
Page 1 of 21 
 

www.thefinancialexpress.com.bd / 11 June 2022 

Budget reactions 

Be frugal in forex spending, suggests MCCI 

FE REPORT | June 11, 2022 00:00:00  

Hailing the Tk 6.78-trillion national budget proposed amid ongoing global uncertainties, 

Metropolitan Chamber of Commerce and Industry, Dhaka (MCCI) suggests the government to 

be frugal in spending foreign currencies to ensure macroeconomic stability. 

In a press release issued Friday, the country's oldest trade body urged the government to consider 

the higher import trend and the cascading Russia-Ukraine war fallout. 

"We should control the high subsidies on electricity, gas and fertilizers, otherwise spending as 

subsidy will shoot up significantly," the MCCI notes in its post-budget mixed reaction. 

The COVID-19 pandemic has created significant challenges for the global economy. 

Understandably, Bangladesh will need more time to recover. As the Russia-Ukraine war 

continues to threaten global recovery prospects, signals of rising inflation are surfacing. Despite 

all this, countries like Bangladesh are trying their best to restart their economic activities by 

advancing their COVID-19 vaccination programs and taking other necessary steps, it says.  

"MCCI is happy to see that this year's budget proposal is not like other conventional budgets; 

ensuring a stable life and livelihood has received its deserved due focus," it adds.  

According to the chamber, the proposed FY'23 budget of Tk 6.78 trillion is 12.32-percent higher 

than the previous year's original budget (Tk 6.03 trillion) and 14.25-percent higher than the 

revised budget (Tk 5.93 trillion) of the outgoing fiscal year (FY22).  

The budget for FY23 has set a target of 5.6-percent inflation and 7.5-percent growth in gross 

domestic product (GDP) by keeping the industrial sector afloat through incentive programs and 

reining in the poverty rate through the expansion of social-safety programs. 

Under the present economic situation, it says, the revenue- collection target of the National 

Board of Revenue (NBR) has been increased by 12.12 per cent to Tk 3.70 trillion for the 

upcoming FY23 from the current FY22's target of Tk 3.30 trillion.  

In the current backdrop, the MCCI considers this target practical and forward-looking. However, 

the chamber thinks that there is ample scope for reforming the tax policy, increasing the capacity 

of tax administration, and providing proper public services.  

"MCCI has always suggested meaningful structural changes in the tax administration so that it 

could aptly carry out revenue collection," it mentions. 
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The chamber points out that in the existing infrastructure, many eligible organizations with high 

earnings remain outside the purview of tax, while individuals/businesses regularly paying taxes 

are burdened with more and more taxes. This needs to be addressed properly.  

About the proposed budget deficit (Tk 2.45 trillion), it says that future economic disruptions 

besides the current ones caused by the pandemic can actually increase the final budget deficit. 

Thus, MCCI advises adhering to proper and effective financial management to limit expenditure 

on the financing of government projects.  

Simultaneously, given the current global backdrop, government support is needed even more to 

keep prices of energy, food, fertilizers etc under control. With global energy and food prices 

rising, subsidies are poised to increase, so an increase in budget deficit is only logical.  

The government should not hesitate to increase the deficit if it is required for essential 

expenditure, infusing funds into the economy and raising aggregate domestic demand. With the 

country's ample borrowing headroom and the need for foreign currency, low-cost international 

funding could well be explored.  

At the same time, tightening financial management, like stopping unnecessary over-spending, 

wastage, and other leakage of funds, will yield a significant amount of savings, according to the 

MCCI.  

For export facilitation, the size of Export Development Fund (EDF) needs to be raised at least up 

to US$10 billion from the existing US$7.5 billion, and should be accessible to all the exporters.  

The MCCI believes that the underdeveloped connectivity and infrastructure, weak distribution 

channels of power, and bureaucratic hurdles remain the major obstacles for economic growth. 

Besides, weak revenue collection (only 69.02 per cent collected during July-April of FY22) and 

ADP implementation (only 55.18 per cent could be spent in July-April of FY22) are also causes 

of concerns for the economy.  

MCCI appreciates the lowering of the corporate-tax rate by 2.5 per cent (from 22.5 per cent to 20 

per cent for listed companies (those that issue shares worth more than 10 per cent of its paid-up 

capital through IPO) and from 30 per cent to 27.5 per cent for non-listed ones). These 

consecutive reductions during the last three years (7.5% in total) are the right move towards 

fulfilling businesses' persistent demand of making the corporate tax rate consistent with the other 

competing countries in the region.  

MCCI has always been saying that minimum turnover tax is contradictory to tax policy, and 

therefore wants its removal. 

The chamber expressed its deep concerns about allowing indiscriminate opportunity of 

whitening black money by paying a certain amount of tax. In the past, the country has seen such 

opportunities yield little results while unnecessarily raising questions about the probity of our 

financial and accounting practices.  

The cost-benefit analysis will show a higher cost with almost zero benefits. "This will seriously 

discourage the compliant taxpayers, who will consider it penalizing," it observes. 

jubairfe1980@gmail.com 
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www.thedailystar.net / 10 June 2022 

Priorities are set accurately, but inflation will 

be biggest headache 

Leading chambers say in their budget reaction 
 

Sukanta Halder 

Fri Jun 10, 2022 04:51 PM Last update on: Fri Jun 10, 2022 05:01 PM  

 

 

The leading chambers and trade body leaders have praised the government for 

fixing the priority areas of development, but they also said controlling inflation 

will be biggest headache for the Sheikh Hasina administration in the next fiscal 

year. 

The Metropolitan Chamber of Commerce and Industry believes it was extremely 

challenging for the finance minister to prepare the new budget amid the global 

uncertainly caused by the pandemic and the Russia-Ukraine conflict. 

In the budget, the government has prioritised five areas, which are inflation 

containment, agriculture and overall food security, human resource development, 

boost in domestic investment, increase exports and promotion of export 

diversification, job creation and rural development, the chamber said. 

The MCCI thanks the government for prioritising the areas to ensure lives and 

livelihood. 

It also said there is ample scope for reforming the tax policy, increasing the 

capacity of tax administration, and providing proper public services. 

The MCCI said it has always suggested meaningful structural changes in the tax 

administration so that it could aptly carry out revenue collection. 

In the existing infrastructure, many eligible organisations with high earnings 

remain outside the purview of tax, while individuals/businesses regularly paying 

taxes are burdened with more and more taxes. 

"This needs to be addressed properly." 

https://www.thedailystar.net/author/sukanta-halder
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Jashim Uddin, president of the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and 

Industry, thinks the government will face some challenges in the next fiscal year, but 

controlling inflation will be the biggest challenge. 

He also criticised the finance minister's proposal to give amnesty to the laundered money, 

under which black money could be legalised by paying 7 to 15 per cent tax. 

The Foreign Investors' Chamber of Commerce and Industry (Ficci) feels that the gross 

domestic product's growth target of 7.5 per cent is achievable provided that, among others, 

the GDP investment ratio increases to the expected level. 

The chamber also appreciated notable allocation for the health sector and education. 

However, the Ficci expressed its concerns about the reduced allocation for the key mega 

projects, which will result in a slow implementation as well as raise the total cost of the 

project. 

"We feel instead of reducing the allocation in mega-project, the government could 

concentrate on enhancing the quality of spending, which could bring further efficiency as 

well as generate employment," the chamber said in its budget reaction. 

It also expresses concern about bridging the deficit from banking sources which may tighten 

the liquidity situation. 

The president of American Chamber of Commerce in Bangladesh, Syed Ershad Ahmed, 

expected more incentive would be extended to the agriculture sector. 

He said the prices of agricultural equipment and hybrid vehicle should be reduced. 

He said no significant economic growth is conceivable without a sustained foreign exchange 

reserve growth. 

"Hence, instead of gross import ban, we should speed up the foreign-funded projects' 

implementation and reconsider own funded projects having a sizeable import component." 

