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বীমার এক্ষেন্ট কনমশক্ষি ১৫% ভ্যাট প্রত্যাহার হক্ষে
ৈীর্ঘ নবত্কঘ ও মামলা-মমাকদ্দমার পর অবক্ষশক্ষে বীমা মকাম্পানির এক্ষেন্ট কনমশক্ষির ওপর ৈানব করা ১৫ শত্াংশ ভ্যাট (মূ ল্য
সংক্ষ ােি কর) প্রত্যাহাক্ষরর নসদ্ধান্ত নিক্ষেক্ষে োত্ীে রােস্ব মবার্ঘ (এিনবআর)। বৃ হস্পনত্বার োত্ীে সংসক্ষৈ বাক্ষেট বক্তৃত্াে এসংক্রান্ত মর্ােণা নৈক্ষত্ পাক্ষরি অর্ঘমন্ত্রী আবু ল মাল আবদুল মু নহত্। সাম্প্রনত্ক বেরগুক্ষলাে মূ সক আইি ১৯৯১-এর নিত্ীে ত্ফনসক্ষলর
ধারা ১৪-এর পরবত্ী আক্ষৈশ ২৪/মূ সক/২০১৩ ও সাধারণ আক্ষৈশ ২৫/মূ সক/২০১৩-এর আওত্াে এক্ষেন্টক্ষৈর মৈো কনমশক্ষির ওপর
১৫ শত্াংশ হাক্ষর ভ্যাট মেক্ষে বীমা খাক্ষত্র মকাম্পানিগুক্ষলাক্ষক নেঠি নৈক্ষে আসনেল এিনবআর। রােস্ব মবাক্ষর্ঘর বক্তব্য নেল, সরকানর,
আধাসরকানর স্বােত্তশানসত্ প্রনত্ষ্ঠাি, মবসরকানর সংস্থা, ব্যাংক, বীমা, আনর্ঘক প্রনত্ষ্ঠাি ও নলনমক্ষটর্ মকাম্পানির মসবার কনমশক্ষির
ওপর ১৫ শত্াংশ হাক্ষর মূ সক প্রক্ষ ােয। ২০১৩ সাক্ষল সব প্রনত্ষ্ঠািক্ষক মেোনর োলাক্ষির মাধ্যক্ষম এ ভ্যাট প্রৈাক্ষির নিক্ষৈঘ শ মৈো
হক্ষেক্ষে। বীমা মকাম্পানির এক্ষেন্ট কনমশিও এর ব্যনত্ক্রম িে।http://bonikbarta.net
ব্লু-নেপ ও শনরোহ সূ েক মবক্ষেক্ষে
টািা ৈরপত্ক্ষির পর সপ্তাক্ষহর নিত্ীে কা ঘনৈবক্ষস মৈক্ষশর উভ্ে পুুঁ নেবাোক্ষর নমশ্র প্রবণত্াে মশে হক্ষেক্ষে মলিক্ষৈি। নৈক্ষির শুরুক্ষত্
মলিক্ষৈক্ষি নকেু টা োঙ্গা ভ্াব র্াকক্ষলও পক্ষর সূ েক কমক্ষত্ র্াক্ষক। নৈি মশক্ষে অনধকাংশ নসনকউনরটিক্ষের ৈর কমাে উভ্ে স্টক
এক্সক্ষেক্ষেই ব্রর্ ইিক্ষর্ক্স কক্ষমক্ষে। অন্যনৈক্ষক প্রানত্ষ্ঠানিক নবনিক্ষোগকারীক্ষৈর ক্রোক্ষৈশ বাোে পক্ষেন্ট ম াগ হক্ষেক্ষে ব্লু-নেপ ও
শনরোহ সূ েক্ষক। বাোর প ঘক্ষবেক্ষণ মৈখা াে, ঢাকা স্টক এক্সক্ষেক্ষের (নর্এসই) ব্রর্ ইিক্ষর্ক্স নর্এসইএক্স ৩ ৈশনমক ২৬ পক্ষেন্ট
বা ৈশনমক শূ ন্য ৬ শত্াংশ কক্ষম ৈাুঁোে ৫ হাোর ৩১৩ ৈশনমক ৭১ পক্ষেক্ষন্ট। ত্ক্ষব ৭ ৈশনমক ৫৫ পক্ষেন্ট বা ৈশনমক ৩৮ শত্াংশ
মবক্ষে ১ হাোর ৯৭৩ ৈশনমক শূ ন্য ১ পক্ষেক্ষন্ট উক্ষেক্ষে স্টক এক্সক্ষেেটির ব্লু-নেপ সূ েক নর্এস ৩০। এনৈক্ষক ৬ ৈশনমক ৮৪ পক্ষেন্ট
বা ৈশনমক ৫৬ শত্াংশ মবক্ষে ১ হাোর ২৩৫ ৈশনমক শূ ন্য ৩ পক্ষেক্ষন্ট অবস্থাি করক্ষে শনরোহ সূ েক
