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শেয়ারব়াজ়ারর শেনরেরনর সময এক
ঘণ্ট়া কমরে়া
সিসিয়র কররিপরেন্ট | বাাংলাসিউজর ারয়সন্টর ার.কম
আপরে : ২০২০-০৩-১৮ ৬:৪৯:৫৪ সপএম
Share

ঢ়াক়া: কররািা ভাইরারির কাররে দেরের দেয়ারবাজারর দলিরেরির িময় এক ঘণ্টা কসমরয়
েুপুর দেড় া পর্ন্ত
য করার সিদ্ধান্ত দিওয়া হরয়রে। িতু ি িময় অিুর্ায়়ী িকাল িারড় ১০ া
দেরক েুপুর দেড় া পর্ন্ত
য দেয়ারবাজারর দলিরেি হরব।
বুধবার (১৮ মার্য) সবরকরল ঢাকা স্টক এক্সরর্রে (সেএিই) জরুসর ববঠরক এই সিদ্ধান্ত দিওয়া
হরয়রে।
সেএিইর পসরর্ালক সমিহাজ মান্নাি ইমি বাাংলাসিউজরক সবষয়ট সিশ্চিত করররেি।
সতসি বরলি, বৃহস্পসতবার (১৯ মার্য) দেরক দেয়ারবাজারর দলিরেি িকাল িারড় ১০ া দেরক
েুপুর দেড় া পর্ন্ত
য র্লরব।
এর আরে বুধবার সবরকল িারড় ৪ ায় র্লমাি পুশ্চুঁ জবাজার পসরসিসত সিরয় জরুসর ববঠরক বরি
ঢাকা স্টক এক্সরর্রের (সেএিই) পসরর্ালিা পষে।
য সেএিইর পষরের
য
ববঠক দেরক এই
সিদ্ধান্ত দিওয়া হয়।
িূত্র জািায়, িম্প্রসত সবশ্ববযাপ়ী প্রােঘাত়ী কররািা ভাইরাি আতরে েত েুই িপ্তাহ ধরর
পুশ্চুঁ জবাজারর ত়ীব্র েরপতি হরে। এরই মরধয সেএিইএক্স ইিরেক্স িাত বেররর িবসিম্ন
য
অবিারি দিরম দেরে। আতশ্চেত সবসিরয়ােকার়ীরা দর্রকারিা োরম দেয়ার দবরর্ সেরেি।
এমি অবিায় করে়ীয় টঠক কররত বুধবাররর মস ট াংরয়র আহ্বাি করা হরয়সেল।
বাাংলারেে িময়: ১৮৪৮ ঘণ্টা, মার্য ১৮, ২০২০
এিএমএরক/এএট
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বৃহস্পতিব়ার শেরক পুঁজজব়াজ়ারর
শেনরেরনর সময কমরে
সিজস্ব প্রসতরবেক । ১৮ মার্য, ২০২০ ৬:২১ অপরাহ্ণ
িারা সবরশ্ব কররািা ভাইরাি পসরসিসতর ভয়াবহতায় আোম়ীকাল বৃহস্পসতবার (১৯ মার্য) দেরক
পুশ্চুঁ জবাজাররর দলিরেরির িময় এক ঘণ্টা কমারিা হরে বরল জাসিরয়রে ঢাকা স্টক এক্সরর্ে
(সেএিই)।

আজ বুধবার (১৮ মার্য) সবরকরল রাজধাি়ীর সিকুরে সেএিইর ৯৫২তম পসরর্ালিা পষরের
য
িভায় এই সিদ্ধান্ত েৃহ়ীত হয়।
িভা দেরষ জািারিা হয়, িারা সবরশ্ব কররািা ভাইরাি পসরসিসতর ভয়াবহতায় বাাংলারেরে
সবরেষ িতকযতার স্বারে য স্কুল করলজ বন্ধ দঘাষো, িভা-িমারবে ি়ীসমত কররের পাোপাসে
ঢাকা স্টক এক্সরর্রের দলিরেরির িময়িূসর্র পসরবতযি আিা হরয়রে।
িতু ি িময়িূসর্ অিুর্ায়়ী আোম়ীকাল বৃহস্পসতবার দেরক িকাল িারড় ১০ া দেরক েুপুর ১ া
৩০ সমসি পর্ন্ত
য দলিরেি র্ালু োকরব।
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সেএিইর পক্ষ দেরক জািারিা হয়, দেরের পুশ্চুঁ জবাজারর দলিরেি বন্ধ হরয় র্ারে, র্া দমার ই
িতয িয়। দলিরেি বন্ধ করার দকাি পসরকল্পিাই সেএিইর পসরর্ালিা পষরের
য
দিই।
এোড়াও প্রধািমন্ত্র়ী পুশ্চুঁ জবাজাররক সবকসেত করার লরক্ষয কসতপয় পেরক্ষরপর অাংে সহরিরব
বাাংলারেে বযাাংরকর িাকুল
য ার অিুর্ায়়ী দবে করর্কট ত সিসল বযাাংক ইসতমরধয সবসিরয়াে
শুরু করররে। দিজিয সেএিই র পসরর্ালিা পষেয তারেররক স্বােত জাসিরয়রেি এবাং দর্িব
বযাাংক এখরিা সবসিরয়াে কার্ক্ররম
য
অাংেগ্রহে কররসি তারেররক সবসিরয়ারে আহ্বাি
জাসিরয়রে।

অেিূয র্ক/এমআরএম/দকএিআর
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অনিনদিষ্টকালের জিয লেিলদলির সময় কমালো নিএসই