"We strongly recommend effective modernisation managing all ports' operation and 

allowance of bonded warehouse facility for non-RMG exports too," Ahmed added. 

"I thank the finance minister for the proposed exemption for start-ups on all types of 

reporting besides tax return will ease the challenges they face," said Syed Almas Kabir, 

former president of Bangladesh Association of Software and Information Services. 

"Also, allowing them to set off and carry forward losses for nine years, and withdrawal of 

restrictions on expenditure will facilitate the young entrepreneurs to grow their businesses." 

He said lowering the turnover tax to 0.1 per cent from 0.6 per cent for the start-up companies 

will be a great help for the budding businesses. 
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However, it is very much discouraging to see the internet services has not been included in 

the list of IT-enabled services in spite of being the primary ingredient of Digital Bangladesh, 

he added. 

www.newagebd.net / 10 June 2022 

Cautionary steps in spending forex needed: MCCI  

Staff Correspondent | Published: 22:28, Jun 10,2022   

The Metropolitan Chamber of Commerce and Industry has said that the country needed to take 

cautionary measures in spending foreign currencies to ensure macroeconomic stability, considering a 

higher import trend and the Russia-Ukraine war fallout. 

It also suggested that the government should tighten financial management, including stopping 

unnecessary over-spending and leakage of funds, and also monitor and evaluate public expenditure 

and project delivery. 

The MCCI expressed its deep concerns about allowing indiscriminate opportunity of legalising 

undisclosed money by paying a certain amount of tax. 

In the past, it was found that such opportunities yield little results, it said, adding that the move 

seriously discouraged the compliant taxpayers. 

The chamber on June 9 made the comments in a press statement on the national budget for financial 

year 2022-23. 

‘We should control the high subsidies on electricity, gas and fertilisers, otherwise spending as 

subsidy will shoot up significantly,’ it said. 

The budget deficit has been set at Tk 2.45 lakh crore in FY23 (5.5 per cent of gross domestic 

product). 

Out of the total deficit, Tk 98,729 crore will be financed from external sources, while Tk 1.46 lakh 

crore from domestic sources. 

Out of Tk 1.46 lakh crore, Tk 1.06 lakh crore will come from the banking system and Tk 40,001 

crore from savings certificates and other non-bank sources. 

The MCCI in the statement recommended adhering to proper and effective financial management to 

limit expenditure on the financing of government projects. 

It said that tightening financial management including stoppage of unnecessary over-spending, 

wastage, and other leakage of funds would yield a significant amount of savings. 

Resources should be allocated to the government agencies tasked with the monitoring and evaluation 

of public expenditure and project delivery, it said. 

The MCCI said that the government must look beyond the banking sector for financing this deficit. 

https://www.newagebd.net/credit/Staff%20Correspondent
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Low-cost international funding could be explored, it said. 

The budget for FY23 set a target of 5.6 per cent inflation and 7.5 per cent growth in gross domestic 

product. Under the present economic situation, the revenue collection target has been increased by 

12.12 per cent to Tk 3.7 lakh crore for the upcoming FY23 from the current FY22’s target of Tk 3.3 

lakh crore. 

The MCCI has always suggested meaningful structural changes in the tax administration so that it 

could aptly carry out revenue collection, the trade body said. 

‘In the existing infrastructure, many eligible organisations with high earnings remain outside the 

purview of tax, while individuals or businesses regularly paying taxes are burdened with more and 

more taxes. This needs to be addressed properly.’ 

Weak revenue collection (only 69.02 per cent collected during July-April of FY22) and ADP 

implementation (only 55.18 per cent could be spent in July-April of FY22) are also causes of 

concerns for the economy, it said. 

Having effective automation (including the interface between Integrated VAT Administration 

System (IVAS) and Application Programming Interface (API)) will streamline the VAT system, it 

said. 

To boost export, Bangladesh needs to lay an adequate and meaningful emphasis on diversifying 

export in terms of products and markets, it said. 

The underdeveloped connectivity and infrastructure, weak distribution channels of power, and 

bureaucratic hurdles remain the major obstacles for economic growth, the MCCI said. 

The MCCI hailed the lowering of the corporate tax rate and for the lowering of the tax-deduction-at-

source (TDS) rates for the supply of goods. 

The MCCI also appreciated the rationalisation of the income tax rates for the export-oriented 

industries. 

www.tbsnews.net / 10 June 2022 

MCCI for reforming tax policy  
The Metropolitan Chamber of Commerce and Industry (MCCI ) advised the 

government to adhere to proper and effective financial management to 

limit expenditure on the financing of government projects in order to keep 

the budget deficit in check  

 



Page 7 of 21 
 

 

The Metropolitan Chamber of Commerce and Industry (MCCI) advocated for reforming tax 

policy while giving their budget reaction on Thursday (9 June).  

"The chamber thinks that there is ample scope for reforming the tax policy, increasing the capacity of 

tax administration, and providing proper public services. MCCI has always suggested meaningful 

structural changes in the tax administration so that it could aptly carry out revenue collection," reads 

a press release 

"In the existing infrastructure, many eligible organisations with high earnings remain outside the 

purview of tax, while Individuals/businesses regularly paying taxes are burdened with more and 

more taxes. This needs to be addressed properly," the PR added. 

MCCI congratulated Finance Minister  AHM Mustafa Kamal for proposing his 4th budget at the 

parliament under challenging circumstances. 

The chamber advised the government to adhere to proper and effective financial management to limit 

expenditure on the financing of government projects in order to keep the budget deficit in check. 

MCCI called for government measures to keep prices of energy, food, fertilisers, under control in the 

upcoming financial year. 

"The government should not hesitate to increase the deficit if it is required for essential expenditure, 

infusing funds into the economy and raising aggregate domestic demand. It must look beyond the 

banking sector for financing this deficit,"  the press release stated. 

MCCI urged the authorities to explore possibility of low-cost international funding and tighten 

financial management by stopping unnecessary over-spending, wastage, and other leakage of funds 

will yield a significant amount of savings. 

In order to ensure this, resources should be allocated to the government agencies tasked with the 

monitoring and evaluation of public expenditure and project delivery, the chamber proposed. 

MCCI thanked the government for focusing on inflation containment, agriculture and overall food 

security, human resource development, including health, education, and skills development, boost in 

domestic investment, increase in exports, and promotion of export diversification, and job creation 

and rural development. 
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MCCI believes that Bangladesh can be turned into an export powerhouse by improving its business 

competitiveness and trade regime. It said that Bangladesh needs to lay adequate and meaningful 

emphasis to diversify export in terms of products and markets and bringing sustainable reforms 

measures in export facilitation including technological up-gradation, infrastructure & skills 

development and institutional strengthening as priority agenda to boost export/ 

"For technological up-gradation, special low-cost funds should be created in line with 4IR and 8th 

five years plan enabling export-oriented industries to improve their capacity and efficiency." 

"The size of Export Development Fund (EDF) needs to be raised at least up to 10 billion dollars from 

7.5 billion dollars and should be accessible to all the exporters," the press release read. 

Necessary negotiations can be carried out by the government with the development partners such as 

IDA, ADB, IFC, as MCCI proposed. 

The cost of funds for EDF can be reduced by reducing service charges and profit on the investment 

by the Bangladesh Bank (BB) and Authorised Dealers (AD), the chamber added. 

In the proposed budget, the proposed allocation of social safety nets is Tk1,13,576 crore, which was 

Tk1,07,614 crore in FY22. 

MCCI expressed that it only increased by Tk5,962 crore which was not enough. 

So the chamber proposed a significant increase in social safety nets in the final budget. 

MCCI believes that the underdeveloped connectivity and infrastructure, weak distribution channels 

of power, and bureaucratic hurdles remain the major obstacles to economic growth. 

Besides, weak revenue collection (only 69 % collected during July-April of FY22) and ADP 

implementation (only 55.18% could be spent in July-April of FY22) are also causes of concern for 

the economy. 

