বাজেজে আয়কর ববষয়ক উজেখজ াগ্য পবরবর্তনসমূহ
১। করহারঃ
ক। ককাম্পাবন করহার হ্রাস
 পাবলিকলি ট্রেডেে ট্রকাম্পালি যাডের পবরজ াবির্ মূলিজনর ১০% এর অবিক ক য়ার IPO (Initial Public
Offering) এর মাধ্যজম হস্তান্তবরর্ হডেডে তাডের করহার ২২.৫ র্াাং হজর্ কবমজয় ২০ র্াাং করার
প্রস্তাব করা হজয়জে। তডব, বালষ িক সব িড াট বাডরা িক্ষ টাকার অলতলরক্ত ব্যে ও লবলিডোগ এবং সকি প্রকাডরর
আে ও প্রালি ব্যাংক োন্সফাডরর াধ্যড সম্পন্ন করডত ব্যর্ ি হডি উক্ত কর হার ২২.৫% বহাি র্াকডব।
 পাবলিকলি ট্রেডেে ট্রকাম্পালি যাডের পবরজ াবির্ মূলিজনর ১০% বা ১০% এর কম ক য়ার IPO (Initial
Public Offering) এর মাধ্যজম হস্তান্তবরর্ হডেডে তাডের করহার ২২.৫ র্াাং করার প্রস্তাব করা হজয়জে।
তডব, বালষ িক সব িড াট বাডরা িক্ষ টাকার অলতলরক্ত ব্যে ও লবলিডোগ এবং সকি প্রকাডরর আে ও প্রালি ব্যাংক
োন্সফাডরর াধ্যড সম্পন্ন করডত ব্যর্ ি হডি উপডরাক্ত করহার ২৫% করার প্রস্তাব করা হডেডে।
 পাবলিকলি ট্রেডেে িে এরূপ ট্রকাম্পালির করহার ৩০ র্াাং হজর্ কবমজয় ২৭.৫ র্াাং করার প্রস্তাব করা
হজয়জে। তডব, বালষ িক সব িড াট বাডরা িক্ষ টাকার অলতলরক্ত ব্যে ও লবলিডোগ এবং সকি প্রকাডরর আে ও
প্রালি ব্যাংক োন্সফাডরর াধ্যড সম্পন্ন করডত ব্যর্ ি হডি উপডরাক্ত করহার ৩০% হডব।

খ। ট্রকাম্পালি িে এরূপ ব্যলক্ত-সংঘ, আইডির দ্বারা সৃষ্ট কৃলি ব্যলক্ত এবং অন্যান্য করাডরাপডযাগ্য সত্তার
করহার হ্রাস
ট্রকাম্পালি িে এরূপ ব্যলক্ত-সংঘ, আইডির দ্বারা সৃষ্ট কৃলি ব্যলক্ত এবং অন্যান্য করাডরাপডযাগ্য সত্তার করহার ৩০ র্াাং
হজর্ কবমজয় ২৭.৫ র্াাং করার প্রস্তাব করা হজয়জে। তডব, বালষ িক সব িড াট বাডরা িক্ষ টাকার অলতলরক্ত ব্যে ও
লবলিডোগ এবং সকি প্রকাডরর আে ও প্রালি ব্যাংক োন্সফাডরর াধ্যড সম্পন্ন করডত ব্যর্ ি হডি উক্ত কর হার ৩০%
হডব।

গ। এক ব্যবি ককাম্পাবন (ওবপবসর) করহার হ্রাস
এক ব্যবি ককাম্পাবন (ওবপবস) এর করহার ২৫ র্াাং হজর্ কবমজয় ২২.৫ র্াাং করার প্রস্তাব করা হজয়জে।
তডব, বালষ িক সব িড াট বাডরা িক্ষ টাকার অলতলরক্ত ব্যে ও লবলিডোগ এবং সকি প্রকাডরর আে ও প্রালি ব্যাংক
োন্সফাডরর াধ্যড সম্পন্ন করডত ব্যর্ ি হডি উপডরাক্ত করহার ২৫% হডব।

