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মার্চেন্ট ব্াাংক-ব্রাকারহাউর্ের ঋর্েও 

সুদ স্থগির্ের সুগবধা 

। ১ জনু, ২০২০ ৯:৩১ অপরাহ্ণ  
 
 

কররানাভাইরাস সংকরের কাররে ব্াংক ঋরে দুই মারসর সুদ স্থগিরের যে সুগবধা গদরেরে 

বাংলারদশ ব্াংক ো পুুঁজজবাজাররর মধ্স্থোকারী (Intermediary)প্রগেষ্ঠান েথা যরাকারহাউজ 

এবং মারচেন্ট ব্াংরকর যেরেও প্ররোজ্ হরব। 

আজ যসামবার (১ জনু) বাংলারদশ ব্াংরকর িভন ের ফজরল কগবররর সরে বাংলারদশ 

গসগকউগরটেজ অ্ান্ড এক্সরচঞ্জ কগমশরনর (গবএসইগস)নেুন যচোরম্ান অধ্াপক গশবলী 

রুবাইোে-উল-ইসলারমর যসৌজন্ সাোেকারল এই আশ্বাস যদওো হরেরে। 

গবএসইগস সূরে এই েথ্ জানা যিরে। 

জানা যিরে,যসৌজন্ সাোে হরলও ো অনানুষ্ঠাগনক ববঠরক পগরেে হে।রসখারন 

পুুঁজজবাজার সংক্রান্ত নানা ইসু্ গনরে হে যখালারমলা আরলাচনা।এ সমে গবএসইগস 

যচোরম্ান অন্ সবার মরো পুুঁজজবাজাররর মধ্স্থোকারী প্রগেষ্ঠান ও মারচেন্ট ব্াংকগুরলার 

যেরেও ব্াংক যথরক যনওো ঋরের সুদ স্থগিরের সুগবধা যদওোর অনুররাধ জানান 

িভন েররক। এর যপ্রগেরে িভন ের আশ্বাস যদন, ঋরের সুদ স্থগিরের সুগবধা পুুঁজজবাজাররর 

যেরেও প্ররোজ্ হরব। এোড়াও সাকুেলাররর আওোে ভগবষ্্রে প্রদত্ত সুগবধার যেরেও 

যশোরবাজার মধ্স্থোকারী প্রগেষ্ঠান ও মারচেন্ট ব্াংকগুরলা অন্তভূর্ক্ে  থাকরব বরল জানান। 

ববঠরক ব্াংকগুরলারক যশোরবাজারর ২০০ যকাটে োকা েহগবল িঠরনর মাধ্রম গবগনরোরি 

আনার জন্ বাংলারদশ ব্াংরকর হস্তরেপ কামনা কররন গবএসইগস যচোরম্ান। গেগন 

বরলন,ব্াংকগুরলারক যশোরবাজারর গবগনরোরি ২০০ যকাটে োকার ফান্ড িঠরনর সুগবধা 

যদওো হরলও মাে ২টে বাগেজজ্ক ব্াংক আংগশক গবগনরোি করররে। আর ৮টে ব্াংক এ 

গবষ্রে পষ্ েরদর অনুরমাদন গনরলও এখরনা এগিরে 

http://www.arthosuchak.com/archives/585107/%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%9a%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%9f-%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%95-%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0/
http://www.arthosuchak.com/archives/585107/%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%9a%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%9f-%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%95-%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0/
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আরসগন।

 

গবএসইগস যচোরম্ান যসরেম্বর মাস পে েন্ত ব্াংরকর য াগষ্ে নিদ লভ্াংশ গবেরে না করার 

গনরদেশনাটে পুনগব েরবচনা করার অনুররাধ জানারল যসটেও গবরবচনা করার আশ্বাস যদন িভন ের। 

