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১৫ দফা বাড়ল পিিলস পলজ িংয়ের বয়ের 

মেোদ  

প্রকাশিত : ১৫ মার্চ ২০২০  

অর্ চনৈশতক শিপ ার্চাি ॥   ুঁজিবািাপি তাশিকাভুক্ত আশর্ চক খাপতি ককাম্পাশৈ শ  িস শিজিিং 

ফাইৈযান্স এ্যান্ড ইৈপভস্টপমন্ট শিশমপর্পেি কিয়াি কিৈপেৈ বন্ধ িাখাি সময় আবািও 

কবপেপে। ককাম্পাশৈটর্পক ১৩ মার্চ কর্পক ১৫ েফায় আিও ১৫ শেৈ কিয়াি কিৈপেৈ বন্ধ িাখাি 

আপেি শেপয়পে শেএ্সই। ঢাকা স্টক এ্ক্সপর্ঞ্জ (শেএ্সই) সূপে এ্ই তর্য িাৈা কেপে। 

িাৈা যায়, েত ১৪ ি িাই কর্পক ১২ আেস্ট  য চন্ত শ  িস শিজিিংপয়ি কিয়াি কিৈপেৈ বপন্ধি 

ক াষণা কপি শেএ্সই। ঢাকা স্টক এ্ক্সপর্পঞ্জি ৯৩২তম কবােচ সভায় কসই স্থশেতাপেিই বশধ চত 

কপি েত ১৩ আেস্ট কর্পক ২৭ আেস্ট কিা হয়। এ্ি ি আবািও শিতীয় েফায় ২৮ আেস্ট 

কর্পক ১২ কসপেম্বি  য চন্ত এ্বিং েত ১২ কসপেম্বি কর্পক ২৬ কসপেম্বি  য চন্ত, র্তুর্ চ েফায় 

২৭ কসপেম্বি কর্পক ১৩ অপটাবি,  ঞ্চম েফায় ১৩ অপটাবি কর্পক ২৮ অপটাবি, ষষ্ঠ েফায় 

২৮ অপটাবি কর্পক ১০ ৈপবম্বি, সপ্তম েফায় ১১ ৈপবম্বি কর্পক ২৫ ৈপবম্বি অষ্টম েফায় ২৬ 

ৈপবম্বি কর্পক ১০ শেপসম্বি, ৈবম েফায় ১১ শেপসম্বি কর্পক ২৪ শেপসম্বি, েিম েফায় ২৬ 

শেপসম্বি কর্পক ৯ িাৈ য়াশি, ১১ েফায় ১২ িাৈ য়াশি কর্পক ২৬ িাৈ য়াশি, ১২ েফায় ২৭ 

িাৈ য়াশি কর্পক ১১ কফবরুয়াশি, ১৩ েফায় ১২ কফবরুয়াশি কর্পক ২৬ কফবরুয়াশি এ্বিং ১৪ 

েফায় ২৭ কফবরুয়াশি কর্পক ১২ মার্চ  য চন্ত কিৈপেৈ বন্ধ িাখাি ক াষণা কেয় শেএ্সই। 

কয়রানা আতয়ে টালোটাল মেোরবা ার  

প্রকাশিত : ১৫ মার্চ ২০২০  

 সাপ্তাশহক বািাি  য চাপিার্ৈা 

অর্ চনৈশতক শিপ ার্চাি ॥ কপিাৈা আতপেি মপধয বে উত্থাৈ- তপৈ বযা ক অশস্থিতাি মধয 

শেপয় েত সপ্তাহ  াি কপিপে কেপিি কিয়ািবািাি। েত সপ্তাপহ কিৈপেৈ হওয়া  াুঁর্ 

কায চশেবপসি মপধয শতৈ কায চশেবপসই কিয়ািবািাপি েি তৈ হপয়পে। সবশেৈই বে ধিপৈি 

উত্থাৈ  তপৈি  র্ৈা  পর্পে। শবশৈপয়ােকািীিা আতপে কিয়াি কেপে শেপিও প্রাশতষ্ঠাশৈক 

শবশৈপয়ােকািীপেি কিয়াি ককৈাি আপেি বাোয় ে ই শেৈ বে ধিপৈি উত্থাপৈি  র্ৈা  পর্। 

বািাি শবপেষপণ কেখা কেপে, েত কসামবাি স্মিণকাপিি সব কর্পক বে  তৈ হয় 

কিয়ািবািাপি। ঢাকা স্টক এ্ক্সপর্পঞ্জি (শেএ্সই) প্রধাৈ মূিযসূর্ক শেএ্সইএ্ক্স এ্কশেপৈ কপম 

যায় ২৭৯  পয়ন্ট। প্রধাৈ সূর্ক শহপসপব শেএ্সইএ্ক্স র্াি ি  ি এ্কশেপৈ সূর্কটর্ি এ্ত বে 

 তৈ আি হয়শৈ। সপ্তাপহি কিষ কায চশেবস বহৃস্পশতবািও বে েি তৈ হয়। 

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/486852/%E0%A7%A7%E0%A7%AB-%E0%A6%A6%E0%A6%AB%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%B2-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%B8-%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%82%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A6
https://www.dailyjanakantha.com/details/article/486852/%E0%A7%A7%E0%A7%AB-%E0%A6%A6%E0%A6%AB%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%B2-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%B8-%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%82%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A6
https://www.dailyjanakantha.com/details/article/486850/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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এ্পকি  ি এ্ক বে েি তৈ হওয়ায় সপ্তাহি পে তাশিকাভুক্ত কবশিিভাে প্রশতষ্ঠাপৈি কিয়াি 

ও ইউশৈপর্ি োম কপমপে। ফপি এ্ক সপ্তাপহই কিয়ািবািাপিি শবশৈপয়ােকািীপেি শবশৈপয়াে 

কিা অপর্ চি  শিমাণ ১৫ হািাি ককাটর্ র্াকাি ও পি কপমপে। 

েত সপ্তাপহি আপেি ে ই সপ্তাপহও কিয়ািবািাপি বে েি তৈ হয়। এ্পত আপেি ে ই সপ্তাপহ 

শবশৈপয়ােকািীপেি শবশৈপয়াে কিা অপর্ চি  শিমাণ কপম ২২ হািাি ককাটর্ র্াকাি ও পি। এ্ 

শৈপয় র্াৈা শতৈ সপ্তাপহি  তপৈ শবশৈপয়ােকািীিা প্রায় ৩৮ হািাি ককাটর্ র্াকা হাশিপয়পেৈ। 

শবশৈপয়ােকািীপেি শবশৈপয়াে কিা অপর্ চি  শিমাণ কমাি  ািা াশি েত সপ্তাহি পে কপমপে 

সবকটর্ মূিযসূর্ক ও কিৈপেপৈি  শিমাণ। প্রধাৈ কিয়ািবািাি ঢাকা স্টক এ্ক্সপর্পঞ্জি 

(শেএ্সই) প্রধাৈ মূিযসূর্ক কপমপে প্রায় ৬ িতািংি। আি কিৈপেৈ কপমপে ১৩ িতািংপিি 

ও পি। 

সপ্তাহি পে শেএ্সইপত কিৈপেপৈ অিংি কৈয়া মাে ২৫টর্ প্রশতষ্ঠাপৈি কিয়াি ও ইউশৈপর্ি োম 

