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প ুঁজিবািারেে সবজিছ  অনলাইরন সম্পন্ন িেরে হরব: জবএসইজস চেয়ােম্যান 

৮:০৪ অপোহ্ণ নরেম্বে ২, ২০২০  
 

 

জিজিটাল প ুঁজিবািাে গড়রে আগাম্ীরে সবজিছ  অনলাইরন সম্পন্ন িেরে হরব বরল িাজনরয়রছন 
বাাংলারেশ জসজিউজেটিি অযান্ড এক্সরেঞ্জ িজম্শরনে (জবএসইজস) চেয়ােম্যান অধ্যাপি জশবলী 
ে বাইয়াে-উল ইসলাম্। 

জেজন বরলন, অনলাইনসহ প  ুঁজিবািারেে সিল েথ্য স ষ্ঠ োরব সাংেক্ষরেে িনয জিিাস্টাে জেিোজে 
জসরস্টম্ তেজে িেরে হরব। 

আি চসাম্বাে (০২ নরেম্বে) জিএসই জনকুঞ্জ টাওয়াে পজেেশশরনে সম্য় এসব িথ্া বরলন 
জবএসইজস চেয়ােম্যান। 

এসম্য় িজম্শনাে চ ান্দিাে িাম্াল জ্জাম্ান, অধ্যাপি ি. চশ  শাম্স জিন আহরম্ে, অধ্যাপি ি. 
জম্িান ে েহম্ান এবাং আব্দ ল হাজলম্ উপজিে জছরলন। জিএসই চথ্রি পাঠারনা এি সাংবাে জবজ্ঞজিরে 
এ েথ্য িানারনা হরয়রছ। 

অধ্যাপি জশবলী ে বাইয়াে-উল-ইসলাম্ বরলন, পজেবেশ রনে সারথ্ সারথ্ ম্ান ষ সাম্রনে জেরি 
এজগর়ে যায়। এরক্ষরে চ য়াল ো া প্রর়োিন চয আম্ো সাম্রনে জেরি এজগর়ে যাজি জিনা। 
প ুঁজিবািারেে িনয েথ্য অেযন্ত গে ত্বপূেশ জবষয়। আে এটিরি স ষ্ঠ োরব সাংেক্ষরেে িনয জিিাস্টাে 
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জেিোজে জসরস্টম্ তেজে িেরে হরব। উন্নয়রনে িনয িনবল এবাং অবিাঠারম্া উে়ে চক্ষরে উন্নয়ন 
িেরে হরব। প ুঁজিবািারে আগাম্ীরে সিল জিছ  অনলাইরন সম্পন্ন হরব, এিনয জিএসই’ে আইটি 
জবোগরি অেযন্ত শজিশালী িরে গর়ে ে লরে হরব। 

জবএসইজস চে়োেম্যান বরলন, বাাংলারেরশে অথ্শনীজে গে েশ বছরে অরনি বজৃি চপর়েরছ। বজৃি 
চপর়েরছ িনগরেে ম্াথ্াজপছ  আয়ও। এে ফরল িনগরেে সঞ্চয় চবর়েরছ। আে িনগে এই সঞ্চয়রি 
জবজনর়োরগে িনয জবজেন্ন  াে   ুঁিরছ। প ুঁজিবািােরি এই স রযাগ জনরে হরব। আম্ারেে চেরশে 
অথ্শনীজেে সারথ্ োল জম্জলর়ে প ুঁজিবািারেে প্রসাে হয়জন। প ুঁজিবািারেে চথ্রি অথ্শবািারেে আিাে 
অরনি চবজশ। আম্ো যজে সেিাজে এবাং চবসেিাজে জবজেন্ন অবিাঠারম্া এবাং জশল্পায়রনে িনয 
প্রর়োিনীয় ম্লূধ্ন সেবোহ িেরে পাজে েরব প ুঁজিবািারে প্রসােো বজৃি পারব এবাং এিই সারথ্ 
বযাাংজিাং  ারেে উপে োপ িম্রব। 

জিএসইে চেয়ােম্যান ইউন স ে েহম্ারনে চনেৃরত্ব এসম্য় জিএসইে পক্ষ চথ্রি পজেোলি অধ্যাপি 
ি. ম্াস ে ে েহম্ান, জিরগজিয়াে চিনারেে চম্াস্তাজফি ে েহম্ান, ম্ নোজিম্ আশোফ, হাজবব উল্লাহ 
বাহাে, অধ্যাপি ি. এ. চি. এম্. ম্াস ে, চম্া. েজিব ে েহম্ান, চম্া. শাজিল জেিেী, চম্াহাম্মে 
শাহিাহান এবাং বযবিাপনা পজেোলি িািী ছানাউল হি উপজিে জছরলন। 

িজম্শনােো বরলন, স্টি এক্সরেঞ্জরি চিন্দ্র িরেই প ুঁজিবািারেে সব ধ্েরনে িাযশক্রম্ পজেোজলে 
হরয় থ্ারি। চসরক্ষরে স্টি এক্সরেরঞ্জে িারছ জবজনরয়াগিােীরেে প্রেযাশা সব সম্য়ই চবজশ। আম্ারেে 
সবাে উরিশয, প ুঁজিবািােরি সাম্রনে জেরি এজগরয় চনওয়া। এই লরক্ষয জবএসইজস ও ঢািা স্টি 
এক্সরেঞ্জ সম্জিেোরব িাি িরে যারি। প ুঁজিবািাে উন্ন়েরন প্রথ্ম্ ও প্রধ্ান িাি হরব সবাে 
আরগ সম্সযাগ রলা চবে িো। োেপে এে সম্াধ্ান িো। বেশম্ান িজম্শন োজ়েত্ব গ্রহরেে পে 
প ুঁজিবািাে সাংজিষ্ট সিরলে সারথ্ আরলােনাে ম্াধ্যরম্ েজবষযে প ুঁজিবািােরি এিটি আধ্ জনি ও 
য রগাপরযাগী প ুঁজিবািাে গরড় চোলাে লরক্ষয িাি িরে যারি। 

োো বরলন, জবজনরয়াগিােীো প ুঁজিবািারে স ন্দে পজেরবরশে অরপক্ষায় আরছ। যজে জবজনরয়াগিােী 
জনজিে হয় চয, োরেে জবজনরয়াগ জনোপে ও জেটানশ আসরব োহরল চসরিন্ডাজে ম্ারিশ ট গজেশীল 
হরব। 

তবঠরি িজম্শনােো আরো বরলন, ইকুযইটি চবিি িাযশক্ররম্ে বাইরে আম্ো বন্ড জনরয় িাি 
িেরবা। জশল্পায়রনে চক্ষরে েীর্শরম্য়াজে ঋে জনরয় িাি িোে পজেিল্পনা েরয়রছ। সরবশাপজে সব 
চক্ষরেই স শাসন জনজিে িো হরব। েযারলঞ্জ অরনি সম্য় স রযাগ তেজে িরে চেয়। এ িনয 
চস্টিরহাল্ডােরেে জনরয় সম্জিেোরব এজগরয় চযরে োই। 
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‘চেগ রলটরেে িাি হরি ম্ূলে ২ পরক্ষে চেেে সম্িয় গর়ে চোলা। সম্িয় স জনজিেিেরেে িনয 
আইন িান ন আধ্ জনিায়ন িেরে হরব এবাং যাো প্ররয়াগ িেরবন োরেে আরো চবজশ েূজম্িা 
ো রে হরব।’ 

িজম্শনােো বরলন, প ুঁজিবািারে োরলা োরলা চিাম্পাজন আস ি ো সিরলেই িাম্য। বাাংলারেশ 
উেীয়ম্ান অথ্শনীজেে চেশ, সব জনয়ন্ত্রি সাংিা যজে সম্জিেোরব িাি িরে োহরল অথ্শনীজে 
এজগরয় যারব। এছাড়াও অরটারম্শন, আন্তিশ াজেি অঙ্গরন চেরশে প ুঁজিবািােরি ে রল ধ্ো এবাং 
সারেশ ইলযান্স বযবিারি আেও চিােোরেে জবষরয় গ ে ত্বারোপ িরেন িজম্শনােো। এসব বযবিায় 
বািারেে প্রজে চেজশ-জবরেজশ জবজনরয়াগিােীরেে আিা বাড়রব, বািাে হরব আেও জবজনরয়াগ-বান্ধব 
বরল ম্রন িরেন োো। 

পরে তবঠরি এি চপ্ররিরেশরনে ম্াধ্যরম্ জিএসই’ে ম্হাবযবিাপি চম্া. ছাজম্উল ইসলাম্ জিএসই 
টাওয়ারেে উপে সাংজক্ষি জববেেী উপিাপন িরেন। জেজন উরল্ল  িরেন জিএসই’ে এই েবরন 
১৩টি চলারে ৬ লা  ৫৪ হািাে ৯৫৪ স্কয়াে জফট অজফস চেস এবাং ৩টি চবিরম্ে ৪০০টি গাজড় 
পাজিশ াং স জবধ্া, চিজন্দ্রয়োরব শীোেপ জনয়জন্ত্রে েবনটিরে েরয়রছ পজেপূেশ চিনারেটে বযবিা। এই 
েবনটিরে ২০০টিে চবজশ চিািারেি হাউরিে িনয অজফস চেস সহ বযাাংি, বীম্া এবাং জসজসজবএল 
এে অজফরসে িনয িায়গা বোি েরয়রছ। এছাড়াও েবনটিরে ৫ হািাে ৮০০ বগশফ রটে ৬৫০ 
িরনে ধ্ােে ক্ষম্ো সম্পন্ন এিটি ম্াজিপােপাস হলে ম্ েরয়রছ। এিটি চহজলপযাি সহ েবনটিরে 
েরয়রছ ১৩টি জলফট, ২টি পাজনে পাম্প। 

অথ্শসূেি/এম্আই/চিএসআে 
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জিএসইে আইটি জবোগরি শজিশালী িোে োজগে জবএসইজস চেয়ােম্যারনে 

 

জনিস্ব প্রজেরবেি: জিজিটাল প ুঁজিবািাে গড়াে লরক্ষয চেরশে প্রধ্ান প ুঁজিবািাে ঢািা স্টি এক্সরেঞ্জ 
(জিএসই) পজেেশশন িেরলন জনয়ন্ত্রি সাংিা বাাংলারেশ জসজিউজেটিি অযান্ড এক্সরেরঞ্জ িজম্শরনে 
(জবএসইজস) চেয়ােম্যান অধ্যাপি জশবলী ে বাইয়াে-উল-ইসলাম্। 

আি চসাম্বাে (০২ নরেম্বে) ে প ে ১২টায় জবএসইজসে চেয়ােম্যারনে চনেৃরত্ব এিটি প্রজেজনজধ্ েল 
জিএসই পজেেশশন িরে। এ সম্য় জবএসইজসে োে িজম্শনাে উপজিে জছরলন। নে ন িজম্শন 
োজয়ত্ব গ্রহরেে পে এটি প্রথ্ম্ পজেেশশন। 

প্রজেজনজধ্ েল োিধ্ানীে জনকুরঞ্জ অবজিে জিএসইে নে ন এই েবনটি র্ রে চের ন। এ সম্রয় 
জেজন জিএসইে আইটি জবোগরি শজিশালী িোে োগাো চেন। 

এেপে প্রজেজনজধ্ েল জিএসইে পজেোলনা পষশে ও বযবিাপনা িেৃশপরক্ষে সরঙ্গ তবঠি িরে। 
তবঠরিও জিএসইে আইটি জবোগ জনরয় আরলােনা হয় এবাং আইটি জবোরগরি শজিশালী িোে 
উপে গ ে ত্বারোপ িো হয়। 

তবঠরি জবএসইজস চে়োেম্যান বরলন, পজেবেশ রনে সারথ্ সারথ্ ম্ান ষ সাম্রনে জেরি এজগর়ে যায়। 
এরক্ষরে চ য়াল ো া প্রর়োিন চয আম্ো সাম্রনে জেরি এজগর়ে যাজি জিনা। প ুঁজিবািারেে িনয 
েথ্য অেযন্ত গে ত্বপূেশ জবষয়। আে এটিরি স ষ্ঠ োরব সাংেক্ষরনে িনয জিিাস্টাে জেরিাোজে জসরে্টম্ 
তেেী িেরে হরব। উন্নয়রনে িনয িনবল এবাং অবিাঠারম্া উে়ে চক্ষরে উন্নয়ন িেরে হরব। 
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জেজন বরলন, প জিবািারে আগাম্ীরে সিল জিছ  অনলাইরন সম্পন্ন হরব এিনয জিএসই’ে আইটি 
জবোগরি অেযন্ত শজিশালী িরে গর়ে ে লরে হরব। বাাংলারেরশে অথ্শনীজে গে েশ বছরে অরনি 
বজৃি চপর়েরছ। এিইসারথ্ এসম্য় িনগরেে ম্াথ্াজপছ  আয়ও অরনি বজৃি চপর়েরছ। এে ফরল 
িনগরেে সঞ্চয় চবর়েরছ। আে িনগে এই সঞ্চয়রি জবজনর়োরগে িনয জবজেন্ন  াে   িরছ। 
প ুঁজিবািােরি এই স রযাগ জনরে হরব। আম্ারেে চেরশে অথ্শনীজেে সারথ্ োল জম্জলর়ে প ুঁজিবািারেে 
প্রসাে হয়জন। প ুঁজিবািারেে চথ্রি অথ্শবািারেে আিাে অরনি চবজশ। 

পরে তবঠরি এি চপ্ররিরেশরনে ম্াধ্যরম্ জিএসই’ে ম্হাবযবিাপি চম্াোঃ ছাজম্উল ইসলাম্ জিএসই 
টাওয়ারেে উপে সাংজক্ষি জববেেী উপিাপন িরেন। জেজন উরল্ল  িরেন জিএসই’ে এই েবরন 
১৩টি চলারে ৬৫৪,৯৫৪ স্কয়াে জফট অজফস চেস এবাং ৩টি চবিরম্ে ৪০০টি গাড়ী পাজিশ াং স জবধ্া, 
চিজন্দ্রয়োরব শীোেপ জনয়জন্ত্রে েবনটিরে েরয়রছ পজেপূেশ চিনারেটে বযবিা৷ এই েবনটিরে 
২০০টিে চবজশ চিািারেি হাউরিে িনয অজফস চেস সহ বযাাংি, বীম্া এবাং জসজসজবএল এে 
অজফরসে িনয িায়গা বোি েরয়রছ৷ এছাড়াও েবনটিরে ৫৮০০ বগশফ রটে ৬৫০ িরনে ধ্ােে 
ক্ষম্ো সম্পন্ন এিটি ম্াজিপােপাস হলে ম্ েরয়রছ৷ এিটি চহজলপযাি সহ েবনটিরে েরয়রছ ১৩টি 
জলফট, ২টি পাজনে পাম্প৷ 

এে আরগ গে শজনবাে িযাজপটাল ম্ারিশ ট িানশাজলস্টস চফাোম্ (জসএম্রিএফ) এবাং বাাংলারেশ 
ম্ারেশ ে বযাাংিাসশ এরসাজসরয়শন (জবএম্জবএ) চযৌথ্োরব আরয়াজিে ওরয়জবনারেে অধ্যাপি জশবলী 
ে বাইয়াে-উল-ইসলাম্ বরলন, জিএসইরি জিজিটাল িো হরব। এই লরক্ষয আগাম্ী চসাম্বাে 
পজেেশশন িো হরব। 

এিই অন ষ্ঠারন প্রধ্ান অজেজথ্ে বিরবয প্রধ্ানম্ন্ত্রীে চবসেিাজে জশল্প ও জবজনরয়াগ জবষয়ি উপরেষ্টা 
সালম্ান ফিল ে েহম্ান বরলন, জিএসইে সাম্রনই উৎপােনহীন ও িাে ানা বন্ধ থ্ািা 
চিাম্পাজনে চশয়ারে িােসাজি হরি। জিন্তু জিএসই জিছ ই িেরছ না। 

জেজন বরলন, প ুঁজিবািারে যজে চিান ে ই নম্বাজে হরয় থ্ারি, চসটা প রো পৃজথ্বীরেই সবাে আরগ 
স্টি এক্সরেঞ্জ ধ্রে। জবএসইজসরো অরনি পরেে জবষয়, প্রথ্রম্ই ধ্েরব স্টি এক্সরেঞ্জ। োরেে 
ও ারনইরো প্রজেজেন চলনরেন হয়। চযরিান ধ্েরনে অজনয়রম্ে চলনরেন চে রল ব ঝরে পাো যায়। 
জিন্তু এ রনা আম্ারেে প ুঁজিবািারে চয চিাম্পাজন বন্ধ এবাং সবাই চসটা িাজন, োেপরেও চসই 
চিাম্পাজনে েে বারড়। িাো এসব চিাম্পাজনে চশয়াে জিরন এবাং িাো জবজক্র িরে, ো স্টি 
এক্সরেঞ্জ িারন। এ ারন চয ম্যাজনপ রলশন হরি এবাং ওরপনজল হরি, ল জিরয় চিউ িেরছ না। জিন্তু 
বািাে পরড় জগরয় চিান জিছ  হরলই োস্তায় চলািিন চনরম্ সেিােরি চোষারোপ িরে।’ 

সালম্ান এফ েহম্ান বরলন, ঢািা ও েট্টগ্রাম্ স্টি এক্সরেরঞ্জে   বই গ ে ত্বপূেশ োজয়ত্ব েরয়রছ। 
প ুঁজিবািারেে োজয়ত্ব শ ধ্  সেিাে, অথ্শম্ন্ত্রোলয় ও জবএসইজসে, আে স্টি এক্সরেঞ্জ শ ধ্  বরস 
থ্ািরবন, ো না। োরেেরি শজিশালী হরে হরব। 

