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চিয়ারম্যান 

 

 

একটি উন্নয়নশীল চদবশর র্শল্পায়ন ও অবকাঠাবমাগি উন্নয়বনর জন্য দীর্ িবময়ার্দ প ুঁর্জ িরবরাবের মাধ্যবম 

অর্ িননর্িক কম িকাবে গর্িশীলিা বজায় রাখবি শর্ক্তশালী প ুঁর্জবাজাবরর চকান র্বকল্প চনই। শর্ক্তশালী 

প ুঁর্জবাজার গড়বি প্রবয়াজন র্বর্নবয়াগদক্ষ চপশাজীবীগণ। র্বর্নবয়াগকারী ও অন্যান্য িংর্িষ্ট 

অংশীজনবদর র্বর্নবয়াগ দক্ষিা বৃর্ি ও চপশাগি উন্নয়বনর লবক্ষে বাংলাবদশ ইন্সটিটিউট অব কোর্পটাল 

মাবকিট র্নরলিভাবব কাজ কবর যাবে।  

ইন্সটিটিউবটর িলমান কায িক্রমিমূবের মবধ্য প্রার্িক ও ব্যর্ক্ত পয িাবয় র্বর্নবয়াগকারীবদর জন্য প ুঁর্জবাজাবর 

র্বর্নবয়াগ িংক্রাি র্ি ইনবভস্টর এডুবকশন চপ্রাগ্রাম, স্বল্প  ও মধ্যবময়াদী র্বর্ভন্ন িাটি ির্িবকট চকাি িিমূে 

এবং র্বদ্যমান ও ভর্বষ্যৎ চপশাজীর্ববদর জন্য নয় মাি চময়াদী চপাস্ট গ্রোজুবয়ট র্িবলামা চপ্রাগ্রাম 

উবযেখবযাগ্য। এ বছর ইন্সটিটিউট মাস্টার অব অোলাইি র্িন্যান্স অোন্ড কোর্পটাল মাবকিট [Master 

of Applied Finance and Capital Market (MAFCM)] চপ্রাগ্রাম িালু কবরবছ, 

গি এক বছবর ৫০টি ইনবভস্টর এডুবকশন চপ্রাগ্রাম ও ২১টি িাটি ির্িবকট চকাি ি পর্রিালনা কবরবছ এবং 

র্পর্জর্ির্িএম চপ্রাগ্রাম এর আওিায় ১৪, ১৫, ১৬, ১৭ িম (িান্ধ্েকালীন) ব্যাবির কায িক্রম অব্যােি 

রবয়বছ। এছাড়াও ইন্সটিটিউট প্রবয়াজন-র্ভর্িক প্রর্শক্ষণ ও িমিামর্য়ক র্বষয়াবলীর উপর চির্মনার, 

কনিাবরন্স, কম িশালা আবয়াজন কবরবছ যার মাধ্যবম র্শক্ষার্ীগবণর র্বর্ভন্ন প্রাবয়ার্গক র্বষবয় দক্ষিা 

বৃর্িবি প্রর্শক্ষণ গ্রেবণর সুবযাগ তির্র েবয়বছ। 

বাংলাবদশ র্ির্কউর্রটিজ অোন্ড এক্সবিঞ্জ কর্মশন কর্তিক প ুঁর্জবাজার িংর্িষ্ট র্বর্ভন্ন আইবনর িংস্কার ও 

নতুন নতুন ইন্সট্রুবমন্ট প্রিলবনর প্রবিষ্টা অব্যােি রবয়বছ। যার িলশ্রুর্িবি প ুঁর্জবাজার ইবিামবধ্যই চদর্শ 

ও র্ববদর্শ র্বর্নবয়াগকারীবদর আস্থা অজিবন অবনকটাই িক্ষম েবয়বছ। পাশাপার্শ র্বর্নবয়াগকারীবদর 

িবিিনিা বৃর্ি ও সুরক্ষা র্নর্িিকরবণ র্বর্নবয়াগ র্শক্ষার উপর র্ববশষ গুরুত্বাবরাপ কবর কর্মশন 

চদশব্যাপী র্বর্নবয়াগ র্শক্ষা কায িক্রম চজারদার কবরবছ। একইিাবর্ র্বআইর্িএম, ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালবয়র 

অর্িভূক্ত ইন্সটিটিউট র্েবিবব স্বীকৃর্ি চপবয়বছ। 

ইন্সটিটিউবটর কার্িি লক্ষে অজিবন পর্রিালনা পষ িবদর িম্মার্নি িদস্যগবণর প্রিেক্ষ ভুর্মকা র্ববশষভাবব 

প্রশংিনীয়। িাবদর সুর্বববিনাপ্রসূি িঞ্চারপর্ ইন্সটিটিউবটর উবেশ্যিমূে অর্িকির িলপ্রসূভাবব 

বাস্তবায়ন এবং দ্বার্য়ত্বপালবনর পবর্ অগ্রণী ভূর্মকা পালন কবরবছ।  
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আমার র্বশ্বাি, ভর্বষ্যৎ র্দনগুবলাবি র্বর্নবয়াগ র্বষয়ক র্শক্ষা ও গববষণামূলক কাবজ কায িকরী ভূর্মকা 

পালবনর মাধ্যবম ইন্সটিটিউট িার অভীষ্ট লবক্ষে চপ ুঁছাবি িক্ষম েবব। পর্রবশবষ, পর্রিালনা পষ িবদর িকল 

িদস্যবদরবক িাবদর অবদান এবং ভূর্মকার জন্য আর্ম আির্রক িন্যবাদ জ্ঞাপন করর্ছ। একই িাবর্ 

িরকার, প্রশািন, ও প ুঁর্জবাজার িংর্িষ্ট িকল পবক্ষর প্রর্ি িাবদর িার্ব িক িেবযার্গিার জন্য কৃিজ্ঞিা 

প্রকাশ করর্ছ। 

 

 

অধ্যাপক র্শবলী রুবাইয়াি-উল-ইিলাম 

চিয়ারম্যান 

বাংলাবদশ ইনর্স্টটিউট অব কোর্পটাল মাবকিট 
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র্নব িােী চপ্রর্িবিন্ট 

 

 

 

বাংলাবদশ ইন্সটিটিউট অব কোর্পটাল মাবকিট (র্বআইর্িএম) প ুঁর্জবাজার িংর্িষ্ট র্শক্ষা, প্রর্শক্ষণ এবং 

গববষণার প্রিাবর র্নবয়ার্জি জািীয় প্রর্িষ্ঠান র্েবিবব িকল মেবল ইবিেমবধ্য একটি পর্রর্িি নাম। 

িরকার ও র্নয়ন্ত্রক িংস্থািে আর্র্ িকবাজার িংর্িষ্ট প্রর্িষ্ঠানিমূবের দক্ষ, প্রাজ্ঞ এবং শীষ িস্থানীয় 

ব্যর্ক্তগবণর িমন্ববয় গঠিি পর্রিালনা পষ িবদর পর্লর্ি র্নবদ িশনায় এবং িরকার্র অর্ িায়বন ইন্সটিটিউবটর 

িার্ব িক কায িক্রম িিলিার িাবর্ পর্রিার্লি েবে। 

ইন্সটিটিউট িািারণ র্বর্নবয়াগকারীবদর র্বর্নবয়াগ িক্ষমিা বৃর্ির লবক্ষে র্দনব্যাপী র্বর্নবয়াগ র্শক্ষা 

কায িক্রম পর্রিালনা করবছ ও  বাজার মধ্যস্থিাকারী প্রর্িষ্ঠানিমূবের কম িিার্রবদর জন্য িামর্গ্রক ভাবব 

র্বষয়র্ভর্িক পারদর্শ িিা বৃর্ি এবং প ুঁর্জবাজাবর িক্ষম জনবল তির্রর জন্য পর্রিালনা করবছ স্বল্প এবং 

মধ্যবময়াদী িাটি ির্িবকট চকাি ি। 

িম্প্রর্ি মাস্টার অব অোলাইি িাইন্যান্স অোন্ড কোর্পটাল মাবকিট [Master of Applied 

Finance and Capital Market (MAFCM)] চপ্রাগ্রাম িালু করবার পাশাপার্শ 

র্বআইর্িএম র্নজস্ব ইনবভস্টর এডুবকশন চপ্রাগ্রাম, িাটি ির্িবকট চপ্রাগ্রাম, চপাস্ট গ্রোজুবয়ট র্িবলামা ইন 

কোর্পটাল মাবকিট চপ্রাগ্রাম ও কাস্টমাইজি প্রর্শক্ষণিমূে প্রদান কবর যাবে। র্বশ্বর্বদ্যালবয়র 

গ্রোজুবয়টবদর জন্য র্নয়র্মি চপ্রাগ্রাবমর পাশাপার্শ ইন্সটিটিউট এমএএির্িএম এবং র্পর্জর্ির্িএম এর 

ব্যাি পর্রিালনা করবছ। এছাড়াও র্বর্ভন্ন কম িশালা, অভেিরীণ প্রর্শক্ষণ এবং জািীয় ও আিজিার্িক 

পয িাবয়র প্রকাশনার মাধ্যবম ইনর্স্টটিউট ক্রবমই র্নবজর কম িপর্রমেলবক উন্নীি করবছ। এছাড়া এ 

আর্র্ িকবাজাবর চপশাজীর্ব িাইন্যানর্িয়াল মবির্লং ও ভোলুবয়শন র্ববশষজ্ঞ তির্রর লবক্ষে এ বছর চর্বক 

“িাটি িিাইি িাইন্যার্ন্সয়াল মবির্লং অোন্ড ভোলুবয়শন এক্সপাট ি” [Certified Financial 

Modeling and Valuation Expert (FMVE)] চপ্রাগ্রাম িালু করা েবে। 

গববষণা কায িক্রবম গর্িশীলিা আনয়বনর লবক্ষে র্রি িাি চির্মনার র্ির্রজ আবয়াজন করা েবে এবং 

ইন্সটিটিউবটর অনুষদ িদস্যরা এবি র্নয়র্মিভাবব িাবদর গববষণালব্ধ র্বষয় উপস্থাপন করবছন। 

স্বািীনিার সুবণ িজয়িী এবং বঙ্গবন্ধুর জন্মশিবার্ষ িকী পালন উপলবক্ষে খুব শীঘ্রই প্রকার্শি েবে 
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র্বআইর্িএম জান িাবলর প্রর্ম ইসুে “জান িাল অব িাইন্যার্ন্সয়াল মাবকিট অোন্ড গভবন িন্স” [Journal of 

Financial Market and Governance (JFMG)]। 

 বাংলাবদবশর স্বািনীিার সুবণ িজয়িী ও  জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু চশখ মুর্জবুর রেমাবনর জন্মশি বার্ষ িকী 

উপলবক্ষ ইন্সটিটিউট প্রর্মবাবরর মি আিজিার্িক িবম্মলবনর আবয়াজন কবর [International 

Conference on Sustainable Finance and Investment] যাবি পৃর্র্বীর 

র্বর্ভন্ন চদশ চর্বক ৩২ জন র্ববশষজ্ঞ অংশগ্রেণ কবরন এবং প্রবন্ধ্ উপস্থাপন কবরন। 

িরকাবরর অর্ ি মন্ত্রণালবয়র আর্র্ িক প্রর্িষ্ঠান র্বভাগ এবং িরকার র্নবদ ির্শি চপ্রাগ্রাবমর িাবর্ িমর্ন্বি 

উদ্ভাবন উবদ্যাবগ ির্ক্রয় অংশগ্রেণ, জািীয় শুিািার চক শবলর পর্রপালন, বার্ষ িক কম িিম্পাদন চুর্ক্ত 

বাস্তবায়ন এবং নাগর্রক চিবাদাবনর মাধ্যবম চটকিই উন্নয়ন লক্ষেমাত্রা অজিবনর চক্ষবত্রও ইনর্স্টটিউট 

প্রশংিনীয় ভূর্মকা পালন কবরবছ। র্শক্ষাদাবনর প্রর্ক্রয়াগি ও কাঠাবমাগি মানবৃর্ির লবক্ষে ইনর্স্টটিউবটর 

অনুষদ িদস্যবদর জািীয় ও আিজিার্িক পর্রমেবল প্রর্শক্ষণ চদয়া েবে। একই িাবর্ অভেিরীণ প্রর্শক্ষণ 

ও কম িশালার মাধ্যবমও র্শক্ষকবদর মাবনান্নয়ন প্রর্ক্রয়া অব্যােি রবয়বছ। 

আমার র্বশ্বাি, গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাবদশ িরকার, বাংলাবদশ র্ির্কউর্রটিজ অোন্ড এক্সবিঞ্জ কর্মশন, এবং 

িংর্িষ্ট িকল অংশীজবনর প্রবিষ্টা ও িেবযার্গিায় ইনর্স্টটিউবটর অগ্রগর্ির িারা অব্যােি র্াকবব এবং 

প ুঁর্জবাজাবরর র্শক্ষা ও গববষণার চক্ষবত্র এটি অদূর ভর্বষ্যবি একটি উৎকবষ ির চকন্দ্র র্েবিবব িমাদৃি 

েবব। ইন্সটিটিউবটর কম িকাে সুিারুভাবব পর্রিালনায় প্রিান র্নব িােী র্েবিবব অর্প িি দার্য়ত্বিমূে পালবন 

িোয়িার জন্য পর্রিালনা পষ িদ, গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাবদশ িরকার, এবং িেকমীিে িংর্িষ্ট িকলবক 

আির্রক িন্যবাদ ও কৃিজ্ঞিা জানার্ে। 

 

 
অধ্যাপক ি. মােমুদা আক্তার 

র্নব িােী চপ্রর্িবিন্ট  

বাংলাবদশ ইন্সটিটিউট অব কোর্পটাল মাবকিট 
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অধ্যায়ঃ এক 
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  10  
 

র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২০-২১ 

পর্রিালকমেলীর প্রর্িববদন 

িম্মার্নি িদস্যবৃন্দ, 

বাংলাবদশ ইন্সটিটিউট অব কোর্পটাল মাবকিট (র্বআইর্িএম) এর পর্রিালনা পষ িবদর পক্ষ চর্বক আর্ম 

িতুদ িশ বার্ষ িক িািারণ িভায় আপনাবদর স্বাগি জানার্ে। পর্রিালকমন্ডলীর পক্ষ চর্বক আর্ম 

ইন্সটিটিউবটর ৩০ জুন ২০২১ িার্রবখ িমাপ্ত বছবরর পর্রিালকমেলীর প্রর্িববদন এবং র্নরীক্ষা 

প্রর্িববদন উপস্থাপন করর্ছ।  

 

ভুর্মকাঃ 

বাংলাবদবশর স্বািীনিার সুবণ ি জয়িীবি আমরা এমন একটি উন্নয়বনর মবিল পৃর্র্বীবি উপস্থাপন করবি 

