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প ুঁজিবািারে দেপতরেে পপছরে ডিএসই 
 

প্রকাডিত : ৬ পেবরুযােী ২০২০ 

ডবএসইডসে তদন্ত প্রডতরবদে 

অর্ থনেডতক ডেরপার্থাে ॥ পিযােবািারে ডিডতিীলতা ডেেরত ো ডেেরতই আবােও দ্বরে 

িডিরযরছ পিযােবািাে ডেযন্ত্রক সংিা বাংলারদি ডসডকউডেটর্ি এযান্ড একরেঞ্জ কডিিে 

(ডবএসইডস) এবং ঢাকা স্টক একরেঞ্জ (ডিএসই)॥ অবিয সংিা দ টর্ে িরযয িরতে অডিল 

েতুে পকাে ঘর্ো েয॥ এে আরেও পকৌিলেত ডবডেরযােকােীরদে কারছ পিযাে ডবজি, 

আইডপও অে রিাদে, ডবডিন্ন ইস যরত িে কষাকডষে ঘর্ো ঘরর্রছ॥ েরল ক্ষডতে ডিকাে 

হরযরছ সাযােণ ডবডেরযােকােীো॥ তরব ডিএসইে পডেোলো পষ থরদে োো ডসদ্ধারন্ত অিত 

করলও এবাে ডেযন্ত্রক সংিা কর াে হরে॥ ডিএসইে ডবডিন্ন ডসদ্ধারন্তে ওপে তদন্ত করে 

এিেও ডসদ্ধারন্ত পপৌৌঁছরছ পে, বািারে অডিেতাে িেয ডিএসইে ডবডিন্ন ডসদ্ধান্ত দাযী॥ 

পডেোলো পষ থরদে পকাে পকাে সদরসযে অডত উৎসাহী আেেরণই পিযােবািারে এই 

োি ক পডেডিডত॥ েডহিা ে রিে িরতা পকাম্পাডেে তাডলকােুযডত, এডসআইরযে পলাকসাে 

ডেরয ডিএসইে অডত বািাবাডি, র্করিাসহ ডবডিন্ন েণিাযযরি ঢালাও িন্তবয বািােরক 

প্রিাডবত করেরছ বরল ডবএসইডসে প্রডতরবদরে উর  এরসরছ॥ 

পিযােবািারে সম্প্রডত দেপতরেে পপছরে ঢাকা স্টক এক্সরেরঞ্জে (ডিএসই) পডেোলো 

পষ থরদে এক অংি িডিত বরল ডেযন্ত্রক সংিাে বাংলারদি ডসডকউডেটর্ি এযান্ড এক্সরেঞ্জ 

কডিিরেে (ডবএসইডস) অে সন্ধারে পবডেরয এরসরছ॥ 

এ কােরণ ডিএসই পডেোলো পষ থদ, বযবিাপো পডেোলক (এিডি) এবং প্রযাে ডেযন্ত্রক 

কি থকতথারক (ডসআেও) কােণ দি থারোে পোটর্স (পিাকি) ডদরযরছ ডবএসইডস॥ একই সরে 

আোিী ৯ পেবরুযাডে তারদে শুোডেরত অংি ডেরত পিরকরছ ডেযন্ত্রক সংিা॥ ডবএসইডসে 

সহকােী পডেোলক পিাোঃ েডেক ন্নডব সই কো এক ডেট রত এই কােণ দি থারো এবং 

শুোডেরত িাকা হরযরছ॥ এ ডবষরয কেণীয ট ক কেরত িেলবাে ডিএসইে িুেী একটর্ 

সিাও করেরছ॥ 

সংডিষ্ট সূরে িাো পেরছ, পিযােবািারেে অস্বািাডবক পতরেে কােণ অে সন্ধারে 

ডবএসইডস ২০১৯ সারলে ২১ ি লাই একটর্ তদন্ত কডিটর্ ে ে করে॥ ওই কডিটর্ 

পিযােবািারেে পতরেে সরে ডিএসইে সম্পকৃ্ততা পায॥ 

এে িরযয েরযরছ- ডিএসইে পডেোলো পষ থরদে ডকছু সদসয িূলয সংরবদিীল ডকছু তর্য 

েণিাযযরি প্রকাি করে॥ এিেডক ডবজ্ঞডি ডদরযও এসব িূলয সংরবদেিীল তর্য 

(ডপএসআই) প্রকাি কো হয॥ ো পিযােবািারে প্রিাব পেরলরছ॥ তারদে ওইসব িন্তবয 

েণিাযযরি প্রকারিে পরে পিযােবািারে পেডতবােক প্রিাব পরি॥ এে েরল সাযােণ 

ডবডেরযােকােীো ক্ষডতগ্রস্ত হরযরছ॥ অর্ে ওই সব তর্য প্রকাি ডেিথে করে ডেযন্ত্রক সংিাে 

অে রিাদে সারপরক্ষ॥ 

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/478688/%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87
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ডবএসইডসে তদন্ত কডিটর্ িাোয, ডিএসইে ডসআেও পেতৃরে র্াকা পেগুরলর্ডে এযারেযাস থ 

