
ফাiল ছিব

   
 

pতয্k o পেরাkভােব েকািট মানুষ kিতgs * 65 হাজার েকািট টাকার বাজার মলূধন uধাo
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কয্ািসেনার েচেয়o বড় আতে র নাম েশয়ারবাজার। িনঃs লাখ লাখ পিরবার। pতয্k o পেরাkভােব
েকািট মানুষ kিতgs। pিতিদনi হাoয়ায় িমেশ যােc হাজার হাজার েকািট টাকার বাজারমলূধন। ধু
গত 7 মােসi ঢাকা sক ekেচে র (িডeসi) বাজারমলূধন কেম েগেছ 65 হাজার েকািট টাকা। eর ফেল
েবিশর ভাগ িবিনেয়াগকারী পুিঁজ হািরেয় পেথ বেসেছ।
ধু  িবিনেয়াগকারী  নয়,  েশয়ারবাজাের  ভয়াবহ  িবপযর্েয়র  কারেণ  সবর্sেরর  মানষু  kিতgs  হেয়েছ।

হাজার হাজার  নারীo তার স েয়র েশষ সmলটুk  হািরেয় েফেলেছ। েbাকােরজ হাuেসর  কেয়ক  হাজার
চাকিরজীবীo  িদেশহারা।  চাকির  েনi,  তাi  চলেছ  না  সংসােরর  চাকাo।  িমশন  েথেক  িফের  আসা  ব
কমর্কতর্ ার িবপুল aংেকর টাকাo েখায়া েগেছ ei রাkুসী েশয়ারবাজাের। িবপরীেত বহাল তিবয়েত আেছ
ডাকসাiেট  ডাকাতরা।  যারা  বারবার  েশয়ারবাজাের  iেcমেতা  লটুপাট  চািলেয়েছ।  eছাড়া  ধু  েদেশর
মানেুষর নয়, েশয়ারবাজার চা া করেত eেস চীনা েকাmািনরo িতk aিভjতা হেয়েছ।
চkিটর  লুটপাট  eমন  sের  িগেয়  েঠেকেছ  েয,  তারা  50  টাকার  েশয়ার  2  টাকায়  িনেয়  eেসেছ।  eর
কারণটাo হতবাক করার মেতা। সবর্s খুiেয় তারা জানেত েপেরেছ 50 টাকা িদেয় েয েশয়ার েকনা হেয়েছ

  মিনর েহােসন
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েসi েকাmিনর েকােনা aিsti েনi। eর জনয্ িনয়ntক সংsা বাংলােদশ িসিকuিরিটজ aয্াn ekেচ
কিমশন  (িবeসiিস)  তার  দায়  েকােনাভােব  eড়ােত  পাের  না।  েকননা,  িবিনেয়াগকারীেদর  sাথর্  সুরkা
করেত তােদরেক বসােনা হেয়েছ।
pথম লটুপাট হেয়েছ দবুর্ল েকাmািনর aনুেমাদন o েবপেরায়া েpসেমn বািণেজয্র মাধয্েম। বাজাের eমন
pিত ােনর aনেুমাদন েদয়া হেয়েছ, যার aিst খুেঁজ পাoয়া যায় না। aথচ যারা লটু কেরেছন, তােদর
aেনেকi সভা, সমােবশ o েসিমনাের বkবয্ িদেয় মানষুেক jান িদেcন। বয্বসা বািণজয্সহ সামিgকভােব
aথর্নীিতর  unয়েনo  তারা  uপেদশ  িদেয়  যােcন।  eমন  দশৃয্  েদেখ  সরকােরর  oপর  ভুkেভাগীেদর
েkােভর ঝাঁজ আরo বাড়েছ। তােদর কেয়কজন যুগাnরেক জািনেয়েছন, aনিতিবলেm তােদরেক চলমান
