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বিবিয  ়োগক়োরীযের মম়োি়োইযে মেিযেযির আহ্ব়োি বিএসইর এমবির 

 

বিজস্ব প্রবিযিেক: স্বশরীযর মর়োক়োযরজ হ়োউযজ ি়ো এযস বিবিয ়োগক়োরীযের মম়োি়োইে ম ়োযি মেিযেযির আহ্ব়োি 

জ়োবিয যে ঢ়োক়ো স্টক এক্সযেঞ্জ (বিএসই) কিতৃপক্ষ। 

মস়োমি়োর (২৩ ম়োেৃ) বিএসইর মেযক প়োঠ়োযি়ো এক সংি়োে বিজ্ঞবিযি এ আহ্ব়োি জ়োবিয যেি বিএসইর িযিস্থ়োপি়ো 

পবরে়োেক (এমবি) ক়োজী ে়োি়োউে হক। 

বিবি িযেি, মেযশ কযর়োি়োভ়োইর়োস বিয  সিকৃি়োর অংশ বহযসযি প ুঁবজি়োজ়োযরর বিবিয  ়োগক়োরীযের মর়োক়োযরজ 

হ়োউযজ ি়ো এযস মম়োি়োইে অয়োবিযকশি এিং অিয়োিয ইন্ট়োরযিট বভবিক বিভ়োইসগুযে়োর ম়োধ্যযম মেিযেি কর়োর 

অি যর়োধ্ রইে। 

কযর়োি়োভ়োইর়োযসর ভ ়োিহি়ো  ি়োংে়োযেযশ বিযশষ সিকৃি়োর অংশ বহযসযি স্ক ে-কযেজ, মে়োক়োি-প়োট িন্ধ কযর 

মেও ়ো হয যে। সীবমি কর়ো হয যে সভ়ো-সম়োযিশ। প়োশ়োপ়োবশ বিএসইর মেিযেযির সম সূবেও কবময  আি়ো 

হয যে৷ ি়োই সি়োইযক মম়োি়োইযে মেিযেযির আহ্ব়োি জ়োি়োযি়ো হয যে। 

স্ব়োযেৃ সি মর়োক়োযরজ হ়োউজযক মক়োবভি-১৯ এ সিকৃি়োর জিয হয়োন্ডযশক ও আবেঙ্গি ি়ো কর়ো, পবরবমি েূরত্ব 

িজ়ো  র়োখ়ো র়োখ়ো, হ়োুঁবে ি়ো ক়োবশ ি়ো সযেহজিক েক্ষণগুযে়ো ম  সি কমকৃিৃ়ো ি়ো কমৃে়োরী ি়ো ক্ল়োয  যন্টর রয  যে, 

ি়োযের শি়োক্তকরণ ও েূরত্ব িজ়ো  র়োখ, মে়োখ, ক়োি, ি়োক এিং ম খ স্পশৃ কর়ো মেযক বিরি ে়োক়ো, অব স প্র়োঙ্গযণ 

ঢ যক প্রবিি়োর হ়োি পবরষ্ক়োর করযি হয়োন্ড সয়োবিট়োইজ়োযরর িযিস্থ়ো কর়ো, মর়োক়োযরজ হ়োউযজ কমৃে়োরী এিং 

ক্ল়োয  ন্টযের ম়োস্ক সরির়োহ কর়ো, েশৃি়োেৃীযের অব যস প্রযিশ করযি বিরুৎস়োবহি কর়ো, কমীৃযের বশ বটং অব যসর 

িযিস্থ়ো কর়ো এিং অব যস ম যখ়োম বখ বিঠক মেযক বিরি ে়োক়োর অি যর়োধ্ জ়োি়োযি়ো হয যে এ সংি়োে বিজ্ঞবিযি। 

এযি আরও মেখ়ো হয যে, সিকৃ মহ়োি, বিযজ স স্থ ে়োক ি এিং অপরযক স স্থ র়োখ ি। 

মশ ়োরবিউজ; ২৩ ম়োেৃ ২০২০ 
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Barta24.com 

বিবিয ়োগক়োরীযের ম ়োি়োইযে মেিযেযির 

আহ্ব়োি বিএসইর এ বির 

 