ডবিাে দাডযে পালরে বযর্ থ হরযরছ॥ এ ডবিােটর্ পিযােবািাে সংডিষ্টরদে িরযয সরেতেতা 

ততডেরত কাি করেডে॥ তাো আইে-কাে ে, কিপ্লারযন্স সম্পরকথ পসডিোে, েণিাযযি 

এিেডক ওযাকথিরপে িাযযরি সরেতেতা বািারত িূডিকা োরেডে॥ 

ডবএসইডস তদরন্ত পপরযরছ, এডসআইরযে েত করযক বছরেে আডর্ থক ডববেণী ডেরয ২০১৯ 

সারলে পেবরুযাডে িারস ডিএসই ৬ সদরসযে তদন্ত কডিটর্ ে ে করে॥ ডিএসইে 

পডেোলক ও সারবক পেযােিযাে ডবোেপডত ডছজিক ে েহিাে ডিযারক প্রযাে করে ওই 

কডিটর্ ে ে কো হয॥ 

কডিটর্ে সদসয ডহরসরব ডছরলে- ডিএসইে পডেোলক ও সারবক সিাপডত পিাোঃ েডকব ে 

েহিাে, পডেোলক ডিেহাি িান্নাে ইিে, স্বতন্ত্র পডেোলক িরোযাো হাডকি আলী, 

প্ররেসে ি. পিাোঃ িাস দ ে েহিাে এবং ডিএসইে প্রযাে অর্ থ কি থকতথা (ডসএেও) আবদ ল 

িডতে পারর্াযােী॥ এই কডিটর্ে িাোরো তরর্য এডসআইরযে সাবডসডিযাডে অরেক 

পলাকসারে এবং িূল পকাম্পাডেে ি োো পেরয পেলরছ বরল ২০১৯ সারলে ১৪ পেবরুযাডে 

ডবডিন্ন েণিাযযরি েবে প্রকাি হয॥ ো ডিএসইে আইেেত সক্ষিতাে িরযয ডছল ো॥ 

ডবএসইডস বলরছ, এডসআই ডলডিরর্ি ইস যরত ডিএসই সট ক দাডযে পালে করেডে॥ তারদে 

োিরেযাডলপোয পকাম্পাডেটর্ে পিযাে দেপতে হয॥ ো িূলয সূেরকে পতরে িূডিকা 

োরে॥ 

ডেযন্ত্রক সংিাে তদরন্ত পবডেরয এরসরছ, এডসআই ডেরয ডিএসইে েট ত কডিটর্ে ডকছু 

সদসয ডিডিযায পদযা বক্তরবয িাোয- এডসআই কৃজেি আডর্ থক ডহসাব প্রকাি করে॥ 

এছািা ডিএসইরক পদযা এডসআইরযে বযােযা সরন্তাষিেক ো॥ েরল প েোয তদরন্তে 

িেয ডেরপার্থ কডিিরে পা ারো হরব॥ ো ২০১৯ সারলে ২৯ পি ডবডিন্ন েণিাযযরি প্রকাি 

কো হয॥ ো ডছল অে িাে ডেিথে এবং ডসডকউডেটর্ি আইরেে বযতযয॥ ডকন্তু ডিএসইে ওই 

তদন্ত কডিটর্ এ ডবষরয িেসম্ম রে কর্া বলরত পারে ো॥ 

ডবএসইডস তদরন্ত আেও পপরযরছ, ২০১৮ সারলে ডিরসম্বে পর্রক ২০১৯ সারলে ি ে ১৯ 

পে থন্ত সিরয এডসআইে পিযারেে দাি করি ৩৩ িতাংি॥ ওই সিয ডিএসইে তদন্ত 

কডিটর্ ে ে এবং কাি করেডছল॥ ো এডসআইরযে পিযারেে দেপতরেে সরে 

সম্পকৃ্ততারক ইডেত করে॥ ওই কডিটর্ এডসআই সম্পরকথ পেডতবােক িন্তবয কোে েরলই 

পকাম্পাডেটর্ে পিযাে দারি বযাপক পতে হয॥ িূলয সূেরক বি পেডতবােক িূডিকা োরে॥ 

ডবএসইডসে তদন্ত কডিটর্ িাডেরযরছ, ডসডকউডেটর্ি আইে অে োযী, একটর্ তাডলকািুক্ত 

পকাম্পাডেরক ডেরয ডিএসই এ িাতীয তদন্ত কডিটর্ ে ে কেরত পারে ো॥ বেং স্টক 

এক্সরেঞ্জ ডলডস্টং পেগুরলিে-২০১৫ এে ৫৪ (১) অ েোযী, কডিিরেে অে রিাদে সারপরক্ষ 

পডেদি থে কেরত পারে॥ ডকন্তু ডিএসই এডসআইরযে পক্ষরে কডিিরেে অে রিাদে পেযডে॥ 

েরল স্পষ্টিারবই পেগুরলিে ৫৪-(১) বযতযয ঘরর্রছ॥ ডিএসইে তদন্ত কডিটর্ আেেণডবডয 

লঙ্ঘে করেরছ॥ 

ডবএসইডসে তদন্ত কডিটর্ আেও িাডেরযরছ, অডেযরিে িাযযরি ডিএসই কতৃথপক্ষ পবািথ 

এযান্ড এযািডিডেরেিে পেগুরলিে-২০১৩ এে ৯ (৫) লঙ্ঘে করেরছ॥ এ ছািা ডিএসইে 

ডসআেও ঢাকা স্টক এক্সরেঞ্জ (পবািথ এযান্ড এিডিডেরেিে) পেগুরলিে-২০১৩ এে ১৬ 
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(৩) লঙ্ঘে করেরছ, ডিএসই ডলডস্টং পেগুরলিে-২০১৫ এে ৫৪ (১) লঙ্ঘে করেরছ এবং 

ডিএসইে ৬ সদরসযে তদন্ত কডিটর্ পবািথ এযান্ড এযািডিডেরেিে পেগুরলিে-২০১৩ এে ৮ 

(২) ও ৯ (৫) লঙ্ঘে করেরছ॥ এসব আইে িরেে িাযযরি ডসডকউডেটর্ি এযান্ড এক্সরেঞ্জ 

অযযারদি ১৯৬৯ এে পযারেল প্রডিিে অব পসকিে ২২ লঙ্ঘে কো হরযরছ॥ 
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06 February 2020 

 

পিযােবািারে সূেরকে সরে পলেরদে করিরছ 
 

প্রকাডিত : ৬ পেবরুযােী ২০২০ 

অর্ থনেডতক ডেরপার্থাে ॥ সিারহে েতুর্ থ কাে থডদবরস ঢাকা স্টক এক্সরেরঞ্জ (ডিএসই) 

