মমাোঃ নজিবুর রহমান
জিজনয়র িজিব, অভ্যন্তরীণ িম্পদ জবভ্াগ
ও
মিয়ারম্যান, িাতীয় রািস্ব মবার্ ড, ঢাকা
মুখবন্ধ
উন্নয়নের অক্সিনেে রােস্ব। দেনের উন্নয়নে অভ্যন্তরীণ উৎস দেনে রােস্ব দ াগানে োতীয় রােস্ব দ ার্ ড
ক্সেরলসভ্ান োে েনর ানে। সেনলর সক্সিক্সলত প্রয়ানস োতীয় রােস্ব দ ার্ ড 016 -67 অে ড ছনরও
রােস্ব লক্ষ্যমাত্রা অক্সতক্রম েরনত সক্ষ্ম হনয়নছ। 016 -67 অে ড ছনর প্রায় 66 লক্ষ্ েতুে েরোতা ের
ক্সে ন্ধে গ্রহণ েনরনছে (প্রায় 55 েতাাংে প্রবৃক্সি), া োতীয় রােস্ব দ ানর্ ডর ইক্সতহানস এে েতুে দরের্ ড।
প্রায় 5 লক্ষ্ েতুে েরোতার ক্সরটাে ড োক্সিনলর মাধ্যনম 016 -67 ের ছনর আয়ের ক্সরটাে ড োক্সিল সাংখ্যা
65.5 লক্ষ্ অক্সতক্রম েনরনছ (প্রায় 40 েতাাংে প্রবৃক্সি)। ের ক্সে ন্ধে ও ক্সরটাে ড োক্সিনলর এ সাংখ্যা োতীয়
রােস্ব দ ানর্ ডর লক্ষ্যমাত্রানেও অক্সতক্রম েনরনছ।
সিাক্সেত েরোতাগণ ানত আনরা সহনে ের পক্সরপালে েরনত পানরে দস লনক্ষ্য োতীয় রােস্ব দ ার্ ড
ক্স ক্সভ্ন্ন উনযাগ গ্রহণ েনরনছ। আয়ের ক্সরটাে ড সহে েরা হনয়নছ। সম্পে ক্স রণী োক্সিনলর ক্স ধাে ক্সেক্সেল
েরা হনয়নছ। অেলাইনে ের ক্সে ন্ধে ও ের োক্সিল ব্য স্থা প্র তডে, ের দমলা আনয়ােে, দস ানেন্দ্র
পক্সরচালোসহ ক্স ক্সভ্ন্ন ো ডক্রনমর মাধ্যনম সিাক্সেত েরোতাগণনে আনরা ক্সেক্স ড়ভ্ান েরনস া প্রোে েরা
হনে। সমানের সেল দেক্সণর মানুষনে ের পক্সরপালনে উদ্বুি েরার প্রয়ানস “ট্যাি োর্ ড” প্রোে
ো ডক্রমনে আনরা সম্প্রসারণ েরা হনয়নছ। সেল সেস্য ক্সমনল েীর্ ড সময় ধনর ের প্রোেোরী পক্সর ারনে
“ের াহাদুর” পক্সর ার ক্সহনসন দর্াষণা প্রোনের ো ডক্রম গ্রহণ েরা হনয়নছ।
রােস্ব আহরনণর পাোপাক্সে আয়ের সামাক্সেে ন্যায্যতা আেয়নে ভূক্সমো রানি। দেনের দমাট ের রােনস্বর
৫০ েতাাংনের দ ক্সে আয়েনরর মাধ্যনম আহরনণর েন্য সরোর পক্সরেল্পো গ্রহণ েনরনছ। সুোসে ও
আধুক্সেে ব্য স্থাপোর আওতায় েমডপিক্সতর সাংস্কার, অজিি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, অংশীিনদদর িাদে
িম্প্রীজতর বন্ধন দৃঢ় করা, তথ্য-প্রযুজির অজিকতর ব্যবহারিহ কর ব্যবস্থাপনায় জবজভ্ন্ন িংস্কাদরর মাধ্যদম
সরোনরর এ পক্সরেল্পো াস্ত ায়নে োতীয় রােস্ব দ ার্ ড দৃঢ়ভ্ান এক্সগনয় ানে।
ের আইনের ক্স ধােসমূহ সহেভ্ান েরোতার ক্সেেট উপস্থাপনের লনক্ষ্য প্রক্সত ছনরর মনতা এ ারও
“ব্যজি মেজণর করদাতার জরটান ড পূরণ ও কর পজরপালন জনদদ ডজশকা” প্রকাশ করা হদে। এ জনদদ ডজশকায়
করদাতাগণ কর জনবন্ধন, আয়কর জরটান ড িরম পূরণ, মমাট আয় জনরূপন, করদায় পজরগণনািহ কর
পজরপালন-িংজিষ্ট গুরুত্বপূণ ড জবষয়গুদলা িম্পদকড িারণা পাদবন। জনদদ ডজশকা অ অসরিরদণর মাধ্যদম একিন
ব্যজি-করদাতা জনদিই তার জরটান ড পূরণ ও প্রদদয় কর পজরদশাি করদত িক্ষম হদবন বদল আশা কজর।
সিাক্সেত েরোতাগনণর সহন াক্সগতা ও অাংেগ্রহনণ ক্স গত 0166-17 অে ড ছনরর মনতা চলক্সত 0167-18
অে ড ছনরও োতীয় রােস্ব দ ার্ ড ের ব্য স্থাপোর উৎেষ ডতায় েতুে মাইলফলে অেডে েরনত সক্ষ্ম হন
নল আজম গভ্ীরভ্াদব জবশ্বাি কজর।
ঢাো, 17 আগস্ট 2017
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…

03
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পডরডিষ্ট 16: কর অঞ্চলসমূদহর উপ কর কতমশনার (সের
েপ্তর) এর বটতলদফান নম্বর
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প্রথম ভাগ
সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়
আয়কর ররটার্ ন
আয়কর কর্তৃপক্ষের বিকট একজি করদাতার িাবষ ৃক আক্ষয়র তথ্যািলী বিধ ৃাবরত ফরক্ষম উপস্থাপি
করার মাধ্যম হক্ষে আয়কর বরটাি ৃ। আয়কর বরটাি ৃ ফরম এর কাঠাক্ষমা আয়কর বিবধ দ্বারা বিবদ ৃষ্ট
করা আক্ষে। আয়কর আইি অনুযায়ী জাতীয় রাজস্ব বিার্ ৃ কর্তৃক বিধ ৃাবরত ফরক্ষম আয়কর বরটাি ৃ
দাবিল করক্ষত হয়।

আয়কর ররটার্ ন কারা দারিল করবের্
সাধারণভাক্ষি, বকাি ব্যবি-করদাতার (individual) আয় যবদ িেক্ষর ২,৫০,০০০/- টাকার বিবি হয়
তক্ষি তাক্ষক বরটাি ৃ দাবিল করক্ষত হক্ষি। মবহলা এিং ৬৫ িের িা তদূর্ধ্ৃ িয়ক্ষসর করদাতার আয় যবদ
িেক্ষর ৩,০০,০০০/- টাকার বিবি, প্রবতিন্ধী করদাতার আয় যবদ িেক্ষর 4,00,০০০/- টাকার বিবি এিং
বগক্ষজটভুি যুদ্ধাহত মুবিক্ষযাদ্ধা করদাতার আয় যবদ িেক্ষর ৪,২৫,০০০/- টাকার বিবি হয় তাহক্ষল ঐ
করদাতাক্ষক আয়কর বরটাি ৃ দাবিল করক্ষত হক্ষি। তক্ষি বিম্নিবণ ৃত বেত্রসমূক্ষহ আক্ষয়র পবরমাণ যা-ই
বহাক িা বকি, ব্যবি-করদাতাক্ষক সংবিষ্ট আয় িেক্ষরর জন্য আিবিকভাক্ষি আয়কর বরটাি ৃ দাবিল
করক্ষত হক্ষি:
(ক) যবদ আয় িেক্ষর করদাতার বমাট আয় করমুি সীমা অবতক্রম কক্ষর;
(ি) আয় িেক্ষরর পূি ৃিতী বতি িেক্ষরর বয বকাি িের করদাতার কর বিধ ৃারণ হক্ষয় থাক্ষক িা
তার আয় করক্ষযাগ্য হক্ষয় থাক্ষক;
(গ) করদাতা যবদ(1) ককোন ককোম্পোননর কেয়োরহ োল্ডোর পনরচোলক বো কেয়োরহ োল্ডোর employee হন;
(2) ক োন ফোহমের অংেীদোর হন;
(3) সরকার অথিা সরকাক্ষরর বকাি কর্তৃপে, কক্ষপৃাক্ষরিি, সত্তা িা ইউবিক্ষটর িা
প্রচবলত বকাি আইি, আক্ষদি িা দবলক্ষলর মাধ্যক্ষম গঠিত বকাি কর্তৃপে,
কক্ষপৃাক্ষরিি, সত্তা িা ইউবিক্ষটর কমৃচারী (employee) হক্ষয় আয় িেক্ষরর বয
বকাি সময় ১৬,০০০/- টাকা িা তদূর্ধ্ৃ পবরমাণ মূল বিতি আহরণ কক্ষর থাক্ষকি;
(4) ককার্ ব্যেসায় ো কেশায় ননর্ বোহী র্ো ব্যর্স্থোপনো পদে (কে নোদেই অনিনহত কহো
নো ক ন) কর্তনদিোগী েী (employee) হি;
(ঘ) আয় িেক্ষর করদাতার আয় কর অব্যাহবত প্রাপ্ত িা হ্রাসকৃত হাক্ষর করক্ষযাগ্য হক্ষয় থাক্ষক;
(ঙ) যবদ আয় র্ছদেে ক োন এ সেদয় ননম্নর্নণ বত শদতবে কে ক োনটি েেোতোে জন্য প্রদেোজয
হয়1

(1) কেোটে গোনিে েোনি োনো থো ো (কেোটে গোনি র্িদত জীপ র্ো েোইদরোর্োসদ ও
বুঝোদর্);
(2) মূল্য সংক্ষযাজি কর আইক্ষির অধীি বিিবন্ধত বকাি ক্লাক্ষির সদস্যপদ থাকা;
(3) বকাি বসটি কক্ষপৃাক্ষরিি, বপৌরসভা িা ইউবিয়ি পবরষদ হক্ষত বের্ লাইক্ষসন্স গ্রহণ
কক্ষর বকাি ব্যিসা িা বপিা পবরচালিা;
(4) বচবকৎসক, দন্তবচবকৎসক, আইিজীিী, চাট ৃার্ ৃ একাউক্ষেে, কস্ট এন্ড
ম্যাক্ষিজক্ষমে একাউক্ষেে, প্রক্ষকৌিলী, স্থপবত অথিা সাক্ষভৃয়ার বহক্ষসক্ষি িা
সমজাতীয় বপিাজীিী বহক্ষসক্ষি বকাি স্বীকৃত বপিাজীিী সংস্থার বিিন্ধি থাকা;
(5) আয়কর বপিাজীিী (income tax practitioner) বহক্ষসক্ষি জাতীয় রাজস্ব
বিাক্ষর্ ৃর বিিন্ধি থাকা;
(6) বকাি িবণক িা বিল্প বিষয়ক বচম্বার িা ব্যিসাবয়ক সংঘ িা সংস্থার সদস্যপদ
থাকা;
(7) বকাি বপৌরসভা িা বসটি করক্ষপাক্ষরিক্ষির বকাি পক্ষদ িা সংসদ সদস্য পক্ষদ প্রাথী
হওয়া;
(8) বকাি সরকাবর, আধা-সরকাবর, স্বায়ত্বিাবসত সংস্থা িা বকাি স্থািীয় সরকাক্ষরর
বকাি বটন্ডাক্ষর অংিগ্রহণ করা;
(9) বকাি বকাম্পাবির িা বকাি গ্রুপ অি বকাম্পাবিক্ষজর পবরচালিা পষ ৃক্ষদ থাকা।

ররটার্ ন ফরম ককাথায় োওয়া যায়
সকল আয়কর অবফক্ষস আয়কর বরটাি ৃ ফরম পাওয়া যায়। একজি করদাতা সারা িের বিিামূক্ষল্য
আয়কর অবফস বথক্ষক বরটাি ৃ ফরম সংগ্রহ করক্ষত পাক্ষরি। জাতীয় রাজস্ব বিাক্ষর্রৃ ওক্ষয়ি সাইট
www.nbr.gov.bd বথক্ষকও বরটাি ৃ ফরম download করা যাক্ষি। বরটাক্ষি ৃর ফক্ষটাকবপও
গ্রহণক্ষযাগ্য।

ররটার্ ন দারিবলর সময়
ব্যনি-করদোতোহক Tax Day (কর নদবস) এর মহে আয়কর নরটোন ে দোনিল করহত হব। 201৭1৮ কর বছহরর জন্য 30 নহেম্বর 201৭ তোনরি হে কর নদবস, অর্ েোৎ নরটোন ে দোনিহলর সব েহেষ
তোনরি। একজন ব্যনি-করদোতো ১ জুলোই 201৭ কর্হক ৩০ নহেম্বর 201৭ তোনরহির মহে 201৭1৮ কর বছহরর নরটোন ে দোনিল করহবন।
বিধ ৃাবরত সমক্ষয়র মক্ষধ্য বরটাি ৃ দাবিল করা সম্ভি িা হক্ষল করদাতা বরটাি ৃ দাবিক্ষলর সময়সীমা
িাড়াক্ষিার জন্য বিবধ বিধ ৃাবরত ফরক্ষম উপযুি কারণ উক্ষেিপূি ৃক উপ কর কবমিিাক্ষরর কাক্ষে
সমক্ষয়র আক্ষিদি করক্ষত পাক্ষরি। সময় মঞ্জুর হক্ষল িবধ ৃত সমক্ষয়র মক্ষধ্য সাধারণ অথিা সাি ৃজিীি
স্ববিধ ৃারণী পদ্ধবতর আওতায় বরটাি ৃ দাবিল করা যাক্ষি। জাতীয় রাজস্ব বিাক্ষর্ ৃর ওক্ষয়িসাইট
www.nbr.gov.bd বথক্ষক সময় বৃবদ্ধর আক্ষিদি ফরম download করা যায়।
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বিধ ৃাবরত সমক্ষয়র মক্ষধ্য বরটাি ৃ দাবিল িা করা হক্ষল উপ কর কবমিিার বিলম্ব সুদ (delay
interest) আক্ষরাপ করক্ষিি। তাই বিধ ৃাবরত সমক্ষয়র মক্ষধ্য বরটাি ৃ দাবিল করা করদাতার জন্য
সুবিধাজিক।

ররটার্ ন ককাথায় দারিল করবে হয়
প্রক্ষতেক বেবণর করদাতার বরটাি ৃ দাবিক্ষলর জন্য আয়কর সাক্ষকৃল বিবদ ৃষ্ট করা আক্ষে। বযমি, ঢাকা
বসবভল বজলায় অিবস্থত বয সকল বিসামবরক সরকাবর কমৃকতৃা/কমৃচারী ও বপিিিভুি
কমৃকতৃা/কমৃচারীর িাম A, B এবং C অক্ষরগুহলো বদক্ষয় শুরু হক্ষয়ক্ষে তাক্ষদরক্ষক কর অঞ্চল-৪,
ঢাকা এর কর সাক্ষকৃল-৭১ এ বরটাি ৃ জমা বদক্ষত হক্ষি। পুক্ষরাক্ষিা করদাতাগণ তাক্ষদর িতৃমাি সাক্ষকৃক্ষল
বরটাি ৃ জমা বদক্ষিি। িতুি করদাতাগণ তাক্ষদর িাম, চাকুরীস্থল িা ব্যিসা প্রবতষ্ঠাক্ষির ঠিকািার
বভবত্তক্ষত বিধ ৃাবরত সাক্ষকৃক্ষল ১২-বর্বজট টিআইএি (e-TIN) উক্ষেি কক্ষর আয়কর বরটাি ৃ দাবিল
করক্ষিি। করদাতাগণ প্রক্ষয়াজক্ষি বিকটস্থ আয়কর অবফস িা কর পরামিৃ বকন্দ্র বথক্ষক আয়কর
বরটাি ৃ দাবিল সংক্রান্ত তথ্য বজক্ষি বিক্ষত পাক্ষরি।
প্রবত িের বদক্ষির বিবভন্ন স্থাক্ষি অনুক্ষষ্ঠয় আয়কর বমলায় করদাতাগণ আয়কর বরটাি ৃ দাবিল করক্ষত
পাক্ষরি। বরটাি ৃ দাবিক্ষলর সময় করদাতা বিক্ষদক্ষি অিস্থাি করক্ষল বিক্ষদক্ষি অিবস্থত িাংলাক্ষদি
দূতািাক্ষসও বরটাি ৃ দাবিল করা যায়। ক োন সে োেী েব তবো কপ্রষদণ র্ো ছুটিদত নর্দেদশ উচ্চ
নশক্ষোেত র্ো প্রনশক্ষণেত থো দি র্ো নিদয়দন র্োাংিোদেদশে র্োইদে েবেত থো দি উক্ত কপ্রষণ র্ো
নিদয়ন সেোনিদত কেদশ আসোে নতন েোদসে েদে তোে কপ্রষণ র্ো নিদয়ন োিীন সেদয়ে স ি
নেটোন ব েোনিি েদর্ন।

ররটার্ ন দারিল র্া করবল রক হয়
ককোন করদোতো আয়কর অেোহদহের ৭৫ ধোরো অনুসোহর ননধ েোনরত সমহয়র মহে আয়কর নরটোন ে
দোনিহল ব্যর্ ে হল তোর উপর আয়কর অেোহদহের ১২৪ ধোরো অনুযোয়ী জনরমোনো, 73 ধোরো অনুযোয়ী
50 েতোংে অনতনরি সরলসুদ এবং 73এ ধোরো অনুযোয়ী নর্িম্ব সুে (delay interest)
আদেোপদেোগ্য হদর্। কে কক্ষদে েেোতো নেটোন ব েোনিদিে জন্য সেদয়ে আদর্েন দে উপ ে
নেশনোে র্তব েঞ্জুেকৃত র্নধ বত সেদয়ে েকে নেটোন ব েোনিি েদর্ন, কস কক্ষদে েেোতোে উপে
জনেেোনো আদেোনপত হদর্ নো, তদর্ অনতনেক্ত সেি সুে ও নর্িম্ব সুে আদেোনপত হদর্।
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বদ্বতীয় ভাগ
ব্যবি-করদাতার আয়কর বরটাি ৃ
ে ননধ বোেণ পদ্ধনত ও নেটোদন বে প্র োেদিে
িতৃমাক্ষি বরটাি ৃ দাবিক্ষলর জন্য দু’টি পদ্ধবত প্রচবলত আক্ষে- সাধারণ পদ্ধবত ও সাি ৃজিীি স্ববিধ ৃারণী
পদ্ধবত। করদাতা সাি ৃজিীি স্ববিধ ৃারণী পদ্ধবতক্ষত বরটাি ৃ দাবিল করক্ষত চাইক্ষল বরটাি ৃ ফরক্ষম বিষয়টি
বচবিত করক্ষত হক্ষি। উদাহরণস্বরূপ, যারা ২০১৬-১৭ কর িেক্ষর িতুি প্রিবতৃত ফরক্ষম বরটাি ৃ দাবিল
করক্ষিি তারা বরটাক্ষি ৃর প্রথম ৃষষ্ঠার ক্রবমক িং-২ এর 82BB ধারার অধীক্ষি বরটাি ৃ দাবিল করা
হক্ষয়ক্ষে বকিা এ সংক্রান্ত তক্ষথ্যর বিপরীক্ষত “হোঁ” এর ঘক্ষর () বচি বদক্ষিি। ক্রবমক িং-২ এর “িা”
এর ঘক্ষর () বচি প্রদাি করক্ষল িা বকাি ঘক্ষর () বচি প্রদাি িা করক্ষল বরটাি ৃটি সাধারণ পদ্ধবতর
আওতায় দাবিলকৃত িক্ষল গণ্য হক্ষি।
সোর্ বজনীন স্বননধ বোেনী পদ্ধনত
সোব েজনীন স্বননধ েোরণী পদ্ধনতহত নরটোন ে দোনিহলর কক্ষহে করদোতো তোর ননহজর আয় ননহজ ননরূপন কহর
প্রহযোজয আয়কর পনরহেোধ কহরন। 2017-18 কর বছহর ককোন 12-নিনজট টিআইএনধোরী ব্যনিকরদোতো নেটোদন ব প্রেনশবত কেোট আদয়ে উপে প্রদেোজয সমুেয় আয় ে ও সোেচোজব পনেদশোধ পূর্ ব 30
নদিম্বে 2017 তোনেদিে েদে র্ো উপ ে নেশনোে র্তব েঞ্জুেকৃত র্নধ বত সেদয়ে েদে সোব েজনীন
স্বননধ েোরণী পদ্ধনতহত নরটোন ে দোনিল করহত পোহরন। করদোতোর 12-নিনজট টিআইএন নো র্োকহল
করদোতো সোব েজনীন স্বননধ েোরনী পদ্ধনতহত নরটোন ে দোনিল করহত পোরহবন নো। তোছোড়ো , কেোট আদয়ে
প্রদেোজয সমুেয় আয় ে ও সোেচোজব পনেদশোধ েো নো হদি অথর্ো 30 নদিম্বে 2017 তোনেদিে েদে
র্ো উপ ে নেশনোে র্তব েঞ্জুেকৃত র্নধ বত সেদয়ে েদে েোনিিকৃত নো হদি েেোতোে নেটোন ব
সোব েজনীন স্বননধ েোরণী পদ্ধনতর আওতোয় পড়হব নো।
র্নণ বত স ি শতব পূেণ দে সোব েজনীন স্বননধ েোরণী পদ্ধনতর আওতোয় বরটাি ৃ দাবিল করা হক্ষল আয়কর
বিভাগ বথক্ষক করদাতাক্ষক বয প্রাবপ্ত স্বীকারপত্র প্রদাি করা হয় তা-ই কর বিধ ৃারিী আক্ষদি
(assessment order) িক্ষল গণ্য হয়।
পরিতীক্ষত উপ কর কবমিিার কক্ষয়কটি বিবদ ৃষ্ট বেক্ষত্র ত্রুটি-বিচ্যেবত বচবিতকরক্ষণর লক্ষেে বরটাি ৃটি
process কক্ষরি। বরটাি ৃ process এর ফলশ্রুবতক্ষত যবদ বদিা যায় করদাতা প্রক্ষদয় অংক্ষকর বচক্ষয়
কম িা বিবি আয়কর ও প্রক্ষযাজে অন্যান্য অংক পবরক্ষিাধ কক্ষরক্ষেি, তাহক্ষল উপ কর কবমিিার
করদাতাক্ষক তা অিবহত কক্ষর এ বিষক্ষয় পরির্র্তী কায ৃক্রম গ্রহণ করক্ষিি।
সকল িতৃ পূরণ কক্ষর বিধ ৃাবরত সময়সীমার মক্ষধ্য সোব েজনীন স্বননধ েোরণী পদ্ধনতহত বরটাি ৃ দাবিক্ষলর পর
বকাি করদাতা যবদ বদক্ষিি বয অননচ্ছোকৃত ভুদি ে আয় প্রেশবন অথর্ো কর্নশ কেয়োত, ে
অব্যোহনত র্ো করনিট েোর্ী/প্রেশবন, অথর্ো অন্য ক োন োেদণ ে র্ো প্রদেোজয অন্য ক োন অাং ে
পনেদশোধ র্ো পনেগণনো েো হদয়দছ তোহদি েেোতো ননদজ কথদ এ টি ভুি-সাংদশোধনী নেটোন ব উপ
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ে নেশনোদেে নর্দর্চনোে জন্য তোে নন ট েোনিি েদত পোেদর্ন। এরূপ ভুি-সাংদশোধনী বরটাি ৃ
দাবিক্ষলর বেক্ষত্র বিক্ষম্নাি িতৃ পবরপালি করক্ষত হক্ষি:
▪ ভুি-সাংদশোধনী ররটাবর্ ন সাবথ ভুবলর ধরর্ ও কারণ উবেিপূে নক রলরিে রেেরণী দারিল
করবে হবে;
▪ কে পনেেোণ ে র্ো প্রদেোজয অন্য ক োন অাং
ে পনেদশোধ েো হদয়দছ কস পনেেোণ
অাং এর্াং তোে অনতনেক্ত নহদসদর্ উক্তরূপ অাংদ ে উপে েোনস ২ শতোাংশ হোদে সুে
ভুি-সাংদশোধনী নেটোন ব েোনিদিে আদগ র্ো েোনিদিে সেয় পনেদশোধ করক্ষত হক্ষি।
ভুি-সাংদশোধনী নেটোদন ব “82নর্নর্(5) ধোেোয় েোনিিকৃত” র্ো “Filed under section
82BB(5)” থোটি উদেি থো দত হদর্।
ভুি-সাংদশোধনী নেটোন ব েোনিি েোে পে উপ ে নেশনোে েনে সন্তুষ্ট হন কে এ সাংরোন্ত স ি
শতব েথোেথিোদর্ পূেণ হদয়দছ তোহদি নতনন নেটোন বটি জেোগ্রহণ (allow) েদর্ন। নেটোন বটি
জেোগ্রহদণে উপযুক্ত হদি উপ ে নেশনোে প্রোনি স্বী োেপে ইসুয েদর্ন। প্রোনি স্বী োেপদে
“82নর্নর্(5) ধোেোয় জেোগ্রহণ েো হদিো” র্ো “Allowed under section 82BB(5)”
থোটি উদেি থো দর্।
তদর্ স্বননধ বোেণী নেটোন ব েোনিদিে পে 180 নেন অনতরোন্ত হকি র্ো মূি নেটোন বটি অনিদটে জন্য
ননর্ বোনচত হদি এরূপ ভুি-সাংদশোধনী নেটোন ব েোনিি েো েোদর্ নো। এরূপ কক্ষদে নেটোন ব েোনিি
েদিও তো গ্রহণদেোগ্য র্দি নর্দর্নচত হদর্ নো।
জাতীয় রাজস্ব বিার্ ৃ বিধ ৃাবরত criterion এর বভবত্তক্ষত সাি ৃজিীি স্ববিধ ৃারণী পদ্ধবতক্ষত দাবিলকৃত
বকাি বরটাি ৃ িা ভুি-সাংদশোধনী নেটোন ব অবর্ক্ষটর জন্য বিি ৃাচি কক্ষর তা উপ কর কবমিিাক্ষরর বিকট
বপ্ররণ করক্ষত পারক্ষি।
অবর্ক্ষটর জন্য বিি ৃাবচত বরটাক্ষি ৃর অনিট পনেচোিনোে পে উপ ে নেশনোে েেোতোে আয়,
সম্পে, েোয়, ব্যয় ইতযোনে নর্ষদয় নেটোদন ব র্ো ভুি-সাংদশোধনী নেটোদন ব প্রেনশবত তদেে র্োইদে নতুন
ন ছু নো কপদি অনিট োে বরে ননষ্পনিকৃত র্দি েেোতোদ নিনিতিোদর্ অর্নহত েদর্ন।
আে েনে অনিট পনেচোিনোে ফিশ্রুনতদত প্রোি তদে কেিো েোয় েেোতোে নেটোদন ব র্ো ভুিসাংদশোধনী নেটোদন ব তোে আয়, সম্পে, েোয়, ব্যয় ইতযোনেে তে েথোেথিোদর্ প্রনতফনিত হয়নন
তোহদি উপ ে নেশনোে অনিদট প্রোি তে অর্নহত দে েেোতোদ কনোটিশ প্রেোন েদর্ন।
এদত, কনোটিদশ উনেনিত সেদয়ে েদে অনিদট প্রোি তদেে প্রনতফিন ঘটিদয় সাংদশোনধত নেটোন ব
(revised return) েোনিদিে জন্য এর্াং উক্তরূপ সাংদশোনধত নেটোদন বে নিনিদত প্রদেোজয ে ও
অন্যোন্য প্রদেয় অাং নেটোন ব েোনিদিে আদগ র্ো েোনিদিে সেয় পনেদশোদধে জন্য র্িো থো দর্।
কনোটিদশে কপ্রনক্ষদত েনে েেোতো র্তব সাংদশোনধত নেটোন ব েোনিি েো হয় এর্াং উে কর
করমশর্ার যরদ এ মবমন সন্তুষ্ট হর্ কয ররটার্ নটিবে অনিদট প্রোি তদেে েথোেথ প্রনতফিন েদয়দছ
এর্াং সাংদশোনধত নেটোদন বে নিনিদত প্রদেোজয ে ও অন্যোন্য প্রদেয় অাং নেটোন ব েোনিদিে আদগ র্ো
েোনিদিে সেয় সম্পূণ বরূদপ পনেদশোনধত হদয়দছ তোহদি উপ ে নেশনোে সাংদশোনধত নেটোন বটি
গ্রহণ দে েেোতোদ এ টি গ্রহণপে (letter of acceptance) প্রেোন েদর্ন।
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আে েনে কনোটিদশ উনেনিত সেদয়ে েদে র্ো উপ ে নেশনোে র্তব এতদুদেদে েঞ্জুেীকৃত
র্নধ বত সেদয়ে েদে েেোতো সাংদশোনধত নেটোন ব েোনিদি ব্যথ ব হন, অথর্ো েেোতো সাংদশোনধত
নেটোন ব েোনিি েদিও নেটোন বটিদত অনিদট প্রোি তদেে েথোেথ প্রনতফিন নো থোদ অথর্ো
সাংদশোনধত নেটোদন বে নিনিদত প্রদেোজয ে ও অন্যোন্য প্রদেয় অাং নেটোন ব েোনিদিে আদগ র্ো
েোনিদিে সেয় সম্পূণ বরূদপ পনেদশোনধত নো হয়, তোহদি উপ ে নেশনোে ৮৩ র্ো ৮৪ ধোেো
অনুেোয়ী (দেটি প্রদেোজয) ে ননধ বোেণ োে বরে গ্রহণ েদর্ন।
উদেখ্য, এ ধোেোয় েোনিিকৃত ক োন ভুি-সাংদশোধনী নেটোন ব র্ো সাংদশোনধত নেটোদন ব েনে েমুক্ত আয়
র্ো হ্রোসকৃত হোদে েদেোগ্য আয় প্রেশবন েো হয় তোহদি উক্ত নেটোদন ব মূি নেটোন ব অদপক্ষো কে
পনেেোণ অনতনেক্ত েমুক্ত আয় র্ো হ্রোসকৃত হোদে েদেোগ্য আয় প্রেশবন েো হদর্ তো েেোতোে
অন্যোন্য সূদেে আয় নহসোদর্ গণ্য হদর্।
সাি ৃজিীি স্ববিধ ৃারণী পদ্ধবতক্ষত 2017-18 কর বছহর দাবিলকৃত বকাি বরটাি ৃ িা সংক্ষিাবধত বরটাক্ষি ৃ
অব্যিবহত পূি ৃিতী কর িেক্ষরর বিরূবপত আয় অক্ষপো ন্যেিতম ১৫% বিবি আয় প্রদিৃি করা হক্ষল
এিং বিক্ষম্নাি সকল িতৃ পূরণ হক্ষল বস বরটাি ৃ অবর্ট কায ৃক্রক্ষমর আওতা িবহর্ভৃত থাকক্ষি:
ে-অব্যোহনতপ্রোি আয় প্রেশবন েো হদয়দছ এরূপ নেটোদন বে কক্ষদে ে-অব্যোহনতপ্রোি
আদয়ে সপদক্ষ উপযুক্ত প্রেোণোনে সাংযুক্ত েো হদি;
(২) কে কক্ষদে সাংনিষ্ট আয়র্ছদে এ র্ো এ োনধ উৎস হদত ৫ িক্ষ টো োে অনধ ঋণ
গ্রহণ প্রেনশবত হয় কস কক্ষদে উক্ত ঋদণে সপদক্ষ ব্যোাং নর্র্েণী র্ো নহসোর্ নর্র্েণী
েোনিি েো হদি [অথ বোৎ এরূপ ঋণ ব্যোাংন াং (আনথ ব প্রনতষ্ঠোনসহ) চযোদনি গৃহীত
হদি];
(৩) সাংনিষ্ট আয়র্ছদে ক োন েোন গ্রহণ েো নো হদি;
(৪) ধোেো 44 অনুেোয়ী ে-অব্যোহনতপ্রোি র্ো হ্রোসকৃত হোদে েদেোগ্য ক োন আয় প্রেশবন
েো নো হদি;
(৫) নেটোদন ব ক োন ে কফেৎ েোর্ী েো নো হদি র্ো নেটোদন বে ফিশ্রুনতদত (প্রদসস
োরব েসহ) ক োন ে কফেৎ সৃনষ্ট নো হদি।
(১)

201৭-1৮ কর বছহর আয়কর অধ্যাক্ষদক্ষির 82BB ধারায় সাি ৃজিীি স্ববিধ ৃারণী পদ্ধবতক্ষত
দাবিলকৃত িতুি বরটাক্ষি ৃ ব্যিসা ও বপিা িাক্ষত প্রদবিৃত আক্ষয়র ৫ গুণ পয ৃন্ত প্রারবম্ভক পুবুঁ জ প্রদিৃি
করা হক্ষল পুবুঁ জর উৎস ব্যাখ্যা িা করক্ষলও চলক্ষি। তক্ষি এরূপ বেক্ষত্র প্রদবিৃত আয় করমুি সীমার
উক্ষর্ধ্ৃ হক্ষত হক্ষি, বিয়বমত হার প্রক্ষযাজে কর পবরক্ষিাধ করক্ষত হক্ষি (অথ ৃাৎ বকাি করমুি আয় িা
হ্রাসকৃত হাক্ষর করক্ষযাগ্য আয় প্রদিৃি করা যাক্ষি িা) এিং দাবিলকৃত বরটাক্ষি ৃর সাক্ষথ প্রারবম্ভক পুবুঁ জ
সুবিধা গ্রহণ কক্ষরক্ষেি মক্ষমৃ বলবিত বঘাষিা প্রদাি করক্ষত হক্ষি। উক্ত প্রোেনি পুবুঁ জ ঐ আয়র্ছে
এর্াং পের্তী আদেো চোেটি আয়র্ছে সাংনিষ্ট ব্যর্সো র্ো কপশোয় ধদে েোিদত হদর্। এ সেদয়ে ক োন
আয় র্ছদেে কশদষ েনে কেিো েোয় সাংনিষ্ট ব্যর্সোয় র্ো কপশোে পুবুঁ জর পনেেোণ প্রোেনি মূিধদনে
পুবুঁ জ অদপক্ষো দে কগদছ, তোহদি কে পনেেোণ পুবুঁ জ ে হদর্ তো ঐ আয় র্ছদেে “ব্যর্সোয় িোদতে
আয়” নহদসদর্ েেোতোে কেোট আদয়ে অন্তভুবক্ত হদর্।
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সোধোেণ পদ্ধনত
সাধারণ পদ্ধবতর আওতায় দাবিলকৃত বরটাক্ষি ৃর বেক্ষত্র প্রাবপ্ত স্বীকারপত্রটি কর বিধ ৃারিী আক্ষদি
(assessment order) িক্ষল গণ্য হয় িা। বরটাি ৃ দাবিক্ষলর পর উপ কর কবমিিার কর বিধ ৃারণ
কক্ষরি। করদাতা কর্তৃক বরটাক্ষি ৃ প্রদবিৃত তথ্য উপ কর কবমিিাক্ষরর বিকট সঠিক মক্ষি হক্ষল বতবি
করদাতাক্ষক শুিািীক্ষত িা বর্ক্ষকই কর বিধ ৃারণ করক্ষত পাক্ষরি। আিার প্রদবিৃত আক্ষয়র সমথ ৃক্ষি
যক্ষথাপযুি তথ্য ও প্রমাণাবদ িা থাকক্ষল িা উপ কর কবমিিার প্রক্ষয়াজি মক্ষি করক্ষল করদাতাক্ষক
শুিািীক্ষত উপবস্থত হক্ষত অনুক্ষরাধ কক্ষর করদাতার িিব্য, তথ্য, প্রমাণাবদ বিক্ষিচিায় বিক্ষয় কর বিধ ৃারণ
করক্ষত পাক্ষরি।
উক্ষেখ্য বয, বিরীোর আওতায় িা পড়ক্ষলও বকাি বরটাক্ষি ৃ আয় বগাপি করা হক্ষল িা কর ফাঁবক
থাকক্ষল, সংবিষ্ট করিেক্ষরর বরটাক্ষি ৃর বেক্ষত্র অধ্যাক্ষদক্ষির 93 ধারা অনুযায়ী প্রক্ষয়াজিীয় আইিানুগ
ব্যিস্থা গ্রহণ করা যাক্ষি। একই সাক্ষথ উি বরটাি ৃ process ও করা যাক্ষি।

ব্যনক্ত- েেোতোে আয় ে নেটোন ব ফেে
আয়কর নবনধমোলো, 1984 সংহেোধহনর মোেহম ব্যনি-করদোতোর জন্য নতুন নরটোন ে ফরম (IT11GA2016) প্রবতেন করো হয়হছ, যো 2016-17 কর বছর কর্হক কোয েকর হয়হছ। নবগত
বছহরর ধোরোবোন কতোয় 2017-18 কর বছহরও নতুন নরটোহন ের পোেোপোনে আহগর নরটোন ে
ফরমগুহলো ব্যব োর করো যোহব। অর্ েোৎ, 2017-18 কর বছহর ব্যনি-করদোতোগণ ননম্নবনণ েত
আয়কর নরটোন ে ফরম সমূ ব্যব োর করহত পোরহবন:
▪ফরম IT-11GA2016: সকল ব্যনি-করদোতোর জন্য প্রহযোজয।
▪ফরম IT-11GA: সকল ব্যনি-করদোতোর জন্য প্রহযোজয।
▪ফরম IT-11 UMA: ককবল কবতনহেোগী করদোতোর জন্য প্রহযোজয।
▪ফরম IT-11 CHA: কয সকল ব্যনি-করদোতোর ব্যবসো বো কপেোিোহত আয় রহয়হছ
এবং এরূপ আহয়র পনরমোণ ৩ লক্ষ টোকোর কবেী নয় কস সকল
করদোতোর জন্য প্রহযোজয।
এ ছোড়ো, আয়কর নবেোগ কর্তেক পনরচোনলত স্পট এযোহসসহমন্ট এর কক্ষহে প্রহযোজয নতুন
করদোতোহদর জন্য একটি নেন্ন নরটোন ে ফরম (IT-11GAGA) রহয়হছ, যো ককবল স্পট
এযোহসসহমহন্টই ব্যব োরহযোগ্য।

ব্যনক্ত- েেোতোে আয় ে নেটোন ব ফেে পূেদণ জ্ঞোতব্য
(1) ব্যনি-করদোতোর জন্য ২০১৬-১৭ কর িেক্ষর নতুন প্রবনতেত নরটোন ে ফরম IT-11GA2016
এর মূল বরটাি ৃটি বতি ৃষষ্ঠার। মূল বরটাক্ষি ৃর সাক্ষথ প্রাবপ্ত স্বীকার পত্র এিং প্রক্ষযাজে বেক্ষত্র
বিতি, গৃহ-সম্পবত্ত আয়, ব্যিসায় িা বপিা িাক্ষত আয় ও কর বরয়াক্ষতর জন্য ৃষথক তফবসল
সংযুি করক্ষত হক্ষি।
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বতি ৃষষ্ঠার মূল বরটাি ৃ পূরণ করা সকল ব্যবি-করদাতাক্ষদর জন্য িাধ্যতামূলক। এক্ষত প্রথম
পৃষ্ঠায় করদাোর রেষবয় কমৌরলক েথ্য, রিেীয় পৃষ্ঠায় আয় ও কবরর রহসাে এেং তৃেীয় পৃষ্ঠায়
সংলাগ, করদাোর প্ররেোদর্ ও স্বাক্ষর প্রদার্ করবে হবে।
করদাোর আবয়র উৎবসর উের রর্র্নর কবর মূল ররটাবর্ নর সাবথ েফরসল কযাগ হবে। কেের্
আয় থাকবল কেের্ সংক্রান্ত েফরসল 24A, োরির্ািা আয় থাকবল কস আবয়র েফরসল
24B এেং ব্যেসায় ো কেশাগে আয় থাকবল ব্যেসায় ো কেশাগে আবয়র েফরসল 24C
মূল ররটাবর্ নর সাবথ কযাগ হবে। কয করদাোর এসে ককার্ িাবের আয় কর্ই োর ককেল রের্
পৃষ্ঠার মূল ররটার্ ন দারিল করবলই চলবে, েফরসল দারিল করার প্রবয়াজর্ হবে র্া।
ককউ রেরর্বয়াগ করয়াে দােী করবল মূল ররটাবর্ নর সাবথ রেরর্বয়াগ করয়াে সংক্রান্ত েফরসল
24D দারিল করবে হবে। করদাো করয়াে দােী র্া করবল েফরসল 24D দারিল করার
প্রবয়াজর্ হবে র্া।
মূি নেটোদন বে প্রথে পৃষ্ঠোে 01 হদত 23 পে বন্ত রনেদ েেোতোে নর্ষদয় কেৌনি তে প্রেোন
ব , ে
েদত হদর্। এ অাংদশ পে বোয়রদে ে র্ছে, েেোতোে নোে, নিঙ্গ, টিআইএন, সোদ ি
অঞ্চি, আর্োনস েে বোেো, নর্দশষ ে অব্যোহনত সুনর্ধোপ্রোনিে কেোগ্যতো (দগদজটভুক্ত যুদ্ধোহত
মুনক্তদেোদ্ধো, প্রনতর্ধী ী ব্যনক্ত, ৬৫ র্ছে র্ো তদূর্ধ্ব র্য়দসে ব্যনক্ত, প্রনতর্ধী ী ব্যনক্তে নপতোেোতো র্ো
আইনোনুগ অনিিোর্ ইতযোনে), জন্ম তোনেি, আয়র্ছে ইতযোনে সহ অন্যোন্য ব্যনক্তগত তে
প্রেোন েদত হদর্। 12 রনেদ আয়র্ছে শুরু ও সেোনিে তোনেি উদেি েদত হদর্।
নেটোদন বে নিতীয় পৃষ্ঠোে 2হ হদত হ8 রনেদ
হদর্।

