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ডিএসইতে শেখ হাডসনার জন্মডিন 

উপলতযে শিায়া মাহডিল 

৬:৪২ অপরাহ্ণ সেপ্টেম্বর ২৮, ২০২০  

 
 

প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসেনার ৭৪তম জন্মসিন উপলপ্টযে সিায়া ও সমলাি মাহসিপ্টলর আপ্টয়াজন 

কপ্টরপ্টে ঢাকা স্টক এক্সপ্টেঞ্জ সলসমপ্টেড (সডএেই)। এপ্টত অংেগ্রহণ কপ্টরন ঢাকা স্টক 

এক্সপ্টেপ্টঞ্জ ঊর্ধ্ বতন কম বকতবােহ েকল কম বকতবা ও কম বোরীবনৃ্দ। 

জাসতর সপতা বঙ্গবনু্ধ সেখ মুজজবুর রহমান ও সবগম িজজলাতুপ্টেোর পাাঁে েন্তাপ্টনর মপ্টধে 

জ্জেষ্ঠ েন্তান সেখ হাসেনা। ১৯৪৭ োপ্টলর ২৮ সেপ্টেম্বর সগাপালগপ্টঞ্জর েুসঙ্গপাড়ায় জন্মগ্রহণ 

কপ্টরন সতসন। 

স্বাধীন বাংলাপ্টিপ্টে ’৭৫ পরবতী েমপ্টয় ইসতহাপ্টের েবপ্টেপ্টয় েিল রাষ্ট্রনায়ক, আওয়ামী লীগ 

েভাপসত ও প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসেনার ৭৪তম জন্মসিন পালন করপ্টত সপপ্টর আনজন্দত সিপ্টের 

বহৃত্তম এক্সপ্টেঞ্জ ঢাকা স্টক এক্সপ্টেঞ্জ সলসমপ্টেড। 

িরূিেী ও বসলষ্ঠ সনতা প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসেনার েতুর্ ববাপ্টরর মত সিপ্টের প্রধানমন্ত্রীর িাসয়ত্ব 

পালন করপ্টেন। তা াঁর সনতৃপ্টত্ব অর্ বনীসতর প্রসতটে েূেপ্টক বাংলাপ্টিে এসগপ্টয় যাপ্টে। সবপ্টের 

কাপ্টে বাংলাপ্টিেপ্টক একটে সরাল মপ্টডল সহপ্টেপ্টব পসরসেত কপ্টরপ্টেন। বাংলাপ্টিেপ্টক সনপ্টয় 

সগপ্টেন অননে উচ্চতায়। 

http://www.arthosuchak.com/wp-content/uploads/2020/09/Milad-3.jpg
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জনগপ্টণর সনত্রী, জনগপ্টণর েুখ-িুুঃপ্টখর েঙ্গী, বঙ্গবনু্ধকনোর কপ্টরানা-মহামারীর কারপ্টণ তার 

জন্মসিন উিযাপন েীসমত করার সনপ্টিবে সিপ্টয়প্টেন। কারণ সতসন জনগপ্টণর সনত্রী, জনগপ্টণর 

েুখ-িুুঃপ্টখর েঙ্গী। 

সিায়া মাহসিপ্টল সডএেই’র সেয়ারমোন সমা. ইউনুেুর রহমান বপ্টলন, সিপ্টের অর্ বননসতক 

উেয়প্টন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী িীর্ বসিন যাবত সবসভে লযে সনপ্টয় কাজ কপ্টর যাপ্টে। প্রধানমন্ত্রী 

পুাঁজজবাজাপ্টরর েুিুরপ্রোরী উেয়নকপ্টে ঢাকার সনকুপ্টঞ্জ স্বেমূপ্টলে োর সবর্া জসম বরাদ্ধ কপ্টর 

অতোধুসনক স্টক এক্সপ্টেঞ্জ ভবন সনম বাপ্টন সয েহপ্টযাসগতা কপ্টরপ্টেন তা পুাঁজজবাজার েংসিষ্টরা 

োরাজীবন মপ্টন রাখপ্টবন। 

সতসন বপ্টলন, প্রধানমন্ত্রী সিে পসরোলনার িাসয়ত্ব গ্রহপ্টনর পর েুিুরপ্রোরী সবসভে লযে সনধ বারণ 

কপ্টরন। তার সনরলে প্রপ্টেষ্টায় সবসভে সমগাপ্রপ্টজক্ট বাস্তবাসয়ত হপ্টে। আর এগুপ্টলা বাস্তবাসয়ত 

হপ্টল উেত সিপ্টে পসরনত হপ্টব বাংলাপ্টিে।পসরপ্টেপ্টে সতসন প্রধানমন্ত্রীর জন্মসিপ্টন শুপ্টভো 

জ্ঞাপন কপ্টর এবং পরমকরুনাময় আল্লাহর কাপ্টে প্রধানমন্ত্রীর ে-ুস্বাস্থ্ে ও িীর্ বায় ুকামনা 

কপ্টরন। 

পপ্টর সডএেই’র বেবস্থ্াপনা পসরোলক কাজী োনাউল হক প্রধানমন্ত্রীর জন্মসিপ্টন তা াঁর িীর্ বায় ুও 

ে-ুস্বাস্থ্ে কামনা কপ্টরন। পরবতীপ্টত প্রধানমন্ত্রীর ে-ুস্বাস্থ্ে কামনা কপ্টর সিায়া করা হয়। 
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শেখ হাসিনার জন্মসিন উপলক্ষ্যে সিএিইক্ষ্ে শিায়া মাহসিল 

 

সনজস্ব প্রসেক্ষ্েিক: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৪েম জন্মসিন উপলক্ষ্যে শিায়া ও সমলাি মাহসিক্ষ্লর আক্ষ্  াজন 

কক্ষ্রক্ষ্ে ঢাকা স্টক এক্সক্ষ্েঞ্জ সলসমক্ষ্েি (সিএিই)। এক্ষ্ে অংেগ্রহণ কক্ষ্রন ঢাকা স্টক এক্সক্ষ্েক্ষ্ঞ্জর ঊর্ধ্বেন 

কমবকেবািহ িকল কমবকেবা ও কমবোরীেনৃ্দ। শেখ হাসিনা ১৯৪৭ িাক্ষ্লর ২৮ শিক্ষ্েম্বর শগাপালগক্ষ্ঞ্জর েুসিপাড়ায় 

জন্মগ্রহণ কক্ষ্রন। 

সেসন জাসের সপো েিেনু্ধ শেখ মুসজেুর রহমান ও শেগম িসজলােুক্ষ্েিার পাাঁে িন্তাক্ষ্নর মক্ষ্ধে জ্জেষ্ঠ িন্তান। 

স্বাধীন োংলাক্ষ্িক্ষ্ে ’৭৫ পরেেবী িমক্ষ্য় ইসেহাক্ষ্ির িেক্ষ্েক্ষ্য় িিল রাষ্ট্রনায়ক, আওয়ামী লীগ িভাপসে ও 

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৪েম জন্মসিন পালন করক্ষ্ে শপক্ষ্র আনসন্দে শিক্ষ্ের েৃহত্তম এক্সক্ষ্েঞ্জ ঢাকা স্টক 

এক্সক্ষ্েঞ্জ সলসমক্ষ্েি। 

িূরিেবী ও েসলষ্ঠ শনো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার েেুর্বোক্ষ্রর মে শিক্ষ্ের প্রধানমন্ত্রীর িাসয়ত্ব পালন করক্ষ্েন। োাঁর 

শনেৃক্ষ্ত্ব অর্বনীসের প্রসেসে িূেক্ষ্ক োংলাক্ষ্িে এসগক্ষ্য়  াক্ষ্ে। সেক্ষ্ের কাক্ষ্ে োংলাক্ষ্িেক্ষ্ক একসে শরাল মক্ষ্িল সহক্ষ্িক্ষ্ে 

পসরসেে কক্ষ্রক্ষ্েন। োংলাক্ষ্িেক্ষ্ক সনক্ষ্য় শগক্ষ্েন অননে উচ্চোয়। জনগক্ষ্ণর শনত্রী, জনগক্ষ্ণর িুখ-দুঃক্ষ্খর িিী, 

েিেনু্ধকনোর কক্ষ্রানা-মহামারীর কারক্ষ্ণ োর জন্মসিন উি াপন িীসমে করার সনক্ষ্িবে সিক্ষ্  ক্ষ্েন। 

কারণ সেসন জনগক্ষ্ণর শনত্রী, জনগক্ষ্ণর িুখ-দুঃক্ষ্খর িিী। শিায়া মাহসিক্ষ্ল সিএিই’র শেয়ারমোন শমা. ইউনুিুর 

রহমান েক্ষ্লন, শিক্ষ্ের অর্বননসেক উেয়ক্ষ্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী িীর্বসিন  ােে সেসভে লযে সনক্ষ্   কাজ কক্ষ্র  াক্ষ্ে। 

প্রধানমন্ত্রী পুাঁসজোজাক্ষ্রর িুদরপ্রিারী উেয়নকক্ষ্ে ঢাকার সনকুক্ষ্ঞ্জ স্বেমূক্ষ্লে োর সের্া জসম েরাদ্ধ কক্ষ্র অেোধুসনক 

স্টক এক্সক্ষ্েঞ্জ ভেন সনমবাক্ষ্ন শ  িহক্ষ্ াসগো কক্ষ্রক্ষ্েন ো পুাঁসজোজার িংসিষ্টরা িারাজীেন মক্ষ্ন রাখক্ষ্েন। 

সেসন েক্ষ্লন, প্রধানমন্ত্রী শিে পসরোলনার িাসয়ত্ব গ্রহক্ষ্নর পর িুদরপ্রিারী সেসভে লযে সনধবারণ কক্ষ্রন। োর 

সনরলি প্রক্ষ্েষ্টায় সেসভে শমগাপ্রক্ষ্জক্ট োস্তোসয়ে হক্ষ্ে। আর এগুক্ষ্লা োস্তোসয়ে হক্ষ্ল উেে শিক্ষ্ে পসরনে হক্ষ্ে 

োংলাক্ষ্িে।পসরক্ষ্েক্ষ্ে সেসন প্রধানমন্ত্রীর জন্মসিক্ষ্ন শুক্ষ্ভো জ্ঞাপন কক্ষ্র এেং পরমকরুনাময় আল্লাহর কাক্ষ্ে 

প্রধানমন্ত্রীর ি-ুস্বাস্থ্ে ও িীর্বায়ু কামনা কক্ষ্রন। 

পক্ষ্র সিএিই’র েেেস্থ্াপনা পসরোলক কাজী োনাউল হক প্রধানমন্ত্রীর জন্মসিক্ষ্ন োাঁর িীর্বায়ু ও িুস্বাস্থ্ে কামনা 

