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ডিডিএর নতুন ভাইস প্রেডসডিন্ট হডেন সাজিদেু ইসোম 

বুধবার, ২৮ অক্টাবর, ২০২০  

 

 

ডিিডনস আওয়ার েডতডিদক : ডিএসই ব্রাকাস স এক্সাডসক্েশন অব বাাংলাক্েক্শর (ডিডবএ) 

নতুন ভাইস ব্েডসক্িন্ট ডনব সাডিত হক্েক্েন শযামল ইকুযইটি মযাক্নজক্মন্ট ডলডমক্িক্ির 

বযবস্থাপনা পডরিালক ব্মা. সাজজেুল ইসলাম। এর আক্ে ডতডন সাংেঠনটির পডরিালক পক্ে 

োডেত্বরত ডেক্লন। 

ডিডবএ ব্েক্ক পাঠাক্না এক সাংভাে ডবজ্ঞডিক্ত জানাক্না হে, েত মঙ্গলবার (২৭ অক্টাবর) 

ভািুসোল মাধযক্ম অনুটিত এক্সাডসক্েশক্নর ৭৩তম পর্ সে সভাে উপডস্থত সেসযক্ের 

সব সসম্মডতক্রক্ম তাক্ক িলডত ব্মোক্ের জক্নয ভাইস ব্েডসক্িন্ট ডনব সাডিত করা হে। 

উক্েখ্য, ঢাকা বযাাংক ডসডকউডরটিক্জর ব্মাহাম্মে আলী তার োডেত্ব ব্েক্ক েতযাহার কক্র ডনক্ল 

এক্সাডসক্েশক্ন তার পডরিালক ও ভাইস ব্েেডসক্িন্ট পেটি শূনয হে। 

ডবজক্নস আওোর/২৮ অক্টাবর, ২০২০/আরএ 
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ডিডিএর ভাইস প্রেডসডিন্ট হডেন সাজিদেু 

ইসোম 

ডসডনের কক্রসপক্েন্ট | বাাংলাডনউজক্িাক্েডন্টক্ ার.কম  

আপক্িি: ১১০১ ঘণ্টা, অক্টাবর ২৮, ২০২০  

ব্মা. সাজজেুল ইসলাম  

ঢাকা: পুুঁজজবাজাক্রর শীর্ স সাংেঠন ডিএসই ব্রাকাস স অযাক্সাডসক্েশন অব বাাংলাক্েক্শর 

(ডিডবএ) নতুন ভাইস ব্েডসক্িন্ট ডনব সাডিত হক্েক্েন শযামল ইকুযইটি মযাক্নজক্মন্ট 

ডলডমক্িক্ির বযবস্থাপনা পডরিালক ব্মা. সাজজেুল ইসলাম।   

বুধবার (২৮ অক্টাবর) ডিডবএ ব্েক্ক পাঠাক্না এক ব্েসডবজ্ঞডিক্ত এ তেয জানাক্না হক্েক্ে।  

জানা ব্েক্ে, মঙ্গলবার (২৭ অক্টাবর) ভািুসযোল মাধযক্ম অনুটিত অযাক্সাডসক্েশক্নর ৭৩তম 

পর্ সে সভাে উপডস্থত সেসযক্ের সব সসম্মডতক্রক্ম তাক্ক িলডত ব্মোক্ের জক্নয ভাইস 

ব্েডসক্িন্ট ডনব সাডিত করা হে।   

এর আক্ে ডতডন সাংেঠনটির পডরিালক পক্ে োডেত্বরত ডেক্লন।  

উক্েখ্য ব্ে, ঢাকা বযাাংক ডসডকউডরটিজ ব্মাহাম্মে আলী, এ ডসএক্ক তার োডেত্ব ব্েক্ক 

েতযাহার করক্ল অযাক্সাডসক্েশক্ন ভাইস ব্েডসক্িন্ট পেটি শূনয হে।  

বাাংলাক্েশ সমে: ১০৫৩ ঘণ্টা, অক্টাবর ২৮, ২০২০  

এসএমএক্ক/এএটি 
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ডিডবএর নতুন ভাইস ব্েডসক্িন্ট হক্লন সাজজেুল 

