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বসরকাির মাবাইল ফান অপােরটররা ায় ২২ বছর ধের এ দেশ বসা চািলেয় আসেছ। িক  ওই সব িত ান সংি  সব আইন 
ও নীিতমালা মেন সরকােরর রাজ  স কভােব পিরেশাধ করেছ িক না, তা িনরী েণর কাজই সবার ে  শষ করেত পােরিন 
িনয় ক সং া িব আরিস। সবেশষ িনরী ায় ামীণেফােনর কােছ ১১ হাজার ৫৩০ কা  এবং রিব আিজয়াটা িলিমেডেটর কােছ 
৮৬৭ কা  ২৩ লাখ ৯১ হাজার ৪৭৬ টাকা পাওনা িনধারণ করা হেয়েছ। তেব কেব নাগাদ িবশাল অে র ওই টাকা আদায় হেব তার 
িন য়তা কােনা পে র কাছ থেকই পাওয়া যাে  না। জানা যায়, ওই ই অপােরটেরর িসে ম িনরী ায় অেনক অিনয়ম, 
গাপনীয়তা ও ফ িকর িবষয় েলা ধরা পড়ায় পাওনার পিরমাণ জানা গেছ। 

রিবেক গত বছেরর ৩১ লাই ১০ কাযিদবেসর মে  পাওনা পিরেশােধর জ  িচ  দওয়া হয়; িক  রিব এেত রািজ নয়। আর গত 
বছেরর ১৯ লাই িব আরিসর ২১৫তম সভায় িস া  িনেয়ও ামীণেফানেক পাওনা পিরেশােধর জ  এখেনা কােনা িচ ই িদেত 
পােরিন সং া । উভয় পে র মে  পাওনার পিরমাণ কমােনা িনেয় দর-কষাকিষর মে ই এখেনা িবষয়  সীমাব  আেছ। 
অ িদেক বাংলািলংক ও এয়ারেটল বাংলােদেশর িসে ম িনরী ার জ  এখেনা অিডট ফাম িনেয়ােগর কাজই স  হয়িন। তেব 
পাওনা টাকা আদায় না হেলও িনরী ার জ  এরই মে  সরকােরর য় হেয়েছ ১৫ কা  টাকার ওপের। মাবাইল ফান 
অপােরটরেদর িসে ম িনরী ার েয়াজনীয়তার িবষয়  দীঘিদন ধের আেলাচনায় থাকেলও এ িবষেয় থম উে াগ নওয়া হয় 
২০১১ সােল। ওই বছেরর ১৭ এি ল থেক ১৯ সে র পয  চাটাড অ াকাউ  (িসএ) ফাম এমএ ফজল অ া  ক ািনর মা েম 
ামীণেফােনর কাযকলাপ তদ  ও আিথক িহসাব িনরী েণর মা েম িত ান র কােছ ১৮ বছেরর পাওনা িনধারণ করা হয় িতন 

হাজার ৩৪ কা  ১১ লাখ আট হাজার ৫৮১ টাকা। িব আরিস ২১ িদেনর মে  ওই পাওনা পিরেশােধর জ  ামীণেফানেক িচ  
দয় সই বছেরর ৩ অে াবর। 

স সময় িব আরিসর প  থেক গণমা মেক জানােনা হেয়িছল, ামীণেফান অেনক ে  অিনয়ম কেরেছ। সরকােরর া  টাকা 
পিরেশাধ না কের ফ িক দওয়ার চ া হেয়েছ। িক  ামীণেফান ওই িনরী ার িব ে  আদালেত মামলা করেল পাওনা আদােয়র 
িবষয়  েল যায়। 



একই বছর িব আরিস বাংলািলংেকর (ওরাসকম টিলকম িলিমেটড) অিডেটর জ   ফােমর সে  ি  করেলও ফাম র 
এক  অপারগতা কাশ কের এবং অ  অিডটকােজর অ গিত জানােত থ হয়। এরপর ২০১৫ সােলর ১৮ নেভ র িব আরিসর 
সভায় বাংলািলংেকর অিডেটর জ  অিডট ফাম িনেয়ােগর িস া  হয়। পের রিবর সে   হওয়ার আেগ এয়ারেটল 
বাংলােদেশরও অিডেটর জ  অিডট ফাম িনেয়ােগর িস া  হয়; িক  অিডট ফাম িনেয়ােগর কাজ িব আরিস এখেনা শষ করেত 
পােরিন। 

জানা যায়, মাবাইল ফান অপােরটরেদর িসে ম অিডেটর জ  সরকার সবেশষ িব আরিসেক ৪০ কা  ৮০ লাখ টাকা বরা  
দয়। িব আরিস এর মে  ামীণেফােনর ি তীয়বােরর অিডেটর জ  মসাস তাহা খান জামান অ া  ক ািনর সে  আট কা  