নিজস্ব প্রনিলেদকঃ অনিনদিষ্টকালের জিয লেিলদলির সময় কনমলয়লে ঢাকা স্টক এক্সলেঞ্জ (নিএসই)। পরেিিী
নিলদিশ িা লদয়া পর্িন্ত আগামীকাে ১৯ মােি লেলক সকাে সালে ১০টা লেলক দুপুর লদেটা পর্িন্ত লেিলদি েেলে।
নিএসই সূলে এ িেয জািা লগলে।
নিএসইর পাঠালিা নেজ্ঞনিলি েো হলয়লে, প্রধািমন্ত্রীর নিলদিশিা অিুর্ায়ী লশয়ারোজারলক গনিশীে রাখার
পদলেলপর অংশ নহলসলে োংোলদশ েযাংলকর সাকুিোর অিুর্ায়ী লেশ কলর়্েকনট িফনসনে েযাংক ইনিমলধয
নেনিলর়্োগ শুরু কলরলে। লসজিয নিএসই’র পনরোেিা পর্িলদর পে িালদরলক সাধুোদ। আর লর্সে িফনসনে
েযাংক নেনিলর়্োগ কার্িক্রলম এখিও অংশগ্রহণ কলরনি, িালদরলক দ্রুিিম সমলর়্ে নেনিলর়্োলগ আহোি জািািা
হলর়্েলে।
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শেনরেরনর সময কম়ারে়া তিএসই
িাি সবসে দেস্ক || প্রকাে: ২০২০-০৩-১৮ ১৮:০২:৪৮ || আপরে : ২০২০-০৩-১৮ ১৮:২৪:০৬

কররািাভাইরারির কাররে দেরের পুশ্চুঁ জবাজারর দলিরেরির িময় এক ঘণ্টা কসমরয় আিা
হরয়রে। িতু ি িময় অিুর্ায়়ী িকাল িারড় ১০ া দেরক েুপুর দেড় া পর্ন্ত
য পুশ্চুঁ জবাজারর
দলিরেি হরব। বুধবার (১৮ মার্য) সবরকরল জরুসর ববঠরক বরি এই সিদ্ধান্ত সিরয়রে ঢাকা স্টক
এক্সরর্ে (সেএিই)।
ববঠরক অাংে দিওয়া একজি িািসবসেরক বরলি, কররািা ভাইরারির সবষয়ট মাোয় সিরয়
পুশ্চুঁ জবাজাররর দলিরেরির সবষরয় আজ আমরা ববঠরক বরিসেলাম। ববঠরক দলিরেি র্াসলরয়
র্াওয়ার সিদ্ধান্ত দিয়া হরয়রে। তরব দলিরেরির িময় এক ঘণ্টা কমারিা হরয়রে। আরের
মরতা িকাল িারড় ১০ ায় দলিরেি শুরু হরব। তরব আড়াই ার বেরল দলিরেি দেষ হরব
দেড় ায়।’
উরেখ, কররািাভাইরারির আতরে পুশ্চুঁ জবাজারর পতি দঠকারত বন্ধ করর দেওয়া হরয়রে
স সলপাইরি স্টক এক্সরর্রের দলিরেি। েতকাল (১৭ মার্য) দেরক দেেট র পুশ্চুঁ জবাজারর
দলিরেি বন্ধ আরে। বাতযা িাংিা রয় ারিরয এক প্রসতরবেরি এ তেয জািারিা হয়।
এসেরক, সবশ্ববযাপ়ী কররািার প্রভাব বাাংলারেরের পুশ্চুঁ জবাজাররও পরড়রে। েত ৮ মার্য দেরক
দেরের পুশ্চুঁ জবাজারর বড় পতি হরে। র্ারত িবরেষ
য
৮ কার্সেবরি
য
ঢাকা স্টক এক্সরর্রের
(সেএিই) প্রধাি মূলযিূর্ক সেএিইএক্স করমরে ৭৮১ পরয়ন্ট বা ১৮ েতাাংে। এরমরধয ৯ মার্য
দরকেয ২৭৯ পরয়ন্ট বা ৬.৫২ েতাাংে পরড়সেল। এমি পতরির সেরিই পুশ্চুঁ জবাজার বন্ধ করা
সিরয় সবসভন্ন মহরল গুেি উরঠসেল। তরব এই মুহরূ তয পুশ্চুঁ জবাজার বন্ধ িা করর দলিরেরির
িময় কসমরয়রে সেএিইর সেএিইর পষে।
য
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অিযসেরক, করয়ক সেি আরে কররািাভাইরারির আতরে পুশ্চুঁ জবাজারর বযাপক পতরির
দজরর আরমসরকা, ভারত ও পাসকস্তারির পুশ্চুঁ জবাজার িামসয়ক দলিরেি বন্ধ রাখা হরয়সেল।
আরমসরকায় ১৫ সমসি , ভাররত ৪৫ সমসি এবাং পাসকস্তারি ৪৫ সমট বন্ধ করা হরয়সেল
দেয়ার দকিারবর্া।
সবশ্ববযাপ়ী েসড়রয় পড়া কররািা ভাইরারি প্রেম ৮ মার্য বাাংলারেে প্রেম সতিজি আক্রান্ত
হওয়ার তেয প্রকাে দপরল আতে করয়ক গুে দবরড় র্ায়। এর প্রভারব ৯ মার্য পুশ্চুঁ জবাজারর
ভয়াবহ ধি িারম। সেএিইর প্রধাি মূলয িূর্ক সেএিইএক্স একসেরি দরকেয ২৭৯ পরয়ন্ট
পরড় র্ায়। এরপর এরক এরক আ সেি র্রল দেরলও বড় ধরির কবল দেরক দবরুরত পাররসি
পুশ্চুঁ জবাজার।
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শেনরেরনর সময একঘণ্ট়া কম়ারে়া
তিএসই
মার্য ১৮, ২০২০155

