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িবিনেয়াগকারীরা বাজার িনেয় চরম আ াহীনতায় েথেক eখন তােদর মূল পুিঁজ িফের েপেত মিরয়া হেয় uেঠেছন। তাi 
েলাকসান িদেয়o aেনেক বাজার েথেক েবিরেয় যাে ন। eিদেক ‘েশয়ারবাজার িঠক কেরা, নiেল বুেক গুিল কেরা’, eমন 
ে াগান সংবিলত ানার িনেয় ম লবার িডeসiর সামেন িবে াভ কেরেছন সাধারণ িবিনেয়াগকারীরা। গতকাল দুপুর 
আড়াiটার িকছু আেগ ে াকােরজ হাuজ েথেক েবর হেয় িডeসiর কায র্ালেয়র সামেন িবে ােভ aংশ েনন সাধারণ 
িবিনেয়াগকারীরা। িবে াভ o মানবব ন েথেক িবিনেয়াগকারীরা িবeসiিসর েচয়ার ান খায়রুল েহােসেনর পদতয্াগ 
aথবা aপসারণ দািব করেছন। িবিনেয়াগকারীরা বেলন, শুটিকর েদাকােন যিদ িবড়াল পাহারাদার হয়, তাহেল লাভ েতা 
দূেরর কথা, পুিঁজi িটকেব না। আমােদর পুিঁজবাজােরর aব াo তাi হেয়েছ। িবeসiিসর েচয়ার ান খায়রুল েহােসন 
তার সব্াথ র্ হািসেলর জ   রেয়েছন। সাধারণ িবিনেয়াগকারীেদর পে  িতিন েকােনা কাজi করেছন না। eমন 
েচয়ার ান িদেয় পুিঁজবাজার িঠক হেব না। তাi িবeসiিসর েচয়ার ান পদ েথেক খায়রুল েহােসনেক পদতয্াগ করেত 
হেব aথবা তােক aপসারণ করেত হেব। 
 
িবিনেয়াগকারী ঐকয্ পিরষেদর সভাপিত িমজান uর রিশদ েচৗধুরী বেলন, আমােদর িপঠ েদয়ােল েঠেক েগেছ। িতিনয়ত 
পুিঁজ হািরেয় আমরা িনঃসব্ হি । পিরি িত eমন দাঁিড়েয়েছ, বাজার িঠক না হেল আমােদর সামেন আ হতয্া করা ছাড়া 
uপায় থাকেব না। িতিন বেলন, আমরা দীঘ র্িদন ধেরi িবeসiিসর েচয়ার ান খায়রুল েহােসেনর পদতয্াগসহ েবশিকছু 
দািব জানাি । িক  েকu আমােদর েকােনা দািব মানেছ না। িবeসiিসর েচয়ার ান খায়রুল েহােসন িবিনেয়াগকারীেদর 
পে  না েথেক iসুয্য়ােরর (েকা ািন) দালািল করেছন। ei েচয়ার ানেক দািয়েতব্ েরেখ েশয়ারবাজার ভােলা করা যােব 
না। িতিন বেলন, টানা দরপতেনর পর সূচক িকছুটা uেঠেছ। িক  েলনেদন 311 েকািট টাকার ঘের েনেম েগেছ। eটা 
িকছুেতi সব্াভািবক বাজার হেত পাের না। বাজার পিরি িত: গতকাল নানা পদে েপ েদেশর ধান েশয়ারবাজার ঢাকা 
ক e েচে  ধান সূচক িডeসie  েবেড়েছ 43 পেয় । েলনেদন েশেষ সূচক aব ান করেছ 6 হাজার 235 পেয় । 

েমাট েলনেদন হেয়েছ 382 েকািট 87 লাখ টাকা। a িদেক, চ াম ক e েচে  (িসeসi) সািব র্ক সূচক েবেড়েছ 94 
পেয় । eর আেগ টানা আট কায র্িদবেস িডeসie  সূচক কেম 39৯ পেয় । সােড় 42 মােসর মে  েনেম আেস সব র্িন  
aব ােন। েকবল েসামবারi সূচকিট কেম 99 পেয় । িডeসiর ত  aনুযায়ী, চলিত মােসর 22 কায র্িদবেসর মে  ৯ 
িদনi সূচক কেমেছ। িডeসiেত েলনেদন হoয়া েশয়ার o িমuচুয়াল ফাে র মে  দর েবেড়েছ 333িট, কেমেছ ৯5িট o 
aপিরবিত র্ত আেছ 47িটর দর।  
 
a িদেক িসeসiেত েমাট েলনেদন হেয়েছ 27 েকািট 55 লাখ টাকা। েলনেদন হoয়া েশয়ার o িমuচুয়াল ফাে র মে  
দর েবেড়েছ 263িট, কেমেছ 9৯িট o aপিরবিত র্ত আেছ 38িটর দর। সংি রা জািনেয়েছন, িপপলস িলিজংেয়র 
aবসায়নেক েক  কের আিথ র্ক খােতর িত ানগুেলার oপর সাধারেণর আ া তলািনেত েঠেকেছ। াংক বিহভূ র্ত আিথ র্ক 
খােতর িত ানগুেলার বড় aংশi েলাকসািন o েখলািপ হেয় পেড়েছ। eমন পিরি িতেত eসব িত ােনর oপর আমানত 
েফরেতর বড় ধরেনর চাপ ƣতির হেয়েছ। আবার eসব িত ােনর িবিনেয়ােগর uে খেযাগয্ aংশi পুিঁজবাজাের। তাi 
আমানত েফরেতর চাপ কমােত eসব িত ান িনয়িমতভােব েশয়ার িবি  করেছ। eেত কের সূচেকর বড় পতন তব্রািনব্ত 
হে । সােবক ত াবধায়ক সরকােরর aথ র্ uপেদ া ড. eিব িম র্া আিজজুল iসলাম বেলন, িবিনেয়াগকারীেদর আ া 
সংকেট e aব া ƣতির হেয়েছ। আর আ া aজর্েন কায র্কর পদে প েনয়া ছাড়া দীঘ র্েময়ােদ সম া কাটেব না। িডeসiর 
সােবক ে িসেড  শািকল িরজভী বেলন, পুিঁজবাজাের েশয়ােরর দর াস-বৃি  সব্াভািবক ঘটনা। তেব eখন বাজাের েয 
পিরি িত চলেছ eটা আশানুরূপ নয়। ei পিরি িতেত িবিনেয়াগকারীেদর ƣধয র্ ধারণ করেত হেব। 

 


