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মঙ্গলবার ব্াাংকের প্রধান ননব বাহীকের সকঙ্গ নিএসইর ববঠে 

তীব্র দর পতনের ধারা  থেনে থের েনর এনে প ুঁজিোিানর স্বাভাবেে গবত থেরানোর লনযে 
তেবিবল েোাংেগুনলার শীর্ ষ বেে ষাহীনদর িনে বেঠনে েিনে ঢাো স্টে এক্সনেঞ্জ (বিএিই)। 
১০ মােষ, মেলোর বেোল ৩টায় রািধােীর বেে নঞ্জ অেবিত বিএিইর বেিস্ব ভেনে এই 
বেঠে অে ষ্ঠিত হনে।ঢাো স্টে এক্সনেঞ্জ িূনে এই তেে িাো থগনে। 

িূে িাবেনয়নে, বেঠনে অাংশ থেওয়ার িেে িেল তেবিবল েোাংনের প্রধাে বেে ষাহীনদর 
আমন্ত্রণ িাোনো হনয়নে। এই বেঠনে োিার পবরবিবত পর্ ষানলােো এোং োিানর 
েোাংেগুনলার বেবেনয়াগ োড়ানো, বেনশর্ েনর োাংলানদশ েোাংে থ াবর্ত বেনশর্ তহবেল গঠে 
িাংক্রান্ত বের্নয় আনলােো েরা হনে। 

উনেখ, প ুঁজিোিানরর উন্নয়নে গত ১৬ িাে য়াবর প্রধােমন্ত্রী থশখ হাবিোর থদওয়া ৬ দো 
বেনদষশোর থপ্রবযনত প ুঁজিোিানর তেবিবল েোাংেগুনলার বেবেনয়াগ িযমতা োড়ানত গত ১১ 
থেেরুয়াবর োাংলানদশ েোাংে বেনশর্ তহবেল ি বেধা থ ার্ণা েনর। এ িাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপে 
অে িানর, প ুঁজিোিানর বেবেনয়ানগ আগ্রহী প্রবতষ্ঠট েোাংে ২০০ থোষ্ঠট টাোর এেষ্ঠট বেনশর্ 
তহবেল গঠে েরনত পারনে। েোাংনের বেিস্ব অে ষায়নে এই তহবেল গঠে েরা র্ানে। োইনল 
িাংবিষ্ট েোাংনের ধারণেৃত থেিাবর বেল ও েনের বেপরীনত োাংলানদশ েোাংে থেনে তারলে 
ি বেধা থেওয়া র্ানে। প েঅে ষায়েনর্াগে এই তহবেনলর থময়াদ ২০২৫ িাল পর্ ষন্ত। এর ি নদর 
হার ৫ শতাাংশ। তহবেনলর এেষ্ঠট বেনশর্ বদে হনে, তা েোাংনের প ুঁজিোিানর বেবেনয়াগ 
বহিাে (Exposure to Capital Market) এর োইনর োেনে। বেনশর্ তহবেল ি বেধা গ্রহণোরী 
েোাংে োইনল িরািবর বেনি বেবেনয়াগ েরনত পারনে, আোর ওই তহবেল থেনে 
থব্রাোরহাউি ও মানেষন্ট েোাংেনে প ুঁজিোিানর বেবেনয়ানগর িেে ঋণ থদওয়া র্ানে। 

 

বেনশর্ তহবেল গঠে িাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপে িাবরর প্রায় এে মাি হনত েলনলও এ বের্নয় দৃশেমাে 
েড় থোনো অগ্রগবত থেই। এখে পর্ ষন্ত মাে ৭ ষ্ঠট েোাংে এই তহবেল গঠনের প্রজক্রয়া শুু 
েনরনে। এনদর মনধে এেষ্ঠট েোাংনের আনগ গঠে েরা তহবেনলর থময়াদ োবড়নয়নে 
োাংলানদশ েোাংে। 

তহবেল গঠনের থযনে থোনো োধা আনে বে-ো তা িাো এোং থোে েোাংনের েী পবরেল্পো 
আনে থি িম্পনেষ এেটু আপনিট হওয়ার লনযে আনলাবেত বেঠনের আনয়ািে েরা 
হনয়নে। 

