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গত পাচঁ বছের পঁুিজবাজার ছেড় চেল গেছন ৬ লাখ ২৪ হাজার ৩৩৩ জন শয়ারধারী। আরও ায় ৪ লাখ
িবিনেয়াগকারী পঁুিজবাজাের িবিনেয়ােগর জ  বিনিফিশয়াির ওনাস (িবও) অ াকাউ ট খুলেলও তারা কােনা
ধরেনর লনেদনই কেরনিন।

স াল িডেপািজটির অব বাংলােদশ িলিমেটড (িসিডিবএল) শয়ারবাজাের িবও অ াকাউ ট স েক এসব
তথ  স িত অথ ম ণালেয় পািঠেয়েছ। িবেশষ রা  জািনেয়েছন,  পঁুিজবাজার থেক িবিনেয়াগকারী  চেল
যাওয়ার  এই ঘটনািট এক িদেন ঘেটিন। পু ীভূত াভ ও হতাশা থেক তারা ধীের ধীের সের গেছন।
িবপুলসংখ ক শয়ারধারী পঁুিজ হািরেয় অেনেকই সব া  হেয় পেড়েছন। অেনেক দীঘিদন ধের লাকসান
করেত করেত িনি য় হেয়  পেড়েছন। অেনেক আবার িবও অ াকাউ ট করার পর পঁুিজবাজােরর ম াব া
দেখ  আর  িবিনেয়ােগ  আেসনিন।    িসিডিবএেলর  তথ  বলেছ,  ২০১৫  সােল  িসিডএস-এ  সংরি ত

পিরচালনেযাগ  িবও অ াকাউে টর সংখ া িছল ৩১ লাখ ৯৫ হাজার ৮৫২িট। ২০১৬ সােল এিট কেম ৩১ লাখ
৫৫ হাজার ৫৮৫িটেত,  ২০১৭ সােল ২৯ লাখ ২৮ হাজার, ২০১৮ সােল ২৭ লাখ ৬৬ হাজার এবং চলিত
বছেরর ৩ নেভ র পয  কেম ২৫ লাখ ৭১ হাজার ৫১িটেত নেম আেস।

তথ  পযােলাচনা কের দখা যাে , গত এক বছের সবেচেয় বিশ িবিনেয়াগকারী পঁুিজবাজার ছেড়েছন, যার
সংখ া ১ লাখ ৯৪ হাজার ৮৬৪ জন।

সংি রা বলেছন, িতিট অ াকাউে টর সে  একজন িবিনেয়াগকারীর  আর ত াশা িমেশ িছল। িক
তারা যখন বুঝেত পেরেছন এই পঁুিজবাজার থেক মুনাফার আশা নই, তখন তারা িপছু হেটেছন। অেনেকর
এমন অব া হেয়েছ য তারা আর পরবতী জীবেন াভািবক হেত পােরনিন। অেনেক অিত মুনাফার আশায়
আ ীয় জেনর কাছ থেক ধারেদনা কের িবিনেয়াগ কেরিছেলন। তারা যখন শয়ােরর দরপতেনর কারেণ

িত  হন তখন আর সই অথ পিরেশাধ করেত পােরনিন। অথ হারােনার দীঘেময়ািদ এই মানিসক চাপ
অেনেক িনেত পােরনিন। ধু য িবিনেয়াগকারীরা পঁুিজবাজার ছাড়েছন তা-ই নয়, িবিনেয়ােগ আসার জ
আ হী হেয় িবও অ াকাউ ট খেুলিছেলন এমন ৪ লােখর বিশ অ াকাউ টধারী কখনই লনেদন কেরনিন বেল
জািনেয়েছ িসিডিবএল। সং ািটর তথ  অ যায়ী ৩ নেভ র শেষ ৪ লাখ ২৯ হাজার ৪৪৬িট িবও অ াকাউ ট
িচি ত হেয়েছ যারা কখনই লনেদন কেরনিন। এ ছাড়া লনেদন না করার কারেণ এ বছর ায় ৩ লাখ িবও
অ াকাউ ট ব  কের দওয়া হেয়েছ। সংি রা  জানান, িতবছরই নবায়ন করেত হয় িবও অ াকাউ ট বা
িহসাব। সই ধারাবািহকতায় এ বছর নবায়ন না করায় ায় িতন লাখ িবও অ াকাউ ট ব  কের িদেয়েছ
িসিডিবএল। ব  হেয় যাওয়া এসব িবও িহসােবর মাধ েম শয়ারবাজাের আর লনেদন করেত পারেবন না
অ াকাউ টধারীরা। িত বছর নবায়ন িফ দান না করায় িবও িহসাব ব  কের দয় িসিডিবএল। তেব এ
বছরই সবেচেয়  বিশসংখ ক িবও অ াকাউ ট ব  কেরেছ িত ানিট।  শয়ারবাজার িবে ষকরা  জানান,
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২০১০ সােলর শয়ারবাজার ধেসর পর এখেনা  িবপুলসংখ ক িবিনেয়াগকারী  বাজার ছাড়েছন। বাজােরর
ওপর আ া ও আ হ হািরেয় ফলায় এসব িবিনেয়াগকারী িবও অ াকাউ ট নবায়ন কেরনিন।

২০১০ সােলর শয়ারবাজার ধেসর পর এ িবষেয় একিট তদ  কিমিট করা হেয়িছল বাংলােদশ ব াংেকর
সােবক ডপুিট গভনর খা কার ই াহীম খােলদেক ধান কের। সই কিমিট সরকারেক একিট িতেবদন
িদেয়িছল  যখােন  িবএসইিস ঢেল  সাজােনাসহ পঁুিজবাজার  কেল ািরর  সে  জিড়তেদর  িব ে  ব ব া
নওয়ার  পািরশ  করা  হেয়িছল।  ই াহীম  খােলদ  বাংলােদশ  িতিদনেক  বেলন,  শয়ারবাজার  থেক

িবিনেয়াগকারী  এক  িদেন  চেল  যায়িন।  ২০১০  সাল  থেকই  এিট  ঘটেছ।  এর  ধান  কারণ  হেলা
িবিনেয়াগকারীেদর আ াহীনতা। বাংলােদেশর িট পঁুিজবাজার ঢাকা ক এ েচ  ও চ াম ক এ েচে
যারা িবিনেয়াগ কেরন তােদর বিশর ভাগই মধ িব  ও  আেয়র মা ষ। এরা পঁুিজ হারােনার পর আর
িফের আসার শি  রােখন না। বাংলােদশ ব াংেকর সােবক এই ডপুিট গভনর বেলন, িবিনয়াগকারীেদর
আ াহীনতার অ তম কারণ হে  এর িনয় ক সং া। এিটর যারা িনয় ক তারা আইন অ যায়ী কাজ করেছন
না। আর ই পঁুিজবাজােরই ছাট একিট চ  আেছ যারা শয়ােরর দাম হঠাৎ বািড়েয় িদেয় িবিনয়াগকারীেদর
টেন এেন মুনাফা তেুল িনেয় সের যায়।
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