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SHARES 

 

MPs urge finance minister to reform 
tobacco tax  

They seek an extra Tk11,000 crore by raising taxes on tobacco products to 

tackle the financial and healthcare challenges posed by the Covid-19 

outbreak 

 

Photo: Reuters 

Several Members of Parliament (MPs) have urged Finance Minister AHM Mustafa 
Kamal to reform the tax structure of tobacco products. 

They sought an extra Tk11,000 crore in the upcoming fiscal year through this 
reform to tackle the financial and healthcare challenges posed by the Covid-19 
outbreak. 

https://tbsnews.net/economy


The MPs sent a budget reaction letter to the finance minister with a set of 
proposals to impose higher price and taxation on tobacco products in the 
proposed budget for the fiscal year 2020-2021.  

The lawmakers, including Chair of Parliamentary Standing Committee on the 
Ministry of Foreign Affairs Muhammad Faruk Khan MP, Fazle Hossain Badsha 
MP, and Dr Md Habibe Millat MP proposed this demand. 

They said that if the tax structure proposed by the health ministry is passed, the 
government would earn an extra Tk11,000 crore in the next fiscal year. 

The MPs also proposed lowering the number of cigarette price slabs from four to 
two, said a press release issued by Dhaka Ahsania Mission on Sunday. 

They also urged the finance minister to impose an extra 3 percent surcharge on 
every retail price of all tobacco products due to Covid-19 and impose a stricter 
prohibition on e-cigarettes. 

 

https://tbsnews.net/economy/mps-urge-finance-minister-reform-tobacco-tax-99283 
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তামাকের ের আরও বাড়াক ার পরামর্ শ ৭ সংসদ সদকসের 
2020-06-28 23:17:58 

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক তেতিতিউয জ্ োবেতিব োর ি কম 

িোমোকযোি দ্রবেের েিতমোি কর কোঠোবমোর পতরেিতি কবর সরকোবরর রোযস্ব আে েোতিবে 

িো কবরোিোভোইরোস মহোমোরীর এই সমবে যিস্বোবযে েেে করোর পরোমর্ ত তদবে অর্ তমন্ত্রীবক 

তিঠঠ পোঠঠবেবেি সোিযি সংসদ সদসে। 

এই সাত সংসদ সদকসের ছয়জ ই ক্ষমতাসী  আওয়ামী লীকের সদসে। তারা হকল  মুহাম্মদ ফারুে 

খা , হাববকব বমল্লাত, আকয়  উদ্দি , ওয়াবসো আয়র্া খা , অপরাদ্দজতা হে ও মাসুদা এম রর্ীদ 

চ ৌধুরী। তাকদর সকে রকয়কছ  ওয়ােশাস শ পার্টশর সাধারণ সম্পাদে ফজকল চহাকস  বাদর্া। 

তাকদর ব র্ির খবর জাব কয় ঢাো আহছ্াব য়া বমর্  এে সংবাদ ববজ্ঞবিকত বকলকছ, “এই সাত সংসদ 

সদকসের অ ুকরাধ রক্ষা হকল েকরা া চমাোকবলায় স্বাস্থ্ে সুরক্ষার জ ে সরোরকে আর অ ে বদকে 

তাোকত হকব  া। অবতবরক্ত ১১ হাজার চোর্ট টাো রাজস্ব আয় বদকয় সরোর তা সহকজ চমাোকবলা 

েরকত পারকব।” 

অর্ শমন্ত্রীকে চলখা ব র্িকত বলা হকয়কছ, স্বাস্থ্ে মন্ত্রণালকয়র পক্ষ চর্কে তামাে পকণের ের বৃদ্দির চে 

প্রস্তাব েরা হকয়বছল েত ১১ জ ু সংসকদ চপর্ েরা প্রস্তাববত বাকজকট তার প্রবতফল   া র্াোয় 

হতার্ হকত হকয়কছ। প্রস্তাববত বাকজট পাস হকল তামাে চোম্পাব গুকলা বব া বেকয় চববর্ মু াফার 

