
 

 

 

June-25 

 

 

 

http://epaper.newagebd.net/25-06-2019/4?fbclid=IwAR0nvYYZQf7-

4ZYKrVQlEwvLvBMcnav2UKFrJmjkH5Io6LfJbjvYaph0UQI 

http://epaper.newagebd.net/25-06-2019/4?fbclid=IwAR0nvYYZQf7-4ZYKrVQlEwvLvBMcnav2UKFrJmjkH5Io6LfJbjvYaph0UQI
http://epaper.newagebd.net/25-06-2019/4?fbclid=IwAR0nvYYZQf7-4ZYKrVQlEwvLvBMcnav2UKFrJmjkH5Io6LfJbjvYaph0UQI


 

 

 

June-25 

 

 

 

http://www.eindependentbd.com/assets/contents/2019/2019-06-25/content_zoom/news_2019-06-

25_3_19_b.jpg 

http://www.eindependentbd.com/assets/contents/2019/2019-06-25/content_zoom/news_2019-06-25_3_19_b.jpg
http://www.eindependentbd.com/assets/contents/2019/2019-06-25/content_zoom/news_2019-06-25_3_19_b.jpg


 

June-25 

 

২৫ জুন, ২০১৯ ০০:০০ | ড়া মাবফ ১ মভমনবে 

 

তাভাকজাত বযেয ওয কামযকয ও ফমধযত াবয কযাবযাবয দামফবত ঢাকা আহ্ছামনয়া মভন গতকার াফাগ থেবক থে ক্লাফ মযন্ত দমাত্রা কবয। ছমফ : 

কাবরয কণ্ঠ 

 

 

https://www.kalerkantho.com/print-edition/dhaka-

360/2019/06/25/783717/%E0%A6%9B%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0-

%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE 

https://www.kalerkantho.com/print-edition/dhaka-360/2019/06/25/783717/%E0%A6%9B%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE
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June-24 

তাভাকজাত বযে কয ফাড়াবনায দামফবত দমাত্রা 

ফাাংরা মিমফউন মযবার্ে 
েকামত: ১৮:৩৩, জুন ২৪, ২০১৯ | ফযবল আবেে: ১৮:৪১, জুন ২৪, ২০১৯ 
 

২০১৯-২০ অেযফছবযয চড়ূান্ত ফাবজবে ফ ধযবনয তাভাকজাত বযেয 

ওয কামযকয ও ফমধযত াবয কযাবযাবয দামফবত দমাত্রা কবযবছ 

তাভাকমফবযাধী াংগঠনগুবরা।থাভফায (২৪ জুন) যাজধানীয াফাগ 

থেবক শুরু বয় এ দমাত্রা জাতীয় থেক্লাবফয াভবন মগবয় থল য়। 

দমাত্রা থবল থফ মকছু দামফ তুবর ধযা য়। এযভবধে ২০১৯-২০ 

অেযফছবযয চড়ূান্ত ফাবজবে মনম্নস্তবয ১০ রাকা মগাবযবেয ফযমনম্ন ভূরে 

৩৭ োকায মযফবতয ৫০ োকা কযা, মনম্নস্তবযয মগাবযবেয ওয মফদেভান 

৫৫ তাাং ম্পযূক শুল্ক ফামড়বয় ৬০ তাাং কযা এফাং ভধেভ, উচ্চ ও 

মেমভয়াভ স্তবয মফদেভান ৬৫ তাাং শুল্ক ফামড়বয় ৭০ তাাং কযায দামফ 

উবেখবমাগে।এছাড়া েমত ১০ গ্রাভ জদযায খচুযা ভূরে ৩৫ োকা এফাং েমত 

১০ গ্রাভ গুবরয খচুযা ভূরে ২০ োকা মনধযাযয কযায দামফ জানাবনা 

বয়বছ। এবত মগাবযবেয ফেফায ১৪ তাাং থেবক কবভ ১২.৫ তাাং এফাং মফমড়য ফেফায ৫ তাাং কবভ ৩.৪ তাাং বফ ফবর জানাবনা 

