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সম্মাবিত করদাতাদদর জন্য জরুবর তথ্য: 01 

 

2017-২০18 কর ছদর ব্যবি-করদাতার আয়কর সম্পদকড জ্ঞাতব্য 
 

কে আয়কর দিবেন 

সাধারণভ্াদ , একজি ব্যবি-করদাতার বমাট আয় করমুি আদয়র সীমা অর্ ডাৎ 2 লক্ষ 50 হাজার টাকা অবতক্রম করদল তাদক 

আয়কর প্রদাি করদত হদ । তদ  মবহলা করদাতা ও 65  ছর  া তদূর্ধ্ড  য়দসর করদাতা, প্রবত ন্ধী ব্যবি-করদাতা এ ং 

বগদজটভুি যুদ্ধাহত মুবিদ াদ্ধা করদাতার বক্ষদে করমুি আদয়র সীমা  র্াক্রদম 3 লক্ষ, 4 লক্ষ এ ং 4 লক্ষ 25 হাজার টাকা। 

আয়কদরর জন্য বকার্ায় এ ং বকভ্াদ  বি ন্ধি করদত হয় 

12-wWwRU wUAvBGb MÖnY Lye mnR| www.incometax.gov.bd I‡qemvB‡U wM‡q Aí mg‡q †h ‡KD wb‡Ri 12-
wWwRU wUAvBGb MÖnY Ki‡Z cv‡ib| AvqKi wefv‡Mi wewfbœ mv‡K©j Awdm Ges Ki Z_¨ I †mev †K›`ª †_‡K wUAvBGb 
†bqv hvq| GQvov BDwbqb wWwRUvj †m›Uv‡ii gva¨‡gI 12-wWwRU wUAvBGb (e-TIN) MÖnY Kiv hvq| 
 

  কে আয়কর দরটান ন িাদিল করবেন 

(ক) যদি আয় েছবর করিাতার ম াট আয় করমুক্ত সী া অদতক্র  কবর; 
(ি) আয় েছবরর পূে নেতী দতন েছবরর ময মকান েছর করিাতার কর দনর্ নারণ হবয় থাবক ো তার আয় করবযাগ্য হবয় থাবক; 

(গ)  করিাতা যদি- 

 (1) বকাি বকাম্পাবির বেয়ারদহাল্ডার পবরচালক  া বেয়ারদহাল্ডার employee হি; 

  (2) বকাি ফাদম ডর অংেীদার হি; 

  (3) সরকার অথো সরকাবরর মকান কর্তনপক্ষ, কবপ নাবরশন, সত্তা ো ইউদনবটর ো প্রচদলত মকান আইন, আবিশ ো 

িদলবলর  াধ্যব  গঠিত মকান কর্তনপক্ষ, কবপ নাবরশন, সত্তা ো ইউদনবটর ক নচারী (employee) হবয় আয় 

েছবরর ময মকান স য়  ১৬,০০০/- টাকা ো তদূর্ধ্ন পদর াণ মূল মেতন আহরণ কবর থাবকন; 

  (4) ক োন ব্যবসোয় বো কেশোয় ননব বোহী বো ব্যবস্থোেনো েদে (কে নোদেই অনিনহত কহো  নো ক ন) কবতনদিোগী  েী 

(employee) হন; 

(ঘ) আয় েছবর করিাতার আয় কর অব্যাহদত প্রাপ্ত ো হ্রাসকৃত হাবর করবযাগ্য হবয় থাবক; 

(ঙ) যদি আয়  ছদরর বকাি এক সমদয় বিম্ন বণ ডত েদতডর ব  বকািটি করদাতার জন্য প্রদ াজয হয়-   

(1) বমাটর গাবির মাবলকািা র্াকা (বমাটর গাবি  লদত জীপ  া মাইদক্রা াসদকও বুঝাদ );  

(2) মূল্য সংবযাজন কর আইবনর অর্ীন দনেদিত মকান ক্লাবের সিস্যপি থাকা; 

(3) মকান দসটি কবপ নাবরশন, মপৌরসভা ো ইউদনয়ন পদরষি হবত মেড লাইবসন্স গ্রহণ কবর মকান ব্যেসা ো মপশা 
পদরচালনা; 

(4) দচদকৎসক, িন্তদচদকৎসক, আইনজীেী, চাট নাড ন একাউবেে, কস্ট এন্ড ম্যাবনজব ে একাউবেে, প্রবকৌশলী, স্থপদত 

অথো সাবভ নয়ার দহবসবে ো স জাতীয় মপশাজীেী দহবসবে মকান স্বীকৃত মপশাজীেী সংস্থার দনেিন থাকা; 

(5) আয়কর মপশাজীেী (income tax practioner)  দহবসবে জাতীয় রাজস্ব মোবড নর দনেিন থাকা; 

(6)  মকান েদণক ো দশল্প দেষয়ক মচম্বার ো ব্যেসাদয়ক সংঘ ো সংস্থার সিস্যপি থাকা; 

(7) মকান মপৌরসভা ো দসটি করবপাবরশবনর মকান পবি ো সংসি সিস্য পবি প্রাথী হওয়া; 

(8) মকান সরকারী, আর্া-সরকারী, স্বায়ত্বশাদসত সংস্থা ো মকান স্থানীয় সরকাবরর মকান মটন্ডাবর অংশগ্রহণ করা; 

(9) মকান মকাম্পানীর ো মকান গ্রুপ অে মকাম্পানীবজর পদরচালনা পষ নবি থাকা। 

 

