
বাজেজে আয়কর ববষয়ক উজেখজ াগ্য পবরবর্তন সমূহ 

 

১। কর হার হ্রাস  

ক। ব্যবি শ্রেবির করদার্াজদর কর হার হ্রাস এবং ব্যয় সক্ষমর্া বৃবিজর্ মুবেব বজষ তর উপহার বহজসজব ব্যবি করদার্াজদর করমুি 

আয়সীমা বৃবি করার প্রস্তাব করা  হজয়জে। 

খ। ব্যবি করদার্াজদর করমুি আয়সীমা ২ লক্ষ ৫০ হাোর শ্রেজক বাবিজয় ৩ লক্ষ োকায় উন্নীর্ করার প্রস্তাব করা হজয়জে।  

গ। ব্যবি করদার্াজদর েন্য প্রজ ােয সব তবনম্ন করহার ১০% হজর্ হ্রাস কজর ৫% করার প্রস্তাব করা হজয়জে। 

ঘ। ব্যবি করদার্াজদর েন্য প্রজ ােয সজব তাচ্চ করহার ৩০% হজর্ হ্রাস কজর ২৫% করার প্রস্তাব করা হজয়জে। 

এোিাও বনজম্নাি েজক প্রদত্ত পবরবর্তন সমূহ প্রস্তাব করা হজয়জে:  

ছক-১ 

 ব্যবি শ্রেিীর করদার্ার ববদ্যমান ও প্রস্তাববর্ করহার ও করধাপ 

ববদ্যমান করধাপ 
ববদ্যমান 

করহার 
প্রস্তাববর্ করধাপ 

প্রস্তাববর্ 

করহার 

২.৫ লক্ষ োকা প তন্ত শূন্য ৩ লক্ষ োকা প তন্ত শূন্য 

পরবর্ী ৪ লক্ষ োকার ১০% পরবর্ী ১ লক্ষ োকার ৫% 

পরবর্ী ৫ লক্ষ োকার ১৫% পরবর্ী ৩ লক্ষ োকার ১০% 

পরবর্ী ৬ লক্ষ োকার ২০% পরবর্ী ৪ লক্ষ োকার ১৫% 

পরবর্ী ৩০ লক্ষ োকার ২৫% পরবর্ী ৫ লক্ষ োকার ২০% 

অববিষ্ট োকার ৩০% অববিষ্ট োকার ২৫% 

ছক-২ 

করমুি আজয়র সীমা 

করমুি আজয়র সীমা ববদ্যমান (২০১৯-২০২০) প্রস্তাববর্ (২০২০-২০২১) 

সাধারি করদার্া ২ লক্ষ ৫০ হাোর ৩ লক্ষ োকা  

মবহলা ও ৬৫ বের বা র্দুর্ধ্ত বয়জসর করদার্া ৩ লক্ষ ৩ লক্ষ ৫০ হাোর োকা 

প্রবর্বন্ধী ব্যবি করদার্া ৪ লক্ষ  ৪ লক্ষ ৫০ হাোর োকা 

শ্রগজেেভুি যুিাহর্ মুবিজ ািা করদার্া ৪ লক্ষ ২৫ হাোর ৪ লক্ষ ৭৫ হাোর োকা  

শ্রকান প্রবর্বন্ধী ব্যবির বপর্ামার্া বা আইনানুগ অবিিাবজকর শ্রক্ষজে এরূপ প্রজর্যক সন্তান/শ্রপাজের েন্য করমুি সীমা ৫০,০০০/- 

োকা শ্রবিী। 

 

২। শ্রকাম্পাবন করহার হ্রাস  

ক। পাববলকবল শ্রেজেে নয় এরূপ শ্রকাম্পাবনর করহার ৩৫ ির্াংি হজর্ কবমজয় ৩২.৫ ির্াংি করার প্রস্তাব করা হজয়জে।  

খ। অন্যান্য করদার্াজদর েন্য প্রজ ােয করহার এবং সারচােত অপবরববর্তর্ রাখার প্রস্তাব করা হজয়জে।  

 



৩। উৎজস করহার হ্রাস 

ক। স্থানীয় সরবরাহ পর্ যায়য় উৎস কর হ্রাস:  

১। চাউল, গম, আলু, পেঁয়াজ, রসুনসহ ২৬ ধরয়নর পণ্য সরবরাহকায়ল উৎয়স সয়ব যাচ্চ ৫% কর আদায় এর পররবয়তয ২% করার প্রস্তাব 

