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প ুঁজিবািারে আে ১৯৯৬ ও ২০১০ ফিরে 

আসরব না: ফিএসই চেযােম্যান 

৩:৩৫ অপরাহ্ণ জানুযারর ২০, ২০২১  
 

 

দেশের পুুঁজজবাজাশর আর ১৯৯৬ এবং ২০১০ সাশের পুনরাবরৃি হশব না বশে োরব কশরশেন 

ঢাকা স্টক এক্সশেশের (রিএসই) োরযত্বেীেরা। একইসশে রিএসইর আইটি রবভাশের 

েুব বেতার কথা স্বীকার কশরশেন তারা। 

আজ বুধবার (২০ জানুযারর) রাজধানীর রনকুশে অবরিত রিএসইর কার্ বােশয আশযাজজত এক 

আশোেনা সভায এ কথা বশেন তারা। 

রিএসইর দেযারম্যান ইউনুসুর রহম্াশনর সঞ্চােনায অনুষ্ঠাশন উপরিত রেশেন রিএসইর 

পররোেক ররকবুর রহম্ান, োরকে ররজভী, োহজাহান, ম্ুনতারকম্ আেরাফ, নাসররন 

সুেতানা প্রম্ুখ। 

আশোেনা সভায রিএসইর দেযারম্যান বশেন, পুুঁজজবাজাশর সুোসন প্ররতষ্ঠায অশনক 

পেশেপ দনওযা হশযশে। রিশসম্বর দথশক পুুঁজজবাজাশর তার সুবাতাস বইশে। 

সাংবারেকশের এক প্রশের জবাশব রতরন বশেন, আম্াশের আইটি রবভাশে অশনক েুব বেতা 

আশে। এরপরও ১৯৯৬ ও ২০১০ সাশের ঘিনা আর পুনরাবরৃি হশব না। এখন সারভবশেন্স 

অশনক েজিোেী বশেও োরব কশরন রতরন। 

অথ বসূেক/দকএসআর 

https://www.arthosuchak.com/wp-content/uploads/2021/01/dse-20.jpg
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পুুঁজজবাজাশর ১৯৯৬ ও ২০১০ সাশের পুনরাবরৃি হশব না 

 

নিজস্ব প্রনিবেদক: ঢাকা স্টক এক্সবেবের (নিএসই) চেয়ারম্যাি ইউিুসরু রহম্াি েবেবেি, চদবের পুুঁনজোজাবর 

আর ১৯৯৬ এেং ২০১০ সাবের পুিরােৃনি হবে িা েবে দানে কবরবেি। 

আজ েুধোর (২০ জািুয়ানর) রাজধািীর নিকুবে অেনিি নিএসইর কার্যােবর়্ে আবর়্োনজি এক আবোেিা সভার়্ে এ 

কথা েবেি নিনি। 

আবোেিায় সভায় উপনিি নেবেি নিএসইর পনরোেক রনকেুর রহম্াি, োনকে নরজভী, োহজাহাি, ম্িুিানকম্ 

আেরাফ, িাসনরি সুেিািা প্রম্ুখ। 

নিএসইর চের়্োরম্যাি েবেি, পুুঁনজোজাবর সুোসি প্রনিষ্ঠার়্ে অবিক পদবেপ চিওর়্ো হবর়্েবে। নিবসম্বর চথবক 

পুুঁনজোজাবর িার সুোিাস েইবে। 

সাংোনদকবদর এক প্রবের জোবে নিনি েবেি, আম্াবদর আইনি নেভাবে অবিক দুেযেিা আবে। এরপরও ১৯৯৬ 

ও ২০১০ সাবের ঘিিা আর পুিরােৃনি হবে িা। এখি সানভযবেন্স অবিক েনিোেী েবেও দানে কবরি নিনি। 

চেয়ারনিউজ; ২০ জািুয়ানর ২০২১ 
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প ুঁজিবািারে ১৯৯৬ ও ২০১০ সারেে 

প নোবৃফি হরব না : ফিএসই চেযােম্যান 

জানুযারী ২০, ২০২১115  

 

রনজস্ব প্ররতশবেক : দেশের পুুঁজজবাজাশর আর ১৯৯৬ এবং ২০১০ সাশের পুনরাবরৃি হশব না 

বশে োরব কশরশেন ঢাকা স্টক এক্সশেশের (রিএসই) োরযত্বেীেরা। একইসশে রিএসইর 

আইটি রবভাশের েুব বেতার কথা স্বীকার কশর দ্রতু তা সম্াধাশনর আশ্বাস দেন তারা। 

আজ বুধবার (২০ জানুযারর) রাজধানীর রনকুশে অবরিত রিএসইর কার্ বােশয আশযাজজত এক 

আশোেনা সভায এ কথা বশেন তারা। 

রিএসইর দেযারম্যান ইউনুসুর রহম্াশনর সঞ্চােনায অনুষ্ঠাশন উপরিত রেশেন রিএসইর 

পররোেক ররকবুর রহম্ান, োরকে ররজভী, োহজাহান, ম্ুনতারকম্ আেরাফ, নাসররন 

সুেতানা প্রম্ুখ। 

আশোেনা সভায রিএসইর দেযারম্যান বশেন, পুুঁজজবাজাশর সুোসন প্ররতষ্ঠায অশনক 

পেশেপ দনওযা হশযশে। রিশসম্বর দথশক পুুঁজজবাজাশর তার সুবাতাস বইশে।  

সাংবারেকশের এক প্রশের জবাশব রতরন বশেন, আম্াশের আইটি রবভাশে অশনক েুব বেতা 

আশে। এরপরও ১৯৯৬ ও ২০১০ সাশের ঘিনা আর পুনরাবরৃি হশব না। এখন সারভবশেন্স 

অশনক েজিোেী বশেও োরব কশরন রতরন। 
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চিবরুযাফেে ম্রযয এটিফব ও এসএম্ই 

প্লািিম্ ম োে  

 

রনজস্ব প্ররতশবেক, রবরনশযােবাতবা: েেরত বেশরর দফবরুযারর ম্াশসর ম্শধযই পুুঁজজবাজাশরর 

অল্টারশনটিভ দেরিং দবািব (এটিরব) ও স্মে কযারপিাে প্লািফম্ ব োে ুহশব বশে জারনশযশেন 

দেশের প্রধান পুুঁজজবাজার ঢাকা স্টক এক্সশেশের (রিএসই) দেযারম্যান ইউনুসুর রহম্ান। 

রতরন বশেন, এটিরব ও এসএম্ই প্লািফম্ ব োেুর সকে প্রজিযা প্রায সম্পন্ন হওযার পশথ 

রশযশে। অল্প রকেু কাজ বারক রশযশে র্া রেেেীরই দেষ হশয র্াশব। আর এসব কাজ দেষ 

হশেই আোম্ী দফবরুযারর ম্াশসর দর্শকাশনা সম্য এ েুটি প্লািফম্ ব োে ুকরা হশব। 

বুধবার (২০ জানুযারর) রাজধানীর রনকুশে অবরিত রিএসইর কার্ বােশয আশযাজজত এক 

দসৌজনয সভায সাংবারেকশের প্রশের জবাশব এ কথা বশেন রিএসইর দেযারম্যান। 

রিএসইর দেযারম্যান বশেন, দেশের পুুঁজজবাজাশর আর ১৯৯৬ এবং ২০১০ সাশের পুনরাবরৃি 

হশব না। কারণ রহশসশব রতরন বশেন, অতীশতর দর্শকাশনা সম্শযর তুেনায রিএসইর 
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সারভবেযান্স রসশস্টম্ অশনক দবরে েজিোেী। এোড়া রনযন্ত্রক সংিাও এ রবষশয দবে েি 

