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প ুঁজিবািারেে স্থিস্থিশীলিায় সহর াস্থিিা 

কেরব বাাংলারেশ ব্াাংক 

। ১৮ আগস্ট, ২০২০ ৫:৩৬ অপরাহ্ণ  

দেশের প ুঁজিবািাশরর উন্নয়ন ও এই বািাশরর স্থিস্থিেীলিা ধশর রাখশি সব ধরশনর 

সহশ াস্থগিা করশব বাাংলাশেে ব্াাংক। আি মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট)  ঢাকা স্টক এক্সশেশের 

(স্থিএসই) প্রস্থিস্থনস্থধশের সশঙ্গ অন ষ্ঠিি ববঠশক এই আশ্বাস স্থেশয়শেন বাাংলাশেে ব্াাংশকর 

গভন নর ফিশল কস্থবর। 

ববঠক সূশে এই িথ্্ িানা দগশে। 

ববঠশক প ুঁজিবািাশর ব্াাংশকর স্থবস্থনশয়াগ বাড়াশনার স্থবষয় স্থনশয় আশলােনা হশয়শে। বাাংলাশেে 

ব্াাংক নমনীয় েশিন িফস্থসস্থল ব্াাংকগুশলাশক প ুঁজিবািাশর স্থবস্থনশয়াশগর িন্ ২ে দকাষ্ঠি 

িাকার িহস্থবল গঠশনর দ  স শ াগ স্থেশয়শে, দসষ্ঠির বাস্তবায়শন বাাংলাশেে ব্াাংক সহশ াস্থগিা 

করশব বশলও আশ্বাস স্থেশয়শে ববঠশক। 

বাাংলাশেে ব্াাংশক অন ষ্ঠিি এই ববঠশক স্থিএসইর দেয়ারম্ান ইউন স র রহমান, ব্বিাপনা 

পস্থরোলক কািী োনাউল হক, পস্থরোলক  োস্থকল স্থরিভী প্রম খ অাংে 

দনন।  

ববঠক দেশষ স্থিএসইর ব্বিাপনা পস্থরোলক কািী োনাউল হক সাাংবাস্থেকশের বশলন, 

আিশকর ববঠক অশনকিা দসৌিন্মূলক স্থেল। কশরানা পস্থরস্থিস্থির কারশে স্থিএসইর নিুন 

পষ নে এর আশগ গভন নশরর সাশথ্ দেখা করশি পাশরস্থন। িাই আি িারা দেখা করশি আশসন। 

িশব এ সমশয় বািার পস্থরস্থিস্থি স্থনশয় নানাম খী আশলােনা হশয়শে। দেশের ম দ্রাবািার ও 

প ুঁজিবািাশরর উন্নয়শন উভয়পক্ষ সমন্বয় দরশখ কাি করশব বশল িারা একমি হশয়শেন। 

http://www.arthosuchak.com/archives/600784/%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%b0-%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b2%e0%a6%a4/
http://www.arthosuchak.com/archives/600784/%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%b0-%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b2%e0%a6%a4/
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খ ব স্থেগগীরই দেিাস্থর বন্ডশক প ুঁজিবািাশর দলনশেনশ াগ্ করার ব্বিা দনওয়া হশব উশেখ 

কশরন স্থিএসইর এমস্থি। স্থিস্থন বশলন, অশনক বের আশগ দথ্শক দেিাস্থর বন্ড স্টক মাশকনশি 

িাস্থলকাভুক্ত থ্াকশলও এগুশলার দকাশনা দলনশেন হশে না। বন্ডগুশলাশক দলনশেনশ াগ্ 

করার উশে্াগ দনওয়া হশয়শে। এ িন্ স্টক এক্সশেশে আলাো প্ল্্ািফরম বিস্থর করা হশয়শে। 

দসই প্ল্্ািফরমশক কা নকর করশি হশল বাাংলাশেে ব্াাংশকর স্থকেু সহায়িা প্রশয়ািন। ববঠশক 

ওই সহশ াস্থগিার স্থবষয় স্থনশয় আশলােনা হশয়শে। স্থেগগীরই বাাংলাশেে ব্াাংক ও স্টক 

এক্সশেশের মশধ্ এ স্থবষশয় একষ্ঠি েুজক্ত হশব। 

স্থিএসইশি অলিারশনষ্ঠিভ ইনশভস্টশমন্ট দবািন োল র সব প্রস্তুস্থি সম্পন্ন হশয়শে। স্থকেুস্থেশনর 

মশধ্ এই দবািনও োল  হশয়  াশব বশল উশেখ কশরন কািী োনাউল হক। 

ববঠশক প ুঁজিবািাশর প্রশোেনার স্থবষয় স্থনশয়ও আশলােনা হশয়শে বশল িানান স্থিস্থন। 

বাাংলাশেে ব্াাংক এ স্থবষশয়ও আন্তস্থরক বশল উশেখ কশর স্থিস্থন বশলন, স্থবষয়ষ্ঠি েূড়ান্ত করশি 

অথ্ নমন্ত্রোলশয়র সম্মস্থি লাগশব। িারা মন্ত্রোলশয়র সাশথ্ আশলােনার উশে্াগ দনশবন। 
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দরাকারহাউশির েলস্থি মূলধশনর স্থবষশয় লাগশব মন্ত্রোলশয়র সম্মস্থি  

মাজিিন ঋরে ২ মারসে স ে মওক ফ 

। ১৮ আগস্ট, ২০২০ ১১:০২ অপরাহ্ণ  

প ুঁজিবািাশর মাজিনন ঋশের ে ই মাশসর স ে মওক ফ করা হশয়শে। স্থেগস্থগরই স্থবষয়ষ্ঠি কা নকর 

হশব। আি মঙ্গলবার ঢাকা স্টক এক্সশেশের (স্থিএসই) প্রস্থিস্থনস্থধশের সশঙ্গ অন ষ্ঠিি এক 

ববঠশক বাাংলাশেে ব্াাংশকর গভন নর ফিশল কস্থবর এ িথ্্ িাস্থনশয়শেন। 

ববঠক সূশে এই িথ্্ িানা দগশে। 

িানা দগশে, কশরানাভাইরাশসর প্রশকাশপ প ুঁজিবািাশর দলনশেন বন্ধ থ্াকার দপ্রক্ষাপশি স ে 

মওক শফর এই স স্থবধা দেওয়া হশে। কশরানার প্রশকাশপর কারশে গি ২৭ মােন দথ্শক ৩০ দম 

প নন্ত দেশের প ুঁজিবািার বন্ধ স্থেল। এ সমশয় দলনশেন না হশলও স্থবস্থনশয়াগকারীশের মাজিনন 

ঋশের উপর স ে আশরাপ অব্াহি রাশখ ঋেোিা প্রস্থিিানগুশলা। অবে্ এ োড়া িাশেরও 

উপায় স্থেল না। কারে িারা অন্ প্রস্থিিান িথ্া ব্াাংক দথ্শক ঋে স্থনশয় ওই িহস্থবল দথ্শক 

গ্রাহকশের ঋে স্থেশয়শে। এমন বাস্তবিায় সরকার দ াস্থষি প্রশোেনা প্াশকশির আওিায় গি 

এস্থপ্রল ও দম মাশসর মাজিনন ঋশের স ে মওক ফ করা হশে। 

িশব স ে মওক ফ করা হশলও িাশি ঋেোিা ব্াাংশকর দকাশনা সমস্া হশব না। কারে 

মওক ফকৃি স শের প শরািাই সরকার ভিুনকী স্থহশসশব ঋেোিা প্রস্থিিানশক দফরি দেশব। 

বাাংলাশেে ব্াাংক ইশিামশধ্ সব িফস্থসস্থল ব্াাংকশক আশলাস্থেি স্থবষশয় ব্বিা দনওয়ার িন্ 

স্থেষ্ঠঠ স্থেশয়শে। 

উশেখ, মাজিনন ঋে হশে দেয়াশর স্থবস্থনশয়াগ করার িন্ গ্রাহকশক দেওয়া দরাকারহাউি ও 

মাশেনন্ট ব্াাংশকর ঋে। অন্ান্ সব  ঋশের স ে হার কমশলও মাজিনন ঋশের স শের হার এখশনা 

প্রায় ১৪ েিাাংে। আর এষ্ঠি প্রস্থিস্থেশনর স্থিস্থির স্থভস্থিশি স্থহসাব করা হয়। বিনমাশন এই ঋশের 

গ্রহেশ াগ্ সীমা হশব ১ঃ ০.৫। অথ্ নাৎ গ্রাহশকর স্থনিস্ব িহস্থবল ১০০ িাকা হশল স্থিস্থন সশব নাচ্চ 

৫০ িাকা মাজিনন ঋে স্থনশি পাশরন। 

মাশেনর দেষ সপ্তাশহ আকজিকভাশব দেশে সাধারে েুষ্ঠি দ াষো করা হশল প ুঁজিবািাশর 

দলনশেন বন্ধ হশয়  ায়। ফশল স্থবস্থনশয়াগকারীশের স্থবস্থনশয়াগ আিশক পশড়। িারা দেয়ার স্থবজি 

কশর ঋশের পস্থরমাে কস্থমশয় আনার দকাশনা স শ াগ পায়স্থন। অথ্ে দেয়ার দকনাশবোর স শ াগ 

না থ্াকা সশেও িাশের একাউশন্ট স শের পস্থরমাে বাড়শি থ্াশক। এই বাস্তবিায় আশলাস্থেি ে ই 

মাশসর স ে মওক ফ করা হশয়শে। 

http://www.arthosuchak.com/archives/600839/%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%a8-%e0%a6%8b%e0%a6%a3%e0%a7%87-%e0%a7%a8-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a7%81%e0%a6%a6-%e0%a6%ae%e0%a6%93/


News Clippings 

 43 

এস্থেশক আিশকর ববঠশক স্থিএসইর পক্ষ দথ্শক দরাকারহাউিগুশলার েলস্থি মূলধশনর 

(Working Capital) োস্থহো দমিাশি প্রশোেনা প্াশকি দথ্শক স্বল্প স শে ঋে দেওয়ার প্রস্তাব 

করা হশয়স্থেল। এই প্রস্তাশবর স্থবষশয় বাাংলাশেে নীস্থিগি সমথ্ নন িানাশলও দিস্থকস্থনক্াল 

কারশে এই ম হশূি ন সম্ভব নয় বশল িানাশনা হয়।  

বাাংলাশেে ব্াাংশকর পক্ষ দথ্শক ওই ঋশের স্থবষশয় বলা হয়, সরকার প্রশোেনা স স্থবধার িন্ 