To ensure macroeconomic stability, the country needs to take cautionary measures in spending 

foreign currencies, considering the higher import trend and the cascading Russia-Ukraine war fallout, 

the chamber noted. 

"We should control the high subsidies on electricity, gas and fertilisers, otherwise spending as 

subsidy will shoot up significantly," the preass release read. 

MCCI appreciated the lowering of the corporate tax rate by 2.5 % (from 22.5% to 20% for listed 

companies (those that issue shares worth more than 10% of its paid-up capital through IPO) and from 

30% to 27.5% for non-listed ones). 

MCCI believes that these consecutive reductions during the last three years (7.5% in total) are the 

right move towards fulfilling businesses' persistent demand of making the corporate tax rate 

consistent with the other competing countries in the region. 

  

The Chamber also lauded the government for lowering the tax-deduction-at-source (TDS) rates for 

the supply of goods and increasing the perquisite threshold. 

However, the Chamber suggests reducing the rate of TDS on services such as construction, 

infrastructure, which generate employment. 
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MCCI also appreciated the rationalisation of the income tax rates for the export-oriented industries. 

 TDS for all export-oriented industries has been increased 100% from 0.5% to 1%. 

MCCI suggests that this TDS be maintained at the previous level in the current circumstances. 

The chamber believes that the imposition of a 5 percent tax at source on gross bill of terminal 

operation/ship handling, as part of port operations, similar to that on stevedoring/berth operation 

commission, will increase the cost of doing business. However, MCCI appreciated making research 

and development expenses allowable. 

In consistence with the previous years, MCCI  strongly advocated for the removal of the minimum 

turnover tax in their budget reaction. MCCI proposed adjustments in income tax thresholds and 

voiced their disappointment that the matter was unaddressed in the budget speech. 

MCCI is disappointed to see personal income tax thresholds remaining unaddressed in the budget. 

We must raise and align the tax-free income thresholds, which we are yet to do. MCCI proposes to 

make the tax-free income threshold to be at least Tk. 500,000," the pr read. It also suggested keeping 

a symbolic fund for tax refund amounts from the NBR. 

MCCI appreciated allowing central registration for VAT and providing VAT exemption on the 

supply of goods under subcontract between the manufacturing units when both are enjoying bonded 

facilities. It also welcomed the reduction of penalty on VAT return submission and lowering of the 

VAT rates and the minimum value of the items on which VAT is applicable in several sectors (like 

hotel and restaurant, trading of MS Product). 

However, MCCI was disheartened as no remarkable suggestions for the structural reforms of the 

VAT Law were present in the proposed budget. 

The chamber believes that having effective automation (including the interface between Integrated 

VAT Administration System (IVAS) and Application Programming Interface (API)) will streamline 

the VAT system. 

MCCI appreciated the removal of the reference/minimum value for calculating the customs duty. 

The chamber also suggested that custom duties be rationalisfed so that product price and inflation 

could be kept in check. MCCI welcomed the lowering of import duties for sewage treatment plants 

(STPs) but proposed this same facility to be extended to effluent treatment plants (ETPs). 

MCCI also appreciated the budgetary provision for a study on central bank digital currency as well 

as exploring the means to introduce digital banks. 

"We would also like to see crypto assets being allowed for investments which will create thousands 

of jobs in the country," the chamber said. 

MCCI expressed its deep concerns about allowing indiscriminate opportunity of whitening black 

money by paying a certain amount of tax. 

"In the past, we have seen such opportunities yield little results while unnecessarily raising questions 

about the probity of our financial and accounting practices. The cost benefit analysis will show a 

higher cost with almost zero benefits." 
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"This will seriously discourage the compliant taxpayers, who will consider it penalising,"  MCCI 

stated. 

MCCI feels that there should be an interim evaluation of the Budget after every three (3) months. 

Finance Minister AHM Mustafa Kamal has placed the Tk6,78,064 crore national budget for FY23 at 

Jatiya Sangsad according to the top priority of safeguarding marginal people from inflation fuelled 

by the Russia-Ukraine conflict. 

www.businessinsiderbd.com / 10 June 2022 

MCCI urges finance minister to remove 

minimum turnover tax 
BI Report || BusinessInsider 

Published: 15:07, 10 June 2022    

 

MCCI logo 

The Metropolitan Chamber of Commerce and Industry, Dhaka (MCCI) has reiterated its call to 

remove the minimum turnover tax by saying that it is “contradictory to tax policy”. 

“If the business makes a profit, the tax should apply to the taxable income only and not on revenue or 

any fund,” the chamber reasoned. 

The main logic of minimum turnover tax is to prevent tax avoidance, collect revenues, and ensure 

that business persons with no taxable income are not punished, MCCI said in its reaction to the 

budget proposal in a press release. 
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If high turnover tax, Tax Deducted at Source (TDS), and regular taxes are determined by evaluation, 

then decreasing only one of these while keeping the other two unchanged will not be effective. 

MCCI suggests that regular assessed income tax prevails over TDS and AIT in all cases. In the 

budget, the workers’ profit participation fund (WPPF) has been proposed to be paid from net profit. 

MCCI believes this will create ambiguity for the company shareholders and stakeholders. This move 

will not allow achieving uniform practice in WPPF payment for all industries. 

Congratulating Finance Minister AHM. Mustafa Kamal for placing the 51st National Annual Budget 

for the fiscal year 2022-23 (FY23), MCCI said it was extremely challenging to prepare this budget 

amid global uncertainties. 

MCCI believes that priority should be on health and economic security and support is needed to keep 

prices of energy, food, fertilizers, etc., under control. 

Furthermore, the government should not hesitate to increase the deficit if it is required for essential 

expenditure, infusing funds into the economy and raising aggregate domestic demand. 

MCCI, however, expressed disappointment to see personal income tax thresholds remaining 

unaddressed in the budget. “We must raise and align the tax-free income thresholds, which we are 

yet to do.” 

MCCI proposes to make the tax-free income threshold to be at least Tk 5,00,000. MCCI also 

suggests keeping a symbolic fund for tax refund amounts from the NBR. 

www.businesspostbd.com / 11 June 2022 

MCCI for measures to control prices of 

food, energy, fertiliser 
Staff Correspondent  

11 Jun 2022 00:00:00 | Update: 11 Jun 2022 00:03:47  

 

 

The Metropolitan Chamber of Commerce and Industry (MCCI) has called for ensuring 

effective financial management in the budget for FY23, to limit expenditure on government 
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projects and exploring low-cost international funds as the deficit could rise due to the global 

economic crisis. 

It also recommended tightening financial management, such as stopping unnecessary over spending, 

wastage, and other leakages of funds, which in turn will yield significant amount of savings, read a 

press release issued by MCCI President Saiful Islam on Thursday. 

The release added that the future economic disruptions besides the current ones caused by the 

pandemic can actually increase the final budget deficit. 

The government should not hesitate to increase the deficit if it is required for essential expenditure, 

infusing funds into the economy and to tackle the rising domestic demand. It must look beyond the 

banking sector for financing this deficit. 

With Bangladesh’s ample borrowing headroom, low cost international funding could be explored 

further, it adds. 

The MCCI called for government measures to keep prices of energy, food, fertilisers under control in 

the upcoming financial year. The chamber also thanked the government for focusing on inflation 

containment, agriculture and overall food security, human resource development, including health, 

education, and skills development, boost in domestic investment, increase in exports, and promotion 

of export diversification, and job creation and rural development. 

The chamber believed that there is plenty of scope for reforming the tax policy, increasing the 

capacity of tax administration, and providing proper public services. The release pointed out that the 

MCCI has always suggested meaningful structural changes in the tax administration so that it could 

aptly carry out revenue collection.   

For technological upgradation, special low-cost funds should be created in line with 4IR and 8th Five 

Years Plan enabling export-oriented industries to improve their capacity and efficiency. The size of 

the Export Development Fund (EDF) needs to be raised to at least $10 billion from $7.5 billion and 

should be accessible to all the exporters. 

