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নবদশষ দৃনি আকষ মণঃ যকাম্পানন গঠন পরবতী কার্ মক্রর্

সৃনি করার যেদয় ধ্বাংস করা সেজ। একটি যকাম্পানন গঠন করার পর ব্যবসাদয়র র্াধ্যদর্ উন্ননত করা এবাং টিনকদয় রাখা একটু
র্ত্নসাধ্য কাজ। এই র্ত্নসাধ্য কাজটি শুরুদতই অবদেলা করা েদল পরবতীদত তা ক্রর্ান্বদয় জটিল েদত জটিলতর রূপধারন কদর এবাং
এক পর্ মাদয় অাংশীোরগণ যকাম্পানন নবষদয় আগ্রে োনরদয় যফদলন এবাং যকাম্পাননটি একটি নননিয় যকাম্পাননদত রূপান্তনরত েয়।
আসুন যজদন যনয়া র্াক যকাম্পানন গঠন পরবতী কর্মসূনে নক এবাং েীর্ মদর্য়াদে যকাম্পানন টিনকদয় রাখদত েদল নক নক করণীয় আদে।

(১) যকাম্পানন সাংর্স্মারক ও সাংর্নবনধঃ
সকল যশয়ার যোল্ডার এবাং পনরোলকগদণর প্রথর্ কাজ েদে সাংর্স্মারক এবাং সাংর্নবনধটি ভাদলাভাদব পদে যনয়া। নবদশষ কদর
সাংর্নবনধ সম্পদকম পনরষ্কার ধারণা রাখা একটি অবশ্য কতমব্য। নকন্তু দঃদখর নবষয় অনধকাাংশ যেদে এটি অবদেনলত। সাংর্নবনধদত
পনরষ্কারভাদব যকাম্পানন দেননিন কর্মপনরোলনা সম্পদকম ধারণা পাওয়া র্ায়। পারস্পনরক োনয়ত্ব কতমব্য সম্পদকমও নেক ননদে মশনা
পাওয়া র্ায়। নবনভন্ন নর্টিাং, যকারার্, োনয়ত্ব পালদনর যর্য়াে, ননব মােন ইতযানে নবষয় সম্পমদক জানা থাকা সকল পনরোলক এবাং
অাংশীোদরর জন্য জরুনর।

(২) যকাম্পাননর বানষ মক সাধারণ সভা বা এনজএর্ঃ
যকাম্পানন গঠদনর পর ১র্ এনজএর্ ১৮ র্াদসর র্দধ্য অনুনিত েদত েদব [ ধারা ৮১(১)] ।উক্ত এনজএদর্ অনিট নরদপাট ম, অনিটর
ননদয়াগ অনুদর্ানেত েদত েদব । পরবতী এনজএর্ সমূে আবনশ্যকভাদবই ১২ র্াদসর র্দধ্য অনুনিত েদব। তদব একই পনিকা বেদর ১৫
র্াস পর্ মন্ত সর্য় পাওয়া র্ায়। নেসাব বের সর্ানির ০৯(নয়) র্াদসর র্দধ্য ব্যাদলন্সশীট ও লাভ েনতর নেসাবসে অনিট নরদপাট ম
এনজএর্ এ উপস্থাপন করদত েদব।

