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র্বআইর্িএম 
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২০১৯-২০ 

চিয়ারম্যান 

 

 

চদশ ও জার্ির আর্ ি-িামার্জক িমৃর্ি অজিবন একটি শর্ক্তশালী, কার্ িকর এবং গর্িশীল প ুঁর্জবাজার 

প্রবয়াজন। প ুঁর্জবাজাবরর উৎকষ ি িাধন ও িার্ব িক উন্নয়বন প ুঁর্জবাজাবরর র্শক্ষা ও গববষণা অিযন্ত 

গুরুত্বপূণ ি। চদবশর মানব ি্পদদ উন্নয়ন, দার্রদ্র র্ববমািন, কম িিংস্থান সৃর্ি ও আর্ ি িামার্জক উন্নয়বন 

প ুঁর্জবাজাবরর িাৎপর্ িপূণ ি ভূর্মকা রবয়বে। উন্নয়ন-িহায়ক প ুঁর্জবাজাবরর মূল র্ির্ি হবে 

র্বর্নবয়াগকারীবদর জ্ঞান-র্নি ির র্শক্ষা, র্বর্নবয়াবগর িক্ষমিা ও দক্ষিা র্াকা। িাই র্বর্নবয়াগকারী এবং 

িংর্িি অংশীজনবদর প্রাবয়ার্গক দক্ষিা এবং চপশাগি উৎকষ ি িাধনকবে বাংলাবদশ ইনর্িটিউট অব 

কযার্পটাল মাবকিট (র্বআইর্িএম) র্নরলিিাবব কাজ কবর র্াবে।  

ইনর্িটিউট কর্তিক পর্রিার্লি কার্ িক্রমিমূবহর মবধ্য র্দনব্যাপী ইনবিির’ি এডুবকশন চপ্রাগ্রাম, নেনিন্ন 

চময়াদী িাটি ির্িবকট চপ্রাগ্রাম এবং র্বদ্যমান ও িম্ভাব্য প ুঁর্জবাজাবরর চপশাজীবীবদর জন্য এক বের 

চময়াদী চপাি গ্রযাজুবয়ট র্িবলামা চপ্রাগ্রাম উবেখবর্াগ্য। র্বআইর্িএম ২০১৯-২০ অর্ িবেবর ৫০টি 

ইনবিির’ি এডুবকশন চপ্রাগ্রাম ও ১৮টি িাটি ির্িবকট চপ্রাগ্রাম ি্পদন্ন কবরবে এবং র্পর্জর্ির্িএম 

চপ্রাগ্রাবমর আওিায় িান্ধ্যকালীন ১২িম, ১৩িম ও ১৪িম ব্যাি এবং র্দবাকালীন ৩য় ব্যাবির র্শক্ষা 

কার্ িক্রম অব্যাহি রবয়বে। পাশাপার্শ ইনর্িটিউট িমিামর্য়ক র্বর্িন্ন র্বষবয় প্রর্শক্ষণ এবং র্ববশষার্য়ি 

কম িশালার আবয়াজন কবরবে। প ুঁর্জবাজাবরর উপর র্ববশষার্য়ি মািাি ি চপ্রাগ্রাম িালু করার লবক্ষয ঢাকা 

র্বশ্বর্বদ্যালবয়র এর্ির্লবয়শবনর জন্য আববদন করা হবয়বে। আশা করা র্াবে চর্, ২০২১ িাবল প্রর্ম 

র্দবক উক্ত চপ্রাগ্রাম শুরু করা র্াবব। িরকাবরর িাবর্ বার্ষ িক কম িি্পদাদন চুর্ক্তর আওিায় কবয়কটি 

গববষণা কম ি িালু রবয়বে। বড় পর্রিবর ইন্সটিটিউবটর কম িপর্রর্ধ বৃর্ির জন্য িরকাবরর র্নকট জর্ম 

িাওয়া হবয়বে।  

বাংলাবদশ র্ির্কউর্রটিজ অযান্ড এক্সবিঞ্জ কর্মশন (র্বএিইর্ি) প ুঁর্জবাজার ি্পদর্কিি আইনিমূবহর িংস্কার 

এবং নবউদ্ভার্বি আর্র্ িক ইন্সট্রুবমন্টিমুহ প্রিলবনর প্রবিিায় র্নবয়ার্জি রবয়বে। এরই ধারাবার্হকিায় 

বাংলাবদবশর প ুঁর্জবাজার ইবিামবধ্য চদশীয় ও বববদর্শক র্বর্নবয়াগাকারীবদর আস্থা অজিবন িমর্ ি হবয়বে। 

ইবিামবধ্য, ইনর্িটিউবটর র্নব িাহী চপ্রর্িবিন্ট, পর্রিালক (প্রশািন ও অর্ ি), পর্রিালক (িার্িজ), 

চকা্পদার্ন ির্িবিহ চবশ র্কছু গুরুত্বপূণ ি পবদ র্নবয়াগ চদয়া হবয়বে। র্পএইির্ি করার র্নর্মবি ০১ জন এবং 

মািাি ি করার জন্য ০১ জন র্শক্ষক র্ববদবশ রবয়বেন। এ োড়াও র্শক্ষকিহ অন্যান্য গুরুত্বপূণ ি পদিমূবহর 

র্নবয়াগপ্রর্ক্রয়ার কার্ িক্রম গ্রহণ করা হবয়বে, র্া দ্রুিিম িমবয় ি্পদন্ন হবব। 
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ইনর্িটিউবটর কার্িি লক্ষয অজিবন পর্রিালনা পষ িবদর িম্মার্নি িদস্যগবণর প্রিযক্ষ ভূর্মকা 

র্ববশষিাবব প্রশংিনীয়। িাঁবদর সুর্বববিনাপ্রসূি র্নবদ িশনা ও সুপার্রশ ইনর্িটিউবটর উবেশ্যিমূহ 

অর্ধকির িলপ্রসূিাবব বাস্তবায়বনর পবর্ অগ্রণী ভূর্মকা পালন কবরবে।  

আমার র্বশ্বাি, প ুঁর্জবাজাবরর র্র্ার্র্ জ্ঞান ও গববষণাই পাবর প ুঁর্জবাজারবক িার কার্িি উন্নর্ির র্দবক 

র্নবয় চর্বি। ির্বষ্যৎ র্দনগুবলাবি র্বর্নবয়াগ র্বষয়ক র্শক্ষা ও গববষণামূলক কাবজ কার্ িকরী ভূর্মকা 

পালবনর মাধ্যবম ইনর্িটিউট িার অিীি লবক্ষয চপ ুঁোবি িক্ষম হবব। পর্রবশবষ, পর্রিালনা পষ িবদর 

িকল িদস্যগণবক িাবদর অবদান এবং ভূর্মকার জন্য আর্ম আন্তর্রক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করর্ে। একই িাবর্ 

িরকার, র্বআইর্িএম প্রশািন ও প ুঁর্জবাজার িংর্িি িকল পবক্ষর প্রর্ি িাবদর িার্ব িক িহবর্ার্গিার 

জন্য কৃিজ্ঞিা প্রকাশ করর্ে। 

 

 

অধ্যাপক র্শবলী রুবাইয়াি-উল-ইিলাম 

চিয়ারম্যান 

বাংলাবদশ ইনর্িটিউট অব কযার্পটাল মাবকিট 
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র্নব িাহী চপ্রর্িবিন্ট 

 

 

 

আধুর্নক অর্ িব্যবস্থার পর্রক্রমায় একটি শর্ক্তশালী, কার্ িকর এবং গর্িশীল প ুঁর্জবাজার অর্ িননর্িক উন্নয়ন 

এর জন্য ির্ববশষ গুরুত্বপূণ ি একটি িার্লকাশর্ক্ত। ক্রমধারাবার্হক অর্ িননর্িক উন্নয়ন ব্যাপক অবর্ ি মানর্বক 

উন্নয়বনরই পূব িশিি। সুিরাং, এই িামর্গ্রক উন্নয়ন-িহায়িার র্নয়ামক প ুঁর্জবাজাবরর মূল র্ির্ি হবে 

র্বর্নবয়াগকারীবদর জ্ঞানগি দক্ষিা ও র্বর্নবয়াগ িক্ষমিা। র্বআইর্িএম চিই দক্ষিা ও িক্ষমিার 

র্বকাবশ র্নরলি কাজ কবর র্াবে। 

িব িকাবলর িব িবেষ্ঠ বাঙ্গার্ল জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু  চশখ মুর্জবুর রহমাবনর চনর্তবত্ব লাবখা শহীবদর 

আত্মিযাবগ অর্জিি স্বাধীন বাংলাবদশবক ২০৪১ িাবলর মবধ্য উন্নি-িমৃি চদবশ পর্রণি করার লবক্ষয 

বঙ্গবন্ধুর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চশখ হার্িনা র্নরলি পর্রেম কবর র্াবেন। আর বাংলাবদশবক িমৃি 

চদশিমূবহর কািাবর উন্নীি করবার লবক্ষয প ুঁর্জবাজার একটি গুরুত্বপূণ ি ভূর্মকা পালন করবে। বাংলাবদবশ 

একটি দক্ষ, স্বে, প্রর্িবর্ার্গিামূলক এবং িমৃি প ুঁর্জবাজার গঠবন প্রবয়াজনীয় চপশাগি উৎকষ িিা বৃর্ি 

এবং প্রাবয়ার্গক গববষণার প্রিারকবে র্বআইর্িএম কাজ কবর র্াবে। এ লবক্ষয িরকার, র্নয়ন্ত্রক িংস্থা, 

আর্র্ িকবাজার িংর্িি প্রর্িষ্ঠান এবং ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালবয়র অর্িজ্ঞ, প্রাজ্ঞ শীষ িস্থানীয় ব্যর্ক্তববগ ির িমন্ববয় 

গঠিি পর্রিালনা পষ িবদর র্নবদ িশনায় ইন্সটিটিউট িার কার্িি  লক্ষয অজিবনর র্দবক এর্গবয় র্াবে। 

ইন্সটিটিউট ইনবিির’ি এডুবকশন চপ্রাগ্রাম, িাটি ির্িবকট চপ্রাগ্রাম, চপাি গ্রযাজুবয়ট র্িবলামা ইন 

কযার্পটাল মাবকিট চপ্রাগ্রাম এবং র্বর্িন্ন র্ববশষার্য়ি প্রর্শক্ষণ পর্রিালনার মাধ্যবম র্বর্নবয়াগকারীবদর 

