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বােজট িতি য়া

িবিনেয়াগ বাড়ােত কেপােরট কর হার কমােনা
উিচত

কাশ : ১৬ জুন ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

দেশ িবিনেয়াগ বাড়ােত কেপােরট কর হার কমােনা উিচত। পাশাপািশ ত  িবেদিশ িবিনেয়াগ বাড়ােত
ব বসািয়ক িত ােনর ধান কাযালেয়র ব য়, রয় ালিট ও টকিনক াল সহায়তা িফ’র সীমা তুেল দয়া
উিচত বেল মেন কেরেছ ফেরন ইনেভ রস চ ার অব কমাস অ া ড ই ডাি  (িফিক)।

দেশর মবধমান খলািপ ঋণ িনেয় উে গ কাশ কের সংগঠনিট বলেছ, খলািপ ঋণ কমােনা না গেল
ব াংক খােত ঋণ সংকট তির হেত পাের। বাংলােদশ ব াংেকর সবেশষ িহসাব অ যায়ী, গত মাচ শেষ
দেশর ব াংক খােত খলািপ ঋেণর পিরমাণ ১ লাখ ১০ হাজার কািট টাকা ছািড়েয় গেছ। খলািপ ঋণ

লাখ কািট টাকা ছািড়েয় যাওয়ায় িবিভ  মহল থেক সমােলাচনার পাশাপািশ উে গ কাশ করা হে ।
বার বােজট িতি য়ায় এ িবষেয় তােদর উে গ জািনেয়েছ িফিক। দেশর মেুঠােফান সবার ওপর

স রূক ােরাপ, াটেফান আমদািনেত  বিৃ সহ এ খােতর কা ািনর টানওভােরর ওপর কর বিৃ র
সমােলাচনা কেরেছ ফেরন ইনেভ রস চ ার অব কমাস অ া ড ই ডাি  (িফিক)। িবেদিশ উেদ া ােদর
এ সংগঠনিট বলেছ, এর ফেল িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার  বাধা  হেব। এভােব কর বিৃ  িডিজটাল
বাংলােদেশর ে র সে  সাংঘিষকও বেট।

বােজট িতি য়ায় তারা বােজেটর বশিকছু িদেকর শংসা কেরেছ।
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