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অয়কয 

 

কয রযারন বৃরিয ভাধ্যমভ রক্ষ্যভাত্রা জজমনয রমক্ষ্য 201৯-২০ থ জ ফছমযয ফামজমে অয়কয 

ংক্রান্ত উমেখমমাগ্য প্রস্তাফমূ রনমে উস্থান কযা মরা: 

 

 

২০১৯-২০২০ কর বছররর জন্য অয়কর হার  

(১)  ককাম্পানন ব্যতীত ন্যান্য কেনির করদাতা: 

-  সকল কেনির করদাতার জন্য করমুক্ত অরয়র নবদ্যমান সীমা এবং কর হার নরবনতিত 

রাখা হরয়রছ।  

(২)  ককাম্পানন করদাতা: 

- ককাম্পানন করদাতার নবদ্যমান করহার নরবনতিত রাখা হরয়রছ। 

২০১৯-২০২০ কয ফছমযয জন্য াযচাজজ  

(৩) ব্যনক্ত করদাতার সারচাজি 

(ক) ব্যনক্ত-করদাতার প্রদর্ িনর াগ্য ননট নরসম্পরদর নিনি ২.2৫ ককাটি টাকা হরত বৃনি করর ৩ 

ককাটি টাকা করা হরয়রছ। সারচারজির হার এবং ন্যূনতম সারচারজির নবদ্যমান নবধান 

নরবনতিত রাখা হরয়রছ  

(খ) তরব ককারনা করদাতার নীট নরসম্পদ ৫০ ককাটি টাকা বা তার নধক হরল অয় এবং 

প্রর াজূ অয়কর নননব িরর্রে কমাট সম্পরদর ০.১০ র্তাংর্ হারর থবা প্ররদয় অয়কররর 

উর ৩০% হারর এআ দুআটির মরে ক টি কবনর্ তা অররা করা হরয়রছ ।  

(4)  তাভাকজাত ণ্য প্রস্তুতকাযী কযদাতায াযচাজজ 

রগামযে, রফরি, জদ জা, গুর কর প্রকায তাভাকজাত ণ্য প্রস্তুতকাযী কযদাতায উক্ত ব্যফা 

মত রজজত অময়য উয  রফদ্যভান 2.5% াময াযচাজজ অমযাময রফধান রযফরতজত যাখা 

ময়মছ।  

 

প্রবৃরি ও ব্যফায় ায়তা এফং ব্যফা রযচারনা জীকযণঃ 

৫। ততরয পাাক খামতয রফদ্যভান কম জামযে কয ায অমযা এক ফছমযয জন্য রযফরতজত যাখা 

ময়মছ। 

৬। পেক্সোআর খামত রনময়ারজত পকাম্পারনয কম জামযে কয ায ংক্রান্ত প্রজ্ঞামনয পভয়াদ অমযা 

রতন ফছমযয জন্য বৃরি কযা ময়মছ । 

৭। 21টি রল্প খামত পবৌমগাররক ফস্থান পবমদ রফরবন্ন পভয়ামদ এফং াময কয ফকা সুরফধা 

অমছ। ১ জুরাআ, ২০১৯ মত ৩০ জুন, ২০২৪ ামরয ভমধ্য প্ররতরিত এফ রল্প খামত কয 

ফকা সুরফধা ব্যাত যাখায এফং করতয় ম্ভাফনাভয় ম্যানুপযাকচারযং খাত মথা - কৃরল 

মন্ত্রারত; অফাফত্র ; গৃস্থারী যঞ্জাভ-যাআ কুকায, পেন্ডায, ওয়ারং পভরন আতযারদ; 
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পভাফাআর পপান; পখরনা; চাভিা ও চাভিা জাত ণ্য; এর আ রি পেরররবন; প্লারিক রযাআরলং 