নর্এসইএস।http://bonikbarta.net
১০ মাক্ষস রফত্ানি আে ৫০০ মকাটি টাকা
বানণেয নবক্ষশেজ্ঞরা মৈক্ষশর রফত্ানি খাত্ক্ষক বহুমু খী করার কর্া বক্ষল আসক্ষেি অক্ষিক নৈি ধক্ষরই। রফত্ানি পক্ষে দবনেত্র্য আিার
মেক্ষত্র্ গুরুত্বপূ ণঘ ভ্ূনমকা রাখক্ষত্ পাক্ষর মব্রর্, নবস্কুট ও মকক। সাম্প্রনত্ক সমক্ষে এগুক্ষলার রফত্ানি মর্ক্ষক মৈক্ষশর আেও হক্ষেক্ষে
মবশ ভ্াক্ষলা। েলনত্ অর্ঘবেক্ষরর প্রর্ম ১০ মাক্ষস (েু লাই-এনপ্রল) এ আে ৪৮০ মকাটি টাকা োনেক্ষেক্ষে। আর গত্ অর্ঘবেক্ষরর একই
সমক্ষের ত্ুলিাে মব্রর্, নবস্কুট ও মকক রফত্ানি বাবৈ আে মবক্ষেক্ষে ৪৬ ৈশনমক ২ শত্াংশ। রফত্ানি উন্নেি বু যক্ষরার (ইনপনব)
হালিাগাৈ পনরসংখ্যাক্ষি এ ত্থ্য উক্ষে এক্ষসক্ষে। ইনপনবর ত্থ্যমক্ষত্, বাংলাক্ষৈশ মর্ক্ষক মমাট েে ধরক্ষির মব্রর্, নবস্কুট ও মকক রফত্ানি
হে। এগুক্ষলা হক্ষলা— নক্রস্প মব্রর্, নেিোর মব্রর্, সু ইট নবস্কুট, ওোক্ষফলস অযান্ড ওক্ষেফাসঘ, রাস্কস মটাক্ষস্টর্ মব্রর্ অযান্ড নসনমলার

প্রর্াক্টস এবং মপনি-মককস। এর মক্ষধ্য সবক্ষেক্ষে মবনশ রফত্ানি হে সু ইট নবস্কুট ও রাস্কস মটাক্ষস্টর্ মব্রর্ অযান্ড নসনমলার প্রর্াক্টস।
http://bonikbarta.net
২০১৭ সাক্ষল সাধারণ বীমার নিট আে ৩১৫ মকাটি টাকা
রাষ্ট্রােত্ত পু িবীমা োোন্ট সাধারণ বীমা করক্ষপাক্ষরশি (এসনবনস) ২০১৭ সাক্ষল নিট ৩১৪ মকাটি ৮২ লাখ ৯৫ হাোর ২৫৮ টাকা আে
কক্ষরক্ষে, া বীমাসংনিষ্ট সরকানর-মবসরকানর প্রনত্ষ্ঠািগুক্ষলার মক্ষধ্য সক্ষবঘাচ্চ। ৯৩ মকাটি টাকা আেকর মৈোর পর প্রনত্ষ্ঠাক্ষির
করপরবত্ী মু িাফা ৈাুঁোে ২২২ মকাটি টাকা। এসনবনস কমঘকত্ঘ ারা োনিক্ষেক্ষেি, ২০১৭ সাক্ষল নপ্রনমোম ও অন্যান্য উৎস মর্ক্ষক এসনবনস
প্রাে ৫২৩ মকাটি টাকা আে কক্ষর। এর মক্ষধ্য অনিকাক্ষে পু ক্ষে াওো একটি কারখািার বীমাৈানবর নবপরীক্ষত্ সক্ষবঘাচ্চ ১৯৬ মকাটি টাকা
পনরক্ষশাধ করা হে। মিপাক্ষল উক্ষোোহাে দুর্ঘটিার নবপরীক্ষত্ স্থািীে ইউএস-বাংলা এোরলাইিসক্ষকও েনত্পূ রণ মৈে এসনবনস। সব
ধরক্ষির বীমাৈানব পনরক্ষশাক্ষধর পর প্রাে ৩১৫ মকাটি টাকা নিট আে ধক্ষর রাখক্ষত্ সেম হে প্রনত্ষ্ঠািটি। নিট এ আক্ষের মক্ষধ্য ১৩১
মকাটি টাকা এক্ষসক্ষে পু িবীমা ব্যবসা মর্ক্ষক। নিত্ীে সক্ষবঘাচ্চ ১০১ মকাটি টাকা এক্ষসক্ষে মিৌ-বীমা মর্ক্ষক। অনিবীমা মর্ক্ষক এক্ষসক্ষে ৪০