তনজস্ব প্রতিরবেক : কররািাভাইরারির কাররে পুশ্চুঁ জবাজারর দলিরেরির িময় এক ঘণ্টা
কসমরয় েুপুর দেড় া পর্ন্ত
য করার সিদ্ধান্ত সিরয়রে ঢাকা স্টক এক্সরর্ে (সেএিই)। িতু ি িময়
অিুর্ায়়ী িকাল িারড় ১০ া দেরক েুপুর দেড় া পর্ন্ত
য ৩ ঘন্টা পুশ্চুঁ জবাজারর দলিরেি র্লরব।
বৃহস্পসতবার (১৯ মার্য) দেরক এ সিদ্ধান্ত কার্কর
য হরব।
বুধবার (১৮ মার্য ) সবরকরল রাজধাি়ীর সিকুরে সেএিইর ৯৫২তম পসরর্ালিা পষরের
য
িভায় এ
সিদ্ধান্ত দিয়া হয়।
েত ৮ মার্য দেরক দেরের পুশ্চুঁ জবাজারর বড় পতি শুরু হয়। িবরেষ
য
৮ কার্সেবরি
য
ঢাকা স্টক
এক্সরর্রের (সেএিই) প্রধাি মূলযিূর্ক সেএিইএক্স করমরে ৭৮১ পরয়ন্ট বা ১৮ েতাাংে।
এরমরধয ৯ মার্য দরকেয ২৭৯ পরয়ন্ট বা ৬.৫২ েতাাংে পরড়সেল। এমি পতরির সেরিই
পুশ্চুঁ জবাজার বন্ধ করা সিরয় সবসভন্ন মহরল গুেি উরঠসেল। তরব এই মুহরূ তয পুশ্চুঁ জবাজারর বন্ধ
করা দর্ৌশ্চিক বরল মরি কররে িা সেএিইর পষে।
য
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উরেখয, কররািা আতরে পুশ্চুঁ জবাজারর পতি দঠকারত অসিসেযষ্টকারলর জিয বন্ধ করর দেয়া
হরয়রে স সলপাইরি স্টক এক্সরর্ে। ১৭ মার্য দেরক দেেট র পুশ্চুঁ জবাজারর দলিরেি বন্ধ আরে।
বাতযা িাংিা রয় ারিরয এক প্রসতরবেরি এ তেয জািারিা হয়।
এর আরে কররািাভাইরারির আতরে আরমসরকা, ভারত ও পাসকস্তারির পুশ্চুঁ জবাজার িামসয়ক
দলিরেি বন্ধ রাখা হরয়সেল। আরমসরকায় ১৫ সমসি , ভাররত ৪৫ সমসি এবাং পাসকস্তারি ৪৫
সমট বন্ধ রাখা হয়।
সবশ্ববযাপ়ী েসড়রয় পড়া কররািা ভাইরারি প্রেম ৮ মার্য বাাংলারেে প্রেম সতিজি আক্রান্ত
হওয়ার তেয প্রকাে দপরল আতে করয়ক গুে দবরড় র্ায়। এর প্রভারব ৯ মার্য পুশ্চুঁ জবাজারর
ভয়াবহ ধি িারম। সেএিইর প্রধাি মূলয িূর্ক সেএিইএক্স একসেরি দরকেয ২৭৯ পরয়ন্ট
পরড় র্ায়। এরপর এরক এরক ৮ সেি র্রল দেরলও বড় ধরির কবল দেরক দবরুরত পাররসি
পুশ্চুঁ জবাজার।
করপারর
য
িাংবাে/ট সে
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করর়ান়া: পুঁজজব়াজ়ারর শেনরেরনর সময
এক ঘণ্ট়া কম়ারন়ার তসদ্ধ়ান্ত

সিজস্ব প্রসতরবেক, সবসিরয়ােবাতযা: সবশ্ববযাসপ কররািা ভাইরাি পসরসিসত ভয়াবহ রূপ ধারে
করায় বাাংলারেরের পুশ্চুঁ জবাজাররর দলিরেরির িময় এক ঘণ্টা কমারিার সিদ্ধান্ত সিরয়রে
দেরের েুই পুশ্চুঁ জবাজার ঢাকা স্টক এক্সরর্ে (সেএিই) ও র্ট্টগ্রাম স্টক এক্সরর্ে
(সিএিই)। বৃহস্পসতবার (১৯ মার্য) দেরক িতু ি এ সিদ্ধান্ত কার্কর
য হরব।
বুধবার (১৮ মার্য) সবরকরল রাজধাি়ীর সিকুরে সেএিইর ৯৫২তম পসরর্ালিা পষরের
য
িভায় এ
সিদ্ধান্ত েৃহ়ীত হয়। এসেরক অপর বাজার সিএিইও জরুর়ী এক ববঠরক এ সিদ্ধান্ত দিয়।
িভা দেরষ েুই স্টক এক্সরর্রের পক্ষ দেরক জািারিা হয়, িারাসবরশ্ব কররািা ভাইরাি
পসরসিসতর ভয়াবহতায় বাাংলারেরে সবরেষ িতকযতার স্বারে য স্কুল-করলজ বন্ধ দঘাষো, িভািমারবে ি়ীসমত করা হরয়রে। একই কাররে ঢাকা স্টক এক্সরর্রের দলিরেরির িময়িূসর্রত
পসরবতযি আিা হরয়রে।
িতু ি িময়িূসর্ অিুর্ায়়ী, আোম়ীকাল বৃহস্পসতবার দেরক িকাল িারড় ১০ া দেরক েুপুর ১ া
৩০ সমসি পর্ন্ত
য দলিরেি র্ালু োকরব। বতযমারি র্া িকাল িারড় ১০ া দেরক েুপুর ২ া ৩০
সমসি পর্ন্ত
য র্ালু ররয়রে।
সেএিইর পক্ষ দেরক জািারিা হয়, দেরের পুশ্চুঁ জবাজারর দলিরেি বন্ধ হরয় র্ারে খবরট িতয
িয়। আপাতত দলিরেি বন্ধ করার দকাি পসরকল্পিা সেএিইর পসরর্ালিা পষরের
য
দিই বরল
জািা দেরে।
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এোড়াও প্রধািমন্ত্র়ী দেখ হাসিিা কতৃক
য পুশ্চুঁ জবাজাররক সবকসেত করার লরক্ষয কসতপয়
পেরক্ষরপর অাংে সহরিরব বাাংলারেে বযাাংরকর িাকুল
য ার অিুর্ায়়ী দবে করর্কট ত সিসল
বযাাংক ইসতমরধয সবসিরয়াে শুরু করররে। দিজিয সেএিই র পসরর্ালিা পষেয তারেররক স্বােত
জাসিরয়রেি এবাং দর্িব বযাাংক এখরিা সবসিরয়াে কার্ক্ররম
য
অাংেগ্রহে কররসি তারেররক
সবসিরয়ারে আহ্বাি জাসিরয়রে।
(এমআইআর/এিএএম/১৮ মার্য ২০২০)
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জ়াতির তপি়ার জন্মেি ব়াতষকীরি
ি
তিএসই’র শ্রদ্ধ়া

