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‘দইু তিন বছরেে মরযে পুুঁজিবািাে নিুন 

উচ্চিায় পপ ৌঁছারব’ 

সিসিয়র কররিপরেন্ট | বাাংলাসিউজর ারয়সন্টর ার.কম  
 

 

এিএমই ও সি-নিক্স  িারম দুট  অিলাইি প্লা  রম ের ওরয়বিাইর র আিুষ্ঠাসিক উরবাধি। 

ছসব: বাাংলাসিউজ 

ঢাকা: বাাংলারদশ সিসকউসরট জ অযাে এক্সরেঞ্জ কসমশরির (সবএিইসি) নেয়ারমযাি ড. এম. 

খায়রুল ন ারিি বরলরছি, সি-নিক্স  প্লা  রম ের মাধযরম সবরদসশ সবসিরয়াগ আিরব। এরেরে 

িাংসিষ্ট নকাম্পাসি নদসশ ও সবরদসশ সবসিরয়াগকারীরদর ি র াসগতায় এসগরয়  ারব। তখি একট  

নকাম্পাসি আন্তজোসতকিারব মূলযাসয়ত  রব। আর এিারবই আগামী দুই সতি বছররর মরধয 

পুুঁজজবাজার একট  িতুি উচ্চতায় নপ ৌঁছারব। 

নিামবার (৭ অরটাবর) রারত সডএিইর এিএমই ও সি-নিক্স  িারম দুট  অিলাইি প্লা  রম ের 

ওরয়বিাইর র আিুষ্ঠাসিক উরবাধিীরত সতসি এিব কথা বরলি। 

সবএিইসি নেয়ারমযাি বরলি, সি-নিক্সর র মাধযরম স্মল এবাং সমসডয়াম প্লা  ম ে ততসর কররত 

 রব। অথ েিীসতরক  সদ নডিলপ কররত  য় তা রল স্মল ও সমসডয়াম নকাম্পাসির ওপর ির 

করর আমারদর দা ুঁডারত  রব। আর সি-নিক্সর র মাধযরম এিব নকাম্পাসিরক নশয়ারবাজারর 

তাসলকািুক্ত করা ি জ  রব। এছাডা সবরদসশ সবসিরয়াগকারীরা তাসলকািুক্ত কররত আগ্র ী 

 রব। কারণ তারাও োইরব কযাসপ ারলর সর াি ে। আর এ কাজট  ি জ করা  রব।  

https://m.banglanews24.com/economics-business/news/bd/744468.details
https://m.banglanews24.com/economics-business/news/bd/744468.details
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‘সি-নিক্সর র মাধযরম েীি নথরক শুরু করর িব নদশ নথরকই সবসিরয়াগ আিরব। এছাডা 

আমারদর নদরশ ো োডে অযাকাউরন্টন্ট, কস্ট মযারিজরমন্ট অযাকাউরন্টন্ট, ো োডে 

নিক্র াসরজি  ন িব দে জিবল গরড উঠরব, তারত করর িসবষ্যত নশয়ারবাজার সিরয় 

আসম আশাবাদী। সডএিই ন  এিএমই নবাডে ততসর করররছ, এগুরলার কা েক্রম আন্তজোসতক 

মারি পসরোলিা করর উরদযাক্তারদর মারে ছসডরয় সদরত  রব। ইিুয মযারিজাররদররকও তারদর 

কম েকাে আন্তজোসতক মারি পসরোলিা কররত  রব।’ 

খায়রুল ন ারিি বরলি, সি-নিক্স  মারকে ট  ন ি  ুজরুগর কাররণ িষ্ট িা  য়। আমার 

অিুররাধ থাকরব প্রথমসদক নথরকই আপিারা িরেতি থাকরবি। একইিরে আমরা আশা 

করব, সডএিই শীঘ্রই অর ারমট ক নেসডাং নবাডে োল ু কররব। ন খারি ওট সি মারকে  নথরক 

শুরু করর বে মারকের র নেসডাং শুরু  রব। এরমাধযরম বাাংলারদরশর নশয়ারবাজার আগামী 

করয়ক বছররর মরধয আন্তজোসতক মারির ও উন্নত নদরশর বাজাররর িমতুলয  রব। এছাডা 

আগাসম ২-৩ বছররর মরধয বাাংলারদরশর নশয়ারবাজার িতুি স্তরর উন্নীত  রব। 

সবএিইসি নেয়ারমযাি বরলি, জজসডসপরত নশয়ারবাজাররর অবদাি ২০ শতাাংশ। তরব 

আজরকর কম েকারের মাধযরম শীঘ্রই ১০ট  নকাম্পাসির অিুরমাদি অরটাবররর মরধযই নদরবা। 

এছাডা ১৯ট  নকাম্পাসির জিয েুজক্ত সবসিময়  রয়রছ। এরত আশা কসর নশয়ারবাজাররর 

গিীরতা অরিক নবরড  ারব। জজসডসপরত নশয়ারবাজাররর অবদাি নবরড  ারব। আর কম 

নলিরদরির কাররণ স্টক সডলার ও নরাকাররা ন  করষ্ট আরছ, তা অরিকাাংরশ করম আিরব।  

‘আরমসরকা,  ুক্তরাজয, রাসশয়া ও জাপাি ব ৃৎ সশল্প সদরয় শুরু  রয়সছল। একমাে োয়িা নছা  

ও মাোসর সশল্প সদরয় শুরু কররসছল। আমারদর নদরশ ন খারি ৬৫ শতাাংশ মািুষ্ ৩৫ বছররর 

সিরে, নিখারি নছা  ও মাোসর সশরল্পর উপর সিিের করর এরগারত  রব। এরত অথ েনিসতক 

প্রবজৃি অজেি ও কম েিাংস্থাি  রব। এই সশল্পরক িেল কররত পাররল ২০৪১ িারলর আরগই 

অথ েনিসতক উন্নয়রির অিীষ্ট লেযমাো পূরণ  রব।’ 

খায়রুল ন ারিি বরলি, োয়িারক নক শলগত সবসিরয়াগকারী স রিরব সিরয় আমরা িাগযবাি। 

 ারা নছা  ও মাোসর সশরল্পর উন্নয়রির মাধযরম পসৃথবীরত অিযতম অথ েনিসতক উন্নয়রির নদশ 

 রয়রছ। সডএিইর প্রধাি নক শলগত সবসিরয়াগকারী নশিরজি স্টক এক্সরেরঞ্জর সি-নিক্স  

প্লা  ম ে আরছ। তাই আমারদররক অথ েিীসতরত উন্নয়ি ও জিগরণর মরধয তা ছসডরয় সদরত 

নছা  ও মাোসর সশরল্পর উপর দাডা ুঁরত  রব।  

িিাপসতর বক্তরবয সডএিইর নেয়ারমযাি অধযাপক ড. আবুল  ারশম বরলি, ন  উরেশয সিরয় 

েীিরক নক শলগত সবসিরয়াগকারী করা  রয়সছল, নিই িু ল এরইমরধয নপরত শুরু কররসছ।  

এছাডা অিুষ্ঠারি আরও উপসস্থত সছরলি- বাাংলারদশ সিসকউসরট জ অযাে এক্সরেঞ্জ 

কসমশরির কসমশিার ও সিব ো ী পসরোলক, ঢাকা ও েট্টগ্রাম স্টক এক্সরেরঞ্জর পসরোলিা 

পষ্ েরদর িদিয, ঢাকা স্টক এক্সরেরঞ্জর নেক ন াল্ডার প্রসতসিসধ, নেম্বার প্রসতসিসধ, সবসিন্ন 

অযারিাসিরয়শি প্রসতসিসধ, তাসলকা এবাং অ-তাসলকািুক্ত নকাম্পাসির প্রসতসিসধ, মারেেন্ট 

বযাাংরকর প্রসতসিসধ, ইিুয মযারিজার, অসড রি ও এিএমই নিটররর প্রসতসিসধরা। 

বাাংলারদশ িময়: ০৩৩৬ ঘণ্টা, অরটাবর ০৮, ২০১৯ 

এিএমএরক/এইেএসড 
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‘৩ বছরেে মরযে পুুঁজিবািাে নিুন 

উচ্চিায় পপ ৌঁছারব’ 

অথ েিূেক নডস্ক । ৭ অরটাবর, ২০১৯ ১০:৪৫ অপরাহ্ণ  
 

বাাংলারদশ সিসকউসরট জ অযাে এক্সরেঞ্জ কসমশরির (সবএিইসি) নেয়ারমযাি ড. এম খায়রুল 

ন ারিি বরলরছি, আগামী ২-৩ বছররর মরধয বাাংলারদশ কযাসপ াল মারকে  িতুি উচ্চতায় 

নপ ৌঁছারব। 

আজ নিামবার সডএিই কতৃেক আরয়াজজত ‘প্ররমাট াং সডএিই এিএমই এে সি-নিক্স  

প্লা  ম ে’ অিুষ্ঠারি সতসি এিব কথা বরলি। 

 

সডএিই নেয়ারমযাি অধযাপক আবুল  ারিরমর িিাপসতরে অিুষ্ঠারি সবরশষ্ অসতসথ সছরলি 

ঢাকা নেম্বার অব কমাি ে অযাে ইোসিরজর িিাপসত ওিামা তাসির। এছাডা আররা উপসস্থত 

সছরলি সবএিইসির কসমশিার প্রর ির ন লাল উজেি সিজামী, নমাোঃ কামালুজ্জামাি এবাং ড. 

স্বপি কুমার বালা। 

অিুষ্ঠারি সবএিইসি নেয়ারমযাি ড. এম খায়রুল ন ারিি বরলি, নদরশ এিএমই 

নকাম্পাসিগুরলার মরধয মাে ১৪  শতাাংশ  বযাাংক নথরক ঋণ গ্র ণ কররত পারর। আর বাসকরদর 

মরধয অরিরকই জারি িা সকিারব বযাাংক নথরক ঋণ গ্র ণ কররত  য়।এিএমই প্লা  ম ে োল ু

 রল এিব নকাম্পাসি দীঘ েরময়ারদ পুুঁজজবাজার নথরক অথ ে িাংগ্র  কররত পাররব। এরত 

http://www.arthosuchak.com/archives/531957/%e0%a7%a9-%e0%a6%ac%e0%a6%9b%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a6%a7%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%87-%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%81%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0/
http://www.arthosuchak.com/archives/531957/%e0%a7%a9-%e0%a6%ac%e0%a6%9b%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a6%a7%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%87-%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%81%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0/
http://www.arthosuchak.com/wp-content/uploads/2019/10/DSE-Khairul.jpg
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এিএমই খারতর উন্নসত  রব। পরবতীরত নকাম্পাসিগুরলা পুুঁজজবাজাররর মূল প্লা  রম ে 

তাসলকািুক্ত  রত পাররব। সব নিক্স  সি নিক্স  এর মাধযরম শুধু োইসিজরা িয় িারা সবশ্ব 

নথরক বাাংলারদশ ইিরিস্ট করার আরগ বাজার অযারক্সি কররত পাররব বাাংলারদরশর 

পুুঁজজবাজারর সবসিরয়াগ বাডরব। আগামী করয়ক বছররর মরধয বাাংলারদশ সব বাাংলারদরশর স্টক 

মারকের  সবসিন্ন নপ্রাডাট োল ুকরর অিয নদশগুরলার স্টক মারকের র িমকে  রব। 

সতসি আররা বরলি স্মল কযাপ প্লযা  ম েরক প্রাধািয সদরয় সশগসগরই নকাম্পাসি তাসলকািুক্ত 

কররত  ারে সবএিইসি ইসতমরধয দশট  নকাম্পাসি প্লা  রম ে তাসলকািুজক্ত  ওয়ার আগ্র  

প্রকাশ করররছ আর আগামী মারি একট  নকাম্পাসি প্লা  রম ে তাসলকািুজক্তর অিুরমাদি 

সদরত  ারে সবএিইসি। 

 

অিুষ্ঠারি ঢাকা নেম্বার অব কমাি ে ইোসি সবসিসিআই এর িাইি নপ্রসিরডন্ট ওয়াকার 

আ রমদ নে ধুরী বরলি, সডএিই স্মল কযাপ প্লা  ম ে উরবাধি পুুঁজজবাজাররর জিয একট  

গুরুেপূণ ে পদরেপ। নশষ্ দশরক বাাংলারদরশর ৮ দশসমক ৫ শতাাংশ প্রবজৃি এই বাজার নক 

িারলািারব প্রসতষ্ঠা কররব বরল মরি কররি সতসি।সতসি বরলি আমারদর অরিক নবসশ প্রকাশ 

করা উসেত সবকারশর জিয কারণ আমারদর নশয়ার মারকে  এখি এক া কাঠারমাগত সিসির 

উপর দা ুঁড  রে োয়িার বড দুই স্টক এক্সরেঞ্জ এখারি অাংশীদার  রয়রছ তাই আগামীরত 

প্রসতটষ্ঠত নকাম্পাসিগুরলারক পুুঁজজবাজারর আিরত বড িূসমকা পালি কররব। 

http://www.arthosuchak.com/wp-content/uploads/2019/10/dse-Vtex.jpg
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সবরদসশ সবসিরয়াগ আকষ্ েরণ “সি-নিক্স ” 

