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শেয়ারবাজাররর জন্য ফিন্রেক ন্তুন্ সম্ভাবন্া: ফিএসই 

পফরচালক 

 

ফন্জস্ব প্রফতরবদক: ফিন্রেক হরলা িাইন্যান্স, ইরকান্ফিক্স, একাউফটিং ও ইন্িররিেন্ 

শেকরন্ালজজসহ সব ফকছুর একটে সিফিত জ্ঞান্৷ ফিন্রেক ফিন্যাজন্সয়াল শপ্রািাক্ট, প্ররসস 

এবিং কযাফপোল িারকেরের সারে সিংফিষ্ট উন্নত শেকরন্ালজজ শেিন্ আরফবরেেন্ ইফটফলরজন্স, 

শিফেন্ লাফন্ েিং, ব্লক শচইন্, শিো এন্ালাইটেক্স এগুরলার িাধ্যরি ফন্তয ন্তুন্ সাফভেসগুরলারক 

আরও িিোন্াইজ করর৷ আিারদর শেয়ারবাজাররর জন্য ফিন্রেক ন্তুন্ এক সম্ভাবন্া বরল 

জাফন্রয়রছন্ ঢাকা স্টক এক্সরচরের (ফিএসই) পফরচালক সালিা ন্াসফরন্। 

ফিন্যাজন্সয়াল শেকরন্ালজজ (ফিন্রেক) সম্পরকে জান্রত ও বুঝরত ফবআইফসএি এর 

সহরোফিতায় ঢাকা স্টক এক্সরচে কতত েক চার িাসবযাপী প্রফেক্ষণ কি েোলা শেরে িঙ্গলবার 

(২৮ জনু্) সিাপন্ী অন্ুষ্ঠারন্ ফতফন্ এই কো বরলন্। 

সালিা ন্াসফরন্ বরলন্, Accenture-এর িরবেণায় শদখা োয় ২০১৪ সারল ফবশ্ববযাপী ফিন্রেক-

এ ফবফন্রয়াি ২০১ েতািংে শবরেরছ৷ এর আওতায় সব শভঞ্চারর বযাপক প্রবতজি হরয়রছ৷ ৭-৮ 

বছর আরিই আফে েক ফেল্পগুরলা তারদর ফবজরন্স প্ররসস ও শপ্রািাক্ট এই প্রেুজির িাধ্যরি 

কাস্টিাররক আকত ষ্ট করার জন্য ফিন্রেক বযবহার কররছ৷ তাই বলা োয়, ফিন্রেক ফবশ্ববযাপী 

ফিন্যাজন্সয়াল সাফভেরসর ধ্ারণারকই বদরল ফদরয়রছ৷ 

ফতফন্ আরও বরলন্, ফিন্রেক আজরকর ফদরন্ উদ্ভাবরন্র িাধ্যরি ফিন্যাজন্সয়াল সাফভেরস 

ববপ্লফবক পফরবতেন্ ফন্রয় এরসরছ৷ ফিন্রেক বযািংকগুরলারক প্রফতস্থাপন্ কররবন্া, তরব 
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রূপান্তর কররব৷ িতান্িুফতক বযািংফকিং ফসরস্টি হয়ত শবফে ফদন্ োকরবন্া৷ বািংলারদরে 

ফিন্রেক শতা শুধ্ু শিাবাইল ফিন্যাজন্সয়াল সাফভেস শকজিক৷ 

প্রফতফদন্ িরে ৭ েতািংে শলন্রদন্ শবরেরছ শিাবাইল ফিন্যাজন্সয়াল সাফভেস -এ৷ পুররাপুফর 

সিাধ্ারন্র জন্য আিারদর প্ররয়াজন্ সিফিত পিফত৷ এককভারব ফিন্রেক হরল চলরব ন্া৷ 

শদরের শিাবাইল ফিন্যাজন্সয়াল সাফভেস এর আন্ত কাে েকাফরতা বাোরন্া দরকার৷ তাহরলই 

ভাররতর িত এই শদরেও ফিন্রেক ইন্ডাফি দ্রুতিফতরত বতজি পারব৷ 

প্রফেক্ষণ কি েোলায় ফিন্রেক পফরফচফত, শলাবাল এবিং বািংলারদে ফিন্রেক িারকেে, ফিন্রেক 

প্রেুজি ও এর এফপ্লরকেন্, ফিন্রেরকর ফবফভন্ন বযবহারকারী সম্পরকে বণ েন্া, ফিন্রেক 

শকাম্পাফন্র সক্ষিতা, ফিন্রেক গ্রহণ ও ফবফন্রয়ারির ন্ীফত এবিং অন্ুেীলন্, ফিন্রেক শেরক 

শরিরেক এবিং পলরেক, ফিন্রেরকর ফবফন্রয়াি ফেক্ষা, অন্তভভ েজি ও অে েনন্ফতক উন্নয়ন্ এবিং 

ফিন্রেক কযাপারস্টান্ প্রকল্প ইতযাফদ ফবেরয়র উপর প্রফেক্ষণ কি েোলা অন্ুটষ্ঠত হয়৷ 

প্রফেক্ষণ কি েোলার ফলি িযাফসফলরেের ফহরসরব ফছরলন্ ঢাকা ফবশ্বফবদযালরয়র ফিপােেরিট 

অব ইটারন্যােন্াল ফবজরন্স এর এরসাফসরয়ে প্ররিসর ি. সভবণ ে বেুয়া। ফিএসইর শেফন্িং 

একারিফির শিপুটে শজন্াররল িযারন্জার আবদুর রাজ্জারকর সঞ্চালন্ায় প্রফেক্ষণ কি েোলার 

সিাপণী ফদরন্ ফবরেে অফতফে ফহরসরব ফছরলন্ ফবআইফসএি-এর এজক্সফকউটেভ শপ্রফসরিট 

অধ্যাপক ি. িাহিুদা আিার৷ 

শেয়ারনিউজ, ২৯ জিু ২০২২ 
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ক্যাপিটাল মার্ক্ের্ট নতুন সম্ভাবনা পিনর্টক্ 

শজযষ্ঠ প্রফতরবদক || রাইজজিংফবফি.কি 

প্রকাফেত: ২৩:৪০, ২৯ জনু্ ২০২২    

 

ফিন্রেক হরলা িাইন্যান্স, ইরকান্ফিক্স, একাউফটিং ও ইন্িররিেন্ শেকরন্ালজজসহ সব 

ফকছুর একটে সিফিত জ্ঞান্৷ ফিন্রেক ফিন্যাজন্সয়াল শপ্রািাক্ট, প্ররসস এবিং কযাফপোল 

িারকেরের সারে সিংফিষ্ট উন্নত শেকরন্ালজজ শেিন্ আরফবরেেন্ ইফটফলরজন্স, শিফেন্ লাফন্ েিং, 

