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Summery:  
 

Apart from imposing tax on tobacco products, its proper implementation and raising awareness among 

the people is also important, said the lawmakers and eminent persons. The comments made by Prof. Dr. 

Md. Habibe Millat, MP, Prof. Dr. Md. Abdul Aziz, MP, former chairman of the National Board of Revenue 

Dr. Muhammad Abdul Mazid and the National Professional Officer of the World Health Organization 

Syed Mahfuzul Huq in the 23rd episode of ‘Corona Songlap’ organized by the Health Sector of Dhaka 

Ahsania Mission (DAM). The live discussion titled 'National Budget 2021-2022, Tax on Tobacco Products: 

Our Thoughts' was held on April 24 at 11 am under the moderation of Iqbal Masud, Director, Health and 

Wash Sector, Dhaka Ahsania Mission.  

The speakers urged on the necessity of imposing high tax on tobacco products, simplifying the tax 

structure and proper implementation of high tax for protecting public health. The live program is 

streamed via official Facebook page and YouTube Channel of the Health Sector of Dhaka Asania Mission.  

Total reach: 6.8 k  

 

 



 

 

 

‘তামাক-কর বৃদ্ধির পাশাপাদ্ধশ জনসচেতনতা বৃদ্ধিও জরুরী’ 
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তামাক পচযে কর আচরাচপর পাশাপাদ্ধশ এর সুষু্ঠ বাস্তবায়ন এবং জনগচযর মচযে সচেতনতা বৃদ্ধিও জরুরী বচল 
মন্তবে কচরচেন আইন প্রচযতা ও দ্ধবদ্ধশষ্টজচনরা। ঢাকা আহ্োদ্ধনয়া দ্ধমশন স্বাস্থ্ে সসক্টর 
আচয়াদ্ধজত কচরানা সংলাচপর ২৩ তম পচবট এ মন্তবে কচরন অযোপক ডা. সমা. হাদ্ধবচব দ্ধমল্লাত, এমদ্ধপ, 
অযোপক ডা. সমা. আব্দুল আদ্ধজজ, এমদ্ধপ, জাতীয় রাজস্ব সবাচডটর সাচবক সেয়ারমোন ড. সমাহাম্মদ আবদুল 
মদ্ধজদ ও দ্ধবশ্ব স্বাস্থ্ে সংস্থ্ার ন্যাশনাল প্রচফশনাল অদ্ধফসার ডা. সসয়দ মাহফজুুল হক। ঢাকা আহ্োদ্ধনয়া দ্ধমশচনর 
স্বাস্থ্ে ও ওয়াশ সসক্টচরর পদ্ধরোলক ইকবাল মাসুচদর সঞ্চালনায় ‘জাতীয় বাচজর্ ২০২১-২০২২ তামাকপচযে 
করাচরাপ আমাচদর ভাবনা’ শীর্টক এই লাইভ আচলােনাদ্ধর্ অনুদ্ধষ্ঠত হয় ২৪ এদ্ধপ্রল সকাল ১১র্ায়। 
এসময় অযোপক ডা. সমা. হাদ্ধবচব দ্ধমল্লাত, এমদ্ধপ বচলন, মাননীয় সংসদ সদস্যচদর দ্বারা গদ্ধিত ‘বাংলাচদশ 
পালটাচমন্র্াদ্ধর সফারাম ফর সহলথ অোন্ড ওচয়লদ্ধবং’ সফারাম সথচক ইদ্ধতমচযে ৫৩ জন সংসদ সদস্য অথটমন্ত্রী, 
