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চিয়ারম্যান 

 

 

দিিাপূণ ি প ুঁর্িবািার চদবের দীর্ িবময়ার্দ উন্নয়ন কাঠাবমার িবে অপর্রহার্ ি। অথ িননর্িক কম িকাবে 

গর্িেীলিা আনয়ন করবি মধ্য- এবং দীর্ িবময়াবদ ের্ক্তোলী প ুঁর্িবািাবরর প্রবয়ািনীয়িা স্বিঃর্িদ্ধ এবং 

িদা-র্বদ্যমান। র্বর্নবয়াগদি চপোিীবীগবণর পবিই িম্ভব একটি চমধার্ির্িক প ুঁর্িবািার বাস্তুিবের 

িকল কাঠাবমাবি প্রবয়ািনীয় ভূর্মকা পালন করা। বাংলাবদবের িািীয় প্রর্িষ্ঠান র্হবিবব িাই 

র্বর্নবয়াগকারী ও িংর্িষ্ট অংেীিনবদর চপোগি দিিা বৃর্দ্ধ ও উৎকষ িলাবির পবথ বাংলাবদে ইন্সটিটিউট 

অব কযার্পটাল মাবকিট-এর ভূর্মকা অনে।  

ইন্সটিটিউবটর িলমান কার্ িক্রমিমূবহর মবধ্য র্বর্িন্ন পর্ িাবয় র্বর্নবয়াগকারীবদর িে প ুঁর্িবািাবর র্বর্নবয়াগ 

িংক্রান্ত র্ি ইনবিস্টর এডুবকেন চপ্রাগ্রাম, স্বল্প  ও মধ্যবময়াদী র্বর্িন্ন িাটি ির্িবকট চকাি িিমূহ এবং র্বদ্যমান 

ও ির্বষ্যৎ চপোিীবীবদর িে নয় মাি চময়াদী চপাস্ট গ্রযাজুবয়ট র্িবলামা চপ্রাগ্রাম উবেখবর্াগ্য। ইন্সটিটিউট 

িিলিার িাবথ মাস্টার অব অযালাইি িাইোন্স অযান্ড কযার্পটাল মাবকিট চপ্রাগ্রাম পর্রিালনা করবে। 

এোড়াও র্পর্ির্ির্িএম চপ্রাগ্রাবমর আওিায় িান্ধ্যকালীন র্েিা কার্ িক্রম অব্যাহি রবয়বে। গি এক বেবর 

পর্ িাপ্ত িংখ্যক ইনবিস্টর এডুবকেন চপ্রাগ্রাম, িাটি ির্িবকট চকাি ি পর্রিালনার মাধ্যবম র্বআইর্িএম 

চদেব্যাপী র্বর্নবয়াগ র্েিা কার্ িক্রমবক ত্বরার্িি কবরবে এবং এ িংক্রান্ত কার্ িক্রম অব্যাহি রবয়বে। 

এোড়াও র্ববেষার্য়ি িাটি ির্িবকট চকাি ি, প্রর্েিণ ও িমিামর্য়ক র্বষয়াবলীর উপর গববষণা চির্মনার, 

কনিাবরন্স, এবং কম িোলা আবয়ািবনর মাধ্যবম র্েিাথীগবণর র্বর্িন্ন প্রাবয়ার্গক র্বষবয় দিিা বৃর্দ্ধবি 

প্রর্েিণ গ্রহবণর সুবর্াগ তির্র করা হবয়বে। 

বাংলাবদে র্ির্কউর্রটিি অযান্ড এক্সবিঞ্জ কর্মেন কর্তিক প ুঁর্িবািার িংর্িষ্ট র্বর্িন্ন আইবনর িংস্কার ও 

যুবগাপবর্াগী ইন্সট্রুবমন্ট প্রিলবনর প্রবিষ্টা অব্যাহি রবয়বে। িলশ্রুর্িবি প ুঁর্িবািার ইবিামবধ্যই চদর্ে ও 

র্ববদর্ে র্বর্নবয়াগকারীবদর আস্থা অিিবন িিম হবয়বে। পাোপার্ে র্বর্নবয়াগকারীবদর িবিিনিা বৃর্দ্ধ ও 

সুরিা র্নর্িিকরবণ র্বর্নবয়াগ র্েিার উপর র্ববেষ গুরুত্বাবরাপ কবর কর্মেন চদেব্যাপী র্বর্নবয়াগ র্েিা 

কার্ িক্রম চিারদার কবরবে। এর িাবথ র্বর্নবয়াগকারীবদর স্বাথ ি িংরিণ এবং র্বর্নবয়াগ িার্হদা র্নরূপণ 

কবর বািাবর িঠিক র্বর্নবয়াগ ইন্সট্রুবমন্ট আনয়বনর পর্রববে তির্রবি অগ্রণী ভূর্মকা পালন করবে। 

আর্ম দৃঢ়িাবব র্বশ্বাি কর্র চর্, িামবনর র্দনগুবলাবি র্বর্নবয়াগ র্বষয়ক র্েিা ও গববষণামূলক কাবি 

কার্ িকরী ভূর্মকা পালবনর মাধ্যবম ইন্সটিটিউট িার কার্িি লবিয চপ ুঁোবব। ইন্সটিটিউবটর এ লিয অিিবন 

পর্রিালনা পষ িবদর িম্মার্নি িদস্যগবণর প্রিযি ভূর্মকা র্ববেষিাবব উবেখ্য এবং প্রেংিনীয়। িাবদর 
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িঠিক ভূর্মকা এবং সুদূর প্রিারী দূরদর্ে িিা ইন্সটিটিউবটর উবেশ্যিমূহ অর্ধকির কার্ িকর পবথ বাস্তবায়ন 

এবং দার্য়ত্বপালবনর পবথ অগ্রণী ভূর্মকা পালন কবরবে। পর্রিালনা পষ িবদর িকল িদস্যবদরবক িাবদর স্ব-

স্ব-অবদান এবং ভূর্মকা পালবন ব্রিী হবার িে আর্ম আন্তর্রক ধেবাদ জ্ঞাপন করর্ে। িরকার, প্রোিন, 

ও প ুঁর্িবািার িংর্িষ্ট িকল পর্ িাবয়র নীর্ির্নধ িারক এবং র্িদ্ধান্ত গ্রহণকারীবদর প্রর্ি িাবদর িার্ব িক 

িহবর্ার্গিার িে কৃিজ্ঞিা প্রকাে করর্ে। 

 

 

অধ্যাপক র্েবলী রুবাইয়াি-উল-ইিলাম 

চিয়ারম্যান 

বাংলাবদে ইন্সটিটিউট অব কযার্পটাল মাবকিট 
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বাংলাবদে ইন্সটিটিউট অব কযার্পটাল মাবকিট (র্বআইর্িএম) প ুঁর্িবািার র্েিা, প্রর্েিণ এবং গববষণার 

প্রিাবর র্নবয়ার্িি িািীয় প্রর্িষ্ঠান র্হবিবব িকল মহবল ইবিযমবধ্য একটি পর্রর্িি নাম। ক্রমধারাবার্হক 

অথ িননর্িক উন্নয়ন ব্যাপক অবথ ি মানর্বক উন্নয়বনরই পূব িেিি। এই িামর্গ্রক উন্নয়ন-িহায়িার র্নয়ামক 

প ুঁর্িবািাবরর মূল র্ির্িপ্রস্তর হবে র্বর্নবয়াগকারীবদর জ্ঞানগি দিিা ও িিমিা। িাই র্বর্নবয়াগকারী 

এবং িংর্িষ্ট অংেীিনবদর প্রাবয়ার্গক দিিা এবং চপোগি উৎকষ ি িাধনই র্বআইর্িএম এর র্নরলি 

কার্ িক্রবমর অিীষ্ট লিয। িরকার ও র্নয়েক িংস্থািহ আর্থ িকবািার িংর্িষ্ট প্রর্িষ্ঠানিমূবহর দি, প্রাজ্ঞ 

এবং েীষ িস্থানীয় ব্যর্ক্তগবণর িমিবয় গঠিি পর্রিালনা পষ িবদর র্নবদ িেনায় ইন্সটিটিউবটর িার্ব িক 

অবকাঠাবমা এবং িনববলর দিিা এখন িব িমহবল িমাদৃি। 

ইন্সটিটিউট িাধারণ র্বর্নবয়াগকারীবদর র্বর্নবয়াগ িিমিা বৃর্দ্ধর লবিয র্দনব্যাপী র্বর্নবয়াগ র্েিা কার্ িক্রম 

পর্রিালনা করবে ও  বািার মধ্যস্থিাকারী প্রর্িষ্ঠানিমূবহর কম িিার্রবদর িে িামর্গ্রক িাবব র্বষয়র্ির্িক 

পারদর্ে িিা বৃর্দ্ধ এবং প ুঁর্িবািাবর িিম িনবল তির্রর িে পর্রিালনা করবে স্বল্প এবং মধ্যবময়াদী 

িাটি ির্িবকট চকাি ি। মাস্টার অব অযালাইি িাইোন্স এন্ড কযার্পটাল মাবকিট  চপ্রাগ্রাম িালু করবার পাোপার্ে 

র্বআইর্িএম র্নিস্ব ইনবিস্টর এডুবকেন চপ্রাগ্রাম, িাটি ির্িবকট চপ্রাগ্রাম, চপাস্ট গ্রযাজুবয়ট র্িবলামা ইন 

কযার্পটাল মাবকিট চপ্রাগ্রাম ও কাস্টমাইিি প্রর্েিণিমূহ প্রদান কবর র্াবে। এোড়াও র্বর্িন্ন কম িোলা, 

অিযন্তরীণ প্রর্েিণ এবং িািীয় ও আন্তিিার্িক পর্ িাবয়র প্রকােনার মাধ্যবম ইনর্স্টটিউট ক্রবমই র্নবির 

কম িপর্রমেলবক উন্নীি এবং প্রিার্রি করবে।  

গববষণা কার্ িক্রবম গর্িেীলিা আনয়বনর লবিয মার্িক র্রি িাি চির্মনার র্ির্রি আবয়ািন করা হবে এবং 

ইন্সটিটিউবটর অনুষদ িদস্যরা এবি র্নয়র্মিিাবব িাবদর গববষণালব্ধ র্বষয় উপস্থাপন করবেন। ইবিাপূবব ি 

র্েিাথীগবণর প্রাবয়ার্গক দিিা বৃর্দ্ধর িে তববদর্েক স্টক এক্সবিঞ্জিমূবহর কার্ িক্রম পর্রদে িন, অর্িজ্ঞিা 

র্বর্নময় এবং প্রর্েিণ গ্রহবণর সুবর্াগ তিরীর মধ্য র্দবয় ইন্সটিটিউট িার কম িপর্রর্ধবক আবরা িম্প্রিার্রি 

কবরবে।‘রূপকল্প ২০২১’ এবং ‘র্ির্িটাল বাংলাবদে’ গড়ার প্রিযবয় র্বর্নবয়াগ র্েিা কার্ িক্রবমর র্বর্বধ 

পর্ িাবয় িথ্য-প্রযুর্ক্তর ব্যবহার িংবর্ািন এবং চদেব্যাপী দূরপ্রিার র্েিার র্নর্মবি ইনর্স্টটিউট ির্ক্রয় 

উবদ্যাগ গ্রহণ কবরবে।  
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িরকাবরর অথ ি মেণালবয়র আর্থ িক প্রর্িষ্ঠান র্বিাগ এবং িরকার র্নবদ ির্েি কার্ িক্রবমর িাবথ িমর্িি 

উদ্ভাবন উবদ্যাবগ ির্ক্রয় অংেগ্রহণ, িািীয় শুদ্ধািার চক েবলর পর্রপালন, বার্ষ িক কম িিম্পাদন চুর্ক্ত 

বাস্তবায়ন, এবং নাগর্রক চিবাদাবনর মাধ্যবম চটকিই উন্নয়ন লিযমাত্রা অিিবনর চিবত্রও ইনর্স্টটিউট 

প্রেংিনীয় ভূর্মকা পালন করবে। র্েিাদাবনর প্রর্ক্রয়াগি ও কাঠাবমাগি মানবৃর্দ্ধর লবিয ইনর্স্টটিউবটর 

অনুষদ িদস্যবদর িািীয় ও আন্তিিার্িক পর্রমেবল প্রবয়ািনীয় প্রর্েিণ চদয়া হবে। একই িাবথ অিযন্তরীন 

প্রর্েিণ ও কম িোলার মাধ্যবমও র্েিকবদর মবনায়ন্নয়ন প্রর্ক্রয়া অব্যহি রবয়বে।  

আর্ম আো প্রকাে করর্ে চর্, ইনর্স্টটিউবটর অগ্রগর্ির ধারা গণপ্রিািেী বাংলাবদে িরকার, বাংলাবদে 

র্ির্কউর্রটিি অযান্ড এক্সবিঞ্জ কর্মেন, এবং িংর্িষ্ট িকল অংেীিবনর প্রবিষ্টা এবং িহবর্ার্গিায় গর্িেীল 

থাকবব এবং বাংলাবদবে অথ িননর্িক উন্নয়বনর িে অপর্রহার্ ি অনুষঙ্গ র্হবিবব প ুঁর্িবািাবরর র্েিা ও 

গববষণার চিবত্র  র্বআইর্িএম ির্বষ্যবি উৎকবষ ির চিাপান র্হবিবব িমাদৃি হবব। প্রধান র্নব িাহী র্হবিবব 

অর্প িি দার্য়ত্বিমূহ পালবন িহায়িার িে পর্রিালনা পষ িদ, িরকার ও িহকমীিহ িংর্িষ্ট িকবলর প্রর্ি 

কৃিজ্ঞিা প্রকাে করর্ে। 

 
অধ্যাপক ি. মাহমুদা আক্তার 

র্নব িাহী চপ্রর্িবিন্ট  

বাংলাবদে ইন্সটিটিউট অব কযার্পটাল মাবকিট 
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২০২১-২২ 

 

 

 

অধ্যায়ঃ এক 
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বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

পর্রিালকমেলীর প্রর্িববদন 

িম্মার্নি িদস্যবৃন্দ, 

বাংলাবদে ইন্সটিটিউট অব কযার্পটাল মাবকিট (র্বআইর্িএম) এর পর্রিালনা পষ িবদর পি চথবক আর্ম 

পঞ্চদে বার্ষ িক িাধারণ িিায় আপনাবদর স্বাগি িানার্ে। পর্রিালকমন্ডলীর পি চথবক আর্ম 

ইন্সটিটিউবটর ৩০ জুন ২০২২ িার্রবখ িমাপ্ত বেবরর পর্রিালকমেলীর প্রর্িববদন এবং র্নরীিা প্রর্িববদন 

উপস্থাপন করর্ে।  

 

ভুর্মকাঃ 

বাংলাবদবের স্বাধীনিার সুবণ ি িয়ন্তী পরবিী িমবয় বাংলাবদবের স্বাধীনিা উির িমবয়র িবিাইবি বড় 

ও িম্মানিনক অিিন, প্রমিা পদ্মা নদীর ওপর র্দবয় চদবের দীর্ িিম চিতু উববাধন। এই চিতু চদবের দর্িণ-

পর্িমাঞ্চল’চক উির এবং পূব িাঞ্চবলর িাবথ িড়কপবথ িংযুক্ত কবরবে। আমাবদর চদবের অথ িনীর্ির 

গর্িপ্রকৃর্ি িম্পূণ ি বদবল চদবব এই একটি চিতু, িার অিাবনীয় এবং অপার িম্ভাবনাময় সুবর্াবগর বার 

অবার্রি কবর র্দবয়। ইবিামবধ্য আমরা নতুন র্েল্পাঞ্চল প্রর্ির্ষ্ঠি হবি চদখর্ে এবং নতুন নতুন র্েল্প 