দরটান ন ফর  মকাথায় পাওয়া যায় 

সকল আয়কর অদফবস আয়কর দরটান ন ফর  পাওয়া যায়। একজন করিাতা সারা েছর দেনামূবল্য আয়কর অদফস মথবক দরটান ন 

ফর  সংগ্রহ করবত পাবরন। জাতীয় রাজস্ব মোবড নর ওবয়ে সাইট www.nbr.gov.bd মথবকও দরটান ন ফর  download করা 
যাবে। দরটাবন নর ফবটাকদপও গ্রহণবযাগ্য। 

 

Dbœq‡bi Aw·‡Rb ivR¯^ RbKj¨v‡Y ivR¯̂ 



 

 

 

 

 

 আয়কর দরটান ন িাদিবলর স য় 

ব্যবি-করদাতাদক Tax Day (কর বদ স) এর মদে আয়কর বরটাি ড দাবিল করদত হদ । 201৭-২০১৮ কর  ছদরর জন্য 30 

িদভ্ম্বর 201৭ তাবরি হদে কর বদ স, অর্ ডাৎ বরটাি ড দাবিদলর স ডদেষ তাবরি। একজি ব্যবি-করদাতা ১ জুলাই 201৭ বর্দক ৩০ 

িদভ্ম্বর 201৭ তাবরদির মদে 201৭-২০1৮ কর  ছদরর বরটাি ড দাবিল করদ ি।  

 

দরটান ন মকাথায় িাদিল করবত হয় 

প্রবতেক মেণীর করিাতার দরটান ন িাদিবলর জন্য আয়কর সাবকনল দনদি নষ্ট করা আবছ। পুবরাবনা করিাতাগণ তাবির েতন ান 

সাবকনবল দরটান ন জ া মিবেন। নতুন করিাতাগণ তাবির না , চাকুরীস্থল ো ব্যেসা প্রদতষ্ঠাবনর ঠিকানার দভদত্তবত দনর্ নাদরত 

সাবকনবল আয়কর দরটান ন িাদিল করবেন। করিাতাগণ প্রবয়াজবন দনকটস্থ আয়কর অদফস ো কর পরা শ ন মকন্দ্র মথবক আয়কর 

দরটান ন িাদিল সংক্রান্ত তথ্য মজবন দনবত পাবরন। প্রদত েছর মিবশর দেদভন্ন স্থাবন অনুদষ্ঠত আয়কর ম লায় করিাতাগণ আয়কর 

দরটান ন িাদিল করবত পাবরন। দরটান ন িাদিবলর স য় করিাতা দেবিবশ অেস্থান করবল দেবিবশ অেদস্থত োংলাবিশ দূতাোবসও 

দরটান ন িাদিল করা যায়।   

 
দরটান ন িাদিল না করবল দক হয় 

দনর্ নাদরত স বয়র  বধ্য দরটান ন িাদিল না করা হবল জদর ানা ও দেলম্ব সুি আবরাপবযাগ্য। এছাড়া, দরটান ন িাদিবল ব্যথ নতায় এক 

েছর পয নন্ত মজল অথো অথ নিন্ড অথো উভয় িন্ড আবরাবপর দের্ান রবয়বছ।  

 

আয়কর অবফস বক সহদ াবগতা বদদয় র্াদক 

আয়কর অবফস হদত আয়কর সংক্রান্ত সকল বস া ব মি, wUAvBGb বরবজদেেি ও বরটাি ড দাবিলসহ আয়কর সংক্রান্ত ব  বকাি 

পরামে ড, আয়কর বরটাি ড ফরমসহ সকল প্রকার ফরম সর রাহ, েোনিলকৃত বরটাদি ডর প্রাবি স্বীকার পে, বফ পবরদোধ সাদপদক্ষ 

েোনিলকৃত বরটাদি ডর অব কল িকল, প্রাপ্য আয়কর পবরদোদধর বক্ষদে ট্যাক্স বিয়াদরন্স সাটি ডবফদকট, ইতযাবদ প্রদাি করা হদয় 

র্াদক।  

 

কর বদদল ভ্ব ষ্যদত বকাি ব িম্বিার সম্ভা িা আদছ বক-িা 

আয়কর প্রদাি একজি িাগবরদকর নিবতক ও সামাবজক দাবয়ত্ব। একজি করদাতা  র্া র্ আয় প্রদে ডিপূ ডক কর পবরদোধ করদল 

ভ্ব ষ্যদত বকাি ব িম্বিার সম্ভা িা বিই।  রং বতবি বদদের উন্নয়দির একজি গব ডত অংেীদার হদ ি। 

 

কর বদদল বক লাভ্ 

রাজস্ব হদে উন্নয়দির অবক্সদজি। কদরর টাকায় সকল উন্নয়ি কম ডকান্ড পবরচাবলত হয়। বদদের বিরাপত্তা, অ কাঠাদমা বিম ডাণ, 

বেক্ষা, স্বাস্থ্যদস া ও সামাবজক কল্যাদণ ব্যয় হয়।  ার সুফল আমরা বভ্াগ কবর, আপিাদদর ভ্ব ষ্যৎ প্রজন্ম বভ্াগ করদ । তাই 

আসুি, স াই সময়মদতা কর বদই।  
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উদ্ভা দি  ািদ  কর 

বদে হদ  স্ববিভ্ডর 

স াই বমদল বদ  কর 

বদে হদ  স্ববিভ্ডর 