েেোতোে আয় ও দেে তে উদেি েদত

নেটোদন বে র্ততীয় পৃষ্ঠোয় সাংিোগ, েেোতোে প্রনতপোেন ও স্বোক্ষে প্রেোন েদত হদর্।
ক োন ব্যনক্ত- েেোতো প্রনতর্ধী ী সন্তোদনে জন্য অনতনেক্ত েমুক্ত সীেোে সুনর্ধো গ্রহণ েদি,
তোে স্ত্রী/স্বোেী অনুরূপ সুনর্ধো গ্রহণ দেদছন ন -নো তোে তে 50 রনেদ প্রেোন েদত হদর্।
রনে নাং-51 কত 80(1) ধোেো অনুেোয়ী েেোতোে জন্য পনেসম্পে, েোয় ও ব্যয় নর্র্েণী
(IT-10B2016) েোনিি র্োেতোমূি ন -নো তোে তে প্রেোন েদত হদর্। েনে ক োন
ব্যনক্ত- েেোতো ননদম্নোক্ত শতবসমূহ পূেণ দেন তোহদি আয় র্ছদেে কশষ তোনেদি তোে
ননদজে, spouse এে (spouse েেোতো নো হদয় থো দি) এর্াং ননিবেশীি সন্তোনদেে
পনেসম্পে, েোয় ও ব্যয় নর্র্েণী ঐ ব্যনক্তে আয় ে নেটোদন বে সোদথ েোনিি েদত হদর্।
শতবসমূহ হদিো( ) আয় র্ছদেে কশষ তোনেদি কেোট পনেসম্পে (gross wealth) এে পনেেোণ 25
িক্ষ টো োে অনধ হদি; অথর্ো
(ি) আয় র্ছদেে কশষ তোনেদি কেোটে গোনি (জীপ র্ো েোইদরোর্োসসহ) এে েোনি োনো
থো দি; অথর্ো
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(গ) আয় র্ছদে ক োন নসটি দপবোদেশন এিো োয় ক োন গৃহ-সম্পনি র্ো এপোট বদেদেে
েোনি হদি অথর্ো গৃহ-সম্পনি র্ো এপোট বদেদে নর্ননদয়োগ েদি।
েেোতোে নেটোদন বে সোদথ কে স ি তফনসি সাংযুক্ত েো হদয়দছ তোে তে ৫২ রনেদ
প্রেোন েদত হদর্।
েেোতোে নেটোদন বে সোদথ পনেসম্পে, েোয় ও ব্যয় নর্র্েণী (IT-10B2016) এর্াং
জীর্নেোেো সাংনিষ্ট ব্যদয়ে নর্র্েণী (IT-10BB2016) সাংযুক্ত েো হদয়দছ ন নো তোে
তে 53 রনেদ প্রেোন েদত হদর্।
ক োন ব্যনক্ত- েেোতোে কক্ষদে পনেসম্পে, েোয় ও ব্যয় নর্র্েণী েোনিি র্োেতোমূি নো হদিও
েেোতো চোইদি স্বপ্রদণোনেতিোদর্ (voluntarily) পনেসম্পে, েোয় ও ব্যয় নর্র্েণী েোনিি
েদত পোেদর্ন।
রনে নাং-৫হ কত নেটোদন বে বিবভন্ন উৎক্ষসর আয় ও কর পবরক্ষিাক্ষধর সপক্ষে বয সকল
প্রমাণাবদ দাবিল করক্ষিি তার তাবলকা প্রদাি করক্ষিি।
ক্রবমক িং-৫৫ কত করদাতার পূণ ৃ িাম উক্ষেি করক্ষিি এিং বরটাক্ষি ৃ প্রদবিৃত আক্ষয়র সতেতা
সম্পক্ষকৃ ৭৫ ধারা অনুযায়ী প্রবতপাদি ও স্বাের (তাবরি সহ) প্রদাি করক্ষিি।
(2) ব্যনি বেণীর করদাতাক্ষদর জন্য আক্ষগর বরটাি ৃ ফরম IT-11GA:
এ ফরম িাংলা ও ইংক্ষরজী উভয় ভাষায় চালু আক্ষে (পবরবিষ্ট ১২)। সকল ব্যবি-করদাতা
২০১৭-২০১৮ কর িেক্ষরর জন্য ২০১৬-১৭ কর িেক্ষর প্রিবতৃত িতুি ফরক্ষমর পািাপাবি আক্ষগর
বরটাি ৃ ফরম IT-11GA ব্যিহার করক্ষত পারক্ষিি। মূল বরটাি ৃ, পবরসম্পদ, দায় ও ব্যয়
বিিরণী (IT-10B), জীিিযাত্রার মাি সম্পবকৃত তক্ষথ্যর বিিরণী ((IT-10BB), বরটাি ৃ
ফরম পূরক্ষণর অনুসরণীয় বিক্ষদ ৃিািলী এিং আয়কর বরটাি ৃ প্রাবপ্ত স্বীকারপত্রসহ বমাট আট
ৃষষ্ঠার ফরম ও বিিরণী একসংক্ষগ সংযুি রক্ষয়ক্ষে।
প্রথম ৃষষ্ঠায় করদাতার পবরবচবতমূলক তথ্য, বদ্বতীয় ৃষষ্ঠায় করদাতার বিবভন্ন িাক্ষতর আক্ষয়র
বিিরণ, প্রক্ষদয় ও পবরক্ষিাবধত আয়কক্ষরর বিিরণ ও প্রবতপাদি, র্ততীয় ৃষষ্ঠায় বিতি ও গৃহসম্পবত্ত আক্ষয়র বিস্তাবরত বিিরণ সম্ববলত ৃষথক দু’টি তফবসল, চতুথ ৃ ৃষষ্ঠায় বিবিক্ষয়াগজবিত
কর বরয়াক্ষতর একটি তফবসল ও দাবিলকৃত প্রমাণাবদর তাবলকা বলবপিদ্ধ করার েক রক্ষয়ক্ষে।
বরটাক্ষি ৃর পঞ্চম ও ষষ্ঠ ৃষষ্ঠায় করদাতার পবরসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিিরণী (IT-10B), সপ্তম
ৃষষ্ঠায় জীিিযাত্রার মাি সম্পবকৃত তক্ষথ্যর বিিরণী (IT-10BB) এিং বিষ ৃষষ্ঠায় বরটাি ৃ
ফরম পূরক্ষণর অনুসরণীয় বিক্ষদ ৃিািলী সংযুি রক্ষয়ক্ষে। আয়কর বরটাি ৃ প্রাবপ্ত স্বীকারপত্রটি
সপ্তম ও অষ্টম ৃষষ্ঠার বিষাংক্ষি সংযুি আক্ষে।
(3) ককবল কবতনহেোগী করদোতোগণ এবং কয সকল ব্যনি-করদোতোর ব্যবসো বো কপেোিোহত আয়
রহয়হছ ও এরূপ আহয়র পনরমোণ ৩ লক্ষ টোকোর কবেী নয় কস সকল করদোতো চোইহল 201৭9

1৮ কর বছহর যর্োক্রহম IT-11 UMAএর্াং IT-11 CHA নর্নশষ্ট নেটোন ব ফেেও ব্যর্হোে
েদত পোদেন। ফেে দুটি স্বব্যোখ্যোত।
উহেখ্য, এ দু’কেনণর করদোতোগণ 2016-17 কর বছহর নতুন প্রবনতেত নতন পৃষ্ঠোর নরটোন ে
ফরম IT-11GA2016 িা আক্ষগর আট ৃষষ্ঠার ফরমও ব্যিহার করক্ষত পারক্ষিি।
(4) নতুন করদোতো হল তোর পোসহপোট ে সোইহজর এক কনপ ছনব নরটোহন ের সোহর্ নদহত হব। েবিটি
প্রথম বেণীর বগক্ষজক্ষটর্ কমৃকতৃা অথিা ওয়ার্ ৃ কবমিিার অথিা বয বকাি টিআইএিধারী
করদাতা কর্তৃক সতোবয়ত হক্ষত হক্ষি। প্রবত পাঁচ িের পর পর একজি ব্যবি-করদাতাক্ষক তার
সতোবয়ত েবি বরটাক্ষি ৃর সাক্ষথ বদক্ষত হক্ষি।

12-নিনজট টিআইএন
সোব েজনীন স্বননধ েোরণী পদ্ধনতহত নরটোন ে দোনিহলর জন্য করদোতোর 12-নিনজট টিআইএন র্োকো
বোেতোমূলক। ককোন ব্যনি-করদোতো নরটোন ে দোনিহলর পূহব ে ননহজই জাতীয় রাজস্ব বিাক্ষর্ ৃর
ওক্ষয়িসাইক্ষটর মাধ্যক্ষম ইক্ষলক্ট্রবিক পদ্ধবতক্ষত আক্ষিদি কক্ষর ১২-বর্বজট টিআইএি (ইটিআইএি) সংগ্রহ করক্ষত পাক্ষরি (ওক্ষয়ি সাইক্ষটর ঠিকািা www.incometax.gov.bd)।
ই-টিআইএি সংগ্রহ সম্পবকৃত বসিার জন্য করদাতা প্রক্ষয়াজক্ষি সংবিষ্ট উপ কর কবমিিাক্ষরর
কায ৃালয় িা কর তথ্য ও বসিা বকক্ষন্দ্র বযাগাক্ষযাগ করক্ষত পাক্ষরি।

নেটোদন বে সোদথ কেসর্ প্রেোণোনে/ তে/ েনিিোনে েোনিি েদত হদর্
বরটাক্ষি ৃর সাক্ষথ বিবভন্ন উৎক্ষসর আক্ষয়র সপক্ষে বয সকল প্রমাণাবদ/ বিিরণ দাবিল করক্ষত হক্ষি
তার একটি তাবলকা িীক্ষচ বদয়া হক্ষলা (তাবলকাটি আংবিক):
বিতি িাত
(ক) বিতি বিিরণী;
(ি) ব্যাংক বহসাি থাকক্ষল বকংিা ব্যাংক সুদ িাক্ষত আয় থাকক্ষল ব্যাংক বিিরণী িা ব্যাংক
ৃ
সাটিবফক্ষকট;
(গ) বিবিক্ষয়াগ ভাতা দািী থাকক্ষল তার সপক্ষে প্রমাণাবদ। বযমি, জীিি িীমার পবলবস থাকক্ষল
বপ্রবময়াম পবরক্ষিাক্ষধর প্রমাণ।
বিরাপত্তা জামািক্ষতর সুদ িাত
(ক) িন্ড িা বর্ক্ষিঞ্চার বয িেক্ষর বকিা হয় বস িন্ড িা বর্ক্ষিঞ্চাক্ষরর ফক্ষটাকবপ;
(ি) সুদ আয় থাকক্ষল সুদ প্রদািকারী কর্তৃপক্ষের প্রতেয়ি পত্র;
(গ) প্রাবতষ্ঠাবিক ঋণ বিক্ষয় িন্ড িা বর্ক্ষিঞ্চার বকিা হক্ষয় থাকক্ষল ঋক্ষণর সুক্ষদর সমথ ৃক্ষি
ৃ
সংবিষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সাটিবফক্ষকট/ব্যাংক
বিিরণী িা প্রাবতষ্ঠাবিক প্রতেয়িপত্র।
গৃহ-সম্পবত্ত িাত
(ক) িাড়ী ভাড়ার সমথ ৃক্ষি ভাড়ার চ্যবিিামা িা ভাড়ার রবিক্ষদর কবপ, মাসবভবত্তক িাড়ী
ভাড়া প্রাবপ্তর বিিরণ এিং প্রাপ্ত িাড়ী ভাড়া জমা সংবিষ্ট ব্যাংক বহসাি বিিরণী;
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(ি) বপৌর কর, বসটি কক্ষপৃাক্ষরিি কর, র্ভবম রাজস্ব প্রদাক্ষির সমথ ৃক্ষি রবিক্ষদর কবপ;
(গ) ব্যাংক ঋক্ষণর মাধ্যক্ষম িাড়ী বকিা িা বিমৃাণ করা হক্ষয় থাকক্ষল ঋক্ষণর সুক্ষদর সমথ ৃক্ষি
ৃ
ব্যাংক বিিরণী ও সাটিবফক্ষকট;
(ঘ) গৃহ-সম্পবত্ত িীমাকৃত হক্ষল িীমার বপ্রবময়াক্ষমর রবিক্ষদর কবপ।
ব্যিসা িা বপিা িাত
ব্যিসা িা বপিার আয়-ব্যক্ষয়র বিিরণী (Income statement) ও বস্থবতপত্র (Balance
Sheet).
অংিীদারী ফাক্ষমৃর আয়
ফাক্ষমৃর আয়-ব্যক্ষয়র বিিরণী (Income statement) ও বস্থবতপত্র (Balance Sheet).
মূলধিী লাভ
(ক) স্থাির সম্পবত্ত বিক্রয়/হস্তান্তর হক্ষল তার দবলক্ষলর কবপ;
(ি) উৎক্ষস আয়কর জমা হক্ষল তার চালাি/ক্ষপ-অর্ ৃাক্ষরর ফক্ষটাকবপ;
(গ) পুবুঁ জিাজাক্ষর তাবলকাভুি বকাম্পাবির বিয়ার বলিক্ষদি বথক্ষক মুিাফা হক্ষল এ সংক্রান্ত
প্রতেয়িপত্র।
অন্যান্য উৎক্ষসর আক্ষয়র িাত
(ক) িগদ লভোংি িাক্ষত আয় থাকক্ষল ব্যাংক বিিরণী, বর্বভক্ষর্ন্ড ওয়াক্ষরক্ষের কবপ িা
ৃ
সাটিবফক্ষকট;
(ি) সঞ্চয়পত্র হক্ষত সুদ আয় থাকক্ষল সঞ্চয়পত্র িগদায়ক্ষির সময় িা সুদ প্রাবপ্তর সময় বিয়া
ৃ
সাটিবফক্ষকক্ষটর
কবপ;
ৃ
(গ) ব্যাংক সুদ আয় থাকক্ষল ব্যাংক বিিরণী/সাটিবফক্ষকট;
(ঘ) অন্য বয বকাি আক্ষয়র উৎক্ষসর জন্য প্রাসবিক কাগজপত্র।
আয়কর পবরক্ষিাক্ষধর প্রমাণ (উৎক্ষস কর কতৃিসহ)
(ক) কর পবরক্ষিাক্ষধর সমথ ৃক্ষি চালাক্ষির কবপ, বপ-অর্ ৃার/ব্যাংক ড্রাফট/একাউে-বপয়ী
বচক;
১০ হাজার টাকা পয ৃন্ত আয়কর বেজারী চালাক্ষির মাধ্যক্ষম পবরক্ষিাধ করা যায়। এর
উক্ষর্ধ্ৃ আয়কর পবরক্ষিাক্ষধর বেক্ষত্র বপ-অর্ ৃার/ব্যাংক ড্রাফট/একাউে-বপয়ী বচক ব্যিহার
করক্ষত হক্ষি।
(ি) বয বকাি িাক্ষতর আয় হক্ষত উৎক্ষস আয়কর পবরক্ষিাধ করা হক্ষল কর কতৃিকারী
কর্তৃপক্ষের প্রতেয়িপত্র।
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র্ততীয় েোগ
নবনেন্ন িোহতর আয় ননরূপণ
1। কর্তনোনে (আয় ে অেোদেশ, 1984 এে ধোেো 21 এর্াং আয় ে নর্নধেোিো, 1984 এে
নর্নধ 33 অনুেোয়ী)
সাধারণভাক্ষি একজি চাকুবরজীিী করদাতার প্রাপ্ত মূল বিতি, উৎসি ভাতা, পবরচারক ভাতা,
সম্মািী ভাতা, ওভারটাইম ভাতা, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিক্ষল বিক্ষয়াগকতৃার প্রদত্ত চাঁদা এিং
বিবভন্ন পারকুইবজট (সুবিধা) বিতি িাক্ষতর করক্ষযাগ্য আয়।
কবতনিোহত করহযোগ্য আয় ননরূপহনর জন্য পৃর্ক তফনসল রহয়হছ। আয়কর নবনধমোলো, 1984
সংহেোধহনর মোেহম ২০১৬-১৭ কর িেক্ষর নতুন নরটোন ে ফরহমর সোহর্ নতুন তফনসল ২৪এ
প্রবতেন করো হয়হছ। উবেবিত নতুন নরটোন ে ফরহমর ক্রনমক নং-২৪ এ কবতন িোহত করহযোগ্য
আয় ননণ েহয়র জন্য তফনসল ২৪এ পূরণপূব েক মূল নরটোহন ের সোহর্ সংযুি করহত হব। তফনসল
২৪এ পূরহণর পদ্ধবত িীক্ষচ আক্ষলাচিা করা হক্ষলাতফবসল-২৪এ
বিতি আক্ষয়র বিিরণসমূহ
আয়কর অধ্যাক্ষদক্ষির বিদ্যমাি বিধাি অনুসাক্ষর তফবসল ২৪এ অনুযায়ী বিতি িাক্ষতর
করক্ষযাগ্য/করমুি আয় পবরগণিার (সরকাবর বিতি আক্ষদিভুি কমৃচারীর বেত্র ব্যতীত)
একটি উদাহরণ বিক্ষচ প্রদাি করা হক্ষলা:
০১

ে র্ৎসে 2017-18

বিিরণসমূহ

পবরমাণ (ক)

মূল বিতি
৩,৬০,০০০/বিক্ষিষ বিতি
২৪,০০০/র্দ য়ো কর্তন (েো 60,000/পূদর্ ব
েদেোগ্য
আদয়ে অন্তভুবক্ত হয়
নোই)
মহাঘ ৃ ভাতা
৭২,০০০/িাড়ী ভাড়া ভাতা ২,৪০,০০০/(িগদ)

০২ টিআইএন

কর অব্যাহবত
প্রাপ্ত
(ি)
-------

িীট করক্ষযাগ্য
(গ=ক-ি)

--১,৮০,০০০/-

৭২,০০০/৬০,০০০/-
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৩,৬০,০০০/২৪,০০০/60,000/-

মন্তব্য
সম্পূণ ৃ অংক করক্ষযাগ্য
সম্পূণ ৃ অংক করক্ষযাগ্য
সম্পূণ ৃ অংক করক্ষযাগ্য

সম্পূণ ৃ অংক করক্ষযাগ্য
মূল বিতক্ষির ৫০% অথিা
মাবসক ২৫,০০০/- এ দু’টির
মক্ষধ্য বযটি কম বস অংক

বিিরণসমূহ

পবরমাণ (ক)

কর অব্যাহবত
প্রাপ্ত
(ি)

িীট করক্ষযাগ্য
(গ=ক-ি)

৪৮,০০০/-

৩৬,০০০/-

১২,০০০/-

হোট ব, ন িনন, চক্ষু, 1,00,000/নিিোে ও যোন্সোে
সোজবোনে
িেদচে
জন্য প্রোি অাং
যাতায়াত ভাতা
৬০,০০০/(িগদ)
উৎসে র্াো
60,000/পবরচারক ভাতা
১৮,০০০/ছুটি ভাতা
৩০,০০০/সম্মািী/ পুরস্কার/ ৫০,০০০/বফ
ওভার টাইম ভাতা
৪৮,০০০/বিািাস/
৩০,০০০/এক্সক্ষগ্রবসয়া
স্বীকৃত
ভবিষ্য ৩৬,০০০/তহবিক্ষল
বিক্ষয়াগকতৃা কর্তৃক
প্রদত্ত চাঁদা
স্বীকৃত
ভবিষ্য ৩০,০০০/তহবিক্ষল অবজৃত
সুদ

1,00,000/-

---

৩০,০০০/-

৩০,০০০/-

--------

60,000/১৮,০০০/৩০,০০০/৫০,০০০/-

করমুি।
মূল বিতক্ষির ১০% অথিা
িাবষ ৃক ১,২০,০০০/- টাকা
(প্রবতিন্ধী ব্যবির বেক্ষত্র ১০
লে টাকা), এ দু’টির মক্ষধ্য
বযটি কম বস পবরমাণ অংক
করমুি।
সম্পূণ ৃ অংক করমুি। তক্ষি
বিয়ারক্ষহাল্ডার পবরচালকগণ
এ কর অব্যাহবতর সুবিধা
প্রাপ্য হক্ষিি িা।
িাবষ ৃক ৩০,০০০/- পয ৃন্ত
করমুি
সম্পূণ ৃ অংক করক্ষযাগ্য
সম্পূণ ৃ অংক করক্ষযাগ্য
সম্পূণ ৃ অংক করক্ষযাগ্য
সম্পূণ ৃ অংক করক্ষযাগ্য

-----

৪৮,০০০/৩০,০০০/-

সম্পূণ ৃ অংক করক্ষযাগ্য
সম্পূণ ৃ অংক করক্ষযাগ্য

---

৩৬,০০০/-

সম্পূণ ৃ অংক করক্ষযাগ্য

৩০,০০০/-

---

যািিাহি সুবিধার -জন্য বিক্ষিবচত আয়

--

৬০,০০০/-

বিিামূক্ষল্য
িা --হ্রাসকৃত ভাড়ায়

---

৯০,০০০/-

বচবকৎসা
(িগদ)

ভাতা
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মন্তব্য

মূল বিতক্ষির ১/৩ অংি পয ৃন্ত
প্রাপ্ত সুদ (এিাক্ষি বিতি িলক্ষত
মূল বিতি এিং মহাঘ ৃ ভাতা
বুঝাক্ষি) অথিা সরকার কর্তৃক
বিধ ৃাবরত হার ১৪.৫০%, এ
দুক্ষয়র মক্ষধ্য বযটি কম বস
পবরমাণ অংক করমুি।
যবদ করদাতা ব্যবিগত
ব্যিহাক্ষরর জন্য বিক্ষয়াগকতৃার
বিকট বথক্ষক গাড়ী পাি
তাহক্ষল মূল বিতক্ষির ৫% িা
িাবষ ৃক ৬০,০০০/- টাকা (দুই
এর মক্ষধ্য বযটি বিবি) সরাসবর
িীট করক্ষযাগ্য আয় হক্ষি।
(ক)
যবদ
করদাতা
বিক্ষয়াগকতৃা কর্তৃক প্রদত্ত

বিিরণসমূহ

পবরমাণ (ক)

কর অব্যাহবত
প্রাপ্ত
(ি)

িীট করক্ষযাগ্য
(গ=ক-ি)

প্রাপ্ত িাসস্থাক্ষির
জন্য বিক্ষিবচত আয়

মন্তব্য
বিিা ভাড়ায় সবিত িা অসবিত িাসস্থাক্ষি িাস কক্ষরি
তাহক্ষল সাধারণভাক্ষি মূল
বিতক্ষির ২৫% করক্ষযাগ্য
আয় বহক্ষসক্ষি গণ্য হক্ষি।

--

অন্যান্য, যবদ থাক্ষক --(বিিরণ বদি)

---

---

ছুটি িগদায়ি
গ্রোচ্যইটি

৬০,০০০/৩.৫ বকাটি

--২.৫ বকাটি

৬০,০০০/১.০০ বকাটি

Workers’
Participation
Fund

৬০,০০০/-

৫০,০০০/-

১০,০০০/-
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(ি)
যবদ
করদাতা
বিক্ষয়াগকতৃা বথক্ষক হ্রাসকৃত
ভাড়ায় সবিত িা অ-সবিত
িাসস্থাি প্রাপ্ত হি বস বেক্ষত্র
সাধারণভাক্ষি মূল বিতক্ষির
২৫%
হক্ষত
প্রকৃত
পবরক্ষিাবধত ভাড়া িাদ বদক্ষয়
পাথ ৃকে করক্ষযাগ্য আয়
বহক্ষসক্ষি গণ্য হক্ষি।
করদাতা যবদ বিক্ষয়াগকতৃা
কর্তৃক প্রদত্ত িাসস্থাক্ষি
দাক্ষরায়াি, মাবল, িাবুবচ ৃ
বকংিা অন্য বকাি সুবিধা
বপক্ষয় থাক্ষকি তক্ষি প্রাপ্ত
সুবিধার সমপবরমাণ আবথ ৃক
মূল্য করক্ষযাগ্য আয় বহক্ষসক্ষি
বদিাক্ষত হক্ষি।
সম্পূণ ৃ অংক করক্ষযাগ্য
২ বকাটি ৫০ লে টাকার
অবতবরি অংক করক্ষযাগ্য
িাংলাক্ষদি েম আইি,
২০০৬ (২০০৬ সক্ষির ৪২ িং
আইি) এর আওতায়
প্রবতবষ্ঠত
Workers’
Participation
Fund
বথক্ষক বকাি ব্যবি কর্তৃক
50,০০০/- টাকা পয ৃন্ত প্রাপ্ত
অথ ৃ করমুি;

সরকারর কেের্ আবদশভুক্ত কমনচারীর কেের্িাবে আয় রর্রূেণ
সরকাবর বিতি আক্ষদিভুি কমৃচারীর বিতি-ভাতাবদর বেক্ষত্র আয় গণিার জন্য ইবতপূক্ষি ৃ
জাবরকৃত প্রজ্ঞাপি এস,আর,ও িং ১৯৮-আইি/আয়কর/২০১৫, তাবরি: ৩০ জুি, ২০১৫
বিস্টাব্দ রবহতক্রক্ষম এস,আর,ও িং 211-আইন/আয়কর/২০১৭, তাবরি: ২১ জুি ২০১৭
বিস্টাব্দ জাবর করা হক্ষয়ক্ষে। এ প্রজ্ঞাপি অনুযায়ী, সরকাবর বিতি আক্ষদিভুি একজি
কমৃচারীর সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মূল বিতি, উৎসি ভাতা ও বিািাস (বয িাক্ষমই অবভবহত বহাক
িা বকি) করক্ষযাগ্য আয় বহক্ষসক্ষি বিক্ষিবচত হক্ষি। অিসরকাক্ষল প্রদত্ত লাম্প গ্রোেসহ সরকাবর
বিতি আক্ষদক্ষি উবেবিত অন্যান্য ভাতা ও সুবিধাবদ বযমি, িাড়ী ভাড়া ভাতা, বচবকৎসা ভাতা,
যাতায়াত ভাতা, োবন্ত বিক্ষিাদি ভাতা, িাংলা িিিষ ৃ ভাতা ইতোবদ করমুি থাকক্ষি। সরকাবর
বিতি আক্ষদিভুি কমৃচারীক্ষদর বিতি িাক্ষত আয় বিরূপণ পয ৃাক্ষয় আয়কর আইক্ষির বিবধ-৩৩
প্রক্ষযাজে হক্ষি িা।
সরকাবর বিতি আক্ষদিভুি কমৃচারী িলক্ষত বিম্নিবণ ৃত কমৃচারী িা ব্যবিক্ষক বুঝাক্ষি, যথা:(ক) অথ ৃ মন্ত্রণালক্ষয়র অথ ৃ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত,(1) চোকনর (কবতন ও েোতোনদ) আহদে, 2015 এর অনুহেদ ১ এর উপ-অনুহেদ
(৪) অনুযোয়ী কয সকল কমেচোরীর জন্য উি আহদে প্রহযোজয;
(২) চোকনর [স্ব-েোনসত (Public Bodies) এবং রোষ্ট্রোয়ত্ত প্রনতষ্ঠোনসমূ ] (কবতন
ও েোতোনদ) আহদে, 2015, এর অনুহেদ ১ এর উপ-অনুহেদ (৪) অনুযোয়ী কয
সকল কমেচোরীর জন্য উি আহদে প্রহযোজয;
(৩) চোকনর (ব্যোংক, বীমো ও আনর্ েক প্রনতষ্ঠোন) (কবতন ও েোতোনদ) আহদে, 2015
এর অনুহেদ ১ এর উপ-অনুহেদ (৪) অনুযোয়ী কয সকল কমেচোরীর জন্য উি
আহদে প্রহযোজয;
(৪) চোকনর (বোংলোহদে পুনলে) (কবতন ও েোতোনদ) আহদে, 2015 এর অনুহেদ ১
এর উপ-অনুহেদ (৪) অনুযোয়ী কয সকল কমেচোরীর জন্য উি আহদে প্রহযোজয;
(৫) চোকনর (বি েোর গোি ে বোংলোহদে) (কবতন ও েোতোনদ) আহদে, 2015 এর
অনুহেদ ১ এর উপ-অনুহেদ (৪) অনুযোয়ী কয সকল কমেচোরীর জন্য উি
আহদে প্রহযোজয;
(৬) বোংলোহদে জুনিনসয়োল সোনেেস (কবতন ও েোতোনদ) আহদে, 2016 এর
অনুহেদ ১ এর উপ-অনুহেদ (৪) অনুযোয়ী কয সকল কমেচোরীর জন্য উি
আহদে প্রহযোজয;
(ি) জাতীয় বিতিক্ষস্কল ২০১৫ এর আক্ষলাক্ষক প্রবতরো মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত বযৌথ
িাবহিী বিক্ষদ ৃিািলী (Joint Services Instructions) িম্বর ০১/২০১৬ এর
অনুক্ষেদ ২ অনুযায়ী বয সকল ব্যবিিক্ষগরৃ জন্য উি বিক্ষদ ৃিািলী প্রক্ষযাজে; এিং
(গ) বকাি আইি, বিবধ িা প্রবিধাক্ষির অধীি বকাি পক্ষদ বিক্ষয়াবজত থাকাকালীি সরাসবর
সরকাবর বকাষাগার হক্ষত বিতি িা আবথ ৃক সুবিধা, বয িাক্ষমই অবভবহত বহাক িা
বকি, প্রাপ্ত হি।
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সরকাবর বিতি আক্ষদি িলক্ষত বিম্নিবণ ৃত আক্ষদি িা, বেত্রমত, বিক্ষদ ৃিািলীক্ষক বুঝাক্ষি, যথা:(1) উপহরোি অনুহেদ (ক) কত উনেনিত কবতন কেল সংক্রোন্ত আহদে;
(2) উপহরোি অনুহেদ (ি) কত উনেনিত কবতন কেল সংক্রোন্ত ননহদ েেোবলী; এবং
(3) ককোন আইন, নবনধ বো প্রনবধোহনর অধীন ককোন পহদ ননহয়োনজত কমেচোরীর জন্য
জোরীকৃত কবতন বো আনর্ েক সুনবধো সংক্রোন্ত আহদে।
উদাহরক্ষণর সাহাক্ষে সরকাবর বিতি আক্ষদিভুি কমৃচারীর আয় এিং কর পবরগণিা বিক্ষম্ন
বদিাক্ষিা হক্ষলাোঃ
উদাহরণ-১
জিাি বলয়াকত বচৌধুরী িাংলাক্ষদি সবচিালক্ষয় কমৃরত একজি সরকাবর কমৃচারী এিং তার
জন্য চোকনর (কবতন ও েোতোনদ) আহদে, 2015 প্রদেোজয। ফদি কর্তন আদয়ে কক্ষদে
এস,আর,ও িং 211-আইন/আয়কর/২০১৭, তাবরি: ২১ জুি ২০১৭ বিস্টাব্দ এর বিধাি
প্রক্ষযাজে হক্ষি।
ধরা যাক, ৩০ জুি, ২০১৭ তাবরক্ষি সমাপ্ত অথ ৃ িেক্ষর বতবি বিক্ষম্নাি হাক্ষর বিতি ভাতাবদ
বপক্ষয়ক্ষেি:
মাবসক মূল বিতি
৩৫,৫০০/মাবসক বচবকৎসা ভাতা
৭০০/উৎসি ভাতা
৭১,০০০/িাংলা িিিষ ৃ ভাতা
7,১০০/বতবি সরকাবর িাসায় থাক্ষকি। ভবিষ্য তহবিক্ষল বতবি প্রবত মাক্ষস ৭,০০০/- টাকা জমা রাক্ষিি।
বহসাি রেণ অবফস হক্ষত প্রাপ্ত প্রতেয়িপত্র হক্ষত বদিা যায় বয, ৩০/০৬/২০১6 তাবরক্ষি ভবিষ্য
তহবিক্ষল অবজৃত সুক্ষদর পবরমাণ বেল ৩৮,৫০০/- টাকা। কল্যাণ তহবিক্ষল ও বগাষ্ঠী িীমা
তহবিক্ষল চাঁদা প্রদাি িািদ প্রবত মাক্ষস বিতি হক্ষত কতৃি বেল যথাক্রক্ষম ৫০/- ও ৪০/- টাকা।
এোড়াও বতবি একটি তফবসবল ব্যাংক্ষকর বর্ক্ষপাবজট বপিিি স্কীক্ষম মাবসক 3,000/- টাকার
বকবস্ত জমা কক্ষরি।
২০১৭-২০১৮ কর িেক্ষর জিাি বলয়াকত বচৌধুরীর বমাট আয় এিং করদায় কত হক্ষি তা বিক্ষম্ন
পবরগণিা করা হক্ষলা:
কবতন িোহত আয়
মূল কবতন (৩৫,৫০০x ১২ মোস)
উৎসব েোতো (৩৫,৫০০x ২)
নচন ৎসো িোতো (700x১২)= ৮,৪০০/(সমুদয় অংক ব্যদয়ে োেদণ েমুু্ক্ত)
র্োাংিো নর্র্ষ ব িোতো ৭১০০/- েমুক্ত
কমোট আয়
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4,26,000/৭১,০০০/-

4,97,000/-

কর দোয় পনরগণনো
প্রর্ম ২,৫০,০০০ টোকো পয েন্ত ‘শূন্য’ োর
অবনেষ্ট ২,৪৭,০০০ টোকোর উপর ১০% োহর
কমোট কর দোয়
বিবিক্ষয়াগ জবিত আয়কর বরয়াত পবরগণিা
বিবিক্ষয়াক্ষগর পবরমাণ:
১। ভবিষ্য তহবিক্ষল চাঁদা (৭,০০০  ১২)
২। কল্যাণ তহবিক্ষল চাঁদা (৫০  ১২)
৩। বগাষ্ঠী িীমা তহবিক্ষল চাঁদা (৪০  ১২)
৪। বর্ক্ষপাবজট বপিিি স্কীক্ষমর বকবস্ত (৩,০০০ ১২)
বমাট বিবিক্ষয়াগ=

24,700/24,700/-

৮৪,০০০/৬০০/৪৮০/৩৬,০০০/১,২১,০৮০/-

করয়াবের জন্য অনুবমাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount):
( ) কেোট অনুদেোেনদেোগ্য নর্ননদয়োগ

১,২১,০৮০/-

(ি)

১,২৪,২৫০/-

বমাট আয় 4,97,000/- টাকার ২৫%

(গ)

1,50,00,000/-

অনুবমাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount) [( ) র্ো
(ি) র্ো (গ), এই নতনটিে েদে কেটি ে]

১,২১,০৮০/-

কর করয়াবের েররমাণ:
করদাোর কমাট আয় ১০ লক্ষ টাকার অরধক র্া হওয়ায় কর
করয়াবের েররমাণ হবে অনুবমাদর্বযাগ্য অংক (eligible
amount) ১,২১,০৮০/- এে 15%
অথ বোৎ (১,২১,০৮০ ১৫%)=১৮,১৬২/- টাকা।
ফহল প্রহদয় কহরর পনরমোণ হব (24,700 - 18,162) = ৬,৫৩৮/- টোকো।

উেোহেণ-২
ধেো েো , উেোহেণ-১ এ র্নণ বত েেোতো জনোর্ নিয়ো ত কচৌধুেী এ টি সে োেী এ োদিনেদত
ক্লোস ননদয় কি চোে প্রেোন র্োর্ে ২০,০০০ টো ো আয় দেদছন। উক্ত কি চোে প্রেোন র্োর্ে
প্রোি আয় কেদহতু জনোর্ নিয়ো ত এে জন্য প্রদেোজয সে োনে কর্তন আদেশভুক্ত নয়, তোই এ
আয় েমুক্ত প্রোনি/সুনর্ধো র্দি গণ্য হদর্ নো। অথ বোৎ এ আয় েদেোগ্য হদর্।
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উদো রণ-৩
উদো রণ-1 এ উবেবিত আয় ও বিবিক্ষয়াগ যবদ বকাি প্রবতিন্ধী কমৃচারীর থাক্ষক, তক্ষি তার
বেক্ষত্র করমুি আক্ষয়র সীমা হক্ষি ৪,০০,০০০/- টাকা। ফক্ষল ২০১৭-২০১৮ কর িেক্ষর তার
বমাট আয় এিং করদাক্ষয়র পবরমাণ হক্ষি বিম্নরূপ:
কবতন িোহত আয়
মূল কবতন (৩৫,৫০০ x ১২ মোস)
উৎসব েোতো (৩৫,৫০০ x ২)
নচন ৎসো িোতো (700x১২)=৮,৪০০/সমূদয় অংক ব্যদয়ে োেদণ েমুু্ক্ত
র্োাংিো নর্র্ষ ব িোতো ৭১০০/- েমুক্ত
কমোট আয়=

4,26,000/৭১,০০০/-

4,97,000/-

কর দোয় পনরগণনো
প্রর্ম ৪,0০,০০০ টোকো পয েন্ত ‘শূন্য’ োর
অবনেষ্ট 9৭,০০০ টোকোর উপর ১০%
কমোট আহয়র উপর আয়কর
নবননহয়োগ জননত আয়কর করয়োত: পূব েবতী উদো রণ অনুসোহর
পবরগবণত প্রক্ষদয় কর

0/9,700/9,700/১৮,১৬২/-8,462/-

তক্ষি করদাতার কমৃস্থল িাংলাক্ষদি সবচিালয় এর অিস্থাি ঢাকা দবেণ বসটি কক্ষপৃাক্ষরিি
এলাকায় হওয়ায় তার জন্য সি ৃবিম্ন প্রক্ষদয় কক্ষরর পবরমাণ হক্ষি ৫,০০০/- টাকা। করদাতা যবদ
ঢাকা উত্তর বসটি কক্ষপৃাক্ষরিি িা চট্টগ্রাম বসটি কক্ষপৃাক্ষরিি এলাকায় অিস্থাি কক্ষরি তক্ষি তার
জন্যও সি ৃবিম্ন প্রক্ষদয় কক্ষরর পবরমাণ হক্ষি ৫,০০০/- টাকা। অন্যান্য বসটি কক্ষপৃাক্ষরিি
এলাকার বেক্ষত্র সি ৃবিম্ন প্রক্ষদয় কক্ষরর পবরমাণ ৪,০০০/- টাকা এিং বসটি কক্ষপৃাক্ষরিি ব্যতীত
অন্য এলাকার বেক্ষত্র সি ৃবিম্ন প্রক্ষদয় কক্ষরর পবরমাণ ৩,০০০/- টাকা।

2। ননেোপিো জোেোনদতে উপে সুে (আয় ে অেোদেশ, 198হ এে ধোেো 22 অনুেোয়ী)
সরকার কর্তৃক ইসুেকৃত িন্ড িা বসবকউবরটিজ (ক্ষযমি টিএন্ডটি িন্ড, ন্যািিাল ইিক্ষভস্টক্ষমে
িন্ড, বেজারী িন্ড/বিল, ইতোবদ), বর্ক্ষিঞ্চার হক্ষত অবজৃত সুদ এিং জাতীয় সঞ্চয় পবরদপ্তর
কর্তৃক ইসুেকৃত বসবভংস ইন্সেুক্ষমেক্ষসর সুদ এ িাক্ষতর আয় বহক্ষসক্ষি বরটাক্ষি ৃ বদিাক্ষত হক্ষি।
সাধারণভাক্ষি, বসবকউবরটিজ িা বর্ক্ষিঞ্চার বকিার জন্য ব্যাংক বথক্ষক ঋণ বিয়া হক্ষল ঋক্ষণর সুদ
বসবকউবরটিজ হক্ষত অবজৃত সুদ আয় বথক্ষক িরচ বহক্ষসক্ষি িাদ বদয়া যাক্ষি। তক্ষি 82বস ধারার
আওতাধীি বকাি বসবভংস ইন্সেুক্ষমেক্ষসর সুক্ষদর বেক্ষত্র িরচ িাদ যাক্ষি িা। ২০১৭-২০১৮ কর
িেক্ষর বয বকাি ধরক্ষির সঞ্চয়পক্ষত্রর অবজৃত সুক্ষদর উপর উৎক্ষস কবতৃত কর উি িাক্ষতর
বিপরীক্ষত চূড়ান্ত করদাক্ষয়র বিবিষ্টেসম্পন্ন ন্যেিতম করদায় (minimum tax) পবরক্ষিাধ
বহক্ষসক্ষি গণ্য হক্ষি।
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3। গৃহ-সম্পনি আয় (আয় ে অেোদেশ, 198হ এে ধোেো 2হ অনুেোয়ী)
বকাি করদাতা তার িাড়ী আিাবসক িা িাবণবজেক ব্যিহাক্ষরর জন্য ভাড়া বদক্ষল, বস আয়
বরটাক্ষি ৃর গৃহ-সম্পবত্তর আক্ষয়র ঘক্ষর বদিাক্ষত হক্ষি। গৃহ-সম্পবত্তর করহযোগ্য আয় ননরূপহনর
জন্য পৃর্ক তফনসল রহয়হছ। আয়কর নবনধমোলো, 1984 সংহেোধহনর মোেহম ২০১৬-১৭ কর
িেক্ষর নতুন নরটোন ে ফরহমর সোহর্ নতুন তফনসল ২৪নব প্রবতেন করো হয়হছ। উনেনিত িতুি
বরটাি ৃ ফরক্ষমর ক্রবমক িং-২৬ এ গৃহ-সম্পবত্ত িাক্ষত করক্ষযাগ্য আয় বিণ ৃক্ষয়র জন্য তফবসল
২৪বি পূরণপূি ৃক মূল বরটাক্ষি ৃর সাক্ষথ সংযুি করক্ষত হক্ষি। এই তফবসল পূরক্ষণর বিয়ম িীক্ষচ
বদয়া হক্ষলা:

01

তফবসল-২৪ বি
গৃহ সম্পবত্তর আক্ষয়র বিিরণীসমূহ
ে র্ৎসে ২০১৭-১৮
02 টিআইএর্:
করদাোর টিআইএর্ রলিবে হবে

প্রদতয গৃহ সম্পনিে জন্য
03 গৃহ-সম্পনিে নর্র্েণ
03

গৃহ-সম্পনিে ঠি োনো উদেি 03ি কেোট আয়তন:
েদত হদর্
িাড়ীর বমাট আয়তি (plinth
area), কত তলা, ইতোবদ উদেি
েদত হদর্
03গ
েেোতোে অাংশ (%):
েেোতো েনে অাংশীেোে হন কেোট
সম্পনিদত তোে অাংশীেোনেদেে
শত েো পনেেোণ উদেি েদত হদর্

গৃহ সম্পনিে আয়

টো োে
পনেেোণ

র্োনষ ব আয়:গৃহ-সম্পবত্ত ভাড়া বদয়া হক্ষল ১২ মাক্ষসর ভাড়া
বদিাক্ষত হক্ষি। যবদ এক িা একাবধক মাস িাড়ী িাবল থাক্ষক
বসক্ষেক্ষত্রও ১২ মাক্ষসর িাবষ ৃক ভাড়া মূল্য বদিাক্ষত হক্ষি। তক্ষি
িাবল থাকা মাক্ষসর ভাড়া িীক্ষচর আর একটি ঘক্ষর িরচ বহক্ষসক্ষি
দািী করা যাক্ষি।
05 অনুদেোনেত িেচ নহদসদর্ নর্দয়োজনসমূহ (রনে 05 হদত 05ছ
এে সেনষ্ট)
05
বমরামত, আদায়, ইতোবদ:
 আিাবসক ব্যিহাক্ষরর জন্য ভাড়া বদয়া হক্ষল ভাড়ার
উপর ২৫%; অথিা
04
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05ি

িাবণবজেক ব্যিহাক্ষরর জন্য ভাড়া বদয়া হক্ষল ভাড়ার
উপর ৩০%।
এ িরক্ষচর জন্য বকাি প্রমাণ দাবিক্ষলর প্রক্ষয়াজি বিই।
কপৌে ে অথর্ো স্থোনীয় ে

05গ

ভূনে েোজস্ব

05ঘ
05ঙ

ঋক্ষণর উপর সুদ/িন্ধবক/মূলধিী চাজৃ:
সংবিষ্ট গৃহ-সম্পবত্ত বিমৃাণ িা পুিোঃবিমৃাক্ষণর জন্য ঋণ
গ্রহণ করা হক্ষল উি ঋক্ষণর সুদ
িীমা বকবস্ত: সংবিষ্ট গৃহ-সম্পবত্তর িীমা করা হক্ষল

05চ

গৃহ-সম্পনি িোনি থো োে োেদণ েোনর্কৃত কেয়োত

05ছ

অন্যোন্য, েনে থোদ



06 গৃহ-সম্পনিে নীট আয় (04-05)
07

েেোতো আাংনশ েোনি হদি, েেোতোে অাংদশ আয়

েেোতোে এ োনধ গৃহ-সম্পনি হদত আয় থো দি প্রনতটি গৃহ-সম্পনিে জন্য এ ই তফনসদি
পৃথ িোদর্ রনে নাং-03 হদত 07 পে বন্ত তে আিোেোিোদর্ প্রেশবন েদত হদর্। অতঃপে
ননদচে ছদ ে েোেদে স ি গৃহ-সম্পনি আদয়ে সেনষ্ট ননণ বয় েদত হদর্
08

স ি গৃহ সম্পনিে আদয়ে সেনষ্ট (1+2+3+- - - )
(প্রদয়োজদন অনতনেক্ত োগজ ব্যর্হোে েদত হদর্)

টোকো

1

(গৃহ সম্পনি 1 এে আয়)

টোকো

2

(গৃহ সম্পনি ২ এে আয়)

টোকো

3

(গৃহ সম্পনি ৩ এে আয়)

টোকো

নোে

স্বোক্ষে ও তোনেি:

সর্দশদষ েেোতো তোে নোে উদেিপূর্ ব স্বোক্ষে েদর্ন। েেোতোে গৃহ-সম্পনি িোদত আয়
নো থো দি মূি নেটোদন বে সোদথ তফনসি 24নর্ সাংযুক্ত েোে প্রদয়োজন কনই।
গৃহ-সম্পবত্ত িাক্ষত আয় বিরূপণ এিং কর পবরগণিা বিক্ষম্ন উদাহরক্ষণর সাহাক্ষে বদিাক্ষিা হক্ষলা:
উদো রণ-৪
ধরা যাক, জিাি হাসাি মাহমুক্ষদর একটি চারতলা আিাবসক িাড়ী রক্ষয়ক্ষে। ঐ িাড়ীর
িীচতলায় বতবি সপবরিাক্ষর িসিাস কক্ষরি। িাকী বতিটি তলার প্রবতটি আিাবসক ব্যিহাক্ষরর
জন্য মাবসক ভাড়া ১৫,০০০/- টাকায় ভাড়া বদক্ষয়ক্ষেি। এ সংবিষ্ট আয় িেক্ষর বপৌরকর িািদ
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১৬,০০০/- টাকা, র্ভবমর িাজিা িািদ ৫০০/- টাকা এিং গৃহ-বিমৃাণ ঋক্ষণর ব্যাংক সুদ িািদ
২০,০০০/- টাকা পবরক্ষিাধ কক্ষরক্ষেি। জিাি হাসাক্ষির গৃহ-সম্পবত্ত হক্ষত আক্ষয়র বহসাি হক্ষি
বিম্নরূপ:
৫,৪০,০০০/-

মাবসক ভাড়া ১৫,০০০  ৩টি তলা  ১২ মাস =
িাদোঃ অনুক্ষমাদিক্ষযাগ্য িরচ
১। বমরামত ব্যয় (ভাড়ার ২৫%)
১,৩৫,০০০/১২,০০০/২। বপৌর কর (১৬,০০০ ৩/৪)*
৩৭৫/৩। র্ভবম রাজস্ব (৫০০ ৩/৪)*
৪। গৃহ বিমৃাণ ঋক্ষণর সুদ
১৫,০০০/(২০,০০০ ৩/৪)*
*স্বননর্োস 1/4 অাংশ, িোিো 3/4 অাংশ

১,৬২,৩৭৫/-

গৃহ-সম্পবত্ত বথক্ষক িীট আয় =

৩,৭৭,৬২৫/-

জিাি হাসাক্ষির বিরূবপত বমাট আয় ৩,৭৭,৬২৫/-টাকার বিপরীক্ষত ধােৃকৃত কক্ষরর পবরমাণ
হক্ষিবমাট আয়
করহার
কক্ষরর পবরমাণ
প্রথম ২,৫০,০০০/- টাকা পয ৃন্ত বমাট আক্ষয়র উপর
শূন্য
শূন্য
অিবিষ্ট ১,২৭,৬২৫/- টাকা আক্ষয়র উপর১০%
১২,৭৬৩/বমাট
১২,৭৬৩/অথ ৃাৎ, করদাতাক্ষক প্রক্ষদয় কর ১২,৭৬৩/- টাকা বরটাি ৃ দাবিক্ষলর সময় িা পূক্ষি ৃ পবরক্ষিাধ
করক্ষত হক্ষি।
উক্ষেখ্য, িাবণবজেকভাক্ষি ব্যিহৃত গৃহ-সম্পবত্ত ভাড়ার বেক্ষত্র বমরামত ব্যয় হক্ষি ৩০%।
এস,আর,ও িং ২১৬-আইি/আয়কর/২০১৪, তাবরিোঃ ১৮ আগষ্ট, ২০১৪ এর মাধ্যক্ষম বিবধ ৮এ
সংক্ষযাজি কক্ষর আয়কর অধ্যাক্ষদক্ষি বহসাি রেক্ষণর পদ্ধবত বিষয়ক ধারা ৩৫ সংক্ষিাধি করা
হক্ষয়ক্ষে। এর ফক্ষল এক িা একাবধক ভাড়াটিয়ার বিকট বথক্ষক িাড়ী ভাড়া িািদ মাবসক
সি ৃক্ষমাট ২৫ হাজার টাকার বিিী প্রাপ্ত হক্ষল িাড়ীর মাবলকক্ষক ব্যাংক বহসাক্ষি প্রাপ্ত ভাড়া জমা
করক্ষত হক্ষি। িাড়ীর মাবলক (ব্যবি, ফামৃ, বকাম্পাবি িা অন্য বয বকাি প্রবতষ্ঠাি) কর্তৃক এ
বিধাি পবরপালি করা িা হক্ষল গৃহ-সম্পবত্ত িািদ অবজৃত আক্ষয়র উপর প্রক্ষদয় আয়কক্ষরর
৫০% অথিা ন্যেিতম ৫,০০০ টাকা (ক্ষযটি বিবি) হাক্ষর জবরমািা আক্ষরাপক্ষযাগ্য হক্ষি।
বকাি করদাতার ব্যিসা িা বপিা আয় থাকক্ষল তাক্ষক ব্যিসা/ক্ষপিা সংবিষ্ট িাড়ী, অবফস িা
বদাকাি ভাড়া িািদ প্রক্ষদয় অথ ৃ অিিই ব্যাংক্ষকর মাধ্যক্ষম পবরক্ষিাধ করক্ষত হক্ষি। অন্যথায়,
প্রদত্ত ভাড়া তার ব্যিসাবয়ক িরচ বহক্ষসক্ষি বিক্ষিবচত হক্ষি িা।
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4। কৃনষ আয় (আয় ে অেোদেশ, 198হ এে ধোেো 26 অনুেোয়ী)
কৃবষ িাক্ষত আক্ষয়র জন্য বহসাক্ষির িাতাপত্র রািা িা হক্ষল িীক্ষচর উদাহরণ অনুযায়ী কৃবষ আয়
বহসাি করক্ষত হক্ষি:
উদো রণ-৫
ধরা যাক, জিাি রবফক্ষকর কৃবষ জবমর পবরমাণ ২ একর। একর প্রবত ধাি উৎপাদক্ষির
পবরমাণ ৪৫ মণ। প্রবত মণ ধাক্ষির িাজারমূল্য ৮০০/- টাকা হক্ষল িীট করক্ষযাগ্য কৃবষ আক্ষয়র
পবরমাণ হক্ষিোঃ
২ একর  ৪৫ মণ  িাজার মূল্য ৮০০/- = ৭২,০০০/- টাকা
িাদোঃ উৎপাদি ব্যয় ৬০%
= ৪৩,২০০/- টাকা
িীট কৃবষ আয় = ২৮,৮০০/- টাকা
বকাি করদাতার আক্ষয়র উৎস যবদ শুধুমাত্র কৃবষ িাত হক্ষয় থাক্ষক বসক্ষেক্ষত্র কৃবষ িাক্ষতর আয়
২,০০,০০০/- টাকা পয ৃন্ত করমুি থাকক্ষি। অথ ৃাৎ যবদ বকাি করদাতার কৃবষ িাক্ষতর আয়
ব্যতীত আর বকাক্ষিা িাক্ষত আয় িা থাক্ষক তা হক্ষল তার জন্য করমুি আক্ষয়র সীমা হক্ষি(ক) ৬৫ িেক্ষরর িীক্ষচ পুরুষ করদাতার বেক্ষত্র:
(২,৫০,০০০ + ২,০০,০০০) = ৪,৫০,০০০ টাকা
(ি) মবহলা করদাতা িা ৬৫ িের িা তদূর্ধ্ৃ িয়ক্ষসর পুরুষ করদাতার বেক্ষত্র:
(৩,০০,০০০ + ২,০০,০০০) = ৫,০০,০০০ টাকা
(গ) প্রবতিন্ধী ব্যবি করদাতার বেক্ষত্র:
(4,00,০০০ + ২,০০,০০০) = 6,00,০০০ টোকো
(ঘ) বগক্ষজটভুি যুদ্ধাহত মুবিক্ষযাদ্ধা করদাতার বেক্ষত্র:
( ৪,২৫,০০০+২,০০,০০০) = ৬,২৫,০০০ টাকা

5। ব্যর্সো র্ো কপশোে আয় (আয় ে অেোদেশ, 198হ এে ধোেো 28 অনুেোয়ী)
ব্যবি-করদাতার ব্যিসা িা বপিা িাক্ষত সহক্ষজ আয় বিরূপক্ষণর জন্য ২০১৬-১৭ কর িেক্ষর
প্রিবতৃত িতুি বরটাি ৃ ফরক্ষম তফবসল ২৪বস প্রিতৃি করা হক্ষয়ক্ষে। উবেবিত িতুি আয়কর
বরটাি ৃ ফরম ব্যিহারকারীগণ বরটাক্ষি ৃর ২৮ ক্রবমক্ষক ব্যিসা িা বপিা িাক্ষত করক্ষযাগ্য আয়
থাকক্ষল তফবসল ২৪বস পূরণপূি ৃক মূল বরটাক্ষি ৃর সাক্ষথ সংযুি করক্ষিি।
েফরসল ২৪রস এর ক্ররমক র্ং-০৩ এ ব্যেসা ো কেশার ধরণ (কযমর্, ব্যেসাবয়র কক্ষবে
করাসারী ব্যেসা, করমশর্ ব্যেসা, জুবয়লারী ব্যেসা, ইেযারদ এেং কেশার কক্ষবে রচরকৎসা,
আইর্, কর্সালবটরি, ইেযারদ) উবেি করবে হবে। ক্ররমক র্ং-০৪ এ ব্যেসা ো কেশার র্াম
(কেড লাইবসি অনুযায়ী) উবেি করবে হবে। ক্ররমক র্ং-০৫ এ ব্যেসা ো কেশার ঠিকার্া
উবেি করবে হবে।
ক্ররমক র্ং-০৬ হকে ০৯ এ ব্যেসা ো কেশার আবয়র রেেরণ (লাভ ও েবত বহসাি) উবেি
করবে হবে। ব্যিসা িা বপিার গ্রস প্রাবপ্ত িা বিক্রয় হক্ষত ব্যিসা সংবিষ্ট সকল িরচ িাদ বদক্ষয়
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িীট আয় বিণ ৃয় করক্ষত হক্ষি। উক্ষেখ্য, করদাতার ব্যবিগত িরচ িা ব্যিসা িবহর্ভৃত িরচ গ্রস
প্রাবপ্ত িা বিক্রয় হক্ষত িাদ বদয়া যাক্ষি িা। তাোড়া ব্যিসার মূলধিী প্রকৃবতর িরচও িীট আয়
বিণ ৃক্ষয়র বেক্ষত্র িরচ বহক্ষসক্ষি িাদ বদয়া যাক্ষি িা।
ক্ররমক র্ং-১০ হবে ২০ এ ব্যেসা ো কেশার বস্থবতপত্র িা আয়-ব্যক্ষয়র বহসাি বিিরণীর তথ্য
প্রদাি করক্ষত হক্ষি।
েেোতোে ব্যেসা ো কেশা িোদত আয় নো থো দি মূি নেটোদন বে সোদথ তফনসি 24নস সাংযুক্ত
েোে প্রদয়োজন কনই।
ব্যেসা ো কেশা িোদত আয় বিরূপণ এিং কর পবরগণিা বিক্ষম্ন উদাহরক্ষণর সাহাক্ষে বদিাক্ষিা
হক্ষলা:
উদো রণ-৬
ধরা যাক জিাি সাক্ষয়ম আহক্ষমদ বস্টিিারী দ্রব্যাবদ ক্রয়-বিক্রক্ষয়র ব্যিসায় বিক্ষয়াবজত।
০১/৭/২০১৬ তাবরি হক্ষত ৩০/৬/২০১৭ তাবরি পয ৃন্ত তাঁর বমাট বিক্রক্ষয়র পবরমাণ
৩০,০০,০০০/- টাকা। বিবক্রত মালামাক্ষলর ক্রয়মূল্য ২৪,০০,০০০/- টাকা, কমৃচারীর বিতি
৬০,০০০/- টাকা, ইক্ষলকবেক বিল, বদাকাি ভাড়া, বের্ লাইক্ষসন্স িিায়ি বফস ও পবরিহি
িরচ এর সমবষ্ট ১,০০,০০০/- টাকা। আয় িেক্ষরর শুরুক্ষত বতবি ফাবি ৃচার ক্রয় িািদ ব্যয়
কক্ষরক্ষেি ৪০,০০০/- টাকা।
জিাি সাক্ষয়ম আহক্ষমক্ষদর ব্যিসা িাক্ষত িীট আয় পবরগণিা ও করদায় হক্ষি বিম্নরূপ:
বমাট বিক্রক্ষয়র পবরমাণ
৩০,০০,০০০/িাদ: বিবক্রত মালামাক্ষলর ক্রয়মূল্য
২৪,০০,০০০/গ্রস মুিাফা
৬,০০,০০০/িাদ: অন্যান্য িরচ
কমৃচারীর বিতি
৬০,০০০/ইক্ষলকবেক বিল, বদাকাি ভাড়া, বের্ লাইক্ষসন্স
১,০০,০০০/িিায়ি বফস ও পবরিহি িরচ
ফাবি ৃচার ক্রয় িািদ ব্যয় ৪০,০০০/- মূলধিী
জাতীয় িরচ বিধায় এ িরচ িীট আয় বিণ ৃক্ষয়র
শূন্য
বেক্ষত্র িাদ বদয়া যাক্ষি িা
বমাট িরচ
১,৬০,০০০/ব্যিসা িাক্ষত অিচয়-পূি ৃ আয়
৪,৪০,০০০/িাদ: অিচয় (depreciation)
ব্যিসায় ব্যিহৃত হিার কারক্ষণ ফাবি ৃচার মূল্য ৪০,০০০/- টাকার
উপর র্ততীয় তফবসল অনুযায়ী ১০% হাক্ষর ৪,০০০/- টাকা অিচয়
৪,০০০/ভাতা প্রাপ্য হক্ষিি
৪,৩৬,০০০/ব্যিসা িাক্ষত িীট আয়=
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করদাতার বিরূবপত বমাট আয় ৪,৩৬,০০০/- টাকার বিপরীক্ষত করদাক্ষয়র পবরমাণ হক্ষি
বিম্নরূপ:
প্রথম ২,৫০,০০০/- টাকা পয ৃন্ত বমাট আক্ষয়র উপর
অিবিষ্ট ১,৮৬,০০০/- টাকা আক্ষয়র উপর ১০%
বমাট

শূন্য
১৮,৬০০/১৮,৬০০/-

6। মূিধনী মুনোফো (আয় ে অেোদেশ, 198হ এে ধোেো 31 অনুেোয়ী)
বকাি সম্পবত্ত হস্তান্তর কক্ষর মুিাফা হক্ষল তা বরটাক্ষি ৃ মূলধিী আয় বহক্ষসক্ষি বদিাক্ষত হক্ষি।
এক্ষেক্ষত্র সম্পবত্তর মক্ষধ্য জবম, িাড়ী, এোপাট ৃক্ষমে, কমাবিৃয়াল বেস, স্টক এক্সক্ষচক্ষে
তাবলকাভুি বকাম্পাবির বিয়ার িা বমউচ্যেয়াল ফান্ড ইউবিট ইতোবদ অন্তভুৃি। অন্যবদক্ষক
ব্যবিগত ব্যিহায ৃ গাড়ী, কবম্পউটার, আসিািপত্র অলংঙ্কার ইতোবদ মূলধিী সম্পবত্ত বহক্ষসক্ষি
অন্তভুৃি হক্ষি িা। বিক্রীত জবম, িাড়ী, এোপাট ৃক্ষমে, কমাবিৃয়াল বেস ইতোবদ বরবজক্ষেিক্ষির
সময় বয কর পবরক্ষিাধ করা হয় তা মূলধিী মুিাফার বিপরীক্ষত চূড়ান্ত করদাক্ষয়র
বিবিষ্টেসম্পন্ন ন্যেিতম করদায় (minimum tax) পবরক্ষিাধ িক্ষল গণ্য হক্ষি।
স্টক এক্সক্ষচক্ষে তাবলকাভুি বকাম্পাবির বিয়ার িা বমউচ্যেয়াল ফান্ড ইউবিট বিক্রয় িা হস্তান্তর
হক্ষত ব্যাংক ও অন্যান্য আবথ ৃক প্রবতষ্ঠাি, মাক্ষচ ৃে ব্যাংক, বিয়ার বর্লার/ক্ষরাকার বকাম্পাবি
এর েন্সর বিয়ারক্ষহাল্ডার, বর্ক্ষরক্টর এিং স্টক এক্সক্ষচক্ষে তাবলকাভুি বকাম্পাবির েন্সর
বিয়ারক্ষহাল্ডার িা বর্ক্ষরক্টরক্ষদর আয় করক্ষযাগ্য। এোড়া আয় িেক্ষরর বয বকাি সমক্ষয় বকাি
করদাতার বকাি স্টক এক্সক্ষচক্ষে তাবলকাভুি একটি বকাম্পাবির পবরক্ষিাবধত মূলধক্ষির ১০%
অবধক বিয়ার থাকক্ষল ঐ বকাম্পাবির বিয়ার বিবক্র হক্ষত অবজৃত আয়ও করক্ষযাগ্য হক্ষি।

7। অন্যোন্য উৎস হদত আয় (আয় ে অেোদেশ, 198হ এে ধোেো 33 অনুেোয়ী)
বিতি, বিরাপত্তা জামািক্ষতর উপর সুদ, গৃহ-সম্পবত্তর আয়, কৃবষ আয়, ব্যিসা িা বপিার আয়,
মূলধিী মুিাফা- এসকল আক্ষয়র িাত োড়া অন্য যািতীয় আয় অন্যান্য সূক্ষত্রর আয়। ব্যাংক্ষক
গবেত টাকার উপর সুদ, িগদ লভোংি, লটারী, যন্ত্রপাবত ভাড়া বদক্ষয় আয়, িিৃতা িা বলিার
সম্মািী ইতোবদ অন্যান্য সূক্ষত্রর আক্ষয়র কক্ষয়কটি উদাহরণ।
অন্যোন্য সূহের আয়ভুি ককোন উৎস হত উৎহস কর কতেন/আদোয় করো হয় র্োকহল করদোতো
কমোট (gross) প্রোনি আয় ন হসহব প্রদেেন করহবন, নীট (net) প্রোনি নয়। উদো রণস্বরূপ,
ককোন করদোতো যনদ বিৃতো নদহয় 90,000/- টোকোর একটি কচক পোন (10,000/- টোকো উৎস
কর ককহট রোিোর পর), তো হল বিৃতো বোবদ তোর অন্যোন্য সূহের আয় হব (90,000 +
10,000) = 1,00,000/- টোকো। উৎহস ককহট রোিো আয়কর করদোতোর জন্য অনিম কর
পনরহেোধ ন হসহব নবহবনচত হব যো আয়কর নরটোহন ে প্রদেেন/দোবী করহত হব। এরূপ অনিম
কর পনরহেোধ কমোট আহয়র উপর ননরূনপত করদোহয়র নবপরীহত কক্রনিট পোওয়ো যোহব।
উদো রণস্বরূপ, যনদ করদোতোর আহয়র সকল উৎহসর জন্য ননরূনপত কমোট আহয়র উপর
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করদোহয়র পনরমোণ ৫৫,০০০/- টোকো য় তো হল করদোতোহক 10,000/- টোকো বোহদ অবনেষ্ট
৫৫,০০০ - ১০,০০০ = ৪৫,০০০/- টোকো আয়কর পনরহেোধ করহত হব।

৮। ফোেব র্ো ব্যনক্ত-সাংদঘে আদয়ে অাংশ
করদাতা বকাি অংিীদাবর ফাক্ষমৃর অংিীদার িা ব্যবি-সংক্ষঘর সদস্য হক্ষল ফামৃ িা ব্যবিসংঘ বথক্ষক পাওয়া তার আক্ষয়র অংি বমাট আক্ষয় অন্তভুৃি হক্ষি। তক্ষি আক্ষয়র এ অংক্ষির জন্য
গড় হাক্ষর আয়কর বরয়াত পাক্ষিি। একটি উদাহরণ বদক্ষয় বিষয়টি েষ্ট করা হক্ষলা।
উদো রণ-৭
ধরা যাক, জিাি ফয়সাল একটি ফাক্ষমৃর ১/৩ অংক্ষির অংিীদার। ৩০ জুি ২০১৭ তাবরক্ষি
সমাপ্ত আয় িেক্ষর ঐ ফামৃ ২,৮৫,০০০/- টাকা মুিাফা কক্ষরক্ষে। ঐ অংিীদাবর ফাক্ষমৃ তার
মুিাফার বহস্যা ৯৫,০০০/- টাকা। এোড়া, সংবিষ্ট আয় িেক্ষর জিাি ফয়সাক্ষলর গৃহ-সম্পবত্তর
িীট আয় বেল ৩,২০,০০০/- টাকা।
২০১৭-২০১৮ কর িেক্ষর জিাি ফয়সাক্ষলর বমাট আয় হক্ষি (৩,২০,০০০ + ৯৫,০০০) =
৪,১৫,০০০/- টাকা। বমাট আক্ষয়র উপর আয়কক্ষরর পবরমাণ বিম্নরূপ:
প্রর্ম ২,৫০,০০০ টোকো পয েন্ত ‘শূন্য’ োর
শূন্য
অবনেষ্ট 1,৬৫,০০০ টোকোর উপর ১০%
১৬,৫০০/কমোট আহয়র উপর আয়কর
১৬,৫00/ফাক্ষমৃর অংিীদাবর আক্ষয়র জন্য করদাতা বয কর বরয়াত (ফাক্ষমৃর করাক্ষরাবপত আক্ষয়র
আনুপাবতক অংক) পাক্ষিি এিং বরয়াত পাওয়ার পক্ষর তাক্ষক বয পবরমাণ কর পবরক্ষিাধ করক্ষত
হক্ষি তা বিম্নরূপ:
কেোট প্রদেয় ে x ফোদেবে অাংশীেোেী আয়
কেোট আয়

16,500 x 95,000
4,15,000
= ৩,৭৭৭/- টাকা।
করদাতার িীট প্রক্ষদয় কক্ষরর পবরমাণোঃ ১৬,৫০০-৩,৭৭৭ = ১২,৭২৩/- টাকা।
=

৯। স্বোেী/ স্ত্রী র্ো অপ্রোির্য়স্ক সন্তোনদেে আয় (আয় ে অেোদেশ, 198হ এে ৪৩(৪) ধোেো
অনুেোয়ী)
করদাতার স্বামী/স্ত্রী িা অপ্রাপ্ত িয়স্ক সন্তািক্ষদর িাক্ষম যবদ ৃষথকভাক্ষি আয়কর িবথ িা থাক্ষক
তাহক্ষল আয় ে অেোদেশ, 198হ এে ৪৩(৪) ধোেোয় র্ণ বনো অনুেোয়ী তোদেে আয় েেোতোে
আদয়ে সোদথ এ দে প্রেশবন েদত হদর্।
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চতুথ ৃ ভাগ
করদায় পবরগণিা
বমাট আক্ষয়র উপর আক্ষরাপক্ষযাগ্য আয়কর
সাধারণভাক্ষি, বমাট আক্ষয়র করহাক্ষরর তফবসল অনুযায়ী করহার প্রক্ষয়াগ কক্ষর একজি করদাতার
বমাট আক্ষয়র উপর আক্ষরাপক্ষযাগ্য আয়কক্ষরর পবরমাণ বিরূপণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৭২০১৮ কর িেক্ষর একজি করদাতার বমাট আক্ষয়র পবরমাণ ৫০,০০,০০০/- টাকা হক্ষল তার বমাট
আক্ষয়র উপর আক্ষরাপক্ষযাগ্য আয়কক্ষরর পবরমাণ হক্ষি বিম্নরূপ:
বমাট আয়
কর হার
প্রথম ২,৫০,০০০/- টাকা পয ৃন্ত বমাট আক্ষয়র উপর
শূন্য
পরিতী ৪,০০,০০০/- টাকা পয ৃন্ত আক্ষয়র উপর
১০%
পরিতী ৫,০০,০০০/- টাকা পয ৃন্ত আক্ষয়র উপর
১৫%
পরিতী ৬,০০,০০০/- টাকা পয ৃন্ত আক্ষয়র উপর
২০%
পরিতী ৩০,০০,০০০/- টাকা পয ৃন্ত আক্ষয়র উপর
২৫%
অিবিষ্ট ২,৫০,০০০/- এর উপর
৩০%
৫০,০০,০০০/- টাকার উপর বমাট আয়কক্ষরর পবরমাণোঃ

কক্ষরর পবরমাণ
শূন্য
৪০,০০০/৭৫,০০০/১,২০,০০০/৭,৫০,০০০/৭৫,০০০/১০,৬০,০০০/-

করদাতা যবদ মবহলা করদাতা হি অথিা ৬৫ িের িা তদূর্ধ্ৃ িয়ক্ষসর করদাতা হি তাহক্ষল বমাট
আক্ষয়র উপর আক্ষরাপক্ষযাগ্য আয়কক্ষরর পবরমাণ হক্ষি বিম্নরূপ:
বমাট আয়
কর হার
কক্ষরর পবরমাণ
প্রথম ৩,০০,০০০/- টাকা পয ৃন্ত বমাট আক্ষয়র উপর
শূন্য
শূন্য
পরিতী ৪,০০,০০০/- টাকা পয ৃন্ত আক্ষয়র উপর
১০%
৪০,০০০/পরিতী ৫,০০,০০০/- টাকা পয ৃন্ত আক্ষয়র উপর
১৫%
৭৫,০০০/পরিতী ৬,০০,০০০/- টাকা পয ৃন্ত আক্ষয়র উপর
২০%
১,২০,০০০/পরিতী ৩০,০০,০০০/- টাকা পয ৃন্ত আক্ষয়র উপর
২৫%
৭,৫০,০০০/অিবিষ্ট ২,০০,০০০/- এর উপর
৩০%
৬০,০০০/৫০,০০,০০০/- টাকার উপর বমাট আয়কক্ষরর পবরমাণ
১০,৪৫,০০০/প্রবতিন্ধী ব্যবি করদাতার বেক্ষত্র করমুি আক্ষয়র সীমা 4,00,০০০/- টোকো এিং বগক্ষজটভুি
যুদ্ধাহত মুবিক্ষযাদ্ধা করদাতার বেক্ষত্র করমুি আক্ষয়র সীমা হক্ষি ৪,২৫,০০০/- টাকা। ফক্ষল এসি
করদাতার বেক্ষত্র বমাট আক্ষয়র উপর আক্ষরাপক্ষযাগ্য আয়কক্ষরর পবরমাণ বকছুটা কম হক্ষি। ককার্
প্ররেেন্ধী ব্যরক্তর রেোমাো ো আইর্ানুগ অরর্র্ােবকর জন্য করমুক্ত সীমা ২৫,০০০ টাকা কেরশ
হবে। ফকল প্ররেেন্ধী ব্যরক্তর রেো ও মাো উর্বয়ই করদাো হবল কযবকার্ একজর্ এ সুরেধা
োবের্। করদাো ককার্ প্ররেেন্ধী ব্যরক্তর রেোমাো ো আইর্ানুগ অরর্র্ােক হবল কমাট আবয়র
উের আবরােবযাগ্য আয়কর রকর্াবে রর্রূরেে হবে োর উদাহরণ রর্বে কদয়া হবলা:
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উেোহেণ-৮
ধেো েো , জনোর্ সোনিে কচৌধুেী এর্াং তোে স্ত্রী নেজ্ অপবো কচৌধুেী দু’জদনই েেোতো এর্াং তোদেে
এ জন সন্তোন প্রনতর্ধী ী ব্যনক্তে সাংজ্ঞো অনুেোয়ী নর্দর্নচত এ জন প্রনতর্ধী ী। ২০১৭-১৮ ে র্ছদে
জনোর্ সোনিে কচৌধুেীে কেোট আয় ৫,০০,০০০/- টো ো এর্াং নেজ্ অপবো কচৌধুেীে কেোট আয়
৩,২০,০০০/- টো ো। েনে জনোর্ সোনিে কচৌধুেী প্রনতর্ধী ী ব্যনক্তে নপতো নহদসদর্ ২৫,০০০/- টোকো
অনতনরি করমুি সীমোর সুনবধো ি ণ কহরন তো হল তোর কমোট আহয়র উপর আহরোপহযোগ্য
আয়কহরর পনরমোণ হব ননম্নরূপঃ
কমোট আয়
বোদ: করমুি সীমো (2,50,000 + 25,000)
অবনেষ্ট
কেোট আদয়ে উপে প্রদেোজয আয় ে (2,25,000 x 10%)

5,00,000/2,75,000/2,25,000/22,500/-

আে েনে নেজ্ অপবো কচৌধুেী প্রনতর্ধী ী ব্যনক্তে েোতো নহদসদর্ ২৫,০০০/- টোকোর অনতনরি করমুি
সীমোর সুনবধো ি ণ কহরন তো হল তোর কমোট আহয়র উপর আহরোপহযোগ্য আয়কহরর পনরমোণ হব
ননম্নরূপ:
কমোট আয়
বোদ: করমুি সীমো (3,00,000 + 25,000)
কেোট আদয়ে উপে প্রদেোজয আয় ে

3,20,000/3,25,000/শূন্য

জনোর্ সোনিে কচৌধুেী এর্াং নেজ্ অপবো কচৌধুেীে েদে কে ক োন এ জন অনতনরি করমুি সীমোর
সুনবধো প্রোপ্য হবন।
তদর্ েেোতোে েনে ৮২নস ধোেোয় উনেনিত চূিোন্ত েেোদয়ে বর্নশষ্টযসম্পন্ন ন্যযনতে ে
(minimum tax) িোদতে ক োন আয় থোদ তোহদি উক্ত ৮২নস ধোেোে সূদেে আয় র্োে নেদয়
অর্নশষ্ট স ি িোদতে কেোট আদয়ে উপে তফনসদি উনেনিত েহোে প্রদয়োগ দে েেোয় নহদসর্
েদত হদর্। এেপে উক্ত েেোদয়ে সোদথ ৮২নস ধোেোে আদয়ে উপে উৎস ে কেোগ েদি
েেোতোে কেোট েেোয় পোওয়ো েোদর্।

করদাতার অিস্থািক্ষভক্ষদ ন্যেিতম কর
করমুি সীমার উক্ষর্ধ্ৃর আক্ষয়র বেক্ষত্র প্রক্ষদয় ন্যেিতম আয়কক্ষরর পবরমাণ এলাকাক্ষভক্ষদ বিম্নরূপ:
এলাকার বিিরণ
ন্যেিতম কক্ষরর হার
(৳)
ঢাকা উত্তর বসটি কক্ষপৃাক্ষরিি, ঢাকা দবেণ বসটি কক্ষপৃাক্ষরিি এিং
৫,০০০/চট্টগ্রাম বসটি কক্ষপৃাক্ষরিি এলাকায় অিবস্থত করদাতা
অন্যান্য বসটি কক্ষপৃাক্ষরিি এলাকায় অিবস্থত করদাতা
৪,০০০/বসটি কক্ষপৃাক্ষরিি ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় অিবস্থত করদাতা
৩,০০০/-
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একজি করদাতার আয় বয বকাি স্থাক্ষিই অবজৃত বহাক িা বকি বতবি বযিাক্ষি অিস্থাি
করক্ষিি তার বস অিস্থাক্ষির বভবত্তক্ষতই ন্যেিতম কক্ষরর হার বিধ ৃাবরত হক্ষি। তক্ষি বকাি
করদাতা একই আয় িেক্ষর একাবধক স্থাক্ষি অিস্থাি করক্ষল বয স্থাক্ষি বতবি সি ৃাবধককাল
অিস্থাি কক্ষরক্ষেি বস অিস্থাি স্থক্ষলর জন্য প্রক্ষযাজে ন্যেিতম কর হার তার বেক্ষত্র প্রক্ষযাজে
হক্ষি।
ব্যিসা আক্ষয়র বেক্ষত্র ব্যিসা পবরচালিার মুখ্য স্থািই ন্যেিতম কক্ষরর জন্য একজি
করদাতার অিস্থাি স্থল বহক্ষসক্ষি বিক্ষিবচত হক্ষি।
একজি চাকুবরজীবি করদাতা আয় িেক্ষর একাবধক স্থাক্ষি কমৃরত থাকক্ষল বয স্থাক্ষি বতবি
অবধক কাল কমৃরত বেক্ষলি ন্যেিতম কক্ষরর জন্য বস স্থািই তার অিস্থাি স্থল িক্ষল বিক্ষিবচত
হক্ষি।
করদাতা অবিিাসী হক্ষল িাংলাক্ষদক্ষি বতবি বয ঠিকািা ব্যিহার কক্ষরি বস ঠিকািাই তার
অিস্থাি স্থল বহক্ষসক্ষি বিক্ষিবচত হক্ষি।
করমুি সীমার উক্ষর্ধ্ৃ আয় আক্ষে এমি করদাতার প্রক্ষদয় আয়কক্ষরর পবরমাণ তার জন্য
প্রক্ষযাজে ন্যেিতম আয়কক্ষরর পবরমাণ অক্ষপো কম হক্ষল, অথিা বিবিক্ষয়াগজবিত কর বরয়াত
বিক্ষিচিার পর প্রক্ষদয় আয়কক্ষরর পবরমাণ প্রক্ষযাজে ন্যেিতম আয়কক্ষরর কম, শূন্য িা
ঋণাত্মক হক্ষলও করদাতাক্ষক তার জন্য প্রক্ষযাজে ন্যেিতম আয়কর পবরক্ষিাধ করক্ষত হক্ষি।

বিবিক্ষয়াগজবিত কর বরয়াত
(আয়কর অধ্যাক্ষদি, ১৯৮৪ এর ৪৪(২)(বি) ধারা অনুযায়ী)
বিবদ ৃষ্ট কক্ষয়কটি িাক্ষত করদাতার বিবিক্ষয়াগ/চাঁদা থাকক্ষল করদাতা বিবিক্ষয়াগজবিত কর বরয়াত
পাি। বমাট আক্ষয়র উপর আক্ষরাপক্ষযাগ্য আয়কক্ষরর অংক বথক্ষক কর বরয়াক্ষতর অংক িাদ বদক্ষল
প্রক্ষদয় কক্ষরর অংক পাওয়া যায়।
একজি করদাতার বিবিক্ষয়াগজিবত কর বরয়াত পবরগণিার বেক্ষত্র বিম্নরূপ ২টি বিষয় বিক্ষিবচত হয়:
(ক) করদাোর কমাট আয়;
(ি) করয়াবের জন্য অনুবমাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount);
করয়াবের জন্য অনুবমাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount) হবে(ক) বরয়াত পাওয়ার বযাগ্য িাক্ষত করদাোর প্রকৃত বিবিক্ষয়াগ/চাঁদার পবরমাণ;
(ি) করক্ষযাগ্য বমাট আক্ষয়র (৮২বস ধারার (২) উপ-ধারায় িবণ ৃত উৎস/উৎসসমূহ হক্ষত প্রাপ্ত
আয় এিং কর অব্যাহবত প্রাপ্ত িা হ্রাসকৃত করহার প্রক্ষযাজে এমি আয় থাকক্ষল তা
ব্যতীত) ২৫%;
(গ) ১ বকাটি ৫০ লে টাকা;
এই বতিটির মক্ষধ্য বযটি কম।
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বমাট আয় ও অনুবমাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount) এর বভবত্তক্ষত আয়কর বরয়াক্ষতর
পবরমাণ বিম্নরূপ হাক্ষর বিধ ৃাবরত হক্ষি:
কমাট আয়
১০ লক্ষ টাকা েয নন্ত

করয়াবের েররমাণ
অনুবমাদর্বযাগ্য অাংদ ে 15%

১০ লক্ষ টাকার অরধক রকন্তু (ক) অনুবমাদর্বযাগ্য অাংদ ে প্রথে 2 িক্ষ 50 হোজোে
৩০ লক্ষ টাকা েয নন্ত
টো োে 15%
(ি) অনুবমাদর্বযাগ্য অাংদ ে অর্নশষ্ট অাংদশে 12%
৩০ লক্ষ টাকার অরধক
(ক) অনুবমাদর্বযাগ্য অাংদ ে প্রথে 2 িক্ষ 50 হোজোে
টো োে 15%
(ি) অনুবমাদর্বযাগ্য অাংদ ে পের্তী 5 িক্ষ টো োে
12%
(গ) অনুবমাদর্বযাগ্য অাংদ ে অর্নশষ্ট অাংদশে 10%
বিবিক্ষয়াগ জবিত বরয়াত দাবির জন্য ৃষথক তফবসল রক্ষয়ক্ষে। ২০১৬-১৭ কর িেক্ষর প্রিবতৃত িতুি
বরটাি ৃ ফরক্ষম তফবসলটি ২৪বর্ িাক্ষম বচবিত। উবেবিত িতুি বরটাি ৃ দাবিলকারী করদাতা
বিবিক্ষয়াগ দািী করক্ষল বরয়াত পাওয়ার বযাগ্য বিবিক্ষয়াগ িা দাি িতুি প্রিবতৃত তফবসল-২৪বর্ এ
উক্ষেিপূি ৃক মূল বরটাক্ষি ৃর সাক্ষথ সংযুি করক্ষত হক্ষি এিং বিবিক্ষয়াগ িা দাক্ষির প্রমাণপত্র বরটাক্ষি ৃর
সাক্ষথ দাবিল করক্ষত হক্ষি।
ে কেয়োতদেোগ্য নর্ননদয়োগ/েোদনে িোত
একজি করদাতার বিবিক্ষয়াগ ও দাক্ষির উক্ষেিক্ষযাগ্য িাতগুক্ষলার তাবলকা িীক্ষচ বদয়া হক্ষলা:
▪জীিি িীমার বপ্রবময়াম;
▪ সরকাবর কমৃকতৃার প্রবভক্ষর্ে ফাক্ষন্ড চাঁদা;
▪ স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিক্ষল বিক্ষয়াগকতৃা ও কমৃকতৃার চাঁদা;
▪ কল্যাণ তহবিল ও বগাষ্ঠী িীমা তহবিক্ষল চাঁদা;
▪ সুপার এনুক্ষয়িি ফাক্ষন্ড প্রদত্ত চাঁদা;
▪ বয বকাি তফবসবল ব্যাংক িা আবথ ৃক প্রবতষ্ঠাক্ষির বর্ক্ষপাবজট বপিিি স্কীক্ষম িাবষ ৃক
সক্ষি ৃাচ্চ ৬০,০০০/- টাকা বিবিক্ষয়াগ;
▪ সঞ্চয়পত্র ক্রক্ষয় বিবিক্ষয়াগ;
▪ িাংলাক্ষদক্ষির স্টক এক্সক্ষচক্ষে তাবলকাভুি বকাম্পাবির বিয়ার, স্টক, বমউচ্যেয়াল ফান্ড িা
বর্ক্ষিঞ্চাক্ষর বিবিক্ষয়াগ;
▪ িাংলাক্ষদি সরকার অনুক্ষমাবদত বেজারী িক্ষন্ড বিবিক্ষয়াগ;
▪ বিবদ ৃষ্ট সীমার মক্ষধ্য একটি কবম্পউটার িা ল্যাপটপ ক্রক্ষয় বিবিক্ষয়াগ;
▪ জাবতর জিক্ষকর স্মৃবত রোক্ষথ ৃ বিক্ষয়াবজত জাতীয় পয ৃাক্ষয়র প্রবতষ্ঠাক্ষি অনুদাি;
▪ যাকাত তহবিক্ষল দাি;
▪ জাতীয় রাজস্ব বিার্ ৃ কর্তৃক অনুক্ষমাবদত বকাি দাতব্য হাসপাতাক্ষল দাি;
▪ প্রবতিন্ধীক্ষদর কল্যাক্ষণ স্থাবপত প্রবতষ্ঠাক্ষি দাি;
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▪ মুবিযুদ্ধ যাদুঘক্ষর প্রদত্ত দাি;
▪ আগা িাি বর্ক্ষভলপক্ষমে বিটওয়াক্ষকৃ দাি;
▪ আহসাবিয়া কোন্সার হাসপাতাক্ষল দাি;
▪ ICDDRB বত প্রদত্ত দাি;
▪ CRP, সাভার এ প্রদত্ত দাি;
▪ সরকার কর্তৃক অনুক্ষমাবদত জিকল্যাণমূলক িা বিো প্রবতষ্ঠাক্ষি দাি;
▪ এবিয়াটিক বসাসাইটি, িাংলাক্ষদি এ দাি;
▪ ঢাকা আহসাবিয়া বমিি কোন্সার হাসপাতাক্ষল দাি;
▪ মুবিযুক্ষদ্ধর স্মৃবত রোক্ষথ ৃ বিক্ষয়াবজত জাতীয় পয ৃাক্ষয়র বকাি প্রবতষ্ঠাক্ষি অনুদাি।
নর্ননদয়োগজননত ে কেয়োত পনেগণনো
অনুক্ষমাদিক্ষযাগ্য বিবিক্ষয়াগ বরয়াক্ষতর পবরমাণ এিং কর বরয়াত বকভাক্ষি পবরগণিা করা হক্ষি তা
বিক্ষম্ন উদাহরক্ষণর সাহাক্ষে বদিাক্ষিা হক্ষলা:
উেোহেণ-৯
ধরা যাক, জিাি সালাউবিি সরকাবর বিতি আক্ষদিভুি একজি কমৃচারী। তাঁর বিতি িাত, গৃহ
সম্পবত্ত ও সঞ্চয়পক্ষত্রর সুদ িাক্ষত আয় রক্ষয়ক্ষে। ২০১৭-২০১৮ করিেক্ষর উি িাতসমূক্ষহ আক্ষয়র
পবরমাণ বিম্নরূপ:
আদয়ে িোত
( ) কর্তন িোদত আয়
(ি) ব্যোাং সুে আয়
ননয়নেত উৎদসে আয়
(গ)সঞ্চয়পদেে সুে িোদত আয় (৮২নস ধোেোয়)
(সঞ্চয়পদেে সুে হদত ৫% হোদে উৎদস ে তবদনে পনেেোণ ২,৫০০/-)
কেোট আয়

পনেেোণ (৳)
7,18,200
1,20,000
8,38,200
50,000
8,88,200

জিাি সালাউবিক্ষির বরয়াত পাওয়ার বযাগ্য িাক্ষত বমাট বিবিক্ষয়াক্ষগর পবরমাণ বেল বিম্নরূপ:
রে
1.

