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সরকার, রাজs িবভাগ o করদাতা – e িতেনর sােথর িমলন সmাবনার সnােন! 
 
বছর পিড়েয় আবােরা নতুন বােজট ঘাষনার সময় eেসেছ। করনীিত িনেয় pায়শi আেলাচনা হয়; তেব 
কর-আদােয়র ব বsাপনা সmেক aিভেযাগ সবািধক। eতদাসেto কর-আদােয়র নীিত pসে  কদািচৎ 
আেলাচনা হয়। pথেমi uেlখ  য, সরকােরর করনীিত o কর-আদােয়র নীিতর সmক o িভnতার scতা 
আনা pেয়াজন; eবং তার আেলােক জাতীয় রাজs িবভােগর ভূিমকা s  করা pেয়াজন। eকজন ব িk o 
pিত ািনক পযােয়র করদাতা িহেসেব e pিkেত pত k কর-আদায় pসে  আমার িকছু psাবনা িনেm 
uেlখ করলাম। 
 
রাে র চিরt যাi হাক না কন, তার ব বsাপনার জন  aথ pেয়াজন। হীরেকর খিন বাiের িবkী কের 
aথবা aন  কান লাভজনক সmদ িনেজর ব বsাপনায় রেখ, aথবা pজােদর (বা নাগিরকেদর) uপর 
করােরাপ কের স aেথর যাগান হেত পাের। মানব সমােজর আিদকাল থেকi eসব ব বsার uপিsিত লk 
করা গেছ; eবং pিত  kেti পদাsলেনর বহু দৃ াn রেয়েছ। হীরেকর রাজা pশাসেনর pিত aবেহলা 
কের ব িk ভাগ-িবলােস aিধক মনেযাগী িছল। তমিন, তুঘলকী আমেল জিমর খাজনা ফসেলর aেধক 
থেক বিৃd কের দiু-ত্ৃতীয়াংশ করেল pজাগণেক জ েল পালােত হেয়িছল, যার ফল িতেত কাষাগার শূণ  
হেত বেসিছল। aপরিদেক, িদlীর সmােটর pিতিনিধ হেয় খাজনা তুলেত eেস aেনেকi িবেdাহ ঘাষণা কের 
sতnt রাজ  সিৃ র মাধ েম সi খাজনার uপর eকেচ য়া আিধপত  pিত ায় সেচ  হেয়িছল। eতসব 
কািহনী o জনজীবন-aিsিতকারী ঘটনা sেto eটা aনsীকায য সু  নাগিরক-জীবন িনি ত করেত 
pশাসন আবিশ ক eবং তার রkনােবkেনর জন  aেনক kেti জন-সাধারনেকi aথ সরবরাহ করেত হেব। 
সরকার, নাগিরক o (মধ sttেভাগী বা) রাজs-আদায়কারী সংsার মধ কার সmেক কাথাo ফাটল ধরেল, 
ei ব বsাপনা িবপn হেব যা সামািজক o রাজৈনিতক aিsিতশীলতা সিৃ  করেত পাের। তাi রাজs-বৃ্িdর 
uপায় aথবা কর-ফঁািক রােধর uপায় বর করেত সmাব  করদাতার sাথ িবেবচনায় আনেত ব থ হেল 
টকসi ব বsাপনা গেড় তালা সmব নয়। eজাতীয় uেদ ােগর পূেব নীিত-িনধারকেদর pিত ািনক পযােয়র 
সামি ক িকছু িদক ভেব দখার aনেুরাধ করেবা। 
 
কর আদায় pিkয়ায় ব িk o বসরকারী pিত ািনক খাত থেক সরকােরর হােত সmেদর sানাnর ঘেট; 
যা বরাবরi pশাসেনর ব য়ভার িনবােহ o িবিনেয়ােগ যৗিkকতা পায়। তেব নীিত িনধারেকরা কর-
কাঠােমােক হািতয়ার িহেসেবo ব বহার কেরন – িবেশষত, বাজােরর ব থতার কারেণ সৃ  aদkতা দরূ 
করেত aথবা সািবক রাজs নীিতর আেলােক সামািজক বষম  দরূ করেত। aেনক সময় সi হািতয়ার 
aথনীিতক pবৃ্িd তরািnত করার uেdেশ  ব বহার করা হয়, যা সরকারী বnন নীিতর সােথ সাম স পূণ 
নাo হেত পাের। eসেবর বাiেরo রাজৈনিতক sাথ-িসিdর লেk আমােদর সমােজ কর-সংkাn তেথ র 
aপব বহার হেত দখা গেছ। eসেবর pkাপেট িতন  সিুনিদ  িবষেয় e িনবেnর আেলাচনা সীিমত থাকেব 
– রা ীয়খাত িনরেপk নয় িবধায় সরকােরর কর-আয় বিৃdর psাবনা সতকতার সােথ িবেবচনা করা 
pেয়াজন; কর-আদােয়র kেt ব িkর চাiেত pিত ানেক aিধকতর টােগট করার যৗিkকতা; eবং িকছু 
ছাট-খােটা aিনয়ম দরূ করার psাবনা যার pেয়ােগর kেt সরকােরর নিতক দঢ়ৃতা সংsােরর pাথিমক 
মেনাবল যাগােত সহায়ক হেব। 
 
