মূল� সংেযাজন কর (ভ�াট)
ইম�ভেম� ে�া�াম (িভআইিপ)
বাংলােদেশ ভ�ােটর কাযকািরতা
�
বৃ��
ইশিতয়াক বাির ই� ওেয়� ইউিনভািস�ট,
� ঢাকা
েতৗিফকুল ইসলাম খান েস�ার ফর পিলিস ডায়ালগ (িসিপিড), ঢাকা
েমাহা�দ শহীদ উ�াহ সুশাসেনর জন� �চারািভযান (সু�)
বাংলােদশ সরকার (�জওিব) এর রাজে�র এক তৃতীয়াংেশরও েবিশ উৎপ� হয় মূল� সংেযাজন কর (ভ�াট)
�ারা। �ত�� কর শ��শালী করার �েচ�ায় বাংলােদশ সরকার এখেনা িবেশষ েকােনা অ�গিত করেত
পােরিন। কেঠার সামা�জক সুর�া ব�ব�া ভ�ােটর �ত�াবত�নশীল �বণতােক �শিমত করেত পাের, িক�
বাংলােদেশর সামা�জক সুর�া কমসূ� িচ�েলায় শ�ের িন� আেয়র পিরবার�েলা পযা�ভােব
�
অ�ভ��
�

েনই। ২০১৫-২০২১ সময়কােল, িব�ব�াংেকর ভ�াট ইম�ভেম� ে�া�াম (িভআইিপ) কমসূ� িচ ভ�াটেক

�য়ং��য় হেত সাহায� কেরিছল, তেব এ পদে�েপ সাম�ভােবর ল��েলা অ�ভ��
� িছল না। ��তা ও
করদাতােদর স��� উ�ত করেতও এ কমসূ� িচ ব�থ হেয়িছল।
�
�� আেয়র মিহলা উেদ�া�া এবং

েভা�ােদর ওপর েনিতবাচক �ভােবর �বণতা আমেল েরেখ বাংলােদশ সরকারেক অবশ�ই সামা�জক
সুর�ার পিরিধ (কভােরজ) বাড়ােত হেব এবং ভ�াট �শাসনেক িল�-সেচতন করেত হেব। বাংলােদশ
এবং এর উ�য়ন সহেযাগীেদর �গিতশীল �ত�� কর বৃ��র িদেক মেনািনেবশ করেত হেব।
এ গেবষণা �িতেবদন�ট েলখা হেয়েছ গেবষণার ফলাফল �কাশ করা, জনসাধারেণর িবতেক� অবদান
রাখা, এবং উ�য়ন ও মানিবক নীিত ও অনুশীলন স�েক� �িত��য়ার আ�ান জানােনার জেন�। েয
সং�া�েলা েযৗথভােব এ �িতেবদন�ট �কাশ কেরেছ তােদর নীিতগত অব�ান�েলা এ �িতেবদেন
অগত�া �িতফিলত হে� না। �কািশত মতামত�েলা েলখেকর িনজ� এবং অগত�া েকােনা পৃথক
সং�ার নয়।
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িনবাহী
� সারসংে�প
বাংলােদেশ বত�মােন এক�ট দুবল� ও অসম কর ব�ব�া রেয়েছ। এ�ট ডেমি�ক েরেভিনউ েমািবলাইেজশন
(িডআরএম) সহ সরকার ও নাগিরকবৃে�র মােঝর সামা�জক চ���েকও �িত�� কের। কর রাজ� িশ�া
ও �া��েসবা ে�ে� বােজট বরাে�র জেন� এক�ট মূল অবদানকারী যা ল��মা�া েথেক অেনক িনেচ।

