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তিন বছরেে মরযে সম্পূর্ ণ আযুতনক 

পুুঁজিবািাে হরব: তিবলী রুবাইযাি 

৮:১৮ অপরাহ্ণ অক্টাবর ৬, ২০২০  
 

 

আগামী এক বছক্রর মক্যে আমরা প ুঁজিবািাক্র দৃশ্েমান পররবর্তন দদওয়ার দেষ্টা করব। আর 

দ ই বছক্রর মক্যে মডান ত কোরপটাল মাক্কতক্টর ছায়া দদখক্র্ পাক্বন। রর্ন বছক্রর মক্যে সমূ্পর্ ত 

আয রনক প ুঁজিবািার হক্ব বক্ল আশ্াবাদ বেক্ত কক্রন বাাংলাক্দশ্ রসরকউররটটি অোন্ড 

এক্সক্েঞ্জ করমশ্ক্নর (রবএসইরস) দেয়ারমোন অযোপক রশ্বলী রুবাইয়ার্-উল-ইসলাম। 

রবরনক্য়াগকারী সপ্তাহ-২০২০ উপলক্যে আি মঙ্গলবার (০৬ অক্টাবর) ঢাকা স্টক এক্সক্েঞ্জ 

(রডএসই) রডজিটাল প্লাটফক্ম ত ‘রবরনক্য়াগকারীক্দর সক্ের্নর্া কম তসূরে’ শ্ীর্ তক অন ষ্ঠাক্ন প্রযান 

অরর্রির বক্তবে রর্রন এসব কিা বক্লন। 

রবএসইরস দেয়ারমোন বক্লন, বািাক্র র্ররুটট িাকক্ল রবএসইরস দসটা যক্র সাংক্শ্াযক্নর কাি 

করক্র্ পাক্র। বািাক্র রবরিন্ন দসটক্রর দশ্য়াক্রর দাম বজৃি পাওয়া ও কমার রবর্য় রনক্য় 

অক্নক্কই আমাক্দর দফান কক্রন, দফসব ক্ক দলক্খন, ই-দমইল কক্রন, রেটি দলক্খন। িানক্র্ 

োন, এই দসটর দকন বাড়ক্ছ, ওই দসটর দকন কমক্ছ। সরর্েকার অক্ি ত আমরা যরদ দকনা-

দবোর রদক্ক নির রদক্র্ যাই র্াহক্ল বািাক্র রবরনক্য়াগ কক্র শ্ারি পাওয়া যাক্ব না। 

রর্রন বক্লন, আমরা দারয়ত্ব দনওয়ার পর মাত্র োর মাস দগক্ছ। বর্তমাক্ন বািাক্র এক হািার 

দকাটট টাকার আক্শ্পাক্শ্ দলনক্দন হক্ে। এ বছক্রর মক্যেই দলনক্দন দদড় হািার দকাটট টাকা 

পয তি করক্র্ হক্ব। এ লক্যে করমশ্ন কাি করক্ছ। রর্ন বছক্রর মক্যে পূর্ তাঙ্গ একটট বািার 

আমরা উপহার দদব। 

রডএসই’র দেয়ারমোন ইউন স র রহমাক্নর সিাপরর্ক্ত্ব অন ষ্ঠাক্ন আরও বক্তবে রাক্খন 

রডএসইর পররোলক ররকব র রহমান, শ্ারকল ররিিী, রবএসইরস’র রনব তাহী পররোলক (েলরর্ 

দারয়ত্ব) দমাহাম্মদ দরিাউল কররম, রডএসই দরাকাস ত অোক্সারসক্য়শ্ন অব বাাংলাক্দক্শ্র 

(রডরবএ) দপ্ররসক্ডন্ট শ্রীফ আক্নায়ার দহাক্সন, বাাংলাক্দশ্ অোক্সারসক্য়শ্ন অব পাবরলকরল 

http://www.arthosuchak.com/wp-content/uploads/2020/10/shibli-rubayet.png
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রলক্সরটড দকাম্পারনর িাইস দপ্ররসক্ডন্ট ররয়াদ মাহম দ এবাং দমক্রাপরলটন দেম্বার অব কমাস ত 

অোন্ড ইন্ডারিক্ির দপ্ররসক্ডন্ট রনহার্ করবর। 

অন ষ্ঠান সঞ্চালক কক্রন রডএসই’র প্রযান পররোলক কম তকর্তা এম. সাইফ র রহমান 

মি মদার। এক্র্ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন কক্রন রডএসই’র প্রযান অি ত কম তকর্তা আব্দ ল মরর্ন 

পাক্টায়ারী। 

রশ্বলী রুবাইয়ার্ বক্লন, রবরনক্য়াগকারীরা আমাক্দর প ুঁজিবািাক্রর প্রার্। র্ারা না িাকক্ল 

প ুঁজি আসর্ না। র্াহক্ল দকান বেবসা প্ররর্ষ্ঠানও আসর্ না। আমাক্দর কিার উপর রবশ্বাস 

কক্র র্ারা টাকা পয়সা এক্ন রবরনক্য়াগ কক্রন। র্াক্দর রবরনক্য়াগক্ক দ জিিাম ক্ত রাখক্র্ ও 

সটিক বেবহাক্রর িনে আমাক্দরক্ক সটিক দারয়ত্ব পালন করক্র্ হক্ব। 

রর্রন বক্লন, দলনক্দন এক হািার দকাটটর আক্শ্পাক্শ্ ঘ রপাক খাক্ে। র্ক্ব এটাক্ক এবছক্রর 

মক্যে দদড় হািাক্র রনক্য় দযক্র্ হক্ব। এিনে রডএসইর আইটট রবিাক্গর সমসো সমাযান 

করক্র্ হক্ব। র্াক্দর আইটটর কারক্র্ মাক্েমক্যেই সমসো দদখা রদক্ে। মাক্েমক্যেই 

ওক্য়বসাইট দদখা যায় না। 

এফরডআক্রর লয লয দকাটট টাকা প ুঁজিবািাক্র েক্ল আসক্ব বক্ল িানান রবএসইরস 

দেয়ারমোন। কারর্ মান র্ যখন দদখক্ব এফরডআক্রর ৫-৬ শ্র্াাংক্শ্র দিক্ক রমউেয েয়াল ফাক্ন্ড 

১০ শ্র্াাংশ্ ররটান ত পাওয়া যাক্ে, র্খন র্ারা এরদক্ক ে ুঁকক্ব। এক্র্ কক্র সামক্ন বািাক্র 

দলনক্দন অক্নক দবক্ড় যাক্ব। এিনে রমউেয েয়াল ফাক্ন্ড স শ্াসন আনক্র্ হক্ব। এ খার্টট 

আগামীক্র্ িাক্লািাক্ব েলার িনে কাি শুরু কররছ। 

রর্রন বক্লন, ‘দিড’ কোটাগররর সব দকাম্পারনর সক্ঙ্গ আমাক্দর করমশ্ন পিৃকিাক্ব রমটটাং 

কক্রক্ছ। দকউ দকউ ‘দিড’ দিক্ক দবররক্য় এক্সক্ছ। আগামী ৩ মাক্সর মক্যে অক্নক্কই 

দবররক্য় আসক্ব। দযৌিিাক্ব আক্লােনার কারক্র্ অক্নক্ক দবররক্য় আসক্ছ। র্ক্ব ৫-৬টট 

দকাম্পারনর অবস্থা দবরশ্ িাক্লা রছল না। এগুক্লার িনে আলাদা বেবস্থা আক্ছ। এই কাি দশ্ক্র্ 

ওটটরস মাক্কতট রনক্য় বসব। দসখান দিক্ক দকাম্পারনগুক্লাক্ক দবর কক্র রনক্য় আসার িনে 

দেষ্টা করব। 

দকাম্পারন আইন পররবর্তন কক্র বাই বোক আইন করক্বন বক্ল িারনক্য়ক্ছন রশ্বলী 

রুবাইয়ার্। র্ক্ব এরইমক্যে ৫টট দকাম্পারন ও ২টট রডক্বঞ্চার রডরলরস্টাং করার কিা স্টক 

এক্সক্েঞ্জক্ক িারনক্য় রদক্য়ক্ছন বক্ল িানান রর্রন। এই রডক্বঞ্চার দ টট ২০-২৫ বছক্রর 

প ক্রাক্না। এক্র্ রবরনক্য়াগকারীক্দর টাকা আটক্ক রছল। আমরা এক্স দসগুক্লা খ ক্ি ৫৭ দকাটট 

টাকা আদাক্য়র দেষ্টা কক্র রদক্য়রছ। 

রর্রন বক্লন, আইরসরব র্ার দারয়ত্ব সটিকিাক্ব পালন করক্র্ পারক্ছ না। প্ররর্ষ্ঠানটটর 

মোক্নিক্মক্ন্টর দির্ক্র দবশ্ রকছয  ঘাটরর্ দদখক্র্ দপক্য়রছ। এ রনক্য় আমরা খ বই রেরির্। এই 

সমসো কাটটক্য় আইরসরবক্ক দ্র র্ প নগ তিন করা হক্ব। আগামী ২ মাক্সর মক্যে কাি দশ্র্ কক্র 

সরকাক্রর কাক্ছ সবরকছয  র্য ক্ল যরব। 

রবএসইরস দেয়ারমোন বক্লন, আমরা দারয়ত্ব দনওয়ার সময় ২৫-২৬টা আইরপও িমা রছল। 

দযগুক্লা রবগর্ ১-৩ বছক্রর প ক্রাক্না আইরপও। দকাম্পারনগুক্লা বারবার অোকাউন্টস িমা 

রদজেল। এক্র্ কক্র প্ররর্বার ৫-২০ লাখ টাকা খরে হজেল। রকন্তু ওইসময়টায় আইরপও 



News Clippings 

 19 

দদওয়া হয় নাই। এখন আমরা আইরপও দদই বা না দদই, দসটাক্র্া দকাম্পারনগুক্লাক্ক িানাক্র্ 

হক্ব। এিনে আমরা যাক্দর দদওয়ার, র্াক্দর রদক্য় রদজে। আর অনেক্দর বাদ রদক্য় রদজে। 

আমরা দকাম্পারনগুক্লাক্ক আইরপওর িনে নর্যন কক্র অোকাউন্টস িমা দদওয়াক্র্ োই না। 

র্ারা এরইমক্যে ১-৫ বার অোকাউন্টস িমা রদক্য়ক্ছ। আমরা দমাটাম টট আইরপও রিয়ার কক্র 

রনক্য় আসরছ। আশ্া কররছ এক মাক্সর মক্যে প ক্রাক্না সব আইরপও আক্বদন রিয়ার কক্র 

দফলব। 

রর্রন বক্লন, আমাক্দরক্ক য দ্র রবরনক্য়াগকারী এবাং বেবসায়ীক্দর রদক রবক্বেনা করক্র্ হক্ব। 

যারা বেবসা করক্র্ আক্সন, র্াক্দর যরদ আইরপও দদওয়া বন্ধ কক্র দদই, র্াহক্ল র্ারা দকািায় 

যাক্ব। র্াক্দরও টাকার দরকার। এই বািাক্র রবরনক্য়াগকারী এবাং বেবসায়ী উিয়ক্কই দদখক্র্ 

হয়। র্া না হক্ল এই বািার িাকর্ না। 

দক দকািায় রবরনক্য়াগ করক্ব, দসটা আমাক্দর টিক করা টিক না বক্ল িানান রবএসইরস 

দেয়ারমোন। রর্রন বক্লন, আমাক্দর সব িায়গাক্র্ ইন্টারক্ফয়ার করা টিক হক্ব না। এক্র্ কক্র 

রবরনক্য়াগ কক্র মিা পাওয়া যাক্ব না। র্ক্ব দকান অরনয়ম দপক্ল আপনারা িানান। এছাড়া 

দকান দশ্য়ার বাড়ল বা কমল, র্ার িনে আমাক্দরক্ক দদার্ দদওয়া টিক হক্ব না। 

সিাপরর্র বক্তক্বে রডএসইর দেয়ারমোন ইউন স র রহমান বক্লন, আিক্কর যারা 

রবরনক্য়াগকারী র্ারা বেবসাক্য়র িার্ায় কাস্টমার। রবরনক্য়াগকারীক্দর সাক্ি িাল বেবহার 

করক্র্ হক্ব। কাস্টমাক্রর কিা এমনিাক্ব মক্নাক্যাগ রদক্য় শুনক্র্ হক্ব যাক্র্ র্ারা ব েক্র্ 

পাক্র আপরন র্াক্দর কিা শুনক্ছন। যখন মক্ন হক্ব দয দকান িযল হক্য়ক্ছ র্খন কাস্টমাক্রর 

কাক্ছ দ ুঃখ প্রকাশ্ করক্র্ হক্ব। র্াক্দর প্রক্য়ািনটা ব েক্র্ হক্ব এবাং সমাযান রদক্র্ হক্ব। 

কাস্টমার যখন দ ুঃখ-কষ্ট রনক্য় আসক্ব, র্াক্দর দ ুঃখ-কষ্ট ব েক্র্ হক্ব। 

রর্রন বক্লন, বািার িাক্লা করার িনে শ্র্িাক্গর ৫০ িাগই গিক্ন তক্ের প্ররর্ লযে রাখক্র্ 

হক্ব। খারাপ কাি করক্ল র্ার শ্াজি দপক্র্ হক্ব। িাক্লা কাি করক্ল র্ার িনে যনেবাদ 

দপক্লই বািার িাক্লা হক্ব। 

স্বাগর্ বক্তবে রডএসই’র বেবস্থাপনা পররোলক কািী ছানাউল হক বক্লন, বাাংলাক্দশ্ 

রসরকউররটটি অোন্ড এক্সক্েঞ্জ করমশ্ক্নর উক্দোক্গ বাাংলাক্দক্শ্ও ‘রবশ্ব রবরনক্য়াগকারী সপ্তাহ 

২০২০’ উদযারপর্ হক্ে। রবএসইরস’র এই উক্দোগক্ক আমরা স্বাগর্ িানাই এবাং এক্র্ 

রবরনক্য়াগকারীক্দর স্বাি ত সাংরযক্র্ গুরুত্বপূর্ ত িূরমকা রাখক্ব বক্ল আমরা আশ্া করর। 

অি তসূেক/এমআই/দকএসআর 
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তবতনরযাগকােীরেে সুেক্ষা হরে না: 

িাতকল তেিভী 

৭:২৩ অপরাহ্ণ অক্টাবর ৬, ২০২০  
 

 

সটিক দপাটতক্ফারলও রদক্য় রবরনক্য়াগকারীক্দর স রযা দদওয়া হক্ে না বক্ল মিবে কক্রক্ছন 

ঢাকা স্টক এক্সক্েক্ঞ্জর (রডএসই) পররোলক শ্ারকল ররিিী। 

রর্রন বক্লন, আমরা দরাকাররা রবরনক্য়াগকারীক্দর ো, রবস্ক ট খাওয়াজে, র্াক্র্ র্াক্দর দসবা 

দদওয়া হক্ে। রকন্তু রবরনক্য়াগকারীক্দর স রযা হক্ে না। বরাং র্ারা যরর্গ্রি হক্ে। 

দরাকারক্দর অবশ্েই বেবসার স্বাক্ি ত রবরনক্য়াগকারীক্দর স রযা দদয়া উরেৎ। 

রবশ্ব রবরনক্য়াগকারী সপ্তাহ উপলক্য আি মঙ্গলবার (০৬ অক্টাবর) ‘রবরনক্য়াগকারীক্দর 

সক্ের্নর্া কম তসূরে’ শ্ীর্ তক িােয তেয়াল আক্লােনা সিায় রর্রন এসব কিা বক্লন। 

রডএসই আক্য়াজির্ ওক্য়রবনাক্র সিাপরর্ত্ব কক্রন রডএসইর দেয়ারমোন দমা. ইউন স র 

রহমান। অন ষ্ঠাক্ন প্রযান অরর্রি রহক্সক্ব বক্তবে রাক্খন বাাংলাক্দশ্ রসরকউররটটি অোন্ড 

এক্সক্েঞ্জ করমশ্ক্নর (রবএসইরস) দেয়ারমোন অযোপক রশ্বলী রুবাইয়ার্-উল-ইসলাম। 

রবরনক্য়াগকারীক্দর দসবা দদওয়া উরেৎ উক্েখ কক্র শ্ারকল ররিিী বক্লন, আমাক্দর মাক্কতক্ট 

রবরনক্য়াগকারীক্দর দসবা ও সন্তুটষ্টর দেক্য় সটিক দপাটতক্ফারলও রদক্য় রবরনক্য়াগ স রযা দদওয়া 

দরকার। 

রর্রন বক্লন, এিনে প্রিমর্ প্রাইক্সর স রযার িনে রবরনক্য়াগকারীক্দর দদক্খশুক্ন রবরনক্য়াগ 

করক্র্ হক্ব। মাজিতন দলান রনক্য় রবরনক্য়াগ করা যাক্ব না। এক্র্ যর্ লািই দহাক, সারিতস োিত 

ও স ক্দ লাক্ির অাংশ্ েক্ল যায়। 

িাক্লা দকাম্পারনক্র্ রবরনক্য়াগ করক্ল রবরনক্য়াগকারীক্দর স রযা হক্ব মর্ রদক্য় শ্ারকল ররিিী 

বক্লন, বোাংক্ক আমানর্ দরক্খ দয লাি হয় র্া দিক্ক প ুঁজিবািাক্র রবরনক্য়াক্গ ম নাফা দবরশ্ 

http://www.arthosuchak.com/wp-content/uploads/2020/10/Shakil-Rijvi.jpg
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হক্ব। এক্যক্ত্র ১৫-২০ শ্র্াাংশ্ ম নাফা করা সম্ভব। র্ক্ব র্ার িনে রবরনক্য়াগকারীক্দর অবশ্েই 

উৎপাদনহীন, ে ুঁ রকপূর্ ত এবাং বন্ধ হওয়া দকাম্পারনক্র্ রবরনক্য়াগ করা যাক্ব না। 

আমাক্দর প ুঁজিবািার গুিব রনিতর উক্েখ কক্র রর্রন বক্লন, দকাম্পারনগুক্লাক্র্ দয 

ওক্য়সবাইট রক্য়ক্ছ, দসগুক্লাক্র্ যরদ প্রকৃর্ খবর দদওয়া যায় র্ক্ব গুিব কক্ম যাক্ব। 

পাশ্াপারশ্ রবরনক্য়াগকারীক্দর রবরনক্য়াগ স রযা রহক্সক্ব আইরন সহায়র্া দদক্ব রডএসই ও 

রবএসইরস বক্ল িানান রডএসইর সাক্বক এই সিাপরর্। 

অন ষ্ঠাক্ন স্বাগর্ বক্তবে রাক্খন রডএসইর বেবস্থাপনা পররোলক (এমরড) কািী ছানাউল হক। 

এসময় উপরস্থর্ রছক্লন রবএসইরসর রনব তাহী পররোলক দমাহাম্মদ দরিাউল কররম, রডএসইর 

পররোলক ররকব র রহমান, রডএসই দরাকাস ত অোক্সারসক্য়শ্ক্নর (রডরবএ) সিাপরর্ শ্রীফ 

আক্নায়ার দহাক্সন, দমক্রাপরলটন দেম্বাক্রর সিাপরর্ বোররস্টার রনহার্ করবর প্রম খ। অন ষ্ঠান 

সঞ্চালনা কক্রন রডএসইর রসওও সাইফ র রহমান মি মদার। 

অি তসূেক/এমআই/দকএসআর 
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তবতনরযাগ সুেক্ষায তিন পোমি ণ রেিাউল 

কতেরমে 

৭:১২ অপরাহ্ণ অক্টাবর ৬, ২০২০  
 

 

প ুঁজিবািাক্র রবরনক্য়াক্গ স রযায় রবরনক্য়াগকারীক্দর রর্নটট পরামশ্ ত রদক্য়ক্ছন বাাংলাক্দশ্ 

রসরকউররটটি অোন্ড এক্সক্েঞ্জ করমশ্ক্নর (রবএসইরস) রনব তাহী পররোলক ও ম খপাত্র দমাহাম্মদ 

দরিাউল কররম। রর্রন রবরনক্য়াগকারীক্দর রবরনক্য়াগ করার দযক্ত্র  দীঘ তক্ময়াদী, রনয়রমর্ ও 

বহয ম খী রবরনক্য়াক্গর আহবান িারনক্য়ক্ছন 

আি মঙ্গলবার (৬ অক্টাবর) ঢাকা স্টক এক্সক্েঞ্জ (রডএসই) আক্য়াজির্ রবশ্ব রবরনক্য়াগকারী 

সপ্তাহ উপলক্য ‘রবরনক্য়াগকারীক্দর সক্ের্নর্া কম তসূেী’ শ্ীর্ তক িােয তেয়াল আক্লােনা সিায় 

রর্রন এসব কিা বক্লন। ওক্য়রবনাক্র সিাপরর্ত্ব কক্রন রডএসইর দেয়ারমোক্নর দমা. ইউন স র 

রহমান। অন ষ্ঠাক্ন স্বাগর্ বক্তবে রাক্খন রডএসইর বেবস্থাপনা পররোলক (এমরড) কািী 

ছানাউল হক। এছাড়াও বক্তবে রাক্খন রডএসইর পররোলক ররকব র রহমান। 

দরিাউল কররম বক্লন, দকািাও রবরনক্য়াগ করার দযক্ত্র দসই প্ররর্ষ্ঠাক্নর মাক্েন্ট বোাংক্কর 

লাইক্সে আক্ছ রক না দদখক্বন। রবরনক্য়াগ করার দযক্ত্র টানক্িকশ্ন কস্ট দদক্খ দনক্বন। দয 

দপ্রাডাক্ট রবরনক্য়াগ করক্বন র্ার ে ুঁ রক দদখক্বন। আর রবরনক্য়াগ করার দযক্ত্র রর্রন দীঘ ত 

দময়াদী রবরনক্য়াগ করক্র্ হক্ব। 

রর্রন আক্রা বক্লন, সমি রবরনক্য়াক্গ ে ুঁ রক রবদেমান। র্াই দসটা দিক্নই রবরনক্য়াগ করক্র্ 

হক্ব। আর রবরনক্য়াগ করার দযক্ত্র দ্র র্ যনী হওয়া হক্বন এবাং দকাক্না লস হক্ব না এমন 

রস্কমগুক্লা এরড়ক্য় েলার আহবান িানান। 

রবএসইরসর এই ম খপাত্র বক্লন, রবরনক্য়াক্গ ববরেত্র করর্। এক্যক্ত্র রবরিন্ন দসটক্র অিাৎ 

দপাটক্ফারলওক্র্ একারযক খাক্র্র দকাম্পারনক্র্ রবরনক্য়াগ করক্বন। িরবর্ৎ প্রর্োশ্ার 

পররকল্পনার কিা রবক্বেনা কক্র প ুঁজিবািাক্র রবরনক্য়াগ করক্বন। 

অি তসূেক/এমআরএম 
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৪০ বছে যরে রেখা স্বরেে পুুঁজিবািাে 

হরে: েতকবুে 

৬:৫৯ অপরাহ্ণ অক্টাবর ৬, ২০২০  
 

 

৪০ বছর যক্র দদখা গরর্শ্ীল প ুঁজিবািাক্রর স্বপ্নই বািবায়ন হক্র্ দদখরছ বক্ল মিবে কক্রক্ছন 

ঢাকা স্টক এক্সক্েক্ঞ্জর পররোলক ররকব র রহমান। 

রবশ্ব রবরনক্য়াগকারী সপ্তাহ উপলক্য আি মঙ্গলবার (০৬ অক্টাবর) ‘রবরনক্য়াগকারীক্দর 

সক্ের্নর্া কম তসূরে’ শ্ীর্ তক িােয তেয়াল আক্লােনা সিায় রর্রন এই মিবে কক্রন। 

ঢাকা স্টক এক্সক্েঞ্জ (রডএসই) আক্য়াজির্ ওক্য়রবনাক্র সিাপরর্ত্ব কক্রন রডএসইর 

দেয়ারমোন দমা. ইউন স র রহমান। অন ষ্ঠাক্ন প্রযান অরর্রি রহক্সক্ব বক্তবে রাক্খন বাাংলাক্দশ্ 

রসরকউররটটি অোন্ড এক্সক্েঞ্জ করমশ্ক্নর (রবএসইরস) দেয়ারমোন অযোপক রশ্বলী 

রুবাইয়ার্-উল-ইসলাম। অন ষ্ঠাক্ন স্বাগর্ বক্তবে রাক্খন রডএসইর বেবস্থাপনা পররোলক 

(এমরড) কািী ছানাউল হক। 

এসময় উপরস্থর্ রছক্লন রবএসইরসর রনব তাহী পররোলক দমাহাম্মদ দরিাউল কররম, রডএসইর 

পররোলক শ্ারকল ররিিী, রডএসই দরাকাস ত অোক্সারসক্য়শ্ক্নর (রডরবএ) সিাপরর্ শ্রীফ 

আক্নায়ার দহাক্সন, দমক্রাপরলটান দেম্বাক্রর সিাপরর্ বোররস্টার রনহার্ করবর প্রম খ। অন ষ্ঠান 

সঞ্চালনা কক্রন রডএসইর রসওও সাইফ র রহমান মি মদার। 

ওক্য়রবনাক্র ঢাকা স্টক এক্সক্েক্ঞ্জর পররোলক ররকব র রহমান বক্লন, গরর্শ্ীল প ুঁজিবািার 

গিন রনক্য় দয স্বপ্ন দদক্খরছ, বর্তমান করমশ্ক্নর দনরৃ্ক্ত্ব আরম দসই স্বপ্ন বািবায়ন হক্র্ 

দদখরছ। আরম ৪০ বছর যক্র শুয  এই স্বপ্নই দদক্খরছ। 

‘এই করমশ্ক্নর দনরৃ্ক্ত্ব আরম অরিিূর্। র্াক্দর প্ররর্টট পদক্যপ বািাক্রর িনে কায তকর 

িূরমকা রাখক্ছ। র্ারা মাত্র ৪ মাক্সই বািাক্রর িনে অক্নক িূরমকা দরক্খক্ছন। র্ক্ব এখক্না 

রকছয  সমসো রক্য় দগক্ছ। এগুক্লা সমাযাক্ন র্াক্দরক্ক রকছয টা সময় রদক্র্ হক্ব।’ 

http://www.arthosuchak.com/wp-content/uploads/2020/10/rakibur_.jpg
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রর্রন আরও বক্লন, রবগর্ রদক্ন প ুঁজিবািাক্র ইনক্ডক্স রনয়ন্ত্রর্ কক্রক্ছ। র্ার কারক্র্ 

রবরনক্য়াগকারীরা যরর্গ্রি হক্য়ক্ছ। এই করমশ্ন দসটা করক্ছন না। বর্তমান করমশ্ন 

ইনক্ডক্ক্সর রদক্ক না র্ারকক্য় িরলয়ম দবইিড মাক্কতট করক্ছন। 

ররকব র রহমান বক্লন, দশ্র্ দ ই কায তরদবস সূেক কক্মক্ছ, রকন্তু দলনক্দন দবক্ড়ক্ছ। এটাই 

বািার। পরৃিবীর অনোনে দদক্শ্ও এমনটট হয়। এখন কমরর্ দক্র রবরনক্য়াগকারীরা ক্রয় 

বারড়ক্য়ক্ছন। র্ক্ব এর আক্গ কৃজত্রমিাক্ব সূেক উিাক্না-নামাক্নার কাি করা হক্র্া। 

এ সময় ররকব র রহমান দলনক্দন টট+১ এ আনার আহ্বান িানান। এক্র্ কক্র দলনক্দন অক্নক 

দবক্ড় যাক্ব বক্ল রর্রন আশ্া প্রকাশ্ কক্রন। 

রর্রন বক্লন, আইরপও আসক্ল বািার যীরগরর্ হক্য় যায় বক্ল অক্নক্ক অরিক্যাগ কক্রন। রকন্তু 

এটা টিক না। আপনার হাক্র্ যরদ িাক্লা দশ্য়ার িাক্ক, র্াহক্ল দকন আপরন ওই দশ্য়ার রবজক্র 

কক্র আইরপওক্র্ যাক্বন। রবরনক্য়াক্গর রসিাি রবরনক্য়াগকারীর রনক্ির। 

রবরনক্য়াগকারীক্দর উক্েক্শ্ে ররকব র রহমান বক্লন, বািাক্রর স্বের্া, িবাবরদরহর্া এবাং 

আপনার টাকার রনরাপত্তা দদক্ব করমশ্ন। র্ক্ব আপনারা িাক্লা দশ্য়ার দদক্খ রকক্নন। 

অি তসূেক/এমআই/দকএসআর 
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উন্নি োষ্ট্র হরি হরল পুুঁজিবািারে মূলযন 

বাড়ারি হরব 

৫:১১ অপরাহ্ণ অক্টাবর ৬, ২০২০  
 

 

উন্নর্ রাষ্ট্র হক্র্ হক্ল প ুঁজিবািাক্রর মূলযন বাড়াক্র্ হক্ব। বাাংলাক্দশ্ বোাংক্কর কাক্ছ দযমন ১২ 

লাখ দকাটট টাকা আক্ছ। টিক দর্মনই রবএসইরসর কাক্ছও ১২ লাখ দকাটট টাকা আনক্র্ হক্ব 

বক্ল মিবে কক্রক্ছন ঢাকা স্টক একক্েক্ঞ্জর (রডএসই) দেয়ারমোন ইউন স র রহমান 

আি মঙ্গলবার (৬ অক্টাবর) ঢাকা স্টক এক্সক্েঞ্জ (রডএসই) আক্য়াজির্ “রডরলাংস উইি 

ইনক্িস্টর” শ্ীর্ তক এক ওক্য়রবনাক্র অাংশ্ রনক্য় সিাপরর্র বক্তক্বে রর্রন একিা বক্লন। রর্রন 

