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ইটিএফ চালু নিয়ে নিএসই-িি গ্লাবাল ববঠক 

নিজস্ব প্রনিবেদক || প্রকাশ: ২০২২-০৬-২৮ ১৭:৩৪:২৬ || আপবেট: ২০২২-০৬-২৮ 

১৭:৩৪:২৬ 

 

ঢাকা স্টক এক্সবেবে ইটটএফ োলুর নেষবে ঢাকা স্টক এক্সবেে নলনিবটে এেং যুক্তরাজয 

নিনিক েি গ্লাোল িযাবিজবিবের িবযয বেঠক অিুটিি হবেবে। 

গ্ ািোর (২৭ জিু) অিটুিি বেঠবক ঢাকা স্টক এক্সবেে গ্েবক প্রযাি পনরোলি কি মকিমা- 

এি.  াইফুর রহিাি িজিুদার, এফন এ, এফন এিএ, প্রযাি নিেন্ত্রক কি মকিমা- খােরুল 

োশার আেু িাবহর গ্িাহাম্মদ, গ্প্রাোক্ট অযান্ড িাবকমট গ্েবিলপবিে নেপাটমবিবের প্রযাি 

এেং নেজজএি-  াইনেদ িাহিুদ জেুাবের, ন নিের িযাবিজার- ব েদ ফে াল আেদুল্লাহ এেং 

এজক্সনকউটটি িুহাম্মদ  ুহাইলুর রহিাি এেং েি গ্লাোল িযাবিজবিবের প্রনিিািা ও 

ন আইও জিাে িনরট  পট এেং নরিার গ্স্টাি কযানপটাবলর প্রযাি নিে মাহী কি মকিমা জিাে 

আশরাফ আহবিদ, ব্র্যাক-ইনপএল স্টক গ্ব্র্াকাবরজ নলনিবটবের প্রযাি নিে মাহী কি মকিমা 

আহ ািুর রহিাি উপনিি নেবলি। 

বেঠবক নেএ ই’র কি মকিমােনৃ্দ ইটটএফ-এর নেষবে নেএ ইন র দৃটিিনি, োংলাবদবশ ইটটএফ 

োল ুকরার প্রজিো, িানলকািুজক্তর নিেি-কািুি এেং অিযািয প্রযুজক্তগি নদকগুনল  ম্পবকম 

আবলােিা কবরি। 

েি গ্লাোল িযাবিজবিে নলনিবটে, ফনেোর িাবকমবট ইটটএফ গ্প্রাোক্ট লজচং এেং 

িযাবিজবিবের গ্েবে একটট গ্িিৃিািীে ফাি ম। গ্কাম্পানিটট নেএ ইবি এক্সবেে-গ্েবেে 

ফান্ড (ইটটএফ) োল ুকরার জিয প্রবোজিীে প্রযুজক্তগি রেণাবেেণ এেং জ্ঞাি িািান্তবরর 
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প্রনশেণ প্রদাবির জিয আগ্রহ প্রকাশ কবরবে। িারা নেবদশী নেনিবোগকারীবদর আকৃি 

করবি এেং ইটটএফএ বেনেেয আিবি ঢাকা স্টক এক্সবেে এ ঝড়ষযপঃরাে (গঝঈও-এর পর 

নেবের নিিীে ও আন্তজমানিকিাবে স্বীকৃি  ূেক প্রদািকারী) িারা প্রদি িিুি  ূেবকর উপর 

নিনি কবর একটট ইটটএফ োল ুকরবি আগ্রহী। 

গ্প্রাোক্ট অযান্ড িাবকমট গ্েবিলপবিে গ্হে এেং নেজজএি –  াইনেদ িাহিুদ জেুাবের 

েবলি, নকেু োংলাবদশী  ুপনরনেি  ংিা নেএ -৩০  ূেক েযানকং কবর ইটটএফ োলু করবি 

আগ্রহ প্রকাশ কবরবে। নেএ ই িার কাউোর পাটমবক  ূেক গুণিা করার জিয নরবেল টাইি 

োটা এেং ইটটএফ োলু করার জিয প্রবোজিীে িেয  রেরাহ করবো। পাশাপানশ নিনি েি 

গ্লাোলবক োংলাবদবশর পুুঁজজোজাবরর স্বাবে ম কি েযবের অিুপাবির ইটটএফ োল ুকরার জিয 

অিুবরায কবরি। 

নেএ ই’র প্রযাি পনরোলি কি মকিমা এি.  াইফুর রহিাি িজিুদার েবলি, গ্য  কল 

প্রনিিাি নেএ ইবি ইটটএফ োল ুকরবি আগ্রহী গ্   কল প্রনিিািবক নেএ ই দ্রুি গ্ ো 

প্রদাি করবে। যাবি িারা দ্রুি এক্সবেবে ইটটএফ োল ুকরবি পাবর। 

ইটটএফ হল এক যরবির পুল করা নেনিবোগ নিরাপিা যা অবিকটা নিউেুোল ফাবন্ডর িবিা 

কাজ কবর।  াযারণি, ইটটএফগুনল একটট নিনদমি  ূেক, গ্ ক্টর, কবিানেটট ো অিযািয 

 ম্পদবক েযাক করবে নকন্তু নিউেুোল ফাবন্ডর নেপরীবি, একটট নিেনিি স্টবকর িবিা 

ইটটএফগুনল একটট স্টক এক্সবেবে গ্কিা ো নেজি করা গ্যবি পাবর। 

এএ 
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ইটিএফ নিয়ে নিএসই-িি গ্লাবাল ববঠক 

