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              মভোোঃ মভোোযযপ মোসন ভ ূঁইো, এনডডড 

              সসনয়য সচফ, বযন্তযীন ম্পদ সফবাগ 

                                  ও  

              চচয়াযম্যান, জাতীয় যাজস্ব চফার্ ড, ঢাকা। 

 

মুখফন্ধ 

     পুন  ণ্টননয                                                         

                                                                            

                                                                      

                        সফবাগ কাজ কযনছ। এ জন্য                            

                                                                            

                               চনওয়া নয়নছ।           -                 

                                                কযা নয়নছ          

                               সজডত নয়নছ।                            

                                                                      

       

 

                                                                         

             সফসনভ ডানেয                                               

                                     -                             

                  -                             যায ভাধ্যনভ এ রক্ষ্য জডন কযা 

ম্ভফ।     তাগনেয              (voluntary compliance)         আ      

            নফ। 

 

অয়                  জনফাধ্যবানফ                                        

             জোতী যোজস্ব মফোসড েয কয নীডত উইং                         -      

        আকয ডযটোন ে পযভ পূযণ  কয ডযোরসনয সুডফধোয জন্য “আকয ডনসদ েডকো 

২০১৯-২০২০” প্রকোসয উসযোগ গ্রণ কসযসছ। এ ডনসদ েডকো কযদোতোগণ কয ডনফন্ধন, আকয 

ডযটোন ে পযভ পূযণ, মভোট আ ডনরূণ, কযদো ডযগণনো কয ডযোরন-ংডিষ্ট গুরুত্বপূণ ে কর 

ডফলস ধোযণো োসফন। ডনসদ েডকোটি অনুযসণয ভোধ্যসভ কযদোতো ডনসজয ডযটোন ে ডনসজ পূযণ এফং 

প্রসদ কয ডযসোধ কযসত ক্ষভ সফন ফসর আো কডয। 

 

                                                                       

               ৯-২০                                                   

আডভ দৃঢ়বোসফ ডফশ্বো কডয। 

 

    

 

 

    , 1৮ জুরাআ 201৯ 
 

                          ,        
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কয নীডত উইং 

 

 

 

 

 

আকয ডনসদ েডকো ২০১১৯-২০২০ 

ব্যডিসেণীয কযদোতোয ডযটোন ে পূযণ  কয ডযোরন 
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 সযটানন ডয ানথ চমফ প্রভাোসদ/তথ্য/দসররাসদ দাসখর কযনত নফ ... ১০ 

    

তৃতীয় বাগঃ সফসবন্ন খানত অয় সনরূে 

 
চফতনাসদ ... ১২ 

 যকাসয চফতন অনদভূি কভ ডচাযীনদয চফতনখানত অয় সনরূে ... ১৫ 

 
সন           চত       দ ... ১৮ 



iv 

 

       সফলয়                                                                                            পৃষ্ঠা নম্বয 

 
     ডি আয় ... ১৮ 

  ডল আয় ... ২১ 

 
        ম    আয় ... ২২ 

 
            ... ২৩ 

           মত আয় ... ২৪ 

 
        ব্যডি-ংসেয আসয অং  ... ২৪ 

 
                য়          আয় ... ২৫ 

    

চতুথ ড বাগঃ কযদায় সযগেনা 

 
মভোট আম   প  আমযোসমো  আয়   ... ২৬ 

 কযদোতো       মব      ত     ... ২৭ 

 
ডফডনসোগজডনত    মযয় ত ... ২৮ 

 
ব্যডি-কযদোতোয োযচোজে ... ৩৪ 

 সনধ ডাসযত   চয়য ভনধ্য আয়   ডযটোন ে   ডিসর  থ েতো  

মক্ষসে         আমযোপ 

... ৩৭ 

 
  ম এফং অডগ্রভ ডসসফ ডযসোডধত  মযয মেডডট  

ভন্ব 

... ৩৯ 

    

ঞ্চভ বাগঃ চভাট অয় সনরূে ও কয সযগেনায উদাযে 

 
    ডয মফত  আ    ি কভ েচো      আয়  ফং    

পডয     

... ৪২ 



v 

 

       সফলয়                                                                                            পৃষ্ঠা নম্বয 

 মফ        ডত  মন কভ েযত কভ েকতেোয আয় এফং    

পডয     

... ৪৬ 

 

 
 কজ  স চক             সয     ... ৪৮ 

 
  জ  ড    আয়  ফং    পডয     ... ৫০ 

   জ  ডচডক  মক  আয় এফং    পডয     ... ৫১ 

 
একজন ব্যফায়ীয অয় ও কয সযগেনা ... ৫৩ 

    

লষ্ঠ বাগঃ সযম্পদ, দায় ও ব্যয় সফফযেী এফং জীফনমাত্রা ংসিষ্ট ব্যনয়য সফফযেী 

 সযম্পদ, দায় ও ব্যয় সফফযেী ... ৫৫ 

 
জীফনমাত্রা ংসিষ্ট ব্যনয়য সফফযেী ... ৫৯ 

    

প্তভ বাগঃ ‘e-TIN দ্ধসত’ 

 ‘e-TIN দ্ধসত’ এয ভাধ্যনভ Registration/Re-

registration পূফ ডক টিঅআএন গ্রে 

... ৬২ 

 User Registration Form ... ৬৩ 

 TIN Registration/Re-registration প্রসিয়া ... ৬৫ 

    

    

    

    

    



vi 

 

সযসষ্ট 

       সফলয়                                                                                            পৃষ্ঠা নম্বয 

 
পডযড       ডি মেণী   যদোত       ডযটোন ে     

(IT-11GA2016) 
 ৭২ 

 পডযড   ২: সযম্পদ, দায় ও ব্যয় সফফযেী  
(IT-10B2016 
 

 ৮০ 

 পডযড   ৩: জীফনমাত্রা ংসিষ্ট ব্যনয়য সফফযেী 

(IT-10BB2016) 
 

 ৮৬ 

 পডযড   ৪: চফতন            সর-২৪  

 

 ৮৮ 

 পডযড   ৫:   -  সি              র-২৪সফ 

 

 ৯০ 

 পডযড   ৬:          চ                সর-২৪স 

 

 ৯২ 

 পডযড   ৭: সফসননয়া  চয              র-২৪সর্ 

 

 ৯৪ 

 পডযড   ৮: সযটান ড দাসখনরয     বৃসদ্ধ   চফদন     

 

 ৯৬ 

  সযস  ০৯:  সি চেসেয               সযটান ড     

    -১১  , সযম্পদ, দায় ও ব্যয় সফফযেী  

এফং জীফনমাত্রা ংসিষ্ট ব্যনয়য সফফযেী 

 

 ৯৮ 

 পডযড  ১০:  সি চেসেয         পুযাতন সযটান ড      

(IT-11GA), সযম্পদ, দায় ও ব্যয় সফফযেী  

এফং জীফনমাত্রা ংসিষ্ট ব্যনয়য সফফযেী 

 

 ১০৬ 

 পডযড  ১১:  চফতননবাগী           সক্ষ্  ডযটোন ে     

(IT-11UMA), সযম্পদ, দায় ও ব্যয় সফফযেী  

এফং জীফনমাত্রা ংসিষ্ট ব্যনয়য সফফযেী 

 

 ১১৪ 



vii 

 

 

 পডযড  ১২:         চাজীফী    অনয়   যদোত   

ংডক্ষপ্ত ডযটোন ে     (IT-11CHA), সযম্পদ, দায় ও ব্যয় 

সফফযেী এফং জীফনমাত্রা ংসিষ্ট ব্যনয়য সফফযেী 

 

 ১১৮ 

 পডযড  ১৩: স্পট এসসভসেয কযদোতোসদয ডযটোন ে     

 

 

 ১২২ 

 পডযড  ১৪:        মকো    ময আয়   জ    মক্ষসে    

   ডবডি  একোউে মকোড 

 

 ১২৪ 

 পডযড  ১৫:         ম   প    কডভ     (দয 

দপ্তয)    মটডরসপো      

 ১২৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

প্রথভ বোগ 

 

োধোযণ জ্ঞোতব্য ডফল 
 

 

আয়      ট     

 

আকয কর্তেসক্ষয ডনকট একজন কযদোতোয ফোডল েক আসয তথ্যোফরী ডনধ েোডযত পযসভ উস্থোন 

কযোয ভোধ্যভ সে আকয ডযটোন ে। আকয ডযটোন ে পযভ এয কোঠোসভো আকয ডফডধ দ্বোযো ডনডদ েষ্ট 

কযো আসছ। আকয আইন অনুমোী জোতী যোজস্ব মফোড ে কর্তেক ডনধ েোডযত পযসভ আকয ডযটোন ে 

দোডির কযসত ।  
 
 

 

আয়      ট                     

 

োধোযণবোসফ, মকোন ব্যডি-কযদোতোয (individual) আ মডদ ফছসয ২,৫০,০০০ টোকোয মফড  

তসফ তোসক ডযটোন ে দোডির কযসত সফ। ভডরো এফং ৬৫ ফছয ফো তদূর্ধ্ে ফসয কযদোতোয আ মডদ 

ফছসয ৩,০০,০০০ টোকোয মফড, প্রডতফন্ধী কযদোতোয আ মডদ ফছসয 4,00,০০০ টোকোয মফড এফং 

মগসজটভুি যুদ্ধোত মুডিসমোদ্ধো কযদোতোয আ মডদ ফছসয ৪,২৫,০০০ টোকোয মফড  তোসর ঐ 

কযদোতোসক আকয ডযটোন ে দোডির কযসত সফ। আফোয কসকটি মক্ষসে, আসয ডযভোণ মো-ই মোক 

নো মকন,  কযদোতোসক আকয ডযটোন ে দোডির কযসত সফ। 

 

ডনম্নফডণ েত মক্ষেমূস ব্যডি-কযদোতোসক ংডিষ্ট আ ফছসযয জন্য আফডিকবোসফ আকয ডযটোন ে 

দোডির কযসত সফ: 

 

(ক) মডদ আ ফছসয কযদোতোয মভোট আ কযমুি ীভো অডতেভ কসয; 
 

(ি) আ ফছসযয পূফ েফতী ডতন ফছসযয মম মকোন ফছয কযদোতোয কয ডনধ েোযণ স থোসক ফো 

তোয আ কযসমোগ্য স থোসক; 

 

(গ)  কযদোতো মডদ- 

 (1) চকান চকাম্পাসনয চয়াযনাল্ডায সযচারক ফা চয়াযনাল্ডায employee   ; 

  (2)      পানভ ডয ংীদায   ; 

  (3) যকোয অথফো যকোসযয মকোন কর্তেক্ষ, কস েোসযন, ত্ত্বো ফো ইউডনসটয ফো 

প্রচডরত মকোন আইন, আসদ ফো দডরসরয ভোধ্যসভ গঠিত মকোন কর্তেক্ষ, 

কস েোসযন, ত্ত্বো ফো ইউডনসটয কভ েচোযী (employee) স আ ফছসযয মম 

মকোন ভ  ১৬,০০০ টোকো ফো তদূর্ধ্ে ডযভোণ মূর মফতন আযণ কসয থোসকন; 

(4)          য়     প  য়                        (                     

      )               (employee) ন; 

 

(ে) আ ফছসয কযদোতোয আ কয অব্যোডত প্রোপ্ত ফো হ্রোকৃত োসয কযসমোগ্য স থোসক; 
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(ঙ) মডদ                                                                 

  -  

(1)                           (                                    

     );  

(2) মূল্য ংসমোজন কয আইসনয অধীন ডনফডন্ধত মকোন ক্লোসফয দস্যদ থোকো; 

(3) মকোন ডটি কস েোসযন, মৌযবো ফো ইউডনন ডযলদ সত মেড রোইসন্প গ্রণ 

কসয মকোন ব্যফো ফো মো ডযচোরনো; 

(4) ডচডকৎক, দন্ত ডচডকৎক, আইনজীফী, চোট েোড ে একোউসেে, কস্ট এন্ড 

ম্যোসনজসভে একোউসেে, প্রসকৌরী, স্থডত অথফো োসব েোয ডসসফ ফো 

ভজোতী মোজীফী ডসসফ মকোন স্বীকৃত মোজীফী ংস্থোয ডনফন্ধন থোকো; 

(5) আকয মোজীফী (income tax practitioner)  ডসসফ জোতী যোজস্ব 

মফোসড েয ডনফন্ধন থোকো; 

(6)  মকোন ফডণক ফো ডল্প ডফলক মচম্বোয ফো ব্যফোডক ংে ফো ংস্থোয দস্যদ 

থোকো; 

(7) মকোন মৌযবো ফো ডটি কযসোসযসনয মকোন সদ ফো ংদ দস্য সদ প্রোথী 

ো; 

(8) মকোন যকোডয, আধো-যকোডয, স্বোত্বোডত ংস্থো ফো মকোন স্থোনী যকোসযয 

মকোন মটন্ডোসয অংগ্রণ কযো; 

(9) মকোন মকোম্পোডনয ফো মকোন গ্রু অফ মকোম্পোডনসজয ডযচোরনো ল েসদ থোকো; 

(10)  যোইড মোডযং ব্যফস্থো মভোটযমোন প্রদোন কযো। 

(11)  ভোইসেোসেডডট মযগুসরটডয অসথোডযটি’য ডনফডন্ধত ভোইসেোসেডডট প্রডতষ্ঠোন 

ো; 

(12)  ফাংরানদন স্থায়ী স্থানায (Permanent  establishment)  ভাধ্যনভ 

ব্যফায় অয় উাজডনকাযী সনফাী ওয়া।  

 

 

  ট             য় প  য়    য় 

 
কর আকয অডপস আকয ডযটোন ে পযভ োো মো। একজন কযদোতো োযো ফছয ডফনোমূসল্য 

আকয অডপ মথসক ডযটোন ে পযভ ংগ্র কযসত োসযন। জোতী যোজস্ব মফোসড েয সফ োইট 

www.nbr.gov.bd মথসক ডযটোন ে পযভ download কযো মোসফ। ডযটোসন েয পসটোকড 

গ্রণসমোগ্য। 

 

  ট              য় 

 

ব্যসি-কযদাতানক Tax Day (কয সদফ) এয ভনধ্য অয়কয সযটান ড দাসখর কযনত নফ। 2019-

20 কয ফছনযয জন্য 30 ননবম্বয 2019 তাসযখ নে কয সদফ, থ ডাৎ সযটান ড দাসখনরয ফ ডনল 

তাসযখ। একজন ব্যসি-কযদাতা ১ জুরাআ 2019 চথনক ৩০ ননবম্বয 2019 তাসযনখয ভনধ্য 201৯-

20 কয ফছনযয সযটান ড দাসখর কযনফন।  
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ডনধ েোডযত ভসয ভসধ্য ডযটোন ে দোডির কযো ম্ভফ নো সর কযদোতো ডযটোন ে দোডিসরয ভীভো 

ফোড়োসনোয জন্য ডফডধ ডনধ েোডযত পযসভ উযুি কোযণ উসেিপূফ েক উ কয কডভনোসযয কোসছ 

ভসয আসফদন কযসত োসযন। ভ ভঞ্জুয সর ফডধ েত ভসয ভসধ্য োধোযণ অথফো োফ েজনীন 

স্বডনধ েোযণী দ্ধডতয আতো ডযটোন ে দোডির কযো মোসফ। জোতী যোজস্ব মফোসড েয সফোইট 

www.nbr.gov.bd মথসক ভ বৃডদ্ধয আসফদন পযভ download কযো মো। 

 

ডনধ েোডযত ভসয ভসধ্য ডযটোন ে দোডির নো কযো সর উ কয কডভনোয ডফরম্ব সুদ (delay 

interest) আসযো কযসফন। তোই ডনধ েোডযত ভসয ভসধ্য ডযটোন ে দোডির কযো কযদোতোয জন্য 

সুডফধোজনক। 

 

 

  ট         য়          ত  য় 

 

প্রসতেক মেডণয কযদোতোয ডযটোন ে দোডিসরয জন্য আকয োসকের ডনডদ েষ্ট কযো আসছ। মমভন, ঢোকো 

ডডবর মজরো অফডস্থত মম কর মফোভডযক যকোডয কভ েকতেো/কভ েচোযী  মননভুি 

কভ েকতেো/কভ েচোযীয নোভ A, B এফং C ক্ষ্যগুনরা ডদস শুরু সসছ তোসদযসক কয অঞ্চর-৪, 

ঢোকো এয কয োসকের-৭১ এ ডযটোন ে জভো ডদসত সফ। পুসযোসনো কযদোতোগণ তোসদয ফতেভোন োসকেসর 

ডযটোন ে জভো মদসফন। নতুন কযদোতোগণ তোসদয নোভ, চোকুযীস্থর ফো ব্যফো প্রডতষ্ঠোসনয ঠিকোনোয 

ডবডিসত ডনধ েোডযত োসকেসর ১২-ডডডজট টিআইএন (e-TIN) উসেি কসয আকয ডযটোন ে দোডির 

কযসফন। কযদোতোগণ প্রসোজসন ডনকটস্থ আকয অডপ ফো কয যোভ ে মকন্দ্র মথসক আকয 

ডযটোন ে দোডির ংেোন্ত তথ্য মজসন ডনসত োসযন। 

 

প্রডত ফছয মদসয ডফডবন্ন স্থোসন অনুসষ্ঠ আকয মভরো কযদোতোগণ আকয ডযটোন ে দোডির কযসত 

োসযন। ডযটোন ে দোডিসরয ভ কযদোতো ডফসদস অফস্থোন কযসর ডফসদস অফডস্থত ফোংরোসদ 

দূতোফোস ডযটোন ে দোডির কযো মো।                                             

                                                                          

                                                                       

                     

 

 
  ট                      য় 

 

চকান কযদাতা অয়কয ধ্যানদনয 75 ধাযা নুানয সনধ ডাসযত ভনয়য ভনধ্য অয়কয সযটান ড 

দাসখনর ব্যথ ড নর তায উয অয়কয ধ্যানদনয 124 ধাযা নুমায়ী জসযভানা, 73 ধাযা 

নুমায়ী 50 তাং সতসযি যর সুদ এফং 73A ধাযা নুমায়ী         (delay interest) 

                                                                      

                                                     ,                     

                      ,                                        । 

 

  

 

http://www.nbr.gov.bd/
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ডদ্বতী বোগ 

 

 ব্যডি-কযদোতোয আকয ডযটোন ে  
 

                                   

 

ফতেভোসন ডযটোন ে দোডিসরয জন্য দু’টি দ্ধডত প্রচডরত আসছ- োধোযণ দ্ধডত  োফ েজনীন স্বডনধ েোযণী 

দ্ধডত। কযদোতো োফ েজনীন স্বডনধ েোযণী দ্ধডতসত ডযটোন ে দোডির কযসত চোইসর ডযটোন ে পযসভ ডফলটি 

