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ডিএসই ও ডিডিএর মধ্যে বিঠক 

প্রকাশ 2022-06-20 

 
 

ডিএসই ব্রাকারেজ এযারসাডসরেশন অব বাাংলারেশ (ডিডবএ) এে ব্প্রডসরিন্ট ডেচািড ডি 

ব্োজাডেওে ব্নতৃরে ডিডবএ’ে পডেচালনা পর্ ডে এবাং ঢাকা স্টক এক্সরচরেে পডেচালনা পর্ ডরেে 

মারে এক ববঠক অনুষ্ঠিত হরেরে৷ 

ব্সামবাে (২০ জনু) এ অনুিারন উপডিত ডেরলন ডিএসই’ে ব্চোেমযান ব্মা. ইউনুসুে েহমান, 

ডিডবএ’ে ডসডনেে ভাইস ব্প্রডসরিন্ট ব্মা. সারজেুল ইসলাম, ভাইস ব্প্রডসরিন্ট ব্মা. 

সাইফুেডেন সহ পডেচালা পর্রেে সেসযবনৃ্দ। 

ডিএসই’ে পক্ষ ব্েরক আেও উপডিত ডেরলন, ডিএসই’ে পডেচালক সালমা নাসডেন, 

হাবীবুল্লাহ বাহাে, ব্মা. শাডকল ডেজভী, ব্মাহাম্মে শাহজাহান, শেীফ আরনাোে ব্হারসন এবাং 

বযবিাপনা পডেচালক তাডেক আডমন ভূইো সহ ডিএসইে ঊর্ধ্ ডতন কম ডকতডাবনৃ্দ৷ 

এসমে উপডিত সকলরক স্বাগত জাডনরে ডিএসই’ে ব্চোেমযান ব্মা. ইউনুসুে েহমান  বরলন, 

ডিডবএ ব্েরশে পুুঁজজবাজারেে একষ্ঠি গুরুেপূর্ ড সাংগঠন এবাং এ সাংগঠরনে প্রতযক সেসযরেে 

েরেরে েীর্ ডডেরনে বহুমূখী অডভজ্ঞতা৷ আপনারেে মারে আরে নতুন এবাং পুোতরনে সাংডমশ্রর্৷ 

পুোতনরেে অডভজ্ঞতা আে নতুনরেে কম ডস্পহৃাে ব্েরশে পুুঁজজবাজােরক আগামীরত আরো 

এডগরে ডনরে যারব বরল ডবশ্বাস কডে৷ 

ডিএসই’ে ব্চোেমযান আরো বরলন, এখারন পুুঁজজবাজাে সাংডিষ্ট সকরলে সারে আরলাচনাে 

মাধ্যরম সকরলে সুরযাগ-সুডবধ্া ব্েখা সবাে োডেে৷ ব্েরশে পুুঁজজবাজারেে প্রডত জনগরনে ব্য 

আিা বতেী হরেরে, তা যারত বযাহত না হে ব্সডেরক ডবরশর্ নজে ব্েো জরুডে৷ ডবরশর্ করে 

বাজাে বতডমারন ব্য অবিাে আরে তারক আেও গডতমে কো এবাং সকল ব্ক্ষরএ আধ্ুডনকােন 

কো েেকাে৷ ডিএসইরক এখন ডচন্তা কেরত হরব ডবশ্ব ব্যভারব আধ্ুডনকােন হরে ব্সভারব 

https://www.arthosuchak.com/wp-content/uploads/2022/06/DSE-1.jpg


News Clippings 

 30 

পুুঁজজবাজােরক এডগরে ডনরত হরব৷ পাশাপাডশ আইরনে মরধ্য ব্েরক সষ্ঠঠকভারব স্টক 

একরচরজ্ঞে কায ডক্রম ডবর্রে ডবরশর্ গুরুে ব্েোে কো জানান ডতডন। 

সব ব্শরর্ ডিএসই’ে ব্চোেমযান বরলন, পুুঁজজবাজাে উন্নেরন এই এযারসাডসরেশরনে প্রডত স্টক 

