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েমিশনাির iতয্ািদ ভাড়ােক uৎেস কেরর আoতার বাiের রাখা হয়। 312৯-31 বােজেট eসব খােত 6 শতাংশ 
হাের uৎেস কর কতর্েনর াব করা হেয়েছ। ফেল oi খােতর খরচ আরo বাড়েব। বত র্মােন েলাহা, িসেম  o 
েলৗহজাত প  uৎপাদনকারী িত ােন কাঁচামাল সরবরাহ করেল আেলাচয্ সরবরাহকারী বা িঠকাদাির িত ােনর 
কাছ েথেক uৎেস কর েকেট রাখা হয় না। eবার নতুন কের eসব িশ -কারখানােক কেরর আoতায় আনা 
হেয়েছ। বত র্মােন মাiে াে িডট, েবসরকাির িবশব্িব ালয় o হাসপাতাল, ি িনক o ডায়াগনি ক েস ার, ফাম র্ 
o ি  সংঘ বািষ র্ক িরটান র্ িদেলo বা কতা িছল না। eবােরর বােজেট oi সব িত ানেক aব i িরটান র্ িদেত 
হেব। eসব িত ােনর আয়- েয় সব্ তা আনেত e ব া েনoয়া হেয়েছ।  
 
বত র্মােন েদেশ aেনক িবেদিশ িত ান আেছ, যােদর িনব ন েনi aথচ বসা করেছ; িক  েকােনা কর েদয় না 
সরকারেক। eখন েসi সব aিনবাসী িত ানেক aব i িনব ন িনেত হেব eবং মুনাফা করেল েযাজয্ হাের 
কর িদেত হেব। বত র্মােন িবদুয্ৎ স ালনকারী েকা ািনেক হুiিলং চাজর্ েদoয়ার সময় েকা ািন েকােনা uৎেস 
কর েনয় না। আগামী বােজেট 36 লাখ টাকা পয র্  হুiিলং চােজর্র জ  5 শতাংশ eবং 36 লাখ টাকার oপের 
হেল 6 শতাংশ হাের uৎেস কর িদেত হেব। eখন েলাকসািন েমাবাiল েকা ািনগুেলা েলাকসান হেলo নূ্যনতম 
2 শতাংশ হাের লাভ-েলাকসােনর িভি েত 'টান র্oভার কর' েদয়। বােজেট ei কর বািড়েয় 3 শতাংশ করা হেয়েছ। 
 
ে ড লাiেসে  uৎেস কর বাড়ল :বােজেট ে ড লাiেসে র uৎেস কর সেব র্া  ছয় গুণ eবং সব র্িন  আড়াi গুণ 
করা হেয়েছ। eর ফেল uে া ােদর খরচ বাড়েব। বত র্মােন চার ধােপ ে ড লাiেসে র নবায়ন িফ েথেক uৎেস 
কর কাটা হয়। থম ধােপ 611 টাকার uৎেস কর কতর্ন েবেড়েছ িতন হাজার টাকা। িদব্তীয় ধােপ 411 টাকা 
েথেক বািড়েয় দুi হাজার টাকা, তৃতীয় ধােপ 411 টাকার uৎেস কর eক হাজার eবং 211 টাকার পিরবেত র্ 611 
টাকা িনধ র্ারণ করা হেয়েছ। 

 