সবসিরয়ােবাতযা দেস্ক, ঢাকা: জাসতর সপতা বঙ্গবন্ধু দেখ মুশ্চজবুর রহমাি-এর জন্মেত বাসষক়ীরত
য
শ্রদ্ধা জাসিরয়রে ঢাকা স্টক এক্সরর্রে (সেএিই)।
মঙ্গলবার (১৭ মার্য) ধািমশ্চে ৩২ িম্বরর বঙ্গবন্ধুর প্রসতকৃসতরত ঢাকা স্টক এক্সরর্রের পরক্ষ
িাংিাট র দর্য়ারমযাি দমাোঃ ইউিুিুর রহমারির পুষ্পাঘ অপ
য
েয করর শুরভো জািাি সেএিই’র
পিেয ও কমকতয
য া-কমর্াসররা।
য
এিময় অিারিযর মরধয সেএিইর পসরর্ালক সব্ররেসেয়ার দজিাররল দমাোঃ দমাস্তাস জুর
রহমাি, এইর্সেএমসি, এএ েসিউসি, সপএিসি, সপএইর্সে, িালমা িাির়ীি এিসেসি, দমাোঃ
মুিতাসকম আেরা , অধযাপক ে. এ. দক. এম. মািুে, বযবিাপিা পসরর্ালক কাজ়ী োিাউল
হক, প্রধাি আসেক
য কমকতয
য া আবেুল মসতি পা ওয়ার়ী, এ সিএমএ, প্রধাি প্রর্ুশ্চি কমকতয
য া
দমাোঃ শ্চজয়াউল কসরম, প্রধাি পসরর্ালি কমকতয
য া এম. িাই ু র রহমাি মজুমোর, এ সিএ,
এ সিএমএ, মহাবযবিাপক দমাোঃ োসমউল ইিলাম, মহাবযবিাপক ও দকাম্পাসি িসর্ব
দমাহাম্মে আিােুর রহমাি, এ সিএি, উপ-মহাবযবিাপক বিয়ে আল-আসমি রহমাি এবাং
দমাোঃ েস কুর রহমািিহ সেএিই’র ঊর্ধ্তি
য কমকতয
য া ও কমর্াসরবৃ
য
ন্দ উপসিত সেরলি।
(এিএএম/ ১৮ মার্য ২০২০)
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দেয়ারবাজারসিউজ
করর়ান়া আিরে শেয়ারব়াজ়াররর
শেনরেন কমরে়া ১ ঘন্ট়া
প্রকাে িময়:18-03-2020, 8:17 pm |

দেয়ারবাজার সররপা য : কররািাভাইরারির কাররে দেরের উভয় দেয়ারবাজারর দলিরেরির
িময় ১ ঘণ্টা কসমরয় আিা হরয়রে। আোম়ীকাল বুধবার (১৮ মার্য) িকাল িারড় ১০ ায়
দলিরেি শুরু হরয় েুপুর দেড় া পর্ন্ত
য করার সিদ্ধান্ত সিরয়রে ঢাকা ও র্ট্টগ্রাম স্টক এক্সরর্ে।
উভয় স্টক এক্সরর্রের পক্ষ দেরক পৃেকভারব পাঠারিা এক িাংবাে সবজ্ঞসপ্তরত এ তেয জািা
দেরে।
জািা র্ায়, েত ৮ মার্য দেরক দেরের দেয়ারবাজারর বড় পতি হরে। র্ারত িবরেষ
য
৮
কার্সেবরি
য
ঢাকা স্টক এক্সরর্রের (সেএিই) প্রধাি মূলযিূর্ক সেএিইএক্স করমরে ৭৮১
পরয়ন্ট বা ১৮ েতাাংে। এরমরধয ৯ মার্য দরকেয ২৭৯ পরয়ন্ট বা ৬.৫২ েতাাংে পরড়সেল।
এমি পতরির সেরিই দেয়ারবাজার বন্ধ করা সিরয় সবসভন্ন মহরল গুেি উরঠসেল। তরব এই
মুহরূ তয দেয়ারবাজার বন্ধ করা দর্ৌশ্চিক বরল মরি কররে িা সেএিইর পষে।
য
সবজ্ঞসপ্তরত বলা হরয়রে, প্রধািমন্ত্র়ীর সিরেযেিা অিুর্ায়়ী দেয়ারবাজাররক েসতে়ীল রাখার
পেরক্ষরপর অাংে সহরিরব বাাংলারেে বযাাংরকর িাকুল
য ার অিুর্ায়়ী দবে করয়কট ত সিসল
বযাাংক ইসতমরধয সবসিরয়াে শুরু করররে। দিজিয সেএিই’র পসরর্ালিা পষরের
য
পক্ষ
তারেররক িাধুবাে। আর দর্িব ত সিসল বযাাংক সবসিরয়াে কার্ক্ররম
য
এখিও অাংেগ্রহে
কররসি, তারেররক দ্রুততম িমরয় সবসিরয়ারে আহবাি জািািা হরয়রে।
বতযমাি কররািাভাইরাি পসরসিসতরত সেএিইর পসরর্ালিা পষেয িতকযতার অাংে সহরিরব
সবসিরয়ােকার়ীরের দমাবাইল ও অিলাইরি দলিরেি করার সবষরয় উৎিাসহত কররে।
দেয়ারবাজারসিউজ/ম.িা
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করর়ান়ায কমে শেয়ারব়াজ়াররর
শেনরেরনর সময
সিজস্ব প্রসতরবেক
প্রকাসেত: ০৫:৩৬ সপএম, ১৮ মার্য ২০২০