কক্ষ্রন। পরেেবীক্ষ্ে প্রধানমন্ত্রীর িু-স্বাস্থ্ে কামনা কক্ষ্র শিায়া করা হয়। শেয়ারসনউজ; ২৮ শিক্ষ্েম্বর ২০২০ 
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প্রধানমন্ত্রী শেখ হাডসনার ৭৪েম জন্মডিন 

উপলতযে ডিএসই’র শিায়া মাহডিল 

সেপ্টেম্বর ২৮, ২০২০27  

 

সনজস্ব প্রসতপ্টবিক : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনপ্টনত্রী সেখ হাসেনার ৭৪তম জন্মসিন উপলপ্টযে 

সিায়া ও সমলাি মাহসিপ্টলর আপ্টয়াজন কপ্টরপ্টে ঢাকা স্টক এক্সপ্টেঞ্জ সলসমপ্টেড (সডএেই)। 

সডএেইর এক সপ্রে সবজ্ঞসি হপ্টত এ তর্ে জানা সগপ্টে। 

আজ (২৮ সেপ্টেম্বর) সিায়া ও সমলাি মাহসিপ্টলর আপ্টয়াজন করা হয়। এপ্টত অংেগ্রহণ 

কপ্টরন ঢাকা স্টক এক্সপ্টেপ্টঞ্জ ঊর্ধ্ বতন কম বকতবােহ েকল কম বকতবা ও কম বোরীবনৃ্দ। 

জাসতর সপতা বঙ্গবনু্ধ সেখ মুজজবুর রহমান ও সবগম িজজলাতুপ্টেোর ৫ েন্তাপ্টনর মপ্টধে জ্জেষ্ঠ 

েন্তান সেখ হাসেনা। ১৯৪৭ োপ্টলর ২৮ সেপ্টেম্বর সগাপালগপ্টঞ্জর েুসঙ্গপাড়ায় জন্মগ্রহণ কপ্টরন 

সতসন। 

স্বাধীন বাংলাপ্টিপ্টে ’৭৫ পরবতী েমপ্টয় ইসতহাপ্টের েবপ্টেপ্টয় েিল রাষ্ট্রনায়ক, আওয়ামী লীগ 

েভাপসত ও প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসেনার ৭৪তম জন্মসিন পালন করপ্টত সপপ্টর আনজন্দত সিপ্টের 

বহৃত্তম এক্সপ্টেঞ্জ ঢাকা স্টক এক্সপ্টেঞ্জ সলসমপ্টেড। 

িরূিেী ও বসলষ্ঠ সনতা প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসেনার েতুর্ ববাপ্টরর মত সিপ্টের প্রধানমন্ত্রীর িাসয়ত্ব 

পালন করপ্টেন। তা াঁর সনতৃপ্টত্ব অর্ বনীসতর প্রসতটে েূেপ্টক বাংলাপ্টিে এসগপ্টয় যাপ্টে। সবপ্টের 

কাপ্টে বাংলাপ্টিেপ্টক একটে সরাল মপ্টডল সহপ্টেপ্টব পসরসেত কপ্টরপ্টেন। বাংলাপ্টিেপ্টক সনপ্টয় 

সগপ্টেন অননে উচ্চতায়। 
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জনগপ্টণর সনত্রী, জনগপ্টণর েুখ-িুুঃপ্টখর েঙ্গী, বঙ্গবনু্ধকনোর কপ্টরানা-মহামারীর কারপ্টণ তার 

জন্মসিন উিযাপন েীসমত করার সনপ্টিবে সিপ্টয়প্টেন। কারণ সতসন জনগপ্টণর সনত্রী, জনগপ্টণর 

েুখ-িুুঃপ্টখর েঙ্গী। 

সিায়া মাহসিপ্টল সডএেই’র সেয়ারমোন সমাুঃ ইউনুেুর রহমান অংেগ্রহণ কপ্টর বপ্টলন, সিপ্টের 

অর্ বননসতক উেয়প্টন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী িীর্ বসিন যাবত সবসভে লযে সনপ্টয় কাজ কপ্টর যাপ্টে। 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুাঁজজবাজাপ্টরর েুিুরপ্রোরী উেয়নকপ্টে ঢাকার সনকুপ্টঞ্জ স্বেমূপ্টলে ৪ সবর্া 

জসম বরাদ্ধ কপ্টর অতোধুসনক স্টক এক্সপ্টেঞ্জ ভবন সনম বাপ্টন সয েহপ্টযাসগতা কপ্টরপ্টেন তা 

পুাঁজজবাজার েংসিষ্টরা োরাজীবন মপ্টন রাখপ্টবন।  

সতসন আরও বপ্টলন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসেনা সিে পসরোলনার িাসয়ত্ব গ্রহপ্টনর পর 

েুিুরপ্রোরী সবসভে লযে সনধ বারণ কপ্টরন। তার সনরলে প্রপ্টেষ্টায় সবসভে সমগাপ্রপ্টজক্ট 

বাস্তবাসয়ত হপ্টে। আর এগুপ্টলা বাস্তবাসয়ত হপ্টল উেত সিপ্টে পসরনত হপ্টব 

বাংলাপ্টিে।পসরপ্টেপ্টে সতসন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মসিপ্টন শুপ্টভো জ্ঞাপন কপ্টর এবং 

পরমকরুনাময় আল্লাহার কাপ্টে প্রধানমন্ত্রীর েু-স্বাস্থ্ে ও িীর্ বায় ুকামনা কপ্টরন। 

পপ্টর সডএেই’র বেবস্থ্াপনা পসরোলক কাজী োনাউল হক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মসিপ্টন তা াঁর 

িীর্ বায় ুও েু-স্বাস্থ্ে কামনা কপ্টরন। পরবতীপ্টত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর েু-স্বাস্থ্ে কামনা কপ্টর সিায়া 

করা হয়। 



News Clippings 

 24 

৭১ েংবাি ডে কম 
 

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাডসনার ৭৪েম জন্মডিন উপলতযে শিায়া 

মাহডিল 
 

 
আজ (২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনপ্টনত্রী সেখ হাসেনার ৭৪তম জন্মসিন উপলপ্টযে সিায়া ও 
সমলাি মাহসিপ্টলর আপ্ট াজন কপ্টরপ্টে ঢাকা স্টক এক্সপ্টেঞ্জ সলসমপ্টেড। এপ্টত অংেগ্রহণ কপ্টরন ঢাকা স্টক এক্সপ্টেপ্টঞ্জ 
ঊর্ধ্বতন কমবকতব ােহ েকল কমবকতব া ও কমবোরীবনৃ্দ। 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসেনার ৭৪তম জন্মসিন উপলপ্টযে সিায়া মাহসিল 

 
জাসতর সপতা বঙ্গবনু্ধ সেখ মসুজবরু রহমান ও সবগম িসজলাতুপ্টেোর পাাঁে েন্তাপ্টনর মপ্টধে জ্জেষ্ঠ েন্তান সেখ 
হাসেনা। ১৯৪৭ োপ্টলর ২৮ সেপ্টেম্বর সগাপালগপ্টঞ্জর েুসঙ্গপাড়ায় জন্মগ্রহণ কপ্টরন সতসন। স্বাধীন বাংলাপ্টিপ্টে ’৭৫ 
পরবতী েমপ্টয় ইসতহাপ্টের েবপ্টেপ্টয় েিল রাষ্ট্রনায়ক, আওয়ামী লীগ েভাপসত ও প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসেনার ৭৪তম  

https://www.71sangbad.com/details.php?id=107319
https://www.71sangbad.com/details.php?id=107319
https://www.71sangbad.com/details.php?id=107319
https://www.71sangbad.com/details.php?id=107319
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প্রধানমন্ত্রী শেখ হাডসনার ৭৪েম জন্মডিন 

উপলতযে ডিএসইর শিায়া মাহডিল 

সেপ্টেম্বর 28, 2020 

 

পুাঁজজবাজার সরপ্টপােবুঃ আজ সোমবার (২৮ সেপ্টেম্বর) প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসেনার ৭৪তম 

জন্মসিন উপলপ্টযে সিায়া ও সমলাি মাহসিপ্টলর আপ্টয়াজন কপ্টরপ্টে ঢাকা স্টক এক্সপ্টেঞ্জ 

সলসমপ্টেড (সডএেই)। এপ্টত অংেগ্রহণ কপ্টরন ঢাকা স্টক এক্সপ্টেপ্টঞ্জ ঊর্ধ্ বতন কম বকতবােহ 

েকল কম বকতবা ও কম বোরীবনৃ্দ। 

বঙ্গবনু্ধ সেখ মুজজবুর রহমান ও সবগম িজজলাতুপ্টেোর পাাঁে েন্তাপ্টনর মপ্টধে জ্জেষ্ঠ েন্তান সেখ 

হাসেনা। ১৯৪৭ োপ্টলর ২৮ সেপ্টেম্বর সগাপালগপ্টঞ্জর েুসঙ্গপাড়ায় জন্মগ্রহণ কপ্টরন সতসন। 

স্বাধীন বাংলাপ্টিপ্টে ’৭৫ পরবতী েমপ্টয় ইসতহাপ্টের েবপ্টেপ্টয় েিল প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ 

েভাপসত সেখ হাসেনার ৭৪তম জন্মসিন পালন করপ্টত সপপ্টর আনজন্দত সিপ্টের প্রধান 

সেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সপ্টেঞ্জ সলসমপ্টেড। 

প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসেনার েতুর্ ববাপ্টরর মত সিপ্টের প্রধানমন্ত্রীর িাসয়ত্ব পালন করপ্টেন। তা াঁর 

সনতৃপ্টত্ব অর্ বনীসতর প্রসতটে েূেপ্টক বাংলাপ্টিে এসগপ্টয় যাপ্টে। সবপ্টের কাপ্টে বাংলাপ্টিেপ্টক একটে 

সরাল মপ্টডল সহপ্টেপ্টব পসরসেত কপ্টরপ্টেন। বাংলাপ্টিেপ্টক সনপ্টয় সগপ্টেন অননে উচ্চতায়। 

প্রধানমন্ত্রী কপ্টরানার কারপ্টণ তার জন্মসিন উিযাপন েীসমত করার সনপ্টিবে সিপ্টয়প্টেন। 

সিায়া মাহসিপ্টল সডএেই’র সেয়ারমোন সমাুঃ ইউনুেুর রহমান অংেগ্রহণ কপ্টর বপ্টলন, সিপ্টের 

অর্ বননসতক উেয়প্টন প্রধানমন্ত্রী িীর্ বসিন যাবত সবসভে লযে সনপ্টয় কাজ কপ্টর যাপ্টে। প্রধানমন্ত্রী 

