ব্যবসা প্রিতষ্ঠানেক
ঋণ না িদেল কর ছাড়
ব্যাংক : এনিবআর

কম সুেদ
পােব না

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : জাতীয় রাজস্ব েবার্েডর েচয়ারম্যান েমাশাররফ েহােসন ভূঁইয়া
বেলেছন, নতুন অর্থবছেরর প্রস্তািবত বােজেট ব্যাংক খােত করেপােরট
কর কমােনার েয প্রস্তাব করা হেয়েছ, ব্যবসা প্রিতষ্ঠানেক কম সুেদ
ঋণ না িদেল েসই সুিবধা তারা পােব না।
বৃহস্পিতবার
েমট্েরাপিলটন
েচম্বার
অব
কমার্স
অ্যান্ড
ইন্ডাস্ট্িরেজর (এমিসিসআই) এক সংবাদ সম্েমলেন অিতিথ হেয় এেস এ
কথা বেলন এনিবআর েচয়ারম্যান।
িতিন বেলন, “ব্যাংকগুেলা লািক েয তােদর কর হার কমােনা হেয়েছ। তেব
েলন্িডং েরট িঠক না রাখেল ব্যাংকগুেলা এই েবিনিফট পােব না।”
অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুিহত গত ৭ জুন জাতীয় সংসেদ ২০১৮-১৯
অর্থবছেরর জন্য ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৫৭৩ েকািট টাকার েয বােজট
প্রস্তাব উপস্থাপন কেরেছন, েস িবষেয় প্রিতক্িরয়া জানােতই
এমিসিসআই এ সংবাদ সম্েমলেনর আেয়াজন কের।
অর্থমন্ত্রী এবােরর বােজেট পুঁিজবাজাের তািলকাভুক্ত ব্যাংক, বীমা
ও আর্িথক প্রিতষ্ঠােনর করেপােরট ট্যাক্স িবদ্যমান ৪০ শতাংশ েথেক
কিমেয় ৩৭ দশিমক ৫ শতাংশ প্রস্তাব কেরেছন। আর অিনবন্িধত ব্যাংক,
বীমা ও আর্িথক প্রিতষ্ঠােনর করেপােরট ট্যাক্স িবদ্যমান ৪২ দশিমক
৫ শতাংশ েথেক কিমেয় ৪০ শতাংশ করার প্রস্তাব কেরেছন।
তার এ প্রস্তােবর পর িবিভন্ন মহেল সমােলাচনা হচ্েছ। িসিপিড
বেলেছ, ব্যাংক খােতর িবদ্যমান ‘ৈনরাজ্েযর’ সমাধান না কের এ ধরেনর
সুিবধা েদওয়া উিচৎ হেব না। আর িটআইিব এেক বলেছ ‘অসাংিবধািনক ও
ৈবষম্যমূলক’।
ব্যাংেকর সুদ হােরর সঙ্েগ তােদর করেপােরট কেরর হার সরকার কীভােব
সমন্বয় করেব
েচয়ারম্যান।

েস

িবষেয়

স্পষ্ট

েকােনা

ধারণা

েদনিন

এনিবআর

এমিসিসআইেয়র সংবাদ সম্েমলেন িতিন বেলন, “আপনারা েদেখেছন,
ব্যাংকগুেলা ইেতামধ্েয সুেদর হার কমােনার েঘাষণা িদেয়েছ।”
বুধবার েবসরকাির ব্যাংক মািলকেদর সংগঠন বাংলােদশ অ্যােসািসেয়শন
অব ব্যাংকেসর (িবএিব) সভার পর সংগঠেনর েচয়ারম্যান নজরুল ইসলাম
মজুমদার জানান, প্রধানমন্ত্রীর িনর্েদশনা বাস্তবায়েনর লক্ষ্েয
তারা ব্যাংক ঋেণর সুেদর হার ৯ শতাংেশ নািমেয় আনার পাশাপািশ
আমানেতর সুদ হার ৬ শতাংেশর মধ্েয রাখার িসদ্ধান্ত িনেয়েছন।
েযসব ব্যাংক এ িসদ্ধান্ত মানেব না তােদর িবরুদ্েধ ব্যবস্থা েনওয়া
হেব বেলও জানান িতিন।
গত ১৪ এপ্িরল েবসরকাির ব্যাংক মািলকেদর সঙ্েগ এক ৈবঠেক ব্যাংক
ঋেণর সুেদর হার ১০ শতাংেশর িনেচ (িসঙ্েগল িডিজট) নািমেয় আনেত
তািগদ েদন প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা।
বাংলােদশ ব্যাংেকর সর্বেশষ তথ্য পর্যােলাচনায় েদখা যায়, েবসরকাির
ব্যাংকগুেলা ১২ েথেক ১৫ শতাংশ পর্যন্ত সুেদ ঋণ িবতরণ করেছ। আর
আমানত সংগ্রহ করেছ ৮ েথেক ১১ শতাংশ সুেদ।
িনউজিবিড৭১/আ/২১ জুন ,২০১৮

