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যতই শক্তিশালী হ াক, কারসাক্তি করর পার পারে না 

প ুঁজিবািারেে টাকা নিরে পালারিাে নিি 

শেষঃ নবএসইনসে শেোেম্যাি 

ননিস্ব প্রনতরেদক । ১২ হসরেম্বর, ২০২০ ৭:৪৭ অপরাহ্ণ  

 

যতই শক্তিশালী হ াক, প ুঁক্তিোিারর কারসাক্তি করর আর পার পাওয়া যারে না। এখান হেরক 

টাকা ননরয় পালারনার নদন হশষ। এরেরে যারা আরে, নেনিন্নিারে অননয়ম য ি নিরলন, 

তারদর নিনিত করর, েযেস্থা হনয়া  রে। প ুঁক্তিোিার নেষয়ক এক িািচ ুয়াল হসনমনারর শননোর 

োাংলারদশ নসনকউনরটটি অযান্ড এক্সরিঞ্জ কনমশরনর (নেএসইনস) হিয়ারমযান অধ্যাপক নশেলী 

রুোইয়াত-উল-ইসলাম এসে কো েরলন। 

োাংলারদশ মারিুন্ট েযাাংকাস ু এরসানসরয়শন (নেএমনেএ) এোং কযানপটাল মারকটু িান ুানলষ্টস 

হ ারারমর (নসএমরিএ ) হযৌেিারে এই হসনমনাররর আরয়ািন করর। অন ষ্ঠারন নেরশষ 

অনতনে ন রসরে উপনস্থত নিরলন ঢাকা স্টক এক্সরিরঞ্জর (নিএসই) হিয়ারমযান ও সারেক সনিে 

হমা. ইউন স র র মান, িট্টগ্রাম স্টক এক্সরিরঞ্জর (নসএসই) হিয়ারমযান আনস  ইব্রা ীম, 

নিএসই হব্রাকারস অযারসানসরয়শরনর (নিনেএ) হপ্রনসরিন্ট শরী  আরনায়ার হ ারসইন, এরসট 

মযারনিরমন্ট হকাম্পাননি এরসনসরয়শরনর হপ্রনসরিন্ট  াসান ইমাম। এিাড়াও েিেয রারখন, 

নেএমনেএ সিাপনত হমা. িারয়দ র র মান এোং নসএমরিএ  সিাপনত  াসান ইমাম রুরেল। 

অন ষ্ঠারন মূল প্রেন্ধ উপস্থাপন কররন নেএমনেএর প্রেম িাইস হপ্রনসরিন্ট হমাোঃ 

মননরুজ্জামান। অন ষ্ঠান সঞ্চালনা কররন, নসএমরিএর র সাধ্ারণ সম্পাদক মননর হ ারসন। 

http://www.arthosuchak.com/archives/605177/%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%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a7%9f%e0%a7%87-%e0%a6%aa/
http://www.arthosuchak.com/archives/605177/%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%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a7%9f%e0%a7%87-%e0%a6%aa/
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* নেগনগেই স্বতন্ত্র পনেোলক ও ি ব বল শকাম্পানিে নবরুরে বযবস্থা শিো হরে 

* বািারে আসরে রূপালী বযাাংক ও শেসাে শেোে 

* তােলয বাড়ারত শিে নবরিরেে উরিযাক্তারিে সরে শ াগার াগ হরে 

* েলনত বেরেই আইনসনবরত সাংস্কাে আসরব 

অধ্যাপক নশেলী রুোইয়াত-উল-ইসলাম েরলন, প ুঁক্তিোিাররর েযেসা স ি করার িনয হয 

ধ্ররনর পদরেপ হনয়া দরকার নেএসইনসর পে হেরক সরকাররর সরে সমন্বয় করর, সে 

ধ্ররনর পদরেপ হনয়া  রে। নতনন েরলন, প ুঁক্তিোিার হেরক অননয়ম এোং নেনিন্ন কারসাক্তি 

দ র কররত নিএসইর তেয-প্রয ক্তি নেিারে সাংস্কার িরুনর। নিএসইর ওরয়েসাইট ননরয় হয 

িটটলতা সৃটষ্ট  রয়নিরলা তার িনয েটিত তদন্ত কনমটট নররপাটু িূড়ান্ত করররি। নশেনেরই 

তারাআমারদর কারি এই নররপাটু িমা হদরেন। নররপাটু অন যায়ী আমরা েযেস্থা ননরত েলরো। 

নতনন েরলন, হশয়ারোিারর স শাসন ননক্তিত কররত হেশ নকিচ  উরদযাে ননরত যারে নেএসইনস। 

এককিারে ২ শতাাংশ ও সক্তিনলতিারে ৩০ শতাাংশ হশয়ার হনই এমন হকাম্পাননর েযাপারর 

করিার নসদ্ধান্ত ননরত  রত পারর। অরনক হোি ু হিরেও হদয়া  রত পারর। পাশাপানশ স্বতন্ত্র 

পনরিালকরদর কাযকু্রম করিারিারে পযরুেেন করা  রে। এিাড়া সম্প্রনত ‘হিি’ 

কযাটােনরর হকাম্পাননগুরলা নকিচ  উরদযাে হনয়া  রয়রি। সোর সক্তিনলত প্ররিষ্টায় োিাররক 

আরও েড় কররত  রে, যারত নতন হেরক পাুঁি  ািার হকাটট টাকা দদননক হলনরদন  য়। 

নেএসইনসর হিয়ারমযান েরলন, প ুঁক্তিোিারর শতিাে স শাসন ননক্তিত কররত না পাররল, 

মান ষ এখারন নেননরয়ারের ঝ ুঁ নক হনরে না। প ুঁন ির ননরাপত্তা নদরত না পাররল, তারা কষ্টাক্তিতু 

অে ু হশয়ারোিারর ননরয় আসরে, প্রশ্ন রারখন নতনন। এ কাররণ সোর আরে নেননরয়ােকারীরদর 

আস্থা ন নররয় আনা িরুনর। 

নতনন আরও েরলন, মান রষর কাি হেরক টাকা হনয়ার পর নকিচ  হকাম্পানন টিক মরতা কাি 

কররি না।  িাৎ হকাম্পানন করর েন্ধ করর িরল যারে। উরেশয প্ররণানদতিারে মান ষরক 

িকারনার হিষ্টা করররিন, হসসে হকাম্পাননরত সম্ভেত আমারদর হোিওু হিরে নদরত  রত 

পারর। হসখারন আমরা স্বতন্ত্র পনরিালরকর সাংখযা োড়ারনার হিষ্টা কররো। আইরনর মরধ্য 

হেরকই এগুরলা করা  রে। না  রল হশয়ার োইেযাক (প ন:ক্রয়) করর হনয়ার েযেস্থা করা  রে। 

নেএসইনস হিয়ারমযান েরলন, হশয়ারোিারর দেনিে আনরত  রে। শুধ্  হসরকন্ডানর মারকটু না 

োকরল  রে না। এই োিারটারক অরনক েড় কররত  রে। তারমরত, েতমুারন প্রনতনদন ১ 

 ািার হকাটট টাকার হলনরদন  য়। এই হলনরদনরক দ্র ত ৩ হেরক ৫  ািার হকাটটরত হনয়ার 

িনয কাি কররত  রে। এিনয সারারদরশ হব্রাকাররি  াউরির শাখা িনড়রয় নদরত  রে। 

এমননক হদরশর োইররও নিক্তিটাল আউটরলট করার েযাপারর নিন্তা করা  রে। 

নতনন আরও েরলন, ইক যইটটনিনত্তক হশয়ারোিার হেরক হের  ওয়ার হিষ্টা করনি। েত সারড় 

৩ মারস প্রায় ৩  ািার হকাটট টাকার সাে-অনিরুনরট এোং পানপিুচয়াল েন্ড এোং ৮৫০ হকাটট 

টাকার ক্তিররা কূপন েরন্ডর অন রমাদন নদরয়নি। এরত োিাররর সে নকিচ  েকৃ্তদ্ধ পারে। নতনন 

আরও েরলন, নকিচ  দ ষ্ট হলাক ননয়মনীনত না হমরন অপকরম ু নলপ্ত  রল, ওই ধ্ররনর ২-৫ 

শতাাংরশর িনয সাধ্ারন নেননরয়ােকারীরদর েনতগ্রস্থ  রত হদরো না। হসই স রযাে 
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ইনশাআল্লা  আর  রে না। এ ননরয় আমরা সোইরক আশ্বস্ত কররত পানর। এ েযাপারর 

আপনারদররকও ননি ননি অেস্থান হেরক কাি কররত  রে। যারত কাউরক েনত করর ো 

িালানক করর টাকা পয়সা ননরয় হযরত না পারর। স্বতন্ত্র পনরিালকরদর ননরয় আোমীরত নকিচ  

কটিন নসদ্ধান্ত ননরত  রে েরল িানান নতনন। আইরন কািার কররল নকিচ  স্বতন্ত্র পনরিালকরক 

সনররয় নদরত  রত পারর। তারদর িায়োয় সটিক স্বতন্ত্র পনরিালক ননরয়াে হদয়া  রে। এই 

স্বতন্ত্র পনরিালকরদররক হয উরেরশয ননরয়াে হদওয়া  রয়রি, হসটা এখরনা পূরন  য়নন। 

আমরা এই সপ্তার  স্বতন্ত্র পনরিালকরদর অনলাইরন আরেদন হনয়া শুরু করে। যারা হযােয 

 রেন, তারদররক হনয়া  রে। 

সরকানর নেননরয়াে প্রনতষ্ঠান ইনরিস্টরমন্ট কররপাররশন অে োাংলারদশ (আইনসনে) প্রসরে 

নতনন েরলন, প্রনতষ্ঠানটটর হয কাি, হসটা তারা সটিকিারে কররত পাররি না। এ কাররণ 

সরকাররর ননরদুরশ আইনসনেরক প নেিুরনর উরদযাে হনয়া  রয়রি। তেয সাংগ্রর র পর আোমী 

নরিম্বর-নিরসম্বর হেরক আইনসনে প নেিুন প্রক্তক্রয়া শুরু  রে। তখন সরকার হেরক 

আইনসনেরক আরও ত নেল হদয়া  রে। তার মাধ্যরম োিার নস্থনতশীল রাখরত আইনসনের হয 

িচ নমকা, হসটা রাখরত পাররে। 

নিএসইর হিয়ারমযান হমা. ইউন স র র মান েরলন, োাংলারদশ সামাক্তিক উন্নয়রন নেরশ^র 

হরাল মরিল অেি প ুঁক্তিোিার ও আনেকু খারত উরটা নিে। আনেকুখারত হযটচক  উন্ননত 

করররি তাও প্রানন্তক িনেরনর দ্বারা  রয়রি। এখারন নশনেত িনরোটষ্ঠর হকারনা অেদান 

হনই েলরলই িরল। নতচ ন কনমশন আসার পর প ুঁক্তিোিার ঘ রর দা ুঁড়ারে। তরে এরত দীঘ ু 

হময়ারদ হতমন আশাোদী  ওয়ার কারণ হনই। আর হময়ারদ উন্ননত কররত  রল স শাসন 

িরুনর। হটকসই প ুঁক্তিোিার কররত  রল এখারন স্বেতা দরকার। তাই নেএসইনস, নিএসই, 

নসএসইস  প ুঁক্তিোিার সাংনিষ্ট প্রনতষ্ঠারনর প্রনতনননধ্রদর ননরয় একটট উচ্চ পয ুারয়র কনমটট 

করার প্রস্তাে কররন নতনন। হয কনমটট োিার সাংনিষ্ট নতচন নসদ্ধান্ত ো নীনতমালা দতনর করাস  

নানািারে িচ নমকা রাখরে। আনস  ইব্রা ীম েরলন, এশীয় উন্নয়ন েযাাংরকর এক নররপারটু েলা 

 য়, োাংলারদরশর হশয়ারোিার হপশাদাররদর মাধ্যরম পনরিানলত  য় না। এটট গুিেনিনত্তক 

মারকটু। 

ি.  াসান ইমাম েরলন, োাংলারদরশর অেনুীনত েযাাংনকাং খারতর উপর অনতমাোয় ননিরুশীল। 

এটট অেনুীনতর িনয েনতকর। তাই শক্তিশালী প ুঁক্তিোিার েিরনর নেকল্প হনই। তািাড়া 

োিারর প্রানতষ্ঠাননক নেননরয়াে কম। ৯০ শতাাংশ নেননরয়ােই েযক্তি পয ুারয়র। এিনয এখারন 

োিার পতনমূখী  রল ১০ েির হলরে যায়, ঘ রর দা ুঁড়ারত। অেি উন্নত নেরশ^ ৩ হেরক ৬ 

মারসর মরধ্য োিার ঘ রর দাা ুঁড়ায়। 

নিএসইর পনরিালক রনকে র র মান েরলন, প ুঁক্তিোিারর েত ১০ েিরর আস্থার সঙ্কট সৃটষ্ট 

 রয়নিল। নেননরয়ােকারীরা োর োর প্রতানরত  রয়রিন। োিারর টাকার হকারনা সমসযা নিল 

না, নকন্তু আস্থার সঙ্কট নিল। েত ১০ েিরর হয হকাম্পাননগুরলার আইনপও এরসরি হসগুরলা 

অতযন্ত মান ীন। এসে আইনপওর হেরে হযসে ইস য মযারনিার, আন্ডার রাইটার, অনিটর 

যারা নমেযা তেয নদরয়রিন তারদর প ুঁক্তিোিার হেরক অন্তত নতন েির দরূর রাখরত  রে। 

এিাড়া রাষ্ট্রায়ত্ত্ব হকাম্পাননর হশয়ার এোং অপ্রদনশতু অে ু োিারর আনার নেষরয় হিার হদন। 

নসএমরিএর র সিাপনত  াসান ইমাম রুরেল েরলন, েণমাধ্যরম  ল, স পার হরগুরলটর। 

তেয েণতন্ত্রায়রনর িনয কাি করর েণমাধ্যম। তারমরত, সটিক তেয প্রিার  রল োিারর 
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গুিে ননিরুতা করম আরস। এ কাররণ েণমাধ্যরমর তারদর িনয অোধ্ তেয প্রো  ননক্তিত 