ডচডিত কযসত সফ। উদোযণস্বরূ, মোযো ২০১৬-১৭ কয ফছসয নতুন প্রফডতেত পযসভ ডযটোন ে দোডির 

কযসফন তোযো ডযটোসন েয প্রথভ পৃষ্ঠোয েডভক নং-২ এয 82BB ধোযোয অধীসন ডযটোন ে দোডির কযো 

সসছ ডকনো এ ংেোন্ত তসথ্যয ডফযীসত “োঁ” এয েসয () ডচি ডদসফন। েডভক নং-২ এয  “নো” 

এয েসয () ডচি প্রদোন কযসর ফো মকোন েসয () ডচি প্রদোন নো কযসর ডযটোন েটি োধোযণ দ্ধডতয 

আতো দোডিরকৃত ফসর গণ্য সফ।  

 

                        

 

াফ ডজনীন স্বসনধ ডাযেী দ্ধসতনত সযটান ড দাসখনরয চক্ষ্নত্র কযদাতা তায সননজয অয় সননজ সনরূে কনয 

প্রনমাজয অয়কয সযনাধ কনযন। ২০১৯-২০২০ কয ফছনয চকান 12-সর্সজট টিঅআএনধাযী ব্যসি-

কযদাতা                                                                      30 

      201৯                                                         াফ ডজনীন 

স্বসনধ ডাযেী দ্ধসতনত সযটান ড দাসখর কযনত ানযন। কযদাতায 12-সর্সজট টিঅআএন না থাকনর 

কযদাতা াফ ডজনীন স্বসনধ ডাযনী দ্ধসতনত সযটান ড দাসখর কযনত াযনফন না। তাছাড়া,           

                                                   30       201৯             

                                                                          

াফ ডজনীন স্বসনধ ডাযেী দ্ধসতয অওতায় ড়নফ না। 

 

                      াফ ডজনীন স্বসনধ ডাযেী দ্ধসতয অওতায় ডযটোন ে দোডির কযো সর আকয 

ডফবোগ মথসক কযদোতোসক মম প্রোডপ্ত স্বীকোযে প্রদোন কযো  তো-ই কয ডনধ েোযনী আসদ 

(assessment order) ফসর গণ্য ।  

 

যফতীসত উ কয কডভনোয কসকটি ডনডদ েষ্ট মক্ষসে ত্রুটি-ডফচ্যেডত ডচডিতকযসণয রসক্ষে ডযটোন েটি 

process কসযন। ডযটোন ে process এয পরশ্রুডতসত মডদ মদিো মো কযদোতো প্রসদ অংসকয মচস 

কভ ফো মফড আকয  প্রসমোজে অন্যোন্য অংক ডযসোধ কসযসছন, তোসর উ কয কডভনোয 

কযদোতোসক তো অফডত কসয এ ডফলস যফর্র্তী কোম েেভ গ্রণ কযসফন।  

 

কর তে পূযণ কসয ডনধ েোডযত ভীভোয ভসধ্য াফ ডজনীন স্বসনধ ডাযেী দ্ধসতনত ডযটোন ে দোডিসরয য 

মকোন কযদোতো মডদ মদসিন মম                                        ,    

                    /     ,                                                

                                                          -                   
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                                                     এরূ   -         ডযটোন ে  

দোডিসরয মক্ষসে ডনসম্নোি তে ডযোরন কযসত সফ: 

▪   -           ট                                       ত              

   ত    ; 

▪                                                                   

                                               ২               

  -                                                   কযসত সফ। 

 

  -                 “8     (5)              ”    “Filed under section 

82BB(5)”                      

 

  -                                                                      

                                                  (allow)                

                                                                      

“8     (5)                      ”    “Allowed under section 82BB(5)” 

                   

 

                                180                                        

                   -                                                         

                                     

 

জোতী যোজস্ব মফোড ে ডনধ েোডযত criterion এয ডবডিসত োফ েজনীন স্বডনধ েোযণী দ্ধডতসত দোডিরকৃত 

মকোন ডযটোন ে ফো   -                অডডসটয জন্য ডনফ েোচন কসয তো উ কয কডভনোসযয ডনকট 

মপ্রযণ কযসত োযসফ।  

 

অডডসটয জন্য ডনফ েোডচত ডযটোসন েয                                           , 

   ,    ,                              -                                       

                                                                     

 

                                                                    -

                       ,    ,    ,                                      

                                                                      

   ,                                                                    

(revised return)                                                          

                                                                          

 

                                                                 প    

                               ট     ত                                   

                                                                             

                                                                         

                           (letter of acceptance)                
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                                                    ,                      

                                                                      

                                                                         

                                   ,                     83    84      

                  )                                

 
    ,                        -                                                

                                                                         

                                                                       

                            

 

 

োফ েজনীন স্বডনধ েোযণী দ্ধডতসত ২০১৯-২০২০ কয ফছনয দোডিরকৃত মকোন ডযটোন ে ফো ংসোডধত 

ডযটোসন ে অব্যফডত পূফ েফতী কয ফছসযয ডনরূডত আ অসক্ষো ন্যেনতভ ১৫% মফড আ প্রদ েন 

কযো সর এফং কযদোতো আকয অধ্যোসদ, ১৯৮৪ এয ধোযো 75A, 108 এফং 108A এ ফডণ েত 

তে ডযোরন কযসর এফং ডনসম্নোি কর তে পূযণ সর ম ডযটোন ে  অডডট কোম েেসভয আতো 

ফডভ েত থোকসফ:  

(১)    -                                                 -          

                                   ; 

(২)                                           ৫               ঋ  

                         ঋ                                     

              [          ঋ         (              )             

   ]; 

(৩)                                     ; 

(৪)       44          -                                             

          ; 

(৫)                                                           (     

       )                          

 

২০১৯-২০২০ কয ফছনয আকয অধ্যোসদসয 82BB ধোযো োফ েজনীন স্বডনধ েোযণী দ্ধডতসত 

দোডিরকৃত নতুন ডযটোসন ে ব্যফো  মো িোসত প্রদড েত আসয ৫ গুণ ম েন্ত প্রোযডম্ভক পু ূঁডজ প্রদ েন 

কযো সর পু ূঁডজয উৎ ব্যোখ্যো নো কযসর চরসফ। তসফ এরূ মক্ষসে প্রদড েত আ কযমুি ীভোয 

উসর্ধ্ে সত সফ, ডনডভত োয প্রসমোজে কয ডযসোধ কযসত সফ (অথ েোৎ মকোন কযমুি আ ফো 

হ্রোকৃত োসয কযসমোগ্য আ প্রদ েন কযো মোসফ নো) এফং দোডিরকৃত ডযটোসন েয োসথ প্রোযডম্ভক পু ূঁডজ 

সুডফধো গ্রণ কসযসছন ভসভ ে ডরডিত মেোলনো প্রদোন কযসত সফ।           পু ূঁডজ ঐ       

                                                                          

                                                পু ূঁডজয                      

পু ূঁডজ               ,                 পু ূঁডজ           ঐ          “            

  ”                                     
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োধোযণ দ্ধডতয আতো দোডিরকৃত ডযটোসন েয মক্ষসে প্রোডপ্ত স্বীকোযেটি কয ডনধ েোযনী আসদ 

(assessment order) ফসর গণ্য  নো। ডযটোন ে দোডিসরয য উ কয কডভনোয  কয ডনধ েোযণ 

কসযন। কযদোতো কর্তেক ডযটোসন ে প্রদড েত তথ্য উ কয কডভনোসযয ডনকট ঠিক ভসন সর ডতডন 

কযদোতোসক শুনোনীসত নো মডসকই কয ডনধ েোযণ কযসত োসযন। আফোয প্রদড েত আসয ভথ েসন 

মসথোযুি তথ্য  প্রভোণোডদ নো থোকসর ফো উ কয কডভনোয প্রসোজন ভসন কযসর কযদোতোসক 

শুনোনীসত উডস্থত সত অনুসযোধ কসয কযদোতোয ফিব্য, তথ্য, প্রভোণোডদ ডফসফচনো ডনস কয ডনধ েোযণ 

কযসত োসযন। 

 
উসেখ্য মম, ডনযীক্ষোয আতো নো ড়সর মকোন ডযটোসন ে আ মগোন কযো সর ফো কয পাঁডক 

থোকসর, ংডিষ্ট কযফছসযয ডযটোসন েয মক্ষসে অধ্যোসদসয 93 ধোযো অনুমোী প্রসোজনী আইনোনুগ 

ব্যফস্থো গ্রণ কযো মোসফ। একই োসথ উি ডযটোন ে process   কযো মোসফ। 

 

 

   -              সযটান ড     

 

অয়কয সফসধভারা, 1984 ংনাধননয ভাধ্যনভ ব্যসি-কযদাতায জন্য নতুন সযটান ড পযভ (IT-

11GA2016) প্রফতডন কযা নয়নছ, মা 2016-17 কয ফছয চথনক কাম ডকয নয়নছ। সফগত 

ফছনযয ধাযাফাসকতায় ২০১৯-২০২০ কয ফছনযও নতুন সযটানন ডয াাাস অনগয সযটান ড 

পযভগুনরা ব্যফায কযা মানফ।  থ ডাৎ, ২০১৯-২০২০ কয ফছনয ব্যসি-কযদাতাগে সনম্নফসে ডত 

অয়কয সযটান ড পযভ মূ ব্যফায কযনত াযনফন: 

 

 ▪পযভ IT-11GA2016: কর ব্যসি-কযদাতায জন্য প্রনমাজয। 

▪পযভ IT-11GA: কর ব্যসি-কযদাতায জন্য প্রনমাজয। 

▪পযভ IT-11 UMA: চকফর চফতননবাগী কযদাতায জন্য প্রনমাজয। 

▪পযভ IT-11 CHA: চম কর ব্যসি-কযদাতায ব্যফা ফা চাখানত অয় যনয়নছ 

এফং এরূ অনয়য সযভাে ৩ রক্ষ্ টাকায চফী নয় চ কর 

কযদাতায জন্য প্রনমাজয। 

 

এ ছাড়া, অয়কয সফবাগ কতৃডক সযচাসরত স্পট এযাননভন্ট এয চক্ষ্নত্র প্রনমাজয নতুন 

কযদাতানদয জন্য একটি সবন্ন সযটান ড পযভ (IT-11GAGA) যনয়নছ, মা চকফর স্পট 

এযাননভনন্টআ ব্যফাযনমাগ্য। 

 

 

   -                                   

 

(1) ব্যসি-কযদাতায জন্য ২০১৬-১৭ কয ফছসয নতুন প্রফসতডত সযটান ড পযভ IT-11GA2016 

এয মূর ডযটোন েটি ডতন পৃষ্ঠোয। মূর ডযটোসন েয োসথ প্রোডপ্ত স্বীকোয ে এফং প্রসমোজে মক্ষসে 
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মফতন, গৃ-ম্পডি আ, ব্যফো ফো মো িোসত আ  কয মযোসতয জন্য পৃথক তপডর 

ংযুি কযসত সফ। 

ডতন পৃষ্ঠোয মূর ডযটোন ে পূযণ কযো কর ব্যডি-কযদোতোসদয জন্য ফোধ্যতোমূরক। এসত     

   য়     ত       য়        ত ,   ত য়    য় আয়                   ত য়    য় 

     ,     ত     তপ                   ত    ।  

 

    ত   আ য়         প                 ট           ত             ।   ত  

আয়         ত        ত     24A,          আয়          আ য়  ত     

24B         য়     প   ত আয়           য়     প   ত আ য়  ত     24C 

     ট                   ।        ত               ত  আয়     ত         ত  

          ট                    , ত                  য় জ        । 

 
         য়     য় ত                ট                য়     য় ত       ত     

24D          ত    ।     ত    য় ত              ত     24D            

  য় জ        । 

 
                                                                       

                                ,            ,    ,      ,       ,    

   ,              ,                                                  

        ,           , ৬৫                      ,                         

                      ,         ,                               

                                                                 

 
                            8                                      

      

 
                        ,                                        
 

        -                                                        , 

                                    -                                   

 
       -      8                                  ,                 

(IT-10B2016)                  -                                  

   -                                                            

     , spouse    (spouse                    )                      

      ,                 ঐ                                         

           - 

 

( )                                 (gross wealth)           25 

                  ;      
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( )                                (                  )             

      ;      

( )                                          -                   

                 -                                     

 

                                                         ৫২       

                

 

                            ,                 (IT-10B2016)     

                           (IT-10BB2016)                          

                            

 
        -                   ,                                        

                          (voluntarily)       ,                       

             

 
       -৫              ডফডবন্ন উৎসয আ  কয ডযসোসধয সক্ষ মম কর 

প্রভোণোডদ দোডির কযসফন তোয তোডরকো প্রদোন কযসফন।  

 
েডভক নং-৫৫    কযদোতোয পূণ ে নোভ উসেি কযসফন এফং ডযটোসন ে প্রদড েত আসয তেতো 

ম্পসকে 75 ধোযো অনুমোী প্রডতোদন  স্বোক্ষয (তোডযি ) প্রদোন কযসফন।  

 

(2) ব্যসি মেণীয কযদোতোসদয জন্য আসগয ডযটোন ে পযভ IT-11GA: 
 

এ পযভ ফোংরো  ইংসযজী উব বোলো চোলু আসছ (ডযডষ্ট ১২)। কর ব্যডি-কযদোতো 

২০১৬-১৭ কয ফছসয প্রফডতেত নতুন পযসভয োোোড আসগয ডযটোন ে পযভ IT-11GA 

২০১৯-২০২০ কয ফছসয ব্যফোয কযসত োযসফন। মূর ডযটোন ে, ডযম্পদ, দো  ব্য 

ডফফযণী (IT-10B), জীফনমোেোয ভোন ম্পডকেত তসথ্যয ডফফযণী ((IT-10BB), ডযটোন ে 

পযভ পূযসণয অনুযণী ডনসদ েোফরী এফং আকয ডযটোন ে প্রোডপ্ত স্বীকোযে মভোট আট 

পৃষ্ঠোয পযভ  ডফফযণী একংসগ ংযুি যসসছ।  

 

প্রথভ পৃষ্ঠো কযদোতোয ডযডচডতমূরক তথ্য, ডদ্বতী পৃষ্ঠো কযদোতোয ডফডবন্ন িোসতয আসয 

ডফফযণ, প্রসদ  ডযসোডধত আকসযয  ডফফযণ  প্রডতোদন, র্ততী পৃষ্ঠো মফতন  গৃ-

ম্পডি আসয ডফস্তোডযত ডফফযণ ম্বডরত পৃথক দু’টি তপডর, চতুথ ে পৃষ্ঠো ডফডনসোগজডনত 

কয মযোসতয একটি তপডর  দোডিরকৃত প্রভোণোডদয তোডরকো ডরডফদ্ধ কযোয ছক যসসছ।  

 

ডযটোসন েয ঞ্চভ  লষ্ঠ পৃষ্ঠো কযদোতোয ডযম্পদ, দো  ব্য ডফফযণী (IT-10B), প্তভ 

পৃষ্ঠো জীফনমোেোয ভোন ম্পডকেত তসথ্যয ডফফযণী (IT-10BB) এফং মল পৃষ্ঠো ডযটোন ে 

পযভ পূযসণয অনুযণী ডনসদ েোফরী ংযুি যসসছ। আকয ডযটোন ে প্রোডপ্ত স্বীকোযেটি 

প্তভ  অষ্টভ পৃষ্ঠোয মলোংস ংযুি আসছ। 
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(3) চকফর চফতননবাগী কযদাতাগে এফং চম কর ব্যসি-কযদাতায ব্যফা ফা চাখানত অয় 

যনয়নছ ও এরূ অনয়য সযভাে ৩ রক্ষ্ টাকায চফী নয় চ কর কযদাতা চাআনর ২০১৯-

২০২০ কয ফছনয মথািনভ IT-11 UMA     IT-11 CHA                   

                                 

 

উনেখ্য, এ দু’চেসেয কযদাতাগে 2016-17 কয ফছনয নতুন প্রফসতডত সতন পৃষ্ঠায সযটান ড 

পযভ IT-11GA2016 ফো আসগয আট পৃষ্ঠোয পযভ ব্যফোয কযসত োযসফন।   

 
(4)  নতুন কযদাতা নর তায ানাট ড াআনজয এক কস ছসফ সযটানন ডয ানথ সদনত নফ। ছডফটি 

প্রথভ মেণীয মগসজসটড কভ েকতেো অথফো োড ে কডভনোয অথফো মম মকোন টিআইএনধোযী 

কযদোতো কর্তেক তেোডত সত সফ। প্রডত াঁচ ফছয য য একজন ব্যডি-কযদোতোসক তোয 

তেোডত ছডফ ডযটোসন েয োসথ ডদসত সফ। 

 

 

12-সর্সজট টিঅআএন  

 

াফ ডজনীন স্বসনধ ডাযেী দ্ধসতনত সযটান ড দাসখনরয জন্য কযদাতায 12-সর্সজট টিঅআএন থাকা 

ফাধ্যতামূরক। চকান ব্যসি-কযদাতা সযটান ড দাসখনরয পূনফ ড সননজআ জোতী যোজস্ব মফোসড েয 

সফোইসটয ভোধ্যসভ ইসরক্ট্রডনক দ্ধডতসত আসফদন কসয ১২-ডডডজট টিআইএন (ই-

টিআইএন) ংগ্র কযসত োসযন (সফ োইসটয ঠিকোনো www.incometax.gov.bd)। 

ই-টিআইএন ংগ্র ম্পডকেত মফোয জন্য কযদোতো প্রসোজসন ংডিষ্ট উ কয কডভনোসযয 

কোম েোর ফো কয তথ্য  মফো মকসন্দ্র মমোগোসমোগ কযসত োসযন।  

 

                          /   /                        

 

ডযটোসন েয োসথ ডফডবন্ন উৎসয আসয সক্ষ মম কর প্রভোণোডদ/ ডফফযণ দোডির কযসত সফ 

তোয একটি তোডরকো নীসচ মদো সরো (তোডরকোটি আংডক):  

 

মফতন িোত 

(ক) মফতন ডফফযণী; 

(ি) ব্যোংক ডোফ থোকসর ডকংফো ব্যোংক সুদ িোসত আ থোকসর ব্যোংক ডফফযণী ফো ব্যোংক 

োটি েডপসকট; 

(গ) ডফডনসোগ বোতো দোফী থোকসর তোয স্বসক্ষ প্রভোণোডদ। মমভন, জীফন ফীভোয ডরড থোকসর 

ডপ্রডভোভ ডযসোসধয প্রভোণ। 

 
ডনযোিো জোভোনসতয সুদ িোত 

(ক) ফন্ড ফো ডডসফঞ্চোয মম ফছসয মকনো  ম ফন্ড ফো ডডসফঞ্চোসযয পসটোকড; 

(ি) সুদ আ থোকসর সুদ প্রদোনকোযী কর্তেসক্ষয প্রতেন ে; 

(গ) প্রোডতষ্ঠোডনক ঋণ ডনস ফন্ড ফো ডডসফঞ্চোয মকনো স থোকসর ঋসণয সুসদয ভথ েসন 

ংডিষ্ট ব্যোংক কর্তেসক্ষয োটি েডপসকট/ব্যোংক ডফফযণী ফো প্রোডতষ্ঠোডনক প্রতেনে। 

 

গৃ-ম্পডি িোত 

http://www.incometax.gov.bd)|/
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(ক) ফোড়ী বোড়োয ভথ েসন বোড়োয চ্যডিনোভো ফো বোড়োয যডসদয কড, ভোডবডিক ফোড়ী 

বোড়ো প্রোডপ্তয ডফফযণ এফং প্রোপ্ত ফোড়ী বোড়ো জভো ংডিষ্ট ব্যোংক ডোফ ডফফযণী; 

(ি) মৌয কয, ডটি কস েোসযন কয, ভডভ যোজস্ব প্রদোসনয ভথ েসন যডসদয কড; 

(গ) ব্যোংক ঋসণয ভোধ্যসভ ফোড়ী মকনো ফো ডনভ েোণ কযো স থোকসর ঋসণয সুসদয ভথ েসন 

ব্যোংক ডফফযণী  োটি েডপসকট; 

(ে) গৃ-ম্পডি ফীভোকৃত সর ফীভো ডপ্রডভোসভয যডসদয কড। 

 

ব্যফো ফো মো িোত 

ব্যফো ফো মোয আ-ব্যসয ডফফযণী (Income statement)  ডস্থডতে (Balance 

Sheet). 

