তফসসে-2
প্রর্ম অং
(অর্ ে আইন, ২০২০ এর ধোরো ৫২ দ্রষ্টব্য)
১ জুলোই, ২০২০ িোতরশি আরদ্ধ কর িৎসশরর জন্য আয়কশরর হোর
অনুশচ্ছদ-ক
Income-tax Ordinance, 1984 (Ordinance. No. XXXVI of 1984) এর
section 2(46) এ সংজ্ঞোতয়ি ব্যতক্তগশণর (person) মশধ্য যোহোশদর তেশে অনুশচ্ছদ-ি প্রশযোজয
হইশি নো তসই সকল প্রশিযক ব্যতক্ত-করদোিো (অতনিোসী িোংলোশদ ীসহ), তহন্দু তযৌর্ পতরিোর,
অং ীদোতর ফোমেও আইশনর িোরো সৃষ্ট কৃতেম ব্যতক্তসহ অন্যোন্য করদোিোর তেশে তমোট আশয়র উপর
আয়কশরর হোর তনম্নরূপ হইশি, যর্ো:তমোট আয়

হোর

(ক) প্রর্ম ৩,০০,০০০/- টোকো পয েন্ত তমোট আশয়র উপর -(ি) পরিিী ১,০০,০০০/- টোকো পয েন্ত তমোট আশয়র উপর -(গ) পরিিী ৩,০০,০০০/- টোকো পয েন্ত তমোট আশয়র উপর -(ঘ) পরিিী ৪,০০,০০০/- টোকো পয েন্ত তমোট আশয়র উপর -(ঙ) পরিিী ৫,০০,০০০/- টোকো পয েন্ত তমোট আশয়র উপর -(চ) অিত ষ্ট তমোট আশয়র উপর --

শূন্য
৫%
১০%
১৫%
২০%
২৫% :

িশি িে র্োশক তয,(ক) মতহলো করদোিো এিং ৬৫ িৎসর িো িদূবে িয়শসর করদোিোর করমুক্ত আশয়র সীমো হইশি
৩,৫০,০০০/- টোকো;
(ি) প্রতিিন্ধী ব্যতক্ত করদোিোর করমুক্ত আশয়র সীমো হইশি ৪,৫০,০০০/- টোকো;
(গ) তগশজটভুক্ত যুদ্ধোহি মুতক্তশযোদ্ধো করদোিোর করমুক্ত আশয়র সীমো হইশি ৪,৭৫,০০০/টোকো;
(ঘ) তকোশনো প্রতিিন্ধী ব্যতক্তর তপিোমোিো িো আইনোনুগ অতভভোিশকর প্রশিযক সন্তোন/শপোশের
জন্য করমুক্ত আশয়র সীমো ৫০,০০০/- টোকো তি ী হইশি; প্রতিিন্ধী ব্যতক্তর তপিো ও মোিো
উভশয়ই করদোিো হইশল তয তকোন একজন এই সুতিধো তভোগ কতরশিন;
(ঙ) নূযনিম কশরর পতরমোণ তকোন ভোশিই তনম্নরূশপ িতণ েি হোশরর কম হইশি নো, যথা:-
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এলোকোর তিিরণ
ঢোকো উত্তর তসটি কশপেোশর ন , ঢোকো দতেণ তসটি
কশপেোশর ন ও চট্টগ্রোম তসটি কশপেোশর ন এলোকোয়
অিতস্থি করদোিো
অন্যোন্য তসটি কশপেোশর ন এলোকোয় অিতস্থি করদোিো
তসটি কশপেোশর ন ব্যিীি অন্যোন্য এলোকোয় অিতস্থি
করদোিো

নূযনিম কশরর হোর
(টোকো)
৫,০০০/৪,০০০/৩,০০০/-

(চ) তকোশনো করদোিো যতদ স্বে উিি এলোকো (less developed area) িো সিশচশয় কম
উিি এলোকোয় (least developed area) অিতস্থি তকোশনো ক্ষুদ্র িো কুটির ত শের মোতলক হন এিং
উক্ত কুটির ত শের দ্রব্যোতদ উৎপোদশন তনশয়োতজি র্োশকন, িোহো হইশল তিতন উক্ত ক্ষুদ্র িো কুটির ত ে
হইশি উদ্ভূি আশয়র উপর তনম্নিতণ েি হোশর আয়কর তরয়োি লোভ কতরশিন, যর্ো :তিিরণ

তরয়োশির হোর

(অ)

তযশেশে সংতিষ্ট িৎসশরর উৎপোদশনর
পতরমোণ পূি েিিী িৎসশরর উৎপোদশনর
পতরমোশণর তুলনোয় ১৫% এর অতধক, তকন্তু
২৫% এর অতধক নশহ