বিএিইর থেয়ারমোে ও আবে ষে প্রবতিাে বেভানগর িানেে বিবেয়র িবেে ইউে ি র রহমাে 
বেঠনে িভাপবতত্ব েরনেে। বেঠনে বিএিইর পবরোলো পর্ ষনদর িদিে এোং েেেিাপো 
পবরোলেিহ উধ ষতে েম ষেতষারা উপবিত োেনেে। 
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নবকেষ তহনবল ননক়ে মঙ্গলবার ব্াাংে এমনিকের সকঙ্গ 

নিএসইর ববঠে  

থশয়ারোিানর থদখা থদয়া ভয়ােহ ধনির থপ্রবযনত তাবলোভুক্ত িে েোাংনের েেেিাপো 
পবরোলে (এমবি) ও প্রধাে বেে ষাহী েম ষেতষানদর (বিইও) িনে বেঠনে েিার বিদ্ধান্ত বেনয়নে 
ঢাো স্টে এক্সনেঞ্জ (বিএিই)। 

থশয়ারোিানর বেবেনয়ানগর িেে োাংলানদশ েোাংে থেনে েোাংেগুনলানে বেনশর্ োে গঠনে 
থদয়া ি নর্ানগর বের্নয় আনলােো েরনত এ িভার আনয়ািে েরা হনয়নে। 

আগামীোল মেলোর বেনেল ৩টায় রািধােীর বেে নঞ্জ অেবিত বিএিই টাওয়ানর এ 
বেঠেষ্ঠট অে ষ্ঠিত হনে। এনত িভাপবতত্ব েরনেে বিএিইর থেয়ারমোে থমা. ইউে ি র রহমাে। 

বেঠনে থশয়ারোিানর বেবেনয়ানগর িেে েোাংেগুনলার ২০০ থোষ্ঠট টাো েনর োে গঠনের 
পাশাপাবশ থশয়ারোিানরর িাবে ষে বের্য় বেনয়ও আনলােো হনে। 

থশয়ারোিানর ভয়ােহ ধি োমনল থস্টেনহাল্ডারনদর এেষ্ঠট অাংনশর দাবের থপ্রবযনত এোং 
িরোনরর ওপর মহনলর হস্তনযনপ গত ১০ থেেরুয়াবর প ুঁজিোিানর বেবেনয়ানগর িেে 
োাংলানদশ েোাংে থেনে েোাংেগুনলানে এ বেনশর্ তহবেল গঠনের ি নর্াগ থদয়া হয়। 

বেিস্ব উৎি অেো থেিাবর বেল েনের মাধেনম োাংলানদশ েোাংে থেনে েোাংেগুনলা এ 
তহবেনলর অে ষ িাংগ্রহ েরনত পারনে। োাংলানদশ েোাংে থেনে পাুঁে শতাাংশ ি নদ এ তহবেনলর 
অে ষ িাংগ্রহ েরনত পারনে েোাংেগুনলা, র্া পবরনশানধর িময় পানে পাুঁে েের। আর 
েোাংেগুনলা িনে ষাচ্চ িাত শতাাংশ ি নদ এ তহবেল থেনে ঋণ বদনত পারনে। 

থেন্দ্রীয় েোাংে থেনে এই ি বেধা থদয়ার েনল থশয়ারোিানর টাো ঊর্ধ্ ষম খী প্রেণতা থদখা 
থদয়। ৪ হািার ৩৮৫ পনয়নন্ট থেনম র্াওয়া বিএিইর প্রধাে মূলেিূেে বিএিএক্স হু হু েনর 
থেনড় ১৯ থেেরুয়াবর ৪ হািার ৭৫৮ পনয়নন্ট েনল আনি। অে ষাৎ পতে োষ্ঠটনয় ১০ থেনে ১৯ 
থেেরুয়াবরর মনধে বিএিইর প্রধাে িূেে োনড় ৩৭৩ পনয়ন্ট। 

তনে এরপনরই  নট েন্দপতে। ২০ থেেরুয়াবর থেনে থিামোর (৩ মােষ) পর্ ষন্ত ১৪ 
োর্ ষবদেনির মনধে ১১ োর্ ষবদেনিই দরপতে হনয়নে। এর মনধে েড় দরপতে হনয়নে এোবধে 
োর্ ষবদেনি। আর আি বরতীমত মহাধি োনম থশয়ারোিানর। 
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ব্াাংকের এমনি-নসইওর সকঙ্গ নিএসইর 

ববঠে মঙ্গলবার 

বিবেয়র েনরিপনেন্ট | োাংলাবেউিনটানয়বন্টনোর.েম  
আপনিট: ২০২০-০৩-০৯ ৬:৪৫:২৯ বপএম  

 

