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ি. স্বন কুভায ফারা, এপডএভএ ঢাকা স্টক এক্সচেচেয িধান ডনফবাী কভবকতবা 

 

ধযাক ি. স্বন কুভায ফারা, এপডএভএ দদচয িধান  ঐডতহ্যফাী ঁুডিফািায 
ঢাকা স্টক এক্সচেচেয িধান ডনফবাী কভবকতবা ডচচফ ( ১৫ এডির,  ২০১৩)  দমাগদান 
কচযচেন।  ভােব ২৪, ২০১৩ তাডযচখ ৭৩৮ তভ দফািব বায় ঢাকা স্টক এক্সচেচেয 
ডযোরনা লবদ তাচক ডিএআ’য িধান ডনফবাী কভবকতবা ডচচফ ডনচয়াচগয ডদ্ধান্ত দনন 
এফং ঁুডিফািায ডনয়ন্ত্রণ ংস্থা ফাংরাচদ ডডকউডযডিি  এক্সচেে কডভচন 
নুচভাদচনয িন্য াঠায়।যফতবীচত এডির ০৯, ২০১৩ তাডযচখ কডভন তায ডনচয়াচগয 
নুচভাদন িদান কচয।  

অডথবক ডফলয়াডদ ম্পচকব ডবজ্ঞতা ম্পন্ন ি. স্বন কুভায ফারা দাগত িীফচন সুদীঘব 
২২ ( ফাআ) ফেচযয দফী ভয় ঢাকা ডফশ্বডফদযারচয় ডক্ষকতা কচযন।এোড়া ডতডন 
অআডডফ ডডকউডযডিি দেডিং দকাম্পাডন ডরঃ এয ফতবভান ডযোরক, ঢাকা স্টক এক্সচেে 
এয গডঠত এক্সািব যাচনচরয াচফক দস্য ডেচরন।ফাংরাচদ আন্সডিডিউি ফ 
কযাডািার ভাচকবি ( ডফঅআডএভ)  এয িচপনার যাচনচরয দস্য ফাংরাচদ যািস্ব 
দফাচিব ( এনডফঅয)  এয নতুন িতযক্ষ কয অআন এয িন্য গডঠত এক্সািব যাচনচরয 
দস্য ডেচরন।এোড়া, ডতডন চনক স্বনাভধন্য িডতষ্ঠাচনয চক্ষ ডফডবন্ন গুরুত্বূণব 



দাডয়ত্ব ারন কচযন। ডতডন ডফডএ, ডডডি, অআ ড এ আ িডিউ, অআডফএপডফ এফং 
এযাকন এআি এয যাভবক ডচচফ কাি কচযন।  

ডতডন Bangladesh Institute of Capital Market (BICM), DSE Training Academy, 

BCS (Tax) Academy, Financial Management Academy (FIMA), ফাংরাচদ দরাক 
িান িডক্ষণ দকন্দ্র ( ডফডএডিড) ICMAB  অয চনক িডতষ্ঠাচন Expert 

Resource person ডচচফ কাি কচযচেন।   

ি. স্বন কুভায ফারায ৬১ডি গচফলণা িবন্ধ যচয়চে মায ভচধয ২১ডি অন্তিবাডতক িানবাচর 
িকাডত য়।তাোড়া তায ৯ডি ডযােব ৪ডি ফআ, ১ডি স্টাডি ভযানুয়ার,  ICMAB এয 
িানবাচর ৬ডি ম্পাদকীয় এফং ৩৫ ডি দডভনায দায যচয়চে।    

ি. স্বন কুভায ফারা ১৯৬৬ াচর দগাারগে দিরায় িন্মগ্রণ কচযন। ডতডন ১৯৮১ 
াচর দগারাগচেয াতাড়া ডি. এন. ডি. ড াআ সু্কর দথচক এএড  এফং ১৯৮৩ 
াচর ঢাকা কচরি দথচক এআে এ ড দভধা তাডরকায় স্থান া কচযন।  ডতডন 
১৯৮৬ াচর ঢাকা ডফশ্বডফদযারয় দথচক ডাফ ডফজ্ঞাচন ১ভ দেনীচত স্নাতক এফং ১৯৮৭ 
াচর ডাফ ডফজ্ঞাচন ১ভ দেনীচত স্নাতচকাত্তয ডিগ্রী রাব কচযন।  এোড়া ডতডন ১৯৯০ 
াচর ডএভএ দাগত যীক্ষায় উত্তীণব ন।ফতবভাচন ডতডন অআডএভএডফ এয একিন 
দপচরা দস্য।  এোড়া ডতডন ১৯৯২ াচর ফাংরাচদ আন্সডিডিউি ফ দিবরাচভন্ি 
স্টাডিি( ডফঅআডিএ) , ঢাকা দথচক “থবনীডত  ডযভাণগত দকৌর” ডফলচয় এযািবান্স 
দকাব কচযন। ডতডন ডদ আন্সডিডিউি ফ োিবািব একাউন্ি আন আংরযান্ি যান্ি চয়র 
( অআডআিডি) রল্ডন দথচক “Certificate in International Financial Reporting 

Standards” দকাব কচযন। ডতডন ২০১০ াচর ঢাকা ডফশ্বডফদযারয় দথচক ভরূয ংচমািন 
 কয ফযফস্থায উচয ডএআে ডি ডিগ্রী িবন কচযন।  

ধযাক ি. স্বন কুভায ফারা ঢাকা স্টক এক্সচেে িধান ডনফবাী কভবকতবা ডচচফ 
দমাগদাচনয ূচফব ঢাকা ডফশ্বডফদযারচয় একাউডন্িং যান্ি আনপযচভন ডচস্টভ ডফবাচগ 
ধযাক ডচচফ কভবযত ডেচরন।  


