Bourses revise trading hours
Dhaka Stock Exchange and the Chittagong Stock Exchange have revised the trading hours as
banking hours changed due to rising cases of Covid-19 infections and deaths in the country.
As per new timing, trading will take place from 10:00am to 1:00pm, instead of 10:30am to
1:30pm, effective from today (Thursday), officials said.
“The new trading time will be continued until further notice,” said a DSE official.
Earlier, bourses cut one hour trading time to three hours, from usual four hours due to Covid-19
outbreak.
https://thefinancialexpress.com.bd/stock/bourses-revise-trading-hours-1592397282

Subscription of CAPITEC-IBBL Shariah
Unit Fund to open from July 1
Subscription of ‘CAPITEC-IBBL Shariah Unit Fund’, an open-end Shariah compliant mutual
fund, is set to begin from July 1, 2020.
The initial size of the CEPITEC-IBBL Shariah Unit Fund is Tk 250 million, according to an
official disclosure on Wednesday.
Of the total fund size, Tk 37.50 million will be contributed by its sponsor - Islami Bank
Bangladesh Ltd.
Remaining Tk 212.50 million will be collected from individual and institutional investors
through sales of units.
The offer price of the fund’s units is Tk 10 each. And the total units are 25 million.
Minimum amount is Tk 5,000 per application (500 units) for individuals, and Tk 50,000 per
application (5,000 units) for institutions, according to its prospectus.
The fund will be managed in a Shariah compliant manner.
The Capitec Asset Management Ltd is acting as manager of the Fund whereas Investment
Corporation of Bangladesh is the trustee of the Fund and the fund is sponsored by Islami Bank
Bangladesh.

Investment Corporation of Bangladesh and Islami Bank Bangladesh Ltd signed a trust deed of
the Fund on November 19, last year.
“The organisations have taken this initiative with the aim of accelerating the mutual fund
industry and capital market of Bangladesh,” The Capitec Asset Management said in a statement.
https://thefinancialexpress.com.bd/stock/subscription-of-capitec-ibbl-shariah-unit-fund-to-open-fromjuly-1-1592388243

কাল াটাকায় মিলে আশা
শেয়ার কিনে কিকি ো িনর ৩ িছর শরনে শেওয়ার েনতে শেয়ারিাজানর িান াটািা কিকেনয়ানের সু ন াে শেওয়া হনয়নছ এিানরর িানজনট। মাত্র ১০ েতাাংে
ির কেনয় শিানো িান াটািার মাক ি এ সু কিধা কেন তাাঁনি আয়ির িততেপক্ষসহ সরিানরর শিানো িততেপক্ষই প্রশ্ন িরনি ো। সহজ িথায় িান াটািা
সাো িরার সু ন াে কিো প্রনশ্ন।

শেয়ার কিনে কিকি ো িনর ৩ িছর শরনে শেওয়ার েনতে শেয়ারিাজানর িান াটািা কিকেনয়ানের সু ন াে শেওয়া হনয়নছ এিানরর িানজনট।
মাত্র ১০ েতাাংে ির কেনয় শিানো িান াটািার মাক ি এ সু কিধা কেন তাাঁনি আয়ির িততেপক্ষসহ সরিানরর শিানো িততেপক্ষই প্রশ্ন িরনি
ো। সহজ িথায় িান াটািা সাো িরার সুন াে কিো প্রনশ্ন।
িানজনট শেয়ারিাজানরর জেয এটাই শিি েতুে শ াষণা। িাকিগুন া সি পু নরানো। মন্দা িাজানর িান াটািার কিকেনয়ানের এ সু কিধানি এরই
মনধয স্বােত জাকেনয়নছ প্রধাে শেয়ারিাজার ঢািা স্টি এক্সনেঞ্জ (কিএসই) িততেপক্ষ। তনি কতে িছর কিকি িরা ানি ো—এ েতে তুন
কেনয় কিো েনতে এ সু ন াে োে শেয়ারিাজানরর মানেেন্ট িযাাংিারনের সাংেঠে িাাং ানেে মানেেন্ট িযাাংিাসে অ্যানসাকসনয়েে (কিএমকিএ)। কিো
েনতে শেয়ারিাজানর িান াটািা কিকেনয়ানের সু ন াে শেনয় অ্থেমন্ত্রীর িানছ েতিা কেঠিও কেনয়নছ সাংেঠেটি। িাজার ভান া শহাি—এ
আো শথনি সাধারণ কিকেনয়ােিারীনের অ্নেনিও আেকপছ ো শভনি িানজনট শেওয়া এ সু কিধায় সায়ও কেনেে। তাাঁনের এিটাই োওয়া,
শ ভানিই শহাি প্রাণহীে িাজানর েকত আসু ি। কিন্তু আস্থাহীে িাজানর আসন ই কি প্রাণ আেনত পারনি িান াটািা?
কিনেষনিরা ি নছে, সু ন াে কেন ও শেয়ারিাজানর িান াটািা আসনি ো। শিউ কতে িছনরর জেয এ িাজানর টািা শেন রােনি, এ
সু ন াে কেনয় তা ভািাটা িাড়ািাকড় রিনমর শিািাকম। আর িতে মাে িাজানর শতা শ েনেেই সীকমত, কিকেনয়াে আসনি িী িনর। তাাঁরা ি নছে,
শেয়ারিাজার ঠিি িরনত সিার আনে েরিার সু োসে কেকিত িরা আর কিকেনয়ােিারীর আস্থা শেরানো। িানজনট দুনটার শিানোটি কেনয়ই
শিানো িথা িন েকে অ্থেমন্ত্রী আ হ ম মু স্তো িামা ।
েতুে–পু নরানো সু কিধা কমক নয় ‘শেয়ারিাজার উজ্জীকিতিরনণর’ িথা িানজট িক্তনিয িন নছে অ্থেমন্ত্রী আ হ ম মু স্তো িামা । িানজনট
অ্থেমন্ত্রী তই শেয়ারিাজার উজ্জীকিত িরার িথা ি ু ে িাজানর তার িাস্তি প্রকতে ে শেই। এ িারনণ িানজট–পরিতী প্রথম িা েকেিনস
েতিা শরািিারও দুই িাজার কছ কিকমনয় পড়া প্রাণহীে। উভয় িাজানর সূ েি সামােয িনমনছ।
শেয়ারিাজানরর িড় ধরনের পতে শঠিানত আনেই িাজানর শেয়ানরর সিেকেম্ন মূ যস্তর শিাঁনধ শেওয়া হয়। এ িারনণ এেে সূ েনির িড় ধরনের
পতনের সুন াে শেই।