দনুর্ীিতিবেরাধী aিভযােন েgফতার কের দৃ াnমূলক শািs িদেত হেব। তা না হেল eকিদন গণআদালেত
eেদর  িবচার  হেবi  হেব।  iিতমেধয্  eছাড়া  িবিনেয়াগকারীরা  সংবাদ  সেmলন  কের  eেদর  শািsর  দািব
জািনেয়েছ।
eিদেক  aথর্নীিতিবদরা  বলেছন,  সরকার  সুশাসন  চায়,  eটা  েবাঝােত  সবার  আেগ  রাঘব-েবায়ালেদর
েgফতার করেত হেব। eেkেt pধানমntীেক কেঠার aবsােন েযেত হেব।
জানেত চাiেল সােবক তttাবধায়ক সরকােরর aথর্ uপেদ া ড. eিব িমjর্া আিজজলু iসলাম যুগাnরেক
বেলন, েশয়ারবাজােরর সংকট eকিদেনর নয়। aেনক িদন েথেক চেল আসেছ। িতিন বেলন, েয েযভােবi
িবে ষণ ক ক, মলূ সমসয্া হল ei বাজােরর pিত িবিনেয়াগকারীেদর েকােনা আsা েনi। কারণ িবিভn
সমেয় যারা িবিনেয়াগকারীেদর টাকা হািতেয় িনেয়েছ, তােদর িবচার হয়িন। ফেল আsা িফের আনেত কাজ
করেত হেব। eেkেt  সুশাসন িনি ত  করেত হেব। aথর্াৎ aিনয়েমর সে  জিড়ত বয্িk যত  শিkশালী
েহাক eবং েয পেদi থাkক তােদর আiেনর আoতায় eেন িবচার করেত হেব।
বাংলােদশ বয্াংেকর সােবক েডপুিট গভনর্র েখাnকার ibািহম খােলদ যুগাnরেক বেলন, েশয়ারবাজারসহ
সামিgকভােব আিথর্ক খাত দবুৃর্tেদর দখেল। ফেল কয্ািসেনার মেতা eখােন বড় aিভযান চালােত হেব।
eেkেt  aনয্  েকu  নয়,  pধানমntীেক  শk  aবsান  িনেত  হেব।  িতিন  বেলন,  িবিনেয়াগকারীেদর  eমন
eকিট  বাতর্ া  িদেত  হেব,  েয  কারসািজর  মাধয্েম  েকu  তার  টাকা  হািতেয়  িনেল  িবচার  হয়।  eেত
িবিনেয়াগকারীেদর আsা বাড়েব। িতিন বেলন, pধানমntীর শk aবsান েনয়া ছাড়া আিম eর সমাধান
েদিখ না।
বাজার  সংি রা  বলেছন,  েশয়ারবাজাের  বতর্ মান  সংকট  েয  েকােনা  সমেয়র  েচেয়  ভয়াবহ।  সুিনিদর্
কেয়কিট  কারেণ  ei  সংকট  ৈতির  হেয়েছ।  eর  মেধয্  রেয়েছ-  বয্াংক  o  সামিgকভােব  আিথর্ক  খােতর
সুশাসেনর aভাব, pভাবশালীেদর চােপ আiিপoেত (pাথিমক েশয়ার) নামসবর্s দবুর্ল েকাmািন আসা,
েবপেরায়া  েpসেমn  (বাজাের  আসার  আেগ  েশয়ার  িবিk)  বািণজয্,  বাজােরর  pিত  িবিনেয়াগকারীেদর
আsা  o  তারলয্  সংকট,  তািলকাভুk  েবিশরভাগ  েকাmািনর  আয়  কেম  যাoয়া,  সরকাির  িবিনেয়াগ
pিত ান আiিসিবর িনিkয়তা, কারসািজ চেkর িব েd কেঠার পদেkপ না েনয়া eবং সাmpিতক েনয়া
পদেkপ েলা  সময়  uপেযাগী  o  কাযর্কর  না  হoয়া।  eছাড়াo  েকাmািনর  aিডট  িরেপােটর্ o  জািলয়ািত
