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৭১ সংবাদ ডট কম  

 

ডিএসই’র সাবেক চেয়ারম্যান/চেডসবিন্টগণ 

প ুঁজিোিাবরর অডিজ্ঞতার আব াবক োিার 

উন্নয়বন ডেডিন্ন ধরবনর পরাম্র্ শ েদান 
 
 

 

ডডএসই’র সাববক চেয়ারমযান/চেডসবডন্টগণ প ুঁজিবািাবরর অডিজ্ঞতার আব াবক 

বািার উন্নয়বন ডবডিন্ন ধরবনর পরামর্ শ েদান 

ডিএসই’র পডরচালনা পর্ষদের সাদে ডিএসই’র সাদেক চচয়ারম্যান/ চেডসদিন্ট ডসডনয়র ভাইস 

চচয়ারম্যান/চেডসদিন্ট এেং ভাইস চচয়ারম্যান/চেডসদিন্ট চসৌজনয বেঠক অনুডিত হয়। বেঠদকর সভাপডতত্ব কদরন 

ডিএসইর চচয়ারম্যান চম্াোঃ ইউনুসরু রহম্ান৷ বেঠদকর শুরুদতই ডিএসই’র চচয়ারম্যান স্বাগত েক্তেয েোন কদরন৷ 

স্বাগত েক্তদেয ডতডন স্বাধীনতার সুের্ষজয়ন্তীর দ্বারোদন্ত োাঁডিদয় গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞডচদও স্মরর্ কদরন জাডতর 

ডপতা েঙ্গেনু্ধ চেখ ম্ুডজেুর রহম্ান-চক এেং ১৯৭৫ সাদলর ১৫ আগদের কালরাডিদত েহীে েঙ্গম্াতাসহ েঙ্গেনু্ধ 

পডরোদরর সকল সেসযেৃন্দদক৷  ডতডন ম্হান আল্লাহ্ কাদে তাাঁদের সকদলর আত্মার ম্াগদেরাত কাম্না কদরন৷ 
 
এোিাও ডতডন স্মরর্ কদরন পুাঁডজোজাদরর সপ্ন দ্রষ্টা ডিএসই’র সাদেক চচয়ারম্যান ম্রহুম্ আহদম্ে েজলুর 

রহম্ান, ম্রহুম্ খরুেীে আলম্, ম্রহুম্ আডম্নুল ইসলাম্ খান, ম্রহুম্ ইম্ডতয়াজ চহাদসন এেং সাদেক পডরচালক 

ও সেসয যারা আম্াদের কাে চেদক ডচরডেোয় ডনদয়দেন৷ যাাঁদের অক্লান্ত পডরশ্রম্ ও সাধনায় েক এক্সদচঞ্জ আজ 

এই চগৌরেম্য় অেস্থাদন চপৌাঁোদত চপদরদে। পদর ডিএসই’র চচয়ারম্যান োজার উন্নয়দন সকদলর ম্তাম্ত আহোন 

কদরন। এসম্য় ডেডভন্ন চযাদলঞ্জ োকা সদেও েতষম্াদন োজাদরর চয গডতধারা সৃডষ্ট হদয়দে, চসই গডতেীলতাদক ধদর 

রাখদত ডিএসই’র সাদেক চেডসদিন্ট চচয়ারম্যানদের অডভজ্ঞতার আদলাদক ডকভাদে োজাদরর এই গডতেীলতা 

েজায় রাখা যায়, চস ডের্দয ়তাদের ম্তাম্ত ও পরাম্েষ চাওয়া হয়।  ডিএসই’র সাদেক চচয়ারম্যান/চেডসদিন্ট, 

ডসডনয়র ভাইস চচয়ারম্যান/চেডসদিন্টগর্ পুাঁডজোজাদর তাদের ডেগত ডেদনর অডভজ্ঞতার আদলাদক োজার উন্নয়দন 

ডেডভন্ন ধরদনর পরাম্েষ েোন কদরন। ডিএসই’র পডরচালনা পর্ষে অতযান্ত গুরুদত্বর সাদে তাদের এই পরাম্েষ ো 

ম্তাম্ত গ্রহন কদরন এেং পুাঁডজোজাদরর উন্নয়দনর স্বাদেষ আগাম্ী ডেনগুদলাদত চসঅনুযায়ী কাজ করার অডভম্ত 

েযাক্ত কদরন। সকদল েতষম্াদন পুাঁডজোজাদরর গডতেীলতার জনয োংলাদেে ডসডকউডরডিজ অযান্ড এক্সদচঞ্জ কডম্েন 