কতে িছর কিকি িরনত পারনি ো, এ েনতে মাত্র ১০ েতাাংে ির কেনয় শেয়ারিাজানর িান াটািা কিকেনয়ানের সু ন াে শেওয়া হনয়নছ
িানজনট।
শেয়ানরর সিেকেম্ন মূ য শিাঁনধ শেওয়ায় সাধারণ কিকেনয়ােিারীরা কিছু টা স্বকস্তনত থািন ও িড় িড় কিকেনয়ােিারী ও প্রাকতষ্ঠাকেি
কিকেনয়ােিারীরা কিছু টা অ্সু কিধার সম্মু েীে হনেে। িারণ, এ িাজানর িড় অ্নের শেয়ার শিোনিো হনে ো। তাই প্রধাে শেয়ারিাজার ঢািা
স্টি এক্সনেনঞ্জ (কিএসই) শেনমনছ অ্ধেেত শিাটি টািায়। আর অ্পর শেয়ারিাজার েট্টগ্রাম স্টি এক্সনেনঞ্জ (কসএসই) েতিা শ েনেে
শেনমনছ মাত্র ২ শিাটি টািায়।
এমকেনতই অ্নেি কেে ধনরই েড়িনড় শেয়ারিাজার। তার সনে ু ক্ত হনয়নছ িনরাোভাইরানসর আ াত। এ আ াত সাম ানত টাো ৬৬ কেে
িন্ধ রাো হয় শেয়ারিাজানরর শ েনেে। সরিার সাধারণ ছু টি তুন শেওয়ার পর ৩১ শম শথনি পু েরায় শ েনেে শুরু হয় িাজানর। শ েনেে
শুরুর পর েতিা প েন্ত ঢািার িাজানরর শ েনেে ২০০ শিাটি টািা ছাড়ানত পানরকে। েতিা এ িাজানর শ েনেনের পকরমাণ কছ প্রায়
৫৪ শিাটি টািা।
িানজনট অ্থেমন্ত্রী িন নছে, শেয়ারিাজারনি েকতেী ও উজ্জীকিত িরনত স্বল্প ও েী েনময়াকে ছয়টি পেনক্ষপ শেওয়া হনয়নছ। তার মনধয
প্রথমটিই শেয়ারিাজানর িযাাংি ও আকথেি প্রকতষ্ঠানের অ্াংেগ্রহণ িাড়ানো। অ্থোৎ িযাাংি ও আকথেি প্রকতষ্ঠােনি কেনয় শেয়ার কিকেনয় িাজার
উজ্জীকিত িরার িথা িন নছে অ্থেমন্ত্রী। তাাঁর িথা শুনে িযাাংি ও আকথেি প্রকতষ্ঠােগুন া শেয়ারিাজানর কিকেনয়ানে আস্থা রােনিে শতা?
প্রশ্নটা শথনিই শে ।
শেয়ারিাজার কিনেষনিরা িারিারই িন থানিে, এ িাজানরর মূ সাংিট আসন আস্থার। সাধারণ কিকেনয়ােিারীনের শসই আস্থায় কেড়
ধকরনয়নছে িাজার কেয়ন্ত্রি সাংস্থা, সরিানরর েীকতকেধোরি ও স্টি এক্সনেনঞ্জর শেততনে াাঁরা আনছে সিাই কমন । িারণ, তাাঁনেরই িযথেতায়
িারিার এ িাজানর এনস প্রতাকরত হনয়নছে সাধারণ কিকেনয়ােিারীরা। কেয়ন্ত্রি সাংস্থা, সরিানরর িতে ািযকক্তনের আশ্বানস আস্থা শরনে কেিঃস্ব
হনয়নছে াে াে কিকেনয়ােিারী।
https://www.prothomalo.com/economy/article/1662886/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A
7%87%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B6%E0%A6%BE

