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আজ ১৯ নভেম্বি, ২০২২ তারিখ শরনিাি ‘িাাংলাভেশ রসরিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সভেঞ্জ িরিশন(রিএসইরস)’ এিাং
‘িাাংলাভেশ এিাভেরি ফি রসরিউরিটিজ িাভিেটস(রিএএসএি)’ এি প্র ৌথ উভযাভে প্রেশব্যাপী রিরনভ াে রশক্ষা
ে
িা ক্রভিি
অ্াংশ রিভসভি প্রনা াখালী প্রজলাভত আভ ারজত ি ‘রিরনভ াে রশক্ষা িনফাভিন্স ২০২২’। প্রনা াখালী
প্রজলাি িাইজেীি েভেিিাভট অ্িরিত প্রনা া িনভেনশন প্রসন্টাি অ্যান্ড প্রিাভটভল িনফাভিন্স অ্নুষ্ঠানটি শুরু ি
সিাল ১০:০০ টা ।
িনফাভিভন্সি েথি অ্রিভিশভন স্বােত িক্তব্য িাভখন রিএসইরস’ি িরিশনাি ে. প্রশখ শািসুরিন আিভিে। রতরন
স্বােত িক্তভব্য িনফাভিভন্স অ্াংশগ্রিণ িিা সিলভি রিএসইরস’ি পক্ষ প্রথভি আন্তরিি িন্যিাে ও অ্রেনন্দন
জানান। স্বােত িক্তভব্যি পি রতরন 'Investing in the Bangladesh capital market' শীর্িে মূল েিন্ধ
উপিাপন িভিন। রতরন েত ৫০ িছভিি রশক্ষাি িাি, োরিভযযি িাি, জীিন াত্রাি িান, নািী শ্রিশরক্তি প্রক্ষভত্র
িাাংলাভেভশি উন্নয়ভনি িথা উভেখ িভি িাাংলাভেভশি ঋণ রিরতশীলতা এিাং েবৃরিি িথা তুভল িভিন। রতরন
িাজাি িাঠাভিা, িাাংলাভেভশি প ুঁরজিাজাভিি প্রোোক্টগুভলা, সাম্প্ররতি সিভয়ি িাাংলাভেভশি মুযাস্ফীরত, প্রিন্দ্রীয়
ব্যাাংভিি রিজাে ে ইতযারে রির্ভয় আভলােনা িভিন।
এিপি 'Smart & Intelligent Investor' শীর্িে েিন্ধ উপিাপন িভিন রিএসইরস’ি রনি োিী পরিোলি
জনাি প্রিািাম্মে প্রিজাউল িরিি। রতরন সঠিি পরিিল্পনাি িাধ্যভি রিোভি স্মাট ে রিরনভয়াে রসিান্ত প্রনয়া উরেত প্রস
রির্ভয় রিস্তারিত আভলািপাত িভিন।
েথি অ্রিভিশভন েিন্ধ উপিাপনাি পি এিটি প্যাভনল আভলােনা অ্নুরষ্ঠত ি । রিএএসএি এি িিাপরিোলি
ে. প্রতৌরফি আিভিে প্রেৌধুিীি সঞ্চালনায় প্যাভনল আভলােনা অ্াংশগ্রিণ িভিন রেএসই’ি পরিোলি প্রিাোঃ শারিল
রিজেী, আইল্যান্ড রসরিউরিটিজ রলরিভটে এি ব্যিিাপনা পরিোলি জনাি প্রিািাম্মে িরিউরিন এফরসএিএ, ব্র্যাি
ইরপএল স্টি প্রব্র্ািাভিজ রলরিভটে এি েিান রনি োিী িি েিতো জনাি আিসানুি িিিান এিাং রেএসই প্রব্র্ািাভিজ
অ্যাভসারসভ শভনি প্রেরসভেন্ট জনাি রিোে ে রে প্রিাজারিও। প্যাভনল আভলােনাি প্রশর্ অ্াংভশ অ্াংশগ্রিণিািী
