ভ্যাট অনলাইন বাস্তবায়ন চায় িবিসআই
নতুন মূল্য সংেযাজন কর (মূসক বা ভ্যাট) আইেনর বাস্তবায়ন দুই বছর িপিছেয় েদওয়া
হেলও অনলাইন পদ্ধিতেত ভ্যাট আদায় ও িরটার্ন জমা বা ‘ভ্যাট অনলাইন’ কার্যক্রম
বাস্তবায়েনর তািগদ িদেয়েছ বাংলােদশ েচম্বার অব ইন্ডাস্ট্িরজ (িবিসআই)। সংগঠনিট
বেলেছ, ভ্যাট অনলাইেনর সঙ্েগ নতুন বা পুেরােনা আইেনর েকােনা সম্পর্ক েনই। এিট
অিবলম্েব বাস্তবায়ন করা হেল মূসক ব্যবস্থার উন্নয়েনর পেথ গুরুত্বপূর্ণ অবদান
রাখেব। এেত সরকােরর রাজস্ব বৃদ্িধ পােব এবং িশল্পপ্রিতষ্ঠানগুেলা অেহতুক হয়রািন
েথেক মুক্িত পােব।
চলিত ২০১৭-১৮ অর্থবছেরর বােজট িনেয় এক প্রিতক্িরয়ায় এসব কথা বেলন িবিসআইেয়র
সভাপিত েমাস্তফা আজাদ েচৗধুরী। িতিন ভ্যাট আইেনর বাস্তবায়ন দুই বছর িপিছেয়
েদওয়ায় প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা ও তাঁর সরকারেক ধন্যবাদ জানান।
িবিসআইেয়র সভাপিত বেলন, িবপুল সংেশাধনীসহ বােজট পাস হওয়ায় অর্থনীিতর বাস্তবমুখী
িচন্তার জয় হেয়েছ। ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন হেল েদেশর দুর্বল উৎপাদনমুখী ও অিবকিশত
েসবা খাত ও িশল্েপর ভিবষ্যৎ িনেয় িবিসআইেয়র দুশ্িচন্তা িছল। নতুন আইেনর ধাক্কা
বড় িশল্পগুেলা হয়েতা সামাল িদেয় উঠেত পারত। িকন্তু ÿক্ষুদ্র, মাঝাির ও প্রান্িতক
িশল্পগুেলার জন্য িবপর্যয় িনশ্িচত িছল। িবিসআই মেন কের, এিট দুই বছর স্থিগত করায়
সার্িবক িবষয় পুনর্িবেবচনার এবং প্রস্তুিত েনওয়ার যেথষ্ট সময় পাওয়া যােব।
নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন স্থিগত করা হেলও আনুষঙ্িগক ইিতবাচক প্রস্তাব ও
কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখা হেব বেল িবিসআই আশা প্রকাশ কের। ব্যাংক িহসােবর ওপর ১
লাখ টাকা পর্যন্ত আবগাির শুল্ক অব্যাহিত িদেয় অন্যান্য পর্যােয় িবিভন্ন হাের
কমােনায় সরকারেক ধন্যবাদ জানায় সংগঠনিট। এ ছাড়া েমাটরসাইেকল িশল্েপর ওপর স্থানীয়
উৎপাদন পর্যােয় ভ্যাট অব্যাহিত ও শুল্কসুিবধা প্রদান, স্থানীয় উৎপাদনকারী ও
সংেযাজনকারীর আমদািন করা েরফ্িরজােরটর যন্ত্রাংেশর সম্পূরক শুল্ক হ্রাস করা,
ৈতির েপাশাকিশল্েপ পিরেবশবান্ধব ও সাধারণ কারখানার করেপােরট কর হার কমােনায়
