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ডিএসই’র পডরচালক ও ব্যব্স্থাপনা পডরচালককর ডব্দায় সংব্র্ ধনা 

রবিিার, ২৪ জানুযারী, ২০২১  

 

প্রধান পুুঁজজিাজার ঢাকা স্টক এক্সচেচের (বিএসই) পবরোলক বিচেবিযার জজনাচরল জ াোঃ 

জ াস্তাবিজরু রহ ান ও িযিস্থাপনা পবরোলক কাজী ছানাউল হচকর বিদায সংিধ ধনা আজ 

জরািিার (২৪ জানুযাবর) অনুষ্ঠিত হয। 

রাজধানীর এক জহাচেচল আচযাজজত সংিধ ধনা অনুিাচন সভাপবতত্ব কচরন ঢাকা স্টক 

এক্সচেচের জেযার যান জ াোঃ ইউনুসুর রহ ান। অনুিাচন পবরোলনা পর্ ধচদর সকল সদসযেণ 

ও বিএসই’র িযিস্থাপনা কতত ধপক্ষ উপবস্থত বছচলন। 

২০১৯ সাচলর ২৬ জে জনু বিচেবিযার জজনাচরল জ াোঃ জ াস্তাবিজরু রহ ান বিএসইচত স্বতন্ত্র 

পবরোলক বহসাচি জ ােদান কচরন। বিএসই’র একজন স্বতন্ত্র পবরোলক বহচসচি বতবন পুচরা 

কা ধকালীন স য জচুে বিেক্ষণ বনচদধবেকার  াধযচ  পবরোলনা পর্ ধদ এিং  যাচনজচ ন্টচক 

স তদ্ধ কচরচছন৷ 

এছাোও বতবন জরগুচলেবর অযাচিযাস ধ কব ষ্ঠে, নব চ েন এন্ড জর ুনাচরেন কব ষ্ঠে, আইবপও 

বরবভউ ষ্ঠেচ র একজন সজিয সদসয বহচসচি এিং আবপল কব ষ্ঠের জেযার যান বহচসচি উনার 

সতজনেীল বেন্তাভািনা ও তা ুঁর সজিয অংেগ্রহণ বছল সবতযই প্রেংসনীয৷ বতবন অতযন্ত দক্ষতা 

ও সিলতার সাচে তার উপর অবপ ধত দাবযত্ব সম্পন্ন কচরন। তার এই ক ধকাচন্ডর জনয ঢাকা 

স্টক এক্সচেে সি স যই তাচক স্মরণ রাখচি। 

বিদায সংিধ ধনা অনুিাচন িক্তিয প্রদান কচরন বিএসই’র স্বতন্ত্র পবরোলক অধযাপক ি. জ াোঃ 

 াসুদুর রহ ান, সাল া নাসরীন, জ াোঃ  ুনতাবক  আেরাি, হাবিিুল্লাহ িাহার, অধযাপক ি. এ. 

জক. এ .  াসুদ, জেযারচহাল্ডার পবরোলকিতন্দ জ াোঃ রবকিুর রহ ান, জ াোঃ োবকল বরজভী, 

জ াহাম্মদ োহজাহান, এিং িযিস্থাপনা পবরোলক (ভারপ্রাপ্ত) আিদুল  বতন পােওযারী৷ 
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এস য উপবস্থত বছচলন বিএসইর প্রধান প্র ুজক্ত ক ধকতধা জজযাউল কবর , প্রধান পবরোলন 

ক ধকতধা এ  সাইিুর রহ ান  জ ুদার, জজএ  জ াোঃ ছাব উল ইসলা , জজএস এন্ড জকাম্পাবন 

সবেি জ াহাম্মদ আসাদুর রহ ান, উপ  হািযিস্থাপক জ াোঃ েবিকুর রহ ান এিং বসবনযর 

 যাচনজার এস এ  েহীদুল্লাহ৷ 

বিদাযী িক্তততায বিচেবিযার জজনাচরল জ াস্তাবিজরু রহ ান িচলন, বিেত জদে িছর  ািত 

বিএসইচত সুর্্ঠুভাচি দাবযত্ব পালন করচত জপচর সতষ্ঠিকতধার কাচছ কততজ্ঞতা জ্ঞাপন করবছ৷ 

বতবন জেখ  ুজজিুর রহ ানচক স্মরণ কচর িচলন,  ার স্বচের কারচণ আ রা িাংলাচদে 

জপচযবছ, আর িাংলাচদে জপচযবছ িচলই আজ জিািধ অি বিচরক্টচর আ রা িাঙাবলরা িচস 

আবছ, তা না হচল এখাচন আজচক হযত জকান পাজ্ঞািী বিচগ্রবিযার োকত। সকল জিািধ অি 

বিচরক্টররা িা জেযার যানও হযত হচতন জকান  ারওযারী, পাোিী৷ জস জনয জোকবরযা আদায 

কচরন। এছাো প্রধান ন্ত্রী প্রবতও উবন কত তজ্ঞতা প্রকাে কচরন। 

বতবন আরও িচলন, বিএসই অে ধনীবতর প্রতীক বহচসচি সিার কাচছ বিরাজ ান এিং 

িাংলাচদচের অে ধনীবতর একো বভবও বহচসচি বতবন ঢাকা স্টক এক্সচেেচক অখযাবযত কচর 

িচলন, জ ােদাচনর পচর জিাচিধর সকল সদসয আ াচক সাদচর গ্রহণ কচরন এিং সহচ াবেতা 

পূণ ধ আেরণ কচরন। জিাচিধ জ ােদান করার পর বতনষ্ঠে উচল্লখচ ােয কাচজর  চধয ঢাকা স্টক 

এক্সচেচের অবিসচক  বতজিল জেচক বনকুচে স্থানান্তরকরণ,  ুজজি িচর্ ধর ক্ষণ েণনা উত্

 াপন এর সিল আচযাজন এিং  ুজজি কন ধাচরর সিল স্থাপনা। এোর জনয তত্কালীন 

জিািধচক উবন ধনযিাদ জ্ঞাপন কচরন। ঢাকা স্টক এক্সচেচের স্বাচে ধ সরকাচরর স্বাচে ধ এিং 

সচি ধাপবর সাধারণ বিবনচযােকারীর স্বাচে ধ কাজ করার জেিার কো উচল্লখ কচর িচলন, বিএসই 

সিস য জদচের অে ধনীবতচক সা চনর বদচক এবেচয বনচত সজিয োকচি। 

অনযবদচক, ২০২০ সাচলর ৯ জিি্ুযাবর কাজী ছানাউল হক জদচের বিএসই’র িযিস্থাপনা 

পবরোলক বহচসচি জ ােদান কচরন৷ কাজী ছানাউল হক বিএসইচত জ ােদাচনর পূচি ধ 

ক ধসংস্থান িযাংচক িযিস্থাপনা পবরোলক বহচসচি ক ধরত বছচলন৷ তার আচে বতবন রাষ্ট্রাযত্ত 

বিবনচযােকারী সংস্থা ইনচভস্টচ ন্ট কচপ ধাচরেন অি িাংলাচদে-এ িযিস্থাপনা পবরোলক 

বহচসচি দাবযত্ব পালন কচরন৷ এ ছাোএ বতবন রাজোহী কত বর্ উন্নযন জিািধর িযিস্থাপনা 

পবরোলক ও অগ্রণী িযংচকর উপ-িযিস্থাপনা পবরোলক বহচসচিও দাবযত্ব পালন কচরচছন৷ 

জপোেত জীিচন তার রচযচছ বিবেএ য অবভজ্ঞতা৷ তার বিবেএ য অবভজ্ঞতার পাোপাবে 

বছল পুুঁজজিাজাচরর িাস্তি অবভজ্ঞতা৷ ঢাকা স্টক এক্সচেচের পবরোলনা পর্ ধদ তাচক ধনযিাদ 

জানান এিং সকচলই তার সুন্দর ভাির্যত, দীর্ ধায ুও সিলতা কা না কচরন। 

বিদাযী িক্তততায কাজী ছানাউল হক িচলন, আ ার সকল সা ে ধ বদচয জেিা কচরবছ 

এক্সচেচজ্ঞর স্বাচে ধ সকচলর সাচে কাজ করচত৷ বতবন তার দাবযত্ব পালনকাচল সি ধাত্বক 

সহাযতার জনয বিএসই’র পবরোলনা পর্ ধদ, বিএসইবস, বিএসই’র জেযারচহাল্ডার ও 

জেকচহাল্ডার, পুুঁজজিাজার সংবিি িযজক্তিে ধ, বিএসই’র িযিস্থাপনা কতত ধপক্ষসহ সকল প ধাচযর 

ক ধকতধা ক ধোরী এিং সাংিাবদকচদর প্রবত কততজ্ঞতা ও ধনযিাদ জ্ঞাপন কচরন৷ 
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ডিএসই’র পডরচালক ও ব্যব্স্থাপনা 

