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ত রাজেসব্র 

মা. েমাশাররফ 
ল য্মা া পূরে
য়কর eক লাখ
িলেয় eনিবআের
া া সংেশাধন ক
থ র্বছের eখন 
য়র সবেচেয় ব

বেচেয়

সবেচেয় বড়
াকা হেত পাের
হসােবর েচেয় ক
য্র জ  িত
য্মা া বাড়ােন
াiল, পুিঁজবাজ
 eসব ত  জ
aজর্েন করদাত
ফাঁিক বাবদ 

তন খাত—আয়
িনধ র্ারণ করা হে

আেরর রাজসব্ আ
হাজার েকািট 
পড়েত পাের ব
কােলর ক েক
র্নীিতর আয়-
তুলনায় আগামী
আoতায় আস

েহােসন কােল
েণর েচ া করা
খ দুi হাজার 3
েরর রাজসব্ আদ
কের 27 হাজা
পয র্  eনিবআ

বড় খাত ভয্াট

 

য় বড়

ড় aে র ভয্াট 
। e ল য্ aজ
কম ভয্াট িদে

তকর িকছু খােত
নার িস া  হ
জাের িবিভ  সুি
জানা েগেছ। সূ
াতার সংখয্া েম
ায় 61 হাজা

য়কর, ভয্াট o
েয়েছ বেল জান

আদােয় ঘাটিত 
টাকার ঘাটিত
বেল আশ া a
ক বেলন, ‘ িত
েয়র ভারসা  

মী িদেন রাজসব্জ
সেব। eেত আদ

লর ক েক বেল
া হেব।’ চলিত
312 েকািট টা
দােয়র ল য্মা

জার েকািট টাকা
আেরর রাজসব্ 
। aথ র্বছেরর 

 /23

ড় aে

বা মূসক আদ
জর্েন ঢালাoভাে
েয়েছ বা eেকব
ত, িবেশষভােব
হেয়েছ। ƣতির 
সুিবধা িদেয় আ
সূ  মেত, eক
মাট জনসংখয্ার
জার েকািট টাক

o শু  িমিলেয়
ানা যায়। eিট 
রেয়েছ। eবা

ত রেয়েছ। তা 
aথ র্নীিতিবদেদর
িতবছর ঘাটিত
 ন  হেব।’ ত
জাল িব াের a
দায় বাড়েব। ফ

েলন, ‘আগামীে
িত aথ র্বছেরর 
াকা eবং শু  
া া িছল দুi ল
কা কিমেয় দুi 
আদােয় বৃি
শুরুেত e খাে

3 জুন, 312৯ 

র ভ

আদােয়র ল য্মা
েব নতুন ভয্াট 

কবােরi েদয়িন
ব তামাক, িবি
েপাশাক খাত

আদােয় গিত আ
কi সে  আয়ক
র 7 শতাংেশ 
কা িত eড়ােত

য় eনিবআেরর 
আেগর েযেকা
ার ঘাটিত সবে
সে o eনিবআ
র। ত াবধায়ক
তর পরo eন
তেব eনিবআরস
aিধক গুরুতব্ েদ
ফেল ল য্মা

েত রাজেসব্র আ
শুরুেত ভয্াট 
95 হাজার েক

লাখ ৯7 হাজার
লাখ 91 হাজ

ি  আেছ গেড় 
েতর ল য্মা া

ভয্াট 

মা া ধরা হে
আেরােপর পি

ন তােদর কাছ 
িড়, িসগােরট, 
ত, আবাসন, 
আনার েচ া থা
কর o শু  আদ
u ীত করার ি
ত যুি র ব

