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লেনদেন চেদে, েন্ধ প্রি ওদেপ্রনিং 

৭:৩৯ পূর্ বাহ্ণ এপ্রিল ৪, ২০২১  
 

দেশের প ুঁজির্ািাশর লকডাউশের মশযে দলেশেে চাল  থাকশলও র্ন্ধ থাকশর্ প্রি-ওশপপ্রেিং 

স প্রর্যা। এতপ্রেে দলেশেে শুরুর আশের ১৫ প্রমপ্রেট দেয়ার দকোশর্চার িস্তার্ দেওয়ার স শ াে 

প্রিশলা। 

ঢাকা স্টক এক্সশচশে (প্রডএসই) েপ্রের্ার এক সিংর্াে প্রর্জ্ঞপ্রিশত িাপ্রেশয়শি, আি দরার্র্ার (৪ 

এপ্রিল) দথশক সামপ্রয়কভাশর্ প্রি ওশপপ্রেিং প্রিশসশর্ পপ্ররপ্রচত দসেেটট র্ন্ধ থাকশর্। 

পপ্ররচালো পর্ বশের িরুপ্রর সভা দেশর্ েতকাল রাশত প্রডএসইর িেসিংশ াে ও িকােো 

প্রর্ভাশের উপমিার্ের্স্থাপক েপ্রিক র রিমাশের স্বাক্ষপ্ররত এক প্রর্জ্ঞপ্রিশত এ তথে িাোশো 

িয়। 

প্রর্জ্ঞপ্রিশত র্লা িশয়শি, পরর্তী প্রেশেবে ো দেওয়া প বন্ত প্রি ওশপপ্রেিং দসেশে দেয়ার দকো র্া 

প্রর্জির েরিস্তার্ র্সাশো  াশর্ ো। দসামর্ার দথশক এক সিাশির লকডাউে শুরুর সরকাপ্রর 

দ ার্ণার দিক্ষাপশট এ প্রসদ্ধান্ত িাোশলা প্রডএসই। 

প্রর্জ্ঞপ্রিশত আশরা র্লা িয়, প ুঁজির্ািাশরর প্রেয়ন্ত্রক সিংস্থা প্রর্এসইপ্রসর র্ািার চাল  রাখার 

প্রসদ্ধান্তশক স্বােত ও যেের্াে িাপ্রেশয়শি প্রডএসইর পপ্ররচালো পর্ বে৷ ৩ এপ্রিল প্রডএসইর 

পপ্ররচালো পর্ বশের িরুপ্রর এক সভায় এই প্রসদ্ধান্তশক স্বােত ও যেের্াে িাোশো িয়৷ একই 

সভায় চলমাে প্রি-ওশপপ্রেিং দসেে পরর্তী প্রেশেবে ো দেয়া প বন্ত স্থপ্রেত করা িয়৷  া আি 

দথশক কা বকর িশে৷ ঢাকা স্টক এক্সশচে সকল দেকশিাল্ডার ও প্রর্প্রেশয়ােকারীশের স্বাস্থেপ্রর্প্রয 

দমশে প্রডজিটাল প্লাটিশম ব দলেশেশের অে শরায িাপ্রেশয়শি৷ 

িসঙ্গত, প্রডএসইশত সকাল ১০টা দথশক দলেশেে চাল  িশয় চশল দর্লা আড়াইটা প বন্ত। 

দলেশেে শুরুর আশের ১৫ প্রমপ্রেশট প্রর্প্রেশয়ােকারীশের েরিস্তার্ র্সাশোর স শ াে থাশক। এটট 

প্রি ওশপপ্রেিং দসেে। এিাড়া দলেশেে দের্ িওয়ার পশরর ১০ প্রমপ্রেশট দপাস্ট দলাজিিং দসেে 

রশয়শি। এ সমশয় সমাপেী েশর দেয়ার দকোশর্চা করা  ায়। েত র্িশরর েশভম্বর দথশক এ ে ই 

দসেে চাল  কশরশি ঢাকা স্টক এক্সশচে কপ্রমেে। অথ বসূচক/আরএ/ 
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পুুঁজিবিারে জি ওরপজ িং সুজবধা সাজিয়ক বন্ধ 

জ িস্ব িজিরবদক: পুুঁজিবািারে লকডাউর ে িরধে লল রদ  চালু থাকরলও বন্ধ থাকরব জি-ওরপজ িং সুজবধা। 

এিজদ  লল রদ  শুরুে আরেে ১৫ জিজ ট লেয়াে লক ারবচাে িস্তাব লদওয়াে সুর াে জিল। 

িধা  পুুঁজিবািাে ঢাকা স্টক এক্সরচরে (জডএসই) েজ বাে এক সিংবাদ জবজ্ঞজিরি িাজ রয়রি, আি লোববাে (৪ 

