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‘আমাদের চদে যেদে হদেও প ুঁজিবািাদর 

গভদন েন্স প্রতেষ্ঠা করদবা’ 

অক্টোবর ১১, ২০২০  
 

 

কেউ আমোক্ের উপর অসস্তুষ্ট হক্েক্ে, কেউ মক্ে েরক্ে আমোক্ের চক্ে কেক্ে হক্ব। আমরো 

চক্ে কেক্ে চক্ে েোক্বো, কেন্তু প ুঁজিবোিোক্র েভক্ে েন্স প্রকেষ্ঠো েরক্বোই বক্ে মন্তবয েক্রক্েে 

প ুঁজিবোিোর কেেন্ত্রে সংস্থো বোংেোক্েশ কসকেউকরটিি অযোন্ড এক্সক্চঞ্জ েকমশক্ের (কবএসইকস) 

কচেোরমযোে অধ্যোপে কশবেী রুবোইেোে-উে-ইসেোম। 

আি করোববোর (১১ অক্টোবর) কবশ্ব কবকেক্েোেেোরী সপ্তোহ ২০২০-এর আে ষ্ঠোকেে সমোপেী 

অে ষ্ঠোক্ে প্রধ্োে অকেকির বক্তক্বয কেকে এসব েিো বক্েে। অে ষ্ঠোেটির আক্েোিে েক্র 

কিএসই করোেোক্রি অযোক্সোকসক্েশে অব বোংেোক্েশ (কিকবএ)। 

অধ্যোপে কশবেী রুবোইেোে-উে-ইসেোম বক্েে, েভক্ে েন্স মোক্ে এেিে কবকেক্েোেেোরীক্ের 

অক্ি ের কেরোপোত্তো ও স ন্দর পকরক্বশ উপহোর কেওেো। েোর করিোে ে কেওেো, এটি েরক্বো। এিেয 

এেটি েকেশীে (কসক্েন্ডোকর ও প্রোইমোকর) প ুঁজিবোিোর েরক্ে চোই। 

সংেঠক্ের কপ্রকসক্িন্ট শরীফ আক্েোেোর কহোক্সক্ের সভোপকেক্ে অে ষ্ঠোক্ে কবক্শষ অকেকি 

কহক্সক্ব উপকস্থে কেক্েে ঢোেো স্টে এক্সক্চক্ঞ্জর কচেোরমযোে কমো. ইউে েুর রহমোে। অে ষ্ঠোক্ে 

করোেোর হোউক্ির কসবো ও কবকেক্েোেেোরীর অকধ্েোর কবষেে প্রবন্ধ উপস্থোপে েক্রে কিকবএর 

কসকেের ভোইস কপ্রকসক্িন্ট করচোিে কি’ করোিোকরও। 

অি েসূচে/এমআই/কেএসআর 
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তিতিতবএ অ্যাকাউদের অ্তনয়ম েরূ 

করুন: তিতবএদক তবএিইতির কতমশনার 

অক্টোবর ১১, ২০২০  
 

 

প ুঁজিবোিোর কেেন্ত্রে সংস্থো বোংেোক্েশ কসকেউকরটিি অযোন্ড এক্সক্চঞ্জ েকমশক্ের (কবএসইকস) 

েকমশেোর ি. কশখ সোমেুজিে আহক্মে করোেোরক্ের উক্িক্শয বক্েক্েে, েেস ক্েক্িি 

েোস্টমোর অযেোউক্ন্ট (কসকসকবএ) অকেেম হক্ে। এই অযোেোউক্ন্টর কবকেক্েোেেোরীক্ের ক্ষকে 

কিক্ে রক্ষোে েিোেি েোকেে পোেে কেখক্ে পোই েো। আপেোরো এই অযোেোউন্টগুক্েো 

সটঠেভোক্ব পকরচোেেো েরুে। এই অযোেোউন্টগুক্েোক্ে কবকভন্ন অকেেম কেকখ। 

কবশ্ব কবকেক্েোেেোরী সপ্তোহ ২০২০-এর আে ষ্ঠোকেে সমোপেী অে ষ্ঠোক্ে আি করোববোর (১১ 

অক্টোবর) এসব েিো বক্েে কেকে। অে ষ্ঠোেটির আক্েোিে েক্র কিএসই করোেোক্রি 

অযোক্সোকসক্েশে অব বোংেোক্েশ (কিকবএ)। 

কবএসইকস েকমশেোর ি. কশখ সোমেুজিে আহক্মে বক্েে, কিেোর করোেোর েীকেমোেোর ১৩ ধ্োরো 

েভীরভোক্ব কেখক্বে এবং মোেক্বে। েোক্ে বোিোর উপেৃে হক্ব। 

কেকে বক্েে, এখে প ুঁজিবোিোর কিজিিোেোইক্িশে েরো প্রক্েোিে। এ িেয কিজিিোে ব ি 

েীকেমোেো তেকর েরকে। 

কবএসইকসর এ েকমশেোর আরও বক্েে, করোেোরক্ের েোক্ে েেস ক্েক্িি েোস্টমোর অযেোউন্ট 

(কসকসকবএ) ক্ষকে ও েিোেি েোকেে কেখক্ে পোই েো। এই অযোেোউন্টগুক্েোক্ে অকেেম হক্ে। 

সটঠেভোক্ব অযোেোউন্টগুক্েো চোেোক্ে কচষ্টো েরক্বে। এক্ে আপেোক্ের স েোমও বোড়ক্ব। 
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কবকেক্েোেেোরীক্ের উক্িশয কেকে বক্েে, সক্চেে কবকেক্েোেেোরীক্ের িেয চোরটি গুরুেপূর্ ে 

কেকেং কসন্টোর রক্েক্ে। েোরও প্রক্েোিে হক্েই আমরো প্রকশক্ষর্ কেক্বো। সবোরই কবক্শষোকেে 

জ্ঞোক্ের প্রক্েোিে। 

সংেঠক্ের কপ্রকসক্িন্ট শরীফ আক্েোেোর কহোক্সক্ের সভোপকেক্ে অে ষ্ঠোক্ে প্রধ্োে অকেকি 

কহক্সক্ব উপকস্থে কেক্েে প ুঁজিবোিোর কেেন্ত্রে সংস্থো বোংেোক্েশ কসকেউকরটিি অযোন্ড এক্সক্চঞ্জ 

েকমশক্ের (কবএসইকস) কচেোরমযোে অধ্যোপে কশবেী রুবোইেোে-উে-ইসেোম। কবক্শষ অকেকি 

কহক্সক্ব উপকস্থে কেক্েে ঢোেো স্টে এক্সক্চক্ঞ্জর কচেোরমযোে কমো. ইউে েুর রহমোে। 

অে ষ্ঠোক্ে করোেোক্রি হোউক্ির কসবো ও কবকেক্েোেেোরীর অকধ্েোর কবষেে প্রবন্ধ উপস্থোপে 

েক্রে কিকবএর কসকেের ভোইস কপ্রকসক্িন্ট করচোিে কি’করোিোকরও। 

েকমশক্ের কেব েোহী পকরচোেে কমো. সোইফ র রহমোে বক্েে, কেক্ি ও করোেোক্রি হোউক্ির 

সংকিষ্ট বযজক্তক্ের সক্ে েিো বক্ে কবকেক্েোে েরুে। অক্েযর উপর ভরসো েক্র করোেোক্রি 

হোউক্ি কবকেক্েোে েরক্বে েো। 

করোেোক্রি হোউিগুক্েোক্ে েিোেিভোক্ব কেেম পোেে েরোর আহ্বোে িোকেক্ে কেকে বক্েে, 

কবকেক্েোেেোরীরোই হক্েে আমোক্ের প্রোর্। মোক্েেি েযোকপিোে িু জিকিকপক্ে অবেোে বোড়োক্ে 

কবকেক্েোেেোরীক্ের আমোক্ের িরুকর। কবকেক্েোেেোরীক্ের অকধ্েোর িোেোক্বে। েোক্ের সক্চেে 

েরক্বে। কেোে কেোে কসটক্র কবকেক্েোে েরক্ে ক্ষকে েম হক্ব, এইগুক্েো দ্র ে িোেোক্বে। 

সক্চেেেোই পোক্র আপেোর সম্পে রক্ষো েরক্ে। 

অি েসূচে/এমআই/কেএসআর 
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আমরা বিবিয় াগকারীয়ের প ুঁবির বিরাপত্তা বেয়ে সক্ষম হয়িা: বিএসইবস 

চে ারমযাি 

 

বিিস্ব প্রবেয়িেক: িাাংলায়েশ বসবকউবরবিি অ্যান্ড এক্সয়েঞ্জ কবমশয়ির (বিএসইবস) চে ারমযাি অ্ধ্যাপক বশিলী 

রুিাই াে-উল-ইসলাম িয়লয়েি, বির্ভয়  আপিারা িািায়র আসয়ে পায়রি। আমরা আর বকে  করয়ে িা পাবর 

আপিায়ের প ুঁবির বিরাপত্তা বেয়ে সক্ষম হয়িা। এিাং কয়পভায়রি গর্য়িভন্সয়ক আমরা িাস্তিা ি করয়িা। 

বেবি িয়লি, প ুঁবিিািার সাংবিষ্ট সিাই যবে আইবি প্লািফয়মভ আয়স োহয়ল চলিয়েি আরও সহি হয়  যায়ি। 

চরািিার (১১ অ্য়টাির)  

বিশ্ব বিবিয় াগকারী সপ্তাহ’ উপলয়ক্ষ বিএসই চরাকাসভ এয়সাবসয় শি অ্ি িাাংলায়েশ (বিবিএ) আয় াবিে “চরাকার 

সাবর্ভস অ্যান্ড ইিয়র্স্টরস রাইি” শীর্ভক সমাপিী ওয় বিিায়র প্রধ্াি অ্বেবির িক্তয়িয বেবি এ কিা িয়লি। বিয়শর্ 

অ্বেবি বহয়সয়ি উপবিে বেয়লি ঢাকা স্টক এক্সয়েয়ঞ্জর চে ারমযাি চমা. ইউি ে র রহমাি। বিবিএ’র চপ্রবসয়িন্ট 

শরীফ আয়িা ার চহায়সয়ির সর্াপবেয়ে অ্ি ষ্ঠায়ি চরাকার হাউয়সর চসিাসমূহ ও বিবিয় াগকারীর অ্বধ্কার বির্য়  

মূল প্রিন্ধ উপিাপি কয়রি সাংগঠয়ির বসবি র র্াইস চপ্রবসয়িন্ট বরোিভ বি চরািাবরও। 

পযায়িল আয়লােক বহয়সয়ি উপবিে বেয়লি বিএসইবসর কবমশিার ি. চশখ শামে বিি আহয়মে ও বিিভাহী 

পবরোলক চমা.সাইফ র রহমাি। বশিলী রুিাই াে-উল-ইসলাম িয়লি, আমায়ের োব ে িািায়রর অ্বি ম েূর 

করা। বিবিয় াগকারীয়ের বিবিয় ায়গর বিরাপত্তা চে া। আর এই বির্ গুয়লা বিয় ই আমরা কাি কয়র যাবি। 

বেবি িয়লি, আমরা ইবেময়ধ্য চিি কযািাগবরর চকাম্পাবিগুয়লার সায়ি িয়সবে। চকয়িা োরা চিয়ি অ্িিাি করয়ে 

ো খ ুঁয়ি চির করার চেষ্টা করবে। এ িিয প্রয়েযক চকাম্পাবির সায়ি আলাো কয়র িসা হয় য়ে। এখি চিয়ক আমরা 

এই চকাম্পাবিগুয়লায়ক মবিির করবে। এসি চকাম্পাবির ময়ধ্য বকে  িন্ধ হয়  চগয়ে িা ফযাটবর-অ্বফস িন্ধ পাও া 

চগয়ে িয়লও িািাি বেবি। 

বশিলী রুিাই াে-উল-ইসলাম িয়লি, বমউে য াল ফান্ডয়ক এফবিআয়রর বিকল্প বহয়সয়ি বিয়  আসার চেষ্টা 

েলয়ে। কারণ এখায়ি বিবিয় াগ কয়র একই সায়ি লার্িাি হও া ও বিরাপে ময়ি হয়ল বিবিয় াগকারীরা এখায়ি 

আসয়ি। এরিাইয়র আমরা িন্ড বিয় ও কাি করবে। বিবর্ন্ন ধ্রয়ির িন্ড কীর্ায়ি িািায়র আিা যা  োর চেষ্টা 

করবে। 
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কবকেক্েোেেোরীক্ের ক্ষকের হোে কিক্ে রক্ষোর আহ্বোে 

 

বিিস্ব প্রবেয়িেক: প ুঁবিিািার বি ন্ত্রক সাংিা িাাংলায়েশ বসবকউবরবিি অ্যান্ড এক্সয়েঞ্জ কবমশয়ির (বিএসইবস) 

কবমশিার ি. চশখ সামে বিি আহয়মে চরাকারয়ের উয়িয়শয িয়লয়েি, কিস য়লয়িি কাস্টমার অ্যকাউয়ন্ট 

(বসবসবিএ) অ্বি ম হয়ি। এই অ্যাকাউয়ন্টর বিবিয় াগকারীয়ের ক্ষবে চিয়ক রক্ষা  যিাযি োব ে পালি চেখয়ে 

পাই িা। আপিারা এই অ্যাকাউন্টগুয়লা সবঠকর্ায়ি পবরোলিা করুি। এই অ্যাকাউন্টগুয়লায়ে বিবর্ন্ন অ্বি ম 

চেবখ। বিশ্ব বিবিয় াগকারী সপ্তাহ ২০২০-এর আি ষ্ঠাবিক সমাপিী অ্ি ষ্ঠায়ি আি চরািিার (১১ অ্য়টাির) এসি 