In the proposed budget, the allocation of social safety nets is Tk 1, 13,576 crore, which was Tk 

1,07,614 crore in FY22. The MCCI stated that the allocation only rose by Tk 5,962 crore, which was 

not enough. So the chamber proposed a significant increase in social safety nets in the final budget. 

MCCI is disappointed to see personal income tax thresholds remain unaddressed in the budget. 

Bangladesh must raise and align the tax-free income thresholds, proposes the MCCI, while 

recommending the tax-free income threshold to be at least Tk 500,000.  

The chamber also appreciated the budgetary provision for a study on central bank digital currency, as 

well as exploring the means to introduce digital banks. 

It however expressed its deep concerns about allowing indiscriminate opportunity of whitening black 

money by paying a certain amount of tax. 

“In the past, we have seen such opportunities yield little results, while unnecessarily raising 

questions about the probity of our financial and accounting practices. The cost benefit analysis will 

show a higher cost with almost zero benefits. This will seriously discourage the compliant taxpayers, 

who will consider it penalising,” the press release read. 
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The MCCI feels that there should be an interim evaluation of the Budget after every three months. 

Finance Minister AHM Mustafa Kamal had placed the Tk 6,78,064 crore national budget for FY23 

in Parliament on Thursday. 

www.sangbad.net.bd / 11 June 2022 

এমসিসিআই’র বাজেট পর্ যাজ াচনা  

বর্যমান প্রেক্ষাপজট েস্তাসবর্ বাজেট 

বাস্তবিম্মর্ ও দরূদর্শী 

সংসদে অর্ থমন্ত্রীর উপস্থাপপত ২০২২-২৩ অর্ থবছদরর বাদেট পর্ থাদ াচনা করদত পিদে মমট্রপপ টযান 

মচম্বার অফ কমাস থ এ- ই-াাষ্ট্রী, ঢাকা (এমপসপসআই) বদ দছ, বতথমান মেক্ষাপদট, েস্তাপবত বাদেট 

বাস্তবসম্মত ও েরূের্শী। িতকা  এমপসপসআই সভাপপত মমা. সােফু  ইস াম এক সংবাে পবজ্ঞপিদত 

বাদেট পনদে এমপসপসআই’র েপতক্রিো োনান। 

সংবাে পবজ্ঞপিদত ব া হে, িত বৃহস্পপতবার মেদর্শর ২০২২-২৩ অর্ থবছদরর েনয ৫১তম োতীে 

বাদেট মহান োতীে সংসদে উত্থাপন করার েনয অর্ থমন্ত্রী আ. হ. ম. মুস্তফা কামা , এমপপদক 

মমট্রপপ টযান মচম্বার অফ কমাস থ এ- ই-াাষ্ট্রী, ঢাকা (এমপসপসআই)-এর পক্ষ মর্দক অপভনন্দন 

োনাক্রি। এটট মন্ত্রী কতৃথক মপর্শকৃত ৪র্ থ বাদেট। এমপসপসআই মদন কদর মর্, মকাপভড-১৯ মহামারীর 

কারদে সৃষ্ট মেপর্শে ও ববপিক পপরপস্থপত, বতথমান রাপর্শো-ইউদিন র্ুদ্ধাবস্থা এবং ২০২৬ সাদ  

উন্নেনর্শী  মেদর্শ উন্নীতকরদের সমে বাদেট েস্তুত করা মাননীে অর্ থমন্ত্রীর েনয একটট চযাদ ক্রজং 

কাে পছ । 

আরও ব া হে, মকাপভড-১৯ মহামারী পবি অর্ থনীপতর েনয উদেখদর্ািয চযাদ জ বতপর কদরদছ। 

স্বাভাপবকভাদবই আমাদের অর্ থননপতক পুনরূদ্ধার হদত আরও সমে  ািদব। বযবসা-বাপেেয ও 

অর্ থনীপত মহামারী সৃষ্ট সংকট কাটটদে উঠদত এবং মহামারী পূব থ অবস্থাে পফদর আসার েনয মপরো 

হদে মচষ্টা করদছ। মর্দহতু রাপর্শো-ইউদিন র্ুদ্ধ পবিবযাপী অর্ থননপতক পুনরুদ্ধাদরর সম্ভাবনাদক 

র্মদক পেদি, মসই সদে িমবর্ থমান মুদ্রাস্ফীপতর সম্ভাবনা বাপিদে তু দছ। এই সব সমসযা সদেও, 

পৃপর্বীর পবপভন্ন মের্শ তাদের অর্ থননপতক কার্ থিম পুদরােদম পুনরাে শুরু করার েনয মকাপভড-১৯ 

টটকাোন কম থসূপচদক এপিদে পনদে র্াদি।  

েস্তাপবত ২০২২-২৩ অর্ থবছদরর বাদেট ৬,৭৮,০৬৪ মকাটট টাকা, র্া চ পত অর্ থবছদরর মূ  

বাদেদটর (৬,০৩,৬৮১ মকাটট টাকা) মচদে র্শতকরা ১২.৩২ ভাি মবপর্শ এবং সংদর্শাপর্ত বাদেদটর 

(৫৯৩,৫০০ মকাটট টাকা) ১৪.২৫ র্শতাংর্শ মবপর্শ। অর্ থনীপত দ্রতু পুনরূদ্ধাদরর  দক্ষয সরকার আসন্ন 

অর্ থবছদরর েনয বাপষ থক উন্নেন কম থসূপচদত (এপডপপ) ২৪৬,০৬৬ মকাটট টাকা অনুদমােন পেদেদছ। 

চ পত েদোেনা কম থসূপচর মার্যদম পর্শল্পখাতদক সচ  মরদখ এবং সামাক্রেক সুরক্ষা কম থসূপচর মার্যদম 

োপরদদ্রযর হারদক সীপমত মরদখ বাদেদট ৫.৬ র্শতাংর্শ মুদ্রাস্ফীপত ও ক্রেপডপপ েবৃক্রদ্ধর  ক্ষযমাত্রা ৭.৫ 

র্শতাংর্শ পনর্ থারে করা হদেদছ। 

বতথমান অর্ থননপতক পপরপস্থপতদত োতীে রােস্ব মবাদডথর (এনপবআর) রােস্ব আহরদের  ক্ষযমাত্রা 

বতথমান ২০২১-২২ অর্ থবছদর পনর্ থাপরত ৩৩০,০০০ মকাটট টাকা মর্দক ১২.১২ র্শতাংর্শ বৃক্রদ্ধ কদর আসন্ন 

২০২২-২৩ অর্ থবছদরর েনয ৩৭০,০০০ মকাটট টাকা পনর্ থারে করা হদেদছ। ২০২২-২৩ অর্ থবছদর ভযাট 
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কতৃথপক্ষদক ১৪০,০০০ মকাটট, আেকর কতৃথপক্ষদক ১২০,০০০ মকাটট এবং শুল্ক কতৃথপক্ষদক 

১১০,০০০ মকাটট টাকা সংগ্রহ করদত হদব।  

২০২২-২৩ অর্ থবছদরর বাদেদট ঘাটপত র্রা করা হদেদছ ২৪৫,০৬৪ মকাটট টাকা (র্া ক্রেপডপপর 

৫.৫%)। এই ঘাটপতর পপরমাে পবোপে অর্ থবছদরর (২০২১-২২ অর্ থবছর) ২,১৪,৬৮১ মকাটট টাকার 

(ক্রেপডপপর ৬.২%) মবপর্শ। মমাট ঘাটপতর বাদেদটর মদর্য ৯৮,৭২৯ মকাটট টাকা বাইদরর উৎস মর্দক 

এবং অভযন্তরীে উৎস মর্দক ১৪৬,৩৩৫ মকাটট টাকার সংস্থান করা হদব। ১৪৬,৩৩৫ মকাটট টাকার 

মদর্য ১০৬,৩৩৪ মকাটট টাকা বযাংক খাত মর্দক, ৪০,০০১ মকাটট টাকা সঞ্চেপত্র মর্দক এবং অনযানয 