আিল সডএিই 

 

নিজস্ব প্রনিবেদক : নেবদনি নেনিব োগ আকর্ষবের লবযে 'নি-নিক্সট' িোবে একনট অিলোইি প্লোটফেষ চোলু কবরবে 

নদবির প্রধোি নিয োরেোজোর ঢোকো স্টক এক্সবচঞ্জ (নিএসই)। নসোেেোর রোবি পুুঁনজেোজোবরর নিয ন্ত্রক সংস্থো েোংলোবদি 

নসনকউনরনটজ অেোন্ড এক্সবচঞ্জ কনেিবির (নেএসইনস) নচ োরেেোি ি. এে. খো রুল ন োবসি এর উববোধি কবরি। 

“নি-নিক্সট” অিলোইি প্লোটফবেষর েোধেবে েোংলোবদনি নকোম্পোনি ও প্রকল্পগুবলোর সবে চীিস  অিেোিে নদবির 

নেনিব োকোরীবদর েবধে সংবযোগ স্থোপি  বে। 

নিএসইর পয নেবক জোিোবিো  বয বে, নিিবেি ও সোং োই স্টক এক্সবচবঞ্জর সনিনলি কিবসোনটষ োবের সবে 

নিএসইর নকৌিলগি চুনির আওিো  ইসুে োর ও নযোগে নেনিব োগকোরীবদর েবধে সংবযোগ স্থোপবির একনট 

অিলোইি প্লোটফেষ  বে “নি-নিক্সট” প্লোটফেষ। 

নেনিব োগবযোগে নকোম্পোনি েো প্রকবল্পর অিুসন্ধোবি এখি পযষন্ত নেবের ৩৯নট নদবির নেনিব োগকোরীরো নি-নিক্সট 

প্লোটফবেষ নিেনন্ধি  ব বেি। এই প্লোটফেষ েেে োর কবর নেবদনি নেনিবয োগকোরীরো িোনলকোিুি নকোম্পোনির 

পোিোপোনি অিোনলকোিুি নকোম্পোনিবিও নেনিবয োগ করবি পোরবেি। ঢোকো স্টক এক্সবচবঞ্জর নচ োরেেোি অধেোপক 

ি. আেুল  োবিবের সিোপনিবে অিুষ্ঠোবি আরও উপনস্থি নেবলি নেএফনপ-নে নপ্রোগ্রোবের নটে নলিোর ফ সোল 

ন োসোইি, নিএসইর িোরপ্রোপ্ত েেেস্থোপিো পনরচোলক (এেনি) আব্দুল েনিি পোবটোয োরী, নিএসইর পনরচোলক 

নেি োজ েোন্নোি ইেি প্রেখু। 

নি োরনিউজ; ০৮ অবটোের ২০১৯ 
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অনলাইন প্লাটফম ম তি-পনক্সরটে উরবাযন 

পুুঁজজবাজার নডস্ক || প্রকাশ: ২০১৯-১০-০৭ ২০:৪৩:১২ || আপরড : ২০১৯-১০-০৭ ২০:৪৩:১২ 

 

‘সি-নিক্স ’ িারম একট  অিলাইি প্লা  ম ে োল ু করররছ নশিরেি স্টক এক্সরেঞ্জ ও ঢাকা 

স্টক এক্সরেঞ্জ (সডএিই)। সবরদশী সবসিরয়াগ আকষ্ েরণর জিয বাাংলারদশী নকাম্পাসি ও 

প্রকল্পগুরলার িরে েীিি  অিযািয নদরশর সবসিরয়াকারীরদর মরধয িাংর াগ স্থাপরি এ 

প্লা  রম ের উরবাধর করা  য়। 

নিামবার িন্ধ্যায় বাাংলারদশ সিসকউসরট জ অযাে এক্সরেঞ্জ কসমশরির (সবএিইসি) নেয়ারমযাি 

ড. এম. খায়রুল ন ারিি এর উরবাধি কররি। এছাডা সডএিই’র ততরীকৃত সডএিই এিএমই 

ওরয়বিাইর রও আিুষ্ঠাসিক উরবাধি কররি সতসি। 

অিুষ্ঠারি সবরশষ্ অসতসথ স রিরব উপসস্থত ররয়রছি ঢাকা নেম্বার অ  কমাি ে অযাে ইোসি’র 

নপ্রসিরডন্ট ওিামা তাসির। আররা আরছি সবএ সপ-সব নপ্রাগ্রারমর ট ম সলডার  য়িাল 

ন ািাইি। অিুষ্ঠারির িিাপসতে কররছি ঢাকা স্টক এক্সরেরঞ্জর নেয়ারমযাি অধযাপক ড. 

আবুল  ারশম। 

এ িময় উপসস্থত আরছি বাাংলারদশ সিসকউসরট জ অযাে এক্সরেঞ্জ কসমশরির কসমশিার ও 

সিব ো ী পসরোলকরা, ঢাকা ও েেগ্রাম স্টক এক্সরেরঞ্জর পসরোলিা পষ্ েরদর িদিযবনৃ্দ, ঢাকা 

স্টক এক্সরেরঞ্জর নেক ন াল্ডার প্রসতসিসধবনৃ্দ, নেম্বার প্রসতসিসধরা, সবসিন্ন এরিাসিরয়শি 

প্রসতসিসধবনৃ্দ, তাসলকা এবাং অ-তাসলকািুক্ত নকাম্পাসির প্রসতসিসধরা, মারেেন্ট বযাাংরকর 

প্রসতসিসধবনৃ্দ, ইিুয মযারিজার, অসড রি, এিএমই নিটররর প্রসতসিসধরা৷ 

িািসবসড/এিরকএি 
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তি-পনক্সরট গিী বাড়রব পুুঁজিবািারে,আসরব তবরদশী তবতনরয়াগ 

সিজস্ব প্রসতরবদক || প্রকাশ: ২০১৯-১০-০৮ ০৬:৩৯:২৭ || আপরড : ২০১৯-১০-০৮ 

০৬:৪৪:৩৪ 

 

সি-নিক্সর র মাধযরম পুুঁজজবাজাররর গতী ও গিীরতা বাডরব বরল মরি কররি সিয়ন্ত্রক িাংস্থা 

বাাংলারদশ সিসকউসরট জ অযাে এক্সরেঞ্জ কসমশরির (সবএিইসি) নেয়ারমযাি ড. এম. খায়রুল 

ন ারিি। একই িআরখ বরলি, আিরব সবরদশী সবসিরয়াগ। এরেরে িাংসিষ্ট নকাম্পাসি নদশী ও 

সবরদশী সবসিরয়াগকারীরদর ি র াসগতায় এসগরয়  ারব। তখি একট  নকাম্পাসি 

আন্তজোসতকিারব মূলযাসয়ত  রব। নিিব নকাম্পাসিরক পুুঁজজবাজারর তাসলকািুক্ত করা ি জ 

 রব। এছাডা সবরদশী সবসিরয়াগকারীরা তাসলকািুক্ত কররত আগ্র ী  রব। কারি তারাও োইরব 

কযাসপ ারলর সর াি ে। আর এ কাজট  ি জ করা  রব। 

নিামবার (৭ অরটাবর) িন্ধ্যায় ‘সি-নিক্স ’ িারম একট  অিলাইি প্লা  ম ে ও সডএিইর 

এিএমই ওরয়বিাইর রও আিুষ্ঠাসিক উরবাধিীরত সতসি এ কথা বরলি। 

খায়রুল ন ারিি বরলি, সি-নিক্সর র মাধযরম েীি নথরক শুরু করর িব নদশ নথরকই সবসিরয়াগ 

আিরব। একইিরে করপ োরর  িাাংসৃ্কসত আিরব। এছাডা আমারদর নদরশ ো োডে 

অযাকাউরন্টন্ট, কস্ট মযারিজরমন্ট অযাকাউরন্টন্ট, ো োডে নিক্র াসরজি  ন িব দে জিবল 

গরড উঠরব, তারত করর িসবষ্যত পুুঁজজবাজার সিরয় আসম আশাবাসদ। সডএিই ন  এিএমই 

নবাডে ততরী করররছ, এগুরলার কা েক্রম আন্তজোসতক মারি পসরোলিা করর উরদযাক্তারদর 

মারে ছসডরয় সদরত  রব। ইিুয মযারিজাররদররকও তারদর কম েকাে আন্তজোসতক মারি 

পসরোলিা কররত  রব। 
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সডএিইরক উরেশয করর খায়রুল ন ারিি বরলি, সি-নিক্স  মারকে ট  ন রিা  ুজরুগর কাররি 

িষ্ট িা  য়। আমার অিুররাধ থাকরব প্রথমসদরক নথরকই আপিারা িরেতি থাকরবি। 

একইিরে আমরা আশা করব, সডএিই শীঘ্রই অর ারমট ক নেসডাং নবাডে োলু কররব। ন খারি 

ওট সি মারকে  নথরক শুরু করর বে মারকের র নেসডাং শুরু  রব। এরমাধযরম বাাংলারদরশর 

পুুঁজজবাজার আগাসম করয়ক বছররর মরধয আন্তজোসতক মারির ও উন্নত নদরশর বাজাররর 

িমতুলয  রব। এছাডা আগাসম ২-৩ বছররর মরধয বাাংলারদরশর পুুঁজজবাজার িতুি স্তরর উসন্নত 

 রব বরল আশা প্রকাশ কররি। তখি জজসডসপরত অাংশগ্র ণ নবরড  ারব। 

সতসি বরলি, ২০১৫ িারল প্রধািমন্ত্রীর আইট  উপরদষ্টা িজীব ওয়ারজদ জয় আমারক নডরক 

বলরলি, আইট  খারতর নকাম্পাসিগুরলার জিয ৫০ সকাংবা ১০০ নকাট   াকার দরকার নিই, ৫-

১০ নকাট   াকা িাংগ্রর  সবএিইসি কাজ কররত পারর। তখিই আমরা মাে ৬ মারি একট  

আইি প্রণয়ি কসর। তারই ধারাবাস কতায় ২০১৮ িারল নকায়াসল াইড ইিরিষ্টর রুলি কসর। 

 ারত করর স্মল প্লা  ম ে প্রসতষ্ঠা কররত নপররসছ। পরবতীরত সডএিই নি া প্রসতষ্ঠা করররছ। 

আর এ ারক স্বাথ েক কররত আজরক এিএমই ও সি-নিক্স  প্লা  ম ে উরবাধি কররসছ।  া 

অসেররই পুুঁজজবাজারর গিীরতা বাডারব। 

সবএিইসি নেয়ারমযাি বরলি, জজসডসপরত পুুঁজজবাজাররর অবদাি ২০ শতাাংশ। তরব আজরকর 

কম েকারের মাধযরম শীঘ্রই ১০ট  নকাম্পাসির অিুরমাদি অরটাবররর মরধযই নদব। এছাডা 

১৯ট  নকাম্পাসির জিয েুজক্ত সবসিময়  রয়রছ। এরত আশা কসর পুুঁজজবাজাররর গিীরতা অরিক 

নবরড  ারব। জজসডসপরত পুুঁজজবাজাররর অবদাি নবরড  ারব। আর কম নলিরদরির কাররি 

স্টক সডলার ও নরাকাররা ন  করষ্ট আরছ, তা অরিকাাংরশ করম আিরব। 

সতসি বরলি, আরমসরকা,  ুক্তরাজয, রাসশয়া ও জাপাি ব ৃৎ সশল্প সদরয় শুরু  রয়সছল। একমাে 

োয়িা নছা  ও মাোসর সশল্প সদরয় শুরু কররসছল। আমারদর নদরশ ন খারি ৬৫ শতাাংশ মািুষ্ 

৩৫ বছররর সিরে, নিখারি নছা  ও মাোসর সশরল্পর উপর সিিের করর এরগারত  রব। এরত 

অথ েনিসতক প্রবজৃি অজেি ও কম েিাংস্থাি  রব। এই সশল্পরক িেল কররত পাররল ২০৪১ িারলর 

আরগই অথ েনিসতক উন্নয়রির অিীষ্ট লেমাো পূরণ 

 রব।  

খায়রুল ন ারিি বরলি, োয়িারক নক শলগত সবসিরয়াগকারী স িারব সিরয় আমরা িাগযবাি। 

 ারা নছা  ও মাোসর সশরল্পর উন্নয়রির মাধযরম পসৃথবীরত অিযতম অথ েনিসতক উন্নয়রির নদশ 

 রয়রছ। সডএিইর প্রধাি নক শলগত সবসিরয়াগকারী নশিরজি স্টক এক্সরেরঞ্জর সি-নিক্স  

প্লা  ম ে আরছ। তাই আমারদররক অথ েিীসতরত উন্নয়ি ও জিগরণর মরধয তা ছসডরয় সদরত 

নছা  ও মাোসর সশরল্পর উপর দাডা ুঁরত  রব। 
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সতসি বরলি, এখি ন িব নছা  ও মাোসর সশল্প  রব, নিগুরলা দীঘ েরময়াসদ অথ োয়রি  ারব। 

