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Doctors and health workers expressed their solidarity for raising tax on tobacco products. 
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Dhaka, Apr 27 (UNB)- A solidarity event of doctors 

has been organized on today, 27 April at Uttara Sector-

6 in front of the Lab Aid Hospital’s Uttara branch in 

Dhaka.Dhaka Ahsania Mission (DAM)’s Urban 

Primary Health Care Service Delivery Project 

(UPHCSDP) organized the event, which saw the 

doctors and health workers expressed their support on government’s recent initiative regarding 

raising tax on tobacco products.Doctors, health workers and Project staff from both the 

UPHCSDP and Ahsania Mission Cancer and General Hospital (AMCGH) Dhaka, joined the 

event. UPHCSDP Program Manager Mahfida Dina Rubiya, Dr Roksana Nasim, Dr Farhana 

Islam, Dr Nurjahan Begum, Dr Saila Rahman, Dr Manjura Yusuf, Dr Fatema Islam and Assistant 

Director of AMCGH, Mr Shafiullah Miaji presented their valuable opinions at the 

ceremony.Representatives from doctors and health workers emphasized on a couple of demands 

in their solidarity speeches, and expressed their gratitude to the government for taking this 

necessary step in order to benefit the environment. The event was ended with the closing speech 

presented by Mr Md Mukhlesur Rahman, Assistant Director and Project Coordinator of Dhaka 

Ahsania Mission. 

http://unb.com.bd/category/Bangladesh/doctors-and-health-workers-expressed-their-solidarity-for-

raising-tax-on-tobacco-products/17313 
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Increased tax on tobacco products demanded 
Staff Reporter, Dhaka 

Dhaka Ahsania Mission (DAM) Urban Primary Health Care Service Delivery Project organised a doctors’ 

solidarity event yesterday at Uttara Sector-6 in front of the Lab Aid Hospital in the capital. The participating 

doctors expressed their solidarities on hiking tax on tobacco products.  Doctors, health workers and project 

staff, from both the UPHCSDP and Ahsania Mission Cancer and General Hospital (AMCGH), Dhaka joined 

the event. Participants emphasised on implementing tax based on the Market Retail Price (MRP) value of 

tobacco products, reducing the cigarette tier from four to two, increasing supplementary duty (SD) tax based 

on inflation and the raise in GDP structure, among others. 
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খচুযা ভূল্রে কযাল্যাল্য দাবফ বচবকৎকল্দয 

বনজস্ব প্রবিল্ফদক 

২৮ এবপ্রর ২০১৯ ০০:০০ | আল্েট: ২৮ এবপ্রর ২০১৯ ০৯:৩৯ 

ফ িাভাকল্যে খচুযা ভূল্রেয বববিল্ি কযাল্যা কযা িাভাক ল্যেয ওয উচ্চ কযাল্যাল্য দাবফয ংবি প্রকা কল্যল্েন 

বচবকৎকযা। গিকার বনফায ঢাকায উিযা সক্টয-৬, রোফএইে াািাল্র াভল্ন ঢাকা আহ্োবনয়া বভল্নয সরথ সক্টল্যয 

আযফান প্রাইভাবয সরথ সকয়ায াববি সেবরবাবয প্রকল্েয উল্দোল্গ িাভাকজাি দ্রল্ফেয ওয উচ্চাল্য কযাল্যাল্য দাবফয প্রবি 

বচবকৎল্দয ংবি প্রকা অনষু্ঠাল্নয আল্য়াজন কযা য়। অনষু্ঠাল্ন প্রকল্েয বচবকৎকগয, স্বাস্থ্েকভিী এফং ঢাকা আহ্োবনয়া বভন 

কোনায ও সজনাল্যর াািাল্রয বচবকৎকগয ও কভিচাযীগয উবস্থ্ি বেল্রন। এ ভয় ংবি প্রকা কল্য ফক্তফে প্রদান কল্যন, 