ঢাো: প ুঁজিোিানর তাবলোভুক্ত িে েোাংনের েেেিাপো পবরোলে (এমবি) ও প্রধাে বেে ষাহী 
েম ষেতষানদর (বিইও) িনে মেলোর (১০ মােষ) বেঠনে েিনে ঢাো স্টে এক্সনেঞ্জ (বিএিই)।  

থিামোর (৯ মােষ) বিএিইর বিজিএম থমা. শবেে র রহমাে োাংলাবেউিনে বের্য়ষ্ঠট বেজিত 
েনরনেে। 

বতবে েনলে, প ুঁজিোিানর তাবলোভুক্ত িে েোাংনের এমবি ও বিইওর িনে মেলোর বেঠনে 
েিনে বিএিই। বিএিইর থেয়ারমোে থমা. ইউে ি র রহমানের িভাপবতনত্ব ওইবদে বেনেল 
৩টার বদনে রািধােীর বেে নঞ্জ অেবিত বিএিই টাওয়ানর বেঠেষ্ঠট অে ষ্ঠিত হনে। 

িাো র্ায়, বেঠনে থশয়ারোিানর বেবেনয়ানগর িেে েোাংেগুনলার ২০০ থোষ্ঠট টাো েনর 
োে গঠনের বের্নয় এোং োিানরর িাবে ষে বের্য় বেনয় আনলােো হনে। 

এর আনগ গত ১০ থেেরুয়াবর থেন্দ্রীয় েোাংে এে িাে ষলার িাবরর মাধেনম থশয়ারোিানর 
বেবেনয়ানগর িেে েোাংেগুনলানে ২০০ থোষ্ঠট টাোর বেনশর্ োে গঠনের অে নমাদে থদয়। 
িাে ষলানর েলা হয়, েোাংেগুনলা বেিস্ব উৎি অেো থেিাবর বেল েনের মাধেনম োাংলানদশ 
েোাংে থেনে তহবেনলর অে ষ িাংগ্রহ েরনত পারনে।  

োাংলানদশ িময়: ১৮৪৩  ণ্টা, মােষ ০৯, ২০২০ 
এিএমএনে/আরবে/ 
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শে়োরবাজার ও আনথ বেখাত আস্থার ওপর 

ননর্বর েকর 

বিবেয়র েনরিপনেন্ট | োাংলাবেউিনটানয়বন্টনোর.েম  
আপনিট: ২০২০-০৩-০৯ ৯:০৬:০৮ বপএম  

 

ঢাো: থশয়ারোিার ও আবে ষে খাত আিার ওপর বেভষর েনর। এই আিা বতবরনত বেবতেতার 
িাংসৃ্কবত গনড় থতালা প্রনয়ািে েনল িাবেনয়নেে োাংলানদশ বিবেউবরষ্ঠটি অোে এক্সনেঞ্জ 
েবমশনের (বেএিইবি) থেয়ারমোে অধোপে ি. এম খায়ুল থহানিে। 

থিামোর (৯ মােষ) বেনেনল ‘োাংলানদশ োইেোন্স অোে ইেনভস্টনমন্ট িাবমট-২০২০’ শীর্ ষে 
অে িানে প্রধাে অবতবের েক্তনেে বতবে এেো েনলে। 

বতবে েনলে, বেবতেতার িাংসৃ্কবত থশয়ারোিানরর বেবেনয়াগোরীনদর মনধে আিা বতবর েনর। 
এোড়া োিার ভাইনব্রন্ট েনর।  

বেএিইবি থেয়ারমোে েনলে, থশয়ারোিানরর উন্নয়নে গত েনয়ে েেনর িরোর ও 
থস্টেনহাল্ডারনদর িহনর্াবগতায় আমরা অনেে িাংস্কার েনরবে। এোড়া ২০০৭ িানল গঠে 
েরা প্রাবতিাবেে ি শািে বেনদষশো (বিজিজি) ২০১২ িানল িাংনশাধেীর মাধেনম পবরপালনে 
োধে েবর। আর ২০১৮ িানল িাংনশাধেীর মাধেনম োর েী দাবয়ত্ব, তা উনেখ েনর বদনয়বে।   

বতবে েনলে, আমানদর দয িেেল দরোর। এর িনে বেবতেতার প্রনয়ািে। অেেোয় শুধ  
দয িেেল বদনয় উন্নয়নের ধারাোবহেতা ধনর রাখা িম্ভে হনে ো।  আগামীনত 
থশয়ারোিানরর উন্নয়নে েম ষনযনে বেবতেতা িাপে েরনত হনে।   

