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আবু হেনা হমাোঃ রেমাতুল মুননম 

নিননয়র িনিব, অভ্যন্তরীণ িম্পদ নবভ্াগ 

ও 

হিয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব হবার্ ড, ঢাকা 

মুখবন্ধ 

 

হদশের আয় ও িম্পশদর িমতা নভ্নিক পুনব ডন্টশনর মাধ্যশম িামানজক ও অর্ ডনননতক ন্যায় নবিার 

প্রনতষ্ঠার অনভ্ষ্ট লক্ষ্য পূরশণ প্রতযক্ষ্ কর তর্া আয়কর একটি আদে ড কর ব্যবস্থা। ধনী-দনরশের 

আয় ববষম্য দূর কশর অর্ ডনননতক িমৃনি ও উন্নয়শনর ফিল িমানভ্াশব িকল নাগনরশকর 

হদারশগাড়ায় হপ ৌঁশে নদশত এটি অতযন্ত কার্ ডকর ভূনমকা পালন কশর র্াশক। উন্নয়শনর মূল িানলকা 

েনি তর্া কর রাজস্ব আেরশণর লক্ষ্যমাত্রা অজডন, কর হিবা িেজীকরণ এবং প্রাশয়ানগকভ্াশব কর 

আইনশক যুগশপাশর্াগী করার প্রয়াশি জাতীয় রাজস্ব হবার্ ড িমশয় িমশয় কর পনরপালন িংক্রান্ত 

নবনধ-নবধাশনর প্রশয়াজনীয় পনরমাজডন ও িংশোধন কশর র্াশক। ২০২২-২০২৩ অর্ ড বৎিশরর 

বাশজট কার্ ডক্রশমর মাধ্যশম প্রতযক্ষ্ কশরর হক্ষ্শত্র আনীত পনরবতডনিমূে িেজশবাধ্য ভ্াষায় 

উপস্থাপন কশর জাতীয় রাজস্ব হবার্ ড বরাবশরর মশতা এ বাশরও িম্মাননত করদাতাশদর জন্য 

‘আয়কর ননশদ ডনেকা’ প্রকাে করশে।  

এ ননশদ ডনেকায় করদাতাগণ কর ব্যবস্থার হম নলক নবষয়ানদ, হর্মন- টিআইএন হরনজশেেন, 

আয়কর নরটান ড ফরম পূরণ, হমাট আয় ননরূপণ, করদায় ও িারিাজড পনরগণনা এবং অনিম কশরর 

হক্রনর্টিে কর পনরপালন িংনিষ্ট গুরুত্বপূণ ড নবষয়িমুে িম্পশকড ধারণা পাশবন। ব্যনি-হেনণর 

করদাতাশদর নবনভ্ন্ন খাশতর আয় নবশবিনায় ননশয় পর্ ডাপ্ত উদােরশণর মাধ্যশম করশর্াগ্য  আয় 

ননরুপণ ও প্রশদয় কর ননধ ডারণ পিনত িেশজ উপস্থাপন করা েশয়শে।  

উন্নয়শনর ধারাবানেকতা অক্ষুন্ন রাখশত কর িংস্কৃনতর নবকাে, কর পনরপালন িেজীকরণ এবং 

ব্যবিায় ও নবননশয়াগবান্ধব কর ব্যবস্থা প্রবতডশনর লশক্ষ্য জাতীয় রাজস্ব হবার্ ড ননরলিভ্াশব কাজ 

কশর িশলশে। এরই ধারাবানেকতায় কর োর ও কর প্রশণাদনা হর্ নিনককরণ এবং করশনট 

িম্প্রিারশণ জাতীয় রাজস্ব হবার্ ড করদাতাবান্ধব করনীনত অনুিরণ করশে। 

আনম দৃঢ়ভ্াশব নবশ্বাি কনর ননশদ ডনেকাটি অনুিরশণর মাধ্যশম করদাতাগণ নবশেষজ্ঞশদর িাোয্য 

োড়াই ননশজরা তাঁশদর আয়কর নরটান ড পূরণ ও প্রশদয় কর পনরশোধ করশত িক্ষ্ম েশবন।  

িম্মাননত করদাতাগশণর িেশর্ানগতা ও অংেিেশণ বাংলাশদশের কর পনরপালন ও করবান্ধব 

িংস্কৃনত আরও িমৃি েশব বশল আো করনে এবং ২০২২-২০২৩ অর্ ড বেশরর রাজস্ব আেরণ 

লক্ষ্যমাত্রা অনজডত েশব বশল দৃঢ় আোবাদ ব্যি করনে।  

 

 

ঢাকা,  ১৩ জুলাই ২০২২         (আবু হেনা হমাোঃ রেমাতুল মুননম) 
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প্রথম ভাগ 

 

সাধারণ জ্ঞাতব্য তবষয় 

 

 

আয়কর  নরটান ড  

 

আয়কর কতৃডপদের তনকট একজন করোতার বাতষ ডক আয়, ব্যয় এবাং সম্পদের তথ্যাবলী 

তনধ ডাতরত ফরদম উপস্থাপন করার মােম হদে আয়কর তরটান ড। আয়কর তরটান ড ফরম এর কাঠাদমা 

আয়কর তবতধ িারা তনতে ডষ্ট করা আদে। আয়কর আইন অনুোয়ী জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড কতৃডক 

তনধ ডাতরত ফরদম আয়কর তরটান ড োতিল করদত হয়।  

 

আয়কর  নরটান ড কারা দানখল করশবন 

 

কারা আয়কর নরটান ড দানখল করশবন তা দুই ভ্াশগ নিনিত করা র্ায়, র্র্া:- 

ক.  র্াশদর করশর্াগ্য আয় রশয়শে; এবং 

খ.  র্াশদরশক আবনিকভ্াশব নরটান ড দানখল করশত েশব। 

 

করশর্াগ্য আশয়র নভ্নিশত র্াশদরশক নরটান ড দানখল করশত েশব 

১.  বকান স্বাভাতবক ব্যতি করোতার (individual) আয় েতে বেদর ৩,০০,০০০ টাকার ববতশ 

হয়; 

২.  তৃতীয় তলদের করোতা, মতহলা এবাং ৬৫ বের বা তদূর্ধ্ড বয়দসর করোতার আয় েতে বেদর 

৩,৫০,০০০ টাকার ববতশ হয়; 

৩.  বগদজটভুি যুদ্ধাহত মুতিদোদ্ধা করোতার আয় েতে বেদর ৪,৭৫,০০০ টাকার ববতশ হয় 

৪.  প্রততবন্ধী করোতা ৪,৫০,০০০ টাকার ববতশ হয়।  

 

র্াশদরশক আবনিকভ্াশব নরটান ড দানখল করশত েশব  

১.  করোতার বমাট আয় করমুি সীমা অততেম করদল; 

২.  আয়বদষ ডর পূব ডবতী ততন বেদরর বে বকান বের করোতার কর তনধ ডারণ হদয় থাদক বা তার 

আয় করদোগ্য হদয় থাদক; 

৩.  ফাদম ডর অাংশীোর েশল;  

৪. বকাম্পাতনর বশয়ারদহাল্ডার পতরিালক বা বশয়ারদহাল্ডার কম ডিারী হদল; 

৫. সরকার অথবা সরকাদরর বকান কতৃডপে, কদপ ডাদরশন, সত্ত্বা বা ইউতনদটর বা প্রিতলত বকান 

আইন, আদেশ বা েতলদলর মােদম গঠিত বকান কতৃডপে, কদপ ডাদরশন, সত্ত্বা বা ইউতনদটর 

কম ডিারী হদয় ১৬,০০০ টাকা বা তদূর্ধ্ড পতরমাণ মূল ববতন আহরণ করদল; 

৬. হকান ব্যবিায় বা হপোয় হর্শকান ননব ডােী বা ব্যবস্থাপনা পশদ হবতনশভ্াগী কমী হদল; 

৭.  কর অব্যাহতত প্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত হাদর করদোগ্য আয় থাকদল;
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৮.  হমাটর গানড়র মানলক েশল;  

৯.  তসটি কদপ ডাদরশন, বপৌরসভা বা ইউতনয়ন পতরষে হদত বের্ লাইদসন্স িহণ কদর বকান ব্যবসা 

বা বপশা পতরিালনা করদল; 

১০.  মূল্য সাংদোজন কর আইদনর অধীন তনবতন্ধত বকান ক্লাদবর সেস্যপে থাকদল; 

১১. তিতকৎসক, েন্ত তিতকৎসক, আইনজীবী, িাট ডার্ ড একাউদন্টন্ট, কস্ট এন্ড ম্যাদনজদমন্ট 

একাউদন্টন্ট, প্রদকৌশলী, স্থপতত অথবা সাদভ ডয়ার তহদসদব বা সমজাতীয় বপশাজীবী তহদসদব 

বকান স্বীকৃত বপশাজীবী সাংস্থার তনবতন্ধত হদল; 

১২. আয়কর বপশাজীবী তহদসদব জাতীয় রাজস্ব ববাদর্ ড তনবতন্ধত হদল; 

১৩.  বকান বতণক বা তশল্প তবষয়ক বিম্বার বা ব্যবসাতয়ক সাংে বা সাংস্থার সেস্য হদল; 

১৪.  বকান বপৌরসভা বা তসটি করদপাদরশদনর বকান পদে বা সাংসে সেস্য পদে প্রাথী হদল; 

১৫.  সরকাতর, আধা-সরকাতর, স্বায়ত্বশাতসত সাংস্থা বা বকান স্থানীয় সরকাদরর বকান বটন্ডাদর 

অাংশিহণ করদল; 

১৬.  বকান বকাম্পাতনর বা বকান গ্রুপ অব বকাম্পাতনদজর পতরিালনা পষ ডদে থাকদল; 

১৭.  মটরোন, বেস/স্থান, বাসস্থান অথবা অন্যান্য সম্পে সরবরাদহর মােদম বশয়ারর্ 

ইদকানতমক এতিতভটিদজ অাংশিহণ করদল;  

১৮.  লাইদসন্সধারী অদের মাতলক হদল; এবাং  

১৯. বে সকল বেদত্র তরটান ড োতিদলর প্রমাণ উপস্থাপন করদত হদব।  

 

হর্ িকল হক্ষ্শত্র নরটান ড দানখশলর প্রমাণ উপস্থাপন করশত েশব  

১. বকান ব্যাাংক বা আতথ ডক প্রততষ্ঠান হদত ৫ লোতধক টাকার ঋণ িহদণ; 

২. বকান বকাম্পাতনর পতরিালক বা েন্সর বশয়ারদহাল্ডার হদত হদল; 

৩.  আমদানন ননবন্ধন িনদ ও রপ্তানন ননবন্ধন িনদ প্রানপ্ত ও বোল রাখশত; 

৪.  তসটি কদপ ডাদরশন বা বপৌরসভা এলাকায় বের্ লাইদসন্স প্রানপ্ত ও নবায়ন করদত; 

৫.  সমবায় সতমততর তনবন্ধন বপদত; 

৬.  সাধারণ বীমার তাতলকাভূি সাদভডয়র হদত এবাং লাইদসন্স প্রানপ্ত ও নবায়ন করদত; 

৭. তসটি কদপ ডাদরশন, বজলা সেদরর বপৌরসভা ও কযান্টনদমন্ট ববার্ ড এলাকায় ১০ লোতধক 

টাকার জতম, তবতল্ডাং বা অযাপাট ডদমন্ট তবেয় বা হস্তান্তর বা বায়নামা বা আমদমািারনামা 

তনবন্ধন করদত; 

৮.  বেতর্ট কার্ ড প্রাতপ্ত ও বহাল রািদত; 

৯.  তিতকৎসক, েন্ত তিতকৎসক, আইনজীবী, িাট ডার্ ড একাউদন্টন্ট, কস্ট এন্ড ম্যাদনজদমন্ট 

একাউদন্টন্ট, প্রদকৌশলী, স্থপতত অথবা সাদভ ডয়ার তহদসদব বা সমজাতীয় বপশাজীবী তহদসদব 

বকান স্বীকৃত বপশাজীবী সাংস্থার সেস্যপে প্রাতপ্ত ও বহাল রািদত;  

১০. The Muslim Marriages and Divorces (Registration) Act, 1974 (LII 

of 1974) এর অধীন তনকাহ্ বরতজস্ট্রার তহদসদব লাইদসন্স প্রাতপ্ত ও বহাল রািদত;  

১১.  বের্ বা বপশাজীবী সাংস্থার সেস্যপে প্রাতপ্ত ও বহাল রািদত; 
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১২.  ড্রাগ লাইদসন্স, ফায়ার লাইদসন্স, পতরদবশ োড়পত্র, তবএসটিআই লাইদসন্স ও োড়পত্র প্রাতপ্ত 

ও নবায়দন; 

১৩. বেদকান এলাকায় গ্যাদসর বাতণতজযক ও তশল্প সাংদোগ প্রাতপ্ত ও বহাল রািদত এবাং তসটি 

কদপ ডাদরশন এলাকায় আবাতসক গ্যাস সাংদোগ প্রাতপ্ত এবাং বহাল রািদত;  

১৫.  লঞ্চ, তস্টমার, মাে ধরার েলার, কাদগ ডা, বকাস্টার, কাদগ ডা ও র্াম্ব বাজডসহ বেদকান প্রকাদরর 

ভাড়ায় িাতলত বনৌোদনর সাদভ ড সাটি ডতফদকট প্রাতপ্ত ও বহাল রািদত;  

১৬.  পতরদবশ অতধেপ্তর বা বজলা প্রশাসদকর কাে ডালয় হদত ইট উৎপােদনর অনুমতত প্রাতপ্ত ও 

নবায়দন; 

১৭.   তসটি কদপ ডাদরশন, বজলা সের বা বপৌরসভায় অবতস্থত ইাংদরতজ মােম স্কুদল তশশু বা বপাষ্য 

ভততডদত; 

১৮.  তসটি কদপ ডাদরশন বা কযান্টনদমন্ট ববার্ ড এলাকায় তবদ্যযৎ সাংদোগ প্রাতপ্ত বা বহাল রািদত; 

২০. বকাম্পাতনর এদজন্সী বা তর্তস্ট্রতবউটরতশপ প্রাতপ্ত ও বহাল রািদত; 

২১.  আদেয়াদের লাইদসন্স প্রাতপ্ত ও বহাল রািদত; 

২২.  আমোতনর উদেদে ঋণপত্র বিালায়; 

২৩.  পাঁি লোতধক টাকার বপাস্ট অতফস সঞ্চয়ী তহসাব বিালায়; 

২৪.  েশ লোতধক টাকার বেতর্ট ব্যাদলন্স সম্পন্ন ব্যাাংক তহসাব বিালা ও বহাল রািদত; 

২৫. পাঁি লোতধক টাকার সঞ্চয়পত্র েদয়; 

২৬.  বপৌরসভা, উপদজলা, তসটি কদপ ডাদরশন বা জাতীয় সাংসে তনব ডািদন অাংশিহদণ; 

২৭. মটরোন, বেস/স্থান, বাসস্থান অথবা অন্যান্য সম্পে সরবরাদহর মােদম বশয়ারর্ 

ইদকানতমক এতিতভটিদজ অাংশিহণ করদত; 

২৮.  উৎপােন কাে ডেদমর ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসতনক বা তত্বাবধানকারী অবস্থাদন কম ডরত ব্যতির 

ববতন-ভাতাতে প্রতপ্তদত; 

২৯.  সরকার অথবা সরকাদরর বকান কতৃডপে, কদপ ডাদরশন, সত্ত্বা বা ইউতনদটর বা প্রিতলত বকান 

আইন, আদেশ বা েতলদলর মােদম গঠিত বকান কতৃডপে, কদপ ডাদরশন, সত্ত্বা বা ইউতনদটর 

কম ডিারীর ১৬,০০০ টাকা বা তদূর্ধ্ড পতরমাণ মূল ববতন প্রাতপ্তদত; 

৩০.  বমাবাইল ব্যাাংতকাং বা ইদলক্ট্রতনক উপাদয় টাকা স্থানান্তদরর মােদম এবাং বমাবাইল বফাদনর 

তহসাব তরিাদজডর মােদম কতমশন, তফ বা অন্য বকান অথ ড প্রাতপ্তর বেদত্র; 

৩১. অযার্ভাইজতর বা কনসালদটতন্স সাতভ ডস, কযাটাতরাং সাতভ ডস, ইদভন্ট ম্যাদনজদমন্ট সাতভ ডস, 

জনবল সরবরাহ, তনরাপিা সরবরাহ বসবা বাবে তনবাসী কতৃডক বকান বকাম্পাতন হদত বকান 

অথ ড প্রাতপ্তদত; 

৩২.  মান্থতল বপদমন্ট অর্ ডার বা এমতপও ভূতির মােদম সরকাদরর তনকট হদত মাতসক ১৬,০০০ 

টাকার ঊদধ ড বকান অথ ড প্রাতপ্তদত; 

৩৩.  বীমা বকাম্পাতনর এদজতন্স সাটি ডতফদকট তনবন্ধন বা নবায়দন;     

৩৪.  তি-িে বা তত্র-িে বমাটরোন ব্যতীত অন্যান্য বমাটরোদনর তনবন্ধন, মাতলকানা পতরবতডন বা 

তফটদনস নবায়নকাদল; 
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৩৫. এনতজও অযাদফয়াস ড ব্যযদরাদত তনবতন্ধত এনতজওদত বা মাইদোদেতর্ট বরগুদলটতর অথতরটি 

হদত লাইদসন্স প্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ সাংস্থায় তবদেতশ অনুোন োদড়; 

৩৬. বাাংলাদেদশ অবতস্থত বভািাদের তনকট তর্তজটাল প্ল্যাটফম ড ব্যবহার কদর পণ্য বা বসবা 

তবেদয়;  

৩৭. বকাম্পাতন আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সদনর ১৮ নাং আইন) এবাং Societies Registration 

Act, 1860 (Act No. XXI of 1860) এর অধীন তনবতন্ধত বকান ক্লাদবর সেস্যপে 

লাদভর আদবেদনর বেদত্র; 

৩৮. পণ্য িবরাে, চুনি িম্পাদন বা হিবা িরবরাশের উশযযশে ননবািী কর্তডক হটন্ডার উকুশমন্টস্ 

দানখল কাশল; 

৩৯. পণ্য আমদানন বা রপ্তাননর উশযযশে নবল অব এনি দানখল কাশল; 

৪০. রাজধানী উন্নয়ন কর্তডপক্ষ্ (রাজউক), নিটাগাং উন্নয়ন কর্তডপক্ষ্ (নিনর্এ), খুলনা উন্নয়ন 

কর্তডপক্ষ্ (হকনর্এ), রাজোেী উন্নয়ন কর্তডপক্ষ্ (আরনর্এ) অর্বা নিটি কশপ ডাশরেন বা 

হপ রিভ্ার অন্যান্য িংনিষ্ট কর্তডপশক্ষ্র ননকট অনুশমাদশনর নননমি ভ্বন ননম ডাশণর নকো 

দানখল কাশল।   

 

নরটান ড ফরম হকার্ায় পাওয়া র্ায় 

সকল আয়কর অতফদস আয়কর তরটান ড ফরম পাওয়া োয়। একজন করোতা সারা বের তবনামূদল্য 

আয়কর অতফস বথদক তরটান ড ফরম সাংিহ করদত পাদরন। জাতীয় রাজস্ব ববাদর্ ডর ওদয়ব সাইট 

https://nbr.gov.bd/form/income-tax/eng বথদকও তরটান ড ফরম download করা 

োদব। তরটাদন ডর ফদটাকতপও িহণদোগ্য। 

 

নরটান ড দানখশলর িময় 

১. স্বাভাতবক ব্যতি করোতাদক Tax Day (কর তেবস) এর মদে আয়কর তরটান ড োতিল 

করদত হদব। ২০২২-২০২৩ করবদষ ডর জন্য ৩০ নদভম্বর ২০২২ তাতরি হদে কর তেবস, 

অথ ডাৎ তরটান ড োতিদলর সব ডদশষ তাতরি। একজন স্বাভাতবক ব্যতি করোতা ১ জুলাই ২০২২ 

বথদক ৩০ নদভম্বর ২০২৩ তাতরদির মদে ২০২২-২০২৩ করবদষ ডর তরটান ড োতিল করদবন। 

২.  বকান ব্যতি তেতন পূদব ড কিন-ই তরটান ড োতিল কদরনতন তার জন্য ৩০ জুন ২০২২ তাতরদি 

সমাপ্ত আয়বদষ ডর জন্য করবষ ড এর সব ডদশষ তেন অথ ডাৎ ৩০ জুন ২০২৩ হদে করতেবস।  

৩. তনধ ডাতরত সমদয়র মদে তরটান ড োতিল করা সম্ভব না হদল করোতা তরটান ড োতিদলর 

সময়সীমা বাড়াদনার জন্য তনধ ডাতরত ফরদম উপযুি কারণ উদেিপূব ডক উপ-কর কতমশনাদরর 

কাদে সমদয়র আদবেন করদত পাদরন। সময় মঞ্জুর হদল বতধ ডত সমদয়র মদে সাধারণ অথবা 

সাব ডজনীন স্বতনধ ডারণী পদ্ধততর আওতায় তরটান ড োতিল করা োদব। জাতীয় রাজস্ব ববাদর্ ডর 

ওদয়বসাইট www.nbr.gov.bd বথদক সময় বৃতদ্ধর আদবেন ফরম download করা 

োয়। 

http://www.nbr.gov.bd/
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৪.  তনধ ডাতরত সমদয়র মদে তরটান ড োতিল না করা হদল উপ-কর কতমশনার তবলম্ব সুে (delay 

interest) আদরাপ করদবন। তাই তনধ ডাতরত সমদয়র মদে তরটান ড োতিল করা করোতার 

জন্য সুতবধাজনক। 

 

নরটান ড হকার্ায় দানখল করশত েয় 

১. ই-টিআইএন িাটি ডনফশকশট উশেনখত অনধশক্ষ্ত্র বা িাশকডল অনুর্ায়ী আয়কর নরটান ড দানখল 

করশত েশব।  

২. তরটান ড োতিদলর জন্য আয়কর সাদকডল তনতে ডষ্ট করা আদে। বেমন, ঢাকা তসতভল বজলায় 

অবতস্থত বে সকল ববসামতরক সরকাতর কম ডকতডা/কম ডিারী ও বপনশনভুি 

কম ডকতডা/কম ডিারীর নাম A, B এবাং C অেরগুদলা তেদয় শুরু হদয়দে তাদেরদক কর অঞ্চল-

৪, ঢাকা এর কর সাদকডল-৭১ এ তরটান ড জমা তেদত হদব। 

৩.  নতুন করোতাগণ তাদের নাম, িাকুরীস্থল বা ব্যবসা প্রততষ্ঠাদনর ঠিকানার তভতিদত তনধ ডাতরত 

সাদকডদল টিআইএন উদেি কদর আয়কর তরটান ড োতিল করদবন।  

৪. করোতাগণ প্রদয়াজদন তনকটস্থ আয়কর অতফস বা কর পরামশ ড বকন্দ্র বথদক আয়কর তরটান ড 

োতিল সাংোন্ত তথ্য বজদন তনদত পাদরন। 

৫. তরটান ড োতিদলর সময় করোতা তবদেদশ অবস্থান করদল তবদেদশ অবতস্থত বাাংলাদেশ 

দূতাবাদসও তরটান ড োতিল করা োয়।  

৬. হকান িরকারী কম ডকতডা হপ্রষশণ বা ছুটিশত নবশদশে উচ্চ নেক্ষ্ারত বা প্রনেক্ষ্ণরত র্াকশল বা 

নলশয়শন বাংলাশদশের বাইশর কম ডরত র্াকশল উি হপ্রষণ বা নলশয়ন িমানপ্তশত হদশে আিার 

নতন মাশির মশধ্য তার হপ্রষণ বা নলশয়নকালীন িমশয়র িকল নরটান ড দানখল করশবন।  

 

নরটান ড দানখল না করশল নক েয় 

১.  বে সকল বেদত্র তরটান ড োতিদলর প্রমাণ োতিল বােতামূলক করা হদয়দে বস সকল বসবা হদত 

বতঞ্চত হদত হদব। বেমন- বেত্রমত, গ্যাস ও তবদ্যযৎ সাংদোগ পাওয়া োদব না তকাংবা সাংদোগ 

তবতেন হদব। ববতন-ভাতাতে প্রাতপ্তদত অসুতবধা হদব।  

২.  তনধ ডাতরত সমদয়র মদে আয়কর তরটান ড োতিদল ব্যথ ড হদল তার উপর আয়কর অোদেদশর 

124 ধারা অনুোয়ী জতরমানা, 73 ধারা অনুোয়ী সরল সুে এবাং 73A ধারা অনুোয়ী নবলম্ব 

সুদ (delay interest) আশরাপশর্াগ্য েশব।  

৩.  হর্ হক্ষ্শত্র করদাতা নরটান ড দানখশলর জন্য িমশয়র আশবদন কশর উপ-কর কনমেনার কর্তডক 

মঞ্জুরকৃত বনধ ডত িমশয়র মশধ্য নরটান ড দানখল করশবন, হি হক্ষ্শত্র করদাতার উপর জনরমানা 

আশরানপত েশব না তশব নবলম্ব সুদ আশরানপত েশব। 
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তরটান ড ফরম পূরদণ কর পতরগণণায় ২০২২-২০২৩ করবদষ ড অথ ড আইদন আনীত পতরবতডন সমূহ 

 

পূব ডবতী নবধান বতডমান নবধান 

বরয়াতদোগ্য অাংক তহদসদব বমাট করদোগ্য 

আদয়র ২৫% তনধ ডারদণর তবধান তেল। 

 

বরয়াতদোগ্য অাংক তহদসদব বমাট করদোগ্য 

আদয়র ২০% তনধ ডারণ করা হদয়দে। 

 

একজন করোতার বমাট করদোগ্য আয় ১৫ 

লে টাকার অতধক হদল বরয়াতদোগ্য 

অাংদকর উপর ১০% হাদর এবাং করদোগ্য 

আয় ১৫ লে টাকার কম হদল ১৫% হাদর 

কর বরয়াদতর তবধান তেল। 

একজন করোতার বমাট করদোগ্য আয় 

তনতব ডদশদষ বরয়াতদোগ্য অাংদকর উপর ১৫% 

হাদর কর বরয়াদতর তবধান করা হদয়দে। 

তনধ ডাতরত সমদয়র মদে তরটান ড োতিদল ব্যথ ড 

হদল কর বরয়াদতর প্রাপ্যতায় বকান প্রভাব 

তেল না। 

তনধ ডাতরত সমদয়র মদে তরটান ড োতিদল ব্যথ ড 

হদল কর বরয়াদতর প্রাপ্যতা ১৫ শতাাংদশর 

পতরবদতড ৭.৫% করা হদয়দে। 
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তিতীয় ভাগ 

 

 স্বাভাতবক ব্যতি করোতার আয়কর তরটান ড  

 

কর ননধ ডারণ পিনত ও নরটাশন ডর প্রকারশভ্দ 

বতডমাদন তরটান ড োতিদলর জন্য দ্য’টি পদ্ধতত প্রিতলত আদে- সাধারণ পদ্ধতত ও সাব ডজনীন স্বতনধ ডারণী 

পদ্ধতত। করোতা সাব ডজনীন স্বতনধ ডারণী পদ্ধততদত তরটান ড োতিল করদত িাইদল তরটান ড ফরদম তবষয়টি 

তিতিত করদত হদব। উোহরণস্বরূপ, োরা ২০১৬-১৭ করবদষ ড নতুন প্রবততডত ফরদম তরটান ড োতিল 

করদবন তারা তরটাদন ডর প্রথম পৃষ্ঠার েতমক নাং-২ এর 82BB ধারার অধীদন তরটান ড োতিল করা 

হদয়দে তকনা এ সাংোন্ত তদথ্যর তবপরীদত “হযাঁ” এর েদর () তিি তেদবন। েতমক নাং-২ এর  “না” 

এর েদর () তিি প্রোন করদল বা বকান েদর () তিি প্রোন না করদল তরটান ডটি সাধারণ পদ্ধততর 

আওতায় োতিলকৃত বদল গণ্য হদব। তদব এক পৃষ্ঠার আয়কর তরটান ড ফরম IT-GHA2020 

সরাসতর সাব ডজনীন স্বতনধ ডারণী পদ্ধততদত োতিলদোগ্য তরটান ড।  

 

িাব ডজনীন স্বননধ ডারনী পিনত 

 

সাব ডজনীন স্বতনধ ডারণী পদ্ধততদত তরটান ড োতিদলর বেদত্র করোতা তার তনদজর আয় তনদজ তনরূপণ 

কদর প্রদোজয আয়কর পতরদশাধ কদরন। ২০২২-২০২৩ করবদষ ড বকান ১২-তর্তজট টিআইএনধারী 

স্বাভাতবক ব্যতি করোতা নরটাশন ড প্রদনে ডত হমাট আশয়র উপর প্রশর্াজয িমুদয় আয়কর ও িারিাজড 

পনরশোধ পূব ডক ৩০ নশভ্ম্বর ২০২২ তানরশখর মশধ্য বা উপ-কর কনমেনার কর্তডক মঞ্জুরকৃত বনধ ডত 

িমশয়র মশধ্য সাব ডজনীন স্বতনধ ডারণী পদ্ধততদত তরটান ড োতিল করদত পাদরন। করোতার ১২-তর্তজট 

টিআইএন না থাকদল করোতা সাব ডজনীন স্বতনধ ডারনী পদ্ধততদত তরটান ড োতিল করদত পারদবন না। 

তাোড়া, হমাট আশয়র প্রশর্াজয িমুদয় আয়কর ও িারিাজড পনরশোধ করা না েশল অর্বা ৩০ নশভ্ম্বর 

২০২২ তানরশখর মশধ্য বা উপ-কর কনমেনার কর্তডক মঞ্জুরকৃত বনধ ডত িমশয়র মশধ্য দানখলকৃত না 

েশল করদাতার নরটান ড সাব ডজনীন স্বতনধ ডারণী পদ্ধততর আওতায় পড়দব না। 

 

বনণ ডত িকল েতড পূরণ কশর সাব ডজনীন স্বতনধ ডারণী পদ্ধততর আওতায় তরটান ড োতিল করা হদল আয়কর 

তবভাগ বথদক করোতাদক বে প্রাতপ্ত স্বীকারপত্র প্রোন করা হয় তা-ই কর তনধ ডারণী আদেশ 

(assessment order) বদল গণ্য হয়।  

 

পরবতীদত উপ-কর কতমশনার কদয়কটি তনতে ডষ্ট বেদত্র ত্রুটি-তবচ্যযতত তিতিতকরদণর লদেয তরটান ডটি 

process কদরন। তরটান ড process এর ফলশ্রুততদত েতে বেিা োয় করোতা প্রদেয় অাংদকর বিদয় 

কম বা ববতশ আয়কর ও প্রদোজয অন্যান্য অাংক পতরদশাধ কদরদেন, তাহদল উপকর কতমশনার 

করোতাদক তা অবতহত কদর এ তবষদয় পরবর্র্তী কাে ডেম িহণ করদবন।  
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সকল শতড পূরণ কদর তনধ ডাতরত সময়সীমার মদে সাব ডজনীন স্বতনধ ডারণী পদ্ধততদত তরটান ড োতিদলর 

পর বকান করোতা েতে বেদিন বে অননচ্ছাকৃত ভুশল কম আয় প্রদে ডন অর্বা হবনে হরয়াত, কর 

অব্যােনত বা হক্রনর্ট দাবী/প্রদে ডন, অর্বা অন্য হকান কারশণ কর বা প্রশর্াজয অন্য হকান অংক 

কম পনরশোধ বা পনরগণনা করা েশয়শে তােশল করদাতা ননশজ হর্শক একটি ভুল-িংশোধনী 

নরটান ড উপ-কর কনমেনাশরর নবশবিনার জন্য তার ননকট দানখল করশত পারশবন। এরূপ ভুল-

িংশোধনী তরটান ড  োতিদলর বেদত্র তনদনাি শতড পতরপালন করদত হদব: 

▪ ভুল-িংশোধনী নরটাশন ড িাশর্ ভুশলর ধরন ও কারণ উশেখপূব ডক নলনখত নববরণী দানখল 

করশত েশব; 

▪ হর্ পনরমাণ কর বা প্রশর্াজয অন্য হকান অংক কম পনরশোধ করা েশয়শে হি পনরমাণ 

অংক এবং তার অনতনরি নেশিশব উিরূপ অংশকর উপর মানিক ২ েতাংে োশর সুদ 

ভুল-িংশোধনী নরটান ড দানখশলর আশগ বা দানখশলর িময় পনরশোধ করদত হদব। 

 

ভুল-িংশোধনী নরটাশন ড “৮২নবনব(৫) ধারায় দানখলকৃত” বা “Filed under section 

82BB(5)” কর্াটি উশেখ র্াকশত েশব। 

 

ভুল-িংশোধনী নরটান ড দানখল করার পর উপ-কর কনমেনার র্নদ িন্তুষ্ট েন হর্ এ িংক্রান্ত িকল 

েতড র্র্ার্র্ভ্াশব পূরণ েশয়শে তােশল নতনন নরটান ডটি জমািেণ (allow) করশবন। নরটান ডটি 

জমািেশণর উপযুি েশল উপ-কর কনমেনার প্রানপ্ত স্বীকারপত্র ইসুয করশবন। প্রানপ্ত স্বীকারপশত্র 

“৮২নবনব(৫) ধারায় জমািেণ করা েশলা” বা “Allowed under section 82BB(5)” 

কর্াটি উশেখ র্াকশব।   

 

তশব স্বননধ ডারণী নরটান ড দানখশলর পর ১৮০ নদন অনতক্রান্ত েহল বা মূল নরটান ডটি অনর্শটর জন্য 

ননব ডানিত েশল এরূপ ভুল-িংশোধনী নরটান ড দানখল করা র্াশব না। এরূপ হক্ষ্শত্র নরটান ড দানখল 

করশলও তা িেণশর্াগ্য বশল নবশবনিত েশব না। 

 

জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড তনধ ডাতরত মাপকাঠির তভতিদত সাব ডজনীন স্বতনধ ডারণী পদ্ধততদত োতিলকৃত বকান 

তরটান ড বা ভুল-িংশোধনী নরটান ড অতর্দটর জন্য তনব ডািন কদর তা উপ-কর কতমশনাদরর তনকট বপ্ররণ 

করদত পারদব।  

 

অতর্দটর জন্য তনব ডাতিত তরটাদন ডর অনর্ট পনরিালনার পর উপকর কনমেনার করদাতার আয়, 

িম্পদ, দায়, ব্যয় ইতযানদ নবষশয় নরটাশন ড বা ভুল-িংশোধনী নরটাশন ড প্রদনে ডত তশযেরর বাইশর নতুন 