অে মনিনিক প্রনিবেদক, ঢাকাটাইি  

 | প্রকানশি : ২৮ জিু ২০২২, ২১:৩৬ 
 

 

গ্দবশর প্রযাি পুুঁজজোজার ঢাকা স্টক এক্সবেবে ইটটএফ োলুর নেষবে ঢাকা স্টক এক্সবেে 

নলনিবটে এেং যুক্তরাজয নিনিক েি গ্লাোল িযাবিজবিবের িবযয বেঠক অিুটিি হবেবে। 

গ্ ািোর অিুটিি বেঠবক ঢাকা স্টক এক্সবেে গ্েবক প্রযাি পনরোলি কি মকিমা- এি.  াইফুর 

রহিাি িজিুদার, এফন এ, এফন এিএ, প্রযাি নিেন্ত্রক কি মকিমা- খােরুল োশার আেু 

িাবহর গ্িাহাম্মদ, গ্প্রাোক্ট অযান্ড িাবকমট গ্েবিলপবিে নেপাটমবিবের প্রযাি এেং 

নেজজএি-  াইনেদ িাহিুদ জেুাবের, ন নিের িযাবিজার- ব েদ ফে াল আেদুল্লাহ এেং 

এজক্সনকউটটি িুহাম্মদ  ুহাইলুর রহিাি এেং েি গ্লাোল িযাবিজবিবের প্রনিিািা ও 

ন আইও জিাে িনরট  পট এেং নরিার গ্স্টাি কযানপটাবলর প্রযাি নিে মাহী কি মকিমা জিাে 

আশরাফ আহবিদ, ব্র্যাক-ইনপএল স্টক গ্ব্র্াকাবরজ নলনিবটবের প্রযাি নিে মাহী কি মকিমা 

আহ ািুর রহিাি উপনিি নেবলি। 

বেঠবক নেএ ই’র কি মকিমােনৃ্দ ইটটএফ-এর নেষবে নেএ ইন র দৃটিিনি, োংলাবদবশ ইটটএফ 

োল ুকরার প্রজিো, িানলকািুজক্তর নিেি-কািুি এেং অিযািয প্রযুজক্তগি নদকগুনল  ম্পবকম 

আবলােিা কবরি। 
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েি গ্লাোল িযাবিজবিে নলনিবটে, ফনেোর িাবকমবট ইটটএফ গ্প্রাোক্ট লজচং এেং 

