তামাকের ের বৃদ্ধির দাদ্ধবর প্রদ্ধত ইয়ুথ দ্ধডারকদর ংদ্ধত প্রোল
অনাইন ডডস্ক২০ ডম, ২০১৮ ইং ১৬:১৩ দ্ধমিঃ

ঢাো আছাদ্ধনয়া দ্ধমলন তামাকের ের বৃদ্ধির দাদ্ধবর প্রদ্ধত ইয়ুথ দ্ধডারকদর ংদ্ধত প্রোল েমমূদ্ধির আকয়াজন েকর। রদ্ধববার জাতীয়
ডপ্রক্লাকবর ামকন ংদ্ধত প্রোল েমমূদ্ধিকত লতাদ্ধিে স্কাউট দয, ডাক্তার, অনযানয ডেলাজীবী, ঢাো দ্ধও ক্লাকবর দয, গণমািযম
েমী এবং ডবরোদ্ধর ংগঠকনর প্রদ্ধতদ্ধনদ্ধিরা উেদ্ধিত দ্ধছকন।
েমমূদ্ধির মিয দ্ধদকয় দ্ধগাকরকটর ডেকে দ্ধবদযমান ৪টি মূযস্তর (দ্ধনম্ন-ডদলীয়, দ্ধনম্ন-আন্তজমাদ্ধতে, উচ্চ ও দ্ধপ্রদ্ধময়াম) দ্ধবুপ্ত েকর ২টি মূযস্তর
(দ্ধনম্ন ও উচ্চ) দ্ধনিমারণ, দ্ধবদ্ধির ডেকে দ্ধিল্টার এবং নন-দ্ধিল্টার দ্ধবভাজন দ্ধবুপ্ত েকর এবং গু-জদম ার ডেকে এক্স-িযাক্টদ্ধর প্রথা প্রভৃ দ্ধত
বাদ্ধত েকর ে তামােেকণযর েযাডেট/ডেৌটা প্রদ্ধত দ্ধনদ্ধদমষ্ট েদ্ধরমাণ ডেদ্ধদ্ধিে এক্সাইজ টযাক্স আকরাকের দাদ্ধব জানাকনা য়। এ
ছািাও তামাকের ওের আকরাদ্ধেত স্বািয উন্নয়ন ারিাজম ১ লতাংল ডথকে বৃদ্ধি েকর ২ লতাংল দ্ধনিমারণ ও অদ্ধবকে তামাকের দ্ধবদযমান
শুল্ক-োঠাকমার েদ্ধরবকতম োযমের তামাে শুল্কনীদ্ধত প্রণয়কণরও দাদ্ধব জানাকনা য়।
েমমূদ্ধিকত স্কাউট ঢাো এয়াকরর দযরা, েযাকেইন ির ডটাবাকো দ্ধি দ্ধেড-এর ডপ্রাগ্রাম অদ্ধিার আতাউর রমান মাুদ, এইড
িাউকেলন-এর দ্ধনবমাী েদ্ধরিাে আদ্ধমনু ইাম বকু, নাটাব-এর প্রেল্প মন্বয়োরী এ ডে.এম. খদ্ধউল্লা, েযাকেইন ির
ডটাবাকো দ্ধি দ্ধেড-এর দ্ধডদ্ধজটা দ্ধমদ্ধডয়া মযাকনজার দ্ধরয়াাত রাজী, নযালনা াটম িউকেলন প্রদ্ধতদ্ধনদ্ধি ডা. লামীম জুবাকয়র,
ডদ্ধিউদ্ধবদ্ধব ট্রাস্ট-এর ডনটওয়মাে অদ্ধিার শুভ েমমোর, তাদ্ধবনাজ-এর োরী গকবে রাকলদুজ্জামান, দ্ধও ডজা ৩১৫ এ-২ এর
ডজান দ্ধডকরক্টর এবং ঢাো আহ্ছাদ্ধনয়া দ্ধমলকনর োরী েদ্ধরিাে ও প্রেল্প মন্বয়োরী তামাে দ্ধনয়ন্ত্রণ প্রেল্প, ডমা. ডমাখকছু র
রমান অনযানযরা উেদ্ধিত দ্ধছকন।
ংদ্ধত প্রোল েমমূদ্ধি ডলক জাতীয় রাজস্ব ডবাকডমর ডিয়ারমযান বরাবর তামােজাত দ্রকবযর ের বৃদ্ধির দ্ধবকয় গুরুত্ব আকরাকের জনয
এেটি স্মারেদ্ধদ্ধে প্রদান েরা য়। দ্ধবজ্ঞদ্ধপ্ত। http://www.ittefaq.com.bd/capital/2018/05/20/157706.html

