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Summery:
Kazi Rafiqul Alam, president of Dhaka Ahsania Mission (DAM), has recently written to
336 MPs seeking price hike in all tobacco products, including cigarettes, in the budget for
the coming 2021-22 fiscal year to protect public health and increase revenue. In the letter,
he called on the lawmakers to support the price hike by imposing a specific tax on tobacco
products in the next budget session and to send an official letter of proposal (DO letter) to
the finance minister.

তামাকের দাম বৃদ্ধির জন্য ৩৩৬ এমদ্ধিকে দ্ধিদ্ধি

তামাে িণ্য। ছদ্ধব: সংগৃহীত
ইকেফাে অনলাইন ডেস্ক১৬:৫৩, ১৬ এদ্ধিল, ২০২১ |
জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য আসন্ন ২০২১-২২ অর্থবছকরর বাকজকে দ্ধসগাকরেসহ সেল তামােিকণ্য সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট েরাকরাকির
মাধ্যকম মূলযবৃদ্ধির জন্য সম্প্রদ্ধত ৩৩৬ জন সংসদ সদস্যকদরকে দ্ধিদ্ধি দ্ধদকয়কছ ঢাো আহছাদ্ধনয়া দ্ধমশন (োম) এর সভািদ্ধত োজী
রদ্ধফকুল আলম।
িকতযে সংসদ সদস্যকে আলাদা আলাদা ভাকব ডদয়া এই দ্ধিদ্ধিকত োজী রদ্ধফকুল আলম বকলন, ২০০৯ সাল ডর্কে বতথমান সরোকরর
ধ্ারাবাদ্ধহেতায় বযািে আর্থসামাদ্ধজে উন্নয়কনর িাশািাদ্ধশ তামাে দ্ধনয়ন্ত্রণ্ োর্থক্রমও বযািেভাকব ডজারদার েরা হকয়কছ। সরোকরর
তামােদ্ধবকরাধ্ী নানাদ্ধবধ্ োর্থক্রকমর ফকল তামাে বযবহার ২০০৯ সাকলর তুলনায় ২০১৭ সাকল ১৮.৫ শতাংশ হ্রাস ডিকয়কছ।
স্বল্প সমকয় তামাকের এই বযবহার হ্রাস সরোকরর সাফকলযর স্বাক্ষর বহন েরকলও বাংলাকদকশ এখনও িায় ৩ ডোদ্ধে ৭৮ লক্ষ িাপ্তবয়স্ক
মানুষ তামাে (ধ্ূমিান ও ডধ্াোঁয়াদ্ধবহীন) বযবহার েকরন ও ধ্ূমিান না েকরও িায় ৩ ডোদ্ধে ৮৪ লক্ষ িাপ্তবয়স্ক মানুষ দ্ধবদ্ধভন্ন িাবদ্ধলে
ডেস, েমথকক্ষত্র ও িাবদ্ধলে িদ্ধরবহকন িকরাক্ষ ধ্ূমিাকনর দ্ধশোর হন (গযােস ২০১৭)। তামাে বযবহাকরর োরকণ্ বাংলাকদকশ িদ্ধতবছর
১ লক্ষ ৬১ হাজাকরর অদ্ধধ্ে মানুষ মৃতুযবরণ্ েকর (কেযাবাকো এযােলাস, ২০২০)। এছাড়া ২০১৭-১৮ অর্থবছকর তামাে বযবহাকরর
অর্থননদ্ধতে ক্ষদ্ধতর (দ্ধিদ্ধেৎসা বযয় এবং উৎিাদনশীলতা হারাকনা) িদ্ধরমাণ্ দ্ধছল ৩০ হাজার ৫৬০ ডোদ্ধে োো।
https://www.ittefaq.com.bd/economy/237200/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E
0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A7%A9%E0%A7%A9%E0%A7%AC%E0%A6%8F%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A0%E0%A6%BF

বাকজকে তামাে-ের ও দাম বৃদ্ধির জন্য ৩৩৬ জন এমদ্ধিকে দ্ধিদ্ধি
স্টাফ দ্ধরকিােথার | িোকশর সময় : ১৬ এদ্ধিল, ২০২১, ৭:১৫ দ্ধিএম

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য আসন্ন ২০২১-২২ অর্থবছকরর বাকজকে দ্ধসগাকরেসহ সেল তামােিকণ্য সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট েরাকরাকির
মাধ্যকম মূলযবৃদ্ধির জন্য এবং মাননীয় িধ্ানমন্ত্রীর ড াষণ্া অনুর্ায়ী তামােমুক্ত বাংলাকদশ ২০৪০ গিকন এেদ্ধে শদ্ধক্তশালী তামাে শুল্কনীদ্ধত িণ্য়ন ও বাস্তবায়কনর জন্য সম্প্রদ্ধত ৩৩৬ জন সংসদ সদস্যকদরকে দ্ধিদ্ধি দ্ধদকয়কছন ঢাো আহ্ছাদ্ধনয়া দ্ধমশন (োম)-এর সভািদ্ধত
োজী রদ্ধফকুল আলম।
িকতযে সংসদ সদস্যকে আলাদা আলাদা ভাকব ডদয়া এই দ্ধিদ্ধিকত োজী রদ্ধফকুল আলম বকলন, ২০০৯ সাল ডর্কে বতথমান সরোকরর
ধ্ারাবাদ্ধহেতায় বযািে আর্থসামাদ্ধজে উন্নয়কনর িাশািাদ্ধশ তামাে দ্ধনয়ন্ত্রণ্ োর্থক্রমও বযািেভাকব ডজারদার েরা হকয়কছ। সরোকরর
তামােদ্ধবকরাধ্ী নানাদ্ধবধ্ োর্থক্রকমর ফকল তামাে বযবহার ২০০৯ সাকলর তুলনায় ২০১৭ সাকল ১৮.৫ শতাংশ হ্রাস ডিকয়কছ। স্বল্প
সমকয় তামাকের এই বযবহার হ্রাস সরোকরর সাফকলযর স্বাক্ষর বহন েরকলও বাংলাকদকশ এখনও িায় ৩ ডোদ্ধে ৭৮ লক্ষ িাপ্তবয়স্ক
মানুষ তামাে (ধ্ূমিান ও ডধ্াোঁয়াদ্ধবহীন) বযবহার েকরন ও ধ্ূমিান না েকরও িায় ৩ ডোদ্ধে ৮৪ লক্ষ িাপ্তবয়স্ক মানুষ দ্ধবদ্ধভন্ন িাবদ্ধলে
ডেস, েমথকক্ষত্র ও িাবদ্ধলে িদ্ধরবহকন িকরাক্ষ ধ্ূমিাকনর দ্ধশোর হন (গযােস্ ২০১৭)। তামাে বযবহাকরর োরকণ্ বাংলাকদকশ িদ্ধতবছর
১ লক্ষ ৬১ হাজাকরর অদ্ধধ্ে মানুষ মৃতুযবরণ্ েকর (কেযাবাকো এযােলাস, ২০২০)। এছাড়া ২০১৭-১৮ অর্থবছকর তামাে বযবহাকরর
অর্থননদ্ধতে ক্ষদ্ধতর (দ্ধিদ্ধেৎসা বযয় এবং উৎিাদনশীলতা হারাকনা) িদ্ধরমাণ্ দ্ধছল ৩০ হাজার ৫৬০ ডোদ্ধে োো।
োজী রদ্ধফকুল আলম তার দ্ধিদ্ধিকত আসন্ন ২০২১-২২ অর্থবছকরর বাকজকে তামাে-ের ও দাম বৃদ্ধির জন্য ৩দ্ধে িস্তাবনা রাকখন। ডসগুকলা
হকলা১। সেল দ্ধসগাকরে ব্রাকডে অদ্ধভন্ন েরভারসহ (সম্পূরে শুল্ক িূড়ান্ত খুিরা মূকলযর ৬৫%) মূলযস্তরদ্ধভদ্ধেে সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট এক্সাইজ (সম্পূর ে) শুল্ক
িিলন েরা অর্থাৎ, দ্ধনম্ন স্তকর িদ্ধত ১০ শলাো দ্ধসগাকরকের খুিরা মূলয ৫০ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ৩২.৫০ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক
আকরাি; মধ্যম স্তকর িদ্ধত ১০ শলাো দ্ধসগাকরকের খুিরা মূলয ৭০ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ৪৫.৫০ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক আকরাি; উচ্চ
স্তকর িদ্ধত ১০ শলাো দ্ধসগাকরকের খুিরা মূলয ১১০ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ৭১.৫০ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক আকরাি; এবং দ্ধিদ্ধময়াম স্তকর
িদ্ধত ১০ শলাো দ্ধসগাকরকের খুিরা মূলয ১৪০ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ৯১ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক আকরাি েরা।
২। দ্ধফল্টারর্ুক্ত ও দ্ধফল্টারদ্ধবহীন দ্ধবদ্ধড়কত অদ্ধভন্ন েরভারসহ (সম্পূরে শুল্ক িূড়ান্ত খুিরা মূকলযর ৪৫%) সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরে) শুল্ক
িিলন েরা অর্থাৎ, দ্ধফল্টারদ্ধবহীন ২৫ শলাো দ্ধবদ্ধড়র খুিরা মূলয ২৫ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ১১.২৫ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক আকরাি;
এবং দ্ধফল্টারর্ুক্ত ২০ শলাো দ্ধবদ্ধড়র খুিরা মূলয ২০ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ৯ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক আকরাি েরা।
৩। জদথা এবং গুকলর ের ও দাম বৃদ্ধিসহ সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরে) শুল্ক িিলন েরা অর্থাৎ, িদ্ধত ১০ গ্রাম জদথার খুিরা মূলয ৪৫
োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ২৭ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক (৬০%) আকরাি; এবং িদ্ধত ১০ গ্রাম গুকলর খুিরা মূলয ২৫ োো দ্ধনধ্থা রণ্ েকর ১৫

োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক (৬০%) আকরাি েরা।
আগামী বাকজে অদ্ধধ্কবশকন তামােিকণ্য সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট েরাকরাকির মাধ্যকম মূলযবৃদ্ধির জন্য সমর্থন ডদয়া ও অর্থমন্ত্রীর িদ্ধত অদ্ধফদ্ধসয়াল
িস্তাবনা িত্র (দ্ধেও ডলোর) ডদবার জন্য ঢাো আহ্ছাদ্ধনয়া দ্ধমশকনর সভািদ্ধত োজী রদ্ধফ কুল আলম সংসদ সদস্যকদর িদ্ধত আহবান
জানান।
উকেখয, ঢাো আহ্ছাদ্ধনয়া দ্ধমশকনর সভািদ্ধত োজী রদ্ধফকুল আলকমর আহবাকন সাড়া দ্ধদকয় ইদ্ধতমকধ্য দ্ধেও ডলোর িদান েকরকছন
ব্রাহ্মণ্বাদ্ধড়য়া-৫ আসকনর সংসদ সদস্য ডমাহাম্মদ এবাদুল েদ্ধরম।
https://www.dailyinqilab.com/article/374313/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%87%E
0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%93-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A7%A9%E0%A7%A9%E0%A7%AC%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%8F%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A0%E0%A6%BF

আসন্ন বাজেজে তামাজের ের ও দাম বৃদ্ধি চেজে ৩৩৬ এমপিজে পেঠি
নিউজ আপল োড : ঢোকো , শুক্রবোর, ১৬ এনি ২০২১

আসন্ন ২০২১-২২ অর্বছলরর
থ
বোলজলে জিস্বোস্থ্য সুরক্ষো ও রোজস্ব আয় বৃদ্ধির জিয নসগোলরেসহ সব তোমোকপলযয
সুনিনদথ ষ্ট কর আলরোলপর মোধ্যলম মূ যবৃদ্ধি করলত ৩৩৬ জি সংসদ সদসযলক (এমনপ) নিঠি নদলয়লছি ঢোকো
আহছোনিয়ো নমশলির (ডোম) সভোপনত কোজী রনিকু আ ম। শুক্রবোর (১৬ এনি ) গযমোধ্যলম পোিোলিো এক সংবোদ
নবজ্ঞনিলত এ তর্য জোিোলিো হয়।
নবজ্ঞনিলত ব ো হয়, িলতযক সংসদ সদসযলক আ োদোভোলব দদওয়ো নিঠিলত কোজী রনিকু আ ম বল ি, ২০০৯ সো
দর্লক বতথমোি সরকোলরর ধ্োরোবোনহকতোয় বযোপক আর্সোমোদ্ধ
থ
জক উন্নয়লির পোশোপোনশ তোমোক নিয়ন্ত্রয কোর্ক্রমও
থ
বযোপকভোলব দজোরদোর করো হলয়লছ। সরকোলরর তোমোকনবলরোধ্ী িোিোনবধ্ কোর্ক্রলমর
থ
িল তোমোক বযবহোর ২০০৯
সোল র তু িোয় ২০১৭ সোল ১৮.৫ শতোংশ হ্রোস দপলয়লছ। স্বল্প সমলয় তোমোলকর বযবহোর হ্রোস সরকোলরর সোিল যর
স্বোক্ষর বহি করল ও বোং োলদলশ এখিও িোয় ৩ দকোঠে ৭৮ োখ িোি বয়স্ক মোিুষ তোমোক (ধ্ূমপোি ও দধ্োোঁয়োনবহীি)
বযবহোর কলরি ও ধ্ূমপোি িো কলরও িোয় ৩ দকোঠে ৮৪ োখ িোি বয়স্ক মোিুষ নবনভন্ন পোবন ক দেস, কমলক্ষত্র
থ
ও
পোবন ক পনরবহলি পলরোক্ষ ধ্ূমপোলির নশকোর হি। তোমোক বযবহোলরর কোরলয বোং োলদলশ িনতবছর ১ োখ ৬১
হোজোলরর অনধ্ক মোিুষ মৃতুযবরয কলর। এছোড়ো ২০১৭-১৮ অর্বছলর
থ
তোমোক বযবহোলরর অর্নিনতক
থ
ক্ষনতর (নিনকৎসো
বযয় এবং উৎপোদিশী তো হোরোলিো) পনরমোয নছ ৩০ হোজোর ৫৬০ দকোঠে েোকো।
নবজ্ঞনিলত আরও ব ো হয়, কোজী রনিকু আ ম তোর নিঠিলত আসন্ন ২০২১-২২ অর্বছলরর
থ
বোলজলে তোমোক-কর ও
দোম বৃদ্ধির জিয নতিঠে িস্তোবিো রোলখি। িস্তোবিোগুল ো হলে-

১. সব নসগোলরে ব্র্যোলে অনভন্ন করভোরসহ (সম্পূরক শুল্ক িূ ড়োন্ত খুিরো মূল যর ৬৫%) মূ যস্তর নভনিক সুনিনদথষ্ট
এক্সোইজ (সম্পূরক) শুল্ক িি ি করো। অর্োৎ
থ নিম্ন স্তলর িনত ১০ শ োকো নসগোলরলের খুিরো মূ য ৫০ েোকো নিধ্োরয
থ
কলর ৩২.৫০ েোকো সুনিনদথষ্ট সম্পূরক শুল্ক আলরোপ; মধ্যম স্তলর িনত ১০ শ োকো নসগোলরলের খুিরো মূ য ৭০ েোকো
নিধ্োরয
থ কলর ৪৫.৫০ েোকো সুনিনদথ ষ্ট সম্পূরক শুল্ক আলরোপ; উচ্চ স্তলর িনত ১০ শ োকো নসগোলরলের খুিরো মূ য ১১০
েোকো নিধ্োরয
থ কলর ৭১.৫০ েোকো সুনিনদথ ষ্ট সম্পূরক শুল্ক আলরোপ; এবং নিনময়োম স্তলর িনত ১০ শ োকো নসগোলরলের
খুিরো মূ য ১৪০ েোকো নিধ্োরয
থ কলর ৯১ েোকো সুনিনদথষ্ট সম্পূরক শুল্ক আলরোপ করো।
২. নিল্টোরর্ুক্ত ও নিল্টোরনবহীি নবনড়লত অনভন্ন করভোরসহ (সম্পূরক শুল্ক িূ ড়োন্ত খুিরো মূল যর ৪৫%) সুনিনদথ ষ্ট
এক্সোইজ (সম্পূরক) শুল্ক িি ি করো। অর্োৎ
থ নিল্টোরনবহীি ২৫ শ োকো নবনড়র খুিরো মূ য ২৫ েোকো নিধ্োরয
থ কলর
১১.২৫ েোকো সুনিনদথ ষ্ট সম্পূরক শুল্ক আলরোপ; এবং নিল্টোরর্ুক্ত ২০ শ োকো নবনড়র খুিরো মূ য ২০ েোকো নিধ্োরয
থ কলর ৯
েোকো সুনিনদথষ্ট সম্পূরক শুল্ক আলরোপ করো।
৩. জদথো এবং গুল র কর ও দোম বৃদ্ধিসহ সুনিনদথ ষ্ট এক্সোইজ (সম্পূরক) শুল্ক িি ি করো অর্োৎ,
থ িনত ১০ গ্রোম জদথোর
খুিরো মূ য ৪৫ েোকো নিধ্োরয
থ কলর ২৭ েোকো সুনিনদথষ্ট সম্পূরক শুল্ক (৬০%) আলরোপ; এবং িনত ১০ গ্রোম গুল র খুিরো
মূ য ২৫ েোকো নিধ্োরয
থ কলর ১৫ েোকো সুনিনদথ ষ্ট সম্পূরক শুল্ক (৬০%) আলরোপ করো।
িধ্োিমন্ত্রী দশখ হোনসিোর দ োষযো অিুর্োয়ী তোমোকমুক্ত বোং োলদশ ২০৪০ গিলি একঠে শদ্ধক্তশো ী তোমোক শুল্ক-িীনত
িযয়ি ও বোস্তবোয়লির জিয এই নিঠি সম্প্রনত ৩৩৬ জি সংসদ সদসযলক পোিোি কোজী রনিকু আ ম। আগোমী
বোলজে অনধ্লবশলি তোমোকপলযয সুনিনদথ ষ্ট কর আলরোলপর মোধ্যলম মূ যবৃদ্ধির জিয সমর্িথ দদওয়ো ও অর্মন্ত্রীর
থ
িনত
অনিনসয়ো িস্তোবিো পত্র (নডও দ েোর) দদওয়োর জিযও সংসদ সদসযলদর িনত আহ্বোি জোিোি নতনি।
http://thesangbad.net/news/business/32867/

https://www.protidinersangbad.com/trade/266707/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%9
F%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%93-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A7%A9%E0%A7%A9%E0%A7%AC%E0%A6%8F%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A0%E0%A6%BF

https://www.dhakapost.com/national/24705

https://www.agaminews.com/special-report/news/48483

https://madinanewsbd.com/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A
6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF/

https://1news.com.bd/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF/

বাজেজে তামাজের ের ও দাম বৃদ্ধি চেজে ৩৩৬ সংসদ সদসযজে পেঠি
নিজস্ব িনতলবদক: | িকোনশত: ১৬ এনি

