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প্রাতিষ্ঠাতিক তিতিয় াগকারীয়ের এটিতিয়ি 

তিতিয় াগ করা উতিি 

 

নিজস্ব প্রনিবেদক: োাংলাবদশ নিনকউনিনিজ অ্যান্ড এক্সবেঞ্জ কনিশবিি (নেএিইনি) নিেবাহী পনিোলক ও 

োাংলাবদশ একাবেনি ফি নিনকউনিনিজ িাবকবি (নেএএিএি) িহাপনিোলক মিা. িাহেুেুল আলি েবলবেি, 

প্রানিষ্ঠানিক নেনিব  াগকািী এোং অ্নিক িম্পদশালী েযনিবদি অ্ল্টািবিনিভ মেনোং মোবেব (এনিনে) িানলকাভুি 

নিনকউনিনিবজ নেনিব  াবগ উৎিানহি কিা উনেি৷ 

নিনি েবলি, এনিনেবি অ্বিক মকাম্পানি থাকায় নেনিব  াবগি নেকল্প োে বে নেনিব  াগকািীবদি৷ িূলি  ািা 

নেবেষণ কবি নেনিব  াগ কিবি পািবেি, িািাই এখাবি নেনিব  াগ কিবেি৷ 

েুিোি (১৫ জুলাই) অ্ল্টািবিনিভ মেনোং মোেব নেনিিালা, ২০১৯ এি আওিা   নেএএিএি এোং নেএিই মেনিাং 

একাবেনি কিতবক আব  ানজি “নেকল্প মেনোং মোবেবি (এনিনে) কা বক্রি ও িম্ভােিা” এি ওপি এক অ্িলাইি 

মেনিাংব   নিনি এ কথা েবলি। 

এবি অ্াংশগ্রহণ কবিি নেএিইনি, ঢাকা স্টক এক্সবেঞ্জ ও েট্টগ্রাি স্টক এক্সবেঞ্জ, নেনভন্ন িাবেবন্ট েযাাংক ও ইিুয  াি 

মকাম্পানি এোং নিনেনেএল এি প্রনিনিনিিা৷ 

নেএিই মথবক পাঠাবিা এক িাংোদ নেজ্ঞনিবি এ িথয জািাবিা হয়। 

িাহেুেলু আলি েবলি, কু্ষদ্র নেনিব  াগকািীবদি এনিনে’ি নিনকউনিনিবজ নেনিব  াবগ উৎিানহি িা কিাই ভাবলা৷ 

কািণ হবলা এনিনেবি িানলকাভুি মেি ও ইকুযইনি নিনকউনিনিবজ ঝুুঁনকি পনিিাণ মিইি মোবেবি িানলকাভুি 

নিনকউনিনিবজি মেব   অ্বিক মেনশ৷ আি এই মোবেব নেনিব  াগ ঝুুঁনক মেনশ থাকাি কািবণ শুিিুাত্র েতহৎ 

নেনিব  াগকািীবদি নেনিব  াগ উৎিানহি কিবি হবে। আি এই মোেব িফল কিাি জিয এক্সবেঞ্জগুবলাবক 

িনক্র  ভাবে প্রোিণািূলক কা বক্রি ও িবেিিিা েতনি কিবি হবে৷ 

নিনি এনিনেবি িানলকাভুি নিনকউনিনিবজ মরাকাবিজ কনিশি, নলনস্টাং নফ এোং নিনেনেএল োজব কি িা ব কিাি 

জিয অ্িুবিাি কবিি৷ 
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নেএিইনি’ি পনিোলক ও নেএএিএি এি অ্নিনিি িহাপনিোলক মিাহাম্মদ মিজাউল কনিবিি িঞ্চালিা   মেনিাং 

মপ্রাগ্রাবি িূল প্রেন্ধ উপস্থাপি কবিি নেএিই’ি প্রিাি পনিোলি কিবকিবা এি. িাইফুি িহিাি িজুিদাি৷ 

মিজাউল কনিি েবলি, মিগুবলশিি অ্িু া  ী অ্ল্টািবিনিভ মেনোং মোবেব েযেিাব  ি িুনেিা মপবি িানলকাভিু 

নিনকউনিনিজ ো িানলকােুযি নিনকউনিনিবজি জিয নিনদবষ্ট ফিবি এক্সবেবঞ্জ আবেদি কিবি পািবে৷ এক্সবেঞ্জ এই 

জািী   আবেদি প্রানিি ৩০ (নত্রশ) কা বনদেবিি িবিয আবেদি গ্রহণ ো প্রিযাখযাি কিবে৷ 

পবি পযাবিল আবলােিা   নেএিই মরাকািি অ্যাবিানিব  শি অ্ে োাংলাবদশ এি মপ্রনিবেন্ট শিীফ আবিা  াি 

মহাবিি েবলি, েনহবনেবেি নেনভন্ন পুুঁনজোজাবি মদখা  া   ম , নেদযিাি ইকুযইনিি োজাবিি োইবি, নেকল্প োজাি 

িতনষ্টি েযাপক িুব াগ িব  বে৷  াি িািযবি এক্সবেবঞ্জি মলিবদি এোং িুিাফা েতনিি িুব াগ িব  বে৷ অ্ল্টািবিনিভ 

মেনোং মোেব োল ুহবল অ্বিক িিুি নেনিব  াগকািী োজাবি আিবে৷ 

মিন্টাি ফি নেবপানজিনি োাংলাবদবশি (নিনেনেএল) েযেস্থাপিা পনিোলক শুভ্রকানি মেৌিিুী েবলি, মশ  ািোজাি 

উন্ন  বিি জিয অ্ল্টািবিনিভ মেনোং মোেব একনি িিব  াপব াগী পদবক্ষপ৷ কবিািা িহািানিি কািবণ নেবেি িবে 

মদবশি অ্থবিীনি িন্দা আিাি িম্ভােিা িব  বে। আি এই িন্দা মথবক িুনিি উপা   হবলা প্রবণাদিা মদওয়াি 

িািযবি কু্ষদ্র ও িাঝানি মকাম্পানিি উৎপাদি েতনি কিা। 
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অল্টারয়িটিভ ট্রেত িং ট্রিা ড তিতিমালা তিয়  তিএএসএম 

ও ত এসইর প্রতিক্ষণ 

প ুঁজিবািার ডেস্ক || প্রকাশ: ২০২০-০৭-১৫ ১৬:০০:০৫ 

প ুঁজিবািার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ নসনকউনরটিি অ্যান্ড এক্সদেঞ্জ কনিশি বািাদর পদযযর 

ববনেত্র্যতা আিয়দি ২০১৯ সাদল (অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবােড) নবনিিালা, ২০১৯ অ্ি দিােি 

নেদয়দেি৷ 

এদত অ্তানলকাভুক্ত নসনকউনরটিি ডেিি-অ্তানলকাভুক্ত ডকাম্পানির ডশয়ার, ডে ডকাি 

িরদির বন্ড, নেদবঞ্চার, স ক ক, ডব-ডিয়ােী নিউেুযয়াল ফান্ড এবং নবকল্প নবনিদয়াগ তহনবল 

নিি ডানরত শতড সাদপদে এ ডবাদেড অ্ন্তভুডজক্তর স দোগ সৃটি হদয়দে এবং সব িরদির তানলকােুযনত 

নসনকউনরটিি এবং ওটিনস িাদকডদি থাকা ডকাম্পানি নিি ডানরত শতড পূরয সাদপদে এ ডবাদেড 

অ্ন্তভূডজক্তরও স দোগ বতরী হদয়দে৷ 

অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবােড নবনিিালা, ২০১৯ এর আওতায় ১৪ ি লাই ২০২০ তানরদে 

বাংলাদেশ একাদেনি ফর নসনকউনরটিি িাদকডি (নবএএসএি) এবং নেএসই ডেনিং একাদেনি 

কতৃডক আদয়াজিত “নবকল্প ডেনেং ডবাদেডর (এটিনব) কাে ডক্রি ও সম্ভাবিা” এর উপর এক 

অ্িলাইি ডেনিং অ্ি টিত হয়৷ 

এদত অ্ংশগ্রহয কদরি বাংলাদেশ নসনকউনরটিি অ্যান্ড এক্সদেঞ্জ কনিশি, ঢাকা স্টক 

এক্সদেঞ্জ ও েেগ্রাি স্টক এক্সদেঞ্জ, নবনভন্ন িাদেডন্ট বযাংক ও ইস যয়ার ডকাম্পানি এবং 

নসনেনবএল এর প্রনতনিনিবনৃ্দ৷ 

নবএসইনস’র পনরোলক ও নবএএসএি এর অ্নতনরক্ত িহাপনরোলক ডিাহাম্মে ডরিাউল কনরি 

এর সঞ্চালিায় ডেনিং ডপ্রাগ্রাদি িূল প্রবন্ধ উপস্থাপি কদরি নেএসই’র প্রিাি পনরোলি 

কি ডকতডা এি. সাইফ র রহিাি িি িোর৷ 

িূল প্রবদন্ধ িি িোর অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবাদেডর নলনসি্িং নফ, তানলকাভুজক্তর ডোগযতা, 

আদবেি প্রজক্রয়া, নসনকউনরটিি ক্রয় নবক্রয় এবং সম্ভাবিা নিদয় নবস্তানরত আদলােিা কদরি৷ 

এসিয় নতনি বদলি, ডরগুদলশিস অ্ি োয়ী অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবাদেড বযবসাদয়র স নবিা 