Stocks remain standstill
Dhaka stocks continued to end flat on Wednesday amid the investors’ growing tension over the
worsening COVID-19 pandemic in the country and their dissatisfaction over the proposed
national budget.
The floor price system introduced by the Bangladesh Securities and Exchange Commission to
check free fall on the market amid the pandemic also kept the market muted, market operators
said.
DSEX, the key index of the Dhaka Stock Exchange, added 0.03 per cent, or 1.24 points, to close
at 3,961.9 points on the day after gaining 2.28 points in the previous session.

Before the two-day gain, the DSEX had lost 8.92 points in two sessions.
From today, trading on the stock exchanges will start at 10:00am and continue till 1:00pm in line
with the Bangladesh Bank instruction over banking hours. The trading hours were from 10:30am
to 1:30pm since the reopening of the market on May 31.
The market posted another flat session with thin participation of the retail investors as the
pandemic situation is worsening, market operators said.
The country witnessed the highest single-day jump in new infection cases of 4,008 on
Wednesday with 42 deaths. With Wednesday’s figures, the deadly virus has so far infected
98,489 people and killed 1,305 people across the country.
The turnover on the DSE increased to Tk 88.85 crore on Wednesday compared with that of Tk
65.3 crore in the previous trading session. On Wednesday, shares worth Tk 56 crore were traded
on the block market.
Market operators said that the proposed national budget ignored the interest of the capital market
despite the fact that the investors’ confidence was shattered by the outbreak of coronavirus in the
country.
Finance minister AHM Mustafa Kamal on June 11 placed the proposed budget for the financial
year 2020-21 before parliament.
The market has been in the doldrums before the pandemic began in the country and prolonged
bearishness on the market kept many investors away from the market.
The COVID-19 would hit the country’s economy hard and businesses in almost every sectors
and the recovery of the damages would take several years, market experts said.
They said that the BSEC-enforced floor price system prevented investors from selling shares of
more than two-thirds of the companies as the system put ceiling on share price fall that made the
market almost motionless.
Since June 2, the DSEX has been hovering at 3,960 points.
Of the 269 scrips traded on the DSE on Wednesday, 19 declined, 18 advanced and 232 remained
unchanged.
DSE blue-chip index DS30 gained 0.005 per cent, or 0.07 points, to close at 1,325.7 points on
Wednesday.
Shariah index DSES added 0.004 per cent, or 0.4 points, to end at 918.72 points.

Linde Bangladesh led the turnover chart with its shares worth Tk 4.3 crore changing hands on
the day.
The Chittagong Stock Exchange on Wednesday urged the government to lift the three-year lockin condition for investing undisclosed money in the capital market and reduce the corporate tax
of listed companies.
The CSE made the demand at a virtual press conference on the day.
CSE chairman Asif Ibrahim said that the proposed budget reduced the corporate tax on nonlisted companies to 32.5 per cent from 35 per cent while keeping the tax unchanged for the listed
companies at 25 per cent that would discourage good companies to come to the stock market.
The proposed budget also allowed investment of undisclosed money in the capital market subject
to a three-year lock-in, he said.
‘We request the government to withdraw the condition,’ he said.
The bourse also requested to provide three years of tax exemption to the newly listed companies
to encourage good companies to be listed on the market, Asif said.
The bourse also demanded a five-year tax exemption to sell its shares to a strategic investor.
‘We also appeal to reduce source tax of brokerage houses to 0.015 from existing 0.05 per cent to
save the houses from severe losses,’ he said.
He requested to reduce capital gain tax of institutional investors to 7.5 per cent from current 10
per cent.
The CSE urged the government to reduce corporate tax of the listed companies to 20 per cent
from existing 25 per cent to extend the tax gap with the non-listed companies, the CSE chairman
said.
BSEC commissioner Mizanur Rahman at the press briefing said that the commission had been
trying to improve the market condition by bringing good companies to the market.
He said that the commission hoped that the current condition on the market would improve soon
and the floor price restriction could be lifted then.
https://www.newagebd.net/article/108665/stocks-remain-standstill

ফ্লার প্রাইলের উভয় েংকলট পুঁ মিবািার, করণীয় মক?