অবিাশন।  

সাংবারেকশের অপর এক প্রশের জবাশব রতরন বশেন, আম্রা স্বীকার কশর রনশে দর্, 

আম্াশের আইটিশত অশনক েবূ বেতা রশযশে। আম্রা এসব সম্সযা সম্াধাশন কাজ কররে। 

বতবম্াশন েুটি প্ররতষ্ঠাশনর সশে আইটি েুজি রশযশে। আোম্ী ২০২৪ সাে পর্ বন্ত তাশের সশে 

েুজি থাকশেও আম্রা েেরত বেশরর দেষ রেশক অথবা আোম্ী বেশরর প্রথম্ রেশক আইটিশত 

আশরা েি সাশপািব পাওযা র্ায এম্ন প্ররতষ্ঠানশক রনর্ুি করার দেষ্ঠা োোজে। তশব এশেশে 

আম্াশের স্ট্রাশিজজক পািবনার েীনা কনশসাটিবযাশম্র পরাম্ে ব ও সহশর্ারেতা দনওযার কথা 

ভাবরে। 

রতরন বশেন, পুুঁজজবাজাশর সুোসন প্ররতষ্ঠায অশনক পেশেপ দনওযা হশযশে। রিশসম্বর দথশক 

পুুঁজজবাজাশর তার সুবাতাস বইশে। আোম্ী েুই রতন বেশরর ম্শধয পুুঁজজবাজাশর দেনশেন ৫ 

হাজার দকাটি িাকায উন্নীত করশত আম্রা কাজ কররে। দসেশেয সকে অবকাঠাশম্াশক 

দঢশে সাজাশনার বযবিা করা হশব। 

রিএসইর দেযারম্যান ইউনুসুর রহম্াশনর সঞ্চােনায অনুষ্ঠাশন উপরিত রেশেন রিএসইর 

পররোেক ররকবুর রহম্ান, োরকে ররজভী, দম্াহাম্মে োহজাহান, ম্ুনতারকম্ আেরাফ, 

নাসররন সুেতানা প্রম্ুখ। 

(এসএএম্/২০ জানুযারর ২০২১) 
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Daily Samakal 
21 January 2021 
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দেযারবাজাররনউজ.কম্ 

৯৬ ও ১০ এে আে প নোবৃফি হরব না- 

ফিএসই চেযােম্যান 

প্রকাে সম্য:20-01-2021, 5:23 pm | 

 

দেযারবাজার ররশপািবঃ দেশের পুুঁজজবাজাশর আর ১৯৯৬ এবং ২০১০ সাশের পুনরাবরৃি হশব না 

বশে োরব কশরশেন ঢাকা স্টক এক্সশেশের (রিএসই) োরযত্বেীেরা। একইসশে রিএসইর 

আইটি রবভাশের েুব বেতার কথা ও স্বীকার কশরশেন তারা। 

 আজ বুধবার (২০ জানুযারর) রাজধানীর রনকুশে অবরিত রিএসইর কার্ বােশয 

আশযাজজত এক আশোেনা সভায এ কথা বশেন তারা। 

রিএসইর দেযারম্যান ইউনুসুর রহম্াশনর সঞ্চােনায অনুষ্ঠাশন উপরিত রেশেন রিএসইর 

পররোেক ররকবুর রহম্ান, োরকে ররজভী, োহজাহান, ম্ুনতারকম্ আেরাফ, নাসররন সুেতানা 

প্রম্ুখ। 

আশোেনা সভায রিএসইর দেযারম্যান বশেন, পুুঁজজবাজাশর সুোসন প্ররতষ্ঠায অশনক 

পেশেপ দনওযা হশযশে। রিশসম্বর দথশক পুুঁজজবাজাশর তার সুবাতাস বইশে। 

সাংবারেকশের এক প্রশের জবাশব রতরন বশেন, আম্াশের আইটি রবভাশে অশনক েুব বেতা 

আশে। এরপরও ১৯৯৬ ও ২০১০ সাশের ঘিনা আর পুনরাবরৃি হশব না। এখন সারভবশেন্স 

অশনক েজিোেী বশেও োরব কশরন রতরন। পাোপারে েণম্াধযম্ কম্ীশেরশক তাশের  রনজ 

রনজ জাযো দথশক র্থার্থ োরযত্ব পােন করার আহবান ও জানান তারা। 

দেযারবাজাররনউজ/সা 

 

 

http://www.sharebazarnews.com/wp-content/uploads/2021/01/dse-20.jpg
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 Daily Nayadiganta 
21 January 2021 
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Daily Nayadiganta 
21 January 2021 
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চেযােবািারে আে ১৯৯৬ ও ২০১০ ফিরে 

আসরব না  

 

রনজস্ব প্ররতশবেক  

প্রকারেত: ০৩:২১ রপএম্, ২০ জানুযারর ২০২১  

 

ঢাকা স্টক এক্সশেশের (রিএসই) আইটি রবভাশে েুব বেতা থাকশেও দেযারবাজাশর আর ১৯৯৬ 

এবং ২০১০ সাশের পুনরাবরৃি হশব না বশে োরব কশরশেন প্ররতষ্ঠানটির োরযত্বেীেরা। 

বুধবার (২০ জানুযারর) রাজধানীর রনকুশে অবরিত রিএসইর কার্ বােশয আশযাজজত এক 

আশোেনা সভায এ কথা বশেন তারা। 

রিএসইর দেযারম্যান ইউনুসুর রহম্াশনর সঞ্চােনায অনুষ্ঠাশন উপরিত রেশেন রিএসইর 

পররোেক ররকবুর রহম্ান, োরকে ররজভী, োহজাহান, ম্ুনতারকম্ আেরাফ, নাসররন 

সুেতানা প্রম্ুখ। রিএসইর দেযারম্যান বশেন, দেযারবাজাশর সুোসন প্ররতষ্ঠায অশনক 

পেশেপ দনযা হশযশে। রিশসম্বর দথশক দেযারবাজাশর তারা সুবাতাস বইশে। সাংবারেকশের 

এক প্রশের জবাশব রতরন বশেন, আম্াশের আইটি রবভাশে অশনক েুব বেতা আশে। এরপরও 

১৯৯৬ ও ২০১০ সাশের ঘিনা আর পুনরাবরৃি হশব না। এখন সারভবশেন্স অশনক েজিোেী। 

ইউনুসুর রহম্ান বশেন, আরম্ প্রায রতন বের আরথ বক প্ররতষ্ঠান রবভাশের সরেব এবং রসরনযর 

সরেব রেোম্। দসই অরভজ্ঞতা দথশক আপনাশের বেশত পারর ১৯৯৬ এবং ২০১০ সাে পর্ বন্ত 

আম্াশের রেোে ইনফ্রাস্ট্রাকোর অতযান্ত েুব বে রেে। আম্াশের আইনকানুশনর র্শথষ্ট অভাব 

রেে। ২০১০ সাশের পর আম্াশের রেোে ইনফ্রাস্ট্রাকোর র্শথষ্ট েজিোেী হশযশে। এখন 

আম্রা রনজিতভাশব রবশ্বাস করশত পারর দর্ ঘিনাগুশো ১৯৯৬ এবং ২০০৯-১০ সাশে হশযশে, 

দতম্ন ঘিনা সাম্শনর রেশন আর ঘিশব না। 

https://www.jagonews24.com/author/staff-reporter
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রতরন বশেন, েতভাে অশিাশম্শিি এক্সশেে রহশসশব আম্াশের আইটি স্ট্রাকোর দর্ম্ন 

হওযার কথা রেে, ঢাকা স্টক এক্সশেশের আইটি স্ট্রাকোর দসই অবিায দনই। এিা আম্রা 

দজশনরে ৩-৪ ম্াস আশে। আপনারা রক রেন্তা করশত পাশরন এম্ন একটি স্টক এক্সশেশে 

রিজাস্টার ররকভারর সাইি নাই। এর ফে কত খারাপ হশত পাশর? 

