
রাজ  আেয়র তেথ  বড় ঘাপলা
মুখ  সিচব নিজবুর রহমান এনিবআর চয়ারম ান থাকার সময় ৩৩ হাজার কািট টাকার রাজ
বিশ আদায় দখান

কাশ : ১৫ িডেস র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ধানম ীর  মুখ  সিচব  ও  জাতীয়  রাজ  বােডর  (এনিবআর)  সােবক  চয়ারম ান  নিজবুর  রহমােনর
অিনয়ম, নীিত, মতার অপব বহার ও াচািরতার তথ  বিরেয় আসেছ।

এনিবআর চয়ারম ান থাকাব ায় সরকারেক খুিশ করেত এেকর পর এেক গাঁজািমেল ভরা মনগড়া রাজ
আদােয়র তথ  িদেয়েছন। তার িতন অথবছেরর ময়ােদ ৩৩ হাজার ৩৬৫ কািট টাকা বিশ রাজ  আদায়
দখােনা হেয়েছ।

যা পের িহসাব মহািনয় েকর কাযালেয়র (িসিজএ) পযেব েণ ধরা পেড়েছ। ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও
২০১৬-১৭ অথবছেরর কাগেজ-কলেম রাজ  আদােয় সংেশািধত ল মা া অজেনর কৃিত  দািব কেরন।

িক  কৃত পে  তার পুেরা ময়ােদ ৩৩ হাজার ৩৬৫ কািট টাকা কম রাজ  আদায় হেয়েছ। অথচ ভুল
তথ  িদেয়  িতিন  সরকােরর  উ মহলসহ  সবার  কােছ  বাহবা  িড়েয়েছন।  যুগা েরর  দীঘ  অ স ােন
চা ল কর এ তথ  বিরেয় এেসেছ।

২০১৫ সােলর ১২ জা য়াির এনিবআর চয়ারম ান িহেসেব দািয়  পান নিজবুর রহমান। ২০১৮ সােলর ১
জা য়াির পয  দািয়  পালন কেরন িতিন। দািয় কােল িত অথবছেরই সংেশািধত রাজ  ল মা া
অজেনর কৃিত  দািব কের িনেজর ফসবুক অ াকাউে ট াটাস দন।

২০১৫ সােলর ২ জুলাই ভাের ফসবুেক াটাস িদেয় ২০১৪-১৫ অথবছেরর রাজ  ল  অজেনর কথা

  যুগা র িরেপাট
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জানান িতিন। পের ওইিদনই রাজধানীর িডে ামা ইি িনয়াস ই িটিটশন িমলনায়তেন অ ি ত জ ির
সংবাদ সে লেন িতিন জানান, ২০১৪-১৫ অথবছেরর ১ লাখ ৩৬ হাজার ২৬৬ কািট ৬৮ লাখ টাকা
আদায় হেয়েছ।

এিট সামিয়ক িহসাব। এ সময় সংেশািধত ল মা া িছল ১ লাখ ৩৫ হাজার ২৮ কািট টাকা। সংেশািধত
ল মা ার চেয় ১ হাজার ২৩৮ কািট ৬৮ লাখ টাকা বিশ আদায় হেয়েছ।

এরপর ২০১৬ সােলর ২৯ জুন একই কায়দায় ২০১৫-১৬ অথবছেরর রাজ  ল মা া অজেনর তথ
ফসবুেক জানান নিজবুর রহমান। তার ওয়ােল লেখন, ২০১৫-১৬ অথবছের ১ লাখ ৫৪ হাজার ৭৮৩
কািট ৯৩ লাখ টাকা রাজ  আদায় হেয়েছ। এ সময় সংেশািধত ল মা া িছল দড় লাখ কািট টাকা।

