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টেনে আোর উনযাগ টেই বহুজাতিক কম্পাতেগুন ানক 

রতিকু  ইস াম     

 

বহুজাতিক কম্পাতেগুন া এ টেনে ভান া ব্যবসা কনর যানে যুগ যুগ ধনর। িারা টেনের পুতঁজবাজানর এন  বাজানরর গভীরিা ও ব্যাতি 

বাড়ি। পুতঁজবাজারমুখী হনিা তবনেতে তবতেন াগকারীরাও।  াভবাে হনিা সংতিষ্ট কম্পাতে, টেে ও সব টেতির তবতেন াগকারীরা। 

বাং ানেনে চার েিাতধক বহুজাতিক কম্পাতে ব্যবসা করন ও পুতঁজবাজানর িাত কাভুক্ত মাত্র ১৩টি। বাধ্যিামূ কভানব পুতঁজবাজানর 

আোর মনিা টকানো আইে ো থাকা  পাে কাটিন  যানে িারা। যতেও পানের টেে ভারি বা পাতকস্তানে পুতঁজবাজানর এসব 

কম্পাতের অনেকগুন াই িাত কাভুক্ত। সূত্র ব নে, টেনের প্রচত ি আইে অনুযা ী সরকারনক কর টেও ার পর বহুজাতিক কম্পাতের 

মুোিার তবপু  অথ থ চন  যানে টেনের বাইনর। িারা পুতঁজবাজানর িাত কাভুক্ত হন  মুোিার একটি অংে টেনের তবতেন াগকারীরা 

টপি, যা টেনের অথ থেীতি সচ  রাখার টেনত্র অবোে রাখনি পারি।নেনে টয ১৩টি তবনেতে বহুজাতিক কম্পাতে পুতঁজবাজানর 

িাত কাভুক্ত, এর একটি টভাগ্য ও টসৌন্দয থবধ থনে ব্যবহায থ পনের অন্যিম সরবরাহকারী ম্যাতরনকা বাং ানেে। ২০০৯ সান  ন্যূেিম 

১০ েিাংে টে ার টেনড় পুতঁজবাজানর িাত কাভুক্ত হ । এই কম্পাতের পনের ব্যাপক গ্রাহক চাতহো থাকা  প্রতিবেরই বাড়নে 

মুোিা। আর মুোিা বাড়া  বের টেনে টে ারনহাল্ডারও পানে তবপু  অনের েগে  ভূাংে। ২০১৮ সান র তহসাব অনুযা ী, 

টে ারনহাল্ডারনের ৬০০ েিাংে েগে  ভাংে তেন নে কম্পাতেটি। আর বহুজাতিক কম্পাতে হও া  পুতঁজবাজানরর ১০ েিাংে 

টে ানরর মনধ্য ৬.৭৯ েিাংেই তবনেতে তবতেন াগকারীর। বাতক ৩.২১ েিাংে টে ানরর মাত কাো রন নে টেেী  প্রাতিষ্ঠাতেক ও 

সাধারি তবতেন াগকারীনের। কম্পাতেটির টে ানরর োম এক হাজার ৭৭০ োকা। 

বিথমানে পুতঁজবাজানরর সবনচন  োতম টে ার টরতকে টবেতকজানরর। এর একটি টে ানরর োম দুই হাজার ৪৭৪ োকা। প্রা  ২৭ 

েিাংে টে ার বাজানর টেনড়নে কম্পাতেটি, যানি সরকাতর তবতেন ানগর পাোপাতে তবনেতেনেরও তবতেন াগ রন নে। ২০১৮ সান  

কম্পাতেটি টে ারনহাল্ডারনের ৭০০ েিাংে েগে  ভূাংে তেন নে।২০০৯ সান  ১০ েিাংে টে ার টেনড় পুতঁজবাজানর িাত কাভুক্ত 

হন নে টমাবাই  টিাে অপানরের কম্পাতে গ্রামীিনিাে। টে ার টকোনবচা  মুোিার পাোপাতে ২০১৮ সান  টে ারনহাল্ডাররা ২৮০ 

েিাংে েগে  ভূাংে টপন নে।পুতঁজবাজানর িাত কাভুক্ত হন  সংতিষ্ট বহুজাতিক কম্পাতে ১০ েিাংে করোড় সুতবধা পানব আর 

তবতেন াগকারী ওই কম্পাতেনি তবতেন াগ কনর মুোিার অংে পানব। তবতেন াগকারী উপকৃি হন  টেনের অথ থেীতিনি ইতিবাচক 

প্রভাব পড়নব বন  মনে কনরে সংতিষ্ট ব্যতক্তরা।আগ্রহ টবতে থাকা  সবনচন  টবতে োম বহুজাতিক কম্পাতের টে ানরর। টকানোটি দুই 

হাজার োকার টবতে, আবার টকানোটি টেড় হাজার োকার টবতে োনম তবতি হনে। বের টেনে  ভূাংে টেও ার টেনত্রও অনেক 

