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ঢাকা স্টক এক্সচেচেয ৫১তভ ফাবলিক াধাযণ বা 

 

অজ বনফায ( ১৫. ০৬. ২০১৩)  প্রদচয েধান ও োেীনতভ ঁুবজফাজায ঢাকা স্টক 
এক্সচেচেয ৫১তভ ফাবলিক াধাযণ বা যাজধানীয একবি স্থানীয় প্রাচিচর নুবিত 
য়।  বায় বাবতত্ব কচযন বিএআ’য বফদায়ী প্রেবচিন্ি জনাফ প্রভাঃ যবকফুয 
যভান।  বফত্র প্রকাযঅন প্রতরাওয়াচতয ভাধযচভ বায কামিক্রভ শুরু য়।  বায় 
শুরুচত ঢাকা স্টক এক্সচেচেয ম্মাবনত দস্য ভযহুভ প্রভজয ( ফঃ)  াইদ আস্কান্দায,  
ভযহুভ এন এভ অরভগীয কবফয প্রেৌধযুী,  এফং ঢাকা স্টক এক্সচেচেয ম্মাবনত 
দস্যচদয ফাফা- ভা,  বাআ- প্রফান,  অত্মীয়- স্বজচনয ভতুৃযচত প্রাক েস্তাফ গ্রণ কচয 
ভান অল্লাহ্ তা’অরায বনকি ভতৃ ফযবিচদয রুচয ভাগচপযাত কাভনা কচয প্রদায়া 
কযা য়।  বফুর ংখ্যক দচস্যয ঈবস্থবতচত ফাবলিক াধাযণ বায় ২০১১- ১২ থি 
ফছচযয বযোরনা লিচদয েবতচফদন গ্রণ,  বফচফেনা ও ৩০প্র জনু ২০১২ তাবযচখ্ 
ভাি থিফছচযয বনযীবিত বাফ এফং বনযীিচকয েবতচফদন গ্রণ,  বফচফেনা 
ফিম্মতবাচফ নুচভাবদত য়।  এছাড়া ১০ জনু নুবিত বযোরনা লিচদয বনফিােন 
২০১৩ এয অনুিাবনক পরাপর প্র ালণায ভাধযচভ প্রফাচিি নতুন দস্য ন্তবূিি কযা 
য়।  ফাবলিক াধাযণ বায় বিএআয বযোরনা লিদ প্রথচক এফছয ফযোি ৪ 
( োয)  জন বযোরক জনাফ প্রভাঃ যবকফুয যভান,  জনাফ অচভদ আকফার াান,  
জনাফ খ্াজা প্রগারাভ যরূ এফং জনাফ যীপ অতাঈয যভান এয স্থরাবববলি ন  
নফ - বনফিাবেত োয ( ৪)  জন বযোরক জনাফ যীপ অচনায়ায প্রাচন,  ফযফস্থানা 
বযোরক- প্রভাঃ বদুল্লা  ববকঈবযবিজ বরঃ,  জনাফ প্রভাঃ অবজজরু ক,  প্রেয়াযভযান-  
বফ এন্ি বফ এন্িাযোআজ বরঃ এয,  বভচ খু্বজস্তা- নযূ- আ- নাযীন,  ফযফস্থানা 
বযোরক- ভিানি ববকঈবযবিজ বরঃ জনাফ াচদ অব্দরু খ্াচরক,  ফযফস্থানা 
বযোরক- াচদ ববকঈবযবিজ বরঃ।    



বায় ফিফয যাচখ্ন জনাফ অচভদ আকফার াান,  জনাফ রৎুপয যভান,  জনাফ 
ভসু্তাক অচভদ াচদক,  জনাফ এ. এ.  াহুদুর ক ফুরফুর,  জনাফ পয়ার কবফয 
প্রেৌধযুী,  জনাফ এভ.  এ াচভ,  ি.  জবয,  জনাফ এভ.  ভাসুদ,  জনাফ স্বন কুভায 
যকায,  জনাফ অানঈল্লা ,  জনাফ বগয়া ঈবিন এফং কচরআ ঁুবজফাজাচযয 
বস্থবতীরতা ও গবতীরতা যিায় একচমাচগ কাজ কযায অাফাদ ফযি কচযন।  বায় 
বিএআ’য েধান বনফিাী কভিকতিা জনাফ স্বন কুভায ফারা,  এপবএভএ এফং েধান 
থি কভিকতিা  জনাফ শুভ্র কাবন্ত প্রেৌধযুী ঈবস্থত বছচরন।  