(র্দন রাখা েরকার যর্, ননধ মানরত সর্দয় এনজএর্ অনুিাদন ব্যথ ম েদল র্োর্ান্য োইদকাদট মর অনুদর্ােন আবশ্যক েদব)।
যকাম্পানন পনরোলকগদণর জন্য সাংর্নবনধদত উনিনখত সভা োোও র্াদে র্দধ্য সভায় নর্নলত েওয়া আবশ্যক। তদব আইন অনুর্ার্ী
বেদর কর্পদে ৪ টি সভা অনুনিত েওয়া প্রদয়াজন। সকল সেস্যগণ যকাম্পাননর অগ্রগনত পর্ মাদলােনা করদত পাদরন এবাং প্রদয়াজদন
পরার্শম প্রোদনর র্াধ্যদর্ অাংশীোনরত্ব নননিত করদত পাদরন।
এনজএর্ অনুিাদনর ১৪ নেদনর র্দধ্য আরদজএসনস-যত ননম্নবনণ মত নরটান ম োনখল করদত েদব ঃঃ
(ক) নসনিউল – ১০ (Schedule- X) ধারা-৩৬;
(খ) লাভ েনত নেসাব (Profit & Loss) A/C; (ধারা- ১৯০);
(গ) উদ্বৃত্তপে (Balance Sheet) (১৯০ ধারা);
(র্) অনিদটর সম্মনত ফরর্ ২৩নব (২১০-২১৩ ধারা)।
পাবনলক নলঃ যকাম্পানন অনতনরক্তভাদব ননম্মনলনখত নরটান ম োনখল করদবঃ
(ঙ) পনরোলকদের নববরণী (Form- XII, ধারা- ১১৫);
(ে) পনরোলকগদণর সম্মনত (Form- IX, ৯২ এবাং ধারা) ।

তদব গ্যারানি দ্বারা সীনর্তোয় যকাম্পানন প্রকৃনতগতভাদব পাবনলক নলঃ যকাম্পানন এবাং এ যকাম্পানন ৯০ নেদনর র্দধ্য
প্রথর্ সাধারণ সভা কদর এিেক কনর্টি অনুদর্ােন করদব এবাং আরদজএসনস-যত ননম্ননলনখত নরটান ম োনখল করদব এবাং পরবতী
প্রনত বের এনজএর্ করদত েদব এবাং ২১ নেদনর র্দধ্য ননদম্ন বনণ মত নরটান ম োনখল করদত েদব;
(ক) পনরোলকদের নববরণী (Form- XII), ধারা- ১১৫;
(খ) পনরোলকগদণর সম্মনত (Form- IX), ধারা- ৯২;
(গ) অনিটদরর সম্মনত/অসম্মনতপে (ধারা- ২১০);
(র্) ব্যাদলন্সশীট ও লাভ েনতর নেসাবসে অনিট নরদপাট ম (শুধুর্াে এনজএর্ এর জন্য প্রদর্াজয) ।
(৩) যকাম্পাননর অদথারাইজি কযানপটাল বৃনধঃ
যকাম্পানন ব্যবসাদয়র প্রদয়াজদন অদথারাইজি কযানপটাল বৃনধর প্রদয়াজন েয়। এ যেদে যকাম্পানন একটি ইনজএর্ করদত
েদব। ইনজএর্ এ অদথারাইজি কযানপটাল বৃনধর নবষয়টি অনুদর্ানেত েদত েদব এবাং সভার ২১ (একুশ) নেদনর র্দধ্য আরদজএসনসযত ননদম্মবনণ মত নরটান ম জর্া নেদত েদবঃ
(ক) অনতনরক্ত সাধারণ সভা/নবদশষ নসধাদন্তর কনপ (Form- VIII ধারা- ৮৮)।
(খ) অদথারাইজি কযানপটাল বৃনধর যনাটিশ (Form- IV, ধারা ৫৬ )।
( র্দন রাখা েরকার যর্, ননধ মানরত সর্দয় োনখল করদত ব্যথ ম েদল জনরর্ানা প্রোন আবশ্যক েদব )।
(৪) যকাম্পাননর পনরদশানধত মূলধন বৃনধ:যকাম্পানন ব্যবসার প্রদয়াজদন পনরদশানধত মূলধন বৃনধর নসধান্ত যবাি ম নর্টিাং এ গ্রেণ করদব এবাং নসধান্ত গ্রেদণর ৬০ (ষাট) নেদনর
র্দধ্য আরদজএসনস-যত ননদম্ন বনণ মত নরটান ম োনখল করদব ঃঃ(ক) ফরর্-১৫(Form-XV), ধারা ১৫১।
(র্দন রাখা েরকার যর্, ননধ মানরত সর্দয় োনখল করদত ব্যথ ম েদল র্োর্ান্য োইদকাদট মর অনুদর্ােন আবশ্যক েদব ) ।
(৫) যকাম্পাননর ননবনন্ধত অনফস ঠিকানা পনরবতমনঃ
যকাম্পানন তাদের প্রদয়াজদন ননধ মানরত অনফস ঠিকানা পনরবতমন করদত পাদর। তদব যবাি ম নর্টিাং-এ নসধান্ত গ্রেণপূব মক ২৮ (আঠাশ)
নেদনর র্দধ্য আরদজএসনস-যত ননদম্ন বনণ মত নরটান ম োনখল করদত েদবঃ(ক) ফরর্- ৬ (Form-VI), ধারা- ৭৭।
(র্দন রাখা েরকার যর্, ননধ মানরত সর্দয় োনখল করদত ব্যথ ম েদল জনরর্ানা প্রোন আবশ্যক েদব ) ।
(৬) যকাম্পাননর পনরোলক/দশয়ার যোল্ডার পদে পনরবধ মন/পনরবতমন:যকাম্পানন যবাি ম সভায় অনুদর্ােদনর নভনত্তদত পনরোলক পদে পনরবধ মন/পনরবতমন েদত পাদর। নসধান্ত গ্রেদণর ১৪ নেদনর র্দধ্য প্রদর্াজয
যেদে ননদম্ন বনণ মত নরট মান আরদজএসনস-যত োনখল করদত েদবঃ(ক) পনরোলকগদণর নববরণী (Form- XII);
(খ) পনরোলকগদণর সম্মনত (Form- IX);
(গ) যশয়ার েস্তান্তর েনলল (ফরর্-১১৭);
(র্) এনফদিনভট/েলফনার্া।

