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সবিসিল্লাসহি িাহিাসনি িাসহি
অ্নুষ্ঠাদনি িভাপসত,
িহিিীবৃন্দ,
সিসিউসিটিজ অ্যান্ড এক্সদেঞ্জ িসিশদনি িিিিতিা ও িিিোসিবৃন্দ,
উপসিত সুসধিন্ডলী,
আিিালামু আলাইকুি।
বাাংলাদেশ সিসিউসিটিজ অ্যান্ড এক্সদেঞ্জ িসিশন এি নবসনসিিত ভবন ও দেশব্যাপী সিন্যানসিয়াল সলটাদিসি
িার্ িক্রদিি উদবাধন অ্নুষ্ঠাদন উপসিত িিলদি আসি শুদভচ্ছা জানাসচ্ছ।
আসি গভীি শ্রদ্ধা জানাসচ্ছ িব িিাদলি িব িদশ্রষ্ঠ বাঙাসল, জাসতি সপতা বঙ্গবন্ধু দশখ মুসজবুি িহিানদি। আসি গভীি
শ্রদ্ধাি িাদে স্মিণ িিসি জাতীয় োিদনতািহ মুসিযুদদ্ধি ৩০-লাখ শহীে ও ২-লাখ সনর্ িাসততা িা-দবানদি এবাং বীি
মুসিদর্াদ্ধাদেি।
সুধী,
এিটি শসিশালী পসুঁ জবাজাি উন্নত অ্ে িনীসত গদে দতালাি অ্ন্যতি শতি। বাাংলাদেদশি অ্ে িননসতি সবিাদশ
পসুঁ জবাজাদিি অ্বোন বৃসদ্ধ পাদচ্ছ। অ্ে িননসতি প্রবৃসদ্ধ ত্বিাসিত িিদত সশল্প ও অ্বিাঠাদিািহ সবসভন্ন খাদত েীর্ িদিয়ােী
সবসনদয়াদগি অ্ন্যতি উৎি সহদিদব পসুঁ জবাজাদিি সূদৃঢ় অ্বিান আিাদেি এিান্ত িাম্য।
আিাদেি পসুঁ জবাজাি তো িািসিি অ্ে িনীসতি জন্য আজদিি সেনটি অ্তযন্ত আনদন্দি। প্রায় সতন বিি পূদব ি ২০১৩
িাদলি ২৪ নদভম্বি আসি বাাংলাদেশ সিসিউসিটিজ অ্যান্ড এক্সদেঞ্জ িসিশদনি সনজস্ব ভবদনি সভসি প্রস্তি িাপন িদিসিলাি।
৬০ দিাটি টািা ব্যদয় সনসিিত এই ভবদনি আজ উদবাধন হদলা। আসি সনিিাণ িাদজি িদঙ্গ িাংসিষ্ট িিলদি অ্সভনন্দন
জানাই।
সনজস্ব ভবদন িসিশদনি সনসব িদে িাজ িিাি পাশাপাসশ িিিিতিাদেি িিিেক্ষতা ও প্রসতষ্ঠাদনি ির্ িাো বৃসদ্ধ পাদব।
বাাংলাদেদশি আসে িি খাত সবিাদশি এি অ্নন্য সনেশিন সহদিদব সবদবসেত হদব।
সুধী,
অ্ে িননসতি উন্নসতই োসিদ্র্য সবদিােদনি মূল োসলিাশসি। আসে িি খাদতি অ্ন্যতি স্তম্ভ পসুঁ জবাজাি সবিাদশ আিিা
িব িাত্মি িহদর্াসগতা অ্ব্যাহত দিদখসি।
এিটি সিসতশীল, স্বচ্ছ, জবাবসেসহতামূলি পসুঁ জবাজাি গদে তুলদত আিিা সবসভন্ন পেদক্ষপ িহণ িদিসি।
 িসিশদনি আসে িি স্বাধীনতা সনসিত িিা হদয়দি। পাশাপাসশ িিিিতিাদেি িিিিাদন্ডি স্বচ্ছতা ও জবাবসেসহতা
সনসিত িিদত আইসন সবধান িাখা হদয়দি এবাং দেদশ-সবদেদশ উন্নততি প্রসশক্ষদণি ব্যবিা িিা হদয়দি।