পডরচালককর ডব্দায় সংব্র্ ধনা 

জানুযারী ২৪, ২০২১90  

 

বনজস্ব প্রবতচিদক : বিএসই’র পবরোলক বিচেবিযার জজনাচরল জ াোঃ জ াস্তাবিজরু রহ ান, 

এইেবিএ বস, এএিিবিউবস, বপএসবস, বপএইেবি ও িযিস্থাপনা পবরোলক কাজী ছানাউল 

হক এর বিদায সংিধ ধনা অনুষ্ঠিত হচযচছ। বিএসই’র এক জপ্রস বিজ্ঞবপ্তচত এ তেয জানাচনা 

হচযচছ। 

২২ জানুযাবর, সংিধ ধনা অনুিাচন সভাপবতত্ব কচরন ঢাকা স্টক এক্সচেচের জেযার যান জ াোঃ 

ইউনুসুর রহ ান।  

ঢাকার স্থানীয একষ্ঠে জহাচেচল আচযাজজত সংিধ ধনা অনুিাচন পবরোলনা পর্ ধচদর সকল 

সদসযেণ ও বিএসই’র িযিস্থাপনা কতত ধপক্ষ উপবস্থত বছচলন।  

বিচেবিযার জজনাচরল জ াোঃ জ াস্তাবিজরু রহ ান, এইেবিএ বস, এএিিবিউবস, বপএসবস, 

বপএইেবি ২০১৯ সাচলর ২৬ জে জনু বিএসইচত স্বতন্ত্র পবরোলক বহসাচি জ ােদান কচরন। 

বিএসই’র একজন স্বতন্ত্র পবরোলক বহচসচি বতবন পুচরা কা ধকালীন স য জচুে বিেক্ষণ 

বনচদধবেকার  াধযচ  পবরোলনা পর্ ধদ এিং  যাচনজচ ন্টচক স তদ্ধ কচরচছন৷ এছাোও বতবন 

জরগুচলেবর অযাচিযাস ধ কব ষ্ঠে ও আইবপও বরবভউ ষ্ঠেচ র একজন সজিয সদসয বহচসচি এিং 

আবপল কব ষ্ঠের জেযার যান বহচসচি উনার সতজনেীল বেন্তাভািনা ও তা ুঁর সজিয অংেগ্রহণ 

বছল সবতযই প্রেংসনীয৷ বতবন অতযন্ত দক্ষতা ও সিলতার সাচে তার উপর অবপ ধত দাবযত্ব 

সম্পন্ন কচরন। তার এই ক ধকাচন্ডর জনয ঢাকা স্টক এক্সচেে সি স যই তাচক স্মরণ রাখচি। 
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বিদায সংিধ ধনা অনুিাচন িক্তিয প্রদান কচরন বিএসই’র স্বতন্ত্র পবরোলক অধযাপক ি. জ াোঃ 

 াসুদুর রহ ান, সাল া নাসরীন এনবিবস, জ াোঃ  ুনতাবক  আেরাি, হাবিিুল্লাহ িাহার, 

অধযাপক ি. এ. জক. এ .  াসুদ, জেযারচহাল্ডার পবরোলকিতন্দ জ াোঃ রবকিুর রহ ান, জ াোঃ 

োবকল বরজভী, জ াহাম্মদ োহজাহান, এিং িযিস্থাপনা পবরোলক (ভারপ্রাপ্ত) আিদুল  বতন 

পােওযারী, এিবসএ এ৷ এস য উপবস্থত বছচলন বিএসইর প্রধান প্র ুজক্ত ক ধকতধা জজযাউল 

কবর , প্রধান পবরোলন ক ধকতধা এ  সাইিুর রহ ান  জ ুদার, জজএ  জ াোঃ ছাব উল 

ইসলা , জজএস এন্ড জকাম্পাবন সবেি জ াহাম্মদ আসাদুর রহ ান, উপ  হািযিস্থাপক জ াোঃ 

েবিকুর রহ ান এিং বসবনযর  যাচনজার এস এ  েহীদুল্লাহ৷ 

পবরচেচর্ বিচেবিযার জজনাচরল জ াস্তাবিজরু রহ ান িচলন, বিেত জদেিছর  ািত 

বিএসইচত সুর্্ঠুভাচি দাবযত্ব পালন করচত জপচর সতষ্ঠিকতধার কাচছ কততজ্ঞতা জ্ঞাপন করবছ৷ 

বতবন জাবতর জনক িঙ্গিনু্ধ জেখ  ুজজিুর রহ ানচক স্মরণ কচর িচলন,  ার স্বচের কারচণ 

আ রা িাংলাচদে জপচযবছ, আর িাংলাচদে জপচযবছ িচলই আজ জিািধ অি বিচরক্টচর আ রা 

িাঙাবলরা িচস আবছ, তা না হচল এখাচন আজচক হযত জকান পাজ্ঞািী বিচগ্রবিযার োকত। 

সকল জিািধ অি বিচরক্টররা িা জেযার যানও হযত হচতন জকান  ারওযারী, পাোিী৷ জস জনয 

জোকবরযা আদায কচরন।  

এছাো  ননীয প্রধান ন্ত্রীর প্রবত কত তজ্ঞতা প্রকাে কচর বতবন িচলন, বিএসই অে ধনীবতর 

প্রতীক বহচসচি সিার কাচছ বিরাজ ান এিং িাংলাচদচের অে ধনীবতর একো বভবও বহচসচি 

ঢাকা স্টক এক্সচেেচক অখযাবযত কচর িচলন, জ ােদাচনর পচর জিাচিধর সকল সদসয 

আ াচক সাদচর গ্রহণ কচরন এিং সহচ াবেতা পূণ ধ আেরণ কচরন। জিাচিধ জ ােদান করার পর 

তার ৩ষ্ঠে উচল্লখচ ােয কাজ হচলা ঢাকা স্টক এক্সচেচের অবিসচক  বতজিল জেচক বনকুচে 

স্থানান্তরকরণ,  ুজজি িচর্ ধর ক্ষণ েণনা উদ াপন এিং  ুজজি কন ধাচরর স্থাপন। এোর জনয 

তৎকালীন জিািধচক উবন ধনযিাদ জ্ঞাপন কচরন। ঢাকা স্টক এক্সচেচের স্বাচে ধ সরকাচরর 

স্বাচে ধ এিং সচি ধাপবর সাধারণ বিবনচযােকারীর স্বাচে ধ কাজ করার জেিার কো উচল্লখ কচর বতবন 

িচলন, বিএসই সিস য জদচের অে ধনীবতচক সা চনর বদচক এবেচয বনচত সজিয োকচি। 

কাজী ছানাউল হক জদচের প্রধান পুুঁজজিাজার ঢাকা স্টক এক্সচেচে িযিস্থাপনা পবরোলক 

বহচসচি ৯ জিি্ুযাবর ২০২০ তাবরচখ জ ােদান কচরন৷ কাজী ছানাউল হক বিএসইচত 

জ ােদাচনর পূচি ধ ক ধসংস্থান িযাংচক িযিস্থাপনা পবরোলক বহচসচি ক ধরত বছচলন৷ তার 

আচে বতবন রাষ্ট্রাযত্ত বিবনচযােকারী সংস্থা ইনচভস্টচ ন্ট কচপ ধাচরেন অি িাংলাচদে-এ 

িযিস্থাপনা পবরোলক বহচসচি দাবযত্ব পালন কচরন৷ এ ছাোএ বতবন রাজোহী কত বর্ উন্নযন 

জিািধর িযিস্থাপনা পবরোলক ও অগ্রণী িযংচকর উপ-িযিস্থাপনা পবরোলক বহচসচিও দাবযত্ব 

পালন কচরচছন৷ জপোেত জীিচন তার রচযচছ বিবেএ য অবভজ্ঞতা৷ তার বিবেএ য 

অবভজ্ঞতার পাোপাবে বছল পুুঁজজিাজাচরর িাস্তি অবভজ্ঞতা৷ ঢাকা স্টক এক্সচেচের 

পবরোলনা পর্ ধদ তাচক ধনযিাদ জানান এিং সকচলই তার সুন্দর ভবির্যত, দীর্ ধায ুও সিলতা 

কা না কচরন। পচর কাজী ছানাউল হক িচলন, আ ারা জেিা কচরবছ এক্সচেচের স্বাচে ধ 

সকচলর সাচে কাজ করচত৷ বতবন তার দাবযত্ব পালনকাচল সি ধাত্বক সহাযতার জনয বিএসই’র 

পবরোলনা পর্ ধদ, বিএসইবস, বিএসই’র জেযারচহাল্ডার ও জেকচহাল্ডার, পুুঁজজিাজার সংবিি 

িযজক্তিে ধ, বিএসই’র িযিস্থাপনা কতত ধপক্ষসহ সকল প ধাচযর ক ধকতধা ক ধোরী এিং 

সাংিাবদকচদর প্রবত কততজ্ঞতা ও ধনযিাদ জ্ঞাপন কচরন৷ 
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ডিএসই’র পডরচালক ও ব্যব্স্থাপনা পডরচালককর ডব্দায় সংব্র্ধনা 

