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মূলধনী য পািত আমদািনেত aি ম কর uেঠ যাে  : নতুন ভয্াট আiেন eবার aি ম বসায় ভয্ােটর (eিটিভ) 
পিরবেত র্ 6 শতাংশ আগাম কর (eিট) বসােনা হেয়েছ। aথ র্াৎ মূলধনী য পািত আমদািনেত ঢালাoভােব 6 
শতাংশ aি ম কর িদেত হেব। eেত েদখা েগেছ, ায় সােড় ছয় হাজার পে  e আগাম কর বেসেছ। ভয্াট 
িরটান র্ িদেয় ei আগাম কেরর টাকা েফরত িনেত হেব। ei টাকা েফরত পাoয়ার ম বত  সমেয় াংেকর সুদ 
গুনেত হেব oi বসায়ীেক। ফেল আমদািনপয র্ােয় eসব য পািত o পে র দাম েবেড় যােব। আর eর সরাসির 
ভাব পড়েব েভা ার oপর। িবষয়িট িবেশষ িবেবচনায় িনেয় বােজট পােসর সময় তা পিরবত র্ন করা হে  বেল 

জানা েগেছ। 

িসেম  o রেড aি ম আয়কর তুেল েদoয়া হে  : ািবত বােজেট িসেমে র কাঁচামাল আমদািনপয র্ােয় ভয্াট 
26 শতাংশ ধরা হেয়েছ। পাশাপািশ aি ম আয়কর (eিট) ধরা হেয়েছ aিতির  6 শতাংশ। eর ফেল eখন e 
খােত েমাট 31 শতাংশ ভয্াট িদেত হেব। ভয্াট o aি ম কর আেরাপ করার কারেণ িসেমে র eক টন কাঁচামাল 
আমদািনেত খরচ বাড়েব 961 টাকা। eক টেন 31 াগ িসেম  হয়। েস িহসােব িত াগ িসেমে  দাম 53 
টাকা েবেড় যােব। বােজেট রড িশে র oপর 761 শতাংশ ভয্াট আেরাপ করা হেয়েছ। কাঁচামােল আগাম কর 
আেরাপ eবং aি ম আয়কেরর ভােব টন িত রেডর দাম বাড়েব ায় 22 হাজার টাকা। িসেম  o রেডর দাম 
বাড়ার সরাসির ভাব পড়েব সরকােরর u য়নমূলক েমগা কে  o আবাসন খােত। ম িব েদরo গৃহিনম র্াণ 
খরচ বাড়েব। e দুিটর েনিতবাচক ভাব eবং বসায়ীেদর দািবর পিরে ি েত েশষ পয র্  aি ম আয়কর বা 
eিট তুেল েদoয়া হে । 

িবদুয্ৎ সংেযােগ িটআieন : িবদুয্েতর নতুন সংেযাগ িনেত eবং পুরেনা াহকেদর িবদুয্ৎ িবল িদেত কর 
শনা করণ নমব্র (িটআieন) বা তামূলক করার াব করা হেয়েছ 312৯-31 সােলর বােজেট। eর আেগ 
িবদুয্েতর সংেযাগ েপেত আেবদেনর সে  আেবদনকারীর দুi কিপ ছিব, জাতীয় পিরচয়প  বা পাসেপােট র্র 
ফেটাকিপ, জিমর দিলল বা িলেজর ফেটাকিপ, 21 তলার েবিশ হেল aি িনব র্াপণ সনদ, িসিট করেপােরশন বা 
েপৗরসভার মে  হেল ভবন িনম র্ােণর ƣবধ কতৃর্পে র aনুেমাদেনর ফেটাকিপ eবং াহেকর দুi িকেলাoয়ােটর 
েবিশ িবদুয্ৎ েলাড হেল েসৗরিবদুয্ৎ াপেনর সনদ জমা িদেত হেতা। ািবত বােজেট িটআieন বা তামূলক 
করার িস াে র িবপে  aব ান িনেয়েছন সব্য়ং িবদুয্ৎ, জব্ালািন o খিনজ স দ িতম ী নসরুল হািমদ। গত 
েসামবার aথ র্ম ী আ হ ম মু ফা কামালেক পাঠােনা eক িচিঠেত (িডo েলটার) িতিন e িস া  পুনিব র্েবচনা করার 
কথা বেলেছন। িতিন িলেখেছন, েদেশর ৯4 শতাংশ জনেগা ী িবদুয্ে◌সবার আoতায় eেসেছ। েদেশ eখন িতন 
েকািট 45 লাখ িবদুয্েতর াহক রেয়েছ। eর মে  প ী িবদুয্তায়ন েবােড র্র (আরiিব) াহকসংখয্া দুi েকািট 75 
লাখ। আর ei াহেকর েবিশর ভাগi দির । িদনমজুর। eেদর পে  িটআieন করা ক দায়ক o aমানিবক 
বেলo িতিন uে খ কেরন। িবষয়িট িবেবচনায় িনেয় িবদুয্ৎ সংেযােগ িটআieন বা তামূলেকর িস া  েথেক সের 
আসেছ সরকার। 

i-কমােস র্র ভয্াট তয্াহার হেত পাের : সামািজক েযাগােযাগ মা ম (েফসবুক, টুiটার iতয্ািদর মা েম বসা) 
o ভাচু র্য়াল িবজেনস বা aনলাiেন প  েবচােকনাসহ েবশ িকছু খােত সােড় 8 শতাংশ ভয্াট আেরাপ করা 
হেয়েছ। e ভয্াট হার কমােনা হেত পাের। 

 


