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২৮ এদ্ধপ্রর, যদ্ধফফায, াতক্ষীযা প্রপ্র ক্লাব্ফয াভব্ন ঢাকা ४হ্ছাদ্ধনয়া দ্ধভন প্ররথ প্রক্টব্যয প্রব্ প্রকল্প , াতক্ষীযা এয 

উব্্োব্গ তাভাকজাত দ্রব্ফেয উয উচ্চাব্য কয ४ব্যাব্য দাদ্ধফয প্রদ্ধত १দ্ধত প্রকা ३নষু্ঠাব্নয ४ব্য়াজন কযা য়। ३নষু্ঠাব্ন 

াতক্ষীযা প্রৌযবায ৯ন१ ওয়ার্ত কাউদ্ধিরয, প্রব্ প্রকব্ল্পয কভতকততাগন ও স্বাস্থ্েকভতীযা উদ্ধস্থ্ত দ্ধছব্রন। এভয় १দ্ধত প্রকা 

কব্য ফক্তফে প্রদান কব্য ন, াতক্ষীযা প্রৌযবায ৯ ন१ ওয়ার্ত কাউদ্ধিরয প্রখ দ্ধপক -উদ-প্রদৌরা, প্রব্ প্রকব্ল্পয াতক্ষীযা 

এদ্ধযয়া ভোব্নজায সয়দ দ্ধভজানযু ५রাভ , প্রব্ প্রকব্ল্পয প্রন্ট্রার এভ .४५.এ ३দ্ধপায প্রব্কৌ२ প্রভা२ দ্ধনজাভ উদ্ধ্ন এফ१ 

३নোনে কভতকততাগন।   

তাব্দয १দ্ধত প্রকাব্য দাফীব্ত তা०যা ফব্র ন, (১) কর তাভাকব্যে’ খচুযা ভূব্রেয (গজচ) দ্ধবদ্ধিব্ত কযাব্যা কযব্ত ব্ফ ; (২) 

দ্ধগাব্যব্েয ভূরেস্তয १খো ৪ দ্ধে প্রথব্ক কদ্ধভব্য় ২দ্ধে (দ্ধন¤œ এফ१ উচ্চ) স্তব্য দ্ধনব্য় ४া, (৩) ভূরেস্ফীদ্ধত এফ१ ४য় ফৃদ্ধি াব্থ ঙ্গদ্ধত 

প্রযব্খ ুদ্ধনদ্ধদতষ্ট ম্পযূক শুল্ক দ্ধনয়দ্ধভতবাব্ফ ফৃদ্ধি কযব্ত ব্ফ ; (৪) কযাব্যা প্রদ্ধিয়া জ কযব্ত তাভাকব্যেয ভব্ধে দ্ধফদেভান 

দ্ধফবাজন (দ্ধপল্টায/নন দ্ধপল্টায দ্ধফদ্ধি, দ্ধগাব্যব্েয ভূরেস্তয, জদতা ও গুব্রয ४রাদা েোদ্ধযপ বোরু প্রবৃদ্ধত) তুব্র দ্ধদব্ত ব্ফ; (৫) কর 

প্রধা०য়াদ্ধফীন তাভাকযে উৎাদানকাযীব্ক যকাব্যয কযজাব্রয ४ওতায় দ্ধনব্য় ४ব্ত ব্ফ; (৬) একদ্ধে জ এফ१ কামতকয তাভাক 

কয নীদ্ধতভারা প্রযয়ন ও ফাস্তফায়ন (৫ ফছয প্রভয়াদ্ধদ) কযা, মা তাভাব্কয ফেফায হ্রা এফ१ যাজস্ব ফৃদ্ধিব্ত বূদ্ধভকা যাখব্ফ; (৭) কর 

প্রকায ५-দ্ধগাব্যে এফ१ দ্ধব্ের্ (४५দ্ধকউওএ) তাভাকব্যেয উৎাদন, ४ভদাদ্ধন এফ१ ফাজাযজাতকযয দ্ধনদ্ধলি কযা ; (৮) কব্ ায 

