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১৭ কািট মা েষর এ দেশ আয়কর িরটান জমা িদে ন মা  ১৭ লাখ। এর মেধ  কর িদে  আরও িকছু
কম। শতকরা িহসােব যা ১ শতাংশও নয়। সরকাির িহসােব মা েষর আয় বাড়েছ। িক  ওই অ পােত
মা ষ কর িদে  না। মাট দশজ উৎপাদেন (িজিডিপ) অ পােত কর আদায় মা  ১০ শতাংশ। উ ত
দশেতা বেটই, দি ণ এিশয়ার দশ েলার চেয় এ হার এেকবােরই কম। গত ৪ বছের দেশর মা েষর

মাথািপছু আয় বেড়েছ ৫৯৩ ডলার। এর অথ হল আেলাচ  সমেয় দেশর অেনক মা েষর আয় করেযাগ
হেয়েছ। িক  িরটান দািখল বেড়েছ মা  ২ লাখ।

বসরকাির গেবষণা িত ান স টার পিলিস ডায়ালেগর (িসিপিড) িহসােব করেযাগ  হওয়ার পরও ৬৮
শতাংশ মা ষ কর দন না। ৩২ শতাংশ মা ষ নামমা  কর দন। বািক ৬৮ শতাংশ মা ষেক কেরর
আওতায় আনা স ব হেল কর আদােয়র পিরমাণ ি েণর বিশ বেড় যােব। তখন কর িজিডিপ আয়ও
বাড়েব।

এিদেক জাতীয় রাজ  বােডর (এনিবআর) এক জিরেপ বলা হেয়েছ,  দেশ আরও কমপে  ৪ কািট
করেযাগ  লাক রেয়েছন। িক  কর িদে র ১৬ লােখর বিশ। অথাৎ কর দয়ার যাগ  ৩ কািট ৮৩
লােখর বিশ কর িদে ন না। এেদর মেধ  থেক আগামী ৩ বছের ১ কািট লাকেক কেরর আওতায়
আনার পিরক না  িনেয়েছ  এনিবআর। নতনু করদাতা  শনা  করেত জলা-উপেজলা  পযােয়  আয়কর
অিফস াপেনর উেদ াগ নয়া হেয়েছ। আয়কর মলার পিরিধ বাড়ােনা হেয়েছ। এছাড়া বসরকািরভােব
রাজ  সহেযাগী িনেয়াগ দয়া হেব। তারা  জিরপ কের নতুন কর দয়ার মেতা যাগ  লাক খঁুেজ বর
করেব।

সংি রা বেলেছন, দেশ আয়কর রাজ  আদােয়র স াবনা অফুর । িক  এ স াবনােক কােজ লাগােনা
যাে  না পাহাড়সম সম ার কারেণ। এর মেধ  রেয়েছ কর কমকতােদর হয়রািন, কর ভীিত, কর পিরেশাধ
ব ব া জিটল কের রাখা উে খেযাগ ।

অথনীিতিবদরা বলেছন, দেশ যতই আয় বষম  থা ক, আর য প িতেত হাক, আয় বাড়েল বশ িকছু
মা ষ নতনু কের করেযাগ  হেয়েছন। করদাতা না বাড়ার মােন হল িট। মাথািপছু আেয়র তেথ  গরিমল
অথবা করদাতােদর কােছ এনিবআর। তােদর মেত, সামি কভােব দেশ শাসন না থাকেল কর আদায়
বাড়েব না।

িসিপিডর ফেলা ড. দবি য় ভ াচায বেলন, কর বাড়ােনার জ  শাসন দরকার। তেব সামি কভােব
দেশ শাসন না থাকেল করখােত শাসন আসেব না। সামি কভােব দেশ শাসন নই, িবচারহীনতার

সং িৃত চলেছ। অপরাধীেদর দায়মিু  দয়া হে , সখােন এনিবআর চয়ারম ান রাজ খােত শাসন
িত া করেত পারেবন না।

