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িসিটিভ িনউজ।। এমদাদুল হক সাহাগ িনজ
িতেবদক:
টানা লকডাউেনর মেধ ও কু িম া কা মস এ াইজ ও ভ াট কিমশনােরট তােদর সফলতা ধের রেখেছ। নবম বােরর
মত অনলাইন ভ াট িরটান জমায় দশ সরা হেয়েছ। কু িম া, া ণবািড়য়া, চাঁদপুর, নায়াখালী, ল ীপুর ও ফনী
জলা িনেয় কু িম া কা মস, এ াইজ ও ভ াট কিমশনােরট গিঠত। কু িম া কিমশনােরট অিফস থেক িনয় ণ করা হয়
ছয় জলা। দেশর িডিজটাল অ যা ায় অেধেকরও কম জনবল িনেয় এেকর পর এক সাফল অজন করেছন তারা। এ
ঠ
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যন িডিজটাল বাংলােদশ িবিনমােন কমকতা কমচারীেদর িনরলস েচ ার ফসল। পাশাপািশ ছয় জলা িনেয় গিঠত
ভ াট কু িম া অ েলর জন ও অনন াি ।
এ রমজােন ব বসায়ীেদর মেনােযাগ িছেলা বচােকনায়। অনলাইন িরটােনর তথ উপা পাওয়া কিঠন। ১৫ তািরেখর
রাত ১২ টা িছেলা িরটান জমার শষ সময়। এ িদেক পিব ঈদুল িফতরও চেল এসেছ। টানা লকডাউন, মােহ রমজান
ও পিব ঈদুল িফতর িনেয় কমকতারা িরটান দািখল িনেয় িছল িচি ত; তবু ও থেম থােকিন কা মস, এ াইজ ও ভ াট
কিমশনােরট কু িম ার (িসইিভিস) কমিবলাসী িটম। চািলেয়েছন তােদর আ িরক েচ া। িকভােব অনলাইন িরটান
দািখল সফল করা যায় সজন ঈেদর ছু িটর আেগর িদন কিমশনােরর কে িমিটং কের কমকতােদর মেধ কাজ ভাগ
কের দয়া হয়। অেনক কমকতা চছায় পিব ঈদুল িফতেরর ছু িট ভাগ কেরনিন। কউ কউ ছু িট িনেয়ও ছু িট বািতল
কের অিফস কেরন অনলাইন িরটান দািখেল সাফল ধের রাখার জন । ১৭ ম দীঘ তী ার ফলাফল পাওয়া যায়।
ভ াট অনলাইন কে র ইেমইল হেত দখা যায় য এ াইজ ও ভ াট কিমশনােরট কু িম ার (িসইিভিস) কমিবলাসী
িটেমর এি ল মােসর িরটান দািখল হার ৯৬.০৮ শতাংশ। এেত কের াণচা াল িফের আেস কমকতা ও কমচারীেদর
মােঝ।
সংি সূ ে জানা যায়, নানা বিরতার মেধ কাজ করেত হয় টীমেক। অনলাইেন ভ াট িরটান জমাদােনর সময় সাভ াের
িট, িবদু ৎ ভাগাি সহ নানান সীমাব তা সে ও বেস থােকিন এ কিমশনােরেটর কমকতা-কমচারীগণ। তােদর অ া
পির েম কু িম া ভ াট অন ান মােসর মেতা এি ল মােসও অনলাইন ভ াট িরটান জমা কেরেছ।
এই িতেযািগতায় গত ০৯ মাস ধের থম ান ধের রেখেছ কা মস, এ াইজ ও ভ াট কিমশনােরট, কু িম া। এি ল
মােস এই কিমশনােরেট অনলাইেন িরটান জমা হেয়েছ ৯৬.০৮%। ম ানুয়াল ও অনলাইন সহ িরটান দািখেলর হার
৯৬.২১%। এরকম ব িত িম সাফেল র িপছেন রেয়েছ িডিজটাল বাংলােদশ পায়েনর অ ীকাের সি য় থাকা
কা মস, এ াইজ ও ভ াট কিমশনােরট কু িম ার (িসইিভিস) কমিবলাসী িটম। আর এ িটমেক ক ািরশেমিটক নতৃ