কররািাভাইরারির কাররে দেরের দেয়ারবাজারর দলিরেরির িময় এক ঘণ্টা কসমরয় আিা
হরয়রে। িতু ি িময় অিুর্ায়়ী িকাল িারড় ১০ া দেরক েুপুর দেড় া পর্ন্ত
য দেয়ারবাজারর
দলিরেি হরব।
বুধবার (১৮ মার্য) সবরকরল জরুসর ববঠরক বরি এই সিদ্ধান্ত সিরয়রে ঢাকা স্টক এক্সরর্ে
(সেএিই)। িাংসিষ্ট িূরত্র এ তেয জািা দেরে।
সবশ্ববযাপ়ী েসড়রয় পড়া কররািাভাইরারির প্ররকারপ দবে সকেুসেি ধররই সবশ্ব দেয়ারবাজারর
ধি র্লরে। র্ার দিসতবার্ক প্রভাব দেখা র্ায় বাাংলারেরের দেয়ারবাজাররও। তরব ৮ মার্য
বাাংলারেরে প্রেম সতিজি কররািাভাইরারি আক্রান্ত হওয়ার তেয প্রকাে দপরল আতে
করয়কগুে দবরড় র্ায়।
এর প্রভারব ৯ মার্য দেয়ারবাজারর ভয়াবহ ধি িারম। সেএিইর প্রধাি মূলয িূর্ক সেএিইএক্স
একসেরি দরকেয ২৭৯ পরয়ন্ট পরড় র্ায়। এরপর এরক এরক আ সেি র্রল দেরলও বড় ধরির
কবল দেরক দবর হরত পাররসি দেয়ারবাজার।
এর মরধয র্লসত িপ্তারহর প্রেম কার্সেবি
য
দরাববার দলিরেরির শুরুরত দেয়ারবাজারর বড় ধি
িামরল েুপুরর সবসিরয়ােকার়ীরের িাত িেরিযর একট প্রসতসিসধ েল সিকুরে অবসিত
সেএিইর কার্ালরয়
য
েুর র্াি। বাাংলারেে পুশ্চুঁ জবাজার সবসিরয়ােকার়ী ঐকয পসরষরের িাধারে
িম্পােক আব্দুর রাজ্জারকর দিতৃরে র্াওয়া এই প্রসতসিসধ েল সেএিইর বযবিাপিা
পসরর্ালরকর (এমসে) কারে দেয়ারবাজারর দলিরেি বন্ধ রাখার জিয আিুষ্ঠাসিক োসব
জািাি।
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তরব সেএিইর এমসে তারের দি োসব গ্রহে িা করর বরলি, ‘আোম়ীকাল দেরক দেয়ারবাজার
ঘুরর োুঁড়ারব। অেমন্ত্র়ী,
য
বাাংলারেে বযাাংকিহ িবাই দেয়ারবাজার ভারলা কররত দর্ষ্টা কররে।’
তরব দিামবার আবার দেয়ারবাজারর ধি িারম। এরপর সবরকরল বযাাংক মাসলক ও প্রধাি
সিবাহ়ী
য কমকতয
য ারের িরঙ্গ ববঠক কররি অেমন্ত্র়ী।
য
ববঠক দেরষ বযাাংরকর পক্ষ দেরক জািারিা
হয়, বুধবার দেরক দেয়ারবাজারর সবসিরয়াে বারড়ারিা হরব। এমি আশ্বারির পরও বুধবার
দেয়ারবাজারর ধি িারম।
এর পসররপ্রসক্ষরত সবরকরল জরুসর ববঠরক বরি ঢাকা স্টক এক্সরর্রের পসরর্ালিা পষে।
য
ববঠরক সিদ্ধান্ত দিয়া হয়, দেয়ারবাজারর দলিরেি র্লমাি োকরব। তরব দলিরেরির িময়
এক ঘণ্টা কসমরয় িকাল িারড় ১০ া দেরক েুপুর দেড় া পর্ন্ত
য করা হরব। আোম়ীকাল
বৃহস্পসতবার দেরক এ সিদ্ধান্ত কার্কর
য হরব।
ববঠরক অাংে দিয়া এক িেিয জারো সিউজরক বরলি, ‘দেয়ারবাজাররর দলিরেরির সবষয়
সিরয় আজ আমরা ববঠরক বরিসেলাম। ববঠরক দলিরেি র্াসলরয় র্াওয়ার সিদ্ধান্ত দিয়া
হরয়রে। তরব দলিরেরির িময় এক ঘণ্টা কমারিা হরয়রে। আরের মরতা িকাল িারড় ১০ ায়
দলিরেি শুরু হরব। তরব আড়াই ার বেরল দলিরেি দেষ হরব দেড় ায়।’

এমএএি/এিআর/এমএি
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তিএসইরি শেনরেরনর সমযসীম়া কমে
By সিসিয়র সররপা য ার
মার্য ১৮, ২০২০

স্ট়াফ তররপ়ার্ি ়ার : পুশ্চুঁ জবাজাররর দলিরেরির িময় এক ঘণ্টা কমারিা হরয়রে বরল
জাসিরয়রে ঢাকা স্টক এক্সরর্ে (সেএিই)। িারা সবরশ্ব কররািা ভাইরাি পসরসিসতর
ভয়াবহতায় বৃহস্পসতবার িকাল িারড় ১০ ায় শুরু হরয় েুপুর ১ া ৩০ সমসি পর্ন্ত
য দলিরেি
র্ালু োকরব।
বুধবার সবরকরল রাজধাি়ীর সিকুরে সেএিইর ৯৫২তম পসরর্ালিা পষরের
য
িভায় এ সিদ্ধান্ত
হয়।
িভা দেরষ জািারিা হয়, িারা সবরশ্ব কররািা ভাইরাি পসরসিসতর ভয়াবহতায় বাাংলারেরে
সবরেষ িতকযতার স্বারে য স্কুল করলজ বন্ধ দঘাষো, িভা-িমারবে ি়ীসমত কররের পাোপাসে
ঢাকা স্টক এক্সরর্রের দলিরেরির িময়িূসর্র পসরবতযি আিা হরয়রে।
সেএিইর পক্ষ দেরক জািারিা হয়, দেরের পুশ্চুঁ জবাজারর দলিরেি বন্ধ হরয় র্ারে, র্া দমার ই
িতয িয়। আপাতত দলিরেি বন্ধ করার দকাি পসরকল্পিা সেএিইর পসরর্ালিা পষরের
য
দিই।
এসেরক ত সিসল বযাাংকগুরলা বাজার েসতে়ীল রাখরত সবসিরয়াে শুরু করররে বরল জািারিা
হয়।