িবিসআই সরকারেক ধন্যবাদ জানায়। তেব িবিসআইেয়র সভাপিত অন্যান্য ক্েষত্ের করেপােরট
কর কমােনা ও ব্যক্িতশ্েরিণর করদাতার করমুক্ত আয়সীমা সােড় ৩ লাখ টাকা করার দািব
জানান।

উৎেস কর কমােনার দািব ইএিবর
নতুন মূল্য সংেযাজন কর বা ভ্যাট (মূসক) আইন বাস্তবায়ন দুই বছেরর জন্য স্থিগত
রাখায় এবং ব্যাংেক ক্ষুদ্র আমানেতর ওপর আবগাির শুল্ক কিমেয় চলিত ২০১৭-১৮
অর্থবছেরর জাতীয় বােজট পাস হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনােক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা
জািনেয়েছ এক্সেপার্টার্স অ্যােসািসেয়শন অব বাংলােদশ (ইএিব)।
রপ্তািনকারকেদর এই সংগঠন বােজেট িশল্পেক উৎসািহত করেত ৈতির েপাশাক খােত
পিরেবশবান্ধব কারখানার জন্য করেপােরট কর হার ১৪ শতাংশ েথেক ১০ শতাংেশ এবং সাধারণ
কারখানার ক্েষত্ের তা ১৫ শতাংশ েথেক ১২ শতাংেশ নািমেয় আনায় সন্েতাষ প্রকাশ
কেরেছ। ইএিব সংসেদ নতুন বােজট পােসর প্রিতক্িরয়া জািনেয় এসব কথা বেলেছ।
তেব সংগঠনিট বােজেটর িকছু পদক্েষেপ উদ্েবগ প্রকাশ কের বেলেছ, এগুেলা িশল্েপর
িবকাশেক িনরুৎসািহত করেব। েস জন্য ইএিব ৈতির েপাশাক, চামড়া, িহমািয়ত খাদ্যসহ সব
রপ্তািন খােতর জন্য উৎেস কর কর্তেনর হার ১ শতাংশ েথেক কিমেয় শূন্য দশিমক ৫০
শতাংশ করার জন্য সরকােরর প্রিত অনুেরাধ জািনেয়েছ।
গণমাধ্যেম গতকাল পাঠােনা এক সংবাদ িবজ্ঞপ্িতেত ইএিব জানায়, ইউেরাপসহ অন্যান্য
েদেশর ক্েরতারা ক্রমাগত পণ্েযর মূল্য কমাচ্েছ। ডলােরর িবপরীেত টাকার মূল্যমান
েবেড়েছ ৭ দশিমক ৮৪ শতাংশ। মজুির, জ্বালািন, পিরবহন ও অন্যান্য আনুষঙ্িগক ব্যয়
েবেড়েছ। গত পাঁচ বছের দুই দফায় শ্রিমকেদর মজুির ২১৯ শতাংশ বৃদ্িধ পাওয়ায় ব্যবসা
পিরচালনার ব্যয় ১৭ দশিমক ১১ শতাংশ েবেড়েছ। এসব কারেণ েপাশাকিশল্প চােপর মধ্েয
রেয়েছ এবং অন্যান্য প্রিতেযাগী েদেশর সঙ্েগ অস্িতত্ব ও সক্ষমতা িটিকেয় রাখা
কষ্টসাধ্য হেয় পেড়েছ। এ ছাড়া িবেদিশ ক্েরতােদর েজাট অ্যাকর্ড ও অ্যালােয়ন্েসর
শর্তানুযায়ী কারখানার সংস্কারকােজ প্রচুর অর্থ ব্যয় করেত হচ্েছ। এ অবস্থায়
প্রিতেযাগী েদশগুেলার সঙ্েগ িটেক থাকেত এই খােত উৎেস কর কমােনা অত্যাবশ্যক।

িবদায়ী অর্থবছের ৩৩৯ েকািট ডলার এেসেছ,
যা লক্ষ্েযর অর্েধক | িবেদিশ সহায়তার
লক্ষ্য অর্জন অসম্ভব!