দক্ষিা ও িক্ষমিা বৃর্িবি িহায়িা কবর প ুঁর্জবাজাবর র্বর্নবয়াগকারীবদর িার্ব িক পারদর্শ িিা অজিবন 

গুরুত্বপূণ ি ভূর্মকা পালন করবে। এোড়াও র্বর্িন্ন কম িশালা, অিযন্তরীণ প্রর্শক্ষণ এবং জািীয় ও 

আন্তজিার্িক পর্ িাবয়র প্রকাশনার মাধ্যবম ইন্সটিটিউট ক্রবমই র্নবজর কম িপর্রম্ডললবক িমৃি করবে। 

র্িবলামা চপ্রাগ্রাবমর র্শক্ষার্ীগবণর প্রাবয়ার্গক দক্ষিা বৃর্ির জন্য বববদর্শক িক এক্সবিঞ্জিমূবহর কার্ িক্রম 

পর্রদশ িন, অর্িজ্ঞিা র্বর্নময় এবং প্রর্শক্ষণ গ্রহবণর সুবর্াগ বিরীর মধ্য র্দবয় ইন্সটিটিউট িার 

কম িপর্রর্ধবক আবরা িম্প্রিার্রি কবরবে। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী োাংলাবদশ সরকার ‘র্ির্জটাল বাংলাবদশ’ গড়ার প্রিযবয় র্বর্নবয়াগ র্শক্ষা কার্ িক্রবমর র্বর্বধ 

পর্ িাবয় িথ্য-প্রযুর্ক্তর ব্যবহাবর গুরুত্ব এবং চদশব্যাপী দূরর্শক্ষণ কার্ িক্রম প্রিাবরর র্নর্মবি ইন্সটিটিউট 

ির্ক্রয় উবদ্যাগ গ্রহণ কবরবে। চিবার উৎকষ িিা বৃর্ি এবং চিবা িহজীকরবণ িরকাবরর অর্ ি মন্ত্রণালবয়র 

আর্র্ িক প্রর্িষ্ঠান র্বিাগ এবং িরকার র্নবদ ির্শি কার্ িক্রবমর িাবর্ িমর্ন্বি উদ্ভাবন উবদ্যাবগ ির্ক্রয় 

অংশগ্রহণ, জািীয় শুিািার চক শবলর পর্রপালন, বার্ষ িক কম িি্পদাদন চুর্ক্ত বাস্তবায়ন এবং উন্নি নাগর্রক 

চিবাদাবনর মাধ্যবম চটকিই উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা অজিবনর চক্ষবত্রও ইনর্িটিউট প্রশংিনীয় ভূর্মকা পালন 

করবে। র্শক্ষাদাবনর প্রর্ক্রয়াগি ও কাঠাবমাগি মানবৃর্ির লবক্ষয ইনর্িটিউবটর কম িকিিা-কম িিারীবদর 

জািীয় ও আন্তজিার্িক পর্রম্ডলবল প্রর্শক্ষণ চদয়া হবে। 

আমার দৃঢ় র্বশ্বাি িরকার, বাংলাবদশ র্ির্কউর্রটিজ অযান্ড এক্সবিঞ্জ কর্মশন এবং িংর্িি িকল গুরুত্বপূণ ি 

ব্যর্ক্তববগ ির প্রবিিা এবং িহবর্ার্গিায় ইন্সটিটিউবটর পর্ িায়ক্রর্মক অগ্রগর্ির ধারা অব্যাহি র্াকবব এবং 

প ুঁর্জবাজাবরর র্শক্ষা ও গববষণা চক্ষবত্র এটি অদূর ির্বষ্যবি একটি উৎকবষ ির চকন্দ্র র্হবিবব িমাদৃি হবব। 

ইনর্িটিউট কর্তিক অর্প িি দার্য়ত্বিমূহ সুিারুপেবপ পালবন িহায়িার জন্য িরকার, পর্রিালনা পষ িবদর 

িম্মার্নি িদস্যবৃন্দ এবং িহকমীগণিহ িংর্িি িকলবক আর্ম আন্তর্রক ধন্যবাদ ও কৃিজ্ঞিা জানার্ে। 

 

 
অধ্যাপক ি. মাহমুদা আক্তার 

র্নব িাহী চপ্রর্িবিন্ট  

বাংলাবদশ ইন্সটিটিউট অব কযার্পটাল মাবকিট 
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অধ্যায়ঃ এক 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০১৯-২০ 

পর্রিালকম্ডললীর প্রর্িববদন 

িম্মার্নি িদস্যবৃন্দ, 

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

ত্রবয়াদশ বার্ষ িক িাধারণ িিায় আপনাবদর স্বাগি জানার্ে এবং ইন্সটিটিউবটর ৩০ জুন ২০২০ িার্রবখ 

িমাপ্ত বেবরর পর্রিালকগবণর প্রর্িববদন এবং র্নরীক্ষা প্রর্িববদন উপস্থাপন করর্ে। 

 

ভুর্মকাঃ 

বাংলাবদবশর মি একটি উন্নয়নশীল চদবশর অর্ িননর্িক গর্িশীলিা আনয়ন ও িা বজায় রাখবি একটি 

প্রর্িবর্ার্গিামূলক, স্বে এবং জবাবর্দর্হিামূলক প ুঁর্জবাজার এর র্বকে চনই। আর এমনই একটি কার্ িকর 

ও শর্ক্তশালী প ুঁর্জবাজার গঠবনর জন্য প্রবয়াজনীয় দক্ষ ও প্রর্শর্ক্ষি জনবল বির্রর এবং িংর্িি 

অংশীজনবদর প্রাবয়ার্গক দক্ষিা ও প্রবয়াজনীয় চপশাগি উৎকষ িিা বৃর্ির লবক্ষয র্নরলি কাজ কবর র্াবে 

র্বআইর্িএম।  

 

র্বআইর্িএম কর্তিক পর্রিার্লি ইনবিির’ি এডুবকশন চপ্রাগ্রাম, র্বর্িন্ন চময়াদী িাটি ির্িবকট চপ্রাগ্রাম এবং 

র্বদ্যমান ও িম্ভাব্য চপশাজীবীবদর জন্য এক বের চময়াদী চপাি গ্রযাজুবয়ট র্িবলামা ইন কযার্পটাল 

মাবকিট (র্পর্জর্ির্িএম) চপ্রাগ্রাম একর্দবক চর্মন র্বর্নবয়াগকারীবদর র্বর্নবয়াগ র্িিান্ত গ্রহবণ িক্ষমিা ও 

িবিিনিা বৃর্ি কবর র্বর্নবয়াগ সুরক্ষা র্নর্িিকরবণ অগ্রণী ভূর্মকা রাখবে; অন্যর্দবক পূ ুঁর্জবাজার 

িংর্িি চপশাজীবীবদর চপশাগি উৎকষ িিা বৃর্িবি গুরুত্বপূণ ি অবদান চরবখ িবলবে। গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাবদশ 

িরকার, প ুঁর্জবাজার র্নয়ন্ত্রক িংস্থা, িংর্িি চপশাজীবী প্রর্িষ্ঠান, ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালয় ও আর্র্ িকবাজার 

িংর্িি প্রর্িষ্ঠানিমূবহর অর্িজ্ঞ এবং শীষ িস্থানীয় ব্যার্ক্তববগ ির িমন্ববয় গঠিি পর্রিালনা পষ িবদর প্রাজ্ঞ 

র্নবদ িশনায় ইন্সটিটিউট িার কার্িি লক্ষয অজিবন অগ্রির হবে এবং একটি গর্িশীল প ুঁর্জবাজার গঠবন 

অগ্রির ভূর্মকা রাখার ব্যার্প্তবক প্রিার্রি কবরবে। 

 

চকার্িি-১৯ উদ্ভূি পর্রর্স্থর্িবি ইন্সটিটিউবটর র্শক্ষা ও প্রর্শক্ষণ র্কছুকাল স্থর্গি র্াকবলও চম, ২০২০ 

চর্বক িকল র্শক্ষা ও প্রর্শক্ষণ কার্ িক্রম অনলাইবন িিলিাবব পর্রিার্লি হবয়বে। র্ববশষ কবর 

ইনবিিরি এডুবকশন চপ্রাগ্রাবম ঢাকার বাইবর চর্বক উবেখবর্াগ্য িংখ্যক অংশগ্রহণকারী প্রর্শক্ষবণ 

অংশগ্রহণ করবি চপবর িবন্তাষ প্রকাশ কবরবেন। 
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পর্রিালন কার্ িক্রমঃ 

 

আবলািয অর্ িবেবরর বার্ষ িক কম িি্পদাদন চুর্ক্ত অনুর্ায়ী ইন্সটিটিউট িার লক্ষয অজিবন চবর্শরিাগ চক্ষবত্রই 

িক্ষম হবয়বে। চকার্িি-১৯ অর্িমারীর কারবণ কবয়কটি চক্ষবত্র র্কছু কার্ িক্রম িামর্য়ক িাবব স্থর্গি রাখা 

হবয়বে। িবব িকল র্শক্ষা ও প্রর্শক্ষণ কার্ িক্রম অনলাইবন পর্রিার্লি হবে। ইনর্িটিউবটর িদস্যবৃবন্দর 

অবগর্ির জন্য ২০১৯-২০ অর্ িবেবর পর্রিার্লি কার্ িক্রম, িামর্গ্রক আয়-ব্যয় ও অন্যান্য র্বষয়ার্দ 

উপস্থাপন করা হবলাঃ 

 

ক. র্শক্ষা ও প্রর্শক্ষণ কার্ িক্রমঃ 

র্বআইর্িএম এর িলমান কার্ িক্রম এর মবধ্য এক বের চময়াদী চপাি গ্রযাজুবয়ট র্িবলামা ইন 

কযার্পটাল মাবকিট (র্পর্জর্ির্িএম) চপ্রাগ্রাম এর পাশাপার্শ র্দনব্যাপী ইনবিির’ি এডুবকশন চপ্রাগ্রাম 

এবং স্বে চময়াদী িাটি ির্িবকট চপ্রাগ্রাবমর আবয়াজন করবে। ইনর্িটিউট ২০১৯-২০ অর্ িবেবর  ৫০টি 

ইনবিির’ি এডুবকশন চপ্রাগ্রাবমর মাধ্যবম ১,৫৫৩ জনবক এবং ১৮টি িাটি ির্িবকট চপ্রাগ্রাবমর 