 িসিশদনি িিিিতিাদেি পেির্ িাো ও দবতন-ভাতাসেিহ অ্ন্যান্য সুসবধা বাাংলাদেশ ব্যাাংদিি িিিাদনি িিা হদয়দি।
 স্টি এক্সদেঞ্জ ও তাসলিাভুি দিাম্পাসনি সুশািন সনসিত িিাি লদক্ষয সবসভন্ন পেদক্ষপ িহণ িিা হদয়দি।
 দশয়াি বাজাদি দলনদেন িািচুসপ ও অ্সনয়ি শনাি িিদত র্োর্ে সনয়ন্ত্রণমূলি ব্যবিা দনওয়া হদয়দি।
 ক্ষুদ্র্ সবসনদয়াগিািীদেি স্বাে ি িাংিক্ষদণি জন্য সবদশষ প্রদণােনা প্যাদিজ অ্ব্যাহত িদয়দি।
 পসুঁ জবাজাি িাংক্রান্ত িািলািমূহ দ্রুত সনষ্পসিি লদক্ষয ঢািায় এিটি দেশাল ট্রাইবুনাল গঠন িিা হদয়দি।

 ‘পসুঁ জবাজাদি ক্ষসতিস্ত ক্ষুদ্র্ সবসনদয়াগিািীদেি িহায়তা তহসবল’ নাদি ৯০০ দিাটি টািাি তহসবল গঠন িিা
হদয়দি। এ তহসবল দেদি ক্ষসতিস্ত ক্ষুদ্র্ সবসনদয়াগিািীদেি িাদে িহায়তা প্রোন িিা হদচ্ছ।
 ক্ষসতিস্ত ক্ষুদ্র্ সবসনদয়াগিািীদেি জন্য আইসপও-দত ২০% দিাটা িাংিক্ষণ িিা হদয়দি।
 আসে িি প্রসতদবেদনি স্বচ্ছতা ও সবশ্বািদর্াগ্যতা র্াোইদয়ি জন্য সিন্যানসিয়াল সিদপাটিাংি অ্যাক্ট প্রণয়ন িদিসি।
 বাাংলাদেশ সিসিউসিটিজ অ্যান্ড এক্সদেঞ্জ িসিশন (অ্লটািদনটিভ ইনদভস্টদিন্ট) রুলি, ২০১৫ প্রণয়ন িিা হদয়দি।
এিিদল তথ্য-প্রযুসিিহ সবসভন্ন ক্ষুদ্র্ ও িাোসি সশদল্প দেশী-সবদেশী সবসনদয়াগ আকৃষ্ট হদচ্ছ।
 IPO প্রসক্রয়ায় স্বচ্ছতা আনাি জন্য আিিা বাাংলাদেশ সিসিউসিটিজ অ্যান্ড এক্সদেঞ্জ িসিশন (পাবসলি ইসুয) রুলি,
২০১৫ প্রণয়ন িদিসি।
 এক্সদেঞ্জ িমূদহ ইন্টািদনট সভসিি দলনদেন োলু িিা হদয়দি। িদল দরািাদিজ হাউদজি নতুন শাখা িাপন িাোই
সবসনদয়াগিািীগণ িহদজই দলনদেনিহ র্াবতীয় তথ্য পাদচ্ছন।
সুসধিন্ডলী,
সিসিউসিটিজ অ্যান্ড এক্সদেঞ্জ দবার্ ি অ্ব ইসন্ডয়া (SEBI) এবাং বাাংলাদেশ সিসিউসিটিজ অ্যান্ড এক্সদেঞ্জ িসিশদনি
িদে এিটি িিদোতা স্মািি স্বাক্ষসিত হদয়দি। এি িােদি দেদশি পসুঁ জবাজাদি পািেসিি অ্সভজ্ঞতাি আদলাদি নতুন
নতুন ইন্সট্রুদিন্ট োলু িিা, অ্নুিন্ধান, তোিসি ও নজিোসি প্রসক্রয়ায় েক্ষতা বৃসদ্ধি উদযাগ দনওয়া হদয়দি। িম্প্রসত আিাদেি
দবশ সিছু িিিিতিা SEBI দেদি উন্নত প্রসশক্ষণ সনদয় এদিদিন।