তসইশেশে উক্ত আশয়র উপর প্রশদয়
আয়কশরর ৫%;

(আ)

তযশেশে সংতিষ্ট িৎসশরর উৎপোদশনর
পতরমোণ পূি েিিী িৎসশরর উৎপোদশনর
পতরমোশণর তুলনোয় ২৫% এর অতধক হয়

তসইশেশে উক্ত আশয়র উপর প্রশদয়
আয়কশরর ১০%;

(ছ) প্রথমবোশরর মশতো আয়কর সরটোন ি দোসখেকোরী ব্যসক্ত করদোতো অনেোইশন সরটোন ি দোসখে
কসরশে সবসনশয়োগ পরয়োত েরবতী প্রশদয় কর হইশত অসতসরক্ত ২,০০০/- টোকো কর পরয়োত প্রোপ্য
হইশবন।
ব্যোখ্যো।- এই অনুশচ্ছশদ(1) প্রতিিন্ধী ব্যতক্ত (person with disability)িতলশি প্রতিিন্ধী ব্যতক্তর অতধকোর ও সুরেো
আইন, ২০১৩ (২০১৩ সবির ৩৯ নং আইন) এর ৩১ ধোরো তমোিোশিক প্রতিিন্ধী তহশসশি
তনিতন্ধি ব্যতক্তশক বুঝোইশি;
(2) “সবশচশয় কম উিি এলোকো (least developed area)” িো “স্বে উিি এলোকো (less
developed area)” অর্ ে Income-tax Ordinance, 1984 (Ordinance No.
XXXVI of 1984) এর section 45 এর sub-section (2A) এর clauses (b)
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;

এিং (c) এর তিধোন অনুসোশর তিোডে কর্তেক তনতদ েষ্টকৃি সিশচশয় কম উিি এলোকো (least
developed area) িো স্বে উিি এলোকো (less developed area)।
অনুশচ্ছদ-ি
তকোম্পোতন, ব্যতক্ত-সংঘ, স্থোনীয় কর্তেপে এিং তস সকল করদোিো যোহোশদর তেশে
Income-tax Ordinance, 1984 (Ordinance. No. XXXVI of 1984) অনুযোয়ী
সশি েোচ্চ হোশর (at the maximum rate) আয়কর আশরোতপি হয়(১) ‘‘শয তকোম্পোতনর তরতজতস্ট্রকৃি অতফস িোংলোশদশ অিতস্থি তসই তকোম্পোতন হইশি লব্ধ
তডতভশডন্ড আয় ব্যতিশরশক অন্য’’ সি ে প্রকোর আশয়র উপর(ক) দফো (ি), (গ), (ঘ) ও (ঙ) তি িতণ েি তকোম্পোতনসমূশহর তেে ব্যিীি(অ) এইরূপ প্রশিযকটি তকোম্পোতনর তেশে উক্ত আশয়র ২৫% :
যোহো publicly traded companyিশি িে র্োশক তয, যতদ এইরূপ
তকোম্পোতন যোহো publicly traded
company নশহ, উহোর পতরশ োতধি
মূলধশনর নূযনিম ২০% ত য়োর Initial
Public Offering (IPO) এর
মোধ্যশম হস্তোন্তর কশর, িোহো হইশল
এইরূপ তকোম্পোতন উক্ত হস্তোন্তর সংতিষ্ট
িৎসশর প্রশযোজয আয়কশরর উপর ১০%
হোশর আয়কর তরয়োি লোভ কতরশি;
(আ) এইরূপ প্রশিযকটি তকোম্পোতনর তেশে
যোহো publicly traded company
নশহ, এিং স্থোনীয় কর্তেপেসহ
Income-tax Ordinance, 1984
(Ordinance. No. XXXVI of
1984) এর section 2 এর clause
(20) এর sub-clauses (a), (b),
(bb), (bbb) ও (c) এর আওিোধীন উক্ত আশয়র ৩২.৫%:
অন্যোন্য তকোম্পোতনর তেশে-
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(ি)

ব্যোংক, িীমো, আতর্ েক প্রতিষ্ঠোনসমূহ (মোশচ েন্ট
ব্যোংক ব্যিীি):
(অ) এইরূপ প্রশিযকটি তকোম্পোতনর তেশে
যোহো publicly traded
company(আ) এইরূপ প্রশিযকটি তকোম্পোতনর
তেশে যোহো publicly
traded company নশহ:

উক্ত আশয়র ৩৭.৫%;

উক্ত আশয়র ৪০%;

(গ)

মোশচ েন্ট ব্যোংক এর তেশে--

(ঘ)

তসগোশরট, তিতি, জদ েো, গুলসহ সকল প্রকোর
িোমোকজোি পণ্য প্রস্তুিকোরক তকোম্পোতনর তেশে- উক্ত আশয়র ৪৫%;

