জি এ টি আইন চালর ৌোো জিন অজিক্রান্ত

ধ াোঁয়াশা ফাড়ছে বফ কভছে না
িয়ন্ত ধিফনাথ
্োৌ াছলর ৌ লা িলাই ধথছক ধিশিছড় ণ্য ও জরছেফা কর (জি এ টি) চাল ছয়ছে।
ছরা কছরর ধছে ধিশ স্বা হন ওয়ার র গি ো ফেছর এখন র্য ন্ত ফছচছয় ফড় কর
ংস্কার। ্োোো াছল অটল জফারহ ফািছয়হ-র প্র ানভন্ত্রহছের ভছয় জিজন জিভফছের
িিানহন্তন অথয ভন্ত্রহ অহভ িাশুপ্তছক ধচয়ারভযান কছর এিনয একটি কজভটি গঠন
কছরজেছলন। এর িহর্য ৌ ফের র ্োৌ াছলর ই ধছেম্বর ৌোৌ িভ ংজফ ান ংছশা ন
ও ৌই ধছেম্বর জিএটি কাউজিল-এর
জফজ্ঞজ্ত

িাজর

ওয়ার

ছে

ছে

ণ্য

জরছেফা কর (জিএটি) আইন প্রনয়ছনর থ
গভ ছয়ছে এফং ৎো ধশ িন ্োৌ ংছির
ধন্ট্রাল

ছল

এক

জফছশে

অজ ছফশছনর

ভা যছভ ছরর জিন অথয যাৎ ্োৌ াছলর
ৌ লা িলাই ধথছক ধিশিছড় জিএটি লাুপ
করা ছয়ছে। ফলা ছে এর পছল ধিছশর
আজথয ক প্রফদজদিরর থ আরও গভ ছফ ও কর
প্রিান জনছয় িনহজি ফ

ছফ এফং কর প্রিান

প্রণ্ালহ আরও ি রল ছফ। এর র্াফিহয়
কভয দ্ধজি, প্রচলন ও প্রণ্য়ছনর লছয একটি
জিএটি কাউজিল গঠন করা ছয়ছে। ধকন্দ্র
ও রািয রকার ুপজলছক জিএটি জফেছয় র্াফিহয় চ ড়ান্ত জদ্ধান্ত জনছি ছফ জিএটি
কাউজিছলর অনভজি াছছ I গি ই অছটাফর জি এ টি আইন চালর ৌোো িভ জিনটি
অজিক্রান্ত ছয়ছে। জকন্তু আইনটি চালর ৌোো জিন রও র্াছির িনয এই আইন, ধর্ কারছন এই
আইন চাল ছলা িা জনছয় ধ াোঁয়াশা ফাড়ছে বফ কভছে না।
নি ন এই কর ফযফ ানা ম্পছকয ধকন্দ্র এফং রাছিযর ছরা কর জফবাছগর রকাজর
কভয চারহ, অজপার আভলাছির

ারণ্া ফা প্রজশণ্ জিছি রকার প্রথভ ধথছকই ধফশ জকে

উছিযাগ গ্রন কছরছে। ধফরকারহ ছরও  দ্র ফযফায়হ ফা করিািাছির এই জফেছয় ারণ্া ফা
প্রজশণ্ জিছি ধফশ জকে িছ গ্রন করা ছয়ছে। জকন্তু কথা উছঠছে চাজিা এফং
প্রছয়ািছনর ি লনায় ধফরকারহ ছর  দ্র ফযফায়হ ও ধিাকানহছির িছনয প্রজশণ্ কভয চহ র্া
ধনওয়া ছয়ছে িা অপ্রি ল। র্াছিরছক এই আইন জফেছয় ফছচছয় ধফশহ কছর জশজি এফং
ছচিন করা প্রছয়ািন জেল ধইফ ফযফায়হ, জরছেফা প্রিানকারহ করিািাছির প্রজশজি