মাধ্যবম ৪৪৬ জনবক প্রর্শর্ক্ষি কবরবে। উর্ের্খি িমবয় র্পর্জর্ির্িএম চপ্রাগ্রাবমর অধীবন 

িান্ধ্যকালীন ১২িম, ১৩িম, ও ১৪িম ব্যাি এবং র্দবা ৩য় ব্যাবির র্শক্ষা কার্ িক্রম িলমান রবয়বে।   

 

 

 (১) চপাি গ্রযাজুবয়ট র্িবলামা চপ্রাগ্রাম (র্পর্জর্ির্িএম): 

 

ইনর্িটিউট প ুঁর্জবাজার িংর্িি চিকবহাল্ডারবদর জ্ঞান ও দক্ষিা উন্নয়ন এবং চপশাগি উৎকষ িিা 

বৃর্ির লবক্ষয প ুঁর্জবাজাবরর উপর ৩৬ চক্রর্িট র্বর্শি এক বের চময়াদী ফ্ল্যাগশীপ চপ্রাগ্রাম “চপাি 

গ্রযাজুবয়ট র্িবলামা ইন কযার্পটাল মাবকিট (র্পর্জর্ির্িএম)” পর্রিালনা করবে। ২০১৯-২০ অর্ িবেবর 

এ চপ্রাগ্রাবমর অধীবন িান্ধ্যকালীন ১২িম, ১৩িম, ও ১৪িম ব্যাবির র্শক্ষা কার্ িক্রম িলমান রবয়বে। 

িান্ধ্যাকালীন ব্যাবির পাশাপার্শ র্পর্জর্ির্িএম (র্দবা) ৩য় ব্যাবির কার্ িক্রমও িলমান রবয়বে। জুন, 

২০২০ পর্ িন্ত এই চপ্রাগ্রাবমর ১৭টি ব্যাবি ির্িিকৃি র্শক্ষার্ীর িংখ্যা ৩৭৫। 
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(২) ইনবিির’ি এডুবকশন চপ্রাগ্রামঃ 

 

প ুঁর্জবাজাবর র্বর্নবয়াগকারীবদর চপশাগি দক্ষিা বৃর্ি ও অনুকূল র্বর্নবয়াগ পর্রববশ সৃর্ির লবক্ষয 

ইনবিির’ি এডুবকশন চপ্রাগ্রাম আবয়াজন করা হয়। 

ইনর্িটিউট এই চপ্রাগ্রাবমর মাধ্যবম প ুঁর্জবাজাবর র্বর্নবয়াবগ আগ্রহী ব্যর্ক্ত, প্রর্িষ্ঠান ও ির্বষ্যৎ 

িম্ভাব্য র্বর্নবয়াগকারী র্ারা প ুঁর্জবাজাবর র্বর্নবয়াগবক র্নরাপদ করবি িান িাবদরবক এবং 

প ুঁর্জবাজার ি্পদবকি আগ্রহী ব্যর্ক্তবগ িবক প্রর্শর্ক্ষি কবর র্াবক।  

ইনর্িটিউট িার অন্যান্য কার্ িক্রবমর মবধ্য প ুঁর্জবাজাবরর উপর চম র্লক জ্ঞান র্বিরবণর উবেবশ্য 

িপ্তাবহর প্রর্ি শর্নবার র্নজ চিনুযবি র্দনব্যাপী র্বনামূবে “ইনবিির’ি এডুবকশন চপ্রাগ্রাম” 

পর্রিালনা করবে। 

উক্ত চপ্রাগ্রাবম িারাবদশ চর্বক আগ্রহী বিিমান ও ির্বষ্যৎ র্বর্নবয়াগকারীগণ অংশগ্রহণ কবর র্াবকন। 

এ চপ্রাগ্রাবম অংশগ্রহবণর মাধ্যবম অংশগ্রহণকারীগণ প ুঁর্জবাজার ি্পদবকি প্রার্র্মক জ্ঞান লাি কবরন, 

র্া িাবদরবক প ুঁর্জবাজার ি্পদর্কিি র্বষবয় আবরা জ্ঞানাজিন ও র্বর্নবয়াবগর চক্ষবত্র িার প্রবয়াবগ 

আগ্রহী কবর চিাবল। এ োড়াও ইনর্িটিউট র্বিাগীয় ও চজলা পর্ িাবয় এবং উচ্চ র্শক্ষা প্রর্িষ্ঠানিমূবহ 

র্দনব্যাপী এই চপ্রাগ্রামটি পর্রিালনা করবে। 

২০১৯-২০ অর্ িবেবর ৫০টি ইনবিির’ি এডুবকশন চপ্রাগ্রাবমর মাধ্যবম ১,৫৫৩ জন বিিমান ও িম্ভাব্য 

র্বর্নবয়াগকারীবক প্রর্শর্ক্ষি করা হবয়বে। এ চপ্রাগ্রাবমর গি িাি বেবরর একটি তুলনামূলক র্িত্র 

র্নবে তুবল ধরা হবলাঃ 

 

চটর্বল ১- ইনবিিরি এডুবকশন চপ্রাগ্রাম চট্রন্ড 

 

র্ববরণ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

ইনবিির’ি 

এডুবকশন 

চপ্রাগ্রাম 

(িংখ্যা) 

২৫ ৪৬ ৪৪ ৪৬ ৪৮ ৫০ ৫০ 

অংশগ্রহণকারী

র িংখ্যা 
১,১০৭ ১,২৮১ ১,২৬৮ ১,৬২৮ ১,৬৩৫ ১,৪৩৫ ১,৫৫৩ 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০১৯-২০ 

(৩) িাটি ির্িবকট চকাবি িিঃ 

 

ইনর্িটিউট প ুঁর্জবাজাবরর িাধারণ র্বর্নবয়াগকারী, বাজার মধ্যস্থিাকারী, চপশাজীবী এবং 

প ুঁর্জবাজার িংর্িি িকল চিকবহাল্ডারবদর দক্ষিা উন্নয়বন র্নয়র্মিিাবব র্বর্িন্ন চময়াদী প ুঁর্জবাজার 

িংর্িি র্বষবয়র ওপর িাটি ির্িবকট চকাি ি পর্রিালনা করবে। ইনর্িটিউট কর্তিক পর্রিার্লি 

িাটি ির্িবকট চকাবি ির মবধ্য র্ির্কউর্রটিজ ল’জ অব বাংলাবদশ; িাইন্যার্ন্সয়াল চিটবমন্টি 

এনালাইর্িি; ইন্টারন্যাশনাল িাইন্যার্ন্সয়াল র্রবপাটি িং িযান্ডাি িি; কযার্পটাল চরইর্জং অযান্ড 

ইনবিিবমন্ট ইন প্রাইমারী মাবকিট; ইনবিিবমন্ট এযানালাইর্িি অযান্ড র্ির্কউর্রটিজ িযালুবয়শন; 

চবর্িক চটকর্নকযাল এনালাইর্িি; িান্ডাবমন্টালি অব চপাট িবিার্লও ম্যাবনজবমন্ট; ইসলানিক 

ফাইন্যান্স; ফান্ডাবিন্টালস অে ইক্যুনিটি িুালুবিশি প্রভৃর্ি উবেখবর্াগ্য। এ বেরই প্রর্ম ইিলার্মক 

িাইন্যান্স এর ওপর ৫-র্দনব্যাপী প্রর্শক্ষণ-এর আবয়াজন করা হয়। 

২০১৯-২০ অর্ িবেবর ইনর্িটিউট ১৮টি িাটি ির্িবকট চট্রর্নং চপ্রাগ্রাবমর মাধ্যবম ৪৪৬ জন 

চপশাজীবীবক প্রর্শর্ক্ষি কবরবে, র্ার িথ্য র্নবে উপস্থাপন করা হবলাঃ 

 

চটর্বল ২ – িাটি ির্িবকট চকাবি িিঃ ২০১৯-২০ 

ক্রর্মক 

নং 
প্রর্শক্ষবণর নাম প্রর্শক্ষবণর ব্যার্প্ত িার্রখ 

অংশগ্রহণকারীর 

িংখ্যা 

১. 
ফাইন্যানন্সিাল স্টেটবিন্টস 

এ্ুািালাইনসস 

০৫ নদিব্যাপী 

(বমাট ১৫ ঘন্টা) 

২৫-২৯ আগে, 

২০১৯ 
১০ 

২. 
স্টেনসক স্টটকনিকুাল 

এ্ুািালাইনসস 

০৩ নদিব্যাপী 

(বমাট ০৯ ঘন্টা) 

২৫-২৮ আগে 

২০১৯ 
২৭ 

৩. 
ফাইন্যানন্সিাল স্টেটবিন্টস 

এ্ুািালাইনসস (চট্টগ্রাি) 

০১ নদি 

(নদিব্যাপী) 

১৩ স্টসবেম্বর 

২০১৯ 
৪০ 

৪. 

ফান্ডাবিন্টালস অে 

স্টপাট িবফানলও ম্যাবিজবিন্ট  

(চট্টগ্রাি)  

০১ নদি 

(নদিব্যাপী) 

১৪ স্টসবেম্বর 

২০১৯ 
২২ 

৫. 

এ্কাউনন্টাং োন্ডার্ িস 

(আইএ্এ্স/ 

আইএ্ফআরএ্স) 

১০ নদিব্যাপী 

(বমাট ৩০ ঘন্টা) 

১৫ – ২৬ 

স্টসবেম্বর ২০১৯ 
১৭ 

৬. 

ফান্ডাবিন্টালস অে 

স্টপাট িবফানলও ম্যাবিজবিন্ট 

(রাজশাহী) 

০১ নদি 

(নদিব্যাপী) 

২৮ স্টসবেম্ের, 

২০১৯ 
৩৭ 

৭. 
 নসনকউনরটিজ লজ অে 

োাংলাবদশ 

১০ নদিব্যাপী 

(বমাট ৩০ ঘন্টা) 

২৯ স্টসবেম্বর- 

১০ অবটাের, 

২০১৯ 

২১ 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০১৯-২০ 

ক্রর্মক 

নং 
প্রর্শক্ষবণর নাম প্রর্শক্ষবণর ব্যার্প্ত িার্রখ 

অংশগ্রহণকারীর 

িংখ্যা 

৮. 
ফাইন্যানন্সিাল স্টেটবিন্টস 

এ্ুািালাইনসস 

০১ নদি 

(নদিব্যাপী) 

১৯ অবটাের, 

২০১৯ 
২৭ 

৯. 
ফান্ডাবিন্টালস অে 

ইক্যুনিটি িুালুবিশি 

০১ নদি 

(নদিব্যাপী) 

২৬ অবটাের, 

২০১৯ 
১৭ 

১০. 
স্টেনসক স্টটকনিকুাল 

এ্ুািালাইনসস 

০১ নদি 

(নদিব্যাপী) 

১৬ িবিম্বর, 

২০১৯ 
২৯ 

১১. 
ফান্ডাবিন্টালস অে 

স্টপাট িবফানলও ম্যাবিজবিন্ট 

০১ নদি 

(নদিব্যাপী) 

২৩ িবিম্বর, 

২০১৯ 
২৫ 

১২. 