কারখানা গবড় ওঠার প্রবণিাও লিয করর্ে। তবর্শ্বক এই িামাবিাবলর মবধ্য চর্খাবন অবনক রাস্ট্র িাবদর 

অর্স্তত্ব টির্কবয় রাখা র্নবয় র্হমর্েম খাবে, বাংলাবদে িখন িার ‘র্বস্ময় অথ িনীর্ি’ মবিল র্নবয় এর্গবয় 

িলবে। েি বাধা র্বপর্ি, অপপ্রিার, এবং গুিব চক পাে কাটিবয় চদবের উন্নয়ন র্াত্রা অব্যহি রবয়বে। 

আমাবদর র্প্রয় চদে আি উন্নয়বনর চিাপান চববয় র্বশ্ব দরবাবর একটি িম্মার্নি িার্ির কািাবর গবব ির িাবথ 

মাথা উঁচু কবর দাড়াবনার িাহি এবং একটি র্হবিবব র্নবিবক প্রর্ির্ষ্ঠি করবি চপবরবে। এই অথ িননর্িক 

িমৃর্দ্ধ এবং প্রগর্ির ধারা অব্যাহি রাখবি বাংলাবদবের প ুঁর্িবািারবক ের্ক্তোলী ও অর্ধক কার্ িকর করার 

চকান র্বকল্প চনই; আর এই প ুঁর্িবািাবরর প্রাণ- র্বর্নবয়াগকারীবদর র্বর্নবয়াগ র্েিায় আবলার্কি করবি, 

এবং বািার মধ্যস্তিাকারী প্রর্িষ্ঠান, এবং র্নয়েক িংস্থা িমূবহর িনবল চক প্রর্ের্িি ও সুদি িনিম্পবদ 

পর্রণি করারও চকান র্বকল্প চনই। এ লবিযই র্নরলি িাবব প্রবয়ািনীয় র্েিা, প্রর্েিণ, ও গববষণা কম ি 

িার্লবয় র্াবে র্বআইর্িএম। 

  

ইন্সটিটিউট িতুথ ি র্েল্প র্বলববর িযাবলঞ্জ চমাকার্বলায় প্রর্ের্িি িনবল তির্রর লবিয িাইোর্ন্সয়াল 

চটকবনালর্ি বা র্িনবটক এবং চিটা এনার্লটিক্স এর মি র্বষবয় প্রর্েিণ প্রদান কবরবে এবং আগামীবি 

ব্লকবিইন চটকবনাবলার্ি এবং র্িোর্ন্সয়াল ক্রাইমি ইন কযার্পটাল মাবকিট এর ওপর চকাবি ির আবয়ািন 

করবব। পূ ুঁর্িবািাবরর এবং অথ িবািাবরর ঝুঁর্ক ব্যবস্থাপনার িে ‘র্রস্ক ম্যাবনিবমন্ট ইন মার্ন অযান্ড 

কযার্পটাল মাবকিট’ েীষ িক একটি দীর্ িবময়াদী প্রর্েিণ আবয়ািন কবর ইন্সটিটিউট। র্বর্নবয়াগকারীবদর 

িার্হদার চপ্রর্িবি র্নয়র্মি চবর্িক িাটি ির্িবকট চকাি ি োড়াও, এ বেরই প্রথম এিিান্সি চটকর্নকযাল 
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এনালাইর্িি চপ্রাগ্রাম িালু করা হয় এবং এবি অভুিপূব ি িাড়া পাওয়া র্ায়। আগার্মবি িান্ডাবমন্টাল 

এনালার্িি এর ওপর এিিান্সি চকাি ি িালু করা হবব। র্নয়র্মিিাবব র্বর্নবয়াগকারীবদর প্রর্ের্িি করবি 

িালু রবয়বে ‘পর্িবািাবর র্বর্নবয়াগ’ েীষ িক র্বর্নবয়াগ র্েিা কার্ িক্রম, র্াবি অন্তভু িক্ত হবয়বে র্ক  

র্ববেষার্য়ি র্বষয়। গববষণা কার্ িক্রমবক চবগবান করবি িালু রবয়বে মার্িক র্রিাি ি চির্মনার র্ির্রি। 

 

র্বআইর্িএম এর র্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান পর্রিালনা পষ িবদর িদস্যবদর র্নবদ িেনায়, ইন্সটিটিউট িার অিীষ্ট লবিযর 

র্দবক অগ্রির হবে এবং বাংলাবদবের প ুঁর্িবািার-চক একটি ির্িযকাবরর গর্িেীল, স্বে, ও 

িবাবর্দর্হিামূলক বািাবর পর্রণি করার িে িম্ভাব্য িকল প্রকার র্েিা, প্রর্েিণ, ও গববষণা িংক্রান্ত 

র্বষবয় িহবর্ার্গিা করার িে ির্িি হবে।          

 

পর্রিালন কার্ িক্রমঃ 

আবলািয অথ িবেবরর বার্ষ িক কম িিম্পাদন চুর্ক্ত অনুর্ায়ী ইন্সটিটিউট িার র্নবির প্রার্িষ্ঠার্নক লিযমাত্রা 

অিিবন িিম হবয়বে এবং আবর্শ্যক চক েলগি লিযমাত্রা অিিবন অবনকবিবত্র িিল হবয়বে। 

ইনর্স্টটিউবটর িদস্যবৃবন্দর অবগর্ির িে ২০২১-২২ অথ িবেবর পর্রিার্লি কার্ িক্রম, িামর্গ্রক আয়-ব্যয় 

ও অোে র্বষয়ার্দ উপস্থাপন করা হবলাঃ 

 

ক. র্েিা ও প্রর্েিণ কার্ িক্রমঃ 

র্বআইর্িএম এর িলমান কার্ িক্রম এর মবধ্য নয় মাি চময়াদী চপাস্ট গ্রযাজুবয়ট র্িবলামা ইন কযার্পটাল 

মাবকিট (র্পর্ির্ির্িএম) চপ্রাগ্রাম এর পাোপার্ে র্দনব্যাপী ইনবিস্টর’ি এডুবকেন চপ্রাগ্রাম, এবং স্বল্প 

চময়াদী িাটি ির্িবকট চকাবি ির আবয়ািন করবে। ইনর্স্টটিউট ২০২১-২২ অথ িবেবর  ৫০টি ইনবিস্টরি’ 

এডুবকেন চপ্রাগ্রাবমর মাধ্যবম ১,৬২৫ িনবক এবং ২২টি িাটি ির্িবকট চকাবি ির মাধ্যবম ৮৮৮ িনবক 

প্রর্ের্িি কবরবে। উর্ের্খি িমবয় র্পর্ির্ির্িএম চপ্রাগ্রাবমর অধীবন িান্ধ্যকালীন ১৮িম, ১৯িম, এবং 

২০িম ব্যাবির র্েিা কার্ িক্রম িলমান র্েল।  

 

মাস্টার অব অযালাইি র্িোন্স অযান্ড কযার্পটাল মাবকিট (এমএএির্িএম) চপ্রাগ্রাবমর দুইটি ব্যাবির 

র্েিা কার্ িক্রম িালু রবয়বে। প্রগ্রামটির চমাট র্ি র্েিাথীবদর কাবে আবরা িহনেীল করার িে 

আগামীবি এর টিউেন র্ি হ্রাি/োড় প্রদান এবং র্েিাবৃর্ি িালু করার পর্রকল্পনা রবয়বে। এোড়া, এই 

চপ্রাগ্রাবমর র্বর্িন্ন চলবিল িম্পন্ন করার পর র্েিাথীবদর অনুবপ্ররণা চর্াগাবনার িে চলবিল কমর্লেন 

িাটি ির্িবকট প্রদান করার পর্রকল্পনাও রবয়বে। 
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    (১) মাস্টার অব অযালাইি র্িোন্স অযান্ড কযার্পটাল মাবকিট (এমএএির্িএম) 

 

আিন্ন িতুথ ি র্েল্পর্বলব িমস্ত পৃর্থবীব্যাপী ৃষর্ষ্ট কবরবে নব র্দগবন্তর সূিনা। বাংলাবদেও এর বাইবর 

চনই। এবদবেও এর হাওয়া বইবি শুরু কবরবে। কৃর্িম বুর্দ্ধমিা বা আটি ির্ির্িয়াল ইর্ন্টর্লবিন্স, চমর্েন 

লার্ন িং, চিটা িাইন্স, ব্লকবিইন, আর র্ক্রবটাকাবরর্ন্সর যুবগ প্রববে কবরবে চদে। িথ্য প্রযুর্ক্তর এই 

উৎকষ িিা  ুঁবয় র্াবে িীববনর প্রায় প্রর্িটি চিবত্র। অথ ি বািার এবং আর্থ িক প্রর্িষ্ঠানগুবলা বদবল 

র্াবে খুব দ্রুি, পর্রবিিন হবে প্রির্লি কম িপদ্ধর্ির, উন্নি হবে এর িার্ব িক অবকাঠাবমা। নতুন নতুন 

উদ্ভাববন একটি িযাবলর্ঞ্জং র্কন্ত প্রর্িশ্রুর্িেীল চিক্টর হবয় উঠবে এই খাি। বাংলাবদে র্ির্কউর্রটিি 

অযান্ড এক্সবিঞ্জ কর্মেবনর নতুন চনর্তত্ব আিার পর স্পন্দন র্িবর চপবয়বে বাংলাবদবের প ুঁর্িবািার। 

প ুঁর্িবািার িম্প্রিারবণ এবং র্বর্নবয়াগকারীবদর আস্থা চিরাবি এই কর্মেন র্নরলি কাি কবর 

র্াবে। বািাবর এবিবে নতুন ইনস্ট্রুবমন্টি, পর্রবিিন হবয়বে পরবনা আইন। এরই ধারাবার্হকিায় ৃষর্ষ্ট 

হবে নতুন যুবগর অথ ি ও র্বর্নবয়াগ খাবি নতুন চনর্তবত্বর িার্হদা। িমবয়র পর্রবিিবনর িাবথ িাল 

র্মর্লবয় িলার এবং ির্বষ্যৎদ্রষ্টা মানব িম্পদ তির্র করা এখন এই চিক্টবরর িে অপর্রহার্ ি। 

 

বাংলাবদবের এই আিন্ন চমাকাববলাবক িযাবলঞ্জ কবর আর্থ িক খাি, র্ববেষ কবর প ুঁর্িবািারবক 

চনর্তত্ব প্রদান করবি পারবব, এমন দি িনবল তির্রর লবিয ইন্সটিটিউট িালু কবরবে র্ববেষার্য়ি 

স্নািবকাির চপ্রাগ্রাম ‘মাস্টার অব অযালাইি র্িোন্স অযান্ড কযার্পটাল মাবকিট (এমএএির্িএম)’ 

চপ্রাগ্রাম। ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালবয়র অর্ধভুক্ত এবং ব্যবিায় র্েিা অনুষবদর িীবনর মাধ্যবম পর্রিার্লি 

এই ২-বের চময়াদী চপ্রাগ্রামটিবি রবয়বে প ুঁর্িবািার এবং অথ িায়বনর িব যুবগাপবর্াগী চকাি ি, ইন্ডার্স্ট্র 

ওর্রবয়বন্টি লার্ন িং এবপ্রাি, এবং হাবি কলবম মাবকিট এনিায়রনবমন্ট চক িানার এবং চেখার 

ব্যবস্থা। িাউবন্ডেন চলবিবল ৪টি এবং চকার চকাবি ি ৮টি চকাবি ির পাোপার্ে ‘চকায়ার্ন্টবটটিি 

র্িোন্স’ এবং ‘ র্িোর্ন্সয়াল মাবকিটি’ েীষ িক দুইটি ট্রযাক চথবক র্েিাথীরা িাবদর পেন্দ চমািাববক 

ইবলকটিি চকাি ি র্নবি পারববন। একটি িমৃদ্ধোলী প ুঁর্িবািার গড়বি িকবলর ির্ক্রয় অংেগ্রহণ 

প্রবয়ািন। আর এ িেই এই চপ্রাগ্রাবম ির্িির িে চকান র্ববেষ র্বষবয় পূব ি অর্িজ্ঞিা বা চলখাপড়ার 

প্রবয়ািন চনই। এর কার্রকুলাম এমনিাবব িািাবনা র্াবি কবর চর্ চকান র্বষবয় স্নািক পাে হবল 

এবং িার্হি িলািল থাকবল, প্রর্িবর্ার্গিামূলক ির্িি পরীিার মাধ্যবম চমধাক্রবম উিীণ ি হবি 

পারবলই এই চপ্রাগ্রাবম অংেগ্রহণ করা িম্ভব। 

 

চকাবি ির িময়কাল চমাট ২ বের, র্া ৪টি চির্মস্টাবর র্বিক্ত। ১৬ চকাবি ি চমাট ৫১ চক্রর্িবটর এই 

চপ্রাগ্রামটির ক্লাি িন্ধ্যায় অনুর্ষ্ঠি হয় র্াবি কবর চপোিীবীরা িহবিই ক্লাি করবি পাবরন। র্বিীয় 

চির্মস্টার চথবক শুরু কবর িতুথ ি চির্মস্টার পর্ িন্ত িলবব প্রবিক্ট চপপার প্রস্তর্ির কাি, র্া চপ্রাগ্রাবমর 
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চেবষ র্গবয় র্িবিন্ড করবি হবব। িিল িাবব চপ্রাগ্রামটি িম্পন্ন করবি পারবল (র্ির্ির্পএ ৪.০০ এর 

মবধ্য ২.৫০ বা িদুধ ি থাকবল) র্মলবব ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালবয়র িনদ। 

 

চপোিীবীবদর র্বর্িন্ন িংগঠন চর্মন ইন্সটিটিউট অব িাট িাি ি একাউন্টযান্টি অব বাংলাবদে, 

ইন্সটিটিউট অব কস্ট অযান্ড ম্যাবনিবমন্ট একাউন্টযান্টি অব বাংলাবদে, ইন্সটিটিউট অব িাট িাি ি 

চিবক্রটার্রি অব বাংলাবদে, িাট িাি ি িাইোর্ন্সয়াল এনার্লস্ট (র্িএিএ), এবিার্িবয়েন অি িাট িাি ি 

িাটি িিাবয়ি একাউন্টযান্টি (এর্ির্িএ ইিযার্দ িংগঠবনর িদস্যবদর িে রবয়বে িরাির্র ির্িির 

সুবর্াগ। এোড়া, গ্রযাজুবয়ট ম্যাবনিবমন্ট এির্মেন চটস্ট (র্িম্যাট) এ কমপবি ৫০০ নম্বর বা 

গ্রযাজুবয়ট চরকি ি এক্সার্মবনেন (র্িআরই) এ কমপবি ৩০০ নম্বর অিিনকারীবদর িেও রবয়বে 

িরাির্র ির্িির সুবর্াগ।  

 

বেবর চমাট দু’বার ির্িি কার্ িক্রম অনুর্ষ্ঠি হয়, একটি িানুয়ার্র চিেবনর িে (র্রং) এবং অপরটি 

জুলাই চিেবনর িে (িামার)। 

 

(২) চপাস্ট গ্রযাজুবয়ট র্িবলামা ইন কযার্পটাল মাবকিট চপ্রাগ্রাম (র্পর্ির্ির্িএম): 

 

ইনর্স্টটিউট প ুঁর্িবািার িংর্িষ্ট চস্টকবহাল্ডারবদর জ্ঞান ও দিিা উন্নয়ন এবং চপোগি উৎকষ িিা 

বৃর্দ্ধর লবিয প ুঁর্িবািাবরর উপর ২৪ চক্রর্িট র্বর্েষ্ট নয় মাি চময়াদী চপ্রাগ্রাম ‘চপাস্ট গ্রযাজুবয়ট 