( র্দন রাখা েরকার যর্, ননধ মানরত সর্দয় োনখল করদত ব্যথ ম েদল জনরর্ানা প্রোন আবশ্যক েদব )।
(৭) যকাম্পাননর কর্তমক ব্যাাংক/আনথ মক প্রনতিান েদত ঋণ গ্রেণ বা গৃেীত ঋদণর সীর্া বৃনধঃ
যকাম্পানন ব্যবসাদয়র প্রদয়াজদন ব্যাাংক অথবা নবনভন্ন আনথ মক প্রনতিান েদত ঋণ গ্রেণ করদল ঋণ গ্রেদণর ২১(একুশ) নেদনর র্দধ্য
ব্যাাংক/দকাম্পানন ননদম্ন বনণ মত নরটান ম আরদজএসনস-যত জর্া নেদত েদব:(ক) ফরর্-১৮ (Form-XVIII), ধারা- ১৫৯ও ৩৬১;
(খ) ফরর্-১৯ (Form- XIX, ধারা- ১৬৭।
( র্দন রাখা েরকার যর্, ননধ মানরত সর্দয় োনখল করদত ব্যথ ম েদল র্োর্ান্য োইদকাদট মর অনুদর্ােন আবশ্যক েদব )।
(৮) যকাম্পাননর কর্তমক গৃেীত ঋণ পনরদশাধ:যকাম্পানন কর্তমক গৃেীত ঋণ পনরদশাধ েদল পনরদশাদধর ২১ (একুশ) নেদনর র্দধ্য ননদম্ন বনণ মত নরটান ম আরদজএসনস-যত জর্া নেদত
েদব:(ক) ফরর্- ২৮ (Form-XXVIII)
(র্দন রাখা েরকার যর্, ননধ মানরত সর্দয় োনখল করদত ব্যথ ম েদল র্োর্ান্য োইদকাদট মর অনুদর্ােন আবশ্যক েদব )।
(৯) যকাম্পাননর নার্ পনরবতমন:যকাম্পাননর নার্ পনরবতমদনর প্রদয়াজন েদল প্রথদর্ পেিনীয় নাদর্র একটি োেপে গ্রেণ করদত েদব। তারপর ২১ নেদনর যনাটিশ
নেদয় ইনজএর্ কদর নার্ পনরবতমদনর নবষয়টি অনুদর্ােন করদত েদব এবাং ১৪ নেদনর র্দধ্য ননম্ন বনণ মত নরটান ম আরদজএসনস-যত জর্া
নেদত েদব:(ক) ফরর্- ০৮ (Form- VIII)
( র্দন রাখা েরকার যর্, ননধ মানরত সর্দয় োনখল করদত ব্যথ ম েদল জনরর্ানা প্রোন আবশ্যক েদব )।
(১০) যকাম্পাননর সাংর্স্মারক এবাং সাংর্নবনধ পনরবতমন:যকাম্পাননর উদেশ্যবলী সাংদশাধন/পনরবতমন বা পনরবধ মদনর জন্য ২১ (একুশ) নেদনর যনাটিশ প্রোন কদর নবদশষ নসধান্ত গ্রেণ করদত
েয় এবাং উো যকাম্পানন আইদনর ১২ ও ১৩ ধারার নবধান যর্াতাদবক র্োর্ান্য উচ্চ আোলদতর অনুদর্ােন গ্রেণ করদত েয়।
(ক) ফরর্- ০৮ (Form- VIII)
এবাং যকাম্পাননর সাংর্নবনধদত যকান পনরবতমন আনদত েদল ২১ নেদনর যনাটিশ নেদয় ইনজএর্ কদর পনরবনতমত সাংর্নবনধ
যরকি মভুক্তকরদণর জন্য ১৪ নেদনর র্দধ্য আরদজএসনস-যত জর্া নেদত েদব।
( র্দন রাখা েরকার যর্, ননধ মানরত সর্দয় োনখল করদত ব্যথ ম েদল জনরর্ানা প্রোন আবশ্যক েদব )।
(১১) যশয়ার েস্তান্তর নবষদয় নবদশষ জ্ঞাতব্যঃ
যকাম্পানন আইন অনুর্ায়ী যশয়ার েস্তান্তর েয় যশয়ার েস্তান্তর েনলল (ফরর্- ১১৭) এ স্বােরোদনর র্াধ্যদর্। প্রথর্তঃ যশয়ার
েস্তান্তদর ইচ্ছূক ব্যনক্ত যকাম্পাননর অন্যান্য যশয়ার যোল্ডারগদণর ননকট জানাবার জন্য যকাম্পাননর পনরোলনা পনরষেদক অবনেত
করদবন। নদ্বতীয়তঃ পনরোলনা পনরষে সকল যশয়ার যোল্ডারদক অবনেত কদর এবাং পনরোলনা পনরষদের নসধান্ত অনুর্ায়ী ইচ্ছুকগণ
যশয়ার গ্রেণ কদর থাদকন।

