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জাতীয় রাজ  বােডর (এনিবআর) িনয়ি ত রাজে র মেধ  আয়কর এখন ি তীয় অব ােন। ভ াট রেয়েছ
শীষ অব ােন। পাঁচ বছর আেগ শীষ অব ােন িছল আয়কর। মূল  সংেযাজন কর বা ভ াট আদােয়র হার
বিশ মা ায় বাড়ায় এখন রাজ  আেয়র এ অংশিট শীেষ চেল এেসেছ। আগামীেত ভ ােটর হার আরও

বাড়ােনার কৗশল িনেয়েছ এনিবআর। ফেল মাট রাজে  ভ ােটর অংশ আরও বাড়েব। পাশাপািশ আয়কর
আদায়ও বাড়ােনার উেদ াগ নয়া হেয়েছ।

এনিবআেরর িতেবদেন দখা যায়, ২০১৫-১৬ অথবছের রাজে র মেধ  আয়কর ও ভ ােটর অংশ িছল
যথা েম ৩৭ দশিমক ৫ শতাংশ ও ৩৬ দশিমক ৭ শতাংশ। চলিত অথবছর (২০১৯-২০) এনিবআর
রাজ  আদােয়র ল মা ায় আয়কর ৩৫ শতাংশ ও ভ াট ৩৭ দশিমক ৮ শতাংশ ধরা হেয়েছ। ২০১৬-১৭
অথবছের রাজে  আয়কর িছল ৩৫ দশিমক ৪ শতাংশ ও ভ াট ৩৫ দশিমক ৮ শতাংশ। ২০১৭-১৮
অথবছের আয়কর ৩৪ দশিমক ৩ শতাংশ ও ভ াট ৩৬ দশিমক ৮ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অথবছের আয়কর
৩৪ শতাংশ ও ভ াট ৩৭ দশিমক ৩ শতাংশ।

সূ  জানায়, সরকােরর রাজ  আেয়র মেধ  ায় ৬৪ শতাংশ আেস এনিবআর খাত থেক। বািক ৩৬
শতাংশ এনিবআরবিহভূত খাত থেক। এনিবআর খােতর মেধ  এখন পয  সবেচেয় বিশ রাজ  আয় হয়
মূল  সংেযাজন কর বা ভ াট থেক। ি তীয় অব ােন রেয়েছ আয়কর খাত। তৃতীয় অব ােন স ূরক 
এবং চতুথ অব ােন আমদািন । আেগ আমদািন  থেক সবেচেয় বিশ রাজ  আদায় হেতা।

পৃিথবীর িবিভ  দেশ আয়কর থেকই সবেচেয় বিশ রাজ  আদায় হয়। বাংলােদেশও এ খাত থেক
রাজ  আহরণ বাড়ােনার উেদ াগ নয়া  হেয়েছ। সরকােরর মধ েময়ািদ সামি ক অথৈনিতক কাঠােমার
আওতায়  ২০২০-২১ অথবছের  আয়কর খাত  থেকই সবেচেয়  বিশ  রাজ  আদােয়র ল মা া  ধরা
হেয়েছ। চলিত অথবছেরর বােজেট আয়কর থেক রাজ  সং েহর ল মা া ধরা হেয়েছ ৩৫ শতাংশ,
ভ াট থেক ৩৭ দশিমক ৮ শতাংশ।

এিদেক বতমান সরকােরর ই ময়ােদ গত ১০ বছের আয়কর খাত থেক রাজ  আদায় বেড়েছ। তেব
বৃি ও হার কেমেছ। বতমান সরকার মতায় আেস ২০০৯ সােলর জা য়ািরেত। তারা  ২০০৮-০৯

অথবছেরর অেধক সময় পেয়িছল। বািক অেধক িছল ত াবধায়ক সরকােরর। ওই সরকােরর সমেয়
রাজ  আদােয় বশ গিত পেয়িছল। সই ধারাবািহকতা এই সরকার র িদেক ধের রেখিছল। পের আর
পােরিন।  ২০০৮-০৯  অথবছের  আয়কর  আদায়  হেয়িছল  ১৪  হাজার  ২৭৪  কািট  ২১  লাখ  টাকা।
২০০৯-১০ অথবছর পুেরাটাই পায় এই সরকার। ওই বছের আয়কর আদায় হেয়িছল ১৭ হাজার ৪২৮
কািট ৩৪ লাখ টাকা। আেগর বছেরর চেয় বেড়িছল ৩ হাজার ১৫৪ কািট ১৩ লাখ টাকা, বৃি র হার ২২

দশিমক ১০ শতাংশ। ২০১০-১১ অথবছের আদায় হয় ২৩ হাজার ৪১ কািট ৫৭ লাখ টাকা। আেগর
বছেরর তুলনায় বেড়েছ ৫ হাজার ৯৫১ কািট ২৩ লাখ টাকা, শতকরা িহসােব ৩৪ দশিমক ৩৮ শতাংশ।

সরকােরর ি তীয় ময়ােদর র বছর িছল ২০১৩-১৪ অথবছর। ওই বছের কর আদায় হয় ৪৩ হাজার
৮৪৮ কািট ৫২ লাখ টাকা, আেগর বছেরর তুলনায় বেড়েছ ৬ হাজার ১৩৪ কািট ৬ লাখ টাকা, বৃি র
হার ১৬ দশিমক ২৮ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অথবছের ৪৮ হাজার ৩৫৩ কািট ৮০ লাখ টাকার কর আদায়
হয়। আেগর বছেরর তুলনায় বােড় ৪ হাজার ৫০৫ কািট টাকা, শতকরা িহসােব বেড়েছ ১০ দশিমক ২৭
শতাংশ। ২০১৬-১৭ অথবছের আদায় হয় ৫৩ হাজার ৮১২ কািট ১৫ লাখ টাকা। বেড়েছ ১ হাজার ৪৬৪
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কািট ৮৬ লাখ টাকা, শতকরা িহসােব বৃি র হার ২ দশিমক ৮০ শতাংশ। ২০১৭-১৮ অথবছের ৬৫
হাজার ৬৯৫ কািট ১৯ লাখ টাকার কর আদায় হয়। আেগর বছেরর তুলনায় বেড়েছ ১১ হাজার ৮৮৩
কািট ৪ লাখ টাকা, বৃি র হার ২২ দশিমক ০৮ শতাংশ।
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