বাজেজে আয়কর ববষয়ক উজেখজ াগ্য পবরবর্তন সমূহ
১। করহারঃ
ক। ন্যূনতম করহার হ্রাস
ব্যবি করদার্াজদর ব্যবসাবয়ক োন তওভার করহার 0.৫% এর পররবর্তে 0.২৫% করার প্রস্তাব করা হজয়জে;

খ। ককাম্পাবন করহার হ্রাস
➢ পাবলিকলি ট্রেডেে ট্রকাম্পালনর করহার ২৫ শর্াাংশ হজর্ কবিজয় ২২.৫ শর্াাংশ করার প্রস্তাব করা
➢
➢
➢
➢

হজয়জে।
পাবলিকলি ট্রেডেে নয় এরূপ ট্রকাম্পালনর করহার ৩২.৫ শর্াাংশ হজর্ কবিজয় ৩০ শর্াাংশ করার প্রস্তাব
করা হজয়জে।
ককাম্পাবন ও ব্যবিসাংঘ ব্যবর্র্ অন্যান্য কৃবিি ব্যবি-সত্তা ও করাজরাপণজ াগ্য সত্তার করহার ৩০
শর্াাংশ করা হজয়জে।
কবসরকাবর ববশ্বববদ্যালয়, কিবিকযাল কজলে এবাং ইবিবনয়াবরাং কজলজের করহার ১৫ শর্াাংশ প্রস্তাব
করা হজয়জে।
কিাবাইল বিন্যাবিয়াল সাবভতস প্রদানকারী প্রবর্ষ্ঠাজনর করহার বলজেি ব্যাাংক ও বীিার িজর্া করার
প্রস্তাব করা হজয়জে।

গ। এক ব্যবি ককাম্পাবন (ওবপবসর) করহার
➢ এক ব্যবি ককাম্পাবন (ওবপবস) এর করহার ২৫% প্রস্তাব করা হজয়জে।

ঘ। তৃতীয় লিডের করদাতা
➢ তৃর্ীয় বলজের করদার্ার েন্য করমুি সীিা ৩ লক্ষ ৫০ হাোর োকা করার প্রস্তাব করা হজয়জে।
➢ ট্রকাডনা করদাতা লনডয়াগকারী কতৃপৃ ক্ষ লহসাডব প্রলতষ্ঠাডন কমৃরত ট্রমাট জনবডির ১০% (দশ শতাাংশ)
অথবা ১০০ (একশত) জডনর অলিক কমৃচারী তৃতীয় লিে হডত লনডয়াগ করডি উক্ত করদাতাডক
লনডনাক্তভাডব কর ট্ররয়াত প্রদান করা হডব1. প্রদেয় কদেে ৫% (পাঁচ শত াংশ); অথব
2. তৃতীয় লিদেে কর্মচ েীগদেে পলেদশ লিত মর্ ট মবতদেে ৭৫% (পঁচ ত্তে শত াংশ)-এই দুদট ে
র্দে মেটি কর্।

ঙ। ব্যবি কেবণর করহার
ব্যবি কেণীর করদার্াজদর করমুি আয়সীিা, করহার এবাং করধাপ ২০২০-২০২১ অর্ তবেজরর ন্যায় অপবরববর্তর্
রজয়জে।

ববদ্যিান করধাপ

ববদ্যিান করহার

৩ লক্ষ োকা প তন্ত
পরবর্ী ১ লক্ষ োকার
পরবর্ী ৩ লক্ষ োকার
পরবর্ী ৪ লক্ষ োকার
পরবর্ী ৫ লক্ষ োকার
অববশষ্ট োকার

শূন্য
৫%
১০%
১৫%
২০%
২৫%

চ। সারচােত ক ৌবিকীকরণ
➢ ববদ্যিান ৭টির পবরবজর্ত ৫টি ধাজপর প্রস্তাব করা হজয়জে;
➢ আয় না র্াকজল সম্পজদর উপর সারচােত পবরজশাজধর ববধান বাবর্ল করা হজয়জে;
➢ ন্যযনর্ি সারচােত ববজলাজপর প্রস্তাব করা হজয়জে;
সম্পদ

প্রস্তালবত সারচাডজৃর
হার

(ক)

নীট পলরসম্পডদর মূল্যমান লতন ট্রকাটি টাকা পর্ ৃন্ত-

শূন্য

(খ)

