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Dhaka Times 
03 March 2020 

 

স্বতন্ত্র পরিচালকদেি উপি রির্ভি কদি 

রিরিদ াগকািীদেি আস্থা: খা রুল 

হ াদেি 

অর্ থনৈতিক প্রতিবেদক, ঢাকা টাইমস 

| আপবেট : ০২ মার্থ ২০২০, ১৮:২২ | প্রকাতিি : ০২ মার্থ ২০২০, ১৮:২২ 

 

 

োাংলাবদি তসতকউতিটটজ অযান্ড এক্সবর্ঞ্জ কতমিবৈি চর্য়ািমাৈ ে. এম. খায়রুল চ াবসৈ 

েবলৈ, স্টক এক্সবর্ঞ্জবক চকন্দ্র কবি চিয়ািোজাবিি সমস্থ কম থকান্ড পতির্াতলি  য়। িাই 

স্টক এক্সবর্বঞ্জি পতির্ালৈা পর্ থবদি কাবে তেতৈবয়াগকািীবদি প্রিযািা অবৈক চেিী। তেবির্ 

কবি স্বিন্ত্র পতির্ালকবদি কম থকাবন্ডি উপি তৈর্থি কবি তেতৈবয়াগকািীবদি আস্থা। চসই সাবর্ 

তৈর্থি কবি োজাবিি গতিিীলিা। 

চসামোি তেএসইি ৈেগটিি পতির্ালৈা পর্ থবদি চসৌজৈয সাক্ষাবিি সময় তিতৈ এসে কর্া 

েবলৈ। এতদৈ তেএসইি ৈিুৈ চর্য়ািমাৈ চমা. ইউৈুসু ি মাবৈি চৈিৃবে পতির্ালৈা পর্ থদ 

কতমিবৈি সবে সাক্ষাি কবিৈ। এসময় তেএসইতসি কতমিৈাি অধ্যাপক চমা. চ লাল উদ্দিৈ 

তৈজামী, ে. স্বপৈ কুমাি োলা, চখান্দকাি কামালুজ্জামাৈস  তৈে থা ী পতির্ালকেনৃ্দ উপতস্থি 

তেবলৈ। 
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তেএসইতস’ি চর্য়ািমযাৈ েবলৈ, তেএসইি ৈেগটিি পতির্ালৈা পর্ থদবক স্বাগি জাতৈবয় েবলৈ, 

তেতর্ন্ন চসক্টি চর্বক আসা ে ুমূখী অতর্জ্ঞিা সম্পন্ন সফল েযদ্দিবদি সমন্ববয় গটিি  বয়বে 

তেএসইি পতির্ালৈা পর্ থদ। চে পর্ থবদ আবে চিয়ািোজাবিি দীর্ থতদবৈি অতর্জ্ঞিা সম্পন্ন 

পতির্ালকেনৃ্দ। িাবদিস  সকবলি উবিিয চিয়ািোজািবক সামবৈি তদবক এতগবয় চৈয়া। 

এি জৈয তেএসইতস’ি পবক্ষ চে স বোগীিা কিাি দিকাি, িা কিা  বে। 

তিতৈ আবিা েবলৈ, তেএসইতস তেগি কবয়ক েেবি চিয়ািোজাবিি উন্নয়বৈ আইৈগি ও 

অেকািাবমাগি ে ু সাংস্কাি কবিবে। এবি চিয়ািোজাবিি তর্ি অবৈক মজেুি  বয়বে। ো 

র্তের্যবি চিয়ািোজািবক িি তর্তিি ওপি দা াঁড় কিাবি স ায়ক রূ্তমকা িাখবে। 

সাক্ষাবি তেএসই’ি চর্য়ািমযাৈ চমাোঃ ইউৈুসুি ি মাৈ েবলৈ, চিয়ািোজাবি চে উবিিয তৈবয় 

তেতমউরু্যয়ালাইবজিৈ প্রদ্দিয়া সম্পন্ন  বয়বে, চসই উবিিযবক োস্তোয়বৈি জৈয সাংতিষ্ট 

সকবলি সাবর্ আলাপ আবলার্ৈাি মাধ্যবম এতগবয় তৈবয় োবো। এ তের্বয় সকবলি স বোগীিা 

কামৈা কবিৈ তিতৈ। 

তিতৈ েবলৈ, োাংলাবদি ২০২১ সাবল স্বাধ্ীৈিাি ৫০ ের্ থ পূর্ থ  বে। এই ৫০ েেবিি মবধ্য গি 

১৫ েেবি অর্ থনৈতিক অগ্রগতি দৃিযমাৈ। োাংলাবদি ১৫ েেবি সামাদ্দজক ও আতর্ থক খাবিি 

সুর্বক অবৈকাাংবি পার্শ্ থেিী চদিগুবলাি িুলৈায় এতগবয় আবে। 

তিতৈ আিও েবলৈ, পার্শ্ থেিী চদিগুবলাি িুলৈায় োাংলাবদবিি দ্দজতেতপি অৈুপাবি োজাি 

মূলধ্বৈি পতিমাৈ খুেই কম। োাংলাবদবিি দ্দজতেতপি অৈুপাবি োজাি মূলধ্বৈি অৈুপাি 

১০০ িিাাংবি উন্নীি কিবি  বে। এি জৈয প্রবয়াজৈ র্াবলা চমৌলতর্তি সম্পন্ন তসতকউতিটটজ। 

সকবলি সমতন্বি প্রবর্ষ্টায় চদবিি এই সম্ভােৈাময় খািবক পুাঁদ্দজ উবিালবৈি মূল র্াতলকা িদ্দি 

ত বসবে পতিৈি কবি মাৈৈীয় প্রধ্াৈমন্ত্রীি তর্িৈ ২০৩০ এোং ২০৪১ সালবক সামবৈ চিবখ 

োাংলাবদবিি অর্ থৈীতিি অৈযাৈয চসক্টি চে গতিবি এতগবয় োবে, চদবিি চিয়ািোজািবকও 

চসর্াবে এতগবয় তৈবি। 

তেএসই’ি প্রতিতৈতধ্দবল তেবলৈ স্বিন্ত্র পতির্ালক অধ্যাপক ে. চমা. মাসুদুি ি মাৈ, সালমা 

ৈাসতিৈ, চমা. মুৈিাতকম আিিাফ, অধ্যাপক ে. এ. চক. এম. মাসুদ ও চিয়ািব াল্ডাি 

পতির্ালক চমা াম্মদ িা জা াৈ, চমা. িাতকল তিজর্ী, তমৈ াজ মান্নাৈ ইমৈ, েযেস্থাপৈা 

পতির্ালক কাজী সাৈাউল  ক এোং ম ােযেস্থাপক ও চকাম্পাতৈ সতর্ে চমা াম্মদ আসাদুি 

ি মাৈ। 

(ঢাকা টাইমস/ ০২ মার্থ/ আিএ) 
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Daily Ittefaq 
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Daily Share Biz 
03 March 2020 
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Daily Amader Shomoy 
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Daily Jai Jai Din 
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Daily Jai Jai Din 
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Daily Manob Kantha 
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Daily Sangbad 
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Daily Bhorer Kagaj 
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Daily Bhorer Kagaj 
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 Amader Orthoneeti 
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Bangladesher Khabor 
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Desh Rupantor 
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স্টক এক্সদচদেি কাদে 

রিরিদ াগকািীদেি প্রতযাশা হিরশ 

তসতৈয়ি কবিসপবন্ডন্ট | োাংলাতৈউজবটাবয়তন্টবফাি.কম  

আপবেট: ২০২০-০৩-০২ ৯:৩৫:০২ তপএম  

Share  

 

চসৌজৈয সাক্ষাৎ অৈুষ্ঠাৈ, েতে: োাংলাতৈউজ 

ঢাকা: স্টক এক্সবর্ঞ্জবক চকন্দ্র কবি চিয়ািোজাবিি সে কম থকাণ্ড পতির্াতলি  য়। িাই স্টক 

এক্সবর্বঞ্জি পতির্ালৈা পর্ থবদি কাবে তেতৈবয়াগকািীবদি প্রিযািা অবৈক চেতি। তেবির্ কবি 

স্বিন্ত্র পতির্ালকবদি কম থকাবণ্ডি ওপি তৈর্থি কবি তেতৈবয়াগকািীবদি আস্থা। চসইসবে তৈর্থি 

কবি োজাবিি গতিিীলিা। 

চসামোি (২ মার্থ) ঢাকা স্টক এক্সবর্বঞ্জি (তেএসই) ৈেগটিি পতির্ালৈা পর্ থবদি সবে 

চসৌজৈয সাক্ষাবি এ কর্া েবলৈ চিয়ািোজাি তৈয়ন্ত্রক সাংস্থা োাংলাবদি তসতকউতিটটজ অযান্ড 

এক্সবর্ঞ্জ কতমিবৈি (তেএসইতস) চর্য়ািমযাৈ ে. এম খায়রুল চ াবসৈ। 

তেএসইতসি চর্য়ািমযাৈ েবলৈ, তেতর্ন্ন চসক্টি চর্বক আসা ে ুমূখী অতর্জ্ঞিা সম্পন্ন সফল 

েযদ্দিবদি সমন্ববয় গটিি  বয়বে তেএসইি পতির্ালৈা পর্ থদ। চে পর্ থবদ আবে চিয়ািোজাবিি 

দীর্ থতদবৈি অতর্জ্ঞিা সম্পন্ন পতির্ালকিা। সোি উবিিয চিয়ািোজািবক সামবৈি তদবক 

এতগবয় চৈওয়া। এি জৈয তেএসইতসি পবক্ষ চে স বোতগিা কিাি দিকাি, িা কিা  বে। 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.banglanews24.com/economics-business/news/bd/774842.details%2F&src=sdkpreparse
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তিতৈ আিও েবলৈ, তেএসইতস তেগি কবয়ক েেবি চিয়ািোজাবিি উন্নয়বৈ আইৈগি ও 

অেকািাবমাগি ে ু সাংস্কাি কবিবে। এবি চিয়ািোজাবিি তর্ি অবৈক মজেুি  বয়বে। ো 

র্তের্যবি চিয়ািোজািবক িি তর্তিি ওপি দা াঁড় কিাবি স ায়ক রূ্তমকা িাখবে। 

এসময় তেএসইি চর্য়ািমযাৈ চমা. ইউৈুসুি ি মাৈ েবলৈ, চিয়ািোজাবি চে উবিিয তৈবয় 

তেতমউরু্যয়ালাইবজিৈ প্রদ্দিয়া সম্পন্ন  বয়বে, চসই উবিিযবক োস্তোয়বৈি জৈয সাংতিষ্ট 