এফং ছচিন কছর ধিালছি এরাছিযও এখন র্য ন্ত র্য া্ত ধিভন ধকান রকারহ উছিযাগ ধনই।
িাই া ারণ্ করিািা এফং ফযফায়হ ভলছক জিএটি প্রকরণ্ জফেছয় জফ দ ি িানাছনার
কািটি এই ভহুছিয অনযিভ ফয াজ ক ুপরুেনয ছয় ছড়ছে।
এভজনছিই কর ফযফ ানা একটি িটিল জফেয়। িার ভছ য নি ন আইছন জাফ রণ্ ধথছক
শুরু কছর কর প্রিান ফজকে ই ছয় জগছয়ছে িথয প্রর্জি ও ইন্টারছনট জনবযর। িার উর
ধকন্দ্রহয় রকাছরর ংজিষ্ট প্রজিটি ার্কযলার জকংফা ংজিষ্ট রকারহ ধনাটিজপছকশন ইংছরিহছি
এফং জন্দহছি বিরহ এফং প্রচাজরি ছে। িাই ফাংলাফাহ প্রছিছশর  দ্র ফযফায়হ জকংফা
করিািাছির ধগাটা জফেয়টি ফঝছি খাজনকটা অজফ া ওয়া স্বাবাজফক। এ রাছিযর
অজ কাংশ করিািা-ই ফাংলাবােহ। িাই এছির জফ াছথয ণ্য জরছেফা আইন (GST Law)
এফং এংক্রান্ত খটিনাটি জফেছয় ফাংলা বাোয় একটি ভযক

ারণ্া জিছি রািয রকারছক

অজিদ্রুি একটা জফছশে উছিযাগ গ্রন করা উজচি।
ধকননা, রািয রকাছরর কর জফবাগও এখন র্য ন্ত জি এ টি জফেছয় র্িুপজল ধনাটিজপছকশন
িাজর কছরছেন িা ফই ইংছরিহ বাোয়। এোড়াও ধেজনং ইিযাজি র্া র্া কছরছেন িাও
ভলিঃ রকারহ কভয চারহছির ভছ যই হভাফদ্ধ ।াছি ুপনা জকে

াছন জকে প্রজশণ্ কভয শালার

আছয়ািন করা ছয়ছে ফযফায়হ করিািাছির িছনয। া ারণ্ ফযফায়হ জকংফা করিািাছির
িনয ধিলা ও ভর্কভা ুপজলছি আরও ধফশহ কছর প্রজশণ্ কভয শালার আছয়ািন করা িরকার।
জফছশে কযাটাগরহর রািয ওয়া ছেও এ রাছিযর ধছে জিএটি ধরজিছেশছনর উ য হভা করা
ছয়ছে িশ ল টাকা। অথয যাৎ ধর্ফ  দ্র ফযফায়হ জকংফা েহট ধবন্ডছরর ফাজেয ক আয় ৌো
ল টাকা নয়া জনয়ছভ িাছিরও জিএটি ধরজিছেশন করছি ছফ, এফং জরটানয িাজখল করছি
ছফ।এই জাছফ ইজিছফয ধর্ফ  দ্র ফযফায়হ াজবয টযা ধরজিছেশন না কছরও জরছেফা
প্রিান করছি ারছিন, নয়া কর ফযফ ায় িাছিরও জি এ টি ধরজিছেশন ফা যিাভলক।
এছণ্ নয়া জনয়ছভ ধোট ফড় ভজি ধিাকানহ র্াছির বিজনক ্ৎ টাকার ভছিা জফজক্র আছে
িাছিরছকও জি এ টি ধরজিছেশন জনছি ছফ। এই জাছফ রাছিযর শরাঞ্চলহয় অজ কাংশ
েহট ধবন্ডরছকই জিএটি ধরজিছেশন গ্রন করছি ছফ। একইবাছফ ধরজিছেশছনর আওিায়
চছল আছফন ধোট ধোট টং ধিাকান ফযফায়হ ও জফজব

