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Daily Prothom Alo 
17 February 2021 

 

রবির ওপর অসন্তুষ্ট বিএসইবস 

 

প্রকাশ: ১৬ ফেব্রুযারি ২০২১, ১৬: ০১ 

 

মুনাো কিাি পিও রব্রনয়যাগকািীয়েি লভ্াাংশ না ফেওযায পুুঁজিব্ািায়ি তারলকাভুক্ত 

ফব্সিকারি ফমাব্াইল অপায়িটি িরব্ আজিযাটাি ওপি চিম অসয়তাষ প্রকাশ কয়িয়ে 

পুুঁজিব্ািাি রনযন্ত্রক সাংস্থা ব্াাংলায়েশ রসরকউরিটটি অ্ান্ড এক্সয়চঞ্জ করমশন (রব্এসইরস)। 

আি মঙ্গলব্াি ফকাম্পারনটটি শীষ ষ কম ষকতষায়েি ফেয়ক পাঠায রব্এসইরস। পয়ি েুপুি সায়ে 

১২টায িরব্ আজিযাটাি ফেে অব্ কিয়পায়িট অ্ায়েযাস ষ শায়েে আলয়মি ফনতৃয়ে একটট 

েল রব্এসইরসয়ত যায। এ সময রব্এসইরসি ফচযািম্ান রশব্লী ুব্াইযাত-উল-ইসলায়মি 

ফনতৃয়ে আিও েুই করমশনািসে ঊর্ধ্ ষতন কম ষকতষািা উপরস্থত রেয়লন।  

বব্ঠয়ক মুনাো েওযাি পিও ফকন রব্রনয়যাগকািীয়েি লভ্াাংশ ফেওযা েয়লা না, ফস রব্ষয়য 

িরব্ি কায়ে ব্্াখ্্া িানয়ত চাই রব্এসইরস। এ রব্ষয়য চিম অসয়তাষ প্রকাশ কয়ি রব্এসইরস 

িানায, রব্রনয়যাগকািীিা রকেু না ফপয়য েতাশ। এই রব্রনয়যাগকািীয়েি প্রত্াশা পূিণ না 

েওযাি প্ররতকাি কী েয়ত পায়ি, তাও িানয়ত ফচয়যয়ে রব্এসইরস।  

বব্ঠক সূয়ে িরব্ি পক্ষ ফেয়ক িানায়না েয, তািা এি প্ররতকাি কী েয়ত পায়ি এব্াং রব্এসইরস 

ফয অসয়তাষ প্রকাশ কয়িয়ে, এ রব্ষয তায়েি পরিচালনা পষ ষেয়ক অব্রেত কিা েয়ব্। পষ ষয়েি 

সয়ঙ্গ কো ব্য়ল কী প্ররতকাি েয়ত পায়ি, পয়ি তা রব্এসইরসয়ক িানায়না েয়ব্। 

রব্জ্ঞাপন 

িানয়ত চাইয়ল রব্এসইরসি রনব্ ষােী পরিচালক ও মুখ্পাে ফমাোম্মে ফিিাউল করিম প্রেম 

আয়লায়ক ব্য়লন, ‘িরব্ রব্রনয়যাগকািীয়েি ফকায়না লভ্াাংশ না ফেওযায আমিা প্ররতষ্ঠানটটি 

ঊর্ধ্ ষতন কম ষকতষায়েি আি ফেয়করেলাম। ফসখ্ায়ন রব্এসইরসি অসয়তাষ তায়েি িানায়না 

েয়যয়ে। এব্াং “ফনা রেরভয়েয়ন্ডি” প্ররতকাি কী েয়ত পায়ি, তাও আমিা প্ররতষ্ঠানটটি কাে 

ফেয়ক িানয়ত ফচয়যরে। ’ 

পয়ি আি রব্য়কল ৩টায আরে ষক প্ররতয়ব্েন প্রকাশ উপলক্ষ্ আয়যাজিত এক অনলাইন 

সাংব্াে সয়ম্মলয়ন লভ্াাংয়শি রব্ষয়য িরব্ আজিযাটাি প্রধান রনব্ ষােী কম ষকতষা (রসইও) ও 