কিা িয়লি বেবি। অ্ি ষ্ঠািবির আয় ািি কয়র বিএসই চরাকায়রি অ্যায়সাবসয়য়েশি অ্ি িাাংলায়েশ (বিবিএ)। 

বিএসইবস কবমশিার ি. চশখ সামে বিি আহয়মে িয়লি, বিলার চরাকার িীবেমালার ১৩ ধ্ারা গর্ীরর্ায়ি 

চেখয়িি এিাং মািয়িি। োয়ে িািার উপকৃে হয়ি। বেবি িয়লি, এখি প ুঁবিিািার বিবিিালাইয়িশি করা 

প্রয় ািি। এ িিয বিবিিাল ি ি িীবেমালা তেবর করবে। বিএসইবসর এ কবমশিার আরও িয়লি, চরাকারয়ের 

কায়ে কিস য়লয়িি কাস্টমার অ্যকাউন্ট (বসবসবিএ) ক্ষবে ও যিাযি োব ে চেখয়ে পাই িা। এই 

অ্যাকাউন্টগুয়লায়ে অ্বি ম হয়ি। সবঠকর্ায়ি অ্যাকাউন্টগুয়লা োলায়ে চেষ্টা করয়িি। এয়ে আপিায়ের স িামও 

িাড়য়ি। বিবিয় াগকারীয়ের উয়িশয বেবি িয়লি, সয়েেি বিবিয় াগকারীয়ের িিয োরবি গুরুেপূণভ চেবিাং চসন্টার 

রয় য়ে। কারও প্রয় ািি হয়লই আমরা প্রবশক্ষণ চেয়িা। সিারই বিয়শর্াব ে জ্ঞায়ির প্রয় ািি। সাংগঠয়ির 

চপ্রবসয়িন্ট শরীফ আয়িা ার চহায়সয়ির সর্াপবেয়ে অ্ি ষ্ঠায়ি প্রধ্াি অ্বেবি বহয়সয়ি উপবিে বেয়লি প ুঁবিিািার 

বি ন্ত্রক সাংিা িাাংলায়েশ বসবকউবরবিি অ্যান্ড এক্সয়েঞ্জ কবমশয়ির (বিএসইবস) চে ারমযাি অ্ধ্যাপক বশিলী 

রুিাই াে-উল-ইসলাম। বিয়শর্ অ্বেবি বহয়সয়ি উপবিে বেয়লি ঢাকা স্টক এক্সয়েয়ঞ্জর চে ারমযাি চমা. ইউি ে র 

রহমাি। অ্ি ষ্ঠায়ি চরাকায়রি হাউয়ির চসিা ও বিবিয় াগকারীর অ্বধ্কার বির্ ক প্রিন্ধ উপিাপি কয়রি বিবিএর 

বসবি র র্াইস চপ্রবসয়িন্ট বরোিভ বি’চরািাবরও। কবমশয়ির বিিভাহী পবরোলক চমা. সাইফ র রহমাি িয়লি, বিয়ি 

ও চরাকায়রি হাউয়ির সাংবিষ্ট িযবক্তয়ের সয়ে কিা িয়ল বিবিয় াগ করুি। অ্য়িযর উপর র্রসা কয়র চরাকায়রি 

হাউয়ি বিবিয় াগ করয়িি িা। চরাকায়রি হাউিগুয়লায়ক যিাযির্ায়ি বি ম পালি করার আহ্বাি িাবিয়  বেবি 

িয়লি, বিবিয় াগকারীরাই হয়িি আমায়ের প্রাণ। মায়কভি কযাবপিাল ি  বিবিবপয়ে অ্িোি িাড়ায়ে 

বিবিয় াগকারীয়ের আমায়ের িরুবর। বিবিয় াগকারীয়ের অ্বধ্কার িািায়িি। োয়ের সয়েেি করয়িি। চকাি চকাি 

চসটয়র বিবিয় াগ করয়ল ক্ষবে কম হয়ি, এইগুয়লা দ্রুে িািায়িি। সয়েেিোই পায়র আপিার সম্পে রক্ষা 

করয়ে।  
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প ুঁজিবোিোক্রর মোধ্যক্ম কশল্পোেক্ের অি ে সংগ্রহ েরোর 

আহ্বোে 

 

বিিস্ব প্রবেয়িেক: িাাংলায়েশ বসবকউবরবিি অ্যান্ড এক্সয়েঞ্জ কবমশয়ির (বিএসইবস) কবমশিার চমা. সাইফ র 

রহমাি িয়লয়েি, িিগয়ণর িাকা প ুঁবিিািায়রর মাধ্যয়ম বশল্পা য়ি িযিহার করয়ে োই। বেবি প ুঁবিিািায়রর 

মাধ্যয়ম বশল্পা য়ির অ্িভ সাংগ্রহ করার আহ্বাি িািাি। 

চরািিার (১১ অ্য়টাির)  

বিশ্ব বিবিয় াগকারী সপ্তাহ’ উপলয়ক্ষ বিএসই চরাকাসভ এয়সাবসয় শি অ্ি িাাংলায়েশ (বিবিএ) আয় াবিে “চরাকার 

সাবর্ভস অ্যান্ড ইিয়র্স্টরস রাইি” শীর্ভক ওয় বিিায়র পযায়িল আয়লােক বহয়সয়ি অ্াংশ বিয়  বেবি এ কিা িয়লি। 

অ্ি ষ্ঠায়ি িাাংলায়েশ বসবকউবরবিি অ্যান্ড এক্সয়েঞ্জ কবমশয়ির (বিএসইবস) চে ারমযাি অ্ধ্যাপক বশিলী রুিাই াে-

উল-ইসলাম প্রধ্াি অ্বেবি বহয়সয়ি উপবিে বেয়লি। বিয়শর্ অ্বেবি বহয়সয়ি উপবিে বেয়লি ঢাকা স্টক এক্সয়েয়ঞ্জর 

চে ারমযাি চমা. ইউি ে র রহমাি। 

বিবিএ’র চপ্রবসয়িন্ট শরীফ আয়িা ার চহায়সয়ির সর্াপবেয়ে অ্ি ষ্ঠায়ি চরাকার হাউয়সর চসিাসমূহ ও 

বিবিয় াগকারীর অ্বধ্কার বির্য়  মূল প্রিন্ধ উপিাপি কয়রি সাংগঠয়ির বসবি র র্াইস চপ্রবসয়িন্ট বরোিভ বি 

চরািাবরও। 

পযায়িল আয়লােক বহয়সয়ি উপবিে বেয়লি বিএসইবসর কবমশিার ি. চশখ শামে বিি আহয়মে। 
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তনভেদয় তবতনদয়াগকারীদের বািাদর আিার 

অ্ন দরাধ তবএিইতি যচয়ারমযাদনর 

কেিস্ব প্রকেক্বেে || প্রেোশ: ২০২০-১০-১১ ১৩:১১:১০  

 

বোংেোক্েশ কসকেউকরটিি অযোন্ড এক্সক্চঞ্জ েকমশক্ের (কবএসইকস) কচেোরমযোে অধ্যোপে কশবেী 

রুবোইেোে-উে-ইসেোম বক্েক্েে, কেভেক্ে আপেোরো বোিোক্র আসক্ে পোক্রে। আমরো আর 

কেেু েরক্ে েো পোকর আপেোক্ের প ুঁজির কেরোপত্তো কেক্ে সক্ষম হক্বো। এবং েক্প েোক্রি 

েভক্ে েন্সক্ে আমরো বোস্তবোেে েরক্বো। 

কেকে বক্েে, প ুঁজিবোিোর সংকিষ্ট সবোই েকে আইটি প্লোিফক্ম ে আক্স েোহক্ে কেেক্েে আরও 

সহি হক্ে েোক্ব। 

করোববোর (১১ অক্টোবর) ‘কবশ্ব কবকেক্েোেেোরী সপ্তোহ’ উপেক্ক্ষ কিএসই করোেোস ে এক্সোকসক্েশে 

অব বোংেোক্েশ (কিকবএ) আক্েোজিে “করোেোর সোকভেস অযোন্ড ইেক্ভস্টরস রোইি” শীষ েে 

সমোপেী ওক্েকবেোক্র প্রধ্োে অকেকির বক্তক্বয কেকে এ েিো বক্েে। 

কবক্শষ অকেকি কহক্সক্ব উপকস্থে কেক্েে ঢোেো স্টে এক্সক্চক্ঞ্জর কচেোরমযোে কমো. ইউে েুর 

রহমোে। 

কিকবএ’র কপ্রকসক্িন্ট শরীফ আক্েোেোর কহোক্সক্ের সভোপকেক্ে অে ষ্ঠোক্ে করোেোর হোউক্সর 

কসবোসমূহ ও কবকেক্েোেেোরীর অকধ্েোর কবষক্ে মূে প্রবন্ধ উপস্থোপে েক্রে সংেঠক্ের কসকেের 

ভোইস কপ্রকসক্িন্ট করচোিে কি করোিোকরও। 

পযোক্েে আক্েোচে কহক্সক্ব উপকস্থে কেক্েে কবএসইকসর েকমশেোর ি. কশখ শোমেুজিে 

আহক্মে ও কেব েোহী পকরচোেে কমো.সোইফ র রহমোে। 

কশবেী রুবোইেোে-উে-ইসেোম বক্েে, আমোক্ের েোকেে বোিোক্রর অকেেম েরূ েরো। 

কবকেক্েোেেোরীক্ের কবকেক্েোক্ের কেরোপত্তো কেেো। আর এই কবষেগুক্েো কেক্েই আমরো েোি 

েক্র েোজে। 
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কেকে বক্েে, আমরো ইকেমক্ধ্য কিি েযোিোেকরর কেোম্পোকেগুক্েোর সোক্ি বক্সকে। কেক্েো েোরো 

কিক্ি অবস্থোে েরক্ে েো খ ুঁক্ি কবর েরোর কচষ্টো েরকে। এ িেয প্রক্েযে কেোম্পোকের সোক্ি 

আেোেো েক্র বসো হক্েক্ে। এখে কিক্ে আমরো এই কেোম্পোকেগুক্েোক্ে মকেির েরকে। 

এসব কেোম্পোকের মক্ধ্য কেেু বন্ধ হক্ে কেক্ে বো ফযোটকর-অকফস বন্ধ পোওেো কেক্ে বক্েও 

িোেোে কেকে। 

কশবেী রুবোইেোে-উে-ইসেোম বক্েে, কমউচুযেোে ফোন্ডক্ে এফকিআক্রর কবেল্প কহক্সক্ব কেক্ে 

আসোর কচষ্টো চেক্ে। েোরর্ এখোক্ে কবকেক্েোে েক্র এেই সোক্ি েোভবোে হওেো ও কেরোপে মক্ে 

হক্ে কবকেক্েোেেোরীরো এখোক্ে আসক্ব। এরবোইক্র আমরো বন্ড কেক্েও েোি েরকে। কবকভন্ন 

ধ্রক্ের বন্ড েীভোক্ব বোিোক্র আেো েোে েোর কচষ্টো েরকে। 
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এফতিআদরর তবকল্প হদব তমউচয যয়াে ফান্ড: 

তবএিইতি যচয়ারমযান 
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কমউচুযেোে ফোন্ড এফকিআক্রর কবেল্প হক্ব বক্ে মন্তবয েক্রক্েে বোংেোক্েশ কসকেউকরটিি 

অযোন্ড এক্সক্চঞ্জ েকমশক্ের (কবএসইকস) কচেোরমযোে অধ্যোপে কশবেী রুবোইেোে-উে-ইসেোম। 

কেকে বক্েে, কমউচুযেোে ফোন্ডক্ে এফকিআক্রর কবেল্প েরো কেক্ে কবকেক্েোে কেরোপে ও 

েোভবোে হক্ব। 

করোববোর (১১ অক্টোবর) ‘কবশ্ব কবকেক্েোেেোরী সপ্তোহ’ উপেক্ক্ষ কিএসই করোেোস ে এক্সোকসক্েশে 

অব বোংেোক্েশ (কিকবএ) আক্েোজিে “করোেোর সোকভেস অযোন্ড ইেক্ভস্টরস রোইি” শীষ েে 

সমোপেী ওক্েকবেোক্র প্রধ্োে অকেকির বক্তক্বয কেকে এ েিো বক্েে। 

কবক্শষ অকেকি কহক্সক্ব উপকস্থে কেক্েে ঢোেো স্টে এক্সক্চক্ঞ্জর কচেোরমযোে কমো. ইউে েুর 

রহমোে। কিকবএ’র কপ্রকসক্িন্ট শরীফ আক্েোেোর কহোক্সক্ের সভোপকেক্ে অে ষ্ঠোক্ে করোেোর 

হোউক্সর কসবোসমূহ ও কবকেক্েোেেোরীর অকধ্েোর কবষক্ে মূে প্রবন্ধ উপস্থোপে েক্রে 

সংেঠক্ের কসকেের ভোইস কপ্রকসক্িন্ট করচোিে কি করোিোকরও। 

পযোক্েে আক্েোচে কহক্সক্ব উপকস্থে কেক্েে কবএসইকসর েকমশেোর ি. কশখ শোমেুজিে 

আহক্মে ও কেব েোহী পকরচোেে কমো.সোইফ র রহমোে। 

কশবেী রুবোইেোে-উে-ইসেোম বক্েে, আমোক্ের েোকেে বোিোক্রর অকেেম েরূ েরো। 

কবকেক্েোেেোরীক্ের কবকেক্েোক্ের কেরোপত্তো কেেো। আর এই কবষেগুক্েো কেক্েই আমরো েোি 

েক্র েোজে। 

কেকে বক্েে, আমরো ইকেমক্ধ্য কিি েযোিোেকরর কেোম্পোকেগুক্েোর সোক্ি বক্সকে। কেক্েো েোরো 