কবপেপে। শব িীপত োম কপমপে ৩২৬টর্ি। আি ৭টর্ি োম অ শিবশতচত িপয়পে।  

কবশিিভাে প্রশতষ্ঠাপৈি কিয়াি ও ইউশৈপর্ি োম কমায় সপ্তাপহি কিষ কায চশেবস কিপষ 

শেএ্সইি বািাি মূিধৈ ো ুঁশেপয়পে ৩ িাখ ২১ হািাি ৩৬২ ককাটর্ র্াকা। যা তাি আপেি 

সপ্তাপহি কিষ কায চশেবপস শেি ৩ িাখ ৩৬ হািাি ৭৪৭ ককাটর্ র্াকা। অর্ চাৎ এ্ক সপ্তাপহ 

শেএ্সইি বািাি মূিধৈ কপমপে ১৫ হািাি ৩৮৫ ককাটর্ র্াকা। 

আপেি সপ্তাপহ বািাি মূিধৈ কপম ৬ হািাি ২৩৬ ককাটর্ র্াকা। তাি আপেি সপ্তাপহ কপম 

১৬ হািাি ২৭৯ ককাটর্। এ্ শহসাপব শতৈ সপ্তাপহ শেএ্সইি বািাি মূিধৈ কমি ৩৭ হািাি 

৯০০ ককাটর্ র্াকা। 

এ্শেপক শেএ্সইি প্রধাৈ সূর্ক শেএ্সইএ্ক্স কপমপে ২৫৪ েিশমক ৫২  পয়ন্ট বা ৫ েিশমক 

৮১ িতািংি। আপেি সপ্তাপহ এ্ সূর্কটর্ কপম ৯৫ েিশমক ৭৫  পয়ন্ট বা ২ েিশমক ১৪ 

িতািংি এ্বিং তাি আপেি সপ্তাপহ কপম ২৫২ েিশমক ৯২  পয়ন্ট বা ৫ েিশমক ৩৪ িতািংি। 

বাশক ে টর্ সূর্পকি মপধয শেএ্সই িশিয়াহর সূর্ক কপমপে ৫৮ েিশমক ১৫  পয়ন্ট বা ৫ েিশমক 

৭২ িতািংি। আপেি সপ্তাপহ এ্ সূর্কটর্ কপম ২৮ েিশমক ৯৭  পয়ন্ট বা ২ েিশমক ৭৭ 

িতািংি এ্বিং তাি আপেি সপ্তাপহ কপম ৪৪ েিশমক ৯০  পয়ন্ট বা ৪ েিশমক ১২ িতািংি। 

আি শেএ্সই-৩০ আপেি সপ্তাপহি তুিৈায় কপমপে ৮০ েিশমক ৬৬  পয়ন্ট বা ৫ েিশমক 

৫২ িতািংি। আপেি সপ্তাপহ এ্ সূর্কটর্ কপম ৩০ েিশমক ১৩  পয়ন্ট বা ২ েিশমক িূৈয ২ 

িতািংি এ্বিং তাি আপেি সপ্তাপহ কপম ১০০ েিশমক ৪৩  পয়ন্ট বা ৬ েিশমক ৩১ িতািংি। 

সবকটর্ সূর্পকি এ্মৈ  তপৈি মপধয শেএ্সইপত কিৈপেপৈি েশতও কপমপে। েত সপ্তাপহি 

প্রশত কায চশেবপস শেএ্সইপত েপে কিৈপেৈ হপয়পে ৪১৭ ককাটর্ ৭০ িাখ র্াকা। আপেি সপ্তাপহ 

প্রশতশেৈ েপে কিৈপেৈ হয় ৪৮২ ককাটর্ ১৫ িাখ র্াকা। অর্ চাৎ প্রশত কায চশেবপস েে কিৈপেৈ 

কপমপে ৬৪ ককাটর্ ৪৫ িাখ র্াকা বা ১৩ েিশমক ৩৭ িতািংি। 

আি েত সপ্তাহি পে শেএ্সইপত কিৈপেৈ হপয়পে ২ হািাি ৮৮ ককাটর্ ৫৪ িাখ র্াকা। আপেি 

সপ্তাপহ কিৈপেৈ হয় ২ হািাি ৪১০ ককাটর্ ৭৮ িাখ র্াকা। কস শহসাপব কিৈপেৈ কপমপে ৩২২ 

ককাটর্ ২৪ িাখ র্াকা বা ১৩ েিশমক ৩৭ িতািংি। 
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েত সপ্তাপহি কমার্ কিৈপেপৈি মপধয ‘এ্’ েরুপ ি প্রশতষ্ঠাপৈি অবোৈ ো ুঁশেপয়পে ৮১ েিশমক 

১৬ িতািংি। এ্োো শেএ্সইি কমার্ কিৈপেপৈ ‘শব’ েরুপ ি অবোৈ ১৬ েিশমক ৯৪ িতািংি। 

‘কিে’ েরুপ ি প্রশতষ্ঠাপৈি অবোৈ ১ েিশমক ২৪ িতািংি এ্বিং ‘এ্ৈ’ েরুপ ি অবোৈ 

েিশমক ৬৬ িতািংি। 

েত সপ্তাহি পে শেএ্সইপত র্াকাি অপে সবপর্পয় কবশি কিৈপেৈ হপয়পে স্কয়াি 

ফাম চাশসউটর্কযাপিি কিয়াি। ককাম্পাশৈটর্ি ৬৩ ককাটর্ ২৯ িাখ র্াকাি কিয়াি কিৈপেৈ 

হপয়পে। যা সপ্তাহি পে হওয়া কমার্ কিৈপেপৈি ৩ েিশমক িূৈয ৩ িতািংি। শিতীয় স্থাপৈ র্াকা 

ওশিয়ৈ ফাম চাি কিয়াি কিৈপেৈ হপয়পে ৪৬ ককাটর্ ৪০ িাখ র্াকাি, যা সপ্তাপহি কমার্ 

কিৈপেপৈি ২ েিশমক ২২ িতািংি। ৪৩ ককাটর্ ৬১ িাখ র্াকাি কিয়াি কিৈপেপৈি মাধযপম 

তৃতীয় স্থাপৈ িপয়পে ওশিয়ৈ ইৈশফউিৈ। কিৈপেপৈ এ্ি ি িপয়পে- িাফািচ কহািশসম 

বািংিাপেি, গ্রামীণপফাৈ, শবকৈ ফাম চাশসউটর্কযাি, ম ন্ন  শসিাশমক, শভএ্ফএ্স কেে োইিং, খ িৈা 

 াওয়াি এ্বিং খ িৈা শপ্রশন্টিং এ্যান্ড  যাপকজিিং। 

মফর স্থপিতায়দে মেয়ে মেয়রয়ে এলআর 

মলাবাল  

প্রকাশিত : ১৫ মার্চ ২০২০  

অর্ চনৈশতক শিপ ার্চাি ॥ শিতীয় েফায় শেশবএ্ইর্ ফাস্টচ শমউরু্য়াি ফান্ড ও গ্রীৈ কেল্টা 

শমউরু্য়াি ফাপন্ডি এ্যাপসর্ মযাপৈিাি প্রশতষ্ঠাৈ  শিবতচপৈ স্থশেতাপেি কর্পয় োপয়ি কিা 

মামিায় হািি এ্িআি কলাবাি বািংিাপেি। 

বহৃস্পশতবাি আ ীি শবভাপেি  ূণ চাঙ্গ কবঞ্চ কর্ম্বাি িপিি কেয়া স্থশেতাপেি প্রতযাহাপিি িায় 

বহাি কিপখ িায় কেয়। এ্ি আপে আপিক মামিায় েত ৮ শেপসম্বি কর্ম্বাি িপিি কেয়া 

স্থশেতাপেি প্রতযাহাপিি িায় বহাি িাপখ আ ীি শবভাপেি  ূণ চাঙ্গ কবঞ্চ। 

এ্শেৈ শববাশেপেি  পে বযাশিস্টাি ম স্তাশফি ি িহমাৈ, বািংিাপেি শসশকউশিটর্ি এ্যান্ড 

এ্ক্সপর্ঞ্জ কশমিপৈি  পে এ্যােপভাপকর্ প্রবীি শৈপয়ােী, িাষ্ট্র পেি আইৈিীবী এ্যার্শৈ চ 

কিৈাপিি মাহব পব আিম ও এ্যাপসর্ মযাপৈিাি প্রশতষ্ঠাৈ এ্িআি কলাবাি বািংিাপেপিি 

আইৈিীবী উ শস্থত শেপিৈ। 

আপেিবাপিি ৈযায় এ্বািও শেশবএ্ইর্ ফাস্টচ শমউরু্য়াি ফান্ড ও গ্রীৈ কেল্টা শমউরু্য়াি ফাপন্ডি 

এ্যাপসর্ মযাপৈিাি প্রশতষ্ঠাৈ  শিবতচপৈ স্থশেতাপেি কর্পয় হাইপকাপর্চ মামিা কপিশেি এ্িআি 

কলাবাি। এ্বাি কািণ েি চাপৈাি স পযাে ৈা শেপয় এ্যাপসর্ মযাপৈিাি  শিবতচৈ কিপত র্াওয়ায় 

মামিা োপয়ি কপি এ্িআি কলাবাি। ওই মামিায় েত ১৭ কফবরুয়াশি হাইপকার্চ ৬ মাপসি 

স্থশেতাপেি শেপয়শেি। তপব েত ১০ মার্চ কর্ম্বাি িি ২ শেপৈি িৈয স্থশেতাপেি প্রতযাহাি 

