
দশীয় িশ  র ার িত িত
মাটরসাইেকল ও এর য াংশ উৎপাদেন িতনিট উপকরেণর  িবধা যৗি কীকরেণর

াব
কাশ : ১৪ জুন ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ািবত বােজেট (২০১৯-২০) দশীয় িশ  র ায় নানা  পদে প হেণর িত িত দয়া  হেয়েছ।
িবেশষ কের িবিনেয়াগকারী  ও  ব বসায়ীেদর সহায়তা  দান,  রফতািনমখুী  িশ ,  িপিছেয়  পড়া  িশে

েণাদনাসহ ানীয় িশ  িবকােশর মাধ েম িবিনেয়াগবা ব পিরেবশ সিৃ  ও কমসং ান সিৃ র লে  এসব
িত িত দয়া  হয়।  জাতীয়  সংসেদ অথম ী  আ হ  ম  মু ফা  কামাল বহৃ িতবার ািবত বােজেট
িত িত েলা তুেল ধেরন।

২০১৭-১৮ অথবছর থেক ানীয় মাটরসাইেকল উৎপাদনেক উৎসািহত করার জ  শতসােপে  রয়ািত
িবধা দান কের আসেছ সরকার। ািবত বােজেট এ খােত দয়া েণাদনা অব াহত রাখার পাশাপািশ

মাটরসাইেকল ও এর য াংশ উৎপাদেন িতনিট  উপকরেণর  িবধা  যৗি কীকরেণর াব  করা
হেয়েছ।  দেশ তির িলফট, রি জােরটর,  কে সার,  এয়ার কি ডশনার,  মাটর,  মা  এবং পা কা
িশ েক র ার ে  এ  খােত  ব ব ত বশিকছু  উপকরণ  আমদািনেত   কমােনার াব  করা
হেয়েছ।

মসূক িনবি ত েঁড়া ধ ি য়াজাতকারী িত ােনর জ  বতমােন ৫ শতাংশ রয়ািত হাের েঁড়া ধ
আমদািনর েযাগ রেয়েছ।  দশীয়  ডইির ও  খামািরেদর র ায় ািবত বােজেট েঁড়া  েধর
আমদািন  হার ৫ থেক বািড়েয় ১০ শতাংশ করার াব করা হেয়েছ। এেত লাভবান হেবন দশীয়
খামািররা। একইভােব িচিন আমদািনেত িবদ মান ২০ শতাংশ র েলটির িডউিটর েল ৩০ শতাংশ াব

  হািমদ িব াস

দশীয় িশ  সুর ার িত িত https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/187394/ দশীয়-িশ -সুরক...

1 of 3 6/14/2019 10:38 AM



করা হেয়েছ।

ওষধু িশে  ব ব ত কাঁচামাল বতমােন  রয়াত িবধায় আমদািনর েযাগ রেয়েছ। একই রয়ািত
িবধা  ক া ােরর  ওষধ  তিরর  বশিকছু  উপকরণসহ  ওষধু  িশে  ব ব ত  কেয়কিট  েয়াজনীয়

কাচঁামােলর ে ও দােনর াব বােজেট করা হেয়েছ। জীবন র াকারী মিডেকল গ াস তকারী
িশে র কাচঁামােলর ওপর বতমােন ২০ শতাংশ র েলটির িডউিট আেছ, যা কিমেয় ১০ শতাংশ করার

াব করা হেয়েছ।

কৃিষ খােতর ধান উপকরণ িবেশষ কের সার, বীজ ও কীটনাশক আমদািনেত শূ  হার অব াহত রাখা
হেয়েছ। একইভােব মৎ ,  পালি  ও ডইির খােতর নানা  উপকরণ আমদািনেত িবগত সমেয় দ
রয়ািত িবধা অব াহত রেখ নতুন উপকরণ ও য পািত আমদািনেত রয়ািত িবধার াব করা হেয়েছ।

ডাল,  গম,  পঁয়াজ,  ভাজ েতলসহ  ধান  ধান  খাদ ব  এবং  কাচঁা  তলুাসহ  আরও  িকছু  িশে র
কাচঁামােলর ে  িবদ মান শূ  শতাংশ হার অপিরবিতত রাখার াব করা হেয়েছ। ধান চাষীেদর
ধােনর ায মলূ  িনি ত করেত চাল আমদািনর ওপর িবদ মান সেবা  ২৫ শতাংশ আমদািন  এবং
স িত আেরািপত ২৫ শতাংশ র েলটির িডউিট অব াহত থাকেব।