র্িবলামা ইন কযার্পটাল মাবকিট (র্পর্ির্ির্িএম)’ পর্রিালনা করবে। িান্ধ্যাকালীন ক্লাি হওয়াবি এবি 

চপোিীবীবদর অংেগ্রহণ িহিির হয়। প ুঁর্িবািাবরর িার্হদার িাবথ র্মল চরবখ এ বেরই চপ্রাগ্রামটির 

কার্রকুলাম পর্রবিিন কবর আরও প ুঁর্িবািার বান্ধ্ব করা হবয়বে।    

 

র্পর্ির্ির্িএম চপ্রাগ্রামটি বিিমাবন ৮ চকাবি ি, ২ চলবিবল র্বিক্ত। র্িবলামা’টি অিিন করবি র্েিাথীবদর 

৮টি চকাবি ি কমপবি ২.৭৫ র্ির্ির্পএ (৪.০০ চস্কবল) থাকবি হবব । িিলিাবব চপ্রাগ্রামটি িম্পন্ন করা 

িাবপবি র্েিাথীবদর র্বআইর্িএম হবি র্িবলামা িনদ ও ট্রান্সর্ক্রট প্রদান করা হবয় থাবক। 

 

২০২১-২২ অথ িবেবর এ চপ্রাগ্রাবমর অধীবন িান্ধ্যকালীন ১৮িম, ১৯িম, এবং ২০িম ব্যাবির র্েিা 

কার্ িক্রম িলমান র্েল। জুন ২০২২ পর্ িন্ত এই চপ্রাগ্রাবমর ২০টি িান্ধ্যকালীন এবং ০৩টি র্দবা ব্যাবি 

িব িবমাট ির্িিকৃি র্েিাথীর িংখ্যা ৪৭০ িন।  
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(৩) িাটি িিাবয়ি িাইোর্ন্সয়াল মবির্লং অযান্ড িযালুবয়েন এক্সপাট ি (এিএমর্িই): 

 

বাংলাবদবের অথ ি বািাবরর প্রায় প্রর্িটি প্রর্িষ্ঠাবনই প্রবয়ািন দি ও প্রর্ের্িি িাইোর্ন্সয়াল 

মবিলার। র্বর্িন্ন ধরবণর িাইোর্ন্সয়াল মবির্লং ও িযালুবয়েন এর ওপর অবনকাংবে র্নি ির কবর 

প্রর্িষ্ঠাবনর র্বর্িন্ন চক েলগি ও প্রাবয়ার্গক র্িদ্ধান্ত। অথি এ িংক্রান্ত চকান প্রবিেনাল িাটি ির্িবকেন 

বাংলাবদে চথবক প্রদান করা হয় না। একর্দবক র্বপল িার্হদা আর অপরর্দবক অপ্রতুল প্রর্ের্িি 

চলাকবল – এই দু’চয়র ব্যবধান কমাবিই ইন্সটিটিউট একটি র্ববেষার্য়ি প্রবিেনাল িাটি ির্িবকেন 

িালু কবরবে- ‘িাটি িিাবয়ি িাইোর্ন্সয়াল মবির্লং অযান্ড িযালুবয়েন এক্সপাট ি (এিএমর্িই)।’ 

চপ্রাগ্রামটি চমাট ১২টি মর্িউবল র্বিক্ত র্ার মবধ্য ৬টি হবে মবির্লং এর ওপর এবং বার্ক ৬টি 

িযালুবয়েন এর ওপর। প্রর্িটি চলবিল-এর চকার্িং ক্লািিমূহ চেবষ একটি ব্যবহার্রক পরীিার মাধ্যবম 

র্েিাথীবদর মূল্যায়ণ করা হয় র্ার র্ির্িবি িাবদর চলবিল ১ িমাপনাবন্ত ‘িাটি িিাবয়ি মবিলার’ এবং 

চলবিল ২ িমাপনাবন্ত ‘িাটি িিাবয়ি িাইোর্ন্সয়াল মবির্লং অযান্ড িযালুবয়েন এক্সপাট ি’ িনদ প্রদান 

করা হয়।  

      

বাংলাবদবের আর্থ িক বািাবর – র্ববেষ কবর ব্যাংক, বীমা, র্লর্িং, ইন্সুযবরন্স, মাবি িন্ট ব্যাংক, অযাবিট 

ম্যাবনিবমন্ট চকাম্পানী, চব্রাকাবরি হাউি, চক্রর্িট চরটিং চকাম্পানী, র্রিাি ি িাম ি, এবং কনিার্টং 

িাম িগুবলাবি প্রর্ের্িি িাইোর্ন্সয়াল মবিলার-এর িার্হদা পূরবণ িিম হবব এই িাটি ির্িবকেন 

চপ্রাগ্রামটি। 

 

বেবর দু’বার (িানুয়ার্র এবং জুলাই) ব্যাি শুরু হয় এই চপ্রাগ্রাবমর। চকউ ইবে করবল ির্িি হবার িার্রখ 

চথবক ৩ বেবরর মবধ্য দুইটি চলবিল িম্পন্ন কবর এই িাটি ির্িবকেন অিিন করবি পারববন। প্রর্ি পাঁি 

বের পর পর এই িাটি ির্িবকেন নবায়ন করবি হবব এবং প্রবয়ািন িাবপবি এবং নতুন মর্িউল 

অন্তভু িক্ত হবল, আলাদা কবর চকার্িং ক্লাি করবি হবব। িমপর্ িাবয়র র্ববদেী প্রর্েিবণর খরবির তুলনায় 

এই চকাবি ির খরি র্নিান্তই নগণ্য, র্া র্কর্স্তবি পর্রবোধ করা র্ায়।        

 

(৪) ইনবিস্টরি’ এডুবকেন চপ্রাগ্রামঃ 

 

বাংলাবদে ইনর্স্টটিউট অব কযার্পটাল মাবকিট (র্বআইর্িএম) প ুঁর্িবািাবরর িার্িক ও প্রাবয়ার্গক জ্ঞাবনর 

উৎকষ ি িাধবনর লবিয প্রর্ির্ষ্ঠি একটি িািীয় প্রর্িষ্ঠান। প ুঁর্িবািাবর র্বর্নবয়াগকারীবদর চপোগি দিিা 

বৃর্দ্ধ ও অনুকূল র্বর্নবয়াগ পর্রববে ৃষর্ষ্টর লবিয র্নয়র্মি ইনবিস্টরি’ এডুবকেন চপ্রাগ্রাম আবয়ািন করা 

হয়। 
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বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

 

ইনর্স্টটিউট এই চপ্রাগ্রাবমর মাধ্যবম প ুঁর্িবািাবর র্বর্নবয়াবগ আগ্রহী ব্যর্ক্ত, প্রর্িষ্ঠান ও ির্বষ্যৎ 

র্বর্নবয়াগকারী র্ারা প ুঁর্িবািাবর র্বর্নবয়াগবক র্নরাপদ করবি িান িাবদরবক এবং প ুঁর্িবািার িম্পবকি 

আগ্রহী ব্যর্ক্তবগ িবক প্রর্ের্িি কবর থাবক।  

 

ইনর্স্টটিউট িার অোে কার্ িক্রবমর মবধ্য প ুঁর্িবািাবরর উপর চম র্লক জ্ঞান র্বিরবণর উবেবশ্য িপ্তাবহর 

র্বর্িন্ন কার্ ির্দববি র্দনব্যাপী র্বনামূবল্য ‘ইনবিস্টরি’ এডুবকেন চপ্রাগ্রাম’ পর্রিালনা করবে। এোড়াও 

অনলাইবনও র্বর্িন্ন কার্ ির্দববি িন্ধ্যা ৬:০০ র্টিকা চথবক রাি ৯:০০ র্টিকা পর্ িন্ত এই চপ্রাগ্রাম-এর িংর্িপ্ত 

িংস্করণ িালু রবয়বে। অনলাইবন অনুর্ষ্ঠি উক্ত চপ্রাগ্রাবম িারাবদে চথবক আগ্রহী বিিমান ও ির্বষ্যৎ 

র্বর্নবয়াগকারীগণ অংেগ্রহণ কবর থাবকন। অনলাইবনও চপ্রাগ্রামটি পর্রিালনা করাবি ঢাকার বাইবর এবং 

চদবের বাইবর অবর্স্থি প্রবািী বাংলাবদেীরাও এবি িহবি অংেগ্রহণ করবি পারবেন। 

 

এ চপ্রাগ্রাবম অংেগ্রহবণর মাধ্যবম অংেগ্রহণকারীগণ প ুঁর্িবািার িম্পবকি প্রাথর্মক জ্ঞান লাি কবরন, র্া 

িাবদরবক প ুঁর্িবািার িম্পর্কিি র্বষবয় আবরা জ্ঞানািিন ও র্বর্নবয়াবগর চিবত্র িার প্রবয়াবগ আগ্রহী কবর 

চিাবল। এ োড়াও ইনর্স্টটিউট র্বিাগীয় ও চিলা পর্ িাবয় এবং র্বশ্বর্বদ্যালয় ও বড় র্েিা প্রর্িষ্ঠানিমূবহ 

র্দনব্যাপী এই চপ্রাগ্রামটি পর্রিালনা করবে। 

 

২০২১-২২ অথ িবেবর ৫০টি ইনবিস্টরি’ এডুবকেন চপ্রাগ্রাবমর মাধ্যবম ১,৬২৫ িন বিিমান ও িম্ভাব্য 

র্বর্নবয়াগকারীবক প্রর্ের্িি করা হবয়বে। এ চপ্রাগ্রাবমর গি পাঁি বেবরর একটি তুলনামূলক র্িত্র র্নবে তুবল 

ধরা হবলাঃ 

 

চটর্বল ১- ইনবিস্টরি’ এডুবকেন চপ্রাগ্রাম চট্রন্ড 

 

র্ববরণ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

ইনবিস্টরি’ এডুবকেন 

চপ্রাগ্রাম (িংখ্যা) 
৪৮ ৫০ ৪৯ ৫০ ৫০ 

অংেগ্রহণকারীর িংখ্যা ১,৬৩৫ ১,৪৩৫ ১,৫৫৩ ১,৪৭৯ ১,৬২৫ 
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বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

 (৫) িাটি ির্িবকট চকাি িঃ 

 

ইন্সটিটিউট প ুঁর্িবািাবরর িাধারণ র্বর্নবয়াগকারী, বািার মধ্যস্থিাকারী, চপোিীবী এবং প ুঁর্িবািার 

িংর্িষ্ট িকল চস্টকবহাল্ডারবদর দিিা উন্নয়বন র্নয়র্মিিাবব র্বর্িন্ন র্বষবয়র উপর িাটি ির্িবকট চকাি ি 

পর্রিালনা করবে। ইনর্স্টটিউট কর্তিক পর্রিার্লি িাটি ির্িবকট চকাবি ির মবধ্য িান্ডাবমন্টালি অব 

ইকুইটি িযালুবয়েন; িান্ডাবমন্টালি অব চপাট িিার্লও ম্যাবনিবমন্ট; িান্ডাবমন্টাল এনালাইর্িি; 

চটকর্নকযাল এনালাইর্িি; র্িোর্ন্সয়াল চটকবনালর্ি – কনবিটি, এর্লবকেন্স, অযান্ড ইবকার্িবস্টম; 

কযর্পটাল চরইর্িং, ইসুয ম্যাবনিবমন্ট অযান্ড আন্ডাররাইটিং; র্রর্িং অযান্ড আন্ডারস্টযার্ন্ডং র্িোর্ন্সয়াল 

চস্টইটবমন্টি; এলাইি র্রিাি ি চমথিবলার্ি অযান্ড ইকবনাবমর্ট্রক্স; ইনবিস্টবমন্ট সুকুক – র্প্রর্ন্সপ্যালি 

অযান্ড কনবিটি; আন্ডারস্টযার্ন্ডং দ্যা বন্ড অযান্ড সুকুক মাবকিট; এিিান্সি চটকর্নকযাল এনালাইর্িি; 

আন্ডারস্টযার্ন্ডং একাউর্ন্টং স্টযান্ডাি িি; র্ির্কউর্রটিি ল’ি ইন অপাবরেনাল এর্ক্টর্িটিি; ইিলার্মক 

িাইোন্স; িবরনর্িক এনালাইর্িি অব র্িোর্ন্সয়াল চস্টইটবমন্টি; র্রস্ক ম্যাবনিবমন্ট ইন মার্ন অযান্ড 

কযার্পটাল মাবকিট; িযাট র্িবস্টমি ইন বাংলাবদে  প্রভৃর্ি উবেখবর্াগ্য।  

 

এ বের কযর্পটাল চরইর্িং, ইসুয ম্যাবনিবমন্ট অযান্ড আন্ডাররাইটিং; র্রর্িং অযান্ড আন্ডারস্টযার্ন্ডং 

র্িোর্ন্সয়াল চস্টইটবমন্টি; এলাইি র্রিাি ি চমথিবলার্ি অযান্ড ইকবনাবমর্ট্রক্স; ইনবিস্টবমন্ট সুকুক – 

র্প্রর্ন্সপ্যালি অযান্ড কনবিটি; আন্ডারস্টযার্ন্ডং দ্যা বন্ড অযান্ড সুকুক মাবকিট; এিিান্সি চটকর্নকযাল 

এনালাইর্িি; র্ির্কউর্রটিি ল’ি ইন অপাবরেনাল এর্ক্টর্িটিি; িবরনর্িক এনালাইর্িি অব 

োর্ন্সয়াল চস্টইটবমন্টি; র্রস্ক ম্যাবনিবমন্ট ইন মার্ন অযান্ড কযার্পটাল মাবকিট;  প্রভৃর্ি চকাি ি 

প্রথমবাবরর মি িালু করা হয়। 

  

২০২১-২২ অথ িবেবর ইনর্স্টটিউট ২২টি িাটি ির্িবকট চকাবি ির মাধ্যবম ৮৮৮ িন চপোিীবী এবং 

র্বর্নবয়াগকারী/িম্ভাব্য র্বর্নবয়াগকারীবক প্রর্ের্িি কবরবে, র্ার িথ্য র্নবে উপস্থাপন করা হবলাঃ 

 

চটর্বল ২ – িাটি ির্িবকট চকাি িঃ ২০২১-২২ 

ক্রর্মক র্বষয় িার্রখ িময়কাল 
অংেগ্রহণকারীর 

িংখ্যা 

১ 
িান্ডাবমন্টালি অব 

চপাট িবিার্লও ম্যাবনিবমন্ট 
৩০ জুলাই ২০২১ র্দনব্যাপী ৪০ 

২ 
িান্ডাবমন্টাল অব ইকুযইটি 

িযালুবয়েন 
৩১ জুলাই ২০২১ র্দনব্যাপী ৩৭ 

৩ িান্ডাবমন্টাল অযানালাইর্িি ২১ আগষ্ট ২০২১ র্দনব্যাপী ৪৫ 
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২০২১-২২ 

৪ 

র্িনবটক: কনবিটি 

অযার্লবকেনি অযান্ড র্দ 

ইবকার্িবস্টম 

২৩ আগষ্ট-১১ 

অবক্টাবর ২০২১ 

১৪ র্দনব্যাপী 

(৪২ র্ন্টা) 
২৮ 

৫ 
চবর্িক চটকর্নকযাল 

অযানালাইর্িি 
২১ আগষ্ট ২০২১ র্দনব্যাপী ৮৬ 

৬ 
র্রর্িং অযান্ড আন্ডারস্টযার্ন্ডং 

িাইোর্ন্সয়াল চস্টইটবমন্টি 

৩, ৪ এবং ৬, 

এবং ৭ অবক্টাবর 

২০২১ 

৪ র্দন (১২ 

র্ন্টা) 
২৪ 

৭ 

কযার্পটাল চরইর্িং, ইসুয 

ম্যাবনিবমন্ট, অযান্ড 

আন্ডাররাইটিং (নতুন চকাি ি) 

