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সরকাির কে  রড িবি  কের দখােনা হয় র ািন 

তয়ব মন,চ াম 

সরকােরর বা বায়নাধীন িবিভ  কে  চলিত বাজার ে  রড িবি  কের কিবর ি ল ির- রািলং িমলস িলিমেটড (েকএসআরএম)। 
অথচ এ রড িবেদেশ র ািন করা হেয়েছ বেল কাগেজ কলেম দিখেয় সরকােরর কাছ থেকই উে া েণাদনা িহেসেব নগদ ায় ২০ 
কা  টাকা িনেয়েছ িত ান । একই সে  তারা ফ িক িদেয়েছ  সংেযাজন করও ( সক)। 

সরকােরর কাছ থেক ত পণ (প  র ািনর র ার িহেসেব নগদ টাকা হণ) িবধার অপ বহােরর মা েম এ িব ল পিরমাণ 
রাজ  ফ িকর ত  স িত উদঘাটন কেরেছ কা ম এ াইজ ও ভ াট কিমশনােরট। এর আেগও কএসআরএমেক িবেদেশ রড 
র ািনর নােম ফ িক দওয়া দড় কা  টাকা সরকাির কাষাগাের জমা দওয়ার িনেদশ িদেয়িছল জাতীয় রাজ  বাড। িক  সই 
অথও এখেনা ফরত দয়িন তারা। 

দািবনামা অ সাের, উৎপািদত রড দেশর বাজাের িবি  করেল সরকারেক টন িত ৪৫০ টাকা কর দওয়ার িনয়ম রেয়েছ। তেব 
র ািনর ে  এ কর মও ফ পায় সংি  িত ান। পাশাপািশ সরকােরর কাছ থেক উে া িতটেন ১৩ হাজার ৩০০ টাকা 

ত পণ িবধাও পায়। অথচ কএসআরএম দেশর বাজাের রড িবি  কের র ািনর িম া ত  িদেয় উভয় িবধা িনেয়েছ। 

কা মস, এ াইজ ও ভ াট সীতা - শাখা ২৪ জা য়াির এক িতেবদেন উে খ কের, সরকােরর িবিভ  উ য়ন লক কে  
কএসআরএম ি ল া  িলিমেটড রড সরবরােহর মা েম শতভাগ  ফ িক িদেয়েছ। যা  সংেযাজন কর আইন ১৯৯১-এর 

ধারা-২(শ) এবং ৩১ ক এর ল ন। িত ান  ‘অপ া া’র মা েম  হাের িবিভ  উ য়ন লক কে  প  সরবরাহ কের। 
কা মস, এ াইজ ও ভ ােটর খাগড়াছিড় িবভাগীয় কমকতা পায়ন চাকমা জাতীয় রাজ  বােড (এনিবআর) কএসআরএেমর 
িব ে  সরকােরর উ য়ন কে  িবি  করা প েক র ািন িহেসেব দখােনা সং া  িতেবদন  দািখল কেরন। 

জানা যায়, ২০১৭ সােলর জা য়াির থেক ২০১৮ সােলর িডেস র পয  ১৬ হাজার ২৯৯ দশিমক ৫ টন রড সরকােরর িবিভ  
িত ােন িবি  কেরেছ কএসআরএম। এসব পে র ওপর য ১৫ শতাংশ ভ াট ( সক) আেস, তার পিরমাণ ৭৩ লাখ ৩৪ হাজার 

৫৭২ টাকা। আর দািখলপে র মা েম িবিধবিহ তভােব হীত  ও কর ত পণ িবধাসহ মাট অেথর পিরমাণ দ ড়ায় ১৮ কা  
৯৭ লাখ টাকা। ২০১৭ সােলর লাই মােস সরকাির িত ােন রড িবি র িতেবদন  কএসআরএেমর নিথেত পাওয়া যায়িন। 
কমকতােদর ধারণা, ওই মাসসহ ফ িক দওয়া কেরর অেথর পিরমাণ ায় ২০ কা  টাকা ছািড়েয় যােব। 

িতেবদেন দখা যায়, কএসআরএম গত বছেরর মে  সবেচেয় বিশ রাজ  ফ িক িদেয়েছ ২০১৮ সােলর আগ  থেক িডেস র 
পয । ওই প চ মােস কএসআরএম ১ হাজার ৮৮ দশিমক ৯০ টন প  িবিভ  কে  িবি  কের রাজ  ফ িক িদেয়েছ ৭ কা  ৯৭ 
লাখ ৭৮ হাজার ৩০০ টাকা। 

চ াম কা মস, এ াইজ ও ভ াট কিমশনােরেটর সােবক কিমশনার ও এনিবআর সদ  সয়দ গালাম িকবরীয়া বেলন, 
কএসআরএম মাগত িম া ত  িদেয় সরকাির রাজ  ফ িক িদেয়েছ। িনধািরত সমেয় দািব ত রাজ  সরকাির কাষাগাের জমা 

না িদেল তােদর িব ে  আইন অ যায়ী কেঠার ব া নওয়া হেব। 

 