ব্লক শচইন্, শিো এন্ালাইটেক্স এগুরলার িাধ্যরি ফন্তয ন্তুন্ সাফভেসগুরলারক আরও 

িিোন্াইজ করর৷ আিারদর কযাফপোল িারকেরে ফিন্রেক ন্তুন্ এক সম্ভাবন্া।  

ফিন্যাজন্সয়াল শেকরন্ালজজ (ফিন্রেক) সম্পরকে জান্রত ও বুঝরত ফবআইফসএি এর 

সহরোফিতায় ঢাকা স্টক এক্সরচে কতত েক চার িাসবযাপী প্রফেক্ষণ কি েোলা শেরে িঙ্গলবার 

সিাপন্ী অন্ুষ্ঠারন্ ঢাকা স্টক এক্সরচের (ফিএসই) পফরচালক সালিা ন্াসফরন্ এসব কো 

বরলন্।  

ফতফন্ বরলন্, ‘Accenture-এর িরবেণায় শদখা োয় ২০১৪ সারল ফবশ্ববযাপী ফিন্রেক-এ 

ফবফন্রয়াি ২০১ েতািংে শবরেরছ৷ এর আওতায় সব শভঞ্চারর বযাপক প্রবতজি হরয়রছ৷ ৭-৮ বছর 

আরিই আফে েক ফেল্পগুরলা তারদর ফবজরন্স প্ররসস ও শপ্রািাক্ট এই প্রেুজির িাধ্যরি 

কাস্টিাররক আকত ষ্ট করার জন্য ফিন্রেক বযবহার কররছ৷ তাই বলা োয়, ফিন্রেক ফবশ্ববযাপী 

ফিন্যাজন্সয়াল সাফভেস এর ধ্ারন্াোরকই বদরল ফদরয়রছ৷  

ফতফন্ আরও বরলন্, ‘ফিন্রেক আজরকর ফদরন্ উদ্ভাবরন্র িাধ্যরি ফিন্যাজন্সয়াল সাফভেরস 

ববপ্লফবক পফরবতেন্ ফন্রয় এরসরছ৷ ফিন্রেক বযািংকগুরলারক প্রফতস্থাপন্ কররবন্া, তরব 

রূপান্তর কররব৷ িতান্িুফতক বযািংফকিং ফসরস্টি হয়রতা শবফে ফদন্ োকরবন্া৷ বািংলারদরে 

https://www.risingbd.com/writers/জ্যেষ্ঠ-প্রতিবেদক
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ফিন্রেক শতা শুধ্ু শিাবাইল ফিন্যাজন্সয়াল সাফভেস শকজিক৷ প্রফতফদন্ িরে ৭ েতািংে শলন্রদন্ 

শবরেরছ শিাবাইল ফিন্যাজন্সয়াল সাফভেরস৷ পুররাপুফর সিাধ্ারন্র জন্য আিারদর প্ররয়াজন্ 

সিফিত পিফত৷ এককভারব ফিন্রেক হরল চলরব ন্া৷ শদরের শিাবাইল ফিন্যাজন্সয়াল সাফভেস 

এর আন্তঃকাে েকাফরতা বাোরন্া দরকার৷ তাহরলই ভাররতর িরতা এ শদরেও ফিন্রেক ইন্ডাফি 

দ্রুতিফতরত বতজি পারব৷’  

সালিা ন্াসফরন্ বরলন্, ‘ফিন্রেক হরলা িাইন্যান্স এবিং শেকরন্ালজজরই কফিরন্েন্৷ এটে 

একটে অফত সাম্প্রফতক ফবজরন্স ইসুয ো ফিন্াজন্সয়াল ইন্ডাফিরত বযাপক পফরবতেন্ ফন্রয় 

এরসরছ৷ ওয়ার্ল্ে ইরকান্ফিক শিারারির ভাোয় এটে হরে অন্-লাইন্ বা শিাবাইল সলুযউোন্৷ 

শেিন্- শলন্রদন্, শপরিট, ইন্সুযররন্স োন্সিার ও ইন্রভস্টরিটস, একাউফটিং-ইন্সে্রুরিটস 

অযান্ড শেফিে এিন্টে অন্যান্য সাফভেসও এর অন্তভভ েি৷’  

প্রফেক্ষণ কি েোলায় ফিন্রেক পফরফচফত, শলাবাল এবিং বািংলারদে ফিন্রেক িারকেে, ফিন্রেক 

প্রেুজি ও এর এফপ্লরকেন্, ফিন্রেরকর ফবফভন্ন বযবহারকারী সম্পরকে বণ েন্া, ফিন্রেক 

শকাম্পাফন্র সক্ষিতা, ফিন্রেক গ্রহণ ও ফবফন্রয়ারির ন্ীফত এবিং অন্ুেীলন্, ফিন্রেক শেরক 

শরিরেক এবিং পলরেক, ফিন্রেরকর ফবফন্রয়াি ফেক্ষা, অন্তভভ েজি ও অে েনন্ফতক উন্নয়ন্ এবিং 

ফিন্রেক কযাপারস্টান্ প্রকল্প ইতযাফদ ফবেরয়র উপর প্রফেক্ষণ কি েোলা অন্ুটষ্ঠত হয়৷  

ফবআইফসএি-এর এজক্সফকউটেভ শপ্রফসরিট অধ্যাপক ি. িাহিুদা আিার বরলন্, ‘শিাবাইল 

শিারন্র বযাপক বযবহার তত ণিভল স্তররর িরধ্য ফিন্রেক এর প্ররয়ািরক কারজ লািারন্ার পে 

বতফর করররছ। আফে েক অন্তভুেজি এবিং ফবফভন্ন আফে েক পফররেবাগুরলারত প্ররবরের শক্ষরে 

বযবহারকারীরদর জীবন্রক আরও সহজ করর তুরলরছ।’  

‘শদরের প্রধ্ান্ শেয়ারবাজার ফহরসরব আপন্ারা ফিন্রেরকর সটিক বযবহাররর িাধ্যরি 

ফিএসইর গ্রাহক শসবা প্রসাফরত করার এই সুরোিটে ফবরবচন্া কররত পাররন্। এটে সারারদরে 

ফবফন্রয়াি ফেক্ষা সম্প্রসাররণর সারে হারত হারত শররখ তাল ফিফলরয় চলা উফচত। প্রতযন্ত অঞ্চরল 