কররত  রে। 

নেএমনেএ সিাপনত িারয়দ র র মান েরলন, আমারদর প্রতযাশা আোমী নদরন হশয়ারোিার 

িারলা অেস্থারন যারে। তার অরনক স রযাে ররয়রি। আমরা যনদ োইলযান্ড, িারত ও 

নসোপ ররর কো নিন্তা কনর, হসই তচলনায় আমারদর মারকটু মূলয-আয় অন পাত (নপই) অরনক 

কম। হসই তচলনায় আমারদর মারকটু অরনক দরূ যাওয়ার সম্ভােনা আরি। নতচন কনমশরনর 

হনতৃত্ব আমারদররক হসই িায়োয় আশানন্বত করররি। নেএমনেএ সিাপনত েরলন, দীঘ ুনদন 

ধ্রর োিারর হননতোিক অেস্থা হদরখ আমারদর হয  তাশা দতনর  রয়নিল, হসখান হেরক 

আমরা নকিচ টা আরলার আশা হদখরত শুরু কররনি। প্রধ্ানমন্ত্রীর দরূদশী নসদ্ধান্ত ও নতচন 

কনমশরনর সটিক হনতৃত্ব আমারদররক আরলার ম খ হদখারে। এিাড়া এরই মরধ্য োিারর 

নতচন েনত হদখনি। োিাররর েনত োড়ারত নেএসইনস হিয়ারমযারনর কারি করয়কটট প্রস্তাে 

রারখন নতনন। এরমরধ্য োিারর প্রোসীরদর অাংশগ্র ন োড়ারনার িনয নেএসইনসর উরদযাে 

ননরত পাররন েরল িানান। নতনন েরলন, েতমুারন প্রোনসরা হযিারে নেননরয়াে করর, হসটা 

আসরল িটটল প্রক্তক্রয়া। হশয়ারোিার মধ্যস্থতাকারীরা  ররন কাররক্তি নিল কররত পাররল 

প্রোনসরদর িনয নেননরয়াে স িলিয  রে। নতনন েরলন, িারলা হশয়াররর সরেরা  ননরয় 

অরনক সময় আরলািনা করা  য়। এখারন কাক্তিত প্রনতষ্ঠানগুরলা তানলকািচি  রে না। এর 

কারন নেরেিনা করা দরকার। আরে তানলকািচি ও অতানলকািচি হকাম্পাননর কর ার 

েযেধ্ান ১০ শতাাংশ নিল। তরে হসটা কনমরয় ৭ দশনমক ৫০ শতাাংরশ নানমরয় আনা  রয়রি। 

আমারদররক কাক্তিত প্রনতষ্ঠানগুরলারক তানলকািচি কররত িাইরল টযাক্সস  নেনিন্ন স রযাে 

স নেধ্া নদরত  রে। না  রল ওইসে প্রনতষ্ঠানরক হশয়ারোিারর পারো না। হসরেরে আমরা 

হশয়ারোিাররক কাক্তিত লেযমাোয় পারো না। িারয়দ র র মান েরলন, আনেকু ন সাে ননরয় 

অরনক সময় সমারলািনা শুনা যায়। অরনক হকাম্পাননর আনেকু ন সাে নেশ্বাস করা যায় না। 

এই সমসযা কাটটরয় তচলরত সে হকাম্পাননর  াইনযাক্তিয়াল হস্টটরমরন্টর িনয একটট হসন্ট্রাল 

িাটারেি দতরী করা দরকার। নিএসই পনরিালক নমন াি মান্নান ইমন েরলন, নতচন কনমশন 

সটিকিারে দানয়ত্ব পালন কররি। সামরনও তারা তারদর দানয়ত্ব পালন কররেন েরল আশা 

প্রকাশ কররন। নতনন েরলন, হয সমসযাগুরলা তচ রল ধ্ররনিলাম, নতচন কনমশন দানয়ত্ব হনয়ার 

অল্প নকিচ নদরনর মরধ্যই হসগুরলা ে ঝরত হপরররিন। তার হসই হরিাট আমরা পাক্তে। নতনন 

েরলন, অরনক দানে করা হযরত পারর, নকন্তু যার  ারত মূল েমতা, নযনন হনতৃত্ব নদরেন, হসই 

নেএসইনসর হিয়ারমযানরক সমসযাগুরলা ে ঝরত  রে। অন ষ্ঠারন আরও েিেয রারখন নিএসইর 

সদসয আ রমদ রশীদ লালী এোং নেএমনেএর সাধ্ারণ সম্পাদক হমা. নরয়াদ মনতন প্রম খ। 
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নসএম্রিএরেে ‘শটকসই প ুঁজিবািাে : 

প্রবৃজেে োলক’ েীষ বক ওরেনবিাে েনিবাে 

। ১১ হসরেম্বর, ২০২০ ১১:৪২ অপরাহ্ণ  
 

প ুঁক্তিোিাররর েতমুান অেস্থা ও আোমী নদরনর িনয করনীয় ননরয় হযৌেিারে ওরয়নেনাররর 

আরয়ািন কররত যারে োাংলারদশ মারিুন্টস েযাাংকাস ু এরসানসরয়শন (নেএমনেএ) এোং 

কযানপটাল মারকটু িান ুানলষ্টস হ ারাম (নসএমরিএ )। 

আোমীকাল শননোর হেলা ১১টায়  ‘হটকসই প ুঁক্তিোিার : প্রেকৃ্তদ্ধর িালক’ শীষকু ওরয়নেনার 

অন টষ্ঠত  রে। 

অন ষ্ঠারন প্রধ্ান অনতনে ন রসরে উপনস্থত োকরেন প  ুঁক্তিোিার ননয়ন্ত্রক সাংস্থা োাংলারদশ 

নসনকউনরটটি অযান্ড এক্সরিঞ্জ কনমশরনর (নেএসইনস) হিয়ারমযান অধ্যাপক নশেলী রুোইয়াত 

-উল-ইসলাম। 

অন ষ্ঠারন নেরশষ অনতনে ন রসরে উপনস্থত োকরেন ঢাকা স্টক এক্সরিরঞ্জর (নিএসই) 

হিয়ারমযান ও সারেক সনিে হমা.ইউন স র র মান, িট্টগ্রাম স্টক এক্সরিরঞ্জর (নসএসই) 

হিয়ারমযান আনস  ইব্রা ীম, নিএসই হব্রাকারস অযারসানসরয়শরনর (নিনেএ) হপ্রনসরিন্ট শরী  

আরনায়ার হ ারসন এোং নমউিচ যয়াল  ান্ড অযারসানসরয়শরনর হপ্রনসরিন্ট  াসান ইমান। 

http://www.arthosuchak.com/archives/605053/%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%ae%e0%a6%9c%e0%a7%87%e0%a6%8f%e0%a6%ab%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a6%b8%e0%a6%87-%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%81%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%ac/
http://www.arthosuchak.com/archives/605053/%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%ae%e0%a6%9c%e0%a7%87%e0%a6%8f%e0%a6%ab%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a6%b8%e0%a6%87-%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%81%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%ac/
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অন ষ্ঠারন নক-হনাট হপ্ররিন্ট কররেন নেএমনেএর প্রেম িাইস হপ্রনসরিন্ট হমা. 

মননরুজ্জামান।  

একটট হদরশর অেনুননতক উন্নয়রন েড় ধ্ররণর িূনমকা রারখ প ুঁক্তিোিার। হদরশর নশল্পায়রন 

সরাসনর মূলধ্ন নদরয় স রযানেতা করর প ুঁক্তিোিাররর নেননরয়ােকারীরা। 

 রল এর মাধ্যরম একনদরক হযমন কমসুাংস্থান দতনর  য়। অনযনদরক হদরশর অেনুীনতর 

উন্নয়রন িূনমকা রারখ প ুঁক্তিোিার েরল িাননরয়রি আরয়ািকরা। 
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গনতেীল প ুঁজিবািাে গঠরিে আহ্বাি 

নসএম্রিএে সভাপনতে 

ননিস্ব প্রনতরেদক । ১২ হসরেম্বর, ২০২০ ১২:৫৮ অপরাহ্ণ  

নেননরয়ােকারীরদর প্রতযাশা িারলা প ুঁক্তিোিার। আর হসইটট  রে েনতশীল প ুঁক্তিোিার।  রল 

েতমুান কনমশরনর কারি একটট েনতশীল প ুঁক্তিোিার েিরনর আহ্বান িাননরয়রিন কযানপটাল 

মারকটু িান ুানলস্টস হ ারারমর (নসএমরিএ ) সিাপনত  াসান ইমাম রুরেল। 

 

আি শননোর (১২ হসরেম্বর) ‘হটকসই প ুঁক্তিোিার: প্রেকৃ্তদ্ধর িালক’ শীষকু ওরয়নেনারর নতনন 

এই আহ্বান িানান। প ুঁক্তিোিাররর েতমুান অেস্থা ও আোমী নদরনর িনয করণীয় ননরয় 

হযৌেিারে ওরয়নেনাররর আরয়ািন করর যারে োাংলারদশ মারিুন্টস েযাাংকাস ু এরসানসরয়শন 

(নেএমনেএ) এোং কযানপটাল মারকটু িান ুানলস্টস হ ারাম (নসএমরিএ )। 

নসএমরিএ  সিাপনত েরলন, প ুঁক্তিোিার উত্থান-পতন  রে। তরে আনম প্রতযাশা কনর 

েতমুান কনমশরনর হনতৃরত্ব একটট েনতশীল প ুঁক্তিোিার েিন। েনতশীল প ুঁক্তিোিার না 

োকায় এখরনা নেননরয়ােকারীরা ম দ্রা োিারর যারে। আর ম দ্রা োিারর স শাসরনর অিারে 

হখলানপ ঋণ োড়রি। এই হসক্টরর নেশিৃলা োড়রি। 

এিাড়াও প ুঁক্তিোিারর নেননরয়ােকারীরদর িনয তরেযর স্বেতা অরনক গুরুত্বপূণ।ু এিনয 

িাইনানমক কনমশন এখন হসই হিষ্টা কররি েরল িানান নতনন। 

সূিনা েিেয োাংলারদশ মারিুন্টস েযাাংকাস ু এরসানসরয়শরনর (নেএমনেএ) হপ্রনসরিন্ট িারয়দ র 

র মান েরলন, প ুঁক্তিোিার ননয়ন্ত্রক সাংস্থার কারি আমারদর দানে এনআরনেরদর নেননরয়াে 

োড়ারত  রে। তার িনয ননয়ম স ি কররত  রে। 

নতনন েরলন, প ুঁক্তিোিারর িারলা স্টরকর সাপলাই হনই। হকন িারলা হকাম্পানন প ুঁক্তিোিারর 

আসরি না এই নেষয়টট খনতরয় হদখা। নলরস্টি হকাম্পাননর আর নন নলরস্টি হকাম্পাননর কর 

হরয়ারত ৭ শতাাংশ। এটট আররা েকৃ্তদ্ধ করা। এিাড়াও প ুঁক্তিোিারর তানলকািচি  রল আররা 

হেনশ পররাে ও প্রতযে কর হরয়ারত স নেধ্া পারে। এগুরলা োড়ারনার আহ্বান িানাক্তে। 

http://www.arthosuchak.com/archives/605101/%e0%a6%97%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b2-%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%97%e0%a6%a0%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0/
http://www.arthosuchak.com/archives/605101/%e0%a6%97%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b2-%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%97%e0%a6%a0%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0/
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‘আইনপওর তানলকািচি  ওয়ার পর হশয়াররর দাম োরড়। নকন্তু নকিচ নদন পর হশয়ার নেক্তক্রর 

পর হশয়াররর দাম করম যায়। এগুরলা হদখরত  রে।’ 

িারয়দ র র মান েরলন, আমারদর প্রতযাশা আোমী নদরন প ুঁক্তিোিার িারলা  রে। োরইযান্ড, 

হনপালস  পাশ্বেতী হদরশর হদরশর তচলনায় আমারদর মারকটু নপই অরনক কম। মারকরুটর 

স শাসন োড়রি। 

েতমুান কনমশরনর হনতৃতরত্ব আোমী নদরন োাংলারদরশর প ুঁক্তিোিারর নেরশ্বর দরোরড় 

হপৌৌঁিারে। একই সরে একটট প্রতযানশত প ুঁক্তিোিার েিন  রে েরল আশাোদ েযি কররন 

নতনন। 

অন ষ্ঠারন প্রধ্ান অনতনে ন রসরে উপনস্থত নিরলন প  ুঁক্তিোিার ননয়ন্ত্রক সাংস্থা োাংলারদশ 

নসনকউনরটটি অযান্ড এক্সরিঞ্জ কনমশরনর (নেএসইনস) হিয়ারমযান অধ্যাপক নশেলী 

রুোইয়াত-উল-ইসলাম। 

অন ষ্ঠারন নেরশষ অনতনে ন রসরে উপনস্থত নিরলন ঢাকা স্টক এক্সরিরঞ্জর (নিএসই) 

হিয়ারমযান ও সারেক সনিে হমা. ইউন স র র মান, িট্টগ্রাম স্টক এক্সরিরঞ্জর (নসএসই) 

হিয়ারমযান আনস  ইব্রা ীম, নিএসই হব্রাকারস অযারসানসরয়শরনর (নিনেএ) হপ্রনসরিন্ট শরী  

আরনায়ার হ ারসন এোং নমউিচ যয়াল  ান্ড অযারসানসরয়শরনর হপ্রনসরিন্ট  াসান ইমান। 

অন ষ্ঠারন নক-হনাট হপ্ররিন্ট কররেন নেএমনেএর প্রেম িাইস হপ্রনসরিন্ট হমা. 