১৭-২৮ অবক্টাবর 

২০২১ 

১০ র্দন (২৫ 

র্ন্টা) 
১৭ 

৮ 

অযালাইি র্রিাি ি চমবথািলর্ি 

অযান্ড ইকবনাবমর্ট্রকি (নতুন 

চকাি ি) 

২৮ নবিম্বর ২ 

র্িবিম্বর ২০২১ 

৫ র্দন (৪০ 

র্ন্টা) 
১০ 

৯ 

ইনবিস্টবমন্ট সুকুক: 

র্প্রর্ন্সপালি অযান্ড 

অযার্লবকেনি (নতুন চকাি ি) 

২ র্িবিম্বর 

২০২১ 
র্দনব্যাপী ১৭ 

১০ 
আন্ডারস্টযার্ন্ডং র্দ বন্ড অযান্ড 

সুকুক মাবকিট (নতুন চকাি ি) 

১১-১২ র্িবিম্বর 

২০২১ 

২ র্দন (১৬ 

র্ন্টা) 
৪৮ 

১১ 

বন্ড ইসুযবয়ন্স, িযালুবয়েন, 

অযান্ড অযানালাইর্িি (নতুন 

চকাি ি) 

২৪-৩১ র্িবিম্বর 

২০২১ 

২ র্দন (১৬ 

র্ন্টা) 
২৯ 

১২ িান্ডাবমন্টাল অযানালাইর্িি 
২২ িানুয়ারী 

২০২২ 
র্দনব্যাপী ৯৬ 

১৩ 
চবর্িক চটকর্নকযাল 

অযানালাইর্িি 

২৯ িানুয়ারী 

২০২২ 
র্দনব্যাপী ১২১ 

১৪ 
িান্ডাবমন্টালি অব ইকুযইটি 

িযালুবয়েন 

১১ চিব্রুয়ারী 

২০২২ 
র্দনব্যাপী ৪০ 

১৫ 
অযািিান্সি চটকর্নকযাল 

অযানালাইর্িি 

১৮ চিব্রুয়ারী-১২ 

মাি ি ২০২২ 

৮ র্দন 

(২২.৫ র্ন্টা) 
৪৮ 

১৬ 
িান্ডাবমন্টালি অব 

চপাট িবিার্লও ম্যাবনিবমন্ট 

১৮ চিব্রুয়ারী 

২০২২ 
র্দনব্যাপী ৭২ 

১৭ 

আন্ডারস্টযার্ন্ডং অযাকাউর্ন্টং 

স্টযান্ডার্িং (আইএএিএি/ 

আইএিআরএি) 

৬ মাি ি-২২ মাি ি, 

২০২২ 

১২ র্দন (৩৬ 

র্ন্টা) 
২৪ 
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২০২১-২২ 

১৮ ইিলার্মক িাইোন্স ১-২ এর্প্রল, ২০২২ 
২ র্দন (১৬ 

র্ন্টা) 
১৯ 

১৯ 

র্িনবটক: কনবিটি 

অযার্লবকেনি অযান্ড র্দ 

ইবকার্িবস্টম 

৬ মাি ি-২১ এর্প্রল, 

২০২২ 

১৬ র্দন (৪৮ 

র্ন্টা) 
১২ 

২০ 

িবরনর্িক অযানালাইর্িি অব 

িাইোর্ন্সয়াল চস্টইটবমন্টি 

(নতুন চকাি ি) 

১৪ চম-৪ জুন, 

২০২২ 

৭ র্দন (২১ 

র্ন্টা) 
৩৫ 

২১ 

িযালু এবিি ট্যাক্স র্িবস্টম 

ইন বাংলাবদে: র্লগ্যাল ইসুযি 

অযান্ড অযার্লবকেন 

১২ জুন-২১ জুন, 

২০২২ 

৫ র্দন (১৫ 

র্ন্টা) 
২৭ 

২২ 
র্রস্ক ম্যাবনিবমন্ট ইন মার্ন 

মাবকিট (নতুন চকাি ি) 

২১ চম-১৬ জুলাই, 

২০২২ 

৮ র্দন (২৪ 

র্ন্টা) 
১৩ 

চমাট= ৮৮৮ 

 

িলর্ি অথ িবেরিহ পাঁি বেবর ইন্সটিটিউট কর্তিক পর্রিার্লি িাটি ির্িবকট চকাবি ির একটি তুলনামূলক 

র্িত্র র্নবে উপস্থাপন করা হবলাঃ 

 

চটর্বল ৩ – িাটি ির্িবকট চকাি ি চট্রন্ড 

র্ববরণ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

িাটি ির্িবকট চকাবি ির িংখ্যা 
১৪ ১৮ ১৮ ২১ ২২ 

প্রর্েিণাথীর িংখ্যা 
২৯২ ৪৭৯ ৪৪৬ ৭৩৮ ৮৮৮ 

 

 (৬) র্বশ্ব র্বর্নবয়াগকারী িপ্তাহ ২০২১ উদর্াপনঃ 

ইন্সটিটিউট কর্তিক র্বশ্ব র্বর্নবয়াগকারী িপ্তাহ ২০২১ উপলবিয একটি চির্মনার আবয়ািন করা হয়। 

চকার্িি-১৯ অর্িমারীর কারবণ চির্মনারটি অনলাইবন অনুর্ষ্ঠি হয়। এবি ‘গ্রীন বন্ড ও সুকুক’ এর 

উপর ২টি প্রবন্ধ্ উপস্থাপন করা হয়। িনাব িার্গরা সুলিানা প্রিািী, প্রিাষক, র্বআইর্িএম ‘গ্রীণ বন্ড’ 

এবং িনাব এি. এম. কালবীন োর্লমা, প্রিাষক, র্বআইর্িএম ‘সুকুক’ এর উপর মূল প্রবন্ধ্ উপস্থাপন 

কবরন। বাংলাবদে র্ির্কউর্রটিি অযান্ড এক্সবিঞ্জ কর্মেবনর চিয়ারম্যান অধ্যাপক র্েবলী রুবাইয়াি-

উল-ইিলাম চির্মনাবর প্রধান অর্ির্থ র্হবিবব উপর্স্থি র্েবলন। র্ববেষ অর্ির্থ র্েবলন র্বএিইর্ি এর 

কর্মেনার ি. চেখ োমসুর্েন আহবমদ। এোড়াও র্িএিই এর চিয়ারম্যান িনাব চমাঃ ইউনুসুর 

রহমান, র্িএিই এর চিয়ারম্যান িনাব আর্িি ইব্রাহীম ও র্ির্ির্বএল এর ব্যবস্থাপনা পর্রিালক িনাব 

শুভ্র কার্ন্ত চি ধুরী এির্িএ আবলািক র্হবিবব চির্মনাবর উপর্স্থি র্েবলন। 
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(৭) ওয়াকিেপ, চির্মনার ও চগালবটর্বল তবঠকঃ 

 

ইন্সটিটিউট কর্তিক পর্রিার্লি চপাস্ট গ্রযাজুবয়ট র্িবলামা ইন কযার্পটাল মাবকিট (র্পর্ির্ির্িএম) এর 

র্েিাথীবদর কর্ন্টর্নউর্য়ং প্রবিেনাল চিবিলপবমন্ট (র্ির্পর্ি) এর আওিায় চিক্টবরর িমিামর্য়ক র্বর্িন্ন 

র্বষয়বক িামবন চরবখ ইন্সটিটিউট ওয়াকিেপ, চির্মনার ও চগালবটর্বল তবঠক আবয়ািন কবর থাবক। এ 

বের এর িাবথ যুক্ত হবয়বে মাস্টার অব অযালাইি র্িোন্স অযান্ড কযার্পটাল মাবকিট (এমএএির্িএম) এর 

র্েিাথীবৃন্দ। 

 

িানুয়ার্র ২০২১ হবি র্বআইর্িএম-এ র্রিাি ি চির্মনার র্ির্রি শুরু হবয়বে। এবি ইন্সটিটিউবটর এবং 

ইন্সটিটিউবটর বর্হঃস্থ গববষকরা িাবদর গববষণা কবম ির িলািল উপস্থাপন কবর থাবকন। বিিমাবন প্রর্ি 

মাবি একটি কবর র্রিাি ি চির্মনার অনুর্ষ্ঠি হবে। ২০২১-২২ অথ িবেবর ইন্সটিটিউট ০৯টি ওয়াকিেপ/ 

চির্মনার/ চগালবটর্বল তবঠক আবয়ািন করা হবয়বে।  

 

ওয়াকিেপ, চির্মনার ও চগালবটর্বল তবঠক িম্পর্কিি িথ্য র্নবে উপস্থাপন করা হবলাঃ 

 

চটর্বল ৪ – ওয়াকিেপ/ চির্মনার/ চগালবটর্বল তবঠক ২০২১-২২ 

ক্রর্মক র্বষয় িার্রখ 

১ 
হাউ টু ইর্নর্ক্রি র্দ চিপথ অব র্দ চেয়ার মাবকিট ইন বাংলাবদে: 

র্দ পবটনর্েয়াল চরাল অব মার্টোেনাল চকাম্পার্নি 
২৭ জুলাই, ২০২১ 

২ 
সুকুক: এ র্নউ ইনবিস্টবমন্ট এর্ির্নউ ির ইনর্স্টটিউেনাল 

ইনবিস্টরি ইন বাংলাবদে 
২৪ আগষ্ট, ২০২১ 

৩ 
িাইোর্ন্সয়াল ওবপনবনি এন্ড ইনকাম ইনইকুয়ার্লটি ইন 

ইমারর্িং ইকবনার্মি: এ প্যাবনল িাটা এবপ্রাি 
২১ চিবটম্বর, ২০২১ 

৪ 
চকার্িি-১৯ এন্ড স্টক মাবকিটি: আর চিবিলর্পং ইকবনার্মি 

এবিকবটি র্িিাবরন্টর্ল িরম র্দ চিবিলপি কার্িি? 
১৮ অবক্টাবর, ২০২১ 

৫ 
লুর্কং থ্রু অযান ইনিরমি আই: ব্যাংর্কং র্িবরক্টরি, 

ইনিরবমেন র্িকেনি, এন্ড কস্ট অব ব্যাংক চলানি 
২৬ নবিম্বর, ২০২১ 

৬ 

রাউন্ডবটর্বল র্িিকােন অন এক্সবিি টু িাইোন্স ির 

মাইবক্রাএন্টারপ্রাইবিি ইন বাংলাবদে: কযান িাইোর্ন্সয়াল 

চটকবনালর্ি র্ব র্দ এনিার? 

২০ র্িবিম্বর, ২০২১ 

৭ ম্যাবনবির্রয়াল এর্বর্লটি এন্ড িযালু র্রবলবিন্স অব আরর্নংি ২৭ চিব্রুয়ারী, ২০২২ 
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৮ 
র্িনারর্িি র্বটুইন ইিলার্মক িাইোন্স, এর্থকাল, িাইোন্স 

অযান্ড ইউএন এির্ির্িি 
২৮ মাি ি, ২০২২ 

৯ 
ডু অল ইনর্স্টটিউেনাল চস্টকবহাল্ডারি চপ্রাবমাট কাব িন এববটবমন্ট 

ইনবিস্টবমন্ট? 
১৭ চম, ২০২২ 

 

(৮) র্বশ্বর্বদ্যালয় র্েিক-র্েিাথীবদর র্নবয় র্ববেষ ওয়াকিেপ/ প্রর্েিণঃ 

ইন্সটিটিউট র্নয়র্মি চপ্রাগ্রাম আবয়ািবনর পাোপার্ে র্বর্িন্ন িরকার্র-ববিরকার্র র্বশ্বর্বদ্যালবয়র 

র্েিক-র্েিাথীবদর িে র্ববেষার্য়ি প্রর্েিবণর আবয়ািন কবর থাবক। প ুঁর্িবািাবরর র্বর্িন্ন 

র্বষবয়র ওপর র্েিাথীবদর আগ্রহ তির্র, র্বর্নবয়াবগর প্রাথর্মক ধারণা প্রদান, এবং র্বর্নবয়াবগ আগ্রহী 

কবর চিালাই এিব প্রর্েিবণর মূল উবেশ্য।    

 

(৯) ইন-হাউি প্রর্েিণঃ  

র্বআইর্িএম র্নিস্ব মানব িম্পবদর দিিা ও িিমিার উন্নয়বন বরাববরর মবিা এ অথ িবেবরও র্বর্িন্ন 

র্বষবয় ইন-হাউি প্রর্েিবণর আবয়ািন কবরবে। এর মবধ্য প ুঁর্িবািাবর র্বর্নবয়াবগর প্রাথর্মক ধারণা, 

আর্থ িক বািার িম্পবকি প্রাথর্মক ধারণা, সুকুক িম্পবকি প্রাথর্মক ধারণা, চেয়ার র্নব িািবন গুরুত্বপূণ ি 

অনুপাি র্ববিষণ প্রভৃর্ি উবেখবর্াগ্য। এোড়াও, আর্থ িক প্রর্িষ্ঠান র্বিাগ, অথ ি মেণালবয়র িাবথ 

ইন্সটিটিউট কর্তিক স্বাির্রি বার্ষ িক কম িিাম্পাদন চুর্ক্ত (এর্পএ) বাস্তবায়বনর অংে র্হবিবব 

ইন্সটিটিউবটর কম িিারীবদরবক ই-গিেিান্স ও উদ্ভাবন কম ি-পর্রকল্পনা বাস্তবায়ন; চিবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি 

বাস্তবায়ন; িািীয় শুদ্ধািার চক েল বাস্তবায়ন; িথ্য অর্ধকার বাস্তবায়ন ও অর্িবর্াগ প্রর্িকার ব্যবস্থা 

র্বষয়ক প্রর্েিণ প্রদান করা হয়। 
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খ. ইন্সটিটিউবটর িংর্িপ্ত আর্থ িক র্ববরণীঃ 

 

২০২১-২২ অথ িবেরিহ পাঁি বেবরর পর্রিালনা ও আর্থ িক র্ববরণীর িারিংবিপ র্নবে উপস্থাপন করা হবলাঃ 

 

চটর্বল ৫ -পর্রিালনা ও আর্থ িক র্ববরণীর িারিংবিপ      (টাকা হািাবর) 

র্ববরণ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

িরকার চথবক প্রাপ্ত 

িহর্বল 
১,১৫,০০০ ১,০৩,০০০ ৯৪,০৭৯ ১,০০,০০০ ১,০৩,৫০০ 

পর্রিালন আয় ৩,৯৫০ ৩,৮০৪ ২,১০৪ ৪০,৬৯ ৪৮,৭০ 

নীট িম্পদ ৩,২৫,৮৯৮ ৩,৫২,৯০৫ ৩,১৬,৯০৪ ৩,২৩,০৭২ ৩,০২,৫৭১ 

চমাট িম্পদ ৩,২৯,৪৫৩ ৩,৫৫,২২৭ ৪,৩৭,৪৭৫ ৩,৯৪,৭৫০ ৪,০৬,০৫৮ 

চমাট িলর্ি িম্পদ ২,৭৬,০৪১ ২,৮৩,৯২৮ ৩,০৪,২৫৭ ২,৬৮,১৮৯ ২,৮০,৪৫৯ 

চমাট িলর্ি দায় ৩,৫৫৫ ২,৩৩২ ৭২,৬৩৭ ২৪,৪০১ ২৬,৬৩৮ 

 

(১) ইন্সটিটিউবটর ব্যয়ঃ 

 

২০২১-২২ অথ িবেবর িরকার কর্তিক প্রদি ১০ চকাটি ৩৫ লি টাকা চথবক ইন্সটিটিউট র্বর্িন্ন খাবি 

ব্যয় কবরবে। ব্যবয়র উবেখবর্াগ্য খািিমূহ হবলাঃ চবিন ও িািার্দ বাবদ ৬,০০,৬০,০০৪.০০ টাকা, 