 

বনজস্ব প্রবতচিদক: প্রধান পুুঁজজিাজার ঢাকা স্টক এক্সচেচের (বিএসই) পবরোলক বিচেবিযার 

জজনাচরল জ াোঃ জ াস্তাবিজরু রহ ান ও িযিস্থাপনা পবরোলক কাজী ছানাউল হচকর বিদায 

সংিধ ধনা আজ জরািিার (২৪ জানুযাবর) অনুষ্ঠিত হয। 

রাজধানীর এক জহাচেচল আচযাজজত সংিধ ধনা অনুিাচন সভাপবতত্ব কচরন ঢাকা স্টক 

এক্সচেচের জেযার যান জ াোঃ ইউনুসুর রহ ান। অনুিাচন পবরোলনা পর্ ধচদর সকল সদসযেণ 

ও বিএসই’র িযিস্থাপনা কতত ধপক্ষ উপবস্থত বছচলন। 

২০১৯ সাচলর ২৬ জে জনু বিচেবিযার জজনাচরল জ াোঃ জ াস্তাবিজরু রহ ান বিএসইচত স্বতন্ত্র 

পবরোলক বহসাচি জ ােদান কচরন। বিএসই’র একজন স্বতন্ত্র পবরোলক বহচসচি বতবন পুচরা 

কা ধকালীন স য জচুে বিেক্ষণ বনচদধবেকার  াধযচ  পবরোলনা পর্ ধদ এিং  যাচনজচ ন্টচক 

স তদ্ধ কচরচছন৷ 

এছাোও বতবন জরগুচলেবর অযাচিযাস ধ কব ষ্ঠে, নব চ েন এন্ড জর ুনাচরেন কব ষ্ঠে, আইবপও 

বরবভউ ষ্ঠেচ র একজন সজিয সদসয বহচসচি এিং আবপল কব ষ্ঠের জেযার যান বহচসচি উনার 

সতজনেীল বেন্তাভািনা ও তা ুঁর সজিয অংেগ্রহণ বছল সবতযই প্রেংসনীয৷ বতবন অতযন্ত দক্ষতা 

ও সিলতার সাচে তার উপর অবপ ধত দাবযত্ব সম্পন্ন কচরন। তার এই ক ধকাচন্ডর জনয ঢাকা 

স্টক এক্সচেে সি স যই তাচক স্মরণ রাখচি। 

বিদায সংিধ ধনা অনুিাচন িক্তিয প্রদান কচরন বিএসই’র স্বতন্ত্র পবরোলক অধযাপক ি. জ াোঃ 

 াসুদুর রহ ান, সাল া নাসরীন, জ াোঃ  ুনতাবক  আেরাি, হাবিিুল্লাহ িাহার, অধযাপক ি. এ. 

জক. এ .  াসুদ, জেযারচহাল্ডার পবরোলকিতন্দ জ াোঃ রবকিুর রহ ান, জ াোঃ োবকল বরজভী, 

জ াহাম্মদ োহজাহান, এিং িযিস্থাপনা পবরোলক (ভারপ্রাপ্ত) আিদুল  বতন পােওযারী৷ 
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এস য উপবস্থত বছচলন বিএসইর প্রধান প্র ুজক্ত ক ধকতধা জজযাউল কবর , প্রধান পবরোলন 

ক ধকতধা এ  সাইিুর রহ ান  জ ুদার, জজএ  জ াোঃ ছাব উল ইসলা , জজএস এন্ড জকাম্পাবন 

সবেি জ াহাম্মদ আসাদুর রহ ান, উপ  হািযিস্থাপক জ াোঃ েবিকুর রহ ান এিং বসবনযর 

 যাচনজার এস এ  েহীদুল্লাহ৷ 

বিদাযী িক্তততায বিচেবিযার জজনাচরল জ াস্তাবিজরু রহ ান িচলন, বিেত জদে িছর  ািত 

বিএসইচত সুর্্ঠুভাচি দাবযত্ব পালন করচত জপচর সতষ্ঠিকতধার কাচছ কততজ্ঞতা জ্ঞাপন করবছ৷ 

বতবন জেখ  ুজজিুর রহ ানচক স্মরণ কচর িচলন,  ার স্বচের কারচণ আ রা িাংলাচদে 

জপচযবছ, আর িাংলাচদে জপচযবছ িচলই আজ জিািধ অি বিচরক্টচর আ রা িাঙাবলরা িচস 

আবছ, তা না হচল এখাচন আজচক হযত জকান পাজ্ঞািী বিচগ্রবিযার োকত। সকল জিািধ অি 

বিচরক্টররা িা জেযার যানও হযত হচতন জকান  ারওযারী, পাোিী৷ জস জনয জোকবরযা আদায 

কচরন। এছাো প্রধান ন্ত্রী প্রবতও উবন কত তজ্ঞতা প্রকাে কচরন। 

বতবন আরও িচলন, বিএসই অে ধনীবতর প্রতীক বহচসচি সিার কাচছ বিরাজ ান এিং 

িাংলাচদচের অে ধনীবতর একো বভবও বহচসচি বতবন ঢাকা স্টক এক্সচেেচক অখযাবযত কচর 

িচলন, জ ােদাচনর পচর জিাচিধর সকল সদসয আ াচক সাদচর গ্রহণ কচরন এিং সহচ াবেতা 

পূণ ধ আেরণ কচরন। জিাচিধ জ ােদান করার পর বতনষ্ঠে উচল্লখচ ােয কাচজর  চধয ঢাকা স্টক 

এক্সচেচের অবিসচক  বতজিল জেচক বনকুচে স্থানান্তরকরণ,  ুজজি িচর্ ধর ক্ষণ েণনা উত্

 াপন এর সিল আচযাজন এিং  ুজজি কন ধাচরর সিল স্থাপনা। এোর জনয তত্কালীন 

জিািধচক উবন ধনযিাদ জ্ঞাপন কচরন। ঢাকা স্টক এক্সচেচের স্বাচে ধ সরকাচরর স্বাচে ধ এিং 

সচি ধাপবর সাধারণ বিবনচযােকারীর স্বাচে ধ কাজ করার জেিার কো উচল্লখ কচর িচলন, বিএসই 

সিস য জদচের অে ধনীবতচক সা চনর বদচক এবেচয বনচত সজিয োকচি। 

অনযবদচক, ২০২০ সাচলর ৯ জিি্ুযাবর কাজী ছানাউল হক জদচের বিএসই’র িযিস্থাপনা 

পবরোলক বহচসচি জ ােদান কচরন৷ কাজী ছানাউল হক বিএসইচত জ ােদাচনর পূচি ধ 

ক ধসংস্থান িযাংচক িযিস্থাপনা পবরোলক বহচসচি ক ধরত বছচলন৷ তার আচে বতবন রাষ্ট্রাযত্ত 

বিবনচযােকারী সংস্থা ইনচভস্টচ ন্ট কচপ ধাচরেন অি িাংলাচদে-এ িযিস্থাপনা পবরোলক 

বহচসচি দাবযত্ব পালন কচরন৷ এ ছাোএ বতবন রাজোহী কত বর্ উন্নযন জিািধর িযিস্থাপনা 

পবরোলক ও অগ্রণী িযংচকর উপ-িযিস্থাপনা পবরোলক বহচসচিও দাবযত্ব পালন কচরচছন৷ 

জপোেত জীিচন তার রচযচছ বিবেএ য অবভজ্ঞতা৷ তার বিবেএ য অবভজ্ঞতার পাোপাবে 

বছল পুুঁজজিাজাচরর িাস্তি অবভজ্ঞতা৷ ঢাকা স্টক এক্সচেচের পবরোলনা পর্ ধদ তাচক ধনযিাদ 

জানান এিং সকচলই তার সুন্দর ভাির্যত, দীর্ ধায ুও সিলতা কা না কচরন। 

বিদাযী িক্তততায কাজী ছানাউল হক িচলন, আ ার সকল সা ে ধ বদচয জেিা কচরবছ 

এক্সচেচজ্ঞর স্বাচে ধ সকচলর সাচে কাজ করচত৷ বতবন তার দাবযত্ব পালনকাচল সি ধাত্বক 

সহাযতার জনয বিএসই’র পবরোলনা পর্ ধদ, বিএসইবস, বিএসই’র জেযারচহাল্ডার ও 

জেকচহাল্ডার, পুুঁজজিাজার সংবিি িযজক্তিে ধ, বিএসই’র িযিস্থাপনা কতত ধপক্ষসহ সকল প ধাচযর 

ক ধকতধা ক ধোরী এিং সাংিাবদকচদর প্রবত কততজ্ঞতা ও ধনযিাদ জ্ঞাপন কচরন৷ 

শেয়ারডনউজ; ২৪ জানুয়াডর ২০২১ 
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ডিএসই’র পডরচালক ও ব্যব্স্থাপনা 