শেখারন্ শসল শিান্ শন্েওয়াকে শপ ৌঁরছরছ শসখারন্ এই শসবা শপ ৌঁছারন্া শেরত পারর। কু্ষদ্র 

ফবফন্রয়ািকারীসহ প্রাফতষ্ঠাফন্ক ফবফন্রয়ািকারীসহ শেয়ারবাজারর জফেত সাধ্ারণ িান্ুেরক 

আফে েকভারব শলন্রদরন্ সহায়তা কররব।’  

ফিএসইর বযবস্থাপন্া পফরচালক (ভারপ্রাপ্ত) এি. সাইিুর রহিান্ িজিুদার বরলন্, ‘ফিএসইর 

ন্তুন্ বযবস্থাপন্া পফরচালক শোিদারন্র পর আইটে ফভফিক ফবফভন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হরয়রছ। 

আর এই জন্য ফিএসই’র অফধ্কািংে কি েকতোরদর আইটে ফবেরয় জ্ঞান্ োকা প্ররয়াজন্। আর 

ফিন্রেক শেরহতু ন্তুন্ একটে ধ্ারন্া শসই ফহরসরব এই প্রফেক্ষণ কি েোলাটে এক্সরচরের 

কি েকতোরদর জন্য অতযন্ত িলপ্রসভ হরব।’  

এন্এি/আফিন্ুল 
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ক্যাপিটাল মার্ক্ের্ট পিনর্টক্ নতুন সম্ভাবনা 

বুধ্বার, ২৯ জনু্, ২০২২  

 

ফবজরন্স আওয়ার প্রফতরবদক : ঢাকা স্টক এক্সরচের (ফিএসই) পফরচালক ফিরসস সালিা 

ন্াসফরন্ বরলরছন্, ফিন্রেক হরলা িাইন্যান্স, ইরকান্ফিক্স, একাউফটিং ও ইন্িররিেন্ 

শেকরন্ালজজসহ সব ফকছুর একটে সিফিত জ্ঞান্৷ ফিন্রেক ফিন্যাজন্সয়াল শপ্রািাক্ট, প্ররসস 

এবিং কযাফপোল িারকেরের সারে সিংফিষ্ট উন্নত শেকরন্ালজজ শেিন্ আরফবরেেন্ ইফটফলরজন্স, 

শিফেন্ লাফন্ েিং, ব্লক শচইন্, শিো এন্ালাইটেক্স এগুরলার িাধ্যরি ফন্তয ন্তুন্ সাফভেসগুরলারক 

আরও িিোন্াইজ করর৷ আিারদর কযাফপোল িারকেরে ফিন্রেক ন্তুন্ এক সম্ভাবন্া। 

ফিন্যাজন্সয়াল শেকরন্ালজজ (ফিন্রেক) সম্পরকে জান্রত ও বুঝরত ফবআইফসএি এর 

সহরোফিতায় ঢাকা স্টক এক্সরচে কতত েক চার িাসবযাপী প্রফেক্ষণ কি েোলা শেরে িত 

িঙ্গলবার (২৮ জনু্) সিাপন্ী অন্ুষ্ঠারন্ ফতফন্ এ কো বরলন্। 

সালিা ন্াসফরন্ বরলন্, Accenture-এর িরবেণায় শদখা োয় ২০১৪ সারল ফবশ্ববযাপী ফিন্রেক-

এ ফবফন্রয়াি ২০১% শবরেরছ৷ এর আওতায় সব শভঞ্চার এ বযাপক প্রবতজি হরয়রছ৷ ৭-৮ বছর 

আরিই আফে েক ফেল্পগুরলা তারদর ফবজরন্স প্ররসস ও শপ্রািাক্ট এই প্রেুজির িাধ্যরি 

কাস্টিাররক আকত ষ্ট করার জন্য ফিন্রেক বযবহার কররছ৷ তাই বলা োয়, ফিন্রেক ফবশ্ববযাপী 

ফিন্যাজন্সয়াল সাফভেস এর ধ্ারন্াোরকই বদরল ফদরয়রছ৷ 
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ফতফন্ আরও বরলন্, ফিন্রেক আজরকর ফদরন্ উদ্ভাবরন্র িাধ্যরি ফিন্যাজন্সয়াল সাফভেরস 

ববপ্লফবক পফরবতেন্ ফন্রয় এরসরছ৷ ফিন্রেক বযািংকগুরলারক প্রফতস্থাপন্ কররবন্া, তরব 

রূপান্তর কররব৷ িতান্িুফতক বযািংফকিং ফসরস্টি হয়ত শবফে ফদন্ োকরবন্া৷ বািংলারদরে 

ফিন্রেক শতা শুধ্ু শিাবাইল ফিন্যাজন্সয়াল সাফভেস শকজিক৷ প্রফতফদন্ িরে ৭% শলন্রদন্ 

শবরেরছ শিাবাইল ফিন্যাজন্সয়াল সাফভেস -এ৷ পুররাপুফর সিাধ্ারন্র জন্য আিারদর প্ররয়াজন্ 

সিফিত পিফত৷ এককভারব ফিন্রেক হরল চলরব ন্া৷ শদরের শিাবাইল ফিন্যাজন্সয়াল সাফভেস 

এর আন্ত কাে েকাফরতা বাোরন্া দরকার৷ তাহরলই ভাররতর িত এ শদরেও ফিন্রেক ইন্ডাফি 

দ্রুতিফতরত বতজি পারব৷ 

ফিএসইর এই পফরচালক বরলন্, ফিন্রেক হল িাইন্যান্স এবিং শেকরন্ালজজরই কফিরন্েন্৷ 

এটে একটে অফত সাম্প্রফতক ফবজরন্স ইসুয ো ফিন্াজন্সয়াল ইন্ডাফিরত বযাপক পফরবতেন্ ফন্রয় 

এরসরছ৷ ওয়ার্ল্ে ইরকান্ফিক শিারারির ভাোয় এটে হরে অন্-লাইন্ বা শিাবাইল সলুযউোন্৷ 

শেিন্ শলন্রদন্, শপরিট, ইন্সুযররন্স োন্সিার ও ইন্রভস্টরিটস, একাউফটিং-ইন্সে্রুরিটস 

অযান্ড শেফিে এিন্টে অন্যান্য সাফভেসও এর অন্তভভ েি৷ 

প্রফেক্ষণ কি েোলায় ফিন্রেক পফরফচফত, শলাবাল এবিং বািংলারদে ফিন্রেক িারকেে, ফিন্রেক 

প্রেুজি ও এর এফপ্লরকেন্, ফিন্রেরকর ফবফভন্ন বযবহারকারী সম্পরকে বণ েন্া, ফিন্রেক 

শকাম্পাফন্র সক্ষিতা, ফিন্রেক গ্রহণ ও ফবফন্রয়ারির ন্ীফত এবিং অন্ুেীলন্, ফিন্রেক শেরক 

