2016-17 অর্ থ বছররর বারজরে আয়কররর ক্ষেরে গৃহীত উরেখরযাগ্যকাh©ক্রমঃ
2016-17 অর্ থ বছররর েযমাো
■ প্রতযে কররর ক্ষেরে 2015-16 অর্ থ বছরর সংরলাধিত েযমাো 53,436/- ক্ষকাটি োকা;
■ 2016-17 অর্ থ বছরর েযমাো ধিি থাররের প্রস্তাব করা হরয়রছ 73,368/- ক্ষকাটি োকা;
■ সংরলাধিত েযমাোর তুিায় প্রবৃধি িরা হরয়রছ 37.30 লতাংল;

■ 2016-17 অর্ থ বছরর আয়কর-সংধিষ্ট প্রস্তারবর সাতটি িীধত-ধিি থারেী ধভধি ধবরবচিায় ক্ষিয়া হরয়রছ-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

রাজস্ব ক্ষযাগাি
সমতা ও ন্যায্যতা ধবিাি
প্রবৃধি ও ব্যবসারয় সহায়তা
সামাধজক দাধয়ত্ব পাি
কর পধরপাি বৃধি ও করফাঁধক ক্ষরাি
কর ব্যবস্থায় আন্তজথাধতক সরব থািম চচ থার প্রবতথি
কর ব্যবস্থার সহজীকরে ও কর আইরির প্রারয়াধগক কায থকাধরতা বৃধি।

যাজস্ব যমাগানঃ আয়কয ায
■

২০১৬-২০১৭ কয ফছরয কর যেণিয কযদাতায যেরে পূফ বফতী ফছরযয অনুরূ কযমুক্ত ীভা  কযায
ফার যাখা; (উরেখ্য, ণফগত ফছরয কযমুক্ত ীভা 13.6 তাাং ফাড়ারনা রয়ণছর। চরণত ফছয  ণফগত
ফছয ণভরর ণিণরত মূল্যস্ফীণত প্রায় একই যকভ। পরর কযমুক্ত ীভা অণযফণতবত যাখা যুণক্তযুক্ত);

■ ২০১৬-২০১৭ কর বছরর পূফ বফতী ফছরযয অনুরূ যকাম্পাণন কযায ফার যাখা;
■

প্রণতফন্ধী ব্যণক্তয রারন-াররন অণতণযক্ত ব্যয়বারযয প্ররয়াজন য় ণফধায় প্রণতফন্ধী ব্যণক্তয ণতাভাতায
জন্য কযমুক্ত ীভা আরযা 25 াজায টাকা যফণ কযা;

■

জনস্বাস্থ্য ণফরফচনায় তাভারকয ব্যফায ণনরুৎাণত কযায ররেয ণগারযরটয ভত ণফণড় , জর্দ্বা, গুর
কর প্রকায তাভাকজাত ণ্য উৎাদন ব্যফায কযায 45 তাাং কযা;

সমতা ও ন্যায্যতা
■ সারচাজজঃ

আয়  ম্পরদয বফলম্য ণনযরন ব্যণক্ত যেণিয কযদাতায জন্য াযচারজবয ায পুনণফ বন্যা;

■

আয়কর ররয়াতঃ করঘাত (tax burden) এ সমতা আনার লরযে আয়কররর প্ররেসসসিটি নীসতর
আওতায় কর ররয়ারতর হার পুনসব জন্যাস;

■

প্রথাগত ব্যবসায়ীরদর সারথ প্রসতর াসগতার সমতল রযত্র (level playing field) সনসিত করার
লরযে অনলাইন শসিং বা ই-কমাস জ (e-Commerce) রক করাররারের আওতায় আনা;
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প্রবৃসি ও ব্যবসায় সহায়তা
■

যদরয অর্ বননণতক প্রবৃণি  কভবাংস্থ্ারন বতণয যাাক খারতয গুরুত্ব ণফরফচনা করয
যপ্তাণনকাযরকয আরয়য উয হ্রাকৃত ারয কযারযান;

■

পুণুঁ জফাজারয ক্ষুদ্র ণফণনরয়াগকাযীরদয ১০ রে টাকা ম বন্ত ভাণজবন ঋি  সুদ ভকুপরক কযমুক্ত সুণফধা
প্রদান;

■

সবকল্প সবররাধ সনষ্পসি ( ADR) এর আওতা সম্প্রসারে; ণযটান ব দাণখর কররনসন এরূ করদাতারকও
সবকল্প সবররাধ সনষ্পসি (ADR) এর আওতায় আনয়ন;

■

ণযকণিত আফাণক , ফাণিণজযক  াভাণজক স্থ্ানা ণনভবারিয ভাধ্যরভ যজরা যগুররারক আয
আকল বিীয় কযা এফাং যদরয জনাংখ্যায তুরনায় ভূণভয স্বিতা ণফরফচনায় ণযকণিত  স্বি আয়তরনয
আফারনয ণফলরয় াভাণজক চাণদা বৃণি কযায ররেয সররয়ল এরেট ব্যবসায় খারতর উৎস করহাররর
পুনণফ বন্যা;