এজিল) লথরক সািজয়কভারব জি ওরপজ িং জিরসরব পজেজচি লসে জট বন্ধ থাকরব। 

জডএসইে পজেচাল া পর্ষরদে িরুজে সভারেরর্ েজ বাে োরি জডএসইে ি সিংর াে ও িকাে া জবভারেে 

উপিিাবেবস্থাপক েজিকুে েিিার ে স্বাক্ষজেি এক জবজ্ঞজিরি এ িথে িা ার া ি ়। 

জবজ্ঞজিরি বলা ি ়, পেবিষী জ রদষে  া লদওয়া প ষন্ত জি ওরপজ িং লসের  লেয়াে লক া বা জবজিে দেিস্তাব বসার া 

 ারব  া। লসািবাে লথরক এক সিারিে লকডাউ  শুরুে সেকাজে ল ার্ণাে লিক্ষাপরট এ জসদ্ধান্ত িা ারলা 

জডএসই। 

জবজ্ঞজিরি আরো বলা ি ়, পুুঁজিবািারেে জ  ়ন্ত্রক সিংস্থা জবএসইজসে বািাে চালু োখাে জসদ্ধান্তরক স্বােি ও 

ধ েবাদ িাজ রয়রি জডএসইে পজেচাল া পর্ষদ৷ ৩ এজিল জডএসইে পজেচাল া পর্ষরদে িরুজে এক সভায় এই 

জসদ্ধান্তরক স্বােি ও ধ েবাদ িা ার া িয়৷ একই সভায় চলিা  জি-ওরপজ িং লসে  পেবিষী জ রদষে  া লদয়া প ষন্ত 

স্থজেি কো িয়৷  া আি লথরক কা ষকে িরে৷ ঢাকা স্টক এক্সরচে সকল লেকরিাল্ডাে ও জবজ রয়ােকােীরদে 

স্বাস্থেজবজধ লির  জডজিটাল প্লাটিরিষ লল রদর ে অ ুরোধ িাজ রয়রি৷ 

িসঙ্গি, জডএসইরি সকাল ১০টা লথরক লল রদ  চাল ুিরয় চরল লবলা আড়াইটা প ষন্ত। লল রদ  শুরুে আরেে ১৫ 

জিজ রট জবজ রয়ােকােীরদে দেিস্তাব বসার াে সুর াে থারক। এজট জি ওরপজ িং লসে । এিাড়া লল রদ  লের্ 

িওয়াে পরেে ১০ জিজ রট লপাস্ট ললাজিিং লসে  েরয়রি। এ সিরয় সিাপ ী দরে লেয়াে লক ারবচা কো  ায়। েি 

বিরেে  রভম্বে লথরক এ দুই লসে  চাল ুকরেরি ঢাকা স্টক এক্সরচে কজিে । 

 

লেয়ােজ উি, ০৪ এজিল ২০২১ 
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লরোেেোর লেদে েন্ধ প্রিএসইর প্রি-ওদেন লসশন 

সাে প্রর্প্রড দডস্ক || িকাে: ২০২১-০৪-০৩ ২২:২৬:৪৭ 

দরার্র্ার দেশের িযাে প ুঁজির্ািার ঢাকা স্টক এক্সশচশের (প্রডএসইর) কাল দরার্র্ার দথশক 

প্রি-ওশপে দসেে র্ন্ধ। আি প্রডএসইর  এক িরুপ্রর বর্ঠশক এই প্রসদ্ধান্ত িশয়শি। 

এর আশে েত ১৯ েশভম্বর ২০২০ তাপ্ররশখ প্রি-ওশপে দসেে, ওশপপ্রেিং দসেে, দলাজিিং দসেে 

এর্িং দপাস্ট দলাজিিং দসেে ঢাকা স্টক এক্সশচে চাল  করশত  াশে। 

উশেখে দ , র্ািংলাশেে প্রসপ্রকউপ্ররটটি অোন্ড এক্সশচে কপ্রমেে ২০ অশটার্র ২০২০ তাপ্ররশখ 

প্রি-ওশপে দসেে, ওশপপ্রেিং দসেে, দলাজিিং দসেে এর্িং দপাষ্ট দলাজিিং দসেে 

দস্টকশিাল্ডারশের ইউএটট এর্িং র্ািাশরর সশচতেতা সম্পন্ন করা সাশপশক্ষ চাল  করার িেে 

অে শমােে কশরশি। 

প্রডএসইর প্রি-ওশপপ্রেিং ও ওশপপ্রেিং দসেে িশর্ প্রিশলা সকাল ৯:৪৫ প্রমপ্রেট দথশক সকাল ১০টা। 