উিযা আযফান প্রাইভাবয সরথ সকয়াল্যয াববি সেবরবাবযয ভোল্নজায পাবভদা দীনা রুফাইয়া, ো. সযাকানা নাবভ, ো. পাযানা 

ইরাভ, ো. নযূজাান সফগভ, ো. ায়রা যভান, ো. ভনজুযা ইউুপ, ো. পাল্িভা ইরাভ এফং ঢাকা আহ্োবনয়া বভন কোনায 

াািাল্রয কাযী বযচারক াবপউল্লা বভয়াজী। িাল্দয অনোনে দাবফয ভল্ধে যল্য়ল্ে বগাল্যল্টয ভূরেস্তয ংখো ৪বট সথল্ক 

কবভল্য় ২বট (বন¤œ ও উচ্চ) স্তল্য বনল্য় আা, ভূরেস্ফীবি এফং আয় ফৃবি ল্ে েবি সযল্খ ুবনবদিষ্ট ম্পযূক শুল্ক বনয়বভিবাল্ফ ফৃবি 

কযা; কযাল্যা প্রবিয়া জ কযল্ি িাভাকল্যেয ভল্ধে বফদেভান বফবাজন (বপল্টায/নন বপল্টায বফবি, বগাল্যল্টয ভূরেস্তয, জদিা ও 

গুল্রয আরাদা টোবযপ বোরু প্রবৃবি) িুল্র সদওয়া, ফ সধাোঁয়াবফীন িাভাকযে উৎাদানকাযীল্ক যকাল্যয কযজাল্রয আওিায় 

বনল্য় আা; একবট জ ও কামিকয িাভাক কয নীবিভারা প্রযয়ন ও ফাস্তফায়ন (৫ ফেয সভয়াবদ) কযা, মা িাভাল্কয ফেফায হ্রা ও 

যাজস্ব ফৃবিল্ি বূবভকা যাখা, ফ প্রকায ই-বগাল্যট এফং বল্টে (আইবকউওএ) িাভাক ল্যেয উৎাদন, আভদাবন এফং 

ফাজাযজািকযয বনবলি কযা; কল্ ায রাইল্বসং ও সেবং ফেফস্থ্া িাভাক কয প্রান বক্তারী কযা, কয পাোঁবকয জনে 

াবস্তভূরক জবযভানায ফেফস্থ্া কযা। 

http://www.dainikamadershomoy.com/post/194416 
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িাভাকজাি দ্রল্ফে কয ফািাল্নায দাবফ বচবকৎকল্দয 

প্রকা | ২৮ এবপ্রর ২০১৯, ০০:০০ 

বনজস্ব প্রবিল্ফদক 

িাভাকজাি দ্রল্ফে কয ফািাল্নায দাবফ জাবনল্য় ভানফফন্ধন কভিূবচ ারন কল্যল্েন ঢাকা আোবনয়া বভল্ন কভিযি বচবকৎক, স্বাস্থ্েকভিী ও ংবিষ্ট কভিকিিা-কভিচাযীযা। গিকার 

বনফায যাজধানীয উিযা ৬নং সক্টল্যয রোফএইে াািাল্রয াভল্ন এ ভানফফন্ধন কযা য়। 

ঢাকা আোবনয়া বভল্নয সরথ সক্টল্যয আযফান প্রাইভাবয সরথ সকয়ায াববি সেবরবাবয প্রকল্েয উল্দোল্গ এ ভানফফন্ধল্ন  বচবকৎকযা োিাও স্বাস্থ্েকভিী এফং ঢাকা 

আোবনয়া বভন কোনায ও সজনাল্যর াািাল্রয কভিচাযীযা অং সনন। িাভাকজাি দ্রল্ফে কয ফািাল্নায ল্ে আটবট কাযয িুল্র ধল্যন ফক্তাযা। 

ভানফফন্ধল্ন উবস্থ্ি বেল্রন উিযা আযফান প্রাইভাবয সরথ সকয়াল্যয াববি সেবরবাবযয ভোল্নজায পাবভদা দীনা রুফাইয়া, ে. সযাকানা নাবভ, ো. পাযানা ইরাভ, ো. 