কর রাজ� বত�মােন েমাট েদশজ উৎপাদেনর ৭.৭%, যা দি�ণ এিশয়ায় সবিন�।
�
সরকার পেরা� কেরর
ওপর রাজে�র ৫৫% এরও অিধেকর জেন� ২০১৮ সােল িনভ�র কেরিছল, যা বা�িবক ও ব���েক��ক
উভয়িদক েথেকই েনিতবাচক অবদান রােখ। িবিভ� েকা�ািন ও উ�িব� ব���েদর ব�াপকভােব কর
এিড়েয় যাওয়া, কর �েণাদনার সুিবধা �হণ করা, এবং কর ফাঁিক েদয়ার ে�ে� রাজৈনিতক �িত�িতর
অভাব রেয়েছ।
২০১৬-২০১৭ সােলর বােজট বক্তৃতায় অথম�ী
�
সরকারেক �িত�িত িদেয়িছেলন েয ২০২০-২০২১
সােল েমাট রাজে�র “৫০% সংগৃিহত হেব �ত�� কর েথেক” (অথ ম�ণালয়,
�
২০১৬)। অথনীিতেত
�
এর
অবদান হেত পাের ৫.৯ িবিলয়ন ডলার, যা সা�খােতর বােজেটর েমাটামু�ট ি��ন। এই �িত�িত সে�ও,
২০১৪ েথেক ২০২০ পয�,
� বাংলােদশ িব�ব�াংেকর কাছ েথেক �ত�� কর ব�ব�া েজারদার করার জন�
সহায়তা পায়িন; বরং সহায়তা েপেয়েছ এক�ট উ�য়ন কমসূ� িচ বা�বায়ন করার জন� যার নাম ভ�াট
ইম�ভেম� ে�া�াম (িভআইিপ)। এ�ট এক�ট ছয় বছর েময়ািদ ৬০ িমিলয়ন ডলােরর কমসূ� িচ।
কমসূ� িচ�ট পেরা� কেরর ওপর েদেশর িনভ�রতােক আরও বািড়েয় িদেত পাের এ সং�া� িকছ� উে�গ
িছল। সু�, সুশাসেনর জন� �চারািভযান, অ�ফােমর সহায়তায় িভআইিপ এবং বাংলােদেশর সামি�ক
ট�া� নীিতর উপর গেবষণা কেরেছ।
ভ�াট হল এক�ট পেরা� েভাগ কর (consumption tax) যা পণ� ও পিরেষবার উৎপাদন ও ব�ন ���য়ার
�িত�ট পযােয়র
�
ওপর �েযাজ�। �িমেকর পার�িমক, কাঁচামাল �য় েথেক �� কের চূ ড়া� পণ� বা
েসবা িব�য় পয�
� সব ধাপই এর মােঝ অ�ভ��
� । সুতরাং এ�ট িব�য় কেরর েচেয় িবস্তৃত, যা েকবলমা�
েভােগর চূ ড়া� ধােপর ওপর �েযাজ�।

িবগত ১৫ বছের, বাংলােদশ সরকােরর (�জওিব) সম� কর রাজে�র এক তৃতীয়াংেশরও েবিশ এেসেছ
ভ�াট েথেক। উ�িব� ব��� ও বড় কেপােরশনেদর
�
কর �দান িন��তকরেণ েতমন েকােনা অ�গিত
হয়িন। েদেশর ভ�াট আইন, যা ২০১২ সােল পুনগঠন
� হেয় ২০১৯ সােল সংেশািধত হয়, ব�বসায়ীেদর ২�ট
িবক� েদয়: তারা অিভ� হাের কর িদেত পােরন, বা একািধক হাের কর িদেত পােরন। এ আইন িকছ�
িনিদ� � পণ� ও েসবােক স�ূণ করমু
�
� কের েদয়। িন� আেয়র মানুেষর ওপর �ত�াবত�নশীল �ভাব
কমােনা এবং িশ� িশ�েক র�া করার জন� সারা িবে� এক�ট সাধারণ উপায়, তেব বড় কেপােরশন
�
এবং
অন�ান� �াথেগা���েলাও
�
কর �দান এড়ােত এই ছাড়�েলা ব�বহার কের।
ভ�ােটর কাযকািরতা
�
ডেমি�ক েরেভিনউ েমািবলাইেজশন (DRM) এর ে�ে� কেম আেস যখন
অথৈনিতক
�
কমকাে�র
�
এক�ট বড় অংশ অনানু�ািনক খাত েথেক আেস, অথবা যখন কেরর ছাড়�েলা
বৃহ�র িশ� ও অথৈনিতক
�
খােত ছিড়েয় পেড়। অনানু�ািনক খাত েবিশ বড় হেয় েগেল ভ�াট ফাঁিক েদয়ার
2
(িভআইিপ)