চলিত ২০১৭-১৮ অর্থবছের ৭২০ েকািট ডলার িবেদিশ সহায়তা পাওয়া যােব। এমন িহসাব কেরই

বােজট েদওয়া হেয়েছ। িকন্তু এই উচ্চািভলাষী িবেদিশ সহায়তা পাওয়ার েপছেন েকােনা
েযৗক্িতক কারণ খুঁেজ পাওয়া যাচ্েছ না।
বর্তমােন প্রিতবছর গেড় েয পিরমাণ িবেদিশ সহায়তা পাওয়া যায়, তা চলিত অর্থবছেরর
লক্ষ্েযর অর্েধক। এর মধ্েয খারাপ খবর হেলা িবদায়ী অর্থবছের আেগরবােরর েচেয়
িবেদিশ সহায়তা ছাড় কেম েগেছ। তাই িবপুল িবেদিশ সহায়তার লক্ষ্য পূরণ িনেয় সংশয়
প্রকাশ কেরেছন অর্থনীিতিবেদরা।
িবদায়ী ২০১৬-১৭ অর্থবছের ৩৩৯ েকািট ডলােরর িবেদিশ সহায়তা এেসেছ, যা আেগর বছেরর
েচেয় ১৭ েকািট ডলার কম। আেগর অর্থবছের (২০১৫-১৬) ৩৫৬ েকািট ডলার ছাড় কেরিছল
দাতারা। েকােনা একক অর্থবছের েসটাই িছল সর্েবাচ্চ অর্থ ছাড়।
অর্থৈনিতক সম্পর্ক িবভাগ (ইআরিড) িবদায়ী অর্থবছেরর সামিয়ক িহসাব চূড়ান্ত কেরেছ।
গত অর্থবছের সব িমিলেয় সােড় ছয় শ েকািট ডলার েদওয়ার প্রিতশ্রুিত িদেয়িছল দাতারা।
বছর েশেষ প্রিতশ্রুিতর অর্েধক অর্থ পাওয়া েগেছ। ইআরিড সূত্ের জানা েগেছ, গত
অর্থবছের (২০১৬-১৭) দাতারা ঋণ িহেসেব ৩০৬ েকািট ৪৪ লাখ ডলার এবং অনুদান িহেসেব
৩৩ েকািট ১৬ লাখ ডলার িদেয়েছ। আেগর অর্থবছের (২০১৫-১৬) ছাড় করা অর্েথর মধ্েয ঋণ
সহায়তা িছল ৩০৩ েকািট ৩০ লাখ ডলার, আর অনুদান িছল ৫৩ েকািট ডলার।
অন্যিদেক িবেদিশ সহায়তার দায় পিরেশাধও েবেড়েছ। ইআরিডর তথ্যমেত, িবদায়ী অর্থবছের
দাতােদর দায় (আসল ও সুদ) পিরেশাধ করেত হেয়েছ ১১৪ েকািট ৪৩ লাখ ডলার। এর মধ্েয
আসল িহেসেব ৯১ েকািট ৩৩ লাখ ডলার পিরেশাধ করা হেয়েছ। আর ২৩ েকািট ডলার েদওয়া
হেয়েছ সুদ বাবদ।
িবেদিশ সহায়তা ব্যবহার প্রসঙ্েগ জানেত চাইেল িবশ্বব্যাংেকর ঢাকা কার্যালেয়র
মুখ্য অর্থনীিতিবদ জািহদ েহােসন প্রথম আেলােক বেলন, চলিত অর্থবছের ৭২০ েকািট
ডলােরর িবেদিশ সহায়তা পাওয়ার েয লক্ষ্য ধেরেছ সরকার, তা অর্জন করা সম্ভব হেব না।
এত িবেদিশ সহায়তা ব্যবহােরর দক্ষতাই ৈতির হয়িন। অতীেতও েকােনা বছের এত িবেদিশ
সহায়তা কখেনা আেসিন। িবেদিশ সহায়তা ব্যবহােরর অন্যতম সমস্যা হেলা সরকােরর সঙ্েগ
দাতা সংস্থা ও েদেশর সমন্বেয়র অভাব। েসিট এক িদেন দূর করা সম্ভব হেব না।
জানা েগেছ, একিট েদেশর জন্য েয পিরমাণ িবেদিশ সহায়তা পাইপলাইন আেছ, এর ২০ শতাংশ
ব্যবহার করেত পারেল পারফরম্যান্স ভােলা িহেসেব ধরা হয়। পৃিথবীেত এমন েদশ
গুিটকেয়ক আেছ। এ মুহূর্েত বাংলােদেশ পাইপলাইেন িবেদিশ সহায়তার পিরমাণ ৩ হাজার