আমরা েলসত মূলধরির জিয বযাাংক ঋণ সিিেরশীলতা বাডারত পাসর। সকন্তু দীঘ েরময়াসদ 

সশল্পায়ি করার নেরে পুুঁজজবাজারর আিরত  রব। তারই ধারাবাস কতায় সডএিই এিএমই 

প্লা  ম ে ততরী করররছ। 

সতসি আরও বরলি, েীিরদররক নক শলগত সবসিরয়াগকারী নিওয়ায় আমারদর বাজার সক 

িুসবধা নপল এমি প্রশ্ন উরঠসছল। তারদর কাছ নথরক সক নেকর াল্ডাররা শুধুমাে করয়ক নকাট  

 াকাই নপল। তরব আমরা এখি নক শলগত সবসিরয়াগকারী নথরক আরলাকরজি নদখরত 

পাজে। 

িিাপসতর বক্তরবয সডএিইর নেয়ারমযাি অধযাপক ড. আবুল  ারশম বরলি, ন  উরেশয সিরয় 

েীিরক নক শলগত সবসিরয়াগকারী করা  রয়সছল, নিই িু ল এরইমরধয নপরত শুরু কররসছ। 

ধিযবাদজ্ঞাপি বক্তরবয সডএিইর পসরোলক সমি াজ মান্নাি ইমি বরলি, োয়িা আিার ১ 

বছররও নকাি  ল িা পাওয়ায় প্রশ্ন উঠরত শুরু কররসছল। োয়িা আিায় সক নপলাম এমি 

প্রশ্ন উরঠ। তরব আজরক নিই  ল পাওয়া শুরু  রয়রছ। রাতারাসত িব িু ল পাওয়া  ারব িা। 

এ া ধীরর ধীরর পাওয়া  ারব। 

অিুষ্ঠারি অিযািযরদর মরধয উপসস্থত সছরলি- সবএিইসির কসমশিার ও সিব ো ী পসরোলকবনৃ্দ, 

ঢাকা ও েেগ্রাম স্টক এক্সরেরঞ্জর পসরোলিা পষ্ েরদর িদিযবনৃ্দ, ঢাকা স্টক এক্সরেরঞ্জর নেক 

ন াল্ডার প্রসতসিসধবনৃ্দ, নেম্বার প্রসতসিসধবনৃ্দ, সবসিন্ন এরিাসিরয়শি প্রসতসিসধবনৃ্দ, তাসলকা এবাং 

অ-তাসলকািুক্ত নকাম্পাসির প্রসতসিসধবনৃ্দ, মারেেন্ট বযাাংরকর প্রসতসিসধবনৃ্দ, ইিুয মযারিজার, 

অসড রি, এিএমই নিটররর প্রসতসিসধবনৃ্দ৷ 
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‘এসএমই খারিে পকাম্পাতনগুরলা 

িাতলকািূক্ত হরল জিতিতপরি 

পুুঁজিবািারেে অবদান আেও দৃশেমান 

হরব’ 

 

সিজস্ব প্রসতরবদক, সবসিরয়াগবাতো: নদরশর েুদ্র ও মাোসর (এিএমই) খারতর সশল্প 

কারখািাগুরলার পুুঁজজবাজারর তাসলকািূক্ত  ওয়া শুরু  রল জাতীয় অথ েিীসতরত (জজসডসপ) 

পুুঁজজবাজাররর অবদাি আরও দৃশযমাি  রব বরল মন্তবয করররছি বাাংলারদশ সিসকউসরট জ 

অযাে এক্সরেঞ্জ কসমশরির (সবএিইসি) নেয়ারমযাি ড. এম খায়রুল ন ারিি। 

সতসি বরলি, নদরশর এিএমই নকাম্পাসিগুরলার মরধয মাে ১৪ শতাাংশ বযাাংক নথরক ঋণ গ্র ণ 

কররত পারর। আর বাসকরদর মরধয অরিরকই জারি িা সকিারব বযাাংক নথরক ঋণ গ্র ণ কররত 

 য়। এিএমই প্লা  ম ে োল ু  ওয়ার  রল এখি এিব নকাম্পাসি দীঘ েরময়ারদ পুুঁজজবাজার 

নথরক অথ ে িাংগ্র  কররত পাররব। এরত এিএমই খারতর উন্নসত  রব। পরবতীরত 

নকাম্পাসিগুরলা পুুঁজজবাজাররর মূল প্লা  রম েও তাসলকািুক্ত  রত পাররব। আর এর রল 

জাতীয় অথ েিীসত পুুঁজজবাজাররর অবদাি আর দৃশযমাি  রব। 

নিামবার (০৭ অরটাবর) রারত রাজধািীর ন ার ল ইন্টার কসন্টরিন্টারলর রূপিী বাাংলা  রল 

আরয়াজজত এক অিুষ্ঠারি প্রধাি অসতসথর বক্তরবয সতসি এিব কথা বরলি। 
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‘প্ররমাট াং সডএিই এিএমই এে সি-নিক্স  প্লা  ম ে’শীষ্ েক এ অিুষ্ঠািট র আরয়াো্জি করর 

নদরশর প্রধাি পুুঁজজবাজার ঢাকা স্টক এক্সরেঞ্জ 

(সডএিই)।  

সডএিইর নেয়ারমযাি অধযাপক আবুল  ারিরমর িিাপসতরে অিুষ্ঠারি সবরশষ্ অসতসথ সছরলি 

ঢাকা নেম্বার অব কমাি ে অযাে ইোসিরজর িিাপসত ওিামা তাসির। এছাডা আররা উপসস্থত 

সছরলি সবএিইসির কসমশিার প্রর ির ন লাল উজেি সিজামী ড. স্বপি কুমার বালা ও 

নখান্দকার কামালুজ্জামাি। 

অিুষ্ঠারি ড. এম খায়রুল ন ারিি বরলি, পুুঁজজবাজারর এিএমই প্লা  ম ে োল ু ওয়ার  রল 

এখি এিএমই নকাম্পাসিগুরলা দীঘ েরময়ারদ পুুঁজজবাজার নথরক অথ ে িাংগ্র  কররত পাররব। 

এরত এিএমই খারতর উন্নসত  রব। নদরশর অথ েিীসতর আকার বড  রব। পরবতীরত 

নকাম্পাসিগুরলা পুুঁজজবাজাররর মূল প্লা  রম ে তাসলকািুক্ত  রত পাররব। আর সি নিক্স  

প্লা  রম ের মাধ্ররম শুধু োইসিজরা িয়, িারা সবশ্ব নথরক বাাংলারদরশ ইিরিস্ট করার আরগ 

বাজার অযারক্সি কররত পাররব, বাাংলারদরশর পুুঁজজবাজারর সবরদসশরদর সবসিরয়াগ বাডরব। 

আগামী করয়ক বছররর মরধয বাাংলারদরশর স্টক মারকের  সবসিন্ন নপ্রাডাট োল ুকরর অিযািয 

উন্নত নদশগুরলার স্টক মারকের র িমপ োরয় নপ ছারব। 

সতসি আররা বরলি, স্মল কযাপ প্লযা  ম েরক প্রাধািয সদরয় সশগসগরই আগ্র ী 

নকাম্পাসিগুরলারক তাসলকািুক্ত কররত  ারে সবএিইসি। ইরতামরধয ১০ট  নকাম্পাসি 

প্লা  রম ে তাসলকািুজক্ত  ওয়ার আগ্র  প্রকাশ করররছ। 

সতসি বরলি, োয়িীজরা এখি আমারদর বাজাররর স্টযার জজক পা েিার। তারা সবরশ্বর সবসিন্ন 

বড বড কযাসপ াল মারকের র িারথ কাজ কররছ। এছাডা এিএমই খারত অথ োয়রির মাধযরম 

তারা পুুঁজজবাজারগুরলার িরে তারদর অবস্থাি িূদৃঢ করররছ। বাাংলারদরশও খুব সশগগীরই এই 

উন্নয়ি আমরা নদখরত পাররবা। আগামী ২-৩ বছররর মরধয অিিয উচ্চতায় নপ ছারব 

আমারদর পুুঁজজবাজার। 

অিুষ্ঠারি ঢাকা নেম্বার অব কমাি ে ইোসি (সডসিসিআই) এর সিসিয়র িাইি নপ্রসিরডন্ট 

ওয়াকার আ রমদ নে ধুরী বরলি, সডএিই স্মল কযাপ প্লা  ম ে উরবাধি পুুঁজজবাজাররর জিয 

একট  গুরুেপূণ ে পদরেপ। নশষ্ দশরক বাাংলারদরশর ৮ দশসমক ৫ শতাাংশ প্রবজৃি এই 

বাজাররক িারলািারব প্রসতষ্ঠা কররব বরল মরি কররি সতসি। 
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অিুষ্ঠারি এিএমই নকাম্পাসিগুরলা সিরয় কাজ কররত ২৬ট  মারেেন্ট বযাাংরকর িারথ েুজক্ত 

করর সডএিই। 

অিুষ্ঠারির শুরুরত ‘এিএমই ও সি-নিক্স  প্লা  ম ে’ সিরয় মূলপ্রবন্ধ্ উপস্থাপি কররি 

সডএিইর িারপ্রাপ্ত বযবস্থাপিা পসরোলক আব্দলু মসতি পার ায়ারী। আর অিুষ্ঠাি নশরষ্ 

উপসস্থত িকলরক ধিযবাদ জ্ঞাপি কররি সডএিইর পসরোলক সমি াজ মান্নাি ইমি। 

(এিএএম/ ০৭ অরটাবর ২০১৯) 
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নশয়ারবাজারসিউজ 

১০ পকাম্পাতনে অনুরমাদন অরটাবরেে 

মরযেই পদব: তবএসইতস পেয়ােমোন 

প্রকাশ িময়:07-10-2019, 10:28 pm | 

 

 

নশয়ারবাজার সররপা ে: জজসডসপরত পুুঁজজবাজাররর অবদাি ২০ শতাাংশ। তরব আজরকর 

কম েকারের মাধযরম শীঘ্রই ১০ট  নকাম্পাসির অিুরমাদি অরটাবররর মরধযই নদব। এছাডা 

১৯ট  নকাম্পাসির জিয েুজক্ত সবসিময়  রয়রছ। এরত আশা কসর পুুঁজজবাজাররর গিীরতা অরিক 

নবরড  ারব। জজসডসপরত পুুঁজজবাজাররর অবদাি নবরড  ারব। আর কম নলিরদরির কাররি 

স্টক সডলার ও নরাকাররা ন  করষ্ট আরছ, তা অরিকাাংরশ করম আিরব। 

নিামবার (৭ অরটাবর) িন্ধ্যায় ‘সি-নিক্স ’ িারম একট  অিলাইি প্লা  ম ে ও সডএিইর 

এিএমই ওরয়বিাইর রও আিুষ্ঠাসিক উরবাধিীরত বাাংলারদশ সিসকউসরট জ অযাে এক্সরেঞ্জ 

কসমশরির (সবএিইসি) নেয়ারমযাি ড. এম. খায়রুল ন ারিি এিব কথা বরলি। 

এিময় সবএিইসির কসমশিার ও সিব ো ী পসরোলকবনৃ্দ, ঢাকা ও েেগ্রাম স্টক এক্সরেরঞ্জর 

পসরোলিা পষ্ েরদর িদিযবনৃ্দ, ঢাকা স্টক এক্সরেরঞ্জর নেক ন াল্ডার প্রসতসিসধবনৃ্দ, নেম্বার 

প্রসতসিসধবনৃ্দ, সবসিন্ন এরিাসিরয়শি প্রসতসিসধবনৃ্দ, তাসলকা এবাং অ-তাসলকািুক্ত নকাম্পাসির 

প্রসতসিসধবনৃ্দ, মারেেন্ট বযাাংরকর প্রসতসিসধবনৃ্দ, ইিুয মযারিজার, অসড রি, এিএমই নিটররর 

প্রসতসিসধবনৃ্দ উপসস্থত সছরলি। 

খায়রুল ন ারিি বরলি, সি-নিক্সর র মাধযরম পুুঁজজবাজাররর গসত ও গিীরতা বাডারব। আিরব 

সবরদশী সবসিরয়াগ। এরেরে িাংসিষ্ট নকাম্পাসি নদশী ও সবরদশী সবসিরয়াগকারীরদর 

ি র াসগতায় এসগরয়  ারব। তখি একট  নকাম্পাসি আন্তজোসতকিারব মূলযাসয়ত  রব। নিিব 

নকাম্পাসিরক পুুঁজজবাজারর তাসলকািুক্ত করা ি জ  রব। এছাডা সবরদশী সবসিরয়াগকারীরা 

তাসলকািুক্ত কররত আগ্র ী  রব। কারি তারাও োইরব কযাসপ ারলর সর াি ে। আর এ কাজট  

ি জ করা  রব। 

সি-নিক্সর র মাধযরম েীি নথরক শুরু করর িব নদশ নথরকই সবসিরয়াগ আিরব। একইিরে 

করপ োরর  িাাংসৃ্কসত আিরব। এছাডা আমারদর নদরশ ো োডে অযাকাউরন্টন্ট, কস্ট 

মযারিজরমন্ট অযাকাউরন্টন্ট, ো োডে নিক্র াসরজি  ন িব দে জিবল গরড উঠরব, তারত 

http://www.sharebazarnews.com/wp-content/uploads/2019/10/sme-dse-1.jpg
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করর িসবষ্যত পুুঁজজবাজার সিরয় আসম আশাবাসদ। সডএিই ন  এিএমই নবাডে ততরী করররছ, 

