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সাচ্ছন্দে ব্যব্সার জন্য শক্তিশালী ব্ন্ড মান্দকেট গন্দ়ে তুলন্দত হন্দব্ : 
শশখ সামসুক্তিন 

 

নিজস্ব প্রনিবেদক : েযেসাব়ের ক্ষেবে প্রনিনি়েি লাবের পনরমাণ কম ক্ষেনি হোর কারবণ, 
নি়েনমি েযাাংক ঋণ পনরবিাধ করা কনিি হব়ে যা়ে। ক্ষসজন্য আমাবদর এমি একনি পবে ক্ষযবি 
হবে, যাবি প্রনিষ্ঠািগুবলা সাচ্ছবে িাবদর েযেসা পনরচালিা করবি পাবর। এ সমস্যার সমাধাবি 
আমাবদর একনি িনিিালী েন্ড মাবকেি গব়ে িুলবি হবে েবল জানিব়েবেি োাংলাবদি 
নসনকউনরনিজ অ্যান্ড এক্সবচঞ্জ কনমিবির (নেএসইনস) কনমিিার ড. ক্ষিখ িামসুনিি আহবমদ। 

ক্ষরােোর (০৫ ক্ষেব্রু়োনর) স্টক এক্সবচবঞ্জর প্ল্যািেবমে সরকানর নসনকউনরনিবজর ক্ষলিবদি ো়োবি 
প্রচারিামূলক কাযেক্রবমর অ্াংি নহবসবে োচুে়োল প্ল্যািেবমের মাধযবম নেনিব়োগকারীবদর জন্য 
“েন্ড নেচারস এন্ড ক্ষেনডাং অ্ে েন্ড অ্ি দা এক্সবচঞ্জ প্ল্ািেমে” িীর্েক সবচিিিামূলক 
অ্নুষ্ঠাবি প্রধাি অ্নিনের েিবেয নিনি এ কো েবলি৷ 

ক্ষিখ সামসুনিি েবলি, নেশ্বেযাপী েন্ড মাবকেবির ক্ষয অ্েস্থাি, ক্ষস িুলিা়ে আমাবদর ক্ষদবির েন্ড 
মাবকেি দুেেল জা়েগা়ে রব়েবে। এজন্য ক্ষি়োরোজাবরর মাধযবম ক্ষয অ্েো়েি হোর কো, ক্ষসনি করা 
যাবচ্ছ িা। অ্েো়েবির ক্ষেবে েযেসা়েীরা েযাাংবকর উপর ক্ষেনি নিেেরিীল হব়ে উবিবে। 
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নিনি েবলি, আমাবদর ক্ষদবি নেনেন্ন ে়ে ে়ে উন্ন়েি প্রকল্প চলমাি রব়েবে। আমরা এই সকল 
প্রকবল্প অ্েো়েি করবি পারনে িা। এবেবে আমাবদর েন্ড মাবকেবির একনি সুপ্ত েনেষ্যি ্
রব়েবে। েন্ড মাবকেিবক সহা়েিা করার জন্য কনমিি নেনেন্ন আইি- কানুি প্রণ়েি কবরবে। 
সরকার আইি- কানুি সহজ কবর োাংলাবদি েযাাংবক ক্ষেজানর েন্ডগুবলাবক ক্ষসবকন্ডানর মাবকেবি 
ক্ষলিবদবির জন্য একনি প্ল্যািেম তিনর করা হব়েবে। আমাবদর েন্ড মাবকেবি ক্ষয সকল সমস্যা 
রব়েবে, িা সমাধাবি সরকাবরর সকল পে সেসম়ে গুরুত্ব সহকাবর নেবেচিা করবেি৷ 

অ্নুষ্ঠাবির শুরুবি নডএসইর েযেস্থাপিা পনরচালক (োরপ্রাপ্ত) এম. সাইেরু রহমাি মজমুদা এোং 
নেক্সড ইিকাম নসনকউনরনিবজ নেনিব়োবগর উপা়ে নিব়ে মূল েিেয উপস্থাপি কবরি ইউনসনে 
ইিবেস্টবমন্ি নলনমবিড এর নসনি়ের মযাবিজার এইস এ মামুি, সরকানর নসনকউনরনিবজর ক্ষেনডাং 
প্রনক্র়োর উপর মূল েিেয উপস্থাপি কবরি নডএসই’র ক্ষপ্রাডাক্ট এন্ড মাবকেি ক্ষডবেলপবমন্ি 
নেোবগর প্রধাি সাইদ মাহমুদ জেুাব়ের, নডএসই’র প্রডাক্ট এন্ড মাবকেি ক্ষডবেলপবমবন্ির 
নসনি়ের মযাবিজার কামরুি িাহার এোং ক্ষি়োরোজাবর সরকানর নসনকউনরনিবজর 
সম্ভােিার ওপর েিেয উপস্থাপি কবরি োাংলাবদি েযাাংবকর অ্নিনরি পনরচালক 
ক্ষমাহামমদ আবিা়োর ক্ষহাবসি৷ 

