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নীিতর তথ  অ স ােন করদাতার আয়কেরর িরটান ফাইল এবং ব াংক িহসাব তলেবর মতা চায়
নীিত দমন কিমশন ( দক)। এজ  িবদ মান দক আইেনর িবিধমালা সংেশাধেনর উেদ াগ িনেয়েছ

সং ািট।

কাযকরভােব নীিত দমন করেতই মলূত এ উেদ াগ। তেব এ ব াপাের নানা শ া ও উে েগর কথা বলেছন
ব বসায়ী  এবং ব াংক ও এনিবআর সংি রা।  তােদর মেত, িবত িবধানিট আয়কর আইেনর সে
সাংঘিষক। পাশাপািশ দকেক এ মতা দয়া হেল করদাতার সংখ া আশ াজনক হাের কমেব এবং অথ
পাচার বাড়েব, িত  হেব ব াংিকং খাত।

সংি  সূ  জানায়,  দক আইেনর সংেশািধত িবিধমালািট  আইন ম ণালেয় ভিটংেয়র জ  পাঠােনা
হেয়েছ। ভিটং শেষ চড়ূা  অ েমাদেনর জ  মি সভায় উ াপন করা হেব। স িত আইন ম ণালেয়
অ ি ত এ সং া  এক সভায় করদাতার িরটােনর মেতা গাপনীয় তেথ  অবাধ েবশািধকার সং া

দেকর ােবর িবষেয় এনিবআেরর প  থেক তী  আপি  জানােনা হয়।

ওই বঠেক অংশ নয়া এনিবআেরর আয়কর িবভােগর একজন কমকতা যগুা রেক বেলন, করদাতােদর
হয়রািন না করার আ াস িদেয় নতুন করদাতা সং হ করার লে  সারা দেশ আয়কর জিরপ চলেছ।

এরই মেধ  দেকর এই াব বা বায়ন হেল করদাতা সং হ করার িতব কতা সিৃ  হেব। করদাতােদর
মেধ  ভীিতর স ার হেব এবং  নতুন করদাতা সং েহ নিতবাচক ভাব পড়েব। পাশাপািশ িবদ মান

  সা াম হােসন ইমরান
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করদাতারা  তােদর স েদর তথ  দেব না।  এেত কর ফাঁিক বিৃ র পাশাপািশ  িবেদেশ অথ পাচােরর
আশ ােক উসেক দেব।

বতমান িবধান অ যায়ী, কােনা ব ি র নীিতর তথ  অ স ােনর ােথ দক ওই ব ি র কাছ থেক
আয়কর িরটােনর সািটফাইড কিপ সং হ কেরন এবং পরবতী সমেয় আয়কর অিফস থেক ওই সািটফাইড
কিপর সত তা িনি ত কেরন।

আর  ব াংক  িহসােবর  তথ  জানার  ে  বাংলােদশ  ব াংেকর  িফ াি য়াল  ইে টিলেজ  ইউিনেটর
(িবএফআইইউ) মাধ েম তা সং হ করা হয়। ািবত িবধান অ যায়ী, দক সরাসির ব ি র করদাতার
তথ  আয়কর অিফস থেক এবং ব াংক িহসােবর তথ  সংি  ব াংেকর শাখা থেক চাইেত পারেব।

ািবত দক িবিধমালায় বলা হেয়েছ, অ স ান বা তদ কােজ িনেয়ািজত কিমশেনর অ স ানকারী বা
তদ কারী কমকতা েয়াজেন ব াংকাস মু ণ (ব াংকাস বকু এিভেড  আইন, ১৮৯১) বা আয়কর অিফস
থেক করদাতার আয়কর িরটান, িববরণীর িহসাব, সা মাণ, অ ােসসেম ট নিথ উ ঘাটন বা পরী া বা

জ  বা তলব করেত পারেব। এে ে  অ  কােনা আইেনর িবধান বাধা হেব না।

অ িদেক আয়কর অধ ােদেশর ১৬৩ ধারায় করদাতার িববিৃত, িরটান গাপনীয় রাখার কথা বলা আেছ। এ
ধারায় বলা আেছ, সা  আইন বা বতমােন কাযকর অ  আইেন যা-ই থা ক না কন- কােনা আদালত
বা অ  কােনা কতৃপ  আয়কর অধ ােদেশর অধীেন পিরচািলত কায েমর সে  সংি  রকড বা কােনা
িরটান,  িহসাব-বিহ বা  দিললপে র অংশিবেশষ সা  দানােথ তলব করার মতা দান করেব না।
অথাৎ করদাতার িরটােনর তথ  অিত গাপনীয় িবষয়, িবেশষ  ব তীত এিট কােনা দফতর চাইেত
পারেব না।

এিদেক িসিভল সািভস (ট াকেসশন) অ ােসািসেয়শন থেক সামবার এনিবআেরর চয়ারম ােনর কােছ
দক িবিধমালা সংেশাধেন উে গ জািনেয় ারকিলিপ দয়া হেয়েছ। এেত বলা হেয়েছ, একজন করদাতা

তার কর নিথেত ব ি গতসহ সব ধরেনর তথ  িদেয় থােকন। যমন করদাতার ব ি গত, পািরবািরক,
সামািজক ও স েদর তথ  দন, যা আয়কর অধ ােদশ অ যায়ী গাপনীয়।

এ গাপনীয়তা রি ত না হেল করদাতার জ  ব ি গত অ ি র কারণ হেত পাের। যিদ করদাতার তথ
গাপন না থােক,  সে ে  করদাতা আয়কর িবভােগর কােছ তথ  কাশ করা থেক িবরত থাকেবন।