এগুরলার কা েক্রম আন্তজোসতক মারি পসরোলিা করর উরদযাক্তারদর মারে ছসডরয় সদরত  রব। 

ইিুয মযারিজাররদররকও তারদর কম েকাে আন্তজোসতক মারি পসরোলিা কররত  রব। 

সডএিইরক উরেশয করর খায়রুল ন ারিি বরলি, সি-নিক্স  মারকে ট  ন রিা  ুজরুগর কাররি 

িষ্ট িা  য়। আমার অিুররাধ থাকরব প্রথমসদরক নথরকই আপিারা িরেতি থাকরবি। 

একইিরে আমরা আশা করব, সডএিই শীঘ্রই অর ারমট ক নেসডাং নবাডে োল ুকররব। ন খারি 

ওট সি মারকে  নথরক শুরু করর বে মারকের র নেসডাং শুরু  রব। এরমাধযরম বাাংলারদরশর 

পুুঁজজবাজার আগাসম করয়ক বছররর মরধয আন্তজোসতক মারির ও উন্নত নদরশর বাজাররর 

িমতুলয  রব। এছাডা আগাসম ২-৩ বছররর মরধয বাাংলারদরশর পুুঁজজবাজার িতুি স্তরর উসন্নত 

 রব বরল আশা প্রকাশ কররি। তখি জজসডসপরত অাংশগ্র ণ নবরড  ারব। 

সতসি বরলি, ২০১৫ িারল প্রধািমন্ত্রীর আইট  উপরদষ্টা িজীব ওয়ারজদ জয় আমারক নডরক 

বলরলি, আইট  খারতর নকাম্পাসিগুরলার জিয ৫০ সকাংবা ১০০ নকাট   াকার দরকার নিই, ৫-

১০ নকাট   াকা িাংগ্রর  সবএিইসি কাজ কররত পারর। তখিই আমরা মাে ৬ মারি একট  

আইি প্রণয়ি কসর। তারই ধারাবাস কতায় ২০১৮ িারল নকায়াসল াইড ইিরিষ্টর রুলি কসর। 

 ারত করর স্মল প্লা  ম ে প্রসতষ্ঠা কররত নপররসছ। পরবতীরত সডএিই নি া প্রসতষ্ঠা করররছ। 

আর এ ারক স্বাথ েক কররত আজরক এিএমই ও সি-নিক্স  প্লা  ম ে উরবাধি কররসছ।  া 

অসেররই পুুঁজজবাজারর গিীরতা বাডারব। 

সবএিইসি নেয়ারমযাি বরলি, আরমসরকা,  ুক্তরাজয, রাসশয়া ও জাপাি ব ৃৎ সশল্প সদরয় শুরু 

 রয়সছল। একমাে োয়িা নছা  ও মাোসর সশল্প সদরয় শুরু কররসছল। আমারদর নদরশ ন খারি 

৬৫ শতাাংশ মািুষ্ ৩৫ বছররর সিরে, নিখারি নছা  ও মাোসর সশরল্পর উপর সিিের করর 

এরগারত  রব। এরত অথ েনিসতক প্রবজৃি অজেি ও কম েিাংস্থাি  রব। এই সশল্পরক িেল কররত 

পাররল ২০৪১ িারলর আরগই অথ েনিসতক উন্নয়রির অিীষ্ট লেমাো পূরণ  রব। 

খায়রুল ন ারিি বরলি, োয়িারক নক শলগত সবসিরয়াগকারী স িারব সিরয় আমরা িাগযবাি। 

 ারা নছা  ও মাোসর সশরল্পর উন্নয়রির মাধযরম পসৃথবীরত অিযতম অথ েনিসতক উন্নয়রির নদশ 

 রয়রছ। সডএিইর প্রধাি নক শলগত সবসিরয়াগকারী নশিরজি স্টক এক্সরেরঞ্জর সি-নিক্স  

প্লা  ম ে আরছ। তাই আমারদররক অথ েিীসতরত উন্নয়ি ও জিগরণর মরধয তা ছসডরয় সদরত 

নছা  ও মাোসর সশরল্পর উপর দাডা ুঁরত  রব। 

সতসি বরলি, এখি ন িব নছা  ও মাোসর সশল্প  রব, নিগুরলা দীঘ েরময়াসদ অথ োয়রি  ারব। 

আমরা েলসত মূলধরির জিয বযাাংক ঋণ সিিেরশীলতা বাডারত পাসর। সকন্তু দীঘ েরময়াসদ 

সশল্পায়ি করার নেরে পুুঁজজবাজারর আিরত  রব। তারই ধারাবাস কতায় সডএিই এিএমই 

প্লা  ম ে ততরী করররছ। 

সতসি আরও বরলি, েীিরদররক নক শলগত সবসিরয়াগকারী নিওয়ায় আমারদর বাজার সক 

িুসবধা নপল এমি প্রশ্ন উরঠসছল। তারদর কাছ নথরক সক নেকর াল্ডাররা শুধুমাে করয়ক নকাট  

 াকাই নপল। তরব আমরা এখি নক শলগত সবসিরয়াগকারী নথরক আরলাকরজি নদখরত 

পাজে। 

নশয়ারবাজারসিউজ/ম.িা 
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তবরদতশ তবতনরয়াগ আকর্ মরে ‘তি-পনক্সট’ 

আনল তিএসই 

সিজস্ব প্রসতরবদক প্রকাসশত: ০৯:৫৪ সপএম, ০৭ অরটাবর ২০১৯  

 

 সবরদসশ সবসিরয়াগ আকষ্ েরণর লরেয 'সি-নিক্স ' িারম একট  অিলাইি প্লা  ম ে োল ুকরররছ 

নদরশর প্রধাি নশয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সরেঞ্জ (সডএিই)। নিামবার রারত পুুঁজজবাজাররর 

সিয়ন্ত্রক িাংস্থা বাাংলারদশ সিসকউসরট জ অযাে এক্সরেঞ্জ কসমশরির (সবএিইসি) নেয়ারমযাি 

ড. এম. খায়রুল ন ারিি এর উরবাধি কররি। 

‘সি-নিক্স ’ অিলাইি প্লা  রম ের মাধযরম বাাংলারদসশ নকাম্পাসি ও প্রকল্পগুরলার িরে েীিি  

অিযািয নদরশর সবসিরয়াকারীরদর মরধয িাংর াগ স্থাপি  রব। 

সডএিইর পে নথরক জািারিা  রয়রছ, নশিরেি ও িাাং াই স্টক এক্সরেরঞ্জর িজিসলত 

কিরিাট েয়ারমর িরে সডএিইর নক শলগত েুজক্তর আওতায় ইিুযয়ার ও ন াগয 

সবসিরয়াগকারীরদর মরধয িাংর াগ স্থাপরির একট  অিলাইি প্লা  ম ে  রে ‘সি-নিক্স ’ 

প্লা  ম ে।সবসিরয়াগর াগয নকাম্পাসি বা প্রকরল্পর অিুিন্ধ্ারি এখি প েন্ত সবরশ্বর ৩৯ট  নদরশর 

সবসিরয়াগকারীরা সি-নিক্স  প্লা  রম ে সিবসন্ধ্ত  রয়রছি। এই প্লা  ম ে বযব ার করর সবরদসশ 

সবসিরয়াগকারীরা তাসলকািুক্ত নকাম্পাসির পাশাপাসশ অতাসলকািুক্ত নকাম্পাসিরতও সবসিরয়াগ 

কররত পাররবি। ঢাকা স্টক এক্সরেরঞ্জর নেয়ারমযাি অধযাপক ড. আবুল  ারশরমর 

িিাপসতরে অিুষ্ঠারি আরও উপসস্থত সছরলি সবএ সপ-সব নপ্রাগ্রারমর ট ম সলডার  য়িাল 

ন ািাইি, সডএিইর িারপ্রাপ্ত বযবস্থাপিা পসরোলক (এমসড) আব্দলু মসতি পার ায়ারী, 

সডএিইর পসরোলক সমি াজ মান্নাি ইমি প্রমুখ। 

এমএএি/এিএইেএি/নজআইএম 

https://www.jagonews24.com/author/staff-reporter
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পক শলগি তবতনরয়াগকােী পেরক 

‘আরলাকেজি’ পদখরি পারেন খায়রুল 

 

সিজস্ব প্রসতরবদক প্রকাসশত: ০৮:৫৬ এএম, ০৮ অরটাবর ২০১৯  

 

 ব ু িা কীয়তার পর ঢাকা স্টক এক্সরেরঞ্জর (সডএিই) নক শলগত সবসিরয়াগকারী স রিরব 

অিুরমাদি পাওয়া েীরির দুই প্রসতষ্ঠাি নশিরেি ও িাাং াই স্টক এক্সরেঞ্জ কিরিাট েয়াম 

নথরক এখি আরলাকরজি নদখরত পারেি বাাংলারদশ সিসকউসরট জ অযাে এক্সরেঞ্জ 

কসমশরির (সবএিইসি) নেয়ারমযাি ড. এম খায়রুল ন ারিি। 

এ সবষ্রয় খায়রুল বরলি, েীিরক নক শলগত সবসিরয়াগকারী নিয়ায় বাজার কী িুসবধা নপল তা 

সিরয় প্রশ্ন উরঠসছল। তারদর কাছ নথরক সক নস্টাকর াল্ডাররা শুধুমাে করয়ক নকাট   াকাই 

নপল? তরব আমরা এখি নক শলগত সবসিরয়াগকারী নথরক আরলাকরজি নদখরত পাজে। 

নিামবার (৭ অরটাবর) রারত ঢাকা স্টক এক্সরেরঞ্জর ‘সি-নিক্স ’ িারম একট  অিলাইি 

প্লযা  ম ে ও সডএিইর এিএমই ওরয়বিাইর র আিুষ্ঠাসিক উরবাধি অিুষ্ঠারি সতসি এ কথা 

বরলি। 

অথে গত বছররর ন বো্রুয়াসররত ঢাকা স্টক এক্সরেঞ্জ নথরক  খি নশিরেি ও িাাং াই স্টক 

এক্সরেঞ্জ কিরিাট েয়ামরক নক শলগত সবসিরয়াগকারীর অিুরমাদি োওয়া  য় তখি প্রসতবন্ধ্ক 

 রয় দা ুঁডায় সবএিইসি। েীিরক বাদ সদরয় িারতীয় প্রসতষ্ঠািরক নক শলগত সবসিরয়াগকারী 

কররত সডএিইর ওপর োপ প্ররয়াগ করা  য়। 

সবষ্য়ট  সিরয় সবসিন্ন গণমাধযরম এরকর পর এক িাংবাদ প্রকসশত  য়। সবএিইসির এমি 

িূসমকায় সিন্দা ও উরবগ প্রকাশ করর োন্সপাররজন্স ইন্টারিযাশিাল বাাংলারদশ (ট আইসব)। 

নিই িরে সবসিন্ন ম ল নথরক সবএিইসির বযাপক িমারলােিা শুরু  য়। এ পসরসস্থসতরত ব ু 

িা কীয়তার পর েীিা কিরিাট েয়ামরক নক শলগত সবসিরয়াগকারী করার অিুরমাদি নদয় 

সবএিইসি। 

https://www.jagonews24.com/author/staff-reporter
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েীিা কিরিাট েয়ারয়র প্রশাংিা কররত সগরয় সিয়ন্ত্রক িাংস্থার নেয়ারমযাি খায়রুল ন ারিি 

বরলি, ‘োয়িারক নক শলগত সবসিরয়াগকারী স িারব সিরয় আমরা িাগযবাি।’ 

সতসি বরলি, েীি নছা  ও মাোসর সশরল্পর উন্নয়রির মাধযরম পসৃথবীরত অিযতম অথ েনিসতক 

উন্নয়রির নদশ  রয়রছ। সডএিইর প্রধাি নক শলগত সবসিরয়াগকারী নশিরজি স্টক 

এক্সরেরঞ্জর সি-নিক্স  প্লযা  ম ে আরছ। তাই আমারদররক অথ েিীসতরত উন্নয়ি ও জিগরণর 

মরধয তা ছসডরয় সদরত নছা  ও মাোসর সশরল্পর ওপর দা ুঁডারত  রব। 

খায়রুল বরলি, ন িব নছা  ও মাোসর সশল্প  রব, নিগুরলা দীঘ েরময়াসদ অথ োয়রি  ারব। আমরা 

েলসত মূলধরির জিয বযাাংক ঋণ সিিেরশীলতা বাডারত পাসর। সকন্তু দীঘ েরময়াসদ সশল্পায়রির 