শরিরেক এবিং পলরেক, ফিন্রেরকর ফবফন্রয়াি ফেক্ষা, অন্তভভ েজি ও অে েনন্ফতক উন্নয়ন্ এবিং 

ফিন্রেক কযাপারস্টান্ প্রকল্প ইতযাফদ ফবেরয়র উপর প্রফেক্ষণ কি েোলা অন্ুটষ্ঠত হয়৷ 

উি প্রফেক্ষণ কি েোলার ফলি িযাফসফলরেের ফহরসরব ফছরলন্ ঢাকা ফবশ্বফবদযালরয়র 

ফিপােেরিট অব ইটারন্যােন্াল ফবজরন্স এর এরসাফসরয়ে প্ররিসর ি. সভবণ ে বেুয়া৷ 

ফিএসইর শেফন্িং একারিফির শিপুটে শজন্াররল িযারন্জার আবদুর রাজ্জারকর সাঞ্চালন্ায় 

প্রফেক্ষণ কি েোলার সিাপণী ফদরন্ ফবরেে অফতফে ফহরসরব ফছরলন্ ফবআইফসএি-এর 

এজক্সফকউটেভ শপ্রফসরিট অধ্যাপক ি. িাহিুদা আিার৷ 

অন্ুষ্ঠারন্র ফবরেে অফতফে ফবআইফসএি-এর এজক্সফকউটেভ শপ্রফসরিট অধ্যাপক ি. িাহিুদা 

আিার বরলন্, শিাবাইল শিারন্র বযাপক বযবহার তত ণিভল স্তররর িরধ্য ফিন্রেক এর 

প্ররয়ািরক কারজ লািারন্ার পে বতফর করররছ| আফে েক অন্তভুেজি এবিং ফবফভন্ন আফে েক 

পফররেবাগুরলারত প্ররবরের শক্ষরে বযবহারকারীরদর জীবন্রক আরও সহজ করর তুরলরছ। 

শদরের প্রধ্ান্ শেয়ারবাজার ফহরসরব আপন্ারা ফিন্রেরকর সটিক বযবহাররর িাধ্যরি 

ফিএসইর গ্রাহক শসবা প্রসাফরত করার এই সুরোিটে ফবরবচন্া কররত পারর। এটে সারারদরে 

ফবফন্রয়াি ফেক্ষা সম্প্রসাররণর সারে হারত তাত ফিফলরয় চলা উফচত। প্রতযন্ত অঞ্চরল শেখারন্ 

শসল শিান্ শন্েওয়াকে শপ রছরছ শসখারন্ এই শসবা শপ ছারন্া শেরত পারর। কু্ষদ্র 

ফবফন্রয়ািকারীসহ প্রাফতষ্ঠাফন্ক ফবফন্রয়ািকারীসহ শেয়ারবাজারর জফেত সাধ্ারণ িান্ুেরক 

আফে েকভারব শলন্রদরন্ সহায়তা কররব। 

আিারদর সকলরক অবেযই িরন্ রাখরত হরব শে, আিারদর শেয়ারবাজাররর পফরফধ্ আররা 

বযাপক হওয়া দরকার৷ অফধ্ক শলন্রদন্ সিিয় করার জন্য ন্তুন্ পণয, সিংরোফধ্ত ফন্য়ন্ত্রক 

কািারিার প্রবতেরন্র সারে সিংফিষ্ট শক্ষরে শবফেরভাি শেকরন্ালজজ, অে োয়ন্সহ িান্বসম্পদ 

উন্নয়ন্রক বহুগুরণ উন্নত কররত হরব। এখারন্ই, ফিন্রেরকর ভভ ফিকা অতযন্ত গুরুত্বপভণ ে। 



News Clippings 

 42 

আিারদর সকরলর উফচত এই শক্ষরে উন্নয়রন্র সিতা বজায় রাখার শচষ্টা করা। আিারদর 

চারপারে শে পফরবতেন্গুরলা ঘেরছ তা গ্রহণ করার এবিং এই পফরবতেন্গুরলার িরল শে 

প্রেুজিগুরলা সািরন্ আসরছ তা শেখার ফবকল্প শন্ই। আিারদর কারছ অতীরতর তুলন্ায় 

অরন্ক শবফে শেখার উৎস ররয়রছ। েত েত লাফন্ েিং আউেরলে আিারদর চতুে ে ফেল্প ফবপ্লরবর 

শিাকারবলা করার জন্য সব েরেে জ্ঞান্ এবিং প্ররয়াি দক্ষতা উপলফি করার সুরোি বতরী 

কররছ৷ 

শেয়ারবাজাররর উন্নয়রন্ প্রফেক্ষরণর শকান্ ফবকল্প শন্ই। এই জন্য ফবআইফসএি ঢাকা স্টক 

এরক্সরচরের সারে কাজ কররত আগ্রহী। ফতফন্ ফিন্রেরকর উপর প্রফেক্ষণ কি েোলায় 

ফবআইফসএিরক সারে রাখার জন্য ফিএসইরক ধ্ন্যবাদ জান্ান্৷ 

এর আরি অন্ুষ্ঠারন্র শুরুরতই স্বািত বিবয ফিএসইর বযবস্থাপন্া পফরচালক (ভারপ্রাপ্ত) এি. 

সাইিুর রহিান্ িজিুদার, এিফসএ, এিফসএিএ বরলন্, ফিএসইর ন্তুন্ বযবস্থাপন্া 

পফরচালক শোিদারন্র পর আইটে ফভফিক ফবফভন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হরয়রছ। আর এই জন্য 

ফিএসই’র অফধ্কািংে কি েকতোরদর আইটে ফবেরয় জ্ঞান্ োকা প্ররয়াজন্। আর ফিন্রেক 

শেরহতু ন্তুন্ একটে ধ্ারন্া শসই ফহরসরব এই প্রফেক্ষণ কি েোলাটে এক্সরচরের কি েকতোরদর 

জন্য অতযন্ত িলপ্রসভ হরব। আর এই প্রফেক্ষণ কি েোলাটে আরয়াজরন্ সহরোফিতার জন্য 

ফবআইফসএি কতত েপক্ষরক ধ্ন্যবাদ জান্াজে। 

ফতফন্ আরও বরলন্, আপাতত ঢাকা স্টক এক্সরচে ফলফিরেি ফিন্রেক সম্পরকে ধ্ারণা গ্রহণ 

কররব৷ পরবতীরত ফিএসই ফিন্রেক শকাম্পাফন্ ফহরসরব পফরচাফলত হরব৷ এজন্য েফদ শুধ্ু গুটে 

করয়ক শলারকর ফিন্রেক সম্পফকেত জ্ঞান্ োরক তাহরল পরবতীরত ফিএসইরক ফিন্রেক 

শকাম্পাফন্ ফহরসরব পফরচালন্া করা কটিন্ হরয় পেরব৷ শসজন্য চারিাসবযাপী এই শেফন্িং এর 

