
“QUALIFIED INVESTOR িহেসেব আপিন যভােব SME াটফেম িবিনেয়াগ করেবন” 

 

স ািনত িবিনেয়াগকারীরা,  

আপনারা অবগত আেছন য, ঢাকা ক এ েচ  িলিমেটেডর নতন াটফম িহেসেব SME াটফেমর যা া 

 হেত যাে । েত িডএসই ৬ ট কা ানী িনেয় SME াটফেমর লনেদন করেব। এরমেধ  

চার ট কা ানী ও টিস মােকট থেক SME ত আসেছ। 

SME াটফেম শয়ার েয়র জন  ধু QI (Qualified Investor) গনই ইিলেজবল হেবন। Qualified Investor হেত 

হেল আপনার িবও অ াকাউ  না াের সবিন  বাজার মূেল  ৫০ ল  টাকার শয়ার থাকেত হেব। অথবা আপিন এই 

বছের যিদ ট া  িরটান জমা িদেয় থােকন সখােন আপনার শয়ার যিদ ১ কা ট টাকার দিখেয় থােকন তাহেলও 

Qualified Investor িহেসেব ইিলেজবল হেবন।  

Qualified Investor িহেসেব ইিলেজবল িবিনেয়াগকারীেক ESS Bangladesh 

(https://www.essbangladesh.com/login.xhtml)  এর ওেয়বসাইেট িগেয় Qualified Investor িহেসেব র জে শন 

করেত হেব।  

 

র জে শন এর প িল পযায় েম :  

১. ESS Bangladesh এর ওেয়বসাইেটর Qualified Registration এ িগেয় ফম িফলাপ করেত হেব। উে খ য সকল 

িফ  আপনার জন  েযাজ  নয় সখােন Not applicable কথাটা িলখেত 

হেব।      https://www.essbangladesh.com/investorReg.xhtml  

২. এর পের আপনােক Re-print অপশােন িগেয় আপনার registered ইেমইল এবং লগইন পাসওয়াড  ব বহার 

কের  র জে শন পইেজ িগেয় সটা িফলাপ কের ি  কের িনেত হেব।  

৩. উ  ফেম উে িখত সকল ডকুেম  ওই ফেমর সােথ সংযু  করেত হেব।  

৪. উ  ফম Dhaka Stock Exchange এর ফবাের ১০,০০০ টাকার এক ট প-অডার সহ DSE টাওয়ার িনকুে  জমা 

িদেত হেব।  

৫. এর পের আপনােক আপনার ইেমইেল  র জে শন াটাস জািনেয় দয়া হেব।  

 

য সকল ডকুেম  DSE টাওয়ার িনকুে  জমা িদেত হেবঃ 

১. NID কােডর ফেটাকিপ    

২. TIN সা টিফেকেটর ফেটাকিপ   

৩. শষ অথ বছেরর Tax Return এর কিপ।   

৪.িবিনেয়াগকারী িবও সটআপ এর কিপ।    

৫. আেবদেনর তািরেখর পাটফিলও এবং শষ ১ মােসর লজার।    

৬. আপনার ব াংক টেম  শষ ১ মােসর।    

৭. র জে সান িফ দােনর কিপ।  

 

উ  ডকুেম  িল সফল ভােব জমা দয়ার পের আপনােক DSE আপনার registered ইেমইেলর মাধ েম আপনার 

র জে সান  এর াটাস জািনেয় িদেব। আপিন কনফােমশন পাওয়ার পের SME াটফেম িবিনেয়াগ করেত 

পারেবন।  এবং SME আইিপও িলেতও আ বদন করেত পারেবন।  

 