জরছেফা প্রিানকারহ ধোট ধোট

ফযফায়হ ফা াজবয ধপ্রাবাইডাররাও। র্জি জিয জিযই রাছিযর ধোট ফড় ফ ফযফায়হ
জকংফা াজবয ধপ্রাবাইডাররা জিএটি ধরজিছেশন গ্রন কছরন িাছল কভ কছরও এরাছিযর
ৌ ধথছক ্ো ািার ফযফায়হ জিএটি ধনট -এর আওিায় আছি াছরন। এর্য ন্ত রাছিযর
কিিন ফযফায়হ জকংফা াজবয ধপ্রাবাইডার জিএটি ধরজিছেশন কছরছেন িার প্রকদি িথয
এখনও প্রকাশ ায়জন।ংজিষ্ট কর জফবাছগর জফছশেজ্ঞ অজপারছির ভছি, াজবয টযা ও
ধবট ধরজিছেশন র্াছির জেল িাছির অজ কাংশই নয়া জনয়ছভ জিএটি ধরজিছেশন কছর
জনছয়ছেন। জকন্তু ভযা ছে নয়া আইছন কর প্রিান ফা জরটানয িাজখল ইিযাজি ফজকে ই
ইন্টারছনট জনবযর ওয়ায় রাছিযর ভপঃস্বল এলাকার ফযফায়হ করিািারা ছড়ছেন ভা
ভযায়। ধকননা ফহু িায়গায় এখনও ইন্টারছনট জরছেফা ধৌোয়জন। আফার জকে জকে
িায়গায় ইন্টারছনট জরছেফা ধৌে ছলও িা প্রচণ্ড অজনয়জভি। িা জিএটি’র ভছিা কর

প্রণ্ালহছক অনলাইছন ফভয় ভয় ভছিা আছডট রাখা িাছির ছ কিটা ম্ভফ এজনছয়ই এ
অংছশর ফযফায়হরা ফছচছয় ধফশহ জচজন্তি। ধকননা, ভপঃস্বছলর ফহু িায়গাছি টযা
কনালছটন্ট-এরও ফড়ই অবাফ। জিএটি আইছন জিএটি প্রযাজটশনার নাছভ জকে টযা
কনালছটন্টছক জফছশে প্রজশছনর কথা ফলা আছে। এিনয আইন ধশায় র্ি ধফকার
ধেছলছভছয় জকংফা কভায ফা ফাজনিয জফবাছগর স্নািক ধফকারছির জফছশে প্রজশছনর ফযফ া
রছয়ছে। জকন্তু এখনও জিএটি প্রযাজটশনারছির প্রজশছন কার্য করহ ধকান ফযফ া এরাছিয চাল
য়জন। ধর্ফ চাটযাডয অযাকাউছন্টন্ট জকংফা জ এ-পাভয ুপজল এছছে ফযফায়হ জকংফা
করিািাছির একাছি াার্য ফা গাইড করছেন এরাছিয িাছির ংখযাটাও খফই কভ।। িাই
জিএটি জরটানয িাজখল শুরুর জিন ধথছক রাছিযর প্রজিটি জ এ পাভয -এ প্রচণ্ড বহড় ধলছগ
রছয়ছে।
িাোড়া জিএটি-র জরটানয িাজখছলর আছগ করিািা ফযফায়হছির জনিস্ব অযাকাউন্ট
ভযাছনিছভন্ট জকংফা জাফ জনকাশ রাখার িনয ধর্ কজম্পউটার প্রণ্ালহছক র্ত করছি ছফ
এফযাাছরও জফছশর্জ্ঞ ধলাকিছনর প্রচণ্ড অবাফ রছয়ছে এরাছিয। উদ্ভি অফ ার ধপ্রজছি
ঠাৎ কছর চাল জিএটি জনছয় একটা ভা ভযায় ছড় ধগছেন রাছিযর করিািা ও
ফযফায়হ ভল। িাোঁর উর রকারহ ি্তর ুপজলর ধছেও এজনছয় প্রস্তুজির অবাফ এফং
অজ কাংশ ধছেই

হরলছয় কািকছভয র কারছণ্ ফহুছছেই জফল, ধছভন্ট ইিযাজি জভছয় ভা

ভযায় রছয়ছেন ঠিকািার ফযফায়হ ও জফজব
ভাছর র ধথছক রাছিয রকারহ

জরছেফা প্রিানকারহ ং া ুপজল। গি িলাই

ছর ফহু ি্তর ঠিকািার ফযফায়হ জকংফা জরছেফা

প্রিানকারহ ধফরকারহ ং ার ধছভন্ট করছি ারছেন না ঠিক ও স্পস্ট জি এ টি
ম্পকীি রকারহ নহজি জনছিয জশকার অবাছফ। জফছশেি, রাছনা ধর্ফ এজগ্রছভন্ট জকংফা
চ জির জবজিছি কািকভয চলছে নয়া জনয়ছভ ফহু াছন কর কাঠাছভার জরফিযছন নয়া জফল
প্রিান ফ

