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ডিএসইতে এডিআই ইউএডি চালু করার চুডি 

 

ডিজস্ব প্রডেতেদক: ডেতের অিযািয স্টক এক্সতচতের সাতে সঙ্গডে ররতে ঢাকা স্টক এক্সতচে অযাডিতকশি রপ্রাগ্রাম 

ইন্টারতেস (এডিআই) চালরু জিয চুডি সাক্ষর কতরতে। 

রসামোর (২৩ িতেম্বর)ডিএসইর রপ্রািাক্ট এন্ড মাতকেি রিতেলিতমন্ট ডেোতের প্রধাি সসযদ় আল আডমি 

রহমাতির সাডেেক েত্ত্বােধাতি লঙ্কাোাংলা ডসডকউডরডিজ ডলডমতিি, ডিএসই এোং ডিতরক্ট এেএি ডলিঃ এর সাতে 

এডিআই ইউএডি চালুর ডিিাডক্ষক একডি চুডি স্বাক্ষডরে হতয়তে৷ 

ডিএসই’র প্রধাি িডরচালি কমেকেো এম. সাইেরু রহমাি মজুমদার, এেডসএ, এেডসএমএ এোং লঙ্কাোাংলা 

ডসডকউডরডিতজর িডরচালক রমাহাম্মদ িাডসরউডিি রচৌধুরী ডিজ ডিজ প্রডেষ্ঠাতির িতক্ষ চুডি স্বাক্ষর কতরি৷ 

চুডি স্বাক্ষর অিুষ্ঠাতি ডিএসই’র েযেস্থািিা িডরচালক কাজী োিাউল হক েতলি, আজ আমরা অেযন্ত আিডিে 

দীর্ে প্রডেডক্ষে এডিআই ইউএডি চালরু িদতক্ষি ডহতসতে কাযেক্রম সম্পাদতির ডিডমতে প্রেম চুডি স্বাক্ষডরে হতে। 

অিযািয রদতশর িযায় সকল ররাকাতরজ হাউজ যডদ িযোয়ক্রতম এডিআই সাংতযাতের মাধযতম ডিজস্ব ওএমএস চাল ু

কতর োহতল গ্রাহক রসোর উন্নডে হতে। যা িুুঁডজোজার উন্নয়তি গুরুত্বিূর্ে েূডমকা রােতে। 

ডেডি আতরা উতেে কতরি, েেেমাতি িুুঁডজোজাতরর রয আস্থা ডেতর এতসতে, োরই েলশ্রুডিতে আোমীতে রলিতদি 

অতিকাাংতশ েৃডি িাতে ডেধায় এধরতির িদতক্ষি গ্রহতর্র েতল ইডেোচক েূডমকা রােতে। োজাতরর েডেশীলো 

েজায় রাোর স্বাতেে অিযািয রেকতহাল্ডারের্ এডিআই চালুর জিয এডেতয় আসতেি েতল ডেডি আশাোদ েযি 

কতরি৷ 
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লঙ্কাোাংলা ডসডকউডরডিজ ডলডমতিি িডরচালক রমাহাম্মদ িাডসরউডিি রচৌধুরী েতলি, আমরা আশা করডে রয 

ডিএসই’র সহায়োয় আোমী রেব্রুযা়ডর িাোদ োস্তডেক এডিআই কাযেক্রম শুরু করতে িারে। আমরা আোমী 

দুই-এক ডদতির মতধযই এডিআই ইউএডি’র কাযেক্রম শুরু করে এোং আোমী রেব্রুয়ারী িাোদ এডিআই কাযেক্রম 

চাল ুকরতে িারে েতল আশাোদ েযি কতরি। 

চুডি স্বাক্ষর অিুষ্ঠাতি আরও উিডস্থে ডেতলি ডিএসই’র উি মহােযেস্থািক সসয়দ আল-আডমি রহমাি ও রমািঃ 

শডেকুর রহমাি এোং লঙ্কাোাংলা ডসডকউডরডিতজর প্রধাি প্রযুডি কমেকেো ও িডরচালক এসএআর রমািঃ মইিুল 

ইসলাম, ডিতরক্ট এে এি ডলিঃ এর প্রডেডিডধ সাডকে আহতমদ এোং আরমাি আজতমদ োিসহ উেয় প্রডেষ্ঠাতির 

ঊর্ধ্েেি কমেকেোরা। 

উতেেয, ২৪ডি ররাকাতরজ হাউজ িাসিাতকর মযাডচাং ইডেতি এডিআই সাংতযাে ডিতয় ডিজস্ব অিোর মযাতিজতমন্ট 

ডসতস্টতমর মাধযতম রলিতদি করার জিয ডিএসইতে আতেদি কতর৷ 

 

রশয়ারডিউজ; ২৩ িতেম্বর ২০২০ 
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এপিআই চালু করতে পিএসই’র ইউএটি 

চুক্তি  

 

নিজস্ব প্রনিবেদক  

২৩ িবেম্বর ২০২০  
 

 

িাসডাক’র ম্যান িং ইঞ্জিবি অ্যানিবকশি প্প্রাগ্রাম্ ইন্টারবেস (এনিআই) সিংব াগ নিবে 

প্রাকাবরজ হাউজ  াবি নিজস্ব অ্ডডার ম্যাবিজবম্ন্ট নসবেবম্র ম্াধ্যবম্ প্েিবদি করবি 

িাবর এ জিয ইউএটি (েযেহারকারীর গ্রহণব াগযিা িরীক্ষা)  ুঞ্জি কবরবে প্দবশর প্রধ্াি 

প্শোরোজার ঢাকা েক এক্সব ি (নডএসই)। 

প্সাম্োর (২৩ িবেম্বর) ঢাকা েক এক্সব ি, েঙ্কাোিংো নসনকউনরটিজ নেনম্বিড এেিং নডবরক্ট 

এেএি নেনম্বিবডর ম্বধ্য হওো ঞ্জিিক্ষীে এ  ুঞ্জি স্বাক্ষর হে েবে নডএসই প্েবক জািাবিা 

জবেবে। 

নডএসই’র প্প্রাডাক্ট অ্যান্ড ম্াবকডি প্ডবেেিবম্ন্ট নেোবগর প্রধ্াি সসেদ আে আনম্ি 

রহম্াবির সানে ডক িত্ত্বােধ্াবি এ কা ডক্রম্ িনর ানেি হবে। 

এ নেষবে নডএসই’র প্রকাশিা ও জিসিংব াগ নেোবগর উি-ম্হােযেস্থািক প্ম্া. শনেকুর 

রহম্াি জািাি, নেবের অ্িযািয েক এক্সব বির সবে সেনি প্রবে নডএসই এনিআই  ােুর 

উবদযাগ গ্রহণ কবর। এর প্প্রনক্ষবি ২৪টি প্রাকাবরজ হাউজ িাসডাক’র ম্যান িং ইঞ্জিবি 

https://www.jagonews24.com/author/staff-reporter


News Clippings 

 22 

এনিআই সিংব াগ নিবে নিজস্ব অ্ডডার ম্যাবিজবম্ন্ট নসবেবম্র ম্াধ্যবম্ প্েিবদি করার জিয 

