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তালিকাভুক্ত ট্রেজালি বন্ডকক 

ট্রিনকেনক াগ্য কিা হকব: লবএসইলস 

ট্রেয়ািম্যান 

 20 November, 2019 4:53 pm  

 
 

বাাংলাদেশ সিসিউসিটিড অ্যান্ড এক্সদেঞ্জ িসিশদেি (সবএিইসি) চেযািিযাে অ্ধ্যাপি ড. এি 

খাযরুল চ াদিে বদলদেে, চশযািবাজাদি ২২১টি চেজাসি বন্ড আদে, চিগুদলা তাসলিাভুক্ত। 

তদব চিগুদলা িাদিেদিবল ো এবাং চলেদেেও  দে ো। এগুদলাদি চলেদেেদ াগ্য িিাি 

জেয িাজ েলদে। সশগ্সগ্িই ২২১টি বন্ডদি চলেদেেদ াগ্য িিা  দব। 

 

আজ বুধ্বাি ‘গ্রীণ বদন্ডি পসিসেসত’ শীর্ েি চিসিোদি িভাপসতি বক্তদবয সতসে এিব িথা 

বদলে। 

http://www.arthosuchak.com/archives/543195/%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%ad%e0%a7%81%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%bf-%e0%a6%ac%e0%a6%a8%e0%a7%8d/
http://www.arthosuchak.com/archives/543195/%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%ad%e0%a7%81%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%bf-%e0%a6%ac%e0%a6%a8%e0%a7%8d/
http://www.arthosuchak.com/archives/543195/%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%ad%e0%a7%81%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%bf-%e0%a6%ac%e0%a6%a8%e0%a7%8d/
http://www.arthosuchak.com/archives/543195/%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%ad%e0%a7%81%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%bf-%e0%a6%ac%e0%a6%a8%e0%a7%8d/
javascript:window.print()


News Clippings 

 25 

চিসিোদি সবএিইসিি চেযািিযাে বদলে, আিাদেি বন্ড িাদিেি এদিবাদিই চডদভলপ েয। 

বাাংলাদেশ দ্রতু গ্সতদত এসগ্দয েলদে। আিাদেি ৮.২০ শতাাংশ প্রবদৃ্ধিি  াি। তদব এই 

প্রবদৃ্ধিি  ি স্থাযী  দব ো,  সে গ্রীে বন্ড িাদিেি উন্নযে ো িসি। িসিশে বন্ড িাদিেি 

উন্নযদে এিটি আইে িদিদে। 

সতসে বদলে, আিাদেি সবসেযাগ্িািীিা সশসিত ো  ওযায বািবাি পুুঁদ্ধজ  ািায। আি োযভাি 

চেয িসিশেদি। আিিা তাদেি জেয সিক্সড ইেিাি সেভেি বন্ড ও অ্েযােয সবর্যগুদলা োল ু

িিদত পাসি। এি িদল তািা সেসেেষ্ট  াদি সিিাে ে পাদব। 

বযাাংিগুদলা চথদি ঋণ সেদয উন্নযদেি িাদজ লাগ্াদো  দে। অ্থে বযাাংদিি েীর্ েদিযাসে 

অ্থ োযে িিাি িথা ো। চ  িািদণ বতেিাদে বযাাংিগুদলাি অ্বস্থা খািাপ  দয চগ্দে। এোডা 

বযাাংিগুদলা চথদি ঋণ চেযাি চিদে িুে ও আিল ো চেযাি প্রবণতা ততসি  দযদে। 

ড. খাযরুল চ াদিে বদলে, িসিশে েতুে এিটি প্রাইদভি চেিদিন্ট এবাং পাবসলি ইিুয বন্ড 

িাদিেি রুলি প্রণযদেি জেয িাজ িিদে। এোডা বন্ড িাদিেি চিদো উন্নত  দে ো, তাি 

িািণগুদলা সেসিত িদি িিিািদি অ্বস ত িিা  দযদে বদল জাোে সতসে। 

অ্েুষ্ঠাদে প্রধ্াে অ্সতসথ স িাদব উপসস্থত সেদলে অ্থ েিন্ত্রণালদযি আসথ েি প্রসতষ্ঠাে সবভাদগ্ি 