নযুজাান সফগভ, ো. ায়রা যভান, ো. ভনজুযা ইউুপ, ো. পাল্িভা ইরা, ঢাকা আোবনয়া বভন কোনায াািাল্রয কাযী বযচারক াবপউল্লা বভয়াজী এফং 

বভল্নয সরথ সক্টল্যয কাযী বযচারক এফং িাভাক বনয়ন্ত্রয প্রকল্েয ভন্বয়কাযী সভা. সভাখল্রেুয যভান। 

  

http://www.protidinersangbad.com/todays-

newspaper/trade/170480/%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%95%E0%A6%B0-

%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%B0-

%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF-

%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A6%A6

%E0%A7%87%E0%A6%B0/print 
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তামাকজাত দ্রব্বের উপর উচ্চহাব্র কর বৃনির দানবব্ত নিনকৎসক ও স্বাস্থ্ে কমীব্দর সংহনত 

িকাশ 

যাজধানীয উিযায় িাভাকজাি দ্রফেয উয উচ্চাল্য কয আল্যাল্য 

দাবফয প্রবি বচবকৎল্দয ংবি প্রকা কভিূবচয আল্য়াজন কল্যল্ে 

ঢাকা আহ্োবনয়া বভল্নয সরথ সক্টয।  বনফায (২৭ এবপ্রর) ঢাকায 

উিযা ৬ নম্বয সক্টল্যয রোফ এইে াািাল্র াভল্ন ঢাকা 

আহ্োবনয়া বভল্নয সরথ সক্টল্যয আযফান   প্রাইভাযী সল্থ সকয়ায 

াববি সেবরবাযী প্রকল্েয উল্্োল্গ এ অনষু্ঠাল্নয আল্য়াজন কযা 

য়। অনষু্ঠাল্ন প্রকল্েয বচবকৎকযা , স্বাস্থ্েকভিী এফং ঢা কা আহ্োবনয়া বভন 

কোসায ও সজনাল্যর াািাল্রয বচবকৎকযা ও কভিচাযীযা উবস্থ্ি বেল্রন।  

এভয় ংবি প্রকা কল্য ফক্তফে সদন, উিযা আযফান প্রাইভাযী সল্থ সকয়াল্যয 

াববি সেবরবাযীয ভোল্নজায পাবভদা দীনা রুফাইয়া, ে. সযাকানা নাবভ, ো. 

পাযানা ইরাভ , ো. নযূজাান সফগভ , ো. ায়রা যভান , ো. ভনজুযা 

ইউুপ, ো. পাল্িভা ইরাভ এফং ঢাকা আহ্োবনয়া বভন কোসায 

াািাল্রয কাযী বযচারক াবপউল্লা বভয়াজী।  অনষু্ঠাল্নয ভাবি সঘালযা 

কল্যন ঢাকা আহ্োবনয়া বভল্নয সরথ সক্টল্যয কাযী বযচারক এফং িাভাক 

বনয়ন্ত্রয প্রকল্েয ভন্ব য়কাযী সভা . সভাখল্রেুয যভান। এভয় িাল্দয ংবি 

প্রকাল্ বফববন্ন দাবফ িুল্র ধযা য়। দাবফগুল্রা ল্রা- 

(১) কর িাভাকল্যে’ খচুযা ভূল্রেয (MRP) বববিল্ি কযাল্যা কযল্ি ল্ফ। 

(২) বগাল্যল্টয ভূরেস্তয ংখো ৪বট সথল্ক কবভল্য় ২বট (বনম্ন এফং উচ্চ) স্তল্য বনল্য় আা। 

(৩) ভূরেস্ফীবি এফং আয় ফৃবি াল্থ েবি সযল্খ ুবনবদিষ্ট ম্পযূক শুল্ক বনয়বভিবাল্ফ ফৃবি কযল্ি ল্ফ। 

