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আiনিট ভােলা কের েবােঝন না। তাi i-িবআieন েনoয়া, িহসাবিনকাশ করা, িরটান র্ েদoয়া- eসব িবষেয় eনিবআেরর াপক 
চার- চারণা দরকার। তােদর মেত, নতুন আiেন aেনক বসা িত ােন সব্য়ংি য় িহসাব রাখার েমিশন বসােনা বা তামূলক করা 

হেয়েছ। িক  eখনo েসi েমিশন বাজাের সহজলভয্ হয়িন। তাi আiনিটর বা বায়ন বড় o aিভজাত বসায়ীেদর মে i সীমাব  
হেয় থাকেব বেল মেন কেরন তারা। 
 
নতুন ভয্াট আiন aনুযায়ী, েকােনা িত ান i-িবআieন না িনেল তােক 21 হাজার টাকা জিরমানা গুনেত হেব। e ছাড়া িনব ন 
সনদ যথাযথভােব দশ র্ন না করেলo 21 হাজার টাকা জিরমানা করার িবধান রাখা হেয়েছ। a িদেক নতুন ভয্াট আiেন ভয্াট 
কম র্কত র্ােদর াপক মতা েদoয়া হেয়েছ। বসা িত ােনর েভতেরর া ণ, ঘরবািড়, যানবাহেন ত ািশ চালােত পারেবন ভয্াট 
কম র্কত র্ারা।  
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