নকছু না হপশল অনর্ট কার্ ডক্রম ননষ্পনিকৃত বশল করদাতাশক নলনখতভ্াশব অবনেত করশবন।  

 

আর র্নদ অনর্ট পনরিালনার ফলশ্রুনতশত প্রাপ্ত তশযের হদখা র্ায় করদাতার নরটাশন ড বা ভুল-

িংশোধনী নরটাশন ড তার আয়, িম্পদ, দায়, ব্যয় ইতযানদর তযের র্র্ার্র্ভ্াশব প্রনতফনলত েয়নন 

তােশল উপ-কর কনমেনার অনর্শট প্রাপ্ত তযের অবনেত কশর করদাতাশক হনাটিে প্রদান করশবন। 
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এশত, হনাটিশে উনেনখত িমশয়র মশধ্য অনর্শট প্রাপ্ত তশযেরর প্রনতফলন ঘটিশয় িংশোনধত নরটান ড 

(revised return) দানখশলর জন্য এবং উিরূপ িংশোনধত নরটাশন ডর নভ্নিশত প্রশর্াজয কর ও 

অন্যান্য প্রশদয় অংক নরটান ড দানখশলর আশগ বা দানখশলর িময় পনরশোশধর জন্য বলা র্াকশব।   

 

হনাটিশের হপ্রনক্ষ্শত র্নদ করদাতা কর্তডক িংশোনধত নরটান ড দানখল করা েয় এবং উপ-কর 

কনমেনার র্নদ এ মশম ড িন্তুষ্ট েন হর্ নরটান ডটিশত অনর্শট প্রাপ্ত তশযেরর র্র্ার্র্ প্রনতফলন রশয়শে 

এবং িংশোনধত নরটাশন ডর নভ্নিশত প্রশর্াজয কর ও অন্যান্য প্রশদয় অংক নরটান ড দানখশলর আশগ 

বা দানখশলর িময় িম্পূণ ডরূশপ পনরশোনধত েশয়শে তােশল উপ-কর কনমেনার িংশোনধত নরটান ডটি 

িেণ কশর করদাতাশক একটি িেণপত্র (letter of acceptance) প্রদান করশবন।    

 

আর র্নদ হনাটিশে উনেনখত িমশয়র মশধ্য বা উপকর কনমেনার কর্তডক এতদুশযশি মঞ্জুরীকৃত 

বনধ ডত িমশয়র মশধ্য করদাতা িংশোনধত নরটান ড দানখশল ব্যর্ ড েন, অর্বা করদাতা িংশোনধত 

নরটান ড দানখল করশলও নরটান ডটিশত অনর্শট প্রাপ্ত তশযেরর র্র্ার্র্ প্রনতফলন না র্াশক অর্বা 

িংশোনধত নরটাশন ডর নভ্নিশত প্রশর্াজয কর ও অন্যান্য প্রশদয় অংক নরটান ড দানখশলর আশগ বা 

দানখশলর িময় িম্পূণ ডরূশপ পনরশোনধত না েয়, তােশল উপ-কর কনমেনার ৮৩ বা ৮৪ ধারা 

অনুর্ায়ী (শর্টি প্রশর্াজয) কর ননধ ডারণ কার্ ডক্রম িেণ করশবন।   

 

উশেখ্য, এ ধারায় দানখলকৃত হকান ভুল-িংশোধনী নরটান ড বা িংশোনধত নরটাশন ড র্নদ করমুি 

আয় বা হ্রািকৃত োশর করশর্াগ্য আয় প্রদে ডন করা েয় তােশল উি নরটাশন ড মূল নরটান ড অশপক্ষ্া হর্ 

পনরমাণ অনতনরি করমুি আয় বা হ্রািকৃত োশর করশর্াগ্য আয় প্রদে ডন করা েশব তা করদাতার 

অন্যান্য সূশত্রর আয় নেিাশব গণ্য েশব। 

 

সাব ডজনীন স্বতনধ ডারণী পদ্ধততদত ২০২২-২০২৩ করবদষ ড োতিলকৃত বকান তরটান ড বা সাংদশাতধত 

তরটাদন ড অব্যবতহত পূব ডবতী করবদষ ডর তনরূতপত আয় অদপো ন্যযনতম ১৫% ববতশ আয় প্রেশ ডন করা 

হদল এবাং করোতা আয়কর অোদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 75A, 108 এবাং 108A এ বতণ ডত শতড 

পতরপালন করদল এবাং তনদনাি সকল শতড পূরণ হদল বস তরটান ড  অতর্ট কাে ডেদমর আওতা 

বতহভূ ডত থাকদব:  

(১)  কর-অব্যােনতপ্রাপ্ত আয় প্রদে ডন করা েশয়শে এরূপ নরটাশন ডর হক্ষ্শত্র কর-অব্যােনতপ্রাপ্ত 

আশয়র িপশক্ষ্ উপযুি প্রমাণানদ িংযুি করা েশল; 

(২) হর্ হক্ষ্শত্র িংনিষ্ট আয়বেশর এক বা একানধক উৎি েশত ৫ লক্ষ্ টাকার অনধক ঋণ 

িেণ প্রদনে ডত েয় হি হক্ষ্শত্র উি ঋশণর িপশক্ষ্ ব্যাংক নববরণী বা নেিাব নববরণী 

দানখল করা েশল [অর্ ডাৎ এরূপ ঋণ ব্যাংনকং (আনর্ ডক প্রনতষ্ঠানিে) িযাশনল গৃেীত 

েশল]; 

(৩) িংনিষ্ট আয়বেশর হকান দান িেণ করা না েশল; 

(৪)  ধারা 44 অনুর্ায়ী কর-অব্যােনতপ্রাপ্ত বা হ্রািকৃত োশর করশর্াগ্য হকান আয় প্রদে ডন 

করা না েশল; 
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(৫)  নরটাশন ড হকান কর হফরৎ দাবী প্রদে ডন করা না েশল বা কর হফরৎ সৃনষ্ট না েশল।  

 

২০২২-২০২৩ করবদষ ড আয়কর অোদেদশর 82BB ধারায় সাব ডজনীন স্বতনধ ডারণী পদ্ধততদত 

োতিলকৃত নতুন তরটাদন ড ব্যবসা ও বপশা িাদত প্রেতশ ডত আদয়র ৫ গুণ পে ডন্ত প্রারতম্ভক প ুঁতজ প্রেশ ডন 

করা হদল প ুঁতজর উৎস ব্যাখ্যা না করদলও িলদব। তদব এরূপ বেদত্র প্রেতশ ডত আয় করমুি সীমার 

উদর্ধ্ড হদত হদব, তনয়তমত হার প্রদোজয কর পতরদশাধ করদত হদব (অথ ডাৎ বকান করমুি আয় বা 

হ্রাসকৃত হাদর করদোগ্য আয় প্রেশ ডন করা োদব না) এবাং োতিলকৃত তরটাদন ডর সাদথ প্রারতম্ভক 

প ুঁতজ সুতবধা িহণ কদরদেন মদম ড তলতিত বোষণা প্রোন করদত হদব। উি প্রারনিক প ুঁতজ ঐ 

আয়বের এবং পরবতী আশরা িারটি আয়বের িংনিষ্ট ব্যবিা বা হপোয় ধশর রাখশত েশব। এ 

িমশয়র হকান আয়বশষ ডর হেশষ র্নদ হদখা র্ায় িংনিষ্ট ব্যবিায় বা হপোর প ুঁতজর পনরমাণ 

প্রারনিক মূলধশনর প ুঁতজ অশপক্ষ্া কশম হগশে, তােশল হর্ পনরমাণ প ুঁতজ কম েশব তা ঐ আয়বশষ ডর 

“ব্যবিায় খাশতর আয়” নেশিশব করদাতার হমাট আশয়র অন্তভু ডি েশব।  

 

িাধারণ পিনত 

সাধারণ পদ্ধততর আওতায় োতিলকৃত তরটাদন ডর বেদত্র প্রাতপ্ত স্বীকারপত্রটি কর তনধ ডারণী আদেশ 

(assessment order) বদল গণ্য হয় না। তরটান ড োতিদলর পর উপ-কর কতমশনার  কর তনধ ডারণ 

কদরন। করোতা কতৃডক তরটাদন ড প্রেতশ ডত তথ্য উপ-কর কতমশনাদরর তনকট সঠিক মদন হদল তততন 

করোতাদক শুনানীদত না বর্দকই কর তনধ ডারণ করদত পাদরন। আবার প্রেতশ ডত আদয়র সমথ ডদন 

েদথাপযুি তথ্য ও প্রমাণাতে না থাকদল বা উপ-কর কতমশনার প্রদয়াজন মদন করদল করোতাদক 

শুনানীদত উপতস্থত হদত অনুদরাধ কদর করোতার বিব্য, তথ্য, প্রমাণাতে তবদবিনায় তনদয় কর 

তনধ ডারণ করদত পাদরন। 

 

উদেখ্য বে, তনরীোর আওতায় না পড়দলও বকান তরটাদন ড আয় বগাপন করা হদল বা কর ফাঁতক 

থাকদল, সাংতিষ্ট করবেদরর তরটাদন ডর বেদত্র অোদেদশর 93 ধারা অনুোয়ী প্রদয়াজনীয় আইনানুগ 

ব্যবস্থা িহণ করা োদব। একই সাদথ উি তরটান ড process ও করা োদব। 

 

স্বাভ্ানবক ব্যনি করদাতার আয়কর  তরটান ড ফরম 

আয়কর তবতধমালা, ১৯৮৪ সাংদশাধদনর মােদম স্বাভাতবক ব্যতি করোতার জন্য নতুন তরটান ড 

ফরম (IT-11GA2016) প্রবতডন করা হদয়দে, ো ২০১৬-১৭ কর বের বথদক কাে ডকর হদয়দে। 

তবগত বেদরর ধারাবাতহকতায় ২০২২-২০২৩ করবদষ ডও নতুন তরটাদন ডর পাশাপাতশ আদগর তরটান ড 

ফরমগুদলা ব্যবহার করা োদব।  অথ ডাৎ, ২০২২-২০২৩ করবদষ ড স্বাভাতবক ব্যতি করোতাগণ 

তননবতণ ডত আয়কর তরটান ড ফরম সমূহ ব্যবহার করদত পারদবন: 

▪ ফরম IT-11GA2016: সকল স্বাভাতবক ব্যতি করোতার জন্য প্রদোজয। 

▪ ফরম IT-GHA2020: বে সকল স্বাভাতবক ব্যতি করোতার আয় ও সম্পে েথােদম ৪ 

লে ও ৪০ লে টাকার উদর্ধ্ড নয় এবাং োদের বকান হমাটর গানড় (জীপ বা মাইশক্রাবািিে)  বনই 
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বা তসটি কদপ ডাদরশন এলাকায় গৃহ সম্পতি বা অযাপাট ডদমন্ট বনই বস সকল করোতার জন্য 

প্রদোজয। 

▪ ফরম IT-11GA: সকল স্বাভাতবক ব্যতি করোতার জন্য প্রদোজয। 

▪ ফরম IT-11 UMA: বকবল ববতনদভাগী করোতার জন্য প্রদোজয। 

▪ ফরম IT-11 CHA: বে সকল স্বাভাতবক ব্যতি করোতার ব্যবসা বা বপশািাদত আয় রদয়দে 

এবাং এরূপ আদয়র পতরমাণ ৩ লে টাকার ববশী নয় বস সকল করোতার জন্য প্রদোজয। 

এ োড়া, আয়কর তবভাগ কতৃডক পতরিাতলত েট এযাদসসদমন্ট এর বেদত্র প্রদোজয নতুন 

করোতাদের জন্য একটি তভন্ন তরটান ড ফরম (IT-11GAGA) রদয়দে, ো বকবল েট 

এযাদসসদমদন্টই ব্যবহারদোগ্য। 

 

স্বাভ্ানবক ব্যনি করদাতার আয়কর  নরটান ড ফরম পূরশণ জ্ঞাতব্য 

(১)  ব্যতি বেণীর করোতাদের জন্য নতুন তরটান ড ফরম IT-GHA2020: 

     ব্যতি বেণীর করোতা োরা তনদনাি শতডাবলী পূরণ কদরন তারা িাইদল IT-GHA2020 

তরটান ডটি োতিল করদত পারদবন:- 

(ক) োদের আয় ৪ লে টাকার উদর্ধ্ড নয়; এবাং 

(ি)  োদের বমাট পতরসম্পে (gross wealth) ৪০ লে টাকার উদর্ধ্ড নয়।  

উি শতডাবলী পূরণ করদলও তনদনর বেদকান একটি কারদণ করোতা IT-GHA2020 

তরটান ডটি ব্যবহার করদত পারদবন না:-  

(ক) আয়বশষ ডর হেষ তানরশখ হমাটর গানড় (জীপ বা মাইশক্রাবািিে) এর মানলকানা 

 র্াকশল; অর্বা 

(খ) আয়বশষ ড হকান নিটি কশপ ডাশরেন এলাকায় হকান গৃে-িম্পনি বা অযাপাট ডশমশন্টর  মানলক 

েশল অর্বা গৃে-িম্পনি বা এপাট ডশমশন্ট নবননশয়াগ করশল।     

IT-GHA2020 তরটান ডটি পূরণকাদল করোতা িাইদল  বমাট পতরসম্পে (gross 

wealth) এর ঘরটি পূরণ করশত পাশরন এবং অপর পৃষ্ঠায় িংনক্ষ্প্ত আকাশর িম্পদ ও 

দাশয়র নববরণ নদশত পাশরন। এই নরটাশন ড বমাট পতরসম্পে (gross wealth) এবং িম্পদ 

ও দাশয়র নববরণ প্রদান করদাতার জন্য অপেনাল।   

 

(২) স্বাভাতবক ব্যতি করোতার জন্য ২০১৬-১৭ করবদষ ড নতুন প্রবততডত তরটান ড ফরম IT-

11GA2016 এর মূল তরটান ডটি ততন পৃষ্ঠার। মূল তরটাদন ডর সাদথ প্রাতপ্ত স্বীকার পত্র এবাং 

প্রদোজয বেদত্র ববতন, গৃহ-সম্পতি আয়, ব্যবসায় বা বপশা িাদত আয় ও কর বরয়াদতর জন্য 

পৃথক তফতসল সাংযুি করদত হদব। 
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ততন পৃষ্ঠার মূল তরটান ড পূরণ করা সকল স্বাভাতবক ব্যতি করোতাদের জন্য বােতামূলক। 

এদত প্রর্ম পৃষ্ঠায় করদাতার নবষশয় হম নলক তযের, নিতীয় পৃষ্ঠায় আয় ও কশরর নেিাব এবং 

র্ততীয় পৃষ্ঠায় িংলাগ, করদাতার প্রনতপাদন ও স্বাক্ষ্র প্রদান করশত েশব।  

করদাতার আশয়র উৎশির উপর ননভ্ডর কশর মূল নরটাশন ডর িাশর্ তফনিল হর্াগ েশব। হবতন 

আয় র্াকশল হবতন িংক্রান্ত তফনিল 24A, বানড়ভ্াড়া আয় র্াকশল হি আশয়র তফনিল 

24B এবং ব্যবিায় বা হপোগত আয় র্াকশল ব্যবিায় বা হপোগত আশয়র তফনিল 24C 

মূল নরটাশন ডর িাশর্ হর্াগ েশব। হর্ করদাতার এিব হকান খাশতর আয় হনই তার হকবল নতন 

পৃষ্ঠার মূল নরটান ড দানখল করশলই িলশব, তফনিল দানখল করার প্রশয়াজন েশব না। 

হকউ নবননশয়াগ হরয়াত দাবী করশল মূল নরটাশন ডর িাশর্ নবননশয়াগ হরয়াত িংক্রান্ত তফনিল 

24D দানখল করশত েশব। করদাতা হরয়াত দাবী না করশল তফনিল 24D দানখল করার 

প্রশয়াজন েশব না। 

মূল নরটাশন ডর প্রর্ম পৃষ্ঠার ০১ েশত ২৩ পর্ ডন্ত ক্রনমশক করদাতার নবষশয় হম নলক তযের প্রদান 

করশত েশব। এ অংশে পর্ ডায়ক্রশম কর বের, করদাতার নাম, নলঙ্গ, টিআইএন, িাশকডল, কর 

অঞ্চল, আবানিক মর্ ডাদা, নবশেষ কর অব্যােনত সুনবধাপ্রানপ্তর হর্াগ্যতা (শগশজটভুি যুিােত 

মুনিশর্ািা, প্রনতবন্ধী ব্যনি, ৬৫ বের বা তদূর্ধ্ড বয়শির ব্যনি, প্রনতবন্ধী ব্যনির নপতামাতা 

বা আইনানুগ অনভ্ভ্াবক ইতযানদ), জন্ম তানরখ, আয়বের ইতযানদ িে অন্যান্য ব্যনিগত তযের 

প্রদান করশত েশব। ১২ ক্রনমশক আয়বের শুরু ও িমানপ্তর তানরখ উশেখ করশত েশব।   

নরটাশন ডর নিতীয় পৃষ্ঠার ২৪ েশত ৪৮ ক্রনমশক করদাতার আয় ও কশরর তযের উশেখ করশত 

েশব।  

নরটাশন ডর র্ততীয় পৃষ্ঠায় িংলাগ, করদাতার প্রনতপাদন ও স্বাক্ষ্র প্রদান করশত েশব।  

হকান স্বাভ্ানবক ব্যনি করদাতা প্রনতবন্ধী িন্তাশনর জন্য অনতনরি করমুি িীমার সুনবধা 

িেণ করশল, তার স্ত্রী/স্বামী অনুরূপ সুনবধা িেণ কশরশেন নক-না তার তযের ৫০ ক্রনমশক প্রদান 

করশত েশব।  

ক্রনমক নং-৫১ হত ৮০(১) ধারা অনুর্ায়ী করদাতার জন্য পনরিম্পদ, দায় ও ব্যয় নববরণী 

(IT-10B2016) দানখল বাধ্যতামূলক নক-না তার তযের প্রদান করশত েশব। র্নদ হকান 

স্বাভ্ানবক ব্যনি করদাতা ননশনাি েতডিমূে পূরণ কশরন তােশল আয়বশষ ডর হেষ তানরশখ 

তার ননশজর, spouse এর (spouse করদাতা না েশয় র্াকশল) এবং ননভ্ডরেীল িন্তানশদর 

পনরিম্পদ, দায় ও ব্যয় নববরণী ঐ ব্যনির আয়কর নরটাশন ডর িাশর্ দানখল করশত েশব। 

েতডিমূে েশলা- 

 

(ক) আয়বশষ ডর হেষ তানরশখ হমাট পনরিম্পদ (gross wealth) এর পনরমাণ ৪০ লক্ষ্ 

টাকার অনধক েশল; অর্বা 
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(খ) আয়বশষ ডর হেষ তানরশখ হমাটর গানড় (জীপ বা মাইশক্রাবািিে) এর মানলকানা 

র্াকশল; অর্বা 

(গ) আয়বশষ ড হকান নিটি কশপ ডাশরেন এলাকায় হকান গৃে-িম্পনি বা অযাপাট ডশমশন্টর 

মানলক েশল অর্বা গৃে-িম্পনি বা এপাট ডশমশন্ট নবননশয়াগ করশল।     

উশেখ্য, মাতা-নপতার টিআইএন ব্যবোর কশর িন্তাশনর নাশম স্কুল ব্যাংনকং নেিাব হখালা েশল 

তা হক্ষ্ত্রমত মাতা-নপতার িম্পদ নববরণীশত প্রদে ডন করশত েশব।   

করদাতার নরটাশন ডর িাশর্ হর্ িকল তফনিল িংযুি করা েশয়শে তার তযের ৫২ ক্রনমশক 

প্রদান করশত েশব।  

করদাতার নরটাশন ডর িাশর্ পনরিম্পদ, দায় ও ব্যয় নববরণী (IT-10B2016) এবং 

জীবনর্াত্রা িংনিষ্ট ব্যশয়র নববরণী (IT-10BB2016) িংযুি করা েশয়শে নক না তার 

তযের ৫৩ ক্রনমশক প্রদান করশত েশব।  

হকান স্বাভ্ানবক ব্যনি করদাতার হক্ষ্শত্র পনরিম্পদ, দায় ও ব্যয় নববরণী দানখল বাধ্যতামূলক 

না েশলও করদাতা িাইশল স্বপ্রশণানদতভ্াশব (voluntarily) পনরিম্পদ, দায় ও ব্যয় 

নববরণী দানখল করশত পারশবন। 

ক্রনমক নং-৫৪ হত নরটাশন ডর তবতভন্ন উৎদসর আয় ও কর পতরদশাদধর সপদে বে সকল 

প্রমাণাতে োতিল করদবন তার তাতলকা প্রোন করদবন।  

েতমক নাং-৫৫ হত করোতার পূণ ড নাম উদেি করদবন এবাং তরটাদন ড প্রেতশ ডত আদয়র সতযতা 

সম্পদকড ৭৫ ধারা অনুোয়ী প্রততপােন ও স্বাের (তাতরি সহ) প্রোন করদবন।  

(৩) ব্যতি বেণীর করোতাদের জন্য আদগর তরটান ড ফরম IT-11GA: 

এ ফরম বাাংলা ও ইাংদরজী উভয় ভাষায় িালু আদে । সকল স্বাভাতবক ব্যতি করোতা ২০১৬-

১৭ করবদষ ড প্রবততডত নতুন ফরদমর পাশাপাতশ আদগর তরটান ড ফরম IT-11GA ২০২২-

২০২৩ করবদষ ড ব্যবহার করদত পারদবন। মূল তরটান ড, পতরসম্পে, োয় ও ব্যয় তববরণী (IT-

10B), জীবনোত্রার মান সম্পতকডত তদথ্যর তববরণী (IT-10BB), তরটান ড ফরম পূরদণর 

অনুসরণীয় তনদে ডশাবলী এবাং আয়কর তরটান ড প্রাতপ্ত স্বীকারপত্রসহ বমাট আট পৃষ্ঠার ফরম ও 

তববরণী একসাংদগ সাংযুি রদয়দে। তদব আয়কর অোদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৮০(২) অনুোয়ী 

জীবনোত্রার আয় ৪ লে টাকার অতধক না হদল জীবনোত্রার মান সম্পতকডত তদথ্যর তববরণী 

(IT-10BB) োতিল অপশনাল।  

প্রথম পৃষ্ঠায় করোতার পতরতিততমূলক তথ্য, তিতীয় পৃষ্ঠায় করোতার তবতভন্ন িাদতর আদয়র 

তববরণ, প্রদেয় ও পতরদশাতধত আয়কদরর  তববরণ ও প্রততপােন, তৃতীয় পৃষ্ঠায় ববতন ও গৃহ-

সম্পতি আদয়র তবস্তাতরত তববরণ সম্বতলত পৃথক দ্য’টি তফতসল, িতুথ ড পৃষ্ঠায় তবতনদয়াগজতনত 

কর বরয়াদতর একটি তফতসল ও োতিলকৃত প্রমাণাতের তাতলকা তলতপবদ্ধ করার েক রদয়দে।  

তরটাদন ডর পঞ্চম ও ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় করোতার পতরসম্পে, োয় ও ব্যয় তববরণী (IT-10B), সপ্তম 

পৃষ্ঠায় জীবনোত্রার মান সম্পতকডত তদথ্যর তববরণী (IT-10BB) এবাং বশষ পৃষ্ঠায় তরটান ড 



14 

ফরম পূরদণর অনুসরণীয় তনদে ডশাবলী সাংযুি রদয়দে। আয়কর তরটান ড প্রাতপ্ত স্বীকারপত্রটি 

সপ্তম ও অষ্টম পৃষ্ঠার বশষাাংদশ সাংযুি আদে। 

(৪) ব্যতি বেণীর করোতাদের তরটান ড ফরম IT-11 UMA এবং IT-11 CHA: 

বকবল ববতনদভাগী করোতাগণ এবাং বে সকল স্বাভাতবক ব্যতি করোতার ব্যবসা বা 

বপশািাদত আয় রদয়দে ও এরূপ আদয়র পতরমাণ ৩ লে টাকার ববশী নয় বস সকল করোতা 

িাইদল ২০২২-২০২৩ করবদষ ড েথােদম IT-11 UMA এবং IT-11 CHA নবনেষ্ট 

নরটান ড ফরমও ব্যবোর করশত পাশরন। ফরম দুটি স্বব্যাখ্যাত। 

উদেখ্য, এ দ্য’বেতণর করোতাগণ ২০১৬-১৭ করবদষ ড নতুন প্রবততডত ততন পৃষ্ঠার তরটান ড ফরম 

IT-11GA2016 বা আদগর আট পৃষ্ঠার ফরম ব্যবহার করদত পারদবন।   

(৫)  নতুন করোতা হদল তার পাসদপাট ড সাইদজর এক কতপ েতব তরটাদন ডর সাদথ তেদত হদব। েতবটি 

প্রথম বেণীর বগদজদটর্ কম ডকতডা অথবা ওয়ার্ ড কতমশনার অথবা বে বকান টিআইএনধারী 

করোতা কতৃডক সতযাতয়ত হদত হদব। প্রতত পাঁি বের পর পর একজন স্বাভাতবক ব্যতি 

করোতাদক তার সতযাতয়ত েতব তরটাদন ডর সাদথ তেদত হদব। 

 

১২-তর্তজট টিআইএন  

সাব ডজনীন স্বতনধ ডারণী পদ্ধততদত তরটান ড োতিদলর জন্য করোতার ১২-তর্তজট টিআইএন থাকা 

বােতামূলক। বকান স্বাভাতবক ব্যতি করোতা তরটান ড োতিদলর পূদব ড তনদজই জাতীয় রাজস্ব 

ববাদর্ ডর ওদয়বসাইদটর মােদম ইদলক্ট্রতনক পদ্ধততদত আদবেন কদর ১২-তর্তজট টিআইএন (ই-

টিআইএন) সাংিহ করদত পাদরন (ওদয়ব সাইদটর ঠিকানা www.incometax.gov.bd)। 

ই-টিআইএন সাংিহ সম্পতকডত বসবার জন্য করোতা প্রদয়াজদন সাংতিষ্ট উপ-কর কতমশনাদরর 

কাে ডালয় বা কর তথ্য ও বসবা বকদন্দ্র বোগাদোগ করদত পাদরন।  

 

নরটাশন ডর িাশর্ হর্িব প্রমাণানদ/ তযের/ দনললানদ দানখল করশত েশব 

তরটাদন ডর সাদথ তবতভন্ন উৎদসর আদয়র সপদে বে সকল প্রমাণাতে/ তববরণ োতিল করদত হদব 

তার একটি তাতলকা নীদি বেয়া হদলা (তাতলকাটি আাংতশক):  

ববতন িাত 

(ক) ববতন তববরণী; 

(ি) ব্যাাংক তহসাব থাকদল তকাংবা ব্যাাংক সুে িাদত আয় থাকদল ব্যাাংক তববরণী বা ব্যাাংক 

সাটি ডতফদকট; 

(গ) তবতনদয়াগ ভাতা োবী থাকদল তার স্বপদে প্রমাণাতে। বেমন, জীবন বীমার পতলতস থাকদল 

তপ্রতময়াম পতরদশাদধর প্রমাণ। 

http://www.incometax.gov.bd)|/
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তনরাপিা জামানদতর সুে িাত 

(ক) বন্ড বা তর্দবঞ্চার বে বেদর বকনা হয় বস বন্ড বা তর্দবঞ্চাদরর ফদটাকতপ; 

(ি) সুে আয় থাকদল সুে প্রোনকারী কতৃডপদের প্রতযয়ন পত্র; 

(গ) প্রাততষ্ঠাতনক ঋণ তনদয় বন্ড বা তর্দবঞ্চার বকনা হদয় থাকদল ঋদণর সুদের সমথ ডদন 

সাংতিষ্ট ব্যাাংক কতৃডপদের সাটি ডতফদকট/ব্যাাংক তববরণী বা প্রাততষ্ঠাতনক প্রতযয়নপত্র। 

গৃহ-সম্পতি িাত 

(ক) বাড়ী ভাড়ার সমথ ডদন ভাড়ার চ্যতিনামা বা ভাড়ার রতশদের কতপ, মাসতভতিক বাড়ী 

ভাড়া প্রাতপ্তর তববরণ এবাং প্রাপ্ত বাড়ী ভাড়া জমা সাংতিষ্ট ব্যাাংক তহসাব তববরণী; 

(ি) বপৌর কর, তসটি কদপ ডাদরশন কর, ভূতম রাজস্ব প্রোদনর সমথ ডদন রতশদের কতপ; 

(গ) ব্যাাংক ঋদণর মােদম বাড়ী বকনা বা তনম ডাণ করা হদয় থাকদল ঋদণর সুদের সমথ ডদন 

ব্যাাংক তববরণী ও সাটি ডতফদকট; 

(ে) গৃহ-সম্পতি বীমাকৃত হদল বীমা তপ্রতময়াদমর রতশদের কতপ। 

ব্যবসা বা বপশা িাত 

ব্যবসা বা বপশার আয়-ব্যদয়র তববরণী (Income statement) ও তস্থততপত্র (Balance 

Sheet). 

অাংশীোরী ফাদম ডর আয় 

ফাদম ডর আয়-ব্যদয়র তববরণী (Income statement) ও তস্থততপত্র (Balance Sheet). 

মূলধনী লাভ 

(ক) স্থাবর সম্পতি তবেয়/হস্তান্তর হদল তার েতলদলর কতপ; 

(ি) উৎদস আয়কর জমা হদল তার িালান/দপ-অর্ ডাদরর ফদটাকতপ; 

(গ) প ুঁতজবাজাদর তাতলকাভুি বকাম্পাতনর বশয়ার বলনদেন বথদক মুনাফা হদল এ সাংোন্ত 

প্রতযয়নপত্র। 

অন্যান্য উৎদসর আদয়র িাত 

(ক) নগে লভযাাংশ িাদত আয় থাকদল ব্যাাংক তববরণী, তর্তভদর্ন্ড ওয়াদরদন্টর কতপ বা 

সাটি ডতফদকট; 

(ি) সঞ্চয়পত্র হদত সুে আয় থাকদল সঞ্চয়পত্র নগোয়দনর সময় বা সুে প্রাতপ্তর সময় বনয়া 

সাটি ডতফদকদটর কতপ; 

(গ) ব্যাাংক সুে আয় থাকদল ব্যাাংক তববরণী/সাটি ডতফদকট; 

(ে) অন্য বে বকান আদয়র উৎদসর জন্য প্রাসতেক কাগজপত্র। 

আয়কর পতরদশাদধর প্রমাণ (উৎদস কর কতডনসহ) 

(ক) সকল প্রকার উৎদস কর পতরদশাধ অদটাদমদটর্ িালান (এ-িালান) বা ই-বপদমদন্টর 

মােদম জমা করদত হদব। 
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(ি)  করোয় ৫ লে টাকা অততেম না করদল তা আবতেকভাদব অদটাদমদটর্ িালান (এ-

িালান) বা ই-বপদমদন্টর মােদম পতরদশাধ করদত হদব। 

(গ)  ৫ লে টাকার উদর্ধ্ড বেদকাদনা পতরমাদণর কর অদটাদমদটর্ িালান, ই-বপদমদন্ট, বপ-

অর্ ডার/ব্যাাংক ড্রাফট/একাউন্ট-বপয়ী বিক ব্যবহার কদর উপ-কর কতমশনার বরাবদর 

জমা করদত হদব। 

(ে)  বেদকাদনা িাদতর আয় হদত উৎদস আয়কর পতরদশাধ করা হদল কর কতডনকারী 

কতৃডপে প্রদতযক করোতা োদের তবদলর তবপরীদত উৎদস কর কতডন করা হদয়দে 

তাদের বরাবদর, বেত্রমত, এ-িালান বা ই-বপদমদন্টর িালানসহ প্রতযয়নপত্র প্রোন 

করদবন।  
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তৃতীয় ভাগ 

তবতভন্ন িাদতর আয় তনরূপণ 

 

১।  হবতনানদ (আয়কর  অধ্যাশদে, ১৯৮৪ এর ধারা  ২১ এবং আয়কর  নবনধমালা, ১৯৮৪ এর নবনধ 

৩৩ অনুর্ায়ী) 

সাধারণভাদব একজন িাকুতরজীবী করোতার প্রাপ্ত মূল ববতন, উৎসব ভাতা, পতরিারক ভাতা, 

সম্মানী ভাতা, ওভারটাইম ভাতা, স্বীকৃত ভতবষ্য তহতবদল তনদয়াগকতডার প্রেি িাঁো এবাং 

তবতভন্ন পারকুইতজট (সুতবধা) ববতন িাদতর করদোগ্য আয়। 

ববতনিাদত করদোগ্য আয় তনরূপদণর জন্য পৃথক তফতসল রদয়দে। আয়কর তবতধমালা, ১৯৮৪ 

সাংদশাধদনর মােদম ২০১৬-১৭ করবদষ ড নতুন তরটান ড ফরদমর সাদথ নতুন তফতসল ২৪এ  

প্রবতডন করা হদয়দে। উতেতিত নতুন তরটান ড ফরদমর েতমক নাং-২৪ এ ববতন িাদত করদোগ্য 

আয় তনণ ডদয়র জন্য তফতসল ২৪এ পূরণপূব ডক মূল তরটাদন ডর সাদথ সাংযুি করদত হদব। 

তফতসল ২৪এ পূরদণর পদ্ধতত নীদি আদলািনা করা হদলা- 

 

তফতসল-২৪এ 

ববতন আদয়র তববরণসমূহ 

আয়কর অোদেদশর তবদ্যমান তবধান অনুসাদর তফতসল ২৪এ অনুোয়ী ববতন িাদতর 

করদোগ্য/করমুি আয় পতরগণনার (সরকাতর ববতন আদেশভুি কম ডিারীর বেত্র ব্যতীত) 

একটি উোহরণ তনদি প্রোন করা হদলা: 

 

০১ কর বৎির ২০২২-২০২৩ ০২ টিআইএন 

 

তববরণসমূহ পতরমাণ (ক) কর 

অব্যাহতত 

প্রাপ্ত  

(ি) 

নীট করদোগ্য  

(গ=ক-ি) 

মন্তব্য 

মূল ববতন ৩,৬০,০০০/- --- ৩,৬০,০০০/- সম্পূণ ড অাংক করদোগ্য 

তবদশষ ববতন ২৪,০০০/- --- ২৪,০০০/- সম্পূণ ড অাংক করদোগ্য 

বশকয়া হবতন (র্া 

পূশব ড করশর্াগ্য 

আশয়র অন্তভুডি 

েয় নাই) 