 
অংীদোযী পোসভ েয আ 

পোসভ েয আ-ব্যসয ডফফযণী (Income statement)  ডস্থডতে (Balance Sheet). 

 

মূরধনী রোব 

(ক) স্থোফয ম্পডি ডফে/স্তোন্তয সর তোয দডরসরয কড; 

(ি) উৎস আকয জভো সর তোয চোরোন/স-অড েোসযয পসটোকড; 

(গ) পু ূঁডজফোজোসয তোডরকোভুি মকোম্পোডনয মোয মরনসদন মথসক মুনোপো সর এ ংেোন্ত 

প্রতেনে। 
 

অন্যোন্য উৎসয আসয িোত 

(ক) নগদ রবেোং িোসত আ থোকসর ব্যোংক ডফফযণী, ডডডবসডন্ড োসযসেয কড ফো 

োটি েডপসকট; 

(ি) ঞ্চে সত সুদ আ থোকসর ঞ্চে নগদোসনয ভ ফো সুদ প্রোডপ্তয ভ মনো 

োটি েডপসকসটয কড; 

(গ) ব্যোংক সুদ আ থোকসর ব্যোংক ডফফযণী/োটি েডপসকট; 

(ে) অন্য মম মকোন আসয উৎসয জন্য প্রোডিক কোগজে। 

 

আকয ডযসোসধয প্রভোণ (উৎস কয কতেন) 

(ক) কয ডযসোসধয ভথ েসন চোরোসনয কড, ম-অড েোয/ব্যোংক ড্রোপট/একোউে-মী 

মচক; 

 ১০ োজোয টোকো ম েন্ত আকয মেজোযী চোরোসনয ভোধ্যসভ ডযসোধ কযো মো। এয 

উসর্ধ্ে আকয ডযসোসধয মক্ষসে ম-অড েোয/ব্যোংক ড্রোপট/একোউে-মী মচক ব্যফোয 

কযসত সফ।  

(ি) মম মকোন িোসতয আ সত উৎস আকয ডযসোধ কযো সর কয কতেনকোযী 

কর্তেসক্ষয প্রতেনে। 
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তৃতীয় বাগ 
 

 সফসবন্ন খানতয অয় সনরূে 

 

1           (            , 1984          21                   , 1984    

     33       ) 

 

োধোযণবোসফ একজন চোকুডযজীফী কযদোতোয প্রোপ্ত মূর মফতন, উৎফ বোতো, ডযচোযক বোতো, 

ম্মোনী বোতো, বোযটোইভ বোতো, স্বীকৃত বডফষ্য তডফসর ডনসোগকতেোয প্রদি চাঁদো এফং 

ডফডবন্ন োযকুইডজট (সুডফধো) মফতন িোসতয কযসমোগ্য আ। 

 

চফতনখানত কযনমাগ্য অয় সনরূনেয জন্য পৃথক তপসর যনয়নছ। অয়কয সফসধভারা, 1984 

ংনাধননয ভাধ্যনভ ২০১৬-১৭ কয ফছসয নতুন সযটান ড পযনভয ানথ নতুন তপসর ২৪এ  

প্রফতডন কযা নয়নছ। উডেডিত নতুন সযটান ড পযনভয িসভক নং-২৪ এ চফতন খানত কযনমাগ্য 

অয় সনে ডনয়য জন্য তপসর ২৪এ পূযেপূফ ডক মূর সযটানন ডয ানথ ংযুি কযনত নফ। তপসর 

২৪এ পূযনেয দ্ধডত নীসচ আসরোচনো কযো সরো- 
 

 

তপডর-২৪এ 

মফতন আসয ডফফযণমূ 

 
আকয অধ্যোসদসয ডফযভোন ডফধোন অনুোসয তপডর ২৪এ অনুমোী মফতন িোসতয 

কযসমোগ্য/কযমুি আ ডযগণনোয (যকোডয মফতন আসদভুি কভ েচোযীয মক্ষে ব্যতীত) 

একটি উদোযণ ডনসচ প্রদোন কযো সরো: 

 

০১         ২০১৯-২০২০ ০২       

 
ডফফযণমূ ডযভোণ 

(ক) 

কয অব্যোডত 

প্রোপ্ত  

(ি) 

নীট কযসমোগ্য  

(গ=ক-ি) 

ভন্তব্য 

মূর মফতন ৩,৬০,০০০/

- 

--- ৩,৬০,০০০/- ম্পূণ ে অংক কযসমোগ্য 

ডফসল মফতন ২৪,০০০/- --- ২৪,০০০/- ম্পূণ ে অংক কযসমোগ্য 

           (   

            

              

   ) 

60,000/- --- 60,000/- ম্পূণ ে অংক কযসমোগ্য 

ভোে ে বোতো ৭২,০০০/- --- ৭২,০০০/- ম্পূণ ে অংক কযসমোগ্য 

ফোড়ী বোড়ো বোতো ২,৪০,০০০/- ১,৮০,০০০/- ৬০,০০০/- মূর মফতসনয ৫০% অথফো 
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ডফফযণমূ ডযভোণ 

(ক) 

কয অব্যোডত 

প্রোপ্ত  

(ি) 

নীট কযসমোগ্য  

(গ=ক-ি) 

ভন্তব্য 

(নগদ) ভোডক ২৫,০০০/- এ দু’টিয 

ভসধ্য মমটি কভ ম অংক 

কযমুি।  

ডচডকৎো বোতো 

(নগদ) 

৪৮,০০০/- ৩৬,০০০/- ১২,০০০/- মূর মফতসনয ১০% অথফো 

ফোডল েক ১,২০,০০০/- টোকো 

(প্রডতফন্ধী ব্যডিয মক্ষসে 

১০ রক্ষ টোকো), এ দু’টিয 

ভসধ্য মমটি কভ ম ডযভোণ 

অংক কযমুি।  

    ,      ,   , 

               

                 

        

1,00,000/- 1,00,000/- --- ম্পূণ ে অংক কযমুি। 

তসফ মোযসোল্ডোয 

ডযচোরকগণ এ কয 

অব্যোডতয সুডফধো প্রোপ্য 

সফন নো। 

মোতোোত বোতো 

(নগদ) 

৬০,০০০/- ৩০,০০০/- ৩০,০০০/- ফোডল েক ৩০,০০০/- ম েন্ত 

কযমুি 

       ত  60,000/- --- 60,000/- ম্পূণ ে অংক কযসমোগ্য 

ডযচোযক বোতো ১৮,০০০/- -- ১৮,০০০/- ম্পূণ ে অংক কযসমোগ্য 

ছুটি বোতো ৩০,০০০/- --- ৩০,০০০/- ম্পূণ ে অংক কযসমোগ্য 

ম্মোনী/ পুযস্কোয/ ডপ ৫০,০০০/- --- ৫০,০০০/- ম্পূণ ে অংক কযসমোগ্য 

বোয টোইভ বোতো ৪৮,০০০/- --- ৪৮,০০০/- ম্পূণ ে অংক কযসমোগ্য 

মফোনো/ এক্সসগ্রডো ৩০,০০০/- --- ৩০,০০০/- ম্পূণ ে অংক কযসমোগ্য 

স্বীকৃত বডফষ্য 

তডফসর ডনসোগকতেো 

কর্তেক প্রদি চাঁদো 

৩৬,০০০/- --- ৩৬,০০০/- ম্পূণ ে অংক কযসমোগ্য 

স্বীকৃত বডফষ্য 

তডফসর অডজেত সুদ 

৩০,০০০/- ৩০,০০০/- --- মূর মফতসনয ১/৩ অং 

ম েন্ত প্রোপ্ত সুদ (এিোসন 

মফতন ফরসত মূর মফতন 

এফং ভোে ে বোতো বুঝোসফ) 

অথফো যকোয কর্তেক 

ডনধ েোডযত োয ১৪.৫০%, এ 

দুসয ভসধ্য মমটি কভ ম 

ডযভোণ অংক কযমুি। 

মোনফোন সুডফধোয 

জন্য ডফসফডচত আ  

-- -- ৬০,০০০/- মডদ কযদোতো ব্যডিগত 

ব্যফোসযয জন্য 

ডনসোগকতেোয ডনকট  

মথসক গোড়ী োন তোসর 

মূর মফতসনয ৫% ফো 

ফোডল েক ৬০,০০০/- টোকো 

(দুই এয ভসধ্য মমটি মফড) 

যোডয নীট কযসমোগ্য 
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ডফফযণমূ ডযভোণ 

(ক) 

কয অব্যোডত 

প্রোপ্ত  

(ি) 

নীট কযসমোগ্য  

(গ=ক-ি) 

ভন্তব্য 

আ সফ।  

ডফনোমূসল্য ফো 

হ্রোকৃত বোড়ো প্রোপ্ত 

ফোস্থোসনয জন্য 

ডফসফডচত আ 

--- --- ৯০,০০০/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-- 

 

(ক) মডদ কযদোতো 

ডনসোগকতেো কর্তেক প্রদি 

ডফনো বোড়ো ডিত ফো 

অ-ডিত ফোস্থোসন ফো 

কসযন তোসর 

োধোযণবোসফ মূর মফতসনয 

২৫% কযসমোগ্য আ 

ডসসফ গণ্য সফ। 

 
(ি) মডদ কযদোতো 

ডনসোগকতেো মথসক 

হ্রোকৃত বোড়ো ডিত ফো 

অ-ডিত ফোস্থোন প্রোপ্ত 

ন ম মক্ষসে 

োধোযণবোসফ মূর মফতসনয 

২৫% সত প্রকৃত 

ডযসোডধত বোড়ো ফোদ 

ডদস োথ েকে কযসমোগ্য 

আ ডসসফ গণ্য সফ। 

অন্যোন্য, মডদ থোসক 

(ডফফযণ ডদন) 

--- ---    --- কযদোতো মডদ 

ডনসোগকতেো কর্তেক প্রদি 

ফোস্থোসন দোসযোোন, 

ভোডর, ফোবুডচ ে ডকংফো অন্য 

মকোন সুডফধো মস 

থোসকন তসফ প্রোপ্ত সুডফধোয 

ভডযভোণ আডথ েক মূল্য 

কযসমোগ্য আ ডসসফ 

মদিোসত সফ। 

ছুটি নগদোন ৬০,০০০/- --- ৬০,০০০/- ম্পূণ ে অংক কযসমোগ্য 

গ্রেোচ্যইটি ৩.৫ মকোটি ২.৫ মকোটি   ১.০০ মকোটি ২ মকোটি ৫০ রক্ষ টোকোয 

অডতডযি অংক কযসমোগ্য 

Workers‟ 

Participation 

Fund 

৬০,০০০/- ৫০,০০০/- ১০,০০০/- ফোংরোসদ েভ আইন, 

২০০৬ (২০০৬ সনয ৪২ 

নং আইন) এয আতো 

প্রডতডষ্ঠত Workers‟ 

Participation Fund 

মথসক মকোন ব্যডি কর্তেক 

50,০০০/- টোকো ম েন্ত 

প্রোপ্ত অথ ে কযমুি; 
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         ত  আ                 ত    ত আয়    প  

 

যকোডয মফতন আসদভুি কভ েচোযীয মফতন-বোতোডদয মক্ষসে আ গণনোয জন্য ইডতপূসফ ে 

জোডযকৃত প্রজ্ঞোন এ,আয, নং ১৯৮-আইন/আকয/২০১৫, তোডযি: ৩০ জুন, ২০১৫ 

ডিস্টোব্দ যডতেসভ এ,আয, নং 211-অআন/অয়কয/২০১৭, তোডযি: ২১ জুন ২০১৭ 

ডিস্টোব্দ জোডয কযো সসছ। এ প্রজ্ঞোন অনুমোী, যকোডয মফতন আসদভুি একজন 

কভ েচোযীয যকোয কর্তেক প্রদি মূর মফতন, উৎফ বোতো  মফোনো (মম নোসভই অডবডত মোক 

নো মকন) কযসমোগ্য আ ডসসফ ডফসফডচত সফ। অফযকোসর প্রদি রোম্প গ্রেোে যকোডয 

মফতন আসদস উডেডিত অন্যোন্য বোতো  সুডফধোডদ মমভন, ফোড়ী বোড়ো বোতো, ডচডকৎো বোতো, 

মোতোোত বোতো, েোডন্ত ডফসনোদন বোতো, ফোংরো নফফল ে বোতো ইতেোডদ কযমুি থোকসফ। যকোডয 

মফতন আসদভুি কভ েচোযীসদয মফতন িোসত আ ডনরূণ ম েোস আকয আইসনয ডফডধ-৩৩ 

প্রসমোজে সফ নো। 

 

যকোডয মফতন আসদভুি কভ েচোযী ফরসত ডনম্নফডণ েত কভ েচোযী ফো ব্যডিসক বুঝোসফ, মথো:- 

(ক) অথ ে ভন্ত্রণোরসয অথ ে ডফবোগ কর্তেক জোযীকৃত,- 

(1) চাকসয (চফতন ও বাতাসদ) অনদ, 2015 এয নুনেদ ১ এয উ-নুনেদ 

(৪) নুমায়ী চম কর কভ ডচাযীয জন্য উি অনদ প্রনমাজয; 

(২) চাকসয [স্ব-াসত (Public Bodies) এফং যাষ্ট্রায়ি প্রসতষ্ঠানমূ] (চফতন 

ও বাতাসদ) অনদ, 2015, এয নুনেদ ১ এয উ-নুনেদ (৪) নুমায়ী চম 

কর কভ ডচাযীয জন্য উি অনদ প্রনমাজয; 

(৩) চাকসয (ব্যাংক, ফীভা ও অসথ ডক প্রসতষ্ঠান) (চফতন ও বাতাসদ) অনদ, 2015 

এয নুনেদ ১ এয উ-নুনেদ (৪) নুমায়ী চম কর কভ ডচাযীয জন্য উি 

অনদ প্রনমাজয;  

(৪) চাকসয (ফাংরানদ পুসর) (চফতন ও বাতাসদ) অনদ, 2015 এয নুনেদ ১ 

এয উ-নুনেদ (৪) নুমায়ী চম কর কভ ডচাযীয জন্য উি অনদ প্রনমাজয; 

(৫) চাকসয (ফর্ ডায গার্ ড ফাংরানদ) (চফতন ও বাতাসদ) অনদ, 2015 এয 

নুনেদ ১ এয উ-নুনেদ (৪) নুমায়ী চম কর কভ ডচাযীয জন্য উি 

অনদ প্রনমাজয; 

(৬) ফাংরানদ জুসর্সয়ার াসব ড (চফতন ও বাতাসদ) অনদ, 2016 এয 

নুনেদ ১ এয উ-নুনেদ (৪) নুমায়ী চম কর কভ ডচাযীয জন্য উি 

অনদ প্রনমাজয;  

(ি) জোতী মফতনসস্কর ২০১৫ এয আসরোসক প্রডতযক্ষো ভন্ত্রণোর কর্তেক জোযীকৃত মমৌথ 

ফোডনী ডনসদ েোফরী (Joint Services Instructions) নম্বয ০১/২০১৬ এয 

অনুসেদ ২ অনুমোী মম কর ব্যডিফসগ েয জন্য উি ডনসদ েোফরী প্রসমোজে; এফং 
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(গ) মকোন আইন, ডফডধ ফো প্রডফধোসনয অধীন মকোন সদ ডনসোডজত থোকোকোরীন যোডয 

যকোডয মকোলোগোয সত মফতন ফো আডথ েক সুডফধো, মম নোসভই অডবডত মোক নো 

মকন, প্রোপ্ত ন।  

যকোডয মফতন আসদ ফরসত ডনম্নফডণ েত আসদ ফো, মক্ষেভত, ডনসদ েোফরীসক বুঝোসফ, মথো:- 

(1) উনযাি নুনেদ (ক) চত উসেসখত চফতন চের ংিান্ত অনদ; 

(2) উনযাি নুনেদ (খ) চত উসেসখত চফতন চের ংিান্ত সননদ ডাফরী; এফং 

(3) চকান অআন, সফসধ ফা প্রসফধাননয ধীন চকান নদ সননয়াসজত কভ ডচাযীয জন্য 

জাযীকৃত চফতন ফা অসথ ডক সুসফধা ংিান্ত অনদ। 

উদোযসণয োোসে যকোডয মফতন আসদভুি কভ েচোযীয আ এফং কয ডযগণনো ডনসম্ন 

মদিোসনো সরোোঃ 
 

উদোযণ-১  

জনোফ মভোোঃ আব্দুর রডতপ ফোংরোসদ ডচফোরস কভ েযত একজন যকোডয কভ েচোযী এফং 

তোয জন্য চাকসয (চফতন ও বাতাসদ) অনদ, 2015       ।                    

এ,আয, নং 211-অআন/অয়কয/২০১৭, তোডযি: ২১ জুন ২০১৭ ডিস্টোব্দ এয ডফধোন 

প্রসমোজে সফ।  

 

ধযো মোক, ৩০ জুন ২০১9 তোডযসি ভোপ্ত অথ ে ফছসয ডতডন ডনসম্নোি োসয মফতন বোতোডদ 

মসসছন: 