মননরুজ্জামান। 

অেসুূিক/এমআই/হকএসআর  
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ক্ষ দ্র নবনিরোগকােীরিে নিঃস্ব কোে 

স র াগ শিো হরব িা : নেবলী  

 

ননিস্ব প্রনতরেদক  

প্রকানশত: ০৩:৪৯ নপএম, ১২ হসরেম্বর ২০২০  

   

# নেএসইে আইটটরত বড় ধেরিে নেেম্ ব হরব 

# দিনিক শলিরিি হরব ৩-৫ হািাে শকাটট টাকা 

# িরভম্বে-নেরসম্বে শেরক আইনসনব প িগ বঠি  

# স্বতন্ত্র পনেোলকরিে ভূনম্কাে নবেক্ত নবএসইনস 

ননয়মনীনত না হমরন নেনিন্ন অপকরম ু নলপ্ত হকউ প ুঁক্তিোিাররর ে দ্র নেননরয়ােকারীরদর আর 

ননোঃস্ব করার স রযাে পারে না েরল িাননরয়রিন োাংলারদশ নসনকউনরটটি অযান্ড এক্সরিঞ্জ 

কনমশরনর (নেএসইনস) হিয়ারমযান অধ্যাপক নশেলী রুোইয়াত-উল ইসলাম। 

শননোর (১২ হসরেম্বর) প ুঁক্তিোিার ননরয় কযানপটাল মারকটু িান ুানলস্ট হ ারাম 

(নসএমরিএ ) এোং োাংলারদশ মারিুন্ট েযাাংকাস ু অযারসানসরয়শন (নেএমনেএ) আরয়াক্তিত 

িািচ ুয়াল আরলািনায় নতনন এ কো েরলন। 

নশেলী রুোইয়াত-উল ইসলাম েরলন, আমরা েযেসারক স ি করর নদরত িাই। এরত নকিচ  

দ েৃতু্ত ো দ ষ্টচ  হলাক যনদ আপনারদর নিস্টাে করর ো যারা ননয়মনীনত না হমরন নেনিন্ন অপকরম ু 

নলপ্ত এোং ২-৫ শতাাংশ হলারকর িনয োনক ৯৫-৯৮ শতাাংশ মান রষর েনত  য়, ে দ্র 

নেননরয়ােকারীরা ননোঃস্ব  য়, আমরা যতনদন আনি হসই স রযাে আর তারা পারে না। 

নতনন আরও েরলন, এখন হেরক হকউ যারত কাউরক িনকরয়, ল ট করর, িানলয়ানত করর অে ু 

ননরয় হযরত না পারর হস কাি সোই নমরল কররত  রে। আমরা প্ররতযক কনমশন নমটটাংরয় এ 

ধ্ররনর নকিচ  নসদ্ধান্ত ননক্তে। 

নেএসইনসর হিয়ারমযান েরলন, উন্নত হদরশ প ুঁক্তিোিারই দীঘ ু হময়ানদ অে ুায়রনর প্রধ্ান উৎস। 

হযটা নদরয় েড়, মাঝানর, হিাট সে ধ্ররনর েযেসা  য়। ে দ্র নেননরয়ােকারীরদর অাংশগ্র ণ 

https://www.jagonews24.com/author/staff-reporter
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োরক েযাপক। তখনই ইরকাননমটা িাইরব্রন্ট  য়। আমরা হসই স্বপ্নই হদখনি। আমরা িাই 

কযানপটাল মারকটু হস রকম  রে। 

স্টক এক্সরিরঞ্জর েযেসার মরধ্য দেনিেয আনার আহ্বান িাননরয় নতনন েরলন, আশাকনর স্টক 

এক্সরিরঞ্জর েযেসার মরধ্য দেনিেয আসরে। যারা অাংশগ্র ণকারী তারদর েযেসার মরধ্য দেনিেয 

আসরে। সারােণ যনদ হসরকন্ডানর মারকরুট হকনা-হেিা ননরয় োনক, তা রল  রে না। কারণ 

মারকটুটারক অরনক েড় কররত  রে। এক  ািার হকাটট টাকা হকারনা হলনরদনই না। এটারক 

ইনমনিরয়ট ৩০০০-৫০০০ হকাটট টাকায় ননরয় হযরত  রে। 

স্টক এক্সরিরঞ্জর ওরয়েসাইরট তানলকািচি হকাম্পাননর পনরিালকরদর হশয়ার ধ্াররণর তেয 

প্রকারশর আহ্বান িানান নেএসইনসর হিয়ারমযান। েরলন, পনরিালকরদর ২ ও ৩০ শতাাংশ 

হশয়ার ধ্াররণর তেয প্রকারশ হকারনা োধ্া হনই। নিএসইরক েলরো, এসে তেয ওরয়েসাইরট 

হদন। 

নিএসইর আইটটরত েড় ধ্ররনর নর ম ু  রে িাননরয় নতনন েরলন, আইটটর হেশাল একটা 

টটম ঢাকা স্টক এক্সরিঞ্জ ইিরপকশন কররি। হসখারন অরনক তেযই আমারদর কারি 

এরসরি। হসই তেয হেরক িানরত হপররনি, এখারন েড় ধ্ররনর নর ম ু প্ররয়ািন। 

‘আোমী হরােোর (১৩ হসরেম্বর) তারা নররপাটু িমা হদরেন। এর পরই আমরা ঢাকা স্টক 

এক্সরিরঞ্জর সরে েসরো। হসখারন ইনমনিরয়টনল হকান নর ম ু ো কাররকশন প্ররয়ািন 

হসগুরলা আরলািনা করর প্ররয়ািনীয় েযেস্থা হনে। কারণ স্টক এক্সরিঞ্জগুরলার কািারমা টিক 

না োকরল হকারনািারে েযেসা  রে না’ েরলন নশেলী। 

নতনন েরলন, িনেরণর টাকা ননরয় হযসে হকাম্পানন পার রমি কররত পাররি না, হসই 

হকাম্পানন হেরক িনেরণর টাকা হ রত নদরয় আমরা তারদর তানলকািচ যত কররো। অরনক 

প ররারনা হযসে নিরেঞ্চার টিকিারে টাকা হ রত হদয়নন, আোমী সপ্তা  হেরক টাকা হ রত 

আসার সাংোদ আপনারা পারেন। হদখরেন আপনারদর অরনক প ররারনা টাকা হ রত 

আসরি। 

হব্রাকাররি  াউরসর শাখা প্রসাররর আহ্বান িাননরয় নতনন েরলন, শুধ্  ঢাকা হেি না হেরক 

সারারদরশ িনড়রয় পরড়ন। প্ররয়ািরন নেরদরশ শাখা হখারলন। এ িনয সে ধ্ররনর স রযানেতা 

হদয়া  রে। 

নেননরয়ােকারীরদর আস্থা ও নেশ্বাস প্রনতষ্ঠায় হকাম্পাননর তেয িারলািারে যািাই করর আইনপও 

হদয়া  রে ইনেত নদরয় নতনন েরলন, স শাসন যনদ শতিাে ননক্তিত কররত না পানর, তা রল 

একিন মান ষ হকন তার ঘাম ঝরারনা অে ু নেননরয়াে কররেন। আমরা যনদ টাকা-পয়সা ো 

নেননরয়ােরক ননরাপত্তা নদরত না পানর, িারলা নরটান ু নদরত না পানর তা রল হকন তারা 

আসরেন? 

আইনসনে প নেিুরনর উরদযারের নেষরয় নতনন েরলন, আইনসনের হয কাি, হসটা তারা 

সটিকিারে কররত পারনিল না। এ কাররণ সরকাররর ননরদুরশ আইনসনেরক প নেিুরনর 

উরদযাে হনয়া  রয়রি। তেয সাংগ্রর র পর আোমী নরিম্বর-নিরসম্বর হেরক আইনসনে প নেিুন 

প্রক্তক্রয়া শুরু  রে। তখন সরকার হেরক আইনসনেরক আরও  ান্ড হদয়া  রে। তার মাধ্যরম 

োিার নস্থনতশীল রাখরত আইনসনের হয িূনমকা, হসটা রাখরত পাররে। 

https://www.jagonews24.com/economy/news/605899
https://www.jagonews24.com/economy/news/606804
https://www.jagonews24.com/economy/news/606804
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স্বতন্ত্র পনরিালকরদর িূনমকা ননরয় নেএসইনস নেরি উরল্লখ করর নতনন েরলন, হয িারলা 

উরেশয ননরয় স্বতন্ত্র পনরিালকরদর ননরয়াে হদয়া  রয়নিল, তা এখন িূলটিত  ওয়ার অেস্থা। 

আমরা হদরখনি স্বতন্ত্র পনরিালকরা সটিকিারে িূনমকা পালন কররন না। তাই স্বতন্ত্র 

পনরিালকরদর নেষরয় নশেনেরই কটিন পদরেপ ননরত  রে। আইরন পারনমট কররল নকিচ  

নকিচ  পনরিালকরক নরম ি কররত  রে এোং তার িায়োয় সটিক স্বতন্ত্র পনরিালক েসারনার 

প্ররয়ািন  রত পারর। 

নেএসইনসর হিয়ারমযান েরলন, িনেরণর নেননরয়াে হনয়ার পরর হযসে হকাম্পাননরত 

টিকিারে  াাংশন  রে না, যারা  িাৎ করর েন্ধ করর িরল হেরিন, যারদর তালা মারা অন স 

ঢাকায় এোং  যাক্টনর োিীপ রর, যারা উরেশয প্ররণানদতিারে মান ষরক িকারনার হিষ্টা 

করররিন, হসসে হকাম্পাননরত সম্ভেত আমারদর হোিওু হিরে নদরত  রত পারর। হসখারন 

আমরা স্বতন্ত্র পনরিালরকর সাংখযা োনড়রয় হিষ্টা কররো হকাম্পানন টিক কররত। আইরনর মরধ্য 

হেরকই এগুরলা করা  রে। না  রল অনয েযেস্থা হনে। 

নসএমরিএর র সাধ্ারণ সম্পাদক মননর হ ারসরনর সঞ্চালনায় অন ষ্ঠারন মূল প্রেন্ধ তচ রল 

ধ্ররন নেএমনেএর প্রেম িাইস হপ্রনসরিন্ট হমা. মননরুজ্জামান। অন ষ্ঠারন েিেয রারখন 

নিএসইর হিয়ারমযান ইউন স র র মান, নসএসইর হিয়ারমযান আনস  ইব্রান ম, 

অযারসানসরয়শন অে অযারসট মযারনিরমন্ট হকাম্পাননর (এএএমনস) স -সিাপনত  াসান 

ইমাম, নিএসই হব্রাকাস ু অযারসানসরয়শন অে োাংলারদরশর (নিনেএ) সিাপনত শনর  

আরনায়ার, নিএসইর পনরিালক হমা. রনকে র র মান, নমন াি মান্নান ইমন, নিএসইর সারেক 

পনরিালক আ রমদ রশীদ লালী, নসএমরিএর র সিাপনত  াসান ইমাম রুরেল প্রম খ। 

নিএসইর পনরিালক রনকে র র মান েরলন, প ুঁক্তিোিারর েত ১০ েিরর আস্থার সঙ্কট সৃটষ্ট 

 রয়নিল। এ কাররণ নেননরয়ােকারীরা োর োর প্রতানরত  রয়রিন। োিারর টাকার হকারনা 

সমসযা নিল না, নকন্তু আস্থার সঙ্কট নিল। 

নতনন েরলন, েত ১০ েিরর হয হকাম্পাননগুরলার আইনপও এরসরি হসগুরলা অতযন্ত মান ীন। 

এসে আইনপওর হেরে হযসে ইস য মযারনিার, আন্ডার রাইটার, অনিটর যারা নমেযা তেয 

নদরয়রিন তারদর প ুঁক্তিোিার হেরক অন্তত নতন েির দরূর রাখরত  রে। 

নেএসইনসর হিয়ারমযারনর হনতৃরত্ব কনমশরনর সম্প্রনত পদরেরপর কাররণ দীঘ ুনদন পর 

প ুঁক্তিোিার ঘ রর দা ুঁনড়রয়রি ইনেত করর নতনন েরলন, আপনন হয কাি শুরু করররিন তার 

হযন িন্দপতন না  য়। িন্দপতন  রল নেননরয়ােকারীরদর আস্থা োকরে না। োরোর আস্থা 

 ারারল প ুঁক্তিোিারর নেননরয়ােকারী খ ুঁরি পাওয়া যারে না। 

নেএমনেএ সিাপনত েরলন, োিারর প্রোসীরদর অাংশগ্র ণ োড়ারত নেএসইনস উরদযাে ননরত 

পারর। েতমুারন প্রোসীরা হযিারে নেননরয়াে করর, হসটা িটটল প্রক্তক্রয়া। হশয়ারোিার 

মধ্যস্থতাকারীরা  ররন কাররক্তি নিল কররত পাররল প্রোসীরদর নেননরয়াে স িলিয  রে। 

এমএএস/এএইি/হিআইএম 

 

 

https://www.jagonews24.com/economy/news/492703
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পূুঁজিবািারে নবনিরোরগ শকউ আে নিঃস্ব 

হরব িা  

২০২০ হসরেম্বর ১২ ১৬:১৬:২৭  

 

দয নররপাটু প্রনতরেদক:হশয়ার োিারর নেননরয়ারের মাধ্যরম আর হকান নেননরয়ােকারী ননোঃস্ব 

 রেনা েরল িাননরয়রিন 

োাংলারদশ নসনকউনরটট এন্ড এক্সরিঞ্জ কনমশরনর হিয়ারমযান অধ্যাপক নশেলী রুোরয়ত-উল-

ইসলাম। এ নেষয়টট ননক্তিত কররত েতমুান কনমশন সকল ধ্ররনর েযেস্থা গ্র ণ কররি েরলও 

িানান নতনন। 

শননোর সকারল োাংলারদশ মারিুন্ট েযাাংকার এরসানসরয়শন ও কযানপটাল মারকটু িান ুানলস্ট 

হ ারারমর হযৌে উরদযরে 

অন টষ্ঠত এক ওরয়রেইনার হসনমনারর প্রধ্ান অনতেীর েিরেয নতনন এ কো িানান। নতনন 

েরলন, প ররনা নেননরয়াকারীরদর মরধ্য যারা টাকা তচলরত পাররননন তারাও তারদর টাকা হ রত 

পারেন। এ িরনয, পূক্তিুঁ োিার সাংনিষ্ট সোইরক একটট কমন প্লাট রম ু আনা  রে। 

পূুঁক্তিোিাররক েনতশীল কররত নেশ্বেযাাংরকর স ায়তায় ২০২১ সারলর মরধ্য প্রয ক্তিেত এোং 

অেকািারমােত নদকগুরলা স্বয়াংসমূ্পণ ু করর হতালার প্রক্তক্রয়া শুরু  রয়রি। োিারর নেদযমান 

আইনপও গুরলা যািাই করা  রে। এরই মরধ্য নকিচ  আইনপও োনতল এোং নতচন আইনপও 

সাংয ক্তির কো কনমশন িােরি েরলও িানান নতনন।োিারর নেরদনশ নেননরয়াে আসা শুরু 

 রয়রি উরল্লখ করর নতনন িানান, োিাররক নেননরয়ােোন্ধে কররত-োিাররক যারা কূলনষত 

করররি তারদর নেরুরদ্ধ অনিররই েযেস্থা গ্র ণ করা  রে। এরই মরধ্য নকিচ  আইন পাশ করা 

 রয়রি। এ আইনগুরলার মাধ্যরমঅপরাধ্ীরদররক শাক্তস্তর আওতায় আনা  রে। অিযন্তরীণ 

দ্বন্দ্বগুরলার অেসান করর সমনন্বত উরদযরের মাধ্যরম োিাররক নস্থনতশীল করা  রে িাননরয় 

নতনন েরলন,ইরতামরধ্যই োিার িাো  রত শুরু করররি। এরত নেননরয়ােকারীরদর আস্থা 

ন ররত শুরু করররি। পূুঁক্তিোিারর স্বেতা ননক্তিত কররত সাাংোনদকরদর িূনমকা উরল্লখ করর 