মকাটি টাকা। বানক টাকা এক্ষসক্ষে অন্যান্য খাত্ মর্ক্ষক।http://bonikbarta.net
মরকর্ঘ েনরমািাে মু দ্রা পাোর মামলা নিষ্পনত্ত কমিওক্ষেলর্ ব্যাংক্ষকর
মু দ্রা পাোর ও সন্ত্রাক্ষস অর্ঘােিনবক্ষরাধী আইি লঙ্ঘক্ষির অনভ্ক্ষ াক্ষগ ৈাক্ষের করা মামলা মীমাংসাে মরকর্ঘ ৫২ মকাটি ৯৩ লাখ র্লার
েনরমািা নৈক্ষত্ সম্মত্ হক্ষেক্ষে কমিওক্ষেলর্ ব্যাংক অব অক্ষিনলো (নসনবএ)। অক্ষিনলোর করক্ষপাক্ষরট ইনত্হাক্ষস মকাক্ষিা মকাম্পানির
নবরুক্ষদ্ধ এটিই সবক্ষেক্ষে বে আনর্ঘক শানি। খবর রেটাসঘ। মৈশটির আনর্ঘক খাক্ষত্র অপরাধ ত্ৈন্তকারী সংস্থা অসেযাক্ষকর অনভ্ক্ষ াগ
নিষ্পনত্তক্ষত্ ৭০ মকাটি অক্ষিলীে র্লার (৫২ মকাটি ৯৩ লাখ র্লার) েনরমািা নৈক্ষত্ সম্মত্ হক্ষেক্ষে অক্ষিনলোর সবক্ষেক্ষে বে
ঋণৈাত্া প্রনত্ষ্ঠাি নসনবএ। োিা মগক্ষে, মীমাংসার েন্য ম পনরমাণ অর্ঘ নসনবএ আলাৈা কক্ষর মরক্ষখনেল, েনরমািার অংকটি ত্ারও
নিগুণ। েনরমািার নবেেটি এখি আৈালক্ষত্র অিুক্ষমাৈক্ষির অক্ষপোে।http://bonikbarta.net
সংরেণবাক্ষৈর নবরুক্ষদ্ধ মসাচ্চার দবনিক এোরলাইিস সংস্থা
েলমাি বানণেয ু দ্ধ ও সংরেণবাৈ েেঘাক্ষক জ্বালানির মূ ল্যবৃ নদ্ধক্ষত্ এরই মক্ষধ্য কমক্ষত্ র্াকা এোরলাইিক্ষসর মু িাফার েন্য ঝুুঁ নক নহক্ষসক্ষব
মৈখা হক্ষে। ইন্টারন্যাশিাল এোর োন্সক্ষপাটঘ অযাক্ষসানসক্ষেশি (আইএটিএ) মসামবার এ কর্া োনিক্ষেক্ষে। খবর এএফনপ। নসর্নিক্ষত্
েলমাি এোরলাইি সংস্থাগুক্ষলার বানেঘক দবেক্ষক এ আশঙ্কার কর্া োিাে আইএটিএ। দবেক্ষক োিাক্ষিা হে, ২০১৮ সাক্ষলর সনম্মনলত্
নিট মু িাফা পূ বঘাভ্াস কনমক্ষে ৩ হাোর ৩৮০ মকাটি র্লাক্ষর নিধঘারণ করা হক্ষেক্ষে, া মগল নর্ক্ষসম্বক্ষর নেল ৩ হাোর ৮৪০ মকাটি
র্লার। http://bonikbarta.net
১৭ নৈক্ষি ১৫ হাোর ২৪৪ টি মপুঁ োে আমৈানি
প্রনত্ বের মরাো ও ঈক্ষৈর সমে মৈক্ষশর বাোক্ষর মপুঁ োক্ষের োনহৈা মবক্ষে াে। এবাক্ষরা এর ব্যনত্ক্রম হক্ষব িা, এমি ভ্াবিা মর্ক্ষকই
মরাোর শুরুক্ষত্ ভ্ারত্ মর্ক্ষক পেটির আমৈানি বানেক্ষে নৈক্ষেক্ষেি মৈশীে আমৈানিকারকরা। এ ধারাবানহকত্াে মরাো শুরুর পর
মর্ক্ষক এখি প ঘন্ত (১-১৭ মরাো) নৈিােপু ক্ষরর নহনল স্থলবন্দর নৈক্ষে ভ্ারত্ মর্ক্ষক ১৫ হাোর টক্ষির মবনশ মপুঁ োে আমৈানি হক্ষেক্ষে।
http://bonikbarta.net

