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আিধপতয্ আরo বাড়েব।eনিবআর েচয়ার ান বেলন, আগামী বােজেট িবিভ  িনয় ক শু  o স রক শুে র 
াপাের সতকর্ থাকেব eনিবআর। কারণ সরকার পে র বহার বাড়ােত চায়। তার মেত, পে র বহার কমেল 

সবাi িত  হেব। িফিকর েনতারা বেলন, েশয়ারবাজােরর িবকােশর সব্ােথ র্ বােজেট েণাদনা েদয়া দরকার। 
বত র্মােন বাজার পিরি িত খুবi খারাপ। e সময় তারা েশয়ারবাজােরর u য়েনর জ  াংক আমানেতর সুেদর 
হার কমােনার oপর গুরুতব্ আেরাপ কেরন। িফিকর েনতােদর মেত, াংেকর আমানেতর সুেদর হার কমেল 
িবিনেয়াগকারী েশয়ারবাজাের আসেব। eেত বাজাের তার  বাহ বাড়েব। েটিলেফান েকা ািনগুেলার াপাের 
তারা বেলন, েদেশ সব পে র দাম িতিনয়ত বাড়েছ। িক  েটিলেফােনর কলেরট কমেছ। e ছাড়াo েফান 
েকা ািনগুেলা 211 টাকা িবি  করেল ( স েসল) তার 57 টাকা সরকারেক িদেত হয়। aথ র্াৎ কিঠন aব ার 
মে  েকা ািনগুেলা িটেক আেছ। তারা বেলন, বত র্মােন আয়কর a ােদশ 41িজ aনুসাের িবেদিশ 
েকা ািনগুেলা তােদর মুনাফার 21 শতাংশ ধান কায র্ালেয়র খরচ িহেসেব িনেত পাের। সীমািট তুেল েদয়া 
uিচত। কারণ িবেশব্র a া  েদেশ খরচ েনয়ার ে ে  েকােনা সীমা েনi। 

 