নতনন েরলন, পূুঁক্তিোিাররক স ল প্রমারণ সাাংোনদকরা ননয়ন্ত্ররকর িূনমকা পালন কররত 

পারর।  
 

হসনমনারর নেরশষ অনতনের েিরেয, ঢাকা স্টক এক্সরিরঞ্জর হিয়ারমযান হমা ইউন স র র মান 

েরলন, সাকিূুি হদশগুরলার মরধ্য সামাক্তিক সিূরক োাংলারদশ এনেরয় োকরলও, আনেকু 

সূিরক হশািনীয় অেস্থা নেরাি কররি। হদরশর অেনুননতক অগ্রেনতরত প্রানন্তক িনরোষ্ঠীর 
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অেদান উরল্লখ করর নতনন েরলন, মূলত গ্রামীন, অনশনেত িনরোষ্ঠী হদরশর অেনুীনতরত 

হিারারলা িূনমকা রাখরি। নশনেত িনরোষ্ঠী হস  ারর িূনমকা রাখরত পাররিনা। এরত হদরশর 

অেনুীনত িাো  রত পাররিনা।  
 

িট্টগ্রাম স্টক এক্সরিরঞ্জর হিয়ারমযান আনস  ইব্রান ম নেরশষ অনতনের েিরেয েরলন, দে 

পূুঁক্তিোিার েলরত স্বে 

পূুঁক্তিোিাররকই হোঝারনা  য়। সকল স্টকর াল্ডাররদর সমন্বরয়র  একটট কনমটট েিরনর 

প্রস্তাে িাননরয় নতনন েরলন, এরত 

োিারর স্বেতা ননক্তিত  রে। 
 

নিএসই হব্রাকাস ু এরসানসরয়শন অে োাংলারদরশর সিাপনত শরী  আরনায়ার হ াসাইন েরলন, 

েতমুান কনমশরনর হনতৃরত্ব হশয়ারোিার আরলার ম খ হদখরত শুরু করররি। এরই মরধ্য েত 

আেষ্ট মারস সূিক ১৫ শতাাংশ েকৃ্তদ্ধ হপরয়রি যা নেরশ্ব সরে ুাচ্চ৷  
 

োাংলারদশ মারিুন্ট েযাাংকার এরসানসরয়শরনর সিাপনত হমা সাইদ র র মান েরলন, 

পূুঁক্তিোিারর কাঙ্ক্ষিত প্রনতষ্ঠানগুরলা 

তানলকািচি  রেনা। এ নেষরয় সরকাররর  স্তরেপ কামনা কররন নতনন।  
 

কযানপটাল মারকটু িান ুানলস্ট হ ারারমর সিাপনত  াসান ইমাম রুরেল েরলন, পূুঁক্তিোিারর 

অোধ্ তেযপ্রোর র স রযাে না োকায় োিারর স্বেতা েিায় রাখরত পাররি না। তেয প্রানপ্ত 

ননক্তিরত সাংনিষ্ট কতৃপুরের কারি আহ্বান িানান নতনন। 

তেয প্রানপ্ত ননক্তিত কররত হসনমনারর িািচ ুয়ানল অাংশ হনওয়া অনযানয সাাংোনদরকরাও সাংনিষ্ট 

কতৃপুরের কারি আহ্বান 

িানান।  
 

কযানপটাল মারকটু িান ুানলস্ট হ ারারমর সাধ্ারণ সম্পাদক মননর হ ারসরনর সঞ্চালনায় 

অন টষ্ঠত হসনমনারর ম ল প্রেন্ধ 

উপস্থাপন কররন োাংলারদশ মারিুন্ট েযাাংকার এরসানসরয়শরনর িাইস হিয়ারমযান 

হমা.মননরুজ্জামান। নতনন হটকশই োিার েযেস্থাপনার নেষরয় গুরুত্ব হদন।  
 

দয নররপাটু/এএস/ ১২ হসরেম্বর 
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Businesshour24 
13 September 2020 

 

নতুন কমিশন সঠিকভাবে দামিত্ব পালন করবে- মিনহাজ ইিন 

 পপাস্ট হবিবে : শমনোর, ১২ পসবেম্বর, ২০২০ 

মেজবনস আওিার প্রমতবেদক : ঢাকা স্টক 
এক্সবেবের (মিএসই) পমরোলক মিনহাজ িান্নান ইিন েবলন, োাংলাবদশ মসমকউমরটিজ 
অ্যান্ড এক্সবেে কমিশবনর (মেএসইমস) পেযারিযান অ্ধ্যাপক মশেলী রেুাইযাত-উল-
ইসলাবির পনতৃত্বাধ্ীন নতুন কমিশন সঠিকভাবে দামিত্ব পালন করবে। সািবনও তারা 
তাবদর দামিত্ব পালন করবেন েবল আশা প্রকাশ কবরন মতমন। 
শমনোর (১২ পসবেম্বর) পশিারোজার মনবি কযামপটাল িাবকে ট জানোমলস্টস প ারাি 
(মসএিবজএ ) ও োাংলাবদশ িাবেে ন্ট েযাাংকাসে এবসামসবিশবনর (মেএিমেএ) আবিামজত 
এক পসমিনাবর মতমন এ কথা েবলন। এবত প্রধ্ান অ্মতমথ মহবসবে উপমিত মেবলন 
মনযন্ত্রক সাংিা োাংলাবদশ মসমকউমরটিজ অ্যান্ড এক্সবেে কমিশবনর (মেএসইমস) 
পেযারিযান অ্ধ্যাপক মশেলী রেুাইযাত-উল-ইসলাি। আর িূল প্রেন্ধ উপিাপন কবরন 
মেএিমেএর প্রথি ভাইস পপ্রমসবিন্ট পিাোঃ িমনরজু্জািান। 

মিনহাজ িান্নান ইিন েবলন, আিরা পে সিসযাগবুলা তুবল ধ্বরমেলাি, নতুন কমিশন 
দামিত্ব পনিার অ্ল্প মকেুমদবনর িবধ্যই পসগবুলা েঝুবত পপবরবেন। তার পসই পরজাল্ট 
আিরা পামি। 

মতমন েবলন, অ্বনক দামে করা পেবত পাবর, মকন্তু োর হাবত িূল ক্ষিতা, মেমন পনতৃত্ব 
মদবিন, পসই মেএসইমসর পেিারিযানবক সিসযাগবুলা েঝুবত হবে। আমি িবন কমর এই 
কমিশন সঠিকভাবে তা সিাধ্াবন কাজ করবে। সািবন আরও করবে। মকন্তু উমন 
েতে িাবন পে কাজ কবরবেন, তাবত আিরা হাবতনাবত ১২০০ পবিবন্টর উত্থান পদখবত 
পামি। 

োজাবর পশিাবরর দাি োড়া েড় মেষি নি েবল িবন কবরন মিএসইর এই পমরোলক। 
মতমন েবলন, মেমনবিাগকারীবদর আিা অ্বনক খামন েমৃি পপবিবে, এটা েড় মেষি। তবে 
একসিি মেমনবিাগকারীরা োজার পথবক েবল োমিল। তারা পভবেমেল, তাবদর এই 
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পুুঁমজটা পদখার পকউ পনই। তবে এখন তারা আশ্বস্ত হবিবে পে, নতুন কমিশন নতুন 
ভাবে মেমনবিাগকারীবদর স্বাথে রক্ষাি মনবেমদত হবে। 

অ্নষু্ঠাবন মেবশষ অ্মতমথ মহবসবে উপমিত মেবলন ঢাকা স্টক এক্সবেবের (মিএসই) 
পেযারিযান ও সাবেক সমেে পিাোঃ ইউনসুরু রহিান, েট্টগ্রাি স্টক এক্সবেবের (মসএসই) 
পেযারিযান আমস  ইব্রাহীি, মিএসই পব্রাকারস অ্যাবসামসবিশবনর (মিমেএ) পপ্রমসবিন্ট 
শরী  আবনাযার পহাবসইন এোং মিউেুযিাল  ান্ড অ্যাবসামসবযশবনর পপ্রমসবিন্ট হাসান 
ইিান। 

মেজবনস আওিার/১২ পসবেম্বর, ২০২০/মপএস 
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 Risingbd 
13 September 2020 

 

‘মেবদমশরা পুুঁমজোজাবর আসা শরু ুকবরবে’ 
 পজযষ্ঠ প্রমতবেদক || রাইমজাংমেমি.কি 
 প্রকামশত: ০০:৫৭, ১৩ পসবেম্বর ২০২০   আপবিট: ০০:৫৭, ১৩ পসবেম্বর ২০২০ 

 
মেএসইমস পেিারিযান অ্ধ্যাপক মশেলী রেুাইযাত-উল ইসলাি 

‘পুুঁমজোজাবর মেবদমশরা মেমনবিাবগর জনয আসা শরু ুকবরবে। এটা োজাবরর জনয একটা 
সখুের। োজাবর েতে িাবন পে পলনবদন হবি পসটা মকেুই না। এ োজাবর ৩-৫ হাজার 

পকাটি টাকা পলনবদন হবে। আর এ লবক্ষয পণ  ্ বের বেমেত্র্যতা োড়াবত হবে। তার আবগ 
স্টক এক্সবেেগবুলাবক অ্েকাঠাবিাগত সক্ষিতা োড়াবত হবে। তাোড়া এ লবক্ষয পপ ুঁো 

সম্ভে হবে না।’ 

শমনোর (১২ পসবেম্বর) কযামপটাল িাবকে ট জানোমলস্ট প ারাি (মসএিবজএ ) এোং 

োাংলাবদশ িাবেে ন্ট েযাাংকাসে অ্যাবসামসবযশন (মেএিমেএ) আবিামজত মিমজটাল প্লাট বিে 
আবিামজত আবলােনাি প্রধ্ান অ্মতমথর েক্তবেয োাংলাবদশ মসমকউমরটিজ অ্যান্ড এক্সবেে 

কমিশবনর (মেএসইমস) পেিারিযান অ্ধ্যাপক মশেলী রেুাইযাত-উল ইসলাি এসে কথা 
েবলন।  

মসএিবজএব র সাধ্ারণ সম্পাদক িমনর পহাবসবনর সঞ্চালনাি অ্নষু্ঠাবন িূল প্রেন্ধ পাঠ 
কবরন মেএিমেএ প্রথি ভাইস পপ্রমসবিন্ট ও আইমিএলমস িাবেে ন্ট েযাাংবকর প্রধ্ান মনেোহী 

কিেকতে া পিা. িমনরজু্জািান। 
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মশেলী রেুাইযাত-উল ইসলাি েবলন, ‘‘মেএসইমস েতে িাবন আইমসটির উপর পজার 

মদবি। ২০২১ সাবলর িবধ্য মেএসইমস আইমসটির উপর অ্েকাঠাবিাগতভাবে পুবরাপুমর 
সক্ষিতা অ্জে ন করবে। কারণ, পে কাজই করা পহাক না পকবনা আইটিবত দেুেলতা 

থাকবল তার স লতা েতে িান েবুগ হবে না। োজাবর পলনবদন োড়াবত হবলও আইটির 
উপর পজার মদবত হবে। একই সবে পদবশর স্টক এক্সবেবের আইটির সিসযা সািাধ্ান 

হবি পগবল োজাবর অ্বনকটা দনুীমত িকু্ত হবি োবে।  

‘মিএসইর আইটিবত পে সিসযা হবিবে পসগবুলা পরােোর (১৩ পসবেম্বর) তদন্ত কমিটি 

প্রমতবেদন জিা পদবে। পসখাবন তারা সপুামরশ করবে স্টক এক্সবেবের আইটি সক্ষিতা 
োড়াবত মক করবত হবে। সকল পবক্ষর টিি ওিাবকে র িাধ্যবি এ োজারবক সািবনর 

মদবক এমগবি মনবি পেবত হবে। কারও একার পবক্ষ োজারবক এমগবি পনওিা সম্ভে নি।” 

পেসে পকাম্পামনর পমরোলকরা এখবনা সমিমলতভাবে ৩০ শতাাংশ এোং এককভাবে দইু 

শতাাংবশ পশিার ধ্ারণ কবরমন তাবদর মেষবি মতমন েবলন, ‘োরা এখবনও আইন 
অ্নেুািী পশিার ধ্ারণ করবত পাবরমন তাবদর একটি তামলকা স্টক এক্সবেবের 

ওবিেসাইবট প্রকাশ করার জনয েলবো। তাোড়া তাবদরবক পশিার ধ্ারবণর একটি সিি 
পদওিা হবিবে। এরপর পমরোলবকর কাবে আইন অ্নেুািী পশিার না থাকবল পদ হারাবে 

তারা।’ 

মতমন েবলন, ‘আিরা ‘পজি’পকাম্পামনগবুলাবক মনবি কাজ করমে। এরপর ওভার দযা 

কাউন্টার (ওটিমস) িাবকে ট মনবি কাজ করবো। মেমনবিাগকারীবদর দীর্ে মদবনর দামে 
মেল, েমদ পকাবনা পকাম্পামনর কােেক্রি না থাবক তাহবল ওই প্রমতষ্ঠাবনর পমরোলকবদর 

পশিার মেমনবিাগকারীবদর মনকট পথবক মকবন মনবত হবে। পসজনয আিরা কাজ কবর 
োমি। অ্বনক পুবরাবনা পেসে মিবেঞ্চার ঠিকভাবে টাকা প রত পদিমন, আপনারা 

আগািী সপ্তাহ পথবক টাকা প রত আসার খের পাবেন। অ্বনক পুবরাবনা টাকা প রত 
আসবে পদখবেন।’ 

মেএসইমস পেিারিযান েবলন, ‘আিাবদর োজাবরর মেমনবিাগকারীরা পেন সারাক্ষণ 
পসবকন্ডামর িাবকে ট মনবি পবড় না থাকবত হি তাই োজাবর পণ  ্ বের বেমেত্র্য োড়াবনা 

হবে। আিরা শধু্ ু আইমপওর উপর মনভে রশীল হবত োই না। এরপাশামশ েন্ড ইসযু 
োড়াও অ্নযানয পণ  ্ ে োজাবর আসবে। আিরা দামিত্ব পনওিার পর পথবক এ পেেন্ত 

অ্মধ্কাাংশ সিি েন্ড অ্নবুিাদন পদওিা হবিবে।’ 
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মতমন েবলন, ‘ভমেষযবত োজাবর মিউমনমসমপমলটি েন্ড োজাবর আসবে, এোড়া সকুুক 

মনবিও কাজ করবে মেএসইমস। এসে মেষবি আগামি েের েড় আকাবরর খের পদওিা 
োবে েবল আশা করা োি।’ 

অ্নষু্ঠাবন মিএসইর পেিারিযান ইউনসুরু রহিান, মসএসইর পেিারিযান আমস  ইব্রামহি, 
মসএিবজএব র সভাপমত হাসান ইিাি রবুেল োড়াও পস্টকবহাল্ডারবদর অ্বনবক েক্তেয 

