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জিডিডিতে ি ুঁজিবািাতেে অবদান বাড়াতে ভাত া 

ক াম্পাডন আনতে হতব 

:: || প্রকাশ: ২০২০-০৭-২৬ ২১:২৭:১২ || আপডেট: ২০২০-০৭-২৬ ২১:২৭:১২ 

 

ম াট মেশজ উৎপােডে (জজডেডপ) প ুঁজজবাজাডেে অবোে বাড়াডে ভাড া ও বহুজাডেক 

মকাম্পাডে োড কাভুক্ত কেডে হডব বড   ডে কডেে ঢাকা স্টক এক্সডেডেে (ডেএসই) 

বযবস্থাপো পডেো ক কাজী সাোউ  হক। এই জেয  াডেেন্ট বযাাংকগুড াডক এডিডে আসাে 

আহবাে জাোে ডেডে। 

বহৃস্পডেবাে ডেএসই’ে মপ্রাোক্ট অযান্ড  াডকেট মেডভ াপড ন্ট ডেপাটেড ন্ট অে াইডে 

‘ডে ান্ড অব মকাোড টট আইডপওস অযান্ড মো  অব ডে ইস য  যাডেজােস’ শীর্ েক সভাে ডেডে 

এ কথা বড ে। সভাে   ূ প্রবন্ধ উপস্থাপে কডেে ডেএসই’ে উপ হাবযবস্থাপক ও মপ্রাোক্ট 

অযান্ড  াডকেট মেডভ াপড ন্ট ডবভাডিে প্রধাে সসেে আ  আ ীে েহ াে, বাাং াডেশ  াডেেন্ট 

বযাাংকাস ে অযাডসাডসডেশডেে মপ্রডসডেন্ট ম া: ছাডেে ে েহ াে এবাং ডেএসই প্রধাে পডেো ে 

ক েকেো এ . সাইফ ে েহ াে  জ  োে, এফডসএ, এফডসএ এ। এডে অাংশ ডেডেডছে 

 াডেেন্ট বযাাংডকে ক েকেোো। 

কাজী সাোউ  হক বড ে, এটটডব এবাং এসএ ই মবােে দ্র েে  স ডে ো   হডব। এ মবােে ে টট 

ো   হড  ডেএসইে ম েডেে বহুগুডে বজৃি পাডব। 

ডেডে বড ে, বাাং াডেডশে জজডেডপডে প ুঁজজবাজাডেে অবোে পাশ্ববেী মেশগুড াে মেডে 

অডেক ক । আে এ অবোে বজৃিে জেয ভা  ম ৌ ডভডি সম্পন্ন স্থােীে ও বহুজাডেক 
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মকাম্পাডে দ্র ে োড কাভুক্ত কেডে হডব। আে এ ডবর্ডে  াডেেন্ট বযাাংকগুড াডক অবোে 