িযাবিজবিবের গ্েবে একটট গ্িিৃিািীে ফাি ম। গ্কাম্পানিটট নেএ ইবি এক্সবেে-গ্েবেে 

ফান্ড (ইটটএফ) োল ুকরার জিয প্রবোজিীে প্রযুজক্তগি রেণাবেেণ এেং জ্ঞাি িািান্তবরর 

প্রনশেণ প্রদাবির জিয আগ্রহ প্রকাশ কবরবে। 

গ্প্রাোক্ট অযান্ড িাবকমট গ্েবিলপবিে গ্হে এেং নেজজএি –  াইনেদ িাহিুদ জেুাবের 

েবলি, নকেু োংলাবদশী  ুপনরনেি  ংিা নেএ -৩০  ূেক েযানকং কবর ইটটএফ োলু করবি 

আগ্রহ প্রকাশ কবরবে। নেএ ই িার কাউোর পাটমবক  ূেক গুণিা করার জিয নরবেল টাইি 

োটা এেং ইটটএফ োলু করার জিয প্রবোজিীে িেয  রেরাহ করবো। পাশাপানশ নিনি েি 

গ্লাোলবক োংলাবদবশর পুুঁজজোজাবরর স্বাবে ম কি েযবের অিুপাবির ইটটএফ োল ুকরার জিয 

অিুবরায কবরি। 

নেএ ই’র প্রযাি পনরোলি কি মকিমা এি.  াইফুর রহিাি িজিুদার েবলি, গ্য  কল 

প্রনিিাি নেএ ইবি ইটটএফ োল ুকরবি আগ্রহী গ্   কল প্রনিিািবক নেএ ই দ্রুি গ্ ো 

প্রদাি করবে। যাবি িারা দ্রুি এক্সবেবে ইটটএফ োল ুকরবি পাবর। 

ইটটএফ হল এক যরবির পুল করা নেনিবোগ নিরাপিা যা অবিকটা নিউেুোল ফাবন্ডর িবিা 

কাজ কবর।  াযারণি, ইটটএফগুনল একটট নিনদমি  ূেক, গ্ ক্টর, কবিানেটট ো অিযািয 

 ম্পদবক েযাক করবে নকন্তু নিউেুোল ফাবন্ডর নেপরীবি, একটট নিেনিি স্টবকর িবিা 

ইটটএফগুনল একটট স্টক এক্সবেবে গ্কিা ো নেজি করা গ্যবি পাবর। 

(ঢাকাটাইি /২৮জিু/এ বকএ ) 
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ইটিএফ চাল ুকরয়ে নিএসই’র সায়ে িি গ্লাবায়লর 

ববঠক 

 Tuesday, 28 Jun, 2022  

 

নিজস্ব প্রনিবেদক: ঢাকা স্টক এক্সবেবে (নেএ ই) ইটটএফ োলুর নেষবে নেএ ই এেং 

যুক্তরাজযনিনিক েি গ্লাোল িযাবিজবিবের িবযয একটট বেঠক অিুটিি হবেবে। 

গ্ ািোর (২৭ জিু ২০২২) রাজযািীর নিকুবে নেএ ই টাওোবর বেঠকটট অিুটিি হে।  

বেঠবক ঢাকা স্টক এক্সবেে গ্েবক প্রযাি পনরোলি কি মকিমা- এি.  াইফুর রহিাি িজিুদার, 

এফন এ, এফন এিএ, প্রযাি নিেন্ত্রক কি মকিমা- খােরুল োশার আে ুিাবহর গ্িাহাম্মদ, গ্প্রাোক্ট অযান্ড 

িাবকমট গ্েবিলপবিে নেপাটমবিবের প্রযাি এেং নেজজএি-  াইনেদ িাহিুদ জেুাবের, ন নিের 

িযাবিজার- ব েদ ফে াল আেদুল্লাহ এেং এজক্সনকউটটি িুহাম্মদ  ুহাইলুর রহিাি উপনিি নেবলি।  

অিযনদবক েি গ্লাোল িযাবিজবিবের প্রনিিািা ও ন আইও িনরট  পট এেং নরিার গ্স্টাি 

কযানপটাবলর প্রযাি নিে মাহী কি মকিমা আশরাফ আহবিদ, ব্র্যাক-ইনপএল স্টক গ্ব্র্াকাবরজ নলনিবটবের 

প্রযাি নিে মাহী কি মকিমা আহ ািুর রহিাি উপনিি নেবলি।  

বেঠবক নেএ ই’র কি মকিমােনৃ্দ ইটটএফ-এর নেষবে নেএ ইন র দৃটিিনি, োংলাবদবশ ইটটএফ োলু 

করার প্রজিো, িানলকািুজক্তর নিেি-কািুি এেং অিযািয প্রযুজক্তগি নদকগুনল  ম্পবকম আবলাকপাি 

কবরি। 
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েি গ্লাোল িযাবিজবিে নলনিবটে, ফনেোর িাবকমবট ইটটএফ গ্প্রাোক্ট লজচং এেং িযাবিজবিবের 

গ্েবে একটট গ্িিৃিািীে ফাি ম। গ্কাম্পানিটট নেএ ইবি এক্সবেে-গ্েবেে ফান্ড (ইটটএফ) োলু করার 

জিয প্রবোজিীে প্রযুজক্তগি রেণাবেেণ এেং জ্ঞাি িািান্তবরর প্রনশেণ প্রদাবির জিয আগ্রহ 

প্রকাশ কবরবে। িারা নেবদশী নেনিবোগকারীবদর আকৃি করবি এেং ইটটএফএ বেনেেয আিবি ঢাকা 

স্টক এক্সবেবে Solactive (MSCI -এর পর নেবের নিিীে ও আন্তজমানিকিাবে স্বীকৃি  ূেক 

প্রদািকারী) িারা প্রদি িিুি  ূেবকর উপর নিনি কবর একটট ইটটএফ োলু করবি আগ্রহী। 

গ্প্রাোক্ট অযান্ড িাবকমট গ্েবিলপবিে গ্হে এেং নেজজএি  াইনেদ িাহিুদ জেুাবের েবলি, নকেু 

োংলাবদশী  পুনরনেি  ংিা নেএ -৩০  ূেক েযানকং কবর ইটটএফ োলু করবি আগ্রহ প্রকাশ কবরবে। 

নেএ ই িার কাউোর পাটমবক  েূক গুণিা করার জিয নরবেল টাইি োটা এেং ইটটএফ োলু করার 

জিয প্রবোজিীে িেয  রেরাহ করবো। পাশাপানশ নিনি েি গ্লাোলবক োংলাবদবশর পুুঁজজোজাবরর 

স্বাবে ম কি েযবের অিুপাবির ইটটএফ োলু করার জিয অিুবরায কবরি। 

নেএ ই’র প্রযাি পনরোলি কি মকিমা এি.  াইফুর রহিাি িজিুদার, এফন এ, এফন এিএ েবলি, গ্য 

