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কাশ : ০১ জুলাই ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

শিনবার জাতীয় সংসেদ জাতীয় অথ িবল পাস হেয়েছ। এেত াটেফােনর আমদািনেত  ২৫ শতাংশই
বহাল রাখা  হেয়েছ। ািবত বােজেট আেরািপত এই কের কােনা  পিরবতন আনা হয়িন। এই ে র
পিরমাণ  গত অথ বােজেট িছল ১০ শতাংশ যা বািড়েয় ২৫ শতাংশ করার াব করা হেয়িছল চলিত
অথবছেরর বােজেট।

এ িবষেয় াটেফান আমদািনকারকরা বলেছ, সদ  পাস হওয়া জাতীয় অথ বােজেট াটেফান আমদািনেত
য  বাড়িত   িনধারণ  করা  হেয়েছ  তােত  সবিমেল  ৫৭  শতাংেশর  বিশ  কর  ণেত  হেব

আমদািনকারকেদরেক। এেত  দেশর বাজাের আমদািন করা াটেফােনর মলূ  অেক বেড় যােব।

বােজেট বলা হয়,  াটেফান সমােজর িব বান লাকজন ব বহার কের ফেল এেত আমদািন  ২৫
শতাংশ করা হেয়েছ। এেত আেরা বলা হেয়েছ িফচার ফান িন  আেয়র জনেগাি  ব বহার কের। বতমােন
িফচার ফােনর আমদািন  ১০ শতাংশ, যা আেগর বােজেটও িছল। আইিসিট খােতর অ তম অ ষ
সললুার ফান উ পাদন ও সংেযাজেন রয়ািত িবধার কারেণ  দেশ এ জ  ৬িট কারখানা  ািপত

হেয়েছ উে খ কের এবােরর বােজেট  সই িবধা রেখ সললুার ফান উ পাদেন িকছু যং াংশ আমদািনর
 কমােনা হয়। এর আেগ আমদািন করা াটেফােন মাট কেরর পিরমাণ িছল ৩২ শতাংশ। এই ৩২

শতাংেশর মেধ  আমদািন  িছল ১০ শতাংশ।   

অ িদেক  দেশ  সংেযািজত  াটেফােনর  মাট  কর  ায়  ১৭  শতাংশ।  চলিত  অথ  বােজেটও  তা
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

অপিরবিতত রাখা হেয়েছ। এছাড়াও, াটেফােনর পূণ িকছু য াংশ আমদািনেত  ছােড়র াব
রেয়েছ এেত। তেব দেশ উ পািদত া ডেসেটর ে  কর হেব মা  ৫ শতাংশ,  যা নতুন বােজেট
অব হত থাকেব।   

গত অথবছেরর বােজেট মাবাইল া ডেসেটর আমদািন  ১০ শতাংশ করা হয়। যা  আেগ িছল ৫
শতাংশ। িবপরীেত ানীয়ভােব মাবাইল া ডেসট তিরেত েয়াজনীয় সব রকেমর য াংশ আমদািনেত

ছাড় ও েণাদনা দয়া হেয়িছল।
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