দ সব খািশক অন্তভুনক্ত কশরশে িার মশধ্ দরাকারহাউশির উশেখ না থ্াকায় ইো থ্াকা 

সশেও বাাংলাশেে ব্াাংশকর স্থকেু করা সম্ভব নয়। িারা স্থিএসইশক স্থবষয়ষ্ঠি স্থনশয় 

অথ্ নমন্ত্রোলশয়র সশঙ্গ আশলােনা করার পরামে ন দেন। অথ্ নমন্ত্রোলয় সাংস্থিষ্ট প্রজ্ঞাপন 

সাংশোধন কশর দরাকারহাউিশক িাশি অন্তভূনক্ত করশল বাাংলাশেে ব্াাংশকর পক্ষ দথ্শক বাস্থক 

সব ব্বিা করা হশব। 

বাাংলাশেে ব্াাংশক অন ষ্ঠিি এই ববঠশক স্থিএসইর দেয়ারম্ান ইউন স র রহমান, ব্বিাপনা 

পস্থরোলক কািী োনাউল হক, পস্থরোলক  োস্থকল স্থরিভী প্রম খ অাংে দনন। 
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ওয ়েবসাইযের নতুন সংস্করণ চালু কযরযে ডিএসই 

 

 

স্থনিস্ব প্রস্থিশবেক: প্রধান প ুঁজিবািার ঢাকা স্টক এক্সশেে স্থিএসই ওশয়বসাইশির নিুন 

সাংস্কার োল  কশরশে। আি মঙ্গলবার আন িাস্থনকভাশব ওশয়বসাইিষ্ঠি উশবাধন কশরন 

স্থিএসইর দেয়ারম্ান দমা  ইউন স র রহমান। 

এ সময় স্থিএসইর পস্থরোলক স্থরশগস্থিয়ার দমাস্তাস্থফি র রহমান ও োস্থকল স্থরিভী, এবাং 

ব্বিাপনা পস্থরোলক সানাউল হকসহ কম নকিনা-কম নোরীবনৃ্দ উপস্থিি স্থেশলন। 

িানা  ায়, ২০০৭ সাশল স্থিএসইর বিনমান ওশয়বসাইিষ্ঠি োল  কশরস্থেল। সমশয়র োস্থহোর সাশথ্ 

এখন নিুন দপি সাংশ ািন করা হশয়শে। এষ্ঠি িাস্থলকাভুক্ত দকাম্পাস্থন, স্থসস্থকউস্থরষ্ঠিি, 

স্থমউেুয়াল ফান্ডস, মাশকনি িািা এবাং দেকশহাল্ডার সম্পস্থকনি স্থবস্থভন্ন ধরশনর িথ্্ সরবরাহ 

কশর থ্াশক। ইাংশরজি ওশয়বসাইি এর পাোপাস্থে সাধারে স্থবস্থনশয়াগকারীশের স্বাশথ্ ন িথ্্ 

মািৃভাষায় উপিাপন করার লশক্ষ্ ২০১৩ সাশল বাাংলার সাংসৃ্কস্থি োল  করা হয়। 

ওশয়বসাইিষ্ঠির স্থবস্থভন্ন দপইশির স্থভউশয়র উপর স্থভস্থি কশর এবাং েুজক্তস্থভস্থিক স্থবজ্ঞাপশনর 

মাধ্শম স্থিএসই আয় কশর থ্াশক। প নায়িশম সাইশির িথ্্ এবাং ব্বহারকারীশের ব্বহার 

বজৃি দপশয়শে। িশব প্র  জক্ত প্রস্থিস্থেন পস্থরবিনন হশে স িরাাং এখনই এই িনস্থপ্রয় এবাং 

স্থনভনরশ াগ্ িশথ্্র উৎস এর স্থপেশন সব নশেষ প্র  জক্তষ্ঠি আপশিি করা হশয়শে। 

এই সাইিষ্ঠি অি্ন্ত ব্বহার বান্ধব ও দরস্পজিভ (স্থিসশপ্ল্ স্থসশস্টম) বা ব্বহারকারীর োস্থহো 

অন  ায়ী পস্থরেে নশনর ব্বিা এবাং এজক্সলাশরশিি দমাবাইল দপইি (এএমস্থপ) এর ববস্থেষ্ট্ 

গুশলার সাশথ্ সজিয়ভাশব সামেস্ করশব। 

ওয ়েবসাইেডের বাংলা ও ইংযরডি উভ ়ে ভাসসযনর ইউআরএল:- 

ইংযরডি ভাসসন: www .d s e b d .o r g  , www .d s e .c o m.b d  

বাংলা ভাসসন: www .b a n g l a .d s e b d .o r g  , 

www .b a n g l a .d s e .c o m.b d  
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ওশয়বসাইিষ্ঠি আপশগ্রি করার প্রধান ববস্থেষ্ট্গুশলা, দরস্পজিভ দলআউি গুশলা 

স্বয়াংজিয়ভাশব দ শকাশনা স্থিভাইশসর (দ মন দিস্কিপ, ল্াপিপ, দমাবাইল দফান ইি্াস্থে 

জিশনর আকার এর সাশথ্ খাপ খায়, ইাংশরজি এবাং বাাংলা উভয় সাংস্করশের িন্ একই রকম 

স্থভউ পাওয়া  ায়, এজক্সলাশরির দমাবাইল দপইি (এ এমস্থপ) মস্থিউলষ্ঠি নিুন সাংশ ািন করা 

হশয়শে  াশি ব্বহারকারীরা দমাবাইশলর নূ্নিম দিিা ব্বহার কশর বািাশর িথ্্ পাশবন, 

বাাংলা ওশয়বসাইশি স্থবজ্ঞাপন স্থেশয় আয় বজৃি করা  াশব, স্থপএইেস্থপ দপ্রাগ্রাস্থমাং ভাষার 

সাংস্করশনর আপশগ্রশিেন। 

এোড়া মাইএসস্থকউএল িািাশবি সাংস্করশনর আপশগ্রশিেন, প্র  জক্তগি ে ব নলিা কাষ্ঠিশয় 

সাইিগুশলাশক আশরা অস্থধক স রস্থক্ষি করা হশয়শে, দিিা এশক্সস কম নক্ষমিা উন্নি করা 

হশয়শে। এবাং ওশয়বসাইিষ্ঠি অস্থধক ব্বহার বান্ধব করা হশয়শে। 

শেয়ারডনউি; ১৮ আগস্ট ২০২০ 
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প ুঁজিবািাশরর স্থিস্থিেীলিায় সহশ াস্থগিা করশব বাাংলাশেে 

ব্াাংক 

 

 

স্থনিস্ব প্রস্থিশবেক: প ুঁজিবািাশরর উন্নয়ন ও স্থিস্থিেীলিা ধশর রাখশি সব ধরশনর সহশ াস্থগিা 

করশব বাাংলাশেে ব্াাংক। 

আি মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) ঢাকা স্টক এক্সশেশের (স্থিএসই) প্রস্থিস্থনস্থধশের সশঙ্গ অন ষ্ঠিি 

ববঠশক এই আশ্বাস স্থেশয়শেন বাাংলাশেে ব্াাংশকর গভন নর ফিশল কস্থবর। ববঠক সূশে এই 

িথ্্ িানা দগশে। 

ববঠশক প ুঁজিবািাশর ব্াাংশকর স্থবস্থনশয়াগ বাড়াশনার স্থবষয় স্থনশয় আশলােনা হশয়শে। বাাংলাশেে 

ব্াাংক নমনীয় েশিন িফস্থসস্থল ব্াাংকগুশলাশক প ুঁজিবািাশর স্থবস্থনশয়াশগর িন্ ২ে দকাষ্ঠি 

িাকার িহস্থবল গঠশনর দ  স শ াগ স্থেশয়শে, দসষ্ঠির বাস্তবায়শন বাাংলাশেে ব্াাংক সহশ াস্থগিা 

করশব বশলও আশ্বাস স্থেশয়শে ববঠশক। 

বাাংলাশেে ব্াাংশক অন ষ্ঠিি এই ববঠশক স্থিএসইর দেয়ারম্ান ইউন স র রহমান, ব্বিাপনা 

পস্থরোলক কািী োনাউল হক, পস্থরোলক োস্থকল স্থরিভী প্রম খ অাংে দনন। 

ববঠকশেশষ সাাংবাস্থেকশের স্থিএসইর ব্বিাপনা পস্থরোলক কািী সানাউল হক বশলন, বািার 

স্থনশয় স্থিএসই ও বাাংলাশেে ব্াাংক একসাশথ্ কাি করশব।বািার উন্নয়শন বাাংলাশেে ব্াাংক 

সব ধরশনর সহশ াস্থগিার আশ্বাস স্থেশয়শেন। - 

স্থিস্থন বশলন, ববঠশক দেিাস্থর বশন্ডর দলনশেন োল  করার স্থবষশয়ও আশলােনা হশয়শে। েী নস্থেন 

ধশর দেিারী বন্ডগুশলা স্থিএসইশি িাস্থলকাভুক্ত রশয়শে, স্থকন্তু দসগুশলা এিস্থেন দলনশেন 

হয়স্থন। অস্থি দ্র িই বন্ডগুশলার দলনশেন োল  করার স্থবষশয় স্থসিান্ত দনয়া হশব বশল গভন নর 

িাস্থনশয়শেন। 
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ইশিামশধ্ দেিাস্থর বন্ড দলনশেশনর সকল কা নিম স্থিএসইশি সম্পন্ন করা হশয়শে বশল স্থিস্থন 

িানান, দেিাস্থর বন্ড দলনশেশনর সকল ব্বিা স্থিএসইশি দনয়া দেষ হশয়শে। এখন শুধ  

বাাংলাশেে ব্াাংক দথ্শক দেিাস্থর বন্ড দলনশেশনর উপর নীস্থিমালা োল  করশলই বন্ডগুশলার 

দলনশেন োল  হশব। 

শেয়ারডনউি; ১৮ আগস্ট ২০২০ 
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স্থিএসই’ে ওরয়বসাইরেে উন্নি সাংস্কেে চাল  

স্থনিস্ব প্রস্থিশবেক প্রকাে: ২০২০-০৮-১৮ ২১:২৯:৪১ 

 
 

দেশের প্রধান প ুঁজিবািার ঢাকা স্টক এক্সশেে’র (স্থিএসই) ওশয়বসাইশির উন্নি সাংস্করে োল  