ইসলাম 

 

নি জস্ব প্রনিবেদক : প ুঁনজোজাব েে শীর্ষ সংগঠি  নিএ সই ব্ রাক া সষ এ বসা নসবেশি  অে োংলাবদবশে (নিনেএ ) ি ি ি 

ভাইস ব্ প্রনসবিন্ট নি েষানিি হবেবেি শযাম ল ইক  যইনি ম যাবি জবমন্ট নলনম বিবিে েযেস্থ াপিা পনেিা লক  ব্ মা. 

সানজদুল ইসলাম । এ ে আবগ নিনি  সংগঠি নিে পনেিালক  পবদ দানেত্ব  পালি ক েনেবলি । 

এ বসানসবেশি  ব্ েবক  পাঠাবিা  এক  ব্ প্রস নেজ্ঞনিবি জাি াবিা  হে, গ ি ম ঙ্গ লোে (২৭ অবটােে) ভাি ষোল মা ধ্যবম 

অি নিি এ বসানসবেশবিে ৭৩িম  পর্ষদ সভাে উপনস্থি সদ সযবদে স েষসম্ম নিক্রবম  িা বক  িলনি ব্ ম োবদে জবিয 

ভাইস ব্ প্রনসবিন্ট নি েষানিি ক ো হে। 

উবেখ্য ব্ ে , ইনিপূবেষ ঢাক া েযাংক  নসনক উনেনিজ ব্ম াহাম্ম দ আ লী, এফনসএবক  িাে দা নেত্ব ব্ েবক  প্রিযা হাে ক বে 

নি বল এ বসানসবেশবি িাে পনেিালক  ও ভাইস ব্ প্রনসবিন্ট পনি শূণ্য  হে। 

 

ব্ শোেনি উজ; ২৮ অবটা েে ২০২০ 
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ব্শোরবাজারডনউজ 

ডিডিএর ভাইস প্রেডসডিন্ট হডেন প্রমা. 

সাজিদেু ইসোম 

28-10-2020, 9:54 am | 

ব্শোরবাজার ব্িস্কঃ পুুঁজজবাজাক্রর শীর্ স সাংেঠন ডিএসই ব্রাকাস স 

এক্সাডসক্েশন অব বাাংলাক্েক্শর (ডিডবএ) নতুন ভাইস ব্েডসক্িন্ট ডনব সাডিত হক্েক্েন শযামল 

ইকুযইটি মযাক্নজক্মন্ট ডলডমক্িক্ির বযবস্থাপনা পডরিালক ব্মা. সাজজেুল ইসলাম। এর আক্ে 

ডতডন সাংেঠনটির পডরিালক পক্ে োডেত্বরত ডেক্লন। 

এক্সাডসক্েশন ব্েক্ক পাঠাক্না এক ব্েস ডবজ্ঞডিক্ত জানাক্না হে, েত মঙ্গলবার (২৭ 

অক্টাবর) ভািুসোল মাধযক্ম অনুটিত এক্সাডসক্েশক্নর ৭৩তম পর্ সে সভাে উপডস্থত সেসযক্ের 

সব সসম্মডতক্রক্ম তাক্ক িলডত ব্মোক্ের জক্নয ভাইস ব্েডসক্িন্ট ডনব সাডিত করা হে। 

উক্েখ্য ব্ে, ইডতপূক্ব স ঢাকা বযাাংক ডসডকউডরটিজ ব্মাহাম্মে আলী, এ ডসএক্ক তার োডেত্ব 