ডপদত তানলকাভুক্ত নসনকউনরটিি বা তানলকােুযত নসনকউনরটিদির িিয নিনেডি ফরদি 

এক্সদেদঞ্জ আদবেি করদত পারদব৷ 

এক্সদেঞ্জ এই িাতীয় আদবেি প্রানির ৩০ (জত্র্শ) কাে ডনেবদসর িদিয আদবেি গ্রহয বা 

প্রতযােযাি করদব৷ নতনি আদরা বদলি, অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবােড কাে ডকর হদল জিনেনপদত 

প ুঁজিবািাদরর অ্ংশগ্রহয বজৃি, এক্সদেদঞ্জর রািস্ব বজৃি; সরকাদরর রািস্ব বজৃি, 

প্রনতিািসিূদহর েৃশযিািতা নিজিতকরয, কদপ ডাদরি গভি ডযান্স অ্ি শীলি নিজিত করা, বযয় 

োডাই নবপযি এবং ববদেনশক নবনিদয়াগ বজৃি পাদব৷ 



News Clippings 

 20 

পদর পযাদিল আদলােিায় আংশগ্রহয কদরি নবএসইনস’র নিব ডাহী পনরোলক ও নবএএসএি 

এর িহাপনরোলক ডিাোঃ িাহব ব ল আলি, নেএসই ডরাকারস এদসানসদয়শি অ্ব বাংলাদেশ এর 

ডপ্রনসদেন্ট শরীফ আদিায়ার ডহাদসি এবং নসনেনবএল এর বযবস্থাপিা পনরোলক শুভ্র কানন্ত 

ডেৌি রী। 

নবএসইনস’র নিব ডাহী পনরোলক ডিাোঃ িাহব ব ল আলি বদলি, নবনিদয়াদগর িিয প্রিাি ৩টি 

নবষয় সবদেদয় গুরুত্বপূয ড৷ আর তা হদলা নিরাপত্তা, তারলয ও প্রবজৃি৷ এটিনবদত অ্দিক 

ডকাম্পানি থাকার কারদয নবনিদয়াগকারীদের নবনিদয়াদগর নবকল্প বাডদব৷ োরা নবদেষয কদর 

নবনিদয়াগ করদত পারদব তারাই িূলতোঃ এোদি নবনিদয়াগ করদব৷ প্রানতিানিক নবনিদয়াগকারী 

এবং অ্নিক সম্পেশালী বযজক্তর অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবাদেড তানলকাভুক্ত নসনকউনরটিদি 

নবনিদয়াদগ উতি্সানহত করা উনেত৷ নতনি আদরা উদেে কদরি ডে, ে দ্র নবনিদয়াগকারীদের 

এটিনব’র নসনকউনরটিদি নবনিদয়াদগ উতি্সানহত িা করাই ভাদলা৷ কারয হদলা এটিনবদত 

তানলকাভুক্ত ডেি ও ইক যইটি নসনকউনরটিদি ঝ ুঁ নকর পনরিাি ডিইি ডবাদের তানলকাভুক্ত 

নসনকউনরটিদির ডেদয় অ্দিকিাই ডবশী৷ আর এই ডবাদেড নবনিদয়াগ ঝ ুঁ নক ডবশী থাকার কারদয 

শুি িাত্র্ বহৃতি্ নবনিদয়াগকারীদের নবনিদয়াগ উতি্সানহত করদত হদব। আর এই ডবােড সফল 

করার িিয এক্সদেঞ্জগুদলাদক সজক্রয়ভাদব প্রোরযািূলক কাে ডক্রি ও সদেতিতা বজৃি করদত 

হদব৷ নতনি এটিনবদত তানলকাভুক্ত নসনকউনরটিদি ডরাকাদরি কনিশি, নলনস্টং নফ এবং 

নসনেনবএল োিড কি িাে ড করার িিয অ্ি দরাি কদরি৷ 

নেএসই ডরাকারস এদসানসদয়শি অ্ব বাংলাদেশ এর ডপ্রনসদেন্ট শরীফ আদিায়ার ডহাদসি 

বদলি, বনহ ডনবদের নবনভন্ন প ুঁজিবািাদর ডেো োয় ডে, নবেযিাি ইক যইটির বািাদর বাইদর, 

নবকল্প বািার সৃটির বযাপক স দোগ রদয়দে৷ োর িািযদি এক্সদেদঞ্জর ডলিদেি এবং ি িাফা 

বজৃির স দোগ রদয়দে৷ বতডিাদি বাংলাদেদশ এক লাদের ডবনশ নিবনন্ধত ডকাম্পানি রদয়দে, োর 

ডশয়ার িূলয নিি ডারদির এবং ডলিদেদির িিয ডকাি প্লািফি ড ডিই৷ উক্ত ডকাম্পানিগুদলা 

অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবাদেড তানলকাভুক্ত হদয় ডশয়ার ডলিদেি এবং িূলয নিি ডারি করদত 

পারদব৷ অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবােড োল  হদল অ্দিক িতুি নবনিদয়াগকারী বািাদর আসদব৷ 

আর এোদি সবদেদয় ডবশী ডেয়াল রােদত হদব কিপ্লাদয়ন্স৷ েনে প্রদয়ািিীয় সকল নিয়ি 

কাি ি সটিকভাদব পালি করা োয় তাহদল নবনিদয়াগকারীদের আস্থা বাডদব এবং বািার 

আদরা ডবশী সম্প্রসানরত হদব৷ 

নসনেনবএল এর বযবস্থাপিা পনরোলক শুভ্রকানন্ত ডেৌি রী বদলি, প ুঁজিবািার উন্নয়দির িিয 

অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবােড একটি সিদয়াপদোগী পেদেপ৷ কদরািা িহািারীর কারদয সিগ্র 

নবদের সাদথ ডেদশর অ্থ ডিীনত িন্দা আসার সিূহ সম্ভাবিা রদয়দে। আর এই িন্দা ডথদক 

ি জক্তর উপায় হদলা প্রদযােিা প্রোদির িািযদি ে দ্র ও িাঝারী ডকাম্পানির উতি্পােি বজৃি 

করা। ডেদশ অ্দিক ডোি ডকাম্পানি ভাল বযবসা করদে। এই ডকাম্পানিগুদলাদক এটিনবদত 

তানলকাভুক্ত করা ডগদল নবনিদয়াগকারীগয িািসম্পন্ন ডকাম্পানিদত নবনিদয়াদগর স দোগ 

পাদব। এদত তানলকাভুক্ত ডকাম্পানি এবং নবনিদয়াগকারী উভয় উপকৃত হদব। পযাদিল 

আদলােিা ডশদষ অ্ংশগ্রহযকারীদের নবনভন্ন প্রদের িবাব ডেি নবএসইনস’র পনরোলক ও 

নবএএসএি এর অ্নতনরক্ত িহাপনরোলক ডিাহাম্মে ডরিাউল কনরি এবং নেএসই’র প্রিাি 

পনরোলি কি ডকতডা এি. সাইফ র রহিাি িি িোর৷ এসিয় উপনস্থত নেদলি নেএসই’র 

নসনিয়র িযাদিিার এবং নেএসই ডেনিং একাদেনির ইিোিড ি হাম্মে রনি ইসলাি। 

সািনবনে/এসদকএস 
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ট্রি ারিাজায়র পয়ণের বিতিত্র্েিা আি য়ি 

অল্টারয়িটিভ ট্রেত িং ট্রিা ড তিতিমালা অিুয়মােি 

তিএসইতসর 

প্রকাশ সিয়:15-07-2020, 1:25 pm | 

 

ডশয়ারবািার নরদপািড: ডশয়ারবািার ও নবনিদয়াগকারীদের স্বাদথ ড ডশয়ারবািার নিয়ন্ত্রক সংস্থা 

বাংলাদেশ নসনকউনরটিি অ্যান্ড এক্সদেঞ্জ কনিশি বািাদর পদযযর ববনেত্র্যতা আিয়দি ২০১৯ 

সাদল (অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবােড) নবনিিালা, ২০১৯ অ্ি দিােি নেদয়দেি৷ 

এদত অ্তানলকাভুক্ত নসনকউনরটিি ডেিি-অ্তানলকাভুক্ত ডকাম্পানির ডশয়ার, ডে ডকাি 

িরদির বন্ড, নেদবঞ্চার, স ক ক, ডব-ডিয়ােী নিউেুযয়াল ফান্ড এবং নবকল্প নবনিদয়াগ তহনবল 

নিি ডানরত শতড সাদপদে এ ডবাদেড অ্ন্তভুডজক্তর স দোগ সৃটি হদয়দে এবং সব িরদির তানলকােুযনত 

নসনকউনরটিি এবং ওটিনস িাদকডদি থাকা ডকাম্পানি নিি ডানরত শতড পূরয সাদপদে এ ডবাদেড 

অ্ন্তভূডজক্তরও স দোগ বতরী হদয়দে৷ 

অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবােড নবনিিালা, ২০১৯ এর আওতায় ১৪ ি লাই ২০২০ তানরদে 

বাংলাদেশ একাদেনি ফর নসনকউনরটিি িাদকডি (নবএএসএি) এবং নেএসই ডেনিং একাদেনি 

কতৃডক আদয়াজিত “নবকল্প ডেনেং ডবাদেডর (এটিনব) কাে ডক্রি ও সম্ভাবিা” এর উপর এক 

অ্িলাইি ডেনিং অ্ি টিত হয়৷ 

এদত অ্ংশগ্রহয কদরি বাংলাদেশ নসনকউনরটিি অ্যান্ড এক্সদেঞ্জ কনিশি, ঢাকা স্টক 

এক্সদেঞ্জ ও েেগ্রাি স্টক এক্সদেঞ্জ, নবনভন্ন িাদেডন্ট বযাংক ও ইস যয়ার ডকাম্পানি এবং 