নডএসইবি আবেদি কবর। আজ এনিআই ইউএটি  ােুর ঞ্জিিানক্ষক একটি  ুঞ্জি হবেবে। 

নডএসই’র প্রধ্াি িনর ােি কম্ ডকিডা এম্. সাইেুর রহম্াি ম্জমু্দার ও েঙ্কাোিংো 

নসনকউনরটিবজর িনর ােক প্ম্াহাম্মদ িানসরউঞ্জিি প্ ৌধ্ুরী নিজ নিজ প্রনিষ্ঠাবির িবক্ষ 

 ুঞ্জিবি স্বাক্ষর কবরি েবে জািাি শনেকুর রহম্াি। 

 ুঞ্জি স্বাক্ষর অ্িুষ্ঠাবি নডএসই’র েযেস্থািিা িনর ােক কাজী োিাউে হক েবেি, ‘আজ 

আম্রা অ্িযন্ত আিঞ্জিি। দীর্ ড প্রনিনক্ষি এনিআই ইউএটি  ােুর িদবক্ষি নহবসবে কা ডক্রম্ 

সম্পাদবির নিনম্বে প্রেম্  ুঞ্জি স্বাক্ষনরি হবে। অ্িযািয প্দবশর িযাে সকে প্রাকাবরজ 

হাউজ  নদ ি ডােক্রবম্ এনিআই সিংব াবগর ম্াধ্যবম্ নিজস্ব ওএম্এস  াে ুকবর িাহবে গ্রাহক 

প্সোর উন্ননি হবে।  া িুুঁঞ্জজোজার উন্নেবি গুরুত্বিূণ ড েূনম্কা রােবে।’ 

নিনি আরও েবেি, ‘েিডম্াবি িুুঁঞ্জজোজাবর প্  আস্থা নেবর এবসবে, িারই েেশ্রুনিবি 

আগাম্ীবি প্েিবদি অ্বিকািংবশ েঞৃ্জি িাবে। িাই এ ধ্রবির িদবক্ষি গ্রহণ ইনিো ক 

েূনম্কা রােবে।’ োজাবরর গনিশীেিা েজাে রাোর স্বাবে ড অ্িযািয প্েকবহাল্ডাররা এনিআই 

 ােুর জিয এনগবে আসবেি েবে নিনি আশাোদ েযি কবরি৷ 

েঙ্কাোিংো নসনকউনরটিজ নেনম্বিড িনর ােক প্ম্াহাম্মদ িানসরউঞ্জিি প্ ৌধ্ুরী েবেি, ‘আম্রা 

আশা করনে নডএসই’র সহােিাে আগাম্ী প্েেররুোনর িাগাদ োস্তনেক এনিআই কা ডক্রম্ 

শুরু করবি িারে। আম্রা আগাম্ী দুই-এক নদবির ম্বধ্যই এনিআই ইউএটি’র কা ডক্রম্ শুরু 

করে এেিং আগাম্ী প্েেররুোনর িাগাদ এনিআই কা ডক্রম্  াে ুকরবি িারে।’ 

অ্িুষ্ঠাবি অ্িযাবিযর ম্বধ্য নডএসই’র উি-ম্হােযেস্থািক সসেদ আে-আনম্ি রহম্াি, প্ম্া. 

শনেকুর রহম্াি, েঙ্কাোিংো নসনকউনরটিবজর প্রধ্াি প্র ুঞ্জি কম্ ডকিডা ও িনর ােক এসএআর 

প্ম্া. ম্ইিুে ইসোম্, নডবরক্ট এেএি’র প্রনিনিনধ্ সানকে আহবম্দ, আরম্াি আজবম্দ োি 

প্রম্ুে উিনস্থি নেবেি। 

এম্এএস/এআরএ/নিআর 
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পিএসইতে এপিআই ইউএটি চালু করার 

চুক্তি 

   November 24, 2020  

প্দশ প্রনিক্ষণ, ঢাকা: নেবের অ্িযািয েক এক্সব বির সাবে সেনি প্রবে ঢাকা েক এক্সব ি 

অ্যানিবকশি প্প্রাগ্রাম্ ইন্টারবেস (এনিআই)  ােুর জিয  ুঞ্জি সাক্ষর কবরবে। প্সাম্োর 

নডএসইর প্প্রাডাক্ট এন্ড ম্াবকডি প্ডবেেিবম্ন্ট নেোবগর প্রধ্াি সসেদ আে আনম্ি রহম্াবির 

সানে ডক িত্ত্বােধ্াবি েঙ্কাোিংো নসনকউনরটিজ নেনম্বিড, নডএসই এেিং নডবরক্ট এেএি নেিঃ এর 

সাবে এনিআই ইউএটি  ােুর ঞ্জিিানক্ষক একটি  ুঞ্জি স্বাক্ষনরি হবেবে৷ 

নডএসই’র প্রধ্াি িনর ােি কম্ ডকিডা এম্. সাইেুর রহম্াি ম্জমু্দার, এেনসএ, এেনসএম্এ 

এেিং েঙ্কাোিংো নসনকউনরটিবজর িনর ােক প্ম্াহাম্মদ িানসরউঞ্জিি প্ ৌধ্ুরী নিজ নিজ 

প্রনিষ্ঠাবির িবক্ষ  ুঞ্জি স্বাক্ষর কবরি৷ 

 ুঞ্জি স্বাক্ষর অ্িুষ্ঠাবি নডএসই’র েযেস্থািিা িনর ােক কাজী োিাউে হক েবেি, আজ 

আম্রা অ্িযন্ত আিঞ্জিি দীর্ ড প্রনিনক্ষি এনিআই ইউএটি  ােুর িদবক্ষি নহবসবে কা ডক্রম্ 

সম্পাদবির নিনম্বে প্রেম্  ুঞ্জি স্বাক্ষনরি হবে। অ্িযািয প্দবশর িযাে সকে প্রাকাবরজ 

হাউজ  নদ ি ডােক্রবম্ এনিআই সিংব াবগর ম্াধ্যবম্ নিজস্ব ওএম্এস  াে ুকবর িাহবে গ্রাহক 

প্সোর উন্ননি হবে।  া িুুঁঞ্জজোজার উন্নেবি গুরুত্বিূণ ড েূনম্কা রােবে। 

নিনি আবরা উবেে কবরি, েিডম্াবি িুুঁঞ্জজোজাবরর প্  আস্থা নেবর এবসবে, িারই েেশ্রুটিবি 

আগাম্ীবি প্েিবদি অ্বিকািংবশ েঞৃ্জি িাবে নেধ্াে এধ্রবির িদবক্ষি গ্রহবণর েবে 

http://www.deshprotikhon.com/2020/11/24/134704/
http://www.deshprotikhon.com/2020/11/24/134704/
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ইনিো ক েূনম্কা রােবে। োজাবরর গনিশীেিা েজাে রাোর স্বাবে ড অ্িযািয প্েকবহাল্ডারগণ 

এনিআই  ােুর জিয এনগবে আসবেি েবে নিনি আশাোদ েযি কবরি৷ 

েঙ্কাোিংো নসনকউনরটিজ নেনম্বিড িনর ােক প্ম্াহাম্মদ িানসরউঞ্জিি প্ ৌধ্ুরী েবেি, আম্রা 

