
 



বাাংলাদেদের প ুঁজিবািাদর ক াভিড-১৯ এর প্রিাব 

ভ  হদে পাদর কেদের কেয়ার বািাদর 

 দরানা িাইরাস (দ াভিড-১৯) মহামারীর  ারদন সষৃ্ট স্বল্প ও েীর্ ঘ কময়াদে বযাপ  

অর্ ঘননভে  ক্ষয়ক্ষভের  ারদন ২০২০ সাদল বাাংলাদেদের অর্ ঘননভে  প্রবজৃি ১%  (গদরর পর্ব ঘািাস 

৮%) এ কনদম গসদব বদল ভবশ্ববযাাং  ধারনা  রদে। 

এই মহামারী স ের্রপ্রসাভর প্রিাব কেদের অর্ ঘনীভের স ল স্তম্ভদ ই নড়বদড়  দর ভেদে 

শুরু  দরদে; যার মদধয রদয়দে –িনস্বাস্থ্য ভনরাপত্তা ও ল ডাউদনর  ারদন েীর্ ঘসময় 

উৎপােনমর্খী ভেল্প বন্ধ র্া া, ভবশ্ববািাদর বাাংলাদেেী পদযযর চাভহো ও রফোনী  দম যাওয়া, 

বযাপ  সাংখয  মান দের  ম ঘসাংস্থ্ান সাং  ভচে হওয়া, গিযন্তরীন বািাদর পযয ও কসবার চাভহো 

বযাপ  হাদর  দম যাওয়া, এবাং গভর্ ঘ খাদে কখলাপী ঋয বজৃি ও ঝ ুঁ ভ  কবদড় যাওয়া।  

সাভব ঘ িাদব কবভেরিার কোট ও বড় ক াম্পানীর বযবসাভয়   ায ঘক্রম  দম যাওয়ায় 

ম নাফার পভরমায গেঙ্কািন িাদব হ্রাস পাদব। উোহরনস্বরূপ, কেদের SME খাে সবদচদয় কবভে 

ক্ষভেগ্রস্থ্ হওয়ার সম্ভাবনা রদয়দে  ারয এই খাে স্বল্প-মর্লধন সম্পন্ন এবাং টটদ  র্া ার িনয 

ভনয়ভমে গয় ও নরে প্রবাদহর উপর ভনিঘরেীল। এ  ারদন, SME খাদে বড় অাংদ র ঋয 

প্রোন ারী বযাাং গুভল মারাত্ম িাদব ক্ষভেগ্রস্থ্ হদে পাদর। এোড়াও, করভমটযান্স , কখলাপীঋয এবাং 

রপ্তাভন খাদে পেন বযাাংভ াং খাদের িনয ক্ষভের  ারয হদে পাদর। এসব ক্ষভে স্বল্প ও েীর্ ঘ কময়াদে 

কেয়ারবািাদর প্রিাব কফলদব। 

 

ক োভিড-১৯ মহোমোরী এবং বোংলোদেদের কেয়োরবোজোর  

২০২০ সাদলর মাচঘ মাদস  দরানা িাইরাস মহামারী েভড়দয় পরার পর কর্দ  কেদের কেয়ার 

বািার কোে লযমান পভরভস্থ্ভের সম্ম খীন হদয়দে ভচত্র-১ কর্দ  গমরা উপলভি  রদে পাভর । 

ভবভনদয়ার ারীদের ক্ষভে এড়াদনার প্রবযো এবাং খ চরা ভবভনদয়ার ারীদের মদধয ক াভিড গেদঙ্কর 

ফদল বািাদর কেয়ার ভবক্রদয়র চাপ (Sale pressure) বজৃির ফদল ২০২০ সাদলর িান য়ারী কর্দ  

মাচঘ মাদস DSEX সর্চ  ১০% হ্রাস পায়। এ সমদয় ি দড় বািার ঝ ুঁ ভ র হার ২.৩৯% ভেল, যা মর্লে 



অভধ  ঝ ুঁ ভ  ভনদেঘে  দর। অনযভেদ  এ ই সমদয় কমাট বািার মর্লধন ৮.৫% এবাং কলনদেন 

২৫.১% হ্রাস কপদয়দে।  

ভিত্র ১-DSEX সূি  ১০% হ্রোস কেদয়দে এবং বোজোদর ঝ ুঁ ভ র েভরমোণ ২.৩৯% 

 

 

ভিত্র ২: DSE এর বোজোর মূলধন এবং কলনদেদনর ধোরোবোভহ তোর এ টি সোভব ি  ভিত্র 
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Trade Turnover Market Cap.