পুাঁজজবাজাপ্টরর েুিুরপ্রোরী উেয়নকপ্টে ঢাকার সনকুপ্টঞ্জ স্বেমূপ্টলে োর সবর্া জসম বরাদ্ধ কপ্টর 

অতোধুসনক স্টক এক্সপ্টেঞ্জ ভবন সনম বাপ্টন সয েহপ্টযাসগতা কপ্টরপ্টেন তা পুাঁজজবাজার েংসিষ্টরা 

োরাজীবন মপ্টন রাখপ্টবন। 
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সতসন আরও বপ্টলন, প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসেনা সিে পসরোলনার িাসয়ত্ব গ্রহপ্টনর পর েুিুরপ্রোরী 

সবসভে লযে সনধ বারণ কপ্টরন। তার সনরলে প্রপ্টেষ্টায় সবসভে সমগাপ্রপ্টজক্ট বাস্তবাসয়ত হপ্টে। 

আর এগুপ্টলা বাস্তবাসয়ত হপ্টল উেত সিপ্টে পসরনত হপ্টব বাংলাপ্টিে। 

পসরপ্টেপ্টে সতসন প্রধানমন্ত্রীর জন্মসিপ্টন শুপ্টভো জ্ঞাপন কপ্টর এবং পরমকরুনাময় আল্লাহার 

কাপ্টে প্রধানমন্ত্রীর েু-স্বাস্থ্ে ও িীর্ বায় ুকামনা কপ্টরন। 

পপ্টর সডএেই’র বেবস্থ্াপনা পসরোলক কাজী োনাউল হক প্রধানমন্ত্রীর জন্মসিপ্টন তা াঁর িীর্ বায় ুও 

ে-ুস্বাস্থ্ে কামনা কপ্টরন। পরবতীপ্টত প্রধানমন্ত্রীর ে-ুস্বাস্থ্ে কামনা কপ্টর সিায়া করা হয়। 
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Bangladesh Protidin 
29 September 2020 
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Bangladesher Khabor 
29 September 2020 
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Amar Sangbad 
29 September 2020 
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শেখ হাডসনার জন্মডিন উপলতয 

ডিএসইর শিায়া মাহডিল 

সজেষ্ঠ প্রসতপ্টবিক || রাইজজংসবসড.কম 

 

প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসেনার ৭৪তম জন্মসিন উপলপ্টয সিায়া ও সমলাি মাহসিল আপ্টয়াজন 

কপ্টরপ্টে সিপ্টের প্রধান পুাঁজজবাজার ঢাকা স্টক এক্সপ্টেঞ্জ সলসমপ্টেড (সডএেই)।  

সোমবার (২৮ অপ্টক্টাবর) সবপ্টকপ্টল রাজধানীর সনকুপ্টঞ্জ সডএেই ভবপ্টন এ সিায়া ও সমলাি 

মাহসিল অনুটষ্ঠত হয়।  

এ েময় সডএেইর ঊর্ধ্ বতন কম বকতবা-কম বোরীরা উপসস্থ্ত সেপ্টলন।  

সডএেই সর্প্টক পাঠাপ্টনা এক েংবাি সবজ্ঞসিপ্টত এ তর্ে জানাপ্টনা হপ্টয়প্টে।  

সবজ্ঞসিপ্টত উপ্টল্লখ করা হয়, প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসেনার ৭৪তম জন্মসিন পালন করপ্টত সপপ্টর 

সিপ্টের বহৃত্তম এক্সপ্টেঞ্জ ঢাকা স্টক এক্সপ্টেঞ্জ আনজন্দত। 

সডএেই’র সেয়ারমোন সমা. ইউনুেুর রহমান বপ্টলন, সিপ্টের অর্ বননসতক উেয়প্টন প্রধানমন্ত্রী 

সেখ হাসেনা িীর্ বসিন ধপ্টর সবসভে লযে সনপ্টয় কাজ কপ্টর যাপ্টেন। সতসন পুাঁজজবাজাপ্টরর 

েুিরূপ্রোরী উেয়প্টন ঢাকার সনকুপ্টঞ্জ স্বেমূপ্টলে োর সবর্া জসম বরাদ্ধ কপ্টরপ্টেন। অতোধুসনক 

স্টক এক্সপ্টেঞ্জ ভবন সনম বাপ্টণ সতসন সয েহপ্টযাসগতা কপ্টরপ্টেন তা পুাঁজজবাজার েংসিষ্টরা 

োরাজীবন মপ্টন রাখপ্টবন।’ 

সডএেই’র বেবস্থ্াপনা পসরোলক কাজী োনাউল হক প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসেনার জন্মসিপ্টন 

িীর্ বায় ুও েুস্বাস্থ্ে কামনা কপ্টরন। 

https://www.risingbd.com/writers/জ্যেষ্ঠ-প্রতিবেদক
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ঢাকা/এনএি/সজডআর 

 

ডিএসইতে শেখ হাডসনার জন্মডিন পালন 

 

সনজস্ব প্রসতপ্টবিক : প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসেনার ৭৪তম জন্মসিন উপলপ্টযে সিায়া ও সমলাি 

মাহসিপ্টলর আপ্টয়াজন কপ্টরপ্টে ঢাকা স্টক এক্সপ্টেঞ্জ সলসমপ্টেড (সডএেই)। এপ্টত অংেগ্রহণ 

কপ্টরন ঢাকা স্টক এক্সপ্টেপ্টঞ্জ ঊর্ধ্ বতন কম বকতবােহ েকল কম বকতবা ও কম বোরীবনৃ্দ। জাসতর 

সপতা বঙ্গবনু্ধ সেখ মুজজবুর রহমান ও সবগম িজজলাতুপ্টেোর পাাঁে েন্তাপ্টনর মপ্টধে জ্জেষ্ঠ 

েন্তান সেখ হাসেনা। ১৯৪৭ োপ্টলর ২৮ সেপ্টেম্বর সগাপালগপ্টঞ্জর েুসঙ্গপাড়ায় জন্মগ্রহণ কপ্টরন 

সতসন। স্বাধীন বাংলাপ্টিপ্টে ’৭৫ পরবতী েমপ্টয় ইসতহাপ্টের েবপ্টেপ্টয় েিল রাষ্ট্রনায়ক, আওয়ামী 

লীগ েভাপসত ও প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসেনার ৭৪তম জন্মসিন পালন করপ্টত সপপ্টর আনজন্দত 

সিপ্টের বহৃত্তম এক্সপ্টেঞ্জ ঢাকা স্টক এক্সপ্টেঞ্জ সলসমপ্টেড। সিায়া মাহসিপ্টল সডএেই’র 

সেয়ারমোন সমা. ইউনুেুর রহমান বপ্টলন, সিপ্টের অর্ বননসতক উেয়প্টন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

িীর্ বসিন যাবত সবসভে লযে সনপ্টয় কাজ কপ্টর যাপ্টে। প্রধানমন্ত্রী পুাঁজজবাজাপ্টরর েুিুরপ্রোরী 

উেয়নকপ্টে ঢাকার সনকুপ্টঞ্জ স্বেমূপ্টলে োর সবর্া জসম বরাদ্ধ কপ্টর অতোধুসনক স্টক এক্সপ্টেঞ্জ 

ভবন সনম বাপ্টণ সয েহপ্টযাসগতা কপ্টরপ্টেন তা পুাঁজজবাজার েংসিষ্টরা োরাজীবন মপ্টন রাখপ্টবন। 

পপ্টর সডএেই’র বেবস্থ্াপনা পসরোলক কাজী োনাউল হক প্রধানমন্ত্রীর জন্মসিপ্টন তা াঁর িীর্ বায় ুও 

ে-ুস্বাস্থ্ে কামনা কপ্টরন। পরবতীপ্টত প্রধানমন্ত্রীর ে-ুস্বাস্থ্ে কামনা কপ্টর সিায়া করা হয়। 
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শেখ হাডসনার জন্মডিন উপলতযে 

ডিএসই’র শিায়া মাহডিল 

 

সনজস্ব প্রসতপ্টবিক, সবসনপ্টয়াগবাতবা: সোমবার (২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০) প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসেনার 

৭৪তম জন্মসিন। সিবেটে উপলপ্টযে সিায়া ও সমলাি মাহসিপ্টলর আপ্টয়াজন কপ্টরপ্টে ঢাকা স্টক 

এক্সপ্টেঞ্জ সলসমপ্টেড। এপ্টত অংেগ্রহণ কপ্টরন ঢাকা স্টক এক্সপ্টেপ্টঞ্জ ঊর্ধ্ বতন কম বকতবােহ েকল 

কম বকতবা ও কম বোরীবনৃ্দ। 

জাসতর সপতা বঙ্গবনু্ধ সেখ মুজজবুর রহমান ও সবগম িজজলাতুপ্টেোর পাাঁে েন্তাপ্টনর মপ্টধে 

জ্জেষ্ঠ েন্তান সেখ হাসেনা। ১৯৪৭ োপ্টলর ২৮ সেপ্টেম্বর সগাপালগপ্টঞ্জর েুসঙ্গপাড়ায় জন্মগ্রহণ 

কপ্টরন সতসন। 

স্বাধীন বাংলাপ্টিপ্টে ’৭৫ পরবতী েমপ্টয় ইসতহাপ্টের েবপ্টেপ্টয় েিল রাষ্ট্রনায়ক, আওয়ামী লীগ 

েভাপসত ও প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসেনার ৭৪তম জন্মসিন পালন করপ্টত সপপ্টর আনজন্দত সিপ্টের 

বহৃত্তম এক্সপ্টেঞ্জ ঢাকা স্টক এক্সপ্টেঞ্জ সলসমপ্টেড। 

িরূিেী ও বসলষ্ঠ সনতা প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসেনার েতুর্ ববাপ্টরর মত সিপ্টের প্রধানমন্ত্রীর িাসয়ত্ব 

পালন করপ্টেন। তা াঁর সনতৃপ্টত্ব অর্ বনীসতর প্রসতটে েূেপ্টক বাংলাপ্টিে এসগপ্টয় যাপ্টে। সবপ্টের 

কাপ্টে বাংলাপ্টিেপ্টক একটে সরাল মপ্টডল সহপ্টেপ্টব পসরসেত কপ্টরপ্টেন। বাংলাপ্টিেপ্টক সনপ্টয় 

সগপ্টেন অননে উচ্চতায়। 

জনগপ্টণর সনত্রী, জনগপ্টণর েুখ-িুুঃপ্টখর েঙ্গী, বঙ্গবনু্ধকনোর কপ্টরানা-মহামারীর কারপ্টণ তার 

জন্মসিন উিযাপন েীসমত করার সনপ্টিবে সিপ্টয়প্টেন। কারণ সতসন জনগপ্টণর সনত্রী, জনগপ্টণর 