এক্সরচরেে পক্ষ ব্েরক সহরযাডগতা অবযাহত োকরব। ব্সই সারে ডিডবএে সেসযগরর্ে 

েীর্ ডডেরনে অডভজ্ঞতাে আরলারক ডিএসইরক সুডচডন্তত মতামত ও পোমশ ড ডেরে সহরযাডগতা 

কেরবন বরল আশাবাে বযক্ত করেন ডতডন। 

ডিডবএে প্রডতডনডধ্ো বরলন, ডিএসই’ে সকল ব্ক্ষরএ আধ্ুডনকােন করে বাস্তবতাে ডনডেরখ 

সমন্বরেে মাধ্যরম উক্ত প্রডতিারনে ব্সবাোরনে ব্পশাোেীরেে আরো উন্নেন র্িরব৷ তাো 

বরলন, পুুঁজজবাজারেে পরর্যে ববডচত্র্যতাে আেও প্রসাে র্ষ্ঠিরে ডিএসই ইনকারমে ডবডভন্ন 

ব্সাস ড বতডে কোে পাশাপাডশ প্রযুজক্তগত উন্নেন ও সক্ষমতা অজডন খুবই গুরুেপূর্ ড। 

পুুঁজজবাজাে সাংডিষ্ট সকল মহল তারেে স্বাে ড সাংেক্ষর্ করে ব্েরশে অে ডনীডতে চাকারক আেও 

সচল কেরব এবাং ডিএসইে কম ডকাণ্ড আেও গডতশীল ও কায ডকে হরব, এ প্রতযাশা আমারেে 

সকরলে৷ এ বযাপারে ডিডবএ’ে সহরযাডগতাে সব সমে ডিএসই পারশ োকরব বরল ব্রাকাে 

প্রডতডনডধ্ো আশ্বস্ত করেন এবাং পােস্পডেক সহরযাডগতাে মাধ্যরম পুুঁজজবাজােরক সামরনে 

ডেরক এডগরে ব্নোে আশাবাে বযক্ত করেন৷ 

  

অে ডসূচক/এমআে/ 
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প ুঁজিিািার উন্নয়ধ্ে ডিএসই ও ডিডিএর বিঠক 

অে ডননডতক প্রডতরবেক, ঢাকািাইমস 

 | প্রকাডশত : ২০ জনু ২০২২, ২১:৩৮ 
 

 

ঢাকা স্টক এক্সরচরেে পডেচালনা পর্ ডে ও ডিএসই ব্রাকারেজ এযারসাডসরেশন অব 

বাাংলারেরশে (ডিডবএ) ব্প্রডসরিন্ট ডেচািড ডি ব্োজাডেওে ব্নতৃরে ডিডবএ’ে পডেচালনা পর্ ডরেে 

ববঠক অনুষ্ঠিত হরেরে৷ 

ব্সামবাে এ ববঠরক উপডিত ডেরলন ডিএসই’ে ব্চোেমযান ব্মা. ইউনুসুে েহমান, ডিডবএ’ে 

ডসডনেে ভাইস ব্প্রডসরিন্ট ব্মা. সারজেুল ইসলাম, ভাইস ব্প্রডসরিন্ট ব্মা. সাইফুেডেনসহ 

পডেচালা পর্রেে সেসযো। 

ডিএসই’ে পরক্ষ আেও উপডিত ডেরলন, ডিএসই’ে পডেচালক সালমা নাসডেন, হাবীবুল্লাহ 

বাহাে, ব্মা. শাডকল ডেজভী, ব্মাহাম্মে শাহজাহান, শেীফ আরনাোে ব্হারসন এবাং বযবিাপনা 

পডেচালক তাডেক আডমন ভূইো সহ ডিএসইে ঊর্ধ্ ডতন কম ডকতডাো৷ 

এসমে ডিএসই’ে ব্চোেমযান ব্মা. ইউনুসুে েহমান বরলন, ডিডবএ ব্েরশে পুুঁজজবাজারেে 

একষ্ঠি গুরুেপূর্ ড সাংগঠন এবাং এ সাংগঠরনে প্রতযক সেসযরেে েরেরে েীর্ ডডেরনে বহুমূখী 

