্।  

ফকাম্পাশৈর ইন্টারৈাল অশিপর্র প্রপযািৈীযতা িাৈপত হপব্। ফকাম্পাশৈর ভশব্র্যত উন্নশতর 

িৈয এব্ং ভালর িৈয ইন্টারৈাল অশিপর্র প্রপযািৈীযতা অপৈক, তাই তাপদর আইৈ কপর 

ব্াধযতািূলক করপত হপব্। এ শব্র্পয ফয ধরপৈর সহপযাশিতা লাপি আিার  ক্ষ ফর্পক করা 

হপব্। এক্সর্াৈ থাল অশির্ আসার আপি শৈপির র্রপক ফিাছাপৈাই হপে ইন্টারৈাল অশির্। 

ইন্টারৈাল অশির্র  জিিৈ অর্শরটর্র কাপছ ব্ন্দী ব্পল িন্তব্য কপরৈ শৈযন্ত্রক সংস্থা 

ব্াংলাপদি শসশকউশরটর্ি এযান্ড এক্সপেে কশিিপৈর (শব্এসইশস) কশিিৈার অধযা ক ফহলাল 

উজিৈ শৈিািী। ফহলাল উজিৈ শৈিািী ব্পলৈ, ব্তথিাপৈ ইন্টারৈাল অশির্ররা  জিিৈ 

অর্শরটর্ ফযিৈ এিশি শসইও এরকি  জিিপৈর কাপছ ব্জন্দ র্াপক। আ ৈাপদর শসদ্ধান্ত শৈপত 

হপব্ ব্ন্দী র্াকপব্ৈ শকৈা।  

আিরা ইন্টারৈাল অশির্ এর শব্র্যটর্ খ ব্ িীঘ্রই কপ থাপরর্ িব্ৈ থযান্স ফকাপির অন্তভুথক্ত করব্। 

শৈিািী ব্পলৈ, ব্তথিাৈ অব্স্থায ব্যাংপকর ও র শৈভথরিীল ফর্পক ফদপির অর্ থৈীশতপক এশিপয 

ফৈযা সম্ভব্ ৈা। এ ব্াস্তব্তা আিরা ফদখপত ও ব্ ঝপত ফ শরশছ। স তরাং আিাপদর কযাশ র্াল 

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/478926/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9F-%E0%A6%97%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B8-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%85%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A6%95
https://www.dailyjanakantha.com/details/article/478926/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9F-%E0%A6%97%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B8-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%85%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A6%95
https://www.dailyjanakantha.com/details/article/478926/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9F-%E0%A6%97%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B8-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%85%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A6%95
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িাপকথপর্ আসপত হপব্। আর িৈিেপক কযাশ র্াল িাপকথর্ি খী করপত সব্পেপয িুরী হপে 

কপ থাপরর্ িভপৈ থপন্সর স্বেতা। 

শতশৈ ব্পলৈ, ব্াস্তব্তার আপলাপক আিরা ফদপখশছ রািস্ব োুঁশক ফদযার ফয শেন্তাভাব্ৈা শকংব্া 

শৈরীক্ষার ফয কায থক্রি, এসকল ফভিাল অশির্ শরপ াপর্থর কারপে কি পক্ষ ব্াপিপর্র এক 

 ঞ্চিাংি ফর্পক ফদি ব্জঞ্চত হপে। এ  শরিাে ফরশভশৈউ ফকব্ল িাত্র শৈরীক্ষার অসৎ 

উপিপিযর কারপে আিাপদর ব্জঞ্চত হপত হপে। যত তািাতাশি সম্ভব্ এগুপলা আিাপদর ব্ন্ধ 

করপত হপব্। 

কি থিালায আইআইএ ব্াংলাপদপির সভা শত ফিাহাম্মদ ইকব্াল ফহাসাইৈ স্বািত ব্ক্তব্য 

রাপখৈ। স্বািত ব্ক্তপব্য শতশৈ উ শস্থত সব্াইপক কি থিালায অংিগ্রহে করার িৈয ধৈযব্াদ 

জ্ঞা ৈ কপরৈ। শতশৈ ব্পলৈ, আইআইএ ব্াশেিয িন্ত্রোলয ফর্পক ফকাম্পাশৈ আইৈ-১৯৯৪ এর 

২৮ ধারায শৈব্শন্ধত হপয লাইপসন্স প্রাশির িাধযপি এর কায থক্রি  শরোলৈা করপছ। 
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রাষ্ট্রােত্ত নতন ব্াাংয়কর মশোর োড়া ননয়ে 