অর্িি িাড়া বাবদ ১,৬৬,১২,০০০.০০ টাকা, র্ানবাহন ক্রয় বাবদ ৩৪,৮৫,০০০.০০ টাকা, চমরামি ও 

রিণাববিণ বাবদ ব্যয় ৩৬,২৫,০০০.০০ টাকা, িম্মানী/পার্রবিার্ষক বাবদ ৪১,৫৫,০০০.০০  

কর্ম্পউটার ও আনুষর্ঙ্গক ক্রয় বাবদ ৮,৫০,০০০ টাকা এবং উদ্ভাবন িংক্রান্ত ব্যয় ৮,০০,০০০.০০ 

টাকা। 

 

(২) র্িবলামা, িাটি ির্িবকট চকাি ি এবং এমএএির্িএম চথবক আবয়র িংর্িপ্ত র্ববরণঃ 

 

২০২১-২২ অথ িবেবর ইন্সটিটিউট প ুঁর্িবািার িম্পর্কিি র্বর্িন্ন র্বষবয়র উপর ২২টি িাটি ির্িবকট চকাি ি 

আবয়ািন কবরবে। উক্ত অথ িবেবর র্পর্ির্ির্িএম চপ্রাগ্রাবমর ০৩টি ব্যাবি এবং এমএএির্িএম 

চপ্রাগ্রাবমর ০২টি ব্যাবি  র্েিাথী ির্িি হবয়বে। িাটি ির্িবকট চকাি ি, র্পর্ির্ির্িএম, এবং এমএএির্িএম 

চপ্রাগ্রাম হবি ২০২১-২২ অথ িবেবর অর্িিি আবয়র িংর্িপ্ত র্ববরণ র্নবে তুবল ধরা হবলাঃ 
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চটর্বল ৬ – র্িবলামা, মাস্টাি ি এবং িাটি ির্িবকট চকাি ি চথবক আয় 

ক্রর্মক নং চপ্রাগ্রাবমর নাম চপ্রাগ্রাম/ব্যাি আয় (টাকা) 

০১ িাটি ির্িবকট চকাি ি ২২টি ১২,৫৬,৪৭৮.০০ 

০২ র্পর্ির্ির্িএম ৩ টি ১৫,৫৩,০০০.০০ 

০৩ এমএএির্িএম ২টি ২০,৬১,০০০.০০ 

 

 

(৩) ইন্সটিটিউবটর র্বর্ধবদ্ধ র্নরীিকঃ  

 

বিিমান র্নরীিক, অযাকনার্বন, িাট িাি ি অযাকাউনট্যান্টি, র্বর্ির্বএল িবন, চলবিল-১২, ১৩ ও ১৫ 

কারওয়ান বািার কমার্ে িয়াল এর্রয়া, ঢাকা-১২১৫, চক ইনর্স্টটিউবটর র্বর্ধবদ্ধ র্নরীিক র্হবিবব 

র্নবয়াগ চদওয়া হবয়র্েল, র্ারা ৩০ জুন ২০২২ িার্রবখ িমাপ্ত বেবরর িে র্নরীিা িম্পন্ন কবরবেন।  

 

গ. ইন্সটিটিউবটর িনবলঃ 

২০২১-২২ অথ িবেরিহ পাঁি বেবর ইন্সটিটিউবট কম িরি কম িিারীবদর িংর্িপ্ত িার্লকা র্নবে তুবল ধরা হবলাঃ 

চটর্বল ৭ – ইনর্স্টটিউবটর িনবল কাঠাবমা 

র্ববরণ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

ঊর্ধ্িিন কম িকিিা ১ ১ ০ ৩ ৩ 

অনুষদ িদস্য ৭ ১১ ১২ ১১ ১০ 

কম িকিিা ১৫ ১৯ ১৭ ১৭ ১৯ 

িহায়ক কম িিারী ২৮ ৩৪ ৩৪ ৩৩ ৩৪ 

চমাট ৫১ ৬৫ ৬৩ ৬৫ ৬৬ 

 

র্.    পর্রিালনা পষ িদ িিাঃ  

২০২১-২২ অথ িবেবর পর্রিালনা পষ িবদর ৮৭িম চথবক ৯৩িম, চমাট ৭টি িিা অনুর্ষ্ঠি হবয়বে। পষ িবদর 

িদস্যগণ িিায় উপর্স্থি চথবক নীর্িগি র্নবদ িেনা র্দবয় ইনর্স্টটিউবটর উবেশ্য বাস্তবায়বন উবেখবর্াগ্য 

অবদান চরবখবেন। পর্রিালনা পষ িদ িিায় িদস্যগবণর উপর্স্থর্ির িথ্য র্নবে তুবল ধরা হবলাঃ 
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চটর্বল ৮ – ২০২১-২২ অথ িবেবর অনুর্ষ্ঠি ইন্সটিটিউবটর পর্রিালনা পষ িদ িিা 

 

ক্রর্মক নং িিা নম্বর িিার িার্রখ 

১ ৮৭িম ১৯ অবক্টাবর ২০২১ 

২ ৮৮িম ২৯ নবিম্বর ২০২১ 

৩ ৮৯িম ২১ র্িবিম্বর ২০২১ 

৪ ৯০িম ২৯ র্িবিম্বর ২০২১ 

৫ ৯১িম ৩১ িানুয়ার্র ২০২২ 

৬ ৯২িম ২৫ এর্প্রল ২০২২ 

৭ ৯৩িম ২৬ চম ২০২২ 

 

ঙ. ির্বষ্যৎ কম ি-পর্রকল্পনাঃ  

 

অথ িবািার িংক্রান্ত গববষণা কবম ি, র্ববেষ কবর প ুঁর্িবািার এবং প ুঁর্িবািাবরর র্নয়েক িংস্থা বাংলাবদে 

র্ির্কউর্রটিি অযান্ড এক্সবিঞ্জ কর্মেন ও অোে নীর্ির্নধ িারকবদর নীর্ির্নধ িারবণ িহায়ক, প ুঁর্িবািাবর 

র্বর্নবয়াগকারীবদর র্বর্নবয়াগ র্িদ্ধান্ত র্নবি িহায়ক, এবং ইন্সটিটিউবটর কার্ িক্রবম িহায়ক এমন গববষণা 

কম িবক স্বীকৃর্ি এবং উৎিাহ প্রদান করার িে BICM Annual Research Grant (ARG) িালু 

করবি র্াবে।  

 

বাংলাবদবে িাইোর্ন্সয়াল চটকবনালর্ি বা র্িন-চটক এর প্রিার র্টাবি এবং এ লবিয দি ও প্রর্ের্িি 

িনিম্পদ তির্রর উবেবশ্য ইন্সটিটিউট চবে কবয়কটি িাটি ির্িবকট চকাি ি ও একটি িাটি ির্িবকেন চপ্রাগ্রাম 

িালু করবি র্াবে। Python for Capital Market এবং Blockchain and Crypto-currency 

এর ওপর িাটি ির্িবকট চকাবি ির আবয়ািন করা হবব। Certified FinTech Professional (CFP) 

নামক একটি প্রবিেনাল িাটি ির্িবকেন িালু করা হবব, এবং FinTech িংক্রান্ত একটি আন্তিিার্িক 

িবম্মলবনর আবয়ািন করা হবব। 

 

প ুঁর্িবািাবর কম িরি চব্রাকাবরি হাউবির চট্রিারবদর িে র্ববেষ িাটি ির্িবকেন Certified Equity 

Trader (CET) নামক চপ্রাগ্রাম িালু করা হবব। এবি কবর অংেগ্রহণকারী চট্রিারবদর জ্ঞান ও দিিার 

চর্মন র্বকাে র্টবব, অপরর্দবক িা র্বর্নবয়াগকারীবদর িে িথা প ুঁর্িবািাবরর র্বকাবের িে উপকারী 

হবব।  
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ইন্সটিটিউবটর র্েিকবদর গববষণা দিিা ও গববষণা িিমিা বৃর্দ্ধর িে র্নয়র্মি গববষণা কম িোলা এবং 

উচ্চির প্রর্েিবণর আবয়ািন করা হবব। র্েিকবদর পাঠদান ও িার্ব িক র্েিাদাবনর র্বষবয় দিিা বৃর্দ্ধবি 

িযাকার্ট চিবিলপবমন্ট চপ্রাগ্রাম এর আবয়ািন করা হবব। 

 

কবপ িাবরট গিােিান্স বাংলাবদবে একটি বহুল আবলার্িি র্বষয়। িবব এখবনা পর্ িন্ত এ র্বষবয় পর্ িাপ্ত প্রর্ের্িি 

চলাকবল তির্র হয়র্ন র্াবি কবর কবপ িাবরট গিােিান্স চকাি পূণ িাঙ্গিাবব বাস্তবার্য়ি করা চর্বি পাবর। 

র্ির্িটাল কম িবিবত্র প্রর্িষ্ঠাবনর িকল পর্ িাবয় স্বেিা ও িবাবর্দর্হিা র্নর্িি করবি কবপ িাবরট গিােিান্স 

এর প্রর্ের্িি িনবল তির্রর লবিয কবপ িাবরট গিােিান্স এর ওপর িাটি ির্িবকট চকাি ি িালু করা হবব। িবব 

এর আবগ ইর্থক্স, ইবন্টর্গ্রটি, অযান্ড গুি গিারোন্স এর ওপর একটি পরীিামূলক িাটি ির্িবকট চকাি ি িালু 

করা হবব। চিঞ্চার কযার্পটাল িংক্রান্ত র্বষবয়ও পরীিামূলক িাবব একটি িাটি ির্িবকট চকাি ি িালু করা হবব।    

 

বাংলাবদবের প ুঁর্িবািাবর সুকুক এবং অোে ইিলার্মক িাইোর্ন্সয়াল মাবকিট ইন্সট্রুবমন্টি এর প্রর্ি 

িাধারণ র্বর্নবয়াগকারীবদর আগ্রহ আবে এবং এইিকল চপ্রািাক্ট-এর একটি বড় বািাবরর িম্ভাবনা আবে। 

এ বািাবরর িমৃর্দ্ধ এবং এ িংর্িষ্ট িনবলবক দি ও প্রর্ের্িি করবি, এবং র্বর্নবয়াগকারীবদর অবর্হি 

করবি সুকুক এবং ইিলার্মক কযার্পটাল মাবকিট র্বষবয় একটি িাটি ির্িবকেন চপ্রাগ্রাম িালু করা হবি পাবর। 

এ লবিয আন্তিিার্িক র্ববেষজ্ঞবদর িাবথ প্রাথর্মক আবলািনা করা হবয়বে।  

 

যুক্তরাবিযর র্লংকন ইউর্নিার্ি িটি’র িাবথ একটি র্েিাথী র্বর্নময় চপ্রাগ্রাম িালু হবি পাবর চর্খাবন 

র্বআইর্িএম এর র্েিাথীরা একটি র্নর্বড় পাঠ্যক্রম িম্পন্ন করার িে র্লংকন ইউর্নিার্ি িটি’চি ২-৩ িপ্তাহ 

অধ্যায়ন করববন। এ ব্যাপাবর উক্ত ইউর্নিার্ি িটি হবি প্রর্ির্নর্ধ ইবিামবধ্য র্বআইর্িএম পর্রদে িন কবর 

র্গবয়বেন এবং একটি িমব ািা স্মারক স্বাির করার ব্যাপাবরও ইর্িবািক র্দকর্নবদ িেনা র্দবয় র্গবয়বেন।   

 

চদেব্যাপী িাইোর্ন্সয়াল র্লটাবরিী চপ্রাগ্রাম এর কার্ িক্রমবক চিারদার এবং এর উপবর্াগীিা বৃর্দ্ধর িে 

প ুঁর্িবািার িম্পর্কিি র্বর্িন্ন র্বষবয়র ওপর, র্ববেষ কবর প ুঁর্িবািাবর র্বর্নবয়াবগর িে গুরুত্বপূণ ি, এমন 

িব র্বষবয়র ওপর চোট চোট র্ির্রি চপ্রাগ্রাম এর আবয়ািন করা হবব র্ার মবধ্য থাকবব িান্ডাবমন্টাল 

এনালাইর্িি এর র্বর্িন্ন র্বষয়, চটকর্নকযাল এনালাইর্িি এর র্বষয়িমূহ, র্বর্িন্ন চপ্রািাক্ট ও ইন্সট্রুবমন্ট 

িম্পবকি র্বর্নবয়াগকারীবদর স্বে ধারণা প্রদান করা, এবং র্বর্নবয়াগ চক েল িম্পবকি প্রর্ের্িি কবর চিালা। 

গিানুগর্িক কার্রকুলাবমর বাইবর র্গবয়, র্বর্নবয়াগকারীবদর িার্হদা র্নরুপণ কবর এবং প ুঁর্িবািার র্ববিষণ 

কবর এিব র্ির্রি চপ্রাগ্রাম এর কবেন্ট তির্র করা হবব। 

 

Case Studies in Capital Market নামক একটি পস্তক রিনার লবিয বািার মধ্যস্থিাকারীবদর 

িাবথ আবলািনার মাধ্যবম র্নধ িার্রি র্বষবয়র ওপর চকইি-স্টার্ি িম্বর্লি একটি পস্তক প্রকাে করা হবব। 
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অথ ি বািাবরর র্বর্িন্ন র্টনা ও িথ্য-উপাি র্ববিষণ করার মাধ্যবম র্কিাবব র্বর্নবয়াগ র্িদ্ধান্ত চনয়া দরকার 

এবং চকান চকান র্বষয় পর্রহার করা দরকার, এ িকল চকইি স্টার্ি অধ্যায়বনর মাধ্যবম িা হাবি কলবম 

চবা া িহিির হবব।  

 

ই-লার্ণ িং এর মাধ্যবম প ুঁর্িবািার িংক্রান্ত র্বষবয়র ওপর জ্ঞান লাি আরও িহি করার িে প ুঁর্ি বািাবরর 

র্বর্িন্ন চম র্লক র্বষবয় ই-লার্ন িং চকাি ি তির্র করা হবব এবং বিিমান চকাি িটিবক হালনাগাদ করা হবব। এ 

িংক্রান্ত প্রর্েিণ ইবিামবধ্য ইন্সটিটিউবটর অনুষদ িদস্য এবং িংর্িষ্ট কম িিার্রবদর প্রদান করা হবয়বে। 

 

চগর্মর্িবকেন ইন লার্ন িং এর মাধ্যবম র্েখণ প্রর্ক্রয়াবক আনন্দময় ও আকষ িক করার িে প ুঁর্িবািার 

িংক্রান্ত র্বর্িন্ন র্বষবয়র ওপর র্িমুবলেন এবং লার্ন িং চগইম তির্র করা হবব এবং িা িনর্প্রয় এন্ড্রবয়ি 

চমাবাইল লযাটিম ি উপবর্াগী কবর গুগল চল-চস্টাবর র্রর্লি করা হবব।    

 

প ুঁর্িবািার িংর্িষ্ট র্বর্িন্ন এিিান্সি চকাি ি িালু করা এবং অর্ধকিংখ্যক ও িারাবদে চথবক 

অংেগ্রহণকারীবদর প্রর্েিণ গ্রহবণর সুবর্াগ প্রদান করার লবিয চকাি িিমূহ অনলাইবন পর্রিার্লি করা; 

ব্লকবিইন, পাইথন, আর-বপ্রাগ্রার্মং এর মাধ্যবম চিটা িাইন্স এবং র্িোন্স এ এর ব্যবহার িম্পর্কিি 

র্ববেষার্য়ি প্রর্েিবণর ব্যবস্থা গ্রহণ করা; পূ ুঁর্িবািাবর আিন্ন চপ্রািাক্টি চর্মন এক্সবিঞ্জ চট্রবিি িান্ড, 