সোি সবে আলাপ-আবলার্ৈাি মাধ্যবম এতগবয় তৈবয় োবো। এ তের্বয় সোি স বোতগিা 

কামৈা কিতে। 

তিতৈ েবলৈ, ২০২১ সাবল োাংলাবদবিি স্বাধ্ীৈিাি ৫০ েেি পূতি থ  বে। এই ৫০ েেবিি মবধ্য 

গি ১৫ েেবি অর্ থনৈতিক অগ্রগতি দৃিযমাৈ। োাংলাবদি ১৫ েেবি সামাদ্দজক ও আতর্ থক 

খাবিি সূর্বক অবৈকাাংবি পার্শ্ থেিী চদিগুবলাি িুলৈায় এতগবয় আবে। 

তিতৈ আিও েবলৈ, পার্শ্ থেিী চদিগুবলাি িুলৈায় োাংলাবদবিি চমাট চদিজ উৎপাদবৈি 

(দ্দজতেতপ) অৈুপাবি োজাবি মূলধ্বৈি পতিমার্ খুেই কম। োাংলাবদবিি দ্দজতেতপি অৈুপাবি 

োজাি মূলধ্বৈি অৈুপাি িির্াবগ উন্নীি কিবি  বে। এি জৈয প্রবয়াজৈ র্াবলা চমৌলতর্তি 

সম্পন্ন তসতকউতিটটজ। সোি সমতন্বি প্রবর্ষ্টায় চদবিি এ সম্ভােৈাময় খািবক পুাঁদ্দজ 

উবিালবৈি মূল র্াতলকা িদ্দি ত বসবে পতির্ি কবি প্রধ্াৈমন্ত্রীি তর্িৈ ২০৩০ এোং ২০৪১ 

সালবক সামবৈ চিবখ োাংলাবদবিি অর্ থৈীতিি অৈযাৈয চসক্টি চে গতিবি এতগবয় োবে, 

চদবিি চিয়ািোজািবকও চসর্াবে এতগবয় তৈবি  বে। 

এসময় তেএসইতসি কতমিৈাি অধ্যাপক চমা. চ লাল উদ্দিৈ তৈজামী, ে. স্বপৈ কুমাি োলা, 

খন্দকাি কামালুজ্জামাৈস  তৈে থা ী পতির্ালকিা উপতস্থি তেবলৈ। এোড়া তেএসইি 

প্রতিতৈতধ্দবল স্বিন্ত্র পতির্ালক অধ্যাপক ে. চমা. মাসুদুি ি মাৈ, সালমা ৈাসতিৈ, চমা. 

মুৈিাতকম আিিাফ, অধ্যাপক ে. এ চক এম মাসুদ ও চিয়ািব াল্ডাি পতির্ালক চমা. িতকেুি 

ি মাৈ, চমা াম্মদ িা জা াৈ, চমা. িাতকল তিজর্ী, তমৈ াজ মান্নাৈ ইমৈ, েযেস্থাপৈা 

পতির্ালক কাজী সাৈাউল  ক এোং ম ােযেস্থাপক ও চকাম্পাতৈ সতর্ে চমা াম্মদ আসাদুি 

ি মাৈ উপতস্থি তেবলৈ। 

োাংলাবদি সময়: ২১৩০ র্ণ্টা, মার্থ ০২, ২০২০ 

এসএমএবক/ওএইর্/ 
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অভিজ্ঞ ব্যভিদের সমন্বদ ়ে ভিএসইর পর্ষে গভিত: খাইরুল 

 

তৈজস্ব প্রতিবেদক: তেএসইি পতির্ালৈা পর্ থদ তেতর্ন্ন চসক্টি চর্বক আসা ে ুমূখী অতর্জ্ঞিা 

সম্পন্ন সফল েযদ্দিবদি সমন্ববয় গটিি  বয়বে েবল জাৈাৈ তেএসইতস’ি চর্য়ািমযাৈ ে. এম 

খায়রুল চ াবসৈ। 

চসামোি (২ মার্থ) ঢাকা স্টক এক্সবর্ঞ্জ তলোঃ এি চর্য়ািমাৈ চমাোঃ ইউৈুসু ি মাৈ-এি চৈিৃবে 

২৪ চফব্রয়ািী তেএসই’ি ৈেগটিি পতির্ালৈা পর্ থদ দাতয়ে গ্র বৈি পি োাংলাবদি 

তসতকউতিটটজ অযান্ড এক্সবর্ঞ্জ কতমিবৈি চর্য়ািমাৈ ে. এম. খায়রুল চ াবসবৈি সাবর্ 

চসৌজৈয সাক্ষাি কাবিি সময় তিতৈ এসে কর্া েবলৈ৷এি আবগ তিতৈ তেএসই’ি ৈেগটিি 

পতির্ালৈা পর্ থদবক স্বাগি জাৈাৈ। 

তেএসইতসি চর্য়ািমযাৈ েবলৈ, তেএসই’ি ৈেগটিি পতির্ালৈা পর্ থবদি সাবর্ আবে 

পুাঁদ্দজোজাবিি দীর্ থতদবৈি অতর্জ্ঞিা সম্পন্ন পতির্ালকেনৃ্দ৷ মূলি স্টক এক্সবর্ঞ্জবক চকন্দ্র 

কবিই পুাঁদ্দজোজাবিি সমস্থ কম থকাণ্ড পতির্াতলি  য়৷ স্টক এক্সবর্বঞ্জি পতির্ালৈা পর্ থবদি 

কাবে তেতৈবয়াগকািীবদি প্রিযািা অবৈক চেিী৷ স্বিন্ত্র পতির্ালকবদি কম থকাবণ্ডি উপিই 

তৈর্থি কবি তেতৈবয়াগকািীবদি আস্থা চসই সাবর্ তৈর্থি কবি োজাবিি গতিিীলিা৷ আমাবদি 

সকবলি উবিিয পুাঁদ্দজোজািবক সামবৈি তদবক এতগবয় চৈয়া৷ এি জৈয তেএসইতস’ি পক্ষ 

চর্বক চে স বোগীিা কিাি দিকাি িা কিা  বে৷ 

তিতৈ আবিা েবলৈ, তেএসইতস তেগি কবয়ক েেবি পুাঁদ্দজোজাি উন্নয়বৈ আইৈগি ও 

অেকািাবমাগি ে ুতেদ সাংস্কাি কবিবে৷ এবি পুাঁদ্দজোজাবিি তর্ি অবৈক মজেুি  বয়বে। ো 

র্তের্যবি পুাঁদ্দজোজািবক িি তর্তিি ওপি দা াঁড় কিাবি স ায়ক রূ্তমকা িাখবে৷ 

এসময় উপতস্থি তেবলৈ তেএসইতস’ি কতমিৈাি অধ্যাপক চমাোঃ চ লাল উদ্দিৈ তৈজামী, ে. 

স্বপৈ কুমাি োলা,এফতসএমএ, চখান্দকাি কামালজু্জামাৈস  তৈে থা ী পতির্ালকেনৃ্দ৷ 



News Clippings 

 47 

তেএসই’ি চর্য়ািমযাৈ চমাোঃ ইউৈুসুি ি মাৈ েবলৈ, পুাঁদ্দজোজাবি চে উবিিয তৈবয় 

তেতমউরু্যয়ালাইবজিৈ প্রদ্দিয়া সম্পন্ন  বয়বে চসই উবিিযবক োস্তোয়বৈি জৈয পুাঁদ্দজোজাি 

সাংতিষ্ট সকবলি সাবর্ আলাপ আবলার্ৈাি মাধ্যবম এতগবয় তৈবয় োবো৷ এ তের্বয় সকবলি 

স বোগীিা কামৈা কবিৈ৷ 

তিতৈ আবিা েবলৈ, োাংলাবদি ২০২১ সাবল স্বাধ্ীৈিাি ৫০ ের্ থ পূর্ থ  বে৷ এই ৫০ েেবিি মবধ্য 

গি ১৫ েেবি অর্ থনৈতিক অগ্রগতি দৃিযমাৈ৷ োাংলাবদবিি ১৫ েেবিি উন্নয়ৈবক খাি 

অৈুোয়ী তেবির্ৈ কিবল দুটট খাি, একটা সামাদ্দজক খাি আি একটা অর্ থনৈতিক খাি৷ 

সামাদ্দজক খাবি স্বাস্থয চসো, তিক্ষা, ৈািীি ক্ষমিায়ৈ, মা ও তিশুি েত্ন প্ররৃ্তি৷ আি 

অর্ থনৈতিক খাবি র্ািটট চক্ষত্র েযাাংক, পুাঁদ্দজোজাি, ইন্সুবিন্স এোং মাইবিা চিতেট৷ সামাদ্দজক 

ও আতর্ থক খাবিি সুর্বক োাংলাবদি অবৈকাাংবি পার্শ্ থেিী চদিগুবলাি িুলৈায় এতগবয় আবে৷ 

পার্শ্ থেিী চদিগুবলাি িুলৈায় োাংলাবদবিি দ্দজতেতপি অৈুপাবি োজাি মূলধ্বৈি পতিমাৈ 

খুেই কম৷ োাংলাবদবিি দ্দজতেতপি অৈুপাবি োজাি মূলধ্বৈি অৈুপাি ১০০ িিাাংবি উন্নীি 

কিবি  বে৷ এি জৈয প্রবয়াজৈ র্াবলা চমৌলতর্তি সম্পন্ন তসতকউতিটটজ৷ 

সকবলি সমতন্বি প্রবর্ষ্টায় চদবিি এই সম্ভােৈাময় খািবক পুাঁদ্দজ উবিালবৈি মূল র্াতলকা িদ্দি 

ত বসবে পতিৈি কবি মাৈৈীয় প্রধ্াৈমন্ত্রীি তর্িৈ ২০৩০ এোং ২০৪১ সালবক সামবৈ চিবখ 

োাংলাবদবিি অর্ থৈীতিি অৈযাৈয চসক্টি চে গতিবি এতগবয় োবে, চদবিি পুাঁদ্দজোজািবকও 

চসর্াবে এতগবয় তৈবি। 

তেএসই’ি প্রতিতৈতধ্দবল তেবলৈ অধ্যাপক ে. চমাোঃ মাসুদুি ি মাৈ, সালমা ৈাসতিৈ, এৈতেতস, 

চমাোঃ মুৈিাতকম আিিাফ, অধ্যাপক ে. এ. চক. এম. মাসুদ, চমা াম্মদ িা জা াৈ, চমাোঃ 

িাতকল তিজর্ী, তমৈ াজ মান্নাৈ ইমৈ, 

েযেস্থাপৈা পতির্ালক কাজী সাৈাউল  ক এোং ম ােযেস্থাপক ও চকাম্পাতৈ সতর্ে চমা াম্মদ 

আসাদুি ি মাৈ, এফতসএস৷ 

শেয়ারভিউজ; ০২ মার্ষ ২০২০ 
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অরর্জ্ঞ িযক্তিদেি েমন্বদ  রিএেইি পরিচালিা পর্ ভে গঠিত: 

খাইরুল 

সাৈ তেতে চেস্ক || প্রকাি: ২০২০-০৩-০২ ১৮:১৩:৩৪ || আপবেট: ২০২০-০৩-০২ ১৮:১৫:৩৮ 

 

তেএসইি পতির্ালৈা পর্ থদ তেতর্ন্ন চসক্টি চর্বক আসা ে ুমূখী অতর্জ্ঞিা সম্পন্ন সফল 

েযদ্দিবদি সমন্ববয় গটিি  বয়বে েবল জাৈাৈ তেএসইতস’ি চর্য়ািমযাৈ ে. এম খায়রুল 

চ াবসৈ। 

চসামোি (২ মার্থ)  ঢাকা স্টক এক্সবর্ঞ্জ তলোঃ এি চর্য়ািমাৈ চমাোঃ ইউৈুসু ি মাৈ-এি চৈিৃবে 

