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প্রস্তাডবে বাগিগট কেসবুে, ইউটিউবসহ ডবডভ্ন্ন অনলাইন মাধ্যগমর ডবজ্ঞাপনগে ভ্যাগটর আওোয় আনগে ‘কসাশ্যাল ডমডিয়া ও ভ্ার্চ সয়াল 

ডবিগনস’-এর সংজ্ঞা কেওয়া হয়। কসখাগন সাগড় ৭ িোংি ভ্যাট আগরাগপর প্রস্তাব েরা হগয়গে। ডেন্তু এ সংজ্ঞায় পগড় কেগে ই-েমাস স বা 

অনলাইন কেনাোটা। কেসবুে, গুেল ও ইউটিউবগে ধরগে ডেগয় সাগড় ৭ িোংি ভ্যাগটর খড়্গ পগড়গে ই-েমাস স খাগের ওপর। 

চলডে ২০১৮-১৯ অর্ সবেগরর বাগিট প্রস্তাগব অনলাইন কেনাোটায় ৫ িোংি ভ্যাট বসাগনার প্রস্তাব েরা হগয়ডেল। এগে ই-েমাস স, কেসবুে 

েমাস স বা এে-েমাস সসহ ইন্টারগনট মাধ্যগম সব কেনাোটায় ভ্যাট যুক্ত েরার ের্া বলা হয়। পগর এটি োপার ভুল বগল িাডনগয়ডেগলন িােীয় 

রািস্ব কবাগি সর (এনডবআর) কচয়ারম্যান কমািাররে কহাগসন ভ ূঁইয়া। বাগিট পাগসর সময় এই ভ্যাট আর রাখা হয়ডন। েগব নতুন বাগিগট ই-েমাস স 

খাগে নতুন েগর ভ্যাট বসায় কেগি এই খাগের প্রসার ব্যাহে হওয়ার আিঙ্কা েরগেন উগযাক্তারা। 

িানগে চাইগল কেগির সেটওয়যার ও েথ্য-প্রযুডক্তডনভ্সর কসবা খাগের সংেঠন বাংলাগেি অযাগসাডসগয়িন অব সেটওয়যার অযান্ড ইনেরগমিন 

সাডভ্ সগসগসর (গবডসস) সভ্াপডে সসয়ে আলমাস েবীর েেোল শুক্রবার োগলর েণ্ঠগে বগলন, ‘উেীয়মান ই-েমাস স খাগে অসংখ্য ডিডিে েরুণ 

ডনগিগের উগযাক্তা ডহগসগব েগড় তুলগে। এগে প্রর্চর েম সসংস্থান কেমন হগে, কেমডন সরোর কে ডিডিটাল বাংলাগেি বাস্তবায়ন েরগে চাগে 

োগে বড় ভডমো রাখগে ই-েমাস স খাে। অন্তে পাঁচ বেগরর িন্য হগলও এই খাগের প্রসার ঘটগে কেওয়া উডচে। ো না হগল অসংখ্য েরুণ 

উগযাক্তা পগর্ বসগব। প্রস্তাডবে বাগিগট ভ্ার্চ সয়াল ডবিগনস েযাটােডরগে কেগল এই খাগে কে সাগড় ৭ িোংি ভ্যাট আগরাগপর প্রস্তাব েরা হগয়গে 

োগে কভ্াক্তারাও অনলাইন কেনাোটায় ডনরুৎসাহ হগব।’ 

ভ্ারগের ই-েমাগস স প্রডেডেন ৫০ লাখ কিডলভ্াডর হয়। বাংলাগেগি হয় মাত্র ৩০-৪০ হািার। তুলনায় এে ি ভ্াগের এে ভ্ােও নয়। এই খাগের 

ডবোগি ভ্যাটগে বড় অন্তরায় বগল মগন েরগেন ই-কিনাগরিন ডলডমগটগির কচয়ারম্যান ও অন্যেম ই-েমাস স প্রডেষ্ঠান বােডুম িটেগমর ডনব সাহী 

কচয়ারম্যান িামীম আহসান। েেোল ডেডন োগলর েণ্ঠগে বগলন, ‘প্রচডলে বািাগরর কবডির ভ্ােই ভ্যাট ডেগে না। সাগড় ৭ িোংি ভ্যাট বসগল 

অনলাইগন কেউ কেনাোটা েরগব না। অনলাইন েম্পাডন বন্ধ েগর ডেগে বাধ্য হগব অগনগে। চলডে বাগিগট কোগনা ভ্যাট না র্ােগলও প্রস্তাডবে 