কশরশে। মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) এষ্ঠির উশবাধন কশরন স্থিএসইর দেয়ারম্ান ইউন স র 

রহমান।স্থিএসইর সাংবাে স্থবজ্ঞস্থপ্তশি স্থবষয়ষ্ঠি িানাশনা হশয়শে। 

আপশিি সাইিষ্ঠি খ ব ব্বহারবান্ধব ও দরসপনস্থসভ হশব বশল মশন করশে স্থিএসই।  া 

ব্বহারকরীর োস্থহো অন  াস্থয় প্রেে নশনর ব্বিা এবাং এজক্সলাশরশিি দমাবাইল দপইি 

(এএমস্থপ) এর ববস্থেষ্টগুশলার সাশথ্ স্বয়জিয়ভাশব সামেস্ থ্াকশব। ফশল আপশিি সাইিষ্ঠি 

খ ব ব্বহারবান্ধব ও দরসপনস্থসভ হশব বশল িাস্থনশয়শে স্থিএসই।  া ব্বহারকরীর োস্থহো 

অন  ায়ী প্রেে নশনর ব্বিা এবাং এজক্সলাশরশিি দমাবাইল দপি (এএমস্থপ) এর ববস্থেষ্টগুশলার 

সশঙ্গ স্বয়জিয়ভাশব সামেস্ করশব। 

 

স্থিএসই িাস্থনশয়শে, বিনমান ওশয়বসাইিষ্ঠি ২০০৭ সাশল বিস্থর করা হশয়স্থেল। সমশয়র সশঙ্গ 

সশঙ্গ নিুন দপি সাংশ ািন করা হশয়শে। ইাংশরজি ভাষার পাোপাস্থে ২০১৩ সাশল বাাংলা 

সাংস্করে োল  করা হয়। 

ওশয়বসাইষ্ঠির স্থবস্থভন্ন দপশির স্থভউশয়র ওপর স্থভস্থি কশর ও েুজক্তস্থভস্থিক স্থবজ্ঞাপশনর মাধ্শম 

আয় কশর থ্াশক। প নায়িশম সাইিষ্ঠির িথ্্ ও ব্বহার বজৃি দপশয়শে। িাই সমশয়র সশঙ্গ িাল 

স্থমস্থলশয় আি সব নশেষ প্র  জক্তষ্ঠি আপশিি করা হশয়শে। 

ওরয়বসাইরেে নিুন সাংস্কেরেে প্রধান ববস্থশষ্টগুরলাে মরধ্ েরয়রে- 

https://i0.wp.com/orthosongbad.com/wp-content/uploads/2020/08/dse-web.jpg
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>> দরসপনস্থসভ দলআউি স্বয়াংজিয়ভাশব দিস্কিপ, ল্াপিপ, ি্াব, দমাবাইল ইি্াস্থে 

স্থিভাইশসর জিশনর আকাশরর সশঙ্গ খাপ খাশব। 

>> ইাংশরজি ও বাাংলা উভয় সাংস্করশের িন্ একই রকম স্থভউ পাওয়া  াশব। 

>> এজক্সলাশরশিি দমাবাইল দপইি মস্থিউলষ্ঠি নিুন সাংশ ািন করা হশয়শে।  াশি 

ব্বহারকারীরা দমাবাইশলর নূ্নিম িািা ব্বহার কশর বািাশরর িথ্্ পাশবন। 

>> স্থপএইেস্থপ দপ্রাগ্রাস্থমাং ভাষার সাংস্করশের আপশগ্রশিেন। 

>> প্র  জক্তগি ে ব নলিা কাষ্ঠিশয় সাইিগুশলাশক আরও অস্থধক স রস্থক্ষি করা হশয়শে। 

>> িািা এশক্সস কম নক্ষমিা উন্নি করা হশয়শে। 

>> ওশয়বসাইি অস্থধক ব্বহারবান্ধব করা হশয়শে। 

>> মাইএসস্থকউএল িািাশবি সাংস্করশের আপশগ্রশিেন। 



News Clippings 

 50 

 

শশয়ােবািারে ে ই মারসে মাজিিন ঋরেে স ে মওক ফ 

স্থনিস্ব প্রস্থিশবেক প্রকাে: ২০২০-০৮-১৮ ২০:১৯:৫১, আপশিি: ২০২০-০৮-১৮ ২০:৩১:৫৫ 

 
 

কস্থভি-১৯ মহামাস্থরিস্থনি কারশন এস্থপ্রল ও দম মাশসর মাজিনন ঋশের স ে মওক ফ কশরশে 

বাাংলাশেে ব্াাংক।  া ওই ঋশের সশঙ্গ িস্থড়ি সবাই স ে মওক শফর স স্থবধা পাশব। এশক্ষশে 

স্থবস্থনশয়াগকারীশের ন্ায় দ  প্রস্থিিান মাজিনে ঋে স্থেশয়শে, দসই প্রস্থিিানও গসৃ্থহি ঋশের িন্ 

স ে মওক শফর স স্থবধা পাশব। 

মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) বাাংলাশেে ব্াাংশকর গভে নর ফিশল কস্থবর এক ববঠশক ঢাকা স্টক 

এক্সশেশের (স্থিএসই) প্রস্থিস্থনস্থধ েলশক এ িথ্্ িানান। 

ববঠশক অাংে দনওয়া স্থিএসইর পস্থরোলক োস্থকল স্থরিভী অথ্ নসাংবােশক বশলন, আমরা ৬ 

মাশসর িন্ মাজিনে ঋশের স ে মওক ফ োস্থব কশরস্থেলাম। এর আশলাশক গভে নর িাস্থনশয়শেন 

ইস্থিমশধ্ এস্থপ্রল ও দম মাশসর মাজিনে ঋশের স ে মওক ফ করা হশয়শে। এই স স্থবধা সকল 

মাজিনে ঋে গ্রস্থহিা পাশব। এোড়া মাজিনে দেওয়া প্রস্থিিানগুশলা গসৃ্থহি ঋশের িন্ ২ মাশসর 

স ে মওক শফর স স্থবধা পাশব।অথ্ নাৎ মাজিনে দেওয়া প্রস্থিিানগুশলা গ্রাহশকর ২ মাশসর স ে 

মওক ফ কশর িথ্্ সরবরাহ করশল সরকার ওই পস্থরমান অথ্ ন প্রস্থিিানগুশলাশক পস্থরশোধ 

করশব। 

স্থিস্থন আরও বশলন, দেিাস্থর বশন্ডর দলনশেন োল  করা স্থনশয় আিশক বাাংলাশেে ব্াাংশকর 

সশঙ্গ আশয়াজিি ববঠশক আশলােনা করা হশয়শে। এোড়া কশরানাভাইরাশসর প্রাে ভনাব কাষ্ঠিশয় 

উঠশি এক বেশরর িন্ সহি েশিন ঋে োস্থব কশরস্থে।  া বাাংলাশেে ব্াাংশকর হাশি দনই বশল 

গভে নর িাস্থনশয়শেন। এ স্থবষশয় অথ্ নমন্ত্রোলশয় দ াগাশ াগ করশি হশব। 

স্থিএসইর প্রস্থিস্থনস্থধ েশল অাংে দনন দেয়ারম্ান ইউন স র রহমান, পস্থরোলক স্থরশগস্থিয়ার 

দিনাশরল দমাস্তাস্থফি র রহমান, সালমা নাসস্থরন ও ব্বিাপনা পস্থরোলক কািী সানাউল 

হক। 
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স্থিএসইে আপরিে ভাস িন ওরয়বসাইে 

উরবাধন 

অথ্ নননস্থিক প্রস্থিশবেক || রাইজিাংস্থবস্থি.কম 

প্রকাস্থেি: ২২:১৪, ১৮ আগস্ট ২০২০    
1 

 

স্থিএসই ওশয়বসাইি 

স্থবস্থনশয়াগকারী এবাং প ুঁজিবািার সাংস্থিষ্টশের িন্ আপশিি ভাস নশনর ওশয়বসাইি উশবাধন 

কশরশে ঢাকা স্টক এক্সশেে (স্থিএসই)।  

মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) স্থিএসইর দেয়ারম্ান ইউন স র রহমান নিুন এ ভাস নশনর উশবাধন 

কশরন। 

আপশিি সাইিষ্ঠি খ ব ব্বহারবান্ধব ও দরসপনস্থসভ হশব বশল মশন করশে স্থিএসই।  া 

ব্বহারকরীর োস্থহো অন  ায়ী প্রেে নশনর ব্বিা এবাং এজক্সলাশরশিি দমাবাইল দপশির 

(এএমস্থপ) ববস্থেষ্টগুশলার সশঙ্গ স্বয়জিয়ভাশব সামেস্ করশব। 

আপশিি সাংস্করশের প্রধান ববস্থেষ্টগুশলার মশধ্ রশয়শে- 

১. দরসপনস্থসভ দলআউি স্বয়াংজিয়ভাশব দিস্কিপ, ল্াপিপ, ি্াব, দমাবাইল ইি্াস্থে 

স্থিভাইশসর জিশনর আকাশরর সশঙ্গ খাপ খাশব। 

২. ইাংশরজি ও বাাংলা উভশয়র সাংস্করশের িন্ একইরকম স্থভউ পাওয়া  াশব। 

৩. এজক্সলাশরশিি দমাবাইল দপি মস্থিউলষ্ঠি নিুন সাংশ ািন করা হশয়শে।  াশি 

ব্বহারকারীরা দমাবাইশলর নূ্নিম িািা ব্বহার কশর বািাশরর িথ্্ পাশবন। 
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৪. স্থপএইেস্থপ দপ্রাগ্রাস্থমাং ভাষার সাংস্করশের আপশগ্রশিেন। 

৫. প্র  জক্তগি ে ব নলিা কাষ্ঠিশয় সাইিগুশলাশক আরও অস্থধক স রস্থক্ষি করা হশয়শে। 

৬. িািা এশক্সস কম নক্ষমিা উন্নি করা হশয়শে। 

৭. ওশয়বসাইি দবস্থে ব্বহারবান্ধব করা হশয়শে। 

৮. মাইএসস্থকউএল িািাশবি সাংস্করশের আপশগ্রশিেন। 

স্থিএসইর বিনমান ওশয়বসাইিষ্ঠি ২০০৭ সাশল বিস্থর করা হশয়স্থেল। সমশয়র সশঙ্গ সশঙ্গ নিুন 

