
প্রচারপত্রটি সম্পর ক্ে

এই প্রচারপত্রটি বাংলাদেদের স্বনামধন্য প্রতিষ্ান এবং তনয়ন্ত্রক সংস্াগুদলার জন্য প্রস্তুি করা হদয়দে। এর লক্্য মূলি তজ আর 
আই (GRI) এবং ঢাকা স্টক এক্সদচঞ্জ (DSE) এর পপ্রাগ্াম সমূদহ অংে পনওয়ার উপকাতরিাসমূহ সম্পদককে  সকল অংেীজনদক 
অবতহি করা। উক্ত পপ্রাগ্ামগুতল সাসদেইতনতবতলটি তরদপােকে তিতর করদি প্রদয়াজনীয় তেকতনদেকেেনা োন কদর এবং তবতবিক 
মানেন্ড অনুযায়ী অরকেনীতি, পতরদবে ও সমাদজর উপর প্রতিষ্াদনর প্রভাব সম্পদককে  সাসদেইতনতবতলটি তরদপােকে তিতরদি সহায়িা 
কদর। অতিমারীর এই সমদয় সাসদেইতনতবতলটি তরদপাটিকেং অন্য পয পকান সমদয়র পচদয় তবতবিক বাতিদজ্যর পক্দত্র অতধক প্রাসতগিক। 
সাসদেইতনতবতলটি তরদপােকে বিকে মান ও ভতবষ্যদির সংকে পমাকাদবলায় ঝঁুতকসমূহ অনুমান ও পমাকাদবলায় সাহায্য কদর।

জি আর আই (GRI) এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (DSE) এর মচ্যে 
সাসচেইজিজবজিটি জরচ�াটি্টং এর প্রেিি জবষয়ক সহচ�াজিতা

পটভূমি

একটি বৃহৎ কমকেপ্রদচষ্ার অংে তহদসদব তজ আর আই (GRI) 
এই অঞ্চদল স্টক এক্সদচঞ্জ ও তনয়ন্ত্রি সংস্াগুদলার সাদর কাজ 
করদে, পযন স্বনামধন্য প্রতিষ্ানগুদলা িাদের  সাসদেইতনতবতলটি 
তরদপােকে তিতর করদি পাদর এবং পেকসই বাতিদজ্যর তবকাদের 
লদক্্য কাজ করদি পাদর । তজ আর আই (GRI) সাউর এতেয়া 
২০১৭ সাদল অদ্রেতলয়ান সরকাদরর তিপােকেদমন্ট অফ ফদরন 
এ্যাদফয়াসকে এন্ড পরেি (DFT) এর সাদর সাসদেতনবল পরেি 
এন্ড ইনদভস্টদমন্ট থ্রু তরদপাটিকেং (STIR) চুতক্তটি নবায়ন কদর। 
এর ধারাবাতহকিায় ঢাকা স্টক এক্সদচঞ্জ (DSE) একটি চুতক্ত 
কদর, যার মাধ্যদম িারা স্ানীয় প্রতিষ্ান ও তনয়ন্ত্রক সংস্া 
সমূদহ তজ আর আই (GRI) স্ট্যান্ডািকে  – যা তকনা তবদবির সব 
পরদক গ্হিদযাগ্য সাসদেইতনতবতলটি তরদপাটিকেং স্ট্যান্ডািকে  – 
অনুযায়ী সাসদেইতনতবতলটি তরদপােকে সম্বদধে সদচিনিা বৃতধি 
সম্ভব হয়। তজ আর আই (GRI) এর সাদর সমতবিিভাদব ঢাকা 
স্টক এক্সদচঞ্জ (DSE) উক্ত পপ্রাগ্ািটি তারের তামি্াভুক্ত 
বাংিারেরের প্রমতষ্ানগুরিার জন্য শুরু কদরদে পযন উক্ত 
প্রতিষ্ানগুদলা তনজস্ব সাসদেইতনতবতলটি তরদপােকে যরাযরভাদব 
তিতর করদি পাদর।

মজ আর আই (GRI) এবং ঢা্া স্ট্ এক্সরচঞ্জ 
(DSE) এর সমমিমিত প্রয়ারস ম্ অজকেন ্ররত 
পারর