োখডে হডব। এ কাজগুড া কেডে পােড  প ুঁজজবাজাডেে প্রডে ডবডেডোিকােীডেে আেও বজৃি 

পাডব। 

 ূ  প্রবডন্ধ ডেডে ভা  ম ৌ ডভডি সম্পন্ন মকাম্পাডে োড কাভুজক্তডে ইস য  যাডেজাডেে 

ভ’ড কা ও কেেীে, স্থােীে ও বহুজাডেক মকাম্পাডেগুড াে ডেএসইডে োড কাভুজক্তে মেডে 

বাধা ও প্রডেকাডেে ডবর্ে ডেডে আড ােো কডেে। 

পেবেীডে এ ডবর্ডেে উপে আড ােো কডেে বাাং াডেশ  াডেেন্ট বযাাংকাস ে অযাডসাডসডেশডেে 

মপ্রডসডেন্ট ম া: সাইে ে েহ াে এবাং ডেএসই প্রধাে পডেো ে ক েকেো এ . সাইফ ে েহ াে 

 জ  োে, এফডসএ, এফডসএ এ। 

 াডেেন্ট বযাাংকাস ে অযাডসাডসডেশডেে মপ্রডসডেন্ট ম া: ছাডেে ে েহ াে বড ে বহুজাডেক 

মকাম্পাডেগুড াডক োড কাভুক্ত কোে জেয মে স সযা েডেডছ ো অডেক্র  কোে জেয 

সবাইডক সজিড েভাডব কাজ কেডে হডব। স্বচ্ছ অডেট ডেডপাডটেে জেয মকন্দ্রীে োটাডবজ 

এবাং ভা  মকাম্পাডেগুড াডক প ুঁজজবাজাে ূখী কোে জেয পডেডশাডধে  ূ ধডেে সাডথ ঋে 

গ্রহডেে একটট  ােেন্ড থাকডে হডব। আে এই ডবর্েগুড া স ডিেভাডব কো মিড  বযাাংক 

এবাং প ুঁজজবজাে উভেই উপকৃে হডব। 

ডেএসই প্রধাে পডেো ে ক েকেো এ . সাইফ ে েহ াে  জ  োে বড ে, বাাং াডেডশে 

অথ েেীডেে সক  সূেক ইডেবােক থাকাে কােডে প ুঁজজবজাডেে উন্নেডেে েডথষ্ট স ডোি 

েডেডছ। আে এজেয পড ডস সাডপাটে ডেডক ো োডকডে সক ডক ডেজ ডেজ অবস্থাে মথডক 

কাজ কেডে হডব। ডেএসই’ে এসএ ই এে প্লাটফ ে সেেী আডছ এবাং মসডকন্ডােী প্লাটফ ে 

অডেদ্র ে সেেী হডে োডব। এটটডবডে মেডহেু ডফ এবাং ক প্লাডেন্স  ূ  মবাডেেে মেডে অডেক 

ক । আে এ ে টট মবােেডক সজক্রে কোে জেয  াডেেন্ট বযাাংকগুড াডক গুরুত্বপূে ে অবোে 

োখডে হডব। 
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‘জিডিডিতে অবদান বৃজিতে ভাত া ও বহিুাডে  

ক াম্পাডন োড  াভুক্ত  েতে হতব’ 
 

 মপাস্ট হডেডছ : েডববাে, ২৬ জ  াই, ২০২০  

 

ডবজডেস আওোে প্রডেডবেক : ঢাকা স্টক এক্সডেডেে (ডেএসই) বযবস্থাপো পডেো ক কাজী 

সাোউ  হক বড ে, বাাং াডেডশে জজডেডপডে মশোেবাজাডেে অবোে পাশ্ববেী মেশগুড াে 

মেডে অডেক ক । আে এ অবোে বজৃিে জেয ভা  ম ৌ ডভডি সম্পন্ন স্থােীে ও বহুজাডেক 

মকাম্পাডে দ্র ে োড কাভুক্ত কেডে হডব। আে এ ডবর্ডে  াডেেন্ট বযাাংকগুড াডক অবোে 

োখডে হডব। এ কাজগুড া কেডে পােড  মশোেবাজাডেে প্রডে ডবডেডোিকােীডেে আস্থা বজৃি 

পাডব। 

িে ২৩ জ  াই ডেএসই’ে মপ্রাোক্ট অযান্ড  াডকেট মেডভ াপড ন্ট ডেপাটেড ন্ট অে াইডে 

‘ডে ান্ড অব মকাোড টট আইডপওস অযান্ড মো  অব ডে ইস য  যাডেজােস’ শীর্ েক সভাে ডেডে 

এ কথা বড ে। 

ডেএসইে এ ডে বড ে, ডেএসই মকাডভে-১৯ এে সাধােে ছুটটে পেবেী স ডে অে াইে 

মেডোং স ডবধা সকড ে ডেকট পডেডেে এবাং সহজ কোে জেয কাজ কডেডছ। এছাড়া ডেএসই 

এটটডব এবাং এসএ ই মবােে দ্র েে  স ডে ো   কোে জেয কাজ কেডছ। আে এ মবােে ে টট 

ো   হড  ডেএসইে ম েডেে বহুগুডে বজৃি পাডব। 

সভাে  ূ  প্রবন্ধ উপস্থাপে কডেে ডেএসই’ে উপ হাবযবস্থাপক ও মপ্রাোক্ট অযান্ড  াডকেট 

মেডভ াপড ন্ট ডবভাডিে প্রধাে সসেে আ  আ ীে েহ াে।  ূ  প্রবডন্ধ ডেডে ভা  ম ৌ ডভডি 
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সম্পন্ন মকাম্পাডে োড কাভুজক্তডে ইস য  যাডেজাডেে ভূড কা ও কেেীে, স্থােীে ও বহুজাডেক 

মকাম্পাডেগুড াে ডেএসইডে োড কাভুজক্তে মেডে বাধা ও প্রডেকাডেে ডবর্ে ডেডে আড ােো 

কডেে। 

পেবেীডে এ ডবর্ডেে উপে আড ােো কডেে বাাং াডেশ  াডেেন্ট বযাাংকাস ে অযাডসাডসডেশডেে 

মপ্রডসডেন্ট ম া: সাইে ে েহ াে এবাং ডেএসই প্রধাে পডেো ে ক েকেো এ . সাইফ ে েহ াে 

 জ  োে, এফডসএ, এফডসএ এ। 

 াডেেন্ট বযাাংকাস ে অযাডসাডসডেশডেে মপ্রডসডেন্ট ম া: সাইে ে েহ াে বড ে বহুজাডেক 

মকাম্পাডেগুড াডক োড কাভুক্ত কোে জেয মে স সযা েডেডছ ো অডেক্র  কোে জেয 

সবাইডক সজিড েভাডব কাজ কেডে হডব। স্বচ্ছ অডেট ডেডপাডটেে জেয মকন্দ্রীে োটাডবজ 

এবাং ভা  মকাম্পাডেগুড াডক মশোেবাজাে ূখী কোে জেয পডেডশাডধে  ূ ধডেে সাডথ ঋে 

গ্রহডেে একটট  ােেন্ড থাকডে হডব। আে এই ডবর্েগুড া স ডিেভাডব কো মিড  বযাাংক 

এবাং মশোেজবজাে উভেই উপকৃে হডব। 

ডেএসই প্রধাে পডেো ে ক েকেো এ . সাইফ ে েহ াে  জ  োে, এফডসএ, এফডসএ এ 

বড ে, বাাং াডেডশে অথ েেীডেে সক  সূেক ইডেবােক থাকাে কােডে মশোেবজাডেে 

উন্নেডেে েডথষ্ট স ডোি েডেডছ। আে এজেয পড ডস সাডপাডটেে ডেডক ো োডকডে সক ডক 

ডেজ ডেজ অবস্থাে মথডক কাজ কেডে হডব। ডেএসই’ে এসএ ই এে প্লাটফ ে সেেী আডছ 

এবাং মসডকন্ডােী প্লাটফ ে অডেদ্র ে সেেী হডে োডব। এটটডবডে মেডহেু ডফ এবাং ক প্লাডেন্স 

