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বিবিয় োয়ে বিরবি ি্োাংকগুব ো, ভীবিবি 

বে োর বিক্রি করবিি িো : অর্ থমন্ত্রী 

মার্চ ১৬, ২০২০290  

 

বিজস্ব প্রবিয়িদক : অর্ চমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলললেন, ব্াাংকাররা আমালের আশ্বস্ত 

কলরলেন, তারা শেয়ারবাজালর বববনলয়াগ করলব। বাাংলালেে ব্াাংকও আমালের সাল ার্চ 

বেলে। শেয়ারবাজারলক ঠিক জায়গায় রাখার জন্ প্রাইলের্ ব্াাংকসহ সকল সরকাবর 

ব্াাংকগুললা যর্াসাধ্্ শর্ষ্টা করলবন বলল আমালের আশ্বাস বেলয়লেন। অাার বকেু 

বববনলয়াগকারী এখন শেয়ার ববক্রি কলর বেলে। শকউ েীত হলয় কম োলম শেয়ার ববক্রি কলর 

র্লল না যায় শসই অনুলরাধ্ করবে। 

শসামবার (১৬ মার্চ) শেয়ারবাজার ও আবর্ চক খালতর উন্নয়লনর ললয্ আগারগা াঁও  বরকল্পনা 

মন্ত্রণাললয়র এনইবস সলেলন কলয আলয়াক্রজত এক মতবববনময় সো শেলে সাাংবাবেকলের 

বতবন এসব কর্া বললন। 

অর্ চমন্ত্রী বশলন, শেয়ারবাজালরর বতচমান অবস্থায় বকেু করার জন্ আজলক বলসবেলাম। আর 

বকেু করলত হলল ব্াাংকগুললালক বনলয় করলত হলব, কারণ তারাই আমালের প্রাইমাবর শসাস চ। 

শেয়ারবাজারলক ঠিক জায়গায় রাখার জন্ প্রাইলের্ ব্াাংকসহ সকল সরকাবর ব্াাংকগুললা 

যর্াসাধ্্ শর্ষ্টা করলবন বলল আমালের আশ্বাস বেলয়লেন। 

বতবন বললন, শেয়ারবাজালর এখন কলরানা োইরাস বনলয় শয আতঙ্ক করলে, তা আমালের 

কালরার হালতই শনই। এখালন আমার কর্া হল, বকেু বববনলয়াগকারী এখন শেয়ার ববক্রি কলর 

বেলে। ১০ র্াকার শেয়ার ৫ র্াকায় ববক্রি কলর র্লল যালে। এখন আমালের শয বব ে যালে, 

এই সামবয়ক সমলয় বকোলব বাজারলক সাল ার্চ বেলয় গবতেীল রাখা যায় শস শর্ষ্টা করলত হলব। 

আর শয সমস্ত  েলয  শনওয়া েরকার আমরাও শস ব্বস্থা বনব। 
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মুস্তফা কামাল বললন, কলরানার আতঙ্ক যখন বেলনা, তখন বকন্তু বাজার ঘুলর ো াঁড়ালনা শুরু 

কলরবেল। বকন্তু োইরালসর আতঙ্ক েড়ালনার  লর আবার বাজালর  তন হওয়া শুরু করল। এ 

অবস্থাও শববেবেন র্াকলব না। েীঘ্রই বাজার তার বনলজর গবতেীল জায়গায় বফলর যালব। 

এ সময় সোয় উ বস্থত বেশলন আবর্ চক প্রবতষ্ঠান ববোলগর বসবনয়র সবর্ব শমা: আসােুল 

ইসলাম। এলত বাাংলালেে বসবকউবরঠর্জ অ্ান্ড এক্সলর্ঞ্জ কবমেলনর (ববএসইবস) শর্য়ারম্ান 

ড. এম খায়রুল শহালসন, বাাংলালেে এলসাবসলয়েন অব ব্াাংকস (ববএবব) এর সো বত 

নজরুল ইসলাম মজমুোর, এলসাবসলয়েন অব ব্াাংকাস চ বাাংলালেে (এবববব) এর শর্য়ারম্ান 

আলী শরজা ইফলতখারসহ অন্ান্রা। 

কশ চাশরর্ সাংবাে/এনঠর্/ 
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ভীি হয়  কম দোয়ম বে োর বিক্রি িো করোর 

অিুয়রোধ অর্ থমন্ত্রীর 

বনজস্ব প্রবতলবেক । ১৬ মার্চ, ২০২০ ৮:০৪ অ রাহ্ণ  

েীত হলয় শয শকালনা মূলল্ বা কম োলম শেয়ার ববক্রি না করলত বববনলয়াকারীলের প্রবত 

অনুলরাধ্ জাবনলয়লেন অর্ চমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। বতবন বলললেন, অলনলকই আলেন 

যারা বাজার শর্লক শেয়ার ববক্রি কলর র্লল যালেন। ১০ র্াকার শেয়ার ৫ র্াকায় ববক্রি কলর 