নন-বযাংক আপর্ থক েপতষ্ঠান খাদতর উৎস মর্দক সংগ্রহ করা হদব। আমরা োপন মর্, বতথমাদনর 

মহামারী সৃষ্ট অচ াবস্থার পার্শাপাপর্শ ভপবষযদতও মকান অর্ থননপতক বযাঘাত আসদ  চূিান্ত বাদেট 

ঘাটপত বাপিদে তু দত পাদর।  

এমপসপসআই মদন কদর মর্, সরকাদরর অগ্রাপর্কার হদব র্তটা সম্ভব নািপরকদের স্বাস্থয ও অর্ থননপতক 

পনরাপত্তা পনক্রিত করা। একইসদে, বতথমান ববপিক মেক্ষাপদট জ্বা াপন, খােয, সার, ইতযাপের মূ য 

পনেন্ত্রদে রাখদত আরও মবপর্শ সরকাপর সহােতা েদোেন। পবিবযাপী জ্বা াপন ও খাদেযর মূ য বৃক্রদ্ধর 

মেক্ষাপদট ভতুথপকর পপরমােও বৃক্রদ্ধ মপদত পাদর এবং এদক্ষদত্র বাদেট ঘাটপত মর্ৌক্রিক।  

েীবন ও েীপবকা পনক্রিত করদত পাাঁচটট মক্ষদত্র অগ্রাপর্কার মেোর েনয এমপসপসআই সরকারদক 

র্নযবাে োনাদি। মসগুদ া হদ া . ১) মুদ্রস্ফীপত পনেন্ত্রদে রাখা, ২) কৃপষ ও সদব থাপপর খােয পনরাপত্তা, 

৩) স্বাস্থয, পর্শক্ষা ও েক্ষতা উন্নেনসহ মানব সম্পে উন্নেন, ৪) মেপর্শে পবপনদোি বৃক্রদ্ধ, রিাপন বৃক্রদ্ধ ও 

রিাপন বহুমুখীকরদের েসার, এবং ৫) কম থসংস্থান সৃটষ্ট ও গ্রামীে উন্নেন। এছািাও ে বাে ু

পপরবতথদনর েভাব মমাকাদব াও অগ্রাপর্কার পাদব। এছািাও িৃহহীনদের েনয ঘর পনম থাে, পন¤œ-

আদের মানুদষর মদর্য পবনামূদ য বা ভতুথপক মূদ য খােয সামগ্রী পবতরে এবং সামাক্রেক পনরাপত্তা 

মবষ্টপন কম থসূপচর আওতা বািাদনাদকও অগ্রাপর্কার মেো হদেদছ। েপরদ্রদের মদর্য নিে অদর্ থর র্র্ার্র্ 

বন্টন পনক্রিত করা োপরদ্রয পবদমাচদনর অনযতম একটট ের্ান পেদক্ষপ হদত পাদর। সরকার িত বছর 

এসব কম থসূপচ গ্রহে কদরপছ ।  

এমপসপসআই কম থসংস্থান সৃটষ্টদত সরকাদরর অবযাহত েদচষ্টার েনয ের্শংসা করদছ। গ্রাদমর েপরদ্র 

েনদিাষ্ঠী, েতযািত অপভবাপস শ্রপমক এবং গ্রামীে র্ুবকদের র্ারা েপর্শপক্ষত ও/বা মবকার তাদের স্বল্প 

সুদে ঋে মেোর েনয সরকার একটট তহপব  িঠন কদরদছ। এই তহপব টট তাদের আত্মকম থসংস্থান, 

বা মছাট বযবসা, কুটটর পর্শল্প, কৃপষ বা কৃপষ-সম্পপকথত মর্দকান পেয উৎপােদনর উদেদর্শয বযবহার করা 

র্াদব।  

পনরাপে অপভবাসন ও মর্শাভন কাে পনক্রিত করার েনয সরকাদরর েদচষ্টা পবদেদর্শ কম থসংস্থাদনর 

সুদর্াি বতপর কদরদছ। েনর্শক্রি, কম থসংস্থান ও েপর্শক্ষে বুযদরার (পবএমইটট) তর্য অনুর্ােী এক 

মকাটটরও মবপর্শ বাং াদেপর্শ কমী পবদেদর্শ বসবাস করদছ এবং কাে করদছ। এ বছর বাং াদের্শ পবপভন্ন 

মেদর্শ ১০  াখ কমীদক পাঠাদনার মচষ্টা করদছ। তদব পবপভন্ন পপরকল্পনার র্র্ার্র্ বাস্তবােনই হদব 

কম থসংস্থান সৃটষ্টর চাপবকাটঠ। সরকাপর-মবসরকাপর েদচষ্টার ফদ  েক্ষতা উন্নেদনর মার্যদম সব থাপর্ক 

কম থসংস্থান সৃটষ্ট ও আত্ম-কম থসংস্থান ঘটদব। 

এমপসপসআই করদপাদরট কর হার ২.৫ র্শতাংর্শ কমাদনার পপরকল্পনার ের্শংসা করদছ (তাপ কাভুি 

মকাম্পাপনর েনয ২২.৫% মর্দক ২০%, মর্ সব মকাম্পাপন আইপপও’র মার্যদম তার পপরদর্শাপর্ত 

মূ র্দনর ১০% এর মবপর্শ মূদ যর মর্শোর ইসুয কদর, ও অ-তাপ কাভুি মকাম্পাপনর েনয ৩০% মর্দক 

২৭.৫%)। িত পতন বছদরর এই িমািত হ্রাস (৭.৫%) এই অঞ্চদ র অনযানয েপতদর্াপি মের্শসমূদহর 

সদে করদপাদরট কদরর হারদক সামজসযপূে থ করার েনয বযবসােীদের িমািত োপব পূরদের  দক্ষয 

সটঠক পেদক্ষপ। সক  রপসে ও আে অবর্শযই বযাংক স্থানান্তদরর মার্যদম ম নদেন করদত হদব। ১২ 

 ক্ষ টাকার অপর্ক সক  খরচ ও পবপনদোদির টাকা বযাংক স্থানান্তদরর মার্যদম করদত হদব।  
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এমপসপসআই রিাপনমুখী পর্শদল্পর েনয আেকর হাদরর মর্ৌক্রিককরদেরও ের্শংসা করদছ। এবাদরর 

বাদেদট রিাপনমুখী সবেু কারখানার েনয এই আেকর হার ১০ র্শতাংর্শ, অনয সব রিাপনমুখী 

কারখানার েনয ১২ র্শতাংর্শ। র্াদহাক, সক  রিাপনমুখী পর্শদল্পর েনয টটপডএস ০.৫% মর্দক ১% পর্ থন্ত 

১০০% বৃক্রদ্ধ করা হদেদছ। এমপসপসআই পরামর্শ থ পেদি মর্, এই টটপডএস বতথমান পপরপস্থপতদত আদির 

অবস্থাে রাখা উপচত। 

কর হার কমাদনা সদেও আপর্ থক পববরেী অনুর্ােী এনপবআর কতৃথক অ-অনদুমাপেত/অনুদমাপেত নে 

এমন বযবসাপেক খরচ (আেকর অর্যাদেদর্শর ৩০ র্ারা) ও েস্তাপবত টটপডএস উভেই এখনও উচ্চ 

পর্ থাদের, র্া নূযনতম আেকরদক েভাপবত কদর (আেকর অর্যাদেদর্শর ৮২পস র্ারা) এবং কার্ থকরী 

করহারদক ৪০-৪৫% উন্নীত কদর। সুতরাং র্র্ার্র্ভাদব নপর্ভুি সক  েকৃত খরচ সমূ্পে থরূদপ 

অনুদমাপেত হওো উপচত। অতএব, এ পবষেগুপ  মর্ৌক্রিকভাদব পবদবচনা করা উপচত অর্বা এ 

পবষেগুপ  বাে মেো উপচত।  

এমপসপসআই সবসমে বদ  আসদছ মর্, নূযনতম টান থওভার টযাক্স করনীপতর পপরপন্থী এবং তাই এটট 

