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িবিটআরিসর সে  িবশাল aে র রাজs িবেরাধ িনেয় টানােপােড়েনর মেধয্i নতুন কের েমাবাiল েফান
aপােরটর  gামীণেফােনর  বেড়া  aে র  ভয্াট  (মলূয্  সংেযাজন  কর) ফাঁিক  েবর  হেয়েছ।  সmpিত  জাতীয়
রাজs েবােডর্ র  (eনিবআর) সংি  aিফেসর  িবেশষ  িনরীkায়  gামীণেফােনর  pায়  700  েকািট  টাকার
ভয্াট  ফাঁিক  udািটত  হেয়েছ।  eনিবআেরর  সংি  সূt  জািনেয়েছ,  িবিভn  pিত ানেক  কিমশন
পিরেশাধকােল েuস কিতর্ ত ভয্াট সরকােরর ঘের জমা েদয়িন pিত ানিট। e িবষেয় pিত ানিটর কােছ
সmpিত pাথিমক দািবনামা জাির করা হেয়েছ। িকছু pিkয়া েশেষ িশগিগগরi চূড়াn দািবনামা জাির করা
হেব। gামীণেফােনর িব েd eর বাiেরo িবিভn খােত 2 হাজার 850 েকািট টাকা ভয্াট ফাঁিক িকংবা
পিরেশাধ না করার aিভেযাগ রেয়েছ।                সব িমিলেয় বাংলােদশ েটিলেযাগােযাগ িনয়ntণ কিমশন
(িবিটআরিস)  pিত ানিটর  কােছ  pায়  12  হাজার  580  েকািট  টাকা  দািব  কেরেছ।  e  িনেয়  েদশবয্াপী
বয্াপক  আেলাচনা  চলেছ।  eমনিক  pিত ানিটেত  pশাসক  বসােনারo  uেদয্াগ  িনেয়েছ  সরকার।  eমন
আেলাচনার  মেধয্i  gামীণেফােনর  নতুন  কের  িবশাল  aে র  ভয্াট  ফাঁিক  udাটেন  রীিতমেতা  িবিsত
হেয়েছন রাজs িবভােগর কমর্কতর্ ারা। নাম pকাশ না করার শেতর্  eনিবআেরর eকজন ঊ র্তন কমর্কতর্ া
iেtফাকেক বেলন, ‘আমােদর সংি  aিফেসর কমর্কতর্ ারা িবেশষািয়ত িনরীkার মাধয্েম gামীণেফােনর
ভয্াট পিরেশাধ না করার িবষয়িট েবর কেরেছন। pিত ানিটর রাজs ফাঁিক-সংkাn নানা aিভেযাগ িনেয়
যখন eত কিঠন পিরিsিত, তখন eমন তথয্ আমােদরo িবিsত কেরেছ।’ িতিন বেলন, pিত ানিটর মেধয্
eকধরেনর ‘েগাঁয়ারতুিম’ রেয়েছ। sান o sাপনা ভাড়াসহ িবিভn iসুয্েত aনয্ েমাবাiল েফান aপােরটর
রিব িকংবা বাংলািলংক aথর্ পিরেশাধ করেলo gামীণেফান ঝুিলেয় রাখেছ, পিরেশাধ করেছ না। মামলায়
েফেল বছেরর পর বছর আটেক রাখেত চায়।
eনিবআর সূt জািনেয়েছ, 2015 সাল েথেক চার বছেরর gামীণেফােনর িবিভn নিথপt িনরীkা কের eসব
রাজেsর aথর্ পিরেশাধ না করার িবষয়িট েবর হেয়েছ। আেলাচয্ সমেয়র ভয্াট আiন aনযুায়ী, েকােনা
pিত ান েসবা gহেণর পর েসবার মূলয্ বা কিমশন পিরেশাধকােল েuস 15 শতাংশ হাের ভয্াট কতর্ ন কের
সরকােরর েকাষাগাের জমা িদেত হয়। িকn pিত ানিট চার বছর ধের e aথর্ জমা েদয়িন। pিত ানিটর