স্বর্েণর দাম কমেলা
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : আন্তর্জািতক বাজাের স্বর্েণর দাম কমার কারেণ েদেশর বাজাের
স্বর্েণর দাম কমেছ। প্রিত ভির স্বর্েণ সর্েবাচ্চ এক হাজার ১৬৬
টাকা পর্যন্ত কিমেয় নতুন দাম িনর্ধারণ কেরেছ স্বর্ণ ব্যবসায়ীেদর
সংগঠন বাংলােদশ জুেয়লার্স সিমিত (বাজুস)।
আজ বুধবার এক িবজ্ঞপ্িতেত বাজুস এ তথ্য জািনেয়েছ। বৃহস্পিতবার
েথেক নতুন দাম কার্যকর হেব। তেব সনাতন পদ্ধিতর স্বর্েণর দাম
বাড়ােনা হেয়েছ। অপিরবর্িতত রেয়েছ রুপার দাম।
বাজুস জানায়, নতুন দাম অনুযায়ী প্রিত ভির (১১ দশিমক ৬৬৪ গ্রাম)
ভােলা মােনর অর্থাৎ ২২ ক্যােরট প্রিত ভির স্বর্েণর দাম এক হাজার

১৬৬ টাকা কিমেয় ৪৯ হাজার ৮০৫ টাকা িনর্ধারণ করা হেয়েছ। এ ছাড়া ২১
ও ১৮ ক্যােরেটর দাম এক হাজার ১৬৬ টাকা কমােনা হেয়েছ। এর মধ্েয ২১
ক্যােরট ৪৭ হাজার ৫৩০ টাকা, ১৮ ক্যােরট স্বর্েণর দাম ৪২ হাজার
৪৫৬ টাকা। আর সনাতন পদ্ধিতর স্বর্েণর ভির এক হাজার ১৬৬ টাকা
বািড়েয় ২৭ হাজার ৫৮৫ টাকা িনর্ধারণ করা হেয়েছ। প্রিত ভির ২১
ক্যােরট রুপার (ক্যাডিময়াম) দাম িনর্ধারণ করা হেয়েছ এক হাজার ৫০
টাকা।
িনউজিবিড৭১/আর/ ২০ জুন , ২০১৮

বােজেট ৩১ েদিশ পণ্েযর ট্যািরফ
মূল্য েবেড়েছ
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : চলিত ২০১৮-১৯ অর্থবছেরর প্রস্তািবত বােজেট ট্যািরফ
মূল্েযর পিরবর্তন আনা হেয়েছ। ফেল েদেশ উৎপািদত হয় এমন ৩১ ধরেনর
পণ্েযর দাম বাড়েত পাের।
পণ্যগুেলার মধ্েয েকক, টেমেটার সস বা েকচআপ, ৈতির েপাশােকর জুট,
জুস, িবস্কুট, এলিপ গ্যাস, আমসত্ত্ব, চশমার ফ্েরম, ডুপ্েলক্স
েবার্ড। অন্যিদেক চীন, থাইল্যান্ড, মালেয়িশয়াসহ িবিভন্ন েদশ েথেক
একই ধরেনর পণ্েযর আমদািন বাড়েত পাের।
ট্যািরফ মূল্য হেলা, উৎপাদন বা প্রস্তুত পর্যােয় পণ্েযর ন্যূনতম
খরেচর িনর্ধািরত মূল্য। শুল্ক ও কর ফাঁিক েঠকােত এবং েভাক্তা
পর্যােয় গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য সরবরােহর িচন্তা কের সরকার অেনক
সময় িবিভন্ন পণ্েযর ট্যািরফ মূল্য িনর্ধারণ কের েদয়। েকননা
উৎপাদন মূল্য কিমেয় েদিখেয় উৎপাদেকরা শুল্ক ও কর ফাঁিক েদওয়ার
সুেযাগ িনেত পােরন। আবার মানহীন বা িনম্নমােনর পণ্েযর সরবরাহ
েঠকােতও ট্যািরফ মূল্য বসােনা হয়। ট্যািরফ মূল্েযর ওপেরই সম্পূরক
শুল্ক (যিদ থােক), মূল্য সংেযাজন কর (মূসক), অগ্িরম ব্যবসায়
ভ্যাট বা এিটিভ, অগ্িরম করসহ যাবতীয় শুল্ক ও কর বসােনা হয়।
ট্যািরফ মূল্য হচ্েছ শুল্ক ও কর বসােনার িভত্িতমূল্য। ট্যািরফ