কয ফকা সুরফধায ন্তর্ভ জক্ত কযা ময়মছ। উমেখ্য প্রস্তারফত রফধামন তবাগ (১০০%) কয 

ফকা সুরফধা যরত কময প্রথভ ধাম ৯০ তাং কয ফকা সুরফধা প্রদান কযা ময়মছ।  

৮। ১ জুরাআ, ২০১৯ মত ৩০ জুন, ২০২৪ ামরয ভমধ্য প্ররতরিত রফদ্যভান পবৌত ফকাঠামভা 

খাতমূময রতরযক্ত একটি খাত ংযুক্ত কময ক্রভহ্রাভান াময কয ফকা সুরফধা প্রদান 

কযা ময়মছ।  উমেখ্য প্রস্তারফত রফধামন তবাগ (১০০%) কয ফকা সুরফধা যরত কময প্রথভ 

ধাম ৯০ তাং কয ফকা সুরফধা প্রদান কযা ময়মছ।  

৯। স্তরল্প যপ্তারন, রমনভা র ফা রমনমপ্লক্স ও যাআ ব্র্যান ময়র ব্যফা মত রজজত অময়য উয 

রফদ্যভান কয ব্যারত সুরফধা একআ তজ ও ীভায় অমযা ৫ ফছমযয জন্য থ জাৎ ২০২৪ ার 

ম জন্ত বৃরি কযা ময়মছ।  

১০। উৎাদমন রনময়ারজত পকামনা এএভআ (SME) এয োন জওবায এয পক্ষ্মত্র কয ব্যারত সুরফধা 

প্রারপ্তয ীভা 36 রামখয রযফমতজ ৫০ রাখ  কযা ময়মছ।  

11।    পকামনা কযদাতায ফ জমল রনরূরত অয় ৪ রাখ োকা ফা তায পফর মর রিভ কয প্রদান কযমত 

য়। এআ ীভা ৪ রাখ োকা মত বৃরি কময 6 রাখ োকায় উন্নীত কযা ময়মছ। 

12। পমমকামনা চুরক্ত ম্পাদন ফা ণ্য যফযাময পক্ষ্মত্র রফদ্যভান উৎ কয ায রনেরূবামফ হ্রা 

কযা ময়মছ।  

ক্রভ রবরি ংমকয রযভাণ কতজমনয ায 

(1) ১5 রক্ষ্ োকা ম জন্ত ২% 

(2) ১5 রক্ষ্ োকায রধক রকন্তু ৫০ রক্ষ্ 

োকা ম জন্ত 
৩% 

(3) ৫০ রক্ষ্ োকায রধক রকন্তু 1 পকাটি 

োকা ম জন্ত 
৪% 

(4) ১ পকাটি োকায রধক মর ৫% 

তমফ রমভন্ট এফং পরৌ ও পরৌজাত ণ্য উৎাদমন রনময়ারজত প্ররতিান কর্তজক যফযা 

প্রদামনয পক্ষ্মত্র পমমকামনা থ জ রযমামধ 3 তাং উৎ কয রনধ জাযণ কযা ময়মছ। রফমরে 

যফযাময পক্ষ্মত্র ০.৫ তাং রনধ জাযণ কযা ময়মছ।  

১3। রফরডং ফা এাে জমভন্ট ক্রয় ফা রনভ জামণ প্রদর জত থ জ রফরনময়াগ এয পক্ষ্মত্র ফগ জরভোয প্ররত প্রমদয় 

কয হ্রা কময অমযা যুরক্তঙ্গত কযা ময়মছ। তমফ পমমক্ষ্মত্র কযদাতা পেচ্ছায় এআ পঘালণা প্রদান 
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কমযনরন এফং অয়কয রফবামগয পকান অআরন কাম জক্রমভয পমর এ ধযমনয পাঁরক উদঘাটিত 

ময়মছ পমক্ষ্মত্র ফগ জরভোয প্ররত কয ১০০ তাং রধক াময কাম জকয কযা ময়মছ।   

১4। যকায পঘারলত পকান থ জননরতক ঞ্চর এফং াআ-পেক ামকজ পকামনা পকাম্পারন ১ জুরাআ, 

২০১৯ মত ৩০ জুন, ২০২৪ ার ম জন্ত ভময়য ভমধ্য ণ্য ফা পফা উৎাদনকাযী পকামনা রল্প 

স্থামন রফরনময়াগ কযমর রফরনময়াগকৃত মথ জয উয ১০ তাং অয়কয প্রদামনয ভাধ্যমভ 

প্রদর জত থ জ প্রদ জন কযায রফধান ন্তর্ভ জক্ত কযা ময়মছ। 

15।  পতর, গ্যাময ন্যায় কয়রা নুন্ধামন রনময়ারজত রনফাীমক             থ জ প্রদামনয 