দপি সাংশ ািন করা হশয়শে। ইাংশরজি ভাষার পাোপাস্থে ২০১৩ সাশল বাাংলা সাংস্করে োল  

করা হয়। 

ওশয়বসাইষ্ঠির স্থবস্থভন্ন দপশির স্থভউশয়র ওপর স্থভস্থি কশর ও েুজক্তস্থভস্থিক স্থবজ্ঞাপশনর মাধ্শম 

আয় কশর থ্াশক। প নায়িশম সাইিষ্ঠির িথ্্ ও ব্বহার বজৃি দপশয়শে। িাই সমশয়র সশঙ্গ িাল 

স্থমস্থলশয় আি সব নশেষ প্র  জক্তষ্ঠি আপশিি করা হশয়শে। 

হাসান/িাস্থনম/এসএম 
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প ুঁজিবািারেে স্থিস্থিশীলিায় 

সহর াস্থিিাে আশ্বাস বাাংলারেশ ব্াাংরকে 

দি্ি প্রস্থিশবেক || রাইজিাংস্থবস্থি.কম 

প্রকাস্থেি: ২১:২৯, ১৮ আগস্ট ২০২০    

 

স্থিএসইর ব্বিাপনা পস্থরোলক (এমস্থি) কািী সানাউল হক 

প ুঁজিবািাশরর উন্নয়ন ও স্থিস্থিেীলিা বিায় রাখশি সব ধরশনর সহশ াস্থগিা করার আশ্বাস 

স্থেশয়শেন বাাংলাশেে ব্াাংশকর গভন নর ফিশল কস্থবর। 

মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) স্থবশকশল বাাংলাশেে ব্াাংশক ঢাকা স্টক এক্সশেশের (স্থিএসই) োর 

সেশস্র একষ্ঠি প্রস্থিস্থনস্থধ েশলর সশঙ্গ দসৌিন্ সাক্ষাশি স্থিস্থন এ আশ্বাস দেন। ে 'পশক্ষর 

ববঠক দেশষ স্থিএসইর ব্বিাপনা পস্থরোলক (এমস্থি) কািী সানাউল হক সাাংবাস্থেকশের এ 

িথ্্ িানান। 

স্থিএসইর প্রস্থিস্থনস্থধ েশল অাংে দনন দেয়ারম্ান ইউন স র রহমান, পস্থরোলক স্থরশগস্থিয়ার 

দিনাশরল দমাস্তাস্থফি র রহমান, সালমা নাসস্থরন, োস্থকল স্থরিভী ও ব্বিাপনা পস্থরোলক 

কািী সানাউল হক। 

কািী সানাউল হক বশলন, প ুঁজিবািার স্থিস্থিেীল করার িন্ বিনমাশন মাশকনশি দ  দেন্ডিা 

দেখা  াশে- ইনোআোহ সরকার, দস্টকশহাল্ডার, মাশেনন্ট ব্াাংক, মন্ত্রোলয়, স্থসস্থকউস্থরষ্ঠিি 

এক্সশেে কস্থমেন, বাাংলাশেে ব্াাংকসহ সবার সহশ াস্থগিায় স ন্দর একষ্ঠি প্ল্ািফম ন বিস্থর হশয় 

দগশে। এখন এিাশক স্থিস্থিেীল রাখার িন্ বাাংলাশেে ব্াাংক ও মাস্থন মাশকনশির সমন্বয় থ্াকা 

িরুস্থর। আর এ সমন্বয়িা রাখার িন্ই আি আমরা েী ন আশলােনা কশরস্থে। আমাশের দকান 
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দকান িায়গায় সাশপািন েরকার িা আমরা িাস্থনশয়স্থে, উনারা (বাাংলাশেে ব্াাংক) আমাশের 

আশ্বস্ত কশরশেন। 

স্থিস্থন বলন, স্থবশেষ কশর অশনক বের দথ্শক দেিাস্থর বন্ড স্টক মাশকনশি িাস্থলকাভুক্ত থ্াকশলও 

এগুশলার দকাশনা দলনশেন হশে না। বন্ডগুশলাশক দলনশেনশ াগ্ করার উশে্াগ দনওয়া 

হশয়শে। এ িন্ স্টক এক্সশেশে আলাো প্ল্্ািফম ন বিস্থর করা হশয়শে। দসই প্ল্্ািফম নশক 

কা নকর করশি হশল বাাংলাশেে ব্াাংশকর স্থকেু কাি থ্াশক। দসগুশলা ফাইনাল দস্টশি েশল 

এশসশে। বাাংলাশেে ব্াাংক, স্থসস্থকউস্থরষ্ঠিি এক্সশেে কস্থমেন ও ঢাকা স্টক এক্সশেে স্থমশল 

একিা স্থরশপািন ফাইনাল কশরশে। স্থেগস্থগরই আমাশের একিা েুজক্ত হশব। দসিা পাস হশলই এক 

দথ্শক দেড় মাশসর মশধ্ বািাশর দলশনেন হশব। সরকার বন্ড মাশকনিশক েজক্তোলী করার 

িাস্থগে স্থেশয়শে বশলই এিাশক আমরা প্রথ্শম স্থনশয় আসস্থে। 

স্থিএসই এমস্থি বশলন, প ুঁজিবািাশর ব্াাংকগুশলা স্থবস্থনশয়াশগর িন্ দ  ২০০ দকাষ্ঠি িাকা 

িহস্থবশলর স্থসিান্ত হশয়স্থেল দস স্থবষশয় আশলােনা হশয়শে। বাাংলাশেে ব্াাংক আশ্বস্ত কশরশে 

দ  এ স্থবস্থনশয়াশগর স্থবষশয় িারা প্রস্থিস্থনয়ি িোরস্থক করশব এবাং ভস্থবষ্শিও এ স্থবস্থনশয়াগ 

অব্াহি থ্াকশব। 

স্থিএসইশি অলিারশনষ্ঠিভ ইনশভস্টশমন্ট দবািন োল র স্থবষশয় কািী োনাউল হক বশলন, 

স্থকেুস্থেশনর মশধ্ এ দবািনও োল  হশয়  াশব। এোড়া প ুঁজিবািাশর প্রশোেনার স্থবষয় স্থনশয়ও 

আশলােনা হশয়শে। স্থবষয়ষ্ঠি স্থনশয় বাাংলাশেে ব্াাংক দবে আন্তস্থরক। এিা েূড়ান্ত করশি 

অথ্ নমন্ত্রোলশয়র সম্মস্থি লাগশব।  
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Barta24 

স্থিএসইে আপরিে ভাস িরনে ওরয়বসাইে 

উরবাধন 

 

েস্থব: সাংগহৃীি 

ব্বহারবান্ধব ও দরসপনস্থসভসহ আপশিি ভাস নশনর ওশয়বসাইি উশবাধন কশরশে ঢাকা স্টক 

এক্সশেে (স্থিএসই)। মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) স্থিএসইর দেয়ারম্ান ইউন স র রহমান এষ্ঠি 

উশবাধন কশরন।  

আপশিি সাইিষ্ঠি খ ব ব্বহারবান্ধব ও দরসপনস্থসভ হশব বশল মশন করশে স্থিএসই।  া 

ব্বহারকারীর োস্থহো অন  ায়ী প্রেে নশনর ব্বিা এবাং এজক্সলাশরশিি দমাবাইল দপইশির 

(এএমস্থপ) ববস্থেষ্টগুশলার সাশথ্ স্বয়াংজিয়ভাশব সামেস্ করশব। 

আপশিি সাংস্করশের প্রধান ববস্থেষ্টগুশলার মশধ্ রশয়শে-  

১. দরসপনস্থসভ দলআউি স্বয়াংজিয়ভাশব দিস্কিপ, ল্াপিপ, ি্াব, দমাবাইল ইি্াস্থে 

স্থিভাইশসর জিশনর আকাশরর সাশথ্ খাপ খাশব।  

২. ইাংশরজি ও বাাংলা উভশয়র সাংস্করশের িন্ একই রকম স্থভউ পাওয়া  াশব।  

৩. এজক্সলাশরশিি দমাবাইল দপইি মস্থিউলষ্ঠি নিুন সাংশ ািন করা হশয়শে।  াশি 

ব্বহারকারীরা দমাবাইশলর নূ্নিম দিিা ব্বহার কশর বািাশরর িথ্্ পাশবন।  

৪. স্থপএইেস্থপ দপ্রাগ্রাস্থমাং ভাষার সাংস্করশের আপশগ্রশিেন।  

৫. প্র  জক্তগি ে ব নলিা কাষ্ঠিশয় সাইিগুশলাশক আরও অস্থধক স রস্থক্ষি করা হশয়শে।  
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৬. দিিা এশক্সস কম নক্ষমিা উন্নি করা হশয়শে।  

৭. ওশয়বসাইি অস্থধক ব্বহারবান্ধব করা হশয়শে।  

৮. মাইএসস্থকউএল িািাশবি সাংস্করশের আপশগ্রশিেন।  

স্থিএসইর বিনমান ওশয়বসাইিষ্ঠি ২০০৭ সাশল বিস্থর করা হশয়স্থেল। সমশয়র সশঙ্গ সশঙ্গ নিুন 

দপি সাংশ ািন করা হশয়শে। ইাংশরজি ভাষার পাোপাস্থে ২০১৩ সাশল বাাংলা সাংস্করে োল  

করা হয়।  

ওশয়বসাইিষ্ঠির স্থবস্থভন্ন দপইশির স্থভউশয়র উপর স্থভস্থি কশর ও েুজক্তস্থভস্থিক স্থবজ্ঞাপশনর 

মাধ্শম আয় কশর থ্াশক। প নায়িশম সাইিষ্ঠির িথ্্ ও ব্বহার বজৃি দপশয়শে। িাই সমশয়র 

সশঙ্গ িাল স্থমস্থলশয় মঙ্গলবার সব নশেষ প্র  জক্তষ্ঠি আপশিি করা হশয়শে।  



News Clippings 

 57 

 

প ুঁজিবািাে স্থিস্থিশীল োখরি কাি কেরব বাাংলারেশ ব্াাংক 

স্থনিস্ব প্রস্থিশবেক || প্রকাে: ২০২০-০৮-১৮ ১৭:০৯:৩৭ || আপশিি: ২০২০-০৮-১৮ 

১৮:৩০:৫০ 

 

েী ন মন্দাভাশবর পর কাশরকেশনর মধ্ স্থেশয় ইস্থিবােক ধারায় স্থফশরশে দেশের প ুঁজিবািার। 

আর এই ইস্থিবােক ধারা স্থিস্থিেীল রাখশি কাি করশব বাাংলাশেে ব্াাংক। 

মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) ঢাকা স্টক এক্সশেশের (স্থিএসই) োর সেশস্র একষ্ঠি প্রস্থিস্থনস্থধ েল 