আিাদেি এিব পেদক্ষদপি িদল পসুঁ জবাজাদি সিসতশীলতা সিদি এদিদি। দেশী-সবদেশী সবসনদয়াগিািীি আিা
দবদেদি। সবদশ্ব বাাংলাদেদশি পসুঁ জবাজাি দ্রুত সবিাশিান ও িম্ভাবনািয় সহদিদব সবদবসেত হদচ্ছ।
দেদশি সশল্প প্রসতষ্ঠাদনি সবিাশ ও অ্বিাঠাদিা উন্নয়ন, িিিিাংিান সৃসষ্ট, আসে িি শৃঙ্খলা ও সিসতশীলতা িমুন্নত
িাখদত িিিাি সনিলিভাদব িাজ িদি র্াদচ্ছ। দেদশি অ্ে িননসতি িমৃসদ্ধ অ্জিদনি জন্য পসুঁ জবাজাি সশল্প প্রসতষ্ঠাদন
েীর্ িদিয়াসে পসুঁ জ িিবিাদহি ব্যবিা িদি োদি। পাশাপাসশ জনিাধািণ তো সবসনদয়াগিািীগণ তাঁদেি িঞ্চয় সিসিউসিটিদজ
সবসনদয়াদগি সুদর্াগ পান। এিিদল সশল্প ও িলিািখানা সবিাদশি পাশাপাসশ সবপল িিিিাংিাদনি সুদর্াগ ততসি হয়।
সুসধবৃন্দ,
জনগদণি িঞ্চয় অ্ভযাি গদে দতালা, িসঞ্চত অ্দে িি িঠিি সবসনদয়াদগি সিদ্ধান্ত সনদত পািাি িক্ষিতা অ্জিদন
‘সবসনদয়াগ সশক্ষা’ অ্তযন্ত গুরুত্বপূণ ি।
ক্ষুদ্র্ সবসনদয়াগিািীিা অ্দনি িিয় তাসলিাভুি দিাম্পাসনি আসে িি সববিণী এবাং অ্ন্যান্য প্রাপ্ত তথ্য িঠিিভাদব
সবদিষণ িিদত পাদিন না। গুজব ও ধািণাি উপি সভসি িদি সবসনদয়াগ িদি ক্ষসতিস্ত হন।
সবসনদয়াগ সশক্ষাি িােদি সবসনদয়াগিািীদেি িদেতনতা বৃসদ্ধ পাদব। সবসনদয়াগিািীগণ সনদজদেি আসে িি িািে ি ও
প্রাসপ্তি িম্ভাবনা সবদবেনা িদি সবসনদয়াদগি িঠিি সিদ্ধান্ত িহণ িদি লাভবান হদত পািদবন।
িব িস্তদিি সবসনদয়াগিািীদেি িদেতনতা বৃসদ্ধ এবাং দর্ৌসিি সবসনদয়াগ সিদ্ধাদন্তি িলা-দিৌশল িম্পদিি সেিসনদে িশনা প্রোদনি লদক্ষয BSEC ‘দেশব্যাপী সবসনদয়াগ সশক্ষা িার্ িক্রি’ িহণ িদিদি। BSEC’ি এ উদযাগদি আসি স্বাগত
জানাই।
এদত সবসনদয়াগিািীিা উপকৃত হদবন। জ্ঞানসনভিি সবসনদয়াগ দগাষ্ঠীি উপসিসতি িদল দেদশি পসুঁ জবাজাি আিও
গসতশীল হদব।
সপ্রয় সুধী,
সবশ্ব অ্ে িননসতি িন্দাি নানামুখী েযাদলঞ্জদি িািদন দিদখ ২০০৯ িাদল আিিা দেশ পসিোলনাি োসয়ত্ব িহণ িসি।
সবএনসপ-জািাদতি দুঃশািন, দনীসত, িন্ত্রাি এবাং পদিি দই বিদি তত্ত্বাবধায়ি িিিাদিি েিননীসতি িদল দেদশি
অ্ে িননসতি অ্বিা সিল সবপর্ িস্ত ও সবশৃঙ্খলাপূণ ি।
আিিা োসয়ত্বভাি িহণ িদি িবদক্ষদে শৃঙ্খলা সিসিদয় আসন। িানুদষি িদে আিা ও সবশ্বাি সিদি আদি। সবেক্ষণ
