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দুইদিনে ১০,০০০ ককাটি টাকার মূলধে উধাও

 
প ুঁদিবািানরর টাো পতে করানধ গত কনেক মানে োো কার্ যকরী েংস্কার করা হনেনে। তারপরও    অস্বাভাদবক িরপতে হনে। 

দবদেনোগকারীনির কপাট যন াদলও কেনক প্রদতদেেত উধাও হনে প ুঁদি।  নল প্রদতদিেই কলাকোনের দহোব কষনত হনে োধারণ 

দবদেনোগকারীনির। গতকালও কেোরবািানর বড় ধরনের িরপতে ঘনটনে। কিনের প্রধাে কেোরবািার ঢাকা স্টক এক্সনেনের (দিএেই) প্রধাে 

সূেক দিএেইএক্স ৬৭ পনেন্ট কনম কেনম এনেনে ৫ হািার পনেনন্টর দেনে। র্া গত আড়াই বেনর আর কখেও সূেক এতটা োনমদে। অন্যদিনক, 

গত দুদিনের ব্যবধানে দবদেনোগকারীনির কপাট যন াদলও কেনক উধাও হনে কগনে ১০ হািার ককাটি টাকা।  

অন্যদিনক, েট্টগ্রাম স্টক এক্সনেনে োদব যক সূেক দেএএেদপআই কনমনে ২০০ পনেন্ট। 

 

বািানরর োমপ্রদতক এ িরপতেনক ‘অস্বাভাদবক’ মনে করনে প ুঁদিবািার দেেন্ত্রক েংস্থা বাংলানিে দেদকউদরটিি অযান্ড এক্সনেে কদমেেও 

(দবএেইদে)। পতনের কারণ অনুেন্ধানে োর েিনের তিন্ত কদমটি গঠে করা হনেনে। 

বািার দবনেষকরা বলনেে, বািানর এখে আতঙ্ক েলনে; কেই আতনঙ্ক প্রদতদিেই পড়নে সূেক। কবে দকছুদিে ধনর েব খানতর কেোনরর িরই 

পনড় র্ানে। কোট দবদেনোগকারীরা ক র রাস্তাে োমনেে। দমদেল-মােববন্ধে হনে। গত বৃহস্পদতবার তারা ১৫ ি া িাদবনত প্রধােমন্ত্রীর কানে 

স্মারকদলদপও দিনেনেে। এদিনক অস্বাভাদবক এই িরপতনে দিোহারা হনে পনড়নেে োধারণ দবদেনোগকারীরা।  

 

িাো কগনে, প ুঁদিবািানরর পতেনরানধ োম্প্রাদতক েমনে োো কার্ যকদর েংস্কার করা হনেনে। এর মনে বহুদিনের োদহিা দবদেনোগেীমা 

েংনোধে, কেেনমন্ট কেোনর লক-ইে এর কমোি বৃদি, প্রােদমক গণপ্রস্তানব (আইদপও) োধারণ দবদেনোগকারীনির ককাটা বৃদি ও দমউচ্যযোল 

 ানন্ডর দর-ইেনভস্টনমন্ট ইউদেট (আরআইইউ) বাদতল করা হনেনে। এোড়া দবতদকযত বুক দবদডং পিদতর েংনোধে করা হনেনে। তারপরও 

কেোরবািানর অস্বাভাদবক পতে হনে। র্দিও আইদপও্ের মােনম কেোরবািানর আো ককাম্পাদের মাে দেনে িীঘ যদিে ধনর েমানলােো রনেনে। 

এোড়া একটি ককাম্পাদের তাদলকাভুদি দেনে দবএেইদে ও দিএেইর মনে সৃষ্ট দুরত্ব বািানর অস্বদস্তকর পদরনবে ততদর হনেনে বনল গুেেে কোো 

র্ানে।  

 

গতকাল েপ্তানহর দিতীে দিে কোমবার দিএেইএক্স ৬৭ পনেন্ট কনম ৪ হািার ৯৬৬.৪৪ পনেনন্ট কেনম আনে। সূেনক এর কেনে খারাপ অবস্থা দেল 

েব যনেষ ২০১৬ োনলর ২২কে দিনেম্বর, কেদিে সূেক কেনম দগনেদেল ৪ হািার ৯৬৬ পনেনন্ট। েলদত বেনরর ২৪কে িানুোদর দিএেইএক্স সূেক 

অবস্থাে করদেল ৫৯৫০ পনেনন্ট। কেই দহোনব গত েে মানে ১০০০ পনেন্ট হাদরনেনে দিএেইর প্রধাে সূেক। আর এই পতনের কারণ অনুেন্ধানে 

করাববার ৪ েিনের কদমটি গঠে কনরনে দবএেইদে। 

 

েমপ্রদত কপারনটক ইন্ডাদিনির তাদলকাভুদি দেনে দবএেইদে ও দিএেই কর্তযপক্ষ দুই কমরুনত অবস্থাে করনে। আদে যক প্রদতনবিনে বড় ধরনের 

অেংগদত োকাে ককাম্পাদেটিনক তাদলকাভুি ো করনত অেড় অবস্থাে কেে দিএেই। এ ইস্যযনত দবএেইদের অবস্থাে দেনে কক্ষাভ রনেনে 

দিএেইর েিেনির মনে। 

 

