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Health Sector of Dhaka Ahsania Mission has organised a 

discussion on the importance of increasing tax on tobacco 

products 

Increasing tobacco tax will help save lives 

and boost government revenue, the speakers 

said at the discussion in the capital on 

Saturday, the organisation said in a statement. 

Speakers also stressed halving tiers of tax on 

cigarette from four two - low and high. They 

urged the government to fix retail price of low 

tier cigarette (10 sticks) at Tk 50 and impose 

60 percent supplementary duty. The retail price of high tier cigarette (10 sticks) should be 

minimum Tk 105 plus 65 percent supplementary duty, the speakers said. For all types of 

cigarette, a specific tax of Tk 5 should be imposed, they said. They also proposed abolishment of 

the filter and non-filter tiers of bidis and urged to fix the minimum retail price of one pack non–

filter bidis with 25 sticks at Tk 35, another 45 percent supplementary duty and Tk 6 specific 

exercise duty. In case of filtered bidis with 20 sticks pack, the minimum retail price should be Tk 

28 with 45 percent supplementary duty and Tk 4.8 specific excise duty, the speakers said. For 

smokeless tobacco, the speakers proposed mixed tax based on minimum retail price in place of 

tariff value. The minimum retail price of 10 gram jorda should be fixed at Tk 35 and gul at Tk 20 

with an additional 45 percent supplementary duty on both products, they said. The specific duty 

on these products should be Tk 5 and Tk 3, respectively. They also demanded to impose 15 

percent VAT on all tobacco products and impose 2 percent health development surcharge. 

Former additional secretary for health and family welfare Mohammad Ruhul Kuddus, Savar 

Municipality CEO Sharaf Uddin Ahmed Chowdhury, Special Correspondent of Jamuna News 

Sushanta Sinha, Country Manager of Vital Strategies Md Nasir Uddin, Voice Head of Program 

Ajmal Hossain, and Gram Bangla Unnayan Committee Director Khondoker Reaz Hossain spoke 

at the programme presided over by Dhaka Ahsania Mission Director for Health Sector Iqbal 

Masud. Md Mukhlesur Rahman, Assistant Director and Project Coordinator of DAM TC Project, 

presented the keynote paper.Representatives from different anti-tobacco organisations and 

DAM’s Health Sector Project participated in the open discussion. 

https://bdnews24.com/health/2019/04/21/increasing-tax-will-help-save-lives-boost-govt-

revenue-anti-tobacco-campaigners 
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Increase Tobacco tax will help to save lives and enlarge govt revenue 
 April 21, 2019 bdmetronews 

bdmetronews Desk॥ Health Sector of Dhaka Ahsania Misssion (DAM) has organized a 

discussion meeting on the importance of imposing a 

high tobacco tax on 20th April 2019 at 10 a.m. The 

venue of the event was DAM Health Office 

(Shyamoli, Dhaka.). 

The Speakers said, Increase Tobacco tax will help to 

save lives and enlarge government revenue. Speakers 

also stressed to decrease the cigarette tier from 04 to 

02 (low and high) and urged to fix low tier cigarette 

(10 sticks) retail price  Tk.50  and impose 60 % 

supplementary duty and  in higher  tier (10 sticks) cigarette retail price minimum  Tk. 105 and 

impose 65% supplementary duty. In all cases specific tax would be 5 taka. They also proposed to 

abolish the filter and non filter tier of bidis and urged to fix one pack non –filtered bidis with 25 

sticks MRP tk.35 with 45 % supplementary duty and tk 6 specific exercise duty and MRP of one 

pack of filtered bidi with 20 sticks should be tk 28 with 45 % supplementary duty and Tk.4.8 

specific excise duty.In case of smokeless tobacco the Speakers proposed tariff value should be 

abolished from SLT and mixed tax based on MRP should be introduced. The MRP of 10 gram of 

jorda should be fixed at Tk 35 and MRP of 10 gram of gul should be fixed at Tk 20 on which 45 

percent SD should be imposed. The specific duty on these products should be Tk 5 and Tk 3, 

respectively.  They also demanded to impose 15% VAT on all tobacco products and impose 2% 

health development surcharge.Former Additional Secretary of Health and Family Welfare 