কপি। যা বহৃস্পশতবাি বহাি কিপখপে আ ীি শবভাপেি  ূণ চাঙ্গ কবঞ্চ। 

েত ২৯ অপটাবি ইউশৈর্ কহাল্ডািিা ট্রাশস্ট প্রশতষ্ঠাৈ শবজিআইশসি বযবস্থা ৈা  শির্ািক ও 

ট্রাশস্ট সেসয আহপমে সাইফ জিৈ কর্ৌধ িীপক এ্যাপসর্ মযাপৈিাি  শিবতচপৈ শর্টি শেপয়শেি। 

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/486851/%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%B2%E0%A6%86%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B2
https://www.dailyjanakantha.com/details/article/486851/%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%B2%E0%A6%86%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B2
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এ্ই  শিবতচপৈ ২ েফায় স্থশেতাপেি কর্পয় শির্ কপিশেি বতচমাৈ এ্যাপসর্ মযাপৈিাি প্রশতষ্ঠাৈ 

এ্িআি কলাবাি বািংিাপেি। 

শমউরু্য়াি ফান্ড আইপৈি ৩১ িািা অৈ যায়ী, কযপকাৈ ফাপন্ডি ে ই-তৃতীয়ািংি বা কম পে 

৬৬.৬৭ িতািংি ইউশৈর্পহাল্ডাি এ্যাপসর্ মযাপৈিাি প্রশতষ্ঠাৈ  শিবতচপৈি িৈয আপবেৈ 

কিপত  াপিৈ। এ্িৈয ট্রাশস্টি কাপে আপবেৈ কিপত হয়। যা  িবতীপত বািংিাপেি 

শসশকউশিটর্ি এ্যান্ড এ্ক্সপর্ঞ্জ কশমিপৈি (শবএ্সইশস) অৈ পমােৈক্রম ট্রাশস্ট বাস্তবায়ৈ কপি। 

আি এ্ই আইপৈি ধািা অৈ যায়ীই শেশবএ্ইর্ ফাস্টচ শমউরু্য়াি ফান্ড ও গ্রীৈ কেল্টা শমউরু্য়াি 

ফাপন্ডি এ্যাপসর্ মযাপৈিাি প্রশতষ্ঠাৈ  শিবতচপৈ ট্রাশস্টপক শর্টি শেপয়পে ইউশৈর্ কহাল্ডািিা। 

তািা এ্িআি কলাবাপিি  শিবপতচ আইশেএ্িশস এ্যাপসর্ মযাপৈিাি প্রশতষ্ঠাৈপক র্ায়। 

শেশবএ্ইর্ ফাস্টচ শমউরু্য়াি ফান্ডটর্ি এ্যাপসর্ মযাপৈিাি প্রশতষ্ঠাৈ  শিবতচপৈ ৭২.৭৫ িতািংি 

ইউশৈর্ধািী আপবেৈ কপিপেৈ। এ্ই ইউশৈর্ধািী প্রশতষ্ঠাৈগুপিা হপে- ব্র্যাক, ব্র্যাক বযািংক, 

কেল্টা ব্র্যাক হাউজিিং, আইশেএ্িশস ইৈপভস্টপমন্টস, ইউৈাইপর্ে কমাশি চয়াি বযািংক, 

শভআইশ শব এ্যাপসর্ মযাপৈিমযান্ট, আইশেএ্িশস এ্যাপসর্ মযাপৈিমযান্ট, কেল্টা িাইফ 

ইন্স যপিন্স, এ্ি এ্যাপসর্ মযাপৈিপমন্ট ও এ্শিয়াৈ র্াইোি কযাশ র্াি  ার্চৈাস চ এ্যাপসর্ 

মযাপৈিপমন্ট। 

এ্শেপক গ্রীৈ কেল্টা শমউরু্য়াি ফাপন্ডি এ্যাপসর্ মযাপৈিাি প্রশতষ্ঠাৈ  শিবতচপৈ ৭০.১০ িতািংি 

ইউশৈর্ধািী আপবেৈ কপিপেৈ। এ্ই ইউশৈর্ধািী প্রশতষ্ঠাৈগুপিা হপে- ব্র্যাক বযািংক, এ্ৈশসশস 

বযািংক, ইস্টাৈ চ বযািংক, কেল্টা িাইফ ইন্স যপিন্স, কেল্টা ব্র্যাক হাউজিিং, গ্রীৈ কেল্টা ইন্স যপিন্স, 

আইশেএ্িশস ইৈপভস্টপমন্টস, আইশেএ্িশস এ্যাপসর্ মযাপৈিপমন্ট, শভআইশ শব এ্যাপসর্ 

মযাপৈিপমন্ট, এ্ি এ্যাপসর্ মযাপৈিপমন্ট, ভযাৈোেচ এ্যাপসর্ মযাপৈিপমন্ট, এ্কিৈ শবপেিী 

শবশৈপয়ােকািী ও অগ্রৈী ইক যইটর্। 
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মেোরবা ায়র কাাঁিন ধরায়না দরিতন  

প্রকাশিত : ১৩ মার্চ ২০২০  

 বািাি  শিশস্থশত অস্বাভাশবক বিপেৈ শবপেষকিা 

অর্ চনৈশতক শিপ ার্চাি ॥ বে ধিপৈি অশস্থিতা কেখা শেপয়পে কেপিি কিয়ািবািাপি। বে ধপসি 

 ি বে উত্থাৈ, আবাি বে  তৈ এ্মৈভাপবই র্িপে কিয়ািবািাি। বািাপিি এ্ অবস্থাপক 

অস্বাভাশবক বিপেৈ সিংশেষ্টিা। শবপেি অৈয কেপিি সপঙ্গ সতকচতামূিক শভসা বন্ধ কপি 

কেয়াি মপতা  র্ৈায় আতজেত হপয়  পেপেৈ শবশৈপয়ােকািীিা। যাি কািপণ েত ে ইশেপৈ 

কিয়াপিি কক্রতাি র্াশহো র্াকপিও বহৃস্পশতবাপি তা কপম কেপে। যাি কািপণ সাশব চকভাপব সব 

ধিপৈি সূর্পকিই কৈশতবার্ক প্রভাব  েপত কেখা কেপে। 

সপ্তাপহি কিষ কায চশেবপস প্রধাৈ কিয়ািবািাি ঢাকা স্টক এ্ক্সপর্ঞ্জ (শেএ্সই) এ্বিং অ ি 

কিয়ািবািাি র্ট্টগ্রাম স্টক এ্ক্সপর্পঞ্জ (শসএ্সই) আবািও বে ধিপৈি  তৈ হপয়পে। শেএ্সইি 

প্রধাৈ মূিযসূর্ক আপেি শেপৈি তুিৈায় প্রায় আোই িতািংি এ্বিং শসএ্সইি সাশব চক মূিযসূর্ক 

প্রায় ে ই িতািংি  পে কেপে। 

অর্র্ এ্মৈ বে  তপৈি আপে মঙ্গিবাি ও ব ধবাি কিয়ািবািাপি বে উত্থাৈ হয়। মঙ্গিবাি 

শেএ্সইি প্রধাৈ মূিযসূর্ক আপেি শেপৈি তুিৈায় ১৪৮  পয়ন্ট কবপে যায়। বািািটর্পত 

কিৈপেপৈ অিংি কৈয়া ৩২৩ প্রশতষ্ঠাপৈি কিয়াি ও ইউশৈর্ োম বাোি তাশিকায় ৈাম কিখায়। 

শব িীপত োম কপম ১৫টর্ি। আি ১৮টর্ি োম অ শিবশতচত র্াপক। 

আি ব ধবাি শেএ্সইি প্রধাৈ মূিযসূর্ক আপেি শেপৈি তুিৈায় ৭৫  পয়ন্ট বাপে। কিৈপেপৈ 

অিংি কৈয়া ২৭০ প্রশতষ্ঠাপৈি কিয়াি ও ইউশৈপর্ি োম আপেি শেপৈি তুিৈায় বাপে। শব িীপত 