এ্কাউনন্টাং োন্ডার্ িস 

(আইএ্এ্স/ 

আইএ্ফআরএ্স) 

১০ নদিব্যাপী 

(বমাট ৩০ ঘন্টা) 

২৪ িবিম্বর- 

০৫ নর্বসম্বর, 

২০১৯ 

১৮ 

১৩. 

ফান্ডাবিন্টালস অে 

ইক্যুনিটি িুালুবিশি 

(নসবলট) 

০১ নদি 

(নদিব্যাপী) 

৩০ িবিম্বর, 

২০১৯ 
৫২ 

১৪. 

এ্কাউনন্টাং োন্ডার্ িস 

(আইএ্এ্স/ 

আইএ্ফআরএ্স) 

১০ নদিব্যাপী 

(বমাট ৩০ ঘন্টা) 

১৯ -৩০ 

জানুিারী, 

২০২০ 

১৮ 

১৫. 
স্টেনসক স্টটকনিকুাল 

এ্ুািালাইনসস 
০৩ নদিব্যাপী 

১৯ -২১ 

জানুিারী, 

২০২০ 

১০ 

১৬. ইসলানিক ফাইন্যান্স 
০৫ নদিব্যাপী 

(বমাট ১৫ ঘন্টা) 

০৯-১৩ 

স্টফব্রুিারী, 

২০২০ 

১৭ 

১৭. 

কুানপটাল স্টরইনজাং অুান্ড 

ইিবিেবিন্ট ইি প্রাইিারী 

িাবকিট 

০১ নদি 

(নদিব্যাপী) 

১৫ স্টফব্রুিারী, 

২০২০ 
২১ 

১৮. নসনকউনরটিজ িুালুবিশি 
০১ নদি 

(নদিব্যাপী) 

২৯ স্টফব্রুিারী, 

২০২০ 
৩৮ 

চমাট অংশগ্রহণকারীর িংখ্যা ৪৪৬ 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০১৯-২০ 

িলর্ি অর্ িবেরিহ েয় বেবর ইন্সটিটিউট কর্তিক পর্রিার্লি িাটি ির্িবকট চকাি িিমূবহর একটি 

তুলনামূলক র্িত্র র্নবে উপস্থাপন করা হবলাঃ 

 

চটর্বল ৩ – িাটি ির্িবকট চকাবি িি চট্রন্ড 

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

িাটি ির্িবকট চট্রর্নং 

চপ্রাগ্রাবমর িংখ্যা 
১২ ১২ ১৬ ১৪ ১৮ ১৮ 

প্রর্শক্ষণার্ীর িংখ্যা ২৪০ ১৭৯ ৩৫১ ২৯২ ৪৭৯ ৪৪৬ 

 

(৪) র্বশ্ব র্বর্নবয়াগকারী িপ্তাহ ২০১৯ উদর্াপনঃ 

 

র্বশ্ব র্বর্নবয়াগকারী িপ্তাহ ২০১৯ উপলবক্ষয “িাইন্যার্ন্সয়াল র্লটাবরর্ি” র্বষয়ক একটি র্দনব্যাপী 

চপ্রাগ্রাম ০৫ অবটাবর ২০১৯ িার্রবখ অনুর্ষ্ঠি হবয়বে। উক্ত অনুষ্ঠাবন নেআইনসএ্ি এ্র অনুষদ িদস্য, 

র্শক্ষার্ী, র্বর্নবয়াগকারী ও পুনিঁোজার নেষবি আগ্রহীসহ চমাট ৭১ জি অংশগ্রহন কবরন।  

 

(৫) ওয়াকিশপ ও চির্মনারঃ 

 

ইন্সটিটিউট কর্তিক পর্রিার্লি চপাি গ্রযাজুবয়ট র্িবলামা ইন কযার্পটাল মাবকিট (র্পর্জর্ির্িএম) এর 

র্শক্ষার্ীবদর কর্ন্টর্নউর্য়ং প্রবিশনাল চিবিলপবমন্ট (র্ির্পর্ি) এর আওিায় চিটবরর িমিামর্য়ক 

র্বর্িন্ন র্বষয়বক িামবন চরবখ ইন্সটিটিউট ওয়াকিশপ ও চির্মনাবরর আবয়াজন কবর র্াবক। 

২০১৯-২০ অর্ িবেবর ইন্সটিটিউট পাঁিটি ওয়াকিশপ আবয়াজন কবরবে র্াবি চমাট ২৪০ জন র্শক্ষার্ী 

অংশগ্রহণ কবরন। ওয়াকিশপ ও চির্মনার ি্পদর্কিি িথ্য র্নবে উপস্থাপন করা হবলাঃ 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০১৯-২০ 

চটর্বল ৪ - ওয়াকিশপঃ ২০১৯-২০ 

ক্রর্মক নং ওয়াকিশবপর নাম িার্রখ 
অংশগ্রহণকারীর 

িংখ্যা 

০১ স্টেনসক স্টটকনিকুাল এ্িালাইনসস ১২ অবটাের, ২০১৯ ২৭ 

০২ ইসলানিক ফাইন্যান্স ২৭ অবটাের, ২০১৯ ৩৫ 

০৩ 
স্টেনসক স্টটকনিকুাল এ্ুািালাইনসস 

৩০ িবিম্বর , ২০১৯ ২৯ 

০৪ ইসলানিক ফাইন্যান্স ১৪ নর্বসম্বর,, ২০১৯ ১৮ 

০৫ 
োাংলাবদশ ফাইন্যান্স অুান্ড 

ইিবিেবিন্ট সানিট ২০২০ 
০৯ িাচ ি, ২০২০ ১৩১ 

চমাট অংশগ্রহণকারীর িংখ্যা ২৪০ 

 

 

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

 

ইনর্িটিউট র্নয়র্মি চপ্রাগ্রাম আবয়াজবনর পাশাপার্শ র্বর্িন্ন িরকার্র-চবিরকার্র র্বশ্বর্বদ্যালবয়র 

র্শক্ষক-র্শক্ষার্ীবদর জন্য র্ববশষার্য়ি প্রর্শক্ষবণর আবয়াজন কবর র্াবক। এরই অংশ র্হবিবব গি 

২৯ আগি ২০১৯ িার্রবখ কানার্িয়ান ইউর্নিার্ি িটি অব বাংলাবদশ, ০৭ চিবেম্বর ২০১৯ িার্রবখ 

ইিিান ইউর্নিার্ি িটি,  ১৯ জানুয়ারী ২০২০ িার্রবখ োাংলাবদশ আনি ি ইন্টারন্যাশিাল ইউনিি িানসটি 

অে সাইন্স এ্ন্ড স্টটকবিালনজ, ক্যনিল্লা  ও ২০ চিব্রুয়ার্র ২০২০ িার্রবখ র্নউ মবিল র্বশ্বর্বদ্যালয় 

কবলবজর র্শক্ষক এবং র্শক্ষার্ীবদর র্নবয় “ইনবিিবমন্ট ইন কযার্পটাল মাবকিট” শীষ িক র্ববশষ 

র্দনব্যাপী কম িশালা আবয়াজন করা হয়। এ োড়াও রাজশাহীবি অবর্স্থি ববরন্দ্র ইউর্নিার্ি িটি এবং 

র্িবলবট অবর্স্থি র্লর্িং ইউর্নিার্ি িটির র্শক্ষার্ীবদর র্নবয় দু’টি র্ববশষার্য়ি িাটি ির্িবকট চকাবি ির 

আবয়াজন করা হয়।  
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২০১৯-২০ 

(৭) ইন-হাউি প্রর্শক্ষণঃ  

 

ইনর্িটিউট র্নজস্ব মানব ি্পদবদর দক্ষিা ও িক্ষমিার উন্নয়বন বরাববরর মবিা এ অর্ িবেবরও 

র্বর্িন্ন র্বষবয় ইন-হাউি প্রর্শক্ষবণর আবয়াজন কবরবে। এর মবধ্য বাবজট প্রণয়ন ও প্রবয়াগ; উচ্চ 

রক্তিাবপর কারণ, উপিগ ি, করণীয় ও র্ির্কৎিা; মানব জীববন বনর্িক র্শক্ষার গুরুত্ব, প্রবয়াজনীয়িা 

এবং বাস্তবায়ন; মুর্জব বষ ি ২০২০ িামবন চরবখ পর্রেন্ন গ্রাম-পর্রেন্ন শহর কার্ িক্রবমর অংশ 

র্হবিবব প্রস্তুর্িমূলক প্রর্শক্ষণ; গণকম িিার্র শৃঙ্খলা (র্নয়র্মি উপর্স্থর্ি) অধ্যাবদশ, ১৯৮২ ও িরকার্র 

কম িিারী (র্নয়র্মি উপর্স্থর্ি) র্বর্ধমালা, ২০১৯; ধূমপাবনর ক্ষর্িকর প্রিাব এবং ধূমপান হবি মুর্ক্তর 

উপায়; কবরানা িাইরাি র্ির্জজ-১৯ (COVID-19) িংক্রমন প্রর্িবরাবধ করণীয়; 

কবরানািাইরাি: চকার্িি-১৯ চরাবগর লক্ষণ, র্ির্কৎিা ও সুরক্ষার উপায়; চকার্িি-১৯: প্রর্িবরাধ ও 

প্রর্িকার র্নবদ ির্শকা প্রভৃর্ি উবেখবর্াগ্য। 
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২০১৯-২০ 

খ. ইনর্িটিউবটর িংর্ক্ষপ্ত আর্র্ িক র্ববরণীঃ 

 

২০১৯-২০ অর্ িবেরিহ েয় বেবরর পর্রিালনা ও আর্র্ িক র্ববরণীর িারিংবক্ষপ র্নবে উপস্থাপন করা 