অথট সদ্ধেব, এনদ্ধবআর এর সেয়ারমোনসহ সংদ্ধিষ্টচদরচক তামাচকর কর বৃদ্ধির জন্য দ্ধেদ্ধি দ্ধদচয়চেন। এোড়া 
১৫২ জন সংসদ সদস্য স্বাস্থ্েমন্ত্রীচক তামাক আইন সংচশাযচনর জন্য এবং ১৫৩ জন সংসদ সদস্য মাননীয় 
প্রযানমন্ত্রীচক ই-দ্ধসগাচরর্ দ্ধনদ্ধর্চির জন্য দ্ধেদ্ধি দ্ধদচয়চেন। সুতরাং, জনপ্রদ্ধতদ্ধনদ্ধযরাও দ্ধকন্তু সদশচক তামাকমুক্ত 
করার কাচজ যচথষ্ট ভূদ্ধমকা সরচে েচলচেন। তচব সাযারয মানুর্চদরচকও তামাচকর ভয়াবহতা সম্পচকট সচেতন 
হচত হচব। 
অযোপক ডা. সমা. আব্দুল আদ্ধজজ, এমদ্ধপ বচলন, ২০২১-২২ অথট বেচর সুপাদ্ধরশ অনুযায়ী দ্ধবদেমান কর বেবস্থ্া 
সংস্কার করচল বেবহার কমচব, জীবন বাাঁেচব এবং রাজস্ব আয় বাড়চব। এোড়া দ্ধসগাচরচর্র বেবহার প্রদ্ধত বের 
১% হাচর কমচব। প্রায় ১১ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক যূমপায়ী যমূপান সেচড় দ্ধদচত উৎসাদ্ধহত হচব এবং ৮ লক্ষাদ্ধযক তরুয 
যূমপান শুরু করচত দ্ধনরুৎসাদ্ধহত হচব; দীর্টচময়াচদ ৩ লক্ষ ৯০ হাজার বতটমান যূমপায়ী এবং ৪ লাে তরুচযর 
অকাল মৃতেুচরায করা সম্ভব হচব, ২০২০-২১ অথট বেচরর সেচয় সম্পূরক শুল্ক, স্বাস্থ্ে উন্নয়ন সারোজট এবং ভোর্ 
বাবদ ৩ হাজার ৪০০ সকাদ্ধর্ র্াকা অদ্ধতদ্ধরক্ত রাজস্ব আয় অদ্ধজটত হচব। এই পদ্ধরসংেোনগুচলা অবশ্যই আমাচদর 
জন্য আশাবেঞ্জক। আর এজন্য সংসদীয় কদ্ধমদ্ধর্র সদস্য দ্ধহচসচব এ বোপাচর প্রচয়াজনীয় উচদোগ গ্রহয করচত 
আদ্ধম সচেষ্ট হচবা। 
জাতীয় রাজস্ব সবাচডটর সাচবক সেয়ারমোন ড. সমাহাম্মদ আবদুল মদ্ধজদ বচলন, এনদ্ধবআর সকবল কর বাড়াচলই 
জনগচযর মচযে তামাচকর বেবহার কমাচনা যাচব বচল আদ্ধম মচন কদ্ধর। বরং জনগচযর মচযে সচেতনতা বৃদ্ধি 
করার্াও জরুরী। আবার তামাচকর কর বাড়াচলও অচনক সময় সদো যায় তামাক সকাম্পানী কর ফাাঁদ্ধক সদয়। 
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এচত সরকার রাজস্ব বদ্ধঞ্চত হয়। তাই সকবল কর বৃদ্ধি করাই নয়, বরং সসই কর যথাযথ ভাচব তামাক 
সকাম্পানীগুচলা দ্ধদচে দ্ধকনা সসদ্ধর্ও সদোর দরকার আচে। 
দ্ধবশ্ব স্বাস্থ্ে সংস্থ্ার ন্যাশনাল প্রচফশনাল অদ্ধফসার ডা. সসয়দ মাহফজুুল হক বচলন, আমরা সবাই তামাচকর 
ক্ষদ্ধতর দ্ধদকগুচলা সম্পচকট জাদ্ধন। এদ্ধর্ সকবল বেদ্ধক্তর স্বাস্থ্েগত ক্ষদ্ধতই কচর না, বরং এদ্ধর্ অথটননদ্ধতক ও 
পদ্ধরচবশগত ক্ষদ্ধতরও কারয। তামাচকর কর বাড়াচনা প্রসচে এফদ্ধসদ্ধর্দ্ধসচত বলা আচে, যথাযথ কর আচরাপ 
কচর তামাক পচযের দাম বাদ্ধড়চয় সদয়া। এর আচলাচক বলা যায়, তামাচকর দাম বাড়াচল সভাক্তার কাচে সযমন 
