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সােড় 23 হাজার েকািট টাকা েচেয় ামীণেফানেক 
িবিটআরিসর িচিঠ 
iে ফাক িরেপাট র্ 

িনরী া িতেবদেনর িভি েত ামীণেফােনর কােছ 23 হাজার 68৯ েকািট ৯6 লাখ টাকা পাoনা েচেয় িচিঠ 
িদেয়েছ েটিলেযাগােযাগ িনয় ক সং া িবিটআরিস। গত ম লবার ামীণেফােনর ধান িনব র্াহী বরাবর e িচিঠ 
পাঠােনা হয় বেল জািনেয়েছন সং ার েচয়ার ান জহুরুল হক। 

ei কম র্কত র্া জানান, ামীণেফােনর কাছ েথেক েয 23 হাজার 68৯ েকািট ৯6 লাখ টাকা চাoয়া হেয়েছ, তার 
মে  িবিটআরিস পােব 9 হাজার 5৯5 েকািট 2 লাখ টাকা eবং eনিবআেরর পাoনা রেয়েছ 5 হাজার 96 েকািট 
৯5 লাখ টাকা। টাকা পিরেশােধর জ  ামীণেফানেক 21 েথেক 26 িদন সময় েদoয়া হেয়েছ বেল জানান 
জহুরুল হক। 

িবিটআরিসর ei কম র্কত র্া বেলন, গত বছর িনরী ার িভি েত পাoনা টাকা েচেয় ামীণেফােনর কােছ িচিঠ িদেল 
তা িরিভিজট বা পূণ র্ মূ ায়েনর জ  বেল aপােরটরিট। িনরী া িতেবদনিট পুনরায় মূ ায়ন কের পুনরায় িচিঠ 
েদoয়া হেয়েছ। তেব িবিটআরিসর পুনমূ র্ ায়েনo আপি  রেয়েছ ামীণেফােনর। ামীণেফােনর eক িববৃিতেত 
বলা হয়, েয aথ র্ িবিটআরিস দািব করেছ, তার সে  তারা eকমত নয়। ei িনরী ায় তােদর uেদব্েগর িবষয়গুেলা 
িতফিলত না  হoয়াটা দুভ র্াগয্জনক। িনরী া ি য়ায় িট িছল দািব কের ামীণেফান বেলেছ, ei পাoনা 

িনধ র্ারেণ িনেজরাi eকিট িনরী া করােব। 3126 সােল aে াবের নতুনভােব িনরী া (iনফরেমশন িসে ম 
aিডট) করার জে  eকিট িত ানেক িনেয়াগ েদয় িবিটআরিস। 

চুি  aনুযায়ী, ামীণেফােনর বসা শুরুর পর েথেক 3126 সাল পয র্  িনরী া িত ান িবিটআরিসর নিথর সে  
aপােরটরেদর আমদািন য পািতর দাম যাচাi কের েদখেব। eছাড়া aপােরটেরর েদoয়া কৃত রাজেসব্র িহসাব 
িঠক আেছ িক না, তা খিতেয় েদখেব িবিটআরিস o eনিবআরসহ সংি  সং া। 

3122 সােল েদশীয় িত ান িদেয় িহসাব িনরী া করােনায় েমাবাiল aপােরটরগুেলা তা িনেয়  তুেল 
আদালেত েগেল িনরী া িগত হেয় যায়। 3122 সােল 4 aে াবর েদশীয় eকিট েকা ািন িনরী া করার পর 
ামীণেফােনর কােছ 4 হাজার 45 েকািট টাকা েচেয় িচিঠ েদয় িবিটআরিস। ামীণেফান  েদশীয় oi িনরী ার 

িভি  িনেয়i  েতােল। eরপর oi িচিঠর কায র্কািরতা িগত করেত িত ানিট আদালেত আেবদন কের। 
3122 সােলর 31 aে াবর ামীণেফানেক েদoয়া িবিটআরিসর িচিঠর oপর ‘ি তাব া’ েদয় হাiেকাট র্। 

  

 