পক্ষ্মত্র উৎ কয ায (৫.২৫%) রনধ জাযণ কযা ময়মছ। 

16।                                                                          

                                                ৩                           

                          । 

17।  রফদ্যযৎ রফতযণ পকাম্পারন কর্তজক প্রদি “Wheeling charge” এয উয উৎ কয রনেরূম 

রনধ জাযণ কযা ময়মছ 

রবরি মূল্য ২৫ রাখ োকা ম জন্তঃ ৪ তাং 

নিনি মূল্য ২৫ লাখ টাকার নধকঃ ৫ র্তাংর্ 

 18।                                                                            

                                                               ।          

                            (Local Authority, Artificial Juridical 

Person) পক রনফাীয ংজ্ঞায় ন্তর্ভ জক্ত কযা ময়মছ। 

19। রভরিয়া ফারয়ং এমজরন্প করভমনয উয উৎ কয অমযাময রবরি ৩.৫% মত হ্রা কময 

2.5% কযা ময়মছ। 

20। পরাা এফং পরৌজাত পমফ মণ্যয কাঁচাভার অভদারনয পক্ষ্মত্র ফতজভামন প্রমমাজয েনপ্ররত ৮০০ 

োকা উৎ কয এয রযফমতজ েনপ্ররত 5০০ োকা রনধ জাযণ কযা এফং এআ কয ন্যযনতভ কযদায় 

রমমফ রফমফচনায রফধান কযা ময়মছ। তমফ রমেকায কর্তজক অভদানীয পক্ষ্মত্র এআ উৎ কয 

ায প্রমমাজয মফ না । 

21। ময়র ট্াংকায অভদারনয পক্ষ্মত্র নরধক ২০ ফছমযয পুমযামনা ট্াংকায অভদারন ম জাময় উৎ 

কয ৫ তাং মত হ্রা কময ২ তাংম ধাম জ কযা ময়মছ।  

22।    রিরিরফউেয, এমজন্ট ফা রিরায কর্তজক ণ্য যফযাময পক্ষ্মত্র যফযা ম জাময় অমযামমাগ্য        

 উৎ কমযয ামথ করভন ফা রিকাউন্ট এয উয করতজত উৎ কয ভন্বয়মমাগ্য কযা ময়মছ। 

23।   রনফাী পকাম্পারনয পক্ষ্মত্র Taxed Dividend কযমুক্ত কযায রফধান কযা ময়মছ। 
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পু ুঁরজফাজায ংক্রান্ত প্রমণাদনাঃ 

24। িক এক্সমচমঞ্জ তাররকার্ভক্ত পকামনা পকাম্পারন পম রযভাণ িক রিরবমিন্ড প্রদান কযমফ কভমক্ষ্ 

তায ভরযভাণ কযা রিরবমিন্ড প্রদান কযমত মফ। মরদ পকাম্পারন কর্তজক পঘারলত িক 

রিরবমিন্ড এয রযভাণ কযা রিরবমিন্ড এয পচময় পফর য় তামর পঘারলত ম্পূণ জ িক 

রিরবমিন্ড এয উয ১০% াময কয প্রদামনয রফধান কযা ময়মছ।  

25। িক এক্সমচমঞ্জ তাররকার্ভক্ত পকামনা পকাম্পারন পকামনা থ জফছময কয যফতী নীে রাব (net 

profit after tax) এয মফ জাচ্চ ৭০ তাং retained earnings, fund, reserve, 

surplus আতযারদমত স্থানান্তয কযমত াযমফ। থ জাৎ পকাম্পারনমক কভমক্ষ্ ৩০ তাং 

রিরবমিন্ড (িক ফা কযা) প্রদান কযমত মফ। মরদ পকামনা পকাম্পারন এরূ কযমত ব্যথ জ য় 

তামর প্ররতফছময retained earnings, fund, reserve, surplus                 

                                    কযা ময়মছ।  

26। ব্যরক্ত কযদাতায ামত পু ুঁরজফাজাময রনফরন্ধত পকাম্পারন মত প্রাপ্ত পভাে রিরবমিন্ড ৫০ াজায 

োকা ম জন্ত কযমুক্ত কযা ময়মছ।  

 

াভারজক কল্যাণ ও ন্তর্ভ জরক্তঃ 

২7। ককারনা করদাতা ননরয়াগকারী কর্তিষ হ নহসারব প্রনতঠানারন কম িরত কমাট জনবরলর ন্যূনতম ১০ 