নীট পলরসম্পডদর মূল্যমান লতন ট্রকাটি টাকার অলিক লকন্তু দশ ট্রকাটি
টাকার অলিক নডহ; বা,

১০%

লনজ নাডম এডকর অলিক ট্রমাটর গালি; বা,
ৃ
ট্রকাডনা লসটি কডপৃাডরশন এিাকায় ট্রমাট ৮,০০০বগফুডটর
অলিক আয়তডনর
গৃহ-সম্পলি
(গ)

নীট পলরসম্পডদর মূল্যমান দশ ট্রকাটি টাকার অলিক লকন্তু লবশ ট্রকাটি টাকার
অলিক নডহ-

২০%

(ঘ)

নীট পলরসম্পডদর মূল্যমান লবশ ট্রকাটি টাকার অলিক লকন্তু পঞ্চাশ ট্রকাটি
টাকার অলিক নডহ-

৩০%

(ঙ)

নীট পলরসম্পডদর মূল্যমান পঞ্চাশ ট্রকাটি টাকার অলিক হডি-

৩৫%

ে। িৎস্য আজয়র করহার ক ৌবিকীকরণ
➢ ববদ্যিান বর্নটি করধাজপর পবরবজর্ত চারটি করধাজপর প্রস্তাব করা হজয়জে;
➢ ২০ লক্ষ োকা পরবর্ী অববশষ্ট আজয়র উপর ১০% এর পবরবজর্ত ৩০ লক্ষ োকা পরবর্ী অববশষ্ট
আজয়র উপর ১৫% করহাজরর প্রস্তাব করা হজয়জে।

ববদ্যিান ববধান
আজয়র পবরিাণ

প্রস্তাববর্ ববধান
আজয়র পবরিাণ

করহার

করহার

প্রর্ি ১০ লক্ষ োকা প তন্ত আজয়র উপর

শূন্য

প্রর্ি ১০ লক্ষ োকা প তন্ত আজয়র উপর

শূন্য

পরবর্ী ১০ লক্ষ োকা প তন্ত আজয়র উপর

৫%

পরবর্ী ১০ লক্ষ োকা প তন্ত আজয়র উপর

৫%

অববশষ্ট আজয়র উপর

১০%

পরবর্ী ১০ লক্ষ োকা প তন্ত আজয়র উপর ১০%
অববশষ্ট আজয়র উপর

১৫%

২। উৎস করহারঃ
ক। আিদাবন প তাজয় উৎস করহার ক ৌবিকীকরণ
আিদাবন প তাজয় উৎজস করহার বনম্নরূপ প্রস্তাব করা হজয়জে➢ বসজিন্ট বশজের কাঁচািাল ৩% এর পবরবজর্ত ২%
➢ সমুদ্রগািী োহাে ২% এর পবরবজর্ত ১%
➢ কযাশ করবেস্ট্রার, সব ধরজনর িল, প্রজপলার শূজন্যর পবরবজর্ত ৫%
➢ নাবরজকজলর র্ন্তু ৫% এর পবরবজর্ত ৩%
➢ সকল ধরজনর িদ ও পারবিউি ৫% এর পবরবজর্ত ২০%।

খ। সরবরাহ প তাজয় উৎজস করহার হ্রাস
➢ বসজিন্ট, কলাহা এবাং কলাহা োর্ীয় পজের করহার ৩% হজর্ কবিজয় ২% করার প্রস্তাব করা হজয়জে।
➢ সরবরাজহর ববপরীজর্ করহাজরর ববদ্যিান ৪ ধাজপর পবরবজর্ত বনম্নরূপ ৩ ধাপ প্রস্তাব করা হজয়জেক্রি.

ববদ্যিান ববধান

প্রস্তাববর্ ববধান

বভবত্ত অাংক

হার

১.

১৫ লজক্ষর অবধক না হজল

২% ৫০ লজক্ষর অবধক না হজল

৩%

২.

১৫ লজক্ষর অবধক বকন্তু ৫০ লজক্ষর

৩% ৫০ লজক্ষর অবধক বকন্তু ২ ককাটির

৫%

অবধক না হজল

বভবত্ত অাংক

অবধক না হজল

হার

৩.

৫০ লজক্ষর অবধক বকন্তু ১ ককাটির

৪% ২ ককাটির অবধক হজল

৭%

অবধক না হজল
৪.

