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ধানম ীর কায র্ালেয়র oi িতেবদেন বলা হেয়েছ, নতুন আiেন করেযাগয্ প  o েসবার মূ  েঘাষণা eবং েসিট মূসক কম র্কত র্া 
কতৃর্ক িনধ র্ারেণর ব া েনi। eেত কায র্কর িনরী া o কর দািয়তা িনরূপণ কিঠন হেয় পড়েত পাের। eছাড়া েভৗেগািলক aব ান o 
প েভেদ eকে  িহসাব সংর েণর শেত র্ েক ীয় িনব ন দােনর িবধান রেয়েছ। aথ র্াৎ eকi িত ােনর িভ  িভ  প  িভ  িভ  
ান েথেক সরবরাহ করেলo eকে  িহসাব সংর েণর শেত র্ েক ীয় িনব ন হণ করেত পারেব। 

ফেল কায র্কর মিনটিরং দুরূহ হেত পাের eবং কর ফাঁিকর শ া থাকেব বেল তীয়মান হে । সব র্েশষ বলা হেয়েছ, e আiেন কর 
েরয়াত হেণর সুেযাগ aবধািরত করা হেয়েছ। িক  uপকরণ য় সং া  চালানপ  aনলাiেন দািখল িনি ত করা হয়িন। ফেল 
uপকরণ কর েরয়াত হেণর যথাথ র্তা যাচাi করা স ব না-o হেত পাের। eেত রাজসব্ ফাঁিক েদয়ার বণতা সৃি র আশ া রেয়েছ। 

িতেবদেন বলা হেয়েছ, জাতীয় আেয়র a তম িভি  ভয্াট। বত র্মােন রাজসব্ আেয়র ায় 49 শতাংশ আেস ভয্াট েথেক। 
িবশব্ াংেকর া লন aনুযায়ী ম ম আেয়র েদেশ পিরণত করেত হেল 3132 সােলর মে  রাজসব্ আয় সােড় চার লাখ েকািট টাকা 
হেত হেব। িক  3123 সােলর e আiনিট নানা কারেণ কায র্কর করা স ব হয়িন। সািব র্ক িত িনেয় 3128 সােলর জুলাi েথেক 
eিট কায র্কেরর কথা থাকেলo 3 বছর িপিছেয় 312৯ সােলর জুলাi েথেক চালুর কথা রেয়েছ। 

ধানম ীর কায র্ালেয়র িতেবদেন আiনিট বা বায়েনর চয্ােল  েমাকােবলা সে  বলা হেয়েছ, িনতয্প  eবং েসবার ে ে  
সংকুিচত মূ  o িবধােনর পিরবেত র্ িভ  িভ  ভয্াট হার িনধ র্ারণ, েভৗেগািলক সীমার িভি েত মূ  সংেযাজন কর আiন 2৯৯2-eর 
aনুরূপ েক ীয় o iuিনটিভি ক িনব ন করা েযেত পাের। 

করণীয় স েক র্ বলা হেয়েছ, নতুন আiেন েযেহতু কর েরয়ােতর সুেযাগ aবধািরত করা হেয়েছ। ফেল aনলাiনিভি ক চালানপ  
দািখল িনি ত না হoয়া পয র্  সব ে ে  েরয়াত দান aবািরত করা যােব না। 

িতেবদেন বলা হেয়েছ, aনলাiনিভি ক ভয্াট আদায় হেল সব্ তা আসেব eবং aসাধু কম র্কত র্ােদর েদৗরা য্ কমার সে  
বসায়ীেদর ভয্াট ফাঁিকর বণতা াস পােব eবং বৃি  পােব রাজসব্ আদায়। ভয্াট আদায় ল য্মা ার তুলনায় েবিশ হেল কম র্কত র্া-

কম র্চারীেদর পুর ার o েণাদনা নতুন আiেন কায র্কর করারo পরামশ র্ েদয়া হেয়েছ। 

ভার া  স াদক : সাiফুল আলম, কাশক : সালমা iসলাম 

কাশক কতৃর্ক ক-355 গিত সরিণ, কুিড়ল (িবশব্েরাড), বািরধারা, ঢাকা-233৯ েথেক কািশত eবং যমুনা ি ি ং e  পাবিলিশং 
িলঃ েথেক মুি ত। 
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