মূল্য কমােনা বা বাড়ােনা হেল পণ্েযর দাম কমেত বা বাড়েত পাের।
সাধারণত ট্যািরফ মূল্য বাড়েল স্থানীয় উৎপাদেকরা সমস্যায় পেড়ন।
েদেশর েকােনা উদ্েযাক্তা আম, আনারস, েপয়ারা ও েতঁতুেলর জুস
উৎপাদন করেল তাঁর খরচ বাড়েব। কারণ এসব পণ্েযর উৎপাদন ও সরবরাহ
পর্যােয় ট্যািরফ মূল্েয ২৫ শতাংশ েবেড়েছ। আেগ এক িলটার জুস েদেশ
উৎপাদন করেল ট্যািরফ মূল্য ধরা হেতা ২০ টাকা। এখন েথেক ধরা হেব
২৫ টাকা। এই ২৫ টাকা ধেরই সম্পূরক শুল্ক, ভ্যাট, অগ্িরম করসহ
প্রেযাজ্য হাের শুল্ক ও কর বসেব। েস ক্েষত্ের েভাক্তােদর কমপক্েষ
২৫ শতাংশ েবিশ অর্থ খরচ কের এসব পণ্য িকনেত হেব।
একইভােব টেমেটা েপস্ট ও আমসত্ত্েবর ট্যািরফ মূল্য দ্িবগুণ করা
হেয়েছ। আেগ টেমেটা েপস্েটর প্রিত েকিজেত ট্যািরফ মূল্য িছল ২০
টাকা, এখন করা হেয়েছ ৪০ টাকা। আর আমসত্ত্েবর ১৬ গ্রাম প্যােকর
ট্যািরফ মূল্য িছল ২ টাকা, এখন তা েবেড় দাঁিড়েয়েছ ৪ টাকা। উৎপাদক
মুনাফার হার না কমােল এসব পণ্েযর দাম দ্িবগুণ হেত পাের। েদেশ
প্রাণ গ্রুপসহ েবশ কেয়কিট প্রিতষ্ঠান জুস, আমসত্ত্বসহ এসব পণ্য
ৈতির কের থােক।
অন্যিদেক েদিশ টেমেটা েকচআপ বা সস এবং আম, আনারস, েপয়ারা, কলার
পাল্েপর পাশাপািশ েতঁতুেলর েপস্েটর দামও বাড়েত পাের। েবাতলজাত
টেমেটা সেসর ট্যািরফ মূল্য েবেড়েছ ১০ টাকা। এখন েথেক প্রিত েকিজর
দাম কমপক্েষ ৬৫ টাকা ধরেত হেব। এেত উৎপাদকেদর কারখানা েথেক েবর
হওয়ার পর বাজাের আসার আেগই সেসর দাম েবেড় েযেত পাের।
েদেশ এলিপ গ্যােসর চািহদা ব্যাপক হাের বাড়েছ। এ অবস্থায় ট্যািরফ
মূল্য িনর্ধারণ করা হেয়ছ, যা আেগ িছল না। এখন েথেক ৪৫ েকিজর
ঊর্ধ্েব এলিপ গ্যাস সরবরাহ করা হেল প্রিত েকিজেত ট্যািরফ মূল্য
হেব ৩ টাকা।
যাঁেদর েচােখর সমস্যা আেছ, তাঁেদর জন্য সুখবর েনই। েদেশ ৈতির
চশমার ফ্েরম ও গ্লােসর ওপর ট্যািরফ মূল্য বাড়ােনা হেয়েছ। চশমার
প্রিত িপস প্লাস্িটক বা ধাতব ফ্েরেম ১০ টাকা কের ট্যািরফ মূল্য
েবেড়েছ। এর ফেল চশমা ও সানগ্লােসর দাম ২৫ শতাংশ বাড়েত পাের।
প্রিত িপস চশমার প্লাস্িটক ফ্েরম এখন ৪০ টাকার পিরবর্েত ৫০ টাকা,
েমটাল ফ্েরম (স্প্িরংযুক্ত েহাক বা না েহাক) ৫০ টাকার পিরবর্েত
৬০ টাকা, প্লাস্িটেকর সানগ্লাস ৪০ টাকার পিরবর্েত ৫০ টাকা, ধাতব
সানগ্লােসর ফ্েরম ৫০ টাকার পিরবর্েত ৬০ টাকা ট্যািরফ মূল্য

িনর্ধারণ করা হেয়েছ। আর িরিডং গ্লােসর প্রিত িপেস ১০ টাকা বািড়েয়
৫৫ টাকা করা হেয়েছ। এখন েদেশ চশমার ফ্েরম ও গ্লাস ৈতির হচ্েছ।
এগুেলার দাম ২০ েথেক ২৫ শতাংশ বাড়েত পাের। অন্যিদেক িবেদশ েথেক
চশমার ফ্েরম ও গ্লাস আমদািন বাড়েত পাের।
ৈতির েপাশাক খােতর ঝুেটর িবশাল ব্যবসা আেছ। েসখােনও ট্যািরফ
মূল্য দ্িবগুণ করা হেয়েছ। আেগ প্রিত েকিজেত ১০ টাকা ধের ভ্যাট
িদেত হেতা। এখন েথেক কটন ইয়ার্ন বর্জ্য ও েডিনম বর্জ্েয ২০ টাকা
েকিজ দের ট্যািরফ মূল্য িনর্ধারণ করা হেয়েছ।
হােত ৈতির িবস্কুট ও েকেকর ট্যািরফ মূল্য পুনর্িনর্ধারণ করা
হেয়েছ। এেত পাড়া-মহল্লার েছাট উৎপাদকেদর ছাড় েদওয়া হেয়েছ। এখন
েথেক হােত ৈতির এক েকিজ িবস্কুেটর দাম যিদ ১৫০ টাকার কম হয়, তােত
ভ্যাট িদেত হেব না। আেগ এই সীমা িছল ১০০ টাকা পর্যন্ত। দাম ১৫০
টাকা েপেরােলই প্রিত েকিজর দাম ৬০ টাকা ধের শুল্ক ও কর বসােনা
হেব। আর হােত ৈতির েকেকর প্রিত েকিজর দাম ১৫০ টাকা েপেরােলই ৬০
টাকা দের শুল্ক ও কর বসেব।
িনউজিবিড৭১/আর/ ১৫ জুন , ২০১৮