সিসেযি িসেব চিা. আিােুল ইিলাি। এ িিয বাাংলাদেশ এিাদডসি িি সিসিউসিটিজ 

িাদিেদিি ি াপসিোলি িা বুদব আলিি  অ্েযােয ঊর্ধ্ েতে িি েিতোিা উপসস্থত সেদলে। এ 

িিয চিসিোদি িূল প্রবন্ধ উপস্থাপে িদিে সবএিইসিি পসিোলি চিা. চিজাউল িসিি। 
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লবলনয়াগ্ লিক্ষা না থাকায় লবলনয়াগ্কািীিা বািবাি প ুঁজজ হািায় 

 আপদডি িিয : বুধ্বাি, ২০ েদভম্বি, ২০১৯  

 

বাাংলাদেশ সিসিউসিটিড অ্যান্ড এক্সদেঞ্জ িসিশদেি (সবএিইসি) চেযািিযাে অ্ধ্যাপি ড. এি 

খাযরুল চ াদিে বদলদেে, আিাদেি সবসেযাগ্িািীদেি সবসেযাগ্ সশিা ো থািায বািবাি 

পুুঁদ্ধজ  ািায। আি এি োযভাি চেয িসিশেদি। আিিা তাদেি জেয সিক্সড ইেিাি সেভেি 

বন্ড ও অ্েযােয সবর্যগুদলা োল ুিিদত পাসি। এি িদল তািা সেসেেষ্ট  াদি সিিাে ে পাদব।  

বুধ্বাি (২০ েদভম্বি) ‘গ্রীণ বদন্ডি পসিসেসত’ শীর্ েি চিসিোদি িভাপসতি বক্তদবয সতসে এিব 

িথা বদলে। অ্েুষ্ঠাদে প্রধ্াে অ্সতসথ স িাদব উপসস্থত সেদলে অ্থ েিন্ত্রণালদযি আসথ েি 

প্রসতষ্ঠাে সবভাদগ্ি সিসেযি িসেব চিা. আিােুল ইিলাি।  

বাাংলাদেশ এিাদডসি িি সিসিউসিটিজ িাদিেদিি ি াপসিোলি িা বুদব আলিি  অ্েযােয 

ঊর্ধ্ েতে িি েিতোিা এ িিয উপসস্থত সেদলে। চিসিোদি িূল প্রবন্ধ উপস্থাপে িদিে 

সবএিইসিি পসিোলি চিা. চিজাউল িসিি। 

সবএিইসিি চেযািিযাে চিসিোদি বদলে, চশযািবাজাদি ৩২১টি চেজাসি বন্ড আদে, চিগুদলা 

তাসলিাভুক্ত। তদব চিগুদলা িাদিেদিবল ো এবাং চলেদেেও  দে ো। এগুদলাদি 

চলেদেেদ াগ্য িিাি জেয িাজ েলদে। সশগ্সগ্িই ৩২১টি বন্ডদি চলেদেেদ াগ্য িিা  দব। 

আিাদেি বন্ড িাদিেি এদিবাদিই চডদভলপ েয। বাাংলাদেশ দ্রতু গ্সতদত এসগ্দয েলদে। 
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আিাদেি ৮.২০ শতাাংশ প্রবদৃ্ধিি  াি। তদব এই প্রবদৃ্ধিি  ি স্থাযী  দব ো,  সে গ্রীে বন্ড 

