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রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা বাড়াললও সক্ষ্মতা বৃদ্ধির দ্ধিকদ্ধনলি েশনা ননই 

 

 

প্রদ্ধতটি অর্ েবছলরর জাতীয় বালজলে কলরর আওতা বাড়ালনার দ্ধনলি েশনা র্ালক জাতীয় রাজস্ব নবালড ের (এনদ্ধবআর) ওপর। বাস্তবতা হললা—

দ্ধনলি েশনা সলেও প্রদ্ধতষ্ঠানটির সক্ষ্মতার অভালব দ্ধনলি েদ্ধশত লক্ষ্যমাত্রা নকালনা অর্ েবছলরই বাস্তবায়ন হয় না। তার পরও গত কলয়ক অর্ েবছর নর্লক 

জাতীয় বালজলে একই দ্ধনলি েশনা নিওয়া হলে। 

জাতীয় সংসলি গত বৃহস্পদ্ধতবার উত্থাদ্ধপত প্রস্তাদ্ধবত বালজলেও এনদ্ধবআরলক কলরর আওতা বাড়ালনার দ্ধনলি েশনা নিওয়া হলয়লছ। দ্ধকন্তু 

এনদ্ধবআলরর সক্ষ্মতা বাড়ালত অতীলতর মলতাই নকালনা ছক কষা হয়দ্ধন। আগামী অর্ েবছলর জাতীয় বালজলের নমাে আলয়র ৬২ িশদ্ধমক ২ 

শতাংশ নজাগালড় এনদ্ধবআরলক িাদ্ধয়ত্ব নিওয়া হলয়লছ। অন্যদ্ধিলক এনদ্ধবআরবদ্ধহর্ভ েত কলরর খাত নবদ্ধশ হললও নসখান নর্লক মাত্র ২ িশদ্ধমক ৮ 

শতাংশ আিালয়র কর্া বলা হলয়লছ। 

প্রদ্ধত অর্ েবছলরই এনদ্ধবআলরর লক্ষ্যমাত্রা বাড়ালনা হয়। গত কলয়ক অর্ েবছর ধলর নমাে বালজে আলয়র গলড় ৬০ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা অজেলনর 

িাদ্ধয়ত্ব নিওয়া হলে এনদ্ধবআরলক। একই সলে চাপ নিওয়া হলে লক্ষ্যমাত্রা পূরলে। এনদ্ধবআর বাধ্য হলয়ই রাজস্ব জালল র্াকা ব্যদ্ধি ও 

প্রদ্ধতষ্ঠালনর কাছ নর্লক আিায় বাড়ালত দ্ধবদ্ধভন্ন নকৌশল ননয়। এলত যাঁরা দ্ধনয়দ্ধমত কর-ভযাে দ্ধিলেন তাঁলির ওপর চাপ বালড়। আর যাঁরা দ্ধিলেন না 

বা দ্ধহসালবর নচলয় কম নিন তাঁরা ফাঁদ্ধক দ্ধিলয়ই চললন। 

দ্ধবলশষজ্ঞরা বললছন, এনদ্ধবআলরর সক্ষ্মতার অভালব ১৬ নকাটি মানুলষর জন্য প্রেীত বালজলের আলয়র ভার ঘুলর-দ্ধফলর দ্ধনয়দ্ধমত কর-ভযাে 

পদ্ধরলশাধকারী ১৫ লাখ ব্যদ্ধি ও ৩২ হাজার প্রদ্ধতষ্ঠালনর ওপরই পড়লছ। 

তোবধায়ক সরকালরর সালবক উপলিষ্টা দ্ধমর্জ্ো আদ্ধজজুল ইসলাম কাললর কণ্ঠলক বললন, ‘সক্ষ্মতা না বাদ্ধড়লয় এনদ্ধবআলরর অমলতই প্রদ্ধতবছর 

লক্ষ্যমাত্রা বাড়ালনা হলে। এই লক্ষ্যমাত্রা পূরলে এনদ্ধবআলরর ওপর চাপ র্ালক। সরকাদ্ধর চাকদ্ধরজীবীলির নবতন বাড়ালনায় করিাতার সংখ্যা অল্প 

দ্ধকছু নবলড়লছ। এ ছাড়া গত দ্ধতন বছলর করিাতার সংখ্যা গলড় একই রলয় নগলছ। ভযাে প্রিানকারীর সংখ্যাও এ সময় গলড় ৩০-৩২ হাজার আলছ। 

এলত নিখা নগলছ, লক্ষ্যমাত্রা অজেলন রাজস্ব জালল র্াকা ব্যদ্ধি ও প্রদ্ধতষ্ঠালনর কাছ নর্লক আিালয় নতুন নতুন নকৌশল করলত হয় এনদ্ধবআরলক। 