২৪ চফব্রয়ািী তেএসই’ি ৈেগটিি পতির্ালৈা পর্ থদ দাতয়ে গ্র বৈি 

পি  োাংলাবদি  তসতকউতিটটজ অযান্ড এক্সবর্ঞ্জ কতমিবৈি চর্য়ািমাৈ ে. এম. খায়রুল 

চ াবসবৈি সাবর্ চসৌজৈয সাক্ষাি কাবিি সময় তিতৈ এসে কর্া েবলৈ৷এি আবগ তিতৈ 

তেএসই’ি ৈেগটিি পতির্ালৈা পর্ থদবক স্বাগি জাৈাৈ। 

তেএসইতসি চর্য়ািমযাৈ েবলৈ, তেএসই’ি ৈেগটিি পতির্ালৈা পর্ থবদি সাবর্ আবে 

পুাঁদ্দজোজাবিি দীর্ থতদবৈি অতর্জ্ঞিা সম্পন্ন পতির্ালকেনৃ্দ৷ মূলি স্টক এক্সবর্ঞ্জবক চকন্দ্র 

কবিই পুাঁদ্দজোজাবিি সমস্থ কম থকাণ্ড পতির্াতলি  য়৷ স্টক এক্সবর্বঞ্জি পতির্ালৈা পর্ থবদি 

কাবে তেতৈবয়াগকািীবদি প্রিযািা অবৈক চেিী৷ স্বিন্ত্র পতির্ালকবদি কম থকাবণ্ডি উপিই 

তৈর্থি কবি তেতৈবয়াগকািীবদি আস্থা চসই সাবর্ তৈর্থি কবি োজাবিি গতিিীলিা৷ আমাবদি 

সকবলি উবিিয পুাঁদ্দজোজািবক সামবৈি তদবক এতগবয় চৈয়া৷ এি জৈয তেএসইতস’ি পক্ষ 

চর্বক চে স বোগীিা কিাি দিকাি িা কিা  বে৷ 

তিতৈ আবিা েবলৈ, তেএসইতস তেগি কবয়ক েেবি পুাঁদ্দজোজাি উন্নয়বৈ আইৈগি ও 

অেকািাবমাগি ে ুতেদ সাংস্কাি কবিবে৷ এবি পুাঁদ্দজোজাবিি তর্ি অবৈক মজেুি  বয়বে। ো 

র্তের্যবি পুাঁদ্দজোজািবক িি তর্তিি ওপি দা াঁড় কিাবি স ায়ক রূ্তমকা িাখবে৷ 
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এসময় উপতস্থি তেবলৈ তেএসইতস’ি কতমিৈাি অধ্যাপক চমাোঃ চ লাল উদ্দিৈ তৈজামী, ে. 

স্বপৈ কুমাি োলা,এফতসএমএ, চখান্দকাি কামালজু্জামাৈস  তৈে থা ী পতির্ালকেনৃ্দ৷ 

তেএসই’ি চর্য়ািমযাৈ চমাোঃ ইউৈুসুি ি মাৈ েবলৈ, পুাঁদ্দজোজাবি চে উবিিয তৈবয় 

তেতমউরু্যয়ালাইবজিৈ প্রদ্দিয়া সম্পন্ন  বয়বে চসই উবিিযবক োস্তোয়বৈি জৈয পুাঁদ্দজোজাি 

সাংতিষ্ট সকবলি সাবর্ আলাপ আবলার্ৈাি মাধ্যবম এতগবয় তৈবয় োবো৷ এ তের্বয় সকবলি 

স বোগীিা কামৈা কবিৈ৷ 

তিতৈ আবিা েবলৈ, োাংলাবদি ২০২১ সাবল স্বাধ্ীৈিাি ৫০ ের্ থ পূর্ থ  বে৷ এই ৫০ েেবিি মবধ্য 

গি ১৫ েেবি অর্ থনৈতিক অগ্রগতি দৃিযমাৈ৷ োাংলাবদবিি ১৫ েেবিি উন্নয়ৈবক খাি 

অৈুোয়ী তেবির্ৈ কিবল দুটট খাি, একটা সামাদ্দজক খাি আি একটা অর্ থনৈতিক খাি৷ 

সামাদ্দজক খাবি স্বাস্থয চসো, তিক্ষা, ৈািীি ক্ষমিায়ৈ, মা ও তিশুি েত্ন প্ররৃ্তি৷ আি 

অর্ থনৈতিক খাবি র্ািটট চক্ষত্র েযাাংক, পুাঁদ্দজোজাি, ইন্সুবিন্স এোং মাইবিা চিতেট৷ সামাদ্দজক 

ও আতর্ থক খাবিি সুর্বক োাংলাবদি অবৈকাাংবি পার্শ্ থেিী চদিগুবলাি িুলৈায় এতগবয় আবে৷ 

পার্শ্ থেিী চদিগুবলাি িুলৈায় োাংলাবদবিি দ্দজতেতপি অৈুপাবি োজাি মূলধ্বৈি পতিমাৈ 

খুেই কম৷ োাংলাবদবিি দ্দজতেতপি অৈুপাবি োজাি মূলধ্বৈি অৈুপাি ১০০ িিাাংবি উন্নীি 

কিবি  বে৷ এি জৈয প্রবয়াজৈ র্াবলা চমৌলতর্তি সম্পন্ন তসতকউতিটটজ৷ 

সকবলি সমতন্বি প্রবর্ষ্টায় চদবিি এই সম্ভােৈাময় খািবক পুাঁদ্দজ উবিালবৈি মূল র্াতলকা িদ্দি 

ত বসবে পতিৈি কবি মাৈৈীয় প্রধ্াৈমন্ত্রীি তর্িৈ ২০৩০ এোং ২০৪১ সালবক সামবৈ চিবখ 

োাংলাবদবিি অর্ থৈীতিি অৈযাৈয চসক্টি চে গতিবি এতগবয় োবে, চদবিি পুাঁদ্দজোজািবকও 

চসর্াবে এতগবয় তৈবি। 

তেএসই’ি প্রতিতৈতধ্দবল তেবলৈ অধ্যাপক ে. চমাোঃ মাসুদুি ি মাৈ, সালমা ৈাসতিৈ, এৈতেতস, 

চমাোঃ মুৈিাতকম আিিাফ, অধ্যাপক ে. এ. চক. এম. মাসুদ, চমা াম্মদ িা জা াৈ, চমাোঃ 

িাতকল তিজর্ী, তমৈ াজ মান্নাৈ ইমৈ, 

েযেস্থাপৈা পতির্ালক কাজী সাৈাউল  ক এোং ম ােযেস্থাপক ও চকাম্পাতৈ সতর্ে চমা াম্মদ 

আসাদুি ি মাৈ, এফতসএস৷ 

সাৈতেতে/ এসআই 
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স্বতন্ত্র পরিচালকদেি ওপি রির্ভিশীল 

রিরিদ াগকািীদেি আস্থা, িাজাদিি গরতশীলতা : 

রিএেইরে হচ ািমযাি 

মার্থ ২, ২০২০186  

Share1  

 

রিজস্ব প্ররতদিেক : পুাঁদ্দজোজাি তৈয়ন্ত্রক সাংস্থা োাংলাবদি তসতকউতিটটজ অযান্ড এক্সবর্ঞ্জ 

কতমিবৈি (তেএসইতস) চর্য়ািমযাৈ ে. এম. খায়রুল চ াবসৈ েবলবেৈ, স্টক এক্সবর্ঞ্জবক 

চকন্দ্র কবিই পুাঁদ্দজোজাবিি সকল কম থকাণ্ড পতির্াতলি  য়৷ স্টক এক্সবর্বঞ্জি পতির্ালৈা 

পর্ থবদি কাবে তেতৈবয়াগকািীবদি প্রিযািা অবৈক চেতি৷ স্বিন্ত্র পতির্ালকবদি কম থকাবণ্ডি 

ওপি তৈর্থি কবি তেতৈবয়াগকািীবদি আস্থা। আি চসই সাবর্ তৈর্থি কবি োজাবিি গতিিীলিা৷ 

চসামোি (২ মার্থ) ঢাকা স্টক এক্সবর্বঞ্জি (তেএসই) ৈেগটিি পতির্ালৈা পর্ থবদি চসৌজৈয 

সাক্ষাবিি সময় তিতৈ এসে কর্া েবলৈ। এ সময় তেএসইতসি কতমিৈাি অধ্যাপক চমা. চ লাল 

উদ্দিৈ তৈজামী, ে. স্বপৈ কুমাি োলা, চখান্দকাি কামালুজ্জামাৈস  তৈে থা ী পতির্ালকিা 

উপতস্থি তেবলৈ৷ 

তেএসই’ি ৈিুৈ চর্য়ািমযাৈ চমা. ইউৈুসুি ি মাবৈি চৈিৃবে প্রতিতৈতধ্দবল তেবলৈ অধ্যাপক 

ে. চমাোঃ মাসুদুি ি মাৈ, সালমা ৈাসতিৈ, এৈতেতস, চমাোঃ মুৈিাতকম আিিাফ, অধ্যাপক ে. 

এ. চক. এম. মাসুদ, চমা. িতকেুি ি মাৈ, চমা. িাতকল তিজর্ী, চমা াম্মদ িা জা াৈ, তমৈ াজ 

মান্নাৈ ইমৈ, েযেস্থাপৈা পতির্ালক কাজী সাৈাউল  ক এোং ম ােযেস্থাপক ও চকাম্পাতৈ 

সতর্ে চমা াম্মদ আসাদুি ি মাৈ। 

তেএসই’ি প্রকািৈা ও জৈসাংবোগ তের্াবগি উপ-ম ােযেস্থাপক চমাোঃ িতফকুি ি মাৈ 

স্বাক্ষতিি এক সাংোদ তেজ্ঞতিবি এ ির্য জাৈাবৈা  য়। 

https://www.corporatesangbad.com/280528/
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খায়রুল চ াবসৈ েবলৈ, তেতর্ন্ন চসক্টি চর্বক আসা ে ুমূখী অতর্জ্ঞিা সম্পন্ন সফল স্বিন্ত্র 

পতির্ালকবদি সমন্ববয় গটিি  বয়বে তেএসই’ি পতির্ালৈা পর্ থদ৷ িাবদি সাবর্ আবে 

পুাঁদ্দজোজাবিি দীর্ থতদবৈি অতর্জ্ঞিা সম্পন্ন চিয়ািব াল্ডাি পতির্ালকেনৃ্দ৷ তিতৈ অাাবিা 

েবলৈ, আমাবদি সকবলি উবিিয পুাঁদ্দজোজািবক সামবৈি তদবক এতগবয় চৈয়া৷ এি জৈয 

তেএসইতস’ি পবক্ষ চে স বোগীিা কিাি দিকাি িা কিা  বে৷ 

২৪ চফেররুয়াতি, ২০২০ িাতিবখ তেএসই’ি ৈেগটিি পতির্ালৈা পর্ থদ দাতয়ে গ্র বৈি পি 

আজ ২ মার্থ ২০২০ িাতিবখ ঢাকা স্টক এক্সবর্ঞ্জ তলোঃ এি চর্য়ািমাৈ চমাোঃ ইউৈুসু ি মাৈ-এি 

চৈিৃবে পতির্ালৈা পর্ থদ োাংলাবদি তসতকউতিটটজ অযান্ড এক্সবর্ঞ্জ কতমিবৈি চর্য়ািমযাৈ ে. 