আশা করনে প্  নডএসই’র সহােিাে আগাম্ী প্েেররুোনর িাগাদ োস্তনেক এনিআই কা ডক্রম্ 

শুরু করবি িারে। আম্রা আগাম্ী দুই-এক নদবির ম্বধ্যই এনিআই ইউএটি’র কা ডক্রম্ শুরু 

করে এেিং আগাম্ী প্েেররুোরী িাগাদ এনিআই কা ডক্রম্  াে ুকরবি িারে েবে আশাোদ 

েযি কবরি। 

 ুঞ্জি স্বাক্ষর অ্িুষ্ঠাবি আরও উিনস্থি নেবেি নডএসই’র উি ম্হােযেস্থািক সসেদ আে-

আনম্ি রহম্াি ও প্ম্ািঃ শনেকুর রহম্াি এেিং েঙ্কাোিংো নসনকউনরটিবজর প্রধ্াি প্র ুঞ্জি 

কম্ ডকিডা ও িনর ােক এসএআর প্ম্ািঃ ম্ইিুে ইসোম্, নডবরক্ট এে এি নেিঃ এর প্রনিনিনধ্ 

সানকে আহবম্দ এেিং আরম্াি আজবম্দ োিসহ উেে প্রনিষ্ঠাবির ঊর্ধ্ ডিি কম্ ডকিডারা। 

উবেেয, ২৪টি প্রাকাবরজ হাউজ িাসডাবকর ম্যান িং ইঞ্জিবি এনিআই সিংব াগ নিবে নিজস্ব 

অ্ডডার ম্যাবিজবম্ন্ট নসবেবম্র ম্াধ্যবম্ প্েিবদি করার জিয নডএসইবি আবেদি কবর৷ 
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এপিআই চালু করতে ক্তিিাপিক চুক্তি 

করতলা পিএসই 

প্জযষ্ঠ প্রনিবেদক || রাইঞ্জজিংনেনড.কম্ 

২৪ িবেম্বর ২০২০    

 

 
Copy Link 

 

অ্যানিবকশি প্প্রাগ্রাম্ ইন্টারবেস (এনিআই)  ােুর জিয ঞ্জিিানক্ষক  ুঞ্জি স্বাক্ষর কবরবে 

ঢাকা েক এক্সব ি (নডএসই)। প্সাম্োর (২৩ িবেম্বর) নডএসইর প্প্রাডাক্ট এন্ড ম্াবকডি 

প্ডবেেিবম্ন্ট নেোবগর সানে ডক িত্ত্বােধ্াবি এ  ুঞ্জি স্বাক্ষর হবেবে।  

প্ সে প্রনিষ্ঠাবির সবে  ুঞ্জি স্বাক্ষর হবেবে প্সগুবো হবে- েিংকাোিংো নসনকউনরটিজ 

নেনম্বিড, নডএসই এেিং নডবরক্ট এেএি নেনম্বিড।  

নডএসই’র প্রধ্াি িনর ােি কম্ ডকিডা এম্. সাইেুর রহম্াি ম্জমু্দার, েঙ্কাোিংো 

নসনকউনরটিবজর িনর ােক প্ম্াহাম্মদ িানসরউঞ্জিি প্ ৌধ্ুরী নিজ নিজ প্রনিষ্ঠাবির িবক্ষ  ুঞ্জি 

স্বাক্ষর কবরি৷  

 ুঞ্জি স্বাক্ষর অ্িুষ্ঠাবি নডএসই’র েযেস্থািিা িনর ােক কাজী োিাউে হক েবেি, আজ 

আম্রা অ্িযন্ত আিঞ্জিি দীর্ ড প্রনিনক্ষি এনিআই ইউএটি  ােুর িদবক্ষি নহবসবে কা ডক্রম্ 

https://www.risingbd.com/writers/জ্যেষ্ঠ-প্রতিবেদক
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সম্পাদবির নিনম্বে প্রেম্  ুঞ্জি স্বাক্ষনরি হবে। অ্িযািয প্দবশর িযাে সকে প্রাকাবরজ 

হাউজ  নদ ি ডােক্রবম্ এনিআই সিংব াবগর ম্াধ্যবম্ নিজস্ব ওএম্এস  াে ুকবর িাহবে গ্রাহক 

প্সোর উন্ননি হবে।  া িুুঁঞ্জজোজার উন্নেবি গুরুত্বিূণ ড েূনম্কা রােবে।  

নিনি েবেি, েিডম্াবি িুুঁঞ্জজোজাবরর প্  আস্থা নেবর এবসবে, িারই েেশ্রুনিবি আগাম্ীবি 

প্েিবদি অ্বিকািংবশ েঞৃ্জি িাবে নেধ্াে এ ধ্রবির িদবক্ষি গ্রহবণর েবে ইনিো ক েূনম্কা 

রােবে। োজাবরর গনিশীেিা েজাে রাোর স্বাবে ড অ্িযািয প্েকবহাল্ডারগণ এনিআই  ােুর 

জিয এনগবে আসবেি েবেও নিনি আশাোদ েযি কবরি৷  

েিংকাোিংো নসনকউনরটিজ নেনম্বিড িনর ােক প্ম্াহাম্মদ িানসরউঞ্জিি প্ ৌধ্ুরী েবেি, আম্রা 

আশা করনে প্  নডএসই’র সহােিাে আগাম্ী প্েেররুোনর িাগাদ োস্তনেক এনিআই কা ডক্রম্ 

শুরু করবি িারবো। আম্রা আগাম্ী দুই-এক নদবির ম্বধ্যই এনিআই ইউএটি’র কা ডক্রম্ 

শুরু করবো।  

 ুঞ্জি স্বাক্ষর অ্িুষ্ঠাবি অ্িযািযবদর ম্বধ্য উি-ম্হােযেস্থািক সসেদ আে-আনম্ি রহম্াি, প্ম্া. 

শনেকুর রহম্াি এেিং েিংকাোিংো নসনকউনরটিবজর প্রধ্াি প্র ুঞ্জি কম্ ডকিডা ও িনর ােক 

এসএআর প্ম্া. ম্ইিুে ইসোম্, নডবরক্ট এে এি নেনম্বিবডর প্রনিনিনধ্ সানকে আহবম্দ এেিং 

আরম্াি আজবম্দ োিসহ ঊর্ধ্ ডিি কম্ ডকিডারা উিনস্থি নেবেি।  

িাসডাবকর ম্যান িং ইঞ্জিবি এনিআই সিংব াগ নিবে নিজস্ব অ্ডডার ম্যাবিজবম্ন্ট নসবেবম্র 

ম্াধ্যবম্ প্েিবদি করার জিয এ ি ডন্ত নডএসইবি ২৪টি প্রাকাবরজ হাউজ আবেদি কবরবে।  
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পিএসইতে এপিআই ইউএটি চালরু চুক্তি 

সই 

November 23, 2020  

প্ডইনে প্শোরোজার নরবিািড: নেবের অ্িযািয েক এক্সব বির সাবে সেনি প্রবে ঢাকা েক 

এক্সব ি এনিআই (অ্যানিবকশি প্প্রাগ্রাম্ ইন্টারবেস)  ােুর উবদযাগ গ্রহণ কবর৷ এরই 

প্প্রনক্ষবি ২৪টি প্রাকাবরজ হাউজ িাসডাক র ম্যান িং ইঞ্জিবি এনিআই (অ্যানিবকশি প্প্রাগ্রাম্ 