কাজী ছানাউল হক, ডিএসইর ললাগ া, ছডি: সং হৃীত 

স্বশরীগর লরাকাগরজ হাউগজ না এগস ডিডনগ া কারীগের ল ািাইল ল াগন ললনগেগনর আহ্বান 

জাডনগ গছ ঢাকা স্টক এক্সগেঞ্জ (ডিএসই) কতৃপৃক্ষ।  

লসা িার (২৩  ােৃ) ডিএসইর লেগক পাঠাগনা এক সংিাে ডিজ্ঞডিগত এ আহ্বান জাডনগ গছন 

ডিএসইর িযিস্থাপনা পডরোলক (এ ডি) কাজী ছানাউল হক। 

ডতডন িগলন, লেগশ কগরানাভাইরাস ডনগ  সতকতৃার অংশ ডহগসগি প ুঁজজিাজাগরর 

ডিডনগ া কারীগের লরাকাগরজ হাউগজ না এগস ল ািাইল অযাডিগকশন এিং অনযানয 

ইন্টারগনট ডভডিক ডিভাইসগুগলার  াধ্যগ  ললনগেন করার অন গরাধ্ রইল।  

কগরানাভাইরাগসর ভ ািহতা  িাংলাগেগশ ডিগশষ সতকতৃার অংশ ডহগসগি স্ক ল-কগলজ, 

লোকান-পাট িন্ধ কগর লেও া হগ গছ। সীড ত করা হগ গছ সভা-স াগিশ। পাশাপাডশ 

ডিএসইর ললনগেগনর স  সূডেও কড গ  আনা হগ গছ৷ তাই সিাইগক ল ািাইগল ললনগেগনর 

আহ্বান জানাগনা হগ গছ।  
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স্বাগে ৃ সি লরাকাগরজ হাউজগক লকাডভি-১৯ এ সতকতৃার জনয হযান্ডগশক ও আডলঙ্গন না 

করা, পডরড ত েরূত্ব িজা  রাখা রাখা, হা ুঁডে িা কাডশ িা সগেহজনক লক্ষণগুগলা লে সি 

ক কৃতাৃ িা ক েৃারী িা ক্লাগ গন্টর রগ গছ, তাগের শনাক্তকরণ ও েরূত্ব িজা  রাখ, লোখ, 

কান, নাক এিং   খ স্পশ ৃ করা লেগক ডিরত োকা, অড স প্রাঙ্গগণ ঢুগক প্রডতিার হাত পডরষ্কার 

করগত হযান্ড সযাডনটাইজাগরর িযিস্থা করা, লরাকাগরজ হাউগজ ক েৃারী এিং ক্লাগ ন্টগের 

 াস্ক সরিরাহ করা, েশনৃােীগের অড গস প্রগিশ করগত ডনরুৎসাডহত করা, ক ীগের ডশ টটং 

অড গসর িযিস্থা করা এিং অড গস   গখা  ডখ বিঠক লেগক ডিরত োকার অন গরাধ্ জানাগনা 

হগ গছ এ সংিাে ডিজ্ঞডিগত। এগত আরও ললখা হগ গছ, সতক ৃলহান, ডনগজ স স্থ োক ন এিং 

অপরগক স স্থ রাখ ন।  
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বিবিয ়োগক়োরীযের জিয ইন্ট়োরযন্টবিবিক 

মেিযেযির অিুযর়োধ 

 

 

ডিএসই 

ঢ়োক়ো: লেগশ কগরানা ভাইরাস পডরডস্থডতগত সতকতৃার অংশ ডহগসগি প ুঁজজিাজাগরর 

ডিডনগ া কারীগের লরাকাগরজ হাউগজ ল ািাইল অযাডিগকশন এিং অনযানয 

ইন্টারগনটডভডিক ডিভাইসগুগলার  াধ্যগ  ললনগেন করার ডিষগ  অন গরাধ্ জাডনগ গছন ঢাকা 

স্টক এক্সগেগঞ্জর িযিস্থাপনা পডরোলক কাজী ছানাউল হক৷ 

লসা িার (২৩  ােৃ)  ণ াধ্যগ  পাঠাগনা এক লপ্রসডিজ্ঞডিগত ডতডন এ অন গরাধ্ জানান। 

ডতডন িগলন, সারা ডিগে কগরানা ভাইরাস পডরডস্থডতর ভ ািহতা  িাংলাগেগশ ডিগশষ সতকতৃার 

স্বাগে ৃ স্ক ল-কগলজ িন্ধ ল াষণা, ডিপডণডিতান লকিাউন এিং সভা-স াগিশ সীড তকরগণর 

পাশাপাডশ ঢাকা স্টক এক্সগেঞ্জ ডলড গটি উে্ভূত পডরডস্থডতগত ইগতা গধ্য ললনগেগনর 

স  সূডেও কড গ  এগনগছ৷ নতুন স  সূডে অন ো ী ১৯  ােৃ লেগক ললনগেগনর স  সূডে 

সকাল সাগে ১০টা লেগক ে প র ১টা ৩০ ড ডনট পেনৃ্ত করা হগ গছ৷ 

ইগতা গধ্য ঢাকা স্টক এক্সগেঞ্জ ডলড গটি ডিডনগ া কারীগের স্বাগে ৃ সি লরাকাগরজ হাউজগক 

