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বিশেষ সাক্ষাৎকার ► ম া. ম াোররফ ম াশসন ভ ূঁইয়া 

আওতা িাড়শেও পবর াণ িাড়শে না ভ্যাট-কশরর  

িাশেশট সাধারণ  ানুষশক স্ববি মেওয়ার মেষ্টা থাকশে 

 

 

 

এনবিআর মেয়ারম্যান ম া. ম াোররফ ম াশসন ভ ূঁইয়া িশেশেন, িাশেশটর আকার ও েক্ষয াত্রা িাড়শে। তশি নতুনভ্াশি ভ্যাট-কর আশরাপ 

করা  শি না; আওতা িাড়াশনার মেষ্টা করা  শি। 

আগা ী অথ থিেশরর িাশেশট সাধারণ  ানুষশক স্ববি মেওয়ার মেষ্টা থাকশে। মেবে বেশের বিকাশে গুরুত্ব মেওয়া  শয়শে। িহু প্রতীবক্ষত ভ্যাট 

(ভ্যালু অযাশেে ট্যাক্স) িা মূসক (মূল্য সংশ ােন কর) আইন ২০১২ আগা ী অথ থিেশর িািিায়ন করা  শি। আইনটির অশনক বকছুই আর 

আশগর  শতা মনই। ব্যিসায়ীশের োবি অনু ায়ী সংশোধন করা  শয়শে। িাশেশটর আকার িাড়শে। তাই োতীয় রােস্ব মিাশে থর (এনবিআর) 

রােস্ব আোশয়র েক্ষয াত্রাও িাড়শে। তশি েক্ষয াত্রা িাড়শেও আগা ীশত নতুনভ্াশি ভ্যাট-কর আশরাপ  শি না; িরং আওতা িাড়াশনার 

মেষ্টা করা  শয়শে। মিবে করোতা আশে—এ ন উপশেোয় একাবধক রােস্ব েপ্তর স্থাপন করা  শি। আগা ী িাশেশট েবর ানাস  অপ্রেবে থত 

অথ থ বিবনশয়াশগর সুশ াগ রাখার পবরকেনা আশে। অথ থপাোর মরাশধ কশ ার নেরোবর থাকশি। গণপবরি শন শৃঙ্খো আনার মেষ্টা করা 

 শয়শে। কশরর আওতার িাইশর থাকা সম্পেোেীশের িাবড়র েরোয়  াবের  শত মকৌেে রাখা  শি। আব  আো করবে, মকউ এশস িেশি 

না, িাশেশট মনওয়া পেশক্ষশপর কারশণ তার ব্যিসাশয়র খরে মিশড়শে। তার পরও িাশেট মপশের মকাশনা পেশক্ষশপ মকউ আপবি করশে তা 

সংশোধন করা  শি। আগা ী অথ থিেশরর রােস্ব িাশেট সা শন মরশখ কাশের কণ্ঠশক মেওয়া সাক্ষাৎকাশর এনবিআর মেয়ারম্যান ম া. 

ম াোররফ ম াশসন ভ ূঁইয়া এসি কথা িশেন। সাক্ষাৎকার বনশয়শেন ফারোনা োিনী 

কাশের কণ্ঠ : আগা ী অথ থিেশর এনবিআশরর রােস্ব আোশয় িাংোশেশের ইবত াশসর সিশেশয় িড় অশের েক্ষয াত্রা বনধ থারণ করা  শয়শে 

িশে শুশনবে। এ মক্ষশত্র েক্ষয াত্রা পূরশণ এনবিআশরর মকৌেে কী? 