 কল প্রনিিাি নেএ ইবি ইটটএফ োলু করবি আগ্রহী গ্   কল প্রনিিািবক নেএ ই দ্রুি গ্ ো প্রদাি 

করবে। যাবি িারা দ্রুি এক্সবেবে ইটটএফ োলু করবি পাবর। 

উবেখয, ইটটএফ হবলা এক যরবির পুল করা নেনিবোগ নিরাপিা যা অবিকটা নিউেুোল ফাবন্ডর িবিা 

কাজ কবর।  াযারণি, ইটটএফগুনল একটট নিনদমি  ূেক, গ্ ক্টর, কবিানেটট ো অিযািয  ম্পদবক 

েযাক করবে নকন্তু নিউেুোল ফাবন্ডর নেপরীবি, একটট নিেনিি স্টবকর িবিা ইটটএফগুনল একটট স্টক 

এক্সবেবে গ্কিা ো নেজি করা গ্যবি পাবর। 

নেনিবোগোিমা/এ এএি// 
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গ্েোরবাজায়রর সােটিসহ ১৩ গ্কাম্পানির জজআরআই 

নরয় ািট প্রকাে 

িিলোর, ২৮ জিু, ২০২২  

 

নেজবি  আওোর প্রনিবেদক : গ্শোরোজাবর িানলকািুক্ত  াি গ্কাম্পানি হ ১৩টট প্রনিিাি 

জজআরআই  া বটইবিনেনলটট নরবপাটম প্রকাশ কবরবে। একই  াবে িারা এ নেষবে অনিজ্ঞিা 

নেনিিে কবর। 

গ্ ািোর (২৭ জিু) গ্কাম্পানিগুবলা জিু প্লাটফবি ম এই নরবপাটম প্রকাশ কবরবে। 

গ্কাম্পানিগুবলা হবলা: এিিে গ্টক্সটাইল, জজনপএইে ইস্পাি নলনিবটে, ব্র্যাক েযাংক, 

স্টযান্ডােম েযাংক, শাহজালাল ই লািী েযাংক, যিুিা েযাংক, লংকাোংলা ফাইিযান্স, ে্ল ু

প্লযাবিট গ্রুপ, পযান নফক জজন্স গ্রুপ, নিউএজ গ্রুপ, নেবটানপ গ্রুপ, গ্লা-ওোটার  নলউশি 

নলনিবটে এেং গ্লা-গ্ ালার  নলউশি নলনিবটে। 

নরবপাটম প্রকাশ অিুিাবি নেএ ইর গ্েনিং একাবেনির উপ-িহােযেিাপক আব্দরু রাজ্জাক 

েবলি, জজআরআই-নেএ ই এর  হবযানগিািূলক উবদযাগ ২০১৮  াল গ্েবক শুরু হবেবে। 

যার িাযযবি িানলকািুক্ত গ্কাম্পানিগুবলার িবযয  া বটইবিনেনলটট নরবপাবটমর নেষবে 

 বেিিিা বিনর হে এেং  া বটইবিনেনলটট নরবপাটমগুবলা প্রকাশ করা হে। নেএ ই এর আবগ 

২০১৯  াবল নেএ ইর ওবেে াইবট “োংলাবদবশ িানলকািুক্ত গ্কাম্পানিগুবলার জিয গ্টক ই 

প্রনিবেদি  ংিান্ত নিবদমনশকা” প্রকাশ কবরবে।  হবযানগিািূলক উবদযাবগর অযীবি নেএ ই 

এেং জজআরআই ইনিিবযয অ ংখয কি মশালা এেং প্রযুজক্তগি কি মশালা পনরোলিা কবরবে। 

গ্যখাবি িানলকািুক্ত গ্কাম্পানির ঊর্ধ্ মিি কি মকিমারা অংশগ্রহণ কবরি। 
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জজআরআই  াউে এনশো পনরোলক নিব   অনদনি হালদার েবলি, জজআরআই স্টযান্ডােম 

এর ইএ জজ নরবপাটটমংবক আরও কায মকর এেং স্মাটম উপাবে  িে মি করার জিয ১০০ টটরও 

গ্েনশ গ্দবশ জজআরআই এর পদনেহ্ন রবেবে। গ্দশগুবলার িবযয োংলাবদশ হল জজআরআইএর 

জিয একটট গুরুত্বপূণ ম গ্দশ, যা উন্নি গ্দশ গোর লবে এর গুিগি েজৃি ও উন্নেবি  হােিার 