২০২১ ১৫:০৩; আপলডে: ২৩ এনি

২০২১ ১৩:৪৪

জিস্বোস্থ্য সুরক্ষো ও রোজস্ব আয় বৃদ্ধির জিয আসন্ন ২০২১-২২ অর্বছলরর
থ
বোলজলে নসগোলরেসহ সব তোমোকপলযয
সুনিনদথ ষ্ট কর আলরোলপর মোধ্যলম মূ যবৃদ্ধি করলত ৩৩৬ জি সংসদ সদসযলক (এমনপ) নিঠি নদলয়লছি ঢোকো
আহছোনিয়ো নমশলির (ডোম) সভোপনত কোজী রনিকু আ ম। শুক্রবোর (১৬ এনি ) গযমোধ্যলম পোিোলিো এক সংবোদ
নবজ্ঞনিলত এ তর্য জোিোলিো হয়।
নবজ্ঞনিলত ব ো হয়, িলতযক সংসদ সদসযলক আ োদোভোলব দদওয়ো নিঠিলত কোজী রনিকু আ ম বল ি, ২০০৯
সো দর্লক বতথমোি সরকোলরর ধ্োরোবোনহকতোয় বযোপক আর্সোমোদ্ধ
থ
জক উন্নয়লির পোশোপোনশ তোমোক নিয়ন্ত্রয
কোর্ক্রমও
থ
বযোপকভোলব দজোরদোর করো হলয়লছ। সরকোলরর তোমোকনবলরোধ্ী িোিোনবধ্ কোর্ক্রলমর
থ
িল তোমোক বযবহোর
২০০৯ সোল র তু িোয় ২০১৭ সোল ১৮.৫ শতোংশ হ্রোস দপলয়লছ। স্বল্প সমলয় তোমোলকর বযবহোর হ্রোস সরকোলরর
সোিল যর স্বোক্ষর বহি করল ও বোং োলদলশ এখিও িোয় ৩ দকোঠে ৭৮ োখ িোি বয়স্ক মোিুষ তোমোক (ধ্ূমপোি ও
দধ্োোঁয়োনবহীি) বযবহোর কলরি ও ধ্ূমপোি িো কলরও িোয় ৩ দকোঠে ৮৪ োখ িোি বয়স্ক মোিুষ নবনভন্ন পোবন ক দেস,
কমলক্ষত্র
থ
ও পোবন ক পনরবহলি পলরোক্ষ ধ্ূমপোলির নশকোর হি। তোমোক বযবহোলরর কোরলয বোং োলদলশ িনতবছর ১
োখ ৬১ হোজোলরর অনধ্ক মোিুষ মৃতুযবরয কলর। এছোড়ো ২০১৭-১৮ অর্বছলর
থ
তোমোক বযবহোলরর অর্নিনতক
থ
ক্ষনতর
(নিনকৎসো বযয় এবং উৎপোদিশী তো হোরোলিো) পনরমোয নছ ৩০ হোজোর ৫৬০ দকোঠে েোকো।
নবজ্ঞনিলত আরও ব ো হয়, কোজী রনিকু আ ম তোর নিঠিলত আসন্ন ২০২১-২২ অর্বছলরর
থ
বোলজলে তোমোক-কর ও
দোম বৃদ্ধির জিয নতিঠে িস্তোবিো রোলখি। িস্তোবিোগুল ো হলে১. সব নসগোলরে ব্র্যোলে অনভন্ন করভোরসহ (সম্পূরক শুল্ক িূ ড়োন্ত খুিরো মূল যর ৬৫%) মূ যস্তর নভনিক সুনিনদথ ষ্ট
এক্সোইজ (সম্পূরক) শুল্ক িি ি করো। অর্োৎ
থ নিম্ন স্তলর িনত ১০ শ োকো নসগোলরলের খুিরো মূ য ৫০ েোকো নিধ্োরয
থ
কলর ৩২.৫০ েোকো সুনিনদথ ষ্ট সম্পূরক শুল্ক আলরোপ; মধ্যম স্তলর িনত ১০ শ োকো নসগোলরলের খুিরো মূ য ৭০ েোকো
নিধ্োরয
থ কলর ৪৫.৫০ েোকো সুনিনদথ ষ্ট সম্পূরক শুল্ক আলরোপ; উচ্চ স্তলর িনত ১০ শ োকো নসগোলরলের খুিরো মূ য ১১০
েোকো নিধ্োরয
থ কলর ৭১.৫০ েোকো সুনিনদথষ্ট সম্পূরক শুল্ক আলরোপ; এবং নিনময়োম স্তলর িনত ১০ শ োকো নসগোলরলের
খুিরো মূ য ১৪০ েোকো নিধ্োরয
থ
কলর ৯১ েোকো সুনিনদথ ষ্ট সম্পূরক শুল্ক আলরোপ করো।
২. নিল্টোরর্ুক্ত ও নিল্টোরনবহীি নবনড়লত অনভন্ন করভোরসহ (সম্পূরক শুল্ক িূ ড়োন্ত খুিরো মূল যর ৪৫%) সুনিনদথষ্ট
এক্সোইজ (সম্পূরক) শুল্ক িি ি করো। অর্োৎ
থ নিল্টোরনবহীি ২৫ শ োকো নবনড়র খুিরো মূ য ২৫ েোকো নিধ্োরয
থ কলর
১১.২৫ েোকো সুনিনদথষ্ট সম্পূরক শুল্ক আলরোপ; এবং নিল্টোরর্ুক্ত ২০ শ োকো নবনড়র খুিরো মূ য ২০ েোকো নিধ্োরয
থ কলর
৯ েোকো সুনিনদথ ষ্ট সম্পূরক শুল্ক আলরোপ করো।

৩. জদথো এবং গুল র কর ও দোম বৃদ্ধিসহ সুনিনদথ ষ্ট এক্সোইজ (সম্পূরক) শুল্ক িি ি করো অর্োৎ,
থ িনত ১০ গ্রোম জদথোর
খুিরো মূ য ৪৫ েোকো নিধ্োরয
থ
কলর ২৭ েোকো সুনিনদথ ষ্ট সম্পূরক শুল্ক (৬০%) আলরোপ; এবং িনত ১০ গ্রোম গুল র
খুিরো মূ য ২৫ েোকো নিধ্োরয
থ
কলর ১৫ েোকো সুনিনদথ ষ্ট সম্পূরক শুল্ক (৬০%) আলরোপ করো।
িধ্োিমন্ত্রী দশখ হোনসিোর দ োষযো অিুর্োয়ী তোমোকমুক্ত বোং োলদশ ২০৪০ গিলি একঠে শদ্ধক্তশো ী তোমোক শুল্ক-িীনত
িযয়ি ও বোস্তবোয়লির জিয এই নিঠি সম্প্রনত ৩৩৬ জি সংসদ সদসযলক পোিোি কোজী রনিকু আ ম। আগোমী
বোলজে অনধ্লবশলি তোমোকপলযয সুনিনদথ ষ্ট কর আলরোলপর মোধ্যলম মূ যবৃদ্ধির জিয সমর্িথ দদওয়ো ও অর্মন্ত্রীর
থ
িনত
অনিনসয়ো িস্তোবিো পত্র (নডও দ েোর) দদওয়োর জিযও সংসদ সদসযলদর িনত আহ্বোি জোিোি নতনি।
https://sangbadprotidin.com/national/article/723/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%9F
%E0%A7%87-%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%93-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A7%A9%E0%A7%A9%E0%A7%AC%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A6%A6%E0%A6%B8%E0%A6%A6%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A0%E0%A6%BF

বাকজকে তামাে-ের ও দাম বৃদ্ধির জন্য ৩৩৬ জন এমদ্ধিকে দ্ধিদ্ধি
নতুন বাতথা, ঢাো:
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জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য আসন্ন ২০২১-২২ অর্থবছকরর বাকজকে দ্ধসগাকরেসহ সেল তামােিকণ্য সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট
েরাকরাকির মাধ্যকম মূলযবৃদ্ধির জন্য এবং মাননীয় িধ্ানমন্ত্রীর ড াষণ্া অনুর্ায়ী তামােমুক্ত বাংলাকদশ ২০৪০ গিকন এেদ্ধে
শদ্ধক্তশালী তামাে শুল্ক-নীদ্ধত িণ্য়ন ও বাস্তবায়কনর জন্য সম্প্রদ্ধত ৩৩৬ জন সংসদ সদস্যকদরকে দ্ধিদ্ধি দ্ধদকয়কছন ঢাো আহ্ছাদ্ধনয়া দ্ধমশন
(োম)-এর সভািদ্ধত োজী রদ্ধফকুল আলম।
িকতযে সংসদ সদস্যকে আলাদা আলাদা ভাকব ডদয়া এই দ্ধিদ্ধিকত োজী রদ্ধফকুল আলম বকলন, ২০০৯ সাল ডর্কে বতথমান সরোকরর
ধ্ারাবাদ্ধহেতায় বযািে আর্থসামাদ্ধজে উন্নয়কনর িাশািাদ্ধশ তামাে দ্ধনয়ন্ত্রণ্ োর্থক্রমও বযািেভাকব ডজারদার েরা হকয়কছ। সরোকরর
তামােদ্ধবকরাধ্ী নানাদ্ধবধ্ োর্থক্রকমর ফকল তামাে বযবহার ২০০৯ সাকলর তুলনায় ২০১৭ সাকল ১৮.৫ শতাংশ হ্রাস ডিকয়কছ। স্বল্প
সমকয় তামাকের এই বযবহার হ্রাস সরোকরর সাফকলযর স্বাক্ষর বহন েরকলও বাংলাকদকশ এখনও িায় ৩ ডোদ্ধে ৭৮ লক্ষ িাপ্তবয়স্ক
মানুষ তামাে (ধ্ূমিান ও ডধ্াোঁয়াদ্ধবহীন) বযবহার েকরন ও ধ্ূমিান না েকরও িায় ৩ ডোদ্ধে ৮৪ লক্ষ িাপ্তবয়স্ক মানুষ দ্ধবদ্ধভন্ন িাবদ্ধলে
ডেস, েমথকক্ষত্র ও িাবদ্ধলে িদ্ধরবহকন িকরাক্ষ ধ্ূমিাকনর দ্ধশোর হন (গযােস্ ২০১৭)। তামাে বযবহাকরর োরকণ্ বাংলাকদকশ িদ্ধতবছর
১ লক্ষ ৬১ হাজাকরর অদ্ধধ্ে মানুষ মৃতুযবরণ্ েকর (কেযাবাকো এযােলাস, ২০২০)। এছাড়া ২০১৭-১৮ অর্থবছকর তামাে বযবহাকরর
অর্থননদ্ধতে ক্ষদ্ধতর (দ্ধিদ্ধেৎসা বযয় এবং উৎিাদনশীলতা হারাকনা) িদ্ধরমাণ্ দ্ধছল ৩০ হাজার ৫৬০ ডোদ্ধে োো।
োজী রদ্ধফকুল আলম তার দ্ধিদ্ধিকত আসন্ন ২০২১-২২ অর্থবছকরর বাকজকে তামাে-ের ও দাম বৃদ্ধির জন্য ৩দ্ধে িস্তাবনা রাকখন। ডসগুকলা

হকলা১। সেল দ্ধসগাকরে ব্রাকডে অদ্ধভন্ন েরভারসহ (সম্পূরে শুল্ক িূড়ান্ত খুিরা মূকলযর ৬৫%) মূলযস্তরদ্ধভদ্ধেে সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরে) শুল্ক
িিলন েরা অর্থাৎ, দ্ধনম্ন স্তকর িদ্ধত ১০ শলাো দ্ধসগাকরকের খুিরা মূলয ৫০ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ৩২.৫০ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক
আকরাি; মধ্যম স্তকর িদ্ধত ১০ শলাো দ্ধসগাকরকের খুিরা মূলয ৭০ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ৪৫.৫০ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক আকরাি; উচ্চ
স্তকর িদ্ধত ১০ শলাো দ্ধসগাকরকের খুিরা মূলয ১১০ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ৭১.৫০ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক আকরাি; এবং দ্ধিদ্ধময়াম স্তকর
িদ্ধত ১০ শলাো দ্ধসগাকরকের খুিরা মূলয ১৪০ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ৯১ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক আকরাি েরা।
২। দ্ধফল্টারর্ুক্ত ও দ্ধফল্টারদ্ধবহীন দ্ধবদ্ধড়কত অদ্ধভন্ন েরভারসহ (সম্পূরে শুল্ক িূড়ান্ত খুিরা মূকলযর ৪৫%) সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরে) শুল্ক
িিলন েরা অর্থাৎ, দ্ধফল্টারদ্ধবহীন ২৫ শলাো দ্ধবদ্ধড়র খুিরা মূলয ২৫ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ১১.২৫ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূর ে শুল্ক আকরাি;
এবং দ্ধফল্টারর্ুক্ত ২০ শলাো দ্ধবদ্ধড়র খুিরা মূলয ২০ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ৯ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক আকরাি েরা।
৩। জদথা এবং গুকলর ের ও দাম বৃদ্ধিসহ সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরে) শুল্ক িিলন েরা অর্থাৎ, িদ্ধত ১০ গ্রাম জদথার খুিরা মূলয ৪৫
োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ২৭ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক (৬০%) আকরাি; এবং িদ্ধত ১০ গ্রাম গুকলর খুিরা মূলয ২৫ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ১৫
োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক (৬০%) আকরাি েরা।
আগামী বাকজে অদ্ধধ্কবশকন তামােিকণ্য সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট েরাকরাকির মাধ্যকম মূলযবৃদ্ধির জন্য সমর্থন ডদয়া ও অর্থমন্ত্রীর িদ্ধত অদ্ধফদ্ধসয়াল
িস্তাবনা িত্র (দ্ধেও ডলোর) ডদবার জন্য ঢাো আহ্ছাদ্ধনয়া দ্ধমশকনর সভািদ্ধত োজী রদ্ধফকুল আলম সংসদ সদস্যকদর িদ্ধত আহবান
জানান।
উকেখয, ঢাো আহ্ছাদ্ধনয়া দ্ধমশকনর সভািদ্ধত োজী রদ্ধফকুল আলকমর আহবাকন সাড়া দ্ধদকয় ইদ্ধতমকধ্য দ্ধেও ডলোর িদান েকরকছন
ব্রাহ্মণ্বাদ্ধড়য়া-৫ আসকনর সংসদ সদস্য ডমাহাম্মদ এবাদুল েদ্ধরম।
http://www.natunbarta.com/59378/151/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%93%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A7%A9%E0%A7%A9%E0%A7%AC%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%8F%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A0%E0%A6%BF

বোলজলে তোমোক-কর ও দোম বৃদ্ধির জিয ৩৩৬ জি এমনপলক নিঠি
১৬ এনি ২০২১ | ২০:৫৫ | নিজস্ব িনতলবদক

•
দিস নবজ্ঞনি: জিস্বোস্থ্য সুরক্ষো ও রোজস্ব আয় বৃদ্ধির জিয আসন্ন ২০২১-২২ অর্বছলরর
থ
বোলজলে নসগোলরেসহ সক
তোমোকপলযয সুনিনদথ ষ্ট করোলরোলপর মোধ্যলম মূ যবৃদ্ধির জিয এবং মোিিীয় িধ্োিমন্ত্রীর দ োষযো অিুর্োয়ী তোমোকমুক্ত
বোং োলদশ ২০৪০ গিলি একঠে শদ্ধক্তশো ী তোমোক শুল্ক-িীনত িযয়ি ও বোস্তবোয়লির জিয সম্প্রনত ৩৩৬ জি সংসদ
সদসযলদরলক নিঠি নদলয়লছি ঢোকো আহ্ছোনিয়ো নমশি (ডোম)-এর সভোপনত কোজী রনিকু
িলতযক সংসদ সদসযলক আ োদো আ োদো ভোলব দদয়ো এই নিঠিলত কোজী রনিকু

আ ম।

আ ম বল ি, ২০০৯ সো

দর্লক

বতথমোি সরকোলরর ধ্োরোবোনহকতোয় বযোপক আর্সোমোদ্ধ
থ
জক উন্নয়লির পোশোপোনশ তোমোক নিয়ন্ত্রয কোর্ক্রমও
থ
বযোপকভোলব দজোরদোর করো হলয়লছ। সরকোলরর তোমোকনবলরোধ্ী িোিোনবধ্ কোর্ক্রলমর
থ
িল
সোল র তু িোয় ২০১৭ সোল