হবলাঃ 

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

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

িরকার চর্বক 

প্রাপ্ত িহর্বল 
৭০,৪০০ ৭৯,৮৬৫ ১,০৫,১৫০ ১,১৫,০০০ ১,০৩,০০০ ৯৪,০৭৯ 

পর্রিালন আয় ৩,৭৯৪ ১,৯৫৮ ৩,৬৭৮ ৩,৯৫০ ৩,৮০৪ ২,১০৪ 

নীট ি্পদদ ২২০,৩৭৬ ২৪৮,১০৮ ২৭৫,৭১৬ ৩,২৫,৮৯৮ ৩,৫২,৯০৫ ৩,৭২,৭৯৮ 

চমাট ি্পদদ ২২৩,৫৩৯ ২৫১,৪৩২ ২৮১,১৩৬ ৩,২৯,৪৫৩ ৩,৫৫,২২৭ ৪,৩৭,০৫৪ 

চমাট িলর্ি 

ি্পদদ 
১৬৬,২১২ ১৯৪,১৮২ ২২৬,৩৭৮ ২,৭৬,০৪১ ২,৮৩,৯২৮ ৩,০৩,৮৩৬ 

চমাট িলর্ি দায় ৩১,৬৩৪ ৩,৩২৪ ৫,৪২০ ৩,৫৫৫ ২,৩৩২ ১৬,৩২১ 

 

 

(১) ইনর্িটিউবটর ব্যয়ঃ 

 

২০১৯-২০ অর্ িবেবর িরকার কর্তিক প্রদি ৯ চকাটি ৪০ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা চর্বক ইনর্িটিউট 

র্বর্িন্ন খাবি ব্যয় কবরবে। ব্যবয়র উবেখবর্াগ্য খািিমূহ হবলাঃ চবিন ও িািার্দ বাবদ 

৪,২৩,৫৮,৩৫৯ টাকা, অর্িি িাড়া বাবদ ১,৩৮,০১,৬৭০ টাকা, ববদুযর্িক র্ন্ত্রপার্ি বাবদ 

৯,৮১,০০০ টাকা, রক্ষণাববক্ষণ বাবদ ব্যয় ৩০,৪৯,৩০৬ টাকা, কর্্পদউটার ও িিটওয়যার ক্রয় বাবদ 

২,৯০,০০০ টাকা এবং কর্্পদউটার ও আনুষর্ঙ্গক ক্রয় বাবদ ৯,৬৭,০৮৬ টাকা। 

 

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

 

২০১৯-২০ অর্ িবেবর ইনর্িটিউট প ুঁর্জবাজার ি্পদর্কিি র্বর্িন্ন র্বষবয়র উপর ১৮টি িাটি ির্িবকট 

চকাি ি আবয়াজন কবরবে। উক্ত অর্ িবেবর র্পর্জর্ির্িএম চপ্রাগ্রাবমর ০৪টি ব্যাবি র্শক্ষার্ী ির্িি হবয়বে। 

িাটি ির্িবকট চকাি ি এবং র্পর্জর্ির্িএম চপ্রাগ্রাম হবি ২০১৯-২০ অর্ িবেবর অর্জিি আবয়র িংর্ক্ষপ্ত 

র্ববরণ র্নবে তুবল ধরা হবলাঃ 
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চটর্বল ৭ - র্িবলামা এবং িাটি ির্িবকট চকাি ি চর্বক আয় 

ক্রর্মক নং চপ্রাগ্রাবমর নাম চপ্রাগ্রাম আয় (টাকা) 

০১ িাটি ির্িবকট চকাি ি ১৮টি ৭,৪৩,০০০ 

০২ র্পর্জর্ির্িএম ৪ টি ১৩,৬০,৮০২ 

 

 

(৩) ইনর্িটিউবটর র্বর্ধবি র্নরীক্ষকঃ  

 

বিিমান র্নরীক্ষক, এ. কাবশম অযান্ড চকা., িাট িাি ি অযাকাউনট্যান্টি, গুলশান র্পংক র্িটি, সুযইট- ০১-

০৩, চলবিল-৭, লট-১৫, চরাি-১০৩, গুলশান এর্ির্নউ, ঢাকা-১২১২ চক ইনর্িটিউবটর র্বর্ধবি 

র্নরীক্ষক র্হবিবব র্নবয়াগ চদওয়া হবয়র্েল, র্ারা ৩০ জুন ২০২০ িার্রবখ িমাপ্ত বেবরর জন্য র্নরীক্ষা 

ি্পদন্ন কবরবেন।  
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গ. ইনর্িটিউবটর জনবলঃ 

২০১৯-২০ অর্ িবেরিহ িাি বেবর ইনর্িটিউবট কম িরি কম িিারীবদর িংর্ক্ষপ্ত িার্লকা র্নবে তুবল 

ধরা হবলাঃ 

 

চটর্বল ৮ – ইনর্িটিউবটর জনবল কাঠাবমা 

র্ববরণ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

ঊর্ধ্িিন 

কম িকিিা 
২ ২ ২ ১ ১ ১ ০ 

অনুষদ 

িদস্য 
০ ৬ ৫ ৫ ৭ ১১ ১২ 

কম িকিিা ৭ ৮ ১৯ ১৪ ১৫ ১৯ ১৭ 

িহায়ক 

কম িিারী 
২২ ২২ ২৮ ২৮ ২৮ ৩৪ ৩৪ 

চমাট ৩১ ৩৮ ৫৪ ৪৮ ৫১ ৬৫ ৬৩ 

 

ঘ.    পর্রিালনা পষ িদ িিাঃ  

২০১৯-২০ অর্ িবেবর পর্রিালনা পষ িবদর ৬৭িম চর্বক ৭৪িম, চমাট ০৮টি িিা অনুর্ষ্ঠি হবয়বে। 

পষ িবদর িদস্যগণ িিায় উপর্স্থি চর্বক নীর্িগি র্নবদ িশনা র্দবয় ইনর্িটিউবটর উবেশ্য বাস্তবায়বন 

উবেখবর্াগ্য অবদান চরবখবেন। পর্রিালনা পষ িদ িিায় িদস্যগবণর উপর্স্থর্ির িথ্য র্নবে তুবল ধরা 

হবলাঃ 

 

চটর্বল ৯ – ২০১৯-২০ অর্ িবেবর অনুর্ষ্ঠি ইনর্িটিউবটর পর্রিালনা পষ িদ িিা 
 

ক্রর্মক 

নং 
িিা নং িিার িার্রখ 

উপর্স্থি পর্রিালবকর 

িংখ্যা 

অনুপর্স্থি 

পর্রিালবকর িংখ্যা 

১। ৬৭িম ১৭ চিেম্বর ২০১৯ ১৩ জন ৩ জন 

২। ৬৮িম ৯ অবটাবর ২০১৯ ১৫ জন ১ জন 

৩। ৬৯িম ১৬ অবটাবর ২০১৯ ১৪ জন ২ জন 

৪। ৭০িম ০৯ র্িবিম্বর ২০১৯ ১৫ জন ১ জন 

৫। ৭১িম ২৭ জানুয়ার্র ২০২০ ১৩ জন ৩ জন 

৬। ৭২িম ২৪ চিব্রুয়ার্র ২০২০ ১২ জন ৪ জন 

৭। ৭৩িম ০৯ জুন ২০২০ ১২ জন ৪ জন 

৮। ৭৪িম  ২৫ জুন ২০২০ ১৩ জন ৩ জন 
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ঙ. ির্বষ্যৎ কম ি পর্রকেনাঃ  

 

প ুঁর্জবাজার িংর্িি র্বর্িন্ন এিিান্সি চকাি ি িালু করা এবং অর্ধকিংখ্যক ও িারাবদশ চর্বক 

অংশগ্রহণকারীবদর প্রর্শক্ষণ গ্রহবণর সুবর্াগ প্রদান করার লবক্ষয চকাি িিমূহ অনলাইবন পর্রিার্লি 

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

র্বদ্যমান কাঠাবমা ব্যবহার কবর দূরর্শক্ষণ কার্ িক্রম িালু করার ব্যাপাবর উবদ্যগ চনয়া; ইন্সটিউবটর 

গববষণা কার্ িক্রম চজারদার ও ত্বরার্ন্বি করার লবক্ষয ‘র্রিাি ি উইং’ প্রর্িষ্ঠা করা এবং ইন্সটিটিউবটর 

র্নজস্ব জান িাল প্রকাবশর র্বষয়টি গুরুবত্বর িাবর্ ও অগ্রার্ধকার র্ির্িবি বাস্তবায়বনর জন্য প্রবয়াজনীয় 

ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এোড়াও, ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালয় হবি অর্ধভুর্ক্ত িাবপবক্ষ র্ববশষার্য়ি স্নািবকাির 

চপ্রাগ্রাম িালু করার ব্যাপাবর অগ্রার্ধকার র্ির্িবি প্রবয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। 

 

 

ি. উপিংহারঃ 

একটি শর্ক্তশালী প ুঁর্জবাজার বাংলাবদবশর অর্ িননর্িক প্রবৃর্ির জন্য অন্যিম িহায়ক খাি। আর 

চিজন্য প্রবয়াজন প ুঁর্জবাজাবর প্রর্শর্ক্ষি ও িবিিন র্বর্নবয়াগকারী, পর্জবাজার িংর্িি প্রর্িষ্ঠাবন 

প্রর্শর্ক্ষি জনবল এবং সুশািন। আর এিকল চক্ষবত্রই প্রবয়াজনীয় র্শক্ষা ও প্রর্শক্ষণ র্দবয় িংর্িি 

অংশীজনবদর দক্ষিা বৃর্ি এবং জ্ঞান র্বকাবশ গুরুত্বপূণ ি ভূর্মকা রাখবে র্বআইর্িএম। 

র্বর্নবয়াগকারীবদর র্বর্িন্ন আর্র্ িক পবে র্বর্নবয়াগ উপযুক্তিা এবং র্বর্নবয়াবগর সুবর্াগ মূোয়বন 

এবং িম্ভাব্য র্বর্নবয়াগকারীবদর র্বর্িন্ন র্বর্নবয়াগ মাধ্যবমর ব্যাপাবর জ্ঞান র্বকাবশ র্বআইর্িএম এর 

র্বর্িন্ন কার্ িক্রম র্ববশষ িহায়ক ভূর্মকা পালন কবর আিবে। 

 