নেরে নশয়ারবাজারর আিরত  রব। তারই ধারাবাস কতায় সডএিই এিএমই প্লযা  ম ে ততসর 

করররছ। 

সতসি বরলি,  ুক্তরাষ্ট্র,  ুক্তরাজয, রাসশয়া ও জাপাি ব ৃৎ সশল্প সদরয় শুরু  রয়সছল। একমাে 

েীি নছা  ও মাোসর সশল্প সদরয় শুরু কররসছল। আমারদর নদরশ ন খারি ৬৫ শতাাংশ মািুষ্ ৩৫ 

বছররর সিরে, নিখারি নছা  ও মাোসর সশরল্পর উপর সিিের করর এরগারত  রব। এরত 

অথ েনিসতক প্রবজৃি অজেি ও কম েিাংস্থাি  রব। এ সশল্পরক িেল কররত পাররল ২০৪১ িারলর 

আরগই অথ েনিসতক উন্নয়রির অিীষ্ট লেযমাো পূরণ  রব। 

সডএিইর সি-নিক্স  প্লযা  রম ের সবষ্রয় খায়রুল বরলি, সি-নিক্সর র মাধযরম েীি নথরক শুরু 

করর িব নদশ নথরকই সবসিরয়াগ আিরব। একইিরে করপ োরর  িাাংসৃ্কসত আিরব। এছাডা 

আমারদর নদরশ ো োডে অযাকাউরন্টন্ট, কস্ট মযারিজরমন্ট অযাকাউরন্টন্ট, ো োডে 

নিক্র াসরজি  ন িব দে জিবল গরড উঠরব, তারত করর িসবষ্যৎ নশয়ারবাজার সিরয় আসম 

আশাবাদী। সডএিই ন  এিএমই নবাডে ততসর করররছ, এগুরলার কা েক্রম আন্তজোসতক মারি 

পসরোলিা করর উরদযাক্তারদর মারে ছসডরয় সদরত  রব। ইিুয মযারিজাররদররকও তারদর 

কম েকাণ্ড আন্তজোসতক মারি পসরোলিা কররত  রব। 

সডএিইরক উরেশয করর সবএিইসির নেয়ারমযাি বরলি, সি-নিক্স  মারকে ট  ন ি  ুজরুগর 

কাররণ িষ্ট িা  য়। আমার অিুররাধ থাকরব প্রথমসদরক নথরকই আপিারা িরেতি থাকরবি। 

একইিরে আশা করব, সডএিই সশগসগর অর ারমট ক নেসডাং নবাডে োলু কররব। ন খারি 

ওট সি মারকে  নথরক শুরু করর বে মারকের র নেসডাং শুরু  রব। এর মাধযরম নশয়ারবাজার 

আগামী করয়ক বছররর মরধয আন্তজোসতক মারির ও উন্নত নদরশর িমতুলয  রব। 

সতসি বরলি, ২০১৫ িারল প্রধািমন্ত্রীর আইট  উপরদষ্টা িজীব ওয়ারজদ জয় আমারক নডরক 

বলরলি, আইট  খারতর নকাম্পাসিগুরলার জিয ৫০ সকাংবা ১০০ নকাট   াকার দরকার নিই, ৫-

১০ নকাট   াকা িাংগ্রর  সবএিইসি কাজ কররত পারর। তখিই আমরা মাে ৬ মারি একট  

আইি প্রণয়ি কসর। তারই ধারাবাস কতায় ২০১৮ িারল নকায়াসল াইড ইিরিস্টর রুলি কসর। 

 ারত করর স্মল প্লযা  ম ে প্রসতষ্ঠা কররত নপররসছ। পরবতীরত সডএিই নি া প্রসতষ্ঠা করররছ। 

আর এ ারক স্বাথ েক কররত আজরক এিএমই ও সি-নিক্স  প্লযা  ম ে উরবাধি কররসছ।  া 

অসেররই নশয়ারবাজারর গিীরতা বাডারব। 

সতসি আরও বরলি, জজসডসপরত নশয়ারবাজাররর অবদাি ২০ শতাাংশ। তরব আজরকর 

কম েকারণ্ডর মাধযরম সশগসগর ১০ট  নকাম্পাসির অিুরমাদি অরটাবররর মরধযই নদব। এছাডা 

১৯ট  নকাম্পাসির জিয েুজক্ত সবসিময়  রয়রছ। আশা কসর নশয়ারবাজাররর গিীরতা অরিক 
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বাডরব। জজসডসপরত নশয়ারবাজাররর অবদাি নবরড  ারব। আর কম নলিরদরির কাররণ স্টক 

সডলার ও নরাকাররা ন  করষ্ট আরছ, তা অরিকাাংরশ করম আিরব। 

সডএিইর নেয়ারমযাি অধযাপক ড. আবুল  ারশরমর িিাপসতরে অিুষ্ঠারি আরও উপসস্থত 

সছরলি- সডএিইর পসরোলক সমি াজ মান্নাি ইমি, সবএ সপসব নপ্রাগ্রারমর ট ম সলডার 

 য়িাল ন ািাইি, সডএিইর িারপ্রাপ্ত বযবস্থাপিা পসরোলক (এমসড) আব্দলু মসতি পার ায়ারী 

প্রমুখ। 

এমএএি/এএইে/এমরকএইে 
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স্মল কোরপে ১০টট পকাম্পাতন 

িাতলকািুজক্তে প ার্ো 

By 

সিসিয়র সররপা োর 

অরটাবর ৮, ২০১৯  
 

 
সবএিইসি নেয়ারমযাি ড. এম. খায়রুল ন ারিি 

তসতনয়ে তেরপাটমাে : বাাংলারদশ সিসকউসরট জ অযাে এক্সরেঞ্জ কসমশরির (সবএিইসি) 

নেয়ারমযাি ড. এম খায়রুল ন ারিি বরলি, স্মল কযাপ প্লযা  ম েরক প্রাধািয সদরয় সশগসগরই 

নকাম্পাসি তাসলকািুক্ত  রে। সবএিইসি ইসতমরধয দশট  নকাম্পাসি প্লা  রম ে তাসলকািুজক্ত 

 ওয়ার আগ্র  প্রকাশ করররছ। আর আগামী মারি একট  নকাম্পাসি প্লা  রম ে তাসলকািুজক্তর 

অিুরমাদি সদরত  ারে সবএিইসি। 

আগামী ২-৩ বছররর মরধয বাাংলারদশ কযাসপ াল মারকে  িতুি উচ্চতায় নপ ৌঁছারব। নিামবার 

সডএিই আরয়াজজত ‘প্ররমাট াং সডএিই এিএমই এে সি-নিক্স  প্লা  ম ে’ অিুষ্ঠারি সতসি 

এিব কথা বরলি। 

সডএিই নেয়ারমযাি অধযাপক আবুল  ারিরমর িিাপসতরে অিুষ্ঠারি সবরশষ্ অসতসথ সছরলি 

ঢাকা নেম্বার অব কমাি ে অযাে ইোসিরজর িিাপসত ওিামা তাসির। এছাডা আররা উপসস্থত 

সছরলি সবএিইসির কসমশিার প্রর ির ন লাল উজেি সিজামী, নমা. কামালুজ্জামাি এবাং ড. 

স্বপি কুমার বালা। 

সবএিইসির নেয়ারমযাি বরলি, সি-নিক্স  প্লা  রম ের মাধযরম সবরদসশ সবসিরয়াগ আিরব। এ 

নেরে িাংসিষ্ট নকাম্পাসি নদসশ ও সবরদসশ সবসিরয়াগকারীরদর ি র াসগতায় এসগরয়  ারব। 

তখি একট  নকাম্পাসি আন্তজোসতকিারব মূলযাসয়ত  রব। নিিব নকাম্পাসিরক পুুঁজজবাজারর 

http://www.dailystockbangladesh.com/author/sanu/
http://www.dailystockbangladesh.com/wp-content/uploads/2019/10/DSE-Khairul.jpg
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তাসলকািুক্ত করা ি জ  রব। এছাডা সবরদসশ সবসিরয়াগকারীরা তাসলকািুক্ত কররত আগ্র ী 

 রব। কারণ তারাও োইরব কযাসপ ারলর সর াি ে। আর এ কাজট  ি জ করা  রব। 

সি-নিক্সর র মাধযরম েীি নথরক শুরু করর িব নদশ নথরকই সবসিরয়াগ আিরব। একই িরে 

কররপারর  িাংসৃ্কসত আিরব। এছাডা আমারদর নদরশ ো োডে অযাকাউরন্টন্ট, কস্ট 

মযারিজরমন্ট অযাকাউরন্টন্ট, ো োডে নিক্র াসরজি  ন িব দে জিবল গরড উঠরব, তারত 

করর িসবষ্যৎ পুুঁজজবাজার সিরয় আসম আশাবাদী। 

সডএিই ন  এিএমই নবাডে ততসর করররছ, এগুরলার কা েক্রম আন্তজোসতক মারি পসরোলিা 

করর উরদযাক্তারদর মরধয ছসডরয় সদরত  রব। ইিুয মযারিজাররদররকও তারদর কা েক্রম 

আন্তজোসতক মারি পসরোলিা কররত  রব,’ ন াগ কররি সতসি। 

 

অিুষ্ঠারি সবএিইসি নেয়ারমযাি ড. এম খায়রুল ন ারিি বরলি, নদরশ এিএমই 

নকাম্পাসিগুরলার মরধয মাে ১৪  শতাাংশ  বযাাংক নথরক ঋণ গ্র ণ কররত পারর। আর বাসকরদর 

মরধয অরিরকই জারি িা সকিারব বযাাংক নথরক ঋণ গ্র ণ কররত  য়।এিএমই প্লা  ম ে োল ু

 রল এিব নকাম্পাসি দীঘ েরময়ারদ পুুঁজজবাজার নথরক অথ ে িাংগ্র  কররত পাররব। এরত 

এিএমই খারতর উন্নসত  রব। 

পরবতীরত নকাম্পাসিগুরলা পুুঁজজবাজাররর মূল প্লা  রম ে তাসলকািুক্ত  রত পাররব। সব নিক্স  

সি নিক্স  এর মাধযরম শুধু োইসিজরা িয় িারা সবশ্ব নথরক বাাংলারদশ ইিরিস্ট করার আরগ 

বাজার অযারক্সি কররত পাররব বাাংলারদরশর পুুঁজজবাজারর সবসিরয়াগ বাডরব। আগামী করয়ক 

বছররর মরধয বাাংলারদশ সব বাাংলারদরশর স্টক মারকের  সবসিন্ন নপ্রাডাট োল ু করর অিয 

নদশগুরলার স্টক মারকের র িমকে  রব। 

ঢাকা নেম্বার অব কমাি ে ইোসি সবসিসিআই এর িাইি নপ্রসিরডন্ট ওয়াকার আ রমদ নে ধুরী 

বরলি, সডএিই স্মল কযাপ প্লা  ম ে উরবাধি পুুঁজজবাজাররর জিয একট  গুরুেপূণ ে পদরেপ। 

নশষ্ দশরক বাাংলারদরশর ৮ দশসমক ৫ শতাাংশ প্রবজৃি এই বাজার নক িারলািারব প্রসতষ্ঠা 

কররব বরল মরি কররি সতসি। 

সতসি বরলি, আমারদর অরিক নবসশ প্রকাশ করা উসেত সবকারশর জিয কারণ আমারদর 

নশয়ার মারকে  এখি এক া কাঠারমাগত সিসির উপর দা ুঁড  রে োয়িার বড দুই স্টক 

এক্সরেঞ্জ এখারি অাংশীদার  রয়রছ তাই আগামীরত প্রসতটষ্ঠত নকাম্পাসিগুরলারক পুুঁজজবাজারর 

আিরত বড িূসমকা পালি কররব। 

 

http://www.dailystockbangladesh.com/wp-content/uploads/2019/10/dse-Vtex.jpg
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তি-পনক্সট প্লাটফরম মে মাযেরম তবরদশী 

তবতনরয়াগ আসরব 

২০১৯ অরটাবর ০৭ ২৩:০৩:৩৬  

 

তবিরনস আওয়াে প্রতিরবদক : বাাংলারদশ সিসকউসরট জ অযাে এক্সরেঞ্জ কসমশরির 

(সবএিইসি) নেয়ারমযাি ড. এম. খায়রুল ন ারিি বরলি, সি-নিক্স  প্লা  রম ের মাধযরম সবরদশী 

