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Daily Samakal 
01 April 2021 
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Bhorer Kagoj 
01 April 2021 
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Daily Prothom Alo 
01 April 2021 
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Daily Prothom Alo 
01 April 2021 
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Daily Prothom Alo 
01 April 2021 
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Daily Prothom Alo 
01 April 2021 
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Daily Bonik Barta 
01 April 2021 
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Daily Bonik Barta 
01 April 2021 
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Daily Jugantor 
01 April 2021 
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সিসিউসিটিজ রুলি সিয়ে সিএিইি িয়েতিতামূলি িার্ যক্রম 

৩১ মার্চ, ২০২১  

সিজয়িি আওোি প্রসতয়িদি : ঢাকা স্টক এক্সচর্ঞ্জ লিলমচেড এর মলিেলরিং অ্যান্ড 

কমপ্লায়ান্স লডপােচচমন্ট লডএসই ট্রেলিিং একাচডলমর সাচে ট্র ৌেভাচে লসলকউলরটেজ অ্যান্ড 

এক্সচর্ঞ্জ রুিস, ২০২০ এর ওপর এক সচর্তিতামূিক কা চক্রম আচয়াজি কচর (ওচয়লেিার) 

কচরচে। েুধোর (৩১ মার্চ) এই কা চক্রম অ্িুটিত হচয়চে। 

লডএসই ট্রেচক পাঠাচিা এক সিংোদ লেজ্ঞলিচত এ তেয জািা ট্রেচে। 

অ্িুিাচি উচবাধিী েক্তেয প্রদাি কচরি োিংিাচদশ লসলকউলরটেজ অ্যান্ড এক্সচর্ঞ্জ কলমশচির 

পলরর্ািক শলিউি আজম এেিং ট্রেকলিকাি ট্রসশচি মূি প্রেন্ধ উপস্থাপি কচরি লেএসইলসর 

উপ-পলরর্ািক জিাে ট্রশখ ট্রমাোঃ িুতিুি কলের। সমাপিী েক্তেয প্রদাি কচরি লডএসইর 

েযেস্থাপিা পলরর্ািক (ইির্াজচ) জিাে আেদুি মলতি পােওয়ারী। 

অ্িুিাি সঞ্চার্িায় লেচিি মলিেলরিং অ্যান্ড কমপ্লায়ান্স লডপােচচমচন্টর প্রধাি ও উপ-

মহােযেস্থাপক শলিকুি ইসিাম ভ ুঁ ইয়া, এলসএস। 

সচর্তিতামূিক এই কা চক্রচম স্টক-ট্ররাকার ও লডিার লহসাচে লসলকউলরটেজ ট্রিিচদি, স্টক-

ট্ররাকার ও লডিার-কতত চক লিরীলিত আলে চক প্রলতচেদি প্রস্তুতকরণ ও জমাদাি, লহসােেলহ 

সিংরিণ, কিচসালিচডচেড কাস্টমারস্ অ্যাকাউন্টস পলরর্ািিা, গ্রাহকচদর লসলকউলরটেজ 

আিাদাভাচে সিংরিণ, স্টক-ট্ররাকার অ্েো লডিাচরর লিজস্ব েযািংক লহসাে পলরর্ািিা, 

কাস্টমার লহসাে ট্রখািার িরম, ট্রক.ওয়াই.লস. ট্রপ্রািাইি িরম, স্টক-ট্ররাকার অ্েো লডিার-

কতত চক ট্রিে কযালপোি েযািান্স ট্রমইিচেইি করাসহ লরস্ক-ট্রেইজড কযালপোি অ্যালডচকাচয়লস 

ট্ররলশওর ওপর আচিাকপাত করা হয়। ট্রশয়ারোজাচরর দদিন্দিি কা চক্রম পলরর্ািিার জিয 

লেষয়গুচিা খুে গুরুত্বপূণ চ েচি লেচের্িা করা হয়। 

লেজচিস আওয়ার/৩১ মার্চ, ২০২১/আরএ 
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Daily Nayadiganta 
01 April 2021 
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Daily Janakantha 
01 April 2021 
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Daily Kaler Kantha 
01 April 2021 
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Daily Ittefaq 
01 April 2021 
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 Share Biz 
01 April 2021 
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Share Biz 
01 April 2021 
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 Amader Shomoy 
01 April 2021 
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সিএিইয়ত সিসিউসিটিজ অ্যান্ড এক্সয়েঞ্জ 