বাগিগট ভ্ার্চসয়াল ডবিগনগসর মগধ্য ই-েমাস সগে সংজ্ঞাডয়ে েগর এই ভ্যাট আগরাগপর প্রস্তাব েরা হগয়গে। আসগল ই-েমাস স ভ্ার্চ সয়াল ডবিগনস 

নয়। এটা অন্যায় হগয়গে।’ 

ই-েমাস স অযাগসাডসগয়িন অব বাংলাগেগির (ই-েযাব) োে সডনব সাহী েডমটির সাধারণ সম্পােে আবদুল ওয়াগহে েমাল েেোল োগলর েণ্ঠগে 

বগলন, ‘মানুষ এখন অনলাইগন কেনাোটা শুরু েগরগে। এ অবস্থায় ভ্যাট আগরাপ ডিডিটাল বাংলাগেি েড়ার পগর্ অন্তরায় হগয় োয়। ই-েমাস স ও 



এে-েমাগস স বেসমাগন ৫০ হািাগরর কবডি উগযাক্তা িডড়ে। োগের িীডবোও হুমডের মুগখ পড়গব। োরণ ভ্যাট বহন েরার মগো আডর্ সে 

সিমো এসব উগযাক্তার কনই। োই চূড়ান্ত বাগিগট ডবষয়টি ডবগবচনা েগর আগের অবস্থা বহাল রাখার োডব িানাডে।’    

কেগি অনলাইগন ব্যবসার আোর এে হািার কোটি টাোর মগো। এখন প্রায় দুই হািার ই-েমাস স সাইট এবং ৫০ হািার কেসবুেডভ্ডিে 

প্রডেষ্ঠান রগয়গে। প্রডেডেন কেগির মগধ্য কিডলভ্াডর হগে প্রায় ৩০ হািার পণ্য। অনলাইগন ডবডক্র হওয়া পগণ্যর ৮০ িোংি োগে ঢাো, চট্টগ্রাম 

ও োিীপুগর। এ খােগে ডনয়গমর মগধ্য আনগে সরোর ২০১৮ সাগল ‘িােীয় ডিডিটাল েমাস স নীডেমালা’ েগরগে বগল িানান েমাল। 

তৃণমূগলর অগনে নারী উগযাক্তা ই-েমাগস সর মাধ্যগম োগের হস্তাডিল্পসহ নানা পণ্য কেগি-ডবগেগি ডবডক্র েগর স্বাবলম্বী হগে বগল িানান ই-

েযাগবর যুগ্ম সম্পােে ও ডসটি অনলাইন মাগট সর সহপ্রডেষ্ঠাো নাডসমা আক্তার ডনসা। ডেন্তু ই-েমাগস স সাগড় ৭ িোংি ভ্যাগটর কনডেবাচে প্রভ্াব 

পড়গব কভ্াক্তা-উগযাক্তা সবার ওপর। ই-েমাস স ভ্ার্চ সয়াল সাডভ্ সস নয়। ডেডন বগলন, ‘আমরা সব সময় কচগয় আসডে পাঁচ বেগরর িন্য ভ্যাটমুক্ত 

রাখার। ডেন্তু এই খাে ডবেডিে হওয়ার আগে এগে ধ্বংগসর দ্বারপ্রাগন্ত কঠগল কেওয়া ঠিে হগব না। নতুন এেটি খােগে বড় েরার িন্য আমরা 

নারী উগযাক্তাগের িন্য পাঁচ বের সময় চাই।’ 

শুধু ই-েমাস স নয়, এই ভ্যাট ডেগে হগব কেসবুে কপগির মাধ্যগম োরা পণ্য ডবডক্র েগর োগেরও। অনলাইন কেনাোটায় এই েযাটােডর এে-

েমাস স ডহগসগব পডরডচে। কেগি বেসমাগন এমন হািার হািার কোট কোট উগযাক্তা রগয়গে। আগে এেটি আলাো কসবা কোগি অনলাইন 

কেনাোটাগে অন্তভু সক্ত েগর ভ্যাগটর আওোমুক্ত রাখা হগয়ডেল। এবার কসখাগন অন্য এেটি কসবা ঢুগেগে। আর কেসবুে ও ইউটিউগবর ডবজ্ঞাপন-

ব্যবসায় েরাগরাগপ নতুন কে আলাো খাে সংজ্ঞাডয়ে হগলা কসখাগন ই-েমাস স ঢুগে কেগে। এগে ই-েমাগস সর ওপরও সাগড় ৭ িোংি েগরর খড়্গ 

পগড়গে। 

 