নর্ননদয়োদগে িোত
িনর্ষ্য তহনর্ি আইন, 1925 অনুেোয়ী প্রদেোজয িনর্ষ্য
তহনর্দি প্রেি চাঁেো
2.
ল্যোণ তহনর্দি প্রেি চাঁেো এর্াং কগোষ্ঠী র্ীেো স্কীদেে ন নি
3
নতুন সঞ্চয়পে ক্রয়
4
জীর্ন র্ীেোে ন নি প্রেোন
5.
স্টক এক্সহচহে তোনলকোভুি ককোম্পোননর কেয়োহর নবননহয়োগ
কেোট অনুদেোেনদেোগ্য নর্ননদয়োগ, েোন ইতযোনে
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পনরমোণ (৳)
96,000
1,080
1,00,000
১২,০০০
৫,০০০
2,14,080

করদাতার বরয়াত পূি ৃিতী করদায় হক্ষি বিম্নরূপ:
কমোট আয়
সঞ্চয়পহের সুদ বোহদ ননয়নেত উৎদসে আয় 8,38,200/- এে উপে
প্রদেোজয আয় ে:
প্রর্ম ২,৫০,০০০/- টোকো পয েন্ত কমোট আহয়র উপর
পের্তী 4,00,000/- টো োে উপে 10%
অবনেষ্ট 1,88,200/- টোকো আহয়র উপর 15%
সঞ্চয়পহের সুদ আহয়র জন্য প্রহদয় কর:
সঞ্চয়পদেে সুে আয় ৫০,০০০/- উপে উৎদস নতবত ে
করয়োত পূব েবতী করদোয়

কহরর পনরমোণ (৳)

শূন্য
40,000
28,230
2,500
70,730

জিাি সালাউবিক্ষির তথ্য অনুযায়ী করয়াবের জন্য অনুবমাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount)
হদর্:
( )

কেোট অনুদেোেনদেোগ্য নর্ননদয়োগ, েোন ইতযোনে

(ি)

সঞ্চয়পদেে সুে 82নস ধোেোে আয় হওয়োয় উক্ত আয়
নবননহয়োগ করয়োহতর অনুহমোদনহযোগ্য সহব েোচ্চ সীমো
ননধ েোরণ পয েোহয় নবহবনচত
হবনো। তোই
অনুহমোদনহযোগ্য অংক নবহবচনোর জন্য উি আয়
ব্যতীত কমোট আয় দাঁড়োয় (8,88,200-৫০,০০০) =
8,38,200/- টোকো যোর উপর ২৫% োহর

2,14,080/-

2,09,550/1,50,00,000/-

(গ)

অনুবমাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount) [( ) র্ো (ি) র্ো (গ), এ নতনটিে 2,09,550/েদে কেটি ে]
করদাোর কর করয়াবের েররমাণ হবে:
করদাোর কমাট আয় ১০ লক্ষ টাকার অরধক র্া হওয়ায় কর করয়াবের েররমাণ হবে সরাসরর
অনুবমাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount) 2,09,550/-টো োে 15% অথ বোৎ 31,433/টো ো।
নীট প্রদেয় ে:
নীট প্রহদয় কহরর পনরমোণ (70,730-31,433)
বোদঃ উৎহস কনতেত কর
অবনেষ্ট প্রহদয় কহরর পনরমোণ
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39,297/২,৫০০/36,797/-

উেোহেণ-১০
ধরো যোক, জনোব ফহয়জ আ হমহদর ২০১7-২০১৮ করবছহর কমোট আহয়র পনরমোণ ১২,০০,০০০/-।
নবনেন্ন িোহত তোর কমোট নবননহয়োগ/দোহনর পনরমোণ ননম্নরূপ:
রে িোত
1
জীর্ন র্ীেোে ন নি প্রেোন
2
নিদপোনজট কপনশন স্কীদে নর্ননদয়োগ
3 সঞ্চয়পে ক্রহয় নবননহয়োগ
4
যোকোত ত নবহল দোন
কেোট অনুদেোেনদেোগ্য নর্ননদয়োগ, েোন ইতযোনে

পনরমোণ (৳)
60,000
120,000
200,000
50,000
430,000

জনোব ফহয়জ আ হমহদর কর বরয়াত ও করদাক্ষয়র পবরমাণ হক্ষি বিম্নরূপ:
কর করয়ােবযাগ্য রেরর্বয়াগ/দার্:
রে
1.
২.

িোত
জীর্ন র্ীেোে ন নি প্রেোন
নিদপোনজট কপনশন স্কীদে নর্ননদয়োগ (2 ও 2ি এে েদে
কেটি ে)
2 . প্রকৃত নর্ননদয়োগ 1,20,000/2ি. অনুদেোেনদেোগ্য সীেো 60,000/4.
সঞ্চয়পত্র ক্রক্ষয় বিবিক্ষয়াগ
5.
যাকাত তহবিক্ষল দাি
কেোট অনুদেোেনদেোগ্য নর্ননদয়োগ, েোন ইতযোনে

পবরমাণ (৳)
60,000
60,000

2,00,000
50,000
3,70,000

বরয়াত পূি ৃিতী করদায়:
প্রর্ম ২,৫০,০০০/- টোকো পয েন্ত কমোট আহয়র উপর
পরবতী ৪,০০,০০০/- টোকো আহয়র উপর 10% োহর
পরবতী ৫,০০,০০০/- টোকো আহয়র উপর 15% োহর
অবনেষ্ট ৫০,০০০/- টোকো আহয়র উপর 20% োহর
কমোট
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শূন্য
৪০,০০০/৭৫,০০০/১০,০০০/১,২৫,০০০/-

করয়াবের জন্য অনুবমাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount):
( ) কেোট অনুদেোেনদেোগ্য নর্ননদয়োগ, েোন
3,70,000/ইতযোনে
(ি) বমাট আয় ১২,০০,০০০/- টাকার ২৫%
৩,০০,000/(গ)

1,50,00,000/৩,০০,000/-

অনুবমাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount) [( ) র্ো (ি) র্ো (গ), এ
নতনটিে েদে কেটি ে]

কর করয়াবের েররমাণ:
করদাোর কমাট আয় ১০ লক্ষ টাকার অরধক হওয়ায় কর করয়াবের েররমাণ রর্েরূবে েররগণর্া
করবে হবে:
(ক) অনুবমাদর্বযাগ্য অাংদ ে প্রথে 2,50,000/- টো োে 15%
৩৭,৫০০/(ি)

অনুবমাদর্বযাগ্য অাংদ ে অর্নশষ্ট (৩,০০,000-2,50,000)
=5০,000/- টো োে 12%
কর করয়াে

৬,০০০/৪৩,৫০০/-

ফক্ষল িীট প্রক্ষদয় কক্ষরর পবরমাণ দাঁড়াক্ষি (১,২৫,০০০-৪৩,৫০০) = ৮১,৫০০/- টাকা।
উেোহেণ-1১
ধরা যাক, জিাি ফক্ষয়জ আহক্ষমক্ষদর বমাট আক্ষয়র পবরমাণ একই রক্ষয়ক্ষে। বকন্তু বরয়াত পাওয়ার
বযাগ্য কক্ষয়কটি িাক্ষত তার বমাট বিবিক্ষয়াক্ষগর পবরমাণ বিম্নরূপ:
রে নর্ননদয়োদগে িোত
1.
জীর্ন র্ীেোে ন নি প্রেোন
২.
সঞ্চয়পত্র ক্রক্ষয় বিবিক্ষয়াগ
৩. ল্যাপটপ ক্রয়
কেোট অনুদেোেনদেোগ্য নর্ননদয়োগ, েোন ইতযোনে

পবরমাণ (৳)
৪০,০০০/১,00,000/৬0,000/২,০0,000/-

করয়াবের জন্য অনুবমাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount):
( ) কেোট অনুদেোেনদেোগ্য নর্ননদয়োগ, েোন ইতযোনে 2,০0,000/(ি)

বমাট আয় ১২,০০,০০০/- টাকার ২৫%

(গ)

৩,০০,000/1,50,00,000/-

অনুবমাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount) [( ) র্ো (ি) র্ো (গ), এ
নতনটিে েদে কেটি ে]
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2,০0,000/-

ে কেয়োদতে পনেেোণ:
েেোতো 2 িক্ষ 50 টো ো পে বন্ত অনুদেোেনদেোগ্য অাংদ ে উপে 15% হোদে ে কেয়োত পোদর্ন।
ফদি, ে কেয়োদতে পনেেোণ হদর্ 2,00,000 x 15% = 30,000/- টো ো।
এবং নীট প্রহদয় কহরর পনরমোণ হব (১,২৫,০০০-30,0০০) = 95,000/- টোকো।
উেোহেণ-1২
ধরা যাক, জিাি বরয়াজ বহাক্ষসক্ষির ২০১৭-২০১৮ করিেক্ষর বমাট আয় ৩৫,০০,০০০/- টাকা। তার
বরয়াত পাওয়ার বযাগ্য কক্ষয়কটি িাক্ষতর বমাট বিবিক্ষয়াক্ষগর পবরমাণ বেল বিম্নরূপ:
রে নর্ননদয়োদগে িোত
1.
জীর্ন র্ীেোে ন নি প্রেোন
2.
সঞ্চয়পত্র ক্রক্ষয় বিবিক্ষয়াগ
3. একটি ল্যাপটপ ক্রক্ষয় বিবিক্ষয়াগ
কেোট অনুদেোেনদেোগ্য নর্ননদয়োগ, েোন ইতযোনে

পবরমাণ (৳)
1,০০,০০০/10,00,000/1,00,000/12,00,000/-

জনোব বরয়াজ বহাক্ষসক্ষির কর বরয়াত ও করদাক্ষয়র পবরমাণ হক্ষি বিম্নরূপ:
বরয়াত পূি ৃিতী করদায়:
বমাট আয়
প্রর্ম ২,৫০,০০০/- টোকো পয েন্ত কমোট আহয়র উপর
পরবতী ৪,০০,০০০/- টোকো আহয়র উপর ১০% োহর
পরবতী ৫,০০,০০০/- টোকো আহয়র উপর ১5% োহর
পরবতী ৬,০০,০০০/- টোকো আহয়র উপর 20% োহর
অর্নশষ্ট 17,50,000/- টোকো আহয়র উপর 25% োহর
বরয়াত পূি ৃিতী করদায়

কক্ষরর পবরমাণ
শূন্য
৪০,০০০/৭৫,০০০/1,20,000/4,37,500/6,72,৫০০/-

করয়াবের জন্য অনুবমাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount):
( ) কেোট অনুদেোেনদেোগ্য নর্ননদয়োগ, েোন
12,00,000/ইতযোনে
(ি) কমোট আয় ৩5,০০,০০০/- যোর উপর ২৫%
োহর
৮,৭৫,০০০/(গ)
1,50,00,000/অনুবমাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount) [( ) র্ো (ি) র্ো (গ), এ
নতনটিে েদে কেটি ে]
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৮,৭5,000/-

কর করয়াবের েররমাণ:
করদাোর কমাট আয় ৩০ লক্ষ টাকার অরধক হওয়ায় কর করয়াবের েররমাণ রর্েরূবে
েররগণর্া করবে হবে:
(ক)

অনুবমাদর্বযাগ্য অাংদ ে প্রথে 2,50,000/- টো োে 15%

৩৭,৫০০/-

(ি)

অনুবমাদর্বযাগ্য অাংদ ে পের্তী 5,00,000/- টো োে 12%

৬০,০০০/-

(গ)

অনুবমাদর্বযাগ্য অাংদ ে অর্নশষ্ট (8,৭5,000-7,50,000)
=১,25,000/- টো োে 10%
কর করয়াে

12,500/1,10,0০০/-

ফক্ষল িীট প্রক্ষদয় কক্ষরর পবরমাণ দাঁড়াক্ষি (6,72,৫০০- 1,10,0০০) = 5,62,৫০০/- টাকা।

ব্যবি-করদাতার সারচাজৃ
ককোন ব্যনি-করদোতোর section 80 অনুযোয়ী পনরসম্পদ, দোয় ও িরহচর নববরণী (statement
of assets, liabilities and expenses) কত প্রদনেেত নীট পনরসম্পহদর মূল্যমোন (total
net worth) ননম্নরূপ হল, ব্যনি করদোতোর কক্ষহে আয়কর প্রহযোজয এরূপ আহয়র উপর প্রহদয়
আয়কহরর উপর ননম্নরূপ োহর সারচাজৃ পবরক্ষিাধ করক্ষত হক্ষি, যর্ো:িীট পবরসম্পক্ষদর মূল্যমাি

সারচাক্ষজৃর হার

(১) দুই বকাটি পঁবচি লে টাকা পয ৃন্ত-

শূন্য

(২) দুই বকাটি পঁবচি লে টাকার অবধক বকন্তু পাঁচ বকাটি টাকার অবধক িয়-

১০%

(৩) পাঁচ বকাটি টাকার অবধক বকন্তু দি বকাটি টাকার অবধক িয়-

১৫%

(৪) দি বকাটি টাকার অবধক বকন্তু পক্ষির বকাটি টাকার অবধক িয়-

২০%

(৫) পক্ষির বকাটি টাকার অবধক বকন্তু বিি বকাটি টাকার অবধক িয়-

২৫%

(৬) বিি বকাটি টাকার অবধক বয বকাি অংক্ষকর উপর-

৩০%

িীট পবরসম্পক্ষদর মূল্যমাি দুই বকাটি পঁবচি লে টাকা অবতক্রম করক্ষল বকাি ব্যবি-করদাতার
প্রক্ষদয় সারচাক্ষজৃর পবরমাণ ৩,০০০/- টাকার কম হক্ষলও তাক্ষক ন্যেিতম ৩,০০০/- টাকা সারচাজৃ
পবরক্ষিাধ করক্ষত হক্ষি।
নসগোহরট, নবনড়, জদ েো, গুলস সকল প্রকোর তোমোকজোত পণ্য প্রস্ত্ত্ততকোরক করদোতোর উি ব্যবসোয়
হত অনজেত আহয়র উপর 2.5% োহর সোরচোজে প্রহদয় হব।
নসগোহরট, নবনড়, জদ েো, গুলস কয ককোন তোমোকজোত পণ্য প্রস্তুতকোরক ককোন ব্যনি-করদোতোর নীট
পনরসম্পহদর মূল্যমোন দুই ককোটি পঁনচে লক্ষ টোকো অনতক্রম করহল তোহক নীট সম্পহদর নেনত্তহত
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প্রহদয় সোরচোজে এবং তোর উি ব্যবসোয় হত অনজেত আহয়র উপর 2.5% োহর সোরচোজে- উেয়টি
পনরহেোধ করহত হব।
সারচাজৃ বকভাক্ষি পবরগণিা করক্ষত হক্ষি তা বিক্ষচর উদাহরণগুক্ষলার মাধ্যক্ষম বদিাক্ষিা হক্ষলা:
(১)

করদাতার প্রদবিৃত িীট সম্পক্ষদর মূল্যমাি
বমাট আয়
আক্ষয়র উপর প্রক্ষদয় আয়কক্ষরর পবরমাণ
প্রক্ষদয় সারচাক্ষজৃর পবরমাণ

টাকা
২,২০,০০,০০০/৫,০০,০০০/২৫,০০০/শূন্য

(২)

করদাতার প্রদবিৃত িীট সম্পক্ষদর মূল্যমাি
বমাট আয়
আক্ষয়র উপর প্রক্ষদয় আয়কক্ষরর পবরমাণ
প্রক্ষদয় সারচাক্ষজৃর পবরমাণ

২,৩০,০০,০০০/2,00,000/শূন্য
শূন্য

(৩)

করদাতার প্রদবিৃত িীট সম্পক্ষদর মূল্যমাি
বমাট আয়
আক্ষয়র উপর প্রক্ষদয় আয়কক্ষরর পবরমাণ
প্রক্ষদয় সারচাক্ষজৃর পবরমাণ (১০%)

২,৩০,০০,০০০/৫,০০,০০০/২৫,০০০/২,৫০০/-

এ বেক্ষত্র ন্যেিতম সারচাজৃ অথ ৃাৎ ৩,০০০/- টাকা সারচাজৃ পবরক্ষিাধ করক্ষত হক্ষি।
(৪)

করদাতার প্রদবিৃত িীট সম্পক্ষদর মূল্যমাি
বমাট আয়
আক্ষয়র উপর প্রক্ষদয় আয়কক্ষরর পবরমাণ
প্রক্ষদয় সোরচোহজের পনরমোণ (15%)

৭,৫০,০০,০০০/৫,০০,০০০/২৫,০০০/3,750/-

(5)

করদাতার প্রদবিৃত িীট সম্পক্ষদর মূল্যমাি
বমাট আয়
আক্ষয়র উপর প্রক্ষদয় আয়কক্ষরর পবরমাণ
প্রক্ষদয় সোরচোহজের পনরমোণ (20%)

১২,৫০,০০,০০০/৫,০০,০০০/২৫,০০০/৫,০০০/-

(6)

করদাতার প্রদবিৃত িীট সম্পক্ষদর মূল্যমাি
বমাট আয়
আক্ষয়র উপর প্রক্ষদয় আয়কক্ষরর পবরমাণ
প্রক্ষদয় সোরচোহজের পনরমোণ (25%)

১৫,৫০,০০,০০০/৫,০০,০০০/২৫,০০০/6,২৫০/-

(7)

করদাতার প্রদবিৃত িীট সম্পক্ষদর মূল্যমাি
জে বো প্রস্তুত ব্যর্সোে আয়
অন্যোন্য সূদেে আয়
বমাট আয়
আক্ষয়র উপর প্রক্ষদয় আয়কক্ষরর পবরমাণ [(ক)+(ি)]

২০,০০,০০,০০০/৫,০০,০০০/2,60,000/৭,৬০,০০০/২,২৬,০০০/-
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(ক) জে বো প্রস্তুত ব্যর্সোে আদয়ে উপে (৪৫%) ২,২৫,০০০/(ি) অন্যোন্য সূদেে আদয়ে উপে (2,60,0002,50,000)x10%= 1,000/প্রক্ষদয় সোরচোহজের পনরমোণ
( ) ২,২৬,০০০ x 25% = ৫৬,500/(ি) 5,00,000 x ২.৫% = 12,500/(8)

করদাতার প্রদবিৃত িীট সম্পক্ষদর মূল্যমাি
বমাট আয়
আক্ষয়র উপর প্রক্ষদয় আয়কক্ষরর পবরমাণ
প্রক্ষদয় সোরচোহজের পনরমোণ (30%)

69,000/-

২২,৫০,০০,০০০/৫,০০,০০০/২৫,০০০/7,500/-

ননধ বোনেত সেদয়ে েদে আয়কর ররটার্ ন দারিবল ব্যথ নোর কক্ষবে রেলম্ব সুদ আবরাে
একজর্ ব্যরক্ত করদাো ৩০ র্বর্ম্বর ২০১৭ োররবির মবে, অথ নাৎ Tax Day এর মবে ২০১৭২০১৮ কর েছবরর আয়কর ররটার্ ন দারিল করবে ব্যথ ন হবল করদাোর উের মারসক ২% হাবর
রেলম্ব সুদ (delay interest) আবরােবযাগ্য হবে। করদাো উে কর করমশর্াবরর রর্কট হবে
ররটার্ ন দারিবলর জন্য সময় রর্বলও রেলম্ব সুদ েররবশাধ করবে হবে।
উবেখ্য, ননধ বোনেত সেদয়ে েদে আয়কর ররটার্ ন দারিবল ব্যথ নোর কক্ষবে রেলম্ব সুদ ছািাও
অরেররক্ত সরল সুদ ও জররমার্া আবরােসহ আয়কর অোবদবশর অধীর্ অন্যান্য ব্যেস্থা রহবণর
রেধার্ও যথারীরে প্রবয়াগবযাগ্য হবে।
রেলম্ব সুদ েররগণর্া করা হবে সংরিষ্ট কর েছবর করদাোর কমাট আবয়র উের রর্রূরেে কর (tax
assessed on total income) এেং উৎস করসহ অররম কবরর োথ নবকযর উের।
কমাট আবয়র উের রর্রূরেে কর (tax assessed on total income) িলক্ষত বুঝাক্ষি(ক) ধারা 82BB এর আওোয় দারিলকৃে এেং উক্ত ধারার আওোয় রর্ষ্পন্নকৃে ররটাবর্ নর কক্ষবে,
উক্ত ধারার উেধারা (1) এর অধীি প্রক্ষদয় করদায় এিং অন্য বযক্ষকাি উপধারা এর অধীি বিরূবপত
বমাট আক্ষয়র বভবত্তক্ষত বিরূবপত করদায়, এর মক্ষধ্য বযটি বিিী হয়, তা;
(ি) ধারা 82BB এর আওোয় রর্ষ্পরিকৃে র্য় এরূে ররটাবর্ নর কক্ষবে, উে কর করমশর্ার কতৃনক
বিরূবপত বমাট আক্ষয়র বভবত্তক্ষত পবরগণিাকৃত করদায়।
রেলম্ব সুদ েররগণর্ার সময়কাল হবে Tax Day এর েরেেী রদেস কথবক শুরু কবর(ক) কযবক্ষবে ররটার্ ন দারিল করা হবয়বছ, কসবক্ষবে ররটার্ ন দারিবলর রদর্ েয নন্ত;
(ি) কযবক্ষবে ররটার্ ন দারিল করা হয় রর্, কসবক্ষবে রর্য়রমে কর রর্ধ নারবণর রদর্ েয নন্ত।
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নর্িম্ব সুে পনেগণনোে সদর্ বোচ্চ সেয় োি হদর্ 1 র্ছে।
কয সকল কক্ষবে ধারা 75 এর উেধারা (5) এর proviso এর রেধার্ প্রবযাজয কস সকল কক্ষবে এ
ধারায় েরণ নে রেলম্ব সুদ প্রবদয় হবে র্া।
রেলম্ব সুদ রকর্াবে রহবসে করা হবে ো র্ীবচর উদাহরবণর সাহাবে কদিাবর্া হবলা:
উেোহেণ-১৩
30 জুন 2017 তোনেদি সেোি আয় র্ছদে নেজ্ কেৌনি হোসোদনে কেোট আয় নছি 6,00,000/টো ো। নতনন 2016-17 অথ ব র্ছদে 12,000/- টো ো অনগ্রে ে ও হ,000/- টো ো উৎস ে প্রেোন
দেদছন।
নেজ্ হোসোন আয় ে নেটোন ব েোনিদিে জন্য সেদয়ে আদর্েন েদি উপ ে নেশনোে দুই েোস
সেয় েঞ্জুে দেন। নেজ্ কেৌনি হোসোন 15 জোনুয়োনে 2018 তোনেদি 1হ,000/- টো োে কপঅি বোেসহ ৮২নর্নর্ ধোেোয় আয় ে নেটোন ব েোনিি দেন। উপ ে নেশনোে 3০ এনপ্রি 2018
তোনেদি ৮২নর্নর্(২) ধোেোয় নেটোন বটি process দেন, েোদত ক োন গোনণনত ত্রুটি পোওয়ো েোয়নন।
নেটোন বটি ৮২নর্নর্(৭) ধোেোয় অনিদটে জন্য ননর্ বোনচত হয়নন।
এদক্ষদে,
কমাট আবয়র উের রর্রূরেে কর 30,000/- টো ো।
অনগ্রে ে ও উৎস দেে সেনষ্ট (১২,০০০ + হ,000) = 16,000/- টো ো।
পোথ ব য 30,000 – 16,000 = 1হ,000 টো ো।
নর্িম্ব সুে পনেগণনোে সেয় 1 নিদসম্বে 2016 হদত 15 জোনুয়োনে 2017= 1 েোস 15 নেন।
ফদি, েোনস 2% হোদে নর্িম্ব সুে হদর্,
[14,000 x 2% x 1] + [14,000 x 2% x (15÷31)] = 415/- টো ো
ক োন েেোতোে কক্ষদে নর্িম্ব সুে প্রদেোজয হদি েেোতো নর্িম্ব সুে ছোিোই নেটোন ব েোনিি েদত
পোেদর্ন। উপ ে নেশনোে নেটোন ব process র্ো ে ননধ বোেদণে সেয় নর্িম্ব সুে অন্তভুবক্ত দে
েোর্ীনোেো জোেী েদর্ন।
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উৎবস এেং অররম রহবসবে েররবশারধে কবরর কক্ররডট/সমন্বয়
(ক) উৎস কর:
আয় বছহর করদোতো কর্তেক উৎহস পনরহেোনধত কর আয়কর নরটোহন ে প্রদেেন করহত হব।
উদো রণস্বরূপ, ককোন করদোতোর কবতন, ব্যোংক সুদ আয়, গৃ -সম্পনত্তর বোনষ েক েোড়ো আয়,
কপেোগত নফ প্রোনি ইতযোনদ কর্হক উৎহস কর ককহট রোিো হল তো নরটোহন ে কদিোহত হব। উৎহস
ে
কনতেত/সংগৃ ীত কহরর স্বপহক্ষ কর কতেনকোরী/সংি কোরী কর্তেপহক্ষর সোটিনফহকট
নরটোহন ের
সোহর্ দোনিল করহত হব।
(ি) ধারা ৬৪/৬৮ অনুযায়ী প্রদত্ত অবগ্রম কর:
করদাতা যবদ অবগ্রম কর পবরক্ষিাধ কক্ষর থাক্ষকি তাহক্ষল পবরক্ষিাবধত কক্ষরর পবরমাণ আয়কর
বরটাক্ষি ৃ প্রদিৃি করক্ষত হক্ষি। অবগ্রম কর পবরক্ষিাক্ষধর প্রমাণও বরটাক্ষণ ৃর সাক্ষথ দাবিল করক্ষত
হক্ষি।
(গ) প্রতেপৃণক্ষযাগ্য কক্ষরর সমন্বয়:
পূক্ষি ৃর িেরগুক্ষলাক্ষত করদাতার যবদ কর বফরত দািী/সৃবষ্ট থাক্ষক তক্ষি তা বতবি এিাক্ষি কর
পবরক্ষিাধ বহক্ষসক্ষি দািী করক্ষত পারক্ষিি। তক্ষি এ বেক্ষত্র বকাি করিেক্ষরর কর বফরত দািী
করা হক্ষয়ক্ষে তা উক্ষেি করক্ষত হক্ষি। ধরা যাক, ২০১৬-২০১৭ কর িেক্ষর করদাতার
বফরতক্ষযাগ্য কক্ষরর পবরমাণ বেল ৫,০০০/- টাকা। ২০১৭-২০১৮ কর িেক্ষরর বরটাক্ষি ৃ প্রদবিৃত
আয় অনুসাক্ষর প্রক্ষদয় বমাট আয়কক্ষরর পবরমাণ ৮,০০০/- টাকা। এ অিস্থায় ২০১৬-২০১৭ কর
িেক্ষরর বফরতক্ষযাগ্য ৫,০০০/- টাকা ২০১৭-২০১৮ কর িেক্ষর কর দািীর বিপরীক্ষত কর
পবরক্ষিাধ বহক্ষসক্ষি দািী/সমন্বয় করক্ষত পারক্ষিি। বসক্ষেক্ষত্র ২০১৭-২০১৮ কর িেক্ষরর জন্য
তাক্ষক অিবিষ্ট ৩,০০০/- টাকা পবরক্ষিাধ করক্ষত হক্ষি।
(ঘ) বরটাক্ষি ৃর বভবত্তক্ষত প্রদত্ত কর (ধারা ৭৪ অনুযায়ী):
বরটাক্ষি ৃ প্রদবিৃত বমাট আক্ষয়র বভবত্তক্ষত বিরূবপত প্রক্ষদয় আয়কর হক্ষত উৎক্ষস কবতৃত কর এিং
৬৪/৬৮বি ধারায় অবগ্রম প্রদত্ত কর িাদ বদক্ষয় অিবিষ্ট কর পবরক্ষিাক্ষধর সমথ ৃক্ষি চালাি, বপঅর্ ৃার, ব্যাংক ড্রাফট, একাউে বপয়ী বচক্ষকর কবপ দাবিলসহ পবরক্ষিাবধত কক্ষরর পবরমাণ
বরটাক্ষি ৃ উক্ষেি করক্ষত হক্ষি।
(ঙ) করমুি িা কর অব্যাহবত প্রাপ্ত আয়:
করদাতার করমুি এিং কর অব্যাহবত প্রাপ্ত আয় থাকক্ষল তা বরটাক্ষি ৃ উক্ষেি করক্ষত হক্ষি।
ব্যবি করদাতার করমুি আক্ষয়র কক্ষয়কটি িাত িীক্ষচ উক্ষেি করা হক্ষলা:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

সরকোনর চোকুনরজীবী করদোতো যনদ চোকুরীর দোনয়ত্ব পোলহনর জন্য ককোন নবহেষ েোতো,
সুনবধো বো আনুহতোনষক (perquisite) পোন;
কপনেন;
অংেীদোরী ফোমে হত পোওয়ো মূলধনী মুনোফোর অংে;
২ ককোটি ৫০ লক্ষ টোকো পয েন্ত িযোচুইটি প্রোনি;
প্রনেহিন্ট ফোন্ড এযোক্ট, ১৯২৫ অনুযোয়ী উি ফোন্ড কর্হক প্রোি অর্ ে;
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(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

(16)

(17)
(18)
(19)
(20)

স্বীকৃত প্রনেহিন্ট ফোন্ড কর্হক প্রোি অর্ ে;
স্বীকৃত সুপোরএযোনুহয়েন ফোন্ড কর্হক প্রোি অর্ ে;
বোংলোহদে েম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সহনর ৪২ নং আইন) এর আওতোয় প্রনতনষ্ঠত
ে
ওয়োকেোস ে পোটিনসহপেন
ফোন্ড কর্হক ককোন ব্যনি কর্তেক 50,০০০/- টোকো পয েন্ত প্রোি
অর্ ে;
নমউচুযয়োল ফোন্ড অর্বো ইউননট ফোন্ড কর্হক প্রোি ২৫,০০০/- টোকো পয েন্ত আয় (সুদ,
মুনোফো বো নিনেহিন্ড);
স্টক এক্সহচহে তোনলকোভুি ককোন ককোম্পোনন কর্হক প্রোি নগদ লেযোংে িোহতর আয়
২৫,০০০/- টোকো পয েন্ত;
সরকোনর ননরোপত্তো জোমোনহতর সুদ যো সরকোর করমুি বহল ক োষণো কহরহছ;
রোঙ্গোমোটি, বোন্দরবোন ও িোগড়োছনড় পোব েতয কজলোর ককোন indigenous hillmanএর এই কজলোগুহলোহত পনরচোনলত আনর্ েক কমেকোহন্ডর ফহল প্রোি আয়;
আয়কর অেোহদহের আওতোয় জোনরকৃত ককোন প্রজ্ঞোপন অনুযোয়ী কর অব্যো নত বো
হ্রোসকৃত কর োহরর সুনবধো ি ণকোরী করদোতো ব্যতীত অন্যোন্য করদোতোর রিোনী
ব্যবসো হত প্রোি আহয়র ৫০%;
আহয়র একমোে উৎস ‘কৃনষ িোত’ হল কৃনষ িোত হত আয় ২,০০,০০০/- টোকো পয েন্ত;
সফটওয়যোর ততনরস তথ্য-প্রযুনি সংনিষ্ট কহয়কটি িোহতর ব্যবসোয় আয়। িোতগুহলো
হে: Software development; Software or application
customization; Nationwide Telecommunication Transmission
Network (NTTN); Digital content development and
management; Digital animation development; Website
development; Web site services; Web listing; IT process
outsourcing; Website hosting; Digital graphics design; Digital
data entry and processing; Digital data analytics; Geographic
Information Services (GIS); IT support and software
maintenance service; Software test lab services; Call center
service; Overseas medical transcription; Search engine
optimization services; Document conversion, imaging and
digital archiving; Robotics process outsourcing এর্াং Cyber
security services.
াঁস-মুরগীর িোমোর হত অনজেত আয় এর কক্ষহে প্রর্ম ২০ লক্ষ টোকো পয েন্ত ‘শূন্য’
োহর, পরবতী ১০ লক্ষ টোকো আহয়র উপর ৫% োহর এবং অবনেষ্ট আহয়র উপর
১০% োহর কর প্রহদয় হব;
াঁস-মুরগী, নচংড়ী ও মোহছর যোচোরী (hatchery) এবং মৎস্য চোষ হত অনজেত আয়
এর কক্ষহে প্রর্ম ১০ লক্ষ টোকো পয েন্ত ‘শূন্য’ োহর, পরবতী ১০ লক্ষ টোকো আহয়র উপর
৫% োহর এবং অবনেষ্ট আহয়র উপর ১০% োহর কর প্রহদয় হব;
কনতপয় কক্ষে ব্যতীত ব্যনি-করদোতো কর্তেক স্টক এক্সহচহে তোনলকোভুি ককোম্পোননর
কেয়োর নবক্রয় হত অনজেত মূলধনী মুনোফো;
স্তনেল্পজোত দ্রব্যোনদ রিোনী কর্হক উদ্ভুত আয়;
নজহরো কুপন বন্ড কর্হক উদ্ভুত আয়;
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(21) ওহয়জ আন েোস ে কিহেলপহমন্ট বন্ড, ইউএস িলোর নপ্রনময়োম বন্ড, ইউএস িলোর
ইনহেস্টহমন্ট বন্ড, পোউন্ড স্টোনলেং নপ্রনময়োম বন্ড, পোউন্ড স্টোনলেং ইনহেস্টহমন্ট বন্ড,
ইউহরো নপ্রনময়োম বন্ড ও ইউহরো ইনহেস্টহমন্ট বন্ড হত প্রোি সুদ আয়;
(22) কপনেনোর সঞ্চয়পে কর্হক প্রোি সুদ (ককার্ আয় েছবর ককার্ করদাোর কের্শর্ার
সঞ্চয়েবে পুঞ্জীভূে রেরর্বয়াবগর েররমাণ ৫ (োঁচ) লক্ষ টাকা অরেক্রম র্া করবল);
(23) পণ্য উৎপোদহন ননহয়োনজত ক্ষুদ্র ও মোঝোনর উহযোগ (SME) এর আয়, যোহদর বোনষ েক
টোন েওেোর ৩৬ লক্ষ টোকো পয েন্ত;
(২4) র্োাংিোদেশ মুনক্তদেোদ্ধো ল্যোণ ট্রোস্ট হদত প্রোি সম্মোনী র্ো িোতো ন াংর্ো সরকার কর্তৃক
প্রদত্ত কল্যাণ ভাতা;
(২5) সরকাক্ষরর বিকট হক্ষত গৃহীত বকাি পদক/ পুরস্কার; এিং
(২6) ক োন Elderly care home পনেচোিনো হদত অনজবত আয়;
করমুি আয়সমূহ করদাতার বমাট আক্ষয় অন্তভুৃি হক্ষি িা। এটি বরটাক্ষি ৃ করমুি আক্ষয়র
কলাক্ষম প্রদিৃি করক্ষত হক্ষি।
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েঞ্চম র্াগ
কমাট আয় রর্রূেণ ও কর েররগণর্ার উদাহরণ
রেরর্ন্ন কেরণর ব্যরক্ত-করদাোর কমাট আয় ও করদাবয়র েররমাণ রকর্াবে েররগণর্া করা হবে ো
কবয়কটি উদাহরবণর মােবম রর্বে উেস্থাের্ করা হবলা:
১। সরকাবর বিতি আক্ষদিভুি কমৃচারীক্ষদর আয় এিং কর পবরগণিা:
(ক) শুধু বিতি িাক্ষতর আয় থাকক্ষল:
জিাি রহমাি িাংলাক্ষদি কৃবষ ব্যাংক্ষকর একজি কমৃচারী। ৩০ জুি, ২০১৭ তাবরক্ষি সমাপ্ত অথ ৃ
িেক্ষর বতবি বিক্ষম্নাি হাক্ষর বিতি ভাতাবদ বপক্ষয়ক্ষেি:
মোনসক মূল কবতন
22,000/উৎসব কবোনোস ২টি (22,000/- x ২)
44,000/নচনকৎসো েোতো
1,500/নেক্ষো স োয়ক েোতো
500/বোংলো নববষ ে েোতো
4,400/নতনন িাংলাক্ষদি কৃবষ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত বোসোয় র্োহকন। ভবিষ্য তহবিক্ষল বতবি প্রবত মাক্ষস
৩,২০০/- টাকা জমা রাক্ষিি। বহসাি রেণ অবফস হক্ষত প্রাপ্ত প্রতেয়িপত্র হক্ষত বদিা যায় বয,
৩০/০৬/২০১৭ তাবরক্ষি ভবিষ্য তহবিক্ষল অবজৃত সুক্ষদর পবরমাণ বেল ২৯,৫০০/- টাকা। কল্যাণ
তহবিক্ষল ও বগাষ্ঠী িীমা তহবিক্ষল চাঁদা প্রদাি িািদ প্রবত মাক্ষস বিতি হক্ষত কতৃি বেল যথাক্রক্ষম
৫০/- ও ৪০/- টাকা।
২০১7-২০১৮ করিেক্ষর জিাি রহমাি এর বমাট আয় এিং করদায় কত হক্ষি তা বিক্ষম্ন পবরগণিা
করা হক্ষলা:
বিতি িাক্ষত আয়:
মূল বিতি (২২,০০০/-  ১২ মাস)
উৎসি বিািাস (২২,০০০/-  ২)
বমাট আয়

২,৬৪,০০০/৪৪,০০০/৩,০৮,০০০/-

* জিাি রহমাি ২০১৬-১৭ অথ ৃ িেক্ষর বয বচবকৎসা ভাতা, বিো সহায়ক ভাতা ও িাংলা
িিিষ ৃ ভাতা বপক্ষয়ক্ষেি তা তার জন্য প্রক্ষযাজে চোকনর (ব্যোংক, বীমো ও আনর্ েক প্রনতষ্ঠোন)
(হবতন ও েোতোনদ) আহদে, 2015 এর অন্তভুেি। ফক্ষল এসি ভাতার জন্য তাক্ষক আয়কর
প্রদাি করক্ষত হক্ষি িা।
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কর দায় পবরগণিা:
প্রথম ২,৫০,০০০ টাকা পয ৃন্ত ‘শূন্য’ হার
অিবিষ্ট ৫৮,০০০ টাকা পয ৃন্ত ১০% হাক্ষর
বমাট আক্ষয়র উপর প্রক্ষযাজে কর

শূন্য
৫,৮০০/৫,৮০০/-

বিবিক্ষয়াগ জবিত আয়কর বরয়াত পবরগণিা
বিবিক্ষয়াক্ষগর পবরমাণ
(১) েনবষ্য ত নবহল চাঁদো (৩,২০০  ১২)
(2) কল্যোণ ত নবহল চাঁদো (৫০  ১২)
(3)কগোষ্ঠী বীমো ত নবহল চাঁদো (৪০ ১২)
কমোট নবননহয়োগ

৩৮,৪০০/৬০০/৪৮০/৩৯,৪৮০/-

করয়াবের জন্য অনুবমাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount):
( )

কেোট অনুদেোেনদেোগ্য নর্ননদয়োগ

৩৯,৪৮০/-

(ি)

বমাট আয় ৩,০৮,০০০/- টাকার ২৫%

77,000/-

(গ)

1,50,00,000/-

অনুবমাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount) [( ) র্ো (ি) র্ো
(গ), এ নতনটিে েদে কেটি ে]

৩৯,৪৮০/-

কর করয়াবের েররমাণ:
করদাোর কমাট আয় ১০ লক্ষ টাকার অরধক র্া হওয়ায় কর করয়াবের
েররমাণ হবে সরাসরর অনুবমাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount)
৩৯,৪৮০/- এে 15% অথ বোৎ (৩৯,৪৮০  ১৫%) = ৫,৯২২/বমাট আক্ষয়র উপর প্রক্ষযাজে কর
কর বরয়াত
বরয়াত িাক্ষদ পবরগবণত প্রক্ষদয় কর

৫,৮০০/5,922/(১২২/-)

উপক্ষরর কর পবরগণিা অনুযায়ী প্রক্ষদয় কর ঋণাত্বক হক্ষলও করদাতার করমুি সীমার অবতবরি
আয় থাকায় এক্ষেক্ষত্র করদাতার অিস্থাি ঢাকা উত্তর বসটি কক্ষপৃাক্ষরিি ও ঢাকা দবেণ বসটি
কক্ষপৃাক্ষরিি এিং চট্টগ্রাম বসটি কক্ষপৃাক্ষরিি এলাকায় হক্ষল ন্যেিতম ৫,০০০/-টাকা, অন্যান্য বসটি
কক্ষপৃাক্ষরিি এলাকায় হক্ষল ন্যেিতম ৪,০০০/-টাকা এিং বসটি কক্ষপৃাক্ষরিি ব্যতীত অন্যান্য এলাকায়
হক্ষল ৩,০০০/-টাকা আয়কর প্রদাি করক্ষত হক্ষি।
একই আয় যবদ বকাি প্রবতিন্ধী অথিা বগক্ষজটভুি যুদ্ধাহত মুবিক্ষযাদ্ধা কমৃকতৃা িা কমৃচারীর
থাক্ষক, তক্ষি তার বেক্ষত্র করমুি আক্ষয়র সীমা যথাক্রক্ষম ৪,০০,০০০/- টাকা এিং ৪,২৫,০০০/- টাকা
হওয়ায় তাক্ষক বকাি কর প্রদাি করক্ষত হক্ষি িা। এোড়াও একই আয় একজি মবহলা কমৃকতৃার
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থাকক্ষল, যার প্রবতিন্ধী সন্তাি রক্ষয়ক্ষে এিং তার স্বামী প্রবতিন্ধী সন্তাক্ষির জন্য বকাি অব্যাহবতর
সীমা গ্রহণ কক্ষরি িা, তার বেক্ষত্র করমুি আক্ষয়র সীমা ৩,২৫,০০০/- টাকা হওয়ায় তাক্ষক বকাি
কর প্রদাি করক্ষত হক্ষি িা।
(ি) বিতিসহ অন্য িাক্ষতর আয় থাকক্ষল
একজি সরকাবর বিতি আক্ষদিভুি কমৃচারীর বিতি িাত োড়াও ব্যাংক সুদ, গৃহ সম্পবত্ত,
লভোংি, ব্যাংক সুদ, ইতোবদ িাক্ষত আয় থাকক্ষত পাক্ষর।
ধরা যাক, জিাি অি ৃি রহমাি স্ব-িাবসত (Public Bodies) এর একজি কমৃচারী। বতবি 1
জুলোই, 2016 হত 30 জুন, 2017 সময়কোহল ননহম্নোি বিতি ও ভাতা বপক্ষয়ক্ষেি:
(ক) মূল কবতন (58,760  12)
(ি) বোড়ী েোড়ো েোতো (২৯,৩৮০  12)
(গ) ২টি উৎসব কবোনোস (58,760  ২)
( ) নচনকৎসো েোতো (1,500 x 12)
(ঙ) নেক্ষো স োয়ক েোতো (500 x 12)
(চ) বোংলো নববষ ে েোতো

৭,০৫,১২০/3,৫২,৫৬0/1,১৭,৫২০/18,0০০/6,0০০/1১,৭৫২/-

ব্যবিগত ব্যিহাক্ষরর জন্য বতবি বিক্ষয়াগকারী প্রবতষ্ঠি হক্ষত একটি গাড়ী িরাি বপক্ষয়ক্ষেি। গাড়ী
ব্যিহাক্ষরর জন্য প্রবত মাক্ষসর বিতি হক্ষত ৬০০/- টাকা কক্ষর কতৃি করা হয়। এোড়াও বতবি বিয়বমত
দাবয়ক্ষত্বর পািাপাবি বিক্ষয়াগকারী প্রবতষ্ঠাক্ষির প্রবিেণ একাক্ষর্মীক্ষত িন্ডকালীি প্রবিেক িা বরক্ষসাস ৃ
পাস ৃি (resource person) বহক্ষসক্ষি প্রবিেণ প্রদাক্ষির জন্য সম্মািী িািদ 35,000/- টোকো এবং
প্রনেক্ষণোর্ীহদর িোতো কদিো নফ বোবদ 10,000/- টোকো কপহয়হছন। উি সম্মোনী ও বফ প্রদািকাক্ষল
১০% হাক্ষর উৎক্ষস আয়কর কতৃি করা হক্ষয়ক্ষে।
এোড়া জিাি অি ৃি রহমাি এর গৃহ-সম্পবত্ত িাক্ষত ৫০,০০০/- টাকা, কৃবষ িাক্ষত ১০,০০০/- টাকা,
আইনসনব নমউচুযয়োল ফোন্ড হক্ষত লভোংি প্রাবপ্ত ১,৩৫,০০০/- টাকা এিং ব্যাংক সুদ িাক্ষত
১০,০০০/- টাকা আয় রক্ষয়ক্ষে। লভোংি ও ব্যাংক সুক্ষদর উপর ১০% হাক্ষর উৎক্ষস আয়কর কতৃি
করা হক্ষয়ক্ষে।
জনোব অি ৃি রহমাি কমোট আয় ও করদোয় পনরগণনো ননহম্ন উহেি করো হলো:
(ক) কবতন িোহত আয়
মূল কবতন: (58,760  12)
উৎসব েোতো: (58,760  ২)
(ি) গৃ -সম্পনত্ত আয়
(গ) কৃনষ আয়
( ) অন্যোন্য সূহের আয়
(অ) কপেোগত আয় (সম্মোনী 35,000+ নফ 10,000)
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৭,০৫,১২০/1,১৭,৫২০/৫০,০০০/১০,০০০/45,000/-

