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িসিল ডার আমদািনেত ১৫ শতাংশ ভ াট অব াহিত দয়ায় দশীয় িশ  িত  হেব
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ািবত বােজেট এলিপ গ ােসর ওপর কেরর বাঝা বাড়ােনা হেয়েছ। এর মেধ  এলিপ গ াস িসিল ডার
উৎপাদন পযায় মেূল র ওপর ৫ শতাংশ ভ াট,  এলিপিজ আমদািন পযােয় ৫ শতাংশ আগাম  কর ও
িসিল ডার তিরর কাঁচামাল আমদািনেত ৫ শতাংশ আগাম কর আেরাপ করা হেয়েছ।

ফেল এলিপ গ াস িসিল ডােরর দাম বাড়েব। এেত চােপ পড়েব ভা া।

এিদেক বােজেট এলিপিজ ি ল িসিল ডার আমদািনেত ১৫ শতাংশ ভ াট অব াহিত দয়া হেয়েছ। এেত
বাজাের ি ল িসিল ডার কম দােম পাওয়া যােব। িক  দশীয় িসিল ডার তী  িতেযািগতার মেুখ পড়েব।

িবপােক পড়েবন এলিপ গ াস িসিল ডার উৎপাদেনর সে  জিড়তরা। এলিপিজর ওপর এই কর ১ জুলাই
থেক কাযকর হওয়ার কথা রেয়েছ।

সূ  জানায়, এখন পয  এলিপিজর ে  ট ািরফ ভ ালরু ওপর ভ াট িদেত হয়। িত িসিল ডােরর ট ািরফ
ভ ালু ধরা আেছ ৬০ টাকা। এর ওপর ১৫ শতাংশ ভ াট িদেত হেতা। এ িহসােব িত িসিল ডাের ভ াট
িদেত হেতা  ৯ টাকা।  ািবত বােজেট এর ওপর ট ািরফ থা তুেল িদেয় বাজারমেূল র ওপর ভ াট

  ইয়ািসন রহমান
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আেরাপ করা হেয়েছ। বতমােন িত িসিল ডােরর বাজারমলূ  ৮৭৯ টাকা।

এখন এর ওপর ৫ শতাংশ ভ াট িদেত হেব। এেত ভ াট আেছ ৪৩ টাকা ৫০ পয়সা। অথাৎ নতুন প িতেত
ভ ােটর পিরমাণ  বেড়েছ ৩৪ টাকা ৫০ পয়সা। এর বাইের আেছ ই  পযােয় আগাম কর। এলিপিজ
আমদািন পযােয় ৫ শতাংশ আগাম কর িদেত হেব। এখন কর িদেত হয় ২ শতাংশ। ফেল আমদািনেতও
দাম বাড়েব ৩ শতাংশ। এ ছাড়া িসিল ডার তিরর কাঁচামাল আমদািনেত ৫ শতাংশ আগাম কর আেরােপর
কারেণ এর উৎপাদন খরচ বেড় যােব। ফেল িসিল ডােরর দামও বেড় যােব।

এ সে  এলিপিজ অপােরটরস অ ােসািসেয়শেনর িসেড ট আজম জ চৗধরুী যগুা রেক বেলন, এলিপ
গ াস ব বহার সহজলভ , জনি য় ও ভা াসাধারেণর য় সােধ র মেধ  রাখেত িব য় পযােয় ট ািরফ
মেূল র িভি েত ভ াট আেরািপত িছল।

িক  নতুন মলূ  সংেযাজন কর ও স রূক  আইেন ািবত বােজেট ট ািরফ মলূ  তুেল দয়া হেয়েছ।
ায  বাজারমেূল র ওপর ৫ শতাংশ হাের ভ াট আেরাপ করা হেয়েছ। এেত এলিপ গ ােসর দাম বেড়

যােব।

িতিন আরও বেলন, আমদািন পযােয়ও ৫ শতাংশ আগাম কর ও িসিল ডার তিরেক কাচঁামাল আমদািনেত
৫ শতাংশ আগাম কর আেরােপর ফেল উৎপাদন ব য় বাড়েব। সব িমিলেয় এলিপ গ াস যারা ব বহার
কেরন তােদরেক এ খােত বাড়িত খরচ করেত হেব।

