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এলআর গ্লোবোল অদ্য ০৮/০৫/২০২১ তোররখে এই গ্েস রির িং এর আখ োজন কখরখে গ্েেোখন মূল আখলোচনোর রবষ  এলআর গ্লোবোখলর 

কম মক্ষমতো, প ুঁজজবোজোখর সোমরিক পরররিরত এবিং প ুঁজজবোজোর সম্পরকমত সকল ইরতবোচক উন্ন ন। আমরো রবশ্বোস করর আমোখদ্র আজখকর 

এই সিংবোদ্ সখেলখনর দ্বোরো গ্কবল প ুঁজজবোজোরই ন  বরিং এলআর গ্লোবোল সহ বোজোখরর সব সম্পদ্ বযবিোপখকরোও উপকৃত হখব।  
 

আমোখদ্র আজখকর গ্েস রির িংটি এই সমখ  করো ে বই গুরুত্বপূর্ ম গ্কননো আমরো রবশ্বোস করর গ্ে   গ্দ্খের প ুঁজজবোজোর এবিং অর্ মনীরত 

সমোনতোখল ক্রমবর্ মমোন ন । এই ম হখূতম প ুঁজজবোজোখরর সকল মর্যিতোকোরীগর্ এর েখ োজনী  পদ্খক্ষপ িহর্ এর উপর রনর্মর কখর 

প ুঁজজবোজোখরর অিগরত। এেোড়োও এর সটিক পখর্ েোও ো বো নো েোও ো রনর্মর কখর আমোখদ্রই সকখলর সজেরলত পদ্খক্ষখপর উপর। 

আমোখদ্রই সজেরলত সটিক এবিং স ল পদ্খক্ষপ প ুঁজজবোজোরখক সোমখনর রদ্খক রনখ  গ্েখত পোখর অনযর্ো  এটি রনম্নম েী গ্মোড় ও রনখত 

পোখর। আমোখদ্র উরচত সজেরলতর্োখব প ুঁজজবোজোখরর স্বোখর্ ম কোজ করো েো ইস যকোরীখদ্র গ্র্খক শুরু কখর রবরনখ োগকোরী পে মন্ত সকল পক্ষখক 

উপকৃত করখব। 
 

এমতোবিো  বতমমোখন প খরো গ্দ্ে এবিং গ্দ্খের রবরর্ন্ন গুরুত্বপূর্ ম েোত সমূহ সহ প ুঁজজবোজোর এর েোনবন্ত উন্ন ন এবিং এর লক্ষয অজমখনর জনয 

গ্েোগয গ্নতৃখত্বর রদ্খক তোরকখ  রখ খে। আমরো রবশ্বোস করর বতমমোন বোিংলোখদ্ে রসরকউররটিজ অযোন্ড এক্সখচঞ্জ করমেন (রবএসইরস) তোর গ্েোগয 

এবিং েগরতেীল  গ্চ োরমযোখনর গ্নতৃখত্ব প ুঁজজবোজোখরর বযোপক সিংস্কোর এর র্োল উদ্োহরর্ িোপন কখরখে। বোিংলোখদ্খের প ুঁজজবোজোখরর সমূহ 

সম্ভোবনো এবিং নতুন করমেখনর রূ্রমকো রনখ  আমরো ে বই আেোবোদ্ী। বতমমোন করমেন দ্োর ত্ব গ্নও োর পর গ্র্খক প ুঁজজবোজোখর দৃ্েযমোনর্োখব 

অখনক উন্নরত হখ খে গ্েমন প ুঁজজবোজোখরর অননরতক হস্তখক্ষপকোরীখদ্র আইন র্খের জনয গ্দ্োষী সোবযস্ত করো ও জররমোনো করো; রবখদ্েী 

রবরনখ োগকোরীখদ্র আকষ মর্ করোর জনয রবখদ্খে গ্রোড গ্েো পররচোলনো করো; আইরপও অন খমোদ্খনর েজক্র ো সহজীকরন এবিং সরবরোখহর মোন 