‘আম্রা জানার পরপরই উশেযাে রনশযরে। আম্রা অশনকিা কাজ এরেশয রনশত দপশররে। 

আম্াশের কনসােশিন্ট রনশযাে হশয দেশে। কনসােশিন্ট প্রাথরম্ক ররশপািব রেশযশে। এিা 

পরীো করার পর ফাইনাে ররশপািব হশব। এরপর দিন্টাশর রেশয আধুরনক একিা িািা দসন্টার 

িাপন করার কার্ বিম্ গ্রহণ করা হশযশে। আো করর এ বেশরর জশুনর আশেই এিা হশয 

র্াশব। দর্িা হওযা উরেত রেে আরও আশে’ বশেন রিএসইর দেযারম্যান। 

রতরন বশেন, দর্খাশন আইটি বযবহার করা হয দসখাশন রনযরম্ত অরিি করশত হয। অরিি 

করশে জানা র্ায, আইটির দকান জাযোিা েুব বে আশে, দকানিা সবে আশে। আম্রা এখন 

একিা আইটি অরিি টিম্ রনশযাে করার কাজ েূড়ান্ত কশররে। রেেরেরই আইটির অরিির 

রনশযাে হশয র্াশব। আরও দোি দোি অশনক কাজ আম্াশের করশত হশব। 

রতরন আরও বশেন, রবশেরের একটি দস্টকশহাল্ডার দর্ ম্াশনর অিবার ম্যাশনজশম্ন্ট রসশস্টম্ 

থাশক, আম্রা ওই ম্াশনর একটি অিবার ম্যাশনজশম্ন্ট রসশস্টম্ রেশয ২৫০টির ম্শতা 

দস্টকশহাল্ডারশক দসবা রেজে। তাহশে বুঝশতই পারশেন জজরনসিা আম্াশের জনয কতিা 

কষ্টকর এবং ঝুুঁ রকপূণ ব। 

ইউনুসুর রহম্ান বশেন, ২০২১ সাশের দেশষ অথবা ২০২২ সাশে েীশনর দিকশনােজজ রকভাশব 

গ্রহণ করব, দসিার জনয আম্রা প্রস্তুরত রনজে। এখন নাসিাক এবং দেক্সশেশির সশে কাজ 

োরেশয র্াজে। এই কাজ োরেশয র্াওযার দেশে নাসিাশকর সশে আম্াশের দকাশনা সম্সযা 

হশে না। তশব বযবসার ভরেযম্ দবশড় দেশে দেক্সশেশির সশে রকেু রকেু সম্সযা ততরর হশে। 

ররবকুর রহম্ান বশেন, ২০০৯-১০ সাশে আম্রা রবরনশযােকারীশের বশেরে- আপনারা দোন 

কশর আসশবন না, স্বণ ব অেংকার রবজি বা বন্ধক রেশয আসশবন না। রবশেশে কম্ বরত ভাইশের 

িাকা রনশয আসশবন না, অরতররি ম্াজজবন ঋণ রনশয আসশবন না। 

রতরন বশেন, আম্াশের দিনেন েুদ্র রবরনশযােকারীশের রনশয। উনারা না বুশঝ রবরনশযাে কশর 

দফশেন। ২০০৯-১০ সাশে দেযার রকশন আরম্ ৪৫ েতাংে দোকসাশন রেোম্। দসই দেযার 

আরম্ রবজি করররন, ধশর দরশখরে। দসই দেযাশর আরম্ আজশক প্ররফি কশররে। রকন্তু েুদ্র 

রবরনশযােকারী দতা ধশর রাখশত পারশব না। েুদ্র রবরনশযােকারীশের বেশবা আল্লাহরওযাশে 

আপনারা বুশঝ-শুশন রবরনশযাে করশবন। 

োরকে ররজভী বশেন, স্টক এক্সশেশের পে দথশক দকাশনা দসক্টশর রবরনশযাে করার জনয 

আহ্বান করা হয না। স্টক এক্সশেে দথশক রবরনশযােকারীশের সতকবতার সশে রবরনশযাে করার 

আহ্বান করা হয। তশব দকাশনা দকাশনা দসক্টশর র্রে দম্নুপুশেি হয, তাহশে রবএসইরসর 

সহাযতায ঢাকা স্টক এক্সশেশের সারভবশেন্স টিশম্র উরেত দসিা ধরা। তশব রবরনশযােকারীশের 

সব সম্য সতকব থাকশত হশব।  

এম্এএস/এএএইে/দজআইএম্ 
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ফিএসইে চ ান ক্ষম্তা চনই – েফ ব ে েহম্ান 

 ২০ জানুযারী, ২০২১  

 

ফবিরনস আওযাে প্রফতরবদ  : দেশের প্রধান দেযারবাজার ঢাকা স্টক এক্সশেশের 

পররোেক ররকবুর রহম্ান বশেশেন, আম্াশের দকান েম্তা দনই। আম্রা রিরেরস্টং করশত 

পারর না। আম্রা তেন্ত (ইনশভরস্টশেেন) করশত পারর না। 

বুধবার (২০ জানুযারর) রিএসইর কার্ বােশয সাংবারেকশের সশে এক দসৌজনয সাোশত রতরন এ 

কথা বশেশেন। 

রতরন বশেন, এরসআই দকাম্পারন রনশয আম্রা তেন্ত কশররে। এজনয উশল্টা আম্াশেরশক 

হাজজরা রেশত হে। আপনারা সবই জাশনন। আম্রা খারাপ দকানিা করোম্। এোড়া েত ১০ 

বেশর আইরপওর দেশে দেশখন, আম্রা কযিা পরাম্ে ব রেশযরে। ৯০ িার ম্শধয ম্াে ১৫-২০িা 

রেশযরে। আম্াশের পরাম্ে ব দেওযা দকাম্পারনগুশোই ভাশো আশে। 

বীম্া রনযন্ত্রক সংিা আইরিআরএ’র সম্প্ররত প্রেরবদ্ধ সাকুবোশরর রবষশয জানশত োইশে 

ররকবুর রহম্ান বশেন, তারা একটি দরগুশেির প্ররতষ্ঠান। এখন তারা র্রে দকান বিবয দেয বা 