তোমোক বযবহোর ২০০৯

১৮.৫ শতোংশ হ্রোস দপলয়লছ। স্বল্প সমলয় তোমোলকর এই বযবহোর হ্রোস সরকোলরর

সোিল যর স্বোক্ষর বহি করল ও বোং োলদলশ এখিও িোয় ৩ দকোঠে ৭৮
দধ্োোঁয়োনবহীি) বযবহোর কলরি ও ধ্ূমপোি িো কলরও িোয় ৩ দকোঠে ৮৪

ক্ষ িোিবয়স্ক মোিুষ তোমোক (ধ্ূমপোি ও
ক্ষ িোিবয়স্ক মোিুষ নবনভন্ন পোবন ক দেস,

কমলক্ষত্র
থ
ও পোবন ক পনরবহলি পলরোক্ষ ধ্ূমপোলির নশকোর হি (গযোেস্ ২০১৭)। তোমোক বযবহোলরর কোরলয
বোং োলদলশ িনতবছর ১

ক্ষ ৬১ হোজোলরর অনধ্ক মোিুষ মৃতুযবরয কলর (দেযোবোলকো এযোে োস, ২০২০)। এছোড়ো

২০১৭-১৮ অর্বছলর
থ
তোমোক বযবহোলরর অর্নিনতক
থ
ক্ষনতর (নিনকৎসো বযয় এবং উৎপোদিশী তো হোরোলিো) পনরমোয
নছ ৩০ হোজোর ৫৬০ দকোঠে েোকো।
কোজী রনিকু

আ ম তোর নিঠিলত আসন্ন ২০২১-২২ অর্বছলরর
থ
বোলজলে তোমোক-কর ও দোম বৃদ্ধির জিয ৩ঠে

িস্তোবিো রোলখি।
দসগুল ো হল ো১। সক

নসগোলরে ব্র্োলে অনভন্ন করভোরসহ (সম্পূরক শুল্ক িূ ড়োন্ত খুিরো মূল যর ৬৫%) মূ যস্তরনভনিক সুনিনদথ ষ্ট

এক্সোইজ (সম্পূরক) শুল্ক িি ি করো অর্োৎ,
থ নিম্ন স্তলর িনত ১০ শ োকো নসগোলরলের খুিরো মূ য ৫০ েোকো নিধ্োরয
থ

কলর ৩২.৫০ েোকো সুনিনদথ ষ্ট সম্পূরক শুল্ক আলরোপ; মধ্যম স্তলর িনত ১০ শ োকো নসগোলরলের খুিরো মূ য ৭০ েোকো
নিধ্োরয
থ কলর ৪৫.৫০ েোকো সুনিনদথ ষ্ট সম্পূরক শুল্ক আলরোপ; উচ্চ স্তলর িনত ১০ শ োকো নসগোলরলের খুিরো মূ য ১১০
েোকো নিধ্োরয
থ কলর ৭১.৫০ েোকো সুনিনদথষ্ট সম্পূরক শুল্ক আলরোপ; এবং নিনময়োম স্তলর িনত ১০ শ োকো নসগোলরলের
খুিরো মূ য ১৪০ েোকো নিধ্োরয
থ
কলর ৯১ েোকো সুনিনদথ ষ্ট সম্পূরক শুল্ক আলরোপ করো।
২। নিল্টোরর্ুক্ত ও নিল্টোরনবহীি নবনড়লত অনভন্ন করভোরসহ (সম্পূরক শুল্ক িূ ড়োন্ত খুিরো মূল যর ৪৫%) সুনিনদথষ্ট
এক্সোইজ (সম্পূরক) শুল্ক িি ি করো অর্োৎ,
থ নিল্টোরনবহীি ২৫ শ োকো নবনড়র খুিরো মূ য ২৫ েোকো নিধ্োরয
থ কলর
১১.২৫ েোকো সুনিনদথষ্ট সম্পূরক শুল্ক আলরোপ; এবং নিল্টোরর্ুক্ত ২০ শ োকো নবনড়র খুিরো মূ য ২০ েোকো নিধ্োরয
থ কলর
৯ েোকো সুনিনদথ ষ্ট সম্পূরক শুল্ক আলরোপ করো।
৩। জদথো এবং গুল র কর ও দোম বৃদ্ধিসহ সুনিনদথ ষ্ট এক্সোইজ (সম্পূরক) শুল্ক িি ি করো অর্োৎ,
থ িনত ১০ গ্রোম জদথোর
খুিরো মূ য ৪৫ েোকো নিধ্োরয
থ
কলর ২৭ েোকো সুনিনদথ ষ্ট সম্পূরক শুল্ক (৬০%) আলরোপ; এবং িনত ১০ গ্রোম গুল র
খুিরো মূ য ২৫ েোকো নিধ্োরয
থ
কলর ১৫ েোকো সুনিনদথ ষ্ট সম্পূরক শুল্ক (৬০%) আলরোপ করো।
আগোমী বোলজে অনধ্লবশলি তোমোকপলযয সুনিনদথ ষ্ট করোলরোলপর মোধ্যলম মূ যবৃদ্ধির জিয সমর্িথ দদয়ো ও অর্মন্ত্রীর
থ
িনত অনিনসয়ো

িস্তোবিো পত্র (নডও দ েোর) দদবোর জিয ঢোকো আহ্ছোনিয়ো নমশলির সভোপনত কোজী রনিকু

আ ম সংসদ সদসযলদর িনত আহবোি জোিোি।
উলেখয, ঢোকো আহ্ছোনিয়ো নমশলির সভোপনত কোজী রনিকু

আ লমর আহবোলি সোড়ো নদলয় ইনতমলধ্য নডও দ েোর

িদোি কলরলছি ব্র্োহ্মযবোনড়য়ো-৫ আসলির সংসদ সদসয দমোহোম্মদ এবোদু
http://www.thecrimebd.com/news/86541.detail

কনরম।

https://www.uttareralo24.com/04/16/80029

বোলজলে তোমোক-কর ও দোম বৃদ্ধির জিয ৩৩৬ জি এমনপলক নিঠি
১৬ এদ্ধিল ২০২১ শুক্রবার, ০১:২৩ দ্ধিএম
বহুমাদ্ধত্রে ডেস্ক

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য আসন্ন ২০২১-২২ অর্থবছকরর বাকজকে দ্ধসগাকরেসহ সেল তামােিকণ্য সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট েরাকরাকির
মাধ্যকম মূলযবৃদ্ধির জন্য এবং িধ্ানমন্ত্রীর ড াষণ্া অনুর্ায়ী তামােমুক্ত বাংলাকদশ ২০৪০ গিকন এেদ্ধে শদ্ধক্তশালী তামাে শুল্ক-নীদ্ধত
িণ্য়ন ও বাস্তবায়কনর জন্য সম্প্রদ্ধত ৩৩৬ জন সংসদ সদস্যকদরকে দ্ধিদ্ধি দ্ধদকয়কছন ঢাো আহ্ছাদ্ধনয়া দ্ধমশন (োম)-এর সভািদ্ধত োজী
রদ্ধফকুল আলম।
িকতযে সংসদ সদস্যকে আলাদা আলাদা ভাকব ডদয়া এই দ্ধিদ্ধিকত োজী রদ্ধফকুল আলম বকলন, ২০০৯ সাল ডর্কে বতথমান সরোকরর
ধ্ারাবাদ্ধহেতায় বযািে আর্থসামাদ্ধজে উন্নয়কনর িাশািাদ্ধশ তামাে দ্ধনয়ন্ত্রণ্ োর্থক্রমও বযািেভাকব ডজারদার েরা হকয়কছ। সরোকরর
তামােদ্ধবকরাধ্ী নানাদ্ধবধ্ োর্থক্রকমর ফকল তামাে বযবহার ২০০৯ সাকলর তুলনায় ২০১৭ সাকল ১৮.৫ শতাংশ হ্রাস ডিকয়কছ। স্বল্প
সমকয় তামাকের এই বযবহার হ্রাস সরোকরর সাফকলযর স্বাক্ষর বহন েরকলও বাংলাকদকশ এখনও িায় ৩ ডোদ্ধে ৭৮ লক্ষ িাপ্তবয়স্ক
মানুষ তামাে (ধ্ূমিান ও ডধ্াোঁয়াদ্ধবহীন) বযবহার েকরন ও ধ্ূমিান না েকরও িায় ৩ ডোদ্ধে ৮৪ লক্ষ িাপ্তবয়স্ক মানুষ দ্ধবদ্ধভন্ন িাবদ্ধলে
ডেস, েমথকক্ষত্র ও িাবদ্ধলে িদ্ধরবহকন িকরাক্ষ ধ্ূমিাকনর দ্ধশোর হন (গযােস্ ২০১৭)। তামাে বযবহাকরর োরকণ্ বাংলাকদকশ িদ্ধতবছর
১ লক্ষ ৬১ হাজাকরর অদ্ধধ্ে মানুষ মৃতুযবরণ্ েকর (কেযাবাকো এযােলাস, ২০২০)। এছাড়া ২০১৭-১৮ অর্থবছকর তামাে বযবহাকরর
অর্থননদ্ধতে ক্ষদ্ধতর (দ্ধিদ্ধেৎসা বযয় এবং উৎিাদনশীলতা হারাকনা) িদ্ধরমাণ্ দ্ধছল ৩০ হাজার ৫৬০ ডোদ্ধে োো।
োজী রদ্ধফকুল আলম তার দ্ধিদ্ধিকত আসন্ন ২০২১-২২ অর্থবছকরর বাকজকে তামাে-ের ও দাম বৃদ্ধির জন্য ৩দ্ধে িস্তাবনা রাকখন। ডসগুকলা
হকলা১। সেল দ্ধসগাকরে ব্রাকডে অদ্ধভন্ন েরভারসহ (সম্পূরে শুল্ক িূড়ান্ত খুিরা মূকলযর ৬৫%) মূলযস্তরদ্ধভদ্ধেে সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরে) শুল্ক
িিলন েরা অর্থাৎ, দ্ধনম্ন স্তকর িদ্ধত ১০ শলাো দ্ধসগাকরকের খুিরা মূলয ৫০ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ৩২.৫০ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক
আকরাি; মধ্যম স্তকর িদ্ধত ১০ শলাো দ্ধসগাকরকের খুিরা মূলয ৭০ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ৪৫.৫০ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক আকরাি; উচ্চ
স্তকর িদ্ধত ১০ শলাো দ্ধসগাকরকের খুিরা মূলয ১১০ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ৭১.৫০ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক আকরাি; এবং দ্ধিদ্ধময়াম স্তকর
িদ্ধত ১০ শলাো দ্ধসগাকরকের খুিরা মূলয ১৪০ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ৯১ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক আকরাি েরা।
২। দ্ধফল্টারর্ুক্ত ও দ্ধফল্টারদ্ধবহীন দ্ধবদ্ধড়কত অদ্ধভন্ন েরভারসহ (সম্পূরে শুল্ক িূড়ান্ত খুিরা মূকলযর ৪৫%) সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরে) শুল্ক
িিলন েরা অর্থাৎ, দ্ধফল্টারদ্ধবহীন ২৫ শলাো দ্ধবদ্ধড়র খুিরা মূলয ২৫ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ১১.২৫ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক আকরাি;
এবং দ্ধফল্টারর্ুক্ত ২০ শলাো দ্ধবদ্ধড়র খুিরা মূলয ২০ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ৯ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক আকরাি েরা।

৩। জদথা এবং গুকলর ের ও দাম বৃদ্ধিসহ সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরে) শুল্ক িিলন েরা অর্থাৎ, িদ্ধত ১০ গ্রাম জদথার খুিরা মূলয ৪৫
োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ২৭ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক (৬০%) আকরাি; এবং িদ্ধত ১০ গ্রাম গুকলর খুিরা মূলয ২৫ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ১৫
োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক (৬০%) আকরাি েরা।
আগামী বাকজে অদ্ধধ্কবশকন তামােিকণ্য সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট েরাকরাকির মাধ্যকম মূলযবৃদ্ধির জন্য সমর্থন ডদয়া ও অর্থমন্ত্রীর িদ্ধত অদ্ধফদ্ধসয়াল
িস্তাবনা িত্র (দ্ধেও ডলোর) ডদবার জন্য ঢাো আহ্ছাদ্ধনয়া দ্ধমশকনর সভািদ্ধত োজী রদ্ধফকুল আলম সংসদ সদস্যকদর িদ্ধত আহ্বান
জানান।
উকেখয, ঢাো আহ্ছাদ্ধনয়া দ্ধমশকনর সভািদ্ধত োজী রদ্ধফকুল আলকমর আহ্বাকন সাড়া দ্ধদকয় ইদ্ধতমকধ্য দ্ধেও ডলোর িদান েকরকছন
ব্রাহ্মণ্বাদ্ধড়য়া-৫ আসকনর সংসদ সদস্য ডমাহাম্মদ এবাদুল েদ্ধরম।
https://www.bahumatrik.com/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%93%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A7%A9%E0%A7%A9%E0%A7%AC%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%8F%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A0%E0%A6%BF/86108?fbclid=IwAR3tsj92_Rt_Xso2w1f3vAC4bjF5JU47elkFMldlOR0FpJTMenwYtN3zqI

বোলজলে তোমোক-কর ও দোম বৃদ্ধির জিয ৩৩৬ জি এমনপলক নিঠি

জিস্বোস্থ্য সুরক্ষো ও রোজস্ব আয় বৃদ্ধির জিয আসন্ন ২০২১-২২ অর্বছলরর
থ
বোলজলে নসগোলরেসহ সক তোমোকপলযয
সুনিনদথ ষ্ট করোলরোলপর মোধ্যলম মূ যবৃদ্ধির জিয এবং মোিিীয় িধ্োিমন্ত্রীর দ োষযো অিুর্োয়ী তোমোকমুক্ত বোং োলদশ
২০৪০ গিলি একঠে শদ্ধক্তশো ী তোমোক শুল্ক-িীনত িযয়ি ও বোস্তবোয়লির জিয সম্প্রনত ৩৩৬ জি সংসদ
সদসযলদরলক নিঠি নদলয়লছি ঢোকো আহ্ছোনিয়ো নমশি (ডোম)-এর সভোপনত কোজী রনিকু আ ম।
িলতযক সংসদ সদসযলক আ োদো আ োদো ভোলব দদয়ো এই নিঠিলত কোজী রনিকু আ ম বল ি, ২০০৯ সো দর্লক
বতথমোি সরকোলরর ধ্োরোবোনহকতোয় বযোপক আর্সোমোদ্ধ
থ
জক উন্নয়লির পোশোপোনশ তোমোক নিয়ন্ত্রয কোর্ক্রমও
থ
বযোপকভোলব দজোরদোর করো হলয়লছ। সরকোলরর তোমোকনবলরোধ্ী িোিোনবধ্ কোর্ক্রলমর
থ
িল তোমোক বযবহোর ২০০৯
সোল র তু িোয় ২০১৭ সোল ১৮.৫ শতোংশ হ্রোস দপলয়লছ। স্বল্প সমলয় তোমোলকর এই বযবহোর হ্রোস সরকোলরর সোিল যর
স্বোক্ষর বহি করল ও বোং োলদলশ এখিও িোয় ৩ দকোঠে ৭৮ ক্ষ িোিবয়স্ক মোিুষ তোমোক (ধ্ূমপোি ও দধ্োোঁয়োনবহীি)
বযবহোর কলরি ও ধ্ূমপোি িো কলরও িোয় ৩ দকোঠে ৮৪ ক্ষ িোিবয়স্ক মোিুষ নবনভন্ন পোবন ক দেস, কমলক্ষত্র
থ
ও
পোবন ক পনরবহলি পলরোক্ষ ধ্ূমপোলির নশকোর হি (গযোেস্ ২০১৭)। তোমোক বযবহোলরর কোরলয বোং োলদলশ িনতবছর ১
ক্ষ ৬১ হোজোলরর অনধ্ক মোিুষ মৃতুযবরয কলর (দেযোবোলকো এযোে োস, ২০২০)। এছোড়ো ২০১৭-১৮ অর্বছলর
থ
তোমোক
বযবহোলরর অর্নিনতক
থ
ক্ষনতর (নিনকৎসো বযয় এবং উৎপোদিশী তো হোরোলিো) পনরমোয নছ ৩০ হোজোর ৫৬০ দকোঠে
েোকো।
কোজী রনিকু আ ম তোর নিঠিলত আসন্ন ২০২১-২২ অর্বছলরর
থ
বোলজলে তোমোক-কর ও দোম বৃদ্ধির জিয ৩ঠে
িস্তোবিো রোলখি। দসগুল ো হল ো১। সক নসগোলরে ব্র্োলে অনভন্ন করভোরসহ (সম্পূরক শুল্ক িূ ড়োন্ত খুিরো মূল যর ৬৫%) মূ যস্তরনভনিক সুনিনদথ ষ্ট
এক্সোইজ (সম্পূরক) শুল্ক িি ি করো অর্োৎ,
থ নিম্ন স্তলর িনত ১০ শ োকো নসগোলরলের খুিরো মূ য ৫০ েোকো নিধ্োরয
থ