বেলেন। এলত তালের অলনক লস হলে। আবম বরকুলয়স্ট করলবা যালত শকউ েীতসন্ত্রস্ত হলয় 

কম োলম শেয়ার ববক্রি কলর না র্লল যায়। 

আজ শসামবার রাজধ্ানীর শেলরবাাংলা নগলর এনইবস সলেলন কলয শেলের সকল বাবণক্রজ্ক 

ব্াাংক ও বসবকউবরঠর্জ এক্সলর্ঞ্জ কবমেলনর (এসইবস) সালর্ ববিক শেলে সাাংবাবেকলের এসব 

কর্া বললন অর্ চমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। 

বতবন বললন, আমরা আজলক বলসবে শেবখ আমরা বকেু করলত  াবর বকনা। ব্াাংক গুললা হলে 

আমালের প্রাইমাবর শসাস চ। তারা আমালেরলক আশ্বস্ত কলরলেন তারা বববনলয়াগ করলবন। তারা 

বাজালর বববনলয়াগ করলবন যালত বাজালর শকউ যবতগ্রস্ত না হয়। 

অর্ চমন্ত্রী কলরানাোইরাস ও  ুাঁক্রজবাজালরর সঙ্কলর্র বেলক ইবিত কলর বললন, একবেলক একঠর্ 

বব ে যালে আমালের। বকন্তু এঠর্ সামবয়ক। বকেুবেলনর মলধ্্ই আল্লাহ এই বব ে শর্লক 

আমালের শবর কলর আনলবন। এই সামবয়ক সমলয় কীোলব সাল ার্চ বেলয় বাজারলক েক্রিোলী 

রাখা যায়, কীোলব বাজারলক বস্থবতেীল করা যায় এ ব্া ালর সবাই সহলযাবগতা করলব। 

এ সময় বাাংলালেে অ্ালসাবসলয়েন অব ব্াাংকলসর (ববএবব) শর্য়ারম্ান শমা. নজরুল ইসলাম 

মজমুোর বললন, শেলের  ুাঁক্রজবাজার উিলতবেল, হিাৎ কলর কলরানা োইরাস আসার  র েয় 

শ লয় অলনলক শেয়ার ববক্রি কলর বেলে। এখনই ওই ২০০ শকাঠর্ র্াকা শযর্া শেয়া হলয়লে 

শসখালন প্রায় ১০ হাজার শকাঠর্ র্াকার মলতা আলে। এখনই ওই র্াকার সৎ ব্বহার করা 

উবর্ত। প্রলত্কর্া ব্াাংক রাক্রজ হলয় শগবে শয, বাাংলালেে ব্াাংক শয েতচগুললা বেলয়লে, ওই েতচ 

সাল লযই বুধ্বার (১৮ মার্চ) শর্লক আমরা শেয়ার শকনার জন্ বসব। 
 

বতবন আরও বললন, এখালন প্রায় ৫০র্ার মলতা ব্াাংক আলে। সবাই ২০০ শকাঠর্ র্াকা কলর 

একবালর বকনলব না। িমান্বলয় বকনলব। এর্া মবনর্বরাং করা হলব বাাংলালেে ব্াাংক শর্লক। 

হিাৎ কলর একজন ২০ শকাঠর্ র্াকার শেয়ার বকনলব এর্া হলব না। যখন যা প্রলয়াজন একর্া 

বাজালর বস্থবতেীলতা আনার জন্। ৫০০ বা ৬০০ শকাঠর্ র্াকার শববে শযন শেয়ার শকনা না 

http://www.arthosuchak.com/archives/568905/%e0%a6%ad%e0%a7%80%e0%a6%a4%e0%a6%b8%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%b9%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a6%ae-%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%ae/
http://www.arthosuchak.com/archives/568905/%e0%a6%ad%e0%a7%80%e0%a6%a4%e0%a6%b8%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%b9%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a6%ae-%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%ae/


News Clippings 

 31 

হয়। কারণ হিাৎ কলর ১০০০ শকাঠর্ র্াকার শেয়ার শকনা হললা,  লরর বেন ধ্বস হলয় শগল, 

এর্া শযন না হয়। 

 

এ সময় অ্ালসাবসলয়েন অব ব্াাংকাস চ, বাাংলালেলের (এবববব) শর্য়ারম্ান আলী শরজা 

ইফলতখার বললন, ‘ ুাঁক্রজবাজালর এখন শয স্থববরতা ববরাজ করলে, আলস্ত আলস্ত শসখান শর্লক 

শবর হলয় আসলত হলব। এর্াই বেল সোর মূল ববেয়। আমরা সরকালরর প্রস্তালবর সলি 

শমার্ামুঠর্োলব একমত। েুই-একর্া ববেলয় বাাংলালেে ব্াাংলকর সালর্ বলস বুলে বনলত হলব। 

এখালন শমজর (বড়ধ্রলনর) বকেু নাই। 

অর্ চসূর্ক/এমআরএম/এমএস 
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কয়রোিোর প্রভোয়ি পুুঁক্রজিোজোয়র ধস 

বেকোয়ি বিবিয় োে করয়ি ি্োাংক 

বসবনয়র কলরস লন্ডন্ট | বাাংলাবনউজলর্ালয়বন্টলফার.কম  

আ লডর্: ২০২০-০৩-১৬ ১১:০৩:০৬ ব এম  

 

 

সাংবাে সলেললন অর্ চমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। েবব: বাাংলাবনউজ 

ঢোকো: কলরানার প্রোলব শেলের  ুাঁক্রজবাজালর শয ধ্স শনলমলে তা কাঠর্লয় উিলত বুধ্বার (১৮ 