বািষর্ক pিতেবদন পযর্ােলাচনা কের e িবষেয় িকছু তথয্ পাoয়া েগেছ। কিমশন pদানকােল আেলাচয্ ভয্াট
ছাড়াo  বােয়ােমি ক  পdিতেত  িসম  িনবnনকােল  িনবর্াচন  কিমশেন  সংরিkত  আঙুেলর  ছাপ  িমিলেয়
েদখার  জনয্ েভাটােরর  তথয্ভাnার  বয্বহার  কের। eর  িবপরীেত িনবর্াচন  কিমশনেক  pদt িফর  oপর
ভয্াট  কতর্ েনর  কথা।  িকn  ঐ  ভয্াট  eনিবআরেক  পিরেশাধ  কেরিন।  aনয্িদেক  বাংলােদশ  েরলoেয়েক
িলেজর  েসবামূলয্  পিরেশােধর  সময়  আদায়কৃত  ভয্াটo  সরকার  পায়িন  বেল  জািনেয়েছ  eনিবআর।  সব
িমিলেয় pিত ানিট eনিবআেরর pাপয্ pায় 700 েকািট টাকা জমা েদয়িন।
িবদয্মান ভয্াট আiন aনযুায়ী, pাথিমক দািবনামা জািরর পর aথর্ পিরেশাধ িকংবা জবাব েদoয়ার জনয্
দiু সpাহ সময় েদoয়া হয়। aথর্ পিরেশাধ না হেল চূড়াn দািবনামা জাির করা হয়। eরপর আেরা িকছু
pিkয়া েশেষ eনিবআর চাiেল pিত ানিটর বয্াংক িহসাবo জb করেত পাের। eর আেগ aনয্ আেরকিট
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

েমাবাiল েফান েকাmািনর বয্াংক িহসাব জb কের aথর্ আদােয়র মেতা নিজর রেয়েছ।
iসুয্িট  িনেয়  gামীণেফােনর  সংি  কমর্কতর্ ার  সে  েযাগােযাগ  করা  হেলo  েকােনা  বkবয্  পাoয়া  সmব
হয়িন।
সূt জািনেয়েছ, eর আেগo gামীণেফােনর িব েd ব ল আেলািচত িসম পিরবতর্ েনর নােম নতুন িসম িবিk
কের ভয্াট ফাঁিকর aিভেযাগ রেয়েছ। ঐ iসুয্েত চারিট েমাবাiল েফান েকাmািনর িব েd ভয্াট ফাঁিকর
aিভেযাগ uঠেলo gামীণেফােনর কােছi দািব িছল pায় েদড় হাজার েকািট টাকা। aিভেযাগ রেয়েছ, িসম
পিরবতর্ েনর  েkেt  িবিটআরিসর  িনয়ম  ল ন  কেরিছল  gামীণেফান।  aথর্াt,  আiনবিহভূর্ তভােব  িসম
পিরবতর্ েনর sেল নতুন িসম iসুয্ করা হেয়িছল। sান o sাপনা ভাড়া-সংkাn পাঁচ মামলায়o বেড়া রাজs
আটেক রেয়েছ pিত ানিটর কােছ। ei iসুয্েত aনয্ েমাবাiল েফান েকাmািন েলা aথর্ পিরেশাধ করেলo
gামীণেফান িদেc না। সব িমিলেয় pিত ানিট 2 হাজার 850 েকািট টাকা ভয্াট পিরেশাধ কেরিন বেল
aিভেযাগ রেয়েছ। নতুন কের যুk হেলা আেরা pায় 700 েকািট টাকা। জানা েগেছ, gামীণেফােনর কােছ
িবিটআরিসর  দািবকৃত  সােড়  12  হাজার  েকািট  টাকার  মেধয্  ভয্াটসহ  সব  কর  িমিলেয়  eনিবআেরর
দািবকৃত পাoনা রেয়েছ 4 হাজার 86 েকািট টাকা।
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