রিরনভয়ােিািীভেি েভেি রেরেভত েভোেি পি ে অ্নুরষ্ঠত িয়। প্যাভনল আভলােিবৃন্দ এিাং রিএসইরস’ি রনি োিী
পরিোলি জনাি প্রিাোঃ সাইফুি িিিান ও রনি োিী পরিোলি জনাি প্রিািাম্মে প্রিজাউল িরিি রিরনভয়ােিািীভেি
েভেি উেি প্রেন।
এছাড়াও উক্ত অ্নুষ্ঠাভন রিভশর্ অ্রতরথ রিভসভি িক্তব্য িাভখন, প্রনা াখালীি প্রজলা েশাসি জনাি প্রেও ান িািবুবুি
িিিান, প্রনা াখালীি পরলশ সুপাি জনাি প্রিাোঃ শিীদুল ইসলাি রপরপএি এিাং প্রনা াখালী প্রেম্বাি অ্ি িিাস ে অ্যান্ড
ইন্ডারি’ি পরিোলি িীি মুরক্তভ ািা জনাি তপন েন্দ্র িজুিোি।
ে
অ্নুষ্ঠাভন েিান অ্রতরথ রিভসভি িক্তব্য িাভখন বৃিেি প্রনা াখালীি সূ সন্তান
িাাংলাভেশ রিশ্বরিযাল িঞ্জুিী
িরিশভনি সাভিি প্রে ািম্যান, ঢািা রিশ্বরিযালভ ি ইভিরিটাস অ্ধ্যাপি ও সাভিি উপাো ে ে. এ প্রি আজাে
প্রেৌধুিী। রতরন রিএসইরস’ি প্রে ািম্যান অ্ধ্যাপি রশিলী রুিাই াত-উল-ইসলাি প্রনতৃভেি েশাংসা িভিন।
ে
প্রেশব্যাপী রিরনভয়াে রশক্ষা িা ক্রভিি
রনভে েশনাি জন্য িাননীয় েিানিন্ত্রী প্রশখ িারসনাি েশাংসা িভিন এিাং এই
ে
িা ক্রভিি
সফলতা িািনা িভিন। রতরন িভলন, “িাননীয় েিানিন্ত্রী প্রশখ িারসনা জীিনপণ যুি িভি জারতি

রপতাি স্বপ্ন িাস্তিায়ন িভি েভলভছন ”। রতরন ৫০ িছভি িাাংলাভেভশি অ্োিনীয় উন্নয়ন সফলতাি েশাংসা িভিন।
েত িভয়ি িছি িাাংলাভেশ নানা বিরশ্বি সাংিভটি িাভেও রিভশ্বি অ্রিিাাংশ প্রেভশি তুলনায় োভলা অ্িিান িজায়
প্রিভখভছ িভল রতরন িন্তব্য িভিন।
অ্নুষ্ঠাভন সোপরতি িক্তব্য িাভখন রিএসইরস’ি প্রে ািম্যান অ্ধ্যাপি রশিলী রুিাই াত-উল-ইসলাি। রতরন
িনফাভিভন্সি সিল িক্তাি েশাংসা িভিন। েিান অ্রতরথ ে. এ প্রি আজাে প্রেৌধুিী িভিােভয়ি েরত কৃতজ্ঞতা
জারনভয় রিশ্বরিযালয় জীিভন তাি জ্ঞান ও েশাসরনি েক্ষতাি ফভল ঢািা রিশ্বরিযালভয়ি উন্নয়ভনি িথা স্মিণ
িভিন রতরন। ক্ষুয ক্ষুয রিরনভ াভেি সিন্বভ বৃিোিাি প ুঁরজ সৃরষ্ট ি উভেখ িভি রতরন রিরনভ ােিািীভেি িভলন,
আপনাভেি রিরনভয়াে প্রথভিই ব্যিসা-িারণভজযি েসাি ও রশল্পায়ভনি িাধ্যভি প্রেভশি প্রেভশি উন্নয়ন িভি। রতরন
আভিা িভলন, িাাংলাভেশ রনম্ন িধ্যি প্রথভি িধ্যি আভয়ি প্রেশ িওয়াি িাধ্যভি উন্নয়ভনি পভথ িভয়ভছ এিাং এই
অ্গ্রেরতভি আভিা এরেভয় রনভত আিাভেি িভয়িভশা রিরলয়ন েলাি েিিাি। এি সিটাই শুধু িাাংলাভেশ প্রথভি