বক্লন, ২০৪১ সাক্ল বাাংলাক্দশ্ক্ক উন্নর্ রাক্ষ্ট্র পররর্র্ করার িনে প ুঁজিবািাক্র রবরনক্য়াগ 

বাড়াক্র্ হক্ব। রবরনক্য়াক্গর মাযেক্মই উন্নর্ রাক্ষ্ট্রর স্বপ্ন বািবায়ন হক্ব। র্ার িনে 

প ুঁজিবািাক্রর মূলযন বাড়াক্র্ হক্ব। বাাংলাক্দশ্ বোাংক্কর কাক্ছ দযমন ১২ লাখ দকাটট টাকা 

আক্ছ। টিক দর্মনই রবএসইরসর কাক্ছও ১২ লাখ দকাটট টাকা আনক্র্ হক্ব। র্াহক্লই 

প ুঁজিবািার উন্নর্ রাষ্ট্র গিক্ন বড় িূরমকা পালন করক্র্ পারক্ব। ইউন স র রহমান বক্লন, 

রবরনক্য়াগকারী হক্ে আমাক্দর লযী, রবরনক্য়াগকারীক্দর প্ররর্ আমাক্দর িাক্লা বোবহার 

করক্র্ হক্ব। কাস্টমারক্ক আক্গ শুনক্র্ হক্ব। দকান অর্োয় করা হক্ল র্াক্দর কাক্ছ 

এক্পালজি োইক্র্ হক্ব। 

রর্রন দটকক্হাল্ডারক্দর উক্েশ্ে কক্র বক্লন, আপনারা রবরনক্য়াগকারীক্দর প্ররর্ আপনারা 

সাংক্বদনশ্ীল হক্বন।র্াক্দরক্ক সহক্যারগর্া করক্বন। র্াক্দরক্ক হয়রারন করক্বন না। 

রডএসই দেয়ারমোন বািারক্ক আক্রা এরগক্য় দনয়ার িনে, রবএসইরস দেয়ারমোনক্ক িার্ীয় 

রািস্ব দবাডত (এনরবআর), বাাংলাক্দশ্ বোাংক ও রবরিন্ন প্ররর্ষ্ঠাক্নর সাক্ি রনয়রমর্ দযাগাক্যাগ 

রাখার িনে অন ক্রায িানান। রর্রন বক্লন, বািারক্ক এরগক্য় রনক্র্ হক্ল সবার সাক্ি সমন্বয় 

করক্র্ হক্ব। রর্রন সবার সাক্ি রনয়রমর্ বসার আহবান িানান। 

অি তসূেক/এমআরএম 
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এফতিআরেে লাখ লাখ রকাটি িাকা পুুঁজিবািাে 

চরল আসরব: তবএসইতস রচযােমোন 

 

নি জস্ব প্রন িবেদক : এ ফনিআবেে (নফক্সি নিব োন জট র েট) লোখ লোখ  র ক োনট ট োক ো   ুঁনজেো জোবে চবল  আসবে েবল  

ম ন্তেয ক বেবেি  েোাংলোবদশ নসনক উনেনটজ অ্যোন্ড এ ক্সবচঞ্জ ক নম শবিে (নেএসইনস) র চ য়োেম যোি অ্ধ্যো ক নশেলী 

রুেোইয়ো ি-উল-ইসলোম । 

এ  ম ন্তবেযে  বে য  নি নিবসব ে নিনি  েবলবেি , ম োি  ষ য খি  র দখবে এফনিআবেে ৫-৬ শিোাংবশে র চ বয় নম উচ য়ো ল 

ফোবন্ড ১০  শিোাংশ নেটোি ন  োওয়ো য োবে, িখি  িোেো এ নদবক ঝ ুঁ ক বে। যো বি ক বে সোম বি েোজোবে র লি বদি  অ্ বিক 

র েবে য োবে। 

নেশ্ব নেনি বয়োগক োেী সপ্তোি ’ উ লবে ম ঙ্গলেোে (৬ অ্বটো েে) ঢ োক ো স্ট ক এক্সবচঞ্জ (নিএ সই) আবয়োনজি এক 

ভোচ নয ো ল অ্ি ষ্ঠোবি প্রধ্োি  অ্নিনিে েিবেয এ সে কিো েবলি  নেএস ইনস র চয়োেম যোি । 

অ্ি ষ্ঠোবি    ুঁনজেোজোবেে  ভনেষয ৎ নি বয ও ক িো েবলি  নেএসইনসে  র চয ো েম যোি। নিনি  েবলি , আম োবদে ক নম শবি ে 

দোনয়ত্ব র িয়োে েয়স ম োত্র  চোে ম োস। আম োবদ ে আ ি োেো (নেনি বয়োগক োেী) একট  সময় র দি। আম েো আগোম ী এক 

েেবেে ম বধ্য দৃশযমো ি   নেেিনি র দয়োে র চষ্টো  ক েে। দুই েেবে ে ম বধ্য ম িোি ন ক যো ন টো ল মোবকনবটে  েোয়ো র দখবি 

 োবেি। নিি  েেবেে ম বধ্য সম্প ূর্ন েোজোবেে এক নট রূ   োওয়ো য ো বে। 

নেএসইনস র চয়োেম যোি েবলি ,  

নেনি বয়োগকোেীেো আম ো বদে র শয়োেেোজোবেে প্রোর্। িোেো ি ো িোক বল   নজুঁ আ সি ি ো। িোি বল রক োবিো 

েযেসোপ্রনিষ্ঠোি ও আসি ি ো। আম োবদে ক িোে ও ে নেশ্বোস ক বে িো েো টোক ো- য়সো এ বি নেনি বয়োগ ক বেি । িো বদে 

নেনি বয়োগবক দুনিন্তোম  ি েোখবি ও সনিক  েযেিোবেে জি য আ ম োবদেবক  সনিক  দোনয়ত্ব  োলি কেবি িবে।’ 

নিনি  েবলি ,  

আম োবদে ে দ্র নেনি বয়োগকোেী এ োং েযেসোয়ী বদে নদক  নেবেচিো কেবি িবে। য োেো েয েসো ক েবি আবসি , িো বদে 

য নদ আইন ও (প্রোিনমক  গর্ প্রস্তোে) র দয়ো েন্ধ ক বে র দই, িোিবল  িোেো  র ক োিোয় য োবেি ? িোবদেও টো কোে দ েক োে। 

এ ই েোজোবে নেনি বয়োগক োেী এোং েযেসোয়ী  উভয়বকই রদখবি িয়। িো ি ো  িবল এ ই েোজোে িো ক ি ি ো। ’ 
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আম েো দোনয়ত্ব র িয়োে সময় ২৫-২৬টো আইন ও জম ো নেল। র যগুবলো নেগি ১-৩ েেবেে   বেো বিো  আইন ও। রয 

র কোম্পোনিগুবলো েোেেোে অ্যোক োউন্টস জম ো নদনেল। এ বি ক বে প্র নিেোে ৫-২০ লোখ টোকো খ েচ িনেল। নক ন্তু  ওই 

সময়টোয় আইন ও র দয়ো িয়নি। এ খি  আম েো আইন ও র দই েো ি ো র দই, রসটো বিো রক োম্পোনিগুবলো বক জোি োবি িবে। 

এ জি য আমেো য োবদে র দয়োে, িোবদে নদবয় নদনে। আে অ্ি যব দে েো দ নদবয় নদনে।’ 

আম েো র ক োম্পোনিগুবলোবক  আইন ওে জি য ি ি ি ক বে অ্যোক োউন্টস জম ো  র দয়ো বি চোই ি ো।  িোেো এ েইম বধ্য ১-৫ 

েোে অ্যোক োউন্টস জম ো নদবয়বেি । আম েো রম োট োম  নট আইন ও নি য়ো ে ক বে নি বয় আসনে। আশো ক েনে, এক  ম োবসে 

ম বধ্য   বেোবিো সে আইন ও আবেদি নিয়োে ক বে র ফলে ’, েবলি  নেএ সইনসে র চয  োেম যোি। 

নিনি  েবলি ,  

র ক  রক োিোয় নেনি বয়োগ ক েবে, র সটো আমোবদে নিক  কেো নিক ি ো। আম োবদ ে সে জো য়গো বি ইন্টো েবফয়োে ক েো নিক  

িবে ি ো। এ বি ক বে নেনি বয়োগ ক বে ম জো  োওয়ো যোবে ি ো। িবে  র কোবিো  অ্নিয়ম  র  বল আ ি োেো  জোিোি । আম োবদে 

সোবভনইলযোন্স এগুবলো র দখবে। িবে র ক োি  র শয়োে েোেল েো ক ম ল, িো ে জি য আম োবদেবক  র দোষ র দয়ো নিক  িবে 

ি ো। ’ 

চলনি েেবেে ম বধ্য র লি বদি র দি  িোজোে রক োনট টোক োয   নি বয  র য বি িবে ম ন্তেয ক বে নেএসইনস র চয়োেম যোি 

েবলি , র লি বদি  এক  িোজোে রক োনটে আশ  োবশ ঘ ে োক  খোবে। িবে এ টো বক  এ  েেবেে মবধ্য র দে িোজোবে নি বয় 

র য বি িবে। এ জি য নিএ সইে (ঢোকো স্ট ক  এ ক্সবচঞ্জ ) আইনট নেভোবগ ে সমসযো সমোধ্ো ি  ক েবি িবে। িোবদে আ ইনটে 

ক োেবর্ ম োবঝম বধ্যই সমসযো রদখো নদবে। ম োবঝম বধ্যই ওবয়েসোই ট রদখো  যোয় িো। ’ 

এ  সম য় েোষ্ট্রোয  ত্ত নেনি বয োগ  প্রনিষ্ঠোি  ইি বভস্ট বমন্ট কে ব োবেশি  অ্ে েোাংলোবদশ (আইনসনে)   িগ ন িবিে নেষবয  ও 

ক িো েবলি  নেএসইনসে র চয  োেম যোি। 

নিনি  েবলি ,  

আইনসনে িোে দোনয়ত্ব স নিক ভোবে  োলি ক েবি  োেবে ি ো। প্রনিষ্ঠো ি নটে  ম যোবি জবম বন্টে রভিবে র েশনক ে  ঘোটনি 

র দখবি র  বয়নে। এ  নি বয় আমেো খ েই নচনন্তি। এ ই সম সযো ক োনটবয়  আইনসনেবক  দ্রুি  ূিগনিি  ক েো িবে।  আগোম ী 

দুই ম োবসে ম বধ্য ক োজ র শষ কবে সেকো বেে ক োবে সেনক ে  ি বল ধ্ে ে।’ 

নিনি  েবলি ,  

র জি ’ ক যোটোগ নেে সে র কোম্প োনি ে সবঙ্গ আম োবদে ক নম শি   ৃিক ভোবে  নম নটাং  ক বেবে। র ক উ রকউ  

র জি ’ র িবক র েনেবয় এ বসবে। আগ োম ী নিি  ম োবসে ম বধ্য অ্বি বকই র ে নেবয় আসবে। র যৌি ভোবে  আবলোচি োে কোেবর্ 

অ্বি বক র েনেবয় আসবে। িবে ৫-৬নট রক োম্প োনি ে অ্েস্থো রেনশ ভোবলো নেল  ি ো । এ গুবলোে জি য আলোদো েযেস্থো 

আবে। এ ই ক োজ র শবষ ওনটনস ম োবকনট নি বয় েসে। র সখোি  রেে ক বে নি বয় আসো ে জি য র চষ্টো ক েে।’ 

র কোম্পোনি আইি  ন েেিনি ক বে  

েোই েযোক ’ আইি  কেোে ক িোও জোি োি  নেএ সইনসে রচয োেম যোি অ্ধ্যো  ক  নশেলী রুেোইয়ো ি-উল-ইসলোম । নিনি 

েবলি ,  

ইবিোম বধ্য  োুঁচনট রক োম্প োনি ও দুনট নিবেঞ্চোে নিনলনস্ট াং ক েো ে ক িো স্টক  এ ক্সবচঞ্জ বক  জোনিবয় র দয  ো  িবয বে। এ ই 

নিবেঞ্চোে দুনট ২০-২৫  েেবেে   বেো বিো। এ বি নেনি বয়োগকোেীবদে টোক ো আট বক  নেল। আমেো  এ বস র স গুবলো খ ুঁবজ 

৫ ৭ রক োনট টোক ো আদোবয়ে র চষ্টো ক বে নদবয়নে। ’ নিএ সইে র চয়োেম যো ি  র ম ো. ই উি  স ে েিমো বিে সভো নিবত্ব অ্ি ষ্ঠোবি 

ম ূল প্রেন্ধ উ স্থো ি  ক বেি  প্রনিষ্ঠোি নটে নসএফও আব্দ ল ম নি ি   োবটো য়োনে। আবলো চিোয   অ্াংশ র িি  নিএ স ইে 

র শয  োেবিোল্ড োে  নেচোলক  েনকে ে েিম োি । 

র শয়োেনি উজ; ৬ অ্বটো েে ২০২০ 



News Clippings 

 28 

 

তবতনরযাগকােীরেে প্রতি আমারেে ভারলা বেবহাে 

কেরি হরব: তিএসই রচযােমোন 

 

নি জস্ব প্রন িবেদক : উন্ন ি েোষ্ট্র িবি ি বল   ুঁ নজেো জোবেে ম ূ লধ্ি  েো েোবি িবে। েোাংলোবদশ েয োাংবকে কো বে র যম ি  ১ ২ 

লোখ রক োনট টোক ো আবে। নিক  রিম ি ই নেএ সইনসে ক োবেও ১২ লোখ রকোনট  টোক ো আি বি িবে েবল ম ন্তেয ক বেবেি 

ঢোকো স্টক  এক বচবঞ্জে (নিএ সই) র চয়োেম যোি ইউি  স ে  েিম োি । 

আজ ম ঙ্গলেোে (৬ অ্বটো েে) ঢোকো স্টক  এ ক্সবচঞ্জ  (নিএ সই) আবয়ো নজি নিনলাংস উইি ইি বভস্ট ে’ শীষনক  এক 

ওবয়নেিো বে অ্াংশ নি বয় সভো নিে েিবেয নিনি  এ ক িো েবলি । 

নিনি  েবলি , ২০৪১  সোবল েোাংলোবদশবক উন্ন ি েোবষ্ট্র  নের্ি ক েো ে জি য   ুঁনজেোজোবে নে নি বয়োগ েোেোবি িবে। 

নেনি বয়োবগে ম ো ধ্যবম ই উন্ন ি েোবষ্ট্রে স্বপ্ন েোস্তেোয়ি  িবে । িোে জি য   ুঁনজেো জোবেে ম ূলধ্ি  েোেোবি  িবে। েোাংলোবদশ  

েযোাংবকে ক োবে রয মি  ১ ২ লোখ র ক োনট টোকো আবে। নিক  র িমি ই নেএস ইনসে কোবেও ১ ২ লোখ রক ো নট টোক ো আি বি 

িবে। িোিবলই   ুঁনজেো জোে উন্ন ি েোষ্ট্র গিবি  েে ভূনমক ো  োল ি ক েবি  োেবে। 

ইউি  স ে েিম োি  েবলি , নেনি বয়োগক োেী িবে আম োবদে লেী, নেনি বয়োগক ো েীবদে প্রনি আম োবদে ভোবলো েযো েিোে 

ক েবি িবে। ক োস্ট ম োেবক  আবগ শুিবি িবে। র ক োি  অ্র্যোয় কেো িবল িো বদে ক ো বে এ ব োলনজ  চোইবি িবে। 

নিনি  র টক বিোল্ডোেবদে উবেশয ক বে েবলি , আ িোেো নেনি বয়োগক োেী বদে প্রনি আ িোেো  সাংবেদিশীল 

িবেি ।িোবদেবক  সিবযোনগিো কেবেি। িোবদেবক  িয়েোনি  কেবেি িো। 

নিএ সই র চয়োেম যোি  েোজোেবক  আবেো এ নগবয় র িয়োে জি য, নেএসইনস র চয়োেম যো ি বক জোিী য় েোজস্ব র েোিন 

(এি নেআে), েোাংলোবদশ েযোাংক ও নেন ভন্ন  প্রনিষ্ঠোবিে সোবি নি য়নম ি র য োগো বয োগ  েোখো ে জি য অ্ি  বেোধ্  জোি ো ি । নিনি 

েবলি , েোজোেবক এ নগবয় নি বি িবল সেোে সোবি সমন্বয় কেবি িবে।  নিনি  সেোে সোবি নি য়নম ি েসোে আিেোি 

জোি োি । 
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েষুু্টরলারকো পুুঁজিবািাে রেরক সরে যারে: 

েতকবুে েহমান 

 

নি জস্ব প্র নিবেদক : েোাংলোবদশ নসনক উনেনটজ অ্যোন্ড এ ক্সবচঞ্জ  ক নম শবি ে (নেএসইনস) র চয়োেম যোি অ্ধ্যো  ক  নশেলী 

রুেোইয়ো ি-ইল-ইসলোবমে রিিৃ বত্ব   ুঁনজেোজোবে স্বেিো ও জেোেনদনিিো প্রনিষ্ঠো  িবে। এ বি ক বে দু ষ্ট বলোবক েো সবে 

য োবেি  েবল জোনিবয়বেি র শয়োেেোজোবেে নেিনক নি েযনি ও  ঢো ক ো স্টক  এক্সবচবঞ্জ  (নিএ সই)  নেচোল ক  েনক ে ে 

েিম োি। 

ম ঙ্গলেোে (০৬ অ্বটো েে)  

নেশ্ব নেনি বয়োগক োেী সপ্তোি ’ উ লবে ঢোক ো স্ট ক  এক্সবচবঞ্জ ে  (নিএ সই) আবয়োনজি অ্ ি  ষ্ঠোবি  নি নি  এ  ক িো  েবলি। 

এ বি প্রধ্োি  অ্নিনি নিবসবে অ্াংশগ্র ির্ ক বেি  নেএ সইনসে র চয়োেম যো ি  অ্ধ্যো  ক  নশেলী  রুেোইয়ো ি-উল-ইসলোম। 

সভো নিত্ব ক বেি  নিএ সইে র চয়োেম যোি  র মো: ইউি  স ে েিম োি। ম ূল  প্রেন্ধ উ স্থো ি  ক বেি  নসএফও আব্দ ল 

ম নিি । েনক ে ে েিম োি  েবলি , েিনমো ি  ক নম শবিে রি িৃবত্ব আনম স্ব প্ন েো স্তেোয়ি  িবি র দখনে। এ ে আবগ ৪ ০  েেে 

শুধ্  স্বপ্নই র দবখনে। এ ই ক নম শবিে রি িৃবত্ব আনম অ্নভভূি। িো বদে প্রনিনট  দবে  েোজোবে ে জি য ক ো য নক ে ভূনমকো 

েোখবে। িোেো ম োত্র  ৪  ম োবসই েোজোবেে জি য  অ্বি ক  ভূনম ক ো র েবখ বেি । িবে এ খবিো নক ে  সমসযো েবয় র গবে। 

এ গুবলো সমোধ্ োবি  িোবদেবক  নক ে টো সম য় নদবি িবে। 

নিনি  েবলি ,  র শষ ২ ক োয ননদেস সূচক  ক বমবে। নক ন্তু র লি বদি  র ে বেবে। এ টো ই েোজোে।  ৃনিেীে অ্িযোি য র দ বশও 

এ মি নট িয়। এ খি  কম নি দবে নেনি বয়োগক োেীেো ক্রয় েোনেবয়বেি । িবে  এ ে আ বগ ক ৃনত্রম ভোবে সূচক  উিোবিো-

ি োমোবিোে ক োজ ক েো িবিো। 

প্রোিনমক  গর্ প্রস্তোে (আইন ও) স্ট ক  এ ক্সবচবঞ্জ ে িোবি র দওয়ো ে জি য নেএসইনস র চ য়োেম যোবি ে ক োবে আ িেোি 

ক বেবেি  েনক ে ে েিম োি । এ েোেো র লি বদি  নট+ ১  এ আি োে আিেোি  ক বে বেি । এ বি ক বে র লি বদি  অ্বিক  র েবে 

য োবে েবল নিনি  আশো প্রক োশ ক বেি । 

নিনি  েবলি , আইন ও আসবল েোজোে ধ্ী েগনি িবয় য োয় েবল অ্বি বক অ্নভ বযোগ  ক বেি । নক ন্তু  এ টো  নিক  িো। 

আ িোে িোবি য নদ ভোবলো রশয়োে িোবক , িোিবল রক বিো আ নি  ওই র শয়ো ে নেনক্র  ক বে আইন ওবি য োবেি। 

নেনি বয়োবগে নসদ্ধোন্ত নেনি বয়োগক োেীে নি বজে। 
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রিযারেে োম বাড়ারনা কমারনা তবএসইতসে কাি 

না 

রনিস্ব প্ররর্ক্বদক || প্রকাশ্: ২০২০-১০-০৬ ১৬:৪১:৫৩  

 

দশ্য়াক্রর দাম বাড়াক্না কমাক্না রবএসইরসর কাি না বক্ল মিবে কক্রক্ছন বাাংলাক্দশ্ 

রসরকউররটটি অোন্ড এক্সক্েঞ্জ করমশ্ক্নর (রবএসইরস) দেয়ারমোন অযোপক রশ্বলী 

রুবাইয়ার্-উল-ইসলাম। রর্রন বক্লন, বািাক্র র্ররুটট িাকক্ল রবএসইরস দসটা যক্র সাংক্শ্াযক্নর 

কাি করক্র্ পাক্র। 

মঙ্গলবার (৬ অক্টাবর) ‘রবশ্ব রবরনক্য়াগকারী সপ্তাহ’ উপলক্য ঢাকা স্টক এক্সক্েঞ্জ (রডএসই) 

আক্য়াজির্ “রডরলাংস উইি ইনক্িস্টর” শ্ীর্ তক এক ওক্য়রবনাক্র অাংশ্ রনক্য় প্রযান অরর্রির 

বক্তক্বে রর্রন একিা বক্লন। 

ওক্য়রবনাক্র সিাপরর্ত্ব কক্রন ঢাকা স্টক এক্সক্েক্ঞ্জর দেয়ারমোন দমা. ইউন স র রহমান।  মূল 

প্রবন্ধ উপস্থাপন কক্রন রসএফও আব্দ ল মরর্ন। বক্তবে রাক্খন রডএসই’র পররোলক ররকব র 

রহমান। 

অযোপক রশ্বলী রুবাইয়ার্-উল-ইসলাম বক্লন,  প ুঁজিবািাক্র রবরিন্ন দসটক্রর দাম বজৃি 

পাওয়া ও কমার রবর্য় রনক্য় অক্নক্কই আমাক্দর দফান কক্রন, দফসব ক্ক দলক্খন, ই-দমইল 

কক্রন, রেটি দলক্খন। িানক্র্ োন, এই দসটর দকন বাড়ক্ছ, ওই দসটর দকন কমক্ছ। 

সরর্েকার অক্ি ত আমরা যরদ দকনা-দবোর রদক্ক নির রদক্র্ যাই র্াহক্ল প ুঁজিবািাক্র 

রবরনক্য়াগ কক্র শ্ারি পাওয়া যাক্ব না। 

রর্রন বক্লন, আমরা দারয়ত্ব দনয়ার পর মাত্র ৪ মাস দগক্ছ। বর্তমাক্ন বািাক্র এক হািার 

দকাটট টাকার আক্শ্পাক্শ্ দলনক্দন হক্ে। এ বছক্রর মক্যেই দলনক্দন দদড় হািার দকাটট টাকা 

পয তি উত্তীর্ ত করক্র্ হক্ব। এ লক্যে করমশ্ন কাি করক্ছ। আগামী দ ই বছক্রর মক্যে বািাক্র 

মডতাক্নর ছা ুঁয়া দদখক্র্ পাক্বন। রর্ন বছক্রর মক্যে পূর্ তাঙ্গ একটট বািার আমরা উপহার দদক্বা। 

রবএসইরস দেয়ারমোন বক্লন, প ুঁজিবািার টটক্ক িাক্ক রবরনক্য়াগকারীক্দর িনে। র্ারা এখাক্ন 

রবরনক্য়াগ কক্রন বক্লই রবরিন্ন দকাম্পারন এখান দিক্ক অি ত সাংগ্রক্হর স ক্যাগ পায়। এবাং দসই 
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অি ত রদক্য় রশ্ল্পায়ন কক্র। এক্র্ দকাম্পারন দযমন লািবান হক্ে দর্মরন রবরনক্য়াগকারীরা 

লািবান হক্ে। সক্ব তাপরর দদশ্ এরগক্য় যাক্ে। র্াই দদক্শ্র বারর্িে সম্প্রসারক্র্র িনে 

প ুঁজিবািাক্র রবরনক্য়াগ দরকার। 

রর্রন বক্লন, যারা আমাক্দর উপর আস্থা দরক্খ এখাক্ন রবরনক্য়াগ করক্ছন র্াক্দর স রযা দদয়া 

আমাক্দর দারয়ত্ব। আমরা দসই লক্যে কাি কররছ। 

রশ্বলী রুবাইয়ার্-উল-ইসলাম বক্লন, বািাক্র যরদ গুড গিক্ন তে বর্রর হয়, দকাম্পারনগুক্লা 

যরদ রনয়ম দমক্ন রডরিক্ডন্ট দদয়, ইরপএস প্রকাশ্ কক্র র্াহক্ল রবরনক্য়াগকারীসহ দদশ্ উন্নরর্ 

হক্ব। সকল রবরনক্য়াগকারী বািাক্রর প্রার্, র্াক্দর রনক্য়ই আমাক্দর সাংসার। 

রবএসইরস দেয়ারমোন বক্লন, আমরা রডএসইর আইটট টিক করক্র্ অন ক্রায কক্ররছ।  আমরা 

বক্লরছলাম এরপআই খ ক্ল রদক্র্। রকন্তু র্ারা এখক্না দদয় নাই। ওএমএস এবাং এরপআই  স রবযা 

রদক্র্ হক্ব। রডএসই’র ওক্য়বসাইট সমূ্পর্ ত র্ররুটটম ক্ত রাখক্র্ হক্ব। দযন রবক্শ্বর দয দকাক্না 

প্রাি দিক্ক রবরনক্য়াগকারী বা অনেক্কউ র্া দদখক্র্ পাক্র। 

রর্রন বক্লন, আমরা বন্ড এবাং এফরডআরক্ক রমউেয েয়াল ফাক্ন্ডর অলটারক্নটটি করার দেষ্টা 

কররছ। রমউেয েয়াল ফান্ড রনক্য় দয সমসো রক্য়ক্ছ র্া সমাযাক্নর িনে আমরা আগামী সপ্তাক্হই 

বসক্বা। 

ঢাকা রবশ্বরবদোলক্য়র সাক্বক এই রডন বক্লন, দিড কোটাগররর দকাম্পারনগুক্লার সাক্ি 

আমরা আলাদািাক্ব কিা বক্লরছ। র্াক্দর মক্যে যাক্দর উক্েশ্ে আসক্লই িাক্লা রছক্লা র্ারা 

অক্নক্কই দিড দিক্ক দবর হক্র্ দেক্য়ক্ছ। এরমক্যে ৫-৬টা দকাম্পারনর উক্েশ্ে মূলর্ই িাক্লা 

রছক্লা না। র্াক্দর রবরুক্ি বেবস্থা দনয়া হক্ব। ওটটরস মাক্কতট রনক্য়ও আমরা বসক্বা। 

রবরনক্য়াগকারীক্দর টাকা দযন আটক্ক না িাক্ক র্া আমরা দদখক্বা। 

রর্রন বক্লন, আমাক্দর দলাকবল মাত্র ১০০ িন। এই দলাকবল রনক্য় ইো িাকা স্বক্েও আমরা 

অক্নক দবরশ্ কাি করক্র্ পাররছ না। 

আইরসরব সম্পক্কত রর্রন বক্লন, এই প্ররর্ষ্ঠানটটর মক্যে রকছয  সমসো রক্য়ক্ছ। আমরা আগামী 

দ ই মাক্সর মক্যে এই সমসো দযন দরূ করা যায় র্া আমরা দদখক্বা। 

আইরপওর রবর্ক্য় রর্রন বক্লন, আমরা দারয়ত্ব দনওয়ার সময় ২৫-২৬টা আইরপও িমা রছল। 

দযগুক্লা রবগর্ ১-৩ বছক্রর প ক্রাক্না আইরপও। রকছয  দকাম্পারন বারবার অোকাউন্টস িমা 

রদজেল ফক্ল প্ররর্বার র্াক্দর ৫-২০ লাখ টাকা খরে হক্য়ক্ছ। রকন্তু ওইসময়টায় আইরপও 

দদওয়া হয় নাই। এখন আমরা আইরপও দদই বা না দদই, দসটাক্র্া দকাম্পারনগুক্লাক্ক িানাক্র্ 

হক্ব। এিনে আমরা যাক্দর দদওয়ার, র্াক্দর রদক্য় রদজে। আর অনেক্দর বাদ রদক্য় রদজে। 

আমরা দকাম্পারনগুক্লাক্ক আইরপওর িনে নর্যন কক্র অোকাউন্টস িমা দদওয়াক্র্ োই না। 

র্ারা এরইমক্যে ১-৫ বার অোকাউন্টস িমা রদক্য়ক্ছ। আগামী ১ মাক্সর মক্যে প ক্রাক্না সব 

আইরপও আক্বদন রিয়ার হক্ব। 
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টি প্লাস ওযারন রলনরেন তনষ্পতি চান েতকবুে 

সান রবরড দডস্ক || প্রকাশ্: ২০২০-১০-০৬ ২০:০৯:৩০  

 

দলনক্দন রনস্পরত্ত টট প্লাস ওয়ান বা একরদক্নই োন ঢাকা স্টক এক্সক্েক্ঞ্জ (রডএসই) পররোলক 

ররকব র রহমান। একই সাক্ি প্রািরমক গর্প্রিাব (আইরপও) স্টক এক্সক্েক্ঞ্জর হাক্র্ দদওয়ার 