 ূ  মবাডেেে মেডে অডেক ক । আে এ ে টট মবােেডক সজক্রে কোে জেয  াডেেন্ট 

বযাাংকগুড াডক গুরুত্বপূে ে অবোে োখডে হডব। 

ডবজডেস আওোে/২৬ জ  াই, ২০২০/এস 
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মশোেবাজাে ডেউজ 

এটিডব এবং এসএমই কবািড দ্র েেম সমতে 

চা    েতব ডিএসই 

প্রকাশ স ে:26-07-2020, 4:41 pm | 

 

মশোেবাজাে ডেডপাটে: ডেএসই মকাডভে-১৯ এে সাধােে ছুটটে পেবেী স ডে অে াইে 

মেডোং স ডবধা সকড ে ডেকট পডেডেে এবাং সহজ কোে জেয কাজ কডেডছ। ডেএসই এটটডব 

এবাং এসএ ই মবােে দ্র েে  স ডে ো   কোে জেয কাজ কেডছ বড  জাডেডেডছে ঢাকা স্টক 

এক্সডেডেে (ডেএসই) বযবস্থাপো পডেো ক কাজী সাোউ  হক। 

িে ২৩ জ  াই বহৃস্পডেবাে ডেএসই’ে মপ্রাোক্ট অযান্ড  াডকেট মেডভ াপড ন্ট ডেপাটেড ন্ট 

অে াইডে ‘ডে ান্ড অব মকাোড টট আইডপওস অযান্ড মো  অব ডে ইস য  যাডেজােস’ শীর্ েক 

সভা আডোজে কডে। ডেএসই’ে বযবস্থাপো পডেো ক কাজী সাোউ  হক শুডভচ্ছা বক্তডবয 

একথা জাোে। সভাে  াডেেন্ট বযাাংডকে প্রডেডেডধবনৃ্দ অাংশগ্রহে কডেে। 

ডেডে বড ে, এ মবােে ে টট ো   হড  ডেএসইে ম েডেে বহুগুডে বজৃি পাডব। ডেডে আডো 

বড ে, বাাং াডেডশে জজডেডপডে প ুঁজজবাজাডেে অবোে পাশ্ববেী মেশগুড াে মেডে অডেক 

ক । আে এ অবোে বজৃিে জেয ভা  ম ৌ ডভডি সম্পন্ন স্থােীে ও বহুজাডেক মকাম্পাডে দ্র ে 

োড কাভুক্ত কেডে হডব। আে এ ডবর্ডে  াডেেন্ট বযাাংকগুড াডক অবোে োখডে হডব। এ 

কাজগুড া কেডে পােড  প ুঁজজবাজাডেে প্রডে ডবডেডোিকােীডেে আডো বজৃি পাডব। 

সভাে  ূ  প্রবন্ধ উপস্থাপে কডেে ডেএসই’ে উপ হাবযবস্থাপক ও মপ্রাোক্ট অযান্ড  াডকেট 

মেডভ াপড ন্ট ডবভাডিে প্রধাে সসেে আ  আ ীে েহ াে। 

 ূ  প্রবডন্ধ ডেডে ভা  ম ৌ ডভডি সম্পন্ন মকাম্পাডে োড কাভুজক্তডে ইস য  যাডেজাডেে 

ভ’ড কা ও কেেীে, স্থােীে ও বহুজাডেক মকাম্পাডেগুড াে ডেএসইডে োড কাভুজক্তে মেডে 

বাধা ও প্রডেকাডেে ডবর্ে ডেডে আড ােো কডেে। 

পেবেীডে এ ডবর্ডেে উপে আড ােো কডেে বাাং াডেশ  াডেেন্ট বযাাংকাস ে অযাডসাডসডেশডেে 

মপ্রডসডেন্ট ম া: সাইে ে েহ াে এবাং ডেএসই প্রধাে পডেো ে ক েকেো এ . সাইফ ে েহ াে 

 জ  োে, এফডসএ, এফডসএ এ। 

 াডেেন্ট বযাাংকাস ে অযাডসাডসডেশডেে মপ্রডসডেন্ট ম া: সাইে ে েহ াে বড ে বহুজাডেক 

মকাম্পাডেগুড াডক োড কাভুক্ত কোে জেয মে স সযা েডেডছ ো অডেক্র  কোে জেয 

http://www.sharebazarnews.com/wp-content/uploads/2020/07/Screenshot_20200726-162939.png
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সবাইডক সজিড েভাডব কাজ কেডে হডব। স্বচ্ছ অডেট ডেডপাডটেে জেয মকন্দ্রীে োটাডবজ 