েুখ-িুুঃপ্টখর েঙ্গী। 
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সিায়া মাহসিপ্টল সডএেই’র সেয়ারমোন সমাুঃ ইউনুেুর রহমান বপ্টলন,  সিপ্টের অর্ বননসতক 

উেয়প্টন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী িীর্ বসিন যাবত সবসভে লযে সনপ্টয় কাজ কপ্টর যাপ্টে। মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী পুাঁজজবাজাপ্টরর েুিুরপ্রোরী উেয়নকপ্টে ঢাকার সনকুপ্টঞ্জ স্বেমূপ্টলে োর সবর্া জসম 

বরাদ্ধ কপ্টর অতোধুসনক স্টক এক্সপ্টেঞ্জ ভবন সনম বাপ্টন সয েহপ্টযাসগতা কপ্টরপ্টেন তা পুাঁজজবাজার 

েংসিষ্টরা োরাজীবন মপ্টন রাখপ্টবন। 

সতসন আরও বপ্টলন, প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসেনা সিে পসরোলনার িাসয়ত্ব গ্রহপ্টনর পর েুিুরপ্রোরী 

সবসভে লযে সনধ বারণ কপ্টরন। তার সনরলে প্রপ্টেষ্টায় সবসভে সমগাপ্রপ্টজক্ট বাস্তবাসয়ত হপ্টে। 

আর এগুপ্টলা বাস্তবাসয়ত হপ্টল উেত সিপ্টে পসরনত হপ্টব বাংলাপ্টিে। পপ্টর সতসন প্রধানমন্ত্রীর 

জন্মসিপ্টন শুপ্টভো জ্ঞাপন কপ্টর এবং পরমকরুনাময় আল্লাহার কাপ্টে প্রধানমন্ত্রীর েু-স্বাস্থ্ে ও 

িীর্ বায়ু কামনা কপ্টরন। 

পপ্টর সডএেই’র বেবস্থ্াপনা পসরোলক কাজী োনাউল হক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মসিপ্টন তা াঁর 

িীর্ বায় ুও েু-স্বাস্থ্ে কামনা কপ্টরন। পরবতীপ্টত প্রধানমন্ত্রীর েু-স্বাস্থ্ে কামনা কপ্টর সিায়া করা হয়। 

(এেএএম/২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০) 
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প্রধানমন্ত্রীর জন্মডিন উপলতযে ডিএসইর শিায়া 

মাহডিল 

 

 

ডিজতনস আওয়ার প্রডেতিিক : প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসেনার সোমবার (২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০) 

৭৪তম জন্মসিন উপলপ্টযে সিায়া ও সমলাি মাহসিপ্টলর আপ্টয়াজন কপ্টরপ্টে ঢাকা স্টক এক্সপ্টেঞ্জ 

(সডএেই)। এপ্টত অংেগ্রহণ কপ্টরন সডএেইর ঊর্ধ্ বতন কম বকতবােহ েকল কম বকতবা ও 

কম বোরীবনৃ্দ। 

সডএেই সর্প্টক পাঠাপ্টনা এক েংবাি সবজ্ঞসিপ্টত এ তর্ে জানা সগপ্টে। 

এ বের প্রধানমন্ত্রীর জন্মসিন উপলপ্টযে সিায়া ও সমলাি মাহসিপ্টলর আপ্টয়াজন করা হপ্টলও এর 

আপ্টগ এমনটে সিখা যায়সন। এোড়া সডএেই কতৃবপয গত ২ বের ধপ্টর বঙ্গবনু্ধর োহািাত 

বাসে বকী উপলপ্টযে সিায়া ও সমলাি মাহসিপ্টলর আপ্টয়াজন কপ্টর। 

বঙ্গবনু্ধ সেখ মুজজবুর রহমান ও সবগম িজজলাতুপ্টেোর পাাঁে েন্তাপ্টনর মপ্টধে জ্জেষ্ঠ েন্তান সেখ 

হাসেনা। ১৯৪৭ োপ্টলর ২৮ সেপ্টেম্বর সগাপালগপ্টঞ্জর েুসঙ্গপাড়ায় জন্মগ্রহণ কপ্টরন সতসন। 

স্বাধীন বাংলাপ্টিপ্টে ’৭৫ পরবতী েমপ্টয় ইসতহাপ্টের েবপ্টেপ্টয় েিল রাষ্ট্রনায়ক, আওয়ামী লীগ 

েভাপসত ও প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসেনার ৭৪তম জন্মসিন পালন করপ্টত সপপ্টর আনজন্দত সিপ্টের 

বহৃত্তম এক্সপ্টেঞ্জ ঢাকা স্টক এক্সপ্টেঞ্জ সলসমপ্টেড। 
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িরূিেী ও বসলষ্ঠ সনতা প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসেনার েতুর্ ববাপ্টরর মত সিপ্টের প্রধানমন্ত্রীর িাসয়ত্ব 

পালন করপ্টেন। তা াঁর সনতৃপ্টত্ব অর্ বনীসতর প্রসতটে েূেপ্টক বাংলাপ্টিে এসগপ্টয় যাপ্টে। সবপ্টের 

কাপ্টে বাংলাপ্টিেপ্টক একটে সরাল মপ্টডল সহপ্টেপ্টব পসরসেত কপ্টরপ্টেন। বাংলাপ্টিেপ্টক সনপ্টয় 

সগপ্টেন অননে উচ্চতায়। 

জনগপ্টণর সনত্রী, জনগপ্টণর েুখ-িুুঃপ্টখর েঙ্গী, বঙ্গবনু্ধকনোর কপ্টরানা-মহামারীর কারপ্টণ তার 

জন্মসিন উিযাপন েীসমত করার সনপ্টিবে সিপ্টয়প্টেন। কারণ সতসন জনগপ্টণর সনত্রী, জনগপ্টণর 

েুখ-িুুঃপ্টখর েঙ্গী। 

সিায়া মাহসিপ্টল সডএেই’র সেয়ারমোন সমাুঃ ইউনুেুর রহমান অংেগ্রহণ কপ্টর বপ্টলন,  সিপ্টের 

অর্ বননসতক উেয়প্টন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী িীর্ বসিন যাবত সবসভে লযে সনপ্টয় কাজ কপ্টর যাপ্টে। 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুাঁজজবাজাপ্টরর েুিুরপ্রোরী উেয়নকপ্টে ঢাকার সনকুপ্টঞ্জ স্বেমূপ্টলে োর সবর্া 

জসম বরাদ্ধ কপ্টর অতোধুসনক স্টক এক্সপ্টেঞ্জ ভবন সনম বাপ্টন সয েহপ্টযাসগতা কপ্টরপ্টেন তা 

পুাঁজজবাজার েংসিষ্টরা োরাজীবন মপ্টন রাখপ্টবন। সতসন আরও বপ্টলন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেখ 

হাসেনা সিে পসরোলনার িাসয়ত্ব গ্রহপ্টনর পর েুিুরপ্রোরী সবসভে লযে সনধ বারণ কপ্টরন। তার 

সনরলে প্রপ্টেষ্টায় সবসভে সমগাপ্রপ্টজক্ট বাস্তবাসয়ত হপ্টে। আর এগুপ্টলা বাস্তবাসয়ত হপ্টল উেত 

সিপ্টে পসরনত হপ্টব বাংলাপ্টিে।পসরপ্টেপ্টে সতসন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মসিপ্টন শুপ্টভো 

জ্ঞাপন কপ্টর এবং পরমকরুনাময় আল্লাহার কাপ্টে প্রধানমন্ত্রীর ে-ুস্বাস্থ্ে ও িীর্ বায় ুকামনা 

কপ্টরন। 

পপ্টর সডএেই’র বেবস্থ্াপনা পসরোলক কাজী োনাউল হক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মসিপ্টন তা াঁর 

িীর্ বায় ুও েু-স্বাস্থ্ে কামনা কপ্টরন। পরবতীপ্টত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর েু-স্বাস্থ্ে কামনা কপ্টর সিায়া 

করা হয়। 

সবজপ্টনে আওয়ার/২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০/আরএ 
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সেয়ারবাজার সনউজ 

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাডসনার ৭৪েম জন্মডিন 

উপলতযে ডিএসইর শিায়া মাহডিল 

প্রকাে েময়:28-09-2020, 7:12 pm | 

 

সেয়ারবাজার সডস্ক: আজ সোমবার (২৮ সেপ্টেম্বর) প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসেনার ৭৪তম জন্মসিন 

উপলপ্টযে সিায়া ও সমলাি মাহসিপ্টলর আপ্টয়াজন কপ্টরপ্টে ঢাকা স্টক এক্সপ্টেঞ্জ সলসমপ্টেড 

(সডএেই)। এপ্টত অংেগ্রহণ কপ্টরন ঢাকা স্টক এক্সপ্টেপ্টঞ্জ ঊর্ধ্ বতন কম বকতবােহ েকল কম বকতবা 

ও কম বোরীবনৃ্দ। 

বঙ্গবনু্ধ সেখ মুজজবুর রহমান ও সবগম িজজলাতুপ্টেোর পাাঁে েন্তাপ্টনর মপ্টধে জ্জেষ্ঠ েন্তান সেখ 

হাসেনা। ১৯৪৭ োপ্টলর ২৮ সেপ্টেম্বর সগাপালগপ্টঞ্জর েুসঙ্গপাড়ায় জন্মগ্রহণ কপ্টরন সতসন। 

স্বাধীন বাংলাপ্টিপ্টে ’৭৫ পরবতী েমপ্টয় ইসতহাপ্টের েবপ্টেপ্টয় েিল প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ 

েভাপসত সেখ হাসেনার ৭৪তম জন্মসিন পালন করপ্টত সপপ্টর আনজন্দত সিপ্টের প্রধান 

সেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সপ্টেঞ্জ সলসমপ্টেড। 

প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসেনার েতুর্ ববাপ্টরর মত সিপ্টের প্রধানমন্ত্রীর িাসয়ত্ব পালন করপ্টেন। তা াঁর 

সনতৃপ্টত্ব অর্ বনীসতর প্রসতটে েূেপ্টক বাংলাপ্টিে এসগপ্টয় যাপ্টে। সবপ্টের কাপ্টে বাংলাপ্টিেপ্টক একটে 

সরাল মপ্টডল সহপ্টেপ্টব পসরসেত কপ্টরপ্টেন। বাংলাপ্টিেপ্টক সনপ্টয় সগপ্টেন অননে উচ্চতায়। 

প্রধানমন্ত্রী কপ্টরানার কারপ্টণ তার জন্মসিন উিযাপন েীসমত করার সনপ্টিবে সিপ্টয়প্টেন।  

