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রবিিার খুলছে পুুঁবিিািার 

রবিকুল ইসলাম    

২৯ মম, ২০২০ ০০:০০  

 

কছরানার কারছে পুুঁবিিািার িন্ধ প্রায় দইু মাস। এর িছল একবদছক আটছক পছে মলূধন, অনযবদছক কছম যায় মেয়াছরর দাম। কছম যায় 
বিবনছয়াগকারীর মূলধনও। তছি এসি েঙ্কা কাটিছয় আগামী রবিিার মির খুলছে পুুঁবিিািার। ওই বদন মেছক মলনছদন েরু ুহছি পুুঁবিিািাছর। 
সরকাছরর মিুঁছধ মদওয়া স্বাস্থ্যবিবধ মমছন, সি ধরছনর সরুক্ষা বনবিত কছর সকাল সাছে ১০টা মেছক দপুুর মদেটা পযযন্ত বিএসইর মলনছদন 

কাযযক্রম, বিয়াবরিং হাউছসর কাযযক্রমসহ সি ধরছনর দাপ্তবরক কাযযক্রম চাল ুোকছি। 

গত ২৬ মাচয  মেছক পুুঁবিিািাছর মলনছদন িন্ধ। সরকার ম াবিত সাধারে েুটি চলায় মলনছদন চালরু উছদযাগ বনছলও বনয়ন্ত্রক সিংস্থ্ার অনছুমাদন 
না পাওয়ায় তা সম্ভি হয়বন। অিেয বনয়ন্ত্রক সিংস্থ্া মলনছদন চালরু পছক্ষ োকছলও মকারাম সিংকছট কবমেন সভা না হওয়ায় চূোন্ত বসদ্ধান্ত মনওয়া 
যায়বন। 

এবদছক গতকাল িহৃস্পবতিার বনয়ন্ত্ররক সিংস্থ্ার নতুন মচয়যারমযান ি. বেিলী রিুাইয়াত-উল ইসলাছমর মনতৃত্বাধীন কবমেছনর প্রেম সভা অনবুিত 
হছয়ছে। সভায় কছরানাভাইরাছসর বিস্তার মরাছধ সরকার বনছদয বেত সামাবিক দরূত্ব ও স্বাস্থ্যবিবধসিংক্রান্ত অবিস আছদে প্রবতপালন সাছপছক্ষ উভয় 

স্টক এক্সছচছে মলনছদন ও মসটলছমন্টসহ সি কমযকাণ্ড মির েরু ুকরছত অনাপবি মদওয়া হছয়ছে। 

কছরানা পবরবস্থ্বতছত সাধারে েুটি তুছল বনছয়ছে সরকার। গতকাল এক প্রজ্ঞাপছন িানাছনা হছয়ছে, ৩১ মম মেছক ১৫ িনু পযযন্ত সীবমত আকাছর 

সরকাবর অবিস খুলছে। চলছি গেপবরিহনও। িছল সাধারে েুটি উছে যাওয়ায় পুুঁবিিািাছর মলনছদনও েরু ুহছি রবিিার। 

কছরানার আ াছত মদছের অেযনীবতছত িে ধরছনর প্রভাি পছেছে। বেল্প-কারখানার উ।পাদন েমছক মগছে। সিংকছটর মছুখ পছেছে পুুঁবিিািাছর 

তাবলকাভুক্ত বতন েতাবধক কম্পাবন। কারে উ।পাদন না োকছল কম্পাবনর আছয় মনবতিাচক প্রভাি পছে। আর কম্পাবনর আয় কছম মগছল 

বিবনছয়াগকারীরাও ক্ষবতর মছুখ পছেন। 

ঢাকা স্টক এক্সছচে সতূ্র িানায়, আবেযক বহসাি িেছরর সছে তাবলকাভুক্ত কম্পাবনগছুলার িে অিংে িনু মেছক িলুাই আবেযক বহসাি িের মমছন 
চছল। আিার আবেযক খাছতর িযািংক ও িীমাসহ বকেু তাবলকাভুক্ত কম্পাবন িানয়ুাবর ও বিছসম্বর বহসাি িের মমছন চছল। কাছিই িলুাই মেছক 

িনু বহসাি িের মমছন চলা কম্পাবনগছুলার আছয় িে প্রভাি মিলছি কছরানাভাইরাস। কারে ২০১৯-২০ অেযিেছরর প্রেম েয় মাস ভাছলা 
চলছলও মেি েয় মাছস কছরানার ধাক্কা মলছগছে। এসি কম্পাবনর আয় কমার আেঙ্কার সছে বিবনছয়াগকারীর লভযািংে কছম যাওয়ার আেঙ্কাও 

ততবর হছয়ছে। 

সতূ্র আছরা িানায়, িানয়ুাবর মেছক বিছসম্বর বহসাি িের মমছন চলা কম্পাবনগুছলাও কছরানার মভাগাবন্তছত পছেছে। কারে ২০১৯ সাছলর বিছসম্বর 
মেি হছলও অছনক কম্পাবন িাবিযক সভা করছত পাছরবন। মকউ মকউ লভযািংে ম ািো করছলও অছনক কম্পাাবন লভযািংে ম ািো কছরবন। এবদছক 
তাবলকাভুক্ত িযািংকগছুলার লভযািংে ম ািোয় বনছিধাজ্ঞা বদছয়ছে মকন্দ্রীয় িযািংক। কছরানার কারছে িযািংছকর তারলযপ্রিাহ িাোছত এই বসদ্ধান্ত 
মনওয়া হছয়ছে। বকন্তু লভযািংে ম ািো কমছল পুুঁবিিািাছরর বিবনছয়াগকারীর ওপর প্রভাি পেছি িছল মছন করছেন সিংবিষ্টরা। 
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ঢাকা স্টক এক্সছচছের পবরচালক রবকিুর রহমান কাছলর কণ্ঠছক িছলন, ‘কছরানাভাইরাস পুুঁবিিািাছরর িনয দী য মময়াছদ ক্ষবত মিছক এছনছে। 
কম্পাবনর আবেযক বহসাছি ক্ষবতর পাোপাবে বিবনছয়াগকারীরাও িে ধরছনর ক্ষবতর মছুখ পেছিন। কছরানায় পুুঁবিিািার িন্ধ োকছলও মাবিয ন 

