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Aurthosuchak 
08 June 2020 

‘লভ্যাংশের ের্ত শেশিশল 

শিশিশ যগকযরীশের স্বযি ত সাংরশির্ হশ শে’ 

। ৮ জনু, ২০২০ ১০:১৬ পূর্ বাহ্ণ  
 

পুুঁজজর্াজারে তালিকাভুক্ত র্্াাংরকে ঘ াষণাকৃত নগদ িভ্াাংশ লর্তেরণ শতব লশলিি করেরে 

র্াাংিারদশ র্্াাংক। এে আরগ ৩০ ঘেরেম্বে পর্ বন্ত িভ্াাংরশে অি ব লর্তেরণ লনরষধাজ্ঞা আরোপ 

কো হরেলেি। গত েপ্তারহ র্াাংিারদশ র্্াাংরকে গভন বে ফজরি কলর্রেে েরে ঘেৌজন্ 

োক্ষারত লগরে পুুঁজজর্াজাে লনেন্ত্রক োংস্থা র্াাংিারদশ লেলকউলেটিজ অ্ান্ড এক্সরেঞ্জ কলিশরনে 

(লর্এেইলে) নর্লনর্ুক্ত ঘেোেি্ান অধ্াপক লশর্িী রুর্াইোত-উি-ইেিাি কু্ষদ 

লর্লনরোগকােীরদে স্বারি ব এই লনরষধাজ্ঞা লশলিি কোে অনুরোধ জানান। তাে ঘেলক্ষরত 

ঘোর্র্াে র্াাংিারদশ র্্াাংক র্্জক্ত লর্লনরোগকােীরদে ঘক্ষরে িভ্াাংশ লর্তেরণে লনরষধাজ্ঞা তুরি 

ঘনে। 

র্াাংিারদশ র্্াাংক শতব লশলিি কোে ফরি ঘদশী ও লর্রদশী র্্জক্ত লর্লনরোগকােীরদে িরধ্ 

োইরি ৩০ ঘেরেম্বরেে আরগই ঘ ালষত নগদ িভ্াাংশ লর্তেণ কেরত পােরর্ োংলিষ্ট র্্াাংক। 

এলদরক এই লনরষধাজ্ঞা েতাহারেে জন্ র্াাংিারদশ র্্াাংরকে গভন বে ফজরি কলর্েরক ধন্র্াদ 

জালনরেরেন ঢাকা স্টক এক্সরেরঞ্জে পলেোিক ও োরর্ক েভাপলত ঘিাোঃ েলকর্ুে েহিান। 

 

এক লর্র্লৃতরত লতলন র্রিন, নগদ িভ্াাংশ লর্তেরণ লনরষধাজ্ঞা তুরি ঘনওোে গভন বে 

পুুঁজজর্াজারে লর্লনরোগকােীরদে স্বাি ব োংেক্ষণ করেরেন। এরত শুধু োধােণ লর্লনরোগকােীো 

নন, পুরো পুুঁজজর্াজােই িাভর্ান হরর্। েেকাে েরত্কটি র্্াাংরক ২০০ ঘকাটি িাকা করে  ৫ 

র্েরেে জন্ পুুঁজজর্াজারে লর্লনরোগ কোে দী বরিোলদ ঘর্ েুলর্ধা করে লদরেরেন, তারত করে 

পুুঁজজর্াজারে লস্থলতশীিতা লফরে আেরর্ এর্াং তােি্ োংকি দেূ হরর্। 

র্াাংিারদশ র্্াাংক এর্াং র্াাংিারদশ লেলকউলেটিজ এক্সরেঞ্জ কলিশন ঘর্ৌি িলনিলোং শুরু 

করেরে অি বাৎ র্্াাংকগুরিারক র্াাংিারদশ র্্াাংরক েলতলদন জানারত হরর্ তাো কত িাকা 

http://www.arthosuchak.com/archives/586445/%e0%a6%b2%e0%a6%ad%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%b6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%b6%e0%a6%bf%e0%a6%a5%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%bf/
http://www.arthosuchak.com/archives/586445/%e0%a6%b2%e0%a6%ad%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%b6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%b6%e0%a6%bf%e0%a6%a5%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%bf/
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পুুঁজজর্াজারে লর্লনরোগ করেরে। এই ২০০ ঘকাটি িাকা লর্লনরোরগ ঘকারনা েিে্া হরি , 