ঘ। ব্যবি কেবির করহার
ব্যবি কেিীর করদার্াজদর করমুি আয়সীমা, করহার এবাং করিাপ ২০২১-২০২২ অর্ তবেজরর ন্যায় ার ববস্তাবরর্ বববরি
বনম্নরূপঃ
ববদ্যমান করিাপ

ববদ্যমান করহার

৩ লক্ষ োকা প তন্ত
পরবর্ী ১ লক্ষ োকার
পরবর্ী ৩ লক্ষ োকার
পরবর্ী ৪ লক্ষ োকার
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শূন্য
৫%
১০%
১৫%

পরবর্ী ৫ লক্ষ োকার
অবব ষ্ট োকার

২০%
২৫%

ঙ। সারচােত এর হার
সারচােত এর হার ২০২১-২০২২ অর্ তবেজরর ন্যায় ার বববরি বনম্নরূপঃ
সম্পে

লবদ্য াি সারচাডজির
হার

(ক)

িীট পলরসম্পডের মূল্য াি লতি ট্রকাটি টাকা পয িন্ত-

শূন্য

(খ)

িীট পলরসম্পডের মূল্য াি লতি ট্রকাটি টাকার অলিক লকন্তু েশ ট্রকাটি টাকার
অলিক িডহ; বা,

১০%

লিজ িাড এডকর অলিক ট্র াটর গালি; বা,
ি
ট্রকাডিা লসটি কডপিাডরশি এিাকাে ট্র াট ৮,০০০বগফুডটর
অলিক আেতডির গৃহসম্পলত্ত
(গ)

িীট পলরসম্পডের মূল্য াি েশ ট্রকাটি টাকার অলিক লকন্তু লবশ ট্রকাটি টাকার
অলিক িডহ-

২০%

(ঘ)

িীট পলরসম্পডের মূল্য াি লবশ ট্রকাটি টাকার অলিক লকন্তু পঞ্চাশ ট্রকাটি টাকার
অলিক িডহ-

৩০%

(ঙ)

িীট পলরসম্পডের মূল্য াি পঞ্চাশ ট্রকাটি টাকার অলিক হডি-

৩৫%

চ। খামার বা হযাচারীর এবাং মৎসচাজষর করহার
খামার বা হযাচারীর এবাং মৎসচাজষর আজয়র ব্যবসার প্রকৃবর্ সমিমী হওয়ায় খামার বা হযাচারীর কক্ষজেও মৎসচাজষর
েন্য প্রজ ােয করহাজরর ন্যায় একই করহার এর ববিান প্রস্তাব করা হজয়জে।
খামার বা হযাচারীর এবাং মৎসচাজষর েন্য প্রস্তাববর্ করহার (একবের্ কজর)
আজয়র পবরমাি

করহার

প্রর্ম 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

১০%

অবব ষ্ট আজয়র উপর

১৫%
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2। সামাজিক কল্যাণ ও অন্তর্ভুজি জিবিচনাকরণ
ক। তৃতীে লিডের করোতাট্রকাডিা করোতা লিডোগকারী কতৃপি ক্ষ লহসাডব প্রলতষ্ঠাডি ক রি ত ট্র াট জিবডির ১০% (েশ শতাংশ) অর্বা ২৫
(পঁলচশ) জডির অলিক ক চি ারী তৃতীে লিে হডত লিডোগ করডি উক্ত করোতাডক লিডনাক্তভাডব কর ট্ররোত প্রোডির
প্রস্তাব করা হডেডে  প্রডেে কডরর ৫% (পাঁচ শতাংশ); অর্বা
 তৃতীে লিডের ক চি ারীগডের পলরডশালিত ট্র াট ট্রবতডির ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ)-এই দুডটার ডধ্য ট্রযটি ক ।