ঋছের সুদহার িন্ধ মনই। ক্ষবতর মুছখ পছেছেন বিবনছয়াগকারীরা।’ 

িািংলাছদে বসবকউবরটিি অযান্ড এক্সছচে কবমেছনর মচয়ারমযান ি. বেিলী রুিাইয়াত-উল ইসলাম কাছলর কণ্ঠছক িছলন, ‘বিবনছয়াগকারীর স্বােয 
সিংরক্ষেই আমার মলূ লক্ষয। আমরা দাবয়ত্ব বনছয় বিবনছয়াগকারীর স্বােযছক প্রাধযানয মদি। বিবনছয়াগকারীর স্বােয রক্ষা করছত যা যা করা 
প্রছয়ািন সিই করি। কছরানায় পুুঁবিিািাছরর ময ক্ষবত হছয়ছে, তা কাটিছয় উেছত সময় লাগছি।’ 
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Desh Rupantor 

29-5-2020 
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িযািংক–মেয়ারিািার পুছরাদছম খুলছে মরািিার 

বনিস্ব প্রবতছিদক, ঢাকা 

প্রতীকী েবি 

অিছেছি আগামী মরািিার মেছক মদছের িযািংক িযিস্থ্া ও মেয়ারিািার পূেযােভাছি চাল ুহছে। িযািংছক সকাল ১০টা মেছক বিছকল ৪টা পযযন্ত 
চলছি মলনছদন। তছি কছরানাভাইরাছসর কারছে মাঝাবর ও উচ্চ ঝুুঁ বকপূেয এলাকায় মলনছদন হছি সকাল ১০টা মেছক মিলা আোইটা পযযন্ত। আর 

মেযারিািাছরর মলনছদন সাছ়ে ১০টায় েরু ুহছয একটানা মদ়েটা পযযন্ত চলছি। 

িািংলাছদে িযািংক মরািিার মেছক িযািংছকর সি োখা মখালা হছি এমন বসদ্ধাছন্তর কো িাবনছয়ছে আি িহৃস্পবতিার। এর িছল দইু মাস পর 

পূেযােরছূপ বিরছত যাছে মদছের িযািংক খাত। মকন্দ্রীয় িযািংক িলছে, গেপবরিহন চলাচল সীবমত োকায় প্রছয়ািছন িযািংকগছুলাছক কমীছদর 

যাতায়াছত পবরিহছনর িযিস্থ্া করছত হছি। আর ঝুুঁ বকপূেয িযবক্ত, কমযকতয া, সন্তানসম্ভিা গ্রাহক ও কমযকতয াছক িযািংছক যাওয়া মেছক বিরত রাখছত 

হছি। 

মকন্দ্রীয় িযািংক আরও িছলছে, সমদু্র, স্থ্ল ও বিমানিন্দর (মপাটয  ও কাস্টমস) এলাকায় িযািংছকর োখা ও িুে স্থ্ানীয় প্রোসছনর সছে আছলাচনা 
কছর সপ্তাছহর সাত বদন ২৪  ণ্টা মখালা রাখছত হছি। 

সরকাবর েুটি েুর ুহওয়ার পর িািংলাছদে িযািংক সীবমত আকাছর িযািংক মসিা চাল ুরাখার বনছদযে মদয়। তছি তা ধীছর ধীছর িােছত োছক। 
কছরানার মছধয কমযকতয াছদর অবিছস মযছত উ।সাহ িাোছত চাল ুকরা হয় বিছেি ভাতা ও বিমাসবুিধা। এখন অিেয মসই সবুিধা প্রতযাহার 
করা হছয়ছে। 
এবদছক পুুঁবিিািার বনযন্ত্রক সিংস্থ্া িািংলাছদে বসবকউবরটিি অযান্ড এক্সছচে কবমেছনর (বিএসইবস) অনাপবির পর আগামী মরািিার মেছক 

মেযারিািাছর মলনছদন চালরু বসদ্ধান্ত বনছযছে মদছের দইু স্টক এক্সছচে কতৃয পক্ষ। 

প্রধান মেযারিািার ঢাকা স্টক এক্সছচে (বিএসই) আি বিছকছল এক বিজ্ঞবপ্তছত িাবনছযছে, প্রবতবদন সকাল সাছ়ে ১০টায় মলনছদন েরু ুহছয 
একটানা মদ়েটা পযযন্ত চলছি। 
অনযবদছক চট্টগ্রাম স্টক এক্সছচছের (বসএসই) একিন ঊর্ধ্যতন কমযকতয া প্রেম আছলাছক িানান, বিএসইর মছতা বসএসইছতও মরািিার মেছক 
মলনছদন চাল ুকরা হছি। 
এর আছগ আি সকাছল অনবুিত বিএসইবসর নিগঠিত কবমেছনর সভায মলনছদন চালরু বিিছয অনাপবি মদওযা হয। সরকাছরর বনছদয বেত 
স্বাস্থ্যবিবধ মমছন মলনছদন চালুর কো িানায বিএসইবস। বিএসইবসর অনাপবি পাওযার পর বিছকছল দইু স্টক এক্সছচে কতৃয পক্ষ মলনছদন চালরু 

বসদ্ধান্ত বনছয়ছে। 
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মলনছদছন অনাপবির িছনয বিএসইবসছক রবকিরু রহমাছনর অবভনন্দন 

। ২৮ মম, ২০২০ ৬:১৬ অপরাহ্ণ  

বিবনছয়াগকারী ও মস্টকছহাল্ডারছদর উ।কণ্ঠার অিসান  টিছয় প্রায় দইু মাস পর মলনছদন েরু ুহছত যাছে মদছের পুুঁবিিািাছর। আি 

