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আগাম কের ট টাইল খাত িত  হেব
আবারও তা ও কাপেড় আমদািন িনভর দেশ পিরণত হেব * ি িনং িমল েলা পযায় েম
ব  হওয়ার আশ া * িবপলু পিরমাণ িবিনেয়াগ ও কমসং ানেক িটিকেয় রাখার দায় এড়ােত
পাের না সরকার

কাশ : ২০ জনু ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ািবত ২০১৯-২০ অথবছেরর বােজেট মলূধনী য পািত, য াংশ, কাঁচামাল ও উপকরণ আমদািনেত ৫
শতাংশ আগাম কর আেরাপ করা হেয়েছ। এেত ট টাইল খাত িত  হেব, নতুন িবিনেয়াগ আসেব না।
তাই িশে র ােথ দশীয় তােক ভ ােটর আওতামু  রাখা, রফতািনর িবপরীেত উৎেস কর পূেবর ায়
দশিমক ২৫ শতাংশ  এবং  আগাম  কর  ত াহােরর  দািব  জািনেয়েছ  ট টাইল  িমল  অ ােসািসেয়শন
(িবিটএমএ)।

বধুবার রাজধানীর সানারগাঁও হােটেল বােজট-পরবতী সংবাদ সে লেন িবিটএমএর সভাপিত মাহা দ
আলী খাকন এসব দািব জানান। এ সময় উপি ত িছেলন- সংগঠেনর সহ-সভাপিত আলমগীর শাম ল
আলািমন, আব াহ আল মামনু, আব াহ আল মাহমদু এবং সােবক সহ-সভাপিত হােসন মহমদু।

মলূধনী য পািতর ওপর িবদ মান ১ শতাংশ েক েণাদনা উে খ কের িলিখত ব েব  খাকন বেলন,
বােজেট ট টাইল মিশনািরজ, য াংশ, কাচঁামাল ও উপকরেণর ওপর ৫ শতাংশ আগাম কর আদােয়র

াব  করা  হেয়েছ।  ইিতমেধ ই এ আগাম  কেরর কারেণ  ায়ন  জিটলতায়  আমদািনকৃত কাচঁামাল,
উপকরণ, য পািত ও য াংশ ব ের পেড় রেয়েছ। এেত িমল েলার উৎপাদন ব াহত হে । এ আগাম কর

  যগুা র িরেপাট
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

িবিনেয়াগেক ব য়ব ল ও অলাভজনক করেব। ফেল িবিনেয়াগ িন ৎসািহত ও বাধা  হেব।

আগাম করেক িশে র জ  ‘খাজনার চেয় বাজনা বিশ’ বেল ম ব  কেরন িতিন। িতিন আরও বেলন, এ
অেযৗি ক  কর  আদােয়র  ফেল  িমল েলােক  অিতির  কর  দােন  বাধ  করা  হে ।  ফেল  তােদর
‘ক ািপটাল ক’ হেত থাকেব। এরই ধারাবািহকতায় এক সময় িমল েলােত তারল  সংকট আরও তী
হেব। ফেল মিশনািরেজ দয়া াপন িবধা কান ফল বেয় আনেব না। বরং তা পেণ র উৎপাদন ব য়
বিৃ  করেব।

খাকন বেলন, আ জািতক বাজাের তুলার মেূল র দাম উঠানামা কের। পাশাপািশ  ফািঁক িদেয় িমথ া
ঘাষণায় আমদািনকৃত তা, কাপড় ও িবিভ  স-ম ােটিরয়ােলর কারেণ িবগত এক বছেররও বিশ সময়

ধের দেশর ি িনং িমল েলা উৎপাদন খরেচর চেয় ২০-৩০ স ট কম মেূল  তা িব য় কের আসেছ।
এরই পিরে ি েত  মাগত লাকসােন পেড় িমল েলােত তী  তারল  সংকট দখা  িদেয়েছ।  দশীয়

তায় ৫ শতাংশ ভ াট আেরাপ করায় িত কিজ তার দাম সেবা  ২৪ টাকা ভ াট িদেত হেব।

িতিন আরও বেলন, এ পিরি িতেত ভ াট আেরােপর কারেণ তার দাম আরও বাড়েল কােনা ফি ক িমল
বা তািঁত ানীয় তা েয় আ হী হেবন না। কারণ বাজাের হাত বাড়ােলই মু ভােব ব ড িবধায়
আনা িবেদিশ তা পাওয়া যায়। এর নিতবাচক ভােব ি িনং িমল েলা পযায় েম ব  হেয় যাওয়ার
আশ া রেয়েছ। যা ব াংক, বীমা, পিরবহনসহ ও অ া  অবকাঠােমা েলােকও মিকর স খুীন করেব।
ফেল বাংলােদশ আবারও তা  ও কাপেড় আমদািন িনভর দেশ পিরণত হেব।  তাই  দশীয় তােক
ভ ােটর আওতামু  রাখা অথবা বতমােনর ায় িত কিজেত িতন টাকা ভ াট বহাল রাখার দািব জানান
িতিন।

রফতািনেত উৎেস কর দশিমক ২৫ শতাংশ হাের বহাল রাখার আ ান জািনেয় খাকন বেলন, রফতািন
মেূল র ওপর িবদ মান উৎেস কর হারিট অত  উৎসাহজনক ও সহনীয়। িক  ািবত বােজেট িনধািরত
রফতািন মেূল র ওপর উৎেস আয়কর কতন স েক কােনা িকছু উে খ না থাকায় িব াি  সিৃ  হেয়েছ।
রফতািনেক উৎসািহত করেত উৎেস কর ০.২৫ শতাংশ বহাল রাখা েয়াজন।

ট টাইল খােতর বতমান িচ  তুেল ধের খাকন বেলন, বতমােন ২০০িটর মেতা ি িনং িমল রেয়েছ। এ
িমল েলােত ায় ২০ হাজার কািট টাকার মেতা িবিনেয়াগসহ ত  ও পেরা ভােব ায় ৬ লােখর বিশ
মা ষ িনভরশীল। িমল েলার িসংহভাগ বতমান সরকােরর থম ময়াদ থেক ট টাইল খােত দয়া
পিলিস  সােপাট,  েণাদনার  কারেণ  ািপত হেয়েছ।  তাই  বতমােন  ট টাইল,  ি িনংসহ  এ  খােতর
অ া  িশ  িত ান েলা আমদািন পিরপূরক িশ  িহেসেব িবেবিচত। এমন পিরি িতেত িবপুল পিরমাণ
িবিনেয়াগ ও কমসং ানেক িটিকেয় রাখার ে  সরকার তার দায় এিড়েয় যেত পাের না।

খাকন আরও বেলন, অথম ী তার বােজট ব েব র অ ে দ ২১৭ বেলেছন, ‘ল  রাখেত হেব রাজ
আহরণ বাড়ােত িগেয় যন দেশর িবিনেয়াগ,  ব বসা-বািণজ  িত  না  হয়।’  িবিটএমএ মেন কের
মলূধনী য পািতেত আগাম  করােরাপ,  রফতািনেত উৎেস  কর বিৃ  ও  দশীয়  তায় ভ াট আেরােপর

াব েলা তার বােজট ব েব র অ ে দ ২১৭-এর সে  সাংঘিষক।
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