বাাংলাশেে ব্াাংশকর গভননর ি. ফিশল কস্থরশমর সাশথ্ দসৌিন্ সাক্ষাৎ করশল স্থিস্থন এই 

আশ্বাস দেন। 

প্রস্থিস্থনস্থধ েশলর সেস্ ও স্থিএসইর ব্বিাপনা পস্থরোলক কািী সানাউল হক ববঠক দেষ 

সাাংবাস্থেকশের এ কথ্া বশলন। 

স্থিএসইর প্রস্থিস্থনস্থধ েশল অাংে দনন দেয়ারম্ান ইউন স র রহমান, পস্থরোলক স্থরশগস্থিয়ার 

দিনাশরল দমাস্তাস্থফি র রহমান, সালমা নাসস্থরন, োস্থকল স্থরিভী ও ব্বিাপনা পস্থরোলক 

কািী সানাউল হক। 

কািী সানাউল হক বশলন, প ুঁজিবািার স্থিস্থিেীল করার িন্ বিনমাশন মাশকনশি দ  দেন্ডিা 

দেখা  াশে- ইনোআোহ সরকার, দস্টক দহাল্ডার, মাশেনন্ট ব্াাংক, মন্ত্রোলয়, স্থসস্থকউস্থরষ্ঠিি 

এক্সশেে কস্থমেন, বাাংলাশেে ব্াাংকসহ সকশলর সহশ াস্থগিায় স ন্দর একষ্ঠি প্ল্ািফম ন বিস্থর 

হশয় দগশে। এখন এিাশক স্থিস্থিেীল রাখার িন্ বাাংলাশেে ব্াাংক ও মাস্থন মাশকনশির সমন্বয় 

থ্াকা িরুস্থর। আর এই সমন্বয়িা রাখার িন্ই আি আমরা েী ন আশলােনা কশরস্থে। 

আমাশের দকান দকান িায়গায় সাশপািন েরকার িা আমরা িাস্থনশয়স্থে, উনারা (বাাংলাশেে 

ব্াাংক) আমাশের আশ্বস্ত কশরশের। 
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স্থিস্থন বলন, স্থবশেষ কশর অশনক বের দথ্শক দেিাস্থর বন্ড স্টক মাশকনশি িাস্থলকাভুক্ত থ্াকশলও 

এগুশলার দকাশনা দলনশেন হশে না। বন্ডগুশলাশক দলনশেনশ াগ্ করার উশে্াগ দনওয়া 

হশয়শে। এ িন্ স্টক এক্সশেশে আলাো প্ল্্ািফম ন বিস্থর করা হশয়শে। দসই প্ল্্ািফম নশক 

কা নকর করশি হশল বাাংলাশেে ব্াাংশকর স্থকেু কাি থ্াশক। দসগুশলা ফাইনাল দস্টশি েশল 

এশসশে। বাাংলাশেে ব্াাংক, স্থসস্থকউস্থরষ্ঠিি এক্সশেে কস্থমেন ও ঢাকা স্টক এক্সশেে স্থমশল 

একিা স্থরশপািন ফাইনাল কশরশে। স্থেগস্থগরই আমাশের একিা েুজক্ত হশব। দসিা পাস হশলই এক 

দথ্শক দেড় মাশসর মশধ্ বািাশর দলশনেন হশব। সরকার বন্ড মাশকনিশক েজক্তোলী করার 

িাস্থগে স্থেশয়শে বশলই এিাশক আমরা প্রথ্শম স্থনশয় আসস্থে। 

স্থিস্থন আশরা বশলন, প ুঁজিবািাশর ব্াাংকগুশলা স্থবস্থনশয়াশগর িন্ দ  ২০০ দকাষ্ঠি িাকা 

িহস্থবশলর স্থসিান্ত হশয়স্থেল দস স্থবষশয় আশলােনা হশয়শে। বাাংলাশেে ব্াাংক আশ্বস্ত কশরশে 

দ  এই স্থবস্থনশয়াশগর স্থবষশয় িারা প্রস্থিস্থনয়ি িোরস্থক করশব এবাং ভস্থবষ্শিও এ স্থবস্থনশয়াগ 

অব্াহি থ্াকশব। 

স্থিএসইশি অলিারশনষ্ঠিভ ইনশভস্টশমন্ট দবািন োল র সব প্রস্তুস্থি সম্পন্ন হশয়শে উশেখ কশর 

কািী োনাউল হক বশলন, স্থকেুস্থেশনর মশধ্ এই দবািনও োল  হশয়  াশব। এোড়া প ুঁজিবািাশর 

প্রশোেনার স্থবষয় স্থনশয়ও আশলােনা হশয়শে বশল িানান স্থিস্থন। স্থিস্থন িানান, স্থবষয়ষ্ঠি স্থনশয় 

বাাংলাশেে ব্াাংক দবে আন্তস্থরক। এিা েূড়ান্ত করশি অথ্ নমন্ত্রোলশয়র সম্মস্থি লাগশব। িারা 

মন্ত্রোলশয়র সাশথ্ আশলােনার উশে্াগ দনশবন। 
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দেয়ারবািার স্থনউি 

ওরয়বসাইরেে উন্নি সাংস্কেে চাল  করেরে 

স্থিএসই 

প্রকাে সময়:18-08-2020, 6:35 pm | 

 

দেয়ারবািার স্থরশপািন: দেশের প্রধান দেয়ারবািার ঢাকা স্টক এক্সশেে স্থিএসই ওশয়বসাইশির 

উন্নি সাংস্কার োল  কশরশে। আি মঙ্গলবার আন িাস্থনকভাশব ওশয়বসাইিষ্ঠি উশবাধন কশরন 

স্থিএসইর দেয়ারম্ান দমা  ইউন স র রহমান। 

এ সময় স্থিএসইর পস্থরোলক স্থরশগস্থিয়ার দমাস্তাস্থফি র রহমান ও োস্থকল স্থরিভী, এবাং 

ব্বিাপনা পস্থরোলক সানাউল হক সহ কম নকিনা-কম নোরীবনৃ্দ উপস্থিি স্থেশলন। 

স্থিএসইর বিনমান ওশয়বসাইিষ্ঠি ২০০৭ সাশল বিস্থর করা হশয়স্থেল এবাং সময় োস্থহোর সাশথ্ 

সাশথ্ এখাশন নিুন নিুন দপি সাংশ ািন করা হশয়শে। এষ্ঠি িাস্থলকাভুক্ত দকাম্পাস্থন, 

স্থসস্থকউস্থরষ্ঠিি, স্থমউেুয়াল ফান্ডস, মাশকনি িািা এবাং দেকশহাল্ডার সম্পস্থকনি স্থবস্থভন্ন ধরশনর 

িথ্্ সরবরাহ কশর থ্াশক। ইাংশরজি ওশয়বসাইি এর পাোপাস্থে সাধারে স্থবস্থনশয়াগকারীশের 

স্বাশথ্ ন িথ্্ মািৃভাষায় উপিাপন করার লশক্ষ্ ২০১৩ সাশল বাাংলার সাংসৃ্কস্থি োল  করা হয়। 

ওশয়বসাইিষ্ঠির স্থবস্থভন্ন দপইশির স্থভউশয়র উপর স্থভস্থি কশর এবাং েুজক্তস্থভস্থিক স্থবজ্ঞাপশনর 

মাধ্শম স্থিএসই আয় কশর থ্াশক। প নায়িশম সাইশির িথ্্ এবাং ব্বহারকারীশের ব্বহার 

বজৃি দপশয়শে। িশব প্র  জক্ত প্রস্থিস্থেন পস্থরবিনন হশে স িরাাং এখনই এই িনস্থপ্রয় এবাং 

স্থনভনরশ াগ্ িশথ্্র উৎস এর স্থপেশন সব নশেষ প্র  জক্তষ্ঠি আপশিি করা হশয়শে। 

এই সাইিষ্ঠি অি্ন্ত ব্বহার বান্ধব ও দরস্পজিভ (স্থিসশপ্ল্ স্থসশস্টম) বা ব্বহারকারীর োস্থহো 

অন  ায়ী পস্থরেে নশনর ব্বিা এবাং এজক্সলাশরশিি দমাবাইল দপইি (এএমস্থপ) এর ববস্থেষ্ট্ 

গুশলার সাশথ্ সজিয়ভাশব সামেস্ করশব। 

ওশয়বসাইিষ্ঠির বাাংলা ও ইাংশরজি উভয় ভাস নশনর ইউআরএল:- 

ইাংশরজি ভাস নন: www.dsebd.org , www.dse.com.bd 

বাাংলা ভাস নন: www.bangla.dsebd.org , www.bangla.dse.com.bd 

http://www.sharebazarnews.com/wp-content/uploads/2020/08/received_329234001556133.jpeg
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ওশয়বসাইিষ্ঠি আপশগ্রি করার প্রধান ববস্থেষ্ট্গুশলা, দরস্পজিভ দলআউি গুশলা 

স্বয়াংজিয়ভাশব দ শকাশনা স্থিভাইশসর (দ মন দিস্কিপ, ল্াপিপ, দমাবাইল দফান ইি্াস্থে 

জিশনর আকার এর সাশথ্ খাপ খায়, ইাংশরজি এবাং বাাংলা উভয় সাংস্করশের িন্ একই রকম 

স্থভউ পাওয়া  ায়, এজক্সলাশরির দমাবাইল দপইি (এ এমস্থপ) মস্থিউলষ্ঠি নিুন সাংশ ািন করা 

হশয়শে  াশি ব্বহারকারীরা দমাবাইশলর নূ্নিম দিিা ব্বহার কশর বািাশর িথ্্ পাশবন, 

বাাংলা ওশয়বসাইশি স্থবজ্ঞাপন স্থেশয় আয় বজৃি করা  াশব, স্থপএইেস্থপ দপ্রাগ্রাস্থমাং ভাষার 

সাংস্করশনর আপশগ্রশিেন। 

এোড়া মাইএসস্থকউএল িািাশবি সাংস্করশনর আপশগ্রশিেন, প্র  জক্তগি ে ব নলিা কাষ্ঠিশয় 

সাইিগুশলাশক আশরা অস্থধক স রস্থক্ষি করা হশয়শে, দিিা এশক্সস কম নক্ষমিা উন্নি করা 

হশয়শে। এবাং ওশয়বসাইিষ্ঠি অস্থধক ব্বহার বান্ধব করা হশয়শে। 

দেয়ারবািার স্থনউি/ এন 
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স্থিএসইে ওরয়বসাইরেে উন্নি সাংস্কেে 