নবনভন্ন যকাম্পাননর যশয়ার জাল স্বােদরর র্াধ্যদর্ েস্তান্তর েদয় থাদক র্দর্ম র্াদে র্দধ্য অনভদর্াগ পাওয়া র্ায় এবাং সাংক্ষুব্ধ ব্যনক্ত
প্রনতকাদরর আশায় আরদজএসনস -যত অনভদর্াগ/আদবেন কদরন।
যকাম্পানন আইন অনুর্ায়ী যকাম্পাননর কার্ মালদয়ই এরূপ যশয়ার েস্তান্তর সম্পন্ন েয়। র্ার প্রনতফলন যকাম্পাননর যবাি ম যরজুদলশদন
থাদক। প্রকৃতপদে সাংনিি যকাম্পাননর পনরোলনা পষ মে’ই যশয়ার েস্তান্তর চূোন্তভাদব অনুদর্ােন কদর থাদক।
পরবতীদত যকাম্পানন কর্তমপে যশয়ার েস্তান্তরজননত পনরবতমন সাংক্রান্ত নরটান ম যরকি মভূক্তকরদণর জন্য আরদজএসনস-যত োনখল কদর।
আইন অনুর্ায়ী আরদজএসনস শুধুর্াে নরটান মসমূে যরকি মভূক্তকরদণর োনয়ত্ব পালন কদর থাদক। যকাম্পানন আইন অনুর্ায়ী যরকি মভূক্ত
তথ্য পনরবতমন বা সাংদশাধদনর এখনতয়ার যকবলর্াে র্োর্ান্য উচ্চ আোলদতরই রদয়দে।