Mohammad Ruhul Kuddus, Chief Executive Officer of Savar Municipality Sharaf Uddin Ahmed 

Chowdhury, Special Correspondent of Jamuna News Sushanta Sinha, Country Manager of Vital 

Strategies Md. Nasir Uddin, Head of Program, Voice, Ajmal Hossain and Khodoker Reaz 

Hossain , Director Program of Gram Bangla Unnayan Committee spoke in program as honorable 

guests. Iqbal Masud, Director, Health Sector of DAM presided over the meeting while Md. 

Mukhlesur Rahman, Assistant Director and Project Coordinator of DAM TC Project presented 

the key note paper. 

Representatives from different anti-tobacco organizations and DAM’s Health Sector Projects 

participated in the program and took part in open discussion. 

http://bdmetronews24.com/archives/51104 
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তাভাকণ্ণে উচ্চ কয আণ্যাণ্য প্রস্তাফ 

  জ্যেষ্ঠ প্রততণ্ফদক,  তফতডতনউয জ্টাণ্েতিণ্পায ডটকভ 
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আগাভী ফাণ্যণ্ট তাভাকণ্ণেয উচ্চাণ্য কয আণ্যাণ্য াাাত 

ফততভান কয কাঠাণ্ভা তযফততন কযা ণ্র যকাণ্যয যাযস্ব আে 

ফাড়ণ্ফ ফণ্র তনফায যাযধানীণ্ত এক আণ্রাচনা বাে ফক্তাযা 

ভন্তফে কণ্যণ্েন। 

োভরীণ্ত তনফায ঢাকা আহ্োতনো তভণ্নয 

জ্রথ জ্ক্টণ্যয প্রতক্ষণ কণ্ক্ষ  অনতুষ্ঠত 

আণ্রাচনা বাে ভূর ফক্তফে উস্থান কণ্যন 

আহ্োতনো তভণ্নয কাযী তযচারক ও 

তাভাক তনেন্ত্রণ প্রকণ্েয প্রকে ভন্বেকাযী 

জ্ভা. জ্ভাখণ্রেুয যভান। 

ঢাকা আহ্োতনো তভণ্নয জ্রথ জ্ক্টণ্যয 

তযচারক ইকফার ভাুণ্দয বাততণ্ে এই বাে ফক্তাযা ফণ্রন, তাভাকভুক্ত ফাাংরাণ্দ গড়ণ্ত ণ্র ফততভান কয কঠাণ্ভা 

তযফততণ্নয তফকে জ্নই। তাযা ফণ্রন, এযনে কর তাভাকণ্ণেয খচুযা ভূণ্রেয তবতিণ্ত কযাণ্যা কযা োড়াও ুতনতদতষ্ট ম্পযূক 

শুল্ক আজ্যা কযণ্ত ণ্ফ। াাাত ভূরেস্ফীতত এফাং আে ফৃতি াণ্থ ঙ্গতত জ্যণ্খ এই ুতনতদতষ্ট ম্পযূক শুল্ক তনেতভতবাণ্ফ ফৃতিয 

প্রণ্োযনীেতা যণ্েণ্ে। ফক্তাযা ফণ্রন, কযাণ্যা প্রতিো য কযণ্ত তাভাকণ্ণে তফদেভান তফবাযন (তপল্টায/নন তপল্টায তফতড়, 

তগাণ্যণ্টয ভূরেস্তয, যদতা ও গুজ্রয আরাদা টোতযপ বোরু প্রবৃতত) তুণ্র তদণ্ে ফ জ্ধাোঁোতফীন তাভাকণে উৎাদানকাযীণ্কও 

কযযাণ্রয আওতাে তনণ্ে আণ্ত ণ্ফ। ফক্তাযা াোঁচ ফেয জ্ভোদী একতট য এফাং কামতকয তাভাক কয নীততভারা প্রণেন ও 