কলর ৩২.৫০ েোকো সুনিনদথষ্ট সম্পূরক শুল্ক আলরোপ; মধ্যম স্তলর িনত ১০ শ োকো নসগোলরলের খুিরো মূ য ৭০ েোকো
নিধ্োরয
থ কলর ৪৫.৫০ েোকো সুনিনদথ ষ্ট সম্পূরক শুল্ক আলরোপ; উচ্চ স্তলর িনত ১০ শ োকো নসগোলরলের খুিরো মূ য ১১০
েোকো নিধ্োরয
থ কলর ৭১.৫০ েোকো সুনিনদথ ষ্ট সম্পূরক শুল্ক আলরোপ; এবং নিনময়োম স্তলর িনত ১০ শ োকো নসগোলরলের
খুিরো মূ য ১৪০ েোকো নিধ্োরয
থ কলর ৯১ েোকো সুনিনদথষ্ট সম্পূরক শুল্ক আলরোপ করো।
২। নিল্টোরর্ুক্ত ও নিল্টোরনবহীি নবনড়লত অনভন্ন করভোরসহ (সম্পূরক শুল্ক িূ ড়োন্ত খুিরো মূল যর ৪৫%) সুনিনদথ ষ্ট
এক্সোইজ (সম্পূরক) শুল্ক িি ি করো অর্োৎ,
থ নিল্টোরনবহীি ২৫ শ োকো নবনড়র খুিরো মূ য ২৫ েোকো নিধ্োরয
থ কলর
১১.২৫ েোকো সুনিনদথ ষ্ট সম্পূরক শুল্ক আলরোপ; এবং নিল্টোরর্ুক্ত ২০ শ োকো নবনড়র খুিরো মূ য ২০ েোকো নিধ্োরয
থ কলর ৯
েোকো সুনিনদথষ্ট সম্পূরক শুল্ক আলরোপ করো।
৩। জদথো এবং গুল র কর ও দোম বৃদ্ধিসহ সুনিনদথ ষ্ট এক্সোইজ (সম্পূরক) শুল্ক িি ি করো অর্োৎ,
থ িনত ১০ গ্রোম জদথোর
খুিরো মূ য ৪৫ েোকো নিধ্োরয
থ কলর ২৭ েোকো সুনিনদথষ্ট সম্পূরক শুল্ক (৬০%) আলরোপ; এবং িনত ১০ গ্রোম গুল র খুিরো
মূ য ২৫ েোকো নিধ্োরয
থ কলর ১৫ েোকো সুনিনদথ ষ্ট সম্পূরক শুল্ক (৬০%) আলরোপ করো।
আগোমী বোলজে অনধ্লবশলি তোমোকপলযয সুনিনদথ ষ্ট করোলরোলপর মোধ্যলম মূ যবৃদ্ধির জিয সমর্িথ দদয়ো ও অর্মন্ত্রীর
থ
িনত অনিনসয়ো িস্তোবিো পত্র (নডও দ েোর) দদবোর জিয ঢোকো আহ্ছোনিয়ো নমশলির সভোপনত কোজী রনিকু আ ম
সংসদ সদসযলদর িনত আহবোি জোিোি।
উলেখয, ঢোকো আহ্ছোনিয়ো নমশলির সভোপনত কোজী রনিকু আ লমর আহবোলি সোড়ো নদলয় ইনতমলধ্য নডও দ েোর
িদোি কলরলছি ব্র্োহ্মযবোনড়য়ো-৫ আসলির সংসদ সদসয দমোহোম্মদ এবোদু কনরম।
https://www.satkhiranews.com/31647

বাকজকে তামাে-ের ও দাম বৃদ্ধির জন্য ৩৩৬ জন এমদ্ধিকে দ্ধিদ্ধিজাতীয় /

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য আসন্ন ২০২১-২২ অর্থবছকরর বাকজকে দ্ধসগাকরেসহ সেল তামােিকণ্য সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট েরাকরাকির
মাধ্যকম মূলযবৃদ্ধির জন্য এবং মাননীয় িধ্ানমন্ত্রীর ড াষণ্া অনুর্ায়ী তামােমুক্ত বাংলাকদশ ২০৪০ গিকন এেদ্ধে শদ্ধক্তশালী তামাে শুল্কনীদ্ধত িণ্য়ন ও বাস্তবায়কনর জন্য সম্প্রদ্ধত ৩৩৬ জন সংসদ সদস্যকদরকে দ্ধিদ্ধি দ্ধদকয়কছন ঢাো আহ্ছাদ্ধনয়া দ্ধমশন (োম)-এর সভািদ্ধত
োজী রদ্ধফকুল আলম।
িকতযে সংসদ সদস্যকে আলাদা আলাদা ভাকব ডদয়া এই দ্ধিদ্ধিকত োজী রদ্ধফকুল আলম বকলন, ২০০৯ সাল ডর্কে বতথমান সরোকরর
ধ্ারাবাদ্ধহেতায় বযািে আর্থসামাদ্ধজে উন্নয়কনর িাশািাদ্ধশ তামাে দ্ধনয়ন্ত্রণ্ োর্থক্রমও বযািেভাকব ডজারদার েরা হকয়কছ। সরোকরর
তামােদ্ধবকরাধ্ী নানাদ্ধবধ্ োর্থক্রকমর ফকল তামাে বযবহার ২০০৯ সাকলর তুলনায় ২০১৭ সাকল ১৮.৫ শতাংশ হ্রাস ডিকয়কছ। স্বল্প
সমকয় তামাকের এই বযবহার হ্রাস সরোকরর সাফকলযর স্বাক্ষর বহন েরকলও বাংলাকদকশ এখনও িায় ৩ ডোদ্ধে ৭৮ লক্ষ িাপ্তবয়স্ক
মানুষ তামাে (ধ্ূমিান ও ডধ্াোঁয়াদ্ধবহীন) বযবহার েকরন ও ধ্ূমিান না েকরও িায় ৩ ডোদ্ধে ৮৪ লক্ষ িাপ্তবয়স্ক মানুষ দ্ধবদ্ধভন্ন িাবদ্ধলে
ডেস, েমথকক্ষত্র ও িাবদ্ধলে িদ্ধরবহকন িকরাক্ষ ধ্ূমিাকনর দ্ধশোর হন (গযােস্ ২০১৭)। তামাে বযবহাকরর োরকণ্ বাংলাকদকশ িদ্ধতবছর
১ লক্ষ ৬১ হাজাকরর অদ্ধধ্ে মানুষ মৃতুযবরণ্ েকর (কেযাবাকো এযােলাস, ২০২০)। এছাড়া ২০১৭-১৮ অর্থবছকর তামাে বযবহাকরর
অর্থননদ্ধতে ক্ষদ্ধতর (দ্ধিদ্ধেৎসা বযয় এবং উৎিাদনশীলতা হারাকনা) িদ্ধরমাণ্ দ্ধছল ৩০ হাজার ৫৬০ ডোদ্ধে োো।
োজী রদ্ধফকুল আলম তার দ্ধিদ্ধিকত আসন্ন ২০২১-২২ অর্থবছকরর বাকজকে তামাে-ের ও দাম বৃদ্ধির জন্য ৩দ্ধে িস্তাবনা রাকখন। ডসগুকলা
হকলা১। সেল দ্ধসগাকরে ব্রাকডে অদ্ধভন্ন েরভারসহ (সম্পূরে শুল্ক িূড়ান্ত খুিরা মূকলযর ৬৫%) মূলযস্তরদ্ধভদ্ধেে সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরে) শুল্ক
িিলন েরা অর্থাৎ, দ্ধনম্ন স্তকর িদ্ধত ১০ শলাো দ্ধসগাকরকের খুিরা মূলয ৫০ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ৩২.৫০ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক

আকরাি; মধ্যম স্তকর িদ্ধত ১০ শলাো দ্ধসগাকরকের খুিরা মূলয ৭০ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ৪৫.৫০ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক আকরাি; উচ্চ
স্তকর িদ্ধত ১০ শলাো দ্ধসগাকরকের খুিরা মূলয ১১০ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ৭১.৫০ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক আকরাি; এবং দ্ধিদ্ধময়াম স্তকর
িদ্ধত ১০ শলাো দ্ধসগাকরকের খুিরা মূলয ১৪০ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ৯১ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক আকরাি েরা।
২। দ্ধফল্টারর্ুক্ত ও দ্ধফল্টারদ্ধবহীন দ্ধবদ্ধড়কত অদ্ধভন্ন েরভারসহ (সম্পূরে শুল্ক িূড়ান্ত খুিরা মূকলযর ৪৫%) সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরে) শুল্ক
িিলন েরা অর্থাৎ, দ্ধফল্টারদ্ধবহীন ২৫ শলাো দ্ধবদ্ধড়র খুিরা মূলয ২৫ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ১১.২৫ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক আকরাি;
এবং দ্ধফল্টারর্ুক্ত ২০ শলাো দ্ধবদ্ধড়র খুিরা মূলয ২০ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ৯ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক আকরাি েরা।
৩। জদথা এবং গুকলর ের ও দাম বৃদ্ধিসহ সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরে) শুল্ক িিলন েরা অর্থাৎ, িদ্ধত ১০ গ্রাম জদথার খুিরা মূলয ৪৫
োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ২৭ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক (৬০%) আকরাি; এবং িদ্ধত ১০ গ্রাম গুকলর খুিরা মূলয ২৫ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ১৫
োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক (৬০%) আকরাি েরা।
আগামী বাকজে অদ্ধধ্কবশকন তামােিকণ্য সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট েরাকরাকির মাধ্যকম মূলযবৃদ্ধির জন্য সমর্থন ডদয়া ও অর্থমন্ত্রীর িদ্ধত অদ্ধফদ্ধসয়াল
িস্তাবনা িত্র (দ্ধেও ডলোর) ডদবার জন্য ঢাো আহ্ছাদ্ধনয়া দ্ধমশকনর সভািদ্ধত োজী রদ্ধফকুল আলম সংসদ সদস্যকদর িদ্ধত আহবান
জানান।
উকেখয, ঢাো আহ্ছাদ্ধনয়া দ্ধমশকনর সভািদ্ধত োজী রদ্ধফকুল আলকমর আহবাকন সাড়া দ্ধদকয় ইদ্ধতমকধ্য দ্ধেও ডলোর িদান েকরকছন
ব্রাহ্মণ্বাদ্ধড়য়া-৫ আসকনর সংসদ সদস্য ডমাহাম্মদ এবাদুল েদ্ধরম।
http://timetouchnews.com/news/news-details/70605

তোমোলকর দোম বৃদ্ধির জিয ৩৩৬ এমনপলক নিঠি
April 18, 2021
in অর্িীনত
থ
Reading Time: 1min read
AA
0

জিস্বোস্থ্য সুরক্ষো ও রোজস্ব আয় বৃদ্ধির জিয আসন্ন ২০২১-২২ অর্বছলরর
থ
বোলজলে নসগোলরেসহ সক

তোমোকপলযয

সুনিনদথ ষ্ট করোলরোলপর মোধ্যলম মূ যবৃদ্ধির জিয সম্প্রনত ৩৩৬ জি সংসদ সদসযলদরলক নিঠি নদলয়লছ ঢোকো
আহছোনিয়ো নমশি (ডোম) এর সভোপনত কোজী রনিকু

আ ম। িলতযক সংসদ সদসযলক আ োদো আ োদো ভোলব দদয়ো

এই নিঠিলত কোজী রনিকু

আ ম বল ি, ২০০৯ সো

দর্লক বতথমোি সরকোলরর ধ্োরোবোনহকতোয় বযোপক

আর্সোমোদ্ধ
থ
জক উন্নয়লির পোশোপোনশ তোমোক নিয়ন্ত্রয কোর্ক্রমও
থ
বযোপকভোলব দজোরদোর করো হলয়লছ। সরকোলরর
তোমোকনবলরোধ্ী িোিোনবধ্ কোর্ক্রলমর
থ
িল

তোমোক বযবহোর ২০০৯ সোল র তু িোয় ২০১৭ সোল

১৮.৫ শতোংশ হ্রোস

দপলয়লছ।
স্বল্প সমলয় তোমোলকর এই বযবহোর হ্রোস সরকোলরর সোিল যর স্বোক্ষর বহি করল ও বোং োলদলশ এখিও িোয় ৩ দকোঠে
৭৮

ক্ষ িোিবয়স্ক মোিুষ তোমোক (ধ্ূমপোি ও দধ্োোঁয়োনবহীি) বযবহোর কলরি ও ধ্ূমপোি িো কলরও িোয় ৩ দকোঠে ৮৪

ক্ষ িোিবয়স্ক মোিুষ নবনভন্ন পোবন ক দেস, কমলক্ষত্র
থ
ও পোবন ক পনরবহলি পলরোক্ষ ধ্ূমপোলির নশকোর হি (গযোেস
২০১৭)। তোমোক বযবহোলরর কোরলয বোং োলদলশ িনতবছর ১

ক্ষ ৬১ হোজোলরর অনধ্ক মোিুষ মৃতুযবরয কলর

(দেযোবোলকো এযোে োস, ২০২০)। এছোড়ো ২০১৭-১৮ অর্বছলর
থ
তোমোক বযবহোলরর অর্নিনতক
থ
ক্ষনতর (নিনকৎসো বযয়
এবং উৎপোদিশী তো হোরোলিো) পনরমোয নছ

৩০ হোজোর ৫৬০ দকোঠে েোকো।

https://somoyerdabibd.com/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A
6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF/

তোমোলকর দোম বৃদ্ধির জিয ৩৩৬ এমনপলক নিঠি
April 17, 2021 Rupantor Television 0 Comments
জিস্বোস্থ্য সুরক্ষো ও রোজস্ব আয় বৃদ্ধির জিয আসন্ন ২০২১-২২ অর্বছলরর
থ
বোলজলে নসগোলরেসহ সক তোমোকপলযয
সুনিনদথ ষ্ট করোলরোলপর মোধ্যলম মূ যবৃদ্ধির জিয সম্প্রনত ৩৩৬ জি সংসদ সদসযলদরলক নিঠি নদলয়লছ ঢোকো আহছোনিয়ো
নমশি (ডোম) এর সভোপনত কোজী রনিকু আ ম।
িলতযক সংসদ সদসযলক আ োদো আ োদো ভোলব দদয়ো এই নিঠিলত কোজী রনিকু আ ম বল ি, ২০০৯ সো দর্লক
বতথমোি সরকোলরর ধ্োরোবোনহকতোয় বযোপক আর্সোমোদ্ধ
থ
জক উন্নয়লির পোশোপোনশ তোমোক নিয়ন্ত্রয কোর্ক্রমও
থ
বযোপকভোলব দজোরদোর করো হলয়লছ। সরকোলরর তোমোকনবলরোধ্ী িোিোনবধ্ কোর্ক্রলমর
থ
িল তোমোক বযবহোর ২০০৯
সোল র তু িোয় ২০১৭ সোল ১৮.৫ শতোংশ হ্রোস দপলয়লছ।
স্বল্প সমলয় তোমোলকর এই বযবহোর হ্রোস সরকোলরর সোিল যর স্বোক্ষর বহি করল ও বোং োলদলশ এখিও িোয় ৩ দকোঠে
৭৮ ক্ষ িোিবয়স্ক মোিুষ তোমোক (ধ্ূমপোি ও দধ্োোঁয়োনবহীি) বযবহোর কলরি ও ধ্ূমপোি িো কলরও িোয় ৩ দকোঠে ৮৪ ক্ষ
িোিবয়স্ক মোিুষ নবনভন্ন পোবন ক দেস, কমলক্ষত্র
থ
ও পোবন ক পনরবহলি পলরোক্ষ ধ্ূমপোলির নশকোর হি (গযোেস
২০১৭)। তোমোক বযবহোলরর কোরলয বোং োলদলশ িনতবছর ১ ক্ষ ৬১ হোজোলরর অনধ্ক মোিুষ মৃতুযবরয কলর
(দেযোবোলকো এযোে োস, ২০২০)। এছোড়ো ২০১৭-১৮ অর্বছলর
থ
তোমোক বযবহোলরর অর্নিনতক
থ
ক্ষনতর (নিনকৎসো বযয় এবং
উৎপোদিশী তো হোরোলিো) পনরমোয নছ ৩০ হোজোর ৫৬০ দকোঠে েোকো।

http://rupantor.tv/2021/04/17/%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a
6%b0-%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%ac%e0%a7%83%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%a7%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%9c%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%af/

তোমোলকর দোম বৃদ্ধির জিয ৩৩৬ এমনপলক নিঠি
এনি ১৬, ২০২১

খোসখবর অর্ বোনযজয
থ
দডস্ক : জিস্বোস্থ্য সুরক্ষো ও রোজস্ব আয় বৃদ্ধির জিয আসন্ন ২০২১-২২ অর্বছলরর
থ
বোলজলে
নসগোলরেসহ সক তোমোকপলযয সুনিনদথ ষ্ট করোলরোলপর মোধ্যলম মূ যবৃদ্ধির জিয সম্প্রনত ৩৩৬ জি সংসদ
সদসযলদরলক নিঠি নদলয়লছ ঢোকো আহছোনিয়ো নমশি (ডোম) এর সভোপনত কোজী রনিকু আ ম।
িলতযক সংসদ সদসযলক আ োদো আ োদো ভোলব দদয়ো এই নিঠিলত কোজী রনিকু আ ম বল ি, ২০০৯ সো দর্লক
বতথমোি সরকোলরর ধ্োরোবোনহকতোয় বযোপক আর্সোমোদ্ধ
থ
জক উন্নয়লির পোশোপোনশ তোমোক নিয়ন্ত্রয কোর্ক্রমও
থ
বযোপকভোলব দজোরদোর করো হলয়লছ।
সরকোলরর তোমোকনবলরোধ্ী িোিোনবধ্ কোর্ক্রলমর
থ
িল তোমোক বযবহোর ২০০৯ সোল র তু িোয় ২০১৭ সোল ১৮.৫
শতোংশ হ্রোস দপলয়লছ।
স্বল্প সমলয় তোমোলকর এই বযবহোর হ্রোস সরকোলরর সোিল যর স্বোক্ষর বহি করল ও বোং োলদলশ এখিও িোয় ৩ দকোঠে
৭৮ ক্ষ িোিবয়স্ক মোিুষ তোমোক (ধ্ূমপোি ও দধ্োোঁয়োনবহীি) বযবহোর কলরি ও ধ্ূমপোি িো কলরও িোয় ৩ দকোঠে ৮৪ ক্ষ
িোিবয়স্ক মোিুষ নবনভন্ন পোবন ক দেস, কমলক্ষত্র
থ
ও পোবন ক পনরবহলি পলরোক্ষ ধ্ূমপোলির নশকোর হি (গযোেস
২০১৭)। তোমোক বযবহোলরর কোরলয বোং োলদলশ িনতবছর ১ ক্ষ ৬১ হোজোলরর অনধ্ক মোিুষ মৃতুযবরয কলর (দেযোবোলকো
এযোে োস, ২০২০)। এছোড়ো ২০১৭-১৮ অর্বছলর
থ
তোমোক বযবহোলরর অর্নিনতক
থ
ক্ষনতর (নিনকৎসো বযয় এবং
উৎপোদিশী তো হোরোলিো) পনরমোয নছ ৩০ হোজোর ৫৬০ দকোঠে েোকো।
https://khaskhobor.news/1896/