 
চশয়ােজনউি; ০২ নরেম্বে ২০২০ 
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‘জিএসইরি জিিাস্টাে জেরিাোজে জসরস্টম্স তেেী িেরে হরব’ 

সান জবজি চিস্ক || প্রিাশ: ২০২০-১১-০২ ২২:৪০:১৫ || আপরিট: ২০২০-১১-০২ ২২:৫৯:৩০ 

 

পজেবেশ রনে সারথ্ সারথ্ ম্ান ষ সাম্রনে জেরি এজগর়ে যায়। এরক্ষরে চ য়াল ো া প্রর়োিন চয 
আম্ো সাম্রনে জেরি এজগর়ে যাজি জিনা। প ুঁজিবািারেে িনয েথ্য অেযন্ত গে ত্বপূেশ জবষয়। আে 
এটিরি স ষ্ঠ োরব সাংেক্ষরনে িনয জিিাস্টাে জেরিাোজে জসরে্টম্ তেেী িেরে হরব। উন্নয়রনে িনয 
িনবল এবাং অবিাঠারম্া উে়ে চক্ষরে উন্নয়ন িেরে হরব। আি চসাম্বাে জিএসই পজেেশশরন জগরয় 
এ িথ্া বরলন জবএসইজসে চেয়ােম্যান অধ্যাপি জশবলী ে বাইয়াে-উল ইসলাম্। 

এ সম্য় আেও উপজিে জছরলন, জবএসইজসে িজম্শনাে চ ান্দিাে িাম্াল জ্জাম্ান, অধ্যাপি ি. চশ  
শাম্স জিন আহরম্ে, অধ্যাপি ি. চম্াোঃ জম্িান ে েহম্ান, চম্াোঃ আব্দ ল হাজলম্ে,জিএসইে চেয়ােম্যান 
চম্াোঃ ইউন স ে েহম্ান, পজেোলি অধ্যাপি ি. চম্াোঃ ম্াস ে ে েহম্ান, জিরগজিয়াে চিনারেে 
চম্াস্তাজফি ে েহম্ান, চম্াোঃ ম্ নোজিম্ আশোফ, হাজবব উল্লাহ বাহাে, অধ্যাপি ি. এ. চি. এম্. 
ম্াস ে, েজিব ে েহম্ান, চম্াোঃ শাজিল জেিেী, চম্াহাম্মে শাহিাহান এবাং বযবিাপনা পজেোলি 
িািী ছানাউল হি৷ 

অধ্যাপি জশবলী ে বাইয়াে-উল ইসলাম্ বরলন,প ুঁজিবািারে আগাম্ীরে সিল জিছ  অনলাইরন সম্পন্ন 
হরব এিনয জিএসই’ে আইটি জবোগরি অেযন্ত শজিশালী িরে গর়ে ে লরে হরব। বাাংলারেরশে 
অথ্শনীজে গে েশ বছরে অরনি বজৃি চপর়েরছ। এিইসারথ্ এসম্য় িনগরেে ম্াথ্াজপছ  আয়ও অরনি 
বজৃি চপর়েরছ। এে ফরল িনগরেে সঞ্চয় চবর়েরছ। আে িনগে এই সঞ্চয়রি জবজনর়োরগে িনয 
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জবজেন্ন  াে   িরছ। প ুঁজিবািােরি এই স রযাগ জনরে হরব। আম্ারেে চেরশে অথ্শনীজেে সারথ্ োল 
জম্জলর়ে প ুঁজিবািারেে প্রসাে হয়জন। প ুঁজিবািারেে চথ্রি অথ্শবািারেে আিাে অরনি চবজশ। আম্ো 
যজে সেিাজে এবাং চবসেিাজে জবজেন্ন অবিাঠারম্া এবাং জশল্পায়রনে িনয প্রর়োিনীয় ম্ূলধ্ন 
সেবোহ িেরে পাজে েরব প ুঁজিবািারে প্রসােো বজৃি পারব এবাং এিই সারথ্ বযাাংজিাং  ারেে 
উপে োপ িম্রব। 

জবএসইজস’ে িজম্শনােগে বরলন, স্টি এক্সরেঞ্জরি চিন্দ্র িরেই প ুঁজিবািারেে সব ধ্েরনে িাযশক্রম্ 
পজেোজলে হরয় থ্ারি। চসরক্ষরে স্টি এক্সরেরঞ্জে িারছ জবজনরয়াগিােীরেে প্রেযাশা সব সম্য়ই চবজশ। 
আম্ারেে সবাে উরিশয, প ুঁজিবািােরি সাম্রনে জেরি এজগরয় চনওয়া। এই লরক্ষয জবএসইজস ও ঢািা 
স্টি এক্সরেঞ্জ সম্জিে োরব িাি িরে যারি৷ প ুঁজিবািাে উন্ন়েরন প্রথ্ম্ ও প্রধ্ান িাি হরব 
সবাে আরগ সম্সযাগ রলা চবে িো৷ োেপে এে সম্াধ্ান িো৷ বেশম্ান িজম্শন োজ়েত্ব গ্রহরেে 
পে প ুঁজিবািাে সাংজিষ্ট সিরলে সারথ্ আরলােনাে ম্াধ্যরম্ েজবষযে প ুঁজিবািােরি এিটি আধ্ জনি 
ও য রগারপারযাগী প ুঁজিবািাে গরড় চোলাে লরক্ষয িাি িরে যারি৷ 

োো আেও বরলন জবজনরয়াগিােীগে প ুঁজিবািারে স ন্দে পজেরবরশে অরপক্ষায় আরছ৷ যজে 
জবজনরয়াগিােী জনজিে হয় চয, োরেে জবজনরয়াগ জনোপে ও জেটানশ আসরব োহরল চসরিন্ডাজে 
ম্ারিশ ট গজেশীল হরব৷ তবঠরি িজম্শনােগে আরো বরলন, ইকুইটি চবিি িাযশক্ররম্ে বাইরে আম্ো 
বন্ড জনরয় িাি িেব৷ জশল্পায়রনে চক্ষরে েীর্শরম্য়াজে ঋে জনরয় িাি িোে পজেিল্পনা েরয়রছ৷ 
সরবশাপজে সব চক্ষরেই স শাসন জনজিে িো হরব৷ েযারলঞ্জ অরনি সম্য় স রযাগ তেজে িরে চেয়৷ এ 
িনয চস্টিরহাল্ডােরেে জনরয় সম্জিেোরব এজগরয় চযরে োই৷ চেগ রলটরেে িাি হরি ম্ূলে ২ পরক্ষে 
চেেে সম্িয় গর়ে চোলা৷ সম্িয় স জনজিে িেরনে িনয আইন িান ন আধ্ জনিায়ন িেরে হরব 
এবাং যাো প্ররয়াগ িেরবন োরেে আরো চবজশ েূজম্িা ো রে হরব৷ 

োো বরলন, প ুঁজিবািারে োরলা োরলা চিাম্পাজন আস ি ো সিরলেই িাম্য৷ বাাংলারেশ উেীয়ম্ান 
অথ্শনীজেে চেশ৷ সব জনয়ন্ত্রি সাংিা যজে সম্জিেোরব িাি িরে োহরল অথ্শনীজে এজগরয় যারব৷ 
এছাড়াও অরটারম্শন, আন্তিশ াজেি অঙ্গরন চেরশে প ুঁজিবািােরি ে রল ধ্ো এবাং সারেশ ইলযান্স 
বযবিারি আেও চিােোরেে জবষরয় গ ে ত্বারোপ িরেন৷ এসব বযবিায় বািারেে প্রজে চেজশ-জবরেজশ 
জবজনরয়াগিােীরেে আিা বাড়রব, বািাে হরব আেও জবজনরয়াগ-বান্ধব৷ পরে তবঠরি এি 
চপ্ররিরেশরনে ম্াধ্যরম্ জিএসই’ে ম্হাবযবিাপি চম্াোঃ ছাজম্উল ইসলাম্ জিএসই টাওয়ারেে উপে 
সাংজক্ষি জববেেী উপিাপন িরেন। 

জেজন উরল্ল  িরেন জিএসই’ে এই েবরন ১৩টি চলারে ৬৫৪,৯৫৪ স্কয়াে জফট অজফস চেস এবাং 
৩টি চবিরম্ে ৪০০টি গাড়ী পাজিশ াং স জবধ্া, চিজন্দ্রয়োরব শীোেপ জনয়জন্ত্রে েবনটিরে েরয়রছ 
পজেপূেশ চিনারেটে বযবিা৷ এই েবনটিরে ২০০টিে চবজশ চিািারেি হাউরিে িনয অজফস চেস 
সহ বযাাংি, বীম্া এবাং জসজসজবএল এে অজফরসে িনয িায়গা বোি েরয়রছ৷ এছাড়াও েবনটিরে 
৫৮০০ বগশফ রটে ৬৫০ িরনে ধ্ােে ক্ষম্ো সম্পন্ন এিটি ম্াজিপােপাস হলে ম্ েরয়রছ৷ এিটি 
চহজলপযাি সহ েবনটিরে েরয়রছ ১৩টি জলফট, ২টি পাজনে পাম্প৷ 

োে আরগ জিএসইে চেয়ােম্যান চম্াোঃ ইউন স ে েহম্ান নবজনয ি চেয়ােম্যান িজম্শনােবনৃ্দরি 
স্বাগে িাজনরয় বরলন, নব্বই েশরিে ম্াঝাম্াজঝ সম্য় চথ্রিই প ুঁজিবািারেে প্রসােো বজৃি চপরে 
থ্ারি৷ প ুঁজিবািারেে পজেজধ্ বজৃিে চপ্রক্ষাপরট ম্জেজঝল অজফরস সিল স রযাগ স জবধ্াে সাংকুলান না 
হওয়ায় ঢািা স্টি এক্সরেঞ্জ িেৃশ পক্ষ ম্াননীয় প্রধ্ানম্ন্ত্রী চশ  হাজসনাে িারছ ঢািায় এি  ন্ড প্লট 
বোরিে আরবেন িরেন৷ গেপ্রিােন্ত্রী বাাংলারেশ সেিারেে ম্াননীয় প্রধ্ানম্ন্ত্রী চশ  হাজসনা 
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স ে েপ্রসােী উন্নয়ন িরল্প এবাং আন্তিশ াজেি ম্ারনে স্টি এক্সরেঞ্জ জহসারব োিজেি িাযশক্রম্ 
পজেোলনা িেরে ১৯৯৭ সারল ঢািাে জনকুরঞ্জ নাম্ ম্াএ ম্ রলয ৪ জবর্া িজম্ বোি চেন৷ এই 
বোিিৃে িায়গায় জিএসই’ে জনিস্ব অথ্শায়রন অেযাধ্ জনি স রযাগ সম্বজলে জিএসই টাওয়াে জনজম্শে 
হরয়রছ৷

 

েহম্ান আেও বরলন চয, এিজবাংশ শোব্দীে উপরযাগী নে ন প্রয জি িাপরন সম্ভাবনাে নে ন য রগ 
প্ররবশ িোে িনয ১৯৯৮ সারল প ুঁজিবািারে অরটারম্শন পিজে োল ে উরেযাগ চনয় জিএসই৷ 
অরটারম্শন োল ে িনযও ম্াননীয় প্রধ্ানম্ন্ত্রীে জনরেশ রশ েত্িালীন জবএসআেএস ৮ চিাটি ৬০ লক্ষ 
টািা সহি শরেশ ঋে বোি চেয়৷ বেশম্ান প্রধ্ানম্ন্ত্রী চশ  হাজসনাে বোনযোয় প ুঁজিবািারেে 
আধ্ জনিায়রন ১৯৯৮ সারল স্বয়াংজক্রয় চলনরেন পিজে োল  িোে চক্ষরে সহি অথ্শায়রনে িনয 
চেরশে প্রধ্ান প ুঁজিবািাে ঢািা স্টি এক্সরেরঞ্জ আি জবরেে অনযানয স্টি এক্সরেরজ্ঞে সারথ্ োল 
জম্জলরয় েলাে সক্ষম্ো অিশন িরে৷ 

এছাড়া জিএসইে চেয়ােম্যান বরলন চয, বেশম্ান িজম্শন য ন োজ়েত্ব গ্রহে িরেজছরলন য ন 
িজেি-১৯ এে িােরে প ুঁজিবািাে বন্ধ জছল৷ অনযজেরি জবজনরয়াগিােীরেে জছল েীর্শজেরনে 
আিাহীনো৷ ফরল োজ়েত্ব গ্রহরেে শ ে রেই িঠিন েযারলরঞ্চে ম্ র  পড়রে হরয়রছ৷ নে ন িজম্শন 
োজয়ত্ব চনবাে পে বািােবান্ধব পেরক্ষরপে ফরল বািারেে প্রজে জবজনরয়াগিােীরেে আিা অরনি 
বজৃি চপরয়রছ৷ আে এে ফরল বািারে চলনরেরনে পজেম্াে অরনি বজৃি চপরয়রছ৷ চেরশে প ুঁজিবািাে 
নে ন ে রপ এবাং নে ন আঙ্গীরি জবজনরয়াগিােীরেে জবজনরয়ারগে এিটি আিষশেী়ে প ুঁজিবািারে 
পজেেে হরয়রছ। 

আি আম্ো অেযন্ত আনজন্দে চয অরনি বযস্তোে ম্ারঝও প্রথ্ম্বারেে ম্ে জনজম্শে জিএসই 
টাওয়ারে ঢািা স্টি এিরেঞ্জ অজফস, আপজন এবাং আপনাে িজম্শনােবনৃ্দ পজেেশশরন এরসরছন৷ 
এিনয ঢািা স্টি এক্সরেরঞ্জে পক্ষ চথ্রি জিএসইে বযবিাপনা পজেোলি িািী ছানাউল হি 
আন্তজেি ধ্নযবাে ও িৃেজ্ঞো িানান৷ 

জবএসইজস’ে নে ন িজম্শন োজয়ত্ব চনয়াে পে সেিাজে জবজেন্ন প্রজেষ্ঠান ও জনয়ন্ত্রি সাংিাে ম্রধ্য 
সম্িয়, জসজিউজেটিি আইরনে প্ররয়াগ, আইন লঙ্ঘনিােী বযজি ও প্রজেষ্ঠারনে জবে রি শাজস্তম্ূলি 
বযবিা চনয়া, চম্ৌলজেজি সম্পন্ন চিাম্পাজনে আইজপও দ্রুে অন রম্ােন, প্রশ্নজবি আইজপও আরবেন 
বাজেল, আজথ্শি প্রজেরবেরনে স্বিো জনজিরেে পাশাপাজশ প্রয জিে বযবহাে বাড়ারনাে ম্রো চবশ 
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জিছ  উরেযাগ জনরয়রছ। এরে জনয়ন্ত্রি সাংিা ও প ুঁজিবািারেে প্রজে জবজনরয়াগিােীরেে আিা চবরড়রছ। 
চিাজেি-১৯ পজেজিজেরে সাোজবরে প ুঁজিবািাে ও অথ্শনীজেে উপে এিটা চনজেবােি প্রোব 
পড়রলও বেশম্ান িজম্শরনে চনেৃরত্ব গে আগস্ট ও চসরেম্বে এই ে ই ম্ারস জবরেে চসো 
প ুঁজিবািারেে িান ে ল িরেরছ বাাংলারেশ। 

জেজন আেও আশা প্রিাশ িরেন চয, ম্াননীয় চেয়ােম্যান ও িজম্শনােবরৃন্দে েক্ষ চনেৃরত্ব 
আগাম্ীজেরনও প ুঁজিবািারেে এই বেশম্ান ধ্াো অবযাহে থ্ািরব। 
পরে িজম্শরনে চেয়ােম্যান, িজম্শনােবনৃ্দ জিএসই টাওয়ারেে বঙ্গবন্ধ  িোে, আইজসটি, জসজসজবএল, 
চিািারেি হাউস, জিএসই’ে চেজনাং এিারিজম্, লাইরিেী, ম্াজি্টপােপাস হল ও লাউন্স পজেেশশন 
িরেন৷ 
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‘জিএসইে আইটি জবোগরি আরো শজিশালী িরে গর়ে ে লরে হরব’ 

 

জনিস্ব প্রজেরবেি, জবজনরয়াগবােশ া: বাাংলারেশ জসজিউজেটিি অযান্ড এক্সরেঞ্জ িজম্শরনে (জবএসইজস) 
চেয়ােম্যান অধ্যাপি জশবলী ে বাইয়াে-উল ইসলাম্ বরলরছন, ‘পজেবেশ রনে সারথ্ সারথ্ ম্ান ষ 
সাম্রনে জেরি এজগর়ে যায়। এরক্ষরে চ য়াল ো া প্রর়োিন চয আম্ো সাম্রনে জেরি এজগর়ে যাজি 
জিনা। প ুঁজিবািারেে িনয েথ্য অেযন্ত গ ে ত্বপূেশ জবষয়। আে এটিরি স ষ্ঠ োরব সাংেক্ষরনে িনয 
জিিাস্টাে জেরিাোজে জসরে্টম্ তেেী িেরে হরব। উন্নয়রনে িনয িনবল এবাং অবিাঠারম্া উে়ে 
চক্ষরেই উন্নয়ন িেরে হরব। প জিবািারে আগাম্ীরে সিল জিছ  অনলাইরন সম্পন্ন হরব। এিনয 
জিএসই’ে আইটি জবোগরি অেযন্ত শজিশালী িরে গর়ে ে লরে হরব।’ 