ক্ষি়োরনিউজ, ০৫ ক্ষেব্রু়োনর ২০২৩ 
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আমাদের একটি শক্তিশালী বন্ড মাদকেি গদে তুলদত 

হদব: শশখ সামসুক্তিন 

প্রকাশিত: ০৫:৪৯ অপরাহ্ন, ০৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৩, রশিিার 

 

ফেি প্রশতক্ষণ, ঢাকা: িাাংলাদেি শিশকউশরটিজ অযান্ড এক্সদেঞ্জ কশিিদের (শিএিইশি) 

কশিিোর ড. ফিখ িািিুদ্দিে আহদিে িদলে, শিশ্বিযাপী িন্ড িাদকেদির ফে অিস্থাে, ফি 

তুলোয় আিাদের ফেদির িন্ড িাদকেি েুি েল জায়গায় রদয়দে। এজেয পুুঁদ্দজিাজাদরর িাধ্যদি 

ফে অর্ োয়ে হিার কর্া, ফিটি করা োদে ো। অর্ োয়দের ফক্ষদে িযিিায়ীরা িযাাংদকর উপর 

ফিশি শের্েরিীল হদয় উদেদে। 

রশিিার স্টক এক্সদেদঞ্জর প্ল্যািেদি ে িরকাশর শিশকউশরটিদজর ফলেদেে িাড়াদত প্রোরোিূলক 

কাে েক্রদির অাংি শহদিদি র্ােুেয়াল প্ল্যািেদি ের িাধ্যদি শিশেদয়াগকারীদের জেয “িন্ড 

শেোরি এন্ড ফেশডাং অে িন্ড অে ো এক্সদেঞ্জ প্ল্ািেি ে” িীর্ েক িদেতেতািূলক অেুষ্ঠাদে 

প্রধ্াে অশতশর্র িক্তদিয শতশে এ কর্া িদলে। 

ফিখ িািিুদ্দিে িদলে, িযিিাদয়র ফক্ষদে প্রশতশেয়ত লাদর্র পশরিাণ কি ফিশি হিার কারদণ, 

শেয়শিত িযাাংক ঋণ পশরদিাধ্ করা কটেে হদয় োয়। ফিজেয আিাদের এিে একটি পদর্ 

ফেদত হদি, োদত প্রশতষ্ঠােগুদলা িােদে তাদের িযিিা পশরোলো করদত পাদর। এ িিিযার 

িিাধ্াদে আিাদের একটি িদ্দক্তিালী িন্ড িাদকেি গদড় তুলদত হদি। শতশে িদলে, আিাদের 

ফেদি শিশর্ন্ন িড় িড় উন্নয়ে প্রকল্প েলিাে রদয়দে। আিরা এই িকল প্রকদল্প অর্ োয়ে করদত 

পারশে ো। এদক্ষদে আিাদের িন্ড িাদকেদির একটি িুপ্ত র্শির্যৎ রদয়দে। 

িন্ড িাদকেিদক িহায়তা করার জেয কশিিে শিশর্ন্ন আইে-কােুে প্রণয়ে কদরদে। িরকার 

আইে-কােুে িহজ কদর িাাংলাদেি িযাাংদক ফেজাশর িন্ডগুদলাদক ফিদকন্ডাশর িাদকেদি 

ফলেদেদের জেয একটি প্ল্যািেি ততশর করা হদয়দে। আিাদের িন্ড িাদকেদি ফে িকল িিিযা 

রদয়দে, তা িিাধ্াদে িরকাদরর িকল পক্ষ িিিিয় গুরুত্ব িহকাদর শিদিেো করদেে৷ এর 

আদগ অেুষ্ঠাদের শুরুদত শডএিইর িযিস্থাপো পশরোলক (র্ারপ্রাপ্ত) এি. িাইেুর রহিাে 

https://www.deshprotikhon.com/2023/02/05/172361/
https://www.deshprotikhon.com/2023/02/05/172361/
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িজিুোর িদলে, ইকুযইটি িাদকেদির পািাপাশি িন্ড িাদকেিও পুুঁদ্দজিাজাদরর জেয খুিই 

গুরুত্বপূণ ে রূ্শিকা পালে করদত পাদর। 

লক্ষণীয় শির্য় হদলা িন্ড িাদকেি িম্পদকে আিাদের শিশেদয়াগকারীদের ধ্ারণা ততিা স্পষ্ট 

েয়। আিাদের পুুঁদ্দজিাজার িূলত ইকুযইটি শের্ের। ফেদকাদো ফেদির পুুঁদ্দজিাজার উন্নয়দের 