রকেু কশর, তাহশে আম্রা রক করশত পারর। একইভাশব বাংোশেে বযাংক র্রে বযাংরকং খাশতর 

জনয রকেু কশর, তাহশেই আম্রা রক করশত পারর। তশব হযা এিা রনশয আম্রা রেখশত পারব, 

দিরেরভেশন বেশত পারব। 

আজ দকউ বেশব ওই দসক্টর ভাশো হশয র্াশব, দকউ বেশব ওম্ুক দকাম্পারন ভাশো রিরভশিন্ড 

দেশব- এখন এ জাতীয বিশবযর দেশে আম্রা রক বেব। তশব রিএসইর পে দথশক কখশনা এ 

জাতীয কথা বো হয না বশে জানান রিএসইর এই পররোেক। 
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এরেন সাংবারেকশের প্রশের আশোশক রিএসইর দেযারম্যান ইউনুসুর রহম্ান বশেন, এক্সশেে 

শুধুম্াে সাশভবইশেশন্সর ম্াধযশম্ তরুটি দপশে, তা করম্েনশক জানাশত পাশর। তশব সম্প্ররত 

আম্রা করম্েনশক আরও রকেু োরযত্ব দেওযার জনয বশেরে। 

রতরন বশেন, ২০১০ সাশের আশে আইরন কাঠাশম্া খুবই েবূ বে রেে। তশব েত ১০ বেশর অশনক 

আইন-কানুন করা হশযশে। এরম্শধয রকেু ঘািরত থাকশত পাশর। তশব ১৯৯৬ ও ২০১০ এর 

পূণরাবরৃি দেখশত পাব না। তশব সব দেশের নযায দেযারবাজাশর উত্থান-পতন থাকশব। এিা 

স্বাভারবক। 

সম্প্ররত দেনশেশন আইটির সম্সযা রনশয রিএসইর দেযারম্যান বশেন, আম্রা আইটি রনশয 

অশনকখারন রপরেশয রশযরে। দর্খাশন রিএসইর একটি দসন্ট্রাে অিবার ম্যাশনজশম্ন্ট রসশষ্টম্ 

(ওএম্এস) রেশয ২৫০ দরাকাশরজ হাউজ োোশনা হশে, দসখাশন উন্নত দেশে একটি 

দেকশহাল্ডাশররই এম্ন ওএম্এস রসশষ্টম্ রশযশে। এ সম্সযা কাটিশয তুেশত েীনা দকৌেেেত 

রবরনশযােকারী আম্াশেরশক সাশপািব দেশব। তারা প্রস্তুরতও রনশে। আম্রাও তা গ্রহণ করার 

জনয প্রস্তুরত রনজে। 

২০১০ সাশে দবরে দেনশেন রনশয সম্সযা না হশেও সম্প্ররত হওযার রবষশয রিএসইর 

পররোেক োরকে ররজভী বশেন, ২০১০ সাশে দেযার িয-রবিশযর দেশে েি প্রথা রেে। 

তশব এখন েি প্রথা না থাকায ১-২টি দেযাশরর জনযও অিবার দেওযা র্াশে। দর্ কারশন ২০১০ 

সাশের দথশক এখন অিবার পড়শে অশনক দবরে। এোড়া অশহতুক অিবার োরখে করা হশে। 

অথে কার্ বকর হয হযশতা ২০-২৫ েতাংে অিবার। এই অরতররি অিবার োরখশের কারশনই 

ম্ূেত সম্সযা হশে। 

রতরন বশেন, েীনা দকৌেেেত রবরনশযােকারী দথশক আইটি রবষশয সহশর্ারেতা দনওযার জনয 

২ বের োেশব। বতবম্াশন আইটি সাশপািব দনওযা প্ররতষ্ঠানগুশোর সশে েুজির দম্যাে দেষ 

হওযার জনয অশপো করশত হশব। 

অনুষ্ঠাশন রিএসইর পররোেক ররশেরিযার দজনাশরে দম্া. দম্াোরফজরু রহম্ান, সােম্া 

নাসররন এনরিরস, ম্ুন্তারকম্ আেরাফ, দম্াহাম্মে োহজাহান, ভারপ্রাপ্ত বযবিাপনা পররোেক 

আব্দেু ম্রতন পাশিাযারর, উপ-ম্হাবযবিাপক েরফকুর রহম্ানসহ অনযানযরা উপরিত 

রেশেন। 
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চদরেে প ুঁজিবািারে আে '৯৬ ও '১০ 

প নোবৃফি হরব না: ফিএসই পফেোে  

 

বুধবার রিএসইর কার্ বােশয সাংবারেকশের সশে এক দসৌজনয সাোশত রতরন এসব কথা 

বশেন। 

আম্াশের দকান েম্তা দনই। আম্রা রিরেরস্টং করশত পারর না। আম্রা তেন্ত 

(ইনশভরস্টশেেন) করশত পারর না বশে আশেপ প্রকাে কশরশেন ঢাকা স্টক এক্সশেশের 

(রিএসই) পররোেক ররকবুর রহম্ান। 

এসম্য দেশের পুুঁজজবাজাশর আর ১৯৯৬ এবং ২০১০ সাশের পুনরাবরৃি হশব না বশে োরবও 

রাশখন।  

বুধবার রিএসইর কার্ বােশয সাংবারেকশের সশে এক দসৌজনয সাোশত রতরন এসব কথা 

বশেন। 

রতরন বশেন, এরসআই দকাম্পারন রনশয আম্রা তেন্ত কশররে। এ জনয উশল্টা আম্াশেরশক 

হাজজরা রেশত হে। আপনারা সবই জাশনন। আম্রা খারাপ দকানিা করোম্। এোড়া েত ১০ 

বেশর আইরপওর দেশে দেশখন, আম্রা কযিা পরাম্ে ব রেশযরে। ৯০ িার ম্শধয ম্াে ১৫-২০িা 

রেশযরে। আম্াশের পরাম্ে ব দেওযা দকাম্পারনগুশোই ভাশো আশে। 

আইরিআরএর সম্প্ররত প্রেরবদ্ধ সাকুবোশরর রবষশয জানশত োইশে ররকবুর রহম্ান বশেন, 

বীম্া রনযন্ত্রক সংিা আইরিআর একটি দরগুশেির প্ররতষ্ঠান। এখন তারা র্রে দকান বিবয দেয 
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বা রকেু কশর, তাহশে আম্রা রক করশত পারর। একইভাশব বাংোশেে বযাংক র্রে বযাংরকং 

খাশতর জনয রকেু কশর, তাহশেই আম্রা রক করশত পারর। তশব হযা এিা রনশয আম্রা রেখশত 

পারব, দিরেরভেশন বেশত পারব। 

এরেন সাংবারেকশের প্রশের আশোশক রিএসইর দেযারম্যান ইউনুসুর রহম্ান বশেন, এক্সশেে 

শুধুম্াে সাশভবইশেশন্সর ম্াধযশম্ তরুটি দপশে, তা করম্েনশক জানাশত পাশর। তশব সম্প্ররত 

আম্রা করম্েনশক আরও রকেু োরযত্ব দেওযার জনয বশেরে। 

সম্প্ররত দেনশেশন আইটির সম্সযা রনশয দেযারম্যান বশেন, আম্রা আইটি রনশয অশনক খারন 

রপরেশয রশযরে। দর্খাশন রিএসইর একটি দসন্ট্রাে অিবার ম্যাশনজশম্ন্ট রসশষ্টম্ (ওএম্এস) 

