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প ুঁজিবািার: উন্নয়নের দশ বছর (২০০৮-০৯ হনে ২০১৭-১৮)। 

 

দেশের শেল্পায়ন তথা অথ থননশতক সমৃশি অর্থশনর র্ন্য শেল্প প্রশতষ্ঠান শিকাশের অনুকূশে েীর্ থশেয়ােী অথ থায়শনর উৎস শিশসশি 

প ুঁশর্িার্ার একটি গুরুত্বপূন থ োধ্যে। শিশনশয়াগকারীশের স্বাথ থ সংরক্ষশের র্ন্য প ুঁশর্িার্াশরর স্টক দরাকার ও সাি-দরাকার, দেয়ার 

িস্তান্তরকারী প্রশতশনশি, ইস্যু ব্াংকার, োশচ থন্ট ব্াংকার, ইস্যু শনিন্ধক ও ম্যাশনর্ার, অিশেখক, দ ার্ থফশেও ম্যাশনর্ার, শিশনশয়াগ 

উ শেষ্টা এিং প ুঁশর্িার্াশরর সংশগ সম্পৃক্ত অন্যান্য প্রশতষ্ঠাশনর কার্ থকর সেন্বশয়র র্ন্য র্থার্থ আইনী কাঠাশো ততশরর  েশক্ষ  

গ্রিে করা িশে। এ খাশত েক্ষ র্নিে ততশরর েশক্ষু িাংোশেে ইনশস্টটিউর্ অি কুাশ র্াে োশকথর্ প্রশতষ্ঠাকরা িশয়শে। প ুঁশর্িার্ার 

সংশিষ্ট েক্ষ র্নশগাশষ্ঠ ততশরর েশক্ষু উন্নততর ও োনসম্মত তাশত্বক ও প্রশয়াশগক প্রশেক্ষে ব্িস্থা গশে দতাোর র্ন্য এ প্রশতষ্ঠানশক 

আধুশনকায়ন ও সম্প্রসারে করার উশযাগ দনয়া িশয়শে। ইশতােশধ্য প ুঁশর্িার্ার শনয়ন্ত্রক সংস্থা শিএসইশস-দক েশক্তোেী করার র্ন্য 

র্নিে ও অন্যান্য সরঞ্জাে বৃশির কার্ থক্রে গ্রিে করা িশয়শে। প ুঁশর্িার্াশর ক্ষশতগ্রস্ত ক্ষুদ্র শিশনশয়াগকারীশের সিায়তার েশক্ষু 

পনঃঅথ থায়ন কার্ থক্রে চেশে শিিায় এ খাতশক শিতীয় অগ্রাশিকার খাত শিশসশি অন্তর্ভ থক্ত করা িশয়শে। 

দেশের শেল্পায়ন তথা অথ থননশতক সমৃশি অর্থশনর র্ন্য শেল্প প্রশতষ্ঠান শিকাশের অনুকূশে েীর্ থশেয়ােী অথ থায়শনর উৎস শিশসশি 

প ুঁশর্িার্ার একটি গুরুত্বপূন থ োধ্যে। শিশনশয়াগকারীশের স্বাথ থ সংরক্ষশের েশক্ষ কশেেন গত েে িেশর নানাশিি আইনী ও প্রোসশনক 

সংস্কার সািন কশরশে, র্ার উশেখশর্াগ্য সংস্কারসমূি শনম্নরূ : 

আইনী সংস্কার (র্ানুয়াশর ২০০৯ - ৩০ জুন ২০১৮) 

১. স্টক এক্সশচঞ্জসমূশির োশেকানা ও ব্িস্থা না দথশক দেনশেশনর অশিকার পৃথক করার েশক্ষু এক্সশচশঞ্জস শিশেউচ্যুয়াোইশর্েন 

আইন, ২০১৩ প্রেয়ন; 

২. ইনশেস্টশেন্ট কশ থাশরেন অি িাংোশেে আইন, ২০১৪ প্রেয়ন; 

৩. প ুঁশর্িার্াশরর অশিকতর স্বেতা শনশিত করার েশক্ষু Securities and Exchange Ordinance, 1969 

সংশোিন; 

৪. শিএসইশসশক েশক্তোেী করার েশক্ষু িাংোশেে শসশকউশরটির্ অুান্ড এক্সশচঞ্জ কশেেন আইন, ১৯৯৩ সংশোিন;  

নতুন শিশি প্রেয়ন: 

১. Securities and Exchange Commission (Private Placement of Debt 

Securities) Rules, 2012; 

২. Bangladesh Securities and Exchange Commission (Research Analysis) 

Rules, 2013;  

৩. Bangladesh Securities and Exchange Commission (Alternative Investment) 

Rules, 2015; 

৪. Bangladesh Securities and Exchange Commission (Exchange Traded Fund) 

Rules, 2016; 

৫. িাংোশেে শসশকউশরটির্ অুান্ড এক্সশচঞ্জ কশেেন (শিশনশয়াগ শেক্ষার উন্নয়ন ও প্রশেক্ষে) শিশিোো, ২০১৬; 

৬. Bangladesh Securities and Exchange Commission (Qualified Investor Offer 

by Small Capital Companies) Rules, 2016; 

৭. িাংোশেে শসশকউশরটির্ অুান্ড এক্সশচঞ্জ কশেেন (শিয়াশরং অুান্ড দসর্েশেন্ট) শিশিোো, ২০১৭; 