৪০০ েকািট ডলার েথেক ৩ হাজার ৫০০ েকািট ডলার। এর মধ্েয রূপপুর পারমাণিবক
িবদ্যুৎেকন্দ্েরই প্রায় ১ হাজার ২০০ েকািট ডলার েদওয়ার প্রিতশ্রুিত রেয়েছ। এই
অর্থ েদেব রািশয়া। আর রূপপুর পারমাণিবক িবদ্যুৎেকন্দ্েরর মূল কাজ এখেনা শুরু
হয়িন; প্রস্তুিতমূলক কাজ চলেছ। তাই আগামী অর্থবছের এই প্রকল্েপ িবপুল পিরমাণ
অর্থ ছােড়র সম্ভাবনা কম। রূপপুর িবদ্যুৎেকন্দ্র বাদ িদেল িবশ্বব্যাংক, এশীয়
উন্নয়ন ব্যাংক (এিডিব), জাইকাসহ বড় দাতােদর প্রিতশ্রুিত অনুযায়ী পাইপলাইেন আেছ ২
হাজার ৩০০ েকািট ডলার েথেক ২ হাজার ৪০০ েকািট ডলার। এই পাইপলাইেনর যিদ ২০ শতাংশও
চলিত অর্থবছের পাওয়া যায়, তা-ও ৫০০ েকািট ডলােরর েবিশ হেব না।
গত কেয়ক বছেরর িবেদিশ সহায়তা প্রাপ্িতর িচত্র িবশ্েলষণ করেল েদখা যায়, িবগত সাত
অর্থবছেরর ব্যবধােন িবেদিশ সহায়তার অর্থ ছাড় প্রায় দ্িবগুণ হেয়েছ। ২০১০-১১
অর্থবছের ১৭৭ েকািট ডলার িদেয়িছল দাতা েদশ ও সংস্থাগুেলা। গত অর্থবছের তা প্রায়
দ্িবগুণ হেয় সােড় িতন শ েকািট ডলােরর কাছাকািছ েপৗঁেছেছ।

প্েরসব্িরিফংেয় অর্থমন্ত্রী | বােজট
বাস্তবায়ন কিঠন হেব তাই আেগভােগই
সংেশাধন
নতুন মূল্য সংেযাজন কর (মূসক বা ভ্যাট) আইন কার্যকর না হওয়ায় চলিত ২০১৭-১৮
অর্থবছেরর বােজট বাস্তবায়ন কিঠন হেব বেল মেন কেরন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল
মুিহত। বােজেটর সংেশাধনও তাই এবার আেগভােগ করেবন বেল জানান িতিন।
নতুন আইেনর আওতায় ১৫ শতাংশ ভ্যাট হার ধের চলিত অর্থবছেরর বােজটিট ৈতির কেরিছেলন
অর্থমন্ত্রী। িকন্তু ব্যবসায়ীেদর দািবর পিরপ্েরক্িষেত প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনার
িনর্েদেশ এই আইন কার্যকেরর সময় দুই বছর িপিছেয় যায়।
অর্থমন্ত্রী সিচবালেয় গত শিনবার এক ব্িরিফংেয় সাংবািদকেদর বেলন, নতুন ভ্যাট আইন
কার্যকর হওয়া িপিছেয় েগেলও বােজেটর আকাের েকােনা পিরবর্তন আনা হয়িন। েস জন্য
এবােরর সংেশািধত বােজট অন্যবােরর তুলনায় আেগই েদওয়া হেব।
অর্থমন্ত্রী সাংবািদকেদর সঙ্েগ কথা বলার সময় বাংলােদশ ব্যাংেকর গভর্নর ফজেল
কিবর, অর্থসিচব েহদােয়তুল্লাহ আল মামুন, জাতীয় রাজস্ব েবার্েডর (এনিবআর)
েচয়ারম্যান নিজবুর রহমান, আর্িথক প্রিতষ্ঠান িবভােগর সিচব ইউনুসুর রহমান এবং
জািতসংেঘ বাংলােদেশর সােবক স্থায়ী প্রিতিনিধ এ েক আবদুল েমােমন উপস্িথত িছেলন।
অর্থমন্ত্রী বােজট ও ভ্যাট প্রসঙ্েগ বেলন, েযেহতু নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন
িপিছেয় েগেছ, তাই বােজেটর িকছু পিরসংখ্যান (িফগার) বদলােত হেব।
নতুন ভ্যাট আইেনর আওতায় ভ্যাট েথেক বাড়িত ২০ হাজার েকািট টাকা সংগ্রেহর িচন্তা
িছল সরকােরর।
রাজস্ব আহরেণর উৎেস িকছু পিরবর্তন আসেব জািনেয় অর্থমন্ত্রী বেলন, ‘একটা িবষেয়
আিম খুিশ হব, খুিশ হেয়ই আিছ মেন মেন। েসটা হচ্েছ আয়কর এবং করেপােরট কর েথেক এবার
ভােলা আদায় হেব।’
অর্থমন্ত্রী বেলন, প্রস্তািবত বােজট প্রিতবার হুবহু পাস হয় না। যেথষ্ট পিরবর্তন
হয়। এবার নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন েযেহতু িপিছেয় েগল, তাই পিরবর্তনটােক বড় মেন
হেলা।
এই িপিছেয় যাওয়ায় আন্তর্জািতক মুদ্রা তহিবেলর (আইএমএফ) সঙ্েগ প্রিতশ্রুিতর
ব্যত্যয় হেলা িক না জানেত চাইেল মুিহত বেলন, ‘প্রিতশ্রুিতর িকছু েনই। আমরা
সবাইেক বেলিছ। সারা দুিনয়ােক বেলিছ েয ২০১৭ সােলর জুলাই েথেক ভ্যাট আইন কার্যকর
করব। আেগ অবশ্য কার্যকেরর কথা বেলিছলাম ২০১৬ সােলর জুলাই েথেক। পািরিন িনজস্ব

বাস্তবতায়।’
আইএমএফ েকােনা প্রিতক্িরয়া জািনেয়েছ িক না এমন প্রশ্ন করা হেল অর্থমন্ত্রী বেলন,
‘এখেনা জানায়িন, িনশ্চয়ই জানােব। িবশ্বব্যাংক সংক্িষপ্ত মন্তব্য (সামাির কেমন্ট)
কেরেছ। বােজেটর পের িবশ্বব্যাংক প্রিতবারই িবশ্েলষণ কের জানায় েয এ িবষেয় আশা
পূরণ হেয়েছ, এই িবষেয় হয়িন ইত্যািদ।’
নতুন বােজেট ৈতির েপাশাক খােত উৎেস কর বািড়েয় ১ শতাংশ করা হেলও তা এরই মধ্েয
প্রজ্ঞাপন জািরর মাধ্যেম কিমেয় আেগর মেতা শূন্য দশিমক ৭০ শতাংশ করা হেয়েছ বেল
জানান অর্থমন্ত্রী। বেলন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউেরােপর বাজাের দাম কেম যাওয়ায়
রপ্তািনকারেকরা ক্ষিতগ্রস্ত হচ্েছন।
সঞ্চয়পত্েরর সুদ হার
সাংসেদরা সঞ্চয়পত্েরর সুেদর হার কমােনার সরকাির পিরকল্পনার িবপক্েষ সংসেদ েয
প্রিতক্িরয়া জািনেয়েছন, েস িবষেয় কী করেবন—জানেত চাইেল অর্থমন্ত্রী বেলন, আগামী
কেয়ক িদেনর মধ্েয এ-সংক্রান্ত কিমিটর ৈবঠক হেব। তেব এমন েকােনা িসদ্ধান্ত েনওয়া
হেব না, যােত েপনশনেভাগী এবং মধ্যিবত্ত-িনম্নিবত্তরা ক্ষিতগ্রস্ত হন।
অর্থমন্ত্রী অবশ্য এ-ও বেলন, সঞ্চয়পত্েরর সুেদর হার সাধারণত ব্যাংেকর সুেদর েচেয়
েবিশ রাখা হয়। তেব এত েবিশ রাখা উিচত নয়। ব্যাংেকর সুেদর হার েযখােন ৭ শতাংশ,
েসখােন সঞ্চয়পত্ের ১১ দশিমক ৫ শতাংশ। এ ব্যাপাের অর্থসিচেবর িকছু িচন্তা আেছ।
অর্থসিচব তখন বেলন, ‘যাঁেদর উদ্েদেশ সঞ্চয়পত্র, তাঁরাই যােত এর সুিবধাটা পান,