িহৃস্পবতিার (২৮ মম) বনয়ন্ত্রক সিংস্থ্া বিএসইবস োরীবরক দরূত্ব ও স্বাস্থ্যবিবধ মমছন দইু স্টক এক্সছচছে মলনছদন ও সযাটলছমন্টসহ সকল কাযযক্রম 

েরু ুকরার বিিছয় অনাপবি বদছয়ছে। আর এর পর পরই দইু স্টক এক্সছচে আগামী ৩১ মম, মরািিার মলনছদন চালু করার বসদ্ধান্ত বনছয়ছে। 
মলনছদন চালরু বিিছয় বিএসইবসর অনাপবি মদওয়ার বসদ্ধান্তছক স্বাগত িাবনছয়ছেন ঢাকা স্টক এক্সছচছের (বিএসই) পবরচালক ও সাছিক 

মপ্রবসছিন্ট মমাোঃ রবকিরু   রহমান।  
এক বিিবৃতছত বতবন বিিয়টিছক বিএসইবসর যগুান্তকারী বসদ্ধান্ত িছল অবভবহত কছরছেন। আর এই বসদ্ধাছন্তর িনয বিএসইবসর নতুন 
মচয়ারমযানসহ কবমেনারছদর অবভনন্দন িাবনছয়ছেন। 
বতবন আো প্রকাে কছরছেন, বিএসই প্রছযািয সি স্বাস্থ্যবিবধ মমছন মলনছদন পবরচালনা করছি। মরাকারহাউিসহ অনযানযরাও স্বাস্থ্য বিবধ মমছন 

চলার বিিছয় যত্নিান োকছি। 

https://www.arthosuchak.com/archives/584338/%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%85%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%9c%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%87/
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খুলছে মেযারিািার, খুবে বিবনছযাগকারী-মরাকাছরি হাউস কমীরা  
বনিস্ব প্রবতছিদক  
প্রকাবেত: ০৯:৩৮ এএম, ৩০ মম ২০২০  

 
িাইল েবি 

মহামাবর কছরানাভাইরাছসর কারছে দইু মাছসর মিবে সময ধছর িন্ধ োকার পর আগামীকাল মরািিার (৩১ মম) মেছক মদছের মেযারিািাছর 
আিার মলনছদন চাল ুহছে। কছরানাভাইরাস বনছয আতঙ্ক োকছলও মেযারিািাছর আিার মলনছদন চাল ুকরার বসদ্ধাছন্ত খুবে বিবনছযাগকারী ও 

মরাকাছরি হাউস কমীরা। 

বিবনছযাগকারীরা িলছেন, মেযারিািাছর মলনছদন িন্ধ োকায বিবনছযাগকারীছদর অেয আটছক রছযছে। ঈছদর আছগ মলনছদন চাল ুনা করায 

অছনক বিবনছযাগকারীর ঈছদর খুবে মাটি হছযছে। এমনকী মকাছনা মকাছনা বিবনছযাগকারী মানছিতর িীিনযাপন করছেন। 

অপরবদছক মরাকাছরি হাউছির কমীরা িলছেন, মেযারিািাছর মন্দার কারছে অছনক বদন ধছরই মিবেরভাগ মরাকাছরি হাউি মলাকসাছন রছযছে। 
এ পবরবস্থ্বতছত মেযারিািাছর মলনছদন িন্ধ োকায হাউসগছুলার মলাকসাছনর মাত্রা আরও মিছ়েছে। িছল চাকবর হারাছনার েঙ্কায ভুগছেন 

মিবেরভাগ মরাকার হাউছির কমীরা। 

বিশ্বিযাপী েবেছয় পো কছরানাভাইরাছসর প্রছকাপ িািংলাছদছে েরু ুহয গত ৮ মাচয । ওইবদন িািংলাছদছে প্রেম বতনিন কছরানাভাইরাছস আক্রান্ত 
হওয়ার তেয প্রকাে পায। িছল এর প্রভাছি ৯ মাচয  মেয়ারিািাছর ভয়ািহ ধস নাছম। বিএসইর প্রধান মলূয সচূক বিএসইএক্স একবদছন মরকিয  
২৭৯ পছয়ন্ট পছে যায়। এরপর দিায দিায দরপতন হছত োছক। পবরবস্থ্বত সামাল বদছত ১৯ মাচয  মেছক মেযারিািাছর মলনছদছনর সময এক 

 ণ্টা কবমছয আনা হয। 

এরপরও পতন মেকাছনা না মগছল প্রবতটি মকাম্পাবনর মেযাছরর মলার প্রাইস বনধযারে কছর মদয বনযন্ত্রক সিংস্থ্া িািংলাছদে বসবকউবরটিি অযান্ড 

এক্সছচে কবমেন (বিএসইবস)। এর মাধযছম মেযার িািাছরর পতন বকেুটা হছলও োমাছনা যায। তছি ২৬ মাচয  মেছক সরকার সাধারে েুটি 

ম ািো করছল মেযারিািাছরর মলনছদন িন্ধ হছয যায। 

এ পবরবস্থ্বতছত বিবভন্ন পক্ষ মেছক মেযারিািাছর মলনছদন করার মিার দাবি িানাছনা হয। এরই মপ্রবক্ষছত গত িহৃস্পবতিার (২৮ মম) কবমেন 
সভা কছর বিএসইবস আিাছরা মেযারিািাছর মলনছদন করার অনমুবত মদয। বিএসইবসর অনমুবত মপছয মরািিার মেছক মেযারিািাছর মলনছদন 
করার বসদ্ধান্ত বনছযছে মদছের দইু স্টক এক্সছচে। স্টক এক্সছচছের বসদ্ধান্ত অনুযাযী সকাল সাছ়ে ১০টা মেছক দপুুর মদ়েটা পযযন্ত মেযারিািাছর 