পাওয়া সম্ভি নয়। প্রসই প্রেরক্ষভত প্রেভশি ব্যারন্ডাং এিাং সুনাি বতরিি েভয়াজভনি িথা তুভল িভি রতরন
িভলন, বিভেরশি রিরনভয়াভেি আকৃভষ্টি িাধ্যভি প্রেভশি িাজাভি রিরনভয়াে আনভত িভি। বুভেশুভন রিরনভয়াে
িভি সি িাজাভিই লাে িিা ায় িন্তব্য িভি রতরন িভলন, রিরনভয়াে রশক্ষা গ্রিণ িরুন এিাং রিরনভয়াভেি ঝ ুঁরি
বুভে সঞ্চভয়ি এিটি অ্াংশ সভেতন রিরনভয়াে িরুন। রতরন িাাংলাভেভশি প্রসানালী েরিষ্যভতি আশািাে ব্যক্ত িভিন
এিাং প্রেশ পরিোলনায় িাননীয় েিানিন্ত্রী প্রশখ িারসনাি প্রনতৃভেি েশাংসা িভিন।
‘রিরনভ াে রশক্ষা িনফাভিন্স ২০২২’ এি রিতী অ্রিভিশন শুরু ি দুপি ২:৩০ ঘটিিা । রিতী অ্রিভিশভন
েিন্ধ উপিাপন িভিন রিএসইরস’ি অ্রতরিক্ত পরিোলি জনাি প্রিািাম্মে নজরুল ইসলাি। এিপি রিতী
অ্রিভিশভনি প্যাভনল আভলােনা অ্াংশগ্রিণ িভিন রিএসইরস’ি রনি োিী পরিোলি জনাি প্রিাোঃ সাইফুি িিিান,
রিএসইরস’ি রনি োিী পরিোলি জনাি প্রিািাম্মে প্রিজাউল িরিি, িাাংলাভেশ িাভেন্টে ব্যাাংিাস ে অ্যাভসারসভ শভনি
ে অ্ি রিজভনস
প্রেরসভেন্ট জনাি প্রিাোঃ ছাভ দুি িিিান এিাং প্রনা াখালী রিজ্ঞান ও েযুরক্ত রিশ্বরিযালভ ি রেপাটভিন্ট
অ্যােরিরনভিশন এি সিিািী অ্ধ্যাপি রিজ ফাভতিা জান্নাত। এিপি িন্যিাে িক্তব্য িাভখন প্রনায়াখালীি ভুলুয়া
রেগ্রী িভলভজি অ্ধ্যক্ষ আবু জাফি প্রিািাম্মে িারুন।
‘রিরনভ াে রশক্ষা িনফাভিন্স ২০২২’ এি সিাপনী িক্তব্য িাভখন রিএসইরস’ি িরিশনাি ে. প্রশখ শািসুরিন
আিভিে। রতরন িভলন, “রিরনভয়াে রশক্ষা রনভয় আিিা েরতটি প্রজলায় াি। প্রনায়াখালীি সিলভি িন্যিাে।
আপনাভেি প্রজলা এভস আিিা উৎসাি প্রপভয়রছ”। রতরন িনফাভিন্স অ্নুষ্ঠাভনি সাভথ যুক্ত থািা সিভলি েশাংসা
িভিন এিাং িন্যিাে জানান। রতরন অ্ন্যাভন্যি িভধ্য িভলন, "মূলিন অ্িশ্যই মূলিভনি িাজাি প্রথভি সাংগ্রি িিা
উরেত। প ুঁরজিাজািই পাভি েীঘ েভিয়ােী মূলিভনি প্র াোন রেভত"।
উভেখ্য, ‘রিরনভ াে রশক্ষা িনফাভিন্স ২০২২’ অ্নুষ্ঠানটি িাাংলাভেশ রসরিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সভেঞ্জ
িরিশন(রিএসইরস)-এি অ্রফরস াল প্রফসবুি প্রপইভজ লাইে সম্প্রোরিত ি । এছাড়াও িনফাভিন্স অ্নুষ্ঠাভনি
পাশাপারশ এিই িাভন সিাল ১০:০০ টা প্রথভি রিিাল ৫:০০ টা প ন্তে এিটি রিরনভ াে রশক্ষা প্রিলা অ্নুরষ্ঠত ি ।

প্রিািাম্মে প্রিজাউল িরিি
বনি োহী পবরচালক ও মুখপাত্র