র্াাংিারদশ র্্াাংক তাৎক্ষলণক তা েিাধান করে লদরর্, এিা র্াাংিারদশ র্্াাংরকে পুুঁজজর্াজারে 

তােি্ োংকি দেূীকেরণ একিা র্ুগান্তকােী লেদ্ধান্ত। এভারর্, র্াাংিারদশ র্্াাংরকে গভন বে 

োরহর্, পুুঁজজর্াজারে তােি্ োংকি দেূ কেরত র্লদ এলগরে আরেন তাহরি ঘেলদন আে ঘর্লশ 

দরূে নে, ইনশাআল্লাহ এই পুুঁজজর্াজাে গলতশীি হরর্। 
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ঘশোের্াজাে লনউজ 

গভি তরশক অশভিন্দি জযশিশ শে রশকিুর 

রহমযি 

েকাশ েিে:08-06-2020, 10:09 am | 

ঘশোের্াজাে লেরপািব: লর্লনরোগকােীরদে নগদ িভ্াাংশ 

ঘদোে উপে ঘেরেম্বে পর্ বন্ত ঘর্ লনরষধাজ্ঞা ইলতপূরর্ ব লদরেলেি ঘেই লনরষধাজ্ঞা তুরি লনরে 

গতকাি র্াাংিারদশ র্্াাংক একটি আরদশ লদরেরে। আরদরশ র্িা হরেরে কু্ষদ্র 

লর্লনরোগকােীরদে স্বারি ব ঘেরেম্বরেে পূরর্ বই িভ্াাংশ লর্তেণ কেরত পােরর্ র্্াাংক। 

র্াাংিারদশ র্্াাংরকে এই লেদ্ধারন্তে কােরণ গভন বে ঘক আন্তলেকভারর্ অলভনন্দন জালনরেরে 

ঢাকা স্টক এক্সরেরঞ্জে (লিএেই) পলেোিক েলকর্ুে েহিান। 

আজ ঘোির্াে তাে ঘদো এক লর্র্লৃতরত এ তি্ জানারনা হে। 

লর্র্লৃতরত র্িা হরেরে, এই লেদ্ধারন্তে কােরণ র্াাংিারদশ র্্াাংক পুুঁজজর্াজারেে 

লর্লনরোগকােীরদে স্বাি ব োংেক্ষণ করেরে। েেকাে েরত্কটি র্্াাংরক ২০০ ঘকাটি িাকা করে 

পাুঁে র্েরেে জন্ পুুঁজজর্াজারে লর্লনরোগ কো দী বরিোলদ ঘর্ েুলর্ধা করে লদরেরেন তারত 

করে পুুঁজজর্াজারে লস্থলতশীিতা লফরে আেরর্ এর্াং তােি্ োংকি দেূ হরর্। 

আরো র্িা হরেরে, র্াাংিারদশ র্্াাংক এর্াং র্াাংিারদশ লেলকউলেটিজ এক্সরেঞ্জ কলিশন 

(লর্এেইলে) ঘর্ৌি িলনিলোং শুরু করেরে অি বাৎ র্্াাংকগুরিারক র্াাংিারদশ র্্াাংরক েলতলদন 

জানারত হরর্ তাো কত িাকা পুুঁজজর্াজারে লর্লনরোগ করেরে।এই ২০০ ঘকাটি িাকা লর্লনরোরগ 

ঘকান েিে্া হরি র্াাংিারদশ র্্াাংক তাৎক্ষলণক েিাধান করে লদরর্ এিা র্াাংিারদশ র্্াাংরকে 

পুুঁজজর্াজারে তােি্ োংকি দেূীকেরণ একিা র্ুগান্তকােী লেদ্ধান্ত। 

এভারর্ র্াাংিারদশ র্্াাংরকে গভন বে পুুঁজজর্াজারে তােি্ োংকি দেূ কেরত র্লদ এলগরে 

আরেন তাহরি ঘেলদন আে ঘর্লশ দরূে নে এই পুুঁজজর্াজাে ভাইরেন্ট হরর্ র্রি জালনরেরেন 

েলকর্ুে েহিান। 

  