চসাম্বাে (০২ নরেম্বে ২০২০) বাাংলারেশ জসজিউজেটিি অযান্ড এক্সরেঞ্জ িজম্শরনে চেয়ােম্যান 
অধ্যাপি জশবলী ে বাইয়াে-উল ইসলারম্ে চনেৃরত্ব জবএসইজসে এিটি প্রজেজনজধ্ েল জিএসই জনকুঞ্জ 
টাওয়াে পজেেশশনিারল জবএসইজস’ে চেয়ােম্যান এসব িথ্া বরলন৷ এসম্য় উপজিে জছরলন 
জবএসইজসে িজম্শনাে চ ান্দিাে িাম্াল জ্জাম্ান, অধ্যাপি ি. চশ  শাম্স জিন আহরম্ে, অধ্যাপি ি. 
চম্াোঃ জম্িান ে েহম্ান, চম্াোঃ আব্দ ল হাজলম্, জিএসইে চেয়ােম্যান চম্াোঃ ইউন স ে েহম্ান, পজেোলি 
অধ্যাপি ি. চম্াোঃ ম্াস ে ে েহম্ান, জিরগজিয়াে চিনারেে চম্াস্তাজফি ে েহম্ান, চম্াোঃ ম্ নোজিম্ 
আশোফ, হাজবব উল্লাহ বাহাে, অধ্যাপি ি. এ. চি. এম্. ম্াস ে, চম্া. েজিব ে েহম্ান, চম্াোঃ 
শাজিল জেিেী, চম্াহাম্মে শাহিাহান এবাং বযবিাপনা পজেোলি িািী ছানাউল হি প্রম্  ৷ 

জবএসইজস চেয়ােম্যান বরলন, বাাংলারেরশে অথ্শনীজে গে েশ বছরে অরনি বজৃি চপর়েরছ। এিইসারথ্ 
এসম্য় িনগরেে ম্াথ্াজপছ  আয়ও অরনি বজৃি চপর়েরছ। এে ফরল িনগরেে সঞ্চয় চবর়েরছ। আে 
িনগে এই সঞ্চয়রি জবজনর়োরগে িনয জবজেন্ন  াে   িরছ। প ুঁজিবািােরি এই স রযাগ জনরে হরব। 
আম্ারেে চেরশে অথ্শনীজেে সারথ্ োল জম্জলর়ে প ুঁজিবািারেে প্রসাে হয়জন। প ুঁজিবািারেে চথ্রি 
অথ্শবািারেে আিাে অরনি চবজশ। আম্ো যজে সেিাজে এবাং চবসেিাজে জবজেন্ন অবিাঠারম্া এবাং 
জশল্পায়রনে িনয প্রর়োিনীয় ম্ূলধ্ন সেবোহ িেরে পাজে েরব প ুঁজিবািারে প্রসােো বজৃি পারব 
এবাং এিই সারথ্ বযাাংজিাং  ারেে উপে োপ িম্রব। 

অন ষ্ঠারন উপজিে জবএসইজস’ে িজম্শনােগে বিবয োর ন। 
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োো বরলন, স্টি এক্সরেঞ্জরি চিন্দ্র িরেই প ুঁজিবািারেে সব ধ্েরনে িাযশক্রম্ পজেোজলে হরয় 
থ্ারি। চসরক্ষরে স্টি এক্সরেরঞ্জে িারছ জবজনরয়াগিােীরেে প্রেযাশা সব সম্য়ই চবজশ। আম্ারেে সবাে 
উরিশয, প ুঁজিবািােরি সাম্রনে জেরি এজগরয় চনওয়া। এই লরক্ষয জবএসইজস ও ঢািা স্টি এক্সরেঞ্জ 
সম্জিে োরব িাি িরে যারি৷ প ুঁজিবািাে উন্ন়েরন প্রথ্ম্ ও প্রধ্ান িাি হরব সবাে আরগ 
সম্সযাগ রলা চবে িো৷ োেপে এে সম্াধ্ান িো৷ বেশম্ান িজম্শন োজ়েত্ব গ্রহরেে পে 
প ুঁজিবািাে সাংজিষ্ট সিরলে সারথ্ আরলােনাে ম্াধ্যরম্ েজবষযে প ুঁজিবািােরি এিটি আধ্ জনি ও 
য রগারপারযাগী প ুঁজিবািাে গরড় চোলাে লরক্ষয িাি িরে যারি৷ 

োো আরো বরলন জবজনরয়াগিােীগে প ুঁজিবািারে স ন্দে পজেরবরশে অরপক্ষায় আরছ৷ যজে 
জবজনরয়াগিােী জনজিে হয় চয, োরেে জবজনরয়াগ জনোপে ও জেটানশ আসরব োহরল চসরিন্ডাজে 
ম্ারিশ ট গজেশীল হরব৷ তবঠরি িজম্শনােগে আরো বরলন, ইকুইটি চবিি িাযশক্ররম্ে বাইরে আম্ো 
বন্ড জনরয় িাি িেব৷ জশল্পায়রনে চক্ষরে েীর্শরম্য়াজে ঋে জনরয় িাি িোে পজেিল্পনা েরয়রছ৷ 
সরবশাপজে সব চক্ষরেই স শাসন জনজিে িো হরব৷ েযারলঞ্জ অরনি সম্য় স রযাগ তেজে িরে চেয়৷ এ 
িনয  চস্টিরহাল্ডােরেে জনরয় সম্জিেোরব এজগরয় চযরে োই৷ চেগ রলটরেে িাি হরি ম্ূলে ২ 
পরক্ষে চেেে সম্িয় গর়ে চোলা৷ সম্িয় স জনজিে িেরনে িনয আইন-িান ন আধ্ জনিায়ন 
িেরে হরব এবাং যাো প্ররয়াগ িেরবন োরেে আরো চবজশ েূজম্িা ো রে হরব৷ 

োো বরলন, প ুঁজিবািারে োরলা োরলা চিাম্পাজন আস ি ো সিরলেই িাম্য৷ বাাংলারেশ উেীয়ম্ান 
অথ্শনীজেে চেশ৷ সব জনয়ন্ত্রি সাংিা যজে সম্জিেোরব িাি িরে োহরল অথ্শনীজে এজগরয় যারব৷ 
এছাড়াও অরটারম্শন, আন্তিশ াজেি অঙ্গরন চেরশে প ুঁজিবািােরি ে রল ধ্ো এবাং সারেশ ইলযান্স 
বযবিারি আেও চিােোরেে জবষরয় গ ে ত্বারোপ িরেন৷ এসব বযবিায় বািারেে প্রজে চেজশ-জবরেজশ 
জবজনরয়াগিােীরেে আিা বাড়রব, বািাে হরব আেও জবজনরয়াগ-বান্ধব৷ পরে তবঠরি এি 
চপ্ররিরেশরনে ম্াধ্যরম্ জিএসই’ে ম্হাবযবিাপি  চম্াোঃ ছাজম্উল ইসলাম্ জিএসই টাওয়ারেে উপে 
সাংজক্ষি জববেেী উপিাপন িরেন। জেজন উরল্ল  িরেন জিএসই’ে এই েবরন ১৩টি চলারে 
৬৫৪,৯৫৪ স্কয়াে জফট অজফস চেস এবাং ৩টি চবিরম্ে ৪০০টি গাড়ী পাজিশ াং স জবধ্া, চিজন্দ্রয়োরব 
শীোেপ জনয়জন্ত্রে েবনটিরে েরয়রছ পজেপূেশ চিনারেটে বযবিা৷ এই েবনটিরে ২০০টিে চবজশ 
চিািারেি হাউরিে িনয অজফস চেস সহ বযাাংি, বীম্া এবাং জসজসজবএল এে অজফরসে িনয 
িায়গা বোি েরয়রছ৷ এছাড়াও েবনটিরে ৫৮০০ বগশফ রটে ৬৫০ িরনে ধ্ােে ক্ষম্ো সম্পন্ন 
এিটি ম্াজিপােপাস হলে ম্ েরয়রছ৷ এিটি চহজলপযাি সহ েবনটিরে েরয়রছ ১৩টি জলফট, ২টি 
পাজনে পাম্প৷ 

োে আরগ জিএসইে চেয়ােম্যান চম্াোঃ ইউন স ে েহম্ান নবজনয ি চেয়ােম্যান িজম্শনােবনৃ্দরি 
স্বাগে িাজনরয় বরলন, নব্বই েশরিে ম্াঝাম্াজঝ সম্য় চথ্রিই প ুঁজিবািারেে প্রসােো বজৃি চপরে 
থ্ারি৷ প ুঁজিবািারেে পজেজধ্ বজৃিে চপ্রক্ষাপরট ম্জেজঝল অজফরস সিল স রযাগ স জবধ্াে সাংকুলান না 
হওয়ায় ঢািা স্টি এক্সরেঞ্জ িেৃশ পক্ষ ম্াননীয় প্রধ্ানম্ন্ত্রী চশ  হাজসনাে িারছ ঢািায় এি  ন্ড প্লট 
বোরিে আরবেন িরেন৷ গেপ্রিােন্ত্রী বাাংলারেশ সেিারেে ম্াননীয় প্রধ্ানম্ন্ত্রী চশ  হাজসনা 
স ে েপ্রসােী উন্নয়ন িরল্প এবাং আন্তিশ াজেি ম্ারনে স্টি এক্সরেঞ্জ জহসারব োিজেি িাযশক্রম্ 
পজেোলনা িেরে ১৯৯৭ সারল ঢািাে জনকুরঞ্জ নাম্ ম্াএ ম্ রলয ৪ জবর্া িজম্ বোি চেন৷ এই 
বোিিৃে িায়গায় জিএসই’ে জনিস্ব অথ্শায়রন অেযাধ্ জনি স রযাগ সম্বজলে জিএসই টাওয়াে জনজম্শে 
হরয়রছ৷ 

িনাব েহম্ান আেও বরলন চয, এিজবাংশ শোব্দীে উপরযাগী নে ন প্রয জি িাপরন সম্ভাবনাে নে ন 
য রগ প্ররবশ িোে িনয ১৯৯৮ সারল প ুঁজিবািারে অরটারম্শন পিজে োল ে উরেযাগ চনয় জিএসই৷ 
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অরটারম্শন োল ে িনযও ম্াননীয় প্রধ্ানম্ন্ত্রীে জনরেশ রশ েত্িালীন জবএসআেএস ৮ চিাটি ৬০ লক্ষ 
টািা সহি শরেশ ঋে বোি চেয়৷ বেশম্ান প্রধ্ানম্ন্ত্রী চশ  হাজসনাে বোনযোয় প ুঁজিবািারেে 
আধ্ জনিায়রন ১৯৯৮ সারল স্বয়াংজক্রয় চলনরেন পিজে োল  িোে চক্ষরে সহি অথ্শায়রনে িনয 
চেরশে প্রধ্ান প ুঁজিবািাে ঢািা স্টি এক্সরেরঞ্জ আি জবরেে অনযানয স্টি এক্সরেরজ্ঞে সারথ্ োল 
জম্জলরয় েলাে সক্ষম্ো অিশন িরে৷ 

এছাড়া জিএসইে চেয়ােম্যান বরলন চয, বেশম্ান িজম্শন য ন োজ়েত্ব গ্রহে িরেজছরলন য ন 
িজেি-১৯ এে িােরে প ুঁজিবািাে বন্ধ জছল৷ অনযজেরি জবজনরয়াগিােীরেে জছল েীর্শজেরনে 
আিাহীনো৷ ফরল োজ়েত্ব গ্রহরেে শ ে রেই িঠিন েযারলরঞ্চে ম্ র  পড়রে হরয়রছ৷ নে ন িজম্শন 
োজয়ত্ব চনবাে পে বািােবান্ধব পেরক্ষরপে ফরল বািারেে প্রজে জবজনরয়াগিােীরেে আিা অরনি 
বজৃি চপরয়রছ৷ আে এে ফরল বািারে চলনরেরনে পজেম্াে অরনি বজৃি চপরয়রছ৷ চেরশে প ুঁজিবািাে 
নে ন ে রপ এবাং নে ন আঙ্গীরি জবজনরয়াগিােীরেে জবজনরয়ারগে এিটি আিষশেী়ে প ুঁজিবািারে 
পজেেে হরয়রছ। 

আি আম্ো অেযন্ত আনজন্দে চয অরনি বযস্তোে ম্ারঝও প্রথ্ম্বারেে ম্ে জনজম্শে জিএসই 
টাওয়ারে ঢািা স্টি এিরেঞ্জ অজফস, আপজন এবাং আপনাে িজম্শনােবনৃ্দ পজেেশশরন এরসরছন৷ 
এিনয ঢািা স্টি এক্সরেরঞ্জে পক্ষ চথ্রি জিএসইে বযবিাপনা পজেোলি িািী ছানাউল হি 
আন্তজেি ধ্নযবাে ও িৃেজ্ঞো িানান৷ 

জবএসইজস’ে নে ন িজম্শন োজয়ত্ব চনয়াে পে সেিাজে জবজেন্ন প্রজেষ্ঠান ও জনয়ন্ত্রি সাংিাে ম্রধ্য 
সম্িয়, জসজিউজেটিি আইরনে প্ররয়াগ, আইন লঙ্ঘনিােী বযজি ও প্রজেষ্ঠারনে জবে রি শাজস্তম্ূলি 
বযবিা চনয়া, চম্ৌলজেজি সম্পন্ন চিাম্পাজনে আইজপও দ্রুে অন রম্ােন, প্রশ্নজবি আইজপও আরবেন 
বাজেল, আজথ্শি প্রজেরবেরনে স্বিো জনজিরেে পাশাপাজশ প্রয জিে বযবহাে বাড়ারনাে ম্রো চবশ 
জিছ  উরেযাগ জনরয়রছ। এরে জনয়ন্ত্রি সাংিা ও প ুঁজিবািারেে প্রজে জবজনরয়াগিােীরেে আিা চবরড়রছ। 
চিাজেি-১৯ পজেজিজেরে সাোজবরে প ুঁজিবািাে ও অথ্শনীজেে উপে এিটা চনজেবােি প্রোব 
পড়রলও বেশম্ান িজম্শরনে চনেৃরত্ব গে আগস্ট ও চসরেম্বে এই ে ই ম্ারস জবরেে চসো 
প ুঁজিবািারেে িান ে ল িরেরছ বাাংলারেশ। 

জেজন আেও আশা প্রিাশ িরেন চয, ম্াননীয় চেয়ােম্যান ও িজম্শনােবরৃন্দে েক্ষ চনেৃরত্ব 
আগাম্ীজেরনও প ুঁজিবািারেে এই বেশম্ান ধ্াো অবযাহে থ্ািরব। 

পরে িজম্শরনে চেয়ােম্যান, িজম্শনােবনৃ্দ জিএসই টাওয়ারেে বঙ্গবন্ধ  িোে, আইজসটি, জসজসজবএল, 
চিািারেি হাউস, জিএসই’ে চেজনাং এিারিজম্, লাইরিেী, ম্াজি্টপােপাস হল ও লাউন্স পজেেশশন 
িরেন৷ 

(এসএএম্/০২ নরেম্বে ২০২০) 
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চশ়োেবািাে জনউি 
জবজনরয়াগিােীে জনোপিা ও জেটানশ জনজিে হরল চশ়োেবািাে গজেশীল হরব- জবএসইজস চে়োেম্যান 

প্রিাশ সম্য়:02-11-2020, 6:56 pm | 

 

চশ়োেবািাে জেরপাটশ : জবজনরয়াগিােীগে চশ়োেবািারে স ন্দে পজেরবরশে অরপক্ষায় আরছ৷ যজে 
জবজনরয়াগিােী জনজিে হয় চয, োরেে জবজনরয়াগ জনোপে ও জেটানশ আসরব োহরল চসরিন্ডাজে 
ম্ারিশ ট গজেশীল হরব বরল িাজনর়েরছন জন়েন্ত্রি সাংিা বাাংলারেশ জসজিউজেটিি অযান্ড এক্সরেঞ্জ 
িজম্শরনে (জবএসইজস) চে়োেম্যান অধ্যাপি জশবলী ে বাই়োে-উল-ইসলাম্৷ 

আি চসাম্বাে জবএসইজসে চেয়ােম্যান অধ্যাপি জশবলী ে বাইয়াে-উল ইসলাম্, িজম্শনাে চ ান্দিাে 
িাম্াল জ্জাম্ান, অধ্যাপি ি. চশ  শাম্স জিন আহরম্ে, অধ্যাপি ি. চম্াোঃ জম্িান ে েহম্ান, চম্াোঃ 
আব্দ ল হাজলম্ জিএসই জনকুঞ্জ টাওয়াে পজেেশশনিারল জবএসইজস’ে চেয়ােম্যান এসব িথ্া বরলন৷ 
এসম্য় উপজিে জছরলন জিএসইে চেয়ােম্যান চম্াোঃ ইউন স ে েহম্ান, পজেোলি অধ্যাপি ি. চম্াোঃ 
ম্াস ে ে েহম্ান, জিরগজিয়াে চিনারেে চম্াস্তাজফি ে েহম্ান, চম্াোঃ ম্ নোজিম্ আশোফ, হাজবব উল্লাহ 
বাহাে, অধ্যাপি ি. এ. চি. এম্. ম্াস ে, চম্াোঃ েজিব ে েহম্ান, চম্াোঃ শাজিল জেিেী, চম্াহাম্মে 
শাহিাহান এবাং বযবিাপনা পজেোলি িািী ছানাউল হি৷ 