খ । প্রবর্বন্ধী ব্যবি করদার্া

ট্রকাডিা স্কুি, কডিজ, লবশ্বলবদ্যািে বা এিলজওডত ট্রসবা গ্রহেকারী প্রলতবন্ধী ব্যলক্তগডের ট্রসবাস্থডি গম্যতার
ট্রক্ষডি এবং ট্রসবা প্রোডি ট্রেডশ বিবৎ আইলি লবিাি অনুযােী উপযুক্ত ব্যবস্থা িা রাখডি ২০২২ সাডির ১ জুিাই
তালরডখ আরদ্ধ কর বৎসর হডত উক্ত প্রলতষ্ঠাডির ট্রক্ষডি প্রডযাজয কডরর ৫% (পাঁচ শতাংশ) অলতলরক্ত কর িায ি
করার প্রস্তাব করা হডেডে ।
 ট্রকাডিা করোতা লিডোগকারী কতৃপি ক্ষ লহসাডব প্রলতষ্ঠাডি ক রি ত ট্র াট জিবডির অন্যযন্য ১০% (েশ শতাংশ)
অর্বা ২৫ (পঁলচশ) জডির অলিক ক চি ারী প্রলতবন্ধী ব্যলক্ত লিডোগ করডি উক্ত করোতাডক লিডনাক্তভাডব কর
ট্ররোত প্রোডির প্রস্তাব করা হডেডে  প্রডেে কডরর ৫% (পাঁচ শতাংশ); অর্বা
 প্রলতবন্ধী ব্যলক্ত ক চি ারীগডের পলরডশালিত ট্র াট ট্রবতডির ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ)-এই দুডটার ডধ্য
ট্রযটি ক ।

3। উৎজস করহারঃ
ক। আমদাবন প তাজয় উৎজস করহার হ্রাসকরণ
 স্বণ ু আমদাজনর উৎজস করহার ৫% এর পবরবজর্ত ০% করার প্রস্তাব করা হজয়জে।
 বসআইশীে ম্যানুফ্যাকচারার কর্তক
ত আমদাবনকৃর্ কাঁচামাল এর উৎজস করহার ৫% এর পবরবজর্ত ৩% করার
প্রস্তাব করা হজয়জে।
 হুইল চচয়ার আমদাজনর উৎজস করহার ৫% এর পবরবজর্ত ০% করার প্রস্তাব করা হজয়জে।

খ। সরবরাহ প তাজয় উৎজস করহার হ্রাস
 সরকার িা সরকাবরর ককান প্রজিষ্ঠান ব্যিীি অন্যান্য প্রজিষ্ঠান িা ব্যজির জনকট supply of books
এর উৎবস করহার সবি ুাচ্চ ৭% হবি কজমবে একক হার ৩% করার প্রস্তাব করা হজয়জে।
 supply of goods to trader এর উৎবস করহার সবি ুাচ্চ ৭% হবি কজমবে একক হার ৫% করার
প্রস্তাব করা হজয়জে।
 supply of raw materials to manufacturar এর করহার সবি ুাচ্চ ৭% হবি কজমবে একক হার
৪% করার প্রস্তাব করা হজয়জে।
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গ। কসবা খাজর্ উৎজস করহার হ্রাস
 বিবেোল বাাংলাজদ বববনমতাজি সহায়ক বহজসজব অবনবাসীর বরাবজর ব্যান্ডউইদ কপজমন্ট হজর্ উৎজস ২০% এর
পবরবজর্ত ১০% হাজর কর কর্তজনর প্রস্তাব করা হজয়জে।
 অবনবাসীর বরাবজর উৎজস কর কর্তন সাংবিষ্ট আইনী ববিাজনর কেববজল ববি তর্ বববিন্ন কপজমন্ট ব্যর্ীর্ অন্যান্য
কপজমন্ট হজর্ উৎজস ৩০% এর পবরবজর্ত ২০% হাজর কর কর্তজনর প্রস্তাব করা হজয়জে।