মূলয্ সংেযাজন কর (ভয্াট) ইম�ভেম� ে�া�াম
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স�াবনাও েবেড় যায়। বাংলােদেশর কমসং�ােনর
�
৮৫% এরও অিধক অনানু�ািনক খােত, যা েমাট মূল�
সংেযাজেনর ৪০% এর জন� দায়ী।
অেনক িবেশষে�র মেত, সংেশািধত আইন�ট রাজে�র চলনশ��েক আরও দ� বানােত পাের, িবেশষ
কের যিদ েদশ�ট এক�ট মসৃণ ���য়ার মাধ�েম কািয়ক েথেক �য়ং��য় ভ�াট সং�হ ���য়ায় পিরবিত�ত
হয়। বাংলােদেশ ভ�াট ফাঁিক েদয়ার �বণতা ব�াপকভােব আেছ। �য়ং��য় ভ�াট সং�হ ���য়া ভ�াট
ফাঁিক কমােনায় এক�ট ���পূণ ভূ
� িমকা রাখেত পের।
িব�ব�াপী গেবষনা অনুযায়ী ভ�াট এক�ট �ত�াবত�নশীল কর, তেব কেঠার সামা�জক সুর�া ব�ব�া এই
�ত�াবত�নশীল �বণতােক �শিমত করেত পাের, িবেশষ কের যিদ এসব সামা�জক সুর�া ব�ব�া�েলা
�েয়াজেনর িভি�েত ভ�াট ছােড়র সােথ একে� ব�ব�ত হয়। এক�ট �ধান সমস�া হল েয এসব সামা�জক
সুর�া কমসূ� িচ�েলা বাংলােদেশর িন� আেয়র শ�ের পিরবার�েলােক পযা�ভােব
�
িনরাপ�া িদেত
পারেছ না। যিদও শ�ের বািস�ােদর ২০% দািরে��র মেধ� বাস কের, সরকারী িনরাপ�া কমসূ� িচ�েলা
�ধুমা� ১১% শ�ের বাংলােদশীেদর কােছ েপৗ�েছেছ। এই �িতেবদেনর জন� েযসব িন� আেয়র শ�ের
বািস�ােদর সা�াত্কার েনওয়া হেয়েছ তারা িনেজেদর সামা�জক সুিবধা পাওয়ার েযাগ�তা স�েক�
অবগত িছেলন না। এছাড়াও, িকছ� �েয়াজনীয় �জিনেসর ওপর ভ�াট �েযাজ� থােক, েযমন ওষুধ এবং
েদাকান েথেক েমাবাইল েফান চাজ� েদয়ার সুিবধা।
বাংলােদেশর নারীরা স�ি�র মািলকানা, মজুির এবং পিরবার ও সমােজ �মতার ে�ে� অসম ব�েনর
স�ুখীন। এই গেবষণার অংশ িহেসেব েয নারী উেদ�া�ােদর সা�াৎকার েনওয়া হেয়েছ তারা বেলেছন েয
বত�মান কর নীিত এই ৈবষম��েলােক িবেবচনায় িনেত ব�থ।� েযেহত� েবিশরভাগ মিহলা উেদ�া�ােদর
উেদ�াগ�েলা মাইে�া, েছাট অথবা মাঝাির আকােরর, তারা ১৫% ভ�ােটর মানদ��টেক িনেজেদর
ব�বসার জন� �িতকর িহেসেব েদখেছন। েভা�ােদর িদক েথেক ভাবেল, িন� আেয়র মিহলােদর
মািসেকর পেণ�র উপর ভ�াট িদেত হয়, যা তােদর সীিমত বােজেটর সংসাের টানােপােড়েনর কারণ হেয়
দাঁড়ায়।
২০১৫-২০২১ সময়কােল, িব�ব�াংেকর ভ�াট ইম�ভেম� ে�া�াম (VIP) বাংলােদেশর জাতীয় রাজ�
েবাড�েক (এনিবআর) ভ�াট ব�ব�াপনা করেত সাহায� কেরিছল। এ কমসূ� িচ ভ�াটেক �ত �য়ংস��য় হেত
সাহায� কেরেছ। িভআইিপ ইেলক�িনক ভ�াট েপেমে�র েমাট মূেল�র ল��মা�ােক �ায় ২৫ ফ�া�ের
ছািড়েয় েগেছ (২.৬ িবিলয়ন বাংলােদশী টাকা বনাম ১০৫ িমিলয়ন বাংলােদশী টাকার ল��মা�া)।
কমসূ� িচ�ট ভ�াট েফরত ���য়ার সময়েক ১২০ েথেক ১০২ িদেন কিমেয় আনেত েচেয়িছল। সময়�ণ ৯০
িদেন নািমেয় কমসূ� িচ�ট েসই ল�� অিত�ম কেরেছ।
তেব িভআইিপ কমসূ� িচেত ভ�াট বা অন�ন� ট�াে�র সাম�ভাব অথবা ন�ায়িবচার বৃ��র েকােনা ল��
অ�ভ��
� িছল না। েকান আয় েগা�� ভ�াট �য়ংস��য় হওয়ায় সবেচেয় েবিশ �িত�� হেয়েছ এবং তা
অথৈনিতক
�
অসমতােক িকভােব বািড়েয়েছ বা কিমেয়েছ তা েবাঝার জন� কমসূ� িচ�ট "িডি�িবউশনাল
ই��া� এনল�ািসস" কেরিন।
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২০২০-২০২১ অথবছের
�
(িফ�াল ইয়ার বা এফ ওয়াই) ভ�াট রাজ� েবেড় ১.১৫ ��িলয়ন বাংলােদশী টাকা
(িবিড�ট) হেয়েছ, যা িভআইিপ-এর ৯১৪ িবিলয়ন টাকার ল��মা�া েথেক অেনক েবিশ। কমসূ� চীর
জীবনকােল রাজ� বািষকভােব
�
১৫.১% বৃ�� পায়, তেব কেরানভাইরাস মহামারী �� হওয়ার পের এ
মা�া কেম েকবল ৪.৯% এ েনেম আেস। িবপরীতভােব, �ত�� কর েথেক েয রাজ� আেস - েযমন
কেপােরট
�
এবং ব���গত আয়কর - েস�েলা অ�গিতেত বৃ�� েপেয়েছ, এমনিক ২০১৪ েথেক ২০১৮ এর
মােঝ কেমেছও। এ�ট এক�ট ���পূণ ে�ড-অফ
�
এবং ২০১৬ সােল অথম�ীর
�
�ত�� কর ব�ব�া উ�ত
করার েয �িত�িত িছেলা তার জন� এক�ট হারােনা সুেযাগ।
িকছ�টা েকািভড-১৯ সংকেটর কারেণই, িভআইিপ ভ�ােটর ��তা উ�ত করার লে�� ব�থ হেয়েছ।
�
�শাসন কমসূ� িচ�টর িনরী�া (অিড�টং) বাড়ােনার েচ�া কেরিছল, যােত স�ঠক মূল�ায়েনর ফল�িতেত
আরও রাজ� আসেত পাের। িক� এই ল�� অজ�েন সহায়তা করার জন� সরকার কখনই েকান িনরী�া
সার�� (অিডট ম�ানুয়াল) বানায়িন। এনিবআেরর ওেয়বসাইেট েবশ িকছ� িবষেয় তথ� আেছ, েযমন
মািসক ভ�াট সং�হ এবং ভ�াট েফরেতর অংক, ই-পিরেষবা, িনয়মসমূহ, ফমসমূ
� হ, সাধারণ �� সাম�ী,
এবং নানািবধ কাঠােমা ও ���য়া। রাইট ট� ইনফরেমশন (আর�টআই) কমকত�
� ােদর সােথ কীভােব