মলনছদন হছি। 

এ বিিছয িািংলাছদে পুুঁবিিািার বিবনছযাগকারী ঐকয পবরিছদর সাধারে সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক িছলন, মেযারিািাছর মলনছদন চালরু িনয 
ঈছদর আছগই আমরা দাবি িাবনছযছে। মলনছদন িন্ধ োকায আমাছদর অছনক বিবনছযাগকারী ভাইছয়রা মানছিতর িীিনযাপন করছেন। 
মরাকাছরি হাউছস অছনছকর টাকা আটছক রছযছে। মেযারিািাছর আিার মলনছদন চালরু বসদ্ধান্ত মনযায আমরা খুবে। আমাছদর দাবি মমছন মনযায 

বনযন্ত্রক সিংস্থ্াছক ধনযিাদ িানাবে। 

https://www.jagonews24.com/author/staff-reporter
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মিলাল নাছমর এক বিবনছযাগকারী িছলন, মেযারিািাছর মলনছদন িন্ধ করার বসদ্ধান্ত বেল সি মেছক ি়ে ভুল। মযছহতু মেযাছরর মলার প্রাইস 

বনধযারে কছর মদযা হছযছে সতুরািং দরপতন হওযার সম্ভািনা খুিই কম। তাো়ো বিছশ্বর মকাছনা মদছে মেযারিািাছর মলনছদন িন্ধ মনই। 

বতবন িছলন, দইু মাস পছর হছলও সিংবিষ্টছদর েভুিবুদ্ধর উদয হছযছে। এিনয তাছদরছক ধনযিাদ। মহামাবর কছরানাভাইরাছসর কারছে আমার 

মছতা কু্ষদ্র বিবনছযাগকারীরা খুি কছষ্ট রছযছেন। আমরা কাছরা কাছে হাত মপছত সাহাযয বনছত পাবর না। এমবনছত ভাইরাছসর আতঙ্ক, তার ওপর 
অেযসিংকট। সি বমবলছয এিাছরর ঈছদ মকাছনা আনন্দ বেল না আমাছদর। মেযারিািাছর আিার মলনছদন চাল ুহওযায মেযার বিবক্র কছর 

বিবনছযাগকারীরা বকেুটা হছলও অেয মযাগা়ে করছত পারছিন। এটাই এখন আমাছদর িনয সিছেছক ি়ে সসুিংিাদ। 

মলনছদন চালরু বিিছয রযাক ইবপএছলর এক কমযকতয া িছলন, অিছেছি একটা ভাছলা সিংিাদ েনুলাম। মলনছদন না হওযায় আমরা মারাত্মক 

মানবসক চাছপ ভুগবেলাম। মলনছদন যাই মহাক মেযারিািার খুলছে এছতই আমরা খুবে। 

োবকল বরিভী স্টছকর এক কমযকতয া িছলন, মাবলক আমাছদর িছস দইু মাস মিতন বদছযছেন। এভাছি িছস িছস মাবলছকর পছক্ষ কতবদন মিতন 

মদযা সম্ভি। এ পবরবস্থ্বতছত মেযারিািাছর আিারও মলনছদন চাল ুহওয়ায় মানবসক চাপ বকেুটা হছলও কমছি। 

পাকয ওছয বসবকউবরটিছির এক কমযকতয া িছলন, ২০১০ সাছলর মহাধছসর পর মেছকই মিবেরভাগ মরাকাছরি হাউি ভতুয বক বদছয চলছে। মহামাবর 
কছরানাভাইরাস মরাকাছরি হাউিগছুলার অিস্থ্া আরও নািকু কছর বদছযছে। সামছন আমাছদর িনয কঠিন সময আসছে। মলনছদন চাল ুহওযায 

বকেুটা হছলও হাউিগছুলার আছযর পে খুছলছে। তারপরও সামছন ময কাছরা চাকবর চছল মযছত পাছর। 

এমএএস/এমএি/এমএস 
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মকাবভি-১৯ মমাকাছিলায় মযসি সতকয তা বনছয়ছে বিএসই 

। ২৮ মম, ২০২০ ৬:৩৩ অপরাহ্ণ  

দইু মাছসরও মিবে সময় পর মির মলনছদন েরু ুহছে মদছের পুুঁবিিািাছর। নছভল কছরানাভাইরাস (মকাবভি-১৯) মমাকাছিলায় সরকার ম াবিত 

সাধারে েুটির কারছে গত ২৭ মাচয  মেছক িািাছর মলনছদন িন্ধ বেল। 

আি িহৃস্পবতিার (২৮ মম) িািংলাছদে বসবকউবরটিি অযান্ড এক্সছচে কবমেছনর (বিএসইবস) সম্মবত পাওয়ায় আগাবম ৩১ মম, মরািিার 
মলনছদন চালরু বসদ্ধান্ত বনছয়ছে মদছের প্রধান মেয়ারিািার ঢাকা স্টক এক্সছচে বলবমছটি৷ 

স্টক এক্সছচছে মলনছদন এমন সময় েুরু হছত যাছে, যখন কছরানাভাইরাছসর সিংক্রমে চূোন্ত পযযাছয়র বদছক যাছে। তাই বিবনছয়াগকারী এিিং 
স্টক এক্সছচে ও মরাকারহাউছির কমযকতয া-কমযচাবরছদর সুরক্ষায় মিে বকেু সতকয তামলূক িযিস্থ্া বনছে বিএসই। 

বিএসই সছূত্র িানা মগছে, বিএসই বিবল্ডিং এিিং বিএসই এছনক্স বিবল্ডিং এর প্রছিছের সময় সরকাছর স্বাস্থ্য ও পবরিার কলযাে মন্ত্রনালছয়র 

স্বাস্থ্যবিবধ মমন মেকছহাল্ডার এিিং মেকছহাল্ডার মকাম্পাবনর সকল কমযকতয া কমযচারী ও বিবনছয়াগকারীছদর স্বাস্থ্য সরুক্ষায় মযমন-হযান্ড 

সযাবনটাইিার, োমযাল স্ক্যানার এিিং অনযাছনযর মাধযছম প্রছতযক বিবনছয়াগকারীছদর মরাকাছরি হাউছি প্রছিছের িযিস্থ্া কছরছে৷ 