য়। 

 

 

http://www.banglatribune.com/others/news/493785/%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%AA%E0%A6%A3%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%B

0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-

%E0%A6%AA%E0%A6%A6%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%

B0%E0%A6%BE 
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http://www.banglatribune.com/others/news/493785/%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%AA%E0%A6%A3%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%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%A6%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE
http://www.banglatribune.com/others/news/493785/%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%AA%E0%A6%A3%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%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%A6%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE
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http://www.banglatribune.com/others/news/493785/%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%AA%E0%A6%A3%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%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%A6%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE
http://www.banglatribune.com/others/news/493785/%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%AA%E0%A6%A3%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%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%A6%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE
http://www.banglatribune.com/others/news/493785/%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%AA%E0%A6%A3%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%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%A6%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE
http://www.banglatribune.com/others/news/493785/%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%AA%E0%A6%A3%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%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%A6%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE
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তাভাকজাত বযে ফমধযত কযাবযাবয দামফ 

ভঙ্গরফায, জুন ২৫, ২০১৯ ১২:০০:০০ A M 

T w e e t  

 

২০১৯-২০ অেযফছবযয চড়ূান্ত ফাবজবে ফ তাভাকজাত বযেয ওয ফমধযত াবয কযাবযা থয দামফবত থাভফায যাজধানীয াফাগ থেবক থেক্লাফ মযন্ত দমাত্রায 

আবয়াজন কযা য়। ঢাকা আহ্ছামনয়া মভবনয উবদোবগ তাভাকমফবযাধী াংগঠন নোনার ােয পাউবেন , অোবামবয়ন পয কমভউমনমে থেববরবভনে (এমমে), 

ইয়াং াওয়ায ইন থাোর একন (ইা), ুাবনয জনে েচা যামবমান (ুে), ফাাংরাবদ ইনমিমেউে অফ মেবয়োয আেয (মফো), তাভাকমফবযাধী নাযী থজাে 

(তামফনাজ), েজ্ঞা, ফুেবযা অফ ইকবনামভক মযাচয , ওয়াকয পয থফোয ফাাংরাবদ (েমিউমফমফ) িাি, নোনার এমি মেউফাযবক্লাম অোবামবয়ন অফ ফাাংরাবদ 

(নাোফ), েতোা, থোফোথকা কবরার মযায থর (মেমআযম), গ্রাভ ফাাংরা উন্নয়ন কমভমে , ফাাংরাবদ থিায পয কমভউমনবকন থোগ্রাভ (মফমমম), এইে 

পাউবেন দমাত্রায় অাংগ্রয কবয। মফমবন্ন তাভাকমফবযাধী াংগঠবনয উবদোবগ ঢাকা াযা থদবয মফমবন্ন থজরায় একবমাবগ দমাত্রা অনমুিত য়। াংফাদ মফজ্ঞমি 

 

http://www.alokitobangladesh.com/todays/details/302432/2019/06/25 

https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.alokitobangladesh.com%2Ftodays%2Fdetails%2F302432%2F2019%2F06%2F25&text=%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%20%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%20%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%A4%20%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B0%20%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%20
http://www.alokitobangladesh.com/todays/details/302432/2019/06/25


 

June-24 

তাভাকজাত বযেয উয কামযকয াবয কযাবযাবয দামফবত দমাত্রা 

 থাভফায, জুন ২৪, ২০১৯ - ১৫:১৪ 

 

তাভাকজাত বযেয উয কামযকয ও ফমধযত াবয কযাবযাবয দামফবত ২৪ জুন ২০১৯ কার 

১০.৩০ মভমনবে যাজধানীয াফাগ থেবক থে ক্লাফ মযন্ত দমাত্রা আবয়াজন কযা য়। ছমফ : 

