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শেয়ারবাজার 

আরও ৫ শ াম্পানির পর্ ষদ শেঙে নদঙে 

নবএসইনস 

সুজয় মহাজন 

ঢাকা, প্রকাশ: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ 
 

 
 

পুুঁজজব্াজাি রনয়ন্ত্রক সংস্থা ব্াংলাদেশ রসরকউরিটিজ অ্যান্ড এক্সদেঞ্জ করমশন (রব্এসইরস)। 

ফশয়ািব্াজাদি তারলকাভুক্ত আিও পাুঁে ফকাম্পারনি পরিোলনা পর্ ষে ফভদে ফেওয়াি রসদ্ধান্ত 

রনদয়দে পুুঁজজব্াজাি রনয়ন্ত্রক সংস্থা ব্াংলাদেশ রসরকউরিটিজ অ্যান্ড এক্সদেঞ্জ করমশন 

(রব্এসইরস)। এি মদযয রতন ফকাম্পারনি পর্ ষে ফভদে নতুন পর্ ষে গড়াি কাজটি প্রায় ফশর্ 

পর্ ষাদয় িদয়দে। ব্ারক েুটিি রব্র্দয় প্রজিয়াগত কার্ ষিম শুু হদয়দে। রব্এসইরস সূদে এ তথ্য 

জানা ফগদে। 

রব্এসইরস ফর্ পাুঁেটি ফকাম্পারনি ব্তষমান পর্ ষে ফভদে নতুন পর্ ষে গঠদনি উদেযাগ রনদয়দে, 

ফসগুদলা হদলা ইউনাইদিড এয়াি, েযারমরলদিক্স, রসঅ্যান্ডএ ফিক্সিাইল, ইদদা-ব্াংলা 

োম ষারসউটিকযালস ও এমাদিল্ড অ্দয়ল। এ পাুঁে ফকাম্পারনি মদযয োিটিিই কার্ ষিম েীর্ ষরেন 

যদি ব্ন্ধ িদয়দে। শুযু ইদদা-ব্াংলা োম ষারসউটিকযালদসি কার্ ষিমই োলু িদয়দে। 

রব্জ্ঞাপন 

জানদত োইদল রব্এসইরসি করমশনাি ফশখ শামসুজিন আহদমে প্রথ্ম আদলাফক ব্দলন, 

ফশয়ািব্াজাদিি ফর্সব্ ফকাম্পারন ব্যব্স্থাপনা েুব্ ষলতাি কািদে খািাপ অ্ব্স্থায় েদল ফগদে, 

ফসসব্ ফকাম্পারনদক আব্াি সেল কিাি উদেযাদগি অ্ংশ রহদসদব্ পর্ ষে ফভদে ফেওয়াি 

রসদ্ধান্ত ফনওয়া হদয়দে। 

রব্এসইরস সূদে জানা ফগদে, এিই মদযয রিংসাইন ফিক্সিাইল ও আলহাজ ফিক্সিাইদলি পর্ ষে 

ফভদে নতুন পর্ ষে গঠন কিা হদয়দে। তাি সুেলও রমলদত র্াদে। ব্ন্ধ এ েুটি ফকাম্পারন োলুি 

রব্র্দয় ফব্শ অ্গ্রগরত হদয়দে ব্দলও জানান রব্এসইরসি সংরিষ্ট কম ষকতষািা। রিংসাইন ও 
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আলহাজ ফিক্সিাইদলি অ্রভজ্ঞতাি আদলাদক এখন আিও পাুঁেটি ফকাম্পারনি পর্ ষে ফভদে 

নতুন পর্ ষে গড়াি প্রজিয়া েলদে। 

ইউিাইঙেড এয়ার 

সংরিষ্ট একারযক সূদে জানা ফগদে, ইউনাইদিড এয়ািদক আব্ািও কার্ ষিদম রেরিদয় আনা 

র্ায় রক না, তািই অ্ংশ রহদসদব্ রশগরগি ফকাম্পারনটিি পর্ ষে পুনগ ষঠদনি উদেযাগ ফনওয়া 

হদয়দে। এরভদয়শন খাদতি ফব্সিকারি একজন রব্দশর্জ্ঞদক ফকাম্পারনটিি ফেয়ািমযাদনি 

োরয়ত্ব ফেওয়াি উদেযাগ রনদয়দে রব্এসইরস। েু–এক রেদনি মদযযই এ রব্র্দয় েূড়ান্ত রসদ্ধান্ত 

