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ািবত ২০১৯-২০ অথবছেরর বােজেট  রফতািন খােত  যমন  নতনু েণাদনা  দয়া  হেয়েছ,  তমিন
বাড়ােনা  হেয়েছ  কেরর বাঝাও। একিদেক কেপােরট  ট া  হার অপিরবিতত রাখা  হেয়েছ,  অ িদেক
বাড়ােনা হেয়েছ রফতািনর িবপরীেত উৎেস কর।

আবার িশে র স মতা বিৃ েত ১ শতাংশ আিথক েণাদনা দয়া হেলও রফতািন েণাদনায় উৎেস কর
বাড়ােনা হেয়েছ। অব  অ  সব সবার মেতা ওয়াসা, িব ৎ িবেলও শতভাগ ভ াট অব াহিত িবধা
দয়া হেয়েছ।

বনানীেত িনজ বাসভবেন তাৎ িণক িতি য়ায় িবিজএমইএ সভাপিত ড. বানা  হক বেলন, বােজট
জনকল াণমখুী  হেয়েছ।  তেব পাশাক মািলকরা  শতভাগ  খুিশ  নয়।  আমরা  ৭০ ভাগ খিুশ হেয়িছ।  ৫
শতাংশ েণাদনা  চাইেলও ১  শতাংশ পেয়িছ।  এটােক যৎসামা  মেন  কির।  কারণ পাশাক িশ

াি কাল অিত ম করেছ।

এ সময় অ ত ৩ শতাংশ আিথক েণাদনা েয়াজন িছল। অব  তির পাশাক খােতর ব ব ত ওয়াসা
ও িব ৎ িবেলর ওপর শতভাগ ভ াট অব াহিত দয়া হেয়েছ, এেত ভাগাি  কমেব। আমদািন-রফতািনেত
ব ের ানার বসােনার াব দয়া হেয়েছ, এেত পাশাক মািলকেদর নাম ঘচুেব। পাশাক িমকেদর
সামািজক িনরাপ া কমসিূচর আওতায় আনার আ ান জািনেয় িতিন বেলন, সামািজক িনরাপ া খােত ৭৪
হাজার কািট টাকা বরা  রাখা হেয়েছ। এখােন পাশাক িমকেদর রাখা হয়িন।

  সা াম হােসন ইমরান
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

ািবত বােজেট পাশাক িশে র কেপােরট ট া  আেগর মেতা রাখা হেয়েছ। রফতািন ও কমসং ােনর
কথা িবেবচনা কের তির পাশাক িশে র কেপােরট কর ১২ শতাংশ, সবজু কারখানার কেপােরট কর ১৫
শতাংশ এবং ট টাইল খােতর কর ১৫ শতাংশ বহাল রাখা হেয়েছ। অব  রফতািন খােতর উৎেস কেরর
িবষেয় বােজেট িদকিনেদশনা দনিন অথম ী। এ কারেণ আয়কর অধ ােদশ অ যায়ী রফতািনকারকেদর
আগামী অথবছর থেক দশিমক ২৫ শতাংেশর পিরবেত ১ শতাংশ হাের উৎেস কর িদেত হেব।

অ িদেক তির পাশাক খােতর রফতািনেত েণাদনার জ  আগামী অথবছেরর বােজেট ই হাজার ৮২৫
কািট টাকার বরাে র াব  করা হেয়েছ।  বােজট ব তৃায়  অথম ী  আ হ ম  মু ফা  কামাল  আগামী

অথবছর থেক তির পাশােকর বািক সব খােতর জ  এক শতাংশ রফতািন েণাদনা াব কেরন।
এজ  ২০১৯-২০ অথবছেরর বােজেট আরও ই হাজার ৮২৫ কািট টাকার বরা  রাখার াব কেরন
িতিন।  অ িদেক অথ আইেনর মাধ েম আয়কর অধ ােদেশ ৫৩ িডিডিড ধারা  সংেশাধন করা হেয়েছ।
সংেশাধন অ যায়ী, েণাদনার িবপরীেত বতমােন ৩ শতাংশ উৎেস কর রেয়েছ। ািবত বােজেট সটা
১০ শতাংশ করা হেয়েছ।

এছাড়া  রফতািনমখুী  িশ েক ভ ােটর  চাপ  থেক  অব াহিত  দয়া  হেয়েছ।  াকৃিতক গ াস,  ওয়াসা,
জাগানদার,  িসিকউিরিট সািভস,  পিরবহন িঠকাদার,  যানবাহন  ভাড়া  দানকারী,  িব ৎ  িবতরণকারী,

তথ যিু িনভর সবা,  িবেদিশ সবা হণ,  িমক কল াণ  ও িবেনাদন ব য়,  ল াবেরটির চাজ,  ব র,
ইট ফেরায়াডাস, িসএ ডএফ সং া, বীমা কা ািন, িশিপং এেজ ট, ব র, টিলেফান, টেল , ফ া ,

অি বীমা, িরয়ার সািভস ও ব াংিকং সবার ওপর শতভাগ ভ াট অব াহিত দয়া হেয়েছ। আেগ ওয়াসা,
িব ৎ িবেল আংিশক ভ াট অব াহিত িছল। এখন তােদর এসব সবার িবপরীেত কােনা ভ াট িদেত হেব
না।
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