চপবরর্ছ, যা অবনবকর জন্যই অনুিরণবযাগ্য। আমাবদর র্প্রয় চদশ আজ উন্নয়বনর চিাপান চববয় র্বশ্ব 

দরবাবর একটি িম্মার্নি জার্ির কািাবর গবব ির িাবর্ মার্া উঁচু কবর দাড়াবনার এবং এক ‘র্বস্ময় 

অর্ িনীর্ি’ র্েবিবব র্নবজবক প্রর্ির্ষ্ঠি করবি চপবরবছ। এই অর্ িননর্িক িমৃর্ি এবং প্রগর্ির িারা অব্যােি 

রাখবি বাংলাবদবশর প ুঁর্জবাজারবক শর্ক্তশালী ও অর্িক কায িকর করার চকান র্বকল্প চনই; আর এই 

প ুঁর্জবাজাবরর প্রাণ- র্বর্নবয়াগকারীবদর র্বর্নবয়াগ র্শক্ষায় আবলার্কি করবি, এবং বাজার মধ্যস্তিাকারী 

প্রর্িষ্ঠান, এবং র্নয়ন্ত্রক িংস্থা িমূবের জনবল চক প্রর্শর্ক্ষি ও সুদক্ষ জনিম্পবদ পর্রণি করারও চকান 

র্বকল্প চনই। এ লবক্ষেই র্নরলি ভাবব প্রবয়াজনীয় র্শক্ষা, প্রর্শক্ষণ, ও গববষণা কম ি িার্লবয় যাবে 

র্বআইর্িএম। 

  

ইন্সটিটিউট চকার্ভি-১৯ এর কারবণ সৃষ্ট িামর্য়ক অিলাবস্থা কাটিবয় উবঠ গি বছর চিবেম্বর চর্বক 

িম্পূণ িভাবব অনলাইবন িকল কায িক্রম িালু কবর। এ বছরই ইন্সটিটিউট িতুর্ ি র্শল্প র্বলববর িোবলঞ্জ 

চমাকার্বলায় প্রর্শর্ক্ষি জনবল তির্রর লবক্ষে িাইন্যার্ন্সয়াল চটকবনালর্জ বা র্িনবটক এবং চিটা 

এনার্লটিক্স এর মি র্বষবয় প্রর্শক্ষণ প্রদান করা শুরু কবর। এছাড়াও, ইন্সটিটিউট এ বছর জানুয়ার্রবি 

ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালবয়র অর্িভুক্ত েবয় ২ বছর চময়াদী প ুঁর্জবাজাবরর ওপর র্ববশষার্য়ি স্নািবকাির চপ্রাগ্রাম 

িালু করার অনুবমাদন পায়। এছাড়া চপাস্ট-গ্রোজুবয়ট র্িবলামা ইন কোর্পটাল মাবকিট (র্পর্জর্ির্িএম) 

চপ্রাগ্রামটিবক বাজার-বান্ধ্ব করার জন্য এর পাঠক্রবম আনা েবয়বছ যুবগাপবযাগী পর্রবিিন। র্নয়র্মিভাবব 

র্বর্নবয়াগকারীবদর প্রর্শর্ক্ষি করবি িালু রবয়বছ ‘পর্জবাজাবর র্বর্নবয়াগ’ শীষ িক র্বর্নবয়াগ র্শক্ষা 

কায িক্রম। গববষণা কায িক্রমবক চবগবান করবি র্নবয়াগ চদয়া েবয়বছ গববষণা পরামশ িক এবং িালু করা 

েবয়বছ মার্িক চির্মনার র্ির্রজ। একটি আিজিার্িক িবম্মলবনরও আবয়াজন কবরবছ ইন্সটিটিউট গি 

এর্প্রল মাবি, যাবি চদশ-র্ববদবশর র্ববশষজ্ঞ গববষকরা অংশগ্রেণ কবরবছন। 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২০-২১ 

র্বআইর্িএম এর র্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান পর্রিালনা পষ িবদর িদস্যবদর র্নবদ িশনায়, ইন্সটিটিউট িার অভীষ্ট 

লবক্ষের র্দবক অগ্রির েবে এবং বাংলাবদবশর প ুঁর্জবাজার-চক একটি ির্িেকাবরর গর্িশীল, স্বে, ও 

জবাবর্দর্েিামূলক বাজাবর পর্রণি করার জন্য িম্ভাব্য িকল প্রকার র্শক্ষা, প্রর্শক্ষণ, ও গববষণা িংক্রাি 

র্বষবয় িেবযার্গিা করার জন্য ির্িি েবে।         

 

পর্রিালন কায িক্রমঃ 

আবলািে অর্ িবছবরর বার্ষ িক কম িিম্পাদন চুর্ক্ত অনুযায়ী ইন্সটিটিউট িার র্নবজর প্রার্িষ্ঠার্নক লক্ষেমাত্রা 

অজিবন িক্ষম েবয়বছ এবং আবর্শ্যক চক শলগি লক্ষেমাত্রা অজিবন অবনকবক্ষবত্র িিল েবয়বছ। 

ইনর্স্টটিউবটর িদস্যবৃবন্দর অবগর্ির জন্য ২০২০-২১ অর্ িবছবর পর্রিার্লি কায িক্রম, িামর্গ্রক আয়-ব্যয় 

ও অন্যান্য র্বষয়ার্দ উপস্থাপন করা েবলাঃ 

 

ক. র্শক্ষা ও প্রর্শক্ষণ কায িক্রমঃ 

র্বআইর্িএম এর িলমান কায িক্রম এর মবধ্য নয় মাি চময়াদী চপাস্ট গ্রোজুবয়ট র্িবলামা ইন 

কোর্পটাল মাবকিট (র্পর্জর্ির্িএম) চপ্রাগ্রাম এর পাশাপার্শ র্দনব্যাপী ইনবভস্টর’ি এডুবকশন 

চপ্রাগ্রাম, এবং স্বল্প চময়াদী িাটি ির্িবকট চকাবি ির আবয়াজন করবছ। ইনর্স্টটিউট ২০২০-২১ 

অর্ িবছবর  ৫০টি ইনবভস্টর’ি এডুবকশন চপ্রাগ্রাবমর মাধ্যবম ১,৪৭৯ জনবক এবং ২১টি 

িাটি ির্িবকট চপ্রাগ্রাবমর মাধ্যবম ৭৪৩ জনবক প্রর্শর্ক্ষি কবরবছ। উর্যর্খি িমবয় র্পর্জর্ির্িএম 

চপ্রাগ্রাবমর অিীবন িান্ধ্েকালীন ১৪িম, ১৫ িম, ১৬িম, এবং ১৭িম ব্যাবির র্শক্ষা কায িক্রম 

িলমান র্ছল।  

 

বহুল প্রর্ির্ক্ষি মাস্টার অব অোলাইি র্িন্যান্স অোন্ড কোর্পটাল মাবকিট (এমএএির্িএম) 

চপ্রাগ্রাম িালু করার ব্যাপাবর গি ৩১ জানুয়ার্র ২০২১ িার্রবখ ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালবয়র অনুবমাদন 

পাওয়া র্গবয়বছ। প্রর্ি ব্যাবি ২টি চিকশবন চমাট ৬০ জন র্শক্ষার্ী ভর্িির অনুবমাদন প্রদান 

কবরবছ ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালয় কর্তিপক্ষ। ইবিামবধ্য ১ম ব্যাবির ভর্িি পরীক্ষা িম্পন্ন েবয়বছ। 

আগামী ৪ জুলাই ২০২১ িার্রবখ প্রর্ম ব্যাবির ক্লাি শুরু েবি যাবে।  

 

    (১) মাস্টার অব অোলাইি র্িন্যান্স অোন্ড কোর্পটাল মাবকিট (এমএএির্িএম) 

 

আিন্ন িতুর্ ি র্শল্পর্বলব িমস্ত পৃর্র্বীব্যাপী সৃর্ষ্ট কবরবছ নব র্দগবির সূিনা। বাংলাবদশও এর 

বাইবর চনই। এবদবশও এর োওয়া বইবি শুরু কবরবছ। কৃর্িম বুর্িমিা বা আটি ির্ির্িয়াল 

ইর্ন্টর্লবজন্স, চমর্শন লার্ন িং, চিটা িাইন্স, ব্লকবিইন, আর র্ক্রবোকাবরর্ন্সর যুবগ প্রববশ কবরবছ 

চদশ। িথ্য প্রযুর্ক্তর এই উৎকষ িিা ছুঁবয় যাবে জীববনর প্রায় প্রর্িটি চক্ষবত্র। অর্ ি বাজার এবং 
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আর্র্ িক প্রর্িষ্ঠানগুবলা বদবল যাবে খুব দ্রুি, পর্রবিিন েবে প্রির্লি কম িপির্ির, উন্নি েবে 

এর িার্ব িক অবকাঠাবমার। নতুন নতুন উদ্ভাববন একটি িোবলর্ঞ্জং র্কি প্রর্িশ্রুর্িশীল চিক্টর েবয় 

উঠবছ এই খাি। বাংলাবদশ র্ির্কউর্রটিজ অোন্ড এক্সবিঞ্জ কর্মশবনর নতুন চনর্তত্ব আিার পর 

স্পন্দন র্িবর চপবয়বছ বাংলাবদবশর প ুঁর্জবাজার। প ুঁর্জবাজার িম্প্রিারবণ এবং 

র্বর্নবয়াগকারীবদর আস্থা চিরাবি এই কর্মশন র্নরলি কাজ কবর যাবে। বাজাবর এবিবছ নতুন 

ইনস্ট্রুবমন্টি, পর্রবিিন েবয়বছ পরবনা আইন। এরই িারাবার্েকিায় সৃর্ষ্ট েবে নতুন যুবগর অর্ ি 

ও র্বর্নবয়াগ খাবি নতুন চনর্তবত্বর িার্েদা। িমবয়র পর্রবিিবনর িাবর্ িাল র্মর্লবয় িলার এবং 

ভর্বষ্যৎদ্রষ্টা মানব িম্পদ তির্র করা এখন এই চিক্টবরর জন্য অপর্রোয ি। 

 

বাংলাবদবশর এই আিন্ন চমাকাববলাবক িোবলঞ্জ কবর আর্র্ িক খাি, র্ববশষ কবর প ুঁর্জবাজারবক 

চনর্তত্ব প্রদান করবি পারবব, এমন দক্ষ জনবল তির্রর লবক্ষে ইন্সটিটিউট িালু কবরবছ 

র্ববশষার্য়ি স্নািবকাির চপ্রাগ্রাম ‘মাস্টার অব অোলাইি র্িন্যান্স অোন্ড কোর্পটাল মাবকিট 

(এমএএির্িএম)’ চপ্রাগ্রাম। ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালবয়র অর্িভুক্ত এবং ব্যবিায় র্শক্ষা অনুষবদর 

িীবনর মাধ্যবম পর্রিার্লি এই ২-বছর চময়াদী চপ্রাগ্রামটিবি রবয়বছ প ুঁর্জবাজার এবং 

অর্ িায়বনর িব যুবগাপবযাগী চকাি ি, ইন্ডার্ি ওর্রবয়বন্টি লার্ন িং এবপ্রাি, এবং োবি কলবম 

মাবকিট এনভায়রনবমন্ট চক জানার এবং চশখার ব্যবস্থা। িাউবন্ডশন চলবভবল ৪টি এবং চকার 

চকাবি ি ৮টি চকাবি ির পাশাপার্শ ‘চকায়ার্ন্টবটটিভ র্িন্যান্স’ এবং ‘ র্িন্যার্ন্সয়াল মাবকিটি’ শীষ িক 

দুইটি ট্রোক চর্বক র্শক্ষার্ীরা িাবদর পছন্দ চমািাববক ইবলকটিভ চকাি ি র্নবি পারববন। একটি 

িমৃিশালী প ুঁর্জবাজার গড়বি িকবলর ির্ক্রয় অংশগ্রেণ প্রবয়াজন। আর এ জন্যই এই চপ্রাগ্রাবম 

ভর্িির জন্য চকান র্ববশষ র্বষবয় পূব ি অর্ভজ্ঞিা বা চলখাপড়ার প্রবয়াজন চনই। এর কার্রকুলাম 

এমনভাবব িাজাবনা যাবি কবর চয চকান র্বষবয় স্নািক পাশ েবল এবং িার্েি িলািল 

র্াকবল, প্রর্িবযার্গিামূলক ভর্িি পরীক্ষার মাধ্যবম চমিাক্রবম উিীণ ি েবি পারবলই এই চপ্রাগ্রাবম 

অংশগ্রেণ করা িম্ভব। 

 

চকাবি ির িময়কাল চমাট ২ বছর, যা ৪টি চির্মস্টাবর র্বভক্ত। ১৬ চকাবি ি চমাট ৫১ চক্রর্িবটর এই 

চপ্রাগ্রামটির ক্লাি িন্ধ্োয় অনুর্ষ্ঠি েয় যাবি কবর চপশাজীবীরা িেবজই ক্লাি করবি পাবরন। 

ব্যবিায় র্শক্ষা ব্যিীি অন্যান্য র্বষবয়র র্শক্ষার্ীবদর জন্য রবয়বছ র্প্র-র্রকুইর্জট চকাি ি যা 

িম্পন্ন কবর িারা মূল চপ্রাগ্রাবম প্রববশ করবি পাবরন। চযাগাবযাগ দক্ষিা বৃর্ির জন্য রবয়বছ 

র্ববশষ ‘র্বজবনি কর্মউর্নবকশন’ চকাি ি। র্দ্বিীয় চির্মস্টার চর্বক শুরু কবর িতুর্ ি চির্মস্টার 

পয িি িলবব প্রবজক্ট চপপার প্রস্তর্ির কাজ, যা চপ্রাগ্রাবমর চশবষ র্গবয় র্িবিন্ড করবি েবব। িিল 

ভাবব চপ্রাগ্রামটি িম্পন্ন করবি পারবল (র্ির্জর্পএ ৪.০০ এর মবধ্য ২.৫০ বা িদুি ি র্াকবল) 

র্মলবব ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালবয়র িনদ। 
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চপশাজীবীবদর র্বর্ভন্ন িংগঠন চযমন ইন্সটিটিউট অব িাট িাি ি একাউন্টোন্টি অব বাংলাবদশ, 

ইন্সটিটিউট অব কস্ট অোন্ড ম্যাবনজবমন্ট একাউন্টোন্টি অব বাংলাবদশ, ইন্সটিটিউট অব িাট িাি ি 

চিবক্রটার্রজ অব বাংলাবদশ, িাট িাি ি িাইন্যার্ন্সয়াল এনার্লস্ট, এবিার্িবয়শন অি িাট িাি ি 

িাটি িিাবয়ি একাউন্টোন্টি ইিোর্দ িংগঠবনর িদস্যবদর জন্য রবয়বছ িরাির্র ভর্িির সুবযাগ। 

এছাড়া, গ্রোজুবয়ট ম্যাবনজবমন্ট এির্মশন চটস্ট (র্জম্যাট) এ কমপবক্ষ ৫০০ নম্বর বা গ্রোজুবয়ট 