হওয়াি কথ্া িদয়দে। েীর্ ষরেন যদি কার্ ষিদম না থ্াকায় ইউনাইদিড এয়ািদক গত মাদস মূল 

ব্াজাি ফথ্দক ওটিরস (ওভাি েয কাউন্টাি) ব্াজাদি স্থানান্তি কিা হদয়দে। 

ঢাকা স্টক এক্সদেদঞ্জি (রডএসই) তথ্য অ্নুর্ায়ী, ইউনাইদিড এয়াদিি ফশয়াদিি রসংহভাদগিই 

মারলকানা এখন ব্যজক্তদেরেি সাযািে রব্রনদয়াগকািী ও প্ররতষ্ঠাদনি হাদত। ফকাম্পারনি 

উদেযাক্তা-পরিোলকদেি হাদত আদে মাে আড়াই শতাংশ ফশয়াি। অ্থ্ে আইন অ্নুর্ায়ী, 

ফশয়ািব্াজাদি তারলকাভুক্ত ফকাম্পারনি উদেযাক্তা-পরিোলকদেি হাদত সজিরলতভাদব্ সব্ 

সময় ওই ফকাম্পারনি ৩০ শতাংশ ফশয়াি থ্াকা ব্াযযতামূলক। আি পরিোলকদেি হাদত 

এককভাদব্ সব্ সময় ২ শতাংশ ফশয়াি থ্াকাি ব্াযযব্াযকতা িদয়দে। রকন্তু ফকাম্পারনটিি 

উদেযাক্তা-পরিোলদকিা এ আইন লঙ্ঘন কদি তা ুঁদেি হাদত থ্াকা সব্ ফশয়াি ফগাপদন ব্াজাদি 

রব্জি কদি ফেন। এ কািদে ফকাম্পারনটিি ফেয়ািমযান ও ব্যব্স্থাপনা পরিোলক (এমরড) 

তাসভীুল আহদমে ফেৌযুিীি ফেশতযাদগ রনদর্যাজ্ঞা ফেদয় সংরিষ্ট কতত ষপক্ষদক রেটঠ রেদয়দে 

রব্এসইরস। ২০১০ সাদল ফশয়ািব্াজাদি তারলকাভুক্ত এ ফকাম্পারনি ব্তষমান ফেনাি পরিমাে 

প্রায় হাজাি ফকাটি িাকা। 

ফ্যানিনিঙেক্স ও নসঅ্যান্ডএ শেক্সোইি 

ব্স্ত্র খাদতি েট্টগ্রামরভরিক ফকাম্পারন েযারমরলদিক্স ও রসঅ্যান্ডএ ফিক্সিাইদলি পর্ ষেও 

পুনগ ষঠন কিা হদে। এ েুটি ফকাম্পারনিও কার্ ষিম েীর্ ষরেন যদি ব্ন্ধ িদয়দে। 

ফশয়ািযািীদেিও ফকাদনা যিদনি লভযাংশ রেদে না। েুটি ফকাম্পারনই এখন নামসব্ ষস্ব। এি 

মদযয েযারমরলদিদক্সি উদেযাক্তািা ফশয়ািব্াজাদি তারলকাভুক্ত ফকাম্পারনটি ব্ন্ধ িাখদলও 

তা ুঁদেি মারলকানায় অ্নয ফকাম্পারনগুদলা সেল িদয়দে। এমনরক নতুন ফকাম্পারনও খুলদেন। 

শুযু ফশয়ািব্াজাদি তারলকাভুক্ত ফকাম্পারন পরিোলনাি ফক্ষদেই অ্নীহা ফকাম্পারনটিি 

উদেযাক্তাদেি। 

জানা ফগদে, মূলত ফশয়ািব্াজাি ফথ্দক িাকা তুদল ফসই িাকা লুিপাি কদি অ্নয ব্যব্সায় 

খাটিদয় লাভব্ান হদয়দেন েযারমরলদিদক্সি উদেযাক্তািা। র্রেও ২০১৮ সাদলি পি ফথ্দক 

ফকাম্পারনটি রব্রনদয়াগকািীদেি ফকাদনা লভযাংশ রেদে না। েযারমরলদিদক্সি ওদয়ব্সাইদিি 

তথ্য অ্নুর্ায়ী, ফকাম্পারনটিি পরিোলনায় ফেয়ািমযাদনি োরয়দত্ব িদয়দেন ফমহিাজ ই 

ফমাস্তো। আি পরিোলক তা ুঁি স্ত্রী তাব্াসসুম করিম। একসময় রব্এসএ গরুপ নাদমি 

েট্টগ্রামদকজিক এক ফপাশাক কািখানাি মহাব্যব্স্থাপক (জজএম) রহদসদব্ কাজ কিদতন। 

োকরিজীব্ী ফথ্দক হদয় র্ান উদেযাক্তা। অ্রভদর্াগ আদে, রব্পুল আরথ্ ষক অ্রনয়দমি কািদেই 