তোমোলকর দোম বৃদ্ধির জিয ৩৩৬ এমনপলক নিঠি

51/ 100
িলতযক সংসদ সদসযলক আ োদো আ োদো ভোলব দদয়ো এই নিঠিলত কোজী রনিকু আ ম বল ি, ২০০৯ সো দর্লক
বতথমোি সরকোলরর ধ্োরোবোনহকতোয় বযোপক আর্সোমোদ্ধ
থ
জক উন্নয়লির পোশোপোনশ তোমোক নিয়ন্ত্রয কোর্ক্রমও
থ
বযোপকভোলব দজোরদোর করো হলয়লছ। সরকোলরর তোমোকনবলরোধ্ী িোিোনবধ্ কোর্ক্রলমর
থ
িল তোমোক বযবহোর ২০০৯
সোল র তু িোয় ২০১৭ সোল ১৮.৫ শতোংশ হ্রোস দপলয়লছ।
স্বল্প সমলয় তোমোলকর এই বযবহোর হ্রোস সরকোলরর সোিল যর স্বোক্ষর বহি করল ও বোং োলদলশ এখিও িোয় ৩ দকোঠে
৭৮ ক্ষ িোিবয়স্ক মোিুষ তোমোক (ধ্ূমপোি ও দধ্োোঁয়োনবহীি) বযবহোর কলরি ও ধ্ূমপোি িো কলরও িোয় ৩ দকোঠে ৮৪ ক্ষ
িোিবয়স্ক মোিুষ নবনভন্ন পোবন ক দেস, কমলক্ষত্র
থ
ও পোবন ক পনরবহলি পলরোক্ষ ধ্ূমপোলির নশকোর হি (গযোেস
২০১৭)। তোমোক বযবহোলরর কোরলয বোং োলদলশ িনতবছর ১ ক্ষ ৬১ হোজোলরর অনধ্ক মোিুষ মৃতুযবরয কলর (দেযোবোলকো
এযোে োস, ২০২০)। এছোড়ো ২০১৭-১৮ অর্বছলর
থ
তোমোক বযবহোলরর অর্নিনতক
থ
ক্ষনতর (নিনকৎসো বযয় এবং
উৎপোদিশী তো হোরোলিো) পনরমোয নছ ৩০ হোজোর ৫৬০ দকোঠে েোকো।
https://bangladeshtodays.com/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87%E0
%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF/

তামাকের দাম বৃদ্ধির জন্য ৩৩৬ এমদ্ধিকে দ্ধিদ্ধি
এনি ২০, ২০২১
0
40

অর্থনীদ্ধত : জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য আসন্ন ২০২১-২২ অর্থবছকরর বাকজকে দ্ধসগাকরেসহ সেল তামােিকণ্য সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট
েরাকরাকির মাধ্যকম মূলযবৃদ্ধির জন্য সম্প্রদ্ধত ৩৩৬ জন সংসদ সদস্যকদরকে দ্ধিদ্ধি দ্ধদকয়কছ ঢাো আহছাদ্ধনয়া দ্ধমশন (োম) এর সভািদ্ধত
োজী রদ্ধফকুল আলম। িকতযে সংসদ সদস্যকে আলাদা আলাদা ভাকব ডদয়া এই দ্ধিদ্ধিকত োজী রদ্ধফকুল আলম বকলন, ২০০৯ সাল
ডর্কে বতথমান সরোকরর ধ্ারাবাদ্ধহেতায় বযািে আর্থসামাদ্ধজে উন্নয়কনর িাশািাদ্ধশ তামাে দ্ধনয়ন্ত্রণ্ োর্থক্রমও বযািেভাকব ডজারদার
েরা হকয়কছ। সরোকরর তামােদ্ধবকরাধ্ী নানাদ্ধবধ্ োর্থক্রকমর ফকল তামাে বযবহার ২০০৯ সাকলর তুলনায় ২০১৭ সাকল ১৮.৫ শতাংশ
হ্রাস ডিকয়কছ। স্বল্প সমকয় তামাকের এই বযবহার হ্রাস সরোকরর সাফকলযর স্বাক্ষর বহন েরকলও বাংলাকদকশ এখনও িায় ৩ ডোদ্ধে ৭৮
লক্ষ িাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাে (ধ্ূমিান ও ডধ্াোঁয়াদ্ধবহীন) বযবহার েকরন ও ধ্ূমিান না েকরও িায় ৩ ডোদ্ধে ৮৪ লক্ষ িাপ্তবয়স্ক মানুষ
দ্ধবদ্ধভন্ন িাবদ্ধলে ডেস, েমথকক্ষত্র ও িাবদ্ধলে িদ্ধরবহকন িকরাক্ষ ধ্ূমিাকনর দ্ধশোর হন (গযােস ২০১৭)। তামাে বযবহাকরর োরকণ্
বাংলাকদকশ িদ্ধতবছর ১ লক্ষ ৬১ হাজাকরর অদ্ধধ্ে মানুষ মৃতুযবরণ্ েকর (কেযাবাকো এযােলাস, ২০২০)। এ ছাড়া ২০১৭-১৮ অর্থবছকর
তামাে বযবহাকরর অর্থননদ্ধতে ক্ষদ্ধতর (দ্ধিদ্ধেৎসা বযয় এবং উৎিাদনশীলতা হারাকনা) িদ্ধরমাণ্ দ্ধছল ৩০ হাজার ৫৬০ ডোদ্ধে োো।
https://dakshinanchal24.com/news/145916

বোলজলে তোমোক-কর ও দোম বৃদ্ধির জিয ৩৩৬ জি এমনপলক নিঠি

দডইন

গোজীপুর ( সংবোদ নবজ্ঞনি ) : জিস্বোস্থ্য সুরক্ষো ও রোজস্ব আয় বৃদ্ধির জিয আসন্ন ২০২১-২২ অর্বছলরর
থ

বোলজলে নসগোলরেসহ সক

তোমোকপলযয সুনিনদথ ষ্ট করোলরোলপর মোধ্যলম মূ যবৃদ্ধির জিয এবং মোিিীয় িধ্োিমন্ত্রীর

দ োষযো অিুর্োয়ী তোমোকমুক্ত বোং োলদশ ২০৪০ গিলি একঠে শদ্ধক্তশো ী তোমোক শুল্ক-িীনত িযয়ি ও বোস্তবোয়লির
জিয সম্প্রনত ৩৩৬ জি সংসদ সদসযলদরলক নিঠি নদলয়লছি ঢোকো আহ্ছোনিয়ো নমশি (ডোম)-এর সভোপনত কোজী
রনিকু

আ ম।

িলতযক সংসদ সদসযলক আ োদো আ োদো ভোলব দদয়ো এই নিঠিলত কোজী রনিকু

আ ম বল ি, ২০০৯ সো

দর্লক বতথমোি সরকোলরর ধ্োরোবোনহকতোয় বযোপক আর্সোমোদ্ধ
থ
জক উন্নয়লির পোশোপোনশ তোমোক নিয়ন্ত্রয কোর্ক্রমও
থ
বযোপকভোলব দজোরদোর করো হলয়লছ। সরকোলরর তোমোকনবলরোধ্ী িোিোনবধ্ কোর্ক্রলমর
থ
িল
সোল র তু িোয় ২০১৭ সোল

তোমোক বযবহোর ২০০৯

১৮.৫ শতোংশ হ্রোস দপলয়লছ। স্বল্প সমলয় তোমোলকর এই বযবহোর হ্রোস সরকোলরর

সোিল যর স্বোক্ষর বহি করল ও বোং োলদলশ এখিও িোয় ৩ দকোঠে ৭৮
দধ্োোঁয়োনবহীি) বযবহোর কলরি ও ধ্ূমপোি িো কলরও িোয় ৩ দকোঠে ৮৪

ক্ষ িোিবয়স্ক মোিুষ তোমোক (ধ্ূমপোি ও
ক্ষ িোিবয়স্ক মোিুষ নবনভন্ন পোবন ক দেস,

কমলক্ষত্র
থ
ও পোবন ক পনরবহলি পলরোক্ষ ধ্ূমপোলির নশকোর হি (গযোেস্ ২০১৭)। তোমোক বযবহোলরর কোরলয
বোং োলদলশ িনতবছর ১

ক্ষ ৬১ হোজোলরর অনধ্ক মোিুষ মৃতুযবরয কলর (দেযোবোলকো এযোে োস, ২০২০)। এছোড়ো

২০১৭-১৮ অর্বছলর
থ
তোমোক বযবহোলরর অর্নিনতক
থ
ক্ষনতর (নিনকৎসো বযয় এবং উৎপোদিশী তো হোরোলিো)
পনরমোয নছ
কোজী রনিকু

৩০ হোজোর ৫৬০ দকোঠে েোকো।
আ ম তোর নিঠিলত আসন্ন ২০২১-২২ অর্বছলরর
থ
বোলজলে তোমোক-কর ও দোম বৃদ্ধির জিয ৩ঠে

িস্তোবিো রোলখি। দসগুল ো হল ো-

১। সক

নসগোলরে ব্র্োলে অনভন্ন করভোরসহ (সম্পূরক শুল্ক িূ ড়োন্ত খুিরো মূল যর ৬৫%) মূ যস্তরনভনিক সুনিনদথ ষ্ট

এক্সোইজ (সম্পূরক) শুল্ক িি ি করো অর্োৎ,
থ নিম্ন স্তলর িনত ১০ শ োকো নসগোলরলের খুিরো মূ য ৫০ েোকো
নিধ্োরয
থ
কলর ৩২.৫০ েোকো সুনিনদথ ষ্ট সম্পূরক শুল্ক আলরোপ; মধ্যম স্তলর িনত ১০ শ োকো নসগোলরলের খুিরো মূ য
৭০ েোকো নিধ্োরয
থ
কলর ৪৫.৫০ েোকো সুনিনদথ ষ্ট সম্পূরক শুল্ক আলরোপ; উচ্চ স্তলর িনত ১০ শ োকো নসগোলরলের
খুিরো মূ য ১১০ েোকো নিধ্োরয
থ
কলর ৭১.৫০ েোকো সুনিনদথ ষ্ট সম্পূরক শুল্ক আলরোপ; এবং নিনময়োম স্তলর িনত ১০
শ োকো নসগোলরলের খুিরো মূ য ১৪০ েোকো নিধ্োরয
থ
কলর ৯১ েোকো সুনিনদথ ষ্ট সম্পূরক শুল্ক আলরোপ করো।
২। নিল্টোরর্ুক্ত ও নিল্টোরনবহীি নবনড়লত অনভন্ন করভোরসহ (সম্পূরক শুল্ক িূ ড়োন্ত খুিরো মূল যর ৪৫%) সুনিনদথষ্ট
এক্সোইজ (সম্পূরক) শুল্ক িি ি করো অর্োৎ,
থ নিল্টোরনবহীি ২৫ শ োকো নবনড়র খুিরো মূ য ২৫ েোকো নিধ্োরয
থ
কলর ১১.২৫ েোকো সুনিনদথ ষ্ট সম্পূরক শুল্ক আলরোপ; এবং নিল্টোরর্ুক্ত ২০ শ োকো নবনড়র খুিরো মূ য ২০ েোকো
নিধ্োরয
থ
কলর ৯ েোকো সুনিনদথ ষ্ট সম্পূরক শুল্ক আলরোপ করো।
৩। জদথো এবং গুল র কর ও দোম বৃদ্ধিসহ সুনিনদথ ষ্ট এক্সোইজ (সম্পূরক) শুল্ক িি ি করো অর্োৎ,
থ িনত ১০ গ্রোম
জদথোর খুিরো মূ য ৪৫ েোকো নিধ্োরয
থ
কলর ২৭ েোকো সুনিনদথ ষ্ট সম্পূরক শুল্ক (৬০%) আলরোপ; এবং িনত ১০ গ্রোম
গুল র খুিরো মূ য ২৫ েোকো নিধ্োরয
থ
কলর ১৫ েোকো সুনিনদথ ষ্ট সম্পূরক শুল্ক (৬০%) আলরোপ করো।
আগোমী বোলজে অনধ্লবশলি তোমোকপলযয সুনিনদথ ষ্ট করোলরোলপর মোধ্যলম মূ যবৃদ্ধির জিয সমর্িথ দদয়ো ও অর্মন্ত্রীর
থ
িনত অনিনসয়ো

িস্তোবিো পত্র (নডও দ েোর) দদবোর জিয ঢোকো আহ্ছোনিয়ো নমশলির সভোপনত কোজী রনিকু

আ ম সংসদ সদসযলদর িনত আহবোি জোিোি।
উলেখয, ঢোকো আহ্ছোনিয়ো নমশলির সভোপনত কোজী রনিকু

আ লমর আহবোলি সোড়ো নদলয় ইনতমলধ্য নডও দ েোর

িদোি কলরলছি ব্র্োহ্মযবোনড়য়ো-৫ আসলির সংসদ সদসয দমোহোম্মদ এবোদু

কনরম।
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বোলজলে তোমোক-কর ও দোম বৃদ্ধির জিয ৩৩৬ জি এমনপলক নিঠি