জবএসইজস চে়োেম্যান বরলন, পজেবেশ রনে সারথ্ সারথ্ ম্ান ষ সাম্রনে জেরি এজগর়ে যায়। এরক্ষরে 
চ য়াল ো া প্রর়োিন চয আম্ো সাম্রনে জেরি এজগর়ে যাজি জিনা। প ুঁজিবািারেে িনয েথ্য 
অেযন্ত গে ত্বপূেশ জবষয়। আে এটিরি স ষ্ঠ োরব সাংেক্ষরনে িনয জিিাস্টাে জেরিাোজে জসরে্টম্ 
তেেী িেরে হরব। উন্নয়রনে িনয িনবল এবাং অবিাঠারম্া উে়ে চক্ষরে উন্নয়ন িেরে হরব। 
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জেজন বরলন, প জিবািারে আগাম্ীরে সিল জিছ  অনলাইরন সম্পন্ন হরব এিনয জিএসই’ে আইটি 
জবোগরি অেযন্ত শজিশালী িরে গর়ে ে লরে হরব। বাাংলারেরশে অথ্শনীজে গে েশ বছরে অরনি 
বজৃি চপর়েরছ। এিইসারথ্ এসম্য় িনগরেে ম্াথ্াজপছ  আয়ও অরনি বজৃি চপর়েরছ। এে ফরল 
িনগরেে সঞ্চয় চবর়েরছ। আে িনগে এই সঞ্চয়রি জবজনর়োরগে িনয জবজেন্ন  াে   িরছ। 
প ুঁজিবািােরি এই স রযাগ জনরে হরব। আম্ারেে চেরশে অথ্শনীজেে সারথ্ োল জম্জলর়ে প ুঁজিবািারেে 
প্রসাে হয়জন। প ুঁজিবািারেে চথ্রি অথ্শবািারেে আিাে অরনি চবজশ। 

জেজন আরো বরলন, আম্ো যজে সেিাজে এবাং চবসেিাজে জবজেন্ন অবিাঠারম্া এবাং জশল্পায়রনে 
িনয প্রর়োিনীয় ম্ূলধ্ন সেবোহ িেরে পাজে েরব প ুঁজিবািারে প্রসােো বজৃি পারব এবাং এিই 
সারথ্ বযাাংজিাং  ারেে উপে োপ িম্রব। 

 

অন ষ্ঠারন উপজিে জবএসইজস’ে িজম্শনােগে বিবয োর ন। োো বরলন, স্টি এক্সরেঞ্জরি চিন্দ্র 
িরেই প ুঁজিবািারেে সব ধ্েরনে িাযশক্রম্ পজেোজলে হরয় থ্ারি। চসরক্ষরে স্টি এক্সরেরঞ্জে িারছ 
জবজনরয়াগিােীরেে প্রেযাশা সব সম্য়ই চবজশ। আম্ারেে সবাে উরিশয, প ুঁজিবািােরি সাম্রনে জেরি 
এজগরয় চনওয়া। এই লরক্ষয জবএসইজস ও ঢািা স্টি এক্সরেঞ্জ সম্জিে োরব িাি িরে যারি৷ 
প ুঁজিবািাে উন্ন়েরন প্রথ্ম্ ও প্রধ্ান িাি হরব সবাে আরগ সম্সযাগ রলা চবে িো৷ োেপে এে 
সম্াধ্ান িো৷ বেশম্ান িজম্শন োজ়েত্ব গ্রহরেে পে প ুঁজিবািাে সাংজিষ্ট সিরলে সারথ্ আরলােনাে 
ম্াধ্যরম্ েজবষযে প ুঁজিবািােরি এিটি আধ্ জনি ও য রগারপারযাগী প ুঁজিবািাে গরড় চোলাে লরক্ষয 
িাি িরে যারি৷ 

োো বরলন, প ুঁজিবািারে োরলা োরলা চিাম্পাজন আস ি ো সিরলেই িাম্য৷ বাাংলারেশ উেীয়ম্ান 
অথ্শনীজেে চেশ৷ সব জনয়ন্ত্রি সাংিা যজে সম্জিেোরব িাি িরে োহরল অথ্শনীজে এজগরয় যারব৷ 
এছাড়াও অরটারম্শন, আন্তিশ াজেি অঙ্গরন চেরশে প ুঁজিবািােরি ে রল ধ্ো এবাং সারেশ ইলযান্স 
বযবিারি আেও চিােোরেে জবষরয় গ ে ত্বারোপ িরেন৷ এসব বযবিায় বািারেে প্রজে চেজশ-জবরেজশ 
জবজনরয়াগিােীরেে আিা বাড়রব, বািাে হরব আেও জবজনরয়াগ-বান্ধব৷ 
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তবঠরি িজম্শনােগে আরো বরলন, ইকুইটি চবিি িাযশক্ররম্ে বাইরে আম্ো বন্ড জনরয় িাি 
িেব৷ জশল্পায়রনে চক্ষরে েীর্শরম্য়াজে ঋে জনরয় িাি িোে পজেিল্পনা েরয়রছ৷ সরবশাপজে সব চক্ষরেই 
স শাসন জনজিে িো হরব৷ েযারলঞ্জ অরনি সম্য় স রযাগ তেজে িরে চেয়৷ এ িনয চস্টিরহাল্ডােরেে 
জনরয় সম্জিেোরব এজগরয় চযরে োই৷ চেগ রলটরেে িাি হরি ম্ূলে ২ পরক্ষে চেেে সম্িয় গর়ে 
চোলা৷ সম্িয় স জনজিে িেরনে িনয আইন িান ন আধ্ জনিায়ন িেরে হরব এবাং যাো প্ররয়াগ 
িেরবন োরেে আরো চবজশ েূজম্িা ো রে হরব৷ 

পরে তবঠরি এি চপ্ররিরেশরনে ম্াধ্যরম্ জিএসই’ে ম্হাবযবিাপি চম্াোঃ ছাজম্উল ইসলাম্ জিএসই 
টাওয়ারেে উপে সাংজক্ষি জববেেী উপিাপন িরেন। জেজন উরল্ল  িরেন জিএসই’ে এই েবরন 
১৩টি চলারে ৬৫৪,৯৫৪ স্কয়াে জফট অজফস চেস এবাং ৩টি চবিরম্ে ৪০০টি গাড়ী পাজিশ াং স জবধ্া, 
চিজন্দ্রয়োরব শীোেপ জনয়জন্ত্রে েবনটিরে েরয়রছ পজেপূেশ চিনারেটে বযবিা৷ এই েবনটিরে 
২০০টিে চবজশ চিািারেি হাউরিে িনয অজফস চেস সহ বযাাংি, বীম্া এবাং জসজসজবএল এে 
অজফরসে িনয িায়গা বোি েরয়রছ৷ এছাড়াও েবনটিরে ৫৮০০ বগশফ রটে ৬৫০ িরনে ধ্ােে 
ক্ষম্ো সম্পন্ন এিটি ম্াজিপােপাস হলে ম্ েরয়রছ৷ এিটি চহজলপযাি সহ েবনটিরে েরয়রছ ১৩টি 
জলফট, ২টি পাজনে পাম্প৷ 

োে আরগ জিএসইে চেয়ােম্যান চম্াোঃ ইউন স ে েহম্ান নবজনয ি চেয়ােম্যান িজম্শনােবনৃ্দরি 
স্বাগে িাজনরয় বরলন, নব্বই েশরিে ম্াঝাম্াজঝ সম্য় চথ্রিই প ুঁজিবািারেে প্রসােো বজৃি চপরে 
থ্ারি৷ প ুঁজিবািারেে পজেজধ্ বজৃিে চপ্রক্ষাপরট ম্জেজঝল অজফরস সিল স রযাগ স জবধ্াে সাংকুলান না 
হওয়ায় ঢািা স্টি এক্সরেঞ্জ িেৃশ পক্ষ প্রধ্ানম্ন্ত্রী চশ  হাজসনাে িারছ ঢািায় এি  ন্ড প্লট বোরিে 
আরবেন িরেন৷ 

জেজন বরলন, প্রধ্ানম্ন্ত্রী চশ  হাজসনা স ে েপ্রসােী উন্নয়ন িরল্প এবাং আন্তিশ াজেি ম্ারনে স্টি 
এক্সরেঞ্জ জহসারব োিজেি িাযশক্রম্ পজেোলনা িেরে ১৯৯৭ সারল ঢািাে জনকুরঞ্জ নাম্ ম্াএ ম্ রলয 
৪ জবর্া িজম্ বোি চেন৷ এই বোিিৃে িায়গায় জিএসই’ে জনিস্ব অথ্শায়রন অেযাধ্ জনি স রযাগ 
সম্বজলে জিএসই টাওয়াে জনজম্শে হরয়রছ৷ 
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চে়োেম্যান আেও বরলন চয, এিজবাংশ শোব্দীে উপরযাগী নে ন প্রয জি িাপরন সম্ভাবনাে নে ন 
য রগ প্ররবশ িোে িনয ১৯৯৮ সারল প ুঁজিবািারে অরটারম্শন পিজে োল ে উরেযাগ চনয় জিএসই৷ 
অরটারম্শন োল ে িনযও ম্াননীয় প্রধ্ানম্ন্ত্রীে জনরেশ রশ েত্িালীন জবএসআেএস ৮ চিাটি ৬০ লক্ষ 
টািা সহি শরেশ ঋে বোি চেয়৷ বেশম্ান প্রধ্ানম্ন্ত্রী চশ  হাজসনাে বোনযোয় প ুঁজিবািারেে 
আধ্ জনিায়রন ১৯৯৮ সারল স্বয়াংজক্রয় চলনরেন পিজে োল  িোে চক্ষরে সহি অথ্শায়রনে িনয 
চেরশে প্রধ্ান প ুঁজিবািাে ঢািা স্টি এক্সরেরঞ্জ আি জবরেে অনযানয স্টি এক্সরেরজ্ঞে সারথ্ োল 
জম্জলরয় েলাে সক্ষম্ো অিশন িরে৷ 

এছাড়া জিএসইে চেয়ােম্যান বরলন চয, বেশম্ান িজম্শন য ন োজ়েত্ব গ্রহে িরেজছরলন য ন 
িজেি-১৯ এে িােরে প ুঁজিবািাে বন্ধ জছল৷ অনযজেরি জবজনরয়াগিােীরেে জছল েীর্শজেরনে 
আিাহীনো৷ ফরল োজ়েত্ব গ্রহরেে শ ে রেই িঠিন েযারলরঞ্চে ম্ র  পড়রে হরয়রছ৷ নে ন িজম্শন 
োজয়ত্ব চনবাে পে বািােবান্ধব পেরক্ষরপে ফরল বািারেে প্রজে জবজনরয়াগিােীরেে আিা অরনি 
বজৃি চপরয়রছ৷ আে এে ফরল বািারে চলনরেরনে পজেম্াে অরনি বজৃি চপরয়রছ৷ চেরশে প ুঁজিবািাে 
নে ন ে রপ এবাং নে ন আঙ্গীরি জবজনরয়াগিােীরেে জবজনরয়ারগে এিটি আিষশেী়ে প ুঁজিবািারে 
পজেেে হরয়রছ। 

আি আম্ো অেযন্ত আনজন্দে চয অরনি বযস্তোে ম্ারঝও প্রথ্ম্বারেে ম্ে জনজম্শে জিএসই 
টাওয়ারে ঢািা স্টি এিরেঞ্জ অজফস, আপজন এবাং আপনাে িজম্শনােবনৃ্দ পজেেশশরন এরসরছন৷ 
এিনয ঢািা স্টি এক্সরেরঞ্জে পক্ষ চথ্রি জিএসইে বযবিাপনা পজেোলি িািী ছানাউল হি 
আন্তজেি ধ্নযবাে ও িৃেজ্ঞো িানান৷ 

জবএসইজস’ে নে ন িজম্শন োজয়ত্ব চনয়াে পে সেিাজে জবজেন্ন প্রজেষ্ঠান ও জনয়ন্ত্রি সাংিাে ম্রধ্য 
সম্িয়, জসজিউজেটিি আইরনে প্ররয়াগ, আইন লঙ্ঘনিােী বযজি ও প্রজেষ্ঠারনে জবে রি শাজস্তম্ূলি 
বযবিা চনয়া, চম্ৌলজেজি সম্পন্ন চিাম্পাজনে আইজপও দ্রুে অন রম্ােন, প্রশ্নজবি আইজপও আরবেন 
বাজেল, আজথ্শি প্রজেরবেরনে স্বিো জনজিরেে পাশাপাজশ প্রয জিে বযবহাে বাড়ারনাে ম্রো চবশ 
জিছ  উরেযাগ জনরয়রছ। 
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http://www.sharebazarnews.com/wp-content/uploads/2020/11/IMG-20201102-WA0003-1.jpg
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এরে জনয়ন্ত্রি সাংিা ও প ুঁজিবািারেে প্রজে জবজনরয়াগিােীরেে আিা চবরড়রছ। চিাজেি-১৯ 
পজেজিজেরে সাোজবরে প ুঁজিবািাে ও অথ্শনীজেে উপে এিটা চনজেবােি প্রোব পড়রলও বেশম্ান 
িজম্শরনে চনেৃরত্ব গে আগস্ট ও চসরেম্বে এই ে ই ম্ারস জবরেে চসো প ুঁজিবািারেে িান ে ল 
িরেরছ বাাংলারেশ। 

জেজন আেও আশা প্রিাশ িরেন চয, চেয়ােম্যান ও িজম্শনােবরৃন্দে েক্ষ চনেৃরত্ব আগাম্ীজেরনও 
প ুঁজিবািারেে এই বেশম্ান ধ্াো অবযাহে থ্ািরব। 

পরে িজম্শরনে চেয়ােম্যান, িজম্শনােবনৃ্দ জিএসই টাওয়ারেে বঙ্গবন্ধ  িোে, আইজসটি, জসজসজবএল, 
চিািারেি হাউস, জিএসই’ে চেজনাং এিারিজম্, লাইরিেী, ম্াজি্টপােপাস হল ও লাউন্স পজেেশশন 
িরেন৷ 

  

চশ়োেবািাে জনউি/এন 

http://www.sharebazarnews.com/wp-content/uploads/2020/11/IMG-20201102-WA0008.jpg
http://www.sharebazarnews.com/wp-content/uploads/2020/11/IMG-20201102-WA0008.jpg
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জিএসইে আইটি জবোগরি শজিশালী িেরে জবএসইজস চে়োেম্যারনে আহ্বান  

জনিস্ব প্রজেরবেি  
প্রিাজশে: ০৮:২৯ জপএম্, ০২ নরেম্বে ২০২০  

 

েজবষযরে প ুঁজিবািারেে সব জিছ  অনলাইরন সম্পন্ন হরব বরল িাজনরয়রছন বাাংলারেরশ জসজিউজেটিি 
অযান্ড এক্সরেঞ্জ িজম্শরনে (জবএসইজস) চে়োেম্যান অধ্যাপি জশবলী ে বাই়োে-উল ইসলাম্। োই 
ঢািা স্টি এক্সরেরঞ্জে (জিএসই) আইটি জবোগরি অেযন্ত শজিশালী িরে গর়ে চোলাে আহ্বান 
িাজনর়েরছন জেজন। 

চসাম্বাে (২ নরেম্বে) জিএসই জনকুঞ্জ টাওয়াে পজেেশশনিারল জবএসইজস চেয়ােম্যান এ আহ্বান 
িানান। 

এ সম়্ে োে সরঙ্গ জছরলন িজম্শনাে চ ান্দিাে িাম্াল জ্জাম্ান, অধ্যাপি ি. চশ  শাম্স জিন 
আহরম্ে, অধ্যাপি ি. চম্া. জম্িান ে েহম্ান এবাং চম্া. আব্দ ল হাজলম্। 

জিএসইে পরক্ষ উপজিে জছরলন চেয়ােম্যান চম্া. ইউন স ে েহম্ান, পজেোলি অধ্যাপি ি. চম্া. 
ম্াস ে ে েহম্ান, জিরগজিয়াে চিনারেে চম্াস্তাজফি ে েহম্ান, চম্া. ম্ নোজিম্ আশোফ, হাজবব উল্লাহ 
বাহাে, অধ্যাপি ি. এ. চি. এম্. ম্াস ে, চম্া. েজিব ে েহম্ান, চম্া. শাজিল জেিেী, চম্াহাম্মে 
শাহিাহান এবাং বযবিাপনা পজেোলি িািী ছানাউল হি৷ 

জবএসইজস চে়োেম্যান বরলন, প ুঁজিবািারেে িনয েথ্য অেযন্ত গ ে ত্বপূেশ জবষয়। আে এটিরি 
স ষ্ঠ োরব সাংেক্ষরেে িনয জিিাস্টাে জেরিাোজে জসসরটম্ তেজে িেরে হরব। উন্নজেে িনয িনবল 
এবাং অবিাঠারম্া উে়ে চক্ষরে উন্নয়ন িেরে হরব। 

https://www.jagonews24.com/author/staff-reporter
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জেজন বরলন, প ুঁজিবািারে আগাম্ীরে সবজিছ  অনলাইরন সম্পন্ন হরব, এ িনয জিএসই’ে আইটি 
জবোগরি অেযন্ত শজিশালী িরে গর়ে ে লরে হরব। চেরশে অথ্শনীজে গে েশ বছরে অরনি 
চবরড়রছ। এিইসরঙ্গ এ সম্য় িনগরেে ম্াথ্াজপছ  আয়ও অরনি চবরড়রছ। ফরল িনগরেে সঞ্চয় 
চবর়েরছ। আে িনগে এই সঞ্চয়রি জবজনর়োরগে িনয জবজেন্ন  াে   ুঁিরছ। প ুঁজিবািােরি এই 
স রযাগ জনরে হরব। 

চেরশে অথ্শনীজেে সরঙ্গ োল জম্জলর়ে প ুঁজিবািারেে প্রসাে হয়জন ম্ন্তবয িরে জেজন বরলন, 
প ুঁজিবািারেে চেরয় অথ্শবািারেে আিাে অরনি চবজশ। সেিাজে-চবসেিাজে জবজেন্ন অবিাঠারম্া 
এবাং জশল্পায়রনে িনয প্রর়োিনীয় ম্লূধ্ন সেবোহ িো চগরল প ুঁজিবািাে প্রসাজেে হরব। এিইসরঙ্গ 
বযাাংজিাং  ারেে ওপে োপ িম্রব। 