র্তাংর্ প্রনতবন্ধী ব্যনক্তরদর ননরয়াগ কররল উক্ত করদাতারক প্ররদয় কররর ৫ র্তাংর্ কর করয়াত 

প্রদান করার নবধান করা হরয়রছ।  

২8। শুধুমাত্র নচনকৎসা কসবাপ্রদানকারী করদাতারদর কষ হরত্র প্রনতবন্ধী ব্যনক্তরদর কসবাস্থরল গম্যতা 

(accessibility) নননিতকররি ব্যথ িতার কাররি থ ি-অআন, ২০১৮ এর মােরম ৫% নতনরক্ত 

কররর নবধান প্রিয়ন করা হরয়নছল। বতিমান থ িবছরর এআ নবধান প্ররয়ারগর কষ হত্র সম্প্রসানরত করা 

হরয়রছ। এরষ হরত্র স্কুল, করলজ, নবশ্বনবদ্যালয়, এননজওরদর এআ নবধারন ন্তর্ভ িক্ত করা হরয়রছ। 

29। প্ররতফন্ধী ব্যরক্তয রক্ষ্া ও প্ররক্ষ্মণ রনময়ারজত প্ররতিামনয উক্ত কাম জক্রভ মত উদু্ভত কর অয়মক 

কযমুক্ত কযা ময়মছ।  

 

কয বৃরি ংক্রান্তঃ 

30।  অয়কমযয ভতায নীরত নুযমণয রমক্ষ্য                        কাঁচাভার ংিময উয 

উৎ অয়কয কতজমনয রফধান পুনঃংমমাজন কযা ময়মছ।  

৩1। ব্যরক্ত ংঘ (association of persons) পক উৎ কয কতজনকাযী কর্তজক্ষ্ কযা ময়মছ। 

32। ঞ্চয়মত্রয সুমদয উয উৎ কয (চূিান্ত কযদায়) ৫ তাং মত বৃরি কময ১০ তাং (চূিান্ত 

কযদায়) কযা ময়মছ। 
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33। রনফাী কুরযয়ায ারব জ, প্যারকং এফং রপটিং পফা প্রদানকাযী  প্ররতিানমক প্রমদয় মথ জয পক্ষ্মত্র 

ি রফর থফা করভন ২৫ রাখ োকা ম জন্ত মথাক্রমভ ১.৫ তাং এফং ১০ তাং কযা এফং 

২৫ রাখ োকায পফর মর মথাক্রমভ ২ তাং এফং 1২ তাং কযা ময়মছ।  

34। উৎ কয কতজনকাযী কর্তজমক্ষ্য অওতা বৃরি কময ফারি বািা, পামের বািা, কনমবনন পন্টায, 

খারর জায়গা, প্লযান্ট ও পভরনারয আতযারদ বািা প্রদানকাযীমক ধাযা ৫২ পত ফরণ জত “specified 

person” এয ন্তজর্ভক্ত কযা। 

35। উৎম কয কতজমনয নতুন পক্ষ্ত্র রমমফ পামের বািা প্রদামনয উয উৎ কয অমযাময রফধান 

ন্তর্ভ জক্ত কযা ময়মছ। 

36। াধাযণ ফীভা পকাম্পারনয ামব জয়াযমদয রপ এয উয রনফাীয পক্ষ্মত্র উৎ কয কতজমনয ায ১৫ 

তাং মত হ্রা কময ১০ তাং এফং রনফাীয পক্ষ্মত্র ২০ তাং রনধ জাযণ কযা ময়মছ।  

37।  যাভ জক পফা প্রদামনয রফযীমত প্রাপ্ত মথ জয উয করতজত উৎ কয কযদাতায ন্যযনতভ কযদায় 

এয রফধান কযা ময়মছ।  

38। যকায কর্তজক প্রদি যপ্তারন নগদ ায়তায উয রফদ্যভান উৎ কয ায ৩ তাং মত বৃরি 

কময ১০ তাং কযা ময়মছ।  

39। পেি রাআমন্প নফায়মনয পক্ষ্মত্র ফতজভামন প্রমমাজয উৎ কময রযভাণ বৃরি কযা ময়মছ।  

40। পভাফাআর পপান ামযেয পকাম্পারনয রাব ক্ষ্রত রনরফ জমমল োন জওবায এয উয ন্যযনতভ কয বৃরি 

