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আমদািন দিললািদ িদেয় িনব ন েনoয়া হেয়িছল িবআরিটe েভালা কায র্ালয় েথেক। e ঘটনায় িবআরিটe েভালা কায র্ালেয়র সহকারী 
পিরচালক ( েকৗশল) আi ব আনছারীেক oi কায র্ালয় েথেক সিরেয় েদoয়া হেয়িছল। িকছুিদন পর িতিন ভাব খািটেয় বিরশাল 
িবভােগ িবআরিটeর ঝালকািঠ সােক র্ল কায র্ালেয় বদিল হন। aিভেযাগ রেয়েছ, িবআরিটeর িবিভ  কায র্ালেয় িবলাসী গািড় aৈবধ 
িনব েন ঘুষ েলনেদেনর িতিন a তম েহাতা। 

aনুস ােন জানা েগেছ, িবআরিটe নারায়ণগ  সােক র্ল aিফস েথেক 3113 েথেক 3116 সােল 32 হাজার 917িট াiিভং 
লাiেসে র নিথ গােয়ব কেরিছেলন তখনকার সহকারী পিরচালক কাজী মাহবুবুর রহমান। 3112-18 সােল ঢাকা দি েণর iকুিরয়া 
aিফস েথেক eক হাজার 755িট গািড় িনব েনর নিথ uধাo কেরন 21 জন কম র্কত র্া। uভয় ঘটনায় কর o িফর টাকা িনেয় সরকাির 
েকাষাগাের জমা না িদেয় আ সাৎ করা হেয়িছল। iকুিরয়া িবআরিটeেত দুন িতর ঘটনায় জিড়ত 21 জেনর মে  oi কায র্ালেয় তখন 
কািরগির সহকারী িহেসেব কম র্রত আi ব আনছারীo িছেলন। কােলর কে  3122 সােলর 28 eি ল কািশত ‘সরকােরর টাকা 
পেকেট পুের নিথ গােয়ব’ শীষ র্ক িতেবদেন আi ব আনছারীর দুন িতর িবষয়িট uেঠ eেসিছল। িবআরিটe িনেজi তদ  কের oi 
দুন িতর সতয্তা েপেয়িছল। িবআরিটe সূে  জানা েগেছ, আi ব আনছারীেদর মেতা িবআরিটeর 23িট কায র্ালেয় কমপে  35 জন 
কম র্কত র্া ভুয়া নিথপে  গািড়র িনব ন করেছন। 

জানা যায়, মুসা িবন শমেসেরর গািড়িট চ াম কা ম হাuেসর িবল aব eি -2156৯22, তািরখ 24/23/3122-e 241 শতাংশ 
শু  িদেয় েভালা িবআরিটe েথেক িনব ন করা হয়। িনব ন নিথেত গািড়র রং সাদা uে খ থাকেলo u ার করা গািড়িট কােলা 
রেঙর িছল। নিথপ  যাচাiেয় ei িবল aব eি  ভুয়া মাণ পায় শু  েগােয় ারা।  

িবআরিটe ধান কায র্ালেয়র পিরচালক ( েকৗশল) েলাকমান েহােসন েমা া কােলর ক েক বেলন, াiেভট কার বা িজেপর মেতা 
গািড় িনব েন করদাতার পিরিচিতমূলক নমব্র (িটআieন) aব i লােগ। তা না থাকার পরo গািড় িনব ন করেল তা a ায় করা 
হেয়েছ। মুসার গািড়র ভুয়া িনব েন জিড়ত আi ব আনছারী বত র্মােন বিরশাল a েল িবআরিটeর েকাথাo কম র্রত বেল িতিন 
সব্ীকার কেরন। 

eনিবআর িবআরিটe েথেক েয 9৯2িট িবলাসী গািড়র তািলকা েপেয়েছ তার মে  িবeমডাি u গািড়i েবিশ। eনিবআর জানায়, e 
খােত শু কর িমিলেয় ধায র্ করা আেছ সেব র্া  933 শতাংশ। শু  েগােয় া o তদ  aিধদ েরর কম র্কত র্ারা জানান, িটআieন নমব্র 
ছাড়া o জাল নিথপে  গািড় িনব েনর ঘটনায় গািড়র মািলক eকা নন, িসি েকট জিড়ত। তদে  তা আেগo ধরা পেড়েছ। 

eনিবআর সূে  জানা যায়, 3129 সােলর 5 aে াবর েকািট টাকা বা তারo েবিশ দােমর গািড়র িনব ন নমব্র, িনব েনর তািরখ, 
ানুফয্াকচােরর বছর, য্াে র নাম, iি ন নমব্র, েচিচস নমব্র, বহারকারীর িটআieন, নাম, িঠকানা, গািড় িবে তার নাম, িঠকানার 