সবসিরয়াগ আিরব। এরেরে িাংসিষ্ট নকাম্পাসি নদশী ও সবরদশী সবসিরয়াগকারীরদর 

ি র াসগতায় এসগরয়  ারব। তখি একট  নকাম্পাসি আন্তজোসতকিারব মূলযাসয়ত  রব। নিিব 

নকাম্পাসিরক নশয়ারবাজারর তাসলকািুক্ত করা ি জ  রব। এছাডা সবরদশী সবসিরয়াগকারীরা 

তাসলকািুক্ত কররত আগ্র ী  রব। কারি তারাও োইরব কযাসপ ারলর সর াি ে। আর এ কাজট  

ি জ করা  রব। 

নিামবার (৭ অরটাবর) িন্ধ্যায় 'সি-নিক্স ' িারম একট  অিলাইি প্লা  ম ে ও সডএিইর 

এিএমই ওরয়বিাইর রও আিুষ্ঠাসিক উরবাধিীরত সতসি এ কথা বরলি। 

খায়রুল ন ারিি বরলি, সি-নিক্সর র মাধযরম েীি নথরক শুরু করর িব নদশ নথরকই সবসিরয়াগ 

আিরব। একইিরে করপ োরর  িাাংসৃ্কসত আিরব। এছাডা আমারদর নদরশ ো োডে 

অযাকাউরন্টন্ট, কস্ট মযারিজরমন্ট অযাকাউরন্টন্ট, ো োডে নিক্র াসরজি  ন িব দে জিবল 

গরড উঠরব, তারত করর িসবষ্যত নশয়ারবাজার সিরয় আসম আশাবাসদ। সডএিই ন  এিএমই 

নবাডে ততরী করররছ, এগুরলার কা েক্রম আন্তজোসতক মারি পসরোলিা করর উরদযাক্তারদর 

মারে ছসডরয় সদরত  রব। ইিুয মযারিজাররদররকও তারদর কম েকাে আন্তজোসতক মারি 

পসরোলিা কররত  রব। 

সডএিইরক উরেশয করর খায়রুল ন ারিি বরলি, সি-নিক্স  মারকে ট  ন রিা  ুজরুগর কাররি 

িষ্ট িা  য়। আমার অিুররাধ থাকরব প্রথমসদরক নথরকই আপিারা িরেতি থাকরবি। 
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একইিরে আমরা আশা করব, সডএিই শীঘ্রই অর ারমট ক নেসডাং নবাডে োলু কররব। ন খারি 

ওট সি মারকে  নথরক শুরু করর বে মারকের র নেসডাং শুরু  রব। এরমাধযরম বাাংলারদরশর 

নশয়ারবাজার আগাসম করয়ক বছররর মরধয আন্তজোসতক মারির ও উন্নত নদরশর বাজাররর 

িমতুলয  রব। এছাডা আগাসম ২-৩ বছররর মরধয বাাংলারদরশর নশয়ারবাজার িতুি স্তরর 

উসন্নত  রব বরল আশা প্রকাশ কররি। তখি জজসডসপরত অাংশগ্র ণ নবরড  ারব। 

সতসি বরলি, ২০১৫ িারল প্রধািমন্ত্রীর আইট  উপরদষ্টা িজীব ওয়ারজদ জয় আমারক নডরক 

বলরলি, আইট  খারতর নকাম্পাসিগুরলার জিয ৫০ সকাংবা ১০০ নকাট   াকার দরকার নিই, ৫-

১০ নকাট   াকা িাংগ্রর  সবএিইসি কাজ কররত পারর। তখিই আমরা মাে ৬ মারি একট  

আইি প্রণয়ি কসর। তারই ধারাবাস কতায় ২০১৮ িারল নকায়াসল াইড ইিরিষ্টর রুলি কসর। 

 ারত করর স্মল প্লা  ম ে প্রসতষ্ঠা কররত নপররসছ। পরবতীরত সডএিই নি া প্রসতষ্ঠা করররছ। 

আর এ ারক স্বাথ েক কররত আজরক এিএমই ও সি-নিক্স  প্লা  ম ে উরবাধি কররসছ।  া 

অসেররই নশয়ারবাজারর গিীরতা বাডারব। 

সবএিইসি নেয়ারমযাি বরলি, জজসডসপরত নশয়ারবাজাররর অবদাি ২০ শতাাংশ। তরব 

আজরকর কম েকারের মাধযরম শীঘ্রই ১০ট  নকাম্পাসির অিুরমাদি অরটাবররর মরধযই নদব। 

এছাডা ১৯ট  নকাম্পাসির জিয েুজক্ত সবসিময়  রয়রছ। এরত আশা কসর নশয়ারবাজাররর 

গিীরতা অরিক নবরড  ারব। জজসডসপরত নশয়ারবাজাররর অবদাি নবরড  ারব। আর কম 

নলিরদরির কাররি স্টক সডলার ও নরাকাররা ন  করষ্ট আরছ, তা অরিকাাংরশ করম আিরব। 

সতসি বরলি, আরমসরকা,  ুক্তরাজয, রাসশয়া ও জাপাি ব ৃৎ সশল্প সদরয় শুরু  রয়সছল। একমাে 

োয়িা নছা  ও মাোসর সশল্প সদরয় শুরু কররসছল। আমারদর নদরশ ন খারি ৬৫ শতাাংশ মািুষ্ 

৩৫ বছররর সিরে, নিখারি নছা  ও মাোসর সশরল্পর উপর সিিের করর এরগারত  রব। এরত 

অথ েনিসতক প্রবজৃি অজেি ও কম েিাংস্থাি  রব। এই সশল্পরক িেল কররত পাররল ২০৪১ িারলর 

আরগই অথ েনিসতক উন্নয়রির অিীষ্ট লেমাো পূরণ  রব। 

খায়রুল ন ারিি বরলি, োয়িারক নক শলগত সবসিরয়াগকারী স িারব সিরয় আমরা িাগযবাি। 

 ারা নছা  ও মাোসর সশরল্পর উন্নয়রির মাধযরম পসৃথবীরত অিযতম অথ েনিসতক উন্নয়রির নদশ 

 রয়রছ। সডএিইর প্রধাি নক শলগত সবসিরয়াগকারী নশিরজি স্টক এক্সরেরঞ্জর সি-নিক্স  

প্লা  ম ে আরছ। তাই আমারদররক অথ েিীসতরত উন্নয়ি ও জিগরণর মরধয তা ছসডরয় সদরত 

নছা  ও মাোসর সশরল্পর উপর দাডা ুঁরত  রব। 

সতসি বরলি, এখি ন িব নছা  ও মাোসর সশল্প  রব, নিগুরলা দীঘ েরময়াসদ অথ োয়রি  ারব। 

আমরা েলসত মূলধরির জিয বযাাংক ঋণ সিিেরশীলতা বাডারত পাসর। সকন্তু দীঘ েরময়াসদ 

সশল্পায়ি করার নেরে নশয়ারবাজারর আিরত  রব। তারই ধারাবাস কতায় সডএিই এিএমই 

প্লা  ম ে ততরী করররছ। 

সতসি আরও বরলি, েীিরদররক নক শলগত সবসিরয়াগকারী নিওয়ায় আমারদর বাজার সক 

িুসবধা নপল এমি প্রশ্ন উরঠসছল। তারদর কাছ নথরক সক নেকর াল্ডাররা শুধুমাে করয়ক নকাট  

 াকাই নপল। তরব আমরা এখি নক শলগত সবসিরয়াগকারী নথরক আরলাকরজি নদখরত 

পাজে। 

িিাপসতর বক্তরবয সডএিইর নেয়ারমযাি অধযাপক ড. আবুল  ারশম বরলি, ন  উরেশয সিরয় 

েীিরক নক শলগত সবসিরয়াগকারী করা  রয়সছল, নিই িু ল এরইমরধয নপরত শুরু কররসছ। 
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ধিযবাদজ্ঞাপি বক্তরবয সডএিইর পসরোলক সমি াজ মান্নাি ইমি বরলি, োয়িা আিার ১ 

বছররও নকাি  ল িা পাওয়ায় প্রশ্ন উঠরত শুরু কররসছল। োয়িা আিায় সক নপলাম এমি 

প্রশ্ন উরঠ। তরব আজরক নিই  ল পাওয়া শুরু  রয়রছ। রাতারাসত িব িু ল পাওয়া  ারব িা। 

এ া ধীরর ধীরর পাওয়া  ারব। 

অিুষ্ঠারি অিযািযরদর মরধয উপসস্থত সছরলি- সবএিইসির কসমশিার ও সিব ো ী পসরোলকবনৃ্দ, 

ঢাকা ও েেগ্রাম স্টক এক্সরেরঞ্জর পসরোলিা পষ্ েরদর িদিযবনৃ্দ, ঢাকা স্টক এক্সরেরঞ্জর নেক 

ন াল্ডার প্রসতসিসধবনৃ্দ, নেম্বার প্রসতসিসধবনৃ্দ, সবসিন্ন এরিাসিরয়শি প্রসতসিসধবনৃ্দ, তাসলকা এবাং 

অ-তাসলকািুক্ত নকাম্পাসির প্রসতসিসধবনৃ্দ, মারেেন্ট বযাাংরকর প্রসতসিসধবনৃ্দ, ইিুয মযারিজার, 

অসড রি, এিএমই নিটররর প্রসতসিসধবনৃ্দ৷ 

সবজরিি আওয়ার/০৭ অরটাবর, ২০১৯/আরএ 
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তবরদশী তবতনরয়াগ আকর্ মরে 'তি-পনক্সট' 

প্লাটফম ম উরবাযন 

২০১৯ অরটাবর ০৭ ২০:০৩:৩৮  

 

সবজরিি আওয়ার প্রসতরবদকোঃ সবরদশী সবসিরয়াগ আকষ্ েরণর জিয বাাংলারদশী নকাম্পাসি ও 

প্রকল্পগুরলার িরে েীিি  অিযািয নদরশর সবসিরয়াকারীরদর মরধয িাংর াগ স্থাপরি 'সি-

নিক্স ' িারম একট  অিলাইি প্লা  ম ে োল ু করররছ নশিরেি স্টক এক্সরেঞ্জ ও ঢাকা স্টক 

এক্সরেঞ্জ (সডএিই)। 

নিামবার (৭ অরটাবর) িন্ধ্যায় বাাংলারদশ সিসকউসরট জ অযাে এক্সরেঞ্জ কসমশরির 

(সবএিইসি) নেয়ারমযাি ড. এম. খায়রুল ন ারিি এর উরবাধি কররি। এছাডা ঢাকা স্টক 

এক্সরেরঞ্জর (সডএিই) ততরীকৃত সডএিই এিএমই ওরয়বিাইর রও আিুষ্ঠাসিক উরবাধি 

কররি সতসি। 

িমূ্পণ ে িতুি এবাং সিন্ন আসেরক নদরশর নশয়ারবাজারর িাংর াজজত  রত  ারে সডএিই 

এিএমই প্লা  ম ে এবাং 'সি-নিক্স ' প্লা  ম ে৷ 

নশিরেি ও িাাং াই স্টক এক্সরেরঞ্জর িজিসলত কিরিাট েয়ারমর িরে সডএিইর নক শলগত 

েুজক্তর আওতায় ইিুযয়ার ও ন াগয সবসিরয়াগকারীরদর মরধয িাংর াগ স্থাপরির একট  অিলাইি 

প্লা  ম ে  রে 'সি-নিক্স ' প্লা  ম ে৷ সবসিরয়াগর াগয নকাম্পাসি বা প্রকরল্পর অিুিন্ধ্ারি এখি 

প েন্ত সবরশ্বর ৩৯ট  নদরশর সবসিরয়াগকারীরা সি-নিক্স  প্লা  রম ে সিবসন্ধ্ত  রয়রছি৷ 

এিএমই প্রসতষ্ঠাি নশয়ারবাজারর তাসলকািুজক্তর মাধযরম প্ররয়াজিীয় মূলধি িাংগ্রর র িুর াগ 

িৃটষ্টর লরেয সডএিই োল ু করররছ এিএমই প্লা  ম ে৷ এিএমই প্লা  রম ের মাধযরম মুলধি 

িাংগ্রর র জিিরেতিতা িৃটষ্টর লরেয সডএিই নদরশর নশয়ারবাজাররর ইসত ারি প্রথমবাররর 

মরতা সবসিন্ন ইরলকেসিক সমসডয়ায় একট  সবজ্ঞাপণ িম্প্রোররর উরদযাগ সিরয়রছি৷ 
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এর আরগ ৩০ এসপ্রল সবএিইসি’র নেয়ারমযারির উপসস্থসতরত গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলারদশ 

িরকাররর অথ েমন্ত্রী আ   ম নমাস্ত া কামাল সডএিই এিএমই প্লা  ম ে উরবাধি কররি৷ 

অিুষ্ঠারির িিাপসতে করররছি ঢাকা স্টক এক্সরেরঞ্জর নেয়ারমযাি অধযাপক ড. আবুল 

 ারশম। এছাডাও উপসস্থত সছরলি সবএ সপ-সব নপ্রাগ্রারমর ট ম সলডার  য়িাল ন ািাইি, 

বাাংলারদশ সিসকউসরট জ অযাে এক্সরেঞ্জ কসমশরির কসমশিার ও সিব ো ী পসরোলকবনৃ্দ, 

ঢাকা ও েেগ্রাম স্টক এক্সরেরঞ্জর পসরোলিা পষ্ েরদর িদিযবনৃ্দ, ঢাকা স্টক এক্সরেরঞ্জর নেক 

ন াল্ডার প্রসতসিসধবনৃ্দ, নেম্বার প্রসতসিসধবনৃ্দ, সবসিন্ন এরিাসিরয়শি প্রসতসিসধবনৃ্দ, তাসলকা এবাং 

