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সরকারর কম্পারি আসস িা জবাবরিরির ভসে 

► লাসভ থাকার পরও আসসে িা অসিক কম্পারি  

► আমলাসির অিীিা  

► ১১ বেসর একটি বাসি ককাসিা কম্পারি পুরঁজবাজাসর আসসরি  

► কম্পারিগুসলাসক পুরঁজবাজাসর আিসে গঠিে করমটি কার্ যে অচল 

সজীব কিাম রাে    

 

রিম্ন, মধ্য ও উচ্চরবত্ত—এ রেি কেরির সবাই পুরঁজবাজাসর রবরিসোগ কসর। পুরঁজবাজাসরর সসে এক কথসক কিড় ককাটি মানুষ প্রেযক্ষ 

ও পসরাক্ষভাসব জরড়ে। সরকাসরর কভাট ব্যাংসকর বড় অংশও এরা। অথচ ১৯৯৬ সাসলর কশোর ককসলঙ্কারর ও ধসসর পর ২৩ 

বেসরও রিরেশীল করা র্ােরি বাজারসক। বরং ২০১০ সাসল আসরকটি বড় ধস কিসে রবরিসোগকারীরা। বাজারসংরিষ্ট ব্যরিরা 

বলসে, পুরঁজবাজাসর ভাসলা কশোসরর সংকট েীব্র। সরকারর কশোর এবং বহুজারেক কম্পারিগুসলা োরলকাভুি িসল এ সংকট 

থাকসব িা। রিরেশীল িসব ২৬ লাে রবরিসোগকারীর প্রািসকন্দ্র। 

রকন্তু মূলে আমলাসির অিীিা েথা আমলাোরিক জটিলো, জবাবরিরির ভে, কম্পারিগুসলার অরিচ্ছা, লাভজিক িা িওোর 

অজুিাে—এসব কারসি গে ১১ বেসরও পুরঁজবাজাসর আসসরি সরকারর কশোর। অথচ সরকারর কম্পারিগুসলার আরথ যক প্ররেসবিি 

রবসিষি কসর কিো কগসে, অসিক কম্পারিই লাসভ রসেসে। আবার অলাভজিক রবরভন্ন কম্পারিসক পুরঁজবাজাসর আিার জন্য অথ য 

মিিালসের করমটিও এেি আর কাজ করসে িা। আর বহুজারেক কম্পারিগুসলা আইসির ফাঁসকর কারসি োরলকাভুি িসচ্ছ 

িা।সাসবক অথ যমিী সাইফুর রিমাি কথসক শুরু। োরপর আওোমী লীগ সরকাসরর দুই কমোসি অথ যমিী পসি কথসকও আবুল মাল 

আবদুল মুরিে পুরঁজবাজাসর সরকারর কশোর োরলকাভুি করসে পাসরিরি। আওোমী লীসগর বেযমাি কমোসি আ ি ম মুস্তফাা কামাল 

অথ যমিী রিসসসব িারেত্ব কিওোর পর পুরঁজবাজাসর কবশ কসেকবার বড় িরপেি িসলও সরকারর কশোর অফাসলাড বা োরলকাভুরির 

কেমি ককাসিা উসযাগ কিিরি। েসব রেরি সব যসশষ রব-আর পাওোরসজি রলরমসটডসক পুরঁজবাজাসর োরলকাভুরির শসেয রবদুযৎ 

প্রকসের কাসজর অনুসমািি রিসেসেি। পাশাপারশ বহুজারেক কম্পারি ককাকা-ককালাসক পুরঁজবাজাসর োরলকাভুি িওোর আহ্বাি 

জারিসেসেি। 



সরকারর কম্পারির কশোর এে বেসরও পুরঁজবাজাসর িা আসার কারি জািসে চাইসল আরথ যক প্ররেষ্ঠাি রবভাসগর সরচব কমা. আসাদুল 

ইসলাম জবাব এড়াসিার উসেসে বসলি, ‘এ ব্যাপাসর বাংলাসিশ রসরকউররটিজ অযান্ড এক্সসচঞ্জ করমশি (রবএসইরস) ভাসলা জাসি। 

ওসির রজজ্ঞাসা কসরি।’সূত্র মসে, সরকারর কম্পারির কশোর ককি পুরঁজবাজাসর আসসরি োর সদুত্তর কিই কাসরা কাসে। ককাসিা 

কম্পারি বসলসে, পুরঁজবাজাসর কশোর োড়া লাভজিক িসব িা। ককাসিাটি বসলসে, সমে চাই। আবার অলাভজিক কসেকটি কম্পারির 