ইবতমছধয ঢাকা স্টক এক্সছচে বলবমছটি বিবনছয়াগকারীছদর স্বাছেয সকল মরাকাছরি হাউিছক মকাবভি-১৯ এ সতকয তার অিংে বহছসছি হযান্ডছেক ও 

আবলেন না করা, পবরবমত দরূত্ব িিায় রাখা, কমযকতয া-কমযচারী অেিা িাছযছন্টর হাুঁবচ িা কাবে িা সছন্দহিনক লক্ষে োকছল তাছদর সনাক্ত 

কছর প্রছয়ািনীয় িযিস্থ্া মনওয়া, অবিস প্রােছে প্রছিছের িনয প্রবতিার হযান্ড সযাবনটাইিাছরর িযিস্থ্াকরে, মরাকাছরি হাউছি কমযচারী এিিং 
িাছযন্টছদর মাস্ক্ সরিরাহ করা, দেযনােীছদর অবিছস প্রছিে করছত বনর।ুসাবহতকরে, কমীছদর বেিটিিং অবিছসর িযিস্থ্া করা এিিং অবিছস 

মছুখামবুখ তিেক মেছক বিরত োকার অনছুরাধ িাবনছয়ছে। 

 

 

 

 

  

https://www.arthosuchak.com/archives/584341/%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1-%e0%a7%a7%e0%a7%af-%e0%a6%ae%e0%a7%8b%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a7%9f-%e0%a6%af%e0%a7%87%e0%a6%b8%e0%a6%ac-%e0%a6%b8/
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১ িনু গভনযছরর সছে তিেক করছি বিএসইবস 

মম ২৯, ২০২০ 

 

বনিস্ব প্রবতছিদক : পুুঁবিিািাছরর উন্নয়ন এিিং কছরানা পরিতী সম্ভািয ঝুুঁ বক মমাকাবিলায় করেীয় ঠিক করছত আগামী ১ িনু (মসামিার) 
িািংলাছদে িযািংছকর গভনযছরর সছে তিেক করছি পুুঁবিিািাছরর বনযন্ত্রক সিংস্থ্া িািংলাছদে বসবকউবরটিি অযান্ড এক্সছচে কবমেন (বিএসইবস)। 

িািংলাছদে িযািংক কাযযালছয বিছকল ৩টায অনবুিতিয এ তিেছক বিএসইবসর নতুন মচয়ারমযান অধযাপক বেিলী রিুাইয়াত-উল-ইসলাছমর মনতৃছত্ব 
বনযন্ত্রক সিংস্থ্ার কবমেনাররা অিংে মনছিন। বিএসইবসর সিংবিষ্ট সছূত্র এ তেয িানা মগছে। 

সছূত্র িানা মগছে, তিেছকর মলূ আছলাচনায োকছি পুুঁবিিািাছরর উন্নয়ন এিিং কছরানাভাইরাস পরিতী সম্ভািয ঝুুঁ বক মমাকাবিলায় করেীয় ঠিক 
করা। পাোপাবে মদছের অেযনীবতর উন্নয়ছন িািংলাছদে িযািংক ও বিএসইবস কীভাছি একসাছে কাি করছত পাছর, তা বনছয় আছলাচনা করা হছি। 

এর আছগ বিএসইবসর মচয়ারমযান িছলন, অেয মন্ত্রোলছয়র অধীছন বিএসইবস, িািংলাছদে িযািংক, নযােনাল মিািয  অি মরবভবনউসহ অনযানয যারা 
আছে, সিাই যবদ সমন্বয় মরছখ, মনটওয়াবকয িং মরছখ এিিং আছলাচনা কছর বসদ্ধান্ত মনয়, তাহছল বকন্তু অেযনীবত এবগছয় যাওয়া োো আর মকাছনা উপায় 
োকছি না। 

‘আমরা সিাই যবদ সমবন্বত আছলাচনা মাধযছম নীবতমালা প্রস্তুত কবর, তাহছল এটুকু আশ্বাস বদছত পাবর িািংলাছদছের অেযনীবত কছরানাভাইরাছসছর 
ক্ষবত পুবিছয় অল্প সমছয়র মছধয স্তাবেবতেীল অিস্থ্াছন মপৌোছত পারছিা।’ বতবন আরও িছলন, আমাছদর মূল লক্ষয োকছি বিবনছযাগিান্ধি একটি 
পুুঁবিিািার গছ়ে মতালা।  
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কছরানায় করেীয় বনধযারছে গভনযছরর সছে তিেক করছি বিএসইবস  

বনিস্ব প্রবতছিদক  
প্রকাবেত: ০৪:২৭ এএম, ২৯ মম ২০২০  

 

মেয়ারিািাছরর উন্নয়ন এিিং কছরানাভাইরাস পরিতী সম্ভািয ঝুুঁ বক মমাকাবিলায় করেীয় ঠিক করছত আগামী মসামিার (১ িনু) িািংলাছদে 

িযািংছকর গভনযছরর সছে তিেক করছি পুুঁবিিািাছরর বনযন্ত্রক সিংস্থ্া িািংলাছদে বসবকউবরটিি অযান্ড এক্সছচে কবমেন (বিএসইবস)। 

িািংলাছদে িযািংক কাযযালছয বিছকল ৩টায অনবুিতিয এ তিেছক বিএসইবসর নতুন মচয়ারমযান অধযাপক বেিলী রিুাইয়াত-উল-ইসলাছমর মনতৃছত্ব 
বনযন্ত্রক সিংস্থ্ার কবমেনাররা অিংে মনছিন। বিএসইবসর সিংবিষ্ট সছূত্র এ তেয িানা মগছে। 

সছূত্র িানা মগছে, তিেছকর মূল আছলাচনায োকছি মেয়ারিািাছরর উন্নয়ন এিিং কছরানাভাইরাস পরিতী সম্ভািয ঝুুঁ বক মমাকাবিলায় করেীয় ঠিক 

করা। পাোপাবে মদছের অেযনীবতর উন্নয়ছন িািংলাছদে িযািংক ও বিএসইবস কীভাছি একসাছে কাি করছত পাছর, তা বনছয় আছলাচনা করা 
হছি। 