পডরচালককর ডব্দায় সংব্র্ ধনা 

   January 24, 2021  

 

জদে প্রবতক্ষণ, ঢাকা: বিএসই’র পবরোলক বিচেবিযার জজনাচরল জ াোঃ জ াস্তাবিজরু রহ ান 

ও িযিস্থাপনা পবরোলক কাজী ছানাউল হক এর বিদায সংিধ ধনা আজ অনষু্ঠিত হয। সংিধ ধনা 

অনুিাচন সভাপবতত্ব কচরন ঢাকা স্টক এক্সচেচের জেযার যান জ াোঃ ইউনুসুর রহ ান। ঢাকার 

স্থানীয একষ্ঠে জহাচেচল আচযাজজত সংিধ ধনা অনিুাচন পবরোলনা পর্ ধচদর সকল সদসযেণ ও 

বিএসই’র িযিস্থাপনা কতত ধপক্ষ উপবস্থত বছচলন। 

বিচেবিযার জজনাচরল জ াোঃ জ াস্তাবিজরু রহ ান ২০১৯ সাচলর ২৬ জে জনু বিএসইচত স্বতন্ত্র 

পবরোলক বহসাচি জ ােদান কচরন। বিএসই’র একজন স্বতন্ত্র পবরোলক বহচসচি বতবন পুচরা 

কা ধকালীন স য জচুে বিেক্ষণ বনচদধবেকার  াধযচ  পবরোলনা পর্ ধদ এিং  যাচনজচ ন্টচক 

স তদ্ধ কচরচছন৷ 

এছাোও বতবন জরগুচলেবর অযাচিযাস ধ কব ষ্ঠে, নব চ েন এন্ড জর ুনাচরেন কব ষ্ঠে, আইবপও 

বরবভউ ষ্ঠেচ র একজন সজিয সদসয বহচসচি এিং আবপল কব ষ্ঠের জেযার যান বহচসচি উনার 

সতজনেীল বেন্তাভািনা ও তা ুঁর সজিয অংেগ্রহণ বছল সবতযই প্রেংসনীয৷ বতবন অতযন্ত দক্ষতা 

ও সিলতার সাচে তার উপর অবপ ধত দাবযত্ব সম্পন্ন কচরন। তার এই ক ধকাচন্ডর জনয ঢাকা 

স্টক এক্সচেে সি স যই তাচক স্মরণ রাখচি। 

বিদায সংিধ ধনা অনুিাচন িক্তিয প্রদান কচরন বিএসই’র স্বতন্ত্র পবরোলক অধযাপক ি. জ াোঃ 

 াসুদুর রহ ান, সাল া নাসরীন, জ াোঃ  ুনতাবক  আেরাি, হাবিিুল্লাহ িাহার, অধযাপক ি. এ. 

http://www.deshprotikhon.com/2021/01/24/136862/
http://www.deshprotikhon.com/2021/01/24/136862/
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জক. এ .  াসুদ, জেযারচহাল্ডার পবরোলকিতন্দ জ াোঃ রবকিুর রহ ান, জ াোঃ োবকল বরজভী, 

জ াহাম্মদ োহজাহান, এিং িযিস্থাপনা পবরোলক (ভারপ্রাপ্ত) আিদুল  বতন পােওযারী৷ 

এস য উপবস্থত বছচলন বিএসইর প্রধান প্র ুজক্ত ক ধকতধা জজযাউল কবর , প্রধান পবরোলন 

ক ধকতধা এ  সাইিুর রহ ান  জ ুদার, জজএ  জ াোঃ ছাব উল ইসলা , জজএস এন্ড জকাম্পাবন 

সবেি জ াহাম্মদ আসাদুর রহ ান, উপ  হািযিস্থাপক জ াোঃ েবিকুর রহ ান এিং বসবনযর 

 যাচনজার এস এ  েহীদুল্লাহ৷ 

পবরচেচর্ বিচেবিযার জজনাচরল জ াস্তাবিজরু রহ ান িচলন, বিেত জদেিছর  ািত 

বিএসইচত সুর্্ঠুভাচি দাবযত্ব পালন করচত জপচর সতষ্ঠিকতধার কাচছ কততজ্ঞতা জ্ঞাপন করবছ৷ 

বতবন জেখ  ুজজিুর রহ ানচক স্মরণ কচর িচলন,  ার স্বচের কারচণ আ রা িাংলাচদে 

জপচযবছ, আর িাংলাচদে জপচযবছ িচলই আজ জিািধ অি বিচরক্টচর আ রা িাঙাবলরা িচস 

আবছ, তা না হচল এখাচন আজচক হযত জকান পাজ্ঞািী বিচগ্রবিযার োকত। সকল জিািধ অি 

বিচরক্টররা িা জেযার যানও হযত হচতন জকান  ারওযারী, পাোিী৷ জস জনয জোকবরযা আদায 

কচরন। এছাো প্রধান ন্ত্রী প্রবতও উবন কত তজ্ঞতা প্রকাে কচরন। 

বতবন আরও িচলন, বিএসই অে ধনীবতর প্রতীক বহচসচি সিার কাচছ বিরাজ ান এিং 

িাংলাচদচের অে ধনীবতর একো বভবও বহচসচি বতবন ঢাকা স্টক এক্সচেেচক অখযাবযত কচর 

িচলন, জ ােদাচনর পচর জিাচিধর সকল সদসয আ াচক সাদচর গ্রহণ কচরন এিং সহচ াবেতা 

পূণ ধ আেরণ কচরন। জিাচিধ জ ােদান করার পর বতনষ্ঠে উচল্লখচ ােয কাচজর  চধয ঢাকা স্টক 

এক্সচেচের অবিসচক  বতজিল জেচক বনকুচে স্থানান্তরকরণ,  ুজজি িচর্ ধর ক্ষণ েণনা উত্

 াপন এর সিল আচযাজন এিং  ুজজি কন ধাচরর সিল স্থাপনা। 

এোর জনয তত্কালীন জিািধচক উবন ধনযিাদ জ্ঞাপন কচরন। ঢাকা স্টক এক্সচেচের স্বাচে ধ 

সরকাচরর স্বাচে ধ এিং সচি ধাপবর সাধারণ বিবনচযােকারীর স্বাচে ধ কাজ করার জেিার কো উচল্লখ 

কচর িচলন, বিএসই সিস য জদচের অে ধনীবতচক সা চনর বদচক এবেচয বনচত সজিয 

োকচি। 



News Clippings 

 27 

Daily Share Biz 
25 January 2021 

 

 



News Clippings 

 28 

জেযারিাজারবনউজ.ক  

ডিএসই’র পডরচালক ও ব্যব্স্থাপনা 

পডরচালককর ডব্দায় সংব্র্ ধনা 

প্রকাে স য:24-01-2021, 5:31 pm | 

 

জেযারিাজার জিস্ক: আজ রবিিার বিএসই’র পবরোলক বিচেবিযার জজনাচরল জ াোঃ 

জ াস্তাবিজরু রহ ান ও িযিস্থাপনা পবরোলক কাজী ছানাউল হক এর বিদায সংিধ ধনা 

অনুষ্ঠিত হয। সংিধ ধনা অনুিাচন সভাপবতত্ব কচরন ঢাকা স্টক এক্সচেচের জেযার যান জ াোঃ 

ইউনুসুর রহ ান। ঢাকার স্থানীয একষ্ঠে জহাচেচল আচযাজজত সংিধ ধনা অনুিাচন পবরোলনা 

পর্ ধচদর সকল সদসযেণ ও বিএসই’র িযিস্থাপনা কতত ধপক্ষ উপবস্থত বছচলন। 

বিচেবিযার জজনাচরল জ াোঃ জ াস্তাবিজরু রহ ান ২০১৯ সাচলর ২৬ জে জনু বিএসইচত স্বতন্ত্র 

পবরোলক বহসাচি জ ােদান কচরন। বিএসই’র একজন স্বতন্ত্র পবরোলক বহচসচি বতবন পুচরা 

কা ধকালীন স য জচুে বিেক্ষণ বনচদধবেকার  াধযচ  পবরোলনা পর্ ধদ এিং  যাচনজচ ন্টচক 

স তদ্ধ কচরচছন৷ 

এছাোও বতবন জরগুচলেবর অযাচিযাস ধ কব ষ্ঠে, নব চ েন এন্ড জর ুনাচরেন কব ষ্ঠে, আইবপও 

বরবভউ ষ্ঠেচ র একজন সজিয সদসয বহচসচি এিং আবপল কব ষ্ঠের জেযার যান বহচসচি উনার 

সতজনেীল বেন্তাভািনা ও তা ুঁর সজিয অংেগ্রহণ বছল সবতযই প্রেংসনীয৷ বতবন অতযন্ত দক্ষতা 

ও সিলতার সাচে তার উপর অবপ ধত দাবযত্ব সম্পন্ন কচরন। তার এই ক ধকাচন্ডর জনয ঢাকা 

স্টক এক্সচেে সি স যই তাচক স্মরণ রাখচি। 

বিদায সংিধ ধনা অনুিাচন িক্তিয প্রদান কচরন বিএসই’র স্বতন্ত্র পবরোলক অধযাপক ি. জ াোঃ 

 াসুদুর রহ ান, সাল া নাসরীন, জ াোঃ  ুনতাবক  আেরাি, হাবিিুল্লাহ িাহার, অধযাপক ি. এ. 