এর োদ্ধহদা কচম সতমদ্ধন সরকারও অদ্ধযক রাজস্ব পায়। আমাচদর সদচশ অবশ্য দ্ধবদ্ধভন্ন তামাকজাত পচযের দাম 
দ্ধবদ্ধভন্ন। এদ্ধর্ আসচল একদ্ধর্ কমচেক্স দ্ধসচস্টম। এই কর কািাচমাচক সহজ করচত হচব। এচতই সকবল তামাক-
কর বৃদ্ধি করচল তা কাযটকরী ভূদ্ধমকা রােচব। 
আচলােনায় অযোপক ডা. সমা. হাদ্ধবচব দ্ধমল্লাত, এমদ্ধপ আচরা বচলন, তামাচকর সকান ভাচলা দ্ধদক সনই। বরং 
একজন মানুচর্র মাথা সথচক পা পযটন্ত সব কয়দ্ধর্ অচের ক্ষদ্ধত কচর তামাক ও তামাকজাত পযে। মদ্ধহলারা যদ্ধদ 
যূমপায়ী হন তাহচল তার গচভটর সন্তান মারাত্মক ক্ষদ্ধতর দ্ধশকার হচত পাচরন। বলা হয়, তামাক সকাম্পানীগুচলা 
সথচক সরকার বেচর ২২ হাজার সকাদ্ধর্ র্াকার রাজস্ব পায়। অথে বেচর তামাচকর স্বাস্থ্ে ক্ষদ্ধতই হয় ৩০ হাজার 
সকাদ্ধর্ র্াকার উপচর। েলদ্ধত বেচরর স্বাস্থ্ে োচতর বাচজর্ই ২৯ হাজার সকাদ্ধর্ র্াকা। তাহচল সদো যাচে, 
তামাচকর কারচয ক্ষদ্ধতর পদ্ধরমায স্বাস্থ্ে োচতর বাচজচর্র সেচয়ও সবদ্ধশ। আচরকদ্ধর্ দ্ধবর্য় হচলা, ২০১৩ সাচলর 
তামাক দ্ধনয়ন্ত্রয আইনদ্ধর্র সংচশাযন েুবই জরুরী। সকননা আদ্ধম মচন কদ্ধর, তামাক দ্ধনয়ন্ত্রচয সজাড়াচলা আইন 
প্রযয়ন ও দ্ধবদেমান তামাক-কর কািাচমার সংস্কারই পাচর সদশচক মাননীয় প্রযানমন্ত্রী সশে হাদ্ধসনা সর্াদ্ধর্ত 
২০৪০ সাচলর মচযে তামাকমুক্ত করচত। 
অযোপক ডা. সমা. আব্দুল আদ্ধজজ, এমদ্ধপ তামাচকর দ্ধবরুচি সচেতনতা প্রসচে বচলন, আমাচদর সদচশ অচনক 
সময়ই সদো যায় কৃর্ক গাভীর দুয দ্ধবদ্ধি কচর দ্ধবদ্ধড় োচে। আবার সদো যায় সযোচন যূমপান দ্ধনদ্ধর্ি সলো 
সসোচনই মানুর্ যূমপান কচর। মূলত সচেতনতার অভাচবই মানুর্ এমনদ্ধর্ কচর। এজন্য যূমপাচনর দ্ধবরুচি 
গযসচেতনতা বৃদ্ধি করচত হচব। দ্ধবচশর্ত যমূপাচনর স্বাস্থ্ে ক্ষদ্ধত সম্পচকট মানুর্চক সচেতন করচত হচব। এজন্য 
যূমপাচনর বেবহার হ্রাস করচত যূমপান বা দ্ধবদ্ধড়-দ্ধসগাচরচর্র উপর র্োক্স বাড়াচনার আদ্ধম পচক্ষ। 
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তামাক পচযে কর আচরাচপর পাশাপাদ্ধশ এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং জনগচযর মচযে সচেতনতা বৃদ্ধিও 
জরুরী বচল মন্তবে কচরচেন আইন প্রচযতা ও দ্ধবদ্ধশষ্টজচনরা। ঢাকা আহ্োদ্ধনয়া দ্ধমশন স্বাস্থ্ে সসক্টর 
আচয়াদ্ধজত কচরানা সংলাচপর ২৩ তম পচবট এ মন্তবে কচরন অযোপক ডা. সমা. হাদ্ধবচব দ্ধমল্লাত, এমদ্ধপ, 
অযোপক ডা. সমা. আব্দুল আদ্ধজজ, এমদ্ধপ, জাতীয় রাজস্ব সবাচডটর সাচবক সেয়ারমোন ড. সমাহাম্মদ 