ঘশোের্াজাে লনউজ/এন 

http://www.sharebazarnews.com/wp-content/uploads/2020/06/IMG_20200606_174651.jpg
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‘পুুঁজজিযজযশর শিশিশ যগকযরীশের স্বযি ত 

সাংরিণ কশরশেি গভি তর’  

 

লনজস্ব েলতরর্দক  

েকালশত: ১০:৪৪ এএি, ০৮ জনু ২০২০  

 
লিএেই পলেোিক ঘিা. েলকর্ুে েহিান 

লর্লনরোগকােীরদে নগদ িভ্াাংশ ঘদোে ঘক্ষরে লনরষধাজ্ঞা তুরি ঘনোে িাধ্রি র্াাংিারদশ 

র্্াাংরকে গভন বে পুুঁজজর্াজারেে লর্লনরোগকােীরদে স্বাি ব োংেক্ষণ করেরেন র্রি িন্তর্্ 

করেরেন ঢাকা স্টক এক্সরেরঞ্জে (লিএেই) পলেোিক ঘিা. েলকর্ুে েহিান। 

োংর্াদ িাধ্রি পাঠারনা এক লর্র্লৃতরত লতলন এই িন্তর্্ র্রে র্াাংিারদশ র্্াাংরকে গভন বেরক 

অলভনন্দন জানান। লিএেইে এই ঘশোেরহাল্ডাে পলেোিক র্রিন, লর্লনরোগকােীরদে নগদ 

িভ্াাংশ ঘদোে ওপে ঘেরেম্বে পর্ বন্ত ঘর্ লনরষধাজ্ঞা র্াাংিারদশ র্্াাংক ইলতপূরর্ ব লদরেলেি, 

ঘেই লনরষধাজ্ঞা তুরি লনরে র্াাংিারদশ র্্াাংক আরদশ লদরেরে। এে জন্ র্াাংিারদশ র্্াাংরকে 

গভন বেরক আন্তলেক অলভনন্দন জানাই। ‘এরত করে লতলন পুুঁজজর্াজারে লর্লনরোগকােীরদে 

স্বাি ব োংেক্ষণ করেরেন। েেকাে েরত্কটি র্্াাংরক ২০০ ঘকাটি িাকা করে ৫ র্েরেে জন্ 

পুুঁজজর্াজারে লর্লনরোগ কোে দী বরিোলদ ঘর্ েুলর্ধা করে লদরেরে, তারত করে পুুঁজজর্াজারে 

লস্থলতশীিতা লফরে আেরর্ এর্াং তােি্ োংকি দেূ হরর্।’ 

লতলন আেও র্রিন, র্াাংিারদশ র্্াাংক এর্াং র্াাংিারদশ লেলকউলেটিজ এক্সরেঞ্জ কলিশন ঘর্ৌি 

িলনিলোং শুরু করেরে। অি বাৎ র্্াাংকগুরিারক র্াাংিারদশ র্্াাংরক েলতলদন জানারত হরর্ তাো 

কত িাকা পুুঁজজর্াজারে লর্লনরোগ করেরে। এই ২০০ ঘকাটি িাকা লর্লনরোরগ ঘকারনা েিে্া 

হরি, র্াাংিারদশ র্্াাংক তাৎক্ষলণক তা েিাধান করে ঘদরর্। এিা র্াাংিারদশ র্্াাংরকে 

পুুঁজজর্াজারে তােি্ োংকি দেূীকেরণ একিা র্ুগান্তকােী লেদ্ধান্ত। ‘এভারর্, র্াাংিারদশ 

র্্াাংরকে গভন বে পুুঁজজর্াজারে তােি্ োংকি দেূ কেরত র্লদ এলগরে আরেন তাহরি ঘেলদন 

আে ঘর্লশ দরূে নে, ইনশাআল্লাহ এই পুুঁজজর্াজাে ভাইরেন্ট হরর্’, র্রিন েলকর্ুে েহিান। 

 

 

https://www.jagonews24.com/author/staff-reporter
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Daily Financial Express 
08 June 2020 
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Daily Financial Express 
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Daily Financial Express 
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Daily New Age 
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Daily New Age 
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Daily New Age 
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Daily Star 
08 June 2020 

 

 



News Clippings 

 36 

 



News Clippings 

 37 

Daily Star 
08 June 2020 
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Daily Observer 
08 June 2020 
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Daily Observer 
08 June 2020 

 

 
 

 

 

 