অন ষ্ঠারন উপজিে জবএসইজসে িজম্শনােো বরলন, স্টি এক্সরেঞ্জরি চিন্দ্র িরেই প ুঁজিবািারেে সব 
ধ্েরনে িাযশক্রম্ পজেোজলে হরয় থ্ারি। চস চক্ষরে স্টি এক্সরেরঞ্জে িারছ জবজনরয়াগিােীরেে প্রেযাশা 
সব সম্য়ই চবজশ। আম্ারেে সবাে উরিশয, প ুঁজিবািােরি সাম্রনে জেরি এজগরয় চনয়া। এ লরক্ষয 
জবএসইজস ও ঢািা স্টি এক্সরেঞ্জ সম্জিেোরব িাি িরে যারি৷ 

োো বরলন, প ুঁজিবািাে উন্ন়েরন প্রথ্ম্ ও প্রধ্ান িাি হরব সবাে আরগ সম্সযাগ রলা চবে িো৷ 
োেপে এে সম্াধ্ান িো৷ বেশম্ান িজম্শন োজ়েত্ব চনয়াে পে প ুঁজিবািাে সাংজিষ্ট সবাে সরঙ্গ 
আরলােনাে ম্াধ্যরম্ েজবষযে প ুঁজিবািােরি এিটি আধ্ জনি ও য রগারপারযাগী প ুঁজিবািাে গরড় 
চোলাে লরক্ষয িাি িরে যারি৷ 

তবঠরি এি চপ্ররিরেশরনে ম্াধ্যরম্ জিএসইে ম্হাবযবিাপি চম্া. ছাজম্উল ইসলাম্ জিএসই টাওয়ারেে 
ওপে সাংজক্ষি জববেেী উপিাপন িরেন। 

জেজন উরল্ল  িরেন জিএসইে এই েবরন ১৩টি চলারে ৬ লা  ৫৪ হািাে ৯৫৪ স্কয়াে জফট 
অজফস চেস এবাং ৩টি চবিরম্ে ৪০০টি গাজড় পাজিশ াং স জবধ্া এবাং চিন্দ্রীয়োরব শীোেপ জনয়জন্ত্রে 
েবনটিরে েরয়রছ পজেপূেশ চিনারেটে বযবিা৷ এই েবরন ২০০টিে চবজশ চিািারেি হাউরিে িনয 
অজফস চেসসহ বযাাংি, বীম্া এবাং জসজসজবএল এে অজফরসে িনয িায়গা বোি েরয়রছ৷ এছাড়াও 
েবনটিরে ৫৮০০ বগশফ রটে ৬৫০ িরনে ধ্ােে ক্ষম্ো সম্পন্ন এিটি ম্াজিপােপাস হলে ম্ েরয়রছ৷ 
এিটি চহজলপযািসহ েবনটিরে েরয়রছ ১৩টি জলফট, ২টি পাজনে পাম্প৷ 

এম্এএস/এএইে/চিআইএম্ 
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িনগন   ুঁিরছ জবজনরয়ারগে  াে, চশয়ােবািােরি জনরে হরব স রযাগ 

চসাম্বাে, ২ নরেম্বে, ২০২০  

 

জবিরনস আওয়াে প্রজেরবেি : গে ১০ বছরে চেরশে অথ্শনীজে অরনি বজৃি চপর়েরছ। এিইসারথ্ 
এসম্য় িনগরেে ম্াথ্াজপছ  আয়ও অরনি বজৃি চপর়েরছ। এে ফরল িনগরেে সঞ্চয় চবর়েরছ। আে 
িনগে এই সঞ্চয়রি জবজনর়োরগে িনয জবজেন্ন  াে   ুঁিরছ। জবজনরয়ারগে িনয চশয়ােবািােরি এই 
স রযাগ জনরে হরব। 

চসাম্বাে (০২ নরেম্বে) ঢািা স্টি এক্সরেরঞ্জে (জিএসই) জনকুঞ্জ টাওয়াে পজেেশশরন এরস এসব 
িথ্া বরলন বাাংলারেশ জসজিউজেটিি অযান্ড এক্সরেঞ্জ িজম্শরনে চেয়ােম্যান অধ্যাপি জশবলী 
ে বাইয়াে-উল ইসলাম্। এসম্য় িজম্শনাে চ ান্দিাে িাম্াল জ্জাম্ান, অধ্যাপি ি. চশ  শাম্স জিন 
আহরম্ে, অধ্যাপি ি. চম্াোঃ জম্িান ে েহম্ান ও চম্াোঃ আব্দ ল হাজলম্ উপজিে জছরলন। 

জবএসইজস চেয়ােম্যান বরলন, চশয়ােবািারেে িনয েথ্য অেযন্ত গে ত্বপূেশ জবষয়। আে এটিরি 
স ষ্ঠ োরব সাংেক্ষরনে িনয জিিাস্টাে জেরিাোজে জসরস্টম্ তেেী িেরে হরব। উন্নয়রনে িনয িনবল 
এবাং অবিাঠারম্া উে়ে চক্ষরে উন্নয়ন িেরে হরব। 

জেজন বরলন, চশয়ােবািারে আগাম্ীরে সিল জিছ  অনলাইরন সম্পন্ন হরব। এিনয জিএসই’ে আইটি 
জবোগরি অেযন্ত শজিশালী িরে গর়ে ে লরে হরব। 

জেজন আেও বরলন, আম্ারেে চেরশে অথ্শনীজেে সারথ্ োল জম্জলর়ে চশয়ােবািারেে প্রসাে হয়জন। 
চশয়ােবািারেে চথ্রি অথ্শবািারেে আিাে অরনি চবজশ। আম্ো যজে সেিাজে এবাং চবসেিাজে 
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জবজেন্ন অবিাঠারম্া এবাং জশল্পায়রনে িনয প্রর়োিনীয় ম্ূলধ্ন সেবোহ িেরে পাজে, েরব 
চশয়ােবািারে প্রসােো বজৃি পারব এবাং এিই সারথ্ বযাাংজিাং  ারেে উপে োপ িম্রব। 

অন ষ্ঠারন উপজিে জবএসইজস’ে িজম্শনােগে োরেে বি বরলন, স্টি এক্সরেঞ্জরি চিন্দ্র িরেই 
চশয়ােবািারেে সব ধ্েরনে িাযশক্রম্ পজেোজলে হরয় থ্ারি। চসরক্ষরে স্টি এক্সরেরঞ্জে িারছ 
জবজনরয়াগিােীরেে প্রেযাশা সব সম্য়ই চবজশ। আম্ারেে সবাে উরিশয, চশয়ােবািােরি সাম্রনে 
জেরি এজগরয় চনওয়া। এই লরক্ষয জবএসইজস ও ঢািা স্টি এক্সরেঞ্জ সম্জিে োরব িাি িরে যারি৷ 

োো বরলন, চশয়ােবািাে উন্ন়েরন প্রথ্ম্ ও প্রধ্ান িাি হরব সবাে আরগ সম্সযাগ রলা চবে িো৷ 
োেপে এে সম্াধ্ান িো৷ বেশম্ান িজম্শন োজ়েত্ব গ্রহরেে পে চশয়ােবািাে সাংজিষ্ট সিরলে 
সারথ্ আরলােনাে ম্াধ্যরম্ েজবষযে চশয়ােবািােরি এিটি আধ্ জনি ও য রগারপারযাগী চশয়াবািাে 
গরড় চোলাে লরক্ষয িাি িরে যারি৷ 

 

োো আেও বরলন, জবজনরয়াগিােীো চশয়ােবািারে স ন্দে পজেরবরশে অরপক্ষায় আরছ৷ যজে 
জবজনরয়াগিােী জনজিে হয় চয, োরেে জবজনরয়াগ জনোপে ও জেটানশ আসরব, োহরল চসরিন্ডাজে 
ম্ারিশ ট গজেশীল হরব৷ এ ন ইকুইটি চবিি িাযশক্ররম্ে বাইরে আম্ো বন্ড জনরয় িাি িেব৷ 
জশল্পায়রনে চক্ষরে েীর্শরম্য়াজে ঋে জনরয় িাি িোে পজেিল্পনা েরয়রছ৷ সরবশাপজে সব চক্ষরেই 
স শাসন জনজিে িো হরব৷ েযারলঞ্জ অরনি সম্য় স রযাগ তেজে িরে চেয়৷ এ িনয চস্টিরহাল্ডােরেে 
জনরয় সম্জিেোরব এজগরয় চযরে োই৷ চেগ রলটরেে িাি হরি ম্ূলে ২ পরক্ষে চেেে সম্িয় গর়ে 
চোলা৷ সম্িয় স জনজিে িেরনে িনয আইন িান ন আধ্ জনিায়ন িেরে হরব এবাং যাো প্ররয়াগ 
িেরবন োরেে আরো চবজশ েূজম্িা ো রে হরব৷ 

োো বরলন, চশয়ােবািারে োরলা োরলা চিাম্পাজন আস ি ো সিরলেই িাম্য৷ বাাংলারেশ 
উেীয়ম্ান অথ্শনীজেে চেশ৷ সব জনয়ন্ত্রি সাংিা যজে সম্জিেোরব িাি িরে োহরল অথ্শনীজে 
এজগরয় যারব৷ এছাড়াও অরটারম্শন, আন্তিশ াজেি অঙ্গরন চেরশে চশয়ােবািােরি ে রল ধ্ো এবাং 
সারেশ ইলযান্স বযবিারি আেও চিােোরেে জবষরয় গ ে ত্বারোপ িরেন৷ এসব বযবিায় বািারেে প্রজে 
চেজশ-জবরেজশ জবজনরয়াগিােীরেে আিা বাড়রব, বািাে হরব আেও জবজনরয়াগ-বান্ধব৷ 
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পরে তবঠরি এি চপ্ররিরেশরনে ম্াধ্যরম্ জিএসই’ে ম্হাবযবিাপি চম্াোঃ ছাজম্উল ইসলাম্ জিএসই 
টাওয়ারেে উপে সাংজক্ষি জববেেী উপিাপন িরেন। জেজন উরল্ল  িরেন, জিএসই’ে এই েবরন 
১৩টি চলারে ৬৫৪,৯৫৪ স্কয়াে জফট অজফস চেস এবাং ৩টি চবিরম্ে ৪০০টি গাড়ী পাজিশ াং স জবধ্া, 
চিজন্দ্রয়োরব শীোেপ জনয়জন্ত্রে েবনটিরে েরয়রছ পজেপূেশ চিনারেটে বযবিা৷ এই েবনটিরে 
২০০টিে চবজশ চিািারেি হাউরিে িনয অজফস চেস সহ বযাাংি, বীম্া এবাং জসজসজবএল এে 
অজফরসে িনয িায়গা বোি েরয়রছ৷ এছাড়াও েবনটিরে ৫৮০০ বগশফ রটে ৬৫০ িরনে ধ্ােে 
ক্ষম্ো সম্পন্ন এিটি ম্াজিপােপাস হলে ম্ েরয়রছ৷ এিটি চহজলপযাি সহ েবনটিরে েরয়রছ ১৩টি 
জলফট, ২টি পাজনে পাম্প৷ 

এে আরগ জিএসইে চেয়ােম্যান চম্াোঃ ইউন স ে েহম্ান নবজনয ি চেয়ােম্যান িজম্শনােবনৃ্দরি স্বাগে 
িাজনরয় বরলন, নব্বই েশরিে ম্াঝাম্াজঝ সম্য় চথ্রিই চশয়াবািারেে প্রসােো বজৃি চপরে থ্ারি৷ 
চশয়ােবািারেে পজেজধ্ বজৃিে চপ্রক্ষাপরট ম্জেজঝল অজফরস সিল স রযাগ স জবধ্াে সাংকুলান না 
হওয়ায় ঢািা স্টি এক্সরেঞ্জ িেৃশ পক্ষ ম্াননীয় প্রধ্ানম্ন্ত্রী চশ  হাজসনাে িারছ ঢািায় এি  ন্ড প্লট 
বোরিে আরবেন িরেন৷ প্রধ্ানম্ন্ত্রী চশ  হাজসনা স ে েপ্রসােী উন্নয়নিরল্প এবাং আন্তিশ াজেি ম্ারনে 
স্টি এক্সরেঞ্জ জহসারব োিজেি িাযশক্রম্ পজেোলনা িেরে ১৯৯৭ সারল ঢািাে জনকুরঞ্জ নাম্ ম্াে 
ম্রূলয ৪ জবর্া িজম্ বোি চেন৷ এই বোিিৃে িায়গায় জিএসই’ে জনিস্ব অথ্শায়রন অেযাধ্ জনি 
স রযাগ সম্বজলে জিএসই টাওয়াে জনজম্শে হরয়রছ৷ 

জেজন বরলন, এিজবাংশ শোব্দীে উপরযাগী নে ন প্রয জি িাপরন সম্ভাবনাে নে ন য রগ প্ররবশ িোে 
িনয ১৯৯৮ সারল চশয়ােবািারে অরটারম্শন পিজে োল ে উরেযাগ চনয় জিএসই৷ অরটারম্শন োল ে 
িনযও ম্াননীয় প্রধ্ানম্ন্ত্রীে জনরেশ রশ েৎিালীন জবএসআেএস ৮ চিাটি ৬০ লক্ষ টািা সহি শরেশ 
ঋে বোি চেয়৷ বেশম্ান প্রধ্ানম্ন্ত্রী চশ  হাজসনাে বোনযোয় চশয়ােবািারেে আধ্ জনিায়রন ১৯৯৮ 
সারল স্বয়াংজক্রয় চলনরেন পিজে োল  িোে চক্ষরে সহি অথ্শায়রনে িনয চেরশে প্রধ্ান চশয়াবািাে 
ঢািা স্টি এক্সরেরঞ্জ আি জবরেে অনযানয স্টি এক্সরেরজ্ঞে সারথ্ োল জম্জলরয় েলাে সক্ষম্ো 
অিশন িরে৷ 

জেজন আশা প্রিাশ িরেন চয, ম্াননীয় চেয়ােম্যান ও িজম্শনােবরৃন্দে েক্ষ চনেৃরত্ব আগাম্ীজেরন 
চশয়ােবািারেে এই বেশম্ান ধ্াো অবযাহে থ্ািরব। 

পরে িজম্শরনে চেয়ােম্যান, িজম্শনােবনৃ্দ জিএসই টাওয়ারেে বঙ্গবন্ধ  িেশাে, আইজসটি, জসজসজবএল, 
চিািারেি হাউস, জিএসই’ে চেজনাং এিারিজম্, লাইরিেী, ম্াজি্টপােপাস হল ও লাউন্স পজেেশশন 
িরেন৷ 

এসম্য় উপজিে জছরলন জিএসইে পজেোলি অধ্যাপি ি. চম্াোঃ ম্াস ে ে েহম্ান, জিরগজিয়াে 
চিনারেে চম্াস্তাজফি ে েহম্ান, চম্াোঃ ম্ নোজিম্ আশোফ, হাজবব উল্লাহ বাহাে, অধ্যাপি ি. এ. 
চি. এম্. ম্াস ে, েজিব ে েহম্ান, চম্াোঃ শাজিল জেিেী, চম্াহাম্মে শাহিাহান এবাং বযবিাপনা 
পজেোলি িািী ছানাউল হি৷ 

জবিরনস আওয়াে/০২ নরেম্বে, ২০২০/আেএ 
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জবজনরয়ারগে  াে   ুঁিরছ িনগন ,স রযাগ জনরে হরব প ুঁজিবািােরি 

প্রিাজশে হরয়রছোঃ নরেম্বে 02, 2020 

 

প ুঁজিবািাে জেরপাটশ োঃ গে ১০ বছরে চেরশে অথ্শনীজে অরনি বজৃি চপর়েরছ। এিইসারথ্ এসম্য় 
িনগরেে ম্াথ্াজপছ  আয়ও অরনি বজৃি চপর়েরছ। এে ফরল িনগরেে সঞ্চয় চবর়েরছ। আে িনগে 
এই সঞ্চয়রি জবজনর়োরগে িনয জবজেন্ন  াে   ুঁিরছ। জবজনরয়ারগে িনয চশয়ােবািােরি এই স রযাগ 
জনরে হরব। 

চসাম্বাে (০২ নরেম্বে) ঢািা স্টি এক্সরেরঞ্জে (জিএসই) জনকুঞ্জ টাওয়াে পজেেশশরন এরস এসব 
িথ্া বরলন বাাংলারেশ জসজিউজেটিি অযান্ড এক্সরেঞ্জ িজম্শরনে চেয়ােম্যান অধ্যাপি জশবলী 
ে বাইয়াে-উল ইসলাম্। এসম্য় িজম্শনাে চ ান্দিাে িাম্াল জ্জাম্ান, অধ্যাপি ি. চশ  শাম্স জিন 
আহরম্ে, অধ্যাপি ি. চম্াোঃ জম্িান ে েহম্ান ও চম্াোঃ আব্দ ল হাজলম্ উপজিে জছরলন। 

জবএসইজস চেয়ােম্যান বরলন, চশয়ােবািারেে িনয েথ্য অেযন্ত গে ত্বপূেশ জবষয়। আে এটিরি 
স ষ্ঠ োরব সাংেক্ষরনে িনয জিিাস্টাে জেরিাোজে জসরস্টম্ তেেী িেরে হরব। উন্নয়রনে িনয িনবল 
এবাং অবিাঠারম্া উে়ে চক্ষরে উন্নয়ন িেরে হরব। 

জেজন বরলন, চশয়ােবািারে আগাম্ীরে সিল জিছ  অনলাইরন সম্পন্ন হরব। এিনয জিএসই’ে আইটি 
জবোগরি অেযন্ত শজিশালী িরে গর়ে ে লরে হরব। 

