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েব আগামী 2 জু
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র থাকেব েময়াদ
পর uৎেস কর 
স য়পে র ে

র িহি

ার িবিনেয়াগ র
স য়প  িকে
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য়ায় সরকােরর 
কেদর আ হ ে
ে ােগর মা েম
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21 শতাংশ েথ
েময়াদ পূণ র্ না

িড়ক

রেয়েছ রাজধা
েনিছেলন িতিন
গতকাল িতিন
ঘ র্ লাiেন দাঁিড়
েত র্ 21 শতাংশ

য়পে র মুনাফ
রা জানান, স
দoয়া হেয়েছ
মুনাফা েতােল
য়প  িবি র 
তারা aিফ

সুদ েয়র oপ
েবিশ। াংকগু
ম িকছুটা িনরুৎ
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র uে াগ েনoয়
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eবার কী হেব েক ীয় াংেকর কােছ eখনo  নয়। জাতীয় রাজসব্ েবােড র্র াপন হােত না পাoয়া পয র্  
eে ে  িনিদ র্ ভােব তারা িকছু বলেতo পারেছন না। e িবষেয় জাতীয় রাজসব্ েবােড র্র eকজন ঊধব্র্তন কম র্কত র্া 
সমকালেক বেলন, আiন aনুযায়ী যখন েয হার েযাজয্ হেব েস হােরi uৎেস কর কতর্ন করেত হেব। ািবত 
বােজেট স য়পে র মুনাফার oপর uৎেস কর 2 জুলাi েথেক কায র্কর হেব। বাংলােদশ াংেকর িনব র্াহী 
পিরচালক o মুখপা  েমা. িসরাজুল iসলাম সমকালেক বেলন, eনিবআেরর িনেদ র্শনা হােত না পাoয়া পয র্  েকান 
uপােয় uৎেস কর কতর্ন করা হেব তা তারা বলেত পারেবন না। তেব 41 জুেনর মে  মুনাফা না তুলেল 21 
শতাংশ হাের uৎেস কর কাটা হেব- eমন খবের তােদর oপর াপক চাপ েবেড়েছ। aেনক রাত পয র্  
কম র্কত র্ােদর aিফস করেত হে । িবিভ  স য়পে র মুনাফা বা সুেদর হার eখন 22 দশিমক শূ  5 েথেক 22 
দশিমক 87 শতাংশ। াংেক আমানেতর গড় সুদহার eখন 7 শতাংেশর মেতা। েময়ািদ আমানেতর সুদহার eর 
েচেয় eকটু েবিশ। চলিত aথ র্বছেরর মূল বােজেট স য়প  েথেক 37 হাজার 2৯8 েকািট টাকা ঋেণর ল য্মা া 
িছল। তেব গত মাচ র্ পয র্  ৯ মােস িবি  হেয়েছ 4৯ হাজার 844 েকািট টাকা।  

 