এর আছগ এক সাক্ষা।কাছর বিএসইবসর মচয়ারমযান িছলন, অেয মন্ত্রোলছয়র অধীছন বিএসইবস, িািংলাছদে িযািংক, নযােনাল মিািয  অি 

মরবভবনউসহ অনযানয যারা আছে, সিাই যবদ সমন্বয় মরছখ, মনটওয়াবকয িং মরছখ এিিং আছলাচনা কছর বসদ্ধান্ত মনয়, তাহছল বকন্তু অেযনীবত এবগছয় 

যাওয়া োো আর মকাছনা উপায় োকছি না। 

‘আমরা সিাই যবদ সমবন্বত আছলাচনা মাধযছম নীবতমালা প্রস্তুত কবর, তাহছল এটুকু আশ্বাস বদছত পাবর িািংলাছদছের অেযনীবত 

কছরানাভাইরাছসছর ক্ষবত পুবিছয় অল্প সমছয়র মছধয তার স্বীয় স্থ্াছন বনছয় মযছত পারি।’ 

বতবন আরও িছলন, আমাছদর মূল লক্ষয োকছি বিবনছযাগিান্ধি একটি পুুঁবিিািার গছ়ে মতালা। বেল্পাযছন দী যছমযাবদ অছেযর উ।সছি 

মেযারিািার, মস লক্ষয বনছয আমরা কাি কছর যাি। 

https://www.jagonews24.com/author/staff-reporter
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স্বাস্থ্যবিবধ মমছনই চাল ুহছে মেয়ারিািার  

বনিস্ব প্রবতছিদক  
প্রকাবেত: ০৫:৩৬ বপএম, ২৮ মম ২০২০  

 

মহামাবর কছরানাভাইরাছসর কারছে দইু মাছসর মিবে সময ধছর িন্ধ োকার পর আগামী মরািিার (৩১ মম) মেছক মদছের মেযারিািাছর আিার 

মলনছদন চাল ুহছে। তছি কছরানার কারছে স্বাস্থ্যবিবধ মমছন মেয়ার িািাছর প্রবতবদন বতন  ণ্টা কছর মলনছদন হছি। 

মরািিার সকাল সাছ়ে ১০টা মেছক মেযারিািাছর মলনছদন েরু ুহছি। যা বিরবতহীনভাছি চলছি দপুুর মদ়েটা পযযন্ত। 

মলনছদন চালরু বিিছয বনযন্ত্রক সিংস্থ্া িািংলাছদে বসবকউবরটিি অযান্ড এক্সছচে কবমেন (বিএসইবস) অনাপবি মদযার মপ্রবক্ষছত িহৃস্পবতিার (২৮ 

মম) ঢাকা স্টক এক্সছচে (বিএসই) কতৃয পক্ষ এ বসদ্ধান্ত বনছযছে। 

এ বিিছয বিএসই মেছক পাোছনা এক বিজ্ঞবপ্তছত িলা হছযছে, িািংলাছদে বসবকউবরটিি অযান্ড এক্সছচে কবমেছনর (বিএসইবস) সম্মবতক্রছম 

আগামী মরািিার (৩১ মম) মেছক মলনছদন চালরু বসদ্ধান্ত বনছয়ছে বিএসই। বিবনছয়াগকারীছদর স্বাছেযর কো বিছিচনা কছর সরকাছর স্বাস্থ্য ও 

পবরিার কলযাে মন্ত্রোলছয়র স্বাস্থ্যবিবধ মমছন, সামাবিক দরূত্ব িিায় মরছখ, সকল প্রকার সরুক্ষা বনবিত কছর সকাল সাছে ১০টা মেছক দপুুর 

মদেটা পযযন্ত বিএসইর মলনছদন কাযযক্রম, বকয়াবরিং হাউছির কাযযক্রমসহ সকল প্রকার দািতবরক কাযযক্রম চাল ুোকছি। 

এছত িলা হছযছে, ঢাকা স্টক এক্সছচে বলবমছটি মবতবঝছলর বিএসই বিবল্ডিং এিিং বিএসই এছনক্স বিবল্ডিংছয় প্রছিছের সময় সরকাছর স্বাস্থ্য ও 

পবরিার কলযাে মন্ত্রোলছয়র স্বাস্থ্যবিবধ মমছন মেকছহাল্ডার এিিং মস্টকছহাল্ডার মকাম্পাবনর সকল কমযকতয া-কমযচারী ও বিবনছয়াগকারীছদর স্বাস্থ্য 
সরুক্ষায় মযমন- হযান্ড সযাবনটাইিার, োমযাল স্ক্যানার এিিং অনযাছনযর মাধযছম প্রছতযক বিবনছয়াগকারীছদর মরাকাছরি হাউছি প্রছিছের িযিস্থ্া 
কছরছে। 

এছত আরও িলা হছযছে, ইবতমছধয ঢাকা স্টক এক্সছচে বলবমছটি বিবনছয়াগকারীছদর স্বাছেয সকল মরাকাছরি হাউিছক মকাবভি-১৯ এ সতকয তার 

িনয মকাছনা হযান্ড মেক ও আবলেন না করা, পবরবমত দরূত্ব িিায় রাখা, হাুঁবচ িা কাবে িা সছন্দহিনক লক্ষেসমহূ মযসি কমযকতয া িা কমযচারী 
এিিং িাছযছন্টর রছযছে তাছদর েনাক্ত, অবিস প্রােছে প্রছিছের িনয প্রবতিার হযান্ড সযাবনটাইিাছরর িযিস্থ্া, মরাকাছরি হাউছি কমযচারী এিিং 
িাছযন্টছদর মাস্ক্ সরিরাহ করা, দেযনােীছদর অবিছস প্রছিে করছত বনর।ুসাবহত করা, কমীছদর বেপটিিং অবিছসর িযিস্থ্া করা এিিং অবিছস 