জেয ইকুইটি িাদকেদির পািাপাশি িন্ড িাদকেি অতযন্ত গুরুত্বপূণ ে রূ্শিকা পালে কদর র্াদক। 

শতশে িদলে, আজদকর এই অেুষ্ঠােটি শুধ্ুিাে িরকাশর শিশকউশরটিি েয়, িরাং িািশিক িন্ড 

িাদকেিদক ফকন্দ্র কদর করা হদয়দে৷ োদত শিশেদয়াগকারীগণ শেক্সড ইেকাি শিশকউশরটিজ 

িম্পদকে ধ্ারণা ফপদত পাদর। 

শেক্সড ইেকাি শিশকউশরটিজ এ শিশেদয়াদগর িাধ্যদি শকর্াদি ঝুুঁ শক িযিস্থাপো কদর লার্িাে 

হওয়া োয় এ শির্য়গুদলা আজদকর অেুষ্ঠাদের আদলােোর প্রশতপােয শির্য়। এই ধ্রদণর 

িদেতেতািূলক ফপ্রািাি আদয়াজদের িধ্য শেদয় শিশেদয়াগকারীদের িন্ড িাদকেি িম্পদকে 

িদেতে করার েলশ্রুশতদত পুুঁদ্দজিাজার আরও প্রাণিন্ত হদি৷ 

অেুষ্ঠাদে শেক্সড ইেকাি শিশকউশরটিদজ শিশেদয়াদগর উপায় শেদয় িূল িক্তিয উপস্থাপে 

কদরে ইউশিশি ইেদর্স্টদিন্ট শলশিদিড এর শিশেয়র িযাদেজার এইি এ িািেু, িরকাশর 

শিশকউশরটিদজর ফেশডাং প্রদ্দক্রয়ার উপর িূল িক্তিয উপস্থাপে কদরে শডএিই’র ফপ্রাডাক্ট এন্ড 

িাদকেি ফডদর্লপদিন্ট শির্াদগর প্রধ্াে িাইে িাহিুে জিুাদয়র, শডএিই’র প্রডাক্ট এন্ড 

িাদকেি ফডদর্লপদিদন্টর শিশেয়র িযাদেজার কািরুে োহার এিাং পুুঁদ্দজিাজাদর িরকাশর 

শিশকউশরটিদজর িম্ভািোর ওপর িক্তিয উপস্থাপে কদরে িাাংলাদেি িযাাংদকর অশতশরক্ত 

পশরোলক ফিাহািিে আদোয়ার ফহাদিে৷ 
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ডিএসই’র ডসদেম শবইজি ট্রায়াল শট্রডিিং শুরু 

February 5, 2023  
Md. Shishir Ahmed  

  

ঢাকা স্টক এক্সদেঞ্জ িািশিক প্রস্তুশত িম্পন্ন কদর শডএিই’র ফেশডাং প্ল্ািেদি ে িহুল প্রশতশক্ষত 

শিশকউশরটিজ ফলেদেদের শিদস্টি ফিইজড োয়াল ফেশডাং শুরু হদয়দে। ো পুুঁদ্দজিাজাদর 

শিশেদয়াদগর জেয এক েতুে অধ্যাদয়র িূেো কদরদে। 

এর আদগ গত ১০ অদক্টাির ৩১ লাখ ৬৮ হাজার ৮০ শিশলয়ে িাকা িাজার িূলধ্ে শেদয় 

শডএিই’র ফেশডাং প্ল্ািেদি ে ২-২০ িের ফিয়ােী ২৫০টি িরকাশর শিশকউশরটিজ ফলেদেদের 

শিদস্টি ফিইজড োয়াল ফেশডাং শুরু হয়। 

রশিিার (৫ ফেব্রুয়াশর) স্টক এক্সদেদঞ্জর প্ল্যািেদি ে িরকাশর শিশকউশরটিদজর ফলেদেে 

িাড়াদত প্রোরোিূলক কাে েক্রদির অাংি শহদিদি ঢাকা স্টক এক্সদেঞ্জ শলশিদিড র্ােুেয়াল 

প্ল্যািেদি ের িাধ্যদি শিশেদয়াগকারীদের জেয ‘িন্ড শেোরি অযান্ড ফেশডাং অি িন্ড অে েযা 