িনে রবএসইরস দেয়ারমোক্নর কাক্ছ আহবান কক্রক্ছন রর্রন। মঙ্গলবার (৬ অক্টাবর) ঢাকা 

স্টক এক্সক্েঞ্জ (রডএসই) আক্য়াজির্ “রডরলাংস উইি ইনক্িস্টর” শ্ীর্ তক এক ওক্য়রবনাক্র রর্রন 

এ কিা বক্লন। 

এক্র্ প্রযান অরর্রি রহক্সক্ব উপরস্থর্ রছক্লন বাাংলাক্দশ্ রসরকউররটটি অোন্ড এক্সক্েঞ্জ 

করমশ্ক্নর (রবএসইরস) দেয়ারমোন অযোপক রশ্বলী রুবাইয়ার্-উল-ইসলাম। রডএসইর 

দেয়ারমোন ইউন স র রহমাক্নর সিাপরর্ক্ত্ব অন ষ্ঠাক্ন স্বাগর্ বক্তবে রাক্খন রডএসইর 

বেবস্থাপনা পররোলক (এমরড) কািী ছানাউল হক। 

রডএসইর রসওও সাইফ র রহমাক্নর পররোলনায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন কক্রন রসএফও আব্দ ল 

মরর্ন পাক্টায়ারী। এসময় আরও উপরস্থর্ রছক্লন রবএসইরসর রনব তাহী পররোলক দমাহাম্মদ 

দরিাউল কররম, রডএসইর পররোলক শ্ারকল ররিিী, রডএসই দরাকাস ত অোক্সারসক্য়শ্ক্নর 

(রডরবএ) সিাপরর্ শ্রীফ আক্নায়ার দহাক্সন, দমক্রাপরলটান দেম্বাক্রর সিাপরর্ বোররস্টার 

রনহার্ করবর। 

ররকব র রহমান বক্লন,রবএসইরসর দেয়ারমোন অযোপক রশ্বলী রুবাইয়ার্-উল-ইসলাক্মর 

দনরৃ্ক্ত্ব প ুঁজিবািাক্র স্বের্া ও িবাবরদরহর্া প্ররর্ষ্ঠা হক্ে। এক্র্ কক্র দ ষ্টযক্লাক্করা সক্ড় 

যাক্েন। রডএসইর দলনক্দন বাড়াক্র্ দলনক্দন টট+১ করার আহবান রর্রন। 

রর্রন বক্লন, আইরপও আসক্ল বািার যীরগরর্ হক্য় যায় বক্ল অক্নক্ক অরিক্যাগ কক্রন। রকন্তু 

এটা টিক না। আপনার হাক্র্ যরদ িাক্লা দশ্য়ার িাক্ক, র্াহক্ল দকক্না আপরন ওই দশ্য়ার রবজক্র 

কক্র আইরপওক্র্ যাক্বন। রবরনক্য়াক্গর রসিাি রবরনক্য়াগকারীর রনক্ির। 
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ররকব র রহমান বক্লন, বর্তমান করমশ্ক্নর দনরৃ্ক্ত্ব আরম স্বপ্ন বািবায়ন হক্র্ দদখরছ। এর 

আক্গ ৪০ বছর শুয  স্বপ্নই দদক্খরছ। এই করমশ্ক্নর দনরৃ্ক্ত্ব আরম অরিিূর্। র্াক্দর প্ররর্টট 

পদক্যপ বািাক্রর িনে কায তকর িূরমকা রাখক্ছ। র্ারা মাত্র ৪ মাক্সই বািাক্রর িনে অক্নক 

িূরমকা দরক্খক্ছন। র্ক্ব এখক্না রকছয  সমসো রক্য় দগক্ছ। এগুক্লা সমাযাক্ন র্াক্দরক্ক রকছয টা 

সময় রদক্র্ হক্ব। 
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১২ লাখ রকাটি িাকা তবএসইতসে হারি আনরি হরব: তিএসই রচযােমোন 

রনিস্ব প্ররর্ক্বদক || প্রকাশ্: ২০২০-১০-০৬ ১৭:১০:৫১  

 

ঢাকা স্টক এক্সক্েঞ্জ (রডএসই) দেয়ারমোন ইউন স র রহমান বক্লক্ছন, ২০৪১ সাক্ল 

বাাংলাক্দশ্ক্ক উন্নর্ রাক্ষ্ট্র পররর্র্ করার িনে প ুঁজিবািাক্র রবরনক্য়াগ বাড়াক্র্ হক্ব। 

রবরনক্য়াক্গর মাযেক্মই উন্নর্ রাক্ষ্ট্রর স্বপ্ন বািবায়ন হক্ব। র্ার িনে প ুঁজিবািাক্রর মূলযন 

বাড়াক্র্ হক্ব। বাাংলাক্দশ্ বোাংক্কর কাক্ছ দযমন ১২ লাখ দকাটট টাকা আক্ছ। টিক দর্মনই 

রবএসইরসর কাক্ছও ১২ লাখ দকাটট টাকা আনক্র্ হক্ব। র্াহক্লই প ুঁজিবািার উন্নর্ রাষ্ট্র গিক্ন 

বড় িূরমকা পালন করক্র্ পারক্ব। 

মঙ্গলবার (৬ অক্টাবর) ঢাকা স্টক এক্সক্েঞ্জ (রডএসই) আক্য়াজির্ “রডরলাংস উইি ইনক্িস্টর” 

শ্ীর্ তক এক ওক্য়রবনাক্র সিাপরর্র বক্তক্বে রর্রন একিা বক্লন। 

ওক্য়রবনাক্র মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন কক্রন রসএফও আব্দ ল মরর্ন। বক্তবে রাক্খন রডএসই’র 

পররোলক ররকব র রহমান। 

ইউন স র রহমান বক্লন, বািার িাক্লা করার িনে শ্র্িাক্গর ৫০ িাগই গিক্ন তে এর প্ররর্ 

লযে রাখক্র্ হক্ব। খারাপ কাি করক্ল র্ার শ্াজি দপক্র্ হক্ব। িাক্লা কাি করক্ল র্ার িনে 

যনেবাদ দপক্লই বািার িাক্লা হক্ব। 

রর্রন বক্লন, বািাক্র প্রারর্ষ্ঠারনক রবরনক্য়াগ ও রবক্দরশ্ রবরনক্য়াগ বাড়াক্র্ হক্ব। রবক্দরশ্ 

দকাম্পারন বািাক্র আসক্র্ োইক্ল র্াক্দরক্ক স ক্যাগ স রবযা রদক্য় বািাক্র রবরনক্য়াগ করার 

বেবস্থা গ্রহর্ করক্র্ হক্ব। 
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২ বছরেে মরযেই একটি আযুতনক 

পুুঁজিবািাে রেখা যারব:  তবএসইতস’ে 

রচযােমোন 

অক্টাবর ৬, ২০২০ 

 

রনিস্ব প্ররর্ক্বদক : বাাংলাক্দশ্ রসরকউররটটি অোন্ড এক্সক্েঞ্জ করমশ্ক্নর (রবএসইরস) 

দেয়ারমোন অযোপক রশ্বলী রুবাইয়ার্-উল-ইসলাম বক্লক্ছন, বর্তমান করমশ্ক্নর মাত্র ৪ 

মাস সময় হক্লও এরই মক্যে দবশ্ রকছয  প নগ তিক্নর কাি শুরু কক্রক্ছ৷ যার ফলাফল আপনারা 

ইরর্মক্যে দদখক্র্ শুরু কক্রক্ছন৷ প নগ তিক্নর সকল কাি িাক্লািাক্ব সম্পন্ন হক্ল বর্তমান 

করমশ্ক্নর দময়াক্দর দ ই বছক্রর মক্যেই একটট আয রনক প ুঁজিবািার দদখা যাক্ব।  

মঙ্গরবার (৬ অক্টাবর) রবরনক্য়াগকারী সপ্তাহ ২০২০ উপলক্যে ঢাকা স্টক এক্সক্েঞ্জ রলরমক্টড 

রডজিটাল প্লাটফক্ম ত ‘Dealing with investors’ শ্ীর্ তক সক্ের্নর্ামূলক অন ষ্ঠাক্নর রবএসইরস’র 

দেয়ারমোন অযোপক রশ্বলী রুবায়ার্-উল ইসলাম প্রযান অরর্িী রহক্সক্ব অাংশ্গ্রহর্ কক্র 

এসব কিা বক্লন।  

অন ষ্ঠাক্ন সিাপরর্ত্ব কক্রন রডএসই’র দেয়ারমোন দমাুঃ ইউন স র রহমান। রর্রন আরও বক্লন, 

বািাক্র র্ররুটট িাকক্ল রবএসইরস দসটা যক্র সাংক্শ্াযক্নর কাি করক্র্ পাক্র। বািাক্র রবরিন্ন 

দসটক্রর দাম বজৃি পাওয়া ও কমার রবর্য় রনক্য় অক্নক্কই আমাক্দর দফান কক্রন, দফসব ক্ক 

দলক্খন, ই-দমইল কক্রন, রেটি দলক্খন। িানক্র্ োন, এই দসটর দকন বাড়ক্ছ, ওই দসটর দকন 
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কমক্ছ। সরর্েকার অক্ি ত আমরা যরদ দকনা-দবোর রদক্ক নির রদক্র্ যাই র্াহক্ল বািাক্র 

রবরনক্য়াগ কক্র শ্ারি পাওয়া যাক্ব না৷ 

রর্রন বক্লন, আমরা দারয়ত্ব দনয়ার পর মাত্র ৪ মাস দগক্ছ। বর্তমাক্ন বািাক্র এক হািার 

দকাটট টাকার আক্শ্পাক্শ্ দলনক্দন হক্ে। এ বছক্রর মক্যেই দলনক্দন দদড় হািার দকাটট টাকা 

পয তি উত্তীর্ ত করক্র্ হক্ব। এ লক্যে করমশ্ন কাি করক্ছ। ৩ বছক্রর মক্যে পূর্ তাঙ্গ একটট 

বািার আমরা উপহার দদক্বা৷ 

রর্রন বক্লন, প ুঁজিবািার টটক্ক িাক্ক রবরনক্য়াগকারীক্দর িনে। র্ারা এখাক্ন রবরনক্য়াগ কক্রন 

বক্লই রবরিন্ন দকাম্পারন এখান দিক্ক অি ত সাংগ্রক্হর স ক্যাগ পায়। এবাং দসই অি ত রদক্য় রশ্ল্পায়ন 

হয়। এক্র্ দকাম্পারন দযমন লািবান হক্ে দর্মরন রবরনক্য়াগকারীরাও লািবান হক্ে। 

সক্ব তাপরর দদশ্ এরগক্য় যাক্ে। র্াই দদক্শ্র বারর্িে সম্প্রসারক্র্র িনে প ুঁজিবািাক্র রবরনক্য়াগ 

দরকার৷ যারা আমাক্দর উপর আস্থা দরক্খ এখাক্ন রবরনক্য়াগ করক্ছন র্াক্দর স রযা দদয়া 

আমাক্দর দারয়ত্ব। আমরা দসই লক্যে কাি কররছ৷ 

অন ষ্ঠাক্নর সিাপরর্ ঢাকা স্টক এক্সক্েঞ্জ (রডএসই) দেয়ারমোন ইউন স র রহমান বক্লন, 

আিক্কর অন ষ্ঠান খ বই র্াৎপয তপূর্ ত। আিক্কর যারা রবরনক্য়াগকারী র্ারা বেবসাক্য়র িার্ায় 

কাস্টমার, রবরনক্য়াগকারীক্দর সাক্ি িাল বেবহার করক্র্ হক্ব। কাস্টমাক্রর কিা এমনিাক্ব 

মক্নাক্যাগ রদক্য় শুনক্র্ হক্ব দয যাক্র্ র্ারা ব েক্র্ পাক্র আপরন র্াক্দর কিা শুনক্ছন। যখন 

মক্ন হক্ব দয দকান িযল হক্য়ক্ছ র্খন কাস্টমাক্রর কাক্ছ দ ুঃখ প্রকাশ্ করক্র্ হক্ব। র্াক্দর 

প্রক্য়ািনটা ব েক্র্ হক্ব এবাং সমাযান রদক্র্ হক্ব, কাস্টমার যখন দ ুঃখ কষ্ট রনক্য় আসক্ব, 

র্াক্দর দ ুঃখ কষ্ট ব েক্র্ হক্ব। 

২০৪১ সাক্ল বাাংলাক্দশ্ক্ক উন্নর্ রাক্ষ্ট্র পররর্র্ করার িনে প ুঁজিবািাক্র রবরনক্য়াগ বাড়াক্র্ 

হক্ব। রবরনক্য়াক্গর মাযেক্মই উন্নর্ রাক্ষ্ট্রর স্বপ্ন বািবায়ন হক্ব। রবএসইরস, স্টক এক্সক্েঞ্জ, 

দরকক্হাল্ডার সবারই দারয়ত্ব আক্ছ। সবাইক্ক রবরনক্য়াগকারীক্দর প্ররর্ সাংক্বদনশ্ীল হক্র্ হক্ব। 

কাস্টমার/রবরনক্য়াগকারীক্দর সন্তুটষ্ট অর্েি িরুরী। বাাংলাক্দশ্ বোাংক, ফাইনোজেয়াল 

রডরিশ্ক্নর সাক্ি সমন্বয় কক্র করমটট নর্যন কক্র বর্রী করা দযক্র্ পাক্র। প্ররর্ মাক্স দসই 

করমটট একবার ববিক করক্র্ পাক্র। রবক্দরশ্ দকাম্পারন দদক্শ্ বেবসা করক্র্ আসক্ল স্টক 

এক্সক্েঞ্জ র্ারলকািযক্ত হক্র্ হক্ব। এরকম একটা উক্দোগ দনয়া দযক্র্ পাক্র। রর্রন বক্লন, 

বািার িাক্লা করার িনে শ্র্িাক্গর ৫০ িাগই গিক্ন তে এর প্ররর্ লযে রাখক্র্ হক্ব। খারাপ 

কাি করক্ল র্ার শ্াজি দপক্র্ হক্ব। িাক্লা কাি করক্ল র্ার িনে যনেবাদ দপক্লই বািার 

িাক্লা হক্ব। 

রর্রন আক্রা বক্লন, বািাক্র প্রারর্ষ্ঠারনক রবরনক্য়াগ ও রবক্দরশ্ রবরনক্য়াগ বাড়াক্র্ হক্ব। রবক্দরশ্ 

দকাম্পারন বািাক্র আসক্র্ োইক্ল র্াক্দরক্ক স ক্যাগ স রবযা রদক্য় বািাক্র রবরনক্য়াগ করার 

বেবস্থা গ্রহর্ করক্র্ হক্ব। 

ঢাকা স্টক এক্সক্েক্ঞ্জর পররোলক দমাুঃ ররকব র রহমান বক্লন, বর্তমান করমশ্ক্নর দনরৃ্ক্ত্ব 

আরম স্বপ্ন বািবায়ন হক্র্ দদখরছ। এর আক্গ ৪০ বছর শুয  স্বপ্নই দদক্খরছ। এই করমশ্ক্নর 

দনরৃ্ক্ত্ব আরম অরিিূর্। র্াক্দর প্ররর্টট পদক্যপ বািাক্রর িনে কায তকর িূরমকা রাখক্ছ। 

র্ারা মাত্র ৪ মাক্সই বািাক্রর িনে অক্নক িূরমকা দরক্খক্ছন। র্ক্ব এখক্না রকছয  সমসো রক্য় 

দগক্ছ। এগুক্লা সমাযাক্ন র্াক্দরক্ক রকছয টা সময় রদক্র্ হক্ব। রর্রন বক্লন, দশ্র্ ২ কায তরদবস 

সূেক কক্মক্ছ। রকন্তু দলনক্দন দবক্ড়ক্ছ। এটাই বািার। পরৃিবীর অনোনে দদক্শ্ও এমনটট হয়। 
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এখন কমরর্ দক্র রবরনক্য়াগকারীরা ক্রয় বারড়ক্য়ক্ছন। র্ক্ব এর আক্গ কৃজত্রমিাক্ব সূেক 

উিাক্না-নামাক্নার কাি করা হক্র্া। 

ররকব র রহমান প্রািরমক গর্প্রিাব (আইরপও) স্টক এক্সক্েক্ঞ্জর হাক্র্ দদওয়ার িনে 

রবএসইরস দেয়ারমোক্নর কাক্ছ আহবান কক্রক্ছন । এছাড়া দলনক্দন টট+১ এ আনার আহবান 

কক্রক্ছন। এক্র্ কক্র দলনক্দন অক্নক দবক্ড় যাক্ব বক্ল রর্রন আশ্া প্রকাশ্ কক্রন। রর্রন 

বক্লন, আইরপও আসক্ল বািার যীরগরর্ হক্য় যায় বক্ল অক্নক্ক অরিক্যাগ কক্রন। রকন্তু এটা 

টিক না। আপনার হাক্র্ যরদ িাক্লা দশ্য়ার িাক্ক, র্াহক্ল দকক্না আপরন ওই দশ্য়ার রবজক্র 

কক্র আইরপওক্র্ যাক্বন।  

র্ার আক্গ রডএসই’র বেবস্থাপনা পররোলক কািী ছানাউল হক স্বাগর্ বক্তবে প্রদান কক্রন। 

স্বাগর্ বক্তাক্বে রর্রন বক্লন, রবক্শ্বর প ুঁজিবািার রনয়ন্ত্রর্কারী প্ররর্ষ্ঠানগুক্লার সমন্বয়কারী ও 

র্াক্দর ববরশ্বক মান রনরুপর্কারী প্ররর্ষ্ঠান IOSCO ৫-১১ অক্টাবর রবক্শ্বর সকল সাযারর্ 

রবরনক্য়াগকারীগক্নর িনে “রবশ্ব রবরনক্য়াগকারী সপ্তাহ ২০২০’ কম তসূরে দঘার্র্া কক্র৷ 

রবরনক্য়াগকারী রশ্যা ও স রযার গুরুত্ব এবাং রবরনক্য়াগকারী সক্ের্নর্া ও রশ্যা রবর্ক্য় 

রসরকউররটটি রনয়ন্ত্রকক্দর দনয়া রবরিন্ন উক্দোগক্ক র্য ক্ল যরার মাযেক্ম রবরনক্য়াগ রশ্যার 

গুরুত্ব সম্পক্কত সক্ের্নর্া সৃটষ্ট করাই “রবশ্ব রবরনক্য়াগকারী সপ্তাহ ২০২০’’ এর মূল উক্েশ্ে। 

রবক্শ্বর অনোনে দদক্শ্র মর্ বাাংলাক্দক্শ্ও বাাংলাক্দশ্ রসরকউররটটি অোন্ড এক্সক্েঞ্জ 

করমশ্ক্নর উক্দোক্গ রৃ্র্ীয় বাক্রর মর্ ৫ অক্টাবর,  প ুঁজিবািার সাংরিষ্ট রবরিন্ন দস্টকক্হাল্ডার 

ও রবপ ল সাংখেক রবরনক্য়াগকারীর স্বর্ফূর্ত অাংশ্গ্রহক্র্ “রবশ্ব রবরনক্য়াগকারী সপ্তাহ ২০২০” 

এর শুি উক্বাযন সূরের্ হয়৷ রবএসইরস’র দেয়ারমোন মক্হাদয়- ৫ অক্টাবর ‘রবশ্ব 

রবরনক্য়াগকারী সপ্তাহ ২০২০” উক্বাযন কক্রন৷  

রর্রন আরও বক্লন, কায তকরর রবরনক্য়াগ রশ্যা র্য ক্ল যরার মাযেক্ম রবশ্ব রবরনক্য়াগকারী সপ্তাক্হ 

রবরনক্য়াগকারীগর্ক্ক রবরনক্য়াক্গর সাক্ি ে ুঁ রকর মাএার উপর দিার দদয়া হক্য়ক্ছ৷ বাাংলাক্দশ্ 

রসরকউররটটি অোন্ড এক্সক্েঞ্জ করমশ্ক্নর উক্দোক্গ বাাংলাক্দক্শ্ও “রবশ্ব রবরনক্য়াগকারী সপ্তাহ 

২০২০” উদযারপর্ হক্ে। রবএসইরস’র এই উক্দোগক্ক আমরা স্বাগর্ িানাই এবাং এক্র্ 

রবরনক্য়াগকারীক্দর স্বাি ত সাংরযক্র্ গুরুত্বপূর্ ত িূরমকা রাখক্ব বক্ল আমরা আশ্া করর। 

রবশ্ব রবরনক্য়াগকারী সপ্তাহ ২০২০ এর উক্েশ্ে হক্লা, প ুঁজিবািাক্র রবরনক্য়াগকারীক্দর যিাযি 

অাংশ্গ্রহর্ ও রবরনক্য়াক্গর দযক্ত্র সটিক রসিাি গ্রহক্র্ সযম কক্র দর্ালা৷ প ুঁজিবািাক্রর মূল 

োরলকাশ্জক্ত হক্লা রবরনক্য়াগকারী; রবরনক্য়াগকারীরা যরর্গ্রি হক্ল দশ্য়ারবািাক্র গরর্শ্ীলর্া 

আসক্ব না৷ রবরনক্য়াগকারীক্দর যরর্গ্রক্ির হার্ দিক্ক রযা করক্র্ এ কম তসূরে৷ 

রবরনক্য়াগকারীক্দর স রযার সব তপ্রিম উপাদান রবরনক্য়াগ রশ্যা। আর এই রবর্য়টটক্ক মািায় 

দরক্খ দদশ্বোপী রবরনক্য়াগ রশ্যা কায তক্রক্মর উপর গুরুত্বাক্রাপ কক্রন মাননীয় প্রযানমন্ত্রী 

িনক্নন্ত্রী দশ্খ হারসনা। এই কায তক্রক্মর ফক্ল রবরনক্য়াগকারীক্দর মক্যে সক্ের্নর্া বজৃিসহ 

বাাংলাক্দক্শ্র প ুঁজিবািাক্রর উন্নয়ক্ন গুরুত্বপূর্ ত িূরমকা পালন করক্ছ।  

প ুঁজিবািার রনয়ন্ত্রর্কারী সাংস্থার রবরিন্ন ইরর্বােক পদক্যক্প ইরর্মক্যে দীঘ তরদন পর বািার 

ঘ ক্র দা ুঁরড়ক্য়ক্ছ৷ রবএসইরস করৃ্তক রবরিন্ন সাংস্কারমূলক পদক্যপ গ্রহক্র্র ফক্ল আগামীক্র্ 

প ুঁজিবািাক্র গরর্শ্ীলর্া ও গিীরর্া অক্নকাাংক্শ্ বজৃি পাক্ব। বাাংলাক্দশ্ রসরকউররটটি অোন্ড 

এক্সক্েঞ্জ করমশ্ক্নর সাক্ি একক্যাক্গ ঢাকা স্টক এক্সক্েঞ্জ রবরনক্য়াগকারী রশ্যা ও সক্ের্নর্ায় 
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অগ্রগামী িূরমকা পালন কক্র আসক্ছ। একটট রশ্রযর্ ও সক্ের্ন রবরনক্য়াগকারী দগাষ্ঠী 

বর্ররক্র্ ঢাকা স্টক এক্সক্েঞ্জ বি পররকর।  

অর্:পর পোক্নল আক্লােনায় অাংশ্গ্রহন কক্রন রবএসইরস’র রনব তাহী পররোলক (েলরর্ 

দারয়ত্ব) দমাহাম্মদ দরিাউল কররম, রডএসই দরাকাস ত অোক্সারসক্য়শ্ন অব বাাংলাক্দশ্ এর 

দপ্ররসক্ডন্ট শ্রীফ আক্নায়ার দহাসক্ন, বাাংলাক্দশ্ অোক্সারসক্য়শ্ন অব পাবরলকলী রলক্সরটড 

দকাম্পারনর িাইস দপ্ররসক্ডন্ট ররয়াদ মাহম দ, দমক্রাপরলরন দেম্বার অব কমাস ত অোন্ড 

ইন্ডারিি এর দপ্ররসক্ডন্ট রমস রনহাদ করবর এবাং রডএসই’র পররোলক দমাুঃ শ্ারকল ররিিী।  

অন ষ্ঠাক্ন সঞ্চালক রহক্সক্ব রছক্লন রডএসই’র প্রযান পররোলক কম তকর্তা এম. সাইফ র রহমান 

মি মদার, এফরসএ, এফরসএমএ এবাং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন কক্রন রডএসই’র প্রযান অি ত 

কম তকর্তা আব্দ ল মরর্ন পাটওয়ারী, এফরসএমএ। 
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তবতনরযাগ সুেক্ষায রেিাউল কতেরমে ৩ 

পোমি ণ  

অক্টাবর ৬, ২০২০ 
 

 

রনিস্ব প্ররর্ক্বদক : প ুঁজিবািাক্র রবরনক্য়াক্গ স রযায় রবরনক্য়াগকারীক্দর ৩টট পরামশ্ ত 

রদক্য়ক্ছন বাাংলাক্দশ্ রসরকউররটটি অোন্ড এক্সক্েঞ্জ করমশ্ক্নর (রবএসইরস) রনব তাহী পররোলক 

ও ম খপাত্র দমাহাম্মদ দরিাউল কররম। রর্রন রবরনক্য়াগকারীক্দর রবরনক্য়াগ করার দযক্ত্র 

দীঘ তক্ময়াদী, রনয়রমর্ ও বহয ম খী রবরনক্য়াক্গর পরামশ্ ত দদন। 

মঙ্গলবার (৬ অক্টাবর) ঢাকা স্টক এক্সক্েঞ্জ (রডএসই) আক্য়াজির্ রবশ্ব রবরনক্য়াগকারী সপ্তাহ 

উপলক্য ‘রবরনক্য়াগকারীক্দর সক্ের্নর্া কম তসূেী’ শ্ীর্ তক িােয তেয়াল আক্লােনা সিায় রর্রন 

এসব কিা বক্লন।  

ওক্য়রবনাক্র সিাপরর্ত্ব কক্রন রডএসইর দেয়ারমোক্নর দমা. ইউন স র রহমান। অন ষ্ঠাক্ন 

স্বাগর্ বক্তবে রাক্খন রডএসইর বেবস্থাপনা পররোলক (এমরড) কািী ছানাউল হক।  

দরিাউল কররম বক্লন, দকািাও রবরনক্য়াগ করার দযক্ত্র দসই প্ররর্ষ্ঠাক্নর মাক্েতন্ট বোাংক্কর 

লাইক্সে আক্ছ রক না দদখক্বন। রবরনক্য়াগ করার দযক্ত্র রানক্িকশ্ন কস্ট দদক্খ দনক্বন। দয 

দপ্রাডাক্ট রবরনক্য়াগ করক্বন র্ার ে ুঁ রক দদখক্বন। আর রবরনক্য়াগ করার দযক্ত্র দীঘ ত দময়াদী 

রবরনক্য়াগ করক্র্ হক্ব। 

রর্রন আক্রা বক্লন, সমি রবরনক্য়াক্গ ে ুঁ রক রবদেমান। র্াই দসটা দিক্নই রবরনক্য়াগ করক্র্ 

হক্ব। আর রবরনক্য়াগ করার দযক্ত্র দ্র র্ যনী  হক্বন এবাং দকাক্না লস হক্ব না এমন রস্কমগুক্লা 

এরড়ক্য় েলক্বন। 

রবএসইরসর এই ম খপাত্র বক্লন, রবরনক্য়াক্গ ববরেত্র করর্। এক্যক্ত্র রবরিন্ন দসটক্র অি তাৎ 

দপাটক্ফারলওক্র্ একারযক খাক্র্র দকাম্পারনক্র্ রবরনক্য়াগ করক্বন। িরবর্ৎ প্রর্োশ্ার 

পররকল্পনার কিা রবক্বেনা কক্র প ুঁজিবািাক্র রবরনক্য়াগ করক্বন। 
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তিএসইরক িেে-প্রযুজিরি আেও 

মরনারযাগী হওযাে আহ্বান 

 

রনিস্ব প্ররর্ক্বদক, রবরনক্য়াগবার্তা: অরবলক্ম্ব রডএসইক্ক র্িে-প্রয জক্তক্র্ (আইটট) আরও 

মক্নাক্যাগী হওয়ার আহ্বান িারনক্য়ক্ছন বাাংলাক্দশ্ রসরকউররটটি এন্ড এক্সক্েঞ্জ করমশ্ক্নর 

(রবএসইরস) দেয়ারমোন অযোপক রশ্বলী রুবাইয়ার্-উল-ইসলাম। 

রর্রন বক্লন, আমরা প্রায়ই দদখক্র্ পাজে রডএসইর ওক্য়বসাইক্ট প্রক্বক্শ্ োক্মলা হক্ে। 

এখাক্ন সময়মক্র্া প্রক্বশ্ করা যাক্ে না। সময়মক্র্া সব র্িে হালনাগাদ হক্ে না। র্িে-

প্রয জক্তর প্রসাক্রর কারক্র্ এখন মান র্ ঘক্র বক্স সব যরক্নর দসবা দপক্র্ োয়। সরকারও এ 

রবর্ক্য় যক্িষ্ট গুরুত্ব রদক্য়ক্ছ। আগামী বছক্রর মক্যে রবক্শ্বর দযক্কাক্না স্থাক্ন বক্স দযন 

প ুঁজিবািাক্র রানক্িকশ্ন করা যায়, দস রবর্ক্য় রডএসইক্ক কাি করক্র্ হক্ব। র্াই এখনই 

রডএসইক্ক রবশ্বমাক্নর আইটট বেবস্থা রনজিক্র্ কাি শুরু করক্র্ হক্ব। আমরা এ রবর্ক্য় 

সব তাত্নক সহক্যারগর্া করক্র্ প্রস্তুর্। 

মঙ্গলবার রবক্কক্ল ‘Awareness Program on Dealing with investors’ শ্ীর্ তক এক িােয তেয়াল 