৮. িাংোশেে শসশকউশরটির্ অুান্ড এক্সশচঞ্জ কশেেন (উশেখশর্াগ্য সংখ্যক দেয়ার অর্থন, অশিগ্রিে ও শনয়ন্ত্রে) শিশিোো, ২০১৮ 

শিযোন শিশি সংশোিন 

১. Securities and Exchange Rules, 1987; 

২. শসশকউশরটির্ ও এক্সশচঞ্জ কশেেন (স্যশিিাশোগী ব্িসা শনশিিকরে) শিশিোো, ১৯৯৫; 

৩. Credit Rating Companies Rules, 1996;  

৪. শসশকউশরটির্ ও এক্সশচঞ্জ কশেেন (োশচ থন্ট ব্াংকার ও দ ার্ থশফাশেও ম্যাশনর্ার) শিশিোো, ১৯৯৬; 
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৫. শসশকউশরটির্ ও এক্সশচঞ্জ কশেেন (স্টক-শিোর, স্টক-দরাকার ও অনুশোশেত প্রশতশনশি) শিশিোো, ২০০০; 

৬. শসশকউশরটির্ ও এক্সশচঞ্জ কশেেন (শেউচ্যুয়াে ফান্ড) শিশিোো, ২০০১; 

৭. Securities and Exchange Commission (Issue of Capital) Rules, 2001; 

৮. Securities and Exchange Commission (Over-the-Counter) Rules, 2001; 

৯. Securities and Exchange Commission (Rights Issue) Rules, 2006; 

১০. িাংোশেে শসশকউশরটির্ অুান্ড এক্সশচঞ্জ কশেেন (কে থকতথা ও কে থচারী) চাকুরী শিশিোো, ২০১৪ 

১১. Bangladesh Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules, 

2015; 

নতুন প্রশিিান প্রেয়ন 

১. Dhaka  Stock  Exchange (Listing) Regulations, 2015;  

২. Chittagong  Stock  Exchange (Listing) Regulations, 2015; 

শিযোন প্রশিিান সংশোিন 

১. শি শর্র্শর (ব্িিাশরক) প্রশিিানোো, ২০০৩; 

নতুন নীশতোো প্রেয়ন  

১. সরকাশর দকাম্পাশনসমূশির সম্পে এিং োয় পনঃমূল্যায়ন সংক্রান্ত; 

২. দকান ইস্যুয়ার দকাম্পাশন কর্তথক দকান চার্ থাি থ একাউন্টুান্টস ফাে থশক িারািাশিকোশি ৩(শতন) িেশরর দিশে অশির্র শিসাশি 

শনশয়াগ না করা শিিয়ক; 

৩.  ািশেক অফাশরর পূশি থ দেয়াশরর প্রাইশের্ দেসশেশন্টর েতথািেী িাধ্যতামূেকোশি  শর ােন সংক্রান্ত; 

৪. আইশ ও এর র্ন্য আশিেনকৃত দকাম্পাশনর সম্পে মূল্যায়ন শিিয়ক; 

৫. প ুঁশর্িার্ার সংক্রান্ত শেক্ষা ও গশিিোর েশক্ষু ‘িাংোশেে ইনশস্টটিউর্ অি কুাশ র্াে োশকথর্ গশিিো এনিাউশেন্ট তিশিে 

 শরচােনা নীশতোো, ২০১৭’ 

নতুন গাইিোইনস প্রেয়ন 

১. তাশেকার্ভক্ত দকাম্পাশনর অশির্রশের প্যাশনে ততরীর েশক্ষু গাইিোইনস্; 

২. দেয়ােী শেউচ্যুয়াে ফান্ড িশত দি-দেয়ােী শেউচ্যুয়াে ফাশন্ড রূ ান্তশরর গাইিোইনস্; 

৩. ফাইন্যাশিয়াে দিশরশেটিেস্ ইস্যু সম্পশকথত গাইিোইনস; 

৪. Eligible Investor দের র্ন্য গাইিোইনস; 

৫. কশ থাশরর্ গেন্যথাি গাইিোইনস্ যুশগা শর্াগী কশর সংশোিন করত: নতুন কশ থাশরর্ গেথন্যাি দকাি প্রেয়ন; 

প্রোসশনক সংস্কার 

১. ইস্যুয়ার দকাম্পাশন দর্  শরচােনা  ি থশের সোয় শনরীশক্ষত আশথ থক শিিরেী গ্রিে (adop) করশি, ঐ সোশতই দকাম্পাশনর 

দেয়ার প্রশত নীর্ সম্পে মূল্য, দেয়ার প্রশত আয়, দেয়ার প্রশত নীর্  শরচােন আয় দর্ািোর শিিান প্রচেন; 

২. তাশেকার্ভক্ত দকাম্পাশনসমূশির তৈোশসক আশথ থক শিিরেী প্রকাে িাধ্যতামূেককরে; 

৩. দেয়ােী শেউচ্যুয়াে ফাশন্ডর সি থশোর্ দেয়াে ১০ (েে) িের বৃশি; 

৪. িাংোশেশে একটি েক্ষ, স্বে, প্রশতশর্াশগতামূেক এিং সমৃি প ুঁশর্িার্ার গঠশন প্রশয়ার্নীয় দ োগত উৎকি থতা বৃশির র্ন্য 

সরকাশর অথ থায়শন িাংোশেে ইনশস্টটিউর্ অি কুাশ র্াে োশকথর্ প্রশতষ্ঠা; 