এক্সদেঞ্জ প্ল্ািেি ে’ িীর্ েক িদেতেতািূলক অেুষ্ঠাদের আদয়াজে কদর। 

অেুষ্ঠাদে প্রধ্াে অশতশর্ শহদিদি েুক্ত শেদলে শিএিইশির কশিিোর ড. ফিখ িািিুদ্দিে 

আহদিে এিাং অশতশর্ শহদিদি েুক্ত শেদলে ইউশিশি ইেদর্স্টদিন্ট শলশিদিদডর িযিস্থাপো 

পশরোলক ও শিইও তােদ্দজি আলিগীর। এোড়া, েুক্ত শেদলে, শডএিই’র িযিস্থাপো 

পশরোলক (র্ারপ্রাপ্ত) এি. িাইেুর রহিাে িজিুোর, িাাংলাদেি িযাাংদকর অশতশরক্ত 

পশরোলক এি আদোয়ার ফহাদিে, শডএিই’র ফপ্রাডাক্ট অযান্ড িাদকেি ফডদর্লপদিদন্টর প্রধ্াে 

িাইে িাহিুে জিুাদয়র ও শিশেয়র িযাদেজার কািরুে োহার। 

অেুষ্ঠাদে প্রধ্াে অশতশর্ শিএিইশির কশিিোর ড. ফিখ িািিুদ্দিে আহদিে িদলে, শিশ্বিযাপী 

িন্ড িাদকেদির ফে অিস্থাে ফি তুলোয় আিাদের ফেদির িন্ড িাদকেি েুি েল োয়গায় রদয়দে। 

আর এজেয পুুঁদ্দজিাজাদরর িাধ্যদি ফে অর্ োয়ে হিার কর্া ফিটি করা োদে ো। আর এজেয 

অর্ োয়দের ফক্ষদে িযিিায়ীরা িযাাংদকর ওপর ফিশি শের্েরিীল হদয় উদেদে। 

https://www.bangladeshinewsportal.com/politics/18803/
https://www.bangladeshinewsportal.com/author/shishir1337/
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িযিিাদয়র ফক্ষদে প্রশতশেয়ত লাদর্র পশরিাণ কি ফিশি হিার কারদণ শেয়শিত িযাাংক ঋণ 

পশরদিাধ্ করা কটেে হদয় োয়। ফিজেয আিাদের এিে একটি পদর্ ফেদত হদি োদত 

প্রশতষ্ঠােগুদলা িােদে তাদের িযিিা পশরোলো করদত পাদর। এ িিিযার িিাধ্াদে 

আিাদের একটি িদ্দক্তিালী িন্ড িাদকেি গদড় তুলদত হদি। আিাদের ফেদি শিশর্ন্ন িড় িড় 

উন্নয়ে প্রকল্প েলিাে রদয়দে। আিরা এিি প্রকদল্প অর্ োয়ে করদত পারশে ো। এদক্ষদে 

আিাদের িন্ড িাদকেদির একটি িুপ্পি র্শির্যত রদয়দে। িন্ড িাদকেিদক িহায়তা করার জেয 

কশিিে শিশর্ন্ন আইে-কােুে প্রণয়ে কদরদে। 

িরকার আইে-কােুে িহজ কদর িাাংলাদেি িযাাংদক ফেজাশর িন্ডগুদলাদক ফিদকন্ডাশর 

িাদকেদি ফলেদেদের জেয একটি প্ল্যািেি ততশর করা হদয়দে। আিাদের িন্ড িাদকেদি ফে 

িকল িিিযা রদয়দে তা িিাধ্াদে িরকাদরর িকল পক্ষ িিিিয় গুরুত্ব িহকাদর শিদিেো 

করদেে। এোড়াও শতশে িন্ড িাদকেদির উন্নয়দের জেয আিাদের প্রেুদ্দক্তর িযিহার ও 

প্রোরোিূলক কাে েক্রি িাড়াদোর তাশগে শেদয়দেে। েদল, এর িাধ্যদি িন্ডদক একটি 

কাঙ্ক্ষিত ফপ্রাডাক্ট শহদিদি শিশেদয়াগকারীদের কাদে উপস্থাপে করা োদি। 

তার আদগ অেুষ্ঠাদের শুরুদত শডএিইর িযিস্থাপো পশরোলক (র্ারপ্রাপ্ত) এি. িাইেুর 

রহিাে িজিুোর, এেশিএ, এেশিএিএ স্বাগত িক্তদিয িদলে, ইকুযইটি িাদকেদির পািাপাশি 

িন্ড িাদকেিও পুুঁদ্দজিাজাদরর জেয খুিই গুরুত্বপূণ ে রূ্শিকা পালে করদত পাদর। লক্ষণীয় শির্য় 

হদলা িন্ড িাদকেি িম্পদকে আিাদের শিশেদয়াগকারীদের ধ্ারণা ততিা স্পষ্ট েয়। 

আিাদের পুুঁদ্দজিাজার িলূত ইকুযইটি শের্ের। ফেদকাদো ফেদির পুুঁদ্দজিাজার উন্নয়দের জেয 