দসরমনাক্র প্রযান অরর্রির বক্তক্বে এসব কিা বক্লন রর্রন। 

‘রবশ্ব রবরনক্য়াগকারী সপ্তাহ-২০২০’ উপলক্যে এ দসরমনারটটর আক্য়ািন কক্র ঢাকা স্টক 

এক্সক্েঞ্জ (রডএসই)। 

রবএসইরসর দেয়ারমোন বক্লন, আমরা ঢাকা স্টক এক্সক্েক্ঞ্জর কাছ দিক্ক দরগুলার সারিতস 

পাই। আমাক্দর দরাকাররা িালিাক্ব কাি করক্ছন। বািাক্রর টার্ তওিারটা অক্নক রদন যক্রই 

হািার দকাটট টাকার মক্যে ঘ রপাক খাক্ে। এ বছক্রর দশ্র্ নাগাদ এটট দযক্না দ ই হািার 

দকাটট টাকায় দপৌৌঁছায় দস রবর্ক্য় কাি করক্র্ হক্ব। আরম আপনাক্দরক্ক আশ্বি করক্র্ োই 

দয, আগামী বছক্রর দশ্র্ নাগাক্দর মক্যে আমাক্দর সকল দরাকাক্রি হাউিগুক্লাক্ক 
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‘ওএমএস এবাং এরপআই’ সাংয জক্ত অবশ্েই রনজির্ করক্র্ হক্ব। রবক্শ্বর দযক্কাক্না স্থান দিক্ক 

দযক্না আমাক্দর কোরপটাল মাক্কতক্ট রানক্িকশ্ন করা যায় দসটট অবশ্েই এনরসউর করক্র্ 

হক্ব। দসিনে আমরা আপনাক্দরক্ক সবযরক্নর সাহাযে সহক্যারগর্া করক্র্ প্রস্তুর্ রক্য়রছ। 

রর্রন বক্লন, বন্ড মাক্কতক্টর সকল সমসো সমাযাক্নর উক্দোগ দনওয়া হক্য়ক্ছ। বাাংলাক্দশ্ 

বোাংক্কর সাক্ি এ রবর্ক্য় সফল আক্লােনা হক্য়ক্ছ। রমউেয েয়াল ফান্ড রনক্য় আমরা পদক্যপ 

রনক্য়রছ। আগামী সপ্তাক্হ এ খাক্র্র উন্নয়ক্ন আরও আলাপ আক্লােনা হক্ব। ‘দিড’ কোটাগরর 

রনক্য় আমরা ইক্র্ামক্যেই দবশ্ রকছয  পদক্যপ রনক্য়রছ। আরও রকছয  পদক্যপ দনওয়া হক্ে। 

ইক্র্ামক্যেই দবশ্ রকছয  দকাম্পারন ‘দিড’ দিক্ক দবররক্য় আসার শ্র্ত পররপালন কক্রক্ছ। 

আপনারা আগামী দ ই-রর্ন মাক্সর মক্যেই ‘দিড’ কোটাগররর দকাম্পারনগুক্লার আরও উন্নরর্ 

দদখক্র্ পারক্বন। এরপরই আমরা ওটটরস মাক্কতক্ট হার্ দদব। দীঘ তরদন যক্র ওটটরসক্র্ যাক্দর 

টাকা আটক্ক আক্ছ র্াক্দরক্ক দযক্না রশ্গগীরই এ অবস্থা দিক্ক উত্তরর্ ঘটাক্র্ পারর দসরদক্ক 

সক্েষ্ঠ রক্য়রছ। আর আইরপও রনক্য়ও আমরা কাি কররছ। গর্ দ -রর্ন বছর আইরপও বন্ধ 

িাকায় অক্নক আক্বদন িক্ম আক্ছ। আমাক্দর মাত্র ১০০ দলাকবল রক্য়ক্ছ। র্াই কাি 

করক্র্ রকছয টা রহমরশ্ম দখক্র্ হক্ে। রকন্তু এখন আর করমশ্ক্ন দকাক্না আক্বদন আটক্ক 

িাকক্ব না। আমরা যাক্দরক্ক দযাগে মক্ন কররছ র্াক্দর আইরপও অন ক্মাদন রদক্য় রদজে। আর 

যাক্দরক্ক দযাগে মক্ন হক্ে না র্াক্দরক্ক ফাইল দফরর্ রদক্য় রদজে। 

রর্রন বক্লন, আমরা দারয়ত্ব দনয়ার পর মাত্র ৪ মাস দগক্ছ। বর্তমাক্ন বািাক্র এক হািার 

দকাটট টাকার আক্শ্পাক্শ্ দলনক্দন হক্ে। এ বছক্রর মক্যেই দলনক্দন দদড় হািার দকাটট টাকা 

পয তি উত্তীর্ ত করক্র্ হক্ব। এ লক্যে করমশ্ন কাি করক্ছ। আগামী দ ই বছক্রর মক্যে বািাক্র 

মডতাক্নর ছা ুঁয়া দদখক্র্ পাক্বন। রর্ন বছক্রর মক্যে পূর্ তাঙ্গ একটট বািার আমরা উপহার দদক্বা। 

রবএসইরস দেয়ারমোন বক্লন, প ুঁজিবািার টটক্ক িাক্ক রবরনক্য়াগকারীক্দর িনে। র্ারা এখাক্ন 

রবরনক্য়াগ কক্রন বক্লই রবরিন্ন দকাম্পারন এখান দিক্ক অি ত সাংগ্রক্হর স ক্যাগ পায়। এবাং দসই 

অি ত রদক্য় রশ্ল্পায়ন কক্র। এক্র্ দকাম্পারন দযমন লািবান হক্ে দর্মরন রবরনক্য়াগকারীরা 

লািবান হক্ে। সক্ব তাপরর দদশ্ এরগক্য় যাক্ে। র্াই দদক্শ্র বারর্িে সম্প্রসারক্র্র িনে 

প ুঁজিবািাক্র রবরনক্য়াগ দরকার। 

রর্রন বক্লন, যারা আমাক্দর উপর আস্থা দরক্খ এখাক্ন রবরনক্য়াগ করক্ছন র্াক্দর স রযা দদয়া 

আমাক্দর দারয়ত্ব। আমরা দসই লক্যে কাি কররছ। 

রবএসইরস দেয়ারমোন বক্লন, রবরনক্য়াগ রশ্যা রনক্য় আমরা কাি কররছ। এ রবর্ক্য় আমাক্দর 

দ টট প্ররর্ষ্ঠান কাি করক্ছ। একটট রবআইরসএম আর অপরটট রবএএসএম। ইক্র্ামক্যে 

প্ররর্ষ্ঠান দ টটর প্রযান পদগুক্লা পূরর্ করা হক্য়ক্ছ। এসব প্ররর্ষ্ঠাক্ন রবশ্বমাক্নর রশ্যা বেবস্থা 

োল র িনে আমরা রবশ্বরবদোলয়গুক্লার সক্ঙ্গ আক্লােনা কররছ। এসব প্ররর্ষ্ঠান দিক্ক দয 

দলাকবল বর্রর কক্র প ুঁজিবািাক্র কাক্ির স ক্যাগ কক্র রদক্র্ আমরা সক্েষ্ঠ রক্য়রছ। 

অন ষ্ঠাক্ন অনাক্নের মক্যে রডএসইর দেয়ারমোন ইউন স র রহমান, সাংস্থাটটর সাক্বক 

দপ্ররসক্ডন্ট ও বর্তমান পররোলক দমা: ররকব র রহমান, বেবস্থাপনা পররোলক কািী সানাউল 

হক বক্তবে রাক্খন। 
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রডএসইর প্রযান অপাক্রটটাং অরফসার দমা: সাইফ র রহমান মি মদার এফরসএ, এফরসএমএ’র 

সঞ্চালনায় দসরমনাক্র মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন কক্রন রডএসইর প্রযান রহসাব কম তকর্তা (রসএফও) 

আব্দ ল মরর্ন পাক্টায়ারর এফরসএমএ। 

আর এক্র্ আক্লােক রহক্সক্ব অাংশ্গ্রহন কক্রন- রবএসইরসর রনব তাহী পররোলক দমা: দরিাউল 

কররম,  এমরসরসরসআই’র দপ্ররসক্ডন্ট বোররস্টার রনহাদ করবর, রডএসইর সাক্বক দপ্ররসক্ডন্ট ও 

বর্তমান পররোলক শ্ারকল ররিিী, রডএসই দরকাক্রি এক্সারসক্য়শ্ক্নর দপ্ররসক্ডন্ট শ্রীফ 

আক্নায়ার দহাক্সন, রবএরপএলরসর িাইস দপ্ররসক্ডন্ট ররয়াদ মাহম দ প্রম খ। 

(শ্ামীম/০৬ অক্টাবর ২০২০) 
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রিযাে রলনরেরন টি+১ পদ্ধতি চালুে 

আহ্বান 

 

রনিস্ব প্ররর্ক্বদক, রবরনক্য়াগবার্তা: দশ্য়ার দলনক্দক্নর দযক্ত্র টট+১ পিরর্ বা একরদক্ন 

দলনক্দন রনষ্পরত্তর বেবস্থা প্রনয়ক্নর দারব িারনক্য়ক্ছন ঢাকা স্টক এক্সক্েক্ঞ্জর সাক্বক 

দপ্ররসক্ডন্ট ও বর্তমান পররোলক দমা: ররকব র রহমান। এক্র্ কক্র দলনক্দন অক্নক দবক্ড় 

যাক্ব বক্ল রর্রন রর্রন মক্ন কক্রন। 

মঙ্গলবার (০৬ অক্টাবর) `রবশ্ব রবরনক্য়াগকারী সপ্তাহ’ উপলক্য ‘রবরনক্য়াগকারীক্দর 

সক্ের্নর্া কম তসূরে’ শ্ীর্ তক িােয তেয়াল আক্লােনা সিায় অাংশ্ রনক্য় রর্রন এ মিবে কক্রন। 

ঢাকা স্টক এক্সক্েঞ্জ (রডএসই) আক্য়াজির্ ওক্য়রবনাক্র সিাপরর্ত্ব কক্রন রডএসইর 

দেয়ারমোন দমা. ইউন স র রহমান। অন ষ্ঠাক্ন প্রযান অরর্রি রহক্সক্ব বক্তবে রাক্খন বাাংলাক্দশ্ 

রসরকউররটটি অোন্ড এক্সক্েঞ্জ করমশ্ক্নর (রবএসইরস) দেয়ারমোন অযোপক রশ্বলী 

রুবাইয়ার্-উল-ইসলাম। অন ষ্ঠাক্ন স্বাগর্ বক্তবে রাক্খন রডএসইর বেবস্থাপনা পররোলক 

(এমরড) কািী ছানাউল হক। 

এ সময় উপরস্থর্ রছক্লন রবএসইরসর রনব তাহী পররোলক দমাহাম্মদ দরিাউল কররম, রডএসইর 

পররোলক শ্ারকল ররিিী, রডএসই দরাকাস ত অোক্সারসক্য়শ্ক্নর (রডরবএ) সিাপরর্ শ্রীফ 

আক্নায়ার দহাক্সন, দমক্রাপরলটান দেম্বাক্রর সিাপরর্ বোররস্টার রনহাদ করবর প্রম খ। অন ষ্ঠান 

সঞ্চালনা কক্রন রডএসইর রসওও সাইফ র রহমান মি মদার। 

ওক্য়রবনাক্র ঢাকা স্টক এক্সক্েক্ঞ্জর পররোলক ররকব র রহমান বক্লন, নর্যন করমশ্ক্নর 

দনরৃ্ক্ত্ব আরম অরিিূর্। র্াক্দর প্ররর্টট পদক্যপ বািাক্রর িনে কায তকর িূরমকা রাখক্ছ। 

র্ারা মাত্র ৪ মাক্সই বািাক্রর উন্নয়ক্ন অক্নক িূরমকা দরক্খক্ছন। র্ক্ব এখক্না রকছয  সমসো 

রক্য় দগক্ছ। এগুক্লা সমাযাক্ন র্াক্দরক্ক রকছয টা সময় রদক্র্ হক্ব। 
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রর্রন বক্লন, গরর্শ্ীল প ুঁজিবািার গিন রনক্য় ৪০ বছর যক্র দয স্বপ্ন দদক্খরছ, বর্তমান 

করমশ্ক্নর দনরৃ্ক্ত্ব আরম দসই স্বপ্ন বািবায়ন হক্র্ দদখরছ। 

রর্রন আরও বক্লন, রবগর্ রদক্ন প ুঁজিবািাক্র ইনক্ডক্স রনয়ন্ত্রর্ করা হক্য়ক্ছ। দয কারক্র্ 

রবরনক্য়াগকারীরা যরর্গ্রি হক্য়ক্ছন। বর্তমান করমশ্ন ইনক্ডক্ক্সর রদক্ক না র্ারকক্য় িরলয়ম 

দবইিড মাক্কতট করক্ছন। এটট খ বই িাল রবর্য়। 

ররকব র রহমান বক্লন, দশ্র্ দ ই কায তরদবস সূেক কক্মক্ছ, রকন্তু দলনক্দন দবক্ড়ক্ছ। এটাই 

বািার। পরৃিবীর অনোনে দদক্শ্ও এমনটট হয়। এখন কমরর্ দক্র রবরনক্য়াগকারীরা ক্রয় 

বারড়ক্য়ক্ছন। র্ক্ব এর আক্গ কৃজত্রমিাক্ব সূেক উিাক্না-নামাক্নার কাি করা হক্র্া। 

রর্রন বক্লন, আইরপও আসক্ল বািার যীরগরর্ হক্য় যায় বক্ল অক্নক্ক অরিক্যাগ কক্রন। রকন্তু 

এটা টিক না। আপনার হাক্র্ যরদ িাক্লা দশ্য়ার িাক্ক, র্াহক্ল দকন আপরন ওই দশ্য়ার রবজক্র 

কক্র আইরপওক্র্ যাক্বন। রবরনক্য়াক্গর রসিাি রবরনক্য়াগকারীর রনক্ির। 

রবরনক্য়াগকারীক্দর উক্েক্শ্ে ররকব র রহমান বক্লন, বািাক্রর স্বের্া, িবাবরদরহর্া এবাং 

আপনার টাকার রনরাপত্তা দদক্ব করমশ্ন। র্ক্ব আপনারা িাক্লা দশ্য়ার দদক্খ রকক্নন। 

(এসএএম/০৬ অক্টাবর ২০২০) 
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সটিক রপািণরফাতলও তেরয 

তবতনরযাগকােীরেে সুেক্ষা রেওযা েেকাে 

 

রনিস্ব প্ররর্ক্বদক, রবরনক্য়াগবার্তা: সটিক দপাটতক্ফারলও রদক্য় রবরনক্য়াগকারীক্দর স রযা 

দদওয়া দরকার বক্ল মিবে কক্রক্ছন ঢাকা স্টক এক্সক্েক্ঞ্জর (রডএসই) সাক্বক দপ্ররসক্ডন্ট ও 

বর্তমান পররোলক শ্ারকল ররিিী। 

রর্রন বক্লন, আমাক্দর বািাক্র সটিক দপাটতক্ফারলও রদক্য় রবরনক্য়াগকারীক্দর স রযা দদওয়া 

হক্ে না। আমরা দরাকাররা রবরনক্য়াগকারীক্দর ো, রবস্ক ট খাওয়াজে, র্াক্র্ র্াক্দর দসবা দদওয়া 

হক্ে। রকন্তু রবরনক্য়াগকারীক্দর স রযা হক্ে না। বরাং র্ারা যরর্গ্রি হক্েন। বেবসার স্বাক্ি ত 

দরাকারক্দর অবশ্েই রবরনক্য়াগকারীক্দর স রযা দদয়া উরেৎ। 

রবশ্ব রবরনক্য়াগকারী সপ্তাহ উপলক্য মঙ্গলবার (০৬ অক্টাবর) ‘রবরনক্য়াগকারীক্দর সক্ের্নর্া 

কম তসূরে’ শ্ীর্ তক িােয তেয়াল আক্লােনা সিায় রর্রন এসব কিা বক্লন। 

রডএসই আক্য়াজির্ ওক্য়রবনাক্র সিাপরর্ত্ব কক্রন রডএসইর দেয়ারমোন দমা. ইউন স র 

রহমান। অন ষ্ঠাক্ন প্রযান অরর্রি রহক্সক্ব বক্তবে রাক্খন বাাংলাক্দশ্ রসরকউররটটি অোন্ড 

এক্সক্েঞ্জ করমশ্ক্নর (রবএসইরস) দেয়ারমোন অযোপক রশ্বলী রুবাইয়ার্-উল-ইসলাম। 

শ্ারকল ররিিী বক্লন, আমাক্দর মাক্কতক্ট রবরনক্য়াগকারীক্দর দসবা ও সন্তুটষ্টর দেক্য় সটিক 

দপাটতক্ফারলও রদক্য় রবরনক্য়াগ স রযা দদওয়া দরকার। 

রর্রন বক্লন, এিনে প্রিমর্ প্রাইক্সর স রযার িনে রবরনক্য়াগকারীক্দর দদক্খশুক্ন রবরনক্য়াগ 

করক্র্ হক্ব। মাজিতন দলান রনক্য় রবরনক্য়াগ করা যাক্ব না। এক্র্ যর্ লািই দহাক, সারিতস োিত 

ও স ক্দ লাক্ির অাংশ্ েক্ল যায়। 
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িাক্লা দকাম্পারনক্র্ রবরনক্য়াগ করক্ল রবরনক্য়াগকারীক্দর স রযা হক্ব মর্ রদক্য় শ্ারকল ররিিী 

বক্লন, বোাংক্ক আমানর্ দরক্খ দয লাি হয়, র্া দিক্ক প ুঁজিবািাক্র রবরনক্য়াক্গ ম নাফা দবরশ্ 

হক্ব। এক্যক্ত্র ১৫-২০ শ্র্াাংশ্ ম নাফা করা সম্ভব। র্ক্ব র্ার িনে রবরনক্য়াগকারীক্দর অবশ্েই 

উৎপাদনহীন, ে ুঁ রকপূর্ ত এবাং বন্ধ হওয়া দকাম্পারনক্র্ রবরনক্য়াগ করা যাক্ব না। 

আমাক্দর প ুঁজিবািার গুিব রনিতর উক্েখ কক্র রর্রন বক্লন, দকাম্পারনগুক্লাক্র্ দয 

ওক্য়সবাইট রক্য়ক্ছ, দসগুক্লাক্র্ যরদ প্রকৃর্ খবর দদওয়া যায় র্ক্ব গুিব কক্ম যাক্ব। 

রবরনক্য়াগকারীক্দর রবরনক্য়াগ স রযা রহক্সক্ব আইরন সহায়র্া দদক্ব রডএসই ও রবএসইরস বক্ল 

িানান রডএসইর সাক্বক এই সিাপরর্। 

অন ষ্ঠাক্ন স্বাগর্ বক্তবে রাক্খন রডএসইর বেবস্থাপনা পররোলক (এমরড) কািী ছানাউল হক। 

এসময় উপরস্থর্ রছক্লন রবএসইরসর রনব তাহী পররোলক দমাহাম্মদ দরিাউল কররম, রডএসইর 

পররোলক ররকব র রহমান, রডএসই দরাকাস ত অোক্সারসক্য়শ্ক্নর (রডরবএ) সিাপরর্ শ্রীফ 

আক্নায়ার দহাক্সন, দমক্রাপরলটান দেম্বাক্রর সিাপরর্ বোররস্টার রনহার্ করবর প্রম খ। অন ষ্ঠান 

সঞ্চালনা কক্রন রডএসইর রসওও সাইফ র রহমান মি মদার। 

(শ্ামীম/০৬ অক্টাবর ২০২০) 
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দশ্য়ারবািাররনউি 

বািারে প্রাতিষ্ঠাতনক ও তবরেতি তবতনরযাগ 

বাড়ারি হরব- তিএসইে রচযােমোন 

প্রকাশ্ সময়:06-10-2020, 5:24 pm | 

 

দশ্য়ারবািার ররক্পাটত:  দশ্য়ারবািার িাল করক্র্ হক্ল বািাক্র প্রারর্ষ্ঠারনক ও রবক্দরশ্ 

রবরনক্য়াগ বাড়াক্র্ হক্ব বক্ল িারনক্য়ক্ছন ঢাকা স্টক  একক্েক্ঞ্জর (রডএসই) দেয়ারমোন দমা. 

ইউন স র রহমান।  মঙ্গলবার (০৬ অক্টাবর) ‘রবশ্ব রবরনক্য়াগকারী সপ্তাহ’ উপলক্য ঢাকা স্টক 

এক্সক্েক্ঞ্জর (রডএসই) আক্য়াজির্ অন ষ্ঠাক্ন সিাপরর্ত্ব বক্তক্বে রর্রন এ কিা বক্লন। 

এক্র্ প্রযান অরর্রি রহক্সক্ব অাংশ্গ্রহর্ কক্রন বাাংলাক্দশ্ রসরকউররটটি অোন্ড এক্সক্েঞ্জ 

করমশ্ক্নর (রবএসইরস) দেয়ারমোন অযোপক রশ্বলী রুবাইয়ার্-উল-ইসলাম। মূল প্রবন্ধ 

উপস্থাপন কক্রন রসএফও আব্দ ল মরর্ন । 

সিাপরর্ত্ব বক্তক্বে দমা. ইউন স র রহমান বক্লন, দশ্য়ারবািাক্র িাল অবস্থাক্ন রাখক্র্ হক্ল 

রবরনক্য়াগ বাড়াক্র্ হক্ব। বািাক্র প্রারর্ষ্ঠারনক রবরনক্য়াগ ও রবক্দরশ্ রবরনক্য়াগ বাড়াক্র্ হক্ব। 

প্রারর্ষ্ঠারনক ও রবক্দরশ্ রবরনক্য়াগ বজৃিক্র্ দদক্শ্র রবরনক্য়াক্গর মাযেক্মই উন্নর্ রাক্ষ্ট্রর স্বপ্ন 

বািবায়ন হক্ব। 

রর্রর আক্রা বক্লন, বািার িাক্লা করার িনে শ্র্িাক্গর ৫০ িাগই গিক্ন তে এর প্ররর্ লযে 

রাখক্র্ হক্ব। খারাপ কাি করক্ল র্ার শ্াজি দপক্র্ হক্ব। িাক্লা কাি করক্ল র্ার িনে 

যনেবাদ দপক্লই বািার িাক্লা হক্ব। বাাংলাক্দশ্ বোাংক্কর উদাহরর্ দটক্ন রডএসইর এ 

দেয়ারমোন বক্লন, বাাংলাক্দশ্ বোাংক্কর কাক্ছ দযমন ১২ লাখ দকাটট টাকা আক্ছ। টিক দর্মনই 

রবএসইরসর কাক্ছও ১২ হািার দকাটট টাকা আনক্র্ হক্ব। র্াহক্লই প ুঁজিবািার উন্নর্ রাষ্ট্র 

গিক্ন বড় িূরমকা পালন করক্র্ পারক্ব। রডএসই দেয়ারমোন বািারক্ক আক্রা এরগক্য় দনয়ার 

িনে, রবএসইরস দেয়ারমোনক্ক িার্ীয় রািস্ব দবাডত (এনরবআর), বাাংলাক্দশ্ বোাংক ও রবরিন্ন 

প্ররর্ষ্ঠাক্নর সাক্ি রনয়রমর্ দযাগাক্যাগ রাখার িনে অন ক্রায িানান। রর্রন বক্লন, বািারক্ক 

এরগক্য় রনক্র্ হক্ল সবার সাক্ি সমন্বয় করক্র্ হক্ব। রর্রন সবার সাক্ি রনয়রমর্ বসার আহবান 

িানান। 

 দশ্য়ারবািাররনউি/এম.আর 

http://www.sharebazarnews.com/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-06-16.49.07.png
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দশ্য়ারবািাররনউি 

বিণমান কতমিরনে প্রতিটি পেরক্ষপ 

বািারেে িনে কায ণকে ভূতমকা োখরছ- 

েতকবুে েহমান 

প্রকাশ্ সময়:06-10-2020, 5:07 pm | 

দশ্য়ারবািার ররক্পাটত:  বর্তমান করমশ্ক্নর দনরৃ্ক্ত্ব দশ্য়ারবািাক্র 

স্বের্া ও িবাবরদরহর্া প্ররর্টষ্ঠর্ হক্ে। র্াক্দর প্ররর্টট পদক্যপ বািাক্রর িনে কায তকর 

িূরমকা রাখক্ছ বক্ল িারনক্য়ক্ছন ঢাকা স্টক এক্সক্েক্ঞ্জ (রডএসই) দশ্য়ারক্হাল্ডার পররোলক 

দমা. ররকব র রহমান। মঙ্গলবার (০৬ অক্টাবর) ‘রবশ্ব রবরনক্য়াগকারী সপ্তাহ’ উপলক্য ঢাকা 

স্টক এক্সক্েক্ঞ্জর (রডএসই) আক্য়াজির্ অন ষ্ঠাক্ন রর্রন এ কিা বক্লন। এক্র্ প্রযান অরর্রি 

রহক্সক্ব অাংশ্গ্রহর্ কক্রন বাাংলাক্দশ্ রসরকউররটটি অোন্ড এক্সক্েঞ্জ করমশ্ক্নর (রবএসইরস) 

দেয়ারমোন অযোপক রশ্বলী রুবাইয়ার্-উল-ইসলাম। সিাপরর্ত্ব কক্রন রডএসইর দেয়ারমোন 

দমা: ইউন স র রহমান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন কক্রন রসএফও আব্দ ল মরর্ন । ররকব র রহমান 

বক্লন, রবএসইরসর দেয়ারমোন অযোপক রশ্বলী রুবাইয়ার্-উল-ইসলাক্মর দনরৃ্ক্ত্ব 

দশ্য়ারবািাক্র স্বের্া ও িবাবরদরহর্া প্ররর্ষ্ঠা হক্ে।  বর্তমান করমশ্ক্নর দনরৃ্ক্ত্ব আরম স্বপ্ন 

বািবায়ন হক্র্ দদখরছ।  এই করমশ্ক্নর প্ররর্টট পদক্যপ বািাক্রর িনে কায তকর িূরমকা 

রাখক্ছ। র্ারা মাত্র ৪ মাক্সই বািাক্রর িনে অক্নক িূরমকা দরক্খক্ছন। র্ক্ব এখক্না রকছয  

সমসো রক্য় দগক্ছ। এগুক্লা সমাযাক্ন র্াক্দরক্ক রকছয টা সময় রদক্র্ হক্ব। রর্রন বক্লন, দশ্র্ ২ 

কায তরদবস সূেক কক্মক্ছ। রকন্তু দলনক্দন দবক্ড়ক্ছ। এটাই বািার। পরৃিবীর অনোনে দদক্শ্ও 

এমনটট হয়। এখন কমরর্ দক্র রবরনক্য়াগকারীরা ক্রয় বারড়ক্য়ক্ছন। র্ক্ব এর আক্গ 

কৃজত্রমিাক্ব সূেক উিাক্না-নামাক্নার কাি করা হক্র্া। প্রািরমক গর্প্রিাব (আইরপও) স্টক 

এক্সক্েক্ঞ্জর হাক্র্ দদওয়ার িনে রবএসইরস দেয়ারমোক্নর কাক্ছ আহবান কক্রক্ছন ররকব র 

রহমান। এছাড়া দলনক্দন টট+১ এ আনার আহবান কক্রক্ছন। এক্র্ কক্র দলনক্দন অক্নক 

দবক্ড় যাক্ব বক্ল রর্রন আশ্া প্রকাশ্ কক্রন। রর্রন বক্লন, আইরপও আসক্ল বািার যীরগরর্ 

হক্য় যায় বক্ল অক্নক্ক অরিক্যাগ কক্রন। রকন্তু এটা টিক না। আপনার হাক্র্ যরদ িাক্লা 

দশ্য়ার িাক্ক, র্াহক্ল দকক্না আপরন ওই দশ্য়ার রবজক্র কক্র আইরপওক্র্ যাক্বন। রবরনক্য়াক্গর 

রসিাি রবরনক্য়াগকারীর রনক্ির। 
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দশ্য়ারবািার রনউি 

আগামী েইু বছরেে মরযে মিণান 

রিযােবািাে রেখরবন- তবএসইতস 

রচযােমোন 

প্রকাশ্ সময়:06-10-2020, 5:07 pm | 

 

দশ্য়ারবািার ররক্পাটত: বর্তমান করমশ্ক্নর মাত্র ৪ মাস সময় হক্লও এরই মক্যে দবশ্ রকছয  

প নগ তিক্নর কাি শুরু কক্রক্ছ। যার দরিাল্ট আপনারা ইরর্মক্যে দদখক্র্ শুরু কক্রক্ছন। 

প নগ তিক্নর সকল কাি িাক্লািাক্ব সম্পন্ন হক্ল বর্তমান করমশ্ক্নর দময়াক্দর দ ই বছক্রর 

মক্যেই একটট মডতান দশ্য়ারবািার ও কোরপটাল মাক্কতট দদখা যাক্ব বক্ল আশ্াবাদ বেক্ত কক্রন 

রনয়ন্ত্রক সাংস্থা বাাংলাক্দশ্ রসরকউররটটি অোন্ড এক্সক্েঞ্জ করমশ্ক্নর রবএসইরস দেয়ারমোন 

অযোপক রশ্বলী রুবাইয়ার্-উল-ইসলাম। 

আি মঙ্গলবার ঢাকা স্টক এক্সক্েঞ্জ (রডএসই) আক্য়াজির্ “রডরলাংস উইি ইনক্িস্টর” শ্ীর্ তক 

এক ওক্য়রবনাক্র প্রযান অরর্রির বক্তক্বে রর্রন একিা বক্লন। 

রর্রন বক্লন, বর্তমাক্ন বািাক্র এক হািার দকাটট টাকার আক্শ্পাক্শ্ দলনক্দন হক্ে। এ 

বছক্রর মক্যেই দলনক্দন দদড় হািার দকাটট টাকা পয তি উত্তীর্ ত করক্র্ হক্ব। এ লক্যে করমশ্ন 