সিায়া মাহসিপ্টল সডএেই’র সেয়ারমোন সমাুঃ ইউনুেুর রহমান অংেগ্রহণ কপ্টর বপ্টলন, সিপ্টের 

অর্ বননসতক উেয়প্টন প্রধানমন্ত্রী িীর্ বসিন যাবত সবসভে লযে সনপ্টয় কাজ কপ্টর যাপ্টে। প্রধানমন্ত্রী 

পুাঁজজবাজাপ্টরর েুিুরপ্রোরী উেয়নকপ্টে ঢাকার সনকুপ্টঞ্জ স্বেমূপ্টলে োর সবর্া জসম বরাদ্ধ কপ্টর 

http://www.sharebazarnews.com/wp-content/uploads/2020/09/received_810172529778977.jpeg
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অতোধুসনক স্টক এক্সপ্টেঞ্জ ভবন সনম বাপ্টন সয েহপ্টযাসগতা কপ্টরপ্টেন তা পুাঁজজবাজার েংসিষ্টরা 

োরাজীবন মপ্টন রাখপ্টবন।  

সতসন আরও বপ্টলন, প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসেনা সিে পসরোলনার িাসয়ত্ব গ্রহপ্টনর পর েুিুরপ্রোরী 

সবসভে লযে সনধ বারণ কপ্টরন। তার সনরলে প্রপ্টেষ্টায় সবসভে সমগাপ্রপ্টজক্ট বাস্তবাসয়ত হপ্টে। 

আর এগুপ্টলা বাস্তবাসয়ত হপ্টল উেত সিপ্টে পসরনত হপ্টব বাংলাপ্টিে। 

পসরপ্টেপ্টে সতসন প্রধানমন্ত্রীর জন্মসিপ্টন শুপ্টভো জ্ঞাপন কপ্টর এবং পরমকরুনাময় আল্লাহার 

কাপ্টে প্রধানমন্ত্রীর েু-স্বাস্থ্ে ও িীর্ বায় ুকামনা কপ্টরন। 

পপ্টর সডএেই’র বেবস্থ্াপনা পসরোলক কাজী োনাউল হক প্রধানমন্ত্রীর জন্মসিপ্টন তা াঁর িীর্ বায় ুও 

ে-ুস্বাস্থ্ে কামনা কপ্টরন। পরবতীপ্টত প্রধানমন্ত্রীর ে-ুস্বাস্থ্ে কামনা কপ্টর সিায়া করা হয়। 

সেয়ারবাজার সনউজ/এন 
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প্রধানমন্ত্রীর জন্মডিন উপলতযে ঢাকা স্টক 

এক্সতেতের শিায়া মাহডিল 

সনজস্ব প্রসতপ্টবিক | সোনালীসনউজ ডেকম  

 

 

েসব: প্রসতসনসধ 

ঢাকা: বঙ্গবনু্ধ সেখ মুজজবুর রহমান ও সবগম িজজলাতুপ্টেোর পাাঁে েন্তাপ্টনর মপ্টধে জ্জেষ্ঠ 

েন্তান সেখ হাসেনা। আজ ২৮ সেপ্টেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনপ্টনত্রী সেখ হাসেনার ৭৪তম 

জন্মসিন। এ উপলপ্টযে সিায়া ও সমলাি মাহসিপ্টলর আপ্টয়াজন কপ্টরপ্টে ঢাকা স্টক এক্সপ্টেঞ্জ 

সলসমপ্টেড। এপ্টত অংেগ্রহণ কপ্টরন ঢাকা স্টক এক্সপ্টেপ্টঞ্জ ঊর্ধ্ বতন কম বকতবােহ েকল কম বকতবা 

ও কম বোরীবনৃ্দ। 

সেখ হাসেনা ১৯৪৭ োপ্টলর ২৮ সেপ্টেম্বর সগাপালগপ্টঞ্জর েুসঙ্গপাড়ায় জন্মগ্রহণকপ্টরন। স্বাধীন 

বাংলাপ্টিপ্টে ’৭৫ পরবতী েমপ্টয় ইসতহাপ্টের েবপ্টেপ্টয় েিল রাষ্ট্রনায়ক, আওয়ামী লীগ 

েভাপসত ও প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসেনার ৭৪তম জন্মসিন পালন করপ্টত সপপ্টর আনজন্দত সিপ্টের 

বহৃত্তম এক্সপ্টেঞ্জ ঢাকা স্টক এক্সপ্টেঞ্জ সলসমপ্টেড। 

িরূিেী ও বসলষ্ঠ সনতা প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসেনার েতুর্ ববাপ্টরর মত সিপ্টের প্রধানমন্ত্রীর িাসয়ত্ব 

পালন করপ্টেন। তা াঁর সনতৃপ্টত্ব অর্ বনীসতর প্রসতটে েূেপ্টক বাংলাপ্টিে এসগপ্টয় যাপ্টে। সবপ্টের 

কাপ্টে বাংলাপ্টিেপ্টক একটে সরাল মপ্টডল সহপ্টেপ্টব পসরসেত কপ্টরপ্টেন। বাংলাপ্টিেপ্টক সনপ্টয় 

সগপ্টেন অননে উচ্চতায়। 

জনগপ্টণর সনত্রী, জনগপ্টণর েুখ-িুুঃপ্টখর েঙ্গী, বঙ্গবনু্ধকনোর কপ্টরানা-মহামারীর কারপ্টণ তার 

জন্মসিন উিযাপন েীসমত করার সনপ্টিবে সিপ্টয়প্টেন। কারণ সতসন জনগপ্টণর সনত্রী, জনগপ্টণর 

েুখ- িুুঃপ্টখর েঙ্গী। 
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সিায়া মাহসিপ্টল সডএেই’র সেয়ারমোন সমাুঃ ইউনুেুর রহমান অংেগ্রহণ কপ্টর বপ্টলন, সিপ্টের 

অর্ বননসতক উেয়প্টন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী িীর্ বসিন যাবত সবসভে লযে সনপ্টয় কাজ কপ্টর যাপ্টে। 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুাঁজজবাজাপ্টরর েুিুরপ্রোরী উেয়নকপ্টে ঢাকার সনকুপ্টঞ্জ স্বেমূপ্টলে োর সবর্া 

জসম বরাদ্ধ কপ্টর অতোধুসনক স্টক এক্সপ্টেঞ্জ ভবন সনম বাপ্টন সয েহপ্টযাসগতা কপ্টরপ্টেন তা 

পুাঁজজবাজার েংসিষ্টরা োরাজীবন মপ্টন রাখপ্টবন।  

সতসন আরও বপ্টলন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসেনা সিে পসরোলনার িাসয়ত্ব গ্রহপ্টনর পর 

েুিুরপ্রোরী সবসভে লযে সনধ বারণ কপ্টরন। তার সনরলে প্রপ্টেষ্টায় সবসভে সমগাপ্রপ্টজক্ট 

বাস্তবাসয়ত হপ্টে। আর এগুপ্টলা বাস্তবাসয়ত হপ্টল উেত সিপ্টে পসরনত হপ্টব বাংলাপ্টিে। 

পসরপ্টেপ্টে সতসন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মসিপ্টন শুপ্টভো জ্ঞাপন কপ্টর এবং পরমকরুনাময় 

আল্লাহার কাপ্টে প্রধানমন্ত্রীর েু-স্বাস্থ্ে ও িীর্ বায় ুকামনা কপ্টরন। 

পপ্টর সডএেই’র বেবস্থ্াপনা পসরোলক কাজী োনাউল হক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মসিপ্টন তা াঁর 

িীর্ বায় ুও েু-স্বাস্থ্ে কামনা কপ্টরন। পরবতীপ্টত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ে-ুস্বাস্থ্ে কামনা কপ্টর সিায়া 

করা হয়। 

শসানালীডনউজ/এমএএইে 
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শেখ হাডসনার জন্মডিন উপলতযে ডিএসইতে শিায়া 

মাহডিল  

সনজস্ব প্রসতপ্টবিক | ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ | ১১:৫৭ অপরাহ্ণ  

 

প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসেনার ৭৪তম জন্মসিন উপলপ্টযে ঢাকা স্টক এক্সপ্টেঞ্জ সলসমপ্টেড (সডএেই) 

সিায়া ও সমলাি মাহসিপ্টলর আপ্টয়াজন কপ্টরপ্টে । এপ্টত অংেগ্রহণ কপ্টরন ঢাকা স্টক এক্সপ্টেপ্টঞ্জ 

ঊর্ধ্ বতন কম বকতবােহ েকল কম বকতবা ও কম বোরীবনৃ্দ। 

জাসতর সপতা বঙ্গবনু্ধ সেখ মুজজবুর রহমান ও সবগম িজজলাতুপ্টেোর পাাঁে েন্তাপ্টনর মপ্টধে 

জ্জেষ্ঠ েন্তান সেখ হাসেনা। ১৯৪৭ োপ্টলর ২৮ সেপ্টেম্বর সগাপালগপ্টঞ্জর েুসঙ্গপাড়ায় জন্মগ্রহণ 

কপ্টরন সতসন। 

স্বাধীন বাংলাপ্টিপ্টে ’৭৫ পরবতী েমপ্টয় ইসতহাপ্টের েবপ্টেপ্টয় েিল রাষ্ট্রনায়ক, আওয়ামী লীগ 

েভাপসত ও প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসেনার ৭৪তম জন্মসিন পালন করপ্টত সপপ্টর আনজন্দত সিপ্টের 

বহৃত্তম এক্সপ্টেঞ্জ ঢাকা স্টক এক্সপ্টেঞ্জ সলসমপ্টেড। 

িরূিেী ও বসলষ্ঠ সনতা প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসেনার েতুর্ ববাপ্টরর মত সিপ্টের প্রধানমন্ত্রীর িাসয়ত্ব 

পালন করপ্টেন। তা াঁর সনতৃপ্টত্ব অর্ বনীসতর প্রসতটে েূেপ্টক বাংলাপ্টিে এসগপ্টয় যাপ্টে। সবপ্টের 

কাপ্টে বাংলাপ্টিেপ্টক একটে সরাল মপ্টডল সহপ্টেপ্টব পসরসেত কপ্টরপ্টেন। বাংলাপ্টিেপ্টক সনপ্টয় 

সগপ্টেন অননে উচ্চতায়। 

জনগপ্টণর সনত্রী, জনগপ্টণর েুখ-িুুঃপ্টখর েঙ্গী, বঙ্গবনু্ধকনোর কপ্টরানা-মহামারীর কারপ্টণ তার 

জন্মসিন উিযাপন েীসমত করার সনপ্টিবে সিপ্টয়প্টেন। কারণ সতসন জনগপ্টণর সনত্রী, জনগপ্টণর 

