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বরা  রাখা েযেত পাের। e ছাড়া েটকিনকয্াল aয্ািস য্া  কে র জ  বােজেট 311 েকািট টাকা বরা  করার াব িছল। আমরা 
সংেশািধত বােজেট ei বগুেলা পুনরায় িবেবচনা করার জ  আহব্ান জানাি ।’ 

সংবাদ সে লেন ব ারা বেলন, আiিটeেসর (iনফরেমশন েটকেনালিজ eনাব  সািভ র্েসস) oপর 6 শতাংশ মূসক আেরাপ করা 
হেয়েছ, যা e খােতর িবকােশর a রায়। e খাত েথেক স ণ র্রূেপ মূসক তয্াহােরর দািব জানােনা হয়। পাশাপািশ আiিটeেসর 
সং া পিরবধ র্েনর দািব জানােনা হয়। 

িবিসeস সভাপিত েমা. শািহদ-uল-মুনীর বেলন, বসায়ী পয র্ােয় কি uটার o eর য াংেশর oপর মূসক a াহিত বহাল রাখা 
হেয়েছ। কি uটার o কি uটার য াংশ eবং সংি  সব হাড র্o ার সাম ীর আমদািন পয র্ােয় 6 শতাংশ আগাম কর আেরাপ করা 
হেয়েছ। ei করভার িডিজটাল বাংলােদেশর a যা ােক াহত করেব িবেবচনায় িনেয় 6 শতাংশ আগাম কর েথেক a াহিত দান 
করা েয়াজন। 

িতিন বেলন, কি uটার o কি uটার য াংশ আমদািন-পরবত  পয র্ােয় মূসক 6 শতাংশ েথেক বািড়েয় 8.6 শতাংশ করার াব 
করা হেয়েছ, যা আেগর 6 শতাংশi বহাল রাখা েহাক। 

আieসিপeিব সভাপিত eম e হািকম বেলন, ফাiবার aপিটক েকবেলর oপর 6 শতাংশ েরগুেলটির িডuিট আেরাপ ত - যুি  
খােতর িবকাশ o সাের eবং তগিতর i ারেনট জনমানুেষর েদারেগাড়ায় েপৗঁেছ েদoয়ার ে ে  বড় িতব তা ƣতির করেব, যার 
ভাব সরকাির েমগা ক গুেলােতo পড়েব। 

বাকয্র মহাসিচব েতৗিহদ েহােসন বেলন, আiিটeেসর সং ায় িবিপoর  কথা uে খ থাকেলo িবিপoর মে  িবিভ  েসবা রেয়েছ। 
তাi িবিপoর সং া আেরা সুিনিদ র্ ভােব uে খ করা জরুির। পাশাপািশ মবধ র্মান ত - যুি িনভ র্র েসবার oপর আেলাচয্ বােজেট 
মূসক 6% বলবৎ রেয়েছ, যা স ণ র্ তয্াহােরর দািব জানাি । 

 