৬০,০০০/- --- ৬০,০০০/- সম্পূণ ড অাংক করদোগ্য 

মহাে ড ভাতা ৭২,০০০/- --- ৭২,০০০/- সম্পূণ ড অাংক করদোগ্য 
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তববরণসমূহ পতরমাণ (ক) কর 

অব্যাহতত 

প্রাপ্ত  

(ি) 

নীট করদোগ্য  

(গ=ক-ি) 

মন্তব্য 

বাড়ী ভাড়া ভাতা 

(নগে) 

২,৪০,০০০/- ১,৮০,০০০/

- 

৬০,০০০/- মূল ববতদনর ৫০% 

অথবা মাতসক ২৫,০০০/- 

এ দ্য’টির মদে বেটি কম 

বস অাংক করমুি।  

তিতকৎসা ভাতা 

(নগে) 

৪৮,০০০/- ৩৬,০০০/- ১২,০০০/- মূল ববতদনর ১০% অথবা 

বাতষ ডক ১,২০,০০০/- টাকা 

(প্রততবন্ধী ব্যতির বেদত্র 

১০ লে টাকা), এ দ্য’টির 

মদে বেটি কম বস 

পতরমাণ অাংক করমুি।  

োট ড, নকর্নন, িক্ষু, 

নলভ্ার ও কযান্সার 

িাজডানর খরশির 

জন্য প্রাপ্ত অংক 

১,০০,০০০/- ১,০০,০০০/- --- সম্পূণ ড অাংক করমুি। 

তদব বশয়ারদহাল্ডার 

পতরিালকগণ এ কর 

অব্যাহততর সুতবধা প্রাপ্য 

হদবন না। 

োতায়াত ভাতা 

(নগে) 

৬০,০০০/- ৩০,০০০/- ৩০,০০০/- বাতষ ডক ৩০,০০০/- পে ডন্ত 

করমুি 

উৎিব ভ্াতা ৬০,০০০/- --- ৬০,০০০/- সম্পূণ ড অাংক করদোগ্য 

পতরিারক ভাতা ১৮,০০০/- -- ১৮,০০০/- সম্পূণ ড অাংক করদোগ্য 

ছুটি ভাতা ৩০,০০০/- --- ৩০,০০০/- সম্পূণ ড অাংক করদোগ্য 

সম্মানী/ পরস্কার/ 

তফ 

৫০,০০০/- --- ৫০,০০০/- সম্পূণ ড অাংক করদোগ্য 

ওভার টাইম 

ভাতা 

৪৮,০০০/- --- ৪৮,০০০/- সম্পূণ ড অাংক করদোগ্য 

ববানাস/ 

এক্সদিতসয়া 

৩০,০০০/- --- ৩০,০০০/- সম্পূণ ড অাংক করদোগ্য 

স্বীকৃত ভতবষ্য 

তহতবদল 

তনদয়াগকতডা 

কতৃডক প্রেি িাঁো 

৩৬,০০০/- --- ৩৬,০০০/- সম্পূণ ড অাংক করদোগ্য 

স্বীকৃত ভতবষ্য 

তহতবদল অতজডত 

৩০,০০০/- ৩০,০০০/- --- মূল ববতদনর ১/৩ অাংশ 

পে ডন্ত প্রাপ্ত সুে (এিাদন 
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তববরণসমূহ পতরমাণ (ক) কর 

অব্যাহতত 

প্রাপ্ত  

(ি) 

নীট করদোগ্য  

(গ=ক-ি) 

মন্তব্য 

সুে ববতন বলদত মূল ববতন 

এবাং মহাে ড ভাতা ব্যঝাদব) 

অথবা সরকার কতৃডক 

তনধ ডাতরত হার ১৪.৫০%, 

এ দ্যদয়র মদে বেটি কম 

বস পতরমাণ অাংক 

করমুি। 

োনবাহন সুতবধার 

জন্য তবদবতিত 

আয়  

-- -- ৬০,০০০/- েতে করোতা ব্যতিগত 

ব্যবহাদরর জন্য 

তনদয়াগকতডার তনকট  

বথদক গাড়ী পান তাহদল 

মূল ববতদনর ৫% বা 

বাতষ ডক ৬০,০০০/- টাকা 

(দ্যই এর মদে বেটি 

ববতশ) সরাসতর নীট 

করদোগ্য আয় হদব।  

তবনামূদল্য বা 

হ্রাসকৃত ভাড়ায় 

প্রাপ্ত বাসস্থাদনর 

জন্য তবদবতিত 

আয় 

--- --- ৯০,০০০/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

 

(ক) েতে করোতা 

তনদয়াগকতডা কতৃডক প্রেি 

তবনা ভাড়ায় সতিত বা 

অ-সতিত বাসস্থাদন বাস 

কদরন তাহদল 

সাধারণভাদব মূল 

ববতদনর ২৫% করদোগ্য 

আয় তহদসদব গণ্য হদব। 

 

(ি) েতে করোতা 

তনদয়াগকতডা বথদক 

হ্রাসকৃত ভাড়ায় সতিত 

বা অ-সতিত বাসস্থান 

প্রাপ্ত হন বস বেদত্র 

সাধারণভাদব মূল 

ববতদনর ২৫% হদত 
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তববরণসমূহ পতরমাণ (ক) কর 

অব্যাহতত 

প্রাপ্ত  

(ি) 

নীট করদোগ্য  

(গ=ক-ি) 

মন্তব্য 

প্রকৃত পতরদশাতধত ভাড়া 

বাে তেদয় পাথ ডকয 

করদোগ্য আয় তহদসদব 

গণ্য হদব। 

অন্যান্য, েতে 

থাদক (তববরণ 

তেন) 

--- ---    --- করোতা েতে 

তনদয়াগকতডা কতৃডক প্রেি 

বাসস্থাদন োদরায়ান, 

মাতল, বাব্যতি ড তকাংবা 

অন্য বকান সুতবধা বপদয় 

থাদকন তদব প্রাপ্ত 

সুতবধার সমপতরমাণ 

আতথ ডক মূল্য করদোগ্য 

আয় তহদসদব বেিাদত 

হদব। 

ছুটি নগোয়ন ৬০,০০০/- --- ৬০,০০০/- সম্পূণ ড অাংক করদোগ্য 

সরকাতর বা 

অনুদমাতেত 

িযাচ্যইটি 

৩.৫ বকাটি ২.৫ বকাটি   ১.০০ বকাটি ২ বকাটি ৫০ লে টাকার 

অতততরি অাংক 

করদোগ্য 

Workers’ 

Participation 

Fund 

৬০,০০০/- ৫০,০০০/- ১০,০০০/- বাাংলাদেশ েম আইন, 

২০০৬ (২০০৬ সদনর 

৪২ নাং আইন) এর 

আওতায় প্রতততষ্ঠত 

Workers’ 

Participation Fund 

বথদক বকান ব্যতি কতৃডক 

৫০,০০০/- টাকা পে ডন্ত 

প্রাপ্ত অথ ড করমুি; 

 

িরকানর হবতন আশদেভুি কম ডিারীর হবতনখাশত আয় ননরূপণ 

সরকাতর ববতন আদেশভুি কম ডিারীর ববতন-ভাতাতের বেদত্র আয় গণনার জন্য ইততপূদব ড 

জাতরকৃত প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নাং ১৯৮-আইন/আয়কর/২০১৫, তাতরি: ৩০ জুন, ২০১৫ 

তিস্টাব্দ রতহতেদম এস,আর,ও নাং ২১১-আইন/আয়কর/২০১৭, তাতরি: ২১ জুন ২০১৭ 
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তিস্টাব্দ জাতর করা হদয়দে। এ প্রজ্ঞাপন অনুোয়ী, সরকাতর ববতন আদেশভুি একজন 

কম ডিারীর সরকার কতৃডক প্রেি মূল ববতন, উৎসব ভাতা ও ববানাস (বে নাদমই অতভতহত 

বহাক না বকন) করদোগ্য আয় তহদসদব তবদবতিত হদব। অবসরকাদল প্রেি লাম্প িযান্টসহ 

সরকাতর ববতন আদেদশ উতেতিত অন্যান্য ভাতা ও সুতবধাতে বেমন, বাড়ী ভাড়া ভাতা, 

তিতকৎসা ভাতা, োতায়াত ভাতা, োতন্ত তবদনােন ভাতা, বাাংলা নববষ ড ভাতা ইতযাতে করমুি 

থাকদব। সরকাতর ববতন আদেশভুি কম ডিারীদের ববতন িাদত আয় তনরূপণ পে ডাদয় আয়কর 

আইদনর তবতধ-৩৩ প্রদোজয হদব না। এস,আর,ও নাং ২১১-আইন/আয়কর/২০১৭, তাতরি: ২১ 

জুন ২০১৭ তিস্টাব্দ তননরূপ:  

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাশদে িরকার 

অর্ ড মন্ত্রণালয় 

অভ্যন্তরীণ িম্পদ নবভ্াগ 

(আয়কর) 

প্রজ্ঞাপন 

তানরখ: ৭ আষাঢ় ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২১ জুন ২০১৭ নিস্টাব্দ। 

 

এি, আর, ও নং ২১১-আইন/আয়কর/ Income-tax Ordinance, 1984 

(Ordinance No. XXXVI of 1984) এর section 44 এর sub-section (4) 

এর clause (b) হত প্রদি ক্ষ্মতাবশল িরকার অত্র নবভ্াশগর ১৬ আষাঢ়, ১৪২২ বঙ্গাব্দ 

হমাতাশবক ৩০ জুন, ২০১৫ নিস্টাব্দ তানরশখর প্রজ্ঞাপন এি.আর.ও. নং ১৯৮-

আইন/আয়কর/২০১৫ রনেতক্রশম, িরকানর হবতন আশদেভুি কম ডিারীশদর িরকার কর্তডক 

প্রদি মূল হবতন, উৎিব ভ্াতা ও হবানাি, হর্ নাশমই অনভ্নেত হোক না হকন, ব্যতীত 

অবিরকাশল প্রদি লাম্প িযান্টিে িরকানর হবতন আশদশে উনেনখত অন্যান্য ভ্াতা ও 

সুনবধানদশক প্রশদয় আয়কর েইশত এতযরা অব্যােনত প্রদান কনরল।  

 

ব্যাখ্যা : এই প্রজ্ঞাপশন- 

(ক) িরকানর হবতন আশদেভুি কম ডিারী বনলশত নননবনণ ডত কম ডিারী বা ব্যনিশক বুঝাইশব, 

র্র্া:-   

(অ) অর্ ড মন্ত্রণালশয়র অর্ ড নবভ্াগ কর্তডক জারীকৃত, 

(১) িাকনর (শবতন ও ভ্াতানদ) আশদে, ২০১৫ এর অনুশচ্ছদ ১ এর উপ-অনুশচ্ছদ 

(৪) অনুর্ায়ী হর্ িকল কম ডিারীর জন্য উি আশদে প্রশর্াজয;  

 

(২) িাকনর [স্ব-োনিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ি প্রনতষ্ঠানিমূে( (শবতন 

ও ভ্াতানদ) আশদে, ২০১৫, এর অনুশচ্ছদ ১ এর উপ-অনুশচ্ছদ (৪) অনুর্ায়ী হর্ 

িকল কম ডিারীর জন্য উি আশদে প্রশর্াজয;  
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(৩) িাকনর (ব্যাংক, বীমা ও আনর্ ডক প্রনতষ্ঠান) (শবতন ও ভ্াতানদ) আশদে, ২০১৫ 

এর অনুশচ্ছদ ১ এর উপ-অনুশচ্ছদ (৪) অনুর্ায়ী হর্ িকল কম ডিারীর জন্য উি 

আশদে প্রশর্াজয;  

(৪) িাকনর (বাংলাশদে পুনলে) (শবতন ও ভ্াতানদ) আশদে, ২০১৫ এর অনুশচ্ছদ ১ 

এর উপ-অনুশচ্ছদ (৪) অনুর্ায়ী হর্ িকল কম ডিারীর জন্য উি আশদে প্রশর্াজয;  

(৫) িাকনর (বর্ ডার গার্ ড বাংলাশদে) (শবতন ও ভ্াতানদ) আশদে, ২০১৫ এর 

অনুশচ্ছদ ১ এর উপ-অনুশচ্ছদ (৪) অনুর্ায়ী হর্ িকল কম ডিারীর জন্য উি 

আশদে প্রশর্াজয;  

(৬) বাংলাশদে জুনর্নিয়াল িানভ্ ডি (শবতন ও ভ্াতানদ) আশদে, ২০১৬ এর অনুশচ্ছদ 

১ এর উপ-অনুশচ্ছদ (৪) অনুর্ায়ী হর্ িকল কম ডিারীর জন্য উি আশদে 

প্রশর্াজয;  

(আ) জাতীয় হবতনশস্কল ২০১৫ এর আশলাশক প্রনতরক্ষ্া মন্ত্রণালয় কর্তডক জারীকৃত হর্ র্ 

বানেনী ননশদ ডোবলী (Joint Services Instructions) নম্বর ০১/২০১৬ এর 

অনুশচ্ছদ ২ অনুর্ায়ী হর্ িকল ব্যনিবশগ ডর জন্য উি ননশদ ডোবলী প্রশর্াজয; এবং  

(ই) হকান আইন, নবনধ বা প্রনবধাশনর অধীন হকান পশদ ননশয়ানজত র্াকাকালীন িরািনর 

িরকানর হকাষাগার েইশত হবতন বা আনর্ ডক সুনবধা, হর্ নাশমই অনভ্নেত হোক না 

হকন, প্রাপ্ত েন।  

(খ)  িরকানর হবতন আশদে বনলশত নননবনণ ডত আশদে বা, হক্ষ্ত্রমত, ননশদ ডোবলীশক বুঝাইশব, 

র্র্া: 

(১) অনুশচ্ছদ (ক) এর উপ-অনুশচ্ছদ (অ) হত উনেনখত হবতন হস্কল িংক্রান্ত আশদে;  

(২) অনুশচ্ছদ (ক) এর উপ-অনুশচ্ছদ (আ) হত উনেনখত হবতন হস্কল িংক্রান্ত ননশদ ডোবলী; 

এবং  

(৩) হকান আইন, নবনধ বা প্রনবধাশনর অধীন হকান পশদ ননশয়ানজত কম ডিারীর জন্য 

জারীকৃত হবতন বা আনর্ ডক সুনবধা িংক্রান্ত আশদে।  

 ২। এই প্রজ্ঞাপন ১ জুলাই, ২০১৭ নিস্টাব্দ তানরশখ কার্ ডকর েইশব।  

 

 

রাষ্ট্রপনতর আশদেক্রশম,  

 হমাোঃ ননজবুর রেমান  

     নিননয়র িনিব 

 

 

জাতীয় রাজস্ব ববাদর্ ডর পত্র নম্বর ০৮.০১.০০০০.০৩০.৭০.২০১৫/১১০, তাতরি: ১৬ জানুয়াতর 

২০১৯ তিষ্টাব্দ িারা এস.আর.ও. নাং ২১১-আইন/আয়কর/২০১৭, তাতরি: ২১ জুন ২০১৭ তিস্টাব্দ 

এর েতষ্টকরদণর মােদম কারা সরকাতর ববতন আদেশভুি কম ডিারী এবাং বকান ধরদণর ভাতা ও 

সুতবধাতে করমুি তা সুেষ্ট কদর। েষ্টীকরণ সাংোন্ত আদেশটি তনদন প্রোন করা হদলা।  
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                                       গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড 

[কর নীতত উইাং] 

বসগুনবাতগিা, ঢাকা 

www.nbr.gov.bd 

 

পত্র নম্বর-০৮.০১.০০০০.০৩০.৭০.০০৭.২০১৫ তাতরিঃ  
    ০৩ মাে, ১৪২৫ বোব্দ 

  ১৬ জানুয়াতর, ২০১৯ তিস্টাব্দ 

 

তবষয়ঃ এস,আর,ও নাং ২১১-আইন/আয়কর/২০১৭ তাতরিঃ২১ জুন, ২০১৭ তিষ্টাব্দ েষ্টীকরণ 

প্রসদে। 

 

এস,আর,ওনাং ২১১-আইন/আয়কর/২০১৭ তাতরিঃ ২১ জুন ২০১৭ িারা সরকাতর ববতন 

আদেশভুি কম ডিারীদের সরকার কতৃডক প্রেি মূল ববতন, উৎসব ভাতা ও ববানাস,তা বে নাদমই 

অনভ্তহত বহাক না বকন,ব্যতীত অবসরকাদল প্রেি লাম্প িান্টসহ সরকাতর ববতন আদেদশ 

উতেতিত অন্যান্য ভাতা ও সুতবধাতেদক আয়কর হদত অব্যাহতত প্রোন করা হদয়দে।তদব উি 

এস,আর,ও এর প্রদোজযতা এবাং প্রদয়াদগর বেদত্র অেষ্টতা রদয়দে মদম ড জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড 

অবগত হদয়দে। জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড এ মদম ড েষ্ট করদে বে, বকবল তনন-বতণ ডত করোতাগদণর 

বেদত্র এস.আর.ও. নাং ২১১-আইন/আয়কর/২০১৭ প্রদোজয হদব, েথা-  

(অ)  অথ ড মন্ত্রণালদয়র অথ ড তবভাগ কতৃডক জাতরকৃত- 

(১)  িাকতর (ববতন ও ভাতাতে) আদেশ, ২০১৫ এর অনুদেে ১ এর উপ-অনুদেে (৪) 

অনুোয়ী বে সকল কম ডিারীর জন্য উি আদেশ প্রদোজয; 

(২)  িাকতর [স্ব-শাতসত (Public Bodies) এবাং রাষ্ট্রায়ি প্রততষ্ঠানসমূহ] (ববতন ও 

ভাতাতে) আদেশ, ২০১৫ এর অনুদেে ১ এর উপ-অনুদেে (৪) অনুোয়ী তসটি 

কদপ ডাদরশন, বপৌরসভা, বজলা পতরষে, উপদজলা পতরষে, ইউতনয়ন পতরষে, তবমান 

বাাংলাদেশ এয়ারলাইন্স তলতমদটর্ এবাং বাাংলাদেশ তশতপাং কদপ ডাদরশদন তনদয়াতজত 

কম ডিারী ও ব্যতি ব্যতীত অন্যান্য সকল স্ব-শাতসত (Public Bodies) এবাং 

রাষ্ট্রায়ি প্রততষ্ঠানসমূদহ তনদয়াতজত কম ডিারীগণ োদের বেদত্র উি আদেশ প্রদোজয; 

(৩) িাকতর (ব্যাাংক, বীমা ও আতথ ডক প্রততষ্ঠান) (ববতন ও ভাতাতে) আদেশ, ২০১৫ এর 

অনুদেে ১ এর উপ-অনুদেে (৪) অনুোয়ী ব্যাাংক, বীমা ও আতথ ডক প্রততষ্ঠান বলদত 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক, বাাংলাদেশ কৃতষ ব্যাাংক, রাজশাহী কৃতষ উন্নয়ন ব্যাাংক, কম ডসাংস্থান 

ব্যাাংক, আনসার ও তভতর্তপ উন্নয়ন ব্যাাংক, পেী সঞ্চয় ব্যাাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাাংক, 

বাাংলাদেশ বীমা উন্নয়ন ও তনয়ন্ত্রণ কতৃডপে, সাধারণ বীমা কদপ ডাদরশন, জীবন বীমা 

কদপ ডাদরশন, বাাংলাদেশ তসতকউতরটিস এন্ড এক্সদিঞ্জ কতমশন, ইনদভস্টদমন্ট কদপ ডাদরশন 

অব বাাংলাদেশ, বাাংলাদেশ হাউজ তবতল্ডাং ফাইন্যান্স কদপ ডাদরশন এবাং মাইদোদেতর্ট 

বরগুদলটতর অথতরটিদত তনদয়াতজত কম ডিারীগণ োদের বেদত্র উি আদেশ প্রদোজয; 

http://www.nbr.gov.bd/


24 

 

(৪)  িাকতর (বাাংলাদেশ পতলশ) (ববতন ও ভাতাতে) আদেশ, ২০১৫ এর অনুদেে ১ এর 

উপ-অনুদেে (৪) অনুোয়ী বে সকল কম ডিারীর জন্য উি আদেশ প্রদোজয; 

(৫)  িাকতর (বর্ ডার গার্ ড বাাংলাদেশ) (ববতন ও ভাতাতে) আদেশ, ২০১৫ এর অনুদেে ১ 

এর উপ-অনুদেে (৪) অনুোয়ী বে সকল কম ডিারীর জন্য উি আদেশ প্রদোজয; 

(৬)  বাাংলাদেশ জুতর্তসয়াল সাতভ ডস (ববতন ও ভাতাতে) আদেশ, ২০১৬ এর অনুদেে ১ 

এর উপ-অনুদেে (৪) অনুোয়ী বে সকল কম ডিারীর জন্য উি আদেশ প্রদোজয; 

(আ)  জাতীয় ববতনদস্কল ২০১৫ এর আদলাদক প্রততরো মন্ত্রণালয় কতৃডক জাতরকৃত বেৌথ 

বাতহনী তনদে ডশাবলী (Joint Services Instructions) নম্বর ০১/২০১৬ এর অনুদেে 

২ অনুোয়ী বে সকল ব্যতিবদগ ডর জন্য উি তনদে ডশাবলী প্রদোজয; এবাং 

(ই)  বে সকল ব্যতি বকান আইন, তবতধ বা প্রতবধাদনর অধীন বকান পদে তনদয়াতজত 

থাকাকালীন সরাসতর বকাষাগার হদত ববতন প্রাপ্ত হন বা আতথ ডক সুতবধা, তা বে নাদমই 

অতভতহত বহাক না বকন, প্রাপ্ত হন। 

৩।  উপতর-উতেতিত ববতন ভাতাতে আদেশসমূদহ বতণ ডত ভাতা ও সুতবধাতে ব্যতীত অন্য সকল 

ধরদনর আয় করদোগ্য হদব। 

৪।  বে সকল করোতা উপতর-উতেতিত ববতন ভাতাতে আদেশসমূদহর আওতায় ববতন আয় প্রাপ্ত 

হননা, তাদের ববতন আয় তনরূপদনর বেদত্র এস,আর,ওনাং ২১১-আইন/আয়কর/২০১৭ 

প্রদোজয হদব না। তাদের ববতন আয় তনরূপদনর বেদত্র আয়কর অোদেশ, ১৯৮৪ এর 

তবধানাবলী এবাং আয়কর তবতধমালা, ১৯৮৪ এর তবতধ-৩৩ প্রদোজয হদব। 

 

                 (সুমন োস)  

        তিতীয় সতিব ( কর আইন-১) 

 

উোহরদণর সাহাদে সরকাতর ববতন আদেশভুি কম ডিারীর আয় এবাং কর পতরগণনা তনদন 

বেিাদনা হদলাঃ 

    

উোহরণ-১  

জনাব শাহতরয়ার হাসান বাাংলাদেশ সতিবালদয় কম ডরত একজন সরকাতর কম ডিারী এবাং তার জন্য 

িাকতর (ববতন ও ভাতাতে) আদেশ, ২০১৫ প্রশর্াজয। ফশল হবতন আশয়র হক্ষ্শত্র এস.আর.ও. নাং 

২১১-আইন/আয়কর/২০১৭, তাতরি: ২১ জুন ২০১৭ তিস্টাব্দ এর তবধান প্রদোজয হদব।  

 

ধরা োক, ৩০ জুন ২০২২ তাতরদি সমাপ্ত অথ ড বেদর তততন তনদনাি হাদর ববতন ভাতাতে 

বপদয়দেন: 

 

মাতসক মূল ববতন ৫৬,৫০০/- 

মাতসক তিতকৎসা ভাতা ১,৫০০/- 
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উৎসব ভাতা ১,১৩,০০০/- 

বাাংলা নববষ ড ভাতা ১১,৩০০/- 

 

তততন সরকাতর বাসায় থাদকন। ভতবষ্য তহতবদল তততন প্রতত মাদস ১৪,০০০ টাকা জমা রাদিন। 

তহসাব রেণ অতফস হদত প্রাপ্ত প্রতযয়নপত্র হদত বেিা োয় বে, ৩০ জুন ২০২২ তাতরদি ভতবষ্য 

তহতবদল অতজডত সুদের পতরমাণ তেল ১,০৮,৫০০ টাকা। কল্যাণ তহতবদল ও বগাষ্ঠী বীমা তহতবদল 

িাঁো প্রোন বাবে প্রতত মাদস ববতন হদত কতডন তেল েথােদম ১৫০ ও ১০০ টাকা। এোড়াও তততন 

একটি তফতসতল ব্যাাংদকর তর্দপাতজট বপনশন স্কীদম মাতসক ৫০০০ টাকার তকতস্ত জমা কদরন। 

 

২০২২-২০২৩ করবদষ ড জনাব শাহতরয়ার হাসান বমাট আয় এবাং করোয় কত হদব তা তনদন 

পতরগণনা করা হদলা: 

 

ববতন িাদত আয় 

মূল ববতন (৫৬,৫০০× ১২ মাস) ৬,৭৮,০০০/- 

উৎসব ভাতা (৫৬,৫০০× ২) ১,১৩,০০০/- 

নিনকৎিা ভ্াতা (১,৫০০×১২)= ১৮,০০০/- 

(িমুদয় অংক ব্যশয়র কারশণ করমুু্ি) 

বাংলা নববষ ড ভ্াতা ১১,৩০০/- করমুি  

বমাট আয় ৭,৯১,০০০/- 

কর োয় পতরগণনা 

প্রথম ৩,০০,০০০ টাকা পে ডন্ত ‘শূন্য’ হার 

পরবতী ১,০০,০০০ টাকার উপর ৫% হাদর     ৫,০০০- 

পরবতী ৩,০০,০০০ টাকার উপর ১০% হাদর     ৩০,০০০/- 

অবতশষ্ট ৯১,০০০ টাকার উপর ১৫% হাদর     ১৩,৬৫০/- 

  বমাট কর োয়   ৪৮,৬৫০/- 

 

তবতনদয়াগ জতনত আয়কর বরয়াত পতরগণনা 

তবতনদয়াদগর পতরমাণ: 

১। ভতবষ্য তহতবদল িাঁো (১৪,০০০ × ১২) ১,৬৮,০০০/- 

২। কল্যাণ তহতবদল িাঁো (১৫০ × ১২) ১৮০০/- 

৩। বগাষ্ঠী বীমা তহতবদল িাঁো (১০০ × ১২) ১২০০/- 

৪। তর্দপাতজট বপনশন স্কীদমর তকতস্ত (৫,০০০ × ১২) ৬০,০০০/- 

   বমাট তবতনদয়াগ=       ২,৩১,০০০/- 
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হরয়াশতর জন্য অনুশমাদনশর্াগ্য অংক (eligible amount):  

 

(ক) হমাট অনুশমাদনশর্াগ্য নবননশয়াগ ২,৩১,০০০/- 

(খ) বমাট আয় ৭,৯১,০০০ /-টাকার ২০% ১,৫৮,২০০/- 

(গ) ১,০০,০০,০০০/- (অনুশমাদনশর্াগ্য নবননশয়াশগর িশব ডাচ্চ িীমা) 

অনুশমাদনশর্াগ্য অংক (eligible amount) [(ক) 

বা (খ) বা (গ), এই নতনটির মশধ্য হর্টি কম( ১,৫৮,২০০/- 

 

কর হরয়াশতর পনরমাণ: 

কর হরয়াশতর পনরমাণ েশব অনুশমাদনশর্াগ্য অংক (eligible amount) ১,৫৮,২০০/-

এর ১৫% 

অর্ ডাৎ (১,৫৮,২০০/-× ১৫%)=২৩,৭৩০ টাকা। 

প্রদেয় কদরর পতরমাণ (৪৮,৬৫০-২৩,৭৩০)= ২৪,৯২০/-  

 

উদােরণ-২ 

ধরা র্াক, উদােরণ-১ এ বনণ ডত করদাতা জনাব শাহতরয়ার হাসান একটি িরকারী একাশর্নমশত 

ক্লাি ননশয় হলকিার প্রদান বাবদ ২০,০০০ টাকা , নবনভ্ন্ন িভ্ায় অংেিেণ বাবদ ২৫,০০০ টাকা, 

নবশদে ভ্রমণ েশত ২,৫০,০০০ টাকা প্রদে ডন কশরশেন। উি আয় িমূে হর্শেতু জনাব তনলয় 

জলোদশর জন্য প্রশর্াজয িরকানর হবতন আশদেভুি নয়, তাই এ িকল আয় করমুি প্রানপ্ত/সুনবধা 

বশল গণ্য েশব না। অর্ ডাৎ এ িকল আয় করশর্াগ্য েশব।       

 

উোহরণ-৩ 

উোহরণ-১ এ উতেতিত আয় ও তবতনদয়াগ েতে বকান প্রততবন্ধী কম ডিারীর থাদক, তদব তার বেদত্র 

করমুি আদয়র সীমা হদব ৪,৫০,০০০ টাকা। ফদল ২০২২-২০২৩ করবদষ ড তার বমাট আয় এবাং 

করোদয়র পতরমাণ হদব তননরূপ: 

 

মূল ববতন (৫৬,৫০০× ১২ মাস) ৬,৭৮,০০০/- 

উৎসব ভাতা (৫৬,৫০০× ২) ১,১৩,০০০/- 

নিনকৎিা ভ্াতা (১,৫০০×১২)= ১৮,০০০/- 

(িমুদয় অংক ব্যশয়র কারশণ করমুু্ি) 

বাংলা নববষ ড ভ্াতা ১১,৩০০/- করমুি  

বমাট আয় ৭,৯১,০০০/- 
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কর োয় পতরগণনা 

প্রথম ৪,৫০,০০০ টাকা পে ডন্ত ‘শূন্য’ হার      ০/- 

পরবতী ১,০০,০০০ টাকার উপর ৫%                                                       ৫,০০০/- 

অবতশষ্ট ২,৪১,০০০ টাকার ঊপর ১০%                                                 ২৪,১০০/-            

বমাট আদয়র উপর আয়কর                                             ২৯,১০০/- 

তবতনদয়াগ জতনত আয়কর বরয়াত: পূব ডবতী উোহরণ অনুসাদর                     ২৩,৭৩০/- 

পাথ ডকয     (৫৩৭০/-) 

    

করোতার নীট প্রদেয় কর (পতরদশাধদোগ্য অাংক) =     ৫,৩৭০/-  

 

করোতার নীট প্রদেয় আয় ৫০০০ টাকার কম হদল কী হত? 