চরকি ি এক্সার্মবনশন (র্জআরই) এ কমপবক্ষ ৩০০ নম্বর অজিনকারীবদর জন্যও রবয়বছ িরাির্র 

ভর্িির সুবযাগ।  

 

চপ্রাগ্রামটির প্রর্ম ব্যাবি অনুবমার্দি ৬০টি র্িবটর র্বপরীবি ১০৯ জন আববদন কবরবছন, যাবদর 

মধ্য েবি চমিার র্ভর্িবি ৫৩ জনবক ভর্িির সুবযাগ চদয়া েবয়বছ। বছবর চমাট দু’বার ভর্িি 

কায িক্রম অনুর্ষ্ঠি েবব, একটি জানুয়ার্র চিশবনর জন্য (র্রং) এবং অপরটি জুলাই চিশবনর 

জন্য (িামার)। 

 

(২) চপাস্ট গ্রোজুবয়ট র্িবলামা চপ্রাগ্রাম (র্পর্জর্ির্িএম): 

 

ইনর্স্টটিউট প ুঁর্জবাজার িংর্িষ্ট চস্টকবোল্ডারবদর জ্ঞান ও দক্ষিা উন্নয়ন এবং চপশাগি 

উৎকষ িিা বৃর্ির লবক্ষে প ুঁর্জবাজাবরর উপর ২৪ চক্রর্িট র্বর্শষ্ট নয় মাি চময়াদী চপ্রাগ্রাম ‘চপাস্ট 

গ্রোজুবয়ট র্িবলামা ইন কোর্পটাল মাবকিট (র্পর্জর্ির্িএম)’ পর্রিালনা করবছ। িান্ধ্োকালীন 

ক্লাি েওয়াবি এবি চপশাজীবীবদর অংশগ্রেণ িেজির েয়। প ুঁর্জবাজাবরর িার্েদার িাবর্ র্মল 

চরবখ এ বছরই চপ্রাগ্রামটির কার্রকুলাম পর্রবিিন কবর আরও প ুঁর্জবাজার বান্ধ্ব করা েবয়বছ।    

 

র্পর্জর্ির্িএম চপ্রাগ্রামটি বিিমাবন ৮ চকাবি ি, ২ চলবভবল র্বভক্ত। র্িবলামা’টি অজিন করবি 

র্শক্ষার্ীবদর ৮টি চকাবি ি কমপবক্ষ ২.৭৫ র্ির্জর্পএ (৪.০০ চস্কবল) র্াকবি েবব । িিলভাবব 

চপ্রাগ্রামটি িম্পন্ন করা িাবপবক্ষ র্শক্ষার্ীবদর র্বআইর্িএম েবি র্িবলামা িনদ ও ট্রান্সর্ক্রে 

প্রদান করা েবয় র্াবক। 

 

২০২০-২১ অর্ িবছবর এ চপ্রাগ্রাবমর অিীবন িান্ধ্েকালীন ১৪িম, ১৫ িম, ১৬িম, এবং ১৭িম 

ব্যাবির র্শক্ষা কায িক্রম িলমান র্ছল। জুন ২০২১ পয িি এই চপ্রাগ্রাবমর ১৭টি িান্ধ্েকালীন এবং 

০৩টি র্দবা ব্যাবি িব িবমাট ভর্িিকৃি র্শক্ষার্ীর িংখ্যা ৪১৬ জন। 
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(৩) িাটি িিাবয়ি িাইন্যার্ন্সয়াল মবির্লং অোন্ড ভোলুবয়শন এক্সপাট ি (এিএমর্ভই): 

 

বাংলাবদবশর অর্ ি বাজাবরর প্রায় প্রর্িটি প্রর্িষ্ঠাবনই প্রবয়াজন দক্ষ ও প্রর্শর্ক্ষি িাইন্যার্ন্সয়াল 

মবিলার। র্বর্ভন্ন িরবণর িাইন্যার্ন্সয়াল মবির্লং ও ভোলুবয়শন এর ওপর অবনকাংবশ র্নভ ির 

কবর প্রর্িষ্ঠাবনর র্বর্ভন্ন চক শলগি ও প্রাবয়ার্গি র্িিাি। অর্ি এ িংক্রাি চকান প্রবিশনাল 

িাটি ির্িবকশন বাংলাবদশ চর্বক প্রদান করা েয় না। একর্দবক র্বপল িার্েদা আর অপরর্দবক 

অপ্রতুল প্রর্শর্ক্ষি চলাকবল – এই দু’চয়র ব্যবিান কমাবিই ইন্সটিটিউট একটি র্ববশষার্য়ি 

প্রবিশনাল িাটি ির্িবকশন িালু কবরবছ, ‘িাটি িিাবয়ি িাইন্যার্ন্সয়াল মবির্লং অোন্ড ভোলুবয়শন 

এক্সপাট ি (এিএমর্ভই)’। চপ্রাগ্রামটি চমাট ১২টি মর্িউবল র্বভক্ত যার মবধ্য ৬টি েবে মবির্লং 

এর ওপর এবং বার্ক ৬টি ভোলুবয়শন এর ওপর। প্রর্িটি চলবভল-এর চকার্িং ক্লািিমূে চশবষ 

একটি ব্যবোর্রক পরীক্ষার মাধ্যবম র্শক্ষার্ীবদর মূল্যায়ণ করা েবব যার র্ভর্িবি িাবদর 

চলবভল ১ িমাপনাবি ‘িাটি িিাবয়ি মবিলার’ এবং চলবভল ২ িমাপনাবি ‘িাটি িিাবয়ি 

িাইন্যার্ন্সয়াল মবির্লং অোন্ড ভোলুবয়শন এক্সপাট ি’ িনদ প্রদান করা েবব।  

      

বাংলাবদবশর আর্র্ িক বাজাবর – র্ববশষ কবর ব্যাংক, বীমা, র্লর্জং, ইন্সুেবরন্স, মাবি িন্ট ব্যাংক, 

এবিট ম্যাবনজবমন্ট চকাম্পানী, চরাকাবরজ িাম িি, চক্রর্িট চরটিং চকাম্পানী, র্রিাি ি িাম ি, এবং 

কন্সার্টং িাম িগুবলাবি প্রর্শর্ক্ষি িাইন্যার্ন্সয়াল মবিলার-এর িার্েদা পূরবণ িক্ষম েবব এই 

িাটি ির্িবকশন চপ্রাগ্রামটি। 

 

বছবর দু’বার (জানুয়ার্র এবং জুলাই) ব্যাি শুরু েবব এই চপ্রাগ্রাবমর। চকউ ইবে করবল ভর্িি 

েবার িার্রখ চর্বক ৩ বছবরর মবধ্য দুইটি চলবভল িম্পন্ন কবর এই িাটি ির্িবকশন অজিন করবি 

পারববন। প্রর্ি পাঁি বছর পর পর এই িাটি ির্িবকশন নবায়ন করবি েবব এবং প্রবয়াজন িাবপবক্ষ 

এবং নতুন মর্িউল অিভু ির্ক্ত েবল, আলাদা কবর চকার্িং ক্লাি করবি েবব। িমপয িাবয়র র্ববদশী 

প্রর্শক্ষবণর খরবির তুলনায় এই চকাবি ির খরি র্নিািই নগণ্য, যা র্কর্স্তবি পর্রবশাি করা যাবব।       

 

  (৪) ইনবভস্টর’ি এডুবকশন চপ্রাগ্রামঃ 

 

বাংলাবদশ ইনর্স্টটিউট অব কোর্পটাল মাবকিট (র্বআইর্িএম) প ুঁর্জবাজাবরর িার্িক ও 

প্রাবয়ার্গক জ্ঞাবনর উৎকষ ি িািবনর লবক্ষে প্রর্ির্ষ্ঠি একটি জািীয় প্রর্িষ্ঠান। প ুঁর্জবাজাবর 

র্বর্নবয়াগকারীবদর চপশাগি দক্ষিা বৃর্ি ও অনুকূল র্বর্নবয়াগ পর্রববশ সৃর্ষ্টর লবক্ষে 

ইনবভস্টর’ি এডুবকশন চপ্রাগ্রাম আবয়াজন করা েয়। 
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২০২০-২১ 

ইনর্স্টটিউট এই চপ্রাগ্রাবমর মাধ্যবম প ুঁর্জবাজাবর র্বর্নবয়াবগ আগ্রেী ব্যর্ক্ত, প্রর্িষ্ঠান ও ভর্বষ্যৎ 

র্বর্নবয়াগকারী যারা প ুঁর্জবাজাবর র্বর্নবয়াগবক র্নরাপদ করবি িান িাবদরবক এবং প ুঁর্জবাজার 

িম্পবকি আগ্রেী ব্যর্ক্তবগ িবক প্রর্শর্ক্ষি কবর র্াবক।  

 

ইনর্স্টটিউট িার অন্যান্য কায িক্রবমর মবধ্য প ুঁর্জবাজাবরর উপর চম র্লক জ্ঞান র্বিরবণর 

উবেবশ্য িপ্তাবের র্বর্ভন্ন কায ির্দববি িন্ধ্ো ৭:৩০ েবি রাি ৯:৩০ পয িি অনলাইবন র্বনামূবল্য 

“ইনবভস্টর’ি এডুবকশন চপ্রাগ্রাম” পর্রিালনা করবছ। উক্ত চপ্রাগ্রাবম িারাবদশ চর্বক আগ্রেী 

বিিমান ও ভর্বষ্যৎ র্বর্নবয়াগকারীগণ অংশগ্রেণ কবর র্াবকন। অনলাইবন চপ্রাগ্রামটি পর্রিালনা 

করাবি ঢাকার বাইবর এবং চদবশর বাইবর অবর্স্থি প্রবািী বাংলাবদশীরাও এবি িেবজ 

অংশগ্রেণ করবি পারবছন। 

 

এ চপ্রাগ্রাবম অংশগ্রেবণর মাধ্যবম অংশগ্রেণকারীগণ প ুঁর্জবাজার িম্পবকি প্রার্র্মক জ্ঞান লাভ 

কবরন, যা িাবদরবক প ুঁর্জবাজার িম্পর্কিি র্বষবয় আবরা জ্ঞানাজিন ও র্বর্নবয়াবগর চক্ষবত্র িার 

প্রবয়াবগ আগ্রেী কবর চিাবল। এ ছাড়াও ইনর্স্টটিউট র্বভাগীয় ও চজলা পয িাবয় এবং বড় র্শক্ষা 

প্রর্িষ্ঠানিমূবে র্দনব্যাপী এই চপ্রাগ্রামটি পর্রিালনা করবছ। 

 

২০২০-২১ অর্ িবছবর ৫০টি ইনবভস্টর’ি এডুবকশন চপ্রাগ্রাবমর মাধ্যবম ১,৪৭৯ জন বিিমান ও 

িম্ভাব্য র্বর্নবয়াগকারীবক প্রর্শর্ক্ষি করা েবয়বছ। এ চপ্রাগ্রাবমর গি িাি বছবরর একটি 

তুলনামূলক র্িত্র র্নবে তুবল িরা েবলাঃ 

 

চটর্বল ১- ইনবভস্টরি এডুবকশন চপ্রাগ্রাম চট্রন্ড 

 

র্ববরণ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

ইনবভস্টর’ি 

এডুবকশন 

চপ্রাগ্রাম 

(িংখ্যা) 

৪৬ ৪৪ ৪৬ ৪৮ ৫০ ৪৯ ৫০ 

অংশগ্রেণকা

রীর িংখ্যা 
১,২৮১ ১,২৬৮ ১,৬২৮ ১,৬৩৫ ১,৪৩৫ ১,৫৫৩ ১,৪৭৯ 
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(৫) িাটি ির্িবকট চকাবি িিঃ 

 

ইনর্স্টটিউট প ুঁর্জবাজাবরর িািারণ র্বর্নবয়াগকারী, বাজার মধ্যস্থিাকারী, চপশাজীবী এবং 

প ুঁর্জবাজার িংর্িষ্ট িকল চস্টকবোল্ডারবদর দক্ষিা উন্নয়বন র্নয়র্মিভাবব র্বর্ভন্ন র্বষবয়র উপর 

িাটি ির্িবকট চকাি ি পর্রিালনা করবছ। ইনর্স্টটিউট কর্তিক পর্রিার্লি িাটি ির্িবকট চট্রর্নং 

চপ্রাগ্রাবমর মবধ্য র্ির্কউর্রটিজ ল’জ অব বাংলাবদশ; িাইন্যার্ন্সয়াল চস্টটবমন্টি এনালাইর্িি; 

ইন্টারন্যাশনাল িাইন্যার্ন্সয়াল র্রবপাটি িং স্টোন্ডাি িি; কোর্পটাল চরইর্জং এোন্ড ইনবভস্টবমন্ট 

ইন প্রাইমারী মাবকিট; ইনবভস্টবমন্ট এোনালাইর্িি অোন্ড র্ির্কউর্রটিজ ভোলুবয়শন; চবর্িক 

চটকর্নকোল এনালাইর্িি; িান্ডাবমন্টালি অব চপাট িবিার্লও ম্যাবনজবমন্ট; ইিলার্মক 

িাইন্যান্স; িান্ডাবমন্টালি অব ইকুের্য়টি ভোলুবয়শন প্রতির্ি উবযখবযাগ্য।  

 

এ বছর র্িনবটক অোন্ড র্িন্যার্ন্সয়াল চিটা এনার্লটিক্স, এিভান্সি িাইন্যার্ন্সয়োল এনার্লটিক্স 

অোন্ড মবির্লং ইউর্জং এম এি এবক্সল, ভোলু অোবিি ট্যাক্স র্িবস্টম ইন বাংলাবদশ, এিভান্সি 

র্িন্যার্ন্সয়াল চস্টইটবমন্টি এোনালাইর্িি, চবইর্িকি অব র্মউচুয়াল িান্ড, র্রর্িং অোন্ড 

আন্ডারস্টোর্ন্ডং িাইন্যার্ন্সয়াল চস্টটবমন্টি, ইনবভস্টবমন্ট সুকুক: ইসুেবয়ন্স, িাকিার্রং অোন্ড 

িকুবমবন্টশন প্রতির্ি চকাি ি প্রর্মবাবরর মি িালু করা েয়। 

  

২০২০-২১ অর্ িবছবর ইনর্স্টটিউট ২১টি িাটি ির্িবকট চট্রর্নং চপ্রাগ্রাবমর মাধ্যবম ৭৩৮ জন 

চপশাজীবী এবং র্বর্নবয়াগকারী/িম্ভাব্য র্বর্নবয়াগকারীবক প্রর্শর্ক্ষি কবরবছ, যার িথ্য র্নবে 

উপস্থাপন করা েবলাঃ 

 

চটর্বল ২ – িাটি ির্িবকট চকাবি িিঃ ২০২০-২১ 

ক্রর্মক 

নং 
প্রর্শক্ষবনর নাম প্রর্শক্ষবনর ব্যার্প্ত িার্রখ 

অংশগ্রেণকারীর 

িংখ্যা 

১. 
চবর্িক চটকর্নকোল 

এোনালাইর্িি 
র্দনব্যাপী 

১৯ চিবেম্বর, 

২০২০ 
৪৮ 

২. 
িান্ডাবমন্টালি অব চপাট িবিার্লও 

ম্যাবনজবমন্ট   
র্দনব্যাপী 

২৫ চিবেম্বর, 

২০২০ 
৫৮ 

৩. 
বন্ড ইসুেবয়ন্স, ভোলুবয়শন, অোন্ড 

এোনালাইর্িি (নতুন চকাি ি) 

১০ র্দনব্যাপী 

(বমাট ৩০ র্ন্টা) 

২৬ চিবেম্বর 

চর্বক ১০ 

অবক্টাবর, ২০২০ 

২৯ 

৪. 

