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প ুঁজিবািারে লেনরেন শুরুে সময় এগিরয়রে 
 

লেরেে প ুঁজিবািারে লেনরেন শুরুে সময় আধা ঘণ্টা বা ৩০ গমগনট এগিরয় আনা হরয়রে। 

একইভারব লেনরেন লেষও হরব আধা ঘণ্টা আরি। তরব লমাট লেনরেরনে সময় ৩ ঘণ্টারতই 

অপগেবগতিত থাকরব। 

আি ব ধবাে (১৭ ি ন) লেরেে ে ই স্টক এক্সরেঞ্জ এই গসদ্ধান্ত গনরয়রে। 

ঢাকা স্টক এক্সরেরঞ্জে (গিএসই) পক্ষ লথরক আন ষ্ঠাগনকভারব গসদ্ধান্তটট গনজিত কো হরয়রে। 

নতুন গসদ্ধান্ত অন সারে, আিামীকাে বহৃস্পগতবাে (১৮ ি ন) লথরক প্রগতগেন সকাে ১০ টায় 

লেনরেন শুরু হরব। েেরব লবো ১টা পর্ িন্ত। 

আি ব ধবাে পর্ িন্ত সময়সূগে অন সারে, সকাে সারে ১০ টাকায় লেনরেন শুরু হরয় তা লবো 

১টা ৩০ গমগনট পর্ িন্ত েেরতা। 

করোনা পগেগিগতে কােরে ঝ ুঁ গকপূে ি গহরসরব গেগিত োে অঞ্চরে (Red Zone) ব্াাংক 

লেনরেরনে সময় কগমরয় আনায় তাে সরে সামঞ্জস্ লেরে প ুঁজিবািারে লেনরেরনে সময় 

এগিরয় আনা হরয়রে। 

বাাংোরেে ব্াাংরকে সব িরেষ গনরেিেনায় ব্াাংরক লেনরেরনে সময়সীমা গনধ িােে কো হরয়রে 

সকাে ১০টা লথরক লবো ২টা পর্ িন্ত।  এই সমরয়ে মরধ্ র্ারত প ুঁজিবািারেে লেনরেন লেরষ 

গ্রাহক ও লরাকােহাউিগুরো গিয়াগোং এে িন্ লেক িমা গেরত পারেন, লস েরক্ষ্ বািারে 

লেনরেরনে সময় আিারনা হরয়রে। 

http://www.arthosuchak.com/archives/588984/%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%81%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8-%e0%a6%b6%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%81%e0%a6%b0/


News Clippings 

 28 

 

বৃহস্পতিবার থেকে নিুন সূতিকি 

থেযারবাজাকর থেনকেন  

আিামীকাে বহৃস্পগতবাে লথরক লেয়ােবািারে নতুন সময়সূগে অন র্ায়ী লেনরেন হরব। 

প্রধান লেয়ােবািাে ঢাকা স্টক এক্সরেঞ্জ (গিএসই) এবাং অপে লেয়ােবািাে েট্টগ্রাম স্টক 

এক্সরেঞ্জ (গসএসই) কতৃিপক্ষ এ গসদ্ধান্ত গনরয়রে। 

ে ই বািারেই বহৃস্পগতবাে (১৭ ি ন) সকাে সারে ১০টাে পগেবরতি সকাে ১০টায় লেনরেন 

শুরু হরব। আে লেনরেন লেষ হরব ে প ে ১টায়। 

বাাংোরেরে ব্াাংরকে গনরেিেনাে লপ্রগক্ষরত ব্াাংগকাং লসবাে সময় পগেবতিরনে কােরে ব ধবাে 

গিএসই ও গসএসই কতৃিপক্ষ এ গসদ্ধান্ত গনরয়রে। 

এ গবষরয় গিএসইে িনসাংরর্াি ও প্রকােনা গবভারিে উপ মহাব্বিাপক লমা. েগিক ে 

েহমান িারিা গনউিরক বরেন, ‘গিএসইরত লেনরেরনে সময়সূগেরত পগেবতিন আনা হরয়রে। 

আিামীকাে বহৃস্পগতবাে লথরক সকাে ১০টায় লেনরেন শুরু হরব। আে লেনরেন লেষ হরব 

ে প ে ১টায়।’ 

অপেগেরক, গসএসইে এক গনরেিেনায় বো হরয়রে, িত লসামবাে (১৫ ি ন) বাাংোরেরে 

ব্াাংরকে গনরেিেনাে লপ্রগক্ষরত ব্াাংগকাং লসবাে সময় পগেবতিরনে কােরে েট্টগ্রাম স্টক 

এক্সরেঞ্জ লেনরেরনে সময়সূগে পগেবতিন কো হরয়রে। 

‘নতুন সময়সূগে অন র্ায়ী, আিামীকাে ১৮ ি ন লেনরেরনে সময় হরব সকাে ১০টা লথরক 

ে প ে ১টা পর্ িন্ত। এই সময়সূগে পেবতী গনরেিে আসা পর্ িন্ত অব্াহত থাকরব।’ 
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সিসিআইএ গ্লোবোল কোউসিললর িদিয হললন অধ্যোপক সনিোমী 

 

সনিস্ব প্রসিলবদক: চট্টগ্রোম সবশ্বসবদযোলল ়ের অযোকোউসটিং অযোন্ড ইনফরলমশন সিলেমি সবভোলের অধ্যোপক গ্মো. 