৫. তাশেকার্ভক্ত দকাম্পাশনর গেন্যথাি তোরশকর উশেশে স্টক এক্সশচঞ্জসমূি কর্তথক Corporate Finance শিোগ 

প্রশতষ্ঠা; 
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৬. দকান তাশেকার্ভক্ত দকাম্পাশনর উশযাক্তা ও  শরচােকগে সশম্মশেতোশি দকাম্পাশনর  শরশোশিত মূেিশনর কে শক্ষ ৩০% 

এিং প্রশতুক  শরচােক কর্তথক  শরশোশিত মূেিশনর কে শক্ষ ২% দেয়ার শনি থারে; 

৭. োশচ থন্ট ব্াংকারসি প ুঁশর্িার্াশর শনশয়াশর্ত ব্াংশকর সাি-শসশিয়ারীসমূশির মূেিশনর সি থশনম্ন ৫১% প্যাশরন্ট দকাম্পাশন দথশক 

এিং অিশেষ্ট অংে অন্য দর্ দকান তিশিে দথশক সংগ্রশির শিিান প্রচেন; 

৮. শিশেেী শিশনশয়াগকারী এিং অ-শনিাসী িাংোশেেীশের প ুঁশর্িার্াশর শিশনশয়াগ দথশক অশর্থত োশের উ র আশরাশ ত ১০% 

Capital Gain ট্যাক্স প্রতুািার; 

৯. দেয়ার ব্িসায় শনশয়াশর্ত ব্াংক এর সাি-শসশিয়াশর দকাম্পাশনর অনুকূশে ব্াংক কর্তথক প্রেত্ত মূেিন ঐ ব্াংশকর 

‘exposure to capital market’ শিশসশি গণ্য না করা; 

১০. প ুঁশর্িার্াশর ব্াংশকর শিশনশয়াগ উদ্ভুত দকান ক্ষশতর র্ন্য প্রশেেন সংরক্ষশের দক্ষশৈ gain/loss net off কশর 

provision সংরক্ষশের শিিান প্রচেন। উশেখ্য, পূশি থ শুধু net loss দক শিশিচনায় দনয়া; 

১১. দেয়ার ক্রয়-শিক্রয় এর দরাকাশরর্ কশেেন শিশসশি দেনশেন মূশল্যর উ র উৎশস আয়কর কতথশনর িার ০.১০% দথশক হ্রাস কশর 

০.০৫% শনি থারে; 

১২. প ুঁশর্িার্াশর ক্ষশতগ্রস্ত ক্ষুদ্র শিশনশয়াগকারীশের র্ন্য ৯০০ দকাটি র্াকার প্রশোেনা তিশিে গঠন। ১৯.০৯.২০১৮ তাশরখ  র্ থন্ত এ 

তিশিে িশত ৩৪টি োশচ থন্ট ব্াংক ও দরাকাশরর্ িাউশর্র োধ্যশে দোর্ ৩৫,৫২৭ র্ন ক্ষশতগ্রস্ত ক্ষুদ্র শিশনশয়াগকারীশক ৯১.৯৯ 

দকাটি র্াকা পনঃঅথ থায়ন স্যশিিা প্রোন, র্ার িের শেশত্তক শিিরে শনম্নরূ : 

 

ক্রশেক নং অথ থিের শিতরে অিশেষ্ট 

১ ২ ৩ ৪ 

১. ২০১৩-১৪ ২৯৯,৮৩,৯৪,৭৭১.০০ ৬০০,১৬,০৫,২২৯.০০ 

২. ২০১৪-১৫ ১৮৭,৭০,৮৮,২১১.০০ ৪১২,৪৫,১৭,০৮১.০০ 

৩. ২০১৫-১৬ ১৫৪,৬৫,৫০,৫৭৭.০০ ২৫৭,৭৯,৬৬,৪৪১.০০ 

৪. ২০১৬-১৭ -- -- 

৫. ২০১৭-১৮ ২৩৭,৩৭,৮৪,৬৬৬.০০ ২০,৪১,৮১,৭৭৫.০০ 

৬. ২০১৮-১৯ ১২,৪১,২২,১৪৩.০০ ৮,০০,৫৯,৬৩২.০০ 

 সি থশোর্ ৮৯১,৯৯,৪০,৩৬৮.০০  

 

১৩. স্টক এক্সশচশঞ্জ তাশেকার্ভক্ত সকে দকাম্পাশনর দেয়ার ও শেউচ্যুয়াে ফাশন্ডর অশেশিত মূল্য ১০.০০ (েে) র্াকায় রূ ান্তশরত; 

১৪. িাংোশেে ব্াংক, িাংোশেে শসশকউশরটির্ অুান্ড এক্সশচঞ্জ কশেেন এিং িীো উন্নয়ন ও শনয়ন্ত্রে কর্তথ শক্ষর েশধ্য 

সিশর্াশগতার েশক্ষু MoU স্বাক্ষর; 

১৫. প ুঁশর্িার্ার উন্নয়শনর েশক্ষু ১০ িেশরর (২০১২-২০২২) Master Plan প্রেয়ন; 

১৬. িাংোশেে শসশকউশরটির্ অুান্ড এক্সশচঞ্জ কশেেশন আন্তর্থাশতক োশনর সাশে থইল্যাি সফর্ওয়ুার (Surveillance 

Software) স্থা ন; 

১৭. Non-Discretionary Portfolio Management-এর দক্ষশৈ অেশনিাস (omnibus) শিসাি এর 

প্রশতুক গ্রািশকর পৃথক শিও শিসাি দখাোর শনশে থেনা প্রোন ও তা িাস্তিায়ন; 