45

News Clippings

শেনরেরনর সময একঘণ্ট়া কম়ারন়ার
তসদ্ধ়ান্ত
০৫:৫২সপএম, ১৮ মার্য ২০২০

তবজরনস আওয়ার প্রতিরবেক : কররািাভাইরারির কাররে দেরের দেয়ারবাজারর
দলিরেরির িময় ১ ঘণ্টা কসমরয় েুপুর দেড় া পর্ন্ত
য করার সিদ্ধান্ত সিরয়রে ঢাকা স্টক
এক্সরর্রের (সেএিই) পসরর্ালিা পষে।
য িতু ি িময় অিুর্ায়়ী িকাল িারড় ১০ া দেরক েুপুর
দেড় া পর্ন্ত
য দেয়ারবাজারর দলিরেি হরব। সেএিই দেরক পাঠারিা এক িাংবাে সবজ্ঞসপ্তরত এ
তেয জািা দেরে।
বুধবার (১৮ মার্য) সবকারল সেএিইর পসরর্ালিা পষরের
য
জরুসর ববঠরক এই সিদ্ধান্ত দিওয়া
হরয়রে।
েত ৮ মার্য দেরক দেরের দেয়ারবাজারর বড় পতি হরে। র্ারত িবরেষ
য
৮ কার্সেবরি
য
ঢাকা
স্টক এক্সরর্রের (সেএিই) প্রধাি মূলযিূর্ক সেএিইএক্স করমরে ৭৮১ পরয়ন্ট বা ১৮ েতাাংে।
এরমরধয ৯ মার্য দরকেয ২৭৯ পরয়ন্ট বা ৬.৫২ েতাাংে পরড়সেল। এমি পতরির সেরিই
দেয়ারবাজার বন্ধ করা সিরয় সবসভন্ন মহরল গুেি উরঠসেল। তরব এই মুহরূ তয দেয়ারবাজার বন্ধ
করা দর্ৌশ্চিক বরল মরি কররে িা সেএিইর পষে।
য
েত দিামবার দেয়ারবাজাররর উন্নয়রি অেমন্ত্র়ী
য
এবাং বযাাংরকর মাসলক ও কমকতয
য ারা ববঠরক
বরি। ববঠক দেরষ বযাাংকগুরলা দেয়ারবাজারর সবসিরয়াে কররব বরল দঘাষিা দেয়। সকন্তু
তারপররও আজ দেয়ারবাজারর বড় পতি হয়। এই পসরসিসতরত সবকারল জরুসর ববঠরক বরি
সেএিইর পসরর্ালিা পষে।
য ববঠরক দলিরেি িময় এক ঘণ্টা কসমরয় িকাল িারড় ১০ া
দেরক েুপুর দেড় া পর্ন্ত
য করা হয়। আোম়ীকাল বৃহস্পসতবার দেরক এ সিদ্ধান্ত কার্কর
য হরব।
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সেএিইর পাঠারিা সবজ্ঞসপ্তরত বলা হরয়রে, প্রধািমন্ত্র়ীর সিরেযেিা অিুর্ায়়ী দেয়ারবাজাররক
েসতে়ীল রাখার পেরক্ষরপর অাংে সহরিরব বাাংলারেে বযাাংরকর িাকুল
য ার অিুর্ায়়ী দবে
করয়কট ত সিসল বযাাংক ইসতমরধয সবসিরয়াে শুরু করররে। দিজিয সেএিই’র পসরর্ালিা
পষরের
য
পক্ষ তারেররক িাধুবাে। আর দর্িব ত সিসল বযাাংক সবসিরয়াে কার্ক্ররম
য
এখিও
অাংেগ্রহে কররসি, তারেররক দ্রুততম িমরয় সবসিরয়ারে আহবাি জািািা হরয়রে।
বতযমাি কররািাভাইরাি পসরসিসতরত সেএিইর পসরর্ালিা পষেয িতকযতার অাংে সহরিরব
সবসিরয়ােকার়ীরের দমাবাইল ও অিলাইরি দলিরেি করার সবষরয় উতিাসহত কররে।
উরেখয, কররািাভাইরারির আতরে দেয়ারবাজারর পতি দঠকারত বন্ধ করর দেওয়া হরয়রে
স সলপাইরি স্টক এক্সরর্রের দলিরেি। েতকাল (১৭ মার্য) দেরক দেেট র দেয়ারবাজারর
দলিরেি বন্ধ আরে। বাতযা িাংিা রয় ারিরয এক প্রসতরবেরি এ তেয জািারিা হয়।
করয়ক সেি আরে কররািাভাইরারির আতরে দেয়ারবাজারর বযাপক পতরির দজরর
আরমসরকা, ভারত ও পাসকস্তারির দেয়ারবাজার িামসয়ক দলিরেি বন্ধ রাখা হরয়সেল।
আরমসরকায় ১৫ সমসি , ভাররত ৪৫ সমসি এবাং পাসকস্তারি ৪৫ সমট বন্ধ করা হরয়সেল
দেয়ার দকিারবর্া।
সবজরিি আওয়ার/১৮ মার্য, ২০২০/এি
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পুঁজজব়াজ়ারর শেনরের সময এক ঘণ্ট়া
কমে
সিজস্ব প্রসতরবেক, সবসেসিউজ দ ারয়সন্টর ার ে কম
Published: 19 Mar 2020 12:51 AM BdST Updated: 19 Mar 2020 12:51 AM BdST

িরভল কররািাভাইরারির ঝু ুঁ সক এড়ারত বাাংলারেরের পুশ্চুঁ জবাজারর দলিরেরির িময় ১ ঘণ্টা কমারিা
হরয়রে।

বুধবার িাংবাে সবজ্ঞসপ্ত পাটঠরয় এই খবর সেরয়রে ঢাকা স্টক এক্সরর্ে (সেএিই) এবাং র্ট্টগ্রাম
স্টক এক্সরর্ে (সিএিই) কতৃপ
য ক্ষ।
বৃহস্পসতবার দেরক েুই স্টক এক্সরর্রে িকাল ১০ া ৩০ সমসি দেরক েুপুর ১ া ৩০ সমসি
পর্ন্ত
য পুশ্চুঁ জবাজারর দলিরেি হরব।
আরে দলিরেরি হত িকাল ১০ া ৩০ সমসি দেরক দবলা ২ া ৩০ সমসি পর্ন্ত।
য
পরবতী সিদ্ধান্ত িা হওয়া পর্ন্ত
য দলিরেরির এই িময়িূসর্ অবযাহত োকরব বরল জািারিা
হরয়রে িাংবাে সবজ্ঞসপ্তরত।
এোড়াও েুই স্টক এক্সরর্রের পক্ষ দেরক সবসিরয়ােকার়ীরের দমাবাইল ও অিলাইরি দলিরেি
করার সবষরয় উৎিাসহত করা হরয়রে।
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Barta24
করর়ান়াভ়াইর়াস

