উন্নয়ননয ভাড়নক ফাাংরানদ: ভয়
এখন াঅভানদয
ফানেট ফক্তৃ তা ২০১৭-১৮
াঅফু র ভার াঅফদুর ভু হত
ভন্ত্রী
াথথ ভন্ত্রণারয়
গণপ্রোত ন্ত্রী ফাাংরানদ যকায
১৮ জ্েৈষ্ঠ ১৪২৪
১ েুন ২০১৭

ূহিত্র
হফলয়

ৃষ্ঠা

প্রথভ াধৈায়
ূিনা ও প্রপ্রক্ষাট
ূিনা ও প্রপ্রক্ষাট

১-৬

হিতীয় াধৈায়
াপরৈগাাঁথায একহট ফছয: ফাস্তফায়ন াগ্রগহত
াঅথথ-াভাহেক াফস্থা, কৃহল ও খাদৈ হনযাত্তা, হফদুৈৎ ও জ্বারাহন, হযফন ও
প্রমাগানমাগ াফকাঠানভা, তথৈ প্রমুহক্ত, হক্ষা, স্বাস্থৈ, নাযী উন্নয়ন, হশু ফানেট,
াভাহেক ুযক্ষা, হযনফ ও েরফায়ু

৭-১৩

তৃতীয় াধৈায়
িরহত ২০১৬-১৭ াথথফছনযয ম্পূযক ফানেট
াংনাহধত যােস্ব াঅয়, াংনাহধত ফৈয়, ফানেট ঘাটহত

১৪-১৬

িতুথথ াধৈায়
জ্ফহিক প্রপ্রক্ষানট াভহিক াথথননহতক হযহস্থহত
জ্ফহিক াথথননহতক হযহস্থহত: হফি ও এীয় াথথনীহতয গহতধাযা, হফি
ভূরৈস্ফীহত, াঅন্তেথাহতক ফাহণেৈ ও ুনদয ায
াবৈন্তযীণ াথথননহতক হযহস্থহত: হেহডহ প্রফৃহি, হফহননয়াগ, ভূরৈস্ফীহত, ভুদ্রা
ও ঋণ, ুনদয ায, হফহনভয় ায, াঅভদাহন ও যপ্তাহন, প্রফা াঅয়, প্ররননদন
বাযাভৈ ও জ্ফনদহক ভুদ্রায হযোবথ

১৭-১৮
১৯-২১

ঞ্চভ াধৈায়
২০১৭-১৮ াথথফছনয প্রস্তাহফত ফানেট কাঠানভা
যােস্ব াঅনয়য প্রাক্করন, ফৈয় প্রাক্করন, ফাহলথক উন্নয়ন কভথূহি, ফানেট ঘাটহত,
াভহগ্রক ফৈয় কাঠানভা

২২-২৯

হফলয়

ৃষ্ঠা

লষ্ঠ াধৈায়
ান্তবুহথ ক্তভূরক ও প্রটকাআ উন্নয়ন: াঅভানদয নীহত-প্রকৌর
প্রফৃহিয রক্ষৈভাত্রা ােথননয প্রকৌর: াবৈন্তযীণ িাহদা ফৃহি, ফহাঃিাহদা ফৃহি,
াভহগ্রক প্রমাগান ফৃহি, যােস্ব নীহতয প্রকৌর, যােস্ব নীহতয ানথ ভুদ্রানীহতয
ভন্বয়; হফহননয়াগ ফৃহিয রক্ষৈভাত্রা ও প্রকৌর: ফৈহক্ত হফহননয়াগ ঞ্চারন,
যকাহয হফহননয়াগ; কভথাংস্থাননয রক্ষৈভাত্রা ও প্রকৌর: দক্ষতা উন্নয়ন, প্রফা
াঅয় ফৃহিয প্রকৌর: হডহেটার হডহবনডন্ড, প্রটকাআ উন্নয়ননয নীহত প্রকৌর

