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িবিনেয়াগ িবষেয় েনoয়া িবিভ  পদে েপর বণ র্নায় eনিবআর েচয়ার ান বেলন, ‘চলিত বােজেট িবিনেয়াগ 
uৎসািহত করেত েযসব পদে প আেছ, তার সবi থাকেছ। িবিভ  aথ র্ৈনিতক a ল িনম র্ােণ বহৃত য পািত, 
মূলধনী য পািত, কারখানার েক ীয় বজর্য্ েশাধনাগার িনম র্াণ o aি িনব র্াপক য পািত আমদািনেত ছাড় থাকেছ। 
কর aবকাশ সুিবধা বহাল থাকেছ। শহেরর বাiের কারখানা িনম র্ােণ রাজসব্ সুিবধা েদoয়া হে ।’ িশে  েবিশ 
বহৃত িকছু কাঁচামােলর নাম uে খ কের েচয়ার ান বেলন, ‘িবিনেয়াগ uৎসািহত করেত আগামী বােজেট 

সবেচেয় েবিশসংখয্ক কাঁচামাল িবনা শু  o নূয্নতম শুে  আমদািনর সুেযাগ েদoয়া হে ।’ েদিশ িশে র সুর া 
িদেত িকছু আমদািন পে  শু  আেরােপর কথাo জানান েমাশাররফ েহােসন। েদেশ েমাবাiল েফানেসট, িটিভ, 
ি জ, েমাটরসাiেকল, eিসসহ সাধারণ মানুেষর বহৃত প  uৎপাদেন িবেশষ সুিবধা েদoয়ার কথা uে খ 
কেরন। ƣতির েপাশাক িশে র মেতা স াবনাময় a া  িশ  খােত রাজসব্ ছােড়র িবষয়গুেলা uে খ কের 
eনিবআর েচয়ার ান বেলন, আগামী বােজেট oষুধ, চামড়া, aেটােমাবাiল, জাহাজ িনম র্াণ, জাহাজ ি য়াকরণ 
িশ , কি uটার, ত - যুি সহ আেরা িকছু খােত uে া ােদর aংশ হণ বাড়ােত বড় ধরেনর রাজসব্ সুিবধা 
েদoয়া হেব। 

ƣবঠেক আগামীেত ভয্াট আiন 3123 স িক র্ত eনিবআেরর েনoয়া িবিভ  িস া  জানােনা হয় ধানম ীেক। 
চার ঘ া ƣবঠেকর ায় aেধ র্ক সময় পার হয় ভয্ােটর িবষেয় আেলাচনায়। ধানম ী aথ র্ম ীেক সতকর্ কের 
বেলন, ভয্ােটর হােরর aজুহাত েদিখেয় aসাধু বসায়ীরা পে র দাম যােত বাড়ােত না পাের েস িবষেয় ল  
রাখেত হেব। aিভ  ভয্াট হােরর পিরবেত র্ বহু র ভয্াট হাের ধানম ী স ি  কাশ কেরন। আগামী aথ র্বছেরর 
জ  ভয্াট eনিবআেরর রাজসব্ আদােয়র ধান খাত িহেসেব িনধ র্ারেণ aথ র্ম ীর িস াে র িত ধানম ী স িত 
জানান। eনিবআর েচয়ার ান e সময় জানান, ভয্ােটর সেব র্া  হার 26 শতাংশ eবং সব র্িন  হার শূ  শতাংশ 
ধায র্ থাকেছ। বত র্মােনo eকi হার। তেব েসবা খােত ভয্াট হােরর র কমােনা হে । u হাের থাকা প  িন  
হাের েনoয়া হে । িন  হাের থাকা প  u হাের আনা হে  না। তেব জনসব্াে য্র জ  িতকর পে র ভয্াট 
u  হােরর ের আনা হেব। e সময় aথ র্ম ী বেলন, েকােনা পে র িবষেয় বসায়ীরা আপি  করেল েয়াজেন 
তা সংেশাধন করা যােব। 