এবাং ভা  মকাম্পাডেগুড াডক প ুঁজজবাজাে ূখী কোে জেয পডেডশাডধে  ূ ধডেে সাডথ ঋে 

গ্রহডেে একটট  ােেন্ড থাকডে হডব। আে এই ডবর্েগুড া স ডিেভাডব কো মিড  বযাাংক 

এবাং প ুঁজজবজাে উভেই উপকৃে হডব। 

ডেএসই প্রধাে পডেো ে ক েকেো এ . সাইফ ে েহ াে  জ  োে বড ে, বাাং াডেডশে 

অথ েেীডেে সক  সূেক ইডেবােক থাকাে কােডে প ুঁজজবজাডেে উন্নেডেে েডথষ্ট স ডোি 

েডেডছ। আে এজেয পড ডস সাডপাটে ডেডক ো োডকডে সক ডক ডেজ ডেজ অবস্থাে মথডক 

কাজ কেডে হডব। ডেএসই’ে এসএ ই এে প্লাটফ ে সেেী আডছ এবাং মসডকন্ডােী প্লাটফ ে 

অডেদ্র ে সেেী হডে োডব। এটটডবডে মেডহেু ডফ এবাং ক প্লাডেন্স  ূ  মবাডেেে মেডে অডেক 

ক । আে এ ে টট মবােেডক সজক্রে কোে জেয  াডেেন্ট বযাাংকগুড াডক গুরুত্বপূে ে অবোে 

োখডে হডব। 

আড ােো মশডর্ সভাে অাংশগ্রহেকােীডেে ডবডভন্ন প্রডেে উিে মেো হে। 

মশোেবাজাে ডেউজ/এে 
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 Daily Jai Jai Din 
27 July 2020 

 

 



News Clippings 

 22 

 
 



News Clippings 

 23 

 
 

এটিডব ও এসএমই কবািড দ্র েেম সমতে চা   হতে 

ডিএসইতে 

মেস্ক ডেডপাটোে প্রকাশ: ২০২০-০৭-২৬ ২০:০২:৫৮ 

 
 

এটটডব এবাং এসএ ই মবােে দ্র েে  স ডে ো   কোে জেয কাজ কেডছ বড   ন্তবয কডেডছ 

ডেএসইে বযবস্থাপো পডেো ক কাজী সাোউ  হক। আে এ মবােে ে টট ো   হড  ডেএসইে 

ম েডেে বহুগুডে বজৃি পাডব। সম্প্রডে ডেএসই’ে মপ্রাোক্ট অযান্ড  াডকেট মেডভ াপড ন্ট 

ডেপাটেড ন্ট অে াইডে ‘ডে ান্ড অব মকাোড টট আইডপওস অযান্ড মো  অব ডে ইস য 

 যাডেজােস’ শীর্ েক সভা আডোজে কডে। এস ে ডেডে এ কথা বড ে। সভাে  াডেেন্ট 

বযাাংডকে প্রডেডেডধবনৃ্দ অাংশগ্রহে কডেে। 

সভাে  ূ  প্রবন্ধ উপস্থাপে কডেে ডেএসই’ে উপ হাবযবস্থাপক ও মপ্রাোক্ট অযান্ড  াডকেট 

মেডভ াপড ন্ট ডবভাডিে প্রধাে সসেে আ  আ ীে েহ াে।  ূ  প্রবডন্ধ ডেডে ভা  ম ৌ ডভডি 

সম্পন্ন মকাম্পাডে োড কাভুজক্তডে ইস য  যাডেজাডেে ভ’ড কা ও কেেীে, স্থােীে ও বহুজাডেক 

মকাম্পাডেগুড াে ডেএসইডে োড কাভুজক্তে মেডে বাধা ও প্রডেকাডেে ডবর্ে ডেডে আড ােো 

কডেে। পেবেীডে এ ডবর্ডেে উপে আড ােো কডেে বাাং াডেশ  াডেেন্ট বযাাংকাস ে 

অযাডসাডসডেশডেে মপ্রডসডেন্ট ম া: সাইে ে েহ াে এবাং ডেএসই প্রধাে পডেো ে ক েকেো 

এ . সাইফ ে েহ াে  জ  োে, এফডসএ, এফডসএ এ। 

ডেএসই’ে বযবস্থাপো পডেো ক বড ে, ডেএসই মকাডভে-১৯ এে সাধােে ছুটটে পেবেী 

স ডে অে াইে মেডোং স ডবধা সকড ে ডেকট পডেডেে এবাং সহজ কোে জেয কাজ কডেডছ। 

ডেডে আডো বড ে, বাাং াডেডশে জজডেডপডে প ুঁজজবাজাডেে অবোে পাশ্ববেী মেশগুড াে 

মেডে অডেক ক । আে এ অবোে বজৃিে জেয ভা  ম ৌ ডভডি সম্পন্ন স্থােীে ও বহুজাডেক 

মকাম্পাডে দ্র ে োড কাভুক্ত কেডে হডব। আে এ ডবর্ডে  াডেেন্ট বযাাংকগুড াডক অবোে 

োখডে হডব। এ কাজগুড া কেডে পােড  প ুঁজজবাজাডেে প্রডে ডবডেডোিকােীডেে আস্থা বজৃি 

পাডব। 

https://i1.wp.com/orthosongbad.com/wp-content/uploads/2020/03/DSE-3.jpg
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 াডেেন্ট বযাাংকাস ে অযাডসাডসডেশডেে মপ্রডসডেন্ট ম া: সাইে ে েহ াে বড ে বহুজাডেক 