১ ককাটির অবধক হজল

৫%

গ। সাধারণ উৎস করহার হ্রাস
➢ ট্রকাডনা লনবাসী ঠিকাদার বাাংিাডদডশ ট্রকাডনা অলনবাসীর ঠিকাদারী করডি উক্ত কাডজর লবপরীডত প্রাপ্ত
অডথ ৃর উপর উৎডস কর কতৃন করার হার ১০% এর পবরবজর্ত ৭.৫% করার প্রস্তাব করা হজয়জে।
➢ করডর্াগ্য আয় ট্রনই এমন শ্রলমকডদর ২৫,০০০ টাকার পর্ ৃন্ত worker’s participation fund বা
শ্রলমকডদর অাংশগ্রহণমূিক তহলবি হজর্ অথ ৃ প্রদাডনর সময় উৎডস আয়কর কতৃন না করার প্রস্তাব করা
হজয়জে।

ঘ। সাধারণ উৎস করহার ক ৌবিকীকরণ
➢ পাববলক অকশজনর িাধ্যজি ককাজনা পে, সম্পবত্ত বা অবধকার ববক্রয় করা বা বলে প্রদান করা হজল
অকশন কক্রর্ার বনকে হজর্ ৫% এর পবরবজর্ত ১০% হাজর উৎজস অবিি কর সাংিজহর প্রস্তাব করা
হজয়জে।
➢ “ববজদবশক কিতসাংস্থান ও অবভবাসী আইন, ২০১৩” অধীন লাইজসি প্রদান বা নবায়ন কাজল উৎজস
৫০,০০০ োকা কর সাংিজহর প্রস্তাব করা হজয়জে।
➢ শুধুিাি করন্টাল এর পবরবজর্ত সকল ধরজনর ববদ্যযৎ উৎপাদনকারী প্রবর্ষ্ঠান হজর্ ববদ্যযৎ সরবরাহ িহজণর
ববপরীজর্ ববল পবরজশাধকাজল উৎজস কর্তজনর ববধান সাংজ ােন করার প্রস্তাব করা হজয়জে।

ঙ। পুরাতন ট্রনৌর্াডনর অলগ্রম কর হ্রাস
➢ যে সকল যেৌোর্ের 10 বছর অরতক্রান্ত হর্ের্ছ যসগুর্লার জন্য োত্রীপ্ররত অরিম কর 125 টাকার স্থর্ল
১০০ টাকা করা হর্ের্ছ।

৩। করজনে সম্প্রসারণ
ক।

বনজম্নাি কক্ষিসমূজহ টিআইএন িহজণর বাধ্যবাধকর্া আজরাপ করার প্রস্তাব করা হজয়জে➢
➢
➢
➢

খ।

দ্যই লক্ষ োকার উজবত সঞ্চয়পি ক্রজয়;
দ্যই লক্ষ োকার উজবত কপাোল কসবভাংস বিজপাবেে খুলজর্;
বাবির নকশা অনুজিাদজন; এবাং
সিবায় সবিবর্র করবেজস্ট্রশজন।

ই-কিতাস প্ল্যােিিত কক উৎজস কর কর্তনকারী কতৃপত ক্ষ বহজসজব সাংজ্ঞাবয়র্ করার প্রস্তাব করা হজয়জে।

৪। অজোজিজেি চালাজন কর পবরজশাধ
৫ লক্ষ প তন্ত ক জকাজনা অাংজকর কর অজোজিজেি চালাজন বা এ-চালাজন পবরজশাধ করজর্ হজব।

৫। বাাংলাজদজশর বিবেোল ট্রািিরজিশন
বাাংলাজদজশর বিবেোল ট্রািিরজিশজন ববদ্যিান ২২টি খাজর্র পাশাপাবশ বনজম্নাি আজরা ৬টি নতুন খার্জক
করমুি কঘাষণা করা হজয়জেঅ। Cloud service;
আ। System Integration;
ই। e-learning platform;
ঈ। e-book publications;
উ। Mobile application development service; এবাং
ঊ। IT Freelancing।

৬। কিগা বশে উৎপাদজন “Made in Bangladesh”- কক প্রজণাদনা
কিগা বশজে বাাংলাজদশজক এবগজয় বনজর্ অন্যযন ১০০ ককাটি োকা বববনজয়াজগ স্থাবপর্ অজোজিাবাইল (বি হুইলার
ও কিার হুইলার) উৎপাদনকারী প্রবর্ষ্ঠানজক ২০ বের কর অব্যাহবর্ প্রদান করা হজয়জে।