পুঁজজব়াজ়ারর শেনরেরনর সময কমরে়া ১
ঘণ্ট়া

সেএিই
কররািাভাইরাি পসরসিসতরত দলিরেরির িময় ১ ঘণ্টা কমারিার সিদ্ধান্ত সিরয়রে দেরের
প্রধাি পুশ্চুঁ জবাজার ঢাকা স্টক এক্সরর্ে (সেএিই)। দলিরেি র্লরব িকাল িারড় ১০ া দেরক
েুপুর ১ া ৩০ সমসি পর্ন্ত।
য
বুধবার (১৮ মার্য) সেএিইর ৯৫৪তম (জরুসর) পসরর্ালিা পষরের
য
িভায় এ সিদ্ধান্ত েৃহ়ীত হয়।
বাতযা২৪.কমরক এ তেয সিশ্চিত করররেি সেএিইর পসরর্ালক সমিহাজ মান্নাি ইমি। সতসি
বরলি, িারা সবরশ্ব কররািাভাইরাি পসরসিসতর ভয়াবহতায় বাাংলারেরে সবরেষ িতকযতার স্বারে য
স্কুল-করলজ বন্ধ দঘাষো, িভা-িমারবে ি়ীসমত কররের পাোপাসে সেএিইর দলিরেরির
িময়িূসর্র পসরবতযি আিা হরয়রে।
সমিহাজ মান্নাি বরলি, িতু ি িময়িূসর্ অিুর্ায়়ী বৃহস্পসতবার (১৯ মার্য) দেরক দলিরেি শুরু
হরব িকাল িারড় ১০ ায়। আর দেষ হরব েুপুর দেড় ায়। পরবতী সিদ্ধান্ত িা হওয়া পর্ন্ত
য
দলিরেরির এই িময়িূসর্ অবযাহত োকরব।
পসরর্ালিা পষেয বতযমাি কররািাভাইরাি পসরসিসতরত িতকযতার অাংে সহরিরব
সবসিরয়ােকার়ীরের দমাবাইল ও অিলাইরি দলিরেি করার সবষরয় উৎিাসহত কররে বরল
জািাি সেএিই পসরর্ালক।
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একঘণ্ট়া কমে শেনরেরনর সময


আপরে িময় : বুধবার, ১৮ মার্য, ২০২০

কররািাভাইরারির কাররে দেরের পুশ্চুঁ জবাজারর দলিরেরির িময় এক ঘণ্টা কসমরয় েুপুর
দেড় া পর্ন্ত
য করার সিদ্ধান্ত দিয়া হরয়রে। িতু ি িময় অিুর্ায়়ী িকাল িারড় ১০ া দেরক
েুপুর দেড় া পর্ন্ত
য পুশ্চুঁ জবাজারর দলিরেি হরব।
বুধবার (১৮ মার্য) সবরকরল ঢাকা স্টক এক্সরর্রে (সেএিই) জরুসর ববঠরক বরি এই সিদ্ধান্ত
সিরয়রে।
সবশ্ববযাপ়ী েসড়রয় পড়া কররািা ভাইরারির প্ররকাপরক দবেসকেুসেি ধররই সবশ্ব পুশ্চুঁ জবাজারর
ধি র্লরে। র্ার দিসতবার্ক প্রভাব দেখা র্ায় বাাংলারেরের পুশ্চুঁ জবাজাররও। তরব ৮ মার্য
বাাংলারেে প্রেম সতিজি কররািা ভাইরারি আক্রান্ত হওয়ার তেয প্রকাে দপরল আতে
করয়ক গুে দবরড় র্ায়।
এর প্রভারব ৯ মার্য পুশ্চুঁ জবাজারর ভয়াবহ ধি িারম। সেএিইর প্রধাি মূলয িূর্ক সেএিইএক্স
একসেরি দরকেয ২৭৯ পরয়ন্ট পরড় র্ায়। এরপর এরক এরক আ সেি র্রল দেরলও বড় ধরির
কবল দেরক দবরুরত পাররসি পুশ্চুঁ জবাজার।
এর মরধয র্লসত িপ্তারহর প্রেম কার্সেবি
য
রসববার দলিরেরির শুরুরত পুশ্চুঁ জবাজারর বড় ধি
িামরল েুপুরর পুশ্চুঁ জবাজার সবসিরয়ােকার়ী ঐকয পসরষরের িাধারে িম্পােক আব্দুর
রাজ্জাক’র দিতৃরে িাত িেরিযর একট প্রসতসিসধ েল সিকুরে অবসিত সেএিইর কার্ালরয়
য
র্াি। তারা সেএিইর বযবিাপিা পসরর্ালরকর (এমসে) কারে পুশ্চুঁ জবাজারর দলিরেি বন্ধ রাখার
জিয আিুষ্ঠাসিক োসব জািাি।
সেএিইর এমসে সবসিরয়ােকার়ীরের োসব গ্রহে িা করর বরলি, দিামবার দেরক পুশ্চুঁ জবাজার
ঘুরর োুঁড়ারব। অেমন্ত্র়ী
য
এবাং বাাংলারেে বযাাংকিহ িবাই পুশ্চুঁ জবাজাররর জিয কাজ কররে।
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তরব দিামবার পতি হয় পুশ্চুঁ জবাজারর। এর দপ্রসক্ষরত ওই সেি সবকারল বযাাংক মাসলক ও প্রধাি
সিবাহ়ী
য কমকতয
য ারের িরঙ্গ ববঠক কররি অেমন্ত্র়ী।
য
ববঠক দেরষ বযাাংরকর পক্ষ দেরক জািারিা
হয় বুধবার দেরক পুশ্চুঁ জবাজারর সবসিরয়াে বারড়ারিা হরব। এমি আশ্বারির পরও বুধবার
পুশ্চুঁ জবাজারর ধি িারম।
এর দপ্রসক্ষরত সবকারল জরুসর ববঠরক বরি ঢাকা স্টক এক্সরর্রের পসরর্ালিা পষে।
য ববঠরক
দলিরেি িময় এক ঘণ্টা কসমরয় িকাল িারড় ১০ া দেরক েুপুর দেড় া পর্ন্ত
য করা হরব।
আোম়ীকাল বৃহস্পসতবার দেরক এ সিদ্ধান্ত কার্কর
য হরব।
দেয়ারবাতযা/িাই ু ল
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Trading time at DSE, CSE curtailed
amid corona fear