ব্্ব্স্থাপনা পরিচালক মােতাব্ উজিন আেয়মে ব্য়লন, রব্এসইরস ফমায়টও খ্ুরশ না। তািা 

অসয়তাষ প্রকাশ কয়িয়ে। তায়েি ফসরিয়মি ও ইয়মাশয়নি সয়ঙ্গ আমিা একমত। তায়েি এই 

অসয়তায়ষি রব্ষযটট পরিচালনা পষ ষেয়ক অব্রেত কিা েয়ব্।  
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মােতাব্ উজিন আেয়মে আিও ব্য়লন, িরব্ ফয মনুাো কয়িয়ে, তা রেয়য কি প্রোয়নি পি ফয 

লভ্াাংশ রেয়ত পািতাম তা রেয়য রব্রনয়যাগকািীয়েি খ্ুরশ কিা ফযত রকনা তা রব্য়ব্চ্ রব্ষয। 

তাই লভ্াাংশ ফেওযাি ব্েয়ল ব্্ব্সায রব্রনয়যায়গি রসদ্ধাত রনয়যয়ে ফব্ােষ।  

৩১ রেয়সম্বি সমাপ্ত ২০২০ রেসাব্ ব্েয়িি িন্ রব্রনয়যাগকািীয়েি ফকায়না লভ্াাংশ ফেযরন 

িরব্। িরব্ি তে্ অনুযাযী, ৩১ রেয়সম্বি সমাপ্ত ২০২০ সমাপ্ত রেসাব্ব্েয়ি ফকাম্পারনটটি 

ফশযািপ্ররত আয (ইরপএস) েয়যয়ে ৩৩ পযসা এব্াং ফশযািপ্ররত সম্পে মূল্ (এনএরভরপএস) 

ো ুঁরেয়যয়ে ১৩ টাকা ৯০ পযসা। আয়গি ব্েি একই সময়য ইরপএস েয়যরেল ৪ পযসা এব্াং 

এনএরভরপএস রেল ১২ টাকা ৬৪ পযসা। 

িরব্ আজিযাটাি ব্ারষ ষক সাধািণ সভা (এজিএম) আগামী ২১ মাচষ রেজিটাল প্ল্্াটেয়ম ষ 

অনুটষ্ঠত েয়ব্। এ-সাংক্রাত ফিকেষ ফেট আগামী ৮ মাচষ রনধ ষািণ কিা েয়যয়ে। 

এরেয়ক আি রেএসইয়ত কয়ম ফকাম্পারনটটি ফশযায়িি েি। ফলনয়েন ফশয়ষ আয়গি রেয়নি 

তুলনায োম কয়ময়ে ৪ টাকা ২০ পযসা। গত ২৪ রেয়সম্বি ফেয়শি ঢাকা স্টক এক্সয়চঞ্জ 

(রেএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সয়চয়ঞ্জ (রসএসই) ফলনয়েন শুু েয িরব্ি। 
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Daily Prothom Alo 
17 February 2021 

 

ি্যাংকের পবরচযলে পদ থেকে সযকিে ৩ এমবি িযদ 

পরিচালক পে ফেয়ক ব্াে পো রতন সায়ব্ক এমরে েয়লন এরব্ ব্্াাংয়কি কাযিাি এ ফচৌধুিী, 

স্ট্ান্ডােষ ব্্াাংয়কি নািমুস সায়লেীন ও ওযান ব্্াাংয়কি বসযে নুুল আরমন। 

প্রকাশ: ১৭ ফেব্রুযারি ২০২১, ০৯: ২৩ 

 

অব্সি ফনওযাি পি একই ব্্াাংয়ক স্বতন্ত্র পরিচালক েওযা রতনিন সায়ব্ক ব্্ব্স্থাপনা 

পরিচালকয়ক (এমরে) ব্াাংলায়েশ ব্্াাংক সরিয়য রেয়যয়ে। ব্্াাংক ফকাম্পারন আইন পরিপালন 

কিয়ত রগয়য ফকন্দ্রীয ব্্াাংক নতুন কয়ি এই রসদ্ধাত রনয়যয়ে। যরেও আয়গ ফকন্দ্রীয ব্্াাংকই 

এসব্ সায়ব্ক এমরেি পরিচালক েওযাি অনুয়মােন রেয়যরেল।  

পরিচালক পে ফেয়ক ব্াে পো রতন সায়ব্ক এমরে েয়লন এরব্ ব্্াাংয়কি কাযিাি এ ফচৌধুিী, 