রেয়েছ। তােদর মেত, সাmpিতক দনুর্ীিতিবেরাধী aিভযােনর কারেণ বড় িবিনেয়াগকারীেদর eকিট aংশ
আড়ােল চেল েগেছ। ফেল েলনেদেন েনিতবাচক pভাব পড়েছ।
িডeসi সূেt জানা েগেছ, চলিত বছেরর 14 মাচর্  িডeসiর বাজারমলূধন িছল 4 লাখ 20 হাজার েকািট
টাকা। বহৃsিতবার  পযর্n তা কেম 3 লাখ  55  হাজার টাকায়  েনেম eেসেছ।  e িহসােব আেলাচয্  সমেয়
িডeসiর বাজারমলূধন কেমেছ 65 হাজার েকািট টাকা। 50 টাকার েশয়ােরর দাম েনেম eেসেছ 2 টাকায়।
eর মেধয্ যারা মািজর্ ন ঋণ িনেয় িবিনেয়াগ কেরেছ, তারা পুিঁজ হারােনার পরo িবিভn েbাকােরজ হাuস o
মােচর্ n  ঋণgs।  ধু  বয্িk  িবিনেয়াগকারী  নয়,  pািত ািনক  িবিনেয়াগকারীরo  রেয়েছ  e  সমসয্ায়।
aিধকাংশ pিত ােনর ikয্iিট েনিতবাচক। আর e সমসয্া েথেক utরেণ আপাতত েকােনা সুখবর েনi।
ফেল আিথর্ক সংকেট sক ekেচ  o েbাকােরজ হাuেস pিতিনয়ত জনবল ছাঁটাi হেc। েবশ কেয়কিট
েbাকােরজ হাuস বn হoয়ার পেথ। সব িমিলেয় aতীেতর েয েকােনা সমেয়র েচেয় সংকেট েশয়ারবাজার।
েমাটাদােগ েশয়ারবাজাের দiু ধরেনর সংকট চলেছ। eেkেt চািহদার িদক েথেক সংকট হল ei বাজােরর
pিত  িবিনেয়াগকারীেদর  আsা  েনi।  ফেল  নতুন  িবিনেয়াগকারী  আসেছ  না।  বাড়েছ  না  তারলয্  pবাহ।
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সংি রা বলেছন, েয েদেশ বয্াংক েথেক টাকা িনেল েফরত িদেত হয় না, েস েদেশ uেদয্াkারা পুিঁজবাজাের
আসেত চাiেব না, eটাi sাভািবক। আর বাজাের ভােলা েকাmািন না eেল িবিনেয়াগকারীেদর আgহo
বাড়েব না।
েবসরকাির গেবষণা pিত ান েসnার ফর পিলিস ডায়ালেগর (িসিপিড) গেবষণা পিরচালক ড. েখাnকার
েগালাম েমায়ােjম বেলন, েশয়ারবাজাের দু চেkর দু  কাযর্kম নতুন কের  কেরেছ। সরকােরর পk
েথেক বলা হেc তারলয্ সংকেটর কারেণ বাজাের সমসয্া। িকn eিট িঠক নয়। কারণ মলূ সমসয্া সুশাসেনর
aভাব  eবং  pািত ািনক  কাঠােমা  েনi।  eছাড়াo  েকাmািন েলার  আয়  কমেছ।  uদাহরণ  িদেয়  িতিন
বেলন,  আেগর  বছেরর  েচেয়  2019  সােল  52িট  েকাmািনর  লভয্াংশ  কেমেছ।  23িট  েকাmািন
িবিনেয়াগকারীেদর েকােনা লভয্াংশi িদেত পােরিন। eছাড়াo েকাmািনর আিথর্ক িরেপাটর্  sc করার oপর
েজার েদন িতিন।
গত  কেয়ক  বছের  বাজাের  তািলকাভুk  হেয়েছ, eমন  50িট  েকাmািনিটর  েশয়ার  িনেয়  যুগাnেরর  পk
েথেক িবে ষণ করা হেয়েছ। eর মেধয্ েকাmািন েলা তািলকাভুিkর পর pথম িদেন েয েশয়ার মলূয্ িছল,