কর-সংgেহ টােগট বনাম pিত ান o ব িkেক করজােলর আoতায় আনার টােগট 
 
রা ীয় ব বsাপক o জনসাধারেনর মােঝ য pেয়াগকারী সংsা রেয়েছ, তােদরেক uেদ াগী করেত aেনক 
সময় টােগট বেঁধ দয়ার রীিত িবিভn কমেkেt দখা যায়। যমন, ব াংক কমকতােদর িনিদ  পিরমাণ 
স য় সংgহ o ঋণ িবতরন করেত হয়; ািফক পিুলশেক িফ আদায় করেত হয়, iত ািদ। eকiভােব, 
কর-কমকতােদর নু নতম পিরমাণ কর-আদােয়র মাtা বেঁধ দয়া o সi পিরমােনর aিধক কর-সংgহ হেল 
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তার uপর pেনাদন দয়ার চল শরু ুহেয়েছ বেল শেুনিছ। eজাতীয় পদেkেপর anরােল কর-সংgেহর পিরমান 
সবািধক করার uেdশ  কাজ কের। p  হেলাঃ eক  কর-আদায়কারী pিত ােনর জন  eজাতীয় লk থাকা 
কাম  িক? 
 
জনসাধারন aথনীিতক কমকােnর মাধ েম য সmদ সিৃ  কের তার aংশ িবেশষ িনেজেদর ভােগর জন  
ব য় হয়, িকছু aংশ নতুন সmদ সিৃ র লেk িবিনেয়ােগ ব য় হয় aথবা ব িk-স েয়র পথ বেয় aন েদর 
মাধ েম িবিনেয়াগ হয়, eবং eর িকয়দাংশ pত k বা পেরাk কর িহেসেব সমাজ-ব বsাপনার দািয়েt 
িনেয়ািজত সরকােরর ভরন-পাষেণ খরচ হয়। aেনক kেt রাজs-pািp িবিনেয়ােগ রপুাnর করার দািয়েt 
সরকার aবতীণ হয়। জনগেনর sাথ রkােথ eবং যৗিkকতার িবচাের িনঃসেnেহ কাn কাn খােত 
সরকারী ব বsাপনার pেয়াজন, িক ধরেনর ব বsাপনা pেয়াজন, তার আকার-পিরিধ িক হেব, eবং 
সরকারী িবিনেয়ােগর পিরমান িক হoয়া uিচত - e সবi আেলাচনায় eেন জন-aথনীিতর িক পিরমাণ 
সmদ কর িহেসেব হsাnর হেব, তা িনধারণ করা pেয়াজন। সরকারী ব েয়র কাযকারীতার িনিরেখ eবং 
জন-aথনীিত থেক সmদ sানাnেরর নিতবাচক pভােবর আেলােক নীিত পযােয় সািবক লkমাtা ক 
হoয়া বা নীয়। eজাতীয় িসdাn কর-আদায়কারী সংsার eিkয়ারভুk হoয়া uিচত নয়। কর-আদােয়র 
kেt p  হoয়া uিচত, pচিলত কর-কাঠােমােত যােদর pত k কর দয়ার কথা, তারা সটা িদেc িকনা। 
সটা করেত িগেয় eকিদেক যমন সৎ o আgহী করদাতােদর হয়রানী যন না হয়, তমিন aসৎভােব যারা 
করফঁািক িদেc, তােদর সােথ কর-কমকতারােদর যন aনাকাি ত যাগসাজশ না ঘেট। যিদ কর-
কমকতােদর aসাধতুার কারেণ pত k কর-আদােয়র পিরমাণ কম হয়, uপেরােlিখত pেণাদনা িদেয় রাজs 
আদায় বৃ্িdর সmাবনা কম। বরং, কমকতা-pিত কর-আদােয়র লkমাtা বেঁধ িদেল তার aপpেয়াগ হবার 
সভাবনা থােক eবং নানা aজহুােত সৎ করদাতােদর হয়রানী কের লkমাtা পূরেণর pবণতা দখা যেত 
পাের। িবকl িহেসেব করজােল িনবnন করার লkমাtা (সmাব  ব িk বা pিত ান যােদর আiনানগু ভােব 
কর দয়া uিচত) aিধক কাম  - psািবত িdতীয় িবষয়  আেলাচনার পর eিবষয় সিুনিদ  psাবনা 
থাকেব। 
 
ব িk বনাম pিত ানঃ কর আদােয়র লkবs িক হoয়া uিচত? 
 