কময োন জওবামযয ২ তাং কযা ময়মছ।  

41। িক ও পনৌ রযফন খামতয রফদ্যভান নুরভত কয ন্যযনতভ ২৫ তাং বৃরি কযা ময়মছ। এ 

খামত নুরভত কয সুরফধা প্রারপ্তয তজ রমমফ রযোন জ দারখমরয ফাধ্যফাধকতা অমযা কযা ময়মছ। 

পনৌমামনয পক্ষ্মত্র রপেমন নফায়মনয ভয় উ কয করভনায কাম জারময়য ভাধ্যমভ এআ কমযয পচক 

ফা প ি জায জভা কযায অআনী রফধান ংযুক্ত কযা ময়মছ। 

42।  আে বাো রাআমন্প নফায়মনয জন্য প্রমমাজয উৎ কয ংিময দারয়ত্ব উ কয করভনাযমক প্রদান 

কযা এফং এআ ভমভ জ উ কয করভনায এয রনকে মত প্রতযয়নত্র ংি কযায রফধান কযা 

ময়মছ।  

 

 

উৎ কযঃ 

 

43। ভাআমক্রা পক্ররিে রযচারনাকাযী প্ররতিানমূমক উৎ কয কতজনকাযী কর্তজক্ষ্ রামফ দারয়ত্ব 

ারন এফং এফং রযোন জ দারখমরয (উৎ কমযয রযোন জ) রফধান ংযুক্ত কযা ময়মছ।  

44। ভাআমক্রা পক্ররিে প্ররতিান, পফযকাযী রফশ্বরফদ্যারয়, পফযকাযী াাতার, রলরনক, িায়াগনরিক 

পন্টায, পাভ জ এফং ব্যরক্তংঘমক উৎ কমযয রযোন জ দারখমর ফাধ্যফাধকতা অমযা কযা ময়মছ।  

45। রমভন্ট, পরাা ও পরৌজাত ণ্য উৎাদমন রনময়ারজত প্ররতিামনয কাঁচাভার অভদারন ম জাময় 

রযমারধত উৎ কযমক ন্যযনতভ কযদায় কযা ময়মছ। 
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46। করতয় ণ্য অভদারনয পক্ষ্মত্র অভদারন ম জাময় শুল্ক ও মূক এয াাার রিভ অয়কয 

অমযা কযা ময়মছ।   

 

কযমনে বৃরিঃ 

47। রটি কম জামযন, কযান্টনমভন্ট পফাি জ এফং পৌযবায় ফারণরজযক ংমমাগ এয াাার ন্যান্য 

কর ধযমনয রফদ্যযৎ ংমমাগ িণ এফং ব্যাত যাখমত টিঅআএন িমণয তজ অমযা কযা 

ময়মছ।  

 

অন্তজজারতক কয ও উিভ চচ জাঃ 

48। তৈত কয রযায চুরক্তমত (DTAA) পমফ পফা উমেখ কযা য়রন পফ পফায (ব্যান্ডউআথ, 

স্যামেরাআে োন্পরভন চাজজ আতযারদ) উয কয অমযা কযায জন্য অয়কয অআমন এফ পফামক 

যয়যারটিয ংজ্ঞায়  ব্যাখ্যা প্রদামনয ভাধ্যমভ ন্তর্ভ জক্ত কযা ময়মছ। 

49। Associate Enterprise এয ামথ পরনমদনকাযী রনফাী ফা রনফাী পমআ পাক না পকন উক্ত 

পরনমদন অন্তজজারতক পরনমদন রমমফ রফমফরচত মফ।  

50। অন্তজজারতক কমযয রফধানমূ রযারন রনরিত কযায রমক্ষ্য প্রফরতজত পকাম্পারন রযোন জ পযমভ 

অন্তজারতজক পরনমদন ংক্রান্ত পঘালণা প্রদান ন্তর্ভ জক্ত কযা ময়মছ। প্রচররত পকাম্পারন রযোন জ 

পযভমূ যরত কময নতুন এআ রযোন জ ২০১৯-২০ থ জফছয মত ফাধ্যতামূরক কযা ময়মছ।  

51। কয ব্যারতপ্রাপ্ত ফা হ্রাকৃত কয ামযয সুরফধা প্রাপ্ত প্ররতিামনয Transfer Pricing         

