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পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার নামম 

মহান জাতীয় সংসমে ২০১৮-১৯ অর্থবছমরর 

বামজট আমলাচনার উপর  

মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সমাপনী বক্তবয 

 [         ০১৮         ] 

      

মাননীয় স্পীকার 

১। বিগত ৭ জুনন আবম এই মহান সংসনে ২০১৮-১৯ অর্ থিছনরর িানেট প্রস্তাি পেশ কবর। আবম িানেট প্রস্তাি 

উত্থােনকানে িনেবছ পে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পশখ হাবসনার সরকানরর েশম এিং আমার পমাট িানরাটি িানেনটর 

পেষ্ঠতম িানেট হনে এইটি। আবম আরও িনেবছ পে, িাংোনেনশর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী িতথমানন একেন স্বীকৃত 

আন্তেথাবতক শীর্ থননতা এিং আমানের পেনশর মহান স্থেবত                                           
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মাননীয় স্পীকার,  

১৭।  আমম মহান জাতীয় সংসমে ২০১৮-১৯ অর্থবছমরর বামজট পপশকামল উমল্লখ কমরমছ, জাতীয় রাজস্ব পবার্থ 

কততথক আহমরত রাজমস্বর মমযয স্থানীয় মূলয সংম াজন কর খামতর অবোন অতযন্ত গুরুত্বপূণথ। মবগত ০৭ জনু, ২০১৮ 

তামরমখ মহান সংসমে উপস্থামপত বামজট প্রস্তামব মূলয সংম াজন কর আইন, ১৯৯১ ও তৎসংমিষ্ট মবমযমালার উপর 

কমতপয় সংমশাযন/সংম াজন/পমরমাজথন অন্তর্ুথক্ত মছল। গত কময়কমেন এগুমলার উপর মহান জাতীয় সংসমে মাননীয় 

সংসে সেসযবগথ মবস্তামরত আমলাচনা কমরমছন। বযবসায়ী মহলও অমনক প্রস্তাব মেময়মছন। প্রাপ্ত মতামত আমরা 

পরীক্ষা ও প থামলাচনা কমরমছ। প থামলাচনামন্ত কমতপয় প্রস্তাব পূনমবথমবচনার ও কমতপয় নতুন প্রস্তাব মহান সংসমের 

সেয় মবমবচনার জনয পপশ করমছিঃ 
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(ক) তর্য প্র ুমক্ত মনর্থর পসবামক অমযকতর সহজলর্য করার লমক্ষয ইন্টারমনট পসবার উপর প্রম াজয র্যাট 

১৫ শতাংশ পর্মক কমমময় ৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করমছ।  
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২২।  কর আমরাপ, প্রম াজয পক্ষমে মওকুফ, মবেযমান কর হার ও কর মর্মির প ৌমক্তকীকরণ প্রস্তাবসহ আমার 

পপশকতত অনযানয পেমক্ষপগুমলা মহান সংসে কততথক গতহীত হমল একমট বযবসায় ও করোতা বান্ধব অনুকূল পমরমবশ 

সতমষ্ট হমব বমল আশা করমছ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছমরও মূলয সংম াজন কর আহরমণর প্রবতমি অবযাহত র্াকমব বমল 

েতঢ়র্ামব মবশ্বাস কমর।  

মাননীয় স্পীকার, 

২৩। বামজট প াষণার পর প্রাপ্ত মবমর্ন্ন আমবেন/মতামত মবমবচনায় মনময় আমোমন প থাময়র শুল্ক-কমরর পক্ষমে 

সংমশাযনী প্রস্তাবসমূহ মনম্নরূপিঃ 





২৪। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছমরর বামজমট মূসক মনবমন্ধত খােয প্রমিয়াজাতকারী প্রমতষ্ঠান কততথক Filled Milk 
Powder (H.S. Code 1901.90.11) বামল্ক আমোমনমত এর আমোমন শুল্ক ২৫% হমত হ্রাস কমর ১০% হামর 