(আ) লেযোংে
আইনসনব নমউচুযয়োল ফোন্ড হত লেযোংে প্রোনি
১,৩৫,০০০/- টোকো যোর মহে ২৫,০০০/- টোকো পয েন্ত
কর মুি। ২৫,০০০/- টোকোর অনতনরি অংক
করহযোগ্য আয় ন হসহব গণ্য হব। তোই লেযোংে
আয় (1,35,000- 25,000)
1, ১০,০০০/(ই) ব্যোংক সুদ
অন্যোন্য সূহের আয়

১০,০০০/কমোট আয়

১,৬৫,০০০/১০,৪৭,৬৪০/-

জিাি অি ৃি রহমাি ২০১৬-১৭ অথ ৃ িেক্ষরর তার জন্য প্রক্ষযাজে চোকনর [স্ব-িাবসত (Public
Bodies) এিং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠািসমূহ] (হবতন ও েোতোনদ) আহদে, 2015 এ উনেনিত বচবকৎসা
ভাতা, বিো সহায়ক ভাতা ও িাংলা িিিষ ৃ ভাতা বপক্ষয়ক্ষেি। ফক্ষল উি ভাতাসমূক্ষহর জন্য তাক্ষক
আয়কর প্রদাি করক্ষত হক্ষি িা।
জনোব অি ৃি রহমাক্ষির ননরূনপত কমোট আয় ৯,২৫,০০০/- টোকোর নবপরীহত প্রহদয় কহরর পনরমোণ
হব ননম্নরূপ:
প্রর্ম ২,৫০,০০০/- টোকো পয েন্ত কমোট আহয়র উপর
পরবতী 4,00,000/- টোকো আহয়র উপর 10% োহর
অনর্নশষ্ট ৩,৯৭,৬৪0/- টো ো আদয়ে উপে 15% হোদে
কমোট

শূন্য
40,০০০/৫৯,৬৪৬/৯৯,৬৪৬/-

জনোব কনরম প্রনত মোহস প্রনেহিন্ট ফোহন্ড 8,০০০/- টোকো, কল্যোণ ত নবল ও কগোষ্ঠী বীমো বোবদ
মোনসক যথাক্রক্ষম ৫০/- টাকা এিং ৪০/- টাকা চাঁদা বদক্ষয় থাক্ষকি। বতবি 1,00,০০০/- টাকার বতি
িের বময়াদী সঞ্চয়পত্র ক্রয় কক্ষরক্ষেি এিং জীিি িীমার বপ্রবময়াম িািদ িাৎসবরক 15,০০০/টাকা বদক্ষয়ক্ষেি।
নবননহয়োগ জননত আয়কর করয়োত পনরগণনোঃ
(ক) প্রনেহিন্ট ফোহন্ড চাঁদো (8,০০০ x ১২ মোস):
(ি) কল্যোণ ত নবল ও কগোষ্ঠী বীমো ত নবহল চাঁদো:
(৫০+৪০) x ১২ মোস
(গ) সঞ্চয় পহে নবননহয়োগ
( ) জীবন বীমোর নপ্রনময়োম প্রদোন
কমোট নবননহয়োগ
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96,০০০/1,080/100,০০০/15,০০০/2,12,০৮০/-

করয়াবের জন্য অনুবমাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount):
( )
কেোট অনুদেোেনদেোগ্য নর্ননদয়োগ
2,12,০৮০/(ি)
কমোট আয় ১০,৪৭,৬৪০/- টোকোর ২৫%
2,61,91০/(গ)
1,50,00,000/অনুবমাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount) [( ) র্ো (ি) র্ো (গ),
এ নতনটিে েদে কেটি ে]
2,12,০৮০/কর করয়াবের েররমাণ:
েেোতোে ে কেয়োদতে পনেেোণ হদর্ 2,12,০৮০/- টোকোর 15%অথ বোৎ
(2,12,০৮০ x ১৫%)= 31,812/- টোকো।
প্রবদয় কর:
বমাট আক্ষয়র উপর আক্ষরাপক্ষযাগ্য কর
িাদোঃ কর বরয়াত

৯৯,৬৪৬/31,812/৬৭,৮৩৪/-

িাদোঃ উৎক্ষস কবতৃত কর
(ক) বপিাগত বসিার বিপরীক্ষত প্রাপ্য সম্মািী ও বফ
45,000/- এর 10%
= 4,500/(ি) ব্যাংক সুদ ১০,০০০/- এর ১০% = ১,০০০/(গ) লভোংি ১,৩৫,০০০/- এর ১০% = ১৩,৫০০/বমাট উৎক্ষস কবতৃত কর
িীট প্রক্ষদয় কর

১৯,০০০/৪৮,৮৩৪/-

অর্ েোৎ, করদোতোহক অবনেষ্ট প্রহদয় কর ৪৮,৮৩৪/- টোকো নরটোন ে দোনিহলর পূহব ে বো সময় পনরহেোধ
করহত হব।
২। বিসরকাবর প্রবতষ্ঠাক্ষি কমৃরত কমৃকতৃার আয় এিং কর পবরগণিা
বিসরকাবর প্রবতষ্ঠাক্ষি কমৃরত জিাি বহাক্ষসি ২০১৭-২০১৮ কর িেক্ষর বিম্নরূপ বিতি ও ভাতা
বপক্ষয়ক্ষেি:
(ক) মাবসক মূল বিতি
=
১৯,৩০০/- টাকা
(ি) ২টি উৎসি বিািাস (১৯,৩০০  ২)
=
৩৮,৬০০/- টাকা
(গ) বচবকৎসা ভাতা
=
২,০০০/- টাকা
(ঘ) আপ্যায়ি ভাতা
=
৩০০/- টাকা
(ঙ) িাড়ী ভাড়া ভাতা
=
৭,৭২০/- টাকা
ব্যবিগত ব্যিহাক্ষরর জন্য বতবি অবফস হক্ষত একটি গাড়ী িরাি বপক্ষয়ক্ষেি। এোড়া জিাি বহাক্ষসি গৃহ
সম্পবত্ত িাক্ষত ৫০,০০০/- টাকা, কৃবষ িাক্ষত ১০,০০০/- টাকা, আইবসবি নমউচুযয়োল ফোন্ড হক্ষত
লভোংি প্রাবপ্ত ১,৩৫,০০০/- টাকা এিং ব্যাংক সুদ িাক্ষত ১০,০০০/- টাকা আয় রক্ষয়ক্ষে। লভোংি
ও ব্যাংক সুক্ষদর উপর ১০% হাক্ষর উৎক্ষস আয়কর কতৃি করা হক্ষয়ক্ষে। ৩০/০৬/২০১৭ তাবরক্ষি তার
িীট সম্পক্ষদর পবরমাণ ২,৩০,০০,০০০/- টাকা।
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জিাি বহাক্ষসক্ষির বমাট আয় বিম্নরূপভাক্ষি বিরূপণ করক্ষত হক্ষি:
(ক) বিতি িাক্ষত আয়:
মূল বিতি (১৯,৩০০  ১২)
উৎসি বিািাস (১৯,৩০০  ২)
বচবকৎসা ভাতা (২,০০০  ১২)
িাদ: মূল বিতক্ষির ১০% (২,৩১,৬০০ ১০%)
অথিা িাবষ ৃক ১,২০,০০০/-বযটি কম
আপ্যায়ি ভাতা (৩০০  ১২)
িাড়ী ভাড়া ভাতা (৭,৭২০ ১২)
িাদ: করমুি ভাতা:
িাবষ ৃক ৩,০০,০০০/- িা মূল বিতক্ষির ৫০%
(২,৩১,৬০০  ৫০%=) ১,১৫,৮০০/- এ
দুটির মক্ষধ্য বযটি কম

২,৩১,৬০০/৩৮,৬০০/২৪,০০০/২৩,১৬০/৮৪০/৩,৬০০/৯২,৬৪০/-

১,১৫,৮০০/-

প্রাপ্ত িাড়ী ভাড়া ভাতা করমুি সীমার অবতবরি িা হওয়ায় এিাক্ষত
বকাি আয় বিরূবপত হক্ষি িা।
যাতায়াত সুবিধা (মূল বিতক্ষির ৫% বহক্ষসক্ষি
১১,৫৮০/-অথিা ৬০,০০০/- এর মক্ষধ্য বযটি বিবি) =
বিতি িাক্ষত আয় =
(ি) গৃহ-সম্পবত্ত আয়:
(গ) কৃবষ আয়:
(ঘ) অন্যান্য সূক্ষত্রর আয়:
(অ) লেযোংে
আইনসনব নমউচুযয়োল ফোন্ড হত লেযোংে প্রোনি
১,৩৫,০০০/- টোকো যোর মহে ২৫,০০০/- টোকো পয েন্ত
কর মুি। ২৫,০০০/- টোকোর অনতনরি অংক
করহযোগ্য আয় ন হসহব গণ্য হব। তোই লেযোংে আয়
(1,35,000- 25,000)
1, ১০,০০০/(আ) ব্যোংক সুদ
অন্যোন্য সূহের আয়
বমাট আয়

শূন্য
৬০,০০০/৩,34,৬৪০/৫০,০০০/১০,০০০/-

১০,০০০/১,২০,০০০/৫,14,৬৪০/-

করদাতার করদাক্ষয়র পবরমাণ হক্ষি:
প্রর্ম ২,৫০,০০০/- টোকো পয েন্ত কমোট আহয়র উপর
অবনেষ্ট ২,64,৬৪০/- টোকো পয েন্ত কমোট আহয়র উপর১০% োহর
কমোট আহয়র উপর আয়কর
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শূন্য
২6,4৬৪/২6,4৬৪/-

বতবি ৪০,০০০/- টাকার বতি িের বময়াদী সঞ্চয়পত্র ক্রয় কক্ষরক্ষেি এিং জীিি িীমার
বপ্রবময়াম িািদ িাৎসবরক 5,০০০/- টাকা বদক্ষয়ক্ষেি।
বিবিক্ষয়াগ জবিত আয়কর বরয়াত পবরগণিা:
(ক) সঞ্চয় পহে নবননহয়োগ
(ি) জীবন বীমোর নপ্রনময়োম প্রদোন
কমোট

৪০,০০০/- টোকো
5,০০০/- টোকো
45,০০০/- টোকো

করয়াবের জন্য অনুবমাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount):
( ) কেোট অনুদেোেনদেোগ্য নর্ননদয়োগ
(ি)

45,000/-

কমোট আয় ৫,14,৬৪০/- টোকোর২৫%

1,28,660/-

(গ)

1,50,00,000/-

অনুবমাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount) [( ) র্ো (ি) র্ো
(গ), এ নতনটিে েদে কেটি ে]

45,০০০/-

ে কেয়োদতে পনেেোণ:
45,০০০ এে 15% অথ বোৎ (45,০০০ x ১৫%)= 6,7৫০/- টোকো।
কমোট আহরোপহযোগ্য কর
বোদ: কর করয়োত
প্রক্ষদয় কর

২6,4৬৪/6,750/19,714/-

সারচাক্ষজৃর পবরমাণ:
করদাতার িীট সম্পক্ষদর পবরমাণ ২,৩০,০০,০০০/যা ২ বকাটি ২৫ লে টাকার অবধক হওয়ায় প্রক্ষদয়
আয়কক্ষরর ১০% হাক্ষর সারচাজৃ প্রক্ষযাজে হক্ষি।
সারচাক্ষজৃর পবরমাণ দাড়ায় (১9,714/- টাকার
১০%) 1,971/- টাকা। তক্ষি ন্যেিতম সারচাক্ষজৃর
পবরমাণ:
ফক্ষল বমাট প্রক্ষদয় কর হক্ষি

৩,০০০/- টাকা
= 22,714/-টোকো

িাদোঃ উৎক্ষস কবতৃত কর
(ক) ব্যাংক সুদ ১০,০০০/- এর ১০% = ১,০০০/(ি) লভোংি ১,৩৫,০০০/- এর ১০% = ১৩,৫০০/িীট প্রক্ষদয় কর

=
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১৪,৫০০/- টাকা
8,214/- টোকো

3। একজন বিেক্ষকর আয় এিং কর পবরগণিা
জিাি মাহমুদুন্নিী বিসরকাবর ইংক্ষরজী মাধ্যক্ষমর একটি বিদ্যালক্ষয় বিেকতা কক্ষরি। তার
একটি প্রবতিন্ধী সন্তাি রক্ষয়ক্ষে। তার স্ত্রী করদাতা িি। ৩০ জুি, ২০১৭ তাবরি পয ৃন্ত সমক্ষয়
বিগত ১২ মাক্ষস তার আয় বেল বিম্নরূপোঃ
বিতি িাত:
মাবসক মূল বিতি
িাড়ী ভাড়া ভাতা
বচবকৎসা ভাতা
উৎসি বিািাস-

30,০০০/- টোকো
১5,000/- টোকো
১,০০০/- টাকা
দু’টি মূল বিতক্ষির সমাি।

জিাি মাহমুদুন্নিী প্রাইক্ষভট টিউিিী বথক্ষকও উপাজৃি কক্ষর থাক্ষকি। বতবি মাক্ষস বমাট ০৬
(েয়) ব্যাক্ষচ োত্র পড়াি। প্রবত ব্যাক্ষচ োত্র সংখ্যা ০৬ (েয়) জি। প্রবত োত্র বথক্ষক বতবি সম্মািী
গ্রহণ কক্ষরি মাবসক ৪,০০০/- টাকা। বতবি বিক্ষজর িাসাক্ষতই োত্র পড়াি।
নতনন আয় বছহর 2,00,000/- টোকোর সঞ্চয়পে ক্রয় কহরহছন।
৩০ জুি, ২০১৭ তাবরক্ষি করদাতার িীট সম্পক্ষদর পবরমাণ বেল ২,৩০,০০,০০০/- টাকা।
২০১৭-২০১৮ করিেক্ষর করদাতার বমাট আয় ও প্রক্ষদয় কক্ষরর পবরমাণ বিম্নরূপোঃ
কবতন িোত:
মোনসক মূল কবতন (30,০০০ x ১২)
বোড়ী েোড়ো েোতো (15000x ১২)
বোদঃ করমুি (মূল কবতহনর ৫০%)

3,60,০০০/১,80,০০০/১,৮০,০০০/-

নচনকৎসো েোতো (১,০০০x১২)
বোদঃ মূল কবতহনর ১০%
অর্বো বোনষ েক ১,২০,০০০/-, কযটি কম

শূন্য

১২,০০০/৩৬,০০০/-

শূন্য

উৎসব কবোনোস (৩০,০০০ x২)
কবতন িোহত আয় =
অন্যোন্য উৎস িোহত আয়:
টিউিিী বথক্ষক প্রাপ্ত আয় (৬ ব্যাচ x ৬ জি x
৪০০০ x ১২ মাস)

১৭,২৮,০০০/21,48,000/-

বমাট আয় =
করদায় পবরগণিা
(ক) প্রর্ম ২,৭৫,০০০/-টোকো* পয েন্ত কমোট আহয়র উপর
(ি) পরবতী ৪,০০,০০০/- টোকো পয েন্ত কমোট আহয়র উপর
(গ) পরবতী ৫,০০,০০০/- টোকো পয েন্ত কমোট আহয়র উপর
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৬০,০০০/৪,20,০০০/-

১০%
১৫%

শূন্য
৪০,০০০/৭৫,০০০/-

( ) পরবতী ৬,০০,০০০/- টোকো পয েন্ত কমোট আহয়র উপর
(ঙ) অবনেষ্ট 3,73000/- টোকো কমোট আহয়র উপর

২০%
২৫%
প্রহদয় কর =

১,২০,০০০/93,২৫০/৩,28,২৫০/-

* প্রনতর্ধী ী সন্তোদনে নপতো নহদসদর্ েমুক্ত আয় সীেো হদর্
(2,50,000 + 25,000) = 2,75,000/- টো ো।

কর বরয়াত:
করয়াবের জন্য অনুবমাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount):
( ) কেোট অনুদেোেনদেোগ্য নর্ননদয়োগ
(ি) বমাট আক্ষয়র ২৫% (21,48,000x 25%)
(গ)
অনুবমাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount) [( ) র্ো (ি) র্ো (গ), এ
নতনটিে েদে কেটি ে]

2,00,000/৫,৩৭,০০০/1,50,00,000/2,00,000/-

ে কেয়োদতে পনেেোণ:
অনুদেোেনদেোগ্য অাং (eligible amount)2,00,000/- এে 15%
অথ বোৎ (2,00,০০০x ১৫%)= 3০,0০০/- টোকো।
নীট প্রহদয় কর:
ফহল নীট প্রহদয় কহরর পনরমোণ হব (৩,28,২৫০–30,0০০) = 2,98,250/- টোকো।
করদোতোর নীট সম্পহদর পনরমোণ ২ ককোটি ৩০ লক্ষ টোকো যো সোরচোজে আহরোহপর লহক্ষয নীট
সম্পহদর সহব েোচ্চ সীমো ২ ককোটি ২৫ লক্ষ টোকোর অনধক ওয়োয় নীট প্রহদয় কর 2,98,250/টোকোর উপর ১০% োহর সোরচোজে বোবদ (2,98,250 x ১০%) = 29,825/- টোকো প্রহদয়
হব। অর্ েোৎ আয়কর ও সোরচোজে বোবদ করদোতোর কমোট করদোয় হব (2,98,250 +
29,825) = 3,28,075/- টোকো।
4। একজন বিল্পীর আয় এিং কর পবরগণিা
বমজ্ বসবলিা মমতাজ একজি কণ্ঠবিল্পী। তার বিজস্ব একটি গাক্ষির দল রক্ষয়ক্ষে। বিবভন্ন
অনুষ্ঠাক্ষি বতবি তার দল বিক্ষয় গাি পবরক্ষিিক্ষির মাধ্যক্ষম আয় কক্ষর থাক্ষকি। ২০১৬-২০১৭ অথ ৃ
িেক্ষর তার আয় ও ব্যক্ষয়র পবরসংখ্যাি বেল এ রকম:
বিবভন্ন অনুষ্ঠাক্ষি সংগীত পবরক্ষিিক্ষির মাধ্যক্ষম প্রাবপ্ত বেল ১০,০০,০০০/তার বিজস্ব দক্ষল ৩জি সহবিল্পী, ৩ জি যন্ত্রবিল্পী, ২ জি তিলচী রক্ষয়ক্ষে। তাক্ষদরক্ষক বিতি
িািদ প্রদাি করা হক্ষয়বেল:
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বিতি িরচ:
৩ জি সহবিল্পী
৩ জি যন্ত্রবিল্পী ও অন্যান্য
২ জি তিলচী

৩ x ৬০০০ x ১২ মাস
৩ x ৫০০০ x ১২ মাস
২ x ৩০০০ x ১২ মাস

২,১৬,০০০/১,৮০,০০০/৭২,০০০/-

বিল্পীক্ষদর বড্রস ও যাতায়াত িািদ িরচ বেল যথাক্রক্ষম ১৫,০০০/- টাকা ও ২,০০০/- টাকা।
২০১৭-২০১৮ করিেক্ষর বমজ্ বসবলিা মমতাক্ষজর বমাট আয় ও প্রক্ষদয় আয়কর হক্ষি বিম্নরূপ:
সংগীত পবরক্ষিিি হক্ষত গ্রস প্রাবপ্ত১০,০০,০০০/িাদ: ব্যয়সমূহ (যাচাইক্ষযাগ্য প্রমাণাবদ দাবিল সাক্ষপক্ষে)
১। বিতি িািদ:
সহবিল্পী
২,১৬,০০০/তিলচী
৭২,০০০/যন্ত্রবিল্পী ও অন্যান্য
১,৮০,০০০/৪,৬৮,০০০/২। বড্রস ও যাতায়াত -১৭,০০০/৪,৮৫,০০০/বমাট আয় =
৫,১৫,০০০/করদায় পবরগণিা:
প্রথম ৩,০০,০০০/- টাকা পয ৃন্ত বমাট আক্ষয়র উপর
শূন্য
পরিতী ২,১৫,০০০/- টাকা পয ৃন্ত বমাট আক্ষয়র উপর ১০% হাক্ষর
২১,৫০০/বমাট প্রক্ষদয় কর
২১,৫০০/5। একজি বচবকৎসক্ষকর আয় এিং কর পবরগণিা
জিাি আব্দুল কাক্ষদর িাি একটি বিসরকাবর হাসপাতাক্ষলর বচবকৎসক। বতবি ৩০/০৬/২০১৭
বিস্টাব্দ তাবরক্ষি সমাপ্ত আয় িেক্ষর হাসপাতাল বথক্ষক বিম্নরূপ বিতি ভাতা বপক্ষয়ক্ষেিোঃ
কবতন িোত:
মূল কবতন (50,000 x 12)
বোড়ী েোড়ো েোতো
নচনকৎসো েোতো (2,000 x12)
উৎসব েোতো দু’টি মূল কবতহনর সমপনরমোণ

6,00,000/- টোকো
3,00,000/24,000/1,00,000/-

স্বীকৃত েনবষ্য ত নবহল আয় বছহর নতনন মোহস 5,000/- টোকো চাঁদো নদহয়হছন। তোর
ননহয়োগকতেোও সমপনরমোণ চাঁদো জমো নদহয়হছন।
করদাতা প্রাইক্ষভট প্রোকটিস কক্ষর থাক্ষকি। বতবি প্রবতবদি গক্ষড় ১০ জি িতুি বরাগী ও ৩০
জি পুরাতি বরাগী বদক্ষিি। িতুি বরাগীর বফ ৫০০/- টাকা ও পুরাতি বরাগীর বফ ৩০০/51

টাকা। বতবি িেক্ষর ৩০০ বদি বরাগী বদক্ষিি। করদাতা বপিািাক্ষতর জন্য বকাি িাতাপত্র
সংরেণ কক্ষরি িা।
নতনন আয় বছহর একটি তফনসনল ব্যোংহকর নিহপোনজট কপনেন েীহম (নিনপএস) মোনসক
6,০০০/- টোকো ন হসহব জমো প্রদোন কহরহছন। নতনন স্টক এক্সহচহে তোনলকোভুি ককোম্পোননর
কেয়োর ক্রহয় 10,০০,০০০/- টোকো নবননহয়োগ কহরহছন। এছোড়ো নতনন ৫,০০,০০০/- টোকোর
সঞ্চয়পে ক্রয় কহরহছন।
২০১৭-২০১৮ করিেক্ষর জিাি আব্দুল কাক্ষদর এর বমাট আয় ও আয়কর পবরগণিা িীক্ষচ
বদিাক্ষিা হল:
কবতন আয়:
বোনষ েক মূল কবতন
বোড়ী েোড়ো েোতো
বোদ: বোনষ েক ৩,০০,০০০/- বো মূল কবতহনর ৫০%
(6,00,000 x ৫০%) = 3,00,000/- এ
দুটির মহে কযটি কম
উৎসব েোতো
নচনকৎসো েোতো
বোদ:মূল কবতহনর ১০% (6,00,000x ১০%)
60,000/-অর্বো বোনষ েক ১,২০,০০০/- কযটি
কম
স্বীকৃত েনবষ্য ত নবহল ননহয়োগকতেোর চাঁদো (৫০০০
x ১২ মোস)
কবতন িোহত আয়

6,00,000/3,00,000/3,00,000/-

‘শূন্য’
1,00,000/-

24,০০০/60,000/-

‘শূন্য’
৬০,০০০/7,60,000/-

বপিা িাক্ষত আয়:
নতুন করোগী
১৫,০০,০০০/(১০জন x ৩০০নদন x ৫০০টোকো)
পুরোতন করোগী
২৭,০০,০০০/(৩০জন x ৩০০নদন x ৩০০টোকো)
কমোট প্রোনি
বোদঃ কপেোর সোহর্ সংনিষ্ট িরচ (ন সোব সংরক্ষণ
কহরন নো নবহবচনোয় আনুমোননক ১/৩ অংে)
কপেো িোহত নীট আয়
কমোট আয়
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৪২,০০,০০০/১৪,০০,০০০/২৮,০০,০০০/৩5,60,0০০/-

করদায় পবরগণিা
(ক) প্রর্ম ২,৫০,০০০/- টোকো পয েন্ত কমোট আহয়র উপর
(ি) পরবতী ৪,০০,০০০/- টোকো পয েন্ত কমোট আহয়র উপর 10% োহর
(গ) পরবতী ৫,০০,০০০/- টোকো পয েন্ত কমোট আহয়র উপর 15% োহর
( ) পরবতী ৬,০০,০০০/- টোকো পয েন্ত কমোট আহয়র উপর 20% োহর
(ঙ) অবনেষ্ট ১8,10,000/- টোকো আহয়র উপর 25% োহর
প্রহদয় কর

শূন্য
৪০,০০০/৭৫,০০০/১,২০,০০০/4,52,500/৬,87,5০০/-

কর বরয়াত:
করয়োতহযোগ্য নবননহয়োহগর পনরমোণ:
স্বীকৃত েনবষ্য ত নবহল ননহজর ও ননহয়োগকতেোর বোনষ েক চোদো
(৫০০০ x ১২মোস) x ২
নিনপএস -এ বোনষ েক জমো (৬,০০০ x ১২) = ৭২,০০০/- টোকো,
নকন্তু সহব েোচ্চ অনুহমোদনহযোগ্য সীমো ৬০,০০০/- টোকো
সঞ্চয়পে ক্রয়
ষ্টক এক্সহচহে তোনলকোভুি ককোম্পোননর কেয়োহর নবননহয়োগ
কমোট প্রকৃত নবননহয়োগ
কেয়োদতে জন্য অনুদেোেনদেোগ্য অাং (eligible amount):
( ) কেোট অনুদেোেনদেোগ্য নর্ননদয়োগ
(ি) কমোট আহয়র ২৫%: (35,60,000 x 25%)
(গ)
অনুদেোেনদেোগ্য অাং (eligible amount) [( ) র্ো (ি) র্ো (গ),
এ নতনটিে েদে কেটি ে]

১,২০,০০০/৬০,০০০/৫,০০,০০০/১০,০০,০০০/১৬,৮০,০০০/-

১৬,৮০,০০০/8,90,000/1,50,00,000/8,90,000/-

কর করয়াবের েররমাণ:
করদাোর কমাট আয় ৩০ লক্ষ টাকার অরধক হওয়ায় কর করয়াবের েররমাণ রর্েরূবে
েররগণর্া করবে হবে:
(ক)
(ি)
(গ)

অনুবমাদর্বযাগ্য অাংদ
অনুবমাদর্বযাগ্য অাংদ
অনুবমাদর্বযাগ্য অাংদ
=1,40,000/- টো োে
কর করয়াে

ে প্রথে 2,50,000/- টো োে 15%
ে পের্তী 5,00,000/- টো োে 12%
ে অর্নশষ্ট (8,90,000-7,50,000)
10%

৩৭,৫০০/৬০,০০০/14,000/1,11,500/-

ফহল নীট প্রহদয় কহরর পনরমোণ হব (৬,87,5০০-1,11,500) = ৫,76,000/- টোকো।
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6। একজন ব্যিসায়ীর আয় এিং কর পবরগণিা
জিাি রবিদ মাহমুদ একটি বর্পাট ৃক্ষমোল বস্টাক্ষরর মাবলক। ৩০/০৬/২০১৭ বিস্টাব্দ তাবরক্ষি
সমাপ্ত আয় িেক্ষরর বহসাি বিিরণীক্ষত বতবি আক্ষয়র বিম্নরূপ তথ্য প্রদাি কক্ষরি:
বিক্রয়
গ্রস মুিাফা
লাভ-েবত বহসাক্ষির বিবভন্ন িাক্ষত িরচ দািী
িীট মুিাফা

১,২০,০০,০০০/-টাকা
১৮,০০,০০০/- টাকা
১০,০০,০০০/-টাকা
৮,০০,০০০/- টাকা

এ িেক্ষর বতবি ৩০,০০০/- টাকা অবগ্রম আয়কর পবরক্ষিাধ কক্ষরক্ষেি এিং ১,২০,০০০/- টাকার
সঞ্চয়পত্র ক্রয় কক্ষরক্ষেি।
৩০ জুি ২০১৭ তাবরক্ষি করদাতার িয়স বেল ৬৬ িের ২ মাস।
২০১৭-২০১৮ কর িেক্ষর করদাতার ৮,০০,০০০/- টাকা বমাট আক্ষয়র উপর প্রক্ষদয় কক্ষরর
পবরমাণ বিম্নরূক্ষপ পবরগণিা কর হক্ষলা:
করদোয় পনরগণনো
(ক) প্রর্ম ৩,০০,০০০/- টোকো পয েন্ত কমোট আহয়র উপর
(ি) পরবতী ৪,০০,০০০/- টোকো পয েন্ত কমোট আহয়র উপর 10% োহর
(গ) অবনেষ্ট ১,০০,০০০/- টোকো পয েন্ত কমোট আহয়র উপর 15% োহর
বমাট আক্ষয়র উপর আয়কর

শূন্য*
৪০,০০০/১৫,০০০/৫৫,০০০/-

*করদোতোর বয়স ৬৫ বছহরর উহবে বহল করমুি আহয়র সীমো ৩,০০,০০০/- টোকো।

কর বরয়াত
বিবিক্ষয়াগ:
সঞ্চয়পত্র ক্রয়

১,২০,০০০/-

করয়াবের জন্য অনুবমাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount):
( ) কেোট অনুদেোেনদেোগ্য নর্ননদয়োগ
১,২০,০০০/(ি) বমাট আয় ৮,০০,০০০/- টাকার ২৫%
২,০০,০০০/(গ)
1,50,00,000/অনুবমাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount) [( ) র্ো (ি) র্ো (গ), এ
নতনটিে েদে কেটি ে]
১,২০,০০০/কর করয়াবের েররমাণ:
অনুবমাদর্বযাগ্য অংবকর 15% অথ বোৎ (১,২০,০০০ x ১৫%) = ১৮,০০০/-
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প্রহদয় কর
কমোট আহয়র উপর আয়কর
কর করয়োত
প্রহদয় কর
বোদ: অনিম আয়কর পনরহেোধ
নীট প্রহদয় কর: নরটোহন ের সোহর্ পনরহেোধহযোগ্য
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55,০০০/18,000/37,000/30,000/৭,০০০/-

ষষ্ঠ র্াগ
েররসম্পদ, দায় ও ব্যয় রেেরণী এেং জীর্নেোেো সাংনিষ্ট ব্যদয়ে নর্র্েণী
েররসম্পদ, দায় ও ব্যয় রেেরণী
েনে ক োন ব্যনক্ত- েেোতো ননদম্নোক্ত শতবসমূহ পূেণ দেন তোহদি আয় র্ছদেে কশষ তোনেদি তোে
ননদজে, spouse এে (spouse েেোতো নো হদয় থো দি) এর্াং ননিবেশীি সন্তোনদেে পনেসম্পে,
েোয় ও ব্যয় নর্র্েণী ঐ ব্যনক্তে আয় ে নেটোদন বে সোদথ েোনিি েদত হদর্। শতবসমূহ হদিো(1) আয় র্ছদেে কশষ তোনেদি কেোট পনেসম্পে (gross wealth) এে পনেেোণ 2৫ িক্ষ
টো োে অনধ হদি; অথর্ো
(2) আয় র্ছদেে কশষ তোনেদি কেোটে গোনি (জীপ র্ো েোইদরোর্োসসহ) এে েোনি োনো
থো দি; অথর্ো
(3) আয় র্ছদে ক োন নসটি দপবোদেশন এিো োয় ক োন গৃহ-সম্পনি র্ো এপোট বদেদেে েোনি
হদি অথর্ো গৃহ-সম্পনি র্ো এপোট বদেদে নর্ননদয়োগ েদি।
বকাি ব্যবির বেক্ষত্র উপক্ষর িবণ ৃত িতৃসমুহ পূরণ িা হক্ষল পবরসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিিরণী দাবিল
করা তার জন্য িাধ্যতামূলক িয়। তক্ষি িবণ ৃত িতৃসমূহ পূরণ িা করা সক্ষত্বও বকাি ব্যবি করদাতা
চাইক্ষল স্ব-প্রক্ষণাবদতভাক্ষি (voluntarily) পবরসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিিরণী দাবিল করক্ষত
পারক্ষিি। উপক্ষরাি িতৃসমূহ পূরণ িা করার কারক্ষণ পবরসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিিরণী দাবিল
কক্ষরিবি এমি বযক্ষকাি ব্যবিক্ষক উপ কর কবমিিার ধারা ৮০ এর উপধারা (৩) অনুযায়ী বিাটিি
বপ্ররণ কক্ষর পবরসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিিরণী দাবিল করার জন্য িলক্ষত পাক্ষরি।
আয়কর নবনধমোলো, 1984 সংহেোধহনর মোেহম পনরসম্পদ, দোয় ও ব্যয় প্রদেেহনর জন্য ২০১৬-১৭
কর িেক্ষর নতুন ফরম IT-10B2016 প্রবতেন করো হয়হছ। কে স ি েেোতো নতুন নেটোন ব ফেে
(IT-11GA2016) ব্যর্হোে েদর্ন তোদেেদ IT-10B2016 ফেে ব্যর্হোে েদত হদর্।
ব্যনি করদোতোর ব্যবসোর পুনুঁ জ বো মূলধন অর্বো কৃনষ বো অকৃনষ সম্পনত্ত র্োকহল IT-10B2016
ফেদেে সোহর্ schedule 25 সংযুি করহত হব।
কে স ি ব্যনক্ত- েেোতো পুদেোদনো ফেদে নেটোন ব েোনিি েদর্ন তোেো ঐ নেটোদন বে সোদথ সাংনিষ্ট
আদগে পনরসম্পদ, দোয় ও ব্যয় নববরণী দোনিল করহবন।
পবরসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিিরণী পূরক্ষণ সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়:
(1) পবরসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিিরণীক্ষত আয় র্ছদেে কশষ তোনেদিে পনেসম্পে (assets) ও
েোয় (liabilities) এে সেোপনী কজে (closing balance) এে তে প্রেোন েদত
হদর্। উেোহেণস্বরূপ, 1 জুিোই 201৬ তোনেদি ক োন েেোতোে েনে কেোট 7,00,000/টো োে সঞ্চয়পে থোদ এর্াং নতনন েনে 201৬-1৭ অথ ব র্ছদে আদেো 3,00,000/টো োে সঞ্চয়পে রয় দেন এর্াং আয় র্ছদেে কশষ তোনেি পে বন্ত ক োন সঞ্চয়পে নো
িোঙোন তোহদি 201৭-1৮ ে র্ছদেে জন্য েেোতোে েোনিিকৃত পনরসম্পদ, দোয় ও
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ব্যয় নববরণীহত সঞ্চয়পহের পনরমোণ প্রদেেন করহত হব (7,00,000 + 3,00,000) =
10,00,000/- টোকো।
(2) ক্রয়কৃত সম্পনত্তর কক্ষহে করনজহেেন ও অন্যোন্য আনুষনঙ্গক িরচস ক্রয়মূল্য প্রদেেন
করহত হব। ধরো যোক একজন করদোতো 1 নিদসম্বে 201৬ তোনেদি 15,00,000/টো োয় এ টি অকৃনষ প্লট রয় দেদছন, েোে করনজহেেন ও অন্যোন্য আনুষনঙ্গক িরচ
নছল 3,00,000/- টোকো। 30 জুন 201৭ তোনরহি প্লটটির বোজোরমূল্য নছল 22,00,000/টোকো। এহক্ষহে 201৭-1৮ ে র্ছদেে জন্য েেোতোে েোনিিকৃত পনরসম্পদ, দোয় ও
ব্যয় নববরণীহত দনলল মূহল্যর নেনত্তহত অকৃনষ প্লদটে মূল্য (15,00,000 + 3,00,000)
= 18,00,000/- টো ো প্রেনশবত হব।
(3) েেোতোে স্বোেী/স্ত্রী র্ো ননিবেশীি ক োন সন্তোদনে আিোেো ে ননথ নো থো দি তোদেে
পনেসম্পে, েোয় ও ব্যয় েেোতোে পনেসম্পে, েোয় ও ব্যদয়ে সোদথ এ ীভূত দে
কেিোদত হদর্।
(4) পবরসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিিরণীর বকাি ক্রবমক্ষক স্থাি সংকুলাি িা হক্ষল আলাদা কাগক্ষজ
বস ক্রবমক্ষকর জন্য অবতবরি তথ্য বলক্ষি পবরসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিিরণীর সাক্ষথ সংযুি
করা যাক্ষি। আলাদা কাগজ ব্যিহাক্ষরর বেক্ষত্র কাগক্ষজর উপক্ষর কর িের, করদাতার
টিআইএি এিং পবরসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিিরণীর রনে নম্বে উদেি েদত হদর্ এর্াং
তোদত েেোতোে স্বোক্ষে থো দত হদর্। সাংযুক্ত আিোেো োগজটি পবরসম্পদ, দায় ও ব্যয়
বিিরণীর অাংশ নহদসদর্ নর্দর্নচত হদর্। উদাহরণস্বরূপ, বকাি করদাতা যবদ বকাি আয়
িেক্ষর 3 জি ব্যবিক্ষক ঋণ প্রদাি কক্ষর থাক্ষকি তাহক্ষল ফরম IT-10B2016 এর সোহর্
আলোদো কাগজ সংযুি কক্ষর তাক্ষত বিম্নরূপভাক্ষি তথ্য বলবপিদ্ধ করা বযক্ষত পাক্ষর:
ে র্ছে: 201৭-1৮
টিআইএন: - - - - - - - - - - - রনে 8নি: ঋণ প্রেোন:
রে
ঋণ গ্রহণ োেীে নোে
1
2
3
কেোট

( েেোতোে স্বোক্ষে)
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টিআইএন ও
ব
সোদ ি

পনেেোণ

২০১৬-১৭ কর িেক্ষর র্তুর্ প্রেরেনে পবরসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিিরণী (IT-10B2016) এর বিবভন্ন
অংক্ষির বিিরণ:
ক্রনমক নং-1:

কর বছহরর তথ্য নদহত হব। 201৭-1৮ কর বছহরর জন্য পনরসম্পদ,
দোয় ও ব্যয় নববরণী দোনিহলর কক্ষহে এ হরর বক্সগুহলোহত বোংলো বো
ইংহরজীহত ননম্নরূপেোহব নলিহত হব:
2

ক্রনমক নং-2:

0

1

৭

1

-

৮

আয় বছহরর কেষ নদহনর তোনরি উহেি করহত হব। তোনরিটি নদন-মোসবছর আকোহর নলিহত হব। 201৭-1৮ কর বছহরর জন্য পনরসম্পদ, দোয়
ও ব্যয় নববরণী দোনিহলর কক্ষহে এ হরর বক্সগুহলোহত বোংলো বো
ইংহরজীহতননম্নরূপেোহব নলিহত হব:
3

0

0

6

2

0

1

7

ক্রনমক নং-3:

করদাোর র্াম রলিবে হবে।

ক্রনমক নং-4:

করদাোর টিআইএর্ রলিবে হবে।

ক্রনমক নং-৫:

েেোতোে ব্যর্সো র্ো কপশো িোদতে আয় থো দি উক্ত ব্যর্সো র্ো কপশোে
সেোপনী মূিধদনে পনেেোণ উপ-রনে 5এ কত উদেি েদত হদর্।
েেোতো ক োম্পোননে কশয়োদেদহোল্ডোে পনেচোি হদি উপ-রনে 5নর্ কত
কশয়োে েোনি োনোে নর্র্েণ নিনপর্দ্ধ েদত হদর্। এরূপ েেোতোে জন্য
তফনসি 25 সাংযুক্ত েদত হদর্।
উপ-রনে 5এ ও 5নর্ এে সেনষ্ট রনে 5 এ নিিদত হদর্।

ক্রবমক িং-৬:

েেোতোে অকৃনষ সম্পনি (আর্োনস র্ো র্োনণনজয প্লট, র্োনি,
এপোট বদেে ইতযোনে অকৃনষ সম্পনিে দয় টি উেোহেণ) থো দি
তফনসি 25 সাংযুক্ত দে অকৃনষ সম্পনিে নর্র্েণ, মূল্য ইতযোনেে
নর্িোনেত তে কসিোদন নেদত হদর্। এ রনেদ ে উপ-রনে 6এ কত
েেোতোে অকৃনষ সম্পনিে মূল্য এর্াং 6নর্ কত অকৃনষ সম্পনিে
নর্পেীদত ক োন অনগ্রে অথ ব পনেদশোধ েো হদি তোে কজে (balance)
নিিদত হদর্।
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ক্রবমক িং-৭:

েেোতোে কৃনষ সম্পনি থো দি তোে তে এিোদন নিিদত হদর্ এর্াং
তফনসি 25 সাংযুক্ত দে অকৃনষ সম্পনিে নর্র্েণ, মূল্য ইতযোনেে
নর্িোনেত তে কসিোদন নেদত হদর্।

ক্রবমক িং-৮:

েেোতোে আনথ ব সম্পনি (financial assets) কেেন কশয়োে,
নিদর্ঞ্চোে, সঞ্চয়পে, র্ন্ড ও অন্যোন্য ননেোপিো জোেোনত, এফনিআে,
কেয়োনে আেোনত, সঞ্চয়ী কপনশন স্কীে, ঋণ প্রেোনসহ অন্য ক োন
financial assets থো দি তোে তে এ রনেদ প্রেোন েদত হদর্।

ক্রবমক িং-৯:

েেোতোে ব্যনক্তগত কেোটেগোনি, জীপ র্ো েোইদরোর্োস থো দি তোে মূল্য
(দেনজদেশন ও আনুষনঙ্গ িেচসহ) রনে 9 এ নিিদত হদর্।
এ োনধ েোনর্োহন থো দি (দেনজদেশন ও আনুষনঙ্গ িেচসহ মূদল্যে
সেনষ্ট নিিদত হদর্। প্রনতটি েোনর্োহদনে কক্ষদে ব্র্যোন্ড নোে, ইনিন
যোপোনসটি (নসনস) ও কেনজদেশন নম্বে নিিদত হদর্। দুইদয়ে অনধ
েোনর্োহন থো দি আিোেো োগজ সাংযুক্ত দে র্নণ বত তে সমূহ
নিনপর্দ্ধ েদত হদর্।

ক্রবমক িং-১০:

করদাোর কসার্া, হীরা, কজম ো মূল্যোর্ োথরসহ ককার্ অলংকারারদ
থাকবল োর েথ্য এ ক্ররমবক রলিবে হবে।

ক্রনমক নং-১১:

এ রনেদ েেোতোে আসর্োর্পে, সেিোে, ইদি ট্রননক্স দ্রব্যোনে ইতযোনেে
তে নিনপর্দ্ধ েদত হদর্।

ক্রনমক নং-১২:

এছোিো 1-11 রনেদ উনেনিত সম্পনিে র্োইদে েেোতোে আদেো ক োন
মূল্যর্োন সম্পনি থো দি তোে তে এ রনেদ প্রেোন েদত হদর্।

ক্রনমক নং-১৩:

েেোতোে ব্যর্সো-র্নহভুবত নগে অথ ব, ব্যোাং , োি ব র্ো ইদি ট্রনন
অদথ বে ব্যোদিন্স, প্রনিদিে ফোদন্ডে ব্যোদিন্স এর্াং রনে 8-এ উনেনিত
অাং র্োদে অন্যোন্য জেো, ব্যোদিন্স র্ো অনগ্রে প্রেোদনে পনেেোণ নিিদত
হদর্।

ক্রবমক িং-১৪:

রনে 1-13 উনেনিত সম্পনিে পনেেোদণে সেনষ্ট এ রনেদ নিিদত
হদর্।

ক্রবমক িং-১৫:

েেোতোে ব্যর্সো-র্নহভূবত েোয় কেেন ব্যোাং র্ো আনথ ব প্রনতষ্ঠোন কথদ
গৃহীত ঋণ, জোেোনতনর্হীন ঋণ, ওিোেড্রোফট ও অন্যোন্য ঋণ (দেেন,
র্ো ীদত রয় সাংরোন্ত েোয়) এ রনেদ নিিদত হদর্।

ক্রনমক নং-১6:

রনে 14 ও রনে 15 এে নর্দয়োগফি হদর্ সাংনিষ্ট আয় র্ছদেে নীট
পনেসম্পে, েো রনে 16 কত নিিদত হদর্।
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ক্রনমক নং-১7:

