
মামলায় আটেক আেছ ৩১ হাজার কা  টাকা 
এম এ রহমান :রাইিজংিবিড ডট কম 
Published:16 Nov 2015   08:29:14 PM   Monday   ||   Updated:17 Nov 2015   
07:59:00 AM   Tuesday 

 

অথৈনিতক িতেবদক: সুি ম কােটর দুই িবভােগ জাতীয় রাজ  বােডর (এনিবআর) , 
আয়কর ও মূসক সং া  ২৪ হাজার ৫৭  মামলা িবচারাধীন রেয়েছ। যখােন সরকােরর ায় 
৩১ হাজার কা  টাকার রাজ  আটেক রেয়েছ। 

দীঘ িদন ধের আটেক থাকা ওইসব মামলা ত িন ি েত অেনকিদন ধেরই তৎপরতা চালাে  
এনিবআর। এর অংশ িহেসেব িত ান  িবক  িবেরাধ িন ি র (এিডআর) ওপর জার িদে । 

এরই ধারাবািহকতায় ১৭ নেভ র (ম লবার) ‘রাজ  মামলার ব ব াপনা ও িবক  িবেরাধ 
িন ি র কাযকািরতা’ শীষক এক সিমনােরর আেয়াজন কেরেছ এনিবআর। যখােন 
মামলা েলা ত িন িতেত ধান িবচারপিত সুের  মার িসনহােক ধান অিতিথ িহেসেব 
রাখা হেয়েছ। 

মামলা ত িন ি েত ধান িবচারপিতর কােছ সরাসির সহেযািগতা চাইেতই িত ান  এ প 
উেদ াগ িনেয়েছ। এনিবআেরর এক  সূ  রাইিজংিবিডেক িবষয়  জািনেয়েছ। 

  



এনিবআর চয়ারম ান মাঃ নিজবুর রহমােনর সভাপিতে  সিমনাের িবেশষ অিতিথ িহসােব 
অথম ী আবুল মাল আবদুল মুিহত, া ন আইনম ী ব াির ার শিফক আহেমদ, অ াটন  
জনােরল মাহবুেব আলম ও এফিবিসিসআই সভাপিত আ ুল মাতলুব আহমােদর উপি ত থাকার 
কথা রেয়েছ। 

এনিবআর সূে  জানা যায়, দেশর মাট রাজ  আেয়র ৮৪ শতাংশ এনিবআর আদায় কের। 
চলিত অথবছের সরকােরর মাট রাজ  আদােয়র ল মা া িনধারন করা হেয়েছ ২ লাখ ৮ 
হাজার ৪৪৩ কা  টাকা। এর মেধ  এনিবআরেক আদায় করেত হেব ১ লাখ ৭৬ হাজার ৩৭০ 
কা  টাকা। 

সূ  আেরা জানায়, সুি ম কােটর দুই িবভােগ বতমােন রাজ  সং া  ২৪ হাজার ৫৭২  মামলা 
িবচারাধীন রেয়েছ। এর িবপরীেত সরকােরর ায় ৩১ হাজার কা  টাকা রাজ  আটেক আেছ। 
যা চলিত বছেরর মাট রাজ  আদায় ল মা ার ১৭ দশিমক ৫৫ শতাংেশর সমান। 

তথ ানুযায়ী, কা মেস  সং া  মামলা িবচারাধীন রেয়েছ ১৭ হাজার ৪৭০ । এসব 
মামলার িবপরীেত সরকােরর ৪ হাজার ৮২৫ কা  টাকা  কর আটেক আেছ। চলিত 
অথবছর এ খাত থেক সরকার ৪৬ হাজার ৫৩৬ কা  রাজ  আদােয়র ল মা া িনধারণ 
কেরেছ। এই িহেসােব মামলা জেট এ খােতর মাট ল মা ার ১০ দশিমক ৩৭ শতাংশ রাজ  
আটেক আেছ।   

এছাড়া আয়কর খােত ৩ হাজার ৮৭৬  িরট মামলা িরটারাধীন আেছ। মামলা েলার িবপরীেত 
সরকােরর ৮ হাজার ১৮২ কা  ৭০ লাখ টাকা আয়কর আনাদায়ী আেছ। এখােত এনিবআরেক 
চলিত অথবছর ৬৫ হাজার ৯৩২ কা  টাকা রাজ  আদােয়র ল মা া দওয়া হেয়েছ। এই 
িহসােব আয়কর খােত চলিত অথবছেরর মাট রাজ  ল মা ার ১২ দশিমক ৪১ শতাংশ মামলা 
জেট আটেক আেছ। 

মূসক খােত িবচারাধীন মামলা রেয়েছ ৩ হাজার ২২৬ । এই মামলার িবপরীেত সরকােরর ১৭ 
হাজার ৯৩৮ কা  ৪৯ লাখ টাকা মূসক অনাদায়ী আেছ। খাত েত চলিত বছর ৬৩ হাজার 
৯০২ কা   কর আদােয়র ল মা া িনধারণ করা হেয়েছ। এই িহসােব মূসক খােতর মাট 
ল মা ার ২৮ দশিমক ০৭ শতাংশ রাজ  আটেক আেছ মামলা জেট। 

  



এ িবষেয় এনিবআেরর উ তন কমকতা রাইিজংিবিডেক বেলন, মামলার বণতা াস, মামলা 
জট াস ও িবচারাধীন মামলা ত িন িত করেত গত আট মােস নানা কমসূচী হােত িনেয়েছ 
এনিবআর। এনিবআেরর অধীন সব কিমশনার দ ের ধুমা  মামলা ত াবধায়েনর জন  
িবেশষ ফাকাল পেয়  িনেয়াগ, ইনহাউজ সংলাপ, ব বসায়ীেদর সে  সংলাপম এবং অ াটিন 
জনােরেলর সে  দুই দফা বঠক অনুি ত হেয়েছ। 

এছাড়া হাইেকাট িবভােগর সংি  িবচারপিতেদর সে ও বঠক কেরেছ এনিবআর। তারপরও 
মামলা জট কাটেছ না। এ কারেণই এ ধরেনর সিমনার আেয়াজন কেরেছ িত ান । 

 