জক. এ .  াসুদ, জেযারচহাল্ডার পবরোলকিতন্দ জ াোঃ রবকিুর রহ ান, জ াোঃ োবকল বরজভী, 

জ াহাম্মদ োহজাহান, এিং িযিস্থাপনা পবরোলক (ভারপ্রাপ্ত) আিদুল  বতন পােওযারী৷ 

http://www.sharebazarnews.com/wp-content/uploads/2021/01/IMG_8698.jpg
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এস য উপবস্থত বছচলন বিএসইর প্রধান প্র ুজক্ত ক ধকতধা জজযাউল কবর , প্রধান পবরোলন 

ক ধকতধা এ  সাইিুর রহ ান  জ ুদার, জজএ  জ াোঃ ছাব উল ইসলা , জজএস এন্ড জকাম্পাবন 

সবেি জ াহাম্মদ আসাদুর রহ ান, উপ  হািযিস্থাপক জ াোঃ েবিকুর রহ ান এিং বসবনযর 

 যাচনজার এস এ  েহীদুল্লাহ৷ 

পবরচেচর্ বিচেবিযার জজনাচরল জ াস্তাবিজরু রহ ান িচলন, বিেত জদেিছর  ািত 

বিএসইচত সুর্্ঠুভাচি দাবযত্ব পালন করচত জপচর সতষ্ঠিকতধার কাচছ কততজ্ঞতা জ্ঞাপন করবছ৷ 

বতবন জেখ  ুজজিুর রহ ানচক স্মরণ কচর িচলন,  ার স্বচের কারচণ আ রা িাংলাচদে 

জপচযবছ, আর িাংলাচদে জপচযবছ িচলই আজ জিািধ অি বিচরক্টচর আ রা িাঙাবলরা িচস 

আবছ, তা না হচল এখাচন আজচক হযত জকান পাজ্ঞািী বিচগ্রবিযার োকত। সকল জিািধ অি 

বিচরক্টররা িা জেযার যানও হযত হচতন জকান  ারওযারী, পাোিী৷ জস জনয জোকবরযা আদায 

কচরন। এছাো প্রধান ন্ত্রী প্রবতও উবন কত তজ্ঞতা প্রকাে কচরন। 

বতবন আরও িচলন, বিএসই অে ধনীবতর প্রতীক বহচসচি সিার কাচছ বিরাজ ান এিং 

িাংলাচদচের অে ধনীবতর একো বভবও বহচসচি বতবন ঢাকা স্টক এক্সচেেচক অখযাবযত কচর 

িচলন, জ ােদাচনর পচর জিাচিধর সকল সদসয আ াচক সাদচর গ্রহণ কচরন এিং সহচ াবেতা 

পূণ ধ আেরণ কচরন। জিাচিধ জ ােদান করার পর বতনষ্ঠে উচল্লখচ ােয কাচজর  চধয ঢাকা স্টক 

এক্সচেচের অবিসচক  বতজিল জেচক বনকুচে স্থানান্তরকরণ,  ুজজি িচর্ ধর ক্ষণ েণনা উত্

 াপন এর সিল আচযাজন এিং  ুজজি কন ধাচরর সিল স্থাপনা। এোর জনয তত্কালীন 

জিািধচক উবন ধনযিাদ জ্ঞাপন কচরন। ঢাকা স্টক এক্সচেচের স্বাচে ধ সরকাচরর স্বাচে ধ এিং 

সচি ধাপবর সাধারণ বিবনচযােকারীর স্বাচে ধ কাজ করার জেিার কো উচল্লখ কচর িচলন, বিএসই 

সিস য জদচের অে ধনীবতচক সা চনর বদচক এবেচয বনচত সজিয োকচি। 

 

কাজী ছানাউল হক জদচের প্রধান জেযারিাজার ঢাকা স্টক এক্সচেচে িযিস্থাপনা পবরোলক 

বহচসচি ৯ জিি্ুযাবর ২০২০ তাবরচখ জ ােদান কচরন৷ কাজী ছানাউল হক বিএসইচত 

জ ােদাচনর পূচি ধ ক ধসংস্থান িযাংচক িযিস্থাপনা পবরোলক বহচসচি ক ধরত বছচলন৷ তার 

আচে বতবন রাষ্ট্রাযত্ত বিবনচযােকারী সংস্থা ইনচভস্টচ ন্ট কচপ ধাচরেন অি িাংলাচদে-এ 

িযিস্থাপনা পবরোলক বহচসচি দাবযত্ব পালন কচরন৷ এ ছাোএ বতবন রাজোহী কত বর্ উন্নযন 

জিািধর িযিস্থাপনা পবরোলক ও অগ্রণী িযংচকর উপ-িযিস্থাপনা পবরোলক বহচসচিও দাবযত্ব 

পালন কচরচছন৷ 

http://www.sharebazarnews.com/wp-content/uploads/2021/01/IMG_8702.jpeg
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জপোেত জীিচন তার রচযচছ বিবেএ য অবভজ্ঞতা৷ তার বিবেএ য অবভজ্ঞতার পাোপাবে 

বছল পুুঁজজিাজাচরর িাস্তি অবভজ্ঞতা৷ ঢাকা স্টক এক্সচেচের পবরোলনা পর্ ধদ তাচক ধনযিাদ 

জানান এিং সকচলই তার সুন্দর ভাির্যত, দীর্ ধায ুও সিলতা কা না কচরন। 

পচর কাজী ছানাউল হক িচলন, আ ার সকল সা ে ধ বদচয জেিা কচরবছ এক্সচেচজ্ঞর স্বাচে ধ 

সকচলর সাচে কাজ করচত৷ বতবন তার দাবযত্ব পালনকাচল সি ধাত্বক সহাযতার জনয বিএসই’র 

পবরোলনা পর্ ধদ, বিএসইবস, বিএসই’র জেযারচহাল্ডার ও জেকচহাল্ডার, পুুঁজজিাজার সংবিি 

িযজক্তিে ধ, বিএসই’র িযিস্থাপনা কতত ধপক্ষসহ সকল প ধাচযর ক ধকতধা ক ধোরী এিং 

সাংিাবদকচদর প্রবত কততজ্ঞতা ও ধনযিাদ জ্ঞাপন কচরন৷ 
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ডিএসই থেকক আনুষ্ঠাডনকভাকব্ ডব্দায় 

ডনকলন ডি: থে: থ াস্তাডিে ও কােী 

সানাউল হক 

 

বনজস্ব প্রবতচিদক, বিবনচযােিাতধা: জদচের প্রধান পুুঁজজিাজার ঢাকা স্টক এক্সচেে (বিএসই) 

জেচক আনুিাবনকভাচি বিদায বনচযচছন পবরোলক বিচেবিযার জজনাচরল জ াোঃ জ াস্তাবিজরু 

রহ ান, এইেবিএ বস, এএিিবিউবস, বপএসবস, বপএইেবি ও িযিস্থাপনা পবরোলক কাজী 

ছানাউল হক। 

শুিিার (২২ জানুযাবর, ২০২১) ঢাকার স্থানীয একষ্ঠে জহাচেচল এ বিদায সংিধ ধনা অনুিাচনর 

আচযাজন করা হয। 

সংিধ ধনা অনুিাচন সভাপবতত্ব কচরন ঢাকা স্টক এক্সচেচের জেযার যান জ াোঃ ইউনুসুর 

রহ ান। সংিধ ধনা অনুিাচন পবরোলনা পর্ ধচদর সকল সদসয ও বিএসই’র িযিস্থাপনা কতত ধপক্ষ 

উপবস্থত বছচলন। 

উচল্লখয, বিচেবিযার জজনাচরল জ াোঃ জ াস্তাবিজরু রহ ান, এইেবিএ বস, এএিিবিউবস, 

বপএসবস, বপএইেবি ২০১৯ সাচলর ২৬ জে জনু বিএসইচত স্বতন্ত্র পবরোলক বহসাচি জ ােদান 

কচরন। বিএসই’র একজন স্বতন্ত্র পবরোলক বহচসচি বতবন পুচরা কা ধকালীন স য জচুে 

বিেক্ষণ বনচদধবেকার  াধযচ  পবরোলনা পর্ ধদ এিং  যাচনজচ ন্টচক স তদ্ধ কচরচছন৷ 

এছাোও বতবন জরগুচলেবর অযাচিযাস ধ কব ষ্ঠে, নব চ েন এন্ড জর ুনাচরেন কব ষ্ঠে, আইবপও 

বরবভউ ষ্ঠেচ র একজন সজিয সদসয বহচসচি এিং আবপল কব ষ্ঠের জেযার যান বহচসচি উনার 

সতজনেীল বেন্তাভািনা ও তা ুঁর সজিয অংেগ্রহণ বছল সবতযই প্রেংসনীয৷ বতবন অতযন্ত দক্ষতা 