 
ভোডক মূর মফতন ৩৫,৫০০/- 

ভোডক ডচডকৎো বোতো ১,৫০০/- 

উৎফ বোতো ৭১,০০০/- 

ফোংরো নফফল ে বোতো 7,১০০/- 

 
ডতডন যকোডয ফোো থোসকন। বডফষ্য তডফসর ডতডন প্রডত ভোস ৭,০০০ টোকো জভো যোসিন। 

ডোফ যক্ষণ অডপ সত প্রোপ্ত প্রতেনে সত মদিো মো মম, ৩০ জুন ২০১৯ তোডযসি বডফষ্য 

তডফসর অডজেত সুসদয ডযভোণ ডছর ৩৮,৫০০ টোকো। কল্যোণ তডফসর  মগোষ্ঠী ফীভো 

তডফসর চাঁদো প্রদোন ফোফদ প্রডত ভোস মফতন সত কতেন ডছর মথোেসভ ৫০  ৪০ টোকো। 

এছোড়ো ডতডন একটি তপডডর ব্যোংসকয ডডসোডজট মনন স্কীসভ ভোডক 3,000 টোকোয 

ডকডস্ত জভো কসযন। 

 
২০১৯-২০২০ কয ফছসয জনোফ আব্দুর রডতসপয মভোট আ এফং কযদো কত সফ তো ডনসম্ন 

ডযগণনো কযো সরো: 
 

চফতন খানত অয় 

মূর চফতন (৩৫,৫০০× ১২ ভা) 4,26,000/- 

উৎফ বাতা (৩৫,৫০০× ২) ৭১,০০০/- 
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              ১,৫00× ২)= ১৮,০   - 

(   য়                     ) 

                 ৭১০০ -       

চভাট অয় 4,97,000/- 

কয দায় সযগেনা 

প্রথভ ২,৫০,০০০ টাকা ম ডন্ত ‘শূন্য’ ায 

ফসষ্ট ২,৪৭,০০০ টাকায উয ১০% ানয     24,700/- 

  চভাট কয দায়   24,700/- 

 

ডফডনসোগ জডনত আকয মযোত ডযগণনো 

ডফডনসোসগয ডযভোণ: 

১। বডফষ্য তডফসর চাঁদো (৭,০০০  ১২) ৮৪,০০০/- 

২। কল্যোণ তডফসর চাঁদো (৫০  ১২) ৬০০/- 

৩। মগোষ্ঠী ফীভো তডফসর চাঁদো (৪০  ১২) ৪৮০/- 

৪। ডডসোডজট মনন স্কীসভয ডকডস্ত (৩,০০০ ১২) ৩৬,০০০/- 

 মভোট ডফডনসোগ= ১,২১,০৮০/- 
 

  য়  ত  জ                  (eligible amount): 
 

( )                           ১,২১,০৮০/- 

( ) মভোট আ 4,97,000/- টোকোয ২৫% ১,২৪,২৫০/- 

( ) 1,50,00,000/- 

                (eligible amount) [       

          ,                      ১,২১,০৮০/- 

 

     য়  ত  প     : 

    ত      ট আয়  ৫    ট               য় য়      য়  ত  প          

                (eligible amount) ১,২১,০৮০/-    15%  

      (১,২১,০৮০ ১৫%)=১৮,১৬২ টোকো। 

পনর  প্রনদয় কনযয সযভাে নফ (24,700 - 18,162) = ৬,৫৩৮ টাকা। 

 

 

      -২ 

       ,       -১                     আব্দুর রডতপ                      

                          ২০,০০০                                     

                  রসতনপয                                ,          

         /                                                
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উদাযে-৩ 

উদাযে-1 এ উডেডিত আ  ডফডনসোগ মডদ মকোন প্রডতফন্ধী কভ েচোযীয থোসক, তসফ তোয 

মক্ষসে কযমুি আসয ীভো সফ ৪,০০,০০০ টোকো। পসর ২০১৯-২০২০ কয ফছসয তোয মভোট 

আ এফং কযদোসয ডযভোণ সফ ডনম্নরূ: 

 

চফতন খানত অয় 

মূর চফতন (৩৫,৫০০ x ১২ ভা) 4,26,000/- 

উৎফ বাতা (৩৫,৫০০ x ২) ৭১,০০০/- 

              ১,৫00x ২)=১৮,০   - 

   য়                       

                 ৭১০০ -       

চভাট অয়= 4,97,000/- 

 

কয দায় সযগেনা 

প্রথভ ৪,0০,০০০ টাকা ম ডন্ত ‘শূন্য’ ায      0/- 

ফসষ্ট 9৭,০০০ টাকায উয ১০%                                                9,700/- 

চভাট অনয়য উয অয়কয                                                    9,700/- 

সফসননয়াগ জসনত অয়কয চযয়াত: পূফ ডফতী উদাযে নুানয                  ১৮,১৬২/- 

ডযগডণত প্রসদ কয                               -8,462/- 

 

তসফ কযদোতোয কভ েস্থর ফোংরোসদ ডচফোর এয অফস্থোন ঢোকো দডক্ষণ ডটি কস েোসযন 

এরোকো ো তোয জন্য ফ েডনম্ন প্রসদ কসযয ডযভোণ সফ ৫,০০০ টোকো। কযদোতো মডদ 

ঢোকো উিয ডটি কস েোসযন ফো  চট্টগ্রোভ ডটি কস েোসযন এরোকো অফস্থোন কসযন তসফ তোয 

জন্য ফ েডনম্ন প্রসদ কসযয ডযভোণ সফ ৫,০০০ টোকো। অন্যোন্য ডটি কস েোসযন এরোকোয 

মক্ষসে ফ েডনম্ন প্রসদ কসযয ডযভোণ ৪,০০০ টোকো এফং ডটি কস েোসযন ব্যতীত অন্য 

এরোকোয মক্ষসে ফ েডনম্ন প্রসদ কসযয ডযভোণ ৩,০০০ টোকো।  
 

২                                       ,   8          22         
  

যকোয কর্তেক ইসুেকৃত ফন্ড ফো ডডকউডযটিজ (সমভন টিএন্ডটি ফন্ড, ন্যোনোর ইনসবস্টসভে 

ফন্ড, মেজোযী ফন্ড/ডফর, ইতেোডদ), ডডসফঞ্চোয সত অডজেত সুদ এফং জোতী ঞ্চ ডযদপ্তয 

কর্তেক ইসুেকৃত মডবং ইন্পেুসভেসয সুদ এ িোসতয আ ডসসফ ডযটোসন ে মদিোসত সফ। 

োধোযণবোসফ, ডডকউডযটিজ ফো ডডসফঞ্চোয মকনোয জন্য ব্যোংক মথসক ঋণ মনো সর ঋসণয সুদ 

ডডকউডযটিজ সত অডজেত সুদ আ মথসক িযচ ডসসফ ফোদ মদো মোসফ। তসফ 82C ধোযোয 

আতোধীন মকোন মডবং ইন্পেুসভেসয সুসদয মক্ষসে িযচ ফোদ মোসফ নো। ২০১৯-২০২০ কয 

ফছসয মম মকোন ধযসনয ঞ্চসেয অডজেত সুসদয উয উৎস কডতেত কয উি িোসতয 

ডফযীসত চূড়োন্ত কযদোসয বফডষ্টেম্পন্ন ন্যেনতভ কযদো (minimum tax) ডযসোধ 

ডসসফ গণ্য সফ।  

 

3    -                    ,   8          24         
 

মকোন কযদোতো তোয ফোড়ী আফোডক ফো ফোডণডজেক ব্যফোসযয জন্য বোড়ো ডদসর, ম আ 

ডযটোসন েয গৃ-ম্পডিয আসয েসয মদিোসত সফ। গৃ-ম্পডিয কযনমাগ্য অয় সনরূননয 
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জন্য পৃথক তপসর যনয়নছ। অয়কয সফসধভারা, 1984 ংনাধননয ভাধ্যনভ ২০১৬-১৭ কয 

ফছসয নতুন সযটান ড পযনভয ানথ নতুন তপসর ২৪সফ  প্রফতডন কযা নয়নছ। উসেসখত নতুন 

ডযটোন ে পযসভয েডভক নং-২৬ এ গৃ-ম্পডি িোসত কযসমোগ্য আ ডনণ েসয জন্য তপডর 

২৪ডফ পূযণপূফ েক মূর ডযটোসন েয োসথ ংযুি কযসত সফ। এই তপডর পূযসণয ডনভ নীসচ 

মদো সরো: 

তপডর-২৪ ডফ 

গৃ ম্পডিয আসয ডফফযণীমূ  

01         ২০১৯-২০২০ 02  আ   : 

    ত    আ        ত     

 

                   

03   -            

    

 

  -                 

         

             : 

ফোড়ীয মভোট আতন (plinth area), 

কত তরো, ইতেোডদ                

                  ): 

                           

                             

                     

    

                         

04          :গৃ-ম্পডি বোড়ো মদো সর ১২ ভোসয বোড়ো মদিোসত 

সফ। মডদ এক ফো একোডধক ভো ফোড়ী িোডর থোসক  মসক্ষসে ১২ 

ভোসয ফোডল েক বোড়ো মূল্য মদিোসত সফ। তসফ িোডর থোকো ভোসয বোড়ো 

নীসচয আয একটি েসয িযচ ডসসফ দোফী কযো মোসফ। 

 

05                                                     

      

 

    মভযোভত, আদো, ইতেোডদ: 

 আফোডক ব্যফোসযয জন্য বোড়ো মদো সর বোড়োয উয 

২৫%; অথফো 

 ফোডণডজেক ব্যফোসযয জন্য বোড়ো মদো সর বোড়োয উয 

৩০%। 

এ িযসচয জন্য মকোন প্রভোণ দোডিসরয প্রসোজন মনই। 

 

                            

              

     ঋসণয উয সুদ/ফন্ধডক/মূরধনী চোজে: 

ংডিষ্ট গৃ-ম্পডি ডনভ েোণ ফো পুনোঃডনভ েোসণয জন্য ঋণ গ্রণ 

কযো সর উি ঋসণয সুদ 

 

  ঙ ফীভো ডকডস্ত: ংডিষ্ট গৃ-ম্পডিয ফীভো কযো সর  

      -                                    
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        ,           

06   -             (04-05)  

07                       ,                   

 

 

                 -                         -                    

               -                                                  

                       -                               

 

08                               - - - )  

                                   ) 

টাকা 

1 (               ) টাকা 

2 (        ২      ) টাকা 

3 (        ৩      ) টাকা 

 

     

 

            : 

 

 

                                                     -             

                                24                         

 
গৃ-ম্পডি িোসত আ ডনরূণ এফং কয ডযগণনো ডনসম্ন উদোযসণয োোসে মদিোসনো সরো: 

 

উদাযে-৪  

 

ধযো মোক, জনোফ আব্দুর কোসদয একটি চোযতরো আফোডক ফোড়ী যসসছ। ঐ ফোড়ীয নীচতরো 

ডতডন ডযফোসয ফফো কসযন। ফোকী ডতনটি তরোয প্রডতটি আফোডক ব্যফোসযয জন্য 

ভোডক বোড়ো ১৫,০০০ টোকো বোড়ো ডদসসছন। এ ংডিষ্ট আ ফছসয মৌযকয ফোফদ ১৬,০০০ 

টোকো, ভডভয িোজনো ফোফদ ৫০০ টোকো এফং গৃ-ডনভ েোণ ঋসণয ব্যোংক সুদ ফোফদ ২০,০০০ 

টোকো ডযসোধ কসযসছন। জনোফ উৎসরয গৃ-ম্পডি সত আসয ডোফ সফ ডনম্নরূ: 

 

ভোডক বোড়ো ১৫,০০০  ৩টি তরো  ১২ ভো = ৫,৪০,০০০/- 

ফোদোঃ অনুসভোদনসমোগ্য িযচ   
১। মভযোভত ব্য (বোড়োয ২৫%) ১,৩৫,০০০/-  

২। মৌয কয (১৬,০০০ ৩/৪)* ১২,০০০/-  

৩। ভডভ যোজস্ব (৫০০ ৩/৪)*     ৩৭৫/-  

৪। গৃ ডনভ েোণ ঋসণয সুদ 

(২০,০০০ ৩/৪)* 

১৫,০০০/-  

*       1/4    ,      3/4     ১,৬২,৩৭৫/- 
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গৃ-ম্পডি মথসক নীট আ = ৩,৭৭,৬২৫/- 

 

জনোফ কোসদসযয ডনরূডত মভোট আ ৩,৭৭,৬২৫ টোকোয ডফযীসত ধোেেকৃত কসযয ডযভোণ 

সফ- 

 

মভোট আ কযোয কসযয ডযভোণ 

প্রথভ ২,৫০,০০০ টোকো ম েন্ত মভোট আসয উয শূন্য শূন্য 

অফডষ্ট ১,২৭,৬২৫ টোকো আসয উয-  ১০% ১২,৭৬৩/- 

মভোট  ১২,৭৬৩/- 

  

অথ েোৎ, কযদোতোসক প্রসদ কয ১২,৭৬৩ টোকো ডযটোন ে দোডিসরয ভ ফো পূসফ ে ডযসোধ কযসত 

সফ।  

উসেখ্য, ফোডণডজেকবোসফ ব্যফহৃত গৃ-ম্পডি বোড়োয মক্ষসে মভযোভত ব্য সফ ৩০%। 

 
এ,আয, নং ২১৬-আইন/আকয/২০১৪, তোডযিোঃ ১৮ আগষ্ট, ২০১৪ এয ভোধ্যসভ ডফডধ ৮এ 

ংসমোজন কসয আকয অধ্যোসদস ডোফ যক্ষসণয দ্ধডত ডফলক ধোযো ৩৫ ংসোধন কযো 

সসছ। এয পসর এক ফো একোডধক বোড়োটিোয ডনকট মথসক ফোড়ী বোড়ো ফোফদ ভোডক 

ফ েসভোট ২৫ োজোয টোকোয মফী প্রোপ্ত সর ফোড়ীয ভোডরকসক ব্যোংক ডোসফ প্রোপ্ত বোড়ো জভো 

কযসত সফ। ফোড়ীয ভোডরক (ব্যডি, পোভ ে, মকোম্পোডন ফো অন্য মম মকোন প্রডতষ্ঠোন) কর্তেক এ 

ডফধোন ডযোরন কযো নো সর গৃ-ম্পডি ফোফদ অডজেত আসয উয প্রসদ আকসযয 

৫০% অথফো ন্যেনতভ ৫,০০০ টোকো (সমটি মফড) োসয জডযভোনো আসযোসমোগ্য সফ। 

  

এছোড়ো অথ ে আইন, ২০১৯ এয ভোধ্যসভ প্রনীত ধোযো 19(22A) অনুমোী মকোন গৃম্পডিয 

ভোডরক কর্তেক বোড়োটিোয ডনকট মথসক ব্যোংক েোন্পপোয ব্যতীত নগসদ দুই রক্ষ টোকোয অডধক 

অথ ে অডগ্রভ ডসসফ গ্রণ কযো ইসর তসফ তো গৃম্পডিয আ ডসসফ গণ্য সফ। তসফ উি 

অডগ্রভ ব্যোংক েোন্পপোসযয ভোধ্যসভ গৃীত ইসর, যফতী ৫ (াঁচ) ফছয ফো চ্যডিয মভোসদয 

ভসধ্য মোো কভ মই ভসয ভসধ্য ফোডড়বোড়োয োসথ ভডন্বত অংসয অডতডযি অডগ্রভ (মডদ 

থোসক) গৃম্পডি িোসতয আ ডসসফ গণ্য সফ।   

 

মকোন কযদোতোয ব্যফো ফো মো আ থোকসর তোসক ব্যফো/সো ংডিষ্ট ফোড়ী, অডপ ফো 

মদোকোন বোড়ো ফোফদ প্রসদ অথ ে অফিই ব্যোংসকয ভোধ্যসভ ডযসোধ কযসত সফ। অন্যথো, 

প্রদি বোড়ো তোয ব্যফোডক িযচ ডসসফ ডফসফডচত সফ নো।  
 

4                      ,   8          26         
 

কৃডল িোসত আসয জন্য ডোসফয িোতোে যোিো নো সর নীসচয উদোযণ অনুমোী কৃডল আ 

ডোফ কযসত সফ: 

 

উদাযে-৫  
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ধযো মোক, জনোফ শুবভ দো কৃডল জডভয ডযভোণ ২ একয। একয প্রডত ধোন উৎোদসনয 

ডযভোণ ৪৫ ভণ। প্রডত ভণ ধোসনয ফোজোযমূল্য ৮০০ টোকো সর নীট কযসমোগ্য কৃডল আসয 

ডযভোণ সফোঃ  

২ একয  ৪৫ ভণ  ফোজোয মূল্য ৮০০/-    = ৭২,০০০ টোকো 

ফোদোঃ উৎোদন ব্য ৬০%                     = ৪৩,২০০ টোকো 

                                নীট কৃডল আ  = ২৮,৮০০ টোকো 
 

মকোন কযদোতোয আসয উৎ মডদ শুদৄভোে কৃডল িোত স থোসক মসক্ষসে কৃডল িোসতয আ 

২,০০,০০০ টোকো ম েন্ত কযমুি থোকসফ। অথ েোৎ মডদ মকোন কযদোতোয কৃডল িোসতয আ 

ব্যতীত আয মকোসনো িোসত আ নো থোসক তো সর তোয জন্য কযমুি আসয ীভো সফ- 

 

(ক)  ৬৫ ফছসযয নীসচ পুরুল কযদোতোয মক্ষসে: 

       (২,৫০,০০০ + ২,০০,০০০) = ৪,৫০,০০০ টোকো 
(ি)  ভডরো কযদোতো ফো ৬৫ ফছয ফো তদূর্ধ্ে ফসয পুরুল কযদোতোয মক্ষসে: 

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

(গ)  প্রডতফন্ধী ব্যডি কযদোতোয মক্ষসে: 

      (4,00,০০০ + ২,০০,০০০) = 6,00,০০০ টাকা 

(ে)  মগসজটভুি যুদ্ধোত মুডিসমোদ্ধো কযদোতোয মক্ষসে: 

( ৪,২৫,০০০+২,০০,০০০) = ৬,২৫,০০০ টোকো 

 
 

5                                ,   8          28         
 

 ব্যডি-কযদোতোয ব্যফো ফো মো িোসত সজ আ ডনরূসণয জন্য ২০১৬-১৭ কয ফছসয 

প্রফডতেত নতুন ডযটোন ে পযসভ তপডর ২৪ড প্রফতেন কযো সসছ। উডেডিত নতুন আকয 

ডযটোন ে পযভ ব্যফোযকোযীগণ ডযটোসন েয  ২৮ েডভসক ব্যফো ফো মো িোসত কযসমোগ্য আ 

থোকসর তপডর ২৪ড পূযণপূফ েক মূর ডযটোসন েয োসথ ংযুি কযসফন। 

 

 ত     ২৪             - ৩            প        (    ,      য়       

            ,           ,   য়         ,  ত          প                , 

আ  ,       ট  ,  ত    )         ত    ।        - ৪            প        

(               য় )         ত    ।        - ৫            প          

        ত    । 

 

       - ৬   ত  ৯            প    আ য়        (রোব  ক্ষডত ডোফ)      

   ত    । ব্যফো ফো মোয গ্র প্রোডপ্ত ফো ডফে সত ব্যফো ংডিষ্ট কর িযচ ফোদ ডদস 

নীট আ ডনণ ে কযসত সফ। উসেখ্য, কযদোতোয ব্যডিগত িযচ ফো ব্যফো ফডভ েত িযচ গ্র 

প্রোডপ্ত ফো ডফে সত ফোদ মদো মোসফ নো। তোছোড়ো ব্যফোয মূরধনী প্রকৃডতয িযচ নীট আ 

ডনণ েসয মক্ষসে িযচ ডসসফ ফোদ মদো মোসফ নো। 

 