ববঠক রনববার  

প্রকাশিত : ৭ ফেব্রুযারী ২০২০  

অর্ থনৈশতক শরপ ার্থার ॥ জ্বালাশৈ-শব্দ যত খাপতর আরও  াুঁেটর্ ফকাম্পাশৈপক   ুঁজিব্ািাপর 

শৈপয আসার  ািা াশি রাষ্ট্রাযি শতৈ ব্যাংক ফসাৈালী, িৈতা এব্ং অগ্রেী ব্যাংপকর ফিযার 

ছািপতও আগ্রহী হপয উপেপছ সরকার। তাই   ুঁজিব্ািাপর সংশিষ্ট ফরগুপলর্র ও 

ফস্টকপহাল্ডারপদর সপে তব্েক কপর ব্যাংকগুপলার তাশলকাভুজক্তর সম্ভাব্যতা  য থাপলােৈা করার 

উপদযাি ফৈযা হপযপছ। আিািী রশব্ব্ার অর্ থ িন্ত্রোলপয এ শব্র্পয একটর্ তব্েক আহ্বাৈ করা 

হপযপছ। এশদপক রাষ্ট্রীয িাশলকাৈার একিাত্র তাশলকাভুক্ত ব্যাংক রূ ালী ব্যাংপকর আরও ১০ 

িতাংি ফিযার অেপলাি করার শসদ্ধান্ত েূিান্ত কপরপছ সরকার। অর্ থ িন্ত্রোলয সূপত্র এই তর্য 

িাৈা ফিপছ। 

িাৈা ফিপছ, ফসাৈালী ব্যাংক, িৈতা ব্যাংক ও অগ্রেী ব্যাংপকর সম্ভাব্য তাশলকাভুজক্তর শব্র্যটর্ 

শৈপয রশব্ব্ার অৈ টিতব্য তব্েপক অর্ থিন্ত্রী আ হ ি ি স্তো কািাল সভা শতে করপব্ৈ। 

তব্েপক আশর্ থক প্রশতিাৈ শব্ভাপির শসশৈযর সশেব্ আসাদ ল ইসলাি, অর্ থ সশেব্ আব্দ র রউে, 

ব্াংলাপদি ব্যাংপকর িব্ৈ থর েিপল কব্ীর, ব্াংলাপদি শসশকউশরটর্ি এযান্ড এক্সপেে 

কশিিপৈর (শব্এসই) ফেযারিযাৈ ি. এি খাযুল ফহাপসৈ এব্ং ইৈপভস্টপিন্ট কপ থাপরিপৈর 

(আইশসশব্) ব্যব্স্থা ৈা  শরোলক আব্ ল ফহাপসৈ অংি ফৈপব্ৈ। 

আইৈ অৈ সাপর, ব্ািাপর আসপত হপল সব্ থপির্ দ ই ব্ছর ি ৈাোয র্াকপত হয। যশদও 

শব্এসইশস োইপল ফকাৈ ফকাম্পাশৈপক এই িতথ ফর্পক অব্যাহশত শদপত  াপর। 

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/478922/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%88%E0%A6%A0%E0%A6%95
https://www.dailyjanakantha.com/details/article/478922/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%88%E0%A6%A0%E0%A6%95
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Daily Janakantha 
07 February 2020 

এ্াকনানবনয়ক বাদ নদয়ে অনেির প্ায়নল 

প নগ পঠন কয়রয়ে নবএসইনস  

প্রকাশিত : ৭ ফেব্রুযারী ২০২০  

অর্ থনৈশতক শরপ ার্থার ॥   ুঁজিব্ািাপর তাশলকাভুক্ত ব্া প্রার্শিক িেপ্রস্তাপব্র (আইশ ও) 

ফকাম্পাশৈর অশির্ কায থক্রি সম্পন্ন করপত শৈরীক্ষকপদর শব্স্তাশরত তাশলকা   ৈি থেৈ কপরপছ 