করোতার কম ডস্থল বাাংলাদেশ সতিবালয় এর অবস্থান ঢাকা েতেণ তসটি কদপ ডাদরশন এলাকায় 

হওয়ায় তার জন্য সব ডতনন প্রদেয় কদরর পতরমাণ ৫,০০০ টাকা। করোতা েতে ঢাকা উির তসটি 

কদপ ডাদরশন বা  িট্টিাম তসটি কদপ ডাদরশন এলাকায় অবস্থান কদরন তদব তার জন্যও সব ডতনন 

প্রদেয় কদরর পতরমাণ হদব ৫,০০০ টাকা। অন্যান্য তসটি কদপ ডাদরশন এলাকার বেদত্র সব ডতনন 

প্রদেয় কদরর পতরমাণ ৪,০০০ টাকা এবাং তসটি কদপ ডাদরশন ব্যতীত অন্য এলাকার বেদত্র সব ডতনন 

প্রদেয় কদরর পতরমাণ ৩,০০০ টাকা।  

 

২।  ননরাপিা জামানশতর উপর সুদ (আয়কর অধ্যাশদে, ১৯৮৪ এর ধারা ২২ অনুর্ায়ী) 

  

সরকার কতৃডক ইসুযকৃত বন্ড বা তসতকউতরটিজ (দেমন টিএন্ডটি বন্ড, ন্যাশনাল ইনদভস্টদমন্ট বন্ড, 

বেজারী বন্ড/তবল, ইতযাতে), তর্দবঞ্চার হদত অতজডত সুে এবাং জাতীয় সঞ্চয় পতরেপ্তর কতৃডক 

ইসুযকৃত বসতভাংস ইন্সেুদমন্টদসর সুে এ িাদতর আয় তহদসদব তরটাদন ড বেিাদত হদব। সাধারণভাদব, 

তসতকউতরটিজ বা তর্দবঞ্চার বকনার জন্য ব্যাাংক বথদক ঋণ বনয়া হদল ঋদণর সুে তসতকউতরটিজ 

হদত অতজডত সুে আয় বথদক িরি তহদসদব বাে বেয়া োদব। তদব 82C ধারার আওতাধীন বকান 

বসতভাংস ইন্সেুদমন্টদসর সুদের বেদত্র িরি বাে োদব না। ২০২২-২০২৩ করবদষ ড বে বকান ধরদনর 

সঞ্চয়পদত্রর অতজডত সুদের উপর উৎদস কততডত কর উি িাদতর তবপরীদত চূড়ান্ত করোদয়র 

ববতশষ্টযসম্পন্ন ন্যযনতম করোয় (minimum tax) পতরদশাধ তহদসদব গণ্য হদব।  

 

৩। গৃে-িম্পনি আয় (আয়কর অধ্যাশদে, ১৯৮৪ এর ধারা ২৪ অনুর্ায়ী) 

 

বকান করোতা তার বাড়ী আবাতসক বা বাতণতজযক ব্যবহাদরর জন্য ভাড়া তেদল, বস আয় তরটাদন ডর 

গৃহ-সম্পতির আদয়র েদর বেিাদত হদব। গৃহ-সম্পতির করদোগ্য আয় তনরূপদনর জন্য পৃথক 

তফতসল রদয়দে। আয়কর তবতধমালা, ১৯৮৪ সাংদশাধদনর মােদম ২০১৬-১৭ করবদষ ড নতুন তরটান ড 

ফরদমর সাদথ নতুন তফতসল ২৪তব  প্রবতডন করা হদয়দে। উতেতিত নতুন তরটান ড ফরদমর েতমক 
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নাং-২৬ এ গৃহ-সম্পতি িাদত করদোগ্য আয় তনণ ডদয়র জন্য তফতসল ২৪তব পূরণপূব ডক মূল তরটাদন ডর 

সাদথ সাংযুি করদত হদব। এই তফতসল পূরদণর তনয়ম নীদি বেয়া হদলা: 

 

তফতসল-২৪ তব 

গৃহ সম্পতির আদয়র তববরণীসমূহ  

০১ কর বৎির ২০২২-২০২৩ ০২ টিআইএন: 

করদাতার টিআইএন নলখশত েশব 

 

প্রশতযক গৃে িম্পনির জন্য  

০৩ গৃে-িম্পনির নববরণ 

০৩ক 

 

গৃে-িম্পনির ঠিকানা উশেখ 

করশত েশব 

০৩খ হমাট আয়তন: 

বাড়ীর বমাট আয়তন (plinth 

area), কত তলা, ইতযাতে উশেখ 

করশত েশব  

০৩গ করদাতার অংে (%): 

করদাতা র্নদ অংেীদার েন হমাট 

িম্পনিশত তার অংেীদানরশত্বর 

েতকরা পনরমাণ উশেখ করশত েশব 

    

গৃে িম্পনির আয় টাকার পনরমাণ 

০৪ বানষ ডক আয়:গৃহ-সম্পতি ভাড়া বেয়া হদল ১২ মাদসর ভাড়া 

বেিাদত হদব। েতে এক বা একাতধক মাস বাড়ী িাতল থাদক  

বসদেদত্রও ১২ মাদসর বাতষ ডক ভাড়া মূল্য বেিাদত হদব। তদব 

িাতল থাকা মাদসর ভাড়া নীদির আর একটি েদর িরি তহদসদব 

োবী করা োদব। 

 

০৫ অনুশমানদত খরি নেশিশব নবশয়াজনিমূে (ক্রনমক ০৫ক েশত 

০৫ে এর িমনষ্ট) 

 

০৫ক বমরামত, আোয়, ইতযাতে: 

 আবাতসক ব্যবহাদরর জন্য ভাড়া বেয়া হদল ভাড়ার 

উপর ২৫%; অথবা 

 বাতণতজযক ব্যবহাদরর জন্য ভাড়া বেয়া হদল ভাড়ার 

উপর ৩০%। 

এ িরদির জন্য বকান প্রমাণ োতিদলর প্রদয়াজন বনই। 

 

০৫খ হপ র কর অর্বা স্থানীয় কর   

০৫গ ভূনম রাজস্ব  
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 ০৫ঘ ঋদণর উপর সুে/বন্ধতক/মূলধনী িাজড: 

সাংতিষ্ট গৃহ-সম্পতি তনম ডাণ বা পনঃতনম ডাদণর জন্য ঋণ 

িহণ করা হদল উি ঋদণর সুে 

 

০৫ঙ বীমা তকতস্ত: সাংতিষ্ট গৃহ-সম্পতির বীমা করা হদল  

০৫ি গৃে-িম্পনি খানল র্াকার কারশণ দানবকৃত হরয়াত  

০৫ে অন্যান্য, র্নদ র্াশক  

০৬ গৃে-িম্পনির নীট আয় (০৪-০৫)  

০৭ করদাতা আংনেক মানলক েশল, করদাতার অংশে আয়   

 

করদাতার একানধক গৃে-িম্পনি েশত আয় র্াকশল প্রনতটি গৃে-িম্পনির জন্য একই তফনিশল 

পৃর্কভ্াশব ক্রনমক নং-০৩ েশত ০৭ পর্ ডন্ত তযের আলাদাভ্াশব প্রদে ডন করশত েশব। অতোঃপর ননশির 

েশকর মাধ্যশম িকল গৃে-িম্পনি আশয়র িমনষ্ট ননণ ডয় করশত েশব: 

 

০৮ িকল গৃে িম্পনির আশয়র িমনষ্ট (১+২+৩+- - - )  

(প্রশয়াজশন অনতনরি কাগজ ব্যবোর করশত েশব) 

টাকা 

১ (গৃে িম্পনি ১ এর আয়) টাকা 

২ (গৃে িম্পনি ২ এর আয়) টাকা 

৩ (গৃে িম্পনি ৩ এর আয়) টাকা 

 

নাম: 

 

স্বাক্ষ্র ও তানরখ: 

 

 

িবশেশষ করদাতা তার নাম উশেখপূব ডক স্বাক্ষ্র করশবন। করদাতার গৃে-িম্পনি খাশত আয় 

না র্াকশল মূল নরটাশন ডর িাশর্ তফনিল ২৪নব িংযুি করার প্রশয়াজন হনই। 

 

গৃহ-সম্পতি িাদত আয় তনরূপণ এবাং কর পতরগণনা তনদন উোহরদণর সাহাদে বেিাদনা হদলা: 

 

উোহরণ-৪  

ধরা োক, নাদটার বজলা সেদর জনাব তেহাদনর একটি িারতলা আবাতসক বাড়ী রদয়দে। ঐ 

বাড়ীর নীিতলায় তততন সপতরবাদর বসবাস কদরন। বাকী ততনটি তলার প্রততটি আবাতসক 

ব্যবহাদরর জন্য মাতসক ভাড়া ১৫,০০০ টাকায় ভাড়া তেদয়দেন। এ সাংতিষ্ট আয়বদষ ড বপৌরকর 

বাবে ১৬,০০০ টাকা, ভূতমর িাজনা বাবে ৫০০ টাকা এবাং গৃহ-তনম ডাণ ঋদণর ব্যাাংক সুে 

বাবে ২০,০০০ টাকা পতরদশাধ কদরদেন। জনাব তেহাদনর গৃহ-সম্পতি হদত আদয়র তহসাব 

হদব তননরূপ: 
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মাতসক ভাড়া ১৫,০০০ × ৩টি তলা × ১২ মাস = ৫,৪০,০০০/- 

বাে: অনুদমােনদোগ্য িরি   

১। বমরামত ব্যয় (ভাড়ার ২৫%) ১,৩৫,০০০/-  

২। বপৌর কর (১৬,০০০×  ৩/৪)* ১২,০০০/-  

৩। ভূতম রাজস্ব (৫০০×  ৩/৪)*     ৩৭৫/-  

৪। গৃহ তনম ডাণ ঋদণর সুে (২০,০০০×  

৩/৪)* 

১৫,০০০/-  

*স্বননবাি ১/৪ অংে, ভ্াড়া ৩/৪ অংে 

 

১,৬২,৩৭৫/- 

গৃহ-সম্পতি বথদক নীট আয় = ৩,৭৭,৬২৫/- 

 

জনাব তেহাদনর তনরূতপত বমাট আয় ৩,৭৭,৬২৫ টাকার তবপরীদত ধােডকৃত কদরর পতরমাণ 

হদব- 

বমাট আয় করহার কদরর পতরমাণ 

প্রথম ৩,০০,০০০ টাকা পে ডন্ত বমাট আদয়র 

উপর 

শূন্য শূন্য 

অবতশষ্ট ৭৭,৬২৫ টাকা আদয়র উপর-  ৫% ৩,৮৮১/- 

বমাট  ৩,৮৮১/ 

  

অথ ডাৎ, করোতাদক প্রদেয় কর তরটান ড োতিদলর সময় বা পূদব ড পতরদশাধ করদত হদব।  

উদেখ্য, বাতণতজযকভাদব ব্যবহৃত গৃহ-সম্পতি ভাড়ার বেদত্র বমরামত ব্যয় হদব ৩০%। 

 

এস.আর.ও. নাং ২১৬-আইন/আয়কর/২০১৪, তাতরিঃ ১৮ আগষ্ট, ২০১৪ এর মােদম তবতধ 

৮এ সাংদোজন কদর আয়কর অোদেদশ তহসাব রেদণর পদ্ধতত তবষয়ক ধারা ৩৫ সাংদশাধন 

করা হদয়দে। এর ফদল এক বা একাতধক ভাড়াটিয়ার তনকট বথদক বাড়ী ভাড়া বাবে মাতসক 

সব ডদমাট ২৫ হাজার টাকার ববশী প্রাপ্ত হদল বাড়ীর মাতলকদক ব্যাাংক তহসাদব প্রাপ্ত ভাড়া জমা 

করদত হদব। বাড়ীর মাতলক (ব্যতি, ফাম ড, বকাম্পাতন বা অন্য বে বকান প্রততষ্ঠান) কতৃডক এ 

তবধান পতরপালন করা না হদল গৃহ-সম্পতি বাবে অতজডত আদয়র উপর প্রদেয় আয়কদরর 

৫০% অথবা ন্যযনতম ৫,০০০ টাকা (দেটি ববতশ) হাদর জতরমানা আদরাপদোগ্য হদব।  

  

এোড়াও অথ ড আইন, ২০১৯ এর মােদম প্রণীত ধারা 19(22A) অনুোয়ী বকান গৃহসম্পতির 

মাতলক কতৃডক ভাড়াটিয়ার তনকট বথদক ব্যাাংক োন্সফার ব্যতীত নগদে দ্যই লে টাকার 

অতধক অথ ড অতিম তহদসদব িহণ করা হইদল তদব তা গৃহসম্পতির আয় তহদসদব গণ্য হদব। 

তদব উি অতিম ব্যাাংক োন্সফাদরর মােদম গৃহীত হইদল, পরবতী ৫ (পাঁি) বের বা চ্যতির 

বময়াদের মদে োহা কম বসই সমদয়র মদে বাতড়ভাড়ার সাদথ সমতন্বত অাংদশর অতততরি 

অতিম (েতে থাদক) গৃহসম্পতি িাদতর আয় তহদসদব গণ্য হদব।   
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বকান করোতার ব্যবসা বা বপশা আয় থাকদল তাদক ব্যবসা/দপশা সাংতিষ্ট বাড়ী, অতফস বা 

বোকান ভাড়া বাবে প্রদেয় অথ ড অবেই ব্যাাংদকর মােদম পতরদশাধ করদত হদব। অন্যথায়, 

প্রেি ভাড়া তার ব্যবসাতয়ক িরি তহদসদব তবদবতিত হদব না।  

 

৪।  কৃনষ আয় (আয়কর অধ্যাশদে, ১৯৮৪ এর ধারা ২৬ অনুর্ায়ী) 

 

কৃতষ িাদত আদয়র জন্য তহসাদবর িাতাপত্র রািা না হদল নীদির উোহরণ অনুোয়ী কৃতষ আয় 

তহসাব করদত হদব: 

 

উোহরণ-৫  

ধরা োক, জনাব বসৌতমক কৃতষ জতমর পতরমাণ ২ একর। একর প্রতত ধান উৎপােদনর পতরমাণ 

৪৫ মণ। প্রতত মণ ধাদনর বাজারমূল্য ৮০০ টাকা হদল নীট করদোগ্য কৃতষ আদয়র পতরমাণ 

হদব: 

২ একর ×  ৪৫ মণ× বাজার মূল্য ৮০০/-    = ৭২,০০০ টাকা 

বাে: উৎপােন ব্যয় ৬০%                     = ৪৩,২০০ টাকা 

                                নীট কৃতষ আয়  = ২৮,৮০০ টাকা 

 

বকান করোতার আদয়র উৎস েতে শুধুমাত্র কৃতষ িাত হদয় থাদক বসদেদত্র কৃতষ িাদতর আয় 

২,০০,০০০ টাকা পে ডন্ত করমুি থাকদব। অথ ডাৎ েতে বকান করোতার কৃতষ িাদতর আয় 

ব্যতীত আর বকাদনা িাদত আয় না থাদক তা হদল তার জন্য করমুি আদয়র সীমা হদব- 

 

(ক)  ৬৫ বেদরর নীদি পরুষ করোতার বেদত্র: 

       (৩,০০,০০০ + ২,০০,০০০) = ৫,০০,০০০ টাকা 

(ি)  মতহলা করোতা বা ৬৫ বের বা তদূর্ধ্ড বয়দসর পরুষ করোতার বেদত্র: 

      (৩,৫০,০০০ + ২,০০,০০০) = ৫,৫০,০০০ টাকা 

(গ)  প্রততবন্ধী ব্যতি করোতার বেদত্র: 

      (৪,৫০,০০০ + ২,০০,০০০) = ৬,৫০,০০০ টাকা 

(ে)  বগদজটভুি যুদ্ধাহত মুতিদোদ্ধা করোতার বেদত্র: 

( ৪,৭৫,০০০+২,০০,০০০) = ৬,৭৫,০০০ টাকা 

 

৫।  ব্যবিা বা হপোর আয় (আয়কর অধ্যাশদে, ১৯৮৪ এর ধারা ২৮ অনুর্ায়ী) 

স্বাভাতবক ব্যতি করোতার ব্যবসা বা বপশা িাদত সহদজ আয় তনরূপদণর জন্য ২০১৬-১৭ করবদষ ড 

প্রবততডত নতুন তরটান ড ফরদম তফতসল ২৪তস প্রবতডন করা হদয়দে। উতেতিত নতুন আয়কর তরটান ড 

ফরম ব্যবহারকারীগণ তরটাদন ডর  ২৮ েতমদক ব্যবসা বা বপশা িাদত করদোগ্য আয় থাকদল 

তফতসল ২৪তস পূরণপূব ডক মূল তরটাদন ডর সাদথ সাংযুি করদবন। 
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তফনিল ২৪নি এর ক্রনমক নং-০৩ এ ব্যবিা বা হপোর ধরণ (হর্মন, ব্যবিাশয়র হক্ষ্শত্র হিািারী 

ব্যবিা, কনমেন ব্যবিা, জুশয়লারী ব্যবিা, ইতযানদ এবং হপোর হক্ষ্শত্র নিনকৎিা, আইন, 

কনিালশটনন্স, ইতযানদ) উশেখ করশত েশব। ক্রনমক নং-০৪ এ ব্যবিা বা হপোর নাম (হের্ 

লাইশিন্স অনুর্ায়ী) উশেখ করশত েশব। ক্রনমক নং-০৫ এ ব্যবিা বা হপোর ঠিকানা উশেখ করশত 

েশব। 

ক্রনমক নং-০৬ েশত ০৯ এ ব্যবিা বা হপোর আশয়র নববরণ (লাভ ও েতত তহসাব) উশেখ করশত 

েশব। ব্যবসা বা বপশার িস প্রাতপ্ত বা তবেয় হদত ব্যবসা সাংতিষ্ট সকল িরি বাে তেদয় নীট আয় 

তনণ ডয় করদত হদব। উদেখ্য, করোতার ব্যতিগত িরি বা ব্যবসা বতহভূ ডত িরি িস প্রাতপ্ত বা তবেয় 

হদত বাে বেয়া োদব না। তাোড়া ব্যবসার মূলধনী প্রকৃততর িরিও নীট আয় তনণ ডদয়র বেদত্র িরি 

তহদসদব বাে বেয়া োদব না। 

ক্রনমক নং-১০ েশত ২০ এ ব্যবিা বা হপোর তস্থততপত্র বা আয়-ব্যদয়র তহসাব তববরণীর তথ্য প্রোন 

করদত হদব।  

করদাতার ব্যবিা বা হপো খাশত আয় না র্াকশল মূল নরটাশন ডর িাশর্ তফনিল ২৪নি িংযুি 

করার প্রশয়াজন হনই। 

ব্যবিা বা হপো খাশত আয় তনরূপণ এবাং কর পতরগণনা তনদন উোহরদণর সাহাদে বেিাদনা হদলা: 

 

উোহরণ-৬  

ধরা োক জনাব অতল আনন্দ বস্টশনারী দ্রব্যাতে েয়-তবেদয়র ব্যবসায় তনদয়াতজত। ০১/৭/২০২১ 

তাতরি হদত ৩০/৬/২০২২ তাতরি পে ডন্ত তাঁর বমাট তবেদয়র পতরমাণ ৩০,০০,০০০ টাকা। তবতেত 

মালামাদলর েয়মূল্য ২৪,০০,০০০ টাকা, কম ডিারীর ববতন ৬০,০০০ টাকা, ইদলকতেক তবল, 

বোকান ভাড়া, বের্ লাইদসন্স নবায়ন তফস ও পতরবহন িরি এর সমতষ্ট ১,০০,০০০ টাকা। 

আয়বদষ ডর শুরুদত তততন ফাতন ডিার েয় বাবে ব্যয় কদরদেন ৪০,০০০ টাকা।  

 

জনাব অতল আনদন্দর ব্যবসা িাদত নীট আয় পতরগণনা ও করোয় হদব তননরূপ: 

বমাট তবেদয়র পতরমাণ  ৩০,০০,০০০/- 

বাে: তবতেত মালামাদলর েয়মূল্য   ২৪,০০,০০০/- 

িস মুনাফা   ৬,০০,০০০/- 

বাে: অন্যান্য িরি   

কম ডিারীর ববতন  ৬০,০০০/-  

ইদলকতেক তবল, বোকান ভাড়া, বের্ লাইদসন্স 

নবায়ন তফস ও পতরবহন িরি  

 

১,০০,০০০/- 

 

ফাতন ডিার েয় বাবে ব্যয় ৪০,০০০/- মূলধনী 

জাতীয় িরি তবধায় এ িরি নীট আয় 

তনণ ডদয়র বেদত্র বাে বেয়া োদব না  

 

 

শূন্য 

 

বমাট িরি  ১,৬০,০০০/- 
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ব্যবসা িাদত অবিয়-পূব ড আয় 

বাে: অবিয় (depreciation) 

ব্যবসায় ব্যবহৃত হবার কারদণ ফাতন ডিার মূল্য ৪০,০০০ টাকার 

উপর তৃতীয় তফতসল অনুোয়ী ১০% হাদর ৪,০০০ টাকা অবিয় 

ভাতা প্রাপ্য হদবন  

                                     ব্যবসা িাদত নীট আয়= 

৪,৪০,০০০/- 

 

 

 

৪,০০০/- 

  ৪,৩৬,০০০/- 

 

করোতার তনরূতপত বমাট আয় ৪,৩৬,০০০ টাকার তবপরীদত করোদয়র পতরমাণ হদব তননরূপ: 

 

প্রথম ৩,০০,০০০ টাকা পে ডন্ত বমাট আদয়র উপর  শূন্য 

পরবতী ১,০০,০০০ টাকা আদয়র উপর ৫% ৫,০০০/- 

অবতশষ্ট ৩৬,০০০ টাকা আদয়র উপর ১০% ৩,৬০০/- 

বমাট ৮,৬০০/- 

  

৬।  মূলধনী মুনাফা (আয়কর অধ্যাশদে, ১৯৮৪ এর ধারা ৩১ অনুর্ায়ী) 

 

বকান সম্পতি হস্তান্তর কদর মুনাফা হদল তা তরটাদন ড মূলধনী আয় তহদসদব বেিাদত হদব। এদেদত্র 

সম্পতির মদে জতম, বাড়ী, এযাপাট ডদমন্ট, কমাতশ ডয়াল বেস, স্টক এক্সদিদঞ্জ তাতলকাভুি 

বকাম্পাতনর বশয়ার বা তমউচ্যযয়াল ফান্ড ইউতনট ইতযাতে অন্তভু ডি। অন্যতেদক ব্যতিগত ব্যবহাে ড 

গাড়ী, কতম্পউটার, আসবাবপত্র অলাংঙ্কার ইতযাতে মূলধনী সম্পতি তহদসদব অন্তভু ডি হদব না। 

তবেীত জতম, বাড়ী, এযাপাট ডদমন্ট, কমাতশ ডয়াল বেস ইতযাতে বরতজদস্ট্রশদনর সময় বে কর 

পতরদশাধ করা হয় তা মূলধনী মুনাফার তবপরীদত চূড়ান্ত করোদয়র ববতশষ্টযসম্পন্ন ন্যযনতম করোয় 

(minimum tax) পতরদশাধ বদল গণ্য হদব।  

 

স্টক এক্সদিদঞ্জ তাতলকাভুি বকাম্পাতনর বশয়ার বা তমউচ্যযয়াল ফান্ড ইউতনট তবেয় বা হস্তান্তর 

হদত ব্যাাংক ও অন্যান্য আতথ ডক প্রততষ্ঠান, মাদি ডন্ট ব্যাাংক, বশয়ার তর্লার/দরাকার বকাম্পাতন এর 

েন্সর বশয়ারদহাল্ডার, তর্দরির এবাং স্টক এক্সদিদঞ্জ তাতলকাভুি বকাম্পাতনর েন্সর 

বশয়ারদহাল্ডার বা তর্দরিরদের আয় করদোগ্য। এোড়া আয়বদষ ডর বে বকান সমদয় বকান 

করোতার বকান স্টক এক্সদিদঞ্জ তাতলকাভুি একটি বকাম্পাতনর পতরদশাতধত মূলধদনর ১০% 

অতধক বশয়ার থাকদল ঐ বকাম্পাতনর বশয়ার তবতে হদত অতজডত আয়ও করদোগ্য হদব।  

 

৭।  অন্যান্য উৎি েশত আয় (আয়কর অধ্যাশদে, ১৯৮৪ এর ধারা ৩৩ অনুর্ায়ী) 

 

ববতন, তনরাপিা জামানদতর উপর সুে, গৃহ-সম্পতির আয়, কৃতষ আয়, ব্যবসা বা বপশার আয়, 

মূলধনী মুনাফা- এসকল আদয়র িাত োড়া অন্য োবতীয় আয় অন্যান্য সূদত্রর আয়। ব্যাাংদক 
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গতেত টাকার উপর সুে, নগে লভযাাংশ, লটারী, েন্ত্রপাতত ভাড়া তেদয় আয়, বিৃতা বা বলিার 

সম্মানী ইতযাতে অন্যান্য সূদত্রর আদয়র কদয়কটি উোহরণ।   

 

অন্যান্য সূদত্রর আয়ভুি বকান উৎস হদত উৎদস কর কতডন/আোয় করা হদয় থাকদল করোতা 

বমাট (gross) প্রাতপ্ত আয় তহদসদব প্রেশ ডন করদবন, নীট (net) প্রাতপ্ত নয়।  

 

ধরা োক, তমজ্ মন েমুনা বিৃতা তেদয় উৎস কর ১০,০০০ টাকা বকদট রািার পর ৯০,০০০টাকার 

একটি বিক বপদয়দেন। তাহদল বিৃতা বাবে তমজ্ মন েমুনার অন্যান্য সূদত্রর আয় হদব (৯০,০০০ 

+ ১০,০০০) = ১,০০,০০০ টাকা। উৎদস বকদট রািা আয়কর তাঁর জন্য অতিম কর পতরদশাধ 

তহদসদব তবদবতিত হদব ো তততন আয়কর তরটাদন ড প্রেশ ডন/োবী করদত পারদবন। এরূপ অতিম কর 

পতরদশাধ বমাট আদয়র উপর তনরূতপত করোদয়র তবপরীদত বেতর্ট পাওয়া োদব। উোহরণস্বরূপ, 

েতে করোতার আদয়র সকল উৎদসর জন্য তনরূতপত বমাট আদয়র উপর করোদয়র পতরমাণ 

৫৫,০০০ টাকা হয় তাহদল করোতাদক ১০,০০০ টাকা বাদে অবতশষ্ট ৫৫,০০০ - ১০,০০০ = 

৪৫,০০০ টাকা আয়কর পতরদশাধ করদত হদব।  

 

৮।  ফাম ড বা ব্যনি-িংশঘর আশয়র অংে 

করোতা বকান অাংশীোতর ফাদম ডর অাংশীোর বা ব্যতি-সাংদের সেস্য হদল ফাম ড বা ব্যতি-সাংে 

বথদক পাওয়া তার আদয়র অাংশ বমাট আদয় অন্তভু ডি হদব। তদব আদয়র এ অাংদশর জন্য গড় হাদর 

আয়কর বরয়াত পাদবন। একটি উোহরণ তেদয় তবষয়টি েষ্ট করা হদলা। 

উোহরণ-৭ 

ধরা োক, নাদটাদরর তসাংড়া উপদজলায় তমজ্ রাইন একটি ফাদম ডর ১/৩ অাংদশর অাংশীোর। ৩০ 

জুন ২০২২ তাতরদি সমাপ্ত আয়বদষ ড ঐ ফাম ড ২,৮৫,০০০ টাকা মুনাফা কদরদে। ঐ অাংশীোতর 

ফাদম ড তার মুনাফার তহস্যা ৯৫,০০০ টাকা। এোড়া, সাংতিষ্ট আয়বদষ ড তমজ্ রাইদনর গৃহ-সম্পতির 

নীট আয় তেল ৩,২০,০০০ টাকা।  

 

২০২২-২০২৩ করবদষ ড তমজ্ রাইদনর বমাট আয় হদব (৩,২০,০০০ + ৯৫,০০০) = ৪,১৫,০০০ 

টাকা। বমাট আদয়র উপর আয়কদরর পতরমাণ তননরূপ: 

 

প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পে ডন্ত ‘শূন্য’ হার         শূন্য 

অবতশষ্ট ৬৫,০০০ টাকার উপর ৫%                                                   ৩,২৫০/- 

বমাট আদয়র উপর আয়কর  ৩,২৫০/- 

 

ফাদম ডর অাংশীোতর আদয়র জন্য করোতা বে কর বরয়াত (ফাদম ডর করাদরাতপত আদয়র আনুপাততক 

অাংক) পাদবন এবাং বরয়াত পাওয়ার পদর তাদক বে পতরমাণ কর পতরদশাধ করদত হদব তা 

তননরূপ: 
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হমাট প্রশদয় কর x ফাশম ডর অংেীদারী 

আয় = 

৩,২৫০ x ৯৫,০০০ 

হমাট আয় ৪,১৫,০০০ 

 = ৭৪৪ টাকা। 

করোতার নীট প্রদেয় কদরর পতরমাণ: ৩,২৫০-৭৪৪ = ২,৫০৬ টাকা। 

 

তদব তমজ্ রাইদনর ন্যযনতম করোয় হদে ৩,০০০ টাকা।  

 

৯। স্বামী/ স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক িন্তানশদর আয় (আয়কর অধ্যাশদে, ১৯৮৪ এর ৪৩(৪) ধারা 

অনুর্ায়ী) 

করোতার স্বামী/েী বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের নাদম েতে পৃথকভাদব আয়কর নতথ না থাদক 

তাহদল আয়কর অধ্যাশদে, ১৯৮৪ এর ৪৩(৪) ধারায় বণ ডনা অনুর্ায়ী তাশদর আয় করদাতার 

আশয়র িাশর্ একশত্র প্রদে ডন করশত েশব।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

                                                  িতুথ ড ভাগ 

করোয় পতরগণনা 

 

বমাট আদয়র উপর আদরাপদোগ্য আয়কর 

 

সাধারণভাদব, বমাট আদয়র করহাদরর তফতসল অনুোয়ী করহার প্রদয়াগ কদর একজন করোতার 

বমাট আদয়র উপর আদরাপদোগ্য আয়কদরর পতরমাণ তনরূপণ করা হয়। উোহরণস্বরূপ, ২০২২-

২০২৩ করবদষ ড একজন পরুষ করোতার বমাট আদয়র পতরমাণ ৫০,০০,০০০ টাকা হদল তার বমাট 

আদয়র উপর আদরাপদোগ্য আয়কদরর পতরমাণ হদব তননরূপ: 

 

বমাট আয় কর হার কদরর 

পতরমাণ 

প্রথম  ৩,০০,০০০ টাকা পে ডন্ত বমাট আদয়র উপর শূন্য শূন্য 

পরবতী ১,০০,০০০ টাকা পে ডন্ত আদয়র উপর ৫% ৫,০০০/- 

পরবতী ৩,০০,০০০ টাকা পে ডন্ত আদয়র উপর ১০% ৩০,০০০/- 

পরবতী ৪,০০,০০০ টাকা পে ডন্ত আদয়র উপর ১৫% ৬০,০০০/- 

পরবতী ৫,০০,০০০ টাকা পে ডন্ত আদয়র উপর ২০% ১,০০,০০০/- 

অবতশষ্ট ৩৪,০০,০০০ এর উপর ২৫% ৮,৫০,০০০/- 

৫০,০০,০০০ টাকার উপর বমাট আয়কদরর পতরমাণ: ১০,৪৫,০০০/-  

 

করোতা েতে তৃতীয় তলে বা মতহলা করোতা হন অথবা ৬৫ বের বা তদূর্ধ্ড বয়দসর করোতা হন 

তাহদল বমাট আদয়র উপর আদরাপদোগ্য আয়কদরর পতরমাণ হদব তননরূপ: 

বমাট আয় কর হার কদরর 

পতরমাণ 

প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পে ডন্ত বমাট আদয়র উপর শূন্য শূন্য 

পরবতী ১,০০,০০০ টাকা পে ডন্ত আদয়র উপর ৫% ৫,০০০/- 

পরবতী ৩,০০,০০০ টাকা পে ডন্ত আদয়র উপর ১০% ৩০,০০০/- 

পরবতী ৪,০০,০০০ টাকা পে ডন্ত আদয়র উপর ১৫% ৬০,০০০/- 

পরবতী ৫,০০,০০০ টাকা পে ডন্ত আদয়র উপর ২০% ১,০০,০০০/- 

অবতশষ্ট ৩৩,৫০,০০০ এর উপর ২৫% ৮,৩৭,৫০০/- 

৫০,০০,০০০ টাকার উপর বমাট আয়কদরর পতরমাণ ১০,৩২,৫০০/- 

   

প্রততবন্ধী ব্যতি করোতার বেদত্র করমুি আদয়র সীমা ৪,৫০,০০০ টাকা এবাং বগদজটভুি যুদ্ধাহত 

মুতিদোদ্ধা করোতার বেদত্র করমুি আদয়র সীমা হদব ৪,৭৫,০০০ টাকা। ফদল এসব করোতার 

বেদত্র বমাট আদয়র উপর আদরাপদোগ্য আয়কদরর পতরমাণ তকছুটা কম হদব। প্রততবন্ধী সন্তান বা 

বপাষ্য রদয়দে এমন তপতামাতা বা আইনানুগ অতভভাবদকর বেদত্র করমুি সীমা প্রদতযক সন্তান বা 
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বপাদষ্যর জন্য ৫০,০০০ টাকা ববতশ হদব। ফশল প্রনতবন্ধী ব্যনির নপতা ও মাতা উভ্শয়ই করদাতা 

েশল হর্শকান একজন এ সুনবধা পাশবন। করদাতা হকান প্রনতবন্ধী ব্যনির নপতামাতা বা আইনানুগ 

অনভ্ভ্াবক েশল হমাট আশয়র উপর আশরাপশর্াগ্য আয়কর নকভ্াশব ননরূনপত েশব তার উদােরণ 

ননশন হদয়া েশলা: 

 

উদােরণ-৮ 

 

ধরা র্াক, জনাব িানির হি ধুরী এবং তার স্ত্রী নমজ্ অপ ডা হি ধুরী দু’জশনই করদাতা এবং তাশদর 

দুইজন িন্তান প্রনতবন্ধী ব্যনির িংজ্ঞা অনুর্ায়ী প্রনতবন্ধী নেশিশব নবশবনিত। ৩০ জুন ২০২২ 

তানরশখ িমাপ্ত আয়বশষ ড জনাব িানির হি ধুরীর হমাট আয় ৫,০০,০০০ টাকা এবং নমজ্ অপ ডা 

হি ধুরীর হমাট আয় ৫,০০,০০০ টাকা।  

 

র্নদ জনাব িানির হি ধুরী প্রনতবন্ধী ব্যনির নপতা নেশিশব প্রশতযক প্রনতবন্ধী িন্তাশনর জন্য 

৫০,০০০ টাকা অতততরি করমুি সীমার সুতবধা িহণ কদরন তাহদল তার বমাট আদয়র উপর 

২০২২-২০২৩ করবশষ ড আদরাপদোগ্য আয়কদরর পতরমাণ হদব তননরূপঃ 

 

বমাট আয় ৫,০০,০০০/- 

বাে: করমুি সীমা (৩,০০,০০০ + ৫০,০০০+ ৫০,০০০) ৪,০০,০০০- 

অবতশষ্ট ১,০০,০০০/- 

হমাট আশয়র উপর প্রশর্াজয আয়কর (১,০০,০০০ x ৫%)    ৫,০০০/- 

 

আর র্নদ নমজ্ অপ ডা হি ধুরী প্রনতবন্ধী ব্যনির মাতা নেশিশব প্রশতযক প্রনতবন্ধী িন্তাশনর জন্য 

৫০,০০০ টাকার অতততরি করমুি সীমার সুতবধা িহণ কদরন তাহদল তার বমাট আদয়র উপর 

আদরাপদোগ্য আয়কদরর পতরমাণ হদব তননরূপ: 

 

বমাট আয় ৫,০০,০০০/- 

বাে: করমুি সীমা (৩,৫০,০০০ + ৫০,০০০+ ৫০,০০০) ৪,৫০,০০০/- 

অবতশষ্ট ৫০,০০০/- 

হমাট আশয়র উপর প্রশর্াজয আয়কর (৫০,০০০/- x ৫%) ২,৫০০/- 

হমাট আশয়র উপর প্রশর্াজয ন্যযনতম কর ৫,০০০/- 

 

জনাব িানির হি ধুরী এবং নমজ্ অপ ডা হি ধুরীর মশধ্য হর্ হকান একজন অতততরি করমুি সীমার 

সুতবধা প্রাপ্য হদবন। 

 

তশব করদাতার র্নদ 82C ধারায় উনেনখত চূড়ান্ত করদাশয়র ববনেষ্টযিম্পন্ন ন্যযনতম কর 

(minimum tax) খাশতর হকান আয় র্াশক তােশল উি 82C ধারার সূশত্রর আয় বাদ নদশয় 
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অবনেষ্ট িকল খাশতর হমাট আশয়র উপর তফনিশল উনেনখত করোর প্রশয়াগ কশর করদায় নেশিব 

করশত েশব। এরপর উি করদাশয়র িাশর্ 82C ধারার আশয়র উপর উৎি কর হর্াগ করশল 

করদাতার হমাট করদায় পাওয়া র্াশব। 

 

করোতার অবস্থানদভদে ন্যযনতম কর 

করমুি সীমার উদর্ধ্ডর আদয়র বেদত্র প্রদেয় ন্যযনতম আয়কদরর পতরমাণ এলাকাদভদে তননরূপ:  

 

এলাকার তববরণ ন্যযনতম কদরর হার 

(৳) 

ঢাকা উির তসটি কদপ ডাদরশন, ঢাকা েতেণ তসটি কদপ ডাদরশন 

এবাং িট্টিাম তসটি কদপ ডাদরশন এলাকায় অবতস্থত করোতা 

৫,০০০/- 

অন্যান্য তসটি কদপ ডাদরশন এলাকায় অবতস্থত করোতা ৪,০০০/- 

তসটি কদপ ডাদরশন ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় অবতস্থত করোতা ৩,০০০/- 

   

 একজন করোতার আয় বে বকান স্থাদনই অতজডত বহাক না বকন তততন বেিাদন অবস্থান করদবন 

তার বস অবস্থাদনর তভতিদতই ন্যযনতম কদরর হার তনধ ডাতরত হদব। 

 বকান করোতা একই আয়বদষ ড একাতধক স্থাদন অবস্থান করদল বে স্থাদন তততন সব ডাতধককাল 

অবস্থান কদরদেন বস অবস্থান স্থদলর জন্য প্রদোজয ন্যযনতম কর হার তার বেদত্র প্রদোজয হদব। 