অ-তাসলকািুক্ত নকাম্পাসির প্রসতসিসধবনৃ্দ, মারেেন্ট বযাাংরকর প্রসতসিসধবনৃ্দ, ইিুয মযারিজার, 

অসড রি, এিএমই নিটররর প্রসতসিসধবনৃ্দ৷ 

সবজরিি আওয়ার/৭ অরটাবর, ২০১৯/আর 
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Barta24 

পুুঁজিবািারে ক্রাতিকাল েলরছ: তবএসইতস 

পেয়ােমোন 

 

বক্তবয সদরেি সবএিইসি নেয়ারমযাি অধযাপক ড. খায়রুল ন ারিি,ছসব: শা সরয়ার তাসমম 

পুুঁজজবাজারর এখি ক্রাসন্তকাল েলরছ (জক্রট কযাল সপসরয়ড) বরল স্বীকার করররছি বাাংলারদশ 

সিসকউসরট জ অযাে এক্সরেঞ্জ কসমশরির (সবএিইসি) নেয়ারমযাি অধযাপক ড. খায়রুল 

ন ারিি। 

সবসিন্ন ইিুযরত েলসত বছররর জািুয়াসর নথরক  ািা িয় মাি ধরর নথরম নথরম দরপতরি 

সবসিরয়াগকারীরদর অন্তত ৫০  াজার নকাট   াকার পুুঁজজ উধাও  ওয়ার পর সতসি এ কথা 

স্বীকার করররছি। 

খায়রুল ন ারিি বরলি, ‘পুুঁজজবাজার এখি জক্রট কযাল সপসরয়ড পার কররছ। আমার অরিক 

কাজ করসছ। তারত কাজ কররত সগরয় িুল  রে। আবার িাংরশাধি করসছ। তরব আশা করসছ, 

আগামী দুই-সতি বছররর মরধয পুুঁজজবাজার িারলা  রব। িারলা িু ল নদখরত পাররবি। 

নদরশর অথ েিীসতরত পুুঁজজবাজাররর অবদাি ৪০-৫০ শতাাংশ বজৃি পারব।’ 

নিামবার (০৭ অরটাবর) রারত রাজধািীর ইন্টারকসন্টরিন্টাল ন ার রল ‘সডএিই এিএমই ও 

সি-নিক্স প্লা  রম ের উরবাধিী অিুষ্ঠারি প্রধাি অসতসথর বক্তরবয সতসি এিব কথা বরলি। 
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সডএিই এিএমই ও সি-নিক্স প্লা  ম ে উরবাধি কররি অসতসথরা, ছসব: শা সরয়ার তাসমম  

  

ঢাকা স্টক এক্সরেঞ্জ (সডএিই) আরয়াজজত অিুষ্ঠারি িিাপসতে কররি সডএিইর নেয়ারমযাি 

অধযাপক ড. আবুল  ারশম। অিুষ্ঠারি সবএিইসির কসমশিার ও সিব ো ী পসরোলক, ঢাকা ও 

েট্টগ্রাম স্টক এক্সরেরঞ্জর পসরোলিা পষ্ েরদর িদিযরা বক্তবয নদি। 

সবএিইসির নেয়ারমযাি বরলি, ‘সি-নিক্স  প্লা  রম ের মাধযরম সবরদসশ সবসিরয়াগ আিরব। এ 

নেরে িাংসিষ্ট নকাম্পাসি নদসশ ও সবরদসশ সবসিরয়াগকারীরদর ি র াসগতায় এসগরয়  ারব। 

তখি একট  নকাম্পাসি আন্তজোসতকিারব মূলযাসয়ত  রব। নিিব নকাম্পাসিরক পুুঁজজবাজারর 

তাসলকািুক্ত করা ি জ  রব। এছাডা সবরদসশ সবসিরয়াগকারীরা তাসলকািুক্ত কররত আগ্র ী 

 রব। কারণ তারাও োইরব কযাসপ ারলর সর াি ে। আর এ কাজট  ি জ করা  রব।’ 

‘সি-নিক্সর র মাধযরম েীি নথরক শুরু করর িব নদশ নথরকই সবসিরয়াগ আিরব। একই িরে 

কররপারর  িাংসৃ্কসত আিরব। এছাডা আমারদর নদরশ ো োডে অযাকাউরন্টন্ট, কস্ট 

মযারিজরমন্ট অযাকাউরন্টন্ট, ো োডে নিক্র াসরজি  ন িব দে জিবল গরড উঠরব, তারত 

করর িসবষ্যৎ পুুঁজজবাজার সিরয় আসম আশাবাদী। সডএিই ন  এিএমই নবাডে ততসর করররছ, 

এগুরলার কা েক্রম আন্তজোসতক মারি পসরোলিা করর উরদযাক্তারদর মরধয ছসডরয় সদরত  রব। 

ইিুয মযারিজাররদররকও তারদর কা েক্রম আন্তজোসতক মারি পসরোলিা কররত  রব,’ ন াগ 

কররি সতসি। 

সডএিইরক উরেশয করর খায়রুল ন ারিি বরলি, ‘সি-নিক্স  মারকে ট  ন ি  ুজরুগর কাররণ 

িষ্ট িা  য়। আমার অিুররাধ থাকরব, প্রথম নথরকই আপিারা িরেতি থাকরবি। একই িরে 

আমরা আশা করব, সডএিই সশগসগরই অর ারমট ক নেসডাং নবাডে োল ুকররব। ন খারি ওট সি 

মারকে  নথরক শুরু করর বে মারকের র নেসডাং শুরু  রব। এর মাধযরম বাাংলারদরশর বাজার 

আগামী করয়ক বছররর মরধয আন্তজোসতক মারির ও উন্নত নদরশর বাজাররর িমতুলয  রব। 

এছাডা আগামী দুো্ই-সতি বছররর মরধয বাাংলারদরশর বাজার িতুি স্তরর উন্নীত  রব। তখি 

জজসডসপরত অাংশগ্র ণ নবরড  ারব।’ 

‘২০১৫ িারল প্রধািমন্ত্রীর তথয ও প্র ুজক্ত সবষ্য়ক উপরদষ্টা িজীব ওয়ারজদ জয় আমারক 

নডরক বলরলি, আইট  খারতর নকাম্পাসিগুরলার জিয ৫০ সকাংবা ১০০ নকাট   াকার দরকার 

নিই, পাুঁে-১০ নকাট   াকা িাংগ্রর  সবএিইসি কাজ কররত পারর। তখিই আমরা মাে ছয় 
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মারি একট  আইি প্রণয়ি কসর। তারই ধারাবাস কতায় ২০১৮ িারল নকায়াসল াইড ইিরিস্টর 

রুলি কসর।  ারত করর স্মল প্লা  ম ে প্রসতষ্ঠা কররত নপররসছ। পরর সডএিই নি া প্রসতষ্ঠা 

করররছ। আর এ ারক স্বাথ েক কররত আজ এিএমই ও সি-নিক্স  প্লা  ম ে উরবাধি কররসছ।  া 

অসেররই পুুঁজজবাজারর গিীরতা বাডারব,’ বরলি খায়রুল। 
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তি-পনক্সট প্লাটফরম ম তবরদশী তবতনরয়াগ 

বাড়রব 

 

সি-নিক্স  প্লা  রম ের মাধযরম বাাংলারদরশর পুুঁজজবাজারর সবরদশী সবসিরয়াগ বাডরব। একই িে 

করপ োরর  িাাংসৃ্কসত আিরব বরল জাসিরয়রছি বাাংলারদশ সিসকউসরট জ অযাে এক্সরেঞ্জ 

কসমশরির (সবএিইসি) নেয়ারমযাি ড. এম. খায়রুল ন ারিি। 

সি-নিক্স  প্লা  রম ের মাধযরম বাাংলারদরশর পুুঁজজবাজারর সবরদশী সবসিরয়াগ বাডরব। একই িে 

করপ োরর  িাাংসৃ্কসত আিরব বরল জাসিরয়রছি বাাংলারদশ সিসকউসরট জ অযাে এক্সরেঞ্জ 

কসমশরির (সবএিইসি) নেয়ারমযাি ড. এম. খায়রুল ন ারিি। 

 

নিামবার রারত সি-নিক্স  অিলাইি প্লা  ম ে ও সডএিইর এিএমই ওরয়বিাইর র আিুষ্ঠাসিক 

উরবাধিীরত এ কথা বরলি নেয়ারমযাি। 

 

খায়রুল ন ারিি বরলি, সি-নিক্সর র মাধযরম েীি নথরক শুরু করর িব নদশ নথরকই সবসিরয়াগ 

আিরব।  রল আমারদর পুুঁজজবাজাররর তারদর সবসিরয়াগ পসরমাি বাডরব। একইিরে 

করপ োরর  িাাংসৃ্কসত আিরব। এছাডা আমারদর নদরশ ো োডে অযাকাউরন্টন্ট, কস্ট 

মযারিজরমন্ট অযাকাউরন্টন্ট, ো োডে নিক্র াসরজি  ন িব দে জিবলও গরড উঠরব।  

 

সডএিই এিএমই নবাডে ততরী করররছ জাসিরয় সতসি বরলি, এগুরলার কা েক্রম আন্তজোসতক 

মারি পসরোলিা করর উরদযাক্তারদর মারে ছসডরয় সদরত  রব। ইিুয মযারিজাররদররকও তারদর 

কম েকাে আন্তজোসতক মারি পসরোলিা কররত  রব।  

 

সডএিইরক উরেশয করর খায়রুল ন ারিি বরলি, সি-নিক্স  মারকে ট  ন রিা  ুজরুগর কাররি 
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িষ্ট িা  য়। অিুররাধ থাকরব প্রথমসদরক নথরকই আপিারা িরেতি থাকরবি। একইিরে 

আমরা আশা করব, সডএিই শীঘ্রই অর ারমট ক নেসডাং নবাডে োল ুকররব। ন খারি ওট সি 

মারকে  নথরক শুরু করর বে মারকের র নেসডাং শুরু  রব। এর মাধযরম বাাংলারদরশর 

পুুঁজজবাজার আগাসম করয়ক বছররর মরধয আন্তজোসতক মারির ও উন্নত নদরশর বাজাররর 

িমতুলয  রব। এছাডা আগাসম ৩ বছররর মরধয বাাংলারদরশর বাজার িতুি স্তরর উসন্নত  রব। 

তখি জজসডসপরত অাংশগ্র ণ নবরড  ারব। 

 

িিাপসতর বক্তরবয সডএিইর নেয়ারমযাি অধযাপক ড. আবুল  ারশম বরলি, ন  উরেশয সিরয় 

েীিরক নক শলগত সবসিরয়াগকারী করা  রয়সছল, নিই িু ল এরই মরধয নপরত শুরু কররসছ।  

 

অিুষ্ঠারি উপসস্থত সছরলি সবএ সপ-সব নপ্রাগ্রারমর ট ম সলডার  য়িাল ন ািাইি, সবএিইসির 

কসমশিার ও সিব ো ী পসরোলক, ঢাকা ও েেগ্রাম স্টক এক্সরেরঞ্জর পসরোলিা পষ্ েরদর িদিয, 

ঢাকা স্টক এক্সরেরঞ্জর নেক ন াল্ডার প্রসতসিসধি  িাংসিষ্টরা৷ 
 

সিউজবাঙলারদশ.কম/এমএরজড/এিসপ 
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দইু-তিন বছরেই জিতিতপে ৪০% হরব 

পুুঁজিবািাে: খায়রুল 

  সিজস্ব প্রসতরবদক,  সবসডসিউজ ন ারয়সন্টর ার ড কম  

Published: 08 Oct 2019 12:12 AM BdST Updated: 08 Oct 2019 12:22 AM BdST  

  

আগামী দুই-সতি বছররর মরধযই বাাংলারদরশর পুুঁজজবাজার জজসডসপর ৪০ শতাাংশ প্রতযাশা কররছি 

পুুঁজজবাজার সিয়ন্ত্রক িাংস্থা সবএিইসির নেয়ারমযাি এম খায়রুল ন ারিি। 

নিামবার রাজধািীর ইন্টারকসন্টরিন্টাল ন ার রল বাাংলারদরশর প্রধাি পুুঁজজবাজার ঢাকা স্টক 

এক্সরেঞ্জ (সডএিই) আরয়াজজত ‘প্ররমাট াং সডএিই এিএমই এে সি-নিক্স  প্লা  ম ে’ অিুষ্ঠারি 

সতসি এ আশার কথা শুসিরয়রছি। 

স্মল কযাপ প্লযা  ম ে এবাং সি-নিক্স  নিবা সবসিরয়াগকারীরদর িামরি তুরল ধররতই এই 

অিুষ্ঠারির আরয়াজি করর সডএিই। 

খায়রুল ন ারিরি বরলি,“আগামী দুই-সতি বছররর মরধযই আমারদর কযাসপ াল মারকে  একট  

অতযন্ত িুদৃঢ় অবস্থারি  ারব। এবাং আমারদর জজসডসপর ৪০ নথরক ৫০ শতাাংশ  রব।” 

