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প্রে রফজ্ঞরি 

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ রররভচেড (রডএআ) প্রদচয েধান এফং োেীনতভ ুঁরিফািায। রডএআ 
১৯৯৮ ার প্রথচক চোচভচেড প্রেরডং রচষ্টচভয ভাধযচভ প্ররনচদন কচয অচে। রডএআ ‘য 
রফরবন্ন উন্নয়ন কভমকাচেয ং রচচফ নাডাক ওএভএক্স (NASDAQ OMX  এয াচথ 

এভওআউ স্বাক্ষরযত য়। এমআ ধাযাফারকতায় অগষ্ট ১৯ ও ২০ ,  ২০১৩ তারযচখ নাডাক 
ওএভএক্স NASDAQ OMX এয একরে েরতরনরধদর রডএআ ’য প্রেরচডন্ে িনাফ অানুর 

আরাভ রেেযু প্রনতচৃে রযোরনা লমচদয কাচে রডএআ ’য প্রফাডম রুচভ নাডাক ওএভএক্স 
NASDAQ OMX তাঁচদয তযাধুরনক প্রেরডং পট্ওয়যায কামমক্রভ এফং বফরষ্টয উস্থান 

কচযন। এ ভয় রডএআ প্রেরচডন্ে িনাফ অানুর আরাভ রেে ুেরতরনরধ দরচক স্বাগত 
িারনচয় ফচরন,  নাডাক ওএভএক্স NASDAQ OMX এয াচথ অভাচদয এভওআউ স্বাক্ষরযত 

চয়চে অভযা অা করয তাঁযা অভাচদয যফযাকাযী রচচফ নয় ফযফারয়ক ংীদায 
রচচফ কাি কযচফ। এ ভয় অযও উরস্থত রেচরন রডএআ’য ররনয়য বাআ প্রেরচডন্ে িনাফ 
প্রভাঃ ািাান ,  বাআ প্রেররডন্ে িনাফ রভিানুয যভান খান ,  রযোরক অচভদ যীদ 
রারী,  িনাফ প্রভাঃ অরিিুর ক ,  িনাফ যীপ অচনায়ায প্রাচন ,  রভচ খুরিস্তা নূয-আ-
নাযীন,  াচফক প্রেরডচডন্ে িনাফ প্রভাঃ ারকর রযিবী ,  দস্য িনাফ যীপ অতাউয 
যভান,  িনাফ এ প্রক এভ াভসুচদাা ,  রডএআ’য েধান রনফমাী কভমকতমা ধযাক ড. স্বন 
কুভায ফারা এপরএভএ ,  েধান থম কভমকতমা িনাফ এ প্রক এভ রিয়াউর াান খান ,  
এপরএ,  েধান েমুরি কভমকতমা িনাফ অ  ভ খাচয়রুজ্জাভান ও নাডাক ওএভএক্স 
NASDAQ OMX এয েরতরনরধদচর রেচরন নাডাক ওএভএক্স NASDAQ OMX (াউথ-

আষ্ট এরয়া এফং যাচরপক) এয ফযফস্থানা রযোরক যফােম ফ্রড Robert Frojd

রযরিওনার রফিচন প্রডবচরাচভন্ে এয রযোরক যারেক কং Patrick Kong প্রলাফার 

পেওয়যায প্রডবচরাচভন্ে এভচেক (চেররয়া) এয যাভমক রযোডম প্রআরন Richadr 



Payne । রডএআ’য অআরে রফবাচগয উর্ধ্মতন কভমকতমাচদয উরস্থরতচত নাডাক ওএভএক্স 

NASDAQ OMX এয েরতরনরধ গন তাচদয তযাধুরনক প্রেরডং পেওয়যায রফরবন্ন রফলয় 

রফস্তারযতবাচফ তুচর ধচযন। রডএআ ’য রযোরনা লমদ ,  দস্যফৃন্দ এফং অআরে রফবাচগয 
উর্ধ্মতন কভমকতমাফৃন্দ নাডাক ওএভএক্স NASDAQ OMX এয েরতরনরধদচরয কাচে তাঁচদয 

প্রেরডং পেওয়যায ম্পচকম রফরবন্ন রফলয় িানচত োন এফং েরতরনরধফৃন্দ তাঁচদয কর েচেয 
উত্তয প্রদন। 

 

 

প্রে রফজ্ঞরি 

 

অগস্ট ২০,  ২০১৩ তারযচখ আন্োযন্যানার ভারনেরয পান্ড (অআএভএপ) এয রতন দচস্যয 
একরে েরতরনরধ দর ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ রররভচেড এয প্রেরচডন্ে িনাফ অানুর আরাভ রেে ু
এয াচথ াক্ষাত কচযন। আন্োযন্যানার ভারনেরয পান্ড (অআএভএপ) এয েরতরনরধ দচর 

রেচরন কনারচেন্ে হুন এং খু (Hoon Eng Khoo),  ররনয়য আচকানরভস্ট উআরন বাযরঘরি 

(Wilson Varghese) এফং এক্সােম কনারচেন্ে এযাররক ব্রু-ব্র্যান্ড (Alick Bruce-

Brand)। এভয় অযও উরস্থত রেচরন েট্টগ্রাভ স্টক এক্সচেঞ্জ ররঃ (রএআ) এয প্রেরচডন্ে 

িনাফ অর ভারুপ খান ও রডএআ ’য েধান রনফমাী কভমকতমা ধযাক ড. স্বন কুভায 
ফারা, এপরএভএ। অআএভএপ েরতরনরধগণ ফাংরাচদচয ুঁরিফািাচয রফচদর রফরনচয়াচগয 
সুচমাগ সুরফধা,  ম্ভাফনা, ুঁরিফািাচযয রফদযভান রনয়ন্ত্রণ রফরধ-রফধান এফং কযারোর একাউন্ে 

কনবারেমরফরররে (Capital Account Convertibility)  রফরবন্ন রফলয় ম্পচকম ফগত ন। 

তাঁযা ফাংরাচদচয ুঁরিফািাচযয ফতমভান ফস্থা ,  ুঁরিফািাচয রফচদর রফরনচয়াচগয নুকূর 
রযচফ এফং ম্ভাফনায় চতাল েকা কচযন। 