এ দসেশে প্রর্প্রেশয়ােকারীরা শুয  দেয়ার দকো র্া দর্চার আশেে প্রেশত পারশতে। এই দসেশে 

একটট আইপ্রডয়াল ওশপপ্রেিং িাইস প্রেয বারণ করা িশতা। সশর্ বাচ্চ সিংখেক দিতা এর্িং প্রর্শিতা 

দ ই িাইশস থাকশর্ দসটাই িশর্ ওশপপ্রেিং িাইস। প্রেয়প্রমত সমশয় দ শয় এই ওশপপ্রেিং িাইশস 

দলেশেেটট সম্পন্ন িশতা। পপ্ররর্তীশত স্বাভাপ্রর্ক প্রেয়শম প্রেয়প্রমত দসেেটট চাল  থাকশতা। 

এপ্রেশক, ে প র আড়াইটায় স্বাভাপ্রর্ক দলেশেে দের্ িওয়ার পর শুরু িশর্ দলাজিিং ও দপাস্ট 

দলাজিিং দসেে। এর র্োপ্রি িশর্ ১০ প্রমপ্রেট। এ সমশয় প্রর্প্রেশয়ােকারীরা েতুে কশর দকাশো 

দেয়ার ের িস্তার্ করশত পারশর্ে ো। শুয  দলাজিিং িাইশস দেয়ার দকো র্া দর্চার স শ াে 

পাশর্ে। এ দসেে দের্ িশর্ ে প র ২টা ৪০ প্রমপ্রেশট। 
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 Daily Nayadiganta 
2 April 2021 
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ে্োিংে ল োেো েোেদে ে ুঁজিেোিোরও ল োেো 

েোেদে 

প্রেিস্ব িপ্রতশর্েক, প্রর্প্রেশয়াের্াতবা: কদরাো ভাইরাশসর চলমাে পপ্ররপ্রস্থপ্রতর মদযে দেদে  তপ্রেে 

প বন্ত র্োিংপ্রকিং র্ের্স্থা দখালা থাকশর্ ততপ্রেে প বন্ত প ুঁজির্ািারও দখালা থাকশর্। 

প ুঁজির্ািার প্রেয়ন্ত্রক সিংস্থা র্ািংলাশেে প্রসপ্রকউপ্ররটটি অোন্ড এক্সশচে কপ্রমেশের (প্রর্এসইপ্রস) 

প্রের্ বািী পপ্ররচালক ও ম খপাত্র দমািাম্মে দরিাউল কপ্ররম স্বাক্ষপ্ররত এক সিংর্াে প্রর্জ্ঞপ্রিশত এ 

তথে িাোশো িশয়শি। 

এশত িাোশো িয়, দকাপ্রভড-১৯ মিামাপ্ররসি দ  দকাশো সময় দেশে র্োিংপ্রকিং কা বিম চাল  

থাকশল প্রর্প্রেশয়ােকারীশের স্বাশথ ব প ুঁজির্ািাশরর সকল দলেশেে অর্োিতভাশর্ চাল  থাকশর্। এ 

র্োপাশর প্রর্প্রেশয়ােকারীশের দকাে রকম গুিশর্ কাে ো দেওয়ার অে শরায কশরশি প্রর্এসইপ্রস। 

এপ্রেশক েপ্রের্ার (০৩ মাচব) দেশের িযাে প ুঁজির্ািার ঢাকা স্টক এক্সশচে ও অপর 

প ুঁজির্ািার প্রচটােিং স্টক এক্সশচে (প্রসএসই) এর পক্ষ দথশকও পথৃক সিংর্াে প্রর্জ্ঞপ্রিশত একই 

খর্র িাোশো িশয়শি। 

সিংর্াে প্রর্জ্ঞপ্রিশত সিংস্থা ে টট িাোয়, দকাপ্রভড-১৯ মিামাপ্ররসি দ  দকাশো সময় দেশে 

র্োিংপ্রকিং কা বিম চাল  থাকশল প্রর্প্রেশয়ােকারীশের স্বাশথ ব প ুঁজির্ািাশরর সকল দলেশেে 

অর্োিতভাশর্ চাল  থাকশর্। এ র্োপাশর প্রর্প্রেশয়ােকারীশের দকাশো রকম গুিশর্ কাে ো 

দেওয়ার অে শরায কশরশি সিংস্থাগুশলা। 

(এসএএম/০৩ মাচব ২০২১) 
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প্রিএসইদে প্রি ওদেপ্রনিং েন্ধ লরোেেোর 

লেদে 

  প্রেিস্ব িপ্রতশর্েক,  প্রর্প্রডপ্রেউি দটাশয়প্রিশিার ডটকম  

Published: 04 Apr 2021 12:35 A.M 

দেশের প ুঁজির্ািাশর দলেশেে শুরুর আশের ১৫ প্রমপ্রেশট দেয়ার দকোশর্চার িস্তার্ দেওয়ার স শ াে 

