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পাশাক কনায় খরচ বাড়ল

ফ াশনসেচতনেদর ওপর ভ ােটর চাপ আরও বাড়েব। শা ম থেক এখন য কােনা ধরেনর পাশাক
িকনেত গেল আপনার খরচ বাড়েব। কারণ এখন থেক আপনােক আেগর চেয় আড়াই শতাংশ বিশ
ভ াট  িদেত হেব।  আেগ আড়ং,  ইেয়ােলা,  ইনিফিনিট,  নব পা,  অ নেসর মেতা  দািম  দিশ াে ডর
শা ম থেক পাশাক িকনেল ৫ শতাংশ ভ াট িদেত হেতা। ািবত বােজেট এ হার বািড়েয় সােড় ৭

শতাংশ করা হেয়েছ। এ কারেণ পাশােকর দাম বেড় যােব। উদাহরণ িদেয় বলা যায়, কােনা পাশােকর
দাম ১ হাজার টাকা হেল আেগ ৫০ টাকা ভ াট িদেত হেতা। এখন ৫০ টাকার পিরবেত ৭৫ টাকা ভ াট
িদেত হেব। অ িদেক যারা পাশাক বািনেয় পেরন, তােদরও ছাড় নই। বরং তােদর বিশ খরচ করেত
হেব। জামা-কাপড় তিরর ওপর ১০ শতাংশ হাের ভ াট িদেত হেব।  বতমােন এ খােত কােনা  ভ াট
আেরাপ করা নই।

ধমূপান ছাড়নু

ধমূপায়ীেদর জ  ঃসংবাদ িনেয় এেলা বােজট। ধমূপােন অভ েদর ওপর ািবত বােজেট ভ ােটর
বাঝা আরও বাড়ােনা হেয়েছ। ি  থেক উ মােনর িতিট িসগােরেটর মলূ র বাড়ােনা হেয়েছ। এ কারেণ

সব ধরেনর িসগােরেটর দাম বাড়েব। িবিড়র দামও এর ওপর আেরািপত স রূক  েটাই বাড়ােনা
হেয়েছ। িফ ারিবহীন হােত তির ৮, ১২ ও ২৫ শলাকার িত প ােকট িবিড়র দাম যথা েম বাড়ােনা
হেয়েছ ৪৮ পয়সা, ৭২ পয়সা ও দড় টাকা। এ েলার ওপর আেরািপত স রূক  ৩০ শতাংশ থেক
বািড়েয় ৩৫ শতাংশ করা হেয়েছ। অ িদেক িফ ারযু  ১০ ও ২০ শলাকার িবিড়র দাম যথা েম ১ ও
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ই টাকা বাড়ােনা হেয়েছ। এ েলার ওপর আেরািপত স রূক  ৩৫ শতাংশ থেক আরও ৫ শতাংশ
বািড়েয় ৪০ শতাংশ করা হেয়েছ। ধায়ঁািবহীন তামাক যমন জদা ও েলর দামও বাড়েব।

হিলক াের চড়েল বাড়িত কর

দীঘযা ায় যানজট এড়ােত ও সময় বাচঁােত এখন ব ি  পযােয় হিলক ার ও চাটাড িবমােনর সবা
জনি য় হে । ািবত বােজেট হিলক ার সবা ব বহারকারীেদর ওপর আগামী অথবছের ৫ শতাংশ
বিশ স রূক  আেরাপ করা হেয়েছ। ফেল এ সবা িনেত আেগর চেয় বিশ অথ খরচ করেত হেব।

আেগ এ খােত ২০ শতাংশ স রূক  িদেত হেতা। আগামীেত সখােন ২৫ শতাংশ হাের স রূক 
িদেত হেব। ফেল এ খােত ৫ শতাংশ  বাড়েব। এর পাশাপািশ এ খােত ভ াটও িদেত হেব।

বািড় িনমােণ খরচ বাড়েব

যারা বািড়-ঘর িনমােণর কথা ভাবেছন তােদর জ ও বােজেট রেয়েছ ঃসংবাদ। নতনু ভ াট আইেন রেডর
দাম বাড়েব। বতমােন রড উৎপাদন ও িবপণেন টন িত ৯০০ টাকা ভ াট িদেত হয়। নতুন বােজেট এর
পিরমাণ বািড়েয় িত টেন ২ হাজার টাকা করা হেয়েছ। ফেল িতটন রেড ১ হাজার ১০০ টাকা বাড়িত
ভ াট িদেত হেব। এেত টন িত রেডর দাম বাড়েত পাের। আর রেডর দাম বাড়েল সব ধরেনর িনমাণ
খরেচর দামও বাড়েব। এর ভােব ব ল আেলািচত প া সতুর িনমাণ খরচ আরও বেড় যােব।