জেজন আেও বরলন, আম্ারেে চেরশে অথ্শনীজেে সারথ্ োল জম্জলর়ে চশয়ােবািারেে প্রসাে হয়জন। 
চশয়ােবািারেে চথ্রি অথ্শবািারেে আিাে অরনি চবজশ। আম্ো যজে সেিাজে এবাং চবসেিাজে 
জবজেন্ন অবিাঠারম্া এবাং জশল্পায়রনে িনয প্রর়োিনীয় ম্ূলধ্ন সেবোহ িেরে পাজে, েরব 
চশয়ােবািারে প্রসােো বজৃি পারব এবাং এিই সারথ্ বযাাংজিাং  ারেে উপে োপ িম্রব। 

অন ষ্ঠারন উপজিে জবএসইজস’ে িজম্শনােগে োরেে বি বরলন, স্টি এক্সরেঞ্জরি চিন্দ্র িরেই 
চশয়ােবািারেে সব ধ্েরনে িাযশক্রম্ পজেোজলে হরয় থ্ারি। চসরক্ষরে স্টি এক্সরেরঞ্জে িারছ 
জবজনরয়াগিােীরেে প্রেযাশা সব সম্য়ই চবজশ। আম্ারেে সবাে উরিশয, চশয়ােবািােরি সাম্রনে 
জেরি এজগরয় চনওয়া। এই লরক্ষয জবএসইজস ও ঢািা স্টি এক্সরেঞ্জ সম্জিে োরব িাি িরে যারি৷ 
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োো বরলন, চশয়ােবািাে উন্ন়েরন প্রথ্ম্ ও প্রধ্ান িাি হরব সবাে আরগ সম্সযাগ রলা চবে িো৷ 
োেপে এে সম্াধ্ান িো৷ বেশম্ান িজম্শন োজ়েত্ব গ্রহরেে পে চশয়ােবািাে সাংজিষ্ট সিরলে 
সারথ্ আরলােনাে ম্াধ্যরম্ েজবষযে চশয়ােবািােরি এিটি আধ্ জনি ও য রগারপারযাগী চশয়াবািাে 
গরড় চোলাে লরক্ষয িাি িরে যারি৷ 

োো আেও বরলন, জবজনরয়াগিােীো চশয়ােবািারে স ন্দে পজেরবরশে অরপক্ষায় আরছ৷ যজে 
জবজনরয়াগিােী জনজিে হয় চয, োরেে জবজনরয়াগ জনোপে ও জেটানশ আসরব, োহরল চসরিন্ডাজে 
ম্ারিশ ট গজেশীল হরব৷ এ ন ইকুইটি চবিি িাযশক্ররম্ে বাইরে আম্ো বন্ড জনরয় িাি িেব৷ 
জশল্পায়রনে চক্ষরে েীর্শরম্য়াজে ঋে জনরয় িাি িোে পজেিল্পনা েরয়রছ৷ সরবশাপজে সব চক্ষরেই 
স শাসন জনজিে িো হরব৷ েযারলঞ্জ অরনি সম্য় স রযাগ তেজে িরে চেয়৷ এ িনয চস্টিরহাল্ডােরেে 
জনরয় সম্জিেোরব এজগরয় চযরে োই৷ চেগ রলটরেে িাি হরি ম্ূলে ২ পরক্ষে চেেে সম্িয় গর়ে 
চোলা৷ সম্িয় স জনজিে িেরনে িনয আইন িান ন আধ্ জনিায়ন িেরে হরব এবাং যাো প্ররয়াগ 
িেরবন োরেে আরো চবজশ েূজম্িা ো রে হরব৷ 

োো বরলন, চশয়ােবািারে োরলা োরলা চিাম্পাজন আস ি ো সিরলেই িাম্য৷ বাাংলারেশ 
উেীয়ম্ান অথ্শনীজেে চেশ৷ সব জনয়ন্ত্রি সাংিা যজে সম্জিেোরব িাি িরে োহরল অথ্শনীজে 
এজগরয় যারব৷ এছাড়াও অরটারম্শন, আন্তিশ াজেি অঙ্গরন চেরশে চশয়ােবািােরি ে রল ধ্ো এবাং 
সারেশ ইলযান্স বযবিারি আেও চিােোরেে জবষরয় গ ে ত্বারোপ িরেন৷ এসব বযবিায় বািারেে প্রজে 
চেজশ-জবরেজশ জবজনরয়াগিােীরেে আিা বাড়রব, বািাে হরব আেও জবজনরয়াগ-বান্ধব৷ 

পরে তবঠরি এি চপ্ররিরেশরনে ম্াধ্যরম্ জিএসই’ে ম্হাবযবিাপি চম্াোঃ ছাজম্উল ইসলাম্ জিএসই 
টাওয়ারেে উপে সাংজক্ষি জববেেী উপিাপন িরেন। জেজন উরল্ল  িরেন, জিএসই’ে এই েবরন 
১৩টি চলারে ৬৫৪,৯৫৪ স্কয়াে জফট অজফস চেস এবাং ৩টি চবিরম্ে ৪০০টি গাড়ী পাজিশ াং স জবধ্া, 
চিজন্দ্রয়োরব শীোেপ জনয়জন্ত্রে েবনটিরে েরয়রছ পজেপূেশ চিনারেটে বযবিা৷ এই েবনটিরে 
২০০টিে চবজশ চিািারেি হাউরিে িনয অজফস চেস সহ বযাাংি, বীম্া এবাং জসজসজবএল এে 
অজফরসে িনয িায়গা বোি েরয়রছ৷ এছাড়াও েবনটিরে ৫৮০০ বগশফ রটে ৬৫০ িরনে ধ্ােে 
ক্ষম্ো সম্পন্ন এিটি ম্াজিপােপাস হলে ম্ েরয়রছ৷ এিটি চহজলপযাি সহ েবনটিরে েরয়রছ ১৩টি 
জলফট, ২টি পাজনে পাম্প৷ 

এে আরগ জিএসইে চেয়ােম্যান চম্াোঃ ইউন স ে েহম্ান নবজনয ি চেয়ােম্যান িজম্শনােবনৃ্দরি স্বাগে 
িাজনরয় বরলন, নব্বই েশরিে ম্াঝাম্াজঝ সম্য় চথ্রিই চশয়াবািারেে প্রসােো বজৃি চপরে থ্ারি৷ 
চশয়ােবািারেে পজেজধ্ বজৃিে চপ্রক্ষাপরট ম্জেজঝল অজফরস সিল স রযাগ স জবধ্াে সাংকুলান না 
হওয়ায় ঢািা স্টি এক্সরেঞ্জ িেৃশ পক্ষ ম্াননীয় প্রধ্ানম্ন্ত্রী চশ  হাজসনাে িারছ ঢািায় এি  ন্ড প্লট 
বোরিে আরবেন িরেন৷ প্রধ্ানম্ন্ত্রী চশ  হাজসনা স ে েপ্রসােী উন্নয়নিরল্প এবাং আন্তিশ াজেি ম্ারনে 
স্টি এক্সরেঞ্জ জহসারব োিজেি িাযশক্রম্ পজেোলনা িেরে ১৯৯৭ সারল ঢািাে জনকুরঞ্জ নাম্ ম্াে 
ম্রূলয ৪ জবর্া িজম্ বোি চেন৷ এই বোিিৃে িায়গায় জিএসই’ে জনিস্ব অথ্শায়রন অেযাধ্ জনি 
স রযাগ সম্বজলে জিএসই টাওয়াে জনজম্শে হরয়রছ৷ 

জেজন বরলন, এিজবাংশ শোব্দীে উপরযাগী নে ন প্রয জি িাপরন সম্ভাবনাে নে ন য রগ প্ররবশ িোে 
িনয ১৯৯৮ সারল চশয়ােবািারে অরটারম্শন পিজে োল ে উরেযাগ চনয় জিএসই৷ অরটারম্শন োল ে 
িনযও ম্াননীয় প্রধ্ানম্ন্ত্রীে জনরেশ রশ েৎিালীন জবএসআেএস ৮ চিাটি ৬০ লক্ষ টািা সহি শরেশ 
ঋে বোি চেয়৷ বেশম্ান প্রধ্ানম্ন্ত্রী চশ  হাজসনাে বোনযোয় চশয়ােবািারেে আধ্ জনিায়রন ১৯৯৮ 
সারল স্বয়াংজক্রয় চলনরেন পিজে োল  িোে চক্ষরে সহি অথ্শায়রনে িনয চেরশে প্রধ্ান চশয়াবািাে 
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ঢািা স্টি এক্সরেরঞ্জ আি জবরেে অনযানয স্টি এক্সরেরজ্ঞে সারথ্ োল জম্জলরয় েলাে সক্ষম্ো 
অিশন িরে৷ 

জেজন আশা প্রিাশ িরেন চয, ম্াননীয় চেয়ােম্যান ও িজম্শনােবরৃন্দে েক্ষ চনেৃরত্ব আগাম্ীজেরন 
চশয়ােবািারেে এই বেশম্ান ধ্াো অবযাহে থ্ািরব। 

পরে িজম্শরনে চেয়ােম্যান, িজম্শনােবনৃ্দ জিএসই টাওয়ারেে বঙ্গবন্ধ  িেশাে, আইজসটি, জসজসজবএল, 
চিািারেি হাউস, জিএসই’ে চেজনাং এিারিজম্, লাইরিেী, ম্াজি্টপােপাস হল ও লাউন্স পজেেশশন 
িরেন৷ 

এসম্য় উপজিে জছরলন জিএসইে পজেোলি অধ্যাপি ি. চম্াোঃ ম্াস ে ে েহম্ান, জিরগজিয়াে 
চিনারেে চম্াস্তাজফি ে েহম্ান, চম্াোঃ ম্ নোজিম্ আশোফ, হাজবব উল্লাহ বাহাে, অধ্যাপি ি. এ. 
চি. এম্. ম্াস ে, চম্াোঃ শাজিল জেিেী, চম্াহাম্মে শাহিাহান এবাং বযবিাপনা পজেোলি িািী 
ছানাউল হি৷ 
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জবজনরয়াগিােীো প ুঁজিবািারেে স ন্দে পজেরবরশে অরপক্ষায় আরছ 

November 2, 2020 

চিইজল চশয়ােবািাে জেরপাটশ : জবজনরয়াগিােীো প ুঁজিবািারে স ন্দে পজেরবরশে অরপক্ষায় আরছ৷ যজে 
জবজনরয়াগিােী জনজিে হয় চয, োরেে জবজনরয়াগ জনোপে ও জেটানশ আসরব োহরল চসরিন্ডাজে 
ম্ারিশ ট গজেশীল হরব৷ আি ০২ নরেম্বে ২০২০ বাাংলারেশ জসজিউজেটিি অযান্ড এক্সরেঞ্জ িজম্শরনে 
চেয়ােম্যান অধ্যাপি জশবলী ে বাইয়াে-উল ইসলাম্, িজম্শনাে চ ান্দিাে িাম্াল জ্জাম্ান, অধ্যাপি 
ি. চশ  শাম্স জিন আহরম্ে, অধ্যাপি ি. চম্াোঃ জম্িান ে েহম্ান, চম্াোঃ আব্দ ল হাজলম্ জিএসই 
জনকুঞ্জ টাওয়াে পজেেশশনিারল জবএসইজস’ে চেয়ােম্যান এসব িথ্া বরলন। 

 

এসম্য় উপজিে জছরলন জিএসইে চেয়ােম্যান চম্াোঃ ইউন স ে েহম্ান, পজেোলি অধ্যাপি ি. চম্াোঃ 
ম্াস ে ে েহম্ান, জিরগজিয়াে চিনারেে চম্াস্তাজফি ে েহম্ান, চম্াোঃ ম্ নোজিম্ আশোফ, হাজবব উল্লাহ 
বাহাে, অধ্যাপি ি. এ. চি. এম্. ম্াস ে, চম্া: েজিব ে েহম্ান, চম্াোঃ শাজিল জেিেী, চম্াহাম্মে 
শাহিাহান এবাং বযবিাপনা পজেোলি িািী ছানাউল হি৷ 

জবএসইজসে চেয়ােম্যান বরলন, পজেবেশ রনে সারথ্ সারথ্ ম্ান ষ সাম্রনে জেরি এজগর়ে যায়। এরক্ষরে 
চ য়াল ো া প্রর়োিন চয আম্ো সাম্রনে জেরি এজগর়ে যাজি জিনা। প ুঁজিবািারেে িনয েথ্য 
অেযন্ত গ ে ত্বপূেশ জবষয়। আে এটিরি স ষ্ঠ োরব সাংেক্ষরনে িনয জিিাস্টাে জেরিাোজে জসরে্টম্ 
তেেী িেরে হরব। উন্নয়রনে িনয িনবল এবাং অবিাঠারম্া উে়ে চক্ষরে উন্নয়ন িেরে হরব। 

প ুঁজিবািারে আগাম্ীরে সিল জিছ  অনলাইরন সম্পন্ন হরব এিনয জিএসই’ে আইটি জবোগরি অেযন্ত 
শজিশালী িরে গর়ে ে লরে হরব। বাাংলারেরশে অথ্শনীজে গে েশ বছরে অরনি বজৃি চপর়েরছ। 
এিইসারথ্ এসম্য় িনগরেে ম্াথ্াজপছ  আয়ও অরনি বজৃি চপর়েরছ। এে ফরল িনগরেে সঞ্চয় 
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চবর়েরছ। আে িনগে এই সঞ্চয়রি জবজনর়োরগে িনয জবজেন্ন  াে   ুঁিরছ। প ুঁজিবািােরি এই 
স রযাগ জনরে হরব। 

আম্ারেে চেরশে অথ্শনীজেে সারথ্ োল জম্জলর়ে প ুঁজিবািারেে প্রসাে হয়জন। প ুঁজিবািারেে চথ্রি 
অথ্শবািারেে আিাে অরনি চবজশ। আম্ো যজে সেিাজে এবাং চবসেিাজে জবজেন্ন অবিাঠারম্া এবাং 
জশল্পায়রনে িনয প্রর়োিনীয় ম্ূলধ্ন সেবোহ িেরে পাজে েরব প ুঁজিবািারে প্রসােো বজৃি পারব 
এবাং এিই সারথ্ বযাাংজিাং  ারেে উপে োপ িম্রব। 

অন ষ্ঠারন উপজিে জবএসইজস’ে িজম্শনােগে বিবয োর ন। োো বরলন, স্টি এক্সরেঞ্জরি চিন্দ্র 
িরেই প ুঁজিবািারেে সব ধ্েরনে িাযশক্রম্ পজেোজলে হরয় থ্ারি। চসরক্ষরে স্টি এক্সরেরঞ্জে িারছ 
জবজনরয়াগিােীরেে প্রেযাশা সব সম্য়ই চবজশ। আম্ারেে সবাে উরিশয, প ুঁজিবািােরি সাম্রনে জেরি 
এজগরয় চনওয়া। এই লরক্ষয জবএসইজস ও ঢািা স্টি এক্সরেঞ্জ সম্জিে োরব িাি িরে যারি৷ 
প ুঁজিবািাে উন্ন়েরন প্রথ্ম্ ও প্রধ্ান িাি হরব সবাে আরগ সম্সযাগ রলা চবে িো৷ োেপে এে 
সম্াধ্ান িো৷ বেশম্ান িজম্শন োজ়েত্ব গ্রহরেে পে প ুঁজিবািাে সাংজিষ্ট সিরলে সারথ্ আরলােনাে 
ম্াধ্যরম্ েজবষযে প ুঁজিবািােরি এিটি আধ্ জনি ও য রগারপারযাগী প ুঁজিবািাে গরড় চোলাে লরক্ষয 
িাি িরে যারি৷ 
োো আরো বরলন, জবজনরয়াগিােীগে প ুঁজিবািারে স ন্দে পজেরবরশে অরপক্ষায় আরছ৷ যজে 
জবজনরয়াগিােী জনজিে হয় চয, োরেে জবজনরয়াগ জনোপে ও জেটানশ আসরব োহরল চসরিন্ডাজে 
ম্ারিশ ট গজেশীল হরব৷ তবঠরি িজম্শনােগে আরো বরলন, ইকুইটি চবিি িাযশক্ররম্ে বাইরে আম্ো 
বন্ড জনরয় িাি িেব৷ জশল্পায়রনে চক্ষরে েীর্শরম্য়াজে ঋে জনরয় িাি িোে পজেিল্পনা েরয়রছ৷ 
সরবশাপজে সব চক্ষরেই স শাসন জনজিে িো হরব৷ েযারলঞ্জ অরনি সম্য় স রযাগ তেজে িরে চেয়৷ এ 
িনয চস্টিরহাল্ডােরেে জনরয় সম্জিেোরব এজগরয় চযরে োই৷ চেগ রলটরেে িাি হরি ম্ূলে ২ পরক্ষে 
চেেে সম্িয় গর়ে চোলা৷ সম্িয় স জনজিে িেরনে িনয আইন িান ন আধ্ জনিায়ন িেরে হরব 
এবাং যাো প্ররয়াগ িেরবন োরেে আরো চবজশ েূজম্িা ো রে হরব৷ 