মকাম্পাডেগুড াডক োড কাভুক্ত কোে জেয মে স সযা েডেডছ ো অডেক্র  কোে জেয 

সবাইডক সজিড েভাডব কাজ কেডে হডব। স্বচ্ছ অডেট ডেডপাডটেে জেয মকন্দ্রীে োটাডবজ 

এবাং ভা  মকাম্পাডেগুড াডক প ুঁজজবাজাে ূখী কোে জেয পডেডশাডধে  ূ ধডেে সাডথ ঋে 

গ্রহডেে একটট  ােেন্ড থাকডে হডব। আে এই ডবর্েগুড া স ডিেভাডব কো মিড  বযাাংক 

এবাং প ুঁজজবজাে উভেই উপকৃে হডব। 

 

ডেএসই প্রধাে পডেো ে ক েকেো এ . সাইফ ে েহ াে  জ  োে, এফডসএ, এফডসএ এ 

বড ে, বাাং াডেডশে অথ েেীডেে সক  সূেক ইডেবােক থাকাে কােডে প ুঁজজবজাডেে উন্নেডেে 

েডথষ্ট স ডোি েডেডছ। আে এজেয পড ডস সাডপাটে ডেডক ো োডকডে সক ডক ডেজ ডেজ 

অবস্থাে মথডক কাজ কেডে হডব। ডেএসই’ে এসএ ই এে প্লাটফ ে সেেী আডছ এবাং 

মসডকন্ডােী প্লাটফ ে অডেদ্র ে সেেী হডে োডব। এটটডবডে মেডহেু ডফ এবাং ক প্লাডেন্স  ূ  

মবাডেেে মেডে অডেক ক । আে এ ে টট মবােেডক সজক্রে কোে জেয  াডেেন্ট বযাাংকগুড াডক 

গুরুত্বপূে ে অবোে োখডে হডব। 

আড ােো মশডর্ সভাে অাংশগ্রহেকােীডেে ডবডভন্ন প্রডেে উিে মেো হে। 
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এটিডব এবং এসএমই কবািড দ্র েেম সমতে চা   

 েতব ডিএসই 

 

ডেজস্ব প্রডেডবেক:ডেএসই মকাডভে-১৯ এে সাধােে ছুটটে পেবেী স ডে অে াইে মেডোং 

স ডবধা সকড ে ডেকট পডেডেে এবাং সহজ কোে জেয কাজ কডেডছ। ডেএসই এটটডব এবাং 

এসএ ই মবােে দ্র েে  স ডে ো   কোে জেয কাজ কেডছ বড  জাডেডেডছে ঢাকা স্টক 

এক্সডেডেে (ডেএসই) বযবস্থাপো পডেো ক কাজী সাোউ  হক। 

িে ২৩ জ  াই বহৃস্পডেবাে ডেএসই’ে মপ্রাোক্ট অযান্ড  াডকেট মেডভ াপড ন্ট ডেপাটেড ন্ট 

অে াইডে  

ডে ান্ড অব মকাোড টট আইডপওস অযান্ড মো  অব ডে ইস য  যাডেজােস’ শীর্ েক সভা 

আডোজে কডে। ডেএসই’ে বযবস্থাপো পডেো ক কাজী সাোউ  হক শুডভচ্ছা বক্তডবয 

একথা জাোে। সভাে  াডেেন্ট বযাাংডকে প্রডেডেডধবনৃ্দ অাংশগ্রহে কডেে। 

ডেডে বড ে, এ মবােে ে টট ো   হড  ডেএসইে ম েডেে বহুগুডে বজৃি পাডব। ডেডে আডো 

বড ে, বাাং াডেডশে জজডেডপডে প ুঁজজবাজাডেে অবোে পাশ্ববেী মেশগুড াে মেডে অডেক 

ক । আে এ অবোে বজৃিে জেয ভা  ম ৌ ডভডি সম্পন্ন স্থােীে ও বহুজাডেক মকাম্পাডে দ্র ে 

োড কাভুক্ত কেডে হডব। আে এ ডবর্ডে  াডেেন্ট বযাাংকগুড াডক অবোে োখডে হডব। এ 

কাজগুড া কেডে পােড  প ুঁজজবাজাডেে প্রডে ডবডেডোিকােীডেে আডো বজৃি পাডব। 

সভাে  ূ  প্রবন্ধ উপস্থাপে কডেে ডেএসই’ে উপ হাবযবস্থাপক ও মপ্রাোক্ট অযান্ড  াডকেট 

মেডভ াপড ন্ট ডবভাডিে প্রধাে সসেে আ  আ ীে েহ াে। 

 ূ  প্রবডন্ধ ডেডে ভা  ম ৌ ডভডি সম্পন্ন মকাম্পাডে োড কাভুজক্তডে ইস য  যাডেজাডেে 

ভ’ড কা ও কেেীে, স্থােীে ও বহুজাডেক মকাম্পাডেগুড াে ডেএসইডে োড কাভুজক্তে মেডে 

বাধা ও প্রডেকাডেে ডবর্ে ডেডে আড ােো কডেে। 
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পেবেীডে এ ডবর্ডেে উপে আড ােো কডেে বাাং াডেশ  াডেেন্ট বযাাংকাস ে অযাডসাডসডেশডেে 