নসনেনবএল এর প্রনতনিনিবনৃ্দ৷ 

https://www.sharebazarnews.com/wp-content/uploads/2020/07/training.jpg
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নবএসইনস’র পনরোলক ও নবএএসএি এর অ্নতনরক্ত িহাপনরোলক ডিাহাম্মে ডরিাউল কনরি 

এর সঞ্চালিায় ডেনিং ডপ্রাগ্রাদি িূল প্রবন্ধ উপস্থাপি কদরি নেএসই’র প্রিাি পনরোলি 

কি ডকতডা এি. সাইফ র রহিাি িি িোর৷ 

িূল প্রবদন্ধ িি িোর অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবাদেডর নলনসি্িং নফ, তানলকাভুজক্তর ডোগযতা, 

আদবেি প্রজক্রয়া, নসনকউনরটিি ক্রয় নবক্রয় এবং সম্ভাবিা নিদয় নবস্তানরত আদলােিা কদরি৷ 

এসিয় নতনি বদলি, ডরগুদলশিস অ্ি োয়ী অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবাদেড বযবসাদয়র স নবিা 

ডপদত তানলকাভুক্ত নসনকউনরটিি বা তানলকােুযত নসনকউনরটিদির িিয নিনেডি ফরদি 

এক্সদেদঞ্জ আদবেি করদত পারদব৷ 

এক্সদেঞ্জ এই িাতীয় আদবেি প্রানির ৩০ (জত্র্শ) কাে ডনেবদসর িদিয আদবেি গ্রহয বা 

প্রতযােযাি করদব৷ নতনি আদরা বদলি, অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবােড কাে ডকর হদল জিনেনপদত 

প ুঁজিবািাদরর অ্ংশগ্রহয বজৃি, এক্সদেদঞ্জর রািস্ব বজৃি; সরকাদরর রািস্ব বজৃি, 

প্রনতিািসিূদহর েৃশযিািতা নিজিতকরয, কদপ ডাদরি গভি ডযান্স অ্ি শীলি নিজিত করা, বযয় 

োডাই নবপযি এবং ববদেনশক নবনিদয়াগ বজৃি পাদব৷ 

পদর পযাদিল আদলােিায় আংশগ্রহয কদরি নবএসইনস’র নিব ডাহী পনরোলক ও নবএএসএি 

এর িহাপনরোলক ডিাোঃ িাহব ব ল আলি, নেএসই ডরাকারস এদসানসদয়শি অ্ব বাংলাদেশ এর 

ডপ্রনসদেন্ট শরীফ আদিায়ার ডহাদসি এবং নসনেনবএল এর বযবস্থাপিা পনরোলক শুভ্র কানন্ত 

ডেৌি রী। 

নবএসইনস’র নিব ডাহী পনরোলক ডিাোঃ িাহব ব ল আলি বদলি, নবনিদয়াদগর িিয প্রিাি ৩টি 

নবষয় সবদেদয় গুরুত্বপূয ড৷ আর তা হদলা নিরাপত্তা, তারলয ও প্রবজৃি৷ এটিনবদত অ্দিক 

ডকাম্পানি থাকার কারদয নবনিদয়াগকারীদের নবনিদয়াদগর নবকল্প বাডদব৷ োরা নবদেষয কদর 

নবনিদয়াগ করদত পারদব তারাই িূলতোঃ এোদি নবনিদয়াগ করদব৷ প্রানতিানিক নবনিদয়াগকারী 

এবং অ্নিক সম্পেশালী বযজক্তর অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবাদেড তানলকাভুক্ত নসনকউনরটিদি 

নবনিদয়াদগ উতি্সানহত করা উনেত৷ 

নতনি আদরা উদেে কদরি ডে, ে দ্র নবনিদয়াগকারীদের এটিনব’র নসনকউনরটিদি নবনিদয়াদগ 

উতি্সানহত িা করাই ভাদলা৷ কারয হদলা এটিনবদত তানলকাভুক্ত ডেি ও ইক যইটি 

নসনকউনরটিদি ঝ ুঁ নকর পনরিাি ডিইি ডবাদের তানলকাভুক্ত নসনকউনরটিদির ডেদয় অ্দিকিাই 

ডবশী৷ আর এই ডবাদেড নবনিদয়াগ ঝ ুঁ নক ডবশী থাকার কারদয শুি িাত্র্ বহৃতি্ নবনিদয়াগকারীদের 

নবনিদয়াগ উতি্সানহত করদত হদব। আর এই ডবােড সফল করার িিয এক্সদেঞ্জগুদলাদক 

সজক্রয়ভাদব প্রোরযািূলক কাে ডক্রি ও সদেতিতা বজৃি করদত হদব৷ 

নতনি এটিনবদত তানলকাভুক্ত নসনকউনরটিদি ডরাকাদরি কনিশি, নলনস্টং নফ এবং নসনেনবএল 

োিড কি িাে ড করার িিয অ্ি দরাি কদরি৷ 

নেএসই ডরাকারস এদসানসদয়শি অ্ব বাংলাদেশ এর ডপ্রনসদেন্ট শরীফ আদিায়ার ডহাদসি 

বদলি, বনহ ডনবদের নবনভন্ন প ুঁজিবািাদর ডেো োয় ডে, নবেযিাি ইক যইটির বািাদর বাইদর, 

নবকল্প বািার সৃটির বযাপক স দোগ রদয়দে৷ োর িািযদি এক্সদেদঞ্জর ডলিদেি এবং ি িাফা 

বজৃির স দোগ রদয়দে৷ বতডিাদি বাংলাদেদশ এক লাদের ডবনশ নিবনন্ধত ডকাম্পানি রদয়দে, োর 

ডশয়ার িূলয নিি ডারদির এবং ডলিদেদির িিয ডকাি প্লািফি ড ডিই৷ উক্ত ডকাম্পানিগুদলা 

অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবাদেড তানলকাভুক্ত হদয় ডশয়ার ডলিদেি এবং িূলয নিি ডারি করদত 
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পারদব৷ অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবােড োল  হদল অ্দিক িতুি নবনিদয়াগকারী বািাদর আসদব৷ 

আর এোদি সবদেদয় ডবশী ডেয়াল রােদত হদব কিপ্লাদয়ন্স৷ েনে প্রদয়ািিীয় সকল নিয়ি 

কাি ি সটিকভাদব পালি করা োয় তাহদল নবনিদয়াগকারীদের আস্থা বাডদব এবং বািার 

আদরা ডবশী সম্প্রসানরত হদব৷ 

নসনেনবএল এর বযবস্থাপিা পনরোলক শুভ্রকানন্ত ডেৌি রী বদলি, প ুঁজিবািার উন্নয়দির িিয 

অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবােড একটি সিদয়াপদোগী পেদেপ৷ কদরািা িহািারীর কারদয সিগ্র 

নবদের সাদথ ডেদশর অ্থ ডিীনত িন্দা আসার সিূহ সম্ভাবিা রদয়দে। আর এই িন্দা ডথদক 

ি জক্তর উপায় হদলা প্রদযােিা প্রোদির িািযদি ে দ্র ও িাঝারী ডকাম্পানির উতি্পােি বজৃি 

করা। ডেদশ অ্দিক ডোি ডকাম্পানি ভাল বযবসা করদে। এই ডকাম্পানিগুদলাদক এটিনবদত 

তানলকাভুক্ত করা ডগদল নবনিদয়াগকারীগয িািসম্পন্ন ডকাম্পানিদত নবনিদয়াদগর স দোগ 

পাদব। এদত তানলকাভুক্ত ডকাম্পানি এবং নবনিদয়াগকারী উভয় উপকৃত হদব। 

পযাদিল আদলােিাি্র ডশদষ অ্ংশগ্রহযকারীদের নবনভন্ন প্রদের িবাব ডেি নবএসইনস’র 

পনরোলক ও নবএএসএি এর অ্নতনরক্ত িহাপনরোলক ডিাহাম্মে ডরিাউল কনরি এবং 

নেএসই’র প্রিাি পনরোলি কি ডকতডা এি. সাইফ র রহিাি িি িোর৷ এসিয় উপনস্থত নেদলি 

নেএসই’র নসনিয়র িযাদিিার এবং নেএসই ডেনিং একাদেনির ইিোিড ি হাম্মে রনি ইসলাি। 

ডশয়ারবািার নিউি/এি 
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অল্টারয়িটিভ ট্রেত িং ট্রিা ড তিতিমালা অিুয়মােি 

তিএসইতসর 

নিিস্ব প্রনতদবেক | ১৬ ি লাই ২০২০ | ২:৫০ পূব ডাহ্ণ  

 

ডশয়ারবািার ও নবনিদয়াগকারীদের স্বাদথ ড ডশয়ারবািার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ 

নসনকউনরটিি অ্যান্ড এক্সদেঞ্জ কনিশি বািাদর পদযযর ববনেত্র্যতা আিয়দি ২০১৯ সাদল 

(অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবােড) নবনিিালা, ২০১৯ অ্ি দিােি নেদয়দেি৷ 