কেিোদব প্রিোভবত হদত েোদর বোংলোদেদের কেয়োরবোজোর  

 

কেয়ার বািাদর ক াভিড-১৯ এর সাভব ঘ  প্রিাব বািাদরর ে টট প্রধান পক্ষ – ভবভনদয়ার ারী 

এবাং োভল ািুক্ত ক াম্পানী – এর কপ্রভক্ষদে ভবদবচনা  রদে হদব, যা ভনদচ বযাখযা  রা হল। 

 

ভবভনদয়োগ োরীর প্রভতক্রিয়ো হদত সৃষ্ট প্রিোব 

ক াভিড-১৯ এর ফদল ইভেমদধয ভবভনদয়ার ারীদের এ টট বড় অাংে োদের বযয় হ্রাস 

 রদে বাধয হদয়দে, ভবদেে  দর কমৌভল  চাভহোগুদলার বাইদর স ল প্র ার বযয় হ্রাদসর প্রবযো 

ভবভনদয়ার ারীদের মদধয লক্ষয  রা ভরদয়দে। কেেবযাপী ল ডাউদনর  ারদয ভবভনদয়ার ারীদের 

গয় এবাং সঞ্চয় বযপ হাদর হ্রাস কপদয়দে। কিাক্তাদের চাভহো  দম যাওয়ায় কেদের অভধ াাংে 

ভেল্প সামভয়  বা স্থ্ায়ীিাদব োদের বযবসাভয়   ায ঘক্রদমর পভরসর  ভমদয় গনদে বাধয হদয়দে।  

যার ফদল  ম ঘসাংস্থ্াদনর স দযার হ্রাস, চা রী কর্দ  োটাই, অপভরদোভধে কবেন ও িাো ইেযাভে 

অনা াঙ্ক্ষিে পভরভস্থ্ভের সটৃষ্ট হদয়দে। ফদল স্বািাভব  পভরভস্থ্দে ভবভনদয়ার ারীরা োদের গদয়র 

কয সজঞ্চে অাংেটট কেয়ার বািাদর ভবভনদয়ার  দর র্াদ ন ো বেঘমান পভরভস্থ্দে কেয়ার বািাদর 



ভবভনদয়ার না  দর োরা োদের দেনজিন চাভহো কমটাদনার িনয অর্বা ভবপে কমা াদবলার িনয 

সঞ্চয়  দর রাখদে পাদর বদল ধারযা  রা হদে।  

সাম্প্রভে  ব্র্যাদ র এ টট সমীক্ষায় কেখা করদে কয, বাাংলাদেদের প্রায় ৯৫ েোাংে িনরয 

ক াভিড-১৯ এর  ারদয গভর্ ঘ  ক্ষভের সম্ম খীন হদয়দে, গর ৫১ েোাংে িনরদযর উপািঘন হ্রাস 

কপদয় ের্দনযর ক াঠায় ভরদয় ো ুঁভড়দয়দে (ব্র্যা , ২০২০)। ল ডাউন এবাং  দরানা সাংক্রমদযর 

সময় াল বজৃি েীর্ ঘাভয়ে হওয়ার সাদর্ সাদর্ অভধ াাংে ভবভনদয়ার ারীরা োদের গয় গরও হ্রাস 

পাদব বদল গেঙ্কা  রদেন,  ারয চা ভরর র্াটভে এবাং  ম ঘসাংস্থ্ান হ্রাস গরামী  দয়  মাস 

অবযাহে র্া দব বদল মদন  রা হদে। এই পভরভস্থ্ভেদে ধারযা  রা কেয়ার বািাদর সাংখযারভরষ্ঠ 

ক্ষ দ্র ভবভনদয়ার ারী অাংেগ্রহয এবাং নেুন ভবভনদয়ার াভর ারীদের  াে কর্দ  ভবভনদয়াদরর 

সম্ভাবনা ের্দনযর  াো াভে। িভবেযদের পভরভস্থ্ভে গরও খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা রদয়দে  ারয 

অদন  ভবভনদয়ার ারী োদের সজঞ্চে বা ভবভনদয়ার ৃে অর্ ঘ বযবহার  রদে হদব (কযমন, 

বযাাং গুভল কর্দ  সজঞ্চে অর্ ঘ উদত্তালন )।  

পভরভস্থ্ভে কমা াদবলা এবাং কবুঁদচ র্া ার েীব্র্ প্রদচষ্টায় কেয়ার বািাদর োদের বেঘমাদন 