শলার প্রাইস (Floor Price) তথা তাক িাভুক্ত শিাম্পাকের শেয়ানরর সিেকেম্ন গ্রহণন ােয মূ য শিাঁনধ শেওয়ার কিষয়টি শেনের
পুাঁ কজিাজানরর জেয এিটি উভয় সাংিনট পকরণত হনয়নছ। একেনি এই িযিস্থার িারনণ শেয়ানরর িাজারকভকিি িা োকহোকভকিি মূ য
কেধোরণ িযিহত হনে। তানত শ েনেে শেনম এনসনছ ত ােীনত। অ্নেি কিকেনয়ােিারীর কিকেনয়াে আটনি আনছ। শ েনেে এনিিানর
িনম াওয়ায় শরািার, মানেেন্ট িযাাংিারনের শ ািসাে িনমই শিনড় েন নছ। এমে অ্িস্থা আরও িনয়িমাস ে ন , অ্নেি
শরািারহাউনজর শিকেরভাে োো িন্ধ হনয় ানি। িাজানর তারও শেকতিােি প্রভাি পড়নি। শলার প্রাইস পদ্ধকতর িারনণ কিকেনয়াে আটনি
াওয়ার ভনয় অ্নেি েতুে কিকেনয়ােিারী িাজানর আসনছে ো। তানত িাজার সম্ভািয তহকি শথনি িকিত হনে। অ্েযকেনি হঠাৎ িনর এই
পদ্ধকত তুন কেন িাজানর িড় ধরনের ের পতনের আোংিা িরা হনে। েরপতেও শতমে সমসযা কছ ো, িারণ িাজানরর েকক্তনতই
আিার হয়নতা কিছু কেনের মনধয তা ু নর োাঁড়ানি। কিন্তু সমসযা হনয়নছ, এই িাজানরর কিপু পকরমাণ মাকজেে ঋণ (শেয়ার শিোর জেয
গ্রাহিনি শেওয়া শরািারহাউজ িা মানেেন্ট িযাাংনির ঋণ)। শিানো সু কেকেে ষ্ট পকরিল্পো (Exit Plan) ছাড়া শলার প্রাইস িযিস্থা তুন
শেওয়া হন তীর ের পতনের িারনণ িযাপি মাত্রায় শোসেি শস (ঋণ সমন্বনয়র জেয গ্রাহনির শেয়ার কিকি িনর শেওয়া) শুরু হন
িাজানরর অ্িস্থা আরও োজু ি হনয় ানি। তানত অ্সাংেয কিকেনয়ােিারী মারত্মিভানি ক্ষকতগ্রস্ত হনিে, এনের শিউ শিউ এনিিানর িাজার
শথনি কছটনি পড়নত পানরে। এিইসনে শেয়ানরর োম শিকে িনম শেন গ্রাহনির শেয়ার কিকি িনর অ্নেি শক্ষনত্র ঋণ সমন্বয় সম্ভি োও হনত পানর। তানত ঋণোতা শরািারহাউজ ও মানেেন্ট িযাাংি কিপু শ ািসানে পড়নি, ার শেকতিােি প্রভাি পড়নত পানর িাজানর।
এমে অ্িস্থার মনধযই আজ িু ধিার (১৭ জু ে) েট্টগ্রাম স্টি এক্সনেনঞ্জর এি সাংিাে সনম্ম নে শলার প্রাইস সাংিান্ত সাাংিাকেিনের এি প্রনশ্নর
জিানি কেয়ন্ত্রি সাংস্থা কিএসইকসর িকমেোর অ্ধযাপি ি. কমজােু র রহমাে িন নছে, কতকে আো িনরে অ্কেনরই মানিে নট কিকেনয়ােিারীরা
অ্িানধ ও উন্মু ক্ত শ নেনেনে অ্াংে শেওয়ার সু ন াে পানিে।
ি. কমজাে তার আোিানের িথা জাকেনয়নছে, া শ শিানো আেেে পুাঁ কজিাজানর হওয়া উকেত। তনি কতকে শলার প্রাইস প্রতযাহানরর শিানো সময়সীমা
িন েকে। কিএসইকস এ কিষনয় শিানো কসদ্ধান্ত কেনয়নছ শতমে িথাও িন েকে কতকে। অ্থেসূেিসহ দুনয়িটি পকত্রিায় সাংিাে হনয়নছ, অ্কেনরই শলার প্রাইস
উনঠ াওয়ার আোিাে কেনয়। কিন্তু এসি কেউনজও ি া হয়কে, ইনতামনধয কিএসইকস এ কিষনয় কসদ্ধান্ত কেনয়নছ এমে শিানো তথয। তারপরও কিষয়টি
কেনয় অ্নেি কিকেনয়ােিারী তীর প্রকতকিয়া প্রিাে িশরনছে, কিনেষ িনর সামাকজি শ াোন াে মাধযম শেসিু নি। এ শথনি িু িা ায়, এই িাজার কেনয়
তারা িতটা উকিগ্ন। শলার প্রাইস কিষয়টি িতটা পস্পেেিাতর। তানত এিটি কিষয় আরও গুরুনের সানথ উনঠ এনসনছ, শসটি হনে অ্তযন্ত পকরিকল্পতভানি
সময় কেনয় এই শলার প্রাইস িযিস্থা প্রতযাহার িরনত হনি। তাড়াহুড়ায় ভু হন শ মে সমসযা হনি, শতমেই কেনের পর কেে এটি িহা থািন ও িাজার
েী ে শময়ানে ক্ষকতর মু নে পড়নি।