অন্যদিনক, দিএেইর ব্যবস্থাপো পদরোলনকর (এমদি) পূণঃদেনোগ ঝুদলনে রাখার মােনম দবষেটি আনরা স্পষ্ট হনেনে উনঠনে। গত কম মানে 

ককএএম মানিদুর রহমােনক দিএেইর এমদি দহোনব পূণঃদেনোনগর দবষনে অনুমদত কেনে দবএেইদেনক দেঠি কিো হে। তনব এখে পর্ যন্ত ককাে 

উত্তর কিেদে দবএেইদে। এরইমনে গত ১১ই জুলাই দিএেই কেনক দবিাে দেনেনেে মানিদুর রহমাে। তনব কদমেনের ককাে িবাব ো পাওোে 

মানিদুর রহমােনক পূণঃদেনোগ বা েতুে এমদির কখোঁনি দবজ্ঞদপ্ত দিনত পারনে ো দিএেই কর্তযপক্ষ। 

 

এ োড়া গত কনেক বেনর মােহীে দকছু ককাম্পাদের আইদপও অনুনমািনের দবষেটি দেনেও বািারেংদেষ্টনির মনে তীব্র অেনন্তাষ রনেনে। 

দবদেনোগকারীরাও এ িন্য দবএেইদেনক দুষনেে। এমেদক বািানরর আস্থা ক রানত দবএেইদের কেোরম্যানেরও পিতযানগর িাদব িাদেনে 



আেনেে দবদেনোগকারীরা। 

 

দবএেইদের োনবক কেোরম্যাে এদব দমর্জ্যা আদিজুল ইেলাম বনলে, কেোরবািানর পতনের কারণ হনে োদব যকভানব দবদেনোগকারীনির আস্থা 

েষ্ট হনেনে। আনরকটি কারণ হনে ব্যাংক খানতর ঋণ েরবরাহ কনম কগনে। এনত অনেক দবদেনোগকারী ঋণ পানেে ো। অন্যদিনক ঋণ কনম 

র্াওোে ব্যাংনকর মুো া কমনব। এোড়া একটি দলদিং ককাম্পাদে অবোেে হনে। অন্যনির অবস্থাও খুব একটা েনন্তাষিেক ো। এেব 

দবষেগুনলা বািানর কেদতবােক প্রভাব ক লনে।  

বািার পর্ যানলােোে কিখা কগনে, গতকাল কলেনিে কেনষ দিএেইর বািার মূলধে িোঁদড়নেনে ৩ লাখ ৭২ হািার ৯৫৬ ককাটি টাকা। আর দুই দিে 

আনগর কার্ যদিবনের কলেনিে কেনষ দেল ৩ লাখ ৮২ হািার ২৮৭ ককাটি টাকা। কে দহনেনব বািার মূলধে কনমনে ৯ হািার ৩৩১ ককাটি টাকা। 

পাোপাদে কনমনে অদধকাংে ককাম্পাদের কেোরির ও সূেক।  নল দুই দিনের ব্যবধানেই প্রাে ১০ হািার ককাটি টাকার বািার মূলধে কনমনে।  

এদিনক বানিট অনুনমািনের পর ১৪ কার্ যদিবনের মনে ১১ দিেই সূেনকর পতে হনেনে। এ েমনে দিএেইর প্রধাে সূেক দিএেইএক্স হাদরনেনে 

৩৮৭.৮৮ পনেন্ট। 

 

বািার পদরদস্থদত: গতকাল দিএেইএক্স সূেক ৬৭.৩০ পনেন্ট বা ১.৩৩ েতাংে কনম ৪ হািার ৯৬৬.৪৪ পনেনন্ট কেনম এনেনে। দিএেইএে বা 

েদরোহ সূেক ১৮.৩৩ পনেন্ট কনম অবস্থাে করনে ১ হািার ১৩৯.৫৩ পনেনন্ট। আর দিএে৩০ সূেক ২৩.২৬ পনেন্ট কনম অবস্থাে করনে ১ 

হািার ৭৭৬.১৪ পনেনন্ট। এর আনগর দিে দিএেইর ৪৬৪ ককাটি ১৮ লাখ টাকার কেোর কলেনিে হে। ওই দিে কলেনিনের পদরমাণ দেল ৩৬৮ 

ককাটি ৬৪ লাখ টাকা। দিএেইনত কলেনিনে অংে দেনেনে ৩৫৩টি ককাম্পাদে ও দমউচ্যযোল  ান্ড। এর মনে ির কবনড়নে ৬০টির, কনমনে 

২৭৭টির। আর অপদরবদতযত রনেনে ১৬টির। 

 

অন্যদিনক, দেএেইএর প্রধাে সূেক দেএএেদপআই ১৯৯.৫৪ পনেন্ট কনম ১৫ হািার ২১৫.৯১ পনেনন্ট অবস্থাে করনে। েতাংে দহোনব এই সূেক 

১.২৯ েতাংে কনমনে। গতকাল কোমবার দেএেইনত ২১ ককাটি ১৭ লাখ টাকার কেোর কলেনিে হনেনে। গত করাববার কলেনিনের পদরমাণ দেল 

১৭ ককাটি ১০ লাখ টাকা। কলেনিে হনেনে ২৮৬টি ককাম্পাদের কেোর ও দমউচ্যযোল  ান্ড। এর মনে ির কবনড়নে ৫১টির, কনমনে ২১৬টির এবং 

অপদরবদতযত রনেনে ১৯টির ির।  

 


