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Review tobacco products pricing structure to 

collect more revenue 

Dr. Ahsan H. Mansur 

 

As proposed in the budget,stick price of Tk. 39 per 

packin the low segment will increase to taka 5 per 

stick which previously used to be sold at Tk. 4 per 

stick. Even if the price per pack is increased to Tk. 

42 the retail price per stick would remain at Tk. 5 

per stick. Raising the price by Tk. 5 per pack for 

the low segment cigarettes will mean that the 

government gets to keep half of the money and the 

other half will go to the pockets of small 

retailers.As proposed, the government will get only 

Tk. 2 and the retailers will get Tk. 11 per pack. 

 

Read the full Article. Click Here 
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Tax policy: Safeguarding govt revenue in an 

unprecedented crisis 

Imdad Haque 

 

The price difference per stick between the medium 

segment and the low segment used to be TK 1, 

whereas currently its TK 3 per stick. This gives the 

consumer even more reasons to downgrade. But If 

the government sets the price of lower segment 

cigarettes at TK. 42 per (10 sticks packet), the 

government has the potential to earn an excessive 

revenue of Tk. 1095 Crore, just from the tobacco 

sector itself. 

 
 
Read the full Article. Click Here 
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রাজস্ব ঘাটতি ম াকাবো কবেকতট খাবির তিবক মেতল নজর মিওো 

উতিি  

ড. আহসান এইি  নসুর 

 

২০২০-২১ অর্থেছবরর জািীে োবজবট ক্ষ করা যাে ময তসগাবরবটর 

িারতট স্তবরর  বযে অতি উচ্চ ও উচ্চস্তবরর তসগাবরবটর িা  

প্োবকটপ্রতি িার-প্াাঁি টাকা োড়বও, তনম্নস্তবর তসগাবরবটর িা  

মেবড়বছ প্োবকটপ্রতি (১০ লাকার)  াত্র দুই টাকা। ৩৭ টাকা মর্বক 

এই স্তবরর তসগাবরবটর িা  িাাঁতড়বেবছ ৩৯ টাকাে। মযখাবন ম াট 

ম াক্তার প্রাে ৭০ লিাাংল হবে তনম্নস্তবরর ম াক্তা, মসখাবন এই স্তবরর 

তসগাবরবটর  ূে ১০ লাকার প্োবকটপ্রতি দুই টাকা েৃতি কবর 

এনতেআর রাজস্ব আবের েড় একটা সম্ভােনাবক হারাবি যাবে। 

 
Read the full Article. Click Here 
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আসন্ন  ন্দা কাটাবি রাজবস্বর ক্ষে াত্রা অজথন জরুতর 

ই িাি হক 

 
িবে সে যরবনর স সোরই মকাবনা না মকাবনা স াযান রবযবছ। এতট 

গ্রাহকবক প্ণ্ে প্তরেিথবনর সুবযাগ কবর মিয অবনক মেতল। এবক্ষবত্র 

সরকার যতি তনন্ম স্তবরর তসগাবরবট প্রতি প্োবকবটর (১০ লাকার 

প্োবকট)  ূে ৪২ টাকা তনযথারণ্ কবর, িাহব শুয ুিা াক খাি মর্বকই 

মসবক্ষবত্র সরকাবরর সম্ভােে আয হবি প্াবর ১ হাজার ৯৫ মকাতট টাকা। 

 

 

 

 

 

Read the full Article. Click Here 
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