এদত অ্তানলকাভুক্ত নসনকউনরটিি ডেিি-অ্তানলকাভুক্ত ডকাম্পানির ডশয়ার, ডে ডকাি 

িরদির বন্ড, নেদবঞ্চার, স ক ক, ডব-ডিয়ােী নিউেুযয়াল ফান্ড এবং নবকল্প নবনিদয়াগ তহনবল 

নিি ডানরত শতড সাদপদে এ ডবাদেড অ্ন্তভুডজক্তর স দোগ সৃটি হদয়দে এবং সব িরদির তানলকােুযনত 

নসনকউনরটিি এবং ওটিনস িাদকডদি থাকা ডকাম্পানি নিি ডানরত শতড পূরয সাদপদে এ ডবাদেড 

অ্ন্তভূডজক্তরও স দোগ বতরী হদয়দে৷ 

 

অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবােড নবনিিালা, ২০১৯ এর আওতায় ১৪ ি লাই ২০২০ তানরদে 

বাংলাদেশ একাদেনি ফর নসনকউনরটিি িাদকডি (নবএএসএি) এবং নেএসই ডেনিং একাদেনি 

কতৃডক আদয়াজিত “নবকল্প ডেনেং ডবাদেডর (এটিনব) কাে ডক্রি ও সম্ভাবিা” এর উপর এক 

অ্িলাইি ডেনিং অ্ি টিত হয়৷ 

এদত অ্ংশগ্রহয কদরি বাংলাদেশ নসনকউনরটিি অ্যান্ড এক্সদেঞ্জ কনিশি, ঢাকা স্টক 

এক্সদেঞ্জ ও েেগ্রাি স্টক এক্সদেঞ্জ, নবনভন্ন িাদেডন্ট বযাংক ও ইস যয়ার ডকাম্পানি এবং 

নসনেনবএল এর প্রনতনিনিবনৃ্দ৷ 
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নবএসইনস’র পনরোলক ও নবএএসএি এর অ্নতনরক্ত িহাপনরোলক ডিাহাম্মে ডরিাউল কনরি 

এর সঞ্চালিায় ডেনিং ডপ্রাগ্রাদি িূল প্রবন্ধ উপস্থাপি কদরি নেএসই’র প্রিাি পনরোলি 

কি ডকতডা এি. সাইফ র রহিাি িি িোর৷ 

িূল প্রবদন্ধ িি িোর অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবাদেডর নলনস্টং নফ, তানলকাভুজক্তর ডোগযতা, 

আদবেি প্রজক্রয়া, নসনকউনরটিি ক্রয় নবক্রয় এবং সম্ভাবিা নিদয় নবস্তানরত আদলােিা কদরি৷ 

এসিয় নতনি বদলি, ডরগুদলশিস অ্ি োয়ী অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবাদেড বযবসাদয়র স নবিা 

ডপদত তানলকাভুক্ত নসনকউনরটিি বা তানলকােুযত নসনকউনরটিদির িিয নিনেডি ফরদি 

এক্সদেদঞ্জ আদবেি করদত পারদব৷ 

এক্সদেঞ্জ এই িাতীয় আদবেি প্রানির ৩০ (জত্র্শ) কাে ডনেবদসর িদিয আদবেি গ্রহয বা 

প্রতযােযাি করদব৷ নতনি আদরা বদলি, অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবােড কাে ডকর হদল জিনেনপদত 

প ুঁজিবািাদরর অ্ংশগ্রহয বজৃি, এক্সদেদঞ্জর রািস্ব বজৃি; সরকাদরর রািস্ব বজৃি, 

প্রনতিািসিূদহর েৃশযিািতা নিজিতকরয, কদপ ডাদরি গভি ডযান্স অ্ি শীলি নিজিত করা, বযয় 

োডাই নবপযি এবং ববদেনশক নবনিদয়াগ বজৃি পাদব৷ 

পদর পযাদিল আদলােিায় আংশগ্রহয কদরি নবএসইনস’র নিব ডাহী পনরোলক ও নবএএসএি 

এর িহাপনরোলক ডিাোঃ িাহব ব ল আলি, নেএসই ডরাকারস এদসানসদয়শি অ্ব বাংলাদেশ এর 

ডপ্রনসদেন্ট শরীফ আদিায়ার ডহাদসি এবং নসনেনবএল এর বযবস্থাপিা পনরোলক শুভ্র কানন্ত 

ডেৌি রী। 

নবএসইনস’র নিব ডাহী পনরোলক ডিাোঃ িাহব ব ল আলি বদলি, নবনিদয়াদগর িিয প্রিাি ৩টি 

নবষয় সবদেদয় গুরুত্বপূয ড৷ আর তা হদলা নিরাপত্তা, তারলয ও প্রবজৃি৷ এটিনবদত অ্দিক 

ডকাম্পানি থাকার কারদয নবনিদয়াগকারীদের নবনিদয়াদগর নবকল্প বাডদব৷ োরা নবদেষয কদর 

নবনিদয়াগ করদত পারদব তারাই িূলতোঃ এোদি নবনিদয়াগ করদব৷ প্রানতিানিক নবনিদয়াগকারী 

এবং অ্নিক সম্পেশালী বযজক্তর অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবাদেড তানলকাভুক্ত নসনকউনরটিদি 

নবনিদয়াদগ উৎসানহত করা উনেত৷ 

নতনি আদরা উদেে কদরি ডে, ে দ্র নবনিদয়াগকারীদের এটিনব’র নসনকউনরটিদি নবনিদয়াদগ 

উৎসানহত িা করাই ভাদলা৷ কারয হদলা এটিনবদত তানলকাভুক্ত ডেি ও ইক যইটি নসনকউনরটিদি 

ঝ ুঁ নকর পনরিাি ডিইি ডবাদের তানলকাভুক্ত নসনকউনরটিদির ডেদয় অ্দিকিাই ডবশী৷ আর এই 

ডবাদেড নবনিদয়াগ ঝ ুঁ নক ডবশী থাকার কারদয শুি িাত্র্ বহৃৎ নবনিদয়াগকারীদের নবনিদয়াগ 

উৎসানহত করদত হদব। আর এই ডবােড সফল করার িিয এক্সদেঞ্জগুদলাদক সজক্রয়ভাদব 

প্রোরযািূলক কাে ডক্রি ও সদেতিতা বজৃি করদত হদব৷ 

নতনি এটিনবদত তানলকাভুক্ত নসনকউনরটিদি ডরাকাদরি কনিশি, নলনস্টং নফ এবং নসনেনবএল 

োিড কি িাে ড করার িিয অ্ি দরাি কদরি৷ 

নেএসই ডরাকারস এদসানসদয়শি অ্ব বাংলাদেশ এর ডপ্রনসদেন্ট শরীফ আদিায়ার ডহাদসি 

বদলি, বনহ ডনবদের নবনভন্ন প ুঁজিবািাদর ডেো োয় ডে, নবেযিাি ইক যইটির বািাদর বাইদর, 

নবকল্প বািার সৃটির বযাপক স দোগ রদয়দে৷ োর িািযদি এক্সদেদঞ্জর ডলিদেি এবং ি িাফা 

বজৃির স দোগ রদয়দে৷ বতডিাদি বাংলাদেদশ এক লাদের ডবনশ নিবনন্ধত ডকাম্পানি রদয়দে, োর 

ডশয়ার িূলয নিি ডারদির এবং ডলিদেদির িিয ডকাি প্লািফি ড ডিই৷ উক্ত ডকাম্পানিগুদলা 

অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবাদেড তানলকাভুক্ত হদয় ডশয়ার ডলিদেি এবং িূলয নিি ডারি করদত 
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পারদব৷ অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবােড োল  হদল অ্দিক িতুি নবনিদয়াগকারী বািাদর আসদব৷ 

আর এোদি সবদেদয় ডবশী ডেয়াল রােদত হদব কিপ্লাদয়ন্স৷ েনে প্রদয়ািিীয় সকল নিয়ি 

কাি ি সটিকভাদব পালি করা োয় তাহদল নবনিদয়াগকারীদের আস্থা বাডদব এবং বািার 

আদরা ডবশী সম্প্রসানরত হদব৷ 

নসনেনবএল এর বযবস্থাপিা পনরোলক শুভ্রকানন্ত ডেৌি রী বদলি, প ুঁজিবািার উন্নয়দির িিয 

অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবােড একটি সিদয়াপদোগী পেদেপ৷ কদরািা িহািারীর কারদয সিগ্র 

নবদের সাদথ ডেদশর অ্থ ডিীনত িন্দা আসার সিূহ সম্ভাবিা রদয়দে। আর এই িন্দা ডথদক 

ি জক্তর উপায় হদলা প্রদযােিা প্রোদির িািযদি ে দ্র ও িাঝারী ডকাম্পানির উৎপােি বজৃি 

করা। ডেদশ অ্দিক ডোি ডকাম্পানি ভাল বযবসা করদে। এই ডকাম্পানিগুদলাদক এটিনবদত 

তানলকাভুক্ত করা ডগদল নবনিদয়াগকারীগয িািসম্পন্ন ডকাম্পানিদত নবনিদয়াদগর স দোগ 

পাদব। এদত তানলকাভুক্ত ডকাম্পানি এবং নবনিদয়াগকারী উভয় উপকৃত হদব। 

পযাদিল আদলােন্রা ডশদষ অ্ংশগ্রহযকারীদের নবনভন্ন প্রদের িবাব ডেি নবএসইনস’র 

পনরোলক ও নবএএসএি এর অ্নতনরক্ত িহাপনরোলক ডিাহাম্মে ডরিাউল কনরি এবং 

নেএসই’র প্রিাি পনরোলি কি ডকতডা এি. সাইফ র রহিাি িি িোর৷ এসিয় উপনস্থত নেদলি 

নেএসই’র নসনিয়র িযাদিিার এবং নেএসই ডেনিং একাদেনির ইিোিড ি হাম্মে রনি ইসলাি। 



News Clippings 

 27 

 