মপ্রডসডেন্ট ম া: সাইে ে েহ াে এবাং ডেএসই প্রধাে পডেো ে ক েকেো এ . সাইফ ে েহ াে 

 জ  োে, এফডসএ, এফডসএ এ। 

 াডেেন্ট বযাাংকাস ে অযাডসাডসডেশডেে মপ্রডসডেন্ট ম া: সাইে ে েহ াে বড ে বহুজাডেক 

মকাম্পাডেগুড াডক োড কাভুক্ত কোে জেয মে স সযা েডেডছ ো অডেক্র  কোে জেয 

সবাইডক সজিড েভাডব কাজ কেডে হডব। স্বচ্ছ অডেট ডেডপাডটেে জেয মকন্দ্রীে োটাডবজ 

এবাং ভা  মকাম্পাডেগুড াডক প ুঁজজবাজাে ূখী কোে জেয পডেডশাডধে  ূ ধডেে সাডথ ঋে 

গ্রহডেে একটট  ােেন্ড থাকডে হডব। আে এই ডবর্েগুড া স ডিেভাডব কো মিড  বযাাংক 

এবাং প ুঁজজবজাে উভেই উপকৃে হডব। 

ডেএসই প্রধাে পডেো ে ক েকেো এ . সাইফ ে েহ াে  জ  োে বড ে, বাাং াডেডশে 

অথ েেীডেে সক  সূেক ইডেবােক থাকাে কােডে প ুঁজজবজাডেে উন্নেডেে েডথষ্ট স ডোি 

েডেডছ। আে এজেয পড ডস সাডপাটে ডেডক ো োডকডে সক ডক ডেজ ডেজ অবস্থাে মথডক 

কাজ কেডে হডব। ডেএসই’ে এসএ ই এে প্লাটফ ে সেেী আডছ এবাং মসডকন্ডােী প্লাটফ ে 

অডেদ্র ে সেেী হডে োডব। এটটডবডে মেডহেু ডফ এবাং ক প্লাডেন্স  ূ  মবাডেেে মেডে অডেক 

ক । আে এ ে টট মবােেডক সজক্রে কোে জেয  াডেেন্ট বযাাংকগুড াডক গুরুত্বপূে ে অবোে 

োখডে হডব। 

আড ােো মশডর্ সভাে অাংশগ্রহেকােীডেে ডবডভন্ন প্রডেে উিে মেো হে। 

শেয়ারনিউজ/২৬ জুলাই ২০২০ 
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Daily Inqilab 
27 July 2020 
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 Desh Rupantor 
27 July 2020 
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দ্র েেম সমতেে মতযে এটিডব ও এসএমই 

কবািড চা    েতব ডিএসই 

 

ডেজস্ব প্রডেডবেক, ডবডেডোিবােো: ‘মকাডভে-১৯ এে সাধােে ছুটটে পেবেী স ডে অে াইে 

মেডোং স ডবধা সকড ে ডেকট পডেডেে এবাং সহজ কোে  ডেয কাজ কডেডছ ঢাকা স্টক 

এক্সডেে (ডেএসই)। এছাড়া ডেএসই এটটডব ও এসএ ই মবােে দ্র েে  স ডেে  ডধয ো   কোে 

 ডেয সাংস্থাটট কাজ কেডছ। এ মবােে ে টট ো   হড  ডেএসইে ম েডেে বহুগুডে বজৃি পাডব।’ 

বহৃস্পডেবাে (২৩ জ  াই) ‘ডে ান্ড অব মকাোড টট আইডপওস অযান্ড মো  অব ডে ইস য 

 যাডেজােস’শীর্ েক এক সভাে ঢাকা স্টক এক্সডেডেে (ডেএসই) বযবস্থাপো পডেো ক কাজী 

সাোউ  হক এসব কথা বড ে। 

ডেএসই’ে মপ্রাোক্ট অযান্ড  াডকেট মেডভ াপড ন্ট ডেপাটেড ন্ট অে াইডে এ সভাটটে 

আডোজে কডে। 

সভাে অোডেযে  ডধয  াডেেন্ট বযাাংডকে প্রডেডেডধবনৃ্দ অাংশগ্রহে কডেে। 

ডেএসইে এ ডে বড ে, বাাং াডেডশে জজডেডপডে প ুঁজজবাজাডেে অবোে পাশ্ববেী মেশগুড াে 

মেডে অডেক ক । আে এ অবোে বজৃিে জেয ভা  ম ৌ ডভডি সম্পন্ন স্থােীে ও বহুজাডেক 

মকাম্পাডে দ্র ে োড কাভুক্ত কেডে হডব। আে এ ডবর্ডে  াডেেন্ট বযাাংকগুড াডক অবোে 

োখডে হডব। এ কাজগুড া কেডে পােড  প ুঁজজবাজাডেে প্রডে ডবডেডোিকােীডেে আগ্রহ 

আডো বজৃি পাডব। 

সভাে  ূ  প্রবন্ধ উপস্থাপে কডেে ডেএসই’ে উপ হাবযবস্থাপক ও মপ্রাোক্ট অযান্ড  াডকেট 

মেডভ াপড ন্ট ডবভাডিে প্রধাে সসেে আ  আ ীে েহ াে। 
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 ূ  প্রবডন্ধ ডেডে ভা  ম ৌ ডভডি সম্পন্ন মকাম্পাডে োড কাভুজক্তডে ইস য  যাডেজাডেে 

