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েনi। িনব ন যােদর আেছ, ভয্াট েদয় না। িমি  েদাকান েথেক শুরু কের বহু িত ান াহেকর কাছ েথেক ‘ভয্াট’ আদায় করেছ। 
aথচ তা বসায়ীরা সরকােরর কােছ জমা েদয় না। 

eিদেক সমােন চলেছ ‘বে ড’ o ারহাuস সুিবধার aপ বহার। সদরঘােটর পাটুয়াটুিলর বাজার eর সা ী। শু মু  রফতািনর 
কাপড় েখালাবাজাের িবি  হে । রাজসব্ কম র্কত র্ােদর মেত বছের ায় লাখ-েকািট টাকার রাজসব্ eেত িত  হয়। ফাঁিকবাজেদর 
ধরার েচ া করা হে  কী? e তৎপরতা েতা েদখিছ না। আবার রেয়েছ কর েরয়ােতর ঘটনা। হরহােমশাi কর েরয়াত, কর মুি  
সুিবধা েদয়া হে । যারi eকটু শি  আেছ, েস-i ei সুিবধা বািগেয় িনে । নানা যুি  সরকারেক শুনেত হে । 

িহসােব েদখা যায়, 3125-26 aথ র্বছর েথেক e পয র্  টয্া  oয়াiভার েদয়া হেয়েছ ায় েদড় লাখ েকািট টাকার। মাননীয় সংসদ 
সদ েদর গািড়েতi গত 5 বছের শু মু  সুিবধা েদয়া হেয়েছ ায় 2711 েকািট টাকা। e রকম কত uদাহরণ েদব? uদাহরেণর 
েকােনা েশষ েনi। 

জেলর মেতা পির ার- ভাবশালীেদর েকu েকu টয্া  েদয় না, ভয্াট েদয় না, ব  সুিবধার aপ হার কের। তারা শু  িদেত চায় 
না। গয্াস, িবদুয্েতর িবেলর টাকা িদেত চায় না। েমাট কথা, সরকারেক তারা েকােনা টাকা িদেত চায় না। 

eমনিক াংেকর পাoনা টাকা- যা জনগেণর টাকা তাo তারা িদে  না। eটা তােদর পণ, তারা েনেব ছাড়া িকছুi েদেব না। aথচ 
িবপরীেত আমরা কী েদখিছ? েদখিছ সরকার েমi পেরা  কেরর িদেক ঝুকঁেছ। aথচ েঝাঁকার কথা তয্  কেরর িদেক। eটাi 
আিম িচরকাল শুেন eেসিছ। তয্  কর িদেয়i সমােজর aসমতা দূর করার েচ া করা হয়। না, eেদেশ eটা হে  না। 

পেরা  কর হে  ভয্াট। eটা ‘কনজামসন টয্া ’। বলা যায় ‘e েপি চার টয্া ’। eটা সবার েবলায় eকi হাের েযাজয্। ধনী-
গিবর সবাi eকi হাের েদেবন। eর েচেয় aসম ব া আর কী হেত পাের? ‘ভয্াট’ eকিট e েপি চার টয্া  যিদ হয় তাহেল 
‘iনকাম টয্া ’ েকন? ei  েতা আমরা করেত পাির। 

মানুষ ‘iনকােমর’ oপর টয্া  েদেব, আবার e েপি চােরর oপরo টয্া  েদেব- eটা েকমন কথা। েদখা যাে , eটাi ঘেট চেলেছ। 
েকu িবকে র কথা ভাবেছ না। ভাবেবi বা েকন? সু র ব া আেরকিট আিব ত হেয়েছ। টয্া  আদায় কিঠন। েকu িদেত চায় 
না। আদােয়র জ  েলাকo েযন েনi, শাসিনক ব া েনi। আদায় করা যায় সাধারেণর কাছ েথেক, ভাবশালীেদর কারo কারo 
কাছ েথেক নয়। 

aতeব কী করা? ‘uৎেস কতর্ন’ নামীয় মহা কােজর eকটা ব া বিত র্ত আেছ। েবতন-ভাতা হেলi তা েথেক িনেয়াগকত র্া টয্া  
েকেট েনেবন িতমােস। তা জমা েদেবন সরকােরর খাতায়। রফতািন িবল, েট ার, সরকারেক েদয় িবল, াফট, স য়পে র সুদ, 
আমানেতর oপর সুদ- eসেবর uৎেসi iনকাম টয্া  েকেট েনয়া হয়। ফাঁিক েদয়ার েকােনা uপায় েনi। রেয়েছ aি ম আয়কর 
(aয্াডভা  iনকামটয্া ) েকেট েনয়ার ব া। 