ত  েচেয় িবআরিটeর েচয়ার ােনর কােছ থম দফা িচিঠ পাঠােনা হয়। e িচিঠর েকােনা জবাব েদয়িন িবআরিটe। পের গত 27 
জানুয়াির eনিবআর েথেক িদব্তীয় দফা িচিঠ পাঠােনা হয়। তােতo িবআরিটe জবাব েদয়িন। েশেষ গত 37 েম আবারo িচিঠ পাঠােনা 
হয় eনিবআর েথেক। eেত 3123 সােলর 2 জুলাi েথেক 3129 সােলর 42 িডেসমব্র পয র্  িনব ন হoয়া িবিভ  য্াে র 
িবলাসবহুল গািড় েযমন—িবeমডাি u, ভলেবা, মািস র্িডজ েব , আuিড, েল াস, জাগুয়ার, ামার, ােডা, েপ ল টারেবা oয়াগন, 
িডসকভাির, ািরয়ােরর মেতা য্াে র গািড়র িবষেয় িব ািরত ত  চাoয়া হয়। ত  না পাঠােল িবআরিটeর িবরুে  আiিন ব া 
েনoয়ার কথাo বলা হয়। ei পয র্ােয় ত  পাঠায় িবআরিটe। তেব তােত সব ত  িছল না। eনিবআর আবার স ণ র্ ত সহ 
িতেবদন পাঠােত aনুেরাধ কের। eরপর কেয়ক িদন আেগ 9৯2 ি  o িত ােনর নােমর তািলকা eনিবআের পাঠােনা হয়।  

eনিবআেরর েক ীয় কর জিরপ a েলর কিমশনার েমা. আছাদু ামান কােলর ক েক বেলন, ‘কেয়ক দফা িচিঠ েদoয়ার পর 
িবআরিটeর কাছ েথেক নািমদািম গািড়র মািলক o তােদর গািড়র ত  েপেয়িছ। েকািট েকািট টাকার গািড় িনব ন হেব aথচ 
েসখােন িটআieন থাকেব না—তা েকােনাভােব েমেন েনoয়া হেব না। আমরা গািড়র মািলেকর িঠকানায় েপৗঁেছ যাব। তদ  কের 
েদখা হেব, েয ি  েকািট টাকা দােমর eসব গািড় বহার করেছ তার কৃত আয় কত, াংেক কী পিরমাণ aথ র্ আেছ, কী পিরমাণ 
স েদর মািলক েস। েকন eবং িকভােব িটআieন ছাড়া গািড় িনব ন করেছন িতিন। িবআরিটe িকভােব িনব ন িদেয়েছ, তাo 
আমরা েদখব।’ 

জানা েগেছ, eনিবআর eসব গািড়র তািলকা সংি  সব কর a েল পািঠেয়েছ। সংি  কর a ল েথেক গািড়র মািলকেদর আয়কর 
নিথ খিতেয় েদখা হে । 



িটআieন ছাড়া িনবি ত গািড়র মে  ঢাকা েমে া-গ 33-3618 নমব্েরর আuিড গািড়িট eকিট আিথ র্ক িত ােনর নােম ভুiঁয়া 
েস ার, 79 িদলকুশা, ঢাকার িঠকানা বহার কের িনব ন েনoয়া হেয়েছ। ঢাকা েমে া-গ 33-3987 আuিড গািড় মিশuর েহােসন 
uদেয়র নােম 45 কামাল আতাতুক র্ eিভিনu, আuয়াল েস ার, 23 তলা, বনানী িঠকানা বহার কের িনব ন করা হেয়েছ। eকi 
য্াে র ঢাকা েমে া ঘ 48-5157 নমব্েরর গািড় 3125 সােলর 36 েফ য়াির সায়মা রােশদুর রহমান o oেহদুর রহমান িশিশেরর 

নােম ঢাকার 27 লিলত েমাহন দাশ েলন িঠকানা বহার কের িনব ন করা হয়। ঢাকা েমে া-খ 26-1351 নমব্েরর আuিড গািড় 
িনব ন েনoয়া হয় 3129 সােলর 25 আগ  ঢাকার ধানমি র ি ন েরােডর eকিট িঠকানায়। েভালা খ 22-1115 নমব্েরর আuিড 
গািড় িনব ন হয় 3129 সােলর 22 aে াবর ঢাকার িখলগাঁoেয়র 382 নমব্র বাসার িঠকানায়। চ  েমে া-গ-238586 নমব্েরর গািড়িট 
িনব ন করা হয় 3129 সােলর 27 aে াবর ঢাকার েসানারগাoঁ েরােডর েসানারতরী টাoয়ােরর িঠকানা বহার কের।   

