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বােজেটর ভয্াট-টয্া  নীিত তামাক বসােক uৎসািহত করেব 
aথ র্ৈনিতক িরেপাট র্ার ॥ ািবত বােজেটর ভয্াট o টয্া  পিলিস তামাক বসােক uৎসািহত করেব বেল আশ া কাশ করা 
হেয়েছ। তামাকিবেরাধ েজাটগুেলা মেন কের, িসগােরেটর স রক শু  ায় aপিরবিত র্ত রাখায় তামাক েকা ািনগুেলা াপকভােব 
লাভবান হেব। eছাড়া কর ফাঁিক েদয়ার াপক সুেযাগ রেয়েছ ািবত 312৯-31 aথ র্বছেরর বােজেট।  

শিনবার জাতীয় ে স ােব তামাকিবেরাধী েজাটগুেলার প  েথেক ািবত বােজট িতি য়ায় e আশ ার কথা জানােনা হেয়েছ। 
কয্াে ন ফর েটা ােকা ি  িকডস্ eর সহায়তায় া ( গিতর জ  ান) o eয্াি  েটা ােকা িমিডয়া eলােয় -আ া’র uে ােগ 
তামাকিবেরাধী সংগঠন াশনাল হাট র্ ফাuে শন, ঢাকা আহ্ছািনয়া িমশন, eিসিড, iপসা, িবটা, সু , eবং তামাকিবেরাধী নারী েজাট 
(তািবনাজ) সি িলতভােব তামাক কর িবষয়ক বােজট পরবত  সংবাদ সে লেনর আেয়াজন কের। াশনাল হাট র্ ফাuে শন aব 
বাংলােদেশর িত াতা o সভাপিত জাতীয় a াপক ি েগিডয়ার (aবঃ) আ ল মািলক সভাপিততব্ সংবাদ সে লেন ধান aিতিথ 
িহেসেব uপি ত িছেলন aথ র্নীিতিবদ ড. কাজী খলীকু মান আহমদ। 

eেত িবেশষ aিতিথ িহেসেব ব  রােখন জাতীয় রাজসব্ েবােড র্র (eনিবআর) সােবক েচয়ার ান ড. নািসর uি ন আহেমদ। 
সংবাদ সে লেন িলিখত ব  পাঠ কেরন eয্াি  েটা ােকা িমিডয়া eলােয় - আ া’র েকা-কনেভনর নািদরা িকরণ। সংবাদ 
সে লেন আরo uপি ত িছেলন মতুর্জা হায়দার িলটন, eম e সালাম, a াপক ডাঃ েসােহল েরজা েচৗধুরী, eিবeম জুবােয়র, 
িনব র্াহী পিরচালক, া। aনু ানিট স ালনা কেরন া’র েকা-aিড র্েনটর েমাঃ হাসান শাহিরয়ার। 

িলিখত ব ে  বলা হয়, 312৯-31 aথ র্বছেরর ািবত বােজট তামাকিবেরাধীেদর হতাশ কেরেছ। িবেশষত িবিড় eবং িন ের 
িসগােরেটর দাম ায় aপিরবিত র্ত রাখায় eগুেলার কৃতমূ  াস পােব eবং বহার বাড়েব। a িদেক, টানা তৃতীয় বছেরর মেতা 
িসগােরেটর স রক শু  ায় aপিরবিত র্ত রাখায় তামাক েকা ািনগুেলা াপকভােব লাভবান হেব। িসগােরেটর মূ র সংখয্া 
5িটেত aপিরবিত র্ত রাখায় েভা ার র পিরবত র্েনর সুেযাগ a াহত থাকেব eবং তামাক েকা ািন করফাঁিকর সুেযাগ পােব। 
eছাড়াo, a ি য়াজাত তামােকর রফতািন শু  তয্াহার eবং uপকরণ কর েরয়াত তামাক েকা ািনেক াপকভােব লাভবান 
করেব, সরকার হারােব িবপুল aে র রাজসব্। তামাক চাষ uৎসািহত হেব, খা  িনরাপ া o পিরেবশ হুমিকর মুেখ পড়েব। তেব, 
জদ র্াগুেলর মেতা মারা ক িতকর েধাঁয়ািবহীন তামাক পে র টয্ািরফ ভয্ালু থা িবলু  কের খুচরা মূে র oপর করােরাপ প িত 
চলন eকিট শংসনীয় uে াগ। 

ড. কাজী খলীকু মান আহমদ বেলন, ািবত বােজেট িবিড় eবং িন েরর িসগােরেটর দাম ায় aপিরবিত র্ত রাখা হেয়েছ। 
জনগেণর মাথািপছু আয় বৃি  পাoয়ায় eসব প  আরo স া হেয় যােব। কায র্কর তামাক িনয় েণর জ  তাi িবিড় eবং িন েরর 
িসগােরটসহ সকল তামাকপে র কৃত মূ  আরo বািড়েয় জনগেণর য় মতার বাiের িনেয় েযেত হেব। িতিন আরo বেলন, 
িসগােরেটর শু  না বাড়ােনার েয িস া  সরকার িনেত যাে , ািবত বােজেট েদখা েগেছ, তােত তামাক েকা ািনর আয় 42 
শতাংশ পয র্  বাড়েত পাের।  

ড. নািসর uি ন আহেমদ বেলন, ািবত বােজেট িন ের িসগােরেটর দাম ায় aপিরবিত র্ত থাকায় দামী রগুেলা েথেক িবেশষ 
কের ম ম eবং u েরর িসগােরট েভা ার eকিট aংশ িন ের ানা িরত হoয়ার সুেযাগ েথেক যােব। ফেল মূ বৃি  হেলo তা 
সািব র্কভােব িসগােরেটর বহার ােস uে খেযাগয্ েকান ভাবi েফলেব না। িসগােরেটর মূ র সংখয্া কিমেয় চার েথেক দুiেয় 
িনেয় আসার াবo েদন িতিন। জাতীয় a াপক ি েগিডয়ার (aবঃ) আ ল মািলক তার ব ে  বেলন, তামাক খাত েথেক যা আয় 
হয়, সব্া য্ খােত য় হয় তার তুলনায় aেনক েবিশ। e কারেণi কায র্কর তামাক িনয় ণ জরুরী হেয় পড়েছ। 

সংবাদ সে লেন আরo জানােনা হয়, তামাকিবেরাধীেদর প  েথেক 312৯-31 aথ র্বছেরর বােজেট িসগােরেটর 5িট মূ েরর 
পিরবেত র্ দুiিট মূ র চলন eবং স রক শু  eডভয্ােলােরম (মূে র শতকরা হার) প িতর পাশাপািশ eকিট aংশ সুিনিদ র্  কর 
(ে িসিফক টয্া ) িহেসেব আেরাপ করার দািব জানােনা হেলo ািবত বােজেট eর েকান িতফলন েনi। 