একইভােব ২০১৬-১৭ অথবছেরর রাজে র ল  পূরেণর তথ  ফসবুেক জানান িতিন।

অথচ সরকােরর আয়-ব েয়র িহসাবর ণ সং া িসিজএর তথ  অ যায়ী, নিজবুর রহমান রাজ  আেয়র ভুল
তথ  িদেয়েছন। ২০১৪-১৫ অথবছেরর সংেশািধত রাজ  ল মা া িছল ১ লাখ ৩৫ হাজার ২৮ কািট
টাকা। এর িবপরীেত অথবছর শেষ ল মা া অজেনর কৃিত  দািব কেরন িতিন। িক  িসিজএ’র িহসােব,
ওই বছর সরকােরর কাষাগাের জমা পেড়েছ ১ লাখ ২৩ হাজার ৫৬ কািট টাকা। অথাৎ কাগেজ-কলেম
১২ হাজার ৬৪৫ কািট টাকা বিশ আদায় দিখেয়েছন তৎকালীন চয়ারম ান।

একইভােব ২০১৫-১৬ অথবছের দড় লাখ কািট টাকা সংেশািধত ল মা ার িবপরীেত নিজবুর রহমান
কাগেজ-কলেম আদায় দখান ১ লাখ ৫৩ হাজার ৬২৭ কািট টাকা। আর ওই সময় সরকাির কাষাগাের
জমা হেয়েছ ১ লাখ ৪৬ হাজার ২৫৪ কািট টাকা। ২০১৬-১৭ অথবছেরও িতিন রাজ  আদােয়র ভুল তথ
সরকােরর নীিতিনধারণী মহেল উপ াপন কেরন।

এ সময় সংেশািধত রাজ  আদােয়র ল মা া িছল ১ লাখ ৮৫ হাজার কািট টাকা। এর িবপরীেত িতিন
আদায় দখান ১ লাখ ৮৫ হাজার ৩ কািট টাকা। অথচ এ সমেয় কৃত রাজ  আদায় হেয়েছ ১ লাখ ৭১
হাজার ৬৫৬ কািট টাকা। সব িমিলেয় এনিবআর চয়ারম ান িহেসেব দািয়  পালনকােল ৩ অথবছের ৩৩
হাজার ৩৬৫ কািট টাকা বিশ রাজ  আদায় দিখেয়েছন।  

জানেত চাইেল িসিজএর অভ রীণ স দ িবভােগর ধান িহসাবর ণ কমকতা  মাহা দ শাহজাহান
যুগা রেক বেলন, সরকাির কাষাগাের িত অথবছের য টাকা জমা হয়, সই িহসাবই িসিজএ িদেয়
থােক।

বাংলােদশ ব াংক ও িসিজএ িহসােবর মেধ  িমল তারই মাণ কের। তেব এনিবআেরর সে  িহসােবর
গরিমল মাটা দােগ ই কারেণ দখা যায়। থমত; ৩০ জুন অথাৎ অথবছেরর শষিদন যই চালান েলা
জমা পেড় তা জািরেত নগদায়ন হেত ২-৩ িদন সময় লােগ। ি তীয়ত; এনিবআেরর অধীেন কর অ ল,
কা মস হাউস বা ভ াট কিমশনােরট েলা রাজ  ল  আদােয়র অিতরি ত তেথ র কারেণও গরিমল হেত
পাের।

সূ েলা  বলেছ,  িসিজএর  সে  এনিবআেরর  রাজ  আেয়র  িহসােবর  গরিমেলর  কারেণ  সরকারেক
নানামুখী সম ায় পড়েত হয়। িবেশষত বােজট ণয়ন ও বােজট বা বায়েন। যমন িতিদনই সরকাির
কাষাগার থেক িবিভ  ক  বা আ ষি ক কােজ অথ উে ালন করা হয়। এর পিরমাণ যিদ জমাকৃত

অেথর চেয় বিশ হয় তাহেল সরকারেক ব াংক থেক ঋণ িনেয় তা সম য় করেত হয়।

এ ঋেণর িবপরীেতর দ পিরেশাধ করেত হয়। যিদ কৃতপে  কম রাজ  সরকাির কাষাগাের জমা পেড়
তাহেল সরকারেক ব াংক ঋেণর ওপর িনভর করেত হয়। এেত বসরকাির িবিনেয়াগ বাধা  হওয়ার
স াবনা থােক।