বাে মেো েদোেন। বযবসাে র্পে  াভ হে তদব কর শুর্ুমাত্র করদর্ািয আদের ওপর েদর্ােয হদব 

এবং রােস্ব বা অনযদকান তহপবদ র েদর্ােয হদব না। মসদহতু এমপসপসআই নূযনতম টান থওভার টযাক্স 

বাপত  করার েনয অনুদরার্ করদছ। নূযনতম টান থওভার টযাদক্সর মূ  র্ুক্রি হদ া কর পপরহার মরার্ 

করা, অনযানয সমস্ত রােস্ব সংগ্রহ করা। মসই সদে কর ের্শাসদনর মার্যদম রােস্ব সংগ্রদহর সমে র্ার 

মকান করদর্ািয আে মনই এমন বযবসাপেরা মর্ন র্শাক্রস্ত না পাে, মসটট পনক্রিত করা। 

পবিবযাপী মূ যবৃক্রদ্ধ ও মুদ্রস্ফীপত মবদিই চদ দছ। বাং াদেদর্শও মূ যবৃক্রদ্ধর এই েবেতা  ক্ষয করা 

র্াদি। একই সমদে আমাদের মার্াপপছু আেও মবদি ২০২১-২২ অর্ থবছদর ২,৮২৪ মাপকথন ড ার 

হদেদছ। এই সমস্ত পবষে করমুি সীমা সমন্বদের পেকপনদেথর্শ কদর। এ কারদেই বাদেদট বযক্রিিত 

করমুি আদের সীমা পূব থাবস্থাে মেদখ এমপসপসআই পকছুটা হতার্শ। আমাদের অবর্শযই করমুি 

আদের সীমা বািাদত হদব ও সমন্বে করদত হদব, র্া আমরা এখনও করদত পাপরপন। এমপসপসআই 

করমুি আেকর পসমা কমপদক্ষ ৫০০,০০০ টাকা করার েস্তাব করদছ। এমপসপসআই এনপবআর 

মর্দক কর েতযাপ থদের েনয একটট েতীকী তহপব  রাখারও পরামর্শ থ পেদি। 

এমপসপসআই আমোপন শুল্ক পহসাদবর মক্ষদত্র মরফাদরন্স/নূযনতম মূ য েতযাহাদরর ের্শংসা করদছ। 

এছািাও এমপসপসআই পরামর্শ থ পেদি মর্, আমোপন শুল্ক মর্ৌক্রিক করার েনয র্াদত পদেযর মূ য ও 

মুদ্রাস্ফীপত পনেন্ত্র¿মে রাখা সম্ভব হে। এমপসপসআই পদোোঃপনস্কার্শন পপরদর্শার্নািার (এসটটপপ) এর 

েনয আমোপন শুল্ক কমাদনার ের্শংসা করদছ। মসই সদে একই সুপবর্া বেথয পপরদর্শার্নািাদর (ইটটপপ) 

মক্ষদত্রও েদর্ােয করার পরামর্শ থ পেদি। 

মকন্দ্রীে বযাংদকর পডক্রেটা  কাদরক্রন্সর ওপর িদবষোর পার্শাপাপর্শ পডক্রেটা  বযাংপকং সুপবর্া চা  ু

করার উপাে অদন্বষদের েনয বাদেদট বযবস্থা রাখাে এমপসপসআই সার্ুবাে োনাদি। আমরা ক্রিদটা 

কাদরক্রন্স পবপনদোদির সুদর্াি মেখদত চাই র্া মেদর্শ হাোর হাোর কম থসংস্থান বতপর করদব। 

এমপসপসআই পনপেথষ্ট পপরমাে টযাক্স েোদনর মার্যদম কাদ া টাকা সাো করার পনপব থচার সুদর্াি মেোর 

পবষদে িভীর উদেি েকার্শ করদছ। অতীদতও আমরা মেদখপছ মর্, আপর্ থক ও অযাকাউপন্টং 

অনুর্শী দনর সম্ভাবযতা সম্পদকথ অেদোেনীেভাদব েশ্ন উত্থাপন করার সমে এই র্রদনর 

সুদর্ািগুপ  সামানয ফ াফ  পেদেদছ।  

এই র্রদনর সুপবর্ার ফ াফ  পবদেষে করদ  মেখা র্াদব মর্, এখান মর্দক খুবই সামানয উপকার 

পাওো পিদেদছ। পবষেটট আইন মানযকারী করোতাদের মারাত্মকভাদব পনরুৎসাপহত করদব, র্ারা 

এটটদক র্শাক্রস্ত পহদসদব পবদবচনা করদব। 
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োপেত্বর্শী  বযবসা েপতষ্ঠানগুদ ার েপতপনপর্ত্বকারী সংিঠন পহদসদব এমসপসপআই আর্শাবােী মর্, 

মাননীে ের্ানমন্ত্রীর বপ ষ্ঠ মনতৃদত্ব এবং অর্ থমন্ত্রী ও তার েিদরর র্র্ার্র্ কার্ থিদমর মার্যদম খুব 

দ্রতুই বাং াদের্শ তার পূদব থর সামাক্রেক ও অর্ থননপতক অবস্থাে মফরত আসদত সক্ষম হদব। 

এমপসপসআই মেদর্শর অর্ থননপতক ও সামাক্রেক উন্নেদন বরাবদরর মদতাই তার পরামর্শ থ ও সহদর্াপিতা 

অবযাহত রাখদব। 

www.samakal.net / 11 June 2022 

 

www.bonikbarta.net / 11 June 2022 

বাজেট েসর্ক্রিয়া 

জ্বা াসন ও খাজদে ভর্ত যসি বাড়াজনা প্রর্জর্ পাজর: 

এমসিসিআই  

পনেস্ব েপতদবেক  

েনু ১১, ২০২২  
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পবিবযাপী জ্বা াপন ও খােযপদেযর মূ যবৃক্রদ্ধর কারদে এ খাদত ভতুথপকর পপরমাে আদরা বািাদনা মর্দত 

পাদর বদ  মদন কদর মমদট্রাপপ টন মচম্বার অব কমাস থ অযান্ড ইন্ডাপি (এমপসপসআই)। বৃহস্পপতবার 

সংসদে ২০২২-২৩ অর্ থবছদরর েনয েস্তাপবত বাদেট উত্থাপদনর পর এক েপতক্রিোে এমনটা 

োনাে সংিঠনটট। এমপসপসআই উদেখ কদর, এবাদরর বাদেদট নািপরকদের স্বাস্থয ও অর্ থননপতক 

পনরাপত্তা পনক্রিত করাটা অগ্রাপর্কার পাওো উপচত। একই সদে ববপিক মেক্ষাপদট জ্বা াপন, খােয, 

সার, ইতযাপের মূ য পনেন্ত্রদে রাখদত আদরা মবপর্শ সরকাপর সহােতা েদোেন। 

এমপসপসআই মদন কদর, অতযাবর্শযকীে বযে পনব থাহ, অর্ থনীপতদত তহপব  মোিান ও সামপগ্রক 

অভযন্তরীে চাপহো বািাদনার েনয েদোেন হদ  বাদেদট ঘাটপত বািাদত সরকাদরর পের্া করা উপচত 

নে। এ ঘাটপত পূরদের েনয বযাংক খাদতর বাইদরও েৃটষ্ট পেদত হদব। ঋে মনোর র্দর্ষ্ট মার্যম ও 

ববদেপর্শক মুদ্রার েদোেনীেতার সদে কম খরদচ আন্তেথাপতক তহপব  োপির মখা াঁে করা মর্দত 

পাদর।  

বাদেট েপতক্রিোে এমপসপসআই উদেখ কদর, েীবন ও েীপবকা পনক্রিত করদত মুদ্রাস্ফীপত পনেন্ত্রে; 