কিক্ি অবস্থোে েরক্ে েো খ ুঁক্ি কবর েরোর কচষ্টো েরকে। এ িেয প্রক্েযে কেোম্পোকের সোক্ি 
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আেোেো েক্র বসো হক্েক্ে। এখে কিক্ে আমরো এই কেোম্পোকেগুক্েোক্ে মকেির েরকে। এসব 

কেোম্পোকের মক্ধ্য কেেু বন্ধ হক্ে কেক্ে বো ফযোটকর-অকফস বন্ধ পোওেো কেক্ে বক্েও িোেোে 

কেকে। 

কবএসইকস কচেোরমযোে বক্েে, অক্েে কেেুর সোক্ি আমরো বন্ড কেক্েও েোি েরকে। কবকভন্ন 

ধ্রক্ের বন্ড েীভোক্ব বোিোক্র আেো েোে েোর কচষ্টো েরকে। 

কবকেক্েোেেোরীক্ের উক্িক্শয কশবেী রুবোইেোে-উে-ইসেোম বক্েে, কেভেক্ে আপেোরো বোিোক্র 

আসক্ে পোক্রে। আমরো আর কেেু েরক্ে েো পোকর আপেোক্ের প ুঁজির কেরোপত্তো কেক্ে সক্ষম 

হক্বো। এবং েক্প েোক্রি েভক্ে েন্সক্ে আমরো বোস্তবোেে েরক্বো। 

কেকে বক্েে, প ুঁজিবোিোর সংকিষ্ট সবোই েকে আইটি প্লোিফক্ম ে আক্স েোহক্ে কেেক্েে আরও 

সহি হক্ে েোক্ব। 
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িনগদের টাকা প ুঁজিবািাদরর মাধযদম তশল্পায়দন বযবহার করদে চাই 
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বোংেোক্েশ কসকেউকরটিি অযোন্ড এক্সক্চঞ্জ েকমশক্ের (কবএসইকস) েকমশেোর কমো. সোইফ র 

রহমোে বক্েক্েে, িেেক্র্র িোেো প ুঁজিবোিোক্রর মোধ্যক্ম কশল্পোেক্ে বযবহোর েরক্ে চোই। কেকে 

বক্েে, কবকেক্েোেেোরীরো েোক্ের অকধ্েোর সম্পক্েে সক্চেে েো। েোরো েক্েো সক্চেে হক্ব 

কবকেক্েোে েক্েো কেরোপে হক্ব। করোববোর (১১ অক্টোবর) ‘কবশ্ব কবকেক্েোেেোরী সপ্তোহ’ উপেক্ক্ষ 

কিএসই করোেোস ে এক্সোকসক্েশে অব বোংেোক্েশ (কিকবএ) আক্েোজিে “করোেোর সোকভেস অযোন্ড 

ইেক্ভস্টরস রোইি” শীষ েে ওক্েকবেোক্র পযোক্েে আক্েোচে কহক্সক্ব অংশ কেক্ে কেকে এ েিো 

বক্েে। অে ষ্ঠোক্ে বোংেোক্েশ কসকেউকরটিি অযোন্ড এক্সক্চঞ্জ েকমশক্ের (কবএসইকস) 

কচেোরমযোে অধ্যোপে কশবেী রুবোইেোে-উে-ইসেোম প্রধ্োে অকেকি কহক্সক্ব উপকস্থে কেক্েে। 

কবক্শষ অকেকি কহক্সক্ব উপকস্থে কেক্েে ঢোেো স্টে এক্সক্চক্ঞ্জর কচেোরমযোে কমো. ইউে েুর 

রহমোে। 

কিকবএ’র কপ্রকসক্িন্ট শরীফ আক্েোেোর কহোক্সক্ের সভোপকেক্ে অে ষ্ঠোক্ে করোেোর হোউক্সর 

কসবোসমূহ ও কবকেক্েোেেোরীর অকধ্েোর কবষক্ে মূে প্রবন্ধ উপস্থোপে েক্রে সংেঠক্ের কসকেের 

ভোইস কপ্রকসক্িন্ট করচোিে কি করোিোকরও। পযোক্েে আক্েোচে কহক্সক্ব উপকস্থে কেক্েে 

কবএসইকসর েকমশেোর ি. কশখ শোমেুজিে আহক্মে। 

কমো. সোইফ র রহমোে বক্েে, অক্েে কবকেক্েোেেোরী েো ব ক্েই কবকেক্েোে েক্রে। এর বড় েোরর্ 

েোরো হোউিগুক্েোর েোকেেশীে বযজক্তর সোক্ি েিো েো বক্ে কেিোরক্ের সোক্ি েিো বক্েে। অিবো 

অেয কবকেক্েোেেোরীর েিো শুক্েই কবকেক্েোে েক্রে। এক্ে েোর কবকেক্েোে ে ুঁ কেপূর্ ে হক্ে পক্ড়। 

কবকেক্েোেেোরীক্ের উক্িক্শয কেকে বক্েে, কেক্ি ও করোেোক্রি হোউক্ির সংকিষ্ট বযজক্তক্ের 

সক্ে েিো বক্ে কবকেক্েোে েরুে। অক্েযর উপর ভরসো েক্র কবকেক্েোে েরক্বে েো। 

কেকে বক্েে, কবকেক্েোেেোরীরোই হক্েে আমোক্ের প্রোর্। মোক্েেি েযোকপিোে িু জিকিকপক্ে 

অবেোে বোড়োক্ে পোক্র শুধ্  কবকেক্েোেেোরীরোই। এ িেয কবকেক্েোেেোরীক্ের অকধ্েোর েোক্ের 

িোেোক্ে হক্ব। েোক্ের সক্চেে েরক্ে হক্ব। করোেোর হোউিগুক্েোর েোকেে কেোে খোক্ে 

কবকেক্েোে েরক্ে ক্ষকে েম হক্ব েো কবকেক্েোেেোরীক্ের িোেোক্েো। আপেোর সক্চেেেোই 

আপেোর সম্পে রক্ষো েরক্ে পোক্র। 
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অ্র্ েননতেক উন্নয়দনর িাদর্ প ুঁজিবািার োে যমোদে পাদরতন: তিএিই 

যচয়ারমযান 
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অি েনেকেে উন্নেক্ের সোক্ি প ুঁজিবোিোর েোে কমেোক্ে পোক্রকে বক্ে মন্তবয েক্রক্েে ঢোেো 

স্টে এক্সক্চক্ঞ্জর কচেোরমযোে কমো. ইউে েুর রহমোে। 

কেকে বক্েে, আমোক্ের অি েনেকেে উন্নেক্ের িেয েৃকষ, েোক্ম েন্টস এবং প্রবোসী ভোইক্ের 

উপোজিেে অি ে অক্েে বড় ভূকমেো করক্খক্ে। এই খোেগুক্েোরও উন্নেে সোকধ্ে হক্েক্ে। েক্ব 

েে কেড় েশক্ে অি েনেকেে প্রকেষ্ঠোক্ের েোঙ্ক্ষিে উন্নকে হেকে। 

করোববোর (১১ অক্টোবর) ‘কবশ্ব কবকেক্েোেেোরী সপ্তোহ’ উপেক্ক্ষ কিএসই করোেোস ে এক্সোকসক্েশে 

অব বোংেোক্েশ (কিকবএ) আক্েোজিে “করোেোর সোকভেস অযোন্ড ইেক্ভস্টরস রোইি” শীষ েে 

সমোপেী ওক্েকবেোক্র কবক্শষ অকেকির বক্তক্বয কেকে এ েিো বক্েে। 

অে ষ্ঠোক্ে বোংেোক্েশ কসকেউকরটিি অযোন্ড এক্সক্চঞ্জ েকমশক্ের (কবএসইকস) কচেোরমযোে 

অধ্যোপে কশবেী রুবোইেোে-উে-ইসেোম প্রধ্োে অকেকি কহক্সক্ব উপকস্থে কেক্েে। 

কিকবএ’র কপ্রকসক্িন্ট শরীফ আক্েোেোর কহোক্সক্ের সভোপকেক্ে অে ষ্ঠোক্ে করোেোর হোউক্সর 

কসবোসমূহ ও কবকেক্েোেেোরীর অকধ্েোর কবষক্ে মূে প্রবন্ধ উপস্থোপে েক্রে সংেঠক্ের কসকেের 

ভোইস কপ্রকসক্িন্ট করচোিে কি করোিোকরও। 
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পযোক্েে আক্েোচে কহক্সক্ব উপকস্থে কেক্েে কবএসইকসর েকমশেোর ি. কশখ শোমেুজিে 

আহক্মে ও কেব েোহী পকরচোেে কমো.সোইফ র রহমোে। 

কমো. ইউে েুর রহমোে বক্েে,  আমোক্ের আকি েে খোক্ের ৪টি প্রধ্োে শোখো রক্েক্ে। এগুক্েো হক্েো 

বযোংে, প ুঁজিবোিোর, বীমো ও ক্ষ দ্রঋর্ শোখো। আমোক্ের সমমেো কেশগুক্েোর মক্ধ্য বযোংক্ের 

অবস্থো কেেুিো ভোক্েো। কেন্তু প ুঁজিবোিোর ও বীমোর অবস্থো কসভোক্ব উন্নকে হেকে। আর 

ক্ষ দ্রঋর্িো আমোক্ের কেশ েোড়ো অেয কেক্শ েোই। 

কেকে বক্েে, বোংেোক্েশ কেোক্েো েক্ষযহীে কেশ েে। সটঠে কেেৃক্ের মোধ্যক্ম কেশ চেক্ে। এ 

িেয ২০২১, ২০৩০ এবং ২০৪১ সোক্ে বোংেোক্েশ কেোিোে েোক্ব েোর কপ্রকক্ষে পকরেল্পেো েরো 

আক্ে। ২০৩০/২০৪১ এ মোক্েেি জিকিকপ েক্েো হক্ব েো েোক্ে েি েরক্ে হক্ব। এভোক্ব েোক্ে েি 

েরক্ে পোরক্ে প ুঁজিবোিোর একেক্ে েোক্ব। 

বেেমোে েকমশে েোকেে কেেোর পর মোক্েেক্ি জিকিকপর অবেোে কবক্ড়ক্ে। আক্ে ১২ শেোংশ 

কেক্েো। েক্ব েেুে েকমশে েোকেে কেেোর পর ২ শেোংশ কবক্ড়ক্ে। 
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তমউচয যয়াে ফান্ড হদব এফতিআদরর 

তবকল্প : তবএিইতি যচয়ারমযান 

অক্টোবর ১১, ২০২০ 

 

কেিস্ব প্রকেক্বেে : কমউচুযেোে ফোন্ডক্ে এফকিআক্রর কবেল্প েরো কেক্ে কবকেক্েোে কেরোপে ও 

েোভবোে হক্ব বক্ে মন্তবয েক্রক্েে বোংেোক্েশ কসকেউকরটিি অযোন্ড এক্সক্চঞ্জ েকমশক্ের 

(কবএসইকস) কচেোরমযোে অধ্যোপে কশবেী রুবোইেোে-উে-ইসেোম। 

করোববোর (১১ অক্টোবর) ‘কবশ্ব কবকেক্েোেেোরী সপ্তোহ’ উপেক্ক্ষ কিএসই করোেোস ে এক্সোকসক্েশে 

অব বোংেোক্েশ (কিকবএ) আক্েোজিে “করোেোর সোকভেস অযোন্ড ইেক্ভস্টরস রোইি” শীষ েে 

সমোপেী ওক্েকবেোক্র প্রধ্োে অকেকির বক্তক্বয কেকে এ েিো বক্েে। 

অে ষ্ঠোক্ে কবক্শষ অকেকি কহক্সক্ব উপকস্থে কেক্েে ঢোেো স্টে এক্সক্চক্ঞ্জর কচেোরমযোে কমো. 