এিটএম
বুেথ
পর্যাপ্ত
রাখার িনর্েদশ

টাকা

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : ঈদুল িফতেরর ছুিটেত গ্রাহকেদর জন্য এিটএম বুেথ পর্যাপ্ত
টাকা রাখার িনর্েদশ িদেয়েছ বাংলােদশ ব্যাংক।
বাংলােদশ
ব্যাংেকর
েপেমন্ট
িসস্েটমস
িডপার্টেমন্েটর
মহাব্যবস্থাপক লীলা রিশদ স্বাক্ষিরত একিট প্রজ্ঞাপেন এ িনর্েদশ
েদওয়া হয়।
গ্রাহক েযন েকােনাভােবই হয়রািনর িশকার না হয় েস
ব্যাংকগুেলােক
িবেশষ
ব্যবস্থা
িনেতও
েসামবার
জাির

িবষেয়
হওয়া

প্রজ্ঞাপেন বলা হয়।
প্রজ্ঞাপেন আেরা বলা হয়, এিটএম বুথ, পেয়ন্ট অব েসল (িপওএস), ইেপেমন্ট েগটওেয়, েমাবাইল িফন্যান্িসয়াল সার্িভেসর (এমএফএস)
মাধ্যেম িনরবচ্িছন্ন েলনেদন িনশ্িচত করেত হেব ব্যাংকগুেলােক।
সার্বক্ষিণক এিটএম েসবা চালু রাখা, বুেথর কািরগির ত্রুিট দ্রুততম
সমেয় সমাধান করা এবং বুেথ সার্বক্ষিণক পাহারাদারেদর সতর্ক
অবস্থানসহ অন্যান্য িনরাপত্তা িনশ্িচত করেত িনর্েদশনা েদওয়া
হেয়েছ।
ই-েপেমন্ট েগটওেয়র ক্েষত্ের কার্ডিভত্িতক ‘কার্ড নট প্েরেজন্ট’
েলনেদেন ‘টু ফ্যাক্টর অেথনিটেকশন’ ব্যবস্থা চালু রাখার িনর্েদশনা
েদওয়া হেয়েছ। এ ক্েষত্ের েযেকােনা অঙ্েকর েলনেদেনর তথ্য এসএমএস
অ্যালার্ট সার্িভেসর মাধ্যেম গ্রাহকেক জানােত হেব।
ইেলকট্রিনক

পদ্ধিতেত

সব

ধরেনর

গ্রাহকেদর সতর্কতা অবলম্বেন
গ্রাহকেক প্রতািরত করা যােব

েসবার

ক্েষত্ের

বলা

হেয়েছ,

গণমাধ্যেম প্রচার চালােত
না এবং সার্বক্ষিণক েহল্প

হেব,
লাইন

সহায়তা িদেত হেব।
িনউজিবিড৭১/আ/১২ জুন ,২০১৮

আমরা ঋণ কের িঘ খাইিন,মানুেষর
কল্যােণ
তা
খরচ
হেয়েছ
:
কৃিষমন্ত্রী
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : কৃিষমন্ত্রী েবগম মিতয়া েচৗধুরী িবদ্যুৎ খােত অিতিরক্ত
বরাদ্দ চাওয়ার েযৗক্িতকতা তুেল ধের বেলেছন, ৩ হাজার ২শ’ েমগাওয়াট
িবদ্যুৎ িনেয় আমরা শুরু কেরিছলাম। এখন িবদ্যুৎ উৎপাদন ১১ হাজার
েমগাওয়ােট উন্নীত হেয়েছ। িবদ্যুৎ উৎপাদন েবেড়েছ বেল কলকারখানার
সংখ্যা েবেড়েছ। িতিন িবদ্যুৎ ব্যবহাের সেচতন হেত সকেলর সহেযািগতা

কামনা কির।আজ েসামবার সংসেদ সম্পূরক বােজেটর ওপর আেলাচনায় অংশ
িনেয় িতিন এসব কথা বেলন।
কৃিষমন্ত্রী
বেলন,
িময়ানমার
েথেক
েজারপূর্বক
বাস্তুচ্যুত
েরািহঙ্গােদর আশ্রয় ও খাবােরর ব্যবস্থা করেত, গত বছর সুনামগঞ্েজর
হাওেড় অকাল বন্যায় ক্ষিতগ্রস্তেদর সহায়তা প্রদােন প্রধানমন্ত্রীর
কার্যালেয়র খরচ বৃদ্িধ পাওয়ায় এই খােত অিতিরক্ত বরাদ্দ চাওয়া
হেয়েছ। িবশ্বব্যাপী জঙ্িগবাদ ও ৈনরাজ্য বৃদ্িধ পাওয়ায় বাংলােদেশ
জনিনরাপত্তা িবধােন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাজ করেছ। এ জন্য
অিতিরক্ত খরচ েমটােত বরাদ্দ বাড়ােনার প্রস্তাব করা হেয়েছ।
মন্ত্রী বেলন, সার্িবকভােব সম্পূরক বােজেট েয অিতিরক্ত বরাদ্দ
চাওয়া হেয়েছ তা েযৗক্িতক। আমরা ঋণ কের িঘ খাইিন, মানুেষর কল্যােণ
তা খরচ করা হেয়েছ।
জাতীয়

পার্িটর

সদস্য

ফখরুল

ইমাম

বেলন,

বােজেট

ব্যাংেকর

জন্য

বরাদ্দ রাখা এবং আড়াই শতাংশ কর কমােনার প্রস্তাব করা হেয়েছ, এটা
ব্যাংিকং খােত ৈনরাজ্য আেরা েবেড় যােব। ব্যাংিকং খাতেক িনয়ন্ত্রণ
করেত না পারেল অর্থনীিতেত ধস নামেব বেল িতিন উল্েলখ কেরন।
িতিন