তামাকে ের বৃদ্ধির দাদ্ধব
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ঢাো আহ্ছাদ্ধনয়া দ্ধমলন তামাকের ের বৃদ্ধির দাদ্ধবর প্রদ্ধত ইয়ুথ দ্ধডারকদর ংদ্ধত প্রোল েমমূদ্ধির আকয়াজন েকর। ডরাববার
রাজিানীর ডতােখানা ডরাকড জাতীয় ডপ্রক্লাকবর ামকন ংদ্ধত প্রোল েমমূদ্ধিকত লতাদ্ধিে স্কাউট দয, ডাক্তার, অনয ডেলাজীবী,
ঢাো দ্ধও ক্লাকবর দযরা, গণমািযম েমী এবং ডবরোদ্ধর ংগঠকনর প্রদ্ধতদ্ধনদ্ধিরা উেদ্ধিত ডথকে এ দাদ্ধবর কে এোত্মতা প্রোল
েকরন। েমমূদ্ধির মিয দ্ধদকয় দ্ধগাকরকটর ডেকে দ্ধবদযমান িারটি মূযস্তর (দ্ধনম্নœ-ডদলীয়, দ্ধনম্নœ-আন্তজমাদ্ধতে, উচ্চ ও দ্ধপ্রদ্ধময়াম) দ্ধবুপ্ত
েকর দুইটি মূযস্তর (দ্ধনম্ন ও উচ্চ) দ্ধনিমারণ, দ্ধবদ্ধির ডেকে দ্ধিল্টার এবং নন-দ্ধিল্টার দ্ধবভাজন দ্ধবুপ্ত েকর এবং গু-জদম ার ডেকে এক্সিযাক্টদ্ধরপ্রথা প্রভৃ দ্ধত বাদ্ধত েকর ব তামােেকণযর েযাকেট/ডেৌটাপ্রদ্ধত দ্ধনদ্ধদমষ্ট েদ্ধরমাণ ডেদ্ধদ্ধিে এক্সাইজ টযাক্স আকরাডের দাদ্ধব
জানাকনা য়। এছািাও তামাকের ওের আকরাদ্ধেত স্বািয উন্নয়ন ারিাজম ১ লতাংল ডথকে বৃদ্ধি েকর ২ লতাংল দ্ধনিমারণ ও অদ্ধবকে
তামাকের দ্ধবদযমান শুল্ক োঠাকমার েদ্ধরবকতম োযমের তামাে শুল্কনীদ্ধত প্রণয়কনরও দাদ্ধব জানাকনা য়। েমমূদ্ধিকত স্কাউট ঢাো
এয়াকরর দযরা, েযাডেইন ির ডটাবযাকো দ্ধি দ্ধেকসর ডপ্রাগ্রাম অদ্ধিার আতাউর রমান মাুদ, এইড িাউকেলকনর দ্ধনবমাী
েদ্ধরিাে আদ্ধমনু ইাম বকু, নাটাকবর প্রেল্প মন্বয়োরী একেএম খদ্ধউল্লা, েযাকেইন ির ডটাবযাকো দ্ধি দ্ধেকসর দ্ধডদ্ধজটা