অে িানে িভাপবতত্ব েনরে বেএিইবির েবমশোর অধোপে থহলাল উজিে বেিামী। 
অে িােষ্ঠট থর্ৌেভানে আনয়ািে েনর োটষািষ থলাোল ইেনভস্টনমন্ট অোোবলস্ট (বিজিআইএ) 
এোং োাংলানদশ ইেবস্টষ্ঠটউট অে েোবপটাল মানেষট (বেআইবিএম)। 

োাংলানদশ িময়: ২১০৩  ণ্টা, মােষ ০৯, ২০২০ 
এিএমএনে/এএ 
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প ুঁজজবাজার উত্তরকের জন্ সৎর্াকব 

চালাকনার নবেল্প শনই: খা়েরুল শহাকসন 

বেিস্ব প্রবতনেদে । ৯ মােষ, ২০২০ ৬:৫৩ অপরাহ্ণ  

োাংলানদশ বিবেউবরষ্ঠটি এে এক্সনেঞ্জ েবমশনের (বেএিইবি) থেয়ারমোে ি. খায়ুল 
থহানিে েনলনেে, িততা এোং বেবতেতা োড়া থোনো উনদোগ এোং থমধা িষ্ঠঠেভানে োি 
েরনত পানর ো। োাংলানদনশর প ুঁজিোিার উন্নয়নে িেেও িততা এোং বেবতেতার বেেল্প 
থেই। 

 

বতবে েনলে, িৎভানে োিার োলানত পারনল প ুঁজিোিানরর অেিা আোনরা ভানলা অেিানে 
বেনর আিনে। 

আি থিামোর (০৯ মােষ) োাংলানদশ ইন্সষ্ঠটষ্ঠটউট অে েোবপটাল মানেষট (বেআইবিএম) 
অবিনটাবরয়ানম আনয়াজিত ‘োাংলানদনশ বেেোন্স এে ইেনভস্টনমন্ট িাবমট ২০২০’ –এ এিে 
েো েনলে বতবে। 

‘বরবেঙ্ক, থলটি প ট এবেেি োস্টষ’- থলাগােনে িামনে থরনখ থদনশ প্রেমোনরর মত 
আনয়াজিত হনয়নে এ ধরনের িাবমট। োাংলানদশ ইন্সষ্ঠটষ্ঠটউট অে েোবপটাল মানেষট এোং 
োটষািষ থলাোল ইেনভস্টনমন্ট এোলাইস্ট (বিজিআইএ) থর্ৌেভানে এর আনয়ািে েনর। 

অে িানে প্রধাে অবতবে বহনিনে উপবিত বেনলে বেএিইবি থেয়ারমোে ি. থমা. খায়ুল 
থহানিে। বেনশর্ অবতবে বহনিনে উপবিত বেনলে বিজিআই’র থলাোর োউজন্সল থেয়ারমোে 
িন্দীপ ে মার। 

োাংলানদশ বেেোন্স এে ইেনভস্টনমন্ট িাবমনটর আহ্বায়ে অধোপে থহলাল উজিে বেিামীর 
িভাপবতনত্ব স্বাগত েক্তেে রানখে বিজিআই োাংলানদনশর ভারপ্রাপ্ত িভাপবত িাঈদ মাহম দ 
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থিাোনয়র। এোড়া োাংলানদশ ইন্সষ্ঠটষ্ঠটউট অে েোবপটাল মানেষনটর ভারপ্রাপ্ত বেে ষাহী 
িভাপবত ি. বেতাই েন্দ্র থদেোে েক্তেে রানখে। 

বেনশর্ অবতবের েক্তনেে িন্দীপ ে মার বিজিআই’র থোি ষ োবরে লাম এোং এর োি িম্পনেষ 
অেবহত েনরে। অপরবদনে, আনয়াজিত িাবমনটর আহ্বায়ে থহলাল উজিে বেিামী তার 
েক্তনেে বিজিআইনে ধেেোদ িাোে বেআইবিএম’র িানে োি শুু েরার িেে। 

আনলােো অে িাে থশনর্ োাংলানদশ ইন্সষ্ঠটষ্ঠটউট অে েোবপটাল মানেষট ও োটষািষ থলাোল 
ইেনভস্টনমন্ট এোলাইস্ট এর মনধে এেষ্ঠট িমন াতা েুজক্ত স্বাযবরত হয়। 

