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করেমলা: 3724 েকািট টাকা আদায়, িরটান র্ েবেড়েছ 45% 
যাযািদ েড  
 uৎসাহ-u ীপনায় েশষ হেলা আয়কর েমলা। eক স াহ আেগ 25 নেভমব্র সারােদেশ শুরু হেয়িছল ei েমলা। েশষ িদন বুধবার 
ঢাকায় রাত 9টা পয র্  িরটান র্ জমা িদেয়েছন করদাতারা। eবােরর েমলায় সবিমিলেয় 7 লাখ 66 হাজার ৯6 জন করদাতা িরটান র্ জমা 
িদেয়েছন। কর আদায় হেয়েছ 3 হাজার 724 েকািট 58 লাখ টাকা। িহসাব কের েদখা েগেছ, গতবােরর েমলার েচেয় eবার কর 
আদায় েবেড়েছ 7 শতাংশ। আর িরটান র্ জমার পিরমাণ েবেড়েছ 45 দশিমক 47 শতাংশ। eবার 5 লাখ 98 হাজার 684 জন িরটান র্ 
জমা িদেয়িছেলন। কর আদায় হেয়িছল 3 হাজার 579 েকািট ৯5 লাখ টাকা। েশষ িদন েমলায় েমাট 6৯8 েকািট 2 লাখ 75 হাজার 
659 টাকার কর আদায় হেয়েছ। আয়কর িববরণী জমা িদেয়েছন 2 লাখ 26 হাজার 296 জন। কর সং া  েসবা িনেয়েছন 4 লাখ 
61 হাজার 8৯6 জন। নতুন iিটআieন িনেয়েছন 7 হাজার 241 জন। সবিমিলেয় ei সাত িদেন েমাট কর আদায় হেয়েছ 3 
হাজার 724 েকািট 57 লাখ 96 হাজার 779 টাকা। 6 লাখ 66 হাজার ৯6 জন করদাতা িরটান র্ জমা িদেয়েছন। কর সং া  েসবা 
িনেয়েছন 29 লাখ 74 হাজার 498 জন। স াহ াপী েমলায় নতুন iিটআieন িনেয়েছন 43 হাজার ৯72 জন। ম লবােরর েমলা 
েশেষ জাতীয় রাজসব্ েবােড র্র (eনিবআর) eক সংবাদ িব ি েত eসব ত  জানােনা হয়। িব ি েত বলা হয়, েশষ িদেনo 
করদাতােদর পদচারণায় মুখর িছল েমলা া ণ। সকাল ৯টায় েমলা শুরুর aেনক আেগi করদাতারা েমলা া েণ হািজর হেত 
থােকন। করদাতােদর সুিবধােথ র্ সকাল 9টা েথেকi েমলার কায র্ ম শুরু করা হয় eবং িবকাল 6টার পিরবেত র্ িবরিতহীনভােব রাত 
9টা পয র্  কর েসবা দান করা হয়। ম লবার েঘাষণা েদয়া হেয়িছল েশষ িদন েমলা রাত 9টা পয র্  চলেব। বিধ র্ত সমেয়র পরo 
িরটান র্ বুথগুেলােত কায র্ ম a াহত রাখা হয়। চ  িভড় থাকা সে o সুশৃ লভােব লাiেন দাঁিড়েয় িরটান র্ জমা িদেত েপের 
করদাতােদর মুেখ িছল সব্ি র ছাপ। আয়কর েমলার iিতহােস েরকড র্ সংখয্ক আয়কর িরটান র্ দািখল, কর জমা eবং করদাতােদর 
াপক uপি িতর ম  িদেয় আয়কর েমলার সফল পিরসমাি  হেলা বেল দািব করা হয় িব ি েত। ঢাকায় েবiিল েরােডর aিফসাস র্ 
ােব েমলায় িগেয় েদখা যায়, করদাতা eবং েসবা হীতাসহ সকল পয র্ােয়র মানুেষর uপি িতেত কানায় কানায় পূণ র্ িছল েমলা। 

সকাল েথেকi করদাতােদর সরব uপি িত িছল ল য্ণীয়। eবার করদাতােদর াপক সাড়ার ম  িদেয় েদেশর 9িট িবভাগ, 67িট 
েজলা eবং 67িট uপেজলাসহ েমাট 231িট েট আয়কর েমলা aনুি ত হে । \ হদুপুের েমলা া েণ eক aনু ােন বৃহৎ আয়কর 
iuিনেটর (eলিটiu) আoতাধীন 32িট াংক, িবমা o আিথ র্ক িত ান 3৯4 েকািট টাকার আয়কেরর েপ-aড র্ার রাজসব্ েবােড র্র 
েচয়ার ান েমাশাররফ েহােসন ভূiঁয়ার হােত হ া র কেরন। e সময় eনিবআর েচয়ার ান বেলন, েমলার মেতা হয়রািনমু  কর 
েসবা আয়কর aিফেসo পাoয়া যােব। ঝােমলািবহীনভােব কর িরটান র্ জমা েদয়ার aনুকূল পিরেবশ পাoয়ার কারেণ করদাতারা 
আয়কর েমলােক িনভ র্রেযাগয্ মেন কেরন বেল জানান িতিন। aনু ােন সােবক েযাগােযাগম ী ƣসয়দ আবুল েহােসনেক পিরচয় কিরেয় 
িদেয় eনিবআর েচ ার ান বেলন, 'আবুল েহােসন বৃহৎ আয়কর iuিনেটর ি  পয র্ােয়র সেব র্া  করদাতা। িতিন e বছর 41 
েকািট টাকারo েবিশ আয়কর িদেয়েছন।' কর-িজিডিপর আনুপািতক হার বাড়ােনার আশাবাদ  কের িতিন বেলন, আমােদর কর-
িজিডিপ 21 েথেক 22 শতাংশ। 3136 সােল কর-িজিডিপ 26 শতাংশ eবং 3141 সােল 31 শতাংশ িনেয় েযেত চাi। েমলার 
সমনব্য়ক রাজসব্ েবােড র্র সদ  কািলপদ হালদার েমলা সফলভােব স  করার জ  করদাতােদর িত কৃত তা কাশ কেরন। েসi 
সে  েমলার সে  স ৃ  িবিভ  বািহনীর র্(যাব, পুিলশ, আনসার, ফায়ার ি েগড, েরাভার াuটস) সদ সহ কর িবভােগর সব 
েরর কম র্কত র্া-কম র্চারীেদর aিভন ন জানান। 

 