এেং ডিএসই’র পডরচালনা পর্ষেদক ধনযোে জ্ঞাপন কদরন। একই সাদে আগাম্ীদত পুাঁডজোজার যাদত আরও 

গডতেীল হদত পাদর এেং চেদের অেষনীডত অেোন রাখদত পাদরন এ েযাপাদর তাদের ম্তাম্ত েযাক্ত কদরন। 
 
বেঠদক অংেগ্রহর্ কদরন সাদেক চচয়ারম্যান কাজী ডেদরাজ রেীে, এম্ডপ, এম্ এ হক হাওলাোর, সাদেক 

চচয়ারম্যান/চেডসদিন্ট চেডসদিন্ট চম্াোঃ আব্দুল্লাহ চোখারী, আহসানুল ইসলাম্ ডিিু, এম্ডপ, এেং চচয়ারম্যান 

ডেচারপডত ডেডিকুর রহম্ান ও অধযাপক ি. আেুল হাদেম্ এোিাও ডসডনয়র ভাইস চেডসদিন্ট আহদম্ে রডেে 

লালী, সাইেুল ইসলাম্, চম্াহাম্মে নাডসর উডিন চচৌধরুী, ডিএসই’র ভাইস চচয়ারম্যান এম্. আকের আলী, ভাইস 

চেডসদিন্ট েরীে আতাউর রহম্ান। এোিাও আরও অংেগ্রহর্ কদরন ডিএসই’র পডরচালক সালম্া নাসডরন 

এনডিডস, চম্াোঃ ম্নুতাডকম্ আেরাে, হাডেেলু্লাহ োহার, ি. এ. চক. এম্. ম্াসুে, চম্াোঃ রডকেুর রহম্ান, চম্াোঃ োডকল 

ডরজভী, চম্াহাম্মে োহজাহান, চকৌেলগত ডেডনদয়াগকারী ডেদয় ওদয়নহাই এেং ডিএসই’র েযেস্থাপনা পডরচালক 

(ভারোপ্ত) আেদুল ম্ডতন পািওয়ারী, এেডসএম্এ। 

https://www.71sangbad.com/details.php?id=109568
https://www.71sangbad.com/details.php?id=109568
https://www.71sangbad.com/details.php?id=109568
https://www.71sangbad.com/details.php?id=109568


News Clippings 

 19 

Daily Ittefaq 
27 January 2021 
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চর্য়ারবািারডনউি.কম 

ডিএসই’র সাবেক চেডসবিবন্টর ও িাইস 

চেডসবিন্টবদর সাবে পডরো না পর্ শবদর 

চসৌিনয বেঠক 

েকার্ সময়:26-01-2021, 8:43 pm | 

 

চর্য়ারবািার চডস্ক: ডডএসই’র পডরো না পর্ শবদর সাবে ডডএসই’র সাববক চেয়ারমযান/ 

চেডসবডন্ট ডসডনয়র িাইস চেয়ারমযান/চেডসবডন্ট এবং িাইস চেয়ারমযান/চেডসবডন্ট চসৌিনয 

ববঠক অন ষ্ঠিত হয়। ববঠবকর সিাপডতত্ব কবরন ডডএসইর চেয়ারমযান চমাোঃ ইউন স র রহমান৷ 

ববঠবকর শুরুবতই ডডএসই’র চেয়ারমযান স্বাগত বক্তবয েদান কবরন৷ 

স্বাগত বক্তববয ডতডন স্বাধীনতার স বণ শিয়ন্তীর দ্বারোবন্ত দা ুঁডিবয় গিীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞডেবও 

স্মরণ কবরন চর্খ ম জিব র রহমান-চক এবং ১৯৭৫ সাব র ১৫ আগবের কা রাজিবত র্হীদ 

চর্খ ম জিব র রহমাবনর স্ত্রী ও তার পডরবাবরর সক  সদসযবনৃ্দবক৷ ডতডন মহান আল্লাহ ্কাবে 

তা ুঁবদর সকব র আত্মার মাগবেরাত কামনা কবরন৷ 

এোিাও ডতডন স্মরণ কবরন প ুঁজিবািাবরর সপ্ন দ্রষ্টা ডডএসই’র সাববক চেয়ারমযান মরহুম 

আহবমদ েি  র রহমান, মরহুম খ রর্ীদ আ ম, মরহুম আডমন   ইস াম খান, মরহুম 

ইমডতয়াি চহাবসন এবং সাববক পডরো ক ও সদসয যারা আমাবদর কাে চেবক ডেরডবদায় 

ডনবয়বেন৷ যা ুঁবদর অক্লান্ত পডরশ্রম ও সাধনায় েক এক্সবেঞ্জ আি এই চগৌরবময় অবস্থাবন 