(ঙ)

তমোিোইল তফোন অপোশরটর তকোম্পোতনর তেশে -

উক্ত আশয়র ৩৭.৫%;

উক্ত আশয়র ৪৫%:
িশি িে র্োশক তয, তমোিোইল
তফোন অপোশরটর তকোম্পোতন যতদ উহোর
পতরশ োতধি মূলধশনর নূযনিম ১০%
ত য়োর, যোহোর মশধ্য Pre Initial
Public Offering Placement
৫% এর তি ী র্োতকশি পোতরশি নো, স্টক
এক্সশচশঞ্জর মোধ্যশম হস্তোন্তর করি:
Publicly traded companyতি
রূপোন্ততরি হয় তসই তেশে কশরর হোর
হইশি ৪০%:
আরও িে র্োশক তয, যতদ এইরূপ
তকোম্পোতন উহোর পতরশ োতধি মূলধশনর
নূযনিম ২০% ত য়োর Initial Public
Offering (IPO) এর মোধ্যশম হস্তোন্তর
কশর, িোহো হইশল এইরূপ তকোম্পোতন উক্ত
হস্তোন্তর সংতিষ্ট িৎসশর প্রশযোজয
আয়কশরর উপর ১০% হোশর আয়কর
তরয়োি লোভ কতরশি;

(২)

তকোম্পোতন আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সশনর ১৮ নং
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আইন) এর অধীশন িোংলোশদশ তনিতন্ধি তকোশনো
তকোম্পোতন অর্িো আইন অনুযোয়ী গঠিি সংতিতধিদ্ধ
তকোশনো প্রতিষ্ঠোন হইশি ১৪ আগস্ট, ১৯৪৭ এর পশর
ইসুযকৃি, প্রতিশ্রুি ও পতরশ োতধি পুতুঁ জর উপশর
তঘোতষি ও পতরশ োতধি তডতভশডন্ড আশয়র উপর িো
িোংলোশদশ
তনিতন্ধি নয় এইরূপ তিশদত
তকোম্পোতনর মুনোফো প্রিযোিোসন যোহো Incometax Ordinance, 1984 (Ordinance No.
XXXVI of 1984) এর section 2 এর
clause (26) এর sub-clause (dd) অনুসোশর
লভযোং তহশসশি গণ্য, িোহোর উপর প্রশযোজয কর- উক্ত আশয়র ২০%;
(৩)

তকোম্পোতন নশহ, িোংলোশদশ অতনিোসী (অতনিোসী
িোংলোশদলি ব্যিীি) এইরূপ ব্যতক্ত-করদোিোর তেশে
আশয়র উপর প্রশযোজয করউক্ত আশয়র ৩০%;

(৪)

তকোম্পোতন নশহ, তসগোশরট, তিতি, জদ েো, গুলসহ
সকল প্রকোর িোমোকজোি পণ্য প্রস্তুিকোরক এইরূপ
করদোিোর উক্ত ব্যিসোয় হইশি অতজেি আশয়র
উপর প্রশযোজয করউক্ত আশয়র ৪৫%;

(৫)

সমিোয় সতমতি আইন, ২০০১ (২০০১ সশনর ৪৭ নং
আইন) অনুযোয়ী তনিতন্ধি সমিোয় সতমতির তেশে
উক্ত আশয়র ১৫%;
আশয়র উপর প্রশযোজয কর-

(৬)

ব্যতক্ত-সংশঘর তেশে আশয়র উপর প্রশযোজয কর-

উক্ত আশয়র ৩২.৫%।

ব্যোখ্যো।- এই অনুশেশদ “publicly traded company” বসেশত এইরূে পকোশনো
েোবসেক সেসমশটড পকোম্পোসনশক বুঝোইশব োহো পকোম্পোনী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সশনর ১৮ নং আইন)
অনুসোশর বোংেোশদশ সনবসিত এবং প আয় বৎসশরর আয়কর সনধ িোরর্ করো হইশব পসই আয় বৎসর
সমোসির পূশব ি উক্ত পকোম্পোসনটির প য়োর স্টক এক্সশচশি তোসেকোভুক্ত হইয়োশছ।
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তিিীয় অং
(অর্ ে আইন, ২০২০ এর ধোরো ৫৩ দ্রষ্টব্য)
সোরচোশজের হোর
অনুবেে ক
ব্যতক্ত-করদোিো (assessee being individual) এর তেশে, Income-tax Ordinance,
1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) এর section 80 অনুযোয়ী পতরসম্পদ, দোয় ও
িরশচর তিিরণী (statement of assets, liabilities and expenses) তি প্রদত িে তনম্নিতণ েি
সম্পশদর তভতত্তশি, আয়কর প্রশযোজয এইরূপ আশয়র উপর প্রশযোজয আয়কশরর উপর তনম্নরূপ হোশর
সোরচোজে প্রশদয় হইশি, যর্ো:সম্পদ