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য আসন্ন ২০২১-২২ অর্থবছকরর বাকজকে দ্ধসগাকরেসহ সেল তামােিকণ্য সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট েরাকরাকির
মাধ্যকম মূলযবৃদ্ধির জন্য এবং মাননীয় িধ্ানমন্ত্রীর ড াষণ্া অনুর্ায়ী তামােমুক্ত বাংলাকদশ ২০৪০ গিকন এেদ্ধে শদ্ধক্তশালী তামাে শুল্কনীদ্ধত িণ্য়ন ও বাস্তবায়কনর জন্য সম্প্রদ্ধত ৩৩৬ জন সংসদ সদস্যকদরকে দ্ধিদ্ধি দ্ধদকয়কছন ঢাো আহ্ছাদ্ধনয়া দ্ধমশন (োম)-এর সভািদ্ধত
োজী রদ্ধফকুল আলম।
িকতযে সংসদ সদস্যকে আলাদা আলাদা ভাকব ডদয়া এই দ্ধিদ্ধিকত োজী রদ্ধফকুল আলম বকলন, ২০০৯ সাল ডর্কে বতথমান সরোকরর
ধ্ারাবাদ্ধহেতায় বযািে আর্থসামাদ্ধজে উন্নয়কনর িাশািাদ্ধশ তামাে দ্ধনয়ন্ত্রণ্ োর্থক্রমও বযািেভাকব ডজারদার েরা হকয়কছ।
সরোকরর তামােদ্ধবকরাধ্ী নানাদ্ধবধ্ োর্থক্রকমর ফকল তামাে বযবহার ২০০৯ সাকলর তুলনায় ২০১৭ সাকল ১৮.৫ শতাংশ হ্রাস ডিকয়কছ।
স্বল্প সমকয় তামাকের এই বযবহার হ্রাস সরোকরর সাফকলযর স্বাক্ষর বহন েরকলও বাংলাকদকশ এখনও িায় ৩ ডোদ্ধে ৭৮ লক্ষ িাপ্তবয়স্ক
মানুষ তামাে (ধ্ূমিান ও ডধ্াোঁয়াদ্ধবহীন) বযবহার েকরন ও ধ্ূমিান না েকরও িায় ৩ ডোদ্ধে ৮৪ লক্ষ িাপ্তবয়স্ক মানুষ দ্ধবদ্ধভন্ন িাবদ্ধলে
ডেস, েমথকক্ষত্র ও িাবদ্ধলে িদ্ধরবহকন িকরাক্ষ ধ্ূমিাকনর দ্ধশোর হন (গযােস্ ২০১৭)।
তামাে বযবহাকরর োরকণ্ বাংলাকদকশ িদ্ধতবছর ১ লক্ষ ৬১ হাজাকরর অদ্ধধ্ে মানুষ মৃতুযবরণ্ েকর (কেযাবাকো এযােলাস, ২০২০)।
এছাড়া ২০১৭-১৮ অর্থবছকর তামাে বযবহাকরর অর্থননদ্ধতে ক্ষদ্ধতর (দ্ধিদ্ধেৎসা বযয় এবং উৎিাদনশীলতা হারাকনা) িদ্ধরমাণ্ দ্ধছল ৩০
হাজার ৫৬০ ডোদ্ধে োো।
োজী রদ্ধফকুল আলম তার দ্ধিদ্ধিকত আসন্ন ২০২১-২২ অর্থবছকরর বাকজকে তামাে-ের ও দাম বৃদ্ধির জন্য ৩দ্ধে িস্তাবনা রাকখন। ডসগুকলা
হকলা১। সেল দ্ধসগাকরে ব্রাকডে অদ্ধভন্ন েরভারসহ (সম্পূরে শুল্ক িূড়ান্ত খুিরা মূকলযর ৬৫%) মূলযস্তরদ্ধভদ্ধেে সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরে) শুল্ক
িিলন েরা অর্থাৎ, দ্ধনম্ন স্তকর িদ্ধত ১০ শলাো দ্ধসগাকরকের খুিরা মূলয ৫০ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ৩২.৫০ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক
আকরাি; মধ্যম স্তকর িদ্ধত ১০ শলাো দ্ধসগাকরকের খুিরা মূলয ৭০ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ৪৫.৫০ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক আকরাি; উচ্চ
স্তকর িদ্ধত ১০ শলাো দ্ধসগাকরকের খুিরা মূলয ১১০ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ৭১.৫০ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক আকরাি; এবং দ্ধিদ্ধময়াম স্তকর
িদ্ধত ১০ শলাো দ্ধসগাকরকের খুিরা মূলয ১৪০ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ৯১ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক আকরাি েরা।
২। দ্ধফল্টারর্ুক্ত ও দ্ধফল্টারদ্ধবহীন দ্ধবদ্ধড়কত অদ্ধভন্ন েরভারসহ (সম্পূরে শুল্ক িূড়ান্ত খুিরা মূকলযর ৪৫%) সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরে) শুল্ক
িিলন েরা অর্থাৎ, দ্ধফল্টারদ্ধবহীন ২৫ শলাো দ্ধবদ্ধড়র খুিরা মূলয ২৫ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ১১.২৫ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক আকরাি;
এবং দ্ধফল্টারর্ুক্ত ২০ শলাো দ্ধবদ্ধড়র খুিরা মূলয ২০ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ৯ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক আকরাি েরা।
৩। জদথা এবং গুকলর ের ও দাম বৃদ্ধিসহ সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরে) শুল্ক িিলন েরা অর্থাৎ, িদ্ধত ১০ গ্রাম জদথার খুিরা মূলয ৪৫
োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ২৭ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক (৬০%) আকরাি; এবং িদ্ধত ১০ গ্রাম গুকলর খুিরা মূলয ২৫ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ১৫
োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক (৬০%) আকরাি েরা।
আগামী বাকজে অদ্ধধ্কবশকন তামােিকণ্য সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট েরাকরাকির মাধ্যকম মূলযবৃদ্ধির জন্য সমর্থন ডদয়া ও অর্থমন্ত্রীর িদ্ধত অদ্ধফদ্ধসয়াল
িস্তাবনা িত্র (দ্ধেও ডলোর) ডদবার জন্য ঢাো আহ্ছাদ্ধনয়া দ্ধমশকনর সভািদ্ধত োজী রদ্ধফকুল আলম সংসদ সদস্যকদর িদ্ধত আহবান
জানান।
উকেখয, ঢাো আহ্ছাদ্ধনয়া দ্ধমশকনর সভািদ্ধত োজী রদ্ধফকুল আলকমর আহবাকন সাড়া দ্ধদকয় ইদ্ধতমকধ্য দ্ধেও ডলোর িদান েকরকছন
ব্রাহ্মণ্বাদ্ধড়য়া-৫ আসকনর সংসদ সদস্য ডমাহাম্মদ এবাদুল েদ্ধরম।
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৩৩৬ জন এমদ্ধিকে বাকজকে তামাে-ের ও দাম বৃদ্ধির জন্য ৩দ্ধে িস্তাবনা
ডরজাউর রহমান দ্ধরজভী :
সময় : 2021-04-16 15:04:14

বাকজকে তামাে-ের ও দাম বৃদ্ধির জন্য ৩৩৬ জন এমদ্ধিকে দ্ধিদ্ধি
জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য আসন্ন ২০২১-২২ অর্থবছকরর বাকজকে দ্ধসগাকরেসহ সেল তামােিকণ্য সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট েরাকরাকির
মাধ্যকম মূলযবৃদ্ধির জন্য এবং মাননীয় িধ্ানমন্ত্রীর ড াষণ্া অনুর্ায়ী তামােমুক্ত বাংলাকদশ ২০৪০ গিকন এেদ্ধে শদ্ধক্তশালী তামাে শুল্কনীদ্ধত িণ্য়ন ও বাস্তবায়কনর জন্য সম্প্রদ্ধত ৩৩৬ জন সংসদ সদস্যকদরকে দ্ধি দ্ধি দ্ধদকয়কছন ঢাো আহ্ছাদ্ধনয়া দ্ধমশন (োম)-এর সভািদ্ধত
োজী রদ্ধফকুল আলম।
িকতযে সংসদ সদস্যকে আলাদা আলাদা ভাকব ডদয়া এই দ্ধিদ্ধিকত োজী রদ্ধফকুল আলম বকলন, ২০০৯ সাল ডর্কে বতথমান সরোকরর
ধ্ারাবাদ্ধহেতায় বযািে আর্থসামাদ্ধজে উন্নয়কনর িাশািাদ্ধশ তামাে দ্ধনয়ন্ত্রণ্ োর্থক্রমও বযািেভাকব ডজারদার েরা হকয়কছ। সরোকরর
তামােদ্ধবকরাধ্ী নানাদ্ধবধ্ োর্থক্রকমর ফকল তামাে বযবহার ২০০৯ সাকলর তুলনায় ২০১৭ সাকল ১৮.৫ শতাংশ হ্রাস ডিকয়কছ। স্বল্প
সমকয় তামাকের এই বযবহার হ্রাস সরোকরর সাফকলযর স্বাক্ষর বহন েরকলও বাংলাকদকশ এখনও িায় ৩ ডোদ্ধে ৭৮ লক্ষ িাপ্তবয়স্ক
মানুষ তামাে (ধ্ূমিান ও ডধ্াোঁয়াদ্ধবহীন) বযবহার েকরন ও ধ্ূমিান না েকরও িায় ৩ ডোদ্ধে ৮৪ লক্ষ িাপ্তবয়স্ক মানুষ দ্ধবদ্ধভন্ন িাবদ্ধলে
ডেস, েমথকক্ষত্র ও িাবদ্ধলে িদ্ধরবহকন িকরাক্ষ ধ্ূমিাকনর দ্ধশোর হন (গযােস্ ২০১৭)। তামাে বযবহাকরর োরকণ্ বাংলাকদকশ িদ্ধতবছর
১ লক্ষ ৬১ হাজাকরর অদ্ধধ্ে মানুষ মৃতুযবরণ্ েকর (কেযাবাকো এযােলাস, ২০২০)। এছাড়া ২০১৭-১৮ অর্থবছকর তামাে বযবহাকরর
অর্থননদ্ধতে ক্ষদ্ধতর (দ্ধিদ্ধেৎসা বযয় এবং উৎিাদনশীলতা হারাকনা) িদ্ধরমাণ্ দ্ধছল ৩০ হাজার ৫৬০ ডোদ্ধে োো।
োজী রদ্ধফকুল আলম তার দ্ধিদ্ধিকত আসন্ন ২০২১-২২ অর্থবছকরর বাকজকে তামাে-ের ও দাম বৃদ্ধির জন্য ৩দ্ধে িস্তাবনা রাকখন। ডসগুকলা
হকলা১। সেল দ্ধসগাকরে ব্রাকডে অদ্ধভন্ন েরভারসহ (সম্পূরে শুল্ক িূড়ান্ত খুিরা মূকলযর ৬৫%) মূলযস্তরদ্ধভদ্ধেে সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরে) শুল্ক
িিলন েরা অর্থাৎ, দ্ধনম্ন স্তকর িদ্ধত ১০ শলাো দ্ধসগাকরকের খুিরা মূলয ৫০ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ৩২.৫০ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক
আকরাি; মধ্যম স্তকর িদ্ধত ১০ শলাো দ্ধসগাকরকের খুিরা মূলয ৭০ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ৪৫.৫০ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক আকরাি; উচ্চ
স্তকর িদ্ধত ১০ শলাো দ্ধসগাকরকের খুিরা মূলয ১১০ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ৭১.৫০ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক আকরাি; এবং দ্ধিদ্ধময়াম স্তকর
িদ্ধত ১০ শলাো দ্ধসগাকরকের খুিরা মূলয ১৪০ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ৯১ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক আকরাি েরা।
২। দ্ধফল্টারর্ুক্ত ও দ্ধফল্টারদ্ধবহীন দ্ধবদ্ধড়কত অদ্ধভন্ন েরভারসহ (সম্পূরে শুল্ক িূড়ান্ত খুিরা মূকলযর ৪৫%) সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরে) শুল্ক
িিলন েরা অর্থাৎ, দ্ধফল্টারদ্ধবহীন ২৫ শলাো দ্ধবদ্ধড়র খুিরা মূলয ২৫ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ১১.২৫ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক আকরাি;
এবং দ্ধফল্টারর্ুক্ত ২০ শলাো দ্ধবদ্ধড়র খুিরা মূলয ২০ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ৯ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক আকরাি েরা।

৩। জদথা এবং গুকলর ের ও দাম বৃদ্ধিসহ সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরে) শুল্ক িিলন েরা অর্থাৎ, িদ্ধত ১০ গ্রাম জদথার খুিরা মূলয ৪৫
োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ২৭ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক (৬০%) আকরাি; এবং িদ্ধত ১০ গ্রাম গুকলর খুিরা মূলয ২৫ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ১৫
োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক (৬০%) আকরাি েরা।
আগামী বাকজে অদ্ধধ্কবশকন তামােিকণ্য সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট েরাকরাকির মাধ্যকম মূলযবৃদ্ধির জন্য সমর্থন ডদয়া ও অর্থমন্ত্রীর িদ্ধত অদ্ধফদ্ধসয়াল
িস্তাবনা িত্র (দ্ধেও ডলোর) ডদবার জন্য ঢাো আহ্ছাদ্ধনয়া দ্ধমশকনর সভািদ্ধত োজী রদ্ধফকুল আলম সংসদ সদস্যকদর িদ্ধত আহবান
জানান।
উকেখয, ঢাো আহ্ছাদ্ধনয়া দ্ধমশকনর সভািদ্ধত োজী রদ্ধফকুল আলকমর আহবাকন সাড়া দ্ধদকয় ইদ্ধতমকধ্য দ্ধেও ডলোর িদান েকরকছন
ব্রাহ্মণ্বাদ্ধড়য়া-৫ আসকনর সংসদ সদস্য ডমাহাম্মদ এবাদুল েদ্ধরম।
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বাকজকে তামাে-ের ও দাম বৃদ্ধির জন্য ৩৩৬ জন এমদ্ধিকে দ্ধিদ্ধি

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য আসন্ন ২০২১-২২ অর্থবছকরর বাকজকে দ্ধসগাকরেসহ সেল তামােিকণ্য সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট েরাকরাকির
মাধ্যকম মূলযবৃদ্ধির জন্য এবং মাননীয় িধ্ানমন্ত্রীর ড াষণ্া অনুর্ায়ী তামােমুক্ত বাংলাকদশ ২০৪০ গিকন এেদ্ধে শদ্ধক্তশালী তামাে শুল্কনীদ্ধত িণ্য়ন ও বাস্তবায়কনর জন্য সম্প্রদ্ধত ৩৩৬ জন সংসদ সদস্যকদরকে দ্ধিদ্ধি দ্ধদকয়কছন ঢাো আহ্ছাদ্ধনয়া দ্ধমশন (োম)-এর সভািদ্ধত
োজী রদ্ধফকুল আলম।
িকতযে সংসদ সদস্যকে আলাদা আলাদা ভাকব ডদয়া এই দ্ধিদ্ধিকত োজী রদ্ধফকুল আলম বকলন, ২০০৯ সাল ডর্কে বতথমান সরোকরর
ধ্ারাবাদ্ধহেতায় বযািে আর্থসামাদ্ধজে উন্নয়কনর িাশািাদ্ধশ তামাে দ্ধনয়ন্ত্রণ্ োর্থক্রমও বযািেভাকব ডজারদার েরা হকয়কছ। সরোকরর
তামােদ্ধবকরাধ্ী নানাদ্ধবধ্ োর্থক্রকমর ফকল তামাে বযবহার ২০০৯ সাকলর তুলনায় ২০১৭ সাকল ১৮.৫ শতাংশ হ্রাস ডিকয়কছ। স্বল্প
সমকয় তামাকের এই বযবহার হ্রাস সরোকরর সাফকলযর স্বাক্ষর বহন েরকলও বাংলাকদকশ এখনও িায় ৩ ডোদ্ধে ৭৮ লক্ষ িাপ্তবয়স্ক
মানুষ তামাে (ধ্ূমিান ও ডধ্াোঁয়াদ্ধবহীন) বযবহার েকরন ও ধ্ূমিান না েকরও িায় ৩ ডোদ্ধে ৮৪ লক্ষ িাপ্তবয়স্ক মানুষ দ্ধবদ্ধভন্ন িাবদ্ধলে
ডেস, েমথকক্ষত্র ও িাবদ্ধলে িদ্ধরবহকন িকরাক্ষ ধ্ূমিাকনর দ্ধশোর হন (গযােস্ ২০১৭)।
তামাে বযবহাকরর োরকণ্ বাংলাকদকশ িদ্ধতবছর ১ লক্ষ ৬১ হাজাকরর অদ্ধধ্ে মানুষ মৃতুযবরণ্ েকর (কেযাবাকো এযােলাস, ২০২০)।
এছাড়া ২০১৭-১৮ অর্থবছকর তামাে বযবহাকরর অর্থননদ্ধতে ক্ষদ্ধতর (দ্ধিদ্ধেৎসা বযয় এবং উৎিাদনশীলতা হারাকনা) িদ্ধরমাণ্ দ্ধছল ৩০
হাজার ৫৬০ ডোদ্ধে োো। োজী রদ্ধফকুল আলম তার দ্ধিদ্ধিকত আসন্ন ২০২১-২২ অর্থবছকরর বাকজকে তামাে-ের ও দাম বৃদ্ধির জন্য ৩দ্ধে
িস্তাবনা রাকখন। ডসগুকলা হকলা১। সেল দ্ধসগাকরে ব্রাকডে অদ্ধভন্ন েরভারসহ (সম্পূরে শুল্ক িূড়ান্ত খুিরা মূকলযর ৬৫%) মূলযস্তরদ্ধভদ্ধেে সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরে) শুল্ক
িিলন েরা অর্থাৎ, দ্ধনম্ন স্তকর িদ্ধত ১০ শলাো দ্ধসগাকরকের খুিরা মূলয ৫০ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ৩২.৫০ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক
আকরাি; মধ্যম স্তকর িদ্ধত ১০ শলাো দ্ধসগাকরকের খুিরা মূলয ৭০ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ৪৫.৫০ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক আকরাি; উচ্চ
স্তকর িদ্ধত ১০ শলাো দ্ধসগাকরকের খুিরা মূলয ১১০ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ৭১.৫০ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক আকরাি; এবং দ্ধিদ্ধম য়াম স্তকর
িদ্ধত ১০ শলাো দ্ধসগাকরকের খুিরা মূলয ১৪০ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ৯১ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক আকরাি েরা।

২। দ্ধফল্টারর্ুক্ত ও দ্ধফল্টারদ্ধবহীন দ্ধবদ্ধড়কত অদ্ধভন্ন েরভারসহ (সম্পূরে শুল্ক িূড়ান্ত খুিরা মূকলযর ৪৫%) সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরে) শুল্ক
িিলন েরা অর্থাৎ, দ্ধফল্টারদ্ধবহীন ২৫ শলাো দ্ধবদ্ধড়র খুিরা মূলয ২৫ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ১১.২৫ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক আকরাি;
এবং দ্ধফল্টারর্ুক্ত ২০ শলাো দ্ধবদ্ধড়র খুিরা মূলয ২০ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ৯ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক আকরাি েরা।
৩। জদথা এবং গুকলর ের ও দাম বৃদ্ধিসহ সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরে) শুল্ক িিলন েরা অর্থাৎ, িদ্ধত ১০ গ্রাম জদথার খুিরা মূলয ৪৫
োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ২৭ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক (৬০%) আকরাি; এবং িদ্ধত ১০ গ্রাম গুকলর খুিরা মূলয ২৫ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ১৫
োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক (৬০%) আকরাি েরা।
আগামী বাকজে অদ্ধধ্কবশকন তামােিকণ্য সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট েরাকরাকির মাধ্যকম মূলযবৃদ্ধির জন্য সমর্থন ডদয়া ও অর্থমন্ত্রীর িদ্ধত অদ্ধফদ্ধসয়াল
িস্তাবনা িত্র (দ্ধেও ডলোর) ডদবার জন্য ঢাো আহ্ছাদ্ধনয়া দ্ধমশকনর সভািদ্ধত োজী রদ্ধফকুল আলম সংসদ সদস্যকদর িদ্ধত আহবান
জানান। উকেখয, ঢাো আহ্ছাদ্ধনয়া দ্ধমশকনর সভািদ্ধত োজী রদ্ধফকুল আলকমর আহবাকন সাড়া দ্ধদকয় ইদ্ধতমকধ্য দ্ধেও ডলোর িদান
েকরকছন ব্রাহ্মণ্বাদ্ধড়য়া-৫ আসকনর সংসদ সদস্য ডমাহাম্মদ এবাদুল েদ্ধরম।
https://bdtype.com/artical/letter-to-337-mps-for-tobacco-tax-and-price-increase-in-the-budget