চয ফাবলিক াধাযণ বা প্রচল বনফিােচনয ভাধযচভ জনাফ জনাফ অানুর আরাভ 
বিি ু বফনা েবতদ্ববন্দতায় বিএআ’য প্রেবচিন্ি বনফিাবেত ন।  জনাফ প্রভাাম্মদ াজাান 
ববনয়য বাআ- প্রেবচিন্ি এফং জনাফ প্রভাঃ বভজানুয যভান খ্ান বাআ- প্রেবচিন্ি 
বনফিাবেত ন।  

বনফিাবেত বাবত জনাফ অানুর আরাভ বিি ু অগাভী বদনগুচরাচত 
বিবভঈেযুয়ারাআচজন ঁুবজফাজায ঈন্নয়চন একচমাচগ কাজ কযায েতযাা ফযি কচয 
এফং বভবিয়া ংবিষ্ট কর চিয চমাবগতা কাভনা কচযন।   

বিএআ’য নফ  বনফিাবেত প্রেবচিন্ি,  ববনয়য বাআ- প্রেবচিন্ি ও বাআ- প্রেবচিচন্িয 
ংবিি জীফন ফৃত্তান্ত ংমুি কযা চরা।  

 

 

জনাফ অানুর আরাভ বিি ু

 

জনাফ অানুর আরাভ ভােি ২০১২ াচর তৃতীয় ফাচযয ভচতা বযোরক বনফিাবেত 
ন।  তায অচগ বতবন বিচম্বয ১৯৯৭ প্রথচক ভােি ২০০০ মিন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেচেয 
কাঈবিরয বাচফ দাবয়ত্ব ারন কচযন।  এছাড়া জনাফ আরাভ ভােি ২০০০ প্রথচক 
ভােি ২০০১ মিন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেচেয বাআ- প্রেয়াযভযান বাচফ দাবয়ত্ব ারন 
কচযন।   



বতবন একজন খ্যাবতভান ফযফায়ীও।  তায ভাবরকানাধীন “প্রভানা বপনাবিয়ার 
কনারচিিী এযান্ি ববকঈবযবিজ বরঃ” ১৯৯১ াচর ঢাকা স্টক এক্সচেচেয দস্যদ 
রাব কচয এফং ১৯৯৫ ার প্রথচক বতবন ঈি প্ররাকাচযজ াঈচজয ফযফস্থানা 
বযোরক বাচফ দাবয়ত্ব ারন কযচছন।  জনাফ আরাভ ঢাকা স্টক এক্সচেচে 
প্ররনচদচনয প্রিচত্র মুগান্তকাযী বযফতিন অনয়চন ১৯৯৮ াচর গবিত “বিএআ’ য 
চিাচভচিন েবক্রয়া কবভবি”  এয অফায়ক বাচফ দাবয়ত্ব ারন কচযন।  জনাফ 
আরাভ ন্ধ্যানী রাআপ আিচুযচিয ফযফস্থানা বযোরক এফং এপবফববঅআ এয 
ঁুবজফাজায বফলয়ক স্টযাবন্িং কবভবিয প্রকা- প্রেয়াযভযান।  বতবন ২০০৪ প্রথচক ২০০৯ 
মিন্ত ববি আঈবনবাবিবিয প্রেজাযাচযয দাবয়চত্ব বছচরন।  এছাড়া বতবন ২০০৫- ০৬,  
২০০৬- ০৭,  ২০০৭- ০৮ এফং ২০০৯- ১০ প্রভয়াচদ ফাংরাচদ আিচুযি এযাচাবচয়ন 
এয বনফিাী কবভবিয দস্য বছচরন এফং ফতিভাচন বতবন বাআ- প্রেবচিন্ি এয দাবয়ত্ব 
ারন কযচছন।  