ফাস্তফােন কযা, ই-তগাণ্যট এফাং তণ্টড (আইতকউওএ) তাভাকণ্ণেয উৎাদন, আভদাতন এফাং ফাযাযযাতকযণ তনতলি কযা  এফাং 

কণ্ঠায রাইণ্তসাং ও কয পাোঁতকয যনে দষৃ্টান্তভূরক যতযভানায ফেফস্থা কযায প্রস্তাফ কণ্যন। 

অনোনে প্রস্তাণ্ফয ভণ্ধে যণ্েণ্ে- তগাণ্যণ্টয ভূরেস্তয চাযতট জ্থণ্ক কতভণ্ে দুইতট (তনম্ন এফাং উচ্চ) স্তণ্য তনণ্ে আা, তনম্নস্তণ্য ১০ 

রাকা তগাণ্যজ্টয খচুযা ভূরে ৫০ টাকা তনধতাযণ কণ্য ৬০ তাাং ম্পযূক শুল্ক আণ্যা কযা এফাং উচ্চস্তণ্য ১০ রাকা তগাণ্যণ্টয 

খচুযা ভূরে নেূনতভ ১০৫ টাকা তনধতাযণ কণ্য ৬৫ তাাং ম্পযূক ল্ক আণ্যা। জ্ধাোঁোতফীন তাভাকণ্ণেয (যদতা ও গুর) টোতযপ 

বোরু প্রথা তফরুপ্ত কণ্য প্রতত ১০ গ্রাভ যদতায খচুযা ভূরে ৩৫ টাকা এফাং প্রতত ১০ গ্রাভ গুণ্রয খচুযা ভূরে ২০ টাকা তনধতাযণ কণ্য 

তকযা ৪৫ বাগ ম্পযূক শুল্ক আণ্যাণ্য ভাধেণ্ভ তাভাকণ্ণেয খচুযা ভূণ্রে ১৫ তাাং বোট প্রণ্মাযে কযায প্রস্তাফও কযা ণ্েণ্ে 

বাে। বাে ফক্তফে যাণ্খন স্বাস্থে ও তযফায করোণ ভন্ত্রণারণ্েয প্রাক্তন অতততযক্ত তচফ জ্ভাাম্মদ রুহুর কুদু্দ, াবায জ্ৌযবায 

প্রধান তনফতাী কভতকততা যাপ উতদ্দন আভদ জ্চৌধযুী, মভুনা তনউণ্যয তফণ্ল প্রতততনতধ ুান্ত তনা, বাইটার স্ট্রাতটতযয কাতি 

ভোণ্নযায জ্ভা. নাতয উতদ্দন, বণ্ে এয জ্ড অফ জ্প্রাগ্রাভ আযভর জ্াণ্ন তাভাকতফণ্যাধী তফতবন্ন াংগঠণ্নয প্রতততনতধযা। 

https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article1614726.bdnews 
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তাভাণ্কয উয কয ফৃতি যীফন ফাচাোঁণ্ফ এফাং যকাণ্যয যাযস্ব আে ফাড়াণ্ফ 

নতুন ফাততা, ঢাকা: 

Published : Sunday, 21 April, 2019 at 3:15 AM 

    

২০ এতপ্রর ঢাকায োভরীণ্ত অফতস্থত ঢাকা  আহ্োতনো তভণ্নয জ্রথ জ্ক্টণ্যয প্রতক্ষণ কণ্ক্ষ  কার ১০টাে ‚ তাভাকযাত দ্রণ্ফেয 

উয উচ্চাণ্য কয আণ্যাণ্য প্রণ্োযনীেতা ীলতক আণ্রাচনা বাে ফক্তাযা তাভাকযাত ণ্ণেয উয উচ্চাণ্য কয আণ্যাণ্ 

যনযীফন ফাোঁচণ্ফ এফাং যকাণ্যয যাযস্ব আে ফাড়ণ্ফ ফণ্র ভন্তফে কণ্যন। বাে ঢাকা আহ্োতনো তভন  উতস্থত ফক্তযা ২০১৯-