সূেরকে পতরে পলেরদে পিষ হরযরছ॥ এডদে পলেরদরেে শুুরত উত্থাে র্াকরলও ৩৫ 

ডিডের্ পে ডবজিে োরপ র্াো োিরত র্ারক সূেক॥ ব যবাে পলেরদে পিরষ সূেরকে 

পািাপাডি করিরছ পবডিেিাে পকাম্পাডেে পিযাে দে॥ আে র্াকাে অরেও পলেরদে 

আরেে ডদরেে তুলোয ডকছুর্া করিরছ॥ ডদে পিরষ ডিএসইরত পলেরদে করিরছ ৩৩ 

পকাটর্ ২৮ লাে ২০ হািাে র্াকা॥ 

ডদে পিরষ ডিএসইে ব্রি ইেরিক্স আরেে ডদরেে পেরয ১৩ পরযন্ট করি অবিাে কেরছ ৪ 

হািাে ৪৬৫ পরযরন্ট॥ আে ডিএসই িডেযাহ সূেক ২ পরযন্ট করি অবিাে কেরছ ১ 

হািাে ২৯ পরযরন্ট এবং ডিএসই ৩০ সূেক ৭ পরযন্ট করি অবিাে কেরছ ১ হািাে ৫১৯ 

পরযরন্ট॥ 

ডদেিে পলেরদে হওযা ৩৫৬টর্ পকাম্পাডে ও ডিউেুযাল োরন্ডে িরযয দে পবরিরছ 

১০৪টর্ে, করিরছ ১৮৩টর্ে এবং অপডেবডতথত েরযরছ ৬৯টর্ে॥ আে ডদে পিরষ পলেরদে 

হরযরছ ৪২০ পকাটর্ ৬০ লাে ৬ হািাে র্াকা॥ এে আরেে কাে থডদবস ডদে পিরষ ডিএসইে 

ব্রি ইেরিক্স ২৭ পরযর্ করি অবিাে করে ৪ হািাে ৪৭৯ পরযরন্ট॥ আে ডিএসই 

িডেযাহ সূেক ৩ পরযন্ট করি অবিাে করে ১ হািাে ৩১ পরযরন্ট এবং ডিএসই ৩০ সূেক 

৯ পরযন্ট করি অবিাে করে ১৫২৬ পরযরন্ট॥ আে ওইডদে পলেরদে হরযডছল ৪৫৩ 

পকাটর্ ৮৮ লাে ২৬ হািাে র্াকা॥ পস ডহরসরব ডিএসইরত পলেরদে করিরছ ৩৩ পকাটর্ 

২৮ লাে ২০ হািাে র্াকা॥ 

ডিএসইরত ব যবােও পলেরদরেে িীষ থ িাে দেল করেরছ লাোিথরহালডসি বাংলারদি 

ডলডিরর্ি॥ ২৬ পকাটর্ ৮০ লাে র্াকাে পলেরদে করে পকাম্পাডেটর্ পলেরদরেে িীরষ থ 

েরযরছ॥ ব যবাে পকাম্পাডেটর্ে পিার্ ৫৭ লাে ৮১ হািাে ৭১৯টর্ পিযাে পলেরদে হরযরছ॥ 

ডদ্বতীয িারে উর  আসা পোরেে হারিথস্ট এযারগ্রা ইন্ডাডেি ডলডিরর্রিে পিযাে পলেরদে 

হরযরছ ১২ পকাটর্ ৬৫ লাে র্াকাে॥ এডদে পকাম্পাডেটর্ ৭১ লাে ২৭ হািাে ৩৩৬টর্ পিযাে 

হাতবদল করেরছ॥ ডবডবএস কযাবলস ১১ পকাটর্ ৩০ লাে র্াকাে পিযাে পলেরদরেে িাযযরি 

তৃতীয িারে উর  এরসরছ॥ পলেরদরেে তাডলকায উর  আসা অেয পকাম্পাডেগুরলাে িরযয 

েরযরছ বাংলারদি ডিডপং করপ থারেিে, এডিএে পর্ডলকি, কপােরর্ক ইন্ডাডেি, এসএস 

ডস্টল, েদথাে থ ি র্, ওযার্া পকডিকযাল ও ে লো পাওযাে পকাম্পাডে ডলডিরর্ি॥ 

ডিএসইরত ব যবাে দে বািাে িীরষ থ উর  এরসরছ এযারপক্স স্পস্পডেং ডিলস ডলডিরর্ি॥ 

পকাম্পাডেটর্ে পিযাে দে পবরিরছ ৮ র্াকা ৭০ পযসা বা ৯.৯৭ িতাংি॥ ডিএসইে তর্য 

অে োযী, ব যবাে পকাম্পাডেটর্ সব থরিষ ৯৬ র্াকা ২০ পযসা দরে পলেরদে হয॥ 

পকাম্পাডেটর্ ২১২ বারে ৩৬ হািাে ৫৭৮টর্ পিযাে পলেরদে করে॥ োে বািাে িূলয ৩৩ 

লাে র্াকা॥ এই তাডলকায ডদ্বতীয িারে েরযরছ িারকথন্টাইল ইন্স যরেন্স পকাম্পাডে 

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/478687/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%82%E0%A6%9A%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87


News Clippings 

 19 

ডলডিরর্ি॥ পিযােটর্ে দে পবরিরছ ২ র্াকা ৭০ পযসা বা ৯.২২ িতাংি॥ পিযােটর্ সব থরিষ 

৩২ র্াকা দরে পলেরদে হয॥ তাডলকাে তৃতীয িারে েরযরছ এিডব োি থাডসটর্কযালস 

ডলডিরর্ি॥ পকাম্পাডেটর্ে দে পবরিরছ ৩৮ র্াকা ৬০ পযসা বা ৮.৭৫ িতাংি॥ এডদে 

পকাম্পাডেটর্ সব থরিষ ৪৭৯ র্াকা ৮০ পযসা দরে পলেরদে হয॥ পকাম্পাডেটর্ ৫০৪ বারে ৩১ 

হািাে ৩৬৪টর্ পিযাে পলেরদে করে॥ োে বািাে িূলয ১ পকাটর্ ৪৬ লাে র্াকা॥ 

এডদরক ডদে পিরষ েট্টগ্রাি স্টক এক্সরেরঞ্জ (ডসএসই) সাযােণ িূলয সূেক ডসএসইএক্স ৩৭ 

পরযন্ট করি অবিাে কেরছ ৮ হািাে ২৩১ পরযরন্ট॥ ডদেিে পলেরদে হওযা ২৩৫টর্ 

পকাম্পাডেে ও ডিউেযাল োরন্ডে িরযয দে পবরিরছ ৬৫টর্ে, করিরছ ১৩৫টর্ে এবং 

অপডেবডতথত েরযরছ ৩৫টর্ে॥ আে ডদে পিরষ পলেরদে হরযরছ ১৪ পকাটর্ ১৮ লাে ৭৩ 

হািাে র্াকা॥ 
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Daily Kaler Kantha 
06 February 2020 
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Daily Share Biz 
06 February 2020 
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Daily Share Biz 
06 February 2020 
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Daily Share Biz 
06 February 2020 
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Daily Jai Jai Din 
06 February 2020 
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Daily Sangbad 
06 February 2020 

 

 
 



News Clippings 

 30 

Daily Bhorer Kagoj 
06 February 2020 
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Daily Bhorer Kagoj 
06 February 2020 
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Alokito Bangladesh 
06 February 2020 

 

 



News Clippings 

 33 

Bangladesh Protidin 
06 February 2020 
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Bangladesher Khabor 

06 February 2020 
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 Amar Sangbad 
06 February 2020 
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Corporate Sangbad 
06 February 2020 

ভুলে ভরা ২৩ ক াম্পানির  মপ্লালেন্স অনিট সানটিনিল ট 

পেবরুযােী ৫, ২০২০ 

 

িরুুজ্জামাি তানিম : প্রাডতষ্ঠাডেক স িাসে প্রডতষ্ঠাে লরক্ষয প ুঁজিবািারে তাডলকািুক্ত 