অডভজ্ঞতা৷ আপনারেে মারে আরে নতুন এবাং পুোতরনে সাংডমশ্রর্৷ পুোতনরেে অডভজ্ঞতা 

আে নতুনরেে কম ডস্পহৃাে ব্েরশে পুুঁজজবাজােরক আগামীরত আরো এডগরে ডনরে যারব বরল 

ডবশ্বাস কডে৷ 



News Clippings 

 32 

ডিএসই’ে ব্চোেমযান বরলন, এখারন পুুঁজজবাজাে সাংডিষ্ট সবাে সরে আরলাচনাে মাধ্যরম 

সকরলে সুরযাগ-সুডবধ্া ব্েখা সবাে োডেে৷ ব্েরশে পুুঁজজবাজারেে প্রডত জনগরনে ব্য আিা 

বতেী হরেরে, তা যারত বযাহত না হে ব্সডেরক ডবরশর্ নজে ব্েওো জরুডে৷ ডবরশর্ করে বাজাে 

বতডমারন ব্য অবিাে আরে তারক আেও গডতমে কো এবাং সকল ব্ক্ষরএ আধ্ুডনকােন কো 

েেকাে৷ ডিএসইরক এখন ডচন্তা কেরত হরব ডবশ্ব ব্যভারব আধ্ুডনকােন হরে ব্সভারব 

পুুঁজজবাজােরক এডগরে ডনরত হরব৷ পাশাপাডশ আইরনে মরধ্য ব্েরক সষ্ঠঠকভারব স্টক 

একরচরজ্ঞে কায ডক্রম ডবর্রে ডবরশর্ গুরুে ব্েোে কো জানান ডতডন। 

ডিএসই’ে ব্চোেমযানই উনুসুে েহমান বরলন, পুুঁজজবাজাে উন্নেরন এই এযারসাডসরেশরনে 

প্রডত স্টক এক্সরচরেে পক্ষ ব্েরক সহরযাডগতা অবযাহত োকরব। ব্সই সারে ডিডবএে 

সেসযগরর্ে েীর্ ডডেরনে অডভজ্ঞতাে আরলারক ডিএসইরক সুডচডন্তত মতামত ও পোমশ ড ডেরে 

সহরযাডগতা কেরবন বরল আশাবাে বযক্ত করেন ডতডন। 

ডিডবএে প্রডতডনডধ্ো বরলন, ডিএসই’ে সকল ব্ক্ষরএ আধ্ুডনকােন করে বাস্তবতাে ডনডেরখ 

সমন্বরেে মাধ্যরম উক্ত প্রডতিারনে ব্সবাোরনে ব্পশাোেীরেে আরো উন্নেন র্িরব৷ তাো 

বরলন, পুুঁজজবাজারেে পরর্যে ববডচত্র্যতাে আেও প্রসাে র্ষ্ঠিরে ডিএসই ইনকারমে ডবডভন্ন 

ব্সাস ড বতডে কোে পাশাপাডশ প্রযুজক্তগত উন্নেন ও সক্ষমতা অজডন খুবই গুরুেপূর্ ড। 

পুুঁজজবাজাে সাংডিষ্ট সকল মহল তারেে স্বাে ড সাংেক্ষর্ করে ব্েরশে অে ডনীডতে চাকারক আেও 

সচল কেরব এবাং ডিএসইে কম ডকাণ্ড আেও গডতশীল ও কায ডকে হরব, এ প্রতযাশা আমারেে 

সকরলে৷ এ বযাপারে ডিডবএ’ে সহরযাডগতাে সব সমে ডিএসই পারশ োকরব বরল ব্রাকাে 

প্রডতডনডধ্ো আশ্বস্ত করেন এবাং পােস্পডেক সহরযাডগতাে মাধ্যরম পুুঁজজবাজােরক সামরনে 

ডেরক এডগরে ব্নোে আশাবাে বযক্ত করেন৷ 

(ঢাকািাইমস/২০জনু/এসরকএস) 
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শেয়ারিািারধ্ক গডিময় করধ্ি ডিএসই ও ডিডিএ’র 

মধ্যে বিঠক 

ব্সামবাে, ২০ জনু, ২০২২  

 

