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মালেয়িশয়ায় 6 শতাংশ, িফিলপাiেন 23 শতাংশ, িস াপুের 8 শতাংশ, থাi াে  8 শতাংশ, িময়ানমাের 28 
শতাংশ eবং iে ােনিশয়ায় 31 শতাংশ।’ িতিন বেলন, ‘েদেশ েমাবাiল েফানেসেটর uৎপাদনেক uৎসািহত 
করার লে য্ যিদ eর আমদািন শু  বাড়ােনা হেয় থােক তাহেল বলব েস সময় eখেনা আেসিন। আ জর্ািতক 
য্াে র েবশ কেয়কিট েমাবাiল েফানেসট তকারী বাংলােদেশ তােদর েসট ƣতিরর কথা ভাবেছ। িক  তার 

আেগ ানীয় বাজাের তােদর েসেটর চািহদা বাড়ােনার সুেযাগ িদেত হেব। আমরা আশা করিছ, সািব র্ক সম ািট 
িবেবচনায় িনেয় সরকার াট র্েফান আমদািনর oপর েথেক বাড়িত শু  তয্াহার কের েনেব।’ সংি  ি রা 
বলেছন, বাংলােদেশ াট র্েফান িশে র স াবনা চুর। e েদেশ সুপিরিচত আ জর্ািতক য্াে র াট র্েফােনর 
কারখানা ািপত হেল eকিদেক েযমন েদেশর aথ র্নীিত সমৃ  হেব, eকi সে  াপক কম র্সং ানo সৃি  হেব। 
িক  বত র্মান aব ায় মুি েময় uৎপাদনকারী তয্ ভােব লাভবান হেব। সরকােরর রাজসব্ আয় বাড়েব না। e 
aব ায় েদেশ কারখানা াপেন আ হী আ জর্ািতক য্া —েযমন হুয়াoেয়, শাoিম, aেপা, িভেভা, নিকয়া, 
মেটােরালার জ  a ত আেরা দুi বছর সময় েয়াজন। ei a ব র্ত  সমেয় সহজ শু ীকরেণর মা েম 
াট র্েফােনর বত র্মান আমদািনেক সচল রাখেত হেব। সংি  ি েদর াব, সরকার থম িতন মােসর জ  

পরী ামূলকভােব যিদ 6 েথেক 21 শতাংশ আমদািন শু  বহাল রােখ eবং পেরর িতন মাস ািবত u  শু  
আেরাপ কের তাহেল eর সুফল-কুফল স েক র্ ধারণা পােব। eকসময় e খােত য্াট েরট শু  আেরােপর মা েম 
সরকােরর িবপুল পিরমাণ রাজসব্ আদােয়র নিজরo রেয়েছ। 

 