দরার্র্ার দথশক র্ন্ধ থাকশর্। 

ঢাকা স্টক এক্সশচশে (প্রডএসই) েপ্রের্ার এক সিংর্াে প্রর্জ্ঞপ্রিশত িাপ্রেশয়শি, সামপ্রয়কভাশর্ প্রি 

ওশপপ্রেিং প্রিশসশর্ পপ্ররপ্রচত এ দসেে র্ন্ধ থাকশর্।  

দেশের িযাে প ুঁজির্ািার প্রডএসইর িরুপ্রর সভায় েপ্রের্ার এ প্রসদ্ধান্ত দেওয়া িয়। পরর্তী 

প্রেশেবে ো দেওয়া প বন্ত প্রি ওশপপ্রেিং দসেশে দেয়ার দকো র্া প্রর্জির েরিস্তার্ র্সাশো  াশর্ 

ো। 

দসামর্ার দথশক এক সিাশির লকডাউে শুরুর সরকাপ্রর দ ার্ণার দিক্ষাপশট প্রডএসই এ 

প্রসদ্ধান্ত িাোশলা।    

প্রডএসইশত সকাল ১০টা দথশক দলেশেে চাল  িশয় চশল দর্লা আড়াইটা প বন্ত। 

দলেশেে শুরুর আশের ১৫ প্রমপ্রেশট প্রর্প্রেশয়ােকারীশের েরিস্তার্ র্সাশোর স শ াে থাশক। এটট 

প্রি ওশপপ্রেিং দসেে। এটটই র্ন্ধ থাকশর্ দরার্র্ার দথশক। 

এিাড়া দলেশেে দের্ িওয়ার পশরর ১০ প্রমপ্রেশট দপাস্ট দলাজিিং দসেে রশয়শি। এ সমশয় 

সমাপেী েশর দেয়ার দকোশর্চা করা  ায়। 

েত র্িশরর েশভম্বর দথশক এ ে ই দসেে চাল  কশর প্রডএসই। 

েপ্রের্ার প্রডএসইর পপ্ররচালো পর্ বশের িরুপ্রর সভায় একই সশঙ্গ প ুঁজির্ািার চাল  রাখার 

প্রসদ্ধান্ত দেওয়ায় র্ািংলাশেে প্রসপ্রকউপ্ররটটি অোন্ড এক্সশচে কপ্রমেশের (প্রর্এসইপ্রস) প্রসদ্ধান্তশক 

স্বােত িাোশো িয়। 

এিাড়া সিংর্াে প্রর্জ্ঞপ্রিশত সর্ দেকশিাল্ডার ও প্রর্প্রেশয়ােকারীশের স্বাস্থেপ্রর্প্রয দমশে এর্িং 

অেলাইে প্রডজিটাল প্লাটিশম ব দলেশেে করার অে শরায িাোশো িশয়শি৷ 

 
 



News Clippings 

 19 

Daily Janakantha 
4 April 2021 
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Daily Janakantha 
4 April 2021 
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Daily Janakantha 
4 April 2021 
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প্রিএসইর বেঠদে প্রসদ্ধোন্ত : লরোেেোর লেদে 

প্রি-ওদেন লসশন েন্ধ 

দেয়ারর্ািার প্ররশপাটব: দরার্র্ার দেশের িযাে প ুঁজির্ািার ঢাকা স্টক এক্সশচশের (প্রডএসইর) 

কাল দরার্র্ার দথশক প্রি-ওশপে দসেে র্ন্ধ। আি প্রডএসইর  এক িরুপ্রর বর্ঠশক এই প্রসদ্ধান্ত 

িশয়শি। 

এর আশে েত ১৯ েশভম্বর ২০২০ তাপ্ররশখ প্রি-ওশপে দসেে, ওশপপ্রেিং দসেে, দলাজিিং দসেে 

এর্িং দপাস্ট দলাজিিং দসেে ঢাকা স্টক এক্সশচে চাল  করশত  াশে। 

উশেখে দ , র্ািংলাশেে প্রসপ্রকউপ্ররটটি অোন্ড এক্সশচে কপ্রমেে ২০ অশটার্র ২০২০ তাপ্ররশখ 

প্রি-ওশপে দসেে, ওশপপ্রেিং দসেে, দলাজিিং দসেে এর্িং দপাষ্ট দলাজিিং দসেে 

দস্টকশিাল্ডারশের ইউএটট এর্িং র্ািাশরর সশচতেতা সম্পন্ন করা সাশপশক্ষ চাল  করার িেে 

অে শমােে কশরশি। 

প্রডএসইর প্রি-ওশপপ্রেিং ও ওশপপ্রেিং দসেে িশর্ সকাল ৯:৪৫ প্রমপ্রেট দথশক সকাল ১০টা। এ 