১৮. শিএসই-দত এিং শসএসই-দত International Standard অনুর্াশয় Free Float দেয়াশরর শিসাশির শেশত্তশত 

নতুন Index প্রিতথন; 

১৯. রাইর্স ইস্যুর দক্ষশৈ কশ থাশরর্ গেন্যথাি দকাি  শর ােন িাধ্যতামূেককরে; 

২০. িাংোশেে শসশকউশরটির্ অুান্ড এক্সশচঞ্জ কশেেন IOSCO এর পূে থাঙ্গ সেস্য ে োে করত: Appendix B িশত 

Appendix A-দত উন্নীত;  

২১. প ুঁশর্িার্ার সংক্রান্ত োেোসমূি দ্রুততার সাশথ শনষ্পশত্তর েশক্ষু Special Tribunal স্থা ন; 

২২. তাশেকার্ভক্ত দকাম্পাশনসমূশির দরশর্স্টাি থ অশফস দর্ েিশর িা এোকায় অিশস্থত দস স্থাশন উিাশের িাশি থক সািারে সো অনুষ্ঠান 

িাধ্যতামূেককরে; 
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২৩. শিশেেী োশেকানািীন দকাম্পাশন এিং শিশেেী শিশনশয়াগসি র্শয়ন্ট দেঞ্চার দকাম্পাশনশক  , ািশেক শেশেশর্ি দকাম্পাশন এিং 

তাশেকােুুক্ত দকাম্পাশন িওয়ার িাধ্যিািকতা িশত অব্ািশত প্রোন 

২৪. তাশেকার্ভক্ত শসশকউশরটিশর্র ইস্যুয়ার দকাম্পানীসমূশির আশথ থক শিসাি শিিরেীসমূি শনরীক্ষার উশেশে কশেেন কর্তথক 

শনরীক্ষকগশের প্যাশনে প্রস্তুত; 

২৫. িাংোশেে শসশকউশরটির্ অুান্ড এক্সশচঞ্জ কশেেন আইন, ১৯৯৩ এর ইংশরশর্ অনুিাে প্রকাে; 

২৬. িাংোশেে শসশকউশরটির্ অুান্ড এক্সশচঞ্জ কশেেন (শিএসইশস) এিং শসশকউশরটির্ অুান্ড এক্সশচঞ্জ দিাি থ অি ইশন্ডয়া (SEBI) 

এর েশধ্য শি াশক্ষক ও কাশরগশর সিশর্াশগতা প্রোশনর েশক্ষু একটি সেশ াতা স্মারক স্বাক্ষর; 

২৭. নারী শিশনশয়াগকারীশের র্ন্য পৃথক ইনশেষ্টরস্ এডুশকেন দপ্রাগ্রাে চা ; 

২৮. মূল্য সংশিেনেীে তথ্য প্রকাে সম্পশকথ একটি যুশগা শর্াগী শিিান প্রচেন; 

২৯.  ািশেক প্রাইশের্  ার্ থনারেী  (শ শ শ ) দকাম্পাশনশক মূেিন উশত্তােশনর দক্ষশৈ কশেেশনর অনুশোেন গ্রিে এিং  ািশেক 

শেশেশর্ি দকাম্পাশন ও তাশেকার্ভক্ত দকাম্পাশন িওয়ার িাধ্যিািকতা িশত অব্ািশত প্রোন; 

৩০. দকাম্পানীসমূশির ফাইনাশিয়াে শরশ াটিং কার্ থক্রেশক একটি স্যশনয়শন্ত্রত কাঠাশোর আওতায় আনয়ন, শিসাি ও শনরীক্ষা দ োর 

স্টুান্ডাি থস প্রেয়ন তথা প ুঁশর্িার্াশরর শিশনশয়াগকারীশের স্বাথ থ রক্ষাশথ থ ‘ফাইনাশিয়াে শরশ াটিং কাউশিে’ প্রশতষ্ঠা; 

৩১. শিশনশয়াগকারীশের শিও শিসাশি দকান দেনশেন িশে শিনা শফ -দত তাৎক্ষশেকোশি দোিাইে দফাশন এসএেএস িাতথা দপ্ররশের 

ব্িস্থা গ্রিে; 

৩২. োননীয় প্রিানেন্ত্রী কর্তথক দের-ই-িাংো নগশর কশেেশনর শনর্স্ব েিশনর উশিািন; 

৩৩. োননীয় প্রিানেন্ত্রী দেেব্া ী শিশনশয়াগ শেক্ষা কার্ থক্রশের শুে উশিািন দর্ািো; 

৩৪. দেেব্া ী শিশনশয়াগ শেক্ষা কার্ থক্রে  শরচােনার েশক্ষ শিএসইশসশত শফন্যাশিয়াে শের্াশরশস শিোগ প্রশতষ্ঠা; 

৩৫. তাশেকার্ভক্ত দকাম্পাশনর উশযাক্তা,  শরচােক এিং ১০% (পূশি থ র্ািা ৫% শেে) িা এর দিেী দেয়ার িারকশের দক্ষশৈ েক-

ইশনর সেয়সীো ৩ (শতন) িের এিং অন্যান্য দেয়ার িারশকর দক্ষশৈ েক-ইশনর সেয়সীো ি ’ে  ১ (এক) িের শনি থারে; 