মছুখামবুখ তিেক মেছক বিরত োকার অনছুরাধ িাবনছয়ছেন। 

https://www.jagonews24.com/author/staff-reporter
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এর আছগ, বিএসইবসর নতুন মচযারমযান অধযাপক বেিলী রিুাইযাত-উল-ইসলাছমর সভাপবতছত্ব অনবুিত ৭২৬তম কবমেন সভায 

মেযারিািাছর আিার মলনছদন চালরু বিিছয অনাপবি মদযার বসদ্ধান্ত মনযা হয। 

বিএসইবসর কবমেন সভার বিিছয বনিযাহী পবরচালক মমা. আছনাযারুল ইসলাম স্বাক্ষবরত এক বিজ্ঞবপ্তছত িলা হছযছে, মকাবভি-১৯ এর 
বিস্তারছরাছধ স্বাস্থ্য ও পবরিার পবরকল্পনা মন্ত্রোলয প্রেীত সামাবিক দরূত্ব ও স্বাস্থ্যবিবধ সিংক্রান্ত অবিস আছদে পবরপালন সাছপছক্ষ উভয স্টক 

এক্সছচছে (বিএসই ও বসএসই) মলনছদন ও মসছটলছমন্টসহ এ সিংক্রান্ত সকল কমযকাণ্ড পুনরায েরু ুকরার িনয িািংলাছদে বসবকউবরটিি অযান্ড 

এক্সছচে কবমেছনর পক্ষ মেছক অনাপবি প্রদাছনর বসদ্ধান্ত মনযা হয। 

মহামাবর কছরানাভাইরাস পবরবস্থ্বত মমাকাবিলার অিংে বহছসছি সরকার ম াবিত সাধারে েুটির সছে তাল বমবলছয় মেয়ারিািারও ২ মাস ধছর 

িন্ধ রছয়ছে। যা েরু ুহছয়ছে গত ২৬ মাচয । 

কছরানাভাইরাছসর কারছে সরকার সিযপ্রেম গত ২৬ মাচয  মেছক ৪ এবপ্রল পযযন্ত সাধারে েুটি ম ািো কছর। এরপর প্রেম দিায় ৭ বদন সাধারে 
েুটি িাবেছয় ৫ এবপ্রল মেছক ১১ এবপ্রল পযযন্ত করা হয় এিিং বিতীয় দিায় ৩ বদন সাধারে েুটি িাবেছয় ১৪ এবপ্রল পযযন্ত কছর। এরপর ১১ বদন 

িাবেছয় সাধারে েুটি ২৫ এবপ্রল পযযন্ত, আরও ১০বদন িাবেছয় ৫ মম পযযন্ত এই িবধযত করা হয়। যা পঞ্চম দিায় ১১ বদন িাবেছয় ১৬ মম পযযন্ত 
করা হছয়বেল। আর সিযছেি ১৪ বদন সাধারে েুটি িাবেছয় ৩০ মম পযযন্ত করা হছয়ছে। সরকাছরর এই সাধারে েুটি িা়োছনার সছে সেবত মরছখ 

ধাছপ ধাছপ মেয়ারিািাছরর মলনছদনও িন্ধ রাখা হয। 

এমএএস/এিআর/বপআর 
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Banks, bourses resume regular operations 

on Sunday 

Tribune Business Desk  

 Published at 10:48 pm May 30th, 2020  

 
Photo: BIGSTOCK 

Banks will remain open for transactions from 10:00am to 4:00pm, but will operate from 

10:00am to 2:30pm in medium and high-risk areas prone to coronavirus 

All banks as well the country's two bourses are set to resume their regular operations from 

Sunday, with strict enforcement of safety and hygiene related guidelines amid the 

coronavirus pandemic. 

Bangladesh Bank on Thursday asked banks to resume regular banking activities from today, 

moving away from banking in limited capacity due to the Covid-19 pandemic. 

Meanwhile, Dhaka Stock Exchange (DSE) and Chittagong Stock Exchange (CSE) on 

Thursday also decided to resume share trading from Sunday upon receiving the approval 

from Bangladesh Securities and Exchanges Commission (BSEC). 

Banks will remain open for transactions from 10:00am to 4:00pm, but will operate from 

10:00am to 2:30pm in medium and high-risk areas prone to coronavirus, a central bank 

circular said. 

The BB circular also said bank branches or booths will remain open 24 hours and seven days 

a week in port and customs house areas. 

In case of limited public transport, respective banks will have to take responsibility for 

transportation for their officers and staff, while social distancing must also be ensured in bank 

premises and offices, as per the circular. 

The circular also stated that officials and employees feeling unwell, as well as pregnant 

women, should be discouraged to come to office. 

https://www.dhakatribune.com/author/Tribune%20Business%20Desk
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Stock markets to reopen 

The decision to resume share trading was taken at a BSEC commission meeting on Thursday, 

presided by its new chairman Prof Shibli Rubayat Ul Islam. 

From Sunday, trading in both the stock exchanges will take place from 10:30am to 1:30pm 

without any break instead of the regular trading hours from 10:30am to 2:30pm. 

It was the first commission meeting of the newly appointed chairman, as well as its two 

commissioners.  

The two stock exchanges remained closed since March 26, as the government announced 

general holidays as part of its efforts to contain the spread of the novel virus.  

The DSE key index lost 683 points, wiping out market capitalization of Tk44,000 crore as of 

March 18 since Bangladesh confirmed the first three cases of coronavirus outbreak on March 

8. 

On March 19, BSEC launched a new circuit breaker to halt the free-fall that yielded positive 

outcome in the indexes. 

The new emergency circuit breaker rule was set so that the prices of securities do not go 

below their average prices from the previous five sessions – from March 19.   

The government's general holiday ended on Saturday. 
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Stock investors to act blindly!  

Many listed companies have not thought it necessary to communicate updates on price 
sensitive information with minority shareholders  

 
Photo: TBS/Rehman Asad  
 

Like all other offices in Bangladesh, the stock market is also reopening today after the two-

month-long Covid-19 shutdown. 

Investors are excited to participate in trading. However, it seems they will have to act blindly 

in many cases as they have yet to know some key price sensitive information about the 

majority of the listed companies. 