পূর্ বর্তী আয় র্ছদেে কশষ তোনেদিে নীট পনেসম্পে রনে
নিিদত হদর্।

ক্রনমক নং-১8:

রনে 16 ও রনে 17 এে নর্দয়োগফি হদর্ নীট পনেসম্পদেে
পনের্তবন (পনেবৃনদ্ধ র্ো হ্রোস), েো রনে 18 কত নিিদত হদর্।

ক্রনমক নং-19:

সম্পদ অজনর্ ব্যেীে অন্য ককার্ কারবণ েহরেবলর েরহিঃপ্রোহ
(outflow) ঘটদি তো এ রনেদ নিিদত হদর্। এ রনেদ কে
নর্ষয়গুদিো থো দর্ তো হদিো: র্োনষ ব জীর্নেোেো সংরিস্ট ব্যয়, কর
েররবশাধ, ব্যেসা েরহভূনে ককার্ আরথ নক কলাকসার্, কেনর্ ো IT10BB2016 কে উরেরিে র্য় এমর্ ককার্ ব্যয়, ককার্ দার্ ো ককার্
চাঁদা প্রদার্ (যা পবরসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিিরণী আর ককাথাও
প্ররেফরলে হয়রর্)।

ক্রনমক নং-20:

রনে 18 ও রনে 19 এে কেোগফি হদর্ আয় র্ছদে েেোতোে
েহরেবলর কমাট েরহিঃপ্রোহ (outflow), েো এ রনেদ নিিদত হদর্।

ক্রনমক নং-21:

এ রনেদ তহনর্দিে উৎস নিিদত হদর্।

17 কত

ক্রনমক নং-22: রনে 21 ও রনে 20 এে নর্দয়োগফি এ রনেদ নিিদত হদর্।

জীর্নেোেো সাংনিষ্ট ব্যদয়ে নর্র্েণী
প্রদতয ব্যনক্ত- েেোতোদ তোে আয় ে নেটোদন বে সোদথ নর্নধ ননধ বোনেত ফেদে ও পদ্ধনতদত
জীর্নেোেো সাংনিষ্ট ব্যদয়ে নর্র্েণী েোনিি েদত হদর্।
তদর্ কর্তন অথর্ো ব্যর্সো র্ো কপশো িোদতে আয় েদয়দছ এরূপ ব্যনক্ত েেোতোে কক্ষদে সাংনিষ্ট আয়
র্ছদেে কেোট আয় 3 িক্ষ টো োে কর্নশ নো হদয় থো দি উক্ত ব্যদয়ে নর্র্েণী েোনিি র্োেতোমূি
হদর্ নো। তদর্ ক োন ক োম্পোননে কশয়োেদহোল্ডোে পনেচোি হদি তোে আদয়ে উৎস র্ো কেোট আদয়ে
পনেেোণ েো-ই কহো , আয় ে নেটোদন বে সোদথ জীর্নেোেো সাংনিষ্ট ব্যদয়ে নর্র্েণী েোনিি েো তোে
জন্য র্োেতোমূি ।
কে স ি েেোতো ২০১৬-১৭ কর িেক্ষর প্রিবতৃত নতুন নেটোন ব ফেে (IT-11GA2016) ব্যর্হোে
েদর্ন তোদেেদ IT-10BB2016 ফেে ব্যর্হোে েদত হদর্। কে স ি ব্যনক্ত- েেোতো
পুেদনো ফেদে নেটোন ব েোনিি েদর্ন তোেো ঐ নেটোদন বে সোদথ আদগে নববরণী দোনিল করহবন।
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জীর্নেোেো সাংনিষ্ট ব্যদয়ে নর্র্েণী ফেদে েেোতোে আয় র্ছে সাংনিষ্ট ব্যয় র্ো ে পনেদশোদধে
তে সনন্নদর্শ েদত হদর্। এ নর্র্েণীদত উবেবিত িরচসমূক্ষহর বযাগফল পবরসম্পদ, দায় ও ব্যয়
বিিরণীক্ষত উক্ষেি করক্ষত হক্ষি।
২০১৬-১৭ কর িেক্ষর র্তুর্ প্রেরেনে জীর্নেোেো সাংনিষ্ট ব্যদয়ে নর্র্েণী (IT-10BB2016) এর
বিবভন্ন অংক্ষির বিিরণ:
ক্রনমক নং-1:

কর বছহরর তথ্য নদহত হব। 201৭-1৮ কর বছহরর জন্য জীর্নেোেো
সাংনিস্ট ব্যদয়ে নববরণী দোনিহলর কক্ষহে এ হর বোংলো বো ইংহরজীহত
ননম্নরূপেোহব নলিহত হব:
2

ক্রনমক নং-2:

0

7

1

1

-

8

আয় বছহরর কেষ নদহনর তোনরি উহেি করহত হব। তোনরিটি নদন-মোসবছর আকোহর নলিহত হব। 201৭-1৮ কর বছহরর জন্য জীর্নেোেো
সাংনিস্ট ব্যদয়ে নববরণী দোনিহলর কক্ষহে এ হর বোংলো বো ইংহরজীহত
ননম্নরূপেোহব নলিহত হব:
3

0

0

6

2

0

1

7

ক্রনমক নং-3:

করদাোর র্াম রলিবে হবে।

ক্রনমক নং-4:

করদাোর টিআইএর্ রলিবে হবে।

ক্রবমক িং-৫:

এ ক্রবমক্ষক করদাতা ও তার পবরিাক্ষরর বিভৃরিীল সদস্যক্ষদর ভরণ বপাষণ
ব্যক্ষয়র তথ্য বদক্ষত হক্ষি।

ক্রবমক িং-৬:

এ ক্রবমক্ষক আিাসি সংক্রান্ত ব্যক্ষয়র তথ্য বলিক্ষত হক্ষি। ভাড়া িাড়ীক্ষত
িসিাস িা করা হক্ষল মন্তক্ষব্যর ঘক্ষর বিক্ষজর িাড়ী, বপতা/মাতার িাড়ী,
বিক্ষয়াগ কতৃা প্রদত্ত িাড়ী অথিা অন্য কাক্ষরা হক্ষল বস তথ্য বলিক্ষত হক্ষি।
বিজ িাড়ীর রেণাক্ষিেণ ব্যয় (ক্ষযমি বপৌরকর, সাবভৃস চাজৃ ইতোবদ)
যবদ থাক্ষক তক্ষি তা এিাক্ষি বলিক্ষত হক্ষি।

ক্রবমক িং-৭:

এ ক্রবমক্ষক যািিাহি বিষক্ষয় যািতীয় ব্যয় বযমি-জ্বালািী, রেণাক্ষিেণ,
ড্রাইভাক্ষরর বিতি ইতোবদ িাক্ষত ব্যক্ষয়র তথ্য বদক্ষত হক্ষি ।

ক্রবমক িং-৮:

বিদুেৎ বিল, গ্যাস বিল, পাবির বিল, পয়ঃননষ্কোশন ও বেননিন র্জবয
অপসোেণ সাংরোন্ত িেচ, আিাবসক বটবলক্ষফাি বিল, ইেোেদনট ও
কটনিনিশন চযোদনি সোর্নিপশন নর্ি, গৃহস্থোনিে সহোয়
েী ও
গৃহস্থোিী ও কসর্ো সাংনিষ্ট অন্যোন্য ব্যদয়ে তে এ ক্রবমক্ষক নেদত হক্ষি।
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ক্রবমক িং-৯:

এ ক্রবমক্ষক সন্তািক্ষদর পড়াক্ষিািার ব্যক্ষয়র তে নেদত হক্ষি।

ক্রবমক িং-১০:

উৎসর্, অনুষ্ঠোন, উপহোে, কেদশ ও নর্দেশ ভ্রেণ, অর্ োশ, অনুেোন,
েোননর্ সহোয়তোসহ অন্যোন্য নর্দশষ ব্যদয়ে তে এ ক্রবমক্ষক নেদত হদর্।

ক্রবমক িং-১১:

উপক্ষরর ক্রবমক ৫ হক্ষত ১০ এ িবণ ৃত ব্যক্ষয়র িাইক্ষর অন্য বকাি ব্যয় হক্ষয়
থাকক্ষল বস িরচ, বচবকৎসা িরচ থাকক্ষল বস অংক এ ঘক্ষর বলিক্ষত হক্ষি।

ক্রবমক িং-১২:

জীর্নেোপন সাংনিষ্ট কেোট িেচ অথ বোৎ রনে ০৫ হদত রনে ১১ কত
প্রেনশবত ব্যদয়ে সেনষ্ট এ ঘক্ষর বলিক্ষত হক্ষি।

ক্রবমক িং-১৩:

এ ঘক্ষর করদাতা কর্তৃক উৎক্ষস পবরক্ষিাবধত করএিং করদাতার বিক্ষজর
পবরক্ষিাধ করা আয়কর, সারচাজৃ অথিা অন্য বকাি পবরক্ষিাবধত অংক
বলিক্ষত হক্ষি। বিক্ষিচে আয় িেক্ষর অন্য বকাি কর িেক্ষরর কর, সারচাজৃ
অথিা কর-সংবিষ্ট অন্য বকাি অংক পবরক্ষিাধ করা হক্ষল তাও এ
ক্রবমক্ষক উক্ষেি করক্ষত হক্ষি।

ক্রবমক িং-১৪:

রনে নাং ১২ ও ১৩ এে প্রেনশবত অাংদ ে সেনষ্ট এ রনেদ উদেি
েদত হদর্।
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সপ্তম র্াগ
‘e-TIN পদ্ধবত’
‘e-TIN পদ্ধবত’ এর মাধ্যক্ষম Registration/Re-registration পূি ৃক টিআইএি গ্রহণ
জাতীয় রাজস্ব বিার্ ৃ ১ জুলাই ২০১৩ হক্ষত পুক্ষরাক্ষিা ১০ (দি) বর্বজক্ষটর টিআইএক্ষির পবরিক্ষতৃ িতুি
১২ (িার) বর্বজক্ষটর টিআইএি প্রিতৃি কক্ষরক্ষে। িি প্রিবতৃত ‘e-TIN পদ্ধবত’ বত ইোরক্ষিক্ষটর
মাধ্যক্ষম পুক্ষরাক্ষিা করদাতাগণ Re-registration এিং িতুি করদাতাগণ Registration এর
মাধ্যক্ষম ১২ (িার) বর্বজক্ষটর টিআইএি গ্রহণ করক্ষত পারক্ষিি। ‘e-TIN পদ্ধবত’ বত টিআইএি
গ্রহক্ষণর জন্য করদাতাক্ষদর জাতীয় রাজস্ব বিাক্ষর্ ৃর বিধ ৃাবরত ওক্ষয়িসাইট
www.incometax.gov.bd রাউজ কক্ষর প্রক্ষয়াজিীয় তথ্য প্রদাি সাক্ষপে
Registration/Re-registration কায ৃক্রম সম্পন্ন করক্ষত হক্ষি।
‘e-TIN পদ্ধবত’ বত Registration/Re-registration সম্পন্ন করক্ষত প্রক্ষতেক করদাতাক্ষক
প্রথক্ষম তার ইউজার ID বতরী করক্ষত হক্ষি। ইউজার ID বতরী করার জন্য
www.incometax.gov.bd ওক্ষয়িসাইক্ষট প্রক্ষিি কক্ষর Register বমনুক্ষত বক্লক করক্ষত হক্ষি।
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Register বমনুক্ষত বক্লক করার পর িীক্ষচর ফরমটি দৃিমাি হক্ষি:
UserRegistrationForm:









User ID: ইউজার বয িাক্ষম লগ ইি করক্ষত চাি তা এিাক্ষি টাইপ করক্ষিি এিং তা
অিিই কমপক্ষে ৮ (আট) character হক্ষত হক্ষি।
Password: এিাক্ষি বগাপিীয় পাসওয়ার্ ৃ টাইপ করক্ষত হক্ষি এিং তা অিিই
কমপক্ষে৪ (চার) character হক্ষত হক্ষি।
Retype Password: পুিরায় পাসওয়ার্ ৃটি টাইপ করক্ষত হক্ষি।
Security Question: পাসওয়ার্ ৃ ভুক্ষল বগক্ষল পুিরায় তা উদ্ধাক্ষরর জন্য পেক্ষের
Security Question বসক্ষলক্ট করক্ষত হক্ষি।
Security Answer: এিাক্ষি Security Question এর সঠিক উত্তর টাইপ
করক্ষত হক্ষি।
Country: এিাক্ষি বদক্ষির িাম বসক্ষলক্ট করক্ষত হক্ষি (শুধুমাত্র বিক্ষদিীক্ষদর জন্য)।
Mobile Number: এিাক্ষি করদাতার সচল বমািাইল িম্বরটি প্রদাি করক্ষত হক্ষি।
উক্ষেখ্য একটি বমািাইল িম্বর ব্যিহার কক্ষর শুধুমাত্র একটি ইউজার বতরী করা যাক্ষি।
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Email Address: করদাতা ইো করক্ষল তার E-mail Address প্রদাি করক্ষত
পারক্ষিি।
Verification Letters: এই বটক্সিক্সটির উপক্ষর প্রদবিৃত character গুক্ষলা
সঠিকভাক্ষি টাইপ করক্ষত হক্ষি। বুঝক্ষত সমস্যা হক্ষল Try Again িাটক্ষি বক্লক কক্ষর
পুিরায় প্রদবিৃত character গুক্ষলা টাইপ করক্ষত হক্ষি।
ফরমটির সকল তথ্য সঠিকভাক্ষি পূরণপুি ৃক Register িাটক্ষি বক্লক করক্ষল
স্বয়ংবক্রয়ভাক্ষি উপক্ষরর ফরক্ষম প্রদত্ত বমািাইল িম্বক্ষর SMSএর মাধ্যক্ষম একটি বকার্
বপ্রবরত হক্ষি এিং বিক্ষি বিক্ষম্নর বচক্ষত্রর Mobile Activation ফরমটি প্রদবিৃত হক্ষি।
উপক্ষর প্রদবিৃত ফরক্ষমর e-TIN Activation Code বটক্সট িক্ষক্স SMS এর
মাধ্যক্ষম প্রাপ্ত একটিক্ষভিি বকার্টি টাইপ কক্ষর Activate িাটক্ষি বক্লক করক্ষল ইউজার
বতরীর প্রবক্রয়াটি সম্পন্ন হক্ষি এিং টিআইএি Registration/Re-registration এর
জন্য বসক্ষস্টক্ষম সরাসবর লগইি হক্ষি এিং বিক্ষি বিক্ষম্নর বচত্র প্রদবিৃত হক্ষি। করদাতা ইো
করক্ষল পরিতীক্ষত বয বকাি সময় User ID এিং Password প্রদাক্ষির মাধ্যক্ষম
বসক্ষস্টক্ষম লগইি করক্ষত পারক্ষিি।
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TIN Registration/Re-registration প্রবক্রয়া:
পুক্ষরাক্ষিা করদাতা অথ ৃাৎ যাক্ষদর ১০ (দি) বর্বজক্ষটর টিআইএি আক্ষে তাক্ষদর Re-registration
প্রবক্রয়া সম্পন্ন করক্ষত িা যারা িতুি করদাতা তাক্ষদর Registration প্রবক্রয়া সম্পন্ন করক্ষত িাম
পাক্ষির বমনুক্ষত TIN Application িাটিটি বক্লক করক্ষল এিং বিক্ষি বিক্ষম্নর ফরমটি প্রদবিৃত
হক্ষি।

উপক্ষর প্রদবিৃত ফরক্ষম বিক্ষম্নর তথ্য সমূহ সঠিকভাক্ষি পূরণ করক্ষত হক্ষি:
 Taxpayer Status/ করদাতার ধরণ
(a) এিাক্ষি প্রদত্ত option হক্ষত Individual->Bangladeshi
Residentবসক্ষলক্ট করক্ষত হক্ষি। তক্ষি যবদ বকাি করদাতা বিক্ষদিী হি তক্ষি বতবি
অন্য অপিি বসক্ষলক্ট করক্ষত পারক্ষিি।
(b) বয সকল করদাতার জাতীয় পবরবচবত িম্বর আক্ষে তারা Individual>Bangladeshi Resident->Major (With NID)বসক্ষলক্ট করক্ষিি। তক্ষি যবদ বকাি
করদাতার জাতীয় পবরবচবত িম্বর িা থাক্ষক অথিা বিক্ষদিী হি তক্ষি বতবি অন্য অপিি
বসক্ষলক্ট কক্ষর টিআইএি গ্রহণ করক্ষত পারক্ষিি।


Registration Type/ বরবজক্ষেিক্ষির ধরণোঃ পুক্ষরাক্ষিা করদাতাগণ Reregistration বসক্ষলক্ট করক্ষিি এিং িতুি করদাতাগণ Registration বসক্ষলক্ট
করক্ষিি ।
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Existing (10 digit) TIN / িতৃমাি টিআইএিোঃ এিাক্ষি পুক্ষরাক্ষিা করদাতার
বেক্ষত্র ১০ বর্বজক্ষটর টিআইএি িম্বরটি টাইপ করক্ষত হক্ষি।
এ পয ৃাক্ষয় যবদ পুক্ষরাক্ষিা করদাতাক্ষদর বেক্ষত্র বসক্ষস্টম হক্ষত করদাতার অবধক্ষেত্র অনুযায়ী সাক্ষকৃল
বিবদ ৃষ্ট করা যায় তক্ষি পরিতীক্ষত প্রদবিৃত General Information ফরমটি প্রদবিৃত হক্ষি,
অন্যথায় িতুি করদাতার ন্যায় অবধক্ষেত্র বিি ৃাচক্ষির তক্ষথ্যর জন্য বিক্ষম্নর ফরমটি প্রদবিৃত হক্ষি।


উপক্ষর প্রদবিৃত ফরক্ষম বিক্ষম্নর তথ্য সমূহ সঠিকভাক্ষি পূরণ করক্ষত হক্ষি:
 Main Source of income/ আক্ষয়র প্রধাি উৎসোঃ এিাক্ষি করদাতার আক্ষয়র প্রধাি
উৎস বযমি চাকুরী, বপিা, ব্যিসা অথিা অন্যান্য আক্ষয়র উৎস বসক্ষলক্ট করক্ষত হক্ষি।


Location of main source of income: এিাক্ষি বয বজলায় করদাতার মূল
আক্ষয়র উৎস যথাোঃ চাকরী, ব্যিসা িা অন্যান্য আয় সম্পবকৃত কায ৃািলী
পবরচাবলত/উৎসাবয়ত হয় তা বিি ৃাচি করক্ষত হক্ষি। করদাতার আক্ষয়র প্রধাি উৎক্ষসর
কায ৃালয় বয বজলায় অিবস্থত তা বিি ৃাচি করক্ষত হক্ষি। বযমি যবদ বকাি করদাতার
আক্ষয়র প্রধাি উৎস চাকরী হয় তক্ষি তার কমৃস্থল বয বজলায় অিবস্থত তা বসক্ষলক্ট করক্ষত
হক্ষি আর যবদ করদাতার আক্ষয়র প্রধাি উৎস ব্যিসা হয় তক্ষি বতবি তার ব্যিসা বয
বজলায় পবরলবেত হয় তা উক্ষেি করক্ষিি।



Type of Employer/Service Location: এিাক্ষি করদাতার আক্ষয়র প্রধাি
উৎস এর উপর বভবত্ত কক্ষর অপিি প্রদবিৃত হক্ষি। যবদ করদাতার আক্ষয়র প্রধাি উৎস
Service হয় তক্ষি তাবলকা হক্ষত প্রবতষ্ঠাক্ষির ধরণ অথিা প্রবতষ্ঠাক্ষির িাম বসক্ষলক্ট
করক্ষত হক্ষি। পরিতীক্ষত উপক্ষরর বসক্ষলকিি এর উপর বিভৃর কক্ষর করদাতাক্ষক
প্রবতষ্ঠাক্ষির িাম টাইপ করক্ষত হক্ষি। যবদ করদাতা বপিাজীিী (ক্ষযমি র্ািার,
ইবেবিয়ার, আইিজীিী, চাট ৃার্ ৃ একাউিক্ষটে, আইটিবপ ইতোবদ) হি তক্ষি বতবি বপিা
বসক্ষলক্ট করক্ষিি।
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Business (Individual/Firm): যবদ করদাতার আক্ষয়র প্রধাি উৎস ব্যিসা হয়
(ব্যবি মাবলকািাধীি) তক্ষি ব্যিসার ধরণ প্রদবিৃত তাবলকা হক্ষত বসক্ষলক্ট করক্ষত হক্ষি।
তক্ষি যবদ ব্যিসার ধরণ তাবলকায় িা থাক্ষক তক্ষি তার এক্ষেক্ষত্র Location বসক্ষলক্ট
করক্ষত হক্ষি এিং পরিতীক্ষত ব্যিসার ঠিকািা প্রদত্ত তাবলকা হক্ষত বসক্ষলক্ট করক্ষত হক্ষি।



Others:যবদ করদাতার আক্ষয়র প্রধাি উৎস চাকুরী, ব্যিসা অথিা বপিা ব্যতীত অন্য
বকছু হয় তক্ষি তাঁর িতৃমাি ঠিকািা অনুযায়ী Location বসক্ষলক্ট করক্ষত হক্ষি।

উপক্ষরর তথ্য সমূহ সঠিকভাক্ষি পুরণ কক্ষর Go to Next িাটক্ষি বক্লক করক্ষল বিক্ষম্নর ফরমটি
প্রদবিৃত হক্ষি।





Taxpayer’s Name/করদাতার িাম: এিাক্ষি জাতীয় পবরচয়পত্র অনুযায়ী
ইংক্ষরজীক্ষত িাম টাইপ করক্ষত হক্ষি।
Gender/বলি: এিাক্ষি করদাতা পুরুষ হক্ষল Male এিং িারী হক্ষল Female বসক্ষলক্ট
করক্ষত হক্ষি।
National ID Number/জাতীয় পবরবচবত িম্বরোঃ এিাক্ষি করদাতার জাতীয়
পবরবচবত িম্বর টাইপ করক্ষত হক্ষি।
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Date of Birth (DoB)/জন্মতাবরিোঃ জাতীয় পবরচয়পত্র অনুযায়ী জন্ম তাবরি
িসাক্ষত হক্ষি।
Father’s Name/বপতার িাম: এিাক্ষি বপতার িাম ইংক্ষরবজক্ষত টাইপ করক্ষত হক্ষি।
Mother’s Name/মাতার িাম: এিাক্ষি ইংক্ষরজীক্ষত মাক্ষয়র িাম টাইপ করক্ষত হক্ষি।
Name of Spouse/স্বামী িা স্ত্রীর িাম: এিাক্ষি ইংক্ষরজীক্ষত স্বামী িা স্ত্রীর িাম টাইপ
করক্ষত হক্ষি।
Mobile Number/বমািাইল িম্বর: এিাক্ষি সচল বমািাইল িম্বর টাইপ করক্ষত হক্ষি।
Facsimile/ফোক্স: এিাক্ষি যবদ করদাতার ফোক্স িম্বর থাক্ষক তক্ষি তা টাইপ করক্ষত
হক্ষি।
Email/ইক্ষমইল: এিাক্ষি করদাতার ইক্ষমইল ঠিকািা যবদ থাক্ষক তক্ষি তা টাইপ করক্ষত
হক্ষি।
Current Address: এিাক্ষি করদাতার িতৃমাি ঠিকািা ইংক্ষরজীক্ষত টাইপ করক্ষত
হক্ষি এিং প্রদত্ত তাবলকা হক্ষত District এিং Thana বসক্ষলক্ট করক্ষত হক্ষি।
Permanent Address: এিাক্ষি করদাতার স্থায়ী ঠিকািা ইংক্ষরজীক্ষত টাইপ করক্ষত
হক্ষি এিং প্রদত্ত তাবলকা হক্ষত District এিং Thana বসক্ষলক্ট করক্ষত হক্ষি।
Other Address: এিাক্ষি করদাতার অন্যান্য ঠিকািা (ক্ষযমি: কমৃস্থল, ফোক্টরী
ইতোবদ) ইংক্ষরজীক্ষত টাইপ করক্ষত হক্ষি (যবদ থাক্ষক) এিং প্রদত্ত তাবলকা হক্ষত District
এিং Thana বসক্ষলক্ট করক্ষত হক্ষি।

উপক্ষরর তথ্য সমূহ সঠিকভাক্ষি পুরণ কক্ষর Go to Next িাটক্ষি বক্লক করক্ষল বিক্ষম্নর ফরমটি
প্রদবিৃত হক্ষি।
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এিাক্ষি প্রদত্ত তথ্যসমূহ ঠিক আক্ষে বকিা তা একিার যাচাই কক্ষর যবদ বকাি ভুল িা থাক্ষক তক্ষি
পুক্ষরাক্ষিা করদাতাক্ষদর বেক্ষত্র I hereby affirm that all information given above is
correct &completeএিং িতুি করদাতাক্ষদর বেক্ষত্র I hereby affirm that all
information given above is correct & complete এর িামপাক্ষবৃ প্রদবিৃত বচকিক্ষক্স
টিক বচি বদক্ষয় Submit Application িাটক্ষি বক্লক করক্ষত হক্ষি। তক্ষি ভুল থাকক্ষল Back to
Previous িাটক্ষি বক্লক করক্ষত হক্ষি এিং তথ্য পুিরায় সঠিকভাক্ষি টাইপ কক্ষর উপক্ষর িবণ ৃত
প্রবক্রয়াটি সম্পন্ন কক্ষর Submit Application িাটক্ষি বক্লক করক্ষত হক্ষি।
এিাক্ষি প্রদত্ত তথ্যসমূহ সঠিক থাকক্ষল িাংলাক্ষদি বিি ৃাচি কবমিক্ষির র্াটাক্ষিক্ষজর সাক্ষথ তথ্য
যাচাই কক্ষর টিআইএি িম্বরসহ বিক্ষম্নর তথ্য সমূহ বিক্ষি প্রদবিৃত হক্ষি।
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ৃ
এপয ৃাক্ষয় টিআইএি সাটিবফক্ষকট
বদিার জন্য View Certificate িাটক্ষি বক্লক করক্ষত হক্ষি।
ৃ
View Certificate িাটক্ষি বক্লক করক্ষল বিক্ষি টিআইএি সাটিবফক্ষকট
প্রদবিৃত হক্ষি।
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ৃ
এপয ৃাক্ষয় টিআইএি সাটিবফক্ষকট
বপ্রে করার জন্য Print Certificate িাটক্ষি বক্লক করক্ষত হক্ষি।
ৃ
সাটিবফক্ষকটটি কবম্পউটাক্ষর বসভ করক্ষত হক্ষল Save Certificate িাটক্ষি বক্লক করক্ষল
কবম্পউটাক্ষর Save হক্ষি।
ৃ
সাটিবফক্ষকটটি
ইক্ষমইল করক্ষত হক্ষল Email Certificate িাটক্ষি বক্লক করক্ষল বিক্ষি িতুি একটি
উইক্ষন্ডা প্রদবিৃত হক্ষি এিং বসিাক্ষি ইক্ষমইল এক্ষড্রস বলিক্ষত হক্ষি। তারপর Send িাটক্ষি বক্লক
ৃ
করক্ষল টিআইএি সাটিবফক্ষকট
সংবিষ্ট ইক্ষমইক্ষল Send হক্ষি।
বিস্তাবরত জািক্ষত রাউজ করুিোঃ www.incometax.gov.bd
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পবরবিষ্ট
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েরররশষ্ট ০১
জোতীয় েোজস্ব কর্োিব

আইটি-১১গ২০১৬

আয়কর ররটার্ ন ফরম
ব্যরক্ত-করদাোর জন্য

www.nbr.gov.bd

রর্েেরণ নে েফরসলসমূহ ররটার্ ন ফরবমর অরেবেদ্য অংশ রহসাবে গণ্য হইবে এেং
রর্েেরণ নে কক্ষবে ররটাবর্ নর সরহে সংযু্ক্ত কররবে হইবে:
েফরসল- ২৪এ
যরদ আের্ার কেের্ আয় থাবক
েফরসল- ২৪রে
যরদ আের্ার গৃহসম্পরি আয় থাবক
েফরসল- ২৪রস
যরদ আের্ার ব্যেসা ো কেশার আয় থাবক
েফরসল- ২৪রড
যরদ আেরর্ রেরর্বয়াগজরর্ে কর করয়াে দারে কবরর্

ছনর্

অংশ-১
সাধারণ েথ্য
01

কর েৎসর

2 0

02

ররটার্ নটি ৮২রেরে ধারায় দারিল কররয়াবছর্
রক? [টিক (∙) রচহ্ন রদর্]
হযাঁ
র্া

-

03

করদাোর র্াম

04

রলঙ্গ

05

১২ রডরজট টিআইএর্

06

পুরাের্ টিআইএর্ (যরদ থাবক)

07

সাবকনল

08

কর অঞ্চল

09

আোরসক ময নাদা [টিক (∙) রচহ্ন রদর্]

রর্োসী

10

প্রবযাজয ঘর/ ঘরসমূবহ টিক (∙) রচহ্ন রদর্

পুাং

স্ত্রী

অরর্োসী

10

কগবজটভুক্ত যদ্ধাহে মুরক্তবযাদ্ধা

10 ি

প্ররেেন্ধী ব্যরক্ত

10 গ

৬৫ েৎসর ো েদূর্ধ্ন েয়বসর করদাো

10 ঘ

প্ররেেন্ধী ব্যরক্তর রেোমাো ো আইর্ানুগ
অরর্র্ােক
আয় েৎসর

11

জন্ম োররি (রদর্- মাস- েৎসর)

12

13

কর্তনদিোগীে কক্ষবে, রর্বয়াগকারীর র্াম (প্রবযাজয কক্ষবে):

14

স্ত্রী/ স্বামীর র্াম

15

স্ত্রী/ স্বামীর টিআইএর্ (যরদ থাবক)

16

রেোর র্াম

17

মাোর র্াম

18

েেনমার্ ঠিকার্া

19

স্থায়ী ঠিকার্া

20

কযাগাবযাগ: কটরলবফার্/কমাোইল

21

ই-কমইল

22

জােীয় েররচয়েে র্ম্বর

23

ব্যেসা রর্েন্ধর্ র্ম্বর (সমূহ)
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হইবে

অংশ-২
আয় ও আয় দেে নর্র্েণী
টিআইএন
কেোট আদয়ে নর্র্েণী

টো োে পনেেোণ

24
25

কর্তনোনে (তফনসি 2হএ সাংযুক্ত রুন)
ননেোপিো জোেোনদতে উপে সুে

ধোেো 21
ধোেো 22

26
27
28
29
30
31

গৃহ সম্পনিে আয় (তফনসি 2হনর্ সাংযুক্ত রুন)
কৃনষ আয়
ব্যর্সো র্ো কপশোে আয় (তফনসি ২৪নস সাংযুক্ত রুন)
মূিধনী িোি
অন্যোন্য উৎস হইদত আয়
ফোেব র্ো ব্যনক্তসাংদঘে আদয়ে অাংশ

ধোেো 24
ধোেো 26
ধোেো 28
ধোেো 31
ধোেো 33

32
33
34

ধোেো 43(4) অনুেোয়ী অপ্রোি র্য়স্ক সন্তোন, স্ত্রী র্ো স্বোেীে আয়
নর্দেশ হইদত আয়
কেোট আয় (রনে 2৪ হইদত 33 এে সেনষ্ট)

ধোেো 43

ে পনেগণনো এর্াং পনেদশোদধে নর্র্েণী

টো োে পনেেোণ

35
36
37
38
39

কেোট আদয়ে উপে কেয়োত-পূর্ ব আদেোপদেোগ্য আয় ে
ে কেয়োত (তফনসি 2হনি সাংযুক্ত রুন)
কেয়োত-পের্তী ননট েেোয়
ন্যযনতে ে
ননট পনেসম্পে সোেচোজব

40
41
42
43
44

সুে অথর্ো অেোদেদশে অধীন প্রদেয় অন্য ক োন পনেেোণ (যরদ থাবক)
কেোট প্রদেয় ে
উৎস হদত নতবত/ সাংগৃহীত ে (প্রেোণ সাংযুক্ত রুন)
পনেদশোনধত অনগ্রে ে (প্রেোণ সাংযুক্ত রুন)
প্রতযপবণদেোগ্য দেে সেন্বয় (প্রতযপবণ সাংনিষ্ট ে র্ৎসে/ র্ৎসেসমূহ উদেি
রুন) (েনে থোদ )
এই নেটোদন বে নিনিদত পনেদশোনধত ে (প্রেোণ সাংযুক্ত রুন)
পনেদশোনধত ও সেন্বয়কৃত কেোট ে (হ2+হ3+হহ+হ5)
ঘোটনত র্ো অনতনেক্ত পনেদশোধ (দফেতদেোগ্য) (হ1- 46)
ে অব্যোহনতপ্রোি/ েমুক্ত আয়

45
46
47
48
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অাংশ-৩
ননদে বশোর্নি, সাংযুু্নক্তসমূহ এর্াং প্রনতপোেন
টিআইএন
49

ননদে বশোর্নি
১। পনেসম্পে, েোয় ও ব্যয় নর্র্েণী (আইটি-১০নর্2016) এর্াং জীর্নেোেোে েোন সম্পন বত তদেে নর্র্েণী
(আইটি-১০নর্নর্2016) অর্েই নেটোদন বে সনহত েোনিি নেদত হইদর্, েনে নো আপনন ধোেো 80 অনুেোয়ী
অনুরূপ নর্র্েণোনে েোনিদি অব্যোহনতপ্রোি হন।
2। অনগ্রে ে ও উৎদস নতবত/সাংগৃহীত েসহ পনেদশোনধত দেে প্রেোণোনে এর্াং নর্ননদয়োগ কেয়োদতে জন্য
েোনর্কৃত নর্ননদয়োদগে সেথ বদন উপযুক্ত প্রেোণোনে অর্েই নেটোদন বে সনহত সাংযুক্ত নেদত হইদর্।
3। প্রদেোজয কক্ষদে নহসোর্ নর্র্েণী ও অন্যোন্য সাংনিষ্ট েনিিোনে সাংযুক্ত নেদত হইদর্।

50

আেরর্ প্ররেেন্ধী ব্যরক্তর রেো/মাো হইয়া থারকবল আের্ার স্ত্রী/স্বামী রক হযাঁ
প্ররেেন্ধী সন্তাবর্র জন্য অরেররক্ত কর অব্যাহরের সীমা রহণ কররয়াবছর্?
[টিক (∙) রচহ্ন রদর্]
আপনোে কক্ষদে ন ধোেো 80 (১) অনুেোয়ী পনেসম্পে, েোয় ও ব্যয় নর্র্েণী হযাঁ
(আইটি-10নর্2016) েোনিদিে র্োের্োধ তো েনহয়োদছ? [টিক (∙) রচহ্ন রদর্]

51

54

52

নেটোদন বে সনহত কে স ি তফনসি সাংযুক্ত েো
হইয়োদছ [প্রবযাজয সকল কক্ষবে টিক (∙) রচহ্ন রদর্]

53

নেটোদন বে সনহত কে স ি নর্র্েণী সাংযুক্ত েো
হইয়োদছ [প্রবযাজয সকল কক্ষবে টিক (∙) রচহ্ন রদর্]

2৪এ

2হনর্

আইটি-10নর্২০১৬

নো

নো

2হনস

2হনি

আইটি-10নর্নর্২০১৬
আইটি-10নর্নর্২০১৬

নেটোদন বে সনহত েোনিিকৃত অন্যোন্য নর্র্েণী,েনিিপেোনে, ইতযোনেে তোনি ো

প্রনতপোেন এর্াং স্বোক্ষে

55

প্রনতপোেন
আনে সশ্রদ্ধনচদি কঘোষণো নেদতনছ কে, এই নেটোন ব এর্াং উহোে সনহত সাংযুক্ত র্ো সাংদেোনজত নর্র্েণীদত প্রেি
তে এর্াং প্রেোণোনে আেোে জ্ঞোন ও নর্শ্বোসেদত সঠি ও সম্পূণ ব।
নোে

স্বোক্ষে

স্বোক্ষদেে তোনেি (নেন- েোস-র্ৎসে)
2

স্বোক্ষদেে স্থোন

0

ক র্িেোে েোিনে ব্যর্হোদেে জন্য
নেটোন ব েোনিদিে তে
নেটোন ব েোনিদিে তোনেি (নেন- েোস- র্ৎসে)
2

ে েিদেে এনি নাং

0
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আয় ে নেটোন ব প্রোনিস্বী োে পে
ররটার্ নটি ৮২রেরে ধারায় দারিল করা হইয়াবছ রক? [টিক
(∙) রচহ্ন রদর্]

কর েৎসর

2

0

-

হযাঁ

নো

করদাোর র্াম

১২ রডরজট টিআইএর্

পুরাের্ টিআইএর্ (যরদ থাবক)

সোদ বি

ে অঞ্চি

প্রেনশবত কেোট আয় (রনে 3হ)
টোকো
প্রদেয় ে (রনে হ1)
টোকো

পনেদশোনধত ও সেন্বয়কৃত ে (রনে হ6)
টোকো

আইটি-10নর্২০১৬ কত প্রেনশবত ননট পনেসম্পদেে পনেেোণ
টোকো

পনেদশোনধত ননট পনেসম্পে সোেচোদজবে পনেেোণ
টোকো

নেটোন ব েোনিদিে তোনেি (নেন- েোস- র্ৎসে)
2

ে েিদেে এনি নাং

0

নেটোন ব গ্রহণ োেী েব তবোে স্বোক্ষে ও সীি

স্বোক্ষদেে তোনেি

ে েিদেে কেোগোদেোগ নম্বে
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RETURN OF INCOME

For an Individual Assessee
The following schedules shall be the integral part of this return and must
be annexed to return in the following cases:
Schedule 24A
if you have income from Salaries
Schedule 24B
if you have income from house property
Schedule 24C
if you have income from business or profession
Schedule 24D
if you claim tax rebate

photo

PART I
Basic information
01

Assessment Year
2

0

02

-

Return submitted
82BB? (tick one)
Yes

03

Name of the Assessee

04

Gender

05

Twelve-digit TIN

06

Old TIN

07

Circle

08

Zone

09

Resident Status (tick one)

Resident

10

Tick on the box(es) below if you are:
10A
10C

11

A gazetted war-wounded
freedom fighter
Aged 65 years or more

Date of birth (DD-MM-YYYY)

under

M

section

No
F

Non-resident

10B

A person with disability

10D

A parent/legal guardian of a person with
disability

12

Income Year
to

13

If employed, employer’s name

14

Spouse Name

15

Spouse TIN (if any)

16

Father’s Name

17

Mother’s Name

18

Present Address

19

Permanent Address

20

Contact Telephone

21

E-mail

22

National Identification Number

23

Business Identification Numbers
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PART II
Particulars of Income and Tax
TIN
Particulars of Total Income
Amount ৳
24

Salaries (annex Schedule 24A)

S.21

25

Interest on securities

S.22

26

Income from house property (annex Schedule 24B)

S.24

27

Agricultural income

S.26

28

Income from business or profession (annex Schedule 24C)

S.28

29

Capital gains

S.31

30

Income from other sources

S.33

31

Share of income from firm or AOP

32

Income of minor or spouse under section 43(4)

33

Foreign income

34

Total income (aggregate of 24 to 33)

S.43

Tax Computation and Payment
Amount ৳
35

Gross tax before tax rebate

36

Tax rebate (annex Schedule 24D)

37

Net tax after tax rebate

38

Minimum tax

39

Net wealth surcharge

40

Interest or any other amount under the Ordinance (if any)

41

Total amount payable

42

Tax deducted or collected at source (attach proof)

43

Advance tax paid (attach proof)

44

Adjustment of tax refund [mention assessment year(s) of refund]

45

Amount paid with return (attach proof)

46

Total amount paid and adjusted (42+43+44+45)

47

Deficit or excess (refundable) (41-46)

48

Tax exempted income

79

49

50

51
52
53
54

PART III
Instruction, Enclosures and Verification
TIN
:

Instructions
1. Statement of assets, liabilities and expenses (IT-10B2016) and statement of life style
expense (IT-10BB2016) must be furnished with the return unless you are exempted
from furnishing such statement(s) under section 80.
2. Proof of payments of tax, including advance tax and withholding tax and the proof of
investment for tax rebate must be provided along with return.
3. Attach account statements and other documents where applicable
If you are a parent of a person with disability, has your spouse Yes
No
availed the extended tax exemption threshold? (tick one)
Are you required to submit a statement of assets, liabilities and Yes
No
expenses (IT-10B2016) under section 80(1)? (tick one)
Schedules annexed
24A
24B
24C
24D
(tick all that are applicable)
Statements annexed
IT-10B2016
IT-10BB2016
(tick all that are applicable)
Other statements, documents, etc. attached (list all)

Verification and signature
55

Verification
I solemnly declare that to the best of my knowledge and belief the information given in
this return and statements and documents annexed or attached herewith are correct and
complete.
Name
Signature
Date of Signature

Place of Signature

(DD-MM-YYYY)

2

0

For official use only
Return Submission Information
Date of Submission (DD– MM –YYYY)
2

Tax Office Entry Number

0
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Individual

ACKNOWLEDGEMENT RECEIPT OF
RETURN OF INCOME
Assessment Year

Return under section 82BB? (tick one)
Yes

No

Name of the Assessee

Twelve-digit TIN

Old TIN

Circle

Taxes Zone

Total income shown (serial 34)
৳
Amount payable (serial 41)
৳

Amount paid and adjusted (serial 46)
৳

Amount of net wealth shown in IT-10B2016
৳

Amount of net wealth surcharge paid
৳

Date of Submission (DD– MM –YYYY)

Tax Office Entry Number

2

0

Signature and seal of the official receiving the return

Date of Signature

Contact Number of Tax Office
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েরররশষ্ট ০২

জোতীয় েোজস্ব কর্োিব
www.nbr.gov.bd

আইটি-10নর্২০১৬

পনেসম্পে, েোয় ও ব্যয় নর্র্েণী
আয়কর অোবদশ, ১৯৮৪ (১৯৮৪ সবর্র ৩৬ র্ং অোবদশ) এর ধোেো 80(1) অনুসোদে
১। আয় র্ৎসদেে কশষ তোনেদি আপনোে সম্পে ও েোদয়ে পনেেোণ উদেি রুন। স ি আইদটে আইনন, কেনজদেশন
র্ো অন্যোন্য সাংনিষ্ট ব্যয়সহ রয়মূদল্য প্রেনশবত হইদর্;
২। আপনোে স্ত্রী/স্বোেী র্ো অপ্রোির্য়স্ক সন্তোন ও ননিবেশীি ব্যনক্ত েেোতো নো হইদি, তোহোদেে সম্পে ও েোদয়ে পনেেোণ
আপনোে নর্র্েণীদত অন্তভুবক্ত নেদত হইদর্;
৩। ব্যর্সোয় মূিধন অথর্ো কৃনষ র্ো অ-কৃনষ সম্পনি থোন দি তফনসি ২৫ এই নর্র্েণীে অনর্দচ্ছদ্য অাংশ নহসোদর্ গণ্য
হইদর্। প্রদয়োজদন অনতনেক্ত োগজ ব্যর্হোে রুন।
01

কর েৎসর
2

03

0

করদাোর র্াম

02

পনেসম্পে, েোয় ও ব্যয় নর্র্েণী কে তোনেদিে জন্য
প্রদেোজয (নেন-েোস-র্ৎসে)
2

04

টিআইএর্

নর্র্েণ

টো োে পনেেোণ

07
08

ব্যর্সোে পুনুঁ জ (05 +05ি)
05
ব্যর্সোে পুনুঁ জ (রনে 05ি ব্যতীত)
05ি
পনেচোি নহসোদর্ নিনেদটি ক োম্পোননদত কশয়োে নর্ননদয়োগ (তফনসি ২৫
অনুেোয়ী)
06
অ-কৃনষ সম্পনি (তফনসি ২৫ অনুেোয়ী)
06ি
অ-কৃনষ সম্পনিদত অনগ্রে প্রেোন র্ো নর্ননদয়োগ (তফনসি ২৫ অনুেোয়ী)
কৃনষ সম্পনি (তফনসি ২৫ অনুেোয়ী)
আনথ ব সম্পেসমূদহে মূল্য (08 +08ি+08গ+08ঘ+08ঙ)

09

08
কশয়োে, নিদর্ঞ্চোে, ইতযোনে
08ি
সঞ্চয়পে, র্ন্ড ও অন্যোন্য সে োনে নসন উনেটিজ
08গ
স্থোয়ী আেোনত, কেয়োনে আেোনত ও নিদপোনজট কপনশন নস্কে (নিনপএস)
08ঘ
ঋণ প্রেোন (ঋণ গ্রহণ োেীে নোে ও টিআইএন উদেি রুন)
08ঙ
অন্যোন্য আনথ ব সম্পে (নর্িোনেত নর্র্েণ নেন)
কেোটেেোন (সমূহ) (দুইদয়ে অনধ কেোটেেোদনে জন্য অনতনেক্ত োগজ ব্যর্হোে রুন)

10
11
12

রনে
ব্র্যোদন্ডে নোে
ইনিন (নসনস)
কেনজদেশন নাং
1
2
স্বণ বোিাং োে, হীে , েত্নোনে ও অন্যোন্য অিাং োেোনে (পনেেোণ উদেি রুন)
আসর্োর্পে, সেিোেোনে ও ইদি ট্রনন সোেগ্রী
উদেিদেোগ্য মূল্যেোদনে অন্যোন্য সম্পে

05

06

0

82

নর্র্েণ

টো োে পনেেোণ

13

ব্যর্সো র্নহভূবত নগে অথ ব ও তহনর্ি (13 +13ি+13গ+13ঘ)
13
কনোট ও মুদ্রোসমূহ
13ি
ব্যোাং , োি ব ও অন্যোন্য ইদি ট্রনন েোেদে েনক্ষত নগে
13গ
িনর্ষ্য তহনর্ি এর্াং অন্যোন্য তহনর্ি
13ঘ
অন্যোন্য নিদপোনজট, নস্থনত ও অনগ্রে (রনে 08 ব্যতীত)

14
15

গ্রস সম্পে (রনে 05 হইদত 13 এে সেনষ্ট)
ব্যর্সো র্নহভূবত েোয় (15 +15ি+15গ)
15
ব্যোাং ও অন্যোন্য আনথ ব প্রনতষ্ঠোদনে ঋণ
15ি
জোেোনতনর্হীন ঋণ (ঋণ প্রেোন োেীে নোে ও টিআইএন উদেি রুন)
15গ
অন্যোন্য েোয় ও ওিোেড্রোফট
ননট পনেসম্পে (14-15)

16
17
18
19

নর্গত আয় র্ৎসদেে কশষ তোনেদিে ননট পনেসম্পে
ননট পনেসম্পদেে পনের্তবন (16-17)
আয় র্ৎসদেে অন্যোন্য তহনর্দিে র্নহঃপ্রর্োহ (19 +19ি+19গ)
19
র্োৎসনে জীর্নেোপন ব্যয় ও পনেদশোনধত ে (আইটি-10নর্নর্2016
অনুেোয়ী)
19ি
আইটি-10নর্নর্2016 কত উদেি েো হয় নোই এেন ক্ষনত, নর্দয়োজন, ব্যয়,
ইতযোনে
19গ
উপহোে, েোন ও চাঁেো (প্রোপদ ে নোে উদেি রুন)

20
21

আয় র্ৎসদে তহনর্দিে কেোট র্নহঃপ্রর্োহ (18+19)
অনজবত তহনর্িসমূহ (21 +21ি+21গ)
21
প্রেনশবত নেটোন ব আয়
21ি
ে অব্যোহনতপ্রোি ও েমুক্ত আয়
21গ
অন্যোন্য প্রোনি ও উৎস
তহনর্দিে ঘোটনত, েনে থোদ (21-20)

22

প্রনতপোেন এর্াং স্বোক্ষে
23

প্রনতপোেন
আনে সশ্রদ্ধনচদি কঘোষণো নেদতনছ কে, এই নর্র্েণী এর্াং সাংযুক্ত তফনসদি প্রেি তে আেোে জ্ঞোন ও
নর্শ্বোসেদত সঠি ও সম্পূণ ব।
নোে
স্বোক্ষে ও তোনেি
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তফনসি ২৫
ব
পনেসম্পে, েোয় ও ব্যয় নর্র্েণী (আইটি-10নর্২০১৬) সম্পন ত
পনেসম্পে, েোয় ও ব্যয় নর্র্েণীে সনহত সাংযুক্ত নেদত হইদর্
01

কর েৎসর

2 0
03

02

টিআইএর্

-

পনেচোি নহসোদর্ নিনেদটি ক োম্পোননদত কশয়োে নর্ননদয়োগ
(প্রদয়োজদন অনতনেক্ত োগজ ব্যর্হোে রুন)
1

কশয়োদেে সাংখ্যো

মূল্য টোকো

আয় র্ৎসদে
সাংদেোজন র্ো
নর্দয়োজন
টোকো

আয়
কশষ
মূল্য
টোকো

র্ৎসদেে
তোনেদি

আয় র্ৎসদে
সাংদেোজন র্ো
নর্দয়োজন
টোকো

আয়
কশষ
মূল্য
টোকো

র্ৎসদেে
তোনেদি

2
3
4
04

অ-কৃনষ সম্পনিে ব্যয়সহ রয়মূল্য র্ো উক্ত
সম্পনিে জন্য প্রেি অনগ্রে (সম্পনিে র্ণ বনো,
অর্স্থোন ও আয়তন)

আয় র্ৎসদেে
শুরুদত মূল্য
টোকো

1
2
3
4
05

কৃনষ সম্পনিে ব্যয়সহ রয়মূল্য (সম্পনিে র্ণ বনো,
অর্স্থোন ও আয়তন)

আয় র্ৎসদেে
শুরুদত মূল্য
টোকো

1
2
3
4
(প্রদয়োজদন অনতনেক্ত োগজ ব্যর্হোে রুন)
নোে

স্বোক্ষে ও তোনেি
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IT-10B2016

STATEMENT OF ASSETS, LIABILITIES AND EXPENSES
under section 80(1)of the Income Tax Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984)
1.
2.
3.

