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অর্ থবিল ঘেঁটে 

গুলশাটন ফ্ল্যাে বিনটল ির্ থবিোটে ৪০০০ োিা িে  

 

 

আর্ািী অর্ থিছটেে জন্য এলািাটেটে আিাসন খাটেে িেহাে পুনবন থর্ থােণ িো হটেটছ। ঘসাশ্যাল বিবিো, োর্চথোল বিজটনস েযাটেে আওোে 

োখা হটেটছ। সোবিন ঘেল, ইংবলশ বিবিোি স্কুল, ইন্টােটনে সংস্থাে ঘসিাে েযাে িহাল র্ািটছ। 

আর্ািী অর্ থিছটেে জন্য প্রণীে অর্ থবিল-২০১৯-এ েযােট াগ্য পটেে োবলিাে র্ািা প্রাে হাজাটেে ঘিবশ পে ও ঘসিাে োবলিাে এসি নাি 

আটছ। েযাে আইন-২০১২ িাস্তিােটনে শেথ বহটসটি েযাে অযাহাহবেপ্রাত, েযাটেে আওোে র্ািা এিং সম্পূেি শুল্ক আটোপট াগ্য পটেে 

োবলিা স্পষ্ট িো হটেটছ। এিই সটে সম্পেশালীটেে ওপে আটোবপে সােচাটজথে হাে িাবিটে সীিাে ছাটিে ির্া, িেমুক্ত আেসীিা ও 

িেটপাটেে িেহাটেে পবেিাণ অপবেিবেথে োখাে ির্া জানাটনা হটেটছ। এ ছািা প্রবেিন্ধীটেে িাটজে সুট ার্ িািাটে বিবেন্ন সুবির্া ঘেওোে 

ির্াও অর্ থবিটল িলা হটেটছ। ঘেস িটেে আওো িািাটনা হটেটছ। িেজাটলে বিস্তাটে বিবেন্ন খাটে ই-টিআইএন যাহিহাে িাধ্যোমূলি িোে 

ির্া েটেখ আটছ। 

অর্ থবিটল েটেখ আটছ, োজর্ানী ঢািাে গুলশান িটিল োেন, িনানী িাবের্াো, িবেবিল ও বেলকুশা িাবণবজযি এলািাে প্রবে ির্ থবিোে েিন 

িা ফ্ল্যাে বিনটে চাে হাজাে ঘর্টি পাঁচ হাজাে োিা এিং জবি বিনটে ১৫ হাজাে োিা িে বেটে হটি। 

র্ানিবি আিাবসি এলািা, বিওএইচএস, িহাখালী, লালিাটিো হােবজং ঘসাসাইে, েত্তো িটিল োেন, িসুন্ধো আিাবসি এলািা, ঢািা 

িযান্টনটিন্ট, িােওোন িাজাে, বিজেনর্ে, ঘসগুনিাবর্চা, ঢািাে বনকুঞ্জ, চট্টগ্রাটিে খুলশী, আগ্রািাে ও নাবসোিাে এলািাে বেন ঘর্টি সাটি 

বেন হাজাে োিা এিং জবি বিনটে ১০ হাজাে োিা িে বেটে হটি। 

ঘ টিাটনা বসটি িেটপাটেশটন ফ্ল্যাে ও েিন বিনটে ৪০০ োিা ঘর্টি এি হাজাে ৫০০ োিা এিং জবি বিনটে পাঁচ হাজাে োিা িে বেটে 

হটি। ঘজলা সেটেে ঘপৌেসো এলািাে ফ্ল্যাে ও েিন বিনটে ৩০০ ঘর্টি ৭০০ োিা এিং জবি বিনটে এি হাজাে ৭০০ োিা িে বেটে হটি। 

এে িাইটে অন্য এলািাে জন্য ফ্ল্যাে ও েিন বিনটে ২০০ ঘর্টি ৫০০ োিা এিং জবি বিনটে ৫০০ োিা িে বেটে হটি। 

বসটি িেটপাটেশন এলািাে িাবি র্ািটল অন্য এলািাে র্া থকৃে িটেে িাইটে আটো ২০ শোংশ গুনটে হটি। েটি ফ্ল্যাে, েিন ও জবি ঘিনাে 

অর্ থ ঘিান েৎস ঘর্টি আে িো হটেটছ, ো বনটে প্রশ্ন ঘোলা না হটলও এসি অর্ থ ঘিাটনা সন্ত্রাসী িি থিাি িা অবির্ যাহিসা ঘর্টি আে িো  াটি 

না। 

অর্ থবিটল যাহাংবিং ঘলনটেন, বিদ্যযৎ সংট ার্সহ গুরুত্বপূণ থ িাটজ ই-টিআইএন সেিোটহে ির্া িটন িবেটে ঘেওো হটেটছ। িে অিিাশ সুবির্া 