মুক্ত

বাজার

অর্থনীিতর

সমােলাচনা

কের

বেলন,

মুক্তবাজার

অর্থনীিতর ফেল রাজৈনিতক ও অর্থৈনিতক দুর্বৃত্তায়ন হেয়েছ। সুশাসন
প্রিতষ্ঠার ক্েষত্ের এিট একিট বাধা।
কেরর েচেয় ভ্যাট েবিশ আদায় করা হচ্েছ উল্েলখ কের িতিন বেলন,
খাদ্যদ্রব্য েথেক ভ্যাট আদায় ধনী-গরীেবর মধ্েয ৈবষম্য ৈতির কের।
কারণ, একজন ধনী ব্যক্িত একিট পানীয় িকেন েয পিরমাণ ভ্যাট েদয়,
েতমিন একজন গরীব েলাকও ওই একই পানীেয়র জন্য একই পিরমাণ ভ্যাট
েদয়। এেত ধনী-গরীেবর ৈবষম্য ৈতির কের।
জাতীয় পার্িটর সদস্য রওশন আরা মান্নান ও েসিলম উদ্িদন আেলাচনায়
অংশগ্রহণ কেরন।
িনউজিবিড৭১/আ/১১ জুন ,২০১৮

জাতীয় পার্িটর মন্ত্রী
চেটেছন অর্থমন্ত্রী!

বলায়

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : আবুল মাল আবদুল মুিহত এক সময় জাতীয় পার্িট সরকােরর
মন্ত্রী িছেলন এবং সংসেদ দুবার বােজট েপশ কেরেছন- িবেরাধীদলীয়
সদস্যেদর এমন বক্তব্েয েবজায় চেটেছন অর্থমন্ত্রী। কখেনা জাতীয়
পার্িট সরকােরর মন্ত্রী িছেলন না দািব কের িতিন আগামীেত এমন
বক্তব্েযর জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেবন বেল হুঁিশয়াির
উচ্চারণ কেরেছন।
পাল্টা হুমিক িদেয়েছন িবেরাধী দল জাতীয় পার্িটর সংসদ সদস্যরা।
তারা বেলন, ব্যাংক ডাকাতেদর রক্ষা করায় আপনােক (অর্থমন্ত্রী)
আদালেতর কাঠগড়ায় দাঁড়ােত হেত পাের।
আজ েসামবার স্িপকার ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরীর সভাপিতত্েব শুরু
হওয়া সংসদ অিধেবশেন সম্পূরক বােজট িনেয় আেলাচনাকােল অিনর্ধািরত
ইস্যুেত দুপক্ষ কথা বেলন। এর আেগ সংসদ অিধেবশেন সম্পূরক বােজেটর
ওপর দুই িদেনর আেলাচনায় সরকার ও িবেরাধী দেলর সদস্যরা ব্যাংক
খােত লুটপাট িনেয় অর্থমন্ত্রীর কেঠার সমােলাচনা কেরন।
এক সময় এরশাদ সরকােরর অর্থমন্ত্রী এখন ব্যাংক ডাকাতেদর প্রেটকশন
িদচ্েছন
বেল
দািব
কেরন
তাঁরা।
িকন্তু
সমাপনী
বক্তৃতায়
অর্থমন্ত্রী ব্যাংক খােতর লুটপাট িনেয় েকােনা কথা না বলেলও জাতীয়
পার্িটর সদস্যেদর বক্তব্েযর তীব্র সমােলাচনা কেরন।
এ সময় জাতীয় পার্িটর সংসদ সদস্যেদর উদ্েদশ্েয অর্থমন্ত্রী বেলন,
‘আমার একটু বলা উিচত। কেয়কবারই বেলিছ, িকন্তু জাতীয় পার্িটর
সদস্যরা েসটা অস্বীকার কের যান। আজও িমস্টার েসিলম (েসিলম
উদ্িদন) সােহব েসটা বেলেছন।’ িতিন বেলন, ‘আিম েকােনা িদন জাতীয়
পার্িটর সদস্যও িছলাম না, েকােনা িদন জাতীয় পার্িটর মন্ত্রীও
িছলাম না, অেনকবার এটা বেলিছ।’
ক্িষপ্ত আবুল মাল আবদুল মুিহত বেলন, ‘েজনােরল এরশাদ যখন সামিরক
শাসক িছেলন েসই সময় আিম মন্ত্রী িছলাম, জাতীয় পার্িটর তখন জন্মও
হয় নাই। েসই সময়িটেত মন্ত্রী িছলাম। জাতীয় পার্িট জন্ম হওয়ার আেগ