রেশয ২৫০ দরাকাশরজ হাউজ োোশনা হশে, দসখাশন উন্নত দেশে একটি দেকশহাল্ডাশররই 

এম্ন ওএম্এস রসশষ্টম্ রশযশে। এ সম্সযা কাটিশয তুেশত েীনা দকৌেেেত রবরনশযােকারী 

আম্াশেরশক সাশপািব দেশব। তারা প্রস্তুরতও রনশে। আম্রাও তা গ্রহণ করার জনয প্রস্তুরত 

রনজে। 

অনুষ্ঠাশন রিএসইর পররোেক ররশেরিযার দজনাশরে দম্া. দম্াোরফজরু রহম্ান, োরকে 

ররজভী, সােম্া নাসররন এনরিরস, ম্ুন্তারকম্ আেরাফ, দম্াহাম্মে োহজাহান, ভারপ্রাপ্ত 

বযবিাপনা পররোেক আব্দেু ম্রতন পাশিাযারর, উপ-ম্হাবযবিাপক েরফকুর রহম্ান প্রম্ুখ। 
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১৯৯৬ বা ২০১০ আে আসরব না: ফিএসই 

চেযােম্যান 

  রনজস্ব প্ররতশবেক  রবরিরনউজ দিাশযরন্টশফার িিকম্  

Published: 20 Jan 2021 11:26 PM BdST 

 

বাংোশেশের পুুঁজজবাজাশর ১৯৯৬ সাে বা ২০১০ সাশের ম্ত ধস আর হশব না বশে আশ্বে কশরশেন 

ঢাকা স্টক এক্সশেশের (রিএসই) দেযারম্যান ইউনুসরু রহম্ান। 

বুধবার ঢাকা স্টক এক্সশেশে (রিএসই) সাংবারেকশের সাশথ এক ম্ত রবরনম্য সভায রতরন এ 

কথা বশেন। 

অথ ব ম্ন্ত্রণােশযর আরথ বক প্ররতষ্ঠান রবভাশের সাশবক রসরনযর সরেব ইউনুস বশেন, “বতবম্াশন 

বাংোশেশের পুুঁজজবাজাশর ১৯৯৬ সাে বা ২০১০ সাশের ম্ত ধস হওযার সম্ভাবনা কম্। দসই 

সম্য পুুঁজজবাজাশর দসরকম্ দকাশনা আইন-কানুন রেে না।  

“রকন্তু এখন বাজাশর অশনক পররবতবন হশযশে, অশনক নতুন আইন কানুন হশযশে। আশের 

দেশয এখন সারশভইশেন্স অশনক ভাশো, দকউ সহশজ রকেু কশর পার পাশব না।”  

সরকার এবং রসরকউররটিজ অযান্ড এক্সশেে করম্েশনর (রবএসইরস) রবরভন্ন উশেযাশে দেশের 

পুুঁজজবাজার এখন ‘ঘুশর ো ুঁরড়শযশে’ বশেও ম্ন্তবয কশরন রিএসই দেযারম্যান। 

রতরন বশেন, “পুুঁজজবাজাশরর উপর দেশের ম্ানুশষর আিা রফশর এশসশে। পুুঁজজবাজার সাম্শন 

অশনক বড় হশব। আম্রা দসসব রনশয কাজ কররে।” 
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ঢাকা স্টক এক্সশেশের বাজার ম্ূেধন রকেু রেন আশেও জজরিরপর ১১ েতাংে রেে, এখন তা 

দবশড় ১৭ েতাংশের ম্ত হশযশে বশে তথয দেন দেযারম্যান।  

তশব ভারশতর পুুঁজজবাজাশরর বাজার ম্ূেধন দর্ তাশের জজরিরপর ৭৫ েতাংে, দস কথা তুশে 

ধশর রতরন বশেন, “দসই রহসাব করশে আম্াশের পুুঁজজবাজার অশনক দোি এবং আম্াশের বড় 

হওযার অশনক র্াযো আশে।” 

দসজনয দেশের পুুঁজজবাজাশরর সম্সযাগুশো ধীশর ধীশর েরূ করার ওপর দজার দেন ঢাকা স্টক 

এক্সশেশের দেযারম্যান। 

রতরন বশেন, “একটি আধুরনক স্টক এক্সশেশের দর্ ধরশনর আইটি অবকাঠাশম্া থাকা েরকার, 

রিএসইশত দসিা রেে না। আম্রা দসিার কাজ শুু কশররে। আম্াশের প্রায েুই বের সম্য 

োেশব। েুই বের পশর আম্রা পরৃথবীর আধুরনকতম্ স্টক এক্সশেশের আইটি অবকাঠাশম্া 

করশত পারব। তখন দেশের বাইশর দথশক বশস দেনশেন করা র্াশব।” 

তশব দেনশেশন দর্ সম্সযগুশো এখন হশে, দফবরুযাররর ম্শধযই দসগুশোর সম্াধান করা 

র্াশব বশে আো প্রকাে কশরন ইউনুসুর রহম্ান। 

অনযশের ম্শধয ঢাকা স্টক এক্সশেশের পররোেক ররকবুর রহম্ান, োরকে ররজভী, দম্াহাম্মে 

োহজাহান, সােম্া নাসররন, ররশেরিযার দজনাশরে দম্া. দম্াোরফজরু রহম্ান এবং ভারপ্রাপ্ত 

বযবিাপনা পররোেক আবেুে ম্রতন পাশিাযারী ম্ত রবরনম্য সভায উপরিত রেশেন।  
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প ুঁজিবািারে স বাতাস, আে ঘিরব না পূরব মে ঘিনা 

 বহৃস্পরতবার, ২১ জানুযারী, ২০২১  

 

রাজধানীর রনকুশে অবরিত রিএসইর কার্ বােশয আশযাজজত এক আশোেনা সভায রিএসই 

দেযারম্যান ইউনুসুর রহম্ান বশেন, ‘১৯৯৬ এবং ২০১০ সাে পর্ বন্ত আম্াশের রেেযাে 

ইনফ্রাস্ট্রাকোর অতযন্ত েুব বে রেে। আম্াশের আইনকানুশনর র্শথষ্ট অভাব রেে। ২০১০ 

সাশের পর আম্াশের রেেযাে ইনফ্রাস্ট্রাকোর র্শথষ্ট েজিোেী হশযশে। এখন আম্রা 

রনজিতভাশব রবশ্বাস করশত পারর দর্ ঘিনাগুশো ১৯৯৬ এবং ২০০৯-১০ সাশে হশযশে, দতম্ন 

ঘিনা সাম্শনর রেশন আর ঘিশব না।’ 

অনুষ্ঠাশন উপরিত রেশেন রিএসইর পররোেক ররকবুর রহম্ান, োরকে ররজভী, দম্াহাম্মে 

োহজাহান, ম্ুনতারকম্ আেরাফ, নাসররন সুেতানা প্রম্ুখ। 

রিএসইর দেযারম্যান বশেন, পুুঁজজবাজাশর সুোসন প্ররতষ্ঠায অশনক পেশেপ দনযা হশযশে, 

র্ার ফেশ্রুরতশত পুুঁজজবাজাশর সুবাতাস বইশে। এক প্রশের জবাশব রতরন বশেন, আম্াশের 

আইটি রবভাশে অশনক েুব বেতা আশে। রকন্তু এরপরও ১৯৯৬ ও ২০১০ সাশের ঘিনা আর 

পুনরাবরৃি হশব না বশে ম্শন করর। কারণ এখন সারভবশেন্স অশনক েজিোেী। 

রতরন বশেন, ‘েতভাে অশিাশম্শিি এক্সশেে রহশসশব আম্াশের আইটি স্ট্রাকোর দর্ম্ন 

হওযার কথা রেে, ঢাকা স্টক এক্সশেশের আইটি স্ট্রাকোর দসই অবিায দনই। এিা আম্রা 

দজশনরে রতন-োর ম্াস আশে। জানার পরপরই উশেযাে রনশযরে। আম্রা অশনকিা কাজ 

এরেশয রনশত দপশররে। আম্াশের কনসােশিন্ট রনশযাে হশয দেশে। কনসােিযান্ট প্রাথরম্ক 

ররশপািব রেশযশে। আো করর এ বেশরর জশুনর আশেই এিা হশয র্াশব। দর্িা হওযা উরেত রেে 

আরও আশে’ বশেন রিএসইর দেযারম্যান। 

ইউনুসুর রহম্ান বশেন, ‘২০২১ সাশের দেশষ অথবা ২০২২ সাশে েীশনর দিকশনােজজ 

কীভাশব গ্রহণ করব, দসিার জনয আম্রা প্রস্তুরত রনজে। এখন নাসিাক এবং দেক্সশেশির 
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সশে কাজ োরেশয র্াজে। এই কাজ োরেশয র্াওযার দেশে নাসিাশকর সশে আম্াশের 