ম া. ম াোররফ ম াশসন ভ ূঁইয়া : একস য় এ মেশের উন্নয়ন  াশন বেে ে রশকবিক বকছু পেশক্ষপ। বকন্তু িতথ ান সরকার ে র ও গ্রাশ র 

 শে মকাশনা মভ্োশভ্ে কশর না। সুষ  উন্নয়শন মোর বেশয়শে। সরকার সাধারণ  ানুশষর উন্নয়শন কাে করশে। নতুন নতুন পবরকেনা 

মনওয়া  শে। এশত িাশেশটর আকার িাড়শে। এনবিআশরর েক্ষয াত্রাও িাড়শে। আগা ীশত এনবিআশরর েক্ষয াত্রা অতীশতর ম শকাশনা 

স শয়র তুেনায় মিবে বনধ থারণ করা  শয়শে। বকন্তু েক্ষয াত্রা িাড়শেও ভ্যাট-কর িাড়াশনা  শি না; িরং রােশস্বর আওতা িাবড়শয় আোয় 

িাড়াশনার মেষ্টা করা  শি। 

কাশের কণ্ঠ : অতীশত অশনকিারই িাশেট প্রিাি মপশের আশগ এনবিআর োবনশয়শে, ভ্যাট আইন ২০১২ িািিায়ন করা  শি। বকন্তু মেষ 

প থন্ত আইনটি সম্পূণ থ িািিায়শন সক্ষ   য়বন। আগা ী অথ থিেশরও আইনটি িািিায়শনর কথা িেশেন। এিাশরর প্রস্তুবত বক অন্যান্য স শয়র 

তুেনায় বভ্ন্ন? 

ম া. ম াোররফ ম াশসন ভ ূঁইয়া : অতীশতর ম শকাশনা স শয়র তুেনায় এিাশরর আইনটি িািিায়শন এনবিআশরর প্রস্তুবত খাবনকটা বভ্ন্ন। 

েেবত িেশরর শুরু মথশক এনবিআর ভ্যাট আইন ২০১২ িািিায়শন িাধা কী, তা প্রথশ  বেবিত কশরশে। পরিতী স শয় তার স াধাশন কাে 

কশরশে। এত বেন ব্যিসায়ীশের সশে আইনটি িািিায়শনর মক্ষশত্র এনবিআর বকছু বিষশয় এক শত মপৌূঁোশত পারবেে না। এিার  াননীয় 

অথ থ ন্ত্রীর মনতৃশত্ব এনবিআর ও ব্যিসায়ীরা মখাো  ন বনশয় আশোেনা কশরশে। আইনটির বিষশয় ব্যিসায়ীশের োবিগুশো ম শন মনওয়া 

 শয়শে। এিাশরর রােস্ব িাশেট  শি স ে ভ্াষার িাশেট। মসখাশন ভ্যাট আইন িািিায়শনর বিষশয় স্পষ্ট বনশে থে থাকশি। এনবিআর বিশ্বাস 

কশর, রােস্ব আোশয় এনবিআশরর স শ াগী  শো ব্যিসায়ীরা। তাই ব্যিসায়ীশের সশে বনশয়ই এনবিআর এবগশয় ম শত োয়। 



কাশের কণ্ঠ : ভ্যাট আইন ২০১২-মত বকছু সংশোধন করা  শয়শে িশে শুশনবে। বিশেষভ্াশি ভ্যাশটর অবভ্ন্ন  াশরর পবরিশতথ িহু ির  শয়শে। 

মরয়াত মনওয়ার বিধান থাকশে।   

ম া. ম াোররফ ম াশসন ভ ূঁইয়া :  যাঁ। আইনটি আর আশগর  শতা মনই। এনবিআর বিশ্বাস কশর, আইনটির বকছু ধারা সংশোধন করা  শে 

 বে ব্যিসায়ীরা স্ববিশত ব্যিসা করশত পাশর, তা শে ব্যিসায়ীরা রােস্ব প্রোশনও উৎসা ী  শি। আইনটিশত আশগ অবভ্ন্ন ভ্যাশটর  ার ১৫ 

েতাংে বনধ থারশণর কথা িো  শয়বেে। এখন ব্যিসায়ীশের োবি ম শন তা পবরিতথন কশর িহু ির করা  শয়শে। ভ্যাশটর সশি থাচ্চ  ার ১৫ 

েতাংে থাকশেও মসখাশন মরয়াত মনওয়ার সুশ াগ পাশি ব্যিসায়ীরা। এ োড়া ১০, ৭.৫, ৫ েতাংে  াশর ভ্যাট প্রোশনর সুশ াগ রাখা  শয়শে। 

