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আইনী সংস্কাররর প্রস্তাব
■ ব্যক্তি করদাতা এবং ককাম্পাক্তন ব্যতীত অন্যান্য কেক্তির করদাতার জন্য করমুি সীমা ও করহার
ি রাখা। তরব, প্রক্ততবন্ধী সন্তান বা কাষ্য ররেরে এমন
 করমুি আরের ক্তবদ্যমান সীমা অক্তরবক্ততত
ক্ততামাতা বা আইনানুগ অক্তিিাবরকর কেরে করমুি সীমা বতিমারন ২৫,০০০ টাকা কবক্তল যা বৃক্তি
করর প্ররতেক সন্তান বা কারষ্যর জন্য ৫০,০০০ টাকা করা;
ি রাখা।
 করহাররর ক্তবদ্যমান ধাসমূহ এবং এাকা ক্তিক্তিক ন্যেনতম কররর ক্তবদ্যমান হার অক্তরবক্ততত

■ ককাম্পাক্তন করহার
 াবক্তকক্ত কেরেে ব্যাংক, বীমা ও আক্তথ িক প্রক্ততষ্ঠারনর কেরে ক্তবদ্যমান ৪০ লতাংল করহার হ্রাস করর
৩৭.৫ লতাংল করা;
 নন-াবক্তকক্ত কেরেে ব্যাংক, বীমা ও আক্তথ িক প্রক্ততষ্ঠারনর কেরে ক্তবদ্যমান ৪২.৫ লতাংল করহার
হ্রাস করর ৪০ লতাংল করা;
ি রাখা।
 অন্যান্য ককাম্পাক্তন করদাতার ক্তবদ্যমান করহার অক্তরবক্ততত
1

সারচাজি
 ব্যক্তি-করদাতার সারচাজি:
(ক) কয সক করদাতার ক্তনজ নারম দুই বা তার অক্তধক সংখ্যক কমাটরগাক্তির মাক্তকানা ররেরে, অথবা
ি বা তার অক্তধক আেতরনর
ককান ক্তসটি করিাররলন এাকাে ক্তনজ নারম কমাট ৮,০০০ বগফুট
গৃহসম্পক্তির মাক্তকানা ররেরে কস সক ব্যক্তি-করদাতারক সারচাজি এর আওতাে আনা;
(খ) ন্যেনতম সারচারজির ক্তবদ্যমান একক ধা ক্তরবতিন করর দুইটি ধা করা; নীট ক্তরসম্পরদর ক্তরমাি
1০ বকাটি টাকা য িন্ত হর ন্যেনতম সারচাজি ৩,০০০ টাকা এবং 1০ বকাটি টাকা অক্ততক্রম করর
ন্যেনতম সারচাজি ৫,০০০ টাকা করা;
 গগাদযট, গফগি, জদ ডা, গুর কর প্রকায তাভাকজাত ণ্য প্রস্তুতকাযী কযদাতায উক্ত ব্যফায় দত
অগজডত আদয়য উয গফদ্যভান 2.5% াদয াযচাজড আদযাদয গফধান অগযফগতডত যাখা।
[আয়কর র ও র

র

প্রবৃক্তি ও ব্যবসাে সহােতা এবং

রর

র

]

র

কর

 নীটওয়যায ও ওদবন গাদভডন্টস  উাাদন ও যতানাগনদত গনদয়াগজত কযদাতায উক্ত ণ্য যতানাগন দত
উদ্ভূত আদয়য উয প্রদমাজয কয ায 15 তাাং গনধ ডাযণ কযা। তরব এরূ প্রক্ততষ্ঠান
1২.৫
 কযাদযাগত গর্গবদর্ন্ড (taxed dividend)
ও ৎ


গনফাী
;

র
গদদফ অনুদভাদনদমাগ্য খযদচয ীভা ফতডভান 4 রক্ষ 75 াজায টাকা দত বৃগি কদয 5
রক্ষ 50 াজায টাকা কযা;

 অবযন্তযীণ বনৌদথ চরাচরকাযী কদন্টস ইনায (ভাগি াযা) এয আয়দক অনুগভত আয়কদযয
আওতায় আনা (ফতডভাদন বনৌমান, কাদগা,ড বকাস্টায ও র্াম্প ফাজড অনুগভত আয়কদযয আওতাভুক্ত);