র্বআইর্িএম িার র্শক্ষা, প্রর্শক্ষণ, গববষণা, প্রকাশনা এবং অন্যান্য কার্ িক্রবমর মাধ্যবম ইর্িি 

লবক্ষয চপ ুঁোবি িক্ষম হবব ববল আমার দৃঢ় র্বশ্বাি। ইন্সটিটিউটবক আকুন্ঠ এবং অব্যাহি িহায়িার 

জন্য পর্রিালনা পষ িবদর পক্ষ চর্বক আর্ম মাননীয় অর্ িমন্ত্রী এবং অর্ ি মন্ত্রণালবয়র আর্র্ িক প্রর্িষ্ঠান 

র্বিাগ ও অর্ ি র্বিাবগর িংর্িি িকবলর প্রর্ি কৃিজ্ঞিা প্রকাশ করর্ে। 

 

পর্রবশবষ, আর্ম র্বআইর্িএম এর পর্রিালকবৃন্দ এবং িকল কম িিারী, র্াবদর র্নষ্ঠা, চপশাগি 

উৎকষ িিা এবং প্রবিিায় ইন্সটিটিউট আগামীবি আরও সুউচ্চ ও িমুন্নি পর্ িাবয় চপ ুঁোবব, িাবদর 

ধন্যবাদ জানাই। চিইিাবর্ ইন্সটিটিউবটর িকল অংশীজনবদর অর্ িবহ অংশগ্রহবণর জন্য জানাই 

আন্তর্রক কৃিজ্ঞিা। 

 

 

 

অধ্যাপক র্শবলী রুবাইয়াি-উল-ইিলাম 

চিয়ারম্যান, পর্রিালনা পষ িদ 

বাংলাবদশ ইনর্িটিউট অব কযার্পটাল মাবকিট 
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অধ্যায়ঃ দুই 
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                    ইনর্িটিউট এর পর্রর্ির্ি 
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ইনর্িটিউবটর পর্রর্ির্ি ও কার্ িক্রমঃ 

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

উৎকষ িিা বৃর্ির জন্য বাংলাবদশ ইনর্িটিউট অব কযার্পটাল মাবকিট (র্বআইর্িএম) স্থার্পি হবয়বে। 

উর্ের্খি লক্ষয পূরবণ প ুঁর্জবাজাবরর িাধারণ র্বর্নবয়াগকারী, বাজার মধ্যস্থিাকারী এবং িংর্িি িকল 

পবক্ষর িার্িক ও প্রাবয়ার্গক জ্ঞান প্রিাবরর জন্য িরকারী অর্ িায়বন পর্রিার্লি র্বআইর্িএম কাজ করবে। 

র্বআইর্িএম ২৪ জুলাই ২০০৮ িার্রবখ প্রর্ির্ষ্ঠি হবয়বে এবং ০৯ র্িবিম্বর ২০১০ িার্রবখ বাংলাবদশ 

িরকাবরর িৎকালীন মাননীয় অর্ িমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুর্হি কর্তিক ইনর্িটিউবটর একাবির্মক 

কার্ িক্রবমর উববাধন করা হবয়বে।  

 

লক্ষযঃ 

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

উৎকষ িিা বৃর্ির জন্য র্বদ্যমান ও প্রবয়াজনীয় জ্ঞাবনর িিাৎ পূরণ।  

 

িলমান র্শক্ষা ও প্রর্শক্ষণ কার্ িক্রমঃ  

 

 প ুঁর্জবাজাবরর উপর গণিবিিনিা বৃর্ির লবক্ষয র্বর্নবয়াগকারীবদর জন্য র্বনামূবে র্দনব্যাপী 

প ুঁর্জবাজাবর র্বর্নবয়াগ শীষ িক র্শক্ষা কম িসূর্ি (ইনবিির’ি এডুবকশন চপ্রাগ্রাম); 

 বাজার মধ্যস্থিাকারী প্রর্িষ্ঠাবন কম িরি কম িকিিাবদর জন্য র্বর্িন্ন প্রাবয়ার্গক র্বষয়িমূবহর উপর 

িাটি ির্িবকট চপ্রাগ্রাম; 

 প ুঁর্জবাজাবরর র্বদ্যমান ও ির্বষ্যৎ চপশাজীবীবদর জন্য একবের চময়াদী চপাি গ্রযাজুবয়ট র্িবলামা 

ইন কযার্পটাল মাবকিট চপ্রাগ্রাম; 

 প ুঁর্জবাজার ও আর্র্ িক বাজার এর ি্পদৃক্ত র্বষয়িমূবহর উপর কািমাইজি চপ্রাগ্রাম; 

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

 প ুঁর্জবাজাবরর উপর র্ববশষার্য়ি মািাি ি র্িগ্রী (প্রস্তার্বি, ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালয় হবি অর্ধভুর্ক্ত প্রার্প্তর 

পর শুরু হবব) ইিযার্দ। 

 

 

পর্রিালনা পষ িদঃ 

 

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

র্ির্কউর্রটিজ অযান্ড এক্সবিঞ্জ কর্মশন, ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালবয়র র্িন্যান্স র্বিাগ, ইনবিিবমন্ট কবপ িাবরশন 

অব বাংলাবদশ, ঢাকা িক এক্সবিঞ্জ র্লর্মবটি, িট্টগ্রাম িক এক্সবিঞ্জ র্লর্মবটি, চিন্ট্রাল র্িবপার্জটর্র 

বাংলাবদশ র্লর্মবটি, বাংলাবদশ এবিার্িবয়শন অব পাবর্লকর্ল র্লবিি চকা্পদার্নজ, ইনর্িটিউট অব 

িাট িাি ি অযাকাউন্টযান্টি অব বাংলাবদশ, ইনর্িটিউট অব কি অযান্ড ম্যাবনজবমন্ট অযাকাউন্টযান্টি অব 
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বাংলাবদশ, ইনর্িটিউট অব িাট িাি ি চিবক্রটার্রজ অব বাংলাবদশ - এর প্রর্ির্নর্ধত্ব রবয়বে। ইনর্িটিউবটর 

উবেশ্য বাস্তবায়বনর লবক্ষয এবং চপশাগি র্শক্ষার চক্ষবত্র ইন্সটিটিউটবক একটি অনন্য িাধারণ প্রর্িষ্ঠাবন 

উন্নীি করবি পর্রিালনা পষ িদ কাজ কবর র্াবে। 

 

 

 

 

 

 

ইন্সটিটিউবটর পর্রিালনা পষ িদঃ 

 

চিয়ারম্যান 

 
 

অধ্যাপক র্শবলী রুবাইয়াি-উল-ইিলাম 

চিয়ারম্যান, পর্রিালনা পষ িদ 

বাংলাবদশ ইনর্িটিউট অব কযার্পটাল মাবকিট 

চিয়ারম্যান, বাংলাবদশ র্ির্কউর্রটিজ অযান্ড এক্সবিঞ্জ কর্মশন 
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পর্রিালকবৃন্দ 

 

 

জনাব চমাঃ ইউনুসুর রহমান 

পর্রিালক-র্বআইর্িএম 

চিয়ারম্যান, ঢাকা িক এক্সবিঞ্জ র্লর্মবটি 

 

জনাব রবমন্দ্র নার্ র্বশ্বাি 

পর্রিালক-র্বআইর্িএম 

অর্ির্রক্ত ির্িব, অর্ ি র্বিাগ, অর্ ি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজািন্ত্রী 

বাংলাবদশ িরকার 

 

জনাব চখান্দকার কামালউজ্জামান 

পর্রিালক-র্বআইর্িএম  

কর্মশনার, বাংলাবদশ র্ির্কউর্রটিজ অযান্ড এক্সবিঞ্জ কর্মশন 

 

ি. চশখ শামসুর্েন আহবমদ 

পর্রিালক-র্বআইর্িএম  

কর্মশনার, বাংলাবদশ র্ির্কউর্রটিজ অযান্ড এক্সবিঞ্জ কর্মশন 

 

জনাব আর্িি ইব্রাহীম 

পর্রিালক-র্বআইর্িএম 

চিয়ারম্যান, িট্টগ্রাম িক এক্সবিঞ্জ র্লর্মবটি 
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অধ্যাপক শার্ির আহমদ 

পর্রিালক-র্বআইর্িএম 
অধ্যাপক, র্িন্যান্স র্বিাগ, ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালয় 

 

জনাব রুখিানা হার্িন 

পর্রিালক-র্বআইর্িএম 

যুগ্মির্িব, আর্র্ িক প্রর্িষ্ঠান র্বিাগ, অর্ ি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজািন্ত্রী 

বাংলাবদশ িরকার 

 

জনাব চমাঃ আবুল চহাবিন 

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 কার্ন্ত চি ধুরী, এির্িএ 

পর্রিালক-র্বআইর্িএম 

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

wjwg‡UW  
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জনাব মুহাম্মদ িারুক, এির্িএ 

পর্রিালক-র্বআইর্িএম  

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

 

জনাব চমাঃ জর্িম উর্েন আকন্দ, এির্িএমএ 

পর্রিালক-র্বআইর্িএম 

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

A¨vKvDbU¨v›Um& Ae evsjv‡`k 

 

জনাব চমাজািির আহবমদ, এির্িএমএ, এির্িএি 

পর্রিালক-র্বআইর্িএম 

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

 

অধ্যাপক ি. মাহমুদা আক্তার 

পর্রিালক (এক্স-অর্ির্িও) 

র্নব িাহী চপ্রর্িবিন্ট 

বাংলাবদশ ইন্সটিটিউট অব কযার্পটাল মাবকিট 

  

 

জনাব এ এি এম িাবয়ম, এির্িএি 

চকা্পদার্ন ির্িব 

বাংলাবদশ ইন্সটিটিউট অব কযার্পটাল মাবকিট 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০১৯-২০ 

 

 

 

 

র্নব িাহী চপ্রর্িবিন্ট র্হবিবব অধ্যাপক ি. মাহমুদা আক্তাবরর চর্াগদান 

 

বাংলাবদশ ইন্সটিটিউট অব কযার্পটাল মাবকিবটর (র্বআইর্িএম) র্নব িাহী চপ্রর্িবিন্ট র্হবিবব চর্াগদান 

কবরবেন ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালবয়র ব্যবিায় র্শক্ষা অনুষবদর অযাকাউর্ন্টং অযান্ড ইনিরবমশন র্িবিমি 

