
ছয় মােস রাজে  ঘাটিত ২৯ হাজার কািট
টাকা
গত ছয় মােস রাজ  আদােয়র ল মা া িছল ১ লাখ ২৬ হাজার কািট টাকা। িক  এনিবআর
আদায় করেত পেরেছ ৯৭ হাজার কািট টাকা

কাশ : ১৭ জা য়াির ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

রাজ  আদােয় বিৃ র ধারাবািহকতা হাঁচট খেয়েছ কেয়ক মােস। চলিত ২০১৮-১৯ অথবছেরর থমােধ
(জুলাই-িডেস র) জাতীয় রাজ  বােডর (এনিবআর) ল মা ার চেয় রাজ  আদায় কম হেয়েছ ২৮
হাজার ৭৮৭ কািট টাকা। আেলাচ  সমেয় ১ লাখ ২৬ হাজার কািট টাকা ল মা ার িবপরীেত এনিবআর
আদায় করেত পেরেছ ৯৭ হাজার ২৪০ কািট টাকা। তেব গত অথবছেরর একই সমেয়র চেয় আদায়
বেড়েছ  সােড় পাঁচ  শতাংশ। যিদও গত অথবছেরর থমােধ আদােয়  বিৃ  িছল  ায়  ১৫ শতাংশ।

এনিবআর সূ  জািনেয়েছ,  আমদািন  ও  ানীয় পযােয় ভ াট (মলূ  সংেযাজন কর) আদােয় বিশ
িপিছেয় এনিবআর। চলিত অথবছের রাজ  আদােয় বিৃ র ল মা া িঠক করা হেয়েছ ায় ৪০ শতাংশ।

সা িতক মাস েলােত রাজ  আদায় এত কম হওয়ায় রাজ  বােডও অ ি  তির হেয়েছ। সংি  সূ
জািনেয়েছ, সরকােরর উ  পযায় থেক রাজে ও গিত ম রতার কারণ জানেত চাওয়া হে  এনিবআেরর
কােছ। কাি ত হাের রাজ  আদায় না হওয়ার কারণ খাজঁার  চ া করেছ এনিবআরও। এ িনেয় কেয়ক
দফা মাঠ পযােয়র কমকতােদর সে  বঠক কেরেছন এনিবআর চয়ারম ান মাশাররফ হােসন ভঁুইয়া।

অথনীিতিবদরা বলেছন, চলিত অথবছের রাজ  আদােয়র য ল মা া িঠক করা হেয়েছ, তা বা বস ত
নয়। ফেল এ ল মা া অ যায়ী রাজ  আদায় বা েব স ব নয়। তেব গত ছয় মােস রাজ  আদায় এত
কেম যাওয়ার যৗি ক কারণ খঁুেজ পাে ন না তারাও। সােবক ত াবধায়ক সরকােরর উপেদ া ড. এ িব
িম া  আিজজুল  ইসলাম  ইে ফাকেক বেলন,  িনবাচেনর সময় হওয়ায়  রাজ  আদােয়  িকছুটা  ভাব
পড়েব। িক  রাজ  এত কেম যাওয়ার কারণ বাধগম  নয়। হঠাত্ কের তা এনিবআেরর দ তাও কেম
যাওয়ার কথা নয়। অব  িনবাচনেক সামেন রেখ িকছু খােত কর ছাড় একিট কারণ হেত পাের। এছাড়া
িমথ া ঘাষণায় পণ  আমদািন বাড়েছ িকনা িকংবা অ  কােনা উপােয় ভ াট ট া  ফািঁক রাধ করেত
এনিবআেরর তদারিক বাড়ােনার উপর  দন িতিন।

সূ  জািনেয়েছ, গত ছয় মােস ৪০ হাজার ৫৭০ কািট টাকা ল মা ার িবপরীেত আমদািন  আদায়
হেয়েছ ৩০ হাজার ৫০২ কািট টাকা। গত অথবছেরর একই সমেয়  আদায় হেয়িছল ২৯ হাজার ৭১২
কািট  টাকা।  অথাত্  গত  ছয়  মােস   আদায়  বেড়েছ  মা  ২  দশিমক ৭২  শতাংশ।  অথচ  গত

অথবছেরর একই সমেয়  আদােয় বিৃ  িছল ১৯ শতাংেশর বিশ। গত ছয় মােস ৫০ হাজার ২৪
কািট টাকা ল মা ার িবপরীেত ভ াট আদায় হেয়েছ ৩৭ হাজার ৯৬৪ কািট টাকা। গত অথবছেরর

একই সমেয় ভ াট আদায় হেয়িছল ৩৬ হাজার ৫৩১ কািট টাকা। পূেবর অথবছেরর একই সমেয়র চেয়
গত ছয় মােস আদায় বেড়েছ ৩ দশিমক ৯২ শতাংশ। অথচ গত অথবছের ভ াট আদােয় বিৃ  িছল ায়
২০ শতাংশ। এ িট খােতর চাইেত আয়কর আদােয় বিৃ  িকছুটা বিশ, ায় ১১ শতাংশ। তেব আয়কর
খােতও ল মা ার চেয় আদায় কম হেয়েছ ায় পৗেন সাত হাজার কািট টাকা।

এনিবআর কমকতারা  বলেছন,  িনবাচেনর আেগ সরকার কেয়কিট  জনবা ব  খােত আয়কর,  ভ াট  ও

  িরয়াদ হােসন
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

স রূক   ছাড়  িদেয়েছ।  এ  কারেণ  রাজে  এর  নিতবাচক ভাব  পেড়েছ।  িবেশষত  তরলীকৃত
াকৃিতক গ াস বা এলএনিজ আমদািনেত ভ াট ও স রূক  ছাড় দওয়ায় এ খাত থেক চলিত বছর
ায় ১১ হাজার কািট টাকার স াব  রাজ  কমেব। অ িদেক ই টারেনট সবায় ভ াট ছাড় এবং িকছু

খােত কর ছাড়ও দওয়া হেয়েছ। এর নিতবাচক ভাব পেড়েছ রাজে । এছাড়া পে াবাংলাসহ কেয়কিট
খাত থেক বড় অে র রাজ  বেকয়া পেড় থাকেলও সম েয়র অভােব ওই অথ আদায় হে  না। কবল
পে াবাংলার কােছই ায় ২০ হাজার কািট টাকার রাজ  বেকয়া রেয় গেছ। এনিবআেরর আওতাধীন

সংি  ভ াট অিফস থেক একািধকবার উেদ াগ নওয়া হেলও তােত কাি ত ফল মেলিন। এসব
কারেণ  রাজে  নিতবাচক ভাব  পড়েছ।    এনিবআেরর সােবক চয়ারম ান  মাহা দ  আ লু  মিজদ
ইে ফাকেক  বেলন,  গত  বছর েলােত  রাজ  আদােয়  য  বিৃ  িছল,  সা িতক  মাস েলােত  তার
ধােরকােছও নই। এিট উে েগর। এে ে  এনিবআেরর মনেযাগ কম িছল িকনা - স  তুেল িতিন
বেলন, িবিভ ভােব ফািঁক ও কারসািজ হেত পাের। এসব িবষেয় এনিবআেরর নজরদাির বাড়ােনা দরকার।
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