োম কপম ৪০টর্ি এ্বিং ৪৪টর্ি োম অ শিবশতচত র্াপক। 

অবিয তাি আপে কসামবাি কিয়ািবািাপি বে ধিপৈি ধস কেখা যায়। ওইশেৈ শেএ্সইপত মাে 

২ প্রশতষ্ঠাপৈি কিয়াি ও ইউশৈর্ োম বাোি তাশিকায় ৈাম কিখায়। শব িীপত োম কপম 

৩৫২টর্ি। আি ১টর্ি োম অ শিবশতচত র্াপক। এ্পত শেএ্সইি প্রধাৈ মিূযসূর্ক শেএ্সইএ্ক্স 

আপেি শেপৈি তুিৈায় ২৭৯  পয়ন্ট কপম যায়। 

বািাপিি এ্ শর্ে সম্পপকচ শেএ্সইি এ্ক সেসয বপিৈ, এ্খৈ কিয়ািবািাপি কয অশস্থিতা কেখা 

যাপে তা অস্বাভাশবক। বািাপিি এ্ শর্ে কািও কাময ৈয়। কিয়ািবািাপি উত্থাৈ  তৈ র্াকপব 

এ্র্াই স্বাভাশবক। তপব হিাৎ বে ধস, এ্ি ি আবাি বে উত্থাৈ, আবাি বে ধস এ্র্া শকেুপতই 

স্বাভাশবক হপত  াপি ৈা। বািাপিি এ্ অবস্থা শবশৈপয়ােকািীপেি মপধয আতে বাশেপয় শেপে। 

আস্থায় মািাত্মক কৈশতবার্ক প্রভাব কফিপে। 

ইসিামী শবেশবেযািপয়ি শফৈযান্স এ্যান্ড বযািংশকিং শবভাপেি সহপযােী অধযা ক ে. কমাোঃ 

বখশতয়াি হাসাৈ বপিৈ, শবেবযা ী কপিাৈাভাইিাস েশেপয়  োয় সবাি মপধযই এ্ক ধিপৈি 

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/486442/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%AA%E0%A6%A8-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8B-%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%A8
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আতে শবিাি কিপে। কতপিি োপমও বযা ক  তৈ হপয়পে। এ্পত শবে কিয়ািবািাপি বে 

ধিপৈি কৈশতবার্ক প্রবণতা কেখা কেপে। এ্  শিশস্থশতপত েত কসামবাি কপিাৈা আতপে 

আমাপেি কিয়ািবািাপি বে ধস ৈাপম। ববশেক বািাপিি সপঙ্গ শবপেষণ কিপি এ্  তৈ শেি 

স্বাভাশবক। 

শতশৈ বপিৈ, এ্ি ি শবে কিয়ািবািাি   পি ৈা ো ুঁোপিও মঙ্গিবাি ও ব ধবাি আমাপেি 

কিয়ািবািাপি বে উত্থাৈ হপয়পে। আি আবাি বে  তৈ হপিা। বািাপিি এ্ অবস্থা শকন্তু 

স্বাভাশবকতাি ইশঙ্গত বহৈ কপি ৈা। বািাপিি এ্ শর্ে অবিযই অস্বাভাশবক। এ্ভাপব বািাি 

কফিপত এ্বিং ওিাপত ককাৈ র্ক্র িশেত শক ৈা তা শৈয়ন্ত্রক সিংস্থাি েশতপয় কেখা উশর্ত।’ 

বািাি  য চাপিার্ৈায় কেখা যায়, বহৃস্পশতবাি কিৈপেপৈি শুুপত বে  তপৈি ম পখ  পে 

কিয়ািবািাি। প্রর্ম ১৫ শমশৈপর্ি কিৈপেৈ শেএ্সইি প্রধাৈ মূিযসূর্ক শেএ্সইএ্ক্স আপেি 

শেপৈি তুিৈায় ৪৫  পয়ন্ট কপম যায়। সমপয়ি সপঙ্গ বােপত র্াপক  তপৈি মাো। ফপি 

শেপৈি কিৈপেৈ কিপষ শেএ্সইি প্রধাৈ মূিযসূর্ক শেএ্সইএ্ক্স আপেি শেপৈি তুিৈায় ১০১ 

 পয়ন্ট কপম ৪ হািাি ১২৯  পয়পন্ট ো ুঁশেপয়পে। 

অ ি ে ই সূর্পকি মপধয শেএ্সই-৩০ সূর্ক ৩২  পয়ন্ট কপম ১ হািাি ৩৮১  পয়পন্ট কৈপম 

কেপে। আি শেএ্সইি িশিয়াহ সূর্ক ২১  পয়ন্ট কপম ৯৫৭  পয়পন্ট ো ুঁশেপয়পে। 

মূিয সূর্পকি এ্ই  তপৈি  ািা াশি শেএ্সইপত কিৈপেপৈ অিংি কৈয়া কবশিিভাে প্রশতষ্ঠাপৈি 

কিয়াি ও ইউশৈপর্ি োম কপমপে। শেৈভি বািািটর্পত কিৈপেপৈ অিংি কৈয়া ৩৬ প্রশতষ্ঠাপৈি 

কিয়াি ও ইউশৈপর্ি োম আপেি শেপৈি তুিৈায় কবপেপে। শব িীপত োম কপমপে ২৯৩টর্ি। 

আি ২২টর্ি োম অ শিবশতচত িপয়পে। 

শেৈভি বািািটর্পত কিৈপেৈ হপয়পে ৪০৯ ককাটর্ ৪২ িাখ র্াকা। আপেি শেৈ কিৈপেৈ হয় 

৪২২ ককাটর্ ৫১ িাখ র্াকা। কস শহপসপব আপেি শেপৈি তুিৈায় কিৈপেৈ কপমপে ১৩ ককাটর্ ৯ 

িাখ র্াকা। 

র্াকাি অপে শেএ্সইপত সব কর্পক কবশি কিৈপেৈ হপয়পে ওশিয়ৈ ফাম চাি কিয়াি। 

ককাম্পাশৈটর্ি ১৮ ককাটর্ ৪৬ িাখ র্াকাি কিয়াি কিৈপেৈ হপয়পে। শিতীয় স্থাপৈ র্াকা শবকৈ 

ফাম চা কিয়াি কিৈপেৈ হপয়পে ১১ ককাটর্ ৫০ িাখ র্াকা। ১১ ককাটর্ ৯ িাখ র্াকাি কিয়াি 

কিৈপেপৈি মাধযপম তৃতীয় স্থাপৈ িপয়পে ওশিয়ৈ ইৈশফউিৈ। এ্োো কিৈপেপৈি িীষ চ ১০ 

ককাম্পাশৈি মপধয িপয়পেÑ গ্রামীণপফাৈ, ম ন্ন  শসিাশমক, স্কয়াি ফাম চাশসউটর্কযািস, শসিভা 

ফাম চাশসউটর্কযািস, ফাি ককশমকযাি, িাফািচপহািশসম বািংিাপেি এ্বিং খ িৈা  াওয়াি। 

অ ি কিয়ািবািি র্ট্টগ্রাম স্টক এ্ক্সপর্পঞ্জি সাশব চক মূিযসূর্ক শসএ্এ্সশ আই ২২৭  পয়ন্ট 

কপম ১২ হািাি ৬৫০  পয়পন্ট ো ুঁশেপয়পে। বািািটর্পত কিৈপেৈ হপয়পে ১১ ককাটর্ ৬২ িাখ 

র্াকা। কিৈপেপৈ অিংি কৈয়া ২৩৩ প্রশতষ্ঠাপৈি মপধয ৩৬টর্ি োম কবপেপে। শব িীপত োম 

কপমপে ১৮৫টর্ি এ্বিং ১২টর্ি োম অ শিবশতচত িপয়পে। 
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Daily Kaler Kantho 
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Daily Kaler Kantho 
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Daily Share Biz 
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Daily Share Biz 
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Daily Amader Shomoy 
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Daily Jai Jai Din 
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Daily Jai Jai Din 
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Daily Jai Jai Din 
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Daily Sangbad 
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Daily Bhorer Kagoj 
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Daily Bhorer Kagoj 
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Daily Bhorer Kagoj 
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Daily Bhorer Kagoj 
14 March 2020 

 

 



News Clippings 

 47 

Daily Bhorer Kagoj 
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Daily Bhorer Kagoj 
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Daily Bhorer Kagoj 
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Daily Bhorer Kagoj 
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Bangladesh Protidin 
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Desh Rupantor 
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Desh Rupantor 
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Desh Rupantor 
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‘আতে নে,ধধর্ য পনয়ে িপরপস্থপত 