কবমার্িটিি, এবং চির্রবিটিিবির ওপর র্ববেষার্য়ি প্রর্েিণ/িাটি ির্িবকেন চপ্রাগ্রাম িালু করা; িরকারী 

চট্রিারী র্ির্কউর্রটি এর চট্রর্িং িালু হবার পূবব ি এ িম্পবকি র্বর্নবয়াগ িবিিনিা তির্র করার লবিয 

চির্মনার/কম িোলার আবয়ািন এবং এ িংক্রান্ত িাটি ির্িবকেন বা িাটি ির্িবকট চপ্রাগ্রাম িালু করা; 

ইন্সটিটিউবটর র্বদ্যমান কাঠাবমা ব্যবহার কবর দূরর্েিণ কার্ িক্রম িালু করার ব্যাপাবর ির্ক্রয়িাবব  উবদ্যগ 

চনয়া; ইন্সটিউবটর গববষণা কার্ িক্রম চিারদার ও ত্বরার্িি করার লবিয ‘র্রিাি ি উইং’ প্রর্িষ্ঠা করা এবং 

ইন্সটিটিউবটর িান িাল র্নয়র্মি প্রকাবের পাোপার্ে এর ওবয়ব চপাট িালটিবক আধুর্নকায়বনর র্বষয়টি গুরুবত্বর 

িাবথ ও অগ্রার্ধকার র্ির্িবি বাস্তবায়বনর িে প্রবয়ািনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা; ইন্সটিটিউবটর এবং 

র্বর্নবয়াগকারীবদর সুর্বধাবথ ি প্রাথর্মকিাবব িট্রগাম, রািোহী, র্িবলট, খুলনা, র্বোর, ময়মনর্িং, বর্রোল, 

এবং র্দনািপবর িীর্মি আকাবর র্বিাগীয় আঞ্চর্লক অর্িি স্থাপন করা এবং র্নয়র্মি এিব অর্িবি 

র্বর্নবয়াগ র্েিা কার্ িক্রম ও িাটি ির্িবকট চকাি ি পর্রিালনা করা; চদেব্যাপী র্বর্িন্ন র্বশ্বর্বদ্যালবয় র্বর্নবয়াগ 

র্েিা িংক্রান্ত চির্মনার ও কম িোলার আবয়ািন ও র্বর্নবয়াগ র্েিার বিিমান অবস্থা িানার লবিয গববষণা 

িথ্য িংগ্রহ করা হবব। 

 

এিকল কম িকাবের মাধ্যবমই ইন্সটিটিউট িার অিীষ্ট লবিয চপ ুঁোবি পারবব এবং বাংলাবদবের 

প ুঁর্িবািারবক ের্ক্তোলীকরবণর প্রর্ক্রয়ায় র্ববেষ অবদান রাখবব।  
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ি. উপিংহারঃ 

 

বাংলাবদবে একটি স্বে, িবাবর্দর্হিামূলক , এবং কার্ িকারী প ুঁর্িবািার প্রর্িষ্ঠার িে যুবগাপবর্াগী 

র্বর্নবয়াগ র্েিার র্বকল্প চনই। এখনও অবনক র্বর্নবয়াগকারী িঠিক র্েিা বা প্রর্েিণ না র্নবয়ই 

ঝুঁর্কপূণ ি এই বািাবর প্রববে কবরন র্া িার্ব িক বািাবরর উন্নয়বনর পবথ বাধা হবয় দাঁড়ায়। একইিাবথ 

দি ও প্রর্ের্িি কমীর অিাবব পর্িবািার মধ্যস্থিাকারী প্রর্িষ্ঠানগুবলার কার্ িকার্রিা অবনক িময়ই 

হয় প্রবের িমু্মখীন। দি ও প্রর্ের্িি িনবল এবং িথ্যার্িজ্ঞ ও চি কি র্বর্নবয়াগকারী িমৃদ্ধ একটি 

পর্িবািার গড়ার প্রিযবয় বাংলাবদে ইন্সটিটিউট অব কযার্পটাল মাবকিট (র্বআইর্িএম) এর আর্বিিাব 

র্বট। িমবয়র পর্রক্রমায় ইন্সটিটিউট িার ইর্িি লবিযর র্দবক এর্গবয় র্াবে। উদ্ভাবনী আইর্িয়া 

বাস্তবায়বনর মধ্য র্দবয় র্েখবণ নতুন নতুন মাত্রা চর্াগ হবে। বািার বান্ধ্ব কার্রকুলাবমর মাধ্যবম 

অংেীিনবদর র্েখণ র্মথর্িয়ায় আবরা নতুন ধারার িন্ম র্দবে।   

 

ইন্সটিটিউবটর উচ্চির পবদ অনুষদ িদস্য িংখ্যা বৃর্দ্ধ চপবল এর কার্ িক্রবম আরও গর্িেীলিা আিবব 

এবং ইন্সটিটিউট আরও দ্রুি িমবয় িার কার্িি লবিয চপ োবি পারবব। গণপ্রিািেী বাংলাবদে 

িরকাবরর িহায়িা, বাংলাবদে র্ির্কউর্রটিি অযান্ড এক্সবিঞ্জ কর্মেবনর র্দকর্নবদ িেনা, এবং 

পর্রিালকমন্ডলীর র্নবদ িেনায় ইন্সটিটিউবটর আগামীর পথ িলা আরও মৃষণ এবং আরও িমৃদ্ধ হবব 

ববল আমার দৃঢ় র্বশ্বাি। বাংলাবদবের প ুঁর্িবািাবরর ব্যাপকিা প্রিাবরর িাবথ িাবথ ইন্সটিটিউবটর 

কার্ িপর্রর্ধর ব্যার্প্ত এবং চিবার মানও উিবরাির িমৃদ্ধ হবব।  

 

ইন্সটিটিউটবক িার্ব িক িহবর্াগীিার িে পর্রিালনা পষ িবদর পি চথবক আর্ম মাননীয় অথ িমেী এবং 

অথ ি মেণালবয়র আর্থ িক প্রর্িষ্ঠান র্বিাগ ও অথ ি র্বিাবগর িংর্িষ্ট িকবলর প্রর্ি কৃিজ্ঞিা প্রকাে 

করর্ে। 

  

একইিাবথ আর্ম ইন্সটিটিউবটর িম্মার্নি পর্রিালকবৃন্দ, িকল কম িিারী, এবং অংেীিনবদর ধেবাদ 

িানাই র্বআইর্িএম-চক িার অিীষ্ট লবিয চপ ুঁোবনার প্রবিষ্টার িে। 

 

 

অধ্যাপক র্েবলী রুবাইয়াি-উল-ইিলাম 

চিয়ারম্যান, পর্রিালনা পষ িদ 

বাংলাবদে ইন্সটিটিউট অব কযার্পটাল মাবকিট 
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অধ্যায়ঃ দুই 
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                    ইন্সটিটিউট এর পর্রর্ির্ি 
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ইন্সটিটিউবটর পর্রর্ির্ি ও কার্ িক্রমঃ 

বাংলাবদবে একটি দি, স্বে, প্রর্িবর্ার্গিামূলক এবং িমৃদ্ধ প ুঁর্িবািার গঠবন প্রবয়ািনীয় চপোগি 

উৎকষ িিা বৃর্দ্ধর িে বাংলাবদে ইন্সটিটিউট অব কযার্পটাল মাবকিট (র্বআইর্িএম) র্নরলিিাবব কাি কবর 

র্াবে। প ুঁর্িবািাবরর িাধারণ র্বর্নবয়াগকারী, বািার মধ্যস্থিাকারী, প ুঁর্িবািাবর চপো গড়বি আগ্রহী 

র্েিাথী এবং িংর্িষ্ট িকল পবির িার্িক ও প্রাবয়ার্গক জ্ঞান প্রিাবরর িে িরকারী অথ িায়বন পর্রিার্লি 

হবে এ ইন্সটিটিউট। র্বআইর্িএম ২৪ জুলাই ২০০৮ িার্রবখ প্রর্ির্ষ্ঠি হবয়বে এবং ০৯ র্িবিম্বর ২০১০ 

িার্রবখ বাংলাবদে িরকাবরর িৎকালীন মাননীয় অথ িমেী িনাব আবুল মাল আব্দুল মুর্হি কর্তিক 

ইনর্স্টটিউবটর একাবির্মক কার্ িক্রবমর উববাধন করা হবয়বে।  

 

লিযঃ 

বাংলাবদবে একটি দি, স্বে, প্রর্িবর্ার্গিামূলক এবং িমৃদ্ধ প ুঁর্িবািার গঠবন প্রবয়ািনীয় চপোগি 

উৎকষ িিা বৃর্দ্ধর িে র্বদ্যমান ও প্রবয়ািনীয় জ্ঞাবনর অিাব পূরণ।  

 

িলমান র্েিা ও প্রর্েিণ কার্ িক্রমঃ  

 

 প ুঁর্িবািাবরর উপর গণিবিিনিা বৃর্দ্ধর লবিয র্বর্নবয়াগকারী এবং িম্ভাব্য র্বর্নবয়াগকারীবদর িে 

র্বনামূবল্য প ুঁর্িবািাবর র্বর্নবয়াগ েীষ িক র্েিা কম িসূর্ি (ইনবিস্টরি’ এডুবকেন চপ্রাগ্রাম); 

 বািার মধ্যস্থিাকারী প্রর্িষ্ঠাবন কম িরি কম িকিিা ও কম িিারীবদর িে র্বর্িন্ন প্রাবয়ার্গক র্বষয়িমূবহর 

উপর স্বল্প ও মধ্য চময়ার্দ িাটি ির্িবকট চকাি ি; 

 প ুঁর্িবািাবরর র্বদ্যমান ও ির্বষ্যৎ চপোিীবীবদর িে নয় মাি চময়াদী চপাস্ট গ্রযাজুবয়ট র্িবলামা ইন 

কযার্পটাল মাবকিট চপ্রাগ্রাম; 

 দি িাইোর্ন্সয়াল মবিলার তির্রর লবিয এক বের চময়াদী (িাপ্তার্হক  টির র্দবন িন্ধ্যায় অনুর্ষ্ঠি) 

িাটি িিাইি িাইোর্ন্সয়াল মবির্লং অযান্ড িযালুবয়েন এক্সপাট ি (এিএমর্িই); 

 প ুঁর্িবািাবরর উপর র্ববেষার্য়ি মাস্টাি ি র্িগ্রী মাস্টার অব অযাপলাইি র্িোন্স অযান্ড কযার্পটাল 

মাবকিট (এমএএির্িএম); 

 প ুঁর্িবািার ও আর্থ িক বািাবরর িমিামর্য়ক র্বষয়াবলীর উপর ওয়াকিেপ, চির্মনার ও কনিাবরন্স; 

 প ুঁর্িবািার ও আর্থ িক বািার এর িম্পৃক্ত র্বষয়িমূবহর উপর িার্হদা িাবপবি কাস্টমাইিি চপ্রাগ্রাম। 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

পর্রিালনা পষ িদঃ 

র্বআইর্িএম এর পর্রিালনা পষ িবদ অথ ি মেণালবয়র আর্থ িক প্রর্িষ্ঠান র্বিাগ, অথ ি র্বিাগ, বাংলাবদে 

র্ির্কউর্রটিি অযান্ড এক্সবিঞ্জ কর্মেন, ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালবয়র ব্যবিায় র্েিা অনুষদ,  ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালবয়র 

র্িোন্স র্বিাগ, ইনবিস্টবমন্ট কবপ িাবরেন অব বাংলাবদে, ঢাকা স্টক এক্সবিঞ্জ র্লর্মবটি, িট্টগ্রাম স্টক 

এক্সবিঞ্জ র্লর্মবটি, চিিাল র্িবপার্িটর্র বাংলাবদে র্লর্মবটি, বাংলাবদে এবিার্িবয়েন অব পাবর্লকর্ল 

র্লবস্টি চকাম্পার্নি, ইনর্স্টটিউট অব িাট িাি ি অযাকাউন্টযান্টি অব বাংলাবদে, ইনর্স্টটিউট অব কস্ট অযান্ড 

ম্যাবনিবমন্ট অযাকাউন্টযান্টি অব বাংলাবদে, ইনর্স্টটিউট অব িাট িাি ি চিবক্রটার্রি অব বাংলাবদে - এর 

প্রর্ির্নর্ধত্ব রবয়বে। ইনর্স্টটিউবটর উবেশ্য বাস্তবায়বনর লবিয এবং চপোগি র্েিার চিবত্র ইন্সটিটিউটবক 

একটি অনে িাধারণ প্রর্িষ্ঠাবন উন্নীি করবি পর্রিালনা পষ িদ কাি কবর র্াবে। 

 

 

চিয়ারম্যান 

 
 

অধ্যাপক র্েবলী রুবাইয়াি-উল-ইিলাম 

চিয়ারম্যান, পর্রিালনা পষ িদ 

বাংলাবদে ইন্সটিটিউট অব কযার্পটাল মাবকিট 

চিয়ারম্যান, বাংলাবদে র্ির্কউর্রটিি অযান্ড এক্সবিঞ্জ কর্মেন 
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পর্রিালকবৃন্দ  

 

 

ি. চেখ োমসুর্েন আহবমদ 

পর্রিালক-র্বআইর্িএম ও 

কর্মেনার, বাংলাবদে র্ির্কউরটিি অযান্ড এক্সবিঞ্জ কর্মেন 

 

িনাব চমাঃ ইউনুসুর রহমান 

পর্রিালক-র্বআইর্িএম ও 

চিয়ারম্যান, ঢাকা স্টক এক্সবিঞ্জ র্লর্মবটি 

 

িনাব র্িরাজুন নূর চি ধুরী 

পর্রিালক-র্বআইর্িএম ও 

অর্ির্রক্ত ির্িব, অথ ি র্বিাগ, অথ ি মেণালয় 

গণপ্রিািেী বাংলাবদে িরকার 

 

িনাব রুখিানা হার্িন 

পর্রিালক-র্বআইর্িএম ও 

যুগ্মির্িব, আর্থ িক প্রর্িষ্ঠান র্বিাগ, অথ ি মেণালয়, গণপ্রিািেী 

বাংলাবদে িরকার 

 

িনাব আর্িি ইব্রাহীম 

পর্রিালক-র্বআইর্িএম ও 

চিয়ারম্যান, িট্টগ্রাম স্টক এক্সবিঞ্জ র্লর্মবটি 
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অধ্যাপক ি. চমাহাম্মাদ আব্দুল মঈন 

পর্রিালক-র্বআইর্িএম ও 
র্িন, ব্যবিায় র্েিা অনুষদ, ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালয় 

 

অধ্যাপক ি. এম. িাহাঙ্গীর আলম চি ধুরী 

পর্রিালক-র্বআইর্িএম ও 
চিয়ারম্যান, র্িোন্স র্বিাগ, ব্যবিায় র্েিা অনুষদ,  

ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালয় 

 

িনাব চমা. োহাদাি চহাবিন, এির্িএ 

পর্রিালক-র্বআইর্িএম ও 

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

evsjv‡`k 

 

িনাব চমািািির আহবমদ, এির্িএমএ, এির্িএি 

পর্রিালক-র্বআইর্িএম ও 

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

 

িনাব চমাঃ মামুনুর রর্েদ, এির্িএমএ 

পর্রিালক-র্বআইর্িএম ও 

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

A¨vKvDbU¨v›Um& Ae evsjv‡`k 
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িনাব শুভ্র কার্ন্ত চি ধুরী, এির্িএ 

পর্রিালক-র্বআইর্িএম ও e¨e¯’vcbv cwiPvjK Ges wmBI, 

†m›Uªvj wW‡cvwRUwi evsjv‡`k wjwg‡UW  

 

িনাব চমাঃ আবুল চহাবিন 

পর্রিালক-র্বআইর্িএম ও 

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

 