ƣবঠেক eফিবিসিসআiেয়র দািব aনুযায়ী পদে প েনoয়ার িবষয় স েক র্ ধানম ী জানেত চান। eনিবআর 
কম র্কত র্ারা তাঁেক জানান, ভয্াট আiন 3123-েত eনিবআর কম র্কত র্ােদর মতা কমােনা হেয়েছ। আদােয়র 
কেঠারতা কমােনা হেয়েছ। aিভ  হােরর পিরবেত র্ বহু র করা হেয়েছ। র ািনকারেদর জ  শূ  হার বহাল 
থাকেছ। eকক হােরর পিরবেত র্ eকািধক হার, ভয্াট a াহিতর সীমা 47 লাখ টাকা েথেক বৃি  কের 61 লাখ 
টাকায় u ীত করা, টান র্oভার কেরর সীমা িতন েকািট টাকা পয র্  5 শতাংশ ভয্াটসহ a া  িবষেয় e সময় 
িস া  েনoয়া হয়। ƣবঠেক আেলাচনায় করেপােরট কর হােরর িবষয়িটo গুরুতব্ পায়। ধানম ী করেপােরট কর 
হার কমােত িনেদ র্শ েদন। a দিশ র্ত aথ র্ িবিনেয়ােগর সুেযাগ বহাল রাখেত বেলন। 

ƣবঠেকর eকপয র্ােয় eনিবআর েচয়ার ান আগামী aথ র্বছের eনিবআেরর রাজসব্ আদােয়র ল য্মা া িতন লাখ 36 
হাজার েকািট টাকা েথেক কমােনার আেবদন জানােল ধানম ী বেলন, আগামীেত আর ঘাটিত েদখেত চাi 
না। রাজেসব্র আoতা বাড়ান। শহের বেস করদাতা সং হ করা যােব না। e জ  uপেজলায় েযেত হেব। 
করদাতা সং েহ নতুন নতুন েকৗশল হণ করেত হেব। i েপেম , iিটআieন, i িরটান দািখল বা তামূলক 
করেত বেলন। ধানম ী বেলন, িত aথ র্বছেরর েশষ সমেয় eনিবআেরর ল য্মা া সংেশাধন করা হে । e 
ধারা েথেক েবর হেয় আসা েয়াজন। aভয্ রীণ স েদর পূণ র্ বহাের েদশেক eিগেয় িনেত হেব। েযসব ি  
বা িত ান কর ফাঁিক িদে  তােদর িচি ত করেত হেব। করমু  আয়সীমা না বাড়ােনার পে  eনিবআর িবিভ  
যুি  তুেল ধের। e িবষেয় ধানম ী েকােনা ম  কেরনিন বেল জানা েগেছ। eনিবআর েচয়ার ান ƣবঠেক 



বেলন, আগামী aথ র্বছের যুি র বহাের েজার েদoয়া হে । তেব ানুয়াল প িত uিঠেয় েদখা হেব না। 
কারণ eখেনা aেনেক যুি  বহাের aভয্  হয়িন। আেলাচনাকােল aথ র্ম ী আগামী aথ র্বছের করদাতা সং েহ 
আuটেসািস র্ংেয়র মেতা নতুন েকৗশল েনoয়ার িবষয় ধানম ীেক aবিহত কেরন।  আগামী বােজেট 
aথ র্পাচারেরােধ েনoয়া িবিভ  পদে প স েক র্o ধানম ী েশখ হািসনােক জানােনা হয়। aথ র্ম ী বেলন, 
eনিবআেরর েলাকবেলর সংকেট কী কী প  আমদািন-র ািন হে  তা যাচাi করেত িকছুটা সম া হয়। e সম া 
দূর করেত সব ব ের য্ানার বা তামূলক করা হেব। চালােন পে র নাম o পিরমােণর সতয্তা য্ানাের যাচাi 
কের ছাড় করা হেব। 

 