পদন। 

ঢাকা/নাজিলু/সমন 
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নতুন কমিশন দামিত্ব সঠিকভাবে পালন করবে- মিনহাজ ইিন 
প্রকাশ সিি:12-09-2020, 3:26 pm | 

 
পশযারোজার মরবপাটে  : মনযন্ত্রক সাংিা োাংলাবদশ মসমকউমরটিজ অ্যান্ড এক্সবেে কমিশবনর 
(মেএসইমস) পেযারিযান অ্ধ্যাপক মশেলী রুোইযাত-উল-ইসলাবির পনতৃত্বাধ্ীন নতুন 
কমিশন সঠিকভাবে দামিত্ব পালন করবে। সািবনও তারা তাবদর দামিত্ব পালন করবেন 
েবল আশা প্রকাশ ঢাকা স্টক এক্সবেবের (মিএসই) পমরোলক মিনহাজ িান্নান ইিন। 

আজ শমনোর পশিারোজার মনবি কযামপটাল িাবকে ট জানোমলস্টস প ারাি (মসএিবজএ ) 
ও োাংলাবদশ িাবেে ন্ট েযাাংকাসে এবসামসবিশবনর (মেএিমেএ) আবিামজত এক পসমিনাবর 
মতমন এ কথা েবলন। 

মিনহাজ িান্নান ইিন েবলন, আিরা পে সিসযাগবুলা তুবল ধ্বরমেলাি, নতুন কমিশন 
দামিত্ব পনিার অ্ল্প মকেুমদবনর িবধ্যই পসগবুলা েঝুবত পপবরবেন। তার পসই পরজাল্ট 
আিরা পামি। 

মতমন েবলন, অ্বনক দামে করা পেবত পাবর, 

মকন্তু োর হাবত িূল ক্ষিতা, মেমন পনতৃত্ব মদবিন, পসই মেএসইমসর পেিারিযানবক 
সিসযাগবুলা েঝুবত হবে। আমি িবন কমর এই কমিশন সঠিকভাবে তা সিাধ্াবন কাজ 
করবে। সািবন আরও করবে। মকন্তু উমন েতে িাবন পে কাজ কবরবেন, তাবত আিরা 
হাবতনাবত ১২০০ পবিবন্টর উত্থান পদখবত পামি। 

মতমন েবলন, মেমনবিাগকারীবদর আিা অ্বনক খামন েমৃি পপবিবে, এটা েড় মেষি। তবে 
একসিি মেমনবিাগকারীরা োজার পথবক েবল োমিল। তারা পভবেমেল, তাবদর এই 
পুুঁমজটা পদখার পকউ পনই। তবে এখন তারা আশ্বস্ত হবিবে পে, নতুন কমিশন নতুন 
ভাবে মেমনবিাগকারীবদর স্বাথে রক্ষাি মনবেমদত হবে। 

অ্নষু্ঠাবন প্রধ্ান অ্মতমথ মহবসবে উপমিত মেবলন োাংলাবদশ মসমকউমরটিজ অ্যান্ড এক্সবেে 
কমিশবনর (মেএসইমস) পেযারিযান অ্ধ্যাপক মশেলী রেুাইযাত-উল-ইসলাি। 

http://www.sharebazarnews.com/wp-content/uploads/2020/05/minhaz-mannan-dse-director-1.jpg


News Clippings 

 69 

সূেনা েক্তেয রাবখন, োাংলাবদশ িাবেে ন্ট েযাাংকাসে এবসামসবিশবনর (মেএিমেএ) সভাপমত 
পিা. োবিদরু রহিান। উববাধ্নী েক্তেয রাবখন কযামপটাল িাবকে ট জানোমলষ্টস প ারাবির 
(মসএিবজএ ) সভাপমত হাসান ইিাি রবুেল। 

অ্নষু্ঠাবন আবরা উপমি রবিবেন োাংলাবদশ িাবেে ন্টস েযাাংকাসে এবসামসবিশবনর 
(মেএিমেএ) সাধ্ারণ সম্পাদক পিা. মরিাদ িমতন, মিএসই পব্রাকারস এবসামসবিশবনর 
সভাপমত শরী  আতাউর রহিান, এবসট িযাবনজবিন্ট পকাম্পামন এবসামসবিশবনর সভাপমত 
হাসান ইিাি। 

অ্নষু্ঠাবন িূল প্রেন্ধ উপিাপন করবেন মেএিমেএর প্রথি ভাইস পপ্রমসবিন্ট পিাোঃ 
িমনরজু্জািান। 

পশযারোজার মনউজ/ এন 
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ইসিুার, অ্মিট কমিটি এোং স্পন্সরবদরবক পশযারোজার পথবক দবূর 
রাখবল োজাবর আবরা স্বিতা ম বর আসবে: রমকেরু রহিান 
প্রকাশ সিি:12-09-2020, 3:42 pm | 

 
পশযারোজার মরবপাটে : িানহীন আইমপও পেন োজাবর না আসবত পাবর পস মদবক লক্ষ 
রাখবত হবে। আিান ম ি োজাবর আসার আবগও ঋণ পখলাপী মেবলা। তার পবরও 
আিান ম িবক োজাবর মনবি আসা হবলা। এর জনয ইসিুার, অ্মিট কমিটি এোং 
স্পন্সরবদরবক োজার পথবক দবূর রাখবল োজাবর আবরা স্বিতা ম বর আসবে েবল িন্তেয 
কবরন মিএসইর পমরোলক রমকেরু রহিান। 

আজ শমনোর পশযারোজার সাাংোমদকবদর সাংগঠন কযামপটাল িাবকে ট জানোমলষ্টস প ারাি 
(মসএিবজএ ) ও োাংলাবদশ িাবেে ন্টস েযাাংকাসে এবসামসবিশন (মেএিমেএ) আবিামজত 
পুুঁমজোজাবরর েতে িান অ্েিা ও আগািী মদবনর জনয করনীি শীষেক পসমিনাবর েক্তবেয 
মতমন এ কথা েবলন। 

মতমন েবলন, োাংলাবদশ মসমকউমরটি এন্ড এক্সবেে কমিশবনর (মেএসইমস) কারবণই 
েতে িান পুুঁমজোজার আবলার িখু পদবখবে। েতে িান কমিশন পেভাবে এমগবি োবি তাবদর 
কাজ পেন পথবি না োি তার জনয মেএসইমসর পেিারিযাবনর কাবে আহোন জানান। 

রমকেরু রহিান েবলন, গত দশ েের পেিবক মনিন্ত্রণ কবরবে োাংলাবদশ মসমকউমরটি 
এন্ড এক্সবেে কমিশবনর পূবেের কমিশন।তাবদর কথাি সূেক োড়বতা আোর তাবদর 
কথাি সূেক কিবতা। 

মতমন েবলন, িাত্র্ ১০-১২ শতাাংশ পকাম্পামনর মিবরক্টররা ২ শতাাংশ পশিার ধ্ারণ 
কবরবে । োমকরা এখবনা ২ শতাাংশ পশিার ধ্ারণ কবরমন। 

অ্নষু্ঠাবন প্রধ্ান অ্মতমথ মহবসবে উপমিত মেবলন োাংলাবদশ মসমকউমরটিজ অ্যান্ড এক্সবেে 
কমিশবনর (মেএসইমস) পেযারিযান অ্ধ্যাপক মশেলী রেুাইযাত-উল-ইসলাি। 

অ্নষু্ঠাবন মেবশষ অ্মতমথ মহবসবে উপমিত মেবলন ঢাকা স্টক এক্সবেবের (মিএসই) 
পেযারিযান ও সাবেক সমেে পিাোঃ ইউনসুরু রহিান, েট্টগ্রাি স্টক এক্সবেবের (মসএসই) 
পেযারিযান আমস  ইব্রাহীি, মিএসই পব্রাকারস অ্যাবসামসবিশবনর (মিমেএ) পপ্রমসবিন্ট 
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শরী  আবনাযার পহাবসইন, ঢাকা স্টক এক্সবেে কমিশবনর (মিএসই) পমরোলক মিনহাজ 
িান্নান ইিন এোং মিউেুযিাল  ান্ড অ্যাবসামসবযশবনর পপ্রমসবিন্ট হাসান ইিান। 

সূেনা েক্তেয রাবখন, োাংলাবদশ িাবেে ন্ট েযাাংকাসে এবসামসবিশবনর (মেএিমেএ) সভাপমত 
পিা. োবিদরু রহিান। উববাধ্নী েক্তেয রাবখন কযামপটাল িাবকে ট জানোমলষ্টস প ারাবির 
(মসএিবজএ ) সভাপমত হাসান ইিাি রবুেল। 

অ্নষু্ঠাবন আবরা উপমি মেবলন োাংলাবদশ িাবেে ন্টস েযাাংকাসে এবসামসবিশবনর (মেএিমেএ) 
সাধ্ারণ সম্পাদক পিা. মরিাদ িমতন, মিএসই পব্রাকারস এবসামসবিশবনর সভাপমত শরী  
আতাউর রহিান। 

অ্নষু্ঠাবন িূল প্রেন্ধ উপিাপন কবরন মেএিমেএর প্রথি ভাইস পপ্রমসবিন্ট পিাোঃ 
িমনরজু্জািান। 

পশযারোজার মনউজ/এন 

 
 



News Clippings 

 72 

Sharebazarnews 
13 September 2020 

পশযারোজার উন্নযবন গভবনেন্স শমক্তশালী করবত হবে: 
মিএসই পেিারিযান 
প্রকাশ সিি:12-09-2020, 3:18 pm | 

 
পশযারোজার মরবপাটে : পশযারোজাবরর উন্নিবনর জনয কবিকটি মেষবির উপর আমি 
পজাড় পদবো। তার মভতবর মতনোর েলবো গভবনেন্স, গভবনেন্স এোং গভবনেন্স শমক্তশালী 
করবত হবে। োরা োজার মনবি অ্মনিি-কারসাজী কবর তাবদরবক েমদ মেোবরর 
আওতাি আনা োি তাহবল িানষু োজাবরর প্রমত আিা ম বর পাবে। একই সাবথ 
পুুঁমজোজারবক সাসবটইবনেল করার জনয দক্ষ জনেল, পবণযর েহুিখুীকরণ এোং তথয 
প্রেমুক্ত মনভে র োজার গবড় তুলবত হবে েবল জানান গণপ্রজাতন্ত্রী োাংলাবদশ সরকাবরর 
সাবেক মসমনির সমেে ও ঢাকা স্টক এক্সবেবের (মিএসই) পেিারিযান ইউনসুরু 
রহিান। 

আজ শমনোর পশযারোজারোজার সাাংোমদকবদর সাংগঠন কযামপটাল িাবকে ট জানোমলষ্টস 
প ারাি (মসএিবজএ ) ও োাংলাবদশ িাবেে ন্টস েযাাংকাসে এবসামসবিশন (মেএিমেএ) 
আবিামজত োজাবরর েতে িান অ্েিা ও আগািী মদবনর করনীি শীষেক পসমিনাবর মেবশষ 
অ্মতমথর েক্তবেয মতমন এ কথা েবলন। 

ইউনসুরু রহিান েবলন, োজার উন্নিবন মতনটি মেষিবক গরুতু্ব মদবত হবে। আর এই 
মতনটি মেষিবক েমদ সঠিক অ্েিাবন মনবি োওিা োি তাহবল পুুঁমজোজাবরর েতে িান 
অ্েিা মিমতশীল হবে। মেষি মতনটি হবলা- দক্ষ জনশমক্ত, পবণযর েহুিখুীকরণ এোং 
পুুঁমজোরবক একটি তথয প্রেমুক্ত মনভে র োজার। 



News Clippings 

 73 

মতমন েবলন, তথয প্রেমুক্তর মদবক মদবি সে পেবি খারাপ অ্েিাি রবিবে োাংলাবদবশর 
পুুঁমজোজার। সারাবদবশ পুুঁমজোজার সম্প্রসারবণর জনয তথয প্রেমুক্তর পকাবনা মেকল্প নাই। 

ইউনসুরু রহিান েবলন, পাশ্বেেতী পদশগবুলার তুলনাি আিাবদর পদবশ কু্ষদ্র 
মেমনবিাগকারীর আমধ্পতয পেমশ। আিাবদর পদবশ কু্ষদ্র মেমনবিাগকারী ৭০ শতাাংশ এোং 
প্রামতষ্ঠামনক মেমনবিাগকারী িাত্র্ ৩০ শতাাংশ। প্রামতষ্ঠামনক মেমনবিাগকারী েমদ োজাবর 
সমক্রি না হি, তাহবল োজার সাসবটইন করা মনবি প্রশ্ন পদখা পদি। আিরা েমদ মেন্তা 
কবর পদমখ, পদবশর অ্থেনীমত ো মজমিমপ পে হাবর েমৃি পাবি, পুুঁমজোজার পস হাবর 
োড়বে না। পুুঁমজোজাবর মজমিমপ িাত্র্ ১২ শতাাংশ অ্েদান পরবখবে। েমদও নতুন 
কমিশন দামিত্ব পনিার পর পসটি পেবড় ১৪ শতাাংশ হবিবে। এক সিি এটির অ্েিান 
মেবলা ৩৪ শতাাংশ। পুুঁমজোজারবক অ্থেননমতক প্রেমৃির জনয আবরা পেমশ কীভাবে কাবজ 
লাগাবনা োি পস মেষবি ভাোর আহ্বান জানান মতমন। 

মতমন েবলন, োাংলাবদশ মসমকউমরটিজ অ্যান্ড এক্সবেে কমিশন, োাংলাবদশ েযাাংক, 
িাইবক্রা পরগবুলটমর অ্থমরটি এোং ইন্সযুবরন্স পিবভলপবিন্ট অ্যান্ড পরগবুলটমর অ্থমরটির 
িবধ্য িাইবক্রা পক্রমিবট ২২ পথবক ২৫ শতাাংশ ঋণ পনিার পরও এখবন পকাবনা ঋণ 
পখলাপী পনই। মকন্তু েযাাংক পথবক িাত্র্ ৯ শতাাংশ ঋণ হওিার পরও অ্বনক পেমশ পখলাপী 
হবি োবি। এর কারণ হবলা সাধ্ারণ িানষু এ মেষবি অ্বনক পেমশ সবেতন। 
পুুঁমজোজারবক েমদ আর একটু ভাইবব্রন্ট করবত হি তাহবল েযাাংক মনভে রতা কমিবি 
পুুঁমজোজার পথবক মশল্প উবদযাক্তাবদর টাকা মনবত হবে। 