ভ’ড কা ও কেেীে, স্থােীে ও বহুজাডেক মকাম্পাডেগুড াে ডেএসইডে োড কাভুজক্তে মেডে 

বাধা ও প্রডেকাডেে ডবর্ে ডেডে আড ােো কডেে। 

পেবেীডে এ ডবর্ডেে উপে আড ােো কডেে বাাং াডেশ  াডেেন্ট বযাাংকাস ে অযাডসাডসডেশডেে 

মপ্রডসডেন্ট ম া: সাইে ে েহ াে এবাং ডেএসই প্রধাে পডেো ে ক েকেো এ . সাইফ ে েহ াে 

 জ  োে, এফডসএ, এফডসএ এ। 

 াডেেন্ট বযাাংকাস ে অযাডসাডসডেশডেে মপ্রডসডেন্ট ম া: সাইে ে েহ াে বড ে বহুজাডেক 

মকাম্পাডেগুড াডক োড কাভুক্ত কোে জেয মে স সযা েডেডছ ো অডেক্র  কোে জেয 

সবাইডক সজিড েভাডব কাজ কেডে হডব। স্বচ্ছ অডেট ডেডপাডটেে জেয মকন্দ্রীে োটাডবজ 

এবাং ভা  মকাম্পাডেগুড াডক প ুঁজজবাজাে ূখী কোে জেয পডেডশাডধে  ূ ধডেে সাডথ ঋে 

গ্রহডেে একটট  ােেন্ড থাকডে হডব। আে এই ডবর্েগুড া স ডিেভাডব কো মিড  বযাাংক 

এবাং প ুঁজজবজাে উভেই উপকৃে হডব। 

ডেএসই প্রধাে পডেো ে ক েকেো এ . সাইফ ে েহ াে  জ  োে বড ে, বাাং াডেডশে 

অথ েেীডেে সক  সূেক ইডেবােক থাকাে কােডে প ুঁজজবজাডেে উন্নেডেে েডথষ্ট স ডোি 

েডেডছ। আে এজেয পড ডস সাডপাটে ডেডক ো োডকডে সক ডক ডেজ ডেজ অবস্থাে মথডক 

কাজ কেডে হডব। ডেএসই’ে এসএ ই এে প্লাটফ ে সেেী আডছ এবাং মসডকন্ডােী প্লাটফ ে 

অডেদ্র ে সেেী হডে োডব। এটটডবডে মেডহেু ডফ এবাং ক প্লাডেন্স  ূ  মবাডেেে মেডে অডেক 

ক । আে এ ে টট মবােেডক সজক্রে কোে জেয  াডেেন্ট বযাাংকগুড াডক গুরুত্বপূে ে অবোে 

োখডে হডব। 

(এসএএ /২৬ জ  াই ২০২০) 
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‘বহিুাডে  ও ভাত া ক াম্পাডন দ্র ে 

োড  াভুক্ত  েতে হতব’ 

জ  াই ২৭, ২০২০ ১২:১৩ এএ  

ডনিস্ব প্রডেতবদ : ডেএসইে বযবস্থাপো পডেো ক কাজী সাোউ  হক বড ডছে, 

বাাং াডেডশে জজডেডপডে প ুঁজজবাজাডেে অবোে পাশ্ব েবেী মেশগুড াে মেডে অডেক ক । 

আে এ অবোে বজৃিে জেয ভাড া ম ৌ ডভডি সম্পন্ন স্থােীে ও বহুজাডেক মকাম্পাডে দ্র ে 

োড কাভুক্ত কেডে হডব। আে এ ডবর্ডে  াডেেন্ট বযাাংকগুড াডক অবোে োখডে হডব। এ 

কাজগুড া কেডে পােড  প ুঁজজবাজাডেে প্রডে ডবডেডোিকােীডেে আস্থা বজৃি পাডব। 

সম্প্রডে ডেএসই’ে প্রোক্ট অযান্ড  াডকেট মেডভ পড ন্ট ডেপাটেড ন্ট অে াইডে ‘ডে ান্ড অব 

