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যেসব পজে ভ্যাট আজে যেসব পজে যনই  

 

২০১৮-১৯ সাজের প্রস্তাববত বাজেজট বিছু পজে ভ্যাট রজেজে আর বিছু পজে ভ্যাট যনই। এবস বা নন-এবস, যে যিান যরজস্তারাঁে খাবার 

যখজেই সাজে ৭ শতাাংশ ভ্যাট বিজত হজব। এমনবি ফাস্টফুজের যিািাজন যেজেও ভ্যাট বিজত হজব। অন্যবিজি েীবনধারজের েন্য যে 

যিান যমৌবেি খাদ্য উৎপািন ও আমিাবন পে যাজে ভ্যাট যনই। পজের মজে আজে চাে, আটা, মেিা, মাে-মাাংস, শািসববেসহ 

কৃবিোত যমপবেি খাদ্য।  

ভ্যাট আজে 

এবস বা নন-এবস, যে যিান যরজস্তারাঁে খাবার যখজেই সাজে ৭ শতাাংশ ভ্যাট বিজত হজব। এমনবি ফাস্টফুজের যিািাজন যেজেও ভ্যাট 

বিজত হজব। আপবন েবি ২০০ টািার খাবার খান, তজব আপনার ববে আসজব ২১৫ টািা। এত বিন এবস যরজস্তারাঁে ভ্যাট ১৫ শতাাংশ, 

এখন তা িজম সাজে ৭ শতাাংশ িরা হজো। তজব ফুটপাজতর ‘ভ্াজতর যহাজটজে’ যখজে ভ্যাট বিজত হজব না। যিননা যবষ্টনী ও ফযানহীন 

যরজস্তারাঁে খাবার যখজে ভ্যাট যনই। 

এত বিন যফসবুিসহ বববভ্ন্ন সামাবেি মােম বিাংবা অনোইজন যিনািাটা িরজে ৫ শতাাংশ ভ্যাট বিজত হজতা। নতুন বাজেজট তা 

বাবেজে সাজে ৭ শতাাংশ িরা হজেজে। এজত অনোইজন যিনািাটা িরজে খরচ বােজব। 

ব্র্যান্ড বা নন-ব্র্যান্ড, যে যিান যিািান যেজি শাট য, প্যান্ট, পাঞ্জাবব, সাজোোর িাবমেসহ যে যিান যপাশাি বিনজত যেজে খরচ বােজব। 

আজে ভ্যাট বেে ৫ শতাাংশ। নতুন আইজন তা সাজে ৭ শতাাংশ িরা হজেজে। বােবত খরজচর িো যভ্জব ব্র্যান্ড যিািান বাি বিজে 

পাো-মহল্লার যিািাজন োজবন, যসখাজনও এিই ভ্যাট হার। যিবশ আসবাবপত্র বিনজে ভ্যাট বােজব। খাট, আেমাবর, যচোর-যটববেসহ 

আসবাবপত্র উৎপািিজি সাজে ৭ শতাাংশ ভ্যাট বিজত হজব। আবার যশারুম যেজি যিনার সমে ৫ শতাাংশ ভ্যাট বিজত হজব। এত বিন 

ধজর আসবাবপত্র যিনার সমে ৪ শতাাংশ ভ্যাট বিজে এজসজেন যেতারা। অযাবমউেজমন্ট পািয ও বেম পাজিয ঘুরজত যেজে আপনাজি 

ভ্যাট বিজত হজব। এই ভ্যাট হার সাজে ৭ শতাাংশ। রােধানী ও এর আশপাজশ যবশবিছু অযাবমউেজমন্ট পািয আজে। যসখাজন প্রজবশ ও 

রাইজে চোর মাশুজের সজে এই ভ্যাজটর টািা যিজট রাখা হজব। বসজনমা যিখজত যেজে বিজত হজব ১০ শতাাংশ ভ্যাট। িরবেপাোর 