েসটা িনশ্িচত করা হেব। ১৭ হাজার আউটেলট েথেক সঞ্চয়পত্র িবক্ির হয়। তদারক করা
কিঠন।’
সঞ্চয়পত্র েকনার পিরমাণ ও সুেদর হার িনর্িদষ্ট কের েদওয়া যায় িক না—এমন প্রশ্ন
করা হেল অর্থমন্ত্রী বেলন, ‘এটা ভােলা প্রস্তাব।’
পািকস্তান ও শ্রীলঙ্কা প্রসঙ্গ
অর্থমন্ত্রী তাঁর বক্তব্েযর শুরুেত েদেশর অর্থনীিতর নানা িদকসহ পািকস্তান এবং
শ্রীলঙ্কার পিরস্িথিত িনেয়ও কথা বলিছেলন। সিচবেদর িদেক তািকেয় হাসেত হাসেত িতিন
বেলন, ‘পািকস্তান েদশটা অেনক ভােলা িছল একসময়। ১৯৬২ সােল েকািরয়ার একিট দল
এেসিছল পািকস্তােন। এেসিছল েদশিট কীভােব এত ভােলা করেছ, তা েদখেত।’
বাংলােদেশর স্বাধীনতার পর েথেকই পািকস্তান একটা ধর্মিভত্িতক রাষ্ট্ের পিরণত
হেয়েছ বেল মেন কেরন আবদুল মুিহত। িতিন বেলন, েদশিট খারাপ হওয়ার আেরক কারণ হচ্েছ
েসনাশাসন।
অর্থসিচব েহদােয়তুল্লাহ আল মামুন তখন বেলন, ‘তারা প্রথেম গুিল কের, তারপর আবার
তদন্ত কের।’
শ্রীলঙ্কার িবষেয় অর্থমন্ত্রী বেলন, েদশিটেক েশষ কের িদেয়েছ রাজাপক্েষ (বর্তমান
রাষ্ট্রপিত মাইথ্িরপালা িসিরেসনার আেগর রাষ্ট্রপিত মািহন্দা রাজাপক্েষ)। এত েছাট
অর্থনীিতর েদশ, অথচ এর ঋেণর পিরমাণ (েডট) বাংলােদেশর েচেয়ও েবিশ।

গরম মসলার আমদািন েবেড়েছ
েদেশ গরম মসলার আমদািন েবেড়েছ। এক বছর ধের এলািচ, দারুিচিন, লবঙ্গ, িজরা,
েতজপাতা—এসব মসলার দামও েমাটামুিট স্িথিতশীল। সব গরম মসলার সরবরাহ বর্তমােন এক
বছর আেগর েচেয় ভােলা। একিট গরম মসলার সরবরাহ বরং এক বছর আেগর তুলনায় দ্িবগুণ
হেয়েছ।
বািণজ্যমন্ত্রী েতাফােয়ল আহেমেদর সভাপিতত্েব গত সপ্তােহ সিচবালেয় অনুষ্িঠত
ৈবঠেকও ব্যবসায়ীরা প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন, আসন্ন েকারবািনর ঈদ উপলক্েষ গরম মসলার
দাম বাড়েব না। অবশ্য ব্যবসায়ীেদর এমন প্রিতশ্রুিত েদওয়ার কারণও আেছ—এক বছের
আন্তর্জািতক বাজাের েকােনা গরম মসলারই দাম বােড়িন; বরং িকছু কেমেছ।
বাংলােদশ ব্যাংক ও জাতীয় রাজস্ব েবার্েডর (এনিবআর) তথ্য িনেয় বািণজ্য মন্ত্রণালয়
সম্প্রিত িনত্যপণ্েযর আমদািন ও উৎপাদন পিরস্িথিতর ওপর একিট প্রিতেবদন ৈতির
কেরেছ। এেত গরম মসলার আমদািনিচত্র উেঠ এেসেছ। েদেশ েকােনা গরম মসলার উৎপাদন হয়
না বেল এর পুেরা বাজারই আমদািনিনর্ভর।
চলিত ২০১৭-১৮ অর্থবছেরর বােজেট মসলা আমদািনেত শুল্ক বাড়ােনা হয়িন। বােজেট আমদািন
শুল্ক ২৫ শতাংশ েথেক কিমেয় ৫ শতাংশ এবং সম্পূরক শুল্ক ২০ শতাংশ েথেক বািড়েয় ৫০