আিম েসই সরকার েথেক পদত্যাগ কের চেল আিস। কােজই আমার অনুেরাধ
হেব, ভিবষেত েযন জাতীয় পার্িটর সদস্যরা মেন রােখন। যিদ না রােখন
তেব তােদর িবরুদ্েধ আিম যথাযথ ব্যবস্থা িনেত বাধ্য হেবা।’
এরপর ছাঁটাই প্রস্তােবর ওপর আেলাচনায় অংশ িনেয় জাতীয় পার্িটর
প্েরিসিডয়াম সদস্য কাজী িফেরাজ রিশদ বেলন, জাতীয় পার্িট গঠেনর
পূর্েবই এরশাদ সােহেবর সামিরক সরকার যখন গিঠত হয়, তখন তাঁর
অর্থমন্ত্রী িহেসেব েযাগ েদন িতিন (আবুল মাল আবদুল মুিহত)। িতিন
সামিরক সরকােরর অর্থমন্ত্রী িহেসেব এই সংসেদ বােজট িদেয়েছন। উিন
কখেনা জাতীয় পার্িট কেরনিন।
িতিন আেরা বেলন, আিম তাঁেক আশ্বস্থ করেত চাই, ভিবষেত আপনার মেতা
এত জ্ঞানী, অিভজ্ঞ ব্যক্িতেক জাতীয় পার্িট তােদর দেল স্থান েদেবন
না। এ জন্য আপনােক আদালেত েযেত হেব না। িকন্তু আপিন েয ব্যাংক
ডাকতেদর প্রেটকশন িদেয়েছন, তার জন্য আপনােক আদালেত দাঁড়ােনা
লাগেত পাের।
একই আেলাচনায় অংশ িনেয় অর্থমন্ত্রীর ধমকােনােত ক্েষাভ প্রকাশ কের
জাতীয় পার্িটর েসিলম উদ্িদন বেলন, ‘আিম তােক (অর্থমন্ত্রী) জাতীয়
পার্িটর আমেলর মন্ত্রী কথািট বিলিন। িতিন খুবই শ্রদ্েধয় ব্যক্িত।
েছেল বড় হেল েযমন বাবা তােক শাসন করেত পােরন না। েতমিন িতিন
বয়স্ক হেলও অন্য সংসদ সদস্যেদর ধমকােনা তাঁর সিঠক হয়িন।
এ সময় সম্পূরক বােজট সম্পর্েক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুিহত
বেলন, গতবার সম্পূরক বােজট িনেয় েয সকল আেলাচনা হেয়িছল, তােত
আমার ইচ্ছা িছল সম্পূরক বােজটেক আেরকটু অর্থবহ করা। েসটা িবস্তৃত
আেলাচনার ব্যবস্থা করা। এটা এ বছর আিম করেত পািরিন েসজন্য খবুই
দুঃিখত। আশা করিছ ভিবষেত এ ধরেনর একটা ব্যবস্থা হেব।
অর্থমন্ত্রী আেরা বেলন, সম্পূরক বােজেট আমরা েয পিরবর্তন কেরিছ,
েসটা খুবই সামান্য। েমাটামুিটভােব আেগ িবিভন্ন িবভােগ েয ক্ষমতা
এই সংসদ িদেয়িছল েসটা যতদূর সম্ভব রক্ষা কেরিছ। তেব িকছুটা আয়ব্যয় এিদেক-েসিদক হেয়েছ। েসিটেজ জােয়জ করেত সম্পূরক বােজট
উত্থাপন করা হেয়েছ বেল িতিন উল্েলখ কেরন।
িনউজিবিড৭১/আ/১১ জুন ,২০১৮

েযভােব িচনেবন ফরমািলনমুক্ত আম
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : চলেছ আেমর েমৗসুম। িহমসাগর, ফজিল, ল্যাংড়া, আম্রপািলসহ
নানান প্রজািতর আেম বাজার সয়লাব। আর অেনকেরই প্িরয় ফল েয আম, এটা
বলাই বাহুল্য। িকন্তু আেমর সঙ্েগ আপনার আমার শরীের িবষ ঢুকেছ না
েতা! কারণ আম দীর্ঘিদন ‘তাজা’ রাখেত ফরমািলনসহ অন্যান্য
ক্ষিতকারক রাসায়িনক পদার্থ েমশােনা হয়। তাই আসুন েজেন িনই
ফরমািলনমুক্ত আম েচনার উপায়১. প্রাকৃিতকভােব পাকা আেমর বৃন্েত সুঘ্রাণ িমলেব। িকন্তু
ফরমািলনযুক্ত আেমর বৃন্েত েকােনা ঘ্রাণ থাকেব না। তাই গন্ধ শুঁেক
আম িকনুন।
২. আেমর রং েদেখও েচনা যায়। প্রাকৃিতকভােব পাকা আেম হলুদ ও
সবুেজর িমেশল থােক। অেনক সময় হালকা সবুজ রেঙরও হয়। আবার আেমর
গােয় সাদােট বা কােলা দাগ েদখা যায়। িকন্তু ফরমািলনযুক্ত বা
অন্যান্য ক্যািমেকল িদেয় পাকােনা আমগুেলা েদখেত খুব সুন্দর,
চকচেক আর সম্পূর্ণ হলুদ রেঙর হয়। আেমর গােয় েকােনা দাগ থােক না।
৩. প্রাকৃিতকভােব পাকা আম েবশ িমষ্িট ও অেনক েবিশ রসােলা হয়।
িকন্তু ফরমািলনযুক্ত আেম রস অেনক কম থােক।
িনউজিবিড৭১/আ/১১ জুন ,২০১৮

নতুন

মুদ্িরত

২

ও

৫

টাকা

মূল্যমােনর েনাট ইস্যু েসামবার
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : বাংলােদশ ব্যাংেকর মিতিঝল অিফস েথেক নতুন মুদ্িরত ২ ও ৫
টাকা মূল্যমােনর েনাট ইস্যু করা হেব েসামবার (১১ জুন)।
পর্যায়ক্রেম বাংলােদশ ব্যাংেকর অন্যান্য অিফস েথেক এ কার্যক্রম
অব্যাহত থাকেব।
বঙ্গবন্ধুর