দকাশনা সম্সযা হশে না। তশব বযবসার ভরেযম্ দবশড় দেশে দেক্সশেশির সশে রকেু সম্সযা 

ততরর হশে।’ 

অনুষ্ঠাশন োরকে ররজভী বশেন, স্টক এক্সশেশের পে দথশক দকাশনা দসক্টশর রবরনশযাে করার 

জনয আহ্বান করা হয না। স্টক এক্সশেে দথশক রবরনশযােকারীশের সতকবতার সশে রবরনশযাে 

করার আহ্বান করা হয। তশব দকাশনা দকাশনা দসক্টশর র্রে দম্নুপুশেি হয, তাহশে রবএসইরসর 

সহাযতায ঢাকা স্টক এক্সশেশের সারভবশেন্স টিশম্র উরেত দসিা ধরা। তশব রবরনশযােকারীশের 

সব সম্য সতকব থাকশত হশব। 

ররকবুর রহম্ান বশেন, ‘২০০৯-১০ সাশে আম্রা রবরনশযােকারীশের বশেরে আপনারা দোন 

কশর আসশবন না, স্বণ বােঙ্কার রবজি বা বন্ধক রেশয আসশবন না। রবশেশে কম্ বরত ভাইশের 

িাকা রনশয আসশবন না, অরতররি ম্াজজবন ঋণ রনশয আসশবন না।’ 

রতরন বশেন, ‘আম্াশের দিনেন েুদ্র রবরনশযােকারীশের রনশয। উনারা না বুশঝ রবরনশযাে কশর 

দফশেন। ২০০৯-১০ সাশে দেযার রকশন আরম্ ৪৫ েতাংে দোকসাশন রেোম্। দসই দেযার 

আরম্ রবজি করররন, ধশর দরশখরে। দসই দেযাশর আরম্ আজশক প্ররফি কশররে। রকন্তু েুদ্র 

রবরনশযােকারী দতা ধশর রাখশত পারশব না। েুদ্র রবরনশযােকারীশের বেব, আল্লাহর ওযাশে 

আপনারা বুশঝ-শুশন রবরনশযাে করশবন।’ 
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Jai Jai Din 
21 January 2021 
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চেযােবািারে প নোয ফবপর্ মরযে চ ান 

সম্ভাবনা চনই: ফিএসই চেযােম্যান   

২০২১ জানুযারর ২০ ১৭:১৮:৩৪  

 

েয ররশপািব প্ররতশবেক: পুুঁজজবাজাশর ১৯৯৬ এবং ২০১০ সাশের রবপর্ বশযর ম্ত ঘিনা পুনরায 

ঘিার সম্ভাবনা দনই বশে ম্ন্তবয কশরশেন দেশের প্রধান স্টক ম্াশকবি ঢাকা স্টক এক্সশেশের 

(রিএসই) দেযারম্যান ি.ইউনুসুর রহম্ান। রতরন বশেন, ৯৬ বা ২০১০-এর ম্শতা অবিায 

পুুঁজজবাজার দনই। কাঠাশম্ােত উন্নযন দথশক শুু কশর সুোসন- সব দেশেই উন্নরত হশযশে, 

আইশনর পররবতবন হশযশে। তাই,পুুঁজজবাজাশর দকান রবপর্ বয ঘিার সম্ভাবনা দনই। 

বুধবার(২০ জানুযারর) রাজধানীর রনকুশে অবরিত রিএসইর নবরনরম্ বত ভবশনসাংবারেকশের 

সাশথ এক দসৌজনয তবঠশক রতরনএসব কথা বশেন। 

এ সম্য রতরন রবরনশযােবান্ধব পুুঁজজবাজার েড়শত সাংবারেকশের সহশর্ারেতা কাম্না কশরন। 

রতরন বশেন, সাংবারেকরা এশেশে গুুত্বপূণ ব ভূরম্কা পােন কশরন। ঢাকা স্টক এক্সশেশের 

আইটি বযবিাপনারশেশে েবূ বেতা স্বীকার কশর রতরন বশেন- আম্রা এ রনশয কাজ কররে। 

আো কররে েীগ্রই এ রবষশয সূরাহা হশব। 

রিএসইর দেযারম্যান ইউনুসুর রহম্াশনর সঞ্চােনাযববঠশক অনযানযশের ম্শধয উপরিত 

রেশেন-রিএসইর পররোেক ও ঢাকা রবশ্বরবেযােশযর ম্াশকবটিং রবভাশের অধযাপক ম্াসুেুর 

রহম্ান, রিএসইর পররোেক ররকবুর রহম্ান, োরকে ররজভী, োহজাহান, ম্ুনতারকম্ 

আেরাফ, নাসররন সুেতানা প্রম্ুখ।তারা সাংবারেকশের রবরভন্ন প্রশের উির দেন। 

েীশনর কাে দথশক রিএসই কী সুরবধা পাশে এম্ন প্রশের জবাশব রিএসই পররোেক োরকে 

ররজভী বশেন- েীশনর সহশর্ারেতায রিএসইর আইটি দসক্টরশক দঢশে সাজাশনার কাজ েেশে। 

২০২৩ সাশের পূশব বই একাজ সম্পন্ন হশব বশে জানান রতরন। রিএসইশত সাইবার হাম্োর 
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আেংকা আশে রকনা এম্ন প্রশের জবাশব রতরন বশেন- “এ ম্ূহশূত ব সাইবার হাম্োর ম্শতা 

দকান আেংকা কররে না। সাইবার হাম্ো দঠকাশনার ম্শতা রনরাপিা আম্াশের আশে। আরও 

উন্নত বযবিা গ্রহণ করার প্রজিযা শুু হশযশে। এরই ম্শধয দিন্ডারও হশয দেশে’’ । 

তবঠশক- র্াশের িাকা কম্, দেযারবাজার সম্পশকব না দজশন তাশেরশক দেযারবাজাশর না 

আসার আহ্বান জানানরিএসই পররোেক ররকবুর রহম্ান। 

েয ররশপািব/এএস/২০ জানুযারর,২০২১ 
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Bhorer Kagoj 
21 January 2021 
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প ুঁজিবািারে আে ৯৬ ও ১০ ফিরে আসরব 

