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হoয়ার আশ া রেয়েছ। াট র্েফান আমদািনেত স রক শুল্  21 েথেক বািড়েয় 36 শতাংশ করা হেয়েছ। ফেল 
েদেশ কারখানা াপন কের uৎপাদেন থাকা ামসাং, েটকেনা, িসম্ িন eবং oয়ালটন ছাড়া শতভাগ 
আমদািনিনভ র্র a  সব য্াে র াট র্েফােনর দাম বাড়েব। িবেশষ েদর মত :েটিলেযাগােযাগ খাত িবেশষ  o 
ত যুি  গেবষণা িত ান লান র্ eিশয়ার িসিনয়র েফেলা আবু সাঈদ খান সমকালেক বেলন, বাজেটর িচ  েদেখ 
মেন হয় েটিলেযাগােযাগ খাত স েক র্ aেনেকর ধারণা কম। িতিন বেলন, িন  আেয়র মানুষ েয েসবার oপর 
িনভ র্রশীল, েসখােন কর বৃি র যুি  েনi। িতিন জানান, িময়ানমাের eখন 211 ভাগ াট র্েফােনর ঘনতব্। aথচ 
বাংলােদেশ 41 শতাংশ। যারা বােজট ণয়ন কেরেছন, তারা ধেরi িনেয়েছন াট র্েফান েকবল u িবে র 
মানুেষর জ । ei িচ া সরকােরর িডিটজাল বাংলােদেশর দশ র্েনর সে  স িতপূণ র্ নয়। েদেশ uৎপ  ফাiবার 
aপিটক েকবেলর মান সে াষজনক নয়। ফেল েবসরকাির েসবাদাতারা বসািয়ক িদক িবেবচনা কের আ জর্ািতক 
মােনর েকবল আমদািন করেত বা  হে ন। eখন eভােব আমদািনেত শুল্  বাড়ােনা হেল তা ড া  i ারেনট 
েসবাসহ সািব র্কভােব েটিলেযাগােযাগ খােতi িবরূপ ভাব েফলেব। েদেশ uৎপািদত ফাiবার aপিটক েকবেলর 
আেলাক স ালেনর েয মান তা িদেয় u ত যুি র ত যুি  েসবা েকােনাভােবi স ব নয়। িতিন বেলন, 
সািব র্কভােব বােজেটর কর বৃি  িডিজটাল িবভাজন আরo বািড়েয় েদেব।  
 
aয্ামটেবর সােবক মহাসিচব িটআieম নুরুল কবীর বেলন, েমাবাiল aপােরটরেদর আেয়র oপর নূ্যনতম কর 
বৃি র কারেণ েদেশ েটিলেযাগােযাগ খােত িবেদিশ িবিনেয়াগ িনরুৎসািহত হেব। িতিন বেলন, সরকার িডিজটাল 
বাংলােদেশর ল য্মা া িনধ র্ারণ কেরেছ, িডিজটাল েসবা স সারেণর জ  নানা পদে প িনে । িক  বােজেট 
eর uে ািচ  েদখা যাে । সংি েদর িতি য়া : েমাবাiল েফান aপােরটরেদর সংগঠন aয্ামটেবর প  েথেক 
বােজেট নতুন কের কর বৃি েত হতাশা কাশ করা হেয়েছ। aয্ামটেবর প  েথেক পাঠােনা িতি য়ায় বলা হয়, 
eরi মে  বাংলােদেশ েটিলেযাগােযাগ খােত করহার িবেশব্র a তম সেব র্া । িবদ ান কর কাঠােমার েভতেরi 
চারিট েমাবাiল aপােরটেরর aি তব্ র া কিঠন হেয় পড়েছ। eর মে  আরo u  কেরর েবাঝায় জজর্িরত হেল 
e িশ  আর কতিদন িটেক থাকেত পারেব, তা িনেয় বড় ধরেনর আশ া রেয়েছ। েমাবাiল েফান iমেপাট র্াস র্ 
aয্ােসািসেয়শন, িবeমিপআi সভাপিত রুহুল আিমন আল মাহবুব সমকালেক বেলন, বােজেট াট র্েফান 
আমদািনেত কর বৃি  েদেশ াট র্েফান uৎপাদনেক uৎসািহত করেব। েযসব য্া  eখনo আমদািনিনভ র্র, তােদর 
ত েদেশ কারখানা াপন কের uৎপাদেন যাoয়ার পরামশ র্ েদন িতিন। i ারেনট েসবাদাতা িত ানগুেলার 

সংগঠন আieসিপeিবর সভাপিত আিমনুল iসলাম হািকম সমকালেক বেলন, ফাiবার aপিটক েকবল 
আমদািনেত 6 শতাংশ কর বৃি  ড া  i ারেনট েসবােক াহত করেব।  
 
 
 

 