প্রিতকৃিত

সংবিলত

২

ও

৫

টাকা

মূল্যমােনর

নতুন

কােরন্িস েনােট অর্থসিচব েমাহাম্মদ মুসিলম েচৗধুরীর স্বাক্ষর
রেয়েছ। নতুন মুদ্িরত েনােটর পাশাপািশ বর্তমােন প্রচিলত ২ ও ৫
টাকা মূল্যমােনর কাগুেজ েনাট ও ধাতব মুদ্রা চালু থাকেব।
অর্থ

মন্ত্রণালেয়র

এক

সংবাদ

িবজ্ঞপ্িতেত

বলা

হয়,

েনােটর

রং,

পিরমাপ, জলছাপ, িডজাইন ও অন্যান্য িনরাপত্তা ৈবিশষ্ট্য বর্তমােন
প্রচিলত েনােটর মতই থাকেব।-বাসস
িনউজিবিড৭১/আর/ ১০ জুন , ২০১৮

এবার কর
ইউিটউেবও

বসেব

েফসবুক

গুগল

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যম েফসবুক, গুগল ও ইউিটউব েথেক
অর্িজত আেয়র ওপর করােরােপর প্রস্তাব কেরন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল
আব্দুল মুিহত।
বৃহস্পিতবার জাতীয় সংসেদ উত্থািপত ২০১৮-১৯ অর্থবছেরর বােজেট এই
প্রস্তাব কেরন অর্থমন্ত্রী।
েদেশর অর্থনীিত বর্তমােন অেনক েবিশ উন্মুক্ত হওয়ায় কর পিরহােরর
ঝুঁিক েদখেছন অর্থমন্ত্রী।

বােজট প্রস্তােব িতিন বেলন, ‘ভার্চুয়াল ও িডিজটাল েলনেদেনর
মাধ্যেম অেনক িবেদিশ প্রিতষ্ঠান বাংলােদেশ প্রচুর আয় করেছ,
িকন্তু তােদর কাছ েথেক আমরা েতমন একটা কর পাচ্িছ না।’
‘ভার্চুয়াল ও িডিজটাল েলনেদেনর িবষয়িট তুলনামূলক নতুন িবধায় এসব
েলনেদনেক কেরর আওতায় আনার মেতা পর্যাপ্ত িবধান এতিদন আমােদর কর
আইেন িছল না।’
অর্থমন্ত্রী বেলন, ‘আিম ভার্চুয়াল ও িডিজটাল খাত েযমন- েফইসবুক,
গুগল, ইউিটউব ইত্যািদর বাংলােদেশ অর্িজত আেয়র উপর করােরাপেণর
জন্য আন্তর্জািতক উত্তম চর্চার আেলােক প্রেয়াজনীয় আইনী িবধান
সংেযাজেনর প্রস্তাব করিছ।’
িনউজিবিড৭১/আর/ ৮ জুন , ২০১৮

ই-কমার্স ব্যবসার উপর ভ্যাট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : ই-কমার্স ব্যবসার উপর ৫ শতাংশ ভ্যাট আেরাপ করার প্রস্তাব
করা হেয়েছ। ফেল অনলাইন েথেক েকনাকাটায় পণ্েযর দাম বাড়েত পাের।
সুপার শপ েথেক েকনাকাটায় ৪ শতাংশ ভ্যাট থাকেলও তা ৫ শতাংশ করার
প্রস্তাব করা হেয়েছ।
২০১৮-১৯ অর্থবছের বােজট প্রস্তাবনায় েবশ িকছু পণ্েযর শুল্ক
বাড়ােনার প্রস্তাব করা হেয়েছ। এেত এসব পণ্েযর দাম বাড়েত পাের
আগামী অর্থ বছের।
এছাড়া সব ধরেনর তামাকজাত পণ্য ও িসগােরেটর দাম বাড়েত পাের আগামী
অর্থবছের।
পাশাপািশ ই-কমার্স ব্যবসা ও ইন্টারেনট ব্যবসার েসবার দাম বাড়ার
আশঙ্কা রেয়েছ। শুল্ক ছােড়র তািলকায় রেয়েছ এনার্িজ েসিভং লাইট,
িশশু খাদ্য সহ স্থানীয় পর্যােয় ৈতির ইেলকট্রিনক্স সামগ্রী।

২০১৮-১৯ অর্থবছের ব্যক্িত শ্েরিণর করমুক্ত আেয়র সীমা বাড়ােনা হেব
না। রাখা হেয়েছ আড়াই লাখ টাকা।
বৃহস্পিতবার েবলা ১২টা ৫১ িমিনেট দশম জাতীয় সংসেদর পঞ্চম এবং
িনর্বাচেনর আেগ েশষ বােজট েপশ শুরু কেরেছন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল
আবদুল মুিহত।
এর আেগ মন্ত্িরসভায় ২০১৮-১৯ অর্থবছেরর প্রায় ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৫৭৩
েকািট টাকার বােজট অনুেমাদন েদয়া হয়।
অর্থমন্ত্রী িহেসেব এিট আবুল মাল আব্দুল মুিহেতর ১২তম ও
বাংলােদেশর ৪৭তম বােজট। বােজেট েমাট িজিডিপর আকার ২৫ লাখ ৩৭
হাজার ৮৪৯ েকািট টাকা। বােজট ঘাটিত ১ লাখ ২৯৩ েকািট।
িনউজিবিড৭১/আর/ ৮ জুন , ২০১৮