 ব্যবসা আদয়র বেদত্র ব্যবসা পতরিালনার মুখ্য স্থানই ন্যযনতম কদরর জন্য একজন করোতার 

অবস্থান স্থল তহদসদব তবদবতিত হদব। 

 একজন িাকুতরজীতব করোতা আয়বদষ ড একাতধক স্থাদন কম ডরত থাকদল বে স্থাদন তততন অতধক 

কাল কম ডরত তেদলন ন্যযনতম কদরর জন্য বস স্থানই তার অবস্থান স্থল বদল তবদবতিত হদব। 

 করোতা অতনবাসী হদল বাাংলাদেদশ তততন বে ঠিকানা ব্যবহার কদরন বস ঠিকানাই তার অবস্থান 

স্থল তহদসদব তবদবতিত হদব। 

 করমুি সীমার উদর্ধ্ড আয় আদে এমন করোতার প্রদেয় আয়কদরর পতরমাণ তার জন্য প্রদোজয 

ন্যযনতম আয়কদরর পতরমাণ অদপো কম হদল, অথবা তবতনদয়াগজতনত কর বরয়াত তবদবিনার 

পর প্রদেয় আয়কদরর পতরমাণ প্রদোজয ন্যযনতম আয়কদরর কম, শূন্য বা ঋণাত্মক হদলও 

করোতাদক তার জন্য প্রদোজয ন্যযনতম আয়কর পতরদশাধ করদত হদব। 

 

তবতনদয়াগজতনত কর বরয়াত 

(আয়কর অোদেশ, ১৯৮৪ এর [44(4)(b)] ধারা অনুোয়ী) 

তনতে ডষ্ট কদয়কটি িাদত করোতার তবতনদয়াগ/িাঁো থাকদল করোতা তবতনদয়াগজতনত কর বরয়াত 

পান। বমাট আদয়র উপর আদরাপদোগ্য আয়কদরর অাংক বথদক কর বরয়াদতর অাংক বাে তেদল 

প্রদেয় কদরর অাংক পাওয়া োয়। 
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একজন করোতার তবতনদয়াগজনতত কর বরয়াত পতরগণনার বেদত্র তননরূপ ২টি তবষয় তবদবতিত 

হয়: 

(ক)  করদাতার হমাট আয়; 

(খ) হরয়াশতর জন্য অনুশমাদনশর্াগ্য অংক (eligible amount); 

 

হরয়াশতর জন্য অনুশমাদনশর্াগ্য অংক (eligible amount) েশব- 

(ক) বরয়াত পাওয়ার বোগ্য িাদত করদাতার প্রকৃত তবতনদয়াগ/িাঁোর পতরমাণ; 

(ি) করদোগ্য বমাট আদয়র [82C ধারার (2) উপ-ধারায় বতণ ডত উৎস/উৎসসমূহ হদত প্রাপ্ত 

আয় এবাং কর অব্যাহতত প্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত করহার প্রদোজয এমন আয় থাকদল তা 

ব্যতীত] ২০%;  

(গ) ১ বকাটি টাকা; 

এই ততনটির মদে বেটি কম। 

 

অনুশমাদনশর্াগ্য অংক (eligible amount) এর ১৫% হাদর আয়কর বরয়াদতর পতরমাণ 

তনধ ডাতরত হদব।  

  

তবতনদয়াগ জতনত বরয়াত োতবর জন্য পৃথক তফতসল রদয়দে। ২০১৬-১৭ করবদষ ড প্রবততডত নতুন 

তরটান ড ফরদম তফতসলটি ২৪তর্ নাদম তিতিত। উতেতিত নতুন তরটান ড োতিলকারী করোতা 

তবতনদয়াগ োবী করদল বরয়াত পাওয়ার বোগ্য তবতনদয়াগ বা োন নতুন প্রবততডত তফতসল-২৪তর্ এ 

উদেিপূব ডক মূল তরটাদন ডর সাদথ সাংযুি করদত হদব এবাং তবতনদয়াগ বা োদনর প্রমাণপত্র তরটাদন ডর 

সাদথ োতিল করদত হদব। 

 

কর হরয়াতশর্াগ্য নবননশয়াগ/দাশনর খাত 

একজন করোতার তবতনদয়াগ ও োদনর উদেিদোগ্য িাতগুদলার তাতলকা নীদি বেয়া হদলা: 

▪ জীবন বীমার তপ্রতময়াম; 

▪  সরকাতর কম ডকতডার প্রতভদর্ন্ট ফাদন্ড িাঁো; 

▪  স্বীকৃত ভতবষ্য তহতবদল তনদয়াগকতডা ও কম ডকতডার িাঁো; 

▪  কল্যাণ তহতবল ও বগাষ্ঠী বীমা তহতবদল িাঁো; 

▪  সুপার এনুদয়শন ফাদন্ড প্রেি িাঁো; 

▪  বে বকান তফতসতল ব্যাাংক বা আতথ ডক প্রততষ্ঠাদনর তর্দপাতজট বপনশন স্কীদম বাতষ ডক 

সদব ডাচ্চ ৬০,০০০ টাকা তবতনদয়াগ; 

▪  সঞ্চয়পত্র েদয় তবতনদয়াগ; 

▪  বাাংলাদেদশর স্টক এক্সদিদঞ্জ তাতলকাভুি বকাম্পাতনর বশয়ার, স্টক, তমউচ্যযয়াল ফান্ড 

বা তর্দবঞ্চাদর তবতনদয়াগ; 

▪  বাাংলাদেশ সরকার অনুদমাতেত বেজারী বদন্ড তবতনদয়াগ; 

▪  জাততর জনদকর স্মৃতত রোদথ ড তনদয়াতজত জাতীয় পে ডাদয়র প্রততষ্ঠাদন অনুোন; 
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▪  োকাত তহতবদল োন; 

▪  জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড কতৃডক অনুদমাতেত বকান োতব্য হাসপাতাদল োন; 

▪  প্রততবন্ধীদের কল্যাদণ স্থাতপত প্রততষ্ঠাদন োন; 

▪  মুতিযুদ্ধ োদ্যেদর প্রেি োন; 

▪  আগা িান বর্দভলপদমন্ট বনটওয়াদকড োন; 

▪  আহসাতনয়া কযান্সার হাসপাতাদল োন; 

▪  ICDDRB বত প্রেি োন; 

▪  CRP, সাভার এ প্রেি োন; 

▪  সরকার কতৃডক অনুদমাতেত জনকল্যাণমূলক বা তশো প্রততষ্ঠাদন োন; 

▪  এতশয়াটিক বসাসাইটি, বাাংলাদেশ এ োন; 

▪  ঢাকা আহসাতনয়া তমশন কযান্সার হাসপাতাদল োন; 

▪  মুতিযুদদ্ধর স্মৃতত রোদথ ড তনদয়াতজত জাতীয় পে ডাদয়র বকান প্রততষ্ঠাদন অনুোন। 

 

নবননশয়াগজননত কর হরয়াত পনরগণনা 

অনুদমােনদোগ্য তবতনদয়াগ বরয়াদতর পতরমাণ এবাং কর বরয়াত তকভাদব পতরগণনা করা হদব তা 

তনদন উোহরদণর সাহাদে বেিাদনা হদলা: 

 

উদােরণ-৯ 

ধরা োক, তমজ্ নাইল সরকাতর ববতন আদেশভুি একজন কম ডিারী। তাঁর ববতন িাত, গৃহ সম্পতি 

ও সঞ্চয়পদত্রর সুে িাদত আয় রদয়দে। ২০২২-২০২৩ করবেদর উি িাতসমূদহ আদয়র পতরমাণ 

তননরূপ: 

 

আশয়র খাত পনরমাণ (৳) 

(ক) হবতন খাশত আয় ৭,১৮,২০০ 

(খ) ব্যাংক সুদ আয় ১,২০,০০০ 

                                  ননয়নমত উৎশির আয় ৮,৩৮,২০০ 

(গ)িঞ্চয়পশত্রর সুদ খাশত আয় (৮২নি ধারায়) ৫০,০০০ 

(িঞ্চয়পশত্রর সুদ েশত ১০% োশর উৎশি কর কতডশনর পনরমাণ 

৫,০০০/-)   

হমাট আয়  ৮,৮৮,২০০ 

 

জনাব তমজ্ নাইদলর বরয়াতদোগ্য িাদত বমাট তবতনদয়াদগর পতরমাণ তেল তননরূপ: 

ক্রম নবননশয়াশগর খাত পতরমাণ (৳) 

১.  

  

ভ্নবষ্য তেনবল আইন, ১৯২৫ অনুর্ায়ী প্রশর্াজয ভ্নবষ্য 

তেনবশল প্রদি িাঁদা 

৯৬,০০০ 

২.  কল্যাণ তেনবশল প্রদি িাঁদা এবং হগাষ্ঠী বীমা স্কীশমর নকনি  ৩,০০০ 
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ক্রম নবননশয়াশগর খাত পতরমাণ (৳) 

৩. নতুন সঞ্চয়পত্র েয়  ১,০০,০০০ 

৪. জীবন বীমার নকনি প্রদান   ১২,০০০ 

৫.   স্টক এক্সদিদঞ্জ তাতলকাভুি বকাম্পাতনর বশয়াদর তবতনদয়াগ  ৫,০০০ 

হমাট অনুশমাদনশর্াগ্য নবননশয়াগ, দান ইতযানদ  ২,১৬,০০০ 

 

করোতার বরয়াত পূব ডবতী করোয় হদব তননরূপ: 

 

বমাট আয় কদরর পতরমাণ 

(৳) 

সঞ্চয়পদত্রর সুে বাদে ননয়নমত উৎশির আয় ৮,৮৮,২০০ টাকার 

এর উপর প্রশর্াজয আয়কর: 

 

প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পে ডন্ত বমাট আদয়র উপর  শূন্য 

পরবতী ১,০০,০০০ টাকার উপর ৫% ৫,০০০/- 

পরবতী ৩,০০,০০০ টাকার ঊপর ১০%  ৩০,০০০/-  

অবতশষ্ট ৮৮,২০০ টাকা আদয়র উপর ১৫% ১৩,২৩০/- 

সঞ্চয়পদত্রর সুে আদয়র জন্য প্রদেয় কর:  

িঞ্চয়পশত্রর সুদ আয় ৫০,০০০ টাকার উপর উৎশি কনতডত কর    ৫,০০০/- 

বরয়াত পূব ডবতী করোয়  ৫৩,২৩০ 

 

তমজ্ নাইদলর তথ্য অনুোয়ী হরয়াশতর জন্য অনুশমাদনশর্াগ্য অংক (eligible amount) েশব: 

(ক) হমাট অনুশমাদনশর্াগ্য নবননশয়াগ, দান ইতযানদ ২,১৬,০০০  

(খ) িঞ্চয়পশত্রর সুদ ৮২নি ধারার আয় েওয়ায় উি 

আয় তবতনদয়াগ বরয়াদতর অনুদমােনদোগ্য সদব ডাচ্চ 

সীমা তনধ ডারণ পে ডাদয় তবদবতিত হদবনা। তাই 

অনুদমােনদোগ্য অাংক তবদবিনার জন্য উি আয় 

ব্যতীত বমাট আয় োঁড়ায় (৮,৮৮,২০০ -৫০,০০০) 

= ৮,৩৮,২০০ টাকা োর উপর ২০% হাদর 

 

 

 

 

 

১,৬৭,৬৪০/- 

(গ) ১,০০,০০,০০০/- 

অনুশমাদনশর্াগ্র্ অংক (eligible amount) [(ক) বা (খ) বা (গ), এ 

নতনটির মশধ্য হর্টি কম( 

১,৬৭,৬৪০/- 

 

করদাতার কর হরয়াশতর পনরমাণ েশব: 

করদাতার হমাট েওয়ায় কর হরয়াশতর পনরমাণ েশব  অনুশমাদনশর্াগ্য অংক (eligible 

amount) ১,৬৭,৬৪০ টাকার ১৫% অর্ ডাৎ ২৫,১৪৬ টাকা। 
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নীট প্রশদয় কর: 

নীট প্রদেয় কদরর পতরমাণ (৫৩,২৩০- ২৫,১৪৬)      ২৮,০৮৪/-  

বাে: উৎদস কততডত কর   ৫,০০০/-  

 অবতশষ্ট প্রদেয় কদরর পতরমাণ           ২৩,০৮৪/-  

 

উদােরণ-১০ 

ধরা োক, জনাব বমাঃ নাতহদ্যল ইসলাম অবসরপ্রাপ্ত সরকাতর বপনশনদভাগী করোতা। তাঁর গৃহ 

সম্পতি িাত, বপনশন, ব্যাাংক সুে ও সঞ্চয়পদত্রর সুে আয় রদয়দে। ২০২২-২০২৩ করবেদর উি 

িাতসমূদহ আদয়র পতরমাণ তননরূপ: 

 

আশয়র খাত পনরমাণ (৳) 

(ক) গৃহ সম্পতি খাশত আয় ৫,০০,০০০ 

(খ) ব্যাংক সুদ আয় ১,০০,০০০ 

                                  ননয়নমত উৎশির আয় ৬,০০,০০০ 

(গ) িঞ্চয়পশত্রর সুদ খাশত আয় (৮২নি ধারায়) ৫০,০০০ 

(িঞ্চয়পশত্রর সুদ েশত ১০% োশর উৎশি কর কতডশনর পনরমাণ 

৫,০০০/-)  

(ে) বপনশন বথদক বাতষ ডক প্রাতপ্ত (কর অব্যাহতত প্রাপ্ত আয়) ১,৮০,০০০ 

হমাট আয়  ৪,৩০,০০০ 

বমাট করদোগ্য আয় ৬,৫০,০০০ 

 

জনাব নাতহদের বরয়াত পাওয়ার বোগ্য িাদত বমাট তবতনদয়াদগর পতরমাণ তেল তননরূপ: 

 

ক্র

ম নবননশয়াশগর খাত 

পতরমাণ (৳) 

১ নতুন সঞ্চয়পত্র েয়  ১,০০,০০০ 

২ জীবন বীমার নকনি প্রদান   ৫০,০০০ 

হমাট অনুশমাদনশর্াগ্য নবননশয়াগ, দান ইতযানদ  ১,৫০,০০০ 

 

করোতার বরয়াত পূব ডবতী করোয় হদব তননরূপ: 

বমাট আয় কদরর পতরমাণ 

(৳) 

সঞ্চয়পদত্রর সুে বাদে ননয়নমত উৎশির আয় ৬,০০,০০০ টাকার 

এর উপর প্রশর্াজয আয়কর: 

 

প্রথম ৩,০০,০০০ টাকা পে ডন্ত বমাট আদয়র উপর  শূন্য 
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পরবতী ১,০০,০০০ টাকার উপর ৫% ৫,০০০ 

অবনেষ্ট ২,০০,০০০/- টাকার উপর ১০% ২০,০০০/- 

সঞ্চয়পদত্রর সুে আদয়র জন্য প্রদেয় কর:  

িঞ্চয়পশত্রর সুদ আয় ৫০,০০০ টাকার উপর উৎশি কনতডত কর    ৫,০০০ 

বরয়াত পূব ডবতী করোয়  ৩০,০০০ 

 

জনাব নাতহদের তথ্য অনুোয়ী হরয়াশতর জন্য অনুশমাদনশর্াগ্য অংক (eligible amount) 

েশব: 

 

(ক) হমাট অনুশমাদনশর্াগ্য নবননশয়াগ, দান ইতযানদ ১,৫০,০০০  

(খ) িঞ্চয়পশত্রর সুদ ৮২নি ধারার আয় েওয়ায় উি 

আয় তবতনদয়াগ বরয়াদতর অনুদমােনদোগ্য সদব ডাচ্চ 

সীমা তনধ ডারণ পে ডাদয় তবদবতিত হদবনা। তাই 

অনুদমােনদোগ্য অাংক তবদবিনার জন্য উি আয় 

ব্যতীত বমাট আয় োঁড়ায় (৬,৫০,০০০-৫০,০০০) 

= ৬,০০,০০০ টাকা োর উপর ২০% হাদর 

 

 

 

 

 

 

১,২০,০০০/- 

(গ) ১,০০,০০,০০০/- 

অনুশমাদনশর্াগ্য অংক (eligible amount) [(ক) বা (খ) বা (গ), এ 

নতনটির মশধ্য হর্টি কম( 

১,২০,০০০/- 

 

করদাতার কর হরয়াশতর পনরমাণ েশব: 

 

করদাতার হমাট কর হরয়াশতর পনরমাণ েশব  অনুশমাদনশর্াগ্য অংক (eligible amount) 

১,২০,০০০ টাকার ১৫% অর্ ডাৎ ১৮,০০০ টাকা। 

নীট প্রশদয় কর: 

নীট প্রদেয় কদরর পতরমাণ (৩০,০০০-১৮,০০০)      ১২,০০০/-  

বাে: উৎদস কততডত কর       ৫,০০০/-  

 অবতশষ্ট প্রদেয় কদরর পতরমাণ           ৭,০০০/-  

উদােরণ-১১ 

ধরা োক, জনাব মুতনফ তমকোে ২০২২-২০২৩ করবেদর বমাট আদয়র পতরমাণ ১৭,০০,০০০ 

টাকা। তবতভন্ন িাদত তার বমাট তবতনদয়াগ/োদনর পতরমাণ তননরূপ: 

ক্রম খাত পতরমাণ (৳) 

১। জীবন বীমার নকনি প্রদান  ৬০,০০০ 

২ নর্শপানজট হপনেন স্কীশম নবননশয়াগ  ১,২০,০০০ 
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ক্রম খাত পতরমাণ (৳) 

৩ সঞ্চয়পত্র েদয় তবতনদয়াগ ২,০০,০০০ 

৪ োকাত তহতবদল োন ৫০,০০০ 

৫ ল্যাপটপ েয় ১,০০,০০০ 

হমাট অনুশমাদনশর্াগ্য নবননশয়াগ, দান ইতযানদ  ৫,৩০,০০০ 

 

জনাব মুতনফ তমকোদের কর বরয়াত ও করোদয়র পতরমাণ হদব তননরূপ: 

কর হরয়াতশর্াগ্য নবননশয়াগ/দান: 

ক্রম খাত পতরমাণ (৳) 

১. জীবন বীমার নকনি প্রদান  ৬০,০০০ 

২. নর্শপানজট হপনেন স্কীশম নবননশয়াগ (২ক ও ২খ এর মশধ্য 

হর্টি কম) 

৬০,০০০ 

২ক. প্রকৃত নবননশয়াগ      ১,২০,০০০ /- 

২খ. অনুশমাদনশর্াগ্য িীমা ৬০,০০০/- 

৩. সঞ্চয়পত্র েদয় তবতনদয়াগ ২,০০,০০০ 

৪. োকাত তহতবদল োন ৫০,০০০ 

হমাট অনুশমাদনশর্াগ্য নবননশয়াগ, দান ইতযানদ  ৩,৭০,০০০ 

 

[ল্যাপটপ েদয় তবতনদয়াগকৃত অথ ড বরয়াদতর জন্য তবদবিনা করা হয়তন কারন অথ ড আইন, ২০১৯ 

অনুোয়ী ল্যাপটপ বা কতম্পউটার েদয়র বেদত্র তবতনদয়াগ বরয়াদতর সুতবধা অবদলাপন করা 

হদয়দে]  

 

  বরয়াত পূব ডবতী করোয়: 

প্রথম ৩,০০,০০০ টাকা পে ডন্ত বমাট আদয়র উপর  শূন্য 

পরবতী ১,০০,০০০ টাকা আদয়র উপর ৫% হাদর ৫,০০০/- 

পরবতী ৩,০০,০০০ টাকা আদয়র উপর ১০% হাদর ৩০,০০০/- 

পরবতী ৪,০০,০০০ টাকা আদয়র উপর ১৫% হাদর ৬০,০০০/- 

পরবতী ৫,০০,০০০ টাকা আদয়র উপর ২০% হাদর ১,০০,০০০/- 

অবতশষ্ট ১,০০,০০০ টাকা আদয়র উপর 2৫% হাদর ২৫,০০০/- 

বমাট  ২,২০,০০০/- 

 

হরয়াশতর জন্য অনুশমাদনশর্াগ্য অংক (eligible amount): 

(ক) হমাট অনুশমাদনশর্াগ্য নবননশয়াগ, দান 

ইতযানদ 

৩,৭০,০০০/-  

(খ) বমাট আয় ১৭,০০,০০০/- টাকার ২০%  ৩,৪০,০০০/- 
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(গ) ১,০০,০০,০০০/- 

অনুশমাদনশর্াগ্য অংক (eligible amount) [(ক) বা (খ) বা 

(গ), এ নতনটির মশধ্য হর্টি কম] 

৩,৪০,০০০/- 

 

করদাতার কর হরয়াশতর পনরমাণ েশব: 

করদাতার হমাট কর হরয়াশতর পনরমাণ েশব িরািনর অনুশমাদনশর্াগ্য অংক (eligible 

amount) ৩,৪০,০০০/-টাকার ১৫% অর্ ডাৎ ৫১,০০০/- টাকা। 

 

ফদল নীট প্রদেয় কদরর পতরমাণ োঁড়াদব (২,২০,০০০-৫১,০০০) = ১,৬৯,০০০/- টাকা। 

 

উদােরণ ১২  

নমজ্ মানেবা ঢাকা দনক্ষ্ণ নিটি কশপ ডাশরেশনর একজন করদাতা। নতনন প্রর্ম বাশরর মশতা 

আয়কর নরটান ড দানখল করশবন। ২০২২-২০২৩ করবশষ ড তার হমাট আশয়র পনরমাণ ৬,০০,০০০ 

লক্ষ্ টাকা। নবনভ্ন্ন খাশত তার হমাট নবননশয়াশগর পনরমাণ নননরূপ: 

 

ক্রম খাত পতরমাণ (৳) 

১ জীবন বীমার নকনি প্রদান  ৬০,০০০ 

২ নর্শপানজট হপনেন স্কীশম নবননশয়াগ  ৯০,০০০ 

৩ সঞ্চয়পত্র েদয় তবতনদয়াগ ৫০,০০০ 

হমাট নবননশয়াগ ২,০০,০০০ 

 

নমজ্ মানেবার কর হরয়াত ও করদাশয়র পনরমাণ নননরূপ েশব: 

১. কর হরয়াতশর্াগ্য নবননশয়াগ ননধ ডারণ- 

 

ক্রম খাত পতরমাণ (৳) 

১. জীবন বীমার নকনি প্রদান  ৬০,০০০ 

২. নর্শপানজট হপনেন স্কীশম নবননশয়াগ (২ক ও ২খ এর মশধ্য 

হর্টি কম) 

৬০,০০০ 

২ক. প্রকৃত নবননশয়াগ      ৯০,০০০/- 

২খ. অনুশমাদনশর্াগ্য িীমা ৬০,০০০/- 

৩. সঞ্চয়পত্র েদয় তবতনদয়াগ ৫০,০০০ 

হমাট অনুশমাদনশর্াগ্য নবননশয়াগ ১,৭০,০০০ 
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২. হরয়াত পূব ডবতী করদায় ননধ ডারণ: 

 

প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পে ডন্ত বমাট আদয়র উপর  শূন্য 

পরবতী ১,০০,০০০ টাকা আদয়র উপর ৫% হাদর ৫,০০০/- 

পরবতী ১,৫০,০০০ টাকা আদয়র উপর ১০% হাদর ১৫,০০০/- 

বমাট  ২০,০০০/- 

 

৩. হরয়াশতর জন্য অনুশমাদনশর্াগ্য অংক (elligible amount) ননধ ডারণ: 

 

(ক) হমাট অনুশমাদনশর্াগ্য নবননশয়াগ ১,৭০,০০০/-  

(খ) বমাট আয় ৬,০০,০০০/- টাকার ২০%  ১,২০,০০০/- 

(গ) ১,০০,০০,০০০/- 

অনুশমাদনশর্াগ্য অংক (eligible amount) [(ক) বা (খ) বা 

(গ), এ নতনটির মশধ্য হর্টি কম( 

     ১,২০,০০০ 

 

৪. করোতার কর বরয়াদতর পতরমাণ তনধ ডারণ: 

 

করোতার বমাট বরয়াদতর পতরমাণ হদব অনুদমােনদোগ্য অাংক ১,২০,০০০ টাকার ১৫% অথ ডাৎ 

১৮,০০০ টাকা।  

 

৫. প্রদেয় কর তনধ ডারণ: 

 

করোতার বরয়াত পূব ডবতী করোয় = ২০,০০০/- 

প্রাপ্ত কর বরয়াত                       = ১৮,০০০/- 

পাথ ডকয        =    ২,০০০/- 

 

করোতা বেদহতু ঢাকা েতেণ তসটি করদপাদরশদনর বাতসন্দা তাই তার প্রদেয় কদরর পতরমাণ 

ন্যযনতম ৫,০০০ টাকা হদব।  
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ননধ ডানরত িমশয়র মশধ্য আয়কর নরটান ড দানখশল ব্যর্ ডতার হক্ষ্শত্র হ্রািকৃত োশর নবননশয়াগজননত 

কর হরয়াশতর প্রাপ্যতাোঃ  

 

একজন স্বাভ্ানবক ব্যনি করদাতা নর্নন ইশতাপূশব ড আয়কর নরটাণ ড দানখল কশরশেন নতনন ৩০ 

নশভ্ম্বর ২০২১ তানরশখর মশধ্য, অর্ ডাৎ Tax Day এর মশধ্য ২০২২-২০২৩ করবশষ ডর আয়কর 

নরটান ড দানখল করশত ব্যর্ ড েশল করোতার তবতনদয়াগজতনত কর বরয়াদতর প্রাপ্যতা 

অনুশমাদনশর্াগ্য অংক (eligible amount) এর ১৫ শতাাংদশর পতরবদতড ৭.৫ শতাাংশ হদব। 

এদেদত্র বমাট আদয়র উপর আদরাপদোগ্য আয়কদরর অাংক বথদক হ্রাসকৃত হাদর কর বরয়াদতর 

অাংক বাে তেদল প্রদেয় কদরর অাংক পাওয়া োদব। করদাতা উপ-কর কনমেনাশরর ননকট েশত 

নরটান ড দানখশলর জন্য িময় ননশলও নবলম্ব সুদ পনরশোধ করশত েশব।  

 

উদােরণ ১২  

নমজ্ নাইফা ঢাকা দনক্ষ্ণ নিটি কশপ ডাশরেশনর একজন করদাতা। নতনন নিতীয়বাশরর মশতা 

আয়কর নরটান ড দানখল করশবন। নকন্তু নতনন  ২০২২-২০২৩ করবশষ ড তার হমাট আশয়র পনরমাণ 

৬,০০,০০০ লক্ষ্ টাকা। ২০২২-২০২৩ করবশষ ডর জন্য নমজ্ নাইফার নরটান ড দানখশলর ননধ ডানরত 

হেষ তানরখ (Tax Day) ৩০ নশভ্ম্বর ২০২২ । নমজ্ নাইফা আয়কর নরটান ড দানখশলর জন্য 

িমশয়র আশবদন করশল উপ-কর কনমেনার দুই মাি িময় মঞ্জুর কশরন। 

 

নবনভ্ন্ন খাশত তার হমাট নবননশয়াশগর পনরমাণ নননরূপ: 

 

ক্রম খাত পতরমাণ (৳) 

১. জীবন বীমার নকনি প্রদান  ৬০,০০০ 

২. নর্শপানজট হপনেন স্কীশম নবননশয়াগ  ৯০,০০০ 

৩. সঞ্চয়পত্র েদয় তবতনদয়াগ ৫০,০০০ 

হমাট নবননশয়াগ  ২,০০,০০০ 

 

নমজ্ নাইফার কর হরয়াত ও করদাশয়র পনরমাণ নননরূপ েশব: 

১. কর হরয়াতশর্াগ্য নবননশয়াগ ননধ ডারণ- 
 

ক্রম খাত পতরমাণ (৳) 

১. জীবন বীমার নকনি প্রদান  ৬০,০০০ 

২. নর্শপানজট হপনেন স্কীশম নবননশয়াগ (২ক ও ২খ এর মশধ্য 

হর্টি কম) 

৬০,০০০ 

২ক. প্রকৃত নবননশয়াগ      ৯০,০০০/- 

২খ. অনুশমাদনশর্াগ্য িীমা ৬০,০০০/- 

৩. সঞ্চয়পত্র েদয় তবতনদয়াগ ৫০,০০০ 

হমাট অনুশমাদনশর্াগ্য নবননশয়াগ ১,৭০,০০০ 
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২. হরয়াত পূব ডবতী করদায় ননধ ডারণ: 

প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পে ডন্ত বমাট আদয়র উপর  শূন্য 

পরবতী ১,০০,০০০ টাকা আদয়র উপর ৫% হাদর ৫,০০০/- 

পরবতী ১,৫০,০০০ টাকা আদয়র উপর ১০% হাদর ১৫,০০০/- 

বমাট  ২০,০০০/- 

 

৩. হরয়াশতর জন্য অনুশমাদনশর্াগ্য অংক (elligible amount) ননধ ডারণ: 

 

(ক) হমাট অনুশমাদনশর্াগ্য নবননশয়াগ ১,৭০,০০০/-  

(খ) বমাট আয় ৬,০০,০০০/- টাকার ২০%  ১,২০,০০০/- 

(গ) ১,০০,০০,০০০/- 

অনুশমাদনশর্াগ্য অংক (eligible amount) [(ক) বা (খ) বা 

(গ), এ নতনটির মশধ্য হর্টি কম( 

     ১,২০,০০০ 

 

৪. করোতার কর বরয়াদতর পতরমাণ তনধ ডারণ: 

 

করোতার বমাট বরয়াদতর পতরমাণ হদব অনুদমােনদোগ্য অাংক ১,২০,০০০ টাকার ৭.৫% অথ ডাৎ 

৯,০০০ টাকা।  

 

৫. প্রদেয় কর তনধ ডারণ: 

 

করোতার বরয়াত পূব ডবতী করোয় = ২০,০০০/- 

প্রাপ্ত কর বরয়াত                       =  ৯,০০০/- 

পাথ ডকয        =    ১১,০০০/- 

 

করোতা বেদহতু Tax Day এর মশধ্য ২০২২-২০২৩ করবশষ ডর আয়কর নরটান ড দানখল করশত 

ব্যর্ ড েশয়শেন অতএব, করোতার তবতনদয়াগজতনত কর বরয়াদতর প্রাপ্যতা অনুশমাদনশর্াগ্য অংক 

(eligible amount) এর ১৫ শতাাংদশর পতরবদতড ৭.৫ শতাাংশ হদয়দে এবাং করোতাদক 

১১,০০০/- টাকা কর পতরদশাধ করদত হদব।  

 

স্বাভাতবক ব্যতি করোতার সারিাজড 

স্বাভাতবক ব্যতি করোতা (assessee being individual) এর বেদত্র, Income-tax 

Ordinance, 1984 (Ord. No. XXXVI of 1984) এর section 80 অনুোয়ী 

পতরসম্পে, োয় ও িরদির তববরণী (statement of assets, liabilities and expenses) 
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বত প্রেতশ ডত তননবতণ ডত সম্পদের তভতিদত, এই অনুদেে এর অধীন সারিাজড পতরগণনার পূদব ড তনধ ডাতরত 

প্রদেয় কদরর উপর তননরূপ হাদর সারিাজড প্রদেয় হইদব, েথা:- 

 

সম্পে সারিাদজডর হার 

(ক)  নীট পতরসম্পদের মূল্যমান ততন বকাটি টাকা পে ডন্ত- শূন্য 

(ি)   নীট পতরসম্পদের মূল্যমান ততন বকাটি টাকার অতধক তকন্তু েশ 

বকাটি টাকার অতধক নদহ; 

 বা, তনজ নাদম এদকর অতধক বমাটর গাতড়   

 বা, বকাদনা তসটি কদপ ডাদরশন এলাকায় বমাট ৮,০০০  বগ ডফুদটর 

অতধক আয়তদনর গৃহ-সম্পতি 

১০% 

(গ)   নীট পতরসম্পদের মূল্যমান েশ বকাটি টাকার অতধক তকন্তু তবশ বকাটি 

টাকার অতধক নদহ- 

২০% 

(ে)   নীট পতরসম্পদের মূল্যমান তবশ বকাটি টাকার অতধক তকন্তু পঞ্চাশ 

বকাটি টাকার অতধক নদহ- 

  ৩০% 

(ঙ)   নীট পতরসম্পদের মূল্যমান পঞ্চাশ বকাটি টাকার অতধক হদল-  ৩৫% 

 

এখাশন, 

(১) “নীট পতরসম্পদের মূল্যমান” বতলদত Income tax Ordinance, 1984 

(Ordinance No. XXXVI of 1984) এর section 80 অনুোয়ী 

পতরসম্পে, োয় ও িরদির তববরণী (statement of assets, liabilities 

and expenses) বত প্রেশ ডনদোগ্য নীট পতরসম্পদের মূল্যমানদক (total 

net worth) বুঝাইশব; এবং 

 

(২) “হমাটরগানড়” বতলদত প্রাইদভট কার, জীপ বা মাইদোবাসদক ব্যঝাইদব। 

 

 

তসগাদরট, তবতড়, জে ডা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক করোতার উি ব্যবসায় 

হদত অতজডত আদয়র উপর ২.৫% হাদর সারিাজড প্রদেয় হদব।  

 

তসগাদরট, তবতড়, জে ডা, গুলসহ বে বকান তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক বকান স্বাভাতবক ব্যতি 

করোতার নীট পতরসম্পদের মূল্যমান দ্যই বকাটি পঁতিশ লে টাকা অততেম করদল তাদক নীট 

সম্পদের তভতিদত প্রদেয় সারিাজড এবাং তার উি ব্যবসায় হদত অতজডত আদয়র উপর ২.৫% হাদর 

সারিাজড- উভয়টি পতরদশাধ করদত হদব।  

 

 

একজন পরুষ করোতার সারিাজড তকভাদব পতরগণনা করদত হদব তা তনদির উোহরণগুদলার মােদম 

বেিাদনা হদলা: 

  টাকা 

(১) করোতার প্রেশ ডনদোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান ২,৮০,০০,০০০/- 
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 বমাট আয় ৫,০০,০০০/- 

 আদয়র উপর প্রদেয় আয়কদরর পতরমাণ ১৫,০০০/- 

 প্রদেয় সারিাদজডর পতরমাণ  শূন্য 

 

(২) করোতার প্রেশ ডনদোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান  ২,৯০,০০,০০০/- 

 বমাট আয় ২,০০,০০০/- 

 আদয়র উপর প্রদেয় আয়কদরর পতরমাণ শূন্য 

 প্রদেয় সারিাদজডর পতরমাণ শূন্য 

 