কশোর অফাসলাড বাধ্য িসেই িরগে রােসে িসচ্ছ অথ য মিিালেসক। েসব বাজারসংরিষ্ট ব্যরিসির সসে কথা বসল জািা কগসে, রিেম 

অনুর্ােী পর পর রেি বের ককাসিা কম্পারি লাসভ থাকসল পুরঁজবাজাসর োরলকাভুি িসে পাসর, রকন্তু অসিক কম্পারি লাসভ থাকার 

পরও পুরঁজবাজাসর োরলকাভুি িসচ্ছ িা। এই োরলকাভুরি িা িওোর কপেসি বড় ভূরমকা পালি করসেি আমলারা। রবসশষ কসর 

র্ঁরা পিারধকারবসল কম্পারিগুসলার পররচালিা পষ যসির পররচালক রসেসেি। পাশাপারশ কম্পারিগুসলা চাে িা পুরঁজবাজাসর 

োরলকাভুি িসে জবাবরিরির আওোে আসসে। কারি রেি মাস পর পর কম্পারিগুসলাসক আরথ যক রিসাব প্রকাশ করসে িসব। কসই 

রিসাসব বেসর চারবার আরথ যক রিসাব জিসমসক্ষ প্রকাশ করসে িে পুরঁজবাজাসর োরলকাভুি কম্পারিসক। লাভ-কলাকসাসির রবষসে 

রিেরমে িজরিাররর মসধ্যও থাকসে িসব। 

কম্পারিগুসলার প্রফাাইল কঁসট কিো কগসে, অসিক কম্পারিই রিেরমে আরথ যক প্ররেসবিি প্রকাশ করসে িা। কসেকটি কম্পারি কো 

চলরে ২০১৯-২০ অথ যবেসর এসস ২০১৬-১৭ অথ যবেসরর আরথ যক প্ররেসবিি অনুসমািি কসরসে। পুরঁজবাজাসর োরলকাভুি িসল এ 

সুসর্াগ আর থাকসব িা। ো োড়া কম্পারি আইসির অধীসি সরকারর কম্পারিগুসলা পররচারলে িে, রকন্তু পুরঁজবাজাসর োরলকাভুি 

িসল পুরঁজ উসত্তালি সংক্রান্ত অন্যান্য আইিও কমসি চলসে িসব। এ রবষেগুসলা রিসেই র্ে ভে সরকারর কম্পারিগুসলার। 

এর সেযো পাওো র্াে কম্পারিগুসলার আরথ যক প্ররেসবিি রবসিষি করসল। জ্বালারি ও েরিজ সম্পি রবভাসগর অধীসি সব রমরলসে 

৯টি কম্পারির কশোর অফাসলাড করার কথা। এর মসধ্য একটি িসলা গ্যাস ট্রান্সরমশি কম্পারি রলরমসটড (রজটিরসএল)। কম্পারিটি 

২০১৭-১৮ অথ যবেসর ১৪৭ ককাটি টাকা লাভ কসরসে। োর আসগর অথ যবেসর লাভ কসর ১২৮ ককাটি টাকা। োর আসগর অথ যবের অথ যাৎ 

২০১৫-১৬ সাসল ১৩৯ ককাটি টাকা লাভ কসর। োর মাসি পর পর রেি অথ যবেরই লাসভ আসে কম্পারিটি। কম্পারিটির পুরঁজবাজাসর 

আসার রবষসে প্রশ্ন করা িসল কম্পারির সরচব রবরজে কুমার সরকার বসলি, কাজ চলসে। এর কবরশ ককাসিা মন্তব্য করসে রেরি রারজ 

িিরি। 

একই রকম গে রবদুযৎ রবভাসগর আওোধীি িথ যওসেস্ট পাওোর কজিাসরশি কম্পারি রলরমসটসডর। ২০১৭ সাসল অথ য মিিালে 

কম্পারিটিসক কশোর অফাসলাসডর রবষসে বারবার োরগি কিে, রকন্তু এটি ককাসিা েথ্য-উপাত্ত কিেরি। কম্পারিটির আরথ যক প্ররেসবিি 

রবসিষসি কিো র্াে, ২০১৭-১৮ অথ যবেসর কম্পারিটি করপরবেী মুিাফাা কসর ২১৮ ককাটি টাকা। ২০১৬-১৭ অথ যবেসর মুিাফাা রেল 