মোকায়বলা করুন’ 

। ১৫ মার্চ, ২০২০ ৯:২৯  ূব চাহ্ণ  
 

ঢাকা স্টক এ্ক্সপর্পঞ্জি (শেএ্সই) শির্ািক ও সাপবক কপ্রশসপেন্ট কমাোঃ িশকব ি িহমাৈ 

  ুঁজিবািাপিি শবশৈপয়ােকািীপেিপক কপিাৈাভাইিাসিশৈত  শিশস্থশত কমাকাপবিা কিাি 

আহ্বাৈ িাশৈপয়পেৈ। 

শতশৈ বপিপেৈ,’আতে ৈয়,বধয চ ধপি সজিশিতভাপব  শিশস্থশত কমাকাপবিা কিপত হপব 

আমাপেি’। 

িশৈবাি শবকাপি সািংবাশেকপেি সপঙ্গ মতশবশৈময়কাপি শতশৈ এ্ আহ্বাৈ িাৈাৈ। 

িশকব ি িহমাৈ   ুঁজিবািাপিি বাশণজিযক বযািংপকি উপেযাক্তা এ্বিং প্রধাৈ শৈব চাহীপেি এ্শেপয় 

আসাি আহ্বাৈ িাৈাৈ। 

শতশৈ বপিৈ, কবশিিভাে বযািংপকি উপেযাক্তা ও  শির্ািকিা অতীপত র্ো োপম কিয়াি শবজক্র 

কপি শব  ি  শিমাণ ম ৈাফা কপিপেৈ। এ্মৈ  র্ৈাও আপে, ১০ র্াকা অশভশহত মূপিযি কিয়াি 

২০০ র্াকা েপি তািা শবজক্র কপিপেৈ। এ্খৈ ওই কিয়াপিি োম ৬-৭ র্াকা। 

শতশৈ উপেযাক্তাপেি প্রশত প্রশ্ন িাপখৈ,কিয়াপিি োম এ্তর্া কপম যাওয়াি  র্ৈায় সাধািণ 

কিয়ািপহাল্ডািপেি িৈয আ ৈাপেি প্রাণ কী কাুঁপে ৈা? 

শতশৈ বপিৈ,তাশিকাভুক্ত বযািংকগুপিাি উপেযাক্তািা যশে ১ ককাটর্ কপি কিয়াি শকপৈৈ, তাহপিই 

শকন্তু বািাি  শিশস্থশত অপৈকর্া বেপি কযপত  াপি।কািণ বািািমূিধপৈ বযািংপকি অিংিই 

সবপর্পয় কবশি। 

শতশৈ আিও বপিৈ,উপেযাক্তািা কিয়াি শকৈপি কিয়াপিি োম শকেুর্া বােপব।তাপত সাধািণ 

শবশৈপয়ােকািীপেি েশত শকেুর্া   শষপয় যাপব। তািপর্পয়ও বে কর্া,তািা এ্করু্ স্বজস্ত 

 াপবৈ,তাপেি আস্থা বােপব এ্র্া কভপব কয উপেযাক্তািা তাপেি  াপি আপেৈ। 

শেএ্সইি এ্ই  শির্ািক প্রধাৈমন্ত্রীি শৈপেচিৈা অৈ সাপি বািংিাপেি বযািংপকি কেওয়া শবপিষ 

তহশবি স শবধা কাপি ৈা িাোপৈায় তীব্র্ কোভ প্রকাি কপিৈ। 

http://www.arthosuchak.com/archives/568412/%e0%a6%86%e0%a6%a4%e0%a6%99%e0%a7%8d%e0%a6%95-%e0%a6%a8%e0%a7%9f%e0%a6%a7%e0%a7%88%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%af-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a7%9f%e0%a7%87-%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%b8/
http://www.arthosuchak.com/archives/568412/%e0%a6%86%e0%a6%a4%e0%a6%99%e0%a7%8d%e0%a6%95-%e0%a6%a8%e0%a7%9f%e0%a6%a7%e0%a7%88%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%af-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a7%9f%e0%a7%87-%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%b8/
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শতশৈ েত সপ্তাপহ শবশভন্ন বযািংপকি উধ চতৈ কম চকতচাপেি সপঙ্গ অৈ টষ্ঠত ববিপকি প্রসঙ্গ কর্পৈ 

বপিৈ, ওই ববিপক কবশিিভাে বযািংপকি কম চকতচািা শবপিষ তহশবি েিপৈি শবষপয় ৈাৈা 

সমসযাি কর্া তুপি ধপিৈ। িবাপব শতশৈ িাৈপত কর্পয়শেপিৈ,তািা এ্সব সমসযা তাপেি 

কফািাপম আপিার্ৈা কপি বািংিাপেি বযািংপকি ৈিপি এ্পৈপেৈ শক-ৈা। তািা 

িাশৈপয়পেৈ,তািা তা কপিৈশৈ। 

কমাোঃ িশকব ি িহমাৈ এ্ই প্রসঙ্গ কর্পৈ তাপেি প্রশত প্রশ্ন িাপখৈ, প্রধাৈমন্ত্রীি শৈপেচিৈাপক 

উপ ো কিাি মপতা ঔদ্ধতয তািা ককার্ায়  াৈ? 

শতশৈ অশভপযাে কপিৈ, যশে ককাপৈা বযািংপকি উপেযাক্তা- শির্ািক কবৈাপম ককাপৈা ঋণ 

র্াইপতৈ অর্বা তাপেি স্বার্ চ সিংশেষ্ট কাউপক ঋণ কেওয়াি স  াশিি কিপতৈ,তাহপি 

শৈজিতভাপবই বযািংপকি এ্মশেিা তা অৈ পমােৈ কিপত এ্তর্া শবিম্ব কিপতৈ ৈা। 

 

  ুঁজিবািাপি শস্থশতিীিতাি িৈয িশকব ি িহমাৈ ে টর্ শবষয় গুুপেি সপঙ্গ শবপবর্ৈা কিাি 

আহ্বাৈ িাৈাৈ। এ্ি এ্কটর্ হপে-বযািংক ও আশর্ চক প্রশতষ্ঠাপৈ স িাসৈ প্রশতষ্ঠা, অৈযটর্ হপে 

বাই-বযাক আইৈ প্রণয়ৈ। 

শতশৈ বপিৈ,আমাপেি বািািমূিধপৈি ২৭ িতািংি বযািংক ও আশর্ চক প্রশতষ্ঠাপৈি 

(এ্ৈশবএ্ফআই)েখপি।তাই এ্ই খাপতি কয ককাপৈা সমসযা বািািপক অপৈক কবশি প্রভাশবত 

কপি। 

বযািংশকিং খাপত এ্ক ধিপৈি অিািকতা র্িপে উপেখ কপি শতশৈ বপিৈ,বযািংশকিং খাপত স িাসৈ 

ৈা হপি শুধ    ুঁজিবািাি ৈয়,  পিা অর্ চৈীশতই েশতগ্রস্ত হপব। 

বাই-বযাক আইৈ প্রসপঙ্গ শতশৈ বপিৈ,ককাম্পাশৈি বাই-বযাক বযবস্থা র্াকপি ভাি 

ককাম্পাশৈগুপিা তাপেি কিয়াপিি মূিয এ্কটর্ শৈশেচষ্ট সীমাি শৈপর্ কৈপম কেপি বািাি কর্পক 

শৈপিি কিয়াি শকপৈ শৈপত  ািপব।এ্পত কিয়াপিি োম কবপে ওই সীমাি উ পি উপি 

আসপব।অৈযশেপক িাোমোো  তপৈি ভয় র্াকপব ৈা বপি শবশৈপয়ােকািীিা কখপৈাই আস্থা 

হািাপবৈ ৈা। 
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প্রধাৈমন্ত্রীি শৈপেচি মাৈপে ৈা বযািংক : িশকব ি িহমাৈ 

 

শৈিস্ব প্রশতপবেক: কাপিাৈাভাইিাস আতে ও র্াৈা েি তপৈ   ুঁজিবািাি িটর্ি  শিশস্থশতপত িপয়পে িাশৈপয় ঢাকা স্টক 

এ্ক্সপর্পঞ্জি (শেএ্সই)  শির্ািক িশকব ি িহমাৈ অশভপযাে কপি বপিৈ,   ুঁজিবািাপি শবশৈপয়াপেি িৈয প্রধাৈমন্ত্রীি  ে কর্পক 

শৈপেচিৈা কেয়া হপিও বযািংকগুপিা তা মাৈপে ৈা। 

শতশৈ বপিৈ,   ুঁজিবািাপি শবশৈপয়াপেি িৈয বািংিাপেি বযািংক কর্পক তফশসশি বযািংকগুপিাপক শবপিষ তহশবি েিপৈি স পযাে 

কেয়া হপয়পে। প্রধাৈমন্ত্রী বযািংকগুপিাপক   ুঁজিবািাপি শবশৈপয়াপেি িৈয শৈপেচি শেপয়পেৈ। শকন্তু বযািংকগুপিা কীভাপব 

প্রধাৈমন্ত্রীি শৈপেচিৈা ৈা মাৈাি ে োঃসাহস কেখাপে? 