মার্চ) শর্লক শেলের সব সরকাবর ও শবসরকাবর ব্াাংক  ুাঁক্রজবাজালর বববনলয়াগ শুরু করলব। 

এলত কলর  ুাঁক্রজবাজালরর ধ্স শিকালনা যালব বলল মলন করলেন সাংবিষ্টরা। 

শসামবার (১৬ মার্চ) সন্ধ্্ায় রাজধ্ানীর শেলরবাাংলা নগলর এনইবস সলেলন কলয অর্ চমন্ত্রী আ 

হ ম মুস্তফা কামাললর সলি ববিলক বলসন শেলের সব বাবণক্রজ্ক ব্াাংলকর েীে চ  য চালয়র 

প্রবতবনবধ্রা। সো শেলে সাাংবাবেকলের এসব তর্্ জানালনা হয়। 

এ সময় বাাংলালেে অ্ালসাবসলয়েন অব ব্াাংকলসর (ববএবব) শর্য়ারম্ান নজরুল ইসলাম 

মজমুোর বললন, শেলের  ুাঁক্রজবাজার উিলত বেল। হিাৎ কলর কলরানা োইরাস আসার  র 

েয় শ লয় অলনলক শেয়ার ববক্রি কলর বেলেন। এখনই ওই ২০০ শকাঠর্ র্াকা শযর্া শেওয়া 

হলয়লে শসখালন প্রায় ১০ হাজার শকাঠর্ র্াকার মলতা আলে। এখনই ওই র্াকার সৎ ব্বহার 

করা উবর্ত। বাাংলালেে ব্াাংক শয েতচ বেলয়লে তালত প্রলত্কঠর্ ব্াাংক রাক্রজ হলয়লে। েতচ 

সাল লযই বুধ্বার (১৮ মার্চ) শর্লক আমরা শেয়ার শকনার জন্ বসলবা। 

বতবন আরও বললন, এখালন প্রায় ৫০ঠর্র মলতা ব্াাংক রলয়লে। সবাই ২০০ শকাঠর্ র্াকা কলর 

একবালর বকনলব না। িমান্বলয় বকনলব। এর্া মবনর্বরাং করা হলব বাাংলালেে ব্াাংক শর্লক। 

হিাৎ কলর একজন ২০ শকাঠর্ র্াকার শেয়ার বকনলব এর্া হলব না। যখন যা প্রলয়াজন একর্া 

বাজালর বস্থবতেীলতা আনার জন্। ৫০০ বা ৬০০ শকাঠর্ র্াকার শববে শযন শেয়ার শকনা না 
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হয়। কারণ হিাৎ কলর ১০০০ শকাঠর্ র্াকার শেয়ার শকনা হললা,  লরর বেন ধ্স হলয় শগল এর্া 

শযন না হয়। 

এ সময় অ্ালসাবসলয়েন অব ব্াাংকাস চ, বাাংলালেলের (এবববব) শর্য়ারম্ান আলী শরজা 

ইফলতখার বললন,  ুাঁক্রজবাজালর এখন শয স্থববরতা ববরাজ করলে, আলস্ত আলস্ত শসখান শর্লক 

শবর হলয় আসলত হলব। এর্াই বেল সোর মূল ববেয়। আমরা সরকালরর প্রস্তালবর সলি 

শমার্ামুঠর্োলব একমত। েুই-একর্া ববেলয় বাাংলালেে ব্াাংলকর সলি বলস বুলে বনলত। এখালন 

বড় ধ্রলনর বকেু নাই। 

শেলের ব্াাংকগুললা  ুাঁক্রজবাজালরর বববনলয়াগ করলব বলল আশ্বস্ত কলরলেন বলল জাবনলয়লেন 

অর্ চমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। বতবন বললন, কলরানা োইরালসর কারলণ সবাই আতঙ্কগ্রস্ত। 

অলনলকই আলেন,  ুাঁক্রজবাজার শর্লক শেয়ার ববক্রি কলর র্লল যালেন। ১০ র্াকার শেয়ার ৫ 

র্াকায় ববক্রি কলর র্লল যালেন। তালের অলনক যবত হলে। আমরা আজলক বলসবে এখালন 

শয, তালের জন্ বকেু করলত  াবর কী না। এলযলে আমালের ব্াাংকগুললা হললা প্রার্বমক 

উৎস। তারা সবাই আশ্বস্ত কলরলেন, তারা বববনলয়াগ করলবন।  ুাঁক্রজবাজালরর শকউ যালত 

যবতগ্রস্ত না হন। 

অর্ চমন্ত্রী বললন, োইরাস যখন আলসবন, তখন বাজার ঘুলর ো াঁড়ালনা শুরু কলরবেল। র্ীলন যখন 

োইরাস হানা বেল সলি সলি মালকচর্ কমা আরম্ভ করল। এই সমলয় সবাইলক শয শজার কলর 

রাখব, শসই ব্বস্থাও শনই। আমালের খারা  লালগ। শজ্ষ্ঠ নাগবরক বহলসলব আমালের শতা বকেু 

োবয়ত্ব আলে। 

বাাংলালেে সময়: ২২৪৭ ঘণ্টা, মার্চ ০৭, ২০২০ 

এমআইএস/এনঠর্ 
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কয়রোিো আিঙ্ক : ১০ টোকোর বে োর ৫ 

টোকো  বিক্রি  

 