৩৬. International Organization of Securities Commissions (IOSCO) কর্তথক শনি থাশরত শিশ্ব 

শিশনশয়াগকারী সপ্তাি উের্া ন; 

৩৭.  আশথ থক প্রশতশিেন প্রস্তুত ও উিা প্রকাশের েতথািেী সম্পশকথত শিিাশনর প্রচেন; 

৩৮. ইইএফ িশত ৮৮৮টি প্রকশল্পর োধ্যশে খায প্রশক্রয়ার্াতকরে ও কৃশিশেশত্তক শেল্প খাশত ১৪০০.৪০ দকাটি র্াকা এিং ১০১টি  

সফট্ওয়ুার শেশল্প ১২৬.২৩ দকাটি র্াকা, সি থশোর্ ৯৮৯টি প্রকশল্পর োধ্যশে ১৫২৬.৬৩ দকাটি র্াকা শিতরে। এর োধ্যশে কৃশি 

খাশত ২৮৪৪ র্ন (পরুি-২১৯৭, নারী-৬৪৭) এিং সফর্ওয়ুার খাশত ৩৩৮র্ন (পরুি-২৫৭ এিং নারী-৮১) উশযাক্তা সৃশষ্ট 

িশয়শে। ৩০.০৬.১৮ তাশরখ  র্ থন্ত ইইএফ প্রকল্পসমূশি দোর্ ৪৯৪৫০র্ন দোশকর কে থসংস্থান িশয়শে; 

৩৯. শিআইশসএে কর্তথক প ুঁশর্িার্ার সংশিষ্ট সকে দস্টকশিাল্ডারশের জ্ঞান ও েক্ষতা উন্নয়শনর েশক্ষু প ুঁশর্িার্াশরর উ র ৩৬ 

দক্রশির্ শিশেষ্ট ১ (এক) িের দেয়ােী সান্ধুকােীন ফ্ল্ুাগেী  দপ্রাগ্রাে ‘‘দ াস্ট গ্রাজুশয়র্ শিশোো ইন কুাশ র্াে োশকথর্ 

(শ শর্শিশসএে)’’ চা ; 

৪০. প ুঁশর্িার্াশরর সািারে শিশনশয়াগকারী, িার্ার েধ্যস্থতাকারী, দ োর্ীিী এিং প ুঁশর্িার্ার সংশিষ্ট সকে দস্টকশিাল্ডারশের 

দ োগত েক্ষতা উন্নয়শন শিআইশসএে কর্তথক এক দথশক েয় সপ্তািব্া ী সাটি থশফশকর্ দেশনং দপ্রাগ্রাে  শরচােনা; 

৪১. সাপ্তাশিকশেশত্তশত শিনামূশল্য সািারে শিশনশয়াগকারীশের র্ন্য ‘ইনশেস্টরস এডুশকেন দপ্রাগ্রাে’ এর আশয়ার্ন। উক্ত প্রশেক্ষশের 

ফশে সািারে শিশনশয়াগকারীগে প ুঁশর্িার্ার সম্পশকথ তাশিক ও প্রাশয়াশগক জ্ঞান অর্থন করশে।  

৪২. প ুঁশর্িার্ার সংক্রান্ত জ্ঞান োশের র্ন্য শিশনশয়াগকারীশের র্ন্য ই-োশন থং কার্ থক্রে শুরু। 

 

প ুঁশর্িার্ার খাশত (২০০৫-০৬ িশত ২০১৭-১৮) প্রিান প্রিান িার্ার শনশে থেসসমূশির প্রবৃশি শনম্নরূ : 

 

ক্রশেক িার্ার শনশে থেক ২০০৫-২০০৬ ২০১৭-২০১৮ প্রবৃশি % 

১. িার্ার মূেিন (দকাটি র্াকায়) ২১,৫৪২.১৯ ৩৮৪,৭৩৪.৭৮ ১,৬৮৫.৯৬ 

২. িার্ার দেনশেন (দকাটি র্াকায়) ২১.৯৫ ৮০১.৪০ ৩৫৫১.০৩ 
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৩. দেয়ার মূল্য সূচক ১,৩৩৯.৫৩ 

শিএসই সািারে 

সূচক 

৫,৪০৫.৪৬ 

শিএসই রি ইনশিক্স 

(শিএসইএক্স) 

৩০৩.৫৪ 

৪. তিশেশেক দেনশেন (দকাটি র্াকায়) ৬৮.৫৬ ১১,৪১৬.২৪ ১৬,৫৫২.৬৫ 

৫. মূেিন সরিরাি (দকাটি র্াকায়) ৮,৫৭২.২৬ ১,২১,৯৬৬.৫১ ১,৩২২.৮০ 

৬. শিও একাউশন্টর সংখ্যা ৭,১৯,২৬৫ ২৭,২৪,০৭৪ ২৭৮.৭৩ 

৭. িার্ার েধ্যস্থতাকারী প্রশতষ্ঠাশনর সংখ্যা ৩৬০ ১,৩৩২ ২৭০ 

৮. তাশেকার্ভক্ত শসশকউশরটিশর্র সংখ্যা ৩০৩ ৫৭২ ৮৮.৭৮ 

৯. তাশেকার্ভক্ত দকাম্পাশনর সংখ্যা ২৫৬ ৩০৫ ১৯.১৪ 

১০. তাশেকার্ভক্ত শেউচ্যুয়াে ফাশন্ডর সংখ্যা ১৩ ৩৭ ১৮৪.৬২ 

১১. অ-তাশেকার্ভক্ত শেউচ্যুয়াে ফাশন্ডর সংখ্যা ০ ৩৯ ৩৯০ 

১২. তাশেকার্ভক্ত শিশিঞ্চাশরর সংখ্যা ৮ ৮ ০ 

১৩. তাশেকার্ভক্ত দের্ারী িশন্ডর সংখ্যা ২৬ ২২১ ৭৫০ 

১৪.  তাশেকার্ভক্ত কশ থাশরর্ িশন্ডর সংখ্যা ০ ১ ০ 

১৫.  িার্ার মূেিন ও শর্শিশ 'র অনু াত ৫.১৮% ১৭.১৯% ২৩১.৮৫ 

 