এম. খায়রুল চ াবসবৈি সাবর্ চসৌজৈয সাক্ষািকাবল তেএসইতস’ি চর্য়ািমযাৈ এসে কর্া 

েবলৈ৷ 

এ সময় উপতস্থি তেবলৈ তেএসইতস’ি কতমিৈাি অধ্যাপক চমাোঃ চ লাল উদ্দিৈ তৈজামী, ে. 

স্বপৈ কুমাি োলা, এফতসএমএ, চখান্দকাি কামালুজ্জামাৈস  তৈে থা ী পতির্ালকেনৃ্দ৷ তিতৈ 

আবিা েবলৈ, তেএসইতস তেগি কবয়ক েেবি পুাঁদ্দজোজাি উন্নয়বৈ আইৈগি ও 

অেকািাবমাগি ে ুতেদ সাংস্কাি কবিবে৷ এবি পুাঁদ্দজোজাবিি তর্ি অবৈক মজেুি  বয়বে। ো 

র্তের্যবি পুাঁদ্দজোজািবক িি তর্তিি ওপি দা াঁড় কিাবি স ায়ক রূ্তমকা িাখবে৷ 

তেএসই’ি চর্য়ািমযাৈ চমা. ইউৈুসুি ি মাৈ েবলৈ, পুাঁদ্দজোজাবি চে উবিিয তৈবয় 

তেতমউরু্যয়ালাইবজিৈ প্রদ্দিয়া সম্পন্ন  বয়বে চসই উবিিযবক োস্তোয়বৈি জৈয পুাঁদ্দজোজাি 

সাংতিষ্ট সকবলি সাবর্ আলাপ আবলার্ৈাি মাধ্যবম তেএসইবক এতগবয় তৈবয় োবো৷ এ তের্বয় 

তিতৈ সকবলি স বোগীিা কামৈা কবিৈ৷ 

তিতৈ েবলৈ, োাংলাবদি ২০২১ সাবল স্বাধ্ীৈিাি ৫০ ের্ থ পূর্ থ  বে৷ এই ৫০ েেবিি মবধ্য গি 

১৫ েেবি অর্ থনৈতিক অগ্রগতি দৃিযমাৈ৷ োাংলাবদবিবক সামাদ্দজক ও অর্ থনৈতিক র্াবগ র্াগ 

কিবল, সামাদ্দজক খাবি িবয়বে স্বাস্থয চসো, তিক্ষা, ৈািীি ক্ষমিায়ৈ, মা ও তিশুি েত্ন প্ররৃ্তি৷ 

আি অর্ থনৈতিক খাবি র্ািটট চক্ষত্র েযাাংক, পুাঁদ্দজোজাি, ইন্সুবিন্স এোং মাইবিা চিতেট৷ 

সামাদ্দজক ও আতর্ থক খাবিি সুর্বক োাংলাবদি অবৈকাাংবি পার্শ্ থেিী চদিগুবলাি িুলৈায় 

এতগবয় আবে৷ 

তেএসই’ি চর্য়ািমযাৈ েবলৈ, পার্শ্ থেিী চদিগুবলাি িুলৈায় োাংলাবদবিি দ্দজতেতপি অৈুপাবি 

োজাি মূলধ্বৈি পতিমাৈ েদৃ্দিি সুবোগ ও সম্ভােৈা িবয়বে। োাংলাবদবিি দ্দজতেতপি অৈুপাবি 

োজাি মূলধ্বৈি অৈুপাি ১০০ িিাাংবি উন্নীি কিবি  বে৷ এি জৈয প্রবয়াজৈ র্াবলা 

চমৌলতর্তি সম্পন্ন তসতকউতিটটজ৷ তিতৈ আবিা েবলৈ, পুাঁদ্দজোজাবিি প্রতি িবয়বে মাৈৈীয় 

প্রধ্াৈমন্ত্রীি সুদৃটষ্ট। সকবলি সমতন্বি প্রবর্ষ্টায় চদবিি এই সম্ভােৈাময় খািবক পুাঁদ্দজ 

উবিালবৈি মূল র্াতলকা িদ্দি ত বসবে পতিৈি কবি মাৈৈীয় প্রধ্াৈমন্ত্রীি তর্িৈ ২০৩০ এোং 

২০৪১ সালবক সামবৈ চিবখ োাংলাবদবিি অর্ থৈীতিি অৈযাৈয চসক্টি চে গতিবি এতগবয় 

োবে, চদবিি পুাঁদ্দজোজািবকও চসর্াবে এতগবয় তৈবয় চেবি  বে। 

কবপ থাবিট সাংোদ/এৈটট/ 
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আইিগত ও অিকািাদমাগত েংস্কাদিি 

ফদল প ুঁক্তজিাজাদিি র্ীত মজি ত  দ দে 

 

তৈজস্ব প্রতিবেদক, তেতৈবয়াগোিথা: োাংলাবদি তসতকউতিটটজ অযান্ড এক্সবর্ঞ্জ কতমিবৈি 

(তেএসইতস) চর্য়ািমাৈ ে. এম. খায়রুল চ াবসৈ েবলবেৈ, তেগি কবয়ক েেবি পুাঁদ্দজোজাি 

উন্নয়বৈ আইৈগি ও অেকািাবমাগি ে ুতেদ সাংস্কাি কবিবে৷ এবি পুাঁদ্দজোজাবিি র্ীি 

অবৈক মজেুি  বয়বে। ো র্তের্যবি পুাঁদ্দজোজািবক িি তর্তিি ওপি দা াঁড় কিাবি স ায়ক 

রূ্তমকা িাখবে৷ 

চসামোি (২৪ চফেররুয়াতি, ২০২০) তেএসই’ি ৈেগটিি পতির্ালৈা পর্ থদ দাতয়ে গ্র বৈি পি 

মার্থ ঢাকা স্টক এক্সবর্ঞ্জ তলতমবটবেি পতির্ালৈা পর্ থদ োাংলাবদি তসতকউতিটটজ অযান্ড 

এক্সবর্ঞ্জ কতমিবৈি চর্য়ািমাৈ ে. এম. খায়রুল চ াবসবৈি সবে চসৌজৈয সাক্ষাি কবিৈ৷ 

এ সময় উপতস্থি তেবলৈ তেএসইতস’ি কতমিৈাি অধ্যাপক চমাোঃ চ লাল উদ্দিৈ তৈজামী, ে. 

স্বপৈ কুমাি োলা, এফতসএমএ, চখান্দকাি কামালজু্জামাৈস  তৈে থা ী পতির্ালকেনৃ্দ৷ 

তেএসইি চর্য়ািমাৈ চমাোঃ ইউৈুসু ি মাবৈি চৈিৃবে তেএসই’ি প্রতিতৈতধ্দবল তেবলৈ 

অধ্যাপক ে. চমাোঃ মাসদুুি ি মাৈ, সালমা ৈাসতিৈ, এৈতেতস, চমাোঃ মুৈিাতকম আিিাফ, 

অধ্যাপক ে. এ. চক. এম. মাসুদ, চমা াম্মদ িা জা াৈ, চমাোঃ িাতকল তিজর্ী, তমৈ াজ মান্নাৈ 

ইমৈ, েযেস্থাপৈা পতির্ালক কাজী সাৈাউল  ক এোং ম ােযেস্থাপক ও চকাম্পাতৈ সতর্ে 

চমা াম্মদ আসাদুি ি মাৈ, এফতসএস৷ 

তেএসইতস’ি চর্য়ািমযাৈ ে. এম খায়রুল চ াবসৈ তেএসই’ি ৈেগটিি পতির্ালৈা পর্ থদবক 

স্বাগি জাতৈবয় েবলৈ, তেতর্ন্ন চসক্টি চর্বক আসা ে ুমূখী অতর্জ্ঞিা সম্পন্ন সফল েযদ্দিবদি 

সমন্ববয় গটিি  বয়বে তেএসইি পতির্ালৈা পর্ থদ৷ িাবদি সাবর্ আবে পুাঁদ্দজোজাবিি 
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দীর্ থতদবৈি অতর্জ্ঞিা সম্পন্ন পতির্ালকেনৃ্দ৷ মূলি স্টক এক্সবর্ঞ্জবক চকন্দ্র কবিই 

পুাঁদ্দজোজাবিি সমস্থ কম থকাণ্ড পতির্াতলি  য়৷ স্টক এক্সবর্বঞ্জি পতির্ালৈা পর্ থবদি কাবে 

তেতৈবয়াগকািীবদি প্রিযািা অবৈক চেিী৷ স্বিন্ত্র পতির্ালকবদি কম থকাবণ্ডি উপিই তৈর্থি 

কবি তেতৈবয়াগকািীবদি আস্থা চসই সাবর্ তৈর্থি কবি োজাবিি গতিিীলিা৷ আমাবদি 

সকবলি উবিিয পুাঁদ্দজোজািবক সামবৈি তদবক এতগবয় চৈয়া৷ এি জৈয তেএসইতস’ি পবক্ষ চে 

স বোগীিা কিাি দিকাি িা কিা  বে৷ 

তিতৈ আবিা েবলৈ, তেএসইতস তেগি কবয়ক েেবি পুাঁদ্দজোজাি উন্নয়বৈ আইৈগি ও 

অেকািাবমাগি ে ুতেদ সাংস্কাি কবিবে৷ এবি পুাঁদ্দজোজাবিি র্ীি অবৈক মজেুি  বয়বে। ো 

র্তের্যবি পুাঁদ্দজোজািবক িি তর্তিি ওপি দা াঁড় কিাবি স ায়ক রূ্তমকা িাখবে৷ 

তেএসই’ি চর্য়ািমযাৈ চমাোঃ ইউৈুসুি ি মাৈ েবলৈ, পুাঁদ্দজোজাবি চে উবিিয তৈবয় 

তেতমউরু্যয়ালাইবজিৈ প্রদ্দিয়া সম্পন্ন  বয়বে চসই উবিিযবক োস্তোয়বৈি জৈয পুাঁদ্দজোজাি 

সাংতিষ্ট সকবলি সাবর্ আলাপ আবলার্ৈাি মাধ্যবম এতগবয় তৈবয় োবো৷ এ তের্বয় সকবলি 

স বোগীিা কামৈা কবিৈ৷ 

তিতৈ আবিা েবলৈ, োাংলাবদি ২০২১ সাবল স্বাধ্ীৈিাি ৫০ ের্ থ পূর্ থ  বে৷ এই ৫০ েেবিি মবধ্য 