৭। কহাি অযাপ্ল্াজয়জিস উৎপাদজন “Made in Bangladesh”- কক
প্রজণাদনা
ওোর িং যমর ে, যেন্ডার, মাইর্ক্রাওর্েভ অর্ভে, ইর্লরিক যসলাই যমর ে, ইন্ডাক ে কুকার, রকর্েেহুড এবিং
রকর্েে োইভস্- এ সকল কহাি ও বকজচন অযাপ্ল্াজয়জিস উৎপাদজন স্থাবপর্ প্রবর্ষ্ঠানজক দশ বের কর অব্যাহবর্
প্রদান করা হজয়জে।

৮। কৃবষপজের বশোয়ন, উজদ্যািা বর্রী এবাং কিতসাংস্থাজন প্রজণাদনা
ক।

বশোয়জনর িাধ্যজি বাাংলাজদজশ উৎপাবদর্ কৃবষপজে মূল্য সাংজ ােজন, ক িনঅ।

ফি প্রবক্রয়াোর্করণ,

আ।

শাক-সবলজ প্রলিয়াজাতকরণ,

ই।

দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন, এবাং

ঈ।

লশশু খাদ্য উৎপাদনকারী

উডদ্যাক্তাডক দশ বছর ট্রময়াডদ কর অব্যাহলত প্রদান করা হডয়ডছ।

খ।

কৃবষ ন্ত্রপাবর্ উৎপাদনকারী উডদ্যাক্তাডক দশ বছর ট্রময়াডদ কর অব্যাহলত প্রদান করা হডয়ডছ।

৯। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন এবাং কিতসাংস্থাজন প্রজণাদনা
বশোয়জনর উপজ াগী দক্ষ িানবসম্পদ বর্রীজর্ বনজম্নাি খাজর্ বশক্ষা ও প্রবশক্ষণ প্রদাজন বনজয়াবের্ প্রবর্ষ্ঠানজক
দশ বের কিয়াজদ কর অব্যাহবর্ প্রদান করা হয়জেক।

কৃবষ, বিশাবরে, ববজ্ঞান ও আইটি খাজর্র সকল ধরজনর বিজপ্ল্ািা বিবি ও কভাজকশনাল বশক্ষা; এবাং

খ।

অজোজিাবাইল, এয়ারক্রািে সাংরক্ষণ, খাদ্য, ফুেওয়ার, গ্লাস, িাইবনাং, কিকাবনকযাল, বশপ বববডাং,
কলদার, করবিোজরশন, বসরাবিক্স, কিকাবনে, গাজিতন্টস বিোইন এবাং প্যাোন ত কিবকাং, িাজিতবস, নাবস তাং,
ইবন্টজিজেি কিবিকযাল, করবিওলবে এন্ড ইজিবোং, আল্ট্রাসাউন্ড, কিন্টাল, এবনম্যাল কহলর্ এন্ড
প্রিাকশন সাবভতস, ক্লবদাং ও গাজিতন্ট বিবনবসাং, কপাবল্ট্র িাবিতাং এর উপর কপশাগর্ প্রবশক্ষণ প্রদান।

১০। িাইট ইলিলনয়ালরাং উডদ্যাক্তা বর্রী এবাং কিতসাংস্থাজন প্রজণাদনা
হািকা প্রডকৌশি লশডের সকি প্রকার পণ্য, র্াঅ.

ট্রকবি লশে-কারখানায় ব্যবহৃত হডব; এবাং

আ.

পূণ ৃাে ট্রকাডনা র্ন্ত্র নয়, ট্রকবি র্ন্ত্রাাংশ হডব,

উৎপাদনকারী উজদ্যািাজদর দশ বের কিয়াজদ কর অব্যাহবর্ প্রদান করা হজয়জে।

১১। আইটি হাে ৃওয়ার খাডত উডদ্যাক্তা বর্রী এবাং কিতসাংস্থাজন প্রজণাদনা
আইটি খাডত বাাংিাডদডশ আমদালন লনভৃরতা কাটিডয় স্বয়াং সম্পূণ ৃ হওয়ার জন্য লশে ও উডদ্যাক্তা বর্রী এবাং
কিতসাংস্থাজন প্রজণাদনা বহজসজব মাদারডবাে ৃ, কূালসাং, ইউলপএস, স্পীকার, সাউন্ড লসডেম, পাওয়ার সাপ্লাই,
ইউএসলব কূাবি, লসলসটিলভ এবাং ট্রপনড্রাইভ উৎপাদনকারী প্রলতষ্ঠানডক দশ বছর ট্রময়াডদ কর অব্যাহলত প্রদান
করা হডয়ডছ।