ভবভনদয়ার ৃে অর্ ঘ কেয়ারবািার কর্দ  উদত্তালন  রদে হদব যার ফলশ্রুভেদে কেয়ার বািাদর 

েীর্ ঘদময়ােী অর্ ঘননভে  ও গভর্ ঘ  সঙ্কট সটৃষ্ট হদে পাদর। অভধ াাংে ক্ষ দ্র ভবভনদয়ার ারদের মদধয 

স্বাস্থ্যদসবা, ভনিস্ব কলান ও কক্রভডট  াদডঘর স ে প্রোদনর িনয এবাং হঠাৎ  দর কবদড় যাওয়া 

পভরবাভর  বা ভচভ ৎসা বযয় কমটাদে কেয়ার বািার কর্দ  োদের পর্দব ঘ ভবভনদয়ার ৃে কেয়ার ভবক্রয় 

 দর বািার কর্দ  নরে অর্ ঘ েুদল কনওয়ার প্রবযো লক্ষয  রা যাদে।  

এোড়াও কয স ল ভবভনদয়ার ারী এই ম হর্দে ঘ োরলয সাং দট িুরদেন না োরাও িভবেযদে 

োদের ভবভনদয়ার ৃে কেয়াদরর মর্লয গরও  দম কযদে পাদর এই গেঙ্কা কর্দ  োদের 

কেয়ারগুদলাদ  বেঘমান বািারমর্দলয ভবক্রয়  দর েুলনামর্ল িাদব  ম ঝ ুঁ ভ র ভবভনদয়ার খাদে 

(কযমনঃ বযাংদ র গমানে ভহসাব) ভবভনদয়ার  রাদ ই কেয় বদল ভবদবচনা  রদেন। েদব, 

ক্রমবধ ঘমান কখলাপী ঋয (এনভপএল) এবাং বযাাংভ াং কসক্টদর েীব্র্ প্রভেদযাভরোর  ারদয অদনদ  

বযাাংভ াং খাদে ভবভনদয়ার সম্পর্য ঘ ঝ ুঁ ভ ম ক্ত নয় বদল মদন  দরন যা ভবভনদয়ার ারীদের িনয 

উদেদ র  ারয হদয় ো ুঁড়াদে পাদর। 

 



ভবভনদয়ার ারীদের মদধয অদনদ ই পরবেী বেরগুভলদে ভলদেড ক াম্পাভনগুদলার 

গভর্ ঘ  অবস্থ্ার উপর ক াভিড-১৯ মহামারীর সম্ভাবয প্রিাব সম্পদ ঘ ইভেমদধয উভেগ্নো প্র াে 

 দরদেন। ক াম্পাভনগুলর গয়, লাি এবাং নরে প্রবাদহর  দম যাওয়ার ফলাফলস্বরূপ কেয়ার 

বািাদর ভবভনদয়ার ারীদের সম্ভাবয লিযাাংদের হার গেঙ্কািন িাদব হ্রাস কপদে পাদর, ভবদেে 

 দর োদের িনয যারা েীর্ ঘদময়াভে ভবভনদয়ার  দরদেন। অদন  ক াম্পাভনই োদের নরে প্রবাহএর 

সীমাবিো কমটাদে নরদের পভরবদেঘ অ-নরে লিযাাংে (কযমন ে ) ভেদে পাদর। 

এোড়াও, কযদহেু ক াভিড-১৯ সমগ্র অর্ ঘনীভে এবাং গভর্ ঘ  বািার ি দড় এমন এ টট 

িটটলো সটৃষ্ট  দরদে, যার ফদল গেঙ্কা  রা যায় কয কেয়ার বািার  খদনা োর পর্দব ঘর রুদপ 

ভফদর নাও কযদে পাদর। এটট প্রাইস করইন –এর গোয় র্া া ভবভনদয়ার ারীদের গয়দ  হ্রাস 

 রদে পাদর,  ারয গরামী ভেনগুভলদে বািাদর  ম েরলোর সাদর্ বািার গরও অভস্থ্র হদয় 

উঠদে পাদর। এর ফদল িভবেযদে ভবভনদয়ার ারীদের কেয়ার ভবক্রয়িভনে লাি গরও  দম কযদে 

পাদর। 

 