শূন্য  াশর ভ্যাট প্রোশনর বিধানও থাকশে। এশত রপ্তাবনকারকরা সুবিধা পাশি। ভ্যাট অব্যা বতর সী া ৩৬ োখ টাকা মথশক বৃবি কশর ৫০ 

োখ টাকায় উন্নীত করা, টান থওভ্ার কশরর সী া বতন মকাটি টাকা প থন্ত ৪ েতাংে ভ্যাট  ার বনধ থারশণ সম্মত  শয়শে। ভ্যাট আোশয় স্বেতা 

আনশত সীব তভ্াশি ইএফবেআই প্রোন করা  শি। এর ব্যি ার ভ্বিষশত িাড়াশনা  শি। এ োড়া অনোইশন ভ্যাট আোশয়র বিধান রাখা 

 শয়শে।  

কাশের কণ্ঠ : আগা ী অথ থিেশর ভ্যাট আোশয় েক্ষয াত্রা িাড়াশনা  শয়শে। এশত দ্রব্যমূল্য িাড়ার আেো থাকশে। 

ম া. ম াোররফ ম াশসন ভ ূঁইয়া : েক্ষয াত্রা িাড়াশনা  শেও মকাশনা পশে নতুনভ্াশি ভ্যাট আশরাপ  শি না। মিবে ব্যিহৃত পশে এিং বনতয 

পশে ভ্যাট অব্যা বত থাকশে। ফশে দ্রব্যমূল্য িাড়াশনার মকাশনা সুশ াগ মনই। তশি অসাধু সুশ াগসন্ধানী ব্যবিরা মকাশনা অজু াশত িাশেশটর 

পশর ো  িাড়াশনার মেষ্টা করশে তা সরকার কশ ারভ্াশি নেরোবর করশি। 

কাশের কণ্ঠ : এ মেশে েনসংখ্যা ১৬ মকাটির মিবে। অথে ইটিআইএনধারীর সংখ্যা প্রায় ৪০ োখ। এ সংখ্যা আশরা মিবে  ওয়া উবেত িশে 

অশনশক  শন কশর। এনবিআর গ্রাশ র িা উপশেো প থাশয়র মেশয় ে রশকবিক কা থক্রশ  মিবে গুরুত্ব বেশয়শে িশে এ সংখ্যা িাড়শে না—

এ ন অবভ্শ াগ মোনা  ায়। 

ম া. ম াোররফ ম াশসন ভ ূঁইয়া : এ ন অবভ্শ াগ সঠিক নয়। এনবিআশরর কাশের ধারায় অশনক পবরিতথন এশসশে। এনবিআর ে শরর 

পাোপাবে উপশেো প থাশয়ও করোতা বেবিত এিং তাশের কাে মথশক রােস্ব আোশয় মোর বেশয়শে। প্রবতটি উপশেোয় রােস্ব েপ্তর 

স্থাপশনর কাে আগা ী অথ থিেশরও েেশি। ম খাশন করোতার সংখ্যা মিবে, মসসি উপশেোয় একাবধক রােস্ব েপ্তর থাকশি। এ োড়া 

আউটশসাবস থংশয়র  ােশ  করোতা বেবিত করা  শি। এ েন্য আগা ী অথ থিেশর িাবড় িাবড়  াওয়ার পবরকেনা আশে। এসি পবরকেনা 

িািিায়শনর বনশে থেনা আগা ী িাশেশট উশেখ থাকশি। আো করবে এসি পেশক্ষপ িািিায়ন করা  শে রােস্ব খাশত সুফে আসশি। 

আ াশের মূে উশেশ্য অভ্যন্তরীণ সম্পে মথশক সম্পূণ থ িাশেট িািিায়ন করা। এ েক্ষয সা শন মরশখ ধীশর ধীশর এবগশয় েশেবে।  

কাশের কণ্ঠ : আগা ী অথ থিেশর রােস্ব আোশয়র বতন খাত—আয়কর, ভ্যাট ও শুশের  শে মকান খাশত েক্ষয াত্রা মক ন ধা থ করা  শি 

িশে বসিান্ত বনশত  াশেন? 