আরয়াজন্৷ ফতফন্ আরও বরলন্, ফিন্রেক এ দক্ষ জন্েজি বতরী কররলই চলরব ন্া, আিারদর 

শস্টকরহার্ল্াররদরও সিতি কররত হরব৷ ভফবেযরত আররা ফবেদ প্রফেক্ষরণর আরয়াজন্ করা 

হরব৷ ফিি শলরভল শেরক আপার শলরভল সকল কি েচারীরদর ফিন্রেক সম্পফকেত জ্ঞান্ 

আাহরণ কররত হরব৷ োরত তারা ন্তুন্ পণয ফিজাইরন্ আিারদর সাহােয কররত পারর৷ একো 

পণয বা শপ্রািাক্ট ফিজাইন্ কররত শিরল ফিন্রেরকর জ্ঞান্ োকা জরুরী৷ 

ফবজরন্স আওয়ার/২৯ জনু্, ২০২২/ফপএস 
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ক্যাপিটাল মার্ক্ের্ট পিনর্টক্ নতুন সম্ভাবনা 

ফন্জস্ব প্রফতরবদক || প্রকাে: ২০২২-০৬-২৯ ১৭:৩৪:১৫ || আপরিে: ২০২২-০৬-২৯ 

১৭:৩৪:১৫ 

 

ঢাকা স্টক এক্সরচের (ফিএসই) পফরচালক ফিরসস সালিা ন্াসফরন্ বরলরছন্, ফিন্রেক হরলা 

িাইন্যান্স, ইরকান্ফিক্স, একাউফটিং ও ইন্িররিেন্ শেকরন্ালজজসহ সব ফকছুর একটে 

সিফিত জ্ঞান্৷ ফিন্রেক ফিন্যাজন্সয়াল শপ্রািাক্ট, প্ররসস এবিং কযাফপোল িারকেরের সারে 

সিংফিষ্ট উন্নত শেকরন্ালজজ শেিন্ আরফবরেেন্ ইফটফলরজন্স, শিফেন্ লাফন্ েিং, ব্লক শচইন্, শিো 

এন্ালাইটেক্স এগুরলার িাধ্যরি ফন্তয ন্তুন্ সাফভেসগুরলারক আরও িিোন্াইজ করর৷ আিারদর 

কযাফপোল িারকেরে ফিন্রেক ন্তুন্ এক সম্ভাবন্া। 

ফিন্যাজন্সয়াল শেকরন্ালজজ (ফিন্রেক) সম্পরকে জান্রত ও বুঝরত ফবআইফসএি এর 

সহরোফিতায় ঢাকা স্টক এক্সরচে কতত েক চার িাসবযাপী প্রফেক্ষণ কি েোলা শেরে িত 

িঙ্গলবার (২৮ জনু্) সিাপন্ী অন্ুষ্ঠারন্ ফতফন্ এ কো বরলন্। 

সালিা ন্াসফরন্ বরলন্, Accenture-এর িরবেণায় শদখা োয় ২০১৪ সারল ফবশ্ববযাপী ফিন্রেক-

এ ফবফন্রয়াি ২০১% শবরেরছ৷ এর আওতায় সব শভঞ্চার এ বযাপক প্রবতজি হরয়রছ৷ ৭-৮ বছর 

আরিই আফে েক ফেল্পগুরলা তারদর ফবজরন্স প্ররসস ও শপ্রািাক্ট এই প্রেুজির িাধ্যরি 

কাস্টিাররক আকত ষ্ট করার জন্য ফিন্রেক বযবহার কররছ৷ তাই বলা োয়, ফিন্রেক ফবশ্ববযাপী 

ফিন্যাজন্সয়াল সাফভেস এর ধ্ারন্াোরকই বদরল ফদরয়রছ৷ 

ফতফন্ আরও বরলন্, ফিন্রেক আজরকর ফদরন্ উদ্ভাবরন্র িাধ্যরি ফিন্যাজন্সয়াল সাফভেরস 

ববপ্লফবক পফরবতেন্ ফন্রয় এরসরছ৷ ফিন্রেক বযািংকগুরলারক প্রফতস্থাপন্ কররবন্া, তরব 

রূপান্তর কররব৷ িতান্িুফতক বযািংফকিং ফসরস্টি হয়ত শবফে ফদন্ োকরবন্া৷ বািংলারদরে 
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ফিন্রেক শতা শুধ্ু শিাবাইল ফিন্যাজন্সয়াল সাফভেস শকজিক৷ প্রফতফদন্ িরে ৭% শলন্রদন্ 

শবরেরছ শিাবাইল ফিন্যাজন্সয়াল সাফভেস -এ৷ পুররাপুফর সিাধ্ারন্র জন্য আিারদর প্ররয়াজন্ 

সিফিত পিফত৷ এককভারব ফিন্রেক হরল চলরব ন্া৷ শদরের শিাবাইল ফিন্যাজন্সয়াল সাফভেস 

এর আন্ত কাে েকাফরতা বাোরন্া দরকার৷ তাহরলই ভাররতর িত এ শদরেও ফিন্রেক ইন্ডাফি 

দ্রুতিফতরত বতজি পারব৷ 

ফিএসইর এই পফরচালক বরলন্, ফিন্রেক হল িাইন্যান্স এবিং শেকরন্ালজজরই কফিরন্েন্৷ 

এটে একটে অফত সাম্প্রফতক ফবজরন্স ইসুয ো ফিন্াজন্সয়াল ইন্ডাফিরত বযাপক পফরবতেন্ ফন্রয় 

এরসরছ৷ ওয়ার্ল্ে ইরকান্ফিক শিারারির ভাোয় এটে হরে অন্-লাইন্ বা শিাবাইল সলুযউোন্৷ 

শেিন্ শলন্রদন্, শপরিট, ইন্সুযররন্স োন্সিার ও ইন্রভস্টরিটস, একাউফটিং-ইন্সে্রুরিটস 

অযান্ড শেফিে এিন্টে অন্যান্য সাফভেসও এর অন্তভভ েি৷ 

প্রফেক্ষণ কি েোলায় ফিন্রেক পফরফচফত, শলাবাল এবিং বািংলারদে ফিন্রেক িারকেে, ফিন্রেক 