দসেশে প্রর্প্রেশয়ােকারীরা শুয  দেয়ার দকো র্া দর্চার আশেে প্রেশত পারশর্ে। এই দসেশে 

একটট আইপ্রডয়াল ওশপপ্রেিং িাইস প্রেয বারণ করা িশর্। সশর্ বাচ্চ সিংখেক দিতা এর্িং প্রর্শিতা 

দ ই িাইশস থাকশর্ দসটাই িশর্ ওশপপ্রেিং িাইস। প্রেয়প্রমত সমশয় দ শয় এই ওশপপ্রেিং িাইশস 

দলেশেেটট সম্পন্ন িশর্। পপ্ররর্তীশত স্বাভাপ্রর্ক প্রেয়শম প্রেয়প্রমত দসেেটট চাল  থাকশর্। 

এপ্রেশক, ে প র আড়াইটায় স্বাভাপ্রর্ক দলেশেে দের্ িওয়ার পর শুরু িশর্ দলাজিিং ও দপাস্ট 

দলাজিিং দসেে। এর র্োপ্রি িশর্ ১০ প্রমপ্রেট। এ সমশয় প্রর্প্রেশয়ােকারীরা েতুে কশর দকাশো 

দেয়ার ের িস্তার্ করশত পারশর্ে ো। শুয  দলাজিিং িাইশস দেয়ার দকো র্া দর্চার স শ াে 

পাশর্ে। এ দসেে দের্ িশর্ ে প র ২টা ৪০ প্রমপ্রেশট। 

 

 

http://www.sharebazarnews.com/archives/154416
http://www.sharebazarnews.com/archives/154416
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Daily Share Biz 
2 April 2021 
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Daily Share Biz 
3 April 2021 
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Daily Share Biz 
4 April 2021 
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Daily Share Biz 
4 April 2021 
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লশয়োরেোিোদর লেনদেন চেদে, েন্ধ 

েোেদে প্রি-ওদেপ্রনিং  

 

প্রেিস্ব িপ্রতশর্েক  

িকাপ্রেত: ১০:৩৮ প্রপএম, ০৩ এপ্রিল ২০২১  
 

লকডাউশের মশযে দেয়ারর্ািাশর দলেশেে চাল  থাকশর্। তশর্ র্ন্ধ থাকশর্ প্রি-ওশপপ্রেিং স প্রর্যা। 

আোমীকাল (দরার্র্ার) দথশক এটট কা বকর িশর্। 

েপ্রের্ার (৩ এপ্রিল) পপ্ররচালো পর্ বশের িরুপ্রর সভায় এ প্রসদ্ধান্ত প্রেশয়শি ঢাকা স্টক এক্সশচে 

(প্রডএসই) কতৃবপক্ষ। 

পর্ বে সভা দেশর্ রাশত প্রডএসইর িেসিংশ াে ও িকােো প্রর্ভাশের উপমিার্ের্স্থাপক 

েপ্রিক র রিমাে এক প্রর্জ্ঞপ্রিশত এ তথে িাপ্রেশয়শিে। 

এশত র্লা িশয়শি, সাম্প্রপ্রতক সমশয় কশরাো মিামাপ্রর র্োপক িাশর র্জৃদ্ধ পাওয়ায় সরকার 

িেস্বাশথ ব সারা দেশে লকডাউে দ ার্ো করশত  াশে৷ লকডাউে চলাকালীে সমশয় 

প্রর্প্রেশয়ােকারীশের স্বাশথ ব প ুঁজির্ািাশর স্বাস্থেপ্রর্প্রয দমশে দলেশেে চাল  রাখার প্রসদ্ধান্ত দেয় 

র্ািংলাশেে প্রসপ্রকউপ্ররটটি অোন্ড এক্সশচে কপ্রমেে৷ 

এশত আরও র্লা িয়, প্রর্এসইপ্রসর এই প্রসদ্ধান্তশক স্বােত ও যেের্াে িাপ্রেশয়শি প্রডএসইর 

পপ্ররচালো পর্ বে৷ আি (৩ এপ্রিল) প্রডএসইর পপ্ররচালো পর্ বশের িরুপ্রর এক সভায় এই 

প্রসদ্ধান্তশক স্বােত ও যেের্াে িাোশো িয়৷ একই সভায় চলমাে প্রি-ওশপপ্রেিং দসেে পরর্তী 