গি ১৫ েেবি অর্ থনৈতিক অগ্রগতি দৃিযমাৈ৷ োাংলাবদবিি ১৫ েেবিি উন্নয়ৈবক খাি 

অৈুোয়ী তেবির্ৈ কিবল দুটট খাি, একটা সামাদ্দজক খাি আি একটা অর্ থনৈতিক খাি৷ 

সামাদ্দজক খাবি স্বাস্থয চসো, তিক্ষা, ৈািীি ক্ষমিায়ৈ, মা ও তিশুি েত্ন প্ররৃ্তি৷ আি 

অর্ থনৈতিক খাবি র্ািটট চক্ষত্র েযাাংক, পুাঁদ্দজোজাি, ইন্সুবিন্স এোং মাইবিা চিতেট৷ সামাদ্দজক 

ও আতর্ থক খাবিি সুর্বক োাংলাবদি অবৈকাাংবি পার্শ্ থেিী চদিগুবলাি িুলৈায় এতগবয় আবে৷ 

পার্শ্ থেিী চদিগুবলাি িুলৈায় োাংলাবদবিি দ্দজতেতপি অৈুপাবি োজাি মূলধ্বৈি পতিমাৈ 

খুেই কম৷ োাংলাবদবিি দ্দজতেতপি অৈুপাবি োজাি মূলধ্বৈি অৈুপাি ১০০ িিাাংবি উন্নীি 

কিবি  বে৷ এি জৈয প্রবয়াজৈ র্াবলা চমৌলতর্তি সম্পন্ন তসতকউতিটটজ৷ 

সকবলি সমতন্বি প্রবর্ষ্টায় চদবিি এই সম্ভােৈাময় খািবক পুাঁদ্দজ উবিালবৈি মূল র্াতলকা িদ্দি 

ত বসবে পতিৈি কবি মাৈৈীয় প্রধ্াৈমন্ত্রীি তর্িৈ ২০৩০ এোং ২০৪১ সালবক সামবৈ চিবখ 

অর্ থৈীতিি অৈযাৈয চসক্টিি সবে    পুাঁদ্দজোজািবকও এতগবয় তৈবি  বে। 

(িামীম/০২ মার্থ ২০২০) 



News Clippings 

 54 

 

চিয়ািোজািতৈউজ 

হশ ািিাজাদিি রর্ত অদিক মজি ত 

 দ দে 

প্রকাি সময়:02-03-2020, 6:49 pm | 

 
 

চিয়ািোজাি তিবপাটথ: তেএসইতস তেগি কবয়ক েেবি চিয়ািোজাবিি উন্নয়বৈ আইৈগি ও 

অেকািাবমাগি ে ু সাংস্কাি কবিবে৷ এবি চিয়ািোজাবিি তর্ি অবৈক মজেুি  বয়বে। ো 

র্তের্যবি চিয়ািোজািবক িি তর্তিি ওপি দা াঁড় কিাবি স ায়ক রূ্তমকা িাখবে৷ 

চসামোি (০২ মার্থ) তেএসইি ৈেগটিি পতির্ালৈা পর্ থবদি চসৌজৈয সাক্ষাবিি সময় এসে 

কর্া েবলৈ োাংলাবদি তসতকউতিটটজ অযান্ড এক্সবর্ঞ্জ কতমিবৈি (তেএসইতস) চর্য়ািমযাৈ ে. 

এম. খায়রুল চ াবসৈ। এতদৈ তেএসইি ৈিুৈ চর্য়ািমযাৈ চমাোঃ ইউৈুসুি ি মাবৈি চৈিৃবে 

পতির্ালৈা পর্ থদ কতমিবৈি সবে চসৌজৈয সাক্ষাি কবিৈ। এসময় তেএসইতসি কতমিৈাি 

অধ্যাপক চমাোঃ চ লাল উদ্দিৈ তৈজামী, ে. স্বপৈ কুমাি োলা, চখান্দকাি কামালুজ্জামাৈস  

তৈে থা ী পতির্ালকেনৃ্দ উপতস্থি তেবলৈ৷ 

তেএসইি ৈেগটিি পতির্ালৈা পর্ থদবক স্বাগি জাতৈবয় তেএসইতস’ি চর্য়ািমযাৈ েবলৈ, তেতর্ন্ন 

চসক্টি চর্বক আসা ে ুমূখী অতর্জ্ঞিা সম্পন্ন সফল েযদ্দিবদি সমন্ববয় গটিি  বয়বে 

তেএসইি পতির্ালৈা পর্ থদ৷ চে পর্ থবদ আবে চিয়ািোজাবিি দীর্ থতদবৈি অতর্জ্ঞিা সম্পন্ন 

পতির্ালকেনৃ্দ৷ িাবদিস  সকবলি উবিিয চিয়ািোজািবক সামবৈি তদবক এতগবয় চৈয়া৷ এি 

জৈয তেএসইতস’ি পবক্ষ চে স বোগীিা কিাি দিকাি, িা কিা  বে৷ 

তিতৈ আবিা েবলৈ, তেএসইতস তেগি কবয়ক েেবি চিয়ািোজাবিি উন্নয়বৈ আইৈগি ও 

অেকািাবমাগি ে ু সাংস্কাি কবিবে৷ এবি চিয়ািোজাবিি তর্ি অবৈক মজেুি  বয়বে। ো 

র্তের্যবি চিয়ািোজািবক িি তর্তিি ওপি দা াঁড় কিাবি স ায়ক রূ্তমকা িাখবে৷ 

সাক্ষাবি তেএসই’ি চর্য়ািমযাৈ চমাোঃ ইউৈুসুি ি মাৈ েবলৈ, চিয়ািোজাবি চে উবিিয তৈবয় 

তেতমউরু্যয়ালাইবজিৈ প্রদ্দিয়া সম্পন্ন  বয়বে, চসই উবিিযবক োস্তোয়বৈি জৈয সাংতিষ্ট 

https://www.sharebazarnews.com/wp-content/uploads/2020/03/GetFileAttachment.jpg
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সকবলি সাবর্ আলাপ আবলার্ৈাি মাধ্যবম এতগবয় তৈবয় োবো৷ এ তের্বয় সকবলি স বোগীিা 

কামৈা কবিৈ তিতৈ৷ 

তিতৈ েবলৈ, োাংলাবদি ২০২১ সাবল স্বাধ্ীৈিাি ৫০ ের্ থ পূর্ থ  বে৷ এই ৫০ েেবিি মবধ্য গি 

১৫ েেবি অর্ থনৈতিক অগ্রগতি দৃিযমাৈ৷ োাংলাবদি ১৫ েেবি সামাদ্দজক ও আতর্ থক খাবিি 

সুর্বক অবৈকাাংবি পার্শ্ থেিী চদিগুবলাি িুলৈায় এতগবয় আবে৷ 

তিতৈ আিও েবলৈ, পার্শ্ থেিী চদিগুবলাি িুলৈায় োাংলাবদবিি দ্দজতেতপি অৈুপাবি োজাি 

মূলধ্বৈি পতিমাৈ খুেই কম৷ োাংলাবদবিি দ্দজতেতপি অৈুপাবি োজাি মূলধ্বৈি অৈুপাি 

১০০ িিাাংবি উন্নীি কিবি  বে৷ এি জৈয প্রবয়াজৈ র্াবলা চমৌলতর্তি সম্পন্ন তসতকউতিটটজ৷ 

সকবলি সমতন্বি প্রবর্ষ্টায় চদবিি এই সম্ভােৈাময় খািবক পুাঁদ্দজ উবিালবৈি মূল র্াতলকা িদ্দি 

ত বসবে পতিৈি কবি মাৈৈীয় প্রধ্াৈমন্ত্রীি তর্িৈ ২০৩০ এোং ২০৪১ সালবক সামবৈ চিবখ 

োাংলাবদবিি অর্ থৈীতিি অৈযাৈয চসক্টি চে গতিবি এতগবয় োবে, চদবিি চিয়ািোজািবকও 

চসর্াবে এতগবয় তৈবি। 

তেএসই’ি প্রতিতৈতধ্দবল তেবলৈ স্বিন্ত্র পতির্ালক অধ্যাপক ে. চমাোঃ মাসুদুি ি মাৈ, সালমা 

ৈাসতিৈ, চমাোঃ মুৈিাতকম আিিাফ, অধ্যাপক ে. এ. চক. এম. মাসুদ ও চিয়ািব াল্ডাি 

পতির্ালক চমাোঃ িতকেুি ি মাৈ, চমা াম্মদ িা জা াৈ, চমাোঃ িাতকল তিজর্ী, তমৈ াজ মান্নাৈ 

ইমৈ, েযেস্থাপৈা পতির্ালক কাজী সাৈাউল  ক এোং ম ােযেস্থাপক ও চকাম্পাতৈ সতর্ে 

চমা াম্মদ আসাদুি ি মাৈ৷ 

চিয়ািোজািতৈউজ/ম.সা 
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স্বতন্ত্র পরিচালকদেি ওপিই 

রিরিদ াগকািীদেি আস্থা : খা রুল  

তৈজস্ব প্রতিবেদক  

প্রকাতিি: ০৭:২৩ তপএম, ০২ মার্থ ২০২০  

 

স্টক এক্সবর্বঞ্জি স্বিন্ত্র পতির্ালকবদি কম থকাবণ্ডি ওপিই তেতৈবয়াগকািীবদি আস্থা এোং 

োজাবিি গতিিীলিা তৈর্থি কবি েবল মন্তেয কবিবেৈ পুাঁদ্দজোজাবিি তৈয়ন্ত্রক সাংস্থা 

োাংলাবদি তসতকউতিটটজ অযান্ড এক্সবর্ঞ্জ কতমিবৈি (তেএসইতস) চর্য়ািমযাৈ ে. এম খায়রুল 

চ াবসৈ। 
 

চসামোি ঢাকা স্টক এক্সবর্বঞ্জি (তেএসই) ৈিুৈ পতির্ালৈা পর্ থদ তেএসইতসি কাে থালবয় 

চসৌজৈয সাক্ষাবি চগবল তিতৈ এ মন্তেয কবিৈ। অর্ থ মন্ত্রর্ালবয়ি সাবেক তসতৈয়ি সতর্ে চমা. 

ইউৈুসুি ি মাৈবক চর্য়ািমযাৈ কবি গি ২৪ চফেররুয়াতি তেএসইি ৈিুৈ এ পর্ থদ গটিি  য়। 
 

ৈিুৈ পর্ থদ গিবৈি আট তদবৈি মার্ায় চসামোি প্রর্মোবিি মবিা তেএসইতসি চর্য়ািমাৈ ে. 

এম. খায়রুল চ াবসবৈি সবে চসৌজৈয সাক্ষাৎ কিবি োৈ তেএসইি পতির্ালকিা। এ সময় 

উপতস্থি তেবলৈ তেএসইতসি কতমিৈাি অধ্যাপক চমা. চ লাল উদ্দিৈ তৈজামী, ে. স্বপৈ কুমাি 

োলা ও চখান্দকাি কামালুজ্জামাৈ। 
 

তেএসইি প্রতিতৈতধ্ দবল তেবলৈ অধ্যাপক ে. চমা. মাসুদুি ি মাৈ, সালমা ৈাসতিৈ, চমা. 