অে ষিূেে/এিএ/থেএিআর 
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েক্ষ জনবল ঘাটনত পূরকে োজ েরকব 

নসজজআইএ ও নবআইনসএম : নবএসইনস 

শচ়োরম্ান 

মােষ ৯, ২০২০66  
Share1  

 

ননজস্ব প্রনতকবেে : োাংলানদশ বিবেউবরষ্ঠটি অোে এক্সনেঞ্জ েবমশনের (বেএিইবি) 
থেয়ারমোে অধোপে ি. এম খায়ুল থহানিে েনলে, অে ষেীবতর িানে িানে প্রাবতিাবেে 
এবরয়া োড়নে। বেন্তু এখানে দয িেেনলর অভাে রনয়নে। এই  াটবত পূরনণ োটষািষ থলাোল 
ইেনভস্টনমন্ট অোোবলস্ট (বিজিআইএ) এোং োাংলানদশ ইন্সষ্ঠটষ্ঠটউট অে েোবপটাল মানেষট 
(বেআইবিএম) োি েরনে। 

থিামোর (৯ মােষ) ‘োাংলানদশ োইেোন্স অোে ইেনভস্টনমন্ট িাবমট-২০২০’ শীর্ ষে অে িানে 
প্রধাে অবতবের েক্তনেে বতবে এ েো েনলে। এনত িভাপবতত্ব েনরে বেএিইবির েবমশোর 
অধোপে থহলাল উজিে বেিামী। অে িােষ্ঠট োটষািষ থলাোল ইেনভস্টনমন্ট অোোবলস্ট 
(বিজিআইএ) ও োাংলানদশ ইন্সষ্ঠটষ্ঠটউট অে েোবপটাল মানেষট (বেআইবিএম) থর্ৌেভানে 
আনয়ািে েনর। 

বেএিইবি থেয়ারমোে েনলে, আমানদর দয িেেল দরোর। এর িানে িানে বেবতেতার 
প্রনয়ািে। অেেোয় শুধ মাে দয িেেল বদনয় উন্নয়নের ধারাোবহেতা ধনর রাখা িম্ভে হনে 
ো। আগাবমনত থশয়ারোিানরর উন্নয়নে েম ষনযনে বেবতেতা িাপে েরনত হনে। 
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খায়ুল থহানিে েনলে, থশয়ারোিার ও আবে ষে খাত আিার উপর বেভষর েনর। এই আিা 
বতবরনত বেবতেতার িাংসৃ্কবত গনড় থতালা প্রনয়ািে। এই িাংসৃ্কবত থশয়ারোিানরর 
বেবেনয়াগোরীনদর মনধে আিা বতবর েনর। এোড়া োিারনে ভাইনব্রন্ট েনর। 

বতবে েনলে, থশয়ারোিানরর উন্নয়নে গত েনয়ে েেনর িরোর ও থস্টেনহাল্ডারনদর 
িহনর্াবগতায় আমরা অনেে িাংস্কার েনরবে। এোড়া ২০০৭ িানল গঠে েরা প্রাবতিাবেে 
ি শািে বেনদষশো (বিজিজি) ২০১২ িানল িাংনশাধেীর মাধেনম পবরপালনে োধে েবর। আর 
২০১৮ িানল িাংনশাধেীর মাধেনম তা পবরপালে োধেতামূলে েরা হয়। থিখাথে োর বে 
দাবয়ত্ব, তা উনেখ েনর বদনয়বে। 

 

অে িানে আরও েক্তেে থদে, বিজিআইএ থলাোল োউজন্সল, ইউএিএ এর থেয়ারমোে িন্দীপ 
ে মার, বেআইবিএম এর বেে ষাহী থপ্রবিনিন্ট (ভারপ্রাপ্ত) ি. বেতাই েন্দ্র থদেোে, এেবিএমএ, 
বিজিআইএ থেটওয়ােষ োাংলানদনশর ভারপ্রাপ্ত থপ্রবিনিন্ট িাঈদ মাহম দ থর্াোনয়র। 

পনর বিজিআইএ ও বেআইবিএম এর মনধে এেষ্ঠট িমন াতা স্মারে স্বাযবরত হয়। এনত 
বেআইবিএম এর বেে ষাহী থপ্রবিনিন্ট (ভারপ্রাপ্ত) ি. বেতাই েন্দ্র থদেোে ও বিজিআইএ থলাোল 
োউজন্সল, ইউএিএ এর থেয়ারমোে িন্দীপ ে মার স্বাযর েনরে। 