আবদুল মদ্ধজদ ও দ্ধবশ্ব স্বাস্থ্ে সংস্থ্ার ন্যাশনাল প্রচফশনাল অদ্ধফসার ডা. সসয়দ মাহফুজুল হক। ঢাকা 
আহ্োদ্ধনয়া দ্ধমশচনর স্বাস্থ্ে ও ওয়াশ সসক্টচরর পদ্ধরোলক ইকবাল মাসুচদর সঞ্চালনায় ‘জাতীয় বাচজর্ 
২০২১-২০২২ তামাকপচযে করাচরাপ ঃ  আমাচদর ভাবনা’ শীর্টক এই লাইভ আচলােনাদ্ধর্ অনুদ্ধষ্ঠত হয় 
২৪ এদ্ধপ্রল সকাল ১১র্ায়। 
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এসময় অযোপক ডা. সমা. হাদ্ধবচব দ্ধমল্লাত, এমদ্ধপ বচলন, মাননীয় সংসদ সদস্যচদর দ্বারা গদ্ধিত 
‘বাংলাচদশ পালটাচমন্র্াদ্ধর সফারাম ফর সহলথ অোন্ড ওচয়লদ্ধবং’ সফারাম সথচক ইদ্ধতমচযে ৫৩ জন সংসদ 
সদস্য অথটমন্ত্রী, অথট সদ্ধেব, এনদ্ধবআর এর সেয়ারমোনসহ সংদ্ধিষ্টচদরচক তামাচকর কর বৃদ্ধির জন্য দ্ধেদ্ধি 
দ্ধদচয়চেন। এোড়া ১৫২ জন সংসদ সদস্য স্বাস্থ্েমন্ত্রীচক তামাক আইন সংচশাযচনর জন্য এবং ১৫৩ জন 
সংসদ সদস্য মাননীয় প্রযানমন্ত্রীচক ই-দ্ধসগাচরর্ দ্ধনদ্ধর্চির জন্য দ্ধেদ্ধি দ্ধদচয়চেন। সুতরাং, 
জনপ্রদ্ধতদ্ধনদ্ধযরাও দ্ধকন্তু সদশচক তামাকমুক্ত করার কাচজ যচথষ্ট ভদূ্ধমকা সরচে েচলচেন। তচব সাযারয 
মানুর্চদরচকও তামাচকর ভয়াবহতা সম্পচকট সচেতন হচত হচব। 
অযোপক ডা. সমা. আব্দুল আদ্ধজজ, এমদ্ধপ বচলন, ২০২১-২২ অথট বেচর সুপাদ্ধরশ অনুযায়ী দ্ধবদেমান কর 
বেবস্থ্া সংস্কার করচল বেবহার কমচব, জীবন বাাঁেচব এবং রাজস্ব আয় বাড়চব। এোড়া  দ্ধসগাচরচর্র 
বেবহার প্রদ্ধত বের ১% হাচর কমচব। প্রায় ১১ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক যূমপায়ী যূমপান সেচড় দ্ধদচত উৎসাদ্ধহত 
হচব এবং ৮ লক্ষাদ্ধযক তরুয যূমপান শুরু করচত দ্ধনরুৎসাদ্ধহত হচব; দীর্টচময়াচদ ৩ লক্ষ ৯০ হাজার 
বতটমান যূমপায়ী এবং ৪ লাে তরুচযর অকাল মৃতুেচরায করা সম্ভব হচব, ২০২০-২১ অথট বেচরর সেচয় 
সম্পূরক শুল্ক, স্বাস্থ্ে উন্নয়ন সারোজট এবং ভোর্ বাবদ ৩ হাজার ৪০০ সকাদ্ধর্ র্াকা অদ্ধতদ্ধরক্ত রাজস্ব আয় 
অদ্ধজটত হচব। এই পদ্ধরসংেোনগুচলা অবশ্যই আমাচদর জন্য আশাবেঞ্জক। আর এজন্য সংসদীয় কদ্ধমদ্ধর্র 
সদস্য দ্ধহচসচব এ বোপাচর প্রচয়াজনীয় উচদোগ গ্রহয করচত আদ্ধম সচেষ্ট হচবা। 
জাতীয় রাজস্ব সবাচডটর সাচবক সেয়ারমোন ড. সমাহাম্মদ আবদুল মদ্ধজদ বচলন, এনদ্ধবআর সকবল কর 
বাড়াচলই জনগচযর মচযে তামাচকর বেবহার কমাচনা যাচব বচল আদ্ধম মচন কদ্ধর। বরং জনগচযর মচযে 
সচেতনতা বৃদ্ধি করার্াও জরুরী। আবার তামাচকর কর বাড়াচলও অচনক সময় সদো যায় তামাক 
সকাম্পানী কর ফাাঁদ্ধক সদয়। এচত সরকার রাজস্ব বদ্ধঞ্চত হয়। তাই সকবল কর বৃদ্ধি করাই নয়, বরং সসই 
