
রািহ ােদর ফরােত এিডিবর সহায়তা
চাইেলন অথম ী

কাশ : ১৪ অে াবর ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

রািহ ােদর িনজ দশ িময়ানমাের ফরােত এশীয় উ য়ন ব াংেকর (এিডিব)
সহায়তা  চেয়েছন  অথম ী  আ  হ  ম  মু ফা  কামাল।  িতিন  বেলেছন,
দেরািহ ােদর মানিবক কারেণই  আমরা  আ য় িদেয়িছ।  িক  তারা  আমােদর
জ  বাঝা  হেয় যাে ।  এখন তােদর িনেজর দেশ িফিরেয়  িনেত এিডিবর
সহায়তা চাই।’

গতকাল  রিববার  রাজধানীর  একিট  হােটেল  এিডিবর  বাড  সভা  শেষ       
সাংবািদকেদর এ কথা বেলন অথম ী। বঠেকর িবষেয় িতিন বেলন, ‘আমােদর
আেলাচনা  অেনক  ফল সূ  হেয়েছ।  এিডিবর  িতিনিধদল  আমােদর  ামীণ
উ য়ন  ঘেুর  দখেবন।  স েলা  িভিজট  করেবন  এবং  রািহ া  আ য়েক

পিরদশন করেবন।’ ম ী বেলন, ‘আমরা তােদর বেলিছ, রািহ ােদর িময়ানমাের িফিরেয় নওয়ার িবষেয়
তারা  যন জারােলা  ভিূমকা  রােখ।  আমরা  তােদর এ  িবষেয় সহায়তা  করেত অ েরাধ কেরিছ।  তারা
বেলেছ, েয়াজনীয় পদে প নেব।’

অ ােন বাংলােদশ ব াংেকর গভনর ফজেল কিবর, কাি  িডের র মনেমাহন কাশসহ এিডিবর ঊ তন
কমকতারা উপি ত িছেলন। এিডিবর িনবাহী পিরচালক ি স পাে ড বেলন, িময়ানমার থেক িবতািড়ত হেয়
বাংলােদেশ  যারা  অব ান  িনেয়েছ,  তােদর  িনজ  ভূিমেত  িফের  যেত  সহায়তা  করা  হেব।  এিডিবর
উ পযােয়র িতিনিধদল রািহ া ক া  পিরদশেন যােব।

‘কর আদােয় কাউেক ছাড় দওয়া হেব না’

এিদেক একই িদন জাতীয় রাজ  বােডর (এনিবআর) সে লনকে  রাজ  সভায় অথম ী বেলন, যারা
কর দওয়ার যাগ  িক  কর িদে  না, তােদর িব ে  ব ব া নওয়া উিচত। করেযাগ েদর কােনা ছাড়
দওয়া  হেব  না।  রাজ  ল মা া  পূরেণ  ব থ  হেল  দশ  িপিছেয়  যােব।  এনিবআেরর  চয়ারম ান
মাশাররফ হােসন ভঁূইয়ার সভাপিতে  সভায় ভ াট, কা মস ও আয়কর কিমশনাররা উপি ত িছেলন।

সভার েত রাজ  ঘাটিতর ব াখ া দন আয়কর, কা মস ও ভ াট অ িবভােগর কমকতারা। এর জবােব
অথম ী বেলন, রাজ  ঘাটিতর যসব কারণ দখােনা হেয়েছ, সটা িবেবচ  িবষয় নয়, িবেবচনা করাও
িঠক হেব না।  এনিবআেরর পরামেশই রাজ  ল মা া  িনধারণ করা হেয়েছ।  যিদ িসে েমর কারেণ
আদায় কম হেয় থােক, সটা িবেবচনা করা হেব। আগামীেত কােনা অজহুাত শানা হেব না। এনিবআর
যিদ  হয়, তাহেল বাংলােদেশর সব খাত  হেয় যােব।

এনিবআেরর চয়ারম ান মাশাররফ হােসন ভূঁইয়া বেলন, জিরেপর মাধ েম নতনু করদাতা খঁুেজ বর করা
হেয়েছ। এেদর িটআইএন দওয়া হেয়েছ এবং িরটান জমা িদেত বলা হেয়েছ। এ বছর ৩০ লাখ িরটান
জমা পড়েব বেল আশা কাশ কেরন িতিন।
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।
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