প্রেশেবে ো দেয়া প বন্ত স্থপ্রেত করা িয়৷  া আোমীকাল ৪ এপ্রিল দথশক কা বকর িশর্৷  
 

ঢাকা স্টক এক্সশচে সকল দেকশিাল্ডার ও প্রর্প্রেশয়ােকারীশের স্বাস্থেপ্রর্প্রয দমশে অেলাইে 

প্রডজিটাল প্লাটিশম ব দলেশেে করার অে শরায িাপ্রেশয়শি৷ 

এর আশে েপ্রের্ার সকাশল সড়ক পপ্ররর্িে ও দসতুমন্ত্রী ওর্ায়ে ল কাশের িাোে, 

কশরাোভাইরাশসর (দকাপ্রভড-১৯) সিংিমণ উশেেিেক িাশর র্াড়শত থাকায় আোমী 

দসামর্ার (৫ এপ্রিল) দথশক সারা দেশে এক সিাশির িেে লকডাউে দ ার্ণা করশত  াশে 

সরকার। 

https://www.jagonews24.com/author/staff-reporter
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এই লকডাউে সম্পশকব িেিোসে িপ্রতমন্ত্রী িরিাে দিাশসে ে প শর িাশো প্রেউিশক 

িাোে, লকডাউশের মশযে িরুপ্রর দসর্া দেয়া িপ্রতষ্ঠাে িাড়া সর্ যরশের সরকাপ্রর দর্সরকাপ্রর-

িপ্রতষ্ঠাে র্ন্ধ থাকশর্। তশর্ স্বাস্থেপ্রর্প্রয দমশে দখালা থাকশর্ প্রেল্পকারখাো। 

এর দিপ্রক্ষশত প্রর্এসইপ্রসর প্রের্ বািী পপ্ররচালক ও ম খপাত্র দমািাম্মে দরিাউল কপ্ররম িাশো 

প্রেউিশক র্শলে, কী যরশের লকডাউে িশর্ এখেই তা স্পষ্ট েয়। এ সিংিান্ত িজ্ঞাপে িাপ্রর 

করার পরই প্রর্র্য়টট স্পষ্ট িশর্। তশর্ আমরা আপাতত আশের প্রসদ্ধাশন্তই আপ্রি।  প্রে র্োিংক 

দখালা থাশক, তািশল লকডাউশের মশযেও দেয়ারর্ািাশর দলেশেে চলশর্। 

প্রতপ্রে র্শলে, এখে আমাশের সর্প্রকিুই অশটাশমশটড। দলেশেে করার িেে 

প্রর্প্রেশয়ােকারীশের দরাকাশরি িাউশি  াওয়ার েরকার দেই। স তরািং প্রর্প্রেশয়ােকারীশের 

র্লর্, দকাশো যরশের গুিশর্ কাে প্রেশয় আতজিত ো িওয়ার িেে। 

এরপর ঢাকা স্টক এক্সশচে এর্িং চট্টগ্রাম স্টক এক্সশচে (প্রসএসই) দথশক প্রর্জ্ঞপ্রিশত িাোশো 

িশয়শি, দকাপ্রভড-১৯ মিামাপ্ররকালসি দ শকাশো সময় র্োিংপ্রকিং কা বিম চাল  থাকশল 

প্রর্প্রেশয়ােকারীশের স্বাশথ ব প ুঁজির্ািাশরর সকল দলেশলে চাল  থাকশর্৷ এ র্োপাশর 

প্রর্প্রেশয়ােকারীশের দকাশো রকম গুিশর্ কাে ো দেয়ার অে শরায িাোয় ে ই স্টক এক্সশচে। 

এর আশে েত র্ির কশরাোভাইরাস পপ্ররপ্রস্থপ্রত দমাকাপ্রর্লার অিংে প্রিশসশর্ সরকার সাযারণ 

িুটট দ ার্ণা করশল ২০২০ সাশলর ২৬ মাচব দথশক দেয়ারর্ািাশর দলেশেে র্ন্ধ কশর দেয়া িয়। 

সরকার িুটট র্াড়াশল তার সশঙ্গ তাল প্রমপ্রলশয় দেয়ারর্ািারও র্ন্ধ রাখার সময় র্াড়াশো িয়। 

এশত ২৬ মাচব দথশক ৩০ দম প বন্ত টাো ৬৬ প্রেে র্ন্ধ থাশক দেয়ারর্ািার। 

তশর্ প্রর্এসইপ্রসর েতুে দচয়ারমোে অযোপক প্রের্লী রুর্াইয়াত-উল ইসলাশমর দেতৃত্বাযীে 

কপ্রমেে োপ্রয়ত্ব দেয়ার পর েত র্িশরর ৩১ দম দথশক আর্ার দেয়ারর্ািাশর দলেশেে চাল  িয়। 

এমএএস/এমএইচআর 
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প্রিএসইদে প্রি ওদেপ্রনিং স প্রেধো েন্ধ 