বতবন Assumption University, Bangkok প্রথচক BBA এফং PITTSBURG STATE 

University, KANSAS, USA, প্রথচক বফচল কবৃতচত্বয াচথ MBA বিবগ্র জিন 

কচযন।  জনাফ আরাভ PITTSBURG STATE University প্রথচক বফচল বিবস্টংন 

Dean’s Scholastic Honors রাব কচযন।  বতবন ২০০০ াচর SAFE এয দস্য 

বাচফ বাযত ও াবকস্তান ভ্রভন কচযন।  জনাফ আরাভ ২০০১ াচর ভাচরাচয়বয়ায় 

Emerging Insurance Markets এয ঈয নুবিত অন্তিজাবতক কনপাচযচি 

পরবাচফ ংগ্রণ কচযন।  এছাড়া বতবন আঈএএ ববকঈবযবিজ এন্ি এক্সচেে 
কবভন কতৃিক অচয়াবজত ওয়াবংিন বিবচত আন্িাযন্যানার আিবিবিঈি পয কযাবিার 
ভাচকিি প্রিচবরচভন্ি প্রোগ্রাচভ ংগ্রণ কচযন।  জনাফ বিি ু বঙ্গাুচয নুবিত 

Bancassurance & Alternative Distribution Channels in Insurance এয 

ঈয বদ্বতীয় অন্তজিাবতক চম্মরচন ংগ্রণ কচযন।  এছাড়াও প্রদচ- বফচদচ নুবিত 
ঁুবজফাজাচযয ঈয বফববন্ন প্রবভনায,  কনপাচযচি ংগ্রণ কচয ফযাক ববজ্ঞতা 
জিন কচযন।  জনাফ আরাভ অচভবযকা,  ভারচয়বয়া,  বঙ্গাুয,  বাযত,  থাআরযান্ি 
আঈচযাচয ফহু প্রদ ভ্রভন কচযন।  

 

 



জনাফ প্রভাঃ াজাান 

বিএআ’য নফ- বনফিাবেত ববনয়য বাআ প্রেবচিন্ি 

 

জনাফ প্রভাাম্মদ াজাান অজ ( ১৫. ০৬. ২০১৩)  বফনা েবতদ্ববন্দতায় ঢাকা স্টক 
এক্সচেচেয ববনয়য বাআ প্রেবচিন্ি বনফিাবেত চয়চছন।  ১৯৭৫ াচর তায 
ভাবরকানাধীন “প্রভাঃ াহ্জাান এযান্ি প্রকাং” বিএআ‟য দস্যদ রাব কচয।  মা 
যফতিীচত ২০০৬ াচর বিএআ’ য কচিাচযি দস্য “জাান ববকঈবযবিজ বরঃ” নাচভ 
অত্মেকা কচয।  ফতিভাচন বতবন ঈি প্ররাকাচযজ াঈচজয ফযফস্থানা বযোরক।  

জনাফ প্রভাাম্মদ াজাান প্রপব্রুয়াযী ২০০৯ প্রথচক ভােি ২০১১ ার মিন্ত বযোরক 
বাচফ এফং ভােি ২০১১ তাবযখ্ প্রথচক ভােি ২০১২ তাবযখ্ মিন্ত বাআ প্রেবচিন্ি এয 
দাবয়ত্ব ারন কচযন।  ২০১২ াচর বতবন তৃতীয় ফাচযয ভচতা বিএআ’ য বযোরক 
বনফিাবেত চয় ুনযায় বাআ প্রেবচিচন্িয দাবয়ত্ব ারন কচয।  এছাড়াও বতবন ভােি 
২০০৪ প্রথচক ভােি ২০০৭ মিন্ত বিএআ‟য বনফিাবেত বযোরক বছচরন।   