২০ অথতফেণ্যয তাভাণ্কয উণ্যয কয কাঠাণ্ভায প্রস্তাফনাে ফণ্রন, ‚তগাণ্যণ্টয ভূরেস্তয াংখো ৪ তট জ্থণ্ক কতভণ্ে ২তট (তনন্ম এফাং 

উচ্চ) স্তণ্য তনণ্ে আা, তনন্মস্তয ১০ রাকা তগাণ্যণ্টয খচুযা ভূরে ৫০ টাকা তনধতাযণ কণ্য ৬০ তাাং ম্পযূক শুল্ক আণ্যা কযা 

এফাং উচ্চস্তণ্য ১০ রাকা তগাণ্যণ্টয খচুযা ভূরে নেূনতভ ১০৫ টাকা তনধতাযণ কণ্য ৬৫ তাাং ম্পযূক ল্ক আণ্যা কযা এফাং 

জ্ধাোঁোতফীন তাভাকণ্ণেয (যদতা ও গুর) টোতযপ বোরু প্রথা তফরুপ্তকণ্য প্রতত ১০ গ্রাভ যদতায খচুযা ভূরে ৩৫ টাকা এফাং প্রতত ১০ গ্রাভ 

গুণ্রয খচুযা ভূরে ২০ টাকা তনধতাযণ কণ্য ৪৫% ম্পযূক শুল্ক আণ্যা কযা; কর তাভাকণ্ণেয খচুযা ভূণ্রে ১৫ তাাং বোট 

প্রণ্মাযে কযা।‛ বাতট বাতেত কণ্যন ঢাকা আহ্োতনো তভণ্নয জ্রথ জ্ক্টণ্যয তযচারক ইকফার ভাুদ।  

বাে আণ্যা উতস্থত তেণ্রন, ¦াাস্থে ও তযফায করোণ ভন্ত্রণারণ্েয প্রাক্তন অতততযক্ত তচফ জ্ভাাম্মদ রুহুর কুদু্দ , াবায 

জ্ৌযবায প্রধান তনফতাী কভতকততা যাপ উতদ্দন আভদ জ্চৌধযুী, মভুনা  তনউণ্যয  জ্োর কণ্যণ্েট ুান্ত তনা, বাইটার 

স্ট্রাতটতযয কাতি ভোণ্নযায জ্ভা: নাতয উতদ্দন, বণ্ে এয জ্ড অফ জ্প্রাগ্রাভ আযভর জ্াণ্ন   তাভাক তফণ্যাধী তফতবন্ন াংগঠণ্নয 

প্রতততনতধগণ ও স্বাস্থে জ্ক্টণ্যয তফতবন্ন প্রকণ্েয কভতীগণ। এ বাে ভূর ফক্তফে প্রদান কণ্যন ঢাকা আহ্োতনো তভন এয কাযী 

তযচারক ও তাভাক তনেন্ত্রণ প্রকণ্েয এয প্রকে ভন্বেকাযী জ্ভা. জ্ভাখণ্রেুয যভান। তততন তায উস্থানাে জ্ম কর ুাতয 

উস্থান কণ্যন: (১) কর তাভাকণ্ণে’ খচুযা ভূণ্রেয (গযচ) তবতিণ্ত কযাণ্যা কযণ্ত ণ্ফ; (২) কর তাভাকণ্ণেয উয 

একতট তনতদতষ্ট তযভাণ ুতনতদতষ্ট ম্পযূক শুল্ক আণ্যা কযণ্ত ণ্ফ; (৩) ভূরেস্ফীতত এফাং আে ফৃতি াণ্থ ঙ্গতত জ্যণ্খ ুতনতদতষ্ট 

ম্পযূক শুল্ক তনেতভতবাণ্ফ ফৃতি কযণ্ত ণ্ফ; (৪) কযাণ্যা প্রতিো য কযণ্ত তাভাকণ্ণেয ভণ্ধে তফদেভান তফবাযন (তপল্টায/নন 