পকাম্পাডেগুরলাে করপ থারের্ েিরে থন্স পকাি (ডসজিডস) পডেপালরেে িূলযাযে স্বরূপ 

‘কিপ্লারযন্স সাটর্থডেরকর্’ ডদরয র্ারকে ‘কিপ্লারযন্স অডির্ে’॥ তরব পবি ডকছু কিপ্লারযন্স 

অডির্ে সট কিারব পকাম্পাডেগুরলারক কিপ্লারযন্স সাটর্থডেরকর্ ডদরেে ো॥ তাডলকািুক্ত 

পকাম্পাডেগুরলাে সব থরিষ বাডষ থক প্রডতরবদে ডবরিষণ ও অে সন্ধাে করে এিে ২৩ 

পকাম্পাডে পাওযা পেরছ, োরদে কিপ্লারযন্স সাটর্থডেরকরর্ পবি ডকছু অসেডত এবং িুল 

েরযরছ॥ েরল ওই সকল কিপ্লারযন্স অডির্েো বাংলারদি ডসডকউডেটর্ি অযান্ড এরক্সরেঞ্জ 

কডিিরেে (ডবএসইডস) িাডে কো ডসজিডস ের্াের্িারব পডেপালে কেরছে ো, ো 

করপ থারের্ েিরে থন্স পকারিে প রোপ ডে লঙ্ঘে॥ 

প ুঁজিবািারেে তাডলকািুক্ত ডিউেুযযাল োন্ড, ডিরবঞ্চাে, করপ থারের্ ও পেিাডে বন্ড বারদ 

সব থরিার্ ৩২০টর্ পকাম্পাডেে (ডপপলস ডলজিং অযান্ড ডেেযাজন্সযাল সাডিথরসস বারদ) বাডষ থক 

প্রডতরবদে ডবরিষণ ও অে সন্ধাে করে ডসজিডস পডেপালেেত এসব অসেডতে তর্য 

পপরযরছ অেলাইে ডেউি পপার্থাল কর্ পোরেট সংবোদ॥ 

অে সন্ধারে পদো পেরছ, প ুঁজিবািারে তাডলকািুক্ত পকাম্পাডেগুরলাে প্রাডতষ্ঠাডেক স িাসে 

প্রডতষ্ঠাে লরক্ষয ডেযন্ত্রক সংিা ডবএসইডস সব থরিষ ডসজিডস- ২০১৮ প্রণযে করে॥ প্ররতযকটর্ 

তাডলকািুক্ত পকাম্পাডেে িেয ডসজিডস’ে সকল িতথ (কজন্ডিে) পডেপালে কো 

বাযযতািূলক কো হরযরছ॥ একইিারব ডসজিডস’ে িতথ ের্াের্িারব পডেপালে করে 

পকাম্পাডেগুরলারক সাটর্থডেরকর্ প্রদারেে িেয কিপ্লারযন্স অডির্েরদেও বাযযবাযকতা 

েরযরছ॥ তরব এ বাযযবাযকতাে স রোে ডেরেে অরেক কিপ্লারযন্স অডির্ে॥ ডসজিডস 

পডেপালে সংিান্ত িতথ োোই বাছাই ো করেই পকাম্পাডেগুরলাে ‘কিপ্লারযন্স অডির্ 

ডেরপার্থ’- এ োিকাওযারস্ত সাটর্থডেরকর্ ডদরেে তাো॥ এিেডক ডসজিডস অে সেণ ো 

করেই কম্পারযন্স অডির্ে িুলবিত করপ থারের্ েিরে থন্স োইিলাইে (ডসজিজি)- ২০১২ 

অে সারে পকাম্পাডেগুরলারক সাটর্থডেরকর্ ডদরেে॥ 

একইিারব ওই সকল কিপ্লারযন্স অডির্রেে িরতাই পবি ডকছু পকাম্পাডে ডসজিডস অে সেণ 

ো করে ডসজিজি অে সারে কম্পারযন্স অডির্ ডেরপার্থ ততডে কেরছ॥ আে এসব অসেডত 

ও িুল ডেডিত (অডির্ আপডি) ো করে পকাম্পাডেগুরলাে সাটর্থডেরকরর্ িূলযাযে স্বরূপ 

‘পসটর্সেযাক্টডে’ (সন্তুষ্ট) অর্বা ‘হাইডল পসটর্সেযাক্টডে’ (পডেপূণ থ সন্তুষ্ট) ডদরেে সংডিষ্ট 
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কিপ্লারযন্স অডির্ে, ো করপ থারের্ েিরে থন্স পকাি প রোপ ডে লঙ্ঘে॥ আে এ যেরেে 