ইন্টারবেস) সিংব াগ নিবে নিজস্ব অ্ডডার ম্যাবিজবম্ন্ট নসবেবম্র ম্াধ্যবম্ প্েিবদি করার 

জিয নডএসইবি আবেদি কবর৷ 

 

আজ ২৩ িবেম্বর ২০২০ িানরবে প্প্রাডাক্ট এন্ড ম্াবকডি প্ডবেেিবম্ন্ট নেোবগর প্রধ্াি সসেদ 

আে আনম্ি রহম্াবির সানে ডক িত্ত্বােধ্াবি প্রেম্ েঙ্কাোিংো নসনকউনরটিজ নেনম্বিড,নডএসই 

নডবরক্ট এেএি নেনম্বিডর সাবে এনিআই ইউএটি  ােুর ঞ্জিিানক্ষক একটি  ুঞ্জি স্বাক্ষনরি 

হে৷ 

নডএসই’র প্রধ্াি িনর ােি কম্ ডকিডা এম্. সাইেুর রহম্াি ম্জমু্দার, এেনসএ, এেনসএম্এ 

এেিং েঙ্কাোিংো নসনকউনরটিবজর িনর ােক প্ম্াহাম্মদ িানসরউঞ্জিি প্ ৌধ্ুরী নিজ নিজ 

প্রনিষ্ঠাবির িবক্ষ  ুঞ্জি স্বাক্ষর কবরি৷ 

 ুঞ্জি স্বাক্ষর অ্িুষ্ঠাবি নডএসই’র েযেস্থািিা িনর ােক কাজী োিাউে হক েবেি, আজ 

আম্রা অ্িযন্ত আিঞ্জিি দীর্ ড প্রনিনক্ষি এনিআই ইউএটি  ােুর িদবক্ষি নহবসবে কা ডক্রম্ 

সম্পাদবির নিনম্বে প্রেম্  ুঞ্জি স্বাক্ষনরি হবে। অ্িযািয প্দবশর িযাে সকে প্রাকাবরজ 
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হাউজ  নদ ি ডােক্রবম্ এনিআই সিংব াবগর ম্াধ্যবম্ নিজস্ব ওএম্এস  াে ুকবর িাহবে গ্রাহক 

প্সোর উন্ননি হবে।  া িুুঁঞ্জজোজার উন্নেবি গুরুত্বিূণ ড েূনম্কা রােবে। নিনি আবরও উবেে 

কবরি, েিডম্াবি িুুঁঞ্জজোজবরর প্  আস্থা নেবর এবসবে, িারই েেশ্রুটিবি আগাম্ীবি 

প্েিবদি অ্বিকািংবশ েঞৃ্জি িাবে নেধ্াে এধ্রবির িদবক্ষি গ্রহবণর েবে ইনিো ক েূনম্কা 

রােবে। 

োজাবরর গনিশীেিা েজাে রাোর স্বাবে ড অ্িযািয প্েকবহাল্ডারগণ এনিআই  ােুর জিয 

এনগবে আসবেি েবে নিনি আশাোদ েযি কবরি৷ েঙ্কাোিংো নসনকউনরটিজ নেনম্বিড 

িনর ােক প্ম্াহাম্মদ িানসরউঞ্জিি প্ ৌধ্ুরী েবেি, আম্রা আশা করনে প্  নডএসই’র সহােিাে 

আগাম্ী প্েেররুোনর িাগাদ োস্তনেক এনিআই কা ডক্রম্ শুরু করবি িারে। আম্রা আগাম্ী 

দুই-এক নদবির ম্বধ্যই এনিআই ইউএটি’র কা ডক্রম্ শুরু করে এেিং আগাম্ী প্েেররুোরী 

িাগাদ এনিআই কা ডক্রম্  াে ু করবি িারে েবে আশাোদ েযি কবরি।  ুঞ্জি স্বাক্ষর 

অ্িুষ্ঠাবি আরও উিনস্থি নেবেি নডএসই’র উি ম্হােযেস্থািক সসেদ আে-আনম্ি রহম্াি ও 

প্ম্ািঃ শনেকুর রহম্াি এেিং েঙ্কাোিংো নসনকউনরটিবজর প্রধ্াি প্র ুঞ্জি কম্ ডকিডা ও িনর ােক 

এসএআর প্ম্ািঃ ম্ইিুে ইসোম্, নডবরক্ট এে এি নেিঃ এর প্রনিনিনধ্ সানকে আহবম্দ এেিং 

আরম্াি আজবম্দ োিসহ উেে প্রনিষ্ঠাবির ঊর্ধ্ ডিি কম্ ডকিডা েিৃ। 

প্ডইনে প্শোরোজার ডিকম্/এম্ 
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এপিআই চালু করতে পিএসই’র ইউএটি 

চুক্তি 

নসনিের কবরসিন্ডন্ট | োিংোনিউজবিাবেনন্টবোর.কম্  

িবেম্বর ২৪, ২০২০  

 

ঢাকা: নেবের অ্িযািয েক এক্সব বির সবে সেনি প্রবে ঢাকা েক এক্সব ি অ্যানিবকশি 

প্প্রাগ্রাম্ ইন্টারবেস (এনিআই)  ােুর জিয ঞ্জিিক্ষীে  ুঞ্জি স্বাক্ষর কবরবে।  

প্সাম্োর (২৩ িবেম্বর) রাজধ্ািীর নিকুবি নডএসই েেবি এই  ুঞ্জি স্বাক্ষনরি হে।  

নডএসইর প্প্রাডাক্ট অ্যান্ড ম্াবকডি প্ডবেেিবম্ন্ট নেোবগর প্রধ্াি সসেদ আে আনম্ি 

রহম্াবির সানে ডক িত্ত্বােধ্াবি েঙ্কাোিংো নসনকউনরটিজ নেনম্বিড, নডএসই এেিং নডবরক্ট 

এেএি নেনম্বিবডর সবে এনিআই ইউএটি  ােুর ঞ্জিিক্ষীে এই  ুঞ্জি স্বাক্ষনরি হে।  

নডএসই’র প্রধ্াি িনর ােি কম্ ডকিডা এম্. সাইেুর রহম্াি ম্জমু্দার, এেনসএ, এেনসএম্এ 

এেিং েঙ্কাোিংো নসনকউনরটিবজর িনর ােক প্ম্াহাম্মদ িানসরউঞ্জিি প্ ৌধ্ুরী নিজ নিজ 

প্রনিষ্ঠাবির িবক্ষ  ুঞ্জি স্বাক্ষর কবরি।  

 ুঞ্জি স্বাক্ষর অ্িুষ্ঠাবি নডএসই’র েযেস্থািিা িনর ােক কাজী োিাউে হক েবেি, আজ 

আম্রা অ্িযন্ত আিঞ্জিি দীর্ ড প্রনিনক্ষি এনিআই ইউএটি  ােুর িদবক্ষি নহবসবে কা ডক্রম্ 

