
     
আদালেত সরকােরর িব েd েদড় হাজার মামলার নিজরিবহীন েরকডর্  েমঘনা gেপর, eভােব মামলা কের
টয্াk না েদoয়া েনশায় পিরণত, আদালত a েন িব প আেলাচনা

সরকােরর  রাজs  ফাঁিক  িদেত  নিজরিবহীন  মামলার  েরকডর্  গেড়েছ  েমঘনা  gপ।  আমদািন  l,  মলূয্
সংেযাজন কর-মূসক o আয়কর ফাঁিক িদেত 2001 সােলর পর েথেক e পযর্n pায় েদড় হাজার মামলা কেরেছ
েমঘনা gেপর িবিভn েকাmািন। eসব মামলায় সরকােরর pায় 18 হাজার েকািট টাকার রাজs আটেক
আেছ। রাজs-সংkাn াiবযু্নাল o uc আদালত সূেt পাoয়া তথয্ িবে ষণ কের eমন িচti পাoয়া েগেছ।
পিরসংখয্ান  িবে ষণ  কের  েদখা  যায়,  রাজs  ফাঁিক  িদেত  eসব  মামলার  নািনেতo  আgহ  েনi  েমঘনা
gেপর। নািনর জনয্ ধাযর্ তািরখ েলায় eেকর পর eক সময় আেবদন েদoয়া েথেক  কের নানা ধরেনর
ছলচাতুরী করেছ তারা। সংি রা জানান, িবচার িবভােগর চলমান দীঘর্সূtতা কােজ লািগেয় হাজার হাজার
েকািট  টাকার  রাজs  আটেক  েরেখেছ  িকছু  েকাmািন;  যার  aনয্তম  েমঘনা  gপ।  তারা  মামলােক  রাজs
ফাঁিকর হািতয়ার িহেসেব বয্বহার করেছ। টয্াk ফাঁিকেত েমঘনা gেপর eেকর পর eক মামলা দােয়র িনেয়
আদালতপাড়ায় িব প  আেলাচনাo রেয়েছ।  আiনjরা বেলন,  রাজs-সংkাn  মামলা েবিশিদন  ঝুেল  থাকা
মােন সরকােরর েকাষাগােরর oপর ধারাবািহকভােব চাপ সৃি  হoয়া; যার ফল জনগণেকi ভুগেত হয়। তাi
eসব মামলা িবেশষ t িদেয় িন িt করেত হেব। রাজs ফাঁিক িদেত মামলা দােয়রকারী েমঘনা gেপর
pিত ান েলা  হেc-  তানভীর  ফুড  িলিমেটড,  তানভীর  িsল  িমলস  িলিমেটড,  iuিনক  িসেমn  inািsজ
িলিমেটড, iuনাiেটড সুগার িমলস িলিমেডট, iuনাiেটড eিডবল aেয়ল িমলস িলিমেটড, তানভীর aেয়ল
িমলস  িলিমেটড,  জনতা  াoয়ার  aয্াn  ডাল  িমলস  িলিমেটড,  iuনাiেটড  ফাiবার  inািsজ  িলিমেটড,
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তানভীর পিলমার inািsজ িলিমেটড, তাসিনম কনেডs িমl িলিমেটড, তানভীর েপপার িমলস িলিমেটড,
তাসিনম েকিমকয্াল কমেpk িলিমেটড, iuিনক পাoয়ার pাn, েসানারগাঁo সl inািsজ িলিমেটড। eসব
pিত ান ধারাবািহকভােব মামলা দােয়র কের চেলেছ।
জানা েগেছ, জাতীয় রাজs েবাডর্ -eনিবআর েকােনা pিত ােনর কােছ ভয্াট দািব করেল তার িবেরািধতায়
আiিন  pিkয়ায়  যাoয়ার  সুেযাগ  রেয়েছ।  e  েkেt  eনিবআেরর  aয্ািপেলট  াiবযু্নােল  আেবদন  বা  uc
আদালেত  িরট  দােয়র  করা  যায়।  uc  আদালত  িরট  দােয়র  করার  পর  আেবদন  খািরজ  কের  eনিবআের
পাঠােত পাের। েস েkেt eনিবআেরর aয্ািপেলট াiবুয্নােল আেবদন করেত হয়। eজনয্ দািবকৃত aেথর্র 10
শতাংশ পিরেশাধ করেত হয়। aয্ািপেলট াiবযু্নাল pেয়াজনীয় নািন েশেষ রায় েদয়। eরপর েবিশর ভাগ
pিত ান েফর uc আদালেত আিপল কের। eভােব গিড়েয় যায় বছেরর পর বছর।
নাম pকাশ না করার শেতর্  eকজন  আiন কমর্কতর্ া বাংলােদশ pিতিদনেক বেলন, বড়  বড় েকাmািন েলা
আসেল ভয্াট, টয্াk িদেতi চায় না। আদালেত eকবার মামলা দােয়র করার পর েসi মামলা দীঘর্িদন ঝুিলেয়
রাখেত নতুন নতুন েকৗশল িনেত থােক। ধাযর্ তািরখ েলায় নািন না করেতo তারা নানা ধরেনর aজহুাত
হািজর  কের।  eেত  eকিদেক  েযমন  সরকাের  pাপয্  রাজs  আদায়  করা  সmব  হয়  না,  aনয্িদেক  আদালেত
মামলাজটo বাড়েত  থােক।  e িবষেয়  জানেত  চাiেল  আিপল  িবভােগর  aবসরpাp  িবচারপিত  e  eiচ eম
শামসুিdন  েচৗধুরী  মািনক  বাংলােদশ  pিতিদনেক  বেলন,  ‘েদেশ  যতসংখয্ক  মামলার  জট  রেয়েছ,  তােত
সুেযাগসnানীরা েতা সুেযাগ েনেবi। e সুেযাগ কােজ লািগেয় eকে িণর বয্বসায়ী মামলােক রাজs ফাঁিকর
হািতয়ার িহেসেব বয্বহার করেছন। েমঘনা gপo েতমনi eকিট pিত ান।’
িতিন বেলন, ‘েযেহতু সরকার eখােন kিতgs তাi সরকারেকi eসব মামলা dত িন িtর জনয্ uেদয্াগ
িনেত হেব।’ িবচারপিত মািনক বেলন, ‘aেনক সময় েদখা যায়, বছেরর পর বছর মামলা পেড় থােক িকn
নািনর জনয্ psত হয় না। আর psত না হেল িবেশষ েব  কেরo েতা নািন করা সmব হেব না। তাi

aয্াটিনর্  েজনােরল  কাযর্ালেয়র  eকটা  িটম  কের  িবেশষ  t  িদেয়  রাজs-সংkাn  মামলা েলা  িনেয়  কাজ
করেত  হেব।  eসব  মামলা  িন িtেত  আদালতেকo  িবেশষ  t  িদেত  হেব।’  িতিন  বেলন,  ‘বড়
েকাmািন েলা রাজs  ফাঁিক িদেল সরকার  kিতgs হয়  িবষয়টা  িকn িঠক eমন  নয়। রাজs সিঠকভােব
আদায় না হেল জনগণ kিতgs হয়। তাi জনগেণরo uিচত হেব রাজs ফাঁিক েদoয়া pিত ান েলা বয়কট
করা।’
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