শেলের ব্াাংকগুললা  ুাঁক্রজবাজালরর বববনলয়াগ করলব বলল জাবনলয়লেন অর্ চমন্ত্রী আ হ ম 

মুস্তফা কামাল। বতবন বলললেন, ‘কলরানাোইরালসর কারলণ সবাই আতঙ্কগ্রস্ত। অলনলকই 

(বববনলয়াগকারী) আলেন,  ুাঁক্রজবাজার শর্লক শেয়ার ববক্রি কলর র্লল যালেন। ১০ র্াকার 

শেয়ার ৫ র্াকায় ববক্রি কলর র্লল যালেন। তালের অলনক যবত হলে। আমরা আজলক 

বলসবে এখালন, তালের জন্ বকেু করলত  াবর বক না। এ শযলে আমালের ব্াাংকগুললা হললা 

প্রার্বমক উৎস। তারা সবাই আশ্বস্ত কলরলেন, তারা বববনলয়াগ করলবন।  ুাঁক্রজবাজালরর শকউ 

যালত যবতগ্রস্ত না হন।’শসামবার (১৬ মার্চ) সন্ধ্্ায় রাজধ্ানীর শেলরবাাংলা নগলরর এনইবস 

সলেলন কলয শেলের সব বাবণক্রজ্ক ব্াাংলকর েীে চ  য চালয়র প্রবতবনবধ্লের সলি ববিক 

কলরলেন অর্ চমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। সো শেলে সাাংবাবেকলের এ সব কর্া বললন 

মন্ত্রী।অর্ চমন্ত্রী বললন, ‘োইরাস যখন আলসবন, তখন বকন্তু মালকচর্ ঘুলর ো াঁড়ালনা শুরু 

কলরবেল। হিাৎ কলর র্ীলন যখন োইরাস হানা বেল, সলি সলি মালকচর্ কমা আরম্ভ করল। 

এই সমলয় সবাইলক শয শজার কলর রাখব, শসই ব্বস্থা শনই। আমালের খারা  লালগ। শজ্ষ্ঠ 

নাগবরক বহলসলব আমালের শতা বকেু োবয়ত্ব আলে। োবয়ত্ব হললা, সবাইলক যর্াযর্োলব বলা। 

তারা শতা অলনক যবতগ্রস্ত হলে।  ুাঁক্রজবাজার শযন একঠর্ জায়গায় আলস, এখন বস্থবতেীল 

হলল শতা লাে শনই।  ুাঁক্রজবাজারলক আলগ ওিাইলত হলব। উঠিলয় বস্থবতেীল করলত হলব।’ 

এবেলক,  ুাঁক্রজবাজালরর উত্থালনর জন্ শেলের ৫০ঠর্ ব্াাংক ২০০ শকাঠর্ র্াকা কলর ১০ হাজার 

শকাঠর্ র্াকা বেলয়লে। আর বুধ্বার (১৮ মার্চ) শর্লক শেলের সব সরকাবর ও শবসরকাবর ব্াাংক 

 ুাঁক্রজবাজালর বববনলয়াগ শুরু করলব বলল সোয় শেলে জাবনলয়লেন ব্াাংক সাংগিনগুললার 

শনতৃবনৃ্দ। 

ব বড/এফআর/এমলকএইর্

https://www.jagonews24.com/economy/news/566036
https://www.jagonews24.com/economy/news/566036
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ি্োাংকোররো বে োরিোজোয়র বিবিয় োে 

করোর বিষয়  আশ্বস্ত কয়রয়েি-অর্ থমন্ত্রী 

 

বিজয়িস আও োর প্রবিয়িদক : অর্ চমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলললেন, শেয়ারবাজালরর 

বতচমান অবস্থায় বকেু করার জন্ আজলক বলসবেলাম। আর বকেু করলত হলল 

ব্াাংকগুললালক বনলয় করলত হলব, কারন তারাই আমালের প্রাইমাবর শসাস চ। ব্াাংকাররা 

আমালের আশ্বস্ত কলরলেন, তারা শেয়ারবাজালর বববনলয়াগ করলব। বাাংলালেে ব্াাংকও 

আমালের সাল ার্চ বেলে। শেয়ারবাজারলক ঠিক জায়গায় রাখার জন্ প্রাইলের্ ব্াাংকসহ 

সকল সরকাবর ব্াাংকগুললা যর্াসাধ্্ শর্ষ্টা করলবন বলল আমালের আশ্বাস বেলয়লেন।লসামবার 

(১৬ মার্চ) শেয়ারবাজার ও আবর্ চক খালতর উন্নয়লনর ললয্ আগারগা াঁও  বরকল্পনা মন্ত্রণাললয়র 

এনইবস সলেলন কলয আলয়াক্রজত এক মতবববনময় সো শেলে সাাংবাবেকলের বতবন এসব 

কর্া বললন। সোয় প্রধ্ান অবতবর্ বহসালব উ বস্থত বেললন অর্ চমন্ত্রী।অর্ চমন্ত্রী বললন, 

শেয়ারবাজালর এখন কলরানা োইরাস বনলয় শয আতঙ্ক করলে, তা আমালের কালরার হালতই 

শনই। এখালন আমার কর্া হল, বকেু বববনলয়াগকারী এখন শেয়ার ববক্রি কলর বেলে। ১০ র্াকার 