ইউে েুর রহমোে।  

কিকবএ’র কপ্রকসক্িন্ট শরীফ আক্েোেোর কহোক্সক্ের সভোপকেক্ে অে ষ্ঠোক্ে করোেোর হোউক্সর 

কসবোসমূহ ও কবকেক্েোেেোরীর অকধ্েোর কবষক্ে মূে প্রবন্ধ উপস্থোপে েক্রে সংেঠক্ের কসকেের 

ভোইস কপ্রকসক্িন্ট করচোিে কি করোিোকরও। 

পযোক্েে আক্েোচে কহক্সক্ব উপকস্থে কেক্েে কবএসইকসর েকমশেোর ি. কশখ শোমেুজিে 

আহক্মে ও কেব েোহী পকরচোেে কমো.সোইফ র রহমোে। 
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কশবেী রুবোইেোে-উে-ইসেোম বক্েে, আমোক্ের েোকেে বোিোক্রর অকেেম েরূ েরো। 

কবকেক্েোেেোরীক্ের কবকেক্েোক্ের কেরোপত্তো কেেো। আর এই কবষেগুক্েো কেক্েই আমরো েোি 

েক্র েোজে। আমরো ইকেমক্ধ্য কিি েযোিোেকরর কেোম্পোকেগুক্েোর সোক্ি বক্সকে। কেক্েো েোরো 

কিক্ি অবস্থোে েরক্ে েো খ ুঁক্ি কবর েরোর কচষ্টো েরকে। এ িেয প্রক্েযে কেোম্পোকের সোক্ি 

আেোেো েক্র বসো হক্েক্ে। এখে কিক্ে আমরো এই কেোম্পোকেগুক্েোক্ে মকেির েরকে। এসব 

কেোম্পোকের মক্ধ্য কেেু বন্ধ হক্ে কেক্ে বো ফযোটকর-অকফস বন্ধ পোওেো কেক্ে। 

কবএসইকস কচেোরমযোে বক্েে, অক্েে কেেুর সোক্ি আমরো বন্ড কেক্েও েোি েরকে। কবকভন্ন 

ধ্রক্ের বন্ড েীভোক্ব বোিোক্র আেো েোে েোর কচষ্টো েরকে। 

কবকেক্েোেেোরীক্ের উক্িক্শয কশবেী রুবোইেোে-উে-ইসেোম বক্েে, আপেোরো কেভেক্ে বোিোক্র 

আসক্ে পোক্রে। আমরো আর কেেু েরক্ে েো পোকর আপেোক্ের প ুঁজির কেরোপত্তো কেক্ে সক্ষম 

হক্বো। এবং েক্প েোক্রি েভক্ে েন্সক্ে আমরো বোস্তবোেে েরক্বো। 
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গ্রাহদকর িমতিে তহিাব ের্াের্ 

বযবহাদরর আহবান িানান যশখ 

িামি জিন আহদমে 

অক্টোবর ১১, ২০২০ 
 

 

কেিস্ব প্রকেক্বেে : বোংেোক্েশ কসকেউকরটিি অযোন্ড এক্সক্চঞ্জ েকমশক্ের (কবএসইকস) 

েকমশেোর ি. কশখ সোমস জিে আহক্মে বক্েক্েে, সমকিে গ্রোহে কহসোবটি খ বই গুরুেপূর্ ে। 

এই কহসোক্বর েিোেি বযবহোর েো েরোর েোরক্ে কহসোবধ্োরীরো ক্ষকের েবক্ে পক্ড়। েোই 

সবোইক্ে এই কহসোবটি েিোেিভোক্ব বযবহোক্রর আহবোে িোেোে কেকে। 

করোববোর (১১ অক্টোবর) ‘কবশ্ব কবকেক্েোেেোরী সপ্তোহ’ উপেক্ক্ষ কিএসই করোেোস ে এক্সোকসক্েশে 

অব বোংেোক্েশ (কিকবএ) এর ‘করোেোর হোউক্সর কসবো ও কবকেক্েোেেোরীর অকধ্েোর’ শীষ েে 

আক্েোজিে ওক্েকবেোক্র পযোক্েে আক্েোচক্ের বক্তক্বয কেকে এ েিো বক্েে।  

এক্ে প্রধ্োে অকেকি কহক্সক্ব অংশগ্রহে েক্রে কবএসইকসর কচেোরমযোে অধ্যোপে কশবেী 

রুবোইেোে-উে-ইসেোম ও পযোক্েে আক্েোচে কহক্সক্ব অংশগ্রহে েক্রে কবএসইকসর কেব েোকহ 

পকরচোেে কমো: সোইফ র রহমোে ।  

অে ষ্ঠোেটিক্ে সভোপকেে েক্রে কিকবএর কপ্রকসক্িন্ট শরীফ আক্েোেোর কহোক্সে।  

কশখ সোমস জিে বক্েে,  গ্রোহক্ের এই সমকিে কহসোক্বর কবকভন্ন অকেেক্মর েোরক্েই কবকভন্ন 

বযজক্ত বো প্রকেষ্ঠোক্ের কবরুক্ে কবএসইকস বযবস্থো কেক্ে বোধ্য হে। েোই সটঠেভোক্ব পকরচোেেো 

েরোর িেয অে ক্রোধ্ েরব। েো হক্ে করোেোরক্ের সহক্েোকে এবং কেক্িরোও ভোক্েো েরক্বে।  
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কেকে বক্েে, কবএসইকস, কিএসই ও কিকবএ বোিোক্র গুরুেপূর্ ে ভূকমেো পোেে েক্র। েো 

বোিোরক্ে সজিে েক্র রোক্খ। এই গুরুেপূর্ ে েোকেেপোেক্ের েোরক্ে স্বোি েেেোর এেটি অংশ 

কেমে এসব প্রকেষ্ঠোে পোে কেমকে বযি েেোর েোেভোরও েোক্ের উপর বেেোে।  

কবএসইকসর এই েকমশেোর িোেোে করোেোর-কিেোর কবকধ্মোেোে করোেোক্রর েোকেে স ন্দরভোক্ব 

বেো আক্ে। কসখোক্ে কে কে েরক্ে কবকেক্েোেেোরীর স্বোি ে সংরকক্ষে হে ও কবকেক্েোেেোরীর ে ুঁ কে 

কেরকসে হে, েো বেো আক্ে। েোই করোেোরক্েরক্ে কবকধ্মোেোটি েভীরভোক্ব অে সরে েরক্ে 

বেব।  

অে ষ্ঠোক্ে কবক্শষ অকেকি কহক্সক্ব কিএসইর কচেোরমযোে কমো: ইউে েুর রহমোে অংশগ্রহে 

েক্রে। এক্ে মূে প্রবন্ধ উপস্থোপে েক্রে কিকবএর কসকেের ভোইস কপ্রকসক্িন্ট করচোিে কি 

করোিোকরও। 
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প ুঁজিবািাদরর মাধযদম িনগদের টাকা 

তশল্পায়দন বযবহার করদে চাই : িাইফ র 

রহমান 

অক্টোবর ১১, ২০২০8  
Share0  

 

কেিস্ব প্রকেক্বেে : বোংেোক্েশ কসকেউকরটিি অযোন্ড এক্সক্চঞ্জ েকমশক্ের (কবএসইকস) 

েকমশেোর কমো. সোইফ র রহমোে বক্েক্েে, িেেক্র্র িোেো প ুঁজিবোিোক্রর মোধ্যক্ম কশল্পোেক্ে 

বযবহোর েরক্ে চোই। 

করোববোর (১১ অক্টোবর) ‘কবশ্ব কবকেক্েোেেোরী সপ্তোহ’ উপেক্ক্ষ কিএসই করোেোস ে এক্সোকসক্েশে 

অব বোংেোক্েশ (কিকবএ) আক্েোজিে “করোেোর সোকভেস অযোন্ড ইেক্ভস্টরস রোইি” শীষ েে 

ওক্েকবেোক্র পযোক্েে আক্েোচে কহক্সক্ব অংশ কেক্ে কেকে এ েিো বক্েে। 

অে ষ্ঠোক্ে প্রধ্োে অকেকি কহক্সক্ব উপকস্থে কেক্েে বোংেোক্েশ কসকেউকরটিি অযোন্ড এক্সক্চঞ্জ 

েকমশক্ের (কবএসইকস) কচেোরমযোে অধ্যোপে কশবেী রুবোইেোে-উে-ইসেোম। 

কবক্শষ অকেকি কহক্সক্ব উপকস্থে কেক্েে ঢোেো স্টে এক্সক্চক্ঞ্জর কচেোরমযোে কমো. ইউে েুর 

রহমোে। পযোক্েে আক্েোচে কহক্সক্ব উপকস্থে কেক্েে কবএসইকসর েকমশেোর ি. কশখ 

শোমেুজিে আহক্মে। 

অে ষ্ঠোক্ের সভোপকেে েক্রে কিকবএ’র কপ্রকসক্িন্ট শরীফ আক্েোেোর কহোক্সে।  

করোেোর হোউক্সর কসবোসমূহ ও কবকেক্েোেেোরীর অকধ্েোর কবষক্ে মূে প্রবন্ধ উপস্থোপে েক্রে 

সংেঠক্ের কসকেের ভোইস কপ্রকসক্িন্ট করচোিে কি করোিোকরও। 

 

 

https://www.corporatesangbad.com/320417/
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যরতমটযাদন্সর টাকা প ুঁজিবািাদর তনদয় 

আিার পরামশ ে  

কেিস্ব প্রকেক্বেে  

প্রেোকশে: ০২:১৩ কপএম, ১১ অক্টোবর ২০২০  

 

উৎসোহ কেক্ে করকমিযোক্ন্সর িোেো প ুঁজিবোিোক্র কেক্ে আসোর িেয করোেোক্রি হোউিগুক্েোক্ে 

পরোমশ ে কেক্েক্েে বোংেোক্েশ কসকেউকরটিি অযোন্ড এক্সক্চঞ্জ েকমশে (কবএসইকস)-এর 

কচেোরমযোে অধ্যোপে কশবেী রুবোইেোে-উে-ইসেোম। করোববোর ঢোেো স্টে এক্সক্চঞ্জ করোেোস ে 

অযোক্সোকসক্েশে অব বোংেোক্েশ (কিকবএ) আক্েোজিে কবশ্ব কবকেক্েোেেোরী সপ্তোক্হর সমোপেী 

অে ষ্ঠোক্ে প্রধ্োে অকেকির বক্তক্বয কেকে এ পরোমশ ে কেে। 

কবএসইকসর কচেোরমযোে বক্েে, সব িোেেোক্ে আমোক্ের করকমিযোক্ন্সর কেো ুঁেো চক্ে এক্সক্ে। 

করকমিযোক্ন্সর কে িোেো কেক্শ আসক্ে েোর সবগুক্েো কেন্তু খরচ হে েো। বযোংকেং কসক্স্টক্ম 

অক্েে কেে ইি েযোশ আক্ে। এই করকমিযোন্স েোরো পোঠোক্েে েোক্ের উৎসোহ কেক্ে আপেোক্ের 

বোিোক্র কেক্ে আসক্ে পোক্রে। 

কেকে বক্েে, কবক্েক্শ কেখোক্ে বোংেোক্েকশ ভোই-কবোক্েরো আক্েে, কসখোক্ে আপেোক্ের কিজিিোে 

আউিক্েি ওক্পে েক্রে। আপেোক্ের কিজিিোে আউিক্েি ওক্পে েরোর িেয েোবেীে 

অে মকে বো সহোেেো েেিুে  আমোক্ের পক্ক্ষ সম্ভব সবিুে  আমরো েরক্বো। আপেোরো কেি 

অযোেোউক্ন্টর মোধ্যক্ম বোংেোক্েকশ ভোই-কবোেক্ের িোেো আেোর বযবস্থো েক্রে। এর মোধ্যক্ম 

আপেোরো হক্বে সমৃে এবং কেশও হক্ব সমৃে। 

https://www.jagonews24.com/author/staff-reporter
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এ সমে কবএসইকসর কচেোরমযোে বক্েে, আমরো েকে এেিো পকরেন্ন পকরক্বশ এবং স্বোস্থযের 

অি েনেকেে অবস্থো কেক্ে পোকর, এই বোিোক্র িোেোর কেোক্েো অভোব হক্ব েো। 

কেকে বক্েে, কেোকভি পরবেী সমক্ের মক্ধ্যই আমরো েোক্ে কেেক্েে েক্েেগুর্ বোড়োক্ে 

পোকর, এে হোিোর কেোটি িোেোর আক্শপোক্শ েো, আমরো এিোক্ে ে ই, কেে, চোর, পোুঁচ হোিোর 

কেোটি িোেো পে েন্ত কেক্ে েোওেোর িেয েোি েরক্ে চোই। এ কবষক্ে আপেোক্ের (করোেোর) 

কেক্েোক্েো উপক্েশ আমরো গ্রহর্ েরক্বো। আমরো কসই পে েোক্ে েকে সকেয কেক্ে কেক্ে পোকর, 

আপেোক্ের অক্েে করোেোক্রি হোউি অি েনেকেেভোক্ব সমৃে হক্ব। অি েনেকেে স্বোস্থয ভোক্েো 

হক্ব। কসই সক্ে আপেোরোও ভোক্েো িোেক্বে। 

কেকে আরও বক্েে, বোংেোক্েক্শ অবেোঠোক্মো উন্নেে এখে এক্েো ভোক্েো হক্েক্ে কেক্েোক্েো 

িোেেোে কেক্ে আক্ে কেখোক্ে ১০ ঘণ্টো কিক্ে এেকেে েোেক্েো, কসখোক্ে এখে ে ই কিক্ে ৮ 

ঘণ্টোর মক্ধ্য কেক্শর এপ্রোন্ত কিক্ে ওপ্রোক্ন্ত েোওেো েোে। কবে যৎ চক্ে কেক্ে ঘক্র ঘক্র। কশোেো 

েোক্ে এে বেক্রর মক্ধ্য কেক্শর সমূ্পর্ ে অংক্শ কবে যৎ েোন্সকমশে শুরু হক্ে েোক্ব। 

কশবেী রুবোইেোে-উে-ইসেোম িোেোে, আক্ে করোেোক্রি হোউসগুক্েো তেকেে ৫ েোখ িোেো 

পে েন্ত েেে কেেক্েে েরক্ে পোরে। বোংেোক্েশ বযোংক্ের সক্ে আক্েোচেো েক্র আমরো এিোক্ে 

৮ েোখ িোেোে উন্নীে েরোর বযবস্থো েক্রকে। আমরো এ সংিোন্ত কচটঠ বোংেোক্েশ বযোংে কিক্ে 

কপক্ে কেকে। স েরোং আপেোরো েেে কেেক্েে এখে ৮ েোখ িোেো পে েন্ত েরক্ে পোরক্বে। 

কেকে বক্েে, আমরো েে েক্েকেে ধ্ক্র কসক্েন্ডোকর মোক্েেক্ি কেেক্েে কেেুিো েম কেখক্ে 

পোজে। েক্ব আমরো মক্ে েকর কেক্হেু প্রোইমোকর মোক্েেি এেিু ম ভক্মন্ট হক্ে এবং আমোক্ের 

কবশকেেু িক্ম িোেো আইকপও’র অে ক্মোেে কেেো হক্েক্ে, কস েোরক্র্ হেক্েো প্রোইমোকর 

মোক্েেক্ি অযোকটকভটি এেিু কবক্ড় কেক্ে। কস েোরক্র্ হেক্েো কেেুকেে এ রেম হক্ে পোক্র। 