সম্পাদবির নিনম্বে প্রেম্  ুঞ্জি স্বাক্ষনরি হবে। অ্িযািয প্দবশর িযাে সকে প্রাকাবরজ 

হাউজ  নদ ি ডােক্রবম্ এনিআই সিংব াবগর ম্াধ্যবম্ নিজস্ব ওএম্এস  াে ুকবর িাহবে গ্রাহক 

প্সোর উন্ননি হবে।  া িুুঁঞ্জজোজার উন্নেবি গুরুত্বিূণ ড েূনম্কা রােবে।  
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েঙ্কাোিংো নসনকউনরটিজ নেনম্বিড িনর ােক প্ম্াহাম্মদ িানসরউঞ্জিি প্ ৌধ্ুরী েবেি, আম্রা 

আশা করনে প্  নডএসই’র সহােিাে আগাম্ী প্েেররুোনর িাগাদ োস্তনেক এনিআই কা ডক্রম্ 

শুরু করবি িারে। আম্রা আগাম্ী দুই-এক নদবির ম্বধ্যই এনিআই ইউএটি’র কা ডক্রম্ শুরু 

করে এেিং আগাম্ী প্েেররুোনর িাগাদ এনিআই কা ডক্রম্  াে ুকরবি িারবো।  

অ্িুষ্ঠাবি আরও উিনস্থি নেবেি নডএসই’র উি ম্হােযেস্থািক সসেদ আে-আনম্ি রহম্াি ও 

প্ম্া. শনেকুর রহম্াি এেিং েঙ্কাোিংো নসনকউনরটিবজর প্রধ্াি প্র ুঞ্জি কম্ ডকিডা ও িনর ােক 

এসএআর প্ম্া. ম্ইিুে ইসোম্, নডবরক্ট এেএি নেনম্বিবডর প্রনিনিনধ্ সানকে আহবম্দ এেিং 

আরম্াি আজবম্দ োিসহ উেে প্রনিষ্ঠাবির ঊর্ধ্ ডিি কম্ ডকিডারা।  

োিংোবদশ সম্ে: ০৪২৩ র্ণ্টা, িবেম্বর ২৪, ২০২০  

এসএম্এবক/এিটি 
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পিএসইতে এপিআই ইউএটি চালুর চুক্তি স্বাির 

প্সাম্োর, ২৩ িবেম্বর, ২০২০  

 

পিজতেস আওযার প্রপেতিদক : নেবের অ্িযািয েক এক্সব বির সাবে সেনি প্রবে ঢাকা 

েক এক্সব ি অ্যানিবকশি প্প্রাগ্রাম্ ইন্টারবেস (এনিআই)  ােুর জিয  ুঞ্জি সাক্ষর কবরবে। 

প্সাম্োর (২৩ িবেম্বর)নডএসইর প্প্রাডাক্ট এন্ড ম্াবকডি প্ডবেেিবম্ন্ট নেোবগর প্রধ্াি সসেদ 

আে আনম্ি রহম্াবির সানে ডক িত্ত্বােধ্াবি েঙ্কাোিংো নসনকউনরটিজ নেনম্বিড, নডএসই এেিং 

নডবরক্ট এেএি নেিঃ এর সাবে এনিআই ইউএটি  ােুর ঞ্জিিানক্ষক একটি  ুঞ্জি স্বাক্ষনরি 

হবেবে৷ 

নডএসই’র প্রধ্াি িনর ােি কম্ ডকিডা এম্. সাইেুর রহম্াি ম্জমু্দার, এেনসএ, এেনসএম্এ 

এেিং েঙ্কাোিংো নসনকউনরটিবজর িনর ােক প্ম্াহাম্মদ িানসরউঞ্জিি প্ ৌধ্ুরী নিজ নিজ 

প্রনিষ্ঠাবির িবক্ষ  ুঞ্জি স্বাক্ষর কবরি৷ 

 ুঞ্জি স্বাক্ষর অ্িুষ্ঠাবি নডএসই’র েযেস্থািিা িনর ােক কাজী োিাউে হক েবেি, আজ 

আম্রা অ্িযন্ত আিঞ্জিি দীর্ ড প্রনিনক্ষি এনিআই ইউএটি  ােুর িদবক্ষি নহবসবে কা ডক্রম্ 

সম্পাদবির নিনম্বে প্রেম্  ুঞ্জি স্বাক্ষনরি হবে। অ্িযািয প্দবশর িযাে সকে প্রাকাবরজ 

হাউজ  নদ ি ডােক্রবম্ এনিআই সিংব াবগর ম্াধ্যবম্ নিজস্ব ওএম্এস  াে ুকবর িাহবে গ্রাহক 

প্সোর উন্ননি হবে।  া িুুঁঞ্জজোজার উন্নেবি গুরুত্বিূণ ড েূনম্কা রােবে। 
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নিনি আবরা উবেে কবরি, েিডম্াবি িুুঁঞ্জজোজাবরর প্  আস্থা নেবর এবসবে, িারই েেশ্রুটিবি 

আগাম্ীবি প্েিবদি অ্বিকািংবশ েঞৃ্জি িাবে নেধ্াে এধ্রবির িদবক্ষি গ্রহবণর েবে 

ইনিো ক েূনম্কা রােবে। োজাবরর গনিশীেিা েজাে রাোর স্বাবে ড অ্িযািয প্েকবহাল্ডারগণ 

এনিআই  ােুর জিয এনগবে আসবেি েবে নিনি আশাোদ েযি কবরি৷ 

েঙ্কাোিংো নসনকউনরটিজ নেনম্বিড িনর ােক প্ম্াহাম্মদ িানসরউঞ্জিি প্ ৌধ্ুরী েবেি, আম্রা 

আশা করনে প্  নডএসই’র সহােিাে আগাম্ী প্েেররুোনর িাগাদ োস্তনেক এনিআই কা ডক্রম্ 

শুরু করবি িারে। আম্রা আগাম্ী দুই-এক নদবির ম্বধ্যই এনিআই ইউএটি’র কা ডক্রম্ শুরু 

করে এেিং আগাম্ী প্েেররুোরী িাগাদ এনিআই কা ডক্রম্  াে ুকরবি িারে েবে আশাোদ 

েযি কবরি। 

 ুঞ্জি স্বাক্ষর অ্িুষ্ঠাবি আরও উিনস্থি নেবেি নডএসই’র উি ম্হােযেস্থািক সসেদ আে-

আনম্ি রহম্াি ও প্ম্ািঃ শনেকুর রহম্াি এেিং েঙ্কাোিংো নসনকউনরটিবজর প্রধ্াি প্র ুঞ্জি 

কম্ ডকিডা ও িনর ােক এসএআর প্ম্ািঃ ম্ইিুে ইসোম্, নডবরক্ট এে এি নেিঃ এর প্রনিনিনধ্ 

সানকে আহবম্দ এেিং আরম্াি আজবম্দ োিসহ উেে প্রনিষ্ঠাবির ঊর্ধ্ ডিি কম্ ডকিডারা। 

উবেেয, ২৪টি প্রাকাবরজ হাউজ িাসডাবকর ম্যান িং ইঞ্জিবি এনিআই সিংব াগ নিবে নিজস্ব 

অ্ডডার ম্যাবিজবম্ন্ট নসবেবম্র ম্াধ্যবম্ প্েিবদি করার জিয নডএসইবি আবেদি কবর৷ 

নেজবিস আওোর/২৩ িবেম্বর, ২০২০/আরএ 
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প্শোরোজার নিউজ 