ও সিলতার সাচে তার উপর অবপ ধত দাবযত্ব সম্পন্ন কচরন। তার এই ক ধকাচন্ডর জনয ঢাকা 

স্টক এক্সচেে সিস যই তাচক স্মরণ রাখচি। 
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বিদায সংিধ ধনা অনুিাচন িক্তিয প্রদান কচরন বিএসই’র স্বতন্ত্র পবরোলক অধযাপক ি. জ াোঃ 

 াসুদুর রহ ান, সাল া নাসরীন এনবিবস, জ াোঃ  ুনতাবক  আেরাি, হাবিিুল্লাহ িাহার, 

অধযাপক ি. এ. জক. এ .  াসুদ, জেযারচহাল্ডার পবরোলকিতন্দ জ াোঃ রবকিুর রহ ান, জ াোঃ 

োবকল বরজভী, জ াহাম্মদ োহজাহান, এিং িযিস্থাপনা পবরোলক (ভারপ্রাপ্ত) আিদুল  বতন 

পােওযারী, এিবসএ এ৷ এস য উপবস্থত বছচলন বিএসইর প্রধান প্র ুজক্ত ক ধকতধা জজযাউল 

কবর , প্রধান পবরোলন ক ধকতধা এ  সাইিুর রহ ান  জ ুদার, জজএ  জ াোঃ ছাব উল 

ইসলা , জজএস এন্ড জকাম্পাবন সবেি জ াহাম্মদ আসাদুর রহ ান, উপ  হািযিস্থাপক জ াোঃ 

েবিকুর রহ ান এিং বসবনযর  যাচনজার এস এ  েহীদুল্লাহ৷ 

অনুিাচন বিচেবিযার জজনাচরল জ াস্তাবিজরু রহ ান িচলন, বিেত জদে িছর  ািৎ 

বিএসইচত সুর্্ঠুভাচি দাবযত্ব পালন করচত জপচর সতষ্ঠিকতধার কাচছ কততজ্ঞতা জ্ঞাপন করবছ৷ 

বতবন জাবতর জনক িঙ্গিনু্ধ জেখ  ুজজিুর রহ ানচক স্মরণ কচর িচলন,  ার স্বচের কারচণ 

আ রা িাংলাচদে জপচযবছ, আর িাংলাচদে জপচযবছ িচলই আজ জিািধ অি বিচরক্টচর আ রা 

িাঙাবলরা িচস আবছ, তা না হচল এখাচন আজচক হযত জকান পাজ্ঞািী বিচগ্রবিযার োকত। 

সকল জিািধ অি বিচরক্টররা িা জেযার যানও হযত হচতন জকান  ারওযারী, পাোিী৷ জসজনয 

জোকবরযা আদায কচরন। এছাো  াননীয প্রধান ন্ত্রীর প্রবতও উবন কত তজ্ঞতা প্রকাে কচরন। 

বতবন আরও িচলন, বিএসই অে ধনীবতর প্রতীক বহচসচি সিার কাচছ বিরাজ ান এিং 

িাংলাচদচের অে ধনীবতর একো বভবও বহচসচি বতবন ঢাকা স্টক এক্সচেেচক অখযাবযত কচর 

িচলন, জ ােদাচনর পচর জিাচিধর সকল সদসয আ াচক সাদচর গ্রহণ কচরন এিং সহচ াবেতা 

পূণ ধ আেরণ কচরন। জিাচিধ জ ােদান করার পর বতনষ্ঠে উচল্লখচ ােয কাচজর  চধয ঢাকা স্টক 

এক্সচেচের অবিসচক  বতজিল জেচক বনকুচে স্থানান্তরকরণ,  ুজজি িচর্ ধর ক্ষণ েণনা 

উদ াপন এর সিল আচযাজন; এিং  ুজজি কন ধাচরর সিল স্থাপনা। এোর জনয তৎলীন 

জিািধচক বতবন ধনযিাদ জ্ঞাপন কচরন। ঢাকা স্টক এক্সচেচের স্বাচে ধ সরকাচরর স্বাচে ধ এিং 

সচি ধাপবর সাধারণ বিবনচযােকারীর স্বাচে ধ কাজ করার জেিার কো উচল্লখ কচর িচলন, বিএসই 

সিস য জদচের অে ধনীবতচক সা চনর বদচক এবেচয বনচত সজিয োকচি। 

এবদচক কাজী ছানাউল হক জদচের প্রধান পুুঁজজিাজার ঢাকা স্টক এক্সচেচে িযিস্থাপনা 

পবরোলক বহচসচি ৯ জিি্ুযাবর ২০২০ তাবরচখ জ ােদান কচরন৷ কাজী ছানাউল হক 

বিএসইচত জ ােদাচনর পূচি ধ ক ধসংস্থান িযাংচক িযিস্থাপনা পবরোলক বহচসচি ক ধরত 

বছচলন৷ তার আচে বতবন রাষ্ট্রাযত্ত বিবনচযােকারী সংস্থা ইনচভস্টচ ন্ট কচপ ধাচরেন অি 

িাংলাচদে-এ িযিস্থাপনা পবরোলক বহচসচি দাবযত্ব পালন কচরন৷ এ ছাোএ বতবন রাজোহী 

কত বর্ উন্নযন জিািধর িযিস্থাপনা পবরোলক ও অগ্রণী িযংচকর উপ-িযিস্থাপনা পবরোলক 

বহচসচিও দাবযত্ব পালন কচরচছন৷ জপোেত জীিচন তার রচযচছ বিবেএ য অবভজ্ঞতা৷ তার 

বিবেএ য অবভজ্ঞতার পাোপাবে বছল পুুঁজজিাজাচরর িাস্তি অবভজ্ঞতা৷ ঢাকা স্টক 

এক্সচেচের পবরোলনা পর্ ধদ তাচক ধনযিাদ জানান এিং সকচলই তার সুন্দর ভাির্যত, দীর্ ধায ু

ও সিলতা কা না কচরন। পচর কাজী ছানাউল হক িচলন, আ ার সকল সা ে ধ বদচয 

এক্সচেচের স্বাচে ধ সকচলর সাচে কাজ করচত জেিা কচরবছ৷ বতবন তার দাবযত্ব পালনকাচল 

সি ধাত্বক সহাযতার জনয বিএসই’র পবরোলনা পর্ ধদ, বিএসইবস, বিএসই’র জেযারচহাল্ডার ও 

জেকচহাল্ডার, পুুঁজজিাজার সংবিি িযজক্তিে ধ, বিএসই’র িযিস্থাপনা কতত ধপক্ষসহ সকল প ধাচযর 

ক ধকতধা ক ধোরী এিং সাংিাবদকচদর প্রবত কততজ্ঞতা ও ধনযিাদ জ্ঞাপন কচরন৷ 

(এসএএ /২৪ জানুযাবর ২০২১) 
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Bangladesher Khabor 
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ডিএসই’র পডরচালক ও ব্যব্স্থাপনা 

পডরচালককর ডব্দায় সংব্র্ ধনা 

 
 

ঢাকা: বিএসই’র পবরোলক বিচেবিযার জজনাচরল জ া. জ াস্তাবিজরু রহ ান ও িযিস্থাপনা 

পবরোলক কাজী ছানাউল হক-এর বিদায সংিধ ধনা অনুষ্ঠিত হয। 

রবিিার (২৪জানুযাবর) ঢাকার স্থানীয একষ্ঠে জহাচেচল এই সংিধ ধনা অনুিাচনর আচযাজন করা 

হয। 

ঢাকা স্টক এক্সচেচের জেযার যান জ া. ইউনুসুর রহ াচনর সভাপবতচত্ব পবরোলনা পর্ ধচদর 

সকল সদসযেণ ও বিএসই’র িযিস্থাপনা কতত ধপক্ষ উপবস্থত বছচলন। 

বিচেবিযার জজনাচরল জ া. জ াস্তাবিজরু রহ ান ২০১৯ সাচলর ২৬ জনু বিএসইচত স্বতন্ত্র 

পবরোলক বহসাচি জ ােদান কচরন। বিএসই’র একজন স্বতন্ত্র পবরোলক বহচসচি বতবন 

কা ধকালীন বিেক্ষণ বনচদধবেকার  াধযচ  পবরোলনা পর্ ধদ এিং  যাচনজচ ন্টচক স তদ্ধ 

কচরচছন৷ 

এছাোও বতবন জরগুচলেবর অযাচিযাস ধ কব ষ্ঠে, নব চ েন এন্ড জর ুনাচরেন কব ষ্ঠে, আইবপও 

বরবভউ ষ্ঠেচ র একজন সজিয সদসয বহচসচি এিং আবপল কব ষ্ঠের জেযার যান বহচসচি 

সতজনেীল বেন্তাভািনা ও তা ুঁর সজিয অংেগ্রহণ বছল সবতযই প্রেংসনীয৷ 

অনুিাচন িক্তিয রাচখন বিএসই’র স্বতন্ত্র পবরোলক অধযাপক ি. জ া.  াসুদুর রহ ান, সাল া 