দ্ধমদ্ধডয়া মযাকনজার দ্ধরয়াাত রাজী, নযালনা াটম িাউকেলন প্রদ্ধতদ্ধনদ্ধি ডা. লামীম জুবাকয়র, ডদ্ধিউদ্ধবদ্ধব ট্রাকস্টর ডনটওয়ােম অদ্ধিার
শুভ েমমোর, তাদ্ধবনাকজর োরী গকবে রাকলদুজ্জামান, দ্ধও ডজা ৩১৫ এ-২ এর ডজান দ্ধডকরক্টর এবং ঢাো আহ্ছাদ্ধনয়া দ্ধমলকনর
োরী েদ্ধরিাে ও প্রেল্প মন্বয়োরী তামাে দ্ধনয়ন্ত্রণ প্রেল্প, ডমা. ডমাখকছু র রমান অনযরা উেদ্ধিত দ্ধছকন। ংদ্ধত প্রোল
েমমূদ্ধি ডলক ব অংলগ্রণোরী জাতীয় রাজস্ব ডবাকডমর ডিয়ারমযান বরাবর তামােজাত দ্রকবযর ের বৃদ্ধির দ্ধবকয় গুরুত্ব আকরাকের
জনয এেটি স্মারেদ্ধদ্ধে প্রদান েকরন। উকল্লখয, তামাে ও তামােজাত দ্রকবযর বযবার বাংাকদকল জনস্বাকিযর উন্নয়কনর েকথ বি
বািা। আমাকদর ডদকল প্রদ্ধতকরািকযাগয মৃতুযর অনযতম োরণ তামােজাত েকণযর বযবার। ডলাবা এডাল্ট ডটাবযাকো াকভম র ২০০৯
এর তথয অনুাকর বাংাকদকল ৪৩ লতাংল মানু তামাে ডবন েকর। তামাতেজাত দ্রবয বযবাকরর োরকণ প্রদ্ধতবছর বাংাকদকল এে
াখ মানু মারা যায় এবং ৩ াখ ৮২ াজার েেুত্ব বরণ েকর। তাই তামাকের েদ্ধত ডরাি েরা খুব জরুদ্ধর। বাংাকদকল দ্ধদকন দ্ধদকন
তামােজাত দ্রবয বযবারোরীর ংখযা বৃদ্ধি োকে। তামাে দ্ধনয়ন্ত্রকণর বকিকয় গুরুত্বেূণম ডেৌলগুকার মকিয এেটি কে তামাকের
উের উচ্চ াকর ের বৃদ্ধির মািযকম তামাকের মূয বৃদ্ধি েরা এবং তাক এটা জনগকণর ক্রয়েমতার বাইকর থােকব। এ উকেলযকে
ামকন দ্ধনকয় ঢাো আহ্ছাদ্ধনয়া দ্ধমলন তামােজাত দ্রকবযর ের বৃদ্ধির দাদ্ধবকত ‘িাইক উন্নয়ন জনস্বাকিযর িাইক ডদকলর মৃদ্ধি েরকত
কব তামােজাত দ্রকবযর ের বৃদ্ধি’ এ ডøøাাগাকন ংদ্ধত প্রোল েমমূদ্ধির আকয়াজন েকর। ংবাদ দ্ধবজ্ঞদ্ধপ্ত
http://www.alokitobangladesh.com/todays/details/258867/2018/05/21

তামাকের ের বৃদ্ধির দাদ্ধবর প্রদ্ধত ইয়ুথ দ্ধডারকদর ংদ্ধত প্রোল
২১ ডম ২০১৮, ০০:৪০

গতো ডরাববার ঢাো আছাদ্ধনয়া দ্ধমলন ‘তামাকের ের বৃদ্ধির দাদ্ধবর প্রদ্ধত ইয়ুথ দ্ধডারকদর ংদ্ধত প্রোল েমমূদ্ধির
আকয়াজন েকর। রাজিানীর ডতােখানা ডরাকড জাতীয় ডপ্র োকবর ামকন ংদ্ধত প্রোল েমমূদ্ধিকত লতাদ্ধিে স্কাউট
দয, ডাক্তার, অনযানয ডেলাজীবী, ঢাো দ্ধও োকবর দযরা, গণমািযমেমী ও ডবরোদ্ধর ংগঠকনর প্রদ্ধতদ্ধনদ্ধিরা
উেদ্ধিত ডথকে এ দাদ্ধবর াকথ এোত্মতা প্রোল েকরন। েমমূদ্ধির মিয দ্ধদকয় দ্ধগাকরকটর ডেকে দ্ধবদযমান িারটি মূযস্তর
(দ্ধনম্ন ডদলীয়, দ্ধনম্ন আন্তজমাদ্ধতে, উচ্চ ও দ্ধপ্রদ্ধময়াম) দ্ধবুপ্ত েকর দু’টি মূযস্তর (দ্ধনম্ন ও উচ্চ) দ্ধনিমারণ, দ্ধবদ্ধির ডেকে দ্ধিল্টার ও
নন-দ্ধিল্টার দ্ধবভাজন দ্ধবুপ্ত েকর এবং গু-জদম ার ডেকে এক্স-িযাক্টদ্ধর প্রথা প্রভৃ দ্ধত বাদ্ধত েকর ব তামােেকণযর েযাকেট
বা ডেৌটা প্রদ্ধত দ্ধনদ্ধদমষ্ট েদ্ধরমাণ ডেদ্ধদ্ধিে এক্সাইজ টযাক্স আকরাকের দাদ্ধব জানাকনা য়। এ ছািাও তামাকের ওের
আকরাদ্ধেত স্বািয উন্নয়ন ারিাজম ১ লতাংল ডথকে বৃদ্ধি েকর ২ লতাংল দ্ধনিমারণ ও অদ্ধবকে তামাকের দ্ধবদযমান শুল্কোঠাকমার েদ্ধরবকতম োযমের তামাে শুল্কনীদ্ধত প্রণয়কনরও দাদ্ধব জানাকনা য়। দ্ধবজ্ঞদ্ধপ্ত।
http://www.dailynayadiganta.com/city/10785

