
৫০ হাজার কািট টাকা িপিছেয় এনিবআর
১৮ বছের সবেচেয় কম বিৃ

কাশ : ০৫ ম ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

চলিত ২০১৮-১৯ অথবছর শষ হেত চলেলও রাজ  আদােয় ত ািশত গিত নই। জাতীয় রাজ  বােডর
(এনিবআর) িহসােব, চলিত অথবছেরর থম ৯ মাস জুলাই থেক মােচ ২ লাখ ৩ হাজার ৮৪৫ কািট
টাকা ল মা ার িবপরীেত আদায় হেয়েছ ১ লাখ ৫৩ হাজার ৪২০ কািট টাকার রাজ । অথাত্ আেলাচ
সমেয় ল মা ার চেয় রাজ  আদােয় িপিছেয় রেয়েছ ৫০ হাজার ৪২৫ কািট টাকা।

পিরসংখ ান অ যায়ী,  গত ৯  মােস রাজ  আদায়  বেড়েছ পূেবর অথবছেরর একই  সমেয়র চেয় ৭
দশিমক ১ শতাংশ। অথবছেরর বাদবািক সমেয়ও আদােয় বড় উ ন না হেল চলিত অথবছর ল মা া
ও  আদােয়  িবশাল  ব বধােনর  মেুখামিুখ  হেত  যাে  এনিবআর।  এর  আেগ  সবেশষ  ১৯৯৯-২০০০
অথবছের রাজ  আদােয় বিৃ  হেয়িছল ১  দশিমক ৭৩ শতাংশ।  অথবছেরর বাদবািক সমেয় রাজ
আদােয় বড় উ ন না হেল গত ১৯ বছের এবারই সবেচেয় কম বিৃ  হেত যাে ।

রাজ  আদায়  কাি ত  হাের  না  বাড়ায়  িচি ত  অথ  ম ণালয়ও।  সংি  সূ  জািনেয়েছ,  স িত  
এনিবআেরর কমকতােদর সে  এক সভায় রাজ  আদােয় এত কম বিৃ েত অসে াষ কাশ কেরেছন
অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল।

গত অথবছর রাজ  আদায় হেয়িছল ২ লাখ ৬ হাজার ৪১৫ কািট টাকা। চলিত ২০১৮-১৯ অথবছের
জাতীয় রাজ  বাডেক (এনিবআর) ায় ৪০ শতাংেশর বিশ ল মা া ধের আদােয়র ল মা া নওয়া
হেয়েছ ২ লাখ ৯৬ হাজার ২০১ কািট টাকা। অথচ ৯ মােস এনিবআেরর রাজ  আদােয় বিৃ  মা  সাত
শতাংশ। অথনীিতিবদরা  এ  ধরেনর রাজ  ল মা ােক বা বতা  িববিজত আখ া  িদেয় বেলেছন,  এই
ল মা া  অজন  স ব  হেব  না।  আদােয়র  সে  ল মা ার  এত  ব বধান  মাগত  চলেত  থাকেল
সরকােরর  রাজ  নীিতর  উপর  মা ষ  আ া  হারােব।  অথনীিতিবদ  ও  পিলিস  িরচাস  ইনি িটউেটর
(িপআরআই) িনবাহী পিরচালক ড. আহসান এইচ মন র ইে ফাকেক বেলন, যখােন অতীেত  আদােয়

বিৃ  িছল গেড় ১৪ শতাংশ সখােন ৪০ শতাংেশর উপের বিৃ র ল মা া বা বতা বিজত।

সােবক ত াবধায়ক সরকােরর উপেদ া ও অথনীিতিবদ ড. এ িব িম া আিজজুল ইসলাম ইে ফাকেক
বেলন, এত িবশাল রাজে র ল মা া অজন স ব নয়। অব  এত কম হাের রাজ  বিৃ র কারণ িনেয়

 তেুল িতিন বেলন, গতবছেরর একই সমেয় বিৃ  িছল ১৭ থেক ১৮ শতাংশ। তাহেল এবার ছয় সাত
শতাংেশ নেম  যােব  কন? এর পছেন  কী  কারণ তা  খািতেয়  দখা  উিচত।  গত  কেয়ক বছর ধের
এনিবআেরর স মতা বাড়ােনার কথা বলা হেলও বা েব তার ফল দখা যাে  না।

গত কেয়ক বছর ধেরই িবশাল ল মা া নওয়ার পর অথবছেরর শষ িদেক এেত  সংেশাধন কের কিমেয়
আনা হে । সূ  জািনেয়েছ, এবােরা স িত অথম ণালেয়র এক সভায় ল মা া ১৬ হাজার কািট টাকা
কিমেয় ২ লাখ ৮০ হাজার কািট টাকায় আনার িস া  হেয়েছ। তেব য হাের রাজ  আদায় হে , তােত
শষ পয  সায়া ই লাখ কািট টাকার বিশ রাজ  আদােয়র স াবনা  নই বেল জানা গেছ।

পিরসংখ ান অ যায়ী, রাজ  আদােয় সবেচেয় কম বিৃ   খােত। ৯ মােস  আদায় বেড়েছ মা  ৩
দশিমক ২২ শতাংশ। আেলাচ  সমেয় ৬২ হাজার ৮২ কািট টাকা  ল মা ার িবপরীেত  আদায়

  ি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।

|

হেয়েছ ৪৬ হাজার ৯৩০ কািট টাকা। অথচ গত অথবছেরর একই সমেয়  আদােয় বিৃ  িছল ায় ১৫
শতাংশ। এছাড়া গত ৯ মােস  ৭৮ হাজার ৬৯৯ কািট টাকা ল মা ার িবপরীেত সােড় ৬ শতাংশ বিৃ
িনেয় ভ াট আদায় হেয়েছ ৬০ হাজার ১১৯ কািট টাকা।

এ িবেবচনায় িকছুটা ি  আয়কর আদােয়। ৬৩ হাজার ৬৩ কািট টাকা ল মা ার িবপরীেত ১২ শতাংশ
বিৃ  িনেয় আয়কর আদায় হেয়েছ ৪৬ হাজার ৩৭১ কািট টাকা।

এনিবআর সূ  জািনেয়েছ,  ও ভ াট আদায় অ াভািবক কম হওয়ায় অ ি  রেয়েছ এনিবআের। 
ে র ঘাষণা িদেয় উ  ে র পণ  ব ের খালাস হেয় যাে  িক না—এমন আেলাচনা স িত বশ
জারােলা হেয়েছ। খাঁজ িনেয় জানা গেছ,  গােয় া িবভাগ ায়ই অিভযােন িমথ া ঘাষণায় আনা

পণ  আটক কের। তােত দখা যায়, ব র থেক ওইসব পণ   ে র িহেসেব খালাস হেলও বা েব
সসব পেণ  ে র পিরমাণ িছল কেয়ক ণ বিশ।

অব  এনিবআেরর একজন ঊ তন কমকতা  ইে ফাকেক বেলন,  িবশাল রাজে র ল মা া  ছাড়াও
িনবাচেনর আেগ সরকার কেয়কিট খােত করছাড় িদেয়েছ। 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। সব ধরেনর র ািনর উপর উস
কর ১  শতাংশ থেক ই ধােপ শূ  দশিমক ২৫ শতাংেশ নািমেয় আনায় ায় ১ হাজার ২শ কািট টাকার
রাজ  আদায় কম আসেব। এর নিতবাচক ভাব পেড়েছ রাজে ।
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