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 দুিদেন সূচেকর বড় u ান 

aপূব র্ কুমার ॥ ধানম ী েশখ হািসনােতi িবিনেয়াগকারীেদর আ া। েশয়ারবাজার িনেয় ধানম ীর aভয়বাণীেতi দরপতেনর েয 
পিরসমাি  ঘেটেছ টানা দুিদেনর সূচেকর বড় u ােন েসিটi েফর মাণ হেলা। ফেল কেয়কিদন ধের েশয়ারবাজােরর aি রতা িনেয় 
মিতিঝল পাড়ায় চলমান uে জনাo েথেম েগেছ। রা ায় েনi েকান িবিনেয়াগকারী। জাতীয় সংসেদর eকাদশ সংসেদর িদব্তীয় 
aিধেবশেন গত ম লবার েশখ হািসনার েশয়ারবাজার িনেয় িচ ার িকছু েনi ব ে র পরi দুিদেন সূচক 2৯3 পেয়  েবেড়েছ। 
সািব র্ক েলনেদন ধান েশয়ারবাজাের েবেড় দাঁিড়েয়েছ 6শ’ েকািটর oপের। েযিট কমেত কমেত eক পয র্ােয় 3শ’ েকািট টাকার ঘের 
চেল eেসিছল। 

গত ম লবার পুিঁজবাজাের িবিনেয়াগকারীেদর আশব্  কের তােদর শি ত না হেত বেলেছন ধানম ী েশখ হািসনা। িতিন বেলেছন, 
পুিঁজবাজার ভাল করেত সব ধরেনর পদে প সরকার বা বায়ন করেছ। eকাদশ সংসেদর িদব্তীয় aিধেবশেনর সমাপনী ভাষেণ 
সরকার ধান বেলন, আিম বলব, খুব েবিশ শি ত হoয়ার িকছু েনi। eটা কীভােব িঠক করা যায়, আিম ei পাল র্ােমে  বেসi 
কেয়কিদন আেগ ায় রাত 21টা পয র্  সভা কেরিছ।  

েশখ হািসনা বেলন, ei েশয়ারবাজার িনেয় aতীেত aেনক ঘটনা ঘেট েগেছ। eটা েযন ি িতশীল থােক তার জ  aেনক ব াo 
আমরা িনেয়িছ। সরকােরর প  েথেক ব াপনায় যা যা করা দরকার, eটা েতা আমরা কের যাি । সব রকম সুেযাগo আমরা 
িদি । হঠাৎ খুব েবিশ oেঠ আবার পেড় না যায়, েস াপাের যা িনয় ণ করার, আমরা িনি ।  

পুিঁজবাজাের কারসািজ েঠকােতo সজাগ থাকার কথা জািনেয় ধানম ী বেলন, eখােন েকu যিদ েকানরকম েগম েখলেত চায়, 
aব i তার িবরুে  ব া েনয়া হে  eবং েনয়া হেব। েসi সে  পুিঁজবাজাের িবিনেয়াগকারীেদর সতকর্তার সে  িস া  েনয়ার 
পরামশ র্o েদন িতিন। eর আেগ eকi িদেন aথ র্ম ী আ হ ম মু ফা কামাল পুিঁজবাজাের চলমান ম ার মে  েশয়ার িবি  না করেত 
িবিনেয়াগকারীেদর পরামশ র্ িদেয়েছন। 