রা५ব্দ্ধি१ এফ१ প্রেদ্ধ१ ফেফস্থ্া তাভাক কয প্রান দ্ধক্তারী কযা , কয পা०দ্ধকয জনে াদ্ধস্তভূরক জদ্ধযভানায ফেফস্থ্া কযা। ূত্র : 

१ফাদ দ্ধফজ্ঞদ্ধি 

http://www.natun-barta.com/45983/141/তামাকজাত-দ্রব্যের-উপর-উচ্চহাব্রর-কর-যৃদ্ধি-দাযীব্ত-সংহদ্ধত-প্রকাশ 

http://www.natun-barta.com/45983/141/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6
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প্রর্স্ক দ্ধযব্ােত : 

 

४জ ২৮ এদ্ধপ্রর, যদ্ধফফায, াতক্ষীযা প্রপ্র ক্লাব্ফয াভব্ন ঢাকা ४হ্ছাদ্ধনয়া দ্ধভন প্ররথ প্রক্টব্যয প্রব্ প্রকল্প, াতক্ষীযা এয 

উব্্োব্গ তাভাকজাত দ্রব্ফেয উয উচ্চাব্য কয ४ব্যাব্য দাদ্ধফয প্রদ্ধত १দ্ধত প্রকা ३নষু্ঠাব্নয ४ব্য়াজন কযা য়। ३নষু্ঠাব্ন 

াতক্ষীযা প্রৌযবায ৯ন१ ওয়ার্ত কাউদ্ধিরয, প্রব্ প্রকব্ল্পয কভতকততাগন ও স্বাস্থ্েকভতীযা উদ্ধস্থ্ত দ্ধছব্রন।  

এভয় १দ্ধত প্রকা কব্য ফক্তফে প্রদান কব্যন, াতক্ষীযা প্রৌযবায ৯ ন१ ওয়ার্ত কাউদ্ধিরয প্রখ দ্ধপক-উদ-প্রদৌরা, প্রব্ 

প্রকব্ল্পয াতক্ষীযা এদ্ধযয়া ভোব্নজায সয়দ দ্ধভজানযু ५রাভ, প্রব্ প্রকব্ল্পয প্রন্ট্রার এভ.४५.এ ३দ্ধপায প্রব্কৌ२ প্রভা२ 

দ্ধনজাভ উদ্ধ্ন এফ१ ३নোনে কভতকততাগন।  তাব্দয १দ্ধত প্রকাব্য দাফীব্ত তা०যা ফব্রন, (১) কর তাভাকব্যে’ খচুযা ভূব্রেয 

(গজচ) দ্ধবদ্ধিব্ত কযাব্যা কযব্ত ব্ফ; (২) দ্ধগাব্যব্েয ভূরেস্তয १খো ৪ দ্ধে প্রথব্ক কদ্ধভব্য় ২দ্ধে (দ্ধনন্ম এফ१ উচ্চ) স্তব্য দ্ধনব্য় ४া, 

(৩) ভূরেস্ফীদ্ধত এফ१ ४য় ফৃদ্ধি াব্থ ঙ্গদ্ধত প্রযব্খ ুদ্ধনদ্ধদতষ্ট ম্পযূক শুল্ক দ্ধনয়দ্ধভতবাব্ফ ফৃদ্ধি কযব্ত ব্ফ; (৪) কযাব্যা প্রদ্ধিয়া জ 

কযব্ত তাভাকব্যেয ভব্ধে দ্ধফদেভান দ্ধফবাজন (দ্ধপল্টায/নন দ্ধপল্টায দ্ধফদ্ধি, দ্ধগাব্যব্েয ভূরেস্তয, জদতা ও গুব্রয ४রাদা েোদ্ধযপ বোরু 