িনাব এম. আর্নি উদ চদ লা 

পর্রিালক-র্বআইর্িএম ও †cÖwm‡W›U, 

evsjv‡`k G‡mvwm‡qkb Ae cvewjKwj wj‡÷W †Kv¤úvwbR 

 

িনাব চমাঃ িাইফুর রহমান 

পর্রিালক-র্বআইর্িএম ও  

র্নব িাহী পর্রিালক, বাংলাবদে র্ির্কউর্রটিি অযান্ড এক্সবিঞ্জ 

কর্মেন 

 

ি. মাহমুদা আক্তার 

এক্স-অর্ির্িও পর্রিালক ও 

র্নব িাহী চপ্রর্িবিন্ট 

বাংলাবদে ইন্সটিটিউট অব কযার্পটাল মাবকিট 

(অধ্যাপক, অযাকাউর্ন্টং অযান্ড ইনিরবমেন র্িবস্টমি র্বিাগ, 

ব্যবিায় র্েিা অনুষদ, ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালয়) 
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িনাব এ এি এম িাবয়ম, এির্িএি 

চকাম্পার্ন ির্িব 

বাংলাবদে ইন্সটিটিউট অব কযার্পটাল মাবকিট 

 

  



  35  
 

র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

 

 

 

 

 

অধ্যায়ঃ র্িন 
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                    িথ্যর্িবত্র ২০২১-২২ 
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বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

পর্রিালনা পষ িদ িিাঃ 

 

২০২১-২২ অথ িবেবর পর্রিালনা পষ িবদর চমাট ০৭টি িিা অনুর্ষ্ঠি হবয়বে। পষ িবদর িম্মার্নি িদস্যগণ িিায় 

উপর্স্থি চথবক নীর্ি র্নধ িারণী পর্ িাবয় র্দকর্নবদ িেনামূলক র্িদ্ধান্ত প্রদান কবর ইন্সটিটিউবটর উবেশ্য 

বাস্তবায়বন উবেখবর্াগ্য অবদান চরবখবেন 
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মাস্টাি ি চপ্রাগ্রামঃ 

 

আগামীর প ুঁর্িবািারবক চনর্তত্ব প্রদান করবি পারবব, এমন দি িনবল তির্রর লবিয ইন্সটিটিউট িালু 

কবরবে র্ববেষার্য়ি স্নািবকাির চপ্রাগ্রাম মাস্টার অব অযালাইি র্িোন্স অযান্ড কযার্পটাল মাবকিট 

(এমএএির্িএম)। ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালবয়র অর্ধভুক্ত এবং ব্যবিায় র্েিা অনুষবদর িীবনর মাধ্যবম 

পর্রিার্লি এই ২-বের চময়াদী চপ্রাগ্রাবমর ৩য় ব্যাবির ির্িি পরীিা ২৭ চম ২০২২ িার্রবখ অনুর্ষ্ঠি 

হয়  
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

এমএএির্িএম ব্যাি-১: 

 

র্বআইর্িএম কর্তিক পর্রিার্লি এমএএির্িএম এর ১ম ব্যাবির চিোি ি র্রবিপেন গি ১৬ চিব্রুয়ার্র 

২০২২ িার্রবখ অনুর্ষ্ঠি হয় (বকার্িি-১৯ এর কারবণ এই ব্যাবির ওর্রবয়বন্টেন জুলাই, ২০২১-এ 

অনলাইবন অনুর্ষ্ঠি হয়) 
 

এমএএির্িএম ব্যাি-২: 

 

র্বআইর্িএম কর্তিক পর্রিার্লি এমএএির্িএম এর ২য় ব্যাবির ওর্রবয়বন্টেন চপ্রাগ্রাম গি ১৭ চিব্রুয়ার্র 

২০২২ িার্রবখ অনুর্ষ্ঠি হয়। ইন্সটিটিউবটর র্নব িাহী চপ্রর্িবিন্ট অধ্যাপক ি. মাহমুদা আক্তার ও ইন্সটিটিউবটর 

অনুষদ িদিগণ র্েিাথীবদর চপ্রাগ্রাম িম্পবকি র্দকর্নবদ িেনামূলক িথ্য ও উপবদে প্রদান কবরন 
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র্পর্ির্ির্িএম চপ্রাগ্রামঃ 

 

প ুঁর্িবািার িংর্িষ্ট চস্টকবহাল্ডারবদর জ্ঞান ও দিিা উন্নয়ন এবং চপোগি উৎকষ িিা বৃর্দ্ধর লবিয 

প ুঁর্িবািাবরর উপর ২৪ চক্রর্িট র্বর্েষ্ট নয় মাি চময়াদী চপ্রাগ্রাম ‘চপাস্ট গ্রযাজুবয়ট র্িবলামা ইন কযার্পটাল 

মাবকিট (র্পর্ির্ির্িএম)’ পর্রিালনা করবে ইন্সটিটিউট। ২০২১-২২ অথ িবেবর এ চপ্রাগ্রাবমর অধীবন 

িান্ধ্যকালীন ১৮ িম, ১৯িম, এবং ২০িম ব্যাবির র্েিা কার্ িক্রম িলমান র্েল।   
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বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

ইনবিস্টর’ি এডুবকেন চপ্রাগ্রামঃ  

 

প ুঁর্িবািাবর র্বর্নবয়াগকারীবদর চপোগি দিিা বৃর্দ্ধ ও অনুকূল র্বর্নবয়াগ পর্রববে ৃষর্ষ্টর লবিয 

ইন্সটিটিউট কর্তিক ইনবিস্টরি’ এডুবকেন চপ্রাগ্রাম আবয়ািন করা হয়। িাধারণ র্বর্নবয়াগকারীবদর 

পাোপার্ে র্বর্িন্ন িরকার্র ও চবিরকার্র র্বশ্বর্বদ্যালবয়র র্েিাথীবদর িে এ চপ্রাগ্রাম আবয়ািন করা 

হবয় থাবক 



  42  
 

র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

নারী র্বর্নবয়াগকারীবদর িে িািীয় পর্ িাবয়র িবম্মলনঃ  

 

ইন্সটিটিউট গি ১৪ জুন ২০২২ িার্রবখ নারী র্বর্নবয়াগকারীবদর িে ‘Towards Greater 

Participation of Women Investors in Bangladesh Capital 

Market’ েীষ িক িািীয় পর্ িাবয়র একটি িবম্মলন আবয়ািন কবর 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

িাংবার্দকবদর িে র্ববেষ প্রর্েিণঃ 

 

প ুঁর্িবািার িাংবার্দকবদর িংগঠন কযার্পটাল মাবকিট িান িার্লস্টি’ চিারাম (র্িএমবিএি) এর িদস্যবদর 

িে ১১-১২ র্িবিম্বর ২০২১ িার্রবখ ‘Understanding the Bond and Sukuk Market’ েীষ িক 

একটি র্ববেষ প্রর্েিণ আবয়ািন করা হয় 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

ইন্সটিটিউবট আবয়ার্িি অোে কম িসূর্িিমূহঃ  

বার্ষ িক িাধারণ িিাঃ  

 

২৯ র্িবিম্বর ২০২১ িার্রবখ ইন্সটিটিউবটর ১৪িম বার্ষ িক িাধারণ িিা অনুর্ষ্ঠি হয়। র্বআইর্িএম পর্রিালনা 

পষ িবদর চিয়ারম্যান অধ্যাপক র্েবলী রুবাইয়াি-উল-ইিলাম িিায় িিাপর্িত্ব কবরন। ইন্সটিটিউবটর 

পর্রিালনা পষ িবদর অোে িম্মার্নি িদস্যগণ িিায় অংে গ্রহণ কবরন 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

িািীয় চোক র্দবি, ২০২১ পালনঃ 

 

িািীয় চোক র্দবি ২০২১ পালবনর অংে র্হবিবব ইন্সটিটিউট কর্তিক চদায়া মাহর্িবলর আবয়ািন করা হয় 

এবং ইন্সটিটিউবটর কম িিারীবদর মাব  গাবের িারা র্বিরণ করা হয়  
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

িািীয় চোক র্দবি, ২০২১ পালনঃ 

 

 

১৫ আগস্ট ২০২১ িার্রবখ িািীয় চোক র্দববি ধানমর্ন্ড ৩২ নম্বর-এ অবর্স্থি িার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু চেখ 

মুর্িবুর রহমান এর প্রর্িকৃর্িবি পষ্পার্ িয অপ িণ কবর ইন্সটিটিউট এর পি চথবক শ্রদ্ধা িানাবনা হয় 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

িািীয় চোক র্দবি, ২০২১ পালনঃ 

 

 

িািীয় চোক র্দবি ২০২১ পালবনর অংে র্হবিবব ইন্সটিটিউবটর পি হবি দুস্থবদর মাব  খাবার র্বিরণ 

করা হয়  
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

েহীদ বুর্দ্ধিীর্ব র্দবি ২০২১ পালনঃ 

 

 

১৪ র্িবিম্বর ২০২১ িার্রবখ েহীদ বুর্দ্ধিীবী র্দবি ২০২১ উপলবিয ইন্সটিটিউবটর মার্টপারপাি হলরুবম 

আবলািনা িিা এবং চদায়া মাহর্িবলর আবয়ািন করা হয় 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

মহান র্বিয় র্দবি ২০২১ উদর্াপনঃ 

 

 

১৬ র্িবিম্বর ২০২১ িার্রবখ মহান র্বিয় র্দবি উদর্াপন উপলবিয ইন্সটিটিউট এর পি হবি িািার িািীয় 

স্মৃর্িবি বধ পষ্পস্তবক অপ িণ করা হয়। ইন্সটিটিউবটর র্নব িাহী চপ্রর্িবিন্ট ি. মাহমুদা আক্তার ও পর্রিালক 

(প্রোিন ও অথ ি) িনাব নািমুে িাবলহীনিহ ইন্সটিটিউবটর কম িিার্রগণ উপর্স্থি র্েবলন 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

মহান র্বিয় র্দবি ২০২১ উদর্াপনঃ 

 

 

মহান র্বিয় র্দবি ২০২১ উদর্াপন উপলবিয ইন্সটিটিউবটর র্নব িাহী চপ্রর্িবিন্ট ি. মাহমুদা আক্তার এর 

চনর্তবত্ব ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালয় কযাম্পাবি একটি র্বিয় চোিার্াত্রা চবর করা হয় 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

চেখ রাবিল র্দবি ২০২১ উদর্াপনঃ 

 

 

১৮ অবক্টাবর ২০২১ িার্রবখ চেখ রাবিল র্দবি ২০২১ উপলবিয ইন্সটিটিউবট আবলািনা িিা, চদায়া 

মাহর্িল, দুস্থবদর মাব  খাবার র্বিরণ ও চেখ রাবিল এর ওপর প্রামাের্িত্র প্রদে িন করা হয় 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

আন্তিিার্িক মার্তিাষা র্দবি ২০২২ উদর্াপনঃ 

 

 

২০ চিব্রুয়ার্র ২০২২ িার্রবখ অমর একুবে ও আন্তিিার্িক মার্তিাষা র্দবি উপলবিয ইন্সটিটিউবট আবলািনা 

িিা ও ২১ চিব্রুয়ার্র ১৯৫২’র িাষা েহীদবদর রুবহর মাগবিরাি কামনা কবর চদায়া মাহর্িল অনুর্ষ্ঠি হয়। 

এবি িিাপর্িত্ব কবরন ি. মাহমুদা আক্তার, র্নব িাহী চপ্রর্িবিন্ট, র্বআইর্িএম 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

আন্তিিার্িক মার্তিাষা র্দবি ২০২২ উদর্াপনঃ 

 

 

২১ চিব্রুয়ার্র ২০২২ িার্রবখ অমর একুবে ও আন্তিিার্িক মার্তিাষা র্দবি উপলবিয ইন্সটিটিউট এর পি 

হবি চকন্দ্রীয় েহীদ র্মনাবর পষ্পস্তবক অপ িবণর মাধ্যবম িাষা েহীদবদর প্রর্ি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

িার্ির র্পিার িন্মর্দন পালনঃ 

 

 

িার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু চেখ মুর্িবুর রহমাবনর ১০২িম িন্ম বর্ষ িকী ও িািীয় র্েশু র্দবি ২০২২ উপলবিয ইন্সটিটিউট 

কর্তিক ‘বঙ্গবন্ধুর িন্মর্দবনর অঙ্গীকার, িকল র্েশুর িমান অর্ধকার’ েীষ িক একটি আবলািনা িিা ও চদায়া 

মাহর্িবলর আবয়ািন করা হয়। অধ্যাপক ি. মাহমুদা আক্তার, র্নব িাহী চপ্রর্িবিন্ট, র্বআইর্িএম এর িিাপর্িবত্ব 

অনুর্ষ্ঠি উক্ত আবলািনা িিায় ইন্সটিটিউবটর কম িিার্রগণ উপর্স্থি র্েবলন 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

মহান স্বাধীনিা র্দবি উদর্াপনঃ 

 

২৬ মাি ি ২০২২ িার্রখ মহান স্বাধীনিা র্দবি উপলবিয ইন্সটিটিউবটর পি হবি অধ্যাপক ি. মাহমুদা 

আক্তার, র্নব িাহী চপ্রর্িবিন্ট এর চনত্ববত্ব িািার িািীয় স্মৃর্িবি বধ পষ্পস্তবক অপ িণ করা হয়। এ িময় িনাব 

নািমুে িাবলহীন, পর্রিালক (প্রোিন ও অথ ি)িহ ইন্সটিটিউবটর কম িিারীগণ উপর্স্থি র্েবলন    
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

িািীয় শুদ্ধািার চক েল বাস্তবায়ন র্বষয়ক প্রর্েিণঃ 

 

আর্থ িক প্রর্িষ্ঠান র্বিাগ, অথ ি মেণালয়, গণপ্রিািেী বাংলাবদে িরকাবরর িাবথ ইন্সটিটিউট কর্তিক 

স্বাির্রি বার্ষ িক কম িিাম্পাদন চুর্ক্ত (এর্পএ) বাস্তবায়বনর অংে র্হবিবব ইন্সটিটিউবটর কম িিারীবদর িািীয় 

শুদ্ধািার চক েল বাস্তবায়ন র্বষয়ক প্রর্েিণ প্রদান করা হয়। 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

ই-গিেিান্স ও উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন র্বষয়ক প্রর্েিণঃ 

 

 

আর্থ িক প্রর্িষ্ঠান র্বিাগ, অথ ি মেণালয়, গণপ্রিািেী বাংলাবদে িরকাবরর িাবথ ইন্সটিটিউট কর্তিক 

স্বাির্রি বার্ষ িক কম িিাম্পাদন চুর্ক্ত (এর্পএ) বাস্তবায়বনর অংে র্হবিবব ইন্সটিটিউবটর কম িিারীবদর ই-

গিেিান্স ও উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন র্বষয়ক প্রর্েিণ প্রদান করা হয় 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

চিবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি বাস্তবায়ন র্বষয়ক প্রর্েিণঃ 

 

আর্থ িক প্রর্িষ্ঠান র্বিাগ, অথ ি মেণালয়, গণপ্রিািেী বাংলাবদে িরকাবরর িাবথ ইন্সটিটিউট কর্তিক 

স্বাির্রি বার্ষ িক কম িিাম্পাদন চুর্ক্ত (এর্পএ) বাস্তবায়বনর অংে র্হবিবব ইন্সটিটিউবটর কম িিারীবদরবক 

চিবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি বাস্তবায়ন র্বষয়ক প্রর্েিণ প্রদান করা হয় 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

িথ্য অর্ধকার র্বষয়ক প্রর্েিণঃ 

 

 

আর্থ িক প্রর্িষ্ঠান র্বিাগ, অথ ি মেণালয়, গণপ্রিািেী বাংলাবদে িরকাবরর িাবথ ইন্সটিটিউট কর্তিক 