সুকোে পাকব। 

প্রস্তাববত বাকজকট তামাকে শুল্ক বৃদ্দির হার ব কয় ব র্িকত বলা হয়, একত সরোকরর রাজস্ব আয় খুব 

চববর্ বাড়কব  া; বরং শুল্ক  া বাবড়কয় দাম বাড়াক ার ফকল তামাে চোম্পাব গুকলা বব া বেকয় আরও 

চববর্ মু াফা েরার সুকোে পাকব। 

 
  

“জ স্বাস্থ্ে রক্ষায় এবং রাজস্ব আয় বৃদ্দির লকক্ষে স্বাস্থ্ে মন্ত্রণালকয়র মাধেকম সুব বদশষ্ট শুল্ক আকরাপ, 

বসোকরকটর  ারর্ট স্তর চর্কে দুইর্টকত  াবমকয় আ ার চে প্রস্তাব েরা হকয়বছল, প্রস্তাববত বাকজকট 



তার চোক া প্রবতফল  চদখা োয়ব । এটা েরা হকল সরোর ২০২০-২১ অর্ শবছকর অবতবরক্ত 

১১হাজার চোর্ট টাো অবতবরক্ত রাজস্ব আয় েরকত পাকর।” 

সাতজ  সংসদ সদসেই বসোকরকটর  ারর্ট স্তর দুর্টকত  াবমকয় আ া, সব তামােপকণের উপর 

চোবিড-১৯  াকম র্তেরা ৩ র্তাংর্ সার াজশ আকরাপ, ই- বসোকরকটর উপর েকিার ব কেধাজ্ঞা 

আাকরাপ েরাসহ বববড়র উপর সম্পূরে শুল্ক আকরাকপর অ ুকরাধ জাব কয় তা বাকজকট পাস েরার 

অ ুকরাধ জাব কয়কছ । 

এবদকে ‘শুি জ্ঞাক ই সর্িে েত্ন হকব, জ্ঞাক র আকলায় মাদে দকূর রকব’ এই প্রবতপাদে ব কয় 

আন্তজশাবতে মাদেদ্রকবের অপবেবহার ও অববধ পা ার ববকরাধী বদবস পাল  েকরকছ ঢাো 

আহছাব য়া বমর্ । 

এ বদবস উপলকক্ষ চরাববার এে িা চ শয়াল অকলা  ায় সিায় বক্তারা মাদেমকু্ত বাংলাকদর্ েড়ার 

মা কস সবাইকে ঐেেবিিাকব োজ েরার আহবা  জা া । 

আকলা  া সিায় অংর্ চ   সংসদ সদসে র্ামীম হায়দার পাকটায়ারী, রংপুর মহা ের পুবলর্ 

েবমর্ ার চমা. আবদুল আলীম মাহমুদ, মাদেদ্রবে ব য়ন্ত্রণ অবধদিকরর েুগ্ন পবর ালে ম.ু 

 ুরুজ্জামা  র্রীফ। 

 

https://m-bdnews24-

com.cdn.ampproject.org/v/s/m.bdnews24.com/amp/bn/detail/bangladesh/1774895?usqp=mq331AQF
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1. চহাম 

2. রোযধোিী 

িোমোকযোি দ্রবেের েিতমোি কর কোঠোবমো 
পতরেিতবির অিুবরোধ সংসদ সদসেবদর 
অ লাই  চডস্ক১৭:০১, ২৯ জ ু, ২০২০| পোবঠর সমে : ৩ তমতি  

 

 

 

ঢাো আহসাব য়া বমর্  

কবরোিো ভোইরোবসর তেস্তোর জ্ঠকোবি তেতভন্ন সংসদ সদসে প্রস্তোতেি েোবযব  

িোমোকযোি পবযের 'মূল্েেৃদ্ধি ও কর' তিবে পতরকল্পিোর ওপর প্রতিদ্ধিেো 

https://www.ittefaq.com.bd/
https://www.ittefaq.com.bd/capital


যোিোি এেং েোবয  পুিতে তবেিিোে এবি যর্োযর্ সংবর্োধবির যিে অিুবরোধ 
যোিোি। 

সম্প্রবত ২০২০-২০২১ অর্ শবছকরর বাকজকট উচ্চহাকর তামাকের ের ও দাম বৃদ্দির 

প্রস্তাব ায় অর্ শমন্ত্রী বরাবর বাকজট প্রবতদ্দিয়াস্বরূপ পত্র চপ্ররণ েকর  চোপালেঞ্জ-১ 