https://www.manobkantha.com/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%
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তামাকের ের বৃদ্ধির দাদ্ধবর প্রদ্ধত ইয়ুথ দ্ধিডারকদর সংহদ্ধত প্রোশ
Posted In: Uncategorized, রাজিানী | Posted on: May 20, 2018 | No Comment

ঢাো আছাদ্ধনয়া দ্ধমলন তামাকের ের বৃদ্ধির দাদ্ধবর প্রদ্ধত ইয়ুথ দ্ধডারকদর ংদ্ধত প্রোল েমমূদ্ধির আকয়াজন েকর। রদ্ধববার জাতীয়
ডপ্রক্লাকবর ামকন ংদ্ধত প্রোল েমমূদ্ধিকত লতাদ্ধিে স্কাউট দয, ডাক্তার, অনযানয ডেলাজীবী, ঢাো দ্ধও ক্লাকবর দয, গণমািযম
েমী এবং ডবরোদ্ধর ংগঠকনর প্রদ্ধতদ্ধনদ্ধিরা উেদ্ধিত দ্ধছকন।
েমমূদ্ধির মিয দ্ধদকয় দ্ধগাকরকটর ডেকে দ্ধবদযমান ৪টি মূযস্তর (দ্ধনম্ন-ডদলীয়, দ্ধনম্ন-আন্তজমাদ্ধতে, উচ্চ ও দ্ধপ্রদ্ধময়াম) দ্ধবুপ্ত েকর ২টি মূযস্তর
(দ্ধনম্ন ও উচ্চ) দ্ধনিমারণ, দ্ধবদ্ধির ডেকে দ্ধিল্টার এবং নন-দ্ধিল্টার দ্ধবভাজন দ্ধবুপ্ত েকর এবং গু-জদম ার ডেকে এক্স-িযাক্টদ্ধর প্রথা প্রভৃ দ্ধত
বাদ্ধত েকর ে তামােেকণযর েযাকেট/ডেৌটা প্রদ্ধত দ্ধনদ্ধদমষ্ট েদ্ধরমাণ ডেদ্ধদ্ধিে এক্সাইজ টযাক্স আকরাকের দাদ্ধব জানাকনা য়। এ
ছািাও তামাকের ওের আকরাদ্ধেত স্বািয উন্নয়ন ারিাজম ১ লতাংল ডথকে বৃদ্ধি েকর ২ লতাংল দ্ধনিমারণ ও অদ্ধবকে তামাকের দ্ধবদযমান
শুল্ক-োঠাকমার েদ্ধরবকতম োযমের তামাে শুল্কনীদ্ধত প্রণয়কণরও দাদ্ধব জানাকনা য়।
েমমূদ্ধিকত স্কাউট ঢাো এয়াকরর দযরা, েযাকেইন ির ডটাবাকো দ্ধি দ্ধেড-এর ডপ্রাগ্রাম অদ্ধিার আতাউর রমান মাুদ, এইড
িাউকেলন-এর দ্ধনবমাী েদ্ধরিাে আদ্ধমনু ইাম বকু, নাটাব-এর প্রেল্প মন্বয়োরী এ ডে.এম. খদ্ধউল্লা, েযাকেইন ির
ডটাবাকো দ্ধি দ্ধেড-এর দ্ধডদ্ধজটা দ্ধমদ্ধডয়া মযাকনজার দ্ধরয়াাত রাজী, নযালনা াটম িউকেলন প্রদ্ধতদ্ধনদ্ধি ডা. লামীম জুবাকয়র,
ডদ্ধিউদ্ধবদ্ধব ট্রাস্ট-এর ডনটওয়মাে অদ্ধিার শুভ েমমোর, তাদ্ধবনাজ-এর োরী গকবে রাকলদুজ্জামান, দ্ধও ডজা ৩১৫ এ-২ এর
ডজান দ্ধডকরক্টর এবং ঢাো আহ্ছাদ্ধনয়া দ্ধমলকনর োরী েদ্ধরিাে ও প্রেল্প মন্বয়োরী তামাে দ্ধনয়ন্ত্রণ প্রেল্প, ডমা. ডমাখকছু র
রমান অনযানযরা উেদ্ধিত দ্ধছকন।
ংদ্ধত প্রোল েমমূদ্ধি ডলক জাতীয় রাজস্ব ডবাকডমর ডিয়ারমযান বরাবর তামােজাত দ্রকবযর ের বৃদ্ধির দ্ধবকয় গুরুত্ব আকরাকের জনয
এেটি স্মারেদ্ধদ্ধে প্রদান েরা য়। দ্ধবজ্ঞদ্ধপ্ত।

