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নাi হেয় েগেছ 34 হাজার েকািট টাকা  
36 িদেনi ল ভ  েশয়ারবাজার, হতাশ িবিনেয়াগকারীরা 
আলী িরয়াজ  

 

টানা দরপতেন মা  36 িদেনর বধােন ঢাকা ক e েচে  (িডeসi)  িবিনেয়াগকারীেদর ায় 34 হাজার েকািট টাকা েনi। 
3121 সােলর ভয়াবহ দরপতেন aসংখয্ িবিনেয়াগকারীর সব র্সব্া  হoয়ার পর নতুন কের আরo aেনক িবিনেয়াগকারীর পেথ বসার 
uপ ম হেয়েছ। েশয়ার বাজাের িতিদন মূলধন পতেনর পিরমাণ বাড়েছ। শুধু েছাট মূলধনী েকা ািন নয়, বৃহৎ েকা ািনর েশয়ার 
িকেনo  িবিনেয়াগকারীরা িত  হে ন। সব মুনাফা যাে  িসি েকেটর পেকেট। 

সংি  সূ  জানায়, শি শালী কারসািজ িসি েকেটর িবরুে  aসহায় হেয় পেড়েছন সাধারণ িবিনেয়াগকারীরা। িবিভ  ে াকােরজ 
হাuেসর পিরি িতo িদন িদন খারােপর িদেকi যাে । যারা িসি েকট গেড় বাজাের aৈবধ বািণেজয্ িল  তােদর কােছ েযন িনয় ক 
সং াo aসহায় হেয় পেড়েছ। িতন মাস ধের বাজার ি িতশীলতায় িকছুi করেত পারেছ না িসিকuিরিটজ aয্া  e েচ  কিমশন। 
সংি রা বলেছন, 2৯৯7 o 3121 সােলর ঘটনায় aিভযু েদর দৃ া মূলক শাি  িদেল e ঘটনা ঘটত না। িডeসiেত টানা 
দরপতেনর কারেণ িব   িবিনেয়াগকারীরা। িতিদন তারা মিতিঝেলর রা ায় েনেম িবে াভ, মানবব ন করেছন। শুরুেত 
িবে ােভ িবিনেয়াগকারীেদর সংখয্া কম থাকেলo eখন তা িতিদন বাড়েছ। বাজার ি িতশীল করার দািবেত ঐকয্ব ভােব কেঠার 
আে ালেনর েঘাষণা িদেয়েছন িবিনেয়াগকারীরা। শুধু সাধারণ িবিনেয়াগকারীi নন, িত  হে ন ে াকােরজ হাuস মািলকরাo। 
েলনেদেনর পিরমাণ কমায় হাuসগুেলার eখন নািভশব্াস aব া। জানুয়াির মােস েযখােন িতিদন েলনেদন িছল ায় হাজার েকািট 
টাকা, eখন তা 411 েকািট টাকায় েনেমেছ। eকিদেক লি কৃত aথ র্ েথেক টাকা কমেছ a িদেক েলনেদেনর পিরমাণ কমায় 
ে াকােরজ হাuস চালােনা কিঠন হেয় পেড়েছ। ফেল সাধারণ িবিনেয়াগকারীেদর সে  তারাo িব  হেয় uঠেছন। মুনাফা করেছন 
শুধু িকছু েকা ািন পিরচালক o কারসািজর িসি েকট চ । চলিত বছেরর শুরুেত বাজার েলনেদন ত বাড়েত থােক।  
িবিনেয়াগকারীেদর লু  করেত oi সময় িনিদ র্  কেয়কিট েকা ািনর দর বাড়েত থােক কেয়কগুণ। 21 টাকার েশয়ার েকােনা েকােনা 
ে ে  শত টাকার oপর uেঠ যায়। ei বণতা চেল েফ য়াির পয র্ । eরপর দর হারােনা শুরু হয়। মােচ র্র েশষিদেক eেস 
পিরি িত মানব্য় জিটল হেয় oেঠ। eি ল মাসজুেড় বাজার পিরি িত িনয় েণর বাiের চেল েগেছ। িডeসiর বাজার িচে  েদখা 
েগেছ, গত 42 মাচ র্ বাজার মূলধন িছল ায় 5 লাখ 23 হাজার েকািট টাকা। সব র্েশষ গতকাল েসi বাজার মূলধন হেয়েছ 4 লাখ 9৯ 
হাজার েকািট টাকা। মা  36 িদেনর বধােন কেমেছ 34 হাজার েকািট টাকা। 42 মাচ র্ িবিনেয়াগকারীেদর েকনা েশয়ার মূ  যা িছল 
eখন তা 61 েথেক 71 শতাংশ কেমেছ। aথ র্াৎ িবিনেয়াগ েথেক গােয়ব হেয় েগেছ তােদর টাকা। কারসািজ িসি েকেটর পেকেট 
চেল েগেছ e টাকা। তািলকাভু  ায় সব েকা ািনর েশয়ার দর কেমেছ। িসি েকট চে র পছে র িকছু েকা ািন রেয়েছ। ায় 
61 েথেক 71িট েকা ািনর েশয়ার দর গত েফ য়াির মােস িছল 41 েথেক 71 টাকা। বত র্মােন eসব েশয়ােরর দর aিভিহত মূে র 
িনেচ।  িবিনেয়াগকারীেদর ফাঁেদ েফলেত eসব েকা ািন বহার করা হয়। আর eেত জিড়ত থােকন সংি  িত ােনর 
পিরচালকরাo। জানেত চাiেল 3121 সােলর েশয়ার কারসািজর তদে  গিঠত কিমিটর ধান েখা কার i াহীম খােলদ বেলন, তদ  
করার মূল uে  িছল যারা জিড়ত তােদর সবাiেক খুেঁজ েবর কের শাি র আoতায় িনেয় আসা। িক  তা না কের তােদর হােতi 
বাজার েছেড় েদoয়া হেয়েছ। eখন বাজার িনয় ণ করা যাে  না। িসি েকট চে র িবরুে  ব া না িনেল eটা িনয় ণ করা যােব 
না। িসিকuিরিটজ aয্া  e েচ  কিমশেনর (িবeসiিস) সােবক েচয়ার ান ফারুক আহেমদ িসি কী বেলন, যারা েমনুপুেলশন কের 
তােদর খুেঁজ েবর করেত হেব। ei েমনুপুেলটকারীরা সি য় থাকেল বাজাের আ া িফরেব না। ি িতশীল হেব না পুিঁজবাজার। 

 


