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বাাংলাদেশ সিসিউসিটিজ অযান্ড এক্সদেঞ্জ িসিশন ((BSEC) ও সিসিউসিটিজ অযান্ড এক্সদেঞ্জ ববার্ ড অব ইসন্ডয়া-এি 

িদে িিদ াতা স্বািি স্বাক্ষি অনুষ্ঠাদন উপসিত িবাইদি আসি আন্তসিি শুদেচ্ছা জানাসচ্ছ। 

এই চুসি দু’বেদশি প ুঁসজবাজাি তিা অি ডননসতি উন্নয়দন আিও এিটি িাইলফলি সহদিদব সেসিত হদয় িািদব। 

োিতদি আিিা িব িিয়ই আিাদেি অকৃসিি বন্ধু সহদিদব িদন িসি। আিাদেি িহান মুসিযুদে োিত িিিাি 

এবাং বি বেদশি জনগদণি িহদর্াসগতা ও আত্মতযাগ বাঙাসল জাসত সেিসেন কৃতজ্ঞতাি িদে স্মিণ িিদব। 

সনিটতি প্রসতদবসশ সহদিদব োিদতি িাদি আিাদেি িািাসজি-অি ডননসতি এবাং িাাংস্কৃসতি বন্ধন ক্রিান্বদয় 

বজািাদলা হদচ্ছ। ইদতািদে দু’বেদশি িদে সবদ্যিান িিস্যাগুদলা আদলােনাি িােদি শাসন্তপূণ ডোদব িিাধাদনি উদদ্যাগ 

বনওয়া হদয়দে। 

িম্প্রসত সেটিহল সবসনিদয়ি িােদি আিিা েীর্ ডসেদনি িলিীিানা িিস্যাি িিাধান িদিসে। িমুদ্রিীিাি সনষ্পসি 

হদয়দে। আন্তঃনেী পাসন প্রবাহিহ অন্যান্য িিস্যাগুদলাও আদলােনাি িােদি দ্রুত িিাধান িিদত িক্ষি হব বদল আিাি দৃঢ় 

সবশ্বাি। 

সবগত িদয়ি বেদি বাাংলাদেশ-োিদতি িদে সিপাসক্ষি িম্পদিডি বক্ষদি ব্যাপি অগ্রগসত িাসধত হদয়দে।  

সবদুযৎ বক্ষদি িহদর্াসগতা িম্প্রিািণ, বনৌ, িড়ি ও বিল বর্াগাদর্াগ িাপনিহ িাসব ডি অবিাঠাদিা উন্নয়দন দুই 

বেদশি িদে িার্ ডিি পেদক্ষপ বাস্তবায়ন অব্যাহত িদয়দে। 

আিাদেি উেয় বেদশই এখনও সবপল িাংখ্যি িানুষ োসিদ্রযিীিাি নীদে বিবাি িিদেন। আিাদেি প্রধান লক্ষয 

োসিদ্রয দূি িদি িাধািণ িানুদষি জীবনিাদনি উন্নয়ন িিা। দু’বেদশি ঐিযবে প্রয়াি এদক্ষদি িাসিত ফল বদয় আনদত 

পাদি। এজন্য আিাদেি দুদেদশি িদে অি ডননসতি-িািাসজিিহ িিলদক্ষদি আিও িহদর্াসগতা বৃসে প্রদয়াজন। িব ধিদণি 

িঙ্কীণ ডতা পসিহাি িদি উোি িদনাোব সনদয় আিাদেি এসগদয় আিদত হদব।  

আজদিি এই িিদ াতা স্বািি স্বাক্ষদিি িােদি অি ডনীসতি এিটি অন্যতি খাত প ুঁসজবাজাদি দুই বেদশি িদে 

িহদর্াসগতাি িাি উদমাসেত হল। 

সশল্প ও অবিাঠাদিািহ অি ডনীসতি সবসেন্ন বক্ষদি প্রবৃসেি গসতধািাদি ত্বিাসন্বত িিাি জন্য েীর্ ডদিয়ােী অি ডায়দনি 

অন্যতি উৎি প ুঁসজবাজাি। তাই এিটি স্বচ্ছ, জবাবসেসহমূলি, েক্ষ, সিসতশীল ও শসিশালী প ুঁসজবাজাি গদড় বতালাি জন্য 



  
 

আিিা িদেষ্ট িদয়সে। প ুঁসজবাজাদিি উন্নয়দন সবগত িদয়ি বেদি িিিাি সবসেন্ন িার্ ডক্রি বাস্তবায়ন িদিদে। এগুদলাি িদে 