র্বিাবগর অধ্যাপক ি. মাহমুদা আক্তার। গি ০৩ আগি ২০২০ িার্রবখ বাংলাবদশ ইন্সটিটিউট অব 

কযার্পটাল মাবকিবটর পর্রিালনা পষ িবদর চিয়ারম্যান অধ্যাপক র্শবলী রুবাইয়াি-উল-ইিলাম এর কাবে 

র্ির্ন চর্াগদান পত্র জমা চদন । 

 

ি. আক্তার জাপাবনর সুকুবা ইউর্নিার্ি িটি চর্বক ২০০০ িাবল ম্যাবনজবমন্ট িাবয়ন্স অযান্ড 

ইর্ঞ্জর্নয়ার্রংবয়র ওপর র্পএইির্ি অজিন কবরন। এর আবগ র্ির্ন একই র্বশ্বর্বদ্যালয় চর্বক ১৯৯৭ িাবল 

ম্যাবনজবমন্ট িাবয়ন্স অযান্ড ইর্ঞ্জর্নয়ার্রং এ স্নািবকাির কবরন। র্ির্ন ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালবয়র অযাকাউর্ন্টং 

র্বিাগ চর্বক ১৯৮৭ িাবল স্নািক ও ১৯৮৮ িাবল স্নািবকাির র্ির্গ্র অজিন কবরন। ি. আক্তার িাঁর 

চগ রবময় র্শক্ষা জীববন স্নািক ও স্নািবকািবর প্রর্ম চেনীবি প্রর্ম স্থান অজিন কবরন এবং উিয় 

পরীক্ষায় ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালবয়র বার্ণজয অনুষবদর িারটি র্বিাবগর মবধ্য ির্ম্মর্লিিাবব প্রর্ম স্থান অজিন 

করায় িাঁবক ১৯৯৪ িাবল িযাবন্সলর পরস্কাবর ভূর্ষি করা হয়। এোড়াও র্ির্ন এইি.এি.র্ি. পরীক্ষায় 

ঢাকা চবাবি ি ির্ম্মর্লি চমধা িার্লকায় বার্ণজয র্বিাগ হবি র্বিীয় স্থান অজিন কবরন।   

 

প্রায় র্িন দশবকর ঈষ িণীয় কম িজীববন ি. মাহমুদা আক্তার র্শক্ষকিার পাশাপার্শ ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালবয়র 

মািাি ি অব প্রবিশনাল অযাকাউর্ন্টং (এমর্পএ) চপ্রাগ্রাম এর পর্রিালক, প ুঁর্জবাজাবরর চকা্পদার্নগুবলার 

আর্র্ িক প্রর্িববদবন স্বেিা র্নর্িি করার জন্য গঠিি িাইন্যার্ন্সয়াল র্রবপাটি িং কাউর্ন্সল (এিআরর্ি) এর 

কাউর্ন্সলর, র্বর্ির্বএল ইনবিিবমন্ট িার্ি িবিি র্লর্মবটি এর পর্রিালনা পষ িদ এর িদস্য, ইবলর্ির্িটি 

চজনাবরশন চকা্পদার্ন র্লর্মবটবির পর্রিালক ও অর্িট কর্মটির চিয়ারম্যান, নর্ িওবয়ি পাওয়ার 

চজনাবরশন চকা্পদার্ন র্লর্মবটবির পর্রিালক ও অর্িট কর্মটির চিয়ারম্যান, আইর্িএর্বর র্বর্িন্ন চবাবি ির 

িদস্য এবং র্বর্িন্ন র্বশ্বর্বদ্যালবয়র র্ির্ন্ডবকট, একাবির্মক কাউর্ন্সল ও িাইন্যান্স কর্মটির িদস্য র্হবিবব 

দার্য়ত্ব পালন কবরবেন। 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০১৯-২০ 

 

 

 

 

 

 

 

অধ্যায়ঃ র্িন 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০১৯-২০ 

                    িথ্যর্িবত্র ২০১৯-২০ 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০১৯-২০ 

র্নব িাহী চপ্রর্িবিন্ট মবহাদবয়র চর্াগদানঃ 

 

 র্বআইর্িএম এর র্নব িাহী চপ্রর্িবিন্ট র্হবিবব গি ০৩ আগি ২০২০ িার্রবখ ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালবয়র 

ব্যবিায় র্শক্ষা অনুষবদর অযাকাউর্ন্টং অযান্ড ইনিরবমশন র্িবিমি র্বিাবগর অধ্যাপক ি. মাহমুদা 

আক্তার চর্াগদান কবরন। ০৪ আগি ২০২০ িার্রবখ র্ির্ন জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু চশখ মুর্জবুর রহমান – 

এর প্রর্িকৃর্িবি েিা জ্ঞাপন কবরন এবং চিখাবন পর্রদশ িন বইবয় স্বাক্ষর কবরন  
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০১৯-২০ 

পর্রিালনা পষ িদ িিাঃ 

 

২০১৯-২০ অর্ িবেবর পর্রিালনা পষ িবদর চমাট আটটি িিা অনুর্ষ্ঠি হবয়বে। পষ িবদর িদস্যগণ িিায় 

উপর্স্থি চর্বক র্দকর্নবদ িশনা র্দবয় ইনর্িটিউবটর উবেশ্য বাস্তবায়বন উবেখবর্াগ্য অবদান চরবখবেন  
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০১৯-২০ 

পর্রিালনা পষ িদ িিাঃ 

 

পষ িদ িিায় উপর্স্থি পর্রিালকবৃন্দ 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০১৯-২০ 

িাটি ির্িবকট চকাি িঃ 

 

২০১৯-২০ অর্ িবেবর বাজার িংর্িি মধ্যস্থিাকারী প্রর্িষ্ঠানিমূবহ কম িরি চপশাজীবী এবং অন্যান্য 

অংশীজনবদর জন্য ইনর্িটিউট ১৮টি িাটি ির্িবকট চকাি ি আবয়াজন কবরবে; র্াবি চমাট ৪৪৬ জন 

প্রর্শক্ষণার্ী অংশ চনন 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০১৯-২০ 

ইনবিির’ি এডুবকশন চপ্রাগ্রামঃ 

 

ইনর্িটিউট ২০১৯-২০ অর্ িবেবর ৫০টি ইনবিির’ি এডুবকশন চপ্রাগ্রাবমর মাধ্যবম ১,৫৫৩ জন িাধারণ ও িম্ভাব্য 

র্বর্নবয়াগকারীবক প্রর্শর্ক্ষি কবরবে 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০১৯-২০ 

র্বশ্বর্বদ্যালবয়র র্শক্ষার্ীবদর র্নবয় ওয়াকিশপঃ  

 

ইনর্িটিউট িলমান কম িসূর্ির পাশাপার্শ িরকার্র-চবিরকার্র র্বশ্বর্বদ্যালবয়র র্শক্ষার্ীবদর জন্য 

র্ববশষার্য়ি ওয়াকিশপ আবয়াজন কবর র্াবক। এরই অংশ র্হবিবব ১৯ জানুয়ার্র ২০২০ িার্রবখ 

বাংলাবদশ আর্ম ি ইউর্নিার্ি িটি অব িাবয়ন্স অযান্ড চটকবনালর্জ, কুর্মো এর র্শক্ষার্ীবদর র্নবয় 

“ইনবিিবমন্ট ইন কযার্পটাল মাবকিট” শীষ িক র্ববশষ কম িশালার আবয়াজন করা হয় 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০১৯-২০ 

র্বশ্বর্বদ্যালবয়র র্শক্ষার্ীবদর র্নবয় ওয়াকিশপঃ  

 

গি ২০ চিব্রুয়ার্র ২০২০ িার্রবখ র্নউ মবিল র্বশ্বর্বদ্যালয় কবলবজর র্শক্ষার্ীবদর র্নবয় “ইনবিিবমন্ট 

ইন কযার্পটাল মাবকিট” শীষ িক র্ববশষ কম িশালার আবয়াজন করা হয় 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০১৯-২০ 

র্বশ্বর্বদ্যালবয়র র্শক্ষার্ীবদর র্নবয় ওয়াকিশপঃ  

 

ইনর্িটিউট িলমান কম িসূর্ির পাশাপার্শ িরকার্র-চবিরকার্র র্বশ্বর্বদ্যালবয়র র্শক্ষার্ীবদর জন্য 

র্ববশষার্য়ি ওয়াকিশপ আবয়াজন কবর র্াবক। এরই অংশ র্হবিবব ৩০ নবিম্বর ২০১৯ িার্রবখ র্িবলবট 

অবর্স্থি র্লর্িং ইউর্নিার্ি িটির র্শক্ষার্ীবদর র্নবয় “ইনবিিবমন্ট ইন কযার্পটাল মাবকিট” শীষ িক র্ববশষ 

কম িশালার আবয়াজন করা হয় 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০১৯-২০ 

অংশীজনবদর িাবর্ মির্বর্নময় িিাঃ 

 

গি ১৭ নবিম্বর ২০১৯ িার্রবখ ইন্সটিটিউবটর অংশীজনবদর িাবর্ মির্বর্নময় িিার আবয়াজন করা হয়। 

এবি ইনর্িটিউবটর র্নব িাহী চপ্রর্িবিন্ট (িারপ্রাপ্ত), অনুষদ িদস্য ও র্শক্ষাপ্রশািন র্বিাবগর কম িকিিা 

উপর্স্থি র্েবলন 



  41  
 

র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০১৯-২০ 

আর্র্ িক প্রর্িষ্ঠান র্বিাবগর অনুষ্ঠানঃ 

 

গি ০৮ চিবেম্বর ২০১৯ িার্রবখ আর্র্ িক প্রর্িষ্ঠান র্বিাগ ইনর্িটিউবটর মার্িপারপাি হবল “িরকার্র 

বার্ষ িক কম িি্পদাদন ও মূোয়ন ২০১৮-১৯ পর্ িাবলািনা” র্বষয়ক িিার আবয়াজন কবর; র্বআইর্িএম 

২০১৮-১৯ অর্ িবেবর বার্ষ িক কম িি্পদাদন চুর্ক্ত বাস্তবায়বন প্রর্ম স্থান অর্ধকার কবর 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০১৯-২০ 

আর্র্ িক প্রর্িষ্ঠান র্বিাবগর অনুষ্ঠানঃ 

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

বাংলাবদশ িরকার কর্তিক আবয়ার্জি র্বর্িন্ন অনুষ্ঠান আবয়াজন কবর 

 
 

