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কএমএ হাসনাত : সরকাির িবিভ  সং ার কােছ রাজ  বাবদ পাওনা রেয়েছ ২৩ হাজার কা  টাকা। 

এ টাকা আদায় হেল এযাবত কােলর সেবা  রাজ  ল মা া আদােয়র চ ােল  সফলভােব অজন হেব বেল দািব 
কেরেছন জাতীয় রাজ  বােডর (এনিবআর) চয়ারম ান মা. নিজবুর রহমান। 

ধু তাই নয় চলিত ২০১৫-১৬ অথবছের রাজ  ল মা া ছািড়েয় যােব বেল আশাবাদ ব  কেরেছন। আর এ 
জন  এনিবআেরর সব েরর কমকতা-কমচাির একেযােগ কাজ করেছন বেল িতিন জানান। 

বুধবার রাইিজংিবিড’র সে  রাজ  আদােয়র ল মা া অজনসহ িবিভ  সে  কথা বলার সময় িতিন এ কথা 
বেলন। 

সাধারণত িতবছর রাজ  বৃি র হার ১৫ থেক ২০ শতাংশ হ য় থােক। িক  সরকােরর পক  ২০২১ 
বা বায়েনর লে  চলিত বছের ায় ৩০ শতাংশ রাজ  বৃি  ধরা হেয়েছ। এই হার আেগর বছেরর য কান 
সমেয়র চেয় উ ািভলািষ এবং আদায় যাগ  নয় বেল কউ কউ অিভমত কাশ করেলও এ ল মা া আদায় 
যাগ  বেল দািব কেরেছন এনিবআর চয়ারম ান। 

িতিন বেলন, চলিত অথবছেরর থম াি েক (জুলাই-অে াবর) এ রাজ  ল মা ার চেয় িকছুটা কম হেলও 
গতবছেরর তুলনায় ায় ২০০০ কা  টাকা বিশ আদায় হেয়েছ। অথবছেরর থম াি েক আদায় হেয়েছ ৩০ 



হাজার ১২৮ কা  টাকা। অন িদেক গত বছর আদায় হেয়িছল ২৮ হাজার ২১৯ কা  টাকা। বছর শেষ এই 
ল মা া ছািড়েয় যােব। 

এনিবআর সূে  জানা গেছ, সরকাির িবিভ  িত ােন ায় ২৩ হাজার কা  টাকা বেকয়া রাজ  পাওনা 
রেয়েছ। এর মেধ  িবিপিস ও পে াবাংলার কােছ সেবেচেয় বিশ পাওনা আেছ। ধানম ীর দ র, অথ ম ণালয় 
ও ালািন ও িবদু ৎ িবভােগর সে  একািধক বঠেক এসেবর িন ি  চূড়া  পযােয় আেছ। 

সূ  জানায়, সবেশষ এনিবআের ৩ অে াবর আ ঃম ণালয় বঠক হয়। এেত িবিপিস’র চার  িবপণন 
কা ািনর কােছ অি ম ভ াট বাবদ দুই হাজার ১৮ কা  টাকা পিরেশােধ চূড়া  িস া  হয়। এই ভ াট য 
কান সমেয় আদায় হেব। 

িবিপিস’র অধীন চার  িবপণন সং া হে  মসাস প া, মঘনা, যমুনা ও া াড এিশয়া ক অেয়ল কা ািন 
িল.। এসব িত ান জুলাই ২০১৩ থেক  জুন ২০১৫ পয  জ¦◌ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ কতৃক িডেজেলর 
ওপর িনধািরত িত িলটার ভ াট ও ব বসািয় পযােয় ভ াট ৯ দশিমক ৬৮ টাকা হাের িনধারণ ও তা ভা ােদর 
কাছ থেক আদায় করেলও তা যথাযথভােব পিরেশাধ কেরিন। 

এই টাকা িবিপিসর িনজ  অ াকাউে  জমা করা হেয়েছ। ফেল ট া  বাবদ ২ হাজার ১৮ কা  টাকা পাওনা 
হেয়েছ। অন িদেক িবিপিস’র কােছ চ াম ভ াট কিমশনােরেটর দীঘিদেনর ভ াট বাবদ মাট ৬০৩ কা  টাকা 
আেগর পাওনা পেড় আেছ। এই বেকয়া আগামী এক স ােহর মেধ  জমা করা হেব মেম বঠেক িস া  হয়। 