ছয় রছয়ছে। িার উর ক’জিন ফাছি ফাছি রািয ও ধকন্দ্রহয়

ছর কর কাঠাছভা ও

িাোঁর জফ ান ইিযাজি জফেছয় আইছন ংছশা ন, নঃংছশা ন ইিযাজির কারছন ফহুছছেই
ভযা ছে। র্িির িানা ধগছে, গি জিনভাছ ধকন্দ্রহয় ছর অন্তি ্্ খানা ংছশা নহ আনা
ছয়ছে। আর রািয

ছর জি এ টি ম্পছকয কভ কছরও  টি ধনাটিজপছকশন িাজর করা

ছয়ছে এফং কভ কছরও াি খানা ংছশা নহ আনা ছয়ছে এফং এি র্ন র্ন এফ ংছশা নহ
ুপজল আনা ছে ংজিষ্ট জি এ টি জফছশেজ্ঞরাও এছি ফযজিফয ছয় ছড়ছেন।

রািয রকাছরর অফশয ালনহয় কিযফয ভ
জি এ টি চালড়র োর থেকে এজিকে থে িড়কে থে জেছড় জেকে এখকিা থ াোঁোা রকে থেকছ।
ে'জেি োকে োকে রািয ও থেন্দ্রে কর মঢ়ল জি এ টি রুলক োজরের্ত ি ো ংকা ি আিা
কে। িাজর কে ির্ড় ি ির্ড় ি জেজ্ঞজি। েহু থেকেই থেন্দ্রে রোর এ জেকে োজেোে এেটি
জেজ্ঞাোি জেকে র্াকের োজেত্ব খালা েরকছ। এ থেকে রািয কর থে ে জেজ্ঞাজি িাজর কে
র্া োে োজেোেও আকছিা। শু ড় ের েিকরর ওকেোইকেই ইংকরিকর্ িাজর েরা এে জেজ্ঞজি
গুজল মােদ্ধ োেকছ।
র্াই রাকিযর েড় দ্র েযোে, েরোর্া এেং জি এ টি োজরকো প্রোিোর েিালকেন্ট ৌামত
গুজলর র্রকৌ োজে উকেকছ, -

একঃ রািয ের েির জি এ টি জেকে র্েয িািার িকিয থে েল থন্টারটি চালড় েকরকছি এ
ম্পকেত িি জেজ্ঞজি িাজর েকর েতেকের িকিয এটিকে চালড় রাখকর্ কে।
িইঃ গ্রাম র েতে েযোেকের িকিয আকরা থেজ েকর াকর্ েলকম প্রজেকের েযে া েরকর্
কে।
জিনঃ জি এ টি ম্পজেত র্ জেজিন্ন ার্কতলার থিাটিজৌকেি এেং রািয জি এ টি রুল
ম্পজেত র্ ের্ গুজল জেজ্ঞজি প্রোজর্ কেকছ থগুজল োংলাে অিড়োে েকর ওকেোইকে প্রো
েরকর্ কে।
চারঃ জি এ টি প্রযাজিিারকের প্রজেে রািয

কর েরকর্ কে এেং অজর্ দ্রুর্ র্া চালড়

েরকর্ কে। োজিিয জেিাকের থেোর স্নার্েকের এিকিয জেক থেজিং-এর েযে া েরা থেকর্
োাকর।
াোঁচঃ থেে
েযোেকের
থন্টার’-এর
জেকে জরোিত
থেকর্ োাকর।

েযোে ো েরোর্ার জিিস্ব েজম্পউোর ো ইন্টারকিে েযে া থিই এ অংকর
িকিয জি এ টি জরোিত োজখকলর িকিয রোর
কর এেটি ‘থৌজজলকেি
েযে া েরা েরোর।োকর্ থোি েযোে েজে মকি েকরি জর্জি রোর অজৌক
োজখল েরকেি র্াকে জেিামঢ়কলয এই জি এ টি জরোিত োজখকলর ড়কোে থেওো