অে িানের বিতীয় পনে ষ পোনেল আনলােো অে ষ্ঠিত হয়। র্ানত আনলােোয় অাংশ থেে থরইি 
গরুনপর প্রবতিাতা ও থেয়ারমোে ি. হািাে ইমাম, বিএিইর বিএেও আব্দ ল মবতে 
পানটায়ারী, বভআইবপবে অোনিট মোনেিনমন্ট থোম্পাবের বিইও শহীদ ল ইিলাম, এবিবিএ 
োাংলানদশ এর প্রধাে থমা. আহিাে ল হে োশার, থেহাশীি মাহম দ অোে থো. এর পাটষোর 
থেহাশীি েড় য়া প্রম খ। এনত মূল প্রেন্ধ উপিাপে েনরে বিজিআইএ থলাোল োউজন্সল, 
ইউএিএ এর থেয়ারমোে িন্দীপ ে মার ও বেআইবিএম এর প্রভার্ে থমা. িাোনয়দ জ্জামাে 
খাে। 

েথপ ষাথরট িাংোদ/এেষ্ঠট/ 
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শে়োরবাজাকরর উন্ন়েকন বননতেতার সাংসৃ্কনত গকে 

তুলকত হকব-নবএসইনস শচ়োরম্ান 

০৬:৪৯বপএম, ০৯ মােষ ২০২০  

 

নবজকনস আও়োর প্রনতকবেে : োাংলানদশ বিবেউবরষ্ঠটি অোে এক্সনেঞ্জ েবমশনের 
(বেএিইবি) থেয়ারমোে অধোপে ি. এম খায়ুল থহানিে েনলে, থশয়ারোিার ও আবে ষে 
খাত আিার উপর বেভষর েনর। এই আিা বতরীনত বেবতেতার িাংসৃ্কবত গনড় থতালা প্রনয়ািে। 
এই িাংসৃ্কবত থশয়ারোিানরর বেবেনয়াগোরীনদর মনধে আিা বতরী েনর। এোড়া োিারনে 
ভাইনব্রন্ট েনর। 

থিামোর (০৯ মােষ) ‘োাংলানদশ োইেোন্স অোে ইেনভস্টনমন্ট িাবমট-২০২০’ শীর্ ষে 
অে িানে প্রধাে অবতবের েক্তনেে বতবে এ েো েনলে। এনত িভাপবতত্ব েনরে বেএিইবির 
েবমশোর অধোপে থহলাল উজিে বেিামী। অে িােষ্ঠট থর্ৌেভানে আনয়ািে েনর োটষািষ 
থলাোল ইেনভস্টনমন্ট অোোবলস্ট (বিজিআইএ) এোং োাংলানদশ ইন্সষ্ঠটষ্ঠটউট অে েোবপটাল 
মানেষট (বেআইবিএম)। 

বেএিইবি থেয়ারমোে েনলে, থশয়ারোিানরর উন্নয়নে গত েনয়ে েেনর িরোর ও 
থস্টেনহাল্ডারনদর িহনর্াবগতায় আমরা অনেে িাংস্কার েনরবে। এোড়া ২০০৭ িানল গঠে 
েরা প্রাবতিাবেে ি শািে বেনদষশো (বিজিজি) ২০১২ িানল িাংনশাধেীর মাধেনম পবরপালনে 
োধে েবর। আর ২০১৮ িানল িাংনশাধেীর মাধেনম োর বে দাবয়ত্ব, তা উনেখ েনর বদনয়বে। 

বতবে েনলে, আমানদর দয িেেল দরোর। এর িানে িানে বেবতেতার প্রনয়ািে। অেেোয় 
শুধ মাে দয িেেল বদনয় উন্নয়নের ধারাোবহেতা ধনর রাখা িম্ভে হনে ো। আগাবমনত 
থশয়ারোিানরর উন্নয়নে েম ষনযনে বেবতেতা িাপে েরনত হনে। 

অে ষেীবতর িানে িানে প্রাবতিাবেে এবরয়া োড়নে উনেখ েনর খায়ুল থহানিে েনলে, এখনো 
দয িেেনলর অভাে রনয়নে। এই  াটবত পূরনণ বিজিআইএ এোং বেআইবিএম োি েরনে 
েনল মনে েনরে বতবে। 

বেিনেি আওয়ার/০৯ মােষ, ২০২০/আরএ 
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