অ্নষু্ঠাবন প্রধ্ান অ্মতমথ মহবসবে উপমিত মেবলন োাংলাবদশ মসমকউমরটিজ অ্যান্ড এক্সবেে 
কমিশবনর (মেএসইমস) পেযারিযান অ্ধ্যাপক মশেলী রেুাইযাত-উল-ইসলাি। 

সূেনা েক্তেয রাবখন, োাংলাবদশ িাবেে ন্ট েযাাংকাসে এবসামসবিশবনর (মেএিমেএ) সভাপমত 
পিা. োবিদরু রহিান। উববাধ্নী েক্তেয রাবখন কযামপটাল িাবকে ট জানোমলষ্টস প ারাবির 
(মসএিবজএ ) সভাপমত হাসান ইিাি রবুেল। 

অ্নষু্ঠাবন আবরা উপমি রবিবেন োাংলাবদশ িাবেে ন্টস েযাাংকাসে এবসামসবিশবনর 
(মেএিমেএ) সাধ্ারণ সম্পাদক পিা. মরিাদ িমতন, মিএসই পব্রাকারস এবসামসবিশবনর 
সভাপমত শরী  আতাউর রহিান, এবসট িযাবনজবিন্ট পকাম্পামন এবসামসবিশবনর সভাপমত 
হাসান ইিাি। 

অ্নষু্ঠাবন িূল প্রেন্ধ উপিাপন করবেন মেএিমেএর প্রথি ভাইস পপ্রমসবিন্ট পিাোঃ 
িমনরজু্জািান। 

পশযারোজার মনউজ/ এন 
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দইু শতাাংশ পশিার না থাকবল পমরোলক পদ োড়বত হবে: 
মেএসইমস পেিারিযান 

 
মনজস্ব প্রমতবেদক: পুুঁমজোজার মনিন্ত্রক সাংিা োাংলাবদশ মসমকউমরটিজ অ্যান্ড এক্সবেে কমিশবনর 
(মেএসইমস) পেিারিযান অ্ধ্যাপক মশেলী রুোইিাত-উল-ইসলাি েবলবেন, তামলকাভুক্ত পেসে 
পকাম্পামনর পমরোলকবদর দইু শতাাংশ পশিার পনই, তাবদর পদ োড়বত হবে। 

 
শমনোর িাবেে ন্ট েযাাংকগুবলার সাংগঠন মেএিমেএ ও পশিারোজার মেষিক সাাংোমদকবদর সাংগঠন 
মসএিবজএ  আবিামজত অ্নলাইন আবলােনাি মতমন এ কথা েবলন। 

মেএসইমস পেিারিযান েবলন, োরা খারাপ উবেবশয পুুঁমজোজাবর এবস মেমনবিাগকারীবদর অ্থে 

আত্মসাৎ কবরবেন, পকাম্পামন ভাবলাভাবে োলাবিন না, তাবদর মেরবুি েযেিা পনবে মেএসইমস। 
তামলকাভুক্ত পকাম্পামনবত পেসে স্বতন্ত্র পমরোলক দামিত্ব পালন কবরন, তাবদরও জোেমদমহর 
আওতাি আনা হবে। পেমশরভাগ স্বতন্ত্র পমরোলক তাবদর ওপর দামিত্ব পালন করবেন না। এটি 
সমতযই দোুঃখজনক েবল মতমন িন্তেয কবরন। 

 
অ্ধ্যাপক মশেলী রেুাইিাত েবলন, নযূনতি পশিার ধ্ারণ-সাংক্রান্ত মনবদেশনার সিিসীিা পশষ হওিার 
পরও পেসে পমরোলক নযূনতি পশিার ধ্ারবণ েযথে হবেন, তাবদর অ্পসারণ করা হবে। তবে মকেু 
পমরোলক আমথেক সাংকবটর কথা জামনবি োড়মত সিি পেবিবেন। তাবদর সিি মদমি। আর 
মনধ্োমরত সিবি পশিার মকনবেন না, তাবদর সবর পেবত হবে। এর অ্নযথা হবে না। প্রবিাজবন 
পকাম্পামনর পোিে  পভবে মদবি সাংখযাগমরষ্ঠ স্বতন্ত্র পমরোলক মদবি পসই পোিে  পুনগেঠন করা হবে। 
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অ্নষু্ঠাবন মেবশষ অ্মতমথ মহবসবে অ্াংশ পনন ঢাকা স্টক এপবেবের (মিএসই) পেিারিযান ইউনসুুর 
রহিান, েট্টগ্রাি স্টক এপবেবের (মসএসই) পেিারিযান আমস  ইব্রামহি, সম্পদ েযেিাপকবদর 
সাংগঠবনর সভাপমত হাসান ইিাি, মিএসই পব্রাকারস সাংগঠন মিমেএর সভাপমত শরী  আবনািার 
পহাবসন, মিএসইর পমরোলক রমকেুর রহিান ও মিনহাজ িান্নান ইিন, মিএসই সাবেক পমরোলক 
আহবিদ রশীদ লামল ও মেএিমেএর িহাসমেে মরিাদ িমতন। 

িলূ প্রেন্ধ উপিাপন কবরন িাবেে ন্ট েযাাংক আইমিএলমস ইনবভস্টবিবন্টর েযেিাপনা পমরোলক পিা. 
িমনরজু্জািান। স্বাগত েক্তেয পদন মেএিমেএর সভাপমত োবিদরু রহিান ও মসএিবজএ  সভাপমত 
হাসান ইিাি। 

পশিারমনউজ; ১২ পসবেম্বর ২০২০ 
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মতন মেষবি গরুতু্ব মদবল মিমতশীল হবে পুুঁমজোজার: মিএসই 
পেিারিযান 

 
মনজস্ব প্রমতবেদক: ঢাকা স্টক এক্সবেবের (মিএসই) পেিারিযান ও সাবেক মসমনির সমেে ইউনসুুর 
রহিান েবলবেন, পুুঁমজোজার উন্নিবন মতনটি মেষিবক গরুতু্ব মদবত হবে। আর এই মতনটি মেষিবক 
েমদ সঠিক অ্েিাবন মনবি োওিা োি তাহবল পুুঁমজোজাবরর েতে িান অ্েিা মিমতশীল হবে। মেষি 
মতনটি হবলা- দক্ষ জনশমক্ত, পবণযর েহুিখুীকরণ এোং পুুঁমজোরবক একটি তথয প্রেমুক্ত মনভে র 
োজার। 

শমনোর (১২ পসবেম্বর) পুুঁমজোজার সাাংোমদকবদর সাংগঠন কযামপটাল িাবকে ট জানোমলষ্টস প ারাি 
(মসএিবজএ ) ও োাংলাবদশ িাবেে ন্টস েযাাংকাসে এবসামসবিশন (মেএিমেএ) আবিামজত পুুঁমজোজাবরর 
েতে িান অ্েিা ও আগািী মদবনর করনীি শীষেক পসমিনাবর মেবশষ অ্মতমথর েক্তবেয মতমন এ কথা 
েবলন। 

মিএসইর পেিারিযান েবলন, পুুঁমজোজাবরর উন্নিবনর জনয কবিকটি মেষবির উপর আমি পজার 
পদবো। তার মভতবর মতনোর েলবো গভবনেন্স, গভবনেন্স এোং গভবনেন্স শমক্তশালী করবত হবে। 
োরা োজার মনবি অ্মনিি-কারসাজী কবর তাবদরবক েমদ মেোবরর আওতাি আনা োি তাহবল 
িানষু োজাবরর প্রমত আিা ম বর পাবে। একই সাবথ পুুঁমজোজারবক সাসবটইবনেল করার জনয দক্ষ 
জনেল, পবণযর েহুিুখীকরণ এোং তথয প্রেমুক্ত মনভে র োজার গবড় তুলবত হবে। 
মতমন েবলন, তথয প্রেমুক্তর মদবক মদবি সে পেবি খারাপ অ্েিাি রবিবে োাংলাবদবশর পুুঁমজোজার। 
সারাবদবশ পুুঁমজোজার সম্প্রসারবণর জনয তথয প্রেমুক্তর পকাবনা মেকল্প পনই। 

ইউনুসরু রহিান েবলন, পাশ্বেেতী পদশগুবলার তুলনাি আিাবদর পদবশ কু্ষদ্র মেমনবিাগকারীর আমধ্পতয 
পেমশ। আিাবদর পদবশ কু্ষদ্র মেমনবিাগকারী ৭০ শতাাংশ এোং প্রামতষ্ঠামনক মেমনবিাগকারী িাত্র্ ৩০ 
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শতাাংশ। প্রামতষ্ঠামনক মেমনবিাগকারী েমদ োজাবর সমক্রি না হি, তাহবল োজার সাসবটইন করা 
মনবি প্রশ্ন পদখা পদি। আিরা েমদ মেন্তা কবর পদমখ পদবশর মজমিমপ পে হাবর েমৃি পাবি, 
পুুঁমজোজার পস হাবর োড়বে না। পুুঁমজোজাবর মজমিমপ িাত্র্ ১২ শতাাংশ। েমদও নতুন কমিশন 
দামিত্ব পনিার পর পসটি পেবড় ১৪ শতাাংশ হবিবে। 

অ্নষু্ঠাবন প্রধ্ান অ্মতমথ মহবসবে উপমিত মেবলন োাংলাবদশ মসমকউমরটিজ অ্যান্ড এক্সবেে কমিশবনর 
(মেএসইমস) পেযারিযান অ্ধ্যাপক মশেলী রুোইযাত-উল-ইসলাি। 

সেূনা েক্তেয রাবখন, োাংলাবদশ িাবেে ন্ট েযাাংকাসে এবসামসবিশবনর (মেএিমেএ) সভাপমত পিা. 
সাবিদরু রহিান। 

অ্নষু্ঠাবন আবরা উপমি রবিবেন োাংলাবদশ িাবেে ন্টস েযাাংকাসে এবসামসবিশবনর (মেএিমেএ) সাধ্ারণ 
সম্পাদক পিা. মরিাদ িমতন, মিএসই পব্রাকারস এবসামসবিশবনর সভাপমত শরী  আতাউর রহিান, 
এবসট িযাবনজবিন্ট পকাম্পামন এবসামসবিশবনর সভাপমত হাসান ইিাি। 

অ্নষু্ঠাবন িূল প্রেন্ধ উপিাপন করবেন মেএিমেএর প্রথি ভাইস পপ্রমসবিন্ট পিাোঃ িমনরজু্জািান। 
 
 
পশিারমনউজ; ১২ পসবেম্বর ২০২০ 
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Biniyougbarta 
13 September 2020 

উন্নত পদবশ পুুঁমজোজারই দীর্েবিিামদ অ্থোিবনর প্রধ্ান উৎস 

 
মনজস্ব প্রমতবেদক, মেমনবিাগোতে া: ‘উন্নত পদবশ পুুঁমজোজারই দীর্েবিিামদ অ্থোিবনর প্রধ্ান উৎস। 
পেটা মদবি েড়, িাঝামর, পোট সে ধ্রবনর েযেসা হি। কু্ষদ্র মেমনবিাগকারীবদর অ্াংশগ্রহণ থাবক 
েযাপক। তখনই ইবকানমিটা ভাইবব্রন্ট হি। আিরা পসই স্বপ্নই পদখমে। আিরা োই কযামপটাল িাবকে ট 
পস রকি হবে।’ 

শমনোর (১২ পসবেম্বর) পুুঁমজোজার মনবি কযামপটাল িাবকে ট জানোমলস্ট প ারাি (মসএিবজএ ) 
এোং োাংলাবদশ িাবেে ন্ট েযাাংকাসে অ্যাবসামসবযশন (মেএিমেএ) আবিামজত ভােুে িাল আবলােনাি 
প্রধ্ান অ্মতমথর েক্তবেয োাংলাবদশ মসমকউমরটিজ এনি এক্সবেে কমিশবনর (মেএসইমস) পেিারিযান 
অ্ধ্যাপক মশেলী রুোইিাত-উল-ইসলাি এসে কথা েবলন। 

মশেলী রুোইযাত-উল ইসলাি েবলন, আিরা েযেসাবক সহজ কবর মদবত োই। এবত মকেু দেুৃেত্ত ো 
দষুু্ট পলাক েমদ আপনাবদর মিস্টাে কবর ো োরা মনিিনীমত না পিবন মেমভন্ন অ্পকবিে মলপ্ত এোং 
২-৫ শতাাংশ পলাবকর জনয োমক ৯৫-৯৮ শতাাংশ িানবুষর ক্ষমত হি, কু্ষদ্র মেমনবিাগকারীরা মনোঃস্ব 
হি, আিরা েতমদন আমে পসই সুবোগ আর তারা পাবে না। 

মতমন আরও েবলন, এখন পথবক পকউ োবত কাউবক ঠমকবি, লটু কবর, জামলিামত কবর অ্থে মনবি 
পেবত না পাবর পস কাজ সোই মিবল করবত হবে। আিরা প্রবতযক কমিশন মিটিাংবি এ ধ্রবনর 
মকেু মসিান্ত মনমি। 

স্টক এক্সবেবের েযেসার িবধ্য বেমেত্র্য আনার আহ্বান জামনবি মতমন েবলন, আশাকমর স্টক 
এক্সবেবের েযেসার িবধ্য বেমেত্র্য আসবে। োরা অ্াংশগ্রহণকারী তাবদর েযেসার িবধ্যও বেমেত্র্য 
আসবে। সারাক্ষণ েমদ পসবকন্ডামর িাবকে বট পকনা-পেো মনবি থামক, তাহবল হবে না। কারণ 
িাবকে টটাবক অ্বনক েড় করবত হবে। এক হাজার পকাটি টাকা পকাবনা পলনবদনই না। এটাবক 
ইমিমিবিট ৩০০০-৫০০০ পকাটি টাকাি মনবি পেবত হবে। 
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স্টক এক্সবেবের ওবিেসাইবট তামলকাভুক্ত পকাম্পামনর পমরোলকবদর পশিার ধ্ারবণর তথয প্রকাবশর 
আহ্বান জানান মেএসইমসর পেিারিযান। েবলন, পমরোলকবদর ২ ও ৩০ শতাাংশ পশিার ধ্ারবণর 
তথয প্রকাবশ পকাবনা োধ্া পনই। মিএসইবক েলবো, এসে তথয ওবিেসাইবট পদন। 

মিএসইর আইটিবত েড় ধ্রবনর মর িে হবে জামনবি মতমন েবলন, আইটির পস্পশাল একটা টিি 
ঢাকা স্টক এক্সবেে ইন্সবপকশন করবে। পসখাবন অ্বনক তথযই আিাবদর কাবে এবসবে। পসই তথয 
পথবক জানবত পপবরমে, এখাবন েড় ধ্রবনর মর িে প্রবিাজন। 

