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Govt missed chance to earn Tk11,000cr from tobacco 
There is no positive indication regarding tobacco taxation in the proposed budget even after 

the World Health Organisation has warned tobacco consumers of contracting Covid-19 faster 

than non-users 
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The government could have earned Tk11,000 crore more had it imposed, in the 
proposed budget for FY2020-21, an increase in tax and prices of tobacco as per a 
health ministry recommendation. 

But there is no positive indication regarding tobacco taxation in the proposed 
budget even after the World Health Organisation has warned tobacco consumers 
of contracting Covid-19 faster than non-users. 

These were all discussed at an online forum styled "Tobacco Taxation: National 
Budget 2020-2021" organised recently by Dhaka Ahsania Mission Health Sector. 

https://tbsnews.net/economy/budget


They expressed dissatisfaction on different aspects of tobacco taxation in the 
proposed national budget as they found there was an ample scope to earn taxes 
from the tobacco sector, which had been missed by the government. 

Professor Naziruddin Ahmed of BRAC Institute of Governance and Development 
and a former chairman of the National Board of Revenue, said it would have been 
good if the higher price tier and medium price tier of tobacco taxation can be 
merged together in the budget. 

Professor Sohel Reja Chowdhury, Department of Epidemiology and Research, 
National Heart Foundation Hospital and Research Institute, said the budget has 
no specific guideline about the promotional activity of e-cigarettes for the youths. 

Professor Rubana Huque of the Economics department, University of Dhaka, 
agreed with Professor Naziruddin Ahmed. 

She said a specific tax could have been there in the budget as it would have 
decreased the income of the tobacco producing companies as well as increased 
the revenue of the government. 

Director of Dhaka Ahsania Mission Health Sector Iqbal Masud said the budget 
allocation for the health sector is not sufficient. 

He added that tobacco taxation in the budget was not reasonable, and the 
influence of the tobacco companies has resulted in such kind of weak decision-
making by bureaucrats.  
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তামাক একটট ক্ষশতকর পণ্য। তামাকজাত দ্রব্য ব্যব্হাডর ধূমপায়ী ও অধূপায়ী 

সকডের স্বাস্থ্য ক্ষশতর ঝুুঁ শক ব্ৃদ্ধি কডর।তামাকজাত দ্রব্য ব্যব্হার শনয়ন্ত্রডণ্ জরুরী মুেয 

ব্ৃদ্ধি করা। 

আর্ন্তজতাশতক ও জাতীয় গডব্ষণ্া মডত ডে ডকান দ্রডব্যর মূেয ব্ৃদ্ধি ডপডে অডনকাাংডি 

চাশহদা হ্রাস পায়।তাই তামাকজাত দ্রডব্যর মেূয ব্ৃদ্ধি করডে একশদডক ডেমন সকডের 

স্বাস্থ্য ক্ষশতর ঝুুঁ শক হ্রাস পাডব্ অপর শদডক সরকার প্রায় ১১ হাজার ডকাটট টাকা রাজস্ব 

পাডব্ ো ব্াডজডটর ঘাটশত পূরডণ্ উডেখডোগয ভূশমকা পােন করডব্। জনগডণ্র 

মাথাশপছু আয়ব্ৃদ্ধি এব্াং মূেযস্ফীশত শব্ডব্চনায় না ডনওয়ার ফডে শনন্ম আডয়র মানুডষর 

মডধয ধূমপাডনর প্রব্ণ্তার ডকাডনা পশরব্ততন হডব্না এব্াং একই সাডথ নতুন তরুন 

প্রজন্মডক ধূমপাডন শনরুৎসাশহত করা োডব্না। 

গত ১৩ জনু ২০১৯ জাতীয় সাংসডদ ২০২০-২০২১ অথ তব্ছডরর জনয প্রস্তাশব্ত ব্াডজডট 

তামাক পডণ্যর কর ব্ৃদ্ধি না করার ডপ্রশক্ষডত শমশ্রপ্রশতদ্ধিয়া জাশনডয়ডছন তামাক 

শব্ডরাধী সাংগঠডনর প্রশতশনশধব্ৃন্দ। গত ১৪ জনু ২০২০, রশব্ব্ার, ঢাকা আহছ্াশনয়া 

শমিডনর স্বাস্থ্য ডসক্টর কতৃকত আডয়াদ্ধজত “তামাক কর জাতীয় ব্াডজট ২০২০-২১” 