াংগৃীত 

২০১৯-২০ অেযফছবযয চড়ূান্ত ফাবজবে কর তাভাকজাত বযেয উয কামযকয ও 

ফমধযত াবয কযাবযাবয দামফবত ২৪ জুন ২০১৯ কার ১০.৩০ মভমনবে 

যাজধানীয াফাগ থেবক থে ক্লাফ মযন্ত দমাত্রা আবয়াজন কযা য়। ঢাকা 

আহ্ছামনয়া মভবনয উবদোবগ তাভাকমফবযাধী াংগঠন নোনার ােয পাউবেন, 

এবামবয়ন পয কমভউমনমে থেববরবভনে (এমমে), ইয়াং াওয়ায ইন 

থাোর একন( ইা), ুাবনয জনে েচাযামবমান (ুে), ফাাংরাবদ ইনমিমেউে অফ মেবয়োয আেয (মফো), তাভাকমফবযাধী নাযী থজাে 

(তামফনাজ), েজ্ঞা, ফুেবযা অফ ইকবনামভক মযাচয, ওয়যাক পয থফোয ফাাংরাবদ (েমিউমফমফ) িাি, নোনার এমি মেউফাযবক্লাম এবামবয়ন 

অফ ফাাংরাবদ (নাোফ), েতোা, থোফোবকা কবরার মযযা থর (মেমআযম), গ্রাভ ফাাংরা উন্নয়ন কমভমে, ফাাংরাবদ থিায পয কমভউমনকো 

থোগ্রাভ (মফমমম), এইে পাউবেন দমাত্রায় অাংগ্রয কবয। মফমবন্ন তাভাকমফবযাধী াংগঠবনয উবদোবগ ঢাকা াযা থদবয 

মফমবন্ন থজরায় এক থমাবগ একই ভয় দমাত্রা অনমুিত বয়বছ। ২০১৯-২০ অেযফছবযয চড়ূান্ত ফাবজবে কর তাভাকমফবযাধী াংগঠন ভূথয 

দামফ, মনন্মস্তবয েমত ১০ রাকা মগাবযবেয ফযমনন্ম ভূরে ৩৭ োকায মযফবতয ৫০ োকা মনধযাযয কযা। মনন্মস্তবযয মগাবযবেয উয মফদেভান 

৫৫ তাাং ম্পযূক শুবল্কয মযফবতয ৬০ তাাং কযা এফাং ভধেভ, উচ্চ ও মেমভয়াভ স্তবয মফদেভান ৬৫ তাাং ম্পযূক শুবল্কয মযফবতয ৭০ 

তাাং মনধযাযয কযা এফাং েমত ১০ রাকা মগাবযবে ৫ োকা ুমনমদযষ্ট ম্পযূক শুল্ক আবযা কযা। মফমড়য মপল্টায- ননমপল্টায ভূরেমফবাজন 

তুবর মদবয় ২৫ রাকা মফমড়য খচুযা ভূরে ৩৫ োকা মনধযাযয এফাং ৪৫% ম্পযূক শুল্ক ও ৬ োকা ুমনমদযষ্ট ম্পযূক শুল্ক আবযা কযা। েমত ১০ 

গ্রাভ জদযায খচুযা ভূরে ৩৫ োকা এফাং েমত ১০ গ্রাভ গুবরয খচুযা ভূরে ২০ োকা মনধযাযয কযা। ১০ গ্রাভ জদযা ও গুবরয উয মোক্রবভ ৫ োকা 

এফাং ৩ োকা ুমনমদযষ্ট কয আবযা কযা। অেমক্রয়াজাত তাভাবকয মফদেভান ১০ তাাং যিামন শুল্ক ফার এফাং েমক্রয়াজাত তাভাকবযেয ওয 

ুনযায় ২৫ তাাং যিামন শুল্ক আবযা কযা। জনস্বাবেয তাভাক থকাম্পামনগুবরায উকযয কয থযয়াত গ্রয ুবমাগ ফামতর কযবত মফদেভান ভূরে 

াংবমাজন কয ও ম্পযূক শুল্ক আইন, ২০১২ এয ৪৬ ধাযায অন্তগযত উধাযা ৩ এয দপা ‘ঙ’ ুনফযার কযা, থমখাবন তাভাক ও 