েুখ-িুুঃপ্টখর েঙ্গী। 

সিায়া মাহসিপ্টল সডএেই’র সেয়ারমোন সমা. ইউনুেুর রহমান বপ্টলন, সিপ্টের অর্ বননসতক 

উেয়প্টন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী িীর্ বসিন যাবত সবসভে লযে সনপ্টয় কাজ কপ্টর যাপ্টে। প্রধানমন্ত্রী 

পুাঁজজবাজাপ্টরর েুিুরপ্রোরী উেয়নকপ্টে ঢাকার সনকুপ্টঞ্জ স্বেমূপ্টলে োর সবর্া জসম বরাদ্ধ কপ্টর 

অতোধুসনক স্টক এক্সপ্টেঞ্জ ভবন সনম বাপ্টন সয েহপ্টযাসগতা কপ্টরপ্টেন তা পুাঁজজবাজার েংসিষ্টরা 

োরাজীবন মপ্টন রাখপ্টবন। 

সতসন বপ্টলন, প্রধানমন্ত্রী সিে পসরোলনার িাসয়ত্ব গ্রহপ্টনর পর েুিুরপ্রোরী সবসভে লযে সনধ বারণ 
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কপ্টরন। তার সনরলে প্রপ্টেষ্টায় সবসভে সমগাপ্রপ্টজক্ট বাস্তবাসয়ত হপ্টে। আর এগুপ্টলা বাস্তবাসয়ত 

হপ্টল উেত সিপ্টে পসরনত হপ্টব বাংলাপ্টিে।পসরপ্টেপ্টে সতসন প্রধানমন্ত্রীর জন্মসিপ্টন শুপ্টভো 

জ্ঞাপন কপ্টর এবং পরমকরুনাময় আল্লাহর কাপ্টে প্রধানমন্ত্রীর ে-ুস্বাস্থ্ে ও িীর্ বায় ুকামনা 

কপ্টরন। 

পপ্টর সডএেই’র বেবস্থ্াপনা পসরোলক কাজী োনাউল হক প্রধানমন্ত্রীর জন্মসিপ্টন তা াঁর িীর্ বায় ুও 

ে-ুস্বাস্থ্ে কামনা কপ্টরন। পরবতীপ্টত প্রধানমন্ত্রীর ে-ুস্বাস্থ্ে কামনা কপ্টর সিায়া করা হয়। 
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ন্যূন্তম শেয়ার ধ়ারনন্র ম়ামল়ায ম়াহবুনব 

আলনমর ভয মমক়া মিল অতুলন্ীয 

 

নিজস্ব প্রনিবেদক: অ্যাটনিি জজিাবেল মাহেুবে আলবমে মৃিুযবি ঢাকা স্টক এক্সবেবেে পনেোলিা পর্িবদে পবে 

জেয ােমযাি জমাোঃ ইউিুসেু েহমাি এেং েযেস্থাপিা কিৃিপবেে পবে েযেস্থাপিা পনেোলক কাজী ছািাউল হক 

গভীে জশাক ও দোঃখ প্রকাশ কবেবছি। একইসবে িাে নেবদহী আত্মাে মাগনিোি কামিা কবে জশাক সন্তপ্ত 

পনেোবেে প্রনি গভীে সমবেদিা জ্ঞাপি কবেবছি। 

নিএসই জেবক পাঠাবিা এক সংোদ নেজ্ঞনপ্তবি এ জশাক জািাবিা হবয বছ। 

নেজ্ঞনপ্তবি েলা হবয বছ, সেকাবেে একজি আইি কমিকিিা নহবসবে ২০১১ সাবল জশয ােোজাবে িানলকাভকু্ত 

জকাম্পানিে উবদযাক্তা পনেোলকবদে হাবি এককভাবে কমপবে ২ শিাংশ এেং সনিনলিভাবে ৩০ শিাংশ জশয াে 

ধােবিে মামলায  মাহেুবে আলবমে ভূনমকা নছল অ্িুলিীয  ও প্রসংশিীয  

নিনি ২০০৫ সাবলে অ্বটােে জেবক ২০০৬ সাবলে জম মাস পযিন্ত ঢাকা স্টক এক্সবেবেে স্বিন্ত্র পনেোলক নহবসবে 

দানয ত্ব পালি কবেি। 

উবেখয, োংলাবদশ সেকাবেে প্রধাি আইি কমিকিিা অ্যাটনিি জজিাবেল মাহেুবে আলম ২৭ জসবেম্বে, জোেোে 

োজধািীে সনিনলি সামনেক হাসপািাবল নেনকৎসাধীি অ্েস্থায  ইবন্তকাল কবেি। 

জশয়ােনিউজ; ২৮ জসবেম্বে ২০২০ 
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অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবরুব আলরমে মতুৃ্যরত্ র্িএসইে জ াক 

৩:২৫ অ্পোহ্ণ জসরেম্বে ২৮, ২০২০  

 
 

বাাংলাদেশ সরকাদরর প্রধান আইন কর্ মকর্মা (অ্যাটর্ন ম জেনাদরল) র্াহবুদব আলদর্র র্ৃর্য যদর্ 

জশাক প্রকাশ কদরদে ঢাকা স্টক এক্সদেঞ্জ (র্িএসই)। 

আে জসার্বার (২৮ জসদেম্বর) এক সাংবাে র্বজ্ঞর্িদর্ এ র্থ্য োর্নদ়েদে র্িএসই। 

এদর্ বলা হ়ে, বাাংলাদেশ সরকাদরর প্রধান আইন কর্ মকর্মা (অ্যাটর্ন ম জেনাদরল) র্াহবুদব 

আলর্ ২৭ জসদেম্বর রােধানীর সম্মির্লর্ সার্র্রক হাসপার্াদল র্ের্কর্্সাধীন অ্বস্থা়ে 

ইদেকাল কদরন (ইন্না র্লল্লার্হ ও়ো ইন্না ইলাইর্হ রাম্মেউন)। 

র্ার র্ৃর্য যদর্ র্িএসইর পর্রোলনা পর্ মদের পদে জে়োরর্যান জর্া. ইউনুসুর রহর্ান এবাং 

বযবস্থাপনা করৃ্মপদের পদে বযবস্থাপনা পর্রোলক কােী োনাউল হক গভীর জশাক ও েুুঃখ 

প্রকাশ কদরন। এোড়া র্ারা র্াহবুদব আলদর্র র্বদেহী আত্মার র্াগর্িরার্ কার্না কদর জশাক 

সেি পর্রবাদরর প্রর্র্ গভীর সর্দবেনা জ্ঞাপন কদরন। 

র্াহবুদব আলর্ ২০০৫ সাদলর অ্দটাবর জথ্দক ২০০৬ সাদলর জর্ র্াস পর্ মে ঢাকা স্টক 

এক্সদেদঞ্জর স্বর্ন্ত্র পর্রোলক র্হদসদব োর়্েত্ব পালন কদরন। 

সরকাদরর একেন প্রর্থ্র্র্শা আইন কর্ মকর্মা র্হদসদব ২০১১ সাদল পুুঁম্মেবাোদর র্ার্লকাভযক্ত 

জকাম্পার্নর উদেযাক্তা-পর্রোলকদের হাদর্ এককভাদব কর্পদে ২ শর্াাংশ এবাং 

সম্মির্লর্ভাদব ৩০ শর্াাংশ জশ়োর ধারদনর র্বর্দ়ে র্ার্লা়ে র্ার ভূর্র্কা র্েল অ্র্যলনী়ে ও 

প্রসাংশনী়ে। 

অ্র্িসচূক/এমআই/রকএসআে 

http://www.arthosuchak.com/wp-content/uploads/2020/09/dse_arthosuchak.jpg
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এটমন্ ি শেন়্ানরল ম়াহবুনব আলনমর মৃতুূনত মিএসইর 

শে়াক 

পুুঁর্েবাোে জিস্ক || প্রকা : ২০২০-০৯-২৮ ১৫:৪৭:৫৯ || আপরিট: ২০২০-০৯-২৮ ১৫:৪৭:৫৯ 

 

বাাংলাদেশ সরকাদরর প্রধান আইন কর্ মকর্মা (এটর্ন ম জেনাদরল) র্াহবুদব আলর্ জরাববার 

রােধানীর সম্মির্লর্ সার্র্রক হাসপার্াদল র্ের্কৎসাধীন অ্বস্থা়ে ইদেকাল কদরদেন 

(ইন্নার্লল্লার্হর ….. রাম্মেউন)৷ 

র্রহয র্ র্াহবুদব আলর্ ২০০৫ সাদলর অ্দটাবর জথ্দক ২০০৬ সাদলর জর্ র্াস পর্ মে ঢাকা 

স্টক এক্সদেদঞ্জর স্বর্ন্ত্র পর্রোলক র্হদসদব োর়্েত্ব পালন কদরন৷ সরকাদরর একেন প্রর্থ্র্ 

র্শা আইন কর্ মকর্মা র্হদসদব ২০১১ সাদল পুুঁম্মেবাোদর র্ার্লকাভযক্ত জকাম্পার্নর 

উদেযাক্তা/পর্রোলকদের হাদর্ এককভাদব কর্পদে ২% এবাং সম্মির্লর্ভাদব ৩০% জশ়োর 

ধারদনর র্বর্দ়ে র্ার্লা়ে র্ার ভূর্র্কা র্েল অ্র্যলনী়ে ও প্রসাংশনী়ে৷ 

র্ার র্ৃর্য যদর্ ঢাকা স্টক এক্সদেদঞ্জর পর্রোলনা পর্ মদের পদে জে়োরর্যান জর্াুঃ ইউনুসুর 

রহর্ান এবাং বযবস্থাপনা করৃ্মপদের পদে বযবস্থাপনা পর্রোলক কােী োনাউল হক গভীর 

জশাক ও েুুঃখ প্রকাশ কদরন এবাং র্ার র্বদেহী আত্মার র্াগর্িরার্ কার্না কদর জশাক সেি 

পর্রবাদরর প্রর্র্ গভীর সর্দবেনা জ্ঞাপন কদরন। 
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জ যােবাোে র্নউে 

বাাংলারে  সেকারেে প্রধান আইন কমিকত্ি া (এটর্নি জেনারেল) 
মাহবরুব আলরমে মতুৃ্যরত্ র্িএসইে জ াক 

প্রকা  সময়:28-09-2020, 2:36 pm | 

 

জশ়োরবাোর জিস্ক: বাাংলাদেশ সরকাদরর প্রধান আইন কর্ মকর্মা (এটর্ন ম জেনাদরল) র্াহবুদব 

আলর্ গর্কাল রর্ববার রােধানীর সম্মির্লর্ সার্র্রক হাসপার্াদল র্ের্কর্্সাধীন অ্বস্থা়ে 