সরবরোহ োরীদের প্রভতক্রিয়ো হদত সৃষ্ট প্রিোব  

ক াভিড-১৯ এর প্রিাদব সরবরাহ ারীদের প্রভেজক্রয়া ৪টট উপাদয় কেয়ার বািারদ  

প্রিাভবে  রদে পাদর।  

প্রর্মে, কেয়ার বািাদর োভল ািুক্ত ক াম্পাভনগুদলার প্রস্তুে ৃে পযয ও কসবার চাভহো 

হ্রাস পাওয়ায় অভধ াাংে ভেল্পখাে োদের বযবসাভয়   ায ঘক্রম  ভমদয় গনদে বাধয হদয়দে। 

ক াম্পাভনগুদলার মর্লধন র্াটভে ও গভর্ ঘ  ক্ষমো  দম যাওয়ায় ফদল নেুন প্র ল্প গনয়দনর 

পাোপাভে, বেঘমান প্র ল্পগুদলার বযবস্থ্াপনা, পভরবেঘন ও পভরবধ ঘদনর সাদর্ সম্পভ ঘে 

ভবভনদয়ারগুদলা উদেখদযারয হাদর হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রদয়দে। ইভেমদধয রহৃীে েীর্ ঘদময়ােী 

ভবভনদয়াদরর পভর ল্পনা বাভেল বা স্থ্ভরে র্া ার ফদল োভল ািুক্ত ক াম্পাভনগুদলার িভবেযে 

প্রবজৃি এবাং ফাইনাজন্সয়াল পারফদম ঘন্স গরও খারাদপর ভেদ  কযদে পাদর।  

ভেেীয়ে, নেুন ভ াংবা প রােন ভবভনদয়ার পভর ল্পনা বাভেল  রার ফদল নেুন IPO –এর 

সাংখযা উদেখদযারযিাদব  দম কযদে পাদর। উপরন্তু েীর্ ঘসময় বযবসাভয়  মিার  ারদন 

অর্ ঘনীভেদে েীর্ ঘদময়ােী অর্ ঘায়দনর অিাব কেখা ভেদে পাদর, IPO – ফদল এর সাংখযা গদরা  দম 

কযদে পাদর। 



েৃেীয়ে, স্বাস্থ্যঝ ুঁ ভ  এড়াদনার িনয অদন  বযবসায় ও ভেদল্প বাধযোমর্ল  বা 

কসো ৃেিাদব োদের বযবসাভয়   ায ঘক্রম স্থ্ভরে রাখদে পাদর যার ফদল ভেল্পখাদের গমোভন-

রপ্তাভন, উৎপােন, গয়, ম না ার হার এবাং নরে প্রবাহ যদর্ষ্ট পভরমাদয হ্রাস পাদব। ভবশ্ববযাপী 

ভেল্পখােগুদলার এরূপ প্রবযো পয ঘদবক্ষয  দর কেখা যায় কয, কয স ল খাে রপ্তাভন গয় এবাং 

গমোভন ৃে সামগ্রীর উপর ভনিঘর  দর োদের অবস্থ্ার অনযানয খাদের েুলনায় গরও কোচনীয়। 

এদক্ষদত্র, ক াম্পাভনগুদলা ভবভনদয়ার ারীদের গস্থ্া বিায় রাখদে নরে লিযাাংে প্রোন বন্ধ  দর 

গরও কবভে অ-নরে লিযাাংে প্রোন  রদে পাদর।  

চেুর্ ঘে, ভ েু ভেল্প (Non-Cyclical industries) যাদের উৎপাভেে পদযযর (কযমনঃ খাবার, 

ফাম ঘাভসউটট যালস এবাং উপদযারমর্ল ) চাভহো মহামাভরদে কবদড় যায়, োরা ঋয  স্বল্পোর  ারদয 

োদের বযবসায় পভরচালনার প্রদয়ািনীয় মর্লধন সাদপাটঘ ভেদে অস ভবধার সম্ম খীন হদে পাদর।  

অনযভেদ  মহামারী প্রিাব কর্দ  বা ুঁচদে ভবভনদয়ার ারীদের দ্র েরভেদে কেয়ার ভবক্রয় 

(Liquidation) এবাং গমানে ারীদের েহভবল প্রেযাহাদরর হার কবদড় যাওয়ার  ারদয বযাাং  ও 

গভর্ ঘ  প্রভেষ্ঠানগুদলা োরলয স্বল্পোর ম দখাম ভখ হদে পাদর যার পভরদপ্রভক্ষদে পভরবভেঘদে ঋদযর 

স্বল্পো কেখা ভেদে পাদর। েদব, ঋয স্বল্পো কেয়ার বািাদরর িনয গেীব ঘাে স্বরূপ ভবদবচনা  রা 