রুলি,্ ২০২০ এি ওপি িয়েতিতামূলি 

ওয়েসিিাি 

লিজস্ব প্রলতচেদক, লেলিচয়ােোতচা: লসলকউলরটেজ অ্যান্ড এক্সচর্ঞ্জ রুিস্, ২০২০ এর ওপর 

সচর্তিতামূিক ওচয়লেিার সম্পন্ন কচরচে ট্রদচশর প্রধাি পুুঁন্দজোজার ঢাকা স্টক এক্সচর্ঞ্জ 

(লডএসই)। 

েুধোর লডএসই’র মলিেলরিং অ্যান্ড কমপ্লায়ান্স লডপােচচমন্ট ও লডএসই ট্রেলিিং একাচডলম 

ট্র ৌেভাচে এই সচর্তিতামূিক ওচয়লেিারটের আচয়াজি কচর। 

অ্িুিাচি উচবাধিী েক্তেয প্রদাি কচরি োিংিাচদশ লসলকউলরটেজ অ্যান্ড এক্সচর্ঞ্জ কলমশচির 

পলরর্ািক  শলিউি আজম এেিং ট্রেকলিকাি ট্রসশচি মূিপ্রেন্ধ উপস্থাপি কচরি লেএসইলসর 

উপ-পলরর্ািক ট্রশখ ট্রমাোঃ িুৎিুি কলের। সমাপিী েক্তেয প্রদাি কচরি লডএসইর েযেস্থাপিা 

পলরর্ািক (ইির্াজচ) আেদুি মলতি পােওয়ারী, এিলসএমএ। অ্িুিাি সঞ্চার্িায় লেচিি 

মলিেলরিং অ্যান্ড কমপ্লাচয়ন্স লডপােচচমচন্টর প্রধাি ও উপ-মহােযেস্থাপক শলিকুি ইসিাম 

ভ ুঁ ইয়া, এলসএস। 

সচর্তিতামূিক এই কা চক্রচম স্টক-ট্ররাকার ও লডিার লহসাচে লসলকউলরটেজ ট্রিিচদি, স্টক-

ট্ররাকার ও লডিার-কতত চক লিরীলিত আলে চক প্রলতচেদি প্রস্তুতকরণ ও জমাদাি, লহসাে েলহ 

সিংরিণ, কিচসালিচডচেড কাস্টমারস্ অ্যাকাউন্টস পলরর্ািিা, গ্রাহকচদর লসলকউলরটেজ 

আিাদাভাচে সিংরিণ, স্টক-ট্ররাকার অ্েো লডিাচরর লিজস্ব েযািংক লহসাে পলরর্ািিা, 

কাস্টমার লহসাে ট্রখািার িরম্, ট্রক.ওয়াই.লস. ট্রপ্রািাইি িরম্, স্টক-ট্ররাকার অ্েো লডিার-

কতত চক ট্রিে কযালপোি েযািান্স ট্রমইিচেইি করাসহ লরস্ক-ট্রেইজড কযালপোি অ্যালডচকাচয়লস 

ট্ররলসও’র ওপর আচিাকপাত করা হয়। পুুঁন্দজোজাচরর দদিন্দিি কা চক্রম পলরর্ািিার জিয 

লেষয়গুচিা খুে গুরুত্বপূণ চ েচি অ্িুিাচি উচেখ করা হয়। 

(এসএএম/৩১ মার্চ ২০২১) 
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 Alokito Bangladesh 
01 April 2021 
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Jai Jai Din 
01 April 2021 
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 Amader Orthoneeti 
01 April 2021 
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Bangladesher Khabor 
01 April 2021 
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সিসিউসিটিজ অ্যান্ড এক্সয়েঞ্জ রুলয়িি 

ওপি িয়েতিতামূলি িার্ যক্রম অ্িুটিত 

ট্রশয়ারোজার ট্রডস্ক: আজ ঢাকা স্টক এক্সচর্ঞ্জ লিলমচেড এর মলিেলরিং অ্যান্ড কমপ্লায়ান্স 

লডপােচচমন্ট লডএসই ট্রেলিিং একাচডলমর সাচে ট্র ৌেভাচে লসলকউলরটেজ অ্যান্ড এক্সচর্ঞ্জ 