কাি করক্ছ। রর্ন বছক্রর মক্যে পূর্ তাঙ্গ একটট বািার আমরা উপহার দদক্বা। 

রবএসইরস দেয়ারমোন বক্লন, বািাক্র র্ররুটট িাকক্ল রবএসইরস দসটা যক্র সাংক্শ্াযক্নর কাি 

করক্র্ পাক্র। বািাক্র রবরিন্ন দসটক্রর দাম বজৃি পাওয়া ও কমার রবর্য় রনক্য় অক্নক্কই 

আমাক্দর দফান কক্রন, দফসব ক্ক দলক্খন, ই-দমইল কক্রন, রেটি দলক্খন। িানক্র্ োন, এই 

দসটর দকন বাড়ক্ছ, ওই দসটর দকন কমক্ছ। সরর্েকার অক্ি ত আমরা যরদ দকনা-দবোর রদক্ক 

নির রদক্র্ যাই র্াহক্ল বািাক্র রবরনক্য়াগ কক্র শ্ারি পাওয়া যাক্ব না। 

রর্রন বক্লন, প ুঁজিবািার টটক্ক িাক্ক রবরনক্য়াগকারীক্দর িনে। র্ারা এখাক্ন রবরনক্য়াগ কক্রন 

বক্লই রবরিন্ন দকাম্পারন এখান দিক্ক অি ত সাংগ্রক্হর স ক্যাগ পায়। এবাং দসই অি ত রদক্য় রশ্ল্পায়ন 

কক্র। এক্র্ দকাম্পারন দযমন লািবান হক্ে দর্মরন রবরনক্য়াগকারীরা লািবান হক্ে। 

সক্ব তাপরর দদশ্ এরগক্য় যাক্ে। র্াই দদক্শ্র বারর্িে সম্প্রসারক্র্র িনে প ুঁজিবািাক্র রবরনক্য়াগ 

দরকার। 
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রর্রন আক্রা বক্লন, যারা আমাক্দর উপর আস্থা দরক্খ এখাক্ন রবরনক্য়াগ করক্ছন র্াক্দর স রযা 

দদয়া আমাক্দর দারয়ত্ব। আমরা দসই লক্যে কাি কররছ। বািাক্র যরদ গুড গিক্ন তে বর্রর হয়, 

দকাম্পারনগুক্লা যরদ রনয়ম দমক্ন রডরিক্ডন্ট দদয়, ইরপএস প্রকাশ্ কক্র র্াহক্ল 

রবরনক্য়াগকারীসহ দদশ্ উন্নরর্ হক্ব। সকল রবরনক্য়াগকারী বািাক্রর প্রার্। 

  

দশ্য়ারবািার রনউি/এন 
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এফতিআরেে লাখ লাখ রকাটি িাকা 

পুুঁজিবািাে চরল আসরব  

 

রনিস্ব প্ররর্ক্বদক  

প্রকারশ্র্: ০৭:০৪ রপএম, ০৬ অক্টাবর ২০২০  

 

 

এফরডআক্রর (রফক্সড রডক্পাজিট দরট) লাখ লাখ দকাটট টাকা প ুঁজিবািাক্র েক্ল আসক্ব বক্ল 

মিবে কক্রক্ছন বাাংলাক্দশ্ রসরকউররটটি অোন্ড এক্সক্েঞ্জ করমশ্ক্নর (রবএসইরস) দেয়ারমোন 

অযোপক রশ্বলী রুবাইয়ার্-উল-ইসলাম। 

এ মিক্বের পক্য য জক্ত রহক্সক্ব রর্রন বক্লক্ছন, মান র্ যখন দদখক্ব এফরডআক্রর ৫-৬ 

শ্র্াাংক্শ্র দেক্য় রমউেযয়াল ফাক্ন্ড ১০ শ্র্াাংশ্ ররটান ত পাওয়া যাক্ে, র্খন র্ারা এরদক্ক ে ুঁকক্ব। 

যাক্র্ কক্র সামক্ন বািাক্র দলনক্দন অক্নক দবক্ড় যাক্ব। 

রবএসইরস দেয়ারমোন বক্লন, এিনে রমউেযয়াল ফাক্ন্ড স শ্াসন আনক্র্ হক্ব। এ খার্টট 

আগামীক্র্ িাক্লািাক্ব েলার িনে কাি শুরু হক্য়ক্ছ বক্ল িানান রর্রন। 

‘রবশ্ব রবরনক্য়াগকারী সপ্তাহ’ উপলক্য মঙ্গলবার (৬ অক্টাবর) ঢাকা স্টক এক্সক্েঞ্জ (রডএসই) 

আক্য়াজির্ এক িােয তয়াল অন ষ্ঠাক্ন প্রযান অরর্রির বক্তক্বে এসব কিা বক্লন রবএসইরস 

দেয়ারমোন অযোপক রশ্বলী রুবাইয়ার্-উল-ইসলাম। 
 

অন ষ্ঠাক্ন দশ্য়ারবািাক্রর িরবর্েৎ রনক্য়ও কিা বক্লন রবএসইরসর দেয়ারমোন। রর্রন বক্লন, 

আমাক্দর করমশ্ক্নর দারয়ত্ব দনয়ার বয়স মাত্র োর মাস। আমাক্দর আপনারা (রবরনক্য়াগকারী) 

একটয  সময় দদন। আমরা আগামী এক বছক্রর মক্যে দৃশ্েমান পররবর্তন দদয়ার দেষ্টা করব। 

দ ই বছক্রর মক্যে মডান ত কোরপটাল মাক্কতক্টর ছায়া দদখক্র্ পাক্বন। রর্ন বছক্রর মক্যে সমূ্পর্ ত 

বািাক্রর একটট রূপ পাওয়া যাক্ব। 

রশ্বলী রুবাইয়ার্ বক্লন, ‘রবরনক্য়াগকারীরা আমাক্দর দশ্য়ারবািাক্রর প্রার্। র্ারা না িাকক্ল 

প জিুঁ  আসর্ না। র্াহক্ল দকাক্না বেবসাপ্ররর্ষ্ঠানও আসর্ না। আমাক্দর কিার ওপর রবশ্বাস 
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কক্র র্ারা টাকা-পয়সা এক্ন রবরনক্য়াগ কক্রন। র্াক্দর রবরনক্য়াগক্ক দ জিিাম ক্ত রাখক্র্ ও 

সটিক বেবহাক্রর িনে আমাক্দরক্ক সটিক দারয়ত্ব পালন করক্র্ হক্ব।’  

রর্রন বক্লন, ‘আমাক্দর য দ্র রবরনক্য়াগকারী এবাং বেবসায়ীক্দর রদক রবক্বেনা করক্র্ হক্ব। 

যারা বেবসা করক্র্ আক্সন, র্াক্দর যরদ আইরপও (প্রািরমক গর্প্রিাব) দদয়া বন্ধ কক্র দদই, 

র্াহক্ল র্ারা দকািায় যাক্বন? র্াক্দরও টাকার দরকার। এই বািাক্র রবরনক্য়াগকারী এবাং 

বেবসায়ী উিয়ক্কই দদখক্র্ হয়। র্া না হক্ল এই বািার িাকর্ না।’ 

‘আমরা দারয়ত্ব দনয়ার সময় ২৫-২৬টা আইরপও িমা রছল। দযগুক্লা রবগর্ ১-৩ বছক্রর 

প ক্রাক্না আইরপও। দয দকাম্পারনগুক্লা বারবার অোকাউন্টস িমা রদজেল। এক্র্ কক্র 

প্ররর্বার ৫-২০ লাখ টাকা খরে হজেল। রকন্তু ওই সময়টায় আইরপও দদয়া হয়রন। এখন আমরা 

আইরপও দদই বা না দদই, দসটাক্র্া দকাম্পারনগুক্লাক্ক িানাক্র্ হক্ব। এিনে আমরা যাক্দর 

দদয়ার, র্াক্দর রদক্য় রদজে। আর অনেক্দর বাদ রদক্য় রদজে।’ 

‘আমরা দকাম্পারনগুক্লাক্ক আইরপওর িনে নর্যন কক্র অোকাউন্টস িমা দদয়াক্র্ োই না। 

র্ারা এরইমক্যে ১-৫ বার অোকাউন্টস িমা রদক্য়ক্ছন। আমরা দমাটাম টট আইরপও রিয়ার 

কক্র রনক্য় আসরছ। আশ্া কররছ, এক মাক্সর মক্যে প ক্রাক্না সব আইরপও আক্বদন রিয়ার 

কক্র দফলব’, বক্লন রবএসইরসর দেয়ারমোন। 

রর্রন বক্লন, ‘দক দকািায় রবরনক্য়াগ করক্ব, দসটা আমাক্দর টিক করা টিক না। আমাক্দর সব 

িায়গাক্র্ ইন্টারক্ফয়ার করা টিক হক্ব না। এক্র্ কক্র রবরনক্য়াগ কক্র মিা পাওয়া যাক্ব না। 

র্ক্ব দকাক্না অরনয়ম দপক্ল আপনারা িানান। আমাক্দর সাক্িতইলোে এগুক্লা দদখক্ব। র্ক্ব 

দকান দশ্য়ার বাড়ল বা কমল, র্ার িনে আমাক্দরক্ক দদার্ দদয়া টিক হক্ব না।’ 

েলরর্ বছক্রর মক্যে দলনক্দন দদড় হািার দকাটট টাকায় রনক্য় দযক্র্ হক্ব মিবে কক্র 

রবএসইরস দেয়ারমোন বক্লন, দলনক্দন এক হািার দকাটটর আশ্পাক্শ্ ঘ রপাক খাক্ে। র্ক্ব 

এটাক্ক এ বছক্রর মক্যে দদড় হািাক্র রনক্য় দযক্র্ হক্ব। এিনে রডএসইর (ঢাকা স্টক 

এক্সক্েঞ্জ) আইটট রবিাক্গর সমসো সমাযান করক্র্ হক্ব। র্াক্দর আইটটর কারক্র্ মাক্েমক্যেই 

সমসো দদখা রদক্ে। মাক্েমক্যেই ওক্য়বসাইট দদখা যায় না।’ 

এ সময় রাষ্ট্রায়ত্ত রবরনক্য়াগ প্ররর্ষ্ঠান ইনক্িস্টক্মন্ট করক্পাক্রশ্ন অব বাাংলাক্দশ্ (আইরসরব) 

প নগ তিক্নর রবর্ক্য়ও কিা বক্লন রবএসইরসর দেয়ারমোন। 

রর্রন বক্লন, ‘আইরসরব র্ার দারয়ত্ব সটিকিাক্ব পালন করক্র্ পারক্ছ না। প্ররর্ষ্ঠানটটর 

মোক্নিক্মক্ন্টর দির্ক্র দবশ্রকছয  ঘাটরর্ দদখক্র্ দপক্য়রছ। এ রনক্য় আমরা খ বই রেরির্। এই 

সমসো কাটটক্য় আইরসরবক্ক দ্র র্ পূনগ তিন করা হক্ব। আগামী দ ই মাক্সর মক্যে কাি দশ্র্ 

কক্র সরকাক্রর কাক্ছ সবরকছয  র্য ক্ল যরব।’ 

রর্রন বক্লন, ‘দিড’ কোটাগররর সব দকাম্পারনর সক্ঙ্গ আমাক্দর করমশ্ন পিৃকিাক্ব রমটটাং 

কক্রক্ছ। দকউ দকউ ‘দিড’ দিক্ক দবররক্য় এক্সক্ছ। আগামী রর্ন মাক্সর মক্যে অক্নক্কই 

দবররক্য় আসক্ব। দযৌিিাক্ব আক্লােনার কারক্র্ অক্নক্ক দবররক্য় আসক্ছ। র্ক্ব ৫-৬টট 

দকাম্পারনর অবস্থা দবরশ্ িাক্লা রছল না। এগুক্লার িনে আলাদা বেবস্থা আক্ছ। এই কাি দশ্ক্র্ 

ওটটরস মাক্কতট রনক্য় বসব। দসখান দবর কক্র রনক্য় আসার িনে দেষ্টা করব।’ 
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দকাম্পারন আইন পররবর্তন কক্র ‘বাই বোক’ আইন করার কিাও িানান রবএসইরসর 

দেয়ারমোন অযোপক রশ্বলী রুবাইয়ার্-উল-ইসলাম। রর্রন বক্লন, ‘ইক্র্ামক্যে পাুঁেটট 

দকাম্পারন ও দ টট রডক্বঞ্চার রডরলরস্টাং করার কিা স্টক এক্সক্েঞ্জক্ক িারনক্য় দদয়া হক্য়ক্ছ। এই 

রডক্বঞ্চার দ টট ২০-২৫ বছক্রর প ক্রাক্না। এক্র্ রবরনক্য়াগকারীক্দর টাকা আটক্ক রছল। আমরা 

এক্স দসগুক্লা খ ুঁক্ি ৫৭ দকাটট টাকা আদাক্য়র দেষ্টা কক্র রদক্য়রছ।’ 

রডএসইর দেয়ারমোন দমা. ইউন স র রহমাক্নর সিাপরর্ক্ত্ব অন ষ্ঠাক্ন মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন 

কক্রন প্ররর্ষ্ঠানটটর রসএফও আব্দ ল মরর্ন পাক্টায়ারর। আক্লােনায় অাংশ্ দনন রডএসইর 

দশ্য়ারক্হাল্ডার পররোলক ররকব র রহমান। 

ররকব র রহমান বক্লন, বর্তমান করমশ্ক্নর দনরৃ্ক্ত্ব আরম স্বপ্ন বািবায়ন হক্র্ দদখরছ। এর 

আক্গ ৪০ বছর শুয  স্বপ্নই দদক্খরছ। এই করমশ্ক্নর দনরৃ্ক্ত্ব আরম অরিিূর্। র্াক্দর প্ররর্টট 

পদক্যপ বািাক্রর িনে কায তকর িূরমকা রাখক্ছ। র্ারা মাত্র োর মাক্সই বািাক্রর িনে 

অক্নক িূরমকা দরক্খক্ছন। র্ক্ব এখক্না রকছয  সমসো রক্য় দগক্ছ। এগুক্লা সমাযাক্ন র্াক্দরক্ক 

রকছয টা সময় রদক্র্ হক্ব। 

রর্রন বক্লন, ‘দশ্র্ দ ই কায তরদবক্স সূেক কক্মক্ছ। রকন্তু দলনক্দন দবক্ড়ক্ছ। এটাই বািার। 

পরৃিবীর অনোনে দদক্শ্ও এমনটট হয়। এখন কমরর্ দক্র রবরনক্য়াগকারীরা ক্রয় বারড়ক্য়ক্ছন। 

র্ক্ব এর আক্গ কৃজত্রমিাক্ব সূেক উিাক্না-নামাক্নার কাি করা হক্র্া।’ 

প্রািরমক গর্প্রিাব (আইরপও) স্টক এক্সক্েক্ঞ্জর হাক্র্ দদয়ার িনে রবএসইরস দেয়ারমোক্নর 

কাক্ছ আহ্বান িানান ররকব র রহমান। এছাড়া দলনক্দন টট+১-এ আনার আহ্বান কক্রন। এক্র্ 

কক্র দলনক্দন অক্নক দবক্ড় যাক্ব বক্ল রর্রন আশ্া প্রকাশ্ কক্রন। 

রর্রন বক্লন, আইরপও এক্ল বািার যীরগরর্ হক্য় যায় বক্ল অক্নক্ক অরিক্যাগ কক্রন। রকন্তু 

এটা টিক না। আপনার হাক্র্ যরদ িাক্লা দশ্য়ার িাক্ক, র্াহক্ল দকন আপরন ওই দশ্য়ার রবজক্র 

কক্র আইরপওক্র্ যাক্বন। রবরনক্য়াক্গর রসিাি রবরনক্য়াগকারীর রনক্ির। 

এমএএস/এসআর/রপআর 
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েইু বছরেে মরযে মিান ণ কোতপিাল মারকণরিে ছাযা- 

তবএসইতস রচযােমোন 

দপাস্ট হক্য়ক্ছ : মঙ্গলবার, ৬ অক্টাবর, ২০২০  

 

তবিরনস আওযাে প্রতিরবেক : বাাংলাক্দশ্ রসরকউররটটি অোন্ড এক্সক্েঞ্জ করমশ্ক্নর 

(রবএসইরস) দেয়ারমোন অযোপক রশ্বলী রুবাইয়ার্-উল-ইসলাম বক্লক্ছন, আমাক্দর 

করমশ্ক্ন দারয়ত্ব দনওয়ার বয়স মাত্র ৪ মাস। আমাক্দরক্ক আপনারা (রবরনক্য়াগকারী) একটয  

সময় দদন। আমরা আগারম ১ বছক্রর মক্যে দৃশ্েমান পররবর্তন দদওয়ার দেষ্টা করব। আর ২ 

বছক্রর মক্যে মডান ত কোরপটাল মাক্কতক্টর ছায়া দদখক্র্ পাক্বন। এছাড়া ৩ বছক্রর মক্যে সমূ্পর্ ত 

বািাক্রর একটট রুপ পাওয়া যাক্ব বক্ল আশ্া প্রকাশ্ কক্রন রর্রন। 

মঙ্গলবার (০৬ অক্টাবর) ‘রবশ্ব রবরনক্য়াগকারী সপ্তাহ’ উপলক্য ঢাকা স্টক এক্সক্েক্ঞ্জর 

(রডএসই) আক্য়াজির্ অন ষ্ঠাক্ন প্রযান অরর্রির বক্তক্বে রর্রন এ কিা বক্লন। এক্র্ সিাপরর্ত্ব 

কক্রন রডএসইর দেয়ারমোন দমা: ইউন স র রহমান ও মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন কক্রন রসএফও 

আব্দ ল মরর্ন পাক্টায়ারর। 

রশ্বলী রুবাইয়ার্ বক্লন, রবরনক্য়াগকারীরা আমাক্দর দশ্য়ারবািাক্রর প্রার্। র্ারা না িাকক্ল 

প জিুঁ  আসর্ না। র্াহক্ল দকান বেবসা প্ররর্ষ্ঠানও আসর্ না। আমাক্দর কিার উপর রবশ্বাস 

কক্র র্ারা টাকা পয়সা এক্ন রবরনক্য়াগ কক্রন। র্াক্দর রবরনক্য়াগক্ক দ র্ররেিাম ক্ত রাখক্র্ ও 

সটিক বেবহাক্রর িনে আমাক্দরক্ক সটিক দারয়ত্ব পালন করক্র্ হক্ব। 

রর্রন বক্লন, দলনক্দন ১ হািার দকাটটর আক্শ্পাক্শ্ দঘারপাক খাক্ে। র্ক্ব এটাক্ক এবছক্রর 

মক্যে দদড় হািাক্র রনক্য় দযক্র্ হক্ব। এিনে রডএসইর আইটট রবিাক্গর সমসো সমাযান 

করক্র্ হক্ব। র্াক্দর আইটটর কারক্ন মাক্েমক্যেই সমসো দদখা রদক্ে। মাক্েমক্যেই 

ওক্য়বসাইট দদখা যায় না। 

এফরডআক্রর লয লয দকাটট টাকা দশ্য়ারবািাক্র েক্ল আসক্ব বক্ল িানান রবএসইরস 

দেয়ারমোন। কারন মান র্ যখন দদখক্ব এফরডআর এর ৫-৬ শ্র্াাংক্শ্র দিক্ক রমউেয েয়াল 

ফাক্ন্ড ১০ শ্র্াাংশ্ ররটান ত পাওয়া যাক্ে, র্খন র্ারা এরদক্ক ে ুঁকক্ব। যাক্র্ কক্র সামক্ন বািাক্র 
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দলনক্দন অক্নক দবক্ড় যাক্ব। এিনে রমউেয েয়াল ফাক্ন্ড স শ্ার্ন আনক্র্ হক্ব। এ খার্টট 

আগারমক্র্ িাক্লািাক্ব েলার িনে কাি শুরু কররছ। 

রর্রন বক্লন, ‘দিড’ কোটাগররর সব দকাম্পারনর সক্ঙ্গ আমাক্দর করমশ্ন পিৃকিাক্ব রমটটাং 

কক্রক্ছ। দকউ দকউ ‘দিড’ দিক্ক দবররক্য় এক্সক্ছ। আগারম ৩ মাক্সর মক্যে অক্নক্কই 

দবররক্য় আসক্ব। দযৌিিাক্ব আক্লােনার কারক্ন অক্নক্ক দবররক্য় আসক্ছ। র্ক্ব ৫-৬টট 

দকাম্পারনর অবস্থা দবরশ্ িাক্লা রছল না। এগুক্লার িনে আলাদা বেবস্থা আক্ছ। এই কাি দশ্ক্র্ 

ওটটরস মাক্কতট রনক্য় বসব। দসখান দবর কক্র রনক্য় আসার িনে দেষ্টা করব। 

দকাম্পারন আইন পররবর্তন কক্র বাই বোক আইন করক্বন বক্ল িারনক্য়ক্ছন রশ্বলী 

রুবাইয়ার্। র্ক্ব এরইমক্যে ৫টট দকাম্পারন ও ২টট রডক্বঞ্চার রডরলটষ্টাং করার কিা স্টক 

এক্সক্েঞ্জক্ক িারনক্য় রদক্য়ক্ছন বক্ল িানান রর্রন। এই রডক্বঞ্চার ২টট ২০-২৫ বছক্রর 

প ক্রাক্না। এক্র্ রবরনক্য়াগকারীক্দর টাকা আটক্ক রছল। আমরা এক্স দসগুক্লা খ ক্ি ৫৭ দকাটট 

টাকা আদাক্য়র দেষ্টা কক্র রদক্য়রছ। 

রর্রন বক্লন, আইরসরব র্ার দারয়ত্ব সটিকিাক্ব পালন করক্র্ পারক্ছ না। প্ররর্ষ্ঠানটটর 

মোক্নিক্মক্ন্টর দির্ক্র দবশ্ রকছয  ঘাটরর্ দদখক্র্ দপক্য়রছ। এ রনক্য় আমরা খ বই রেরির্। এই 

সমসো কাটটক্য় আইরসরবক্ক দ্র র্ পূর্ তগিন করা হক্ব। আগারম ২ মাক্সর মক্যে কাি দশ্র্ কক্র 

সরকাক্রর কাক্ছ সবরকছয  র্য ক্ল যরব। 

রবএসইরস দেয়ারমোন বক্লন, আমরা দারয়ত্ব দনওয়ার সময় ২৫-২৬টা আইরপও িমা রছল। 

দযগুক্লা রবগর্ ১-৩ বছক্রর প ক্রাক্না আইরপও। দয দকাম্পারনগুক্লা বারবার অোকাউন্টস 

িমা রদজেল। এক্র্ কক্র প্ররর্বার ৫-২০ লাখ টাকা খরে হজেল। রকন্তু ওইসময়টায় আইরপও 

দদওয়া হয় নাই। এখন আমরা আইরপও দদই বা না দদই, দসটাক্র্া দকাম্পারনগুক্লাক্ক িানাক্র্ 

হক্ব। এিনে আমরা যাক্দর দদওয়ার, র্াক্দর রদক্য় রদজে। আর অনেক্দর বাদ রদক্য় রদজে। 

আমরা দকাম্পারনগুক্লাক্ক আইরপওর িনে নর্যন কক্র অোকাউন্টস িমা দদওয়াক্র্ োই না। 

র্ারা এরইমক্যে ১-৫ বার অোকাউন্টস িমা রদক্য়ক্ছ। আমরা দমাটাম টট আইরপও রিয়ার কক্র 

রনক্য় আসরছ। আশ্া কররছ ১ মাক্সর মক্যে প ক্রাক্না সব আইরপও আক্বদন রিয়ার কক্র 

দফলব। 

রর্রন বক্লন, আমাক্দরক্ক য দ্র রবরনক্য়াগকারী এবাং বেবসারয়ক্দর রদক রবক্বেনা করক্র্ হক্ব। 

যারা বেবসা করক্র্ আক্সন, র্াক্দর যরদ আইরপও দদওয়া বন্ধ কক্র দদই, র্াহক্ল র্ারা দকািায় 

যাক্ব। র্াক্দরও টাকার দরকার। এই বািাক্র রবরনক্য়াগকারী এবাং বেবসারয় উিয়ক্কই দদখক্র্ 

হয়। র্া না হক্ল এই বািার িাকর্ না। 

দক দকািায় রবরনক্য়াগ করক্ব, দসটা আমাক্দর টিক করা টিক না বক্ল িানান রবএসইরস 

দেয়ারমোন। রর্রন বক্লন, আমাক্দর সব িায়গাক্র্ ইন্টারক্ফয়ার করা টিক হক্ব না। এক্র্ কক্র 

রবরনক্য়াগ কক্র মিা পাওয়া যাক্ব না। র্ক্ব দকান অরনয়ম দপক্ল আপনারা িানান। আমাক্দর 

সাক্িতইলোে এগুক্লা দদখক্ব। র্ক্ব দকান দশ্য়ার বাড়ল বা কমল, র্ার িনে আমাক্দরক্ক দদার্ 

দদওয়া টিক হক্ব না। 
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েষুু্টরলারকো বািাে রেরক সরে যারে-েতকবুে 

 দপাস্ট হক্য়ক্ছ : মঙ্গলবার, ৬ অক্টাবর, ২০২০  

 

তবিরনস আওযাে প্রতিরবেক : বাাংলাক্দশ্ রসরকউররটটি অোন্ড এক্সক্েঞ্জ করমশ্ক্নর 

(রবএসইরস) দেয়ারমোন অযোপক রশ্বলী রুবাইয়ার্-উল-ইসলাক্মর দনরৃ্ক্ত্ব দশ্য়ারবািাক্র 

স্বের্া ও িবাবরদরহর্া প্ররর্ষ্ঠা হক্ে। এক্র্ কক্র দ ষ্টযক্লাক্করা সক্ড় যাক্েন বক্ল িারনক্য়ক্ছন 

ঢাকা স্টক এক্সক্েক্ঞ্জ (রডএসই) পররোলক ররকব র রহমান। মঙ্গলবার (০৬ অক্টাবর) ‘রবশ্ব 

রবরনক্য়াগকারী সপ্তাহ’ উপলক্য ঢাকা স্টক এক্সক্েক্ঞ্জর (রডএসই) আক্য়াজির্ অন ষ্ঠাক্ন রর্রন 

এ কিা বক্লন। এক্র্ প্রযান অরর্রি রহক্সক্ব অাংশ্গ্রহর্ কক্রন রবএসইরসর দেয়ারমোন 

অযোপক রশ্বলী রুবাইয়ার্-উল-ইসলাম। সিাপরর্ত্ব কক্রন রডএসইর দেয়ারমোন দমা: 

ইউন স র রহমান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন কক্রন রসএফও আব্দ ল মরর্ন । 

ররকব র রহমান বক্লন, বর্তমান করমশ্ক্নর দনরৃ্ক্ত্ব আরম স্বপ্ন বািবায়ন হক্র্ দদখরছ। এর 

আক্গ ৪০ বছর শুয  স্বপ্নই দদক্খরছ। এই করমশ্ক্নর দনরৃ্ক্ত্ব আরম অরিিূর্। র্াক্দর প্ররর্টট 

পদক্যপ বািাক্রর িনে কায তকর িূরমকা রাখক্ছ। র্ারা মাত্র ৪ মাক্সই বািাক্রর িনে অক্নক 

িূরমকা দরক্খক্ছন। র্ক্ব এখক্না রকছয  সমসো রক্য় দগক্ছ। এগুক্লা সমাযাক্ন র্াক্দরক্ক রকছয টা 

সময় রদক্র্ হক্ব। রর্রন বক্লন, দশ্র্ ২ কায তরদবস সূেক কক্মক্ছ। রকন্তু দলনক্দন দবক্ড়ক্ছ। 

এটাই বািার। পরৃিবীর অনোনে দদক্শ্ও এমনটট হয়। এখন কমরর্ দক্র রবরনক্য়াগকারীরা ক্রয় 

বারড়ক্য়ক্ছন। র্ক্ব এর আক্গ কৃজত্রমিাক্ব সূেক উিাক্না-নামাক্নার কাি করা হক্র্া। 

প্রািরমক গর্প্রিাব (আইরপও) স্টক এক্সক্েক্ঞ্জর হাক্র্ দদওয়ার িনে রবএসইরস দেয়ারমোক্নর 

কাক্ছ আহবান কক্রক্ছন ররকব র রহমান। এছাড়া দলনক্দন টট+১ এ আনার আহবান কক্রক্ছন। 

এক্র্ কক্র দলনক্দন অক্নক দবক্ড় যাক্ব বক্ল রর্রন আশ্া প্রকাশ্ কক্রন। 

রর্রন বক্লন, আইরপও আসক্ল বািার যীরগরর্ হক্য় যায় বক্ল অক্নক্ক অরিক্যাগ কক্রন। রকন্তু 

এটা টিক না। আপনার হাক্র্ যরদ িাক্লা দশ্য়ার িাক্ক, র্াহক্ল দকক্না আপরন ওই দশ্য়ার রবজক্র 

কক্র আইরপওক্র্ যাক্বন। রবরনক্য়াক্গর রসিাি রবরনক্য়াগকারীর রনক্ির। 
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তিএসইে আইটি অবকািারমা উন্নযরনে 

িাতগে তবএসইতস রচযােমোরনে 

  রনিস্ব প্ররর্ক্বদক  রবরডরনউি দটাক্য়রন্টক্ফার ডটকম  

Published: 06 Oct 2020 09:54 PM BdST Updated: 06 Oct 2020 09:54 PM BdST  

  

দলনক্দক্ন বহয মাজত্রক িটটলর্ার কিা র্য ক্ল যক্র ঢাকা স্টক এক্সক্েক্ঞ্জর (রডএসই) র্িে প্রয জক্ত 