শেয়ার ৫ র্াকায় ববক্রি কলর র্লল যালে। এখন আমালের শয বব ে যালে, এই সামবয়ক সমলয় 

বকোলব বাজারলক সাল ার্চ বেলয় গবতেীল রাখা যায় শস শর্ষ্টা করলত হলব। যালত শকউ েীত 

হলয় কম োলম শেয়ার ববক্রি কলর র্লল না যায় শসই অনুলরাধ্ রইল। আর শয সমস্ত  েলয  

শনওয়া েরকার আমরাও শস ব্বস্থা বনব।বতবন বললন, কলরানার আতঙ্ক যখন বেলনা, তখন 

বকন্তু বাজার ঘুলর ো াঁড়ালনা শুরু কলরবেল। বকন্তু োইরালসর আতঙ্ক েড়ালনার  লর আবার 

বাজালর  তন হওয়া শুরু করল। এ অবস্থাও শববেবেন র্াকলব না। েীঘ্রই বাজার তার বনলজর 

গবতেীল জায়গায় বফলর যালব।সোয় সো বতত্ব কলরন আবর্ চক প্রবতষ্ঠান ববোলগর বসবনয়র 

সবর্ব শমা: আসােুল ইসলাম। এলত বাাংলালেে বসবকউবরঠর্জ অ্ান্ড এক্সলর্ঞ্জ কবমেলনর 

(ববএসইবস) শর্য়ারম্ান ড. এম খায়রুল শহালসন ও কবমেনারগন, বাাংলালেে এলসাবসলয়েন 

অব ব্াাংকস (ববএবব) এর সো বত নজরুল ইসলাম মজমুোর, এলসাবসলয়েন অব ব্াাংকাস চ 

বাাংলালেে (এবববব) এর শর্য়ারম্ান আলী শরজা ইফলতখারসহ বববেন্ন ব্াাংলকর প্রবতবনবধ্রা 

উ বস্থত বেললন। 

ববজলনস আওয়ার/১৬ মার্চ, ২০২০/আরএ
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িুধিোর বর্য়ক পুুঁক্রজিোজোয়র ি্োাংয়কর বিবিয় োে 

শুরু 

 

শেলের তফবসবল ব্াাংকগুললার উলে্ািালের সাংগিন বাাংলালেে অ্ালসাবসলয়েন অব 

ব্াাংকস (ববএবব) এর শর্য়ারম্ান নজরুল ইসলাম মজমুোর বলললেন, আগামী ১৮ মার্চ, 

বুধ্বার শর্লক তারা  ুাঁক্রজবাজালর বববনলয়ালগ র্াকলবন। 

আজ  ুাঁক্রজবাজার  বরবস্থবতর উন্নয়ন ও বাজালর বববনলয়ালগর জন্ তফবসবল ব্াাংলক ২০০ 

শকাঠর্ র্াকার তহববল গিন সাংিান্ত ববেলয় অর্ চমন্ত্রীর সলি অনুঠষ্ঠত এক ববিক শেলে বতবন 

এ কর্া বলললেন। 

রাজধ্ানীর আগারগা াঁওলয়  বরকল্পনা কবমেলন আবর্ চক প্রবতষ্ঠান ববোলগর সবর্ব আসেুল 

ইসলালমর সো বতলত্ব এ ববিক অনুঠষ্ঠত হয়। ববিলক অর্ চমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, 

বাাংলালেে ব্াাংলকর গেন চর ফজলল কববর, বাাংলালেে বসবকউবরঠর্জ অ্ান্ড এলক্সলর্ঞ্জ 

কবমেলনর শর্য়ারম্ান ড. এম খায়রুল শহালসন, অ্ালসাবসলয়েন অব ব্াাংকাস চ, বাাংলালেে 

(এবববব) এর সো বত আলী শরজা ইফলতখারসহ সাংবিষ্টরা উ বস্থত বেললন। 

ববিক শেলে এবববব’র সো বত আলী শরজা ইফলতখার অবে্ বলললেন, ব্াাংকগুললা আগামী 

সপ্তালহ  ুাঁক্রজবাজালর বববনলয়াগ শুরু করলব। 
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বতবন বললন, বাাংলালেে ব্াাংক ২০০ শকাঠর্ র্াকার ববলেে তহববল গিলনর শয প্রজ্ঞা ন জাবর 

কলরলে, শসখালন শোর্খার্ বকেু সমস্া আলে। বাাংলালেে ব্াাংলকর সলি কর্া হলয়লে। তারা 

বেগবগরই এগুললা ঠিক কলর শেলবন। এর রই ব্াাংকগুললা তহববল গিন কলর বববনলয়ালগ 

সক্রিয় হলব। 

সোয় জানালনা হয়, ব্াাংকগুললা ইলতামলধ্্ বকেু বকেু বববনলয়াগ কলরবেল। বকন্তু শকন্দ্রীয় 

ব্াাংলকর প্রজ্ঞা লন বকেু তররুঠর্ র্াকায় ব্াাংকগুললা ববলেে তহববললর অর্ চ বনলত আগ্রহী 

হয়বন। প্রজ্ঞা নঠর্ সাংলোধ্ন হলল ব্াাংকগুললা ববলেে তহববল হলত অর্ চ বনলয়  ুাঁক্রজবাজালর 