৭৮ লাখ ৬১ হাজার ৫৯৭ টাকা এবং রিবর অিডেটর জ  মসাস িসহ িহত হক অ া  ক ািনর সে  সাত কা  ৮২ লাখ িতন 
হাজার ৯৯৩ টাকায় ি ব  হয়। অিডেট মসাস তাহা খান জামান অ া  ক ািনর সহেযাগী দিশ ও িবেদিশ ফাম িছল যথা েম 
এনেক অ া  অ ােসািসেয়টস ও ভারেতর এলএলিপ চাটাড অ াকাউ া স। আর মসাস িসহ িহত হক অ া  ক ািনর সহেযাগী 
ফাম িছল ভারেতর িপেকএফ ধর অ া  সা ানাম ও এলএলিপ চাটাড অ াকাউ া স। 

২০১৬ সােলর ১৯ লাই থেক ামীণেফােনর অিডট  হয় এবং ২০১৮ সােলর ২৭ ফ য়াির িব আরিস এর ড়া  িতেবদন 
হণ কের। এ িতেবদন অ সাের ামীণেফােনর কােছ আদায়েযা  অেথর পিরমাণ িনধারণ করা হয় ভ াট ও া  বাবদ জাতীয় 

রাজ  বােডর া সহ ১১ হাজার ৫৩০ কা  ১৫ লাখ টাকা। 

এর আেগ ২০১৭ সােলর ২৮ নেভ র িব আরিস রিবর অিডেটর ড়া  িতেবদন হণ কের। এেত রিবর কােছ পাওনার পিরমাণ 
উে খ করা হয় এক হাজার ২৫১ কা  ৬৭ লাখ ৯৭ হাজার ৫৫১ টাকা। িব আরিস এ িবষেয় া া চেয় রিবর কােছ িচ  পাঠায়। 
এ অিডট িতেবদন স েক রিবর বিশ আপি  িছল ক াম চাজ িবষেয়। পের রিবর ি  ও দািব মেন পাওনার পিরমাণ ৩৮৪ 
কা  ৪৪ লাখ ছয় হাজার ৭৫ টাকা কিমেয় ৮৬৭ কা  ২৩ লাখ ৯১ হাজার ৪৭৬ টাকা নিনধারণ করা হয়; িক  তােতও স ত 

নয় রিব। 

এ িবষেয় রিবর িমিডয়া, কিমউিনেকশন অ া  সাসেটইেনিবিল র ভাইস িসেড  ইকরাম কবীর কােলর ক েক পাঠােনা এক 
িলিখত ব ে  দািব কেরন, ‘িব আরিসর িনরী া িতেবদেন উেঠ আসা িত  ায়েন এর কােনা যৗি কতা এবং িভি  নই। 
আর ামীণেফােনর ব , িব আরিস, অিডটর ও ামীণেফােনর উপি িতেত ি প ীয় সভায় আমরা খসড়া অিডট িরেপােটর 
িনবািচত অংশ িনেয় আেলাচনা কেরিছ। বািক অংেশর জ  আমরা আবার একই রকম সভা আেয়াজেনর অ েরাধ জািনেয়িছ। এখন 
আমরা তােদর েরর অেপ ায় আিছ।’ 

িব আরিসর কিমশনার মা. রজাউল কােদর (ই অ া  ও) এ স েক গত ম লবার কােলর ক েক বেলন, ামীণেফােনর অিডট 
িনেয় িব আরিসর ই ারনাল িরিভউ স েক সংি  অিডট ফােমর কাছ থেক মতামত পাওয়ার পর িস া  হেত পাের। আর রিব 
যেহ  া  টাকা িদেত রািজ নয়, সেহ  এ অপােরটেরর িব ে  আগামী স ােহই আইনগত ব া নওয়ার িত চলেছ। 

এসং া  ফাইল  িব আরিসর িল াল ও লাইেসি ং িবভাগ থেক িব আরিসর আগামী সভায় উপ াপন করা হেব এবং সভার 
িস া  অ সাের েয়াজনীয় ব া নওয়া হেব। 

বাংলািলংক ও এয়ারেটেলর অিডট স েক রজাউল কােদর বেলন, ‘এ িবষেয় যসব ফােমর কােছ দরপ  পাওয়া গেছ, তােদর 
সে  এ ই অপােরটেরর কােনা াবসািয়ক সংি তা রেয়েছ িক না, তা খিতেয় দখার কাজ চলেছ। আশা করিছ, এ মােসই 
অিডট ফাম িসেলকশেনর কাজ স  হেয় যােব।’ 

 