রুিস্, ২০২০ এর ওপর এক সচর্তিতামূিক কা চক্রম আচয়াজি কচর (ওচয়লেিার)। 

অ্িুিাচি উচবাধিী েক্তেয প্রদাি কচরি োিংিাচদশ লসলকউলরটেজ অ্যান্ড এক্সচর্ঞ্জ কলমশচির 

পলরর্ািক শলিউি আজম এেিং ট্রেকলিকাি ট্রসশচি মূি প্রেন্ধ উপস্থাপি কচরি লেএসইলসর 

উপ-পলরর্ািক ট্রশখ ট্রমাোঃ িুতিুি কলের। 

সমাপিী েক্তেয প্রদাি কচরি লডএসইর েযেস্থাপিা পলরর্ািক (ইির্াজচ) আেদুি মলতি 

পােওয়ারী। অ্িুিাি সঞ্চার্িায় লেচিি মলিেলরিং অ্যান্ড কমপ্লায়ান্স লডপােচচমচন্টর প্রধাি ও 

উপ-মহােযেস্থাপক শলিকুি ইসিাম ভ ুঁ ইয়া। 

সচর্তিতামূিক এই কা চক্রচম স্টক-ট্ররাকার ও লডিার লহসাচে লসলকউলরটেজ ট্রিিচদি, স্টক-

ট্ররাকার ও লডিার-কতত চক লিরীলিত আলে চক প্রলতচেদি প্রস্তুতকরণ ও জমাদাি, লহসােেলহ 

সিংরিণ, কিচসালিচডচেড কাস্টমারস্ অ্যাকাউন্টস পলরর্ািিা, গ্রাহকচদর লসলকউলরটেজ 

আিাদাভাচে সিংরিণ, স্টক-ট্ররাকার অ্েো লডিাচরর লিজস্ব েযািংক লহসাে পলরর্ািিা, 

কাস্টমার লহসাে ট্রখািার িরম্, ট্রক.ওয়াই.লস. ট্রপ্রািাইি িরম্, স্টক-ট্ররাকার অ্েো লডিার-

কতত চক ট্রিে কযালপোি েযািান্স ট্রমইিচেইি করাসহ লরস্ক-ট্রেইজড কযালপোি অ্যালডচকাচয়লস 

ট্ররলসও’র ওপর আচিাকপাত করা হয়। পুুঁন্দজোজাচরর দদিন্দিি কা চক্রম পলরর্ািিার জিয 

লেষয়গুচিা খুে গুরুত্বপূণ চ েচি লেচের্িা করা হয়। 

 

https://www.sharebazarnews.com/archives/154270
https://www.sharebazarnews.com/archives/154270
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Desh Rupantor 
01 April 2021 
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Daily Inqilab 
01 April 2021 
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Desh Protikhon 
01 April 2021 

 

 
......................................................................................................................................................................... 
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Desh Protikhon 
01 April 2021 
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Desh Protikhon 
01 April 2021 
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সিএিই’ি িয়েতিতামূলি িার্ যক্রম 

লিউজ ট্রডস্ক, অ্ে চসিংোদ.কম, ঢাকা প্রকাশ: ২০২১-০৩-৩১ 

ঢাকা স্টক এক্সচর্ঞ্জ লিলমচেড এর মলিেলরিং অ্যান্ড কমপ্লায়ান্স লডপােচচমন্ট লডএসই ট্রেলিিং 

একাচডলমর সাচে ট্র ৌেভাচে লসলকউলরটেজ অ্যান্ড এক্সচর্ঞ্জ রুিস, ২০২০ এর ওপর এক 

সচর্তিতামূিক কা চক্রম আচয়াজি কচর (ওচয়লেিার) কচরচে। েুধোর (৩১ মার্চ) এই 

কা চক্রম অ্িুটিত হচয়চে। লডএসই ট্রেচক পাঠাচিা এক সিংোদ লেজ্ঞলিচত এ তেয জািা ট্রেচে। 

অ্িুিাচি উচবাধিী েক্তেয প্রদাি কচরি োিংিাচদশ লসলকউলরটেজ অ্যান্ড এক্সচর্ঞ্জ কলমশচির 