অোরবকারমুক্ত বযেয থেবত্র এধযবনয ুবমাগ গ্রয যমত কযা বয়বছ। ২০১৯-২০ অেযফছবযয তাভাক কয েস্তাফনা ফাস্তফায়ন কযা বর, োয় 

৩.২ মভমরয়ন োিফয়স্ক ধভূায়ী (১.৩ মভমরয়ন মগাবযে ধভূায়ী এফাং ১.৯ মভমরয়ন মফমড় ধভূায়ী) ধভূান থছবড় মদবত উৎামত বফ। 

মগাবযবেয ফেফায ১৪% থেবক হ্রা থবয় োয় ১২.৫% এফাং মফমড় ফেফায ৫% হ্রা থবয় ৩.৪% বফ। দীঘযবভয়াবদ ১ মভমরয়ন ফতযভান 

ধভূায়ীয অকার ভৃতুে থযাধ কযা ম্ভফ বফ (০.৪৬ মভমরয়ন মগাবযে ধভূায়ী ও ০.৫৩ মভমরয়ন মফমড় ধভূায়ী)। ৬ াজায ৬৮০ থকামে থেবক 

১১ াজায ৯৮০ থকামে োকায ভবধে (মজমেম’য ০.৪ তাাং মযন্ত ) অমতমযক্ত যাজস্ব আয় অমজযত বফ। এই অমতমযক্ত যাজস্ব তাভাক ফেফাবযয 

েমত হ্রা , অকার ভৃতুে থযাধ এফাং জনস্বাবযেয উন্নয়বন ফেয় কযা ম্ভফ বফ। 

 

https://www.ajkerpatrika.com/%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%aa%e0%a6%a3%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%87%e0%a6%b0-

%e0%a6%89%e0%a6%aa%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d/ 

https://www.ajkerpatrika.com/%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%aa%e0%a6%a3%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%89%e0%a6%aa%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d/
https://www.ajkerpatrika.com/%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%aa%e0%a6%a3%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%89%e0%a6%aa%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d/
https://www.ajkerpatrika.com/%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%aa%e0%a6%a3%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%89%e0%a6%aa%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d/
https://www.ajkerpatrika.com/%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%aa%e0%a6%a3%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%89%e0%a6%aa%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d/
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তাভাকজাত বযেয উয ফমধযত াবয কযাবযাবয দামফবত দমাত্রা 

 

 
রািমনউজমফমে,২৪ জুন: ২০১৯-২০ অেযফছবযয চড়ূান্ত ফাবজবে কর তাভাকজাত বযেয উয কামযকয ও ফমধযত াবয কযাবযাবয দামফবত আজ 

কাবর যাজধানীয াফাগ থেবক থে ক্লাফ মযন্ত দমাত্রা আবয়াজন কযা য়। 

ঢাকা আছামনয়া মভবনয উবদোবগ তাভাকমফবযাধী াংগঠন নোনার ােয পাউবেন, এবামবয়ন পয কমভউমনমে থেববরবভনে 

(এমমে),ইয়াং াওয়ায ইন থাোর একন( ইা),ুাবনয জনে েচাযামবমান (ুে),ফাাংরাবদ ইনমিমেউে অফ মেবয়োয আেয (মফো), 

তাভাকমফবযাধী নাযী থজাে (তামফনাজ), েজ্ঞা,ফুেবযা অফ ইকবনামভক মযাচয, ওয়যাক পয থফোয ফাাংরাবদ (েমিউমফমফ) িাি, নোনার এমি 

মেউফাযবক্লাম এবামবয়ন অফ ফাাংরাবদ (নাোফ), েতোা, থোফোবকা কবরার মযযা থর (মেমআযম), গ্রাভ ফাাংরা উন্নয়ন কমভমে, 

ফাাংরাবদ থিায পয কমভউমনকো থোগ্রাভ (মফমমম), এইে পাউবেন দমাত্রায় অাংগ্রয কবয। মফমবন্ন তাভাকমফবযাধী াংগঠবনয 

উবদোবগ ঢাকা াযা থদবয মফমবন্ন থজরায় এক থমাবগ একই ভয় দমাত্রা অনমুিত বয়বছ।২০১৯-২০ অেযফছবযয চড়ূান্ত ফাবজবে কর 