জিয  াহাযয করবে। আিরা নরবপাটটমং গ্দশগুবলা এেং যারা েযে ানেক িিল এেং অিযন্তরীণ 

এেং আন্তজমানিক গ্স্টকবহাল্ডারবদর  াবে  ম্পকম িাপবির একটট অংশ হবি োে িাবদর 

প্রনি  া বটইবিনেনলটট নরবপাবটমর নশো, উন্নেবির ও প্রকাবশর  ুনেযা প্রদাি করনে। 

 া বটইবিনেনলটট আইওটা এর গ্গালাি নকেনরো েবলি,  া বটইবিনেনলটট নরবপাটটমং প্রকাশ 

করার জিয ১৩টট োংলাবদনশ গ্কাম্পানির  াবে পনরকল্পিা গ্েবক শুরু কবর নরবপাটম  ম্পন্ন 

করার জিয দীর্ ম ৮ িা  যােি কাজ করবি হবেবে। ইউবরাপীে ন এিআরনে একটট উবদযাগ 

গ্রহণ কবরবে যাবদর ২৫০ জবির গ্েনশ কিী রবেবে এেং ৪০ নিনলেি েলাবরর গ্েনশ 

টাি মওিার রবেবে িাবদর োযযিািূলকিাবে  া বটবিেল নরবপাটটমং করবি হবে। আর েযে া 

টটনকবে রাখবি েড় গ্কাম্পানিগুবলাবক এটট করবি হবে। 

উবল্লখয, োংলাবদবশর গ্কাম্পানিগুবলাবক জজআরআই নিনিক  া বটইবিনেনলটট নরবপাটম 

 ম্পবকম অেগি ও আগ্রহী করার জিয ২০২১  াবল নেএ ই ও জজআরআই গ্যৌেিাবে 

অবিকগুবলা গ্টকনিকযাল ন নরজ আবোজি কবর। ওই গ্টকনিকযাল ন নরজগুবলা গ্েবক 

জ্ঞাি অজমবির িাযযবি ১৩টট গ্কাম্পানি জজআরআই নিনিক  া বটইবিেল নরবপাটম বিনর 

কবরবে। এ নেষবে জজআরআই কিৃমক প্রিযানেি িািীে পরািশ মকারী প্রনিিাি আইওটা 

(IOTA) জজআরআই স্টযান্ডােম নিনিক প্রনিবেদবির খ ড়া বিনরর জিয গ্কাম্পানিগুবলাবক 

অিযন্তরীি প্রযুজক্তগি  হবযানগিা নদবেবে। 

নেজবি  আওোর/২৮  জিু, ২০২২/নপএ  
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গ্েয়ের ১৩ টি গ্কাম্পানির সাসয়িইয়িনবনলটি 

নরয় ািট প্রকাে 

 

গ্শোরোজার নরবপাটম: োংলাবদবশর ১৩ টট গ্কাম্পানির  া বটইবিনেনলটট নরবপাটম প্রকাশ করা 

হবেবে।  

িিলোর (২৭ জিু) জিু প্লাটফবি ম ১৩ টট গ্কাম্পানি িাবদর জজআরআই  া বটইবিনেনলটট 

নরবপাটম প্রকাশ করা হে। 

োংলাবদবশর গ্কাম্পানিগুবলাবক জজআরআই নিনিক  া বটইবিনেনলটট নরবপাটম  ম্পবকম 

অেগি ও আগ্রহী করার জিয ২০২১  াবল নেএ ই ও জজআরআই গ্যৌেিাবে অবিকগুবলা 

গ্টকনিকযাল ন নরজ আবোজি কবর। ঐ গ্টকনিকযাল ন নরজগুবলা গ্েবক জ্ঞাি অজমবির 

িাযযবি ১৩ টট গ্কাম্পানি জজআরআই নিনিক  া বটইবিেল নরবপাটম বিরী কবরবে।  

এ নেষবে জজআরআই কিৃমক প্রিযানেি িািীে পরািশ মকারী প্রনিিাি আইওটা (IOTA) 

জজআরআই স্টযান্ডােম নিনিক প্রনিবেদবির খ ড়া বিরীর জিয গ্কাম্পানিগুবলাবক 

আিযন্তরীি প্রযুজক্তগি  হবযানগিা নদবেবে।  

গ্কাম্পানিগুবলা হবলা: ১৩টট নরবপাটটমং গ্কাম্পানি হল, ে্লু প্লযাবিট গ্রুপ, এিিে গ্টক্সটাইল 

নলনিবটে, জজনপএইে ইস্পাি নলনিবটে, পযান নফক জজন্স গ্রুপ, নিউএজ গ্রুপ, ব্র্যাক েযাংক, 

নেবটানপ গ্রুপ, স্টযান্ডােম েযাংক নলনিবটে, শাহজালাল ই লািী েযাংক, লংকাোংলা ফাইিযান্স 

নলনিবটে, গ্লা-ওোটার  নলউশি নলনিবটে, গ্লা-গ্ ালার  নলউশি নলনিবটে, এেং যিুিা 

েযাংক নলনিবটে। 

https://www.sharebazarnews.com/archives/182650
https://www.sharebazarnews.com/archives/182650
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এ  িে, নেএ ই’র গ্েনিং একাবেনির উপ-িহােযেিাপক আব্দরু রাজ্জাক েবলি, 