Niaz Mahmud
Published at 07:10 pm March 18th, 2020

File photo of Dhaka Stock Exchange Limited Mehedi Hasan/Dhaka Tribune

Trading on DSE and CSE will take place from 10:30am to
1:30pm without any break for an indefinite period
The board of directors of the Dhaka Stock Exchange (DSE) and Chittagong
Stock Exchange (CSE) on Wednesday decided to curtail trading time by one
hour amid free-fall triggered by coronavirus concerns.
From now on, trading on both the bourses will take place from 10:30am to
1:30pm without any break for an indefinite period instead of the regular trading
hours from 10:30am to 2:30pm, according to separate press releases issued
by both the bourses.
Stocks continued to bleed today as investors extended their sell-offs. The key
index of DSE, DSEX, plummeted 168.6 points or 4.5% amid volatility
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throughout the session. The index dropped to 3,603.9 points with a 5.5%
increase in turnover at Tk429 crore.
The main index jumped over 106 points within five minutes of trading on the
news of banks' investment in the market but investors' panic-driven sell-offs to
escape losses was predominant hence the market refused to stay positive and
suffered another free-fall, said EBL Securities Limited in its daily market
commentary.
Market insiders and experts said investors dumped their holdings amid
growing concern over coronavirus as the death of a coronavirus -infected
person and 14 cases of COVID-19 were confirmed in the country.
On Sunday, Bangladesh Pujibazar Biniogkari Oikya Parishad demanded
closure of the stock market for the next two weeks.
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DSE ignores calls to quarantine the market
Investors and analysts said the move could heavily impact the market as more investors
would face forced sales of their shares

Photo: Mahfuz Ullah Babu
Increasing calls from investors to suspend stock trading – to halt the market's freefall amid coronavirus fears – has led the Dhaka Stock Exchange to shorten trading
time by an hour.
Investors and analysts said the move could heavily impact the market as more
investors would face forced sales of their shares.
"Reducing trading hours from four to three is a ridiculous decision, as three
minutes are enough to pull the market down," said a merchant banker, on condition
of anonymity.
The Philippines shut its market two days ago. Trading at many other markets, such
as in Sri Lanka and Jordan, were paused to prevent further slumps. However, the
DSE is moving very slowly – as if they want to see how far the market can decline.
Investors have already lost around Tk80,000 crore in the last 20 working days
since February 19. DSEX, the main index of the DSE, dropped to 3,603 points
from 4,758 points in just 30 days. The market has been losing five percent or more,
each session, for the last few days.
Still, the DSE board of directors could not agree to shut the market, at least for a
temporary period.
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"Panic sales are over, now investors are facing forced sales of their shares," said
another merchant banker, who also preferred to remain anonymous.
According to market insiders, around one-fourth of sell orders in the latest round of
sell-offs this month were from margin accounts under forced selling attempts. It
may surpass fifty percent of daily sell orders if the market is not suspended until
the situation improves.
"Please quarantine the market immediately, or at least the investment accounts
with margin loans," said a chartered financial analyst working for a top brokerage
firm at the Dhaka Stock Exchange.
Some markets across the globe, with advanced trading mechanisms, are
occasionally halting trade as the indices hit the bottom of circuit breakers. Markets
in the USA, Brazil, Kuwait, Pakistan and many other countries can be such case
studies.
Regulators made those moves to let investors come to a stable mind and make well
thought-out decisions.
Capital market investors met Dhaka Stock Exchange officials this week to convey
their request to halt market trading for two weeks. The exchange is empowered to
decide on this matter, but it has yet to do this because there was no verbal green
light from the securities regulator or the finance ministry.
However, as the DSEX already fell nearly 20 percent, in March alone, the DSE
Board shortened the trading time at a meeting on Wednesday.
Responding to a query, DSE Director Rakibur Rahman said, "To handle the
coronavirus pandemic, we have cut down the trading time by one hour. Any news
about the suspension of trading is just a rumour."
The DSEX closed at 3,603 on Wednesday, its lowest level since May 13, 2013.
Forced sales: The current evil
Speaking to The Business Standard after trading hours on Wednesday, members of
a brokerage research team said just like the society, the stock market also needs to
be quarantined. If trading is not stopped right now, nothing will work later to avert
further devastation.
A team member, who is pursuing Chartered Market Technician (CMT)
certification, said, "The DSEX might have strong psychological support at the
3,500 level, where investors tend to put in more buy orders with the hope of a
turnaround.
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"If forced selling continues, the DSEX might go as low as 3,100."
The CMT is the world's most prestigious charter for analysis of market behavior.
Investors, who bought shares with money borrowed from a broker or any other
lender, are under pressure to add money to investment accounts to maintain
mandatory equity levels.
Currently, very few investors are in a financial situation to inject fresh capital into
the accounts.
As the prices are dropping, investors' own equity is eroding and the brokers are
selling off remaining securities to secure the recovery of the money they lent.
There has been great debate on the justification of forced selling by brokers.
In 2011 and 2012 – during the post-crash days – brokers and investment banks
were ordered not to forcefully sell investors' holdings. The policy makers'
emotional stance, based on political instructions, later proved wrong as the market
declined over the years.
The same investors sunk into further liabilities, individually, and the investment
industry is stuck with a huge loan portfolio they have yet to recover.
The market is in need of an opportunity to turn around, and for that, forced selling
must be stopped, brokerage research team members said.
If there is any mechanism to quarantine the leveraged investment accounts, it may
be possible to at least stop a further slide, they said.
They remain optimistic as there is a collective declaration from the banking sector
to buy shares gradually – plus the finance ministry and regulators announced they
will monitor the updates.
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Bourses shorten trading session
Both the bourses have said in a press release on Wednesday that trading will begin at
10:30am as usual

Picture: Reuters
Dhaka Stock Exchange (DSE) and the Chittagong Stock Exchange (CSE) have
announced to shorten their trading sessions by one hour from Thursday in response
to coronavirus fear.
Both the bourses have said in a press release on Wednesday that trading will begin
at 10:30am as usual. But it will end at 1:30pm instead of 2:30pm until further
notice.
Exchange authorities called for avoiding public gathering in the stock market and
trade online instead to avert the risk of coronavirus infection.
The key benchmarks at both the bourses have fallen around 20 percent this month
alone amid coronavirus fear and there is a significant demand for suspension of
trading in stock market until the situation improves.
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