েযাগােযাগ করেত হেব েস স�েক�ও এ ওেয়বসাইেট েলখা আেছ। তেব ওেয়বসাইট�ট ��তার জন�
কতটা অবদান রােখ তা সে�হজনক, কারণ িব�ব�াংেকর অনুযায়ী বাংলােদেশর জনসংখ�ার ১৩% এরও
কেমর কােছ ই�ারেনট আেছ।

কমসূ� িচ�ট করদাতােদর স��� বৃ��র ল��মা�া অজ�ন করেতও ব�থ হেয়েছ।
�
এই িরেপাট� এবং অন�ান�
গেবষণায় ভ�ােটর অেনক িবষয় িনেয় উ� মা�ার অসে�াষ েদখা েগেছ েভা�া এবং উেদ�া�া উভেয়র
মােঝই। িবেশষ কের িন� আয় ও মিহলা েভা�া ও উেদ�া�ােদর মােঝ �চ�র অসে�াষ েদখা েগেছ, েয�ট
এক�ট হতাশাজনক ফলাফল।

েযেহত� ই-কমাস, � েফসবুক িভি�ক কমাস, � এবং িড�জটাল েপেমে�র মাধ�েম অথৈনিতক
�
কমকা�
�
�ত
েবেড় চেলেছ, ভ�াট ফাঁিক বৃ��র স�াবনাও েবেড় েযেত পাের। এই ে��াপেট, �যু��-িভি�ক
সমাধান�েলােক একীভূ ত করা ভ�াট ব�ব�াপনার উ�িতর জন� ���পূণ হেব৷
�
এনিবআেরর জন� মূল চ�ােল� হল িভআইিপর সহায়তায় গেড় েতালা কাঠােমা এবং ���য়া চািলেয়
যাওয়া এবং যখন এবং েযখােন �েয়াজন তখন েস�েলােক সূ�ভােব উ�ত করা। এ িবষেয় এক�ট সমস�
হেলা েয কর সং�ার কমসূ� িচ�েলার সময়কাল েশষ হেয় েগেল তােদর আর েতমন েকান �ভাব থােক
না। তার ওপর, স�ূণ �য়ং��য়
�
ভ�াট প�িতর �িতেরাধ এনিবআেরর বািহর এবং েভতর উভয় েথেকই
আসেত পাের, কারণ এই প�িত�েলা এনিবআর কমকত�
� ােদর িনজ� �মতা �াস কের এবং ব�বসা ও
রাজৈনিতক অিভজাতেদর ভ�াট ফাঁিক েদয়ার সুেযাগ কিমেয় েদয়।
ভ�ােটর েয �ত�াবত�নশীল �কৃিত এবং িন� আেয়র পিরবােরর ওপর েয েনিতবাচক �ভাব, তা
েমাকােবলা করার জন� সরকারেক সামা�জক সুর�া কমসূ� িচ�েলার পিরিধ (কভােরজ) বাড়ােত হেব,
িবেশষ কের শহরা�েল। এ কমসূ� িচ�েলােক আরও ভােলাভােব সাজােত হেব এবং এ�েলার ল��ায়নেক
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উ�ত করেত হেব। েসইসােথ, এ�েলার কাযকর
� �চার িন��ত করেত হেব যােত েযাগ� ব���রা জােনন
েয কীভােব তারা িনেজেদর জন� বরা� সুিবধা�েলা িনেত পারেবন।
বাংলােদশ এবং িব�ব�াংকসহ অন� বিহরাগত অংশীদারেদর কর ব�ব�ােক শ��শালী করার েচ�া করেত
হেব। এই লে�� ভিবষ�েতর িডআরএম �েচ�া�েলােক কেপােরশনসমূ
�
হ, উ�বৃ� ব���গণ, স�দ,
স�ি� এবং মূলধন, এবং অন�ান� �গিতশীল রাজে�র �বােহর িদেক নজর রাখেত হেব। একই সােথ
সরকারেক িল�-অ� ভ�াট �শাসেনর অবসান ঘটােত হেব এবং েমেন িনেত হেব েয ট�া� বত�মােন িন�
আেয়র মিহলা উেদ�া�া এবং েভা�ােদর ওপর েনিতবাচক �ভাব েফলেছ। মিহলা-মািলকানাধীন
�িত�ান�েলার েবিশরভাগই �ু� অথবা েছাট ও মাঝাির আকােরর। এ�েলার জেন� ভ�াট এবং �ে�র
হার কমােল এবং মািসেকর পণ��েলােক ভ�াট-মু� তািলকায় যু� করেল অথ ও
� িল� উভেয়র ে�ে�ই
ন�ায়িবচার বৃ�� পােব।
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�ীকৃিত
ই��য়াক বারী বাংলােদেশর ঢাকায় ই� ওেয়� ইউিনভািস�টর
� অথনীিত
�
িবভােগর িসিনয়র েলকচারার।
েতৗিফকুল ইসলাম খান বাংলােদেশর ঢাকায় েস�ার ফর পিলিস ডায়ালেগর িসিনয়র িরসাচ� েফেলা।
েমাহা�দ শহীদ উ�াহ ঢাকায় অবি�ত একজন �ত� গেবষক। িতিন সু�-এর জন� েবশ িকছ� গেবষণা
কেরেছন।
সু� এবং অ�ফাম এই �িতেবদন�টেত সহায়তার জন� িন�িলিখত ব���েদর ধন�বাদ জানায়: নািস���ন
আহেমদ, সাইফুল আলম, বুেকালা আিনেফাওেশ, আ�ুল আউয়াল, মাক� েকােহন, উইন�ন েকাল,
নাথান কপিলন, দীপ�র দ�, এেরামা দ�, িনক গ�ালােসা, ক�ােরন ে�ান, বানহাড�
�
��ার, জািকয়া হক,
েমাহা�দ খািলদ েহােসন, েমাহা�দ েসােয়ব ইফেতখার, গায়�ী কুলওয়াল, আেলকজা�া েকােটাি�, ে�িস
েলন, এম এ মা�ান, মুহা�দ আবদুল ম�জদ, ফািরয়া মিহউ��ন, েসেরন ওজার, টমাস েপাপ, এ.েজ.এম.
েজাবায়দুর রহমান, আিতউর রহমান, এস এম মনজুর রিশদ, েজানাথন েরাজ, ফুরকান আহমদ েসিলম,
ে�ফািন ��থ, জ�ােনট �টি�, কাজী ফিরদ উ��ন, এিলজােবথ িভনেস� এবং েমহবুবা ইয়াসিমন। সু�
এবং অ�ফাম ৭ জুলাই ২০২১ এর এক�ট ওেয়িবনাের অংশ�হণকারী ৬০ জেনর �িতও কৃত�তা
জানায়, যারা এ �িতেবদেনর এক�ট পূববত�
�
খসড়ার �িত তােদর মূল�বান মতামত �কাশ কেরিছেলন।
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গেবষণা �িতেবদন
এ গেবষণা �িতেবদন�ট েলখা হেয়েছ গেবষণার ফলাফল �কাশ করা, জনসাধারেণর িবতেক� অবদান রাখা, এবং উ�য়ন ও
মানিবক নীিত ও অনুশীলন স�েক� �িত��য়ার আ�ান জানােনার জেন�। েয সং�া�েলা েযৗথভােব এ �িতেবদন�ট
�কাশ কেরেছ তােদর নীিতগত অব�ান�েলা এ �িতেবদেন অগত�া �িতফিলত হে� না। �কািশত মতামত�েলা
েলখেকর িনজ� এবং অগত�া েকােনা পৃথক সং�ার নয়।
আরও তেথ�র জন�, বা এই �িতেবদেন ম�ব� করার জন� মাক� েকােহনেক marc.cohen@oxfam.org-এ ইেমল ক�ন।
© অ�ফাম ই�ারন�াশনাল েম ২০২২
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অ�ফাম �জিব, অ�ফাম হাউস, জন ��থ �াইভ, কাউিল, অ�েফাড�, OX4 2JY, ইউনাইেটড িকংডম।