অসেডতে দায পকাম্পাডে ও কিপ্লারযন্স অডির্ে পকারোিারবই এিারত পারে ো বরল িরে 

কেরছে সংডিষ্টো॥ 

সংডিষ্টরদে িরত, ডবএসইডস’ে েট ত ‘োইেযাজন্সযাল অডির্ে পযারেল’ এে কােরণ 

োইেযাজন্সযাল অডির্েো িবাবডদডহতাে আওতায এরসরছে॥ তরব পস অে োযী কিপ্লারযন্স 

অডিরর্ে িবাবডদডহতা পতিে বারিডে॥ পসরহতু পকাম্পাডেরক ে ডি কেরত ও িডবষযরত 

কাি পপরত অডযকাংি কিপ্লারযন্স অডির্ে োিকাওযারস্ত সাটর্থডেরকর্ ডদরেে॥ 

প ুঁজিবািারে তাডলকািুক্ত পকাম্পাডেে আডর্ থক প্রডতরবদরে স্বেতা, িবাবডদডহতা 

ডেজিতকেরণে পািাপাডি ডবডেরযােকােীরদে আিাে িাযো ততডেরত কিপ্লারযন্স অডির্ 

এবং সাটর্থডেরকিরেে িেযও একটর্ পরৃ্ক ‘পযারেল অব কিপ্লাযান্স অডির্ে’ র্াকা 

িুডে॥ 

তরব পকাম্পাডে ও কিপ্লারযন্স অডির্েরদে ডসজিডস পডেপালে সংিান্ত অসেডত ও 

বযতযরযে কােরণ কর াে অবিাে ডেরযরছ ডবএসইডস॥ ইরতািরযয ডসজিজি বযতযরযে কােরণ 

সম্প্রডত কডন্টরেন্টাল ইন্স যরেন্স ডলডিরর্িরক সতকথ করেরছ ডবএসইডস॥ আে েলডত বছরেে 

২৮ িাে যাডে ডসজিডস’ে ডকছু িতথ সংরোিে ও সংরিাযে অে রিাদরেে ডসদ্ধান্ত পেয 

সংিাটর্॥ সংরিাডযত িতথাে োযী- সংডিষ্ট পকাম্পাডেরক ডসজিডসে পকারো ডবযাে পডেপালরে 

অস্বীকৃডত িাোরল অর্বা বযর্ থ হরল অর্বা লঙ্ঘে কেরল, তা ডসডকউডেটর্ি অযান্ড 

এক্সরেঞ্জ অডিথেযান্স, ১৯৬৯- এে অযীরে িাজস্তরোেয বরল েণয হরব॥ এরক্ষরে িাজস্তিূলক 

বযবিা ডহরসরব অ-তাডলকািুক্তকেণ অর্বা পিযারেে পলেরদে িডেতকেণসহ আরো 

অেযােয পদরক্ষপ গ্রহণ কো হরব॥ 

এ ডবষরয সম্প্রডত ডবএসইডস’ে কডিিোে পহলাল উজিে ডেিািী কর্ পোরেট 

সংবোদরক বরলে, ‘এ ি হরূত থ আিো কিপ্লারযন্স ডেরপার্থ পাজে॥ কিপ্লারযন্স অডির্ে 

পযারেল েডদ বাযযতািূলক কেরত োই তাহরল স্বতন্ত্র কাউরক ডদরয কোরত হরব॥ োো 

স্টযারু্র্ডে অডির্ করেে তারদেরক ডদরয এর্া কোরো হরব ো॥ এেে আিারদেরক োর্ািথ 

পসরির্াডেসহ অেযােয প্ররেিোলসো একটর্ কিপ্লারযন্স সাটর্থডেরকর্ ডদরে॥ কিপ্লারযন্স 

অডির্ পডেপালরেে পক্ষরে েডদ পকারো যেরণে সরেহ র্ারক অর্বা আিারদে পে থরবক্ষরণ 

পকারো সাটর্থডেরকিে ের্ার্ থ েয বরল িরে হয, পসরক্ষরে কিপ্লারযন্স অডিরর্ে িেয 

পরৃ্ক পযারেল ে রেে ডবষযটর্ কডিিরে আরলােো কেব॥’ 

এডদরক বাডষ থক প্রডতরবদে ডবরিষরণ পদো পেরছ, প ুঁজিবািারে তাডলকািুক্ত ১৮টর্ োরতে 

৩২০টর্ পকাম্পাডেে িরযয ১০টর্ োরতে ২০টর্ পকাম্পাডেে কিপ্লারযন্স সাটর্থডেরকর্েত 

অসেডত ও ৩টর্ পকাম্পাডেে কিপ্লারযন্স সাটর্থডেরকরর্ ডসজিডস পডেপালেেত বযতযয 

পাওযা পেরছ॥ এসব অসেডতপূণ থ ও বযতযয র্াকা পকাম্পাডেগুরলাে িরযয বার্া স , বািথাে 

পপইন্টস ও হাইরিলবাে থ ডসরিরন্টে িরতা িাডিেযািোল পকাম্পাডে আরছ॥ এছািা 

আইডসডব, স্কযাে োি থাডসউটর্কযালস ও স্কযাে পর্ক্সর্াইলরসে িরতা পদিীয িীষ থ িােীয 

পকাম্পাডেও েরযরছ॥ আে এ ২৩টর্ পকাম্পাডেরক অসেডতপূণ থ সাটর্থডেরকর্ পদযা 

কিপ্লারযন্স অডির্েো সংেযা ১৭ িে॥ এে িরযয ১২ িে োর্থািথ অযাকাউরন্টন্টস ও ৫ 

িে কস্ট অযান্ড িযারেিরিন্ট অযাকাউরন্টন্টস েরযরছে॥ 

অসেডতপূণ থ সাটর্থডেরকর্ পদযা কিপ্লারযন্স অডির্েো হরলে- হাইরিলবাে থ ডসরিরন্টে 

কিপ্লারযন্স অডির্ে হক িট্টাোে থ দাস এন্ড পকাং োর্থািথ অযাকাউরন্টন্টস, ডবডি র্াই 

অযাল ডিডেযারিে কিপ্লারযন্স অডির্ে বার্রলরো অযান্ড অযারসাডসরযর্স কস্ট অযান্ড 
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িযারেিরিন্ট অযাকাউরন্টন্টরসে ডপ্রজন্সপাল িেস এ বার্রলরো, পদিবন্ধ  পডলিারেে 

কিপ্লারযন্স অডির্ে এস.আে. ইসলাি অযান্ড পকাং োর্থািথ অযাকাউরন্টন্টরসে পার্থোে 

সাইে ল আলি, োডহ অযাল ডিডেযাি ও স্টযান্ডািথ ইন্স যরেরন্সে কিপ্লারযন্স অডির্ে টর্. 

পহারসে অযান্ড পকাং োর্থািথ অযাকাউরন্টন্টরসে পার্থোে পিাহাম্মদ আব  কাওসাে, আইডসডব 

ও পসাোে বাংলা ইন্স যরেরন্সে কিপ্লারযন্স অডির্ে িডেক বসাক অযান্ড পকাং োর্থািথ 

অযাকাউরন্টন্টরসে পার্থোে পিা. এোরযত উল্লাহ, োইে ে িস ও ডলেযাডস ে র্ওযযারেে 

কিপ্লারযন্স অডির্ে েহিাে ি স্তাডেি হক অযান্ড পকাং োর্থািথ অযাকাউরন্টন্টস, েংপ ে 

পিইডে অযান্ড ে ি পপ্রািাক্টরসে কিপ্লারযন্স অডির্ে এে.এি তারেক অযান্ড 

অযারসাডসরযর্স কস্ট অযান্ড িযারেিরিন্ট অযাকাউরন্টন্টস, অগ্রণী ইন্স যরেন্স ও 

পযাোিাউন্ট ইন্স যরেরন্সে কিপ্লারযন্স অডির্ে আডতক োরলদ পেৌয েী োর্থািথ 

অযাকাউরন্টন্টরসে িযারেজিং পার্থোে পিা. আডতক ে েহিাে, িারকথন্টাইল ইন্স যরেরন্সে 

কিপ্লারযন্স অডির্ে কািী িডহে োে অযান্ড পকাং োর্থািথ অযাকাউরন্টন্টরসে পার্থোে 

ে ুল পহারসে োে, প্রেডত লাইে ইন্স যরেন্স ও বািথাে পপইন্টরসে কিপ্লারযন্স অডির্ে 

িযাবস অযান্ড পি পার্থোস থ োর্থািথ অযাকাউরন্টন্টরসে ডসডেযে পার্থোে োডসে উজিে 

আহরিদ, সন্ধােী লাইে ইন্স যরেরন্সে কিপ্লারযন্স অডির্ে পকএডপএস অযান্ড 

অযারসাডসসরযর্স কস্ট অযান্ড িযারেিরিন্ট অযাকাউরন্টন্টরসে পার্থোে প লক ক িাে দাস, 

আিো পের্ওযারকথে কিপ্লারযন্স অডির্ে িডসহ ি ডহত হক অযান্ড পকাং োর্থািথ 

অযাকাউরন্টন্টস, স্কযাে োি থাডসউটর্কযালস ও স্কযাে পর্ক্সর্াইলরসে কিপ্লারযন্স অডির্ে 