উন্নত করো; বন্ড মোখকমি এর রবকোে এবিং আরও অর্ ম বোজোখরর Instrument চোল  করো; ২১০ রবরল ন ডলোখরর প ুঁজজবোজোখর রিরতেীলতো 

তহরবল গিন; সোমরিকর্োখব স্বচ্ছ এবিং রবরনখ োগবোন্ধব পররখবে এর উন্ন ন সহ আরও অখনক।  
 

আমরো অতযন্ত আনখের সোখর্ জোনোজচ্ছ গ্ে রবগত ২০১৫ সোল গ্র্খক এলআর গ্লোবোল গ্েসব বোর্োর সে রেন হখ  আসরেল তো ২০২১ সোখলর 

শুরুখত এখস তোর সমোর্োন হখ খে। এলআর গ্লোবোল েরতষ্ঠোর পর গ্র্খক সব মদ্ো প ুঁজজবোজোখরর উন্ন খন অবদ্োন গ্রখে চখলখে। বতমমোখন  

প ুঁজজবোজোখর একটি স্বচ্ছ ও রবরনখ োগ বোন্ধব পররখবে রখ খে রবর্ো  পূখব মর তুলনো  এেন আমোখদ্র অখনক গ্বরে অিংে িহর্ র্োকখব। 

আজখকর গ্েস রররলখজ রনম্নরলরেতগুরল রবষ  সমূহ অন্তরু্মক্ত করো হখ খে: 
 

১. এলআর গ্লোবোল বোিংলোখদ্ে গ্নরতবোচক প ুঁজজবোজোখর েচন্ড চযোখলঞ্জ র্োকো সখেও তোখদ্র দৃ্ষ্টোন্তমূলক কম মদ্ক্ষতোর মোর্যখম গ্দ্খের 

েীষ মিোনী  সম্পদ্ বযবিোপক সমূখহর মখর্য একটিখত পররনত হখ খে । এটি শুরু গ্র্খকই রবখেষ কখর রবগত ৫ বের র্খর গ্সরো কম মদ্ক্ষতোর 

স্বোক্ষর গ্রখে চখলখে । প ুঁজজবোজোখর আমোখদ্র রবগত ১০ বেখরর ট্র্যোক গ্রকডম গ্র্খক আমোখদ্র দ্ক্ষতো ও পোরদ্রে মতো েরত রলত হ । 

গ্নরতবোচক প ুঁজজবোজোখর েচন্ড চযোখলঞ্জ র্োকো সখেও রবগত ১০ বের র্খর এল আর গ্লোবোল পররচোরলত  োন্ডগুখলো মোখকমিখক বোৎসররক গখড় 

৫ েতোিংখের গ্বরে েোরড়খ  রগখ খে এবিং  োন্ডগুখলো গ্র্খক ৪৬ েতোিংে   AIBLMF এবিং MBLMF এর ৫ই গ্ম  ২০২১ এর লর্যোিংে গ্ োষর্ো 

এর মখর্য অন্তরু্মক্ত েো গ্রকডম গ্ডি ৩১ ই গ্ম  ২০২১ এর পর রবতরন করো হখব) এর গ্বরে লর্যোিংে েদ্োন কখরখে। এেোড়োও রবগত ৫ বের 

র্খর এলআর গ্লোবোল তোখদ্র পররচোরলত  োন্ডগুখলোর পোর খম মন্স রবখবচনো  গ্দ্খের েীষ মিোনী  সম্পদ্ বযবিোপক রহখসখব জো গো কখর 

রনখ খে এবিং গ্ ব্রু োরর ২৫, ২০২১ অন েো ী ০.৪৫ গ্পোিমখ োরলও গ্বিো (beta) সহ বোৎসররক ৫.৫% আল ো (ALPHA) উৎপন্ন (generate) 

কখরখে। 
 

২। েরদ্ও অখনখকই বোিংলোখদ্খে এলআর গ্লোবোখলর উন্ন ন, অিগরত এবিং অবদ্োন গ্দ্খে ঈষ মোরিত হখ  আমোখদ্র রবরুখে বোর্ো েখ োখগর নোনোন 