পিএসইতে এপিআই ইউএটি চালরু চুক্তি 

স্বাির 

24-11-2020 

 

প্শোরোজার প্ডস্ক: নেবের অ্িযািয েক এক্সব বির সাবে সেনি প্রবে ঢাকা েক এক্সব ি 

এনিআই (অ্যানিবকশি প্প্রাগ্রাম্ ইন্টারবেস)  ােুর উবদযাগ গ্রহণ কবর৷ এরই প্প্রনক্ষবি ২৪টি 

প্রাকাবরজ হাউজ িাসডাক র ম্যান িং ইঞ্জিবি এনিআই (অ্যানিবকশি প্প্রাগ্রাম্ ইন্টারবেস) 

সিংব াগ নিবে নিজস্ব অ্ডডার ম্যাবিজবম্ন্ট নসবেবম্র ম্াধ্যবম্ প্েিবদি করার জিয 

নডএসইবি আবেদি কবর৷ 

গিকাে প্সাম্োর প্প্রাডাক্ট এন্ড ম্াবকডি প্ডবেেিবম্ন্ট নেোবগর প্রধ্াি সসেদ আে আনম্ি 

রহম্াবির সানে ডক িত্ত্বােধ্াবি প্রেম্ েঙ্কাোিংো নসনকউনরটিজ নেনম্বিড, ঢাকা েক এক্সব ি 

এেিং নডবরক্ট এেএি এর সাবে এনিআই ইউএটি  ােুর ঞ্জিিানক্ষক একটি  ুঞ্জি স্বাক্ষনরি হে৷ 

নডএসই’র প্রধ্াি িনর ােি কম্ ডকিডা এম্. সাইেুর রহম্াি ম্জমু্দার এেিং েঙ্কাোিংো 

নসনকউনরটিবজর িনর ােক প্ম্াহাম্মদ িানসরউঞ্জিি প্ ৌধ্ুরী নিজ নিজ প্রনিষ্ঠাবির িবক্ষ  ুঞ্জি 

স্বাক্ষর কবরি৷ 

 ুঞ্জি স্বাক্ষর অ্িুষ্ঠাবি নডএসই’র েযেস্থািিা িনর ােক কাজী োিাউে হক েবেি, আজ 

আম্রা অ্িযন্ত আিঞ্জিি দীর্ ড প্রনিনক্ষি এনিআই ইউএটি  ােুর িদবক্ষি নহবসবে কা ডক্রম্ 

সম্পাদবির নিনম্বে প্রেম্  ুঞ্জি স্বাক্ষনরি হবে। 

অ্িযািয প্দবশর িযাে সকে প্রাকাবরজ হাউজ  নদ ি ডােক্রবম্ এনিআই সিংব াবগর ম্াধ্যবম্ 

নিজস্ব ওএম্এস  ােু কবর িাহবে গ্রাহক প্সোর উন্ননি হবে।  া িুুঁঞ্জজোজার উন্নেবি 

গুরুত্বিূণ ড েূনম্কা রােবে। নিনি আবরা উবেে কবরি, েিডম্াবি িুুঁঞ্জজোজবরর প্  আস্থা নেবর 

এবসবে, িারই েেশ্রুটিবি আগাম্ীবি প্েিবদি অ্বিকািংবশ েঞৃ্জি িাবে নেধ্াে এধ্রবির 

িদবক্ষি গ্রহবণর েবে ইনিো ক েূনম্কা রােবে। োজাবরর গনিশীেিা েজাে রাোর স্বাবে ড 

অ্িযািয প্েকবহাল্ডারগণ এনিআই  ােুর জিয এনগবে আসবেি েবে নিনি আশাোদ েযি 

কবরি৷ 

http://www.sharebazarnews.com/wp-content/uploads/2020/11/press-Release_API.jpg
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েঙ্কাোিংো নসনকউনরটিজ নেনম্বিড িনর ােক প্ম্াহাম্মদ িানসরউঞ্জিি প্ ৌধ্ুরী েবেি, আম্রা 

আশা করনে প্  নডএসই’র সহােিাে আগাম্ী প্েেররুোনর িাগাদ োস্তনেক এনিআই কা ডক্রম্ 

শুরু করবি িারে। আম্রা আগাম্ী দুই-এক নদবির ম্বধ্যই এনিআই ইউএটি’র কা ডক্রম্ শুরু 

করে এেিং আগাম্ী প্েেররুোরী িাগাদ এনিআই কা ডক্রম্  াে ুকরবি িারে েবে আশাোদ 

েযি কবরি। 

 ুঞ্জি স্বাক্ষর অ্িুষ্ঠাবি আরও উিনস্থি নেবেি নডএসই’র উি ম্হােযেস্থািক সসেদ আে-

আনম্ি রহম্াি ও প্ম্ািঃ শনেকুর রহম্াি এেিং েঙ্কাোিংো নসনকউনরটিবজর প্রধ্াি প্র ুঞ্জি 

কম্ ডকিডা ও িনর ােক এসএআর প্ম্ািঃ ম্ইিুে ইসোম্, নডবরক্ট এে এি নেনম্বিড এর 

প্রনিনিনধ্ সানকে আহবম্দ এেিং আরম্াি আজবম্দ োিসহ উেে প্রনিষ্ঠাবির ঊর্ধ্ ডিি 

কম্ ডকিডা েিৃ। 

প্শোরোজার নিউজ/ এি 
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পিএসইতে এপিআই ইউএটি চাল ুকরতে চুক্তি সই 

সাি নেনড প্ডস্ক || প্রকাশ: ২০২০-১১-২৩ ২২:৪৩:৪১ || আিবডি: ২০২০-১১-২৩ ২২:৪৩:৪১ 

 

নেবের অ্িযািয েক এক্সব বির সাবে সেনি প্রবে ঢাকা েক এক্সব ি এনিআই 

(অ্যানিবকশি প্প্রাগ্রাম্ ইন্টারবেস)  ােুর উবদযাগ গ্রহণ কবর৷ এরই প্প্রনক্ষবি ২৪টি 

প্রাকাবরজ হাউজ িাসডাক র ম্যান িং ইঞ্জিবি এনিআই (অ্যানিবকশি প্প্রাগ্রাম্ ইন্টারবেস) 

সিংব াগ নিবে নিজস্ব অ্ডডার ম্যাবিজবম্ন্ট নসবেবম্র ম্াধ্যবম্ প্েিবদি করার জিয 

নডএসইবি আবেদি কবর৷ 

আজ ২৩ িবেম্বর ২০২০ িানরবে প্প্রাডাক্ট এন্ড ম্াবকডি প্ডবেেিবম্ন্ট নেোবগর প্রধ্াি সসেদ 

আে আনম্ি রহম্াবির সানে ডক িত্ত্বােধ্াবি প্রেম্ েঙ্কাোিংো নসনকউনরটিজ নেনম্বিড,নডএসই 