2

সামাক্তজক দাক্তেত্ব
 Day Care Home এবং প্রগতফন্ধী ব্যগক্তদদয গক্ষা ও প্রগক্ষণ প্রদানকাযী প্রগতষ্ঠান ক্তরচানা
হরত উদ্ভুত আেরক কর অব্যাহক্তত প্রদান করা;
 বকান গচগকাা বফা প্রদানকাযী প্রগতষ্ঠান বফা গ্রণকাযী প্রগতফন্ধী ব্যগক্তদদয চরাচর/দফা গ্রদণয
জন্য গফদল বফা সুগফধা না যাখদর প্রদমাজয কদযয ৫ তাাং অগতগযক্ত কয আদযা কযা। তদফ
২০১৯-২০২০ কয ফছয দত তা কাম ডকয দফ;
ক্তররবল
 গযদফ দূলণদযাধ ও প্রগতদফগত বাযাম্য ফজায় যাখায স্বাদথ ড গফগত ফছদযয ভদতা এফাদযও
কযনীগতদত গযদফ াংযক্ষদণয গফলয়টি গফদফচনা কযা দয়দছ । এ গফদফচনায় ততগয বাাক
খাদতয বম কর বকাম্পাগন-কযদাতায কাযখানায
green building
certification
1২
;
উৎস কর
 যাইর্ বয়াগযাং ব্যফস্থায আওতায় যাইগর্াং বফা প্রদাদনয ভাধ্যদভ বভাটয মান ভাগরকগণ বম অথ ড প্রাতান
ন তায উয উা কয আদযা কযা;
 গর্গিগফউটয পাইন্যাগসাং এয ও
১ তাাং াদয উা কয আদযা কযা;
ি কররক করদাতার ন্যেনতম করদাে ক্তহরসরব ক্তবরবচনা
 অক্তনবাসী করদাতার ক্তনকট হরত উৎরস কক্ততত
করা;
আন্তজিাক্ততক সরব িািম চচ িা ও করাক্তধকার (scope of income)


ও
প্রদয়াজনীয় াংদাধন কযা;

 ই-বভইদর বনাটি জাগযয ব্যফস্থা প্রফতডন কযা;
 গফগবন্ন দতানয ও এদজগসয গনকট কযদাতায বম আগথ ডক তথ্য থাদক তা কয গফবাদগয াদথ
স্বয়াংগিয়বাদফ বয়ায কযায গফধান াংদমাজন;

3

ক্তরান, সহজীকরি ও স্পষ্টীকরি


এফাং ১২ গর্গজট টিআইএন গ্রণ
;

 উা কদযয গযটান ড দাগখর না কযদর, বফতনদবাগী কভীদদয বফতনবাতায গফফযণী দাগখর না কযদর ফা
বফতনদবাগী কভীদদয গযটান ড দাগখর গফলয়ক তথ্য দাগখর না কযদর াংগিষ্ট প্রগতষ্ঠাদনয গযটান ড
অগর্দটয আওতায় আনা;


ন্ন
ৌি

ও

ম্প্র

ও

কযা;

 আয়কয আীর দাদয়য াংিান্ত গফধান যুদগাদমাগী কযা;
 তৈত কয গযায চুগক্ত ফাস্তফায়ন এফাং আন্তজডাগতক াংস্থায জন্য প্রদমাজয আইদনয গফধান কাম ডকদযয
সুগফধাদথ ড অগনফাী কযদাতাদক জাতীয় যাজস্ব বফার্ ড কর্তক
ড কয অব্যাগত ফা হ্রাকৃত উা কয
আদযাদয নদ ইসুয াংিান্ত গফধান স্পষ্টীকযণ কযা।

কর ব্যবস্থানার সংস্কার
 অথ ডননগতক গফশ্বায়ন ও তথ্য-প্রযুগক্ত গফপ্লদফয াদথ তার গভগরদয়
;


ফ

ও

7 জু

8

4

ষ্ট
বকাম্পাগন কযদাতা ব্যতীত অন্যান্য কযদাতাদদয জন্য কযায
কযমুক্ত আদয়য ীভা (টাকায়)
কযদাতা
াধাযণ কযদাতা
ভগরা ও ৬৫ ফছয ফা তদুর্ধ্ড ফয়দয কযদাতা
প্রগতফন্ধী ব্যগক্ত কযদাতা
বগদজটভুক্ত যুিাত মুগক্তদমািা কযদাতা

প্রস্তাগফত
২

৫
অপরিবরতিত

৪ রাখ ২৫ াজায
াধাযণ কযায

বভাট আয়
প্রথভ ২ রাখ ৫০ াজায টাকা ম ডন্ত বভাট আদয়য উয যফতী ৪ রাখ টাকা ম ডন্ত বভাট আদয়য উয যফতী ৫ রাখ টাকা ম ডন্ত বভাট আদয়য উয যফতী ৬ রাখ টাকা ম ডন্ত বভাট আদয়য উয যফতী ৩০ রাখ টাকা ম ডন্ত বভাট আদয়য উযঅফগষ্ট বভাট আদয়য উয -

