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কনার সমেয়ই করেছ িবি
রিববার, ৫ ন, ২০২২

যখন শয়ার কনার সময়, তখন তারা (িবিনেয়াগকারী) শয়ার িবি কের, িবির সময় শয়ার িকেন বেল জািনেয়েছন বাংলােদশ িসিকউিরজ অা
এেচ কিমশেনর (িবএসইিস) কিমশনার অাপক ড. শখ শামিন আহেমদ। একই সে বেলন, তের অভােব িবেষণ কের িবিনেয়াগ করেত পারেছ
না।;
রিববার (৫ ন) রাজধানীর পেন কািপটাল মােকট জান ািলস ফারােমর (িসএমেজএফ) কায ালেয় অিত এেচ েডড ফা (ইএফ) শীষ ক
কমশালায় ধান অিতিথর বে িতিন এ কথা বেলন।;
িসএমেজএেফর এই কমশালার আেয়াজন কের। এেত সািব ক সহেযািগতা কেরেছ ঢাকা ক এেচ (িডএসই)। ;অােন শষিদেক িসএমেজএফ ফািমিল
ড ২০২২ এর র্যােফল েত মাটরসাইেকল িবজয়ীেদর মে চািব হার করা হয়। মাটরসাইেকল িতন র কেরেছ ইউিসিব ক াকােরজ,
ইউিসিব ইনেভেম ও ইউিসিব অােসট ােনজেম িলিমেটড। র্যােফল েত থম রার িবজয়ী হেলন আনবাজােরর িতেবদক মাহাদ
আিনামান। িতীয় রার িবজয়ী া িবজেনস াােড র িতেবদক রিফল ইসলাম এবং তীয় রার িবজয়ী ইেকােনািমক িরেপাটাস  ফারােমর
(ইআরএফ) সভাপিত শারমীন িরনভী।;
িঁ জবাজাের শয়ার কনার সময় লাভ করেত হয় উেখ কের শখ শামিন আহেমদ বেলন, িঁ জবাজাের শয়ার িবি কের আসেল লাভ হয় না। যা লাভ
শয়ার কনার সময় করেত হয়। শয়ার দর কেম িকনেল লাভ আসেব। বিশ দােম নয়। তাই সক সমেয় শয়ার িকনেত হেব। িক আমােদর দেশর
িঁ জবাজাের অুত জেব িবিনেয়াগকারীরা িবা হেয় পড়েছন। যখন কনার সময়, তখন তারা শয়ার িবি কের। িবির সময় শয়ার তারা িকনেছ।
আমােদর মােকট ও ইেকানিমর উপর িভিেত িসা িনেত হয় জািনেয় শখ শামিন আহেমদ বেলন, আমােদর মােকেটর দখা যায় 
িবিনেয়াগকারীেদর উপিিত বিশ, আর ািতািনক িবিনেয়াগকারী কম। এই মােকেট ডার ভােস স ইনেভর য সা থাকা দরকার সই সা নই।
আমােদর চা হে, উভয় পের মে ভারসা রাখা।

তের অভােব িঁ জবাজাের িবিনেয়াগ বাধা হে জািনেয় শখ শামিন আহেমদ বেলন, অেনক সময় িবিনেয়াগকারীরা ত িবেষেণ িবিনেয়াগ করেত
চাই। িক িনভরেযা তের অভােব িবিনেয়াগ করেত পােরন না। বশিক কাািন ওেয়বসাইেট হালনাগাদ ত থােক না। এসব িবষয় সমাধােন গত ২
বছর অেনক িচ িদেয়ও সব হয়িন।
আরও বেলন, যিদ এক কাািনর িনরীিত িহসাব না পাওয়া যায়, তাহেল একজন িবিনেয়াগকারী ওই কাািন সেক িকভােব জানেবন। ওই
কাািনর িক আেছ, িক নই, বসািয়ক অবা সেক জানেত আিথ ক িহসােবর েয়াজন। অথায় একজন িবিনেয়াগকারীর লাকসােনর সাবনা থােক।
তাই আমরা সব কাািনেক ওেয়বসাইেট হালনাগাদ ত কােশর অেরাধ করিছ। এ িবযেয় আমরা কেঠার হেয় কাউেক শাি িদেত চাই না। তেব কন
িসা নওয়ার মেতা আইিন সমতা আমােদর আেছ।
িসএমেজএেফর সভাপিত িজয়াউর রহমােনর সভাপিতে অান ব রােখন ইউিসিব ক াকােরেজর িসইও রহমত পাশা, ইউিসিব অােসট
ােনজেমনের িসইও রােশদ হাসান , ইউিসিব ইনেভেমের িসইও তানিজম আলমগীর, িসএমেজএেফর সােবক সভাপিত হাসান ইমাম েবল ও
ইআরএেফ সভাপিত শারমীন;িরনভী। অান সালনা কেরন িসএমেজএেফর সাধারণ সাদক আ আলী। কমশালায় ল ব উপাপন কেরন
িডএসইর িডিজএম সাইিয়দ মাহদ বােয়র ও মােকট ডেভেলপেম িবভােগর িসিনয়র ােনজার সয়দ ফয়সাল আাহ।
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