ইকুইটি িাদকেদির পািাপাশি িন্ড িাদকেি অতযন্ত গুরুত্বপূণ ে রূ্শিকা পালে কদর র্াদক। 

আজদকর এই অেুষ্ঠােটি শুধ্ুিাে িরকাশর শিশকউশরটিি েয় িরাং িািশিক িন্ড িাদকেিদক 

ফকন্দ্র কদর করা হদয়দে। োদত শিশেদয়াগকারীগণ শেক্সড ইেকাি শিশকউশরটিজ িম্পদকে 

ধ্ারণা ফপদত পাদর। 

শেক্সড ইেকাি শিশকউশরটিজ এ শিশেদয়াদগর িাধ্যদি কীর্াদি ঝুুঁ শক িযিস্থাপো কদর লার্িাে 

হওয়া োয় এিি শির্য় আজদকর অেুষ্ঠাদের আদলােোর প্রশতপােয শির্য়। এই ধ্রদণর 

িদেতেতািূলক ফপ্রািাি আদয়াজদের িধ্য শেদয় শিশেদয়াগকারীদের িন্ড িাদকেি িম্পদকে 

িদেতে করার েলশ্রুশতদত পুুঁদ্দজিাজার আরও প্রাণিন্ত হদি। 

অেুষ্ঠাদে শেক্সড ইেকাি শিশকউশরটিদজ শিশেদয়াদগর উপায় শেদয় িূল িক্তিয উপস্থাপে 

কদরে ইউশিশি ইেদর্স্টদিন্ট শলশিদিড এর শিশেয়র িযাদেজার এইি এ িািেু, িরকাশর 

শিশকউশরটিদজর ফেশডাং প্রদ্দক্রয়ার উপর িূল িক্তিয উপস্থাপে কদরে শডএিই’র ফপ্রাডাক্ট এন্ড 

িাদকেি ফডদর্লপদিন্ট শির্াদগর প্রধ্াে িাইে িাহিুে জিুাদয়র, শডএিই’র প্রডাক্ট এন্ড 

িাদকেি ফডদর্লপদিদন্টর শিশেয়র িযাদেজার কািরুে োহার এিাং পুুঁদ্দজিাজাদর িরকাশর 

শিশকউশরটিদজর িম্ভািোর ওপর িক্তিয উপস্থাপে কদরে িাাংলাদেি িযাাংদকর অশতশরক্ত 

পশরোলক ফিাহািিে আদোয়ার ফহাদিে। 
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ডবদের তুলনায় আমাদের বন্ড মাদকেি েবু েল জায়গায় : 

শশখ সামসুক্তিন 

রশিিার, ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩  

Copy Link 

 

ডবজদনস আওয়ার প্রডতদবেক : িাাংলাদেি শিশকউশরটিজ অযান্ড এক্সদেঞ্জ কশিিদের 

(শিএিইশি) কশিিোর ড. ফিখ িািিুদ্দিে আহদিে িদলে, শিশ্বিযাপী িন্ড িাদকেদির ফে 

অিস্থাে, ফি তুলোয় আিাদের ফেদির িন্ড িাদকেি েুি েল জায়গায় রদয়দে। এজেয 

ফিয়ারিাজাদরর িাধ্যদি ফে অর্ োয়ে হিার কর্া, ফিটি করা োদে ো। অর্ োয়দের ফক্ষদে 

িযিিায়ীরা িযাাংদকর উপর ফিশি শের্েরিীল হদয় উদেদে। 

রশিিার (০৫ ফেব্রুয়াশর) স্টক এক্সদেদঞ্জর প্ল্যািেদি ে িরকাশর শিশকউশরটিদজর ফলেদেে 

িাড়াদত প্রোরোিূলক কাে েক্রদির অাংি শহদিদি র্ােুেয়াল প্ল্যািেদি ের িাধ্যদি 

শিশেদয়াগকারীদের জেয “িন্ড শেোরি এন্ড ফেশডাং অে িন্ড অে ো এক্সদেঞ্জ প্ল্ািেি ে” 

িীর্ েক িদেতেতািূলক অেুষ্ঠাদে প্রধ্াে অশতশর্র িক্তদিয শতশে এ কর্া িদলে৷ 

ফিখ িািিুদ্দিে িদলে, িযিিাদয়র ফক্ষদে প্রশতশেয়ত লাদর্র পশরিাণ কি ফিশি হিার কারদণ, 

শেয়শিত িযাাংক ঋণ পশরদিাধ্ করা কটেে হদয় োয়। ফিজেয আিাদের এিে একটি পদর্ 

ফেদত হদি, োদত প্রশতষ্ঠােগুদলা িােদে তাদের িযিিা পশরোলো করদত পাদর। এ িিিযার 

িিাধ্াদে আিাদের একটি িদ্দক্তিালী িন্ড িাদকেি গদড় তুলদত হদি। 
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শতশে িদলে, আিাদের ফেদি শিশর্ন্ন িড় িড় উন্নয়ে প্রকল্প েলিাে রদয়দে। আিরা এই িকল 