লকাডভি-১৯ এ সতকতৃার জনয লকাগনা হযান্ডগশক ও আডলঙ্গন না করা, পডরড ত েরূত্ব িজা  

রাখা রাখা, হা ুঁডে িা কাডশ িা সগেহজনক লক্ষণস ূহ লেসি ক কৃতাৃ িা ক েৃারী এিং ক্লাগ ন্ট 

রগ গছ তাগের শনাক্তকরণ, লোখ, কান, নাক এিং   গখ স্পশ ৃ করা এডেগ  েলা, অড স 

প্রাঙ্গগণ প্রগিগশর জনয প্রডতিার হযান্ড সযাডনটাইজাগরর িযিস্থাকরণ, লরাকাগরজ হাউগজ 
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ক েৃারী এিং ক্লাগ ন্টগের  াস্ক সরিরাহ করা, েশনৃােীগের অড গস প্রগিশ করগত 

ডনরুৎসাডহত করা, ক ীগের ডশপটটং অড গসর িযিস্থা করা এিং অড গস   গখা  ডখ বিঠক 

লেগক ডিরত োকার অন গরাধ্ জাডনগ গছন িগলও ডিজ্ঞডিগত উগেখ করা হগ গছ। 
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অ  ্য়োপযস মেিযেযির অিুযর়োধ 

বিএসই’র 

 

 

লেগশ কগরানা ভাইরাগসর সাডিকৃ পডরডস্থডত ডিগিেনা  প ুঁজজিাজাগরর ডিডনগ া কারীগের 

লরাকাগরজ হাউগজ ল ািাইল অযাডিগকশন এিং ইন্টারগনটডভডিক ডিভাইসগুগলার  াধ্যগ  

ললনগেন করার জন্্ে অন গরাধ্ জাডনগ গছন ঢাকা স্টক এক্সগেগঞ্জর (ডিএসই) িযিস্থাপনা 

পডরোলক কাজী ছানাউল হক৷ 

লসা িার (২৩  ােৃ) সতকতৃার অংশ ডহগসগি ডিএসই’র উপ- হািযিস্থাপক (প্রকাশনা ও 

জনসংগো  ডিভা ) ল া. শড ক র রহ ান স্বাক্ষডরত এক সংিাে ডিজ্ঞডিগত এ তে্্ে 

জানাগনা হ । 
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ডিজ্ঞডিগত িলা হ , সারা ডিগে কগরানা ভাইরাস পডরডস্থডতর ভ ািহতা , িাংলাগেগশ ডিগশষ 

সতকতৃার স্বাগে ৃ স্ক ল কগলজ িন্ধ ল াষণা, ডিপণীডিতান লকিাউন এিং সভা-স াগিশ সীড ত 

করা হগ গছ। পাশাপাডশ ডিএসই উে্ভূত পডরডস্থডতগত ইগতা গধ্য ললনগেগনর স  সূডে কড গ  

এগনগছ৷ নতুন স  সূডে অন ো ী ১৯  ােৃ লেগক ললনগেন সকাল সাগে ১০টা লেগক ে প র 

লেেটা পেনৃ্ত করা হগ গছ৷ 

উগেখয, ইডত গধ্য ডিএসই ডিডনগ া কারীগের স্বাগে ৃ সকল লরাকাগরজ হাউজগক লকাডভি-১৯ 

এ সতকতৃার জনয-লকান হযান্ডগশক ও লকালাক ডল না করা; পডরড ত েরূত্ব িজা  রাখা; হা ুঁডে, 

কাডশ ও সগেহজনক লক্ষণস ূহ োগের রগ গছ তারা লোখ, কান, নাক এিং   গখ স্পশ ৃ করা 

লেগক এডেগ  েলা; অড স প্রাঙ্গগণ প্রগিগশর জনয প্রডতিার হযান্ড সযাডনটাইজাগরর িযিস্থা 

করা; লরাকাগরজ হাউগজ ক েৃারী ও ক্লাগ ন্টগের  াস্ক সরিরাহ করা; েশনৃােীগের অড গস 

প্রগিশ করগত ডনরুৎসাডহত করা; ক ীগের ডশ টটং অড গসর িযিস্থা করা এিং অড গস 

  গখা  ডখ বিঠক করা লেগক ডিরত োকার অন গরাধ্ জানাগনা হগ গছ। 
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Daily Observer 
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