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চাল আমদািন িন সািহত করেত িবদ মান  ২৮ শতাংশ থেক বািড়েয় ৫৫ শতাংেশ উ ীত কেরেছ
জাতীয় রাজ  বাড (এনিবআর)। গতকাল বধুবার এ সং া  একিট পিরপ  জাির কেরেছ িত ানিট। এ
িস াে  চাল আমদািন িন সািহত হওয়ার মাধ েম দেশর কৃষকরা আিথক িতর হাত থেক িকছুটা
রহাই পােবন বেল আশা করা হে ।

এনিবআর চয়ারম ান মাশাররফ হােসন ভঁূইয়া বেলন, চলিত ২০১৮-১৯ অথবছেরর থম ১০ মােস ৩
লাখ ৩ হাজার মি ক টন চাল আমদািন হেয়েছ। এেত দশীয় কৃষকরা উ পাদন খরেচর চেয় কম মেূল
ধান িবি  করেত বাধ  হে ন। তােদরেক আিথক িত হেত র া করেত  বিৃ র এ িস া  নওয়া
হেয়েছ। ২০১৭ সােল হাওরা েল ব ায় ফসেলর ব াপক িতর পর চােলর আমদািন  ত াহার করা
হয়।  আমদািন  উিঠেয় নওয়ার পর গত ই বছের ায় ৬০ লাখ টন চাল আমদািন হয়। গতবছর
নেভ ের সরকার ফর চােলর উপর ২৮ শতাংশ আমদািন  পুনবহাল কের। িক  তা সে ও সমানতােল
চাল আমদািন চলেছ।

দেশ  চািহদার  তুলনায়  গত  কেয়ক  বছর  ধেরই  ফসেলর  উ পাদন  বেড়েছ।  অথচ  একই  সমেয়
ব াপকভােব চাল আমদািন করা হে । ফেল চািহদার চাইেত যাগান বিশ হওয়ায় ধােনর বাজাের ধস
নেমেছ। চলিত বােরা মৗ েম িতমণ ধােন কৃষেকর লাকসান নেত হে  অ ত ’শ টাকা। এসময়

চােলর অবাধ আমদািনর েযাগ থাকায়  উেঠেছ। আবার উ ৃ  চাল র ািনর কথা বলা  হে ।  এ
পিরি িতেত তিড়ঘিড় কের চাল আমদািনর  বাড়ােনার ঘাষণা িদেলা এনিবআর।

এতিদন চাল আমদািনেত ২৫ শতাংশ আমদািন  ছাড়াও ৩ শতাংশ িনয় ণমলূক  ( র েলটির
িডউিট বা আরিড) িছল। নতুন পিরপ  অ যায়ী, ২৫ শতাংশ ে র পাশাপািশ আরিড ৩ শতাংশ থেক
বািড়েয় ২৫ শতাংশ এবং অি ম আয়কর ৫ শতাংশ করা হেয়েছ। সবিমিলেয় ২৮ শতাংশ থেক বেড় কর
দাড়ঁাে  ৫৫ শতাংেশ।

স ত, এ বছর চােলর উ পাদন অতীেতর সব রকড ছািড়েয় যােব বেল কৃিষ সম সারণ অিধদ র
জািনেয়েছ। িতবছর দেশ চােলর চািহদা ায় ৩ কািট টন। গত কেয়ক বছর ধেরই দেশ উ ৃ  চাল
থাকেছ।
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