       -     ত ২             প    ডস্থডতে ফো আ-ব্যসয ডোফ ডফফযণীয তথ্য 

প্রদোন কযসত সফ।  
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                 প                                           24        

                  

 

         প        আ ডনরূণ এফং কয ডযগণনো ডনসম্ন উদোযসণয োোসে মদিোসনো 

সরো: 

 

 
উদাযে-৬  

ধযো মোক জনোফ আডযপ যভোন মস্টনোযী দ্রব্যোডদ ে-ডফেসয ব্যফো ডনসোডজত। 

০১/৭/২০১৮ তোডযি সত ৩০/৬/২০১৯ তোডযি ম েন্ত তাঁয মভোট ডফেসয ডযভোণ 

৩০,০০,০০০ টোকো। ডফডেত ভোরোভোসরয েমূল্য ২৪,০০,০০০ টোকো, কভ েচোযীয মফতন 

৬০,০০০ টোকো, ইসরকডেক ডফর, মদোকোন বোড়ো, মেড রোইসন্প নফোন ডপ  ডযফন িযচ 

এয ভডষ্ট ১,০০,০০০ টোকো। আ ফছসযয শুরুসত ডতডন পোডন েচোয ে ফোফদ ব্য কসযসছন 

৪০,০০০ টোকো।  

 
জনোফ আডযসপয ব্যফো িোসত নীট আ ডযগণনো  কযদো সফ ডনম্নরূ: 

মভোট ডফেসয ডযভোণ  ৩০,০০,০০০/- 

ফোদ: ডফডেত ভোরোভোসরয েমূল্য   ২৪,০০,০০০/- 

গ্র মুনোপো   ৬,০০,০০০/- 

ফোদ: অন্যোন্য িযচ   
কভ েচোযীয মফতন  ৬০,০০০/-  
ইসরকডেক ডফর, মদোকোন বোড়ো, মেড রোইসন্প 

নফোন ডপ  ডযফন িযচ  
 

১,০০,০০০/- 
 

পোডন েচোয ে ফোফদ ব্য ৪০,০০০/- মূরধনী 

জোতী িযচ ডফধো এ িযচ নীট আ ডনণ েসয 

মক্ষসে ফোদ মদো মোসফ নো  

 

 
শূন্য 

 

মভোট িযচ  ১,৬০,০০০/- 

ব্যফো িোসত অফচ-পূফ ে আ 

ফোদ: অফচ (depreciation) 

ব্যফো ব্যফহৃত ফোয কোযসণ পোডন েচোয মূল্য ৪০,০০০ টোকোয উয 

র্ততী তপডর অনুমোী ১০% োসয ৪,০০০ টোকো অফচ বোতো 

প্রোপ্য সফন  

                                     ব্যফো িোসত নীট আ= 

৪,৪০,০০০/- 

 

 

 
৪,০০০/- 

৪,৩৬,০০০/- 

 

কযদোতোয ডনরূডত মভোট আ ৪,৩৬,০০০ টোকোয ডফযীসত কযদোসয ডযভোণ সফ ডনম্নরূ: 

 

প্রথভ ২,৫০,০০০ টোকো ম েন্ত মভোট আসয উয  শূন্য 

অফডষ্ট ১,৮৬,০০০ টোকো আসয উয ১০% ১৮,৬০০/- 

মভোট ১৮,৬০০/- 

 

৬                           ,   8          31         
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মকোন ম্পডি স্তোন্তয কসয মুনোপো সর তো ডযটোসন ে মূরধনী আ ডসসফ মদিোসত সফ। 

এসক্ষসে ম্পডিয ভসধ্য জডভ, ফোড়ী, এেোোট েসভে, কভোড েোর মস্প, স্টক এক্সসচসে 

তোডরকোভুি মকোম্পোডনয মোয ফো ডভউচ্যেোর পোন্ড ইউডনট ইতেোডদ অন্তভু েি। অন্যডদসক 

ব্যডিগত ব্যফোম ে গোড়ী, কডম্পউটোয, আফোফে অরংঙ্কোয ইতেোডদ মূরধনী ম্পডি ডসসফ 

অন্তভু েি সফ নো। ডফেীত জডভ, ফোড়ী, এেোোট েসভে, কভোড েোর মস্প ইতেোডদ মযডজসেসনয 

ভ মম কয ডযসোধ কযো  তো মূরধনী মুনোপোয ডফযীসত চূড়োন্ত কযদোসয 

বফডষ্টেম্পন্ন ন্যেনতভ কযদো (minimum tax) ডযসোধ ফসর গণ্য সফ।  

 

স্টক এক্সসচসে তোডরকোভুি মকোম্পোডনয মোয ফো ডভউচ্যেোর পোন্ড ইউডনট ডফে ফো স্তোন্তয 

সত ব্যোংক  অন্যোন্য আডথ েক প্রডতষ্ঠোন, ভোসচ েে ব্যোংক, মোয ডডরোয/সরোকোয মকোম্পোডন 

এয স্পন্পয মোযসোল্ডোয, ডডসযক্টয এফং স্টক এক্সসচসে তোডরকোভুি মকোম্পোডনয স্পন্পয 

মোযসোল্ডোয ফো ডডসযক্টযসদয আ কযসমোগ্য। এছোড়ো আ ফছসযয মম মকোন ভস মকোন 

কযদোতোয মকোন স্টক এক্সসচসে তোডরকোভুি একটি মকোম্পোডনয ডযসোডধত মূরধসনয ১০% 

অডধক মোয থোকসর ঐ মকোম্পোডনয মোয ডফডে সত অডজেত আ কযসমোগ্য সফ।  

 

 

৭                               ,   8          33         
 

 মফতন, ডনযোিো জোভোনসতয উয সুদ, গৃ-ম্পডিয আ, কৃডল আ, ব্যফো ফো মোয আ, 

মূরধনী মুনোপো- একর আসয িোত ছোড়ো অন্য মোফতী আ অন্যোন্য সূসেয আ। ব্যোংসক 

গডেত টোকোয উয সুদ, নগদ রবেোং, রটোযী, মন্ত্রোডত বোড়ো ডদস আ, ফিৃতো ফো মরিোয 

ম্মোনী ইতেোডদ অন্যোন্য সূসেয আসয কসকটি উদোযণ।   

 
 ন্যান্য সূনত্রয অয়ভুি চকান উৎ নত উৎন কয কতডন/অদায় কযা নয় থাকনর কযদাতা 

চভাট (gross) প্রাসপ্ত অয় সননফ প্রদ ডন কযনফন, নীট (net) প্রাসপ্ত নয়।  

 

উদাযেস্বরূ, চকান কযদাতা মসদ ফিৃতা সদনয় উৎ কয ১০,০০০ টাকা চকনট যাখায য 

90,000 টাকায একটি চচক ান তানর ফিৃতা ফাফদ তায ন্যান্য সূনত্রয অয় নফ 

(90,000 + 10,000) = 1,00,000 টাকা। উৎন চকনট যাখা অয়কয তাঁয জন্য সগ্রভ কয 

সযনাধ সননফ সফনফসচত নফ মা সতসন অয়কয সযটানন ড প্রদ ডন/দাফী কযনত াযনফন। এরূ 

সগ্রভ কয সযনাধ চভাট অনয়য উয সনরূসত কযদানয়য সফযীনত চিসর্ট াওয়া মানফ। 

উদাযেস্বরূ, মসদ কযদাতায অনয়য কর উৎনয জন্য সনরূসত চভাট অনয়য উয 

কযদানয়য সযভাে ৫৫,০০০ টাকা য় তানর কযদাতানক 10,000 টাকা ফানদ ফসষ্ট 

৫৫,০০০ - ১০,০০০ = ৪৫,০০০ টাকা অয়কয সযনাধ কযনত নফ।  

 

৮              -               

 

কযদোতো মকোন অংীদোডয পোসভ েয অংীদোয ফো ব্যডি-ংসেয দস্য সর পোভ ে ফো ব্যডি-

ংে মথসক োো তোয আসয অং মভোট আস অন্তভু েি সফ। তসফ আসয এ অংসয জন্য 

গড় োসয আকয মযোত োসফন। একটি উদোযণ ডদস ডফলটি স্পষ্ট কযো সরো। 
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উদাযে-৭ 

ধযো মোক, জনোফ বুরবুর আসভদ একটি পোসভ েয ১/৩ অংসয অংীদোয। ৩০ জুন ২০১৯ 

তোডযসি ভোপ্ত আ ফছসয ঐ পোভ ে ২,৮৫,০০০ টোকো মুনোপো কসযসছ। ঐ অংীদোডয পোসভ ে 

তোয মুনোপোয ডস্যো ৯৫,০০০ টোকো। এছোড়ো, ংডিষ্ট আ ফছসয জনোফ বুরবুসরয গৃ-

ম্পডিয নীট আ ডছর ৩,২০,০০০ টোকো।  

 

২০১৯-২০২০ কয ফছসয জনোফ বুরবুসরয মভোট আ সফ (৩,২০,০০০ + ৯৫,০০০) = 

৪,১৫,০০০ টোকো। মভোট আসয উয আকসযয ডযভোণ ডনম্নরূ: 

 

প্রথভ ২,৫০,০০০ টাকা ম ডন্ত ‘শূন্য’ ায         শূন্য 

ফসষ্ট 1,৬৫,০০০ টাকায উয ১০%                                             ১৬,৫০০/- 

চভাট অনয়য উয অয়কয  ১৬,৫00/- 

 

পোসভ েয অংীদোডয আসয জন্য কযদোতো মম কয মযোত (পোসভ েয কযোসযোডত আসয 

আনুোডতক অংক) োসফন এফং মযোত োোয সয তোসক মম ডযভোণ কয ডযসোধ কযসত 

সফ তো ডনম্নরূ: 

 
             x                    

= 
16,500 x 95,000 

        4,15,000 

 = ৩,৭৭৭ ট   । 

কযদোতোয নীট প্রসদ কসযয ডযভোণোঃ ১৬,৫০০-৩,৭৭৭ = ১২,৭২৩ টোকো। 

 

 

৯                                             ,   8     43(4)      

        

কযদোতোয স্বোভী/স্ত্রী ফো অপ্রোপ্ত ফস্ক ন্তোনসদয নোসভ মডদ পৃথকবোসফ আকয নডথ নো থোসক 

তোসর            ,   8     43(4)                                     
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চতুথ ে বোগ 

কযদো ডযগণনো 
 

মভোট আসয উয আসযোসমোগ্য আকয 

 
োধোযণবোসফ, মভোট আসয কযোসযয তপডর অনুমোী কযোয প্রসোগ কসয একজন কযদোতোয 

মভোট আসয উয আসযোসমোগ্য আকসযয ডযভোণ ডনরূণ কযো । উদোযণস্বরূ, ২০১৯-

২০২০ কয ফছসয একজন কযদোতোয মভোট আসয ডযভোণ ৫০,০০,০০০ টোকো সর তোয মভোট 

আসয উয আসযোসমোগ্য আকসযয ডযভোণ সফ ডনম্নরূ: 

 

মভোট আ কয োয কসযয ডযভোণ 

প্রথভ  ২,৫০,০০০ টোকো ম েন্ত মভোট আসয উয শূন্য শূন্য 

যফতী ৪,০০,০০০ টোকো ম েন্ত আসয উয ১০% ৪০,০০০/- 

যফতী ৫,০০,০০০ টোকো ম েন্ত আসয উয ১৫% ৭৫,০০০/- 

যফতী ৬,০০,০০০ টোকো ম েন্ত আসয উয ২০% ১,২০,০০০/- 

যফতী ৩০,০০,০০০ টোকো ম েন্ত আসয উয ২৫% ৭,৫০,০০০/- 

অফডষ্ট ২,৫০,০০০ এয উয ৩০% ৭৫,০০০/- 

৫০,০০,০০০ টোকোয উয মভোট আকসযয ডযভোণোঃ  ১০,৬০,০০০/-  

 
 

কযদোতো মডদ ভডরো কযদোতো ন অথফো ৬৫ ফছয ফো তদূর্ধ্ে ফসয কযদোতো ন তোসর মভোট 

আসয উয আসযোসমোগ্য আকসযয ডযভোণ সফ ডনম্নরূ: 

মভোট আ কয োয কসযয ডযভোণ 

প্রথভ ৩,০০,০০০ টোকো ম েন্ত মভোট আসয উয শূন্য শূন্য 

যফতী ৪,০০,০০০ টোকো ম েন্ত আসয উয ১০% ৪০,০০০/- 

যফতী ৫,০০,০০০ টোকো ম েন্ত আসয উয ১৫% ৭৫,০০০/- 

যফতী ৬,০০,০০০ টোকো ম েন্ত আসয উয ২০% ১,২০,০০০/- 

যফতী ৩০,০০,০০০ টোকো ম েন্ত আসয উয ২৫% ৭,৫০,০০০/- 

অফডষ্ট ২,০০,০০০ এয উয ৩০% ৬০,০০০/- 

৫০,০০,০০০ টোকোয উয মভোট আকসযয ডযভোণ ১০,৪৫,০০০/- 

   
প্রডতফন্ধী ব্যডি কযদোতোয মক্ষসে কযমুি আসয ীভো 4,00,০০০ টাকা এফং মগসজটভুি যুদ্ধোত 

মুডিসমোদ্ধো কযদোতোয মক্ষসে কযমুি আসয ীভো সফ ৪,২৫,০০০ টোকো। পসর এফ কযদোতোয 

মক্ষসে মভোট আসয উয আসযোসমোগ্য আকসযয ডযভোণ ডকছুটো কভ সফ। প্রডতফন্ধী ন্তোন ফো 

মোষ্য যসসছ এভন ডতোভোতো ফো আইনোনুগ অডববোফসকয মক্ষসে কযমুি ীভো প্রসতেক ন্তোন ফো 
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মোসষ্যয জন্য ৫০,০০০ টোকো মফড সফ।       ত          পত      ত     য়      ত  

             জ          প    ।     ত         ত          পত   ত     আ      

               ট আ য়   প  আ   প     আয়              পত     ত          

       য়      : 

 
 

      -৮ 

       ,                                               ’                      

                                                       ৩০    ২০১৯        

                                        ৫,০০,০০০                           

        ৫,০০,০০০                                                           

                 ৫০,০০০ টাকা সতসযি কযমুি ীভায সুসফধা গ্রে কনযন তানর তায 

চভাট অনয়য উয ২০১৯-২০২০         অনযানমাগ্য অয়কনযয সযভাে নফ সনম্নরূঃ 

 

চভাট অয় 5,00,000/- 

ফাদ: কযমুি ীভা (2,50,000 + ৫০,000+ ৫০,000) ৩,5০,000/- 

ফসষ্ট ১,5০,000/- 

                          (১,5০,000 x 10%)    ১৫,০00/- 

 

                                               ৫০,০০০ টাকায সতসযি কযমুি 

ীভায সুসফধা গ্রে কনযন তানর তায চভাট অনয়য উয অনযানমাগ্য অয়কনযয সযভাে নফ 

সনম্নরূ: 

 

চভাট অয় ৫,০0,000/- 

ফাদ: কযমুি ীভা (3,00,000 + ৫০,000+ ৫০,000) ৪,০০,000/- 

ফসষ্ট ১,০০,000/- 

                          (১,০০,000 x 10%) ১০,০০০/- 

 

                                                        সতসযি কযমুি ীভায 

সুসফধা প্রাপ্য নফন। 

 

                82C                                              

(minimum tax)                             82C                        

                                                                        

                               82C                                 

                               

 

কযদোতোয অফস্থোনসবসদ ন্যেনতভ কয 
 

কযমুি ীভোয উসর্ধ্েয আসয মক্ষসে প্রসদ ন্যেনতভ আকসযয ডযভোণ এরোকোসবসদ ডনম্নরূ:  

 

এরোকোয ডফফযণ ন্যেনতভ কসযয োয (৳) 
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ঢোকো উিয ডটি কস েোসযন, ঢোকো দডক্ষণ ডটি কস েোসযন এফং 

চট্টগ্রোভ ডটি কস েোসযন এরোকো অফডস্থত কযদোতো 

৫,০০০/- 

অন্যোন্য ডটি কস েোসযন এরোকো অফডস্থত কযদোতো ৪,০০০/- 

ডটি কস েোসযন ব্যতীত অন্যোন্য এরোকো অফডস্থত কযদোতো ৩,০০০/- 

   

 একজন কযদোতোয আ মম মকোন স্থোসনই অডজেত মোক নো মকন ডতডন মমিোসন অফস্থোন 

কযসফন তোয ম অফস্থোসনয ডবডিসতই ন্যেনতভ কসযয োয ডনধ েোডযত সফ। তসফ মকোন 

কযদোতো একই আ ফছসয একোডধক স্থোসন অফস্থোন কযসর মম স্থোসন ডতডন ফ েোডধককোর 

অফস্থোন কসযসছন ম অফস্থোন স্থসরয জন্য প্রসমোজে ন্যেনতভ কয োয তোয মক্ষসে প্রসমোজে 

সফ। 

 ব্যফো আসয মক্ষসে ব্যফো ডযচোরনোয মুখ্য স্থোনই ন্যেনতভ কসযয জন্য একজন 

কযদোতোয অফস্থোন স্থর ডসসফ ডফসফডচত সফ। 

 একজন চোকুডযজীডফ কযদোতো আ ফছসয একোডধক স্থোসন কভ েযত থোকসর মম স্থোসন ডতডন 

অডধক কোর কভ েযত ডছসরন ন্যেনতভ কসযয জন্য ম স্থোনই তোয অফস্থোন স্থর ফসর ডফসফডচত 

সফ। 

 কযদোতো অডনফোী সর ফোংরোসদস ডতডন মম ঠিকোনো ব্যফোয কসযন ম ঠিকোনোই তোয 

অফস্থোন স্থর ডসসফ ডফসফডচত সফ। 

 কযমুি ীভোয উসর্ধ্ে আ আসছ এভন কযদোতোয প্রসদ আকসযয ডযভোণ তোয জন্য 

প্রসমোজে ন্যেনতভ আকসযয ডযভোণ অসক্ষো কভ সর, অথফো ডফডনসোগজডনত কয মযোত 

ডফসফচনোয য প্রসদ আকসযয ডযভোণ প্রসমোজে ন্যেনতভ আকসযয কভ, শূন্য ফো 

ঋণোত্মক সর কযদোতোসক তোয জন্য প্রসমোজে ন্যেনতভ আকয ডযসোধ কযসত সফ। 

  

 
ডফডনসোগজডনত কয মযোত 

(আকয অধ্যোসদ, ১৯৮৪ এয [44(4)(b)] ধোযো অনুমোী) 