নাসরীন, জ া.  ুনতাবক  আেরাি, হাবিিুল্লাহ িাহার, অধযাপক ি. এ জক এ .  াসুদ, 

http://www.businesstoday24.com/wp-content/uploads/2021/01/DSE..jpeg
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জেযারচহাল্ডার পবরোলকিতন্দ জ া. রবকিুর রহ ান, জ া. োবকল বরজভী, জ াহাম্মদ োহজাহান 

এিং িযিস্থাপনা পবরোলক (ভারপ্রাপ্ত) আিদুল  বতন পােওযারী৷ 

এস য উপবস্থত বছচলন বিএসইর প্রধান প্র ুজক্ত ক ধকতধা জজযাউল কবর , প্রধান পবরোলন 

ক ধকতধা এ  সাইিুর রহ ান  জ ুদার, জজএ  জ া. ছাব উল ইসলা , জজএস এন্ড জকাম্পাবন 

সবেি জ াহাম্মদ আসাদুর রহ ান, উপ- হািযিস্থাপক জ া. েবিকুর রহ ান এিং বসবনযর 

 যাচনজার এসএ  েহীদুল্লাহ৷ 

বিচেবিযার জজনাচরল জ াস্তাবিজরু রহ ান িচলন, বিেত জদেিছর  ািত বিএসইচত 

সুর্্ঠুভাচি দাবযত্ব পালন করচত জপচর সতষ্ঠিকতধার কাচছ কততজ্ঞতা জ্ঞাপন করবছ৷ বতবন জেখ 

 ুজজিুর রহ ানচক স্মরণ কচর িচলন,  ার স্বচের কারচণ আ রা িাংলাচদে জপচযবছ, আর 

িাংলাচদে জপচযবছ িচলই আজ জিািধ অি বিচরক্টচর আ রা িাঙাবলরা িচস আবছ, তা না হচল 

এখাচন আজচক হযত জকান পাজ্ঞািী বিচগ্রবিযার োকত। সকল জিািধ অি বিচরক্টররা িা 

জেযার যানও হযত হচতন জকান  ারওযারী,পাোিী৷ জস জনয শুজিযা আদায কচরন। এছাো 

প্রধান ন্ত্রী প্রবতও কত তজ্ঞতা প্রকাে কচরন বতবন। 

বতবন আরও িচলন, বিএসই অে ধনীবতর প্রতীক বহচসচি সিার কাচছ বিরাজ ান এিং 

িাংলাচদচের অে ধনীবতর একো বভবও বহচসচি বতবন ঢাকা স্টক এক্সচেেচক অখযাবযত কচর 

িচলন, জ ােদাচনর পচর জিাচিধর সকল সদসয আ াচক সাদচর গ্রহণ কচরন এিং সহচ াবেতা 

পূণ ধ আেরণ কচরন। জিাচিধ জ ােদান করার পর বতনষ্ঠে উচল্লখচ ােয কাচজর  চধয ঢাকা স্টক 

এক্সচেচের অবিসচক  বতজিল জেচক বনকুচে স্থানান্তরকরণ,  ুজজি িচর্ ধর ক্ষণ েণনা উত্

 াপন এর সিল আচযাজন এিং  ুজজি কন ধাচরর সিল স্থাপনা। এোর জনয তত্কালীন 

জিািধচক উবন ধনযিাদ জ্ঞাপন কচরন। ঢাকা স্টক এক্সচেচের স্বাচে ধ সরকাচরর স্বাচে ধ এিং 

সচি ধাপবর সাধারণ বিবনচযােকারীর স্বাচে ধ কাজ করার জেিার কো উচল্লখ কচর িচলন, বিএসই 

সিস য জদচের অে ধনীবতচক সা চনর বদচক এবেচয বনচত সজিয োকচি। 

কাজী ছানাউল হক জদচের প্রধান জেযারিাজার ঢাকা স্টক এক্সচেচে িযিস্থাপনা পবরোলক 

বহচসচি ৯ জিি্ুযাবর ২০২০ তাবরচখ জ ােদান কচরন৷ কাজী ছানাউল হক বিএসইচত 

জ ােদাচনর পূচি ধ ক ধসংস্থান িযাংচক িযিস্থাপনা পবরোলক বহচসচি ক ধরত বছচলন ৷ তার 

আচে বতবন রাষ্ট্রাযত্ত বিবনচযােকারী সংস্থা ইনচভস্টচ ন্ট কচপ ধাচরেন অি িাংলাচদে-এ 

িযিস্থাপনা পবরোলক বহচসচি দাবযত্ব পালন কচরন৷ এ ছাোএ বতবন রাজোহী কত বর্ উন্নযন 

জিািধর িযিস্থাপনা পবরোলক ও অগ্রণী িযংচকর উপ-িযিস্থাপনা পবরোলক বহচসচিও দাবযত্ব 

পালন কচরচছন৷ 

জপোেত জীিচন তার রচযচছ বিবেএ য অবভজ্ঞতা৷ তার বিবেএ য অবভজ্ঞতার পাোপাবে 

বছল পুুঁজজিাজাচরর িাস্তি অবভজ্ঞতা৷ ঢাকা স্টক এক্সচেচের পবরোলনা পর্ ধদ তাচক ধনযিাদ 

জানান এিং সকচলই তার সুন্দর ভাির্যত, দীর্ ধায ুও সিলতা কা না কচরন। 

কাজী ছানাউল হক িচলন, আ ার সকল সা ে ধ বদচয জেিা কচরবছ এক্সচেচজ্ঞর স্বাচে ধ সকচলর 

সাচে কাজ করচত ৷ দাবযত্ব পালনকাচল সি ধাত্বক সহাযতার জনয বিএসই’র পবরোলনা পর্ ধদ, 

বিএসইবস, বিএসই’র জেযারচহাল্ডার ও জেকচহাল্ডার, পুুঁজজিাজার সংবিি িযজক্তিে ধ, বিএসই’র 

িযিস্থাপনা কতত ধপক্ষসহ সকল প ধাচযর ক ধকতধা ক ধোরী এিং সাংিাবদকচদর প্রবত কততজ্ঞতা 

ও ধনযিাদ জ্ঞাপন কচরন বতবন৷ 
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Desh Rupantor 
25 January 2021 

 

 



News Clippings 

 38 

 

ডিএসই’র পডরচালক ও ব্যব্স্থাপনা 

পডরচালককর ডব্দায় সংব্র্ ধনা 

January 24, 2021  

জিইবল জেযারিাজার জিস্ক: আজ রবিিার বিএসই’র পবরোলক বিচেবিযার জজনাচরল জ াোঃ 

জ াস্তাবিজরু রহ ান ও িযিস্থাপনা পবরোলক কাজী ছানাউল হক এর বিদায সংিধ ধনা 

অনুষ্ঠিত হয। সংিধ ধনা অনুিাচন সভাপবতত্ব কচরন ঢাকা স্টক এক্সচেচের জেযার যান জ াোঃ 

ইউনুসুর রহ ান। ঢাকার স্থানীয একষ্ঠে জহাচেচল আচযাজজত সংিধ ধনা অনুিাচন পবরোলনা 

পর্ ধচদর সকল সদসযেণ ও বিএসই’র িযিস্থাপনা কতত ধপক্ষ উপবস্থত বছচলন। 

 

বিচেবিযার জজনাচরল জ াোঃ জ াস্তাবিজরু রহ ান ২০১৯ সাচলর ২৬ জে জনু বিএসইচত স্বতন্ত্র 

পবরোলক বহসাচি জ ােদান কচরন। বিএসই’র একজন স্বতন্ত্র পবরোলক বহচসচি বতবন পুচরা 

কা ধকালীন স য জচুে বিেক্ষণ বনচদধবেকার  াধযচ  পবরোলনা পর্ ধদ এিং  যাচনজচ ন্টচক 

স তদ্ধ কচরচছন৷ 

এছাোও বতবন জরগুচলেবর অযাচিযাস ধ কব ষ্ঠে, নব চ েন এন্ড জর ুনাচরেন কব ষ্ঠে, আইবপও 

বরবভউ ষ্ঠেচ র একজন সজিয সদসয বহচসচি এিং আবপল কব ষ্ঠের জেযার যান বহচসচি উনার 

সতজনেীল বেন্তাভািনা ও তা ুঁর সজিয অংেগ্রহণ বছল সবতযই প্রেংসনীয৷ বতবন অতযন্ত দক্ষতা 

ও সিলতার সাচে তার উপর অবপ ধত দাবযত্ব সম্পন্ন কচরন। তার এই ক ধকাচন্ডর জনয ঢাকা 

স্টক এক্সচেে সি স যই তাচক স্মরণ রাখচি। 
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বিদায সংিধ ধনা অনুিাচন িক্তিয প্রদান কচরন বিএসই’র স্বতন্ত্র পবরোলক অধযাপক ি. জ াোঃ 

 াসুদুর রহ ান, সাল া নাসরীন, জ াোঃ  ুনতাবক  আেরাি, হাবিিুল্লাহ িাহার, অধযাপক ি. এ. 