েোরপরও কসক্েন্ডোকর মোক্েেি েোক্ে ভোইক্রন্ট িোক্ে, কস িেয আপেোক্ের স্বোক্ি েই সবকেক্ে 

কখেোে রোখক্বে। 

কিকবএ’র সভোপকে শরীফ আক্েোেোর কহোক্সে’র সভোপকেক্ে অে ষ্ঠোক্ে আক্েোচে কহক্সক্ব 

উপকস্থে কেক্েে কবএসইকসর েকমশেোর অধ্যোপে কশখ সোমস জিে, কিএসইর কচেোরমযোে 

ইউে স র রহমোে এবং কবএসইকসর কেব েোহী পকরচোেে কমো. সোইফ র রহমোে। অে ষ্ঠোক্ে ‘করোেোর 

হোউক্সর কসবোসমূহ ও কবকেক্েোেেোরীর অকধ্েোর’ কবষক্ে কে-কেোি উপস্থোপে েক্রে কিকবএ’র 

কসকেের ভোইস কপ্রকসক্িন্ট করচোিে কি করোিোকরও। 

কবএসইকসর েকমশেোর কশখ সোমস জিে বক্েে, েেক্সোকেক্িক্িি েোস্টমোর বযোংে অযোেোউন্ট 

(কসকসকবএ) অেযন্ত গুরুেপূর্ ে। েোরো এই কসকসকবএ বযবহোর েক্রে েোক্েরক্ে আমরো অক্েে 

সমে েিোেিভোক্ব বযবহোর বো কেেন্ত্রর্ েরক্ে কেকখ েো। এই কসকসকবএ’র কবকভন্ন ধ্রক্ের 

অকেেক্মর েোরক্র্ কবকভন্ন বযজক্ত, প্রকেষ্ঠোক্ের কবরুক্ে কবএসইকস বোধ্য হে কবকভন্ন ধ্রক্ের বযবস্থো 

কেক্ে। 

স্টে কিেোর ও করোেোরক্ের আচরর্কবকধ্ কমক্ে চেোর আহ্বোে িোকেক্ে কবএসইকসর এই 

েকমশেোর বক্েে, স্টে কিেোর ও করোেোরক্ের কে সমস্ত আচরর্ প্রক্েোিে, কসগুক্েো 

কবকধ্মোেোে বেো আক্ে। এ আচরর্ কবকধ্মোেো কমক্ে চেক্ে অক্েে সমসযোর সমোধ্োে হক্েক্ে। এ 

িেয কিজিিোেোইক্িশক্ের ওপর কিোর কেক্ে হক্ব। 
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ঢোেো স্টে এক্সক্চক্ঞ্জর (কিএসই) কচেোরমযোে ইউে স র রহমোে বক্েে, আকম কেক্খকে অেীক্ে 

আমোক্ের প ুঁজিবোিোর অি েেীকের সক্ে েোে কমকেক্ে চেক্ে পোক্রকে। বেেমোে ক্ষমেোসীে 

আওেোমী েীে সরেোক্রর আমক্ে অি েেীকের অক্েে উন্নকে হক্েক্ে। েে কেড় েশক্ে 

আমোক্ের অি েেীকে উন্নকে েক্র কবশ্ববোসীর েির কেক্ড়ক্ে। কেন্তু আমোক্ের প ুঁজিবোিোর 

কপকেক্ে রক্েক্ে। 

কেকে বক্েে, েেক্সোকেক্িক্িি েোস্টমোর বযোংে অযোেোউন্ট’র িোেো গ্রোহক্ের িোেো। কেন্তু 

অক্েে সমে অকভক্েোে উক্ঠ গ্রোহেরো টঠেমক্েো িোেো পোে েো। আমরো আশো েরক্বো 

ভকবষযক্ে এ ধ্রক্ের অকভক্েোে েো পোওেোর। 

কবএসইকসর কেব েোহী পকরচোেে সোইফ র রহমোে বক্েে, এেটি কেোম্পোকে কেভোক্ব েোর 

বযবসোক্ে কেক্ে েোক্ে। এেটি অি েবেক্র কেভোক্ব েোরো প্রকফি েক্রক্ে বো কেোেসোক্ের কেক্ে 

একেক্ে েোক্ে েো িোেোর অকধ্েোর কবকেক্েোেেোরীক্ের আক্ে। কেন্তু আমরো কেখকে অক্েে 

কেোম্পোকে েোরো কেেকমে েিযই প্রেোশ েক্র েো। প্রোইস কসেকসটিভ েিয কেো েকূ্রর েিো, 

কেেকমে বোকষ েে সোধ্োরর্ সভোও েক্র েো। কেেকমে েিয প্রেোশ েক্র েো। অিচ কসইসব 

কেোম্পোকের কশেোক্রর প্রকে আমরো অক্েে সমে কবকেক্েোেেোরীক্ের উৎসোহ কেখক্ে পোই। 

এক্ে কবকেক্েোেেোরীক্ের স্বোি ে ক্ষ র্্ে হে, অকধ্েোর েকিে হে। 

এমএএস/এসএইচএস/কপআর 
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তবএিইতিদে আমাদের র্াকা উতচে মদন না 

করদেও ি শািদন ছাড় নয়- তশবেী রুবাইয়াে 

রতববার, ১১ অ্দটাবর, ২০২০  

 

তবিদনি আওয়ার প্রতেদবেক : বোংেোক্েশ কসকেউকরটিি অযোন্ড এক্সক্চঞ্জ েকমশক্ের 

(কবএসইকস) কচেোরমযোে অধ্যোপে কশবেী রুবোইেোে-উে-ইসেোম বক্েক্েে, কেেমেোে ক্ের 

কবষক্ে আমরো কবকশক্বকশ কিোড়োি কড় েরকে বক্ে বেো হক্ে। অক্েক্েই এ েোরক্ে হেক্েো 

আমোক্ের উপর অসন্তুষ্ট হক্েে। েক্ব আমরো আমোক্ের স শোসে প্রকেষ্ঠোর েক্ষয কিক্ে কপেু 

হব েো। আপেোরো েকে মক্ে েক্রে আমোক্ের এখোক্ে (কবএসইকস) িোেো উকচে েো, েোরপক্রও 

আমরো স শোসে প্রকেষ্ঠোর েক্ষয কিক্ে কপেু হব েো। স শোসক্ের বযোপোক্র শক্ত িোেব। আমোক্ের 

প ক্রো েকমশে এই আেশ ে কেক্ে আক্ে। আমরো চোই এেটি ভোইক্রন্ট কশেোরবোিোর। 

রকববোর (১১ অক্টোবর) ‘কবশ্ব কবকেক্েোেেোরী সপ্তোহ’ উপেক্ক্ষ কিএসই করোেোস ে এক্সোকসক্েশে 

অব বোংেোক্েশ (কিকবএ) এর ‘করোেোর হোউক্সর কসবো ও কবকেক্েোেেোরীর অকধ্েোর’ শীষ েে 

আক্েোজিে ওক্েকবেোক্র প্রধ্োে অকেকির বক্তক্বয কেকে এ েিো বক্েে। এক্ে পযোক্েে আক্েোচে 

কহক্সক্ব অংশগ্রহে েক্রে কবএসইকসর েকমশেোর ি. কশখ সোমস জিে আহক্মে ও কেব েোকহ 

পকরচোেে কমো: সোইফ র রহমোে। অে ষ্ঠোেটিক্ে সভোপকেে েক্রে কিকবএর কপ্রকসক্িন্ট শরীফ 

আক্েোেোর কহোক্সে। 

কশবেী রুবোইেোে বক্েে, আমরো কবশ্বোস েকর অকধ্েোংশ মোে ষই স শোসে চোে। এর অি ে েোরো 

চোে কেেমেীকে কমক্ে চেো। এখে কেউ কেউ েকে এই কেেমেীকে কমক্ে কেক্ে েো চোে, 

কসক্ক্ষক্ে আমোক্ের কে েরোর আক্ে। আমরো েেুে কেেুর িেয েোউক্ে কিোড়োি কড় েকর েো। 

আমরো চোই কবকেক্েোেেোরীর কবকেক্েোক্ের কেরোপত্তো কেক্ে। এখে েকে কেরোপত্তো কেক্ে েো পোকর, 

েোহক্ে কেভোক্ব হক্ব। আমোক্ের মক্ে হক্েক্ে স শোসেিো িরুকর। 

কেকে বক্েে, আমরো েে কেেুকেে েোবে কসক্েন্ডোকর মোক্েেক্ি কেেক্েে েম কেখক্ে পোজে। 

প্রোইমোকর মোক্েেক্ি কেেুিো ম ভক্মন্ট হওেোর েোরক্ে হেক্েো এমেটি হক্ে। কেেু িক্ম িোেো 

আইকপও অে ক্মোেক্ের েোরক্ে প্রোইমোকর মোক্েেক্ি এেটিকভটিি কবক্ড় কেক্ে। এ েোরক্ে 

কেেুকেে কেেক্েক্ে বেেমোে অবস্থো কবেযমোে িোেক্ে পোক্র। 
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কেকে আরও বক্েে, আমোক্ের েোকেে হক্ে কেেমেীকে টঠে রোখো। আমরো বোিোক্রর কবষক্ে 

হস্তক্ক্ষপ েরক্ে চোই েো। কবকেক্েোেেোরীক্ের কবকেক্েোে কেশ্চেেো কেওেোর িেয এখে ‘কিি’ 

েযোিোেকরর কেোম্পোকেগুক্েো টঠে েরোর কচষ্টো েরকে। এই েযোিোেকরক্ে কেক্ম েোওেোর েোরে 

অে সন্ধোে েরকে। এ েোি েরক্ে কেক্ে ভোক্েো করিোল্টও পোজে। অক্েক্ে ভোক্েো অবস্থোক্ে 

কফক্র েোক্ে। েক্ব অল্প কেেু কেোম্পোকের অজস্তে খ ক্ি পোওেো েোক্ে েো। েোরো হেক্েো কবক্েশ 

চক্ে কেক্েে। এক্ক্ষক্ে কেো আমোক্ের কবকেক্েোেেোরীর কেরোপত্তোই কেখক্ে হে। 

আমোক্ের প্রক্েযেটি েোক্ির উক্িশয বোিোক্রর অংশগ্রহেেোরীক্ের স্বোি ে রক্ষো েরো বক্ে 

িোেোে কশবেী রুবোইেোে। আমরো েোকেে কেক্েই আপেোক্ের কবকভন্ন ধ্রক্ের েষ্ট কেক্খকে। 

বোিোরটিক্ে কেেক্েে এবং সূচে অক্েে কেক্চর কেক্ে কেে। েখে অক্েে করোেোর অক্েে 

রেম সমসযোর েিো বক্েক্েে। অক্েক্ের চোেরী চক্ে েোজেে, কবেে পোজেে েো টঠেমক্েো। 

েোই আমোক্ের ভোইক্রন্ট মোক্েেি খ ব িরুরী। 

েকমশক্ের কবকভন্ন পেক্ক্ষক্পর েোরক্ে সোমক্ে কশেোরবোিোক্র কেেক্েে অক্েে বজৃে পোক্ব বক্ে 

িোেোে কবএসইকস কচেোরমযোে। কমউচুযেোে ফোন্ডগুক্েো কেক্ে েোক্ির েোরক্ে কবকভন্নভোক্ব 

সমোক্েোচেোও েরো হক্ে। কেন্তু এই ফোন্ড মোক্েই হক্ে েোক্রো েোে কিক্ে কেকেেষ্ট সমক্ের িেয 

কেকেেষ্ট ফোন্ড কেক্ে েভযোংশ কেওেোর েিো বক্ে িোেো কেক্ে আসো। েোরপক্র েকে ওই ফোন্ডক্ে 

অেযভোক্ব বযবহোর বো করিোে ে কেওেো েো হে, েখে আর মোে ষ কসখোক্ে কবকেক্েোে েক্র েো। 

েোক্ে েক্র েেুে কমউচুযেোে ফোন্ডগুক্েোও ক্ষকেগ্রস্থ হজেে। েোক্ে েক্র এখোক্েও আমোক্েরক্ে 

স শোসে কেক্ে েোি েরক্ে হক্ে। েোক্ে এই ফোন্ডক্ে এফকিআক্রর কবেল্প কহক্সক্ব কেক্ে 

আসক্ে পোকর। কমউচুযেোে ফোক্ন্ড এফকিআক্রর কিক্ে কবকশ করিোে ে পোওেোর সম্ভোবেো কেখো 

কেক্েক্ে। েোই আমরো এই ফোন্ড খোেক্ে এেটি শক্ত অবস্থোক্ে কেক্ে কেক্ে চোই। 

কবএসইকসর এই কচেোরমযোে বক্েে, আমরো বন্ড মোক্েেক্ির উন্নেক্ে েোি েরকে। েক্ব 

কসখোক্েও সমোক্েোচেো েরো হক্ে। েক্ব আমরো সমোক্েোচেোে ভীে েো। আমরো আমোক্ের 

কবক্বক্ের েোক্ে িবোবকেকহ েকর। আমরো বোিোক্রর িেয েো ভোক্েো হে, েোই েরোর কচষ্টো 

েরকে। 

কেকে বক্েে, আমরো কশেোরবোিোক্র কবচো-কেেো কেক্ে কেোে েিো বেক্ে চোই েো। কে েক্ব 

কেেক্ব আর েক্ব কবচক্ব- এিো েোর েোর কেিস্ব ইেো। আকম কেোে কশেোর বো কেোে খোে কেেব, 

কসিো েকে আক্রেিে টঠে েক্র কেে, েোহক্েক্েো বোিোক্রর স ষ্ঠ পকরক্বশ িোক্ে েো। আমরো 

েক্রোেো পরবেী সমক্ে কেেক্েেিোক্ে েক্েেগুর্ বোড়োক্ে চোই। বেেমোক্ের ১ হোিোর কেোটির 