েয়ঃ থেখা োে প্রােই জি এ টি আইি ও রুলক ংকা ি ও োড়িঃ ংকা ি েরা কে।ের্
ে’মা

কর র্া অজর্ দ্রুর্ েরা কে । েযোে ও েরোর্ারা মকি েকরি এে ংকা িগুজল

জিকে মে মে ওোেত ো ো প্রজেে জজের েরা েরোর।কেতাোজর জি এ টি েল
থন্টারকে েতেকের িকিয চালড় থরকখ এমি ে জি এ টি জেকজ্ঞকের থখাকি োকিা থাে
োকর্ েকর েখিই েযোেরা েল থন্টাকর থৌাি েরকেি র্ারা থেি কে কে র্াকের প্রকের
ঠিে উত্তর থোকে োি।
ািঃ এেটি ভ্রামযমাি জি এ টি টিম তর্জর েরা োকর্ েযোেরা েল থন্টাকর থৌাি েরকল
থই েমীেল থই েরোর্া েযোে জেংো াজিত  থপ্রািাইরাকরর অজৌক ো থোোকি জেকে
াকর্ েলকম র্াকের জি এ টি জরোিত োজখকল াােয েকরি।প্রেম জেকে েির জেিামঢ়কলয এই
োজরকোটি চালড় েরকর্ োাকরি।োরের্ী োেতাকে জৌ থিওো থেকর্ োাকর।এর ৌকল থছাে থছাে
েযোে েরোর্াকের েরপ্রোি প্রজিোটি থেমি ি কে োাাোাজ ইন্টারকিকে ওকেোইকে
জেকে জি এ টির জেজিন্ন ৌমত োঢ়রে ওকেকে আোকলার ইর্যাজে জেকে থে থ াোঁোা জেংো
েযোেকের মকি িে িকেকছ র্াও অকিোংকই লাঘে কে।আকখকর একর্ রোকররই লাি
কে।কে ংখযে েযোে েরোর্া জি এ টি থরজিকেি েরকেি।আর ের্ থে থলাে ের
প্রোকি এজেকে আকেি র্র্ থে োজরমাকি রািয থোাোকর োো আকে।র্াই উোকর উকেজখর্
মযাগুজল মা াকি রািয রোরকে দ্রুর্ উকেযে গ্রি েরা উজচৎ েকল রাকিযর থছাে েে
েযোে েরোর্া এেং ের প্রোকি েযোেকের াােয প্রোিোর জি এ টি েিালকেন্টরাও
মকি েকরি।

GST Return/Filling জেিাকে?
জি এ টি পভয -ৌ
োেয ও োজরকো রেরাকর জেেরি
এেং

োজখল েরকর্ জি এ টি ৌরম-৮ োঢ়রে েরকর্ কে

GSTN- এ আোকলার েরকর্ কে।GSTR-1 িড়লাই মাকর জরোিত িমা

থেওোর থ জেি

অকিাের-ৰ,৯৭৮৭।
জি এ টি পভয -্
োেয োজরকো প্রাজির জে  র্ জেেরে োজখল েরকর্ GSTR-2 ৌমত োড়রি েকর GSTN-এর মা যকম
ওকেোইকে আোকলার েরকর্ কে।িড়লাই মা-এর এংিান্ত র্েয আোকলার েরকর্ কে-ৰ৮ থ
অকিাের-৯৭৮৭ াকলর মক য।
জি এ টি পভয -ৎ
মাজে জরোিত োজখল েরকর্ GSTR-3 ৌমত োঢ়রে েরকর্ কে।
এ টি ৌরম-ৰ জরোিত োজখল েরকর্ কে-৮৭ িকিম্বকরর আকে।

GSTN- এ িড়লাই মাকর জি

জি এ টি আর-ৎ জফ
জি এ টি আর-ৰজে ৌমত মড়লর্ চালাি তর্জর েরা ও অিলাইি জি এ টি থোকমন্ট প্রোি
ংিান্ত। আেস্ট মাকর GSTR-3B োঢ়রে এর থ র্াজরখ থকেম্বর ৯৭,৯৭৮৭ । থকেম্বর
োরেত্তী মা গুকলার িিয জি এ টি আর -ৰজে োকরর মাকর ৮৭ র্াজরকখর মক য োজখল ো
আোকলার েরকর্ কে।

ধর্ফ ফযফায়হর টানয ওবার ধিড় ধকাটির নহছচ িাছির প্রজি জিন ভা অন্তর একফার িাজখল
করছি ছফ। এর র্াছির ধিড় ধকাটি টাকার ধফশহ টানয ওবার িাছির প্রজি ভাছ জরটানয িাজখল
 জিএটি পভয -এক,িই, জিন এফং ৎ (জি)-জফ, রণ্ কছর আছলাড করছি ছফ।
জেরায় ধর্ফ ফযফায়হর ফাজেয ক টানয ওবার িশ লাছখর কভ িাছির ধকানরকভ জিএটি
ধরজিছেশন করছি ছফ না।