কযদে পাদর। কযদহেু ক াম্পাভনগুভল বযাাং  এবাং অনযানয নন-বযাাং  গভর্ ঘ  প্রভেষ্ঠাদনর  াে 

কর্দ  ঋয গ্রহদয অস ভবধার সম্ম খীন হদল, োদের মদধয ভ েু প্রভেষ্ঠান গইভপও এর মাধযদম কেয়ার 

বািার কর্দ  মর্লধন সাংগ্রদহর িনয পেদক্ষদপ গ্রহয  রদে পাদর। 

 

কসক্টর ভিভি  আদলোিনো 

ক াভিড-১৯ মহামাভরর প্রিাদব কেয়ার বািাদর োভল ািুক্ত ক াম্পাভনগুদলার প্রবজৃি এবাং 

 ায ঘক্ষমো মারাত্ম িাদব ক্ষভেগ্রস্থ্ হদয়দে। যার প্রভেফলনস্বরূপ কেয়ার বািাদর োদের কেয়াদরর 

বািারমর্লয  দম কযদে পাদর বদল ধারযা  রা যায়। এদে গন্তিঘাভে  অর্ ঘনীভের পাোপাভে 

কেেীয় অর্ ঘনীভের ভেল্প ও বাভনিয, পভরবহন ও রসে সরবরাহ, িারী উৎপােন ভেল্প ইেযাভে খাে 

উদেখদযারয িাদব ক্ষভের সম্ম খীন হদয়দে। ভরসাচঘ এন্ড ইদনাদিেন লযাদবর এ টট ভরসাদচঘ পাওয়া 

করদে (RIL, ২০২০) ঢা া ে  এক্সদচদের ১৮টটর মদধয ১৪টট কসক্টদরর প্রবজৃির হার এবাং 

 ায ঘক্ষমো ইভেমদধয হ্রাস কপদয়দে, যার মদধয ৪টট কসক্টর ক াভিড-১৯ মহামারীদে সষৃ্ট বাড়ভে 

চাভহোর  ারদয লািবান হবার সম্ভাবনা রদয়দে। 



ঢা া ে  এক্সদচদে োভল ািুক্ত কবেভ েু কসক্টরিুক্ত ক াম্পানীগুদলা ক াভিড-১৯ 

মহামাভরর প্রিাদব বযবসাভয় িাদব লািবান হদব বদল ধারযা  রা যাদে; এগুদলা হদলা- 

ফাম ঘাভসউটট যালস, খাবার ও অনযানয, ের্য ও প্রয জক্ত। চলমান মহামারীর প্রিাদব কেেীয় এবাং 

গন্ত্রিাভে  বািাদর ঔেধ এবাং স্বাস্থ্য স রক্ষার সরোদমর চাভহো সটৃষ্ট হওয়ায় ফাম ঘাভসউটট যাল 

কসক্টদর প্রবজৃি লক্ষয  রা কযদে পাদর। কবজক্সমদ া ফাম ঘা এবাং কব ন ফাম ঘা  দরানা িাইরাস 

প্রভেদরাদধ গাংভে িাদব  ায ঘ রী এ টট ঔেধ Remdesivir উৎপােদন এভরদয় রদয়দে, যা এর 

এ টট উৎ ৃষ্ট উোহরয।  ল ডাউদনর  ারদয কিাক্তা পয ঘাদয় এবাং বযবসায় খাদে অনলাইন 

 ায ঘক্রম কযমনঃ অনলাইন েভপাং, ভমটটাং, ওদয়বনার, কপাড াে এবাং ভিভডও করমস ইেযাভে চাভহো 

কবদড় যাওয়ায় ের্য ও প্রয জক্ত খাদে প্রবজৃি লক্ষয  রা যাদে।  

অনযভেদ  ভসদমন্ট; বযাাং , বীমা, ও গভর্ ঘ  প্রভেষ্ঠান; কসবা ও ভরদয়ল এদেট; কটক্সটাইল; 

ভ্রময এবাং অবসর; ইজেভনয়াভরাং; চামড়া; পাট;  ারি ও ম দ্রয ভেল্প; এবাং ভসরাভম  কসক্টদর 

বযবসাভয়  মিা কেখা কেওয়ার সম্ভাবনা রদয়দে।  দরানা িাইরাস সাংক্রময ক্রমে বজৃির  ারদয 

পয ঘটন, কহাদটল বযবস্থ্াপনা, পভরবহন, রাদম ঘন্টস, বযাাংভ াং এবাং ভফনাদন্সর মদো ভেল্পগুভল োদের 