প্রবৃদ্ধত) তুব্র দ্ধদব্ত ব্ফ; (৫) কর প্রধা०য়াদ্ধফীন তাভাকযে উৎাদানকাযীব্ক যকাব্যয কযজাব্রয ४ওতায় দ্ধনব্য় ४ব্ত ব্ফ; 

(৬) একদ্ধে জ এফ१ কামতকয তাভাক কয নীদ্ধতভারা প্রযয়ন ও ফাস্তফায়ন (৫ ফছয প্রভয়াদ্ধদ) কযা, মা তাভাব্কয ফেফায হ্রা এফ१ 

যাজস্ব ফৃদ্ধিব্ত বূদ্ধভকা যাখব্ফ; (৭) কর প্রকায ५-দ্ধগাব্যে এফ१ দ্ধব্ের্ (४५দ্ধকউওএ) তাভাকব্যেয উৎাদন, ४ভদাদ্ধন এফ१ 

ফাজাযজাতকযয দ্ধনদ্ধলি কযা; (৮) কব্ ায রা५ব্দ্ধি१ এফ१ প্রেদ্ধ१ ফেফস্থ্া তাভাক কয প্রান দ্ধক্তারী কযা, কয পা०দ্ধকয জনে 

াদ্ধস্তভূরক জদ্ধযভানায ফেফস্থ্া কযা।  

http://dailysokalersomoy.com/details.php?id=48649 

http://dailysokalersomoy.com/details.php?id=48649
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 April 28, 2019 bdmetronews 

দ্ধফদ্ধর্ব্ভব্োদ্ধনউজ প্রর্স্ক ॥ ४জ যদ্ধফফায , াতক্ষীযা প্রপ্র ক্লাব্ফয াভব্ন ঢাকা ४হ্ছাদ্ধনয়া দ্ধভন প্ররথ প্রক্টব্যয প্রব্ প্রকল্প , 

াতক্ষীযা এয উব্দোব্গ তাভাকজাত দ্রব্ফেয উয উচ্চাব্য কয ४ব্যাব্য দাদ্ধফয প্রদ্ধত १দ্ধত প্রকা ३নষু্ঠাব্নয ४ব্য়াজন কযা য়। 

३নষু্ঠাব্ন াতক্ষীযা প্রৌযবায ৯ন१ ওয়ার্ত কাউদ্ধিরয , প্রব্ প্রকব্ল্পয কভতকততাগন ও স্বাস্থ্েকভতীযা উদ্ধস্থ্ত দ্ধছব্রন।  এভয় 

१দ্ধত প্রকা কব্য ফক্তফে প্রদান কব্যন, াতক্ষীযা প্রৌযবায ৯ ন१ ওয়ার্ত কাউদ্ধিরয প্রখ দ্ধপক-উদ-প্রদৌরা, প্রব্ প্রকব্ল্পয 

াতক্ষীযা এদ্ধযয়া ভোব্নজায সয়দ দ্ধভজানযু ५রাভ, প্রব্ প্রকব্ল্পয প্রন্ট্রার এভ.४५.এ ३দ্ধপায প্রব্কৌ२ প্রভা२ দ্ধনজাভ উদ্ধ্ন 

এফ१ ३নোনে কভতকততাগয। তাব্দয १দ্ধত প্রকাব্য দাফীব্ত তাযা ফব্রন, (১) কর তাভাকব্যে’ খচুযা ভূব্রেয (MRP) দ্ধবদ্ধিব্ত কযাব্যা 

কযব্ত ব্ফ; (২) দ্ধগাব্যব্েয ভূরেস্তয १খো ৪ দ্ধে প্রথব্ক কদ্ধভব্য় ২দ্ধে (দ্ধনম্ন এফ१ উচ্চ) স্তব্য দ্ধনব্য় ४া, (৩) ভূরেস্ফীদ্ধত এফ१ ४য় 