পরবত েত বৃহ িতবাের iেকানিমক িরেপাট র্াস র্ েফারােমর সে  ƣবঠেক জাতীয় রাজসব্ েবােড র্র েচয়ার ান ড. েমাশাররফ েহােসন 
ভূiঁয়া বেলন, আস  বােজটেক সামেন েরেখ ধানম ী িনেদ র্শনা িদেয়েছন। তাi আগামী বােজেট েশয়ারবাজােরর িবিনেয়াগকারীেদর 
জ  িবেশষ িকছু থাকেব। eকiসে  িনয় ক সং া বাংলােদশ িসিকuিরিটজ eয্া  eকেচ  কিমশেনর (িবeসiিস) েচয়ার ান ড. 
eম খায়রুল েহােসনo বারবার বলিছেলন, েশয়ারবাজার িনেয় আতে র িকছু েনi। 

eিদেক ধানম ী েশখ হািসনার সংসেদ ব  দােনর পরিদন বৃহ িতবােরi aথ র্ ম ণালয় বাংলােদশ াংকেক পুনঃaথ র্ায়ন 
তহিবেলর 967 েকািট টাকার পুনঃবরাে র আেদশ েদয়। মূলত ei aথ র্ পুনঃবরাে র িদন েথেকi েশয়ারবাজাের বড় ধরেনর 
সূচেকর u ান ঘেট। 

eর আেগ 3121 সােলর ধেসর পর েণাদনা ি েমর আoতায়  িবিনেয়াগকারীেদর সহজ শেত র্ iনেভ েম  কেপ র্ােরশন aব 
বাংলােদেশর (আiিসিব) মা েম ঋণ িবতরণকৃত ঋেণর 967 েকািট টাকা আদায় হেয়েছ। েয aথ র্ আবার বা পুনরায় িবিনেয়ােগ 
স িত েদয় aথ র্ িবভাগ। eিটর েময়াদ 312৯ সােলর 42 িডেসমব্েরর পিরবেত র্ 3133 সােলর 42 িডেসমব্র পয র্  বিধ র্ত করা হেয়েছ।  



িডeসi ে াকাস র্ eয্ােসািসেয়শন aব বাংলােদেশর (িডিবe) সভাপিত শািকল িরজভী বেলন, আ ার স েটর কারেণ বাজাের দরপতন 
হি ল। মাননীয় ধানম ী বাজার িনেয় ‘iিতবাচক’ ব  েদয়ায় েসi আ া িফের eেসেছ। েয িবিনেয়াগকারীরা মুখ িফিরেয় 
িনেয়িছেলন; তারা আবার বাজারমুখী হেয়েছন। ei 967 েকািট টাকা বাজাের আরo iিতবাচক ভাব েফেলেছ বেল মেন কেরন 
িডeসiর সােবক সভাপিত শািকল িরজভী। 

বাজার পিরি িত ॥ স ােহর থম কায র্িদবস রিববাের ঢাকা ক e েচে র ধান মূ  সূচক িডeসie  েবেড়েছ 219 পেয়  বা 3 
শতাংশ। িডeসiেত েলনেদেনর পিরমাণo েবেড়েছ। িদনিটেত িডeসiেত েমাট 646 েকািট ৯6 লাখ টাকার েশয়ার েলনেদন 
হেয়েছ। বৃহ িতবার িডeসiেত 586 েকািট 3৯ লাখ টাকার েশয়ার েলনেদন হেয়িছল। ei িহসােব িডeসiেত 71 েকািট 76 লাখ 
টাকার েশয়ার েলনেদন েবেড়েছ। eিদন িডeসiেত েমাট েলনেদেন aংশ িনেয়েছ 456িট েকা ািন o িমuচুয়াল ফা । eর মে  
দর েবেড়েছ 3৯3িটর, কেমেছ 49িটর। আর aপিরবিত র্ত রেয়েছ 26িট েকা ািনর েশয়ার দর। 

বাজার পয র্ােলাচনায় েদখা েগেছ, িডeসie  বা ধান মূ সূচক 219 পেয়  েবেড় 6 হাজার 4৯5 পেয়ে  aব ান করেছ। 
িডeসieস বা শরীয়াহ সূচক 26 পেয়  েবেড় aব ান করেছ eক হাজার 351 পেয়ে । আর িডeস41 সূচক 42 পেয়  েবেড় 
aব ান করেছ eক হাজার ৯12 পেয়ে । 
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