অল্টারয়িটিভ ট্রেত িং ট্রিায় ড তিতিয় ায়গর 

তিকল্প িাড়য়ি 

By 
Senior Reporter 
July 15, 2020  

 

স্টাফ তরয়পািডার : বাংলাদেশ নসনকউনরটিি অ্যান্ড এক্সদেঞ্জ কনিশদির (নবএসইনস) নিব ডাহী 

পনরোলক ডিাোঃ িাহব ব ল আলি বদলি, অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবাদেড (এটিনব) অ্দিক 

ডকাম্পানি থাকার কারদয নবনিদয়াগকারীদের নবনিদয়াদগর নবকল্প বাডদব৷ োরা নবদেষয কদর 

নবনিদয়াগ করদত পারদব তারাই িূলতোঃ এোদি নবনিদয়াগ করদব৷ প্রানতিানিক নবনিদয়াগকারী 

এবং অ্নিক সম্পেশালী বযজক্তর এটিনবদত তানলকাভুক্ত নসনকউনরটিদি নবনিদয়াদগ উৎসানহত 

করা উনেত৷ নেএসই ডথদক পািাদিা এক সংবাে নবজ্ঞনিদত এ তথয িািা ডগদে। 

অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবােড নবনিিালা, ২০১৯ এর আওতায় ১৪ ি লাই বাংলাদেশ একাদেনি 

ফর নসনকউনরটিি িাদকডি (নবএএসএি) এবং নেএসই ডেনিং একাদেনি কতৃডক আদয়াজিত 

“নবকল্প ডেনেং ডবাদেডর (এটিনব) কাে ডক্রি ও সম্ভাবিা” এর উপর এক অ্িলাইি ডেনিংদয় নতনি 

এ কথা বদলি। এদত অ্ংশগ্রহয কদরি নবএসইনস, ঢাকা স্টক এক্সদেঞ্জ ও েেগ্রাি স্টক 

এক্সদেঞ্জ, নবনভন্ন িাদেডন্ট বযাংক ও ইস যয়ার ডকাম্পানি এবং নসনেনবএল এর প্রনতনিনিবনৃ্দ৷ 

ডিাোঃ িাহব ব ল আলি বদলি, ে দ্র নবনিদয়াগকারীদের এটিনব’র নসনকউনরটিদি নবনিদয়াদগ 

উৎসানহত িা করাই ভাদলা৷ কারয হদলা এটিনবদত তানলকাভুক্ত ডেি ও ইক যইটি নসনকউনরটিদি 

ঝ ুঁ নকর পনরিাি ডিইি ডবাদের তানলকাভুক্ত নসনকউনরটিদির ডেদয় অ্দিকিাই ডবশী৷ আর এই 

ডবাদেড নবনিদয়াগ ঝ ুঁ নক ডবশী থাকার কারদয শুি িাত্র্ বহৃৎ নবনিদয়াগকারীদের নবনিদয়াগ 

উৎসানহত করদত হদব। আর এই ডবােড সফল করার িিয এক্সদেঞ্জগুদলাদক সজক্রয়ভাদব 

প্রোরযািূলক কাে ডক্রি ও সদেতিতা বজৃি করদত হদব৷ নতনি এটিনবদত তানলকাভুক্ত 

নসনকউনরটিদি ডরাকাদরি কনিশি, নলনস্টং নফ এবং নসনেনবএল োিড কি িাে ড করার িিয 

অ্ি দরাি কদরি৷ 

https://www.stocktimes24.com/author/mdtarequ/
https://www.stocktimes24.com/wp-content/uploads/2020/07/training.jpg
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নবএসইনস’র পনরোলক ও নবএএসএি এর অ্নতনরক্ত িহাপনরোলক ডিাহাম্মে ডরিাউল কনরি 

এর সঞ্চালিায় ডেনিং ডপ্রাগ্রাদি িূল প্রবন্ধ উপস্থাপি কদরি নেএসই’র প্রিাি পনরোলি 

কি ডকতডা এি. সাইফ র রহিাি িি িোর৷ 

িূল প্রবদন্ধ নতনি অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবাদেডর নলনস্টং নফ, তানলকাভুজক্তর ডোগযতা, আদবেি 

প্রজক্রয়া, নসনকউনরটিি ক্রয়-নবক্রয় এবং সম্ভাবিা নিদয় নবস্তানরত আদলােিা কদরি৷ 

এসিয় নতনি বদলি, ডরগুদলশিস অ্ি োয়ী অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবাদেড বযবসাদয়র স নবিা 

ডপদত তানলকাভুক্ত নসনকউনরটিি বা তানলকােুযত নসনকউনরটিদির িিয নিনেডি ফরদি 

এক্সদেদঞ্জ আদবেি করদত পারদব৷ এক্সদেঞ্জ এই িাতীয় আদবেি প্রানির ৩০ (জত্র্শ) 

কাে ডনেবদসর িদিয আদবেি গ্রহয বা প্রতযােযাি করদব৷ 

নতনি আদরা বদলি, অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবােড কাে ডকর হদল জিনেনপদত প ুঁজিবািাদরর 

অ্ংশগ্রহয বজৃি, এক্সদেদঞ্জর রািস্ব বজৃি; সরকাদরর রািস্ব বজৃি; প্রনতিািসিূদহর েৃশযিািতা 

নিজিতকরয; কদপ ডাদরি গভি ডযান্স অ্ি শীলি নিজিত করা; বযয় োডাই নবপযি এবং 

ববদেনশক নবনিদয়াগ বজৃি পাদব৷ 

পদর পযাদিল আদলােিায় আংশগ্রহয কদরি নবএসইনস’র নিব ডাহী পনরোলক ও নবএএসএি 

এর িহাপনরোলক ডিাোঃ িাহব ব ল আলি, নেএসই ডরাকারস এদসানসদয়শি অ্ব বাংলাদেশ এর 

ডপ্রনসদেন্ট শরীফ আদিায়ার ডহাদসি এবং নসনেনবএল এর বযবস্থাপিা পনরোলক শুভ্র কানন্ত 

ডেৌি রী, এফনসএ। 

নেএসই ডরাকারস এদসানসদয়শি অ্ব বাংলাদেশ এর ডপ্রনসদেন্ট শরীফ আদিায়ার ডহাদসি 

বদলি, বনহ ডনবদের নবনভন্ন প ুঁজিবািাদর ডেো োয় ডে, নবেযিাি ইক যইটির বািাদর বাইদর, 

নবকল্প বািার সৃটির বযাপক স দোগ রদয়দে৷ োর িািযদি এক্সদেদঞ্জর ডলিদেি এবং ি িাফা 

বজৃির স দোগ রদয়দে৷ বতডিাদি বাংলাদেদশ এক লাদের ডবনশ নিবনন্ধত ডকাম্পানি রদয়দে, োর 

ডশয়ার িূলয নিি ডারদির এবং ডলিদেদির িিয ডকাি প্লািফি ড ডিই৷ উক্ত ডকাম্পানিগুদলা 

অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবাদেড তানলকাভুক্ত হদয় ডশয়ার ডলিদেি এবং িূলয নিি ডারি করদত 

পারদব৷ অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবােড োল  হদল অ্দিক িতুি নবনিদয়াগকারী বািাদর আসদব৷ 

আর এোদি সবদেদয় ডবশী ডেয়াল রােদত হদব কিপ্লাদয়ন্স৷ েনে প্রদয়ািিীয় সকল নিয়ি 

কাি ি সটিকভাদব পালি করা োয় তাহদল নবনিদয়াগকারীদের আস্থা বাডদব এবং বািার 

আদরা ডবশী সম্প্রসানরত হদব৷ 

নসনেনবএল এর বযবস্থাপিা পনরোলক শুভ্রকানন্ত ডেৌি রী বদলি, ডশয়ারবািার উন্নয়দির িিয 

অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবােড একটি সিদয়াপদোগী পেদেপ৷ কদরািা িহািারীর কারদয সিগ্র 

নবদের সাদথ ডেদশর অ্থ ডিীনত িন্দা আসার সিূহ সম্ভাবিা রদয়দে। আর এই িন্দা ডথদক 

ি জক্তর উপায় হদলা প্রদযােিা প্রোদির িািযদি ে দ্র ও িাঝারী ডকাম্পানির উৎপােি বজৃি 

করা। ডেদশ অ্দিক ডোি ডকাম্পানি ভাল বযবসা করদে। এই ডকাম্পানিগুদলাদক এটিনবদত 

তানলকাভুকক্ত করা ডগদল নবনিদয়াগকারীগয িািসম্পন্ন ডকাম্পানিদত নবনিদয়াদগর স দোগ 

পাদব। এদত তানলকাভুক্ত ডকাম্পানি এবং নবনিদয়াগকারী উভয় উপকৃত হদব। 

পযাদিল আদলােিাি্র ডশদষ অ্ংশগ্রহযকারীদের নবনভন্ন প্রদের িবাব ডেি নবএসইনস’র 

পনরোলক ও নবএএসএি এর অ্নতনরক্ত িহাপনরোলক ডিাহাম্মে ডরিাউল কনরি এবং 

নেএসই’র প্রিাি পনরোলি কি ডকতডা এি. সাইফ র রহিাি িি িোর এফনসএ,এফনসএিএ৷ 
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এসিয় উপনস্থত নেদলি নেএসই’র নসনিয়র িযাদিিার এবং সনেএসই ডেনিং একাদেনির 