ঘ। উৎস করহার ক ৌবিকীকরি
 উৎজস কর কর্তনকারী কর্তপত জক্ষর েন্য উৎজস কর কর্তজনর ববিান পবরপালন সহের্র করার লজক্ষয বনবাসী
করদার্ার কক্ষজে প্রজ ােয কমাে ১৪ টি কযাোগবরজর্ সাবিতজসর উপর বিবি মূজের সীমা বনি তারিপূব তক বি স্তর
ববব ষ্ট উৎজস কর কর্তন এর পবরবজর্ত কযাোগবর বিবিক এক স্তর বিবিক উৎজস কর কর্তজনর প্রস্তাব করা
হজয়জে ।
 ক জকান পজের এক্সজপাে ত প্রবসি বরয়ালাইজে নকাজল সাংবিষ্ট ব্যাাংক কর্তক
ত বরয়ালাইেি এক্সজপাে ত প্রবসি
হজর্ ১% হাজর উৎজস কর কর্তন করার প্রস্তাব করা হজয়জে।
 কজপতাজরে কজরর ববদ্যমান হার ববজবচনায় ককাম্পাবন কর্তক
ত অবেতর্ ব্যাাংক সুদ আয় হজর্ উৎজস ১০% এর
পবরবজর্ত ২০% হাজর কর কর্তজনর প্রস্তাব করা হজয়জে।

4। করজনে সম্প্রসারণঃ


নূর্ন করদার্াজদর বরোন ত দাবখল ও কর প্রদাজন আগ্রহ বৃবির লজক্ষয “Tax Day” এর সাংজ্ঞায় পবরবর্তন
আনয়ন এর মাধ্যজম ক সকল করদার্া পূজব ত কখনই বরোন ত দাবখল কজরনবন র্াজদর েন্য আয়বষ ত পরবর্ী সম্পূি ত
করবষ তব্যপী ববনা েবরমানায় আয়কর বরোন ত দাবখজলর ববিান প্রস্তাব করা হজয়জে ।

 টিআইএন সনদ এর পবরবজর্ত বরোন ত দাবখজলর প্রমাি দাবখজল ব্যর্ ত হজল ঠিকাদার বা সরবরাহকারীর বনকে হজর্
৫০% কবব হাজর উৎজস কর কর্তজনর ববিান প্রস্তাব করা হজয়জে।
 ব্যাাংক সুদ আয় হজর্ উৎজস কর কর্তজনর ববিাজন টিআইএন সনদ এর পবরবজর্ত বরোন ত দাবখজলর প্রমাি ব্যাাংজক
দাবখজলর ববিান প্রস্তাব করা হজয়জে।
 এক ককাটি োকার উজবত োন তওিার রজয়জে এমন ট্রহাডটি, কল উলিটি ট্রসন্টার, লরডসাট ি, োন্সডপাট ি এডজন্সী ট্রক
উৎজস কর কর্তনকারী কর্তপত ক্ষ বহজসজব গে করার ববিান প্রস্তাব করা হজয়জে।
 উৎজস কর সাংগ্রজহর আওর্া বৃবির লজক্ষয অিযন্তরীি কনৌ ান ও বাবিবেযক ানবাহন হজর্ এস. আর. ও. অনু ায়ী
প্রদি করহার ঠিক করজখ নূযনর্ম কজরর আওর্ায় উৎজস কর সাংগ্রজহর ববিান প্রস্তাব করা হজয়জে।
 টিআইএি-িারীর পলরবডতি ট্রয সকি করোতাডক লরটাি ি োলখডির প্র ােপি োলখি করডত হডব এ ি সকি
করোতাডের লরটাি ি োলখি বাধ্যতামূিক করার প্রস্তাব করা হডেডে।
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 ক সকল কক্ষজে টিআইএন গ্রহজির বাধ্যবািকর্া রজয়জে কস সকল কক্ষেসহ আজরা কবর্পয় কক্ষজে টিআইএন
এর পবরবজর্ত বরোন ত দাবখজলর প্রমািপে উপস্থাপজনর ববিান প্রস্তাব করা হজয়জে।
 ব্যবসাস্থজল টিআইএন এর পবরবজর্ত বরোন ত দাবখজলর প্রমািপে প্রদ জত নর ববিান প্রস্তাব করা হজয়জে।