http://somoyerkantha.com/2018/05/20/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6
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এ ছািাও তামাকের ওের আকরাদ্ধেত স্বািয উন্নয়ন িাজম ১ লতাংল ডথকে বৃদ্ধি েকর ২ লতাংল দ্ধনিমারণ ও
অদ্ধবকে তামাকের দ্ধবদযমান শুল্ক-োঠাকমার েদ্ধরবকতম োযমের তামাে শুল্কনীদ্ধত প্রণয়কণরও দাবী জানাকনা য়।

েমমূদ্ধিকত উেদ্ধিত দ্ধছকন স্কাউট ঢাো এয়াকরর দযগন, েযাকেইন ির ডটাবাকো দ্ধি দ্ধেস এর ডপ্রাগ্রাম
অদ্ধিার আতাউর রমান মাুদ,এইড িাউকেলন এর দ্ধনবমাী েদ্ধরিাে আদ্ধমনু ইাম বকু,নাটাব এর
প্রেল্প েনয়োরী এ.ডে.এম.খদ্ধউল্লা, েযাকেইন ির ডটাবাকো দ্ধি দ্ধেস এর দ্ধডদ্ধজটা দ্ধমদ্ধডয়া মযাকনজার
দ্ধরয়াাত রাজী, নযালনা াটম িউকেলন প্রদ্ধতদ্ধনদ্ধি ডা.লামীম জুবাকয়র,ডদ্ধিউদ্ধবদ্ধব ট্রাস্ট এর ডনটওয়মাে

অদ্ধিার শুভ েমমোর,তাদ্ধবনাজ এর োরী গকবে রাকলদুজ্জামান, দ্ধও ডজা ৩১৫ এ-২ এর ডজান দ্ধডকরক্টর
এবং ঢাো আহ্ছাদ্ধনয়া দ্ধমলকনর োরী েদ্ধরিাে ও প্রেল্প েনয়োরী তামাে দ্ধনয়ন্ত্রণ প্রেল্প, ডমা. ডমাখকছু র
রমান অনযানযরা।

ংদ্ধত প্রোল েমমূদ্ধি ডলক ে অংলগ্রনোরীগণ জাতীয় রাজস্ব ডবাকডমর ডিয়ারমযান বরাবর তামােজাত
দ্রকবযর ের বৃদ্ধির দ্ধবকয় গুরুত্ব আকরাকের জনয এেটি স্মারেদ্ধদ্ধে প্রদান েকরন।

উকল্লখয, তামাে ও তামােজাত দ্রকবযর বযবার বাংাকদকল জনস্বাকিযর উন্নয়কনর েকথ বি বািা। আমাকদর ডদকল
প্রদ্ধতকরািকযাগয মৃতুযর অনযতম োরণ তামােজাত েকণযর বযবার। ডলাবা এডাল্ট ডটাবাকো াকভম র ২০০৯-এর
তথয অনুাকর বাংাকদকল ৪৩% মানু তামাে ডবন েকর। তামাতেজাত দ্রবয বযবাকরর োরকণ প্রদ্ধতবছর
বাংাকদকল এে ে মানু মারা যায় এবং ৩,৮২,০০০ েেুত্ব বরণ েকর। তাই তামাকের েদ্ধত ডরাি েরা খুব
জরুদ্ধর। বাংাকদকল দ্ধদকন দ্ধদকন তামােজাত দ্রবয বযবারোরীর ংখযা বৃদ্ধি োকে।