িশৈবাি (১৪ মার্চ) িািধাৈীি গুিিাপৈ সািংবাশেকপেি সপঙ্গ আিা কাপি শতশৈ এ্সব কর্া বপিৈ। 

  ুঁজিবািাপি ভয়াবহ ধস ৈামপি কস্টকপহাল্ডািপেি এ্কটর্ অিংপিি োশবি কপ্রশেপত এ্বিং সিকাপিি ও ি মহপিি হস্তপেপ  েত 

১০ কফবরুয়াশি   ুঁজিবািাপি শবশৈপয়াপেি িৈয বািংিাপেি বযািংক কর্পক বযািংকগুপিাপক ২০০ ককাটর্ র্াকাি শবপিষ তহশবি 

েিপৈি স পযাে কেয়া হয়। 

শৈিস্ব উৎস অর্বা কট্রিাশি শবি বপন্ডি মাধযপম বািংিাপেি বযািংক কর্পক বযািংকগুপিা এ্ তহশবপিি অর্ চ সিংগ্রহ কিপত  ািপব। 

বািংিাপেি বযািংক কর্পক ৫ িতািংি স পে এ্ তহশবপিি অর্ চ সিংগ্রহ কিপত  ািপব বযািংকগুপিা, যা  শিপিাপধি সময় হপব  াুঁর্ 

বেি। বযািংকগুপিা সপব চাচ্চ ৭ িতািংি স পে এ্ তহশবি কর্পক ঋণ শেপত  ািপব। 

বািংিাপেি বযািংক কর্পক কেয়া এ্ স শবধাি  ি এ্ক মাপসি কবশি সময় ককপর্ কেপিও তহশবি েিপৈ বযািংকগুপিাি  ে কর্পক 

কতমৈ সাো  াওয়া যায়শৈ। এ্ক মাপস মাে শতৈটর্ বযািংক তহশবি েিৈ কপিপে। 

এ্শেপক েত ১০ মার্চ বযািংপকি বযবস্থা ৈা  শির্ািকপেি সপঙ্গ ববিক কপি ঢাকা স্টক এ্ক্সপর্ঞ্জ। ওই ববিপক বযািংপকি এ্মশেপেি 

 ে কর্পক িাৈাপৈা হয়, বািংিাপেি বযািংপকি শৈপেচিৈা অৈ যায়ী ইসিামী বযািংকগুপিা তহশবি েিপৈি কেপে আইশৈ সমসযায় 
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 পেপে। 

তহশবি েিপৈ বযািংপকি সমসযাি শবষপয় িশকব ি িহমাৈ বপিৈ, বািংিাপেি বযািংক কর্পক শৈপেচিৈা িাশিি  ি এ্ক মাস ককপর্ 

কেপে। এ্তশেৈ ককৈ তািা এ্ সমসযাি কর্া বপিশৈ? বযািংপকি মাশিক ও এ্মশেপেি ে টর্  রৃ্ক সিংেিৈ আপে। তািা ককৈ এ্তশেৈ 

সমসযাি কর্া িাৈপত র্ায়শৈ? প্রধাৈমন্ত্রী   ুঁজিবািাপি শবশৈপয়াপেি িৈয  

বযািংকগুপিাপক শৈপেচি শেপয়পেৈ। প্রধাৈমন্ত্রীি শৈপেচি ৈা মাৈাি ে োঃসাহস তািা ককার্ায় ক ি? 

এ্ সময়  শির্ািকপেি শৈি শৈি বযািংপকি কিয়াি ককৈাি অৈ পিাধ িাশৈপয় শতশৈ বপিৈ, বযািংকগুপিা এ্পকি  ি এ্ক কবাৈাস 

কিয়াি শেপয়  শিপিাশধত মূিধৈ ও কিয়াি বাশেপয়পে।  

কস কিয়াি তািা বািাপি উচ্চমূপিয শবজক্র কপিপে। এ্খৈ বযািংপকি কিয়াি োম অপৈক কপম কেপে। এ্ই  শির্ািকপেি শক 

বযািংপকি প্রশত, শবশৈপয়ােকািীপেি প্রশত ককাপৈা মায়া িাপে ৈা? 

“এ্কিৈ  শির্ািক যশে ৫০টর্ কপিও কিয়াি ককৈাি ক াষণা কেৈ তাপতও শবশৈপয়ােকািীিা আস্থা শফপি  াপবৈ।   ুঁজিবািাপি 

এ্ি ইশতবার্ক প্রভাব  েপব। বযািংপকি  শির্ািকপেি প্রশত অৈ পিাধ, আোহি ওয়াপস্ত আ ৈািা এ্খৈ কম োপম কিয়াি 

ককপৈৈ” বপিৈ শেএ্সইি এ্  শির্ািক। 

বযািংক বযবস্থায় স িাসৈ প্রশতষ্ঠাি োশব িাশৈপয় শতশৈ বপিৈ, সিংবাে মাধযপম প্রকাশিত তর্য অৈ যায়ী- সিংসপে িাৈাপৈা হপয়পে 

এ্ক বযািংপকি  শির্ািক অৈয বযািংপকি  শির্ািপকি সপঙ্গ কযােসািি কপি এ্ক িাখ ৭০ হািাি ককাটর্ র্াকা শৈপয় কেপেৈ। 

 শির্ািকিা  ািস্পশিক কযােসািপি কয র্াকা শৈপয় কেপেৈ, তািা কী আপেৌ কসই র্াকা শিল্পায়পৈ শবশৈপয়াে কপিপেৈ? তািা কী 

আপেৌ এ্ র্াকা  শিপিাধ কপিৈ? বযািংপকি  শির্ািকিা ৈাপম, কবৈাপম অর্বা আত্মীয়স্বিৈ অর্বা ভুয়া ককাম্পাশৈ কেশখপয় অর্বা 

তাপেি কম চর্ািীি ৈাপম কয র্াকা শৈপয় কেপেৈ তা আোপয় মযাপৈিপমন্ট আইশৈ ককাপৈা  েপে  শৈপয়পে শক? এ্সব প্রশ্ন িাপখৈ 

িশকব ি িহমাৈ। 

শতশৈ বপিৈ, বযািংক বযবস্থায় স িাসৈ প্রশতষ্ঠা কিপত ৈা  ািপি, েে মযাপৈিপমপন্টি মাধযপম বযািংক  শির্ািৈা কিপত ৈা  ািপি 

এ্বিং বযািংক বযবস্থায় িৈেপণি আস্থা শফশিপয় আৈপত ৈা  ািপি, তা   ুঁজিবািাপি কৈশতবার্ক প্রভাব কফিপব। কাপিই যািা 

ৈাপম, কবৈাপম কখিাশ  হপয়পেৈ আইপৈি আওতায় এ্পৈ অবিযই তাপেি কাে কর্পক র্াকা আোয় কিপত হপব। এ্ র্াকা 

আমাৈতকািীপেি, এ্র্া তাপেি র্াকা ৈয়। 

কিয়ািশৈউি; ১৪ মার্চ ২০২০ 
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প্রধানেন্ত্রীর পনয়দযে োনয়ে না ব্ািংক : 

রপকবুর রেোন  

শৈিস্ব প্রশতপবেক  

প্রকাশিত: ০৮:২৭ শ এ্ম, ১৪ মার্চ ২০২০  

 

কাপিাৈাভাইিাস আতে ও র্াৈা েি তপৈ কিয়ািবািাি িটর্ি  শিশস্থশতপত িপয়পে িাশৈপয় 

ঢাকা স্টক এ্ক্সপর্পঞ্জি (শেএ্সই)  শির্ািক িশকব ি িহমাৈ অশভপযাে কপি বপিৈ, 

কিয়ািবািাপি শবশৈপয়াপেি িৈয প্রধাৈমন্ত্রীি  ে কর্পক শৈপেচিৈা কেয়া হপিও বযািংকগুপিা 

তা মাৈপে ৈা। 

শতশৈ বপিৈ, কিয়ািবািাপি শবশৈপয়াপেি িৈয বািংিাপেি বযািংক কর্পক তফশসশি 

বযািংকগুপিাপক শবপিষ তহশবি েিপৈি স পযাে কেয়া হপয়পে। প্রধাৈমন্ত্রী বযািংকগুপিাপক 

  ুঁজিবািাপি শবশৈপয়াপেি িৈয শৈপেচি শেপয়পেৈ। শকন্তু বযািংকগুপিা কীভাপব প্রধাৈমন্ত্রীি 

শৈপেচিৈা ৈা মাৈাি ে োঃসাহস কেখাপে? 