পেৌয েী িট্টাোে থ োর্থািথ অযাকাউরন্টন্টরসে পার্থোে ডব.পক িট্টাোে থ, বার্া স ’ে কিপ্লারযন্স 

অডির্ে অুে অযান্ড পকাম্পাডে োর্থািথ অযাকাউরন্টন্টরসে িযারেরিং পার্থোে অুে 

ক িাে ক েরিু, পদি োরি থন্টরসে কিপ্লারযন্স অডির্ে এলটর্আে অযান্ড অযারসাডসরযর্স 

কস্ট অযান্ড িযারেিরিন্ট অযাকাউরন্টন্টরসে সদসয পদবব্রত পদে োয, োে ইস্ট ডেটর্ং 

অযান্ড িাইংরযে কিপ্লারযন্স অডির্ে েহিাে পিাস্তো আলি অযান্ড পকাং োর্থািথ 

অযাকাউরন্টন্টস এবং িািা পিডেিরসে কিপ্লারযন্স অডির্ে িি িদাে ডসকদাে অযান্ড 

অযারসাডসরযর্স কস্ট অযান্ড িযারেিরিন্ট অযাকাউরন্টন্টস॥ 

অে সন্ধারে উর  এরসরছ, ওই ২৩টর্ পকাম্পাডেে িরযয সবরেরয পবডি বযতযয পাওযা পেরছ 

৬টর্ পকাম্পাডেে কিপ্লারযন্স সাটর্থডেরকরর্॥ পকাম্পাডেগুরলা হরলা- অগ্রণী ইন্স যরেন্স, 

বািথাে পপইন্টস, ডলেযাডস ে র্ওযযাে, বাংলারদি র্াই অযাল ডিডেযাি, োইে ে িস ও 

প্রেডত লাইে ইন্স যরেন্স॥ এ ৬টর্ পকাম্পাডেে কিপ্লারযন্স অডির্ ডেরপারর্থ ডসজিডস’ে 

পডেবরতথ িুলবিত ডসজিজি অে সারে সাটর্থডেরকর্ ডদরযরছে সংডিষ্ট কিপ্লারযন্স অডির্ে, 

ো ডসজিডস প রোপ ডে লঙ্ঘে॥ 

একইিারব অগ্রণী ইন্স যরেন্স, বািথাে পপইন্টস ও ডলেযাডস ে র্ওযযারেে কিপ্লারযন্স 

অডির্েরদে িরতাই পকাম্পাডে ডতেটর্ সিােিারব ডসজিডস লঙ্ঘে করেরছ॥ কােণ 

পকাম্পাডেগুরলা ডসজিডস’ে পডেবরতথ িুলবিত ডসজিজি অে সারে কিপ্লারযন্স অডির্ ডেরপার্থ 

ততডে করেরছ॥ েরল ওই ডতে পকাম্পাডেসহ সংডিষ্ট কিপ্লারযন্স অডির্ো সিােিারব 

ডসজিডস’ে বযতযয ঘটর্রযরছ॥ এরক্ষরে ওই ডতে পকাম্পাডে পে িুল করেরছ, তা োোই করে 

সংরিাযরেে বযবিা কোে দায-দাডযে ডছল সংডিষ্ট কিপ্লারযন্স অডির্রেে॥ ডকন্তু 

পকাম্পাডেগুরলারক ে ডি কেরত ও িডবষযরত কাি পপরত সংডিষ্ট কিপ্লারযন্স অডির্েো 

োিকাওযারস্ত সাটর্থডেরকর্ ডদরযরছে॥ 

তরব বাংলারদি র্াই অযাল ডিডেযাি, োইে ে িস ও প্রেডত লাইে ইন্স যরেন্স ডসজিডস 

অে সেণ করে কিপ্লারযন্স অডির্ ডেরপার্থ ততডে করেরছ॥ 
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এছািা বাদবাডক ১৭টর্ পকাম্পাডেে কিপ্লারযন্স সাটর্থডেরকরর্ সিরোেীয িুল করেরছে 

সংডিষ্ট কিপ্লারযন্স অডির্েো॥ অর্ থাৎ সাটর্থডেরকরর্ পকাম্পাডেটর্ ডসজিডস’ে সকল িতথ 

‘পডেপালে করেরছ’ অর্বা ‘পডেপালে করেডে’; পকাম্পাডেটর্ ইেডস্টটর্উর্ অব োর্থািথ 

পসরির্াডেি অব বাংলারদি (আইডসএসডব) এে বাংলারদি পসরির্াডেযাল স্টযান্ডািথ 

(ডবএসএস) ‘পডেপালে করেরছ’ অর্বা ‘পডেপালে করেডে’; পকাম্পাডে আইে ১৯৯৪, 

ডসডকউডেটর্ি আইে ও অেযােয প্রাসডেক আইে পিরে পকাম্পাডেটর্ে ডহসাব-ডেকাি 

‘সংেডক্ষত োো হরযরছ’ অর্বা ‘সংেডক্ষত োো হযডে’ এবং পকাম্পাডেটর্ প্রাডতষ্ঠাডেক 

স িাসরেে ডিডিরত িূলযাযে স্বরূপ ‘হাইডল পসটর্সেযাক্টডে’ অর্বা ‘পসটর্সেযাক্টডে’ অর্বা 

‘ের্ পসটর্সেযাক্টডে’ (অসন্তুষ্ট) পারব তা পৃর্কিারব স স্পষ্ট উরল্লে কোে কর্া ডছল॥ ডকন্তু 

সাটর্থডেরকরর্ পকাম্পাডেগুরলাে কিপ্লারযন্স অডির্ে ডসজিডস’ে সাটর্থডেরকর্ এে ওই 

িতথগুরলা আংডিক বা হুবহু তুরল যরেরছে॥ েরল সাটর্থডেরকর্ পদরে পকাম্পাডেগুরলাে 

প্রাডতষ্ঠাডেক স িাসেসহ অেযােয পডেপালেেত ডবষযগুরলা সট কিারব পবাঝা োরে ো, ো 

ডসজিডস’ে কিপ্লারযন্স সাটর্থডেরকর্ এে িতথ পডেপডি॥ 

এ ডবষরয প্রেডত লাইে ইন্স যরেন্স ও বািথাে পপইন্টরসে কিপ্লারযন্স অডির্ে িযাবস অযান্ড 

