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গত ১৩ জুন মহান জাতীয় সংসেদ ২০১৯-২০ অথব সেরর বােজট উপ াপন করা হইয়ােছ। এই বােজেট
পিরেষবা িহসােব যাহার নােমই িব সংেযাগ থািকেব, তাহােকই কর শনা করণ ন র বা ই-িটআইএন
িনেত হইেব বিলয়া াব করা হইয়ােছ। েত ঢাকাসহ দেশর সব কয়িট িসিট করেপােরশন এলাকার
িব ত্  াহকেদর  ে  ইহা  চালু  হইেব।  আেগ  িসিট  করেপােরশন  এলাকায়  কবল  বািণিজ ক
িব সংেযােগর ে  বাধ তামলূক িছল ই-িটআইএন। এখন এইসব এলাকার সকল িব ত্ াহক
ইহার অ ভু  হইেবন। আর বািণিজ ক াহেকর জ  ই-িটআইএন থািকবার বাধ বাধকতা এখন িব তৃ
করা হইেব জলা পযােয়ও। সাধারণ িব ত্ াহকেদর িত ই-িটআইএন বাধ তামলূক করায় কােনা
কােনা  মহেল  উিঠয়ােছ। যিদও ই-িটআইএন থাকা  মােনই কর দওয়া নেহ। যিদ কাহারও আয়

করেযাগ  হয়, তেবই তাহােক কর িদেত হইেব। করেযাগ  না হইেল কবল িরটান দািখল কিরেত হইেব।
তরাং ইহােত উি  হইবার কােনা কারণ নাই। তাহা ছাড়া াথিমক পযােয় িসিট করেপােরশন এলাকায়

ইহা  বাধ তামলূক  করা  হইেতেছ।  জলা  িকংবা  াম  পযােয়  আপাতত  ইহার  কােনা  বাধ বাধকতা
থািকেতেছ না।

দেশর উ য়ন রাি ত কিরেত হইেল আমােদর অব ই যথাযথভােব কর িদেত হইেব। বাড়াইেত হইেব
কেরর আওতাও। ঃখজনক হইল, দি ণ এিশয়ার মেধ  বাংলােদেশ কর দওয়ার হার আশা প নেহ।
বতমােন  দেশ িটআইএনধারীর  সংখ া  ৪০ ল ািধক।  ইহার  মেধ  িরটান  দািখল  কেরন  ২০ লে র
কাছাকািছ। কর দন তাহারও কম। সকল িটআইএনধারীর িরটান দািখল না করাটা কর িবভােগর ব থতা।
বতমােন  ৩১  ধরেনর  ব বসায়  ও  সবায়  িটআইএন  বাধ তামলূক।  উপযু  ােবর  কারেণ  িসিট
করেপােরশন এলাকায় যাঁহারা বি েত থােকন, তাহঁােদর জীবন িবষহ হইয়া পিড়েব, এমন কথা আমরা
বিলব না,  কননা তাঁহােদর আয় করেযাগ  না হইেল কবল িরটান দািখল কিরেত হইেব। এই িরটান
দািখেলর সং িৃত বিৃ  পাওয়া আব ক। তেব এই ে  দিখেত হইেব কহ যন অযথা হয়রািনর িশকার
না হন। িরটান দািখল ি য়া অব ই আেরা সহজতর ও আধিুনক কিরেত হইেব।

এবােরর বােজেট করদাতার সংখ া ১ কািটেত উ ীত কিরবার ল মা া হণ করা হইয়ােছ। যখােন
দেশ ায় ১৭ কািট মা ষ বাস কেরন, সখােন এই সংখ া খুব বিশ নেহ। আবার এই কথাও সত  য,

আমােদর দেশ সকেলই কর দন। এমনিক েধর িশ  ও মােয়র গেভ থাকা িশ েকও কর িদেত হয়।
কননা এই দেশ ত  কেরর তুলনায় অ ত  করই বিশ। ভ ালু অ াড হয় না তাহার পরও এমন

অেনক খাত রিহয়ােছ, যখােন নওয়া হয় ভ ালু অ ােডড ট া  বা ভ াট। উ ত দেশ ডাইের  ট া  বা
ত  কেরর হার বিশ। আমরা যেহতু উ ত দেশর িদেক ধািবত হইেতিছ, তাই ইনডাইের  ট া  বা

অ ত  কর কীভােব কমােনা যায়, তাহা লইয়াও িচ াভাবনা কিরেত হইেব। আমরা মেন কির, অ ত
কেরর বাঝা কমাইেল মা ষ ত  কর িদেত অিধক উ সাহী হইেব। তখন িব সংেযাগ কন, অ া
পিরেষবার ে ও ই-িটআইএন হেণ মা ষ আপি  কিরেব না।
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