েতযাহার কক্র ডনক্ল এক্সাডসক্েশক্ন তার পডরিালক ও ভাইস ব্েেডসক্িন্ট পেটি শূণ্য হে। 

ব্শোরবাজারডনউজ/মা 

https://www.sharebazarnews.com/wp-content/uploads/2020/10/received_2827938027528853.jpeg
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ডিডিএ‘র ভাইস প্রেডসডিন্ট হডেন সাজিদেু ইসোম 

ব্িস্ক ডরক্পািসার েকাশ: ২০২০-১০-২৯ 

 
 

ঢাকা স্টক এক্সক্িক্ের (ডিএসই) সেসযক্ের সাংেঠন ডিএসই ব্রাকাস স এক্সাডসক্েশন অব 

বাাংলাক্েক্শর (ডিডবএ) ভাইস ব্েডসক্িন্ট ডনব সাডিত হক্েক্েন ব্মা. সাজজেুল ইসলাম। ডতডন 

শযামল ইকুযইটি মযাক্নজক্মন্ট ডলডমক্িক্ির বযবস্থাপনা পডরিালক । এর আক্ে ডতডন ডিডবএ’র 

পডরিালক ডহক্সক্ব োডেত্ব পালন পালন করডেক্লন। 

ডিডবএ’র ব্েস ডবজ্ঞডিক্ত জানাক্না হে, েত মঙ্গলবার (২৭ অক্টাবর) ভািুসোল মাধযক্ম 

অনুটিত এক্সাডসক্েশক্নর ৭৩তম পর্ সে সভাে উপডস্থত সেসযক্ের সব সসম্মডতক্রক্ম তাক্ক 

িলডত ব্মোক্ের জনয ভাইস ব্েডসক্িন্ট ডনব সাডিত করা হে। 

এডেক্ক ঢাকা বযাাংক ডসডকউডরটিজ ব্মাহাম্মে আলী, এ ডসএক্ক তার োডেত্ব েতযাহার কক্র 

ডনক্ল এক্সাডসক্েশক্ন তার পডরিালক ও ভাইস ব্েডসক্িন্ট পে শূণ্য হে। 

https://i1.wp.com/orthosongbad.com/wp-content/uploads/2020/10/Samol-Equity-Sajedul.jpg
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ডিডিএর নতুন ভাইস প্রেডসডিন্ট সাজিদেু 

ইসোম 

অক্টাবর ২৮, ২০২০19  

 

ডনজস্ব েডতক্বেক : পুুঁজজবাজাক্রর শীর্ স সাংেঠন ডিএসই ব্রাকাস স এক্সাডসক্েশন অব 

বাাংলাক্েক্শর (ডিডবএ) নতুন ভাইস ব্েডসক্িন্ট ডনব সাডিত হক্েক্েন শযামল ইকুযইটি 

মযাক্নজক্মন্ট ডলডমক্িক্ির বযবস্থাপনা পডরিালক ব্মা. সাজজেুল ইসলাম। এর আক্ে ডতডন 

সাংেঠনটির পডরিালক পক্ে োডেত্বরত ডেক্লন। 

এক্সাডসক্েশন ব্েক্ক পাঠাক্না এক ব্েস ডবজ্ঞডিক্ত জানাক্না হে, েত মঙ্গলবার (২৭ 

অক্টাবর) ভািুসোল মাধযক্ম অনুটিত এক্সাডসক্েশক্নর ৭৩তম পর্ সে সভাে উপডস্থত সেসযক্ের 

সব সসম্মডতক্রক্ম তাক্ক িলডত ব্মোক্ের জক্নয ভাইস ব্েডসক্িন্ট ডনব সাডিত করা হে। 

উক্েখ্য ব্ে, ইডতপূক্ব স ঢাকা বযাাংক ডসডকউডরটিক্জর ব্মাহাম্মে আলী, এ ডসএ ব্ক তার োডেত্ব 

ব্েক্ক েতযাহার কক্র ডনক্ল এক্সাডসক্েশক্ন তার পডরিালক ও ভাইস ব্েডসক্িন্ট পেটি শূণ্য 