চাল   

স্থনিস্ব প্রস্থিশবেক  

প্রকাস্থেি: ০৮:২৪ স্থপএম, ১৮ আগস্ট ২০২০  

 

ঢাকা স্টক এক্সশেশের (স্থিএসই) ওশয়বসাইশির উন্নি সাংস্করে োল  করা হশয়শে। 

মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) স্থিএসইর দেয়ারম্ান ইউন স র রহমান ওশয়বসাইশির এই সাংস্করে 

উশবাধন কশরন। স্থিএসইর সাংবাে স্থবজ্ঞস্থপ্তশি স্থবষয়ষ্ঠি িানাশনা হশয়শে। 

এর ফশল আপশিি সাইিষ্ঠি খ ব ব্বহারবান্ধব ও দরসপনস্থসভ হশব বশল িাস্থনশয়শে স্থিএসই। 

 া ব্বহারকরীর োস্থহো অন  ায়ী প্রেে নশনর ব্বিা এবাং এজক্সলাশরশিি দমাবাইল দপি 

(এএমস্থপ) এর ববস্থেষ্টগুশলার সশঙ্গ স্বয়জিয়ভাশব সামেস্ করশব। 

স্থিএসই িাস্থনশয়শে, বিনমান ওশয়বসাইিষ্ঠি ২০০৭ সাশল বিস্থর করা হশয়স্থেল। সমশয়র সশঙ্গ 

সশঙ্গ নিুন দপি সাংশ ািন করা হশয়শে। ইাংশরজি ভাষার পাোপাস্থে ২০১৩ সাশল বাাংলা 

সাংস্করে োল  করা হয়। 

ওশয়বসাইষ্ঠির স্থবস্থভন্ন দপশির স্থভউশয়র ওপর স্থভস্থি কশর ও েুজক্তস্থভস্থিক স্থবজ্ঞাপশনর মাধ্শম 

আয় কশর থ্াশক। প নায়িশম সাইিষ্ঠির িথ্্ ও ব্বহার বজৃি দপশয়শে। িাই সমশয়র সশঙ্গ িাল 

স্থমস্থলশয় আি সব নশেষ প্র  জক্তষ্ঠি আপশিি করা হশয়শে। 

ওরয়বসাইরেে নিুন সাংস্কেরেে প্রধান ববস্থশষ্টগুরলাে মরধ্ েরয়রে- 

>> দরসপনস্থসভ দলআউি স্বয়াংজিয়ভাশব দিস্কিপ, ল্াপিপ, ি্াব, দমাবাইল ইি্াস্থে 

স্থিভাইশসর জিশনর আকাশরর সশঙ্গ খাপ খাশব। 

https://www.jagonews24.com/author/staff-reporter
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>> ইাংশরজি ও বাাংলা উভয় সাংস্করশের িন্ একই রকম স্থভউ পাওয়া  াশব। 

>> এজক্সলাশরশিি দমাবাইল দপইি মস্থিউলষ্ঠি নিুন সাংশ ািন করা হশয়শে।  াশি 

ব্বহারকারীরা দমাবাইশলর নূ্নিম িািা ব্বহার কশর বািাশরর িথ্্ পাশবন। 

>> স্থপএইেস্থপ দপ্রাগ্রাস্থমাং ভাষার সাংস্করশের আপশগ্রশিেন। 

>> প্র  জক্তগি ে ব নলিা কাষ্ঠিশয় সাইিগুশলাশক আরও অস্থধক স রস্থক্ষি করা হশয়শে। 

>> িািা এশক্সস কম নক্ষমিা উন্নি করা হশয়শে। 

>> ওশয়বসাইি অস্থধক ব্বহারবান্ধব করা হশয়শে। 

>> মাইএসস্থকউএল িািাশবি সাংস্করশের আপশগ্রশিেন। 
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প ুঁজিবািারেে স্থিস্থিশীলিায় সহর াস্থিিা 

কেরব শকন্দ্রীয় ব্াাংক  

স্থনিস্ব প্রস্থিশবেক  

প্রকাস্থেি: ০৬:০৩ স্থপএম, ১৮ আগস্ট ২০২০  

 

সরকার দকন্দ্রীয় ব্াাংক ও স্থবস্থভন্ন স্থনয়ন্ত্রে সাংিার প্রশেষ্টায় বিনমাশন দেয়ারবািার   শর 

ো ুঁস্থড়শয়শে। এই স্থিস্থিেীলিা বিায় রাখার িন্ দকন্দ্রীয় ব্াাংক সব ধরশনর সহশ াস্থগিা 

করশব। 

মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) স্থবশকশল দকন্দ্রীয় ব্াাংশকর গভন নর ফিশল কবীশরর সশঙ্গ ববঠক দেশষ 

এ কথ্া িানান দেশের প্রধান দেয়ারবািার ঢাকা স্টক এক্সশেশের (স্থিএসই) ব্বিাপনা 

পস্থরোলক (এমস্থি) কািী সানাউল হক। ববঠশক প ুঁজিবািাশরর সমস্া ও বাাংলাশেে ব্াাংশকর 

করেীয় স্থনশয় আশলােনা করা হয়। ববঠদক স্থিএসই দেয়ারম্ান ও সাশবক স্থসস্থনয়র সস্থেব 

ইউন স র রহমান, পস্থরোলক োস্থকল স্থরিভী প্রম খ উপস্থিি স্থেদলন। 

ববঠক দেশষ এমস্থি সাাংবাস্থেকশের িানান, প ুঁজিবািার স্থিস্থিেীল রাখশি দকন্দ্রীয় ব্াাংক 

ভূস্থমকা রাখশে। অথ্ ন মন্ত্রোলয়, বাাংলাশেে স্থসস্থকউস্থরষ্ঠিি অ্ান্ড এক্সশেে কস্থমেন এবাং 

বাাংলাশেে ব্াাংশকর প্রশেষ্টায় বািার একষ্ঠি প্ল্্ািফশম ন েশল এশসশে। এষ্ঠি ধশর রাখশি হশব। 

এিন্ মাস্থন মাশকনি ও ক্াস্থপিাল মাশকনশির মশধ্ একিা সমন্বয় থ্াকশি হশব। এিন্ই 

আিশক আমরা আশলােনা কশরস্থে; দকান দকান িায়গায় আমাশের সহশ াস্থগিা েরকার এষ্ঠি 

বশলস্থে। এসব স্থবষশয় িারা আমাশের ইস্থিবােক আশ্বাস স্থেশয়শে। 

স্থিস্থন বশলন, সরকাশরর দেিাস্থর বন্ড স্থবষশয় আমরা অশনকস্থেন ধশর শুশন আসস্থে। সরকার 

দেিাস্থর বন্ড োল  করার প্ল্্ািফম ন বিস্থর কশরশে। আমরা এষ্ঠি োল  করব। এ স্থবষশয় বাাংলাশেে 

ব্াাংশকর সশঙ্গ আমাশের স্থকেু কাি বাস্থক স্থেল, দসিা েূড়ান্ত হশয় দগশে। এ স্থবষশয় বাাংলাশেে 

ব্াাংশকর সশঙ্গ স্থিএসইর একষ্ঠি েুজক্ত হশব। দকন্দ্রীয় ব্াাংশকর আগামী দবািন স্থমষ্ঠিাংশয় এষ্ঠি পাস 

হশল আমরা এই েুজক্ত করব। এরপর এক দেড় মাশসর মশধ্ দেিাস্থর বন্ড বািাশর আনশি 

পারব। ধারাবাস্থহকভাশব অন্ান্ বন্ডও বািাশর স্থনশয় আসশি পারশবা। 

https://www.jagonews24.com/author/staff-reporter
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কািী সানাউল হক িানান, বািাশর দ সব দক্ষশে সমস্া রশয়শে এষ্ঠি সমাধাশন দকন্দ্রীয় 

ব্াাংক সহশ াস্থগিা করশব। এোড়া মাশকনি স্থিস্থিেলী রাখশি ব্াাংকগুশলা এখন দ ভাশব 

সহশ াস্থগিা কশর আসশে এষ্ঠি অব্াহি থ্াকশব। 

স্থিএসইর অ্াশপ দকাশনা োিন বসাশনা হশব স্থকনা িানশি োইশল এমস্থি িানান, এখন প নন্ত এ 

ধরশনর দকাশনা স্থসিান্ত হয়স্থন। িশব অশনশক অ্াশপ স্থনবস্থন্ধি হশয়শে স্থকন্তু দলনশেন করশে 

না। িাশের িথ্্ দেশয়স্থে। কারে স্থনবন্ধন হশল আমাশের োিন স্থেশি হয়।  স্থে দকউ স্থনবন্ধন 

হশয় দলনশেন না কশর িাহশল এখাশন রাখার েরকার দনই। 

এসআই/এমএসএইে/স্থপআর 
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স্থিএসইে আপরিে ভাস িন ওরয়বসাইে উরবাধন 

 দপাস্ট হশয়শে : মঙ্গলবার, ১৮ আগস্ট, ২০২০  

 

 
দেয়ার স্থেশয় সাশথ্ই থ্াক ন.. 
FacebookTwitterFacebook MessengerWhatsApp 

Share 

স্থবিরনস আওয়াে প্রস্থিরবেক : আপশিি ভাস নশনর ওশয়বসাইি উশবাধন কশরশে ঢাকা 

স্টক এক্সশেে (স্থিএসই)। মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) স্থিএসইর দেয়ারম্ান ইউন স র রহমান এই 