কৃপষ ও সদব থাপপর খােয পনরাপত্তা; স্বাস্থয, পর্শক্ষা ও েক্ষতা উন্নেনসহ মানব সম্পে উন্নেন; মের্শীে 

পবপনদোি ও রফতাপন বৃক্রদ্ধ এবং রফতাপন বহুমুখীকরদের েসার; কম থসংস্থান সৃটষ্ট ও গ্রামীে উন্নেদন 

অগ্রাপর্কার মেোর পবষেগুদ া অতযন্ত ইপতবাচক।  

েপতক্রিোে কর নীপত সংস্কার, কর ের্শাসদনর সক্ষমতা বৃক্রদ্ধ বা র্র্ার্র্ েনদসবা েোদনর আদরা 

র্দর্ষ্ট সুদর্াি রদেদছ বদ  মদন কদর এমপসপসআই। সংিঠনটট োনাে, পবেযমান কাঠাদমাদত উচ্চ 

আদের অদনক মর্ািয েপতষ্ঠানও কদরর আওতার বাইদর মর্দক র্াে। অনযপেদক র্ারা পনেপমত কর 

েোন কদর আসদছ তাদের উপর আদরা মবপর্শ কদর কদরর মবাঝা চাপাদনা হে।  

েপতক্রিোে এমপসপসআই োনাে, রফতাপন উন্নেন তহপবদ র (ইপডএফ) আকার ৭ ের্শপমক ৫ 

পবপ েন ড ার মর্দক কমপদক্ষ ১০ পবপ েন ড াদর উন্নীত করা এবং তাদত সব রফতাপনকারদকর 

েদবর্শাপর্কার র্াকা উপচত। বাং াদের্শ বযাংক ও অনুদমাপেত পপরদবর্শক োরা পবপনদোদির পপরদষবা 

চােথ ও মুনাফা কপমদে ইপডএদফর েনয তহপবদ র বযে কমাদনা মর্দত পাদর। সামটষ্টক অর্ থনীপতর 

পস্থপতর্শী তা পনক্রিদত ববদেপর্শক মুদ্রা বযদে সতকথ অবস্থান ও পবেুযৎ, িযাস এবং সাদরর োদম উচ্চ 

ভতুথপক পনেন্ত্রে করদত হদব বদ  মদন কদর এমপসপসআই। অনযর্াে ভতুথপক বযে উদেখদর্ািযভাদব 

আদরা বািদব। 

এবাদরর বাদেদট রফতাপনমুখী পর্শদল্পর েনয টটপডএস ের্শপমক ৫ র্শতাংর্শ মর্দক বাপিদে ১ র্শতাংর্শ করা 

হদেদছ। বতথমান পপরপস্থপতদত এ হার পুনব থহাদ র আহ্বানও োনাে এমপসপসআই। 

www.jugantor.com / 11 June 2022 

বেবিায়ী িংগঠজনর েসর্ক্রিয়া 

বাজেট বেবিাবান্ধব বাস্তবায়ন চোজ ক্রজং 

বাজেট ২০২২-২৩ 

 র্ুিান্তর েপতদবেন   

১১ েনু ২০২২, ১২:০০ এএম  |    
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চ মান ববসিি প্রেক্ষাপজট ২০২২-২৩ অর্ যবছজরর েস্তাসবর্ বাজেট বেবিাবান্ধব ও 

িমজয়াপজর্াগী। িরজপাজরট ির হ্রাি, িব রপ্তাসন খাজর্ এি হাজর িরাজরাপ, িাাঁচামাজ র 

শুল্ক-ির ছাড় ও প্রদর্শীয় সর্শজের সবিাজর্শ ভোট অবোহসর্ িুসবধা বহা  রাখায় প্রদজর্শর 

অর্ যনীসর্জর্ সবসনজয়াগ বৃক্রিজর্ িহায়ি ভূসমিা পা ন িরজব। 

র্জব ঘাটসর্ প্রমটাজর্ বোংি ঋণসনভযরর্া, মূ েস্ফীসর্ সনয়ন্ত্রণ বাজেট বাস্তবায়নজি 

চোজ জজর মুজখ প্রে জব। বেবিায়ী িংগঠনগুজ ার বাজেট েসর্ক্রিয়ায় এিব ির্া ব া 

হজয়জছ।  

বযবসা িপতর্শী  করদব, তদব... পবক্রেএমইএ : সাবকন্ট্রাদক ভযাট অবযাহপত ও মযান মমইড ফাইবাদর 

ভযাট হ্রাসসহ বতপর মপার্শাক পর্শদল্প নানামুখী ছাি মেওোে ের্ানমন্ত্রী ও অর্ থমন্ত্রীদক অপভনন্দন 

োপনদেদছ বতপর মপার্শাক েস্তুতকারক ও রিাপনকারক সপমপত (পবক্রেএমইএ)। 

তদব বতথমান মেক্ষাপদট রিাপনর উৎদস কর (ের্শপমক ৫০ র্শতাংর্শ) মর্ অবস্থাে রদেদছ, আিামী ৫ 

বছর মস অবস্থাে রাখার অনুদরার্ োপনদেদছ সংিঠনটট। এদত চ মান সংকটকা ীন পর্শল্প স্বক্রস্তদত 

র্াকদব উদেখ কদর বাদেট েপতক্রিোে পবক্রেএমইএ ব দছ, পর্শল্প টটদক র্াকদ  রােস্ব আসদব, নতুন 

নতুন কম থসংস্থান বতপর হদব। 

িত অর্ থবছদর মপার্শাক রিাপন আে পছ  ৩১ ের্শপমক ৪৫ পবপ েন ড ার, এ বছর ৪১ পবপ েন ড ার 

আর্শা করপছ। এভাদব রিাপন বািাদত পারদ , কর হার না বাপিদেও রােস্ব বািাদনা সম্ভব। এদত কদর 

সামটষ্টক অর্ থনীপত উপকৃত হদব।  

আর্শাবযজক, বাস্তবােন চযাদ ক্রজং-পবপসআই : েস্তাপবত বাদেট আর্শাবযজক হদ ও সুর্শাসন, র্র্ার্র্ 

মপনটপরং, েক্ষতা, স্বিতা, েবাবপেপহতা ও পপরকল্পনা পনক্রিত করা না মিদ  তা বাস্তবােদন 

সরকারদক কটঠন চযাদ দজর মুদখ পিদত হদব। 

বাদেট েপতক্রিোে এ কর্া োপনদেদছ বাং াদের্শ মচম্বার অব ইন্ডাপিে (পবপসআই)। সংিঠনটট 

ব দছ, মূ যস্ফীপত পনেন্ত্রেই েস্তাপবত বাদেদটর মূ  চযাদ জ। মূ যস্ফীপত ৫ ের্শপমক ৬ র্শতাংদর্শর 

মদর্য রাখার কর্া উদেখ করা হদ ও তা বাস্তবােদন সুপনপেথষ্ট পেকপনদেথর্শনা পপর পক্ষত হদি না। 

এছািা সব রিাপনমুখী পর্শদল্পর করহার ১২ র্শতাংর্শ পনর্ থারে রিাপনদক উৎসাপহত করদব। তদব উৎদস 

কর ের্শপমক ৫০ র্শতাংর্শ মর্দক বৃক্রদ্ধ কদর ১ র্শতাংর্শ েস্তাব করা হদেদছ, র্া বতথমান পবি পপরপস্থপতদত 

রিাপনর মক্ষদত্র মনপতবাচক েভাব মফ দব।  

মূ যস্ফীপত পনেন্ত্রে মূ  চযাদ জ-পডপসপসআই : ঢাকা মচম্বার অব কমাস থ অযান্ড ইন্ডাপি (পডপসপসআই) 

ব দছ, েস্তাপবত বাদেদট মবসরকাপর পবপনদোি বৃক্রদ্ধ, কম থসংস্থান সৃটষ্ট, রােস্ব ঘাটপত ও অর্ থােন েভৃপত 