বাকজকে তামাে-ের ও দাম বৃদ্ধির জন্য ৩৩৬ জন এমদ্ধিকে দ্ধিদ্ধি
•
•

শুক্রবার, ১৬ এদ্ধিল ২০২১, ১৩:৫১
৩৬
Print
আমাকদর ইউদ্ধেউব িযাকনল সাবস্ক্রাইব েরকত এখাকন দ্ধিে েরুন:
দ্ধনউজ ডেস্কঃ

বাকজকে তামাে-ের ও দাম বৃদ্ধির জন্য ৩৩৬ জন এমদ্ধিকে দ্ধিদ্ধি
জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য আসন্ন ২০২১-২২ অর্থবছকরর বাকজকে দ্ধসগাকরেসহ সেল তামােিকণ্য সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট েরাকরাকির
মাধ্যকম মূলযবৃদ্ধির জন্য এবং মাননীয় িধ্ানমন্ত্রীর ড াষণ্া অনুর্ায়ী তামােমুক্ত বাংলাকদশ ২০৪০ গিকন এেদ্ধে শদ্ধক্তশালী তামাে শুল্ক-

নীদ্ধত িণ্য়ন ও বাস্তবায়কনর জন্য সম্প্রদ্ধত ৩৩৬ জন সংসদ সদস্যকদরকে দ্ধিদ্ধি দ্ধদকয়কছন ঢাো আহ্ছাদ্ধনয়া দ্ধমশন (োম)-এর সভািদ্ধত
োজী রদ্ধফকুল আলম।
িকতযে সংসদ সদস্যকে আলাদা আলাদা ভাকব ডদয়া এই দ্ধিদ্ধিকত োজী রদ্ধফকুল আলম বকলন, ২০০৯ সাল ডর্কে বতথমান সরোকরর
ধ্ারাবাদ্ধহেতায় বযািে আর্থসামাদ্ধজে উন্নয়কনর িাশািাদ্ধশ তামাে দ্ধনয়ন্ত্রণ্ োর্থক্রমও বযািেভাকব ডজারদার েরা হকয়কছ। সরোকরর
তামােদ্ধবকরাধ্ী নানাদ্ধবধ্ োর্থক্রকমর ফকল তামাে বযবহার ২০০৯ সাকলর তুলনায় ২০১৭ সাকল ১৮.৫ শতাংশ হ্রাস ডিকয়কছ। স্বল্প
সমকয় তামাকের এই বযবহার হ্রাস সরোকরর সাফকলযর স্বাক্ষর বহন েরকলও বাংলাকদকশ এখনও িায় ৩ ডোদ্ধে ৭৮ লক্ষ িাপ্তবয়স্ক
মানুষ তামাে (ধ্ূমিান ও ডধ্াোঁয়াদ্ধবহীন) বযবহার েকরন ও ধ্ূমিান না েকরও িায় ৩ ডোদ্ধে ৮৪ লক্ষ িাপ্তবয়স্ক মানুষ দ্ধবদ্ধভন্ন িাবদ্ধলে
ডেস, েমথকক্ষত্র ও িাবদ্ধলে িদ্ধরবহকন িকরাক্ষ ধ্ূমিাকনর দ্ধশোর হন (গযােস্ ২০১৭)। তামাে বযবহাকরর োরকণ্ বাংলাকদকশ িদ্ধতবছর
১ লক্ষ ৬১ হাজাকরর অদ্ধধ্ে মানুষ মৃতুযবরণ্ েকর (কেযাবাকো এযােলাস, ২০২০)। এছাড়া ২০১৭-১৮ অর্থবছকর তামাে বযবহাকরর
অর্থননদ্ধতে ক্ষদ্ধতর (দ্ধিদ্ধেৎসা বযয় এবং উৎিাদনশীলতা হারাকনা) িদ্ধরমাণ্ দ্ধছল ৩০ হাজার ৫৬০ ডোদ্ধে োো।
োজী রদ্ধফকুল আলম তার দ্ধিদ্ধিকত আসন্ন ২০২১-২২ অর্থবছকরর বাকজকে তামাে-ের ও দাম বৃদ্ধির জন্য ৩দ্ধে িস্তাবনা রাকখন। ডসগুকলা
হকলা১। সেল দ্ধসগাকরে ব্রাকডে অদ্ধভন্ন েরভারসহ (সম্পূরে শুল্ক িূড়ান্ত খুিরা মূকলযর ৬৫%) মূলযস্তরদ্ধভদ্ধেে সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরে) শুল্ক
িিলন েরা অর্থাৎ, দ্ধনম্ন স্তকর িদ্ধত ১০ শলাো দ্ধসগাকরকের খুিরা মূলয ৫০ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ৩২.৫০ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক
আকরাি; মধ্যম স্তকর িদ্ধত ১০ শলাো দ্ধসগাকরকের খুিরা মূলয ৭০ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ৪৫.৫০ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক আকরাি; উচ্চ
স্তকর িদ্ধত ১০ শলাো দ্ধসগাকরকের খুিরা মূলয ১১০ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ৭১.৫০ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক আকরাি; এবং দ্ধিদ্ধময়াম স্তকর
িদ্ধত ১০ শলাো দ্ধসগাকরকের খুিরা মূলয ১৪০ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ৯১ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক আকরাি েরা।
২। দ্ধফল্টারর্ুক্ত ও দ্ধফল্টারদ্ধবহীন দ্ধবদ্ধড়কত অদ্ধভন্ন েরভারসহ (সম্পূরে শুল্ক িূড়ান্ত খুিরা মূকলযর ৪৫%) সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরে) শুল্ক
িিলন েরা অর্থাৎ, দ্ধফল্টারদ্ধবহীন ২৫ শলাো দ্ধবদ্ধড়র খুিরা মূলয ২৫ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ১১.২৫ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক আকরাি;
এবং দ্ধফল্টারর্ুক্ত ২০ শলাো দ্ধবদ্ধড়র খুিরা মূলয ২০ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ৯ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক আকরাি েরা।
৩। জদথা এবং গুকলর ের ও দাম বৃদ্ধিসহ সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরে) শুল্ক িিলন েরা অর্থাৎ, িদ্ধত ১০ গ্রাম জদথার খুিরা মূলয ৪৫
োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ২৭ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক (৬০%) আকরাি; এবং িদ্ধত ১০ গ্রাম গুকলর খুিরা মূলয ২৫ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ১৫
োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক (৬০%) আকরাি েরা।
আগামী বাকজে অদ্ধধ্কবশকন তামােিকণ্য সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট েরাকরাকির মাধ্যকম মূলযবৃদ্ধির জন্য সমর্থন ডদয়া ও অর্থমন্ত্রীর িদ্ধত অদ্ধফদ্ধসয়াল
িস্তাবনা িত্র (দ্ধেও ডলোর) ডদবার জন্য ঢাো আহ্ছাদ্ধনয়া দ্ধমশকনর সভািদ্ধত োজী রদ্ধফকুল আলম সংসদ সদস্যকদর িদ্ধত আহবান
জানান।
উকেখয, ঢাো আহ্ছাদ্ধনয়া দ্ধমশকনর সভািদ্ধত োজী রদ্ধফকুল আলকমর আহবাকন সাড়া দ্ধদকয় ইদ্ধতমকধ্য দ্ধেও ডলোর িদান েকরকছন
ব্রাহ্মণ্বাদ্ধড়য়া-৫ আসকনর সংসদ সদস্য ডমাহাম্মদ এবাদুল েদ্ধরম।
https://www.bojrokontho.com/?p=66243&fbclid=IwAR00wZ4OoWtbbXufs3nnExY2oBv31LzcE83QHK_MIhgjTUuYBczNyn9BWo

বোলজলে তোমোক-কর ও দোম বৃদ্ধির জিয ৩৩৬ জি এমনপলক নিঠি

ঢোকো আহ্ছোনিয়ো নমশলির সভোপনত কোজী রনিকু আ ম
জিস্বোস্থ্য সুরক্ষো ও রোজস্ব আয় বৃদ্ধির জিয আসন্ন ২০২১-২২ অর্বছলরর
থ
বোলজলে নসগোলরেসহ সক তোমোকপলযয
সুনিনদথ ষ্ট করোলরোলপর মোধ্যলম মূ যবৃদ্ধির জিয সম্প্রনত ৩৩৬ জি সংসদ সদসযলদরলক নিঠি নদলয়লছি ঢোকো
আহ্ছোনিয়ো নমশি (ডোম)-এর সভোপনত কোজী রনিকু আ ম।
িলতযক সংসদ সদসযলক আ োদো আ োদো ভোলব দদয়ো এই নিঠিলত কোজী রনিকু আ ম বল ি, ২০০৯ সো দর্লক
বতথমোি সরকোলরর ধ্োরোবোনহকতোয় বযোপক আর্সোমোদ্ধ
থ
জক উন্নয়লির পোশোপোনশ তোমোক নিয়ন্ত্রয কোর্ক্রমও
থ
বযোপকভোলব দজোরদোর করো হলয়লছ। সরকোলরর তোমোকনবলরোধ্ী িোিোনবধ্ কোর্ক্রলমর
থ
িল তোমোক বযবহোর ২০০৯
সোল র তু িোয় ২০১৭ সোল ১৮.৫ শতোংশ হ্রোস দপলয়লছ। স্বল্প সমলয় তোমোলকর এই বযবহোর হ্রোস সরকোলরর সোিল যর
স্বোক্ষর বহি করল ও বোং োলদলশ এখিও িোয় ৩ দকোঠে ৭৮ ক্ষ িোিবয়স্ক মোিুষ তোমোক (ধ্ূমপোি ও দধ্োোঁয়োনবহীি)
বযবহোর কলরি ও ধ্ূমপোি িো কলরও িোয় ৩ দকোঠে ৮৪ ক্ষ িোিবয়স্ক মোিুষ নবনভন্ন পোবন ক দেস, কমলক্ষত্র
থ
ও
পোবন ক পনরবহলি পলরোক্ষ ধ্ূমপোলির নশকোর হি (গযোেস্ ২০১৭)।
তোমোক বযবহোলরর কোরলয বোং োলদলশ িনতবছর ১ ক্ষ ৬১ হোজোলরর অনধ্ক মোিুষ মৃতুযবরয কলর (দেযোবোলকো
এযোে োস, ২০২০)। এছোড়ো ২০১৭-১৮ অর্বছলর
থ
তোমোক বযবহোলরর অর্নিনতক
থ
ক্ষনতর (নিনকৎসো বযয় এবং
উৎপোদিশী তো হোরোলিো) পনরমোয নছ ৩০ হোজোর ৫৬০ দকোঠে েোকো।
কোজী রনিকু আ ম তোর নিঠিলত আসন্ন ২০২১-২২ অর্বছলরর
থ
বোলজলে তোমোক-কর ও দোম বৃদ্ধির জিয ৩ঠে
িস্তোবিো রোলখি। দসগুল ো হল োসক নসগোলরে ব্র্োলে অনভন্ন করভোরসহ (সম্পূরক শুল্ক িূ ড়োন্ত খুিরো মূল যর ৬৫%) মূ যস্তরনভনিক সুনিনদথ ষ্ট
এক্সোইজ (সম্পূরক) শুল্ক িি ি করো অর্োৎ,
থ নিম্ন স্তলর িনত ১০ শ োকো নসগোলরলের খুিরো মূ য ৫০ েোকো নিধ্োরয
থ
কলর ৩২.৫০ েোকো সুনিনদথষ্ট সম্পূরক শুল্ক আলরোপ; মধ্যম স্তলর িনত ১০ শ োকো নসগোলরলের খুিরো মূ য ৭০ েোকো
নিধ্োরয
থ কলর ৪৫.৫০ েোকো সুনিনদথ ষ্ট সম্পূরক শুল্ক আলরোপ; উচ্চ স্তলর িনত ১০ শ োকো নসগোলরলের খুিরো মূ য ১১০
েোকো নিধ্োরয
থ কলর ৭১.৫০ েোকো সুনিনদথ ষ্ট সম্পূরক শুল্ক আলরোপ; এবং নিনময়োম স্তলর িনত ১০ শ োকো নসগোলরলের
খুিরো মূ য ১৪০ েোকো নিধ্োরয
থ কলর ৯১ েোকো সুনিনদথষ্ট সম্পূরক শুল্ক আলরোপ করো।
নিল্টোরর্ুক্ত ও নিল্টোরনবহীি নবনড়লত অনভন্ন করভোরসহ (সম্পূরক শুল্ক িূ ড়োন্ত খুিরো মূল যর ৪৫%) সুনিনদথ ষ্ট এক্সোইজ
(সম্পূরক) শুল্ক িি ি করো অর্োৎ,
থ নিল্টোরনবহীি ২৫ শ োকো নবনড়র খুিরো মূ য ২৫ েোকো নিধ্োরয
থ কলর ১১.২৫ েোকো
সুনিনদথ ষ্ট সম্পূরক শুল্ক আলরোপ; এবং নিল্টোরর্ুক্ত ২০ শ োকো নবনড়র খুিরো মূ য ২০ েোকো নিধ্োরয
থ কলর ৯ েোকো
সুনিনদথ ষ্ট সম্পূরক শুল্ক আলরোপ করো।
জদথো এবং গুল র কর ও দোম বৃদ্ধিসহ সুনিনদথ ষ্ট এক্সোইজ (সম্পূরক) শুল্ক িি ি করো অর্োৎ,
থ িনত ১০ গ্রোম জদথোর খুিরো
মূ য ৪৫ েোকো নিধ্োরয
থ কলর ২৭ েোকো সুনিনদথ ষ্ট সম্পূরক শুল্ক (৬০%) আলরোপ; এবং িনত ১০ গ্রোম গুল র খুিরো মূ য
২৫ েোকো নিধ্োরয
থ কলর ১৫ েোকো সুনিনদথ ষ্ট সম্পূরক শুল্ক (৬০%) আলরোপ করো।

আগোমী বোলজে অনধ্লবশলি তোমোকপলযয সুনিনদথ ষ্ট করোলরোলপর মোধ্যলম মূ যবৃদ্ধির জিয সমর্িথ দদয়ো ও অর্মন্ত্রীর
থ
িনত অনিনসয়ো িস্তোবিো পত্র (নডও দ েোর) দদবোর জিয ঢোকো আহ্ছোনিয়ো নমশলির সভোপনত কোজী রনিকু আ ম
সংসদ সদসযলদর িনত আহবোি জোিোি।
উলেখয, ঢোকো আহ্ছোনিয়ো নমশলির সভোপনত কোজী রনিকু আ লমর আহবোলি সোড়ো নদলয় ইনতমলধ্য নডও দ েোর
িদোি কলরলছি ব্র্োহ্মযবোনড়য়ো-৫ আসলির সংসদ সদসয দমোহোম্মদ এবোদু কনরম।
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বাকজকে তামাকের ের ও দাম বৃদ্ধি ডিকয় ৩৩৬ সংসদ সদস্যকে দ্ধিদ্ধি

দ্ধনজস্ব িদ্ধতকবদে : আসন্ন ২০২১-২২ অর্থবছকরর বাকজকে দ্ধসগাকরেসহ সব তামােিকণ্য সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট ের আকরাকির মাধ্যকম মূলযবৃদ্ধি
েরকত ৩৩৬ জন সংসদ সদস্যকে (এমদ্ধি) দ্ধিদ্ধি দ্ধদকয়কছন ঢাো আহছাদ্ধনয়া দ্ধমশকনর (োম) সভািদ্ধত োজী রদ্ধফকুল আলম। শুক্রবার
(১৬ এদ্ধিল) গণ্মাধ্যকম িািাকনা এে সংবাদ দ্ধবজ্ঞদ্ধপ্তকত এ তর্য জানাকনা হয়।
দ্ধবজ্ঞদ্ধপ্তকত বলা হয়, িকতযে সংসদ সদস্যকে আলাদাভাকব ডদওয়া দ্ধিদ্ধিকত োজী রদ্ধফকুল আলম বকলন, ২০০৯ সাল ডর্কে বতথমান
সরোকরর ধ্ারাবাদ্ধহেতায় বযািে আর্থসামাদ্ধজে উন্নয়কনর িাশািাদ্ধশ তামাে দ্ধনয়ন্ত্রণ্ োর্থক্রমও বযািেভাকব ডজারদার েরা হকয়কছ।
সরোকরর তামােদ্ধবকরাধ্ী নানাদ্ধবধ্ োর্থক্রকমর ফকল তামাে বযবহার ২০০৯ সাকলর তুলনায় ২০১৭ সাকল ১৮.৫ শতাংশ হ্রাস ডিকয়কছ।
স্বল্প সমকয় তামাকের বযবহার হ্রাস সরোকরর সাফকলযর স্বাক্ষর বহন েরকলও বাংলাকদকশ এখনও িায় ৩ ডোদ্ধে ৭৮ লাখ িাপ্ত বয়স্ক
মানুষ তামাে (ধ্ূমিান ও ডধ্াোঁয়াদ্ধবহীন) বযবহার েকরন ও ধ্ূমিান না েকরও িায় ৩ ডোদ্ধে ৮৪ লাখ িাপ্ত বয়স্ক মানুষ দ্ধবদ্ধভন্ন িাবদ্ধলে
ডেস, েমথকক্ষত্র ও িাবদ্ধলে িদ্ধরবহকন িকরাক্ষ ধ্ূমিাকনর দ্ধশোর হন। তামাে বযবহাকরর োরকণ্ বাংলাকদকশ িদ্ধতবছর ১ লাখ ৬১
হাজাকরর অদ্ধধ্ে মানুষ মৃতুযবরণ্ েকর। এছাড়া ২০১৭-১৮ অর্থবছকর তামাে বযবহাকরর অর্থননদ্ধতে ক্ষদ্ধতর (দ্ধিদ্ধেৎসা বযয় এবং
উৎিাদনশীলতা হারাকনা) িদ্ধরমাণ্ দ্ধছল ৩০ হাজার ৫৬০ ডোদ্ধে োো।
দ্ধবজ্ঞদ্ধপ্তকত আরও বলা হয়, োজী রদ্ধফকুল আলম তার দ্ধিদ্ধিকত আসন্ন ২০২১-২২ অর্থবছকরর বাকজকে তামাে-ের ও দাম বৃদ্ধির জন্য
দ্ধতনদ্ধে িস্তাবনা রাকখন। িস্তাবনাগুকলা হকে১. সব দ্ধসগাকরে ব্রযাকডে অদ্ধভন্ন েরভারসহ (সম্পূরে শুল্ক িূড়ান্ত খুিরা মূকলযর ৬৫%) মূলযস্তর দ্ধভদ্ধে ে সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরে) শুল্ক
িিলন েরা। অর্থাৎ দ্ধনম্ন স্তকর িদ্ধত ১০ শলাো দ্ধসগাকরকের খুিরা মূলয ৫০ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ৩২.৫০ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক
আকরাি; মধ্যম স্তকর িদ্ধত ১০ শলাো দ্ধসগাকরকের খুিরা মূলয ৭০ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ৪৫.৫০ োো সুদ্ধন দ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক আকরাি; উচ্চ
স্তকর িদ্ধত ১০ শলাো দ্ধসগাকরকের খুিরা মূলয ১১০ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ৭১.৫০ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক আকরাি; এবং দ্ধিদ্ধময়াম স্তকর
িদ্ধত ১০ শলাো দ্ধসগাকরকের খুিরা মূলয ১৪০ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ৯১ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক আকরাি েরা।
২. দ্ধফল্টারর্ুক্ত ও দ্ধফল্টারদ্ধবহীন দ্ধবদ্ধড়কত অদ্ধভন্ন েরভারসহ (সম্পূরে শুল্ক িূড়ান্ত খুিরা মূকলযর ৪৫%) সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরে) শুল্ক
িিলন েরা। অর্থাৎ দ্ধফল্টারদ্ধবহীন ২৫ শলাো দ্ধবদ্ধড়র খুিরা মূলয ২৫ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ১১.২৫ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক আকরাি;
এবং দ্ধফল্টারর্ুক্ত ২০ শলাো দ্ধবদ্ধড়র খুিরা মূলয ২০ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ৯ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক আকরাি েরা।
৩. জদথা এবং গুকলর ের ও দাম বৃদ্ধিসহ সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরে) শুল্ক িিলন েরা অর্থাৎ, িদ্ধত ১০ গ্রাম জদথার খুিরা মূলয ৪৫ োো