(৩) করোতার প্রেশ ডনদোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান ৩,১০,০০,০০০/- 

 বমাট আয় ৫,০০,০০০/- 

 আদয়র উপর প্রদেয় আয়কদরর পতরমাণ  ১৫,০০০/- 

 প্রদেয় সারিাদজডর পতরমাণ (১০%) ১,৫০০/- 

 

(৪) করোতার প্রেশ ডনদোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান  ১,৩০,০০,০০০/- 

 করোতার তনজ নাদম দ্যইটি বমাটরগাতড় রদয়দে  

 বমাট আয় ৭,০০,০০০/- 

 আদয়র উপর প্রদেয় আয়কদরর পতরমাণ  ৩৫,০০০/- 

 প্রদেয় সারিাদজডর পতরমাণ (১০%) ৩,৫০০/- 

  

(৫) করোতার প্রেশ ডনদোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান  ২,০০,০০,০০০/- 

 করোতার ঢাকা এবাং িট্টিাম তসটি কদপ ডারশন এলাকায় 

সব ডদমাট ৮,০০০ বগ ডফুদটর অতধক আয়তদনর গৃহ-সম্পতি 

রদয়দে 

 

 বমাট আয় ৫,০০,০০০/- 

 আদয়র উপর প্রদেয় আয়কদরর পতরমাণ  ১৫,০০০/- 

 প্রদেয় সারিাদজডর পতরমাণ (১০%) ১,৫০০/- 

 

 (৬) করোতার প্রেশ ডনদোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান 

করোতার তনজ নাদম দ্যইটি বমাটরগাতড় রদয়দে 

৭,৫০,০০,০০০/- 

 বমাট আয় ৭,০০,০০০/- 

 আদয়র উপর প্রদেয় আয়কদরর পতরমাণ  ৩৫,০০০/- 

 প্রদেয় সারিাদজডর পতরমাণ (১০%) ৩,৫০০/- 

 

 

 

 

 

  

(৭) করোতার প্রেশ ডনদোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান ১২,৫০,০০,০০০/- 

 বমাট আয় ৫,০০,০০০/- 

 আদয়র উপর প্রদেয় আয়কদরর পতরমাণ  ১৫,০০০/- 
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 প্রদেয় সারিাদজডর পতরমাণ (২০%)  ৩,০০০/- 

 

(৮) করোতার প্রেশ ডনদোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান ১৫,৫০,০০,০০০/- 

 বমাট আয় ৫,০০,০০০/- 

 আদয়র উপর প্রদেয় আয়কদরর পতরমাণ  ১৫,০০০/- 

 প্রদেয় সারিাদজডর পতরমাণ (২০%) ৩,০০০/- 

 

(৯) করোতার প্রেশ ডনদোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান ২০,০০,০০,০০০/- 

 জদ ডা প্রস্তুত ব্যবিার আয় ৫,০০,০০০/- 

 অন্যান্য সূশত্রর আয় ৩,৬০,০০০/- 

 বমাট আয় ৮,৬০,০০০/- 

 আদয়র উপর প্রদেয় আয়কদরর পতরমাণ

 [(ক)+(ি)] 

২,২৮,০০০/- 

(ক) জদ ডা প্রস্তুত ব্যবিার আশয়র উপর (৪৫%): 

২,২৫,০০০/- 

(খ) অন্যান্য সূশত্রর আশয়র উপর (৩,৬০,০০০/-

৩,০০,০০০)x৫%= ৩,০০০ /- 

 প্রদেয় সারিাদজডর পতরমাণ:  
 

৫৮,১০০- 
 (ক) ২,২৮,০০০ x ২০%   =  ৪৫,৬০০/- 

 (খ) ৫,০০,০০০ x ২.৫% = ১২,৫০০/- 

   

(১০) করোতার প্রেশ ডনদোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান ৫০,০০,০০,০০০/- 

 বমাট আয় ৭,০০,০০০/- 

 আদয়র উপর প্রদেয় আয়কদরর পতরমাণ  ৩৫,০০০/- 

 প্রদেয় সারিাদজডর পতরমাণ (৩০% হাদর):  ১০,৫০০/- 

      

(১১) করোতার প্রেতশ ডত নীট সম্পদের মূল্যমান ৫৫,০০,০০,০০০/- 

 বমাট আয় ৮০,০০,০০০/- 

 আদয়র উপর প্রদেয় আয়কদরর পতরমাণ  ১৭,৯৫,০০০/- 

 প্রদেয় সারিাদজডর পতরমাণ (৩৫% হাদর): ৬,২৮,২৫০/- 

 

(১২) করোতার প্রেতশ ডত নীট সম্পদের মূল্যমান ৫৫,০০,০০,০০০/- 

 বমাট আয় ২,৮০,০০০/- 

 আদয়র উপর প্রদেয় আয়কদরর পতরমাণ  শূন্য 

 প্রদেয় সারিাদজডর পতরমাণ (৩৫% হাদর): শূন্য 
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ননধ ডানরত িমশয়র মশধ্য আয়কর নরটান ড দানখশল ব্যর্ ডতার হক্ষ্শত্র নবলম্ব সুদ আশরাপ 

একজন স্বাভ্ানবক ব্যনি করদাতা ৩০ নশভ্ম্বর ২০২১ তানরশখর মশধ্য, অর্ ডাৎ Tax Day এর 

মশধ্য ২০২২-২০২৩ করবশষ ডর আয়কর নরটান ড দানখল করশত ব্যর্ ড েশল করদাতার উপর মানিক 

২% োশর নবলম্ব সুদ (delay interest) আশরাপশর্াগ্য েশব। করদাতা উপ-কর কনমেনাশরর 

ননকট েশত নরটান ড দানখশলর জন্য িময় ননশলও নবলম্ব সুদ পনরশোধ করশত েশব।  

 

উশেখ্য, ননধ ডানরত িমশয়র মশধ্য আয়কর  নরটান ড দানখশল ব্যর্ ডতার হক্ষ্শত্র নবলম্ব সুদ োড়াও 

অনতনরি িরল সুদ ও জনরমানা আশরাপিে আয়কর অধ্যাশদশের অধীন অন্যান্য ব্যবস্থা িেশণর 

নবধানও র্র্ারীনত প্রশয়াগশর্াগ্য েশব।  

নবলম্ব সুদ পনরগণনা করা েশব িংনিষ্ট করবশষ ড করদাতার হমাট আশয়র উপর ননরূনপত কর (tax 

assessed on total income) এবং উৎি করিে অনিম কশরর পার্ ডশকযর উপর।  

হমাট আশয়র উপর ননরূনপত কর (tax assessed on total income) বলদত ব্যঝাদব- 

(ক) ধারা 82BB এর আওতায় দানখলকৃত এবং উি ধারার আওতায় ননষ্পন্নকৃত নরটাশন ডর 

হক্ষ্শত্র, উি ধারার উপধারা (1) এর অধীন প্রদেয় করোয় এবাং অন্য বেদকান উপধারা এর অধীন 

তনরূতপত বমাট আদয়র তভতিদত তনরূতপত করোয়, এর মদে বেটি ববশী হয়, তা; 

(ি) ধারা 82BB এর আওতায় ননষ্পনিকৃত নয় এরূপ নরটাশন ডর হক্ষ্শত্র, উপ-কর কনমেনার কর্তডক 

তনরূতপত বমাট আদয়র তভতিদত পতরগণনাকৃত করোয়। 

নবলম্ব সুদ পনরগণনার িময়কাল েশব Tax Day এর পরবতী নদবি হর্শক শুরু কশর- 

(ক) হর্শক্ষ্শত্র নরটান ড দানখল করা েশয়শে, হিশক্ষ্শত্র নরটান ড দানখশলর নদন পর্ ডন্ত; 

(খ) হর্শক্ষ্শত্র নরটান ড দানখল করা েয়নন, হিশক্ষ্শত্র ননয়নমত কর ননধ ডারশণর নদন পর্ ডন্ত। 

নবলম্ব সুদ পনরগণনার িশব ডাচ্চ িময়কাল েশব ১ বের।  

হর্ িকল হক্ষ্শত্র ধারা 75 এর উপধারা (5) এর proviso এর নবধান প্রশর্াজয হি িকল হক্ষ্শত্র এ 

ধারায় বনণ ডত নবলম্ব সুদ প্রশদয় েশব না। 

 

নবলম্ব সুদ নকভ্াশব নেশিব করা েশব তা নীশির উদােরশণর িাোশয্য হদখাশনা েশলা: 

উদােরণ-১২ 

৩০ জুন ২০২২ তানরশখ িমাপ্ত আয়বশষ ড জনাব নঝনলক হদবনার্ নবন্দুর হমাট আয় নেল ৭,০০,০০০ 

টাকা। নতনন ২০২১-২০২২ অর্ ড বেশর ১,৮০,০০০ টাকা অনিম কর ও ৬,০০০ টাকা উৎি কর 

প্রদান কশরশেন। ২০২২-২০২৩ করবশষ ডর জন্য জনাব নঝনলক হদবনার্ নবন্দুর নরটান ড দানখশলর 

ননধ ডানরত হেষ তানরখ (Tax Day) ৩০ নশভ্ম্বর ২০২২ ।  

জনাব নঝনলক আয়কর নরটান ড দানখশলর জন্য িমশয়র আশবদন করশল উপ-কর কনমেনার দুই 

মাি িময় মঞ্জুর কশরন। নঝনলক হদবনার্ নবন্দু ১৫ জানুয়ানর ২০২৩ তানরশখ ১১,০০০ টাকার হপ-

অর্ ডারিে 82BB ধারায় আয়কর নরটান ড দানখল কশরন। উপ-কর কনমেনার ৩০ এনপ্রল ২০২৩ 
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তানরশখ 82BB(2) ধারায় নরটান ডটি process কশরন, র্াশত হকান গানণনতক ত্রুটি পাওয়া র্ায়নন। 

নরটান ডটি 82BB(7) ধারায় অনর্শটর জন্য ননব ডানিত েয়নন। 

 

 

এশক্ষ্শত্র,  

(ক) হমাট আশয়র উপর ননরূনপত কর ৩৫,০০০ টাকা।  

(ি) অনিম কর  ও উৎি কশরর িমনষ্ট: (১৮,০০০ + ৬,০০০) = ২৪,০০০ টাকা। 

ক ও ি এর পার্ ডকয: ৩৫,০০০ – ২৪, ০০০ = ১১, ০০০ টাকা। 

নবলম্ব সুদ পনরগণনার িময়: ১ নর্শিম্বর ২০২২ েশত ১৫ জানুয়ানর ২০২৩= ১ মাি ১৫নদন। 

ফহল, মানিক 2% োশর নবলম্ব সুদ েশব, 

[১১, ০০০ x ২% x ১] + [১১, ০০০ x ২% x (১৫÷৩১)] = ৩২৬ টাকা  

 

হকান করদাতার হক্ষ্শত্র নবলম্ব সুদ প্রশর্াজয েশল করদাতা নবলম্ব সুদ োড়াই নরটান ড দানখল করশত 

পারশবন। উপ-কর কনমেনার নরটান ড process বা কর ননধ ডারশণর িময় নবলম্ব সুদ অন্তভু ডি কশর 

দাবীনামা জারী করশবন।   

  

উৎশি এবং অনিম নেশিশব পনরশোনধত কশরর হক্রনর্ট 

 

(ক) উৎস কর: 

আয়বদষ ড করোতা কতৃডক উৎদস পতরদশাতধত কর আয়কর তরটাদন ড প্রেশ ডন করদত হদব। 

উোহরণস্বরূপ, বকান করোতার ববতন, ব্যাাংক সুে আয়, গৃহ-সম্পতির বাতষ ডক ভাড়া আয়, 

বপশাগত তফ প্রাতপ্ত ইতযাতে বথদক উৎদস কর বকদট রািা হদল তা তরটাদন ড বেিাদত হদব। উৎদস 

কততডত/সাংগৃহীত কদরর সপদে কর কতডনকারী/সাংিহকারী কতৃডপদের সাটি ডতফদকট তরটাদন ডর 

সাদথ োতিল করদত হদব।  

(ি) ধারা ৬৪,৬৮/৬৮তব অনুোয়ী প্রেি অতিম কর: 

করোতা েতে অতিম কর পতরদশাধ কদর থাদকন তাহদল পতরদশাতধত কদরর পতরমাণ আয়কর 

তরটাদন ড প্রেশ ডন করদত হদব। অতিম কর পতরদশাদধর প্রমাণও তরটাদন ডর সাদথ োতিল করদত 

হদব।  

উোহরণ-১: ধরা োক, বকাদনা স্বাভাতবক ব্যতি করোতা তার গাতড়র তফটদনস নবায়ন কাদল 

অতিম কর তহদসদব ২৫,০০০/- টাকা পতরদশাধ কদরদেন। তততন অতিম কর পতরদশাদধর প্রমাণ 

তহদসদব িালাদনর কতপ তরটাদন ডর সাদথ োতিল করদবন। অন্যথায় তততন পতরদশাতধত অতিম 

কদরর বেতর্ট োবী করদত পারদবন না।   

উোহরণ-২: ধরা োক, ১ জুলাই ২০২২ তাতরদি বকাদনা স্বাভাতবক ব্যতি করোতা তার গাতড়র 

তফটদনস নবায়ন কাদল অতিম কর তহদসদব ২৫,০০০/- টাকা পতরদশাধ কদরদেন। তাহদল তততন 

অতিম কর পতরদশাদধর প্রমাণ তহদসদব অদটাদমদটর্ িালান বা ই-বপদমদন্টর িালাদনর কতপ 
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২০২২-২০২৩ করবেদরর জন্য োতিলকৃত তরটাদন ডর সাদথ োতিল করদবন। অন্যথায় তততন 

পতরদশাতধত অতিম কদরর বেতর্ট োবী করদত পারদবন না। 

 

 

 

তরটাদন ডর তভতিদত প্রেি কর (ধারা ৭৪ অনুোয়ী) 

তরটাদন ড প্রেতশ ডত বমাট আদয়র তভতিদত তনরূতপত প্রদেয় আয়কর হদত উৎদস কততডত কর এবাং 

৬৪/৬৮তব ধারায় অতিম প্রেি কর বাে তেদয় অবতশষ্ট কর পতরদশাদধর সমথ ডদন ৫ লে টাকা 

পে ডন্ত অদটাদমদটর্ িালান (এ িালান) অথবা ই-বপদমদন্টর মােদম জমা তেদত হদব। 

৫ লে টাকার উদর্ধ্ড কর অদটাদমদটর্ িালান (এ িালান), বপ-অর্ ডার, ব্যাাংক ড্রাফট, একাউন্ট 

বপয়ী বিদকর কতপ োতিলসহ পতরদশাতধত কদরর পতরমাণ তরটাদন ড উদেি করদত হদব।  

 

প্রতযপ ডণদোগ্য কদরর সমন্বয় 

পূদব ডর বেরগুদলাদত করোতার েতে কর বফরত োবী/সৃতষ্ট থাদক তদব তা তততন এিাদন কর 

পতরদশাধ তহদসদব োবী করদত পারদবন। তদব এ বেদত্র বকান করবেদরর কর বফরত োবী 

করা হদয়দে তা উদেি করদত হদব। ধরা োক, ২০২১-২০২২ করবেদর করোতার 

বফরতদোগ্য কদরর পতরমাণ তেল ৫,০০০ টাকা। ২০২২-২০২৩ করবদষ ডর তরটাদন ড প্রেতশ ডত 

আয় অনুসাদর প্রদেয় বমাট আয়কদরর পতরমাণ ৮,০০০ টাকা। এ অবস্থায় ২০২১-২০২২ 

করবদষ ডর বফরতদোগ্য ৫,০০০ টাকা ২০২২-২০২৩ করবেদর করোবীর তবপরীদত কর 

পতরদশাধ তহদসদব োবী/সমন্বয় করদত পারদবন। বসদেদত্র ২০২২-২০২৩ করবদষ ডর জন্য 

তাদক অবতশষ্ট ৩,০০০ টাকা পতরদশাধ করদত হদব।  

  

(ঙ) করমুি বা কর অব্যাহতত প্রাপ্ত আয়: 

 

করোতার করমুি এবাং কর অব্যাহতত প্রাপ্ত আয় থাকদল তা তরটাদন ড উদেি করদত হদব। 

ব্যতি করোতার করমুি আদয়র কদয়কটি িাত নীদি উদেি করা হদলা:  

 

(১) সরকাতর িাকুতরজীবী করোতা েতে িাকুরীর োতয়ত্ব পালদনর জন্য বকান তবদশষ ভাতা, 

সুতবধা বা আনুদতাতষক (perquisite) পান; 

(২) সরকাতর বা অনুদমাতেত বপনশন; 

(৩) অাংশীোরী ফাম ড হদত পাওয়া মূলধনী মুনাফার অাংশ; 

(৪) ২ বকাটি ৫০ লে টাকা পে ডন্ত সরকাতর বা অনুদমাতেত িযাচ্যইটি প্রাতপ্ত; 

(৫) প্রতভদর্ন্ট ফান্ড এযাি, ১৯২৫ অনুোয়ী উি ফান্ড বথদক প্রাপ্ত অথ ড; 

(৬) স্বীকৃত প্রতভদর্ন্ট ফান্ড বথদক প্রাপ্ত অথ ড; 

(৭) স্বীকৃত সুপারএযানুদয়শন ফান্ড বথদক প্রাপ্ত অথ ড; 
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(৮) বাাংলাদেশ েম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সদনর ৪২ নাং আইন) এর আওতায় প্রতততষ্ঠত 

ওয়াকডাস ড পাটি ডতসদপশন ফান্ড বথদক বকান ব্যতি কতৃডক ৫০,০০০ টাকা পে ডন্ত প্রাপ্ত অথ ড; 

(৯) তমউচ্যযয়াল ফান্ড অথবা ইউতনট ফান্ড বথদক প্রাপ্ত ২৫,০০০ টাকা পে ডন্ত আয় (সুে, 

মুনাফা বা তর্তভদর্ন্ড); 

(১০) স্টক এক্সদিদঞ্জ তাতলকাভুি বকান বকাম্পাতন বথদক প্রাপ্ত নগে লভযাাংশ িাদতর আয় 

৫০,০০০ টাকা পে ডন্ত;  

(১১)  সরকাতর তনরাপিা জামানদতর সুে ো সরকার করমুি বদল বোষণা কদরদে; 

(১২) রাোমাটি, বান্দরবান ও িাগড়ােতড় পাব ডতয বজলার বকান indigenous hillman-

এর এই বজলাগুদলাদত পতরিাতলত আতথ ডক কম ডকাদন্ডর ফদল প্রাপ্ত আয়; 

(১৩) আয়কর অোদেদশর আওতায় জাতরকৃত বকান প্রজ্ঞাপন অনুোয়ী কর অব্যাহতত বা 

হ্রাসকৃত কর হাদরর সুতবধা িহণকারী করোতা ব্যতীত অন্যান্য করোতার রপ্তানী 

ব্যবসা হদত প্রাপ্ত আদয়র ৫০%; 

(১৪) আদয়র একমাত্র উৎস ‘কৃতষ িাত’ হদল কৃতষ িাত হদত আয় ২,০০,০০০ টাকা পে ডন্ত; 

(১৫) সফটওয়যার বততরসহ তথ্য-প্রযুতি সাংতিষ্ট কদয়কটি িাদতর ব্যবসায় আয়। িাতগুদলা 

হদে: 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, Cyber 

security services, Cloud service, System Integration, e-

learning platform, e-book publications, Mobile application 

development service এবং IT Freelancing।  

 

(১৬) হাঁস-মুরগীর িামার হদত অতজডত আয় এর বেদত্র প্রথম ২০ লে টাকা পে ডন্ত ‘শূন্য’ 

হাদর, পরবতী ১০ লে টাকা আদয়র উপর ৫% হাদর এবাং অবতশষ্ট আদয়র উপর 

১০% হাদর কর প্রদেয় হদব; 

(১৭) হাঁস-মুরগী, তিাংড়ী ও মাদের হযািারী (hatchery) এবাং মৎস্য িাষ হদত অতজডত আয় 

এর বেদত্র প্রথম ১০ লে টাকা পে ডন্ত ‘শূন্য’ হাদর, পরবতী ১০ লে টাকা আদয়র উপর 
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৫% হাদর, পরবতী ১০ লে টাকা আদয়র উপর ১০% হাদর এবাং অবতশষ্ট আদয়র 

উপর ১৫% হাদর কর প্রদেয় হদব;  

(১৮) কততপয় বেত্র ব্যতীত স্বাভাতবক ব্যতি করোতা কতৃডক স্টক এক্সদিদঞ্জ তাতলকাভুি 

বকাম্পাতনর বশয়ার তবেয় হদত অতজডত মূলধনী মুনাফা; 

(১৯) হস্ততশল্পজাত দ্রব্যাতে রপ্তানী বথদক উদু্ভত আয়; 

(২০)   তজদরা কুপন বন্ড বথদক উদু্ভত আয়; 

(২১) ওদয়জ আন ডাস ড বর্দভলপদমন্ট বন্ড, ইউএস র্লার তপ্রতময়াম বন্ড, ইউএস র্লার 

ইনদভস্টদমন্ট বন্ড, পাউন্ড স্টাতল ডাং তপ্রতময়াম বন্ড, পাউন্ড স্টাতল ডাং ইনদভস্টদমন্ট বন্ড, 

ইউদরা তপ্রতময়াম বন্ড ও ইউদরা ইনদভস্টদমন্ট বন্ড হদত প্রাপ্ত সুে আয়; 

(২২) বপনশনার সঞ্চয়পত্র বথদক প্রাপ্ত সুে (হকান আয়বশষ ড হকান করদাতার হপনেনার 

িঞ্চয়পশত্র পুঞ্জীভূত নবননশয়াশগর পনরমাণ ৫ (পাঁি) লক্ষ্ টাকা অনতক্রম না করশল); 

(২৩) পণ্য উৎপােদন তনদয়াতজত ক্ষুদ্র ও মাঝাতর উদদ্যাগ (SME) এর আয়- নারী উদদ্যািা 

ব্যতীত অন্যান্যদের জন্য বাতষ ডক টান ডওভার ৫০ লে টাকা পে ডন্ত এবাং নারী উদদ্যািার 

জন্য বাতষ ডক টান ডওভার ৭০ লে টাকা পে ডন্ত; 

(২৪) বাংলাশদে মুনিশর্ািা কল্যাণ োস্ট েশত প্রাপ্ত িম্মানী বা ভ্াতা নকংবা সরকার কতৃডক 

প্রেি কল্যাণ ভাতা; 

(২৫) সরকাদরর তনকট হদত গৃহীত বকান পেক/ পরস্কার;  

(২৬) হকান Elderly care home পনরিালনা েশত অনজডত আয়; এবাং 

(২৭)  বাংলাশদশের হকান নাগনরক কর্তডক বাংলাশদশের বাইশর উপানজডত ববশদনেক মুো 

(foreign remittance) আইনানুগ প্রনক্রয়া অনুিরণ কশর বাংলাশদশে আনয়ন 

করশল, উি বাংলাশদেী নাগনরশকর নবশদশে উপানজডত আয়।  

 

করমুি আয়সমূহ করোতার বমাট আদয় অন্তভু ডি হদব না। এটি তরটাদন ড করমুি আদয়র 

কলাদম প্রেশ ডন করদত হদব। 
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                                                    পঞ্চম ভ্াগ 

হমাট আয় ননরূপণ ও কর পনরগণনার উদােরণ 

 

নবনভ্ন্ন হেনণর স্বাভ্ানবক ব্যনি করদাতার হমাট আয় ও করদাশয়র পনরমাণ নকভ্াশব পনরগণনা 

করা েশব তা কশয়কটি উদােরশণর মাধ্যশম ননশন উপস্থাপন করা েশলা: 

 

১।  সরকাতর ববতন আদেশভুি কম ডিারীদের আয় এবাং কর পতরগণনা: 

 

(ক)  শুধু ববতন িাদতর আয় থাকদল: 

 

জনাব মাহরুস হাসান মাহাে বাাংলাদেশ কৃতষ ব্যাাংদকর একজন কম ডিারী। ৩০ জুন ২০২২ তাতরদি 

সমাপ্ত আয়বদষ ড তততন তনদনাি হাদর ববতন ভাতাতে বপদয়দেন:  

মাতসক মূল ববতন ২২,০০০ /- 

উৎসব ববানাস ২টি (২২,০০০/- x ২) ৪৪,০০০/-  

তিতকৎসা ভাতা      ১,৫০০/- 

তশো সহায়ক ভাতা ৫০০/- 

বাাংলা নববষ ড ভাতা ৪,৪০০/- 

 

তততন বাাংলাদেশ কৃতষ ব্যাাংক কতৃডক প্রেি বাসায় থাদকন। ভতবষ্য তহতবদল তততন প্রতত মাদস 

৩,২০০ টাকা জমা রাদিন। তহসাব রেণ অতফস হদত প্রাপ্ত প্রতযয়নপত্র হদত বেিা োয় বে, ৩০ জুন 

২০২২ তাতরদি ভতবষ্য তহতবদল অতজডত সুদের পতরমাণ তেল ২৯,৫০০ টাকা। কল্যাণ তহতবদল ও 

বগাষ্ঠী বীমা তহতবদল িাঁো প্রোন বাবে প্রতত মাদস ববতন হদত কতডন তেল েথােদম ১৫০ ও ১০০ 

টাকা। 

 

২০২২-২০২৩ করবেদর জনাব মাহরুস হাসান মাহাে বমাট আয় এবাং করোয় কত হদব তা তনদন 

পতরগণনা করা হদলা: 

ববতন িাদত আয়: 

মূল ববতন (২২,০০০/- × ১২ মাস) ২,৬৪,০০০/- 

উৎসব ববানাস (২২,০০০/- × ২)     ৪৪,০০০/- 

বমাট আয় ৩,০৮,০০০/- 
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* জনাব মাহাদের ৩০ জুন ২০২২ তাতরদি সমাপ্ত আয়বেদর বে তিতকৎসা ভাতা, তশো সহায়ক 

ভাতা ও বাাংলা নববষ ড ভাতা বপদয়দেন তা তার জন্য প্রদোজয িাকতর (ব্যাাংক, বীমা ও আতথ ডক 

প্রততষ্ঠান) (দবতন ও ভাতাতে) আদেশ, ২০১৫ এর অন্তভু ডি। ফদল এসব ভাতার জন্য তাদক 

আয়কর প্রোন করদত হদব না।  

  

কর োয় পতরগণনা: 

প্রথম ৩,০০,০০০ টাকা পে ডন্ত ‘শূন্য’ হার শূন্য 

অবতশষ্ট ৮,০০০ টাকার উপর ৫%      ৪০০/-  

বমাট আদয়র উপর প্রদোজয কর ৪০০/- 

 

তবতনদয়াগ জতনত আয়কর বরয়াত পতরগণনা 

      তবতনদয়াদগর পতরমাণ   

(১) ভতবষ্য তহতবদল িাঁো (৩,২০০ × ১২)           ৩৮,৪০০/- 

(২) কল্যাণ তহতবদল িাঁো (১৫০× ১২)  ১৮০০/- 

(৩) বগাষ্ঠী বীমা তহতবদল িাঁো (১০০ × ১২)   ১২০০/- 

বমাট তবতনদয়াগ        ৪১,৪০০/- 

 

হরয়াশতর জন্য অনুশমাদনশর্াগ্য অংক (eligible amount): 

 

(ক) হমাট অনুশমাদনশর্াগ্য নবননশয়াগ ৪১,৪০০/- 

(খ) বমাট আয় ৩,০৮,০০০ টাকার ২০% ৬১,৬০০/- 

(গ) ১,০০,০০,০০০/- 

অনুশমাদনশর্াগ্য অংক (eligible amount) [(ক) বা (খ) 

বা (গ), এ নতনটির মশধ্য হর্টি কম( ৪১,৪০০/- 

 

কর হরয়াশতর পনরমাণ: 

করদাতার হমাট কর হরয়াশতর পনরমাণ েশব অনুশমাদনশর্াগ্য অংক 

(eligible amount) ৪১,৪০০/- এর ১৫% অর্ ডাৎ (৪১,৪০০×১৫%) = 

৬,২১০ টাকা।  

 

বমাট আদয়র উপর প্রদোজয কর    ৪০০/- 

কর বরয়াত ৬,২১০/-  

বরয়াত বাদে পতরগতণত প্রদেয় কর (৫৮১০/-) 
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উপদরর কর পতরগণনা অনুোয়ী প্রদেয় কর ঋণাত্মক হদলও করোতার করমুি সীমার অতততরি 

আয় থাকায় এদেদত্র করোতার অবস্থান ঢাকা উির তসটি কদপ ডাদরশন ও ঢাকা েতেণ তসটি 

কদপ ডাদরশন এবাং িট্টিাম তসটি কদপ ডাদরশন এলাকায় হদল ন্যযনতম ৫,০০০ টাকা, অন্যান্য তসটি 

কদপ ডাদরশন এলাকায় হদল ন্যযনতম ৪,০০০ টাকা এবাং তসটি কদপ ডাদরশন ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় 

হদল ৩,০০০ টাকা আয়কর প্রোন করদত হদব।  

 

একই আয় েতে বকান প্রততবন্ধী অথবা বগদজটভুি যুদ্ধাহত মুতিদোদ্ধা কম ডকতডা বা কম ডিারীর 

থাদক, তদব তার বেদত্র করমুি আদয়র সীমা েথােদম ৪,৫০,০০০ টাকা এবাং ৪,৭৫,০০০ টাকা 

হওয়ায় তাদক বকান কর প্রোন করদত হদব না। এোড়াও একই আয় একজন মতহলা কম ডকতডার 

থাকদল, োর একটি প্রততবন্ধী সন্তান রদয়দে এবাং তার স্বামী প্রততবন্ধী সন্তাদনর জন্য বকান 

অব্যাহততর সীমা িহণ কদরন না, তার বেদত্র করমুি আদয়র সীমা ৩,২৫,০০০ টাকা হওয়ায় 

তাদক বকান কর প্রোন করদত হদব না।   

 

(ি)  ববতনসহ অন্য িাদতর আয় থাকদল 

 

একজন সরকাতর ববতন আদেশভুি কম ডিারীর ববতন িাত োড়াও ব্যাাংক সুে, গৃহ সম্পতি, 

লভযাাংশ, ব্যাাংক সুে, ইতযাতে িাদত আয় থাকদত পাদর।  

 

ধরা োক, তমজ্ ধতনষ্ঠা সরকার স্ব-শাতসত (Public Bodies) এর একজন কম ডিারী। তততন ১ 

জুলাই, ২০২১ হদত ৩০ জুন, ২০২২ সময়কাদল তনদনাি ববতন ও ভাতা বপদয়দেন: 

 

(ক) মূল ববতন (৫৮,৭৬০× ১২) ৭,০৫,১২০/-  

(ি)  বাড়ী ভাড়া ভাতা (২৯,৩৮০ × ১২)                                    ৩,৫২,৫৬০/-   

(গ) ২টি উৎসব ববানাস (৫৮,৭৬০ × ১২)  ১,১৭,৫২০/-  

(ে)  তিতকৎসা ভাতা (১৫০০ × ১২)             ১৮,০০০/-  

(ঙ)  তশো সহায়ক ভাতা (৫০০ × ১২)                               ৬,০০০/-  

(ি) বাাংলা নববষ ড ভাতা ১১,৭৫২/-  

 

ব্যতিগত ব্যবহাদরর জন্য তততন তনদয়াগকারী প্রততষ্ঠন হদত একটি গাড়ী বরাে বপদয়দেন। গাড়ী 

ব্যবহাদরর জন্য প্রতত মাদসর ববতন হদত ৬০০ টাকা কদর কতডন করা হয়। এোড়াও তততন তনয়তমত 

োতয়দত্বর পাশাপাতশ তনদয়াগকারী প্রততষ্ঠাদনর প্রতশেণ একাদর্মীদত িন্ডকালীন প্রতশেক বা তরদসাস ড 

পাস ডন (resource person) তহদসদব প্রতশেণ প্রোদনর জন্য সম্মানী বাবে ৩৫,০০০ টাকা এবাং 

প্রতশেণাথীদের িাতা বেিা তফ বাবে ১০,০০০  টাকা বপদয়দেন। উি সম্মানী ও তফ প্রোনকাদল 

১০% হাদর উৎদস আয়কর কতডন করা হদয়দে।    
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এোড়া তমজ্ ধতনষ্ঠা সরকার গৃহ-সম্পতি িাদত ৫০,০০০ টাকা, কৃতষ িাদত ১০,০০০ টাকা, 

আইতসতব তমউচ্যযয়াল ফান্ড হদত লভযাাংশ প্রাতপ্ত ১,৩৫,০০০ টাকা এবাং ব্যাাংক সুে িাদত ১০,০০০ 

টাকা আয় রদয়দে। লভযাাংশ ও ব্যাাংক সুদের উপর ১০% হাদর উৎদস আয়কর কতডন করা হদয়দে।  

  

তমজ্ ধতনষ্ঠা সরকাদরর বমাট আয় ও করোয় পতরগণনা তনদন উদেি করা হদলা: 

 

 

(ক) ববতন িাদত আয় 

মূল ববতন: (৫৮,৭৬০ × ১২)   ৭,০৫,১২০/- 

উৎসব ভাতা: (৫৮,৭৬০ ×১ ২)    ১,১৭,৫২০/- 

 (ি) গৃহ-সম্পতি আয়      ৫০,০০০/- 

(গ) কৃতষ আয়       ১০,০০০/- 

(ে) অন্যান্য সূদত্রর আয় 

 (অ) বপশাগত আয় (সম্মানী ৩৫,০০০+ তফ  ১০,০০০)     ৪৫,০০০/- 

 (আ) লভযাাংশ     

 আইতসতব তমউচ্যযয়াল ফান্ড হদত লভযাাংশ প্রাতপ্ত 

১,৩৫,০০০ টাকা োর মদে ২৫,০০০ টাকা পে ডন্ত কর 

মুি। ২৫,০০০ টাকার অতততরি অাংক করদোগ্য আয় 

তহদসদব গণ্য হদব। তাই লভযাাংশ আয় (১,৩৫,০০০- 

২৫,০০০)        ১,১০,০০০/-  

 

 (ই) ব্যাাংক সুে               ১০,০০০/- 

 অন্যান্য সূদত্রর আয় ১,৬৫,০০০/- 

 বমাট আয় ১০,৪৭,৬৪০/- 

 