‘আগািী পরােোর (১৩ পসবেম্বর) তারা মরবপাটে  জিা পদবেন। এরপরই আিরা ঢাকা স্টক 
এক্সবেবের সবে েসবো। পসখাবন ইমিমিবিটমল পকান মর িে ো কাবরকশন প্রবিাজন পসগবুলা 
আবলােনা কবর প্রবিাজনীি েযেিা পনে। কারণ, স্টক এক্সবেেগুবলার কাঠাবিা ঠিক না থাকবল 
পকাবনাভাবে েযেসা হবে না’েবলন মশেলী। 

মতমন েবলন, জনগবণর টাকা মনবি পেসে পকাম্পামন পার বিন্স করবত পারবে না, পসই পকাম্পামন 
পথবক জনগবণর টাকা প রত মদবি আিরা তাবদর তামলকােুযত করবো। অ্বনক পুবরাবনা পেসে 
মিবেঞ্চার ঠিকভাবে টাকা প রত পদিমন, আগািী সপ্তাহ পথবক টাকা প রত আসার সাংোদ আপনারা 
পাবেন। পদখবেন আপনাবদর অ্বনক পুবরাবনা টাকা প রত আসবে। 

পব্রাকাবরজ হাউবসর শাখা প্রসাবরর আহ্বান জামনবি মতমন েবলন, শুধ্ ু ঢাকা পেজি না পথবক 
সারাবদবশ েমড়বি পবড়ন। প্রবিাজবন মেবদবশ শাখা পখাবলন। এ জনয সে ধ্রবনর সহবোমগতা পদিা 
হবে। 

মেমনবিাগকারীবদর আিা ও মেশ্বাস প্রমতষ্ঠাি পকাম্পামনর তথয ভাবলাভাবে োোই কবর আইমপও 
পদওিা হবি ইমেত মদবি মতমন েবলন, সশুাসন েমদ শতভাগ মনমিত করবত না পামর, তাহবল 
একজন িানুষ পকন তার র্াি ঝরাবনা অ্থে মেমনবিাগ করবেন। আিরা েমদ টাকা-পিসা ো 
মেমনবিাগবক মনরাপত্তা মদবত না পামর, ভাবলা মরটানে মদবত না পামর তাহবল পকন তারা আসবেন? 

আইমসমে পুনগেঠবনর উবদযাবগর মেষবি মতমন েবলন, আইমসমের পে কাজ, পসটা তারা সঠিকভাবে 
করবত পারমেল না। এ কারবণ সরকাবরর মনবদে বশ আইমসমেবক পুনগেঠবনর উবদযাগ পনিা হবিবে। 
তথয সাংগ্রবহর পর আগািী নবভম্বর-মিবসম্বর পথবক আইমসমে পুনগেঠন প্রমক্রিা শুর ু হবে। তখন 
সরকার পথবক আইমসমেবক আরও  ান্ড পদিা হবে। তার িাধ্যবি োজার মিমতশীল রাখবত 
আইমসমের পে ভূমিকা, পসটা রাখবত পারবে। 

স্বতন্ত্র পমরোলকবদর ভূমিকা মনবি মেএসইমস মেরক্ত উবেখ কবর মতমন েবলন, পে ভাবলা উবেশয 
মনবি স্বতন্ত্র পমরোলকবদর মনবিাগ পদিা হবিমেল, তা এখন ভূলমিত হওিার অ্েিা। আিরা 
পদবখমে স্বতন্ত্র পমরোলকরা সঠিকভাবে ভূমিকা পালন কবরন না। তাই স্বতন্ত্র পমরোলকবদর মেষবি 
মশগমগরই কঠিন পদবক্ষপ মনবত হবে। আইবন পারমিট করবল মকেু মকেু পমরোলকবক মরিভু করবত 
হবে এোং তার জািগাি সঠিক স্বতন্ত্র পমরোলক েসাবনার প্রবিাজন হবত পাবর। 

মেএসইমসর পেিারিযান েবলন, জনগবণর মেমনবিাগ পনিার পবর পেসে পকাম্পামনবত ঠিকভাবে  াাংশন 

হবি না, োরা হঠাৎ কবর েন্ধ কবর েবল পগবেন, োবদর তালা িারা অ্ম স ঢাকাি এোং 
 যাক্টমর গাজীপুবর, োরা উবেশয প্রবণামদতভাবে িানুষবক ঠকাবনার পেষ্টা কবরবেন, পসসে 
পকাম্পামনবত সম্ভেত আিাবদর পোিে ও পভবে মদবত হবত পাবর। পসখাবন আিরা স্বতন্ত্র পমরোলবকর 
সাংখযা োমড়বি পেষ্টা করবো পকাম্পামন ঠিক করবত। আইবনর িবধ্য পথবকই এগবুলা করা হবে। না 
হবল অ্নয েযেিা পনে। 



News Clippings 

 80 

মসএিবজএব র সাধ্ারণ সম্পাদক িমনর পহাবসবনর সঞ্চালনাি অ্নুষ্ঠাবন িূল প্রেন্ধ তুবল ধ্বরন 
মেএিমেএর প্রথি ভাইস পপ্রমসবিন্ট পিা. িমনরজু্জািান। অ্নষু্ঠাবন েক্তেয রাবখন মিএসইর পেিারিযান 
ইউনুসরু রহিান, মসএসইর পেিারিযান আমস  ইব্রামহি, অ্যাবসামসবিশন অ্ে অ্যাবসট িযাবনজবিন্ট 
পকাম্পামনর (এএএিমস) সহ-সভাপমত হাসান ইিাি, মিএসই পব্রাকাসে অ্যাবসামসবযশন অ্ে 
োাংলাবদবশর (মিমেএ) সভাপমত শমর  আবনািার, মিএসইর পমরোলক পিা. রমকেরু রহিান, 
মিনহাজ িান্নান ইিন, মিএসইর সাবেক পমরোলক আহবিদ রশীদ লালী, মসএিবজএব র সভাপমত 
হাসান ইিাি রুবেল প্রিখু। 

মিএসইর পমরোলক রমকেরু রহিান েবলন, পুুঁমজোজাবর গত ১০ েেবর আিার সঙ্কট সমৃষ্ট 
হবিমেল। এ কারবণ মেমনবিাগকারীরা োর োর প্রতামরত হবিবেন। োজাবর টাকার পকাবনা সিসযা 
মেল না, মকন্তু আিার সঙ্কট মেল। 

মতমন েবলন, গত ১০ েেবর পে পকাম্পামনগবুলার আইমপও এবসবে পসগবুলা অ্তযন্ত িানহীন। এসে 
আইমপওর পক্ষবত্র্ পেসে ইসযু িযাবনজার, আন্ডার রাইটার, অ্মিটর োরা মিথযা তথয মদবিবেন 
তাবদর পুুঁমজোজার পথবক অ্ন্তত মতন েের দবূর রাখবত হবে। 

মেএসইমসর পেিারিযাবনর পনতৃবত্ব কমিশবনর সম্প্রমত পদবক্ষবপর কারবণ দীর্েমদন পর পুুঁমজোজার র্বুর 
দাুঁমড়বিবে ইমেত কবর মতমন েবলন, আপমন পে কাজ শুরু কবরবেন তার পেন েন্দপতন না হি। 
েন্দপতন হবল মেমনবিাগকারীবদর আিা থাকবে না। োরোর আিা হারাবল পুুঁমজোজাবর 
মেমনবিাগকারী খুুঁবজ পাওিা োবে না। 

মেএিমেএ সভাপমত েবলন, োজাবর প্রোসীবদর অ্াংশগ্রহণ োড়াবত মেএসইমস উবদযাগ মনবত পাবর। 
েতে িাবন প্রোসীরা পেভাবে মেমনবিাগ কবর, পসটা জটিল প্রমক্রিা। পশিারোজার িধ্যিতাকারীরা 
 বরন কাবরমন্স মিল করবত পারবল প্রোসীবদর মেমনবিাগ সহজলভয হবে। 

(এসএএি/১২ পসবেম্বর ২০২০) 
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Biniyougbarta 
13 September 2020 

 

পুুঁমজোজাবরর উন্নিবন মতন মেষবি গরুতু্বাবরাপ মিএসই’র 

 
 
মনজস্ব প্রমতবেদক, মেমনবিাগোতে া: পুুঁমজোজার উন্নিবন মতনটি মেষিবক গুরতু্ব মদবত হবে েবল িন্তেয 
কবরবেন ঢাকা স্টক এক্সবেবের (মিএসই) পেিারিযান ইউনুসরু রহিান। মেষি মতনটি হবলা- দক্ষ 
জনশমক্ত, পবণযর েহুিুখীকরণ এোং পুুঁমজোরবক একটি তথযপ্রেমুক্ত মনভে র োজার মহবসবে প্রমতষ্ঠা। 

শমনোর (১২ পসবেম্বর) পুুঁমজোজার সাাংোমদকবদর সাংগঠন কযামপটাল িাবকে ট জানোমলষ্টস প ারাি 
(মসএিবজএ ) ও োাংলাবদশ িাবেে ন্টস েযাাংকাসে এবসামসবিশন (মেএিমেএ) আবিামজত 
‘পুুঁমজোজাবরর েতে িান অ্েিা ও আগািী মদবনর করনীি শীষেক’ পসমিনাবর মেবশষ অ্মতমথর 
েক্তবেয মতমন এসে কথা েবলন। 

ইউনুসরু রহিান েবলন, পুুঁমজোজাবরর উন্নিবনর জনয কবিকটি মেষবির উপর আমি পজাড় পদবো। 
তার মভতবর মতনোর েলবো গভবনেন্স, গভবনেন্স এোং গভবনেন্স শমক্তশালী করবত হবে। োরা 
োজার মনবি অ্মনিি-কারসাজী কবর তাবদরবক েমদ মেোবরর আওতাি আনা োি তাহবল িানষু 
োজাবরর প্রমত আিা ম বর পাবে। একই সাবথ পুুঁমজোজারবক সাসবটইবনেল করার জনয দক্ষ 
জনেল, পবণযর েহুিুখীকরণ এোং তথয প্রেমুক্ত মনভে র োজার গবড় তুলবত হবে। 

মতমন েবলন, তথয প্রেমুক্তর মদবক মদবি সে পেবি খারাপ অ্েিাি রবিবে োাংলাবদবশর পুুঁমজোজার। 
সারাবদবশ পুুঁমজোজার সম্প্রসারবণর জনয তথয প্রেমুক্তর পকাবনা মেকল্প নাই। 
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ইউনুসরু রহিান েবলন, পাশ্বেেতী পদশগুবলার তুলনাি আিাবদর পদবশ কু্ষদ্র মেমনবিাগকারীর আমধ্পতয 
পেমশ। আিাবদর পদবশ কু্ষদ্র মেমনবিাগকারী ৭০ শতাাংশ এোং প্রামতষ্ঠামনক মেমনবিাগকারী িাত্র্ ৩০ 
শতাাংশ। প্রামতষ্ঠামনক মেমনবিাগকারী েমদ োজাবর সমক্রি না হি, তাহবল োজার সাসবটইন করা 
মনবি প্রশ্ন পদখা পদি। আিরা েমদ মেন্তা কবর পদমখ, পদবশর অ্থেনীমত ো মজমিমপ পে হাবর েমৃি 
পাবি, পুুঁমজোজার পস হাবর োড়বে না। পুুঁমজোজাবর মজমিমপ িাত্র্ ১২ শতাাংশ অ্েদান পরবখবে। 
েমদও নতুন কমিশন দামিত্ব পনিার পর পসটি পেবড় ১৪ শতাাংশ হবিবে। এক সিি এটির অ্েিান 
মেবলা ৩৪ শতাাংশ। পুুঁমজোজারবক অ্থেননমতক প্রেমৃির জনয  আবরা পেমশ কীভাবে কাবজ লাগাবনা 
োি পস মেষবি ভাোর আহ্বান জানান মতমন। 

মতমন েবলন, োাংলাবদশ মসমকউমরটিজ অ্যান্ড এক্সবেে কমিশন, োাংলাবদশ েযাাংক, িাইবক্রা 
পরগবুলটমর অ্থমরটি এোং ইন্সযুবরন্স পিবভলপবিন্ট অ্যান্ড পরগুবলটমর অ্থমরটির িবধ্য িাইবক্রা পক্রমিবট 
২২ পথবক ২৫ শতাাংশ ঋণ পনিার পরও এখবন পকাবনা ঋণ পখলাপী পনই। মকন্তু েযাাংক পথবক িাত্র্ ৯ 
শতাাংশ ঋণ হওিার পরও অ্বনক পেমশ পখলাপী হবি োবি। এর কারণ হবলা সাধ্ারণ িানুষ এ 
মেষবি অ্বনক পেমশ সবেতন। পুুঁমজোজারবক েমদ আর একটু ভাইবব্রন্ট করবত হি তাহবল েযাাংক 
মনভে রতা কমিবি পুুঁমজোজার পথবক মশল্প উবদযাক্তাবদর টাকা মনবত হবে। 

অ্নষু্ঠাবন প্রধ্ান অ্মতমথ মহবসবে উপমিত মেবলন োাংলাবদশ মসমকউমরটিজ অ্যান্ড এক্সবেে কমিশবনর 
(মেএসইমস) পেযারিযান অ্ধ্যাপক মশেলী রুোইযাত-উল-ইসলাি। 

সেূনা েক্তেয রাবখন, োাংলাবদশ িাবেে ন্ট েযাাংকাসে এবসামসবিশবনর (মেএিমেএ) সভাপমত পিা. 
োবিদরু রহিান। উববাধ্নী েক্তেয রাবখন কযামপটাল িাবকে ট জানোমলষ্টস প ারাবির (মসএিবজএ ) 
সভাপমত হাসান ইিাি রুবেল। 

অ্নষু্ঠাবন আবরা উপমি রবিবেন োাংলাবদশ িাবেে ন্টস েযাাংকাসে এবসামসবিশবনর (মেএিমেএ) সাধ্ারণ 
সম্পাদক পিা. মরিাদ িমতন, মিএসই পব্রাকারস এবসামসবিশবনর সভাপমত শরী  আতাউর রহিান, 
এবসট িযাবনজবিন্ট পকাম্পামন এবসামসবিশবনর সভাপমত হাসান ইিাি। 

অ্নষু্ঠাবন িলূ প্রেন্ধ উপিাপন করবেন মেএিমেএর প্রথি ভাইস পপ্রমসবিন্ট পিাোঃ িমনরজু্জািান। 

(এসএএি/১২ পসবেম্বর ২০২০) 
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Sunbd24 
13 September 2020 

 