িতিন আরও বেলন, িবেশষ িবেশষ ব ি েক কর ছাড় দয়া হয়। এছাড়াও কউ অপরাধ কেরও শাি  পায়
না। এ অব ায় সামি কভােব দেশ শাসন িত া না কের কর আদােয় ায়িবচােরর কথা বেল কােনা
লাভ নই। অ িদেক যারা িনয়িমত কর িদে , তােদর ওপর কেরর বাঝা চাপাে  এনিবআর। নীিত
দমন কিমশনসহ রা ীয় সং া েলাও তােদর হয়রািন করেছ। িক  নতুন করদাতা বাড়ােনার তমন কােনা
তৎপরতা নই।

  মিনর হােসন
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জানেত চাইেল ত াবধায়ক সরকােরর সােবক অথ উপেদ া ড. এিব িম া আিজজুল ইসলাম যগুা রেক
বেলন, মাথািপছু আেয়র অ পােত দেশ করদাতা বাড়েছ না। এখনও বাংলােদেশ কর িজিডিপ রিশও যা
আেছ, তা ি ণ বাড়েত পাের। িতিন বেলন, ২০১৫ সােল বাংলােদেশর মা েষর মাথািপছু আয় িছল ১
হাজার ৩৩০ মািকন ডলার। কর আদায় িজিডিপর ১০ শতাংেশর কম। িক  আেলাচ  সমেয় নপােলর
মাথািপছু আয় িছল ৭৩০ মািকন ডলার। আর কর আদায় হেয়েছ িজিডিপর ২৪ শতাংশ। অথাৎ কম আয়
কেরও তারা বিশ কর আদায় করেত পারেছ। তারমেত, মাথািপছু আয় বাড়েল করদাতা বাড়েব। িতিন
বেলন, আয় বষম  আেছ, তা অ ীকার করা যােব না। তেব এ পিরমাণ আয় বাড়েল নতুন কের িকছু লাক
করেযাগ  হেয়েছ। িতিন আরও বেলন, করদাতা িচি ত করার ে  এনিবআেরর বলতা রেয়েছ। তা হেল
বতমােন দেশ য সংখ ক মা ষ কর িদে , বা েব তা আরও বিশ হওয়া উিচত। িতিন বেলন সবাই
িঠকমেতা কর িদেল দশ িনভর হেয় উঠেব। িম া আিজেজর মেত, যারা কর দয়, তােদর ওপর কেরর
হার বাড়েছ। িক  কেরর আওতা বাড়েছ না। এ কারেণ নতুন করদাতা বাড়ােনা দরকার। এেত একিদেক
আয় বাড়েব, অ িদেক িনয়িমত করদাতােদর ওপর কেরর হারও কমােনা যােব।

কর ব ব া িনেয় গত বছর ১ হাজার মা েষর মেধ  জিরপ চািলেয়েছ িসিপিড। এেত দখা যায়, ৫০ শতাংশ
মা ষ মেন কের এনিবআেরর কর ব ব া অত  জিটল। উ  আেয়র ২৫ শতাংশ মা েষর এক-তৃতীয়াংশ
গত  বছর আয়কর দনিন।  যারা  িদেয়েছন,  তারাও  পুেরাপুির  দনিন।  কর ফাঁিক িদেয়েছন।  জিরেপর
দখােনা হয়, ৭৫ শতাংশ মা ষ মেন কেরন, কর ব ব ায় ধনী-গিরেবর মেধ  প পাত । ৫ শতাংশ

মা ষ মেন কেরন এনিবআেরর সবা ও তার ণগতমান বাড়ােল জনগণ কর িদেত উৎসািহত হেব।
িসিপিডর পািরেশ বলা হয়, কর অিফসেক একিট নীিতমু  িত ােন পা িরত কের মা েষর মেধ
আ া বাড়ােত হেব। পাশাপািশ ধনী অথচ কর ফাঁিক দন এমন ব ি েদর আইেনর আওতায় আনেত হেব।
সমতািভি ক কর ব ব া িবকিশত করা জ ির। এে ে  অিধকতর ায  এবং আধিুনক স ি  ও স দ
কর চাল ুকরেত হেব।
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