ফৃদ্ধি াব্থ ঙ্গদ্ধত প্রযব্খ ুদ্ধনদ্ধদতষ্ট ম্পযূক শুল্ক দ্ধনয়দ্ধভতবাব্ফ ফৃদ্ধি কযব্ত ব্ফ ; (৪) কযাব্যা প্রদ্ধিয়া জ কযব্ত তাভাকব্যেয 

ভব্ধে দ্ধফদেভান দ্ধফবাজন (দ্ধপল্টায/নন দ্ধপল্টায দ্ধফদ্ধি, দ্ধগাব্যব্েয ভূরেস্তয, জদতা ও গুব্রয ४রাদা েোদ্ধযপ বোরু প্রবৃদ্ধত ) তুব্র দ্ধদব্ত 

ব্ফ; (৫) কর প্রধা०য়াদ্ধফীন তাভাকযে উৎাদানকাযীব্ক যকাব্যয কযজাব্রয ४ওতায় দ্ধনব্য় ४ব্ত ব্ফ; (৬) একদ্ধে জ এফ१ 

কামতকয তাভাক কয নীদ্ধতভারা প্রযয়ন ও ফাস্তফায়ন (৫ ফছয প্রভয়াদ্ধদ) কযা, মা তাভাব্কয ফেফায হ্রা এফ१ যাজস্ব ফৃদ্ধিব্ত ব ‚দ্ধভকা 

যাখব্ফ; (৭) কর প্রকায ५-দ্ধগাব্যে এফ१ দ্ধব্ের্ (४५দ্ধকউওএ) তাভাকব্যেয উৎাদন, ४ভদাদ্ধন এফ१ ফাজাযজাতকযয দ্ধনদ্ধলি 

কযা; (৮) কব্ ায রা५ব্দ্ধি१ এফ१ প্রেদ্ধ१ ফে ফস্থ্া তাভাক কয প্রান দ্ধক্তারী কযা , কয পা०দ্ধকয জনে াদ্ধস্তভূরক জদ্ধযভানায 

ফেফস্থ্া কযা। 

http://bdmetronews24.com/archives/51391 

http://bdmetronews24.com/archives/category/divisional-news
http://bdmetronews24.com/archives/51391
http://bdmetronews24.com/archives/author/bdmetronews
http://bdmetronews24.com/archives/51391
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তাভাকজাত দ্রব্ফেয উয উচ্চাব্যয কয ফৃদ্ধি দাফীব্ত 

१দ্ধত প্রকা 

দ্ধসব্েব্ের সকাে ডে কম । প্রকাদ্ধশতকাে: ২৮ এদ্ধপ্রে ২০১৯, ৯:৩৮ অপরাহ্ণ 

দ্ধব্রব্েয কার প্রর্স্ক :: ঢাকা ४হ্ছাদ্ধনয়া দ্ধভন প্ররথ প্রক্টব্যয প্রব্ 

প্রকল্প, াতক্ষীযা এয উব্দোব্গ তাভাকজাত দ্রব্ফেয উয উচ্চাব্য 

কয ४ব্যাব্য দাদ্ধফয প্রদ্ধত १দ্ধত প্রকা ३নষু্ঠাব্নয ४ব্য়াজন কযা 

য়। যদ্ধফফায াতক্ষীযা প্রপ্র ক্লাব্ফয াভব্ন ४ব্য়াদ্ধজত এ ३নষু্ঠাব্ন 

াতক্ষীযা প্রৌযবায ৯ন१ ওয়ার্ত কাউদ্ধিরয , প্রব্ প্রকব্ল্পয 

কভতকততাগন ও স্বাস্থ্েকভতীযা উদ্ধস্থ্ত দ্ধছব্রন। 

এভয় १দ্ধত প্রকা কব্য ফক্তফে প্রদান কব্যন , াতক্ষীযা প্রৌযবায ৯ ন१ ওয়ার্ত কাউদ্ধিরয প্রখ দ্ধপক -উদ-প্রদৌরা, প্রব্ 