অবকািাক্মা দ্র র্ উন্নয়ক্নর র্ারগদ রদক্য়ক্ছন রনয়ন্ত্রক সাংস্থা বাাংলাক্দশ্ রসরকউররটটি অোন্ড এক্সক্েঞ্জ 

করমশ্ক্নর (রবএসইরস) দেয়ারমোন রশ্বলী রুবাইয়ার্যল ইসলাম। 

মঙ্গলবার রডএসইক্র্ রবশ্ব রবরনক্য়াগকারী সপ্তাহ উপলক্য এক আক্লােনা সিায় করৃ্তপক্যর 

প্ররর্ এ আহ্বান িানান রর্রন। 

রবএসইরস দেয়ারমোন বক্লন, “আরম ঢাকা স্টক এক্সক্েঞ্জক্ক রবনীর্িাক্ব অন ক্রায করব, 

আপনাক্দর কাক্ছ আমাক্দর দয আইটট ইেক্পকশ্ন ররক্পাটতটা দগক্ছ, দসটার উপর রিরত্ত কক্র 

আপনারা অরবলক্ম্ব আপনাক্দর আইটটর দয সামি ত এবাং দসবা দদওয়ার যমর্া বাড়ান।  

“আইটটর কারক্র্ই আিক্ক রকন্তু আমাক্দর মাক্ে মাক্েই দলনক্দক্ন সমসো হক্ে। আমাক্দর 

অক্নক রকছয  টিকিাক্ব করা যাক্ে না। ওক্য়সবসাইট মাক্ে মাক্ে দদখা যাক্ে না। মাক্ে মাক্ে 

অক্নক িায়গা দিক্ক ওএমএসএর দসবাগুক্লা পাওয়া যাক্ে না। আপনাক্দর সাক্ি দযিাক্ব 

আক্লােনা হক্য়ক্ছ এরপআইটা খ ক্ল দদওয়ার কিা রছল। দসটা এখক্না খ ক্ল দদওয়া হয়রন।” 

এ সময় আগামী বছক্রর দশ্র্ রদক্কর মক্যে আইটট উন্নয়ক্নর সব কাি দশ্র্ করক্র্ হক্ব বক্ল 

রবএসইরস দেয়ারমোন িানান। 
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রশ্বলী বক্লন, রডএসই এসএমই দবাডতক্কও অনলাইন দলনক্দক্নর আওর্ায় আনক্র্ হক্ব। 

সরকাক্রর যর্টট রবল বা বন্ড আক্ছ দসগুক্লাক্ক অনলাইন রডএসইর দলনক্দক্নর আওর্ায় 

আনক্র্ হক্ব। 

ঢাকা স্টক এক্সক্েক্ঞ্জর (রডএসই) দেয়ারমোন ইউন সূর রহমান বক্লন, “আমরা প ুঁজিবািার 

রনয়ন্ত্রক সাংস্থার প্ররর্ক্বদক্নর উপক্র দ্র র্ বেবস্থা দনওয়ার িনে আগামী কালক্ক রমটটাং 

দডক্করছ।” 

আক্লােনার মূল রবর্য় রছল কীিাক্ব বাাংলাক্দক্শ্র প ুঁজিবািাক্র রবরনক্য়াগকারীক্দর িাল দসবা 

দদওয়া যায়। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন কক্রন রডএসইর প্রযান অি ত কম তকর্তা আব্দ ল মরর্ন 

পাক্টায়ারী। 

অনেক্দর মক্যে রডএসই বেবস্থাপনা পররোলক কািী সানাউল হক ও পররোলক ররকব র 

রহমান বক্তবে দদন। 

প ুঁজিবািার রনয়ন্ত্রক সাংস্থাগুক্লার ববরশ্বক সাংগিন ইন্টারনোশ্নাল অগ তানাইক্িশ্ন অব 

রসরকউররটটি করমশ্ক্নর (আইওএসরসও) সদসে রহক্সক্ব ২০১৭ সাল দিক্ক রবশ্ব 

রবরনক্য়াগকারী সপ্তাহ পালন কক্র আসক্ছ রবএসইরস। 

এবার রবশ্ব রবরনক্য়াগকারী সপ্তাহ পারলর্ হক্ব ৫ অক্টাবর দিক্ক ১১ অক্টাবর পয তি। 

আইওএসরসওর সদসেিযক্ত রবশ্ব রবরনক্য়াগকারী সপ্তাহ পালন কক্র িাক্ক। 



News Clippings 

 59 

 

২ বছরেে মরযে মিান ণ কোতপিাল মারকণরিে ছাযা রেখারব- তবএসইতস 

 আপক্ডট সময় : মঙ্গলবার, ৬ অক্টাবর, ২০২০  

 

বাাংলাক্দশ্ রসরকউররটটি অোন্ড এক্সক্েঞ্জ করমশ্ক্নর (রবএসইরস) দেয়ারমোন অযোপক রশ্বলী 

রুবাইয়ার্-উল-ইসলাম বক্লক্ছন, আমাক্দর করমশ্ক্ন দারয়ত্ব দনওয়ার বয়স মাত্র ৪ মাস। 

আমাক্দরক্ক আপনারা (রবরনক্য়াগকারী) একটয  সময় দদন। 

রর্রন আক্রা বক্লন, আমরা আগারম ১ বছক্রর মক্যে দৃশ্েমান পররবর্তন দদওয়ার দেষ্টা করব। 

আর ২ বছক্রর মক্যে মডান ত কোরপটাল মাক্কতক্টর ছায়া দদখক্র্ পাক্বন। এছাড়া ৩ বছক্রর 

মক্যে সমূ্পর্ ত বািাক্রর একটট রুপ পাওয়া যাক্ব বক্ল আশ্া প্রকাশ্ কক্রন রর্রন। 

আি মঙ্গলবার (০৬ অক্টাবর) ‘রবশ্ব রবরনক্য়াগকারী সপ্তাহ’ উপলক্য ঢাকা স্টক এক্সক্েক্ঞ্জর 

(রডএসই) আক্য়াজির্ অন ষ্ঠাক্ন প্রযান অরর্রির বক্তক্বে রর্রন এ কিা বক্লন। এক্র্ সিাপরর্ত্ব 

কক্রন রডএসইর দেয়ারমোন দমা: ইউন স র রহমান ও মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন কক্রন রসএফও 

আব্দ ল মরর্ন পাক্টায়ারর। 

রশ্বলী রুবাইয়ার্ বক্লন, রবরনক্য়াগকারীরা আমাক্দর প ুঁজিবািাক্রর প্রার্। র্ারা না িাকক্ল 

প জিুঁ  আসর্ না। র্াহক্ল দকান বেবসা প্ররর্ষ্ঠানও আসর্ না। আমাক্দর কিার উপর রবশ্বাস 

কক্র র্ারা টাকা পয়সা এক্ন রবরনক্য়াগ কক্রন। র্াক্দর রবরনক্য়াগক্ক দ র্ররেিাম ক্ত রাখক্র্ ও 

সটিক বেবহাক্রর িনে আমাক্দরক্ক সটিক দারয়ত্ব পালন করক্র্ হক্ব। 

রর্রন বক্লন, দলনক্দন ১ হািার দকাটটর আক্শ্পাক্শ্ দঘারপাক খাক্ে। র্ক্ব এটাক্ক এবছক্রর 

মক্যে দদড় হািাক্র রনক্য় দযক্র্ হক্ব। এিনে রডএসইর আইটট রবিাক্গর সমসো সমাযান 

করক্র্ হক্ব। র্াক্দর আইটটর কারক্ন মাক্েমক্যেই সমসো দদখা রদক্ে। মাক্েমক্যেই 

ওক্য়বসাইট দদখা যায় না। 

এছাড়া এফরডআক্রর লয লয দকাটট টাকা প ুঁজিবািাক্র েক্ল আসক্ব বক্ল িানান রবএসইরস 

দেয়ারমোন। কারন মান র্ যখন দদখক্ব এফরডআর এর ৫-৬ শ্র্াাংক্শ্র দিক্ক রমউেয েয়াল 

ফাক্ন্ড ১০ শ্র্াাংশ্ ররটান ত পাওয়া যাক্ে, র্খন র্ারা এরদক্ক ে ুঁকক্ব। যাক্র্ কক্র সামক্ন বািাক্র 

দলনক্দন অক্নক দবক্ড় যাক্ব। এিনে রমউেয েয়াল ফাক্ন্ড স শ্ার্ন আনক্র্ হক্ব। এ খার্টট 

আগারমক্র্ িাক্লািাক্ব েলার িনে কাি শুরু কররছ। 
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রর্রন বক্লন, ‘দিড’ কোটাগররর সব দকাম্পারনর সক্ঙ্গ আমাক্দর করমশ্ন পিৃকিাক্ব রমটটাং 

কক্রক্ছ। দকউ দকউ ‘দিড’ দিক্ক দবররক্য় এক্সক্ছ। আগারম ৩ মাক্সর মক্যে অক্নক্কই 

দবররক্য় আসক্ব। দযৌিিাক্ব আক্লােনার কারক্ন অক্নক্ক দবররক্য় আসক্ছ। 

র্ক্ব ৫-৬টট দকাম্পারনর অবস্থা দবরশ্ িাক্লা রছল না। এগুক্লার িনে আলাদা বেবস্থা আক্ছ। 

এই কাি দশ্ক্র্ ওটটরস মাক্কতট রনক্য় বসব। দসখান দবর কক্র রনক্য় আসার িনে দেষ্টা করব। 

দকাম্পারন আইন পররবর্তন কক্র বাই বোক আইন করক্বন বক্ল িারনক্য়ক্ছন রশ্বলী 

রুবাইয়ার্। র্ক্ব এরইমক্যে ৫টট দকাম্পারন ও ২টট রডক্বঞ্চার রডরলটষ্টাং করার কিা স্টক 

এক্সক্েঞ্জক্ক িারনক্য় রদক্য়ক্ছন বক্ল িানান রর্রন। এই রডক্বঞ্চার ২টট ২০-২৫ বছক্রর 

প ক্রাক্না। এক্র্ রবরনক্য়াগকারীক্দর টাকা আটক্ক রছল। আমরা এক্স দসগুক্লা খ ক্ি ৫৭ দকাটট 

টাকা আদাক্য়র দেষ্টা কক্র রদক্য়রছ। 

রর্রন বক্লন, আইরসরব র্ার দারয়ত্ব সটিকিাক্ব পালন করক্র্ পারক্ছ না। প্ররর্ষ্ঠানটটর 

মোক্নিক্মক্ন্টর দির্ক্র দবশ্ রকছয  ঘাটরর্ দদখক্র্ দপক্য়রছ। এ রনক্য় আমরা খ বই রেরির্। এই 

সমসো কাটটক্য় আইরসরবক্ক দ্র র্ পূর্ তগিন করা হক্ব। আগারম ২ মাক্সর মক্যে কাি দশ্র্ কক্র 

সরকাক্রর কাক্ছ সবরকছয  র্য ক্ল যরব। 

রবএসইরস দেয়ারমোন বক্লন, আমরা দারয়ত্ব দনওয়ার সময় ২৫-২৬টা আইরপও িমা রছল। 

দযগুক্লা রবগর্ ১-৩ বছক্রর প ক্রাক্না আইরপও। দয দকাম্পারনগুক্লা বারবার অোকাউন্টস 

িমা রদজেল। এক্র্ কক্র প্ররর্বার ৫-২০ লাখ টাকা খরে হজেল। 

রকন্তু ওই সময়টায় আইরপও দদওয়া হয় নাই। এখন আমরা আইরপও দদই বা না দদই, দসটাক্র্া 

দকাম্পারনগুক্লাক্ক িানাক্র্ হক্ব। এিনে আমরা যাক্দর দদওয়ার, র্াক্দর রদক্য় রদজে। আর 

অনেক্দর বাদ রদক্য় রদজে। আমরা দকাম্পারনগুক্লাক্ক আইরপওর িনে নর্যন কক্র 

অোকাউন্টস িমা দদওয়াক্র্ োই না। র্ারা এরইমক্যে ১-৫ বার অোকাউন্টস িমা রদক্য়ক্ছ। 

আমরা দমাটাম টট আইরপও রিয়ার কক্র রনক্য় আসরছ। আশ্া কররছ ১ মাক্সর মক্যে প ক্রাক্না 

সব আইরপও আক্বদন রিয়ার কক্র দফলব। 

রর্রন বক্লন, আমাক্দরক্ক য দ্র রবরনক্য়াগকারী এবাং বেবসারয়ক্দর রদক রবক্বেনা করক্র্ হক্ব। 

যারা বেবসা করক্র্ আক্সন, র্াক্দর যরদ আইরপও দদওয়া বন্ধ কক্র দদই, র্াহক্ল র্ারা দকািায় 

যাক্ব। র্াক্দরও টাকার দরকার। এই বািাক্র রবরনক্য়াগকারী এবাং বেবসারয় উিয়ক্কই দদখক্র্ 

হয়। র্া না হক্ল এই বািার িাকর্ না। 

রবএসইরস দেয়ারমোন আক্রা িানান, দক দকািায় রবরনক্য়াগ করক্ব, দসটা আমাক্দর টিক করা 

টিক না । রর্রন বক্লন, আমাক্দর সব িায়গাক্র্ ইন্টারক্ফয়ার করা টিক হক্ব না। এক্র্ কক্র 

রবরনক্য়াগ কক্র মিা পাওয়া যাক্ব না। 

র্ক্ব দকান অরনয়ম দপক্ল আপনারা িানান। আমাক্দর সাক্িতইলোে এগুক্লা দদখক্ব। র্ক্ব 

দকান দশ্য়ার বাড়ল বা কমল, র্ার িনে আমাক্দরক্ক দদার্ দদওয়া টিক হক্ব না। 
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পুুঁজিবািাে রেরক েষুু্টরলারকো সরড় যারেন- েতকবুে েহমান 

 আপক্ডট সময় : মঙ্গলবার, ৬ অক্টাবর, ২০২০  

 

বাাংলাক্দশ্ রসরকউররটটি অোন্ড এক্সক্েঞ্জ করমশ্ক্নর (রবএসইরস) দেয়ারমোন অযোপক রশ্বলী 

রুবাইয়ার্-উল-ইসলাক্মর দনরৃ্ক্ত্ব প ুঁজিবািাক্র স্বের্া ও িবাবরদরহর্া প্ররর্ষ্ঠা হক্ে। এক্র্ 

কক্র দ ষ্টযক্লাক্করা সক্ড় যাক্েন বক্ল িারনক্য়ক্ছন প ুঁজিবািাক্রর রবর্রকতর্ বেজক্ত ও ঢাকা স্টক 

এক্সক্েক্ঞ্জ (রডএসই) পররোলক ররকব র রহমান। 

আি মঙ্গলবার (০৬ অক্টাবর) ‘রবশ্ব রবরনক্য়াগকারী সপ্তাহ’ উপলক্য ঢাকা স্টক এক্সক্েক্ঞ্জর 

(রডএসই) আক্য়াজির্ অন ষ্ঠাক্ন রর্রন এ কিা বক্লন। 

উক্ত অন ষ্ঠাক্ন প্রযান অরর্রি রহক্সক্ব অাংশ্গ্রহর্ কক্রন রবএসইরসর দেয়ারমোন অযোপক 

রশ্বলী রুবাইয়ার্-উল-ইসলাম। সিাপরর্ত্ব কক্রন রডএসইর দেয়ারমোন দমা: ইউন স র 

রহমান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন কক্রন রসএফও আব্দ ল মরর্ন। 

ররকব র রহমান বক্লন, বর্তমান করমশ্ক্নর দনরৃ্ক্ত্ব আরম স্বপ্ন বািবায়ন হক্র্ দদখরছ। এর 

আক্গ ৪০ বছর শুয  স্বপ্নই দদক্খরছ। এই করমশ্ক্নর দনরৃ্ক্ত্ব আরম অরিিূর্। র্াক্দর প্ররর্টট 

পদক্যপ বািাক্রর িনে কায তকর িূরমকা রাখক্ছ। র্ারা মাত্র ৪ মাক্সই বািাক্রর িনে অক্নক 

িূরমকা দরক্খক্ছন। র্ক্ব এখক্না রকছয  সমসো রক্য় দগক্ছ। এগুক্লা সমাযাক্ন র্াক্দরক্ক রকছয টা 

সময় রদক্র্ হক্ব। 
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রর্রন বক্লন, দশ্র্ ২ কায তরদবস সূেক কক্মক্ছ। রকন্তু দলনক্দন দবক্ড়ক্ছ। এটাই বািার। 

পরৃিবীর অনোনে দদক্শ্ও এমনটট হয়। এখন কমরর্ দক্র রবরনক্য়াগকারীরা ক্রয় বারড়ক্য়ক্ছন। 

র্ক্ব এর আক্গ কৃজত্রমিাক্ব সূেক উিাক্না-নামাক্নার কাি করা হক্র্া। 

প্রািরমক গর্প্রিাব (আইরপও) স্টক এক্সক্েক্ঞ্জর হাক্র্ দদওয়ার িনে রবএসইরস দেয়ারমোক্নর 

কাক্ছ আহবান কক্রক্ছন ররকব র রহমান। এছাড়া দলনক্দন টট+১ এ আনার আহবান কক্রক্ছন। 

এক্র্ কক্র দলনক্দন অক্নক দবক্ড় যাক্ব বক্ল রর্রন আশ্া প্রকাশ্ কক্রন। 

রর্রন বক্লন, আইরপও আসক্ল বািার যীরগরর্ হক্য় যায় বক্ল অক্নক্ক অরিক্যাগ কক্রন। রকন্তু 

এটা টিক না। আপনার হাক্র্ যরদ িাক্লা দশ্য়ার িাক্ক, র্াহক্ল দকক্না আপরন ওই দশ্য়ার রবজক্র 

কক্র আইরপওক্র্ যাক্বন। রবরনক্য়াক্গর রসিাি রবরনক্য়াগকারীর রনক্ির। 
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তবতনরযাগকােীরেে সুেক্ষা রেযা আমারেে 

োতযত্ব: তবএসইতস রচযােমোন 

October 6, 2020  

দডইরল দশ্য়ারবািার ররক্পাটত: বাাংলাক্দশ্ রসরকউররটটি অোন্ড এক্সক্েঞ্জ করমশ্ক্নর 

(রবএসইরস) দেয়ারমোন অযোপক রশ্বলী রুবাইয়ার্-উল-ইসলাম বক্লক্ছন, যারা আমাক্দর 

উপর আস্থা দরক্খ প ুঁজিবািাক্র রবরনক্য়াগ করক্ছন র্াক্দর স রযা দদয়া আমাক্দর দারয়ত্ব। 

আমরা দসই লক্যে কাি কররছ। 

 

মঙ্গলবার (৬ অক্টাবর) ‘রবশ্ব রবরনক্য়াগকারী সপ্তাহ’ উপলক্য ঢাকা স্টক এক্সক্েঞ্জ (রডএসই) 

আক্য়াজির্ “রডরলাংস উইি ইনক্িস্টর” শ্ীর্ তক এক ওক্য়রবনাক্র অাংশ্ রনক্য় প্রযান অরর্রির 

বক্তক্বে রর্রন একিা বক্লন। 

ওক্য়রবনাক্র সিাপরর্ত্ব কক্রন ঢাকা স্টক এক্সক্েক্ঞ্জর দেয়ারমোন দমা. ইউন স র রহমান।  মূল 

প্রবন্ধ উপস্থাপন কক্রন রসএফও আব্দ ল মরর্ন। বক্তবে রাক্খন রডএসই’র পররোলক ররকব র 

রহমান। 

অযোপক রশ্বলী রুবাইয়ার্-উল-ইসলাম বক্লন,  প ুঁজিবািাক্র রবরিন্ন দসটক্রর দাম বজৃি 

পাওয়া ও কমার রবর্য় রনক্য় অক্নক্কই আমাক্দর দফান কক্রন, দফসব ক্ক দলক্খন, ই-দমইল 

কক্রন, রেটি দলক্খন। িানক্র্ োন, এই দসটর দকন বাড়ক্ছ, ওই দসটর দকন কমক্ছ। 

সরর্েকার অক্ি ত আমরা যরদ দকনা-দবোর রদক্ক নির রদক্র্ যাই র্াহক্ল প ুঁজিবািাক্র 

রবরনক্য়াগ কক্র শ্ারি পাওয়া যাক্ব না। 

রর্রন বক্লন, আমরা দারয়ত্ব দনয়ার পর মাত্র ৪ মাস দগক্ছ। বর্তমাক্ন বািাক্র এক হািার 

দকাটট টাকার আক্শ্পাক্শ্ দলনক্দন হক্ে। এ বছক্রর মক্যেই দলনক্দন দদড় হািার দকাটট টাকা 

পয তি উত্তীর্ ত করক্র্ হক্ব। এ লক্যে করমশ্ন কাি করক্ছ। আগামী দ ই বছক্রর মক্যে বািাক্র 

মডতাক্নর ছা ুঁয়া দদখক্র্ পাক্বন। রর্ন বছক্রর মক্যে পূর্ তাঙ্গ একটট বািার আমরা উপহার দদক্বা। 

রবএসইরস দেয়ারমোন বক্লন, প ুঁজিবািার টটক্ক িাক্ক রবরনক্য়াগকারীক্দর িনে। র্ারা এখাক্ন 

রবরনক্য়াগ কক্রন বক্লই রবরিন্ন দকাম্পারন এখান দিক্ক অি ত সাংগ্রক্হর স ক্যাগ পায়। এবাং দসই 
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অি ত রদক্য় রশ্ল্পায়ন কক্র। এক্র্ দকাম্পারন দযমন লািবান হক্ে দর্মরন রবরনক্য়াগকারীরা 

লািবান হক্ে। সক্ব তাপরর দদশ্ এরগক্য় যাক্ে। র্াই দদক্শ্র বারর্িে সম্প্রসারক্র্র িনে 

প ুঁজিবািাক্র রবরনক্য়াগ দরকার। 

রশ্বলী রুবাইয়ার্-উল-ইসলাম বক্লন, বািাক্র যরদ গুড গিক্ন তে বর্রর হয়, দকাম্পারনগুক্লা 

যরদ রনয়ম দমক্ন রডরিক্ডন্ট দদয়, ইরপএস প্রকাশ্ কক্র র্াহক্ল রবরনক্য়াগকারীসহ দদশ্ উন্নরর্ 

হক্ব। সকল রবরনক্য়াগকারী বািাক্রর প্রার্, র্াক্দর রনক্য়ই আমাক্দর সাংসার। 

রবএসইরস দেয়ারমোন বক্লন, আমরা রডএসইর আইটট টিক করক্র্ অন ক্রায কক্ররছ।  আমরা 

বক্লরছলাম এরপআই খ ক্ল রদক্র্। রকন্তু র্ারা এখক্না দদয় নাই। ওএমএস এবাং এরপআই  স রবযা 

রদক্র্ হক্ব। রডএসই’র ওক্য়বসাইট সমূ্পর্ ত র্ররুটটম ক্ত রাখক্র্ হক্ব। দযন রবক্শ্বর দয দকাক্না 

প্রাি দিক্ক রবরনক্য়াগকারী বা অনেক্কউ র্া দদখক্র্ পাক্র। 

রর্রন বক্লন, আমরা বন্ড এবাং এফরডআরক্ক রমউেয েয়াল ফাক্ন্ডর অলটারক্নটটি করার দেষ্টা 

কররছ। রমউেয েয়াল ফান্ড রনক্য় দয সমসো রক্য়ক্ছ র্া সমাযাক্নর িনে আমরা আগামী সপ্তাক্হই 

বসক্বা। 

ঢাকা রবশ্বরবদোলক্য়র সাক্বক এই রডন বক্লন, দিড কোটাগররর দকাম্পারনগুক্লার সাক্ি 

আমরা আলাদািাক্ব কিা বক্লরছ। র্াক্দর মক্যে যাক্দর উক্েশ্ে আসক্লই িাক্লা রছক্লা র্ারা 

অক্নক্কই দিড দিক্ক দবর হক্র্ দেক্য়ক্ছ। এরমক্যে ৫-৬টা দকাম্পারনর উক্েশ্ে মূলর্ই িাক্লা 

রছক্লা না। র্াক্দর রবরুক্ি বেবস্থা দনয়া হক্ব। ওটটরস মাক্কতট রনক্য়ও আমরা বসক্বা। 

রবরনক্য়াগকারীক্দর টাকা দযন আটক্ক না িাক্ক র্া আমরা দদখক্বা। 

রর্রন বক্লন, আমাক্দর দলাকবল মাত্র ১০০ িন। এই দলাকবল রনক্য় ইো িাকা স্বক্েও আমরা 

অক্নক দবরশ্ কাি করক্র্ পাররছ না। 

আইরসরব সম্পক্কত রর্রন বক্লন, এই প্ররর্ষ্ঠানটটর মক্যে রকছয  সমসো রক্য়ক্ছ। আমরা আগামী 

দ ই মাক্সর মক্যে এই সমসো দযন দরূ করা যায় র্া আমরা দদখক্বা। 

আইরপওর রবর্ক্য় রর্রন বক্লন, আমরা দারয়ত্ব দনওয়ার সময় ২৫-২৬টা আইরপও িমা রছল। 

দযগুক্লা রবগর্ ১-৩ বছক্রর প ক্রাক্না আইরপও। রকছয  দকাম্পারন বারবার অোকাউন্টস িমা 

রদজেল ফক্ল প্ররর্বার র্াক্দর ৫-২০ লাখ টাকা খরে হক্য়ক্ছ। রকন্তু ওইসময়টায় আইরপও 

দদওয়া হয় নাই। এখন আমরা আইরপও দদই বা না দদই, দসটাক্র্া দকাম্পারনগুক্লাক্ক িানাক্র্ 

হক্ব। এিনে আমরা যাক্দর দদওয়ার, র্াক্দর রদক্য় রদজে। আর অনেক্দর বাদ রদক্য় রদজে। 

আমরা দকাম্পারনগুক্লাক্ক আইরপওর িনে নর্যন কক্র অোকাউন্টস িমা দদওয়াক্র্ োই না। 

র্ারা এরইমক্যে ১-৫ বার অোকাউন্টস িমা রদক্য়ক্ছ। আগামী ১ মাক্সর মক্যে প ক্রাক্না সব 

আইরপও আক্বদন রিয়ার হক্ব। 

দডইরল দশ্য়ারবািার ডটকম/এম    
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‘এ বছরেে মরযেই রলনরেন রেড় হািাে রকাটি 

িাকা হরব’ 

রনিস্ব প্ররর্ক্বদক প্রকাশ্: ২০২০-১০-০৬ ২৩:৫৯:০৫ 

 

রবএসইরস দেয়ারমোন অযোপক রশ্বলী রুবাইয়ার্-উল-ইসলাম বক্লক্ছন, আমরা দারয়ত্ব 

দনওয়ার পর মাত্র োর মাস দগক্ছ। বর্তমাক্ন বািাক্র এক হািার দকাটট টাকার আক্শ্পাক্শ্ 

দলনক্দন হক্ে। এ বছক্রর মক্যেই দলনক্দন দদড় হািার দকাটট টাকা পয তি করক্র্ হক্ব। এ 

লক্যে করমশ্ন কাি করক্ছ। রর্ন বছক্রর মক্যে পূর্ তাঙ্গ একটট বািার আমরা উপহার দদব। 

রবরনক্য়াগকারী সপ্তাহ-২০২০ উপলক্যে মঙ্গলবার (০৬ অক্টাবর) ঢাকা স্টক এক্সক্েঞ্জ 

(রডএসই) রডজিটাল প্লাটফক্ম ত ‘রবরনক্য়াগকারীক্দর সক্ের্নর্া কম তসূরে’ শ্ীর্ তক অন ষ্ঠাক্ন প্রযান 

অরর্রির বক্তবে রর্রন এসব কিা বক্লন। 

রবএসইরস দেয়ারমোন বক্লন, আগামী এক বছক্রর মক্যে আমরা প ুঁজিবািাক্র দৃশ্েমান 

পররবর্তন দদওয়ার দেষ্টা করব। আর দ ই বছক্রর মক্যে মডান ত কোরপটাল মাক্কতক্টর ছায়া 

দদখক্র্ পাক্বন। রর্ন বছক্রর মক্যে সমূ্পর্ ত আয রনক প ুঁজিবািার হক্ব বক্ল আশ্াবাদ বেক্ত 

কক্রন বাাংলাক্দশ্ রসরকউররটটি অোন্ড এক্সক্েঞ্জ করমশ্ক্নর (রবএসইরস) দেয়ারমোন অযোপক 

রশ্বলী রুবাইয়ার্-উল-ইসলাম। বািাক্র র্ররুটট িাকক্ল রবএসইরস দসটা যক্র সাংক্শ্াযক্নর কাি 

করক্র্ পাক্র। বািাক্র রবরিন্ন দসটক্রর দশ্য়াক্রর দাম বজৃি পাওয়া ও কমার রবর্য় রনক্য় 

অক্নক্কই আমাক্দর দফান কক্রন, দফসব ক্ক দলক্খন, ই-দমইল কক্রন, রেটি দলক্খন। িানক্র্ 

োন, এই দসটর দকন বাড়ক্ছ, ওই দসটর দকন কমক্ছ। সরর্েকার অক্ি ত আমরা যরদ দকনা-

দবোর রদক্ক নির রদক্র্ যাই র্াহক্ল বািাক্র রবরনক্য়াগ কক্র শ্ারি পাওয়া যাক্ব না। 

রডএসই’র দেয়ারমোন ইউন স র রহমাক্নর সিাপরর্ক্ত্ব অন ষ্ঠাক্ন বক্তবে রাক্খন রডএসইর 

পররোলক ররকব র রহমান, শ্ারকল ররিিী, রবএসইরস’র রনব তাহী পররোলক (েলরর্ দারয়ত্ব) 