বযবসাদয়র প্র ৃভে এবাং উপািঘদনর  প্রজক্রয়ারে  ারদয অেযন্ত ক্ষভেগ্রস্থ্ হদব। এ োড়া 

ফাম ঘাভসউটট যালস, স্বাস্থ্যদসবা এবাং সামাজি  স রক্ষার মদো  দয় টট ভেল্প গভর্ ঘ িাদব লািবান 

হদব  ারয এই ভেল্পগুদলা মহামারী করাধ  রার িনয সব ঘো  াি  দর চদলদে।  অবভেষ্ট ভেল্পখাে 

গুদলার মদধয নন-সাইভি াল ভেল্প খাদের বযবসাভয়   ায ঘক্রম এবাং প্রবজৃির ধারাবাভহ ো বিায় 

র্া দব বদল ধদর কনয়া যায়, কযমনঃ খােয। অনযভেদ , ভবে যদের উৎপােন ও চাভহো ল ডাউন 

োরা সরাসভর খ ব কবভে প্রিাভবে হয় না ভবধায় ইউটটভলটট কসক্টদর ক্ষভের সম্ভাবনা  ম, যভেও ভেল্প 

জ্বালানীর চাভহো  মায় ভ েুটা ঋযাত্ম  প্রিাব পড়দে পাদর। 

 দরানা পরবেী সমদয় কেদের সাধারয মান ে এবাং  দপ ঘাদরেনগুদলার গভর্ ঘ  সক্ষমো 

পভরভস্থ্ভেদে গমর্ল পভরবেঘন গসদে পাদর। গপােেৃটষ্টদে গমরা ভেল্পখােগুদলার সম্ভাবয 

পভরযভে সম্পদ ঘ ধারযা  রদে পারদলও, পয ঘাপ্ত পভরমায ের্য ও উপাত্ত না র্া ায়  দরানা 

িাইরাদসর প্রিাদব োদের গভর্ ঘ  ক্ষভের পভরমায যর্াযর্িাদব ভনধ ঘারয  রা যদর্ষ্ট  ষ্টসাধয। 

ক াভিড -১৯ মহামারীর  ারদয কেয়ার বািাদর ভবভনদয়ার ারীদের ঝ ুঁ ভ  োভল ািুক্ত 

সাংস্থ্াগুভলর গভর্ ঘ  অবস্থ্ার ওপর ভনিঘরেীল । ভনম্নভলভখে সারভয কর্দ  োভল ািুক্ত 

কসক্টরগুদলার উপর  দরানা িাইরাস মহামারীর সম্ভাবয প্রিাব েুদল  রা হদলা - 



সোরণী: DSE তোভল োিুক্ত কেয়োদরর উের ক োভিড -১৯ এর সম্ভোবয অর্ িননভত  প্রিোব 

Color code Negative High  Negative Moderate  Negative Low  Positive  

িভম  

নং 

কসক্টদরর 

নোম 

সম্ভোবয 

প্রিোব 
বযোখ্যো 

আওতোিুক্ত 

ক োম্পোভন সমূহ 
 রনীয় 

১ বযাাং   

োরলয সাং ট, রপ্তাভন ও 

করভমটযান্স বন্ধ এবাং SME খাদে 

সঙ্কট 

Brac Bank, UCB 
and Bank Asia 

সে ঘো 

২ ভসদমন্ট  
 াুঁচামাল গমোভন এবাং 

উৎপােন স্থ্ভরে 

All the grinders 
except Lafarz 
Holcim BD 

সে ঘো 

৩ 
গভর্ ঘ  প্রভেষ্ঠান 

সমর্হ 
 

োরলয সাং ট এবাং ঋযোন 

প্রজক্রয়ায় সাং ট 

IDLC, BIFC, MIDAS 
Finance, Lanka 
Bangla Finance 

সে ঘো 

৪ 
কসবা ও ভরদয়ল 

এদেট 
 

গরামী  দয়  মাস ভনম ঘায 

 াি বযাহে হওয়ার সম্ভাবনা 

রদয়দে 

Eastern Housing 
Ltd. (EHL) 

সে ঘো 

৫ কটক্সটাইল  
গমোভন ও রপ্তাভন সম্পর্য ঘরূদপ 

স্থ্ভরে 
All the companies সে ঘো 

৬ ভ্রময এবাং অবসর  
ল ডাউদনর প্রিাদব পভরবহন ও 

িনসমারম স্থ্ভরে 

Unique Hotel, Sea 
Pearl Beach 
Resort and 
Peninsula Hotel 

সে ঘো 

৭ ইজেভনয়াভরাং  
ইদল ট্রভনদক্সর উৎপােন ও 

ক্রয়ভবক্রয় স্থ্ভরে 

BSRM, RSRM, SS 
Steel, Singer BD 
etc. 