শৈযন্ত্রক সংস্থা ব্াংলাপদি শসশকউশরটর্ি এযান্ড এক্সপেে কশিিৈ (শব্এসইশস)।  যাপৈল ফর্পক 

একৈাশব্ৈপক ব্াদ শদপযপছ কশিিৈ। শব্এসইশস সূপত্র এ তর্য িাৈা যায। 

িত ২ ফেব্রুযাশর শব্এসইশসর অশির্র  যাপৈল আ পির্ করা হপযপছ। আ পির্কৃত অশির্ 

 যাপৈপল শৈরীক্ষপকর ৈািসহ শৈরীক্ষা প্রশতিাপৈর সপে সম্পকৃ্ত প্রপতযক েযার্থািথ 

এযাকাউন্টযাপন্টর ৈাপির তাশলকা ফদযা হপযপছ। 

সূত্র িপত, তাশলকার ব্াইপর ফকাৈ অশির্ োি থপক শদপয আইশ ও’র ফকাম্পাশৈ ব্া তাশলকাভুক্ত 

ফকাৈ ফকাম্পাশৈ অশির্ করাপত  ারপব্ ৈা। 

প্রকাশিত তাশলকায ফযসব্ অশির্পরর ৈাি রপযপছ তা হপলা : এ হক এযান্ড ফকাং োর্থািথ 

এযাকাউন্টযান্টস, এ কাপিি এযান্ড ফকাং, এ ওহাব্ এযান্ড ফকাং, এশসএৈএশব্আইএৈ 

(এযাকৈাশব্ৈ) েযার্থািথ এযাকাউন্টযান্ট, আহপিদ িাশুক এযান্ড ফকাং, আহপিদ িাশকর এযান্ড 

ফকাং, এআরটর্আইএসএএৈ (আটর্থিাৈ) েযার্থািথ এযাকাউন্টযান্ট, আিরাে উজিৈ এযান্ড ফকাং, 

আজিি হাশলি খাপযর ফেৌধ রী, ফেিস এযান্ড আর, জি শকব্শরযা এযান্ড ফকাং, হুদা ভাশস ফেৌধ রী 

এযান্ড ফকাং, হাওলাদার ইউৈ স এযান্ড ফকাং, হুসাইৈ েরহাদ এযান্ড ফকাং, ইসলাি আেতাব্ 

কািুল এযান্ড ফকাং, ইসলাি কাজি িশেক এযান্ড ফকাং। এছািা আরও রপযপছ, ফক এি 

আলি এযান্ড ফকাং, ফক এি হাসাৈ এযান্ড ফকাং, কাজি িশহর খাৈ এযান্ড ফকাং, খাৈ ওহাব্ 

িশেক রহিাৈ এযান্ড ফকাং, এি ফি আপব্দীৈ এযান্ড ফকাং, এি এি রহিাৈ এযান্ড ফকাং, 

িযাব্স এযান্ড ফি  ার্থৈাস থ, িাহপেল হক এযান্ড ফকাং, িাপলক শসজিক ওযাশল, িাশিহর ি শহত 

হক এযান্ড ফকাং, ৈ ুল োুক হাসাৈ এযান্ড ফকাং, অপক্টাখাৈ োর্থািথ এযাকাউন্টযান্ট, শ ৈাশক 

এযান্ড ফকাম্পাশৈ, রহিাৈ ফিাস্তো আলি এযান্ড ফকাং, রহিাৈ রহিাৈ হক, এস এে আহপিদ 

এযান্ড ফকাং, এস ফক ব্ুযা এযান্ড ফকাং, িশেক ব্সাক এযান্ড ফকাং, শসরাি খাৈ ব্সাক এযান্ড 

ফকাং, সাইে ল সািস ল আলি এযান্ড ফকাং, ফতাহা খাৈ িািাৈ এযান্ড ফকাং এব্ং ফিাহা িািাৈ 

কশব্র রশিদ এযান্ড ফকাং োর্থািথ এযাকাউন্টযান্টস। 

উপেখয,   ুঁজিব্ািাপর তাশলকাভুক্ত আিাৈ িরুপ র ফকাম্পাশৈ আিাৈ শেপির আইশ ও’র 

র্াকা ব্যব্হাপর দ ৈীশত ও অশৈযপির সপে সংশিষ্টতার দায রপযপছ একৈাশব্পৈর। এই 

‘অ রাপধ’   ুঁজিব্ািার শৈযন্ত্রক সংস্থা ব্াংলাপদি শসশকউশরটর্ি এযান্ড এক্সপেে কশিিৈ 