আসক র সংসদ সদসে মুহাম্মদ ফারুে খা , রাজর্াহী-২ আসক র সংসদ সদসে 

ফজকল চহাকস  বাদর্া, বসরাজেঞ্জ-২ আসক র সংসদ সদসে প্রকফসর ডা. চমা. হাববকব 

বমল্লাত, রাজর্াহী-৩ আসক র সংসদ সদসে চমা. আকয়  উদ্দি , মবহলা আস -০৭ 

সংসদ সদসে ওয়াবসো আয়র্া খা , মবহলা আস -২০ সংসদ সদসে অপরাদ্দজতা হে 

এবং মবহলা আস -৪৫ সংসদ সদসে মাসদুা এম রর্ীদ চ ৌধুরী। 

বাকজট প্রবতদ্দিয়া পকত্রর মাধেকম সংসদ সদসেেণ জ স্বাস্থ্ে রক্ষায় প্রস্তাব াগুকলা 

বাস্তবায়ক  বসোকরকটর মূলেস্তর ৪র্ট চর্কে ২র্ট ব ধ শারণ, এেীিূত  তচ  ব ম্নস্তকরর ১০ 

র্লাো বসোকরকটর খ ুরা মূলে  ূে তম ৬৫ টাো ব ধ শারণ েকর ৫০ র্তাংর্ সমূ্পরে 
শুল্ক এবং ১০ টাো সবু বদশষ্ট সমূ্পরে শুল্ক আকরাপ; এেীিূত  তচ  বপ্রবময়াম স্তকরর 

১০ র্লাো বসোকরকটর খু রা মূলে  ূ েতম ১২৫ টাো ব ধ শারণ েকর ৫০ র্তাংর্ 
সমূ্পরে শুল্ক এবং ১৯ টাো সুব বদশষ্ট সমূ্পরে শুল্ক আকরাপ েরার অ ুকরাধ জা া । 

তারা বফল্টারববহী  ২৫ র্লাো বববড়র খু রা মূলে ৪০ টাো ব ধ শারণ েকর ৫০% 

সমূ্পরে শুল্ক ও ৬.৮৫ টাো সুব বদশষ্ট সমূ্পরে শুল্ক আকরাপ এবং বফল্টারেকু্ত ২০ 

র্লাো বববড়র খু রা মলূে ৩২ টাো ব ধ শারণ েকর ৫০% সমূ্পরে শুল্ক এবং ৫.৪৮ টাো 

সুব বদশষ্ট সমূ্পরে শুল্ক আকরাপ েরার জ ে অর্ শমন্ত্রীর োকছ প্রস্তাব চপর্ েকর । 

এ ছাড়াও সেল তামােপকণের খু রা মূকলের ওপর ৩% চোবিড-১৯ সার াজশ আকরাপ 

েরা ও ই-বসোকরকটর ওপর েকিার ব কেধাজ্ঞা আকরাপ েরার ের্া জা া । 

প্রবতদ্দিয়ায় সংসদ সদসেেণ আকরা বকল , সাবব শেিাকব প্রস্তাববত তামাে ের ও মূলে 

বৃদ্দির পদকক্ষপ অবতবরক্ত রাজস্ব আহরণ, অোল মৃতচ েকরাধ এবং েকরা া সংিমকণর 

ঝুুঁ বে হ্রাকস চোক া িূবমো রাখকব  া, ো অতেন্ত হতার্াজ ে। প্রস্তাববত বাকজকট 

তামােখাত চর্কে সরোকরর রাজস্ব আয় খবু চববর্ বাড়কব  া; বরং শুল্ক  া বাবড়কয় 

দাম বাড়াক ার ফকল তামাে চোম্পাব গুকলা বব া বেকয় আকরা চববর্ মু াফা েরার 
সুকোে পাকব। অ েবদকে স্বাস্থ্ে মন্ত্রণালয় প্রস্তাববত বাকজট বাস্তবায়   া েরকল সরোর 
অবতবরক্ত ১১ হাজার চোর্ট টাো রাজস্ব আকয়র সুকোে হারাকব। 

