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eলিটiu’র eকজন কম র্কত র্া বেলন, েযসব িত ােনর িবরুে  সুিনিদ র্  aিভেযাগ রেয়েছ, েসসব িত ান িনরী া করা হেয়েছ। 
েমাবাiল েফান aপােরটেরর িবরুে  সবেচেয় েবিশ aিভেযাগ রেয়েছ। িনরী ায় সবেচেয় েবিশ েমাবাiল aপােরটর েথেক ফাঁিক 
u াটন হেয়েছ। eছাড়া েপে াবাংলাসহ আেরা কেয়কিট িত ান রেয়েছ। িকছু িত ােনর িবরুে  মামলা o রাজসব্ আদায় 
ি য়াধীন বেল জানান িতিন। 
িতেবদন aনুযায়ী, িবদায়ী aথ র্বছের 43 iে িলেজ  oয়ােক র্র মা েম 2৯5 েকািট 4 লাখ টাকার রাজসব্ ফাঁিক u াটন করা 

হেয়েছ, যা 3128-29 aথ র্বছেরর তুলনায় িদব্গুণ। eর মে  আদায় হেয়েছ 223 েকািট 4৯ লাখ টাকা, যা 3128-29 aথ র্বছেরর 
েচেয় 39 েকািট 68 লাখ টাকা েবিশ। 3128-29 aথ র্বছের 8িট oয়ােক র্র মা েম ৯6 েকািট 93 লাখ টাকা u াটন o 94 েকািট 
93 লাখ টাকা আদায় হেয়েছ। eছাড়া িবদায়ী aথ র্বছের eলিটiu িবক  িবেরাধ িন ি র (eিডআর) মা েম 27িট আেবদন 
িন ি র মা েম 253 েকািট 23 লাখ টাকার রাজসব্ আদায় কেরেছ। যিদo 3128-29 aথ র্বছের 9িট আেবদন িন ি  কের 7 েকািট 
67 লাখ টাকার রাজসব্ আদায় কেরেছ। 
িতেবদেন আেরা বলা হয়, িবদায়ী aথ র্বছের সরকার গয্াস খােত স রক শু  a াহিত িদেয়েছ। eর ফেল ায় 23 হাজার েকািট 

টাকার রাজসব্ িত হেয়েছ। গয্াস খাত তীত eলিটiu a া  খােত 4৯ হাজার 495 েকািট 81 লাখ টাকার রাজসব্ আদায় 
কেরেছ; রাজসব্ আদায় বৃি  33.51 শতাংশ। েযখােন 3128-29 aথ র্বছের eলিটiu আদায় হেয়েছ 43 হাজার 288 েকািট 37 
লাখ টাকা; বৃি  22.71 শতাংশ। চলিত 312৯-31 aথ র্বছের eলিটiu’র 6৯ হাজার 897 েকািট 65 লাখ টাকার রাজসব্ ল য্মা া 
িনধ র্ারণ করা হেয়েছ; যা িবদায়ী aথ র্বছের আদায় করা রাজেসব্র তুলনায় 41.38 শতাংশ েবিশ। 
uে খয্, 3115 সােলর 2 aে াবর 277িট iuিনট ( িত ান) িনেয় eলিটiu’র যা া শুরু হয়। বত র্মােন eর আoতাধীন িত ােনর 
সংখয্া 281। eর মে  267 িত ান িনয়িমত ভয্াট দান কের।  
 