মুৈিাতকম আিিাফ, অধ্যাপক ে. এ চক এম মাসুদ, চমা াম্মদ িা জা াৈ, চমা. িাতকল 

তিজর্ী, তমৈ াজ মান্নাৈ ইমৈ, েযেস্থাপৈা পতির্ালক কাজী সাৈাউল  ক এোং ম ােযেস্থাপক 

ও চকাম্পাতৈ সতর্ে চমা াম্মদ আসাদুি ি মাৈ। 
 

সাক্ষাবি তেএসইতস চর্য়ািমযাৈ খায়রুল চ াবসৈ তেএসইি পর্ থদ সদসযবদি উবিবিয েবলৈ, 

https://www.jagonews24.com/author/staff-reporter


News Clippings 

 57 

তেতর্ন্ন চসক্টি চর্বক আসা ে ুমুখী অতর্জ্ঞিাসম্পন্ন সফল েযদ্দিবদি সমন্ববয় গটিি  বয়বে 

তেএসইি পতির্ালৈা পর্ থদ। িাবদি সবে আবেৈ পুাঁদ্দজোজাবিি দীর্ থতদবৈি অতর্জ্ঞিাসম্পন্ন 

পতির্ালকিা। 

তিতৈ েবলৈ, স্টক এক্সবর্ঞ্জবক চকন্দ্র কবিই পুাঁদ্দজোজাবিি সে কম থকাণ্ড পতির্াতলি  য়। স্টক 

এক্সবর্বঞ্জি পতির্ালৈা পর্ থবদি কাবে তেতৈবয়াগকািীবদি প্রিযািা অবৈক চেতি। স্বিন্ত্র 

পতির্ালকবদি কম থকাবণ্ডি ওপিই তৈর্থি কবি তেতৈবয়াগকািীবদি আস্থা। চসই সবে তৈর্থি 

কবি োজাবিি গতিিীলিা। আমাবদি সোি উবিিয পুাঁদ্দজোজািবক সামবৈি তদবক এতগবয় 

চৈয়া। এজৈয তেএসইতসি পবক্ষ চে স বোতগিাি দিকাি িা কিা  বে। 

তিতৈ আিও েবলৈ, তেএসইতস তেগি কবয়ক েেবি পুাঁদ্দজোজাি উন্নয়বৈ আইৈগি ও 

অেকািাবমাগি ে ুতেদ সাংস্কাি কবিবে। এবি পুাঁদ্দজোজাবিি তর্ি অবৈক মজেুি  বয়বে, ো 

র্তের্যবি পুাঁদ্দজোজািবক িি তর্তিি ওপি দা াঁড় কিাবি স ায়ক রূ্তমকা িাখবে। 
 

তেএসইি চর্য়ািমযাৈ চমা. ইউৈুসুি ি মাৈ েবলৈ, পুাঁদ্দজোজাবি চে উবিিয তৈবয় 

তেতমউরু্যয়ালাইবজিৈ প্রদ্দিয়া সম্পন্ন  বয়বে চসই উবিিয োস্তোয়বৈি জৈয পুাঁদ্দজোজাি 

সাংতিষ্ট সোি সবে আলাপ-আবলার্ৈাি মাধ্যবম এতগবয় োে। 
 

তিতৈ েবলৈ, োাংলাবদি ২০২১ সাবল স্বাধ্ীৈিাি ৫০ ের্ থ পূর্ থ কিবে। এই ৫০ েেবিি মবধ্য গি 

১৫ েেবি অর্ থনৈতিক অগ্রগতি দৃিযমাৈ। োাংলাবদবি ১৫ েেবিি উন্নয়বৈি খাি অৈুোয়ী 

তেবির্র্ কিবল দুটট খাি- একটট সামাদ্দজক খাি আবিকটট অর্ থনৈতিক খাি। সামাদ্দজক খাবি 

স্বাস্থযবসো, তিক্ষা, ৈািীি ক্ষমিায়ৈ, মা ও তিশুি েত্ন, অর্ থনৈতিক খাবিি র্ািটট চক্ষত্র- েযাাংক, 

পুাঁদ্দজোজাি, ইন্সুযবিন্স ও মাইবিা চিতেট। সামাদ্দজক ও আতর্ থক খাবিি সূর্বক োাংলাবদি 

অবৈকাাংবি পার্শ্ থেিী চদিগুবলাি িুলৈায় এতগবয় আবে।’ 
 

‘পার্শ্ থেিী চদিগুবলাি িুলৈায় োাংলাবদবিি দ্দজতেতপি অৈুপাি অৈুোয়ী োজাি মূলধ্বৈি 

পতিমার্ খুেই কম। োাংলাবদবিি দ্দজতেতপ ও োজাি মূলধ্বৈি অৈুপাি ১০০ িিাাংবি উন্নীি 

কিবি  বে। এজৈয প্রবয়াজৈ র্াবলা চমৌলতর্তিসম্পন্ন তসতকউতিটটজ।’ 
 

তিতৈ আিও েবলৈ, সোি সমতন্বি প্রবর্ষ্টায় চদবিি এ সম্ভােৈাময় খািবক পুাঁদ্দজ উবিালবৈি 

মূল র্াতলকািদ্দি ত বসবে পতির্ি কিবি  বে। প্রধ্াৈমন্ত্রীি তর্িৈ ২০৩০ ও ২০৪১ সালবক 

সামবৈ চিবখ োাংলাবদবিি অর্ থৈীতিি অৈযাৈয চসক্টি চে গতিবি এতগবয় োবে, চদবিি 

পুাঁদ্দজোজািবকও চসর্াবে এতগবয় তৈবি  বে। 
 

এমএএস/এমএআি/এমএস 
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স্বতন্ত্র পরিচালকদেি উপি রির্ভি কদি 

রিরিদ াগকািীদেি আস্থা 

০৬:১০তপএম, ০২ মার্থ ২০২০  

 

রিজদিে আও াি প্ররতদিেক : স্টক এক্সবর্ঞ্জবক চকন্দ্র কবি চিয়ািোজাবিি সে 

কম থকাণ্ড পতির্াতলি  য়৷ িাই স্টক এক্সবর্বঞ্জি পতির্ালৈা পর্ থবদি কাবে তেতৈবয়াগকািীবদি 

প্রিযািা অবৈক চেিী৷ তেবির্ কবি স্বিন্ত্র পতির্ালকবদি কম থকাবণ্ডি উপি তৈর্থি কবি 

তেতৈবয়াগকািীবদি আস্থা। চসই সাবর্ তৈর্থি কবি োজাবিি গতিিীলিা৷ 

চসামোি (০২ মার্থ) তেএসইি ৈেগটিি পতির্ালৈা পর্ থবদি চসৌজৈয সাক্ষাবিি সময় এসে 

কর্া েবলৈ োাংলাবদি তসতকউতিটটজ অযান্ড এক্সবর্ঞ্জ কতমিবৈি (তেএসইতস) চর্য়ািমযাৈ ে. 

এম. খায়রুল চ াবসৈ। এতদৈ তেএসইি ৈিুৈ চর্য়ািমযাৈ চমাোঃ ইউৈুসুি ি মাবৈি চৈিৃবে 

পতির্ালৈা পর্ থদ কতমিবৈি সবে চসৌজৈয সাক্ষাি কবিৈ। এসময় তেএসইতসি কতমিৈাি 

অধ্যাপক চমাোঃ চ লাল উদ্দিৈ তৈজামী, ে. স্বপৈ কুমাি োলা, চখান্দকাি কামালুজ্জামাৈস  

তৈে থা ী পতির্ালকেনৃ্দ উপতস্থি তেবলৈ৷ 

তেএসইি ৈেগটিি পতির্ালৈা পর্ থদবক স্বাগি জাতৈবয় তেএসইতস’ি চর্য়ািমযাৈ েবলৈ, তেতর্ন্ন 

চসক্টি চর্বক আসা ে ুমূখী অতর্জ্ঞিা সম্পন্ন সফল েযদ্দিবদি সমন্ববয় গটিি  বয়বে 

তেএসইি পতির্ালৈা পর্ থদ৷ চে পর্ থবদ আবে চিয়ািোজাবিি দীর্ থতদবৈি অতর্জ্ঞিা সম্পন্ন 

পতির্ালকেনৃ্দ৷ িাবদিস  সকবলি উবিিয চিয়ািোজািবক সামবৈি তদবক এতগবয় চৈয়া৷ এি 

জৈয তেএসইতস’ি পবক্ষ চে স বোগীিা কিাি দিকাি, িা কিা  বে৷ 

তিতৈ আবিা েবলৈ, তেএসইতস তেগি কবয়ক েেবি চিয়ািোজাবিি উন্নয়বৈ আইৈগি ও 

অেকািাবমাগি ে ু সাংস্কাি কবিবে৷ এবি চিয়ািোজাবিি তর্ি অবৈক মজেুি  বয়বে। ো 

র্তের্যবি চিয়ািোজািবক িি তর্তিি ওপি দা াঁড় কিাবি স ায়ক রূ্তমকা িাখবে৷ 
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সাক্ষাবি তেএসই’ি চর্য়ািমযাৈ চমাোঃ ইউৈুসুি ি মাৈ েবলৈ, চিয়ািোজাবি চে উবিিয তৈবয় 

তেতমউরু্যয়ালাইবজিৈ প্রদ্দিয়া সম্পন্ন  বয়বে, চসই উবিিযবক োস্তোয়বৈি জৈয সাংতিষ্ট 

সকবলি সাবর্ আলাপ আবলার্ৈাি মাধ্যবম এতগবয় তৈবয় োবো৷ এ তের্বয় সকবলি স বোগীিা 

কামৈা কবিৈ তিতৈ৷ 

তিতৈ েবলৈ, োাংলাবদি ২০২১ সাবল স্বাধ্ীৈিাি ৫০ ের্ থ পূর্ থ  বে৷ এই ৫০ েেবিি মবধ্য গি 

১৫ েেবি অর্ থনৈতিক অগ্রগতি দৃিযমাৈ৷ োাংলাবদি ১৫ েেবি সামাদ্দজক ও আতর্ থক খাবিি 

সুর্বক অবৈকাাংবি পার্শ্ থেিী চদিগুবলাি িুলৈায় এতগবয় আবে৷ 

তিতৈ আিও েবলৈ, পার্শ্ থেিী চদিগুবলাি িুলৈায় োাংলাবদবিি দ্দজতেতপি অৈুপাবি োজাি 

মূলধ্বৈি পতিমাৈ খুেই কম৷ োাংলাবদবিি দ্দজতেতপি অৈুপাবি োজাি মূলধ্বৈি অৈুপাি 

১০০ িিাাংবি উন্নীি কিবি  বে৷ এি জৈয প্রবয়াজৈ র্াবলা চমৌলতর্তি সম্পন্ন তসতকউতিটটজ৷ 

সকবলি সমতন্বি প্রবর্ষ্টায় চদবিি এই সম্ভােৈাময় খািবক পুাঁদ্দজ উবিালবৈি মূল র্াতলকা িদ্দি 

ত বসবে পতিৈি কবি মাৈৈীয় প্রধ্াৈমন্ত্রীি তর্িৈ ২০৩০ এোং ২০৪১ সালবক সামবৈ চিবখ 

োাংলাবদবিি অর্ থৈীতিি অৈযাৈয চসক্টি চে গতিবি এতগবয় োবে, চদবিি চিয়ািোজািবকও 

চসর্াবে এতগবয় তৈবি। 

তেএসই’ি প্রতিতৈতধ্দবল তেবলৈ স্বিন্ত্র পতির্ালক অধ্যাপক ে. চমাোঃ মাসুদুি ি মাৈ, সালমা 