চপৌৌঁোবত চপবরবে। পবর ডডএসই’র চেয়ারমযান বািার উন্নয়বন সকব র মতামত আহবান 

কবরন। 

http://www.sharebazarnews.com/wp-content/uploads/2021/01/Screenshot_20210126-203659.png


News Clippings 

 21 

এসময় ডবডিন্ন েযাব ঞ্জ োকা সবেও বতশমাবন বািাবরর চয গডতধারা সৃষ্ঠষ্ট হবয়বে, চসই 

গডতর্ী তাবক ধবর রাখবত ডডএসই’র সাববক চেডসবডন্ট চেয়ারমযানবদর অডিজ্ঞতার 

আব াবক ডকিাবব বািাবরর এই গডতর্ী তা বিায় রাখা যায়, চস ডবর্বয় তাবদর মতামত ও 

পরামর্ শ োওয়া হয়। ডডএসই’র সাববক চেয়ারমযান/চেডসবডন্ট, ডসডনয়র িাইস 

চেয়ারমযান/চেডসবডন্টগণ প ুঁজিবািাবর তাবদর ডবগত ডদবনর অডিজ্ঞতার আব াবক বািার 

উন্নয়বন ডবডিন্ন ধরবনর পরামর্ শ েদান কবরন। 

ডডএসই’র পডরো না পর্ শদ অতযান্ত গুরুবত্বর সাবে তাবদর এই পরামর্ শ বা মতামত গ্রহন 

কবরন এবং প ুঁজিবািাবরর উন্নয়বনর স্বাবে শ আগামী ডদনগুব াবত চস অন যায়ী কাি করার 

অডিমত বযাক্ত কবরন। সকব  বতশমাবন প ুঁজিবািাবরর গডতর্ী তার িনয বাং াবদর্ 

ডসডকউডরষ্ঠটি অযান্ড এক্সবেঞ্জ কডমর্ন এবং ডডএসই’র পডরো না পর্ শদবক ধনযবাদ জ্ঞাপন 

কবরন। একই সাবে আগামীবত প ুঁজিবািার যাবত আরও গডতর্ী  হবত পাবর এবং চদবর্র 

অে শনীডত অবদান রাখবত পাবরন এ বযাপাবর তাবদর মতামত বযাক্ত কবরন। 

 ববঠবক অংর্গ্রহণ কবরন সাববক চেয়ারমযান কািী ডেবরাি রর্ীদ, এম এ হক হাও াদার, 

সাববক চেয়ারমযান/চেডসবডন্ট চেডসবডন্ট চমাোঃ আব্দ ল্লাহ চবাখারী, আহসান   ইস াম ষ্ঠটটু, 

এবং চেয়ারমযান ডবোরপডত ডেজিক র রহমান ও অধযাপক ড. আব   হাবর্ম এোিাও ডসডনয়র 

িাইস চেডসবডন্ট আহবমদ রডর্দ  া ী, সাইে   ইস াম, চমাহাম্মদ নাডসর উজিন চেৌধ রী, 

ডডএসই’র িাইস চেয়ারমযান এম. আকবর আ ী, িাইস চেডসবডন্ট র্রীে আতাউর রহমান। 

এোিাও আরও অংর্গ্রহণ কবরন ডডএসই’র পডরো ক সা মা নাসডরন এনডডডস, চমাোঃ 

ম নতাডকম আর্রাে, হাডবব ল্লাহ বাহার, ড. এ. চক. এম. মাস দ, চমাোঃ রডকব র রহমান, চমাোঃ 

র্াডক  ডরিিী, চমাহাম্মদ র্াহিাহান, চকৌর্ গত ডবডনবয়াগকারী ডর্বয় ওবয়নহাই এবং 

ডডএসই’র বযবস্থাপনা পডরো ক (িারোপ্ত) আবদ   মডতন পাটওয়ারী। 
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BSEC dispatches 7 independent directors to 

round up Ring Shine Textiles 

Niaz Mahmud  

 January 27th, 2021  

'This has been done purely in the interest of investors' 

The Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) on Tuesday appointed seven 

independent directors to Ring Shine Textiles for the restructuring of higher management 

(including company secretary and chief financial officer) and resume production. 