োো বরলন, প ুঁজিবািারে োরলা োরলা চিাম্পাজন আস ি ো সিরলেই িাম্য৷ বাাংলারেশ উেীয়ম্ান 
অথ্শনীজেে চেশ৷ সব জনয়ন্ত্রি সাংিা যজে সম্জিেোরব িাি িরে োহরল অথ্শনীজে এজগরয় যারব৷ 
এছাড়াও অরটারম্শন, আন্তিশ াজেি অঙ্গরন চেরশে প ুঁজিবািােরি ে রল ধ্ো এবাং সারেশ ইলযান্স 
বযবিারি আেও চিােোরেে জবষরয় গ ে ত্বারোপ িরেন৷ এসব বযবিায় বািারেে প্রজে চেজশ-জবরেজশ 
জবজনরয়াগিােীরেে আিা বাড়রব, বািাে হরব আেও জবজনরয়াগ-বান্ধব৷ পরে তবঠরি এি 
চপ্ররিরেশরনে ম্াধ্যরম্ জিএসই’ে ম্হাবযবিাপি চম্াোঃ ছাজম্উল ইসলাম্ জিএসই টাওয়ারেে উপে 
সাংজক্ষি জববেেী উপিাপন িরেন। 

জেজন উরল্ল  িরেন, জিএসই’ে এই েবরন ১৩টি চলারে ৬৫৪,৯৫৪ স্কয়াে জফট অজফস চেস এবাং 
৩টি চবিরম্ে ৪০০টি গাড়ী পাজিশ াং স জবধ্া, চিজন্দ্রয়োরব শীোেপ জনয়জন্ত্রে েবনটিরে েরয়রছ 
পজেপূেশ চিনারেটে বযবিা৷ এই েবনটিরে ২০০টিে চবজশ চিািারেি হাউরিে িনয অজফস চেস 
সহ বযাাংি, বীম্া এবাং জসজসজবএল এে অজফরসে িনয িায়গা বোি েরয়রছ৷ এছাড়াও েবনটিরে 
৫৮০০ বগশফ রটে ৬৫০ িরনে ধ্ােে ক্ষম্ো সম্পন্ন এিটি ম্াজিপােপাস হলে ম্ েরয়রছ৷ এিটি 
চহজলপযাি সহ েবনটিরে েরয়রছ ১৩টি জলফট, ২টি পাজনে পাম্প৷ 
োে আরগ জিএসইে চেয়ােম্যান চম্াোঃ ইউন স ে েহম্ান নবজনয ি চেয়ােম্যান িজম্শনােবনৃ্দরি 
স্বাগে িাজনরয় বরলন, নব্বই েশরিে ম্াঝাম্াজঝ সম্য় চথ্রিই প ুঁজিবািারেে প্রসােো বজৃি চপরে 
থ্ারি৷ প ুঁজিবািারেে পজেজধ্ বজৃিে চপ্রক্ষাপরট ম্জেজঝল অজফরস সিল স রযাগ স জবধ্াে সাংকুলান না 
হওয়ায় ঢািা স্টি এক্সরেঞ্জ িেৃশ পক্ষ ম্াননীয় প্রধ্ানম্ন্ত্রী চশ  হাজসনাে িারছ ঢািায় এি  ন্ড প্লট 
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বোরিে আরবেন িরেন৷ গেপ্রিােন্ত্রী বাাংলারেশ সেিারেে ম্াননীয় প্রধ্ানম্ন্ত্রী চশ  হাজসনা 
স ে েপ্রসােী উন্নয়ন িরল্প এবাং আন্তিশ াজেি ম্ারনে স্টি এক্সরেঞ্জ জহসারব োিজেি িাযশক্রম্ 
পজেোলনা িেরে ১৯৯৭ সারল ঢািাে জনকুরঞ্জ নাম্ ম্াএ ম্ রলয ৪ জবর্া িজম্ বোি চেন৷ এই 
বোিিৃে িায়গায় জিএসই’ে জনিস্ব অথ্শায়রন অেযাধ্ জনি স রযাগ সম্বজলে জিএসই টাওয়াে জনজম্শে 
হরয়রছ৷ 
েহম্ান আেও বরলন চয, এিজবাংশ শোব্দীে উপরযাগী নে ন প্রয জি িাপরন সম্ভাবনাে নে ন য রগ 
প্ররবশ িোে িনয ১৯৯৮ সারল প ুঁজিবািারে অরটারম্শন পিজে োল ে উরেযাগ চনয় জিএসই৷ 
অরটারম্শন োল ে িনযও ম্াননীয় প্রধ্ানম্ন্ত্রীে জনরেশ রশ েত্িালীন জবএসআেএস ৮ চিাটি ৬০ লক্ষ 
টািা সহি শরেশ ঋে বোি চেয়৷ বেশম্ান প্রধ্ানম্ন্ত্রী চশ  হাজসনাে বোনযোয় প ুঁজিবািারেে 
আধ্ জনিায়রন ১৯৯৮ সারল স্বয়াংজক্রয় চলনরেন পিজে োল  িোে চক্ষরে সহি অথ্শায়রনে িনয 
চেরশে প্রধ্ান প ুঁজিবািাে ঢািা স্টি এক্সরেরঞ্জ আি জবরেে অনযানয স্টি এক্সরেরজ্ঞে সারথ্ োল 
জম্জলরয় েলাে সক্ষম্ো অিশ ন িরে৷ 
এছাড়া জিএসইে চেয়ােম্যান বরলন চয, বেশম্ান িজম্শন য ন োজ়েত্ব গ্রহে িরেজছরলন য ন 
িজেি-১৯ এে িােরে প ুঁজিবািাে বন্ধ জছল৷ অনযজেরি জবজনরয়াগিােীরেে জছল েীর্শজেরনে 
আিাহীনো৷ ফরল োজ়েত্ব গ্রহরেে শ ে রেই িঠিন েযারলরঞ্চে ম্ র  পড়রে হরয়রছ৷ নে ন িজম্শন 
োজয়ত্ব চনবাে পে বািােবান্ধব পেরক্ষরপে ফরল বািারেে প্রজে জবজনরয়াগিােীরেে আিা অরনি 
বজৃি চপরয়রছ৷ আে এে ফরল বািারে চলনরেরনে পজেম্াে অরনি বজৃি চপরয়রছ৷ চেরশে প ুঁজিবািাে 
নে ন ে রপ এবাং নে ন আঙ্গীরি জবজনরয়াগিােীরেে জবজনরয়ারগে এিটি আিষশেী়ে প ুঁজিবািারে 
পজেেে হরয়রছ। 
আি আম্ো অেযন্ত আনজন্দে চয অরনি বযস্তোে ম্ারঝও প্রথ্ম্বারেে ম্ে জনজম্শে জিএসই 
টাওয়ারে ঢািা স্টি এিরেঞ্জ অজফস, আপজন এবাং আপনাে িজম্শনােবনৃ্দ পজেেশশরন এরসরছন৷ 
এিনয ঢািা স্টি এক্সরেরঞ্জে পক্ষ চথ্রি জিএসইে বযবিাপনা পজেোলি িািী ছানাউল হি 
আন্তজেি ধ্নযবাে ও িৃেজ্ঞো িানান৷ 
জবএসইজস’ে নে ন িজম্শন োজয়ত্ব চনয়াে পে সেিাজে জবজেন্ন প্রজেষ্ঠান ও জনয়ন্ত্রি সাংিাে ম্রধ্য 
সম্িয়, জসজিউজেটিি আইরনে প্ররয়াগ, আইন লঙ্ঘনিােী বযজি ও প্রজেষ্ঠারনে জবে রি শাজস্তম্ূলি 
বযবিা চনয়া, চম্ৌলজেজি সম্পন্ন চিাম্পাজনে আইজপও দ্রুে অন রম্ােন, প্রশ্নজবি আইজপও আরবেন 
বাজেল, আজথ্শি প্রজেরবেরনে স্বিো জনজিরেে পাশাপাজশ প্রয জিে বযবহাে বাড়ারনাে ম্রো চবশ 
জিছ  উরেযাগ জনরয়রছ। এরে জনয়ন্ত্রি সাংিা ও প ুঁজিবািারেে প্রজে জবজনরয়াগিােীরেে আিা চবরড়রছ। 
চিাজেি-১৯ পজেজিজেরে সাোজবরে প ুঁজিবািাে ও অথ্শনীজেে উপে এিটা চনজেবােি প্রোব 
পড়রলও বেশম্ান িজম্শরনে চনেৃরত্ব গে আগস্ট ও চসরেম্বে এই ে ই ম্ারস জবরেে চসো 
প ুঁজিবািারেে িান ে ল িরেরছ বাাংলারেশ। 

জেজন আেও আশা প্রিাশ িরেন চয, ম্াননীয় চেয়ােম্যান ও িজম্শনােবরৃন্দে েক্ষ চনেৃরত্ব 
আগাম্ীজেরনও প ুঁজিবািারেে এই বেশম্ান ধ্াো অবযাহে থ্ািরব। পরে িজম্শরনে চেয়ােম্যান, 
িজম্শনােবনৃ্দ জিএসই টাওয়ারেে বঙ্গবন্ধ  িোে, আইজসটি, জসজসজবএল, চিািারেি হাউস, জিএসই’ে 
চেজনাং এিারিজম্, লাইরিেী, ম্াজি্টপােপাস হল ও লাউন্স পজেেশশন িরেন৷ 

 চিইজল চশয়ােবািাে িটিম্/ম্াি./জন 
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চসাম্বাে জবএসইজস চেয়ােম্যারনে জিএসই পজেেশশন 

By জসজনয়ে জেরপাটশ াে  
নরেম্বে ২, ২০২০  
 

 
চসাম্বাে (০২ নরেম্বে) জিএসই পজেেশশন িরেন জবএসইজসে চেয়ােম্যান অধ্যাপি জশবলী 
ে বাইয়াে-উল-ইসলারম্ে চনেৃরত্ব এিটি প্রজেজনজধ্ েল। ছজব : সাংগহৃীে। 

স্টাফ জেরপাটশ াে : চেরশে প্রধ্ান প ুঁজিবািাে ঢািা স্টি এক্সরেঞ্জ (জিএসই) পজেেশশন িরেরছন 
জনয়ন্ত্রি সাংিা বাাংলারেশ জসজিউজেটিি অযান্ড এক্সরেরঞ্জ িজম্শরনে (জবএসইজস) চেয়ােম্যান 
অধ্যাপি জশবলী ে বাইয়াে-উল-ইসলাম্। 

চসাম্বাে (০২ নরেম্বে) ে প ে ১২টায় জিএসই পজেেশশরন যান জবএসইজসে চেয়ােম্যারনে চনেৃরত্ব 
এিটি প্রজেজনজধ্ েল। এ সম্য় োে িজম্শনাে উপজিে জছরলন। নে ন িজম্শন োজয়ত্বগ্রহরেে পে 
প্রথ্ম্ পজেেশশন এটি। 

এ সম্য় প্রজেজনজধ্ েল োিধ্ানীে জনকুরঞ্জ অবজিে নে ন এই েবনটি র্ রে চের ন। জম্িওর়ে 
জসজিউজেটিিসহ চবশ ির়েিটি চিািারেি হাউরিে চ াুঁি  বে চনন িজম্শরনে চেয়ােম্যান। 
এছাড়াও জিএসইে আইটি জবোগরি শজিশালী িোে োগাো চেন। 

এেপে প্রজেজনজধ্ েল জিএসইে পজেোলনা পষশে ও বযবিাপনা িেৃশপরক্ষে সরঙ্গ তবঠি িরে। চবলা 
৩টায় সফে চশষ িরে িজম্শরনে উরিরশয জিএসই েযাগ িরেন োো। 

এে আরগ গে শজনবাে িযাজপটাল ম্ারিশ ট িানশাজলস্টস চফাোম্ (জসএম্রিএফ) এবাং বাাংলারেশ 
ম্ারেশ ে বযাাংিাসশ এরসাজসরয়শন (জবএম্জবএ) চযৌথ্োরব আরয়াজিে ওরয়জবনারেে অধ্যাপি জশবলী 

https://www.dailystockbangladesh.com/author/sanu/
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ে বাইয়াে-উল-ইসলাম্ বরলন, জিএসইরি জিজিটাল িো হরব। এই লরক্ষয আগাম্ী চসাম্বাে 
পজেেশশন িো হরব। 

এিই অন ষ্ঠারন প্রধ্ান অজেজথ্ে বিরবয প্রধ্ানম্ন্ত্রীে চবসেিাজে জশল্প ও জবজনরয়াগ জবষয়ি উপরেষ্টা 
সালম্ান ফিল ে েহম্ান বরলন, জিএসইে সাম্রনই উৎপােনহীন ও িাে ানা বন্ধ থ্ািা 
চিাম্পাজনে চশয়ারে িােসাজি হরি। জিন্তু জিএসই জিছ ই িেরছ না। 

জেজন বরলন, ‘প ুঁজিবািারে যজে চিান ে ই নম্বাজে হরয় থ্ারি, চসটা প রো পৃজথ্বীরেই সবাে আরগ 
স্টি এক্সরেঞ্জ ধ্রে। জবএসইজসরো অরনি পরেে জবষয়, প্রথ্রম্ই ধ্েরব স্টি এক্সরেঞ্জ। োরেে 
ও ারনইরো প্রজেজেন চলনরেন হয়। চযরিান ধ্েরনে অজনয়রম্ে চলনরেন চে রল ব ঝরে পাো যায়। 
জিন্তু এ রনা আম্ারেে প ুঁজিবািারে চয চিাম্পাজন বন্ধ এবাং সবাই চসটা িাজন, োেপরেও চসই 
চিাম্পাজনে েে বারড়। িাো এসব চিাম্পাজনে চশয়াে জিরন এবাং িাো জবজক্র িরে, ো স্টি 
এক্সরেঞ্জ িারন। এ ারন চয ম্যাজনপ রলশন হরি এবাং ওরপনজল হরি, ল জিরয় চিউ িেরছ না। জিন্তু 
বািাে পরড় জগরয় চিান জিছ  হরলই োস্তায় চলািিন চনরম্ সেিােরি চোষারোপ িরে।’ 

জেজন আরো বরলন, ঢািা ও েট্টগ্রাম্ স্টি এক্সরেরঞ্জে   বই গ ে ত্বপূেশ োজয়ত্ব েরয়রছ। প ুঁজিবািারেে 
োজয়ত্ব শ ধ্  সেিাে, অথ্শম্ন্ত্রোলয় ও জবএসইজসে, আে স্টি এক্সরেঞ্জ শ ধ্  বরস থ্ািরবন, ো না। 
োরেেরি শজিশালী হরে হরব। 
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জবএসইজস চেয়ােম্যারনে জিএসই পজেেশশন  

জনিস্ব প্রজেরবেি | ০২ নরেম্বে ২০২০ | ৬:৩১ অপোহ্ণ  

 

জনয়ন্ত্রি সাংিা বাাংলারেশ জসজিউজেটিি অযান্ড এক্সরেরঞ্জ িজম্শরনে (জবএসইজস) চেয়ােম্যান 
অধ্যাপি জশবলী ে বাইয়াে-উল-ইসলাম্ জিজিটাল প ুঁজিবািাে গড়াে লরক্ষয চেরশে প্রধ্ান 
প ুঁজিবািাে ঢািা স্টি এক্সরেঞ্জ (জিএসই) পজেেশশন িেরলন। 
আি চসাম্বাে (০২ নরেম্বে) ে প ে ১২টায় পজেেশশন িরেন জবএসইজসরে চেয়ােম্যারনে চনেৃরত্ব 
এিটি প্রজেজনজধ্ েল। এ সম্য় োে িজম্শনাে উপজিে জছরলন। এটি নে ন িজম্শন োজয়ত্বগ্রহরেে 
পে প্রথ্ম্ পজেেশশন। 
প্রজেজনজধ্ েল োিধ্ানীে জনকুরঞ্জ অবজিে নে ন এই েবনটি র্ রে চের ন। জম্িওরয় 
জসজিউজেটিিসহ চবশ িরয়িটি চিািারেি হাউরিে চ াুঁি  বে চনন িজম্শরনে চেয়ােম্যান। 
এছাড়াও জিএসইে আইটি জবোগরি শজিশালী িোে োগাো চেন। 
এেপে প্রজেজনজধ্ েল জিএসইে পজেোলনা পষশে ও বযবিাপনা িেৃশপরক্ষে সরঙ্গ তবঠি িরে। চবলা 
৩টা সফে চশষ িরে িজম্শরনে উরিরশয জিএসই েযাগ িরেন োো। 
জিএসই সফরেে জবষরয় গে শজনবাে িযাজপটাল ম্ারিশ ট িানশাজলস্টস চফাোম্ (জসএম্রিএফ) এবাং 
বাাংলারেশ ম্ারেশ ে বযাাংিাসশ এরসাজসরয়শন (জবএম্জবএ) চযৌথ্োরব আরয়াজিে ওরয়জবনারেে অধ্যাপি 
জশবলী ে বাইয়াে-উল-ইসলাম্ বরলন, জিএসইরি জিজিটাল িো হরব। এই লরক্ষয আগাম্ী চসাম্বাে 
পজেেশশন িো হরব। 
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এিই অন ষ্ঠারন প্রধ্ান অজেজথ্ে বিরবয প্রধ্ানম্ন্ত্রীে চবসেিাজে জশল্প ও জবজনরয়াগ জবষয়ি উপরেষ্টা 
সালম্ান ফিল ে েহম্ান বরলন, জিএসইে সাম্রনই উৎপােনহীন ও িাে ানা বন্ধ থ্ািা 
চিাম্পাজনে চশয়ারে িােসাজি হরি। জিন্তু জিএসই জিছ ই িেরছ না। 
জেজন বরলন, ‘প ুঁজিবািারে যজে চিান ে ই নম্বাজে হরয় থ্ারি, চসটা প রো পৃজথ্বীরেই সবাে আরগ 
স্টি এক্সরেঞ্জ ধ্রে। জবএসইজসরো অরনি পরেে জবষয়, প্রথ্রম্ই ধ্েরব স্টি এক্সরেঞ্জ। োরেে 
ও ারনইরো প্রজেজেন চলনরেন হয়। চযরিান ধ্েরনে অজনয়রম্ে চলনরেন চে রল ব ঝরে পাো যায়। 
জিন্তু এ রনা আম্ারেে প ুঁজিবািারে চয চিাম্পাজন বন্ধ এবাং সবাই চসটা িাজন, োেপরেও চসই 
চিাম্পাজনে েে বারড়। িাো এসব চিাম্পাজনে চশয়াে জিরন এবাং িাো জবজক্র িরে, ো স্টি 
এক্সরেঞ্জ িারন। এ ারন চয ম্যাজনপ রলশন হরি এবাং ওরপনজল হরি, ল জিরয় চিউ িেরছ না। জিন্তু 
বািাে পরড় জগরয় চিান জিছ  হরলই োস্তায় চলািিন চনরম্ সেিােরি চোষারোপ িরে।’ 
সালম্ান এফ েহম্ান বরলন, ঢািা ও েট্টগ্রাম্ স্টি এক্সরেরঞ্জে   বই গ ে ত্বপূেশ োজয়ত্ব েরয়রছ। 
প ুঁজিবািারেে োজয়ত্ব শ ধ্  সেিাে, অথ্শম্ন্ত্রোলয় ও জবএসইজসে, আে স্টি এক্সরেঞ্জ শ ধ্  বরস 
থ্ািরবন, ো না। োরেেরি শজিশালী হরে হরব। 
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জবজনরয়াগিােীে জনোপিা জনজিে হরল প ুঁজিবািাে গজেশীল হরব: জবএসইজস চে়োেম্যান    