প্রস্তাগফত
১০ তাাং
১৫ তাাং
২০ তাাং
২৫ তাাং
৩০ তাাং

অ

গফদল কযায
বভাট আয়
গগাদযট,গফগি, জদ ডা, গুর কর প্রকায তাভাকজাত ণ্য
প্রস্তুতকাযী ব্যফা দত অগজডত আয়
ফাাংরাদদদ অগনফাী (অগনফাী ফাাংরাদদী ব্যতীত) এরূ
ব্যগক্ত বেগণভুক্ত কযদাতায অগজডত আয়
গনফগন্ধত ভফায় গভগতয অগজডত আয়

প্রস্তাগফত
৪৫ তাাং
৩০ তাাং
১৫ তাাং

অঞ্চরগবগিক ন্যযনতভ কয
এরাকা
ঢাকা উির ক্তসটি করিাররলন , ঢাকা দক্তেি ক্তসটি করিাররলন
ও চট্টগ্রাম ক্তসটি করিাররলন এাকাে অবক্তস্থত করদাতা

৫,০০০/-

অন্যান্য ক্তসটি করিাররলন এাকাে অবক্তস্থত করদাতা
ক্তসটি করিাররলন ব্যতীত অন্যান্য এাকাে অবক্তস্থত করদাতা

৪,০০০/৩,০০০/-
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প্রস্তাগফত

অগযফগতডত

বকাম্পাগন কযায
প্রস্তাগফত

গফফযণ
২৫

াফগরকগর বেদর্র্ বকাম্পাগন

৫

নন-াফগরকগর বেদর্র্ বকাম্পাগন
ভাদচ ডন্টস  ব্যাাংক
াফগরকগর বেদর্র্ - ব্যাাংক, ফীভা ও আগথ ডক প্রগতষ্ঠান ও
যকায কর্তক
ড ২০১৩ াদর অনুদভাগদত ব্যাাংক, ফীভা ও
আগথ ডক প্রগতষ্ঠান
নন-াফগরকগর বেদর্র্ - ব্যাাংক, ফীভা ও আগথ ডক
প্রগতষ্ঠান
গগাদযট, গফগি, জদ ডা, গুর কর প্রকায তাভাকজাত
ণ্য প্রস্তুতকাযী বকাম্পাগন
বভাফাইর বপান অাদযটয বকাম্পাগনাফগরকগর বেদর্র্ দর
নন-াফগরকগর বেদর্র্ দর
রবযাাং আয়

6

অগযফগতডত

৫
৩৭.৫ তাাং
২৫

৪০ তাাং

৫
৪০ তাাং
৪৫ তাাং
২

অগযফগতডত

ি
ম্পদ
(

(

প্রস্তাগফত
(ক) নীট গযম্পদদয মূল্যভান দুই বকাটি গচ রক্ষ টাকা
ম ডন্ত(খ) নীট গযম্পদদয মূল্যভান দুই বকাটি গচ রক্ষ টাকায
অগধক গকন্তু াঁচ বকাটি টাকায অগধক নয়;
কযদাতায গনজ নাদভ এদকয অগধক বভাটয গাগি
ফা, বকান গটি কদডাদযন এরাকায় বভাট 8,০০০
ড
ফগফুদটয
অগধক আয়তদনয গৃ-ম্পগি
(গ) নীট গযম্পদদয মূল্যভান াঁচ বকাটি টাকায অগধক
গকন্তু দ বকাটি টাকায অগধক নয়(ঘ) নীট গযম্পদদয মূল্যভান দ বকাটি টাকায অগধক
গকন্তু দনয বকাটি টাকায অগধক নয়(ঙ) নীট গযম্পদদয মূল্যভান দনয বকাটি টাকায অগধক
গকন্তু গফ বকাটি টাকায অগধক নয়(চ) নীট গযম্পদদয মূল্যভান গফ বকাটি টাকায অগধক বম
বকান অাংদকয উয-

শূন্য

শূন্য

১০%

10%

---

10%

১৫%

)

প্রস্তাগফত
শূন্য

শূন্য

,

/-

,

/-

3,

/-

5,

/-

15%

২০%
২৫%

অগযফগতডত

৩০%

ক্তসগাররট, ক্তবক্তি, জদ িা, গুসহ সক প্রকার তামাকজাত ণ্য প্রস্তুতকারী করদাতা
গগাদযট, গফগি, জদ ডা, গুর কর প্রকায তাভাকজাত ণ্য প্রস্তুতকাযী কযদাতায উক্ত ব্যফায় দত অগজডত
আদয়য উয গফদ্যভান ২.৫ তাাং াদয াযচাজড ফার থাকদফ।

7

