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করেযাগয্ ি  o িত ােনর সংখয্ার িভ তা থােক িবধায় eিটi সব র্জন া  প িত। কর িজিডিপর aনুপােতর মা েম eকিট 
েদেশর aথ র্নীিতর সব্া য্ eমনিক ভিব ত্ পিরক নার রূপেরখা িতফিলত হয়। িবগত 21 বছের েদেশ িজিডিপ বৃি  3 শতাংশীয় 
পেয়ে  বাড়েলo aথ র্াত্ 6 েথেক 8 শতাংেশ u ীত হেলo কর-িজিডিপ aনুপাত 2 শতাংশীয় পেয়  বােড়িন। aথচ 3132 সাল 
নাগাদ ম ম আেয়র েদেশ পিরণত হেত হেল eিট 24 শতাংেশ িনেত হেব। 

3123 সােল নতুন ভয্াট আiন (মূ  সংেযাজন o স রক শু  আiন) পাস করার পর তা 3126 সাল েথেক বা বায়ন করার কথা 
িছল; িক  আiনিটর কেয়কিট েমৗিলক িবষেয় আপি  তুেল শুরু েথেকi eর িবেরািধতা কের আসিছল বসায়ীরা। 3128 সােলর 
জুলাi েথেক কায র্কেরর সব িত েনoয়া হেলo বসায়ীেদর িবেরািধতার মুেখ সরকার তা দুi বছেরর জ  িপিছেয় েদয়। েস 
িহসােব আগামী জুলাi েথেক কায র্কর হoয়ার কথা। ভয্াট আiন বা াবায়ন না হoয়ার কারেণ নতুন আয়কর আiন ণয়নo িপিছেয় 
যাে । িবেশষ রা মেন কেরন, aব ার u য়েন িব মান কর আiন o জাতীয় রাজসব্ েবাড র্ (eনিবআর) eর াপক সং ার 
েয়াজন। বাংলােদেশ কেরর হার aেনক েবিশ; িক  কর আদায় কম। আর আমােদর কর ব া ভয্ােটর oপর িনভ র্রশীল; িক  

u ত েদশগুেলােত তা িত ম। েমাট রাজসব্ আেয়র মা  4 শতাংশ ি  ে িণর আয়কর েথেক আেস; িক  যু রােজয্ eিট ায় 
97 শতাংশ, aে িলয়া 73 শতাংশ, পােশর েদশ ভারেত 22 দশিমক 21 শতাংশ eবং মালেয়িশয়ায় 8 দশিমক 7 শতাংশ। 

aথ র্নীিতিবদরা কেরর আoতা বাড়ােনার oপর েজার িদে ন। জানা যায়, নতুন করদাতা খুেঁজ েবর করার ল য্ aজর্ন কিঠন হেয় 
পেড়েছ। 3129-2৯ aথ র্বছেরর থম সাত মােস (জুলাi-েফ য়াির) নতুন করদাতা খুেঁজ েবর করার েয ল য্ িছল তার মা  41 
শতাংশ aজর্ন করেত েপেরেছ জাতীয় রাজসব্ েবাড র্ (eনিবআর)। বািড় বািড় িকংবা বসা িত ােন িগেয় সারা েদশ েথেক গত 
জুলাi-েফ য়াির সমেয় েসায়া 3 লাখ নতুন করদাতা িচ?ি ত করা স ব হেয়েছ, aথচ সারা বছের 8 লাখ 31 হাজার নতুন করদাতা 
খুেঁজ েবর করার ল য্ িঠক করা হেয়েছ। eনিবআর সূে  জানা েগেছ, বত র্মােন েদেশ i-িটআieনধারীর সংখয্া 51 লােখর েবিশ 
হেলo িনয়িমত বািষ র্ক িরটান র্ েদন মা  29 লাখ িটআieনধারী। তােদর মে  21 শতাংশ েকােনা কর েদন না, বা ‘িজেরা িরটান র্’ 
েদন। 

েদেশর aথ র্ৈনিতক u য়েনর জ  আয় বাড়ােত হেব। eজ  সরকােরর uিচত কর দানকারীেদর oপর নতুন কেরর চাপ সৃি  না 
কের যারা কর ফাঁিক েদন তােদর কেরর আoতায় আনা। eজ  রাজসব্বা ব পিরেবশ সৃি  করেত হেব। রাজসব্ ব াপনায় দ তা 
বৃি র uে াগ িনেত হেব। কর দােনর আiিন জিটলতা দূর করা, কর ব া সহজ করা eবং জনগেণর কেরর টাকা সিঠক বহার 
িনি ত করেত পারেল aনুপাত বৃি  িনি ত করা স ব। 
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