উশবাধন কশরন। 

আপশিি সাইিষ্ঠি খ ব ব্বহারবান্ধব ও দরসপনস্থসভ হশব বশল মশন করশে স্থিএসই।  া 

ব্বহারকরীর োস্থহো অন  াস্থয় প্রেে নশনর ব্বিা এবাং এজক্সলাশরশিি দমাবাইল দপইি 

(এএমস্থপ) এর ববস্থেষ্টগুশলার সাশথ্ স্বয়জিয়ভাশব সামেস্ করশব। 

আপশিি সাংস্করশনর প্রধান ববস্থেষ্টগুশলার মশধ্ রশয়শে- 

১. দরসপনস্থসভ দলআউি স্বয়াংজিয়ভাশব দিস্কিপ, ল্াপিপ, ি্াব, দমাবাইল ইি্াস্থে 

স্থিভাইশসর জিশনর আকাশরর সাশথ্ খাপ খাশব। 

২. ইাংশরজি ও বাাংলা উভশয়র সাংস্করশনর িন্ একইরকম স্থভউ পাওয়া  াশব। 

https://businesshour24.com/#facebook
https://businesshour24.com/#facebook
https://businesshour24.com/#facebook_messenger
https://businesshour24.com/#facebook_messenger
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fbusinesshour24.com%2F7750%2F%25e0%25a6%25a1%25e0%25a6%25bf%25e0%25a6%258f%25e0%25a6%25b8%25e0%25a6%2587%25e0%25a6%25b0-%25e0%25a6%2586%25e0%25a6%25aa%25e0%25a6%25a1%25e0%25a7%2587%25e0%25a6%259f-%25e0%25a6%25ad%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25b0%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%25b8%25e0%25a6%25a8-%25e0%25a6%2593%25e0%25a7%259f%25e0%25a7%2587%25e0%25a6%25ac%2F&title=%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B0%20%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%9F%20%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%A8%20%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%9F%20%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8
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৩. এজক্সলাশরশিি দমাবাইল দপইি মস্থিউলষ্ঠি নিুন সাংশ ািন করা হশয়শে।  াশি 

ব্বহারকারীরা দমাবাইশলর নূ্নিম দিিা ব্বহার কশর বািাশরর িথ্্ পাশবন। 

৪. স্থপএইেস্থপ দপ্রাগ্রাস্থমাং ভাষার সাংস্করশনর আপশগ্রশিেন। 

৫. প্র  জক্তগি েবূ নলিা কাষ্ঠিশয় সাইিগুশলাশক আরও অস্থধক স রস্থক্ষি করা হশয়শে। 

৬. দিিা এশক্সস কম নক্ষমিা উন্নি করা হশয়শে। 

৭. ওশয়বসাইি অস্থধক ব্বহারবান্ধব করা হশয়শে। 

৮. মাইএসস্থকউএল িািাশবি সাংস্করশনর আপশগ্রশিেন। 

স্থিএসইর বিনমান ওশয়বসাইিষ্ঠি ২০০৭ সাশল বিরী করা হশয়স্থেল। সমশয়র সশঙ্গ সশঙ্গ নিুন 

দপি সাংশ ািন করা হশয়শে। ইাংশরজি ভাষার পাোপাস্থে ২০১৩ সাশল বাাংলা সাংস্করন োল  

করা হয়। 

ওশয়বসাইষ্ঠির স্থবস্থভন্ন দপইশির স্থভউশয়র উপর স্থভস্থি কশর ও েুজক্তস্থভস্থিক স্থবজ্ঞাপশনর মাধ্শম 

আয় কশর থ্াশক। প নায়িশম সাইিষ্ঠির িথ্্ ও ব্বহার বজৃি দপশয়শে। িাই সমশয়র সশঙ্গ িাল 

স্থমস্থলশয় আি সব নশেষ প্র  জক্তষ্ঠি আপশিি করা হশয়শে। 

স্থবিশনস আওয়ার/১৮ আগস্ট, ২০২০/আরএ 
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মাজিিন ঋরে ে ই মারসে স ে মওক ফ 

দপাস্ট হশয়শে : মঙ্গলবার, ১৮ আগস্ট, ২০২০  

 

স্থবিরনস আওয়াে প্রস্থিরবেক : কশরানাভাইরাশসর মহামাস্থরর কারশন এস্থপ্রল ও দম মাশসর 

মাজিনন ঋশের স ে মওক ফ করা হশয়শে। মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) বাাংলাশেে ব্াাংশকর গভে নর 

ফিশল কস্থবর এক ববঠশক ঢাকা স্টক এক্সশেশের (স্থিএসই) প্রস্থিস্থনস্থধ েলশক এ িথ্্ িানান। 

ববঠশক অাংে দনওয়া স্থিএসইর পস্থরোলক োস্থকল স্থরিভী স্থবিশনস আওয়ারশক বশলন, 

আিশকর ববঠশক আমরা ৬ মাশসর িন্ মাজিনে ঋশের স ে মওক ফ োস্থব কস্থর। এর 

আশলাশক গভে নর িাস্থনশয়শেন, ইস্থিমশধ্ এস্থপ্রল ও দম মাশসর মাজিনে ঋশের স ে মওক ফ করা 

হশয়শে।  

স্থিএসইর এই পস্থরোলক বশলন, দেিাস্থর বশন্ডর দলনশেন োল  করা স্থনশয় আিশক বাাংলাশেে 

ব্াাংশকর সশঙ্গ আশয়াজিি ববঠশক আশলােনা করা হশয়শে। এোড়া কশরানাভাইরাশসর 

প্রাে ভনাব কাষ্ঠিশয় উঠশি দরাকাশরি হাউিগুশলার িন্ ১ বেশরর সহি েশিন ঋে োস্থব 

কশরস্থে।  া বাাংলাশেে ব্াাংশকর হাশি দনই বশল গভে নর িাস্থনশয়শেন। এ স্থবষশয় অথ্ নমন্ত্রোলশয় 

দ াগাশ াগ করশি হশব। 

স্থিএসইর প্রস্থিস্থনস্থধ েশল অাংে দনন দেয়ারম্ান ইউন স র রহমান, পস্থরোলক স্থরশগস্থিয়ার 

দিনাশরল দমাস্তাস্থফি র রহমান, সালমা নাসস্থরন ও ব্বিাপনা পস্থরোলক কািী সানাউল 

হক। 

স্থবিশনস আওয়ার/১৮ আগস্ট, ২০২০/আরএ 

 



News Clippings 

 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section 2 :  

English 

News 
 

 



News Clippings 

 69 

The Financial Express 
19 August 2020 

 

 



News Clippings 

 70 



News Clippings 

 71 

The Financial Express 
19 August 2020 
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The Financial Express 
19 August 2020 
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Daily Star 
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Daily Sun 
19 August 2020 
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Daily New Age 
19 August 2020 

 

DSEX falls for 2nd day after rally  
 
Dhaka stocks slumped for the second day on Tuesday as investors continued booking 
profits after the recent surge in share prices. 

DSEX, the key index of the Dhaka Stock Exchange, lost 1.53 per cent, or 64.93 points, to 

close at 4,785.04 points on Tuesday after losing 74.44 points in the previous session. 

Before the two-day fall, the DSEX had gained 782 points in 15 days. 

After a couple of ups and downs, the market began to fall sharply to end the session deep into 

the negative territory as investors went on with booking profits, market operators said. 

They said that share prices of many companies rose sharply in the recent rally that provoked 

investors to book profits. 

Though the market lost on the day, turnover at the bourse remained over Tk 1,000 crore for 

the seventh session, displaying investors’ increased participation in trading on the market. 

On Tuesday, turnover on the bourse declined to Tk 1,052.49 crore compared with that of 

Tk 1,408.25 crore in the previous trading session. 

Market analysts said companies in the ‘Z’ category witnessed high volume share transactions 

after the  Bangladesh Securities and Exchange Commission considered lowering the 

companies’ settlement cycle for completion of share transactions to T+3 from T+9. 

They, however, said that the faster settlement in the junk companies’ shares might encourage 

manipulations with the shares of the companies. 

The BSEC may also appoint an observer and a special auditor to restructure boards of 

companies which have remained in the ‘Z’ category for more than two years. 

Mutual funds continued gaining for the fourth session with a 0.6-per cent rise on Tuesday as 

investors perceived that the regulator would reform the sector soon. 

The market saw a rapid surge in recent weeks due to a host of reasons including investors’ 

growing confidence in the regulator for some disciplinary actions, gradual economic 

recovery, lower interest rate and expansionary monetary policy by the Bangladesh Bank. 

Besides, a record surge in remittance inflow and a rebound in export growth in July appeared 

as an indication of economic recovery in the country despite the coronavirus outbreak. 
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EBL Securities in its daily market commentary said that index displayed volatility throughout 

the session as some opportunistic investors took position in sector-specific stocks and some 

others were reshuffling their portfolios. 

‘However, investors remained active on the market following the stock market regulator’s 

moves to restore discipline by ensuring different laws to improve governance on the market, 

which continued raising the level of investors’ confidence and enthusiasm,’ it said. 

The average share prices of non-bank financial institution, bank and telecommunication 

sectors dropped by 3.9 per cent, 2.9 per cent and 1.2 per cent respectively. 

Of the 356 scrips traded on the DSE on Tuesday, 67 advanced, 268 declined, and 21 

remained unchanged. 

DSE blue-chip index DS30 also dropped by 0.56 per cent, or 9.08 points, to close at 1,608.96 

points on the day. 

Shariah index DSES also shed 1.42 per cent, or 15.63 points, to settle at 1,080.93 points. 

Bangladesh Export Import Company led the turnover chart with its shares worth Tk 73.8 

crore changing hands on the day. 

Beximco Pharmaceuticals, Orion Pharmaceuticals, Khulna Power Company, BRAC Bank, 

Square Pharmaceuticals, Grameenphone, Sonar Bangla Insurance, IFIC Bank and Baraka 

Power were the other turnover leaders on the day. 
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Daily New Age 
19 August 2020 

Non-Payment of Tax 

NBR asks DSE to freeze shares held by BD Welding  

 
The National Board of Revenue has asked the Dhaka Stock Exchange to freeze shares 
held by the directors of Bangladesh Welding Electrodes Limited for non-payment of 
Tk 18.46 crore in income tax. 

Despite issuing notices several times, BD Welding did not submit tax returns for the financial 

years of 2018, 2019 and 2020, the revenue board said. 

The deputy commissioner of taxes sent a letter in this regard to the DSE on August 6. 

In the letter, the DSE has been asked to freeze shares held by the company, joint or related 

persons, and also stop activities related with withdrawal of share trading proceeds until 

further instruction, DSE officials said. 

The NBR also asked the bourse to pay the revenue board Tk 18.46 crore from the accounts of 

sponsor-directors and related persons of BD Welding. 

If the claimed amount is not available with the accounts of sponsor-directors and related 

people, the DSE would immediately ‘stop payment’ of their accounts, it said. 

On August 10, BD Welding recommended ‘no dividend’ for the year ended on June 30, 2018 

and recommended 1 per cent stock dividend for the year ended on June 30, 2019. 

The company also reported loss per share of Tk 0.08 for the year ended on December 31, 

2019 as against loss of Tk 0.36 per share in the previous year. 

The company has been struggling with cash flow for years. 

Alif group, a local private sector investor group, showed interest in coming to the board of 

BD Welding by buying the company’s 25 per cent share at an agreed rate from state-owned 

Investment Corporation of Bangladesh (ICB), according to a DSE web post on July 29 last 

year. The issue is under the BSEC consideration. 

