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বত�মােন তামাক পেণ� শতাংশ িহেসেব স�ূরক ��

আেরাপ করা আেছ। এর পিরবেত� সুিনিদ�� স�ূরক ��

আেরাপ করা। এে�ে� সকল �েরর িসগােরেট সমান

করভার আেরাপ (যা খুচরা মূেল�র ৬৫% সমান)। ফেল

িন� �েরর িসগােরেটর ওপর স�ূরক �� ৫৭% �থেক

�বেড় ৬৫% হেব। 

নূ�নতম খুচরা িব�য় মূল� (১০ শলাকার প�ােকট) িন�

�েরর িসগােরেটর জন� ৪০ টাকা �থেক ৫৫ টাকা,

মধ�ম �েরর িসগােরেট ৬৫ টাকা �থেক ৭০ টাকা, উ�

�েরর িসগােরেট ১১১ টাকা �থেক ১২০ টাকা এবং

ি�িময়াম �েরর িসগােরেট ১৪২ টাকা �থেক ১৫০ টাকা

করা। 

২৫ শলাকার প�ােকেটর িফ�ারিবহীন িবিড়র নূ�নতম

খুচরা মূল� ১৮ �থেক ২৫ টাকা এবং ২০ শলাকার

িফ�ারযু� িবিড়র প�ােকেটর নূ�নতম খুচরা মূল� ১৯

�থেক ২০ টাকা করা। উভয় ��ে� সুিনিদ�� স�ূরক ��

আেরাপ করা যা খুচরা মূেল�র ৪৫%-এর সমান হেব।

�ধাঁয়ািবহীন তামাক পণ� জ��া ও �েলর জন� �িত দশ

�ােম নূ�নতম খুচরা মূল� যথা�েম ৪০ টাকা �থেক ৪৫

টাকা এবং ২০ টাকা �থেক ২৫ টাকা করা। উভয় ��ে�

সুিনিদ�� স�ূরক �� আেরাপ করা যা খুচরা মূেল�র

৬০%-এর সমান হেব। 

তামােকর মত ঘাতক পেণ�র বাজার সংকুিচত করার জন�

জনগেণর চািহদা কমােনার ওপর ��� �দয়া �েয়াজন। 

 আর বাজাের এই পেণ�র চািহদা �তিরর ��ে� নতুন

�জে�র �াহেকই �বিশ টােগ�ট করা হয়। তাই তামাক

পেণ�র চািহদা কমােত হেল এই পণ��েলার উপর

কায�কর প�িতেত করােরাপ করেত হেব। এেত কের

তামােকর িব�ে� �য সামািজক আে�ালন �তির হেয়েছ,

�সিটেক আেরা �বগবান করা সহজ হেব।  তামাকিবেরাধী

সংগঠন, গেবষক ও একিটিভ�েদর প� �থেক আস�

২০২৩-২৪ অথ�বছেরর বােজেটর জন� �বশ িকছু ��াবনা

রাখা হেয়েছ। আশা করা যায়, এই ��াবনা�েলা

বা�বািয়ত হেল তা ধূমপােনর পিরমাণ উে�খেযাগ�

মা�ায় কমেব এবং তামাকজাত পণ� �থেক অিজ�ত রাজ�

সরকােরর রাজ� ঘাটিতর পিরমাণ কমােত ব�াপক

সহেযািগতা করেব। 

এই ��াব�েলা বা�বায়েন �ত�ািশত ফল 

১৪ ল� ধূমপায়ী ও ১০ ল� ত�ণ িবরত হেব

�ায় ১০ ল� অকাল মৃতু� �রাধ করা যােব

�ায় ১৪ ল� ধূমপায়ী ধূমপান �থেক িবরত থাকেব এবং �ায়

১০ ল� ত�ণ ধূমপান �� করা �থেক িবরত থাকেব। 

দীঘ� �ময়ােদ ধূমপানজিনত মৃতু�র হাত �থেক র�া করা স�ব

হেব �ায় ১০ ল� �া�বয়� ধূমপায়ী ও ত�ণেক। 

এই ��াবনার মূল িবষয়
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ভিবষ�ৎ �জে�র �া��
সরু�ায় �েয়াজন
তামাক পেণ� কায�কর
করােরাপ

৳ ৪২ হাজার �কািটর �বিশ রাজ� আয়

িসগােরট �থেক ৪২ হাজার �কািট টাকার অিধক কর আদায়

স�ব হেব যা পূেব�র বছেরর তুলনায় �ায় ৩০% �বিশ। 

১.২ শতাংশ পেয়� ব�বহার হার কমেব

িসগােরট ব�বহারকািরর হার ১৫.১% �থেক কেম ১৩.৯২%

হেব।
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মাচ�, ২০২৩



স�ুা�� ও কল�াণ 
৩

সকল বয়সী মানেুষর জন�
স�ুা�� িনি�তকরণ এসিডিজর

ল�� ৩, যা অজ� েন তামাক
ব�বহার িনম ু�ল আবশ�ক।  

উ�য়ন সম�য়

২০২২-২৩ অথ�বছেরর ��ািবত বােজেট িবিভ� �েরর িসগােরেটর দশ শলাকার এেককিট প�ােকেটর �য মূল� �ঘাষণা করা হেয়েছ,