িদেয় চ াি য়ন হওয়ার মূল কািরগর হেলন কু িম া কা মস, এ াইজ ও ভ াট কিমশনােরেটর কিমশনার মাহা দ
বলাল হাসাইন চৗধু রী। িতিন কিমশনার িহেসেব যাগদােনর পরই এেকর পর এক সাফ পেত থােক কু িম া কা মস।
টানা ০৯বার থম হওয়ার অনুভূ িত ব করেত িগেয় সহকারী কিমশনার (সদর দ র, কু িম া) মাহা দ ছালাউি ন
িরপন বেলন, মহামারী আেছ, থাকেছ। দেশর অথনীিতর ভীততও দূবল হেত দয়া যােব না। তাই ঈেদর বে র মেধ ও
কু িম ার কম বণ টীম তােদর আ িরকতা ও দ তার পিরচয় িদেয়েছ। টানা লকডাউেনও ধারাবািহকতা ধের রেখেছ।
দলব
েচ া ও িতেযািগতা এ অভূ তপূব সাফেল র মূল িনয়ামক। কু িম া কিমশনােরেটর নয়া ব িত মী উেদ াগ
কু িম ােক সরার আসন ধের রাখেত উ ু কেরেছ। কু িম ার এই
ন অন ান কিমশনােরট েলার মেধ তির কেরেছ
নতুন উ ীপনা। ফেল জাতীয় রাজ বােডর সামি ক িরটান পেশর হার বাড়েছ।
পযােলাচনায় দখা যায় য, জাতীয় রাজ বােডর জল
ু াই ২০২০ মােসর অনলাইন িরটান দািখল হার িছল ২৫.১৮%,
যা বতমােন এি ল ২০২১ মােস দাঁড়ায় ৪২.৪৮%। অন ান কিমশনােরট েলার মেধ ও চ াম, রাজশাহী, রংপুর,
িসেলট, ঢাকা (উ র), ঢাকা (দি ণ), ঢাকা (পূব) ও ঢাকা (পি ম) এর িরটান দািখেলর হার মা েয় ায় ি ন
হেয়েছ। কু িমল া কিমশনােরেটর আগ মােসর িরটান দািখেলর হার ৯১.১৮%, সে র মােস ৯৩.৮৭%, অে াবর
মােস ৯৪.১৬%, নেভ র মােস ৯৩.৮০%, িডেস র মােস ৯৪.৯৯%, জানুয়াির মােস ৯৭.০৯%, ফ য়াির মােস
৯৭.২৮%, মাচ মােস ৯৫.৪৭% ও এি ল মােস ৯৬.০৮%।
‘আেলািকত কা মস, আেলািকত দশ’ ও ‘অিত ম নয় ব িত ম’ াগােন উ ু হেয় অথবছেরর থম থেক কাজ
করেছ কু িম া িটম। আেলািকত কা মেসর মাধ েম গেড় উঠেব আেলািকত বাংলােদশ। বাংলােদেশর অথনীিত এিগেয়
যােব দুবার গিতেত। সু খী-সমৃ ে র উ ত বাংলােদশ গঠেন অহিনশ কাজ করেছ বাংলােদশ কা মস। আর স
পূরেণর পেথ অ ণী ভূ িমকা পালন করেছ জাতীয় রাজ বাড। কা মস, এ াইজ ও ভ াট কিমশনােরট, কু িম া
এনিবআেরর ত িনেদশনায় কাজ কের যাে । সাফল সং ামক হাক। জািত িহেসেব আমার িবে র রাল মেডল
থাকেবা।
সংবাদ কাশঃ ১৭–৫–২০২১ইং । (সংবাদিট
পূণ মেন হেল দয়া কের ফসবু েক লাইক বা শয়ার ক ন) (If you
think the news is important, please share it on Facebook or the like িসিটিভ
িনউজ@,CTVNEWS24 এখােন ি ক কের িসিটিভ িনউেজর সকল সংবাদ পেত আমােদর পইেজ লাইক িদেয়
আমােদর সােথ থাকু ন। িসিটিভ িনউজ।। See More =আেরা িব ািরত জানেত িলংেক ি ক ক ন=
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