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কাশ : ২৯ আগ  ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

খুচরা-পাইকাির পযােয় ভ াট আদােয় ইেলক িনক িফসক াল িডভাইস (ইএফিড) ম ােনজেম ট িসে ম ও
সলস ডাটা কে ালার (এসিডিস) মিশন িকনেত অথ ম ণালেয়র কােছ ৩২০ কািট টাকা বরা  চেয়েছ

জাতীয় রাজ  বাড (এনিবআর)।

মিশন কনার পর স েলা াপন করা হেব পাইকাির ও খুচরা দাকােন। সংি  সেূ  এ তথ  পাওয়া
গেছ।

জানা গেছ, স িত সরকােরর অথৈনিতক িবষয়সং া  মি সভা কিমিটর বঠেক ইএফিড ও এসিডিস
মিশন কনার াব অ েমাদন দয়া হেয়েছ। এখন অথ বরা  হেলই মিশন কনা  হেব।

এনিবআেরর িহসােব সারা  দেশ ৪০ লাখ পাইকাির ও খুচরা  দাকান রেয়েছ। িতিট দাকােন ভ াট
আদােয়র জ  ইএফিড াপন করেল ৪০ লাখ মিশন দরকার। তেব জাতীয় রাজ  বাড াথিমকভােব ৩
লাখ ইএফিড ও ১৫শ’ এসিডিস মিশন কনার ল  িনধারণ কেরেছ।

এরমেধ  চলিত ২০১৯-২০ অথবছের সরকার এক লাখ  ইএফিড ও ৫শ’  এসিডিস  মিশন  িকনেব।

  িমজান চৗধরুী
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সবাসহ িতিট মিশেনর পছেন ব য় হেব ৩২ হাজার টাকা। পরবতী ই অথবছের বািক ২ লাখ ইএফিড
ও এক হাজার এসিডিস মিশন কনা হেব।

অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল বেলন, দেশ ভ াট আইন বা বায়ন হেয়েছ। এিট আরও দশ বছর আেগ
হওয়া দরকার িছল। এ কারেণ আমরা অেনক িপিছেয় গিছ। ভ াট আদায় করার মিশন নই। আইনগত
জিটলতার কারেণ এিট আেগও কনার েযাগ িছল না।

এ  ধরেনর মিশন  িকনেত হেল সংসেদ  িবল  আকাের পাস  হেত হেব।  িতিন আরও বেলন,  একািধক
কা ািনর কাছ থেক এক লাখ মিশন কনা হেব।

জানা  গেছ,  এসব মিশন সরবরাহ করা হেব ব বসায়ীেদর।  মিশেনর মলূ  ব বসায়ীরা  দীঘ  ময়ােদ
িকি েত সরকারেক পিরেশাধ করেবন। তেব এসব মিশন এনিবআেরর ক ীয় সাভার থেক িনয় ণ করা
হেব। মিশন েলা পাইকাির ও খুচরা পযােয় াপেনর পর ভ াট আদােয়র জ  আউট সািসংেয়র মাধ েম
লাকবল নয়া হেব। দয়া হেব তােদর িশ ণও।

অথ ম ণালয় সূ  জানায়, চলিত বছর এক লাখ মিশন ( সবাসহ) িকনেত ব য় হেব ৩২০ কািট টাকা।
এই টাকা বরাে র ি য়া চলেছ। পযায় েম বািক অথ বরা  দয়া হেব।

সূ  মেত,  ইএফিড ও এসিডিস  মিশন  কনার াব  অ েমাদন  পেত স িত অথৈনিতক মি সভা
কিমিটর বঠেকর জ  একিট সারসংে প তির কের এনিবআর। সখােন বলা হয়, সারা দেশর খুচরা ও
পাইকাির পযােয় হােটল, রে ারাঁ, িম া  ভা ার, আসবাবপে র িবপণন ক , িবউিট পালার, কিমউিনিট
স টার, মে াপিলটন এলাকায় শিপংমল, িবপিণিবতােন অ ভু  সব ব বসা িত ান, িডপাটেম টাল ও
জনােরল  ার,  অ  বড়  ও  মাঝাির  ব বসায়ী,  ণকার  ও  পার  দাকােনর  লনেদন  সরাসির

ত াবধােনর জ  ইএফিড মিশন াপন করা হেব।

ইএফিড মিশন  মলূত একিট সফটওয় ার।  এর মাধ েম  তােদর কনাকাটার িবল  করেব  িত ান
মািলক/কমচারী। সখােন ভ াটসহ মাট লনেদন উে খ থাকেব।

আর এ মিশন যু  থাকেব জাতীয় রাজ  বােডর সাভােরর সে । অথাৎ গাজীপুেরর একজন িমি র
দাকােন িবে তা য বচা-িবি  করেব সিট এনিবআর সাভােরর মাধ েম জানেত পারেব। ফেল এ মিশন
াপেনর পর ভ াট ফািঁক ব  হওয়ার পাশাপািশ সরকােরর রাজ  আয়ও বাড়েব।

সারসংে েপ আরও বলা হয়, ম ােনজেম ট িসে মসহ ইএফিড মিশন িকনেত এনিবআর ২০১৮ সােলর
১৯ িডেস র পি কায় িব াপন কােশর মাধ েম উ ু  দরপ  আ ান প িতর আওতায় য় কায ম

 কের। এেত পাচঁিট কা ািন অংশ নয়। দরপ  মলূ ায়ন শেষ িতনিট িত ান কািরগিরভােব যাগ
িবেবিচত হয়।

দেশ খুচরা  ব বসা িত ােনর সংখ া  ৪০ লাখ বেল উে খ করা হয় সারসংে েপ। এেত বলা হয়,
আগামীেত এ সংখ া আরও বাড়েব। ফেল এখনই এ িবষেয় পযা সংখ ক সরবরাহকারী িনেয়ািজত করা

েয়াজন।

এ ধরেনর কায ম  সফলভােব পিরচালনার অিভ তাস  িত ােনর সংখ া িবে  খুব  বিশ নই।
অপরিদেক রাজ  সংেবদনশীলতার সংে ষ থাকায় সিঠক িত ানেক িনবাচেনর পাশাপািশ এ ে  য
কােনা  একিট  সরবরাহকারী  িত ােনর  একক  কতৃ  িত া  না  হয়  স  িবেবচনায়  একািধক

সরবরাহকারীেক িনেয়াগ দয়া সমীচীন।

চলিত অথবছেরর বােজেট নতুন ভ াট আইন কাযকর করা হেয়েছ। এিট ১ জলুাই থেক বা বায়ন 
হেয়েছ। সরকার ভ াট ফািঁক রােধ িতিট দাকােন মিশন াপেনর িস া  িনেয়েছ।

অথ ম ণালেয়র ঊ তন এক কমকতা জানান, আসেল এ ধরেনর মিশন কনাকাটার অিভ তা আেগ িছল
না। এিট দেশ থম। ওই িহসাব মাথায় রেখই এসব মিশন কনাকাটা  করা হেব। তেব এক লাখ
মিশেনর মেধ  াথিমকভােব ১০ হাজার মিশন আেগ আনা হেব। স েলা িদেয় কাজ র পর বািক ৯০

হাজার মিশন কনা হেব। এসব িবষয় িবেবচনায় রেখই অথ বরা  করা হেব।
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কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।
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