মনযথারমণর প্রস্তাব করা হয়। এমত পেশীয় দ্যগ্ধ খামার মশল্প অসমপ্রমতম ামগতার সম্মুখীন হমত পামর। তাই পেমশয় 

মশমল্পর প্রমতরক্ষমণর স্বামর্থ Filled Milk Powder (H.S. Code 1901.90.11) এর আমোমন শুল্ক ১০% হমত 

বতমি কমর পমূবথর নযায় ২৫% করার প্রস্তাব করমছ।   

২৫। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছমরর বামজমট Dry Mixed Ingredent (DMI) এর শুল্ক ১০% হমত ১৫% এ 
বতমির প্রস্তাব করা হয়। Dry Mixed Ingredent (DMI) পেমশর জনসাযারমনর পুমষ্টর  াটমত পুরমণর একমট 
স্বাস্থযকর উপাোন মহমসমব বযব হত হয়। পসই মবমবচনায় পেমশর জনসাযারমণর পুমষ্টর  াটমত পূরমণর লমক্ষয শুযুমাে 

খােয প্রস্তুতকারী প্রমতষ্ঠান কততথক বামল্ক আমোমনমত Dry Mixed Ingredent (DMI) (H.S. Code 
1901.90.20) এর আমোমন শুল্ক পূমবথর নযায় ১০% মনযথারণ করার প্রস্তাব করমছ।  

২৬। Natural Barium Sulphate (H.S. Code 2511.10.00 এবং 2511.20.00) বযাটারীসহ মবমর্ন্ন 
মশমল্প পমৌমলক কাুঁচামাল মহমসমব বযব হত হয়। পণযমট আমোমনমত ১০% আমোমন শুল্ক মবেযমান রময়মছ। মশমল্পর 

পমৌমলক কাুঁচামাল মবমবচনায় পণযমটর আমোমন শুল্ক ১০% হমত হ্রাস কমর ৫% করার প্রস্তাব করমছ। 

২৭।  পেমশ অমিমজন, নাইমরামজন, আগথন, কাবথন-র্াই-অিাইর্ উৎপােনকারী প্রমতষ্ঠান গমে উমেমছ। পেশীয় 

উৎপােনকারী প্রমতষ্ঠান পেমশর চামহো পমটামত সক্ষম। পণযসমূমহর উপর বতথমামন ১০% আমোমন শুল্ক মবেযমান 

রময়মছ। পণযসমূমহর শুল্ক বতমির মাযযমম প্রমতরক্ষণ প্রোমনর জনয অমিমজন (H.S. Code 2804.40.00), 
নাইমরামজন (H.S. Code 2804.30.00), আগথন (H.S. Code 2804.21.00), কাবথন-র্াই-অিাইর্ (H.S. 
Code 2811.21.00) এর আমোমন শুল্ক-৫% মনযথারণ কমর  পরগুমলটমর মর্উমট ০% হমত বতমি কমর ২০% আমরাপ 

করার প্রস্তাব করমছ।  

২৮।  পহপাটাইমটস-মস পরামগর ঔষয বতথমামন পেমশ ততমর হমে। মকন্তু উক্ত পমণযর কাুঁচামাল Daclatasvir 
HCL এবং Velpatasvir এর জনয Bangladesh Customs Tariff (BCT) এ পকান সুমনমেথষ্ট এইচএস পকার্ 
না র্াকায় উক্ত পণয আমোমনমত ৫% আমোমন শুল্ক প্রম াজয হয়। পহপাটাইমটস-মস পরামগর ঔষমযর অনযানয 

কাুঁচামামলর নযায় বমণথত কাুঁচামাল দ্যইমটমক H.S. Code 2942.00.10 এ অন্তর্ুথক্ত করার  প্রস্তাব  করমছ।  ফমল 

পণয দ্যমটর উপর আমোমন শুল্ক ০% প্রম াজয হমব। 

২৯।  অর্থ মবল, ২০১৮ পত মূলয সংম াজন কর আইন, ১৯৯১ এর তততীয় তফমসমল পহমর্ং ৩৮.২৪ এর অযীন 