তপল্টায তফতড়, তগাণ্যণ্টয ভূরেস্তয, যদতা ও গুণ্রয আরাদা টোতযপ বোরু প্রবৃতত) তুণ্র তদণ্ত ণ্ফ; (৫) কর জ্ধাোঁোতফীন 

তাভাকণে উৎাদানকাযীণ্ক যকাণ্যয কযযাণ্রয আওতাে তনণ্ে আণ্ত ণ্ফ; (৬) একতট য এফাং কামতকয তাভাক কয 

নীততভারা প্রণেন ও ফাস্তফােন (৫ ফেয জ্ভোতদ) কযা, মা তাভাণ্কয ফেফায হ্রা এফাং যাযস্ব ফৃতিণ্ত ব‚তভকা যাখণ্ফ; (৭) কর 

প্রকায ই-তগাণ্যট এফাং তণ্টড (আইতকউওএ) তাভাকণ্ণেয উৎাদন, আভদাতন এফাং ফাযাযযাতকযণ তনতলি কযা; (৮) কণ্ঠায 

রাইণ্তসাং এফাং জ্েতাং ফেফস্থা তাভাক কয প্রান তক্তারী কযা, কয পাোঁতকয যনে াতস্তভূরক যতযভানায ফেফস্থা কযা। ূত্র: 

াংফাদ তফজ্ঞতপ্ত 

http://www.natun-barta.com/45879/151/তামাকের-উপর-ের-বৃদ্ধি-জীবন-বাচাাঁকব-এবং-সরোকরর-

রাজস্ব-আয়-বাড়াকব 
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তাভাণ্কয উয কয ফৃতি, যীফন ফাচাোঁণ্ফ এফাং যকাণ্যয যাযস্ব আে ফাড়াণ্ফ 

আযণ্কয ফাযায |  এতপ্রর ২০, ২০১৯ ৭:৫০ 

২০ এতপ্রর, তনফায, ঢাকায োভরীণ্ত অফতস্থত ঢাকা 

আহ্োতনো তভণ্নয জ্রথ জ্ক্টণ্যয প্রতক্ষণ কণ্ক্ষ কার 

১০টাে ‚ তাভাকযাত দ্রণ্ফেয উয উচ্চাণ্য কয 

আণ্যাণ্য প্রণ্োযনীেতা ীলতক আণ্রাচনা বাে ফক্তাযা 

তাভাকযাত ণ্ণেয উয উচ্চাণ্য কয আণ্যাণ্ 

যনযীফন ফাোঁচণ্ফ এফাং যকাণ্যয যাযস্ব আে ফাড়ণ্ফ ফণ্র 

ভন্তফে কণ্যন। বাে ঢাকা আহ্োতনো তভন  উতস্থত 

ফক্তযা ২০১৯-২০ অথতফেণ্যয তাভাণ্কয উণ্যয কয 

কাঠাণ্ভায প্রস্তাফনাে ফণ্রন , ‚তগাণ্যণ্টয ভূরেস্তয াংখো 

৪ তট জ্থণ্ক কতভণ্ে ২তট (তনন্ম এফাং উচ্চ ) স্তণ্য তনণ্ে 

আা, তনন্মস্তয ১০ রাকা তগাণ্যণ্টয খচুযা ভূরে ৫০ 

টাকা তনধতাযণ কণ্য ৬০ তাাং ম্পযূক শুল্ক আণ্যা কযা এফাং উচ্চস্তণ্য ১০ রাকা তগাণ্যণ্টয খচুযা ভূরে নেূনতভ ১০৫ টাকা 

তনধতাযণ কণ্য ৬৫ তাাং ম্পযূক ল্ক আণ্যা কযা এফাং জ্ধাোঁোতফীন তাভাকণ্ণেয (যদতা ও গুর ) টোতযপ বোরু প্রথা  তফরুপ্তকণ্য 