সূ  জানায়, পে াবাংলার কােছ বৃহৎ করদাতা ইউিনট ভ াট ায় ২১ হাজার কা  টাকার দািবনামা সৃি  হয়। 
২০০৯ থেক ২০১৫ সাল পয  িবপণন পযােয় পে াবাংলার অধীেন গ াস িবতরণকারী কা ািন েলার 
উৎপাদনকৃত গ াস িবতরেণর সমেয় াহেকর কােছ ভ াট বাবদ আদায়কৃত ায় ১৩ হাজার ২৭৮ কা  টাকা 
সরকারী কাষাগাের জমা হয়িন। ফেল এই টাকা এবং ভ াট আইন অনুযায়ী সুদ দ  বাবদ আেরা নয় হাজার ৮০ 
কা  টাকা পাওনা হেয়েছ। 

সূ  আেরা জানায়, রাজ  বেকয়ার এিবষয়  অথম ী আবুল মাল আবদুল মুিহেতর নজের আনা হেল িতিন এক  
িডও িচ  দন। এর পিরে ি েত গত ৮ মাচ তার সভাপিতে  এক  সভাও হয়। ালািন উপেদ াসহ িবিভ ন 
ম ণালেয়র সিচবরা বঠেক উপি ত িছেলন। সভায় যথাযথভােব কর পিরেশােধর িস া  হেলও এখন পয  তা 
পিরেশােধর অেপ ায় আেছ। 

সবেশষ গত ৩ অে াবর এনিবআেরর চয়ারম ান মা. নিজবুর রহমােনর সভাপিতে  আ ম ণালেয়র বঠেক 
এসব টাকা পিরেশােধ কাযকর উেদ াগ হেণর িস া  হয়। ালািন ম ণালয় এই টাকা পিরেশােধর আেগ 
বাংলােদেশর ক ে ালার অ া  অিডটর জনােরেলর িবেশষ ম কতৃক যাচাই কের নওয়ার িস া  হয়। 

  



এ িবষেয এনিবআেরর চয়ারম ান মা. নিজবুর রহমান বেলন, বছর শেষ রাজ  আদায় ল মা া ছািড়েয় 
যােব। বেকয়া কর আদায়, আদালেত ঝুেল থাকা মামলার ত িন ি র উেদ াগ, বড় ধরেনর রাজ  ফাঁিক 
রাধ, ব  সুিবধার অপব বহার বে  তৎপরতা এবং সুশাসন িত ার মাধ েম এই অজন হেব বেল আশাবাদ 
ব  কেরন। 

িতিন বেলন ব বসা বা ব ও ন ায়িভি ক অথৈনিতক পিরেবশ সৃি েত িবিভ  সরকাির ও বসরকাির িত ান 
ও স ািনত ব ি েদর সে  বঠক ও পার ািরক যাগােযাগ াপেন স িত এনিবআর  নানা ধরেনর উেদ াগ 
হণ কেরেছ। এেত কমকতােদর মােঝও ইিতবাচক মেনাভাব তির হেয়েছ। 

সূ  জানায়, গত বছেরর তুলনায় চলিত বছের বািষক উ নয়ন কমসূিচ (এিডিপ) বা বায়েনর হার ায় সাত 
শতাংেশর কম। বৃি  ও নানা জ লতায় এই ব য় কম হেয়েছ। ফেল উৎেস কতেনর ওপর কর ও ভ াট আদায় কম 
হেয়েছ। তেব বছর শেষ এিডিপ বা বায়েনর হার বাড়ার সে  সে   রাজ  আদায়ও বেড় যােব। সাধারণত 
জুলাই-অে াবর ময়ােদ এিডিপ বা বায়েনর হার কম হওয়াটা অ াভািবক নয়।  মৗসুেম এই কাজ  হেল 
াভািবক িনয়েম রাজ  আসেব। 

একইসে  অন ান  বছের অে াবের ট া  িরটান দািখেলর সময় শষ হেয় যায়। এবার করদাতােদর অিধকতর 
সুিবধা দওয়ার জন  এই সীমা নেভ র পয  বাড়ােনা হেয়েছ। এখনও অেনক করদাতা িরটান দািখল অেপ ায় 
আেছন। িরটােনর সময় উ ীণ হেল রাজ  খােত ট া  বেড় যােব। তাছাড়া, চলিত মােস শীতকালীন একটা 
করেমলা আেয়াজেন অথম ী িনেদশনা িদেয়েছন। 

এনিবআর চয়ারম ান বেলন, অন ান  বছের রাজ  ল মা া থম ছয় মােস কম কের িনধারণ করা হেতা এবং 
পেরর ছয় মােস বিশ কের ধরা হেতা। িক  বতমান বছের সবাইেক স ৃ  করার জেন  এবং মাসিভি ক কৃত 
কেমর মূল ায়েনর ােথ িত মােস সমান ভােগ ল মা া ধরা হেয়েছ। এেত মিনটিরং বাড়েব, অন িদেক তা 
ও জবাবিদিহতা িনি ত হেব।  রাজ  আদােয় এনিবআর চলিত অথবছের পূেবর তুলনায় নিজর াপন করেব 
বেল আশা কাশ কেরন িতিন। 

 