উকল্লখে, েকরা া মহামারীর এই সমকয় জ স্বাস্থ্ে রক্ষা ও সরোকরর রাজস্ব আয় বৃদ্দির 

লকক্ষে স্বাস্থ্ে ও পবরবার েলোণ মন্ত্রণালকয়র পক্ষ হকত ২০২০-২১ অর্ শবছকরর বাকজকট 



তামােজাত দ্রকবের ওপর ের বৃদ্দির মাধেকম রাজস্ব আয় বৃদ্দির প্রস্তাব া চপর্ েরা 
হকয়বছকলা। চেখাক  তামাে দ্রকবে সুব বদশষ্ট শুল্ক আকরাপ ও বসোকরকটর মূলেস্তর  ারর্ট 

চর্কে েবমকয় দুইর্টকত  াবমকয় আ ার সপুাবরর্ েরা হয়। বেন্তু, প্রস্তাববত বাকজকট 

বসোকরকটর ব ম্নস্তকরর ১০ র্লাোর পোকেকটর দাম ২ টাো (৫.৪%) ও সমূ্পরে শুল্ক 

মাত্র ২% বৃদ্দি েরা হকয়কছ। আর উচ্চস্তর ও বপ্রবময়াম স্তকর প্রবত ১০ র্লাোর পোকেকট 

েত বছকরর তচল ায় ের্ািকম ৪.৩% ও ৪.০৬% দাম বৃদ্দি েরা হকলও শুল্ক বাড়াক া 

হয়ব । মধেম স্তকর দাম ও শুল্ক চো টারই পবরবতশ  আকসব । ফকল মার্াবপছচ  আয় ও 

মূলেস্ফীবতর তচল ায় দাম বৃদ্দি  া পাওয়ায় বসোকরট/তামােজাত দ্রকবের প্রেৃত মূলে 

হ্রাস পাকব। তাছাড়া ব ম্নস্তকর খুবই সামা ে শুল্ক বাড়ায় তা রাজস্ব আকয় বেছচ টা িূবমো 

রাখকলও, অ ে স্তকর শুল্ক  া বাড়ায় তাকত তামাে চোম্পাব গুকলা লািবা  হকব। 

ববশ্ব স্বাস্থ্ে সংস্থ্া মকত, ধূমপায়ীকদর েকরা া িাইরাকস আিান্ত হবার ঝুুঁ বে অক েগুণ 

চববর্। বাংলাকদকর্ েকরা ািাইরাকস আিান্ত চরােীর সংখো বদ  বদ  অস্বািাববেহাকর 
বাড়কছ। এখ ই উপেকু্ত সময় সরোকরর তামাে ব য়ন্ত্রকণ র্দ্দক্তর্ালী পদকক্ষপ গ্রহণ 

েরার, ববকর্েত জ স্বাস্থ্ে সুরক্ষার তামােজাত দ্রবে ববিয় সীবমত েরা, তামাকের ের 

বৃদ্দির মাধেকম এসেল দ্রকবের দাম বৃদ্দি ও তামােজাত দ্রবে িয়-ক্ষমতার বাবহকর ব কয় 

োওয়া। তাহকল এই মহামাবরকত জ স্বাস্থ্ে সুরবক্ষত র্ােকব এবং উকল্লবখত প্রস্তাব া 
বাস্তবায়  েরা হকল প্রায় ২০ লক্ষ প্রািবয়স্ক ধমূপায়ী ধূমপা  চছকড় বদকত উৎসাবহত 
হকব এবং সরোকরর অবতবরক্ত রাজস্ব আয় অদ্দজশত হকব ১১ হাজার চোর্ট টাো। 
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