ফ্লার প্রাইে বযবস্থার ফ্প্রমিতঃ
োো িারনণ শেনের পুাঁ কজিাজানর অ্নেিকেে ধনরই োজু ি অ্িস্থা। এর মনধয েত মােে মানস শেনে িনরাোভাইরানসর প্রনিাপ শুরু হন
কিকেনয়ােিারীনের মনধয আতে ছকড়নয় পনড়। তানত টাো ের পতে শুরু হয়। েত ১৮ মােে ঢািা স্টি এক্সনেনঞ্জর (কিএসই) প্রধাে সূ েি
কিএসইএক্স ৩ হাজার ৬০৩ েেকমি ৯৫ পনয়নন্ট শেনম আনস, া এই সূ েনির সনিোচ্চ অ্িস্থানের শেনয় ২ হাজার ৭৩২ েেকমি ৯৩ পনয়ন্ট
িা ৪৩ েেকমি ১২ েতাাংে িম। েত ২০১৭ সান র ২৬ েনভম্বর এই সূ েনির অ্িস্থাে সনিোচ্চ ৬ হাজার ৩৩৬ েেকমি ৮৮ পনয়ন্ট কছ ।

িাজানর আরও িড় পতে এড়ানত কেয়ন্ত্রি সাংস্থা কিএসইকস আনের পাাঁে িা েকেিনসর েড় মূ ন যর কভকিনত শেয়ানরর সিেকেম্ন গ্রহণন ােয সীমা
িা শলার প্রাইস শিাঁ নধ শেয়। এই িযিস্থা ১৯ মােে শথনি িা েির হয়। কেও কিনশ্ব এ ধরনের িযিস্থা শতমে শেো ায় ো, তিু উদ্ভুত
পকরকস্থকতনত কিএসইকসর এই িযিস্থা িাজানরর অ্কস্থরতানি সামকয়িভানি শঠিানত সমথে হয়।
অ্েযকেনি িনরাোভাইরানসর প্রনিাপ শমািানি ায় সরিার সারানেনে সাধারণ ছু টি শ াষণা িরন েত ২৬ মােে শথনি পুাঁ কজিাজানর শ েনেে
িন্ধ হনয় ায়। েত ৩০ শম সাধারণ ছু টি শেনষ শ েনেে পু েরায় ো ু হয়। এর মনধয কেয়ন্ত্রি সাংস্থা কিএসইকসর শেততনে পকরিতে ে আনস।
সাংস্থাটিনত েতুে শেয়ারমযাে ও কতেজে েতুে িকমেোর োকয়ে গ্রহণ িনরে।
ফ্লার প্রাইে পরবতী বািারমিত্রঃ
শলার প্রাইস ো ু র পর প্রথম কেনি ের পতে অ্নেিটাই শথনম ায়। তনি শ েনেনের েকতও িনম আনস। কিন্তু ৩১ শম পু েরায় িাজার
শো ার পর শ েনেনে শ কেত্র শেো ানে, মানেের কেত্র কছ তারনেনয় অ্নেিটা ভান া। েত ২৬ মােে শ েনেে িন্ধ হনয় াওয়ার আনের
পাাঁে কেনে কিএসইনত কেনে েনড় ১৮৭ শিাটি ২৮ াে টািা মূ ন যর শেয়ার শিোনিো হনয়নছ। অ্েযকেনি েত পাাঁে িা েকেিনস েনড় শ েনেে
হনয়নছ ৬৪ শিাটি ১৩ াে টািা মূন যর শেয়ার।
ফ্লার প্রাইলের ফ্েমতবািক মিকঃ
শলার প্রাইনসর প্রধাে শেকতিােি কেি হনে এটি পুাঁ কজিাজানরর মূ কস্পকরট কিনরাধী। কিশ্বিযাপী মােু ষ শ সি িারনণ পুাঁ কজিাজানর কিকেনয়াে
িনর, তার প্রধাে িারণটি হনে সহনজ েতুে কিকেনয়াে িরা ও কিকেনয়াে প্রতযাহানরর (Entry & Exit) সু ন াে। শলার প্রাইনসর মনতা
িযিস্থায় কিকেনয়াে আটনি াওয়ার (Stuck) আোংিা থািন শসই িাজানর শিউ কিকেনয়ানে আগ্রহী হয় ো। শজনেশুনে শিানো শিািাও
োাঁনে পা কেনত োয় ো। তাই প্রধােমন্ত্রীর কেনেে নে িাাং ানেে িযাাংি তেকসক িযাাংিগুন ানি পুাঁ কজিাজানর কিকেনয়ানের জেয ২ে শিাটি
টািার কিনেষ তহকি সু কিধা কেন ও শিানো িযাাংি স্টাি হনয় াওয়ার আোংিার মু নে এোনে কিকেনয়াে িরনত োইনি ো।
পুাঁ কজিাজানর কিকেনয়ানের শক্ষনত্র আনরিটি গুরুেপূ ণে কিনিেোর কিষয় হনে, এোনে োকহো ও শ াোনের আন ানি শেয়ানরর মূ য কেধোকরত
হয় (কিছু িারসাকজর টো িাে কেন )। াভ শহাি, শ ািসাে শহাি-কিষয়টি িাজানরর উপর কেভে র িনর িন কিকেনয়ােিারীর শিানো
অ্কভন াে িা শক্ষাভ থানি ো। কিন্তু শলার প্রাইস িযিস্থায় শ েনেনের শক্ষনত্র শেয়ানরর সিেকেম্ন োম শিাঁনধ শেওয়ায় তানত শেয়ানরর প্রিতত
িাজার মূ য প্রকতেক ত হয় ো।
এই দুটি িারনণ শলার প্রাইস িযিস্থায় শেকে-কিনেেী িড় কিকেনয়ােিারীরা কিকেনয়ানে আগ্রহী হনি ো।
সাধারণ ছু টিনত আমানের পুাঁ কজিাজার িন্ধ থািায় এমকেনত কিনেেী কিকেনয়ােিারীনের িানছ এিটি ভু িাতে া শেনছ। অ্নেনিই এেে
িাাং ানেনের িাজানর কিকেনয়ানের কিষয় কেনয় উকিগ্ন। এেে শলার প্রাইনসর িারনণ এই শেনের িাজানর কিকেনয়ানের িযাপানর তানের আগ্রহ
শ আরও িনম ানি তা কেকিতভানিই ি া ায়।
কিএসইকস কেয়ন্ত্রি সাংস্থাগুন ার আন্তজোকতি সাংস্থায় এ িযাটােকরর সেসয পে শপনয়নছ। এ িযাটােকরর সেনসযর িাজানর কস িযাটােকরর িযিস্থা
কিশ্ব পকরসনর আমানের িাজানরর ভািমূ কতে নি িযাহত িরনি।
শলার প্রাইস িযিস্থায় শ েনেে ো হওয়ায় অ্নেি কিকেনয়ােিারী োোমু েী সমসযায় আনছে। কতকে োইন ই তার শপাটেনোক ও করস্ট্রািোকরাং িা
পু েেেঠে িরনত পারনছে ো। আিার িানরা অ্কত জরুকর প্রনয়াজনে অ্থে প্রতযাহার েরিার হন ও শসটি িরা সম্ভি হনে ো।