অথনীিতিবদরা বলেছন, মূলত রাজ  আেয়র লে র ওপর িনভর কেরই সরকােরর জাতীয় বােজট ণীত
হেয় থােক। বছর শেষ  রাজ  আেয়র সিঠক িহসাব  না  থাকেল  পরবতী  বছেরর ল মা া  িনধারেণ
বকায়দায় পড়েত হয়। িব প ভাব পেড় বােজট বা বায়েনর ভারসাম  র ায়। অভ রীণ আয় কেম
গেল ব য় কাটছাঁট  করেত হয়। এেত সরকােরর ঋণিনভরতা বেড় যায় এবং উ য়ন ক  কাটছাঁট

করেত হয়। অথাৎ সরকােরর আয়-ব েয়র ভারসাম  ন  হয়।
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ভার া  স াদক : সাইফুল আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমুনা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মুি ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

জানেত চাইেল বসরকাির গেবষণা সং া স টার ফর পিলিস ডায়ালেগর (িসিপিড) িসিনয়র িরসাস ফেলা
তৗিফক ইসলাম খান যুগা রেক বেলন, রাজ  আেয়র িহসােবর গরিমেলর কারেণ আিথক নীিত ণয়ন

হ হেয় পেড়।

সরকােরর হােত কী পিরমাণ স দ আেছ তার সিঠক তথ  না পেল ব েয়র পিরক না সিঠকভােব করা
স ব নয়। আর ব েয়র পিরক না সিঠকভােব করেত না পারেল উ য়ন কায ম বাধা  হওয়ার আশ া
থােক। এে ে  িদেনর াভািবক কায ম পিরচালনা করেত সরকারেক ব াংক ঋেণর ওপর িনভর করেত
হয়। এেত বসরকাির িবিনেয়াগ সং িচত হওয়ার ভয় আেছ।   

ওই সমেয়র ৃিতচারণ কের এনিবআেরর সােবক ও বতমান একািধক ঊ তন কমকতা নাম কাশ না
করার শেত যুগা রেক বেলন, বছর শেষ িনেজর ব থতা ঢাকেত এনিবআর চয়ারম ান কাগেজ-কলেম
রাজ  আয় ফুিলেয়-ফাঁিপেয় দখােতন।

এ  কােজ  তােক  সহায়তা  করেতন  িসআইিসর  তৎকালীন  এক  ঊ তন  কমকতা।  িত  বছর  রাজ
ল মা া অজেনর ঘাষণা দয়ার আেগ এনিবআেরর ঊ তন কমকতােদর সে  বঠেক বসেতন নিজবুর
রহমান।

দীঘ রাত পয  অিফস কের কান কান দফতের রাজ  আদায় বািড়েয় দখােনা যায়, তা িনেয় আেলাচনা
করেতন। িক  এে ে  িতিন কারও কােনা যৗি ক মতামত া  করেতন না।

তার মেতর িব ে  অব ান িনেল জ  কমকতােদর ভৎসনা করেতন। তােক খুিশ করেত কেয়কিট কর
অ েলর কিমশনাররা  অ াভািবক রাজ  আদােয়র তথ  এনিবআের দন।  পের ওইসব কর অ েলর
আদায় িনেয়ই িসিজএ আপি  িদেয়েছ। পের ওই কিমশনাররা তেথ র সিঠক ব াখ া িদেত পােরনিন।

এসব িবষেয় জানেত চেয় মুখ  সিচব নিজবুর রহমােনর মাবাইেল ফান করা হেলও িতিন কল িরিসভ
কেরনিন। পের এসএমএস দয়া হেলও ফান িরিসভ কেরনিন এবং জবাবও দনিন।
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