গ্হলোল উসিন সনিোমীলক সিসিআইএর গ্লোবোল কোউসিললর (এফসিসিআইএ) িদিয সহলিলব সনল ়েোে গ্দও ়েো 

হল ়েলে। 

বুধ্বোর (১৭ িুন) সিসিআইএ ইনসেসিউি কিতকৃ প্রকোসশি এক সববতসিলি এ িথ্য িোনোলনো হল ়েলে। 

সিসন পুুঁসিবোিোর সন ়েন্ত্রক িিংস্থো বোিংলোলদশ সিসকউসরসিি অযোন্ড এক্সলচঞ্জ কসমশলনর (সবএিইসি) িোলবক 

কসমশনোর। 

এেোড়েো সিসন ইনসেসিউলির গ্নিও ়েোকৃ সরললশন কোউসিললর িভোপসিত্ব করলবন। 

এলি বলো হয়, সিসিআইএ ইনসেসিউি হল সফনযোি এবিং সবসনল ়েোে গ্পশোদোরলদর একসি সবশ্ববযোপী স্বীকতি 

গ্পশোদোর িিংস্থো।  ো অথ্ৃ ও সবসনল ়েোে পসরচোলনোর সশলের িনয ননসিক সবসনল ়েোলের অনশুীললন সবশ্বমোলনর মোন 

সনধ্ৃোরণ কলর। প্রসিষ্ঠোনসি চোিোৃডৃ গ্লোবোল ইনলভেলমট অযোনোসলে (সিসিআইএ) উপোসধ্ প্রদোন কলর। 

েি ৫ বের ধ্লর এসশ ়েো পযোসিসফক ইলকোনসমক করলপোলরশন-সফনোসি ়েোল গ্রগুললিরি গ্েসনিং ইসনসশল ়েসিভ 

(এলপক-এফআরসিআই) এর উপলদষ্টো গ্রুলপর িদিয সহিোলব কোি করোর গ্েলে িোর সবস্ততি এক্সলপোিোর রল ়েলে। 

সিসন েি সিন বের সফনযোসি ়েোল সরলপোসিৃিং কোউসিলল (এফআরসি) িদিয সহিোলবও কোি কলরলেন। সিসন 

বিৃমোলন চট্টগ্রোম সবশ্বসবদযোলল ়ে অযোকোউসটিং সবভোলে অধ্যোপক সহিোলব কমৃরি রল ়েলেন। িোনো ৯ বের কসমশনোর 

সহিোলব দোস ়েত্ব পোলন কলরলেন। 

অধ্যোপক সনিোমী গ্লোবোল কোউসিললর িদিয এবিং এর গ্নিও ়েোকৃ িম্পকৃ কোউসিললর গ্চ ়েোরপোরিন সহিোলব 

সবসশষ্ট গ্পশোদোর ও গ্নিোলদর িোলথ্ গ্ োে গ্দলবন। গ্নিও ়েোক ৃসরললশন কোউসিল হল সবশ্বিুলড়ে িদিয গ্দশগুসললি 

সিসিআইএ গ্নিও ়েোকগৃুসলর গ্িিআপ এবিং পসরচোলনো িদোরসকর িত্ত্বোবধ্োলনর কোউসিল। 

সনল ়েোলের সবষল ়ে সনিোমী বললন. সিসিআইএ ইনসেসিউলির গ্লোবোল কোউসিললর িদিয এবিং গ্নিও ়েোকৃ সরললশনি 

কোউসিললর গ্চ ়েোরপোরিন সহিোলব সনল ়েোলের প্রস্তোব গ্পল ়ে আসম অিযন্ত আনসিি ও েসবৃি। আসম িোলদর প্রসি 

আস্থো রোখোর িনয প্রকতিপলে সবনীি ও কতিজ্ঞ। সিসিআইএর িোলথ্ কোি করো িসিযই আনসিি এবিং আসম এই 

ইনসেসিউলির অিংশ হলি গ্পলর অিযন্ত েসবৃি। 

উলেখয গ্হলোল উসিন সনিোমী ২০১৯ িোল গ্থ্লক সিসিআইএ ইনসেসিউলির গ্ফললো িদিয। 
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বৃহস্পতিবার সোে ১০টা থেকে শুরু হকব 

তিএসইর থেনকেন 

 

... 