অ্েযকেনি শ েনেে ত ােীনত শেনম আসায় িাজানরর মধযিতী প্রকতষ্ঠােগুন া মারাত্মি আকথেি সাংিনটর মু নে। ঢািা স্টি এক্সনেনঞ্জ ৫
শথনি ৭ টি শরািারহাউজ আনছ, ানের শরিইনভনে (ো াভ, ো শ ািসাে) থািনত হন কেনজনের প্রকতষ্ঠানে দেকেি িমপনক্ষ ৫০
শিাটি টািার শ েনেে প্রনয়াজে। অ্থে েত পাাঁে কেনে শোে কিএসইনত েনড় শ েনেে হনয়নছ ৬৪ শিাটি টািার শেয়ার। এই পকরমাণ
শ েনেনে শিানো শরািারহাউনজর পনক্ষ তানের পকরো ে িযয় তুন আো সম্ভি েয়। তার অ্থে শ ািসাে অ্কেিা ে। এই শ ািসাে এড়ানত
ইনতামনধয প্রকতষ্ঠােগুন া তানের োো অ্কেস গুটিনয় কেনত শুরু িনরনছ। তাই শলার প্রাইস িযিস্থা িনয়ি মাস ে ন শরািারহাউজগুন ার
প্রায় সি োোই শুধু িন্ধ হনয় ানি ো, অ্নেি প্রকতষ্ঠানের মূ অ্কেসও িন্ধ হনয় শ নত পানর। তানত কিপু সাংেযি িমী োিকর হাকরনয়
শিিার হনি। োো িন্ধ হনয় শেন শরািারহাউজগুন ার শেটওয়ািে শছাট হনয় আসনি িন িাজানর শেকতিােি প্রভাি পড়নি।
শলার প্রাইনসর িারনণ অ্যানসট মযানেজনমন্ট শিাম্পাকেগুন াও সমসযায় আনছ। তারা তানের শপাটেনোক ও করস্ট্রািোকরাং িরা ানে ো।
অ্থে কমউেুয়া োন্ডনি সঠিিভানি পকরো ো িরার জেয এই ধরনের করষ্ট্রািোকরাং েু িই জরুকর।
শলার প্রাইস িযিস্থা েী োকয়ত হন আনরি সমসযা হনি িাজানর। শ সি কিকেনয়ােিারী মাকজেে ঋণ কেনয়নছে তানের সু নের পকরমাণ িাড়নত
থািনি। এিই সনে িাড়নত থািনি শেয়ানরর িকস্টাং মূ য (Costing Price)| তাহন তানের শেয়ানরর প্রিতত িয় মূ য এত শিকে হনয়
োাঁড়ানত পানর শ , িনয়ি মাস পর েেই শলার প্রাইস িযিস্থা তুন শেওয়া শহাি ো শিে, তেে আর শেয়ার কিকি িনর মূ ধে শেরত
পাওয়া সম্ভি হনি ো। এমে অ্িস্থা েী ে শময়ানে িাজারনি এি ধরনের োনপর মু নে শেন শেনি।
হঠাৎ কলর ফ্লার প্রাইে তল ফ্িওয়ার মবপিঃ
এিটি কিনষে পকরকস্থকতনত শলার প্রাইস িযিস্থা ো ু িরা হনয়কছ । শস অ্িস্থার অ্িসাে এেনো হয়কে। তাই পুাঁ কজিাজানরর িত হির স্বানথে শলার
প্রাইস তুন শেওয়া জরুকর হন ও এেেই হঠাৎ িনর তা তুন শেওয়ার সু ন াে শেই। তানত িড় কিপ য়ে টনত পানর।
শিানো সু কেকন্তত পকরিল্পো ছাড়া শলার প্রাইস িযিস্থা তুন শেওয়া হন শমাটা োনে দুটি সমসযা িড় হনয় উঠনি। প্রথমতিঃ তানত মেস্তাকিি
িারনণ হন ও িাজানর িড় ধরনের ের পতে হনত পানর। তানত িাজানর েতুে িনর অ্কস্থরতা ছকড়নয় পড়নি। কিনেষ িনর শ সি
কিকেনয়ােিারী মাকজেে ঋণ কেনয় কিকেনয়াে িনরনছে, তারা শোসিে শসন র িিন পনড় তানের পুাঁ কজ হারানত পানরে। এসি কিকেনয়ােিারীর
এিটি অ্াংে কেরতনর িাজার শথনি কছটনি পড়নত পানরে, া িানোভানিই িাজানরর জেয িাময েয়।
অ্েযকেনি হঠাৎ শেয়ানরর োম অ্নেি িনম শেন ঋণোতা শরািারহাউজগুন া তানের ঋণ শেরত আেনত পারনি ো।
তাহল করণীয়?
িু িা-ই ানে, শলার প্রাইস িযিস্থা োাঁনের িরানতর মনতা হনয় উনঠনছ। এটি িহা রােন ও সমসযা। আিার তাড়াহুড়া িনর তুন কেন ও
কিপে। এমে অ্িস্থায় এোে শথনি শির হনত অ্নেি সু কেকন্তত পকরিল্পো প্রনয়াজে।
িযকক্তেতভানি আকম মনে িকর, দুটি উপানয় পরীক্ষা িনর শেো শ নত পানর।
প্রথমতিঃ শ সি োনত (Sector) শিাম্পাকের িযিসা ও মু োোয় িনরাোর শেকতিােি শিানো প্রভাি পড়ার আোংিা শেই, শসই োতগুন ার
(জ্বা াকে-কিদুযৎ, োমোকসউটিিযা স) শ শিানো এিটিনি পাই ট কভকিনত শলার প্রাইনসর িাইনর এনে শেো শ নত পানর, সকতযই িড়
শিানো প্রভাি পনড় কি-ো। িারণ শ শেকতিােি প্রভানির িথা ি া হনে, তার শপছনে তটা ো শ ৌকক্তি িারণ আনছ, তারনেনয় শিকে
মেস্তাকিি িারণ। এিটি োনতর উপর প্রভাি প োন ােো িনর পরিতী কসদ্ধান্ত শেওয়া শ নত পানর।