িশৈবাি (১৪ মার্চ) িািধাৈীি গুিিাপৈ সািংবাশেকপেি সপঙ্গ আিা কাপি শতশৈ এ্সব কর্া 

বপিৈ। 

কিয়ািবািাপি ভয়াবহ ধস ৈামপি কস্টকপহাল্ডািপেি এ্কটর্ অিংপিি োশবি কপ্রশেপত এ্বিং 

সিকাপিি ও ি মহপিি হস্তপেপ  েত ১০ কফবরুয়াশি   ুঁজিবািাপি শবশৈপয়াপেি িৈয 

বািংিাপেি বযািংক কর্পক বযািংকগুপিাপক ২০০ ককাটর্ র্াকাি শবপিষ তহশবি েিপৈি স পযাে 

কেয়া হয়। 

শৈিস্ব উৎস অর্বা কট্রিাশি শবি বপন্ডি মাধযপম বািংিাপেি বযািংক কর্পক বযািংকগুপিা এ্ 

তহশবপিি অর্ চ সিংগ্রহ কিপত  ািপব। বািংিাপেি বযািংক কর্পক ৫ িতািংি স পে এ্ তহশবপিি 

অর্ চ সিংগ্রহ কিপত  ািপব বযািংকগুপিা, যা  শিপিাপধি সময় হপব  াুঁর্ বেি। বযািংকগুপিা 

সপব চাচ্চ ৭ িতািংি স পে এ্ তহশবি কর্পক ঋণ শেপত  ািপব। 

https://www.jagonews24.com/author/staff-reporter
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বািংিাপেি বযািংক কর্পক কেয়া এ্ স শবধাি  ি এ্ক মাপসি কবশি সময় ককপর্ কেপিও তহশবি 

েিপৈ বযািংকগুপিাি  ে কর্পক কতমৈ সাো  াওয়া যায়শৈ। এ্ক মাপস মাে শতৈটর্ বযািংক 

তহশবি েিৈ কপিপে। 

এ্শেপক েত ১০ মার্চ বযািংপকি বযবস্থা ৈা  শির্ািকপেি সপঙ্গ ববিক কপি ঢাকা স্টক 

এ্ক্সপর্ঞ্জ। ওই ববিপক বযািংপকি এ্মশেপেি  ে কর্পক িাৈাপৈা হয়, বািংিাপেি বযািংপকি 

শৈপেচিৈা অৈ যায়ী ইসিামী বযািংকগুপিা তহশবি েিপৈি কেপে আইশৈ সমসযায়  পেপে। 

তহশবি েিপৈ বযািংপকি সমসযাি শবষপয় িশকব ি িহমাৈ বপিৈ, বািংিাপেি বযািংক কর্পক 

শৈপেচিৈা িাশিি  ি এ্ক মাস ককপর্ কেপে। এ্তশেৈ ককৈ তািা এ্ সমসযাি কর্া বপিশৈ? 

বযািংপকি মাশিক ও এ্মশেপেি ে টর্  রৃ্ক সিংেিৈ আপে। তািা ককৈ এ্তশেৈ সমসযাি কর্া 

িাৈপত র্ায়শৈ? প্রধাৈমন্ত্রী কিয়ািবািাপি শবশৈপয়াপেি িৈয বযািংকগুপিাপক শৈপেচি শেপয়পেৈ। 

প্রধাৈমন্ত্রীি শৈপেচি ৈা মাৈাি ে োঃসাহস তািা ককার্ায় ক ি? 

এ্ সময়  শির্ািকপেি শৈি শৈি বযািংপকি কিয়াি ককৈাি অৈ পিাধ িাশৈপয় শতশৈ বপিৈ, 

বযািংকগুপিা এ্পকি  ি এ্ক কবাৈাস কিয়াি শেপয়  শিপিাশধত মূিধৈ ও কিয়াি বাশেপয়পে। কস 

কিয়াি তািা বািাপি উচ্চমূপিয শবজক্র কপিপে। এ্খৈ বযািংপকি কিয়াি োম অপৈক কপম 

কেপে। এ্ই  শির্ািকপেি শক বযািংপকি প্রশত, শবশৈপয়ােকািীপেি প্রশত ককাপৈা মায়া িাপে ৈা? 

‘এ্কিৈ  শির্ািক যশে ৫০টর্ কপিও কিয়াি ককৈাি ক াষণা কেৈ তাপতও শবশৈপয়ােকািীিা 

আস্থা শফপি  াপবৈ। কিয়ািবািাপি এ্ি ইশতবার্ক প্রভাব  েপব। বযািংপকি  শির্ািকপেি 

প্রশত অৈ পিাধ, আোহি ওয়াপস্ত আ ৈািা এ্খৈ কম োপম কিয়াি ককপৈৈ’ বপিৈ শেএ্সইি এ্ 

 শির্ািক। 

বযািংক বযবস্থায় স িাসৈ প্রশতষ্ঠাি োশব িাশৈপয় শতশৈ বপিৈ, সিংবাে মাধযপম প্রকাশিত তর্য 

অৈ যায়ী- সিংসপে িাৈাপৈা হপয়পে এ্ক বযািংপকি  শির্ািক অৈয বযািংপকি  শির্ািপকি সপঙ্গ 

কযােসািি কপি এ্ক িাখ ৭০ হািাি ককাটর্ র্াকা শৈপয় কেপেৈ। 

 শির্ািকিা  ািস্পশিক কযােসািপি কয র্াকা শৈপয় কেপেৈ, তািা কী আপেৌ কসই র্াকা 

শিল্পায়পৈ শবশৈপয়াে কপিপেৈ? তািা কী আপেৌ এ্ র্াকা  শিপিাধ কপিৈ? বযািংপকি 

 শির্ািকিা ৈাপম, কবৈাপম অর্বা আত্মীয়স্বিৈ অর্বা ভুয়া ককাম্পাশৈ কেশখপয় অর্বা তাপেি 

কম চর্ািীি ৈাপম কয র্াকা শৈপয় কেপেৈ তা আোপয় মযাপৈিপমন্ট আইশৈ ককাপৈা  েপে  

শৈপয়পে শক? এ্সব প্রশ্ন িাপখৈ িশকব ি িহমাৈ। 

শতশৈ বপিৈ, বযািংক বযবস্থায় স িাসৈ প্রশতষ্ঠা কিপত ৈা  ািপি, েে মযাপৈিপমপন্টি মাধযপম 

বযািংক  শির্ািৈা কিপত ৈা  ািপি এ্বিং বযািংক বযবস্থায় িৈেপণি আস্থা শফশিপয় আৈপত ৈা 

 ািপি, তা   ুঁজিবািাপি কৈশতবার্ক প্রভাব কফিপব। কাপিই যািা ৈাপম, কবৈাপম কখিাশ  

হপয়পেৈ আইপৈি আওতায় এ্পৈ অবিযই তাপেি কাে কর্পক র্াকা আোয় কিপত হপব। এ্ 

র্াকা আমাৈতকািীপেি, এ্র্া তাপেি র্াকা ৈয়। 

এ্মএ্এ্স/এ্এ্ইর্/কিআইএ্ম 
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প্রধানেন্ত্রীর পনয়দযে না োনার দুুঃসােস 

ব্ািংকগুয়লা মকাথা মথয়ক মিল? 