কর যথাযথ ভাচব তামাক সকাম্পানীগুচলা দ্ধদচে দ্ধকনা সসদ্ধর্ও সদোর দরকার আচে। 
দ্ধবশ্ব স্বাস্থ্ে সংস্থ্ার ন্যাশনাল প্রচফশনাল অদ্ধফসার ডা. সসয়দ মাহফুজুল হক বচলন, আমরা সবাই 
তামাচকর ক্ষদ্ধতর দ্ধদকগুচলা সম্পচকট জাদ্ধন। এদ্ধর্ সকবল বেদ্ধক্তর স্বাস্থ্েগত ক্ষদ্ধতই কচর না, বরং এদ্ধর্ 
অথটননদ্ধতক ও পদ্ধরচবশগত ক্ষদ্ধতরও কারয। তামাচকর কর বাড়াচনা প্রসচে এফদ্ধসদ্ধর্দ্ধসচত বলা আচে, 
যথাযথ কর আচরাপ কচর তামাক পচযের দাম বাদ্ধড়চয় সদয়া। এর আচলাচক বলা যায়, তামাচকর দাম 
বাড়াচল সভাক্তার কাচে সযমন এর োদ্ধহদা কচম সতমদ্ধন সরকারও অদ্ধযক রাজস্ব পায়। আমাচদর সদচশ 
অবশ্য দ্ধবদ্ধভন্ন তামাকজাত পচযের দাম দ্ধবদ্ধভন্ন। এদ্ধর্ আসচল একদ্ধর্ কমচেক্স দ্ধসচস্টম। এই কর 
কািাচমাচক সহজ করচত হচব। এচতই সকবল তামাক-কর বৃদ্ধি করচল তা কাযটকরী ভদূ্ধমকা রােচব। 
আচলােনায় অযোপক ডা. সমা. হাদ্ধবচব দ্ধমল্লাত, এমদ্ধপ আচরা বচলন, তামাচকর সকান ভাচলা দ্ধদক সনই। 
বরং একজন মানুচর্র মাথা সথচক পা পযটন্ত সব কয়দ্ধর্ অচের ক্ষদ্ধত কচর তামাক ও তামাকজাত পযে। 
মদ্ধহলারা যদ্ধদ যূমপায়ী হন তাহচল তার গচভটর সন্তান মারাত্মক ক্ষদ্ধতর দ্ধশকার হচত পাচরন। বলা হয়, 
তামাক সকাম্পানীগুচলা সথচক সরকার বেচর ২২ হাজার সকাদ্ধর্ র্াকার রাজস্ব পায়। অথে বেচর তামাচকর 
স্বাস্থ্ে ক্ষদ্ধতই হয় ৩০ হাজার সকাদ্ধর্ র্াকার উপচর। েলদ্ধত বেচরর স্বাস্থ্ে োচতর বাচজর্ই ২৯ হাজার 
সকাদ্ধর্ র্াকা। তাহচল সদো যাচে, তামাচকর কারচয ক্ষদ্ধতর পদ্ধরমায স্বাস্থ্ে োচতর বাচজচর্র সেচয়ও 
সবদ্ধশ। আচরকদ্ধর্ দ্ধবর্য় হচলা, ২০১৩ সাচলর তামাক দ্ধনয়ন্ত্রয আইনদ্ধর্র সংচশাযন েুবই জরুরী। সকননা 
আদ্ধম মচন কদ্ধর, তামাক দ্ধনয়ন্ত্রচয সজাড়াচলা আইন প্রযয়ন ও দ্ধবদেমান তামাক-কর কািাচমার সংস্কারই 
পাচর সদশচক মাননীয় প্রযানমন্ত্রী সশে হাদ্ধসনা সর্াদ্ধর্ত ২০৪০ সাচলর মচযে তামাকমুক্ত করচত। 
অযোপক ডা. সমা. আব্দুল আদ্ধজজ, এমদ্ধপ তামাচকর দ্ধবরুচি সচেতনতা প্রসচে বচলন, আমাচদর সদচশ 



অচনক সময়ই সদো যায় কৃর্ক গাভীর দুয দ্ধবদ্ধি কচর দ্ধবদ্ধড় োচে। আবার সদো যায় সযোচন যূমপান 
দ্ধনদ্ধর্ি সলো সসোচনই মানুর্ যূমপান কচর। মূলত সচেতনতার অভাচবই মানুর্ এমনদ্ধর্ কচর। এজন্য 
যূমপাচনর দ্ধবরুচি গযসচেতনতা বৃদ্ধি করচত হচব। দ্ধবচশর্ত যূমপাচনর স্বাস্থ্ে ক্ষদ্ধত সম্পচকট মানুর্চক 
সচেতন করচত হচব। এজন্য যূমপাচনর বেবহার হ্রাস করচত যূমপান বা দ্ধবদ্ধড়-দ্ধসগাচরচর্র উপর র্োক্স 
বাড়াচনার আদ্ধম পচক্ষ। 
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