কেেক্েেক্ে ৫ হোিোর কেোটিক্ে কেক্ে েোওেোর িেয েোি েরক্ে চোই। স ন্দর এেটি পকরক্বশ 

কেক্ে পোরক্ে এই বোিোক্র িোেোর কেোে অভোব হক্ব েো বক্ে িোেোে কবএসইকস কচেোরমযোে। এ 

সমে কেকে বক্েে, করোেোক্রি হোউক্ি গ্রোহেক্ের েেে ৫ েোখ িোেো কেেক্েক্ের পকরমোর্ক্ে 

৮ েোখ িোেোে উকন্নে েরো হক্েক্ে। এখে ৮ েোখ িোেো পে েন্ত েেক্ে কেেক্েে েরো েোক্ব। এ 

সংিোন্ত কচটঠ বোংেোক্েশ বযোংে কিক্ে আমরো কপক্ে কেকে। আমরো আপেোক্েরক্ে (করোেোর) 

ইএফটিএক্ে ফোন্ড েোন্সফোক্রর িেয উৎসোকহে েরব। 

অে ষ্ঠোক্ে কবক্শষ অকেকি কহক্সক্ব কিএসইর কচেোরমযোে কমো: ইউে েুর রহমোে অংশগ্রহে 

েক্রে। এক্ে মূে প্রবন্ধ উপস্থোপে েক্রে কিকবএর কসকেের ভোইস কপ্রকসক্িন্ট করচোিে কি 

করোিোকরও। 

কবিক্েস আওেোর/১১ অক্টোবর, ২০২০/আরএ 
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অ্দনযর উপর ভরিা কদর যশয়ারবািাদর তবতনদয়াগ 

করা োদব না- িাইফ র রহমান 

রকববোর, ১১ অক্টোবর, ২০২০  

 

 

তবিদনি আওয়ার প্রতেদবেক : বোংেোক্েশ কসকেউকরটিি অযোন্ড এক্সক্চঞ্জ েকমশক্ের 

(কবএসইকস) কেব েোকহ পকরচোেে কমো: সোইফ র রহমোে বক্েক্েে, করোেোক্রি হোউক্ির এেটি 

শোখোর মযোক্েিোক্রর সক্ে চুজক্ত েক্র কশেোরবোিোক্র কবকেক্েোক্ের ঘিেো ঘক্ি। কেকেেষ্ট পকরমোর্ 

েোক্ভর েক্র কেক্ব বক্ে মযোক্েিোক্রর সক্ে কবকেক্েোেেোরী চুজক্ত েক্র। আসক্ে কবষেিো এমে 

েো। অক্েযর উপক্র ভরসো েক্র কবকেক্েোে েরো েোক্ব েো। েোরো এ ধ্রক্ের েোি েক্রে, েোরো 

ক্ষকের ম ক্খ পক্ড়ে। েোরোই আবোর পরবেীক্ে েকমশক্ে অকভক্েোে কেক্ে আক্সে। 

রকববোর (১১ অক্টোবর) ‘কবশ্ব কবকেক্েোেেোরী সপ্তোহ’ উপেক্ক্ষ কিএসই করোেোস ে এক্সোকসক্েশে 

অব বোংেোক্েশ (কিকবএ) এর ‘করোেোর হোউক্সর কসবো ও কবকেক্েোেেোরীর অকধ্েোর’ শীষ েে 

আক্েোজিে ওক্েকবেোক্র পযোক্েে আক্েোচক্ের বক্তক্বয কেকে এ েিো বক্েে। এক্ে প্রধ্োে অকেকি 

কহক্সক্ব কবএসইকসর কচেোরমযোে অধ্যোপে কশবেী রুবোইেোে-উে-ইসেোম ও পযোক্েে 

আক্েোচে কহক্সক্ব কবএসইকসর েকমশেোর ি. কশখ সোমস জিে আহক্মে অংশগ্রহে েক্রে। 

অে ষ্ঠোেটিক্ে সভোপকেে েক্রে কিকবএর কপ্রকসক্িন্ট শরীফ আক্েোেোর কহোক্সে। 

সোইফ র রহমোে বক্েে, অক্েে সমে কবকেক্েোেেোরীরো কেিোক্রর সক্ে সম্পেে েক্র কেেক্েে 

েক্রে। েোরো করোেোক্রি হোউক্ির েিোেি কেেম অে রসে েক্রে েো। এইসব কক্ষক্ে অক্েে 

সমে অকেেম হে। এে পে েোক্ে ক্ষকেগ্রস্থ হক্ে েকমশক্ে অকভক্েোে েক্রে। েোই েোক্ের উকচে 

েিোেি েেৃেপক্ক্ষর মোধ্যক্ম কেেক্েে েরো। 

কেকে বক্েে, অক্েে সমে কবকেক্েোেেোরী েোর অকধ্েোর সম্পক্েে িোক্েে েো। েোক্ে েক্র 

কেোে কবষেগুক্েোর কেক্ে েিড় কেক্বে েো ব েক্ে পোক্রে েো। 

কেকে আরও বক্েে, সম্প্রকে ‘কিি’ েযোিোেকরর কেেু কেোম্পোকেক্ে কবকেক্েোেেোরীক্ের অকে 

উৎসোহ কেক্খকে। অিচ কসই কেোম্পোকেগুক্েো েিোেিভোক্ব এজিএম েক্র েো, আকিে কহসোব 

েোকখে েক্র েো। এমেকে কেোে েিযই প্রেোশ েক্র েো এমে কেোম্পোকের কশেোক্রও 
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কবকেক্েোেেোরীক্ের উৎসোহ কেখক্ে পোই। এক্ে েক্র কবকেক্েোেেোরীক্ের স্বোি ে ে টিে হে এবং 

েক্ষযমোেো পূরর্ হে েো। 

সমকিে গ্রোহে কহসোব খ বই িরুকর এেটি কবষে উক্েখ েক্র কবএসইকসর এই কেব েোকহ পকরচোেে 

বক্েে, এই কহসোক্ব কবকেক্েোেেোরীক্ের অি ে িমো হে। এেোড়ো এখোে কিক্ে কবকেক্েোেেোরীক্ের 

অি ে পকরক্শোধ্ েরো হে। এই কহসোব কিক্ে করোেোর হোউি শুধ্ মোে েকমশক্ের িোেো কেক্ে 

পোক্র। 

কেকে বক্েে, কবকভন্ন সমে েেক্ন্ত করোেোক্রি হোউক্ি সমকিে কহসোক্ব অকেেম কেকখ। েকেও 

এখে অক্েে েক্ম এক্সক্ে। েোরো এখে অক্েে সক্চেে। 

করোেোর হোউক্ির প্রকে কেেমেোে ে পকরপোেক্ের আহবোে েক্রে কেকে। েোক্ে েক্র 

কবকেক্েোেেোরীক্ের কবকেক্েোে স রক্ষো পোে। কবকেক্েোেেোরীরো কশেোরবোিোক্রর প্রোর্। েোরো েো 

িোেক্ে এই বোিোর িোেে েো। েোই েোক্ের কবকেক্েোক্ের স রক্ষো কেওেো েরেোর। 

অে ষ্ঠোক্ে কবক্শষ অকেকি কহক্সক্ব কিএসইর কচেোরমযোে কমো: ইউে েুর রহমোে অংশগ্রহে 

েক্রে। এক্ে মূে প্রবন্ধ উপস্থোপে েক্রে কিকবএর কসকেের ভোইস কপ্রকসক্িন্ট করচোিে কি 

করোিোকরও। 
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গ্রাহদকর িমতিে তহিাব ের্াের্ বযবহাদরর 

আহবান রতববার, ১১ অ্দটাবর, ২০২০  

 

তবিদনি আওয়ার প্রতেদবেক : বোংেোক্েশ কসকেউকরটিি অযোন্ড এক্সক্চঞ্জ েকমশক্ের 

(কবএসইকস) েকমশেোর ি. কশখ সোমস জিে আহক্মে বক্েক্েে, সমকিে গ্রোহে কহসোবটি খ বই 

গুরুেপূর্ ে। এই কহসোক্বর কবকভন্ন ধ্রক্ের বযি েেোর েোরক্ে বো েিোেি বযবহোর েো েরোর েোরক্ে 

কহসোবধ্োরীরো ক্ষকের েবক্ে পক্ড়। েোই সবোইক্ে এই কহসোবটি েিোেিভোক্ব বযবহোক্রর িেয 

বেব। রকববোর (১১ অক্টোবর) ‘কবশ্ব কবকেক্েোেেোরী সপ্তোহ’ উপেক্ক্ষ কিএসই করোেোস ে 

এক্সোকসক্েশে অব বোংেোক্েশ (কিকবএ) এর ‘করোেোর হোউক্সর কসবো ও কবকেক্েোেেোরীর 

অকধ্েোর’ শীষ েে আক্েোজিে ওক্েকবেোক্র পযোক্েে আক্েোচক্ের বক্তক্বয কেকে এ েিো বক্েে। 

এক্ে প্রধ্োে অকেকি কহক্সক্ব কবএসইকসর কচেোরমযোে অধ্যোপে কশবেী রুবোইেোে-উে-ইসেোম 

ও পযোক্েে আক্েোচে কহক্সক্ব কবএসইকসর কেব েোকহ পকরচোেে কমো: সোইফ র রহমোে অংশগ্রহে 

েক্রে। অে ষ্ঠোেটিক্ে সভোপকেে েক্রে কিকবএর কপ্রকসক্িন্ট শরীফ আক্েোেোর কহোক্সে। কশখ 

সোমস জিে বক্েক্েে, গ্রোহক্ের এই সমকিে কহসোক্বর কবকভন্ন অকেেক্মর েোরক্েই কবকভন্ন বযজক্ত 

বো প্রকেষ্ঠোক্ের কবরুক্ে কবএসইকস বযবস্থো কেক্ে বোধ্য হে। েোই সটঠেভোক্ব পকরচোেেো েরোর 

িেয অে ক্রোধ্ েরব। েো হক্ে করোেোরক্ের সহক্েোকে এবং কেক্িরোও ভোক্েো েরক্বে। েোই 

কবক্শষভোক্ব এই কহসোব পকরচোেেোর িেয অে ক্রোধ্ েরব। কেকে বক্েে, কবএসইকস, কিএসই ও 

কিকবএ বোিোক্র গুরুেপূর্ ে ভূকমেো পোেে েক্র। েো বোিোরক্ে সজিে েক্র রোক্খ। এই 

গুরুেপূর্ ে েোকেেপোেক্ের েোরক্ে স্বোি েেেোর এেটি অংশ এসব প্রকেষ্ঠোে পোে। এেইভোক্ব 

বযি েেোর েোেভোরও েোক্ের উপর বেেোে। এিেয স্বোি েেেো বোড়োক্ে আমোক্ের েোি েরক্ে হক্ব। 

করোেোর-কিেোর কবকধ্মোেোে করোেোক্রর েোকেে স ন্দরভোক্ব বেো আক্ে বক্ে িোেোে কবএসইকসর 

এই েকমশেোর। কসখোক্ে কে কে েরক্ে কবকেক্েোেেোরীর স্বোি ে সংরকক্ষে হে ও কবকেক্েোেেোরীর 

ে ুঁ কে কেরকসে হে, েো বেো আক্ে। েোই করোেোরক্েরক্ে কবকধ্মোেোটি েভীরভোক্ব অে সরে 

েরক্ে বেব। েকেও আরও উন্নে েরো েরেোর পক্র বক্ে করোেোররো মক্ে েক্র, েোহক্ে পরোমশ ে 

কেক্ে পোক্রে। অে ষ্ঠোক্ে কবক্শষ অকেকি কহক্সক্ব কিএসইর কচেোরমযোে কমো: ইউে েুর রহমোে 

অংশগ্রহে েক্রে। এক্ে মূে প্রবন্ধ উপস্থোপে েক্রে কিকবএর কসকেের ভোইস কপ্রকসক্িন্ট 

করচোিে কি করোিোকরও। 
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তবতনদয়াগকারীদক তিতকউতরটটি আইন িানদে হদব: 

তরচািে তি’ যরািাতরও 

কেিস্ব প্রকেক্বেে প্রেোশ: ২০২০-১০-১১  

 
 

কিএসই করোেোস ে এক্সোকসক্েশে অব বোংেোক্েক্শর (কিকবএ) কসকেের ভোইস কপ্রকসক্িন্ট করচোিে 

কি’ করোিোকরও মক্ে েক্রে কসকেউকরটিি আইে সম্পক্েে ইেক্ভস্টক্রর সম্পে ধ্োরেো িোেো 

েরেোর। কেকে বক্েে, ইেক্ভস্টক্রর অকধ্েোর রক্ষোর সেে েোি েরোই করোেোর হোউক্ির 

েোকেে। 

করোববোর (১১ অক্টোবর) ‘কবশ্ব কবকেক্েোেেোরী সপ্তোহ’ উপেক্ক্ষ কিএসই করোেোস ে এক্সোকসক্েশে 

অব বোংেোক্েশ (কিকবএ) আক্েোজিে “করোেোর সোকভেস অযোন্ড ইেক্ভস্টরস রোইি” শীষ েে 

ওক্েকবেোক্র মূে প্রবক্ন্ধ কেকে এ েিো বক্েে। 

অে ষ্ঠোক্ে বোংেোক্েশ কসকেউকরটিি অযোন্ড এক্সক্চঞ্জ েকমশক্ের (কবএসইকস) কচেোরমযোে 

অধ্যোপে কশবেী রুবোইেোে-উে-ইসেোম প্রধ্োে অকেকি কহক্সক্ব উপকস্থে কেক্েে। কবক্শষ 

অকেকি কহক্সক্ব উপকস্থে কেক্েে ঢোেো স্টে এক্সক্চক্ঞ্জর কচেোরমযোে কমো. ইউে েুর রহমোে। 