This has happened thanks to the pre-shutdown regulatory relaxation for the listed companies 

in terms of conducting mandatory board meetings and general meetings along with 

publishing price sensitive information on time. 

Despite the relaxation, a small number of companies have conducted board meetings online, 

adopted financial statements and also held general meetings of shareholders. Some 

companies have published important price sensitive information for shareholders like they 

did in normal times.  

It seems that considerate investors do not mind the fact that they are getting financial updates 

late as most of the offices were closed during the general holidays and companies faced 

difficulties preparing statements. 

However, investors are perplexed about deciding on investments without knowing if their 

companies had been operating, or if there had been any layoffs during the shutdown – and of 

course the financial implication of those facts. 
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Sohel, a 37-year-old stock investor in the capital holds shares of more than a dozen listed 

companies. Two of these companies are from the ceramics sector. 

Of those, Standard Ceramic has published a series of disclosures stating that they are 

extending their factory layoffs, hence there was no production and a curtailed payroll 

throughout the tough time. 

However, Sohel has to act blindly today for RAK Ceramic (Bangladesh) shares, as the 

company did not disclose any information like this. 

The Bangladeshi subsidiary of UAE-based RAK group has published its financial statement 

for the January-March quarter to keep up the pace with the mother company abroad. 

However, like many other listed companies, it did not think it was necessary to communicate 

the updates on factory operations with minority shareholders. 

The Business Standard has learned that the industry leader has gone through a layoffs phase 

that began on April 12 and was initially declared to end on May 26. The company has 

communicated the information through a letter to the concerned government offices like the 

Department of Labour – but not to the stock exchanges and shareholders. 

When contacted, Chartered Secretary Muhammad Shahidul Islam, the company secretary of 

RAK Ceramics (Bangladesh) Ltd, told The Business Standard that the financial statement 

preparation and adoption in board was done mainly because of demand from the mother 

company and the statements were published properly. 

Asked about the letter on layoffs, seen by The Business Standard, he said, "We have 

communicated that with the concerned government offices only." 

He accepted that the investor relations team of the company did not communicate the 

information about layoffs with stock exchanges and the shareholders as the Bangladesh 

Securities and Exchange Commission (BSEC) had relaxed regulations for the listed 

companies during the unusual time of pandemic. 

Informed about the layoffs, RAK Bangladesh shareholder Sohel expressed his frustration 

saying, "I do not know how many of my companies acted like this in the last two months. It 

was not a tough job to post such information on websites of the company, stock exchanges 

and news portal advertisement sections." 

"The BSEC waiver makes sense if a company defers its financial statement preparation or 

meetings. But, it is unfair to deprive minority owners of the vital updates about their 

business," said the stock investor. 

"How can I calculate the rational price of my shares today without the companies' operational 

updates?" Sohel asked. 

Earlier in April, The Business Standard had reported an interim layoff at LafargeHolicm 

Bangladesh head office – not based on the company's public disclosures, but based on hunted 

documents. 
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A culture of disclosing less  

CFA Charter holder Md Moniruzzaman, the managing director of merchant bank IDLC 

Investments Ltd, also the vice president of Bangladesh Merchant Bankers Association, is also 

frustrated with the culture of less disclosure practiced by the majority of listed companies in 

Bangladesh. 

"Often, our analysts have to depend on foreign sources for detailed information to understand 

things about locally listed companies," he said, citing some companies' better and more 

elaborated disclosures and explanation from multinational headquarters and foreign stock 

exchanges in cases of dual listings. 

Here, the companies' mandatory explanation on significant deviation in quarterly results is 

too inadequate — a one liner often. Reliable forecasts by management are a far cry. 

"In cases of business deals, companies are confused about when to disclose things or if to 

disclose anything at all. I would say, the disclosures should be from day one of any 

development — like entering a memorandum of understanding initially, and then proceeding 

into a contract or not ultimately. Each phase should be better disclosed," he said.  

"Insiders know it all and many of them try to beat general investors on the market with their 

unfair edge," added Moniruzzaman. 

A holiday indeed  

Two stock exchanges had received over a hundred of voluntary price sensitive information 

from issuers since their last trading day on March 25, according to sources. 

However, those are yet to be published as the exchanges are habituated with uploading price 

sensitive information on their trade server and website simultaneously. Over the weeks of 

shutdown, the web uploading was not done as the trade servers were not opened and the 

concerned officers were not working. 

"We are processing the notices and will upload those on Sunday morning," said Kazi Sanaul 

Hoq, the managing director of the Dhaka Stock Exchange.  

However, investor Sohel, like many others, said exchanges could upload the notices – 

whatever they had received from companies – at least on their websites way before resuming 

trade. 

"Exchange officials enjoyed their holidays fully. The simple task of uploading notices was 

also kept aside for trade reopening," he expressed his dissatisfaction. 

Hoq said, "I have joined the exchange this year and we are working hard to make the 

exchange meaningfully automated within six months, literally. The problems we faced during 

the unprecedented situation will not remain then. It was a wakeup call," said Hoq. 

Meanwhile, Sohel is concerned about how to analyse all the price sensitive information 

during trade hours. He also despises the way he is kept uninformed about operational status. 
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"The regulator instead could ask companies for a special statement containing their 

operational updates and business impacts of the disruptive situation," said the individual 

investor who is a bit relieved from fighting the market downturn because of the floor pricing 

mechanism ordered by the regulator in the wake of Covid-19 pandemic. 

On the other hand, the large investors are annoyed with the floor pricing as that is not 

allowing prices to go below a certain level and thus reducing liquidity drastically. 

To protect thousands of small investors, the securities regulator has still decided to wait 

before withdrawing the floor price method. 

The BSEC has got its new chairman and commissioners recently, who are determined to 

improve things significantly. 

Professor Shibli Rubayat-Ul-Islam, the BSEC chairman, told The Business Standard that the 

waiver was intended to give companies some breathing space during the emergency situation 

and will not remain for long. 

"We just have taken charge and are working to address the problems. We will ensure the 

environment of maximum disclosure. That is the investors' right," he said. 
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