িাদিেি উন্নযে ো িসি। িসিশে বন্ড িাদিেি উন্নযদে এিটি আইে িদিদে। 

সতসে বদলে, বযাাংিগুদলা চথদি ঋণ সেদয উন্নযদেি িাদজ লাগ্াদো  দে। অ্থে বযাাংদিি 

েীর্ েদিযাসে অ্থ োযে িিাি িথা ো। চ  িািদণ বতেিাদে বযাাংিগুদলাি অ্বস্থা খািাপ  দয 

চগ্দে। এোডা বযাাংিগুদলা চথদি ঋণ চেযাি চিদে িুে ও আিল ো চেযাি প্রবণতা ততসি 

 দযদে। 

ড. খাযরুল চ াদিে বদলে, িসিশে েতুে এিটি প্রাইদভি চেিদিন্ট এবাং পাবসলি ইিুয বন্ড 

িাদিেি রুলি প্রণযদেি জেয িাজ িিদে। এোডা বন্ড িাদিেি চিদো উন্নত  দে ো, তাি 

িািণগুদলা সেসিত িদি িিিািদি অ্বস ত িিা  দযদে বদল জাোে সতসে। 

চশযািবাতো / আসেি 
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Businesshour24.com 
21 November 2019 

 

শিগশগর ২২১ ট্রেজাশর বন্ডকে ট্রেনকেনক াগয েরা হকব- শবএসইশস ট্রেয়ারম্যান 
০২:১৯শিএম্, ২০ নকেম্বর ২০১৯ 

 
 

শবজকনস আওয়ার প্রশিকবেে : বাাংোকেি শসশেউশরটিজ অ্যান্ড এক্সকেঞ্জ েশম্িকনর (শবএসইশস) ট্রেয়ারম্যান অ্ধ্যািে ড. 

এম্ খায়রুে ট্রহাকসন বকেকেন, ট্রিয়ারবাজাকর ২২১টি ট্রেজাশর বন্ড আকে এবাং ট্রসগুকো িাশেোেুক্ত। িকব ট্রসগুকো ম্াকেে কেবে 

না এবাং ট্রেনকেন হকে না। এগুকোকে ট্রেনকেন েরার জনয এরইম্কধ্য ঢাো স্টে এক্সকেকঞ্জর (শডএসই) সাকে েশম্িনার 

ড. বাোর ট্রনিৃকে েশম্টি েকর শম্টিাং েরা হকয়কে। একি অ্শি শিগশগর ২২১টি বন্ডকে ট্রেনকেনক াগয েরা হকব। 

বুধ্বার (২০ নকেম্বর) ‘ বাাংোকেকি গ্রীণ বকন্ডর িশরশেশি’ িীর্েে ট্রসশম্নাকর সোিশির বক্তকবয শিশন এ েো বকেন। 

একি প্রধ্ান অ্শিশে শহসাকব উিশিি শেকেন অ্েেম্ন্ত্রণােকয়র আশেেে প্রশিষ্ঠান শবোকগর শসশনয়র সশেব ট্রম্া: আসােেু 

ইসোম্। 

খায়রুে ট্রহাকসন বকেন, আজকের ট্রসশম্নারটি েরার ট্রিেকন েকয়েটি োরন রকয়কে। প্রেম্ি আম্াকের বন্ড ম্াকেে ে 

একেবাকরই ট্রডকোেি নয়। বাাংোকেি দ্রুি গশিকি এশগকয় েেকে। আম্াকের ৮.২০ িিাাংি প্রবশৃির হার। িকব এই 

প্রবশৃির হার িায়ী হকব না,  শে গ্রীন বন্ড ম্াকেে ে উন্নয়ন না েশর। িৃিীয় োরনটি হকে- েশম্িন বন্ড ম্াকেে ে 

উন্নয়কন এেটি আইন েকরকে। 

শিশন বকেন, সশেব ম্কহােয় েশম্িনকে গ্রীন বন্ডকে উন্নয়কনর েো শবকবেনার জনয বকেশেকেন। িকব আম্রা ট্র কহকিু বন্ড 

ম্াকেে ে উন্নি েরকি িাশরশন, িাই গ্রীন বন্ড ম্াকেে ে ধ্ীকর ধ্ীকর উন্নয়ন েরার েো বকেশে। এসম্য় শিশন বকেন, 

বযাাংেগুকো ট্রেকে ঋণ শনকয় উন্নয়কনর োকজ োগাকনা হকে। অ্েে বযাাংকের েীর্েকম্য়াশে অ্েোয়ন েরার েো না। ট্র  