যসৌজন্ সাোরে গবএসইগসর যচোরম্ারনর সরে গেরল সংস্থাটের কগমশনার খন্দকার 

কামালুজ্জামান,ড.যশখ সামসুজিন আহরমদ ও গনব োহী পগরচালক সাইফুর রহমান উপগস্থে 

গেরলন। আর বাংলারদশ ব্াংরকর কম েকেোরদর মরধ্ গেরলন-যডপুটে িভন ের এসএম 

মগনরুজ্জামান, আহরমদ জামাল, গনব োহী পগরচালক গসরাজলু ইসলাম,যমাোঃ মাসুদ গবশ্বাস,আবু 

ফারাহ যমাোঃ নারসর ও উপ-মহাব্বস্থাপক যমাোঃ আগনসুর রহমান। 
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পুুঁজেবাোর্রর উন্নয়র্ে এক সার্ে কাে বাাংলার্দশ ব্াাংক ও গবএসইগস 

সান গবগড যডস্ক || প্রকাশ: ২০২০-০৬-০১ ১৬:৫১:২৮ || আপরডে: ২০২০-০৬-০১ ১৭:১৯:০০ 

 

পুুঁজজবাজাররর উন্নেন ও কররানা সংকে যমাকাগবলাে  এক সারথ কাজ বাংলারদশ ব্াংক ও 

বাংলারদশ গসগকউগরটেজ অ্ান্ড এক্সরচঞ্জ কগমশন (গবএসইগস)। আজ দুই সংস্থার শীষ্ ে 

পে োরের ববঠরক এমন আরলাচনা হরেরে বলপ জাগনরেরেন গবএসইগসর যচোরম্ান গশবলী 

রুবাইোেুল ইসলাম। 

গবএসইগসর যচোরম্ান গশবলী রুবাইোেুল ইসলাম বরলন, আজরকর ববঠকটে গেরলা 

যসৌজন্মূলক। 

গেগন বরলন, োর পরও আমরা আরলাচনা কররগে গকভারব কররানা সংকে কাটেরে যদরশর 

অথ েনীগেরক িগেশীল করা ো।  প্রধানমন্ত্রী অথ েনীগেরক শজর্ক্শালী করার জন্ যে প্ররোদনা 
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য াষ্ো করররেন, ো বাস্তবােরন েগদ গবএসইগসর যকান সহরোগিো প্ররোজন হে োহরল 

আমরা প্রস্তুে আগে। যদরশর অথ েনীগে ও পুুঁজজবাজার উন্নেরন বাংলারদশ ব্াংক এবং 

গবএসইগস একরে কাজ কররব বরলও জাগনরেরেন গেন। 

গেগন বরলন, পুুঁজজবাজাররর উন্নেরন দুটে প্রগেষ্ঠারনর বাংলারদশ ব্াংক ও গবএসইগসর পে 

যথরক একজন করর যফাকাল পাস েন যদওো হরব। যকান গবষ্ে সমস্া মরন কররল োইম েু 

োইম কথা বরল  োরা ো টঠক করর গনরব। 
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ব্শয়ারবাোরগেউে 

 

িভে ের্রর সর্ে গবএসইগসর ববঠক: 