২০২৪ সাল প থন্ত িহাল োখা হটেটছ। ঢািা, িেিনবসংহ, চট্টগ্রাি বিোর্, নাোেণর্ঞ্জ, োঙািাটি, খার্িাছবি ঘজলাে ছে িছটেে প্রর্ি িছে ৯০ 

শোংশ, বিেীে িছে ৮০ শোংশ, তৃেীে িছে ৬০ শোংশ, চতুর্ থ িছে ৪০ শোংশ এিং পঞ্চি িছে ২০ শোংশ িে অিিাশ সুবির্া িহাল 

র্ািটি। অন্যবেটি োজর্াহী, খুলনা, বসটলে, িবেশাল, েংপুে বিোটর্ এ হাে সটি থাচ্চ ৯০ শোংশ ঘর্টি প থােক্রটি িবিটে ১০ িছটে ১০ শোংশ 

হাটে িে অিিাশ সুবির্া ঘেওো হটি। এোটি এলািাটেটে এ সুবির্াে িিটিবশ িো হটেটছ। িে অিিাশ সুবির্াপ্রাত খাটেে িটধ্য ওষুর্, কৃবি 

 ন্ত্রপাবে, অটোটিািাইল, জজি সাে, ঘেক্সোইল  ন্ত্রসহ ২৬টি খাটে এ সুবির্া ঘেওো হটেটছ। 



অর্ থবিল বিটেিণ িটে িলা  াে, এিাে েযাে অযাহাহবেে োবলিাে র্ািা ঘিবশে োর্ পে আর্ািীটেও অযাহাহবে পাট । বনেযপে এিং অবর্ি 

যাহিহৃে পটেও অযাহাহবেটে োখা হটেটছ। েটি অটনি অপ্রচবলে পেও েযাে অযাহাহবে পাট । 

এ বিিটে বিটশিজ্ঞো িটলন, আটো অবর্িসংখ্যি প্রটোজনীে পে এিং ঘোগ্যপেটি েযাটেে োবলিাে অন্তর্ভ থবক্তে প্রটোজন বছল। অল্প যাহিহৃে 

পে এ োবলিাে োখা হটল সার্ােণ িানুটিে জীিন াত্রাে প্রোি পিটি না। 

অর্ থবিল অনুসাটে েযাটেে আওোে র্ািটছ প্লাবিি ও অযালুবিবনোটিে জেবে জেজসপত্র, পাি অটেল, সানফ্ল্াওোে, সবেিাে ঘেল, টিবে ও 

অনলাইটনে িাধ্যটি অনুষ্ঠান সেিোহিােী, ঘজযাবেিী ও ঘেিাবল। নতুন েযাে আইটনে িােটণ সম্পূেি শুল্ক আটোপ হওোে ঘেত্রবিটশটি 

র্াবিে বনিন্ধন বি, রুে পােবিে, বিেটনস, িাবলিানা সনে, ঘহবলিপ্টাে ও চাে থাি থ বিিান ভ্রিণ, বিটেবশ আইসবক্রি, ঘিািাইল ঘিাটন ির্া িলাে 

ও বসর্াটেটে। এ ছািা েেল দ্যর্ ঘর্টি গুুঁিা দ্যর্ েৎপােন, ঘিবশটন প্রস্তুে বিস্কুে, প্রবে ঘিবজ ১৫০ োিাে ঘিবশ োটিে হাটে িানাটনা ঘিি, 

আচাে, চােবন, েটিটো ঘিচাপ, আি, আনােসসহ িটলে ঘপি, িটলে জুস, আিসত্ত্ব, িিপুকুবেো িেলাখবন প্রিটল্প েৎপাবেে িেলা, এলবপ 

র্াস, বিটচনওেযাে, গৃহস্থাবল সািগ্রী, েেটলে টিসুয, বিটচন োওটেল, স্ক্যাপ। 

েযাটেে আওোে র্ািা ঘসিা ইটেটিং সংস্থা, আসিািপটত্রে বিপণনটিন্দ্র, শীোেপ বনেবন্ত্রে লঞ্চ সাবে থস, েথ্য-প্রযুবক্তবনেথে ঘসিা, ডুটপ্লক্স ঘিাি থ, 

ঘসল্ক িবপ ঘপপাে, বিবি, বসর্াটেে, নন-এবস ঘহাটেল ও ঘেটস্তাোঁ, বনি থাণ সংস্থা, আসিািপটত্রে েৎপােি, বনজস্ব ব্র্যাটেে জেবে ঘপাশাি, বনজস্ব 