বহৃsিতবার পযর্n 40 ভােগর eক ভােগ েনেম eেসেছ। িতনিট েকাmািন aিst সংকেট। 2013 সােল
বাজাের  তািলকাভুk  হয়  ফয্ািমিল  েটkটাiল।  েলনেদন  র  িদন  pিত ানিটর  সেবর্াc  দাম  িছল  48
দশিমক  50  টাকা।  বহৃsিতবার  তা  2  টাকায়  েনেম  eেসেছ।  2015  সােল  তািলকাভুk  হয়  িসeনe
েটkটাiল। eসব র িদন pিত ানিটর েশয়ােরর দাম িছল 22 টাকা। বৃহsিতবার পযর্n তা 1 টাকায়
েনেম eেসেছ। পdা লাiফ 163 টাকা েথেক 15 টাকায়, েদশবnু পিলমার 74 টাকা েথেক 12 টাকায়,
সলেভা েকিমকয্াল 69 েথেক 8 টাকায়, ফার েকিমকয্াল 53 েথেক 8 টাকায়, েমাজাফফর িsিনং 46
েথেক 7  টাকা, সাiফ পাoয়ার  72-14 টাকা, নয্াশনাল  িফড 43-6  টাকা, oেয়sানর্  েমিরন  িশপiয়াডর্
63-12,  eমােরl  aেয়ল  50-14,  oয়াiেমk  112-12,  েসnাল  ফামর্া  38-7,  আগর্ন  েডিনম  82-17,
িজeসিপ ফাiনয্াn 53 েথেক 14, ফারis িনিটং 46-11, সান লাiফ inুয্েরn 83-14, খুলনা িpিnং
aয্াn পয্ােকিজং 38-14, হািমদ েফিbকস 57-16, আরিড ফুড 38-11, আমরা েনটoয়াকর্  139-42,
iয়ািকন পিলমার 32-7, েgাবাল েহিভেকিমকয্াল 100-29, বারাকা পাoয়ার 73-25, েগােlন হারেভs
77-23,  আমান  িফড  99-29,  oিরয়ন  ফামর্া  75-28,  eeফিস  eেgােকিমকয্াল  65-21,  inােকা
িরিফuিলং েsশন 46-15, েব ল uiনেসার 55-19, িজিপeiচ isাত 73-31, আমান কটন 75-29,
eমআi িসেমn 133-41, eসeস িsল 51-33, iেnাবাংলা ফামর্া 45-16, তসিরফা inািsজ 36-11,
eনভয় েটkটাiল 62-27, বাংলােদশ িবিlং িসেsম 48-18, আরeসআরeম িsল 78-30, পয্ািসিফক
েডিনম 27-11, iিভn েটkটাiল 22-9 eবং নািহ aয্ালিুমিনয়ােমর েশয়ােরর দাম 82 েথেক 40 টাকায়
েনেম eেসেছ।
জানেত  চাiেল  িবeসiিসর  িনবর্াহী  পিরচালক  েমা.  সাiফুর  রহমান  যুগাnরেক  বেলন,  বাজার  পিরিsিত
eকটু asাভািবক লাগেছ। কারণ িবeসiিস, বাংলােদশ বয্াংকসহ িনয়ntক সংsার পk েথেক সব ধরেনর
সহায়তা  েদয়া  হেc।  মূলয্sর  িবেবচনায়  িবিনেয়ােগর  জনয্  eখন  আকষর্ণীয়  সময়।  eরপরo  বাজার
িনমুুখী। িতিন বেলন, পিরিsিত আমরা পযর্েবkণ করিছ।
সামিgক িবেবচনায় েদখা েগেছ, aিধকাংশ েমৗলিভিt uেপkা কের aিতমলূয্ািয়ত হেয় eসব েকাmািনর
বাজাের  eেসিছল।  েকাmািন েলা  iসুয্  ময্ােনজারেকিndক  eকিট  িসিnেকেটর  মাধয্েম  বাজাের  আেস।