কিতীয় আনরিটি উপায় হনত পানর এিিানর শলার প্রাইস তুন শেওয়ার িথা ো শভনি প্রকতমানস এিটি কেকেে ষ্ট হানর এর সীমা (৫ িা ৭
েতাাংে হনত পানর) োকমনয় আো শ নত পানর। ধরা াি, একিকসকি শিাম্পাকের শেয়ানরর িতে মাে শলার প্রাইস ৪০ টািা। জু াই মানস এর
শলার প্রাইস িনম হনি ৩৮ টািা, এর পনরর মানস ৩৬ টািা ১০ পয়সা (৫ েতাাংে হানর িকমনয়)। কিন্তু এই প্রকিয়া হয়নতা শিকে মাস
আ ানত হনি ো তার আনেই িনরাো পকরকস্থকত ও অ্থেেীকতর উন্নকত দৃেযমাে হনত শুরু িরনি।
তনি সিনেনয় ভা হনি, এই কিষনয় কিএসইকসর এিিভানি শিানো কসদ্ধান্ত ো কেনয় স্টি এক্সনেঞ্জ, শরািারহাউজ, মানেেন্ট িযাাংি,
অ্যানসট মযানেজনমন্ট শিাম্পাকেসহ সি শস্টিনহাল্ডারনি কেনয় দিঠি িনর এিটি ভারসামযপূ ণে উপায় েুাঁনজ শির িরা।