ম া. ম াোররফ ম াশসন ভ ূঁইয়া : েেবতিাশরর  শতা আগা ী অথ থিেশরও ভ্যাট খাতশক রােস্ব আোশয়র প্রধান খাত ব শসশি বিশিেনা করার 

পবরকেনা আশে। ভ্যাশটর পবর াণ মথশক আয়কর আোশয়র েক্ষয াত্রা অে বকছু ক াশনা  শত পাশর। শুে সিশেশয় ক  বনধ থারণ  শত পাশর। 

এনবিআশরর মনওয়া সি বসিান্ত পশর পবরিতথন  শতও পাশর। 

কাশের কণ্ঠ : প্রবতিের িাশেশট সম্পেোেীশের ওপর নেরোবর িাড়াশনার কথা মোনা  ায়। বকন্তু রােস্ব ফাঁবকর পবর াণ ঘুশরবফশর একই 

থাকশে। আগা ী অথ থিেশর রােস্ব ফাঁবক ক াশত এিং সম্পেোেীশের ওপর নেরোবর িাড়াশত মকাশনা পেশক্ষপ গ্র শণর পবরকেনা আশে? 

ম া. ম াোররফ ম াশসন ভ ূঁইয়া : আগা ী অথ থিেশরর িাশেশট স্বেভ্াশি রােস্ব আোশয় নেরোবর িাড়াশনা  শি। রােস্ব আোশয় প্রযুবি 

ব্যি াশর মোর মেওয়া  শয়শে। বিশেষভ্াশি ই-বরটান থ, ই-মপশ ন্ট, ইটিআইএন, স্ক্যাবনংস  বিবভ্ন্ন পেশক্ষশপ মোর মেওয়া  শি। এশত সুফে 

পাওয়া  াশি। এ োড়া আগা ী িাশেশট কশরর আওতার িাইশর থাকা সম্পেোেী করোতাশের রােস্ব োশের আওতায় আনশত তাশের 

িাবড়র েরোয়  াবের  শত মকৌেে রাখা  শে। 

কাশের কণ্ঠ : মেবে-বিশেবে প্রবতশিেন ও সংিাে ােশ  িাংোশেে মথশক িড় অশের অথ থপাোশরর কথা োনা  ায়। এ বিষশয় আগা ী 

অথ থিেশর কশ ার পেশক্ষপ মনওয়ার কথা শুনবে। বিশেষভ্াশি িন্ড-দুনীবত িশন্ধ নতুন মকাশনা পবরকেনা মনওয়ার কথা বক ভ্ািশেন? 

ম া. ম াোররফ ম াশসন ভ ূঁইয়া : আগা ী অথ থিেশর েবর ানা বেশয় অপ্রেবে থত অথ থ মেশে বিবনশয়াশগর সুশ াগ থাকশি। মেশে অথ থ 

বিবনশয়াশগর এিং আয় করা অথ থ ব্যি াশরর সুশ াগ থাকশে মকন অথ থপাোর  শি? আগা ীশত বেে বিকাশে বিবনশয়াগ িাড়াশত বিবভ্ন্ন সুশ াগ 

রাখা  শি। এসি সুশ াগ বনশয় বিবনশয়াগকারীরা োভ্িান  শি িশে আো করবে। মেশে অথ থ বিবনশয়াশগ ও ব্যি াশরর সুশ াগ থাকশে 

অথ থপাোশর উৎসা ী  শি না। অথ থপাোর মরাশধ আইবনব্যিস্থা কশ ারভ্াশি িািিায়শনর মেষ্টা করা  শি। অথ থপাোর মরাশধ কাে করশে 

সরকাশরর এ ন সি প্রবতষ্ঠাশনর  শে স ন্বয় মোরোর করা  শি। এনবিআশরর মগাশয়ন্দা সংস্থার কা থক্র  মোরোর করা  শি। ব থ্যা 

ম াষণায় একটি পেও খাোস না  শত পাশর মস েন্য প্রবতটি িন্দশর স্ক্যাবনং কশর পে োড়করশণর ব্যিস্থা করা  শে। এশত কী পে কতটা 