কিকবএ’র কপ্রকসক্িন্ট শরীফ আক্েোেোর কহোক্সক্ের সভোপকেক্ে অে ষ্ঠোক্ে করোেোর হোউক্সর 

কসবোসমূহ ও কবকেক্েোেেোরীর অকধ্েোর কবষক্ে মূে প্রবন্ধ উপস্থোপে েক্রে সংেঠক্ের কসকেের 

ভোইস কপ্রকসক্িন্ট করচোিে কি করোিোকরও। 
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এফতিআদরর তবকল্প হদব তমউচয যয়াে ফান্ড: অ্ধযাপক 

তশবেী রুবাইয়াে 

কেিস্ব প্রকেক্বেে প্রেোশ: ২০২০-১০-১১ ১৪:০১:৪০ 

 
 

বোংেোক্েশ কসকেউকরটিি অযোন্ড এক্সক্চঞ্জ েকমশক্ের (কবএসইকস) কচেোরমযোে অধ্যোপে কশবেী 

রুবোইেোে-উে-ইসেোম বক্েক্েে কমউচুযেোে ফোন্ড হক্ব এফকিআক্রর কবেল্প। 

কেকে বক্েে, কমউচুযেোে ফোন্ডক্ে এফকিআক্রর কবেল্প েরো কেক্ে কবকেক্েোে কেরোপে ও 

েোভবোে হক্ব। করোববোর (১১ অক্টোবর) ‘কবশ্ব কবকেক্েোেেোরী সপ্তোহ’ উপেক্ক্ষ কিএসই করোেোস ে 

এক্সোকসক্েশে অব বোংেোক্েশ (কিকবএ) আক্েোজিে “করোেোর সোকভেস অযোন্ড ইেক্ভস্টরস রোইি” 

শীষ েে সমোপেী ওক্েকবেোক্র প্রধ্োে অকেকির বক্তক্বয কেকে এ েিো বক্েে। কবক্শষ অকেকি 

কহক্সক্ব উপকস্থে কেক্েে ঢোেো স্টে এক্সক্চক্ঞ্জর কচেোরমযোে কমো. ইউে েুর রহমোে। কিকবএ’র 

কপ্রকসক্িন্ট শরীফ আক্েোেোর কহোক্সক্ের সভোপকেক্ে অে ষ্ঠোক্ে করোেোর হোউক্সর কসবোসমূহ ও 

কবকেক্েোেেোরীর অকধ্েোর কবষক্ে মূে প্রবন্ধ উপস্থোপে েক্রে সংেঠক্ের কসকেের ভোইস 

কপ্রকসক্িন্ট করচোিে কি করোিোকরও। পযোক্েে আক্েোচে কহক্সক্ব উপকস্থে কেক্েে কবএসইকসর 

েকমশেোর ি. কশখ শোমেুজিে আহক্মে ও কেব েোহী পকরচোেে কমো.সোইফ র রহমোে। 

কশবেী রুবোইেোে-উে-ইসেোম বক্েে, আমোক্ের েোকেে বোিোক্রর অকেেম েরূ েরো। 

কবকেক্েোেেোরীক্ের কবকেক্েোক্ের কেরোপত্তো কেেো। আর এই কবষেগুক্েো কেক্েই আমরো েোি 

েক্র েোজে। কেকে বক্েে, আমরো ইকেমক্ধ্য কিি েযোিোেকরর কেোম্পোকেগুক্েোর সোক্ি বক্সকে। 

কেক্েো েোরো কিক্ি অবস্থোে েরক্ে েো খ ুঁক্ি কবর েরোর কচষ্টো েরকে। এ িেয প্রক্েযে 

কেোম্পোকের সোক্ি আেোেো েক্র বসো হক্েক্ে। এখে কিক্ে আমরো এই কেোম্পোকেগুক্েোক্ে 

মকেির েরকে। এসব কেোম্পোকের মক্ধ্য কেেু বন্ধ হক্ে কেক্ে বো ফযোটকর-অকফস বন্ধ পোওেো 

কেক্ে বক্েও িোেোে কেকে। 

কবএসইকস কচেোরমযোে বক্েে, অক্েে কেেুর সোক্ি আমরো বন্ড কেক্েও েোি েরকে। কবকভন্ন 

ধ্রক্ের বন্ড েীভোক্ব বোিোক্র আেো েোে েোর কচষ্টো েরকে। 

https://i1.wp.com/orthosongbad.com/wp-content/uploads/2020/10/download-2020-10-11T133719.402.jpg


News Clippings 

 59 

 

প ুঁজির তনরাপত্তা তেদে আমরা িক্ষম তনভেদয় 

বািাদর আিদে পাদরন তবতনদয়াগকারীরা 

রকববোর, ১১ অক্টোবর, ২০২০  

 

প ুঁজিবোিোর কেেন্ত্রে বোংেোক্েশ কসকেউকরটিি অযোন্ড এক্সক্চঞ্জ েকমশক্ের (কবএসইকস) 

কচেোরমযোে অধ্যোপে কশবেী রুবোইেোে-উে-ইসেোম বক্েক্েে, কেভেক্ে আপেোরো বোিোক্র 

আসক্ে পোক্রে। 

কেকে বক্েে,আমরো আর কেেু েরক্ে েো পোকর আপেোক্ের প ুঁজির কেরোপত্তো কেক্ে সক্ষম হক্বো। 

এবং েক্প েোক্রি েভক্ে েন্সক্ে আমরো বোস্তবোেে েরক্বো। প ুঁজিবোিোর সংকিষ্ট সবোই েকে আইটি 

প্লোিফক্ম ে আক্স েোহক্ে কেেক্েে আরও সহি হক্ে েোক্ব। 

আি করোববোর (১১ অক্টোবর) ‘কবশ্ব কবকেক্েোেেোরী সপ্তোহ’ উপেক্ক্ষ কিএসই করোেোস ে 

এক্সোকসক্েশে অব বোংেোক্েশ (কিকবএ) আক্েোজিে “করোেোর সোকভেস অযোন্ড ইেক্ভস্টরস রোইি” 

শীষ েে সমোপেী ওক্েকবেোক্র প্রধ্োে অকেকির বক্তক্বয কেকে এ েিো বক্েে। 

এক্ে কবক্শষ অকেকি কহক্সক্ব উপকস্থে কেক্েে ঢোেো স্টে এক্সক্চক্ঞ্জর কচেোরমযোে কমো. ইউে েুর 

রহমোে। 

এেোড়ো কিকবএ’র কপ্রকসক্িন্ট শরীফ আক্েোেোর কহোক্সক্ের সভোপকেক্ে অে ষ্ঠোক্ে করোেোর 

হোউক্সর কসবোসমূহ ও কবকেক্েোেেোরীর অকধ্েোর কবষক্ে মূে প্রবন্ধ উপস্থোপে েক্রে 

সংেঠক্ের কসকেের ভোইস কপ্রকসক্িন্ট করচোিে কি করোিোকরও। 
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িমতিে গ্রাহক তহিাবটট খ বই গুরুত্বপূে ে ের্াের্ বযবহার 

না করার কারদন তহিাবধারীরা ক্ষতের কবদে পদড় 

রকববোর, ১১ অক্টোবর, ২০২০  

 

প ুঁজিবোিোর কেেন্ত্রে বোংেোক্েশ কসকেউকরটিি অযোন্ড এক্সক্চঞ্জ েকমশক্ের (কবএসইকস) 

েকমশেোর ি. কশখ সোমস জিে আহক্মে বক্েক্েে, সমকিে গ্রোহে কহসোবটি খ বই গুরুেপূর্ ে। 

এই কহসোক্বর কবকভন্ন ধ্রক্ের বযি েেোর েোরক্ে বো েিোেি বযবহোর েো েরোর েোরক্ে কহসোবধ্োরীরো 

ক্ষকের েবক্ে পক্ড়। েোই সবোইক্ে এই কহসোবটি েিোেিভোক্ব বযবহোক্রর িেয বেব। আি 

রকববোর (১১ অক্টোবর) ‘কবশ্ব কবকেক্েোেেোরী সপ্তোহ’ উপেক্ক্ষ কিএসই করোেোস ে এক্সোকসক্েশে 

অব বোংেোক্েশ (কিকবএ) এর ‘করোেোর হোউক্সর কসবো ও কবকেক্েোেেোরীর অকধ্েোর’ শীষ েে 

আক্েোজিে ওক্েকবেোক্র পযোক্েে আক্েোচক্ের বক্তক্বয কেকে এ েিো বক্েে।  এক্ে প্রধ্োে 

অকেকি কহক্সক্ব কবএসইকসর কচেোরমযোে অধ্যোপে কশবেী রুবোইেোে-উে-ইসেোম ও পযোক্েে 

আক্েোচে কহক্সক্ব কবএসইকসর কেব েোকহ পকরচোেে কমো: সোইফ র রহমোে অংশগ্রহে েক্রে। 

অে ষ্ঠোেটিক্ে সভোপকেে েক্রে কিকবএর কপ্রকসক্িন্ট শরীফ আক্েোেোর কহোক্সে। কশখ 

সোমস জিে বক্েক্েে, গ্রোহক্ের এই সমকিে কহসোক্বর কবকভন্ন অকেেক্মর েোরক্েই কবকভন্ন বযজক্ত 

বো প্রকেষ্ঠোক্ের কবরুক্ে কবএসইকস বযবস্থো কেক্ে বোধ্য হে। েোই সটঠেভোক্ব পকরচোেেো েরোর 

িেয অে ক্রোধ্ েরব। েো হক্ে করোেোরক্ের সহক্েোকে এবং কেক্িরোও ভোক্েো েরক্বে। েোই 

কবক্শষভোক্ব এই কহসোব পকরচোেেোর িেয অে ক্রোধ্ েরব। কেকে বক্েে, কবএসইকস, কিএসই ও 

কিকবএ বোিোক্র গুরুেপূর্ ে ভূকমেো পোেে েক্র। েো বোিোরক্ে সজিে েক্র রোক্খ। এই 

গুরুেপূর্ ে েোকেেপোেক্ের েোরক্ে স্বোি েেেোর এেটি অংশ এসব প্রকেষ্ঠোে পোে। এেইভোক্ব 

বযি েেোর েোেভোরও েোক্ের উপর বেেোে। এিেয স্বোি েেেো বোড়োক্ে আমোক্ের েোি েরক্ে হক্ব। 

এেোড়ো করোেোর-কিেোর কবকধ্মোেোে করোেোক্রর েোকেে স ন্দরভোক্ব বেো আক্ে বক্ে িোেোে 

কবএসইকসর এই েকমশেোর। কসখোক্ে কে কে েরক্ে কবকেক্েোেেোরীর স্বোি ে সংরকক্ষে হে ও 

কবকেক্েোেেোরীর ে ুঁ কে কেরকসে হে, েো বেো আক্ে। েোই করোেোরক্েরক্ে কবকধ্মোেোটি 

েভীরভোক্ব অে সরে েরক্ে বেব। েকেও আরও উন্নে েরো েরেোর পক্র বক্ে করোেোররো মক্ে 

েক্র, েোহক্ে পরোমশ ে কেক্ে পোক্রে। উক্ত অে ষ্ঠোক্ে কবক্শষ অকেকি কহক্সক্ব কিএসইর 

কচেোরমযোে কমো: ইউে েুর রহমোে অংশগ্রহে েক্রে। এক্ে মূে প্রবন্ধ উপস্থোপে েক্রে 

কিকবএর কসকেের ভোইস কপ্রকসক্িন্ট করচোিে কি করোিোকরও। 
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তমউচয যয়াে ফান্ড হদব এফতিআদরর তবকল্প-তশবেী 

রুবাইয়াে-উে-ইিোম 

রকববোর, ১১ অক্টোবর, ২০২০  

প ুঁজিবোিোর কেেন্ত্রে বোংেোক্েশ কসকেউকরটিি অযোন্ড এক্সক্চঞ্জ েকমশক্ের (কবএসইকস) 

কচেোরমযোে অধ্যোপে কশবেী রুবোইেোে-উে-ইসেোম বক্েক্েে কমউচুযেোে ফোন্ড হক্ব 

এফকিআক্রর কবেল্প। 

কেকে বক্েে, কমউচুযেোে ফোন্ডক্ে এফকিআক্রর কবেল্প েরো কেক্ে কবকেক্েোে কেরোপে ও 

েোভবোে হক্ব। 

আি করোববোর (১১ অক্টোবর) ‘কবশ্ব কবকেক্েোেেোরী সপ্তোহ’ উপেক্ক্ষ কিএসই করোেোস ে 

এক্সোকসক্েশে অব বোংেোক্েশ (কিকবএ) আক্েোজিে “করোেোর সোকভেস অযোন্ড ইেক্ভস্টরস রোইি” 

শীষ েে সমোপেী ওক্েকবেোক্র প্রধ্োে অকেকির বক্তক্বয কেকে এ েিো বক্েে। 

এক্ে কবক্শষ অকেকি কহক্সক্ব উপকস্থে কেক্েে ঢোেো স্টে এক্সক্চক্ঞ্জর কচেোরমযোে কমো. ইউে েুর 