01

Mention the amount of assets and liabilities that you have at the last date of the income year.
All items shall be at cost value include legal, registration and all other related costs;
If your spouse or minor children and dependent(s) are not assessee, you have to include their
assets and liabilities in your statement;
Schedule 25 is the integral part of this Statement if you have business capital or agriculture or
non-agricultural property. Provide additional papers if necessary.

Assessment Year
2

03

0

02

Statement as on (DD-MM-YYYY)

04

TIN

-

Name of the Assessee

Amount ৳

Particulars
05

06

Business capital (05A+05B)
05A

Business capital other than 05B

05B

Director’s shareholdings in limited companies
(as in Schedule 25)
Non-agricultural property (as in Schedule 25)

06A
06B

Advance made for non-agricultural property (as in Schedule
25)

07

Agricultural property (as in Schedule 25)

08

Financial assets value (08A+08B+08C+08D+08E)

09

08A

Share, debentures etc.

08B

Savings certificate, bonds and other government securities

08C

Fixed deposit, Term deposits and DPS

08D

Loans given to others (mention name and TIN)

08E

Other financial assets (give details)

Motor car (s) (use additional papers if more than two cars)
Sl

Brand name

Engine (CC)

Registration No.

1
2
10

Gold, diamond, gems and other items (mention quantity)

11

Furniture, equipment and electronic items

85

12

Other assets of significant value

13

Cash and fund outside business (13A+13B+13C+13D)
13A

Notes and currencies

13B

Banks, cards and other electronic cash

13C

Provident fund and other fund

13D

Other deposits, balance and advance (other than 08)

14

Gross wealth (aggregate of 05 to 13)

15

Liabilities outside business (15A+15B+15C)
15A

Borrowings from banks and other financial institutions

15B

Unsecured loan (mention name and TIN)

15C

Other loans or overdrafts

16

Net wealth (14-15)

17

Net wealth at the last date of the previous income year

18

Change in net wealth (16-17)

19

Other fund outflow during the income year (19A+19B+19C)
19A
19B
19C

20

Total fund outflow in the income year (18+19)

21

Sources of fund (21A+21B+21C)

22

23

Annual living expenditure and tax payments (as IT10BB2016)
Loss, deductions, expenses, etc. not mentioned in IT10BB2016
Gift, donation and contribution (mention name of recipient)

21A

Income shown in the return

21B

Tax exempted income and allowance

21C

Other receipts and sources

Shortage of fund, if any (21-20)

Verification and signature
Verification
I solemnly declare that to the best of my knowledge and belief the information given in
this statement and the schedule annexed herewith are correct and complete.
Name
Signature and date
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SCHEDULE 25
tobe annexed to the Statement of Assets, Liabilities and Expenses (IT-10B2016)
01

Assessment Year

02

03

Shareholdings in limited companies as director

TIN

No. of shares

Value ৳

1
2
3
4

04

Non-agricultural property at cost
value or any advance made for
such
property
(description,
location and size)
1

Value at the
start
of
income year ৳

increased/
decreased
during the
income year ৳

Value at the
last date of
income year ৳

Value at the
start
of
income year ৳

increased/
decreased
during the
income year ৳

Value at the
last date of
income year ৳

2
3
4

05

Agricultural property at cost value
(description, location and size)

1
2
3
4
(Provide additional paper if necessary)
Name

Signature & Date.
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েরররশষ্ট ০৩

জোতীয় েোজস্ব কর্োিব

আইটি-10 নর্নর্২০১৬

www.nbr.gov.bd

জীের্যাের্ সংরিষ্ট ব্যবয়র রেেরণী
আয়কর অোবদশ, ১৯৮৪ (১৯৮৪ সবর্র ৩৬ র্ং অোবদশ) এর ধারা 80(2) অনুসাবর

01

কর েৎসর
2

03

0

করদাোর র্াম

02

ব্যয় নর্র্েণী কে তোনেদিে জন্য প্রদেোজয (নেন-েোস-র্ৎসে)
২ ০

04

টিআইএর্

নর্র্েণসমূহ
05
06
07

08

09
10

11
12
13

14
15

টো োে পনেেোণ

েন্তব্য

িোদ্য, র্স্ত্র ও অন্যোন্য ননতয প্রদয়োজনীয় ব্যয়
আর্োসন সাংরোন্ত ব্যয়
কেোটেেোন ও পনের্হন সাংরোন্ত ব্যয় (07 +07ি)
07
ড্রোইিোদেে কর্তন, জ্বোিোনন ও েক্ষণোদর্ক্ষণ
07ি অন্যোন্য পনের্হন
গৃহস্থোনি ও ইউটিনিটি সাংরোন্ত ব্যয়
(08 +08ি+08গ+08ঘ)
08
নর্দুযৎ নর্ি
08ি গ্যোস, পোনন, পয়ঃননষ্কোশন ও বেননিন র্জবয
অপসোেণ
08গ কটনিদফোন, ইেোেদনট ও কটনিনিশন চযোদনি
সোর্নিপশন
08ঘ গৃহস্থোনিে সহোয় েী ও অন্যোন্য ব্যয়
সন্তোনদেে নশক্ষো ব্যয়
নর্দশষ ব্যয় (10 +10ি+10গ+10ঘ)
10
উৎসর্, পোটি,ব ইদিে ও উপহোে সাংরোন্ত ব্যয়
10ি কেদশ ও নর্দেশ ভ্রেণ, অর্ োশ ইতযোনে
10গ অনুেোন, েোননর্ সহোয়তো, ইতযোনে
10ঘ অন্যোন্য নর্দশষ ব্যয়
অন্যোন্য ব্যয়
জীের্যাের্ সংরিষ্ট কমাট ব্যয়
(05+06+07+08+09+10+11)
প্রেি আয় ে, চোজব, ইতযোনে (13 +13ি)
13
উৎদস নতবত/ সাংগৃহীত ে
13ি পনেদশোনধত আয় ে, সোেচোজব র্ো অন্যোন্য পনেেোণ
কেোট ব্যয় ও ে (12+13)
প্রনতপোেন এর্াং স্বোক্ষে
প্রনতপোেন
আনে সশ্রদ্ধনচদি কঘোষণো নেদতনছ কে, এই নর্র্েণীদত প্রেি তে আেোে জ্ঞোন ও নর্শ্বোসেদত সঠি ও সম্পূণ ব।
নোে
স্বোক্ষে ও তোনেি
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National Board of Revenue
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IT-10BB2016

STATEMENT OF EXPENSES RELATING TO LIFESTYLE
under section 80(2) of the Income Tax Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984)
01

Assessment Year
2

03

02

Statement as on (DD-MM-YYYY)
2

0

Name of the Assessee
-

04

TIN

Particulars
05
Expenses for food, clothing and other essentials
06
Housing expense
07
Auto and transportation expenses (07A+07B)
07A Driver’s salary, fuel and maintenance
07B Other transportation
08
Household
and
utility
expenses
(08A+08B+08C+08D)
08A Electricity
08B Gas, water, sewer and garbage
08C Phone, internet, TV channels subscription
08D Home-support staff and other expenses
09
Children’s education expense
10
Special expenses (10A+10B+10C+10D)
10A Festival, party, events and gifts
10B Domestic and overseas tour, holiday, etc.

13

10C Donation, philanthropy, etc.
10D Other special expenses
Any other expenses
Total
expense
relating
to
(05+06+07+08+09+10+11)
Payment of tax, charges, etc. (13A+13B)

14

13A Payment of tax at source
13B Payment of tax, surcharge or other amount
Total amount of expense and tax (12+13)

11
12

15

0

Amount ৳

Comment

lifestyle

Verification and signature
Verification
I solemnly declare that to the best of my knowledge and belief the information given in
this statement is correct and complete.
Name
Signature and date.
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েরররশষ্ট ০৪
তফনসি ২৪এ
কর্তন আদয়ে নর্র্েণসমূহ
কর্তন আয় থোন দি তফনসিটি নেটোদন বে সনহত সাংযুক্ত নেদত হইদর্
01

ে র্ৎসে

02

নর্র্েণসমূহ

টিআইএর্

পনেেোণ
( )

03

মূি কর্তন

04

নর্দশষ কর্তন

05
06

র্দ য়ো কর্তন ( েোহো পূদর্ ব েদেোগ্য আদয়ে
অন্তভুবক্ত হয় নোই)
েহোঘ ব িোতো

07

র্োনিিোিো িোতো

08

নচন ৎসো িোতো

09

েোতোয়োত িোতো

10

উৎসর্ িোতো

11

সহোয়

12

ছুটি িোতো

13

সম্মোনী/ পুেস্কোে/ নফ

14

ওিোে টোইে িোতো

15

কর্োনোস/ এক্স-কগ্রনসয়ো

16

অন্যোন্য িোতো

17

স্বীকৃত িনর্ষ্য তহনর্দি ননদয়োগ তবোে প্রেি চাঁেো

18

স্বীকৃত িনর্ষ্য তহনর্দি অনজবত সুে

19

েোনর্োহন সুনর্ধোে জন্য নর্দর্নচত আয়

20
21

নর্নোমূদল্য সনিত র্ো অ-সনিত র্োসস্থোদনে জন্য
নর্দর্নচত আয়
অন্যোন্য, েনে থোদ (নর্র্েণ নেন)

22

কেোট

েীে জন্য প্রেি িোতো

স ি অাং টো োয় প্রেনশবত (টোকো)
নোে

স্বোক্ষে ও তোনেি
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ে অব্যোহনত
প্রোি (ি)

ননট েদেোগ্য
(গ = -ি)

SCHEDULE 24A
Particulars of income from Salaries
Annex this Schedule to the return of income if you have income from Salaries
01

Assessment Year

02

Particulars

03
04

Basic pay
Special pay

05
06
07

Arrear pay (if not included in
taxable income earlier)
Dearness allowance
House rent allowance

08
09
10
11
12
13

Medical allowance
Conveyance allowance
Festival Allowance
Allowance for support staff
Leave allowance
Honorarium/ Reward/Fee

14
15
16
17

21

Overtime allowance
Bonus / Ex-gratia
Other allowances
Employer’s contribution to a
recognized provident fund
Interest accrued on a recognized
provident fund
Deemed income for transport
facility
Deemed income for free furnished/
unfurnished accommodation
Other, if any (give detail)

22

Total

18
19
20

TIN

Amount
(A)

Tax
exempted
(B)

All figures of amount are in taka (৳)

Name

Signature & Date
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Taxable
(C = A-B)

েরররশষ্ট ০৫
তফনসি ২৪নর্
গৃহ সম্পনিে আদয়ে নর্র্েণসমূহ
গৃহ সম্পনিে আয় থোন দি তফনসিটি নেটোদন বে সনহত সাংযুক্ত নেদত হইদর্
01

03

ে র্ৎসে

02

টিআইএর্

প্রদতয গৃহ সম্পনিে জন্য
গৃহ সম্পনিে নর্র্েণ
03

গৃহ সম্পনিে ঠি োনো

03ি
03গ

কেোট আয়তন
েেোতোে অাংশ (%)

গৃহ সম্পনিে আয়
04
র্োনষ ব আয়
05

টো োে পনেেোণ

নর্দয়োজনসমূহ (রনে 05 হইদত 05ছ এে সেনষ্ট)
05
কেেোেত, আেোয়, ইতযোনে
05ি কপৌে ে অথর্ো স্থোনীয় ে
05গ ভূনে েোজস্ব
05ঘ ঋকণে উপে সুে/ র্ধী ন / মূিধনী চোজব
05ঙ নর্েো ন নি

05চ গৃহ সম্পনি িোনি থোন র্োে োেদণ েোনর্কৃত কেয়োত
05ছ অন্যোন্য, েনে থোদ
06 গৃহ সম্পনি িোদত আয় (04-05)
07
েেোতো আাংনশ েোনি হইদি, েেোতোে অাংদশে আয়
এ োনধ গৃহ সম্পনি হইদত আয় থোন দি ননম্নর্নণ বত তে প্রেোন রুন
08 স ি গৃহ সম্পনিে আদয়ে সেনষ্ট (1+2+3+- - - )
(প্রদয়োজদন অনতনেক্ত োগজ ব্যর্হোে রুন)
1
(গৃহ সম্পনি 1 এে আয় )
2
(গৃহ সম্পনি ২ এে আয় )
3
(গৃহ সম্পনি ৩ এে আয় )

নোে

স্বোক্ষে ও তোনেি
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টোকো
টোকো
টোকো
টোকো

SCHEDULE 24B
Particulars of income from house property
Annex this Schedule to the return of income if you have income from house property
01

03

Assessment Year

02

For each house property
Description of the house property
03A
Address of the property

03B
03C

TIN

Total area
Share of the asessee (%)
Amount ৳

Income from house property
04

Annual Value

05

Deductions (aggregate of 05A to 05G)
05A

Repair, Collection, etc.

05B

Municipal or Local Tax

05C

Land Revenue

05D

Interest on Loan/Mortgage/Capital Charge

05E

Insurance Premium

05F

Vacancy Allowance

05G

Other, if any

06

Income from house property (04-05)

07

Incase of partial ownership, the share of income

Provide information if income from more than one house property
08
Aggregate of income of all house properties (1+2+3+- - - )
(provide additional papers if necessary)
1
(Income from house property 1)

৳
৳

2

(Income from house property 2)

৳

3

(Income from house property 3)

৳

Name

Signature & Date
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েরররশষ্ট ০৬

01

তফনসি ২৪নস
ব্যর্সো র্ো কপশোে আদয়ে নর্র্েণসমূহ
ব্যর্সো র্ো কপশোে আয় থোন দি েেোতো র্তব তফনসিটি নেটোদন বে সনহত সাংযুক্ত নেদত হইদর্
ে র্ৎসে
02 টিআইএর্

03

মূি ব্যর্সো র্ো কপশোে ধেন

04

ব্যর্সো র্ো কপশোে নোে (সমূহ) (কট্রি িোইদসন্স
অনুেোয়ী)

05

ঠি োনো (সমূহ)

এ োনধ নোে ও ঠি োনোে জন্য রনে নম্বে ব্যর্হোে রুন
আদয়ে সোেসাংদক্ষপ

টো োে পনেেোণ

06

নর্রয়/ টোন বওিোে/ প্রোনি

07

গ্রস মুনোফো

08

সোধোেণ, প্রশোসনন , নর্রয়জননত এর্াং অন্যোন্য ব্যয়সমূহ

09

ননট মুনোফো (07-08)

নস্থনতপদেে সোেসাংদক্ষপ
10

নগে ও ব্যোাং জেো

11

েজুে

12

স্থোয়ী সম্পেসমূহ

13

অন্যোন্য সম্পেসমূহ

14

কেোট সম্পেসমূহ (10+11+12+13)

15

প্রোেনি মূিধন

16

ননট মুনোফো

17

আয় র্ৎসদে উদিোিন

18

সেোপণী মূিধন (15+16-17)

19

েোয়সমূহ

20

কেোট মূিধন এর্াং েোয়সমূহ (18+19)

টো োে পনেেোণ

নোে

স্বোক্ষে ও তোনেি
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SCHEDULE 24C
Summary of income from business or profession
To be annexed to return by an assessee having income from business or profession
01

Assessment Year

02

03

Type of main business or profession

04

Name (s) of the business or
05
profession (as in trade licence)
Use serial numbers if more names and addresses

TIN

Address(es)

Amount ৳

Summary of Income
06
Sales/ Turnover/ Receipts
07

Gross Profit

08

General, administrative, selling and other expenses

09

Net Profit (07-08)
Amount ৳

Summary of Balance Sheet
10

Cash in hand & at bank

11

Inventories

12

Fixed assets

13

Other assets

14

Total assets (10+11+12+13)

15

Opening capital

16

Net profit

17

Withdrawals in the income year

18

Closing capital (15+16-17)

19

Liabilities

20

Total capital and liabilities (18+19)

Name

Signature & Date
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েরররশষ্ট ০৭
তফনসি 24নি
ে করনিট/কেয়োদতে নর্র্েণ
নর্ননদয়োগজননত ে কেয়োত েোনর্ নেদি েেোতো র্তব তফনসিটি নেটোদন বে সনহত সাংযুক্ত নেদত হইদর্
(েোনর্কৃত নর্ননদয়োগ, েোন, ইতযোনেে সেথ বদন প্রোেোণ্য েনিিোনে সাংযুক্ত নেদত হইদর্)
01

ে র্ৎসে

02

টিআইএর্

কেয়োতদেোগ্য নর্ননদয়োগ, চাঁেো, ইতযোনেে নর্র্েণ
03
04
05
06
07
08
09
10

টো োে পনেেোণ

জীর্ননর্েোে নপ্রনেয়োে
নিদপোনজট কপনশন নস্কদে প্রেি চাঁেো (অনুদেোেনদেোগ্য সীেোে অনতনেক্ত নদহ)
ব
অনুদেোনেত কসনিাংস সোটিনফদ
দট নর্ননদয়োগ
অনুদেোনেত নিদর্ঞ্চোে, নিদর্ঞ্চোে স্ট , স্ট র্ো কশয়োে এ নর্ননদয়োগ
িনর্ষ্য তহনর্ি আইন, 1925 অনুেোয়ী প্রদেোজয িনর্ষ্য তহনর্দি প্রেি চাঁেো
স্বীকৃত িনর্ষ্য তহনর্দি স্বীয় ও ননদয়োগ তবোে প্রেি চাঁেো
সুপোে অযোনুদয়শন ফোদন্ড প্রেি চাঁেো
ল্যোণ তহনর্দি প্রেি চাঁেো এর্াং কগোষ্ঠী নর্েো নস্কদে প্রেি ন নি

11
12
13
14

েো োত তহনর্দি েোন
অন্যোন্য, েনে থোদ (নর্র্েণ নেন)
কেোট অনুদেোেনদেোগ্য নর্ননদয়োগ, চাঁেো ইতযোনে

15

কেয়োদতে জন্য অনুদেোেনদেোগ্য পনেেোদণে উপে প্রদেোজয ে কেয়োত (রনে
1হ),ধোেো হহ(2)(নর্) অনুেোয়ী

কেয়োদতে জন্য অনুদেোেনদেোগ্য পনেেোণ (1হ র্ো 1হি র্ো 1হগ এে েদে কেটি ে)
14
কেোট অনুদেোেনদেোগ্য নর্ননদয়োগ, চাঁেো ইতযোনে (রনে 13 অনুেোয়ী)
14ি কমাট আবয়র ……. . % (ধারা 44 এর উে-ধারা (4) অনুযায়ী কর
অব্যাহরেপ্রাপ্ত ো হ্রাসকৃে হাবর করাবরােবযাগ্য আয় এেং ধারা 82রস এর
উে-ধারা (2) এর দফা (ক) এর আওোভুক্ত ককার্ উৎস ো উৎসসমূহ
হইবে অরজনে আয় ব্যেীে)
14গ 1.5 ক োটি টো ো

নোে

স্বোক্ষে ও তোনেি
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SCHEDULE 24D
Particulars of tax credit/rebate
To be annexed to return by an assessee claiming investment tax credit
(Attach the proof of claimed investment, contribution, etc.)
01

Assessment Year

02

TIN

Particulars of rebatable investment, contribution, etc.
03
Life insurance premium
04
05
06
07
08

Contribution to deposit pension scheme (not exceeding
allowable limit)
Investment in approved savings certificate
Investment in approved debenture or debenture stock, Stock
or Shares
Contribution to provident fund to which Provident Fund Act,
1925 applies
Self contribution and employer’s contribution to Recognized
Provident Fund

09

Contribution to Super Annuation Fund

10

Contribution to Benevolent Fund and Group Insurance
Premium

11

Contribution to Zakat Fund

12

Others, if any ( give details )

13

Total allowable investment, contribution etc.

14

Eligible amount for rebate (the lesser of 14A, 14B or 14C)
14A
14B

14C
15

Total allowable investment, contribution, etc. (as in
13)
. . % of the total income (excluding any income for
which a tax exemption or a reduced rate is applicable
under sub-section (4) of section 44 or any income
from any source or sources mentioned in clause (a) of
sub-section (2) of section 82C.)
1.5 crore

Amount of tax rebate calculated on eligible amount (Serial
14) under section 44(2)(b)

Name

Signature & Date
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Amount ৳

েরররশষ্ট ০৮
Application of time extension for return submission
[section 75(6) of the Income Tax Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984)]

Applicant’s Copy
Assessment Year
01

Name of the Assessee

03

TIN

04

Circle

06

Applied extension upto

-

02

Address

05

Taxes Zone

(DD– MM –YYYY)

07

Reasons for time extension

08

Signature and Date

09

Name

Signature

Date of Signature

(to be signed by the person who will
sign the return under section 75(3)
Place of Signature

Time extended upto

10

Tax Office Entry Number

(DD– MM –YYYY)

11

Signature and seal of the Deputy Commissioner of Taxes

98

Application of time extension for return submission
[section 75(6) of the Income Tax Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984)]

Office Copy
Assessment Year
01

Name of the Assessee

03

TIN

04

Circle

06

Applied extension upto

02

Address

05

Taxes Zone

(DD– MM –YYYY)

07

Reasons for time extension

08

Signature and Date

09

Name

Signature

Date of Signature

(to be signed by the person who will
sign the return under section 75(3)
Place of Signature

Time extended upto

10

Tax Office Entry Number

(DD– MM –YYYY)

11

Signature and seal of the Deputy Commissioner of Taxes
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পনরনেষ্ট ০৯
আয়কর অধ্যাক্ষদি, ১৯৮৪ (১৯৮৪ এর ৩৬িং অধ্যাক্ষদি) এর
অধীি আয়কর বরটাি ৃ ফরম
ব্যবিক্ষেণী ও অন্যান্য করদাতার জন্য
(বকাম্পাবি ব্যতীত)

সম্মাবিত করদাতা বহাি
সময়মত বরটাি ৃ বদি
জবরমািা পবরহার করম্নি

আইটি-১১গ

করদাতার েবি
[েবির উপর সতোয়ি
করুি]

প্রক্ষযাজে বেক্ষত্র টিক () বচি বদি
স্ববিধ ৃারণী

সাি ৃজিীি স্ববিধ ৃারণী

সাধারণ

১। করদাতার িামোঃ .....................................................................................
২। জাতীয় পবরচয় পত্র িম্বর (যবদ থাক্ষক): ............................................................
৩। ইউটিআইএি (যবদ থাক্ষক):

-

-

৪। টিআইএিোঃ

-

-

৫। (ক) সাক্ষকৃলোঃ

(ি) কর অঞ্চলোঃ
৭। আিাবসক ময ৃাদাোঃ বিিাসী  / অবিিাসী 

৬। কর িৎসরোঃ
৮। ময ৃাদাোঃ

ব্যবি 

ফামৃ 

ব্যবি সংঘ 

বহন্দু অবিভি পবরিার 

৯। ব্যিসা প্রবতষ্ঠাি/বিক্ষয়াগকারীর িাম (প্রক্ষযাজে বেক্ষত্র):
১০। স্ত্রী/স্বামীর িাম (করদাতা হক্ষল টিআইএি উক্ষেি করুি):
১১। বপতার িামোঃ
১২। মাতার িামোঃ
১৩। জন্ম তাবরি (ব্যবির বেক্ষত্র):
বদি

মাস

িৎসর

১৪। ঠিকািাোঃ (ক) িতৃমািোঃ
(ি) স্থায়ীোঃ
১৫। বটবলক্ষফািোঃ অবফস/ব্যিসা ................................. আিাবসকোঃ.............................
১৬। ভোট বিিন্ধি িম্বর (যবদ থাক্ষক):......................................................................
100

ক্রবমক
িং
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।

১৭।
১৮।
১৯।

করদাতার আয় বিিরণী
................. তাবরক্ষি সমাপ্ত আয় িৎসক্ষরর আক্ষয়র বিিরণী
আক্ষয়র বিিরণী
বিতিাবদোঃ ধারা ২১ অনুযায়ী (তফবসল ১ অনুসাক্ষর)
বিরাপত্তা জামািক্ষতর উপর সুদোঃ ধারা ২২ অনুযায়ী
গৃহ সম্পবত্তর আয়োঃ ধারা ২৪ অনুযায়ী (তফবসল ২ অনুসাক্ষর)
কৃবষ আয়োঃ ধারা ২৬ অনুযায়ী
ব্যিসা িা বপিার আয়োঃ ধারা ২৮ অনুযায়ী
ফাক্ষমরৃ আক্ষয়র অংিোঃ
প্রক্ষযাজে বেক্ষত্র স্বামী / স্ত্রী িা অপ্রাপ্ত িয়স্ক সন্তাক্ষির আয়োঃ ধারা ৪৩(৪) অনুযায়ী
মূলধিী লাভোঃ ধারা ৩১ অনুযায়ী
অন্যান্য উৎস হক্ষত আয়োঃ ধারা ৩৩ অনুযায়ী
বমাট (ক্রবমক িং ১ হক্ষত ৯)
বিক্ষদি বথক্ষক আয়োঃ
বমাট আয় (ক্রবমক িং ১০ এিং ১১)
বমাট আক্ষয়র উপর আক্ষরাপক্ষযাগ্য আয়কর
কর বরয়াতোঃ ধারা ৪৪(২)(বি) অনুযায়ী (তফবসল ৩ অনুসাক্ষর)
প্রক্ষদয় কর (ক্রবমক িং ১৩ ও ১৪ এর পাথ ৃকে)
পবরক্ষিাবধত করোঃ
(ক) উৎস হক্ষত কবতৃত/সংগৃহীত করোঃ
(প্রামাণ্য দবললপত্র/বিিরণী সংযুি করুি)
টাকা .....
(ি) ধারা ৬৪/৬৮ অনুযায়ী প্রদত্ত অবগ্রম কর (চালাি সংযুি করুি) টাকা .....
(গ) এই বরটাক্ষি ৃর বভবত্তক্ষত প্রদত্ত কর (ধারা ৭৪) অনুযায়ী
(চালাি/ক্ষপ অর্ ৃার/ব্যাংক ড্রাফ্ট/ক্ষচক সংযুি করুি)
টাকা ....
(ঘ) প্রতেপৃণক্ষযাগ্য কক্ষরর সমন্বয় (যবদ থাক্ষক)
টাকা ....
বমাট [(ক), (ি), (গ) ও (ঘ) ]
ক্রবমক িং ১৫ ও ১৬ িং এর পাথ ৃকে (যবদ থাক্ষক)
কর অব্যাহবত প্রাপ্ত ও করমুি আক্ষয়র পবরমাণ
পূি ৃিতী কর িৎসক্ষর প্রদত্ত আয়কর

টাকার পবরমাণ

টাকা ........
টাকা ........
টাকা ........
টাকা ........

* বিস্তাবরত বিিরণাবদর জন্য িা প্রক্ষয়াজক্ষি ৃষথক কাগজ ব্যিহার করুি।
প্রবতপাদি
আবম .................. বপতা/স্বামী .................. ইউটিআইএি/টিআইএিোঃ ....................
সজ্ঞাক্ষি বঘাষণা করবে বয, এ বরটাি ৃ এিং বিিরণী ও সংযুি প্রমাণাবদক্ষত প্রদত্ত তথ্য আমার বিবাস ও
জািামক্ষত সঠিক ও সম্পূণ ৃ।
স্থািোঃ .................................
স্বাের
তাবরিোঃ ..............................
(েষ্টােক্ষর িাম)
পদিী ও
সীল বমাহর (ব্যবি িা হক্ষল)
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আক্ষয়র বিস্তাবরত বিিরণী সম্ববলত তফবসল
করদাতার িামোঃ ............................
টিআইএিোঃ
-

বিতি ও ভাতাবদ

তফবসল-১ (ক্ষিতিাবদ)
আক্ষয়র
পবরমাণ
(টাকা)

-

অব্যাহবত প্রাপ্ত
আক্ষয়র
পবরমাণ (টাকা)

িীট করক্ষযাগ্য
আয় (টাকা)

মূল বিতি
বিক্ষিষ বিতি
মহাঘ ৃ ভাতা
যাতায়াত ভাতা
িাবড় ভাড়া ভাতা
বচবকৎসা ভাতা
পবরচারক ভাতা
ছুটি ভাতা
সম্মািী/পুরস্কার/বফ
ওভার টাইম ভাতা
বিািাস/এক্স-বগ্রবসয়া
অন্যান্য ভাতা
স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিক্ষল বিক্ষয়াগকতৃা কর্তৃক প্রদত্ত
চাঁদা
স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিক্ষল অবজৃত সুদ
যািিাহি সুবিধার জন্য বিক্ষিবচত আয়
বিিামূক্ষল্য সবিত িা অ-সবিত িাসস্থাক্ষির জন্য
বিক্ষিবচত আয়
অন্যান্য, যবদ থাক্ষক (বিিরণ বদি)
বিতি হক্ষত িীট করক্ষযাগ্য আয়
গৃহ সম্পবত্তর
অিস্থাি ও িণ ৃিা

তফবসল-২ (গৃহ সম্পবত্তর আয়)
বিিরণ
১। ভাড়া িািদ িাবষ ৃক আয়
২। দািীকৃত ব্যয়সমূহোঃ
বমরামত, আদায়, ইতোবদ
বপৌর কর অথিা স্থািীয় কর
র্ভবম রাজস্ব
ঋক্ষণর উপর সুদ/িদ্ধকী/মূলধিী চাজৃ
িীমা বকবস্ত
গৃহ সম্পবত্ত িাবল থাকার কারক্ষণ দাবিকৃত
বরয়াত
অন্যান্য, যবদ থাক্ষক
বমাট =
৩। িীট আয় (ক্রবমক িং ১ হক্ষত ২ এর বিক্ষয়াগফল)
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টাকা

টাকা

তফবসল-৩ (বিবিক্ষয়াগ জবিত কর বরয়াত)
আযকর অধ্যাক্ষদক্ষির তফবসল-৬ এর বি অংক্ষির সাক্ষথ পঠিতব্য ধারা ৪৪(২)(বি)
১। জীিি িীমার প্রদত্ত বকবস্ত
২। ভবিষ্যক্ষত প্রাপ্য িাবষ ৃক ভাতা প্রাবপ্তর উক্ষিক্ষি প্রদত্ত চাঁদা
৩। ভবিষ্য তহবিল আইি, ১৯২৫ অনুযায়ী প্রক্ষযাজে ভবিষ্য তহবিক্ষল প্রদত্ত
চাঁদা
৪। স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিক্ষল স্বীয় ও বিক্ষয়াগকতৃা কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা
৫। অনুক্ষমাবদত িয়সজবিত তহবিক্ষল প্রদত্ত চাঁদা
৬। অনুক্ষমাবদত ঋণপত্র িা বর্ক্ষিঞ্চার স্টক, স্টক িা বিয়ার এ বিবিক্ষয়াগ
৭। বর্ক্ষপাবজট বপিিি স্কীক্ষম প্রদত্ত চাঁদা
৮। কল্যাণ তহবিক্ষল প্রদত্ত চাঁদা এিং বগাষ্ঠী িীমা স্কীক্ষমর অধীি প্রদত্ত বকবস্ত
৯। যাকাত তহবিক্ষল প্রদত্ত চাঁদা
১০। অন্যান্য, যবদ থাক্ষক (বিিরণ বদি)
বমাট =

টাকা
টাকা
টাকা

................
.................
................

টাকা
টাকা
টাকা
টাকা
টাকা
টাকা
টাকা
টাকা

................
.................
................
.................
................
.................
................
................

* অনুগ্রহ কক্ষর বিবিক্ষয়াগসমূক্ষহর প্রতেয়িপত্র/প্রমাণপত্র সংযুি করুণ।

আয়কর বরটাক্ষি ৃর সাক্ষথ দাবিলকৃত দবললপত্রাবদর তাবলকা
১।

৬।

২।

৭।

৩।

৮।

৪।

৯।

৫।

১০।

অসম্পূণ ৃ বরটাণ ৃ গ্রহণক্ষযাগ্য হক্ষি িা।
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আইটি-১০বি

পবরসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিিরণী (........................... তাবরক্ষি)
করদাতার িামোঃ ..............................
১।

টিআইএিোঃ

-

-

(ক) ব্যিসার পুবুঁ জ (মূলধক্ষির বজর)
টাকা .....................
(ি) পবরচালক বহসাক্ষি বলবমক্ষটর্ বকাম্পাবিক্ষত বিয়ার বিবিক্ষয়াগ (ক্রয়মূল্য)টাকা ....................
বকাম্পাবির িাম

বিয়াক্ষরর সংখ্যা

২।

অ-কৃবষ সম্পবত্ত (আইি সম্মত ব্যয়সহ ক্রয়মূল্য):
জবম/গৃহ সম্পবত্ত (সম্পবত্তর বিিরণ ও অিস্থাি)

টাকা .......................

৩।

কৃবষ সম্পবত্ত (আইি সম্মত ব্যয়সহ ক্রয়মূল্য):
জবম (ক্ষমাট জবমর পবরমাণ ও জবমর অিস্থাি)

টাকা .......................

৪।

বিবিক্ষয়াগোঃ
(ক) বিয়ার/বর্ক্ষিঞ্চার
ৃ কট/িন্ড
(ি) সঞ্চয়পত্র/ইউবিট সাটিবফক্ষ
(গ) প্রাইজ িন্ড/সঞ্চয় স্কীম
(ঘ) ঋণ প্রদাি
(ঙ) অন্যান্য বিবিক্ষয়াগ

টাকা ..................
টাকা ..................
টাকা ..................
টাকা ..................
টাকা ..................
বমাট =

টাকা ..................

৫।

বমাটর যাি (ক্রয়মূল্য)
বমাটর যাক্ষির প্রকৃবত ও বরবজক্ষেিি িম্বর

টাকা ...................

৬।

অলংকারাবদ (পবরমাণ ও ক্রয়মূল্য)

টাকা ...................

৭।

আসিািপত্র (ক্রয়মূল্য)

টাকা ...................

৮।

ইক্ষলক্ট্রবিক সামগ্রী (ক্রয়মূল্য)

টাকা ...................

৯।

ব্যিসা িবহর্ভৃত অথ ৃ সম্পদ
(ক) িগদ
(ি) ব্যাংক্ষক গবেত
(গ) অন্যান্য

টাকা ...................
টাকা ...................
টাকা ...................
বমাট =
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টাকা ...................

পূি ৃিতী ৃষষ্ঠার বজর টাকা ..............
১০।

অন্যান্য পবরসম্পদ
(বিিরণ বদি)

টাকা ..............
বমাট পবরসম্পদ = টাকা ..............

১১। িাদোঃ দায়সমূহ
(ক) সম্পদ অথিা জবম িন্ধক
(ি) জামািত বিহীি ঋণদায়
(গ) ব্যাংক ঋণ
(ঘ) অন্যান্য

টাকা ...................
টাকা ...................
টাকা ...................
টাকা ...................
বমাট দায় =

টাকা...............

১২।এই আয় িৎসক্ষরর বিষ তাবরক্ষির িীট সম্পদ (ক্ষমাট পবরসম্পদ হক্ষত বমাট দাক্ষয়র বিক্ষয়াগফল) টাকা...............

১৩। বিগত আয় িৎসক্ষরর বিষ তাবরক্ষির িীট সম্পদ

টাকা................

১৪। সম্পক্ষদর পবরবৃবদ্ধ (ক্রবমক ১২ হক্ষত ১৩ এর বিক্ষয়াগফল)

টাকা................

১৫। (ক) পাবরিাবরক ব্যয়োঃ [ ফরম িং আইটি-১০বিবি অনুযায়ী বমাট িরচ]
...

টাকা ...............

(ি)

পবরিাক্ষরর
সংখ্যাোঃ
পূণ ৃ িয়স্ক

বিভৃরিীল

সদস্য

বিশু

১৬। সম্পক্ষদর বমাট পবরবৃবদ্ধ (ক্রবমক ১৪ এিং ১৫ এর বযাগফল )
১৭। অবজৃত তহবিলসমূহোঃ (১) প্রদবিৃত বরটাি ৃ আয়
(২) কর অব্যাহবত প্রাপ্ত ও করমুি আয়
(৩) অন্যান্য প্রাবপ্ত

টাকা...............

টাকা ......................
টাকা ......................
টাকা ......................

বমাট অবজৃত তহবিল =
১৮। পাথ ৃকে (ক্রবমক ১৬ হক্ষত ১৭ এর বিক্ষয়াগফল ) =

টাকা...............
টাকা ..............

আবম বিবস্ততার সাক্ষথ বষাষণা করবে বয, আমার জ্ঞাি ও বিবাস মক্ষত আইটি-১০বি বত প্রদত্ত তথ্য
সঠিক ও সম্পূণ ৃ।
করদাতার িাম ও স্বাের
তাবরিোঃ .....................



করদাতার বিক্ষজর, তাঁর স্ত্রী/স্বামীর (বরটাি ৃ দাবিলকারী িা হক্ষল),িািালক ও বিভৃরিীল সন্তািক্ষদর
পবরসম্পদ ও দায় উপবর-উি বিিরণীক্ষত প্রদিৃি করক্ষত হক্ষি।
প্রক্ষয়াজক্ষি ৃষথক কাগজ ব্যিহার করুি।
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ফরম িং আইটি-১০বিবি
আয়কর অধ্যাক্ষদি, ১৯৮৪ এর ধারা ৭৫(২)(বর্)(আই) এিং ধারা ৮০ অনুসাক্ষর
ব্যবি করদাতার জীিি যাত্রার মাি সম্পবকৃত তক্ষথ্যর বিিরণী।
করদাতার িামোঃ................................
ক্রবমক
িম্বর
১

টিআইএিোঃ

-

িরক্ষচর বিিরণ

টাকার পবরমাণ

ব্যবিগত ও ভরিক্ষপাষি িরচ

টাোঃ

৩

উৎক্ষস কর কতৃিসহ বিগত অথ ৃ িৎসক্ষর পবরক্ষিাবধত টাোঃ
আয়কর
আিাসি সংক্রান্ত িরচ
টাোঃ

৪

ব্যবিগত যািিাহি ব্যিহার সংক্রান্ত যািতীয় িরচ

টাোঃ

৫

আিাবসক বিদুেৎ বিল

টাোঃ

৬

আিাবসক পাবির বিল

টাোঃ

৭

আিাবসক গ্যাস বিল

টাোঃ

৮

আিাবসক বটবলক্ষফাি বিল

টাোঃ

৯

সন্তািক্ষদর বলিাপড়া িরচ

টাোঃ

১০

বিজ ব্যক্ষয় বিক্ষদি ভ্রমণ সংক্রান্ত িরচ

টাোঃ

১১

উৎসি ব্যয়সহ অন্যান্য বিক্ষিষ ব্যয়, যবদ থাক্ষক

টাোঃ

বমাট িরচ

টাোঃ

২

মন্তব্য

আবম বিবস্ততার সাক্ষথ বষাষণা করবে বয, আমার জ্ঞাি ও বিবাস মক্ষত এই আইটি-১০বিবি বত প্রদত্ত
তথ্য সঠিক ও সম্পূণ ৃ।
করদাতার িাম ও স্বাের
তাবরিোঃ ...................
*
প্রক্ষয়াজক্ষি ৃষথক কাগজ ব্যিহার করুি।

...........................................................................................................................
আয়কর বরটাি ৃ প্রাবপ্ত স্বীকার পত্র
করদাতার িামোঃ ...................................................