(৪) কযাল্যা প্রবিয়া জ কযল্ি িাভাকল্যেয (বফবি) ভল্ধে বফদেভান বফবাজন (বপল্টায/নন বপল্টায বফবি, বগাল্যল্টয ভূরেস্তয, 

জদিা ও গুল্রয আরাদা টোবযপ বোরু প্রবৃবি) িুল্র বদল্ি ল্ফ। 

(৫) কর সধাোঁয়াবফীন িাভাকযে উৎাদানকাযীল্ক যকাল্যয কযজাল্রয আওিায় বনল্য় আল্ি ল্ফ। 

(৬) একবট জ এফং কামিকয িাভাক কয নীবিভারা প্রযয়ন ও ফাস্তফায়ন (৫ ফেয সভয়াবদ) কযা, মা িাভাল্কয ফেফায হ্রা এফং 

যাজস্ব ফৃবিল্ি বূবভকা যাখল্ফ। 

(৭) কর প্রকায ই-বগাল্যট এফং বল্টে (আইবকউওএ) িাভাকল্যেয উৎাদন, আভদাবন এফং ফাজাযজািকযয বনবলি কযা। 

(৮) কল্ ায রাইল্বসং এফং সেবং ফেফস্থ্া িাভাক কয প্রান বক্তারী কযা, কয পাোঁবকয জনে াবস্তভূরক জবযভানায ফেফস্থ্া 

কযা। উল্ল্লখে, িাভাকজবনি ফোবধ ও অকারভৃিুেয কাযল্য িভফধিভান অথিননবিক েবিয ভুল্খ ফাংরাল্দ। শুধ ুিাভাক ফেফাযজবনি 

আবথিক েবি ফেল্য ৩০ াজায ৫৭০ সকাবট টাকা ফা ৩ দবভক ৬ বফবরয়ন ভাবকিন েরায, মা ২০১৭-১৮ অথিফেল্যয জািীয় আল্য়য 

(বজবেব) ১ দবভক ৪ িাং। আয ২০১৮ াল্র িাভাকজবনি সযাল্গ প্রায় এক রাখ ২৬ াজায ভানলু্লয অকারভৃিুে য়, মা 

সদল্য সভাট ভৃিুেয ১৩ দবভক ৫ িাং। এক গল্ফলযায় জানা মায়, মাযা িাভাক ফেফায কল্যন না, িাল্দয সচল্য় িাভাক 

ফেফাযকাযীল্দয ভল্ধে িাভাকজবনি প্রধান ািবট সযাল্গয একবটল্ি আিান্ত ওয়ায ঝুোঁবক ৫৭ িাং সফব এফং িাভাকজবনি 

কোসাল্যয সেল্ে ঝুোঁবক ১০৯ িাং সফব। ফিিভাল্ন সদল্ ১৫ রাল্খয অবধক প্রািফয়স্ক নাযী ও ুরুল িাভাক সফল্নয কাযল্য এফং 
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৬১ াজাল্যয অবধক বশু ল্যাে ধভূাল্নয প্রবাল্ফ বফববন্ন সযাল্গ আিান্ত। গল্ফলযায় আযও ফরা য়, িাভাল্কয কাযল্য ফল্চল্য় 

সফব েবিগ্রস্ত য় বশুযা। সদল্য অল্ধিল্কয সফব, অথিাৎ দুই সকাবট বশু ল্যাে ধভূাল্নয বকায ল্ে। এ োিা িাভাক চাল্লয 

বযল্ফ ও স্বাস্থ্েগি েবি, িাভাক চাল্ল দুরিব কৃবলজবভ ফেফাল্যয পল্র খাদে বনযািায হুভবক, অবিকাল্েয আঙ্কা ফৃবি ও েবি 

এফং বযল্ফদলূয ল্ে। িল্ফ িাভাক ফেফাল্য েবিগ্রস্ত ফেবক্ত ও বযফাল্যয প্রকৃি সবাগাবন্ত বযভা কযা ম্ভফ নয়। 
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স্টাপ বযল্াটিায: আজ ২৭ এবপ্রর, বনফায, ঢাকায উিযা সক্টয-৬, রোফ এইে 