পি পার্থোস থ োর্থািথ অযাকাউরন্টন্টরসে ডসডেযে পার্থোে োডসে উজিে 

আহরিদ কর্ পোরেট সংবোদরক বরলে, ‘কিপ্লারযন্স সাটর্থডেরকর্ পদযাে সিয হযরতা িুল 

হরয পেরছ॥ আিারদে িুল যডেরয পদযাে িেয কর্ পোরেট সংবোদরক যেযবাদ িাোজে॥ 

এ ডবষরয িডবষযরত আরো সতকথ র্াকব॥’ 

একই ডবষরয োডহ অযাল ডিডেযাি ও স্টযান্ডািথ ইন্স যরেরন্সে কিপ্লারযন্স অডির্ে টর্. পহারসে 

অযান্ড পকাং োর্থািথ অযাকাউরন্টন্টরসে পার্থোে পিাহাম্মদ আব  কাওসাে কর্ পোরেট 

সংবোদরক বরলে, ‘পকাম্পাডে দ ’টর্ে কিপ্লারযন্স সাটর্থডেরকরর্ িুলবিত হাইডল 

পসটর্সেযাক্টডে অর্বা পসটর্সেযাক্টডে পদযা হরযরছ॥ প্রকৃতপরক্ষ সাটর্থডেরকরর্ 

পসটর্সেযাক্টডে পদযাে কর্া ডছল॥’ 

আইডসডব ও পসাোে বাংলা ইন্স যরেরন্সে কিপ্লারযন্স অডির্ে িডেক বসাক অযান্ড পকাং 

োর্থািথ অযাকাউরন্টন্টরসে পার্থোে পিা. এোরযত উল্লাহ কর্ পোরেট সংবোদরক বরলে, 

‘কিপ্লারযন্স সাটর্থডেরকরর্ পে অসেডত হরযরছ, তা ইোকৃত েয, িুলবসত হরযরছ॥’ 

তরব সন্ধােী লাইে ইন্স যরেরন্সে কিপ্লারযন্স সাটর্থডেরকরর্ পে অসেডত েরযরছ তা িােরত 

োোি কিপ্লারযন্স অডির্ে পকএডপএস অযান্ড অযারসাডসসরযর্স কস্ট অযান্ড িযারেিরিন্ট 

অযাকাউরন্টন্টরসে পার্থোে প লক ক িাে দাস॥ ডতডে কর্ পোরেট সংবোদরক বরলে, 

‘আিাে িরত সন্ধােী লাইে ইন্স যরেরন্সে কিপ্লারযন্স সাটর্থডেরকরর্ পকারো অসেডত পেই॥ 

আডি পেিারব সাটর্থডেরকর্ ডদরযডছ তা ট ক আরছ॥’ 

এ ডবষরয েট্টগ্রাি স্টক এক্সরেরঞ্জে (ডসএসই) েতুে বযবিাপো পডেোলক িাি ে-উে-

েডিদ কর্ পোরেট সংবোদরক বরলে, ‘প্ররতযক পকাম্পাডে ও সংডিষ্ট অডির্েরদে অবিযই 

করপ থারের্ েিরে থন্স পকাি পডেপালে কেরত হরব॥ এর্া পডেপালে কো বাযযতািূলক॥ 

প্রাডতষ্ঠাডেক স িাসে ডেজিত কেরত ডসজিডস পডেপালে অডত িুডে॥ এর্া পডেপালরে 

পকারো বযতযয ঘরর্ র্াকরল, আইরে ো বলা আরছ পসর্াই কেরত হরব॥ আে পে প্রডতষ্ঠারে 

কিপ্লারযন্স েত দ ব থল, পসই প্রডতষ্ঠাে তত পবডি োি ক॥’ 

এ ডবষরয ডবএসইডস’ে ডেব থাহী পডেোলক পিা. সাইে ে েহিাে কর্ পোরেট 

সংবোদরক বরলে, ‘প ুঁজিবািারে তাডলকািুক্ত সকল পকাম্পাডেে িেয ডসজিডস পডেপালে 

বাযযতািূলক কো হরযরছ। আে পেসব কিপ্লারযন্স অডির্ে সাটর্থডেরকর্ ডদরেে 

তারদেরকও ডসজিডস’ে িতথ পডেপালে কেরত হরব। পকারো পকাম্পাডে বা কিপ্লারযন্স 

অডির্ে েডদ ডসজিডস পডেপালে ো করে, তাহরল ডবএসইডস প্ররযািেীয বযবিা পেরব।’ 
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Shwapno under spotlight: BSEC serves 

show cause notices to all DSE directors, MD 

Niaz Mahmud  

 Published at 10:45 pm February 5th, 2020  

 
 

The move from the securities regulator made many wonders who wanted to know the 

motives behind the harsh step 

Stocks market regulator, Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC), has 

served show cause notices to all the directors of Dhaka Stock exchange (DSE) and its 

managing director for a trifling matter. 

The commission also served the notice to its Chief Regulatory Officer (CRO), a top 

Commission official said. 

The BSEC on January 27 served the notices, asking the board members to appear in a hearing 

on Sunday and explain why actions should not be taken against them for their roles, in 

questions. 

The move from the securities regulator made many wonders who wanted to know the 

motives behind the harsh step. 

Earlier on July 21, 2019, BSEC formed an inquiry committee to look into the turmoil 

situation in the stock market. The committee found links of the country's prime bourse with 

the unusual market fall. 

The inquiry body found that some members of the DSE Board of Directors disclosed some 

price sensitive information (PSI) related to the capital market to the media that influenced the 

market to plunge. 

As sharing PSI violate the securities regulation, the exchange's board members publicly 

expressed their opinions which contributed to the recent downfall of the market as a whole, 

and affected the general investors in particular, reads the notice. 

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud
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The enquiry committee in its report said that some members of the board of directors of DSE 

disclosed some price sensitive information related to the capital market to the print and 

electronic media rather than disclosing the same through press release, influencing the market 

through the PSI, the notice added. 

Asked, a DSE member, preferring anonymity, said it made no difference for informing the 

media without any press statement.  

“The argument of the BSEC is weak, and cannot be acceptable,” the aggrieved DSE director 

told Dhaka Tribune. 

Another institutional investor said indifference and inaction along with poor leadership of the 

BSEC had been instrumental for the prolonged slump in the stock business. 