তজ আর আই (GRI) এবং ঢাকা স্টক এক্সদচঞ্জ (DSE)
এর পপ্রাগ্ামগুদলা এমনভাদব সাজাদনা হদয়দে, পযন িা 
সাসদেইতনতবতলটি তরদপােকে তিতরর পক্দত্র আগ্হী প্রতিষ্ান সমূহ 
পক সাহায্য করদি পাদর। এই পপ্রাগ্াদমর তবতভন্ন ধারাবাতহক 
কমকেোলা ও পসেদনর মাধ্যদম সাসদেইতনতবতলটি তরদপােকে তিতর 
করার তবতভন্ন তবষদয়র উপর আদলাচনা করা হয়, পযমনঃ 
ির্য প্রকাে করার সবদচদয় প্রাসতগিক তবষয়দক তনধকোরি করা, 
সাসদেইতনতবতলটি তরদপাটিকেং এর পক্দত্র অংেীজনদেরদক 
সম্পৃক্ত করা, তরদপােকে এর রূপদরখা তিতর করা ইি্যাতে । এই তজ 
আর আই (GRI) এবং ঢাকা স্টক এক্সদচঞ্জ (DSE) পপ্রাগ্াম 
সমূহ মূলি তনদ্াক্ত তবষয়গুদলার উপর আদলাকপাি কদরঃ
      
     •   তজ আর আই (GRI) সাসদেইতনতবতলটি তরদপােকে এর             
         তবতভন্ন তবষয় সম্পদককে  তবেে আদলাচনা 
     •   গ্রুপ অনুেীলন এবং আদলাচনা 
     •   প্যাদনদল আদলাচনা 
     •   কমকেোলার জন্য পহামওয়াককে  এবং অ্যাসাইনদমন্ট
     •   সকল অংেগ্হিকারী প্রতিষ্াদনর সাদর আলাো            
         আলাোভাদব অগ্গতি পযকোদলাচনা
     •   তপয়ার েু তপয়ার লাতনকেং
     •   তবদেষজ্ঞ দ্ারা সহায়িা এবং প্রতেক্ি 

 আতম এই পেকতনক্যাল প্রতেক্দির তিনটি কমকেোলায় অংে 
তনদয়তে। উক্ত প্রতেক্ি পরদক তজ আর আই (GRI) তরদপােকে সম্পদককে  
আতম যদরষ্ জ্ঞান অজকেন করদি পপদরতে । যতে আমাদের প্রতিষ্ান 
কখনও সাসদেইতনতবতলটি তরদপােকে তিতর কদর িাহদল উক্ত পরেতনং 
পরদক লব্ধ জ্ঞান এবং অতভজ্ঞিা দ্ারা আমাদের প্রতিষ্ান এবং 
আমাদের অংেীজদনরা উপকৃি হদবন, যা আমাদের প্রতিষ্াদনর 
মযকোো বৃতধি করদব ।

পিাঃ োমিি ্মবর, তসতনয়র ভাইস পপ্রতসদিন্ট,
পকাতহনূর ক্যাতমক্যাল পকা. (বাংলাদেে) তলতমদেি
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•   তবদেষজ্ঞ এবং পপোজীবী দ্ারা তরদপাটিকেং এর প্রতরিয়া                
      সম্পদককে  ব্যবহাতরক পরামেকে
•   তজ আর আই (GRI) এর যাবিীয় সহায়ক ও উপকরি      
      সমূহ হাদি পাওয়া 
•   তজ আর আই (GRI) স্ট্যান্ডািকে  এবং িার বাস্তবায়ন           
      সম্পদককে  গভীর জ্ঞান
•   ঊর্কেিন কিৃকে পক্ অরবা পবািকে  সেস্যদের জন্য
      আলাো কমকেোলার ব্যবস্া করার সুদযাগ 
•   নিুন এবং পুরািন সাসদেইতনতবতলটি তরদপােকে
     প্র্যাকটিেনারদের জন্য প্রদয়াজনীয় সহায়িা ও তেক         
     তনদেকেেনা প্রোন করা, পযন িারা তবতবিকভাদব গ্হিদযাগ্য
     এবং মানসম্পন্ন তরদপােকে তিতর করা 
•   সাসদেইতনতবতলটি তরদপােকে সম্পতককে ি পয পকান
      প্রদনের উত্তর/সমাধান

এোডাও,

•   প্রতিষ্াদনর সাসদেইতনতবতলটি তরদপােকে তিতর করার জন্য
      তনতবড সহায়িা 
•   মজ আর আই (GRI) মিসর্াজার িাটারবরজ তরদপােকে  
      প্রকাে করার জন্য সহায়িা
•   মজ আর আই (GRI) প্রেত্ত তবতভন্ন ধরদনর সহদযাতগিা
      পযমনঃ ি্যাটিমরয়ামিটি মিসর্াজার এবং ্রটেটে    
      ইনরিক্স তিতর করা ইি্যাতে 
•   মজ আর আই (GRI) ্মিউমনটিরত পযাগোদনর
      সহায়িা প্রোন, যা তজ আর আই (GRI) এর অনলাইন    
      পপ্রাগ্াম সমূদহর মাধ্যদম এর তবতভন্ন তবষয় তেখদি সাহায্য
•   মজ আর আই (GRI) এ্ারিিী ব্যবহার কদর
      সাসদেইতনতবতলটি সম্পতককে ি তবতভন্ন তবষয়বস্তু পেখার
      সুদযাগ।

