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ভয্াট বা বায়েন ধানম ীর স িত: aেহতুক িবতক র্ না 
করেত িনেদ র্শনা 
মািনক মুনতািসর  

নতুন ভয্াট আiন-3123 বা বায়েন স িত িদেয় ধানম ী েশখ হািসনা e িনেয় আর েকােনা িবরূপ ম  না 
করার িনেদ র্শনা িদেয়েছন। িতিন বেলেছন, eিট বা বায়ন করার পর যিদ েকােনা aস িত ধরা পেড় তাহেল 
েয়াজেন আগামী বছর তা সংেশাধন করা হেব। 

aথ র্িবভাগ সূে  জানা েগেছ, ধানম ী িবরূপ ম ে র াপাের বসায়ী, eনিবআরসহ সংি  ে কেহা ারেদর 
তার uপেরা  িনেদ র্শনা জানােত aথ র্ম ী আ হ ম মু ফা কামালেক পরামশ র্ িদেয়েছন। eর পর জাতীয় রাজসব্ 
েবাড র্ (eনিবআর) বসায়ীেদর শীষ র্ সংগঠন eফিবিসিসআi, িবিজeমieসহ সংি েদর সে  ƣবঠক কেরন 
aথ র্ম ী। 

সূ মেত, ধানম ী aথ র্ম ীেক বেলেছন, েযেহতু আiনিট aেনক িদন ধের বা বায়েনর aেপ ায় রেয়েছ, 
eমনিক স ত কারেণ 3128 সােল েশষ মুহূেত র্ eেস দুi বছেরর জ  িগতo করা হয়। eরi মে  িবতিক র্ত 
িবষয়গুেলার সমাধান করা হেয়েছ। বসায়ীেদর দািব aনুযায়ী, বহু র ভয্ােটর ব ার িবধানo রাখা হেয়েছ। 
বােজেটর আকার বাড়ার সে  িত বছর রাজসব্ আদােয়র ল য্মা াo বাড়ােত হে । e বছর আiনিট বা বায়েনর 
আর েকােনা িবক  েনi। ফেল েকােনা aস িত থাকেলo বা বায়নকাল আর েপছােনা িঠক হেব না। সবাiেক 
আেগভােগ িত েনoয়ার জ  দুi বছেরর সময়o েদoয়া হেয়িছল। েস সময় e িনেয় যেথ  আলাপ-আেলাচনা 
পয র্ােলাচনা করা হেয়েছ। আর মূ ীিতo সহনীয় পয র্ােয় রেয়েছ। ফেল ভয্াট আiনিট বা বায়েনর eটাi 
uপযু  সময় বেল মেন কের সরকার। 

e ছাড়া নতুন ei ভয্াট আiন বা বায়েনর াপাের আ জর্ািতক মু া তহিবল (◌্আieমeফ) o িবশব্ াংেকরo 
চাপ রেয়েছ। েয 21িট শত র্ পূরণ সােপে  ায় 21 বছর পর িবশব্ াংক বােজট সহায়তায় িফেরেছ, তার মে  
a তম হে  নতুন ভয্াট আiেনর বা বায়ন। ফেল আবারo েশষ মুহূেত র্ eেস ভয্াট আiন িনেয় েযন aেহতুক 
িবতেক র্র সৃি             না হয় েসিদেক তী è নজর রাখেছ eনিবআর। সূ  জানায়, নতুন ভয্াট আiন বা বায়ন 
করেল মূ  েবেড় যােব। eেত জীবনযা ার য় বাড়েব। যা মূ ীিতর চাপেক uসেক েদেব। eেত নাগিরক 
জীবেন েনিতবাচক ভাব পড়েব বেল আশ া কাশ কের স িত eফিবিসিসআi eনিবআরেক িচিঠ েদয়। যা 
ধানম ীর নজের আেস। ধানম ী েশখ হািসনার পরামেশ র্ eর ে ি েত aথ র্ম ী eফিবিসিসআi, 

িবিজeমieসহ বসায়ীেদর সে  e িনেয় আেলাচনা কেরেছন eবং নতুন ভয্াট আiন বা বায়েন স িত 
িদেয়েছন। তেব িবেশষ রা বলেছন, বােজেটর আকার বাড়েছ। রাজসব্ আদােয়র ল য্মা াo বাড়েছ। ফেল রাজসব্ 
আদায় বাড়ােত সরকার নতুন ভয্াট আiন বা বায়ন করেত চাiেব- eটাi সব্াভািবক। িক  eকi সে  েভা ােদর 
কথা মাথায় েরেখ িস া  িনেত হেব। যিদo aথ র্ম ী eরi মে  বেলেছন, েকাথাo েকােনা ভয্াট বাড়েব না। তেব 
ভয্ােটর আoতা বাড়েব। করেযাগয্ মানুষেক কেরর আoতায় আনা হেব। িবশব্ াংেকর বাংলােদশ aিফেসর মুখয্ 
aথ র্নীিতিবদ ড. জািহদ েহােসন বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, eিট eকিট পুরেনা iসুয্। েদশ eেগাে । রাজসব্ 



বাড়ােত হেল নতুন আiনিট বা বায়ন করা জরুির। তেব eখােন বসায়ীসহ েভা ােদর দািব আমেল িনেত 
হেব। যিদo সরকার eরi মে  আiনিট বা বায়েন aেনক সময় িপিছেয়েছ। 

 


