
আয়কর মলার থম িদেনই িবপলু সাড়া ॥ ধানম ীর িরটান দািখল
কািশত: ১৫ - নেভ র, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

অথৈনিতক িরেপাটার ॥ ‘সবাই িমেল দব কর, দশ হেব িনভর’- সø◌াগােন  হেয়েছ আয়কর মলা। থম
িদেনই আয়কর মলায় করদাতােদর িবপুল সাড়া পাওয়া গেছ। মলা উে াধেনর পের ধানম ী শখ হািসনা
২০১৮-১৯ অথবছেরর আয়কর িরটান দািখল কেরেছন। ধানম ীর পে  িরটান দািখল কেরন সােবক অথসিচব
িসি র রহমান। এছাড়া সকাল থেক তঃ তূভােব করদাতারা িবিভ  বেুথ লাইন ধের ফরম িনেয় িরটান দািখল
কেরন। ব াংক েলা কিমশন চাজ ছাড়াই সবা িদে  াহকেদর।

বহৃ িতবার সকােল রাজধানীর অিফসাস ােব অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল স াহব াপী আয়কর মলার উে াধন
কেরন।  এ  সময় উপি ত  িছেলন  এনিবআর চয়ারম ান  মাশাররফ  হােসন  ভঁূইয়াসহ  জাতীয়  রাজ  বােডর
(এনিবআর) সদ  ও কমকতা-কমচারীরা।

এিদেক, ধানম ী শখ হািসনার পেরই মলায় আয়কর িরটান দািখল কেরন অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল।
অথম ী কেরর তথ  কাশ কের বেলন, ‘এবার আমার করেযাগ  আেয়র পিরমাণ ২ কািট ৬৩ লাখ ৪৪ হাজার
টাকা। এর মেধ  আয়কর িদেয়িছ ৯১ লাখ ৪৬ হাজার টাকা। আমার কতৃ স দ ৬৮ কািট ২২ লাখ টাকা। এ সময়
ী ও ই মেয়র করেযাগ  আয়, স েদর পিরমাণ ও কর পিরেশােধর তথ ও তেুল ধেরন অথম ী। িতিন বেলন,

আমার ীর করেযাগ  আেয়র পিরমাণ ২ কািট ৫২ লাখ টাকা। িতিন কর িদেয়েছন ৭১ লাখ ২৯ হাজার টাকা। আমার
ীর স েদর পিরমাণ ৫০ কািট ৯৮ লাখ টাকা। আমার বড় মেয়র করেযাগ  আয় ৭ কািট ৫২ লাখ টাকা। িতিন

কর িদেয়েছন ২ কািট ৮২ লাখ টাকা। তার স েদর পিরমাণ ৪১ কািট ১৩ লাখ টাকা। আর আমার ছাট মেয়র
করেযাগ  আয় ৬ কািট ৮৬ লাখ টাকা। এেত স কর িদেয়েছ ২ কািট ৬১ লাখ টাকা। তার স দ ৬১ কািট ৮২
লাখ টাকা।

এনিবআর চয়ারম ান সাংবািদকেদর জানান, ধানম ী তার িতিনিধর মাধ েম আয়কর িদেয়েছন। িতিন িনেজ
উপি ত নই। আইন অ যায়ী যার কর িতিন িনেজ না জানােল তা কাশ করা যায় না। এবার রাজধানীসহ সব
িবভাগীয় শহের সাতিদন, জলা শহর েলায় চারিদন, ৪৮ উপেজলায় ইিদন এবং ৮ উপেজলায় িদনব াপী আয়কর
মলার আেয়াজন কেরেছ এনিবআর। সবিমেল দেশর ১২০ ােন অ ি ত হে  আয়কর মলা। মলা চলেব ২০

নেব র পয । এবােরর মলায় থমবােরর মেতা মাবাইল ব াংিকংেয়র মাধ েম িরটান জমা দয়া যাে । রেকট,
ইউেপ, িবকাশ, নগদ এবং িশওর ক াশ এনিবআেরর ই- পেম ট পাটােলর সে  সংযু  হেয়েছ।

এিদেক, িতবছেরর মেতা এবারও করদাতােদর জ  আয়কর মলায় কর িববরণী থেক  কের কর পিরেশােধর
জ  ব াংক ও বুথ রেয়েছ। করদাতােক ধু েয়াজনীয় কাগজপ  সে  আনেত হেব। মলায় নতুন করদাতারা
ইেল িনক কর শনা করণ ন র (ই-িটআইএন) িনেত পারেবন। এছাড়া ই- পেমে টর জ  পৃথক বথু রেয়েছ।
এছাড়া অ া বােরর সব েযাগ- িবধার পাশাপািশ এবার মলায় মিু েযা া, নারী, িতব ী ও বীণ করদাতাসহ
সনাবািহনীর সদ েদর জ  আলাদা বথু রেয়েছ।
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স ত, গতবছর আয়কর মলায় ১৬ লাখ ৩৬ হাজার ২৬৬ নাগিরক সবা নন। িরটান জমা হয় চার লাখ ৮৭ হাজার
৫৭৩িট। আর কর আদায় হয় ই হাজার ৪৬৮ কািট ৯৪ লাখ ৪০ হাজার ৮৯৫ টাকা। নতুন িনব ন নন ৪৫ হাজার
৪৩৭ জন করদাতা।

অথম ী বেলন, দশেক এিগেয় িনেত হেল আমােদর কর িদেত হেব। সরকার দেশর িপিছেয় পড়া জনেগা ীেক
এিগেয় িনেয় যেত আয়কর আদায় কের। তাই িপিছেয় পড়া জনেগা ীেক এিগেয় িনেত দেশর সািবক কল ােণ
আয়কর িদেত হেব। িপিছেয় পড়া মা ষেদরেক আমােদর অব ই অথনীিতর মলূ ধারায় িনেয় আসেত হেব। আর স
জ  েয়াজন অেথর আর আয়কেরর মাধ েম সই অথ জাগাড় করা হয়। আয়কর দােনর মাধ েম আমােদর ধমীয়
দািয় ও পািলত হয়। কননা আমােদর আেয় রেয়েছ িপিছেয় পড়া মা েষর অিধকার। রেয়েছ তােদর অংশ দয়ার
িবষয় ধমীয় িনেদশনা। তাই কর দােনর মাধ েম আমােদর স দািয় ও পািলত হয়। এছাড়া খী সমৃ  দশ গড়েত
অব ই আমরা সকেল কর দান করব।
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