এইচএস পকার্ ৩৮২৪.৯০.২০ এর মবপরীমত উমলস্নমখত পমণযর উপর ১০% সম্পূরক শুল্ক আমরামপত রময়মছ। মকন্তু 

Bangladesh Customs Tariff এ উক্ত H.S. Code না র্াকায় তা করমণক ত্রুমট মহমসমব সংমশাযন প্রময়াজন। এ 

অবস্থায়, মূলয সংম াজন কর আইন, ১৯৯১ এর তততীয় তফমসমল পহমর্ং ৩৮.২৪ এর অযীন এইচএস পকার্ 

৩৮২৪.৯০.২০ এর পমরবমতথ ৩৮২৪.৯৯.২০ প্রমতস্থাপন করার প্রস্তাব করমছ। 

৩০।  SIM card or Smart card প্রস্ত্িমত কাুঁচামাল মহমসমব Unprinted PVC Sheet বযব হত হয়। 
SIM card or Smart card উৎপােনকারী প্রমতষ্ঠান কততথক পণযমট আমোমনমত ১৫% আমোমন শুল্ক মবেযমান 

রময়মছ। অপরমেমক পণযমটর বণথনায় Unprinted শব্দমট না র্াকায় Printed অর্বা Unprinted PVC sheet 
উর্ময়র আমোমনমত সমহামর ১৫% আমোমন শুল্ক প্রম াজয হমে। পণযমটর শুল্ক হ্রাস ও বণথনা সুমনমেথষ্ট করার জনয 

সংমিষ্ট পমণযর বণথনায় Unprinted শব্দমট সংম াজন কমর Unprinted PVC Sheet (H.S. Code 
3920.49.40) এর আমোমন শুল্ক ১৫% হমত হ্রাস কমর ১০% করার প্রস্তাব করমছ।   

৩১। ঔষয মশল্প খামতর অনযতম উপকরণ পমােক ততমরমত PVC Film এবং Unprinted Nylon film 

কাুঁচামাল মহমসমব বযব হত হয়। পণয দ্যইমট আমোমনমত বতথমামন ১০% আমোমন শুল্ক মবেযমান রময়মছ। মবেযমান শুল্ক 

হ্রামসর জনয এবং পেশীয় ঔষয মশমল্পর পমােক প্রস্তুতকারী প্রমতষ্ঠামনর প্রমণােনা প্রোমনর জনয শুযু Medical 
Instrument প্রস্তুতকারী প্রমতষ্ঠান কততথক আমোমনমত PVC Film (H.S. Code 3920.49.30) এবং 
Unprinted Nylon film (H.S. Code 3920.92.20) এর আমোমন শুল্ক ১০% হমত হ্রাস কমর ৫% করার 

প্রস্তাব করমছ।  

৩২। বতথমামন পেশীয় কময়কমট প্রমতষ্ঠান মবশ্বমামনর গুণগতমান সম্পন্ন পকাল্ড পরাল্ড এবং কালার পকামটর্ কময়ল 

বা শীট ততমর করমছ। পহমর্ং ৭২.১০ র্ুক্ত এজাতীয় অমযকাংশ পমণযর উপর ২৫% আমোমন শুল্ক মবেযমান র্াকমলও 

H.S. Code 7210.11.00, 7210.12.00, 7210.20.00, 7210.50.00 এর উপর ১০% আমোমন শুল্ক 





আমরামপত আমছ। বতথমামন এইসব পমণযর উৎপােন শুরু হময়মছ। পেশীয় অগ্রসরমান এই মশমল্পর প্রমতরক্ষমণর জনয 

পহমর্ং ৭২.১০ র্ুক্ত উক্ত এইচএস পকার্সমূমহর মবপরীমত আমোমন শুল্ক বতমি কমর ২৫% করার প্রস্তাব করমছ।  