5। বিবেোল ট্রান্সফ্রজমশন
উদ্ভাবনী অর্ তনীবর্ ববকা এবং র্রুি প্রেজের উজদ্যািা তর্রীজর্ সহায়ক বহজসজব স্টাট ি-আপডক লিডনাক্ত সুলবিা প্রোডির
প্রস্তাব করা হডেডে




স্টাট ি-আপডক সংজ্ঞালেত করা;
স্টাট ি-আডপর আে লিরূপডের ট্রক্ষডি ট্রিাকসাডির স ন্বে ও ট্রজরটািা ৯ বের পয িন্ত অনুড ােি করা;
ন্যযিত করহার .৬% এর পলরবডতি .১% করা;
লিলে িষ্ট স ডের জন্য স্টাট ি-আডপর করলিি িারডে ব্যবসাবয়ক খরচ অনুজমাদজনর বববি-ববিান ব র্ীল করা।

6। চেক্সোইল বশজে প্রজণাদনা
সুতা উৎপােি, সুতা োইলেং, লফলিলশং, ট্রকালিং, কাপি ততরী, কাপি োইলেং, লপ্রলন্টং অর্বা উক্তরূপ এক বা একালিক
প্রলিোে লিডোলজত ট্রকাম্পািীর ব্যবসা হডত অলজিত আডের উপর ১৫% (পডির শতাংশ) করহার ৩০ জুন ২০২৫ প তন্ত
ববি তর্ কজর নূর্ন এস. আর. ও. োরীর প্রস্তাব করা হজয়জে।

7। দীর্ ু কমোজদ অর্ ুননজিক শৃংখলা সৃজিবি সহােিা


ন্দ-ঋডের প্রবিতা হ্রাস করার িডক্ষয সকল প্রকার করদার্ার পবরবজর্ত ককবলমাে স্বািাববক ব্যবি করদার্ার
ঋি মওকূপ েবনর্ উদ্ভূর্ আয় করমুি করার প্রস্তাব করা হজয়জে।
 কলাকসান সমন্বয় ও কেরোনার ববিান র্াকায় আবর্ তক প্রবর্ষ্ঠানসমূহ কর্তক
ত গঠির্ কমাে আজয়র ৫ র্াাংজ র
সমপবরমান কে াল বরোজিতর অাংক অননুজমাদনজ াগ্য ব্যয় বহজসজব গে করার প্রস্তাব করা হজয়জে।
 সরকাবর বসবকউবরটিজে বববনজয়াগ লািেনক হওয়ায় অন্যান্য কবসরকাবর বসবকউবরটিে এর ন্যায় এই
বববনজয়াগ হজর্ উদ্ভূর্ মূলিনী আজয় করাজরাপ করার প্রস্তাব করা হজয়জে।
 আয়কর আইজন প্রদি ককাম্পানীর সাংজ্ঞা ককাম্পানী আইজন প্রদি সাংজ্ঞার তুলনায় ববস্তৃর্ বজল অবিক সাংখ্যক
প্রবর্ষ্ঠানজক বনরীবক্ষর্ বহসাব বববরনী দাবখজলর বাধ্যবািকর্ার আওর্ায় আনার লজক্ষয ককাম্পানী আইন, ১৯৯৪
এর অিীন বনগবমর্ ককাম্পানীসমূজহর পবরবজর্ত আয়কর আইজন সাংজ্ঞাবয়র্ ককাম্পানীসমূজহর আবর্ তক বববরনী
বনরীক্ষক কর্তক
ত বনরীক্ষাপূব তক প্রর্যয়জনর ববিান প্রস্তাব করা হজয়জে।

8। অবচজয়র হার ক ৌজিকীকরণ
ট্রযডকাি প্রকার লিলজং ট্রকাম্পািীর ফাইন্যান্স লিজ সম্পৃক্ত সম্পডের লবপরীডত অবচডের অপ্রাপ্যতার লবিাি আিেি।