স্ট্ান্ডােষ ব্্াাংয়কি নািমুস সায়লেীন ও ওযান ব্্াাংয়কি বসযে নুুল আরমন। ব্াাংলায়েশ 

ব্্াাংক সম্প্ররত ব্্াাংকগুয়লায়ক এই রসদ্ধাত িারনয়য রেয়যয়ে। ব্্াাংকগুয়লাও তা পরিপালন 

কিয়ত শুু কয়িয়ে। 

এরেয়ক ফখ্ান্দকাি ইব্রারেম খ্ায়লেয়ক পূব্ালী ব্্াাংয়কি পরিচালক েওযাি অনুয়মােন ফেযরন 

ফকন্দ্রীয ব্্াাংক। 

ফকন্দ্রীয ব্্াাংয়কি একিন ফি্ষ্ঠ কম ষকতষা ব্য়লন, অন্ ফকউ একইভায়ব্ পরিচালক েয়য 

োকয়ল ব্াে পেয়ব্ন। আইয়নি সব্ ধািা পরিপালয়ন ফকন্দ্রীয ব্্াাংক নতুন কয়ি উয়ে্াগ 

রনয়যয়ে। 

আয়গ অয়নক এমরেই ফয ব্্াাংক ফেয়ক অব্সি রনয়তন, ফসটটয়তই উপয়েষ্টা রেয়সয়ব্ ফযাগ 

রেয়তন। এয়ত ব্াে সায়ধ ফকন্দ্রীয ব্্াাংক। রনযন্ত্রক সাংস্থাটট তখ্ন িারনয়য ফেয, েুই ব্েয়িি 

ময়ধ্ একই ব্্াাংয়ক উপয়েষ্টা েওযা যায়ব্ না। এিপি ফেয়ক ব্্াাংকগুয়লা তায়েি অব্সি 

ফনওযা এমরেয়েি স্বতন্ত্র পরিচালক ব্ারনয়য পরিচালনা পষ ষয়ে আনয়ত শুু কয়ি। 

তয়ব্ ব্্াাংক ফকাম্পারন আইয়নি ১৫(৯) ধািাি ব্্াখ্্ায ব্লা েয়যয়ে, স্বতন্ত্র পরিচালক ব্লয়ত 

এমন ব্্জক্তয়ক ফব্াঝায়ব্, রযরন ব্্াাংয়কি ব্্ব্স্থাপনা এব্াং ফশযাি ধািক ফেয়ক স্বাধীন। রতরন 

ফকব্ল ব্্াাংয়কি স্বায়ে ষ রনয়িি মতামত প্রোন কিয়ব্ন এব্াং ব্্াাংয়কি সয়ঙ্গ ব্া ব্্াাংক সাংরিষ্ট 

ফকায়না ব্্জক্তি সয়ঙ্গ যা ুঁি অতীত, ব্তষমান ব্া ভরব্ষ্ৎ ফকায়না প্রকৃত স্বাে ষ রকাংব্া েৃশ্মান 

স্বায়ে ষি রব্ষয িরেত ফনই। 

ফযাগায়যাগ কিা েয়ল স্ট্ান্ডােষ ব্্াাংয়কি স্বতন্ত্র পরিচালক ও সায়ব্ক এমরে নািমুস সায়লেীন 
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প্রেম আয়লায়ক ব্য়লন, ‘আমাি ফমযাে আিও রকেুরেন ব্ারক রেল। ফকন্দ্রীয ব্্াাংক আপরি 

কিায সয়ি এয়সরে। ফকন্দ্রীয ব্্াাংকই আমায়ক পরিচালক েওযাি অনুয়মােন রেয়যরেল।’ 

ব্াাংলায়েশ ব্্াাংয়কি কম ষকতষািা ব্লয়েন, আইয়ন রব্ষযটট উয়েখ্ োকয়লও এ রনয়য ফধা ুঁযাশা 

রেল। এ িন্ এমরেয়েি স্বতন্ত্র পরিচালক েওযায ব্াধা ফেওযা েযরন। এ রব্ষয়য আইরন ব্্াখ্্া 