িতিন বেলন, এলিপিজ ি ল িসিল ডার আমদািন পযােয় ১৫ শতাংশ ভ াট অব াহিত দয়ার ফেল দশীয়
িসিল ডার তিরর উেদ া ারা অসম িতেযািগতার মেুখ পড়েবন। িতিন বেলন,  এলিপ গ ােসর চািহদা
বাড়ার কারেণ  িসিল ডার তিরর িশ  গেড় উেঠেছ। ি ল িসিল ডার আমদািন পযােয় ভ াট ত াহার
করার ফেল এ েলার দাম কেম যােব। ফেল দশীয় িশ  িত  হেব।

তার মেত, দেশর িবকাশমান এই অত াব কীয় িশ েক বাঁিচেয় রাখেত হেল এলিপিজ িব য় পযােয় ৫
শতাংশ ভ াট, আমদািন পযােয় ৫ শতাংশ আগাম কর ও িসিল ডার তিরেত আগাম কর ত াহার করেত
হেব।

ািবত বােজেট পযােলাচনায় দখা যায়, উৎপাদন পযােয় ১২ কিজ ওজেনর একিট গ াস িসিল ডার
িবি  হেতা ৮৭০ টাকা। এর ওপের ট ািরফ ভ াল ুথাকায় তখন ভ াট িদেত হেতা ৯ টাকা।

সব িমিলেয় এই ১২ কিজ গ াস িসিল ডােরর উৎপাদন পযােয় িবি  হেতা ৮৭৯ টাকা। তেব বােজট
ােব ট ািরফ ভ ালরু পিরবেত িব য় পযােয় ৫ শতাংশ ভ াট আেরাপ করায় ১২ কিজ ওজেনর গ াস

িসিল ডার উৎপাদন পযােয় ৪৩ টাকা ৫০ পয়সা ভ াট িদেত হেব। স ে  উৎপাদন পযােয় এই গ াস
িসিল ডােরর দাম বাড়েব ৩৪ টাকা ৫০ পয়সা।

জানেত চাইেল কনজুমারস অ ােসািসেয়শন অব বাংলােদেশর (ক াব) সভাপিত গালাম রহমান যগুা রেক
বেলন, আমরা বলিছ যসব পণ  ভা া সংি  স েলােত যন বাড়িত ভ াট না থােক। এেত ভা ার
ব য়  বাড়েব।  তাই  বােজট  ভা াবা ব  হেত  হেব।  সরকারেক  মেন  রাখেত  হেব,  বােজেটর  কারেণ
কােনাভােব যন ভা া িত  না হন। িতিন আরও বেলন, ািবত বােজেট আরও দখা গেছ িবিভ

পেণ র ওপর বাড়িত ভ াট আেরাপ করা হেয়েছ। এ কারেণ ওইসব পেণ র দাম বাড়েব। এেত ভা ার
ওপর বাড়িত ব েয়র চাপ পড়েব।

এলিপিজ অপােরটরস অ ােসািসেয়শন সেূ  জানা গেছ, বতমােন দেশ িনমাণাধীন ৪িট িত ানসহ ১২িট
এলিপিজ িসিল ডার ম া ফ াকচািরং কা ািন রেয়েছ। যােদর সমি ত িবিনেয়াগ ায় এক হাজার ৫০০
কািট টাকা। আর এসব কা ািনেত আ মািনক ৪ হাজােরর বিশ লােকর কমসং ান হেয়েছ। বতমােন

বাজাের এলিপিজ িসিল ডােরর চািহদা ৬০ লাখ িপস। যিদও দশীয় এসব িত ােনর উৎপাদন মতা
রেয়েছ ৯০ লাখ িপেসর।

দশীয় িশ  স সারণ ও এলিপিজ ব বহার উৎসািহত করার লে  সরকার এই িশ  র ােথ কাঁচামাল
আমদািনর ে  নানা ধরেনর েণাদনা িদেয় আসেছ। িক  ািবত বােজেট ভ াট আেরাপ করায় এ
খােত ব য় অেনক বেড় যােব, সে  ভা ারও এই পণ  িকনেত বিশ টাকা ব য় করেত হেব।
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।
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