াািাল্র াভল্ন ঢাকা আহ্োবনয়া বভল্নয সরথ সক্টল্যয আযফান প্রাইভাযী 

সল্থ সকয়ায াববি সেবরবাযী প্রকল্েয উল্্োল্গ িাভাকজাি দ্রফেয উয 

উচ্চাল্য কয আল্যাল্য দাবফয প্রবি বচবকৎল্দয ংবি প্রকা অনষু্ঠাল্নয 

আল্য়াজন কযা য়। অনষু্ঠাল্ন প্রকল্েয বচবকৎকগয, স্বাস্থ্েকভিী এফং ঢাকা 

আহ্োবনয়া বভন কোসায ও সজনাল্যর াািাল্রয বচবকৎকগয ও 

কভিচাযীগয উবস্থ্ি বেল্রন।  এভয় ংবি প্রকা কল্য ফক্তফে প্রদান কল্যন, 

উিযা আযফান প্রাইভাযী সল্থ সকয়াল্যয াববি সেবরবাযীয ভোল্নজায পাবভদা দীনা রুফাইয়া, ে: সযাকানা নাবভ, ো: পাযানা 

ইরাভ, ো: নযূজাান সফগভ, ো: ায়রা যভান, ো: ভনজুযা ইউুপ, ো: পাল্িভা ইরাভ এফং ঢাকা আহ্োবনয়া বভন কোসায 

াািাল্রয কাযী বযচারক াবপউল্লা বভয়াজী।  িাল্দয ংবি প্রকাল্ দাফীল্ি িাোঁযা ফল্রন, (১) কর িাভাকল্যে’ খচুযা 

ভূল্রেয (গজচ) বববিল্ি কযাল্যা কযল্ি ল্ফ; (২) বগাল্যল্টয ভূরেস্তয ংখো ৪ বট সথল্ক কবভল্য় ২বট (বনম্ন এফং উচ্চ) স্তল্য বনল্য় 

আা, (৩) ভূরেস্ফীবি এফং আয় ফৃবি াল্থ েবি সযল্খ ুবনবদিষ্ট ম্পযূক শুল্ক বনয়বভিবাল্ফ ফৃবি কযল্ি ল্ফ; (৪) কযাল্যা 

প্রবিয়া জ কযল্ি িাভাকল্যেয ভল্ধে বফদেভান বফবাজন (বপল্টায/নন বপল্টায বফবি, বগাল্যল্টয ভূরেস্তয, জদিা ও গুল্রয আরাদা 

টোবযপ বোরু প্রবৃবি) িুল্র বদল্ি ল্ফ; (৫) কর সধাোঁয়াবফীন িাভাকযে উৎাদানকাযীল্ক যকাল্যয কযজাল্রয আওিায় বনল্য় 

আল্ি ল্ফ; (৬) একবট জ এফং কামিকয িাভাক কয নীবিভারা প্রযয়ন ও ফাস্তফায়ন (৫ ফেয সভয়াবদ) কযা, মা িাভাল্কয 

ফেফায হ্রা এফং যাজস্ব ফৃবিল্ি বূবভকা যাখল্ফ; (৭) কর প্রকায ই-বগাল্যট এফং বল্টে (আইবকউওএ) িাভাকল্যেয 

উৎাদন, আভদাবন এফং ফাজাযজািকযয বনবলি কযা; (৮) কল্ ায রাইল্বসং এফং সেবং ফেফস্থ্া িাভাক কয প্রান বক্তারী 

কযা, কয পাোঁবকয জনে াবস্তভূরক জবযভানায ফেফস্থ্া কযা।   অনষু্ঠাল্নয ভাবি সঘালযা কল্যন ঢাকা  আহ্োবনয়া  বভল্নয সরথ 

সক্টল্যয কাযী বযচারক এফং িাভাক বনয়ন্ত্রয প্রকল্েয ভন্বয়কাযী সভা: সভাখল্রেুয যভান। 
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