ইিোিড ি হাম্মে রনি ইসলাি। 

উদেেয, ডশয়ারবািার ও নবনিদয়াগকারীদের স্বাদথ ড নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ নসনকউনরটিি 

অ্যান্ড এক্সদেঞ্জ কনিশি প ুঁজিবািাদর পদযযর ববনেত্র্যতা আিয়দি ২০১৯ সাদল 

(অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবােড) নবনিিালা, ২০১৯ অ্ি দিােি নেদয়দেি৷ এদত অ্তানলকাভুক্ত 

নসনকউনরটিি ডেিি-অ্তানলকাভুক্ত ডকাম্পানির ডশয়ার, ডে ডকাি িরদির বন্ড, নেদবঞ্চার, 

স ক ক, ডব-ডিয়ােী নিউেুযয়াল ফান্ড এবং নবকল্প নবনিদয়াগ তহনবল নিি ডানরত শতড সাদপদে এ 

ডবাদেড অ্ন্তভুডজক্তর স দোগ সৃটি হদয়দে এবং সব িরদির তানলকােুযনত নসনকউনরটিি এবং 

ওটিনস িাদকডদি থাকা ডকাম্পানি নিি ডানরত শতড পূরয সাদপদে এ ডবাদেড অ্ন্তভূডজক্তরও স দোগ 

বতরী হদয়দে৷ 
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‘অল্টারয়িটিভ ট্রেত িং ট্রিা ড কার্ ডকর হয়ল 

জজত তপয়ি পুুঁজজিাজায়রর অিোি 

িাড়য়ি’ 

 

নিিস্ব প্রনতদবেক, নবনিদয়াগবাতডা: প ুঁজিবািার ও নবনিদয়াগকারীদের স্বাদথ ড প ুঁজিবািার 

নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ নসনকউনরটিি অ্যান্ড এক্সদেঞ্জ কনিশি প ুঁজিবািাদর পদযযর 

ববনেত্র্যতা আিয়দি ২০১৯ সাদল (অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবােড) নবনিিালা, ২০১৯ অ্ি দিােি 

নেদয়দেি৷ এদত অ্তানলকাভুক্ত নসনকউনরটিি ডেিি-অ্তানলকাভুক্ত ডকাম্পানির ডশয়ার, ডে 

ডকাি িরদির বন্ড, নেদবঞ্চার, স ক ক, ডব-ডিয়ােী নিউেুযয়াল ফান্ড এবং নবকল্প নবনিদয়াগ 

তহনবল নিি ডানরত শতড সাদপদে এ ডবাদেড অ্ন্তভুডজক্তর স দোগ সৃটি হদয়দে এবং সব িরদির 

তানলকােুযনত নসনকউনরটিি এবং ওটিনস িাদকডদি থাকা ডকাম্পানি নিি ডানরত শতড পূরয সাদপদে 

এ ডবাদেড অ্ন্তভূডজক্তরও স দোগ বতরী হদয়দে৷ 

িঙ্গলবার (১৪ ি লাই ২০২০) অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবােড নবনিিালা, ২০১৯ এর আওতায় 

বাংলাদেশ একাদেনি ফর নসনকউনরটিি িাদকডি (নবএএসএি) এবং নেএসই ডেনিং একাদেনি 

কতৃডক আদয়াজিত “নবকল্প ডেনেং ডবাদেডর (এটিনব) কাে ডক্রি ও সম্ভাবিা” এর উপর এক 

অ্িলাইি ডেনিং অ্ি টিত হয়৷ 

এদত অ্ংশগ্রহয কদরি বাংলাদেশ নসনকউনরটিি অ্যান্ড এক্সদেঞ্জ কনিশি, ঢাকা স্টক 

এক্সদেঞ্জ ও েেগ্রাি স্টক এক্সদেঞ্জ, নবনভন্ন িাদেডন্ট বযাংক ও ইস যয়ার ডকাম্পানি এবং 

নসনেনবএল এর প্রনতনিনিবনৃ্দ৷ 

নবএসইনস’র পনরোলক ও নবএএসএি এর অ্নতনরক্ত িহাপনরোলক ডিাহাম্মে ডরিাউল কনরি 

এর সঞ্চালিায় ডেনিং ডপ্রাগ্রাদি িূল প্রবন্ধ উপস্থাপি কদরি নেএসই’র প্রিাি পনরোলি 

কি ডকতডা এি. সাইফ র রহিাি িি িোর এফনসএ, এফনসএিএ৷ 
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িূল প্রবদন্ধ নতনি অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবাদেডর নলনসি্িং নফ, তানলকাভুজক্তর ডোগযতা, আদবেি 

প্রজক্রয়া, নসনকউনরটিি ক্রয় নবক্রয় এবং সম্ভাবিা নিদয় নবস্তানরত আদলােিা কদরি৷ 

এসিয় নতনি বদলি, ডরগুদলশিস অ্ি োয়ী অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবাদেড বযবসাদয়র স নবিা 

ডপদত তানলকাভুক্ত নসনকউনরটিি বা তানলকােুযত নসনকউনরটিদির িিয নিনেডি ফরদি 

এক্সদেদঞ্জ আদবেি করদত পারদব৷ এক্সদেঞ্জ এই িাতীয় আদবেি প্রানির ৩০ (জত্র্শ) 

কাে ডনেবদসর িদিয আদবেি গ্রহয বা প্রতযােযাি করদব৷ 

নতনি আদরা বদলি, অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবােড কাে ডকর হদল জিনেনপদত প ুঁজিবািাদরর 

অ্ংশগ্রহয বজৃি, এক্সদেদঞ্জর রািস্ব বজৃি; সরকাদরর রািস্ব বজৃি; প্রনতিািসিূদহর েৃশযিািতা 

নিজিতকরয; কদপ ডাদরি গভি ডযান্স অ্ি শীলি নিজিত করা; বযয় োডাই নবপযি এবং 

ববদেনশক নবনিদয়াগ বজৃি পাদব৷ 

পদর পযাদিল আদলােিায় আংশগ্রহয কদরি নবএসইনস’র নিব ডাহী পনরোলক ও নবএএসএি 

এর িহাপনরোলক ডিাোঃ িাহব ব ল আলি, নেএসই ডরাকারস এদসানসদয়শি অ্ব বাংলাদেশ এর 

ডপ্রনসদেন্ট শরীফ আদিায়ার ডহাদসি এবং নসনেনবএল এর বযবস্থাপিা পনরোলক শুভ্র কানন্ত 

ডেৌি রী, এফনসএ। 

নবএসইনস’র নিব ডাহী পনরোলক ডিাোঃ িাহব ব ল আলি বদলি, নবনিদয়াদগর িিয প্রিাি ৩টি 

নবষয় সবদেদয় গুরুত্বপূয ড৷ আর তা হদলা নিরাপত্তা, তারলয ও প্রবজৃি৷ এটিনবদত অ্দিক 

ডকাম্পানি থাকার কারদয নবনিদয়াগকারীদের নবনিদয়াদগর নবকল্প বাডদব৷ োরা নবদেষয কদর 

নবনিদয়াগ করদত পারদব তারাই িূলতোঃ এোদি নবনিদয়াগ করদব৷ প্রানতিানিক নবনিদয়াগকারী 

এবং অ্নিক সম্পেশালী বযজক্তর অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবাদেড তানলকাভুক্ত নসনকউনরটিদি 

নবনিদয়াদগ উতি্সানহত করা উনেত৷ 

নতনি আদরা উদেে কদরি ডে, ে দ্র নবনিদয়াগকারীদের এটিনব’র নসনকউনরটিদি নবনিদয়াদগ 

উতি্সানহত িা করাই ভাদলা৷ কারয হদলা এটিনবদত তানলকাভুক্ত ডেি ও ইক যইটি 

নসনকউনরটিদি ঝ ুঁ নকর পনরিাি ডিইি ডবাদের তানলকাভুক্ত নসনকউনরটিদির ডেদয় অ্দিকিাই 

ডবশী৷ আর এই ডবাদেড নবনিদয়াগ ঝ ুঁ নক ডবশী থাকার কারদয শুি িাত্র্ বহৃতি্ নবনিদয়াগকারীদের 

নবনিদয়াগ উতি্সানহত করদত হদব। আর এই ডবােড সফল করার িিয এক্সদেঞ্জগুদলাদক 

সজক্রয়ভাদব প্রোরযািূলক কাে ডক্রি ও সদেতিতা বজৃি করদত হদব৷ নতনি এটিনবদত 

তানলকাভুক্ত নসনকউনরটিদি ডরাকাদরি কনিশি, নলনস্টং নফ এবং নসনেনবএল োিড কি িাে ড 

করার িিয অ্ি দরাি কদরি৷ 

নেএসই ডরাকারস এদসানসদয়শি অ্ব বাংলাদেশ এর ডপ্রনসদেন্ট শরীফ আদিায়ার ডহাদসি 

বদলি, বনহ ডনবদের নবনভন্ন প ুঁজিবািাদর ডেো োয় ডে, নবেযিাি ইক যইটির বািাদর বাইদর, 

নবকল্প বািার সৃটির বযাপক স দোগ রদয়দে৷ োর িািযদি এক্সদেদঞ্জর ডলিদেি এবং ি িাফা 

বজৃির স দোগ রদয়দে৷ বতডিাদি বাংলাদেদশ এক লাদের ডবনশ নিবনন্ধত ডকাম্পানি রদয়দে, োর 

