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মলূধনী য পািত আমদািনেত আগাম কর ত াহার করা হেলও িশে র কাচঁামােল তা বহাল রাখা হেয়েছ।
িনমাণ িশে র ধান উপকরণ রেডর দাম সহনীয় পযােয় রাখেত াপ থেক িবেলট ও িবেলট থেক রড
উৎপাদেন িনিদ  কর এক হাজার টাকা কম করা হেয়েছ। রাইড শয়ািরং ও ই-কমাস খােতর ভ াট হার
সােড় ৭ শতাংশ থেক কিমেয় ৫ শতাংশ করা হেয়েছ। নতনু ভ াট আইেন এসব সংেশাধন আনা হেয়েছ।
শিনবার ভ াট, আয়কর ও  আইেন সামা  সংেশাধন কের জাতীয় সংসেদ অথিবল পাস হয়। রাববার

, ভ াট আইেনর পিরবতন সং া  াপন জাির কের জাতীয় রাজ  বাড (এনিবআর)।

ভ ােটর াপন িবে ষণ কের দখা গেছ, িশে র মলূধনী য পািত আমদািনেত আগাম কর ায়ীভােব
ত াহার  করা  হেয়েছ।  তেব  কাচঁামাল  আমদািনেত  সিট  বহাল  রাখা  হেয়েছ।  বােজেট  সব  ধরেনর

আমদািন পেণ র ওপর আগাম কর আেরাপ করা হয়। পরবতীেত িশ  উেদ া ােদর আপি েত ২০ জনু
সামিয়কভােব মলূধনী য পািতর ওপর আগাম কর ত াহার করা হয়। সই আেদশিটই াপন আকাের
জাির করা হেয়েছ।

মলূধনী য পািতর আমদািনসং া  কা মেসর একিট াপন আেছ, যােত াপেনর আওতায় কী কী
য পািত আনেত পারেবন তার এইচএস কাডসহ তািলকা দয়া রেয়েছ। এ াপেনর আওতায় ানীয়
উেদ া ারা ৬৫৯ ধরেনর য পািত এক শতাংশ  িদেয় খালাস িনেত পারেবন, এর বাইের অ  কােনা

  যগুা র িরেপাট
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কর িদেত হেব না। এছাড়াও তুলা, পিল ার ইয়ান ও িভসকস ইয়ান আমদািনেত আগাম কর িদেত হেব
না।

িশ  উেদ া ারা বলেছন, কাঁচামাল আমদািনেত আগাম কর বহাল রাখা িশে র উৎপাদন ব য় ব লাংেশ
বাড়েব। আইেন ফরত দয়ার কথা থাকেলও সিট পাওয়া যােব িকনা তা িনেয় সে হ আেছ। আেগ 
রয়াত ও ত পণ অিধদফতেরর মাধ েম গ াস-িব েতর িরফা ড দয়ার িবধান থাকেলও ব বসায়ীরা

আমলাতাি ক জিটলতায় তা পায়িন। তাই বাধ  হেয়, ানীয় বাজােরর পণ  উৎপাদনকারীরা সিট পেণ র
দােমর সে  সম য় করেবন। এ কারেণ পেণ র দাম বাড়েব। অ িদেক উেদ া ােদর ক ািপটাল ক হেয়
পড়েব। একইভােব রফতািন পেণ র িতেযাগী স মতা কমেব। এেত দেশর রফতািন খাত িবপযেয়র
মেুখ পড়েব।

জানেত চাইেল রফতািনকারক সিমিতর (ইএিব) জ  সহ-সভাপিত মাহা দ হােতম যগুা রেক বেলন,
িশে র কাঁচামােলর ওপর যারা আগাম কর আেরাপ কেরেছ তারা  দেশর শ । এর পছেন কী যিু
থাকেত পাের, ধু দশীয় িশ  ংস করা ছাড়া! সরকার যখােন িবিনেয়াগ বাড়ােত, িশ ায়নেক 
িদে , সখােন এ ধরেনর নীিত হণ কােনাভােবই কাম  নয়।

মলূধনী য পািত ছাড়াও জীবন র াকারী ওষধু যমন ম ােলিরয়া, য া, ক া ার,  রােগর ওষধু ও
এি টবােয়ািটক, হািমওপ ািথক ওষধু,  িকডিন ডায়ালাইিসস সিলউশন, হাট ভা ,  অপােরশন ল া  ও
ভ াকিসন ও ইন িলন পনসহ বশিকছু িচিকৎসা সাম ী আমদািনেত আগাম কর ত াহার করা হেয়েছ।
এর বাইের অি িনবাপক য ,  ভ াট থম  তফিসেলর অব াহিত া  পণ ;  সরকার অ েমািদত িব ৎ
কে র আমদািন য পািত, য াংশ ও িব ৎ সংি  উপকরণ; এনিবআেরর অ েমাদেনর িভি েত সরকাির
কে র আওতায় আমদািন পণ ; িডেফ  ার িহেসেব আমদািন পণ ; অ  ও বিধরেদর জ  আমদািন

পণ ;  াণসাম ী;  রা পিত  কতৃক আমদািন  পণ ;  ব ড িবধায়  আনা  আমদািন  পণ  এবং  সরকাির,
আধাসরকাির,  ায় শািসত সং া,  জািতসংঘভু  সং া,  দতূাবাস,  িবেশষ িবধা া  ব ি  ও সং ার
আমদািন পেণ  আগাম কর িদেত হেব না।

স ত, বােজেট অথ আইেনর মাধ েম নতুন ভ াট আইেনর ৩১ ধারা সংেশাধন কের সব ধরেনর আমদািন
পেণ র ওপর ৫ শতাংশ হাের আগাম কর আেরাপ করা হেয়েছ। এেত বলা হয়, করেযাগ  আমদািনর ওপর
৫ শতাংশ আগাম কর আদায় করেত হেব। েত ক িনবি ত আমদািনকারক িনধািরত প িতেত সংি  কর
ময়ােদ  মসূক দািখলপে  পিরেশািধত আগাম  কেরর সমপিরমাণ  অথ  সম য় করেত পারেবন।  যারা

িনবি ত নয়, তারা কিমশনােরর কােছ আগাম কর ফরত পাওয়ার জ  আেবদন করেত পারেবন।

ভ ােট যত পিরবতন : ািবত বােজেট রাইড শয়ািরং ও ই-কমাস খােত সােড় ৭ শতাংশ ভ াট আেরাপ
করা হয়। এ হার কিমেয় ৫ শতাংশ করা হেয়েছ। রেডর দাম াভািবক পযােয় রাখেত ােপর ওপর ৫
শতাংশ ভ াট ত াহার কের টন িত এক হাজার টাকা িনিদ  কর আেরাপ করা হেয়েছ। এছাড়া াপ
থেক িবেলট ও িবেলট থেক রড উৎপাদেন িনিদ  কর ই হাজার টাকা থেক কিমেয় এক হাজার টাকা

করা হেয়েছ। ট টাইল িশে র কথা িবেবচনায় িনেয় িত কিজ তার ওপর ৪ টাকা িনিদ  করা আেরাপ
করা হেয়েছ।
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