না 

January 20, 2021   

দেশের পুুঁজজবাজাশর আর ১৯৯৬ এবং ২০১০ সাশের পুনরাবরৃি হশব না বশে োরব কশরশেন 

ঢাকা স্টক এক্সশেশের (রিএসই) োরযত্বেীেরা। একইসশে রিএসইর আইটি রবভাশের 

েুব বেতার কথা স্বীকার কশরশেন তারা। 

 

আজ বুধবার (২০ জানুযারর) রাজধানীর রনকুশে অবরিত রিএসইর কার্ বােশয সাংবারেকশের 

সাশথ দসৌজনয তবঠশক এ কথা বশেন তারা। 

রিএসইর দেযারম্যান ইউনুসুর রহম্াশনর সঞ্চােনায অনুষ্ঠাশন উপরিত রেশেন রিএসইর 

পররোেক ররকবুর রহম্ান, োরকে ররজভী, োহজাহান, ম্ুনতারকম্ আেরাফ, নাসররন সুেতানা 

প্রম্ুখ। 

আশোেনা সভায রিএসইর দেযারম্যান বশেন, পুুঁজজবাজাশর সুোসন প্ররতষ্ঠায অশনক 

পেশেপ দনওযা হশযশে। রিশসম্বর দথশক পুুঁজজবাজাশর তার সুবাতাস বইশে। 

সাংবারেকশের এক প্রশের জবাশব রতরন বশেন, আম্াশের আইটি রবভাশে অশনক েুব বেতা 

আশে। এরপরও ১৯৯৬ ও ২০১০ সাশের ঘিনা আর পুনরাবরৃি হশব না। এখন সারভবশেন্স 

অশনক েজিোেী বশেও োরব কশরন রতরন। পাোপারে েণম্াধযম্ কম্ীশেরশক তাশের  রনজ 

রনজ জাযো দথশক র্থার্থ োরযত্ব পােন করার আহবান ও জানান তারা। 

দিইরে দেযারবাজার িিকম্/এম্ 
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Alokito Bangladesh 
21 January 2021 
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‘প ুঁজিবািারে  ােসাজিে ঘিনাে 

প নোবৃফি হরব না’ 

অথ ববনরতক প্ররতশবেক, ঢাকািাইম্স 

 | প্রকারেত : ২০ জানুযারর ২০২১, ১৯:৪৫ 

 

 

আইটি রবভাশে রকেু েুব বেতা থাকশেও দেশের পুুঁজজবাজাশর ১৯৯৬ এবং ২০১০ সাশের 

ম্শতা কারসাজজর ঘিনার পুনরাবৃরি হশব না বশে আশ্বে কশরশেন ঢাকা স্টক 

এক্সশেশের (রিএসই) দেযারম্যান ইউনুসুর রহম্ান। 

বুধবার রাজধানীর রনকুশে অবরিত রিএসইর কার্ বােশয আশযাজজত এক আশোেনা 

সভায তারা এই আশ্বাস দেন। 

রিএসইর দেযারম্যান ইউনুসুর রহম্ান বশেন, ‘রিশসম্বর দথশক দেযারবাজাশর সুবাতাস 

বইশে। পুুঁজজবাজাশর সুোসন প্ররতষ্ঠায অশনক পেশেপ দনযা হশযশে। আম্াশের 

আইটি রবভাশে অশনক েুব বেতা আশে। এরপরও ১৯৯৬ ও ২০১০ সাশের ঘিনা আর 

পুনরাবৃরি হশব না। এখন সারভবশেন্স অশনক েজিোেী। 

রিএসইর দেযারম্যান বশেন, ‘আরম্ প্রায রতন বের আরথ বক প্ররতষ্ঠান রবভাশের সরেব 

এবং রসরনযর সরেব রেোম্। দসই অরভজ্ঞতা দথশক আপনাশের বেশত পারর ১৯৯৬ 

এবং ২০১০ সাে পর্ বন্ত আম্াশের রেেযাে ইনফ্রাস্ট্রাকোর অতযন্ত েুব বে রেে। আম্াশের 

আইনকানুশনর র্শথষ্ট অভাব রেে। ২০১০ সাশের পর আম্াশের রেেযাে 

ইনফ্রাস্ট্রাকোর র্শথষ্ট েজিোেী হশযশে। এখন আম্রা রনজিতভাশব রবশ্বাস করশত 

পারর, দর্ ঘিনাগুশো ১৯৯৬ এবং ২০০৯-১০ সাশে হশযশে, দতম্ন ঘিনা সাম্শনর রেশন 

আর ঘিশব না।’ 
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ইউনুসুর রহম্ান বশেন, ‘েতভাে অশিাশম্শিি এক্সশেে রহশসশব আম্াশের আইটি 

স্ট্রাকোর দর্ম্ন হওযার কথা রেে, ঢাকা স্টক এক্সশেশের আইটি স্ট্রাকোর দসই 

অবিায দনই। এিা আম্রা দজশনরে ৩-৪ ম্াস আশে। আপনারা রক রেন্তা করশত পাশরন 

এম্ন একটি স্টক এক্সশেশে রিজাস্টার ররকভারর সাইি নাই। এর ফে কত খারাপ হশত 

পাশর?’ 

‘আম্রা জানার পরপরই উশেযাে রনশযরে। আম্রা অশনকিা কাজ এরেশয রনশত 

দপশররে। আম্াশের কনসােশিন্ট রনশযাে হশয দেশে। কনসােশিন্ট প্রাথরম্ক ররশপািব 

রেশযশে। এিা পরীো করার পর ফাইনাে ররশপািব হশব। এরপর দিন্টাশর রেশয আধুরনক 

একিা িািা দসন্টার িাপন করার কার্ বিম্ গ্রহণ করা হশযশে। আো করর এ বেশরর 

জশুনর আশেই এিা হশয র্াশব। দর্িা হওযা উরেত রেে আরও আশে।’ 

রিএসইর দেযারম্যান বশেন, ‘দর্খাশন আইটি বযবহার করা হয দসখাশন রনযরম্ত 

অরিি করশত হয। অরিি করশে জানা র্ায, আইটির দকান জাযোিা েুব বে আশে, 

দকানিা সবে আশে। আম্রা এখন একিা আইটি অরিি টিম্ রনশযাে করার কাজ 

েূড়ান্ত কশররে। রেেরেরই আইটির অরিির রনশযাে হশয র্াশব। আরও দোি দোি 

অশনক কাজ আম্াশের করশত হশব।’ 

দেযারম্যান বশেন, ‘রবশেরের একটি দস্টকশহাল্ডার দর্ ম্াশনর অিবার ম্যাশনজশম্ন্ট 

রসশস্টম্ থাশক, আম্রা ওই ম্াশনর একটি অিবার ম্যাশনজশম্ন্ট রসশস্টম্ রেশয ২৫০টির 

ম্শতা দস্টকশহাল্ডারশক দসবা রেজে। তাহশে বুঝশতই পারশেন জজরনসিা আম্াশের 

জনয কতিা কষ্টকর এবং ঝুুঁ রকপূণ ব।’ 

ইউনুসুর রহম্ান বশেন, ‘২০২১ সাশের দেশষ অথবা ২০২২ সাশে েীশনর দিকশনােজজ 

রকভাশব গ্রহণ করব, দসিার জনয আম্রা প্রস্তুরত রনজে। এখন নাসিাক এবং 

দেক্সশেশির সশে কাজ োরেশয র্াজে। এই কাজ োরেশয র্াওযার দেশে নাসিাশকর 

সশে আম্াশের দকাশনা সম্সযা হশে না। তশব বযবসার ভরেযম্ দবশড় দেশে 

দেক্সশেশির সশে রকেু রকেু সম্সযা ততরর হশে।’ 