োরকন বিেম্াকন বযাাংেগুকোর অ্বিা খারাি হকয় ট্রগকে। এোড়া বযাাংেগুকো ট্রেকে ঋণ ট্রনওয়ার ট্রেকে সুে ও আসে না 

ট্রেওয়ার প্রবণিা তিরী হকয়কে। 
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শবএসইশস ট্রেয়ারম্যান বকেন, বন্ড ম্াকেে ে অ্েেননশিে উন্নয়কনর অ্নযিম্ উৎস।  া শবকের অ্নযানয ট্রেকি আকে। শেন্তু 

আম্াকের ট্রেকির শবশনকয়াগোরীরা ট্রিয়ারবাজাকরর উন্নয়কনর েো বেকেও িারা িুধ্ু ইক্যযইটি ম্াকেে ে শনেে রিীে। এোড়া 

আম্াকের শবশনকয়াগোরীরা শিশেি না হওয়ায় বারবার িুশজিঁ হারায়। আর োয়োর ট্রেয় েশম্িনকে। আম্রা িাকের জনয 

শিক্সড ইনোম্ শনেে র বন্ড ও অ্নযানয শবর্য়গুকো োেু েরকি িাশর। এরিকে িারা শনশেেষ্ট হাকর শরোনে িাকব। 

শিশন বকেন, েশম্িন নিুন এেটি প্রাইকেে ট্রেসকম্ন্ট এবাং িাবশেে ইসুয বন্ড ম্াকেে কের রুেস প্রণয়কনর জনয োজ 

েরকে। এোড়া বন্ড ম্াকেে ে ট্রেকনা উন্নি হকে না, িার োরনগুকো শেশিি েকর সরোরকে অ্বশহি েকরশে। এর 

িশরকিশেকি এরইম্কধ্য স্টযাম্প শডউটি সুশবধ্া শেকয় সাক্যে োর জাশর েরা হকয়কে। ট্র খাকন ২ িিাাংি স্টযাম্প শডউটির 

জায়গায় ০.১ িিাাংি এবাং সবেশনম্ন ৫ হাজার এবাং ১০ োখ োো ি েন্ত শেকি হকব। আকরা শেেু েযাক্স ইনকসনটিে ট্রেয়ার 

েো। িকব ট্র সব েযাক্স ইনকসনটিে বন্ড ম্াকেে েকে ট্রেয়া প্রকয়াজন, ট্রসগুকো ট্র ন অ্শধ্ে গুরুে িায়। 

শবএসইশস ট্রেয়ারম্যান বকেন, বন্ড ম্াকেে ে এবাং গ্রীণ বন্ড ম্াকেে কের উন্নয়কনর নীশিম্াো আম্রা তিশর েরকবা। এেইসকে 

েযাশিোে ম্াকেে ে উন্নয়কনর নীশিম্াো তিশর হকব। োকজই েীর্েকম্য়াশে অ্েোয়কনর ট্রেকে এবাং শজশডশি বাড়াকনার জনয বন্ড 

ম্াকেে কের িািািাশি গ্রীণ বন্ড ম্াকেে ে উন্নয়ন েরকি হকব। এোড়া ২১০০ সাকের জনয ট্র  ট্রডল্টা োকনর েো বকে হকয়কে, 

ট্রস ট্রডল্টা োনটি বাস্তবাশয়ি েরকি হকে গ্রীণ বন্ড োড়া ট্রোকনা শবেল্প ট্রনই। 

ট্রসশম্নাকর মূ্ে প্রবন্ধ উিিািন েকরন শবএসইশসর িশরোেে ট্রম্া. ট্ররজাউে েশরম্। একি ইন্টারনযািনাে িাইনযান্স 

েরকিাকরিকনর (আইএিশস) এে প্রশিকবেকনর িেয িুকে ধ্কর শিশন বকেন, ‘আইএিশস ধ্ারণা েরকে, ২০১৮ ট্রেকে 