তাভাকমফবযাধী াংগঠন ভূবয দামফ, মনম্ন স্তবয েমত ১০ রাকা মগাবযবেয ফযমনম্ন ভূরে ৩৭ োকায মযফবতয ৫০ োকা মনধযাযয কযা। মনম্ন 

স্তবযয মগাবযবেয উয মফদেভান ৫৫ তাাং ম্পযূক শুবল্কয মযফবতয ৬০ তাাং কযা এফাং ভধেভ, উচ্চ ও মেমভয়াভ স্তবয মফদেভান ৬৫ তাাং 

ম্পযূক শুবল্কয মযফবতয ৭০ তাাং মনধযাযয কযা এফাং েমত ১০ রাকা মগাবযবে ৫ োকা ুমনমদযষ্ট ম্পযূক শুল্ক আবযা কযা। মফমড়য মপল্টায- 

ননমপল্টায ভূরেমফবাজন তুবর মদবয় ২৫ রাকা মফমড়য খচুযা ভূরে ৩৫ োকা মনধযাযয এফাং ৪৫% ম্পযূক শুল্ক ও ৬ োকা ুমনমদযষ্ট ম্পযূক শুল্ক 

আবযা কযা। েমত ১০ গ্রাভ জদযায খচুযা ভূরে ৩৫ োকা এফাং েমত ১০ গ্রাভ গুবরয খচুযা ভূরে ২০ োকা মনধযাযয কযা। ১০ গ্রাভ জদযা ও গুবরয 

উয মোক্রথভ ৫ োকা এফাং ৩ োকা ুমনমদযষ্ট কয আবযা কযা। অেমক্রয়াজাত তাভাবকয মফদেভান ১০ তাাং যিামন শুল্ক ফার এফাং 

েমক্রয়াজাত তাভাকবযেয ওয ুনযায় ২৫ তাাং যিামন শুল্ক আবযা কযা। জনস্বাবেয তাভাক থকাম্পামনগুবরায উকযয কয থযয়াত গ্রয 

ুবমাগ ফামতর কযবত মফদেভান ভূরে াংবমাজন কয ও ম্পযূক শুল্ক আইন, ২০১২ এয ৪৬ ধাযায অন্তগযত উধাযা ৩ এয দপা ‘ঙ’ ুনফযার 

কযা, থমখাবন তাভাক ও এরবকারমুক্ত বযেয থেবত্র এধযবনয ুবমাগ গ্রয যমত কযা বয়বছ।২০১৯-২০ অেযফছবযয তাভাক কয েস্তাফনা 

ফাস্তফায়ন কযা বর, োয় ৩.২ মভমরয়ন োিফয়স্ক ধভূায়ী (১.৩ মভমরয়ন মগাবযে ধভূায়ী এফাং ১.৯ মভমরয়ন মফমড় ধভূায়ী) ধভুান থছবড় 

মদবত উৎামত বফ। মগাবযবেয ফেফায ১৪% থেবক হ্রা থবয় োয় ১২.৫% এফাং মফমড় ফেফায ৫% হ্রা থবয় ৩.৪% বফ।দীঘযবভয়াবদ ১ 

মভমরয়ন ফতযভান ধভূায়ীয অকার ভৃতুে থযাধ কযা ম্ভফ বফ (০.৪৬ মভমরয়ন মগাবযে ধভূায়ী ও ০.৫৩ মভমরয়ন মফমড় ধভূায়ী)। ৬ াজায 

৬৮০ থকামে থেবক ১১ াজায ৯৮০ থকামে োকায ভবধে (মজমেম’য ০.৪ তাাং মযন্ত) অমতমযক্ত যাজস্ব আয় অমজযত বফ। এই অমতমযক্ত যাজস্ব 

তাভাক ফেফাবযয েমত হ্রা,অকার ভৃতুে থযাধ এফাং জনস্বাবযেয উন্নয়বন ফেয় কযা ম্ভফ বফ। াংফাদ মফজ্ঞমি। 