জক. এ .  াসুদ, জেযারচহাল্ডার পবরোলকিতন্দ জ াোঃ রবকিুর রহ ান, জ াোঃ োবকল বরজভী, 

জ াহাম্মদ োহজাহান, এিং িযিস্থাপনা পবরোলক (ভারপ্রাপ্ত) আিদুল  বতন পােওযারী৷ 

এস য উপবস্থত বছচলন বিএসইর প্রধান প্র ুজক্ত ক ধকতধা জজযাউল কবর , প্রধান পবরোলন 

ক ধকতধা এ  সাইিুর রহ ান  জ ুদার, জজএ  জ াোঃ ছাব উল ইসলা , জজএস এন্ড জকাম্পাবন 

সবেি জ াহাম্মদ আসাদুর রহ ান, উপ  হািযিস্থাপক জ াোঃ েবিকুর রহ ান এিং বসবনযর 

 যাচনজার এস এ  েহীদুল্লাহ৷ 

পবরচেচর্ বিচেবিযার জজনাচরল জ াস্তাবিজরু রহ ান িচলন, বিেত জদেিছর  ািত 

বিএসইচত সুর্্ঠুভাচি দাবযত্ব পালন করচত জপচর সতষ্ঠিকতধার কাচছ কততজ্ঞতা জ্ঞাপন করবছ৷ 

বতবন জেখ  ুজজিুর রহ ানচক স্মরণ কচর িচলন,  ার স্বচের কারচণ আ রা িাংলাচদে 

জপচযবছ, আর িাংলাচদে জপচযবছ িচলই আজ জিািধ অি বিচরক্টচর আ রা িাঙাবলরা িচস 

আবছ, তা না হচল এখাচন আজচক হযত জকান পাজ্ঞািী বিচগ্রবিযার োকত। সকল জিািধ অি 

বিচরক্টররা িা জেযার যানও হযত হচতন জকান  ারওযারী, পাোিী৷ জস জনয জোকবরযা আদায 

কচরন। এছাো প্রধান ন্ত্রী প্রবতও উবন কত তজ্ঞতা প্রকাে কচরন। 

বতবন আরও িচলন, বিএসই অে ধনীবতর প্রতীক বহচসচি সিার কাচছ বিরাজ ান এিং 

িাংলাচদচের অে ধনীবতর একো বভবও বহচসচি বতবন ঢাকা স্টক এক্সচেেচক অখযাবযত কচর 

িচলন, জ ােদাচনর পচর জিাচিধর সকল সদসয আ াচক সাদচর গ্রহণ কচরন এিং সহচ াবেতা 

পূণ ধ আেরণ কচরন। জিাচিধ জ ােদান করার পর বতনষ্ঠে উচল্লখচ ােয কাচজর  চধয ঢাকা স্টক 

এক্সচেচের অবিসচক  বতজিল জেচক বনকুচে স্থানান্তরকরণ,  ুজজি িচর্ ধর ক্ষণ েণনা উত্

 াপন এর সিল আচযাজন এিং  ুজজি কন ধাচরর সিল স্থাপনা। এোর জনয তত্কালীন 

জিািধচক উবন ধনযিাদ জ্ঞাপন কচরন। ঢাকা স্টক এক্সচেচের স্বাচে ধ সরকাচরর স্বাচে ধ এিং 

সচি ধাপবর সাধারণ বিবনচযােকারীর স্বাচে ধ কাজ করার জেিার কো উচল্লখ কচর িচলন, বিএসই 

সিস য জদচের অে ধনীবতচক সা চনর বদচক এবেচয বনচত সজিয োকচি। 

 

কাজী ছানাউল হক জদচের প্রধান জেযারিাজার ঢাকা স্টক এক্সচেচে িযিস্থাপনা পবরোলক 

বহচসচি ৯ জিি্ুযাবর ২০২০ তাবরচখ জ ােদান কচরন৷ কাজী ছানাউল হক বিএসইচত 
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জ ােদাচনর পূচি ধ ক ধসংস্থান িযাংচক িযিস্থাপনা পবরোলক বহচসচি ক ধরত বছচলন৷ তার 

আচে বতবন রাষ্ট্রাযত্ত বিবনচযােকারী সংস্থা ইনচভস্টচ ন্ট কচপ ধাচরেন অি িাংলাচদে-এ 

িযিস্থাপনা পবরোলক বহচসচি দাবযত্ব পালন কচরন৷ এ ছাোএ বতবন রাজোহী কত বর্ উন্নযন 

জিািধর িযিস্থাপনা পবরোলক ও অগ্রণী িযংচকর উপ-িযিস্থাপনা পবরোলক বহচসচিও দাবযত্ব 

পালন কচরচছন৷ 

জপোেত জীিচন তার রচযচছ বিবেএ য অবভজ্ঞতা৷ তার বিবেএ য অবভজ্ঞতার পাোপাবে 

বছল পুুঁজজিাজাচরর িাস্তি অবভজ্ঞতা৷ ঢাকা স্টক এক্সচেচের পবরোলনা পর্ ধদ তাচক ধনযিাদ 

জানান এিং সকচলই তার সুন্দর ভাির্যত, দীর্ ধায ুও সিলতা কা না কচরন। 

পচর কাজী ছানাউল হক িচলন, আ ার সকল সা ে ধ বদচয জেিা কচরবছ এক্সচেচজ্ঞর স্বাচে ধ 

সকচলর সাচে কাজ করচত৷ বতবন তার দাবযত্ব পালনকাচল সি ধাত্বক সহাযতার জনয বিএসই’র 

পবরোলনা পর্ ধদ, বিএসইবস, বিএসই’র জেযারচহাল্ডার ও জেকচহাল্ডার, পুুঁজজিাজার সংবিি 

িযজক্তিে ধ, বিএসই’র িযিস্থাপনা কতত ধপক্ষসহ সকল প ধাচযর ক ধকতধা ক ধোরী এিং 

সাংিাবদকচদর প্রবত কততজ্ঞতা ও ধনযিাদ জ্ঞাপন কচরন৷ 

জিইবল জেযারিাজার িেক /এ  

 

 



News Clippings 

 41 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Section 2 :  

English 

News 
 

 



News Clippings 

 42 

Daily Star 
25 January 2021 
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Daily Star 
25 January 2021 
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Daily Sun 

25 January 2021 
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 Daily New Age 
25 January 2021 
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Daily New Age 
25 January 2021 
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Daily Observer 
25 January 2021 
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 The Business Standard 
25 January 2021 

 

Numbers are in and Beximco is indeed on a 

dream run 

Niaz Mahmud  

 January 25th, 2021  

The company is heading towards a record-setting year of profit 

Beximco Group, it appears, has been the biggest beneficiary of the global coronavirus 

pandemic -- there are no two ways about it. 

In just the first six months of its 2020-21 financial year, which runs from June to July, it has 

logged in more profit than it did in full years since 2012. 

Between June and December of last year, the country’s largest private-sector employer’s 

profit more than doubled to Tk 276.2 crore from a year earlier.  

And in the second quarter of its 2020-21 financial year, its profit zipped 7.7 times year-on-

year to Tk 155.7 crore. 

The reason for the spectacular surge in profit was higher shipments of personal protective 

equipment (PPE) and garment products. 

Beximco flagged off its PPE export with a batch of 6.5 million medical gowns custom made 

to the specifications of the US Federal Emergency Management Agency.  

The PPEs were manufactured by its textile and apparel division, which is one of the largest in 

Bangladesh and supplies to household names like Target, Zara, Michael Kors, PVH, Tommy 

Hilfiger and Calvin Klein. 

“The PPEs, masks and garment products were in great demand,” Mohammad Asad Ullah, 

executive director and company secretary of Beximco, told Dhaka Tribune. 

It is no surprise then that Beximco’s stock is on an incredible gaining streak: it gained a 

whopping 576 per cent over the past six months to close at Tk 88.9 on January 24, the last 

trading session. 

The company, which was listed in 1989 at the Dhaka bourse, paid 5 per cent cash dividend to 

its shareholders for the 2019-20 financial year, when it logged in profit of Tk 44.6 crore. 

But its performance in the first six months of the 2020-21 financial year suggests the 

shareholders can brace themselves for a massive payday. 

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