১২৯ ককাটি টাকা। োর আসগর ২০১৫-১৬ অথ যবেসর মুিাফাা কসর ৮১ ককাটি টাকা। 

রশে মিিালসের অধীি প্রগরে ইন্ডারি রলরমসটড ২০১৬-১৭ অথ যবেসর প্রকৃে মুিাফাা কসর ৮৬ ককাটি ৮৮ লাে টাকা। ২০১৫-১৬ 

অথ যবেসর মুিাফাা রেল ৮৩ ককাটি ৫০ লাে টাকা। ২০১৮-১৯ অথ যবেসরও প্ররেষ্ঠািটি লাসভ রসেসে বসল জািাি িারেত্বশীল এক 

কম যকেযা। লাসভ থাকার পরও ককি প্রগরে পুরঁজবাজাসর আসসে িা, এই প্রসশ্ন রশে মিিালসের অরেররি সরচব এবং প্রগরে 

ইন্ডারিসজর পররচালিা পষ যসির পররচালক কমা. রমজানুর রিমাি এ রবষসে অবগে িি বসল মন্তব্য কসরি। 

কবসামররক রবমাি পররবিি ও পর্ যটি মিিালসের অধীসি রেিটি কম্পারি রসেসে। একটি রবমাি বাংলাসিশ এোরলাইিস। রবমাসির 

আে-ব্যে শাোর কিওো েথ্য মসে, ১৯৯১-৯২ কথসক ২০০৩-০৪ অথ যবের পর্ যন্ত লাভজিক প্ররেষ্ঠাি রেল রবমাি। এরপর আবার টািা 

কলাকসাসি পসড় এোরলাইিসটি। ২০০৭ সাসল েত্ত্বাবধােক সরকার রবমািসক পাবরলক রলরমসটড কম্পারি কসর। েত্ত্বাবধােক 

সরকাসরর দুই বেরই লাভ কসর রবমাি। এরপর ২০০৯-১০ কথসক ২০১৩-১৪ পর্ যন্ত টািা পঁচ বের কলাকসাি কিে রবমাি। োরপর 

রেি অথ যবের লাভ কসর। ২০১৭-১৮ অথ যবেসর এসস আবার কলাকসাি কিে। েসব গে ২০১৮-১৯ অথ যবেসর কফার মুিাফাাে রফাসরসে 

রাষ্ট্রীে উসড়াজািাজ সংিাটি। গে অথ যবেসর প্রাে কপৌসি ৩০০ ককাটি টাকা মুিাফাা কসরসে। রবমাি র্েি লাসভ রেল েেি পুরঁজবাজাসর 

আসসরি। পরবেী সমসে এটি কলাকসাসি পড়াে োরলকাভুরি কার্ যক্রম বন্ধ কসর কিওো িে। 

কবসামররক রবমাি পররবিি ও পর্ যটি মিিালসের সরচব কমা. মরিবুল িক বসলি, ‘আমরা লাসভ আরে ঠিক আসে, রকন্তু আসরা এক 

বের কিেসে চারচ্ছ। োরপর পুরঁজবাজাসর আসার ব্যাপাসর রসদ্ধান্ত কিব।’েসব সব কম্পারির একই মসিাভাব িে। ককাসিা ককাসিা 

কম্পারির পুরঁজবাজাসর োরলকাভুরির ইচ্ছা রসেসে। লাসভ কিই বসল োরলকাভুি িসে পারসে িা। কটরলটসকর পুরঁজবাজাসর আসার 



ব্যাপাসর প্ররেষ্ঠািটির এমরড কমা. সািাব উরেি বসলি, ‘পুরঁজবাজাসর আসার ইচ্ছা আমাসির রসেসে। রিেম অনুর্ােী োরলকাভুরির 

জন্য পর পর রেি বের লাসভ থাকসে িে, রকন্তু আমরা কলাকসাসি আরে।’ 

সূত্র মসে, ২০১৭ সাসল অলাভজিক ১৫ কম্পারিসক রচরিে কসর লাভজিক কসর পুরঁজবাজাসর আিার রসদ্ধান্ত কিে অথ য মিিালে। এ 

লসক্ষয কম্পারিগুসলা ককি মুিাফাা করসে পারসে িা োর কারি খুসঁজ কবর করা এবং লাভজিক করসে একটি করমটি গঠি করা িে। 

েসব বের কশসষও এগুসলার সব যসশষ অবিা জািা কিই অথ য মিিালসের কসই করমটির। করমটি কার্ যে অচল এেি। এই করমটি অথ য 

