
আটকা ৩২ হাজার কািট টাকা রাজ
উ  আদালেত ২২ হাজােরর বিশ মামলা িবচারাধীন ব  বাড়ােনার তািগদ আইন েদর

আটকা ৩২ হাজার কািট টাকা রাজ

উ  আদালেত ঝুেল আেছ ২২ হাজােররও বিশ রাজ -সং া  মামলা। আয়কর, ভ াট ও আমদািন ে র
ওইসব মামলা িন ি  না হওয়ায় ৩২ হাজার কািট টাকার রাজ  আদায় করা স ব হে  না। সংি রা
জানান,  িবচার িবভােগর চলমান দীঘসূ তােক কােজ লািগেয় হাজার হাজার কািট টাকার রাজ  আটেক
রেখেছ াথােনষী মহল। তারা মামলােক রাজ  আটকােনার হািতয়ার িহেসেব ব বহার করেছ। আইন রা

বেলন, বতমােন রাজ -সং া  মামলা িন ি র জ  হাই কােট িতনিট ব  িনধািরত থাকেলও তা পযা
নয়। ব  বৃি র পাশাপািশ এসব মামলা িন ি েত িদেত হেব িবেশষ । এ জ  অ াটিন জনােরল
কাযালেয়র সে  এনিবআরেক সম য় কের কাজ করেত হেব বেলও মত তােদর।

জানা গেছ, এনিবআর য কােনা িত ােনর কােছ ভ াট দািব করেল তার আইিন ি য়ায় যাওয়ার েযাগ
রেয়েছ। এ ে  য- কউ এনিবআেরর অ ািপেলট াইবু নােল আেবদন বা  উ  আদালেত িরট দােয়র
করেত পােরন। উ  আদালত িরট দােয়র করার পর আেবদন খািরজ কের এনিবআের পাঠােত পােরন। স

ে  এনিবআেরর  অ ািপেলট  াইবু নােল  আেবদন  করেত  হয়।  এ জ  দািবকৃত  অেথর  ১০  শতাংশ
পিরেশাধ  করেত হয়।  অ ািপেলট াইবু নাল েয়াজনীয়  নািন  শেষ  রায়  দয়। এর পর  বিশর ভাগ

িত ান ফর উ  আদালেত আিপল কের। এভােব গিড়েয় যায় বছেরর পর বছর। গত বছর জনু পয  া
তথ  অ যায়ী, হাই কাট ও আিপল িবভােগ রাজ -সং া  ২২ হাজার ২৮২িট মামলা িবচারাধীন। এসব
মামলায় সরকােরর ায় ৩২ হাজার কািট টাকার রাজ  আটেক আেছ। এিদেক িবষয়িট ধান িবচারপিতর
নজের আনা এবং আলাদা ব  গঠন কের এ মামলা েলা িন ি  করার অ েরাধ জািনেয় গত বছর িচিঠ
দয় জাতীয় রাজ  বাড (এনিবআর)। একই সে  মামলা েলা ত িন ি র উেদ াগ হেণর জ  অ াটিন
জনােরলেকও িচিঠ দয় িত ানিট। জানেত চাইেল রাজ -সং া  একিট হাই কাট বে র দািয়ে  থাকা
ডপুিট অ াটিন জনােরল সমের নাথ িব াস বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, ‘বতমােন িতনিট বে  রাজ -

সং া  মামলার  নািন  হে ।  আমরা  সব সময়  চ া  কের যাি  এসব মামলা  ত িন ি  করেত।’
এনিবআেরর সূে র তথ  অ যায়ী,  িবক  িবেরাধ িন ি  (এিডআর) প িতেত িকছু  মামলা  নতনু কের
িন ি  করার চ া নওয়া হেয়েছ। সংি  কিমশনােরট েলা বড় যসব করদাতা মামলায় আেছন, তারা
এিডআের যােত ত মামলা িন ি  করেত পােরন, স উেদ াগ নওয়া হেয়েছ। িকছু ইি ত পাওয়া গেছ
য, অেনেক এিডআের আসার চ া করেছন। রাজ  আেয় এনিবআেরর চ া বাড়ােনা হে । করদাতােদর

উৎসািহত করা  হে ,  যােত তারা  িনেজর উেদ ােগ কর দন। রাজ -সং া  িবপুলসংখ ক মামলা  ত
িন ি র পথ জানেত চাইেল ি ম কাট আইনজীবী সিমিতর সভাপিত অ াডেভােকট এ এম আিমন উি ন
বাংলােদশ িতিদনেক বেলন,  এটা  খুবই ঃখজনক য,  সরকােরর  এত িবপুল  পিরমাণ রাজ  মামলার
কারেণ আটেক আেছ। িতিন বেলন, ‘বতমােন হাই কােট আলাদা বে ই এসব মামলা নািন হে । তেব
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আিম মেন কির মামলা েলা ত িন ি র জ  রাজ  মামলা-সং া  আরও ব  বাড়ােনা েয়াজন। এ
িবষেয় হাই কােটর সােবক িবচারপিত ি ম কােটর আইনজীবী ব াির ার এ িব এম আলতাফ হােসন
বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, দেশ যত সংখ ক মামলার জট রেয়েছ, তােত েযাগস ানীরা তা েযাগ
নেবই। এ েযাগ কােজ লািগেয় এক িণর ব বসায়ী মামলােক রাজ  ফািঁকর হািতয়ার িহেসেব ব বহার

করেছ। িতিন বেলন, যেহতু সরকার এখােন িত  তাই সরকারেকই এসব মামলা ত িন ি র জ
উেদ াগ িনেত হেব। সােবক এ িবচারপিত জানান, অেনক সময় দখা যায়, বছেরর পর বছর মামলা পেড়
থােক িক  নািনর জ  ত হয় না। আর ত না হেল িবেশষ ব  কেরও তা নািন করা স ব হেব
না। তাই অ াটিন জনােরল কাযালেয়র একটা িটম কের িবেশষ  িদেয় রাজ -সং া  মামলা েলা িনেয়
কাজ করেত হেব। এ ছাড়া এসব মামলা িন ি র জ  হাই কােট অ ত পাচঁিট ব  থাকা েয়াজন বেলও
মেন কেরন এই আইনজীবী।
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