শতাংশ করা হেলও পের তা কার্যকর না কের আেগর হারই রাখা হেয়েছ। অর্থাৎ আমদািন
শুল্ক ২৫ এবং সম্পূরক শুল্ক ২০ শতাংেশই বহাল রেয়েছ।
বাংলােদশ পাইকাির গরম মসলা ব্যবসায়ী সিমিতর সভাপিত েমা. এনােয়ত উল্লাহ গত রােত
মুেঠােফােন প্রথম আেলােক বেলন, ‘বন্যার কারেণ ব্যবসােয়র অবস্থা খারাপ। ঈদ
উপলক্েষ মসলার দাম বাড়ার েকােনা কারণ েনই, আশা কির বাড়েবও না।’
িজরা
গত২০১৫-১৬ অর্থবছেরর জুলাই-এপ্িরল সমেয় েদেশ ১৭ হাজার ৬৯২ টন িজরা আমদািন
হেয়িছল। ২০১৬-১৭ অর্থবছেরর একই সমেয় তা আমদািন হয় ২১ হাজার ৬৬২ টন। িজরা আেস
মূলত তুরস্ক, িসিরয়া ও ভারত েথেক। িবশ্েবর েমাট িজরা উৎপাদেনর ৭০ শতাংশই ভারেতর
দখেল।
ট্েরিডং করেপােরশন অব বাংলােদেশর (িটিসিব) তথ্য অনুযায়ী, রাজধানীর বাজারগুেলােত
গতকাল েরাববার ৩৮০ েথেক ৪৫০ টাকা েকিজ দের িজরা িবক্ির হেয়েছ। এক বছর আেগ এই দর
িছল ৩৫০ েথেক ৪২০ টাকা।
দারুিচিন
২০১৫-১৬ অর্থবছেরর প্রথম ১০ মােস আট হাজার ৩৮৬ টন দারুিচিন আমদািন হেয়েছ। ২০১৬১৭ অর্থবছেরর একই সমেয় তা দাঁিড়েয়েছ ৯ হাজার ৭৮৯ টেন।

েদেশ সাধারণত ইন্েদােনিশয়া, চীন ও িভেয়তনাম েথেক দারুিচিন আমদািন হয়। এিট ১০
েথেক ১৫ িমটার লম্বা একধরেনর গােছর সুগন্িধ ছাল। উইিকিপিডয়ার তথ্য অনুযায়ী, এই
গােছর আিদ িনবাস শ্রীলঙ্কা।
িটিসিবর গতকােলর তথ্য অনুযায়ী, প্রিত েকিজ দারুিচিনর দাম ৩২০ েথেক ৩৬০ টাকা। এক
বছর আেগ দাম িছল ২৮০ েথেক ৩৫০ টাকা।
লবঙ্গ
২০১৫-১৬ অর্থবছেরর জুলাই-এপ্িরেল েদেশ ৩০৭ টন লবঙ্গ আমদািন হেলও ২০১৬-১৭
অর্থবছেরর একই সমেয় তা দ্িবগুেণর েবিশ হেয়েছ, ৬২৩ টন। লবঙ্েগর আিদ িনবাস
ইন্েদােনিশয়ায় এবং িবশ্েবর েমাট উৎপাদেনর ৮০ শতাংশই হয় এই েদেশ। এর পেরর উৎপাদক
েদশ হচ্েছ মাদাগাস্কার ও তানজািনয়া। লবঙ্গ গােছর ফুেলর কুঁিড় শুিকেয় মসলািট ৈতির
হয়।
িটিসিবর তথ্য অনুযায়ী, গতকাল প্রিত েকিজ ১ হাজার ৫০০ টাকা েকিজ দের িবক্ির
হেয়েছ; যা এক বছর আেগ িছল ১ হাজার ২০০ টাকা।
এলািচ
২০১৫-১৬ অর্থবছেরর প্রথম ১০ মােস ৩ হাজার ১৭৪ টন এলািচ আমদািন হেয়েছ। ২০১৬-১৭
অর্থবছেরর একই সমেয়ও অবশ্য তা আমদািনর পিরমাণ সমান িছল। গুয়ােতমালা এবং ভারেতর
েকরালা ও তািমলনাড়ু েথেক এলািচ আমদািন হেয় থােক। গুয়ােতমালা হচ্েছ িবশ্েবর
সবেচেয় বড় এলািচ উৎপাদক েদশ।
িটিসিব বলেছ, এক বছর আেগ এ মসলািট ১ হাজার ১০০ টাকা েকিজ দের িবক্ির হেয়েছ।
গতকাল তা সর্বিনম্ন ১ হাজার ২০০ েথেক ১ হাজার ৬০০ টাকা েকিজ দের িবক্ির হেয়েছ।