ডশয়ার িূলয নিি ডারদির এবং ডলিদেদির িিয ডকাি প্লািফি ড ডিই৷ উক্ত ডকাম্পানিগুদলা 

অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবাদেড তানলকাভুক্ত হদয় ডশয়ার ডলিদেি এবং িূলয নিি ডারি করদত 

পারদব৷ অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবােড োল  হদল অ্দিক িতুি নবনিদয়াগকারী বািাদর আসদব৷ 

আর এোদি সবদেদয় ডবশী ডেয়াল রােদত হদব কিপ্লাদয়ন্স৷ েনে প্রদয়ািিীয় সকল নিয়ি 

কাি ি সটিকভাদব পালি করা োয় তাহদল নবনিদয়াগকারীদের আস্থা বাডদব এবং বািার 

আদরা ডবশী সম্প্রসানরত হদব৷ 



News Clippings 

 32 

নসনেনবএল এর বযবস্থাপিা পনরোলক শুভ্রকানন্ত ডেৌি রী, এফনসএ বদলি, প ুঁজিবািার 

উন্নয়দির িিয অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবােড একটি সিদয়াপদোগী পেদেপ৷ কদরািা 

িহািারীর কারদয সিগ্র নবদের সাদথ ডেদশর অ্থ ডিীনত িন্দা আসার সিূহ সম্ভাবিা রদয়দে। 

আর এই িন্দা ডথদক ি জক্তর উপায় হদলা প্রদযােিা প্রোদির িািযদি ে দ্র ও িাঝারী 

ডকাম্পানির উতি্পােি বজৃি করা। ডেদশ অ্দিক ডোি ডকাম্পানি ভাল বযবসা করদে। এই 

ডকাম্পানিগুদলাদক এটিনবদত তানলকাভুক্ত করা ডগদল নবনিদয়াগকারীগয িািসম্পন্ন 

ডকাম্পানিদত নবনিদয়াদগর স দোগ পাদব। এদত তানলকাভুক্ত ডকাম্পানি এবং নবনিদয়াগকারী 

উভয় উপকৃত হদব। 

পযাদিল আদলােিাি্র ডশদষ অ্ংশগ্রহযকারীদের নবনভন্ন প্রদের িবাব ডেি নবএসইনস’র 

পনরোলক ও নবএএসএি এর অ্নতনরক্ত িহাপনরোলক ডিাহাম্মে ডরিাউল কনরি এবং 

নেএসই’র প্রিাি পনরোলি কি ডকতডা এি. সাইফ র রহিাি িি িোর এফনসএ,এফনসএিএ৷ 

এসিয় উপনস্থত নেদলি নেএসই’র নসনিয়র িযাদিিার এবং নেএসই ডেনিং একাদেনির 

ইিোিড ি হাম্মে রনি ইসলাি। 
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অল্টারয়িটিভ ট্রেত িং ট্রিায় ড তিতিয় ায়গর তিকল্প 

িাড়য়ি 
 

 

 

তিজয়িস আও ার প্রতিয়িেক : বাংলাদেশ নসনকউনরটিি অ্যান্ড এক্সদেঞ্জ কনিশদির 

(নবএসইনস) নিব ডাহী পনরোলক ডিাোঃ িাহব ব ল আলি বদলি, অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবাদেড 

(এটিনব) অ্দিক ডকাম্পানি থাকার কারদয নবনিদয়াগকারীদের নবনিদয়াদগর নবকল্প বাডদব৷ োরা 

নবদেষয কদর নবনিদয়াগ করদত পারদব তারাই িলূতোঃ এোদি নবনিদয়াগ করদব৷ প্রানতিানিক 

নবনিদয়াগকারী এবং অ্নিক সম্পেশালী বযজক্তর এটিনবদত তানলকাভুক্ত নসনকউনরটিদি 

নবনিদয়াদগ উৎসানহত করা উনেত৷ 

নেএসই ডথদক পািাদিা এক সংবাে নবজ্ঞনিদত এ তথয িািা ডগদে। 

অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবােড নবনিিালা, ২০১৯ এর আওতায় ১৪ ি লাই বাংলাদেশ একাদেনি 

ফর নসনকউনরটিি িাদকডি (নবএএসএি) এবং নেএসই ডেনিং একাদেনি কতৃডক আদয়াজিত 

“নবকল্প ডেনেং ডবাদেডর (এটিনব) কাে ডক্রি ও সম্ভাবিা” এর উপর এক অ্িলাইি ডেনিংদয় নতনি 

এ কথা বদলি। এদত অ্ংশগ্রহয কদরি নবএসইনস, ঢাকা স্টক এক্সদেঞ্জ ও েেগ্রাি স্টক 

এক্সদেঞ্জ, নবনভন্ন িাদেডন্ট বযাংক ও ইস যয়ার ডকাম্পানি এবং নসনেনবএল এর প্রনতনিনিবনৃ্দ৷ 

ডিাোঃ িাহব ব ল আলি বদলি, ে দ্র নবনিদয়াগকারীদের এটিনব’র নসনকউনরটিদি নবনিদয়াদগ 

উৎসানহত িা করাই ভাদলা৷ কারয হদলা এটিনবদত তানলকাভুক্ত ডেি ও ইক যইটি নসনকউনরটিদি 

ঝ ুঁ নকর পনরিাি ডিইি ডবাদের তানলকাভুক্ত নসনকউনরটিদির ডেদয় অ্দিকিাই ডবশী৷ আর এই 

ডবাদেড নবনিদয়াগ ঝ ুঁ নক ডবশী থাকার কারদয শুি িাত্র্ বহৃৎ নবনিদয়াগকারীদের নবনিদয়াগ 

উৎসানহত করদত হদব। আর এই ডবােড সফল করার িিয এক্সদেঞ্জগুদলাদক সজক্রয়ভাদব 

প্রোরযািূলক কাে ডক্রি ও সদেতিতা বজৃি করদত হদব৷ নতনি এটিনবদত তানলকাভুক্ত 

নসনকউনরটিদি ডরাকাদরি কনিশি, নলনস্টং নফ এবং নসনেনবএল োিড কি িাে ড করার িিয 

অ্ি দরাি কদরি৷ 
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নবএসইনস’র পনরোলক ও নবএএসএি এর অ্নতনরক্ত িহাপনরোলক ডিাহাম্মে ডরিাউল কনরি 

এর সঞ্চালিায় ডেনিং ডপ্রাগ্রাদি িূল প্রবন্ধ উপস্থাপি কদরি নেএসই’র প্রিাি পনরোলি 

কি ডকতডা এি. সাইফ র রহিাি িি িোর৷ 

িূল প্রবদন্ধ নতনি অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবাদেডর নলনস্টং নফ, তানলকাভুজক্তর ডোগযতা, আদবেি 

প্রজক্রয়া, নসনকউনরটিি ক্রয়-নবক্রয় এবং সম্ভাবিা নিদয় নবস্তানরত আদলােিা কদরি৷ 

এসিয় নতনি বদলি, ডরগুদলশিস অ্ি োয়ী অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবাদেড বযবসাদয়র স নবিা 

ডপদত তানলকাভুক্ত নসনকউনরটিি বা তানলকােুযত নসনকউনরটিদির িিয নিনেডি ফরদি 

এক্সদেদঞ্জ আদবেি করদত পারদব৷ এক্সদেঞ্জ এই িাতীয় আদবেি প্রানির ৩০ (জত্র্শ) 

কাে ডনেবদসর িদিয আদবেি গ্রহয বা প্রতযােযাি করদব৷ 

নতনি আদরা বদলি, অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবােড কাে ডকর হদল জিনেনপদত প ুঁজিবািাদরর 

অ্ংশগ্রহয বজৃি, এক্সদেদঞ্জর রািস্ব বজৃি; সরকাদরর রািস্ব বজৃি; প্রনতিািসিূদহর েৃশযিািতা 

নিজিতকরয; কদপ ডাদরি গভি ডযান্স অ্ি শীলি নিজিত করা; বযয় োডাই নবপযি এবং 

ববদেনশক নবনিদয়াগ বজৃি পাদব৷ 

পদর পযাদিল আদলােিায় আংশগ্রহয কদরি নবএসইনস’র নিব ডাহী পনরোলক ও নবএএসএি 

এর িহাপনরোলক ডিাোঃ িাহব ব ল আলি, নেএসই ডরাকারস এদসানসদয়শি অ্ব বাংলাদেশ এর 

ডপ্রনসদেন্ট শরীফ আদিায়ার ডহাদসি এবং নসনেনবএল এর বযবস্থাপিা পনরোলক শুভ্র কানন্ত 

ডেৌি রী, এফনসএ। 

নেএসই ডরাকারস এদসানসদয়শি অ্ব বাংলাদেশ এর ডপ্রনসদেন্ট শরীফ আদিায়ার ডহাদসি 

বদলি, বনহ ডনবদের নবনভন্ন প ুঁজিবািাদর ডেো োয় ডে, নবেযিাি ইক যইটির বািাদর বাইদর, 

নবকল্প বািার সৃটির বযাপক স দোগ রদয়দে৷ োর িািযদি এক্সদেদঞ্জর ডলিদেি এবং ি িাফা 

বজৃির স দোগ রদয়দে৷ বতডিাদি বাংলাদেদশ এক লাদের ডবনশ নিবনন্ধত ডকাম্পানি রদয়দে, োর 