ইদেকাল কদরন (ইন্নার্লল্লার্হর ….. রাম্মেউন)৷ 

র্রহয র্ র্াহবুদব আলর্ ২০০৫ সাদলর অ্দটাবর জথ্দক ২০০৬ সাদলর জর্ র্াস পর্ মে ঢাকা 

স্টক এক্সদেদঞ্জর স্বর্ন্ত্র পর্রোলক র্হদসদব োর়্েত্ব পালন কদরন৷ সরকাদরর একেন প্রর্থ্র্ 

র্শা আইন কর্ মকর্মা র্হদসদব ২০১১ সাদল পুুঁম্মেবাোদর র্ার্লকাভযক্ত জকাম্পার্নর 

উদেযাক্তা/পর্রোলকদের হাদর্ এককভাদব কর্পদে ২% এবাং সম্মির্লর্ভাদব ৩০% জশ়োর 

ধারদনর র্বর্দ়ে র্ার্লা়ে র্ার ভূর্র্কা র্েল অ্র্যলনী়ে ও প্রসাংশনী়ে৷ 

র্া ুঁর র্ৃর্য যদর্ ঢাকা স্টক এক্সদেদঞ্জর পর্রোলনা পর্ মদের পদে জে়োরর্যান জর্াুঃ ইউনুসুর 

রহর্ান এবাং বযবস্থাপনা করৃ্মপদের পদে বযবস্থাপনা পর্রোলক কােী োনাউল হক গভীর 

জশাক ও েুুঃখ প্রকাশ কদরন এবাং র্ার র্বদেহী আত্মার র্াগর্িরার্ কার্না কদর জশাক সেি 

পর্রবাদরর প্রর্র্ গভীর সর্দবেনা জ্ঞাপন কদরন। 

জ যােবাোে র্নউে/এন 

http://www.sharebazarnews.com/wp-content/uploads/2020/09/Mahbube-Alam-350x175.jpg
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ন্যূন্তম শেয়ার ধ়ারনন্র ম়ামল়ায ম়াহবুনব 

আলনমর ভয মমক়া মিল প্রেংসন্ীয 

 জপাস্ট হরয়রে : জসামবাে, ২৮ জসরেম্বে, ২০২০  

 

মবেনন্স আওয়ার প্রমতনবক :  অ্যাটর্ন ম জেনাদরল র্াহবুদব আলদর্র র্রৃ্য যদর্ ঢাকা স্টক 

এক্সদেদঞ্জর পর্রোলনা পর্ মদের পদে জে়োরর্যান জর্াুঃ ইউনুসুর রহর্ান এবাং বযবস্থাপনা 

করৃ্মপদের পদে বযবস্থাপনা পর্রোলক কােী োনাউল হক গভীর জশাক ও েুুঃখ প্রকাশ 

কদরদেন। একইসদে র্ার র্বদেহী আত্মার র্াগর্িরার্ কার্না কদর জশাক সেি পর্রবাদরর 

প্রর্র্ গভীর সর্দবেনা জ্ঞাপন কদরদেন।   

র্িএসই জথ্দক পাঠাদনা এক সাংবাে র্বজ্ঞর্িদর্ এ জশাক োনাদনা হদ়েদে। 

র্বজ্ঞর্িদর্ বলা হদ়েদে, সরকাদরর একেন আইন কর্ মকর্মা র্হদসদব ২০১১ সাদল 

জশ়োরবাোদর র্ার্লকাভযক্ত জকাম্পার্নর উদেযাক্তা/পর্রোলকদের হাদর্ এককভাদব কর্পদে 

২% এবাং সম্মির্লর্ভাদব ৩০% জশ়োর ধারদনর র্বর্দ়ে র্ার্লা়ে র্াহবুদব আলদর্র ভূর্র্কা র্েল 

অ্র্যলনী়ে ও প্রসাংশনী়ে 

র্র্র্ন ২০০৫ সাদলর অ্দটাবর জথ্দক ২০০৬ সাদলর জর্ র্াস পর্ মে ঢাকা স্টক এক্সদেদঞ্জর 

স্বর্ন্ত্র পর্রোলক র্হদসদব োর়্েত্ব পালন কদরন৷ 

উদল্লখয, বাাংলাদেশ সরকাদরর প্রধান আইন কর্ মকর্মা অ্যাটর্ন ম জেনাদরল র্াহবুদব আলর্ 

গর্কাল (জসদেম্বর ২৭, ২০২০)  রােধানীর সম্মির্লর্ সার্র্রক হাসপার্াদল র্ের্কৎসাধীন 

অ্বস্থা়ে ইদেকাল কদরন। 

র্বেরনস আওযাে/২৮ জসরেম্বে, ২০২০/আেএ 
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অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবরুব আলরমে মতুৃ্যরত্ র্িএসইে জ াক 

September 28, 2020  

জিইর্ল জশ়োরবাোর র্রদপাটম: বাাংলাদেশ সরকাদরর প্রধান আইন কর্ মকর্মা (অ্যাটর্ন ম 

জেনাদরল) র্াহবুদব আলদর্র র্ৃর্য যদর্ জশাক প্রকাশ কদরদে ঢাকা স্টক এক্সদেঞ্জ (র্িএসই)। 

আে জসার্বার (২৮ জসদেম্বর) এক সাংবাে র্বজ্ঞর্িদর্ এ র্থ্য োর্নদ়েদে র্িএসই। 

এদর্ বলা হ়ে, বাাংলাদেশ সরকাদরর প্রধান আইন কর্ মকর্মা (অ্যাটর্ন ম জেনাদরল) র্াহবুদব 

আলর্ ২৭ জসদেম্বর রােধানীর সম্মির্লর্ সার্র্রক হাসপার্াদল র্ের্কর্্সাধীন অ্বস্থা়ে 

ইদেকাল কদরন (ইন্না র্লল্লার্হ ও়ো ইন্না ইলাইর্হ রাম্মেউন)। 

র্ার র্ৃর্য যদর্ র্িএসইর পর্রোলনা পর্ মদের পদে জে়োরর্যান জর্া. ইউনুসুর রহর্ান এবাং 

বযবস্থাপনা করৃ্মপদের পদে বযবস্থাপনা পর্রোলক কােী োনাউল হক গভীর জশাক ও েুুঃখ 

প্রকাশ কদরন। এোড়া র্ারা র্াহবুদব আলদর্র র্বদেহী আত্মার র্াগর্িরার্ কার্না কদর জশাক 

সেি পর্রবাদরর প্রর্র্ গভীর সর্দবেনা জ্ঞাপন কদরন। 

র্াহবুদব আলর্ ২০০৫ সাদলর অ্দটাবর জথ্দক ২০০৬ সাদলর জর্ র্াস পর্ মে ঢাকা স্টক 

এক্সদেদঞ্জর স্বর্ন্ত্র পর্রোলক র্হদসদব োর়্েত্ব পালন কদরন। 

সরকাদরর একেন প্রর্থ্র্র্শা আইন কর্ মকর্মা র্হদসদব ২০১১ সাদল পুুঁম্মেবাোদর র্ার্লকাভযক্ত 

জকাম্পার্নর উদেযাক্তা-পর্রোলকদের হাদর্ এককভাদব কর্পদে ২ শর্াাংশ এবাং 

সম্মির্লর্ভাদব ৩০ শর্াাংশ জশ়োর ধারদনর র্বর্দ়ে র্ার্লা়ে র্ার ভূর্র্কা র্েল অ্র্যলনী়ে ও 

প্রসাংশনী়ে। 

জিইর্ল জ য়ােবাোে িটকম/এম 
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অূ়াটমন্ ি শেন়্ানরনলর মৃতুূনত শে়াক প্রক়াে 

মিএসইর 

র্নেস্ব প্রর্ত্রবেক প্রকা : ২০২০-০৯-২৮ ১৬:০১:৩০ 

 
 

ঢাকা স্টক এক্সদেঞ্জ (র্িএসই) বাাংলাদেশ সরকাদরর প্রধান আইন কর্ মকর্মা (অ্যাটর্ন ম 

জেনাদরল) র্াহবুদব আলদর্র র্ৃর্য যদর্ জশাক প্রকাশ কদরদে। 

আে জসার্বার (২৮ জসদেম্বর) এক সাংবাে র্বজ্ঞর্িদর্ এ র্থ্য োর্নদ়েদে র্িএসই। 

এদর্ বলা হ়ে, বাাংলাদেশ সরকাদরর প্রধান আইন কর্ মকর্মা (অ্যাটর্ন ম জেনাদরল) র্াহবুদব 

আলর্ ২৭ জসদেম্বর রােধানীর সম্মির্লর্ সার্র্রক হাসপার্াদল র্ের্কর্্সাধীন অ্বস্থা়ে 

ইদেকাল কদরন (ইন্না র্লল্লার্হ ও়ো ইন্না ইলাইর্হ রাম্মেউন)। 

র্ার র্ৃর্য যদর্ র্িএসইর পর্রোলনা পর্ মদের পদে জে়োরর্যান জর্া. ইউনুসুর রহর্ান এবাং 

বযবস্থাপনা করৃ্মপদের পদে বযবস্থাপনা পর্রোলক কােী োনাউল হক গভীর জশাক ও েুুঃখ 

প্রকাশ কদরন। এোড়া র্ারা র্াহবুদব আলদর্র র্বদেহী আত্মার র্াগর্িরার্ কার্না কদর জশাক 

সেি পর্রবাদরর প্রর্র্ গভীর সর্দবেনা জ্ঞাপন কদরন। 

র্াহবুদব আলর্ ২০০৫ সাদলর অ্দটাবর জথ্দক ২০০৬ সাদলর জর্ র্াস পর্ মে ঢাকা স্টক 

এক্সদেদঞ্জর স্বর্ন্ত্র পর্রোলক র্হদসদব োর়্েত্ব পালন কদরন। 

সরকাদরর একেন প্রর্থ্র্র্শা আইন কর্ মকর্মা র্হদসদব ২০১১ সাদল পুুঁম্মেবাোদর র্ার্লকাভযক্ত 

জকাম্পার্নর উদেযাক্তা-পর্রোলকদের হাদর্ এককভাদব কর্পদে ২ শর্াাংশ এবাং 

সম্মির্লর্ভাদব ৩০ শর্াাংশ জশ়োর ধারদনর র্বর্দ়ে র্ার্লা়ে র্ার ভূর্র্কা র্েল অ্র্যলনী়ে ও 

প্রসাংশনী়ে। 
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The Financial Express 
29 September 2020 
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The Financial Express 
29 September 2020 
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The Financial Express 
29 September 2020 
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 Daily Sun 
29 September 2020 
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 Daily New Age 
29 September 2020 
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Daily Observer 
29 September 2020 
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Dhaka Tribune 
29 September 2020 

 

Cut-off price of Energypac Power shares 

set at Tk35 

Niaz Mahmud  
 

 

As per the book building method, eligible institutional investors took part in the price 

discovery 

The cut-off price of shares in Energypac Power Generation Limited has been set at Tk35 each 

after bidding by eligible institutional investors. 