প্রকদল্প অর্ োয়ে করদত পারশে ো। এদক্ষদে আিাদের িন্ড িাদকেদির একটি িুপ্ত র্শির্যত্ 

রদয়দে। িন্ড িাদকেিদক িহায়তা করার জেয কশিিে শিশর্ন্ন আইে-কােুে প্রণয়ে কদরদে। 

িরকার আইে-কােুে িহজ কদর িাাংলাদেি িযাাংদক ফেজাশর িন্ডগুদলাদক ফিদকন্ডাশর 

িাদকেদি ফলেদেদের জেয একটি প্ল্যািেি ততশর করা হদয়দে। আিাদের িন্ড িাদকেদি ফে 

িকল িিিযা রদয়দে, তা িিাধ্াদে িরকাদরর িকল পক্ষ িিিিয় গুরুত্ব িহকাদর শিদিেো 

করদেে৷ 

এর আদগ অেুষ্ঠাদের শুরুদত শডএিইর িযিস্থাপো পশরোলক (র্ারপ্রাপ্ত) এি. িাইেুর 

রহিাে িজিুোর িদলে, ইকুযইটি িাদকেদির পািাপাশি িন্ড িাদকেিও পুুঁদ্দজিাজাদরর জেয 

খুিই গুরুত্বপূণ ে রূ্শিকা পালে করদত পাদর। লক্ষণীয় শির্য় হদলা িন্ড িাদকেি িম্পদকে 

আিাদের শিশেদয়াগকারীদের ধ্ারণা ততিা স্পষ্ট েয়। আিাদের পুুঁদ্দজিাজার িূলত ইকুযইটি 

শের্ের। ফেদকাদো ফেদির পুুঁদ্দজিাজার উন্নয়দের জেয ইকুইটি িাদকেদির পািাপাশি িন্ড 

িাদকেি অতযন্ত গুরুত্বপূণ ে রূ্শিকা পালে কদর র্াদক।  

শতশে িদলে, আজদকর এই অেুষ্ঠােটি শুধ্ুিাে িরকাশর শিশকউশরটিি েয়, িরাং িািশিক িন্ড 

িাদকেিদক ফকন্দ্র কদর করা হদয়দে৷ োদত শিশেদয়াগকারীগণ শেক্সড ইেকাি শিশকউশরটিজ 

িম্পদকে ধ্ারণা ফপদত পাদর। শেক্সড ইেকাি শিশকউশরটিজ এ শিশেদয়াদগর িাধ্যদি শকর্াদি 

ঝুুঁ শক িযিস্থাপো কদর লার্িাে হওয়া োয় এ শির্য়গুদলা আজদকর অেুষ্ঠাদের আদলােোর 

প্রশতপােয শির্য়। এই ধ্রদণর িদেতেতািূলক ফপ্রািাি আদয়াজদের িধ্য শেদয় 

শিশেদয়াগকারীদের িন্ড িাদকেি িম্পদকে িদেতে করার েলশ্রুশতদত পুুঁদ্দজিাজার আরও 

প্রাণিন্ত হদি৷ 

অেুষ্ঠাদে শেক্সড ইেকাি শিশকউশরটিদজ শিশেদয়াদগর উপায় শেদয় িূল িক্তিয উপস্থাপে 

কদরে ইউশিশি ইেদর্স্টদিন্ট শলশিদিড এর শিশেয়র িযাদেজার এইি এ িািেু, িরকাশর 

শিশকউশরটিদজর ফেশডাং প্রদ্দক্রয়ার উপর িূল িক্তিয উপস্থাপে কদরে শডএিই’র ফপ্রাডাক্ট এন্ড 

িাদকেি ফডদর্লপদিন্ট শির্াদগর প্রধ্াে িাইে িাহিুে জিুাদয়র, শডএিই’র প্রডাক্ট এন্ড 

িাদকেি ফডদর্লপদিদন্টর শিশেয়র িযাদেজার কািরুে োহার এিাং পুুঁদ্দজিাজাদর িরকাশর 

শিশকউশরটিদজর িম্ভািোর ওপর িক্তিয উপস্থাপে কদরে িাাংলাদেি িযাাংদকর অশতশরক্ত 

পশরোলক ফিাহািিে আদোয়ার ফহাদিে৷ 

শিজদেি আওয়ার/০৫ ফেব্রুয়াশর, ২০২৩/আরএ 
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ডিএসই’র শলনদেদন ডসদেম শবইজি ট্রায়াল শট্রডিিং 

শুরু 

ডনজস্ব প্রডতদবেক  

প্রকাশিত: ১৭:২৬, ৫ ফেব্রুয়াশর ২০২৩ 

 