আনা  শে, তার সশে ে া মেওয়া কাগেপশত্রর সশে ব বেশয় মনওয়া স ে  শি। এশত িন্ড-দুনীবতও ক শি। এ োড়া িন্ড সুবিধার 



অপব্যি াশর নেরোবর িাড়াশত বিবভ্ন্ন পেশক্ষপ মনওয়া  শি। অথ থপাোর মরাশধ মেওয়া বনশে থে মকউ পােশন গাবফেবত করশে তার েন্য 

োবিমূেক ব্যিসা থাকশি। এর অশনক বকছু িাশেট িিৃতায় উশেখ না থাকশেও এনবিআশরর েন্য পৃথক বনশে থেনা থাকশি। 

কাশের কণ্ঠ : অনোইশন ব্যিসা িাড়শে। এ বিষশয় এনবিআর আগা ী িাশেশট মকাশনা পেশক্ষপ বনশে বক? 

ম া. ম াোররফ ম াশসন ভ ূঁইয়া : উিার, পা াও, মফসবুকস  নতুন খাশত কর আোশয়র স্বেতা আনার মেষ্টা করা  শয়শে। অনোইন ব্যিসাশয় 

তরুণ প্রেন্ম মিবে। এ মেশের তরুণরা স্বেভ্াশি কাে করশত আগ্র ী। তরুণশের অশনশক এখশনা কর প্রোশন সক্ষ  না  শেও ইটিআইএন 

বনশয় মরশখশে। এর মেশয় আোর কথা আর কী  শত পাশর। তরুণরা প্রযুবির সা াশে কর বেশত আগ্র ী। এনবিআর প্রযুবির সা াশে কর 

প্রোশনর পিবত স ে করশে। এ বিষশয় আগা ী িাশেশট গুরুত্ব মেওয়া  শে।     

কাশের কণ্ঠ : আগা ী অথ থিেশরর রােস্ব িাশেশট মকান বিষশয় সিশেশয় গুরুত্ব মেওয়ার বসিান্ত বনশয়শেন? বিবনশয়াগ িাড়াশত কী ধরশনর 

োড় মেওয়ার কথা ভ্ািশেন? 

ম া. ম াোররফ ম াশসন ভ ূঁইয়া : আগা ী অথ থিেশর মেশে বিবনশয়াগ িাড়াশত সিশেশয় গুরুত্ব মেওয়া  শি। এ মক্ষশত্র বিশেবে বিবনশয়াশগর 

মেশয় মেবে বিবনশয়াগ িাড়াশত মিবে রােস্ব সুবিধা মেওয়া  শি। মেবে বেশের বিকাশে পেশক্ষপ মনওয়া  শি।  শন রাখশত  শি, স্থানীয় 

বিবনশয়াগ না িাড়শে বিশেবে বিবনশয়াগ আশস না। মিবে োব ো আশে—এ ন কাঁো াে আ োবনশত রােস্ব োড় মেওয়ার মেষ্টা আশে। এ 

োড়া কারখানায় ব্যিহৃত  ন্ত্রপাবত আ োবন ও মকিীয় িেথয মোধনাগার বন থাশণ ব্যিহৃত  ন্ত্রপাবত আ োবনশতও োড় মেওয়া  শত পাশর। 

আব  আো করবে, িাশেট মপশের পর মকাশনা ব্যিসায়ী অবভ্শ াগ কশর িেশি না, িাশেশট মনওয়া পেশক্ষশপ তার ব্যিসার খরে মিশড়শে। 

কাশের কণ্ঠ : ব্যিসায়ীরা করশপাশরট কর ার ক াশনার োবি কশরশে। বিশেবে বিবনশয়াগকারীরা অশনক বকছু বিশিেনা কশর বিবনশয়াশগ 

আগ্র ী  য়।  খন তারা মেশখ প্রবতশিেী অশনক মেশের মেশয় িাংোশেশে করশপাশরট কর ার মিবে, তখন তারা বপবেশয়  ায়। আগা ী 

কশয়কটি অথ থিেশর প থায়ক্রশ  করশপাশরট কর ার কব শয় একটি প থাশয় আনার পবরকেনার কথা শুশনবেো । আগা ীিার করশপাশরট 

কর ার ক াশনার পবরকেনা আশে? 