নডবরক্ট এেএি নেনম্বিডর সাবে এনিআই ইউএটি  ােুর ঞ্জিিানক্ষক একটি  ুঞ্জি স্বাক্ষনরি 

হে৷ 

নডএসই’র প্রধ্াি িনর ােি কম্ ডকিডা এম্. সাইেুর রহম্াি ম্জমু্দার, এেনসএ, এেনসএম্এ 

এেিং েঙ্কাোিংো নসনকউনরটিবজর িনর ােক প্ম্াহাম্মদ িানসরউঞ্জিি প্ ৌধ্ুরী নিজ নিজ 

প্রনিষ্ঠাবির িবক্ষ  ুঞ্জি স্বাক্ষর কবরি৷ 

 ুঞ্জি স্বাক্ষর অ্িুষ্ঠাবি নডএসই’র েযেস্থািিা িনর ােক কাজী োিাউে হক েবেি, আজ 

আম্রা অ্িযন্ত আিঞ্জিি দীর্ ড প্রনিনক্ষি এনিআই ইউএটি  ােুর িদবক্ষি নহবসবে কা ডক্রম্ 

সম্পাদবির নিনম্বে প্রেম্  ুঞ্জি স্বাক্ষনরি হবে। অ্িযািয প্দবশর িযাে সকে প্রাকাবরজ 
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হাউজ  নদ ি ডােক্রবম্ এনিআই সিংব াবগর ম্াধ্যবম্ নিজস্ব ওএম্এস  াে ুকবর িাহবে গ্রাহক 

প্সোর উন্ননি হবে।  া িুুঁঞ্জজোজার উন্নেবি গুরুত্বিূণ ড েূনম্কা রােবে। নিনি আবরও উবেে 

কবরি, েিডম্াবি িুুঁঞ্জজোজবরর প্  আস্থা নেবর এবসবে, িারই েেশ্রুটিবি আগাম্ীবি 

প্েিবদি অ্বিকািংবশ েঞৃ্জি িাবে নেধ্াে এধ্রবির িদবক্ষি গ্রহবণর েবে ইনিো ক েূনম্কা 

রােবে। 

োজাবরর গনিশীেিা েজাে রাোর স্বাবে ড অ্িযািয প্েকবহাল্ডারগণ এনিআই  ােুর জিয 

এনগবে আসবেি েবে নিনি আশাোদ েযি কবরি৷ েঙ্কাোিংো নসনকউনরটিজ নেনম্বিড 

িনর ােক প্ম্াহাম্মদ িানসরউঞ্জিি প্ ৌধ্ুরী েবেি, আম্রা আশা করনে প্  নডএসই’র সহােিাে 

আগাম্ী প্েেররুোনর িাগাদ োস্তনেক এনিআই কা ডক্রম্ শুরু করবি িারে। আম্রা আগাম্ী 

দুই-এক নদবির ম্বধ্যই এনিআই ইউএটি’র কা ডক্রম্ শুরু করে এেিং আগাম্ী প্েেররুোরী 

িাগাদ এনিআই কা ডক্রম্  াে ু করবি িারে েবে আশাোদ েযি কবরি।  ুঞ্জি স্বাক্ষর 

অ্িুষ্ঠাবি আরও উিনস্থি নেবেি নডএসই’র উি ম্হােযেস্থািক সসেদ আে-আনম্ি রহম্াি ও 

প্ম্ািঃ শনেকুর রহম্াি এেিং েঙ্কাোিংো নসনকউনরটিবজর প্রধ্াি প্র ুঞ্জি কম্ ডকিডা ও িনর ােক 

এসএআর প্ম্ািঃ ম্ইিুে ইসোম্, নডবরক্ট এে এি নেিঃ এর প্রনিনিনধ্ সানকে আহবম্দ এেিং 

আরম্াি আজবম্দ োিসহ উেে প্রনিষ্ঠাবির ঊর্ধ্ ডিি কম্ ডকিডা েিৃ। 
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পিএসইতে এপিআই ইউএটি চালরু চুক্তি 

স্বাির 

িবেম্বর ২৩, ২০২০  
 

 

নেবের অ্িযািয েক এক্সব বির সাবে সেনি প্রবে ঢাকা েক এক্সব ি এনিআই 

(অ্যানিবকশি প্প্রাগ্রাম্ ইন্টারবেস)  ােুর জিয  ুঞ্জি সাক্ষর কবরবে। 

প্সাম্োর (২৩ িবেম্বর)নডএসইর প্প্রাডাক্ট এন্ড ম্াবকডি প্ডবেেিবম্ন্ট নেোবগর প্রধ্াি সসেদ 

আে আনম্ি রহম্াবির সানে ডক িত্ত্বােধ্াবি েঙ্কাোিংো নসনকউনরটিজ নেনম্বিড, নডএসই এেিং 

নডবরক্ট এেএি নে. এর সাবে এনিআই ইউএটি  ােুর ঞ্জিিানক্ষক একটি  ুঞ্জি স্বাক্ষনরি 

হবেবে৷ 

নডএসই’র প্রধ্াি িনর ােি কম্ ডকিডা এম্. সাইেুর রহম্াি ম্জমু্দার, এেনসএ, এেনসএম্এ 

এেিং েঙ্কাোিংো নসনকউনরটিবজর িনর ােক প্ম্াহাম্মদ িানসরউঞ্জিি প্ ৌধ্ুরী নিজ নিজ 

প্রনিষ্ঠাবির িবক্ষ  ুঞ্জি স্বাক্ষর কবরি৷ 

 ুঞ্জি স্বাক্ষর অ্িুষ্ঠাবি নডএসই’র েযেস্থািিা িনর ােক কাজী োিাউে হক েবেি, 

আজ  আম্রা অ্িযন্ত আিঞ্জিি দীর্ ড প্রনিনক্ষি এনিআই ইউএটি  ােুর িদবক্ষি নহবসবে 

কা ডক্রম্ সম্পাদবির নিনম্বে প্রেম্  ুঞ্জি স্বাক্ষনরি হবে। অ্িযািয প্দবশর িযাে সকে 

প্রাকাবরজ হাউজ  নদ ি ডােক্রবম্ এনিআই সিংব াবগর ম্াধ্যবম্ নিজস্ব ওএম্এস  াে ুকবর 

িাহবে গ্রাহক প্সোর উন্ননি হবে।  া িুুঁঞ্জজোজার উন্নেবি গুরুত্বিূণ ড েূনম্কা রােবে। 

https://www.arthosuchak.com/wp-content/uploads/2020/11/dse.jpg
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নিনি আবরা উবেে কবরি, েিডম্াবি িুুঁঞ্জজোজাবরর প্  আস্থা নেবর এবসবে, িারই েেশ্রুটিবি 

আগাম্ীবি প্েিবদি অ্বিকািংবশ েঞৃ্জি িাবে নেধ্াে এধ্রবির িদবক্ষি গ্রহবণর েবে 

ইনিো ক েূনম্কা রােবে। োজাবরর গনিশীেিা েজাে রাোর স্বাবে ড অ্িযািয প্েকবহাল্ডারগণ 

এনিআই  ােুর জিয এনগবে আসবেি েবে নিনি আশাোদ েযি কবরি৷ 

েঙ্কাোিংো নসনকউনরটিজ নেনম্বিড িনর ােক প্ম্াহাম্মদ িানসরউঞ্জিি প্ ৌধ্ুরী েবেি, আম্রা 