ডিিধ্েস আওয়ার প্রডিধ্িদকঃ পুোতনরেে অডভজ্ঞতা আে নতুনরেে কম ডস্পহৃাে ব্েরশে 

ব্শোেবাজােরক আগামীরত আরো গডতমে কেরত ডিএসই’ে পডেচালনা পর্ ডে ও ডিডবএ’ে 

পডেচালনা পর্ ডরেে মরধ্য একষ্ঠি ববঠক অনুষ্ঠিত হরেরে। 

ব্সামবাে (২০ জনু) ডিএসই’ে ব্রাকারেজ এযারসাডসরেশন অব বাাংলারেশ-এে ব্প্রডসরিন্ট 

ডেচািড ডি ব্োজাডেও এে ব্নতৃরে ডিডবএ’ে পডেচালনা পর্ ডে ঢাকা স্টক এক্সরচরেে পডেচালনা 

পর্ ডরেে সারে ববঠক করেন। 

এসমে ডিএসই’ে ব্চোেমযান ব্মাোঃ ইউনুসুে েহমান সকলরক স্বাগত জাডনরে বরলন, ডিডবএ 

ব্েরশে পুুঁজজবাজারেে একষ্ঠি গুরুেপূর্ ড সাংগঠন এবাং এ সাংগঠরনে প্রতযক সেসযরেে েরেরে 

েীর্ ডডেরনে বহুমূখী অডভজ্ঞতা। আপনারেে মারে আরে নতুন এবাং পুোতরনে সাংডমশ্রর্। 

পুোতনরেে অডভজ্ঞতা আে নতুনরেে কম ডস্পহৃাে ব্েরশে পুুঁজজবাজােরক আগামীরত আরো 

এডগরে ডনরে যারব বরল ডবশ্বাস কডে।  

ডিএসই’ে ব্চোেমযান আরো বরলন, এখারন পুুঁজজবাজাে সাংডিষ্ট সকরলে সারে আরলাচনাে 

মাধ্যরম সকরলে সুরযাগ-সুডবধ্া ব্েখা সবাে োডেে। ব্েরশে পুুঁজজবাজারেে প্রডত জনগরনে ব্য 

আিা বতেী হরেরে, তা যারত বযাহত না হে ব্সডেরক ডবরশর্ নজে ব্েো জরুডে। ডবরশর্ করে 

পুুঁজজবাজাে বতডমারন ব্য অবিাে আরে তারক আেও গডতমে কো এবাং সকল ব্ক্ষরএ 

আধ্ুডনকােন কো েেকাে। ডিএসইরক এখন ডচন্তা কেরত হরব ডবশ্ব ব্যভারব আধ্ুডনকােন 

হরে ব্সভারব পুুঁজজবাজােরক-ব্ক এডগরে ডনরত হরব। পাশাপাডশ আইরনে মরধ্য ব্েরক 

সষ্ঠঠকভারব স্টক একরচরজ্ঞে কায ডক্রম ডবর্রে ডবরশর্ গুরুে ব্েোে কো জানান।  
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ডিডবএে প্রডতডনডধ্গর্ বরলন, ডিএসই’ে সকল ব্ক্ষরএ আধ্ুডনকােন করে বাস্তবতাে ডনডেরখ 

সমন্বরেে মাধ্যরম উক্ত প্রডতিারনে ব্সবাোরনে ব্পশাোেীরেে আরো উন্নেন র্িরব।  

প্রডতডনডধ্গর্ আেও বরলন, পুুঁজজবাজারেে পরর্যে ববডচএতাে আেও প্রসাে র্ষ্ঠিরে ডিএসই 

ইনকারমে ডবডভন্ন ব্সাস ড বতডে কোে পাশাপাডশ প্রযুজক্তগত উন্নেন ও সক্ষমতা অজডন খুবই 

গুরুেপূর্ ড। পুুঁজজবাজাে সাংডিষ্ট সকল মহল তারেে স্বাে ড সাংেক্ষর্ করে ব্েরশে অে ডনীডতে 