র্রিাি ি চমর্বিালর্জ ইউর্ আ 

চিাকাি অন কোর্পটাল মাবকিট 

ইসুেজ (নতুন চকাি ি) 

১৬ র্দনব্যাপী 

(বমাট ৪৮ র্ন্টা) 

০১ অবক্টাবর 

চর্বক ০১ 

নবভম্বর, ২০২০ 

২৪ 
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২০২০-২১ 

ক্রর্মক 

নং 
প্রর্শক্ষবনর নাম প্রর্শক্ষবনর ব্যার্প্ত িার্রখ 

অংশগ্রেণকারীর 

িংখ্যা 

৫. 
চবর্িক চটকর্নকোল 

এোনালাইর্িি 
র্দনব্যাপী 

০৯ অবক্টাবর, 

২০২০ 
২১ 

৬. 
িান্ডাবমন্টালি অব চপাট িবিার্লও 

ম্যাবনজবমন্ট   
র্দনব্যাপী 

১০ অবক্টাবর, 

২০২০ 
২১ 

৭. 

এিভান্সি িাইন্যার্ন্সয়াল 

এোনার্লটিক্স অোন্ড মবির্লং 

ইউর্জং মাইবক্রািিট এবক্সল 

(নতুন চকাি ি) 

১২ র্দনব্যাপী 

(বমাট ৩৬ র্ন্টা) 

২৩ অবক্টাবর 

চর্বক ০৪ 

র্িবিম্বর, ২০২০ 

৪৪ 

৮. 

র্রর্িং অোন্ড আন্ডারস্টোর্ন্ডং 

িাইন্যার্ন্সয়াল চস্টটবমন্টি (নতুন 

চকাি ি) 

র্দনব্যাপী 
২২ নবভম্বর, 

২০২০ 
৩৮ 

৯. 

র্িনবটক অোন্ড িাইন্যার্ন্সয়াল 

িাটা এোনালাইটিক্স: কনবিেি 

অোন্ড এর্লবকশনি (নতুন চকাি ি) 

০৮ র্দনব্যাপী 

(বমাট ২৪ র্ন্টা) 

১১ র্িবিম্বর 

২০২০ চর্বক  

০৮ জানুয়ার্র, 

২০২১ 

১৬ 

১০. 
এিভান্সি িাইন্যার্ন্সয়াল 

চস্টটবমন্টি এোনালাইর্িি 

১০ র্দনব্যাপী 

(বমাট ৩০ র্ন্টা) 

১৫ র্িবিম্বর 

২০২০ চর্বক ১৯ 

জানুয়ার্র ২০২১ 

৩৬ 

১১. 
িান্ডাবমন্টালি অব চপাট িবিার্লও 

ম্যাবনজবমন্ট   
র্দনব্যাপী 

১৮ র্িবিম্বর, 

২০২০ 
২৭ 

১২. 
চবর্িক চটকর্নকোল 

এোনালাইর্িি 
র্দনব্যাপী 

২৬ র্িবিম্বর, 

২০২০ 
৩০ 

১৩. 

ইনবভস্টবমন্ট সুকুক: ইসুেবয়ন্স, 

িাকিার্রং, অোন্ড িকুবমবন্টশন 

(নতুন চকাি ি) 

০৮ র্দনব্যাপী 

(বমাট ২৪ র্ন্টা) 

০৮ জানুয়ার্র 

চর্বক ২৬ 

চিবুয়ার্র, ২০২১ 

৪৪ 

১৪. 

ভোট র্িবস্টম ইন বাংলাবদশ: 

র্লগ্যাল ইসুেজ অোন্ড 

প্রাকটিকোল এর্লবকশন (নতুন 

চকাি ি) 

০৫ র্দনব্যাপী 

(বমাট ১৫ র্ন্টা) 

১৬ জানুয়ার্র 

চর্বক ১৩ 

চিবুয়ার্র, ২০২১ 

২২ 

১৫. 
িান্ডাবমন্টালি অব চপাট িবিার্লও 

ম্যাবনজবমন্ট   
র্দনব্যাপী ০৫ মাি ি, ২০২১ ৩৬ 

১৬. িান্ডাবমন্টাল এোনালাইর্িি   র্দনব্যাপী ০৬ মাি ি, ২০২১ ৩৪ 

১৭. 
িান্ডাবমন্টালি অব ইকুেইটি 

ভোলুবয়শন 
র্দনব্যাপী ১২ মাি ি, ২০২১ ৩৩ 
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২০২০-২১ 

ক্রর্মক 

নং 
প্রর্শক্ষবনর নাম প্রর্শক্ষবনর ব্যার্প্ত িার্রখ 

অংশগ্রেণকারীর 

িংখ্যা 

১৮. 
চবর্িক চটকর্নকোল 

এোনালাইর্িি 
র্দনব্যাপী ১৩ মাি ি, ২০২১ ৩৩ 

১৯. 
চবর্িকি অব র্মউচুয়াল িান্ড 

(নতুন চকাি ি) 
র্দনব্যাপী ১৩ মাি ি, ২০২১ ২৬ 

২০. িান্ডাবমন্টাল এোনালাইর্িি র্দনব্যাপী ১৮ জুন, ২০২১ ৪৭ 

২১. 
চবর্িক চটকর্নকোল 

এোনালাইর্িি 
র্দনব্যাপী ২৬ জুন, ২০২১ ৭১ 

চমাট ২১টি 
চমাট 

অংশগ্রেণকারী 
৭৩৮ 

 

 

িলর্ি অর্ িবছরিে গি িাি বছবর ইন্সটিটিউট কর্তিক পর্রিার্লি িাটি ির্িবকট চট্রর্নং চপ্রাগ্রামিমূবের 

একটি তুলনামূলক র্িত্র র্নবে উপস্থাপন করা েবলাঃ 

 

চটর্বল ৩ – িাটি ির্িবকট চকাি ি চট্রন্ড 

র্ববরণ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

িাটি ির্িবকট 

চকাবি ির 

িংখ্যা 

১২ ১২ ১৬ ১৪ ১৮ ১৮ ২১ 

প্রর্শক্ষণার্ীর 

িংখ্যা 
২৪০ ১৭৯ ৩৫১ ২৯২ ৪৭৯ ৪৪৬ ৭৩৮ 

 

(৬) র্বশ্ব র্বর্নবয়াগকারী িপ্তাে ২০২০ উদযাপনঃ 

র্বশ্ব র্বর্নবয়াগকারী িপ্তাে ২০২০ উপলবক্ষে ‘ইমপ্যাক্ট অব চকার্ভি-১৯ প্যাবন্ডর্মক অন র্দ 

কোর্পটাল মাবকিট অোন্ড র্দ ইমপবট িন্স অব ইনবভস্টি ি এডুবকশন অোন্ড ইনবভস্টি ি প্রবটকশন’ 

র্বষয়ক একটি র্দনব্যাপী চপ্রাগ্রাম ০৮ অবক্টাবর ২০২০ িার্রবখ অনুর্ষ্ঠি েবয়বছ। উক্ত অনুষ্ঠাবন 

র্বআইর্িএম এর অনুষদ িদস্য, র্শক্ষার্ী, র্বর্নবয়াগকারী ও পর্িঁবাজার র্বষবয় আগ্রেীিে চমাট 

৬৮ জন অংশগ্রেন কবরন।  
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২০২০-২১ 

(৭) ওয়াকিশপ ও চির্মনারঃ 

 

ইন্সটিটিউট কর্তিক পর্রিার্লি চপাস্ট গ্রোজুবয়ট র্িবলামা ইন কোর্পটাল মাবকিট (র্পর্জর্ির্িএম) 

এর র্শক্ষার্ীবদর কর্ন্টর্নউর্য়ং প্রবিশনাল চিবভলপবমন্ট (র্ির্পর্ি) এর আওিায় চিক্টবরর 

িমিামর্য়ক র্বর্ভন্ন র্বষয়বক িামবন চরবখ ইন্সটিটিউট ওয়াকিশপ ও চির্মনাবরর আবয়াজন কবর 

র্াবক। 

 

জানুয়ার্র ২০২১ েবি র্বআইর্িএম-এ র্রিাি ি চির্মনার র্ির্রজ শুরু েবয়বছ। এবি ইন্সটিটিউবটর 

এবং ইন্সটিটিউবটর বর্েঃস্থ গববষকরা িাবদর গববষণা কবম ির িলািল উপস্থাপন কবর র্াবকন। 

বিিমাবন প্রর্ি মাবি একটি কবর র্রিাি ি চির্মনার অনুর্ষ্ঠি েবে। ২০২০-২১ অর্ িবছবর 

ইন্সটিটিউট ০৩টি ওয়াকিশপ আবয়াজন কবরবছ যাবি চমাট ১১৩ জন র্শক্ষার্ী অংশগ্রেণ কবরন।  

 

ওয়াকিশপ ও চির্মনার িম্পর্কিি িথ্য র্নবে উপস্থাপন করা েবলাঃ 

 

চটর্বল ৪ - ওয়াকিশপঃ ২০২০-২১ 

ক্রর্মক ওয়াকিশবপর নাম িার্রখ 
অংশগ্রেণকারীর 

িংখ্যা 

০১ 

িান্ডাবমন্টালি এন্ড এর্লকোশন অব 

পার্শ িয়াল র্লস্ট চস্কায়ার িাকিাি ি 

ইকুেবয়শন মবিল 

 ১৪ চিেম্বর, ২০২০ 

১৪ 

০২ 

ইমপ্যাক্ট অব চকার্ভি-১৯ প্যানবির্মক 

অন দ্য কোর্পটাল মাবকিট অোন্ড দ্য 

ইমপবট িন্স অব ইনবভস্টর এডুবকশন 

অোন্ড ইনবভস্টর চপ্রাবটকশন 

০৮ অবক্টাবর, ২০২০ 

৬৮ 

০৩ 
র্িনার্ন্সয়াল র্লটাবরর্ি চপ্রাগ্রাম অন 

পাবি িানাল র্িনান্স 

২৭ অবক্টাবর, ২০২০ 
৩১ 

চমাট অংশগ্রেণকারীর িংখ্যা ১১৩ 
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২০২০-২১ 

(৮) চটকিই অর্ িায়ন ও র্বর্নবয়াগ ২০২১ শীষ িক আিজিার্িক কনিাবরন্সঃ   

 

জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু চশখ মুর্জবুর রেমাবনর জন্মশিবার্ষ িকী এবং বাংলাবদবশর স্বািীনিার 

সুবণ ি জয়িী উপলবক্ষ ইন্সটিটিউট প্রর্মবাবরর মি International Conference 

on Sustainable Finance and Investment (ICSFI) 2021 

শীষ িক আিজিার্িক কনিাবরন্স এর আবয়াজন কবর । গি ৬ এবং ৭ এর্প্রল ২০২১ িার্রবখ 

অনুর্ষ্ঠি এই িবম্মলবনর উবদ্ভািন কবরন বাংলাবদশ র্ির্কউর্রটিজ অোন্ড এক্সবিঞ্জ কর্মশবনর 

চিয়ারম্যান অধ্যাপক র্শবলী রুবাইয়াি উল ইিলাম। এবি ৮টি প্রবন্ধ্ উপস্থাপন করা েয়। প্রবন্ধ্ 

উপস্থাপনার ওপর র্ববিষণ ও আবলািনা কবরন র্বশ্ববিরা র্বশ্বর্বদ্যালয়, গববষণা প্রর্িষ্ঠান ও 

চপশাজীবী িংগঠন েবি আমর্ন্ত্রি ২৩ জন গববষক ও চপশাজীবী। চকার্ভি-১৯ উদ্ভূি 

পর্রর্স্থর্িবি িবম্মলনটি ভাচু িয়াল লোটিবম ি অনুর্ষ্ঠি েয়।  

 

চটর্বল ৫ – আিজিার্িক কনিাবরবন্স উপস্থার্পি প্রবন্ধ্ এবং উপস্থাপক 

 

উপস্থার্পি প্রববন্ধ্র নাম প্রবন্ধ্ উপস্থাপক 

Sustainable and Climate 

Finance: An overview 

Mr. Sifullah Khaled 

Assistant Professor, BICM (Pursuing 

PhD at the Glasgow Caledonian 

University, UK) 

Sustainable Finance and 

Investment: The problems 

and the solution 

Dr. Christophe Faugere 

Professor, 

Shift for Ecology, Economics, Finance 

and Accounting Research Center 

Kedge Business School 

Sustainable Finance and 

Investment: Global cases 

Mr. Ben McEwen 

Climate Change Investment Analyst 

Sarasin & Partners LLP, UK 

Finance for Sustainability in 

Bangladesh: Current state 

and the future 

Ms. Sagira Sultana Provaty 

Lecturer, BICM 
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উপস্থার্পি প্রববন্ধ্র নাম প্রবন্ধ্ উপস্থাপক 

Sustainability consideration 

and financial institutions’ 

risk-return trade-off: 

Lessons for Bangladesh 

Dr. Suborna Barua 

Associate Professor, University of 

Dhaka 

Dr. Afifa Rahman 

Senior Environmental Specialist, 

International Finance Corporation 

Redesigning the financial 

architecture of Bangladesh: 

An action plan 

Professor Dr. Mahmuda Akter 

Executive President, BICM 

Mr. Wajid Hasan Shah 

Director (Studies), BICM 

 

চটর্বল ৬ – িবম্মলবন উপর্স্থি (ভাচুিয়ার্ল) আিজিার্িক প্যাবনর্লস্টবদর িার্লকা 

 

িবম্মলবন উপর্স্থি (ভাচুিয়ার্ল) আিজিার্িক প্যাবনর্লস্টবদর িার্লকা /List of international 

panelists 

Dr. Galina Alova 

Former Economist, OECD 

DPhil Candidate, University of Oxford 

Dr. Lasse Ringius 

Director and Head of Green Investment Services 

Global Green Growth Institute 

Dr. Micol Alexandria Chiesa 

ESG Consultant, Bain & Co. Italy, Lecturer in Circular Economy, 

University of Oxford 

Ms. Fenella Aouane 

Deputy Director and Head of Carbon Pricing Global Practice 

Global Green Growth Institute 

Dr. Madurika Nanayakkara 

Senior Lecturer in Finance 

University of Kelaniya, Sri Lanka 

Professor Dr. Moorad Chowdhury 

Independent Non-Executive Director 

Recognise Bank, UK  

Mr. Sergio Henrique Collaco de Carvalho 

Head of Sustainability 
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Planet First Partners, UK 