প ুঁশর্িার্াশর িার্ার েধ্যস্থতাকারী প্রশতষ্ঠানসমূশির তাশেকা 

 

ক্রশেক িার্ার েধ্যস্থতাকারী সংখ্যা 

১. স্টক দরাকার (শিএসই ও শসএসই) ৩৮৪ 

২. স্টক শিোর (শিএসই ও শসএসই) ৩৫২ 

৩. শি শর্র্রী অংেগ্রিেকারী ৪৪০ 

৪. সম্পে ব্িস্থা ক দকাম্পানী ৩৬ 

৫. োশচ থন্ট ব্াংকার ও দ ার্ থশফাশেও ম্যাশনর্ার ৬১ 

৬. শসশকউশরটি কাস্টশিয়ান ১৩ 

৭. শেউচ্যুয়াে ফান্ড কাস্টশিয়ান ০৮ 

৮. োশি (শেউচ্যুয়াে ফান্ড, সম্পে শেশত্তক শসশকউশরটির্ ও অের্ারশনটিে 

ইনশেস্টশেন্ট ফান্ড)  

১৭ 

৯. দক্রশির্ দরটিং দকাম্পানী ০৮ 

১০. ফান্ড ম্যাশনর্ার ১৩ 

 দোর্ ১৩৩২ 

 

শিশনশয়াগ শেক্ষা সংক্রান্ত প্রশতশিেন 

ক্রশেক 

নং 
শিিরে কে থসূশচর সংখ্যা অংেগ্রিেকারীর সংখ্যা 

১. প্রশেক্ষকশের প্রশেক্ষে ২৬ ১,৪০৪ 

২. প্রাতুশিক শিশনশয়াগ শেক্ষা কার্ থক্রে ২৮ ১,০০৫ 

৩. 
িার্ার েধ্যস্থতাকারী প্রশতষ্ঠান কর্তথক শিশনশয়াগ 

শেক্ষা কার্ থক্রে 
৩২৩ ১২,৮২৬ 

৪. শিোগীয় কনফাশরি ০৪ ৫,২৮৬ 

৫. 
অন্যান্য (শিশ্ব শিশনশয়াগকারী সপ্তাি-২০১৭ সংক্রান্ত 

কে থসূশচ) 
০৮ ২,৬৭৭ 

 দোর্ ৩৮৯ ২৩,১৯৮ 

 

তাশেকার্ভক্ত ও অ-তাশেকার্ভক্ত শসশকউশরটিশর্র  সংখ্যা সংক্রান্ত প্রশতশিেন 
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ক্রশেক শিিরে ২০১৭-২০১৮ ২০০৭-২০০৮ 

১. 
 

শসশকউশরটিশর্র সংখ্যা শসশকউশরটিশর্র সংখ্যা 

২. দোর্ তাশেকার্ভক্ত শসশকউশরটির্ (দের্াশর িন্ডসি)  ৫৭২  ৩৭৮ 

৩. দোর্ তাশেকার্ভক্ত দের্াশর িন্ড ২২১ 
 

৮৪  

 

দোর্ তাশেকার্ভক্ত শসশকউশরটির্ (দের্াশর িন্ড ব্তীত)  ৩৫১  ২৯৪ 

(ক) দোর্ তাশেকার্ভক্ত দকাম্পানী ৩০৫ 
 

২৭১  

(খ) তাশেকার্ভক্ত শেউচ্যুয়াে ফান্ড ৩৭ 
 

১৪  

(গ) দোর্ তাশেকার্ভক্ত শিশিঞ্চার ০৮ 
 

৮  

(র্) দোর্ তাশেকার্ভক্ত কশ থাশরর্ িন্ড ০১ 
 

১  

দোর্ ৩৫১ 
 

২৯৪  

৪. অ-তাশেকার্ভক্ত শেউচ্যুয়াে ফান্ড  ৩৯ -  

দোর্ তাশেকার্ভক্ত ও অ-তাশেকার্ভক্ত শসশকউশরটিশর্র সংখ্যা (৫৭২+৩৯) ৬১১  ৩৭৮ 

 

দকাম্পানী কর্তথক আইশ ও-র োধ্যশে পূশর্িার্ার িশত মূেিন উশত্তােশনর প্রশতশিেন 

 

ক্রজিক েং সিয় 

আইজিও-তে 

অংশগ্রহণকারী 

েতুে 

তকাম্পােীর 

সংখ্যা 

আইজিও এর িাধ্যনি 

জিজিয়ািসহ 

উনতাজিে মূিধনের 

িজরিাণ 

(তকাটি টাকা) 

রাইট তশয়ার 

ইস্যুকারী 

তকাম্পােীর 

সংখ্যা 

রাইট তশয়ার ইস্যুর 

িাধ্যনি জিজিয়ািসহ 

উনতাজিে মূিধনের 

িজরিাণ 

(তকাটি টাকা) 