ঢাো: বহৃস্পগতবাে (১৮ ি ন) লথরক লেরেে প্রধান প ুঁজিবািাে ঢাকা স্টক এক্সরেরঞ্জে 

(গিএসই) লেনরেন সকাে ১০ টায় শুরু হরব। 

ব ধবাে (১৭ ি ন) গিএসই লথরক পাঠারনা এক সাংবাে গবজ্ঞগিরত এ তথ্ িানারনা হরয়রে। 

সাংবাে গবজ্ঞগিরত িানারনা হরয়রে, ঢাকা স্টক এক্সরেঞ্জ (গিএসই) কতৃিপক্ষ গসদ্ধান্ত  গনরয়রে 

বহৃস্পগতবাে লথরক গিএসইে লেনরেন সকাে ১০ টায় শুরু হরব। েেরব ে প ে ১টা পর্ িন্ত। 
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Sharebazar News.com 

েেিাউকন থেনকেকনর নিুন সময 

তনর্ ধারণ তিএসইর 

প্রকাে সময়:17-06-2020, 5:38 pm | 

লেয়ােবািাে গেরপাটি: বতিমান করোনা পগেগিগতরত লেরেে েকিাউন 

এোকাগুরোরত ব্াাংগকাং সমরয়ে সারথ গমগেরয় লেনরেরনে নতুন সময় গনধ িােে করেরে প্রধান 

লেয়ােবািাে ঢাকা স্টক এক্সরেঞ্জ (গিএসই)। 

আি ব ধবাে গিএসইে পক্ষ লথরক এক সাংবাে গবজ্ঞগিরত এ তথ্ িানারনা হয়। 

তথ্ মরত, আিামীকাে ১৮ ি ন (বহৃস্পগতবাে) লথরক গিএসইে লেনরেন সকাে ১০ টায় শুরু 

হরয় ে প ে ১ টায় লেষ হরব। এতগেন লেনরেন সারে ১০ টায় এে শুরু হরয় ১.৩০ এ লেষ হত। 

https://www.sharebazarnews.com/wp-content/uploads/2016/12/dse.jpg
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বৃহস্পতিবার থেকে তিএসইর থেনকেন শুরু সোে ১০ টায 

গবিরনস আওয়াে প্রগতরবেক : বহৃস্পগতবাে (১৮ ি ন) লথরক লেনরেন সকাে ১০ টায় শুরু 

কোে গসদ্ধান্ত গনরয়রে লেরেে প্রধান লেয়ােবািাে ঢাকা স্টক এক্সরেঞ্জ (গিএসই) কতৃিপক্ষ। 

র্া েেরব ে প ে ১টা পর্ িন্ত। 

গিএসই লথরক পাঠারনা এক সাংবাে গবজ্ঞগিরত এ তথ্ িানারনা হরয়রে। 

গবিরনস আওয়াে/১৭ ি ন, ২০২০/আেএ 
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The Business Standard 

Md Helal Uddin Nizami appointed at global 

council of CGIA 

 
 

Professor Md Helal Uddin Nizami, former commissioner of the Bangladesh Securities & 

Exchange Commission (BSEC), has been appointed to the global council of Chartered Global 

Investment Analyst (CGIA). 

"He will also chair the Institute's Network Relations Council," a statement issued by the 

CGIA Institute said. 

Md Helal Uddin Nizami is currently working as a professor in the Department of Accounting 

at the University of Chittagong, which is the second largest and leading public university in 

Bangladesh. He was a fellow member of the CGIA Institute since 2019. 

"I am really happy to work with CGIA and I am very proud to be a part of this institute. I 
believe this commitment will surely encourage me to contribute, distribute and 
coordinate the focus and objectives of the organisation to the maximum," Nizami said. 

Professor Nizami was the commissioner of BSEC for the last 9 years. He has been a member 

of the advisory group of the Asia Pacific Economic Corporation-Financial Regulators 

Training Initiative (APEC-FRTI) for the past 5 years. He has also served as a member of the 

Financial Reporting Council (FRC) for the past three years. 

The CGIA Institute is a globally recognised professional body of finance and investment 

professionals which sets world-class standards in ethical investment practices for the finance 

and investment management industry. 
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Bourses change trading hours from 
Thursday 
 Niaz Mahmud 

  Published at 10:14 pm June 18th, 2020 

Stock trading will now be conducted from 10:00am to 1:00pm 

Both Dhaka Stock Exchange (DSE) and Chittagong Stock Exchange (CSE) 

have decided to reschedule trading hours from Thursday for an indefinite 

period amid the Covid-19 pandemic. 

From now on, stock trading will be conducted from 10:00am to 1:00pm for an 

indefinite period. 

Both the bourses issued separate press releases in this regard on Wednesday.  

 

From March 18, following the freefall of stock prices, the DSE and CSE had 

been trading from 10:30am to 1:30pm without any break. 

The releases also said that the schedule for trading had changed due to the 

change in banking transaction hours amid the pandemic.  

The authorities of the bourses requested investors to transact digitally via their 

phones and online to avoid physical contact of any sort. 

 

  
 

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud

