
ু  িবিনেয়াগকারীেদর িদন
শয়ারবাজার, স য়প  ি  নই কাথাও আ াহীনতায় িতিনয়তই নেম যাে
শয়ারবাজােরর সূচক দ কমায় স য়প  িবি র হারও কেমেছ
কাশ : ১৯ িডেস র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

  জামাল উ ীন
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

কম ঝঁুিকেত িবিনেয়াগ পছ  যােদর, সই ু  পুঁিজর লােকরা কাথায় িনি ি  খুঁজেছন—এমন  এখন ঘুেরিফের আসেছ।
শয়ারবাজাের যাওয়া মােনই যন পুঁিজ হাওয়া—এই যখন অব া, তখন িবিনেয়াগকারীেদর সামেন িবক  কী? আ াহীনতার

রা ােস িনয়তই পতনমুখী শয়ারবাজার। কউ ইিতমেধ  সব া  হেয়েছন। কউবা ওিদকটায় আর পা মাড়াে ন না। বারবার
ধরাশায়ী হওয়ার পর বাজার থেক বিরেয় আসার াণা কর েচ াও িবফেল যাে  অেনেকর। ,  এই পতেনর শষ
কাথায়? বাজাের না হয় পতেনর ধারাই চলেছ িকংবা চলেব, িক  ু  িবিনেয়াগকারীরা কাথায় লি  কের িট পয়সা আয়

করেবন? ঊ মুখী িনত মূেল র বাজাের জীবনযা ার ব য় মটােত িহমিশম খাওয়া এই িবশাল গা ীর িক তেব পির াণ নই?

বলা হয়, পুঁিজ সং েহর িবক  উ স শয়ারবাজার। এর গভীরতা বাড়েল, বাজাের আ ার সংকট কাটােত পারেল এিটই হেত
পারত ায় ৩২ লাখ ু  িবিনেয়াগকারীর িট িজর অ তম উ স। সই উস যখন অনা হ িকংবা িবিনেয়াগকারী আকষেণ
ব থ হে , িঠক সই সমেয় কমেছ ব াংেকর দও। আমানেত এখন আর ব াংক েলার আকষণীয় মুনাফার অফার নই।

অথনীিতেক টেন তালার য়ােসর মেধ ই িব  জুেড় ম ার আভাস। চলেছ চীন-মািকন বািণজ যু । িটর হাওয়া পতনমুখী
করার আশ া সব । পিরি িত সামাল িদেত যখন ধনী দশ েলােত েদর হার কমােনা হে , তখন বাংলােদশও এর বাইের
থাকেছ না। যিদও বাংলােদেশ এতিদন ধেরই উ পাদনশীল খােত উ  েদর অিভঘাত চলেছ। অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল
এই অিভঘাত থেক অথনীিতেক র া করেত মিরয়া। িতিন কাযকর করেত যাে ন এক অে র েদর হার এবং দ গণনায়
সরল েদর ব ব া, যা অথনীিতেত নতুন িদগে র উে াচন করেব বেল মেন করেছন িশে ােদ া ারা। নানা গিরমিস করেলও
উ পাদনশীল খাতেক চা া  কের কমসং ান সৃি র জ  ব াংক েলােক নতুন বছেরর থম িদন থেকই ঋেণর েদর হার
িসে ল িডিজেট আনেত হে । ব াংক েলা স কারেণ অেনক রকম িবধাও িনেয়েছ সরকােরর কাছ থেক।

ব াংেক ায়ী আমানত না রেখও ু  িবিনেয়াগকারীেদর অেনেক স য়পে  িবিনেয়ােগ া  বাধ করেতন। িনরাপদ
িবিনেয়াগ িহেসেব অবসর া  িকংবা  আেয়র মা ষ তােদর জমােনা টাকা স য়পে  খাটােতন। সখােনই েযাগ সীিমত
হেয় আসেছ। কর না িদেল িকংবা কর শনা করণ ন র না থাকেল স য়প  আর কনা যাে  না। যারা কনার েযাগ
পাে ন, তােদর আ েহও ভাটা পড়েছ কম েদর কারেণ। দ কমার পাশাপািশ উস কর কেট নওয়ার পর যা থােক, তােত
স  নন িবিনেয়াগকারীরা। ফেল স য়প  িবি র হারও কেমেছ।

জাতীয় স য় অিধদ েরর তথ মেত, গত অে াবের স য়প  িবি  কেম ৮২২ কািট টাকায় দািঁড়েয়েছ। একক মাস িহেসেব
িনট স য়প  িবি র এই িহসাব সবেচেয় কম, আেগর অথবছেরর একই মােস যা িছল ৪ হাজার ৪১৬ কািট টাকা। অথাত্,
আেগর বছেরর একই মােসর চেয় অে াবের িনট িবি  ৩ হাজার ৫৯৪ কািট টাকা কেমেছ। গত চার মােস ধারাবািহকভােব
কেমেছ স য়প  িবি । অথবছেরর থম মাস জুলাইেয় িবি  হেয়িছল ২ হাজার ১৬০ কািট টাকার স য়প । আগে  িবি
হেয়েছ ২ হাজার ২০৫ কািট টাকার, সে ের িবি  হেয়েছ ৯৮৫ কািট টাকা।

এিদেক মূল ীিতর ঊ গিত  পিরলি ত।  ঢাকার বাজাের বািড়ভাড়া  থেক   কের স ােনর লখাপড়ার খরচ  িকংবা
দনি ন জীবনযা ার ব য় মটােত িগেয় িদেশহারা  আেয়র মা ষ। ক  কেরও কিট টাকা যখন স য় কেরেছন, খুঁজেছন

িবিনেয়ােগর িবক  উ স বা িনভরেযাগ  জায়গা।  িক  আ  হেত পারেছ না কাথাও। যিদও এই েযােগ িকছু হায়হায়
কা ািনর খ ের পড়েছন কউ কউ। কউবা সমবায় সিমিতর নােম িকছু সংগঠেন বিশ েদ টাকা খাটােনার লাভ করেত

িগেয় ধরাশায়ী হে ন। সখােনও িতকার পাে ন না ভু েভাগীরা। সব িমিলেয় ু  িবিনেয়াগকারীেদর সামেন নেম এেসেছ
িদন। তােদর যন আজ ািহদশা।
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