9। অর্ তনীবর্র আনুষ্ঠাবনকীকরি
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 ব্যাাংক ট্রান্সফাজরর মাধ্যজম কসবা সরবরাজহর ববল গ্রহজি ব্যর্ ত হজল ৫০% কবব হাজর উৎজস কর কর্তজনর
প্রস্তাব করা হজয়জে।
 কৃজি ও ফাজমুৃং এর কেত্র ব্যিীি অন্যান্য কেবত্র ১ ককাটি টাকার উববু টান ুওভার জিজিি স্বাভাজিক ব্যজি
করদািা ব্যিীি অন্যান্য সকল করদািাবদর আে ব্যাৃংক ট্রান্সফাবরর মাধ্যবম সম্পাজদি না হবল কর
অব্যাহজি িা হ্রাসকৃি হাবর কর সুজিধা অপ্রাপ্যিার জিধান প্রস্তাি করা হবেবে।

১0। ক্ষুদ্র ঋে সংগ্রডহ সহােতা
সকল প্রকার করদার্া কর্তক
ত গৃহীর্ ৫ লক্ষ োকার উজবত সকল প্রকার বিজপাবেে ব্যাাংক ট্রান্সফাজরর মাজধ্যজম গ্রহজির
বাধ্যবািকর্া হজর্ ক্ষুদ্র ঋি ববর্রিকারী প্রবর্ষ্ঠানসমূহজক অব্যাহবর্ প্রদাজনর প্রস্তাব করা হজয়জে।

১1। ব্যবসা সহেীকরি বনবিজর্ সহায়র্া
 amalgamation এর র্ত ককাম্পাবন আইন, ১৯৯৪ এর সাজর্ সামঞ্জস্যপূি ত এবাং অযামালগ্যাজমটিাং
ককাম্পাবনসমূহ ববজদ ী ককাম্পাবন হজল ক য়ার কহাবডাং কদ ী ককাম্পাবনর ন্যায় হজব মজমত সুেষ্ট ববিান করার
প্রস্তাব করা হজয়জে।
 “Charitable purpose” এর সাংজ্ঞা অবিকর্র সুবনবদ তষ্ট করার প্রস্তাব করা হজয়জে াজর্ কজর অপব্যবহার
করাি করা ায়।
 “Research and development” এর সাংজ্ঞা প্রদান এবাং এ খাজর্ ব্যবয়র্ খরচসমূহ অনুজমাদনজ াগ্য ব্যয়
বহজসজব গে করার প্রস্তাব করা হজয়জে।
 উৎজস আয়কর কর্তজন অেষ্টর্া দূরীকরজি “Supply of goods” এর সাংজ্ঞা অন্তর্ভতি করার প্রস্তাব করা
হজয়জে।
 বর্তমাজন ইন্ডাবিজর্ দক্ষ েনবল বনজয়াজগ অন্তরায় হজে বজল প্রর্ীয়মান হওয়ায় পারকুইবেে এর
অনুজমাদনজ াগ্য ব্যয় সীমা পাঁচ লক্ষ পঞ্চা হাোর োকার হজর্ দ লক্ষ োকায় উন্নীর্ করার প্রস্তাব করা
হজয়জে।