 
ডনডদ েষ্ট কসকটি িোসত কযদোতোয ডফডনসোগ/চাঁদো থোকসর কযদোতো ডফডনসোগজডনত কয মযোত 

োন। মভোট আসয উয আসযোসমোগ্য আকসযয অংক মথসক কয মযোসতয অংক ফোদ ডদসর 

প্রসদ কসযয অংক োো মো। 

 

একজন কযদোতোয ডফডনসোগজনডত কয মযোত ডযগণনোয মক্ষসে ডনম্নরূ ২টি ডফল ডফসফডচত : 

(ক)      ত      ট আয়; 

( )   য়  ত  জ                  (eligible amount); 
 

  য়  ত  জ                  (eligible amount)    - 

( ) মযোত োোয মমোগ্য িোসত     ত   প্রকৃত ডফডনসোগ/চাঁদোয ডযভোণ; 

(ি) কযসমোগ্য মভোট আসয [82C ধোযোয (2) উ-ধোযো ফডণ েত উৎ/উৎমূ সত প্রোপ্ত 

আ এফং কয অব্যোডত প্রোপ্ত ফো হ্রোকৃত কযোয প্রসমোজে এভন আ থোকসর তো 

ব্যতীত] ২৫%;  

(গ) ১ মকোটি ৫০ রক্ষ টোকো; 
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এই ডতনটিয ভসধ্য মমটি কভ। 

 

মভোট আ                  (eligible amount) এয ডবডিসত আকয মযোসতয 

ডযভোণ ডনম্নরূ োসয ডনধ েোডযত সফ: 

 

   ট আয়   য়  ত  প      

 ৫    ট    প                       15% 

 ৫    ট                             1০% 

 

ডফডনসোগ জডনত মযোত দোডফয জন্য পৃথক তপডর যসসছ। ২০১৬-১৭ কয ফছসয প্রফডতেত নতুন 

ডযটোন ে পযসভ তপডরটি ২৪ডড নোসভ ডচডিত। উডেডিত নতুন ডযটোন ে দোডিরকোযী কযদোতো 

ডফডনসোগ দোফী কযসর মযোত োোয মমোগ্য ডফডনসোগ ফো দোন নতুন প্রফডতেত তপডর-২৪ডড এ 

উসেিপূফ েক মূর ডযটোসন েয োসথ ংযুি কযসত সফ এফং ডফডনসোগ ফো দোসনয প্রভোণে ডযটোসন েয 

োসথ দোডির কযসত সফ। 

 
                                

 

একজন কযদোতোয ডফডনসোগ  দোসনয উসেিসমোগ্য িোতগুসরোয তোডরকো নীসচ মদো সরো: 

▪জীফন ফীভোয ডপ্রডভোভ; 

▪ যকোডয কভ েকতেোয প্রডবসডে পোসন্ড চাঁদো; 

▪ স্বীকৃত বডফষ্য তডফসর ডনসোগকতেো  কভ েকতেোয চাঁদো; 

▪ কল্যোণ তডফর  মগোষ্ঠী ফীভো তডফসর চাঁদো; 

▪ সুোয এনুসন পোসন্ড প্রদি চাঁদো; 

▪ মম মকোন তপডডর ব্যোংক ফো আডথ েক প্রডতষ্ঠোসনয ডডসোডজট মনন স্কীসভ ফোডল েক 

সফ েোচ্চ ৬০,০০০ টোকো ডফডনসোগ; 

▪ ঞ্চে েস ডফডনসোগ; 

▪ ফোংরোসদসয স্টক এক্সসচসে তোডরকোভুি মকোম্পোডনয মোয, স্টক, ডভউচ্যেোর পোন্ড ফো 

ডডসফঞ্চোসয ডফডনসোগ; 

▪ ফোংরোসদ যকোয অনুসভোডদত মেজোযী ফসন্ড ডফডনসোগ; 

▪ জোডতয জনসকয স্মৃডত যক্ষোসথ ে ডনসোডজত জোতী ম েোসয প্রডতষ্ঠোসন অনুদোন; 

▪ মোকোত তডফসর দোন; 

▪ জোতী যোজস্ব মফোড ে কর্তেক অনুসভোডদত মকোন দোতব্য োোতোসর দোন; 

▪ প্রডতফন্ধীসদয কল্যোসণ স্থোডত প্রডতষ্ঠোসন দোন; 

▪ মুডিযুদ্ধ মোদুেসয প্রদি দোন; 

▪ আগো িোন মডসবরসভে মনটোসকে দোন; 

▪ আোডনো কেোন্পোয োোতোসর দোন; 

▪ ICDDRB মত প্রদি দোন; 

▪ CRP, োবোয এ প্রদি দোন; 

▪ যকোয কর্তেক অনুসভোডদত জনকল্যোণমূরক ফো ডক্ষো প্রডতষ্ঠোসন দোন; 
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▪ এডোটিক মোোইটি, ফোংরোসদ এ দোন; 

▪ ঢোকো আোডনো ডভন কেোন্পোয োোতোসর দোন; 

▪ মুডিযুসদ্ধয স্মৃডত যক্ষোসথ ে ডনসোডজত জোতী ম েোসয মকোন প্রডতষ্ঠোসন অনুদোন। 

 

 
                              

অনুসভোদনসমোগ্য ডফডনসোগ মযোসতয ডযভোণ এফং কয মযোত ডকবোসফ ডযগণনো কযো সফ তো 

ডনসম্ন উদোযসণয োোসে মদিোসনো সরো: 

 

      -৯ 

 

ধযো মোক, জনোফ আসনোোয িোন যকোডয মফতন আসদভুি একজন কভ েচোযী। তাঁয মফতন িোত, 

গৃ ম্পডি  ঞ্চসেয সুদ িোসত আ যসসছ। ২০১৯-২০২০ কযফছসয উি িোতমূস আসয 

ডযভোণ ডনম্নরূ: 

 

                 ৳  

                 7,18,200 

               1,20,000 

                                                  8,38,200 

                       ৮২          50,000 

                ১০                             ৫,০00/-)   

         8,88,200 

 

জনোফ আসনোোসযয মযোত োোয মমোগ্য িোসত মভোট ডফডনসোসগয ডযভোণ ডছর ডনম্নরূ: 

 

                  সযভাে (৳) 

1.                  ,                         

                

96,000 

2.                                                  1,080 

3 নতুন ঞ্চয়ত্র িয়  1,00,000 

4                        ১২,০০০ 

5.   স্টক এক্সনচনে তাসরকাভুি চকাম্পাসনয চয়ানয সফসননয়াগ  ৫,০০০ 

                         ,             2,14,080 

 

কযদোতোয মযোত পূফ েফতী কযদো সফ ডনম্নরূ: 

 

চভাট অয় কনযয সযভাে (৳) 

ঞ্চয়নত্রয সুদ ফানদ                 8,38,200          

               : 

 

প্রথভ ২,৫০,০০০ টাকা ম ডন্ত চভাট অনয়য উয  শূন্য 
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      4,00,000           10% 40,000 

ফসষ্ট 1,88,200 টাকা অনয়য উয 15% 28,230 

ঞ্চয়নত্রয সুদ অনয়য জন্য প্রনদয় কয:  

              ৫০,০০০                            ৫,০০০ 

চযয়াত পূফ ডফতী কযদায়  7৩,২30 

কযদোতোয তথ্য অনুমোী   য়  ত  জ                  (eligible amount)    : 

 

( )                          ,            2,14,080/-  

( )            82                        

সফসননয়াগ চযয়ানতয নুনভাদননমাগ্য নফ ডাচ্চ ীভা 

সনধ ডাযে ম ডানয় সফনফসচত নফনা। তাআ 

নুনভাদননমাগ্য ংক সফনফচনায জন্য উি অয় 

ব্যতীত চভাট অয় দাঁড়ায় (8,88,200-৫০,০০০) = 

8,38,200 টাকা মায উয ২৫% ানয 

 

 

 

 

 

 

2,09,550/- 

( ) 1,50,00,000/- 

                (eligible amount) [                 ,         

            

2,09,550/- 

 

    ত        য়  ত  প         : 

    ত      ট আয়  ৫    ট               য় য়      য়  ত  প           

                (eligible amount) 2,09,550       15%       31,433       

 

           : 

নীট প্রনদয় কনযয সযভাে (৭৩,২৩০-31,433)      ৪১,৭৯৭/-  

ফাদঃ উৎন কসতডত কয   ৫,০০০/-  

 ফসষ্ট প্রনদয় কনযয সযভাে           36,797/-  

 

      -১০ 

 

ধযো মোক, জনোফ আফযোয অফযপ্রোপ্ত যকোডয মননসবোগী কযদোতো। তাঁয গৃ ম্পডি িোত, 

মনন, ব্যোংক সুদ  ঞ্চসেয সুদ আ যসসছ। ২০১৯-২০২০ কযফছসয উি িোতমূস 

আসয ডযভোণ ডনম্নরূ: 

 

                 ৳  

    গৃ ম্পসি         ৫,০০,০00 

               1,০0,000 

                                                  ৬,০০,০00 

                        ৮২          50,000 
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                ১০                             ৫,০00/-)  

(ঘ) চনন চথনক ফাসল ডক প্রাসপ্ত (কয ব্যসত প্রাপ্ত অয়) ১,৮০,০০০ 

         8,৩০,০০০ 

চভাট কযনমাগ্য অয় ৬,৫০,০০০ 

 

জনোফ আফযোসযয মযোত োোয মমোগ্য িোসত মভোট ডফডনসোসগয ডযভোণ ডছর ডনম্নরূ: 

 

                  সযভাে (৳) 

১ নতুন ঞ্চয়ত্র িয়  1,00,000 

২                        ৫০,০০০ 

                         ,             ১,৫০,০০০ 

 

কযদোতোয মযোত পূফ েফতী কযদো সফ ডনম্নরূ: 

 

চভাট অয় কনযয সযভাে (৳) 

ঞ্চয়নত্রয সুদ ফানদ                 ৬,০০,০০০          

               : 

 

প্রথভ ২,৫০,০০০ টাকা ম ডন্ত চভাট অনয়য উয  শূন্য 

      4,00,000           10% ৩৫,000 

ঞ্চয়নত্রয সুদ অনয়য জন্য প্রনদয় কয:  

              ৫০,০০০                            ৫,০০০ 

চযয়াত পূফ ডফতী কযদায়  ৪০,০০০ 

 

জনোফ আফযোসযয তথ্য অনুমোী   য়  ত  জ                  (eligible amount)    : 

 

( )                          ,            ১,৫০,০০০  

( )            82                        

সফসননয়াগ চযয়ানতয নুনভাদননমাগ্য নফ ডাচ্চ ীভা 

সনধ ডাযে ম ডানয় সফনফসচত নফনা। তাআ 

নুনভাদননমাগ্য ংক সফনফচনায জন্য উি অয় 

ব্যতীত চভাট অয় দাঁড়ায় (৬,৫০,০০০-৫০,০০০) = 

৬,০০,০০০ টাকা মায উয ২৫% ানয 

 

 

 

 

 

 

১,৫০,০০০/- 

( ) 1,50,00,000/- 

                (eligible amount) [                 ,         

            

১,৫০,০০০/- 

 

    ত        য়  ত  প         : 
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    ত      ট আয়  ৫    ট               য় য়      য়  ত  প           

                (eligible amount) ১,৫০,০০০       15%       ২২,৫০০       

 

 

           : 

নীট প্রনদয় কনযয সযভাে (৪০,০০০-২২,৫০০)      ১৭,৫০০/-  

ফাদঃ উৎন কসতডত কয   ৫,০০০/-  

 ফসষ্ট প্রনদয় কনযয সযভাে           ১২,৫০০/-  

 

      -১১ 

ধযা মাক, জনাফ নাআভ আরানভয ২০১৯-২০২০ কযফছনয চভাট অনয়য সযভাে ১৭,০০,০০০ 

    । সফসবন্ন খানত তায চভাট সফসননয়াগ/দাননয সযভাে সনম্নরূ: 

 

       সযভাে (৳) 

1                       60,000 

2                               120,000 

3 ঞ্চয়ত্র িনয় সফসননয়াগ 200,000 

4 মাকাত তসফনর দান 50,000 

৫ ল্যাট িয় ১,০০,০০০ 

                         ,             ৫,30,000 

 

জনাফ নাআনভয কয মযোত  কযদোসয ডযভোণ সফ ডনম্নরূ: 

     য় ত          য়  /   : 

 

       ডযভোণ (৳) 

1.                       60,000 

২.                                              

        

60,000 

  .                    ,  ,    - 

  .                    ,000/- 

৩. ঞ্চে েস ডফডনসোগ 2,00,000 

৪. মোকোত তডফসর দোন 50,000 

                         ,             3,70,000 

 

[ল্যোট েস ডফডনসোগকৃত অথ ে মযোসতয জন্য ডফসফচনো কযো ডন কোযন অথ ে আইন, ২০১৯ 

এয ভোধ্যসভ ল্যোট ফো কডম্পউটোয েসয মক্ষসে ডফডনসোগ মযোসতয সুডফধো অফসরোন কযো 

সসছ]  

   

মযোত পূফ েফতী কযদো: 
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প্রথভ ২,৫০,০০০ টাকা ম ডন্ত চভাট অনয়য উয  শূন্য 

যফতী ৪,০০,০০০ টাকা অনয়য উয 10% ানয ৪০,০০০/- 

যফতী ৫,০০,০০০ টাকা অনয়য উয 15% ানয ৭৫,০০০/- 

ফসষ্ট ৫,৫০,০০০ টাকা অনয়য উয 20% ানয ১,১০,০০০/- 

চভাট  ২,২৫,০০০/- 

  য়  ত  জ                  (eligible amount): 
 

( )                          ,            3,70,000/-  

( ) মভোট আ ১৭,০০,০০০/- টোকোয ২৫%  
৪,২৫,000/- 

( ) 1,50,00,000/- 

                (eligible amount) [                 ,   

                ] 

৩,৭০,000/- 

 

    ত        য়  ত  প         : 

 

    ত      ট আয়  ৫    ট            য় য়      য়  ত  প                 

                (eligible amount) ৩,৭০,000/-       1০%       ৩৭,০০০/- 

      

 

পসর নীট প্রসদ কসযয ডযভোণ দাঁড়োসফ (২,২৫,০০০-৩৭,০০০) = ১,৮৮,০০০/- টোকো। 

 

 

 

ব্যডি-কযদোতোয োযচোজে 

ব্যডি-কযদোতো (assessee being individual) এয মক্ষসে, Income-tax Ordinance, 

1984 (Ord. No. XXXVI of 1984) এয section 80 অনুমোী ডযম্পদ, দো  

িযসচয ডফফযণী (statement of assets, liabilities and expenses) মত প্রদ ডননমাগ্য 

ডনম্নফডণ েত ম্পসদয ডবডিসত, আকয প্রসমোজে এইরূ আসয উয প্রসমোজে আকসযয উয 

ডনম্নরূ োসয োযচোজে প্রসদ সফ, মথো:- 

 

ম্পদ  াযচানজডয 

ায 

      

        

(ক) নীট সযম্পদ 3 চকাটি টাকা ম ডন্ত শূন্য শূন্য 

 

(   নীট সযম্পদ 3 চকাটি টাকায সধক সকন্তু ৫ চকাটি টাকায 

সধক নয়,  

                                           ,  

                                          8,    

১০%  ৩,০০০/- 
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   ফু                -                 

 

(গ) নীট সযম্পদ ৫ চকাটি টাকায সধক, সকন্তু ১০ চকাটি 

টাকায সধক নয় 

 

১৫%  

(ঘ) নীট সযম্পদ ১০ চকাটি টাকায সধক, সকন্তু ১৫ চকাটি 

টাকায সধক নয় 

২০%  ৫,০০০/- 

(ঙ) নীট সযম্পদ ১৫ চকাটি টাকায সধক, সকন্তু ২০ চকাটি 

টাকায সধক নয় 

২৫%  

(চ) নীট সযম্পদ ২০ চকাটি টাকায সধক চম চকান ংনকয 

জন্য  

৩০%  

 

               ,                          ৫০           ফা উায     , 

                                                             ০.১%      

অয়কয  প্রনমাজয এআরূ অনয়য উয প্রনমাজয অয়কনযয উয ৩০%                  ,    

                   

 

সগানযট, সফসড়, জদ ডা, গুর কর প্রকায তাভাকজাত ণ্য প্রস্তুতকাযক কযদাতায উি ব্যফায় 

নত সজডত অনয়য উয 2.5% ানয াযচাজড প্রনদয় নফ।  

 

সগানযট, সফসড়, জদ ডা, গুর চম চকান তাভাকজাত ণ্য প্রস্তুতকাযক চকান ব্যসি-কযদাতায নীট 

সযম্পনদয মূল্যভান দুআ চকাটি পঁসচ রক্ষ্ টাকা সতিভ কযনর তানক নীট ম্পনদয সবসিনত 

প্রনদয় াযচাজড এফং তায উি ব্যফায় নত সজডত অনয়য উয 2.5% ানয াযচাজড- উবয়টি 

সযনাধ কযনত নফ।  

 

 

োযচোজে ডকবোসফ ডযগণনো কযসত সফ তো ডনসচয উদোযণগুসরোয ভোধ্যসভ মদিোসনো সরো: 

  টোকো 

(১) কযদোতোয প্রদ ডননমাগ্য নীট ম্পসদয মূল্যভোন ২,৮০,০০,০০০/- 

 মভোট আ ৫,০০,০০০/- 

 আসয উয প্রসদ আকসযয ডযভোণ ২৫,০০০/- 

 প্রসদ োযচোসজেয ডযভোণ     

 
(২) কযদোতোয প্রদ ডননমাগ্য নীট ম্পসদয মূল্যভোন  ২,৯০,০০,০০০/- 

 মভোট আ 2,00,000/- 

 আসয উয প্রসদ আকসযয ডযভোণ    

 প্রসদ োযচোসজেয ডযভোণ    
 

(৩) কযদোতোয প্রদ ডননমাগ্য নীট ম্পসদয মূল্যভোন ৩,১০,০০,০০০/- 
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 মভোট আ ৫,০০,০০০/- 

 আসয উয প্রসদ আকসযয ডযভোণ  ২৫,০০০/- 

 প্রসদ োযচোসজেয ডযভোণ (১০%) ২,৫০০ - 

 

ডকন্তু এ মক্ষসে ন্যেনতভ োযচোজে অথ েোৎ ৩,০০০/- টোকো োযচোজে ডযসোধ কযসত সফ। 

 

(৪) কযদোতোয প্রদ ডননমাগ্য নীট ম্পসদয মূল্যভোন  ১,৩০,০০,০০০/- 

 কযদোতোয ডনজ নোসভ দুইটি মভোটযগোডড় যসসছ  

 মভোট আ ৭,০০,০০০/- 

 আসয উয প্রসদ আকসযয ডযভোণ  ৪৭,৫০০/- 

 প্রসদ োযচোসজেয ডযভোণ (১০%) ৪,৭৫০ - 

  