জজআরআই-নেএ ই এর  হবযানগিািূলক উবদযাগ ২০১৮  াল গ্েবক শুরু হবেবে। যার 

িাযযবি িানলকািুক্ত গ্কাম্পানিগুবলার িবযয  া বটইবিনেনলটট নরবপাবটমর নেষবে  বেিিিা 

বিনর হে এেং  া বটইবিনেনলটট নরবপাটমগুনল প্রকাশ করা হে। নেএ ই এর আবগ ২০১৯ 

 াবল নেএ ই’র ওবেে াইবট “োংলাবদবশ িানলকািুক্ত গ্কাম্পানিগুনলর জিয গ্টক ই 

প্রনিবেদি  ংিান্ত নিবদমনশকা” প্রকাশ কবরবে।  হবযানগিািূলক উবদযাবগর অযীবি নেএ ই 

এেং জজআরআই ইনিিবযয অ ংখয কি মশালা এেং প্রযুজক্তগি কি মশালা পনরোলিা কবরবে। 

গ্যখাবি িানলকািুক্ত গ্কাম্পানির ঊর্ধ্ মিি কি মকিমারা অংশগ্রহণ কবরি। 

নিব   অনদনি হালদার, পনরোলক-জজআরআই  াউে এনশো, েবলবেি গ্য জজআরআই 

স্টযান্ডােম এর ইএ জজ নরবপাটটমংবক আরও কায মকর এেং স্মাটম উপাবে  িে মি করার জিয ১০০ 

টটরও গ্েনশ গ্দবশ জজআরআই এর পদনেহ্ন রবেবে। গ্দশগুনলর িবযয, োংলাবদশ হল 

জজআরআইএর জিয একটট গুরুত্বপূণ ম গ্দশ, যা উন্নি গ্দশ গোর লবে এর গুিগি েজৃি ও 

উন্নেবি  হােিার জিয  াহাযয করবে। আিরা নরবপাটটমং গ্দশগুনল এেং যারা েযে ানেক 

িিল এেং অিযন্তরীণ এেং আন্তজমানিক গ্স্টকবহাল্ডারবদর  াবে  ম্পকম িাপবির একটট 

অংশ হবি োে িাবদর প্রনি  া বটইবিনেনলটট নরবপাবটমর নশো, উন্নেবির ও প্রকাবশর  ুনেযা 

প্রদাি করনে। 

আইওটা এর গ্গালাি নকেনরো েবলি,  া বটইবিনেনলটট আইওটা এর গ্গালাি নকেনরো 

েবলি,  া বটইবিনেনলটট নরবপাটটমং প্রকাশ করার জিয ১৩ টট োংলাবদনশ গ্কাম্পানির  াবে 

পনরকল্পিা গ্েবক শুরু কবর নরবপাটম  ম্পন্ন করার জিয দীর্ ম ৮ িা  যােি কাজ করবি 

হবেবে। ইউবরাপীে ন এিআরনে (ঈঝজউ) একটট উবদযাগ গ্রহণ কবরবে যাবদর ২৫০ জবির 

গ্েনশ কিী রবেবে এর ৪০ নিনলেি েলাবরর গ্েনশ টাণ মওিার রবেবে িাবদর োযযিনিূলকিাবে 

 া বটবিেল নরবপাটটমং করবি হবে। আর েযে া টটনকবে রাখবি েড় গ্কাম্পানিগুবলাবক এটট 

করবি হবে। 

পরেিীবি ১৩ টট নরবপাটটমং গ্কাম্পানির প্রনিনিনযেনৃ্দ িাবদর প্রনিিাবির  া বটইবিেল 

নরবপাটম বিরীর গ্েবে অনিজ্ঞিা নেনিিে কবরি। 
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ইটিএফ চালুর নবষয়ে নিএসই’র সায়ে িি গ্লাবায়লর 