ৈাসতিৈ, চমাোঃ মুৈিাতকম আিিাফ, অধ্যাপক ে. এ. চক. এম. মাসুদ ও চিয়ািব াল্ডাি 

পতির্ালক চমাোঃ িতকেুি ি মাৈ, চমা াম্মদ িা জা াৈ, চমাোঃ িাতকল তিজর্ী, তমৈ াজ মান্নাৈ 

ইমৈ, েযেস্থাপৈা পতির্ালক কাজী সাৈাউল  ক এোং ম ােযেস্থাপক ও চকাম্পাতৈ সতর্ে 

চমা াম্মদ আসাদুি ি মাৈ৷ 

তেজবৈস আওয়াি/০২ মার্থ, ২০২০/আিএ 
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অর্ ভনিরতক গরতি েদে প ুঁক্তজিাজািদক এরগদ  রিদত 

 দি 

 আপবেট সময় : চসামোি, ২ মার্থ, ২০২০  

 

প্রধ্াৈ পুাঁদ্দজোজাি ঢাকা স্টক এক্সবর্বঞ্জি (তেএসই) ৈিুৈ পতির্ালৈা পর্ থবদি সদসযিা 

োাংলাবদবি তসতকউতিটটজ এন্ড এক্সবর্ঞ্জ কতমিৈ (তেএসইতস) এি চর্য়ািমযাৈ ে. এম. খায়রুল 

চ াবসবৈি সবে আজ চসামোি এক চসৌজৈয সাক্ষাবি তমতলি  ৈ।  

পতির্ালৈা পর্ থবদি চৈিৃবে তেবলৈ তেএসইি চর্য়ািমযাৈ অর্ থ মন্ত্রর্ালবয়ি সাবেক তসতৈয়ি 

সতর্ে চমা. ইউৈুসুি ি মাৈ। গি ২৪ চফেররুয়াতি তেএসইি ৈিুৈ এ পর্ থদ গটিি  য়। 

ৈিুৈ পর্ থদ গিবৈি আট তদবৈি মার্ায় প্রর্মোবিি মবিা তেএসইতসি চর্য়ািমাবৈি সবে 

চসৌজৈয সাক্ষাৎ কিবি োৈ তেএসইি পতির্ালকিা। এ সময় উপতস্থি তেবলৈ তেএসইতসি 

কতমিৈাি অধ্যাপক চমা. চ লাল উদ্দিৈ তৈজামী, ে. স্বপৈ কুমাি োলা ও চখান্দকাি 

কামালুজ্জামাৈ। 

অৈযতদবক, তেএসইি প্রতিতৈতধ্ দবল তেবলৈ অধ্যাপক ে. চমা. মাসুদিু ি মাৈ, সালমা 

ৈাসতিৈ, চমা. মুৈিাতকম আিিাফ, অধ্যাপক ে. এ চক এম মাসুদ, চমা. িাতকেুি ি মাৈ, 
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চমা াম্মদ িা জা াৈ, চমা. িাতকল তিজর্ী, তমৈ াজ মান্নাৈ ইমৈ, েযেস্থাপৈা পতির্ালক 

কাজী সাৈাউল  ক এোং ম ােযেস্থাপক ও চকাম্পাতৈ সতর্ে চমা াম্মদ আসাদুি ি মাৈ। 

তেএসইতস চর্য়ািমযাৈ খায়রুল চ াবসৈ এ সমবয় েবলৈ, তেতর্ন্ন চসক্টি চর্বক আসা ে ুমুখী 

অতর্জ্ঞিাসম্পন্ন সফল েযদ্দিবদি সমন্ববয় গটিি  বয়বে তেএসইি পতির্ালৈা পর্ থদ। িাবদি 

সবে আবেৈ পুাঁদ্দজোজাবিি দীর্ থতদবৈি অতর্জ্ঞিাসম্পন্ন পতির্ালকিা। 

তিতৈ েবলৈ, স্টক এক্সবর্ঞ্জবক চকন্দ্র কবিই পুাঁদ্দজোজাবিি সে কম থকাণ্ড পতির্াতলি  য়। স্টক 

এক্সবর্বঞ্জি পতির্ালৈা পর্ থবদি কাবে তেতৈবয়াগকািীবদি প্রিযািা অবৈক চেতি। স্বিন্ত্র 

পতির্ালকবদি কম থকাবণ্ডি ওপিই তৈর্থি কবি তেতৈবয়াগকািীবদি আস্থা। চসই সবে তৈর্থি 

কবি োজাবিি গতিিীলিা। আমাবদি সোি উবিিয পুাঁদ্দজোজািবক সামবৈি তদবক এতগবয় 

চৈয়া। এজৈয তেএসইতসি পবক্ষ চে স বোতগিাি দিকাি িা কিা  বে। 

তিতৈ আিও েবলৈ, তেএসইতস তেগি কবয়ক েেবি পুাঁদ্দজোজাি উন্নয়বৈ আইৈগি ও 

অেকািাবমাগি ে ুতেদ সাংস্কাি কবিবে। এবি পুাঁদ্দজোজাবিি তর্ি অবৈক মজেুি  বয়বে, ো 

র্তের্যবি পুাঁদ্দজোজািবক িি তর্তিি ওপি দা াঁড় কিাবি স ায়ক রূ্তমকা িাখবে। 

তেএসইি চর্য়ািমযাৈ চমা. ইউৈুসুি ি মাৈ েবলৈ, পুাঁদ্দজোজাবি চে উবিিয তৈবয় 

তেতমউরু্যয়ালাইবজিৈ প্রদ্দিয়া সম্পন্ন  বয়বে চসই উবিিয োস্তোয়বৈি জৈয পুাঁদ্দজোজাি 

সাংতিষ্ট সোি সবে আলাপ-আবলার্ৈাি মাধ্যবম এতগবয় োে। 

তিতৈ েবলৈ, োাংলাবদি ২০২১ সাবল স্বাধ্ীৈিাি ৫০ ের্ থ পূর্ থ কিবে। এই ৫০ েেবিি মবধ্য গি 

১৫ েেবি অর্ থনৈতিক অগ্রগতি দৃিযমাৈ। োাংলাবদবি ১৫ েেবিি উন্নয়বৈি খাি অৈুোয়ী 

তেবির্র্ কিবল দুটট খাি- একটট সামাদ্দজক খাি আবিকটট অর্ থনৈতিক খাি। সামাদ্দজক খাবি 

স্বাস্থযবসো, তিক্ষা, ৈািীি ক্ষমিায়ৈ, মা ও তিশুি েত্ন, অর্ থনৈতিক খাবিি র্ািটট চক্ষত্র- েযাাংক, 

পুাঁদ্দজোজাি, ইন্সুযবিন্স ও মাইবিা চিতেট। সামাদ্দজক ও আতর্ থক খাবিি সূর্বক োাংলাবদি 

অবৈকাাংবি পার্শ্ থেিী চদিগুবলাি িুলৈায় এতগবয় আবে।’ 

‘পার্শ্ থেিী চদিগুবলাি িুলৈায় োাংলাবদবিি দ্দজতেতপি অৈুপাি অৈুোয়ী োজাি মূলধ্বৈি 

পতিমার্ খুেই কম। োাংলাবদবিি দ্দজতেতপ ও োজাি মূলধ্বৈি অৈুপাি ১০০ িিাাংবি উন্নীি 

কিবি  বে। এজৈয প্রবয়াজৈ র্াবলা চমৌলতর্তিসম্পন্ন তসতকউতিটটজ।’ 

তিতৈ আিও েবলৈ, সোি সমতন্বি প্রবর্ষ্টায় চদবিি এ সম্ভােৈাময় খািবক পুাঁদ্দজ উবিালবৈি 

মূল র্াতলকািদ্দি ত বসবে পতির্ি কিবি  বে। প্রধ্াৈমন্ত্রীি তর্িৈ ২০৩০ ও ২০৪১ সালবক 

সামবৈ চিবখ োাংলাবদবিি অর্ থৈীতিি অৈযাৈয চসক্টি চে গতিবি এতগবয় োবে, চদবিি 

পুাঁদ্দজোজািবকও চসর্াবে এতগবয় তৈবি  বে। 

চিয়ািোিথা / আতৈস 
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প ুঁক্তজিাজাি উন্ন দি ি রুিে েংস্কাি 

কদিরে এিং কিিঃ এেইরে হচ ািমযাি 

প্রকাতিি  বয়বেোঃ মার্থ 02, 2020 

 

পুাঁদ্দজোজাি তিবপাটথোঃ পুাঁদ্দজোজাি উন্নয়বৈ আইৈগি ও অেকািাবমাগি ে ুতেদ সাংস্কাি 

কবিতে, প্রবয়াজবৈ র্তের্ৎবয় ো স বোগীিা কিাি দিকাি িাও কিা  বে েবল মন্তেয 

কবিবেৈ তেএসইতস’ি চর্য়ািমযাৈ ে. এম খায়রুল চ াবসৈ। 

তেএসই’ি ৈেগটিি পতির্ালৈা পর্ থদ দাতয়ে গ্র বৈি পি আজ ২ মার্থ ২০২০ িাতিবখ ঢাকা 

স্টক এক্সবর্বঞ্জি চর্য়ািমযাৈ চমাোঃ ইউৈুসু ি মাবৈি চৈিৃবে পতির্ালৈা পর্ থদ োাংলাবদি 

তসতকউতিটটজ অযান্ড এক্সবর্ঞ্জ কতমিবৈি চর্য়ািমাৈ ে. এম. খায়রুল চ াবসবৈি সাবর্ 

চসৌজৈয সাক্ষাি কিবি চগবল তিতৈ এ মন্তেয কবিৈ। এ সময় উপতস্থি তেবলৈ তেএসইতস’ি 

কতমিৈাি অধ্যাপক চমাোঃ চ লাল উদ্দিৈ তৈজামী, ে. স্বপৈ কুমাি োলা, এফতসএমএ, 

চখান্দকাি কামালুজ্জামাৈস  তৈে থা ী পতির্ালকেনৃ্দ৷ 

তেএসইতস’ি চর্য়ািমযাৈ ে. এম খায়রুল চ াবসৈ তেএসই’ি ৈেগটিি পতির্ালৈা পর্ থদবক 

স্বাগি জাতৈবয় েবলৈ, তেতর্ন্ন চসক্টি চর্বক আসা ে ুমূখী অতর্জ্ঞিা সম্পন্ন সফল েযদ্দিবদি 

সমন্ববয় গটিি  বয়বে তেএসইি পতির্ালৈা পর্ থদ৷ িাবদি সাবর্ আবে পুাঁদ্দজোজাবিি 

দীর্ থতদবৈি অতর্জ্ঞিা সম্পন্ন পতির্ালকেনৃ্দ৷ মূলি স্টক এক্সবর্ঞ্জবক চকন্দ্র কবিই 

পুাঁদ্দজোজাবিি সমস্থ কম থকাণ্ড পতির্াতলি  য়৷ স্টক এক্সবর্বঞ্জি পতির্ালৈা পর্ থবদি কাবে 