নীসত ও সুষ্ঠু অ্ে িননসতি ব্যবিাপনাি িােদি আিিা িিল েযাদলঞ্জ দিািাসবলা িিদত িক্ষি হই। এদত িািসষ্টি অ্ে িনীসত
সিসতশীল োিায় িাধািণ িানুদষি জীবনিাদনি দৃশ্যিান উন্নসত হদয়দি।

বাাংলাদেদশি অ্ে িনীসত এখন সজসর্সপি সভসিদত সবদশ্ব ৪৪তি। ক্রয় ক্ষিতাি সভসিদত ৩২তি। আে ি-িািাসজি
অ্সধিাাংশ সূেদিই আিিা েসক্ষণ এসশয়াি এবাং সনম্ন-আদয়ি দেশগুসলদি িাসেদয় দগসি।
বতিিাদন সবদশ্বি ১৯৬টি দেদশ বাাংলাদেদশি ৭৪৪টি পণ্য িপ্তাসন হদচ্ছ। ২০০৫-০৬ অ্ে িবিদি িপ্তাসনি পসিিাণ সিল
িাে ১০.৫ সবসলয়ন র্লাি। ২০১৫-২০১৬ িাদল বাাংলাদেশ আয় িদিদি ৩৪.২৪ সবসলয়ন িাসিিন র্লাি। ২০২১ িাদল ৬০
সবসলয়ন িাসিিন র্লাি িপ্তাসনি লক্ষয সনদয় আিিা এসগদয় র্াসচ্ছ। িপ্তাসনি এ লক্ষযিাো অ্জিদনি লদক্ষয আিিা জাতীয় িপ্তাসন
নীসত দর্াষণা িদিসি। তবদেসশি মুদ্র্াি িজুে বতিিাদন ৩২ সবসলয়ন িাসিিন র্লাি ।
আিিা ২০১০ িাদল ‘বাাংলাদেশ অ্ে িননসতি অ্ঞ্চল ির্তিপক্ষ’ প্রসতষ্ঠা িসি। ইদতািদে ৫৯টি অ্ে িননসতি অ্ঞ্চল
িাপদনি িান সনব িােন িিা হদয়দি। িিিাি ২০৩০ িাদলি িদে ১০০টি অ্ে িননসতি অ্ঞ্চল প্রসতষ্ঠা িিদব। এিব অ্ঞ্চদল
িাসপত িলিািখানায় ১ দিাটি িানুদষি িিিিাংিান হদব। ৪০ সবসলয়ন িাসিিন র্লাি িপ্তাসন আয় হদব।
দেদশ সবদেশী সবসনদয়াগ বৃসদ্ধি লদক্ষয েীন, জাপান ও ভািদতি িাদে এ পর্ িন্ত সজ টু সজ সভসিদত ৪টি অ্ে িননসতি
অ্ঞ্চল িাপদনি জন্য িিদোতা স্মািি স্বাক্ষসিত হদয়দি।
বতিিাদন দেদশ সবসনদয়াগ বান্ধব পসিদবশ সবিাজিান। অ্ে িননসতি অ্ঞ্চদলি দর্দভলপাি ও সশল্প ইউসনটগুদলাি জন্য
আিিা অ্তযন্ত আিষ িণীয় প্রদণােনা প্যাদিজ দর্াষণা িদিসি। তাি িদে িদয়দি সবসভন্ন দিয়াদে িি অ্বিাশ, শুল্কমুি
আিোসন ও িপ্তাসন এবাং িহজ তবদেসশি মুদ্র্া সবসনিয় নীসতিালা। এিব সুসবধাি িািদণ েসক্ষণ ও েসক্ষণ-পূব ি এসশয়াি অ্ন্য
দেশগুদলাি তুলনায় বাাংলাদেশ সবসনদয়াদগি জন্য উৎকৃষ্ট। আিাদেি িদয়দি েক্ষ জনশসি, র্ািা িানিম্পন্ন উৎপােন
িিিিান্ডি িােদি বসহসব িদশ্ব বাাংলাদেদশি পদণ্যি রাসন্ডাং ততসিদত প্রশাংিনীয় মিসিিা িাখদি।