Adjustment এয উয রনয়রভত াময কয অমযা কযায রফধান কযা ময়মছ।  

52।   োন্পপায প্রাআরং Adjustment কযায পক্ষ্মত্র তুরনামূরক ম জামরাচনায জন্য অন্তজজারতকবামফ 

গৃীত রকছু তথ্যবাণ্ডায (Database) ব্যফায কযা মচ্ছ । উক্ত তথ্যবান্ডায ব্যযামযয পক্ষ্মত্র 

ফাংরামদময জন্য প্ররভত (Standard) িরত রমমফ ৩০-৭০ নীরত িণ কযা ময়মছ। 

53। রনফাী কর্তজক পয়ায স্তান্তমযয পমর উদু্ভত মূরধনী রামবয উয অআন নুমায়ী কয প্রদান 

কযায মতজ স্তান্তরযত পয়ামযয ভাররকানা রযফতজন কযায রফধান ংমমাজন কযা ময়মছ।  

54। Permanent Establishment এয ভাধ্যমভ পকামনা রনফাী ফাংরামদম ব্যফা রযচারনা 

কযমর পআ রনফাীয রযোন জ দারখমরয ফাধ্যফাধকতা অমযা কযা ময়মছ।  

 

রযারনঃ  

 55।  ন্যায্য ফাজায মূমল্যয (fair market value) পচময় পয়ামযয ক্রয়মূল্য কভ প্রদ জন কযমর কভ 

প্রদর জত ংক পক্রতায অয় রমমফ রফমফচনায রফধান কযা ময়মছ। 
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 ৫6। Advance Sales ফা Deposit ব্যাংরকং চযামনমরয ভাধ্যমভ ম্পন্ন কযায সুস্পষ্ট রফধান      

      ।                               Advance Sales    Deposit পক অয় 

রমমফ রফমফচনা কযা ময়মছ।    Advance Sales    Deposit                     

             Advance Sales    Deposit পক পূমফ জ অয় রমমফ রফমফচনা কযা ময়রছর 

ততটুকু রযভান অয় মত ফাদ পদয়ায রফধান কযা ময়মছ।  

৫7। ২ রাখ োকায পফর ভন্বয়মমাগ্য রিভ ফারি বািা ব্যাংক োন্পপামযয ভাধ্যমভ িণ কযা না মর 

উক্ত থ জ িণকাযীয গৃ ম্পরিয অয় রমমফ গণ্য কযায রফধান কযা ময়মছ। ব্যাংক োন্পপামযয 

ভাধ্যমভ গৃীত রিভ ফারি বািা ৫ ফছমযয ভমধ্য ফা চুরক্তয পভয়াদ, পমটি কভ, এয ভমধ্য ভন্বয় না 

মর ফরষ্ট থ জ িীতায অয় রমমফ রফমফচনা কযা মফ।  

58। কযদাতায দারফকৃত খযমচয উয প্রমমাজয পক্ষ্মত্র উৎ কয কতজন কযা না মর ন্যযনতভ কয রকংফা 

কযদাতায রাব ক্ষ্রত রনরফ জমমল এআ খযচমক ননুমভাদন পূফ জক অয় রমমফ গণ্য কময রনয়রভত 

াময কয অমযা কযায অআনী রফধান ংমমাজন কযা ময়মছ।   

59। রটি কম জামযন, কযান্টনমভন্ট পফাি জ এফং পজরা দমযয পৌযবায় ১ রাখ োকায পফর মূমল্যয 

স্থাফয ম্পরি স্তান্তময পক্রতা ও রফমক্রতায টিঅআএন িণ ফাধ্যতামূরক কযা এফং ম্পরি 

স্তান্তমযয পক্ষ্মত্র স্তান্তয দররমর সুস্পষ্টবামফ পক্রতা এফং রফমক্রতায টিঅআএন উমেমখয রফধান কযা 

ময়মছ।  

60। এনরজও এফং ভাআমক্রা পক্ররিে প্ররতিামনয রফমদী নুদান ছাি কযায পক্ষ্মত্র টিঅআএন িণ 

ফাধ্যতামূরক কযা ময়মছ।  

61। করম্পউোয ও ল্যাে ক্রময়য ভাধ্যমভ কয পযয়াত াওয়ায  রফধান যরত কযা ময়মছ। 

 