তেতৈবয়াগকািীবদি প্রিযািা অবৈক চেিী৷ স্বিন্ত্র পতির্ালকবদি কম থকাবণ্ডি উপিই তৈর্থি 

কবি তেতৈবয়াগকািীবদি আস্থা চসই সাবর্ তৈর্থি কবি োজাবিি গতিিীলিা৷ আমাবদি 

সকবলি উবিিয পুাঁদ্দজোজািবক সামবৈি তদবক এতগবয় চৈয়া৷ এি জৈয তেএসইতস’ি পবক্ষ চে 

স বোগীিা কিাি দিকাি িা কিা  বে৷ তিতৈ আবিা েবলৈ, তেএসইতস তেগি কবয়ক েেবি 

পুাঁদ্দজোজাি উন্নয়বৈ আইৈগি ও অেকািাবমাগি ে ুতেদ সাংস্কাি কবিবে৷ এবি 

পুাঁদ্দজোজাবিি তর্ি অবৈক মজেুি  বয়বে। ো র্তের্যবি পুাঁদ্দজোজািবক িি তর্তিি ওপি 

দা াঁড় কিাবি স ায়ক রূ্তমকা িাখবে৷ 
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তেএসই’ি চর্য়ািমযাৈ চমাোঃ ইউৈুসুি ি মাৈ েবলৈ, পুাঁদ্দজোজাবি চে উবিিয তৈবয় 

তেতমউরু্যয়ালাইবজিৈ প্রদ্দিয়া সম্পন্ন  বয়বে চসই উবিিযবক োস্তোয়বৈি জৈয পুাঁদ্দজোজাি 

সাংতিষ্ট সকবলি সাবর্ আলাপ আবলার্ৈাি মাধ্যবম এতগবয় তৈবয় োবো৷ এ তের্বয় সকবলি 

স বোগীিা কামৈা কবিৈ৷ 

তিতৈ আবিা েবলৈ, োাংলাবদি ২০২১ সাবল স্বাধ্ীৈিাি ৫০ ের্ থ পূর্ থ  বে৷ এই ৫০ েেবিি মবধ্য 

গি ১৫ েেবি অর্ থনৈতিক অগ্রগতি দৃিযমাৈ৷ োাংলাবদবিি ১৫ েেবিি উন্নয়ৈবক খাি 

অৈুোয়ী তেবির্ৈ কিবল দুটট খাি, একটা সামাদ্দজক খাি আি একটা অর্ থনৈতিক খাি৷ 

সামাদ্দজক খাবি স্বাস্থয চসো, তিক্ষা, ৈািীি ক্ষমিায়ৈ, মা ও তিশুি েত্ন প্ররৃ্তি৷ আি 

অর্ থনৈতিক খাবি র্ািটট চক্ষত্র েযাাংক, পুাঁদ্দজোজাি, ইন্সুবিন্স এোং মাইবিা চিতেট৷ সামাদ্দজক 

ও আতর্ থক খাবিি সুর্বক োাংলাবদি অবৈকাাংবি পার্শ্ থেিী চদিগুবলাি িুলৈায় এতগবয় আবে৷ 

পার্শ্ থেিী চদিগুবলাি িুলৈায় োাংলাবদবিি দ্দজতেতপি অৈুপাবি োজাি মূলধ্বৈি পতিমাৈ 

খুেই কম৷ োাংলাবদবিি দ্দজতেতপি অৈুপাবি োজাি মূলধ্বৈি অৈুপাি ১০০ িিাাংবি উন্নীি 

কিবি  বে৷ এি জৈয প্রবয়াজৈ র্াবলা চমৌলতর্তি সম্পন্ন তসতকউতিটটজ৷ 

সকবলি সমতন্বি প্রবর্ষ্টায় চদবিি এই সম্ভােৈাময় খািবক পুাঁদ্দজ উবিালবৈি মূল র্াতলকা িদ্দি 

ত বসবে পতিৈি কবি মাৈৈীয় প্রধ্াৈমন্ত্রীি তর্িৈ ২০৩০ এোং ২০৪১ সালবক সামবৈ চিবখ 

োাংলাবদবিি অর্ থৈীতিি অৈযাৈয চসক্টি চে গতিবি এতগবয় োবে, চদবিি পুাঁদ্দজোজািবকও 

চসর্াবে এতগবয় তৈবি। 

তেএসই’ি প্রতিতৈতধ্দবল তেবলৈ অধ্যাপক ে. চমাোঃ মাসুদুি ি মাৈ, সালমা ৈাসতিৈ, এৈতেতস, 

চমাোঃ মুৈিাতকম আিিাফ, অধ্যাপক ে. এ. চক. এম. মাসুদ, চমা াম্মদ িা জা াৈ, চমাোঃ 

িাতকল তিজর্ী, তমৈ াজ মান্নাৈ ইমৈ, েযেস্থাপৈা পতির্ালক কাজী সাৈাউল  ক এোং 

ম ােযেস্থাপক ও চকাম্পাতৈ সতর্ে চমা াম্মদ আসাদুি ি মাৈ, এফতসএস৷ 
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Robi Axiata submits application for 
listing to BSEC 
 Tribune Desk 

  Published at 11:36 pm March 2nd, 2020 

 
Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) building in Agargaon Dhaka  Syed 

Zakir Hossain/Dhaka Tribune 
 

According to the announcement, Robi had, on March 2, 

submitted an application in relation to the proposals to the 

Bangladesh Securities and Exchange Commission 

Mobile phone operator Robi has submitted an application to the Bangladesh 

Securities and Exchange Commission (BSEC) for listing the company on the 

Dhaka and Chittagong stock exchanges. 

Robi's parent company Axiata Group Berhad made the disclosure on Monday, 

Reuters reported citing Bursa Malaysia. 

https://www.dhakatribune.com/author/Tribune%20Desk
https://www.bursamalaysia.com/market_information/announcements/company_announcement/announcement_details?ann_id=3030155
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According to the announcement, Robi had, on March 2, submitted an 

application in relation to the proposals to the Bangladesh Securities and 

Exchange Commission. 

As per Bursa Malaysia’s website, the announcement description was 

mentioned as “proposed listing of Robi Axiata L imited, a 68.69%-owned 

subsidiary of Axiata, on the Dhaka Stock Exchange Limited and the Chittagong 

Stock Exchange Limited in Bangladesh.” 

Earlier on February 21, Robi, the second largest mobile operator in 

Bangladesh, announced plans to raise Tk523.80 crore from the capital market 

through an initial public offering (IPO). 

The company unveiled its plan to offload about 523,800,000 shares at Tk10 

each on the Dhaka and Chittagong stock exchanges. 

Robi has appointed IDLC Investments Ltd as the issue manager for the IPO 

but so far they have not applied for listing. 

The process of listing and IPO is expected to be completed by the fourth 

quarter of 2020, Axiata said. 
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Legal reformations will strengthen capital 

market: BSEC chairman 

Reforms which have been rolled out will help in building confidence in the market  

 
A police or intelligence clearance certificate has to be taken from the relevant 

intelligence agency to approve the appointment or reappointment of managing 

director or chief executive officer of merchant banks. Photo: Collected. 

Legal reformations carried out in the last few years will help put the share market 

on a stronger ground in the future, said Bangladesh Securities and Exchange 

Commission (BSEC) Chairman M Khairul Hossain.    

The BSEC chairman said this while the Dhaka Stock Exchange (DSE) board 

members led by DSE Chairman Eunusur Rahman called on him Monday.  

BSEC Chairman Khairul Hossain said the newly appointed DSE board directors 

are multi-skilled and experienced. They will work for the betterment of the 

market.  

The BSEC will extend its all-out support to the DSE for the improvement of the 

market, added Khairul.     

DSE Chairman Eunusur Rahman said he will work together in achieving the 

targets for which the market went through demutualisation.     
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BSEC commissioners Professor Md Helal Uddin Nizami, Dr Swapan Kumar Bala, 

Khondoker Kamaluzzaman and other executive directors were present during the 

meeting.     

The DSE team included Independent Directors Dr Md Masudur Rahman, Salma 

Nasreen, Md Muntakim Ashraf, Dr AKM Masud, Shareholder-Directors 

Mohammad Shahjahan, Shakil Rizvi, Minhaj Mannan Emon and Managing 

Director Kazi Sanaul Hoq. 
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The Business Standard 
03 March 2020 

 
 

Central Pharma’s shares soar upon rumour 

Similar speculation over ownership change raised share price of the pharma by 120 

percent in 2017 

 
Photo: TBS/Rehman Asad 

The share price of Central Pharmaceuticals Ltd has been rising at the Dhaka Stock 

Exchange (DSE) over the last few days over rumours of ownership change at the 

company. This is in contrast to the share prices of reputed companies that have 

been slipping over the same period. 

Central Pharma's share also went up a month ago on similar rumours of ownership 

change. The back to back speculation has resulted in an 88 percent increase in the 

company's share price. 

The closing price of the company's shares at the DSE was Tk16 on Monday – up 

by 9.59 percent in a single day. Central Pharma shares were traded at Tk8.5 even a 

month ago.   

The company gave only 1 percent cash dividend to its shareholders last year. 

The pharmaceutical company has stopped production, and the National Board of 

Revenue has frozen the company's bank accounts, forcing it to use cash for 

transactions.       

This correspondent made several attempts to reach Central Pharma Managing 

Director Munsur Rahman over phone. However, he did not respond. 
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"We currently do not have any information which suggests that the company will 

be sold," said Kamal Ahmed, head of the company's share department.     

Kamal said they tried to sell the pharmaceuticals company in 2017, but could not 

do so. 

A private investor named Abdul Mannan, who trades through Sheltech Brokerage, 

has bought some Central Pharma shares because he heard that the ownership of the 

company will change soon. 

"Alif Group is buying the pharma. Moreover, Central Pharmaceuticals is going to 

resume production because it has carried out a major overhaul of its production 

units," Mannan said.    

Alif Group, in 2017, showed some interest in buying Central Pharma. Even though 

the sale did not go through, speculation over ownership change pushed up Central 

Pharmaceuticals share price by 120 percent.      

Kamal Ahmed, the head of the pharmaceutical company's share department, said 

that production was stopped at the factory in December last year on the orders of 

the Directorate General of Drug Administration. 

He claimed that they have almost completed factory repairs, and are waiting for the 

go ahead of the Drug Administration to resume production.        

The net profit of Central Pharmaceuticals Ltd dropped 64 percent to Tk5 crore in 

the last four years. The year-on-year net profit in the first half of the current 

financial year fell 75 percent to Tk1.31 crore. 

"We are closely monitoring the parties that are trading with Central 

Pharmaceuticals," said Md Saifur Rahman, executive director and spokesperson of 

the Bangladesh Securities and Exchange Commission.       

He told The Business Standard that the commission is also looking into the price 

sensitive information of the company.  

The pharmaceutical company's paid-up capital is Tk120 crore. The sponsor 

directors hold 25.89 percent shares of the company, and institutional and general 

investors hold 15.47 and 58.64 percent shares respectively. 
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