ইউএস-বাংলায় ঈদ ভ্রমণ কম ভাড়ায়
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : আসন্ন ঈদ-উল িফতর উপলক্েষ েবসরকাির এয়ারলাইন্স ইউএস-বাংলা
যাত্রীেদর জন্য ভাড়ার উপর মূল্যহ্রাস েঘাষণা কেরেছ। আগামী ৭ জুন
েথেক ১৫ জুন পর্যন্ত এই সুেযাগ থাকেছ।
এর আওতায় সব ধরেনর ট্যাক্স ও সারচার্জসহ যেশার, রাজশাহী, বিরশাল
ও ৈসয়দপুর েথেক ঢাকা ভ্রমণ করার জন্য সর্বিনম্ন ১৮৯৯ টাকা ভাড়া
িনর্ধারণ কেরেছ ইউএস-বাংলা।
এছাড়া ঈদ উপলক্েষ ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স ৭ জুন েথেক যেশার,
ৈসয়দপুর, বিরশাল এবং রাজশাহী রুেট অিতিরক্ত ফ্লাইট পিরচালনা করেত
যাচ্েছ। এসব অিতিরক্ত ফ্লাইট ছাড়াও িশিডউল অনুযায়ী ইউএস-বাংলা
এয়ারলাইন্স প্রিতিদন ঢাকা েথেক চট্টগ্রােম ৬িট, যেশাের ২িট,
কক্সবাজাের ২িট, ৈসয়দপুের ২িট, িসেলট ও রাজশাহীেত ১িট এবং
বিরশােল সপ্তােহ িতনিট কের ফ্লাইট পিরচালনা করেব।
িনউজিবিড৭১/এম েক/ ৭ জুন , ২০১৮

বাংলােদশ
বািণজ্িযক
রূপান্তেরর
অর্থমন্ত্রীর

এয়ারলাইন্সেক
প্রিতষ্ঠােন
প্রস্তাব

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা িবমান বাংলােদশ এয়ারলাইন্সেক একিট
বািণজ্িযক
প্রিতষ্ঠােন
রূপান্তিরত
করার
প্রস্তাব
কেরেছন
অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুিহত। বৃহস্পিতবার জাতীয় সংসেদ চার
লাখ ৬৪ হাজার ৫৭৩ েকািটর প্রস্তািবত বােজট উপস্থাপনকােল জাতীয়
সংসেদ উপস্থাপনকােল িতিন এই প্রস্তাব কেরন।
বােজট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী বেলন, ‘িবমােন আমরা যেথষ্ট িবিনেয়াগ
কের চেলিছ, িকন্তু িবমান এখনও েতমন ভােলা েসবাদােন সক্ষম হেয়
উঠেত পােরিন। িবমানেক সরকাির সংস্থার পিরবর্েত একিট বািণজ্িযক
প্রিতষ্ঠােন
রূপান্তিরত
করার
উদ্েযাগিট
আমার
মেন
হয়
এ
প্েরক্ষাপেট অপিরহার্য।’
অর্থমন্ত্রী আরও বেলন, ‘২০১৯ সােলর মধ্েয ৪িট েবািয়ং ৭৮৭-৮
উেড়াজাহাজ সংগ্রহ ও ২িট ড্যাশ-৮ উেড়াজাহাজ েকনা পিরকল্পনা
িনেয়িছ।’ িতিন বেলন, ‘িনরাপদ েবসামিরক িবমান চলাচল, যাত্রী ও
মালামাল পিরবহেনর জন্য হযরত শাহজালাল আন্তর্জািতক িবমানবন্দর ও
আঞ্চিলক িবমানবন্দরগুেলা সক্ষমতা ও েসবা-সুিবধা বৃদ্িধর কাজ
অব্যাহত েরেখিছ। িপিপিপ’র আওতায় খান জাহান আলী িবমানবন্দর
িনর্মােণর লক্ষ্েয প্রেয়াজনীয় প্রক্িরয়া সম্পন্ন করা হচ্েছ ।
বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজব আন্তর্জািতক িবমানবন্দর িনর্মাণ প্রকল্েপর
সম্ভাব্যতা সমীক্ষায় কাজ প্রায় ৯০ ভাগ েশষ হেয়েছ।’
বােজেট েযাগােযাগ অবকাঠােমা খােত েমাট ৫৩ হাজার ৮১ েকািট টাকা
বরাদ্েদর প্রস্তাব কেরেছন অর্থমন্ত্রী।
উল্েলখ,

১৯৭২

সােল

প্রিতষ্িঠত

েদেশর

একমাত্র

সরকাির

িবমান

বাংলােদশ এয়ারলাইন্সেক ২০০৭ সােল তত্ত্বাবধায়ক সরকােরর আমেল
পাবিলক িলিমেটড েকাম্পািনেত রূপান্তর করা হয়। ওই সময় িবমান
বাংলােদেশর জন্য ১০িট েবািয়ং উেড়াজাহাজ েকনার চুক্িত করা হয়।
ইেতামধ্েয ৬িট উেড়াজাহাজ যুক্ত হেয়েছ িবমান বহের, বািক ৪িট
েবািয়ং ৭৮৭-৮ উেড়াজাহাজ ২০১৯ সােলর মধ্েয িবমান বহের যুক্ত হেব।
িনউজিবিড৭১/আ/৭ জুন ,২০১৮