বববনলয়াগ করলব।  

সোয় আলরা জানালনা হয়, ১১ ব্াাংক  ুাঁক্রজবাজালর বববনলয়ালগর জন্ বনজস্ব তহববল ও 

শকক্রন্দ্রয় ব্াাংক হলত অর্ চ বনলয় ববলেে তহববল গিন কলরলে। যবেও ব্াাংকগুললা  ুলরােলম 

বববনলয়াগ শুরু কলরবন।  

শেয়ারবাতচা / আবনস 
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The Financial Express 
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The Financial Express 
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Daily Star 
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Daily Star 
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Daily Star 
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Daily Sun 
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Daily New Age 
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Daily New Age 
17 March 2020 
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Dhaka Tribune 
18 March 2020 

 

DSEX falls 20.31% in a month 
 Niaz Mahmud 

  Published at 09:09 pm March 17th, 2020 

 
File photo: A dejected stock investor looks at share prices on screen as DSE Mehedi 

Hasan/Dhaka Tribune 
 

Market cap at DSE drops Tk56,638 crore 

DSEX, the key index of the Dhaka Stock Exchange (DSE), registered a 

20.31% decline in the last one month as investors confidence dissipated over 

coronavirus concern, which prompted them to go for panicky sell -offs. 

According to DSE data, in the last one month since February 16, DSEX lost 

962 points or 20.31% to 3,773 points as of Monday. The DSEX came down six 

and half years low.  

The market capitalization of the premier bourse nosedived to Tk2,98,893 crore 

by shedding Tk56,638 crore in the same period.  

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud
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Market insiders and experts, talking to Dhaka Tribune, said investors dumped 

their holdings amid growing concern over the impacts of coronavirus pandemic 

as eight  cases of COVID-19 were confirmed in the country. 

Indices of the Dhaka bourse suffered another free-fall as nervous investors 

continued their sell-offs amidst growing concern over coronavirus, which 

caused further disruption in companies and world economy, they also said.  

Former finance adviser to a caretaker government AB Mirza Azizul Islam told 

Dhaka Tribune: “Investors became panicky with the escalation of global 

coronavirus spread." 

Other reasons are sell-offs by foreign investors and investors' lack of 

confidence for long because of disappointing data on major macroeconomic 

indicators, he also said.  

Azizul Islam also former chairman of Bangladesh Securities and Exchange 

Commission (BSEC) suggested that investors should not sell shares at losses 

as the market hit the bottom and it meant that the market would rebound soon. 

The regulator should introduce circuit breaker for the index to check free fall, 

he added. 

Stock market operators, taking to Dhaka Tribune, said that after the collapse in 

2010, stocks never encountered such a bad time.    

Former chairman of Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) 

Faruq Ahmed Siddique told Dhaka Tribune, “Investors are panicked by the 

recent fall. So, many of them sold off their shares”.  

Meanwhile, Bangladesh Pujibazar Biniogkari Oikya Parishad on Sunday 

demanded closure of the stock market for the next two weeks.  

The market capitalization at DSE dropped Tk56,638 crore in the last month. As 

of on Monday, DSE market cap declined to Tk2,98,893 crore from Tk3,55,531 

crore on February 16. 

Market capitalization, or market cap, is calculated by multiplying the total 

number of a company's outstanding shares with the current market price of 

shares. 
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Market operators observe that share price loss of large cap companies 

affected the overall market cap at DSE. 

Stock market analysts said that the global outbreak of COVID-19 delayed RMG 

export shipments which were causing a huge amount of losses and might 

create a shortage of working capital in this sector.  
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Dhaka Tribune 
18 March 2020 

 

GP yet to get NOC suspension 
withdrawal 
 Ahmed Shawki 

  Published at 09:06 pm March 17th, 2020 

 
 

BTRC officials said because of delay in receiving the certified 

court order in this regard, the commission could not lift the 

suspension 

Almost a month after payment of Tk1,000 crore to telecom regulator in partial 

payment of audit claim, leading mobile phone operator Grameenphone is yet to 

receive suspension withdrawal on new service package and equipment import. 

GP on February 23 deposited the amount to Bangladesh Telecommunication 

Regulatory Commission following a order from the Appellate Division of the 

Supreme Court. 

The Appellate Division of the Supreme Court on February 24, day after the 

operator deposited the money, ordered GP to pay another Tk1,000 crore in 

dues to BTRC within the next three months.    

https://www.dhakatribune.com/author/Ahmed%20Shawki
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BTRC officials said because of delay in receiving the certified court order in 

this regard, the commission could not lift the suspension.  

“Originally the court asked GP to pay Tk2,000 crore by February 24. Later, 

following the operator’s plea the court finally allowed the company to pay the 

entire amount in installments,” a senior BTRC official told Dhaka Tribune on 

Monday. 

He said as in the certified copy was yet to be received, the commission could 

not lift the suspension by itself. 

“If in the court order or in its observation mention is made about lifting the 

suspension over no objection certificate (NOC) for GP, we will oblige,” he said.  

After running an audit on GP, the BTRC in 2016 claimed Tk12,579.95 crore 

from the mobile phone operator in taxes and late fees accumulated over years.  

The dispute about the audit intensified last year, with the company facing 

regulatory punishment, including suspension of service and expansion, for not 

clearing the audit claim. 

On November 24, 2019, the Appellate Division ordered GP to pay Tk2,000 

crore of the total dues within three months. 

Mobile operator Robi January 14, 2020 paid Tk27.60 crore to the BTRC as the 

first out of five installments of Tk138 crore against the BTRC’s audit claim as 

per a High Court order. 