দমাহাম্মদ দরিাউল কররম, রডএসই দরাকাস ত অোক্সারসক্য়শ্ন অব বাাংলাক্দক্শ্র (রডরবএ) 

দপ্ররসক্ডন্ট শ্রীফ আক্নায়ার দহাক্সন, বাাংলাক্দশ্ অোক্সারসক্য়শ্ন অব পাবরলকরল রলক্সরটড 

দকাম্পারনর িাইস দপ্ররসক্ডন্ট ররয়াদ মাহম দ এবাং দমক্রাপরলটন দেম্বার অব কমাস ত অোন্ড 

ইন্ডারিক্ির দপ্ররসক্ডন্ট রনহার্ করবর। 

https://i0.wp.com/orthosongbad.com/wp-content/uploads/2020/07/3.jpg
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অন ষ্ঠান সঞ্চালক কক্রন রডএসই’র প্রযান পররোলক কম তকর্তা এম. সাইফ র রহমান 

মি মদার। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন কক্রন রডএসই’র প্রযান অি ত কম তকর্তা আব্দ ল মরর্ন 

পাক্টায়ারী। 

রবএসইরস দেয়ারমোন বক্লন, রবরনক্য়াগকারীরা আমাক্দর প ুঁজিবািাক্রর প্রার্। র্ারা না িাকক্ল 

প ুঁজি আসর্ না। র্াহক্ল দকান বেবসা প্ররর্ষ্ঠানও আসর্ না। আমাক্দর কিার উপর রবশ্বাস 

কক্র র্ারা টাকা পয়সা এক্ন রবরনক্য়াগ কক্রন। র্াক্দর রবরনক্য়াগক্ক দ জিিাম ক্ত রাখক্র্ ও 

সটিক বেবহাক্রর িনে আমাক্দরক্ক সটিক দারয়ত্ব পালন করক্র্ হক্ব। দলনক্দন এক হািার 

দকাটটর আক্শ্পাক্শ্ ঘ রপাক খাক্ে। র্ক্ব এটাক্ক এবছক্রর মক্যে দদড় হািাক্র রনক্য় দযক্র্ 

হক্ব। এিনে রডএসইর আইটট রবিাক্গর সমসো সমাযান করক্র্ হক্ব। র্াক্দর আইটটর কারক্র্ 

মাক্েমক্যেই সমসো দদখা রদক্ে। মাক্েমক্যেই ওক্য়বসাইট দদখা যায় না। 

এফরডআক্রর লয লয দকাটট টাকা প ুঁজিবািাক্র েক্ল আসক্ব বক্ল িানান রবএসইরস 

দেয়ারমোন। কারর্ মান র্ যখন দদখক্ব এফরডআক্রর ৫-৬ শ্র্াাংক্শ্র দিক্ক রমউেয েয়াল ফাক্ন্ড 

১০ শ্র্াাংশ্ ররটান ত পাওয়া যাক্ে, র্খন র্ারা এরদক্ক ে ুঁকক্ব। এক্র্ কক্র সামক্ন বািাক্র 

দলনক্দন অক্নক দবক্ড় যাক্ব। এিনে রমউেয েয়াল ফাক্ন্ড স শ্াসন আনক্র্ হক্ব। এ খার্টট 

আগামীক্র্ িাক্লািাক্ব েলার িনে কাি শুরু কররছ। 

রর্রন বক্লন, ‘দিড’ কোটাগররর সব দকাম্পারনর সক্ঙ্গ আমাক্দর করমশ্ন পিৃকিাক্ব রমটটাং 

কক্রক্ছ। দকউ দকউ ‘দিড’ দিক্ক দবররক্য় এক্সক্ছ। আগামী ৩ মাক্সর মক্যে অক্নক্কই 

দবররক্য় আসক্ব। দযৌিিাক্ব আক্লােনার কারক্র্ অক্নক্ক দবররক্য় আসক্ছ। র্ক্ব ৫-৬টট 

দকাম্পারনর অবস্থা দবরশ্ িাক্লা রছল না। এগুক্লার িনে আলাদা বেবস্থা আক্ছ। এই কাি দশ্ক্র্ 

ওটটরস মাক্কতট রনক্য় বসব। দসখান দিক্ক দকাম্পারনগুক্লাক্ক দবর কক্র রনক্য় আসার িনে 

দেষ্টা করব। 

দকাম্পারন আইন পররবর্তন কক্র বাই বোক আইন করক্বন বক্ল িারনক্য়ক্ছন রশ্বলী 

রুবাইয়ার্। র্ক্ব এরইমক্যে ৫টট দকাম্পারন ও ২টট রডক্বঞ্চার রডরলরস্টাং করার কিা স্টক 

এক্সক্েঞ্জক্ক িারনক্য় রদক্য়ক্ছন বক্ল িানান রর্রন। এই রডক্বঞ্চার দ টট ২০-২৫ বছক্রর 

প ক্রাক্না। এক্র্ রবরনক্য়াগকারীক্দর টাকা আটক্ক রছল। আমরা এক্স দসগুক্লা খ ক্ি ৫৭ দকাটট 

টাকা আদাক্য়র দেষ্টা কক্র রদক্য়রছ। 

রর্রন বক্লন, আইরসরব র্ার দারয়ত্ব সটিকিাক্ব পালন করক্র্ পারক্ছ না। প্ররর্ষ্ঠানটটর 

মোক্নিক্মক্ন্টর দির্ক্র দবশ্ রকছয  ঘাটরর্ দদখক্র্ দপক্য়রছ। এ রনক্য় আমরা খ বই রেরির্। এই 

সমসো কাটটক্য় আইরসরবক্ক দ্র র্ প নগ তিন করা হক্ব। আগামী ২ মাক্সর মক্যে কাি দশ্র্ কক্র 

সরকাক্রর কাক্ছ সবরকছয  র্য ক্ল যরব। 

রবএসইরস দেয়ারমোন বক্লন, আমরা দারয়ত্ব দনওয়ার সময় ২৫-২৬টা আইরপও িমা রছল। 

দযগুক্লা রবগর্ ১-৩ বছক্রর প ক্রাক্না আইরপও। দকাম্পারনগুক্লা বারবার অোকাউন্টস িমা 

রদজেল। এক্র্ কক্র প্ররর্বার ৫-২০ লাখ টাকা খরে হজেল। রকন্তু ওইসময়টায় আইরপও 

দদওয়া হয় নাই। এখন আমরা আইরপও দদই বা না দদই, দসটাক্র্া দকাম্পারনগুক্লাক্ক িানাক্র্ 

হক্ব। এিনে আমরা যাক্দর দদওয়ার, র্াক্দর রদক্য় রদজে। আর অনেক্দর বাদ রদক্য় রদজে। 

আমরা দকাম্পারনগুক্লাক্ক আইরপওর িনে নর্যন কক্র অোকাউন্টস িমা দদওয়াক্র্ োই না। 

র্ারা এরইমক্যে ১-৫ বার অোকাউন্টস িমা রদক্য়ক্ছ। আমরা দমাটাম টট আইরপও রিয়ার কক্র 
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রনক্য় আসরছ। আশ্া কররছ এক মাক্সর মক্যে প ক্রাক্না সব আইরপও আক্বদন রিয়ার কক্র 

দফলব। 

রর্রন বক্লন, আমাক্দরক্ক য দ্র রবরনক্য়াগকারী এবাং বেবসায়ীক্দর রদক রবক্বেনা করক্র্ হক্ব। 

যারা বেবসা করক্র্ আক্সন, র্াক্দর যরদ আইরপও দদওয়া বন্ধ কক্র দদই, র্াহক্ল র্ারা দকািায় 

যাক্ব। র্াক্দরও টাকার দরকার। এই বািাক্র রবরনক্য়াগকারী এবাং বেবসায়ী উিয়ক্কই দদখক্র্ 

হয়। র্া না হক্ল এই বািার িাকর্ না। দক দকািায় রবরনক্য়াগ করক্ব, দসটা আমাক্দর টিক করা 

টিক না বক্ল িানান রবএসইরস দেয়ারমোন। আমাক্দর সব িায়গাক্র্ ইন্টারক্ফয়ার করা টিক 

হক্ব না। এক্র্ কক্র রবরনক্য়াগ কক্র মিা পাওয়া যাক্ব না। র্ক্ব দকান অরনয়ম দপক্ল আপনারা 

িানান। এছাড়া দকান দশ্য়ার বাড়ল বা কমল, র্ার িনে আমাক্দরক্ক দদার্ দদওয়া টিক হক্ব 

না। 

সিাপরর্র বক্তক্বে রডএসইর দেয়ারমোন ইউন স র রহমান বক্লন, আিক্কর যারা 

রবরনক্য়াগকারী র্ারা বেবসাক্য়র িার্ায় কাস্টমার। রবরনক্য়াগকারীক্দর সাক্ি িাল বেবহার 

করক্র্ হক্ব। কাস্টমাক্রর কিা এমনিাক্ব মক্নাক্যাগ রদক্য় শুনক্র্ হক্ব যাক্র্ র্ারা ব েক্র্ 

পাক্র আপরন র্াক্দর কিা শুনক্ছন। যখন মক্ন হক্ব দয দকান িযল হক্য়ক্ছ র্খন কাস্টমাক্রর 

কাক্ছ দ ুঃখ প্রকাশ্ করক্র্ হক্ব। র্াক্দর প্রক্য়ািনটা ব েক্র্ হক্ব এবাং সমাযান রদক্র্ হক্ব। 

কাস্টমার যখন দ ুঃখ-কষ্ট রনক্য় আসক্ব, র্াক্দর দ ুঃখ-কষ্ট ব েক্র্ হক্ব। বািার িাক্লা করার 

িনে শ্র্িাক্গর ৫০ িাগই গিক্ন তক্ের প্ররর্ লযে রাখক্র্ হক্ব। খারাপ কাি করক্ল র্ার শ্াজি 

দপক্র্ হক্ব। িাক্লা কাি করক্ল র্ার িনে যনেবাদ দপক্লই বািার িাক্লা হক্ব। 

স্বাগর্ বক্তক্বে রডএসই’র বেবস্থাপনা পররোলক কািী ছানাউল হক বক্লন, বাাংলাক্দশ্ 

রসরকউররটটি অোন্ড এক্সক্েঞ্জ করমশ্ক্নর উক্দোক্গ বাাংলাক্দক্শ্ও ‘রবশ্ব রবরনক্য়াগকারী সপ্তাহ 

২০২০’ উদযারপর্ হক্ে। রবএসইরস’র এই উক্দোগক্ক আমরা স্বাগর্ িানাই এবাং এক্র্ 

রবরনক্য়াগকারীক্দর স্বাি ত সাংরযক্র্ গুরুত্বপূর্ ত িূরমকা রাখক্ব বক্ল আমরা আশ্া করর। 
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‘পুুঁজিবািারে স্বেিা ও িবাবতেতহিা 

প্রতিষ্ঠা হরে’ 

দিেষ্ঠ প্ররর্ক্বদক || রাইজিাংরবরড.কম 

প্রকারশ্র্: ০২:০০, ৭ অক্টাবর ২০২০   আপক্ডট: ০৯:১৪, ৭ অক্টাবর ২০২০  

 

ঢাকা স্টক এক্সক্েক্ঞ্জর (রডএসই) পররোলক দমা. ররকব র রহমান বক্লক্ছন, রবএসইরসর 

দেয়ারমোন অযোপক রশ্বলী রুবাইয়ার্-উল-ইসলাক্মর দনরৃ্ক্ত্ব প ুঁজিবািাক্র স্বের্া ও 

িবাবরদরহর্া প্ররর্ষ্ঠা হক্ে। বর্তমান করমশ্ক্নর দনরৃ্ক্ত্ব আরম স্বপ্ন বািবায়ন হক্র্ দদখরছ। এই 

করমশ্ক্নর প্ররর্টট পদক্যপ প ুঁজিবািাক্রর িনে কায তকর িূরমকা রাখক্ছ।  

মঙ্গলবার (০৬ অক্টাবর) ‘রবশ্ব রবরনক্য়াগকারী সপ্তাহ’ উপলক্য ঢাকা স্টক এক্সক্েঞ্জ 

(রডএসই) আক্য়াজির্ 'রডরলাংস উইি ইনক্িস্টর' শ্ীর্ তক ওক্য়রবনাক্র রবক্শ্র্ অরর্রির বক্তক্বে 

রর্রন এসব কিা বক্লন।  

অন ষ্ঠাক্ন প্রযান অরর্রি রহক্সক্ব অাংশ্গ্রহর্ কক্রন বাাংলাক্দশ্ রসরকউররটটি অোন্ড এক্সক্েঞ্জ 

করমশ্ক্নর (রবএসইরস) দেয়ারমোন অযোপক রশ্বলী রুবাইয়ার্-উল-ইসলাম। মূল প্রবন্ধ 

উপস্থাপন কক্রন রডএসইর প্রযান অি ত কম তকর্তা ( রসএফও) আব্দ ল মরর্ন পাক্টায়ারী। 

অন ষ্ঠাক্ন সিাপরর্ত্ব কক্রন রডএসই'র দেয়ারমোন ইউন স র রহমান।  

ররকব র রহমান বক্লন, নর্যন করমশ্ন মাত্র ৪ মাক্সই প ুঁজিবািাক্রর িনে অক্নক িূরমকা 

দরক্খক্ছ। র্ক্ব এখক্না রকছয  সমসো রক্য় দগক্ছ। এগুক্লা সমাযাক্ন র্াক্দরক্ক রকছয টা সময় 

রদক্র্ হক্ব।  

রর্রন বক্লন, বর্তমান করমশ্ক্নর দনরৃ্ক্ত্ব আরম স্বপ্ন বািবায়ন হক্র্ দদখরছ। এর আক্গ ৪০ 

বছর শুয  স্বপ্নই দদক্খরছ। এই করমশ্ক্নর দনরৃ্ক্ত্ব আরম অরিিূর্।  

রর্রন বক্লন, দশ্র্ ২ কায তরদবস সূেক কক্মক্ছ। রকন্তু দলনক্দন দবক্ড়ক্ছ। এটাই বািার। 

পরৃিবীর অনোনে দদক্শ্ও এমনটট হয়। এখন কমরর্ দক্র রবরনক্য়াগকারীরা ক্রয় বারড়ক্য়ক্ছন। 

র্ক্ব এর আক্গ কৃজত্রমিাক্ব সূেক উিাক্না-নামাক্নার কাি করা হক্র্া।  
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প্রািরমক গর্প্রিাব (আইরপও) স্টক এক্সক্েক্ঞ্জর হাক্র্ দদওয়ার িনে রবএসইরস দেয়ারমোক্নর 

কাক্ছ অন ক্রায িারনক্য়ক্ছন ররকব র রহমান। এছাড়া দলনক্দন রনষ্পরত্তর সময়সীমা টট+১ এ 

আনার আহ্বান িানান রর্রন। রর্রন মক্ন কক্রন, এ পিরর্ োল  করা হক্ল প ুঁজিবািাক্র 

দলনক্দন অক্নক দবক্ড় যাক্ব।  

রর্রন আক্রা বক্লন, আইরপও আসক্ল বািার যীরগরর্ হক্য় যায় বক্ল অক্নক্ক অরিক্যাগ 

কক্রন। রকন্তু এটা টিক না। আপনার হাক্র্ যরদ িাক্লা দশ্য়ার িাক্ক, র্াহক্ল দকক্না আপরন ওই 

দশ্য়ার রবজক্র কক্র আইরপওক্র্ যাক্বন।  

ঢাকা/এনটট/নারসম 
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`তবরেতি তবতনরযাগ আনরি সুরযাগ সুতবযা 

তেরি হরব` 

দিেষ্ঠ প্ররর্ক্বদক   || রাইজিাংরবরড.কম 

প্রকারশ্র্: ০১:০৫, ৭ অক্টাবর ২০২০   আপক্ডট: ০৯:১৯, ৭ অক্টাবর ২০২০  

 

ঢাকা স্টক এক্সক্েক্ঞ্জর (রডএসই) দেয়ারমোন ইউন স র রহমান বক্লক্ছন, প ুঁজিবািারক্ক িাল 

অবস্থাক্ন রাখক্র্ হক্ল প্রারর্ষ্ঠারনক ও রবক্দরশ্ রবরনক্য়াগ বাড়াক্র্ হক্ব। আর রবক্দরশ্ রবরনক্য়াগ 

আনক্র্ স ক্যাগ স রবযা দদওয়ার বেবস্থা রনক্র্ হক্ব। প্রারর্ষ্ঠারনক ও রবক্দরশ্ রবরনক্য়াগ বজৃি 

দপক্লই উন্নর্ রাক্ষ্ট্রর স্বপ্ন বািবায়ন হক্ব।  

মঙ্গলবার (০৬ অক্টাবর) ‘রবশ্ব রবরনক্য়াগকারী সপ্তাহ’ উপলক্য ঢাকা স্টক এক্সক্েঞ্জ 

(রডএসই) আক্য়াজির্ 'রডরলাংস উইি ইনক্িস্টর' শ্ীর্ তক ওক্য়রবনাক্র সিাপরর্ত্ব বক্তক্বে রর্রন 

এসব কিা বক্লন।  

অন ষ্ঠাক্ন প্রযান অরর্রি রহক্সক্ব অাংশ্গ্রহর্ কক্রন বাাংলাক্দশ্ রসরকউররটটি অোন্ড এক্সক্েঞ্জ 

করমশ্ক্নর (রবএসইরস) দেয়ারমোন অযোপক রশ্বলী রুবাইয়ার্-উল-ইসলাম। মূল প্রবন্ধ 

উপস্থাপন কক্রন রডএসইর প্রযান অি ত কম তকর্তা ( রসএফও) আব্দ ল মরর্ন পাক্টায়ারী।  

ইউন স র রহমান বক্লন, প ুঁজিবািারক্ক আক্রা এরগক্য় দনয়ার িনে, রবএসইরস দেয়ারমোনক্ক 

িার্ীয় রািস্ব দবাডত (এনরবআর), বাাংলাক্দশ্ বোাংক ও রবরিন্ন প্ররর্ষ্ঠাক্নর সাক্ি রনয়রমর্ 

দযাগাক্যাগ রাখক্র্ হক্ব। বািারক্ক এরগক্য় রনক্র্ হক্ল সবার সাক্ি সমন্বয় করক্র্ হক্ব।  

রর্রন বক্লন, প ুঁজিবািার িাক্লা করার িনে শ্র্িাক্গর ৫০ িাগই গিক্ন তে এর প্ররর্ লযে 

রাখক্র্ হক্ব। খারাপ কাি করক্ল র্ার শ্াজি দপক্র্ হক্ব। িাক্লা কাি করক্ল র্ার িনে 

যনেবাদ দপক্লই বািার িাক্লা হক্ব।  

রডএসই দেয়ারমোন বক্লন, ২০৪১ সাক্ল বাাংলাক্দশ্ক্ক উন্নর্ রাক্ষ্ট্র পররর্র্ করার িনে 

প ুঁজিবািাক্র রবরনক্য়াগ বাড়াক্র্ হক্ব। রবএসইরস, স্টক এক্সক্েঞ্জ, দরকক্হাল্ডার সবারই দারয়ত্ব 

আক্ছ। সবাইক্ক রবরনক্য়াগকারীক্দর প্ররর্ সাংক্বদনশ্ীল হক্র্ হক্ব। 
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কাস্টমার/রবরনক্য়াগকারীক্দর সন্তুটষ্ট অর্েি িরুরর। বাাংলাক্দশ্ বোাংক, ফাইনোজেয়াল 

রডরিশ্ক্নর সাক্ি সমন্বয় কক্র করমটট নর্যন কক্র বর্রর করা দযক্র্ পাক্র। প্ররর্ মাক্স দসই 

করমটট একবার ববিক করক্র্ পাক্র। রবক্দরশ্ দকাম্পারন দদক্শ্ বেবসা করক্র্ আসক্ল স্টক 

এক্সক্েঞ্জ র্ারলকািযক্ত হক্র্ হক্ব। এরকম একটা উক্দোগ দনয়া দযক্র্ পাক্র।  

ঢাকা/এনটট/নারসম 
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‘তবতনরযাগকােীরেে স্বাে ণ সংেক্ষর্ কেরব 

তবশ্ব তবতনরযাগকােী সপ্তাহ’ 

দিেষ্ঠ প্ররর্ক্বদক || রাইজিাংরবরড.কম 

প্রকারশ্র্: ০৩:০৩, ৭ অক্টাবর ২০২০   আপক্ডট: ০৯:৩২, ৭ অক্টাবর ২০২০  

 

ঢাকা স্টক এক্সক্েক্ঞ্জর (রডএসই) বেবস্থাপনা পররোলক কািী ছানাউল হক বক্লক্ছন, 

বাাংলাক্দশ্ রসরকউররটটি অোন্ড এক্সক্েঞ্জ করমশ্ক্নর (রবএসইরস) উক্দোক্গ বাাংলাক্দক্শ্ও 'রবশ্ব 

রবরনক্য়াগকারী সপ্তাহ' উদযারপর্ হক্ে। রবএসইরস’র এই উক্দোগক্ক আমরা স্বাগর্ িানাই। 

এক্র্ রবরনক্য়াগকারীক্দর স্বাি ত সাংরযক্র্ গুরুত্বপূর্ ত িূরমকা রাখক্ব।  

মঙ্গলবার (০৬ অক্টাবর) ‘রবশ্ব রবরনক্য়াগকারী সপ্তাহ’ উপলক্য ঢাকা স্টক এক্সক্েঞ্জ 

(রডএসই) আক্য়াজির্ 'রডরলাংস উইি ইনক্িস্টর' শ্ীর্ তক ওক্য়রবনাক্র  রর্রন এসব কিা বক্লন।  

অন ষ্ঠাক্ন প্রযান অরর্রি রহক্সক্ব অাংশ্গ্রহর্ কক্রন বাাংলাক্দশ্ রসরকউররটটি অোন্ড এক্সক্েঞ্জ 

করমশ্ক্নর (রবএসইরস) দেয়ারমোন অযোপক রশ্বলী রুবাইয়ার্-উল-ইসলাম। মূল প্রবন্ধ 

উপস্থাপন কক্রন রডএসইর প্রযান অি ত কম তকর্তা ( রসএফও) আব্দ ল মরর্ন পাক্টায়ারী। 

অন ষ্ঠাক্ন সিাপরর্ত্ব কক্রন রডএসই'র দেয়ারমোন ইউন স র রহমান।  

কািী ছানাউল হক বক্লন, রবক্শ্বর প ুঁজিবািার রনয়ন্ত্রর্কারী প্ররর্ষ্ঠানগুক্লার সমন্বয়কারী ও 

র্াক্দর ববরশ্বক মান রনরূপর্কারী প্ররর্ষ্ঠান আইএসক্কা। প্ররর্ষ্ঠানটট ৫ দিক্ক ১১ অক্টাবর 

পয তি রবক্শ্বর সকল সাযারর্ রবরনক্য়াগকারীক্দর িনে 'রবশ্ব রবরনক্য়াগকারী সপ্তাহ’ কম তসূরে 

দঘার্র্া কক্র৷ রবরনক্য়াগকারী রশ্যা ও স রযার রনজির্ করার পাশ্াপারশ্ সক্ের্নর্া সৃটষ্ট করাই 

সপ্তাহবোপী রদবসটট উদযাপক্নর মূল উক্েশ্ে।  

রর্রন আরও বক্লন, কায তকরর রবরনক্য়াগ রশ্যা র্য ক্ল যরার মাযেক্ম রবশ্ব রবরনক্য়াগকারী সপ্তাক্হ 

রবরনক্য়াগকারীক্দর রবরনক্য়াক্গর সাক্ি ে ুঁ রকর মাএার উপর দিার দদয়া হক্য়ক্ছ৷  
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তবতনরযাগকােীরেে েজুিন্তামুি োখরি 

হরব: তবএসইতস রচযােমোন 

দিেষ্ঠ প্ররর্ক্বদক || রাইজিাংরবরড.কম 

প্রকারশ্র্: ২০:০৭, ৬ অক্টাবর ২০২০   আপক্ডট: ২০:০৯, ৬ অক্টাবর ২০২০  

 

বাাংলাক্দশ্ রসরকউররটটি অোন্ড এক্সক্েঞ্জ করমশ্ক্নর (রবএসইরস) দেয়ারমোন অযোপক রশ্বলী 

রুবাইয়ার্-উল-ইসলাম বক্লক্ছন, রবরনক্য়াগকারীরা দশ্য়ারবািাক্রর প্রার্। র্ারা না িাকক্ল 

দকাক্না বেবসা-প্ররর্ষ্ঠান প ুঁজিবািাক্র আসক্র্া না। আমাক্দর কিার ওপর রবশ্বাস কক্র র্ারা 

প ুঁজিবািাক্র টাকা-পয়সা রবরনক্য়াগ কক্রন। রবরনক্য়াগকারীক্দর রবরনক্য়াগ দ জিিাম ক্ত রাখক্র্ 

হক্ব। এিনে আমাক্দরক্ক সটিক দারয়ত্ব পালন করক্র্ হক্ব।  

মঙ্গলবার (০৬ অক্টাবর) ‘রবশ্ব রবরনক্য়াগকারী সপ্তাহ’ উদযাপন উপলক্য ঢাকা স্টক 

এক্সক্েঞ্জ (রডএসই) আক্য়াজির্  ‘রবরনক্য়াগকারীক্দর সক্ের্নর্া কম তসূরে’ শ্ীর্ তক ওক্য়রবনাক্র 

প্রযান অরর্রির বক্তক্বে রর্রন এ কিা বক্লন।  

এক্র্ সিাপরর্ত্ব কক্রন রডএসইর দেয়ারমোন দমা. ইউন স র রহমান ও মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন 

কক্রন রসএফও আব্দ ল মরর্ন পাক্টায়ারর।  

রশ্বলী রুবাইয়ার্ বক্লন, আমাক্দর করমশ্ক্নর দারয়ত্ব দনওয়ার বয়স মাত্র ৪ মাস। 

আমাক্দরক্ক আপনারা একটয  সময় দদন। আমরা আগামী ১ বছক্রর মক্যে দৃশ্েমান পররবর্তন 

দদওয়ার দেষ্টা করক্বা। আর ২ বছক্রর মক্যে মডান ত কোরপটাল মাক্কতক্টর ছায়া দদখক্র্ পাক্বন। 

এছাড়া ৩ বছক্রর মক্যে সমূ্পর্ ত বািাক্রর একটট রূপ দদওয়া সম্ভব হক্ব।  

রর্রন বক্লন, বািাক্র দলনক্দন ১ হািার দকাটটর আশ্পাক্শ্ ঘ রপাক খাক্ে। র্ক্ব এটাক্ক 

এবছক্রর মক্যে দদড় হািাক্র রনক্য় দযক্র্ হক্ব। এিনে রডএসইর আইটট রবিাক্গর সমসো 

সমাযান করক্র্ হক্ব।   

রবএসইরসর দেয়ারমোন বক্লন, এফরডআক্রর লাখ লাখ দকাটট টাকা দশ্য়ারবািাক্র েক্ল 

আসক্ব। কারর্ মান র্ যখন দদখক্ব এফরডআর এর ৫-৬ শ্র্াাংক্শ্র দিক্ক রমউেয েয়াল ফাক্ন্ড 

https://www.risingbd.com/writers/জ্যেষ্ঠ-প্রতিবেদক
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১০ শ্র্াাংশ্ ররটান ত পাওয়া যাক্ে, র্খন র্ারা এরদক্ক ে ুঁকক্ব।  এক্র্ প ুঁজিবািাক্র দলনক্দন 

অক্নক দবক্ড় যাক্ব। এিনে রমউেয েয়াল ফাক্ন্ড স শ্াসন আনক্র্ হক্ব।   

রর্রন বক্লন, ‘দিড’ কোটাগররর সব দকাম্পারনর সক্ঙ্গ আমাক্দর করমশ্ন পিৃকিাক্ব রমটটাং 

কক্রক্ছ। দকউ দকউ ‘দিড’ দিক্ক দবররক্য় এক্সক্ছ। আগামী ৩ মাক্সর মক্যে অক্নক্কই 

দবররক্য় আসক্ব। দযৌিিাক্ব আক্লােনার কারক্র্ অক্নক্ক দবররক্য় আসক্ছ। র্ক্ব ৫-৬টট 

দকাম্পারনর অবস্থা দবরশ্ িাক্লা রছল না। এগুক্লার িনে আলাদা বেবস্থা আক্ছ। এই কাি দশ্ক্র্ 

ওটটরস মাক্কতট রনক্য় বসক্বা।  

দকাম্পারন আইন পররবর্তন কক্র বাইবোক আইন করার কাি েলক্ছ িারনক্য় রর্রন বক্লন, 

এরইমক্যে ৫টট দকাম্পারন ও ২টট রডক্বঞ্চার রডরলরস্টাং করার কিা স্টক এক্সক্েঞ্জক্ক িারনক্য় 

রদক্য়রছ। ওই রডক্বঞ্চার ২টট ২০-২৫ বছক্রর প রক্না। এক্র্ রবরনক্য়াগকারীক্দর টাকা আটক্ক 

রছল। আমরা এক্স দসগুক্লা খ ুঁক্ি ৫৭ দকাটট টাকা আদাক্য়র দেষ্টা কক্র রদক্য়রছ।  

আইরসরব প্রসক্ঙ্গ রর্রন বক্লন, আইরসরব র্ার দারয়ত্ব সটিকিাক্ব পালন করক্র্ পারক্ছ না। 

প্ররর্ষ্ঠানটটর মোক্নিক্মক্ন্টর দির্ক্র দবশ্ রকছয  ঘাটরর্ দদখক্র্ দপক্য়রছ। এ রনক্য় আমরা খ বই 