তামাে দ্ধনয়ন্ত্রণ-এর বকিকয় গুরুত্বেূণম ডেৌলগুকার মকিয এেটি কে তামাকের ওের উচ্চ াকর েরবৃদ্ধির
মািযকম তামাকের মূয বৃদ্ধি েরা এবং তাক এটা জনগকণর ক্রয় েমতার বাইকর থােকব। এ উকেলযকে ামকন
দ্ধনকয় ঢাো আহ্ছাদ্ধনয়া দ্ধমলন তামােজাত দ্রকবযর েরবৃদ্ধির দাদ্ধবকত “িাইক উন্নয়ন জনস্বাকিযর িাইক ডদকলর
মৃদ্ধি েরকত কব তামােজাত দ্রকবযর েরবৃদ্ধি’’ এই ডলাগাকন ংদ্ধত প্রোল েমমূদ্ধির আকয়াজন েকর।
http://www.timenewsbd.net/news/detail/122437

জাতীয় / ঢাো আছাদ্ধনয়া দ্ধমলন তামাকের ের বৃদ্ধির দাদ্ধবর প্রদ্ধত ইয়ুথ দ্ধডারকদর ংদ্ধত প্রোল

ঢাো আছাদ্ধনয়া দ্ধমলন তামাকের ের বৃদ্ধির দাদ্ধবর প্রদ্ধত ইয়ুথ দ্ধডারকদর ংদ্ধত প্রোল
ঢাো আছাদ্ধনয়া দ্ধমলন তামাকের ের বৃদ্ধির দাদ্ধবর প্রদ্ধত ইয়ুথ দ্ধডারকদর ংদ্ধত প্রোল েমমূদ্ধির আকয়াজন েকর। আজ
রদ্ধববার োক জাতীয় ডপ্রক্লাকবর ামকন ংদ্ধত প্রোল েমমূদ্ধিকত লতাদ্ধিে স্কাউট দয, ডাক্তার, অনযানয ডেলাজীবী,
ঢাো দ্ধও ক্লাকবর দয, গণমািযম েমী এবং ডবরোদ্ধর ংগঠকনর প্রদ্ধতদ্ধনদ্ধিরা উেদ্ধিত দ্ধছকন।
তামাে দ্ধনয়ন্ত্রণ-এর বকিকয় গুরুত্বেূণম ডেৌলগুকার মকিয এেটি কে তামাকের ওের উচ্চ াকর েরবৃদ্ধির মািযকম
তামাকের মূয বৃদ্ধি েরা এবং তাক এটা জনগকণর ক্রয় েমতার বাইকর থােকব। এ উকেলযকে ামকন দ্ধনকয় ঢাো
আহ্ছাদ্ধনয়া দ্ধমলন তামােজাত দ্রকবযর েরবৃদ্ধির দাদ্ধবডত “চাইকি উন্নয়ন জনস্বাকযের চাইকি দদকশর সমৃদ্ধি েরকত
হকব তামােজাত দ্রকবের েরবৃদ্ধি’’ এই ডলাগাকন ংদ্ধত প্রোল েমমূদ্ধির আকয়াজন েকর।
েমমূদ্ধির মিয দ্ধদকয় দ্ধগাকরকটর ডেকে দ্ধবদযমান ৪টি মূযস্তর (দ্ধনম্ন-ডদলীয়, দ্ধনম্ন-আন্তজমাদ্ধতে, উচ্চ ও দ্ধপ্রদ্ধময়াম) দ্ধবুপ্ত েকর
২টি মূযস্তর (দ্ধনম্ন ও উচ্চ) দ্ধনিমারণ, দ্ধবদ্ধির ডেকে দ্ধিল্টার এবং নন-দ্ধিল্টার দ্ধবভাজন দ্ধবুপ্ত েকর এবং গু-জদম ার ডেকে
এক্স-িযাক্টদ্ধর প্রথা প্রভৃ দ্ধত বাদ্ধত েকর ে তামােেকণযর েযাকেট/ডেৌটা প্রদ্ধত দ্ধনদ্ধদমষ্ট েদ্ধরমাণ ডেদ্ধদ্ধিে এক্সাইজ টযাক্স
আকরাকের দাদ্ধব জানাকনা য়। এ ছািাও তামাকের ওের আকরাদ্ধেত স্বািয উন্নয়ন ারিাজম ১ লতাংল ডথকে বৃদ্ধি েকর ২
লতাংল দ্ধনিমারণ ও অদ্ধবকে তামাকের দ্ধবদযমান শুল্ক-োঠাকমার েদ্ধরবকতম োযমের তামাে শুল্কনীদ্ধত প্রণয়কণরও দাদ্ধব
জানাকনা য়।