দ্ধনধ্থারণ্ েকর ২৭ োো সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক (৬০%) আকরাি; এবং িদ্ধত ১০ গ্রাম গুকলর খুিরা মূলয ২৫ োো দ্ধনধ্থারণ্ েকর ১৫ োো
সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট সম্পূরে শুল্ক (৬০%) আকরাি েরা।
িধ্ানমন্ত্রী ডশখ হাদ্ধসনার ড াষণ্া অনুর্ায়ী তামােমুক্ত বাংলাকদশ ২০৪০ গিকন এেদ্ধে শদ্ধক্তশালী তামাে শুল্ক-নীদ্ধত িণ্য়ন ও
বাস্তবায়কনর জন্য এই দ্ধিদ্ধি সম্প্রদ্ধত ৩৩৬ জন সংসদ সদস্যকে িািান োজী রদ্ধফকুল আলম। আগামী বাকজে অদ্ধধ্কবশকন তামােিকণ্য
সুদ্ধনদ্ধদথষ্ট ের আকরাকির মাধ্যকম মূলযবৃদ্ধির জন্য সমর্থন ডদওয়া ও অর্থমন্ত্রীর িদ্ধত অদ্ধফদ্ধসয়াল িস্তাবনা িত্র (দ্ধেও ডলোর) ডদওয়ার
জন্যও সংসদ সদস্যকদর িদ্ধত আহ্বান জানান দ্ধতদ্ধন।
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বাজেজে তামাে-ের ও দাম বৃদ্ধির েন্য ৩৩৬ েন্ এমপিজে পেঠি

জিস্বোস্থ্য সুরক্ষো ও রোজস্ব আয় বৃদ্ধির জিয আসন্ন ২০২১-২২ অর্বছলরর
থ
বোলজলে নসগোলরেসহ সক

তোমোকপলযয

সুনিনদথ ষ্ট করোলরোলপর মোধ্যলম মূ যবৃদ্ধির জিয এবং মোিিীয় িধ্োিমন্ত্রীর দ োষযো অিুর্োয়ী তোমোকমুক্ত বোং োলদশ
২০৪০ গিলি একঠে শদ্ধক্তশো ী তোমোক শুল্ক-িীনত িযয়ি ও বোস্তবোয়লির জিয সম্প্রনত ৩৩৬ জি সংসদ
সদসযলদরলক নিঠি নদলয়লছি ঢোকো আহ্ছোনিয়ো নমশি (ডোম)-এর সভোপনত কোজী রনিকু
িলতযক সংসদ সদসযলক আ োদো আ োদো ভোলব দদয়ো এই নিঠিলত কোজী রনিকু

আ ম।

আ ম বল ি, ২০০৯ সো

দর্লক

বতথমোি সরকোলরর ধ্োরোবোনহকতোয় বযোপক আর্সোমোদ্ধ
থ
জক উন্নয়লির পোশোপোনশ তোমোক নিয়ন্ত্রয কোর্ক্রমও
থ
বযোপকভোলব দজোরদোর করো হলয়লছ। সরকোলরর তোমোকনবলরোধ্ী িোিোনবধ্ কোর্ক্রলমর
থ
িল
সোল র তু িোয় ২০১৭ সোল

তোমোক বযবহোর ২০০৯

১৮.৫ শতোংশ হ্রোস দপলয়লছ। স্বল্প সমলয় তোমোলকর এই বযবহোর হ্রোস সরকোলরর

সোিল যর স্বোক্ষর বহি করল ও বোং োলদলশ এখিও িোয় ৩ দকোঠে ৭৮ ক্ষ িোিবয়স্ক মোিুষ তোমোক (ধ্ূমপোি ও
দধ্োোঁয়োনবহীি) বযবহোর কলরি ও ধ্ূমপোি িো কলরও িোয় ৩ দকোঠে ৮৪ ক্ষ িোিবয়স্ক মোিুষ নবনভন্ন পোবন ক দেস,
কমলক্ষত্র
থ
ও পোবন ক পনরবহলি পলরোক্ষ ধ্ূমপোলির নশকোর হি (গযোেস্ ২০১৭)। তোমোক বযবহোলরর কোরলয
বোং োলদলশ িনতবছর ১

ক্ষ ৬১ হোজোলরর অনধ্ক মোিুষ মৃতুযবরয কলর (দেযোবোলকো এযোে োস, ২০২০)। এছোড়ো

২০১৭-১৮ অর্বছলর
থ
তোমোক বযবহোলরর অর্নিনতক
থ
ক্ষনতর (নিনকৎসো বযয় এবং উৎপোদিশী তো হোরোলিো) পনরমোয
নছ ৩০ হোজোর ৫৬০ দকোঠে েোকো।
কোজী রনিকু

আ ম তোর নিঠিলত আসন্ন ২০২১-২২ অর্বছলরর
থ
বোলজলে তোমোক-কর ও দোম বৃদ্ধির জিয ৩ঠে

িস্তোবিো রোলখি। দসগুল ো হল ো-

১। সক

নসগোলরে ব্র্োলে অনভন্ন করভোরসহ (সম্পূরক শুল্ক িূ ড়োন্ত খুিরো মূল যর ৬৫%) মূ যস্তরনভনিক সুনিনদথ ষ্ট

এক্সোইজ (সম্পূরক) শুল্ক িি ি করো অর্োৎ,
থ নিম্ন স্তলর িনত ১০ শ োকো নসগোলরলের খুিরো মূ য ৫০ েোকো নিধ্োরয
থ
কলর ৩২.৫০ েোকো সুনিনদথ ষ্ট সম্পূরক শুল্ক আলরোপ; মধ্যম স্তলর িনত ১০ শ োকো নসগোলরলের খুিরো মূ য ৭০ েোকো
নিধ্োরয
থ কলর ৪৫.৫০ েোকো সুনিনদথ ষ্ট সম্পূরক শুল্ক আলরোপ; উচ্চ স্তলর িনত ১০ শ োকো নসগোলরলের খুিরো মূ য ১১০
েোকো নিধ্োরয
থ কলর ৭১.৫০ েোকো সুনিনদথ ষ্ট সম্পূরক শুল্ক আলরোপ; এবং নিনময়োম স্তলর িনত ১০ শ োকো নসগোলরলের
খুিরো মূ য ১৪০ েোকো নিধ্োরয
থ কলর ৯১ েোকো সুনিনদথ ষ্ট সম্পূরক শুল্ক আলরোপ করো।
২। নিল্টোরর্ুক্ত ও নিল্টোরনবহীি নবনড়লত অনভন্ন করভোরসহ (সম্পূরক শুল্ক িূ ড়োন্ত খুিরো মূল যর ৪৫%) সুনিনদথ ষ্ট
এক্সোইজ (সম্পূরক) শুল্ক িি ি করো অর্োৎ,
থ নিল্টোরনবহীি ২৫ শ োকো নবনড়র খুিরো মূ য ২৫ েোকো নিধ্োরয
থ কলর
১১.২৫ েোকো সুনিনদথ ষ্ট সম্পূরক শুল্ক আলরোপ; এবং নিল্টোরর্ুক্ত ২০ শ োকো নবনড়র খুিরো মূ য ২০ েোকো নিধ্োরয
থ কলর
৯ েোকো সুনিনদথ ষ্ট সম্পূরক শুল্ক আলরোপ করো।
৩। জদথো এবং গুল র কর ও দোম বৃদ্ধিসহ সুনিনদথ ষ্ট এক্সোইজ (সম্পূরক) শুল্ক িি ি করো অর্োৎ,
থ িনত ১০ গ্রোম জদথোর
খুিরো মূ য ৪৫ েোকো নিধ্োরয
থ কলর ২৭ েোকো সুনিনদথষ্ট সম্পূরক শুল্ক (৬০%) আলরোপ; এবং িনত ১০ গ্রোম গুল র
খুিরো মূ য ২৫ েোকো নিধ্োরয
থ কলর ১৫ েোকো সুনিনদথ ষ্ট সম্পূরক শুল্ক (৬০%) আলরোপ করো।
আগোমী বোলজে অনধ্লবশলি তোমোকপলযয সুনিনদথ ষ্ট করোলরোলপর মোধ্যলম মূ যবৃদ্ধির জিয সমর্িথ দদয়ো ও অর্মন্ত্রীর
থ
িনত অনিনসয়ো

িস্তোবিো পত্র (নডও দ েোর) দদবোর জিয ঢোকো আহ্ছোনিয়ো নমশলির সভোপনত কোজী রনিকু

আ ম সংসদ সদসযলদর িনত আহবোি জোিোি।
উলেখয, ঢোকো আহ্ছোনিয়ো নমশলির সভোপনত কোজী রনিকু

আ লমর আহবোলি সোড়ো নদলয় ইনতমলধ্য নডও দ েোর

িদোি কলরলছি ব্র্োহ্মযবোনড়য়ো-৫ আসলির সংসদ সদসয দমোহোম্মদ এবোদু

কনরম।

http://www.quickpost.news/archives/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%8
7-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%93%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D/3872

https://probashjournal.com/2021/04/16/%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87%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%93/

https://www.dhakatoday.com/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%
A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF/

https://dainikalokitosomoy.com/2021/04/16/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0
%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%93-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D/

https://www.71sangbad.com/details.php?id=111477

তামাজের দাম বৃদ্ধির েন্য ৩৩৬ এমপিজে পেঠি
•

জিস্বোস্থ্য সুরক্ষো ও রোজস্ব আয় বৃদ্ধির জিয আসন্ন ২০২১-২২ অর্বছলরর
থ
বোলজলে নসগোলরেসহ সক
তোমোকপলযয সুনিনদথ ষ্ট করোলরোলপর মোধ্যলম মূ যবৃদ্ধির জিয সম্প্রনত ৩৩৬ জি সংসদ সদসযলদরলক নিঠি নদলয়লছ
ঢোকো আহছোনিয়ো নমশি (ডোম) এর সভোপনত কোজী রনিকু

আ ম।

িলতযক সংসদ সদসযলক আ োদো আ োদো ভোলব দদয়ো এই নিঠিলত কোজী রনিকু

আ ম বল ি, ২০০৯ সো

দর্লক বতথমোি সরকোলরর ধ্োরোবোনহকতোয় বযোপক আর্সোমোদ্ধ
থ
জক উন্নয়লির পোশোপোনশ তোমোক নিয়ন্ত্রয কোর্ক্রমও
থ
বযোপকভোলব দজোরদোর করো হলয়লছ। সরকোলরর তোমোকনবলরোধ্ী িোিোনবধ্ কোর্ক্রলমর
থ
িল
সোল র তু িোয় ২০১৭ সোল

তোমোক বযবহোর ২০০৯

১৮.৫ শতোংশ হ্রোস দপলয়লছ।

স্বল্প সমলয় তোমোলকর এই বযবহোর হ্রোস সরকোলরর সোিল যর স্বোক্ষর বহি করল ও বোং োলদলশ এখিও িোয় ৩
দকোঠে ৭৮

ক্ষ িোিবয়স্ক মোিুষ তোমোক (ধ্ূমপোি ও দধ্োোঁয়োনবহীি) বযবহোর কলরি ও ধ্ূমপোি িো কলরও িোয় ৩

দকোঠে ৮৪

ক্ষ িোিবয়স্ক মোিুষ নবনভন্ন পোবন ক দেস, কমলক্ষত্র
থ
ও পোবন ক পনরবহলি পলরোক্ষ ধ্ূমপোলির

নশকোর হি (গযোেস ২০১৭)। তোমোক বযবহোলরর কোরলয বোং োলদলশ িনতবছর ১

ক্ষ ৬১ হোজোলরর অনধ্ক মোিুষ

মৃতুযবরয কলর (দেযোবোলকো এযোে োস, ২০২০)। এছোড়ো ২০১৭-১৮ অর্বছলর
থ
তোমোক বযবহোলরর অর্নিনতক
থ
ক্ষনতর
(নিনকৎসো বযয় এবং উৎপোদিশী তো হোরোলিো) পনরমোয নছ
http://www.probashbanglanews.com/?p=126729

৩০ হোজোর ৫৬০ দকোঠে েোকো।

https://chattogrameralo.com/2021/04/16/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%9B%E0%A7%87%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%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0/

Raajneeti News
তামাজের দাম বৃদ্ধির েন্য ৩৩৬ এমপিজে পেঠি

জিস্বোস্থ্য সুরক্ষো ও রোজস্ব আয় বৃদ্ধির জিয আসন্ন ২০২১-২২ অর্বছলরর
থ
বোলজলে নসগোলরেসহ সক
তোমোকপলযয সুনিনদথ ষ্ট করোলরোলপর মোধ্যলম মূ যবৃদ্ধির জিয সম্প্রনত ৩৩৬ জি সংসদ সদসযলদরলক নিঠি নদলয়লছ
ঢোকো আহছোনিয়ো নমশি (ডোম) এর সভোপনত কোজী রনিকু আ ম।
িলতযক সংসদ সদসযলক আ োদো আ োদো ভোলব দদয়ো এই নিঠিলত কোজী রনিকু আ ম বল ি, ২০০৯ সো
দর্লক বতথমোি সরকোলরর ধ্োরোবোনহকতোয় বযোপক আর্সোমোদ্ধ
থ
জক উন্নয়লির পোশোপোনশ তোমোক নিয়ন্ত্রয কোর্ক্রমও
থ
বযোপকভোলব দজোরদোর করো হলয়লছ। সরকোলরর তোমোকনবলরোধ্ী িোিোনবধ্ কোর্ক্রলমর
থ
িল তোমোক বযবহোর ২০০৯
সোল র তু িোয় ২০১৭ সোল ১৮.৫ শতোংশ হ্রোস দপলয়লছ।
স্বল্প সমলয় তোমোলকর এই বযবহোর হ্রোস সরকোলরর সোিল যর স্বোক্ষর বহি করল ও বোং োলদলশ এখিও িোয় ৩
দকোঠে ৭৮ ক্ষ িোিবয়স্ক মোিুষ তোমোক (ধ্ূমপোি ও দধ্োোঁয়োনবহীি) বযবহোর কলরি ও ধ্ূমপোি িো কলরও িোয় ৩
দকোঠে ৮৪ ক্ষ িোিবয়স্ক মোিুষ নবনভন্ন পোবন ক দেস, কমলক্ষত্র
থ
ও পোবন ক পনরবহলি পলরোক্ষ ধ্ূমপোলির
নশকোর হি (গযোেস ২০১৭)। তোমোক বযবহোলরর কোরলয বোং োলদলশ িনতবছর ১ ক্ষ ৬১ হোজোলরর অনধ্ক মোিুষ
মৃতুযবরয কলর (দেযোবোলকো এযোে োস, ২০২০)। এছোড়ো ২০১৭-১৮ অর্বছলর
থ
তোমোক বযবহোলরর অর্নিনতক
থ
ক্ষনতর
(নিনকৎসো বযয় এবং উৎপোদিশী তো হোরোলিো) পনরমোয নছ ৩০ হোজোর ৫৬০ দকোঠে েোকো।
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