গািড় থাকেলi ‘eআiিট’ িদেত হেব। নতুবা গািড়র ‘িফটেনস’ সািট র্িফেকট হেব না। e রকম ডজন ডজন খাত আেছ যা েথেক কর 
আদায় হে  সব্য়ংি য়ভােব। uৎেস কর কতর্ন, aি ম আয়কর আদায়i ব ত eখন আেয়র a তম uৎস। 

ƣদিনক যুগা েরর eকিট িরেপােট র্ (36.22.29) েদখলাম ‘uৎেস কতর্ন’ বাবদ আয়কেরর 78 শতাংশ আেস। 2৯ শতাংশ আেস 
aি ম আয়কর েথেক। তাহেল আর রiল কী? রiল iনকাম টয্া  িরটান র্ জমা েদয়ার সময় আদায়কৃত টাকা। eর পিরমাণ কত? 
বড়েজার 5-6 হাজার েকািট টাকা। aথ র্াৎ েদখা যাে , 96-৯1 শতাংশ আয়কর বছরজুেড়i আদায় হেয় যাে । 

বড়েজার 21 শতাংশ আয়কর আদায় হে  বছর েশেষ। তাi , ি  করদাতােদর িক তাহেল িরটান র্ েদয়া জরুির? eর uপকার 
কী? iনকাম টয্া  েযেহতু সারা বছরi কাটা হে  তাহেল িরটােন র্র uপেযািগতা কী? eকজন সাধারণ আমানতকারী 6 হাজার টাকার 
সুদ েপেলo তা েথেক 21-26 শতাংশ আয়কর aি ম েকেট েনয়া হে । 

ei িহসােব আয়কর দাতা লাখ লাখ। াংেকর যত িডেপািজটর, েশয়ারবাজােরর যত িবিনেয়াগকারী- সবাi েতা iনকাম টয্া  
িদে । তাহেল েকন কথা uঠেছ েয, করদাতা কম। আমার ধারণা eর eকিটi কারণ। ভাবশালীেদর েকu েকu কর েদয় না। 



বছর েশেষ যখন শীষ র্ করদাতােদর তািলকা কাশ করা হয় তখন েদখা যায় জদ র্া িবে তার নামo তােত আেছ। aথচ েদেশর েসরা 
বসায়ীেদর নাম, েসরা uিকলেদর নাম, iি িনয়ােরর নাম, েসরা েপশাজীবীেদর নাম তােত খুেঁজ পাoয়ার ঘটনা েযন িবরল। 

eমতাব ায় কী করণীয়? eকটা িবষয় সরকার িবেবচনা করেত পাের। েদখা যাে , aি ম আয়কর eবং uৎেস কর কতর্েনর ফেল 
হাজার হাজার ে ে  কর েবিশ েদয়া হে । যত কর পাoনা হয়- সরকার েকােনা েকােনা ে ে  আদায় করেছ তার েচেয় aেনক 
েবিশ। ফেল কেরর ‘িরফা ’ চাiেত হয়। eটা েয কী িবড়মব্নার ঘটনা তা সবাi aনুমান করেত পােরন। আিম মেন কির eর িবিহত 
হoয়া দরকার। 

uৎেস কর eবং aি ম আয়কর আদােয়র শতকরা হার কিমেয় eর সুরাহা করা যায়। সবেচেয় ভােলা ব া হল ি  
আয়করদাতােদর িরটান র্ দািখল করার বা তামূলক ব া েথেক মু  কের েদয়া। eেত সরকােরর েকােনা রাজসব্ িত েনi। কারণ 
রাজসব্, aথ র্াৎ আয়কর বছরজুেড় আদায় হেয়i যাে । 

সরকার e ব া করেল মানুষ সরকারেক েদায়া করেব। লাখ লাখ মানুষ িবরাট ঝােমলা েথেক মুি  পােব। আয়কর কম র্কত র্া o 
আয়কর দাতার মে  মধুর স ক র্ গেড় uঠেব। তাহেল িবশাল, িবশাল ধনীেদর কী হেব? eজ  আলাদা ব া করা যায়। ei 
আেলাচনা আেরকিদন করব। 

ড. আরeম েদবনাথ : aথ র্নীিত িবে ষক, সােবক িশ ক, ঢাকা িবশব্িব ালয়। 

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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