As per the book building method, eligible institutional investors took part in the price 

discovery. 

At the end of the bidding process, with a proposed rate between Tk85 and Tk16, the cut-off 

price was set at Tk35, according to the Dhaka Stock Exchange (DSE). According to the rules 

of the book building method, the shares will be sold to general investors at a 10% discount or 

at Tk31.50 per share. Institutional investors will be offered 50% of the shares at the cut-off 

price. The remaining 50% of  will be offered to other investors, including general investors 

and non-resident Bangladeshis. The book building method is being applied for raising Tk150 

crore from the capital market through an initial public offering (IPO). 

The company will use the IPO proceeds to expand its business, repay bank loans and cater 

expenditures for the IPO process. According to the audited financial statement as of June 30, 

2019, the company's consolidated earnings per share were Tk3.13. Its net asset value per 

share was Tk45.15 including re-evaluated reserve and Tk30.20 excluding re-evaluated 

reserve. Besides, the company's weighted average earnings per share were 

Tk2.21.  Energypac Power was established in 1995 and it has established itself as a major 

supplier and base load of generators and low voltage electrical accessories.  The company has 

successfully entered the LPG market branding as G-GAS. G-Gas LPG is the company’s one 

of the pioneering brands in the energy sector, which currently offers household, commercial, 

bulk LPG and autogas solutions across the country. 

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud
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Dhaka Tribune 
29 September 2020 

30% shareholding rule: 41 listed companies 

yet to comply 

Niaz Mahmud  

As per a stock market regulator directive, all sponsors or promoters and directors of a listed 

company must jointly hold a minimum 30% shares of the paid-up capital of the company at 

all times A total of 41 publicly listed companies were yet to comply with the 30% 

shareholding requirement by their sponsors and directors. As per a stock market regulator 

directive, all sponsors or promoters and directors of a listed company must jointly hold a 

minimum 30% shares of the paid-up capital of the company at all times. 

The sponsors and directors of the companies in question are holding their positions in 

violation of a 2011 Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) directive. The 

stock market regulator came up with the order in the aftermath of the stock market crash in 

2010. Then, the move was made to make the directors responsible and loyal to small 

investors, as it was seen that many directors sold off their shares right before the crash. 

On July 29 earlier this year, the new commission 44 listed companies to ensure a 

minimum 30% shares in their own companies within 60 days. As per information received 

from the regulator on Monday, 41 of the 44 were yet to comply with the rule. The companies 

which complied with the directive are BD Thai Aluminum, Bangladesh General Insurance 

and Emerald Oil Industries Limited. 

The BSEC also decided to direct its enforcement department to take legal action against 

directors of listed companies who were not individually holding at least 2% share of paid-up 

capital. Stock market investors alleged that many sponsors and directors have sold off their 

shares but still are holding controlling stake of the companies. They added that if the 

mandatory 30% shareholding could be enforced, it could help ease the ongoing liquidity 

crisis in the capital markets through the release of a substantial amount of funds in the stock 

market. 

On top of that, corporate governance would be established in the company, they observed. 

BSEC spokesperson Md Rezaul Karim told Dhaka Tribune that the commission already took 

a number of measures against the sponsor-directors of a number of companies who violated 

the commission’s order about minimum shareholding by the sponsor-directors. 

 

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud
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Intraco wants 6 more months to utilise IPO 

funds 

The company is soon going to apply to the securities regulator for the time extension  

 
Intraco Refueling Station. Picture: Intraco Website  

Publicly-held company Intraco Refueling Station Limited wants another six months to 

implement its initial public offering (IPO) project. 

The company is soon going to apply to the securities regulator for the time extension, 

according to a company official. 

Intraco, which is engaged in the fuel business through oil pumps, raised Tk30 crore from the 

stock market in 2018 in order to establish a bottling plant at Chattogram's Patenga. 

However, the company later changed the project and decided to purchase a newly-built 

liquefied petroleum gas (LPG) cylinder manufacturing factory located at Sadar Dokkhin in 

Cumilla. 

As a result, it did not complete the project by the deadline. 

A senior officer of Intraco said a large number of their staff members, amid the Covid-19 

pandemic, have been infected with the virus and are maintaining self-isolation at home. So, 

the company was unable to continue the IPO utilisation process. 

The company's IPO utilisation period expired on May 31 this year. 

Why Intraco shifted to LPG cylinder production 
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The country's LPG market is growing exponentially. The Bangladesh Petroleum Corporation 

(BPC) data says that LPG use has increased by a staggering 397% over the last four years. 

In the 2017-18 financial year, 5.37 lakh tonnes of LPG were bottled although the sale of LPG 

in 2014-15 was just 1.30 lakh tonnes. LPG cylinders are mainly imported from China. 

Locally, the LPG market is dominated by: Bashundhara LPG Limited, BM Energy (BD) 

Limited, Omera LPG Limited, TK Cylinder Limited, Petromax Cylinder Limited, G-Gas 

LPG Limited, Navana LPG Limited, Jamuna Spacetech Limited, Universal LPG and 

Cylinder Limited, Fresh LPG Limited, Delta LPG Limited, Unitex LPG Limited, and GMI 

LPG Limited. 

However, the gap between demand for LPG cylinders and local production is huge and the 

Intraco official said they "want to take the chance." 

The company official also said, after the completion of the LPG bottle production unit, they 

will be able to manufacture 2,000 cylinders per day. 

Meanwhile, the company has also applied to the High Court, seeking permission for merging 

its five subsidiaries, including: Abbas & Elias Enterprises, East End Automobiles Ltd, M Hye 

& Co CNG Refueling Station Ltd, Good CNG Refueling Station Ltd, and Nessa & Sons Ltd. 

The merger will help Intraco avail a corporate tax waiver by 10%. And the subsidiaries will 

be able to float their shares on the stock market too. 

Currently, companies that are listed with the bourses enjoy a 10% tax waiver while 

subsidiaries have to pay 35% corporate tax. 

Intraco's revenue decreased by 5% to Tk77 crore in the first three quarters of the last financial 

year. Its net profit also came down by 22% to Tk4.61 crore during this period. 

The price of Intraco Refueling's share was Tk53.60 in 2018. Now, the closing price of its 

shares was Tk15 on Monday. 

The company recorded a 72% price fall on its shares in the last two years. 
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Lub-rref IPO bidding begins October 12 

The lubricant manufacturer will collect Tk150 crore from investors to install new 
machinery at its plant and repay some of its expensive bank loans  

 
Photo: Collected  

A 72-hour bidding process to fix the share price for the initial public offering (IPO) of Lub-

rref (Bangladesh) Ltd will begin on October 12.  

The bidding – a requirement for going public under the book-building method – will take 

place between 5pm on October 12 and 5pm on October 15 on the Dhaka Stock Exchange, 

said Moshiur Rahaman, company secretary of the local lubricant manufacturer.  

According to the book-building process rules, qualified institutional investors will bid to set a 

reference price for Lub-rref shares and later the general public will apply for the same at a 

10% discount. 

Previously, on August 20, Lub-rref received approval from the stock market regulator to 

explore the price of its primary shares in an IPO under the book-building method. 

The local lubricant manufacturer is due to use the Tk150-crore IPO fund to install new 

machinery at its plant and repay some of its expensive bank loans. 

The cost of the IPO process will also be met by the funds due to be received from public 

investors, said the Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC).  

The lubricant manufacturer will invest Tk98 crore to expand its existing manufacturing plant, 

which would enable the company to capture 20% market share, from the existing 8%, 

according to Lub-rref's IPO prospectus. 

Currently, BNO Lubricants – a brand of the company – sells around 10,000 tonnes of 

lubricants annually for Tk175 crore, said a company official. 

Bangladesh's lubricant market, with an average 5% growth, has now risen to an annual 

demand of 1.2 lakh tonnes, and the annual turnover is around Tk6,000 crore, the prospectus 

added. 

Incorporated in 2001, the company commercially launched its manufacturing plant in 2006. 
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Currently, 60% of Lub-rref's lubricants are made of responsibly recycled lubricants, while the 

remaining 40% are made out of imported base oil – the key raw material for lubricant. 

The repayment of expensive bank loans of Tk46 crore from the IPO fund would help the 

company reduce its finance cost. A total Tk6 crore is being spent on the public offering 

process. 

As of the fiscal year that ended on June 30, 2019, Lub-rref earned Tk2.08 against each of its 

shares, while the five years' average earnings per share were Tk2.23. 

The net asset value per share of the company, with Tk100 crore paid-up capital, was Tk31.92 

a year ago; it would be Tk25.96 without adding the revaluation surplus of assets. 

NRB Equity Management is working as the issue manager to facilitate the stock market 

listing of the company. 
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41 firms yet to comply with 30% 

shareholding rules 

On July 29, the new leadership of the securities regulator asked 44 listed companies to 
ensure that their sponsors and directors jointly hold at least 30% shares in their own 
companies within the next 60 days  
 

 

Forty-one publicly listed companies have not yet ensured a 30% shareholding by their 

sponsors and directors as required by the stock market regulator. 

As per the securities regulator's directive, sponsors or promoters and directors must jointly 

hold a minimum 30% shares of the paid-up capital of a company all the time. 

The sponsors and directors of the companies in question are holding their positions in 

violation of a 2011 directive issued by the Bangladesh Securities and Exchange Commission 

(BSEC). 

The regulator came up with the order in the aftermath of the stock market crash in 2010. The 

move was aimed at making the directors responsible and loyal to small investors, as it was 

seen that many directors had sold off their shares right before the debacle. 

On July 29 this year, the new leadership of the securities regulator asked 44 listed companies 

to ensure that their sponsors and directors jointly hold at least 30% shares in their own 

companies within the next 60 days. 

As per the BSEC information on Monday, 41 listed companies have not yet complied with 

the directive as of August this year. 
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Only three companies – BD Thai Aluminum, Bangladesh General Insurance, and Emerald 

Oil Industries Ltd – have complied with the rules by this time. 

The new commission has taken an initiative to strictly enforce a provision that requires the 

sponsor-directors of the listed companies to hold a certain number of shares. 

It also decided to direct its enforcement department to take legal action against directors of 

listed companies who were not holding at least 2% shares of the paid-up capital individually. 

Stock investors have alleged that many sponsors and directors are holding the controlling 

power at different companies even after selling off their shares. 

Meanwhile, stakeholders have said that if the minimum 30% shares are held by sponsors and 

directors, it could help ease the ongoing liquidity crisis in the capital markets through the 

release of a substantial amount of funds. 

 

 

 

 

 

 

 

 