িীষ তক অনোইন আডোচনা অনুষ্ঠাডন এ প্রশতদ্ধিয়া জানান। 

উডেডখযা আডোচনায় সাডব্ক ডচয়ারমযান, জাতীয় রাজস্ব ডব্ােত ও শব্আইদ্ধজশে, ব্র্যাক 

শব্শ্বশব্দযােয়, অধযাপক ে. নাশছর উদ্ধিন আহডমদ ব্ডেন, তামাকজাত পণ্য শব্ডিষ 

কডর শসগাডরট এর মেূয স্তর চারটট ডথডক দুটট করা প্রডয়াজন।শতশন আডরা ব্ডেন 

তামাক ডকাম্পানীর একটট ব্ড় প্রভাব্ রডয়ডছ জাতীয় রাজস্ব ডব্ােত এর উপর ো 

শনয়ন্ত্রডণ্ সরকারডক সডচতন হডত হডব্।নযািনাে হাটত ফাউডেিন হাসপাতাে ও 

শরসাচত ইনশিটটউট,ডরাগ তত্ত্ব ও গডব্ষণ্া শব্ভাগ প্রধান, অধযাপক ো. ডসাডহে ডরজা 

ডচৌধূরী ব্ডেন, ব্ততমাডন েবু্সমাডজর জনয অনযতম আডরকটট ক্ষশতকর তামাক পণ্য 

হডে ই-শসগাডরট। 

তামাকজাত উৎপাদকারী ডকাম্পানীগুডো সুডকৌিডে ই-শসগাডরডটর ব্াজারজাত কডর 

োডে।শতশন আডরা ব্ডেন, ই-শসগাডরট উৎপাদন ব্া ব্াজারজাত করন ব্ন্ধ করডত না 

পারডে সমাডজ মাদডকর নযায় ভয়াব্হ আকার ধারন করডব্ ো েবু্সমাডজর উপর 

ক্ষশতকর প্রভাব্ ডফেডব্। ো পরব্শততডত তামাডকর নযায় শনয়ন্ত্রণ্ করা সরকাডরর পডক্ষ 



কষ্টসাধয হডয় োডব্। ঢাকা শব্শ্ব শব্দযােয়,অথ তনীশত শব্ভাগ, অধযাপক ে. রুমানা হক 

ব্ডেন, শসগাডরট এর মূেয স্তর চারটট ডথডক দুটট করার সহমত ডপাষণ্ কডরন ও 

তামাকজাত দ্রডব্যর উপর সুশনশদষ্ট কর আডরাপ করা জরুরী।কারণ্ সুশনশদষ্ট কর 

আডরাপ ব্যব্স্থ্া প্রব্ততন করডে সরকাডরর রাজস্ব আডয়র হার ব্ৃদ্ধি পাডব্।তামাক 

ডকাম্পানীর কর ফাশকুঁ র ডে কূটডকৌিে অব্েম্বন কডর তা প্রশতহত করাও সম্ভব্ হডব্। 

ঢাকা আহছ্াশনয়া শমিন স্বাস্থ্য ডসক্টর, পশরচােক জনাব্ ইকব্াে মাসুদ ব্ডেন,ব্ততমান 

ব্াডজডট স¦াাস্থ্যখাডতর জনয অথ ত ব্রাি পে তাপ্ত নয়।শতশন আডরা ব্ডেন, কডরানা 

কাশেন সমডয় সরকার েশদ তামাকজাত দ্রডব্যর উপর সুশনশদষ্ট কর ব্যব্স্থ্ার প্রব্ততন 

কডর তাহডে স্বাস্থ্য খাডতর জনয উডেখডোডগযা অডথ তর ব্রাি রাখা সম্ভব্ হডব্। শকন্তু 

সুডোগ থাকা সডে¡ও তামাকপডণ্যর ব্যব্হার শনরুৎসাশহত করডত প্রস্তাশব্ত ব্াডজডট 

কাে তকর কর ও মূেযব্ৃদ্ধি পদডক্ষপ উডপক্ষা করা হডয়ডছ। এডতকডর সরকার প্রায় ১১ 

হাজার ডকাটট টাকা রাজস্ব হারাডব্। 

৩ ডকাটট ৭৮ েক্ষ প্রাপ্তব্য়স্ক তামাক ব্যব্হারকারীর জনয ৪ ডকাটট ১০ েক্ষ প্রাপ্তব্য়স্ক 