Production at the export-oriented textile manufacturer’s plant in Savar’s Dhaka Export 

Processing Zone has been on halt since September 27 last year. 

The directors are: Mejbah Uddin, additional inspector general of police; Dhaka University 

professors Mohammad Mizanur Rahman and Mohammad Moniruzzaman; Mohammad Sogir 

Hossain Khandaker, a professor of Jaganath University; Md Foroz Ali, former managing 

director of Janata Bank; Istak Ahmmed Shimul, an independent director of Power Grid 

Company; and Abdur Razzak, director of operation of Inspectorate Griffith.  

Independent director Mejbah Uddin has been made chairman of the new board of the 

company.  

“This has been done purely in the interest of investors,” Md Rezaul Karim, spokesperson of 

the BSEC, told Dhaka Tribune.  

The board cannot take any decision without the advice of the newly-appointed independent 

directors, he added.  

Ring Shine could not be reached for comment. 

For Ring Shine’s retail investors, the development is a stroke of good news after one bad 

news after another ever since the company got listed on December 12, 2019 to raise Tk 150 

crore.  

In the first week of this month, the BSEC appointed Hoda Vasi Chowdhury & Co. to conduct 

an audit into the books of Ring Shine Textiles to get a handle on the elusive company’s 

financial health. 

Meanwhile, the Dhaka Stock Exchange asked for clarification regarding the non-submission 

of un-audited first quarterly financial statements for the period that ended on September 30. 

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud
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The export-oriented textile manufacturer failed to submit the report within the stipulated 

time, which is a violation of the listing rules. 

The company will pay a penalty of Tk 5,000 for each day that it fails to submit the report. 

The company was supposed to have its rescheduled extraordinary general meeting on 

December 31 but its board failed to turn up at the gathering. A new date is yet to be 

announced. 

The EGM was originally scheduled for November 14 to go over the unaudited financial 

statement for the first quarter of its 2020-21 financial year and also to review the utilisation 

of its IPO funds, over which there are some complications. 

But it was called off for “unavoidable circumstances” without any prior notice and a new date 

was not announced until December 17. But that meeting did not happen at all.  

To add to the concern of its retail investors is the disclosure in its 2019-20 financial year 

report that the company has a negative cash flow per share. 

Cash flow per share is calculated as a ratio, indicating the amount of cash a business 

generates based on a company’s net income with the costs of depreciation and amortisation 

added back. 

Since the expenses related to depreciation and amortisation are not actually cash expenses, 

adding them back keeps the company’s cash flow numbers from being artificially deflated. 

Because cash flow per share represents the net cash a company produces, some financial 

analysts view it as a more accurate measurement of a company's financial health. 

Ring Shine Textiles posted a negative net operating cash flow per share of Tk 0.76 for the 

2019-20 financial year that wrapped up on June 30, in contrast to Tk 1.83 a year earlier. 

The company logged in a profit of about Tk 14.5 crore for the year that ended on June 30, 

down 70.5 per cent year-on-year. 

Then last month, news surfaced that the sponsor-directors of the debt-burdened company, all 

hailing from either Singapore or Taiwan, are frantically trying to sell their 31.5 per cent stake 

and get out of Bangladesh. 

The sponsors have reached out to several institutional investors offering to sell their stake, 

Dhaka Tribune learnt from the parties who were approached. 
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ICB plans for $1bn bond to help capital 

market 

The state-owned investment company would mainly utilise the proceeds to lend to the 
market intermediaries who have been looking for low-cost funds for stronger market 
activities  

 
Logo of Investment Corporation of Bangladesh’s (ICB). Picture: Collected  

Investment Corporation of Bangladesh (ICB) is planning to issue bonds worth $1 billion or 

around Tk8.5 thousand crore to strengthen its support to the capital market. 

The state-owned investment company would mainly utilise the proceeds to lend to the market 

intermediaries who have been looking for low-cost funds for stronger market activities and 

providing margin loans, according to sources informed about a meeting between the ICB and 

the Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) on Tuesday. 

ICB itself might use part of the bond proceeds for market making, or payoff expensive loans, 

said sources. 

Alongside giving the plan, BSEC is also working to help ICB secure foreign investments in 

the planned bond. 

A Swiss investment bank already expressed its interest to invest in the planned bond against 

which ICB would pay comparatively low interests in line with the international markets. 

 

 

 

 

 