প্রতত ১০ গ্রাভ যদতায খচুযা ভূরে ৩৫ টাকা এফাং প্রতত ১০ গ্রাভ গুণ্রয খচুযা ভূরে ২০ টাকা তনধতাযণ কণ্য ৪৫% ম্পযূক শুল্ক আণ্যা 

কযা; কর তাভাকণ্ণেয খচুযা ভূণ্রে ১৫ তাাং বোট প্রণ্মাযে কযা। ‛ বাতট বাতেত কণ্যন ঢাকা আহ্োতনো তভণ্নয জ্রথ 

জ্ক্টণ্যয তযচারক ইকফার ভাুদ।  বাে আণ্যা উতস্থত তেণ্রন , স্বাস্থে ও তযফায করোণ ভন্ত্রণারণ্েয প্রাক্তন অতততযক্ত তচফ 

জ্ভাাম্মদ রুহুর কুদু্দ , াবায জ্ৌযবায প্রধান তনফতাী কভতকততা যাপ উতদ্দন আভদ জ্চৌধযুী , মভুনা তনউণ্যয জ্োর 

কণ্যণ্েট ুান্ত তনা , বাইটার স্ট্রা তটতযয কাতি ভোণ্নযায জ্ভা : নাতয উতদ্দন, বণ্ে এয জ্ড অফ জ্প্রাগ্রাভ আযভর জ্াণ্ন 

 তাভাক তফণ্যাধী তফতবন্ন াংগঠণ্নয প্রতততনতধগণ ও স্বাস্থে জ্ক্টণ্যয তফতবন্ন প্রকণ্েয কভতীগণ। এ বাে ভূর ফক্তফে প্রদান কণ্যন 

ঢাকা আহ্োতনো তভন এয কাযী তযচারক ও তাভাক তনেন্ত্র ণ প্রকণ্েয এয প্রকে ভন্বেকাযী জ্ভা . জ্ভাখণ্রেুয যভান। তততন 

তায উস্থানাে জ্ম কর ুাতয উস্থান কণ্যন: (১) কর তাভাকণ্ণে’ খচুযা ভূণ্রেয (গযচ) তবতিণ্ত কযাণ্যা কযণ্ত ণ্ফ; 

(২) কর তাভাকণ্ণেয উয একতট তনতদতষ্ট তযভাণ ুতনতদতষ্ট ম্পযূক শুল্ক আণ্যা কযণ্ত ণ্ফ ; (৩) ভূরেস্ফীতত এফাং আে ফৃতি 

াণ্থ ঙ্গতত জ্যণ্খ ুতনতদতষ্ট ম্পযূক শুল্ক তনেতভতবাণ্ফ ফৃতি কযণ্ত ণ্ফ ; (৪) কযাণ্যা প্রতিো য কযণ্ত তাভাকণ্ণেয ভণ্ধে 

তফদেভান তফবাযন (তপল্টায/নন তপল্টায তফতড় , তগাণ্যণ্টয ভূরেস্তয, যদতা ও গুণ্রয আরাদা টোতযপ বোরু প্রবৃতত ) তুণ্র তদণ্ত ণ্ফ; 

(৫) কর জ্ধাোঁোতফীন তাভাকণে উৎাদানকাযীণ্ক যকাণ্যয কযযাণ্রয আওতাে তনণ্ে আণ্ত ণ্ফ ; (৬) একতট য এফাং 

কামতকয তাভাক কয নীততভারা প্রণেন ও ফাস্তফােন (৫ ফেয জ্ভোতদ) কযা, মা তাভাণ্কয ফেফায হ্রা এফাং যাযস্ব ফৃতিণ্ত ব ‚তভকা 

যাখণ্ফ; (৭) কর প্রকায ই-তগাণ্যট এফাং তণ্টড (আইতকউওএ) তাভাকণ্ণেয উৎাদন, আভদাতন এফাং ফাযাযযাতকযণ তনতলি 