বাজার েথেক েবিশ টাকা েনয়ার জনয্ েত েশয়ার েpসেমn েশয়ার িবিk কের। eরপর মূলধন বািড়েয়
বাজার  েথেক  েবিশ  টাকা  েনয়।  েকােনা  েকােনা  েkেt  েদয়া  হয়,  মাtািতিরk  িpিময়াম।  িনয়মানুসাের
তািলকাভুিkর পর েpসেমেnর েশয়াের eক বছের লকiন (িবিk িনিষd) েদয়া থােক। ei সমেয়র মেধয্
েpসেমেnর েশয়ার িবিk করা যায় না। িকn eেkেt iসুয্ ময্ােনজার সাধারণত িকছু েbাকােরেজর সে
চুিk কের, anত eক বছর েশয়ারিটর দাম ধের রাখেত হেব। eরপর লকiেনর সময় েশেষ েশয়ার ি  হেল
সাধারণ িবিনেয়াগকারীেদর oপর চািপেয় িদেয় িসিnেকট েকেট পেড়। eভােব দবুর্ল েকাmািনর মাধয্েম
বাজার েথেক টাকা হািতেয় েনয়া হয়। eছাড়াo বয্াংক o আিথর্ক খােতর েনিতবাচক aবsা েশয়ারবাজাের
েনিতবাচক pভাব েফেলেছ। িনয়ntক সংsা o সংি  েsকেহাlারেদর মেধয্ িবিভn কারেণ সৃি  দরূেtর
pভাব পেড়েছ বাজাের। eসব কারেণ সিkয় 13 লাখ িবo (েবিনিফিশয়াির oনার) aয্াকাuেnর মেধয্
বতর্ মােন eর aিধকাংশ িবিনেয়াগকারীর aয্াকাun েনিতবাচক।
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© সবর্st stািধকার সংরিkত 2000-2019 | ei oেয়বসাiেটর েকােনা েলখা, ছিব, aিডo, িভিডo
aনুমিত ছাড়া বয্বহার েবআiিন।

জানা েগেছ,  সাmpিতক  সমেয়  বয্াংিকং খােত  তারলয্  সংকট  চলেছ।  েয  কারেণ আমানত  সংgেহর  জনয্
বয্াংক েলােত aসুs pিতেযািগতা চলেছ। েকােনা েকােনা বয্াংক 10 শতাংশ সুেদo আমানত সংgহ করেছ।
ফেল  িবিনেয়াগকারীেদর  uেlখেযাগয্  eকিট  aংশ  েশয়ারবাজার  েথেক  বয্াংেক  চেল  আসেছ।  বাজােরর
aনয্তম আেরক uেlখেযাগয্ খাত িলিজং েকাmািন। বতর্ মােন 23িট েকাmািন তািলকাভুk। িকn eর
মেধয্ 12িট েকাmািন েদuিলয়া হoয়ার পেথ। eসব েকাmািনর েপাটর্ েফািলo েনিতবাচক। সামিgকভােব
বাজাের যার pভাব পেড়েছ। ফেল বাজােরo তারলয্ সংকট সৃি  হেয়েছ।
aনয্িদেক  বাজারমূলধেনর  িবেবচনায়  েশয়ারবাজাের  সবেচেয়  বড়  েকাmািন  gামীণেফান।  সাmpিতক
সমেয়  pিত ানিটর  আয়  কমেছ।  eছাড়াo  12  হাজার  েকািট  টাকা  পাoয়া  িনেয়  সরকােরর  সে
েকাmািনিটর জিটলতা ৈতির হেয়েছ। eছাড়াo তািলকাভুk েকাmািন েলার আয় কমেছ। আিথর্ক aবsা
খারােপর  কারেণ  চলিত  বছর  21  েকাmািন  িবিনেয়াগকারীেদর  েকােনা  লভয্াংশ  িদেত  পােরিন।
সামিgকভােব বাজাের eর বড় ধরেনর pভাব পেড়েছ।
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