করদাতা িহেসেব যতদরূ জািন, বতমান কর-আদায় পdিতেত কাmািন বা pিত ােনর (pকl সহ) কাছ 
থেক কর-আদায় যারা কেরন, তারা ব িkর কাছ থেক কর-আদােয়র িবষয় দেখন না। eটা aনsীকায 
য আমােদর সমােজর aেনেকi pিত ান-কিndক uপাজন কমকােn িলp নয়। তথািপ, কর-দাতােদর 
aিধকাংশi কান না কান ব বসা-pিত ােন মািলক বা বতনেভাগী কমচারী িহেসেব কমরত আেছন। eসব 
ব িkেদর pাথিমকভােব করজােল িনবিnত করা eবং পরবত েত িনয়িমত কর-দািখল করেত uৎসািহত 
করবার জন  pিত ান-কিndক নজরদারী জারদার করা pেয়াজন। ei psাবনার পেk কেয়ক  িবষয় 
uেlখ করেবাঃ 

• আমােদর সামািজক o রাজৈনিতক pkাপেট eকজন ব িk করদাতার তুলনায় সাধারনত eকজন 
কর-কমকতা aিধক kমতাবান হoয়ায় scাচারীতার সmাবনা aিধক। eবং aনsীকায য ব িk 
পযােয় aৈবধ লন- দেনর সেুযাগ বশী। সi তুলনায় eক  pিত ােনর সােথ বাঝাপড়া করেত 
হেল, িনিদ  কমকতােক pিত ািনক নীিতমালার আ য় িনেত হেব eবং aন ান  সহকম েদর 
সহায়তা িনেত হেব। 

• আমরা আশা কির য পযায়kেম pত k কর-সংkাn তথ ািদ কিmuটাের মজদু করা হেব, যা 
pেয়াজেন িবিভn uৎস থেক pাp তথ ািদ যাচাiেয়র সেুযাগ eেন িদেব। যত বশী pিত ান 
করজােল িনবিnত হেব eবং তােদর dারা ব িkেক দয় সmানী/বতন সংkাn তথ ািদ পাoয়া 
যােব, তত বশী ব িk-পযােয় কর দািখল িনি ত সmব হেব। 
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• pিত  ব িkর পছেন লেগ থাকেত য লাকবল o aেথর pেয়াজন, তার চাiেত aেনক কম 
লাকবল o aথ িদেয় pিত ানগেুলােক করজােল আনা সmব o তােদর মাধ েম করেযাগ  ব িkেদর 
aিধক সmদশালী aংশ সmেক তথ  সংgহ করা সmব। 

 
পূেবর আেলাচনার সtূধের বলেবা, কর-কমকতােদর জন  ঘািষত pেণাদনা যন ক কয়  pিত ানেক 
করজােল আবd করেলা তার সােথ সmk করা হয়ৃ । eরফেল, pত k কর-আদােয়র kেt সশুাসন pিত া 
পােব – কমকতােদর pেণাদনা-িভিtক আয় বৃ্িd পােব, মাট রাজs আয় বৃ্িdর িভিt তরী হেব, eবং 
সেবাপির, সৎ করদাতােদর হয়রানী কেম করফঁািক দয়া ব িkেদর করজােল আবd করেব। আমােদর দেশর 
নীত-িনধারকগণ eটাi িক চান না?  
 
aিতিরk িকছু psাবনা 
 
পিরেশেষ, ব িkর uপর সরাসির আেরািপত কর আদােয়র ব বsা unত করার kেt িকছু psাবনা। 
পিরসেরর slতার কারেণ সংিkpাকাের িনেm সগেুলা uেlখ করিছঃ 

• pিত  pিত ােনর জন  আয়-ব েয়র িহসাব দািখল করা eবং সiসােথ pিত ান-কতৃক ব িkেক 
দয় বতন/সmানী সংি  সকল তথ ািদ দয়া বাধ তামূলক করা। 

• uৎস আগাম কর-কতন সmেক িবিধমালা s  করা pেয়াজন। eকiসােথ, চালান জমা দয়ার 
ফেম বতন/সmানী-pাpেদর uপর সিুনিদ  তথ ািদ থাকা বা নীয়। 