ববঠক 

েুযোর, ২৯ জিু, ২০২২  

নেজবি  আওোর প্রনিবেদক : এক্সবেে-গ্েবেে ফান্ড (ইটটএফ) োলুর নেষবে ঢাকা স্টক 

এক্সবেে নলনিবটে এেং যুক্তরাজয নিনিক েি গ্লাোল িযাবিজবিবের িবযয একটট বেঠক 

অিুটিি হবেবে। বেঠবক নেএ ই’র পে গ্েবক ইটটএফ-এর নেষবে নেএ ইন র দৃটিিনি, 

োংলাবদবশ ইটটএফ োলু করার প্রজিো, িানলকািুজক্তর নিেি-কািুি এেং অিযািয প্রযুজক্তগি 

নদকগুবলা  ম্পবকম আবলাকপাি কবরি। 

বেঠবক ঢাকা স্টক এক্সবেবের প্রযাি পনরোলি কি মকিমা- এি.  াইফুর রহিাি িজিুদার, 

এফন এ, এফন এিএ, প্রযাি নিেন্ত্রক কি মকিমা- খােরুল োশার আেু িাবহর গ্িাহাম্মদ, 

গ্প্রাোক্ট অযান্ড িাবকমট গ্েবিলপবিে নেপাটমবিবের প্রযাি এেং নেজজএি-  াইনেদ িাহিুদ 

জেুাবের, ন নিের িযাবিজার- ব েদ ফে াল আেদুল্লাহ ও এজক্সনকউটটি িুহাম্মদ  ুহাইলুর 

রহিাি এেং েি গ্লাোল িযাবিজবিবের প্রনিিািা ও ন আইও িনরট  পট এেং নরিার 

গ্স্টাি কযানপটাবলর প্রযাি নিে মাহী কি মকিমা আশরাফ আহবিদ, ব্র্যাক-ইনপএল স্টক 

গ্ব্র্াকাবরজ নলনিবটবের প্রযাি নিে মাহী কি মকিমা আহ ািুর রহিাি উপনিি নেবলি। 

েি গ্লাোল িযাবিজবিে নলনিবটে, ফনেোর িাবকমবট ইটটএফ গ্প্রাোক্ট লজচং এেং 

িযাবিজবিবের গ্েবে একটট গ্িিৃিািীে ফাি ম। গ্কাম্পানিটট নেএ ইবি এক্সবেে-গ্েবেে 

ফান্ড (ইটটএফ) োল ুকরার জিয প্রবোজিীে প্রযুজক্তগি রেণাবেেণ এেং জ্ঞাি িািান্তবরর 

প্রনশেণ প্রদাবির জিয আগ্রহ প্রকাশ কবরবে। িারা নেবদশী নেনিবোগকারীবদর আকৃি 

করবি এেং ইটটএফএ বেনেেয আিবি ঢাকা স্টক এক্সবেে এ ঝড়ষযপঃরাে (গঝঈও-এর পর 

নেবের নিিীে ও আন্তজমানিকিাবে স্বীকৃি  ূেক প্রদািকারী) িারা প্রদি িিুি  ূেবকর উপর 

নিনি কবর একটট ইটটএফ োল ুকরবি আগ্রহী। 

গ্প্রাোক্ট অযান্ড িাবকমট গ্েবিলপবিে গ্হে এেং নেজজএি –  াইনেদ িাহিুদ জেুাবের 

েবলি, নকেু োংলাবদশী  ুপনরনেি  ংিা নেএ -৩০  ূেক েযানকং কবর ইটটএফ োলু করবি 

আগ্রহ প্রকাশ কবরবে। নেএ ই িার কাউোর পাটমবক  ূেক গুণিা করার জিয নরবেল টাইি 

োটা এেং ইটটএফ োলু করার জিয প্রবোজিীে িেয  রেরাহ করবো। পাশাপানশ নিনি েি 

গ্লাোলবক োংলাবদবশর গ্শোরজোজাবরর স্বাবে ম কি েযবের অিুপাবির ইটটএফ োল ুকরার 

জিয অিুবরায কবরি। 

নেএ ই’র প্রযাি পনরোলি কি মকিমা এি.  াইফুর রহিাি িজিুদার, এফন এ, এফন এিএ 

েবলি, গ্য  কল প্রনিিাি নেএ ইবি ইটটএফ োল ুকরবি আগ্রহী গ্   কল প্রনিিািবক 

নেএ ই দ্রুি গ্ ো প্রদাি করবে। যাবি িারা দ্রুি এক্সবেবে ইটটএফ োলু করবি পাবর। 
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ইটটএফ হল এক যরবির পুল করা নেনিবোগ নিরাপিা যা অবিকটা নিউেুোল ফাবন্ডর িবিা 

কাজ কবর।  াযারণি, ইটটএফগুনল একটট নিনদমি  ূেক, গ্ ক্টর, কবিানেটট ো অিযািয 

 ম্পদবক েযাক করবে নকন্তু নিউেুোল ফাবন্ডর নেপরীবি, একটট নিেনিি স্টবকর িবিা 

ইটটএফগুনল একটট স্টক এক্সবেবে গ্কিা ো নেজি করা গ্যবি পাবর। 

নেজবি  আওোর/২৯ জিু, ২০২২/নপএ  
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ইটিএফ চালুর নবষয়ে নিএসই’র সায়ে িি গ্লাবায়লর 

ববঠক 

June 28, 2022  

গ্েইনল গ্শোরোজার নরবপাটম: ঢাকা স্টক এক্সবেবে ইটটএফ োলুর নেষবে ঢাকা স্টক এক্সবেে 

নলনিবটে এেং যুক্তরাজয নিনিক েি গ্লাোল িযাবিজবিবের িবযয একটট বেঠক ২৭ জিু 

২০২২ িানরবখ অিুটিি হে। 

 