মজ আর আই (GRI) স্ট্যান্ািকে  অনুযায়ী 
সাসরটইমনমবমিটি মররপাটকে ততমরর সুমবধাসিূহঃ

•    জািীয় ও আন্তজকোতিক আইন, নীতি, পকাি এবং
      মানেদন্ডর ব্যবহার সম্পদককে  অবতহি হওয়া এবং িা
      অনুেীলন করা 
•    অন্যান্য প্রতিষ্ান পরদক প্রতিদযাগীিায় এতগদয় রাকা 
•    প্রতিষ্াদনর পতরদবে ও সামাতজক োয়বধিিার সম্পদককে     
      ক্াদয়ন্টদক অবতহি করা  
•    পেকসই উন্নয়দনর তবষদয় প্রতিষ্াদনর প্রতিশ্রুতিবধিিা    
      প্রেেকেন করা 
•     প্রতিষ্াদনর পেকসই উন্নয়ন সম্পতককে ি অিীি ও বিকে মাদনর
      কাজগুদলার িুলনা করা 
•     ঝঁুতক ব্যবস্াপনা এবং তবতনদয়াগকারীদের মধ্যকার সম্পককে  
      উন্নি করা 
•    অংেীজন সম্পৃক্তকরি ও িাদের সাদর সম্পদককে র উন্নয়ন 
•    পেকসই উন্নয়ন সম্পদককে  প্রতিষ্াদনর কমমীদের পপ্ররিা 
      প্রোন এবং সম্পৃক্ত করা

 বিকে মান সমদয় ব্যবসাতয়ক ও সামাতজক, উভয় পক্দত্রই 
সাসদেইতনতবতলটি তরদপাটিকেং একটি গুরুত্বপূিকে তবষয়। তজ আর আই 
(GRI) এবং ঢাকা স্টক এক্সদচঞ্জ (DSE) এর কমকেোলাগুদলা পরদক 
আতম ব্যবহাতরক জ্ঞান লাভ কদরতে এবং তজ আর আই (GRI) 
স্ট্যান্ডািকে  অনুযায়ী তকভাদব সাসদেইতনতবতলটি তরদপােকে তিতর করদি 
হয়, িা তেখদি পপদরতে। এখন আতম সাসদেইতনতবতলটি তরদপােকে 
তিতর করার জন্য আমাদের প্রতিষ্াদনর ঊর্কেিন কিৃকে পক্দক 
তবতভন্ন ির্য তেদয় সহায়িা ও উদ্বুধি করদি পারদবা।

পিা: আবেিু সািাি খান, পকাম্পাতন পসদরিোতর,
বাংলাদেে সাবদমতরন পকবল পকাম্পাতন তলতমদেি 

মজ আর আই (GRI) এবং ঢা্া স্ট্ এক্সরচঞ্জ (DSE) এর পযৌথ প্রয়াস এবং মজ আর আই (GRI) এর 
মনরমবমিন্ন সহরযামিতার িাধ্যরি অমজকেত উপ্ার

তজ আর আই (GRI) এবং ঢাকা স্টক এক্সদচঞ্জ (DSE) এর পপ্রাগ্াম সমূহ তজ আর আই (GRI) স্ট্যান্ডািকে  – যা তবদবির সব পরদক 
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সমূহ পক মূল্যবান সহায়িা প্রোন কদর। তজ আর আই (GRI) এবং ঢাকা স্টক এক্সদচঞ্জ (DSE) পপ্রাগ্ামগুতলদি অংে পনওয়ার 
সুতবধা সমূদহর মদধ্য রদয়দেঃ

রুমবনা পাি 
ম্যাদনজার, 

তজ আর আই সাউর এতেয়া
pal@globalreporting.org

GRI Website: www.globalreporting.org 

তসয়ে আি আমিন রহিান
তি তজ এম এবং পপ্রািাক্ট ও মাদককে ে পিদভলপদমন্ট পহি,

ঢাকা স্টক এক্সদচঞ্জ তলতমদেি
syed.rahman@dse.com.bd 

DSE website: www.dsebd.org

পযািারযাি ্রুনঃ