এতগন  আনে বহুজাতিক কম্পাতে। িাত কাভুক্ত হও া বহুজাতিক কম্পাতে ও তবতেন াগকারী উভ  তেক টথনকই সম্ভাবোম  হন ও 

পুতঁজবাজারনক পাে কাটিন ই চ নে বহুজাতিক কম্পাতেগুন া। 



ঢাকা তবশ্বতবযা ন র অথ থেীতি তবভানগর সানবক তেেক ও পুতঁজবাজার তবনিেক অধ্যাপক ড. আবু আহনমে কান র কণ্ঠনক বন ে, 

‘স্বল্প মূ ধনের একাতধক টোে কম্পাতেনক িাত কাভুক্ত ো কনর একটি বহুজাতিক কম্পাতেনক পুতঁজবাজানর আেন ই হ । করনপানরে 

কনরর টেনত্র তবযমাে োনড়র পাোপাতে প্রনিােো তেন  হন ও িানের আেনি হনব। কারি পুতঁজবাজারনক গতিেী  করনি 

বহুজাতিক কম্পাতের টকানো তবকল্প টেই। তকন্তু তবনেতে কম্পাতেনক পুতঁজবাজানর আেনি দৃশ্যমাে টকানো অগ্রগতি টেখা যা তে। 

টেনে ব্যবসা করা সব কম্পাতেনক টডনক আন াচো করনি পানর সরকার।’বহুজাতিক কম্পাতে ইউতেত ভানরর ব্যবসা রন নে এতে া, 

ইউনরাপ, আতিকা, আনমতরকা ও মধ্যপ্রানচূ। টেনের টভাগ্য পনের বাজানর বড় অংে এখে কম্পাটির েখন । এই কম্পাতে ভারনির 

ন্যােো  স্টক এক্সনচঞ্জ (এেএসই) ও টবানে স্টক এক্সনচনঞ্জ (তবএসই) িাত কাভুক্ত, তকন্তু বাং ানেনে ৫০ বেনরর টবতে সম  ধনর 

ব্যবসা করন ও িারা পুতঁজবাজানর আনসতে। প্রাকৃতিক গ্যানসর অনধ থক তে ন্ত্রি করনে যুক্তরাষ্ট্রতভতিক বহুজাতিক প্রতিষ্ঠাে টেভরে 

বাং ানেে। বাং ানেনে ব্যবসারি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের মনধ্য এই কম্পাতের মুোিা সবনচন  টবতে। িবু িারা পুতঁজবাজানরর 

বাইনরই রন  টগনে।বহুজাতিক টেসন  বাং ানেেসহ ১৯৮টি টেনে ব্যবসা করনে। ভারনির টবানে স্টক এক্সনচনঞ্জ (তবএসই) 

িাত কাভুক্ত িারা। ২৫ বের ধনর খায ও টবভানরজ পনের চাতহো পূরি কনর ভান া মুোিা করন ও প্রতিষ্ঠােটি ঢাকা বা চট্টগ্রানমর 

পুতঁজবাজানর আসনে ো।সূত্র জাো , টরতজস্ট্রার অব জন ন্ট স্টক আইনের আওিা  তবনেতে চার েিাতধক কম্পাতে বাং ানেনে ব্যবসা 

করনে। মুোিার তেক তেন  ভান া অবস্থানে রন নে কম্পাতেগুন া। টকাটি টকাটি োকার মুোিা করন ও িারা পুতঁজবাজানর 

িাত কাভুক্ত হনে ো। পানের টেে ভারনি ব্যবসা করনি হন  বহুজাতিক কম্পাতেনক তেতে থষ্ট সমন র পর পুতঁজবাজানর টে ার োড়ার 

(অিন াড) করার েীতি রন নে। তকন্তু বাং ানেনে এ ধরনের টকানো আইে বা েীতি এখনো হ তে। 

িনব সূত্র ব নে, সরকার টেনে সরাসতর তবনেতে তবতেন াগ (এিতডআই) বাড়ানি টজার টেও া  তবনেতে কম্পাতেনক পুতঁজবাজানর 

আেনি টকানো চাপ তেনে ো। আর এ জন্যই েীর্ থ দুই েেক ধনর তবনেতে কম্পাতেনক পুতঁজবাজানর আেনি আন াচো চ ন ও িা 

ি প্রসূ হ তে। পুতঁজবাজার তে ন্ত্রক সংস্থার তেব থাহী পতরচা ক ও মুখপাত্র সাইফুর রহমাে কান র কণ্ঠনক বন ে, ‘বহুজাতিক 

কম্পাতেনক পুতঁজবাজানর আোর টেনত্র আমানের বাধ্যিামূ ক তকছু টেই। ভারনি তেতে থষ্ট সম  পয থন্ত ব্যবসা করার পর তবনেতে 

কম্পাতেনক পুতঁজবাজানর টে ার অিন াড করনি হ ।’ তিতে বন ে, ‘বহুজাতিক কম্পাতে এন  বাজানরর গভীরিা ও পতরতধ বানড়। 