গি ১৩ নবিম্বর ২০১৯ িার্রবখ Business Finance for the Poor in Bangladesh-এর 

৭ম পর্লর্ি অযািিাইজর্র কর্মটির িিা অনুর্ষ্ঠি হয় 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০১৯-২০ 

আর্র্ িক প্রর্িষ্ঠান র্বিাবগর অনুষ্ঠানঃ 

 

গি ২১ নবিম্বর ২০১৯ িার্রবখ ইন্সটিটিউবটর মার্িপারপাি হবল আর্র্ িক প্রর্িষ্ঠান র্বিাগ, অর্ ি মন্ত্রণালয়, 

গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাবদশ িরকার কর্তিক এির্ির্জ র্বষয়ক কম িশালা আবয়াজন করা হয় 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০১৯-২০ 

র্বএিইর্ির অনুষ্ঠানঃ 

 

১৩ জুলাই ২০১৯ িার্রবখ ইন্সটিটিউবটর কর্্পদউটার োবব বাংলাবদশ র্ির্কউর্রটিজ অযান্ড এক্সবিঞ্জ 

কর্মশন কর্তিক আবয়ার্জি “Online submission of monthly reports of 

Merchant Bankers, Institutional Brokers and Asset Management 

Companies” শীষ িক প্রর্শক্ষণ অনুর্ষ্ঠি হয় 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০১৯-২০ 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র অনুষ্ঠানঃ 

 

 

গি ০৩-০৮ নবিম্বর ২০১৯ িার্রবখ ইন্সটিটিউবটর মার্িপারপাি হবল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং এটুআই, 

প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালয় কর্তিক “Digital Service Design Lab” - শীষ িক কম িশালা অনুর্ষ্ঠি হয়  
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০১৯-২০ 

ইন্সটিটিউবট আবয়ার্জি অন্যান্য কম িসূর্িিমূহঃ  

বার্ষ িক িাধারণ িিাঃ 

 

গি ১৬ অবটাবর ২০১৯ িার্রবখ ইন্সটিটিউবটর বাদশ বার্ষ িক িাধারণ িিা অনুর্ষ্ঠি হয়। এবি িিাপর্ত্ব 

কবরন ইন্সটিটিউবটর পর্রিালনা পষ িবদর চিয়ারম্যান এবং বাংলাবদশ র্ির্কউর্রটিজ অযান্ড এক্সবিঞ্জ 

কর্মশবনর িৎকালীন চিয়ারম্যান ি. এম খায়রুল চহাবিন 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০১৯-২০ 

চিয়ারম্যান মবহাদবয়র ইন্সটিটিউট পর্রদশ িনঃ 

 

গি ০২ জুন ২০২০ িার্রবখ ইন্সটিটিউবটর পর্রিালনা পষ িবদর চিয়ারম্যান অধ্যাপক র্শবলী রুবাইয়াি-উল-

ইিলাম, পর্রিালনা পষ িবদর িদস্য জনাব খন্দকার কামালউজ্জামান ও পর্রিালনা পষ িবদর িদস্য ি. চশখ 

শামসুর্েন আহবমদ ইন্সটিটিউট পর্রদশ িন কবরন। এিময় িাঁবদরবক ইন্সটিটিউবটর পক্ষ চর্বক শুবিো 

জানাবনা হয় 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০১৯-২০ 

 

জািীয় চশাক র্দবি, ২০১৯ পালনঃ 

 

১৫ আগি ২০১৯ িার্রবখ জািীয় চশাক র্দবি উপলবক্ষয ইনর্িটিউট ধানমর্ন্ড ৩২ নম্বর-এ অবর্স্থি 

জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু চশখ মুর্জবুর রহমান এর প্রর্িকৃর্িবি পষ্পাঘ িয অপ িণ কবর এবং আবলািনা িিা ও 

চদায়া মাহর্িবলর আবয়াজন কবর 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০১৯-২০ 

মহান র্বজয় র্দবি, ২০১৯ উদর্াপনঃ 

 

১৬ র্িবিম্বর ২০১৯ িার্রবখ বাংলাবদবশর মহান র্বজয় র্দববি ইন্সটিটিউট জািীয় স্মৃর্িবি বধ পষ্পস্তবক 

অপ িবণর মাধ্যবম মহান মুর্ক্তযুবি শহীদবদর প্রর্ি েিা জ্ঞাপন কবর 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০১৯-২০ 

উদ্ভাবনী ধারণা প্রদশ িন র্বষয়ক কম িশালাঃ 

 

গি ৩১ অবটাবর ২০১৯ িার্রবখ ইন্সটিটিউবট উদ্ভাবন র্বষয়ক অিযন্তরীণ প্রর্শক্ষবণর আবয়াজন করা হয় 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০১৯-২০ 

বাবজট ব্যবস্থাপনা র্বষয়ক প্রর্শক্ষণঃ 

 

গি ০৬ র্িবিম্বর ২০১৯ িার্রবখ ইন্সটিটিউবট বাবজট ব্যবস্থাপনা র্বষয়ক অিযন্তরীণ প্রর্শক্ষবণর আবয়াজন 

করা হয় 



  52  
 

র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০১৯-২০ 

জািীয় শুিািার চক শল বাস্তবায়ন র্বষয়ক প্রর্শক্ষণঃ 

 

গি ২২ চিবেম্বর ২০১৯ িার্রবখ ইন্সটিটিউবট জািীয় শুিািার চক শল বাস্তবায়ন র্বষয়ক অিযন্তরীণ 

প্রর্শক্ষণ অনুর্ষ্ঠি হয় 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০১৯-২০ 

জািীয় শুিািার চক শল বাস্তবায়ন র্বষয়ক প্রর্শক্ষণঃ 

 

গি ১৮ র্িবিম্বর ২০১৯ িার্রবখ ইন্সটিটিউবট জািীয় শুিািার চক শল বাস্তবায়ন র্বষয়ক অিযন্তরীণ 

প্রর্শক্ষণ অনুর্ষ্ঠি হয় 

 

শুিািার পরস্কার ২০১৮-১৯ প্রদানঃ 

 

গি ০৩ জুলাই ২০১৯ িার্রবখ র্বআইর্িএম শুিািার পরস্কার ২০১৮-১৯ প্রদান করা হয়। আর্র্ িক প্রর্িষ্ঠান 

র্বিাবগর যুগ্মির্িব জনাব রুখিানা হার্িন প্রধান অর্ির্র্ র্হবিবব পরস্কার প্রদান কবরন 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০১৯-২০ 

বার্ষ িক ক্রীড়া ও িাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান আবয়াজনঃ 

 

গি ২৮ চিব্রুয়ার্র ২০২০ িার্রবখ িারাহ র্রবিাট ি, গাজীপর-এ ইনর্িটিউবটর বার্ষ িক ক্রীড়া ও িাংস্কৃর্িক 

অনুষ্ঠান অনুর্ষ্ঠি হয় 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০১৯-২০ 

ইন্সটিটিউবট কম িরি র্শক্ষক, কম িকিিা ও কম িিার্রবৃন্দ 

 

বাংলাবদশ ইন্সটিটিউট অব কযার্পটাল মাবকিট ২৪ জুলাই ২০০৮ িার্রবখ প্রর্ির্ষ্ঠি। বিিমাবন এখাবন ৬৫ 

জন র্শক্ষক, কম িকিিা ও কম িিার্র কম িরি আবেন 
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র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০১৯-২০ 

 

চশাক বািিা 

 

 

 

  

 

জনাব এি. এম. বাবয়র্জদ আমান, ব্যর্ক্তগি কম িকিিা, বাংলাবদশ ইন্সটিটিউট অব কযার্পটাল মাবকিট 

(র্বআইর্িএম) গি ১২ জুন ২০২০ িার্রখ দুপর ২.৫০ ঘটিকায় নবিল কবরানািাইরাবি (চকার্িি-১৯) 

আক্রান্ত হবয় ইর্ন্তকাল কবরবেন (ইন্না র্লোর্হ ওয়া ইন্না ইলাইর্হ রার্জউন)। মৃতুযর িময় িার বয়ি 

হবয়র্েল ২৯ বের। 

মরহুম আমান িার র্শক্ষাজীবন ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালবয়র িমাজকম ি র্বিাগ চর্বক ি্পদন্ন কবর র্বআইর্িএম 

এ চর্াগদান কবরন। প্রায় ৫ বেবরর কম িজীববন র্ির্ন অিযন্ত র্নষ্ঠার িাবর্ িার ওপর অর্প িি দার্য়ত্ব 

সুিারুপেবপ পালন কবরবেন। অিযন্ত অমার্য়ক ব্যবহাবরর অর্ধকারী মরহুম আমাবনর র্েল িহকমী ও 

চিবাগ্রহীিাবদর িাবর্ সুি্পদকি।  

মরহুম আমাবনর অকাল মৃতুযবি র্বআইর্িএম পর্রবার গিীলিাবব চশাকাহি। ইন্সটিটিউবটর পক্ষ চর্বক 

মরহুম আমাবনর মৃতুযবি গিীর চশাক প্রকাশ করা হয় এবং িার র্ববদহী আত্মার মাগবিরাি কামনা কবর 

র্ববশষ চদায়া করা হয়। একইিাবর্ এই অকাল মৃতুযবি িার পর্রবাবরর িদস্যবদর প্রর্ি গিীর িমববদনা 

জ্ঞাপন করা হয়। 

মরহুম আমান বাবা-মা, িাই-চবান, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধ্ব, িহকমীিহ অিংখ্য গুণগ্রহী চরবখ চগবেন। 

গি ২৫ জুন ২০২০ িার্রবখ অনুর্ষ্ঠি পর্রিালনা পষ িবদর ৭৪িম িিায় মরহুম আমাবনর মৃতুযবি একটি 

চশাক প্রস্তাব অনুবমাদন করা হয়। পষ িদ মরহুবমর র্ববদহী আত্মার মাগবিরাি কামনা কবর মৃবির চশাক 

িন্তপ্ত পর্রবাবরর প্রর্ি গিীর িমববদনা প্রকাশ কবর। 

    

 



  57  
 

র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০১৯-২০ 

 

 

 

অধ্যায়ঃ িার 



  58  
 

র্বআইর্িএম 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০১৯-২০ 

    র্নরীর্ক্ষি আর্র্ িক প্রর্িববদনঃ ২০১৯-২০ 

 

 

 