উদল্লখদর্াগ্য িার্ ডক্রি হদচ্ছঃ 

 িাংিদেি িােদি আইনী পসিবতডন এদন বাাংলাদেশ সিসিউসিটিজ এন্ড এক্সদেঞ্জ িসিশনদি শসিশালী িিা। িসিশন 

িি ডিতডাদেি অসধিতি সুসবধা প্রোদনি পাশাপাসশ তাঁদেি িি ডিা--ি স্বেেতা ও জবাবসেসহতা সনসিত িিা; 

 সবসনদয়াগিািীদেি স্বাি ড িক্ষায় সবসেন্ন িি ডসূসে প্রণয়ন; 

 প ুঁসজবাজাি িাংসিষ্ট িিলদি িদে সনদয় অসত দ্রুত িিদয়ি িদে সর্সিউচুয়ালাইদজশন অযাক্ট িদি স্টি 

এক্সদেঞ্জিমূদহি িাসলিানা ও ব্যবিাপনা পৃিিীিিদণি িােদি সুশািন সনসিত িিা; 

 প ুঁসজবাজাি িাংক্রান্ত িািলািমূহ দ্রুত সনষ্পসিি জদন্য Special Tribunal এি িার্ ডক্রি োলু; 

 বশয়াি বাজাদি বলনদেদন িািচুসপ ও অসনয়ি িনাি এবাং তোিসি িিা ও বশয়াদিি সহিাব িাংক্রান্ত িার্ ডক্রি 

পসিোলনায় উন্নত সর্সজটাল প্রসক্রয়া প্রবতডন; 

 আসি ডি প্রসতদবেদনি স্বচ্ছতা ও সবশ্বািদর্াগ্যতা বৃসেি জদন্য ফাইনানসিয়াল সিদপাটি ডাং অযাক্ট (FRA) প্রণয়ন; 

 িিগ্র বাাংলাদেদশ সর্সজটালাইদজশন প্রসক্রয়া দ্রুত িম্প্রিািদণি লদক্ষয ICT খাতিহ অন্যান্য খাদত ক্ষুদ্র ও িা াসি 

সশদল্প বেসশ-সবদেসশ সবসনদয়াগ আকৃষ্ট িিদত ‘বেঞ্চাি িযাসপটাল ও প্রাইদেট ইকুযইটি রুলি’ প্রবতডন। 

িঠিি িাংস্কাি িার্ ডক্রি গ্রহণ ও তা র্িার্িোদব বাস্তবায়দনি ফদল ‘ইন্টািন্যাশনাল অগ ডানাইদজশন অব 

সিসিউসিটিজ িসিশন’ বাাংলাদেশ সিসিউসিটিজ অযান্ড এক্সদেঞ্জ িসিশনদি ‘B’ িযাটাগসি হদত ‘A’ িযাটাগসিদত উন্নীত 

িদিদে।  

বাাংলাদেদশি প ুঁসজবাজািদি আিও উন্নত স্তদি সনদয় র্াওয়াি জন্য সশগসগিই আিও সিছু িার্ ডক্রি বাস্তবায়দনি 

উদদ্যাগ বনওয়া হদয়দে। এগুদলা হলঃ 

 প ুঁসজবাজাি িাংক্রান্ত নতুন নতুন Product োলু; 

 সর্সজটালাইজর্ সিয়াসিাং ও বিদটলদিন্ট বিাম্পাসন প্রসতষ্ঠা; 

 সনয়ন্ত্রি িাংিাি িি ডিতডা বিদি শুরু িদি প ুঁসজবাজাি িাংসিষ্ট িিদলি প্রসশক্ষদণি িােদি েক্ষতা বৃসে িিা; 

 সবসনদয়াগিািী তিা িিগ্র জনদগাষ্ঠীি সবদশষ িদি যুব িিাদজি বশয়াি বাজাি িম্পসিডত িদেতনতা বৃসেি লদক্ষয 

ফাইনানসিয়াল সলদটদিসি Financial Literacy বপ্রাগ্রাি োলু িিা। 

আসি িদন িসি, আজদিি এ িিদ াতা স্মািি স্বাক্ষদিি িােদি এিব সবষদয় সিসিউসিটিজ অযান্ড এক্সদেঞ্জ ববার্ ড 

অব ইসন্ডয়া-এি অসেজ্ঞতা িাদজ লাসগদয় আিাদেি প ুঁসজবাজািদি আিও িমৃে িিাি সুদর্াগ সৃসষ্ট হদব।  

বাাংলাদেশ সিসিউসিটিজ অযান্ড এক্সদেঞ্জ িসিশন সবসনদয়াগিািীদেি িদেতনতা বৃসে অি ডাৎ িব ডস্তদি ফাইনানসিয়াল 

সলদটদিসি Financial Literacy বপ্রাগ্রাি োলুি উদদ্যাগ গ্রহণ িিদব বদল প্রতযাশা িিসে। এজন্য প্রদয়াজদন 