ব্র্যাটেে নে, এিন জেবে ঘপাশাি, ঘিােের্াবিে গ্যাটেজ, িি ইোি থ, ছাপাখানা, বনলািিােী সংস্থা,  াবন্ত্রি লবি, বসি িাি থ যাহিহােিােী। 

েযাে অযাহাহবেপ্রাত পটেে িটধ্য জীিনর্ােটণে জন্য ঘিৌবলি ঘসিাে িটধ্য কৃবি সম্পবিথে িাজ, িৎস্য পালন সম্পবিথে িাজ, সিাজিল্যাণমূলি 

িাটজে িটধ্য সেিাবে বচবিৎসাে পাশাপাবশ ঘিসেিাবে বচবিৎসা, পুনি থাসন িাজ। আবর্ থি প্রবেষ্ঠাটনে িটধ্য যাহাংি ও আবর্ থি প্রবেষ্ঠান িতৃথি 

আিানে ও সঞ্চে, জীিন িীিা পবলবস, িি বসবিেবেটি এক্সটচঞ্জ, পবেিহন ঘসিাে িটধ্য  াত্রী পবেিহন ঘসিা, পে পবেিহন ঘসিা, এোেলাইনস, 

অযামু্বল্যাস স ঘসিা। যাহবক্তর্ে ঘসিাে িটধ্য সাংিাবেি, র্ােি, অবেটনো, ঘিোে ও ঘেবলবেশটনে পােিেিাটেে ঘসিা, ইটলিবিিযাল বিবিে ঘসিা 

েযাটেে আওোমুক্ত। জবি েন্নেন সংস্থা ও েিন বনি থাণ সংস্থা যাহেীে জবি বিক্রে িা হস্তান্তে এিং এে বনিন্ধটনে ঘসিা েযাটেে আওোে িাইটে। 

ঘেবিও-ঘেবলবেশন সম্প্রচাে, পুস্তি, সংিােপত্র, ম্যার্াবজটনে ছাপাখানা, বশল্পিি থ, অটপশাোে ঘখলাধুলা, লাইটেবেে আে েযাটেে আওোে 

িাইটে োখা হটেটছ। কৃবিপে, েদ্যান, খািাে, ঘিটিাটেেেস, ঘহলর্ ক্লাি, বেবিও অবিও ঘেিবি থংটেে ঘোিান েযাটেে আওোে িাইটে আটছ। 

সেিাবে বশো, পবেটিশদূিণ প্রবেটোটর্ িা থক্রি, র্িাবে পশুে িাংস, হাঁস-মুেবর্ে িাংস, আিাই  ঘিবজ প থন্ত ঘিািটিে িা বহিাবেে িাছ, 

ঘখালা েেল দ্যর্, শূিটেে িাংস, ঘখালা িধু, হাবেে োঁে, হবেটণে বশং, োজা িা ঠািা আলু, েটিটো, ঘেঁোজ, েসুন, িাঁর্ািবপ, ফুলিবপ, েিবল, 

ঘলটুস, র্াজে, শালর্িসহ বিবেন্ন সিবজ, ঘর্ালািবেচ, োেবচবন, জােিল, লিেসহ বিবেন্ন িসলা, র্ভট্টা, র্ান, চীনািাোি েযাটেে আওোে িাইটে 

আটছ। 

পােরুটি, িনরুটি, প্রবে ঘিবজ ১৫০ োিা মূটল্যে হাটে জেবে বিস্কুে ও ঘিি, নােী েটদ্যাক্তা পবেচাবলে ঘশারুটিে বিবক্র, িাংলাটেশ হাইটেি 

পাটিথ বিবনটোটর্ে ঘেটত্র ঘজার্ানোে ও বিদ্যযৎ বিেেণিােীে ঘসিা, িাংলাটেশ অর্ থবনবেি অঞ্চটল বিবনটোটর্ে ঘেটত্র প্রাকৃবেি গ্যাস 

ঘজার্ানোে ও বিদ্যযৎ বিেেণিােীে ঘসিা, পািবলি-পাে থনােবশপ প্রিটল্প বিবনটোর্িােী প্রবেষ্ঠাটনে ঘেটত্র বনি থাণ সংস্থা, িনসালট্যাবস স ও 

সুপােোইজবে িাি থ ঘজার্ানোে ও আইন পোিশ থি ঘসিাে ওপে, রূপপুে পেিাণু বিদ্যযৎটিটন্দ্রে ঘেটত্র ঘেইে িটোোি থ বক্লোবেং, িীিা িম্পাবন, 

ঘজার্ানোে ও যাহাংবিং ঘসিাে ওপে েযাে র্ািটছ না। 

েযাে অযাহাহবেপ্রাত অপ্রচবলে পটেে িটধ্য আটছ জীিন্ত শূিে, পাবখে পালি, অযােরুেসহ প্রাে শোবর্ি পে। 

 