রহমোে। কিকবএ’র কপ্রকসক্িন্ট শরীফ আক্েোেোর কহোক্সক্ের সভোপকেক্ে অে ষ্ঠোক্ে করোেোর 

হোউক্সর কসবোসমূহ ও কবকেক্েোেেোরীর অকধ্েোর কবষক্ে মূে প্রবন্ধ উপস্থোপে েক্রে 

সংেঠক্ের কসকেের ভোইস কপ্রকসক্িন্ট করচোিে কি করোিোকরও। 

এেোড়ো পযোক্েে আক্েোচে কহক্সক্ব উপকস্থে কেক্েে কবএসইকসর েকমশেোর ি. কশখ শোমেুজিে 

আহক্মে ও কেব েোহী পকরচোেে কমো.সোইফ র রহমোে। 

কশবেী রুবোইেোে-উে-ইসেোম বক্েে, আমোক্ের েোকেে বোিোক্রর অকেেম েরূ েরো। 

কবকেক্েোেেোরীক্ের কবকেক্েোক্ের কেরোপত্তো কেেো। আর এই কবষেগুক্েো কেক্েই আমরো েোি 

েক্র েোজে। 

কেকে বক্েে, আমরো ইকেমক্ধ্য কিি েযোিোেকরর কেোম্পোকেগুক্েোর সোক্ি বক্সকে। কেক্েো েোরো 

কিক্ি অবস্থোে েরক্ে েো খ ুঁক্ি কবর েরোর কচষ্টো েরকে। এ িেয প্রক্েযে কেোম্পোকের সোক্ি 

আেোেো েক্র বসো হক্েক্ে। এখে কিক্ে আমরো এই কেোম্পোকেগুক্েোক্ে মকেির েরকে। এসব 

কেোম্পোকের মক্ধ্য কেেু বন্ধ হক্ে কেক্ে বো ফযোটকর-অকফস বন্ধ পোওেো কেক্ে বক্েও িোেোে 

কেকে। 

কবএসইকস কচেোরমযোে বক্েে, অক্েে কেেুর সোক্ি আমরো বন্ড কেক্েও েোি েরকে। কবকভন্ন 

ধ্রক্ের বন্ড েীভোক্ব বোিোক্র আেো েোে েোর কচষ্টো েরকে। 
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প ুঁজিবািাদর অ্দনযর উপদর ভরিা কদর তবতনদয়াগ করা 

োদব না 

রকববোর, ১১ অক্টোবর, ২০২০  

 

প ুঁজিবোিোর কেেন্ত্রে বোংেোক্েশ কসকেউকরটিি অযোন্ড এক্সক্চঞ্জ েকমশক্ের (কবএসইকস) কেব েোকহ 

পকরচোেে কমো: সোইফ র রহমোে বক্েক্েে, করোেোক্রি হোউক্ির এেটি শোখোর মযোক্েিোক্রর 

সক্ে চুজক্ত েক্র প ুঁজিবোিোক্র কবকেক্েোক্ের ঘিেো ঘক্ি। কেকেেষ্ট পকরমোর্ েোক্ভর েক্র কেক্ব বক্ে 

মযোক্েিোক্রর সক্ে কবকেক্েোেেোরী চুজক্ত েক্র। 

আসক্ে কবষেিো এমে েো। অক্েযর উপক্র ভরসো েক্র কবকেক্েোে েরো েোক্ব েো। েোরো এ ধ্রক্ের 

েোি েক্রে, েোরো ক্ষকের ম ক্খ পক্ড়ে। েোরোই আবোর পরবেীক্ে েকমশক্ে অকভক্েোে কেক্ে 

আক্সে। 

আি রকববোর (১১ অক্টোবর) ‘কবশ্ব কবকেক্েোেেোরী সপ্তোহ’ উপেক্ক্ষ কিএসই করোেোস ে 

এক্সোকসক্েশে অব বোংেোক্েশ (কিকবএ) এর ‘করোেোর হোউক্সর কসবো ও কবকেক্েোেেোরীর 

অকধ্েোর’ শীষ েে আক্েোজিে ওক্েকবেোক্র পযোক্েে আক্েোচক্ের বক্তক্বয কেকে এ েিো বক্েে।  

এক্ে প্রধ্োে অকেকি কহক্সক্ব কবএসইকসর কচেোরমযোে অধ্যোপে কশবেী রুবোইেোে-উে-ইসেোম 

ও পযোক্েে আক্েোচে কহক্সক্ব কবএসইকসর েকমশেোর ি. কশখ সোমস জিে আহক্মে অংশগ্রহে 

েক্রে। অে ষ্ঠোেটিক্ে সভোপকেে েক্রে কিকবএর কপ্রকসক্িন্ট শরীফ আক্েোেোর কহোক্সে। 

সোইফ র রহমোে বক্েে, অক্েে সমে কবকেক্েোেেোরীরো কেিোক্রর সক্ে সম্পেে েক্র কেেক্েে 

েক্রে। েোরো করোেোক্রি হোউক্ির েিোেি কেেম অে রসে েক্রে েো। এইসব কক্ষক্ে অক্েে 

সমে অকেেম হে। এে পে েোক্ে ক্ষকেগ্রস্থ হক্ে েকমশক্ে অকভক্েোে েক্রে। েোই েোক্ের উকচে 

েিোেি েেৃেপক্ক্ষর মোধ্যক্ম কেেক্েে েরো। 

কেকে বক্েে, অক্েে সমে কবকেক্েোেেোরী েোর অকধ্েোর সম্পক্েে িোক্েে েো। েোক্ে েক্র 

কেোে কবষেগুক্েোর কেক্ে েিড় কেক্বে েো ব েক্ে পোক্রে েো। 
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কেকে আরও বক্েে, সম্প্রকে ‘কিি’ েযোিোেকরর কেেু কেোম্পোকেক্ে কবকেক্েোেেোরীক্ের অকে 

উৎসোহ কেক্খকে। অিচ কসই কেোম্পোকেগুক্েো েিোেিভোক্ব এজিএম েক্র েো, আকিে কহসোব 

েোকখে েক্র েো। 

এমেকে কেোে েিযই প্রেোশ েক্র েো এমে কেোম্পোকের কশেোক্রও কবকেক্েোেেোরীক্ের উৎসোহ 

কেখক্ে পোই। এক্ে েক্র কবকেক্েোেেোরীক্ের স্বোি ে ে টিে হে এবং েক্ষযমোেো পূরর্ হে েো। 

সমকিে গ্রোহে কহসোব খ বই িরুকর এেটি কবষে উক্েখ েক্র কবএসইকসর এই কেব েোকহ পকরচোেে 

বক্েে, এই কহসোক্ব কবকেক্েোেেোরীক্ের অি ে িমো হে। এেোড়ো এখোে কিক্ে কবকেক্েোেেোরীক্ের 

অি ে পকরক্শোধ্ েরো হে। এই কহসোব কিক্ে করোেোর হোউি শুধ্ মোে েকমশক্ের িোেো কেক্ে 

পোক্র। 

কেকে বক্েে, কবকভন্ন সমে েেক্ন্ত করোেোক্রি হোউক্ি সমকিে কহসোক্ব অকেেম কেকখ। েকেও 

এখে অক্েে েক্ম এক্সক্ে। েোরো এখে অক্েে সক্চেে। 

এেোড়ো করোেোর হোউক্ির প্রকে কেেমেোে ে পকরপোেক্ের আহবোে েক্রে কেকে। েোক্ে েক্র 

কবকেক্েোেেোরীক্ের কবকেক্েোে স রক্ষো পোে। কবকেক্েোেেোরীরো প ুঁজিবোিোক্রর প্রোর্। েোরো েো 

িোেক্ে এই বোিোর িোেে েো। েোই েোক্ের কবকেক্েোক্ের স রক্ষো কেওেো েরেোর। 

উক্ত অে ষ্ঠোক্ে কবক্শষ অকেকি কহক্সক্ব কিএসইর কচেোরমযোে কমো: ইউে েুর রহমোে অংশগ্রহে 

েক্রে। এক্ে মূে প্রবন্ধ উপস্থোপে েক্রে কিকবএর কসকেের ভোইস কপ্রকসক্িন্ট করচোিে কি 

করোিোকরও। 
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Experts: Robust venture capital 
ecosystem can boost employment 
 Niaz Mahmud 

  Published at 09:57 pm October 11th, 2020 

 
Experts attend a webinar organized by the Bangladesh Securities and Exchange Commission 
(BSEC) and Venture Capital & Private Equity Association of Bangladesh (VCPEAB) on 

Saturday, October 10, 2020 Courtesy 

To achieve this, policy support is essential, and subsequent 

turnaround of the country's startups could then enable them to 

contribute 2% to the GDP by 2025 

Experts urged for building a robust venture capital and startup ecosystem, 

which could increase employment opportunities in the country. 

To achieve this, policy support is essential, and subsequent turnaround of the 

country's startups could then enable them to contribute 2% to the GDP by 

2025, they further suggested.  

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud
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They were expressing their views at a webinar organized by the Bangladesh 

Securities and Exchange Commission (BSEC) and Venture Capital & Private 

Equity Association of Bangladesh (VCPEAB) on Saturday. 

 

BSEC Chairman Prof Shibli Rubayat-Ul-Islam attended the webinar as chief 

guest, while BSEC Commissioner Prof Mizanur Rahman and Prof Shaikh 

Shamsuddin Ahmed were present as special guests. 

The keynote speaker was Anis Uzzaman, general partner and CEO, Pegasus 

Tech Ventures. Shameem Ahsan, chairman of VCPEAB, presided over the 

session. 

 

BSEC Commissioner Shaikh Shamsuddin Ahmed said: “We witnessed a lot of 

jobs being lost due to loss of markets and the Covid-19 pandemic. It is 

essential to build a robust venture capital and startup ecosystem which can 

give rise to employment opportunities in our country.”  

 

Prof Mizanur Rahman said: “The Tokyo Mother's market and Shanghai STARS 

Market models have given us a course of action to reflect upon. The small cap 

board can be an opportunity for creating a simpler, easier and less regulated 

environment for startups to become listed and have access to funds.” 

“Entrepreneurs need a functioning ecosystem that offers access to capital, 

talent, networks, and other resources to flourish. At present, there is only one 

unicorn or billion-dollar company in Bangladesh. By 2025, our vision is to 

create a startup-ecosystem that will have at least five companies with billion-

dollar valuation, create 5 million direct employment, and contribute 2% to the 

GDP growth from ICT and startups,” said Shameem Ahsan.  

“Bangladesh needs a small and mid-cap market model similar to Shanghai’s 

STARS market or Tokyo Mother’s market. Also, exit through IPO can greatly 

help the startup ecosystem in Bangladesh and help boost its economy,” Anis 

Uzzaman said. 

 

BSEC Chairman Prof Shibly said: “We have a huge  demographic advantage 

which is very rare in this world, almost 60% of our population are below 38 

which is an asset for us as they possess the ability to generate several 

innovative ideas. 
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“We seek to utilize them for the development of Bangladesh by encouraging 

and supporting them,” he added. 

Founder of Women in Tech Conference Jenni Risku, Managing Partner of 

Quest Ventures James Tan, and Professor of Department of Computer 

Science and Engineering at Dhaka University Asif Hossain Khan also attended 

the webinar. 

Jenni Risku said that Bangladesh's startup ecosystem was very lively, 

especially due to technology, while Bangladesh has witnessed a notable 

transformation in the venture capital arena. 

“We all aspire to have a vibrant venture capital and startup ecosystem and the 

government can play an important role to achieve this. The government can 

introduce favourable policies and subsidize credits for startups and SME which 

will be extremely beneficial for the venture capital and startup community,” 

said James Tan. 
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The Business Standard 
12 October 2020 

BSEC adamant on establishing good 

governance 

He remarked on Sunday at a webinar titled ‘Broker Services and Investors Rights’ 

arranged by DSE Brokers Association (DBA) of Bangladesh 

 
BSEC Chairman Professor Shibli Rubayat-Ul-Islam 

The stock market regulator will not back down from its goal of establishing good 

governance in the capital market, said Professor Shibli Rubayat-Ul-Islam, 

chairman of Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC). 

He remarked on Sunday at a webinar titled 'Broker Services and Investors Rights' 

arranged by DSE Brokers Association (DBA) of Bangladesh. 

The chairman said, "We believe a majority of the investors want good governance 

and want to follow rules in the capital market. But some are dissatisfied with the 

commission's decision to reform the rules." 

"We want to ensure that the investors feel secure about their investments in the 

stock market," he added. 

"We are trying to bring the Z-category companies into compliance and also to 

investigate the reasons behind their predicament. We found out that some 

companies are trying to improve their performance, while the offices of a few 

cannot be traced," he continued. 
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The chairman further said, "We have also heard several calls for reform, to ensure 

compliance in mutual funds. If we can successfully reform the rules for mutual 

funds, then investors may consider them as better options than FDR." 

BSEC Commissioner, Dr Shaikh Shamsuddin Ahmed, said the Commission has 

observed irregularities in the consolidated customers' accounts of some brokerage 

firms. 

Due to such irregularities, investors are suffering, and the Commission will be 

compelled to take action against those brokerage firms, he added.  

He also said, "BSEC, DSE and DBA play important roles in the market and keep 

the market active. Therefore, these institutions will be held accountable for any 

success, as well as failures, which is why, we have to work to increase the rate of 

success." 

BSEC Executive Director, Md Saifur Rahman, said investors occasionally try to 

make relationships with traders in the capital market. They do not follow the rules 

of the brokerage house. 

"In these cases, many irregularities arise. So, they should transact through the 

appropriate authorities," he added. 

DSE Chairman, Md Eunusur Rahman, was present on the occasion as a special 

guest. 

He said that due to the Covid-19 pandemic, organisations have been going through 

a difficult time. Therefore, many member organisations have been unable to 

comply with the regulations. 

The organisations will now follow all compliance rules in the consolidated 

customers' account. DSE will work with the Commission if necessary, he added. 

DBA President Sharif Anwar Hossain chaired the webinar, while keynote speaker 

Richard D' Rozario presented papers in the webinar. 

 
 