২০৩০ সাকের ম্কধ্য ক্লাইকম্ে স্মােে  ইনকেস্ট অ্কিারেুশনটি হকব ১৭২ শবশেয়ন ইএস ডোর। িারা ম্কন েরকে, এই 

শবশনকয়াগো আম্াকের েরোর হকব।’ 

শিশন বকেন, ’২৩ েিশম্ে ৭ শবশেয়ন ডোর েরোর িড়কব আম্াকের শগ্রন োন্সকিােে , োন্সকিােে  অ্বোঠাকম্ার ট্রেকে। 

সরোর শবআরটিশস বা অ্নয প্রশিষ্ঠানকে ট্র  োো শেকে, ট্রসো এেেম্ শি না শেকয় অ্ন্তি এে িিাাংি হকেও শগ্রন বন্ড 

ইসুয েরার জনয বো প্রকয়াজন। িাকি স্বেিাও বাড়কব।’ 

শবজকনস আওয়ার/২০ নকেম্বর, ২০১৯/আরএ 
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িশক্তিােী বন্ড বাজার গক়ে িুেকি সরোশর িেকেি জরশুর: শবএসইশস 
ট্রেয়ারম্যান 

  শনজস্ব প্রশিকবেে,  শবশডশনউজ ট্রোকয়শন্টকিার ডেেম্ 

Published: 21 Nov 2019 12:22 AM BdST Updated: 21 Nov 2019 12:36 AM BdST 

  
বাাংোকেকি শগ্রন বকন্ডর বাজার সশৃষ্টর েকেয বধু্বার বাাংোকেি শসশেউশরটিজ অ্যান্ড এক্সকেঞ্জ েশম্িন আকয়াশজি ট্রসশম্নাকর সাংিাটির ট্রেযারম্যান এম্ খায়রুে ট্রহাকসন। েশব: 

আশসি ম্াহম্েু অ্শে 

PreviousNext 

বাাংোকেকির অ্েেননশিে উন্নযকনর ধ্ারা বজায রাখার জনয এখন এেটি িশক্তিােী বন্ড ম্াকেে ে গকড় িুেকি সরোশর 
িেকেি জরশুর হকয িক়েকে বকে ম্কন েরকেন বাাংোকেি শসশেউশরটিজ অ্যান্ড এক্সকেঞ্জ েশম্িকনর (শবএসইশস) 
ট্রেযারম্যান এম্ খাযরেু ট্রহাকসন। 

বাাংোকেকি েীোকব শগ্রন বন্ড বাজার সশৃষ্ট েরা  ায ট্রস শবর্কয বুধ্বার এেটি ট্রসশম্নার আকযাজন েকর িুিঁশজবাজার শনযন্ত্রে সাংিা 
শবএসইশস। 

ট্রসশম্নাকর প্রধ্ান অ্শিশে শেকেন অ্েে ম্ন্ত্রণােকয়র আশেেে প্রশিষ্ঠান শবোকগর শসশনয়র সশেব ট্রম্া. আসােেু ইসোম্। আগারগািঁওকয় 
শবএসইশসর শনজস্ব েবকন এই ট্রসশম্নাকর সোিশিে েকরন শসশেউশরটিজ অ্যান্ড এক্সকেঞ্জ েশম্িকনর ট্রেযারম্যান খায়রেু ট্রহাকসন। 

https://bangla.bdnews24.com/stocks/article1691526.bdnews
https://bangla.bdnews24.com/stocks/article1691526.bdnews
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বাাংোকেকি শগ্রন বকন্ডর বাজার সশৃষ্টর েকেয বধু্বার বাাংোকেি শসশেউশরটিজ অ্যান্ড এক্সকেঞ্জ েশম্িন আকয়াশজি ট্রসশম্নাকর আকোেেবৃন্দ। েশব: আশসি ম্াহম্েু 
অ্শে 