দিেষ্ঠ িপ্রতশর্েক || রাইজিিংপ্রর্প্রড.কম 

িকাপ্রেত: ০৮:৪২, ৪ এপ্রিল ২০২১    

দেশের িযাে প ুঁজির্ািার ঢাকা স্টক এক্সশচশে (প্রডএসই) প্রি ওশপপ্রেিং স প্রর্যা র্ন্ধ করা 

িশয়শি। পপ্ররচালো পর্ বশের সভায় এ প্রসদ্ধান্ত দেওয়া িশয়শি। দরার্র্ার (৪ এপ্রিল) দথশক এ 

প্রসদ্ধান্ত কা বকর িশর্।  

েপ্রের্ার (৩ এপ্রিল) রাশত পাঠাশো এক সিংর্াে প্রর্জ্ঞপ্রিশত এ তথে িাপ্রেশয়শি প্রডএসই।  

প্রডএসইশত সকাল ১০টা দথশক দর্লা আড়াইটা প বন্ত দলেশেে িয়। দলেশেে শুরুর আশের 

১৫ প্রমপ্রেশট প্রর্প্রেশয়ােকারীশের েরিস্তার্ র্সাশোর স শ াে থাশক। এটট িশে প্রি ওশপপ্রেিং 

দসেে। েত র্িশরর েশভম্বর দথশক এ দসেে চাল  কশরশি প্রডএসই।  

প্রডএসই সূশত্র িাো দেশি, কশরাো সিংিমণ দর্শড়  াওয়া ৫ এপ্রিল দথশক সারা দেশে 

লকডাউে দেওয়ার প্রসদ্ধান্ত প্রেশয়শি সরকার। এই সমশয় প্রর্প্রেশয়ােকারীশের স্বাশথ ব 

প ুঁজির্ািাশর স্বাস্থেপ্রর্প্রয দমশে দলেশেে চাল  রাখার প্রসদ্ধান্ত দেয় র্ািংলাশেে প্রসপ্রকউপ্ররটটি 

অোন্ড এক্সশচে কপ্রমেে (প্রর্এসইপ্রস)৷ প্রর্এসইপ্রসর এই প্রসদ্ধান্তশক স্বােত ও যেের্াে িাপ্রেশয়শি 

প্রডএসইর পপ্ররচালো পর্ বে৷ একই সশঙ্গ প্রি-ওশপপ্রেিং দসেে পরর্তী প্রেশেবে ো দেওয়া প বন্ত 

স্থপ্রেত করা িয়৷  া ৪ এপ্রিল দথশক কা বকর িশর্৷  

ঢাকা স্টক এক্সশচে সর্ দেকশিাল্ডার ও প্রর্প্রেশয়ােকারীশের স্বাস্থেপ্রর্প্রয দমশে প্রডজিটাল 

প্লাটিশম ব দলেশেে করার অে শরায িাপ্রেশয়শি।  

ঢাকা/এেএি/ইভা  
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Daily Jai Jai Din 
3 April 2021 
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Daily Jai Jai Din 
4 April 2021 
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 Daily Bhorer Kagoj 
2 April 2021 
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প্রি ওদেপ্রনিং স প্রেধো েন্ধ লরদ  লেনদেন চেদে ে ুঁজিেোিোদর  

প্রেিস্ব িপ্রতশর্েক | ০৪ এপ্রিল ২০২১ | ১০:২০ পূর্ বাহ্ণ  

লকডাউশের মশযে দলেশেে শুরুর আশের ১৫ প্রমপ্রেট দেয়ার দকোশর্চার িস্তার্ দেওয়ার 

স শ াে র্া প্রি-ওশপপ্রেিং স প্রর্যা র্ন্ধ দরশখ দলেশেে চাল  থাকশি দেশের প ুঁজির্ািাশর। ঢাকা স্টক 

এক্সশচশে (প্রডএসই) েপ্রের্ার এক সিংর্াে প্রর্জ্ঞপ্রিশত িাপ্রেশয়শি, আি দরার্র্ার (৪ এপ্রিল) 

দথশক সামপ্রয়কভাশর্ প্রি ওশপপ্রেিং প্রিশসশর্ পপ্ররপ্রচত দসেেটট র্ন্ধ থাকশর্। 

পপ্ররচালো পর্ বশের িরুপ্রর সভা দেশর্ েতকাল রাশত প্রডএসইর িেসিংশ াে ও িকােো 

প্রর্ভাশের উপমিার্ের্স্থাপক েপ্রিক র রিমাশের স্বাক্ষপ্ররত এক প্রর্জ্ঞপ্রিশত এ তথে িাোশো 