বেঠবক ঢাকা স্টক এক্সবেে গ্েবক প্রযাি পনরোলি কি মকিমা- এি.  াইফুর রহিাি িজিুদার, 

এফন এ, এফন এিএ, প্রযাি নিেন্ত্রক কি মকিমা- খােরুল োশার আেু িাবহর গ্িাহাম্মদ, 

গ্প্রাোক্ট অযান্ড িাবকমট গ্েবিলপবিে নেপাটমবিবের প্রযাি এেং নেজজএি-  াইনেদ িাহিুদ 

জেুাবের, ন নিের িযাবিজার- ব েদ ফে াল আেদুল্লাহ এেং এজক্সনকউটটি িুহাম্মদ  ুহাইলুর 

রহিাি এেং েি গ্লাোল িযাবিজবিবের প্রনিিািা ও ন আইও জিাে িনরট  পট এেং 

নরিার গ্স্টাি কযানপটাবলর প্রযাি নিে মাহী কি মকিমা জিাে আশরাফ আহবিদ, ব্র্যাক-ইনপএল 

স্টক গ্ব্র্াকাবরজ নলনিবটবের প্রযাি নিে মাহী 

কি মকিমা জিাে আহ ািরু রহিাি উপনিি নেবলি। 

বেঠবক নেএ ই’র কি মকিমােনৃ্দ ইটটএফ-এর নেষবে নেএ ইন র দৃটিিনি, োংলাবদবশ ইটটএফ 

োল ুকরার প্রজিো, িানলকািুজক্তর নিেি-কািুি এেং অিযািয প্রযুজক্তগি নদকগুনল  ম্পবকম 

আবলাকপাি কবরি। েি গ্লাোল িযাবিজবিে নলনিবটে, ফনেোর িাবকমবট ইটটএফ 

গ্প্রাোক্ট লজচং এেং িযাবিজবিবের গ্েবে একটট গ্িিৃিািীে ফাি ম। গ্কাম্পানিটট নেএ ইবি 

এক্সবেে-গ্েবেে ফান্ড (ইটটএফ) োলু করার জিয প্রবোজিীে প্রযুজক্তগি রেণাবেেণ এেং 

জ্ঞাি িািান্তবরর প্রনশেণ প্রদাবির জিয আগ্রহ প্রকাশ কবরবে। িারা নেবদশী 

নেনিবোগকারীবদর আকৃি করবি এেং ইটটএফএ বেনেেয আিবি ঢাকা স্টক এক্সবেে এ 

Solactive (গঝঈও-এর পর নেবের নিিীে ও আন্তজমানিকিাবে স্বীকৃি  ূেক প্রদািকারী) িারা 

প্রদি িিুি  ূেবকর উপর নিনি কবর একটট ইটটএফ োলু করবি আগ্রহী। 

গ্প্রাোক্ট অযান্ড িাবকমট গ্েবিলপবিে গ্হে এেং নেজজএি –  াইনেদ িাহিুদ জেুাবের 

েবলি, নকেু োংলাবদশী  ুপনরনেি  ংিা নেএ -৩০  ূেক েযানকং কবর ইটটএফ োলু করবি 
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আগ্রহ প্রকাশ কবরবে। নেএ ই িার কাউোর পাটমবক  ূেক গুণিা করার জিয নরবেল টাইি 

োটা এেং ইটটএফ োল ু করার জিয প্রবোজিীে িেয  রেরাহ করবো। 

পাশাপানশ নিনি েি গ্লাোলবক োংলাবদবশর পুুঁজজোজাবরর স্বাবে ম কি েযবের অিুপাবির 

ইটটএফ োল ুকরার জিয অিুবরায কবরি। নেএ ই’র প্রযাি পনরোলি কি মকিমা এি.  াইফুর 

রহিাি িজিুদার, এফন এ, এফন এিএ েবলি, গ্য  কল প্রনিিাি নেএ ইবি ইটটএফ োলু 

করবি আগ্রহী গ্   কল প্রনিিািবক নেএ ই দ্রুি গ্ ো প্রদাি করবে। যাবি িারা দ্রুি 

এক্সবেবে ইটটএফ োলু করবি পাবর। 

ইটটএফ হল এক যরবির পুল করা নেনিবোগ নিরাপিা যা অবিকটা নিউেুোল ফাবন্ডর িবিা 

কাজ কবর।  াযারণি, ইটটএফগুনল একটট নিনদমি  ূেক, গ্ ক্টর, কবিানেটট ো অিযািয 

 ম্পদবক েযাক করবে নকন্তু নিউেুোল ফাবন্ডর নেপরীবি, একটট নিেনিি স্টবকর িবিা 

ইটটএফগুনল একটট স্টক এক্সবেবে গ্কিা ো নেজি করা গ্যবি পাবর। 

গ্েইনল গ্শোরোজার েটকি/এি এইে 
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