েমমূদ্ধিকত স্কাউট ঢাো এয়াকরর দযরা, েযাকেইন ির ডটাবাকো দ্ধি দ্ধেড-এর ডপ্রাগ্রাম অদ্ধিার আতাউর রমান
মাুদ, এইড িাউকেলন-এর দ্ধনবমাী েদ্ধরিাে আদ্ধমনু ইাম বকু, নাটাব-এর প্রেল্প মন্বয়োরী এ ডে.এম.
খদ্ধউল্লা, েযাকেইন ির ডটাবাকো দ্ধি দ্ধেড-এর দ্ধডদ্ধজটা দ্ধমদ্ধডয়া মযাকনজার দ্ধরয়াাত রাজী, নযালনা াটম
িউকেলন প্রদ্ধতদ্ধনদ্ধি ডা. লামীম জুবাকয়র, ডদ্ধিউদ্ধবদ্ধব ট্রাস্ট-এর ডনটওয়মাে অদ্ধিার শুভ েমমোর, তাদ্ধবনাজ-এর োরী
গকবে রাকলদুজ্জামান, দ্ধও ডজা ৩১৫ এ-২ এর ডজান দ্ধডকরক্টর এবং ঢাো আহ্ছাদ্ধনয়া দ্ধমলকনর োরী েদ্ধরিাে ও
প্রেল্প মন্বয়োরী তামাে দ্ধনয়ন্ত্রণ প্রেল্প, ডমা. ডমাখকছু র রমান অনযানযরা উেদ্ধিত দ্ধছকন।
ংদ্ধত প্রোল েমমূদ্ধি ডলক জাতীয় রাজস্ব ডবাকডমর ডিয়ারমযান বরাবর তামােজাত দ্রকবযর ের বৃদ্ধির দ্ধবকয় গুরুত্ব
আকরাকের জনয এেটি স্মারেদ্ধদ্ধে প্রদান েরা য়।

http://www.raznewsbd.com/?p=633

http://www.bdpress.net/front/news/152681169064142/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%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%B
F%E0%A6%B0_%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%
A6%A4%E0%A6%BF_%E0%A6%87%E0%A7%9F%E0%A7%81%E0%A6%A5_%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BE%
E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A6%BF_
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1.

তামাকের ের বৃদ্ধির দাদ্ধবর প্রদ্ধত ইয়ুথ দ্ধডারকদর ংদ্ধত প্রোল

প্রোল : ২০ ডম ২০১৮, ১৭:৫২

তামাকের ের বৃদ্ধির দাদ্ধবর প্রদ্ধত ইয়ুথ দ্ধডারকদর ংদ্ধত প্রোল

দ্ধনজস্ব প্রদ্ধতকবদে

তামাকের ের বৃদ্ধির দাদ্ধবর প্রদ্ধত ইয়ুথ দ্ধডারকদর ংদ্ধত প্রোল েমমূদ্ধি োন েকরকছ ঢাো আছাদ্ধনয়া দ্ধমলন। ডরাববার জাতীয়
ডপ্রক্লাকবর ামকন ংদ্ধত প্রোল েমমূদ্ধিকত লতাদ্ধিে স্কাউট দয, ডাক্তার, অনযানয ডেলাজীবী, ঢাো দ্ধও ক্লাকবর দয, গণমািযম
েমী
এবং
ডবরোদ্ধর
ংগঠকনর
প্রদ্ধতদ্ধনদ্ধিরা
উেদ্ধিত
দ্ধছকন।
েমমূদ্ধির মিয দ্ধদকয় দ্ধগাকরকটর ডেকে দ্ধবদযমান ৪টি মূযস্তর (দ্ধনম্ন-ডদলীয়, দ্ধনম্ন-আন্তজমাদ্ধতে, উচ্চ ও দ্ধপ্রদ্ধময়াম) দ্ধবুপ্ত েকর ২টি মূযস্তর
(দ্ধনম্ন ও উচ্চ) দ্ধনিমারণ, দ্ধবদ্ধির ডেকে দ্ধিল্টার এবং নন-দ্ধিল্টার দ্ধবভাজন দ্ধবুপ্ত েকর এবং গু-জদম ার ডেকে এক্স-িযাক্টদ্ধর প্রথা প্রভৃ দ্ধত
বাদ্ধত েকর ে তামােেকণযর েযাকেট/ডেৌটা প্রদ্ধত দ্ধনদ্ধদমষ্ট েদ্ধরমাণ ডেদ্ধদ্ধিে এক্সাইজ টযাক্স আকরাকের দাদ্ধব জানাকনা য়। এ
ছািাও তামাকের ওের আকরাদ্ধেত স্বািয উন্নয়ন ারিাজম ১ লতাংল ডথকে বৃদ্ধি েকর ২ লতাংল দ্ধনিমারণ ও অদ্ধবকে তামাকের দ্ধবদযমান
শুল্ক-োঠাকমার
েদ্ধরবকতম
োযমের
তামাে
শুল্কনীদ্ধত
প্রণয়কণরও
দাদ্ধব
জানাকনা
য়।