তিাট মূিধে 

উনতািনের 

িজরিাণ 

(তকাটি টাকা) 

১. ২০০৮-২০০৯ ০৭ ৮২.০০ ০৬ ২৯২.০৯ ৩৭৪.০৯ 

২. ২০০৯-২০১০ ১১ ৯৮৫.৮৬ ০৮ ১০২৪.১২ ২,০০৯.৯৮ 

৩. ২০১০-২০১১ ০৬ ৯২০.০৮ ২৯ ২,৫৫০.৭৪ ৩,৪৭০.৮২ 

৪. ২০১১-২০১২ ১১ ৮২৩.৬৮ ১৪ ১৮৩৭.৬৬ ২,৬৬১.৩৪ 

৫. ২০১২-২০১৩ ১৪ ৯৯৯.৪০ ০৬ ১৬৬.৭২ ১,১৬৬.১২ 

৬. ২০১৩-২০১৪ ১৭ ৯০৫.৫৯ ০৬ ৭৪৭.৯৫ ১,৬৫৩.৫৪ 

৭. ২০১৪-২০১৫ ১৪ ৯৭৫.১৭ ০৪ ১৩৫৪.১০ ২,৩২৯.২৭ 

৮. ২০১৫-২০১৬ ০৮ ৭০৩.৬০ ০৩ ৩৬৫.৮২ ১,০৬৯.৪২ 

৯. ২০১৬-২০১৭ ০৬ ২২৯.২৫ ০৩ ৯৮৯.৬৩ ১,২১৮.৮৮ 

১০. ২০১৭-২০১৮ ১২ ৫০৬.০০ ০৪ ৪৯১.৪৬ ৯৯৭.৪৬ 

 তিাট ১০৬ ৭,১৩০.৬৩ ৮৩ ৯,৮২০.২৯ ১৬,৯৫০.৯২ 

 

শেউচ্যুয়াে ফান্ড কর্তথক পূশর্িার্ার িশত মূেিন উশত্তােশনর প্রশতশিেন 

 

ক্রজিক 

েং 
সিয় 

েতুে 

োজিকাভুক্ত 

ফানের সংখ্যা 

আইজিও এর িাধ্যনি  

উনতাজিে অনথ ের 

িজরিাণ 

(তকাটি টাকা) 

অ-োজিকাভুক্ত 

ফানের সংখ্যা 

িাবজিক 

অফানরর িাধ্যনি 

উনতাজিে অনথ ের 

িজরিাণ 

(তকাটি টাকা) 

তিাট েতুে 

ফানের সংখ্যা 

 

তিাট উনতাজিে অনথ ের 

িজরিাণ 

(তকাটি টাকা) 

1.  ২০০৮ ০৩ ২৪৫.০০ -- -- ০৩ ২৪৫.০০ 

2.  ২০০৯ ০৬ ৬৪৫.০০ -- -- ০৬ ৫৪৫.০০ 

3.  ২০১০ ১০ ১,৩৩০.০০ ০১ ২০.০০ ১১ ১,৩৫০.০০ 

4.  ২০১১ ০৭ ১,২৯১.৪৭ ০২ ১,৬৫৮.১০ ০৯ ২৯৪৯.৫৭ 

5.  ২০১২ ০১ ১০০.০০ ০১ ১০০.০০ ০২ ২০০.০০ 

6.  ২০১৩ ০২ ২০০.০০ ০১ ২০.০০ ০৩ ২২০.০০ 

7.  ২০১৪ ০১ ৬০.৫৯ ০২ ৬০.০০ ০৩ ১২০.৬৯ 

8.  ২০১৫ ০২ ১৫৪.৩২ ০৩ ৯৮.১২ ০৫ ২৫২.৪৪ 

9.  ২০১৬ ০৩ ৩০৮.৮৭ ১৪ ৪৬০.৪৪ ১৭ ৭৬৯.৩১ 

10.  ২০১৭ ০২ ১৬৬.০১ ০৯ ৩১২.৩১ ১১ ৪৭৮.৩২ 

11.  
২০১৮  

(জুে ির্ েন্ত) 
--  ০৬ ২২৫.০০ ০৬ ২২৫.০০ 

 তিাট ৩৭ ৪,৫০১.২৬ ৩৯ ২,৯৫৩.৩৭ ৭৬ ৭,৪৫৫.২৩ 

 

দকাম্পানী কর্তথক কশেেন িশত কুাশ র্াে ইস্যু  অথ থাৎ মূিধে উনতািনের অনুনিাদে সংক্রান্ত িজেনবদে 
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ক্রি সিয় মূিধে উনতািনের অনুনিাদে মূিধে উনতািনের অনুনিাদে 

  

তিাট 

জসজকউজরটিি 

ইস্যু সংখ্যা 

তিাট অনথ ের িজরিাণ 

(তকাটি টাকা) 
িাইনেট জিজিনটড তকাম্পােী িাবজিক জিজিনটড তকাম্পােী 

   

তডট 

জসজকউজরটিি 

(Debt) 

ইক্যুইটি 

জসজকউজরটিি 

(Equity) 

জসজকউজরটিি 

ইস্যু সংখ্যা 

অনথ ের িজরিাণ 

(তকাটি টাকা) 

জসজকউজরটিি 

ইস্যু সংখ্যা 

অনথ ের িজরিাণ 

(তকাটি টাকা) 