স্বাির্রি বার্ষ িক কম িিাম্পাদন চুর্ক্ত (এর্পএ) বাস্তবায়বনর অংে র্হবিবব ইন্সটিটিউবটর কম িিারীবদর িথ্য 

অর্ধকার বাস্তবায়ন র্বষয়ক প্রর্েিণ প্রদান করা হয় 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

অর্িবর্াগ প্রর্িকার ব্যবস্থা র্বষয়ক প্রর্েিণঃ 

 

আর্থ িক প্রর্িষ্ঠান র্বিাগ, অথ ি মেণালয়, গণপ্রিািেী বাংলাবদে িরকাবরর িাবথ ইন্সটিটিউট কর্তিক 

স্বাির্রি বার্ষ িক কম িিাম্পাদন চুর্ক্ত (এর্পএ) বাস্তবায়বনর অংে র্হবিবব ইন্সটিটিউবটর কম িিারীবদর 

অর্িবর্াগ প্রর্িকার ব্যবস্থা র্বষয়ক প্রর্েিণ প্রদান করা হয় 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

র্রিাি ি চির্মনার আবয়ািনঃ 

 

ইন্সটিটিউবটর অনুষদ িদস্যবদর র্েিা-গববষণায় দিিা বৃর্দ্ধর লবিয িংর্িষ্ট র্বর্িন্ন র্বষবয়র উপর মার্িক 

র্রিাি ি চির্মনার র্ির্রি আবয়ািন করা হয় 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

মাবি িন্ট ব্যাংক-চব্রাকাবরি হাউবির প্রর্ির্নর্ধবদর িাবথ র্নব িাহী চপ্রর্িবিন্ট এর চি িে 

িািাৎঃ 

প ুঁর্িবািার িংর্িষ্ট চস্টক চহাল্ডারবদর মাব  ইন্সটিটিউবটর পর্রর্ির্ি বৃর্দ্ধর লবিয র্বর্িন্ন মাবি িন্ট ব্যাংক ও 

চব্রাকাবরি হাউবির প্রর্ির্নর্ধবদর িাবথ র্নব িাহী চপ্রর্িবিন্ট ি. মাহমুদা আক্তার চি িে িািাৎ কবরনঃ 

 

ইর্বএল র্ির্কউর্রটিি র্লর্মবটি  

 

ইউর্ির্ব স্টক চব্রাকাবরি র্লর্মবটি  
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

মাবি িন্ট ব্যাংক-বব্রাকাবরি হাউবির প্রর্ির্নর্ধবদর িাবথ র্নব িাহী চপ্রর্িবিন্ট এর চি িে 

িািাৎঃ 

 

ব্র্যাক ইর্পএল স্টক চব্রাকাবরি র্লর্মবটি  

 

 

োন্তা র্ির্কউর্রটিি র্লর্মবটি  



  64  
 

র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

 

মাবি িন্ট ব্যাংক-বব্রাকাবরি হাউবির প্রর্ির্নর্ধবদর িাবথ র্নব িাহী চপ্রর্িবিন্ট এর চি িে 

িািাৎঃ 

 

গি ২২ জুন ২০২২ িার্রবখ বাংলাবদে মাবি িন্ট ব্যাংকাি ি এবিার্িবয়েন (র্বএমর্বএ) এর প্রর্ির্নর্ধদবলর 

িাবথ র্নব িাহী চপ্রর্িবিন্ট এর মির্বর্নময় অনুর্ষ্ঠি হয়। মির্বর্নমবয় র্বএমর্বএ এর িিাপর্ি িনাব চমা. 

োবয়দুর রহমানিহ অোে েীষ িস্থানীয় মাবি িন্ট ব্যাংবকর প্রধান র্নব িাহী/ব্যবস্থাপনা পর্রিালক উপর্স্থি 

র্েবলন 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

চগালবটর্বল আবলািনাঃ 

 

গি ২০ র্িবিম্বর ২০২১ িার্রবখ ইন্সটিটিউবটর িবম্মলন কবি ‘Access to finance for 

microenterprises in Bangladesh: Can financial technology be the answer?’ 

েীষ িক একটি চগালবটর্বল আবলািনা অনুর্ষ্ঠি হয় 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

র্বআইর্িএম বঙ্গবন্ধু FinQuiz 2021 এর পরস্কার র্বিরণঃ 

 

২৯ র্িবিম্বর ২০২১ িার্রখ ইন্সটিটিউট কর্তিক আবয়ার্িি ‘র্বআইর্িএম বঙ্গবন্ধু র্িনকুইি ২০২১’ এর 

র্বিয়ীবদর মাব  পরস্কার র্বিরণ করা হয়। অনুষ্ঠাবন প্রধান অর্ির্থ র্হবিবব উপর্স্থি র্েবলন র্বআইর্িএম 

পর্রিালনা পষ িবদর চিয়ারম্যান এবং বাংলাবদে র্ির্কউর্রটিি অযান্ড এক্সবিঞ্জ কর্মেবনর চিয়ারম্যান 

অধ্যাপক র্েবলী রুবাইয়াি-উল-ইিলাম, র্ববেষ অর্ির্থ র্হবিবব উপর্স্থি র্েবলন পর্রিালনা পষ িবদর িদস্য 

ও র্বএিইর্ি এর কর্মেনার অধ্যাপক ি. চেখ োমসুর্েন আহবমদ এবং আর্থ িক প্রর্িষ্ঠান র্বিাগ, অথ ি 

মেণালয় এর যুগ্মির্িব িনাব রুখিানা হার্িন 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

    

র্বআইর্িএম এর িান িাল অব িাইোর্ন্সয়াল মাবকিটি এন্ড গিেিান্স এর চমাড়ক উবন্মািনঃ 

 

২৯ র্িবিম্বর ২০২১ িার্রখ ইন্সটিটিউট কর্তিক প্রকার্েি ‘িান িাল অব িাইোর্ন্সয়াল মাবকিটি অযান্ড 

গিেিান্স’ এর চমাড়ক উবন্মািন করা হয়। অনুষ্ঠাবন র্বআইর্িএম পর্রিালনা পষ িবদর চিয়ারম্যান অধ্যাপক 

র্েবলী রুবাইয়াি-উল-ইিলামিহ পর্রিালনা পষ িবদর িদস্যবৃন্দ উপর্স্থি র্েবলন 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালবয়র প্রর্ির্নর্ধদবলর ইন্সটিটিউট পর্রদে িনঃ 

 

র্বআইর্িএম কর্তিক পর্রিার্লি এমএএির্িএম চপ্রাগ্রামটি ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালবয় অর্ধভূর্ক্তর অংে র্হবিবব 

২৩ িানুয়ার্র ২০২২ িার্রবখ ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালবয়র ব্যবিায় প্রোিন অনুষবদর র্িন অধ্যাপক ি. চমাহাম্মাদ 

আব্দুল মঈন এর চনর্তবত্ব একটি প্রর্ির্নর্ধদল ইন্সটিটিউট পর্রদে িন কবর  
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

র্পর্ির্ির্িএম এর িনদ র্বিরণঃ 

 

ইন্সটিটিউট কর্তিক পর্রিার্লি চপাস্ট গ্রযাজুবয়ট র্িবলামা ইন কযার্পটাল মাবকিট (র্পর্ির্ির্িএম) এর উিীণ ি 

র্েিাথীবদর মাব  ৫ মাি ি ২০২২ িার্রবখ িনদ র্বিরণ করা হয়। অনুষ্ঠাবন প্রধান অর্ির্থ র্হবিবব উপর্স্থি 

র্েবলন িনাব চেখ চমাহাম্মদ িলীম উোহ, ির্িব, আর্থ িক প্রর্িষ্ঠান র্বিাগ, অথ ি মেণালয়, র্ববেষ অর্ির্থ 

র্েবলন অধ্যাপক ি. চেখ োমসুেীন আহবমদ, কর্মেনার, বাংলাবদে র্ির্কউর্রটিি অযান্ড এক্সবিঞ্জ 

কর্মেন। অনুষ্ঠাবন িিাপর্িত্ব কবরন অধ্যাপক ি. এ. এি. এম. মাকসুদ কামাল, চপ্রা-িাইি িযাবন্সলর 

(র্েিা), ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালয়। 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

এর্ির্িএ এর িাবথ িমব ািা স্মারক স্বািরঃ 

 

দ্য অযাবিার্িবয়েন অব িাট িাি ি িাটি িিাবয়ি অযাকাউন্টযান্টি (এর্ির্িএ) বাংলাবদে এবং বাংলাবদে 

ইন্সটিটিউট অব কযার্পটাল মাবকিট (র্বআইর্িএম) এর মবধ্য ১৫ মাি ি ২০২২ িার্রবখ একটি িমব ািা স্মারক 

স্বাির্রি হয়। এর্ির্িএ দর্িণ এেীয় প্রধান িনাব র্নলুো রানার্িংবহ এবং র্বআইর্িএম এর র্নব িাহী 

চপ্রর্িবিন্ট অধ্যাপক ি. মাহমুদা আক্তার র্নি র্নি প্রর্িষ্ঠাবনর পবি িমব ািা স্মারবক স্বাির কবরন। 

এর্ির্িএ বাংলাবদবের প্রধান িনাব প্রমা িাপিী খান এবং র্বআইর্িএম এর িহকারী অধ্যাপক িনাব চমাঃ 

হার্ববুোহ্, এর্ির্িএ উপর্স্থি র্েবলন 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

২০২২-২৩ অথ িবেবরর প্রস্তার্বি বাবিবটর উপর চির্মনারঃ 

 

২১ জুন ২০২২ িার্রবখ র্বআইর্িএম কর্তিক ২০২২-২৩ অথ িবেবরর প্রস্তার্বি বাবিবটর উপর ‘বাবিট ২০২২-

২৩ ইমর্লবমনবটেনি ির দ্য কযার্পটাল মাবকিট’ েীষ িক একটি চির্মনার আবয়ািন করা হয়  
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

ইনবিস্টবমন্ট টুলর্কটি বইবয়র প্রকােনা অনুষ্ঠানঃ 

 

১৬ জুন ২০২২ িার্রবখ র্বআইর্িএম এর গববষণা গ্রন্থ ইনবিস্টবমন্ট টুলর্কটি বইবয়র প্রকােনা অনুষ্ঠান 

অনুর্ষ্ঠি হয়। অনুষ্ঠাবন প্রধান অর্ির্থ র্েবলন অধ্যাপক র্েবলী রুবাইয়াি-উল-ইিলাম, চিয়ারম্যান 

বাংলাবদে র্ির্কউর্রটিি অযান্ড এক্সবিঞ্জ কর্মেন ও চিয়ারম্যান, পর্রিালনা পষ িদ, র্বআইর্িএম,  র্ববেষ 

অর্ির্থ র্েবলন অধ্যাপক ি. চেখ োমসুর্েন আহবমদ, কর্মেনার, বাংলাবদে র্ির্কউর্রটিি অযান্ড এক্সবিঞ্জ 

কর্মেন ও িদস্য, পর্রিালনা পষ িদ, র্বআইর্িএম 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

অংেীিনবদর অবর্হিকরণ িিাঃ 

 

০৮ জুন ২০২২ িার্রবখ অর্িবর্াগ প্রর্িকার ব্যবস্থাপনা র্বষবয় অংেীিনবদর িমিবয় অবর্হিকরণ িিা 

অনুর্ষ্ঠি হয় 

 

 

০৮ জুন ২০২২ িার্রবখ ইন্সটিটিউবটর ২০২১-২২ অথ িবেবরর ৪থ ি তত্রমার্িবকর অংেীিন িিা অনুর্ষ্ঠি হয়। 

অধ্যাপক ি. মাহমুদা আক্তার, র্নব িাহী চপ্রর্িবিন্ট, র্বআইর্িএম িিায় িিাপর্িত্ব কবরন  
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

িাংবার্দকবদর িাবথ মির্বর্নময়ঃ 

 

িাধারণ িনগবণর মাব  ইন্সটিটিউবটর পর্রর্ির্ি বৃর্দ্ধর লবিয ২৩ িানুয়ার্র ২০২২ িার্রবখ র্নব িাহী 

চপ্রর্িবিন্ট প ুঁর্িবািার র্ববট কম িরি িাংবার্দকবদর িংগঠন কযার্পটাল মাবকিট িান িার্লস্টি’ চিারাম 

(র্িএমবিএি) এর চনর্তবৃবন্দর িাবথ মির্বর্নময় কবরন  

 

মার্ন লন্ডার্রংবয়র উপর প্রর্েিণঃ 

 

ইন্সটিটিউবটর কম িিারীবদর মুদ্রাপািার চরাধ এবং িোিী কম িকাবে অথ িায়ন প্রর্িবরাধ িম্পবকি িবিিনিা 

বৃর্দ্ধর লবিয ১৬ মাি ি ২০২২ িার্রবখ  ‘AML, Countering Extremism & Terrorist 

Financing’ েীষ িক প্রর্েিণ আবয়ািন করা হয়  
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

চি-বকয়ার চিন্টাবরর উববাধনঃ 

 

১৬ মাি ি ২০২২ িার্রবখ ইন্সটিটিউবটর কম িিারীবদর িন্তানবদর িে চি-বকয়ার চিন্টার উববাধন করা হয়  

 

পাবর্লক প্রর্কউরবমন্ট এর উপর অিযন্তরীণ প্রর্েিণঃ 

 

ইন্সটিটিউবটর কম িিারীবদর চপোগি দাপ্তর্রক কাবি ক্রয় িম্পর্কিি দিিা বৃর্দ্ধর লবিয র্বর্িন্ন প্রর্েিবণর 

অংে র্হবিবব ‘র্পর্পএ-২০০৬ এবং র্পর্পআর-২০০৮’ এর উপর অিযন্তরীণ প্রর্েিণ আবয়ািন করা হয়  
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

শুদ্ধািার পরস্কার ২০২০-২১ প্রদানঃ 

 

 

২৭ চিবটম্বর ২০২১ িার্রবখ িনাব চমাঃ মুরাদ আলম মর্নর, িহকারী পর্রিালক ও িনাব চমাঃ কাউোর 

আহমাদ, মুয়ার্িন চক ইন্সটিটিউবট শুদ্ধািার পরস্কার ২০২০-২১ প্রদান করা হয় 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

বার্ষ িক কম িিম্পাদন চুর্ক্ত (এর্পএ) স্বািরঃ 

 

২৮ জুন ২০২২ িার্রবখ আর্থ িক প্রর্িষ্ঠান র্বিাগ এবং আওিাধীন দপ্তর/িংস্থািমূবহর মবধ্য ২০২২-২৩ 

অথ িবেবরর ‘বার্ষ িক কম িিম্পাদন চুর্ক্ত (এর্পএ)’ স্বাির অনুষ্ঠান িম্পন্ন হয়। গণপ্রিািেী বাংলাবদে 

িরকাবরর অথ ি মেণালবয়র আর্থ িক প্রর্িষ্ঠান র্বিাবগর িাবথ ২০২২-২৩ অথ িবেবরর বার্ষ িক কম িিম্পাদন 

চুর্ক্ত (এর্পএ) স্বাির কবরন ইন্সটিটিউবটর র্নব িাহী চপ্রর্িবিন্ট ি. মাহমুদা আক্তার। আর্থ িক প্রর্িষ্ঠান 

র্বিাবগর ির্িব িনাব চেখ চমাহাম্মদ িলীম উোহ আর্থ িক প্রর্িষ্ঠান র্বিাবগর পবি বার্ষ িক কম িিম্পাদন 

চুর্ক্ত (এর্পএ)-বি স্বাির কবরন 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

  

 

 

 

অধ্যায়ঃ িার 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২২ 

    র্নরীর্িি আর্থ িক প্রর্িববদনঃ ২০২১-২২ 

 

 

 














