প্রকব্ল্পয াতক্ষীযা এদ্ধযয়া ভোব্নজায সয়দ দ্ধভজানযু ५রাভ , প্রব্ প্রকব্ল্পয প্রন্ট্রার এভ .४५.এ ३দ্ধপায প্রব্কৌ२ প্রভা२ 

দ্ধনজাভ উদ্ধ্ন এফ१ ३নোনে কভতকততাগন।  তাব্দয १দ্ধত প্রকাব্য দাফীব্ত তাযা ফব্রন , (১) কর তাভাকব্যে ’ খচুযা ভূব্রেয 

(গজচ) দ্ধবদ্ধিব্ত কযাব্যা কযব্ত প্রফ; (২) দ্ধগাব্যব্েয ভূরেস্তয १খো ৪ দ্ধে প্রথব্ক কদ্ধভব্য় ২দ্ধে (দ্ধন¤œ এফ१ উচ্চ) স্তব্য দ্ধনব্য় ४া, 

(৩) ভূরেস্ফীদ্ধত এফ१ ४য় ফৃদ্ধি াব্থ ঙ্গদ্ধত প্রযব্খ ুদ্ধনদ্ধদতষ্ট ম্পযূক শুল্ক দ্ধনয়দ্ধভতবাব্ফ ফৃদ্ধি কযব্ত ব্ফ; (৪) কযাব্যা প্রদ্ধিয়া জ 

কযব্ত তাভাকব্যেয ভব্ধে দ্ধফদেভান দ্ধফবাজন (দ্ধপল্টায/নন দ্ধপল্টায দ্ধফদ্ধি, দ্ধগাব্যব্েয ভূরেস্তয, জদতা ও গুব্রয ४রাদা েোদ্ধযপ বোরু 

প্রবৃদ্ধত) তুব্র দ্ধদব্ত ব্ফ ; (৫) কর প্রধা०য়াদ্ধফীন তাভাকযে উৎাদানকাযীব্ক যকাব্যয কযজাব্রয ४ওতায় দ্ধনব্য় ४ব্ত ব্ফ ; 

(৬) একদ্ধে জ এফ१ কামতকয তাভাক কয নীদ্ধতভারা প্রযয়ন ও ফাস্তফায়ন (৫ ফছয প্রভয়াদ্ধদ) কযা, মা তাভাব্কয ফেফায হ্রা এফ१ 

যাজস্ব ফৃদ্ধিব্ত বূদ্ধভকা যাখব্ফ ; (৭) কর প্রকায ५-দ্ধগাব্যে এফ१ দ্ধব্ের্ (४५দ্ধকউওএ) তাভাকব্যেয উৎাদন, ४ভদাদ্ধন এফ१ 

ফাজাযজাতকযয দ্ধনদ্ধলি কযা; (৮) কব্ ায রা५ব্দ্ধি१ এফ१ প্রেদ্ধ१ ফেফস্থ্া তাভাক কয প্রান দ্ধক্তারী কযা , কয পা०দ্ধকয জনে 

াদ্ধস্তভূরক জদ্ধযভানায ফেফস্থ্া কযা। 

http://sylhetersokal.com/2019/04/%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%

a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a4-

%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%87%e0%a6%b0-

%e0%a6%89%e0%a6%aa%e0%a6%b0-%e0%a6%89%e0%a6%9a/ 

 

http://sylhetersokal.com/2019/04/%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a4-%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%89%e0%a6%aa%e0%a6%b0-%e0%a6%89%e0%a6%9a/
http://sylhetersokal.com/2019/04/%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a4-%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%89%e0%a6%aa%e0%a6%b0-%e0%a6%89%e0%a6%9a/
http://sylhetersokal.com/2019/04/%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a4-%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%89%e0%a6%aa%e0%a6%b0-%e0%a6%89%e0%a6%9a/
http://sylhetersokal.com/2019/04/%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a4-%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%89%e0%a6%aa%e0%a6%b0-%e0%a6%89%e0%a6%9a/