ট্রসশম্নাকর শিশন বকেন, “আম্াকের ট্রেকি বন্ড ম্াকেে ে একেবাকরই ট্রডকেেিড না। আম্াকের শজশডশি ট্র  ৮ িিাাংি হাকর বা়েকে, 
আম্রা  শে বন্ড ম্াকেে ে ট্রডেেি েরকি না িাশর িািািাশি শগ্রন বন্ড ট্রডেেি েরকি না িাশর, িাহকে আম্াকের এই শজশডশি 
প্রবশৃির হার োেকব না।” 
শবএসইশস ট্রেয়ারম্যান বকেন, “আম্াকের ট্র  অ্েেননশিে উন্নযন হকে িার এেটি ব়ে অ্াংি হকে সরোশর বযয ট্রেকে। শেন্তু ব়ে 
অ্াংি আসার েো শেে ট্রবসরোশর খাি ট্রেকে। ট্রস শবশনকযাগ প্রায ৭০ িিাাংি আম্রা আিা েশর। শেন্তু এখন ি েন্ত ট্রবসরোশর 
শবশনকযাগ ২৫ িিাাংকির ট্রবশি হকে না। 

“িশৃেবীকি ট্র সব ট্রেি অ্কনে উন্নি,  ারা উন্নযন েকরকে িাকের ট্রেকি বন্ড ম্াকেে ে অ্কনে উন্নি। বন্ড ম্াকেে ে অ্েেননশিে 
উন্নযকনর এেটি িশক্তিােী ম্াধ্যম্।” 

িুিঁশজবাজাকরর উন্নযকন এেটি িশক্তিােী বন্ড ম্াকেে ে েরোর বকে জানান শিশন। 

খাযরেু ট্রহাকসন বকেন, “আম্াকের ট্রেকি শবশনকযাগোরীরা শনকজরাই শবশনকযাগ েকরন  শেও িুধ্ ুট্রিযাকরর িুিঁশজবাজাকর এো এো 
শবশনকযাগ েরা খুবই ঝুিঁ শেিূণে। শেন্তু  শে বন্ড োেি িাহকে ট্রোে শবশনকযাগোরীকের ঝুিঁ শের ম্াো েকম্ ট্র ি। োরণ িারা বকন্ড 
শবশনকযাগ েরকি িারি। বন্ড ট্রেকে িারা বের ট্রিকর্ এেো শিক্সড ম্নুািা অ্জে ন েরকি িারি, ট্র ো িুিঁশজবাজাকর িধু্ ুট্রিযাকর 
সম্ভব নয।” 

ট্রসশম্নাকর বো হয়, এই আকোেনার িেয সরোকরর শবশেন্ন ি োকয জানাকনা হকব শগ্রন বন্ড ম্াকেে ে সম্পকেে  সকেিনিা বশৃির েকেয। 

শগ্রন বন্ড-এর ম্াধ্যকম্ এেটি প্রশিযায োো সাংগ্রহ েরা হয এবাং ট্রসই োো িশরকবিবান্ধব প্রেকল্প শবশনকযাগ েরা হয। এোর 
সাকে সাধ্ারণ বকন্ডর ট্র  িােেেয োকে িা হকে ম্েূি এর ম্ুনািায। সাধ্ারণ বকন্ডর িুেনায শগ্রন বকন্ড ম্নুািা শেেুো েম্ হকয 
োকে। 



News Clippings 

 32 

 
ট্রসশম্নাকর শবএসইশস ট্রেযারম্যান এম্ খায়রেু ট্রহাকসন। েশব: আশসি ম্াহম্েু অ্শে 

প্রোন অ্শিশের বক্তকবয শসশনয়র সশেব আসােেু ইসোম্ বকেন, “বাাংোকেকি অ্কনে ব়ে িশরকবকির ঝুিঁ শের ম্কধ্য আকে। এ অ্বিায 
আম্াকের িশরকবিবান্ধব প্রেকল্প শবশনকযাগ েরা অ্িযন্ত জরশুর হকয িক়েকে এবাং িার জনয আম্াকের অ্কনে অ্কনে োো োগকব। 
ট্রস োো আম্াকের ট্রজাগা়ে েরকি হকব। 
“আম্রা  শে এই ধ্রকনর োো শগ্রন বকন্ডর ম্াধ্যকম্ ট্রজাগা়ে েরকি িাশর িাহকে অ্বিযই ট্রসো আম্াকের জনয ম্েেজনে হকব।” 