ঢাকা স্টক এক্সদেঞ্জ িািশিক প্রস্তুশত িম্পন্ন কদর শডএিই’র ফেশডাং প্ল্ািেদি ে িহুল প্রশতশক্ষত 

শিশকউশরটিজ ফলেদেদের শিদস্টি ফিইজড োয়াল ফেশডাং শুরু হদয়দে। ো পুুঁদ্দজিাজাদর 

শিশেদয়াদগর জেয এক েতুে অধ্যাদয়র িূেো কদর। এর আদগ গত ১০ অদক্টাির ৩১ লাখ ৬৮ 

হাজার ৮০ শিশলয়ে িাকা িাজার িূলধ্ে শেদয় শডএিই’র ফেশডাং প্ল্ািেদি ে ২-২০ িের ফিয়ােী 

২৫০টি িরকাশর শিশকউশরটিজ ফলেদেদের শিদস্টি ফিইজড োয়াল ফেশডাং শুরু হয়। 

রশিিার (৫ ফেব্রুয়াশর) স্টক এক্সদেদঞ্জর প্ল্যািেদি ে িরকাশর শিশকউশরটিদজর ফলেদেে 

িাড়াদত প্রোরোিূলক কাে েক্রদির অাংি শহদিদি ঢাকা স্টক এক্সদেঞ্জ শলশিদিড র্ােুেয়াল 

প্ল্যািেদি ের িাধ্যদি শিশেদয়াগকারীদের জেয ‘িন্ড শেোরি এন্ড ফেশডাং অে িন্ড অে েযা 

এক্সদেঞ্জ প্ল্ািেি ে’ িীর্ েক িদেতেতািূলক অেুষ্ঠাদের আদয়াজে কদর।   

অেুষ্ঠাদে প্রধ্াে অশতশর্ শহদিদি েুক্ত শেদলে, শিএিইশির কশিিোর ড. ফিখ িািিুদ্দিে 

আহদিে এিাং অশতশর্ শহদিদি েুক্ত শেদলে ইউশিশি ইেদর্স্টদিন্ট শলশিদিড এর িযিস্থাপো 

পশরোলক ও শিইও তােদ্দজি আলিগীর। এোড়াও েুক্ত শেদলে, শডএিই’র িযিস্থাপো 

পশরোলক (র্ারপ্রাপ্ত) এি. িাইেুর রহিাে িজিুোর, িাাংলাদেি িযাাংদকর অশতশরক্ত 

পশরোলক এি আদোয়ার ফহাদিে, শডএিই’র ফপ্রাডাক্ট এন্ড িাদকেি ফডদর্লপদিদন্টর প্রধ্াে 

িাইে িাহিুে জিুাদয়র এিাং শিশেয়র িযাদেজার কািরুে োহার।   

অেুষ্ঠাদে প্রধ্াে অশতশর্ শিএিইশির কশিিোর ড. ফিখ িািিুদ্দিে আহদিে িদলে, শিশ্বিযাপী 

িন্ড িাদকেদির ফে অিস্থাে ফি তুলোয় আিাদের ফেদির িন্ড িাদকেি েুি েল োয়গায় রদয়দে। 

আর এজেয পুুঁদ্দজিাজাদরর িাধ্যদি ফে অর্ োয়ে হিার কর্া ফিটি করা োদে ো। আর এজেয 

অর্ োয়দের ফক্ষদে িযিিায়ীরা িযাাংদকর উপর ফিশি শের্েরিীল হদয় উদেদে।  
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িযিিাদয়র ফক্ষদে প্রশতশেয়ত লাদর্র পশরিাণ কি ফিশি হিার কারদণ শেয়শিত িযাাংক ঋণ 

পশরদিাধ্ করা কটেে হদয় োয়। ফিজেয আিাদের এিে একটি পদর্ ফেদত হদি োদত 

প্রশতষ্ঠােগুদলা িােদে তাদের িযিিা পশরোলো করদত পাদর। এ িিিযার িিাধ্াদে 

আিাদের একটি িদ্দক্তিালী িন্ড িাদকেি গদড় তুলদত হদি। আিাদের ফেদি শিশর্ন্ন িড় িড় 

উন্নয়ে প্রকল্প েলিাে রদয়দে। আিরা এই িকল প্রকদল্প অর্ োয়ে করদত পারশে ো। এদক্ষদে 