বাজানরর স্বানথ থই তবনেতে কম্পাতেনক পুতঁজবাজানর আো উতচি। এ টেনত্র সংতিষ্ট সবাইনক একনত্র কাজ করনি হনব। পুতঁজবাজার 

তে ন্ত্রক সংস্থা এ তবেন  সব সম  ইতিবাচক। সরকার বিথমানে টেনে সরাসতর তবনেতে তবতেন াগনক গুরুত্ব তেনে। সরকার চাইন  

বহুজাতিক কম্পাতেনক পুতঁজবাজানর আো টযনি পানর।’ সূত্র জাো , পুতঁজবাজানরর সানড় তিে ে কম্পাতের মনধ্য বহুজাতিক ও 

তবনেতে কম্পাতে ১৩টি। বাজার মূ ধনের (মানকথে কূাতপো ) তহসানব তবনেতে কম্পাতেগুন ার অবোে ২৫ েিাংে। আর তবনেতে 

কম্পাতের ২৫ েিাংে বাজার মূ ধনের মনধ্য এককভানব গ্রামীিনিানেরই রন নে ১১.০৮ েিাংে। বহুজাতিক কম্পাতেগুন ার আতথ থক 

তহসাব পয থান াচো  টেখা টগনে, গি দুই বেনর টকানো টকানো তবনেতে কম্পাতে ৬০০ তকংবা ৭০০ েিাংে  ভূাংে তেন নে। টেনের 

িাত কাভুক্ত টকানো কম্পাতেই এমে বড় অনের  ভূাংে তেনি পানরতে। চীনের প্রথম সাতরর টেেনজে স্টক এক্সনচঞ্জ ও সাংহাই 

স্টক এক্সনচনঞ্জর টযৌথ কেনসাটি থ াম টকৌে গি অংেীোর তহনসনব ঢাকা স্টক এক্সনচনঞ্জর (তডএসই) ২৫ েিাংে মাত কাো তকনেনে। 

টজােটি টে ানর তবতেন ানগর পাোপাতে ৩৭০ টকাটি োকার প্রাযুতক্তক ও কাতরগতর সহা িা টেনব। এনি পুতঁজবাজানর তবনেতে 

তবতেন াগকারী আসার টেত্রও তিতর হন নে বন  মনে কনরে পুতঁজবাজার তবনিেক ড. আবু আহনমে। এ টেনত্র পুতঁজবাজানর ভান া 

টে ানরর টজাগাে বড় চূান ঞ্জ।আবু আহনমে বন ে, ‘তবনেতে তবতেন াগকারীরা পুতঁজবাজানর টকাে কম্পাতেনি তবতেন াগ করনব? 

ভান া কম্পাতের টে ানরর টজাগাে আনে তক? টসো তেতিি করনি ো পারন  তবনেতেরা টিা শূনন্যর ওপর তবতেন াগ করনব ো। 

বহুজাতিক কম্পাতে ব্যবসা কনর টকাটি টকাটি োকা তেন  যা । পাশ্বথবিী টেনে অনেক কম্পাতে িাত কাভুক্ত, যারা বাং ানেনেও 

ব্যবসা করনে, তকন্তু আমানের পুতঁজবাজানর আসনে ো। প্রন াজনে আইেকানুে তকংবা কনর োড় তেন  হন ও িানের পুতঁজবাজানর 

আেনি হনব। িাহন  পুতঁজবাজানর আস্থা তিরনব।’ 

ঢাকা স্টক এক্সনচনঞ্জর (তডএসই) সানবক ব্যবস্থাপো পতরচা ক টক এ এম মানজদুর রহমাে বন ে, ‘ভান া কম্পাতের টে ানরর 

টজাগাে োড়া তবনেতেনের আকৃষ্ট করা যানব ো। আমরাও চাই পুতঁজবাজানর ভান া কম্পাতের টে ার আসুক। এ টেনত্র মানচ থন্ট ব্যাংক 

ও পুতঁজবাজারসংতিষ্ট প্রতিষ্ঠােনক উনযাগ তেনি হনব।’তডএসই টরাকাস থ অূানসাতসন েনের (তডতবএ) সানবক সভাপতি টমাস্তাক 

আহনমে সানেক কান র কণ্ঠনক বন ে, ‘চীো টজাে স্টক এক্সনচনঞ্জ আসার িন  তবনেতে তবতেন াগকারীনের আসার সম্ভাবো তিতর 

হন নে। কারি প্রথম সাতরর এই দুই স্টক এক্সনচনঞ্জর তকছু তেজস্ব প্রতেতেি তবতেন াগকারী রন নে, যারা তবতভন্ন টেনে তবতেন াগ 

কনর। পুতঁজবাজানর তবনেতেনের আেনি হন  ভান া টে ানরর টজাগাে তেতিি করনি হনব। বহুজাতিক ও সরকাতর কম্পাতেগুন ানক 

পুতঁজবাজানর আেনি হনব। এ টেনত্র অথ থ মন্ত্রিা   ও বাং ানেে তসতকউতরটিজ অূান্ড এক্সনচঞ্জ কতমেেনক উনযাগী হনি হনব।’ 

 


