
 

স রক শু  কমােনাসহ িবিড় িমকেদর 9 দফা দািব 
কািশত: 28 - জুন, 312৯ 23:11 e. eম. 

aথ র্ৈনিতক িরেপাট র্ার ॥ িবিড়েত স রক শু  কিমেয় িবিড়র দাম 25 টাকা েথেক 21 টাকা করাসহ 9 দফা দািবেত সংবাদ সে লন 
কেরেছ বাংলােদশ িবিড় িমক েফডােরশন। রিববার জাতীয় ে স ােব বােজট িতি য়ায় e সংবাদ সে লন কেরন তারা।  

িবিড় িমক েফডােরশেনর যু -স াদক হািরক েহােসেনর স ালনায় সংবাদ সে লেন িলিখত ব  পাঠ কেরন েফডােরশেনর 
সভাপিত eম েক বা ালী। e সময় uপি ত িছেলন কায র্করী সভাপিত আিমন uি ন িবeসিস, সাধারণ স াদক আ র রহমান, সহ-
স াদক নব েদনাথ, সাংগঠিনক স াদক আবুল হাসনাত লাভলু মুখ। সংবাদ সে লেন েদেশর িবিভ  েজলা েথেক আগত ায় 
aধ র্সহ  িবিড় িমক aংশ হণ কেরন।  

িলিখত ব ে  eম েক বা ালী বেলন, ‘312৯-31 aথ র্বছেরর ািবত বােজেট িবিড়র oপর aেযৗি কভােব কম দামী িসগােরেটর 
েচেয় 5 গুণ েবিশ শু  িনধ র্ারণ করা হেয়েছ। িবিড়েত 35.31 শতাংশ শু  বৃি  করা হেয়েছ, a িদেক কম দামী িসগােরেট মা  
6.82 শতাংশ শু  বৃি  করা হেয়েছ। িবিড়র স রক শু  41 শতাংশ েথেক 46 শতাংশ করা হেয়েছ aথ র্াৎ 6 শতাংশ বৃি  করা 
হেয়েছ, a িদেক বহুজািতক েকা ািনর কমদামী িসগােরট o েবিশ দামী িসগােরেটর স রক শু  বৃি  করা হয় নাi।’ 

িতিন আরo বেলন, ‘িবগত aথ র্ম ী িবিড় িশ  বে র জ  সময় িনধ র্ারণ কেরেছন 3141 সাল আর িসগােরট িশ  বে র সময় 
িদেয়েছন 3151 সাল পয র্ । েদশীয় িশ  িহেসেব িবিড় িশে র oপর e ধরেনর করােরাপ aমানিবক।’ 

িতিন আরo বেল, ‘আমােদর পাশব্র্বত  েদশ ভারেত িবিড়েক কুিটর িশ  িহেসেব েঘাষণা িদেয় সুর া িদে । দির  মানুেষর 
কম র্সং ােনর িদেক িবেবচনা কের িতেবিশ েদশ ভারেত িবিড়র oপর শু  সহনীয় মা ায় রাখা হেয়েছ। ভারেত eক হাজার িবিড়েত 
েযখােন শু  িদেত হয় 25 টাকা েসখােন বাংলােদেশ 424 টাকা 71 পয়সা করা হেয়েছ। যা িবিড় িশ  ধব্ংেসর পাঁয়তারা।’  

সংবাদ সে লেন িমক েনতারা 9 দফা দািব তুেল ধেরন। দািবসমূহ হেলা- িবিড়র দাম 25 টাকা েথেক কিমেয় 21 টাকা করা, 
স রক শু  কিমেয় ভারেতর ায় িত হাজাের 25 টাকা করা, কম দামী o েবিশ দামী িসগােরেট স রক শু  বৃি  করা, িবিড়র 
oপর আেরািপত aি ম আয়কর বািতল, ব ব র চালুকৃত িবিড়েক aিবলেমব্ কুিটর িশ  েঘাষণা, িন œ র o ম ম েরর িসগােরট 
eকীভূত কের সমমূ  করা, u েরর িসগােরেটর মূ  o স রক শু  aিধক হাের বৃি  eবং িমকেদর নূ তম মজুির হাজার িত 
211 টাকা করা। 
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