রািমনউজমফমে/আমনছ 

http://www.lastnewsbd.com/2019/06/%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95%
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তাভাকজাত বযে কযাবযাবয দামফবত দমাত্রা 

েকামত: থাভফায, ২৪ জুন, ২০১৯ । 

ঢাকা:  ২০১৯-২০ অেযফছবযয চড়ূান্ত ফাবজবে কর তাভাকজাত বযেয উয 

কামযকয ও ফমধযত াবয কযাবযাবয দামফবত আজ ২৪ জুন কাবর যাজধানীয 

াফাগ থেবক থে ক্লাফ মযন্ত দমাত্রা আবয়াজন কযা য়। 

ঢাকা আহ্ছামনয়া মভবনয উবদোবগ তাভাকমফবযাধী াংগঠন নোনার ােয 

পাউবেন, এবামবয়ন পয কমভউমনমে থেববরবভনে (এমমে),ইয়াং াওয়ায 

ইন থাোর একন ( ইা),ুাবনয জনে েচাযামবমান (ুে), ফাাংরাবদ 

ইনমিমেউে অফ মেবয়োয আেয (মফো), তাভাকমফবযাধী নাযী থজাে (তামফনাজ), 

েজ্ঞা,ফুেবযা অফ ইকবনামভক মযাচয , ওয়াকয পয থফোয ফাাংরাবদ (েমিউমফমফ) 

িাি, নোনার এমি মেউফাযবক্লাম এবামবয়ন অফ ফাাংরাবদ (নাোফ), 

েতোা, থোফোবকা কবরার মযযা থর (মেমআযম), গ্রাভ ফাাংরা উন্নয়ন কমভমে, ফাাংরাবদ থিায পয কমভউমনবকন থোগ্রাভ (মফমমম), 

এইে পাউবেন দমাত্রায় অাংগ্রয কবয। মফমবন্ন তাভাকমফবযাধী াংগঠবনয উবদোবগ ঢাকা াযা থদবয মফমবন্ন থজরায় এক থমাবগ একই 

ভয় দমাত্রা অনমুিত বয়বছ। ২০১৯-২০ অেযফছবযয চড়ূান্ত ফাবজবে কর তাভাকমফবযাধী াংগঠনভূ তাভাকবক মনরুৎামত কযবত 

তাভাকজাত বযেয উয কামযকয ও ফমধযত াবয কযাবযাবয দামফ জানান। এবত উবেখ কযা য় দামফভূ ফাস্তফায়ন কযা বর , োয় ৩.২ 

মভমরয়ন োিফয়স্ক ধভূায়ী ধভূান থছবড় মদবত উৎামত বফ। মগাবযবেয ফেফায ১৪% থেবক হ্রা থবয় োয় ১২.৫% এফাং মফমড় ফেফায ৫% 

হ্রা থবয়  ৩.৪% বফ।এছাড়া দীঘযবভয়াবদ ১ মভমরয়ন ফতযভান ধভূায়ীয অকার ভৃতুে থযাধ কযা ম্ভফ বফ। ৬ াজায ৬৮০ থকামে থেবক ১১ 

াজায ৯৮০ থকামে োকায ভবধে (মজমেম’য ০.৪ তাাং মযন্ত ) অমতমযক্ত যাজস্ব আয় অমজযত বফ। এই অমতমযক্ত যাজস্ব তাভাক ফেফাবযয 

েমত হ্রা , অকার ভৃতুে থযাধ এফাং জনস্বাবযেয উন্নয়বন ফেয় কযা ম্ভফ বফ। 
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২০১৯-২০ ফাবজবে কর েকায তাভাকজাত বযেয উয ম্পযূক শুল্ক ফৃমিয দামফবত আহ্ছামনয়া মভবনয উবদোবগ াফাগ থেবক 

থেক্লাফ অমবভুবখ দমাত্রায আবয়াজন কবয কবয়কমে তাভাক মফবযাধী াংগঠন। থাভফায, ২৪ জুন। ছমফ: মমফএ 
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%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0/ 
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