হে। 
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The Financial Express 
29 October 2020 
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Daily Star 
29 October 2020 
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Daily Sun 

29 October 2020 
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Daily Observer 
29 October 2020 
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Daily Observer 
29 October 2020 
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The Business Standard 
29 October 2020 

 

DSE’s daily turnover surpasses Tk 11bn 

mark 

The market-cap of DSE decreased to Taka 3,889 billion from Taka 3,914 billion of the 
previous session  

Country's both the bourses, Dhaka Stock Exchange (DSE) and Chittagong Stock Exchange 

(CSE), closed today extending downbeat due to investors' profit booking rush. 

DSE remained in red as the shaky investors maintained their sell-off for the fifth consecutive 

sessions on major sectors amid ongoing earnings and dividend declaration sessions. 

Following the last few sessions' fall, the market started with negative tune which continued 

till the closure although the day's turnover surpassed Taka 11.12 billion mark. 

The broad index, DSEX settled at 4838.52 points on Wednesday with a loss of 29.44 points 

or 0.60 percent. 

Besides two selective indices, Blue Chip index, DSE30 and Shariah index, DSES also 

declined by 9.91 points and 8.77 points to settle at 1665.49 points and 1094.27 points 

respectively. 

On the DSE trading floor, a total number of 207,968 million trades were executed in today's 

trading session with a trading volume of 449.22 million securities. 

The turnover, a crucial indicator of the market, increased by 11 percent over the last session 

as the investors are reshuffling their portfolios to general insurance sector and also put fresh 

funds in the sector. 

DSE's turnover stood at Taka 11.12 billion from Taka 10.00 billion in the previous session. 

Losers took lead over gainers as out of 356 issues traded, 110 securities gained price while 

187 declined and 96 remained unchanged. 

The market-cap of DSE decreased to Taka 3,889 billion from Taka 3,914 billion of the 

previous session. 

The general insurance sector captured around 45 percent of the day's total turnover followed 

by mutual fund 11 percent, according to a market analyst, International Leasing Securities 

Limited (ILSL). 
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It said among the major sectors – engineering (-3.2%), financial institution (-2.7%), and 

pharma (- 1.2%) sectors witnessed price correction while mutual fund (7.7%), general 

insurance (2.9%) and bank (0.8%) sectors achieved price appreciation. 

The investors' activity was mostly centered on general insurance (44.9%), mutual fund 

(10.7%) and pharma (7.1%) sectors while Sandhan Insurance (2.6%), Rupali Insurance 

(2.5%) and Eastland Insurance (2.5%) led the scrip wise turnover board, added ILSL. 

Sandhani Life Insurance topped the turnover chart followed by Rupali Insurance, Eastland 

Insurance, Continental Insurance, Beximco Pharma, Peoples Insurance, Express Insurance, 

City General Insurance, Northern Islami Insurance and Pioneer Insurance. 

The top 10 gainers were EBL First Mutual Fund, IFIC First Mutual Fund, Pragati Insurance, 

Global Insurance, Trust Bank First Mutual Fund, Associated Oxygen, AB Bank First Mutual 

Fund, PHP First Mutual Fund and AIBL First Islami Mutual Fund. 

The top ten losers were Renwick Jajneswar, Generation Next, Zahintex, Fine Foods, 

Shyampur Sugar, Mithun Knitting, Apolo Ishpat, Shinepukur Ceramic, Tallu Spinning and 

Tung Hi Knitting. 

On the other hand, port city bourse, Chittagong Stock Exchange (CSE) also closed in red, 

maintaining the bearish streak of previous sessions. 

Selective categories index, CSCX and all shares price index, CASPI decreased by 58.86 

points and 104.45 points to stand at 8304.83 points and 13796.13 points respectively. 

At CSE, a total of 14,556,718 share and mutual funds of 271 companies were traded, of 

which 80 issues advanced while 143 declined and 48 issues remained unchanged. 

 

 

 

 

 

 