1 2008-2009 89 934.40 5,731.19 35 826.63 54 5,838.96 

2 2009-2010 172 641.13 10,644.13 101 5,676.22 71 5,609.04 

3 2010-2011 158 800.00 8,681.00 58 1,690.59 100 7,688.79 

4 2011-2012 190 240.00 9,849.71 109 4,690.84 81 5,398.87 

5 2012-2013 199 750.00 10,771.85 117 3,036.87 82 8,485.66 

6 2013-2014 161 3,910.00 12,529.90 81 4,177.52 80 8,501.34 

7 2014-2015 168 2,956.75 11,852.57 97 4,129.80 71 10,679.52 

8 2015-2016 161 4,086.31 8,592.54 81 4,177.52 80 8,501.34 

9 2016-2017 154 2,657.50 18,135.78 94 9,481.23 60 11,312.0.5 

10 2017-2018 226 11,216.50 12,840.36 149 1,0278.35 77 13,778.51 

 তিাট 1678 28,192.60 109,629.00 922 48,165.60 756 85,794,0.90 

 সব েনিাট 1678 1,378,216.33     

 

েশিষ্যৎ  শরকল্পনা: 

১. িাংোশেে শসশকউশরটির্ অুান্ড এক্সশচঞ্জ কশেেন স্টক এক্সশচঞ্জসমূশির দেনশেশনর শনষ্পশত্তর র্ন্য পৃথক একটি শিয়াশরং 

দসশর্েশেন্ট দকাম্পাশন প্রশতষ্ঠার উশযাগ গ্রিে; 

২. িাংোশেে শসশকউশরটির্ অুান্ড এক্সশচঞ্জ কশেেন Small and Medium Enterprise (SME) এর র্ন্য 

প ুঁশর্িার্ার দথশক মূেিন উশত্তােন এিং স্টক এক্সশচশঞ্জ দেনশেশনর র্ন্য পৃথক Small Cap Platform প্রশতষ্ঠার 

উশযাগ গ্রিে; 

৩. দিশরশেটিেস োশকথর্ চা ; 

৪. Risk Based Capital Adequacy and Supervision চা ; 

৫. ETF Product চা ; 

৬. Corporate Bond Market উন্নয়ন; 

৭. অন-োইন শরশ াটি থং শসশস্টে চা ; 

৮. OTC োশকথর্ কার্ থকর করার েশক্ষ Alternative Trading Board গঠন; 

৯. Securities and Exchange Ordinance, 1969-িাংো োিায় রু ান্তর করত: যুশগা শর্াশগ কশর 

নতুন আইন প্রেয়ন; 

১০.  নতুন নতুন উশযাগ ও উশযাক্তাশেরশক মূেিন সরিরাশির উশেশে দেঞ্চার কুাশ ট্যাে ফান্ড, প্রাইশের্ ইকুুইটি ফান্ড ও 

ইেপ্যাক্ট ফান্ড গঠশনর উশযাগ গ্রিে; 

১১. েরীয়াি শেশত্তক প ুঁশর্িার্ার শসশকউশরটির্ শিসাশি “SUKUK“ চা  করার র্ন্য প্রশয়ার্নীয় আইশন কাঠাশো প্রেয়শন 

উশযাগ গ্রিে; 

১২. সরকাশর ব্াংক, িীো ও নন-ব্াংক আশথ থক প্রশতষ্ঠাশনর তথ্য শনরা ত্তা শনশিশতর েশক্ষ র্শোশর শির্াস্টার শরকোরী সাইর্ 

(DRS) প্রশতষ্ঠার শিিশয় আইশসশির উশযাশগ সরকারসি রাষ্ট্র োশেকানািীন ব্াংক, িীো ও নন-ব্াংক আশথ থক প্রশতষ্ঠান 

দর্ৌথোশি ৫০০.০০ দকাটি র্াকা  শরশোশিত মূেিন শিশেষ্ট দকাম্পাশন গঠশনর েশক্ষু কার্ থক্রে  শরচাশেত িশে।  

১৩. শিআইশসএে কর্তথক দেেব্া ী শিশনশয়াগ শেক্ষা সম্প্রসারশনর েশক্ষু ‘ইন্টার ইউশনোশস থটি দকস কশম্পটিেন’ আশয়ার্ন 

করশে-র্া প ুঁশর্িার্াশরর েক্ষতা উন্নয়শন অনন্য ভূশেকা  ােন করশি। 

(১) প ুঁজিবািার সংক্রান্ত কি েসূজি: 

বাস্তবায়োধীে িকল্প: 
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Capital Market Development Program-III: 

একটি শজক্তশািী প ুঁজিবািার গঠনের িনযু িনয়ািেীয় সংস্কার সাধেকনল্প এশীয় উন্নয়ে ব্াংক (এজডজব)  এর আজথ েক সহায়োয় 

“Capital Market Development Program-III” শীর্ েক িকল্পটি বাংিানদশ জসজকউজরটিি এে এক্সনিঞ্জ 

কজিশে কর্তেক বাস্তবাজয়ে হনে। িকল্পটির তিয়াদকাি িানুয়াজর, ২০১৮ তথনক জুে, ২০২০ ির্ েন্ত। িকল্পটির তিাট ব্য় ২২.৬৬ িয 

টাকা। এর িনধ্য জিওজব ১৭.২০ তকাটি টাকা এবং িকল্প সাহায্য বাবদ এজডজবর অনুদাে ৫.৪৬ তকাটি টাকা। 

 


