
SME ব োর্ড কি? 

ওভার দ্যা কাউন্টার (OTC) মার্কের্ে Annexure A1 এর অধীর্ে লির্েড সকি ককাম্পালের্ক স্মি 

কযালিোি প্লােফর্ম ে স্থাোন্তর করার লসদ্ধান্ত লের্ের্ে বাাংিার্দ্শ লসলকউলরটেজ এন্ড এক্সর্েঞ্জ কলমশে। 

এখে স্মি কযালিোি প্লােফম ে এর মাধযর্ম েক এক্সর্ের্ঞ্জর  ওভার দ্যা কাউন্টার্র থাকা লির্েড 

ককাম্পালেগুর্িা তার্দ্র কেড কার্ েক্রম এবাং প্রর্োজেীে তহলবি গঠে করর্ত িারর্ব ককাোলিফাইড 

ইের্ভের অফার (QIO) দ্বারা SME প্লযােফম ে কথর্ক। অথ োৎ কর্সকি ককাম্পালে OTC মার্কেে লেি 

এখে কসগুর্িা কিের্দ্ে হর্ব SME প্লযােফম ে এ। 

 

SME ব োর্র্ড কিভোর্  বেজির্েশন িের্ে হর্ ? 

স্মি কযালিোি প্লযােফম ে অথবা SME কবার্ডে কিের্দ্ে করার জেয লকেু শতে ধারণ করা হর্ের্ে।  

কসর্কন্ডালর মার্কের্ে একজে লবলের্োগকারীর েূেযতম ৩০,০০,০০০ (ত্রিশ িক্ষ) োকার মযালেউরড 

কশোর থাকর্ত থাকর্ত হর্ব। এইখার্ে কে প্রাইস এবাং মার্কেে প্রাইর্সর মর্ধয সর্ব োচ্চ কর্টে থাকর্ব 

কসটে গণয করা হর্ব।  

প্রলত ককাোেোর্রর কশষ লদ্র্ে ত্রিশ িক্ষ োকার মযালেউরড কশোর থাকর্ত হর্ব র্ার ফর্ি উক্ত বযত্রক্তর্ক 

িরবতী ককাোেোর্রর জেয QI লহর্সর্ব লবর্বলেত করা হর্ব।  

বেমন: মোর্ড ৩১ এে মর্যে জিশ লক্ষ টোিোে মেোকর্উের্ বশয়োে থোির্ল পে েী ৩ মোর্েে 

িনে আপকন QI কহেোর্  ক র্ কর্ে হর্ ।  

এই শতে িূরণ করা হর্ি এরির আিলে আইলিও আর্বদ্ে করর্ত িারর্বে। ইর্িক্ট্রলেক সাবত্রিিশে 

লসর্েম (www.essbangladesh.com) এর ওর্েবসাইে কথর্ক "QI Registration" বাের্ে লিক করুে। 

লদ্বতীে ধার্ি "New Registration" বােে লিক কর্র প্রর্োজেীে তথয লদ্র্ে কসোি করুে। এরির 

"Re-print" বাের্ে লিক কর্র করত্রজর্েশে ফম ে ডাউের্িাড করুে এবাং কসটে ঢাকা েক এক্সর্েঞ্জ 

এর লেকুঞ্জ অলফস অথবা রেযাি কযালিেি লিলমর্েড এর লসলডলবএি লডিােের্মর্ন্ট জমা লদ্র্ত হর্ব।   

লবস্তালরত জাের্ত "Download" বাের্ে লিক করুে। 

SME ব োর্র্ড আইকপও আর্ দন িেোে কনয়মো লী 

স্মি কযালিোি প্লযােফম ে অথবা SME মার্কের্ে আইলিও আর্বদ্ে করার ককাোলিফাইড ইের্ভেরর্দ্র 

কর্সকি শতে িূরণ করর্ত হর্ব: 

 কসর্কন্ডালর মার্কের্ে ত্রিশ িক্ষ োকার (কে/মার্কেে প্রাইর্সর মর্ধয সর্ব োচ্চ লবর্বলেত) 

মযালেউরড কশোর কর্ ককার্ড আর্ে তার একটে লপ্রর্ন্টড কলি  

 জাতীে িলরেেির্ির ফর্োকলি  

 লবও একের্িজর্মন্ট কেের্মন্ট  

 কের্কর িাতা অথবা বযাাংক কেের্মন্ট  

উর্েখ্ে: 

 জর্েন্ট এবাং ককাম্পালে একাউন্ট SME মার্কের্ে ককািাইফাইড ইের্ভে লহর্সর্ব লবর্বলেত েে 

 করত্রজর্েশে সম্পূণ ে লি  

লবস্তালরত জাের্ত "Download" বাের্ে লিক করুে। 