কযা; (৮) কণ্ঠায রাইণ্তসাং এফাং জ্েতাং ফেফস্থা তাভাক কয প্রান তক্তারী কযা , কয পাোঁতকয যনে াতস্তভূরক যতযভানায 

ফেফস্থা কযা। 

https://www.ajkerbazzar.com/তামাকের-উপর-ের-বৃদ্ধি-জীব/101201 
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তাভাণ্কয উয কয ফৃতি যীফন ফাোঁচাণ্ফ ও যাযস্ব আে ফাড়াণ্ফ 

 এতপ্রর ২১, ২০১৯ 

তাভাকযাত ণ্ণেয উয উচ্চাণ্য কয আণ্যাণ্ যনযীফন ফাোঁচণ্ফ এফাং যকাণ্যয যাযস্ব আে ফাড়ণ্ফ।-ফা। যাযধানীয োভরীণ্ত 

গতকার তনফায ‘তাভাকযাত দ্রণ্ফেয ওয উচ্চাণ্য কয আণ্যাণ্য প্রণ্োযনীেতা ’ ীলতক এক  আণ্রাচনা বাে ফক্তাযা একথা 

ফণ্রন। ঢাকা আহ্োতনো তভণ্নয জ্রথ জ্ক্টণ্যয প্রতক্ষণ কণ্ক্ষ আণ্োতযত বাে ফক্তযা ২০১৯-২০ অথতফেণ্যয তাভাণ্কয উয কয 

কাঠাণ্ভায প্রস্তাফনাে ফণ্রন , ‘তগাণ্যণ্টয ভূরেস্তয াংখো ৪ তট জ্থণ্ক কতভণ্ে ২তট (তন¤œ এফাং উচ্চ) স্তণ্য তনণ্ে আা , তন¤œস্তণ্য 

১০ রাকা তগাণ্যণ্টয খচুযা ভূরে ৫০ টাকা তনধতাযণ কণ্য ৬০ তাাং ম্পযূক শুল্ক আণ্যা  কযা এফাং উচ্চস্তণ্য ১০ রাকা 

তগাণ্যণ্টয খচুযা ভূরে নেূনতভ ১০৫ টাকা তনধতাযণ কণ্য ৬৫ তাাং ম্পযূক ল্ক আণ্যা কযা এফাং জ্ধাোঁোতফীন তাভাকণ্ণেয 

(যদতা ও গুর ) টোতযপ বোরু প্রথা তফরুপ্তকণ্য প্রতত ১০ গ্রাভ যদতায খচুযা ভূরে ৩৫ টাকা এফাং প্রতত ১০ গ্রাভ গুণ্রয খুচযা ভূরে ২০ 

টাকা তনধতাযণ কণ্য ৪৫ তাাং ম্পযূক শুল্ক আণ্যা কযা , কর তাভাকণ্ণেয খচুযা ভূণ্রে ১৫ তাাং বোট প্রণ্মাযে কযা। ’ 

আহ্োতনো তভণ্নয জ্রথ জ্ক্টণ্যয তযচারক ইকফার ভাুণ্দয বাততণ্ে বাে  ¦াাস্থে ভন্ত্রণারণ্েয াণ্ফক অতততযক্ত তচফ 

জ্ভাাম্মদ রুহুর কুদু্দ , াবায জ্ৌযবায প্রধান তনফতাী কভতকততা যাপ উতদ্দন আভদ জ্চৌধযুী , মভুনা তনউণ্যয জ্োর 

কণ্যণ্েট ুান্ত তনা ও বাইটার স্ট্রাতটতযয কাতি ভোণ্নযায জ্ভা . নাতয উতদ্দন উতস্থত তেণ্রন।  

আহ্োতনো তভণ্নয কাযী তযচারক ও তাভাক তনেন্ত্রণ প্রকণ্েয ভন্বেকাযী জ্ভা. জ্ভাখণ্রেুয যভান বাে ভূর প্রফন্ধ উস্থান 

কণ্যন। 

http://www.dainikpurbokone.net/101182/তামাকের-উপর-ের-বৃদ্ধি-জীব/ 
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