পাওযাি পি প্রয়যািনীয পেয়ক্ষপ ফনওযা শুু েয়যয়ে। 

ফযসব্ ব্্াাংক ফশযািব্ািায়ি তারলকাভুক্ত, ফসগুয়লায়ত পরিচালক রনয়যাগ ফেন 

ফশযািয়োল্ডািিা। ব্তষমায়ন একিন পরিচালক রতন ব্েি কয়ি টানা রতন ফমযাে পরিচালক 

েওযাি সুয়যাগ পান। স্বতন্ত্র পরিচালক রনয়যাগ ফেওযাি উয়িশ্ েয়লা, রনিঃস্বাে ষভায়ব্ ভূরমকা 

িাখ্া। 

স্বতন্ত্র পরিচালক রেয়সয়ব্ রনয়যাগ পাওযা ব্্জক্তয়েি ফব্রশি ভাগই ব্্াাংয়কি ফকায়না না ফকায়না 

পরিচালয়কি প্ররতষ্ঠায়নি কম ষকতষা রকাংব্া আত্মীযস্বিন ব্া আইনিীব্ী অেব্া ঘরনষ্ঠিন। এটট 

ব্্াাংকমারলকয়েি একটট ফকৌশল। 
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Robi pits the blame on no-dividend on the 

promised tax break it has yet to get 

Niaz Mahmud  

 February 17th, 2021  

 
 

The withdrawal of the 2 per cent turnover tax was one of the two conditions Robi had for 

going public 

Robi, the country’s second-largest mobile operator, has once again sought tax break from the 

government it was promised for getting listed on the bourse. 

In a letter to Finance Minister AHM Mustafa Kamal on February 11, Shahed Alam, the chief 

corporate and regulatory officer of Robi, sought the withdrawal of the 2 per cent minimum 

income tax on its revenue. 

The withdrawal of the 2 per cent turnover tax was one of the two conditions Robi had for 

going public, the talks of which began from 2013 at least.  

If the minimum tax is withdrawn, Robi would be a profitable company and would be able to 

reward its investors generously, the letter said. Dhaka Tribune has a copy of the letter. 

This comes as the operator, which saw its profit soar more than 8 times to Tk 150 crore in 

2020, chose not to pay any dividend to its expectant shareholders. 

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud


News Clippings 

 48 

“Had the 2 per cent minimum tax on our revenue been removed, our earnings per share could 

easily have been Tk 0.64,” Alam told Dhaka Tribune on Tuesday. 

In 2020, Robi’s earnings per share, which is its net profit divided by the number of common 

shares it has outstanding, stood at Tk 0.33, up from Tk 0.04 in 2019. 

“It is worth noting that this was one of the conditions Robi had placed for entering into the 

capital market. In the end, even though the 2 per cent minimum tax was not removed, Robi 

still went ahead with its decision to come to the capital market and that too at the face value 

of only Tk 10 per share and without charging any premium respecting the assurance we 

received from the authority.” 

Moreover, due to the minimum tax, Robi could not even avail the 5per cent reduction in 

corporate tax rate offered to the listed mobile phone operators, he said.  

As a result, Robi was subjected to an effective tax rate of 71.8 per cent for 2020.  

In this backdrop, considering the positive growth trajectory of the company, the Robi board 

has recommended not to give any dividend for 2020 to secure the investment funds necessary 

to stimulate Robi’s future growth, Alam added.  

“Our board is not against paying dividends,” said Mahtab Uddin Ahmed, chief executive 

officer of Robi, at the press briefing yesterday to unveil the operator’s earnings for the year 

that ended on December 31, 2020. 

Had the board decided to pay a dividend this year, the amount for each shareholder would 

have been minimal. 

“It is a critical concern if we would be able to make anyone happy with so little dividend. 

Instead, if we reinvest the amount not paid out as dividend, we would be able to guarantee 

business growth and higher returns,” he added. 

The shareholders though remained unimpressed. 

Shares of Robi fell as much as 15.2 per cent during the trading session on Tuesday to close at 

Tk 41.8, down 9.1 per cent from the previous day. 

Concerned about the repercussions Robi’s announcement of no dividend would have on the 

bourse, the Bangladesh Securities and Exchange Commission yesterday summoned Robi’s 

top brass to its headquarters.  

At the meeting, where Robi was led by Alam, the stock market regulator expressed 

dissatisfaction over the issue and directed the operator to pay an interim dividend to its retail 

investors at least. 

 
 
 