 ট্যাক্স বনউট্রাল মােতার এর আন্তেতাবর্ক উিম চচ তার অাং বহজসজব বাাংলাজদজ ট্যাক্স বনউট্রাল মােতার নীবর্
অনুসরি করার প্রস্তাব করা হজয়জে াজর্ সাবব তকিাজব কদ ীয় অর্ তনীবর্ উপকৃর্ হজব।
 এমবপওভুি স্কুল াজদর ইাংজরবে িাস তন রজয়জে এমন স্কুল ব্যর্ীর্ অন্যান্য এমবপওভুি স্কুল, পাববলক
ইউবনিাবস তটি, স্বীকৃর্ প্রবিজিন্ড ফান্ড, কপন ন ফান্ড, অনুজমাবদর্ গ্রযাচুইটি ফান্ড, অনুজমাবদর্ সুপারঅযানুজয় ন
ত
ফান্ড ও ওয়াকতাস ত প্রবফে পাটিবসজপ
ন ফান্ড এবাং বফক্সি কবে কনই এমন অবনবাসী স্বািাববক ব্যবি
করদার্াজদর আয়কর বরোন ত দাবখল হজর্ অব্যাহবর্ প্রদাজনর প্রস্তাব করা হজয়জে।
 এলেআর চুলক্ত প্রাি হবার ৩০ লেডির ডধ্য তা কায িকর করার লবিাি প্রস্তাব করা হজয়জে।
 অফডশার ইিোইডরক্ট োন্সফার হডত কর প্রালির উডযযডে একটি লবলি ািা প্রেেডির প্রস্তাব করা হডেডে ।
 pre-commencement expenditure এর সাংজ্ঞা অন্তর্ভতি কজর আজমাে তাইে করার প্রস্তাব করা হজয়জে ।
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১2। রপ্তাবন খাজর্ সহায়র্া এবাং “Made in Bangladesh”- কক প্রজিাদনা
 রিালি লবষডে অস্পষ্টতা দূরীকরডে এবং রিালি বহুমুখীকরডে ট্রসবা খাতডক রিালির অন্তর্ভিক্ত কডর রিালিডক
সংজ্ঞালেত করার প্রস্তাব করা হডেডে।
 বাাংলাজদ ী পর্াকাবাহী সমুদ্রগামী োহাে কর্তক
ত তবজদব ক মুদ্রায় অবেতর্ আয় ব্যাাংবকাং মাধ্যজম বাাংলাজদজ
আনীর্ হজল র্া ৩০ জুন, ২০৩০ বিস্টাব্দ প তন্ত করমুি রাখার প্রস্তাব করা হজয়জে। এজর্ তবজদব ক মুদ্রার
বরোিত বৃবি পাজব এবাং রপ্তানী বহুমূখীকরি হজব।
 রিালি হডত অলজিত আডের করহার লিনরূডপ িায ি করার প্রস্তাব করা হডেডে, যর্া:(অ)
স্বাভালবক ব্যলক্ত করোতা (assessee being an individual), ফা ি ও লহন্দু অলবভক্ত
পলরবার কতৃক
ি অলজিত আডের ৫০% করমুক্ত র্ালকডব;
(আ)