িটআieন ছাড়াi গািড় িনব ন করা িত ােনর মে  আেছ, আরলা ফুড বাংলােদশ িল., িঠকানা কটন হাuস (28 তলা), বািড় নমব্র 
3, েরাড নমব্র 224/e, গুলশান 3। 3127 সােলর 3 েফ য়াির িবeমডাি u য্াে র গািড় িনব ন েদoয়া হয় e িত ােনর নােম। 
eকi য্াে র ঢাকা েমে া ঘ-44-৯626 গািড় 3129 সােলর 5 aে বর িনব ন হয় সান iয়াড র্ পিল িভনাiল i াি েজর নােম। e 
ে ে  িঠকানা েদoয়া হয় বািড় 32, েরাড 5, েসকশন 4, u রা।  

eনিবআেরর তদে  েবর হেয়েছ, গািড় িনব েনর সমেয় িটআieন uে খ করেলo আয়কর িরটােন র্ গািড়র কথা uে খ কেরিন eমন 
মািলকo আেছ। েযমন 244474258৯99 iিটআieন আেছ eমন করদাতা তার িবলাসবহুল গািড়র কথা আয়কর িরটােন র্ uে খ 
কেরিন। 

বারিভডার সােবক সভাপিত হািবব u াহ ডন কােলর ক েক বেলন, আiন-কানুন েমেন েযেকােনা গািড় িনব ন করেত হেল aব i 
iিটআieন জমা িদেত হেব। e ছাড়া িকভােব গািড় িনব ন হয়? iিটআieন ছাড়া িনব ন করার মােন হেলা রাজসব্ ফাঁিক েদoয়া 
eবং িনেজর স েদর িহসাব েগাপন রাখা। 

িবভাগীয় ব া েনেব িবআরিটe : িবআরিটeর েচয়ার ান মিশয়ার রহমান বেলন, ‘আi ব আনছারীর িবরুে  তদ  হে । েদাষী 
মািণত হেল শাি মূলক ব া েনoয়া হেব তাঁর িবরুে । e ছাড়া েযসব েজলায় গািড় িনব েন দুন িত হেয়েছ তার তািলকা ধের 

আমরা িবভাগীয় ব া েনব।’ 

eনিবআর সদ   েমা. েমফতাহ uি ন খান বেলন, রাজসব্ ফাঁিক েদoয়ার uে ে i েকািট েকািট টাকা দােমর গািড় িনব েনর সমেয় 
iিটআieন জমা েদয়িন aেনেক। iিটআieন ছাড়া গািড় িনব ন করা হেল তা শাি েযাগয্ aপরাধ। eেত গািড়র মািলক েযমন 
দায়ী, েয বা যাঁরা িনব ন িদেয়েছন, িতিন বা তাঁরাo দায়ী। 

িসি েকেটর কথা সব্ীকার করেলন আনছারী 

িবআরিটe ঝালকািঠ কায র্ালেয় সহকারী পিরচালক আi ব আনছারী গতকাল ঢাকায় aব ান করিছেলন। কারণ eর আেগর িদন 
ম লবার দুদেকর বিরশােলর eকিট দল ঝালকািঠ িবআরিটe কায র্ালেয় িগেয় আনছারীেক িজ াসাবাদ কের। eরপর u পয র্ােয় 
তদিবর করেত িতিন ঢাকায় আেসন। কােলর ক ’র ে র জবােব িতিন বেলন, ‘মুসা িবন শমেসেরর গািড় িনব েন আমার িবরুে  
aিভেযাগ uঠেল েভালা েথেক আমােক সাসেপ  কের ধান কায র্ালেয় েনoয়া হেয়িছল িবভাগীয় ব া িহেসেব। শু  েগােয় া o 
তদ  aিধদ েরর মামলািট eখেনা চলেছ। iকুিরয়া কায র্ালেয় দুন িতর aিভেযাগ েথেক আিম পের েরহাi পাi। গািড় িনব েন 
িসি েকট আেছ, তেব আিম জিড়ত নi।’ িতিন জানান, পাঁচ মাস আেগ তাঁেক ঝালকািঠেত বদিল করা হয়। তাঁর বািড় ঝালকািঠর 
নলিছিট uপেজলার েডবরা ােম। 

 

 