প্রেুজি ও এর এফপ্লরকেন্, ফিন্রেরকর ফবফভন্ন বযবহারকারী সম্পরকে বণ েন্া, ফিন্রেক 

শকাম্পাফন্র সক্ষিতা, ফিন্রেক গ্রহণ ও ফবফন্রয়ারির ন্ীফত এবিং অন্ুেীলন্, ফিন্রেক শেরক 

শরিরেক এবিং পলরেক, ফিন্রেরকর ফবফন্রয়াি ফেক্ষা, অন্তভভ েজি ও অে েনন্ফতক উন্নয়ন্ এবিং 

ফিন্রেক কযাপারস্টান্ প্রকল্প ইতযাফদ ফবেরয়র উপর প্রফেক্ষণ কি েোলা অন্ুটষ্ঠত হয়৷ 

প্রফেক্ষণ কি েোলার ফলি িযাফসফলরেের ফহরসরব ফছরলন্ ঢাকা ফবশ্বফবদযালরয়র ফিপােেরিট 

অব ইটারন্যােন্াল ফবজরন্স এর এরসাফসরয়ে প্ররিসর ি. সভবণ ে বেুয়া৷ 

ফিএসইর শেফন্িং একারিফির শিপুটে শজন্াররল িযারন্জার আবদুর রাজ্জারকর সাঞ্চালন্ায় 

প্রফেক্ষণ কি েোলার সিাপণী ফদরন্ ফবরেে অফতফে ফহরসরব ফছরলন্ ফবআইফসএি-এর 

এজক্সফকউটেভ শপ্রফসরিট অধ্যাপক ি. িাহিুদা আিার৷ 

অন্ুষ্ঠারন্র ফবরেে অফতফে ফবআইফসএি-এর এজক্সফকউটেভ শপ্রফসরিট অধ্যাপক ি. িাহিুদা 

আিার বরলন্, শিাবাইল শিারন্র বযাপক বযবহার তত ণিভল স্তররর িরধ্য ফিন্রেক এর 

প্ররয়ািরক কারজ লািারন্ার পে বতফর করররছ। আফে েক অন্তভুেজি এবিং ফবফভন্ন আফে েক 

পফররেবাগুরলারত প্ররবরের শক্ষরে বযবহারকারীরদর জীবন্রক আরও সহজ করর তুরলরছ। 

শদরের প্রধ্ান্ শেয়ারবাজার ফহরসরব আপন্ারা ফিন্রেরকর সটিক বযবহাররর িাধ্যরি 

ফিএসইর গ্রাহক শসবা প্রসাফরত করার এই সুরোিটে ফবরবচন্া কররত পারর। এটে সারারদরে 

ফবফন্রয়াি ফেক্ষা সম্প্রসাররণর সারে হারত তাত ফিফলরয় চলা উফচত। প্রতযন্ত অঞ্চরল শেখারন্ 

শসল শিান্ শন্েওয়াকে শপ রছরছ শসখারন্ এই শসবা শপ ছারন্া শেরত পারর। কু্ষদ্র 

ফবফন্রয়ািকারীসহ প্রাফতষ্ঠাফন্ক ফবফন্রয়ািকারীসহ শেয়ারবাজারর জফেত সাধ্ারণ িান্ুেরক 

আফে েকভারব শলন্রদরন্ সহায়তা কররব। 

আিারদর সকলরক অবেযই িরন্ রাখরত হরব শে, আিারদর শেয়ারবাজাররর পফরফধ্ আররা 

বযাপক হওয়া দরকার৷ অফধ্ক শলন্রদন্ সিিয় করার জন্য ন্তুন্ পণয, সিংরোফধ্ত ফন্য়ন্ত্রক 

কািারিার প্রবতেরন্র সারে সিংফিষ্ট শক্ষরে শবফেরভাি শেকরন্ালজজ, অে োয়ন্সহ িান্বসম্পদ 

উন্নয়ন্রক বহুগুরণ উন্নত কররত হরব। এখারন্ই, ফিন্রেরকর ভভ ফিকা অতযন্ত গুরুত্বপভণ ে। 

আিারদর সকরলর উফচত এই শক্ষরে উন্নয়রন্র সিতা বজায় রাখার শচষ্টা করা। আিারদর 

চারপারে শে পফরবতেন্গুরলা ঘেরছ তা গ্রহণ করার এবিং এই পফরবতেন্গুরলার িরল শে 

প্রেুজিগুরলা সািরন্ আসরছ তা শেখার ফবকল্প শন্ই। আিারদর কারছ অতীরতর তুলন্ায় 
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অরন্ক শবফে শেখার উৎস ররয়রছ। েত েত লাফন্ েিং আউেরলে আিারদর চতুে ে ফেল্প ফবপ্লরবর 

শিাকারবলা করার জন্য সব েরেে জ্ঞান্ এবিং প্ররয়াি দক্ষতা উপলফি করার সুরোি বতরী 

কররছ৷ 

শেয়ারবাজাররর উন্নয়রন্ প্রফেক্ষরণর শকান্ ফবকল্প শন্ই। এই জন্য ফবআইফসএি ঢাকা স্টক 

এরক্সরচরের সারে কাজ কররত আগ্রহী। ফতফন্ ফিন্রেরকর উপর প্রফেক্ষণ কি েোলায় 

ফবআইফসএিরক সারে রাখার জন্য ফিএসইরক ধ্ন্যবাদ জান্ান্৷ 

এর আরি অন্ুষ্ঠারন্র শুরুরতই স্বািত বিবয ফিএসইর বযবস্থাপন্া পফরচালক (ভারপ্রাপ্ত) এি. 