১২। সুলভ এবাং ববজকন্দ্রীর্ বচবকৎসাজসবা বনবির্করণ
বাাংলাজদজশর প্রবর্টি িানুজষর েন্য িানসম্পন্ন বচবকৎসা ব্যবস্থাজক সুলভ করজর্ হাসপার্াজলর আয়জক দশ
বেজরর েন্য কর অব্যাহবর্ প্রদান করা হজয়জে। র্জব র্াঅ।

ঢাকা, নারায়ণগি, গােীপুর এবাং চট্টিাি কেলার বাইজর স্থাবপর্ হজর্ হজব; এবাং

আ।

অন্যযন ২৫০ শয্যার সাধারণ হাসপার্াল অর্বা ২০০ শয্যার ববজশষাবয়র্ হাসপার্াল হজর্ হজব।

১৩। নারী উডদ্যাক্তাডদর প্রডণাদনা
নারী উডদ্যাক্তার মালিকানািীন SME খাডতর ট্রকাডনা প্রলতষ্ঠাডনর বালষ ৃক টান ৃওভাডরর পলরমাণ ৭০ িক্ষ টাকা
পর্ ৃন্ত হডি উক্ত প্রলতষ্ঠাডনর আয়ডক করমুক্ত করা হডয়ডছ।

১৪। দীঘ ৃ ট্রময়ালদ পুলুঁ জ সাংগ্রডহ ও বন্ড মাডকৃট সৃলিডত সহায়তা
দীঘ ত কিয়াবদ পুবুঁ ে সাংিজহর লজক্ষয সুকুক বজন্ডর সহে প্রচলন ও বাোর সৃবষ্টর লজক্ষয ট্রাে বা এসবপবভর বনকে
সম্পবত্ত হস্তান্তর এবাং ট্রাে বা এসবপবভর বনকে হজর্ মূল প্রবর্ষ্ঠাজনর বরাবজর সম্পবত্ত পুনঃ হস্তান্তজরর কক্ষজি
প্রজ ােয কর হজর্ অব্যাহবর্ প্রদান করার প্রস্তাব করা হজয়জে।

15। অবচজয়র হার ট্রর্ৌলক্তকীকরণ
ব্যবসাজয় ব্যবহৃর্ সাধারণ ভবজনর ববদ্যািান ও প্রস্তাববর্ অবচজয়র হার বনম্নরূপ:
ববদ্যিান হার
১০%
২০%

সাধারণ ভবন
িযাক্টবর ভবন

প্রস্তাববর্ হার
৫%
১০%

১6। অর্ তনীবর্র আনুষ্ঠাবনকীকরণ
ক।

বনজম্নাি ব্যয়সমূহ ব্যাাংক ট্রািিাজরর পাশাপাবশ কিাবাইল িাইনানবসয়াল সাবভতস বা এিএিএজসর
িাধ্যজি পবরজশাজধর বাধ্যাবাধকর্া আজরাজপর প্রস্তাব করা হজয়জে-

খ।

অ।

১৫ হাোর োকার অবধক কবর্ন-ভার্াবদ;

আ।

ক জকাজনা পবরিাজণর বাবি ভািা; এবাং

ই।

অন্য ক জকাজনা প্রকৃবর্র ব্যজয়র পবরিাণ বদ ৫০,০০০ োকা অবর্ক্রি কজর।

সরবরাহ ও ঠিকাদারীর ববল ব্যাাংবকাং বা কিাবাইল িাইনানবশয়াল সাবভতস (এি এি এস) এর িাধ্যজি
িহণ করা না হজল ববদ্যিান উৎজস করহাজরর অবর্বরি ৫০% কর্তজনর প্রস্তাব করা হজয়জে।

১7। ক্ষুদ্র ঋণ সাংগ্রডহ সহায়তা
ক্ষুদ্র ঋডণর সহজ প্রালপ্ত লনলিডত NGO Affairs Bureau এর পাশাপাবশ Micro Credit Regulatory
Authority এর সাজর্ বনববির্ প্রবর্ষ্ঠানসমূজহর ক্ষুদ্রঋণ হজর্ আয়জক করমুি করার প্রস্তাব করা হজয়জে।