Mr. Sean Kidney 

Co-founder and CEO, Climate Bonds Initiative 

Mr. Rico Zhang 

Senior Director, Asia Pacific International Capital Market Association 

 

 

(৯) র্বশ্বর্বদ্যালয় র্শক্ষক-র্শক্ষার্ীবদর র্নবয় র্ববশষ ওয়াকিশপ/ প্রর্শক্ষণঃ 

ইনর্স্টটিউট র্নয়র্মি চপ্রাগ্রাম আবয়াজবনর পাশাপার্শ র্বর্ভন্ন িরকার্র-চবিরকার্র র্বশ্বর্বদ্যালবয়র 

র্শক্ষক-র্শক্ষার্ীবদর জন্য র্ববশষার্য়ি প্রর্শক্ষবণর আবয়াজন কবর র্াবক। প ুঁর্জবাজাবরর র্বর্ভন্ন 

র্বষবয়র ওপর র্শক্ষার্ীবদর আগ্রে তির্র, র্বর্নবয়াবগর প্রার্র্মক িারণা প্রদান, এবং র্বর্নবয়াবগ 

আগ্রেী কবর চিালাই এিব প্রর্শক্ষবণর মূল উবেশ্য।    

 

(১০) ইন-োউি প্রর্শক্ষণঃ  

 

ইনর্স্টটিউট র্নজস্ব মানব িম্পবদর দক্ষিা ও িক্ষমিার উন্নয়বন বরাববরর মবিা এ অর্ িবছবরও 

র্বর্ভন্ন র্বষবয় ইন-োউি প্রর্শক্ষবণর আবয়াজন কবরবছ। এর মবধ্য কবরানাভাইরাি: চকার্ভি-১৯ 

চরাবগর লক্ষণ, র্ির্কৎিা ও সুরক্ষার উপায়; চকার্ভি-১৯: প্রর্িবরাি ও প্রর্িকার র্নবদ ির্শকা; 

চকার্ভি-১৯ ভোকর্িনঃ ভোকর্িবন ভীর্ি নয়, সুরক্ষাবি েবব জয়; মন্ত্রণালয়, র্বভাগ ও জািীয় 

বাবজট িংক্রাি র্দনব্যাপী প্রর্শক্ষণ; িরকার্র কম িিারী (র্নয়র্মি উপর্স্থর্ি) র্বর্িমালা, ২০১৯; 

অনলাইন র্ির্জটাল র্বও আইর্ি ওবপর্নং; দাপ্তর্রক কাবজ পর্রষ্কার-পর্রেন্নিার গুরুত্ব; ব্যবোর্রক, 

দাপ্তর্রক ও তদনর্ন্দন জীববন র্শষ্টািাবরর গুরুত্ব; আর্র্ িক বাজার িম্পবকি প্রার্র্মক িারণা; ইিলার্মক 

দৃর্ষ্টবকাণ চর্বক কবরানা ভাইরাি চমাকার্বলায় পর্রস্কার পর্রেন্নিার গুরুত্ব প্রতির্ি উবযখবযাগ্য। 
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২০২০-২১ 

খ. ইনর্স্টটিউবটর িংর্ক্ষপ্ত আর্র্ িক র্ববরণীঃ 

 

২০২০-২১ অর্ িবছরিে র্বগি ছয় বছবরর পর্রিালনা ও আর্র্ িক র্ববরণীর িারিংবক্ষপ র্নবে 

উপস্থাপন করা েবলাঃ 

 

চটর্বল ৬ -পর্রিালনা ও আর্র্ িক র্ববরণীর িারিংবক্ষপ      (টাকা োজাবর) 

র্ববরণ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

িরকার চর্বক 

প্রাপ্ত িের্বল 
৭৯,৮৬৫ ১,০৫,১৫০ ১,১৫,০০০ ১,০৩,০০০ ৯৪,০৭৯ ১,০০,০০০ 

পর্রিালন আয় ১,৯৫৮ ৩,৬৭৮ ৩,৯৫০ ৩,৮০৪ ২,১০৪ ৪০,৬৯ 

নীট িম্পদ 
২৪৮,১০৮ ২৭৫,৭১৬ 

৩,২৫,৮৯

৮ 
৩,৫২,৯০৫ ৩,১৬,৯০৪ ৩,২৩,০৭২ 

চমাট িম্পদ 
২৫১,৪৩২ ২৮১,১৩৬ 

৩,২৯,৪৫

৩ 
৩,৫৫,২২৭ ৪,৩৭,৪৭৫ ৩,৯৪,৭৫০ 

চমাট িলর্ি 

িম্পদ 
১৯৪,১৮২ ২২৬,৩৭৮ ২,৭৬,০৪১ ২,৮৩,৯২৮ ৩,০৪,২৫৭ ২,৬৮,১৮৯ 

চমাট িলর্ি দায় ৩,৩২৪ ৫,৪২০ ৩,৫৫৫ ২,৩৩২ ৭২,৬৩৭ ২৪,৪০১ 

 

 

(১) ইনর্স্টটিউবটর ব্যয়ঃ 

 

২০২০-২১ অর্ িবছবর িরকার কর্তিক প্রদি ১০ চকাটি টাকা চর্বক ইনর্স্টটিউট র্বর্ভন্ন খাবি ব্যয় 

কবরবছ। ব্যবয়র উবযখবযাগ্য খািিমূে েবলাঃ চবিন ও ভািার্দ বাবদ ৫,৫২,২২,২৬৩.০০ টাকা, 

অর্িি ভাড়া বাবদ ১,৬৪,৪৯,৫৭৫.০০ টাকা, বইপত্র বাবদ ৫,১৪,৪৬৮.০০ টাকা, রক্ষণাববক্ষণ বাবদ 

ব্যয় ৫১,৬৭,২৩২.০০ টাকা, কর্ম্পউটার ও িিটওয়োর ক্রয় বাবদ ১৫,২৮,৩৯৬.০০ টাকা এবং 

কর্ম্পউটার ও আনুষর্ঙ্গক ক্রয় বাবদ ৩,৪৬,৪০৭.০০ টাকা। 

 

(২) র্িবলামা, িাটি ির্িবকট চকাি ি এবং এমএএির্িএম চর্বক আবয়র িংর্ক্ষপ্ত র্ববরণঃ 

 

২০২০-২১ অর্ িবছবর ইনর্স্টটিউট প ুঁর্জবাজার িম্পর্কিি র্বর্ভন্ন র্বষবয়র উপর ২১টি িাটি ির্িবকট 

চকাি ি আবয়াজন কবরবছ। উক্ত অর্ িবছবর র্পর্জর্ির্িএম চপ্রাগ্রাবমর ০৪টি ব্যাবি র্শক্ষার্ী ভর্িি েবয়বছ। 

িাটি ির্িবকট চকাি ি, র্পর্জর্ির্িএম, এবং এমএএির্িএম চপ্রাগ্রাম েবি ২০২০-২১ অর্ িবছবর অর্জিি 

আবয়র িংর্ক্ষপ্ত র্ববরণ র্নবে তুবল িরা েবলাঃ 
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চটর্বল ৭ – র্িবলামা, মাস্টাি ি এবং িাটি ির্িবকট চকাি ি চর্বক আয় 

ক্রর্মক নং চপ্রাগ্রাবমর নাম চপ্রাগ্রাম আয় (টাকা) 

০১ িাটি ির্িবকট চকাি ি ২১টি ১০,৩৫,০০০.০০ 

০২ র্পর্জর্ির্িএম ৪ টি ১৮,২১,৪৬৪.০০ 

০৩ মাস্টাি ি ১টি ১২,১৩,০০০.০০ 

 

 

(৩) ইনর্স্টটিউবটর র্বর্িবি র্নরীক্ষকঃ  

 

বিিমান র্নরীক্ষক, অোকনার্বন, িাট িাি ি অোকাউনট্যান্টি, র্বর্ির্বএল ভবন, চলবভল-১২, ১৩ ও ১৫ 

কারওয়ান বাজার কমার্শ িয়াল এর্রয়া, ঢাকা-১২১৫, চক ইনর্স্টটিউবটর র্বর্িবি র্নরীক্ষক র্েবিবব 

র্নবয়াগ চদওয়া েবয়র্ছল, যারা ৩০ জুন ২০২১ িার্রবখ িমাপ্ত বছবরর জন্য র্নরীক্ষা িম্পন্ন কবরবছন।  

 

গ. ইনর্স্টটিউবটর জনবলঃ 

২০২০-২১ অর্ িবছরিে গি ছয় বছবর ইনর্স্টটিউবট কম িরি কম িিারীবদর িংর্ক্ষপ্ত িার্লকা র্নবে তুবল িরা 

েবলাঃ 

 

চটর্বল ৮ – ইনর্স্টটিউবটর জনবল কাঠাবমা 

র্ববরণ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

ঊর্ধ্িিন 

কম িকিিা 
২ ১ ১ ১ ০ ৩ 

অনুষদ 

িদস্য 
৫ ৫ ৭ ১১ ১২ ১১ 

কম িকিিা ১৯ ১৪ ১৫ ১৯ ১৭ ১৭ 

িোয়ক 

কম িিারী 
২৮ ২৮ ২৮ ৩৪ ৩৪ ৩৩ 

চমাট ৫৪ ৪৮ ৫১ ৬৫ ৬৩ ৬৫ 
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র্.    পর্রিালনা পষ িদ িভাঃ  

২০২০-২১ অর্ িবছবর পর্রিালনা পষ িবদর ৭৫িম চর্বক ৮৬িম, চমাট ১২টি িভা অনুর্ষ্ঠি েবয়বছ। 

পষ িবদর িদস্যগণ িভায় উপর্স্থি চর্বক নীর্িগি র্নবদ িশনা র্দবয় ইনর্স্টটিউবটর উবেশ্য বাস্তবায়বন 

উবযখবযাগ্য অবদান চরবখবছন। পর্রিালনা পষ িদ িভায় িদস্যগবণর উপর্স্থর্ির িথ্য র্নবে তুবল িরা 

েবলাঃ 

 

চটর্বল ৯ – ২০২০-২১ অর্ িবছবর অনুর্ষ্ঠি ইনর্স্টটিউবটর পর্রিালনা পষ িদ িভা 

 
 

ক্রর্মক নং িভা নম্বর িভার িার্রখ 

১ ৭৫িম ০৯ জুলাই ২০২০ 

২ ৭৬িম ১৯ জুলাই ২০২০ 

৩ ৭৭িম ০৬ চিবেম্বর ২০২০ 

৪ ৭৮িম ১২ অবক্টাবর ২০২০ 

৫ ৭৯িম ২৭ অবক্টাবর ২০২০ 

৬ ৮০িম ০৮ র্িবিম্বর ২০২০ 

৭ ৮১িম ১২ জানুয়ার্র ২০২১ 

৮ ৮২িম ১৬ চিব্রুয়ার্র ২০২১ 

৯ ৮৩ িম ২৯ মাি ি ২০২১ 

১০ ৮৪িম ০৪ চম ২০২১ 

১১ ৮৫িম ২৭ চম ২০২১ 

১২ ৮৬িম ২৯ জুন ২০২১ 

 

ঙ. ভর্বষ্যৎ কম ি পর্রকল্পনাঃ  

 

অর্ ি বাজার িংক্রাি গববষণা কবম ি, র্ববশষ কবর প ুঁর্জবাজার এবং প ুঁর্জবাজাবরর র্নয়ন্ত্রক িংস্থা 

বাংলাবদশ র্ির্কউর্রটিজ অোন্ড এক্সবিঞ্জ কর্মশন ও অন্যান্য নীর্ির্নি িারকবদর  নীর্ির্নি িারবণ 

িোয়ক, প ুঁর্জবাজাবর র্বর্নবয়াগকারীবদর র্বর্নবয়াগ র্িিাি র্নবি িোয়ক, এবং ইন্সটিটিউবটর 

কায িক্রবম িোয়ক এমন গববষণা কম িবক স্বীকৃর্ি এবং উৎিাে প্রদান করার জন্য BICM 

Annual Research Grant (ARG) িালু করবি যাবে।  

 

বাংলাবদবশ িাইন্যার্ন্সয়াল চটকবনালর্জ বা র্িন-চটক এর প্রিার র্টাবি এবং এ লবক্ষে দক্ষ ও 

প্রর্শর্ক্ষি জনিম্পদ তির্রর লবক্ষে ইন্সটিটিউট চবশ কবয়কটি িাটি ির্িবকট চকাি ি ও একটি 

িাটি ির্িবকশন চপ্রাগ্রাম িালু করবি যাবে। Python for Capital Market এবং 

Block-Chain and Crypto-currency এর ওপর িাটি ির্িবকট চকাবি ির আবয়াজন 

করবব। Certified FinTech Professional (CFP) নামক একটি প্রবিশনাল 
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িাটি ির্িবকশন িালু করা েবব, এবং FinTech িংক্রাি একটি আিজিার্িক িবম্মলবনর আবয়াজন 

করা েবব। 

 

প ুঁর্জবাজাবরর কম িরি চরাকাবরজ োউবজর চট্রিারবদর জন্য র্ববশষ িাটি ির্িবকশন Certified 

Equity Trader (CET) নামক চপ্রাগ্রাম িালু করা েবব। এবি কবর অংশগ্রেণকারী 

চট্রিারবদর জ্ঞান ও দক্ষিার চযমন র্বকাশ র্টবব, অপরর্দবক িা র্বর্নবয়াগকারীবদর জন্য ির্া 

প ুঁর্জবাজাবরর র্বকাবশর জন্য উপকারী েবব।  

 

ইন্সটিটিউবটর র্শক্ষকবদর গববষণা দক্ষিা ও গববষণা িক্ষমিা বৃর্ির জন্য র্নয়র্মি গববষণা 

কম িশালা এবং উচ্চির প্রর্শক্ষবণর আবয়াজন করা েবব। র্শক্ষকবদর পাঠদান ও িার্ব িক র্শক্ষাদাবনর 

র্বষবয় দক্ষিা বৃর্িবি িোকার্ট চিবভলপবমন্ট চপ্রাগ্রাম এর আবয়াজন করা েবব। 

 

কবপ িাবরট গভান্যিান্স বাংলাবদবশ একটি বহুল আবলার্িি র্বষয়। িবব এখবনা পয িি এ র্বষবয় পয িাপ্ত 

প্রর্শর্ক্ষি চলাকবল তির্র েয়র্ন যাবি কবর কবপ িাবরট গভান্যিান্স চকাি পূণ িাঙ্গভাবব বাস্তবার্য়ি করা 