৩৩।  ২০১৮-২০১৯ অর্থবছমরর বামজমট ০.২৫ এমএম পুরুমত্বর ফ্লাট পরাল্ড পপ্রার্াক্ট (এইচএস পকার্ 

৭২১০.৬১.১০) এবং ০.৩০ এমএম পুরুমত্বর ফ্লাট পরাল্ড পপ্রার্াক্ট (এইচএস পকার্ ৭২১০.৭০.১০) পরমিজামরটর ও 

এয়ার কমিশনার প্রস্তুতকারী প্রমতষ্ঠান কততথক আমোমনমত ৫% আমোমন শুল্ক মনযথারণ করা হয়। ফমল পেশীয় 

উৎপােনকারী প্রমতষ্ঠান অসমপ্রমতম ামগতায় সম্মখুীন হমে। তাই পেশীয় মশমল্পর প্রমতরক্ষমণর লমক্ষয পরমিজামরটর ও 

এয়ার কমিশনার প্রস্তুতকারী প্রমতষ্ঠান কততথক ০.২৫ এমএম পুরুমত্বর ফ্লাট পরাল্ড পপ্রার্াক্ট (এইচএস পকার্ 

৭২১০.৬১.১০) এবং ০.৩০ এমএম পুরুমত্বর ফ্লাট পরাল্ড পপ্রার্াক্ট (এইচএস পকার্ ৭২১০.৭০.১০) আমোমনমত 

আমোমন শুল্ক পমূবথর নযায় ১০% মনযথারণ করার প্রস্তাব করমছ।   

৩৪।  ২০১৮-২০১৯ অর্থবছমরর বামজমট Leaf spring আমোমনমত সম্পূরক শুল্ক ২০% হমত হ্রাস কমর ১০% 

মনযথারণ করার প্রস্তাব করা হয়। মকন্তু পেশীয় লীফ মরং উৎপােনকারী প্রমতষ্ঠান অসমপ্রমতম ামগতার সম্মুখীন হমব এবং 

পেশীয় মশল্প ক্ষমতর সম্মুখীন হমব মবমবচনায় মনময় এবং পেশীয় মশমল্পর প্রমতরক্ষমণর জনয Leaf spring (H.S. 
Code 7320.10.00) এর আমোমনমত প্রস্তামবত সম্পূরক শুল্ক ১০% হমত বতমি কমর পূমবথর নযায় ২০% মনযথারণ 

করার প্রস্তাব করমছ। 

মাননীয় স্পীকার, 

৩৫।   ২০১৭ সমন WCO কততথক পমণযর H.S. Code সমূমহ আনীত পমরবতথন Customs Act, 1969 এর 

FIRST SCHEDULE এ অন্তর্ুথক্ত করা হময়মছ। উক্ত অন্তর্ুথমক্তকরণ কামল একমট করমণক ত্রুমট পমরলমক্ষত হমে। 

অর্থাৎ WCO Subheading 8456.10. মবলপু্ত কমর Subheading 8456.11. & 8456.12. সতমষ্ট কমরমছ। 
মকন্তু র্ুলবশত: FIRST SCHEDULE এ H.S. Code 8456.10.00 মবেযমান রময় পগমছ। এ অবস্থায়, FIRST 
SCHEDULE হমত H.S. Code 8456.10.00 মবলপু্ত করার প্রস্তাব করমছ। 

৩৬।  বতথমামন পেশীয় কময়কমট প্রমতষ্ঠান ৭৫০ ওয়াট প থন্ত ক্ষমতার পমাটর ততমর করমছ। পণযমট আমোমনমত 

মূলযনী  ন্ত্রপামতর সুমবযা মবেযমান র্াকায় শুযুমাে ১% আমোমন শুল্ক প্রম াজয হয়। এমত পেশীয় পমাটর উৎপােনকারী 