পবষে অতযন্ত চযাদ ক্রজং। 

https://www.jugantor.com/assets/news_photos/2022/06/11/image-560883-1654899693.jpg
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োক্কপ ত  ক্ষযমাত্রা অনুর্ােী ক্রেপডপপর েবৃক্রদ্ধ অেথন করদত হদ  করো  পর্ থােিদম বৃক্রদ্ধ করা, 

কর কাঠাদমার অদটাদমর্শন, মর্ৌক্রিক রােস্ব আহরে  ক্ষযমাত্রা পনর্ থারে ও সরকাপর বযদে সামজযসতা 

পনক্রিত করদত হদব। 

আে ও বযদের ভারসাময রক্ষা করাও অতযন্ত গুরুত্বপূে থ। পডপসপসআই মদন কদর, বাদেদটর আকার 

বািাদনার চাইদত পপরকপল্পত, সমদোপদর্ািী, বযে কার্ থিদম েক্ষতা অেথন এবং বাস্তবােনদর্ািয 

বাদেট েেেন একান্ত অপপরহার্ থ। 

বাস্তবিম্মর্ ও দরূদর্শী-এমসিসিআই: বর্যমান প্রেক্ষাপজট েস্তাসবর্ বাজেটজি বাস্তবিম্মর্ 

ও দরূদর্শী বজ  মজন িজর প্রমজরাপস টন প্রচম্বার অব িমাি য অোন্ড ইন্ডাসি (এমসিসিআই)। 

র্জব িজরানা মহামাসর-পরবর্ী িৃষ্ট অচ াবস্থার পার্শাপাসর্শ ভসবষ্েজর্ও প্রিাজনা অর্ যননসর্ি 

বোঘার্ আিজ  চূড়ান্ত বাজেট ঘাটসর্ বাসড়জয় র্ত জর্ পাজর। 

র্াই িরিাসর েিজের অর্ যায়জনর প্রক্ষজে বেয় িীসমর্ িরার েনে র্র্ার্র্ আসর্ যি 

বেবস্থাপনা সনক্রির্ িরার পরামর্শ য সদজয়জছ িংগঠনটট। এিই িজে বর্যমান ববসিি 

প্রেক্ষাপজট জ্বা াসন, খাদে, িাজরর মূ ে সনয়ন্ত্রজণ রাখজর্ আরও প্রবসর্শ িরিাসর িহায়র্া 

েজয়ােন।  

মটক্সটাই  খাতবান্ধব-পবটটএমএ : েস্তাপবত বাদেট মটক্সটাই  খাদতর েনয পবপনদোিবান্ধব, র্া 

আিামীদত এ খাতদক আরও উন্নপতর মার্যদম মেদর্শর অর্ থনীপতদত অবোন রাখদত সহােতা ভূপমকা 

পা ন করদব বদ  মদন করদছ বাং াদের্শ মটক্সটাই  পম স অযাদসাপসদের্শন (পবটটএমএ)। 

তদব রিাপনর উৎদস কর ১ র্শতাংর্শ করার রিাপনকারকদের ওপর বািপত চাপ বতপর করদব। 

পার্শাপাপর্শ স্থানীে পর্শল্পদক পুাঁক্রেবাোদর আনার েনয করদপাদরট কর আরও মর্ৌক্রিক করা েদোেন।  

বযাংক ঋেপনভথরতা তারদ য চাপ বািাদব-পফপক : ফদরন ইনদভস্টরস মচম্বার অব কমাস থ অযান্ড 

ইন্ডাপি (পফপক) ব দছ, েস্তাপবত বাদেদট সরকার ঘাটপত মমটাদত মাত্রাপতপরি ঋে বযাংক মর্দক 

মনওোর পপরকল্পনা কদরদছ। 

এদত বযাংপকং খাদত তার য বযবস্থাপনাে চাপ বািদব, র্া উদেিেনক। একই সদে মমিা 

েকল্পগুদ াদত বরাে কমাদনাে পফপক উদেি েকার্শ কদরদছ। সংিঠনটট বাদেট বাস্তবােনকারী 

কতৃথপদক্ষর স্বিতা, েবাবপেপহতা এবং সক্ষমতা পনক্রিত করার ওপর গুরুত্বাদরাপ কদরদছ। 

পফপক মদন কদর, বাদেদট িৃহীত পেদক্ষদপর ফদ  রিাপন খাত উৎসাপহত হদব। রিাপন বািদ  

বাপেেয ঘাটপত কদম আসদব। এদত ববদেপর্শক মুদ্রার ওপর চাপ কমদব। ভযাট ও সমূ্পরক শুল্ক আইদন 

পকছু পপরবতথন আনার ের্শংসা কদর পফপক ব দছ, এদত বযবসাবান্ধব পপরদবর্শ সৃটষ্টদত সহােক ভূপমকা 

পা ন করদব।  

রিাপন বহুমুখী করদব-পসপসপসআই : েস্তাপবত বাদেট রিাপন বহুমুখীকরদে ভূপমকা রাখদব বদ  মদন 

কদর চট্টগ্রাম মচম্বার অব কমাস থ অযান্ড ইন্ডাপি (পসপসপসআই)। সংিঠদনর সভাপপত মাহবুবু  আ ম 

বাদেট েপতক্রিোে বদ ন, করদপাদরট করহার হ্রাস করাে পবপনদোি উৎসাপহত হদব। 

এদত কম থসংস্থান বৃক্রদ্ধ, েবৃক্রদ্ধ অেথন এবং রিাপন বহুমুখীকরে সম্প্রসাপরত হদব। তদব ৫ ের্শপমক ৬ 

র্শতাংর্শ মূ যস্ফীপতর সদে সামজসয মরদখ বযক্রিিত করমুি আেসীমাও বৃক্রদ্ধ করা েদোেন পছ । 

পকন্তু বাদেদট মসটা করা হেপন। এ বযাপাদর বাদেট পাদর্শর আদি সরকার েদোেনীে পেদক্ষপ পনদত 

পাদর।  
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সাহসী ও েনক যােমুখী-পসএমপসপসআই : েস্তাপবত বাদেটদক সুপচপন্তত, েনক যােমুখী ও সাহসী 

আখযা পেদেদছ চট্টগ্রাম মমদট্রাপপ টন মচম্বার অব কমাস থ অযান্ড ইন্ডাপি। 

সংিঠনটটর সভাপপত খপ  ুর রহমান বদ ন, কদরানা মহামাপর ও রাপর্শো-ইউদিন র্ুদদ্ধর কারদে 

ববপিক সরবরাহ সংকদট সৃষ্ট মূ যস্ফীপত মমাকাপব া ও অভযন্তরীে পবপনদোি বৃক্রদ্ধদত গুরুত্ব েোন 

সমদোপদর্ািী পেদক্ষপ। পবদির অদনক মেদর্শই এখদনা কদরানা মহামাপর পবেযমান। তাই এদক্ষদত্র ৫ 

হাোর মকাটট টাকা মর্াক বরাে সমদোপদর্ািী। 

বযবসা ও পর্শল্প সহােক-আরপসপসআই : েস্তাপবত বাদেটদক বযবসা ও পর্শল্পসহােক বদ  মদন করদছ 

রংপুর মচম্বার অব কমাস থ অযান্ড ইন্ডাপি (আরপসপসআই)। সংিঠনটটর সভাপপত মমাস্তফা মসাহরাব 

মচৌর্ুরী টটটু বদ দছন, এই বাদেট কম থসংস্থানমুখী এবং মূ যস্ফীপত মরাদর্ গুরুত্বপূে থ ভূপমকা রাখদব। 

বাদেট বাস্তবােদন েুনীপত েপতদরার্, অর্ থ পাচার মরার্ ও েবৃক্রদ্ধর মর্ন সুষম বণ্টন হে, মসপেদক নের 

মেওোর েনয সরকাদরর েপত আহবান োনান পতপন। 

www.prothomalo.com / 11 June 2022 
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