এে ে  তেথ র অ তুলতার কারেণ যথাযথ কর আদায় ব াহত হেত পাের। এটা িব জুেড় ীকৃত য,
করদাতার তেথ র গাপনীয় িশিথল হেল কর পিরপালক ও কর আদায় াস পায়।

ারকিলিপেত  বলা  হয়,  করদাতার  তথ  সংর ণ  ও  গাপনীয়তার  িবদ মান  িবধান  পিরবতন  হেল
করদাতােদর মেধ  আ ার সংকট তির হেব, করবা ব পিরেবশ ব াহত হেব, কর পিরপালক াস পােব
এবং রাজ  আদােয় িব প ভাব পড়ার আশ া থাকেব। এ অব ায় দক িবিধমালায় আয়কর িবভাগ
থেক তথ  সরবরােহর িবধান সংেযাজেনর ােবর িবষেয় আপি  জানােনার জ  অথম ীর হ ে প

চাওয়ার পরমশ দয়া হয় ারকিলিপেত।

আয়কর িরটান ও ব াংক িহসাব তলব সং া  ািবত িবিধ সে  জানেত চাইেল দেকর িলগ াল ও
িসিকউশন িবভােগর মহাপিরচালক (িডিজ) মঈ ল ইসলাম  সামবার টিলেফােন  যগুা রেক বেলন,

২০১৭ সাল থেক দক িবিধ সংেশাধেনর কাজ চলেছ। নীিত কাযকরভােব দমেনর জ ই এই াব
দয়া  হেয়েছ।  এিট  আইনস ত।  ট াকেসশন  অ ােসািসেয়শেনর  দািব  মােটও  আইনস ত  নয়,

অেযৗি ক।

িতিন বেলন, আয়কর অধ ােদেশর ১৬৩(২) ধারায় বলা আেছ, কােনা ব ি র আয়কর িরটান ও ব াংক
িহসাব সং া  তথ  কােট দয়া যােব। পাশাপািশ ৩ উপধারার (এন) অ যায়ী আমরা তথ  িনেত পারব।

জানেত চাইেল বাংলােদশ ব াংেকর িফ াি য়াল ইে টিলেজ  ইউিনেটর (িবএফআইইউ) ধান আব ু হনা
মাহা. রাজী হাসান যগুা রেক বেলন, ব াংিকং খাত িটেক আেছ িব ােসর ওপর। একজন আমানতকারী

তার তেথ র গাপনীয়তা চাইেব। স িত িত বা িন য়তা িনেয়ই মা ষ ব াংেক টাকা রােখ। এখন আইন
পিরবতন কের এ ধরেনর িস া  হেল মা েষর সই িব ােস িচড় ধরেত পাের। এেত ব াংিকং খাত িকছুটা

িত  হেব।
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

বাংলােদশ ব াংেকর সােবক ডপুিট গভনর ই ািহম খােলদ বেলন, এসব ব াপাের দেকর হােত মতা
দয়া িঠক হেব না। কারণ সব িত ান চেল আ ার িভি েত। অ িদেক দকেক সবাই ভয় পায়। সখােন
দকেক এসব মতা দয়া হেল আ ার সংকট সিৃ  হেব। তাই িসে ম পিরবতন কের আ ার সংকট সিৃ

করা িঠক হেব না।

এফিবিসিসআই সভাপিত শিফউল ইসলাম মিহউি ন বেলন, সরকােরর সব িত ানেক াধীনভােব চলেত
দয়া উিচত। নীিত িনয় েণ তথ  আদান দােনর েয়াজেনর জ  একটা িসে ম থাকা দরকার। তেব
দকেক সরাসির ব াংক িহসাব ও িরটান তলেবর মতা দয়া হেল শ া বাড়েব।

এ িবষেয় জানেত চাইেল িডিসিসআই’র সােবক সভাপিত আবলু কােশম খান বেলন, কর ফাঁিক ও নীিত
অ স ােনর জ  িবিধ সংেশাধন করা হেল সম া নই। তেব এই িবিধর অপব বহার কের মা ষেক
হয়রািন  করাও  স ব।  তাই  িবিধ  চড়ূা  করার  আেগ  আরও  পযােলাচনা  করা  দরকার।  েয়াজেন
অংশীজনেদর িনেয় িবষয়িট আেলাচনা করা যেত পাের।

এনিবআেরর কমকতারা  বলেছন,  করদাতার তেথ র গাপনীয়তা ভ  হেল  রাজ  আদায় ও িবিনেয়াগ
ব াহত হওয়ার, সামািজক সম া সিৃ  হওয়ার এবং দেশর আিথক শৃ লা িবন  হওয়ার আশ া থােক।

কারণ করদাতার াবর, অ াবর স দসহ আিথক ও ব ি গত তেথ র গাপনীয়তা ব ি গত িনরাপ ার
অংশ। এই গাপনীয়তা রি ত না হেল তা করদাতার জ  ব ি গত মিকর কারণ হেত পাের। কননা
এই তথ  ব বহার কের করদাতােক সামািজকভােব হয় করা, আিথক ও ইেমাশনাল াকেমইল করা যেত
পাের।

উ ত িবে র অেনক দশ যমন যু রা , কানাডা, অে িলয়া, িনউিজল া ড, যু রাজ , জাপান, ভারেত
কর আইেন  করদাতার  দয়া  তথ  আইন ারা  সংরি ত।  সখােন  কােনা  আইন েয়াগকারী  সং া,
গােয় া সং া এমনিক কর সংি  িবেশষ আদালত ছাড়া অ  কােনা আদালতও করদাতার তথ  চাইেত

পাের না।
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