চাকারক আেও সচল কেরব এবাং ডিএসইে কম ডকাণ্ড আেও গডতশীল ও কায ডকে হরব, এ 

প্রতযাশা আমারেে সকরলে। এবযাপারে ডিডবএ’ে সহরযাডগতা সব সমে ডিএসই পারশ োকরব 

বরল ব্রাকাে প্রডতডনডধ্ো আশ্বস্ত করেন এবাং পােস্পডেক সহরযাডগতাে মাধ্যরম 

পুুঁজজবাজােরক সামরনে ডেরক এডগরে ব্নোে আশাবাে বযক্ত করেন। 

পডেরশর্ ডিএসই’ে ব্চোেমযান বরলন, পুুঁজজবাজাে উন্নেরন এই এযারসাডসরেশরনে প্রডত স্টক 

এক্সরচরেে পক্ষ ব্েরক সহরযাডগতা অবযাহত োকরব। ব্সই সারে ডিডবএে সেসযগরর্ে 

েীর্ ডডেরনে অডভজ্ঞতাে আরলারক ডিএসইরক সুডচডন্তত মতামত ও পোমশ ড ডেরে সহরযাডগতা 

কেরবন বরল আশাবাে বযক্ত করেন। 

এসমে উপডিত ডেরলন ডিডবএ’ে ডসডনেে ভাইস ব্প্রডসরিন্ট ব্মাোঃ সারজেুল ইসলাম, ভাইস 

ভাইস ব্প্রডসরিন্ট ব্মাোঃ সাইফুেডেন সহ পডেচালা পর্রেে সেসযবনৃ্দ৷ ডিএসই’ে পরক্ষ ডেল 

ডিএসই’ে পডেচালক সালমা নাসডেন, হাবীবুল্লাহ বাহাে, ব্মাোঃ শাডকল ডেজভী, ব্মাহাম্মে 

শাহজাহান, শেীফ আরনাোে ব্হারসন এবাং বযবিাপনা পডেচালক তাডেক আডমন ভূইো সহ 

ডিএসইে ঊর্ধ্ ডতন কম ডকতডাবনৃ্দ।  

ডবজরনস আওোে/ ২০ জনু, ২০২২/ এস এইচ 
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NewsBangla24.com 

ডিএসই-ডিডিএ বিঠক: প ুঁজিিািারধ্ক এডগধ্য় 

শেয়ার প্রিেয় 

 ২১ জনু, ২০২২ ০০:৩৪ 

 
 

োজধ্ানীে ডনকুরে ডিএসইে ব্বািড রুরম ব্সামবাে ডিএসই পডেচালনা পর্ ডে ও ডিডবএ'ে মরধ্য 

ববঠক হে। েডব: ডনউজবাাংলা  
 

ডিএসই ব্চোেমযান ইউনুসুে েহমান বরলন, ‘ডিডবএ ব্েরশে পুুঁজজবাজারেে একষ্ঠি গুরুেপূর্ ড 

সাংগঠন এবাং এ সাংগঠরনে প্রতযক সেরসযে েরেরে েীর্ ডডেরনে বহুমুখী অডভজ্ঞতা৷ পুেরনারেে 

অডভজ্ঞতা আে নতুনরেে কম ডস্পহৃা ব্েরশে পুুঁজজবাজােরক আগামীরত আেও এডগরে ডনরে 

যারব বরল ডবশ্বাস কডে৷’  
 

পুুঁজজবাজােরক আেও এডগরে ডনরে পােস্পডেক সহরযাডগতাে মাধ্যরম কাজ কোে প্রতযরে 

ঢাকা স্টক এক্সরচরেে (ডিএসই) পডেচালনা পর্ ডে ও ডিএসই ব্রাকাস ড অযারসাডসরেশন অফ 

বাাংলারেরশে (ডিডবএ) মরধ্য ববঠক অনুষ্ঠিত হরেরে৷ 

ব্সামবাে োজধ্ানীে ডনকুরে ডিএসইে ব্বািড রুরম ব্সামবাে এ ববঠক হে। 

ডিএসই ব্চোেমযান ইউনুসুে েহমারনে ব্নতৃরে ববঠরক অাংশ ব্নন পডেচালক সালমা 

নাসডেন, হাবীবুল্লাহ বাহাে, শাডকল ডেজভী, ব্মাহাম্মে শাহজাহান, শেীফ আরনাোে ব্হারসন ও 