রিএসইর পররোেক ররকবুর রহম্ান বশেন, ‘২০০৯-১০ সাশে আম্রা 

রবরনশযােকারীশের বশেরে- আপনারা দোন কশর আসশবন না, স্বণ ব অেংকার রবজি বা 

বন্ধক রেশয আসশবন না। রবশেশে কম্ বরত ভাইশের িাকা রনশয আসশবন না, অরতররি 

ম্াজজবন ঋণ রনশয আসশবন না।’ 

ররকবুর রহম্ান বশেন, ‘আম্াশের দিনেন েুদ্র রবরনশযােকারীশের রনশয। তারা না বুশঝ 

রবরনশযাে কশর দফশেন। ২০০৯-১০ সাশে দেযার রকশন আরম্ ৪৫ েতাংে দোকসাশন 
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রেোম্। দসই দেযার আরম্ রবজি করররন, ধশর দরশখরে। দসই দেযাশর আরম্ আজশক 

প্ররফি কশররে। রকন্তু েুদ্র রবরনশযােকারী দতা ধশর রাখশত পারশব না। েুদ্র 

রবরনশযােকারীশের বেশবা আল্লাহরওযাশে আপনারা বুশঝ-শুশন রবরনশযাে করশবন।’ 

আশরক পররোেক োরকে ররজভী বশেন, ‘স্টক এক্সশেশের পে দথশক দকাশনা 

দসক্টশর রবরনশযাে করার জনয আহ্বান করা হয না। স্টক এক্সশেে দথশক 

রবরনশযােকারীশের সতকবতার সশে রবরনশযাে করার আহ্বান করা হয। তশব দকাশনা 

দকাশনা দসক্টশর র্রে দম্নুপুশেি হয, তাহশে রবএসইরসর সহাযতায ঢাকা স্টক 

এক্সশেশের সারভবশেন্স টিশম্র উরেত দসিা ধরা। তশব রবরনশযােকারীশের সব সম্য 

সতকব থাকশত হশব।’ 

(ঢাকািাইম্স/২০জানুযারর/এসআই/দজরব) 
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Daily Star 
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Daily Star 
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 Dhaka Tribune 
21 January 2021 

In a first, BSEC dispatches observer to a 

listed company 

Niaz Mahmud  
 
Troubled Alhaj Textile gets three-member committee to steer it to safety 

The Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) on Wednesday formed a 

three-member committee to oversee the functions of the troubledAlhaj Textiles with the view 

to protecting the interests of the retail investors, which hold a disproportionate stake in the 

company. 

The move is a first for the capital market regulator, in what can be viewed as yet another 

assured step taken by the new commission headed by Shibli Rubayat ul Islam. 

From now onwards, the Alhaj Textiles management must take all decisions in consultation 

with Saifur Rahman, executive director of the BSEC; Shafiqul Islam, a former additional 

secretary; and a senior official of the Dhaka Stock Exchange. 

“This has been done purely in the interest of investors --the board cannot take any 

decision  without the advice of the committee,” BSEC spokesperson Md Rezaul Karim told 

Dhaka Tribune. 

In a separate directive yesterday, the BSEC appointed Islam along with KM Salah Uddin, a 

professor of the Dhaka University, and Melita Mehjabeen, an associated professor at the 

university, as independent directors at the moribund textile maker, where production has been 

on halt since July 2019. 

Alhaj Textiles, which was listed on the stock exchange in 1983, is trading under the ‘Z’ 

category, which groups low-profile and non-performing companies, for the past year. 

“You and your board of directors failed to improve the performance of the company during 

this period,” said the letter sent to the managing director and chief executive officer of Alhaj 

Textiles by Md. Sirajul Islam, assistant director of the BSEC. 

The company reported a loss of Tk 2.7 crore for the 2019-20 financial year, down from Tk 

4.2 crore of losses a year earlier. In the first three months of its 2020-21 financial year, its 

losses were Tk 4.1 crore. 

Furthermore, one of its directors sold a significant number of shares at a high price 

disseminating price-sensitive information from time to time without declaration, which is a 

violation of securities rules. 

“This is insider trading.” 

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud


News Clippings 

 59 

The shares were sold between December 31, 2017 and September 8, 2019 at more than Tk 

100. 

Shares of Alhaj Textiles closed at Tk 30.4 yesterday, down 69.8 per cent over the past two 

years. 

Its sponsors and directors hold 12.78 per cent shares, which is way below the regulatory 

requirement of 30 per cent. 

“As a result of your failure, the company is not growing and the shareholders of your 

company are not getting dividends, which is detrimental to the interest of the investors of the 

company and undesirable to the commission.” 

The general shareholders did not get dividends for the last two years. 

The company must not sell and transfer or dispose of any assets without prior approval of the 

commission, the directive added. 

Earlier in December, the BSEC decided to appoint a special auditor to non-performing Alhaj 

Textiles to monitor and assess the company’s business affairs. 

Alhaj Textiles could not be reached for comment. 
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The Business Standard 
21 January 2021 

 

BSEC fines 14 investors including PK 

Halder, 2 firms for manipulating stock 

prices 

BSEC also decided to impose a Tk2 lakh fine on brokerage firm Bali Securities as it 
violated securities rules  

 

The Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) decided to fine 14 investors, 

including fugitive financial scammer P K Halder, and two companies for manipulating the 

prices of Information Services Network (ISN) and Northern Jute stocks. 

In a statement after its 758th commission meeting, the BSEC said investors James Martin 

Das, Dr AZM Murshid, Md Nurul Islam Kamran, and Monjila Nasrin Islam manipulated the 

price of ISN's shares. 

Among them, James Martin Das will have to pay a fine of Tk2 lakh. 

In 2020, ISN's share price doubled in three months and then returned to the price level from 

which its artificial rally had begun. The same price behaviour of ISN shares was observed in 

late 2018. 

Meanwhile, the price of Northern Jute shares rose from around Tk300 each to nearly Tk1,500 

within four months at the end of 2018. Now, the stock price again came down to below 

Tk350 per share. 

Parimal Chandra Paul and his associates – namely Ripon Sheikh, Mallik Abu Bakkar, 

Tofazzal Hossain, Bidhan Mistry, Amal Krishna Das; Salek Ahmed Siddiqui and his 

associate Monir Hossain; Samir Ranjan Paul and his associates Shiuli Paul and Chitta Haran 
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Datt; plus Amanat Ullah and his associates Setara Begum, Sahdip Corporation, Sandwip 

Corporation, Hull Industries, and P K Halder – were found to have been engaged in 

manipulating the stock price of Northern Jute Manufacturing. 

They violated the securities law through series trading in order to artificially influence the 

stock price. 

Of them, Amanat Ullah will have to pay the largest fine of Tk1 crore. Hull Industries will 

have to pay Tk85 lakh, Sandwip Corporation Tk60 lakh, Shiuli Paul Tk50 lakh, and Tofazzal 

Hossain Tk40 lakh.  

At the same commission meeting, headed by BSEC Chairman Professor Shibli Rubayat-Ul-

Islam, BSEC also decided to impose a Tk2 lakh fine on brokerage firm Bali Securities as it 

violated relevant securities rules. 

The member firm of the Dhaka Stock Exchange violated rules related to margin lending and 

also ran deficits in its consolidated customer account. 

 

 

 

 

 