েমমূদ্ধিকত স্কাউট ঢাো এয়াকরর দযরা, েযাকেইন ির ডটাবাকো দ্ধি দ্ধেড-এর ডপ্রাগ্রাম অদ্ধিার আতাউর রমান মাুদ, এইড
িাউকেলন-এর দ্ধনবমাী েদ্ধরিাে আদ্ধমনু ইাম বকু, নাটাব-এর প্রেল্প মন্বয়োরী এ ডে.এম. খদ্ধউল্লা, েযাকেইন ির
ডটাবাকো দ্ধি দ্ধেড-এর দ্ধডদ্ধজটা দ্ধমদ্ধডয়া মযাকনজার দ্ধরয়াাত রাজী, নযালনা াটম িউকেলন প্রদ্ধতদ্ধনদ্ধি ডা. লামীম জুবাকয়র,
ডদ্ধিউদ্ধবদ্ধব ট্রাস্ট-এর ডনটওয়মাে অদ্ধিার শুভ েমমোর, তাদ্ধবনাজ-এর োরী গকবে রাকলদুজ্জামান, দ্ধও ডজা ৩১৫ এ-২ এর
ডজান দ্ধডকরক্টর এবং ঢাো আহ্ছাদ্ধনয়া দ্ধমলকনর োরী েদ্ধরিাে ও প্রেল্প মন্বয়োরী তামাে দ্ধনয়ন্ত্রণ প্রেল্প, ডমা. ডমাখকছু র
রমান
অনযানযরা
উেদ্ধিত
দ্ধছকন।

ংদ্ধত প্রোল েমমূদ্ধি ডলক জাতীয় রাজস্ব ডবাকডমর ডিয়ারমযান বরাবর তামােজাত দ্রকবযর ের বৃদ্ধির দ্ধবকয় গুরুত্ব আকরাকের জনয
এেটি স্মারেদ্ধদ্ধে প্রদান েরা য়।

প্রেত, তামাে ও তামােজাত দ্রকবযর বযবার বাংাকদকল জনস্বাকিযর উন্নয়কনর েকথ বি বািা। আমাকদর ডদকল প্রদ্ধতকরািকযাগয মৃতুযর
অনযতম োরণ তামােজাত েকণযর বযবার। ডলাবা এডাল্ট ডটাবাকো াকভম র ২০০৯-এর তথয অনুাকর বাংাকদকল ৪৩% মানু
তামাে ডবন েকর। তামাতেজাত দ্রবয বযবাকরর োরকণ প্রদ্ধতবছর বাংাকদকল এে ে মানু মারা যায় এবং ৩,৮২,০০০ েেুত্ব
বরণ েকর। তাই তামাকের েদ্ধত ডরাি েরা খুব জরুদ্ধর। বাংাকদকল দ্ধদকন দ্ধদকন তামােজাত দ্রবয বযবারোরীর ংখযা বৃদ্ধি োকে।

তামাে দ্ধনয়ন্ত্রণ-এর বকিকয় গুরুত্বেূণম ডেৌলগুকার মকিয এেটি কে তামাকের ওের উচ্চ াকর েরবৃদ্ধির মািযকম তামাকের মূয
বৃদ্ধি েরা এবং তাক এটা জনগকণর ক্রয় েমতার বাইকর থােকব। এ উকেলযকে ামকন দ্ধনকয় ঢাো আহ্ছাদ্ধনয়া দ্ধমলন তামােজাত
দ্রকবযর েরবৃদ্ধির দাদ্ধবকত ‘িাইক উন্নয়ন জনস্বাকিযর িাইক ডদকলর মৃদ্ধি েরকত কব তামােজাত দ্রকবযর েরবৃদ্ধি’ এই ডলাগাকন ংদ্ধত
প্রোল েমমূদ্ধির আকয়াজন েকর।
বাংাকদল জানমা/একে
http://www.bdjournal.com/economics/33312/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7
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