োকরিেুযত কিা হয় ফমহিাজ ই ফমাস্তোদক। রব্এসএ গরুদপি অ্রনয়দমি অ্দথ্ ষ গদড় ফতাদলন 

েযারমরলদিক্স। পদি প্রাথ্রমক গেপ্রস্তাব্ ব্া আইরপওি মাযযদম ২০১৩ সাদল ফকাম্পারনটি 
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সাযািে রব্রনদয়াগকািীদেি কাে ফথ্দক ৩৫ ফকাটি িাকা সংগ্রহ কদি। কদয়ক ব্েি না ফর্দতই 

প্ররতষ্ঠানটি েুব্ ষল মাদনি ফকাম্পারন রহদসদব্ ‘ফজড’ ফেরেভুক্ত হয়। 

এরেদক, ২০১৫ সাদল ফশয়ািব্াজাদি তারলকাভুক্ত হওয়া রসঅ্যান্ডএ ফিক্সিাইদলি পর্ ষেও ফভদে 

নতুন পর্ ষে গঠদনি কাজ প্রায় েূড়ান্ত কদি এদনদে রব্এসইরস। এি আদগ গত জলুাইদয় 

ফকাম্পারনটিি ব্যব্স্থাপনা পরিোলক ুখসানা ফমাদশ ষে, পরিোলক শািরমন আকতাি ও 

প্রারতষ্ঠারনক পরিোলক ব্াংলাদেশ শু ইন্ডারিজদক ১৪ ফকাটি িাকা জরিমানা কদিরেল 

রব্এসইরস। আইন লঙ্ঘন কদি ফকাদনা ফর্ার্ো োড়া তা ুঁদেি হাদত থ্াকা রব্পুল ফশয়াি রব্জি 

কদি রেদয় ১২ ফকাটি িাকাি ফব্রশ মুনাো কিায় এ জরিমানা কিা হয়। 

রসঅ্যান্ডএ ফিক্সিাইল আইরপওদত রমথ্যা তথ্য রেদয় ব্াজাদি এদসরেল। ওই সময় তা রনদয় 

সংব্ােমাযযদম প্ররতদব্েনও হদয়রেল। রকন্তু ফসসদব্ ‘িা’ কদিরন রব্এসইরসি তৎকালীন 

করমশন। ফর্ করমশদনি ফনতত দত্ব রেদলন এম খায়ুল ফহাদসন, র্া ুঁি রব্ুদদ্ধ সব্দেদয় ব্ড় 

অ্রভদর্াগ, রতরন মানহীন ফকাম্পারন ব্াজাদি আসাি সুদর্াগ কদি রেদয় ব্াজািিাদক 

ডুরব্দয়দেন। 

এিাঙরল্ড অ্ঙয়ি ও ইঙদা-বাাংিা 

ফব্রসক ব্যাংদকি আরথ্ ষক ফকদলঙ্কারিি সদে এমাদিল্ড অ্দয়দলি নাম জরড়দয় আদে। ওই 

ফকদলঙ্কারিি র্িনা জানাজারন হওয়াি পিই তুদর্ি ফতল ব্া িাইস ব্র্যান অ্দয়ল প্রস্তুত ও 

ব্াজািজাতকািী প্ররতষ্ঠানটিিও আদলা যীদি যীদি রনভদত থ্াদক। ব্তষমাদন ফকাম্পারনটি 

নামসব্ ষস্ব ফকাম্পারন। ২০১৪ সাদল ফশয়ািব্াজাদি তারলকাভুক্ত এ ফকাম্পারন ২১৬ সাদলি পি 