সাইিুর রহিান্ িজিুদার, এিফসএ, এিফসএিএ বরলন্, ফিএসইর ন্তুন্ বযবস্থাপন্া 

পফরচালক শোিদারন্র পর আইটে ফভফিক ফবফভন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হরয়রছ। আর এই জন্য 

ফিএসই’র অফধ্কািংে কি েকতোরদর আইটে ফবেরয় জ্ঞান্ োকা প্ররয়াজন্। আর ফিন্রেক 

শেরহতু ন্তুন্ একটে ধ্ারন্া শসই ফহরসরব এই প্রফেক্ষণ কি েোলাটে এক্সরচরের কি েকতোরদর 

জন্য অতযন্ত িলপ্রসভ হরব। আর এই প্রফেক্ষণ কি েোলাটে আরয়াজরন্ সহরোফিতার জন্য 

ফবআইফসএি কতত েপক্ষরক ধ্ন্যবাদ জান্াজে। 

ফতফন্ আরও বরলন্, আপাতত ঢাকা স্টক এক্সরচে ফলফিরেি ফিন্রেক সম্পরকে ধ্ারণা গ্রহণ 

কররব৷ পরবতীরত ফিএসই ফিন্রেক শকাম্পাফন্ ফহরসরব পফরচাফলত হরব৷ এজন্য েফদ শুধ্ু গুটে 

করয়ক শলারকর ফিন্রেক সম্পফকেত জ্ঞান্ োরক তাহরল পরবতীরত ফিএসইরক ফিন্রেক 

শকাম্পাফন্ ফহরসরব পফরচালন্া করা কটিন্ হরয় পেরব৷ শসজন্য চারিাসবযাপী এই শেফন্িং এর 

আরয়াজন্৷ ফতফন্ আরও বরলন্, ফিন্রেক এ দক্ষ জন্েজি বতরী কররলই চলরব ন্া, আিারদর 

শস্টকরহার্ল্াররদরও সিতি কররত হরব৷ ভফবেযরত আররা ফবেদ প্রফেক্ষরণর আরয়াজন্ করা 

হরব৷ ফিি শলরভল শেরক আপার শলরভল সকল কি েচারীরদর ফিন্রেক সম্পফকেত জ্ঞান্ 

আাহরণ কররত হরব৷ োরত তারা ন্তুন্ পণয ফিজাইরন্ আিারদর সাহােয কররত পারর৷ একো 

পণয বা শপ্রািাক্ট ফিজাইন্ কররত শিরল ফিন্রেরকর জ্ঞান্ োকা জরুরী। 

এএ 
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ক্যাপিটাল মার্ক্ের্ট পিনর্টক্ নতুন সম্ভাবনা-

পিএসইর িপরচালক্ 

সম্পাদন্কারী » TanvinaJune 29, 2022 
 

 

ফন্জস্ব প্রফতরবদক : ঢাকা স্টক এক্সরচের (ফিএসই) পফরচালক ফিরসস সালিা ন্াসফরন্ 

বরলরছন্, ফিন্রেক হরলা িাইন্যান্স, ইরকান্ফিক্স, একাউফটিং ও ইন্িররিেন্ 

শেকরন্ালজজসহ সব ফকছুর একটে সিফিত জ্ঞান্৷ ফিন্রেক ফিন্যাজন্সয়াল শপ্রািাক্ট, প্ররসস 

এবিং কযাফপোল িারকেরের সারে সিংফিষ্ট উন্নত শেকরন্ালজজ শেিন্ আরফবরেেন্ ইফটফলরজন্স, 

শিফেন্ লাফন্ েিং, ব্লক শচইন্, শিো এন্ালাইটেক্স এগুরলার িাধ্যরি ফন্তয ন্তুন্ সাফভেসগুরলারক 

আরও িিোন্াইজ করর৷ আিারদর কযাফপোল িারকেরে ফিন্রেক ন্তুন্ এক সম্ভাবন্া। 

ফিন্যাজন্সয়াল শেকরন্ালজজ (ফিন্রেক) সম্পরকে জান্রত ও বুঝরত ফবআইফসএি এর 

সহরোফিতায় ঢাকা স্টক এক্সরচে কতত েক চার িাসবযাপী প্রফেক্ষণ কি েোলা শেরে িত 

িঙ্গলবার (২৮ জনু্) সিাপন্ী অন্ুষ্ঠারন্ ফতফন্ এ কো বরলন্। 

সালিা ন্াসফরন্ বরলন্, Accenture-এর িরবেণায় শদখা োয় ২০১৪ সারল ফবশ্ববযাপী ফিন্রেক-

এ ফবফন্রয়াি ২০১% শবরেরছ৷ এর আওতায় সব শভঞ্চার এ বযাপক প্রবতজি হরয়রছ৷ ৭-৮ বছর 

আরিই আফে েক ফেল্পগুরলা তারদর ফবজরন্স প্ররসস ও শপ্রািাক্ট এই প্রেুজির িাধ্যরি 

কাস্টিাররক আকত ষ্ট করার জন্য ফিন্রেক বযবহার কররছ৷  

ফতফন্ আরও বরলন্, ফিন্রেক আজরকর ফদরন্ উদ্ভাবরন্র িাধ্যরি ফিন্যাজন্সয়াল সাফভেরস 

ববপ্লফবক পফরবতেন্ ফন্রয় এরসরছ৷ ফিন্রেক বযািংকগুরলারক প্রফতস্থাপন্ কররবন্া, তরব 

https://corporatesangbad.com/author/tanvina/


News Clippings 

 47 

রূপান্তর কররব৷ িতান্িুফতক বযািংফকিং ফসরস্টি হয়ত শবফে ফদন্ োকরবন্া৷ বািংলারদরে 

ফিন্রেক শতা শুধ্ু শিাবাইল ফিন্যাজন্সয়াল সাফভেস শকজিক৷ প্রফতফদন্ িরে ৭% শলন্রদন্ 

শবরেরছ শিাবাইল ফিন্যাজন্সয়াল সাফভেস -এ৷ শদরের শিাবাইল ফিন্যাজন্সয়াল সাফভেস এর আন্ত 

কাে েকাফরতা বাোরন্া দরকার৷ তাহরলই ভাররতর িত এ শদরেও ফিন্রেক ইন্ডাফি দ্রুতিফতরত 

বতজি পারব৷ 

ফিএসইর এই পফরচালক বরলন্, ফিন্রেক হল িাইন্যান্স এবিং শেকরন্ালজজরই কফিরন্েন্৷ 

এটে একটে অফত সাম্প্রফতক ফবজরন্স ইসুয ো ফিন্াজন্সয়াল ইন্ডাফিরত বযাপক পফরবতেন্ ফন্রয় 

এরসরছ৷ ওয়ার্ল্ে ইরকান্ফিক শিারারির ভাোয় এটে হরে অন্-লাইন্ বা শিাবাইল সলুযউোন্৷ 

শেিন্ শলন্রদন্, শপরিট, ইন্সুযররন্স োন্সিার ও ইন্রভস্টরিটস, একাউফটিং-ইন্সে্রুরিটস 

অযান্ড শেফিে এিন্টে অন্যান্য সাফভেসও এর অন্তভভ েি৷ 

প্রফেক্ষণ কি েোলায় ফিন্রেক পফরফচফত, শলাবাল এবিং বািংলারদে ফিন্রেক িারকেে, ফিন্রেক 

প্রেুজি ও এর এফপ্লরকেন্, ফিন্রেরকর ফবফভন্ন বযবহারকারী সম্পরকে বণ েন্া, ফিন্রেক 

শকাম্পাফন্র সক্ষিতা, ফিন্রেক গ্রহণ ও ফবফন্রয়ারির ন্ীফত এবিং অন্ুেীলন্, ফিন্রেক শেরক 