কয ব্যফস্থায জীকযণ, অন্তঃঙ্গরত ও প্রাময়ারগক কাম জকারযতাঃ 

৬2। পাভ জ, ব্যরক্তংঘ আতযারদ এয রনফাী ংক্রান্ত ংজ্ঞায স্পষ্টতা দূয কযা ময়মছ।  

৬3। কযদাতায প্লযান্ট, পভরনারয, মন্ত্রারত, পভােয মান, অফাফত্র ও করম্পউোয পক ব্যফায় 

রনময়ারজত ম্পদ রামফ রফমফচনা কময উা স্তান্তমযয পমর উদ্ভুত মূরধনী মুনাপা পুনযায় 

ব্যফায় ম্পদ জজমন রফরনময়াগ কযমর উক্ত মূরধনী মুনাপা কযমুক্ত রমফ রফদ্যভান অআমন 

রফমফরচত ফায অআনী রফধান সুস্পষ্ট কযা ময়মছ।   

 64। কয পযয়াত রযগণনায পক্ষ্মত্র রফদ্যভান ফহুধারবরিক ব্যফস্থায রযফমতজ  দ্যআটি ধাম হ্রা কযা 

ময়মছ। এমক্ষ্মত্র পভাে অয় ১৫ রাখ োকায কভ মর “eligible amount” এয উয ১৫ 

তাং াময এফং ১৫ রাখ োকায পফর মর “eligible amount” এয উয ১০ তাং াময 

কয পযয়াত এয রফধান কযা ময়মছ।   

  65। তফমদরক পযরভমেন্প, রাম্প িান্ট এফ খামতয প্রদর জত অয় ংমারধত রযোমন জ প্রদ জন কযমরও 

কযমুক্ত থাকায রফলয়টি সুস্পষ্ট কযা ময়মছ। তমফ পেওয়যায ব্যফা আতযারদয            

                         পক্ষ্মত্র রনয়রভত াময কয  প্রমমাজয মফ।  
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৬6। উৎ কমযয রযোন জ রিমেয নুমভাদন জাতীয় যাজে পফামি জয রযফমতজ ংরিষ্ট কয করভনায এয 

উয ন্যস্ত কযা ময়মছ।  

67। পভাে ৬ ফছয ম জন্ত কয ভাভরা পুনঃউমন্াচমনয নুমভাদমনয ম্পূণ জ ক্ষ্ভতা রত/যুগ্ম কয 

করভনায এয উয ন্যস্ত কযা ময়মছ। 

68। াআরনং ভারন ফা ন্য পকামনা নামভ রবরত থ জ প্রারপ্তয ভয় উক্ত মথ জয উয করতজত উৎ কয 

পক ন্যযনতভ কয এফং চূিান্ত রমমফ গণ্য কযা ময়মছ।  

69। ম্পরি স্তান্তমযয পমর প্রাপ্ত থ জ পথমক ম্পরিয জজন মূল্য ফাদ রদময় ফরষ্ট ং মূরধনী রাব 

রফমফচনায় উৎম ংগৃীত থ জমক চূিান্ত দায় রমমফ রফমফচনা কযায রফধান কযা ময়মছ।  

70। কর অরথ জক প্ররতিামনয পক্ষ্মত্র ১৫ তাংময পফর অয় প্রদ জমনয ভাধ্যমভ অয়কয রযোন জ রিে 

মত ব্যারতয তজ প্রমমাজয না ফায রফধান কযা ময়মছ।  

71। পামন্ডয রতরযক্ত থ জ যকারয ব্যাংমকয াাার পফযকাযী ব্যাংমক জভা যাখায রফধান 

ংমমাজন কযা ময়মছ। তমফ এমক্ষ্মত্র কভমক্ষ্ ৫০ তাং থ জ যকাযী ব্যাংমক জভা যাখায তজ 

অমযা কযা ময়মছ।  

72। রনফাীয Foreign Currency Deposit Account এয সুদ অময়য কযমুক্ত সুরফধা যরত 

কযা ময়মছ। 

73।   রোরয অময়য পক্ষ্মত্র অয় এফং কযদায় রনরূণ জ কযায রমক্ষ্য রোরয অময়য উয কর   

        পক্ষ্মত্রআ ২০ তাং কয অমযা কযা। 