“Making the DSE directors and media scapegoat is a ploy to serve a quarter with vested 

interests,” he said.  

The DSE formed an inquiry committee consisting of its directors on unearthing the reasons 

behind the huge loss of a subsidiary of ACI Limited that eroded profits of its parent company. 

A number of DSE directors shared their findings with media on the reasons behind the 

decline of ACI profit that aggrieved the BSEC, sources said. 

The BSEC committee claimed the share price of ACI dropped significantly to Tk240 during 

December 2018 to June 2019 due to the role of the DSE directors. 

However, in February, 2018, share price of ACI was Tk430 that kept on falling 

uninterruptedly since then, but the commission did not mention the reason for the fall before 

and after the period. 

The EPS of ACI was 22 in 2017 that declined to Tk14.87 in the negative in 2019, which was 

the prime reason for the drastic fall in share prices, market operators said. 

The BSEC said that the DSE did not take its prior approval for inspecting any listed 

company. 

BSEC said DSE and its directors had no jurisdiction to form any inquiry committee and 

conduct probe against any listed company without the approval from the BSEC. 

The Commission in the probe also found that the directors and members of the Committee 

had violated the Code of Conduct and ethics in the process of formation of the inquiry 

committee, 

A DSE director blamed the approval of weak companies by the regulator for the current 

market turmoil while BSEC officials blamed the DSE board members for failing to discharge 

their duties. 
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BSRM investors on edge as it merges with 

debt-ridden company 

After the merger, BSRM Ltd’s debt would be about 15.11 percent more than the net 

asset value 

 

Investors may well recall when Keya Cosmetics Ltd merged with three other firms 

that were overburdened with debt. The merger pushed Keya Cosmetics to the brink 

of collapse. The investors who were enthusiastic over contributing to a reliable 

company eventually ended up making a loss. 

A similar scenario is about to be repeated. The shareholders of Bangladesh Steel 

Re-Rolling Mills Ltd (BSRM Ltd) are about to feel the increased strain of debt 

because the steel manufacturing giant has decided to merge with its debt-ridden 

associated firm – BSRM Steel Mills Ltd. 

Even though the move was not discussed with investors, they would share the debt 

worth Tk2,788 crore. BSRM Ltd, which is listed at the stock exchange, has already 

applied to the High Court for approval of the merger. It is worth noting that BSRM 

Steel Mills Ltd is not a listed firm. 

If the move is approved, BSRM Ltd will get the net assets of BSRM Steel Mills 

Ltd, which is about 51 percent less than the debt it will also acquire with the 

merger. However, even the net asset, estimated at Tk1,363 crore in a revaluation 

by the audit firm Acnabin, has raised questions in the capital market. 

According to Professor Abu Ahmed, a stock analyst and former chairman of the 

Department of Economics at Dhaka University, the investors of BSRM Ltd will 
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have to pay the debt of the directors of BSRM Steel Mills Ltd, which is 

unacceptable. 

Stock analysts believe that the move has been planned chiefly to reduce the burden 

of debt on the directors of BSRM Steel Mills Ltd by placing it on the investors of 

BSRM Ltd. 

Once the move gets the go-ahead, the debt of the listed-BSRM Ltd will increase by 

more than 280 percent. Furthermore, as the firms would be merged at a 1:0.5 ratio, 

BSRM Ltd would have to issue an additional 10.86 crore shares, which would 

dilute and reduce its income per share. 

At present, the income per share of the listed firm is Tk7.88 while that of the non-

listed BSRM Steel Mills is Tk2.98. 

As per the merger proposal, the net asset value of BSRM Ltd is Tk2,300 crore 

against its debt worth Tk1,527 crore. Here the debt is 33.61 percent lower than net 

asset. 

But after the merger, the debt would be about 15.11 percent more than the net asset 

value because BSRM Ltd would be left with Tk3,663 crore net asset against 

Tk4,315 crore debt. Along with this, the investors would also have to carry the 

burden of inter-company and third-party debts of the non-listed firm. 

BSRM Ltd's officials, however, defended their move by saying that the merge 

would benefit the firm as a whole. 

Shekhar Ranjan Kar, chief financial officer at BSRM Ltd, said that the operating 

costs of the firm would decline after the merger, while prospects of a profit 

increase would go up, as both the merging firms are in the same business. 

Eventually the general investors would also benefit. 

BSRM Steel Mills sells its products to BSRM Ltd, he added. 

According to the merger proposal, as of June 30, 2019, the debt-equity-ratio of the 

BSRM Steel Mills was 61 percent, meaning that it was a high-risk company. On 

the other hand, the BSRM Ltd, came out as a low-risk company with a debt-equity-

ratio of 29 percent. 

"Showing increased asset" 

Chartered accountants have also questioned the pre-merger revaluation of the 

BSRM Steel Mills Ltd, which showed that the revaluation reserve increased to 

Tk822 crore from Tk229 crore since the company was founded three years ago. 
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The revaluation was calculated on the basis of share exchange ratio disregarding 

the historical value. 

It has been shown that as per the share exchange ratio, the net asset value per share 

of BSRM Ltd stands at Tk97.86, while that of BSRM Steel Mills stands at 

Tk34.57. 

But according to the historical value the figures are Tk45.99 and Tk13.73 

respectively. 

The BSRM Steel Mills Ltd has also been presented as a profitable firm in the 

proposal. Even though financial statements dating back a year reveal that the firm 

was beset with Tk7 crore losses. In the merger proposal, it was shown to have 

made Tk147 crore profit in the last fiscal year. 

Breach of law 

At present, there is no separate regulation in the country regarding backdoor-listing 

or merging of two firms. 

The issue has been vaguely described in the Companies Act, leaving loopholes for 

sponsors and directors to take advantage of. 

According to the FID circular of the Bangladesh Bank, a combination of three 

approaches – net asset value approach, market value approach and discounted cash 

flow approach – has to be followed to determine fair value of shares. 

The appropriate combination of the three approaches has to be decided on the basis 

of the nature of a firm's business. But, according to the merger proposal, BSRM 

Ltd has followed only one approach. 

Officials of the Bangladesh Securities and Exchange Commission said, the listed 

firm has decided to issue shares without any prior notice or application, and this is 

a violation of section 2A of the Securities and Exchange Ordinance 1969. 

Arif Khan, managing director of the IDLC Finance Ltd, said, the approval of the 

merger depends on the court's decision. Since the merger is between a listed and a 

non-listed firm, fair valuation is expected here, so that general investors do not 

have to face losses. 

About BSRM Steel Mills Ltd 

BSRM Steel Mills Ltd started commercial production on June 16, 2016. It was 

founded on April 16, 2008 to produce steel billets for BSRM Ltd. 
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