সে ঘো 

৮ চামড়া ভেল্প  চামড়ািাে পদযযর চাভহো হ্রাস 

BATASHOE, 
Appex Tannery 
etc. 

সে ঘো 

৯ পাট  পাটিাে পদযযর চাভহো হ্রাস All the companies সে ঘো 

১০  ারি ও ম দ্রয ভেল্প  

ল ডাউদনর প্রিাদব অভফস ও 

ভেক্ষাপ্রভেষ্ঠান বন্ধ র্া ায় চাভহো 

হ্রাস 
 

Bashundhara 
Paper Mills 

সে ঘো 

১১ বীমা  

সাধারয বীমার (মর্লে কমভরন, 

িাহাদির  াঠাদমা এবাং  াদর ঘা 

বীমা) ভপ্রভময়াম সাংগ্রহ প্রজক্রয়া 

বযাহে হওয়ায় বযাপ  প্রিাব 

পদড়দে 
 

All the General 
Insurance 
Companies 

সে ঘো 
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সোরণী: DSE তোভল োিুক্ত কেয়োদরর উের ক োভিড -১৯ এর সম্ভোবয অর্ িননভত  প্রিোব 

Color code Negative High  Negative Moderate  Negative Low  Positive  

িভম  

নং 

কসক্টদরর 

নোম 

সম্ভোবয 

প্রিোব 
কেৌক্রক্ত  বযোখ্যো 

আওতোিুক্ত 

ক োম্পোভন সমূহ 
 রণীয় 

১২ ভসরাভম   

স্থ্ানীয় উৎপােন ারীরা 

গমোভন ার দের েুলনায় 

কবভে স ভবধা কিার  রদব 

RAK Ceramics & 
Standard Ceramics 

পয ঘদবক্ষদযর 

গওোধীন 

১৩ ভবভবধ  

বযবসাদয়র প্র ৃভের  ারদয 

মাঝাভর গ াদরর প্রিাব 

পড়দে পাদর 

All the companies 
পয ঘদবক্ষদযর 

গওোধীন 

১৪ খােয ও অনযানয  

খাদেযর চাভহো অপভরহায ঘ 

হওয়ায় এবাং েক্ষ ও  ায ঘ র 

অনলাইন ভবেরয বযবস্থ্া র্া ার 

 ারদয এই কসক্টদর গুরুের 

প্রিাব পদড়ভন। এোড়া, 

োমাদ র স্থ্ানীয় চাভহো 

অপভরবভেঘে রদয়দে। 

BATBC ইভেবাচ  

১৫ ের্য ও প্রয জক্ত  

ইন্টারদনদটর নানাভবধ চাভহো 

বজৃি পাওয়ায় এই কসক্টদরর 

উপর ইভেবাচ  প্রিাব পদড়দে 

AAMRA tech and 
AAMRA networks 

ইভেবাচ  

১৬ ফাম ঘাভসউটট যালস  

 দরানা পভরভস্থ্ভে ভনয়ন্ত্রয ও 

কমা াদবলায় 

ফাম ঘাভসউটট যালস কসক্টদরর 

িুভম া অপভরহায ঘ।  দরানার 

েীব্র্ো উপেদমর উপদযারী 

ঔেধ প্রস্তুদের অন মভেপ্রাপ্ত 

ক াম্পাভনগুদলার কেয়ার 

বািাদর োভল ািুক্ত হওয়ায় 

এই কসক্টদরর উপর ইভেবাচ  

প্রিাব পদড়দে 
 

BEXIMCO pharma, 
Square Pharma, 
Beacon Pharma, 

ACME Lab, MARICO 
& RENATA 

ইভেবাচ  

১৭ জ্বালানী ও েজক্ত  

কবসর ারী ভবে যৎদ ন্দ্রগুভল 

ভবে যৎ ক্রয় চুজক্ত (ভপভপএ) োরা 

ভনধ ঘাভরে ভবদেে শুদের 

গওোয় সর ার কর্দ  রািস্ব 

গয়  রায় এই কসক্টদরর উপর 

প্রিাব সীভমে। 

Summit Power, 
UPGD, Baraca & 