ডশয়ার িূলয নিি ডারদির এবং ডলিদেদির িিয ডকাি প্লািফি ড ডিই৷ উক্ত ডকাম্পানিগুদলা 

অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবাদেড তানলকাভুক্ত হদয় ডশয়ার ডলিদেি এবং িূলয নিি ডারি করদত 

পারদব৷ অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবােড োল  হদল অ্দিক িতুি নবনিদয়াগকারী বািাদর আসদব৷ 

আর এোদি সবদেদয় ডবশী ডেয়াল রােদত হদব কিপ্লাদয়ন্স৷ েনে প্রদয়ািিীয় সকল নিয়ি 

কাি ি সটিকভাদব পালি করা োয় তাহদল নবনিদয়াগকারীদের আস্থা বাডদব এবং বািার 

আদরা ডবশী সম্প্রসানরত হদব৷   

নসনেনবএল এর বযবস্থাপিা পনরোলক শুভ্রকানন্ত ডেৌি রী বদলি, ডশয়ারবািার উন্নয়দির িিয 

অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবােড একটি সিদয়াপদোগী পেদেপ৷ কদরািা িহািারীর কারদয সিগ্র 

নবদের সাদথ ডেদশর অ্থ ডিীনত িন্দা আসার সিূহ সম্ভাবিা রদয়দে। আর এই িন্দা ডথদক 

ি জক্তর উপায় হদলা প্রদযােিা প্রোদির িািযদি ে দ্র ও িাঝারী ডকাম্পানির উৎপােি বজৃি 

করা। ডেদশ অ্দিক ডোি ডকাম্পানি ভাল বযবসা করদে। এই ডকাম্পানিগুদলাদক এটিনবদত 

তানলকাভুকক্ত করা ডগদল নবনিদয়াগকারীগয িািসম্পন্ন ডকাম্পানিদত নবনিদয়াদগর স দোগ 

পাদব। এদত তানলকাভুক্ত ডকাম্পানি এবং নবনিদয়াগকারী উভয় উপকৃত হদব। 

পযাদিল আদলােিাি্র ডশদষ অ্ংশগ্রহযকারীদের নবনভন্ন প্রদের িবাব ডেি নবএসইনস’র 

পনরোলক ও নবএএসএি এর অ্নতনরক্ত িহাপনরোলক ডিাহাম্মে ডরিাউল কনরি এবং 

নেএসই’র প্রিাি পনরোলি কি ডকতডা এি. সাইফ র রহিাি িি িোর এফনসএ,এফনসএিএ৷ 
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এসিয় উপনস্থত নেদলি নেএসই’র নসনিয়র িযাদিিার এবং নেএসই ডেনিং একাদেনির 

ইিোিড ি হাম্মে রনি ইসলাি। 

উদেেয, ডশয়ারবািার ও নবনিদয়াগকারীদের স্বাদথ ড নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ নসনকউনরটিি 

অ্যান্ড এক্সদেঞ্জ কনিশি প ুঁজিবািাদর পদযযর ববনেত্র্যতা আিয়দি ২০১৯ সাদল 

(অ্ল্টারদিটিভ ডেনেং ডবােড) নবনিিালা, ২০১৯ অ্ি দিােি নেদয়দেি৷ এদত অ্তানলকাভুক্ত 

নসনকউনরটিি ডেিি-অ্তানলকাভুক্ত ডকাম্পানির ডশয়ার, ডে ডকাি িরদির বন্ড, নেদবঞ্চার, 

স ক ক, ডব-ডিয়ােী নিউেুযয়াল ফান্ড এবং নবকল্প নবনিদয়াগ তহনবল নিি ডানরত শতড সাদপদে এ 

ডবাদেড অ্ন্তভুডজক্তর স দোগ সৃটি হদয়দে এবং সব িরদির তানলকােুযনত নসনকউনরটিি এবং 

ওটিনস িাদকডদি থাকা ডকাম্পানি নিি ডানরত শতড পূরয সাদপদে এ ডবাদেড অ্ন্তভূডজক্তরও স দোগ 

বতরী হদয়দে৷ 

নবিদিস আওয়ার/১৫ ি লাই, ২০২০/আরএ 
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The Financial Express 
16 July 2020 
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The Financial Express 
16 July 2020 
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The Financial Express 
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Daily Sun 
16 July 2020 
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Daily New Age 
16 July 2020 
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Daily New Age 
16 July 2020 
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Daily New Age 
16 July 2020 

 

 



News Clippings 

 45 

 
 



News Clippings 

 46 

Daily Observer 
16 July 2020 
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Daily Dhaka Tribune 
16 July 2020 

 

Venture capital association seeks policy 

support 

Niaz Mahmud  

 
Speakers attend a virtual meeting with the chairman of Bangladesh Securities and 
Exchange Commission (BSEC) on Wednesday, July 15, 2020 Courtesy 

BSEC will help boost startup, venture capital ecosystem 

The Venture Capital and Private Equity Association of Bangladesh (VCPEAB) on 

Wednesday sought policy support from regulators to create a sustainable venture capital 

industry. 

They also put emphasis on the possibility of contribution by venture capital and private 

equity investments to boost trade, innovation, export, and help create homegrown startups 

that can contribute to the securities market in Bangladesh. 

The leaders of the sector made the demand at a virtual meeting with Prof Shibli Rubayat-Ul-

Islam, chairman of Bangladesh Security Exchange Commission (BSEC). 

Shameem Ahsan, chairman of VCPEAB and general partner of Pegasus Tech Ventures 

(formerly Fenox Venture Capital), led the visiting delegation. 

He sought policy support from the BSEC to expand the scope of venture capital and private 

equity industry, so that they could contribute to the country's economy through their 

investment in innovative startups. 

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud
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He also mentioned that with proper support, these startups could create an ecosystem that 

could contribute up to 2% of Bangladesh's GDP by 2025. 

BSEC chairman Prof Shibli Rubayat-Ul-Islam pledged to work with the VCPEAB on 

policies to nurture the emerging industry. 

“The BSEC is continuously working to make the investment environment easier and 

transparent in our country. We will certainly accommodate relevant changes that are 

necessary for the venture capital and private equity enterprises,” he added. 

BSEC Commissioner Dr Shaikh Shamsuddin Ahmed said they will give all kinds of support 

to improve the startup and venture capital industry in Bangladesh. 

Shawkat Hossain, general secretary of VCPEAB, presented a keynote on behalf of the 

association to share the policy reforms necessary to develop the venture capital and private 

equity industry. 

“We can see our current policy has many drawbacks when compared to policies followed 

worldwide. From VCPEAB we are proposing amendments and additions to our current 

structure to materialize an industry conducive to creating local startups,” said Shawkat. 

Arif Khan, CEO of IDLC Finance Ltd and member of VCPEAB, focused on widening 

investment opportunities and amending policies to make the industry more lucrative for 

investors. 

There is a need to make the investment environment suitable for both local and foreign 

investors, outlining both the investment and exit strategies. This will create long-term 

investments feasible for the funds, he suggested. 

Waliul Marrof Matin, director of VCPEAB, said that few major guidelines were missing, 

thus creating barriers for investing properly.  

These policies need to be more investment-friendly for the fund managers, he observed. 
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Business Standard 
16 July 2020 

 

Exchanges must mention rules in IPO 

observations  

If stock exchanges find any violations in submitted documents on new issues, they will 
have to mention specific laws and rules in their observations, and cannot make any 
observations outside the laws  

 

The securities regulator has asked stock exchanges to mention specific laws and rules in their 

observations while reviewing documents on companies seeking to go for an initial public 

offering (IPO). 

To get the authentic picture of a company, the Bangladesh Securities and Exchange 

Commission (BSEC) in a letter on Wednesday also directed the Dhaka Stock Exchange 

(DSE) and the Chittagong Stock Exchange (CSE) to follow Public Issue Rules-2015 

properly. 

The regulator earlier had a meeting with the DSE about the issue.  

If stock exchanges found any violations in submitted documents on new issues, they will 

have to mention specific laws and rules, and cannot make any observations outside the laws. 

Usually, a new issuer company has to submit its IPO documents to three organisations – 

BSEC, DSE and CSE. Stock exchanges then submit their observation reports to the regulator 

within 30 days. 

Recently, the securities regulator has noticed that stock exchanges do not properly follow the 

rules related to a public issue, mutual funds, or any securities laws in reviewing IPO 

documents. 
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The stock exchanges come up with recommendations instead of observation reports. 

The regulator suggested that stock exchanges should only give the findings of any violation 

of the rules by proposed companies. 

According to the Public Issue Rules 2015, exchanges shall submit their observations, if any, 

on the proposed public issues to the commission mentioning specific violations of 

Bangladesh Securities and Exchange Commission (public issue) rules 2015, or Bangladesh 

Securities and Exchange Commission (mutual Funds) rules 2001, or any other securities laws 

as applicable, and applicable financial reporting standards within 30 days of receiving 

applications. 

Provided any exchange fails to submit its observations within the stipulated time, the 

commission shall assume the respective exchange has not observed the submitted documents 

of the issuers. 

In October last year, the premier bourse formed a high-profile committee to review the IPO 

proposals in a bid to ensure the quality of listings on the stock exchanges. 

The committee scrutinises the IPO documents submitted on new companies. 

 