পলরর্ািক শলিউি আজম এেিং ট্রেকলিকাি ট্রসশচি মূি প্রেন্ধ উপস্থাপি কচরি লেএসইলসর 

উপ-পলরর্ািক জিাে ট্রশখ ট্রমা. িুতিুি কলের। সমাপিী েক্তেয প্রদাি কচরি লডএসইর 

েযেস্থাপিা পলরর্ািক (ইির্াজচ) জিাে আেদুি মলতি পােওয়ারী। 

অ্িুিাি সঞ্চার্িায় লেচিি মলিেলরিং অ্যান্ড কমপ্লায়ান্স লডপােচচমচন্টর প্রধাি ও উপ-

মহােযেস্থাপক শলিকুি ইসিাম ভ ুঁ ইয়া, এলসএস। 

সচর্তিতামূিক এই কা চক্রচম স্টক-ট্ররাকার ও লডিার লহসাচে লসলকউলরটেজ ট্রিিচদি, স্টক-

ট্ররাকার ও লডিার-কতত চক লিরীলিত আলে চক প্রলতচেদি প্রস্তুতকরণ ও জমাদাি, লহসােেলহ 

সিংরিণ, কিচসালিচডচেড কাস্টমারস্ অ্যাকাউন্টস পলরর্ািিা, গ্রাহকচদর লসলকউলরটেজ 

আিাদাভাচে সিংরিণ, স্টক-ট্ররাকার অ্েো লডিাচরর লিজস্ব েযািংক লহসাে পলরর্ািিা, 

কাস্টমার লহসাে ট্রখািার িরম, ট্রক.ওয়াই.লস. ট্রপ্রািাইি িরম, স্টক-ট্ররাকার অ্েো লডিার-

কতত চক ট্রিে কযালপোি েযািান্স ট্রমইিচেইি করাসহ লরস্ক-ট্রেইজড কযালপোি অ্যালডচকাচয়লস 

ট্ররলশওর ওপর আচিাকপাত করা হয়। ট্রশয়ারোজাচরর দদিন্দিি কা চক্রম পলরর্ািিার জিয 

লেষয়গুচিা খুে গুরুত্বপূণ চ েচি লেচের্িা করা হয়। 
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Stocks nosedive as virus infections reach 

record high  

DSEX dips to three-month low  

With the daily Covid-19 infection cases reaching new highs and some restrictive measures 

announced by the government, investors are shakier now. 

Stocks at both the Dhaka and Chattogram bourses suffered an increased sell pressure and all 

the indices nosedived again on Wednesday. DSEX, the broad-based index at the Dhaka Stock 

Exchange, fell by 95 points or 1.77% to close at 5,278 – a three-month low. 

"Investors perceived fear due to the fast increase of Covid-19 infections, as they deemed an 

adverse impact on the economy and earnings of the listed companies," said EBL Securities in 

its daily market commentary. The panic resulted in only 11 gainers in the DSE on 

Wednesday, against 257 losers, while the price of 80 scrips remained unchanged mainly 

because they are stuck on the floor price the market regulator imposed a year ago. 

Tushar, a retail investor at a Motijheel area brokerage house told The Business Standard that 

he was optimistic for a market reversal at this phase following the ongoing correction since 

the last week of January. But the Covid-19 situation along with the sell pressure made him 

conservative and he sold off one-third of his holdings. 

Most of the investors remained on the side lines to observe the market movement. As a result, 

participation was dismal on the bourse, said EBL Securities research team. Trading turnover 

at the DSE fell by 11.7% on Wednesday to register Tk560 crore in daily total. The recent 

trend of intensified sell pressure in selective shares continued as the blue-chip index DS30 

fell by more than 2%, while the Shariah index DSES fell by 1.38% only. 

The secondary market debut of private sector non-life insurer - Desh General Insurance 

Company Ltd - has been the most discussed topic across the street as the price of the new 

scrip increased to the day's maximum allowable limit. 

On Wednesday, no single sector was able to escape price correction while only tannery and 

travel-leisure sectors managed to arrest the decline of their respective market capitalisation 

within 1%. Jute, miscellaneous and service-real estate suffered the biggest fall ranging from 

3% to 4.6%. Meanwhile, the Chittagong Stock Exchange lost 2.1% of its total market 

capitalisation, with 9% decline in trading turnover. 
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