বিজি নের বিজেজেন অে যমন্ত্রী। িরবের যিািানও ভ্যাজটর আওতাে এজসজে। িরবের যিািান যেজি যিাজনা সাজোোর-িাবমে, শাট য-

প্যান্টসহ অন্য যে যিান োমা ততবর িরজে মজুবরর ওপর ১০ শতাাংশ ভ্যাট বিজত হজব। এজত খরচ বােজব। নারীজির েন্য বিছুটা 

দুঃসাংবািই বজট। 

ভ্যাট যনই 



েীবনধারজের েন্য যে যিান যমৌবেি খাদ্য উৎপািন ও আমিাবন পে যাজে ভ্যাট যনই। পজের মজে আজে চাে, আটা, মেিা, মাে-

মাাংস, শািসববেসহ কৃবিোত যমৌবেি খাদ্য। এর মাজন হজো, যিান যমৌবেি খাদ্য বিনজত যভ্া্াজি যিান ভ্যাট বিজত হজব না। 

সরিাবর, যবসরিাবর যে যিান হাসপাতাে বা বিবনি যেজি স্বাস্থ্যজসবা বনজত যেজে আপনাজি ভ্যাট বিজত হজব না। এই স্বাস্থ্যজসবার 

তাবেিাে আজে বচবিৎসজির বভ্বেট, যে যিান পরীক্ষা-বনরীক্ষা, যিববন ভ্াো ইতযাবি। এ োো েীবনরক্ষািারী ওষুধ যিনােও ভ্যাট 

বিজত হজব না। ইনসুবেন, েন্মবনেন্ত্রেিারী ওষুজধও ভ্যাট যনই। 

বই-খাতা, ম্যাোবেন, সাংবািপত্র যিনাে যিাজনা ভ্যাট যনই। ইাংজরবেমােম স্কুে োো যিান বশক্ষাপ্রবতষ্ঠাজনর টিউশন বফর ওপর 

ভ্যাট বিজত হজব না। আবার বশল্পিম য, সাাংস্কৃবতি িম যিা-, যরবেও যটবেবভ্শজন সম্প্রচাজরর ওপর ভ্যাট যনই। োইজেবর, োদঘর, আট য 

গ্যাোবর, বচবেোখানা, যবাটাবনিযাে োজে যজনর প্রজবশমূজেও যিান ভ্যাট যনই। োতাোত িরজত আপবন েবি বাস-যেন, েজের টিবিট 

যিজনন, তাহজে যিান ভ্যাট বিজত হজব না। তজব এসব টিবিট নন-এবস োতাোজতর েন্য। এবস টিবিট বিনজে ভ্যাট বিজত হজব। এ 

োো ববমান ভ্াোর ওপরও যিান ভ্যাট যনই। অযামু্বজেন্স ভ্াো িরজেও ভ্যাট যনই। 

আপবন েবি ব্াাংি বা আবে যি প্রবতষ্ঠাজন টািা রাজখন বিাংবা সেে িজরন, তাহজে এই যসবার ওপর যিান ভ্যাট যনো হজব না। 

আজেও এসব যসবার ওপর যিান ভ্যাট বেে না। এ োো েীবনববমা পবেবস বনজেও যিান ভ্যাট বিজত হজব না। সব বমবেজে আবে যি 

যসবার ওপর যিান ভ্যাট রইে না। োিজোজে যিান পে বা িবেোবি পাঠাজে আপনার খরচ বােজব না। কুবরোর সাবভ্ যস ও এক্সজপ্রস 

যমইজের যক্ষজত্র ভ্যাট বসজব। এর মাজন োি ববভ্াজের যসবাে যিান ভ্যাট োেজব না। এ োো েনস্বাজে য প্রি্ত  সব িাতব্ ও তবজ্ঞাবনি 

যসবার ওপর ভ্যাট যনই। 

 