করা হয়য়য়ছ।  

২। স্ক্রাপ সরবরায়হ উৎয়স সয়ব যাচ্চ ৫% কর আদায় এর পররবয়তয ০.৫% করার প্রস্তাব করা হয়য়য়ছ।  

খ। আমদারন পর্ যায়য় উৎস কর হ্রাস:  

১। রসুন এবং রচরনর অরিম করহার ৫% পেয়ক করময়য় ২% করার প্রস্তাব করা হয়য়য়ছ।  

২। শ্রপাবি বিজের কাঁচামাল ভূট্টার করহার ৫% পেয়ক করময়য় ২% করার প্রস্তাব করা হয়য়য়ছ। 

৩। ইস্পাত রিয়ের কাঁচামাল Ferro alloys এর করহার ৫% পেয়ক করময়য় ৩% করার প্রস্তাব করা হয়য়য়ছ। 

 

৪। রপ্তাবন খাজর্র করহার হ্রাস ও প্রজিাদনা 

ক। অিারধকার রিরিয়ত ততরী পপািাক খায়তর জন্য প্রয়র্াজয করহার িীণ কারখানার জন্য ১০% এবং অন্যান্যয়দর জন্য ১২% 

পরবতী দুই বছর অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করা হয়য়য়ছ।  

খ। রপ্তারন পর্ যায়য় উৎয়স কর কতযয়নর হার অধ্যায়দয়ি ১% এর পররবয়তয ০.৫০% করার প্রস্তাব করা হয়য়য়ছ।  

 

৫। প্রাইজিে গাবির অবিম আয়কর শ্র ৌবিকীকরি 

রনয়নাক্ত ছক পমাতায়বক প্রাইয়িট গারির অরিম আয়কর পর্ৌরক্তকীকরণ করার প্রস্তাব করা হয়য়য়ছ- 

ক্রঃ 

নঃ 
গাবির ধরি এবং ইবিন ক্ষমর্া 

ববদ্যমান কজরর 

পবরমাি 

(োকায়) 

প্রস্তাববর্ 

কজরর পবরমাি 

(োকায়) 

১. ১৫০০ বসবস প তন্ত প্রবর্টি শ্রমােরকার বা বেজপর েন্য ১৫,০০০/- ২৫,০০০/- 

২. ১৫০০ বসবসর অবধক বকন্তু ২০০০ বসবস প তন্ত প্রবর্টি শ্রমােরকার বা বেজপর েন্য ৩০,০০০/- ৫০,০০০/- 

৩. ২০০০ বসবসর অবধক বকন্তু ২৫০০ বসবস প তন্ত প্রবর্টি শ্রমােরকার বা বেজপর েন্য ৫০,০০০/- ৭৫,০০০/- 

৪. ২৫০০ বসবসর অবধক বকন্তু ৩০০০ বসবস প তন্ত প্রবর্টি শ্রমােরকার বা বেজপর েন্য ৭৫,০০০/- ১,০০,০০০/- 

৫. 
৩০০০ বসবসর অবধক বকন্তু ৩৫০০ বসবস প তন্ত প্রবর্টি শ্রমােরকার বা বেজপর 

েন্য 
১,০০,০০০/- ১,২৫,০০০/- 

৬. ৩৫০০ বসবসর অবধক প্রবর্টি শ্রমােরকার বা বেজপর েন্য ১,২৫,০০০/- ২,০০,০০০/- 

৭. মাইজক্রাবাস ২০,০০০/- ৩০,০০০/- 

 



৬। কর পবরজিাধ সহেীকরি ও শ্রনে সম্প্রসারি 

ক। প্রাবন্তক করদার্াজদর েন্য এক পৃষ্ঠার একটি বরোন ত চালু করার প্রস্তাব করা হজয়জে। 

খ। অনলাইজন বরোন ত দাবখল উৎসাবহর্ করজর্ নতুন করদার্াজদর েন্য ববদ্যমান কর শ্ররয়াজর্র অবর্বরি ২০০০ োকা শ্ররয়ার্ শ্রদয়ার 

প্রস্তাব করা হজয়জে ।  

গ। অনলাইন শ্রেস ব্যবহারকারী কর্ততক shared economy হজর্ আয়প্রাপ্তজদর টিআইএন িহজি বাধ্যর্ামূলক করার প্রস্তাব করা 

হজয়জে।  

ঘ। শ্রেলা পবরষজদর শ্রচয়ারম্যান ও িাইস শ্রচয়ারম্যাজনর টিআইএন িহজি বাধ্যর্ামূলক করার প্রস্তাব করা হজয়জে।  