সোরচোশজের
হোর

নূযিতম
সারিািে

(ক) নীট পতরসম্পশদর মূল্যমোন তিন তকোটি টোকো পয েন্ত(ি) নীট পতরসম্পশদর মূল্যমোন তিন তকোটি টোকোর অতধক তকন্তু পাঁচ
তকোটি টোকোর অতধক নশহ;
িো, তনজ নোশম এশকর অতধক তমোটর গোতি
ে
িো, তকোশনো তসটি কশপেোশর ন এলোকোয় তমোট ৮,০০০ িগফুশটর
অতধক
আয়িশনর গৃহ-সম্পতত্ত
(গ) নীট পতরসম্পশদর মূল্যমোন পাঁচ তকোটি টোকোর অতধক তকন্তু দ তকোটি
টোকোর অতধক নশহ(ঘ) নীট পতরসম্পশদর মূল্যমোন দ তকোটি টোকোর অতধক তকন্তু পশনর
তকোটি টোকোর অতধক নশহ(ঙ) নীট পতরসম্পশদর মূল্যমোন পশনর তকোটি টোকোর অতধক তকন্তু তি
তকোটি টোকোর অতধক নশহ(চ) নীট পতরসম্পশদর মূল্যমোন তি তকোটি টোকোর অতধক তয তকোন
অংশকর উপর-

শূন্য
১০%

শূন্য
৩,০০০/-

১৫%
২০%

৫,০০০/-

২৫%
৩০%

তবব িতে থাবক তয, তযইসব করোতার িীে পলরসম্পে ৫০ তকাটি োকা িো উহোর ঊববে
তসইসব করোতার সারিািে এর পলরমাণ হইবব উক্ত করোতার িীে পলরসম্পবের ০.১% অথবা
আয়কর প্রশযোজয এইরূপ আশয়র উপর প্রশযোজয আয়কশরর উপর ৩০% হাবর প্রবেয় সারিািে, এই
দুইটির মবধ্য যাহা তবলি।
ব্যাখ্যা।-
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এই অনুশচ্ছশদ(১)

নীট পতরসম্পশদর মূল্যমোন িলশি Income-tax Ordinance, 1984
(Ordinance No. XXXVI of 1984) এর section 80 অনুযোয়ী
পতরসম্পদ, দোয় ও িরশচর তিিরণী (statement of assets, liabilities
and expenses) তি প্রদ নে শযোগ্য নীট পতরসম্পশদর মূল্যমোন (total net
worth) বুঝাইবব; এবং

(২)

তমাের গালড় িতলশি প্রোইশভট কোর, জীপ িো মোইশক্রোিোস বুঝোইশি।
অনুবেে ি

তসগোশরট, তিতি, জদ েো, গুলসহ সকল প্রকোর িোমোকজোি পণ্য প্রস্তুিকোরক করদোিোর উক্ত
ব্যিসোয় হইশি অতজেি আশয়র উপর ২.৫% হোশর সোরচোজে প্রশদয় হইশি।
অষ্টম অধ্যায়
হ াষণা
Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (Act No. XVI of 1931),
অতঃপর উক্ত Act িচলয়া উচিচেত, এর section 3 হত প্রৈত্ত িমতািশল সরকার এই চিশলর ৈফা
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ৭৯, ৮০ ও ৮১ এর চিন্নতর চিধানািলী সাশপশি, জনস্বাশর্ থ,
অচিলশম্ব কার্ থকর করা সমীিীন ও প্রশয়াজনীয় মশমথ হ াষণা কচরল।
২। এই হ াষণার পচরশপ্রচিশত উক্ত Act এর section 4(1) এর চিধান অনুর্ায়ী এই
চিশলর প্রস্তাচিত ৈফা 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ৭৯, ৮০ ও ৮১ এর চিধানািলী অচিলশম্ব
কার্ থকর িইশি, তশি প্রস্তাচিত ৈফা ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬,
৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, 71, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮ ও ৮২ এর চিধানািলী 1 জুলাই, 20২০
তাচরশে কার্ থকর িইশি।
উশেশ্য ও কারণ সম্বচলত চিবৃচত
এই চিশলর উশেশ্য িইল ২০২০ সাশলর ১ জুলাই তাচরশে শুরু অর্ থ িৎসশরর জন্য আচর্ থক
চিধান করা এিং কচতপয় আইন সংশ াধন করা। চিশলর অধ্যায়সমূশির টীকার চিচিন্ন চিধাশনর ব্যাখ্যা
প্রৈান করা িইয়াশছ।
িারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।
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