িয়। 

প্রর্জ্ঞপ্রিশত র্লা িশয়শি, পরর্তী প্রেশেবে ো দেওয়া প বন্ত প্রি ওশপপ্রেিং দসেশে দেয়ার দকো র্া 

প্রর্জির েরিস্তার্ র্সাশো  াশর্ ো। দসামর্ার দথশক এক সিাশির লকডাউে শুরুর সরকাপ্রর 

দ ার্ণার দিক্ষাপশট এ প্রসদ্ধান্ত িাোশলা প্রডএসই। 

প্রর্জ্ঞপ্রিশত আশরা র্লা িয়, প ুঁজির্ািাশরর প্রেয়ন্ত্রক সিংস্থা প্রর্এসইপ্রসর র্ািার চাল  রাখার 

প্রসদ্ধান্তশক স্বােত ও যেের্াে িাপ্রেশয়শি প্রডএসইর পপ্ররচালো পর্ বে৷ ৩ এপ্রিল প্রডএসইর 

পপ্ররচালো পর্ বশের িরুপ্রর এক সভায় এই প্রসদ্ধান্তশক স্বােত ও যেের্াে িাোশো িয়৷ একই 

সভায় চলমাে প্রি-ওশপপ্রেিং দসেে পরর্তী প্রেশেবে ো দেয়া প বন্ত স্থপ্রেত করা িয়৷  া আি 

দথশক কা বকর িশে৷ ঢাকা স্টক এক্সশচে সকল দেকশিাল্ডার ও প্রর্প্রেশয়ােকারীশের স্বাস্থেপ্রর্প্রয 

দমশে প্রডজিটাল প্লাটিশম ব দলেশেশের অে শরায িাপ্রেশয়শি৷ 

িসঙ্গত, প্রডএসইশত সকাল ১০টা দথশক দলেশেে চাল  িশয় চশল দর্লা আড়াইটা প বন্ত। 

দলেশেে শুরুর আশের ১৫ প্রমপ্রেশট প্রর্প্রেশয়ােকারীশের েরিস্তার্ র্সাশোর স শ াে থাশক। এটট 

প্রি ওশপপ্রেিং দসেে। এিাড়া দলেশেে দের্ িওয়ার পশরর ১০ প্রমপ্রেশট দপাস্ট দলাজিিং দসেে 

রশয়শি। এ সমশয় সমাপেী েশর দেয়ার দকোশর্চা করা  ায়। েত র্িশরর েশভম্বর দথশক এ ে ই 

দসেে চাল  কশরশি ঢাকা স্টক এক্সশচে কপ্রমেে। 
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Bangladesher Khabor 
2 April 2021 
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Bangladesher Khabor 

4 April 2021 
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Bangladesher Khabor 

4 April 2021 
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 Desh Rupantor 
2 April 2021 
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Desh Rupantor 
4 April 2021 

 

 



News Clippings 

 40 

Daily Jugantor 
04 April 2021 
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Daily Jugantor 
04 April 2021 
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Daily Jugantor 
03 April 2021 
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Daily Jugantor 
03 April 2021 
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Daily Jugantor 
03 April 2021 
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 Daily Jugantor 
02 April 2021 
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 Amader Shomoy 
04 April 2021 
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Amader Shomoy 
02 April 2021 
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Bangladesh Protidin 
02 April 2021 
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The Financial Express 
2 April 2021 
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The Financial Express 
3 April 2021 
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The Financial Express 
4 April 2021 
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The Financial Express 
4 April 2021 
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Daily Star 
2 April 2021 
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Daily Star 

4 April 2021 
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 Daily New Age 
2 April 2021 
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Daily New Age 
4 April 2021 
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Daily New Age 
4 April 2021 
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Daily Observer 
4 April 2021 
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The Business Standard 
3 April 2021 

 

Stock markets to remain open during 

lockdown  

The country's stock markets –Dhaka Stock Exchange (DSE) and Chittagong Stock Exchange 

(CSE)- will remain open during the 7-day nationwide lockdown, announced by the 

government in the wake of surging coronavirus cases. 

"For the sake of the investors, the stock market will remain in operations if banks stay open 

during the lockdown," DSE Deputy General Manager Shafiqur Rahman said in a press 

release. 

He also urged the investors not to pay heed to any rumours. 

CSE also issued a press release in this regard.  

Earlier in the day, Bangladesh government imposed a 7-day countrywide lockdown, starting 

from Monday, primarily as Covid-19 situation has taken a very dangerous turn here.  

Last week, share market slumped amid rumours that the government is going to announce a 

general holiday due to spike in Covid-19 infection. 

 

 

 

 

 

https://www.tbsnews.net/coronavirus-chronicle/covid-19-bangladesh/bangladesh-imposes-7-day-lockdown-monday-226120