ঙ। বকছু শ্রক্ষে ব্যর্ীর্ সকল টিআইএনধারীজদর আয়কর বরোন ত দাবখল বাধ্যর্ামূলক করার প্রস্তাব করা হজয়জে।  

 

৭। অে তনীবর্জর্ অে ত প্রবাহ বৃবি ও গবর্ সঞ্চার 

ক। প ুঁবেবাোর িবিিালী করার লজক্ষয ১০% হাজর কর পবরজিাধ এবং ন্যযনর্ম বর্ন বেজরর মজধ্য বববনজয়াগ প্রর্যাহার না করার 

িজর্ত অপ্রদবি তর্ অে ত একটি বনবদ তষ্ট সময়সীমার মজধ্য বববনজয়াজগর প্রস্তাব করা হজয়জে।  

খ। ববজিষ ব্যবস্থা বহজসজব অপ্রদবি তর্ সম্পজদর প্রদি তজনর সুজ াগ দান।  

i. অস্থাবর সম্পজদর শ্রক্ষজে কর হার ১০%; এবং  

ii. স্থাবর সম্পবত্তর েন্য হ্রাসকৃর্ করহার করার প্রস্তাব করা হজয়জে।  

গ। এ ধরজনর বববনজয়াগ হজল শ্রকান কর্ততপজক্ষর বববনজয়াজগর উৎস বনজয় প্রশ্ন করার এখবর্য়ার োকজব না বজল প্রস্তাব করা হজয়জে।  

৮। শ্রেকসই বন্ড মাজকতে ববকাজি নীবর্ সহায়র্া 

ক। বন্ড/সুকুক শ্রলনজদজন শ্রমাে মূজের পবরবজর্ত প্রবর্ শ্রলনজদজনর েন্য বনধ তাবরর্ কবমিজনর উপর ১০% হাজর কর কর্তন করার প্রস্তাব 

করা হজয়জে। 

খ। বন্ড মাজকতে সৃবষ্ট ও উন্নয়নকজে বন্ড/সুকুক upfront উৎজস কর সংিজহর পবরবজর্ত সুদ/কূপন/বেসকাউন্ট/লাি পবরজিাধকাজল 

উৎজস কর সংিহ করার প্রস্তাব করা হজয়জে। 

৯। কম তসংস্থান ও বববনজয়াজগ নীবর্ সহায়র্া   

ক। বর্তমাজন ২৬টি বিে খাজর্ এবং ১৯টি শ্রিৌর্ অবকাঠাজমা বনম তাি খাজর্ শ্রিৌজগাবলক অবস্থান শ্রিজদ বববিন্ন শ্রময়াজদ এবং হাজর কর 

অবকাি সুববধা আজে।  

খ। উচ্চপ্রযুবি খাজর্ কম তসংস্থান ও বববনজয়াগ বৃবির লজক্ষয ববদ্যমান খার্ সমূজহর অবর্বরি বনজম্নাি সার্টি বিেখার্জক কর 

অবকাি সুববধা প্রদাজনর প্রস্তাব করা হজয়জে-  

 Electrical transformer; 

 Artificial fiber or manmade fiber manufacturing; 

 Automobile parts and components manufacturing; 



 Automation and Robotics design, manufacturing including parts and components 

thereof; 

 Artificial Intelligence based system design and/ or manufacturing; 

 Nanotechnology based products manufacturing; 

 Aircraft heavy maintenance services including parts manufacturing.  

 

১০। অে ত পাচার শ্ররাধ  

ক। ভুয়া বববনজয়াগ শ্রদবখজয় এবং আন্ডার ইনিজয়বসং ও ওিার ইনিজয়বসং মাধ্যজম কর ফাঁবক ও অে ত পাচার শ্ররাধ করার আইনী 

ববধান সংজ ােন করার প্রস্তাব করা হজয়জে।  

খ। প্রস্তাববর্ ববধান অনু ায়ী অন্যান্য আইনানুগ কা তক্রজমর পািাপাবি উদ্ঘাটির্ ভুয়া বববনজয়াগ অেবা পাচারকৃর্ বকংবা মাবন 

লন্ডাবরং কৃর্ অজে তর ৫০ ির্াংি কর আজরাজপর প্রস্তাব করা হজয়জে।  

১১। বববিক মহামারী শ্রকাবিে- ১৯ েবনর্ পবরপালন সমস্যা সমাধান 

ক। বববিক মহামারী শ্রকাবিে- ১৯ েবনর্ কারজি আইনানুগ কা তক্রম পবরপালজন সময় বৃবি ও প্রমােতন সংক্রান্ত ববধান সংজ ােজনর 

প্রস্তাব করা হজয়জে।  

 