০৭:৪২শ এ্ম, ১৪ মার্চ ২০২০  

 

পব য়নস আওোর প্রপতয়বদক : ঢাকা স্টক এ্ক্সপর্পঞ্জি (শেএ্সই)  শির্ািক িশকব ি 

িহমাৈ িাশৈপয়পেৈ, বযািংকগুপিা প্রধাৈমন্ত্রীি শেকশৈপেচিৈা অৈ যাশয় কিয়ািবািাপি 

শবশৈপয়াে কিপে ৈা। তািা শকভাপব প্রধাৈমন্ত্রীি শৈপেচিৈা ৈা মাৈাি এ্ই ে োঃসাহস কেখাপে। 

িশৈবাি (১৪ মার্চ) সািংবাশেকপেি সাপর্ আিা কাপি এ্সব বপিৈ শতশৈ। 

িশকব ি িহমাৈ বপিৈ, প্রধাৈমন্ত্রী কিখ হাশসৈা কিয়ািবািাপিি স্বাপর্ চ শকেু শেকশৈপেচিৈা 

শেপয়পেৈ। এ্িইআপিাপক বািংিাপেি বযািংক তফশসশি বযািংকগুপিাপক ২০০ ককাটর্ র্াকা কপি 

শবশৈপয়াপেি িৈয শবপিষ তহশবি েিপৈি স পযাে শেপয়পে। যা শৈিস্ব অর্ চায়ৈ বা বািংিাপেি 

বযািংক কর্পক সহি ঋপণি মাধযপম কিা যাপব। শকন্তু বািংিাপেি বযািংক েত ১০ কফবরুয়াশি এ্ 

সিংক্রান্ত সাক চিাি িাশি কিপিও বযািংকগুপিাি এ্খপৈা কতমৈ সাো কৈই। 

তহশবি েিপৈ বযািংপকি সমসযাি শবষপয় িশকব ি িহমাৈ বপিৈ, বািংিাপেি বযািংক কর্পক 

শৈপেচিৈা িাশি কিাি  ি এ্ক মাস ককপর্ কেপে। এ্পতাশেৈ ককৈ তািা এ্ সমসযাি কর্া 

বপিশৈ? বযািংপকি মাশিক ও এ্মশেপেি ে টর্  ৃর্ক সিংেিৈ আপে। তািা ককৈ এ্পতাশেৈ 

সমসযাি কর্া িাৈপত র্ায়শৈ? প্রধাৈমন্ত্রী কিয়ািবািাপি শবশৈপয়াপেি িৈয বযািংকগুপিাপক 

শৈপেচি শেপয়পেৈ। প্রধাৈমন্ত্রীি শৈপেচি ৈা মাৈাি ে োঃসাহস তািা ককার্া কর্পক ক ি? 

এ্ সময়  শির্ািকপেি শৈি শৈি বযািংপকি কিয়াি ককৈাি অৈ পিাধ িাশৈপয় শতশৈ বপিৈ, 

বযািংকগুপিা এ্পকি  ি এ্ক কবাৈাস কিয়াি শেপয়  শিপিাশধত মূিধৈ ও কিয়াি বাশেপয়পে। 

কসই কিয়াি তািা বািাপি উচ্চ মূপিয শবজক্র কপিপেৈ। এ্খৈ বযািংপকি কিয়াি োম অপৈক 

কপম কেপে। এ্ই  শির্ািকপেি শক বযািংপকি প্রশত, শবশৈপয়ােকািীপেি প্রশত ককাৈ মায়া িাপে 

ৈা? 
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শতশৈ বপিৈ, এ্কিৈ  শির্ািক যশে ৫০টর্ কপিও কিয়াি ককৈাি ক াষণা কেৈ, 

শবশৈপয়ােকািীিা আস্থা শফপি  াপবৈ। কিয়ািবািাপি তাি ইশতবার্ক প্রভাব  েপব। বযািংপকি 

 শির্ািকপেি প্রশত অৈ পিাধ আোহ ওয়াপস্ত আ ৈািা এ্খৈ কম োপম কিয়াি ককপৈৈ। 

শেএ্সইি এ্ই  শির্ািক বপিৈ, বযািংক বযবস্থায় স িাৈ প্রশতষ্ঠা কিপত ৈা  ািপি, েে 

মযাপৈিপমপন্টি মাধযপম বযািংক  শির্ািৈা কিপত ৈা  ািপি এ্বিং বযািংক বযবস্থায় িৈেপৈি 

আস্থা শফশিপয় আৈপত ৈা  ািপি, তা কিয়ািবািাপি কৈশতবার্ক প্রভাব কফিপব। কাপিই যািা 

ৈাপম, কব-ৈাপম কখিাশ  হপয়পেৈ, তাপেিপক আইপৈি আওতায় এ্পৈ অবিযই তাপেি কাে 

কর্পক র্াকা আোয় কিপত হপব। এ্ই র্াকা আমাৈতকািীপেি, এ্র্া তাপেি র্াকা ৈা। 

এ্শেপক েত ১০ মার্চ বযািংপকি বযবস্থা ৈা  শির্ািকপেি সপঙ্গ ববিক কপি শেএ্সই। ওই 

ববিপক বযািংপকি এ্মশেপেি  ে কর্পক িাৈাপৈা হয়, বািংিাপেি বযািংপকি শৈপেচিৈা অৈ যায়ী 

ইসিামী বযািংকগুপিা তহশবি েিপৈি কেপে আইশৈ সমসযায়  পেপে। 
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The Financial Express 
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The Financial Express 
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The Financial Express 
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The Financial Express 
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The Financial Express 
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The Financial Express 
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The Daily Start 
13 March 2020 
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The Daily Start 
15 March 2020 
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 Daily Sun 
13 March 2020 
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Daily New Age 
15 March 2020 
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Daily New Age 
14 March 2020 
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Daily New Age 
13 March 2020 
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Daily New Age 
13 March 2020 
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Daily Observer 
13 March 2020 
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 Daily Independent 
13 March 2020 
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The Business Standard 
15 March 2020 

 

DSE director calls for increased 

participation of banks in stock market 

A special policy to allow each bank to build a Tk200 crore fund for capital market 
investment beyond their regular exposure limit was formed as per the directives of the 
prime minister  

 
Tokyo Stock Exchange opening ceremony for first session of 2020 JANUARY 6, 2020 : 
Japan Exchange Group holds an opening ceremony marking the start of this year's first 
trading at the Tokyo Stock Exchange in Tokyo, Japan on January 6, 2020. (Photo by 
AFLO)  

Dhaka Stock Exchange (DSE) Director Rakibur Rahman on Saturday called for sincere 

participation of banks in the plan to support the ailing capital market. 

"The market is falling because of fear among investors and bank directors can play a 

significant role to boost market confidence," Rahman, former president of the premier 

bourse, told reporters. 

"Bank directors can buy shares of their own companies, most of which are around face value 

now," said Rahman, adding that the price of those shares "were 10 to 20 times higher in the 

bull market a decade ago." 

Issuing stock dividends year after year and continuously diluting the company earnings and 

assets is a significant reason behind the current low pricing of banking stocks, the DSE 

director opined. 

"Many bank directors once sold shares at very high prices, which they should recollect from 

the market right now at a much lower price for the sake of the market and general investors." 
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If five sponsors and directors from each bank declare a share purchase plan, the market will 

get a boost, Rahman hoped. 

The DSE director also said banks should sincerely participate in the special investment 

opportunity in the capital market as prescribed by the central bank a month ago. 

"The special policy to allow each bank to build a Tk200 crore fund for capital market 

investment beyond their regular exposure limit was formed as per the will of Prime Minister 

Sheikh Hasina," said Rahman.  

However he expressed his frustration over the fact that the banking industry high-ups have 

not yet held any meeting to discuss the matter. 

"All over the world, the collective effort of all stakeholders help revive market confidence 

during crises, and it is possible in our market too," said the market veteran. 

Share buy-back programmes by listed companies is a significant way to reduce supply, 

increase demand and boost investors' confidence across the globe and Bangladesh needs it 

badly, said Rahman. 

The stock market in Bangladesh is suffering from a serious downturn that is pushing the 

indices below the level they were in 2015. 

"Since the market crash in 2010-11, we are speaking for formal buy-back programmes, but 

we are yet to get a legal framework for that," Rahman added. 

If all of us act responsibly to support the market, we will see the market performing well 

again, he said. 
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The Financial Express 
14 March 2020 
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