ফথ্দক রব্রনদয়াগকািীদেি ফকাদনা লভযাংশ ফেয়রন। ২০১৯ সাদল রব্এসইরস ফকাম্পারনটিি 

উদেযাক্তা-পরিোলক ফথ্দক শুু কদি ব্যব্স্থাপনা পরিোলকসহ ঊর্ধ্ ষতন কম ষকতষাদেি রব্ও 

(ফব্রনরেরশয়ারি ওনাস ষ) রহসাব্ জব্দ কদি। এখন পর্ ষে পুনগ ষঠদনি মাযযদম ব্ন্ধ ফকাম্পারনদক 

সেল কিাি উদেযাগ ফনওয়া হদে। 

২০১৮ সাদল তারলকাভুক্ত হওয়া ইদদা-ব্াংলা োম ষারসউটিকযালস পরিোলনাি ফক্ষদেও নানা 

জটিলতাি প্রমাে ফপদয়দে রব্এসইরস। এ কািদে এ ফকাম্পারনি পর্ ষেও পুনগ ষঠদনি উদেযাগ 

ফনওয়া হদয়দে ব্দল জানা ফগদে। 
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BSEC to restructure boards of four 

companies 

Niaz Mahmud  

 February 23rd, 2021  

 

The companies are United Airways, C&A Textiles, Familytex and Emerald Oil Industries 

The stock market regulator is set to restructure the boards of four non-performing companies 

as a last-ditch effort to salvage them. 

The companies are United Airways, C&A Textiles, Familytex and Emerald Oil Industries.  

The restructured boards would be given four years to revive the companies’ fortunes. In case 

of failure, the company would face forced delisting. 

The decision has been taken with the view to protecting the interests of retail investors, who 

hold a disproportionate stake in the companies, BSEC officials said.  

Earlier in August last year, the stock market regulator took several decisions on the issue.  

As per the BSEC's decision, the companies that are trading in the 'Z' category for two years 

or above will have to restructure their incumbent boards within 45 working days after the 

announcement of the order in written form. 

Otherwise, the directors and sponsors of the companies will not be allowed to be the directors 

of other listed companies and market intermediaries. 

And the sales, transfer, replacement and pledges of the shares held by all sponsors and 

incumbent directors at 'Z' category companies will remain closed. 

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud
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In the last month, the BSEC delisted the now-defunct United Airways and sent it to the over-

the-counter (OTC) market. 

United Airways have been grounded since March 7, 2016, and is unlikely to take off again. 

Its stock though has been trading as normal on the Dhaka and Chittagong bourses, where they 

were listed in 2010, but as a junk stock. 

None of the four companies could be reached for comment at the time of filing the report. 
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Foreigners are seeking long-term 

investment tools 

The chairman of the Bangladesh Securities and Exchange Commission stated this on 
Monday, after participating in an investment roadshow in Dubai  

Foreign investors are interested in investing in long-term financing schemes, said Professor 

Shibli Rubayat Ul Islam, chairman of the Bangladesh Securities and Exchange Commission 

(BSEC) on Monday.  

The government wants to borrow money for large projects by issuing bonds at a low-interest 

rate, he said at a press conference after returning from an investment roadshow in Dubai.    

The securities regulator, at the roadshow in Dubai, observed that foreign investors are also 

keen on investing in such bonds for the long term. 

On 9-12 February, the commission arranged a roadshow in Dubai to attract foreign investors 

to the Bangladesh capital market.     

Professor Shibli Rubayat said, "We presented our economic situation at the roadshow in 

Dubai. They directly asked many questions about our economy." 

"Now, we get emails every day. Some of them want to invest in mutual funds. They have 

suggested what kind of correction is needed here," Professor Shibli told the media. 

The BSEC chairman further said, "Arranging funds for our upcoming large projects is not 

possible only through the equity market. So, we are focusing on bonds."  

He also said after the keynote presentation on Bangladesh's economic situation at the 

roadshow, they had separate meetings with world-renowned investors who are not getting 

any returns by investing in their countries. 

"The foreigners had negative information about Bangladesh, but we tried to present the exact 

position of our country. They were surprised to see our data," he added. 

"We told them about long-term investments in the bond market though they showed interest 

in the equity market, " he continued. 

"For the development of the capital market, in the next budget, we want to propose a few 

issues like a minimum of 15% corporate tax gap between listed and non-listed firms, a tax 

waiver on Sukuk bonds as like as zero-coupon bonds, and minimising the margin loan 

interest rate and double taxation as well.   

BSEC Executive Director Md Mahbubul Alam was present at the conference. 