বাজাের তারেচেয় উে�খেযাগ� মা�ায় �বিশ মূেল� িসগােরট িবি� করা হে�। �যমন: িন� �েরর দশ শলাকার িসগােরেটর একিট

প�ােকেট মূল� ৪০ টাকা �লখা থাকেলও �দখা যাে� তা বাজাের খুচরা িবি� হে� ৫০ টাকায়।  অথচ িসগােরট �কা�ািন�েলা রাজ�

�বাড�েক কর িদেয়েছ �ঘািষত খুচরা মূল� িহেসেবই অথ�াৎ ৪০ টাকা িহেসেব।  সকল �েরর িসগােরেটর জন�ই এ কথা �েযাজ�।  

 অথ�বছের এভােব িসগােরট �কা�ািন�েলার �ায় ৫,৫০০ �কািট টাকা পয�� কর ফাঁিক �দয়ার সুেযাগ �থেক যাে�।
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তামাক পণ� ব�বহারকািরর অনুপােতর িবচাের বাংলােদশ দি�ণ এিশয়ার

শীেষ� এবং  িবে�র শীষ� দশিট �দেশর একিট (১৫ বছর ও ত��� বয়সী

নাগিরকেদর ৩৫.৫ শতাংশ)।  বাংলােদেশ �িত পাঁচ জেনর একজন মারা

যাে� তামােকর ব�বহােরর কারেণ  ।  এই ���াপেটই মাননীয় �ধানম�ী

২০৪০ সােলর মেধ� তামাকমু� �দশ গঠেনর সমেয়ািচত ল�� িনধ�ারণ

কেরেছন। যা �টকসই উ�য়ন ল�� (এসিডিজ) এর ৩.৪ নং ল��মা�া

"২০৩০ সােলর মেধ� অসং�ামক �রােগ মৃতু� এক তৃতীয়াংেশ নািমেয়

আনা" এর মেধ� অ�ভূ��।  এসব ল�� অজ�েন তামাক পেণ� কর বৃি� হে�

একিট ব�য়-সা�য়ী পদে�প।  সা�িতক বছর�েলােত অ� কের তামাক

পেণ�র দাম বাড়ােনা হেলও �দেশর মাথািপছু আয় তারেচেয় �তগিতেত

বৃি� পাওয়ায় কাি�ত মা�ায় তামাক পণ� ব�বহার কমােনা যাে� না।

(১)

২০৪০ সােলর মেধ� তামাকমু� �দশ গড়েত মাননীয় �ধানম�ী �শখ হািসনা বেলেছন, "আমরা তামােকর উপর বত�মান ��-কাঠােমা

সহজ কের একিট শি�শালী তামাক ��-নীিত �হেণর জন� �েয়াজনীয় উেদ�াগ িনব। এর উে�শ� হেব �দেশ তামাকজাত পেণ�র

�য়�মতা �াস এবং একইসােথ এ অ�েলর সেব�া�ম ব�ব�া �থেক িশ�া িনেয় সরকােরর �� আয় বৃি� করা। "  
(২)

২

তামােকর ব�বহার কমােত সরকােরর �িত�িত ও উ�য়ন ল��মা�ার সােথ স��ক

তামাক পেণ�র �ঘািষত মূেল�র অসামা�স�তায় সরকােরর রাজ� �িত

২০২২-২৩ অথ�বছেরর
সরকােরর রাজ� �িত হেব
�ায় ৫,৫০০ �কািট টাকা। 

কায�কর করােরােপর এবােরর ��াবনা

এই ���াপেট আস� অথ�বছেরর বােজেট (অথ�াৎ ২০২৩-২৪ অথ�বছেরর বােজেট) সকল �েরর িসগােরেটর খুচরা িব�য় মূল�

বাড়ােনার জন� কায�কর করােরােপর ��াব সি�িলতভােব হািজর করেত যাে� বাংলােদেশর িবিভ� তামাক-িবেরাধী সং�া/�িত�ান

এবং গেবষকবৃ�।  এই ��াবনােত অ� অ� কের �ঘািষত খুচরা মূল� না বািড়েয় এক ধা�ায় উে�খেযাগ� মা�ায় বাড়ােনার ��াব

করা হেয়েছ। 
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২০১৬ সােল ‘ঢাকায় অনুি�ত দি�ণ এিশয়ার �ীকাস� সািমট’-এ �ধানম�ীর িনেদ�শনায় �যমনিট িছেলা �স অনুসাের �� কাঠােমা

সহজ কের আহিরত কেরর পিরমাণ বৃি� িনি�ত করেত সকল �েরর িসগােরেটর ওপর শতাংশ িহেসেব স�ূরক �ে�র বদেল সুিনিদ��

স�ূরক �� আেরাপ করা হেয়েছ।  একই সে�, িফ�ারিবহীন ও িফ�ারযু� িবিড় এবং �ই ধরেনর �ধাঁয়ািবহীন তামাক পণ� (�ল ও