আশা করনে প্  নডএসই’র সহােিাে আগাম্ী প্েেররুোনর িাগাদ োস্তনেক এনিআই কা ডক্রম্ 

শুরু করবি িারে। আম্রা আগাম্ী দুই-এক নদবির ম্বধ্যই এনিআই ইউএটি’র কা ডক্রম্ শুরু 

করে এেিং আগাম্ী প্েেররুোরী িাগাদ এনিআই কা ডক্রম্  াে ুকরবি িারে েবে আশাোদ 

েযি কবরি। 

 ুঞ্জি স্বাক্ষর অ্িুষ্ঠাবি আরও উিনস্থি নেবেি নডএসই’র উি ম্হােযেস্থািক সসেদ আে-

আনম্ি রহম্াি ও প্ম্া. শনেকুর রহম্াি এেিং েঙ্কাোিংো নসনকউনরটিবজর প্রধ্াি প্র ুঞ্জি 

কম্ ডকিডা ও িনর ােক এসএআর  প্ম্া. ম্ইিুে ইসোম্, নডবরক্ট এে এি নে. এর প্রনিনিনধ্ 

সানকে আহবম্দ এেিং আরম্াি আজবম্দ োিসহ উেে প্রনিষ্ঠাবির ঊর্ধ্ ডিি কম্ ডকিডারা। 

উবেেয, ২৪টি প্রাকাবরজ হাউজ িাসডাবকর ম্যান িং ইঞ্জিবি এনিআই সিংব াগ নিবে নিজস্ব 

অ্ডডার ম্যাবিজবম্ন্ট নসবেবম্র ম্াধ্যবম্ প্েিবদি করার জিয নডএসইবি আবেদি কবর৷ 

অ্ে ডসূ ক/এম্এস 
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The Financial Express 
24 November 2020 
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The Financial Express 
24 November 2020 
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Daily Star 
24 November 2020 
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Daily Star 
24 November 2020 
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Daily Sun 

24 November 2020 
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 Daily New Age 
24 November 2020 
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Daily New Age 
24 November 2020 
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Daily Observer 
24 November 2020 
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Dhaka Tribune 
24 November 2020 

 

Dhaka bourse’s profit tailspins to a 13-year-

low 

Niaz Mahmud  
 

 

The Dhaka bourse posted a profit of Tk 27 crore for the financial year that ended on June 30, 

down 72 per cent year-on-year 

Dhaka Stock Exchange’s profit in its 2019-20 financial year sank to its lowest in 13 years 

thanks to the global coronavirus pandemic that had brought trading on the bourse to a 

screeching halt for a large chunk of the last quarter. 

The Dhaka bourse posted a profit of Tk 27 crore for the financial year that ended on June 30, 

down 72 per cent year-on-year, according to the year’s unaudited financial statement. 

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud
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Trading on the country’s twin bourses was on hold from March 26 to May 30 as part of the 

government’s efforts to flatten the curve on coronavirus.  

And before the shutdown, turnover on the bourses was muted as jittery investors stayed 

away. 

“Although trading resumed on May 31 after a 66-day closure due to the pandemic, the 

transaction volume was very low,” an independent director of the DSE told Dhaka Tribune 

on condition of anonymity.  

This meant the DSE incurred a huge loss in the last quarter of the financial year, he added. 

The DSE’s revenue in the 2019-20 financial year stood at Tk 157 crore, down 28 per cent 

year-on-year. 

The relocation to the DSE’s new premises, a 756,000 square feet compound on 1.33 acres of 

land in Nikunja, in November 2019 was a heavy drag on profit: Tk 20 crore for the building’s 

maintenance were added to the total expenses, said another director requesting anonymity. 
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The Business Standard 
24 November 2020 

 

LankaBangla, DSE sign API sharing 

agreement 

Sharing API will enable the brokerage firm to directly operate in the DSE trading system 
from its own trading interface  

 

LankaBangla Securities Ltd signed its first-ever agreement with the Dhaka Stock Exchange 

(DSE) on Monday to share the Application Program Interface (API). 

Sharing API will enable the brokerage firm to directly operate in the DSE trading system 

from its own trading interface, which it exclusively began with the port city bourse 

Chittagong Stock Exchange in 2013.  

This offers LankaBangla brokerage clients a meaningful ease in real-time online trading as 

their trade orders will be placed and executed through the broker's own Order Management 

System (OMS). 

LankaBangla's Director and Chief Technology Officer S A R MD Muinul Islam said, 

"Having DSE API shared, the LankaBangla authorised traders and clients will be able to 

trade at both the bourses from their single integrated OMS TradeXpress, which will bring 

efficiency and strengthen the broker's risk management." 

The premier bourse said, in a statement, that a total of 24 brokerage firms have applied for 

API access at the DSE's matching engine provided by NASDAQ. 

Of the 24 brokerage firms, the bourse entered into the first agreement with the LankaBangla 

Securities for user acceptance tests of API. Direct FN Ltd as the vendor of the LankaBangla 

OMS, is another party of the tripartite contract. 
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"Following the test runs going to begin this week, we are hopeful for a final run by 

February," said LankaBangla Securities Managing Director Mohammed Nasir Uddin 

Chowdhury. 

DSE Managing Director Kazi Sanaul Hoq expressed his excitement about the long-awaited 

development. 

"Gradually, if other brokerage firms begin to operate from their own OMS having access 

with the exchange's API, that would help boost market activities," he said in the ceremony 

where many senior officials from the three entities were present.  

The stockbroker's technology endeavor  

Almost a decade ago, LankaBangla Securities Ltd, began its extraordinary efforts to build the 

best IT backbone to offer excellent client services. 

With an industry leading cumulative investment of over Tk50 crore, steered by both external 

and internal IT experts, the firm built its own: OMS platform LankaBangla TradeXpress, 

back office platform I-Broker, Virtual Trading window for simulation, and national ICT 

award-winning financial portal Lankabd. 

The capital market of Bangladesh is seriously embracing automation after a rare trading 

shutdown during the government-declared general holidays earlier this year. 

LankaBangla, as the largest firm in the brokerage industry, completed its own preparations at 

least five years ago, said its CTO. 

He added, "Our clients almost forgot the CSE interface as they have been using TradeXpress 

to buy-sell shares there for the last six-to-seven years." 

The same for DSE is very important as most of the market liquidity concentrates at the 

capital city bourse, also the oldest one occupying over 90% of stock market trading in 

Bangladesh. 

The DSE, in recent years, has been running its mobile app with access to the DSE API to let 

investors trade online. But the response has yet to be satisfactory. 

Complete back office solution platform I-Broker enabled LankaBangla to be the only firm in 

the brokerage industry, so far, that offered online fund withdrawal services during the 

industry's complete shutdown days in March-May. 

The CTO said, "In recent years, none of our clients needed to see us in person for any 

services. We meaningfully automated everything long ago." 

Financial portal Lankabd, attracting researchers and investors from more than 60 countries, 

won the 2019 National ICT award as the first financial information provider. 

"We also invite every learner to keep testing and sharpening their investment and trading 

skills through the simulation trading platform Stock Paathshala," said Muinul Islam. 


