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অথম ী আবুল মাল আবদুল মুিহত 

অথৈনিতক িতেবদক : অথম ী আবুল মাল আবদুল মুিহত বেলেছন, ‘রাজ  
সং া  মামলায় জাতীয় রাজ  বােডর িতিনিধ বা আইন কমকতা উপি ত না 
থাকার বণতা আেছ। দেশর ােথ মামলায় অ ত একজন িতিনিধ উপি ত 
থাকেত হেব।’ 

ম লবার স ায় রাজধানীর হােটল সানারগাঁওেয় ‘রাজ  মামলার ব ব াপনা ও 
িবক  িবেরাধ িন ি র কাযকািরতা’ শীষক এক সিমনাের িবেশষ অিতিথর 
ব েব  িতিন এ কথা বেলন। 

িতিন আেরা বেলন, মামলার জট কমােত সুি ম কােট এনিবআেরর এক  সল থাকা 
উিচত। সখােন অ ত এনিবআেরর একজন িতিনিধ িনয়িমত উপি ত থাকেবন। 

উপি ত এক িবচারপিতর ব েব র সে  একমত পাষণ কের অথম ী বেলন, 
‘অেনক আশা িনেয় িবক  িবেরাধ িন ি  (এিডআর) বতন হেলও আমরা এ িবষয় 



িনেয় সরকম সাড়া পাি  না। এ িবষয় িনেয় ব বসায়ী ও এনিবআেরর মেধ  
পার িরক সহেযািগতা বাড়ােনা েয়াজন। বতমােন এিডআর িবক  িবেরাধ 
িন ি  না হেয় এিডশনাল িবেরাধ িন ি েত পিরণত হেয়েছ।’ 

‘মুি যুে র সময় য ংসলীলা হয়, সখান থেক আমরা উেঠ এেসিছ। একসময় 
জাতীয় আেয়র ১০ শতাংশ আসত বেদিশক সাহায  থেক। তখন অভ রীণ খাত 
থেক পতাম মা  ৪ শতাংশ। এ অব া থেক আজ উ রণ ঘেটেছ। এখন ৩ লাখ 
কা  টাকার বােজট হে । আশা করিছ, আগািমেত ৫ লাখ কা  টাকার বােজট 
হেব’, বেলন অথম ী। 

সিমনাের এিডআর কাযকের িবল  হওয়ার বশিকছু কারণ িচি ত করা হয়। এর 
মেধ  রেয়েছ আইনগত িবিধ-িবধান স েক করদাতা ও আইন েয়াগকারীেদর মেধ  
ব াখ াগত মতপাথক , িবলে  রাজ  দওয়ার বণতা, হাইেকােট গ ত বে র 
অপযা তা, অ াটিন জনােরেলর দফতের রাজ  মামলা পিরচালনায় দািয় া  
আইন কমকতার তা, হাইেকােটর আেদশ দান ও বা বায়েনর জন  দ  
সময় তার কারেণ জ লতা সৃি । 

রাজ  মামলা িন ি  ততর করেত বশিকছু াবনার কথা বলা হয়। এ েলা 
হেলা- রাজ  মামলার িবচােরর জন  িবেশষািয়ত বে র সংখ া বাড়ােনা, রাে র 
পে  অিধক সংখ ক আইন কমকতা িনেয়াগ, আয়কর,  ও ভ াট আইন স েক 
িনিবড় িশ ণ, অিধক রাজ  জিড়ত এমন মামলা অ ািধকার িভি েত ত 
িন ি  করা, মামলা দািখলকারী বাদীর আরিজর সফট কিপ সুি ম কােটর 
ওেয়বসাইেট আপেলাড করা, মামলার আরিজসহ দািখল, নািন ও রায় সং া  
হালনাগাদ তথ  সুি ম কােটর ওেয়বসাইট থেক এনিবআেরর সাইেট সয়ংি য়ভােব 
ানা র, সুি ম কােটর রায় ত কাযকর করা ও দ  িনেদশনা অন ান  ে ও 

বা বায়ন িনি ত করা, যসব মামলায় সরকার পরািজত হয় ওই মামলা েলার 
আিপল দােয়র ও  এনিবআেরর মামলা মিনটিরংেয়র জন  একািধক অ াডেভােকট 
অন রকড (এওআর) িনেয়াগ ও িনিদ করণ, িনিদ  ব েলার িত র জন  
অ ত একজন িডএিজ ও এএিজ সাব িণক িনেয়াগ। 



সিমনাের ধান অিতিথ িছেলন ধান িবচারপিত সুের  মার িসনহা। এনিবআর 
চয়ারম ান মা. নিজবুর রহমােনর সভাপিতে  সিমনাের িবেশষ অিতিথ িহেসেব 
অথম ী আবুল মাল আবদুল মুিহত, া ন আইনম ী ব াির ার শিফক আহেমদ, 
অ াটিন জনােরল মাহবুেব আলম ও এফিবিসিসআই সভাপিত আ ুল মাতলুব 
আহমাদ উপি ত িছেলন। 

সিমনাের ব  উপ াপন কেরন কর কিমশনার মা. আলমগীর হােসন। 

 


