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ফে রফজ্ঞরি 

 

ঁুরিফািারয রফরনরয়াগ রেতনতাভরূক বায় রডএআ’য ফেররডন্ট 

ঁুরিফািায ররা ফযফারয়য ঁুরি যফযারয রফকল্প উৎ। ঁুরিফািারযয ভাধযরভ 
ফদরয থথননরতক উন্নয়রন এফং কভথংস্থান রৃিরত ফদান যাখা মায়। ফকান ফকাম্পারনয 
ফয়ায ক্ররয়য ভাধযরভ রফরনরয়াগকাযী উক্ত ফকাম্পারনয রাব ফরাকারনয ংীদায য়।  
রকন্তু এরেরে ফরেরয় গুরুত্বূণথ ররা ফকান ফকাম্পারন ফয়ায রকনফ এফং কখন 
রকনফ।গতকার  ফপব্রুয়াযী ১১, ২০১৩ তারযরখ এভরটরফ ররকউরযরটি কতৃথক অরয়ারিত 
গ্রাক রেতনতা বায় ঢাকা স্টক এক্সরেরেয ফেররডন্ট িনাফ ফভাঃ যরকফুয যভান 
এফ কথা ফররন।  রতরন অযও ফররন, একরট অদথ ঁুরিফািারযয িন্য রকছু েরয়ািন 
ফাংরারদরয ঁুরিফািারয কর উাদানআ রফদযভান। ফমভনঃ স্টক এক্সরেে, ররকউরযরটি 
ও এক্সরেে করভন, ফরাকায, োরতষ্ঠারনক রফরনরয়াগকাযী, াধাযণ রফরনরয়াগকাযী এফং 
বাররা ফভৌররবরি ফকাম্পারন। রকন্তু এআ ঁুরিফািায কররয িন্য নয়।এআ ঁুরিফািারয 
শুধ ু তাযাআ রফরনরয়াগ কযরফ মারদয ারত উদৃ্ধি টাকা যরয়রছ।তাযা তারদয ঞ্চরয়য 
একরট ং ঁুরিফািারয রফরনরয়াগ কযরফ।ন্যান্য ফযফারয়য ন্যায় ঁুরিফািারয ঝঁুরক 
রফদযভান থাকায যও ফকাস্পারনভরূয রযোরকফৃন্দ,  অরথথক েরতরফদনভূ বারবারফ 
মাোআ ফাছাআ করয বাররা ফভৌররবরিক ফকাম্পানীরত রফরনরয়াগ কযরর ঝঁুরক এরিরয় 
অকলথনীয় ভনুাপা কযা মায়।গুিফ এফং ফরারবয ফ: ফরতথ রয় ফয়ায ফকনারফো 
কযরর রফরনরয়াগকাযী এফং ফািায উবয়আ েরতগ্রস্থ য়।ফািারয ফেরডং এয উরেরে 
নয়  রফরনরয়ারগয উরেরে রফরনরয়াগ কযরত রফ।ঋণ রনরয় ফযফা কযায ভানরকতা 
রযফতথন কযরত রফ।  ঋণ মরদ রনরত য়  তরফ তা ফমন আক্যযআরটয রধথরকয ফফর না 
য়। রফরনরয়াগকাযীরদয ফয়ায ধাযণ কযায েভতা এফং ুনযায় রফরনরয়াগ কযায েভতা 
থাকরর রফরনরয়ারগ ঝঁুরক হ্রারয াাার ভনুাপায ম্ভাফনা ফৃরদ্ধ ায়।ফতথভারন 
ফাংরারদরয থথনীরতয কর েূক উধথভরুখ ফায যও অস্থায ংকরটয কাযরণ 
ঁুরিফািারয ফতথভান ফস্থায রৃি রয়রছ।  ফতথভারন ঁুরিফািারযয অস্থায ংকট দূয 



কযরত রফরবন্ন াভেতা দূয কযায ররেয ঁুরিফািায ভন্বয় করভরট গঠন  কযা 
রয়রছ।অভযা এআ করভরটয ভাধযরভ ফকান েতযাায রৃি কযরত োআনা।শুধভুাে অভযা 
মাযা ঁুরিফািারযয ারথ ংরিি তাযা করর রনি রনি ফস্থান ফথরক রনরিরদয 
কািগুররা রঠকবারফ কযায ভাধযরভ ঁুরিফািারযয ারফথক উন্নয়রনয িন্য এ করভরট 
গঠন  কযা রয়রছ। রফরনরয়াগকাযীরদয রফরনরয়ারগয রদ্ধান্ত গ্ররণয সুরফধায িন্য ঢাকা 
স্টক এক্সরেরেয ওরয়ফাআটরক ভদৃ্ধ কযা রয়রছ।অভযা রত ীঘ্রআ ফাংরা 
ওরয়ফাআট োর ু কযরত মারি।এছািা ঢাকা স্টক এক্সরেেরক অন্তিথারতকভারনয স্টক 
এক্সরেরে রযণত কযরত অভযা রত দ্রুততা ও স্বিতায ারথ রডরভউেয়ুারাআরিরনয 
কাি ম্পন্ন কযরত মারি।এভয় অরযা উরস্থত রছররন রডএআ’য রযোরক িনাফ 
রভিানুয যভান খান এফং এভরটরফ ফযাংরকয ফযফস্থানা রযোরক িনাফ অরন এ 
খান।  