আইিসিট খােত িবদ মান িবধা অব াহত রেখ সললুার ফান উৎপাদেন েয়াজনীয় কেয়কিট য াংশ
আমদািনর ে   ােসর াব করা হেয়েছ বােজেট। এ ছাড়া আমদািন পযােয় াট ফান ও িফচার
ফােন বতমােন ১০ শতাংশ আমদািন  েযাজ  রেয়েছ। এর মেধ  াট ফান িব বানরা ব বহার কের

িবধায় তা আমদািনেত  ১০ শতাংশ থেক বািড়েয় ২৫ শতাংশ করার াব করা হেয়েছ। দশীয় রাইস
া ড অেয়ল িমল েলার ধান কাঁচামাল ধােনর ড়ঁা বা রাইেসর সহজলভ তা িনি ত করেত এর ওপর

িবদ মান রফতািন  ১০ শতাংশ থেক বািড়েয় ২৫ শতাংশ করার াব করা হেয়েছ। রফতািন খােত
েণাদনা  দােন  আনম া ফ াকচাড  টাব ােকা  ও  টাব ােকা  িরিফউেজর ওপর িবদ মান  ১০ শতাংশ

রফতািন   ত াহােরর  পাশাপািশ  দশীয়  িশে র  ােথ  পিরেবশবা ব  িবি ং  ি কস  রফতািনেক
উৎসািহত করার লে  পণ িটর ওপর আেরািপত রফতািন  ২৫ থেক কিমেয় ১৫ শতাংশ করার াব
করা হেয়েছ।

ব বসায় পিরেবশ উ য়েন পদে প : এিদেক ব বসায় পিরেবশ উ য়েন নানামখুী পদে েপর কথা বলা
হেয়েছ  বােজট  ব তৃায়।  এজ  ব বসায়  সহজীকরণ  সচূেক  বাংলােদেশর  অব ান  উ য়েন  সং ার
কায ম জারদার, কা ািন আইন সংেশাধন, ওয়ান প সািভস চালসুহ িবিভ  কমসিূচ নয়া হেয়েছ।

অথম ীর বােজট ব তৃায় বলা হেয়েছ, ব বসা-বািণজ   করার ব য় যৗি কভােব কিমেয় আনা স ব
না হেল ত িশ ায়ন ও কমসং ান সিৃ  করা স ব হেব না। এ লে  ব বসায় সহজীকরণ সচূেক
বাংলােদেশর অব ান  ই  অে র মেধ  নািমেয় আনার জ  সং ার কায ম জারদার করা  হেয়েছ।
কা ািন আইন সংেশাধন কের ব বসায় পিরেবশ উ য়েন ব ব া নয়া হে । ইিতমেধ  কা ািনর ে
েযাজ  িবিভ  কার রিজে শন িফ উে খেযাগ  হাের কমােনা  হেয়েছ এবং  ৫০ হাজার টাকার ি

মলূধনস  কা ািনর ে  তা শূ  করা হেয়েছ।

বােজট ব তৃায় আরও বলা হয়, িবিনেয়াগসং া  অ া  িত ােনর সবা ত ও সজহলভ  করার জ
ওয়ান প সািভস চালু হেয়েছ। ৬৪ জলায় ওয়ান েপর আদেল িবিনেয়াগ সবা তদারিক করা হেব
এবং জলা পযােয়ও পযায় েম িবিনেয়ােগর সব সবা ওয়ান প সািভেসর মাধ েম দান করা হেব।

উে খ , িব ব াংক কািশত ডুইং িবজেনস িরেপাট-২০১৯ এ ১৯০িট দেশর মেধ  বাংলােদেশর অব ান
১৭৬তম। এক বছর আেগ ১৭৭তম অব ােন িছল বাংলােদশ। িব ব াংেকর িতেবদেন উে খ করা হয়,
বাংলােদেশ ব বসা  র ি য়ার কেয়কিট ধােপ উ িত হেলও িকছু ধােপ অবনিত হেয়েছ।  ব বসায়

িত ান াপেন জিম িকনেল তার িনব েন এক বছর আেগও সময় লাগত ২৪৪ িদন। আর এখন এ সময়
বেড় ২৭১ িদন লাগেছ। আর ওই জিমেত অবকাঠােমা িনমােণর অ মিত পেত আেগর বছর ২৬৯ িদন

সময় লাগেলও এখন লাগেছ ২৭৩ িদন। তেব সািবক িবচাের এক বছেরর ব বধােন বাংলােদশ এক ধাপ
এিগেয়েছ। িব ৎ সংেযাগ পেত এক বছর আেগর বছর গেড় ১৮৫ িদন সময় লাগেলও এখন লাগেছ
১৭৯ িদন।
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।
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