(৫) কযদোতোয প্রদ ডননমাগ্য নীট ম্পসদয মূল্যভোন  ২,০০,০০,০০০/- 

 কযদোতোয ঢোকো এফং চট্টগ্রোভ ডটি কস েোযন এরোকো 

ফ েসভোট ৮,০০০ ফগ েপৄসটয অডধক আতসনয গৃ-ম্পডি 

যসসছ 

 

 মভোট আ ৫,০০,০০০/- 

 আসয উয প্রসদ আকসযয ডযভোণ  ২৫,০০০/- 

 প্রসদ োযচোসজেয ডযভোণ (১০%) ২,৫০০ - 

 

ডকন্তু এ মক্ষসে ন্যেনতভ োযচোজে অথ েোৎ ৩,০০০ টোকো োযচোজে ডযসোধ কযসত সফ। 

 

(৬) কযদোতোয প্রদ ডননমাগ্য নীট ম্পসদয মূল্যভোন 

কযদোতোয ডনজ নোসভ দুইটি মভোটযগোডড় যসসছ 

৭,৫০,০০,০০০/- 

 মভোট আ ৭,০০,০০০/- 

 আসয উয প্রসদ আকসযয ডযভোণ  ৪৭,৫০০/- 

 প্রসদ াযচানজডয সযভাে (15%) ৭,১২৫/- 

 

 

 

 

 

  

(৭) কযদোতোয প্রদ ডননমাগ্য নীট ম্পসদয মূল্যভোন ১২,৫০,০০,০০০/- 

 মভোট আ ৫,০০,০০০/- 

 আসয উয প্রসদ আকসযয ডযভোণ  ২৫,০০০/- 

 প্রসদ াযচানজডয সযভাে (20%)  ৫,০০০ - 

 
(৮) কযদোতোয প্রদ ডননমাগ্য নীট ম্পসদয মূল্যভোন ১৫,৫০,০০,০০০/- 

 মভোট আ ৫,০০,০০০/- 

 আসয উয প্রসদ আকসযয ডযভোণ  ২৫,০০০/- 

 প্রসদ াযচানজডয সযভাে (25%)  ,২৫০ - 

   

   

(৯) কযদোতোয প্রদ ডননমাগ্য নীট ম্পসদয মূল্যভোন ২০,০০,০০,০০০/- 

                   ৫,০০,০০০ - 

              2,60,000/- 
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 মভোট আ ৭,৬০,০০০/- 

 আসয উয প্রসদ আকসযয ডযভোণ [(ক)+(ি)] ২,২৬,০০০/- 

( )                          ৪৫    ২,২৫,০০০ - 

( )                    (2,60,000-

2,50,000)x10%= 1,000/- 

 প্রসদ াযচানজডয সযভাে 69,000/- 

     ২,২৬,০০০ x 25%   =  ৫৬,500/- 

     5,00,000 x ২.৫% = 12,500/- 

   

(১০) কযদোতোয প্রদড েত নীট ম্পসদয মূল্যভোন ৫০,০০,০০,০০০/- 

 মভোট আ ৫,০০,০০০/- 

 আসয উয প্রসদ আকসযয ডযভোণ  ২৫,০০০/- 

 প্রসদ াযচানজডয সযভােঃ ৫,০০,০০০/- 

   ( ) াযচাজডঃ অয়কনযয উয ৩০%            ৭,৫০০/-               

   ( )                     ০.১% ানয ৫,০০,০০০/-  

 প্রসদ াযচানজডয সযভােঃ [          ,   দুটি      

    চফস] 

 

      

(১১) কযদোতোয প্রদড েত নীট ম্পসদয মূল্যভোন ৫৫,০০,০০,০০০/- 

 মভোট আ ৮০,০০,০০০/- 

 আসয উয প্রসদ আকসযয ডযভোণ  ১৯,৬০,০০০/- 

 প্রসদ াযচানজডয সযভােঃ ৫,৮৮,০০০/- 

 ( ) াযচাজডঃ অয়কনযয উয ৩০%       ৫,৮৮,০০০/-               

 ( )                      ০.১%       ৫,০০,০০০/-  

 প্রসদ াযচানজডয সযভােঃ [          ,   দুটি      

    চফস] 

 

 

                   আয়     ট              ত                আ   প 
 

  জ          ত  ৩        ২  ৯ ত          ,       Tax Day        ২০১৯-

২০২০          আয়     ট             ত             ত    প        ২       

        (delay interest) আ   প        ।     ত   প                 ট   ত 

  ট            জ    য়               প          ত    ।  

 

    ,                    আয়      ট              ত                      

  ত             জ       আ   প   আয়                                 

             ত   য়          ।  

 

        প                                 ত      ট আ য়   প      পত    (tax 

assessed on total income)                        প         প ।  
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   ট আ য়   প      পত    (tax assessed on total income) ফরসত বুঝোসফ- 

 

(ক) ধোযো 82BB    আ ত য়       ত              আ ত য়      ত   ট          , 

          প     (1) এয অধীন প্রসদ কযদো এফং অন্য মমসকোন উধোযো এয অধীন ডনরূডত 

মভোট আসয ডবডিসত ডনরূডত কযদো, এয ভসধ্য মমটি মফী , তো; 

 

(ি) ধোযো 82BB    আ ত য়       ত  য়   প   ট          ,  প                 

ডনরূডত মভোট আসয ডবডিসত ডযগণনোকৃত কযদো। 

 

        প          য়        Tax Day    প  ত                  - 

 

(ক)          ট                য়  ,          ট                প     

( )          ট               য়   ,          য়  ত                  প   । 

 

                                           

 

                 75     প     (5)    proviso              জ                

    য়     ত            য়       । 

 

                             ত                                    : 

 

 

      -১২ 

 

         ৯                                                 ৭,  ,          

     ২০১৯-২০২০           ৮,                   ৬,                     

        ২০১৯-২০২০                                                           

       Tax Day) ৩        ২  ৯ । 

                                                                     

                                         ২০        ১৬,            -        

82BB                                              ০        ২০        

82BB(2)               process     ,                                           

82BB(7)                                 

 

     ,  
(ক)    ট আ য়   প      পত    ৪ ,           

(খ)                            ১৮,০০০   ৬,000) = ২৪,          

ক ও খ এয         ৪0,000 – ২৪,000 = ১৬,          

                                  9                  20                

   ,                          , 

[১৬,000 x 2% x 1] + [1৬,000 x 2% x (15÷31)] = ৪৭৫      
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                             process                                       

                       

 

 

 

 

                     প       ত          ট     য় 

 

(ক) উৎ কয: 

অয় ফছনয কযদাতা কতৃডক উৎন সযনাসধত কয অয়কয সযটানন ড প্রদ ডন কযনত নফ। 

উদাযেস্বরূ, চকান কযদাতায চফতন, ব্যাংক সুদ অয়, গৃ-ম্পসিয ফাসল ডক বাড়া অয়, 

চাগত সপ প্রাসপ্ত আতযাসদ চথনক উৎন কয চকনট যাখা নর তা সযটানন ড চদখানত নফ। উৎন 

কসতডত/ংগৃীত কনযয স্বনক্ষ্ কয কতডনকাযী/ংগ্রকাযী কতৃডনক্ষ্য াটি ডসপনকট সযটানন ডয 

ানথ দাসখর কযনত নফ।  

 

(ি) ধোযো ৬৪/৬৮ অনুমোী প্রদি অডগ্রভ কয: 

কযদোতো মডদ অডগ্রভ কয ডযসোধ কসয থোসকন তোসর ডযসোডধত কসযয ডযভোণ আকয 

ডযটোসন ে প্রদ েন কযসত সফ। অডগ্রভ কয ডযসোসধয প্রভোণ ডযটোসণ েয োসথ দোডির কযসত 

সফ।  

 

(গ) প্রতে েণসমোগ্য কসযয ভন্ব: 

পূসফ েয ফছযগুসরোসত কযদোতোয মডদ কয মপযত দোফী/সৃডষ্ট থোসক তসফ তো ডতডন এিোসন কয 

ডযসোধ ডসসফ দোফী কযসত োযসফন। তসফ এ মক্ষসে মকোন কযফছসযয কয মপযত দোফী 

কযো সসছ তো উসেি কযসত সফ। ধযো মোক, ২০১৮-২০১৯ কয ফছসয কযদোতোয 

মপযতসমোগ্য কসযয ডযভোণ ডছর ৫,০০০ টোকো। ২০১৯-২০২০ কয ফছসযয ডযটোসন ে প্রদড েত 

আ অনুোসয প্রসদ মভোট আকসযয ডযভোণ ৮,০০০ টোকো। এ অফস্থো ২০১৮-২০১৯ কয 

ফছসযয মপযতসমোগ্য ৫,০০০ টোকো ২০১৯-২০২০ কয ফছসয কয দোফীয ডফযীসত কয 

ডযসোধ ডসসফ দোফী/ভন্ব কযসত োযসফন। মসক্ষসে ২০১৯-২০২০ কয ফছসযয জন্য 

তোসক অফডষ্ট ৩,০০০ টোকো ডযসোধ কযসত সফ।   

 

(ে) ডযটোসন েয ডবডিসত প্রদি কয (ধোযো ৭৪ অনুমোী): 

ডযটোসন ে প্রদড েত মভোট আসয ডবডিসত ডনরূডত প্রসদ আকয সত উৎস কডতেত কয এফং 

৬৪/৬৮ডফ ধোযো অডগ্রভ প্রদি কয ফোদ ডদস অফডষ্ট কয ডযসোসধয ভথ েসন চোরোন, ম-

অড েোয, ব্যোংক ড্রোপট, একোউে মী মচসকয কড দোডির ডযসোডধত কসযয ডযভোণ 

ডযটোসন ে উসেি কযসত সফ। 

 
(ঙ) কযমুি ফো কয অব্যোডত প্রোপ্ত আ: 
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কযদোতোয কযমুি এফং কয অব্যোডত প্রোপ্ত আ থোকসর তো ডযটোসন ে উসেি কযসত সফ। 

ব্যডি কযদোতোয কযমুি আসয কসকটি িোত নীসচ উসেি কযো সরো:  

 
(1) যকাসয চাকুসযজীফী কযদাতা মসদ চাকুযীয দাসয়ত্ব ারননয জন্য চকান সফনল বাতা, 

সুসফধা ফা অনুনতাসলক (perquisite) ান; 

(2) চনন; 

(3) ংীদাযী পাভ ড নত াওয়া মূরধনী মুনাপায ং; 

(4) ২ চকাটি ৫০ রক্ষ্ টাকা ম ডন্ত গ্রযাচুআটি প্রাসপ্ত; 

(5) প্রসবনর্ন্ট পান্ড এযাক্ট, ১৯২৫ নুমায়ী উি পান্ড চথনক প্রাপ্ত থ ড; 

(6) স্বীকৃত প্রসবনর্ন্ট পান্ড চথনক প্রাপ্ত থ ড; 

(7) স্বীকৃত সুাযএযানুনয়ন পান্ড চথনক প্রাপ্ত থ ড; 

(8) ফাংরানদ েভ অআন, ২০০৬ (২০০৬ ননয ৪২ নং অআন) এয অওতায় প্রসতসষ্ঠত 

ওয়াকডা ড াটি ডসনন পান্ড চথনক চকান ব্যসি কতৃডক 50,০০০ টাকা ম ডন্ত প্রাপ্ত থ ড; 

(9) সভউচুযয়ার পান্ড থফা আউসনট পান্ড চথনক প্রাপ্ত ২৫,০০০ টাকা ম ডন্ত অয় (সুদ, 

মুনাপা ফা সর্সবনর্ন্ড); 

(10) স্টক এক্সনচনে তাসরকাভুি চকান চকাম্পাসন চথনক প্রাপ্ত নগদ রবযাং খানতয অয় 

৫০,০০০ টাকা ম ডন্ত;  

(11)  যকাসয সনযািা জাভাননতয সুদ মা যকায কযমুি ফনর চঘালো কনযনছ; 

(12) যাঙ্গাভাটি, ফান্দযফান ও খাগড়াছসড় াফ ডতয চজরায চকান indigenous hillman-
এয এআ চজরাগুনরানত সযচাসরত অসথ ডক কভ ডকানন্ডয পনর প্রাপ্ত অয়; 

(13) অয়কয ধ্যানদনয অওতায় জাসযকৃত চকান প্রজ্ঞান নুমায়ী কয ব্যাসত ফা 

হ্রাকৃত কয ানযয সুসফধা গ্রেকাযী কযদাতা ব্যতীত ন্যান্য কযদাতায যপ্তানী 

ব্যফা নত প্রাপ্ত অনয়য ৫০%; 

(14) অনয়য একভাত্র উৎ ‘কৃসল খাত’ নর কৃসল খাত নত অয় ২,০০,০০০ টাকা ম ডন্ত; 

(15) পটওয়যায ততসয তথ্য-প্রযুসি ংসিষ্ট কনয়কটি খানতয ব্যফায় অয়। খাতগুনরা 

নে: 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. 
(16) াঁ-মুযগীয খাভায নত সজডত অয় এয চক্ষ্নত্র প্রথভ ২০ রক্ষ্ টাকা ম ডন্ত ‘শূন্য’ 

ানয, যফতী ১০ রক্ষ্ টাকা অনয়য উয ৫% ানয এফং ফসষ্ট অনয়য উয 

১০% ানয কয প্রনদয় নফ; 
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(17) াঁ-মুযগী, সচংড়ী ও ভানছয যাচাযী (hatchery) এফং ভৎস্য চাল নত সজডত অয় 

এয চক্ষ্নত্র প্রথভ ১০ রক্ষ্ টাকা ম ডন্ত ‘শূন্য’ ানয, যফতী ১০ রক্ষ্ টাকা অনয়য উয 

৫% ানয এফং ফসষ্ট অনয়য উয ১০% ানয কয প্রনদয় নফ;  

(18) কসতয় চক্ষ্ত্র ব্যতীত ব্যসি-কযদাতা কতৃডক স্টক এক্সনচনে তাসরকাভুি চকাম্পাসনয 

চয়ায সফিয় নত সজডত মূরধনী মুনাপা; 

(19) স্তসল্পজাত দ্রব্যাসদ যপ্তানী চথনক উদ্ভুত অয়; 

(20)   সজনযা কুন ফন্ড চথনক উদ্ভুত অয়; 

(21) ওনয়জ অন ডা ড চর্নবরনভন্ট ফন্ড, আউএ র্রায সপ্রসভয়াভ ফন্ড, আউএ র্রায 

আননবস্টনভন্ট ফন্ড, াউন্ড স্টাসর ডং সপ্রসভয়াভ ফন্ড, াউন্ড স্টাসর ডং আননবস্টনভন্ট ফন্ড, 

আউনযা সপ্রসভয়াভ ফন্ড ও আউনযা আননবস্টনভন্ট ফন্ড নত প্রাপ্ত সুদ অয়; 

(22) চননায ঞ্চয়ত্র চথনক প্রাপ্ত সুদ (     আয়               ত    প      

  য়প       ত      য়     প      ৫ (প  )    ট      ত          ); 

(23) ণ্য উৎাদনন সননয়াসজত ্ষুদদ্র ও ভাঝাসয উনযোাগ (SME) এয অয়, মানদয ফাসল ডক 

টান ডওবায ৫০ রক্ষ্ টাকা ম ডন্ত; 

 ২4)                                                        যকোয কর্তেক 

প্রদি কল্যোণ বোতো; 

 ২5) যকোসযয ডনকট সত গৃীত মকোন দক/ পুযস্কোয; এফং 

(২6)      Elderly care home                    অয়; 

 

কযমুি আমূ কযদোতোয মভোট আস অন্তভু েি সফ নো। এটি ডযটোসন ে কযমুি আসয 

করোসভ প্রদ েন কযসত সফ। 
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প       

   ট আয়    প       প               

 

               -    ত      ট আয়        য়  প             প               ত  

  য়                        প  প          : 

 
১।  যকোডয মফতন আসদভুি কভ েচোযীসদয আ এফং কয ডযগণনো: 

 
(ক)  শুদৄ মফতন িোসতয আ থোকসর: 

 
জনোফ তোডভভ িোন ফোংরোসদ কৃডল ব্যোংসকয একজন কভ েচোযী। ৩০ জুন ২০১৯ তোডযসি ভোপ্ত 

আ ফছসয ডতডন ডনসম্নোি োসয মফতন বোতোডদ মসসছন:  

ভাসক মূর চফতন 22,000/- 

উৎফ চফানা ২টি (22,000/- x ২) 44,000/-  

সচসকৎা বাতা      1,500/- 

সক্ষ্া ায়ক বাতা 500/- 

ফাংরা নফফল ড বাতা 4,400/- 

 
সতসন ফোংরোসদ কৃডল ব্যোংক কর্তেক প্রদি ফাায় থানকন। বডফষ্য তডফসর ডতডন প্রডত ভোস 

৩,২০০ টোকো জভো যোসিন। ডোফ যক্ষণ অডপ সত প্রোপ্ত প্রতেনে সত মদিো মো মম, 

৩০/০৬/২০১৯ তোডযসি বডফষ্য তডফসর অডজেত সুসদয ডযভোণ ডছর ২৯,৫০০ টোকো। কল্যোণ 

তডফসর  মগোষ্ঠী ফীভো তডফসর চাঁদো প্রদোন ফোফদ প্রডত ভোস মফতন সত কতেন ডছর মথোেসভ ৫০ 

 ৪০ টোকো। 

 
২০১৯-২০২০ কযফছসয জনোফ তোডভসভয মভোট আ এফং কযদো কত সফ তো ডনসম্ন ডযগণনো 

কযো সরো: 

মফতন িোসত আ: 

মূর মফতন (২২,০০০/-  ১২ ভো) ২,৬৪,০০০/- 

উৎফ মফোনো (২২,০০০/-  ২)     ৪৪,০০০/- 

মভোট আ ৩,০৮,০০০/- 
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জনোফ তোডভসভয ৩০ জুন ২০১৯ তোডযসি ভোপ্ত আফছসয মম ডচডকৎো বোতো, ডক্ষো োক 

বোতো  ফোংরো নফফল ে বোতো মসসছন তো তোয জন্য প্রসমোজে চাকসয (ব্যাংক, ফীভা ও অসথ ডক 

প্রসতষ্ঠান) (নফতন ও বাতাসদ) অনদ, 2015 এয ন্তভু ডি। পসর এফ বোতোয জন্য তোসক 

আকয প্রদোন কযসত সফ নো।  

 

কয দো ডযগণনো: 

প্রথভ ২,৫০,০০০ টোকো ম েন্ত ‘শূন্য’ োয শূন্য 

অফডষ্ট ৫৮,০০০ টোকো ম েন্ত ১০% োসয      ৫,৮০০/-  

মভোট আসয উয প্রসমোজে কয ৫,৮০০/- 

ডফডনসোগ জডনত আকয মযোত ডযগণনো 

 

ডফডনসোসগয ডযভোণ   

(১) বসফষ্য তসফনর চাঁদা (৩,২০০  ১২)           ৩৮,৪০০/- 

(2) কল্যাে তসফনর চাঁদা (৫০  ১২)  ৬০০/- 

(3) চগাষ্ঠী ফীভা তসফনর চাঁদা (৪০ ১২)   ৪৮০/- 

চভাট সফসননয়াগ     ৩৯,৪৮০/- 

 