মকাোড টট আইডপওস অযান্ড মো  অব ডে ইস য  যাডেজােস’ শীর্ েক সভাে ডেডে এ কথা 

বড ে। 

সভাে  াডেেন্ট বযাাংডকে প্রডেডেডধো অাংশগ্রহে কডেে। ডেএসই’ে বযবস্থাপো পডেো ক 

কাজী সাোউ  হক সবাইডক শুডভচ্ছা জাডেডে স্বািে বক্তডবয বড ে, ডেএসই কডভে-১৯ এে 

সাধােে ছুটটে পেবেী স ডে অে াইে মেডোং স ডবধা সবাে কাডছ পডেডেে এবাং সহজ কোে 

জেয কাজ কডেডছ। ডেএসই এটটডব এবাং এসএ ই মবােে দ্র েে  স ডে ো   কোে জেয কাজ 

কেডছ। আে এ মবােে ে টট ো   হড  ডেএসইে ম েডেে বহুগুডে বজৃি পাডব। 

সভাে  াডেেন্ট বযাাংকাস ে অযাডসাডসডেশডেে মপ্রডসডেন্ট ম া. সাইে ে েহ াে বড ে, বহুজাডেক 

মকাম্পাডেগুড াডক োড কাভুক্ত কোে জেয মে স সযা েডেডছ ো অডেক্র  কোে জেয 

সবাইডক সজিড েভাডব কাজ কেডে হডব। স্বচ্ছ অডেট ডেডপাডটেে জেয মকন্দ্রীে মেটাডবজ 

এবাং ভাড া মকাম্পাডেগুড াডক প ুঁজজবাজাে  খী কোে জেয পডেডশাডধে  ূ ধডেে সডে ঋে 

গ্রহডেে একটট  ােেণ্ড থাকডে হডব। আে এ ডবর্েগুড া স ডিেভাডব কো মিড  বযাাংক এবাং 

প ুঁজজবাজাে উভেই উপকৃে হডব। 

ডেএসইপ্রধাে পডেো ে ক েকেো এ . সাইফ ে েহ াে  জ  োে বড ে, বাাং াডেডশে 

অথ েেীডেে সব সূেক ইডেবােক থাকাে কােডে প ুঁজজবজাডেে উন্নেডেে েডথষ্ট স ডোি েডেডছ। 

আে এ জেয পড ডস সাডপাডটেে ডেডক ো োডকডে সবাইডক ডেজ ডেজ অবস্থাে মথডক কাজ 

কেডে হডব। 
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The Financial Express 
27 July 2020 
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The Financial Express 
27 July 2020 
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Daily Sun 
27 July 2020 
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Daily New Age 
27 July 2020 
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Daily New Age 
27 July 2020 
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Daily Observer 
27 July 2020 
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Business Standard 
27 July 2020 

 

Investors interested in Sonali Paper 

Both exchanges at their board meetings approved relisting the company on the main 
board from the over-the-counter market  

 
Photo: Collected  

Optimistic investors have shown interest in buying shares of Sonali Paper and Board Mills 

Ltd.  

The company's shares have shown a positive trend on the first trading day, on Sunday, on the 

main market after 11 years. Share prices halted at 8.72 percent at the end of the day. 

The number of the low paid-up company's free-float shares is 0.46 crore.  

On Sunday, buyers were interested in buying but sellers were not eager to sell at the existing 

price of the shares. So, frustrated buyers did not get more shares at the halted price. 

The opening price was Tk296.80 and a total of 29,546 shares were traded at the stock 

exchanges on Sunday. Shares of Tk0.57 crore were traded in total. 

Normally, investors are more interested in buying shares of low paid-up companies because 

of fewer numbers of free-float shares. If a company has fewer free-float shares, it is easy for 

investors to hike share prices unusually. 

Earlier, the securities regulator punished some low paid-up companies and investors for an 

unusual price hike.  

Although its net profit has decreased, investors still want to buy the shares of Sonali Paper. 
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In the first nine months of the last fiscal year, the company's net profit was Tk3.46 crore, 

down from Tk5.23 crore, and earnings per share was Tk2.29 – down from Tk3.46 in the same 

period of the previous year. 

In the January-March quarter, its net profit was Tk0.53 crore and earnings per share was 

Tk0.35. 

The company's net asset value per share was Tk778.86 as of March 31 this year. The 

company now has a reserve and surplus of Tk488.14 crore, and its paid-up capital is Tk15.13 

crore. 

Earlier, the regulator permitted the stock exchanges to resume trading of the company's 

shares on the main market, subject to one-year lock-in of the shares of the existing directors 

of the company from the first day of trading. 

On July 2 this year, low capital Sonali Paper and Board Mills was relisted on the main board 

of the stock exchanges. Both exchanges at their board meetings approved relisting  the 

company on the main board from the over-the-counter (OTC) market. 

Sonali Paper primarily produces: white and printing paper, liner paper, simplex paper, and 

duplex paper. Its main competitors are Bashundhara Paper Mills, Hakkani Pulp, and Paper 

Mills, Karnaphuli Paper Mills, and Magura Paper Mills. 

Sonali Paper is trying to cater to the rising demand for locally-manufactured paper. At 

present, the company's production capacity is 45,000 kilogrammes per day and 35,000 tonnes 

per year. 

The company started in 1977 and was listed on the Dhaka Stock Exchange in 1985. In 2006, 

Younus Group took over the company after years of poor performance. 

Sonali was ousted, along with other companies, in 2009 from the main board to the OTC 

market because of underperformance or nonperformance in business, its failure to hold 

shareholders' annual general meeting for years, and converting its own shares into electronic 

ones instead of paper certificates. 

Since then, the new directors have been trying to bring the business back on track. 
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Daily Observer 
27 July 2020 

 

 
  

 