ব্াাংর্কর লভ্াাংশ ব্দয়ার গসদ্ধার্ে েমেীয় 

হর্ব বাাংলার্দশ ব্াাংক 

প্রকাশ সমে:01-06-2020, 5:18 pm | 

যসরেম্বররর আরি যকারনা ব্াংক নিদ লভ্াংশ গদরে না পাররলও েুদ্র গবগনরোিকারীরদর 

জন্ োড় যদওো হরে পারর বরল জানান বাংলারদশ গসগকউগরটেজ অ্ান্ড এক্সরচঞ্জ কগমশরনর 

(গবএসইগস) নেুন যচোরম্ান গশবলী রুবাইোে-উল-ইসলাম ইসলাম। 
  

আজ যসামবার গবকারল বাংলারদশ ব্াংরকর িভন ের ফজরল কগবররর সরে গবএসইগসর নেুন 

যচোরম্ান এবং কগমশনাররা যসৌজন্ সাোৎ কররন। সাোৎ যশরষ্ সাংবাগদকরদর গেগন 

একথা জানান। 

 
গবএসইগসর যচোরম্ান বরলন, েুদ্র গবগনরোিকারীরা োরে োগলকাভুর্ক্ ব্াংকগুরলার কাে 

যথরক ক্াশ গডগভরডন্ড যপরে পারর যস গবষ্রে সহরোগিোমূলক গনরদেশনা বাংলারদশ ব্াংরকর 

পে যথরক আসরে পারর। যসরেম্বররর আরি যকারনা ব্াংক নিদ লভ্াংশ গদরে না পাররলও 

েুদ্র গবগনরোিকারীরদর জন্ োড় যদওো হরে পারর বরল জানান গেগন। 

https://www.sharebazarnews.com/wp-content/uploads/2020/06/received_622443168622748.jpeg
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গেগন আরও জানান, পুুঁজজবাজার ও মুদ্রাবাজাররর উন্নেরন গবএসইগস ও বাংলারদশ ব্াংক 

যেৌথভারব কাজ কররব। গবরশষ্ করর কররানাকালীন ঋে সংকে যমাকারবলাে বাংলারদশ 

ব্াংক এবং গবএসইগস গনগবড়ভারব কাজ করার গসদ্ধান্ত গনরেরে। এ কাজটেরক সামরন আিারে 

দুই পরেরই একজন করর যফাকাল পরেন্ট গনরোি যদওো হরেরে। োরা প্রগে মারসই এরক 

অপররর সারথ পরামশ েমূলক ববঠক কররবন এবং সমরোপরোিী গসদ্ধান্ত গ্রহে কররবন। 

এোড়া প্রধানমন্ত্রী য াগষ্ে প্ররোদনা প্ারকজ বাস্তবােরন যকারনা ধররনর সহরোগিোর 

প্ররোজন হরল বাংলারদশ গসগকউগরটেজ অ্ান্ড এক্সরচঞ্জ কগমশন যসই উরদ্াি গনরে প্রস্তুে 

বরলও জাগনরেরেন নেুন যচোরম্ান। 

উরেখ্, িে ১২ যম বাংলারদশ ব্াংক েফগসগল  ব্াংকগুরলার লভ্াংশ য াষ্োর সীমা যবুঁরধ 

গদরে প্রজ্ঞাপন জাগর করর। প্রজ্ঞাপরন প্রস্তাগবে লভ্াংশরক মূলধরনর সরে সংেুর্ক্ করর 

যদওো হে। এবং একই সরে নিদ লভ্াংশ য াষ্োর যেরে যসরেম্বর মারসর আরি ওই 

লভ্াংশ গবেররে গনরষ্ধাজ্ঞা আররাপ করা হে। 
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প ুঁজিবািারে ৮ ব্াাংরেে জবজির াগ আিরে গভিনরেে হস্থরেপ চাইল জবএসইজস 

 

জিিস্ব প্রজেরবদে: প ুঁজিবািারে জবজির ারগ জবরেষ েহজবরলে অি র াদি জিরলও ৮ বাজিজি্ে ব্াাংে জবজির ারগ 

আরসজি। োই ব্াাংেগুরলারে প ুঁজিবািারে জবজির ারগ আিরে বাাংলারদে ব্াাংরেে সদ  হস্তরেপ ো িা েরেরে 

বাাংলারদে জসজেউজেজিি অ্ান্ড এক্সরচঞ্জ েজ েি (জবএসইজস)। 

সসা বাে বাাংলারদে ব্াাংরেে গভিনে ফিরল েজবেরে জবএসইজস’ে সচ াে ্াি অধ্্াপে জেবলী রুবাই াে-উল-

ইসলা  এ েথা িািাি। জবএসইজসে এে সাংবাদ জবজ্ঞজিরে এ েথ্ িািা সগরে। 

জবএসইজস সচ াে ্াি বরলি, ব্াাংেগুরলারে প ুঁজিবািারে জবজির ারগ ২০০ সোজি িাোে ফান্ড গঠরিে স জবধ্া 

