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পদে প িনে  না। সংি েদর সে  কথা বেল জানা েগেছ, পুিঁজবাজােরর িবিনেয়াগ িনেয় চরম হতাশার মে  িদন 
কাটাে ন  িবিনেয়াগকারীরা। কারণ, eকাদশ জাতীয় সংসদ িনব র্াচেনর পের aথ র্াত্ আoয়ামী লীগ নতুন কের 
সরকার গঠন করায় িবিনেয়াগকারীরা আশাবাদী হেয়িছেলন। তারা মেন কেরিছেলন েয, সরকােরর ধারাবািহকতা 
থাকা eবং দুন িতর িবরুে  িজেরা টলাের  েঘাষণা করার পর েশয়ারবাজার চা া হেব। িক  বা েব uে াটা 
ঘেটেছ। 

e িবষেয় ঢাকা িবশব্িব ালেয়র aথ র্নীিতর a াপক eবং েশয়ারবাজার িবে ষক আবু আহেমদ বেলন, বাজার 
eখন েয aব ায় চলেছ তা হতাশাজনক। িবিনেয়াগকারীেদর পুিঁজ আে  আে  েশষ হেয় যাে । ফেল তােদর 
িবশব্ােসর জায়গা কেম যাে । তােদর আ া িফিরেয় আনেত নতুন o ভােলা েশয়ারবাজাের আনার িবক  েনi। 

িবে ষেণ েদখা েগেছ, গতকাল িডeসiর েলনেদেনর পিরমাণ eত কম িছল েয 411 েকািটর ঘর শ র্ করেত 
পােরিন। eিদন 311 েকািট টাকার ঘেরi েলনেদন আটেক িছল। গতকাল িডeসi o িসeসiেত েলনেদেন aংশ 
েনoয়া েবিশরভাগ িত ােনর েশয়ার o iuিনেটর দরপতন হেয়েছ। িদেনর েলনেদন েশেষ িডeসiেত 6৯িট 
িত ােনর েশয়ার o iuিনেটর দাম বাড়ার তািলকায় নাম তুলেত পাের। িবপরীেত দাম কমার তািলকায় িছল 

364িট। আর aপিরবিত র্ত রেয়েছ 43িটর দাম। 

েবিশরভাগ িত ােনর েশয়ার দাম কমায় িডeসiর ধান মূ  সূচক িডeসie  আেগর কায র্িদবেসর তুলনায় 71 
পেয়  কেম 6 হাজার 359 পেয়ে  েনেম েগেছ। aপর দুিট সূচেকর মে  িডeসi-41 আেগর িদেনর তুলনায় 
35 পেয়  কেম eক হাজার 987 পেয়ে  eবং িডeসi শিরয়াহ 27 পেয়  কেম eক হাজার 323 পেয়ে  
aব ান করেছ। 

মূ  সূচেকর e পতেনর পাশাপািশ িডeসiেত কেমেছ েলনেদেনর পিরমাণ। িদনভর বাজারিটেত েলনেদন হেয়েছ 
37৯ েকািট ৯2 লাখ টাকা। আেগর কায র্িদবেস েলনেদন হয় 3৯7 েকািট 3 লাখ টাকা। েস িহেসেব আেগর 
কায র্িদবেসর তুলনায় েলনেদন কেমেছ 37 েকািট 22 লাখ টাকা। 

a িদেক চ াম ক e েচে র সািব র্ক মূ  সূচক িসeসিসe  226 পেয়  কেম ৯ হাজার 854 পেয়ে  
aব ান করেছ। বাজারিটেত েলনেদন হেয়েছ 22 েকািট 66 লাখ টাকা। েলনেদন হoয়া 329িট িত ােনর মে  
4৯িটর দাম েবেড়েছ। িবপরীেত দাম কেমেছ 25৯িটর। আর দাম aপিরবিত র্ত রেয়েছ 41িটর। 