এলত রাজস্ব সীমায় র্াকা ব্যদ্ধি ও প্রদ্ধতষ্ঠালনর নভাগাদ্ধি বালড়। কর প্রিালন ভীদ্ধত ততদ্ধর হয়। অন্যদ্ধিলক এনদ্ধবআলরর করবদ্ধহর্ভ েত খালতর আিায় 

বাড়ালনার সুলযাগ র্াকললও সরকার নসখালন যালে না। যাওয়া উদ্ধচত। দুনীদ্ধত বন্ধ করা সম্ভব হলল এই খালত আিায় বাড়লব। এলত দ্ধনয়দ্ধমত 

করিাতালির ওপর চাপ কমলব।’ 

একই মত জাদ্ধনলয় নবসরকাদ্ধর গলবষো সংস্থা নসন্টার ফর পদ্ধলদ্ধস ডায়াললগর (দ্ধসদ্ধপদ্ধড) গলবষো পদ্ধরচালক ড. খন্দকার নগালাম নময়ালর্জ্ম 

কাললর কণ্ঠলক বললন, ‘এনদ্ধবআলরর সক্ষ্মতা বাড়ালত সলব োচ্চ গুরুত্ব নিওয়া উদ্ধচত। কারে এনদ্ধবআর সক্ষ্ম হলল সহলজ নতুন নতুন ব্যদ্ধি ও 



প্রদ্ধতষ্ঠানলক করজালল আনা সম্ভব হলব। ১৬ নকাটি মানুলষর এ নিলশ করিাতার সংখ্যা অল্প সমলয়র ব্যবধালনই এক নকাটি ছাদ্ধড়লয় যালব। 

একইভালব ভযাে প্রিানকারী প্রদ্ধতষ্ঠালনর সংখ্যা ৫০ লাখ ছাদ্ধড়লয় যালব। এলত এনদ্ধবআলরর লক্ষ্যমাত্রার বহুগুে আিায় সম্ভব হলব।’   

সূত্র জানায়, এনদ্ধবআর করবদ্ধহর্ভ েত খালতর মলধ্য রলয়লছ মািক শুল্ক, যানবাহন কর, র্ভদ্ধম রাজস্ব ও স্ট্যাম্প দ্ধবদ্ধি (ননজুদ্ধডদ্ধশয়াল)। এসব খালতর 

লক্ষ্যমাত্রা প্রদ্ধত অর্ েবছলরই সংলশাধন করলত হয়। এই খাত নর্লক সংলশাদ্ধধত লক্ষ্যমাত্রা ২০১৭-১৮ অর্ েবছলর সাত হাজার ২২৩ নকাটি োকা, 

২০১৮-১৯ অর্ েবছলর ৯ হাজার ৬০০ ও নতুন অর্ েবছলর ১৪ হাজার ৫০০ নকাটি োকা দ্ধনধ োরে করা হয়। 

অন্যদ্ধিলক এনদ্ধবআলরর লক্ষ্যমাত্রা ২০১৭-১৮ অর্ েবছলর এক লাখ ৮৭ হাজার নকাটি, ২০১৮-১৯ অর্ েবছলর দুই লাখ ৮০ হাজার নকাটি ও ২০১৯-২০ 

অর্ েবছলর দ্ধতন লাখ ২৫ হাজার নকাটি োকা। এভালব গত কলয়ক অর্ েবছর নর্লক নমাে বালজে আলয়র গলড় ৬০ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা অজেলনর িাদ্ধয়ত্ব 

নিওয়া হলে এনদ্ধবআরলক। 

প্রস্তাদ্ধবত বালজলে কলরর আওতা বাড়ালত কর জদ্ধরপ, এনদ্ধবআলরর প্রশাসদ্ধনক সংস্কার, টিআইধারীর সংখ্যা বাড়ালনা, প্রযুদ্ধির ব্যবহার ও 

করভীদ্ধত দূর করার কর্া বলা হলয়লছ। এসব উলযালগর কর্া চলদ্ধত ও এর আলগর অর্ েবছলরও বলা হলয়লছ। দ্ধকন্তু জনবল সংকলে এসব উলযাগ 

বাস্তবায়ন হয় না। এই সীমাবিতার িায় এড়ালত অতীলতর মলতাই আগামী অর্ েবছলরও উৎলস রাজস্ব পদ্ধরলশালধ আলরা নবদ্ধশসংখ্যক ব্যদ্ধি ও 

প্রদ্ধতষ্ঠানলক আনার দ্ধনলি েশ নিওয়া হলয়লছ। 

 