তমজ্ ধতনষ্ঠা সরকাদরর ২০২১-২২ অথ ড বেদর তার জন্য প্রদোজয িাকতর [স্ব-শাতসত (Public 

Bodies) এবাং রাষ্ট্রায়ি প্রততষ্ঠানসমূহ] (দবতন ও ভাতাতে) আদেশ, ২০১৫ এ উতেতিত তিতকৎসা 

ভাতা, তশো সহায়ক ভাতা ও বাাংলা নববষ ড ভাতা বপদয়দেন। ফদল উি ভাতাসমূদহর জন্য তাদক 

আয়কর প্রোন করদত হদব না।  

তমজ্ ধতনষ্ঠা সরকাদরর তনরূতপত বমাট আয় ১০,৪৭,৬৪০ টাকার তবপরীদত প্রদেয় কদরর পতরমাণ 

হদব তননরূপ: 

 

প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পে ডন্ত বমাট আদয়র উপর  শূন্য 

পরবতী ১,০০,০০০ টাকা আদয়র উপর ৫% হাদর ৫,০০০/- 

পরবতী ৩,০০,০০০ টাকা আদয়র উপর ১০% হাদর ৩০,০০০/- 

অনবনেষ্ট ২,৯৭,৬৪০ টাকা আশয়র উপর ১৫% োশর ৪৪,৬৪৬/- 
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বমাট  ৭৯,৬৪৬/- 

 

তমজ্ ধতনষ্ঠা সরকাদরর প্রতত মাদস প্রতভদর্ন্ট ফাদন্ড ৮,০০০ টাকা, কল্যাণ তহতবল ও বগাষ্ঠী বীমা 

বাবে মাতসক েথােদম ১৫০ টাকা এবাং ১০০ টাকা িাঁো তেদয় থাদকন। তততন ১,০০,০০০ টাকার 

ততন বের বময়ােী সঞ্চয়পত্র েয় কদরদেন এবাং জীবন বীমার তপ্রতময়াম বাবে বাৎসতরক ১৫,০০০ 

টাকা তেদয়দেন।  

 

তবতনদয়াগ জতনত আয়কর বরয়াত পতরগণনাঃ 

(ক) প্রতভদর্ন্ট ফাদন্ড িাঁো (৮,০০০ x ১২ মাস): ৯৬,০০০/-  

(ি) কল্যাণ তহতবল ও বগাষ্ঠী বীমা তহতবদল িাঁো: ৩,০০০/-  

           (১৫০+১০০) x ১২ মাস 

(গ) সঞ্চয় পদত্র তবতনদয়াগ ১০০,০০০/-  

(ে) জীবন বীমার তপ্রতময়াম প্রোন ১৫,০০০/-  

বমাট তবতনদয়াগ ২,১৪,০০০ /-  

 

হরয়াশতর জন্য অনুশমাদনশর্াগ্য অংক (eligible amount): 

 

(ক) হমাট অনুশমাদনশর্াগ্য নবননশয়াগ ২,১৪,০০০/- 

(খ) বমাট আয় ১০,৪৭,৬৪০ টাকার ২৫% ২,০৯,৫২৮/- 

(গ) ১,০০,০০,০০০/- 

অনুশমাদনশর্াগ্য অংক (eligible amount) [(ক) বা (খ) 

বা (গ), এ নতনটির মশধ্য হর্টি কম( ২,০৯,৫২৮/- 

 

কর হরয়াশতর পনরমাণ: 

করদাতার কর হরয়াশতর পনরমাণ েশব ২,০৯,৫২৮/-টাকার ১৫% অর্ ডাৎ 

(২,০৯,৫২৮/-x ১৫%)= ৩১,৪২৯ টাকা। 

 

প্রশদয় কর: 

বমাট আদয়র উপর আদরাপদোগ্য কর  ৭৯,৬৪৬/- 

বােঃ কর বরয়াত    ৩১,৪২৯/- 

               ৪৮,২১৭/-  

বােঃ উৎদস কততডত কর  

 (ক) বপশাগত বসবার তবপরীদত প্রাপ্য সম্মানী ও তফ 

 ৪৫,০০০/- এর ১০% = ৪,৫০০/- 

(খ) ব্যাাংক সুে ১০,০০০/- এর ১০% =   ১,০০০/- 

  (গ) লভযাাংশ ১,৩৫,০০০/- এর ১০% = ১৩,৫০০/- 
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বমাট উৎদস কততডত কর ১৯,০০০/-  

নীট প্রদেয় কর ২৯,২১৭/- 

  

অথ ডাৎ, তমজ্ ধতনষ্ঠা সরকারদক অবতশষ্ট প্রদেয় কর ২৯,২১৭ টাকা তরটান ড োতিদলর পূদব ড বা সময় 

পতরদশাধ করদত হদব।  

 

 

২। ববসরকাতর প্রততষ্ঠাদন কম ডরত কম ডকতডার আয় এবাং কর পতরগণনা 

ববসরকাতর প্রততষ্ঠাদন কম ডরত তমজ্ অরণ্য অহম ২০২২-২০২৩ করবদষ ড তননরূপ ববতন ও ভাতা 

বপদয়দেন:  

 

েঃনঃ িাত পতরমাণ (টাকায়) 

(ক)  মাতসক মূল ববতন  ১৯,৩০০/- টাকা 

(ি)  ২টি উৎসব ববানাস (১৯,৩০০ × ২)  ৩৮,৬০০/- টাকা 

(গ)  তিতকৎসা ভাতা  ২,০০০/- টাকা 

(ে)  আপ্যায়ন ভাতা ৩০০/- টাকা 

(ঙ)  বাড়ী ভাড়া ভাতা ৭,৭২০/- টাকা 

 

এোড়া তমজ্ অরণ্য অহদমর তনদনাি সুতবধাতে, আয়, উৎদস কর কতডন ও সম্পে রদয়দে-  

১. ব্যতিগত ব্যবহাদরর জন্য তততন অতফস হদত একটি গাড়ী বরাে বপদয়দেন।  

২. তার গৃহ সম্পতি িাদত ৫০,০০০ টাকা, কৃতষ িাদত ১০,০০০ টাকা, আইতসতব তমউচ্যযয়াল ফান্ড 

হদত লভযাাংশ প্রাতপ্ত ১,৩৫,০০০ টাকা এবাং ব্যাাংক সুে িাদত ১০,০০০ টাকা আয় রদয়দে।  

৩. লভযাাংশ ও ব্যাাংক সুদের উপর ১০% হাদর উৎদস আয়কর কতডন করা হদয়দে। 

৪. ৩০/০৬/২০২২ তাতরদি তার নীট সম্পদের পতরমাণ ২০,৩০,০০,০০০ টাকা।   

 

তততন ৪০,০০০ টাকার ততন বের বময়ােী সঞ্চয়পত্র েয় কদরদেন এবাং জীবন বীমার তপ্রতময়াম 

বাবে বাৎসতরক ৫,০০০ টাকা তেদয়দেন। 

 

তমজ্ অরণ্য অহদমর বমাট আয় তননরূপভাদব তনরূপণ করদত হদব: 

(ক)  ববতন িাদত আয়: 

মূল ববতন (১৯,৩০০ × ১২) ২,৩১,৬০০/- 

উৎসব ববানাস (১৯,৩০০ × ২) ৩৮,৬০০/- 

তিতকৎসা ভাতা (২,০০০× ১২) ২৪,০০০/- 

বাে: মূল ববতদনর ১০% (২,৩১,৬০০ × ১০%) ২৩,১৬০/- 

অথবা বাতষ ডক ১,২০,০০০/-বেটি কম ৮৪০/- 

আপ্যায়ন ভাতা (৩০০ × ১২) ৩,৬০০/- 
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বাড়ী ভাড়া ভাতা  (৭,৭২০ × ১২)  ৯২,৬৪০/-  

বাে: করমুি ভাতা: 

বাতষ ডক ৩,০০,০০০/- বা মূল ববতদনর ৫০%   

(২,৩১,৬০০ × ৫০%=) ১,১৫,৮০০/- এ  

দ্যটির মদে বেটি কম     ১,১৫,৮০০/- 

   

 

প্রাপ্ত বাড়ী ভাড়া ভাতা করমুি সীমার অতততরি না হওয়ায় এিাদত  

বকান আয় তনরূতপত হদব না।       শূন্য 

োতায়াত সুতবধা (মূল ববতদনর ৫% তহদসদব  

১১,৫৮০/- অথবা ৬০,০০০/- এর মদে বেটি ববতশ) = ৬০,০০০/- 

ববতন িাদত আয় = ৩,৩৪,৬৪০/- 

(ি) গৃহ-সম্পতি আয়: ৫০,০০০/- 

(গ) কৃতষ আয়: ১০,০০০/- 

(ে) অন্যান্য সূদত্রর আয়: 

(অ)  লভযাাংশ     

আইতসতব তমউচ্যযয়াল ফান্ড হদত লভযাাংশ প্রাতপ্ত 

১,৩৫,০০০ টাকা োর মদে ২৫,০০০ টাকা পে ডন্ত কর 

মুি। ২৫,০০০ টাকার অতততরি অাংক করদোগ্য আয় 

তহদসদব গণ্য হদব। তাই লভযাাংশ আয় (১,৩৫,০০০- 

২৫,০০০) বা          ১, ১০,০০০/- 

 (আ) ব্যাাংক সুে            ১০,০০০/- 

 অন্যান্য সূদত্রর আয়               ১,২০,০০০/- 

            বমাট আয়                         ৫,১৪,৬৪০/- 

 

করোতার করোদয়র পতরমাণ হদব: 

প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পে ডন্ত বমাট আদয়র উপর  শূন্য 

পরবতী ১,০০,০০০ টাকার উপর ৫% হাদর ৫,০০০/- 

অবতশষ্ট ৬৪,৬৪০ টাকা পে ডন্ত বমাট আদয়র উপর ১০% হাদর ৬,৪৬৪/- 

বমাট আদয়র উপর আয়কর ১১,৪৬৪/- 

 

তবতনদয়াগ জতনত আয়কর বরয়াত পতরগণনা: 

(ক) সঞ্চয় পদত্র তবতনদয়াগ    ৪০,০০০ টাকা 

(ি) জীবন বীমার তপ্রতময়াম প্রোন    ৫,০০০ টাকা 

                     বমাট ৪৫,০০০ টাকা 
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হরয়াশতর জন্য অনুশমাদনশর্াগ্য অংক (eligible amount): 

 

(ক) হমাট অনুশমাদনশর্াগ্য নবননশয়াগ ৪৫,০০০/- 

(খ) বমাট আয় ৫,১৪,৬৪০ টাকার ২০%  ১,০২,৯২৮/- 

(গ) ১,০০,০০,০০০/- 

অনুশমাদনশর্াগ্য অংক (eligible amount) [(ক) বা (খ) 

বা (গ), এ নতনটির মশধ্য হর্টি কম( ৪৫,০০০/- 

    কর হরয়াশতর পনরমাণ: 

৪৫,০০০ এর ১৫% অর্ ডাৎ (৪৫,০০০ x ১৫%)= ৬,৭৫০ টাকা। 

 

বমাট আদরাপদোগ্য কর              ১১,৪৬৪/- 

বাে: কর বরয়াত    ৬,৭৫০/-  

প্রদেয় কর   ৪,৭১৪/- 

 

সারিাদজডর পতরমাণ: 

 

করোতার নীট সম্পদের পতরমাণ ২০,৩০,০০,০০০/- 

হওয়ায় প্রদেয় আয়কদরর ৩০% হাদর সারিাজড প্রদোজয 

হদব। সারিাদজডর পতরমাণ োড়ায় (৪,৭১৪ টাকার 

৩০%)  ১৪১৪ টাকা।                ১,৪১৪/- 

 ফদল বমাট প্রদেয় কর          ৬,১২৮/- 

বাে: উৎদস কততডত কর  

 (ক) ব্যাাংক সুে ১০,০০০/- এর ১০%  =   ১,০০০/- 

  (ি) লভযাাংশ ১,৩৫,০০০/- এর ১০% = ১৩,৫০০/- 

                ১৪,৫০০/-   

 তমজ্ অরণ্য অহদমর তনকট বফরতদোগ্য কর                   (৮,৩৭২/-) 

 

৩। একজন তশেদকর আয় এবাং কর পতরগণনা 

জনাব তমনহাজ আহদমে ববসরকাতর ইাংদরজী মােদমর একটি তবদ্যালদয় তশেকতা কদরন। 

তার একজন প্রততবন্ধী সন্তান রদয়দে। তার েী করোতা নন। ১ জুলাই ২০২১ েশত ৩০ জুন 

২০২২ পে ডন্ত সমদয় তার আয় তেল তননরূপঃ 

 

ববতন িাত:  

মাতসক মূল ববতন ৩০,০০০/-   

বাড়ী ভাড়া ভাতা   ১৫,০০০/-   

তিতকৎসা ভাতা      ১,০০০/-   
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উৎসব ববানাস- দ্য’টি মূল ববতদনর সমান। 

 

জনাব তমনহাজ আহদমে টিউশনী বথদকও উপাজডন কদর থাদকন। তততন মাদস বমাট ০৬ (েয়) 

ব্যাদি োত্র পড়ান। প্রতত ব্যাদি োত্র সাংখ্যা ০৬ (েয়) জন। প্রতত োত্র বথদক তততন সম্মানী িহণ 

কদরন মাতসক ৪,০০০ টাকা। তততন তনদজর বাসাদতই োত্র পড়ান।   

 

তততন আয়বদষ ড ২,০০,০০০ টাকার সঞ্চয়পত্র েয় কদরদেন। ৩০ জুন ২০২২ তাতরদি 

করোতার নীট সম্পদের পতরমাণ তেল ৩,৩০,০০,০০০ টাকা। 

 

২০২২-২০২৩ করবেদর করোতার বমাট আয় ও প্রদেয় কদরর পতরমাণ তননরূপ: 

ববতন িাত: 

মাতসক মূল ববতন (৩০,০০০ x ১২)  ৩,৬০,০০০/- 

বাড়ী ভাড়া ভাতা  (১৫,০০০x ১২)   ১,৮০,০০০/-  

বাে:  করমুি (মূল ববতদনর ৫০%) ১,৮০,০০০/- শূন্য 

   

তিতকৎসা ভাতা (১,০০০x১২) ১২,০০০/-  

বাে:  মূল ববতদনর ১০%  

অথবা বাতষ ডক ১,২০,০০০/-, বেটি কম 

 

৩৬,০০০/- 

 

শূন্য 

   

উৎসব ববানাস (৩০,০০০ x২)  ৬০,০০০/- 

 ববতন িাদত আয় = ৪,২০,০০০/- 

অন্যান্য উৎস িাদত আয়:   

টিউশনী বথদক প্রাপ্ত আয় (৬ ব্যাি x ৬ জন 

x ৪০০০ x ১২ মাস) 

  

১৭,২৮,০০০/- 

 বমাট আয় = ২১,৪৮,০০০/- 

করোয় পতরগণনা   

(ক) প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা*  পে ডন্ত বমাট আদয়র উপর          শূন্য 

(ি) পরবতী ১,০০,০০০ টাকা পে ডন্ত বমাট আদয়র উপর  ৫% ৫,০০০/- 

(গ) পরবতী ৩,০০,০০০ টাকা পে ডন্ত বমাট আদয়র উপর  ১০% ৩০,০০০/- 

(ে) পরবতী ৪,০০,০০০ টাকা পে ডন্ত বমাট আদয়র উপর  ১৫% ৬০,০০০/- 

(ঙ) পরবতী ৫,০০,০০০ টাকা পে ডন্ত বমাট আদয়র উপর  ২০% ১,০০,০০০/- 

(ি) অবতশষ্ট ৪,৯৮,০০০ টাকা বমাট আদয়র উপর ২৫% ১,২৪,৫০০০/- 

প্রদেয় কর = ৩,১৯,৫০০/- 

* প্রনতবন্ধী িন্তাশনর নপতা নেশিশব করমুি আয় িীমা (৩,০০,০০০ + ৫০,০০০) = 

৩,৫০,০০০ টাকা। 
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কর বরয়াত: 

হরয়াশতর জন্য অনুশমাদনশর্াগ্য অংক (eligible amount): 

 

(ক) হমাট অনুশমাদনশর্াগ্য নবননশয়াগ ২,০০,০০০/- 

(খ) বমাট আদয়র ২৫% (২১,৪৮,০০০ × ২০%)  ৪,২৯,৬০০/- 

(গ) ১,০০,০০,০০০/- 

অনুশমাদনশর্াগ্য অংক (eligible amount) [(ক) বা (খ) বা 

(গ), এ নতনটির মশধ্য হর্টি কম( ২,০০,০০০/- 

 

কর হরয়াশতর পনরমাণ: 

করদাতার হমাট আয় ১৫ লক্ষ্ টাকার অনধক েওয়ায় কর হরয়াশতর 

পনরমাণ েশব িরািনর অনুশমাদনশর্াগ্য অংক (eligible amount) 

২,০০,০০০/- এর ১৫% অর্ ডাৎ (২,০০,০০০ x ১৫%)= ৩০,০০০ টাকা। 

 

নীট প্রদেয় কর: 

ফদল নীট প্রদেয় কদরর পতরমাণ হদব (৩,১৯,৫০০ -৩০,০০০) = ২,৮৯,৫০০ টাকা। 

 

করোতার নীট সম্পদের পতরমাণ ৩ বকাটি ৩০ লে টাকা ো সারিাজড আদরাদপর লদেয নীট 

সম্পদের সদব ডাচ্চ সীমা ৩ বকাটি টাকার অতধক হওয়ায় নীট প্রদেয় কর ২, ৮৯,৫০০ টাকার 

উপর ১০% হাদর সারিাজড বাবে (২, ৮৯,৫০০ x ১০%) =২৮,৯৫০ টাকা প্রদেয় হদব। অথ ডাৎ 

আয়কর ও সারিাজড বাবে করোতার বমাট করোয় হদব (২,৮৯,৫০০ + ২৮,৯৫০) = 

৩,১৮,৪৫০ টাকা।  

 

৪।  একজন তশল্পীর আয় এবাং কর পতরগণনা 

তমজ্ নাতমরা নুজাইমা একজন কণ্ঠতশল্পী। তার তনজস্ব একটি গাদনর েল রদয়দে। তবতভন্ন 

অনুষ্ঠাদন তততন তার েল তনদয় গান পতরদবশদনর মােদম আয় কদর থাদকন। ১ জুলাই ২০২১ 

েশত ৩০ জুন ২০২২ পে ডন্ত সমদয়  তার আয় ও ব্যদয়র পতরসাংখ্যান তেল এ রকম: 

 

তবতভন্ন অনুষ্ঠাদন সাংগীত পতরদবশদনর মােদম প্রাতপ্ত তেল  ১০,০০,০০০ টাকা।  

 

তার তনজস্ব েদল ৩জন সহতশল্পী, ৩ জন েন্ত্রতশল্পী, ২ জন তবলিী রদয়দে। তাদেরদক ববতন 

বাবে প্রোন করা হদয়তেল: 

 

ববতন িরি:   

৩ জন সহতশল্পী ৩ x ৬০০০ x ১২ মাস ২,১৬,০০০/- 

৩ জন েন্ত্রতশল্পী ও অন্যান্য ৩ x ৫০০০ x ১২ মাস ১,৮০,০০০/- 
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২ জন তবলিী ২ x ৩০০০ x ১২ মাস ৭২,০০০/- 

 

তশল্পীদের বড্রস ও োতায়াত বাবে িরি তেল েথােদম ১৫,০০০ টাকা ও ২,০০০ টাকা। 

 

২০২২-২০২৩ করবেদর তমজ্ নাতমরার বমাট আয় ও প্রদেয় আয়কর হদব তননরূপ: 

সাংগীত পতরদবশন হদত িস প্রাতপ্ত-      

১০,০০,০০০/- 

বাে: ব্যয়সমূহ (োিাইদোগ্য প্রমাণাতে োতিল সাদপদে) 

১।   ববতন বাবে:    

সহতশল্পী  ২,১৬,০০০/-   

তবলিী  ৭২,০০০/-   

েন্ত্রতশল্পী ও অন্যান্য ১,৮০,০০০/-   

  ৪,৬৮,০০০/-  

২। বড্রস ও োতায়াত --  ১৭,০০০/- 

   ৪,৮৫,০০০/- 

  বমাট আয়  = ৫,১৫,০০০/- 

করোয় পতরগণনা: 

প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পে ডন্ত বমাট আদয়র উপর      শূন্য 

পরবতী ১,০০,০০০ টাকা পে ডন্ত বমাট আদয়র উপর ৫% হাদর ৫,০০০/- 

অবতশষ্ট ৬৫,০০০ টাকার উপর ১০% হাদর ৬,৫০০/- 

বমাট প্রদেয় কর  ১১,৫০০/- 

 

৫। একজন তিতকৎসদকর আয় এবাং কর পতরগণনা 

 

জনাব ফাহাে আল কতরম একটি ববসরকাতর হাসপাতাদলর তিতকৎসক। তততন ৩০ জুন ২০২২ 

তিষ্টাব্দ তাতরদি সমাপ্ত আয়বদষ ড হাসপাতাল বথদক তননরূপ ববতন ভাতা বপদয়দেন: 

 

ববতন িাত:  

মূল ববতন (৫০,০০০ x ১২) ৬,০০,০০০/-   

বাড়ী ভাড়া ভাতা  ৩,০০,০০০/- 

তিতকৎসা ভাতা (২.০০০ x ১২) ২৪,০০০/-  

উৎসব ভাতা দ্য’টি মূল ববতদনর সমপতরমাণ ১,০০,০০০/- 

 

স্বীকৃত ভতবষ্য তহতবদল আয়বদষ ড তততন মাদস ৫,০০০ টাকা িাঁো তেদয়দেন। তার 

তনদয়াগকতডাও সমপতরমাণ িাঁো জমা তেদয়দেন।  
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জনাব ফাহাে প্রাইদভট প্রযাকটিস কদর থাদকন। তততন প্রতততেন গদড় ১০ জন নতুন বরাগী ও 

৩০ জন পরাতন বরাগী বেদিন। নতুন বরাগীর তফ ৫০০ টাকা ও পরাতন বরাগীর তফ ৩০০ 

টাকা। তততন বেদর ৩০০ তেন বরাগী বেদিন। করোতা বপশািাদতর জন্য বকান িাতাপত্র 

সাংরেণ কদরন না। 

 

তততন আয়বদষ ড একটি ব্যাাংদকর তর্দপাতজট বপনশন স্কীদম (তর্তপএস) মাতসক ৬,০০০ টাকা 

তহদসদব জমা প্রোন কদরদেন। তততন স্টক এক্সদিদঞ্জ তাতলকাভুি বকাম্পাতনর বশয়ার েদয় 

১০,০০,০০০ টাকা তবতনদয়াগ কদরদেন। এোড়া তততন ৫,০০,০০০ টাকার সঞ্চয়পত্র েয় 

কদরদেন। 

 

২০২২-২০২৩ করবেদর জনাব জনাব ফাহাে আল কতরদমর বমাট আয় ও আয়কর পতরগণনা 

নীদি বেিাদনা হল: 

ববতন আয়: 

বাতষ ডক মূল ববতন     ৬,০০,০০০/- 

বাড়ী ভাড়া ভাতা  ৩,০০,০০০/-   

বাে: বাতষ ডক ৩,০০,০০০/- বা মূল ববতদনর 

৫০% (৬,০০,০০০  x ৫০%) = 

৩,০০,০০০/-  এ দ্যটির মদে বেটি কম 

  

 

 

৩,০০,০০০/- 

  

 

‘শূন্য’ 

উৎসব ভাতা    ১,০০,০০০/- 

তিতকৎসা ভাতা  ২৪,০০০/-   

বাে:মূল ববতদনর ১০% (৬,০০,০০০ × 

১০%) ৬০,০০০/-অথবা বাতষ ডক 

১,২০,০০০/- বেটি কম   

 

 

৬০,০০০/- 

  

 

‘শূন্য’ 

স্বীকৃত ভতবষ্য তহতবদল তনদয়াগকতডার িাঁো 

(৫০০০ x ১২ মাস)  

   

৬০,০০০/- 

ববতন িাদত আয়   ৭,৬০,০০০/- 

 

বপশা িাদত আয়: 

 

নতুন বরাগী  

(১০জন x ৩০০তেন x 

৫০০টাকা) 

১৫,০০,০০০/-   

পরাতন বরাগী  

(৩০জন x ৩০০তেন x 

৩০০টাকা) 

২৭,০০,০০০/-   
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বমাট প্রাতপ্ত  ৪২,০০,০০০/-  

বাে: বপশার সাদথ সাংতিষ্ট িরি (তহসাব সাংরেণ 

কদরন না তবদবিনায় আনুমাতনক ১/৩ অাংশ)  

 

১৪,০০,০০০/- 

 

বপশা িাদত নীট আয়  ২৮,০০,০০০/- 

বমাট আয়  ৩৫,৬০,০০০/- 

 

 

করোয় পতরগণনা 

 

 

কর বরয়াত: 

 

বরয়াতদোগ্য তবতনদয়াদগর পতরমাণ: 

স্বীকৃত ভতবষ্য তহতবদল তনদজর ও তনদয়াগকতডার বাতষ ডক িাো    

(৫০০০ x ১২মাস) x ২ 

 

১,২০,০০০/- 

তর্তপএস -এ বাতষ ডক জমা (৬,০০০ x ১২) = ৭২,০০০ টাকা,  

তকন্তু সদব ডাচ্চ অনুদমােনদোগ্য সীমা ৬০,০০০ টাকা 

 

৬০,০০০/- 

সঞ্চয়পত্র েয়  ৫,০০,০০০/- 

ষ্টক এক্সদিদঞ্জ তাতলকাভুি বকাম্পাতনর বশয়াদর তবতনদয়াগ  ১০,০০,০০০/- 

বমাট প্রকৃত তবতনদয়াগ ১৬,৮০,০০০/- 

 

 

হরয়াশতর জন্য অনুশমাদনশর্াগ্য অংক (eligible amount): 

(ক) হমাট অনুশমাদনশর্াগ্য নবননশয়াগ ১৬,৮০,০০০/- 

(খ) বমাট আদয়র ২০% (৩৫,৬০,০০০ x ২০%) ৭,১২,০০০/- 

(গ) ১,০০,০০,০০০/- 

অনুশমাদনশর্াগ্য অংক (eligible amount) [(ক) বা (খ) বা 

(গ), এ নতনটির মশধ্য হর্টি কম( ৭,১২,০০০/- 

 

(ক)  প্রথম ৩,০০,০০০ টাকা পে ডন্ত বমাট আদয়র উপর শূন্য 

(ি) পরবতী ১,০০,০০০ টাকা পে ডন্ত বমাট আদয়র উপর ৫% হাদর ৫,০০০/- 

(গ) পরবতী ৩,০০,০০০ টাকা পে ডন্ত বমাট আদয়র উপর ১০% হাদর ৩০,০০০/- 

(ে) পরবতী ৪,০০,০০০ টাকা পে ডন্ত বমাট আদয়র উপর ১৫% হাদর ৬০,০০০/- 

(ঙ) পরবতী ৫,০০,০০০ টাকা পে ডন্ত বমাট আদয়র উপর ২০% হাদর ১,০০,০০০/- 

(ি) অবতশষ্ট ১৯,৬০,০০০ টাকা আদয়র উপর ২৫% হাদর ৪,৯০,০০০/- 

প্রদেয় কর  ৬,৮৫,০০০/- 
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কর হরয়াশতর পনরমাণ: 

করদাতার হমাট কর হরয়াশতর পনরমাণ েশব অনুশমাদনশর্াগ্য অংশকর ১৫% অথ ডাৎ 

(৭,১২,০০০/-x ১৫%)=১,০৬,৮০০/- টাকা।  

 

ফদল জনাব ফাহাদের নীট প্রদেয় কদরর পতরমাণ হদব (৬,৮৫,০০০- ১,০৬,৮০০) = 

৫,৭৮,০০০/- টাকা।   

 

৬। একজন ব্যবসায়ীর আয় এবাং কর পতরগণনা 

জনাব রতজন বাব্য মাতহ একটি তর্পাট ডদমন্টাল বস্টাদরর মাতলক। ৩০ জুন ২০২২ তিস্টাব্দ 

তাতরদি সমাপ্ত আয়বদষ ডর তহসাব তববরণীদত তততন আদয়র তননরূপ তথ্য প্রোন কদরন:  

 

তবেয় ১,২০,০০,০০০/- 

িস মুনাফা ১৮,০০,০০০/-  

লাভ-েতত তহসাদবর তবতভন্ন িাদত িরি োবী ১০,০০,০০০/- 

নীট মুনাফা  ৮,০০,০০০/-  

 

এ বেদর তততন ৩০,০০০ টাকা অতিম আয়কর পতরদশাধ কদরদেন এবাং ১,২০,০০০ টাকার 

সঞ্চয়পত্র েয় কদরদেন।  

 

৩০ জুন ২০২২ তাতরদি করোতার বয়স তেল ৬৬ বের ২ মাস।  

 

২০২২-২০২৩ করবদষ ড করোতার ৮,০০,০০০ টাকা বমাট আদয়র উপর প্রদেয় কদরর পতরমাণ 

তননরূদপ পতরগণনা কর হদলা: 

 

করোয় পতরগণনা  

(ক) প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পে ডন্ত বমাট আদয়র উপর  শূন্য* 

(ি) পরবতী ১,০০,০০০ টাকা পে ডন্ত বমাট আদয়র উপর ৫% 

হাদর 

৫,০০০/- 

(গ) পরবতী ৩,০০,০০০ টাকা পে ডন্ত বমাট আদয়র উপর 10% 

হাদর 

৩০,০০০/- 

(ে) অবতশষ্ট ৫০,০০০ টাকার উপর 15% হাদর ৭,৫০০/- 

বমাট আদয়র উপর আয়কর ৪২,৫০০/- 

*করোতার বয়স ৬৫ বেদরর উদর্ধ্ড বদল করমুি আদয়র সীমা ৩,৫০,০০০ টাকা। 

 

কর বরয়াত 

তবতনদয়াগ:  
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সঞ্চয়পত্র েয় ১,২০,০০০/- 

 

 

 

হরয়াশতর জন্য অনুশমাদনশর্াগ্য অংক (eligible amount): 

 

(ক) হমাট অনুশমাদনশর্াগ্য নবননশয়াগ ১,২০,০০০/- 

(খ) বমাট আয় ৮,০০,০০০ টাকার ২০% ১,৬০,০০০/- 

(গ) ১,০০,০০,০০০/- 

অনুশমাদনশর্াগ্য অংক (eligible amount) [(ক) বা (খ) বা 

(গ), এ নতনটির মশধ্য হর্টি কম( ১,২০,০০০/- 

 

কর হরয়াশতর পনরমাণ: 

অনুশমাদনশর্াগ্য অংশকর ১৫% অর্ ডাৎ (১,২০,০০০ x ১৫%) = ১৮,০০০/- 

 

প্রদেয় কর  

 বমাট আদয়র উপর আয়কর   ৪২,৫০০/- 

 কর বরয়াত   ১৮,০০০/- 

 প্রদেয় কর                    ২৪,৫০০/-  

 বাে: অতিম আয়কর পতরদশাধ  ৩০,০০০/- 

 নীট প্রদেয় কর: বফরতদোগ্য বা পরবতীদত সমন্বয়দোগ্য কর (৫,৫০০/-) 

 

৭।  ধরা র্াক, জনাব হমাোম্মদ কামাল উনযন ৩০ জুন ২০২২ তানরশখ িমাপ্ত আয়বশষ ড হমাট 

২০,০০,০০০০/- টাকার পণ্য আমদানন কশর আমদানন পর্ ডাশয় ৫% োশর উৎশি হমাট 

১,০০,০০০/- টাকা আয়কর প্রদান কশরশেন। করদাতার উি ব্যবিা খাশত আশয়র  

পনরমাণ ৬,০০,০০০/- টাকা। এোড়া, উি আয়বশষ ড করদাতার গৃে-িম্পনি েশত আয় নেল 

৪,০০,০০০/- টাকা। জনাব কামাল ২০২২-২০২৩ করবশষ ড িাব ডজনীন স্বননধ ডারণী পিনতশত 

নরটান ড দানখল করশবন। করদাতার হমাট আয় ও করদাশয়র পনরমাণ েশব নননরূপ- 

 

১. ননয়নমত উৎশির (গৃে-িম্পনি েশত) আয়: ৪,০০,০০০/- টাকা 

ননয়নমত উৎশির জন্য করদায়: ৫,০০০/- টাকা।  

 

২. আমদানন ব্যবিাশয়র জন্য করদায়: 
 

ননয়নমত উৎশির (গৃে-িম্পনি েশত) আয়:           ৪,০০,০০০/-   

ননয়নমত পিনতশত পনরগণনাকৃত আমদানন ব্যবিা খাশতর আয়:   ৬,০০,০০০/-   

  দু’উৎশির আশয়র িমনষ্ট=                          ১০,০০,০০০/- 

  ১০,০০,০০০ /- টাকার উপর প্রশর্াজয আয়কর               ৮০,০০০/- 

  বাদ: ননয়নমত উৎশির আশয়র উপর প্রশর্াজয আয়কর            ৫,০০০/- 
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  আমদানন ব্যবিাশয়র জন্য ননয়নমত করদায়          ৭৫,০০০/- 

   

  আমদানন ব্যবিাশয়র জন্য উৎশি কনতডত কর ১,০০,০০০/-। 

 ফশল, ধারা ৮২নি(২) অনুর্ায়ী আমদানন ব্যবিাশয়র জন্য ন্যযনতম কর েহব 

১,০০,০০০/- টাকা। 

  

৩. এশক্ষ্শত্র, ২০২২-২০২৩ করবশষ ড জনাব কামাশলর হমাট আয় েশব  

(৪,০০,০০০ + ৬,০০,০০০) = ১০,০০,০০০/- টাকা  

  এবং করদায় েশব  (৫,০০০ + ১,০০,০০০) = ১,০৫,০০০/- টাকা। 

    

৮। জনাব নেপন োে ৩০ জুন ২০২২ তানরশখ িমাপ্ত আয়বশষ ড হমাট ২০,০০,০০০/- টাকার পণ্র্ 

আমদানন কশর আমদানন পর্ ডাশয় ৫% োশর উৎশি হমাট ১,০০,০০০/- টাকা আয়কর প্রদান 

কশরশেন। করদাতার উি ব্যবিা খাশত আশয়র  পনরমাণ ৮,০০,০০০/- টাকা। এোড়া, উি 

আয়বশষ ড করদাতার গৃে-িম্পনি েশত আয় নেল ৪,৫০,০০০/- টাকা এবং িঞ্চয়পশত্রর সুদ আয় 

নেল ৪,০০,০০০/- টাকা, র্ার উপর ৫% োশর উৎশি ২০,০০০/- আয়কর কতডন করা েশয়শে। 

জনাব নেপন ২০২২-২০২৩ করবশষ ড িাব ডজনীন স্বননধ ডারণী পিনতশত নরটান ড দানখল করশবন। 

করদাতার হমাট আয় ও করদাশয়র পনরমাণ েশব নননরূপ- 

১. ননয়নমত উৎশির (গৃে-িম্পনি েশত) আয়: ৪,৫০,০০০/- টাকা 

ননয়নমত উৎশির জন্য করদায়: ১০,০০০/- টাকা।  

২. আমদানন ব্যবিাশয়র জন্য করদায়: 