চযবি পাবর। র্ির্জটাল কম িবক্ষবত্র প্রর্িষ্ঠাবনর িকল পয িাবয় স্বেিা ও জবাবর্দর্েিা র্নর্িি করবি 

কবপ িাবরট গভান্যিান্স এর প্রর্শর্ক্ষি জনবল তির্রর লবক্ষে কবপ িাবরট গভান্যিান্স এর ওপর িাটি ির্িবকট 

চকাি ি িালু করা েবব।  

 

বাংলাবদবশর প ুঁর্জবাজাবর সুকুক এবং অন্যান্য ইিলার্মক িাইন্যার্ন্সয়াল মাবকিট ইন্সট্রুবমন্টি এর 

প্রর্ি িািারণ র্বর্নবয়াগকারীবদর আগ্রে এবং এইিকল চপ্রািাক্ট এর একটি বড় বাজাবরর িম্ভাবনা 

আবছ। এ বাজাবরর িমৃর্ি এবং এ িংর্িষ্ট জনবলবক দক্ষ ও প্রর্শর্ক্ষি করবি এবং 

র্বর্নবয়াগকারীবদর অবর্েি করবি সুকুক এবং ইিলার্মক কোর্পটাল মাবকিট র্বষবয় একটি 

িাটি ির্িবকশন চপ্রাগ্রাম িালু করা েবি পাবর। এ লবক্ষে আিজিার্িক র্ববশষজ্ঞবদর িাবর্ প্রার্র্মক 

আবলািনা করা েবয়বছ।  

 

যুক্তরাবজের র্লংকন ইউর্নভার্ি িটি’র িাবর্ একটি র্শক্ষার্ী র্বর্নময় চপ্রাগ্রাম িালু েবি পাবর চযখাবন 

র্বআইর্িএম এর র্শক্ষার্ীরা একটি র্নর্বড় পাঠ্যক্রম িম্পন্ন করার জন্য র্লংকন ইউর্নভার্ি িটি’চি ২-

৩ িপ্তাে অধ্যায়ন করববন। ইন্সটিটিউবটর িম্মার্নি র্নব িােী চপ্রর্িবিন্ট, এ ব্যাপাবর র্লংকন 

ইউর্নভার্ি িটি কর্তিপবক্ষর িাবর্ প্রার্র্মক পয িাবয় আবলািনা কবর এবিবছন।  

 

চদশব্যাপী িাইন্যার্ন্সয়াল র্লটাবরিী চপ্রাগ্রাম এর কায িক্রমবক চজারদার এবং এর উপবযাগীিা বৃর্ির 

জন্য প ুঁর্জবাজার িম্পর্কিি র্বর্ভন্ন র্বষবয়র ওপর, র্ববশষ কবর প ুঁর্জবাজাবর র্বর্নবয়াবগর জন্য 

গুরুত্বপূণ ি, এমন িব র্বষবয়র ওপর চছাট চছাট র্ির্রজ চপ্রাগ্রাম এর আবয়াজন করবব যার মবধ্য র্াকবব 

িান্ডাবমন্টাল এনালাইর্িি এর র্বর্ভন্ন র্বষয়, চটকর্নকোল এনালাইর্িি এর র্বষয়িমূে, র্বর্ভন্ন 

চপ্রািাক্ট ও ইন্সট্রুবমন্ট িম্পবকি র্বর্নবয়াগকারীবদর স্বে িারণা, এবং র্বর্নবয়াগ চক শল িম্পবকি 

প্রর্শর্ক্ষি কবর চিালা। গিানুগর্িক কার্রকুলাবমর বাইবর র্গবয়, র্বর্নবয়াগকারীবদর িার্েদা র্নরুপণ 

কবর এবং প ুঁর্জবাজার র্ববিষণ কবর এিব র্ির্রজ চপ্রাগ্রাম এর কবেন্ট তির্র করা েবব। এছাড়াও 
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প ুঁর্জবাজাবরর িমকালীন র্বষবয়র ওপর আবলাকপাি করার জন্য ‘আজবকর প ুঁর্জবাজার/ 

পর্জবাজার আড্ডা’ নামক লাইভ অনলাইন চপ্রাগ্রাম িালু করা েবব। বাংলাবদবশর বাইবর অবর্স্থি 

প্রবািী বাংলাবদশীবদর কর্া র্বববিনা কবর চপ্রাগ্রামটি রর্ববার িকাবল,  এবং অন্যান্য কম ির্দববি 

িন্ধ্োয় আবয়াজন করা েবব।  

 

Case Studies in Capital Market নামক একটি পস্তক রিনার ব্যাপাবর প্রার্র্মক 

ভাবব র্িিাি গ্রেণ করা েবয়বছ। আগামীবি এ ব্যাপাবর বাজার মধ্যস্থিাকারীবদর িাবর্ আবলািনার 

মাধ্যবম র্নি িার্রি র্বষবয়র ওপর চকইি-স্টার্ি িম্বর্লি একটি পস্তক প্রকাশ করা েবব। অর্ ি বাজাবরর 

র্বর্ভন্ন র্টনা ও িথ্য-উপাি র্ববিষণ করার মাধ্যবম র্কভাবব র্বর্নবয়াগ র্িিাি চনয়া দরকার এবং 

চকান চকান র্বষয় পর্রোর করা দরকার, এ িকল চকইি স্টার্ি অধ্যায়বনর মাধ্যবম িা োবি কলবম 

চবাঝা িেজির েবব।  

 

ই-লার্ণ িং এর মাধ্যবম প ুঁর্জবাজার িংক্রাি র্বষবয়র ওপর জ্ঞান লাভ আরও িেজ করার জন্য প ুঁর্জ 

বাজাবরর র্বর্ভন্ন চম র্লক র্বষবয় ই-লার্ন িং চকাি ি তির্র করা েবব এবং বিিমান চকাি িটিবক োলনাগাদ 

করা েবব। এ িংক্রাি প্রর্শক্ষণ ইবিামবধ্য ইন্সটিটিউবটর অনুষদ িদস্য এবং িংর্িষ্ট কম িিার্রবদর 

প্রদান করা েবয়বছ। 

 

চগর্মর্িবকশন ইন লার্ন িং এর মাধ্যবম র্শখণ প্রর্ক্রয়াবক আনন্দময় ও আকষ িক করার জন্য 

প ুঁর্জবাজার িংক্রাি র্বর্ভন্ন র্বষবয়র ওপর র্িমুবলশন এবং লার্ন িং চগইম তির্র করা েবব এবং িা 

জনর্প্রয় এন্ড্রবয়ি চমাবাইল লোটিম ি উপবযাগী কবর গুগল চল-চস্টাবর র্রর্লজ করা েবব।    

 

প ুঁর্জবাজার িংর্িষ্ট র্বর্ভন্ন এিভান্সি চকাি ি িালু করা এবং অর্িকিংখ্যক ও িারাবদশ চর্বক 

অংশগ্রেণকারীবদর প্রর্শক্ষণ গ্রেবণর সুবযাগ প্রদান করার লবক্ষে চকাি িিমূে অনলাইবন পর্রিার্লি 

করা; ‘বন্ড’ এবং ‘সুকুক’ এর ওপর র্ববশষার্য়ি প্রর্শক্ষবণর ব্যবস্থা গ্রেণ করা; ইন্সটিটিউবটর 

র্বদ্যমান কাঠাবমা ব্যবোর কবর দূরর্শক্ষণ কায িক্রম িালু করার ব্যাপাবর উবদ্যগ চনয়া; ইন্সটিউবটর 

গববষণা কায িক্রম চজারদার ও ত্বরার্ন্বি করার লবক্ষে ‘র্রিাি ি উইং’ প্রর্িষ্ঠা করা এবং ইন্সটিটিউবটর 

র্নজস্ব জান িাল প্রকাবশর র্বষয়টি গুরুবত্বর িাবর্ ও অগ্রার্িকার র্ভর্িবি বাস্তবায়বনর জন্য প্রবয়াজনীয় 

ব্যবস্থা গ্রেণ করা। এছাড়াও, ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালয় েবি অর্িভুর্ক্ত িাবপবক্ষ র্ববশষার্য়ি স্নািবকাির 

চপ্রাগ্রাম িালু করার ব্যাপাবর অগ্রার্িকার র্ভর্িবি প্রবয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রেণ করা। 
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ি. উপিংোরঃ 

 

বাংলাবদবশ একটি স্বে, জবাবর্দর্েিামূলক , এবং কায িকারী প ুঁর্জবাজার প্রর্িষ্ঠার জন্য যুবগাপবযাগী 

র্বর্নবয়াগ র্শক্ষার র্বকল্প চনই। এখনও অবনক র্বর্নবয়াগকারী িঠিক র্শক্ষা বা প্রর্শক্ষণ না র্নবয়ই 

ঝুঁর্কপূণ ি এই বাজাবর প্রববশ কবরন যা িার্ব িক বাজাবরর উন্নয়বনর পবর্ বািা েবয় দাঁড়ায়। একইিাবর্ 

দক্ষ ও প্রর্শর্ক্ষি কমীর অভাবব পর্জবাজার মধ্যস্থিাকারী প্রর্িষ্ঠানগুবলার কায িকার্রিা অবনক 

িময়ই েয় প্রবের িমু্মখীন। দক্ষ ও প্রর্শর্ক্ষি জনবল এবং িথ্যার্ভজ্ঞ ও চি কি র্বর্নবয়াগকারী িমৃি 

একটি পর্জবাজার গড়ার প্রিেবয় বাংলাবদশ ইন্সটিটিউট অব কোর্পটাল মাবকিট (র্বআইর্িএম) এর 

আর্বভিাব র্বট। িমবয়র পর্রক্রমায় ইন্সটিটিউট িার ইর্িি লবক্ষের র্দবক এর্গবয় যাবে। উদ্ভাবনী 

আইর্িয়া বাস্তবায়বনর মধ্য র্দবয় র্শখবণ নতুন নতুন মাত্রা চযাগ েবে। বাজার বান্ধ্ব কার্রকুলাবমর 

মাধ্যবম অংশীজনবদর র্শখণ র্মর্র্িয়ায় আবরা নতুন িারার জন্ম র্দবে।   

 

আগামীবি ইন্সটিটিউবট অনুষদ িদবস্য িংখ্যা বৃর্ি চপবল এর কায িক্রবম আরও গর্িশীলিা আনয়বন 

িোয়ক েবব এবং ইন্সটিটিউট আরও দৃঢ় িংকবল্প িার কার্িি লবক্ষে চপ ছাবি পারবব। গণপ্রজািন্ত্রী 

বাংলাবদশ িরকাবরর িোয়িা, বাংলাবদশ র্ির্কউর্রটিজ অোন্ড এক্সবিঞ্জ কর্মশবনর র্দকর্নবদ িশনায়, 

এবং পর্রিালকমন্ডলীর র্নবদ িশনায় ইন্সটিটিউবটর আগামীর পর্ িলা আরও মসৃণ এবং আরও িমৃি 

েবব ববল আমার দৃঢ় র্বশ্বাি। বাংলাবদবশর প ুঁর্জবাজাবরর ব্যাপকিা প্রিাবরর িাবর্ িাবর্ 

ইন্সটিটিউবটর কায িপর্রর্ির ব্যার্প্ত এবং চিবার মানও বৃর্ি পাবব ববল আর্ম আস্থা চপাষণ করর্ছ।  

 

ইন্সটিটিউটবক িার্ব িক িেবযাগীিার জন্য পর্রিালনা পষ িবদর পক্ষ চর্বক আর্ম মাননীয় অর্ িমন্ত্রী এবং 

অর্ ি মন্ত্রণালবয়র আর্র্ িক প্রর্িষ্ঠান র্বভাগ ও অর্ ি র্বভাবগর িংর্িষ্ট িকবলর প্রর্ি কৃিজ্ঞিা প্রকাশ 

করর্ছ। 

  

একইিাবর্ আর্ম ইন্সটিটিউবটর িম্মার্নি পর্রিালকবৃন্দ, িকল কম িিারী, এবং অংশীজনবদর িন্যবাদ 

জানাই র্বআইর্িএম-চক িার অভীষ্ট লবক্ষে চপ ুঁছাবনার প্রবিষ্টার জন্য। 

 

 

অধ্যাপক র্শবলী রুবাইয়াি-উল-ইিলাম 

চিয়ারম্যান, পর্রিালনা পষ িদ 

বাংলাবদশ ইনর্স্টটিউট অব কোর্পটাল মাবকিট 
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অধ্যায়ঃ দুই 
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                    ইনর্স্টটিউট এর পর্রর্ির্ি 
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ইনর্স্টটিউবটর পর্রর্ির্ি ও কায িক্রমঃ 

বাংলাবদবশ একটি দক্ষ, স্বে, প্রর্িবযার্গিামূলক এবং িমৃি প ুঁর্জবাজার গঠবন প্রবয়াজনীয় চপশাগি 

উৎকষ িিা বৃর্ির জন্য বাংলাবদশ ইনর্স্টটিউট অব কোর্পটাল মাবকিট (র্বআইর্িএম) র্নরলিভাবব কাজ 

কবর যাবে। প ুঁর্জবাজাবরর িািারণ র্বর্নবয়াগকারী, বাজার মধ্যস্থিাকারী, প ুঁর্জবাজাবর চপশা গড়বি 

আগ্রেী র্শক্ষার্ী এবং িংর্িষ্ট িকল পবক্ষর িার্িক ও প্রাবয়ার্গক জ্ঞান প্রিাবরর জন্য িরকারী অর্ িায়বন 

পর্রিার্লি েবে এ ইন্সটিটিউট। র্বআইর্িএম ২৪ জুলাই ২০০৮ িার্রবখ প্রর্ির্ষ্ঠি েবয়বছ এবং ০৯ 

র্িবিম্বর ২০১০ িার্রবখ বাংলাবদশ িরকাবরর িৎকালীন মাননীয় অর্ িমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল 

মুর্েি কর্তিক ইনর্স্টটিউবটর একাবির্মক কায িক্রবমর উবদ্বািন করা েবয়বছ।  

 

লক্ষেঃ 

বাংলাবদবশ একটি দক্ষ, স্বে, প্রর্িবযার্গিামূলক এবং িমৃি প ুঁর্জবাজার গঠবন প্রবয়াজনীয় চপশাগি 

উৎকষ িিা বৃর্ির জন্য র্বদ্যমান ও প্রবয়াজনীয় জ্ঞাবনর িিাৎ পূরণ।  

 

িলমান র্শক্ষা ও প্রর্শক্ষণ কায িক্রমঃ  

 

 প ুঁর্জবাজাবরর উপর গণিবিিনিা বৃর্ির লবক্ষে র্বর্নবয়াগকারীবদর জন্য র্বনামূবল্য প ুঁর্জবাজাবর 

র্বর্নবয়াগ শীষ িক র্শক্ষা কম িসূর্ি (ইনবভস্টর’ি এডুবকশন চপ্রাগ্রাম); 