Robi got the suspension on NOC lifted after the deposit as the operators paid 

as per court order. 

On July last year, the BTRC barred the two operators NOC for launching any 

package, importing equipment, and building new towers from the regulator.  
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The Business Standard 
18 March 2020 

 

DBBL stocks slide despite healthy dividend 

The bank’s share price has dropped by 29 percent in the last 30 days 

 

Even the declaration of a good dividend – 30 percent cash for 2019 – has not 

spared the share price of Dutch Bangla Bank from a big slide, because of the 

coronavirus pandemic. 

The bank's share prices fell by 8.78 percent and the last trading price was Tk53 at 

the Dhaka Stock Exchange yesterday. The closing price of the bank was Tk52.1 a 

share.  

Its share has lost 29 percent of its value – from Tk72.9 – in the last 30 days. 

A senior official at the private lender, wishing to remain anonymous, said the 

banking sector has been under pressure. Since late last year, it has been tasked with 

reducing both the interest rate – to single digits – and the number of high default 

loans. 

"Despite that, we have been able to maintain our growth. However, it will be 

difficult for us to maintain the growth this year," he told The Business Standard. 

According to the bank, its net profit has increased by three percent to Tk434 crore 

and earnings per share was Tk8.64 in the last financial year ended December 31. 

In the previous year, the bank's net profit was Tk420 crore and earnings per share 

was Tk8.4. 
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The bank official said there are three challenges ahead for the banking sector – 

implementing the single-digit interest rate, facing the private sector's slowdown 

and the impact of the coronavirus. 

He said the banks can do nothing about the coronavirus impact on the sector. 

The banker feared that the default loans will increase further.  

The paid-up capital of Dutch Bangla Bank Ltd (DBBL), which was listed on the 

country's share market in 2001, is Tk500 crore.  

Sponsors and directors hold 86.99 percent, institutional investors 3.99 percent, 

foreign investors 0.02 percent, and general investors nine percent of the bank's 

shares.  

The bank was established as a joint venture company at the initiative of the 

Netherlands Development Finance Company. However, Netherlands Finance sold 

all of its shares last year.  

Horizon Associate Ltd, a little-known company, bought the shares. 

Abdus Salam and Abedur Rashid Khan – two sponsor directors of the bank – also 

transferred their total holdings of 5.59 crore shares to Horizon Associate in 2019. 

After purchasing the Netherland Finance's stake, the total holdings of Horizon 

Associate stood at 12.12 percent of the bank.  
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The Business Standard 
18 March 2020 

Reluctant banks pushed to buy stocks for 

market support 

Despite intense effort of the Bangladesh Bank, banks so far invested only Tk130 crore 

under the special scheme reflecting little interest in stocks 

 
Photo: TBS/Rehman Asad 

After a series of meeting, Finance Minister AHM Mustafa Kamal on Monday 

convinced banks to start buying shares from the next trading session under the 

special scheme offered by the central bank recently. 

Still banks are confused about investing in stock amid concerns like lack of 

confidence in capital market, interest rate capping, share selling spree of foreigners 

and uncertainty over the coronavirus outbreak. 

Banks are confused that how long index will continue to fall while corona outbreak 

has been added as a new concern, said Mashrur Arefin, the managing director of 

City Bank. 

However, banks in Monday's meeting agreed to accelerate their stock investment, 

he said. 

Despite intense effort of the Bangladesh Bank, banks showed little interest in stock 

market investment as only Tk130 crore were pumped into stocks so far under a 

special scheme that allowed each bank to build a fund up to Tk200 crore. Only 

City Bank alone invested Tk50 crore. 
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Out of 59 banks, only nine built funds of around Tk1,600 crore as of Monday, 

while the incentive package was supposed to make Tk12,000 crore available for 

investing in the capital market. 

The nine banks are Sonali, Janata, Agrani, Rupali, UCBL, Social Islami Bank, 

Islami, Shahjalal Islami, and City Bank, according to Bangladesh Bank data. 

Though the central bank offered low-cost liquidity support to banks aiming to 

boost stock market, no positive reflection was in sight as stocks continued to slide, 

with the Dhaka Stock Exchange (DSE) broad index dipping below 4000 points on 

Sunday. 

Amid this situation, Finance Minister AHM Mustafa Kamal held a meeting with 

all authorities and stakeholders concerned on Monday at the National Economic 

Council auditorium of the planning ministry. 

Managing directors and chairmen of four state-owned banks, managing directors of 

four private commercial banks, high-ups of the Bangladesh Bank and the 

Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) attended the meeting. 

Soon after the meeting, Md Nazrul Islam Mazumder, chairman of EXIM 

Bank, told journalists that most banks were slow in investment due to worsening 

situation of the stock market. 

However, now it is the time to invest to help the market and banks will invest 

gradually, he added. 

Banks will start to put buying orders from the next trading session, he assured. 

He said the Bangladesh Bank and the BSEC will monitor the fund building process 

of the banks and the finance ministry will sit with the banks every week. 

"We think, the stock market will be stable within one or two months," he said. 

Earlier on March 10, after seeing lukewarm response from the banks, the 

Bangladesh Bank asked top executives of all commercial banks over telephone to 

intensify their efforts to build the fund. 

The central bank's telephonic directives came just a day after Dhaka stocks 

plunged 279 points or 6.5 percent on March 9 – the biggest ever single-day fall 

since 2013. 