সদও া হরলও  াত্র ২জি বাজিজি্ে ব্াাংে আাংজেে জবজির াগ েরেরে। আে ৮জি ব্াাংে এ জবষর  পষনরদে 

অি র াদি জিরলও এখরিা এজগর  আরসজি। ব্াাংেগুরলারে প ুঁজিবািারে জবজির ারগ আিরে বাাংলারদে ব্াাংরেে 

সদ  হস্তরেপ ো িা েরেি জেজি। 

সাোরে জবএসইজস সচ াে ্াি ব্াাংে সথরে সিও া অি্ সবাে ি্া  প ুঁজিবািাে  ধ্্স্থোোেী প্রজেষ্ঠাি ও 

 ারচনন্ট ব্াাংেগুরলাে সেরত্রও ঋরিে স দ স্থজগরেে িি্ অি রোধ্ েরেি। এে আরলারে গভিনে বরলি, ঋরিে স দ 

স্থজগরেে স জবধ্া প ুঁজিবািাে  ধ্্স্থোোেী প্রজেষ্ঠাি ও  ারচনন্ট ব্াাংেগুরলাে সেরত্রও প্রর াি্ হরব। এোড়াও 

সাে নলারেে আওো  ভজবষ্রে প্রদত্ত স জবধ্াে সেরত্রও প ুঁজিবািাে  ধ্্স্থোোেী প্রজেষ্ঠাি ও  ারচনন্ট ব্াাংেগুরলা 

অন্তভূর্ক্ন থােরব বরল িািাি। 
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এজদরে, আগাজ  ৩০ সসরেম্বরেে আরগ ব্াাংেগুরলাে িগদ জিজভরিন্ড প্রদারিে জিরষধ্াজ্ঞা জির ও জবএসইজস 

সচ াে ্াি ববঠরে আরলাচিা েরেি। স াজষে জিজভরিন্ড ে দ্র জবজির াগোেীরদে দ্রুে পাও াে ব্বস্থা গ্রহরিে 

িি্ গভিনেরে অি রোধ্ েরেি। এে আরলারে গভিনে জবষ জি জবরবচিা েোে আশ্বাস জদর রেি। 

আগাজ রে বাাংলারদে ব্াাংে ও জবএসইজসে স ন্ব  বাড়ারিা জির  আিরেে সভা  আরলাচিা হর রে। এরে এেজি 

স ন্ব  েজ জি গঠি েো হর রে। জবএসইজসে পরে সফাোল পর ন্ট জহরসরব েজ েিাে সেখ সা স জিি ও 

বাাংলারদে ব্াাংরেে পরে সফাোল পর ন্ট জহরসরব জিবনাজহ পজেচালে স াোঃ  াস দ জবশ্বাস প্রজেজিজধ্ত্ব েেরবি। 

েজ জি প্রথ  ৩  ারসে প্রজে  ারস এবাং পেবেনীরেন ২  াস অন্তে সভা  জ জলে হরব। 

সভা  বাাংলারদে ব্াাংরেে অি্াি্রদে  রধ্্ জেরলি-সিপ জি গভিনে এসএ   জিরুজ্জা াি, আহর দ িা াল, 

জিবনাজহ পজেচালে জসোি ল ইসলা , স াোঃ  াস দ জবশ্বাস, আব  ফাোহ স াোঃ িারসে ও উপ- হাব্বস্থাপে স াোঃ 

আজিস ে েহ াি। আে জবএসইজসে সচ াে ্ারিে সরে েজ েিাে খন্দোে ো াল জ্জা াি, ি. সেখ সা স জিি 

আহর দ ও জিবনাজহ পজেচালে সাইফ ে েহ াি উপজস্থে জেরলি। 

সে ােজিউি; ০১ ি ি ২০২০ 
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Daily New Age 
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Daily Sun 
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Daily Observer 
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Desh Rupantor 
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Daily Bonik Barta 
02 June 2020 

 
 

 
 