৩০-৪১

প্তভ াধৈায়
াঅগাভীয নথ াগ্রমাত্রা: খাতহবহত্তক কভথহযকল্পনা
(১) ভানফ ম্পদ উন্নয়ন: হক্ষা, স্বাস্থৈ ও হযফায করৈাণ, হফজ্ঞান ও প্রমুহক্ত,
(২) প্রবৌত াফকাঠানভা: হফদুৈৎ ও জ্বারাহন, প্রমাগানমাগ াফকাঠানভা, াহন
ম্পদ, (৩) েনকরৈাণ, (৪) হডহেটার ফাাংরানদ, (৫) কৃহল ও ল্লী উন্নয়ন,
(৬) হল্পায়ন ও ফাহণেৈ, (৭) াঅঞ্চহরক ও উ-াঅঞ্চহরক নমাহগতা, (৮)
েরফায়ু হযফতথন ও হযনফ, (৯) হযকহল্পত নগযায়ন ও াঅফান, (১০)
তথৈ, াংস্কৃহত, ধভথ এফাং মুফ ও ক্রীড়া, (১১) েনৃঙ্খরা ও হনযাত্তা

৪২-৬৩

ািভ াধৈায়
ুান ও প্রাহতষ্ঠাহনক উন্নয়ন
প্রনন, েনপ্রান, াঅাআননয ান, দুনথীহত দভন, বূহভ ফৈফস্থানা, েহয
ও প্রযকডথ াংযক্ষণ, াঅহথথক খাত, ুাঁহেফাোয, ফীভা, হযাংখৈান ও তথৈ
ফৈফস্থানা

৬৪-৭২

নফভ াধৈায়
যােস্ব াঅযণ কামথক্রভ
যােস্ব াঅযণ কামথক্রভ

৭৩-৭৬

দভ াধৈায়
াঅয়কয, ভূরৈ াংনমােন কয এফাং াঅভদাহন ও যপ্তাহন শুল্ক
প্রতৈক্ষ কয: াঅয়কয- কযভুক্ত ীভা ও কযায, প্রকাম্পাহন কযায, ভতা ও
নৈামৈতা, প্রফৃহি ও ফৈফানয় ায়তা এফাং ফৈফা হযিারনা েীকযণ,
প্রাাক হনল্পয হফনল াফস্থা, াভাহেক দাহয়ত্ব, াঅন্তেথাহতক নফথাত্তভ িিথা,
াঅাআন ও হফহধয স্পিীকযণ ও হযারন, কয ফৈফস্থানায াংস্কায।

৭৭-৮৪

হফলয়
ভূরৈ াংনমােন কয (বৈাট): াতুৈত্তভ যােস্ব াঅদায় ফৈফস্থা, Online VAT
Registration এফাং Return Submission প্রহক্রয়া, VAT Online
Service Centre স্থান, বৈাট াঅাআন ুনযাুহয কামথকযকযণ, Business
Process-এয নে াঅাআননয ভন্বয় এফাং বৈাট াংগ্রকাযীয াংখৈা ফৃহি,
ভূক ও Turnover Tax াফৈাহতয ীভা, বৈাট াফৈাহতয তপহর, বৈাট
াঅনযানয নতুন তপহর, হগানযট ও হফহড়য েনৈ শুল্ক ও কয, ফৈাাংক
একাউন্ট ও উনড়াোাে ভ্রভনণ বৈাট, প্রদহয় হনল্পয হফকা ও প্রহতযক্ষনণ
হফদৈভান বৈাট াফৈাহতয প্রভয়াদ ফৃহি, Digital Addressable System
প্রফতথন, ফৈফায হাফ হনহিতকযনণ EFD হফতযণ, প্রাহনক কাঠানভায
াংস্কায, কভথদক্ষতা প্রনণাদনা ও ুযষ্কায নীহতভারা, ফৈফা ও কয-ফান্ধফ
হযনফ ৃহি।
াঅভদাহন ও যপ্তাহন শুল্ক: কৃহলখাত- কৃহল, ভৎৈ, প্রাহি ও প্রডাআহয, কৃহল
মন্ত্রাহত এফাং তাভাক; হল্পখাত- িাভড়া, ঔলধ, হযাহভক, ফৈাটাহয, প্রারায
ৈাননর; হযফন খাত, তথৈ-প্রমুহক্ত, েুনয়রাহয, জ্বারাহন, টৈাহযপ
প্রমৌহক্তকীকযণ এফাং কাস্টভ াঅাআননয প্রথভ তপহর াংনাধন।

ৃষ্ঠা

৮৫-৯৮

৯৯-১০৬

একাদ াধৈায়
উাংায
উাংায

১০৭-১০৮