অপখচষ্টো  রলপ্ত হখ রেল রকন্তু আমোখদ্র অসোমোনয অবদ্োন, দ্ক্ষতো এবিং অজমন এর কোরখর্ তোরো সম্পূর্ মরুখপ বযর্ ম হখ খে। এলআর গ্লোবোখলর 

উপর সবসম  আিো রোেোর জনয আমরো আমোখদ্র সকল ইউরনি গ্হোল্ডোরখদ্র র্নযবোদ্ এবিং সোর্ বোদ্ জোনোই। আমরো কর্ো রদ্জচ্ছ েরতবোখরর 

মত এবোরও সখব মোচ্চ স্তখরর সততো বজো  গ্রখে সকল চযোখলঞ্জ গ্মোকোখবলো কখর অসোমোনয দ্ক্ষতোর সোখর্ আমোখদ্র েরতশ্রুরত পূরখর্ অরবচল 

র্োকব। আমোখদ্র োননীয় েধানেন্ত্রী প্রেখ হারসনাি গ্েোগয গ্নতৃখত্ব প ুঁজজবোজোখর রবরনখ োখগর হোও ো পররবতমখন এলআর গ্লোবোল ে গোন্তকোরী 

রূ্রমকো পোলন করোর পররকল্পনো  েস্তুত রখ খে। এই উখদ্যোখগর অিংে রহসোখব এলআর গ্লোবোল রনম্নরলরেত রবষ গুরলখত মখনোরনখবে করখব: 
 

(ক) এলআর গ্লোবোল রবরনখ োগকোরীখদ্র উচ্চতর ঝ ুঁ রক সমি  কখর ররিোন ম েদ্োন করখব; 

(ে) আমরো রবএসইরসখক 100% সহো তো েদ্োন করব েোখত সিংস্কোরগুরল বোস্তখব বোস্তবোর ত হ  এবিং প ুঁজজবোজোখর ইরতবোচক ের্োব গ্ খল; 

  (গ) আমরো আমোখদ্র েরতখেোগী, রন ন্ত্রক সিংিো, উখদ্যোক্তো, সোিংবোরদ্ক, সোর্োরন এবিং েোরতষ্ঠোরনক রবরনখ োগকোরীগর্্ সহ গ্ে গ্কোখনো আিহী 

পখক্ষর সোখর্ অিংেীদ্োর হখত আিহী েোখত কখর সজেরলতর্োখব আমরো বোিংলোখদ্খের প ুঁজজবোজোখরর সকল সম্ভোবনো সমূহ উদ্ োিন 

কখর লোর্বোন হখত পোরর; 

( ) আমরো প নরো  কোজ শুরু করব েোখত আমোখদ্র গ্দ্খে রবখদ্েী রবরনখ োগ রনখ  আসো েো  েো রবগত ২০১৫ সোল হখত রবরিত হখ রেল; 

 

আেিা আোদেি সেস্ত পািেরে িতা এবিং কে িেক্ষতা েদয়াদে কাজ কদি যাব যাদত পুজজবাজাদিি তদযেি অসােঞ্জসেতা না যাদক 

এবিং যাদত  তা পুুঁজজবাজাদি রনযুক্ত েরতটি রবরনদয়ােকািীদক েভারবত কদি এবিং বাজাদি তাদেি রবরনদয়াদে উৎসারহত কদি। 

আেিা বািংিাদেদেি পুুঁজজবাজাদিি সমূ্পর্ ি সম্ভাবনা সেুহ অজিন এবিং প্রেদেি অয িনীরত ও পুুঁজজবাজাদিি েধেকাি বেবধানদক 

করেদয় আনাি রেেদন আোদেি সাদয প্রযাে রেদত আগ্রহী সকিদক স্বােত জানাই। রবস্তারিত প্রেস রির িং এি একটি অনুরিরপ 

প্রপদত অনুগ্রহ কদি আোদেি ওদয়বসাইি (https://www.lrglobalbd.com/press-room/) প্রেখনু। 