২০১৫-১৬ অ্ে ি বিদি বাাংলাদেদশ তবদেসশি সবসনদয়াগ হদয়দি ২২৩ দিাটি র্লাি। িম্প্রসত েীদনি দপ্রসিদর্দন্টি ঢািা
িিিিাদল ১৩.৬ সবসলয়ন র্লাদিি সবসনদয়াগ চুসি স্বাক্ষসিত হদয়দি।
২০২১ িাদল আইটি দিক্টদি ১০ লাখ দলাদিি িিিিাংিাদনি লদক্ষয িাসলয়ানিদি ৩৫৫ এিি জসিি উপি সপসপসপ’ি
সভসিদত হাই-দটি পািি সনিিাণ িিা হদচ্ছ। িািাদেদশ িাসপত ৫ হাজাি ২৭৫ টি সর্সজটাল দিন্টাি দেদি জনগণ ২০০ ধিদনি
দিবা পাদচ্ছন। েলসত বিদিি িদেই িহািাদশ বঙ্গবন্ধু স্যাদটলাইট-১ উৎদক্ষপদনি লদক্ষয িাজ েলদি।
গত ৮ বিদি দেদশ ১০৫টি নতুন সবদযৎ দিন্দ্র ততিী িদি আিিা সবদযৎ উৎপােদনি পসিিাণ ১৫ হাজাি দিগাওয়াদট
উন্নীত িদিসি।
এ িবসিছু িম্ভব হদয়দি এদেদশি িানুদষি িদঠাি পসিশ্রি আি িিিাদিি জন-বান্ধব নীসত িহদণি িদল।
সুসধিন্ডলী,
আসি আশা িসি, বাাংলাদেশ সিসিউসিটিজ অ্যান্ড এক্সদেঞ্জ িসিশন (BSEC), স্টি এক্সদেঞ্জ ও তাসলিাভুি
দিাম্পানীিমূদহ সুশািন প্রসতষ্ঠাি পাশাপাসশ বাজাদিি িিিিান্ড স্বচ্ছতা ও জবাবসেসহতা সনসিত িিাি িােদি এিটি
শসিশালী পসুঁ জবাজাি গদে তুলদব। র্া দিবা আি অ্বিাঠাদিা খাদত ব্যাপি সবসনদয়াগ ও িিিিাংিাদনি সুদর্াগ সৃসষ্ট িিদব।
জাতীয় অ্ে িনীসতি উন্নয়দন গুরুত্বপূণ ি মিসিিা িাখদব।
আিাদেি লক্ষয ২০২১ িাদলি িদে বাাংলাদেশদি িেি আদয়ি দেদশ উন্নীত িদি জাসতি সপতাি স্বদেি ক্ষুধা ও
োসিদ্র্যমুি ‘দিানাি বাাংলা’ সহদিদব গদে দতালা। ২০৪১ িাদলি িদে বাাংলাদেশ হদব উন্নত িমৃদ্ধ দেশ।
আসি দৃঢ়ভাদব সবশ্বাি িসি, উন্নয়দনি বতিিান ধািা অ্ব্যাহত োিদল আগািী ২০২১ িাদলি আদগই বাাংলাদেশ এিটি
িেি আদয়ি দেশ সহদিদব সবশ্ব িানসেদে ির্ িাোপূণ ি আিন িদি সনদব।
পসিদশদষ বলদত োই, বতিিান িিিাি পসুঁ জবাজাি উন্নয়দন িব িাত্মি িহদর্াসগতা অ্ব্যাহত িাখদব। পসুঁ জবাজাি হদব
উন্নত বাাংলাদেশ সবসনিিাদণি দক্ষদে েীর্ িদিয়ােী অ্ে িায়দনি এি সনভিিদর্াগ্য উৎি।
আসি ‘দেশব্যাপী সবসনদয়াগ সশক্ষা িার্ িক্রি’ এি শুভ উদবাধন দর্াষণা িিসি।
িিলদি ধন্যবাে জাসনদয় আসি আিাি বিব্য দশষ িিসি।
দখাো হাদিজ।
জয়বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাাংলাদেশ সেিজীবী দহাি।
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