Doreen Power 

ইভেবাচ  



১৮ কটভল ভমউভনদ েন  

কফাদন কযারাদযাদরর পভরমায 

 মদলও ইন্টারদনদটর চাভহো 

বজৃি পাওয়ায় সীভমে গ াদর 

প্রিাব পদড়দে। 

Grameen Phone 
পয ঘদবক্ষদযর 

গওোধীন 

উৎসঃ ভরসাচঘ এন্ড ইদনাদিেন লযাব 

ভবভনয়গ োরীদের স রক্ষো এবং এতেসংিোন্ত নীভতমোলো 

সাভব ঘ  ভবেয় পয ঘাদলাচনা  দর কেখা যায় কয, ক াভিড-১৯ এর প্রিাদব কেয়ার বািাদর 

ভবভনদয়াদরর পভরমায, কেয়াদরর মর্লয, কলনদেদনর পভরমায এবাং োভল ািুক্ত সাংস্থ্াগুভলর বািার 

মর্লয হ্রাস কপদে পাদর। ভবভনদয়ার ারীদের মদধয কেয়ার ক্রদয়র চাভহোর েুলনায় ‘কসল’ কপ্রোর 

কবভে হওয়ায় পভরদপ্রভক্ষদে কেয়াদরর োম এবাং কলনদেদনর পভরমাদযর  দম কযদে পাদর। 

কমৌলভিভত্ত  েৃটষ্টদ ায কর্দ , রািস্ব গয়, ম নাফার হার, নরে প্রবাহ এবাং বযবসাদয়র সাভব ঘ  

উন্নভের  উপর ক াভিড-১৯ এর প্রিাব োভল ািুক্ত ক াম্পাভনগুদলার ফাম ঘ িযাল দে কনভেবাচ  

প্রিাব কফলদে পাদর। এই পভরভস্থ্ভেদে, ভবভনদয়ার ারীদেরদ  সম্ভাবয ক্ষভে এড়াদে হদল সে ঘো 

অবলম্বন  রদে হদব এবাং সম্ভাবয ক্ষভে ভবদেেয  দর সম্ভাবনাময় খাে গুদলা ভচভিে  দর নেুন 

 দর োদের ভবভনদয়ার বা কপাটঘফভলও দেভর  রদে হদব।  

ভচত্র ১ -এ মযাভপাং এর মাধযদম কেয়ার বািাদর ক াভিড-১৯ এর কয প্রিাব কেখাদনা হদয়দে, 

োদে ক াভিড কর্দ  স রক্ষার ক ান ভবদেে নীভেমালা কনই ধদর কনয়া হদয়দে। কযদহেু বেঘমাদন 

গমাদের কেদের কেয়ার বািার গুদলাদে  দরানা িাইরাস সাংক্রমদযর প্রর্ম কর্দ  েৃেীয় ধাদপর 

প্রিাব মক্ষয  রা যাদে, এই ম হর্দে ঘ ভনভেঘষ্ট লক্ষয অিঘদনর উদেদেয নীভেমালা প্রযয়ন এবাং ো 

বাস্তবায়দন দ্র ে পেদক্ষপ গ্রহদযর মাধযদম সম্ভাবয ক্ষভে এড়াদনা সম্ভব।  

এটট অবেযস্বী ায ঘ কয, এই ম হর্দে ঘ কেে এবাং িাভের প্রধান লক্ষয মহামারীর প্রিাব 

কর্দ ম জক্ত না পাওয়া পয ঘন্ত এর ভবরুদি লড়াই  রা, স স্থ্ো ও ভনরাপত্তা ভনজিে  রা এবাং িীবন 

বা ুঁচাদনা। এই পভরভস্থ্ভেদে সর াদরর মর্ল লক্ষয  মহামারী কমা াদবলায় স ল সম্পেদ   াদি 

লারাদনা। অর্ ঘাৎ এই ম হর্দে ঘ স ভনভেঘষ্ট নীভেমালা প্রযয়ন এবাং পেদক্ষপ গ্রহদযর মাধযদম 

কেয়ারবািার প নরুিাদরর ভেদ  সর াদরর মদনাভনদবে  রার সম্ভাবনা খ বই  ম। েব ও, 

মহামারী ালীন সমদয়ও বািাদরর মর্ল ভবেয়গুদলা প নভন ঘম ঘাদয নবরটঠে ভবএসইভস  ভমেদনর 

ির্ ভম ার ভবেদয় ভবভনদয়ার ারীরা গোবােী। 

  



 