(শব্এসইশস) একৈাশব্ৈ ও এর একিৈ  ার্থৈার ফরাকৈ জ্জািাপৈর শব্ুপদ্ধ িাজস্তিূলক ব্যব্স্থা 

শৈপে। 

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/478921/%E0%A6%8F%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B2-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%A0%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87
https://www.dailyjanakantha.com/details/article/478921/%E0%A6%8F%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B2-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%A0%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87
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  ুঁজিব্ািার শৈযন্ত্রক সংস্থা আইশ ও’র িাধযপি উপিাশলত অপর্ থর শৈরীক্ষার ফক্ষপত্র 

একৈাশব্পৈর  ার্থৈার ফিাোঃ ফরাকৈ জ্জািাপৈর ও র অশৈশদথষ্ট সিপযর িৈয শৈপর্ধাজ্ঞা 

আপরা  কপরপছ। এখৈ ফর্পক শতশৈ আইশ ওপত আসা ফকাৈ ফকাম্পাশৈর অর্ থ ব্যব্হাপরর 

শৈরীক্ষা করপত  ারপব্ৈ ৈা। একই র্র্ৈায একৈাশব্ৈ োর্থািথ এযাকাউন্টযান্টস এর শব্ুপদ্ধ 

ব্যব্স্থা ফৈযার িৈয তাপদর সংিেৈ ইৈশস্টটর্উর্ অব্ োর্থািথ এযাকাউন্টযান্টস, ব্াংলাপদি 

(আইশসএশব্) এর কাপছ  াোপৈার শসদ্ধান্ত শৈপযপছ শব্এসইশস। 
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Daily Kaler Kantho 

07 February 2020 
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Daily Ittefaq 
07 February 2020 
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Daily Share Biz 
09 February 2020 
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Daily Share Biz 
08 February 2020 
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Daily Share Biz 
07 February 2020 
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Desh Rupantor 
09 February 2020 
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Desh Rupantor 
07 February 2020 
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Desh Rupantor 
07 February 2020 
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Daily Jai Jai Din 
09 February 2020 
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Daily Jai Jai Din 
09 February 2020 

 

 



News Clippings 

 46 

Daily Jai Jai Din 
09 February 2020 
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Daily Jai Jai Din 
09 February 2020 
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Daily Jai Jai Din 
08 February 2020 
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Daily Jai Jai Din 
08 February 2020 
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Daily Sangbad 
09 February 2020 
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Daily Sangbad 
07 February 2020 
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Daily Bhorer Kagoj 
09 February 2020 
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Daily Bhorer Kagoj 
08 February 2020 
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Daily Bhorer Kagoj 
07 February 2020 
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 Alokito Bangladesh 
09 February 2020 
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Bangladesher Khabor 

09 February 2020 
 

 



News Clippings 

 57 

Bangladesher Khabor 

07 February 2020 
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Bangladesher Khabor 

07 February 2020 
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The Financial Express 
09 February 2020 
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The Financial Express 
09 February 2020 
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The Financial Express 
09 February 2020 
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The Financial Express 
08 February 2020 
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The Financial Express 
07 February 2020 
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The Financial Express 
07 February 2020 
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The Financial Express 
07 February 2020 
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The Financial Express 
07 February 2020 
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Daily Star 

09 February 2020 
 

 

 



News Clippings 

 73 

Daily Star 

09 February 2020 
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Daily Star 

07 February 2020 
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Daily Sun 
07 February 2020 
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Daily New Age 
09 February 2020 
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Daily New Age 
07 February 2020 
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Daily New Age 
07 February 2020 
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Daily New Age 
07 February 2020 
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Daily Observer 
07 February 2020 
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The Financial Express 
07 February 2020 

 

 
 



News Clippings 

 83 

 Daily Sun 
09 February 2020 
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Daily New Age 
08 February 2020 
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Daily Observer 
09 February 2020 
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Daily Observer 
07 February 2020 
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Daily Independent 
08 February 2020 

 

 
 