বতবন প্রদচয একজন খ্যাবতভান ফযফায়ীও।  বতবন াি যিাবনকাযকচদয ংগিন 
„ফাংরাচদ জিু এক্সচািিাযস্ এচাবচয়চনয প্রেয়াযভযান।  বতবন ফাংরাচদ জিু বস্ধনায 
এচাবচয়চনয বাআ প্রেয়াযভযান।  বতবন একাবধক েবতিাচনয গুরুত্বূণি দাবয়চত্ব 
অচছন।  জনাফ াজাান “ভবদনা জিু আন্িাবিচজয” ফযফস্থানা বযোরক,  “ভচয 
জিু বভরস্ বরঃ” এয ঈ- ফযফস্থানা বযোরক।  এছাড়া বতবন “নযবংদী জিু প্রেিাি” 
এফং “জাান প্রিক্সিাআর বভরচে”  ভযাচনবজং ািিনায।  জনাফ াজাান বফববন্ন 
াভাবজক ঈন্নয়ন কভিকাচে জবড়ত।  

জনাফ াজাান রন্িন,  বনঈআয়কি,  থাআরযান্ি এক্সচেে বযদিন প্রদচ বফচদচ 
নুবিত ঁুবজফাজায বফলয়ক বফববন্ন কনপাচযি,  প্রবভনায,  বায় ংগ্রণ কচয 
ফযাক ববজ্ঞতা জিন কচযন।  এছাড়া বতবন বাযত,  াবকস্তান,  শ্রীরংকা,  প্রনার,  
ভারচয়বয়া,  বংগাুয,  থাআরযান্ি,  কানািা ও অচভবযকা আঈচযাচয ফহু প্রদ 
ভ্রভন কচযন।  

 



 

জনাফ প্রভাঃ বভজানুয যভান খ্ান 

বিএআ’য নফ  বনফিাবেত বাআ প্রেবচিন্ি 

 

জনাফ প্রভাঃ বভজানুয যভান খ্ান অজ ( ১৫. ০৬. ২০১৩)  বফনা েবতদ্ববন্দতায় ঢাকা 
স্টক এক্সচেচেয বাআ প্রেবচিন্ি বনফিাবেত চয়চছন।  তায ভাবরকানাধীন “ধানভবন্ি 
ববকঈবযবিজ বরঃ” ২০০৫ াচর ঢাকা স্টক এক্সচেচেয কচিাচযি দস্য বাচফ 
অত্মেকা কচয।  ফতিভাচন বতবন ঈি প্ররাকাচযজ াঈচজয ফযফস্থানা বযোরক।   

জনাফ খ্ান ২০১১ তাবযচখ্ েথভ ফাচযয ভচতা বযোরক বনফিাবেত চয়চছন।  বতবন 
ফতিভাচন ঢাকা স্টক এক্সচেচেয বনফিাী কবভবিয অহ্বায়চকয দাবয়ত্ব ারন কযচছন।  
বতবন তযন্ত প্রভধাফী বাচফ বিাজীফচনয কর স্তয বতক্রভ কচয কবৃতচত্বয াচথ 
ছাত্রজীফন ভাি কচযন।  ফিচল বতবন ফাংরাচদ েচকৌর বফশ্ববফদযারয় ( ফুচয়ি)  
চত ূযচকৌর বফবাচগ স্দাতক বিবগ্র জিন কচযন।  জনাফ খ্ান অচভবযকান প্রাাআবি 
ফ বববর আবেবনয়াি এয দস্য এফং আনবষ্টবিঈি ফ আবেবনয়াি,  ফাংরাচদচয 
প্রপচরা।  জনাফ খ্ান ২০০৮আং চত বক্রয়বাচফ বফববন্ন কবভবিচত কাজ কচয সুনাভ 
জিন কচযচছন।  

জনাফ খ্ান ফযবিগত ও দািবযক কাচজ মুিযাি,  কানািা,  মুিযাজয,  আঈচযা ও 
এবয়ায ফহুচদ ভ্রভন কচযচছন।  


