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কুিম�া ভ�াট কিমশনােরেটর ছয় �জলায় চলেছ ‘ভ�াট ওয়ান �প �সবা
স�াহ’

ctvnews24.com/কুিম�া-ভ�াট-কিমশনােরট/

িসিটিভ িনউজ।। �মা: এমদাদলু হক �সাহাগ সংবাদদাতা জানান===   কুিম�া, চাদঁপরু, �া�ণবািড়য়া, �ফনী,
�নায়াখালী ও ল�ীপরু �জলা িনেয় গিঠত কুিম�া কা�মস এ�াইজ ও ভ�াট কিমশনােরেটর উেদ�ােগ ‘ভ�াট ওয়ান
�প �সবা স�াহ’ পািলত হে�। �দেশর সাধারণ মানুষ এখেনা মলূ� সংেযাজন কর (ভ�াট) ও ভ�ােটর ব�বহার
স�েক�  স�ূণ� অবিহত নয়। ভ�াট বত� মােন �দেশর সব�বৃহৎ কর  ব�ব�া। এ বছর ভ�াট �থেক ১,২৮,৮৭৩ �কািট
টাকা আদােয়র ল��মা�া িনধ�ািরত হেয়েছ। সংগৃহীত অথ� প�া �সতুর মেতা �মগা �ক�, �মে�া �রল, ট�ােনল,
�ীজ, কালভাট�  ও মহাসড়ক িনিম�ত হে�। আমােদর �দেশ ১৯৯১ সােল ভ�াট ব�ব�া চাল ুহেলও িশি�ত
জনেগা�ীর সবাই ভ�াট স�েক�  �� ধারনা রােখন না। নতুন ভ�াট আইন ২০১২ স�েক�  অেনেকই আেরা ��

কের জানেত চান। নতুন ভ�াট আইন িবষেয় নাগিরকেদর জানােত ও সেচতন করেত এক ব�িত�মী পদে�প �হণ
কেরেছ কা�মস, এ�াইজ ও ভ�াট কিমশনােরট, কুিম�া। ‘ভ�াট ওয়ান �প �সবা স�াহ’ নােম এই কম�সূিচ ��
হেয়েছ ২৮ �ফ�য়ারী �থেক। �শষ হেব ৪ মাচ� । মিুজব বেষ�র অ�ীকার ইএফিডেত এনিবআর এ ��াগানেক �াি�ক
পয�ােয় জনি�য় করার জন� কুিম�া িটম এ আেয়াজন কেরেছ।

ওয়ান �প �সবা স�াহেক �ক� কের কিমশনােরেটর গৃহীত পদে�প �েলা হে� �ানীয় মােক� ট ও �লাকালেয়
মাইিকং কের �চারণা, করদাতা অংশীজনেদর কােছ বা� এসএমএস ��রণ করা, �িত বুেথ একজন রাজ�
কম�কত� া ও দইুজন সহকারী রাজ� কম�কত� া এই �সবা �দােন িনেয়ািজত, �ানীয় ও জাতীয় পি�কায় এবং �ানীয়
ক�াবল অপােরটেরর মাধেম �চারণা, করদাতােদর উ�ু� করেত �সৗজন� কলম, প�াড ও উপহার সাম�ী �দান,
করদাতা সেচতনতায় �ফসবুক �ফইজবুক  �চারণা, অনলাইন িনব�ন ও িরটান� দািখল স�িক� ত তথ�ািদ �দান,
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নতুন ভ�াট আইন িবষেয় ব�বসায়ীসহ সকল �েরর জনগেণর নানান িজ�াসার উ�র �দয়া, �দশব�াপী ইএফিড
�মিশন স�েক�  ধারনা �দান, �িতিট িবভাগ এবং সােক� েল �িতিদেনর কাজ �িতিদন কুিম�া সদর দ�র �থেক
সাব��িণক মিনটিরং, সামিয়ক অপারগতায় �য �কান সমস�া তাৎ�িনক সমাধােনর জেন� সদর দ�ের �যাগােযাগ,
�িতিট �জলার িবখ�াত ও দশৃ�মান সুপার মােক� ট, িবপিণ িবতান বা উপয�ু �ােন সকাল ১০:০০ টা �থেক িবকাল
০৪:০০ টা পয�� অংশীজন �সবা �াথ�ীেদরেক �সবা �দান করা হে�। তাছাড়া �েত�ক বুেথ একজন রাজ�
কম�কত� ার �নতৃে� দইুজন সহকারী রাজ� কম�কত� া উপি�ত �থেক �সবা �দান করেছন।

কুিম�া কা�মস এ�াইজ ও ভ�াট কিমশনার �মাহা�দ �বলাল �হাসাইন �চৗধুরী বেলন, কেরানা কােলও কুিম�া
কা�মস �নপনু�তা �দিখেয়েছ। সারা �দেশ পরপর ছয়বার অনলাইন িরটান� দািখেল চ�াি�য়ন হেয়েছ। ভ�াট ও
ভ�াট আইন স�েক�  সকলেক অবিহত করার জন� আমরা কাজ কের যাি�। আমরা ভ�াট ওয়ান �প �সবা
স�ােহর মাধ�েম এক সােথ অেনক�েলা �সবা �দান করেত পারিছ। িতিন বেলন, ঢাকায় একজন ব�ি� একশ
টাকার পন� িকেন মা� ১৫ টাকা ভ�াট িদেয় ৫০ হাজার টাকা পরু�ার িজেতেছন। ভ�াট িদেয় এখন পরু�ারও
পাওয়া যায়, এ িবষয়�েলা হয়ত অেনেকই জােনন না। ভ�াট ওয়ান �প �সবা স�ােহর মাধ�েম আমরা জনগণেক
এই �মেসজ�েলাও িদি�।
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