অ�ফাম
অ�ফাম ২১�ট সং�ার এক�ট আ�জ�ািতক সংঘ, যা তার অংশীদার এবং িম�েদর সােথ িমেল িব�জুেড় ল� ল� মানুেষর
েসবা কের। একসােথ, এক�ট সমান ভিবষ�েতর জন� আমরা দাির�� এবং অিবচারেক েমাকােবলা কির, বত�মান এবং
দীঘে�ময়াদী পদে�েপর মাধ�েম। আরও তেথ�র জন� অনু�হ কের আমােদর েযেকান শাখার কােছ িলখুন অথবা
www.oxfam.org এ �েবশ ক�ন।

সু�
সুশাসেনর জন� �চারািভযান (সু�) বাংলােদেশর তৃণমূল েবসরকাির সং�া�েলার এক�ট জাতীয় েনটওয়াক�, যা তৃণমূল,
জাতীয় ও ৈবি�ক পযা
েয়
� অিধকার িভি�ক কায ক
� লােপর মাধ�েম সমাজ ও রাে�র সকল ে�ে� দির� ও �াি�ক
জনগেণর অথৈনিতক,
�
সামা�জক ও সাং�ৃিতক অিধকার �িত�ার েচ�া কের। সু� িব� ও জাতীয় �েরর িনয়ম, �িবধান
এবং নীিত�েলােক সমােলাচনামূলকভােব িবে�ষণ কের যােত তােদর কায ক
� লােপর মাধ�েম দির� এবং �াি�ক মানুেষর
সাহায� করেত পাের।
িচ�ঠপ� পাঠােনার �ঠকানা: ��াট # ই-৮, েলেভল-৮, এে�ািরয়াম (িব�টআই িব��ং), ১৪/১ িমরপুর েরাড
শ�ামলী, ঢাকা, বাংলােদশ।
েটিলেফান: +৮৮ ৯১২২৬২৮
ই-েমইল: info@supro.org
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