মানুষ নদ্ধজর শব্হীন স্বাস্থ্য ঝুুঁ শকর মুডখ পড়ডব্।কযাডম্পইন ফর ডটাব্যাডকা ফ্রী 

শকেস(শসটটএফডক) ব্াাংোডদি,কম তসূচী কম তকততা,জনাব্ আতাউর রহমান মাসদু, 

ব্ডেন ডে কর কাঠাডমা রডয়ডছ তাডত সব্সময় ডকাম্পানীর আশথ তকভাডব্ ডব্িী োভব্ান 

হডে।এক গডব্ষণ্া তডথয জানাোয় তামাক ডকাম্পানীর ২৩.৫ % োভ থাকডছই। 

তাহডে তামাকজাত দ্রব্য ব্যব্হার শনয়ন্ত্রণ্ করডত হডে কর কাঠাডমা সাংস্কার কডর 

ডকাম্পানী োডভর অাংি অব্িযই সরকারডক কমাডত হডব্। 

উক্ত, আডোচনায় তামাডকর উপর কর ব্ৃদ্ধি শনডয় শব্িদ আডোচনা হয় ও দি তকডদর 

প্রডের উের প্রদান কডরন আডোচকব্ৃন্দ। 
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1. জাতীয় 

ঢাকা আহ্ছাননয়া নমশণ্নর বাণ্জি পরবতী প্রনতদ্ধিয়া 

তামাক পডণ্যর কর ব্দৃ্ধি না করায় সরকার রাজস্ব 

হারাডব্ প্রায় ১১ হাজার ডকাটট টাকা 
 অনোইন ডেস্ক :: online-desk 

১৭:৩৫, ২২ জনু, ২০২০ 

    

 

তামাক একটট ক্ষশতকর পণ্য। তামাকজাতদ্রব্য ব্যব্হাডর ধূমপায়ী ও অধমূপায়ী সকডের স্বাস্থ্য 

ক্ষশতর ঝুুঁ শক ব্ৃদ্ধি কডর। তামাকজাত দ্রব্য ব্যব্হার শনয়ন্ত্রডণ্ জরুশর মূেয ব্ৃদ্ধি করা। আর্ন্জতাশতক ও 

জাতীয় গডব্ষণ্া অনুোয়ী, ডেডকান দ্রডব্যর মূেয ব্ৃদ্ধি ডপডে অডনকাাংডি চাশহদা হ্রাস পায়। 



সম্প্রশত ঢাকা আহছ্াশনয়া শমিডনর স্বাস্থ্য ডসক্টর কতৃকত আডয়াদ্ধজত “তামাক কর জাতীয় ব্াডজট 

২০২০-২১” িীষ তক অনোইন আডোচনা অনুষ্ঠাডন ব্ক্তারা এ প্রশতদ্ধিয়া জানান। 

তামাকজাত দ্রডব্যর মূেয ব্ৃদ্ধি করডে একশদডক ডেমন সকডের স্বাস্থ্য ক্ষশতর ঝুুঁ শক হ্রাস পাডব্ 

অপরশদডক সরকার প্রায় ১১ হাজার ডকাটট টাকা রাজস্ব পাডব্ ো ব্াডজডটর ঘাটশত পূরডণ্ উডেখডোগয 

ভূশমকা পােন করডব্। জনগডণ্র মাথাশপছু আয়ব্ৃদ্ধি এব্াং মূেযস্ফীশত শব্ডব্চনায় না ডনওয়ার ফডে 

শনন্ম-আডয়র মানুডষর মডধয ধূমপাডনর প্রব্ণ্তার ডকাডনা পশরব্ততন হডব্না এব্াং একই সাডথ নতুন 

তরুণ্ প্রজন্মডক ধূমপাডন শনরুৎসাশহত করা োডব্না। 

আডোচনায় জাতীয় রাজস্ব ডব্াডেতর সাডব্ক ডচয়ারমযান অধযাপক ে. নাশছর উদ্ধিন আহডমদ ব্ডেন, 

তামাকজাত পণ্য শব্ডিষ কডর শসগাডরট এর মূেযস্তর চারটট ডথডক দুটট করা প্রডয়াজন। শতশন আডরা 

ব্ডেন, তামাক ডকাম্পানীর একটট ব্ড় প্রভাব্ রডয়ডছ জাতীয় রাজস্ব ডব্াডেতর ওপর ো শনয়ন্ত্রডণ্ 

সরকারডক সডচতন হডত হডব্। 

নযািনাে হাটত ফাউডেিন হাসপাতাে ও শরসাচত ইনশিটটউডটর ডরাগ তত্ত্ব ও গডব্ষণ্া শব্ভাডগর প্রধান 