ম া. ম াোররফ ম াশসন ভ ূঁইয়া : সি খাশত করশপাশরট কর ার ক াশনা  শে রােস্ব আোয় অশনক কশ   াশি। এ োড়া অতীশত ব্যাংবকং 

খাশত করশপাশরট কর ার ক াশনা  শেও খুি মিবে সুফে আশসবন। তশি এনবিআর বিষয়টি গুরুশত্বর সশে বনশয়শে। 

কাশের কণ্ঠ : এনবিআর আশয়াবেত প্রাক-িাশেট আশোেনাকাশে আপবন অশনকিার িশেশেন, সাধারণ  ানুশষর স্ববিশত পেশক্ষপ মনশিন। এ 

মক্ষশত্র করমুি আয়সী া িাড়াশনা  শে সাধারণ আশয়র  ানুষ স্ববি পাশি। এ বিষশয় এনবিআর কী ভ্ািশে? ন্যযনত  কশরর পবর াশণ বক 

পবরিতথন করা  শি? 

ম া. ম াোররফ ম াশসন ভ ূঁইয়া : সাধারণ  ানুশষর আয় মিশড়শে। অশনশকই এক িেশর কর ব শসশি দুই-পাঁে  াোর টাকা বেশত সক্ষ । সি 

মক্ষশত্র োড় বেশে এনবিআর েক্ষয াত্রা পূরণ করশি বকভ্াশি? অশনক মেশেই করমুি আয়সী া িেশরর পর িের একই থাশক। মসসি মেশের 

তুেনায় আ াশের মেশে এ সী া মিবে নয়। এ মক্ষশত্র কী  য় তার েন্য িাশেট প্রিাি মপে  ওয়া প থন্ত অশপক্ষা করশত  শি। সাধারণ 

 ানুশষর স্ববিশত িাবড়ওয়াোশের ওপর নেরোবর িাড়াশনা  শি। তাশের ব্যিহৃত পশের ো  িাশেশটর কারশণ িাড়শি না। রািায় মির 

 শেই েক্কড়ঝক্কড় পবরি ন মেখা  ায়। সাধারণ  ানুষ িাে  শয় এসশি ওশ । গণপবরি শন শৃঙ্খো আনশত সাধারণ  ানুষশক স্ববি বেশত 

ভ্াশো  াশনর গণপবরি ন ও  াইবিে গাবড় আ োবনশত শুে োড় মেওয়ার োবি আশে। বিষয়টি গুরুশত্বর সশে মেখা  শে। ইশেকবিক গাবড় 

আ োবনশত উপযুিতা মখাঁো  শে। 

কাশের কণ্ঠ : অশনক  া ো আোেশত অবনষ্পবি অিস্থায় আশে। এসি  া ো বনষ্পবতশত েী থসূত্রতা আশে িশে অবভ্শ াগ পাওয়া  ায়। 

এসি  া ো বনষ্পবি  শে এনবিআশরর আোয় িহু গুণ িাড়শি। আগা ী িাশেশট এ বিষশয় এনবিআর মকাশনা পেশক্ষপ বনশে বক না? 

ম া. ম াোররফ ম াশসন ভ ূঁইয়া : অশনশক িশকয়া আোয় িেশরর পর িের ঝুবেশয় রাখশত মকৌেশে  া ো কশর থাশক। িশকয়া রােস্ব 

আোশয় এসি  া ো বিকে বিশরাধ বনষ্পবি আইশন বনষ্পবিশত ব্যিসায়ীশের আগা ী অথ থিেশরও উৎসাব ত করা  শি। 

কাশের কণ্ঠ : স য় মেওয়ার েন্য আপনাশক ধন্যিাে। 

ম া. ম াোররফ ম াশসন ভ ূঁইয়া : আপনাশকও ধন্যিাে। 

  

 