 

চশয়ােবােশ া ২৪ িটিম্, ঢািা: জবজনরয়াগিােীগে প ুঁজিবািারে স ন্দে পজেরবরশে অরপক্ষায় আরছ৷ 
যজে জবজনরয়াগিােী জনজিে হয় চয, োরেে জবজনরয়াগ জনোপে ও জেটানশ আসরব োহরল চসরিন্ডাজে 
ম্ারিশ ট গজেশীল হরব বরল িাজনর়েরছন জন়েন্ত্রি সাংিা বাাংলারেশ জসজিউজেটিি অযান্ড এক্সরেঞ্জ 
িজম্শরনে (জবএসইজস) চে়োেম্যান অধ্যাপি জশবলী ে বাই়োে-উল-ইসলাম্৷ 

আি চসাম্বাে জবএসইজসে চেয়ােম্যান অধ্যাপি জশবলী ে বাইয়াে-উল ইসলাম্, িজম্শনাে চ ান্দিাে 
িাম্াল জ্জাম্ান, অধ্যাপি ি. চশ  শাম্স জিন আহরম্ে, অধ্যাপি ি. চম্াোঃ জম্িান ে েহম্ান, চম্াোঃ 
আব্দ ল হাজলম্ জিএসই জনকুঞ্জ টাওয়াে পজেেশশনিারল জবএসইজস’ে চেয়ােম্যান এসব িথ্া বরলন৷ 

এসম্য় উপজিে জছরলন জিএসইে চেয়ােম্যান চম্াোঃ ইউন স ে েহম্ান, পজেোলি অধ্যাপি ি. চম্াোঃ 
ম্াস ে ে েহম্ান, জিরগজিয়াে চিনারেে চম্াস্তাজফি ে েহম্ান, চম্াোঃ ম্ নোজিম্ আশোফ, হাজবব উল্লাহ 
বাহাে, অধ্যাপি ি. এ. চি. এম্. ম্াস ে, চম্াোঃ েজিব ে েহম্ান, চম্াোঃ শাজিল জেিেী, চম্াহাম্মে 
শাহিাহান এবাং বযবিাপনা পজেোলি িািী ছানাউল হি৷ 

জবএসইজস চে়োেম্যান বরলন, পজেবেশ রনে সারথ্ সারথ্ ম্ান ষ সাম্রনে জেরি এজগর়ে যায়। এরক্ষরে 
চ য়াল ো া প্রর়োিন চয আম্ো সাম্রনে জেরি এজগর়ে যাজি জিনা। প ুঁজিবািারেে িনয েথ্য 
অেযন্ত গে ত্বপূেশ জবষয়। আে এটিরি স ষ্ঠ োরব সাংেক্ষরনে িনয জিিাস্টাে জেরিাোজে জসরে্টম্ 
তেেী িেরে হরব। উন্নয়রনে িনয িনবল এবাং অবিাঠারম্া উে়ে চক্ষরে উন্নয়ন িেরে হরব। 

জেজন বরলন, প জিবািারে আগাম্ীরে সিল জিছ  অনলাইরন সম্পন্ন হরব এিনয জিএসই’ে আইটি 
জবোগরি অেযন্ত শজিশালী িরে গর়ে ে লরে হরব। বাাংলারেরশে অথ্শনীজে গে েশ বছরে অরনি 
বজৃি চপর়েরছ। এিইসারথ্ এসম্য় িনগরেে ম্াথ্াজপছ  আয়ও অরনি বজৃি চপর়েরছ। এে ফরল 
িনগরেে সঞ্চয় চবর়েরছ। আে িনগে এই সঞ্চয়রি জবজনর়োরগে িনয জবজেন্ন  াে   িরছ। 
প ুঁজিবািােরি এই স রযাগ জনরে হরব। আম্ারেে চেরশে অথ্শনীজেে সারথ্ োল জম্জলর়ে প ুঁজিবািারেে 
প্রসাে হয়জন। প ুঁজিবািারেে চথ্রি অথ্শবািারেে আিাে অরনি চবজশ। 

http://www.sharebarta24.com/archives/11216.html
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জেজন আরো বরলন, আম্ো যজে সেিাজে এবাং চবসেিাজে জবজেন্ন অবিাঠারম্া এবাং জশল্পায়রনে 
িনয প্রর়োিনীয় ম্ূলধ্ন সেবোহ িেরে পাজে েরব প ুঁজিবািারে প্রসােো বজৃি পারব এবাং এিই 
সারথ্ বযাাংজিাং  ারেে উপে োপ িম্রব। 

অন ষ্ঠারন উপজিে জবএসইজস’ে িজম্শনােগে বিবয োর ন। োো বরলন, স্টি এক্সরেঞ্জরি চিন্দ্র 
িরেই প ুঁজিবািারেে সব ধ্েরনে িাযশক্রম্ পজেোজলে হরয় থ্ারি। চসরক্ষরে স্টি এক্সরেরঞ্জে িারছ 
জবজনরয়াগিােীরেে প্রেযাশা সব সম্য়ই চবজশ। আম্ারেে সবাে উরিশয, প ুঁজিবািােরি সাম্রনে জেরি 
এজগরয় চনওয়া। এই লরক্ষয জবএসইজস ও ঢািা স্টি এক্সরেঞ্জ সম্জিে োরব িাি িরে যারি৷ 

প ুঁজিবািাে উন্ন়েরন প্রথ্ম্ ও প্রধ্ান িাি হরব সবাে আরগ সম্সযাগ রলা চবে িো৷ োেপে এে 
সম্াধ্ান িো৷ বেশম্ান িজম্শন োজ়েত্ব গ্রহরেে পে প ুঁজিবািাে সাংজিষ্ট সিরলে সারথ্ আরলােনাে 
ম্াধ্যরম্ েজবষযে প ুঁজিবািােরি এিটি আধ্ জনি ও য রগারপারযাগী প ুঁজিবািাে গরড় চোলাে লরক্ষয 
িাি িরে যারি৷ 

োো বরলন, প ুঁজিবািারে োরলা োরলা চিাম্পাজন আস ি ো সিরলেই িাম্য৷ বাাংলারেশ উেীয়ম্ান 
অথ্শনীজেে চেশ৷ সব জনয়ন্ত্রি সাংিা যজে সম্জিেোরব িাি িরে োহরল অথ্শনীজে এজগরয় যারব৷ 
এছাড়াও অরটারম্শন, আন্তিশ াজেি অঙ্গরন চেরশে প ুঁজিবািােরি ে রল ধ্ো এবাং সারেশ ইলযান্স 
বযবিারি আেও চিােোরেে জবষরয় গ ে ত্বারোপ িরেন৷ এসব বযবিায় বািারেে প্রজে চেজশ-জবরেজশ 
জবজনরয়াগিােীরেে আিা বাড়রব, বািাে হরব আেও জবজনরয়াগ-বান্ধব৷ 

তবঠরি িজম্শনােগে আরো বরলন, ইকুইটি চবিি িাযশক্ররম্ে বাইরে আম্ো বন্ড জনরয় িাি 
িেব৷ জশল্পায়রনে চক্ষরে েীর্শরম্য়াজে ঋে জনরয় িাি িোে পজেিল্পনা েরয়রছ৷ সরবশাপজে সব চক্ষরেই 
স শাসন জনজিে িো হরব৷ েযারলঞ্জ অরনি সম্য় স রযাগ তেজে িরে চেয়৷ এ িনয চস্টিরহাল্ডােরেে 
জনরয় সম্জিেোরব এজগরয় চযরে োই৷ চেগ রলটরেে িাি হরি ম্ূলে ২ পরক্ষে চেেে সম্িয় গর়ে 
চোলা৷ সম্িয় স জনজিে িেরনে িনয আইন িান ন আধ্ জনিায়ন িেরে হরব এবাং যাো প্ররয়াগ 
িেরবন োরেে আরো চবজশ েূজম্িা ো রে হরব৷ 

পরে তবঠরি এি চপ্ররিরেশরনে ম্াধ্যরম্ জিএসই’ে ম্হাবযবিাপি চম্াোঃ ছাজম্উল ইসলাম্ জিএসই 
টাওয়ারেে উপে সাংজক্ষি জববেেী উপিাপন িরেন। জেজন উরল্ল  িরেন জিএসই’ে এই েবরন 
১৩টি চলারে ৬৫৪,৯৫৪ স্কয়াে জফট অজফস চেস এবাং ৩টি চবিরম্ে ৪০০টি গাড়ী পাজিশ াং স জবধ্া, 
চিজন্দ্রয়োরব শীোেপ জনয়জন্ত্রে েবনটিরে েরয়রছ পজেপূেশ চিনারেটে বযবিা৷ এই েবনটিরে 
২০০টিে চবজশ চিািারেি হাউরিে িনয অজফস চেস সহ বযাাংি, বীম্া এবাং জসজসজবএল এে 
অজফরসে িনয িায়গা বোি েরয়রছ৷ এছাড়াও েবনটিরে ৫৮০০ বগশফ রটে ৬৫০ িরনে ধ্ােে 
ক্ষম্ো সম্পন্ন এিটি ম্াজিপােপাস হলে ম্ েরয়রছ৷ এিটি চহজলপযাি সহ েবনটিরে েরয়রছ ১৩টি 
জলফট, ২টি পাজনে পাম্প৷ 

োে আরগ জিএসইে চেয়ােম্যান চম্াোঃ ইউন স ে েহম্ান নবজনয ি চেয়ােম্যান িজম্শনােবনৃ্দরি 
স্বাগে িাজনরয় বরলন, নব্বই েশরিে ম্াঝাম্াজঝ সম্য় চথ্রিই প ুঁজিবািারেে প্রসােো বজৃি চপরে 
থ্ারি৷ প ুঁজিবািারেে পজেজধ্ বজৃিে চপ্রক্ষাপরট ম্জেজঝল অজফরস সিল স রযাগ স জবধ্াে সাংকুলান না 
হওয়ায় ঢািা স্টি এক্সরেঞ্জ িেৃশ পক্ষ প্রধ্ানম্ন্ত্রী চশ  হাজসনাে িারছ ঢািায় এি  ন্ড প্লট বোরিে 
আরবেন িরেন৷ 
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জেজন বরলন, প্রধ্ানম্ন্ত্রী চশ  হাজসনা স ে েপ্রসােী উন্নয়ন িরল্প এবাং আন্তিশ াজেি ম্ারনে স্টি 
এক্সরেঞ্জ জহসারব োিজেি িাযশক্রম্ পজেোলনা িেরে ১৯৯৭ সারল ঢািাে জনকুরঞ্জ নাম্ ম্াএ ম্ রলয 
৪ জবর্া িজম্ বোি চেন৷ এই বোিিৃে িায়গায় জিএসই’ে জনিস্ব অথ্শায়রন অেযাধ্ জনি স রযাগ 
সম্বজলে জিএসই টাওয়াে জনজম্শে হরয়রছ৷ 

চে়োেম্যান আেও বরলন চয, এিজবাংশ শোব্দীে উপরযাগী নে ন প্রয জি িাপরন সম্ভাবনাে নে ন 
য রগ প্ররবশ িোে িনয ১৯৯৮ সারল প ুঁজিবািারে অরটারম্শন পিজে োল ে উরেযাগ চনয় জিএসই৷ 
অরটারম্শন োল ে িনযও ম্াননীয় প্রধ্ানম্ন্ত্রীে জনরেশ রশ েত্িালীন জবএসআেএস ৮ চিাটি ৬০ লক্ষ 
টািা সহি শরেশ ঋে বোি চেয়৷ বেশম্ান প্রধ্ানম্ন্ত্রী চশ  হাজসনাে বোনযোয় প ুঁজিবািারেে 
আধ্ জনিায়রন ১৯৯৮ সারল স্বয়াংজক্রয় চলনরেন পিজে োল  িোে চক্ষরে সহি অথ্শায়রনে িনয 
চেরশে প্রধ্ান প ুঁজিবািাে ঢািা স্টি এক্সরেরঞ্জ আি জবরেে অনযানয স্টি এক্সরেরজ্ঞে সারথ্ োল 
জম্জলরয় েলাে সক্ষম্ো অিশন িরে৷ 

এছাড়া জিএসইে চেয়ােম্যান বরলন চয, বেশম্ান িজম্শন য ন োজ়েত্ব গ্রহে িরেজছরলন য ন 
িজেি-১৯ এে িােরে প ুঁজিবািাে বন্ধ জছল৷ অনযজেরি জবজনরয়াগিােীরেে জছল েীর্শজেরনে 
আিাহীনো৷ ফরল োজ়েত্ব গ্রহরেে শ ে রেই িঠিন েযারলরঞ্চে ম্ র  পড়রে হরয়রছ৷ নে ন িজম্শন 
োজয়ত্ব চনবাে পে বািােবান্ধব পেরক্ষরপে ফরল বািারেে প্রজে জবজনরয়াগিােীরেে আিা অরনি 
বজৃি চপরয়রছ৷ আে এে ফরল বািারে চলনরেরনে পজেম্াে অরনি বজৃি চপরয়রছ৷ চেরশে প ুঁজিবািাে 
নে ন ে রপ এবাং নে ন আঙ্গীরি জবজনরয়াগিােীরেে জবজনরয়ারগে এিটি আিষশেী়ে প ুঁজিবািারে 
পজেেে হরয়রছ। 

আি আম্ো অেযন্ত আনজন্দে চয অরনি বযস্তোে ম্ারঝও প্রথ্ম্বারেে ম্ে জনজম্শে জিএসই 
টাওয়ারে ঢািা স্টি এিরেঞ্জ অজফস, আপজন এবাং আপনাে িজম্শনােবনৃ্দ পজেেশশরন এরসরছন৷ 
এিনয ঢািা স্টি এক্সরেরঞ্জে পক্ষ চথ্রি জিএসইে বযবিাপনা পজেোলি িািী ছানাউল হি 
আন্তজেি ধ্নযবাে ও িৃেজ্ঞো িানান৷ 

জবএসইজস’ে নে ন িজম্শন োজয়ত্ব চনয়াে পে সেিাজে জবজেন্ন প্রজেষ্ঠান ও জনয়ন্ত্রি সাংিাে ম্রধ্য 
সম্িয়, জসজিউজেটিি আইরনে প্ররয়াগ, আইন লঙ্ঘনিােী বযজি ও প্রজেষ্ঠারনে জবে রি শাজস্তম্ূলি 
বযবিা চনয়া, চম্ৌলজেজি সম্পন্ন চিাম্পাজনে আইজপও দ্রুে অন রম্ােন, প্রশ্নজবি আইজপও আরবেন 
বাজেল, আজথ্শি প্রজেরবেরনে স্বিো জনজিরেে পাশাপাজশ প্রয জিে বযবহাে বাড়ারনাে ম্রো চবশ 
জিছ  উরেযাগ জনরয়রছ। 

এরে জনয়ন্ত্রি সাংিা ও প ুঁজিবািারেে প্রজে জবজনরয়াগিােীরেে আিা চবরড়রছ। চিাজেি-১৯ 
পজেজিজেরে সাোজবরে প ুঁজিবািাে ও অথ্শনীজেে উপে এিটা চনজেবােি প্রোব পড়রলও বেশম্ান 
িজম্শরনে চনেৃরত্ব গে আগস্ট ও চসরেম্বে এই ে ই ম্ারস জবরেে চসো প ুঁজিবািারেে িান ে ল 
িরেরছ বাাংলারেশ। জেজন আেও আশা প্রিাশ িরেন চয, চেয়ােম্যান ও িজম্শনােবরৃন্দে েক্ষ 
চনেৃরত্ব আগাম্ীজেরনও প ুঁজিবািারেে এই বেশম্ান ধ্াো অবযাহে থ্ািরব। 

পরে িজম্শরনে চেয়ােম্যান, িজম্শনােবনৃ্দ জিএসই টাওয়ারেে বঙ্গবন্ধ  িোে, আইজসটি, জসজসজবএল, 
চিািারেি হাউস, জিএসই’ে চেজনাং এিারিজম্, লাইরিেী, ম্াজি্টপােপাস হল ও লাউন্স পজেেশশন 
িরেন৷ 
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The Financial Express 
3 November 2020 
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The Financial Express 
3 November 2020 
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Daily Star 
3 November 2020 
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Daily Sun 

3 November 2020 
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Daily Observer 
3 November 2020 
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Daily Observer 
3 November 2020 

 

 
 