জ��ার) ওপর িবদ�মান অ�াডেভেলােরম স�ূরক �� পিরবত�ন কের সুিনিদ�� স�ূরক �� আেরাপ কের এ�েলার �ঘািষত খুচরা মূল�ও

উে�খেযাগ� মা�ায় বাড়ােনার ��াব করা হেয়েছ।  বত�মান অথ�বছেরর বােজেট িবিড়, জ��া ও �েলর দাম অপিরবিত�ত রাখা হেয়িছল।
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িচ�-১: িবিভ� �েরর িসগােরেটর (১০ শলাকা প�ােকেটর) ওপর িবদ�মান অ�াডেভেলােরম স�ূরক �� এবং �স

অনুসাের এ�েলার িবদ�মান �ঘািষত খুচরা মূেল�র সােথ আস� ২০২৩-২৪ অথ�বছেরর জন� ��ািবত বিধ�ত ও সুিনিদ��

স�ূরক �� এবং �স অনুসাের নতুন �ঘািষত খুচরা মূেল�র তুলনা।

িচ�-২: িফ�ারিবহীন িবিড় (২৫ শলাকার প�ােকট), িফ�ারযু� িবিড় (২০ শলাকার প�ােকট), জ��া (১০ �াম) এবং �ল

(১০ �াম)-এর িবদ�মান খুচরা মূেল�র সােথ আস� ২০২৩-২৪ অথ�বছেরর জন� ��ািবত খুচরা মূল� ও সুিনিদ�� স�ূরক

�ে�র তুলনা।
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৪

এই সকল তামাক পেণ�র ওপর আেগর মেতাই ১৫ শতাংশ ভ�াট এবং ১ শতাংশ �া�� উ�য়ন সারচাজ� বহাল রাখার ��াব

করা হেয়েছ। এই ��াবনা বা�বায়ন করা �গেল িবিড় এবং সবেচেয় স�া িসগােরেটর খুচরা মূেল�র পাথ�ক� আরও কেম

আসেব।  ফেল দাম বাড়েল িসগােরট বাদ িদেয় িবিড় ব�বহার �� করার স�াবনাও উে�খেযাগ� মা�ায় কমেব। এে�ে�

উে�খ� �য, ২০২১-এর িডেস�ের উ�য়ন সম�য় পিরচািলত জিরপ �থেক �দখা �গেছ �য   , িসগােরেটর দাম বাড়ােনা হেল

িন� আেয়র �য পিরবার�েলা িসগােরট ব�বহার করেছ তােদর িসগােরট ব�বহার আেগর মা�ায় ধের রাখার জন� খাদ� পণ� �য়

করা কিমেয় আনার স�াবনা �নই বলেলই চেল।  অন�িদেক িবিড়/িসগােরট িবি� কেম �গেল এ িশে� কম�সং�ান �ােসর ফেল

বড় সামি�ক অথ�ৈনিতক �িতর �য আশ�া করা হয় তাও অমূলক।  কারণ এনিবআর জিরপ �থেক �দখা �গেছ �য  , িবিড়

িশে� যু� �িমেকর সংখ�া মা� ৪৭ হাজার। এর সে� িসগােরট িশে� যু� �িমকেদর সংখ�া এক কের িহেসব করেল যা

পাওয়া যায় তা �দেশর আনু�ািনক খােত যু� �িমক সংখ�ার ১ শতাংেশরও কম।

(৩)

(৪)

বত�মান কর কাঠােমায় কায�কর

কর আেরাপ �দখা যাে� না।

তামাক ব�বহার িনয়�েণ

অিতস�র কর কাঠােমা সং�ােরর

মাধ�েম কায�কর কর চালু করা

�েয়াজন।

িন� �েরর িসগােরেটর মূল�

দির� জনেগা�ীর হােতর নাগােল

থাকায়, এই জনেগা�ীর মেধ�

িসগােরট ব�বহােরর �বণতা

কমেছ না।  যথাযথ পিরমােণ দাম

বািড়েয় এেদর মেধ� চািহদা

কমােত পারেল তামাক

ব�বহারকারীর সংখ�া অেনকটা

কেম যােব।

তথ�সূ�

তামাক পেণ�র প�ােকেট/�কৗটায়

মুি�ত মূল� ও বাজাের িবি�ত

মূেল�র পাথ�েক�র কারেণ সরকার

িবপুল পিরমাণ রাজ� হারাে�।

এই পাথ�ক� �যন না হয় তার

ব�ব�া িনেত হেব।

উ�য়ন সম�েয়র ওেয়বসাইট এবং �ফইসবুক

�পইেজ এ সং�া� আরও তথ� পাওয়া যােব। 

�যাগােযাগ:
 

হ�ািপ রহমান �াজা (৫ম তলা), 
২৫-২৭ কাজী নজ�ল ইসলাম এিভিনউ, 

বাংলােমাটর, ঢাকা ১০০০, বাংলােদশ;

ইেমইল: info@unsy.org; 

ওেয়বসাইট: www.unsy.org.

�ফান: +880 963 949 4444;

পিলিস ি�ফ

https://tinyurl.com/yc47bz2r
https://tinyurl.com/bdr62f3h