ননয়নমত উৎশির (গৃে-িম্পনি েশত) আয়:       ৪,৫০,০০০/-   

  ননয়নমত পিনতশত পনরগণনাকৃত  

    আমদানন ব্যবিা খাশতর আয়:  ৮,০০,০০০/-    

  দু’উৎশির আশয়র িমনষ্ট            ১২,৫০,০০০/- 

  ১২,৫০,০০০/- টাকার উপর প্রশর্াজয আয়কর       ১,২৫,০০০/- 

  বাদ: ননয়নমত উৎশির আশয়র উপর প্রশর্াজয আয়কর     ১০,০০০/- 

  আমদানন ব্যবিাশয়র জন্য ননয়নমত করদায়  ১,১৫,০০০/- 

 আমদানন ব্যবিাশয়র জন্য উৎশি কনতডত কর ১,০০,০০০/-, র্া ননয়নমত করদায় 

অশপক্ষ্া কম। 

 ফশল, ধারা ৮২নি(২) অনুর্ায়ী আমদানন ব্যবিাশয়র জন্য ন্যযনতম কর েশব 

১,১৫,০০০/- টাকা। 

৩. িঞ্চয়পশত্রর সুশদর উপর কর: ২০,০০০/- 

৪.  ২০২২-২০২৩ করবশষ ড জনাব নেপশনর হমাট আয় েশব  

  (৪,৫০,০০০ + ৮,০০,০০০+ ৪,০০,০০০) = ১৬,৫০,০০০/- টাকা  

  এবং করদায় েশব 

  (১০,০০০ + ১,১৫,০০০+ ২০,০০০) = ১,৪৫,০০০/- টাকা। 
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ষষ্ঠ ভ্াগ 

পনরিম্পদ, দায় ও ব্যয় নববরণী এবং জীবনর্াত্রা িংনিষ্ট ব্যশয়র নববরণী 

 

পনরিম্পদ, দায় ও ব্যয় নববরণী 

১।  র্নদ হকান বাংলাশদনে স্বাভ্ানবক ব্যনি করদাতা ননশনাি েতডিমূে পূরণ কশরন তােশল 

আয়বশষ ডর হেষ তানরশখ তার ননশজর, spouse এর (spouse করদাতা না েশয় 

র্াকশল) এবং ননভ্ডরেীল িন্তানশদর িকল প্রকার িম্পদ ও দাশয়র নববরণী ঐ ব্যনির 

আয়কর নরটাশন ডর িাশর্ দানখল করশত েশব। েতডিমূে েশলা- 

(ক)  আয়বশষ ডর হেষ তানরশখ হমাট পনরিম্পদ (gross wealth) এর পনরমাণ ৪০ 

লক্ষ্ টাকার অনধক েশল; অর্বা 

(খ)  আয়বশষ ডর হেষ তানরশখ হমাটর গানড় (জীপ বা মাইশক্রাবািিে) এর মানলকানা 

র্াকশল; অর্বা 

(গ)  আয়বশষ ড হকান নিটি কশপ ডাশরেন এলাকায় হকান গৃে-িম্পনি বা অযাপাট ডশমশন্টর  

মানলক েশল অর্বা গৃে-িম্পনি বা এপাট ডশমশন্ট নবননশয়াগ করশল।  

২।  তদব বতণ ডত শতডসমূহ পূরণ না করা সদত্বও বকাদনা স্বাভাতবক ব্যতি করোতা িাইদল স্ব-

প্রদণাতেতভাদব (voluntarily) পতরসম্পে, োয় ও ব্যয় তববরণী োতিল করদত 

পারদবন। 

৩।  অননবািী বাংলাশদনে এবং বাংলাশদনে নয় এমন ব্যনিশেনণর করদাতারা হকবলমাত্র 

বাংলাশদশে অবনস্থত িম্পদ ও দাশয়র নববরণী দানখল করশবন।  

৪।  ব্যনিশেনণর করদাতারা বাংলাশদশে দুই ভ্াশব ননবািী েশত পাশরন, হর্মন- 

 ক.  নতনন র্নদ বাংলাশদশে হকাশনাবেশর ১৮২ নদন বা তশতানধক নদন অবস্থান 

কশরন; অর্বা 

 খ.   নতনন র্নদ বাংলাশদশে হকাশনাবেশর হমাট ৯০ নদন বা তশতানধক নদন এবং ঐ 

বেশরর পূব ডবতী ৪ বেশর হমাট ৩৬৫ নদন অবস্থান কশরন। 

 এর ব্যনতক্রম েশল, ব্যনিেনণর করদাতারা অননবািী নেশিশব নবশবনিত েশবন। 

৫।  হকাশনা আয়বেশর হকাশনা ব্যনি করদাতার ৪ লক্ষ্ টাকার অনধক আয় র্াকশল তাশক 

আবনিকভ্াশব জীবন র্াপশনর ব্যশয়র নববরণী দানখল করশত েশব। 

৬।  হকাম্পাননর হেয়ারশোল্ডার নর্শরক্টশদরশক আয় নননব ডশেশষ আবনিকভ্াশব জীবন 

র্াপশনর ব্যশয়র নববরণী দানখল করশত েশব।  

৬।  উপদরাি শতডসমূহ পূরণ না করার কারদণ পতরসম্পে, োয় ও ব্যয় তববরণী োতিল 

কদরনতন এমন বেদকান ব্যতিদক উপ-কর কতমশনার ধারা ৮০ এর উপধারা (৭) 
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অনুোয়ী বনাটিশ বপ্ররণ কদর পতরসম্পে, োয় ও ব্যয় তববরণী োতিল করার জন্য বলদত 

পাদরন।  

 

আয়কর তবতধমালা, ১৯৮৪ সাংদশাধদনর মােদম পতরসম্পে, োয় ও ব্যয় প্রেশ ডদনর জন্য ২০১৬-১৭ 

করবদষ ড নতুন ফরম IT-10B2016 প্রবতডন করা হদয়দে। হর্ িকল করদাতা নতুন নরটান ড ফরম 

(IT-11GA2016) ব্যবোর করশবন তাশদরশক IT-10B2016 ফরম ব্যবোর করশত েশব। 

ব্যতি করোতার ব্যবসার প ুঁতজ বা মূলধন অথবা কৃতষ বা অকৃতষ সম্পতি থাকদল IT-10B2016 

ফরশমর সাদথ schedule 25 সাংযুি করদত হদব।  

 

হর্ িকল স্বাভ্ানবক ব্যনি করদাতা পুশরাশনা ফরশম নরটান ড দানখল করশবন তারা ঐ নরটাশন ডর 

িাশর্ িংনিষ্ট আশগর পতরসম্পে, োয় ও ব্যয় তববরণী োতিল করদবন।  

 

পতরসম্পে, োয় ও ব্যয় তববরণী পূরদণ সাধারণ জ্ঞাতব্য তবষয়: 

 

১।  পতরসম্পে, োয় ও ব্যয় তববরণীদত আয়বশষ ডর হেষ তানরশখর পনরিম্পদ (assets) ও দায় 

(liabilities) এর িমাপনী হজর (closing balance) এর তযের প্রদান করশত েশব। 

উদােরণস্বরূপ, ৩০ জুন ২০২২ তানরশখ হকান করদাতার র্নদ হমাট ৭,০০,০০০ টাকার 

িঞ্চয়পত্র র্াশক এবং নতনন র্নদ ২০২১-২০২২ অর্ ড বেশর আশরা ৩,০০,০০০/- টাকার 

িঞ্চয়পত্র ক্রয় কশরন এবং আয়বশষ ডর হেষ তানরখ পর্ ডন্ত হকান িঞ্চয়পত্র না ভ্াঙান তােশল 

২০২২-২০২৩ করবশষ ডর জন্য করদাতার দানখলকৃত পতরসম্পে, োয় ও ব্যয় তববরণীদত 

সঞ্চয়পদত্রর পতরমাণ প্রেশ ডন করদত হদব (৭,০০,০০০ + ৩,০০,০০০) = ১০,০০,০০০ টাকা।    

২। েয়কৃত সম্পতির বেদত্র বরতজদস্ট্রশন ও অন্যান্য আনুষতেক িরিসহ েয়মূল্য প্রেশ ডন করদত 

হদব। ধরা োক একজন করোতা ১ নর্শিম্বর ২০২১ তানরশখ ১৫,০০,০০০ টাকায় একটি 

অকৃনষ প্লট ক্রয় কশরশেন, র্ার বরতজদস্ট্রশন ও অন্যান্য আনুষতেক িরি তেল ৩,০০,০০০ 

টাকা। ৩০ জুন ২০২২ তাতরদি প্ল্টটির বাজারমূল্য তেল ২২,০০,০০০ টাকা। এদেদত্র ২০২২-

২০২৩ করবশষ ডর জন্য করদাতার দানখলকৃত পতরসম্পে, োয় ও ব্যয় তববরণীদত েতলল 

মূদল্যর তভতিদত অকৃনষ প্লশটর মূল্য (১৫,০০,০০০ + ৩,০০,০০০) = ১৮,০০,০০০ টাকা 

প্রদনে ডত হদব।  

 

৩। করদাতার স্বামী/স্ত্রী বা ননভ্ডরেীল হকান িন্তাশনর আলাদা কর ননর্ না র্াকশল তাশদর 

পনরিম্পদ, দায় ও ব্যয় করদাতার পনরিম্পদ, দায় ও ব্যশয়র িাশর্ একীভূত কশর হদখাশত 

েশব।    

 

৪। পতরসম্পে, োয় ও ব্যয় তববরণীর বকান েতমদক স্থান সাংকুলান না হদল আলাো কাগদজ বস 

েতমদকর জন্য অতততরি তথ্য তলদি পতরসম্পে, োয় ও ব্যয় তববরণীর সাদথ সাংযুি করা 

োদব। আলাো কাগজ ব্যবহাদরর বেদত্র কাগদজর উপদর কর বের, করোতার টিআইএন এবাং 
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পতরসম্পে, োয় ও ব্যয় তববরণীর ক্রনমক নম্বর উশেখ করশত েশব এবং তাশত করদাতার 

স্বাক্ষ্র র্াকশত েশব। িংযুি আলাদা কাগজটি পতরসম্পে, োয় ও ব্যয় তববরণীর অংে 

নেশিশব নবশবনিত েশব। উোহরণস্বরূপ, বকান করোতা েতে বকান আয়বদষ ড ৩ জন ব্যতিদক 

ঋণ প্রোন কদর থাদকন তাহদল ফরম IT-10B2016 এর সাদথ আলাো কাগজ সাংযুি 

কদর তাদত তননরূপভাদব তথ্য তলতপবদ্ধ করা বেদত পাদর: 

 

কর বের: ২০২২-২০২৩ 

টিআইএন: - - - - - - - - - - - - 

ক্রনমক ৮নর্: ঋণ প্রদান: 

ক্রম ঋণ িেণকারীর নাম টিআইএন 

ও  

িাশকডল 

পনরমাণ 

১    

২    

৩    

হমাট  

    

 

(করদাতার স্বাক্ষ্র) 

 

২০১৬-১৭ করবদষ ড নতুন প্রবনতডত পতরসম্পে, োয় ও ব্যয় তববরণী (IT-10B2016) এর তবতভন্ন 

অাংদশর তববরণ: 

 

েতমক নাং-১: করবদষ ডর তথ্য তেদত হদব। ২০২২-২০২৩ করবদষ ডর জন্য 

পতরসম্পে, োয় ও ব্যয় তববরণী োতিদলর বেদত্র এ েদরর 

বক্সগুদলাদত বাাংলা বা ইাংদরজীদত তননরূপভাদব তলিদত হদব: 

 

 

 

  

েতমক নাং-২: আয়বদষ ডর বশষ তেদনর তাতরি উদেি করদত হদব। তাতরিটি তেন-

মাস-বের আকাদর তলিদত হদব। ২০২২-২০২৩ করবদষ ডর জন্য 

পতরসম্পে, োয় ও ব্যয় তববরণী োতিদলর বেদত্র এ েদরর 

বক্সগুদলাদত বাাংলা বা ইাংদরজীদততননরূপভাদব তলিদত হদব: 

 

 
3 0 0 6 2 0 2 2 

২  ২ ০ ২ ২ ৩ -

- 
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েতমক নাং-৩: করদাতার নাম নলখশত েশব। 

  

েতমক নাং-৪: করদাতার টিআইএন নলখশত েশব। 

  

েতমক নাং-৫: করদাতার ব্যবিা বা হপো খাশতর আয় র্াকশল উি ব্যবিা বা 

হপোর িমাপনী মূলধশনর পনরমাণ উপ-ক্রনমক ৫এ হত উশেখ 

করশত েশব।  

করদাতা হকাম্পাননর হেয়াশরশোল্ডার পনরিালক েশল উপ-ক্রনমক 

৫নব হত হেয়ার মানলকানার নববরণ নলনপবি করশত েশব। এরূপ 

করদাতার জন্য তফনিল ২৫ িংযুি করশত েশব। 

 

উপ-ক্রনমক ৫এ ও ৫নব এর িমনষ্ট ক্রনমক ৫ এ নলখশত েশব।   

  

েতমক নাং-৬: করদাতার অকৃনষ িম্পনি (আবানিক বা বানণনজযক প্লট, বানড়, 

এপাট ডশমন্ট ইতযানদ অকৃনষ িম্পনির কশয়কটি উদােরণ) র্াকশল 

তফনিল ২৫ িংযুি কশর অকৃনষ িম্পনির নববরণ, মূল্য ইতযানদর 

নবিানরত তযের হিখাশন নদশত েশব। এ ক্রনমশকর উপ-ক্রনমক ৬এ 

হত করদাতার অকৃনষ িম্পনির মূল্য এবং ৬নব হত অকৃনষ 

িম্পনির নবপরীশত হকান অনিম অর্ ড পনরশোধ করা েশল তার 

হজর (balance) নলখশত েশব। 

  

েতমক নাং-৭: করদাতার কৃনষ িম্পনি র্াকশল তার তযের এখাশন নলখশত েশব 

এবং তফনিল ২৫ িংযুি কশর অকৃনষ িম্পনির নববরণ, মূল্য 

ইতযানদর নবিানরত তযের হিখাশন নদশত েশব। 

  

েতমক নাং-৮: করদাতার আনর্ ডক িম্পনি (financial assets) হর্মন হেয়ার, 

নর্শবঞ্চার, িঞ্চয়পত্র, বন্ড ও অন্যান্য ননরাপিা জামানত, 

এফনর্আর, হময়ানদ আমানত, িঞ্চয়ী হপনেন স্কীম, ঋণ প্রদানিে 

অন্য হকান financial assets র্াকশল তার তযের এ ক্রনমশক 

প্রদান করশত েশব।  

  

েতমক নাং-৯: করদাতার ব্যনিগত হমাটরগানড়, জীপ বা মাইশক্রাবাি র্াকশল 

তার মূল্য (শরনজশেেন ও আনুষনঙ্গক খরিিে) ক্রনমক ৯ এ 

নলখশত েশব। একানধক র্ানবােন র্াকশল (শরনজশেেন ও 

আনুষনঙ্গক খরিিে মূশল্যর িমনষ্ট নলখশত েশব। প্রনতটি 
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র্ানবােশনর হক্ষ্শত্র  ব্র্যান্ড নাম, ইনঞ্জন কযাপানিটি (নিনি) ও 

হরনজশেেন নম্বর নলখশত েশব। দুইশয়র অনধক র্ানবােন র্াকশল 

আলাদা কাগজ িংযুি কশর বনণ ডত তযের িমূে নলনপবি করশত 

েশব। 

  

েতমক নাং-১০: করদাতার হিানা, েীরা, হজম বা মূল্যবান পার্রিে হকান 

অলংকারানদ র্াকশল তার তযের এ ক্রনমশক নলখশত েশব। 

  

েতমক নাং-১১: এ ক্রনমশক করদাতার আিবাবপত্র, িরঞ্জাম, ইশলকেননক্স েব্যানদ 

ইতযানদর তযের নলনপবি করশত েশব। 

  

েতমক নাং-১২: এোড়া ১-১১ ক্রনমশক উনেনখত িম্পনির বাইশর করদাতার আশরা 

হকান মূল্যবান িম্পনি র্াকশল তার তযের এ ক্রনমশক প্রদান করশত 

েহব। 

  

েতমক নাং-১৩: করদাতার ব্যবিা-বনেভু ডত নগদ অর্ ড, ব্যাংক, কার্ ড বা ইশলকেননক 

অশর্ ডর ব্যাশলন্স, প্রনভ্শর্ন্ট ফাশন্ডর ব্যাশলন্স এবং ক্রনমক 8-এ 

উনেনখত অংক বাশদ অন্যান্য জমা, ব্যাশলন্স বা অনিম প্রদাশনর 

পনরমাণ নলখশত েশব। 

  

েতমক নাং-১৪: ক্রনমক ১-১৩ উনেনখত িম্পনির পনরমাশণর িমনষ্ট এ ক্রনমশক 

নলখশত েশব।   

  

েতমক নাং-১৫: করদাতার ব্যবিা-বনেভূ ডত দায় হর্মন ব্যাংক বা আনর্ ডক প্রনতষ্ঠান 

হর্শক গৃেীত ঋণ, জামানতনবেীন ঋণ, ওভ্ারড্রাফট ও অন্যান্য ঋণ 

(শর্মন, বাকীশত ক্রয় িংক্রান্ত দায়) এ ক্রনমশক নলখশত েশব।   

  

েতমক নাং-১৬: ক্রনমক ১৪ ও ক্রনমক ১৫ এর নবশয়াগফল েশব িংনিষ্ট আয়বশষ ডর 

নীট পনরিম্পদ, র্া ক্রনমক ১৬ হত নলখশত েশব। 

  

েতমক নাং-১৭: পূব ডবতী আয়বশষ ডর হেষ তানরশখর নীট পনরিম্পদ ক্রনমক ১৭ হত 

নলখশত েশব। 

  

েতমক নাং-১৮: ক্রনমক ১৬ ও ক্রনমক ১৭ এর নবশয়াগফল েশব নীট পনরিম্পশদর 

পনরবতডন (পনরবৃনি বা হ্রাি), র্া ক্রনমক ১৮ হত নলখশত েশব। 
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েতমক নাং-১৯: িম্পদ অজডন ব্যতীত অন্য হকান কারশণ তেনবশলর বনেোঃপ্রবাে 

(outflow) ঘটশল তা এ ক্রনমশক নলখশত েশব। এ ক্রনমশক হর্ 

নবষয়গুশলা র্াকশব তা েশলা: বানষ ডক জীবনর্াত্রা িংনিস্ট ব্যয়, 

কর পনরশোধ, ব্যবিা বনেভূ ডত হকান আনর্ ডক হলাকিান, কতডন বা 

IT-10BB2016 হত উনেনখত নয় এমন হকান ব্যয়,  হকান দান 

বা হকান িাঁদা প্রদান (র্া পতরসম্পে, োয় ও ব্যয় তববরণী আর 

হকার্াও প্রনতফনলত েয়নন)। 

  

েতমক নাং-২০: ক্রনমক ১৮ ও ক্রনমক ১৯ এর হর্াগফল েশব আয়বশষ ড করদাতার 

তেনবশলর হমাট বনেোঃপ্রবাে (outflow), র্া এ ক্রনমশক নলখশত 

েশব। 

  

েতমক নাং-২১: এ ক্রনমশক তেনবশলর উৎি নলখশত েশব। 

  

েতমক নাং-২২: ক্রনমক ২১ ও ক্রনমক ২০ এর নবশয়াগফল এ ক্রনমশক নলখশত 

েশব। 

 

জীবনর্াত্রা িংনিষ্ট ব্যশয়র নববরণী 

 

প্রশতযক স্বাভ্ানবক ব্যনি করদাতাশক তার আয়কর নরটাশন ডর িাশর্ নবনধ ননধ ডানরত ফরশম ও 

পিনতশত জীবনর্াত্রা িংনিষ্ট ব্যশয়র নববরণী দানখল করশত েশব। 

 

তশব হবতন অর্বা ব্যবিা বা হপো খাশতর আয় রশয়শে এরূপ ব্যনি করদাতার হক্ষ্শত্র িংনিষ্ট 

আয়বশষ ডর হমাট আয় ৩ লক্ষ্ টাকার হবনে না েশয় র্াকশল উি ব্যশয়র নববরণী দানখল 

বাধ্যতামূলক েশব না। তশব হকান হকাম্পাননর হেয়ারশোল্ডার পনরিালক েশল তার আশয়র উৎি বা 

হমাট আশয়র পনরমাণ র্া-ই হোক, আয়কর নরটাশন ডর িাশর্ জীবনর্াত্রা িংনিষ্ট ব্যশয়র নববরণী 

দানখল করা তার জন্য বাধ্যতামূলক। 

 

হর্ িকল করদাতা ২০১৬-১৭ করবদষ ড প্রবততডত নতুন নরটান ড ফরম (IT-11GA2016) ব্যবোর 

করশবন তাশদরশক IT-10BB2016 ফরম ব্যবোর করশত েশব। হর্ িকল স্বাভ্ানবক ব্যনি 

করদাতা পুরশনা ফরশম নরটান ড দানখল করশবন তারা ঐ নরটাশন ডর িাশর্ আশগর তববরণী োতিল 

করদবন।  

 

জীবনর্াত্রা িংনিষ্ট ব্যশয়র নববরণী ফরশম করদাতার আয়বষ ডিংনিষ্ট ব্যয় বা কর পনরশোশধর 

তথ্র্ িনন্নশবে করশত েশব। এ নববরণীশত উতেতিত িরিসমূদহর বোগফল পতরসম্পে, োয় ও ব্যয় 

তববরণীদত উদেি করদত হদব।  



79 

 

২০১৬-১৭ করবদষ ড নতুন প্রবনতডত জীবনর্াত্রা িংনিষ্ট ব্যশয়র নববরণী (IT-10BB2016) এর 

তবতভন্ন অাংদশর তববরণ: 

 

েতমক নাং-১: করবদষ ডর তথ্য তেদত হদব। ২০২২-২০২৩ করবদষ ডর জন্য 

জীবনর্াত্রা িংনিস্ট ব্যশয়র তববরণী োতিদলর বেদত্র এ েদর 

বাাংলা বা ইাংদরজীদত তননরূপভাদব তলিদত হদব: 

 

 

  

েতমক নাং-২: আয়বদষ ডর বশষ তেদনর তাতরি উদেি করদত হদব। তাতরিটি তেন-

মাস-বের আকাদর তলিদত হদব। ২০২২-২০২৩ করবদষ ডর জন্য 

জীবনর্াত্রা িংনিস্ট ব্যশয়র তববরণী োতিদলর বেদত্র এ েদর 

বাাংলা বা ইাংদরজীদত তননরূপভাদব তলিদত হদব: 

 

 

  

েতমক নাং-৩: করদাতার নাম নলখশত েশব। 

  

েতমক নাং-৪: করদাতার টিআইএন নলখশত েশব। 

  

েতমক নাং-৫: এ েতমদক করোতা ও তার পতরবাদরর তনভডরশীল সেস্যদের 

ভরণ বপাষণ ব্যদয়র তথ্য তেদত হদব। 

  

েতমক নাং-৬: এ েতমদক আবাসন সাংোন্ত ব্যদয়র তথ্য তলিদত হদব। ভাড়া 

বাড়ীদত বসবাস না করা হদল মন্তদব্যর েদর তনদজর বাড়ী, 

তপতা/মাতার বাড়ী, তনদয়াগ কতডা প্রেি বাড়ী অথবা অন্য কাদরা 

হদল বস তথ্য তলিদত হদব। তনজ বাড়ীর রেণাদবেণ ব্যয় 

(দেমন বপৌরকর, সাতভ ডস িাজড ইতযাতে) েতে থাদক তদব তা 

এিাদন তলিদত হদব। 

  

েতমক নাং-৭: এ েতমদক োনবাহন তবষদয় োবতীয় ব্যয় বেমন-জ্বালানী, 

রেণাদবেণ, ড্রাইভাদরর ববতন ইতযাতে িাদত ব্যদয়র তথ্য তেদত 

হদব । 

  

েতমক নাং-৮: তবদ্যযৎ তবল, গ্যাস তবল, পাতনর তবল, পয়োঃননষ্কােন ও বদননিন 

2 ২ 0 ১ 

 

২ ২ -

- 

3 0 0 6 2 0 ২ ২ 
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বজডয অপিারণ িংক্রান্ত খরি, আবাতসক বটতলদফান তবল, 

ইন্টারশনট ও হটনলনভ্েন িযাশনল িাবনিপেন নবল, গৃেস্থানলর 

িোয়ক কমী ও গৃেস্থালী ও হিবা িংনিষ্ট অন্যান্য ব্যশয়র তযের এ 

েতমদক নদশত হদব। 

  

েতমক নাং-৯: এ েতমদক সন্তানদের পড়াদশানার ব্যদয়র তযের নদশত হদব। 

  

েতমক নাং-১০: উৎিব, অনুষ্ঠান, উপোর, হদশে ও নবশদে ভ্রমণ, অবকাে, 

অনুদান, মাননবক িোয়তািে অন্যান্য নবশেষ ব্যশয়র তযের এ 

েতমদক নদশত েশব। 

  

েতমক নাং-১১: উপদরর েতমক ৫ হদত ১০ এ বতণ ডত ব্যদয়র বাইদর অন্য বকান ব্যয় 

হদয় থাকদল বস িরি, তিতকৎসা িরি থাকদল বস অাংক এ েদর 

তলিদত হদব। 

  

েতমক নাং-১২: জীবনর্াপন িংনিষ্ট হমাট খরি অর্ ডাৎ ক্রনমক ০৫ েশত ক্রনমক 

১১ হত প্রদনে ডত ব্যশয়র িমনষ্ট এ েদর তলিদত হদব। 

  

েতমক নাং-১৩: এ েদর করোতা কতৃডক উৎদস পতরদশাতধত করএবাং করোতার 

তনদজর পতরদশাধ করা আয়কর, সারিাজড অথবা অন্য বকান 

পতরদশাতধত অাংক তলিদত হদব। তবদবিয আয়বদষ ড অন্য বকান 

করবদষ ডর কর, সারিাজড অথবা কর-সাংতিষ্ট অন্য বকান অাংক 

পতরদশাধ করা হদল তাও এ েতমদক উদেি করদত হদব।  

  

েতমক নাং-১৪: ক্রনমক নং ১২ ও ১৩ এর প্রদনে ডত অংশকর িমনষ্ট এ ক্রনমশক 

উশেখ করশত েশব। 
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পতরতশষ্ট ১ 
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পতরতশষ্ট-২ 

 

দানকর আইন, ১৯৯০ এর ধারা ৭ এর অধীন দান িম্পনকডত নরটাণ ড  

[নবনধ ৩ েষ্টব্য( 

হর্ আনর্ ডক বৎিশর দান করা েইয়াশে…………………… 

প্রানতিংনগক কর বৎির…………………………… 

করদাতার নাম……………………………........... 

ঠিকানা ……………………………………… 

মর্ ডাদা (Status) (একক ব্যনি, হকাম্পানী, ফাম ড ইতযানদ)……… 

১। িকল দাশনর িব ড হমাট মূল্য: …………… 

২। ধারা ৪ এর অধীন দাবীকৃত  

অব্যােনতশর্াগ্য দাশনর মূল্য: ........................................ 

  

৩। করশর্াগ্য দাশনর মূল্য: ........................................  

(ক্রনমক ১ এবং ২ এর পার্ ডকয) 

৪। দাশনর (স্থাবর বা অস্থাবর িম্পনি) নববরণ: ................................ 

৫। দাবীকৃত অব্যােনতর হর্াগ্য দাশনর নববরণ: ............................ 

আনম এই মশম ড হঘাষণা কনরশতনে হর্, উপশর প্রদি তযেরিমূে আমার জ্ঞান ও নবশ্বাি মশত িতয 

ও ননভু ডল। 

স্থান…………………         স্বাক্ষ্র……………………… 

তানরখ………………. মর্ ডাদা…………………….... 
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এই নরটাণ ড একক ব্যনির হক্ষ্শত্র একক ব্যনি, ফাশম ডর হক্ষ্শত্র ফাশম ডর অংেীদার এবং হকাম্পানীর হক্ষ্শত্র 

উোর নপ্রনন্সপাল অনফিার স্বাক্ষ্র কনরশবন। 

 

 

 

পতরতশষ্ট-৩  

সরকাতর বকাষাগাদর আয়কর জমার বেদত্র কর অঞ্চলতভতিক এযাকাউন্ট বকার্ 

 

আয়কর কতৃডপে ও করোতাদের সুতবধাদথ ড সরকাতর বকাষাগাদর আয়কর জমার বেদত্র কর 

অঞ্চলতভতিক এযাকাউন্ট বকার্ নম্বর তনদন বেয়া হদলাঃ  

 

কর অঞ্চল আয়কর - বকাম্পাতন সমূহ আয়কর - বকাম্পাতন ব্যতীত অন্যান্য তফ সমূহ 

কর অঞ্চল-১, ঢাকা ১-১১৪১-০০০১-০১০১ ১-১১৪১-০০০১-০১১১ ১-১১৪১-০০০১-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল-২, ঢাকা ১-১১৪১-০০০৫-০১০১ ১-১১৪১-০০০৫-০১১১ ১-১১৪১-০০০৫-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল-৩, ঢাকা ১-১১৪১-০০১০-০১০১ ১-১১৪১-০০১০-০১১১ ১-১১৪১-০০১০-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল-৪, ঢাকা ১-১১৪১-০০১৫-০১০১ ১-১১৪১-০০১৫-০১১১ ১-১১৪১-০০১৫-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল-৫, ঢাকা ১-১১৪১-০০২০-০১০১ ১-১১৪১-০০২০-০১১১ ১-১১৪১-০০২০-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল-৬, ঢাকা ১-১১৪১-০০২৫-০১০১ ১-১১৪১-০০২৫-০১১১ ১-১১৪১-০০২৫-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল-৭, ঢাকা ১-১১৪১-০০৩০-০১০১ ১-১১৪১-০০৩০-০১১১ ১-১১৪১-০০৩০-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল-৮, ঢাকা ১-১১৪১-০০৩৫-০১০১ ১-১১৪১-০০৩৫-০১১১ ১-১১৪১-০০৩৫-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল-৯, ঢাকা ১-১১৪১-০০৮০-০১০১ ১-১১৪১-০০৮০-০১১১ ১-১১৪১-০০৮০-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল-১০, ঢাকা ১-১১৪১-০০৮৫-০১০১ ১-১১৪১-০০৮৫-০১১১ ১-১১৪১-০০৮৫-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল-১১, ঢাকা ১-১১৪১-০০৯০-০১০১ ১-১১৪১-০০৯০-০১১১ ১-১১৪১-০০৯০-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল-১২, ঢাকা ১-১১৪১-০০৯৫-০১০১ ১-১১৪১-০০৯৫-০১১১ ১-১১৪১-০০৯৫-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল-১৩, ঢাকা ১-১১৪১-০১০০-০১০১ ১-১১৪১-০১০০-০১১১ ১-১১৪১-০১০০-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল-১৪, ঢাকা ১-১১৪১-০১০৫-০১০১ ১-১১৪১-০১০৫-০১১১ ১-১১৪১-০১০৫-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা ১-১১৪১-০১১০-০১০১ ১-১১৪১-০১১০-০১১১ ১-১১৪১-০১১০-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল-১,িেিাম ১-১১৪১-০০৪০-০১০১ ১-১১৪১-০০৪০-০১১১ ১-১১৪১-০০৪০-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল-২ িেিাম ১-১১৪১-০০৪৫-০১০১ ১-১১৪১-০০৪৫-০১১১ ১-১১৪১-০০৪৫-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল-৩ িেিাম ১-১১৪১-০০৫০-০১০১ ১-১১৪১-০০৫০-০১১১ ১-১১৪১-০০৫০-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল-৪, িেিাম ১-১১৪১-০১৩৫-০১০১ ১-১১৪১-০১৩৫-০১১১ ১-১১৪১-০১৩৫-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল- খুলনা ১-১১৪১-০০৫৫-০১০১ ১-১১৪১-০০৫৫-০১১১ ১-১১৪১-০০৫৫-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল- রাজশাহী ১-১১৪১-০০৬০-০১০১ ১-১১৪১-০০৬০-০১১১ ১-১১৪১-০০৬০-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল- রাংপর ১-১১৪১-০০৬৫-০১০১ ১-১১৪১-০০৬৫-০১১১ ১-১১৪১-০০৬৫-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল- তসদলট ১-১১৪১-০০৭০-০১০১ ১-১১৪১-০০৭০-০১১১ ১-১১৪১-০০৭০-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল- বতরশাল ১-১১৪১-০০৭৫-০১০১ ১-১১৪১-০০৭৫-০১১১ ১-১১৪১-০০৭৫-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল-গাজীপর ১-১১৪১-০১২০-০১০১ ১-১১৪১-০১২০-০১১১ ১-১১৪১-০১২০-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল-নারায়ণগঞ্জ ১-১১৪১-০১১৫-০১০১ ১-১১৪১-০১১৫-০১১১ ১-১১৪১-০১১৫-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল- বগুড়া ১-১১৪১-০১৪০-০১০১ ১-১১৪১-০১৪০-০১১১ ১-১১৪১-০১৪০-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল- কুতমো ১-১১৪১-০১৩০-০১০১ ১-১১৪১-০১৩০-০১১১ ১-১১৪১-০১৩০-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল- ময়মনতসাংহ ১-১১৪১-০১২৫-০১০১ ১-১১৪১-০১২৫-০১১১ ১-১১৪১-০১২৫-১৮৭৬ 

বৃহৎ করোতা ইউতনট ১-১১৪৫-০০১০-০১০১ ১-১১৪৫-০০১০-০১১১ ১-১১৪৫-০০১০-১৮৭৬ 
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বকন্দ্রীয় জরীপ অঞ্চল ১-১১৪৫-০০০৫-০১০১ ১-১১৪৫-০০০৫-০১১১ ১-১১৪৫-০০০৫-১৮৭৬ 

   

 

 



 

 

 

    