রেরির্। এই সমসো কাটটক্য় আইরসরবক্ক দ্র র্ প ন তগিন করা হক্ব।   

আইরপও প্রসক্ঙ্গ রবএসইরস দেয়ারমোন বক্লন, আমরা দারয়ত্ব দনওয়ার সময় ২৫-২৬টা 

আইরপও িমা রছল। দযগুক্লা ১-৩ বছক্রর প রক্না। দয দকাম্পারনগুক্লা বারবার অোকাউন্টস 

িমা রদজেল। এক্র্ কক্র প্ররর্বার ৫-২০ লাখ টাকা খরে হজেক্লা। রকন্তু ওই সময়টায় 

আইরপও দদওয়া হয়রন। এখন আমরা আইরপও দদই বা না দদই, দসটাক্র্া দকাম্পারনগুক্লাক্ক 

িানাক্র্ হক্ব।   

রর্রন বক্লন, আমাক্দরক্ক য দ্র রবরনক্য়াগকারী এবাং বেবসায়ীক্দর রদক রবক্বেনা করক্র্ হক্ব। 

যারা বেবসা করক্র্ আক্সন, র্াক্দর যরদ আইরপও দদওয়া বন্ধ কক্র দদই, র্াহক্ল র্ারা দকািায় 

যাক্ব। র্াক্দরও টাকার দরকার। এই বািাক্র রবরনক্য়াগকারী এবাং বেবসায়ী উিয়ক্কই দদখক্র্ 

হয়। র্া না হক্ল এই বািার িাকক্র্া না।  

ঢাকা/এনটট/দিডআর 
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ভারলা রকাম্পাতনরি তবতনরযাগ কেরল 

তবতনরযাগকােীরেে সুেক্ষা হরব : িাতকল তেিভী  

রনিস্ব প্ররর্ক্বদক | ০৬ অক্টাবর ২০২০ | ১১:০৯ অপরাহ্ণ  

 

িাক্লা দকাম্পারনক্র্ রবরনক্য়াগ করক্ল রবরনক্য়াগকারীক্দর স রযা হক্ব মর্ রদক্য় শ্ারকল ররিিী 

বক্লন, বোাংক্ক আমানর্ দরক্খ দয লাি হয় র্া দিক্ক প ুঁজিবািাক্র রবরনক্য়াক্গ ম নাফা দবরশ্ 

হক্ব। এক্যক্ত্র ১৫-২০ শ্র্াাংশ্ ম নাফা করা সম্ভব। র্ক্ব র্ার িনে রবরনক্য়াগকারীক্দর অবশ্েই 

উৎপাদনহীন, ে ুঁ রকপূর্ ত এবাং বন্ধ হওয়া দকাম্পারনক্র্ রবরনক্য়াগ করা যাক্ব না বক্ল মিবে 

কক্রক্ছন ঢাকা স্টক এক্সক্েক্ঞ্জর (রডএসই) পররোলক শ্ারকল ররিিী। 

রবশ্ব রবরনক্য়াগকারী সপ্তাহ উপলক্য আি মঙ্গলবার (০৬ অক্টাবর) ‘রবরনক্য়াগকারীক্দর 

সক্ের্নর্া কম তসূরে’ শ্ীর্ তক িােয তেয়াল আক্লােনা সিায় রর্রন এসব কিা বক্লন। 

রর্রন বক্লন, আমরা দরাকাররা রবরনক্য়াগকারীক্দর ো, রবস্ক ট খাওয়াজে, র্াক্র্ র্াক্দর দসবা 

দদওয়া হক্ে। রকন্তু রবরনক্য়াগকারীক্দর স রযা হক্ে না। বরাং র্ারা যরর্গ্রি হক্ে। 

দরাকারক্দর অবশ্েই বেবসার স্বাক্ি ত রবরনক্য়াগকারীক্দর স রযা দদয়া উরেৎ। 

রডএসই আক্য়াজির্ ওক্য়রবনাক্র সিাপরর্ত্ব কক্রন রডএসইর দেয়ারমোন দমা. ইউন স র 

রহমান। অন ষ্ঠাক্ন প্রযান অরর্রি রহক্সক্ব বক্তবে রাক্খন বাাংলাক্দশ্ রসরকউররটটি অোন্ড 

এক্সক্েঞ্জ করমশ্ক্নর (রবএসইরস) দেয়ারমোন অযোপক রশ্বলী রুবাইয়ার্-উল-ইসলাম। 

রবরনক্য়াগকারীক্দর দসবা দদওয়া উরেৎ উক্েখ কক্র শ্ারকল ররিিী বক্লন, আমাক্দর মাক্কতক্ট 

রবরনক্য়াগকারীক্দর দসবা ও সন্তুটষ্টর দেক্য় সটিক দপাটতক্ফারলও রদক্য় রবরনক্য়াগ স রযা দদওয়া 

দরকার। 

রর্রন বক্লন, এিনে প্রিমর্ প্রাইক্সর স রযার িনে রবরনক্য়াগকারীক্দর দদক্খশুক্ন রবরনক্য়াগ 

করক্র্ হক্ব। মাজিতন দলান রনক্য় রবরনক্য়াগ করা যাক্ব না। এক্র্ যর্ লািই দহাক, সারিতস োিত 

ও স ক্দ লাক্ির অাংশ্ েক্ল যায়। 



News Clippings 

 76 

আমাক্দর প ুঁজিবািার গুিব রনিতর উক্েখ কক্র রর্রন বক্লন, দকাম্পারনগুক্লাক্র্ দয 

ওক্য়সবাইট রক্য়ক্ছ, দসগুক্লাক্র্ যরদ প্রকৃর্ খবর দদওয়া যায় র্ক্ব গুিব কক্ম যাক্ব। 

পাশ্াপারশ্ রবরনক্য়াগকারীক্দর রবরনক্য়াগ স রযা রহক্সক্ব আইরন সহায়র্া দদক্ব রডএসই ও 

রবএসইরস বক্ল িানান রডএসইর সাক্বক এই সিাপরর্। 

অন ষ্ঠাক্ন স্বাগর্ বক্তবে রাক্খন রডএসইর বেবস্থাপনা পররোলক (এমরড) কািী ছানাউল হক। 

এসময় উপরস্থর্ রছক্লন রবএসইরসর রনব তাহী পররোলক দমাহাম্মদ দরিাউল কররম, রডএসইর 

পররোলক ররকব র রহমান, রডএসই দরাকাস ত অোক্সারসক্য়শ্ক্নর (রডরবএ) সিাপরর্ শ্রীফ 

আক্নায়ার দহাক্সন, দমক্রাপরলটন দেম্বাক্রর সিাপরর্ বোররস্টার রনহার্ করবর প্রম খ। অন ষ্ঠান 

সঞ্চালনা কক্রন রডএসইর রসওও সাইফ র রহমান মি মদার। 
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বািােরক এতগরয তনরি হরল সবাে সারে সমন্বয 

কেরি হরব : তিএসইে রচযােমোন  

রনিস্ব প্ররর্ক্বদক | ০৬ অক্টাবর ২০২০ | ১০:৫৫ অপরাহ্ণ  

 

ঢাকা স্টক একক্েক্ঞ্জর (রডএসই) দেয়ারমোন দমা. ইউন স র রহমান বক্লক্ছন, বািারক্ক আক্রা 

এরগক্য় দনয়ার িনে, রবএসইরস দেয়ারমোনক্ক িার্ীয় রািস্ব দবাডত (এনরবআর), বাাংলাক্দশ্ 

বোাংক ও রবরিন্ন প্ররর্ষ্ঠাক্নর সাক্ি রনয়রমর্ দযাগাক্যাগ রাখার িনে অন ক্রায িানান। রর্রন 

বক্লন, বািারক্ক এরগক্য় রনক্র্ হক্ল সবার সাক্ি সমন্বয় করক্র্ হক্ব। রর্রন সবার সাক্ি 

রনয়রমর্ বসার আহবান িানান। মঙ্গলবার (০৬ অক্টাবর) ‘রবশ্ব রবরনক্য়াগকারী সপ্তাহ’ 

উপলক্য ঢাকা স্টক এক্সক্েক্ঞ্জর (রডএসই) আক্য়াজির্ অন ষ্ঠাক্ন সিাপরর্ত্ব বক্তক্বে রর্রন এ 

কিা বক্লন। 

এক্র্ প্রযান অরর্রি রহক্সক্ব অাংশ্গ্রহর্ কক্রন বাাংলাক্দশ্ রসরকউররটটি অোন্ড এক্সক্েঞ্জ 

করমশ্ক্নর (রবএসইরস) দেয়ারমোন অযোপক রশ্বলী রুবাইয়ার্-উল-ইসলাম। মূল প্রবন্ধ 

উপস্থাপন কক্রন রসএফও আব্দ ল মরর্ন । 

সিাপরর্ত্ব বক্তক্বে দমা. ইউন স র রহমান বক্লন, দশ্য়ারবািাক্র িাল অবস্থাক্ন রাখক্র্ হক্ল 

রবরনক্য়াগ বাড়াক্র্ হক্ব। বািাক্র প্রারর্ষ্ঠারনক রবরনক্য়াগ ও রবক্দরশ্ রবরনক্য়াগ বাড়াক্র্ হক্ব। 

প্রারর্ষ্ঠারনক ও রবক্দরশ্ রবরনক্য়াগ বজৃিক্র্ দদক্শ্র রবরনক্য়াক্গর মাযেক্মই উন্নর্ রাক্ষ্ট্রর স্বপ্ন 

বািবায়ন হক্ব। 

রর্রর আক্রা বক্লন, বািার িাক্লা করার িনে শ্র্িাক্গর ৫০ িাগই গিক্ন তে এর প্ররর্ লযে 

রাখক্র্ হক্ব। খারাপ কাি করক্ল র্ার শ্াজি দপক্র্ হক্ব। িাক্লা কাি করক্ল র্ার িনে 

যনেবাদ দপক্লই বািার িাক্লা হক্ব। 

বাাংলাক্দশ্ বোাংক্কর উদাহরর্ দটক্ন রডএসইর এ দেয়ারমোন বক্লন, বাাংলাক্দশ্ বোাংক্কর কাক্ছ 

দযমন ১২ লাখ দকাটট টাকা আক্ছ। টিক দর্মনই রবএসইরসর কাক্ছও ১২ হািার দকাটট টাকা 

আনক্র্ হক্ব। র্াহক্লই প ুঁজিবািার উন্নর্ রাষ্ট্র গিক্ন বড় িূরমকা পালন করক্র্ পারক্ব। 
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বিণমান কতমিন প্রতিটি পেরক্ষপ বািারেে িনে 

কায ণকে ভূতমকা োখরছ : েতকবুে  

রনিস্ব প্ররর্ক্বদক | ০৬ অক্টাবর ২০২০ | ১০:৫০ অপরাহ্ণ  

 

রনিস্ব প্ররর্ক্বদক : ঢাকা স্টক এক্সক্েক্ঞ্জর পররোলক ররকব র রহমান বক্লক্ছন‘ বর্তমান 

রবএসইরস করমশ্ক্নর দনরৃ্ক্ত্ব আরম অরিিূর্। র্াক্দর প্ররর্টট পদক্যপ বািাক্রর িনে 

কায তকর িূরমকা রাখক্ছ। র্ারা মাত্র ৪ মাক্সই বািাক্রর িনে অক্নক িূরমকা দরক্খক্ছন। র্ক্ব 

এখক্না রকছয  সমসো রক্য় দগক্ছ। এগুক্লা সমাযাক্ন র্াক্দরক্ক রকছয টা সময় রদক্র্ হক্ব।’ 

রবশ্ব রবরনক্য়াগকারী সপ্তাহ উপলক্য আি মঙ্গলবার (০৬ অক্টাবর) ‘রবরনক্য়াগকারীক্দর 

সক্ের্নর্া কম তসূরে’ শ্ীর্ তক িােয তেয়াল আক্লােনা সিায় রর্রন এই মিবে কক্রন। 

ঢাকা স্টক এক্সক্েঞ্জ (রডএসই) আক্য়াজির্ ওক্য়রবনাক্র সিাপরর্ত্ব কক্রন রডএসইর 

দেয়ারমোন দমা. ইউন স র রহমান। অন ষ্ঠাক্ন প্রযান অরর্রি রহক্সক্ব বক্তবে রাক্খন বাাংলাক্দশ্ 

রসরকউররটটি অোন্ড এক্সক্েঞ্জ করমশ্ক্নর (রবএসইরস) দেয়ারমোন অযোপক রশ্বলী 

রুবাইয়ার্-উল-ইসলাম। অন ষ্ঠাক্ন স্বাগর্ বক্তবে রাক্খন রডএসইর বেবস্থাপনা পররোলক 

(এমরড) কািী ছানাউল হক। 

এসময় উপরস্থর্ রছক্লন রবএসইরসর রনব তাহী পররোলক দমাহাম্মদ দরিাউল কররম, রডএসইর 

পররোলক শ্ারকল ররিিী, রডএসই দরাকাস ত অোক্সারসক্য়শ্ক্নর (রডরবএ) সিাপরর্ শ্রীফ 

আক্নায়ার দহাক্সন, দমক্রাপরলটান দেম্বাক্রর সিাপরর্ বোররস্টার রনহার্ করবর প্রম খ। অন ষ্ঠান 

সঞ্চালনা কক্রন রডএসইর রসওও সাইফ র রহমান মি মদার। 

ওক্য়রবনাক্র ঢাকা স্টক এক্সক্েক্ঞ্জর পররোলক ররকব র রহমান বক্লন, গরর্শ্ীল প ুঁজিবািার 

গিন রনক্য় দয স্বপ্ন দদক্খরছ, বর্তমান করমশ্ক্নর দনরৃ্ক্ত্ব আরম দসই স্বপ্ন বািবায়ন হক্র্ 

দদখরছ। আরম ৪০ বছর যক্র শুয  এই স্বপ্নই দদক্খরছ। 

রর্রন আরও বক্লন, রবগর্ রদক্ন প ুঁজিবািাক্র ইনক্ডক্স রনয়ন্ত্রর্ কক্রক্ছ। র্ার কারক্র্ 

রবরনক্য়াগকারীরা যরর্গ্রি হক্য়ক্ছ। এই করমশ্ন দসটা করক্ছন না। বর্তমান করমশ্ন 

ইনক্ডক্ক্সর রদক্ক না র্ারকক্য় িরলয়ম দবইিড মাক্কতট করক্ছন। 

ররকব র রহমান বক্লন, দশ্র্ দ ই কায তরদবস সূেক কক্মক্ছ, রকন্তু দলনক্দন দবক্ড়ক্ছ। এটাই 
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বািার। পরৃিবীর অনোনে দদক্শ্ও এমনটট হয়। এখন কমরর্ দক্র রবরনক্য়াগকারীরা ক্রয় 

বারড়ক্য়ক্ছন। র্ক্ব এর আক্গ কৃজত্রমিাক্ব সূেক উিাক্না-নামাক্নার কাি করা হক্র্া। 

এ সময় ররকব র রহমান দলনক্দন টট+১ এ আনার আহ্বান িানান। এক্র্ কক্র দলনক্দন অক্নক 

দবক্ড় যাক্ব বক্ল রর্রন আশ্া প্রকাশ্ কক্রন। 

রর্রন বক্লন, আইরপও আসক্ল বািার যীরগরর্ হক্য় যায় বক্ল অক্নক্ক অরিক্যাগ কক্রন। রকন্তু 

এটা টিক না। আপনার হাক্র্ যরদ িাক্লা দশ্য়ার িাক্ক, র্াহক্ল দকন আপরন ওই দশ্য়ার রবজক্র 

কক্র আইরপওক্র্ যাক্বন। রবরনক্য়াক্গর রসিাি রবরনক্য়াগকারীর রনক্ির। 

রবরনক্য়াগকারীক্দর উক্েক্শ্ে ররকব র রহমান বক্লন, বািাক্রর স্বের্া, িবাবরদরহর্া এবাং 

আপনার টাকার রনরাপত্তা দদক্ব করমশ্ন। র্ক্ব আপনারা িাক্লা দশ্য়ার দদক্খ রকক্নন। 
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তিএসইে আইটি তবভারগ সংস্কাে করেি হরব: 

তিবলী রুবাইযাি  

রনিস্ব প্ররর্ক্বদক | ০৬ অক্টাবর ২০২০ | ১০:৪৫ অপরাহ্ণ  

 

বাাংলাদক্শ্ রসরকউররটটি অোন্ড এক্সক্েঞ্জ করমশ্ক্নর দেয়ারমোন অযোপক রশ্বলী রুবাইয়ার্-

উল-ইসলাম বক্লক্ছন, (রবএসইরস) প ুঁজিবাক্রর দলনক্দন এখন ১ হািার দকাটট টাকার রদক্ক 

ঘ রপাক খাক্ে। এই বছক্রর মক্যে দদড় হািার দকাটট টাকা আনক্র্ হক্ব। এই িনে রডএসইর 

আইটট রবিাক্গ সাংস্কার কক্রর্ হক্ব। 

মঙ্গলবার (০৬) রবশ্ব রবরনক্য়াগকারী সপ্তাহ উপলক্য ‘রবরনক্য়াগকারীক্দর সক্ের্নর্া কম তসূেী’ 

শ্ীর্ তক িােয তেয়াল আক্লােনা সিায় রর্রন এসব কিা বক্লন। 

রর্রন বক্লন, য দ্র-প্রারর্ষ্ঠারনক, দদরশ্ এবাং রবক্দরশ্ রবরনক্য়াগকারীরা আমাক্দর কিার রেিা 

কক্র যারা রবরনক্য়াগ কক্রন। র্াক্দর দ জিিাম ক্ত রাখার দারয়ত্ব আমাক্দর। রডএসই, রসএসই 

এবাং বাাংলাদক্শ্ রসরকউররটটি অোন্ড এক্সক্েঞ্জ করমশ্ন (রবএসইরস) সবাই রমক্ল এই দারয়ত্ব 

পালন করক্বন। 

ঢাকা স্টক এক্সক্েঞ্জ (রডএসই) আক্য়াজির্ ওক্য়রবনাক্র সিাপরর্ত্ব কক্রন রডএসইর 

দেয়ারমোক্নর দমা. ইউন স র রহমান। 

অন ষ্ঠাক্ন স্বাগর্ বক্তবে রাক্খন রডএসইর বেবস্থাপনা পররোলক (এমরড) কািী ছানাউল হক। 

এছাড়াও বক্তবে রাক্খন রডএসইর পররোলক ররকব র রহমান। 

এসময় উপরস্থর্ রছক্লন রডএসইর পররোলক শ্ারকল ররিিী এবাং রডএসই দরাকাস ত 

অোক্সারসক্য়শ্ক্নর সিাপরর্ শ্রীফ আক্নায়ার দহাক্সন প্রম খ। অন ষ্ঠান সঞ্চালনা কক্রন রসওও 

সাইফ র রহমান মি মদার। 

দশ্য়াক্রর দাম বাড়াক্না-কমাক্না রবএসইরসর কাি না বক্ল মিবে কক্র রবএসইরসর দেয়ারমোন 

অযোপক রশ্বলী রুবাইয়ার্-উল-ইসলাম বক্লন, বািাক্র র্ররুটট িাকক্ল রবএসইরস দসটা যক্র 
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সাংক্শ্াযক্নর কাি করক্র্ পাক্র। বািার দকনা-দবোর দবপাক্র দায়ী করক্ল আমাক্দর 

দকাক্নারকছয  করার নাই। আমরা বেবসা রকাংবা দকনা-দবো করর না। 

রর্রন বক্লন, প ুঁজিবািাক্র রবরিন্ন দসটক্রর দাম বজৃি পাওয়া ও কমার রবর্য় রনক্য় অক্নক্কই 

আমাক্দর দফান কক্রন, দফসব ক্ক দলক্খন, ই-দমইল কক্রন, রেটি দলক্খন। িানক্র্ োন, এই 

দসটর দকন বাড়ক্ছ, ওই দসটর দকন কমক্ছ। সরর্েকার অক্ি ত আমরা যরদ দকনা-দবোর রদক্ক 

নির রদক্র্ যাই র্াহক্ল প ুঁজিবািাক্র রবরনক্য়াগ কক্র শ্ারি পাওয়া যাক্ব না। 
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বািারেে তিতিিীলিায প্রাতিষ্ঠাতনক ও তবরেতি 

তবতনরযাগ বাড়ারি হরব- তিএসইে রচযােমোন  

| ০৬ অক্টাবর ২০২০ | ৬:৪১ অপরাহ্ণ  

 

রনিস্ব প্ররর্ক্বদক : প ুঁজিবািারক্ক রস্থরর্শ্ীল করক্র্ বািাক্র প্রারর্ষ্ঠারনক ও রবক্দরশ্ রবরনক্য়াগ 

বাড়াক্র্ হক্ব বক্ল িারনক্য়ক্ছন ঢাকা স্টক একক্েক্ঞ্জর (রডএসই) দেয়ারমোন দমা. ইউন স র 

রহমান। আি মঙ্গলবার (০৬ অক্টাবর) ‘রবশ্ব রবরনক্য়াগকারী সপ্তাহ’ উপলক্য ঢাকা স্টক 

এক্সক্েক্ঞ্জর (রডএসই) আক্য়াজির্ অন ষ্ঠাক্ন সিাপরর্ত্ব বক্তক্বে রর্রন এ কিা বক্লন। 

এক্র্ প্রযান অরর্রি রহক্সক্ব অাংশ্গ্রহর্ কক্রন বাাংলাক্দশ্ রসরকউররটটি অোন্ড এক্সক্েঞ্জ 

করমশ্ক্নর (রবএসইরস) দেয়ারমোন অযোপক রশ্বলী রুবাইয়ার্-উল-ইসলাম। মূল প্রবন্ধ 

উপস্থাপন কক্রন রসএফও আব্দ ল মরর্ন । 

সিাপরর্ত্ব বক্তক্বে দমা. ইউন স র রহমান বক্লন, দশ্য়ারবািাক্র িাল অবস্থাক্ন রাখক্র্ হক্ল 

রবরনক্য়াগ বাড়াক্র্ হক্ব। বািাক্র প্রারর্ষ্ঠারনক রবরনক্য়াগ ও রবক্দরশ্ রবরনক্য়াগ বাড়াক্র্ হক্ব। 

প্রারর্ষ্ঠারনক ও রবক্দরশ্ রবরনক্য়াগ বজৃিক্র্ দদক্শ্র রবরনক্য়াক্গর মাযেক্মই উন্নর্ রাক্ষ্ট্রর স্বপ্ন 

বািবায়ন হক্ব। 

রর্রর আক্রা বক্লন, বািার িাক্লা করার িনে শ্র্িাক্গর ৫০ িাগই গিক্ন তে এর প্ররর্ লযে 

রাখক্র্ হক্ব। খারাপ কাি করক্ল র্ার শ্াজি দপক্র্ হক্ব। িাক্লা কাি করক্ল র্ার িনে 

যনেবাদ দপক্লই বািার িাক্লা হক্ব। 

বাাংলাক্দশ্ বোাংক্কর উদাহরর্ দটক্ন রডএসইর এ দেয়ারমোন বক্লন, বাাংলাক্দশ্ বোাংক্কর কাক্ছ 

দযমন ১২ লাখ দকাটট টাকা আক্ছ। টিক দর্মনই রবএসইরসর কাক্ছও ১২ হািার দকাটট টাকা 

আনক্র্ হক্ব। র্াহক্লই প ুঁজিবািার উন্নর্ রাষ্ট্র গিক্ন বড় িূরমকা পালন করক্র্ পারক্ব। 
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Experts for mandatory listing of MNCs, 

disclosures' reliability 

Niaz Mahmud  

The stock market regulator also launched World Investor Week 2020 during the event, which 

will be observed until October 11 

Experts have suggested a listing of more Multinational Companies (MNCs) with stock 

exchanges in the interest of long-term stability in the capital market. 

They were expressing their views at a webinar, "Investor Protection: Impact of Covid-19 on 

Business and Related Disclosures,” organized by the Bangladesh Securities and Exchange 

Commission (BSEC) on Monday evening. 

The stock market regulator also launched World Investor Week 2020 during the event, which 

will be observed until October 11. 

BSEC Chairman Prof Shibli Rubayat-Ul-Islam was the chief guest at the webinar. 

BSEC Director Mohammed Jahangir Alam moderated the webinar, while Prof Mustafizur 

Rahman, distinguished fellow at the Centre for Policy Dialogue (CPD), was the keynote 

speaker. 

Stock market analyst and honorary professor at Dhaka University's Economics Department 

Abu Ahmed said: “Some multinational companies are doing business in our country but they 

are not listed with bourses, although they are publicly listed in neighboring countries. They 

should be offered tax waiver facilities in the interest of our capital market.” 

He said multinational companies had to get listed with the capital market for the latter's 

stability. The responsibility for luring them into the market lay with the authorities 

concerned. 

MNCs have contributed the highest amount to market capitalization at the prime bourse. 

There are now 11 multinational companies at the DSE—whose market capitalization 

accounts for approximately 26%—out of around 322 listed companies. 

Stock market analysts and stock brokers attributed this high performance of MNCs to 

management efficiency, business strategy, good corporate governance and ethical standards 

and transparency in financial statements. 

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud
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The BSEC recently approved the prospectus for the initial public offering (IPO) of another 

MN company, Robi Axiata Limited, the second largest mobile operator in the country, to 

raise Tk523.79 crore. 

MNCs like Unilever Bangladesh, Nestle, Standard Chartered Bank Bangladesh, Citi Bank 

and MetLife Insurance are yet to offload their shares. 

Abu Ahmed also said there remained a big incentive for listing in the form of reduced 

corporate tax which is at present 25% for a listed company – 7.5% less than the normal tax 

rate at 35%. 

He noted that around 90% of the companies with junk shares had gone public in the last 10 

years. 

The current market indices might rise further but would not last long if the blue-chip 

companies did not come forward, he opined, suggesting that sound policies be framed for 

mutual funds to increase investors' confidence. 

BSEC working to protect interest of small investors 

BSEC Chairman Prof Shibly said the recent steps taken by the commission to protect retail 

investors’ rights and regain their confidence had begun giving out positive outcomes. 

“We are working on approving initial public offerings (IPO) of good and established 

companies. We have already cancelled IPO proposals of some companies based on our 

observations and those of the stock exchanges themselves,” he further remarked. 

The BSEC Chairman said the regulator was working to protect the interest of small-scale 

investors. 

Shibly Rubayat said the regulator would take action against the companies which had failed 

to comply with the 30% joint–shareholding rules. 

The regulator has already cancelled the directorship of 17 individuals for non-compliance 

with the minimum 2% shareholding on their part. 

The commission will soon introduce Sukuk bonds in the market, he said, adding that it would 

hold a road show on Sukuk in Middle Eastern countries to attract  expatriate Bangladeshis. 

The stock market will reach a better place within two years, he hoped. 

“Despite many efforts, I am getting support from small investors, but very little response 

coming from institutional investors,” he added. 

CPD Distinguished Fellow Mustafizur Rahman, in his keynote paper, stated that the adverse 

impact of Covid-19  had brought new challenges for the economy. 

"For a stable stock market, we need to enhance the reliability of disclosures, streamline 

merchant banks' roles, make disclosures - including price-sensitive information and critical 
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buying practice - publicly available mandatorily, and take measures to deal with investors' 

complaints," he suggested. 

It also needs to open an investors' desk by listed companies, make the software of stock 

exchanges interactive and incentivize a greater use of mobile platforms by investors, he 

added. 

Prof. Mizanur Rahman, chairman of the Department of Marketing at Dhaka University, said 

share prices of many companies, which were previously listed with premiums, slipped below 

their face value within one year of listing. 

He also laid importance on strong policy measures to restore investors' confidence in mutual 

funds. 

Hussain Samad, consultant of the World Bank, Chairman of the Department of Marketing at 

Dhaka University, Prof Dr Mijanur Rahman, and others were also present at the webinar. 
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Investors to get a modern capital market 

within 2 years: BSEC chairman 

He said the commission has already started reforming various laws and regulations  

 
BSEC Chairman Professor Shibli Rubayat-Ul-Islam  

Investors will get a modern and stable capital market within two years – after various laws 

and regulations are reformed, making investments more secure, BSEC Chairman Professor 

Shibli Rubayat-Ul-Islam has said. 

He said this at an investor awareness programme titled "Dealing with Investors" on the 

occasion of World Investor Week organised by the Dhaka Stock Exchange (DSE) Tuesday. 

The BSEC chairman said the commission has already started reforming various laws and 

regulations. 

"If we complete the necessary reforms, then it will be possible to establish a modern and 

stable capital market within two years," he said. 

Shibli Rubayat-Ul-Islam said, "We will take responsibility for keeping investors free from 

worries and keeping their confidence in the commission." 

The stock exchanges and the BSEC will fulfil this responsibility together, assured the 

chairman. 

He said lots of funds will be transferred from FDR when investors get 10% more return in 

mutual funds. 
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"As a result, trade volume will increase on the capital market. But before that, we have to 

bring good governance and transparency to this sector. We have already okay-ed an action 

plan to develop this sector," he continued. 

The commission wants to discuss organisations in the mutual funds sector separately, he 

added.    

The BSEC chairman directed the DSE to strengthen IT support so that all activities could be 

completed properly. 

He said, "We are working on over-the-counter (OTC) market companies to come out of the 

present situation, and those are performing well." 

The BSEC chairman said the government was worried about the Investment Corporation of 

Bangladesh's (ICB) performance. 

"The organisation is not able to support the capital market properly. We are trying to change 

the situation," he said. 

DSE Managing Director Kazi Sanaul Hoq delivered the welcome address on the occasion 

while Chairman of the bourse Md Eunusur Rahman was the chair. 

DSE Director Rakibur Rahman said to the chairman that the DSE wants to take responsibility 

for the primary process of initial public offerings (IPO). 

BSEC Executive Director Mohammad Rezaul Karim, DSE Director Md Shakil Rizvi, DSE 

Brokers Association President Sharif Anwar Hossain, Barrister Nihad Kabir, president of 

Metropolitan Chamber of Commerce and Industry, and Riad Mahmud, vice-president of 

Bangladesh Association of Publicly Listed Companies, took part in the webinar. 

 

 

 

 

 