প্রমতষ্ঠান হুমমকর সম্মখুীন হমে। পেশীয় মশমল্পর প্রমতরক্ষমণর লমক্ষয ৭৫০ ওয়াট প থন্ত ক্ষমতার Other motor 
(H.S. Code 8501.10.90, 8501.20.90, 8501.31.90) এবং Other AC motor (H.S. Code 
8501.51.00) এর আমোমনমত মবেযমান মূলযনী  ন্ত্রপামতর শুল্ক সুমবযা প্রতযাহার কমর ৫% আমোমন শুল্ক, ১৫% 

মূসক, ৫% এআইমট ও ৫% এমটমর্ আমরাপ করার প্রস্তাব করমছ।  

৩৭।  পটমলমর্শমনর Liquid Crystal Device (LCD)/Light Emitting Diode (LED) Panel ততমরমত 
Open Cell বযব হত হয়। বতথমামন মবমসমটমত Open Cell এর পকান সুমনমেথষ্ট এইচএস পকার্ না র্াকায় 
পশ্রমণমবনযামস জমটলতার সতমষ্ট হয়। উমল্লখয প , বতথমামন মটমর্ পযামনল প্রস্তুমত ১৮.৫ ইমি এবং তদ্যর্ধ্থ তেম থযর Open 
Cell বযব হত হমে। তাই পটমলমর্শন প্রস্ত্িতকারী প্রমতষ্ঠান কততথক Open Cell আমোমনর পক্ষমে পতর্ক H.S. Code 
8529.90.22 সতজন কমর আমোমন শুল্ক ৫% মনযথারণ করার প্রস্তাব করমছ। পশ্রমনমবনযামসর যারাবামহকতার স্বামর্থ 

Other parts imported by VAT registered television manufacturing industry পমণযর জনয 
H.S. Code 8529.90.22 পমরবতথন কমর H.S. Code 8529.90.23 মহমসমব পুন: মনযথারণ করার প্রস্তাব করমছ।   

৩৮।  ২০১৮-২০১৯ অর্থবছমরর বামজমট সফটওয়যার আমোমনমত টযামরফ প ৌমক্তকীকরমণর লমক্ষয বাংলামেশ 

কাস্টমস টযামরফ এবং এতদ সংমিষ্ট প্রজ্ঞাপমন সংমশাযনীর প্রস্তাব করা হয়। উক্ত সংমশাযনীমত মকছু জমটলতার সতমষ্ট 

হমে এবং পেমশয় সফটওয়যার পর্মর্লপারগণ ক্ষমতগ্রস্থ হমেন। এর পপ্রক্ষাপমট প  সকল সফটওয়যার বতথমামন পেমশ 

ততমর হমে তার শুল্ক-কর বতমিপূবথক এ খামত প্রমণােনা প্রোন এবং মবমর্ন্ন যরমনর সফটওয়যামরর বণথনা (Tariff 
description) সংমশাযনসহ সামমগ্রকর্ামব সফটওয়যার আমোমনমত টযামরফ প ৌমক্তকীকরমণর প্রস্তাব করমছ। 

৩৯।  Digitalization এর সামর্ সামর্ বতথমামন মবমর্ন্ন যরমনর Digital Card প মন- Bank Card/Dual 
interface card/RFID card ইতযামের প্রচলন বতমি পামে এবং এ সমস্ত কামর্থর Module মবমেশ হমত 

আমোমন কমর বতথমামন তা পেমশ ততমর হমে। Module এর উপর বতথমামন ১০% আমোমন শুল্ক প্রম াজয। পেমশয় 

মশমল্পর মবকাশ ত্বরামিত করমত এ যরমনর Card ততমরর উপকরণ Module এর আমোমন শুল্ক হ্রামসর উমেমশয 

Module এর জনয পতর্ক H.S. Code 8542.31.20 সতজন কমর আমোমন শুল্ক ১০%  হমত হ্রাস কমর ৫% 

মনযথারণ করার প্রস্তাব করমছ। 





৪০।  র্াবল পকমবন মপকআপ বযাপকর্ামব বযব হত হমে। বতথমামন ২০০০ মসমস হমত ৩০০০ মসমস প থন্ত র্াবল 