সিসিউসিটিজ অযান্ড এক্সদেঞ্জ ববার্ ড অব ইসন্ডয়া-এি িহায়তা বনওয়া বর্দত পাদি। 

সুসধবৃন্দ, 

অদনি বাধাসবপসি বপসিদয় আিিা বতডিাদন অি ডননসতি অগ্রর্ািাি এিটি সিসতশীল পর্ ডাদয় উন্নীত হদয়সে। গত 

অি ডবেি সজসর্সপ’ি প্রবৃসেি হাি ৬.৫১ শতাাংদশ উন্নীত হদয়দে। এি আদগি ৫ বেদি গড় সজসর্সপ প্রবৃসেি হাি সেল ৬.২ 

শতাাংশ। এিই িিদয় আিাদেি িপ্তাসন আয় ও সবদেশ বিদি বপ্রসিত বিসিট্যাদেি পসিিাণ সতনগুণ বৃসে বপদয়দে। ববদেসশি 

মুদ্রাি সিজাে ড িাদড় িাতগুণ বৃসে বপদয় ২৭.২ সবসলয়ন িাসিডন র্লাি োসড়দয় বগদে।  

োসিদদ্রযি হাি ১৯৯১ িাদলি ৫৬.৭% বিদি ২০১৫ িাদল ২২.৪ শতাাংদশ হ্রাি বপদয়দে। ২০২১ িাদলি িদে 

োসিদদ্রযি হাি ১৪ শতাাংদশি নীদে হ্রাি িিাি লক্ষয সনদয় আিিা িাজ িদি র্াসচ্ছ।  

অি ডননসতি প্রবৃসে অজডন, নািীি ক্ষিতায়ন, পসিদবশ িাংিক্ষণ ও গণতাসন্ত্রি িিাজ ব্যবিা িাংহত িিাি বক্ষদি 

আিাদেি িাফদেি ফদল বাাংলাদেশ উন্নয়দনি Role Model সহদিদব সবশ্বব্যাপী পসিসেসত লাে িদিদে।  

ইদতািদে আিিা সনম্ন িেি আদয়ি বেদশ উন্নীত হদয়সে। আিাদেি লক্ষয ২০২১ িাদলি িদে িেি আদয়ি বেশ ও 

২০৪১ িাদলি িদে উন্নত বেদশ পসিণত হওয়া। 



  
 

আিিা ইদতািদে িপ্তি পঞ্চবাসষ ডি পসিিল্পনা গ্রহণ িদিসে। আিাদেি িপ্তি পঞ্চবাসষ ডি পসিিল্পনাি মূল লক্ষয হদচ্ছ 

বটিিই প্রবৃসেি িােদি আি ড-িািাসজি উন্নয়ন সনসিত িিা। 

বটিিই উন্নয়ন লক্ষযিািা বাস্তবায়দনি জন্য প্রদয়াজন ব্যাপি সবসনদয়াদগি। এিটি বসলষ্ঠ, জবাবসেসহমূলি ও 

িার্ ডিি প ুঁসজবাজাি সশল্পিািখানা এবাং অবিাঠাদিা উন্নয়দনি জন্য প্রদয়াজনীয় প ুঁসজ িাংগ্রদহ গুরুত্বপূণ ড ভূসিিা পালন িিদত 

পাদি। আসি আশা িসি বাাংলাদেশ সিসিউসিটিজ অযান্ড এক্সদেঞ্জ িসিশন এ সবষদয় িব িিয়ই িজাগ িািদব এবাং দূিদৃসষ্ট 

িম্পন্ন পেদক্ষপ গ্রহণ িিদব।  

প ুঁসজবাজাি িাংসিষ্ট িিলদি আহ্বান জানাব সবসনদয়াগিািী ও বেদশি স্বাদি ড সনদজদেি িি ডিান্ড অসধিতি র্দেি 

িাদি পসিোলনা িরুন। িিিাদিি িহদর্াসগতা আপনাদেি জন্য অব্যাহত িািদব। 

দুই বেদশি প ুঁসজবাজাি সনয়ন্ত্রণিািী িাংিাি িদে স্বাক্ষসিত আজদিি এই িিদ াতা স্মািদিি িােদি উেয় বেদশি 

জনগদণি িোদণ অি ডনীসতি আিও সবিসশত হওয়াি সুদর্াগ সৃসষ্ট হদব - এ আশাবাে ব্যি িিসে। িবাইদি আবািও 

ধন্যবাে। 

বখাো হাদফজ। 

জয় বাাংলা, জয় বেবন্ধু 

বাাংলাদেশ সেিজীবী বহাি। 

... 