আিাদের িন্ড িাদকেদির একটি িুপ্পি র্শির্যত রদয়দে। িন্ড িাদকেিদক িহায়তা করার জেয 

কশিিে শিশর্ন্ন আইে-কােুে প্রণয়ে কদরদে। 

িরকার আইে-কােুে িহজ কদর িাাংলাদেি িযাাংদক ফেজাশর িন্ডগুদলাদক ফিদকন্ডাশর 

িাদকেদি ফলেদেদের জেয একটি প্ল্যািেি ততশর করা হদয়দে। আিাদের িন্ড িাদকেদি ফে 

িকল িিিযা রদয়দে তা িিাধ্াদে িরকাদরর িকল পক্ষ িিিিয় গুরুত্ব িহকাদর শিদিেো 

করদেে। এোড়াও শতশে িন্ড িাদকেদির উন্নয়দের জেয আিাদের প্রেুদ্দক্তর িযিহার ও 

প্রোরোিূলক কাে েক্রি িাড়াদোর তাশগে শেদয়দেে। েদল, এর িাধ্যদি িন্ডদক একটি কাদ্দিত 

ফপ্রাডাক্ট শহদিদি শিশেদয়াগকারীদের কাদে উপস্থাপে করা োদি।  
  

তার আদগ অেুষ্ঠাদের শুরুদত শডএিইর িযিস্থাপো পশরোলক (র্ারপ্রাপ্ত) এি. িাইেুর 

রহিাে িজিুোর, এেশিএ, এেশিএিএ স্বাগত িক্তদিয িদলে, ইকুযইটি িাদকেদির পািাপাশি 

িন্ড িাদকেিও পুুঁদ্দজিাজাদরর জেয খুিই গুরুত্বপূণ ে রূ্শিকা পালে করদত পাদর। লক্ষণীয় শির্য় 

হদলা িন্ড িাদকেি িম্পদকে আিাদের শিশেদয়াগকারীদের ধ্ারণা ততিা স্পষ্ট েয়।  

আিাদের পুুঁদ্দজিাজার িলূত ইকুযইটি শের্ের। ফেদকাদো ফেদির পুুঁদ্দজিাজার উন্নয়দের জেয 

ইকুইটি িাদকেদির পািাপাশি িন্ড িাদকেি অতযন্ত গুরুত্বপূণ ে রূ্শিকা পালে কদর র্াদক। 

আজদকর এই অেুষ্ঠােটি শুধ্ুিাে িরকাশর শিশকউশরটিি েয় িরঞ্চ িািশিক িন্ড িাদকেিদক 

ফকন্দ্র কদর করা হদয়দে। োদত শিশেদয়াগকারীগণ শেক্সড ইেকাি শিশকউশরটিজ িম্পদকে 

ধ্ারণা ফপদত পাদর।  

শেক্সড ইেকাি শিশকউশরটিজ এ শিশেদয়াদগর িাধ্যদি শকর্াদি ঝুুঁ শক িযিস্থাপো কদর লার্িাে 

হওয়া োয় এ শির্য়গুদলা আজদকর অেুষ্ঠাদের আদলােোর প্রশতপােয শির্য়। এই ধ্রদণর 

িদেতেতািূলক ফপ্রািাি আদয়াজদের িধ্য শেদয় শিশেদয়াগকারীদের িন্ড িাদকেি িম্পদকে 

িদেতে করার েলশ্রুশতদত পুুঁদ্দজিাজার আরও প্রাণিন্ত হদি৷ 

অেুষ্ঠাদে শেক্সড ইেকাি শিশকউশরটিদজ শিশেদয়াদগর উপায় শেদয় িূল িক্তিয উপস্থাপে 

কদরে ইউশিশি ইেদর্স্টদিন্ট শলশিদিড এর শিশেয়র িযাদেজার এইি এ িািেু, িরকাশর 

শিশকউশরটিদজর ফেশডাং প্রদ্দক্রয়ার উপর িূল িক্তিয উপস্থাপে কদরে শডএিই’র ফপ্রাডাক্ট এন্ড 

িাদকেি ফডদর্লপদিন্ট শির্াদগর প্রধ্াে িাইে িাহিুে জিুাদয়র, শডএিই’র প্রডাক্ট এন্ড 

িাদকেি ফডদর্লপদিদন্টর শিশেয়র িযাদেজার কািরুে োহার এিাং পুুঁদ্দজিাজাদর িরকাশর 

শিশকউশরটিদজর িম্ভািোর ওপর িক্তিয উপস্থাপে কদরে িাাংলাদেি িযাাংদকর অশতশরক্ত 

পশরোলক ফিাহািিে আদোয়ার ফহাদিে। 

শিশর্/এইেএি 
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The Financial Express 
06 February 2023 
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The Financial Express 
06 February 2023 
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Daily Star 
06 February 2023 
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Daily New Age 
06 February 2023 
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 The Business Standard 
06 February 2023 
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The Business Standard 
06 February 2023 
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The Business Standard 
06 February 2023 
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 The Business Post 
06 February 2023 
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The Business Post 
06 February 2023 

 

 
  

 
  
  

 

 

 