 বাজার মধ্যস্থিাকারী প্রর্িষ্ঠাবন কম িরি কম িকিিাবদর জন্য র্বর্ভন্ন প্রাবয়ার্গক র্বষয়িমূবের উপর 

িাটি ির্িবকট চপ্রাগ্রাম; 

 প ুঁর্জবাজাবরর র্বদ্যমান ও ভর্বষ্যৎ চপশাজীবীবদর জন্য নয় মাি চময়াদী চপাস্ট গ্রোজুবয়ট র্িবলামা 

ইন কোর্পটাল মাবকিট চপ্রাগ্রাম; 

 দক্ষ িাইন্যার্ন্সয়াল মবিলার তির্রর লবক্ষে এক বছর চময়াদী (িাপ্তার্েক ছটির র্দবন অনুর্ষ্ঠি) 

িাটি িিাইি িাইন্যার্ন্সয়াল মবির্লং অোন্ড ভোলুবয়শন এক্সপাট ি (এিএমর্ভই); 

 প ুঁর্জবাজাবরর উপর র্ববশষার্য়ি মাস্টাি ি র্িগ্রী মাস্টার অব অোপলাবয়ি িাইন্যান্স অোন্ড কোর্পটাল 

মাবকিট (এমএএির্িএম); 

 প ুঁর্জবাজার ও আর্র্ িক বাজাবরর িমিামর্য়ক র্বষয়াবলীর উপর ওয়াকিশপ, চির্মনার ও কনিাবরন্স; 

 প ুঁর্জবাজার ও আর্র্ িক বাজার এর িম্পৃক্ত র্বষয়িমূবের উপর কাস্টমাইজি চপ্রাগ্রাম। 

 

পর্রিালনা পষ িদঃ 

র্বআইর্িএম এর পর্রিালনা পষ িবদ অর্ ি মন্ত্রণালবয়র আর্র্ িক প্রর্িষ্ঠান র্বভাগ, অর্ ি র্বভাগ, বাংলাবদশ 

র্ির্কউর্রটিজ অোন্ড এক্সবিঞ্জ কর্মশন, ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালবয়র ব্যবিায় র্শক্ষা অনুষদ,  ঢাকা 

র্বশ্বর্বদ্যালবয়র র্িন্যান্স র্বভাগ, ইনবভস্টবমন্ট কবপ িাবরশন অব বাংলাবদশ, ঢাকা স্টক এক্সবিঞ্জ র্লর্মবটি, 
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িট্টগ্রাম স্টক এক্সবিঞ্জ র্লর্মবটি, চিন্ট্রাল র্িবপার্জটর্র বাংলাবদশ র্লর্মবটি, বাংলাবদশ এবিার্িবয়শন 

অব পাবর্লকর্ল র্লবস্টি চকাম্পার্নজ, ইনর্স্টটিউট অব িাট িাি ি অোকাউন্টোন্টি অব বাংলাবদশ, ইনর্স্টটিউট 

অব কস্ট অোন্ড ম্যাবনজবমন্ট অোকাউন্টোন্টি অব বাংলাবদশ, ইনর্স্টটিউট অব িাট িাি ি চিবক্রটার্রজ অব 

বাংলাবদশ - এর প্রর্ির্নর্িত্ব রবয়বছ। ইনর্স্টটিউবটর উবেশ্য বাস্তবায়বনর লবক্ষে এবং চপশাগি র্শক্ষার 

চক্ষবত্র ইন্সটিটিউটবক একটি অনন্য িািারণ প্রর্িষ্ঠাবন উন্নীি করবি পর্রিালনা পষ িদ কাজ কবর যাবে। 

 

 

 

 

 

ইন্সটিটিউবটর পর্রিালনা পষ িদঃ 

 

চিয়ারম্যান 

 
 

অধ্যাপক র্শবলী রুবাইয়াি-উল-ইিলাম 

চিয়ারম্যান, পর্রিালনা পষ িদ 

বাংলাবদশ ইনর্স্টটিউট অব কোর্পটাল মাবকিট 

চিয়ারম্যান, বাংলাবদশ র্ির্কউর্রটিজ অোন্ড এক্সবিঞ্জ কর্মশন 
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পর্রিালকবৃন্দ 

 

 

জনাব চমাঃ ইউনুসুর রেমান 

পর্রিালক-র্বআইর্িএম 

চিয়ারম্যান, ঢাকা স্টক এক্সবিঞ্জ র্লর্মবটি 

 

ি. চশখ শামসুর্েন আেবমদ 

পর্রিালক-র্বআইর্িএম  

কর্মশনার, বাংলাবদশ র্ির্কউর্রটিজ অোন্ড এক্সবিঞ্জ কর্মশন 

 

জনাব আর্িি ইরােীম 

পর্রিালক-র্বআইর্িএম 

চিয়ারম্যান, িট্টগ্রাম স্টক এক্সবিঞ্জ র্লর্মবটি 

 

অধ্যাপক শার্ির আেমদ 

পর্রিালক-র্বআইর্িএম 
চিয়ারম্যান, র্িন্যান্স র্বভাগ, ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালয় 

 

অধ্যাপক ি. মুোম্মদ আব্দুল মঈন 

পর্রিালক-র্বআইর্িএম 

র্িন, ব্যবিায় র্শক্ষা অনুষদ, 

ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালয় 
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জনাব রুখিানা োর্িন 

পর্রিালক-র্বআইর্িএম 

যুগ্মির্িব, আর্র্ িক প্রর্িষ্ঠান র্বভাগ, অর্ ি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজািন্ত্রী 

বাংলাবদশ িরকার 

 

জনাব র্িরাজুন নূর চি ধুরী 

পর্রিালক-র্বআইর্িএম 

যুগ্মির্িব, অর্ ি র্বভাগ, অর্ ি মন্ত্রণালয়,  

গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাবদশ িরকার 

 

জনাব চমাঃ আবুল চোবিন 

পর্রিালক-র্বআইর্িএম 

e¨e¯’vcbv cwiPvjK, Bb‡f÷‡g›U K‡cv©‡ikb Ae evsjv‡`k 

 

জনাব আজম চজ. চি ধুরী 

পর্রিালক-র্বআইর্িএম 

†cÖwm‡W›U, evsjv‡`k G‡mvwm‡qkb Ae cvewjKwj wj‡÷W 

†Kv¤úvwbR 

 

জনাব শুভ্র কার্ি চি ধুরী, এির্িএ 

পর্রিালক-র্বআইর্িএম 

e¨e¯’vcbv cwiPvjK Ges wmBI, †m›Uªvj wW‡cvwRUwi evsjv‡`k 

wjwg‡UW  
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জনাব মােমুদউল োিান খিরু, এির্িএ 

পর্রিালক-র্বআইর্িএম  

†cÖwm‡W›U, BÝwUwUDU Ae PvU©vW© A¨vKvDbU¨v›Um& Ae evsjv‡`k 

 

জনাব আবু বকর র্ছর্েক, এির্িএমএ 

পর্রিালক-র্বআইর্িএম 

†cÖwm‡W›U, BÝwUwUDU Ae K÷ GÛ g¨v‡bR‡g›U 

A¨vKvDbU¨v›Um& Ae evsjv‡`k 

 

জনাব চমাজািির আেবমদ, এির্িএমএ, এির্িএি 

পর্রিালক-র্বআইর্িএম 

†cÖwm‡W›U, BÝwUwUDU Ae PvU©vW© †m‡µUvwiR& Ae evsjv‡`k  

 

জনাব চমাোম্মদ শর্িউল আজম 

পর্রিালক-র্বআইর্িএম 

র্নব িােী পর্রিালক, বাংলাবদশ র্ির্কউর্রটিজ অোন্ড এক্সবিঞ্জ 

কর্মশন 

 

অধ্যাপক ি. মােমুদা আক্তার 

পর্রিালক (এক্স-অর্ির্িও) 

র্নব িােী চপ্রর্িবিন্ট 

বাংলাবদশ ইন্সটিটিউট অব কোর্পটাল মাবকিট 
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জনাব এ এি এম িাবয়ম, এির্িএি 

চকাম্পার্ন ির্িব 

বাংলাবদশ ইন্সটিটিউট অব কোর্পটাল মাবকিট 
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অধ্যায়ঃ র্িন 
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                    িথ্যর্িবত্র ২০২০-২১ 
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পর্রিালনা পষ িদ িভাঃ 

 

২০২০-২১ অর্ িবছবর পর্রিালনা পষ িবদর চমাট ১২টি িভা অনুর্ষ্ঠি েবয়বছ। পষ িবদর িদস্যগণ িভায় 

উপর্স্থি চর্বক র্দকর্নবদ িশনা র্দবয় ইনর্স্টটিউবটর উবেশ্য বাস্তবায়বন উবযখবযাগ্য অবদান চরবখবছন। 

চকার্ভি-১৯ পর্রর্স্থর্িবি োইরীি চমাবি (িশরীবর এবং অনলাইন লাটিবম ি) পষ িদ িদস্যগণ িভায় 

অংশগ্রেণ কবরন  
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পর্রিালনা পষ িদ িভাঃ 

 

পষ িদ িভায় উপর্স্থি পর্রিালকবৃন্দ 
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মাস্টাি ি চপ্রাগ্রামঃ 

 

প ুঁর্জবাজারবক চনর্তত্ব প্রদান করবি পারবব, এমন দক্ষ জনবল তির্রর লবক্ষে ইন্সটিটিউট িালু কবরবছ 

র্ববশষার্য়ি স্নািবকাির চপ্রাগ্রাম “মাস্টার অব অোলাইি র্িন্যান্স অোন্ড কোর্পটাল মাবকিট 

(এমএএির্িএম)”। ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালবয়র অর্িভুক্ত এবং ব্যবিায় র্শক্ষা অনুষবদর িীবনর মাধ্যবম 

পর্রিার্লি এই ২-বছর চময়াদী চপ্রাগ্রাবমর প্রর্ম ব্যাবির ভর্িি পরীক্ষা ০৬ জুন ২০২১ িার্রবখ 

অনুর্ষ্ঠি েয়  
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মাস্টাি ি চপ্রাগ্রামঃ 

 

এমএএির্িএম চপ্রাগ্রামটির প্রর্ম ব্যাবি অনুবমার্দি ৬০টি আিবনর র্বপরীবি ১০৯ জন র্শক্ষার্ী ভর্িি 

পরীক্ষায় অবিীণ ি েন 
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International Conference on Sustainable Finance 

and Investment (ICSFI) 2021: 

 

জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু চশখ মুর্জবুর রেমাবনর জন্মশিবার্ষ িকী এবং বাংলাবদবশর স্বািীনিার 

সুবণ ি জয়িী উপলবক্ষ ইন্সটিটিউট প্রর্মবাবরর মি International Conference 

on Sustainable Finance and Investment (ICSFI) 2021 

শীষ িক আিজিার্িক কনিাবরন্স এর আবয়াজন কবর। ৬ ও ৭ এর্প্রল ২০২১ িার্রবখ অনুর্ষ্ঠি এই 

িবম্মলবনর উবদ্বািন কবরন বাংলাবদশ র্ির্কউর্রটিজ অোন্ড এক্সবিঞ্জ কর্মশবনর চিয়ারম্যান 

অধ্যাপক র্শবলী রুবাইয়াি-উল-ইিলাম  
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আইর্িএিএিআই ২০২১ ইন্টারন্যাশনাল চির্মনারঃ  

 

আইর্িএিএিআই ২০২১ শীষ িক উক্ত আিজিার্িক চির্মনাবর ৮টি প্রবন্ধ্ উপস্থাপন করা েয়। প্রবন্ধ্ 

উপস্থাপনার ওপর র্ববিষণ ও আবলািনা কবরন র্বশ্ববিরা র্বশ্বর্বদ্যালয়, গববষণা প্রর্িষ্ঠান, ও চপশাজীবী 

িংগঠন েবি আমর্ন্ত্রি ২৩ জন গববষক ও চপশাজীবী 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২০-২১ 

আইর্িএিএিআই ২০২১ ইন্টারন্যাশনাল চির্মনারঃ  

 

 

চকার্ভি-১৯ উদ্ভূি পর্রর্স্থর্িবি িবম্মলনটি ভাচু িয়াল লোটিবম ি অনুর্ষ্ঠি েয়। িবম্মলবন পূবব ি িারণকৃি 

শুবভো বক্তব্য প্রদান কবরন বাংলাবদবশ র্নযুক্ত র্রটিশ োইকর্মশনার রবাট ি িোটাট িন র্িকিন
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২০-২১ 

িাংবার্দকবদর িাবর্ মির্বর্নময়ঃ 

 

০৭ চিবেম্বর ২০২০ িার্রবখ প ুঁর্জবাজার িাংবার্দকবদর িংগঠন কোর্পটাল মাবকিট জান িার্লস্ট’ি চিারাম 

(র্িএমবজএি) এর চনর্তবৃবন্দর িাবর্ ইন্সটিটিউবটর র্নব িােী চপ্রর্িবিন্ট ি. মােমুদা আক্তার এর মির্বর্নময় 

অনুর্ষ্ঠি েয়  
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২০-২১ 

আর্র্ িক প্রর্িষ্ঠান র্বভাবগর অনুষ্ঠানঃ 

ইন্সটিটিউট র্নয়র্মি অনুষ্ঠান আবয়াজবনর পাশাপার্শ আর্র্ িক প্রর্িষ্ঠান র্বভাগ, অর্ ি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজািন্ত্রী 

বাংলাবদশ িরকার কর্তিক আবয়ার্জি র্বর্ভন্ন অনুষ্ঠান আবয়াজন কবর 

  

২৮ র্িবিম্বর ২০২০ িার্রবখ আর্র্ িক প্রর্িষ্ঠান র্বভাগ ইনর্স্টটিউবটর মার্টপারপাি েবল ‘উদ্ভাবন ও চিবা 

িেজীকরণ’ র্বষয়ক র্দনব্যাপী প্রর্শক্ষণ আবয়াজন কবর 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২০-২১ 

বার্ষ িক কম িিম্পাদন চুর্ক্ত র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ অনুষ্ঠানঃ 

 
 

২১ জানুয়ার্র ২০২১ িার্রবখ ইন্সটিটিউবট বার্ষ িক কম িিম্পাদন চুর্ক্ত র্বষয়ক র্দনব্যাপী প্রর্শক্ষণ অনুর্ষ্ঠি 

েয়। ইন্সটিটিউবটর ১ম -১০ম চগ্রবির কম িিারীরা প্রর্শক্ষবণ অংশ চনন 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২০-২১ 

বার্ষ িক কম িিম্পাদন চুর্ক্ত র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ অনুষ্ঠানঃ 

 

২১ জানুয়ার্র ২০২১ িার্রবখ অনুর্ষ্ঠি বার্ষ িক কম িিম্পাদন চুর্ক্ত র্বষয়ক র্দনব্যাপী প্রর্শক্ষবণ আর্র্ িক 