পুঁ মিবািালর অপ্রিমশি ত অর্ি মবমেলয়ালে শতি প্রতযাহালরর আহ্বাে রমকবর রহিালের
প্রস্তাকিত িানজনট পুাঁ কজিাজানর অ্প্রেকেেত অ্থে কিকেনয়ানের শক্ষনত্র শ েতে শেয়া হনয়নছ শসিারনণ শিউ পুাঁ কজিাজানর কিকেনয়াে িরনি ো
িন মনে িরনছে ঢািা স্টি এক্সনেনঞ্জর (কিএসই) শেয়ারনহাল্ডার পকরো ি শমা. রকিিু র রহমাে। এজেয কতকে পুাঁ কজিাজানর অ্প্রেকেেত
অ্থে কিকেনয়ানেরর শক্ষনত্র েতে প্রতযাহার িরার জেয অ্থেমন্ত্রীনি অ্েুনরাধ জাকেনয়নছে।
েতিা এি কিিত কতনত রকিিু র রহমাে িন ে, পুাঁ কজিাজানর ৩ িছনরর জেয েতে সানপনক্ষ অ্প্রেকেেত অ্থে কিকেনয়ানের শ সু ন াে শেয়া
হনয়নছ আমার পূ িে অ্কভজ্ঞতা শথনি দৃঢ় কিশ্বাস শ এোনে এই েনতে র অ্ধীনে শিউ কিকেনয়াে িরনিো। শ োনে অ্েযােয োনত অ্প্রেকেেত
অ্থে দিধ িরার শক্ষনত্র অ্তযন্ত সহজ েনতে সু কিধা কেনয়নছ তানত িনর পুাঁ কজিাজানর এই টািা আসার শিানো সম্ভািো শেই। কেক্সি
কিনপাকজট, সিয়পত্র, িযাাংনি টািা থািন অ্থিা িন্ড, কমউেুয়া োন্ড শ োনেই অ্প্রেকেেত অ্থে া টযাক্স োইন শেোনো হয়কে শসোনে
মাত্র ১০ েতাাংে ির কেনয় পু নরা টািাটা দিধ িরার সু ন াে শেয়া হনয়নছ।
কতকে িন ে, এর আনে ১৯৯৭-৯৮ ও ২০১০-১১ অ্থেিছনর পুাঁ কজিাজানর অ্প্রেকেেত অ্থে কিকেনয়ানের সু ন াে শেয়া হনয়কছ । শসোনে দুই িছর
কিকেনয়ানে থািনত হনি এমে িাধযিাধিতা কছ । শসটা সে হয়কে এিাং শিউ শসসময় কিকেনয়াে িনরকে। শিাথাও শিানো েতে কেনয়
িাউনি কিকেনয়ানে আো ানি ো। তাই আমানের িাস্তিতার সনে ে নত হনি।
অ্থেনেকতি কিপ েনয়র সমনয়, িনরাো ভাইরানসর িারনণ অ্প্রেকেেত অ্থে দিধ িনর অ্থেেীকতর মূ ধারায় কেনয় আসার জেয শ সহজ েনতে
সু ন াে িনর শেয়া হনয়নছ শসটি এিটা ‘সমনয়ানপান ােী ও ুোন্তিারী কসদ্ধান্ত’ িন কতকে মনে িনরে। কতকে িন ে, ‘আকম দৃঢ়ভানি কিশ্বাস
িকর ানের িানছ িছনরর পর িছর ধনর অ্প্রেকেেত অ্থে আনছ, ারা টযাক্স োইন শেোিার সু ন াে পােকে তারা সিাই সহজ েনতে এই
সু ন ােটা কেনিে।’
অ্থেমন্ত্রীনি ‘কিেীত অ্েুনরাধ’ জাকেনয় কতকে িন ে, ‘পুাঁ কজিাজানর শ তার য সাংিট ে নছ তার এিমাত্র সমাধাে হন া েতে হীে ভানি
অ্প্রেকেেত অ্থে পুাঁ কজিাজানর কিকেনয়ানের সু ন াে িনর শেয়া। এনত িনর ারা অ্প্রেকেেত অ্থে দিধ িরনিে তারা তানের পকরিল্পোমাকেি
কিকেনয়াে িরনত পারনিে। সহজ েনতে সুন াে শেয়া হন অ্প্রেকেেত অ্থে শেনের অ্থেেীকতর মূ ধারায় কেনর আসনি এিাং পুাঁ কজিাজানর তার য
সাংিট দূর িরনত ভূকমিা রােনি।’
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