সবরশ্বর সবসিন্ন নদরশর অথ েিীসতরত পুুঁজজবাজাররর অবদাি খুুঁরজ নবর কররত সগরয় নদখা  ায়, 

২০১৮ িারলর স িাব অিু ায়ী বাাংলারদরশর পুুঁজজবাজার জজসডসপর ১৮ শতাাংরশর কাছাকাসছ। 

নিখারি িাররত ৭০ শতাাংরশর উপরর। আর থাইলযাে ১০০ শতাাংরশর উপরর। 

পুজজবাজার সিয়ন্ত্রক িাংস্থার প্রধাি বযজক্ত মরি কররছি দুই-সতি বছররর মরধয বাাংলারদরশর 

পুুঁজজবাজার বতেমারির তুলিায় অরিক গুণ বড  রব। অথ েিীসতরত অবদাি অরিক া বাডরব। 
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এর বযাখযা সদরত সগরয় খায়রুল ন ারিি বরলি, “এখি নথরক আমারদর নছা  নছা  

নকাম্পাসিগুরলা  ারদররক আমরা এিএমই বরল থাসক তারা পুুঁজজবাজার নথরক পুুঁজজ িাংগ্র  

কররত পাররব। পাশাপাসশ তারা সবরদশ নথরকও  াকা পারব। আমরাও এিএমই এর উপর ির 

করর োয়িা ন িারব অথ েনিসতক শজক্তরত পসরণত করররছ আমরাও নি া কররত পারব।” 

“এতসদি এ া িম্ভব  য়সি কারণ আমারদর এিএমই গুরলা বাাংলারদরশর িাধারণ ন  বযাাংসকাং 

বযবস্থা নিখাি নথরক মূলধি সিরত পারসছল িা এবাং বড  রত পারসছল িা।” 

“আমরা  সদ পসৃথবীর উন্নয়ি ইসত াি বযাখযা কসর তা রল নদখা  ারব আরমসরকা, ইউরক, 

রাসশয়া, জাপাি শুরু  রয়সছল বড মারপর ইোসি সদরয়। নিখারি সকন্তু স্মল সমসডয়াম 

প্রসতষ্ঠািগুরলার কসিসবউশি কম। একমাে োয়িা স্মল সমসডয়াম ইোসিজ সদরয় সবশাল 

অথ েনিসতক েমতার মাসলক  রয়রছ।” 

“তারদর নদশ ন র তু জিব ুল তারা এিারবই ি লতা লাি করররছ। আমারদর নদশও  ন র তু 

জিব ুল আমারদরও স্মল এে সমসডয়াম এন্টারপ্রাইজ এর মাধযরমই অথ েনিসতক প্রবজৃি অজেি 

কররত  রব এবাং এমপ্লয়রমন্ট নজিারর  কররত  রব,” বরলি সবএিইসির প্রধাি। 

সতসি বরলি, “আজরক সডএিই ন  দুট  নিবা সিরয় িামরি এরিরছ। এ দুট  নিবা খুবই 

গুরুেপূণ ে সি নিক্স  িারম ন  নিবাট  আজরক িবার িামরি তুরল ধরা  রলা এর মাধযরম 

বাাংলারদরশর নকাম্পাসিগুরলা পসৃথবীর সবসিন্ন নদরশর সবসিরয়াগকারীরদর কাছ নথরক অথ ে 

পারব।” 

“পাশাপাসশ ন  স্মল কযাপ নবাডে আজরক িবার িামরি তুরল ধরা  রলা এই সবসিরয়াগকারীরা 

আবার এই স্মল কযাপ নবাডে এর মাধযরম তারদর  াকা নবর করর সিরত পাররব। এর  রল 

আমারদর নদরশ এই নছা  নছা  নকাম্পাসিরত সবরদসশ সবসিরয়ারগর পসরমাণ এখি অরিক 

নবরড  ারব। 
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“আমার জািামরত আইসিট  সমসিসির মাধযরম অলররসড প্রায় ৪০ ট  প্রসতষ্ঠাি অথ োয়ি 

নপরয়রছ আররা অরিক প্রসতষ্ঠাি পাইপলাইরি আরছ।” 

পুুঁজিবািরেে গিীেিা বাড়রব 

‘নছা  এবাং মাোসর নকাম্পাসিগুরলা পুুঁজজবাজারর আিরল বাজাররর গিীরতা বাডরব’ উরেখ 

করর খায়রুল ন ারিি বরলি, “আজরকরর এই কম েকারণ্ডর এই নকাম্পাসি গুরলা বাজারর 

আিরত শুরু কররব। একট  নকাম্পাসিরক আমরা এই অরটাবর মারিই অিুমসত নদরবা।” 

“আরও ১৯ট  কম্পাসির জিয আজরক েুজক্ত সবসিময়  রয়রছ। নিগুরলা ধীরর ধীরর বাজারর 

আিরব।এর  রল বাাংলারদরশর কযাসপ াল মারকে  এর গিীরতা অরিক নবরড  ারব। 

কযাসপ াল মারকের র কিটেসবউশি  ু জজসডসপ নবরড  ারব।” 

“পুুঁজজবাজাররর ন  িকল অাংশীদার-সডলার এখি ন  করষ্ট আরছি। নলিরদি কম  ওয়ার 

কাররণ তারদর প্রসতষ্ঠািগুরলা বযবস্থাপিায় ন  িমিযা  রে। নিই িমিযাও আরস্ত আরস্ত 

নকর   ারব,” সিয়ন্ত্রক িাংস্থা প্রধাি। 
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ঢাকা াইমি 

তবরদতশ তবতনরয়াগ আকর্ মরে ‘তি-পনক্সট’ 

আনল তিএসই 

সিজস্ব প্রসতরবদক, ঢাকা াইমি 

 | প্রকাসশত : ০৭ অরটাবর ২০১৯, ২২:৫৯ 

 

সবরদসশ সবসিরয়াগ আকষ্ েরণর লরেয ‘সি-নিক্স ’ িারম একট  অিলাইি প্লা  ম ে োলু 

করররছ নদরশর প্রধাি নশয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সরেঞ্জ (সডএিই)। নিামবার রারত 

পুুঁজজবাজার সিয়ন্ত্রক িাংস্থা বাাংলারদশ সিসকউসরট জ অযাে এক্সরেঞ্জ কসমশরির 

(সবএিইসি) নেয়ারমযাি এম খায়রুল ন ারিি এর উরবাধি কররি। এিময় সডএিই 

এিএমই প্লা  রম েরও উরবাধি করা  য়। 

‘সি-নিক্স ’ অিলাইি প্লা  রম ের মাধযরম বাাংলারদসশ নকাম্পাসি ও প্রকল্পগুরলার িরে 

েীিি  অিযািয নদরশর সবসিরয়াকারীরদর মরধয িাংর াগ স্থাপি  রব। 

সডএিইর পে নথরক জািারিা  রয়রছ, নশিরেি ও িাাং াই স্টক এক্সরেরঞ্জর িজিসলত 

কিরিাট েয়ারমর িরে সডএিইর নক শলগত েুজক্তর আওতায় ইিুযয়ার ও ন াগয 

সবসিরয়াগকারীরদর মরধয িাংর াগ স্থাপরির একট  অিলাইি প্লা  ম ে  রে ‘সি-

নিক্স ’। 

অিুষ্ঠাি এম. খায়রুল ন ারিি বরলি, ‘আমারদর নি িাগয ন - আমরা েীরির 

প্রসতষ্ঠারির িরে কাজ কররত পারসছ। সবসিরয়াগর াগয নকাম্পাসি বা প্রকরল্পর 

অিুিন্ধ্ারি এখি প েন্ত সবরশ্বর ৩৯ট  নদরশর সবসিরয়াগকারীরা ‘সি-নিক্স ’ প্লা  রম ে 

সিবসন্ধ্ত  রয়রছি। এই প্লা  ম ে বযব ার করর সবরদসশ সবসিরয়াগকারীরা তাসলকািুক্ত 

নকাম্পাসির পাশাপাসশ অতাসলকািুক্ত নকাম্পাসিরতও সবসিরয়াগ কররত পাররবি।’ 

বাাংলারদশ সিসকউসরট জ অযাে এক্সরেঞ্জ কসমশরির (সবএিইসি) নেয়ারমযাি এম. 

খায়রুল ন ারিি বরলি, ‘এক গরবষ্ণায় নদখা নগরছ- নদরশ ৪০ শতাাংশ এিএমই 

নকাম্পাসি আরছ  ারা বযাাংক নথরক ঋণ গ্র ণ কররত পারর। আর বাসকরদর মরধয 

অরিরকই জারি িা কীিারব বযাাংক নথরক ঋণ গ্র ণ কররত  য়। এিএমই প্লা  রম ের 

মাধযরম এিব নকাম্পাসিগুরলা দীঘ েরময়ারদ পুুঁজজবাজার নথরক অথ ে িাংগ্র  কররত 

পাররব। এরত এিএমই খারতর উন্নসত  রব। পরবতীরত নকাম্পাসিগুরলা পুুঁজজবাজাররর 

মূল প্লা  রম ে তাসলকািুক্ত  রত পাররব।’ 
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ঢাকা স্টক এক্সরেরঞ্জর নেয়ারমযাি অধযাপক ড. আবুল  ারশরমর িিাপসতরে 

অিুষ্ঠারি আরও সছরলি- সবএ সপ-সব নপ্রাগ্রারমর ট ম সলডার  য়িাল ন ািাইি, 

সডএিইর িারপ্রাপ্ত বযবস্থাপিা পসরোলক (এমসড) আব্দলু মসতি পার ায়ারী, সডএিইর 

পসরোলক সমি াজ মান্নাি ইমি প্রমুখ। 

(ঢাকা াইমি/৭অরটাবর/নজআর/এলএ) 
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DSE, SZSE joint initiartive: V-Next 

launched to facilitate Chinese investment 

Niaz Mahmud  

 Published at 11:05 pm October 8th, 2019  

 
File photo of Dhaka Stock Exchange Limited Mehedi Hasan/Dhaka Tribune 
 

'The platform aimed to integrate local and foreign investors' 

Dhaka Stock Exchange (DSE) and Shenzhen Stock Exchange (SZSE) jointly launched cross-

border match-making platform called V-Next, a one-stop pitching mechanism among 

qualified investors, intermediaries and start-ups to promote the Small and Medium Enterprise 

Board. 

V-Next Alliance platform is designed to facilitate Chinese investment into prospective 

companies in Bangladesh through information dissemination, online live road show and face-

to-face business seminars. 

The Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) Chairman M Khairul Hossain 

launched the platform in a program at the InterContinental hotel Monday night. 

The platform aimed to integrate local and foreign investors, said Abdul Matin Patwary, acting 

managing director of DSE. 

“This is an excellent opportunity for new entrepreneurs to get finance,” he said, adding that 

the platform would facilitate auto-matchmaking. 

The objective was to build an ecosystem across the two countries to integrate financial 

intermediary services, institutional investors and projects, Matin said in his presentation. 

The V-Next so far achieved remarkable success in China, with over 11,000 institutional 

qualified investors registered and in excess of a 20% success rate in matching projects to 

capital, SZSE officials said. 

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud
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On September 4, last year the SZSE and Shanghai stock exchanges joined the DSE as its 

strategic shareholder through purchasing 25% stake of the DSE for Tk947 crore. 

The BSEC chairman said they were ‘lucky’ as the Chinese consortium  became strategic 

partner of the DSE. 

“The market intermediaries will be able to increase their operating profits by taking the 

advantage of V-Next platform,” Khairul said. 

He said the V-Next platform would play a vital role in intensifying the foreign portfolio 

investments in SMEs and listed companies as well. 

Khairul also said: “The corporate culture and governance of our companies will also be 

enriched.” 

At Monday’s programme, the BSEC chairman said some 10 small cap companies were in the 

pipeline to be listed with the DSE’s SME platform. 

“An SME company will get the listing approval soon,” BSEC chairman added. 

Waqar Ahmed Choudhury, managing director of VANGUARD Asset Management, said 

many SMEs would get support from foreign investors to strengthen their capital base. 

“The financial hurdles of the small cap companies will be reduced through the introduction of 

V-Next platform,” Waqar said. 

Minhaz Mannan Emon, a DSE director, said the country’s capital market reaped the benefits 

from the Chinese consortium. 

“V-Next will reply to the questions regarding expectations. The country’s premier bourse will 

reach a new height,” Emon said in his speech. 

DSE chairman Professor Abul Hashem was present at the programme, among others. 

Last year, the regulator issued rules for qualified investor for small capital companies, with at 

least Tk5 crore as paid-up capital to make scope for them to raise fund from the markets 

using fixed price method. 

However, if a company wants to raise fund through book building method, its minimum paid-

up capital must be Tk10 crore, according to the rules. 

Earlier, no company with paid-up capital less than Tk30 crore was allowed to be listed with 

the exchanges. 

Stakeholders have said that the platform would encourage young entrepreneurs to widen their 

business by raising fund through the stock market. 
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