জ  িতন লা
ােনা সমেয়র তু
েচেয় েবিশ। গ

বআেরর আকাশ
ক সরকােরর স
নিবআেরর ল
সংি  ি রা
দoয়া হেয়েছ
া পূরেণ ঘাটিত

আoতা বািড়েয়
খােত eক লা
কািট টাকা ধায
র 312 েকািট ট
জার েকািট টাক

8 শতাংশ।
া ধায র্ করা হয়

। eর 
িরবেত র্ 
েথেক 
জদ র্া, 
oষুধ, 
াকেছ। 

আদােয়র 
িহসাব 
বহাের 

াখ 36 
তুলনায় 
গত ৯ 
শেছাঁয়া 
সােবক 
য্মা া 

রা দািব 
। eেত 
িত হেব 

য় eবং 
াখ 21 
য র্ করা 
টাকা। 
কা ধায র্ 
চলিত 
য় eক 



লাখ 21 হাজার েকািট টাকা। e খােত সবেচেয় েবিশ ছয় হাজার েকািট টাকা কিমেয় সংেশািধত ল য্মা া ধায র্ 
করা হয় eক লাখ চার হাজার েকািট টাকা। আয়কের সােড় পাঁচ হাজার েকািট টাকা কিমেয় সংেশািধত ল য্ ৯7 
হাজার 743 েকািট টাকা ধরা হেয়েছ। শু  খােত 95 হাজার েকািট টাকার ল য্মা া সংেশাধন কের ধরা হেয়েছ 
8৯ হাজার 536 েকািট টাকা। 312৯-31 aথ র্বছের eনিবআরেক eবােরর েচেয় ায় 57 হাজার েকািট টাকা 
বািড়েয় িতন লাখ 36 হাজার 711 েকািট টাকা আয় করেত হেত পাের। eিট চলিত aথ র্বছেরর সংেশািধত লে য্র 
েচেয় 28 শতাংশ বা ায় 57 হাজার েকািট টাকা েবিশ। eর মে  ভয্াট খােত eক লাখ 28 হাজার 782 েকািট 
টাকা আদােয়র কথা রেয়েছ, যা চলিত aথ র্বছেরর েচেয় সােড় 24 হাজার েকািট টাকা েবিশ। আয়কর খােত eক 
লাখ 26 হাজার 699 েকািট টাকা আদােয়র কথা, যা চলিত aথ র্বছেরর সংেশািধত ল য্ েথেক 2৯ হাজার েকািট 
টাকা েবিশ। আর শু  খােত ল য্মা া বাড়ােনার কথা 24 হাজার েকািট টাকা। আগামী aথ র্বছের শু  খােত 
রাজসব্ আদােয়র ল য্ হেত পাের ৯3 হাজার 451 েকািট টাকা। 

গত eি েল eনিবআের িচিঠ পািঠেয় সারা েদেশ ভয্াট দােন স ম িক  িদে  না eমন ায় eক েকািট 
িত ানেক িচি ত করেত িনেদ র্শ িদেয়েছ aথ র্ ম ণালয়। eনিবআেরর আগামী aথ র্বছেরর রাজসব্ আদায়সং া  
িতেবদেন uে খ আেছ, aথ র্ ম ণালয় আগামী জুলাi েথেক িবভাগীয় o েজলা শহেরর পাড়া-মহ ায় হািজর 

হেয় ভয্াট িদে  না eমন িত ান িচি ত করেত eনিবআরেক িনেদ র্শ িদেয়েছ। সমান গুরুতব্ িদেয় িবিভ  
uপেজলায় রাজসব্ দ র াপন কের ভয্াট দােন স ম িত ানেক ভয্াটজােল আনেত বেলেছ। আগামী aথ র্বছের 
ল য্মা া aজর্েন eনিবআর 61 লাখ িত ােনর কাছ েথেক িনয়িমত ভয্াট আদােয়র ল য্ িনধ র্ারণ 
কেরেছ। িশে র িবিভ  খােত সুিবধা িদেয় আদােয় গিত আনার েকৗশল করা হেয়েছ। আস  বােজেট িশে  aিধক 
বহৃত কাঁচামাল আমদািন শু  কমােনা হে । েদিশ িশে র সুর া িহেসেব বহাল থাকা স রক ের বড় ধরেনর 

পিরবত র্ন আনা হে  না। কর aবকাশ সুিবধা বহাল রাখা হে । a দিশ র্ত aথ র্ িবিনেয়ােগর আoতা বািড়েয় 
আবাসন খােতর সে  িশে  িবিনেয়ােগর সুিবধা রাখা হেয়েছ। পুিঁজবাজাের ছাড় থাকেছ। টান র্oভার কেরর সীমা 
বািড়েয় িতন েকািট টাকা ধায র্ কের হার 4 েথেক বািড়েয় 5 শতাংশ করা হেয়েছ। জনসব্াে য্র জ  িতকর eবং 
কম বহৃত িকছু প  িন  হার েথেক u  হাের আনা হে । িশ  িবকােশ িবিভ ভােব রাজসব্ ছাড় েদoয়ায় সুফল 
িহেসেব িবিনেয়াগ বাড়েব। ফেল রাজসব্ আদায়o বাড়েব। আদােয় সব্ তা আনেত aনলাiন o iফিড য  
সরবরাহ করা হেব। 

aদূর ভিব েত রাজসব্ আদােয়র ধান খাত িহেসেব আয়কর িনধ র্ারেণর পিরক নার কথা রেয়েছ িতেবদেন। 
করদাতা 3-3.6 শতাংশ েথেক 6-7 শতাংেশ u ীত করার িহসাব করা হেয়েছ। আগামী িদেন করদাতােক রাজসব্ 
দ ের হািজর হেয় করজােল আসেত হেব না বরং বািড়র দরজায় হািজর হেয় করদাতােক iিটআieন েদoয়া 
হেব। বছের ায় 61 হাজার েকািট টাকার রাজসব্ ফািঁক হয় িম া েঘাষণায় আমদািন-র ািনেত। শু  খােত িম া 
েঘাষণা েঠকােত েতয্ক ব ের য্ািনং য  বহার বা তামূলক করাসহ aনলাiেন আমদািন-র ািনেত গুরুতব্ 
েদoয়া হেব। 

 