The Bangladesh Securities and Exchange Commission on Tuesday requested the Bangladesh 

Bank to freeze all bank accounts of directors of C&A Textile and Tung Hai Knitting and 

Dyeing Limited. 

The regulatory already froze shares held by the directors of the two companies. 

Earlier on July 29, the BSEC fined the directors of C&A Textile Limited Tk 19 crore in total 

and banned them from becoming directors of any other listed company for violating a 

number of securities rules. 
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The company’s directors, Rukshana Morshed, Sharmin Akther Lovely and Bangladesh Shoes 

Industries Limited, were fined Tk 8 crore, Tk 4 crore and Tk 2 crore respectively as they 

together sold huge amount of shares without declaration. 

After the sales, the operation of the company was shut down and it remains shut still now. 

The BSEC also fined all directors of C&A Textile and Tung Hai Tk 1 crore each as the 

companies did not submit the monthly shareholding position of their directors on time. 
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Daily New Age 
19 August 2020 

DSE requests BB to issue stimulus loans to stocks 

intermediaries  
 
The Dhaka Stock Exchange on Tuesday proposed that the central bank should facilitate 
stock market-related entities with loans under the government announced stimulus 
packages. 

A team of the country’s premiere bourse, led by its chairman Md Eunusur Rahman, placed 

the proposal during a meeting with the BB governor, Fazle Kabir, at the central bank 

headquarters in the city. 

DSE managing director Kazi Sanaul Hoq and director Md Shakil Rizvi also attended the 

meeting. 

The DSE representatives informed that many of its brokers had suffered severely during the 

shutdown and because of the very poor turnover during the period, meeting sources said. 

They requested the BB to issue credit facility to the brokerage houses and market 

intermediaries with loans from the government stimulus package considering the hardships of 

the entities. 

In response, the central bank officials said that there was no scope for issuing loans to the 

stock market intermediaries from the Tk 30,000-crore stimulus package, a BB official said. 

The banks were only allowed to issue credit under the government’s stimulus package to 

large industries or the service sector and the stock market intermediaries could not be 

classified as either. 

Besides, the central bank has no jurisdiction to include any sector as beneficiary of the 

stimulus package as it was fixed by the government. 

Instead, the central bank suggested the DSE representatives to place the proposal to the 

finance ministry as it reserved the right to make modifications in the stimulus package 

criteria. 

The bourse also requested the central bank to waive the interest of the margin loans which the 

brokerages houses or merchant banks issued to the investors. 

The central bank declined the plea mentioning that the Bangladesh Securities and Exchange 

Commission would be the competent authority to decide on the matter. The DSE delegation 

also requested the central bank to expedite the BB’s measures to make the bond market 

vibrant. 
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Daily Observer 
19 August 2020 
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Daily Observer 
19 August 2020 
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Business Standard 
19 August 2020 

 

BSEC to allow foreign outlets for brokerage 

firms 

 

The Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) will allow the brokerage 

firms to open foreign outlets for non-resident Bangladeshi investors. 

BSEC Chairman Professor Shibli Rubayat-ul-Islam recently gave informal directions to the 

managing directors of both stock exchanges'. 

The stock exchanges will take necessary steps in this regard.  

According to the direction, interested brokerage firms will be able to open foreign outlets for 

non-resident Bangladeshi investors in several countries. 

The investors will be able to complete money settlement, cash deposit and withdrawal by 

using the outlets. Share trading-related activities will be completed through the outlets. 

When investors deposit any currency from abroad, that currency will be converted into taka 

in their Beneficiary Owners Account. 

On the other hand, withdrawn money will be converted to the currency of the place they will 

be withdrawing the money from. 

The commission will take this decision to increase non-residential investment and easy 

trading, sources at the regulator told The Business Standard. If this decision is made, both 

stock exchanges' trade volume will increase by 20 percent, the sources said.  Lots of non-

resident Bangladeshis do not invest in the country's stock market due to the hassle of money 

settlement. With foreign outlets, they will be interested to invest in the capital market. 

According to Central Depository Bangladesh Limited (CDBL), there are 1.26 lakh non-

resident Bangladeshi in our stock market who opened BO accounts for investment out of a 

total of 23 lakh investors. 
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Business Standard 
19 August 2020 

Walton IPO lottery to take place September 3 

The company will raise Tk100 crore from the capital market to expand its businesses 
and repay its bank loans  

 

Walton Hi-Tech Industries will hold the online lottery for its initial public offering (IPO) on 

September 3 this year. 

The company will raise Tk100 crore from the capital market to expand its businesses and 

repay its bank loans. 

"We are yet to know how many applications have been submitted by investors for Walton's 

IPO. We need more time to know the exact figure of IPO applications," an official of issue 

manager AAA Finance and Investment told The Business Standard. 

Earlier from August 9-16, investors submitted applications to buy the company's shares. 

The Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) has approved the sale of the 

primary shares of the company on a 20 percent discount to general investors through the IPO. 

The cut-off price for the shares has been determined at Tk315 through electronic bidding by 

the book-building method. 

Qualified and institutional investors will buy 1.38 million shares of the company at the cut-

off price. 

Further, individual investors will be able to purchase 1.55 million shares at Tk252 per share, 

after applying a 20 percent discount on the cut-off price. 

On January 7, 2020, BSEC allowed Walton to explore the cut-off price of its shares through 

the electronic bidding. 

Walton has paid-up capital of Tk300 crore. In the 2018-19 accounting year, the company's 

total revenue stood at Tk5,177 crore and net profit at Tk1,376 crore. 
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In the last financial year, the company's earnings per share was Tk45.87. 

The company's net asset value per share was Tk243.16, with the revaluation, and Tk138.53, 

without revaluation, in the last financial year. 

Founded in 1977, Walton Hi-Tech Industries Ltd began manufacturing refrigerators, freezers, 

air-conditioners and compressors in early 2008. 

The company then branched out into making televisions, as well as home and electrical 

appliances. It now has a workforce of more than 20,000 people on 22 production bases over 

764 acres of factory area. 
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Business Standard 
19 August 2020 

BSEC asks for freezing of C&A Tex’s, Tung 

Hai Knitting’s bank accounts 

The stock market regulator issued a letter to the central bank in this regard on Tuesday  

 
Bangladesh Security Exchange Commission at Agargaon. File Photo  

The Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) has asked the Bangladesh 

Bank to freeze all the bank accounts of all the directors, including the managing directors, of 

C&A Textiles Ltd and Tung Hai Knitting & Dyeing Ltd. 

The stock market regulator issued a letter to the central bank in this regard on Tuesday. 

The regulator took this decision at its commission's meeting recently, sources said. 

Earlier, the commission fined both the companies' shareholder directors and managing 

directors for trading shares without making a declaration. 

Rukshana Morshed, managing director of C&A Textiles Ltd, sold 79 lakh shares without a 

declaration and made Tk6.98 crore profit.  

Also, its Shareholder Director Sharmin Akter Lovely sold 30 lakh shares without any 

declaration and made Tk3.61 crore profit. 

Bangladesh Shoe Industries Ltd, another shareholder director of the C&A Textiles, also sold 

0.13 crore shares without any declaration to make a profit of Tk1.59 crore. 

These directors violated the commission's two directives, which were made on July 14, 2010, 

and November 22, 2011. 

The company's operations were closed with the sale of these shares. They were also absent 

from the commission hearing in this regard. When the C&A did not reply to the Dhaka Stock 

Exchange's (DSE) queries, a DSE team visited the factory and found it under lock and key.   
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For violating the securities law, the commission fined Managing Director Rukshana Morshed 

Tk8 core, Shareholder Director Sharmin Akter Lovely Tk4 crore and the Bangladesh Shoe 

Industries Ltd Tk2 crore. 

The penalised directors cannot remain as directors of any other listed companies. 

For violating the securities law, the commission also fined all the directors of C&A Textiles, 

except the independent ones, Tk1 crore each. 

The company also failed to submit its monthly shareholding report as per law from August 

2017 to August 2018. 

The company was listed on both the stock exchanges in 2015. 

Meanwhile, Tung Hai Knitting & Dyeing also failed to submit its monthly shareholding 

report.  

The company also did not reply to the DSE's query letter. Later, a DSE team visited the 

factory but found it locked down.  

For violating the securities law, the commission then fined each of the company's directors, 

excluding the independent ones, Tk1 crore. Directors who were fined will not be able to serve 

as directors at any other listed company.  

The company was listed on both stock exchanges in 2014. 
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Brokerage firms need Tk1,000cr stimulus 

fund to survive 

Dhaka Stock Exchange leaders said that brokerage houses are struggling like export-
oriented firms  

 
File Photo: Rehman Asad/TBS  

Saying brokerage houses are struggling like export-oriented firms, the Dhaka Stock 

Exchange (DSE) has sought Bangladesh Bank's help to get a stimulus fund for the pandemic-

stricken brokerage houses to pay salary to their employees. 

DSE leaders made the request on Tuesday at a courtesy meeting with Fazle Kabir on his 

reappointment as the central bank governor. 

The brokerage firms have long been struggling to cope with the regular expenses due to the 

stock market closure during the countryside general holidays put in place to curb the spread 

of the novel coronavirus.    

DSE Chairman Md Eunusur Rahman, Managing Director Kazi Sanaul Haque, directors 

Brigadier General Mostafizur Rahman, Salma Nasreen and Shakil Rizvi were present at the 

meeting at the central bank headquarters in Motijheel, Dhaka. 

The governor suggested the DSE leaders to uphold their needs to the government because the 

government itself takes the decision of forming stimulus funds, said Md Serajul Islam, 

spokesperson and executive director of the Bangladesh Bank. 

Shakil Rizvi told The Business Standard, "Around 200 stockbrokers are actively trading now. 

We want a stimulus fund of Tk1,000 crore for them. They agreed to pay the interest at 4 

percent against the loans." 
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On March 26, Prime Minister Sheikh Hasina declared a package of Tk5,000 crore stimulus 

fund for providing workers' wages in the export-oriented companies, which have been 

affected by the novel coronavirus. 

From the fund, banks have provided loans at only 2 percent service charge to the affected 

factories for paying three months' salary to their workers. 

Finally, the central bank has increased the fund to Tk7,500 crore as the amount could not 

meet the total need of the export sector. 

Shakil Rizvi also said that they are trying to trade government securities at the stock market 

in collaboration with the central bank. 

They are hopeful that, within two months, they will be able to start trading government 

bonds, he added. 

 

 

 

 