কর িৎসরোঃ ..............................

ইউটিআইএি

ৃ োঃ ..... কর অঞ্চলোঃ....
সাক্ষকল
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বরটাি ৃ ফরম পূরক্ষণর বেক্ষত্র অনুসরণীয় বিক্ষদ ৃিািলী
বিক্ষদ ৃিািলীোঃ
(১) এ আয়কর বরটাি ৃ ব্যবি করদাতা অথিা আয়কর অধ্যাক্ষদি, ১৯৮৪ এর ৭৫ ধারার অধীি বিধ ৃাবরত
ব্যবি কর্তৃক স্বােবরত ও প্রবতপাবদত হক্ষত হক্ষি।
(২) প্রক্ষযাজে বেক্ষত্র সংযুি করুিোঃ
(ক) বিতি আক্ষয়র বেক্ষত্র বিতি বিিরণী , ব্যাংক সুক্ষদর বেক্ষত্র ব্যংক বিিরণী, সঞ্চয় পক্ষত্রর উপর সুক্ষদর
বেক্ষত্র সুদ প্রদািকারী ব্যাংক্ষকর সিদ পত্র, গৃহ সম্পবত্তর আক্ষয়র বেক্ষত্র ভাড়ার চ্যবিপত্র, বপৌর কর
ও িাজিা প্রদাক্ষির রবিদ, গৃহ ঋক্ষণর উপর সুদ থাবকক্ষল ঋণ প্রদািকারী প্রবতষ্ঠাক্ষির
সিদপত্র/বিিরণী, িীমা বকবস্ত প্রদত্ত থাবকক্ষল বকবস্ত প্রদাক্ষির রবিদ, বপিাগত আয় থাবকক্ষল আয়কর
বিবধ-৮ বমাতাক্ষিক আক্ষয়র সপক্ষে বিিরণী, অংবিদারী ফাক্ষম ৃর আক্ষয়র অংি থাবকক্ষল অংবিদারী
ফাক্ষমরৃ কর বিধ ৃারণ আক্ষদক্ষির কবপ/আয়-ব্যক্ষয়র বহসাি ও বস্থবতপত্র, মূলধিী মুিাফা থাবকক্ষল
প্রমাণাবদ, বর্বভক্ষর্ে আয় থাবকক্ষল বর্বভক্ষর্ে প্রবপ্তর সিদপত্র, অন্যান্য উৎক্ষসর আয় থাবকক্ষল উহার
বিিরণী এিং সঞ্চয়পত্র, এল.আই.বপ, বর্বপএস, যাকাত, স্টক/ক্ষিয়ার ক্রয়, ইতোবদক্ষত বিবিক্ষয়াগ
থাবকক্ষল প্রমাণাবদ;
(ি) ব্যিসার আয় থাবকক্ষল আয়-ব্যক্ষয়র বহসাি বিিরণী, উৎপাদক্ষির বহসাি, িাবণবজেক বহসাি, লাভ ও
েবত বহসাি এিং বস্থবতপত্র;
(গ) আয়কর অধ্যাক্ষদি, ১৯৮৪ এর র্ততীয় তফিীল অনুযায়ী অিচয় দািী সম্ববলত অিচয় বিিরণী;
(ঘ) আয়কর আইি অনুযায়ী আয় পবরগণিা।
(৩) ৃষথক বিিরণী সংযুি করুিোঃ
(ক) করদাতার স্ত্রী িা স্বামী (করদাতা িা হক্ষল), িািালক সন্তাি ও বিভৃরিীক্ষলর িাক্ষম বকাি আয়
থাকক্ষল;
(ি) কর অব্যাহবত প্রাপ্ত ও করমুি আয় থাকক্ষল।
(৪) স্ববিধ ৃারণী পদ্ধবতক্ষত বরটাি ৃ দাবিক্ষলর বেক্ষত্র আয়কর বিবধ-৩৮ এর িতৃািলী পবরপালি করক্ষত হক্ষি।
(৫) দাবিলকৃত দবললপত্রাবদ করদাতা অথিা করদাতার েমতাপ্রাপ্ত প্রবতবিবধ কর্তৃক স্বােবরত হক্ষত হক্ষি।
(৬) প্রবত ৫ িৎসর অন্তর করদাতার েবি বরটাক্ষি ৃর সাক্ষথ দাবিল করক্ষত হক্ষি।
(৭) বিক্ষম্নাি তথ্য প্রদাি করুিোঃ
(ক) করদাতা ফামৃ হক্ষল অংিীদারগক্ষণর টি,আই,এি সহ িাম ও ঠিকািা;
(ি) করদাতা অংিীদার হক্ষল টি,আই,এি সহ ফাক্ষমরৃ িাম ও ঠিকািা;
(গ) করদাতা পবরচালক হক্ষল বকাম্পাবি/বকাম্পাবিসমূক্ষহর টি,আই,এি সহ িাম ও ঠিকািা।
(৮) করদাতার বিক্ষজর, স্বামী/স্ত্রী (যবদ বতবি করদাতা িা হি), িািালক সন্তাি এিং বিভৃরিীলক্ষদর সম্পদ ও
দায় বিিরণী আইটি-১০বি অনুসাক্ষর প্রদিৃি করক্ষত হক্ষি।
(৯) করদাতা িা তাঁর আইিানুগ প্রবতবিবধর স্বাের িাধ্যতামূলক। ব্যবি করদাতাক্ষদর বেক্ষত্র আইটি-১০বি ও
আইটি-১০বিবি-বত স্বাের প্রদািও িাধ্যতামূলক।
(১০) স্থাি সংকুলাি িা হক্ষল প্রক্ষয়াজক্ষি ৃষথক কাগজ ব্যিহার করা যাক্ষি।

............................................................................................................................

বরটাক্ষি ৃ প্রদবিৃত বমাট আয়োঃ টাকা ...................
পবরক্ষিাবধত করোঃ টাকা..............................
করদাতার িীট সম্পদোঃ টাকা ..........................
আয় বিিরণী গ্রহক্ষণর তাবরিোঃ .......................... বরটাি ৃ বরবজস্টাক্ষরর ক্রবমক িং ...........................
আয় বিিরণীর প্রকৃবতোঃ

স্ববিধ ৃারণী

সাি ৃজিীি স্ববিধ ৃারণী

সাধারণ

গ্রহণকারী কমৃকতৃার স্বাের ও সীল
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পবরবিষ্ট ১০
FORM OF RETURN OF INCOME UNDER THE INCOME TAX
ORDINANCE, 1984 (XXXVI OF 1984)

IT-11GA

FOR INDIVIDUAL AND OTHER TAXPAYERS
(OTHER THAN COMPANY)

Be a Respectable Taxpayers
Submit return in due time
Avoid penalty

Photograph of
the Assessee
(to be attested on
the photograph)

Put the tick () mark wherever applicable
Self

Universal Self

Normal

1. Name of the Assessee: ......................................……....................……………….
2. National ID No (if any): .....................................……..................……………….
3. UTIN (if any):

-

-

4. TIN:

-

-

5. (a) Circle: ........……….......... (b) Taxes Zone: ..............……………….............
6. Assessment Year: ..……….... 7. Residential Status: Resident /Non-resident 
8. Status: Individual  Firm  Association of Persons  Hindu Undivided Family 
9. Name of the employer/business (where applicable): ............…..…….……....…........
10. Wife/Husband's Name (if assessee, please mention TIN): .............................................
11. Father's Name: ........................................................................…....……………...…......
12. Mother’s Name: ......................................................................…......…………………...
13. Date of Birth (in case of individual)
Day
14. Address

(a) Present:

Month

Year

................................………….…......…………....

(b) Permanent: ................................……………......…………........
15. Telephone: Office/Business ................................... Resident: .......………….............
16. VAT Registration Number (if any): ..........................................…………....................
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Statement of income of the Assessee
Statement of income during the income year ended on .............…....................…….......
Serial
no.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Heads of Income

Amount in
Taka

Salaries : u/s 21 (as per schedule 1)
Interest on Securities : u/s 22
Income from house property : u/s 24 (as per schedule 2)
Agricultural income : u/s 26
Income from business or profession : u/s 28
Share of profit in a firm :
Income of the spouse or minor child as applicable : u/s 43(4)
Capital Gains : u/s 31
Income from other source : u/s 33
Total (serial no. 1 to 9)
Foreign Income:
Total income (serial no. 10 and 11)
Tax leviable on total income
Tax rebate: u/s 44(2)(b)(as per schedule 3)
Tax payable (difference between serial no. 13 and 14)
Tax Payments:
(a) Tax deducted/collected at source
(Please attach supporting documents/statement) Tk .......
(b) Advance tax u/s 64/68 (Please attach challan )
Tk .......
(c) Tax paid on the basis of this return (u/s 74)
(Please attach challan/pay order/bank draft/cheque) Tk .......
(d) Adjustment of Tax Refund (if any)
Tk .......
Total of (a), (b), (c) and (d)
17
Difference between serial no. 15 and 16 (if any)
18
Tax exempted and Tax free income
19
Income tax paid in the last assessment year
*If needed, please use separate sheet.

Tk. ............

Tk. ............
Tk. ............

Verification
I ................................................ father/husband ...........................................
UTIN/TIN: ........................................................ solemnly declare that to the best of my
knowledge and belief the information given in this return and statements and
documents annexed herewith is correct and complete.
Place: .................................
Date : ................................

Signature
(Name in block letters)
Designation and
Seal (for other than individual)
109

SCHEDULES SHOWING DETAILS OF INCOME
Name of the Assessee: ....................………

Pay & Allowance

TIN

Schedule-1 (Salaries)
Amount of
Income
(Tk.)

-

-

Amount of
exempted
income (Tk.)

Net taxable
income
(Tk.)

Basic pay
Special pay
Dearness allowance
Conveyance allowance
House rent allowance
Medical allowance
Servant allowance
Leave allowance
Honorarium / Reward/ Fee
Overtime allowance
Bonus / Ex-gratia
Other allowances
Employer’s contribution to
Recognized Provident Fund
Interest accrued on Recognized
Provident Fund
Deemed income for transport facility
Deemed income for free furnished/
unfurnished accommodation
Other, if any (give detail)
Net taxable income from salary
Schedule-2 (House Property income)
Location and
description of
property

Particulars

Tk.

1. Annual rental income
2. Claimed Expenses :
Repair, Collection, etc.
Municipal or Local Tax
Land Revenue
Interest on Loan/Mortgage/Capital
Charge
Insurance Premium
Vacancy Allowance
Other, if any
Total =
3. Net income ( difference between item 1 and 2)
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Tk.

Schedule-3 (Investment tax credit)
(Section 44(2)(b) read with part ‘B’ of Sixth Schedule)
1. Life insurance premium
2. Contribution to deferred annuity
3. Contribution to Provident Fund to which Provident Fund
Act, 1925 applies
4. Self contribution and employer’s contribution to
Recognized Provident Fund
5. Contribution to Super Annuation Fund
6. Investment in approved debenture or debenture stock,
Stock or Shares
7. Contribution to deposit pension scheme
8. Contribution to Benevolent Fund and Group Insurance
premium
9. Contribution to Zakat Fund
10. Others, if any ( give details )
Total
*Please attach certificates/documents of investment.
List of documents furnished
1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

*Incomplete return is not acceptable
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Tk ...................
Tk ...................
Tk ...................
Tk ...................
Tk ...................
Tk ...................
Tk ...................
Tk ...................
Tk ...................
Tk ...................
Tk ...................

IT-10B
Statement of assets and liabilities (as on ----------)
Name of the Assessee: .................………..

TIN

-

-

1. (a) Business Capital (Closing balance)
(b) Directors Shareholdings in Limited Companies (at cost)
Name of Companies
Number of shares

Tk. ..…...
Tk. ........

2. Non-Agricultural Property (at cost with legal expenses ) :
Land/House property (Description and location of property)

Tk. .........

3.

Agricultural Property (at cost with legal expenses ) :
Land (Total land and location of land property)

Tk..........

4.

Investments:
(a) Shares/Debentures
(b) Saving Certificate/Unit Certificate/Bond
(c) Prize bond/Savings Scheme
(d) Loans given
(e) Other Investment

5.

Tk. ...........
Tk. ...........
Tk. ...........
Tk. ...........
Tk. ...........
Total =

Motor Vehicles (at cost) :
Type of motor vehicle and Registration number

Tk...........

Tk...........

6.

Jewellery (quantity and cost) :

Tk...........

7.

Furniture (at cost) :

Tk...........

8.

Electronic Equipment (at cost) :

Tk..........

9.

Cash Asset Outside Business:
(a) Cash in hand
(b) Cash at bank
(c) Other deposits

Tk. ...........
Tk. ...........
Tk. ...........
Total =
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Tk...........

B/F =
10. Any other assets
(With details)

Tk...........
Tk. .........

Total Assets
11. Less Liabilities:
(a) Mortgages secured on property or land
(b) Unsecured loans
(c) Bank loan
(d) Others

Tk.
Tk.
Tk.
Tk.

Tk. .........

...........
...........
...........
...........

Total Liabilities
12. Net wealth as on last date of this income year
(Difference between total assets and total liabilities)

Tk..........

13. Net wealth as on last date of previous income year

Tk..........

Tk..........

14. Accretion in wealth (Difference between serial no. 12 and 13) Tk..........
15. (a) Family Expenditure: (Total expenditure as per Form IT 10 BB) Tk. .......
(b) Number of dependant children of the family:
Adult

Child

16. Total Accretion of wealth (Total of serial 14 and 15)
17. Sources of Fund :
(i) Shown Return Income
(ii) Tax exempted/Tax free Income
(iii) Other receipts

Tk..........

Tk. ...........
Tk. ...........
Tk. ...........
Total source of Fund =

18. Difference (Between serial 16 and 17)

Tk..........
Tk..........

I solemnly declare that to the best of my knowledge and belief the information
given in the IT-10B is correct and complete.
Name & signature of the Assessee
Date ....................
*
*

Assets and liabilities of self, spouse (if she/he is not an assessee), minor
children and dependant(s) to be shown in the above statements.
If needed, please use separate sheet.
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Form No. IT-10BB

FORM

Statement under section 75(2)(d)(i) and section 80 of the Income tax Ordinance, 1984
(XXXVI of 1984) regarding particulars of life style
Name of the Assessee: .................
Serial
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

-

TIN

Particulars ofExpenditure

-

Amount of Tk.

Personal and fooding expenses
Tax paid including deduction at
source of the last financial year
Accommodation expenses
Transport expenses
Electricity Bill for residence
Wasa Bill for residence
Gas Bill for residence
Telephone Bill for residence
Education expenses for children
Personal expenses for Foreign travel
Festival and other special expenses, if
any
Total Expenditure

Comments

Tk.
Tk.
Tk.
Tk.
Tk.
Tk.
Tk.
Tk.
Tk.
Tk.
Tk.
Tk.

I solemnly declare that to the best of my knowledge and belief the
information given in the IT-10BB is correct and complete.
Name and signature
of the Assessee
Date ......……...........
*If needed, please use separate sheet.
 .......................................................................................................................................................

Acknowledgement Receipt of Income Statement
Name of the Assessee: ..........….................... Assessment Year: ........……….....
UTIN/TIN:

-

-

Circle: ..

114

Taxes Zone .…..

Instructions to fill up the Return Form
Instructions:
(1) This return of income shall be signed and verified by the individual assessee or person as
prescribed u/s 75 of the Income Tax Ordinance, 1984.
(2) Enclose where applicable:
(a) Salary statement for salary income; Bank statement for interest; Certificate for interest
on savings instruments; Rent agreement, receipts of municipal tax and land revenue,
statement of house property loan interest, insurance premium for house property
income; Statement of professional income as per IT Rule-8; Copy of assessment/
income statement and balance sheet for partnership income; Documents of capital
gain; Dividend warrant for dividend income; Statement of other income; Documents
in support of investments in savings certificates, LIP, DPS, Zakat, stock/share etc.
(b) Statement of income and expenditure; Manufacturing A/C, Trading and Profit & Loss
A/C and Balance sheet;
(c) Depreciation chart claiming depreciation as per THIRD SCHEDULE of the Income
Tax Ordinance, 1984;
(d) Computation of income according to Income tax Law;
(3) Enclose separate statement for:
(a) Any income of the spouse of the assessee (if she/he is not an assessee), minor
children and dependant;
(b) Tax exempted / tax free income.
(4) Fulfillment of the conditions laid down in rule-38 is mandatory for submission of a
return under "Self Assessment".
(5) Documents furnished to support the declaration should be signed by the assessee or
his/her authorized representative.
(6) The assesse shall submit his/her photograph with return after every five year.
(7) Furnish the following information:
(a) Name, address and TIN of the partners if the assessee is a firm;
(b) Name of firm, address and TIN if the assessee is a partner;
(c) Name of the company, address and TIN if the assessee is a director.
(8) Assets and liabilities of self, spouse (if she/he is not an assessee), minor children and
dependant(s) to be shown in the IT-10B.
(9) Signature is mandatory for all the assessee or his/her authorized representative. For
individual, signature is also mandatory in I.T-10B and I.T-10BB.
(10) If needed, please use separate sheet.

 .....................................................................................................................................
Total income shown in Return: Tk ….................Tax paid: Tk ......................................
Net Wealth of Assessee : Tk .............................
Date of receipt of return: ................................... Serial No. in return register ................
Nature of Return :

Self

Universal Self

Normal

Signature of Receiving
officer with seal
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পবরবিষ্ট ১১
IT-11UMA

FORM OF RETURN OF INCOME UNDER THE
INCOME-TAX ORDINANCE, 1984 (XXXVI OF 1984)
Universal Self/Normal
[Put tick (√) where applicable]

ONLY FOR THE SALARIED
INDIVIDUAL
Photograph of the
Assessee

Assessment Year: 20

[to be attested on
the photograph]

- 20

1. Name of the Assessee: ...........................................................................
2. TIN:
3. National ID No:
4. Date of Birth:

5. Email .............

6. Spouse’s TIN or Name: ...........................................................................
7. (a) Circle: .............................. (b) Taxes’ Zone: ......................................
8. Residential Status: Resident  / Non-resident 
9. Name and address of the employer: .......................................................
..................................................................................................................
10. Present Address: ....................................................................................
..................................................................................................................
11. Telephone: Office .............................. Mobile: ...................................
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Statement of income during the income year
ended on ......./......./20...
Serial
no.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Heads of Income

Amount in
Taka

Salaries: u/s 21
Income from house property: u/s 24
Agricultural income: u/s 26
Income from other sources: u/s 33
Total income
Tax leviable on total income
Tax rebate: u/s 44(2)(b)
Tax payable (difference between serial no.6 and
7)
Tax Payments:
(a) Tax deducted or paid in advance/with return
Tk...............
(b) Adjustment of Tax Refund (if any)
Tk ………..
Difference between serial no. 8 and 9 (if any)
...........
Tax exempted and Tax free income

Tk............

.
Tk. ...........

...
(Please attach supporting documents/statements, if needed)
Verification
I,...........................................................,father/husband:.........................
...................................., TIN: ................................................ solemnly declare
that to the best of my knowledge and belief the information given in this
return and statements and documents annexed herewith is correct and
complete.
Place: .................................
Date: .................................

* Enclosures:
Signature of the assessee
(Name and seal)
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IT-10BBB
Statement of assets and liabilities for Salaried person (as on ----/----/20
Name of the Assessee: ............………........
TIN

)

1. Non-Agricultural Property (at cost with legal expenses ) :
Tk. ................
Land/House property (Description and location of property)
2. Agricultural Property (at cost with legal expenses) :
Tk...................
Land (Total land and location of land property)
3. Investments:
(a) Shares/Debentures
Tk. ...........
(b) Saving Certificate/Unit Certificate/Bond
Tk. ...........
(c) Prize bond/Savings Scheme/FDR
Tk. ...........
(d) Loans given
Tk. ...........
(e) Other Investment
Tk. ...........
Total =
Tk...................
4. Motor Vehicles(at cost) :
Tk...................
Type of motor vehicle and Registration number
5. Jewellery(quantity and cost) :
Tk...................
6. Furniture(at cost) :
Tk...................
7. Electronic Equipment(at cost) :
Tk...................
8. Cash Asset :
(a) Cash in hand
Tk. ...........
(b) Cash at bank
Tk. ...........
(c) Other deposits
Tk. ...........
Total =
Tk........... ......
9. Any other assets(With details)
Tk...................
Total Assets
Tk. ................
10. Less Liabilities:
(a) Mortgages secured on property or land
Tk. ...........
(b) Unsecured loans
Tk. ...........
(c) Bank loan
Tk. ...........
(d) Others
Tk. ...........
Total Liabilities
Tk...................
11. Net wealth as on last date of the income year
(Difference between total assets and total liabilities)
Tk..................
12. Net wealth as on last date of previous income year
Tk..................
13. Accretion in wealth (Difference between serial no. 11 and 12)
Tk...................
14. Personal &Family Expenditure:
Tk… ...............
15. Total Accretion of wealth (Total of serial 13 and 14)
Tk...................
16. Sources of Fund :
(i) Shown Return Income
Tk. ...........
(ii) Tax exempted/Tax free Income
Tk. ...........
(iii) Other receipts(please specify)
Tk. ...........
Total source of Fund = Tk.....................
17. Difference (Between serial 15 and 16)
Tk.....................
I solemnly declare that to the best of my knowledge and belief the information given in this
form is correct and complete.
Name & signature of the Assessee
Date ....................
 Assets and liabilities of self, spouse (if she/he is not an assessee), minor children and
dependant(s) to be shown in the above statements.
*Please provide documents and use separate sheet, if needed.
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Instructions to fill up the Return Form
Instructions:
(1) This return of income shall be signed and verified by the individual assessee or
person as prescribed u/s 75 of the Income Tax Ordinance, 1984.
(2) Enclose where applicable:
(i) Salary statement for salary income;
(ii) Deed or rental agreement (if any) for house property income;
(iii) Documents in support of any other income or liabilities shown;
(iv) Documents in support of investments made in any form;
(v) Computation of income according to Income-tax Ordinance, 1984;
(vi) Provide evidence in support of tax payment.
(3) Documents furnished to support the declaration should be signed by the assessee or
his/her authorized representative.
(4) Assets and liabilities of self, spouse (if she/he is not an assessee), minor children and
dependant(s) to be shown in this form.
(5) If needed, please use separate sheet.
(6) Please visit NBR’s website www.nbr-bd.org for further information.

 ...................................................................................................................................
Acknowledgement Receipt of Income Tax Return
Government of the People’s Republic of Bangladesh
Office of the Deputy Commissioner of Taxes
Taxes Circle-----------, Taxes Zone-----------Name of the Assessee: .........................................Assessment Year: 20

-20

TIN:
Total income shown in Return: Tk ............. Tax paid: Tk .........................
Gross Wealth shown: Tk. .................. Net Wealth shown : Tk ....................
Date of receipt of return: ......................Serial No. in Return Register.............
Return submitted under section 82BB/Normal
Signature of Receiving Officer with seal.
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পনরনেষ্ট ১2
IT-11CHA

FORM OF RETURN OF INCOME UNDER THE INCOME
TAX ORDINANCE, 1984 (ORD. NO. XXXVI OF 1984)
ONLY FOR THE INCOME FROM BUSINESS OR
PROFESSION UPTO THREE LAKH TAKA

Universal Self/Normal
[Put tick (√) where applicable]

Photograph of the
Assessee

Assessment Year: 20

-20

[to be attested on the
photograph]

1. Name of the Assessee:………………………................................................................
2. TIN:
3. National ID No:
4. Date of Birth:

D

DM

MYY

E

A E

R 5. Email: ...................

6. Spouse’s TIN or Name :................................................................................................
7. (a) Circle: ................................. (b) Taxes’ Zone: .................................
8. Residential Status: Resident /Non-resident 
9. Name and address of the employer: ...........................................................................
.......................................................................................................................................
10. Present Address: ........................................................................................................
..........................................................................................................................................
11. Telephone: Office .................................. Mobile: ...................................................
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Statement of income during the income year
ended on ......./......./20...
Serial
no.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Heads of
Income

Amount in
Taka

Salaries : u/s 21
Interest on Securities: u/s 22
Income from house property: u/s 24
Agricultural income: u/s 26
Income from business or profession: u/s 28
Capital gains: u/s 31
Income from other sources: u/s 33
Total income
Tax leviable on total income
Tax rebate: u/s 44(2)(b)
Tax payable (difference between serial no. 9 and 10)
Tax Payments:
(a) Tax deducted or paid in advance/with return Tk
...............
(b) Adjustment of Tax
Refund (if any)
Tk ..............
Difference between serial no. 11 and 12 (if any)
Tax exempted and Tax free income

Tk ........
Tk ........

(Please attach supporting documents/statements, if needed)

Verification
I,...................................., father/husband: .............................., TIN:
........................................................ solemnly declare that to the best of my
knowledge and belief the information given in this return and statements and
documents annexed herewith is correct and complete.
Place: .................................
Date: ................................

* Enclosures:
Signature of the assessee
(Name and seal)
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IT-10BBBB
Statement of assets and liabilities for individual having income not exceeding taka three
lakh from business or profession (as on ----/----/20 )
Name of the Assessee: .................………....

TIN

1. (a) Business Capital (Closing balance) Tk. ..........................
(b) Directors Shareholdings in Limited Companies ( at cost)
Name of Companies Number of share
2. Non-Agricultural Property (at cost with legal expenses ) :
Land/House property (Description and location of property)
3. Agricultural Property (at cost with legal expenses ) :
Land (Total land and location of land property)
4. Investments:
(a) Shares/Debentures
Tk. ...........
(b) Saving Certificate/Unit Certificate/Bond
Tk. ...........
(c) Prize bond/Savings Scheme/FDR
Tk. ...........
(d) Loans given
Tk. ...........
(e) Other Investment
Tk. ...........
Total =
5. Motor Vehicles(at cost)
Type of motor vehicle and Registration number
6. Jewellery(quantity and cost) :
7. Furniture(at cost) :
8. Electronic Equipment(at cost) :
9. Cash Asset :
(a) Cash in hand
Tk. ...........
(b) Cash at bank
Tk. ...........
(c) Other deposits
Tk. ...........
Total =
10. Any other assets (With details)
Total Assets
11. Less Liabilities:
(a) Mortgages secured on property or land
Tk. ...........
(b) Unsecured loans
Tk. ...........
(c) Bank loan
Tk. ...........
(d) Others
Tk. ...........
Total Liabilities
12. Net wealth as on last date of the income year
(Difference between total assets and total liabilities)
Tk..........
13. Net wealth as on last date of previous income year
Tk..........
14. Accretion in wealth (Difference between serial no. 12 and 13)Tk..........
15. Personal & Family Expenditure:
16. Total Accretion of wealth (Total of serial 14 and 15) Tk............
17. Sources of Fund :
(i) Shown Return Income
Tk. ...........
(ii) Tax exempted/Tax free Income
Tk. ...........
(iii) Other receipts (please specify)
Total source of Fund =
Tk. ...........
18. Difference (Between serial 16 and 17)
Tk.............
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Tk. ................
Tk. ...............
Tk.................

Tk..................
Tk..................
Tk..................
Tk..................
Tk..................

Tk..................
Tk…...............
Tk…...............

Tk...................

Tk. ..................

Tk……............

I solemnly declare that to the best of my knowledge and belief the information given in this
form is correct and complete.
Name & signature of the Assessee
Date ....................
 Assets and liabilities of self, spouse (if she/he is not an assessee), minor children and
dependant(s) to be shown in the above statements.
*Please provide documents and use separate sheet, if needed.

Instructions to fill up the Return Form
Instructions:
(1) This return of income shall be signed and verified by the individual assessee or person as
prescribed u/s 75 of the Income Tax Ordinance, 1984.
(2) Enclose where applicable:
(i) Salary or remuneration statement for salary income;
(ii) Deed or rental agreement (if any) for house property income;
(iii) Statement of accounts for business income;
(iv) Documents in support of any other income or liabilities shown;
(v) Documents in support of investments made in any form;
(vi) Computation of income according to Income-tax Ordinance, 1984;
(vii) Provide evidence in support of tax payment.
(3) Documents furnished to support the declaration should be signed by the assessee or his/her
authorized representative.
(4) Assets and liabilities of self, spouse (if she/he is not an assessee), minor children and dependant(s)
to be shown in this form.
(5) If needed, please use separate sheet.
(6) Please visit NBR’s website www.nbr-bd.org for further information.
 .........................................................................................................................
Acknowledgement Receipt of Income Tax Return
Government of the People’s Republic of Bangladesh
Office of the Deputy Commissioner of Taxes
Taxes Circle-----------, Taxes Zone-----------Name of the Assessee: ...................Assessment Year: 20

-20
TIN:

Total income shown in Return:Tk .............

Tax paid:Tk .................................

Gross Wealth shown:Tk. ..........................

Net Wealth shown:Tk ...................

Date of receipt of return: ...................

Serial No. in Return Register.........

Return submitted under section 82BB/Normal
Signature of Receiving
Officer with seal.
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েরররশষ্ট 13
Form of return of income under the Income-tax Ordinance, 1984
(Ord. XXXVI OF 1984)
IT-11GAGA
(Return under section 82D)
Assessment Year: . . . . . . .
1. Name of the Assessee: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. TIN:
3. (a) Circle:
(b) Taxes Zone:
4. Status: Individual/Firm/AOP (please tick)
5. Present Address:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................
6. Father's Name: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Mother’s Name: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Spouse’s Name:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Date of Birth: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Mobile/Telephone:. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. E-mail (if any): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. National ID No: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Nature of Business/Profession: . . . . . . . .
14. Total income

:

Tk.

15. Net tax payable
16. Tax paid on the basis of this return

:
:

Tk.
(a) Amount (in figure):
(b) Pay order/challan No:
(c) Date:

Verification
I, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., father/husband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
TIN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., solemnly declare that to the best of my knowledge
and belief the information given in this return is correct and complete.
Place: . . . . . . . . . . . . .
Date :. . . . . . . . . . . . .

Signature of the Assessee

N.B Please see the brief instructions overleaf before filling up the return.
 ..................................................................................................................

124

Brief Instructions for calculating income of an individual assessee.
If required, please get help from Income-tax Ordinance, 1984 (Ord. XXXVI of 1984),
and Income Tax Rules, 1984.
1. Particulars of Income and Tax
Amount in Tk.
A. Income from business/profession:
(a) Total sale/receipts/commission (As per section 28):
(b)Total expenses of business or profession (As per
manufacturing/trading/profit-loss accounts)(section 29):
(c) Net profit/income [(a)-(b)]:
Net tax payable
B. Rate of tax
In case of business:
Initial capital
Rate of
to be shown
Tax (Tk.)
UptoTk 6 lakh
3,000/UptoTk 7 lakh

3,500/-

UptoTk 8 lakh

4,000/-

UptoTk 10 lakh
5,000/UptoTk 15 lakh
10,000/In case of profession:
Length of
Rate of
profesison
Tax (Tk.)
Upto 3 years
3,000/Upto 4 years

3,500/-

Upto 5 years
Upto 10 years

4,000/5,000/-

Applicability
For the assessee not located under any city corporation
or any paurashava of district headquarters;
For the assessee located at Paurashava in district
headquarters and other area excluding city corporation;
For assessee of any area
For assessee of any area
For assessee of any area
Applicability
For the assessee not located under any city corporation
or any paurashava of district headquarters
For the assessee located at Paurashava in district
headquarters and other area excluding city corporation;
For assessee of any area
For assessee of any area.”;

 ...................................................................................................................
Acknowledgement Receipt
Serial No. in return register: .......Date of submission of Return: .........
Received income tax return from Mr./Mrs. ............. TIN .........for the Assessment
Year:........ Income shown in the return Tk. ..........and tax paid Tk. ......................

Seal

Signature of
the Deputy Commissioner of Taxes/Officer
in Charge
Circle............., Taxes Zone.......
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পনরনেষ্ট ১4
Application form for Taxpayer’s Identification Number
Instructions:
(1) Use capital letters. Write one letter in each box. Keep an empty
box in between two words. Avoid abbreviations.
(2) Incomplete and incorrect application shall not be qualified for
Taxpayer’s Identification Number.
(3) National Board of Revenue (NBR) will verify the information
furnished below as may be required.
passport size
photograph
of the assessee

1.

(To be filled in by the assessee)
Name of the assessee:

2.(a) Father's Name (In case of individual) :

(b) Mother's Name (In case of individual) :

(c) Date of birth (In case of individual) :
Day Month

Year

(d) Name of the spouse (Wherever applicable, In case of individual) :
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3.

Name and TIN of the(a) Business (in case of sole proprietorship, only name and address shall
be given)
(b) Partners (in case of a firm)
(c) Sponsor Directors (in case of a company)
(Wherever applicable, if needed separate sheet may be attached)
Sl
a
b
c
d
e
f
g

Name

TIN

4.

Incorporation No./Registration No. (Wherever applicable):

5.

Incorporation/Registration Date (Wherever applicable):
Day Month

Year

6(a). Current address:

District:

Post Code

(b). Telephone/Mobile Phone Number: Fax Number:

E-mail Address:
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(c). Permanent address:

District:
(d). Other address (Business/Factory/Professional):

District:
7.

Post Code

Post Code

National ID/Passport Number (mandatory for individual)

I hereby affirm that all information given above is correct and complete
and I have not taken any Tax payer’s Identification Number.
_____________________
Signature of the assessee
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পনরনেষ্ট ১5
সরকাবর বকাষাগাক্ষর আয়কর জমার বেক্ষত্র কর অঞ্চলবভবত্তক এোকাউে বকার্
আয়কর কর্তৃপে ও করদাতাক্ষদর সুবিধাক্ষথ ৃ সরকাবর বকাষাগাক্ষর আয়কর জমার বেক্ষত্র কর
অঞ্চলবভবত্তক এোকাউে বকার্ িম্বর বিক্ষম্ন বদয়া হক্ষলাোঃ
কর অঞ্চল
কর অঞ্চল-১, ঢাকা
কর অঞ্চল-২, ঢাকা
কর অঞ্চল-৩, ঢাকা
কর অঞ্চল-৪, ঢাকা
কর অঞ্চল-৫, ঢাকা
কর অঞ্চল-৬, ঢাকা
কর অঞ্চল-৭, ঢাকা
কর অঞ্চল-৮, ঢাকা
কর অঞ্চল-৯, ঢাকা
কর অঞ্চল-১০, ঢাকা
কর অঞ্চল-১১, ঢাকা
কর অঞ্চল-১২, ঢাকা
কর অঞ্চল-১৩, ঢাকা
কর অঞ্চল-১৪, ঢাকা
কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা
কর অঞ্চল-১,চেগ্রাম
কর অঞ্চল-২ চেগ্রাম
কর অঞ্চল-৩ চেগ্রাম
কর অঞ্চল-৪, চেগ্রাম
কর অঞ্চল- খুলিা
কর অঞ্চল- রাজিাহী
কর অঞ্চল- রংপুর
কর অঞ্চল- বসক্ষলট
কর অঞ্চল- িবরিাল
কর অঞ্চল-গাজীপুর
কর অঞ্চল-িারায়ণগে
কর অঞ্চল- িগুড়া
কর অঞ্চল- কুবমো
কর অঞ্চল- ময়মিবসংহ
বৃহৎ করদাতা ইউবিট
বকন্দ্রীয় জরীপ অঞ্চল

আয়কর - বকাম্পাবি
সমূহ
১-১১৪১-০০০১-০১০১
১-১১৪১-০০০৫-০১০১
১-১১৪১-০০১০-০১০১
১-১১৪১-০০১৫-০১০১
১-১১৪১-০০২০-০১০১
১-১১৪১-০০২৫-০১০১
১-১১৪১-০০৩০-০১০১
১-১১৪১-০০৩৫-০১০১
১-১১৪১-০০৮০-০১০১
১-১১৪১-০০৮৫-০১০১
১-১১৪১-০০৯০-০১০১
১-১১৪১-০০৯৫-০১০১
১-১১৪১-০১০০-০১০১
১-১১৪১-০১০৫-০১০১
১-১১৪১-০১১০-০১০১
১-১১৪১-০০৪০-০১০১
১-১১৪১-০০৪৫-০১০১
১-১১৪১-০০৫০-০১০১
১-১১৪১-০১৩৫-০১০১
১-১১৪১-০০৫৫-০১০১
১-১১৪১-০০৬০-০১০১
১-১১৪১-০০৬৫-০১০১
১-১১৪১-০০৭০-০১০১
১-১১৪১-০০৭৫-০১০১
১-১১৪১-০১২০-০১০১
১-১১৪১-০১১৫-০১০১
১-১১৪১-০১৪০-০১০১
১-১১৪১-০১৩০-০১০১
১-১১৪১-০১২৫-০১০১
১-১১৪৫-০০১০-০১০১
১-১১৪৫-০০০৫-০১০১

আয়কর - বকাম্পাবি
ব্যতীত
১-১১৪১-০০০১-০১১১
১-১১৪১-০০০৫-০১১১
১-১১৪১-০০১০-০১১১
১-১১৪১-০০১৫-০১১১
১-১১৪১-০০২০-০১১১
১-১১৪১-০০২৫-০১১১
১-১১৪১-০০৩০-০১১১
১-১১৪১-০০৩৫-০১১১
১-১১৪১-০০৮০-০১১১
১-১১৪১-০০৮৫-০১১১
১-১১৪১-০০৯০-০১১১
১-১১৪১-০০৯৫-০১১১
১-১১৪১-০১০০-০১১১
১-১১৪১-০১০৫-০১১১
১-১১৪১-০১১০-০১১১
১-১১৪১-০০৪০-০১১১
১-১১৪১-০০৪৫-০১১১
১-১১৪১-০০৫০-০১১১
১-১১৪১-০১৩৫-০১১১
১-১১৪১-০০৫৫-০১১১
১-১১৪১-০০৬০-০১১১
১-১১৪১-০০৬৫-০১১১
১-১১৪১-০০৭০-০১১১
১-১১৪১-০০৭৫-০১১১
১-১১৪১-০১২০-০১১১
১-১১৪১-০১১৫-০১১১
১-১১৪১-০১৪০-০১১১
১-১১৪১-০১৩০-০১১১
১-১১৪১-০১২৫-০১১১
১-১১৪৫-০০১০-০১১১
১-১১৪৫-০০০৫-০১১১
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অন্যান্য বফ সমূহ
১-১১৪১-০০০১-১৮৭৬
১-১১৪১-০০০৫-১৮৭৬
১-১১৪১-০০১০-১৮৭৬
১-১১৪১-০০১৫-১৮৭৬
১-১১৪১-০০২০-১৮৭৬
১-১১৪১-০০২৫-১৮৭৬
১-১১৪১-০০৩০-১৮৭৬
১-১১৪১-০০৩৫-১৮৭৬
১-১১৪১-০০৮০-১৮৭৬
১-১১৪১-০০৮৫-১৮৭৬
১-১১৪১-০০৯০-১৮৭৬
১-১১৪১-০০৯৫-১৮৭৬
১-১১৪১-০১০০-১৮৭৬
১-১১৪১-০১০৫-১৮৭৬
১-১১৪১-০১১০-১৮৭৬
১-১১৪১-০০৪০-১৮৭৬
১-১১৪১-০০৪৫-১৮৭৬
১-১১৪১-০০৫০-১৮৭৬
১-১১৪১-০১৩৫-১৮৭৬
১-১১৪১-০০৫৫-১৮৭৬
১-১১৪১-০০৬০-১৮৭৬
১-১১৪১-০০৬৫-১৮৭৬
১-১১৪১-০০৭০-১৮৭৬
১-১১৪১-০০৭৫-১৮৭৬
১-১১৪১-০১২০-১৮৭৬
১-১১৪১-০১১৫-১৮৭৬
১-১১৪১-০১৪০-১৮৭৬
১-১১৪১-০১৩০-১৮৭৬
১-১১৪১-০১২৫-১৮৭৬
১-১১৪৫-০০১০-১৮৭৬
১-১১৪৫-০০০৫-১৮৭৬

পনরনেষ্ট ১6
বফাি িম্বর
কর অঞ্চলসমূক্ষহর বটবলক্ষফাি িম্বর
কর অঞ্চক্ষলর িাম
উপ কর কবমিিার, সদর দপ্তর
(প্রিাসি) এর বটবলক্ষফাি
কর অঞ্চল-১, ঢাকা
০২-৯৩৩৪৩৭৮
কর অঞ্চল-২, ঢাকা
০২-৯৩৩১৯৬৮
কর অঞ্চল-৩, ঢাকা
০২-৯৩৩০৫৫২
কর অঞ্চল-৪, ঢাকা
০২-৯৩৩০৮৬৫
কর অঞ্চল-৫, ঢাকা
০২-৯৩৩৩১৪৫
কর অঞ্চল-৬, ঢাকা
০২-৯৩৪৯০৮৬
কর অঞ্চল-৭, ঢাকা
০২-৮৩২২০৪০
কর অঞ্চল-৮, ঢাকা
০২-৯৫৮৫২৩১
কর অঞ্চল-৯, ঢাকা
০২-৭৯১৩৭৭২
কর অঞ্চল-১০, ঢাকা
০২-৮৩৯১২০৮
কর অঞ্চল-১১, ঢাকা
০২-৯৫১৪৮৩২
কর অঞ্চল-১২, ঢাকা
০২-৭১১৯৮৮৪
কর অঞ্চল-১৩, ঢাকা
০২-৯৫৮৮৬২৫
কর অঞ্চল-১৪, ঢাকা
০২-৯৫১৩২৬০
কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা
০২-৮৩৩১৬৭৮
কর অঞ্চল-১, চেগ্রাম
০৩১-৭২৩১১৬
কর অঞ্চল-২, চেগ্রাম
০৩১-২৫১৫৫৭২
কর অঞ্চল-৩, চেগ্রাম
০৩১-৭২৮৩২৬
কর অঞ্চল-৪, চেগ্রাম
০৩১-৭২৬৪৬৬
কর অঞ্চল-খুলিা
০৪১-৭৬১৯৮৩
কর অঞ্চল-রাজিাহী
০৭২১-৭৭৫৭৯৭
কর অঞ্চল-রংপুর
০৫২১-৬১৭৭৩
কর অঞ্চল- বসক্ষলট
০৮২১-৭২৫৪৩২
কর অঞ্চল-িবরিাল
০৪৩১-২১৭৭৭৯০
কর অঞ্চল-গাজীপুর
০২-৯২৬১৮০৪
কর অঞ্চল-িারায়ণগে
০২-৭৬৪৬২৬২
কর অঞ্চল-িগুড়া
০৫১-৬৭৯২১
কর অঞ্চল-কুবমো
০৮১-৭২৬৭০
কর অঞ্চল-ময়মিবসংহ
০৯১-৬৬১৭৫
বৃহৎ করদাতা ইউবিট
০২-৯৩৩২০১০ এক্স-১০৬
বকন্দ্রীয় জরীপ অঞ্চল,ঢাকা
০২-৯৫১৪৪৬৯
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