Only in March, DSEX lost 15 percent reaching to 3,772 points on Monday. 

The DSE board also had a meeting with representatives of the listed banks on 

March 10 in order to know about the banks' reluctance to avail of the facility by 
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creating a fund with their own money or taking repo at 5 percent from the central 

bank. 

DSE representatives requested the banks to take the chance and help general 

shareholders (investors) who own majority stakes. 

The Bangladesh Bank, on February 10, offered low-cost liquidity support for 

banks to increase their investment in stocks. 

Under the new incentive package, banks can build up the fund from their own 

source or take the money from the central bank through repo at 5 percent rate. 

They can lend this money to their subsidiaries such as merchant banks and 

brokerage houses at 7 percent interest rate. The tenure of this kind of loans will end 

on February 9, 2025. 

Such an investment will not come under the capital market exposure. 

The banks were also given exemption from maintaining provisioning against the 

investment, according to the central bank circular. 

Despite giving such mega offer and having excess liquidity over Tk100,000 crore, 

the banks seemed reluctant to build fund for stock investment. 
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The Business Standard 
17 March 2020 

 

Market does not care about meetings 

DSEX lowest since October 2013 

 

The panic caused by economic devastation, and lack of buy-orders for market 

support over coronavirus fears, dragged down the country's already dwindling 

stock-market on Monday. 

DSEX, the benchmark index at the Dhaka Stock Exchange, came down to 3,772 on 

Monday from 3,970 in the previous session, the lowest since October 2013. 

Losses were primarily triggered since March 9 when DSEX took the deepest dive 

of 279 points or 6.5 percent since its inception, after three reported cases of 

coronavirus in Bangladesh. 

There were heavy sell-offs across the global markets the same day, which made it 

earn the name Black Monday (2020). 

However, global stocks bounced back within two-three days of the massive fall, 

but the Bangladeshi stocks are going in a different direction. 

The index has lost more than a quarter of its points over the last two years. This 

year, the index witnessed additional massive volatility and dropped by 15 percent 

over the last nine working days. 

There are fewer coronavirus cases in Bangladesh than in other countries, but it is 

taking a heavy toll on the country's stock market. 



News Clippings 

 63 

Investors were already pessimistic about the ailing stock market, and the virus 

outbreak has worsened the situation. Other than undermining investor confidence, 

the pandemic has also aggravated elements like money market instability, 

economic slowdown, deteriorating corporate earnings and lack of good governance 

in markets. 

Adding to the virus woes, frustrated realistic investors observed that the stock 

market does not care at all what the finance ministry, the central bank, bankers or 

other stakeholders are doing to help investors. 

The indices had a late-hour partial recovery from a five percent intraday fall on 

Sunday, mainly on the hopes of anything better from a series of meetings among 

policy makers and market people. 

Investment bankers had a meeting with the central bank after the trading session on 

Sunday, and came out with no fresh good news in terms of stopping the freefall. 

The Bangladesh Bank is pushing banks to respond to the special fund stock 

investment programme that was outlined a month ago. 

On Sunday, investors learnt that Finance Minister AHM Mustafa Kamal is going 

to sit with bank directors and top executives on Monday evening to discuss the 

stock market. 

Previously, the market has responded to such news with some efforts to rise, or at 

least with a pause in sliding further. 

However, in Monday's trading session, the market did not seem to care anymore 

about such news of meetings and initiatives. 

Since last year, the finance minister has had several meetings with market people, 

regulators and intermediary industry representatives. Moreover, concrete decisions 

such as a ministry-coordinated committee to support the capital market, and the 

central bank's scheme to allow commercial banks to inject nearly Tk12,000 crore 

in the stock market for five years beyond banks' regular market exposure came out 

of the meetings. 

Despite such positive decisions, investors are yet to harvest anything from the 

market. Instead, they have lost all power to save their backs because no one seems 

to be willing to invest into stocks right now, and forced selling from margin 

accounts has become the reality. 

However, professionals believe that these meetings are still important because the 

banking sector seems to be very serious about participating in the latest move by 

Bangladesh Bank to support the market. Additionally, it is also believed to be an 
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opportunity to procure some cheap stocks that faced so many corrections in the 

recent past. 

Investors were active on the selling fence on Monday, and the sell pressure 

increased after mid-session for which the turnover at the DSE increased 8.9 percent 

to Tk406.6 crore on Monday, from Tk373.7 crore in the previous session. 

Square Pharmaceuticals Ltd topped the turnover chart with a turnover value of 

Tk24.7 crore, closing the day at Tk164.2 per share. The stock was followed by 

Monno Ceramic Industries Ltd with a turnover value of Tk15.3 crore, closing at 

Tk127.1 per share. 

Fas Finance and Investment Ltd was the best performer in the gainers' table, 

gaining 7.9 percent and closing at Tk4.1 per share. 

IPDC Finance Ltd was the worst loser, shedding 14.1 percent and closing at 

Tk20.7 per share, said the DSE website. 

Losers sharply outnumbered the gainers as out of the 355 issues traded on Monday, 

only 10 advanced, 333 declined, and only 12 remained unchanged on the DSE 

trading floor. 
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Daily Samakal 
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Daily Star 
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Daily Janakantha 
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Daily New Age 
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Daily Observer 
18 March 2020 

 

  

 