স্বাভালবক ব্যলক্ত করোতা (assessee being an individual), ফা ি ও লহন্দু অলবভক্ত
পলরবার ব্যতীত অন্যান্য করোতাডের অলজিত আডের উপর ১২%; এবং

(ই)

স্বাভালবক ব্যলক্ত করোতা (assessee being an individual), ফা ি ও লহন্দু অলবভক্ত
পলরবার ব্যতীত অন্যান্য করোতা কতৃক
ি Leadership in Energy and
Environmental Design (LEED) Certified কারখানায় উৎপাবদর্ পে রপ্তাবন
হইজর্ অলজিত আডের উপর ১০%।

১3। কর পবরপালজন সহায়র্া
 মার্া-বপর্া সন্তাজনর বনকে হজর্ ৫ লক্ষ োকার উজবত ক জকান পবরমাি দান বা ঋি ব্যাাংক ট্রান্সফাজরর মাধ্যজম
গ্রহজির বাধ্যবািকর্ার পবরবজর্ত মার্া-বপর্া বা সন্তানজদর ক জকান এক কক্ষজে আনুষ্ঠাবনক মাধ্যম প্রজ ােযর্ার
ববিান করার প্রস্তাব করা হজয়জে।
 েম আইন, ২০০৬ এর সাজর্ সামঞ্জস্য করজখ contribution made to Workers’ Profit
Participation Fund under েম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সজনর ৪২ নাং আইন) এর অনুদানজক
অননুজমাদনজ াগ্য ব্যয় বহজসজব পবরগবির্ হওয়ার সুেষ্ট ববিাজনর প্রস্তাব করা হজয়জে।
 করোতার ট্র াট করডযাগ্য আে লিলব িডশডষ ট্ররোতডযাগ্য অংক লহডসডব ট্র াট আডের ২০% উপর ১৫% হাডর
কর ট্ররোডতর লবিাি প্রস্তাব করা হডেডে।
 লিি িালরত স ডের ডধ্য লরটাি ি োলখডি ব্যর্ ি হডি কর ট্ররোত ১৫ শতাংডশর পলরবডতি ৭.৫% করার প্রস্তাব করা
হডেডে।
 লিি িালরত স ডের ডধ্য আেকর লরটাি ি োলখি িা করডি, উৎডস আেকর কতিি ও সংগ্রডহর লবদ্য াি
লবিািাবলির পলরপািি িা করডি কর অব্যাহলত বা হ্রাসকৃত হাডর কর সুলবিা অপ্রাপ্যতার লবিাি প্রস্তাব করা
হডেডে।
 টিআইএন এর পবরবজর্ত বরোন ত দাবখজলর প্রমাি দাবখজল ব্যর্ ত হজল কসবা সরবরাহকারীর বনকে হজর্ ৫০% কবব
হাজর উৎজস কর কর্তজনর ববিান প্রস্তাব করা হজয়জে।
 উৎজস কর কর্তন বা সাংগ্রজহর ব্যর্ তর্ায় দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবির দায় সুেষ্টকরি এর প্রস্তাব করা হজয়জে।
 ট্রগ্রার্ ট্রসন্টাডরর পলরবডতি সকি প্রকার ন্যতি করোতাডের অি স্পট করলিি িারডের ববিান প্রস্তাব করা হজয়জে।
 উৎজস কর কর্তন ও সাংগ্রহ কিবরফাই ও এনজফাস ত করার লজক্ষয উৎজস কর কর্তন বা সাংগ্রহকারী ব্যবির সকল
প্রকার র্থ্য সাংগ্রজহ বববি ববিান সুেষ্ট করার প্রস্তাব করা হজয়জে।
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14। অফ্জশার ট্যাক্স অযামজনবির ববধান আনয়ন
ককান করদার্া বাাংলাজদজ র বাইজর ককান সম্পজদর মাবলক হজল এবাং উি সম্পদ আয়কর বববরিীজর্ প্রদব র্ত না হজল
বনজম্ন ববি তর্ কেববল অনু ায়ী ১ জুলাই, ২০২২ বিস্টাব্দ হজর্ ৩০ জুন, ২০২৩ বিস্টাজব্দর মজধ্য বনবদ তষ্ট পবরমাি কর
পবরজ াজির মাধ্যজম সম্পদ প্রদ জত নর সুজ াগ কদয়ার প্রস্তাব করা হজয়জে। এ সুজ াগ গ্রহন কজর ববজদজ সবঞ্চর্ অর্ ত কদজ
কফরর্ আনজল র্া বরোিত বৃবিজর্ সহায়ক হজব। পরবর্ীকাজল এ িরজনর সম্পদ হজর্ কর আহরি অব্যাহর্ র্াকজব এবাং
রােস্ব বৃবি পাজব।
ক্রবমক
নাং
1.
2.

3.

সম্পজদর প্রকৃবর্
বাাংলাজদজশর বাইজর অববির্ িাবর সম্পদ বাাংলাজদজশ
আনীর্ নয়
বাাংলাজদজশর বাইজর অববির্ নগদ অর্ ত,ব্াাংক েমা,
বসবকউবরটিে এবাং ফ্াইনানবসয়াল ইন্সট্রুজমন্ট সহ
সকল অিাবর সম্পদ বাাংলাজদজশ আনীর্ নয়
বাাংলাজদজশর বাইজর অববির্ নগদ অর্ ত,ব্াাংক েমা,
বসবকউবরটিে এবাং ফ্াইনানবসয়াল ইন্সট্রুজমন্ট সহ
সকল অিাবর সম্পদ া বাাংলাজদজশ আনীর্
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সম্পজদর ন্যায্য বাোর মূজের
উপর কজরর শর্করা হার
১৫%
১০%

৭%