পকমবন মপকআপ আমোমনমত ২৫% পরগুমলটমর মর্উমট মবেযমান রময়মছ। এ যরমনর মপকআপ সরকামর মবমর্ন্ন প্রকমল্প 

এবং প্রতযন্ত অিমল বযব হত হয়। বযমক্ত বহমনর সামর্ সামর্ হাল্কা মালামাল/ ন্ত্রপামত পমরবহমনও এর বযবহার রময়মছ। 

আমোমন উৎসামহত করার লমক্ষয র্াবল পকমবন মপকআপ (এইচএস পকার্ ৮৭০৪.২১.১৪, ৮৭০৪.৩১.১৪) এর উপর 

মবেযমান পরগুমলটমর মর্উমট ২৫% হমত হ্রাস কমর ২০% করার প্রস্তাব করমছ। 

৪১।  বতথমান টযামরফ পহমর্ং, এইচএস পকার্, শুল্ক-কর হার ও কাোমমা, মবেযমান মবমর্ন্ন প্রজ্ঞাপমন পস্টকমহাল্ডার 

কততথক মচমিত ত্রুমট, অসংগমত, অম ৌমক্তক শুল্ক-কর কাোমমার প্রময়াজনীয় সংমশাযন বা প ৌমক্তকীকরমণর লমক্ষয টযামরফ 

পহমর্ং, এইচ.এস.পকার্ সতজন বা মবমলাপ ও শুল্ক-কর হামরর অসঙ্গমত েূরীকরমণ ও পক্ষে মবমশমষ প ৌমক্তকীকরমণর 

প্রস্তাব করমছ । 

৪২। বতথমামন মবেযমান পরগুমলটমর মর্উমট সংিান্ত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ২১৯-আইন/২০১৭/৫৭/কাস্টমস, 

তামরখ: ০১/০৭/২০১৮ মরিঃ আগামী ৩০ জনু, ২০১৮ মরিঃ তামরখ আইনানু ায়ী বামতল হময়  ামব। অনযানয বছমরর 

নযায় মবেযমান পরগুমলটমর মর্উমট বহাল রাখার লমক্ষয পরগুমলটমর মর্উমট ২০১৮-১৯ অর্থবছমরও আমরাপ সংিান্ত 

নতুন প্রজ্ঞাপন জামরর প্রস্তাব করমছ।  

        

            , 

৪৩। আপমন জামনন প , ২০২১ সামলর মমযয মযযম আময়র পেমশ উন্নীত হওয়ার লক্ষয মনময় ২০০৯ সামল 

আমামের  াো শুরু হময়মছল। সমময়র পমরিমায় ২০১৫ সামলই মনম্নমযযম আময়র পেমশর ম থাো পপময়মছ বাংলামেশ। 

জামতসংম র মনয়ম অনু ায়ী ২০১৮-পত এমস আমরা স্বমল্পান্নত পেশ হমত উিরমণর প াগযতা অজথন কমরমছ। মবগত 

এক েশমক পেমশ আর্থ-সামামজক অগ্রগমত হময়মছ অর্াবনীয়। এ অগ্রগমত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়মন জনমনেী পশখ 

হামসনার সরকামরর গমতশীল পনততত্ব এবং বযমক্ত উমেযামগর স্বত:সূ্ফতথ মবকামশর ফসল। উন্নয়ন অমর্ াোর 

যারাবামহকতা বজায় পরমখ আমরা মাননীয় প্রযানমন্ত্রী পশখ হামসনার পনততমত্ব সুখী, সমতি ও উন্নত বাংলামেশ গেন 

করমত চাই। 

৪৪।                                                                                 

   ।                                                                               

                                                                                       ।” 

৪৫।                          ।                                                

                 ।                                        ।                               

                    ।                                 ।  

৪৬।                                                                                   

  ।                  - ০৪১                                                              

                                             -     ।                                     

                                                              ।                             

                ।  ০৩০          ০ ৪                                 ।                     

                                    । 

 

         

        

                       


