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েযসব প  বা খােত ভয্ােটর হার 6 শতাংশ িনধ র্ারণ করা হেয়েছ তার মে  uে খেযাগয্ হে  :তরল দুধ েথেক গুঁড়া দুধ uৎপাদন, 
গুঁড়া মিরচ, ধিনয়া, আদা, হলুদ বা eসব মসলার িম ণ, েমিশেন ত িব ট, চাটিন, আম, আনারস, েপয়ারার জুস, eলিপ গয্াস, 
াি েকর ƣতির সব ধরেনর েটিরটাoেয়ল, িশপ স্ট্ য্াপ, িসআর কেয়ল, তারকাঁটা, aয্ালুিমিনয়ােমর ƣতির গৃহ ািল সাম ী, 

ƣবদুয্িতক া ফার, িবদুয্ৎ, সব্ণ র্ o েরৗ , iংেরিজ মা ম ল iতয্ািদ। eনিবআর সূ  বেলেছ, eসব পে  আেগ িবেশষ ছাড় িদেয় 
টয্ািরফ মূে  ভয্াট আদায় করা হেতা। eখন েথেক পে র কৃত বা বাজারমূে  6 শতাংশ হাের ভয্াট আদায় করা হেব। eেত 
েকােনা পে র দাম বাড়েব, েকােনা পে র দাম কমেত পাের। a িদেক, েহােটল-েরে ারা ঁ(নন-eিস), ডুে  েবাড র্, িসগােরট-িবিড় 
েপপার, িনম র্াণ সং া iতয্ািদর ভয্ােটর হার সােড় 8 শতাংশ। ডকiয়াড র্, ছাপাখানা, েটiলািরং, লটাির িটিকটসহ a া  েসবা খােত 
আেগর মেতা 21 শতাংশ িনধ র্ারণ করা হেয়েছ। eর বাiের a  সব খােত 26 শতাংশ হাের ভয্াট আেরােপর াব করা হেয়েছ।  
 
36 েসবা o পে  ieফিড েমিশন বহার বা তামূলক :ভয্াট ফাঁিক বে  বােজেট 36 খােত আধুিনক যুি র ƣতির িহসাব য  বা 
েমিশন iেলক িনক িফসকয্াল িডভাiস (ieফিড) বহার বা তামূলক করা হেয়েছ। সরকার াথিমকভােব 21 হাজার েমিশন িকেন 
িবনামূে  বসায়ীেদর সরবরাহ করেব। e জ  বােজেট 211 েকািট টাকা বরা  রাখা হেয়েছ। পয র্ায় েম eসব েমিশেনর বহার 
বাড়ােনা হেব। েযসব িত ােনর বািষ র্ক টান র্oভার 61 লাখ টাকার েবিশ, তােদর ieফিড েমিশন aব i বহার করেত হেব। 
 
ieফিড হে  iেলক িনক কয্াশ েরিজ ার বা iিসআেরর u ত সং রণ। aতয্াধুিনক ei য  বসা িত ােন বসােনা হেব। eর 
মা েম িতিদন েয পিরমাণ িবি  হেব, তার ত  সব্য়ংি য়ভােব তদারক করেত পারেবন eনিবআেরর কম র্কত র্ারা। eর ফেল ভয্াট 
আদায় বত র্মােনর েচেয় aেনক বাড়েব বেল আশা করেছ সরকার। খাতগুেলা হে  :আবািসক েহােটল, েরে ারা ঁo ফা ফুেডর 
েদাকান, েডেকােরটরস o কয্াটারাস র্, েমাটরগািড়র গয্ােরজ, oয়াক র্শপ, ডকiয়াড র্, িব াপনী সং া, ছাপাখানা o বাঁধাi সং া, 
কিমuিনিট েস ার, িম া  ভা ার, েরৗ কার o সব্ণ র্কার eবং সব্ণ র্ পাকাকারী, আসবাবপে র িব য়েক , কুিরয়ার o e ে স েমiল 
সািভ র্স, িবuিট পাল র্ার, েহলথ াব o িফটেনস েস ার, েকািচং েস ার, সামািজক o েখলাধুলািবষয়ক াব, ƣতির েপাশাক িবপণন, 
iেলক িনক বা iেলকি কয্াল গৃহ ািল সাম ীর িব য়েক , শিপং েস ার, শিপংমল, িডপাট র্েম াল ে ার, েজনােরল ে ার, 
সুপারশপ, a া  বড় o মাঝাির বসায়ী িত ান, যাি ক লি , িসেনমা হল, িসিকuিরিট সািভ র্স o েবাড র্ বা কিমশনার কতৃর্ক 
িনধ র্ািরত a  েয েকােনা প  বা েসবা সরবরাহকারী বসা িত ান।  
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