• কর-জােলর আoতায় আনার aথ ei নয় য eকজনেক কর িদেতi হেব। e কারেণ কর-
দািখলকারী pিত  ব িkর জন  নু নতম কর ধায  করা aনিুচত। িবেশষত, কর-যাগ  আেয়র 
নীেচর সীমা যখােন বেঁধ দয়া হেয়েছ, ব িk-pিত কর ধায  িনঃসেnেহ aস িতপূণ। eবং 
eজাতীয় ভাবনাহীন নীিত sl-ময়ােদ রাজs বিৃd করেত সkম হেলo দীঘেময়ােদ তা kিতকারক। 

• দঃুখজনক হেলo সত  য আমােদর দেশর সরকার ব িkর aিধকােরর pিত pায়শi dাশীল নয় 
eবং কােরা পেk aিতিরk কর জমা পড়েল তা ফরত পাoয়া pায় aসmব। eমতাবsায়, 10% 
কেরর (যা করেযাগ  নু নতম আেয়র aিধেকর uপর pেযাজ ) আয়সীমার কথা খয়াল রেখ 
uৎস আগাম কর-কতেনর kেt িতন  িবভাজন িবেবচনােযাগ  – যারা মািসক 15,000 টাকা 
বা তার কম পােবন তােদর kেt কতন হেব না; যারা মািসক 15,000 থেক 35,000 টাকা 
পােবন তােদর kেt 5%; eবং যারা 35,000 টাকার uেধ পােবন তােদর জন  10% uৎস 
আগাম কর-কতন চাল ুরাখা। 

• দশী-িবেদশী সকল pিত ােনর জন  uপেরাk িনয়ম বাধ তামূলক হoয়া pেয়াজন। eবং দশী, 
িবেদশী o বাংলােদশী বংেশাdতু  সকল িবেদশী নাগিরক যারা eসকল pিত ান থেক সmানী/বতন 
পেয় থােকন, তােদর pেত েকর kেt e িনয়ম pেযাজ  হoয়া pেয়াজন। eব াপাের বাছ-িবচার 
করার জন  করজােল ফঁাক তরী হয়। epসে  uেlখ  য আজেকর যেুগ যখােন দাতা-নামক 
pিত ানo বািণিজ ক কেম িলp eবং আমােদর aেনেকi যখন শষ িবচাের বতন-ভাগী, বশ িকছু 
িবেদশী pিত ানেক করমkু রাখায় (সবাধম ) মবাজাের িবক্ৃিতর জn িদেয়েছ। uপরn, 
eজাতীয় সিুবধা দয়ার ফেল কর-আদােয় সশুাসন pিত া দরুূহ হেয়েছ। e pসে  uেlখ  য, 
বাংলােদশ সরকােরর (বিহঃসmদ িবভাগ) সােথ ঋণ-দানকারী সংsাসমূেহর য কর-aবমিুkর 
চুিk রেয়েছ তার পনুমূল ায়ণ হoয়া জররুী। 

• পিরেশেষ uেlখ  য, pিত ানসমূহ sতঃpেণািদতভােব যন তথ  সরবরাহ কের, eজন  িকছু 
uেদ াগ নয়া pেয়াজন। eেkেt সিুনিদ  eক  িবষয় দৃ াn িহেসেব িবেবচনায় আনেত বলেবা। 
আমােদর দেশর িলিমেটড কাmানীেক মনুাফার uপর বড় aংেকর কর দয়ার কথা eবং কর-
পরবত  িডিভেডn-ক ব িk আয় গণ  কের িdতীয় দফায় কাmানী’র মািলকেদর কর দয়ার 
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কথা। e িবষেয় যারা মাঠ-গেবষণা কেরেছন তােদর ধারণা য, ei কেরর বাঝার কারেণ 
aিধকাংশ ব বসায়ী pিত ান িহেসেবর মারপঁ ােচ মনুাফা দখায় না; eবং aেনকেkেt eমনo 
aিভেযাগ uেঠ য eজাতীয় aিনয়েম কর-pশাসেনর কােরা কােরা সিkয় সহেযাগীতা রেয়েছ। 
িবিভn ব বসা pিত ান সমূহেক তথ  pদােন uৎসািহত করেত কর-কাঠােমা’র পনুমূল ায়ণ হoয়া 
আবিশ ক। 

 
বলার aেপkা রােখ না য pিত ান-বিহভূত ব িkেদর করজােলর আoতায় আনার িবষয়  পিরসেরর 
aভােব আেলাচনা সmব হয়িন। 
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