রবভাসগর অরেররি সরচব এেলাছুর রিমাসির কিতৃসত্ব কবশ কসেকটি ববঠকও কসর। কম্পারিগুসলার সব যসশষ অবিা এবং 

পুরঁজবাজাসর োরলকাভুি িা িওোর কারি সম্পসকয জািসে চাইসল রেরি ককাসিা মন্তব্য করসে রারজ িিরি। িাম প্রকাসশ অরিচ্ছুক 

করমটির একজি সিস্য এ প্ররেসবিকসক বসলি, ‘আমরা কর্ভাসব বলরে কম্পারিগুসলা কসভাসব সাড়া রিসচ্ছ িা।’িাম প্রকাসশ অরিচ্ছুক 

একারধক কম যকেযা জারিসেসেি, পুরঁজবাজাসর োরলকাভুি িসল অসিক কম্পারির গুমর ফাঁস িসে র্াওোর ভে রসেসে। কসই সসে 

ব্যরিগেভাসব লাভবাি িসেসেি এমি কম যকেযারাও কঁসস কর্সে পাসরি। োই কম্পারিগুসলাসক িািা বািািাে পুরঁজবাজাসর 

োরলকাভুি করা িে িা। কিোসিা িে আমলাোরিক জটিলো। 

এ ব্যাপাসর সম্প্ররে অনুরষ্ঠে এক কম যশালাে বাংলাসিশ রসরকউররটিজ অযান্ড এক্সসচঞ্জ করমশসির (রবএসইরস) কচোরম্যাি ড. এম 

োেরুল ইসলাম রিসজসির সীমাবদ্ধোর কথা স্বীকার কসরি। রেরি বসলি, সাে-আট বের ধসর সরকারর কম্পারিগুসলাসক োসির 

কশোর পুরঁজবাজাসর অফাসলাড করার জন্য সরকার অসিক উসযাগ রিসেসে, রকন্তু রবরভন্ন সীমাবদ্ধোর কারসি এ উসযাসগর খুব কমই 

বাস্তসব রূপ লাভ কসরসে।ঢাকা রবশ্বরবযালসের অথ যিীরে রবভাসগর সাসবক অধ্যাপক এবং পুরঁজবাজার রবসিষক আবু আিসমি কাসলর 

কণ্ঠসক বসলি, ‘সরকারর কশোর পুঁজাবাজাসর এসল গভীরো বাড়ে। মানুষ সরকারর কশোর রকিসে পারে। ভারে, পারকস্তাি, 

শ্রীলঙ্কাসি রবসশ্বর রবরভন্ন কিসশ সরকারর কশোর পুরঁজবাজাসর অফাসলাড করা িসেসে। অথচ আমরা পাররে িা। এোসি ইচ্ছার ঘাটরে 

আসে। সরকারর কম যকেযাসির অিীিা আসে। সরকাসরর ওপর মিল কথসক চাপ রেল, রকন্তু কসটা দৃেমাি চাপ রেল িা। েত্ত্বাবধােক ও 

এরশাি সরকার এ রিসে রকছুটা কাজ কসরসে। রকন্তু আওোমী লীগ সরকার দুই কমোসি ক্ষমোে কথসকও রকছুই করসে পারল িা। 

এর ফাসল আমরা ভাসলা কম্পারিগুসলাসক মরসে রিসেরে। অথচ এগুসলা বাজাসর এসল এ অবিা িসো িা। বাজার কথসক িাজার ককাটি 

টাকা উঠাসিা কর্ে। বাজার রিরেশীল িসো। সরকাসরর উরচে ৪৯ শোংশ কশোর িাসে করসে বারকগুসলা অফাসলাড করা।’ 

রডএসই কব্রাকাস য অযাসসারসসেশসির (রডরবএ) সভাপরে এবং রডএসইর সাসবক পররচালক শারকল ররজভী কাসলর কণ্ঠসক বসলি, 

বেযমাি কপ্রক্ষাপসট পুরঁজবাজাসর ভাসলা কম্পারির রবকে কিই। অথচ ২০০৮ সাল কথসক সরকার রিসজসির কম্পারির কশোর োড়সে 

পারসে িা। সরকাসরর আমলারা িেসো কম্পারিগুসলাসক জবাবরিরিসে আিসে চাি িা। েসব এসব চযাসলঞ্জ কমাকাসবলা কসরই কশোর 

োড়া উরচে। সরকাসরর উরচে কম্পারির অসধ যক কশোর করসে বারকগুসলা অফাসলাড করা। এসে রবরিসোগকারীসির আিা রফাসর 

আসসব। 

 