‘েতেিান কমিশবনর কারবণ আবলার িখু পদবখবে পুুঁমজোজার’ 
মনজস্ব প্রমতবেদক || প্রকাশ: ২০২০-০৯-১২ ১৫:২০:১৯ || আপবিট: ২০২০-০৯-১২ 
১৫:২০:১৯ 

 
োাংলাবদশ মসমকউমরটি এন্ড এক্সবেে কমিশবনর (মেএসইমস) কারবণই েতে িান পুুঁমজোজার 
আবলার িখু পদবখবে েবল িন্তেয কবরবেন মিএসইর সাবেক পমরোলক রমকেরু রহিান। 
েতে িান কমিশন পেভাবে এমগবি োবি তাবদর কাজ পেন পথবি না োি তার জনয 
মেএসইমসর পেিারিযাবনর কাবে আহোন জানান মতমন। 

শমনোর (১২ পসবেম্বর) পুুঁমজোজার সাাংোমদকবদর সাংগঠন কযামপটাল িাবকে ট 
জানোমলষ্টস প ারাি (মসএিবজএ ) ও োাংলাবদশ িাবেে ন্টস েযাাংকাসে এবসামসবিশন 
(মেএিমেএ) আবিামজত পুুঁমজোজাবরর েতে িান অ্েিা ও আগািী মদবনর জনয করনীি 
শীষেক পসমিনাবর েক্তবেয মতমন এ কথা েবলন। 

রমকেরু রহিান েবলন, গত দশ েের পেিবক মনিন্ত্রণ কবরবে োাংলাবদশ মসমকউমরটি 
এন্ড এক্সবেে কমিশবনর পূবেের কমিশন।তাবদর কথাি সূেক োড়বতা আোর তাবদর 
কথাি  সূেক কিবতা। 

মতমন েবলন,িানহীন আইমপও পেন োজাবর না আসবত পাবর পস মদবক লক্ষ রাখবত হবে। 
আিান ম ি োজাবর আসার আবগও ঋণ পখলাপী মেবলা। তার পবরও আিান ম িবক 
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োজাবর মনবি আসা হবলা। এর জনয ইসিুার, অ্মিট কমিটি এোং স্পন্সরবদরবক োজার 
পথবক দবূর রাখবল োজাবর আবরা স্বিতা ম বর আসবে। 

মতমন েবলন, িাত্র্ ১০-১২ শতাাংশ পকাম্পামনর মিবরক্টররা ২ শতাাংশ পশিার ধ্ারণ 
কবরবে । োমকরা এখবনা ২ শতাাংশ পশিার ধ্ারণ কবরমন। 

অ্নষু্ঠাবন প্রধ্ান অ্মতমথ মহবসবে উপমিত মেবলন োাংলাবদশ মসমকউমরটিজ অ্যান্ড এক্সবেে 
কমিশবনর (মেএসইমস) পেযারিযান অ্ধ্যাপক মশেলী রেুাইযাত-উল-ইসলাি। 

অ্নষু্ঠাবন মেবশষ অ্মতমথ মহবসবে উপমিত মেবলন ঢাকা স্টক এক্সবেবের (মিএসই) 
পেযারিযান ও সাবেক সমেে পিাোঃ ইউনসুরু রহিান, েট্টগ্রাি স্টক এক্সবেবের (মসএসই) 
পেযারিযান আমস  ইব্রাহীি, মিএসই পব্রাকারস অ্যাবসামসবিশবনর (মিমেএ) পপ্রমসবিন্ট 
শরী  আবনাযার পহাবসইন, ঢাকা স্টক এক্সবেে কমিশবনর (মিএসই) পমরোলক মিনহাজ 
িান্নান ইিন এোং মিউেুযিাল  ান্ড অ্যাবসামসবযশবনর পপ্রমসবিন্ট হাসান ইিান। 

সূেনা েক্তেয রাবখন, োাংলাবদশ িাবেে ন্ট েযাাংকাসে এবসামসবিশবনর (মেএিমেএ) সভাপমত 
পিা. োবিদরু রহিান। উববাধ্নী েক্তেয রাবখন কযামপটাল িাবকে ট জানোমলষ্টস প ারাবির 
(মসএিবজএ ) সভাপমত হাসান ইিাি রবুেল। 

অ্নষু্ঠাবন আবরা উপমি মেবলন োাংলাবদশ িাবেে ন্টস েযাাংকাসে এবসামসবিশবনর (মেএিমেএ) 
সাধ্ারণ সম্পাদক পিা. মরিাদ িমতন, মিএসই পব্রাকারস এবসামসবিশবনর সভাপমত শরী  
আতাউর রহিান। 

অ্নষু্ঠাবন িূল প্রেন্ধ উপিাপন কবরন মেএিমেএর প্রথি ভাইস পপ্রমসবিন্ট পিাোঃ 
িমনরজু্জািান। 
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 Sunbd24 
13 September 2020 

 

মেমনবিাগকারীবদর িবনর কথা েবুঝ েযেিা মনবিন 
মেএসইমস পেিারিযান: মিএসই’র পমরোলক ইিন 
মনজস্ব প্রমতবেদক || প্রকাশ: ২০২০-০৯-১২ ১৪:১৯:৫৫ || আপবিট: ২০২০-০৯-১২ ১৪:২৫:১১ 

 
োাংলাবদশ মসমকউমরটিজ অ্যান্ড এক্সবেে কমিশবনর (মেএসইমস) পেিারিযান অ্ধ্যাপক ি. মশেলী 
রেুাইযাত-উল-ইসলাি মেমনবিাগকারীবদর িবনর কথা েঝুবত পপবরবেন। আর পসই অ্েিা পথবকই 
পুুঁমজোজার উন্নিবন মতমন মেমভন্ন পবক্ষপ মনবিন েবল িন্তেয কবরবেন ঢাকা স্টক এক্সবেে 
কমিশবনর (মিএসই) পমরোলক মিনহাজ িান্নান ইিন। 

শমনোর (১২ পসবেম্বর) পুুঁমজোজার সাাংোমদকবদর সাংগঠন কযামপটাল িাবকে ট জানোমলষ্টস প ারাি 
(মসএিবজএ ) ও োাংলাবদশ িাবেে ন্টস েযাাংকাসে এবসামসবিশন (মেএিমেএ) আবিামজত পুুঁমজোজাবরর 
েতে িান অ্েিা ও আগািী মদবনর করনীি শীষেক পসমিনাবর পদিা েক্তবেয মতমন এ কথা েবলন। 

মিনহাজ িান্নান ইিন েবলন, আিরা পে সিসযাগুবলা তুবল ধ্বরমেলাি, নতুন কমিশন দামিত্ব পনিার 
অ্ল্প মকেুমদবনর িবধ্যই পসগুবলা েঝুবত পপবরবেন। তার পসই পরজাল্ট আিরা পামি। 

মতমন েবলন, অ্বনক দামে করা পেবত পাবর, মকন্তু োর হাবত িূল ক্ষিতা, মেমন পনতৃত্ব মদবিন, 
পসই মেএসইমসর পেিারিযানবক সিসযাগুবলা েঝুবত হবে। আমি িবন কমর এই কমিশন সঠিকভাবে 
তা সিাধ্াবন কাজ করবে। সািবন আরও করবে। মকন্তু উমন েতে িাবন পে কাজ কবরবেন, তাবত 
আিরা হাবতনাবত ১২০০ পবিবন্টর উত্থান পদখবত পামি। 

োজাবর পশিাবরর দাি োড়া েড় মেষি নি েবল িবন কবরন মিএসইর এই পমরোলক। মতমন 
েবলন, মেমনবিাগকারীবদর আিা অ্বনক খামন েমৃি পপবিবে, এটা েড় মেষি। তবে একসিি 
মেমনবিাগকারীরা োজার পথবক েবল োমিল। তারা পভবেমেল, তাবদর এই পুুঁমজটা পদখার পকউ পনই। 
তবে এখন তারা আশ্বস্ত হবিবে পে, নতুন কমিশন নতুন ভাবে মেমনবিাগকারীবদর স্বাথে রক্ষাি 
মনবেমদত হবে। 
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অ্নষু্ঠাবন প্রধ্ান অ্মতমথ মহবসবে উপমিত মেবলন োাংলাবদশ মসমকউমরটিজ অ্যান্ড এক্সবেে কমিশবনর 
(মেএসইমস) পেযারিযান অ্ধ্যাপক মশেলী রুোইযাত-উল-ইসলাি। 

অ্নষু্ঠাবন মেবশষ অ্মতমথ মহবসবে উপমিত মেবলন ঢাকা স্টক এক্সবেবের (মিএসই) পেযারিযান ও 
সাবেক সমেে পিাোঃ ইউনুসরু রহিান, েট্টগ্রাি স্টক এক্সবেবের (মসএসই) পেযারিযান আমস  
ইব্রাহীি, মিএসই পব্রাকারস অ্যাবসামসবিশবনর (মিমেএ) পপ্রমসবিন্ট শরী  আবনাযার পহাবসইন এোং 
মিউেুযিাল  ান্ড অ্যাবসামসবযশবনর পপ্রমসবিন্ট হাসান ইিান। 

সেূনা েক্তেয রাবখন, োাংলাবদশ িাবেে ন্ট েযাাংকাসে এবসামসবিশবনর (মেএিমেএ) সভাপমত পিা. 
োবিদরু রহিান। উববাধ্নী েক্তেয রাবখন কযামপটাল িাবকে ট জানোমলষ্টস প ারাবির (মসএিবজএ ) 
সভাপমত হাসান ইিাি রুবেল। 

অ্নষু্ঠাবন আবরা উপমি রবিবেন োাংলাবদশ িাবেে ন্টস েযাাংকাসে এবসামসবিশবনর (মেএিমেএ) সাধ্ারণ 
সম্পাদক পিা. মরিাদ িমতন, মিএসই পব্রাকারস এবসামসবিশবনর সভাপমত শরী  আতাউর রহিান। 

অ্নষু্ঠাবন িলূ প্রেন্ধ উপিাপন কবরন মেএিমেএর প্রথি ভাইস পপ্রমসবিন্ট পিাোঃ িমনরজু্জািান। 

 



News Clippings 

 87 

Corporate Bangbad 
13 September 2020 

 

পুুঁমজোজাবর ভাবলা পকাম্পামন আনার আহ্বান জানান 
মেএিমেএর সভাপমত 
পসবেম্বর ১২, ২০২০24 

 
মনজস্ব প্রমতবেদক : কর সমুেধ্া মদবি ভাবলা ভাবলা পকাম্পামনবক পুুঁমজোজাবর আনার আহ্বান 
জামনবিবেন োাংলাবদশ িাবেে ন্টস েযাাংকাসে এবসামসবিশন (মেএিমেএ)-এর সভাপমত োবিদরু রহিান। 
শমনোর (১২ পসবেম্বর) ‘পটকসই পুুঁমজোজার: প্রেমৃির োলক’ শীষেক ওবিমেনাবর মতমন এসে কথা 
েবলন। পুুঁমজোজাবরর েতে িান অ্েিা ও আগািী মদবনর করণীি মনবি পে থভাবে ওবিমেনাবরর 
আবযাজন কবরবে োাংলাবদশ িাবেে ন্টস েযাাংকাসে এবসামসবিশন (মেএিমেএ) এোং কযামপটাল িাবকে ট 
জানোমলস্টস প ারাি (মসএিবজএ )। 
সেূনা েক্তেয োবিদরু রহিান েবলন, পুুঁমজোজার মনিন্ত্রক সাংিার কাবে আিাবদর দামে 
এনআরমেবদর মেমনবিাগ োড়াবত হবে। তার জনয মনিি সহজ করবত হবে। 
মতমন েবলন, মলবস্টি পকাম্পামন আর নন মলবস্টি পকাম্পামনর কর পরিাত ৭ শতাাংশ। এটি আবরা 
েমৃি করা দরকার। এোড়াও পুুঁমজোজাবর তামলকাভুক্ত হবল আবরা পেমশ পবরাক্ষ ও প্রতযক্ষ কর 
পরিাত সমুেধ্া পাবে। এগবুলা োড়াবনার আহ্বান জানামি। 
‘আইমপওর তামলকাভুক্ত হওিার পর পশিাবরর দাি োবড়। মকন্তু মকেুমদন পর পশিার মেমক্রর পর 
পশিাবরর দাি কবি োি। এগবুলা পদখবত হবে।’ 
োবিদরু রহিান েবলন, আিাবদর প্রতযাশা আগািী মদবন পুুঁমজোজার ভাবলা হবে। থাইলযান্ড, 
পনপালসহ পাশ্বেতী পদবশর পদবশর তুলনাি আিাবদর িাবকে ট মপই অ্বনক কি। েতেিান কমিশবনর 
পনতৃতবত্ব আগািী মদবন োাংলাবদবশর পুুঁমজোজাবর মেবশ্বর দরোবড় পপ ুঁোবে। একই সবে একটি 
প্রতযামশত পুুঁমজোজার গঠন হবে েবলও আশাোদ েযক্ত কবরন মতমন। 
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অ্নষু্ঠাবন প্রধ্ান অ্মতমথ মহবসবে উপমিত মেবলন পু ুঁমজোজার মনযন্ত্রক সাংিা োাংলাবদশ মসমকউমরটিজ 
অ্যান্ড এক্সবেে কমিশবনর (মেএসইমস) পেযারিযান অ্ধ্যাপক মশেলী রুোইযাত -উল-ইসলাি। 
অ্নষু্ঠাবন মেবশষ অ্মতমথ মহবসবে উপমিত মেবলন ঢাকা স্টক এক্সবেবের (মিএসই) পেযারিযান ও 
সাবেক সমেে পিা. ইউনুসরু রহিান, েট্টগ্রাি স্টক এক্সবেবের (মসএসই) পেযারিযান আমস  
ইব্রাহীি, মিএসই পব্রাকারস অ্যাবসামসবিশবনর (মিমেএ) পপ্রমসবিন্ট শরী  আবনাযার পহাবসন এোং 
মিউেুযিাল  ান্ড অ্যাবসামসবযশবনর পপ্রমসবিন্ট হাসান ইিান। 
অ্নষু্ঠাবন মক-পনাট পপ্রবজন্ট করবেন মেএিমেএর প্রথি ভাইস পপ্রমসবিন্ট পিা. িমনরজু্জািান। 
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The Financial Express 
11 September 2020 
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The Financial Express 
13 September 2020 
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The Financial Express 
13 September 2020 
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Daily Sun 
11 September 2020 
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Daily New Age 
11 September 2020 
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Daily New Age 
11 September 2020 
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Daily New Age 
12 September 2020 
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Daily New Age 
13 September 2020 
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Daily New Age 
13 September 2020 
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Daily Observer 
11 September 2020 
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Daily Observer 
13 September 2020 
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