আইসি মে মীেদর জ  ঃসংবাদ

এ গরেম আরােমর জ  আইসি ম খােবন? স ােনর বাহানা মটােত একটা িকেন দেবন? তাহেল িক
এবােরর বােজেট আপনার জ  ঃসংবাদ রেয়েছ। আেগ আইসি েম স রূক  আেরাপ িছল না। এখন
থেক সব ধরেনর আইসি েমর ওপর ািবত বােজেট ৫ শতাংশ স রূক  আেরাপ করা হেয়েছ। এর

ফেল আইসি েমর দাম বাড়েব। এেত আইসি মে মীেদর বাড়িত খরচ করেত হেব।

গািড়র রিজে শন খরচ বাড়েব

যারা গািড় ব বহার কেরন তােদর গািড়র পছেন খরচ বাড়েব। ািবত বােজেট গািড়র রিজে শন িফ’র
ওপর ভ ােটর পাশাপািশ স রূক  আেরাপ করা হেয়েছ। এখন থেক ভ ােটর পাশাপািশ ১০ শতাংশ
স রূক  িদেত হেব। যা ীবাহী বাস, পণ বাহী াক, লির, অ া েুল  ও লু বাস ছাড়া সব ধরেনর
পিরবহন রিজে শন, ট পারিমট নবায়ন, িফটেনস সনদ, মািলকানা সনদ িনেত এবং নবায়ন করেত এ
হাের কর িদেত হেব। ফেল এসব খােত ভা ােদর খরচ ১০ শতাংশ বেড় যােব।

চশমা-সান াস ব বহাের বাড়িত খরচ

যারা চশমা ও সান াস ব বহার কেরন তােদর আগামী অথবছের এসব খােদ বাড়িত অথ খরচ করেত
হেব। আগামী বােজেট চশমার ম, সান াস, িরিডং াস, ম াটেরেসর ওপর ৫ শতাংশ হাের ভ াট িদেত
হেব। আেগ এ েলার ওপর কােনা ভ াট িছল না। ফেল এসব পণ  কনার খরচ বাড়েব।

িতব ীেদর িনেয়ােগ কর ছাড়

ভিব েত িতব ীেদর কােজ িনেয়াগ িদেল কর ছাড় পাওয়া যােব। কােনা িত ােনর মাট জনবেলর ১০
শতাংশ িতব ী ব ি েদর িনেয়াগ িদেল করদাতা ৫ শতাংশ রয়াত হণ করেত পারেবন। বােজেট এ

াব িদেয়েছন অথম ী।

ড লাইেস  নবায়ন খরচ বাড়ল

আগামী বছর থেক ড লাইেস  নবায়ন করেত বিশ টাকা খরচ করেত হেব। ািবত বােজেট ঢাকা ও
চ াম িসিট কেপােরশন এলাকার ড লাইেস  নবায়েন উৎেস কর ৫০০ টাকা থেক বািড়েয় ৩ হাজার
টাকা। অ  িসিট কেপােরশন এলাকার ে  ৩০০ টাকা থেক বািড়েয় ২ হাজার টাকা, জলা শহেরর
পৗরসভায় এলাকার জ  ৩০০ টাকা থেক বািড়েয় ১ হাজার টাকা ও অ  এলাকায় ১০০ টাকা থেক
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বািড়েয় ৫০০ টাকা করা হেয়েছ।

এসএমই উেদ া ােদর ছাড়
আেগ বািষক টানওভার ৩৬ লাখ টাকা হেল ু  ও মাঝাির উেদ া ােদর আয়কর িদেত হেতা না। ািবত
বােজেট টানওভােরর সীমা ৫০ লাখ টাকা করা হেয়েছ। অথাৎ বািষক লনেদন ৫০ লাখ টাকা হেল ছাট
ও মাঝাির উেদ া ােদর কর িদেত হেব না। পাশাপািশ নারীেদর হ িশ  খােত েণাদনা দয়া হেয়েছ। এ
খােতর রফতািন আয়েক ৫ বছেরর জ  করমু  করা হেয়েছ।

িতব ীেদর িনেয়ােগ কর ছাড়
ভিব েত িতব ীেদর কােজ িনেয়াগ িদেল কর ছাড় পাওয়া যােব। কােনা িত ােনর মাট জনবেলর ১০
শতাংশ িতব ী ব ি েদর িনেয়াগ িদেল করদাতা ৫ শতাংশ রয়াত হণ করেত পারেবন। বােজেট এ

াব িদেয়েছন অথম ী।
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