আসােেু ইসোম্ বকেন, “শগ্রন বকন্ডর ম্নুািা সাধ্ারণ বকন্ডর িুেনায েম্ বকে এ ধ্রকনর বকন্ডর ইসযুয়ার এবাং শবশনকযাগোরী 
সরোশর সাংিাগুকো হকেই োকো হয। সরোশর সাংিাগুকো এশগকয আসকে িকর ট্রবসরোশর সাংিাগকুো আকস্ত আকস্ত শগ্রন বকন্ডর ম্াধ্যকম্ 
োো িুেকে ো েিম্ োোকি সেম্ হকব। 

“এ ধ্রকনর বন্ড প্রেেকনর জনয সরোকরর সবেম্হে ট্রেকে সবোত্মে সহক াশগিা প্রকযাজন। আশম্ আিা েশর, বাাংোকেি এেটি 
িশক্তিােী বন্ড ম্াকেে ে এবাং শগ্রন বন্ড ম্াকেে ে গক়ে উঠকব,  া বাাংোকেকির অ্েেননশিে উন্নযকন অ্কনে ব়ে অ্বোন রাখকব।” 
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The Financial Express 
21 November 2019 
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The Financial Express 

21 November 2019 
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 The Daily Star 
21 November 2019 
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Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) building in Agargaon Dhaka  Syed 

Zakir Hossain/Dhaka Tribune 
 

Bangladesh’s fixed-income bond market remains small and 

underdeveloped 

Lack of awareness of issuers and investors regarding social and environmental 

benefits of green bond was one of the major challenges in the way of 

popularizing the investment instrument, speakers said on Wednesday at a 

seminar.Besides, absence of guidelines for green bonds, high cost of green 

projects and low coupon rates and lack of good governance were other 

challenges, they mentioned. 

The seminar titled ‘Introducing green bond in Bangladesh’ was organized by 

the Bangladesh Academy for Securities Markets (BASM), a research and 

training institute of the stock market regulator BSEC, at the Commission 

Bhaban in Agargaon in the capital. 

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud
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The seminar was chaired by the Bangladesh Securities and Exchange 

Commission (BSEC) and BASM Chairperson M Khairul Hossain.  

Md Ashadul Islam, senior secretary at the finance division, was the chief guest 

at the seminar. Mohammad Rezaul Karim, director at the BSEC, presented the 

keynote paper at the seminar. M Khairul Hossain said that the Commission 

was working to formulate rules for new private placements and the issuance of 

public bond.  

Ashadul Islam said that investors and markets for the green bonds should be 

diversified, which helps to mobilize private sector financing for climate-focused 

and environmental-friendly activities.  Rezaul Karim in his keynote paper said 

the lack of awareness on the part of the issuers as well as the investors , 

absence of a guideline, high cost of green projects and low coupon rates, and 

difficulties in the application of green bonds in eco-friendly projects were the 

major hurdles in the way to make green bond popular.  

He also informed that the International Finance Corporation (IFC) estimated 

the total climate-smart investment potential in Bangladesh to be approximately 

$172 billion between 2018 and 2030, mainly in green buildings, transportation 

infrastructure, urban water, agriculture, waste management, and renewable 

energy.  

Bangladesh’s fixed-income bond market remains small and underdeveloped. In 

2018, the country’s bond market was worth $16 billion, or abou t 6% of GDP. 

Both the investors and issuers in the bond market face a wide range of 

barriers. Green bonds can help develop the bond market in Bangladesh, 

attracting a new pool of international and institutional environment-friendly 

investors.  

The Bangladesh government, along with the other signatories of the 2015 

Paris Agreement, recognized the risks and opportunities of transition to a low-

carbon growth path. 

BSEC Commissioner Swapan Kumar Bala, NBR member Md Alamgir Hossain, 

and IDRA member Mosharraf Hossain attended the panel discussion of the 

seminar, while Md Mahbubul Alam, the director general at the BASM, 

moderated the session.  
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