■

ক্ষুদ্র ও মাঝাসর উরযাগ ( SME) এর কর অব্যাহসতর সীমা বৃধি (ফাণল বক টান ববায ৩৬ রে টাকা ম বন্ত
কয অব্যাণত প্রাপ্ত রফ, মা পূরফ ব ণছর 30 রে টাকা);

বতণয যাাক

সামাসজক দাসয়ত্ব
■

প্রণতফন্ধী ব্যণক্তয ণফরল াযীণযক  ভানণক মরেয প্ররয়াজন ণফধায় কভবস্থ্রর এ সুণফধা ণনণিত কযায
ররেয প্রণতফন্ধী ব্যণক্তর ক্ষেরে াযকুইণজট অনুরভাদরনয ীভা 4.75 ে োকার স্থর ২৫ রে টাকা
ণনধ বাযি;

■

যকান employee প্রণতফন্ধী ব্যণক্তয রর তায যফতন আয় ণনরূরি ণচণকৎা বাতায রফ বাচ্চ ীভা ১০
রে টাকা কযা (অন্যরদর ক্ষেরে যা মূ ক্ষবতরির 10 লতাংল বা 1 ে 20 হাজার োকা- ক্ষযটি ক্ষবধল);

■

চাকুযীজীফীয াট ব, ণকডণন, চক্ষু, ণরবায  কযান্সায াংক্রান্ত াজবাণযয খযচ ণনরয়াগকতবা ক্ষর্রক প্রাপ্ত হর
তা করমুক্ত রাখা;

কয ব্যফস্থ্ায জীকযি
■

প্রাণন্তক কযদাতায ণযটান ব দাণখর জ কযায জন্য ২০ রে টাকায ম বন্ত গ্র ম্পদ যরয়রছ এরূ
কযদাতায জন্য ম্পদ ণফফযিী দাণখর ঐণিক কযা;
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কয ণযারন
■

ধরোি থ দাধখরর একটি অপধরবতথিীয় তাধরখ প্রস্তাব করা হরয়রছ, যা করধদবস বা “Tax Day” িারম
পধরধচত হরব। ব্যধক্ত ক্ষেধেসহ ক্ষকাম্পািী ব্যতীত অন্যান্য করদাতার জন্য তাধরখটি হরব 30 অরটাবর। এ
তাধররখর মরে ধরোি থ দাধখ কররত হরব। ধরোি থ জমার সািারে সময়সীমা আর ক্ষকািভারবই বাড়ারিা
হরব িা। তরব case-to-case ধভধিরত আরবদি করর সময় ক্ষিয়া যারব, তরব ক্ষসরেরে অধতধরক্ত
সুদ প্ররযাজয হরব;

■

এভণ ফা অন্য যকান আযদর যকাণয উৎ যর্রক ভাণক ১৬ ,০০০/- টাকা ফা এর ক্ষবধল যফতন বাতা
প্রাক এফাং যকান প্রণতষ্ঠারন ব্যফস্থ্ানা  প্রাণনক রদ ফা উৎাদরনয সুাযবাইজযী রদ ণনরয়াণজত
কমথকতথা/কমথচাধরর জন্য টিআইএন গ্রি ফাধ্যতামূরক কযা;

■

উৎ কয ণযটান ব অণডট কযায ণফধান প্রফতবন;

অন্যান্য উরেখর াগ্য সবষয়
■
■

ধবধভন্ন খারতর উৎস কররর হার ক্ষযৌধক্তকীকরে;
থ
ইরকট্রধিক বা ক্ষমধলি ধররেব ধরোি থ, ফরম ও সাটিধফরকে
ইসুযর ধবিাি সংরযাজি;

আয়কররর প্রলাসধিক সংস্কার
■
■

উৎ কয ব্যফস্থ্ানা আয কাম বকয কযায জন্য একটি নতুন উৎ কয ইউণনট স্থ্ান;
ইররক্ট্রণনক উৎ কয ব্যফস্থ্া প্রচরন;

■

তথ্যপ্রযুণক্তয কল্যারি অর্ বননণতক কভবকারেয ফড় অাং ণডণজটার রয় ড়ায় কয পাঁণক যযারধ
অনরাইনণবণিক স্বয়াংণক্রয় তথ্য াংগ্র ব্যফস্থ্া প্রফতবরনয ররেয একটি আধুণনক  প্রযুণক্তমুখী কয তথ্য
ইউণনট গঠন, মা যদরয অন্যান্য ণরেরভয ারর্ আন্তঃাংযুক্ত যর্রক স্বয়াংণক্রয়বারফ তথ্য রাব কযরফ
এফাং কয পাঁণক উদঘাটন  নতুন কযদাতা ণচণিতকযরি কাম বকয ভূণভকা যাখরফ;

■

আন্তঃীভানা কয পাঁণক যযাধকরি ট্রান্সপায প্রাইণাং যররক আয ণক্তারীকযি;

■

আন্তজবাণতক কয পাঁণক যযাধ এফাং ণফরদর াচাযকৃত অর্ ব  তায উয প্ররমাজয কয পুনরুিারয
আন্তজবাণতক করযয উযুক্ত  কাম বকয একটি প্রাণনক কাঠারভা সৃজন।

3/3