অধযাপক ো. ডসাডহে ডরজা ডচৌধূরী ব্ডেন, ব্ততমাডন েুব্সমাডজর জনয অনযতম আডরকটট ক্ষশতকর 

তামাক পণ্য হডে ই-শসগাডরট। তামাকজাত উৎপাদনকারী ডকাম্পানীগুডো সুডকৌিডে ই-

শসগাডরডটর ব্াজারজাত কডর োডে। 

শতশন আডরা ব্ডেন, ই-শসগাডরট উৎপাদন ব্া ব্াজারজাতকরণ্ ব্ন্ধ করডত না পারডে সমাডজ 

মাদডকর নযায় ভয়াব্হ আকার ধারন করডব্ ো েুব্সমাডজর ওপর ক্ষশতকর প্রভাব্ ডফেডব্। 

পরব্তীডত তামাডকর নযায় শনয়ন্ত্রণ্ করা সরকাডরর পডক্ষ কষ্টসাধয হডয় োডব্। 

ঢাকা শব্শ্ব শব্দযােডয়র অথ তনীশত শব্ভাডগর অধযাপক ে. রুমানা হক শসগাডরডটর মূেযস্তর চারটট 

ডথডক দুটট করার সহমত ডপাষণ্ কডর ব্ডেন, তামাকজাত দ্রডব্যর ওপর সুশনশদতষ্ট করাডরাপ করা 

জরুশর। কারণ্ সুশনশদতষ্ট করাডরাপ ব্যব্স্থ্া প্রব্ততন করডে সরকাডরর রাজস্ব আডয়র হার ব্ৃদ্ধি পাডব্। 

তামাক ডকাম্পানীর কর ফাুঁশকর ডে কূটডকৌিে অব্েম্বন কডর তা প্রশতহত করাও সম্ভব্ হডব্। 

ঢাকা আহছ্াশনয়া শমিডনর স্বাস্থ্য ডসক্টডরর পশরচােক ইকব্াে মাসুদ ব্ডেন, ব্ততমান ব্াডজডট 

স্বাস্থ্যখাডতর জনয অথ ত ব্রাি পে তাপ্ত নয়। শতশন আডরা ব্ডেন, কডরানাকােীন সমডয় সরকার েশদ 

তামাকজাত দডব্যর ওপর সুশনশদতষ্ট কর ব্যব্স্থ্ার প্রব্ততন কডর তাহডে স্বাস্থ্যখাডতর জনয 

উডেখডোডগযা অডথ তর ব্রাি রাখা সম্ভব্ হডব্। 

শকন্তু সুডোগ থাকা সডত্ত্বও তামাকপডণ্যর ব্যব্হার শনরুৎসাশহত করডত প্রস্তাশব্ত ব্াডজডট কাে তকর 

কর ও মূেযব্ৃদ্ধি পদডক্ষপ উডপক্ষা করা হডয়ডছ। এডত কডর সরকার প্রায় ১১ হাজার ডকাটট টাকা 

রাজস্ব হারাডব্। ৩ ডকাটট ৭৮ েক্ষ প্রাপ্তব্য়স্ক তামাক ব্যব্হারকারীর জনয ৪ ডকাটট ১০ েক্ষ প্রাপ্তব্য়স্ক 

মানুষ নদ্ধজরশব্হীন স্বাস্থ্য ঝুুঁ শকর মুডখ পড়ডব্। 



কযাডম্পইন ফর ডটাব্যাডকা ফ্রী শকেস (শসটটএফডক) ব্াাংোডদডির কম তসূশচ কম তকততা আতাউর 

রহমান মাসুদ ব্ডেন, কর কাঠাডমা রডয়ডছ তাডত সব্সময় ডকাম্পানীর আশথ তকভাডব্ ডব্শি োভব্ান 

হডে। এক গডব্ষণ্া তডথয জানা োয়, তামাক ডকাম্পানীর ২৩.৫ % োভ থাকডছই। তাহডে 

তামাকজাত দ্রব্য ব্যব্হার শনয়ন্ত্রণ্ করডত হডে কর কাঠাডমা সাংস্কার কডর ডকাম্পানী োডভর অাংি 

অব্িযই সরকারডক কমাডত হডব্। 

আডোচনায় তামাডকর ওপর কর ব্ৃদ্ধি শনডয় শব্িদ আডোচনা হয় ও দি তকডদর প্রডের উের প্রদান 

কডরন আডোচকব্ৃন্দ। 
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