প্রর্িষ্ঠান র্বভাবগর ঊর্ধ্িিন কম িকিিাগণ প্রর্শক্ষণ প্রদান কবরন 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২০-২১ 

ইন্সটিটিউবট আবয়ার্জি অন্যান্য কম িসূর্িিমূেঃ  

বার্ষ িক িািারণ িভাঃ  

 

১২ জানুয়ার্র ২০২১ িার্রবখ ইন্সটিটিউবটর বার্ষ িক িািারণ িভা অনুর্ষ্ঠি েয়। র্বআইর্িএম পর্রিালনা 

পষ িবদর চিয়ারম্যান অধ্যাপক র্শবলী রুবাইয়াি-উল-ইিলাম িভায় িভাপর্িত্ব কবরন। ইন্সটিটিউবটর 

পর্রিালনা পষ িবদর িদস্যগণ িভায় অংশ গ্রেণ কবরন 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২০-২১ 

চিয়ারম্যান মবোদবয়র ইন্সটিটিউট পর্রদশ িনঃ 

 

২৪ আগস্ট ২০২০ িার্রবখ ইন্সটিটিউবটর পর্রিালনা পষ িবদর চিয়ারম্যান অধ্যাপক র্শবলী রুবাইয়াি-উল-

ইিলাম ও পর্রিালনা পষ িবদর িদস্য ি. চশখ শামসুর্েন আেবমদ ইন্সটিটিউট পর্রদশ িন কবরন। এিময় 

িাঁবদরবক ইন্সটিটিউবটর পক্ষ চর্বক শুবভো জানাবনা েয়। চিয়ারম্যান মবোদয় ইন্সটিটিউবটর লাইবররীবি 

স্থার্পি বঙ্গবন্ধু বুক কণ িার ও ইন্সটিটিউবটর র্ির্জটাল র্িিবল চবাি ি এর উবদ্বািন কবরন 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২০-২১ 

জািীয় চশাক র্দবি, ২০২০ পালনঃ 

 

১৫ আগস্ট ২০২০ িার্রবখ জািীয় চশাক র্দববি িানমর্ন্ড ৩২ নম্বর-এ অবর্স্থি জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু চশখ 

মুর্জবুর রেমান এর প্রর্িকৃর্িবি পষ্পার্ িে অপ িণ কবর ইন্সটিটিউট এর পক্ষ চর্বক ্রদিা জানাবনা েয় 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২০-২১ 

জািীয় চশাক র্দবি, ২০২০ পালনঃ 

 

 

জািীয় চশাক র্দবি ২০২০ উপলবক্ষে ইন্সটিটিউট কর্তিক ‘বঙ্গবন্ধুর অর্ িননর্িক জীবনদশ িন’ শীষ িক 

আবলািনা িভা ও চদায়া মাের্িবলর আবয়াজন করা েয় 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২০-২১ 

জািীয় চশাক র্দবি, ২০২০ পালনঃ 

 

 

জািীয় চশাক র্দবি ২০২০ উপলবক্ষে ইন্সটিটিউবটর কম িিারীবদর মাবঝ গাবছর িারা র্বিরণ করা েয় 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২০-২১ 

আিজিার্িক মার্তভাষা র্দবি উদযাপনঃ 

 

 

২১ চিব্রুয়ার্র ২০২১ িার্রবখ অমর একুবশ ও আিজিার্িক মার্তভাষা র্দবি উপলবক্ষে ইন্সটিটিউট এর পক্ষ 

েবি চকন্দ্রীয় শেীদ র্মনাবর পষ্পস্তবক অপ িবণর মাধ্যবম ভাষা শেীদবদর প্রর্ি ্রদিা জ্ঞাপন করা েয় 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২০-২১ 

 

ঐর্িোর্িক ৭ই মাি ি র্দবি পালনঃ 

 

 

ঐর্িোর্িক ৭ই মাি ি র্দবি প্রর্মবাবরর মি জািীয় র্দবি র্েবিবব পালন করা েয়। ইন্সটিটিউট যর্যর্ভাবব র্দবিটি 

পালন কবর। এরই অংশ র্েবিবব ইন্সটিটিউবট র্ভর্িওর্িত্র প্রদশ িনী করা েয় এবং মাননীয় প্রিানমন্ত্রী চশখ োর্িনা 

প্রদি জার্ির উবেবশ ভাষণ িরাির্র প্রিার করা েয় 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২০-২১ 

 

জার্ির র্পিার জন্মশি বার্ষ িকী পালনঃ 

 

 

জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু চশখ মুর্জবুর রেমাবনর জন্মশিবার্ষ িকী উপলবক্ষে ইন্সটিটিউবট ১০ র্দনব্যাপী 

কম িসূর্ি পালন করা েয়। এরই অংশ র্েবিবব ১৭ মাি ি ২০২১ িার্রবখ িানমর্ন্ড ৩২ নম্বর-এ অবর্স্থি 

জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু চশখ মুর্জবুর রেমান এর প্রর্িকৃর্িবি পষ্পার্ িে অপ িণ করা েয়  
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২০-২১ 

জার্ির র্পিার জন্মশি বার্ষ িকী পালনঃ 

 

  

জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু চশখ মুর্জবুর রেমাবনর জন্মশিবার্ষ িকী উপলবক্ষে ইন্সটিটিউট কর্তিক দুস্থবদর মাবঝ 

খাবার র্বিরণ ও জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু চশখ মুর্জবুর রেমাবনর জীবন ও কবম ির উপর িথ্য কর্ণকা প্রদশ িন 

করা েয়। এছাড়াও, ২৩ মাি ি ২০২১ িার্রবখ ইন্সটিটিউবট ‘বঙ্গবন্ধুর আদশ ি ও বাংলাবদবশর অর্ িননর্িক 

উন্নয়ন’ শীষ িক আবলািনা িভা অনুর্ষ্ঠি েয় 



  59  
 

র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২০-২১ 

জার্ির র্পিার জন্মশি বার্ষ িকী পালনঃ 

 

 

অন্যান্য অনুষ্ঠাবনর মবধ্য র্ছল জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু চশখ মুর্জবুর রেমাবনর উপর আবলাকর্িত্র ও 

র্ভর্িওর্িত্র প্রদশ িনী 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২০-২১ 

জার্ির র্পিার জন্মশিবার্ষ িকী পালনঃ 

 

জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু চশখ মুর্জবুর রেমাবনর জন্মশি বার্ষ িকী উপলবক্ষে ২৪ মাি ি ২০২১ িার্রবখ 

ইন্সটিটিউবটর কম িিারীবদর মাবঝ গাবছর িারা র্বিরণ করা েয় এবং ২৫ মাি ি ২০২১ র্ববশষ চদায়ার 

আবয়াজন করা েয় 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২০-২১ 

জািীয় শুিািার চক শল বাস্তবায়ন র্বষয়ক প্রর্শক্ষণঃ 

 

১৭ চিবেম্বর ২০২০ িার্রবখ ইন্সটিটিউবট জািীয় শুিািার চক শল বাস্তবায়ন র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ অনুর্ষ্ঠি েয়
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২০-২১ 

বাবজট ব্যবস্থাপনা র্বষয়ক প্রর্শক্ষণঃ 

 

ইন্সটিটিউবটর কম িিারীবদর জন্য র্বর্ভন্ন র্বষবয় ইন-োউি প্রর্শক্ষণ আবয়াজন করা েয়। এরই অংশ 

র্েবিবব ৪ চিব্রুয়ার্র ২০২১ িার্রবখ বাবজট ব্যবস্থাপনা র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ অনুর্ষ্ঠি েয় 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২০-২১ 

উদ্ভাবন ও চিবা িেজীকরণ র্বষয়ক কম িশালাঃ 

 

অন্যান্য প্রর্শক্ষবণর পাশাপার্শ ইন্সটিটিউবটর কম িিারীবদর জন্য উদ্ভাবন ও চিবা িেজীকরণ র্বষয়ক 

কম িশালাও আবয়াজন করা েয় 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২০-২১ 

নাগর্রক চিবায় উদ্ভাবন র্বষয়ক প্রর্শক্ষণঃ 

 

১২-১৩ জুন ২০২১ িার্রবখ ের্বগবঞ্জ অবর্স্থি দ্যা প্যাবলি লাক্সারী র্রবিাবট ি ইন্সটিটিউবটর কম িিারীবদর 

র্নবয় নাগর্রক চিবায় উদ্ভাবন র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ অনুর্ষ্ঠি েয় 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২০-২১ 

চিবা িেজীকরণ র্বষয়ক প্রর্শক্ষণঃ 

 

১৯-২০ জুন ২০২১ িার্রখ ের্বগবঞ্জ অবর্স্থি দ্যা প্যাবলি লাক্সারী র্রবিাবট ি ইন্সটিটিউবটর কম িিারীবদর 

র্নবয় চিবা িেজীকরবণর লবক্ষে ০২ র্দবনর প্রর্শক্ষণ অনুর্ষ্ঠি েয় 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২০-২১ 

জািীয় শুিািার চক শল বাস্তবায়ন র্বষয়ক প্রর্শক্ষণঃ 

 

ইন্সটিটিউবটর কম িিারীবদর চপশাগি দক্ষিা বৃর্ির জন্য র্বর্ভন্ন প্রর্শক্ষবণর অংশ র্েবিবব জািীয় শুিািার 

চক শল বাস্তবায়ন শীষ িক প্রর্শক্ষণ আবয়াজন করা েয়  
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২০-২১ 

শুিািার পরস্কার ২০১৯-২০ ও উদ্ভাবন পরস্কার ২০১৯-২০ প্রদানঃ 

 

গি ২৪ আগস্ট ২০২০ িার্রবখ ইন্সটিটিউবট শুিািার পরস্কার ২০১৯-২০ ও উদ্ভাবন পরস্কার ২০১৯-২০ 

প্রদান করা েয়  
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২০-২১ 

র্পএলএি-এিইএম শীষ িক প্রর্শক্ষণ আবয়াজনঃ 

 

ইন্সটিটিউবটর অনুষদ িদস্যবদর গববষণা দক্ষিা ও গববষণা িক্ষমিা বৃর্ির লবক্ষে গি ২৩ চিবেম্বর 

২০২০ িার্রবখ পার্শ িয়াল র্লস্ট স্কয়ার িাকিারাল ইকুবয়শন মবিল (র্পএলএি-এিইএম) শীষ িক প্রর্শক্ষণ 

আবয়াজন করা েয় 

মুর্ক্তযুবির চিিনার আবলাবক শুিািার র্বষয়ক প্রর্শক্ষণঃ 

 

২৮ মাি ি ২০২১ িার্রবখ ইন্সটিটিউবট মুর্ক্তযুবির চিনিার আবলাবক শুিািার র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ অনুর্ষ্ঠি েয় 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২০-২১ 

িাইন্যার্ন্সয়াল র্লটাবরর্ি অনুষ্ঠান আবয়াজনঃ 

 

২৭ অবক্টাবর ২০২০ িার্রবখ ইন্সটিটিউবটর মার্টপারপাি েবল িাইন্যার্ন্সয়াল র্লটাবরর্ি এর উপর 

চির্মনার অনুর্ষ্ঠি েয়। এবি প্রিান অর্ির্র্ র্ছবলন র্বআইর্িএম পর্রিালনা পষ িবদর চিয়ারম্যান অধ্যাপক 

র্শবলী রুবাইয়াি-উল-ইিলাম 

নারী র্বর্নবয়াগকারী এবং উবদ্যাক্তা ক্রমর্বকাশ কর্মটির িভাঃ 

 

প ুঁর্জবাজাবর নারীর অংশগ্রেণ বৃর্ি এবং নারী র্বর্নবয়াগকারীবদর প ুঁর্জবাজার িম্পর্কিি জ্ঞান এবং 

িবিিনিা বৃর্ির লবক্ষে নারী র্বর্নবয়াগকারী এবং উবদ্যাক্তা ক্রমর্বকাশ কর্মটি গঠন করা েয়। ২৩ মাি ি 

২০২১ িার্রবখ উক্ত কর্মটির িভা অনুর্ষ্ঠি েয় 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২০-২১ 

ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালয় প্রর্ির্নর্ি দবলর ইন্সটিটিউট পর্রদশ িনঃ 

 

ইন্সটিটিউট কর্তিক প্রস্তার্বি মাস্টাি ি র্িগ্রী ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালবয় অর্িভূর্ক্তর যর্ার্ িিা যািাইবয়র অংশ 

র্েবিবব ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালবয়র একটি প্রর্ির্নর্ি দল ০৯ নবভম্বর ২০২০ িার্রখ ইন্সটিটিউট পর্রদশ িন কবরন 

এবং ইন্সটিটিউবটর অবকাঠাবমার প্রশংিা কবরন 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২০-২১ 

মাস্টাি ি চপ্রাগ্রাম িালু উপলবক্ষ িংবাদ িবম্মলনঃ 

 

ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালয় অর্িভূর্ক্ত প্রার্প্তর পর ৯ চম ২০২১ িার্রবখ ইন্সটিটিউবট িংবাদ িবম্মলবনর মাধ্যবম বহু 

প্রর্ির্ক্ষি মাস্টার অব অোলাইি র্িন্যান্স অোন্ড কোর্পটাল মাবকিট (এমএএির্িএম) চপ্রাগ্রাম িালুর 

চর্াষণা চদয়া েয় 

একাবির্মক কর্মটির িভাঃ 

 

১৪ চিব্রুয়ার্র ২০২১ িার্রবখ অনুর্ষ্ঠি একাবির্মক কর্মটির িভায় উপর্স্থি কর্মটির িদস্যবৃন্দ 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২০-২১ 

র্রিাি ি চির্মনার র্ির্রজঃ 

 

ইন্সটিটিউবটর অনুষদ িদস্যবদর র্শক্ষা-গববষণায় দক্ষিা বৃর্ির লবক্ষে িংর্িষ্ট র্বর্ভন্ন র্বষবয়র উপর 

র্রিাি ি চির্মনার র্ির্রজ আবয়াজন করা েবয়বছ 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২০-২১ 

 

বার্ষ িক কম িিম্পাদন চুর্ক্ত (এর্পএ) স্বাক্ষরঃ 

 

গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাবদশ িরকাবরর অর্ ি মন্ত্রণালবয়র আর্র্ িক প্রর্িষ্ঠান র্বভাবগর িাবর্ ২০২১-২২ 

অর্ িবছবরর বার্ষ িক কম িিম্পাদন চুর্ক্ত (এর্পএ) স্বাক্ষর করবছন ইন্সটিটিউবটর র্নব িােী চপ্রর্িবিন্ট ি. 

মােমুদা আক্তার 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২০-২১ 

 

    

 

 

 

অধ্যায়ঃ িার 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২০-২১ 

    র্নরীর্ক্ষি আর্র্ িক প্রর্িববদনঃ ২০২০-২১ 

 

 

 