বযবিাপনা পডেচালক (এমডি) তাডেক আডমন ভূুঁ ইোসহ ঊর্ধ্ ডতন কম ডকতডাো৷ 

অনযডেরক ডিডবএ ব্প্রডসরিন্ট ডেচািড ডি ব্োজাডেওে ব্নতৃরে উপডিত ডেরলন ডসডনেে ভাইস 

ব্প্রডসরিন্ট ব্মা. সারজেুল ইসলাম, ব্মা. সাইফুেডেনসহ পডেচালনা পর্ ডরেে সেসযো। 
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ববঠরক সবাইরক স্বাগত জাডনরে ডিএসই ব্চোেমযান ইউনুসুে েহমান বরলন, ‘ডিডবএ ব্েরশে 

পুুঁজজবাজারেে একষ্ঠি গুরুেপূর্ ড সাংগঠন এবাং এ সাংগঠরনে প্রতযক সেরসযে েরেরে 

েীর্ ডডেরনে বহুমুখী অডভজ্ঞতা৷ পুেরনারেে অডভজ্ঞতা আে নতুনরেে কম ডস্পহৃা ব্েরশে 

পুুঁজজবাজােরক আগামীরত আেও এডগরে ডনরে যারব বরল ডবশ্বাস কডে৷’ 

ডিএসই ব্চোেমযান আেও বরলন, ‘ব্েরশে পুুঁজজবাজারেে প্রডত জনগরর্ে ব্য আিা বতডে 

হরেরে তা যারত বযাহত না হে ব্সডেরক ডবরশর্ নজে ব্েো জরুডে৷ ডবরশর্ করে বাজাে 

বতডমারন ব্য অবিাে আরে তারক আেও গডতশীল কো এবাং সব ব্ক্ষরত্র্ আধ্ুডনকােন কো 

েেকাে৷ ডবরশ্বে আধ্ুডনকােরনে সরে পুুঁজজবাজােরকও এডগরে ব্নোে ডবর্রে ডিএসইরক এখন 

ডচন্তা কেরত হরব। পাশাপাডশ আইরনে মরধ্য ব্েরক সষ্ঠঠকভারব স্টক এক্সরচরেে কায ডক্রম 

ডবর্রে ডবরশর্ গুরুে ডেরত হরব।’ 

ইউনুসুে েহমান বরলন, ‘পুুঁজজবাজাে উন্নেরন এই অযারসাডসরেশরনে প্রডত স্টক এক্সরচরেে 

পক্ষ ব্েরক সহরযাডগতা অবযাহত োকরব। ব্স সরে ডিডবএ সেসযো তারেে েীর্ ডডেরনে 

অডভজ্ঞতাে আরলারক ডিএসইরক সুডচডন্তত মতামত ও পোমশ ড ডেরে সহরযাডগতা কেরবন 

প্রতযাশা কডে।’ 

ডিএসই’ে সাডব ডক আধ্ুডনকােন করে বাস্তবতাে ডনডেরখ সমন্বরেে মাধ্যরম ব্সবাোরন 

ব্পশাোেরেে আেও উন্নেন র্িরব বরল আশাবাে বযক্ত করেন ডিডবএ প্রডতডনডধ্ো। 

তাো বরলন, পুুঁজজবাজারে পরর্যে ববডচরত্র্য আেও প্রসাে র্ষ্ঠিরে ডিএসইে আরেে ডবডভন্ন ব্সাস ড 

বতডে কোে পাশাপাডশ প্রযুজক্তগত উন্নেন ও সক্ষমতা অজডন গুরুেপূর্ ড। পুুঁজজবাজাে-সাংডিষ্ট 

সব মহল তারেে স্বাে ড সাংেক্ষর্ করে ব্েরশে অে ডনীডতে চাকারক আেও সচল কেরব এবাং 

ডিএসইে কম ডকাণ্ড আেও গডতশীল ও কায ডকে হরব- এ প্রতযাশা সবাে৷ 
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The Financial Express 
21 June 2022 
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Daily Star 
21 June 2022 
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Daily New Age 
21 June 2022 
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Daily Observer 
21 June 2022 
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The Business Standard 
21 June 2022 
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The Business Standard 
21 June 2022 
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 The Business Post 
21 June 2022 

 

 
 

 
  

 
  
  

 

 