শরিরেক এবিং পলরেক, ফিন্রেরকর ফবফন্রয়াি ফেক্ষা, অন্তভভ েজি ও অে েনন্ফতক উন্নয়ন্ এবিং 

ফিন্রেক কযাপারস্টান্ প্রকল্প ইতযাফদ ফবেরয়র উপর প্রফেক্ষণ কি েোলা অন্ুটষ্ঠত হয়৷ 

প্রফেক্ষণ কি েোলার ফলি িযাফসফলরেের ফহরসরব ফছরলন্ ঢাকা ফবশ্বফবদযালরয়র ফিপােেরিট 

অব ইটারন্যােন্াল ফবজরন্স এর এরসাফসরয়ে প্ররিসর ি. সভবণ ে বেুয়া৷ ফিএসইর শেফন্িং 

একারিফির শিপুটে শজন্াররল িযারন্জার আবদুর রাজ্জারকর সাঞ্চালন্ায় প্রফেক্ষণ কি েোলার 

সিাপণী ফদরন্ ফবরেে অফতফে ফহরসরব ফছরলন্ ফবআইফসএি-এর এজক্সফকউটেভ শপ্রফসরিট 

অধ্যাপক ি. িাহিুদা আিার৷ 

অন্ুষ্ঠারন্র ফবরেে অফতফে ফবআইফসএি-এর এজক্সফকউটেভ শপ্রফসরিট অধ্যাপক ি. িাহিুদা 

আিার বরলন্, শিাবাইল শিারন্র বযাপক বযবহার তত ণিভল স্তররর িরধ্য ফিন্রেক এর 

প্ররয়ািরক কারজ লািারন্ার পে বতফর করররছ। আফে েক অন্তভুেজি এবিং ফবফভন্ন আফে েক 

পফররেবাগুরলারত প্ররবরের শক্ষরে বযবহারকারীরদর জীবন্রক আরও সহজ করর তুরলরছ। 

আপন্ারা ফিন্রেরকর সটিক বযবহাররর িাধ্যরি ফিএসইর গ্রাহক শসবা প্রসাফরত করার এই 

সুরোিটে ফবরবচন্া কররত পাররন্। প্রতযন্ত অঞ্চরল শেখারন্ শসল শিান্ শন্েওয়াকে শপ রছরছ 

শসখারন্ এই শসবা শপ ছারন্া শেরত পারর। কু্ষদ্র ফবফন্রয়ািকারীসহ প্রাফতষ্ঠাফন্ক 

ফবফন্রয়ািকারীসহ পুুঁজজবাজারর জফেত সাধ্ারণ িান্ুেরক আফে েকভারব শলন্রদরন্ সহায়তা 

কররব। 

আিারদর পুুঁজজবাজারর অফধ্ক শলন্রদন্ সিিয় করার জন্য ন্তুন্ পণয, সিংরোফধ্ত ফন্য়ন্ত্রক 

কািারিার প্রবতেরন্র সারে সিংফিষ্ট শক্ষরে শবফেরভাি শেকরন্ালজজ, অে োয়ন্সহ িান্বসম্পদ 

উন্নয়ন্রক বহুগুরণ উন্নত কররত হরব। এখারন্ই, ফিন্রেরকর ভভ ফিকা অতযন্ত গুরুত্বপভণ ে। 

আিারদর সকরলর উফচত আিারদর চারপারে শে পফরবতেন্গুরলা ঘেরছ তা গ্রহণ করার এবিং 

এই পফরবতেন্গুরলার িরল শে প্রেুজিগুরলা সািরন্ আসরছ তা শেখার ফবকল্প শন্ই। েত েত 

লাফন্ েিং আউেরলে আিারদর চতুে ে ফেল্প ফবপ্লরবর শিাকারবলা করার জন্য সব েরেে জ্ঞান্ এবিং 

প্ররয়াি দক্ষতা উপলফি করার সুরোি বতরী কররছ৷ 
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পুুঁজজবাজাররর উন্নয়রন্ প্রফেক্ষরণর শকান্ ফবকল্প শন্ই। ফতফন্ ফিন্রেরকর উপর প্রফেক্ষণ 

কি েোলায় ফবআইফসএিরক সারে রাখার জন্য ফিএসইরক ধ্ন্যবাদ জান্ান্৷ 

অন্ুষ্ঠারন্র শুরুরতই স্বািত বিবয ফিএসইর বযবস্থাপন্া পফরচালক (ভারপ্রাপ্ত) এি. সাইিুর 

রহিান্ িজিুদার, এিফসএ, এিফসএিএ বরলন্, ফিএসইর ন্তুন্ বযবস্থাপন্া পফরচালক 

শোিদারন্র পর আইটে ফভফিক ফবফভন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হরয়রছ। আর এই জন্য ফিএসই’র 

অফধ্কািংে কি েকতোরদর আইটে ফবেরয় জ্ঞান্ োকা প্ররয়াজন্। আর ফিন্রেক শেরহতু ন্তুন্ 

একটে ধ্ারন্া শসই ফহরসরব এই প্রফেক্ষণ কি েোলাটে এক্সরচরের কি েকতোরদর জন্য অতযন্ত 

িলপ্রসভ হরব। আপাতত ঢাকা স্টক এক্সরচে ফলফিরেি ফিন্রেক সম্পরকে ধ্ারণা গ্রহণ কররব৷ 

পরবতীরত ফিএসই ফিন্রেক শকাম্পাফন্ ফহরসরব পফরচাফলত হরব৷ শসজন্য চারিাসবযাপী এই 

শেফন্িং এর আরয়াজন্ করা হরয়রছ৷  

ফতফন্ আরও বরলন্, ফিন্রেক এ দক্ষ জন্েজি বতরী কররলই চলরব ন্া, আিারদর 

শস্টকরহার্ল্াররদরও সিতি কররত হরব৷ ভফবেযরত আররা ফবেদ প্রফেক্ষরণর আরয়াজন্ করা 

হরব৷ ফিি শলরভল শেরক আপার শলরভল সকল কি েচারীরদর ফিন্রেক সম্পফকেত জ্ঞান্ 

আাহরণ কররত হরব৷ একো পণয বা শপ্রািাক্ট ফিজাইন্ কররত শিরল ফিন্রেরকর জ্ঞান্ োকা 

জরুরী। 
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Daily Star 
30 June 2022 

 

 
 

 

 

 



News Clippings 

 55 

Daily New Age 
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The Business Standard 
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The Business Standard 
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