  য়  ত  জ                  (eligible amount): 

 

( )                           ৩৯,৪৮০/- 

( ) মভোট আ ৩,০৮,০০০ টোকোয ২৫% 77,000/- 

( ) 1,50,00,000/- 

                (eligible amount) [              

   ,                     ৩৯,৪৮০/- 

 

     য়  ত  প     : 

    ত      ট আয়  ৫    ট               য় য়      য়  ত  

প                          (eligible amount) ৩৯,৪৮০/- 

   15%       (৩৯,৪৮০  ১৫%) = ৫,৯২২        

 

মভোট আসয উয প্রসমোজে কয    ৫,৮০০/- 

কয মযোত   5,922/-  

মযোত ফোসদ ডযগডণত প্রসদ কয (১২২/-) 

 
উসযয কয ডযগণনো অনুমোী প্রসদ কয ঋণোত্মক সর কযদোতোয কযমুি ীভোয অডতডযি 

আ থোকো এসক্ষসে কযদোতোয অফস্থোন ঢোকো উিয ডটি কস েোসযন  ঢোকো দডক্ষণ ডটি 

কস েোসযন এফং চট্টগ্রোভ ডটি কস েোসযন এরোকো সর ন্যেনতভ ৫,০০০ টোকো, অন্যোন্য ডটি 

কস েোসযন এরোকো সর ন্যেনতভ ৪,০০০ টোকো এফং ডটি কস েোসযন ব্যতীত অন্যোন্য এরোকো সর 

৩,০০০ টোকো আকয প্রদোন কযসত সফ।  
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একই আ মডদ মকোন প্রডতফন্ধী অথফো মগসজটভুি যুদ্ধোত মুডিসমোদ্ধো কভ েকতেো ফো কভ েচোযীয 

থোসক, তসফ তোয মক্ষসে কযমুি আসয ীভো মথোেসভ ৪,০০,০০০ টোকো এফং ৪,২৫,০০০ টোকো 

ো তোসক মকোন কয প্রদোন কযসত সফ নো। এছোড়ো একই আ একজন ভডরো কভ েকতেোয 

থোকসর, মোয প্রডতফন্ধী ন্তোন যসসছ এফং তোয স্বোভী প্রডতফন্ধী ন্তোসনয জন্য মকোন অব্যোডতয 

ীভো গ্রণ কসযন নো, তোয মক্ষসে কযমুি আসয ীভো ৩,২৫,০০০ টোকো ো তোসক মকোন কয 

প্রদোন কযসত সফ নো।   

 

 
(ি)  মফতন অন্য িোসতয আ থোকসর 

 

একজন যকোডয মফতন আসদভুি কভ েচোযীয মফতন িোত ছোড়ো ব্যোংক সুদ, গৃ ম্পডি, 

রবেোং, ব্যোংক সুদ, ইতেোডদ িোসত আ থোকসত োসয।  

 

ধযো মোক, জনোফ নোডগফ মোসন স্ব-োডত (Public Bodies) এয একজন কভ েচোযী। ডতডন  1 

জুরাআ, 201৮ নত 30 জুন, 201৯ ভয়কানর সননম্নাি মফতন  বোতো মসসছন: 

 

(ক)  মূর চফতন (58,760  12) ৭,০৫,১২০/-  

(খ)  ফাড়ী বাড়া বাতা (২৯,৩৮০  12)                              3,৫২,৫৬0/-   

(গ) ২টি উৎফ চফানা (58,760  ২)  1,১৭,৫২০/-  

(ঘ)  সচসকৎা বাতা (1,500  12)             18,0০০/-  

(ঙ)  সক্ষ্া ায়ক বাতা (500  12)                                6,0০০/-  

(চ) ফাংরা নফফল ড বাতা 1১,৭৫২/-  

 

ব্যডিগত ব্যফোসযয জন্য ডতডন ডনসোগকোযী প্রডতষ্ঠন সত একটি গোড়ী ফযোদ্দ মসসছন। গোড়ী 

ব্যফোসযয জন্য প্রডত ভোসয মফতন সত ৬০০ টোকো কসয কতেন কযো । এছোড়ো ডতডন ডনডভত 

দোডসত্বয োোোড ডনসোগকোযী প্রডতষ্ঠোসনয প্রডক্ষণ একোসডভীসত িন্ডকোরীন প্রডক্ষক ফো ডযসো ে 

ো েন (resource person) ডসসফ প্রডক্ষণ প্রদোসনয জন্য ম্মোনী ফোফদ 35,000 টাকা এফং 

প্রসক্ষ্োথীনদয খাতা চদখা সপ ফাফদ 10,000  টাকা চনয়নছন। উি ম্মানী  ডপ প্রদোনকোসর ১০% 

োসয উৎস আকয কতেন কযো সসছ।    

 
এছোড়ো জনোফ নোডগফ মোসসনয গৃ-ম্পডি িোসত ৫০,০০০ টোকো, কৃডল িোসত ১০,০০০ টোকো, 

অআসসফ সভউচুযয়ার পান্ড সত রবেোং প্রোডপ্ত ১,৩৫,০০০ টোকো এফং ব্যোংক সুদ িোসত ১০,০০০ 

টোকো আ যসসছ। রবেোং  ব্যোংক সুসদয উয ১০% োসয উৎস আকয কতেন কযো সসছ।  

 

জনাফ নোডগফ চভাট অয় ও কযদায় সযগেনা সননম্ন উনেখ কযা নরা: 

 

(ক) চফতন খানত অয় 

মূর চফতন: (58,760  12)   ৭,০৫,১২০/- 

উৎফ বাতা: (58,760  ২)    1,১৭,৫২০/- 



45 

 

(খ) গৃ-ম্পসি অয়      ৫০,০০০/- 

(গ) কৃসল অয়       ১০,০০০/- 

(ঘ) ন্যান্য সূনত্রয অয় 

 () চাগত অয় (ম্মানী 35,000+ সপ 10,000)     45,000/- 

 (অ) রবযাং     

 অআসসফ সভউচুযয়ার পান্ড নত রবযাং প্রাসপ্ত 

১,৩৫,০০০ টাকা মায ভনধ্য ২৫,০০০ টাকা ম ডন্ত 

কয মুি। ২৫,০০০ টাকায সতসযি ংক 

কযনমাগ্য অয় সননফ গণ্য নফ। তাআ রবযাং 

অয় (1,35,000- 25,000)         1, ১০,০০০/-  

 

 (আ) ব্যাংক সুদ               ১০,০০০/- 

 ন্যান্য সূনত্রয অয় ১,৬৫,০০০/- 

 চভাট অয় ১০,৪৭,৬৪০/- 

 

জনোফ নোডগসফয ২০১৮-১৯ অথ ে ফছসয তোয জন্য প্রসমোজে চাকসয [স্ব-োডত (Public Bodies) 

এফং যোষ্ট্রোি প্রডতষ্ঠোনমূ] (নফতন ও বাতাসদ) অনদ, 2015 এ উসেসখত ডচডকৎো বোতো, ডক্ষো 

োক বোতো  ফোংরো নফফল ে বোতো মসসছন। পসর উি বোতোমূসয জন্য তোসক আকয প্রদোন 

কযসত সফ নো।  

 

জনাফ নোডগসফয সনরূসত চভাট অয় ১০,৪৭,৬৪০ টাকায সফযীনত প্রনদয় কনযয সযভাে নফ 

সনম্নরূ: 

 

প্রথভ ২,৫০,০০০ টাকা ম ডন্ত চভাট অনয়য উয  শূন্য 

যফতী 4,00,000 টাকা অনয়য উয 10% ানয 40,০০০/- 

     ষ্ট ৩,৯৭,৬৪                         ৫৯,৬৪৬/- 

চভাট  ৯৯,৬৪৬/- 

 

কযদাতা প্রসত ভান প্রসবনর্ন্ট পানন্ড 8,০০০ টাকা, কল্যাে তসফর ও চগাষ্ঠী ফীভা ফাফদ ভাসক 

মথোেসভ ৫০ টোকো এফং ৪০ টোকো চাঁদো ডদস থোসকন। ডতডন 1,00,০০০ টোকোয ডতন ফছয মভোদী 

ঞ্চে ে কসযসছন এফং জীফন ফীভোয ডপ্রডভোভ ফোফদ ফোৎডযক 15,০০০ টোকো ডদসসছন।  

 

সফসননয়াগ জসনত অয়কয চযয়াত সযগেনাঃ 

(ক) প্রসবনর্ন্ট পানন্ড চাঁদা (8,০০০ x ১২ ভা): 96,০০০/-  

(খ) কল্যাে তসফর ও চগাষ্ঠী ফীভা তসফনর চাঁদা: 1,080/-  

           (৫০+৪০) x ১২ ভা 

(গ) ঞ্চয় নত্র সফসননয়াগ 100,০০০/-  

(ঘ) জীফন ফীভায সপ্রসভয়াভ প্রদান 15,০০০/-  

চভাট সফসননয়াগ 2,12,০৮০/-  

 

 

  য়  ত  জ                  (eligible amount): 
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( )                           2,12,০৮০/- 

( ) চভাট অয় ১০,৪৭,৬৪০ টাকায ২৫% 2,61,91০/- 

( ) 1,50,00,000/- 

                (eligible amount) [                 , 

                    2,12,০৮০/- 

 

 

     য়  ত  প     : 

                              2,12,০৮০ টাকায 15%       

(2,12,০৮০ x ১৫%)= 31,812 টাকা। 

 

   য়   : 

মভোট আসয উয আসযোসমোগ্য কয  ৯৯,৬৪৬/- 

ফোদোঃ কয মযোত    31,812/- 

               ৬৭,৮৩৪/-  

ফোদোঃ উৎস কডতেত কয  

 (ক) মোগত মফোয ডফযীসত প্রোপ্য ম্মোনী  ডপ 

 45,000/- এয 10% = 4,500/- 

    ব্যোংক সুদ ১০,০০০/- এয ১০% =   ১,০০০/- 

  (গ) রবেোং ১,৩৫,০০০/- এয ১০% = ১৩,৫০০/- 

মভোট উৎস কডতেত কয ১৯,০০০/-  

নীট প্রসদ কয ৪৮,৮৩৪/- 

  

থ ডাৎ, জনাফ নাসগফ চানননক ফসষ্ট প্রনদয় কয ৪৮,৮৩৪ টাকা সযটান ড দাসখনরয পূনফ ড ফা ভয় 

সযনাধ কযনত নফ। 

 

২। মফযকোডয প্রডতষ্ঠোসন কভ েযত কভ েকতেোয আ এফং কয ডযগণনো 

মফযকোডয প্রডতষ্ঠোসন কভ েযত জনোফ িোরুর আরভ ২০১৯-২০২০ কয ফছসয ডনম্নরূ মফতন  

বোতো মসসছন:  

(ক)  ভোডক মূর মফতন   =   ১৯,৩০০/- টোকো 

(ি)  ২টি উৎফ মফোনো (১৯,৩০০  ২)   =  ৩৮,৬০০/- টোকো 

(গ)  ডচডকৎো বোতো   =     ২,০০০/- টোকো 

(ে)  আপ্যোন বোতো  =       ৩০০/- টোকো 

(ঙ)  ফোড়ী বোড়ো বোতো  =     ৭,৭২০/- টোকো 
  

ব্যডিগত ব্যফোসযয জন্য ডতডন অডপ সত একটি গোড়ী ফযোদ্দ মসসছন। এছোড়ো জনোফ িোরুর গৃ 

ম্পডি িোসত ৫০,০০০ টোকো, কৃডল িোসত ১০,০০০ টোকো, আইডডফ সভউচুযয়ার পান্ড সত রবেোং 

প্রোডপ্ত ১,৩৫,০০০ টোকো এফং ব্যোংক সুদ িোসত ১০,০০০ টোকো আ যসসছ। রবেোং  ব্যোংক 

সুসদয উয ১০% োসয উৎস আকয কতেন কযো সসছ। ৩০/০৬/২০১৯ তোডযসি তোয নীট 

ম্পসদয ডযভোণ ৩,৩০,০০,০০০ টোকো।   
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জনোফ িোরুসরয মভোট আ ডনম্নরূবোসফ ডনরূণ কযসত সফ: 

 
(ক)  মফতন িোসত আ: 

মূর মফতন (১৯,৩০০  ১২) ২,৩১,৬০০/- 

উৎফ মফোনো (১৯,৩০০  ২) ৩৮,৬০০/- 

ডচডকৎো বোতো (২,০০০  ১২) ২৪,০০০/- 

ফোদ: মূর মফতসনয ১০% (২,৩১,৬০০ ১০%) ২৩,১৬০/- 

অথফো ফোডল েক ১,২০,০০০/-মমটি কভ ৮৪০/- 

আপ্যোন বোতো (৩০০  ১২) ৩,৬০০/- 

ফোড়ী বোড়ো বোতো  (৭,৭২০ ১২)  ৯২,৬৪০/- 

ফোদ: কযমুি বোতো: 

ফোডল েক ৩,০০,০০০/- ফো মূর মফতসনয ৫০%  

(২,৩১,৬০০  ৫০%=) ১,১৫,৮০০/- এ  

দুটিয ভসধ্য মমটি কভ     ১,১৫,৮০০/- 
   

প্রোপ্ত ফোড়ী বোড়ো বোতো কযমুি ীভোয অডতডযি নো ো এিোসত  

মকোন আ ডনরূডত সফ নো।       শূন্য 

মোতোোত সুডফধো (মূর মফতসনয ৫% ডসসফ  

১১,৫৮০/- অথফো ৬০,০০০/- এয ভসধ্য মমটি মফড) = ৬০,০০০/- 

মফতন িোসত আ = ৩,34,৬৪০/- 

 

(ি) গৃ-ম্পডি আ: ৫০,০০০/- 

(গ) কৃডল আ: ১০,০০০/- 

(ে) অন্যোন্য সূসেয আ: 

()  রবযাং     

অআসসফ সভউচুযয়ার পান্ড নত রবযাং প্রাসপ্ত 

১,৩৫,০০০ টাকা মায ভনধ্য ২৫,০০০ টাকা ম ডন্ত কয 

মুি। ২৫,০০০ টাকায সতসযি ংক কযনমাগ্য 

অয় সননফ গণ্য নফ। তাআ রবযাং অয় 

(1,35,000- 25,000)       1, ১০,০০০/-  

 (অ) ব্যাংক সুদ            ১০,০০০/- 

 ন্যান্য সূনত্রয অয়               ১,২০,০০০/- 

            মভোট আ                         ৫,14,৬৪০/- 

 

কযদোতোয কযদোসয ডযভোণ সফ: 

প্রথভ ২,৫০,০০০ টাকা ম ডন্ত চভাট অনয়য উয  শূন্য 

ফসষ্ট ২,64,৬৪০ টাকা ম ডন্ত চভাট অনয়য উয ১০% ানয ২6,4৬৪/- 

চভাট অনয়য উয অয়কয ২6,4৬৪/- 
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ডতডন ৪০,০০০ টোকোয ডতন ফছয মভোদী ঞ্চে ে কসযসছন এফং জীফন ফীভোয ডপ্রডভোভ 

ফোফদ ফোৎডযক 5,০০০ টোকো ডদসসছন।  

 

ডফডনসোগ জডনত আকয মযোত ডযগণনো: 

(ক) ঞ্চয় নত্র সফসননয়াগ    ৪০,০০০ টাকা 

(খ) জীফন ফীভায সপ্রসভয়াভ প্রদান    5,০০০ টাকা 

                     চভাট 45,০০০ টাকা 

 

  য়  ত  জ                  (eligible amount): 
 

( )                           45,000/- 

( ) চভাট অয় ৫,14,৬৪০ টাকায ২৫%  1,28,660/- 

( ) 1,50,00,000/- 

                (eligible amount) [              

   ,                     45,০০০/- 

 
                 : 

45,০০০    15%       (45,০০০ x ১৫%)= 6,7৫০ টাকা। 

 

চভাট অনযানমাগ্য কয              ২6,4৬৪/- 

ফাদ: কয চযয়াত    6,750/-  

প্রসদ কয   19,714/- 

 

োযচোসজেয ডযভোণ: 

 
কযদোতোয নীট ম্পসদয ডযভোণ ৩,৩০,০০,০০০/-, 

মো ৩ মকোটি টোকোয অডধক ো প্রসদ আকসযয 

১০% োসয োযচোজে প্রসমোজে সফ। োযচোসজেয 

ডযভোণ দোড়ো (১9,714 টোকোয ১০%)  1,971 

টোকো। তসফ ন্যেনতভ োযচোসজেয ডযভোণ:                ৩,০০০/- 

 পসর মভোট প্রসদ কয          22,714/- 

ফোদোঃ উৎস কডতেত কয  

 (ক) ব্যোংক সুদ ১০,০০০/- এয ১০%  =   ১,০০০/- 

  (ি) রবেোং ১,৩৫,০০০/- এয ১০% = ১৩,৫০০/- 

                ১৪,৫০০/-   

  জনোফ িোরুসরয নীট প্রসদ কয                         8,214/-   

 

 

3। একজন ডক্ষসকয আ এফং কয ডযগণনো 
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জনোফ আপতোফ জোভোন মফযকোডয ইংসযজী ভোধ্যসভয একটি ডফযোরস ডক্ষকতো কসযন। 

তোয একজ  প্রডতফন্ধী ন্তোন যসসছ। তোয স্ত্রী কযদোতো নন।        ২  ৮   ত ৩০ জুন 

২০১৯ ম েন্ত ভস তোয আ ডছর ডনম্নরূোঃ 

 
মফতন িোত:  
ভোডক মূর মফতন 30,০০০/-   

ফোড়ী বোড়ো বোতো   ১5,000/-   

ডচডকৎো বোতো      ১,০০০/-   

উৎফ মফোনো- দু’টি মূর মফতসনয ভোন। 

 
জনোফ আপতোফ প্রোইসবট টিউনী মথসক উোজেন কসয থোসকন। ডতডন ভোস মভোট ০৬ (ছ) 

ব্যোসচ ছোে ড়োন। প্রডত ব্যোসচ ছোে ংখ্যো ০৬ (ছ) জন। প্রডত ছোে মথসক ডতডন ম্মোনী গ্রণ 

কসযন ভোডক ৪,০০০ টোকো। ডতডন ডনসজয ফোোসতই ছোে ড়োন।  

 

সতসন অয় ফছনয 2,00,000 টাকায ঞ্চয়ত্র িয় কনযনছন। ৩০ জুন ২০১৯ তোডযসি 

কযদোতোয নীট ম্পসদয ডযভোণ ডছর ৩,৩০,০০,০০০ টোকো। 

 
২০১৯-২০২০ কযফছসয কযদোতোয মভোট আ  প্রসদ কসযয ডযভোণ ডনম্নরূোঃ 

চফতন খাত: 

ভাসক মূর চফতন (30,০০০ x ১২)  3,60,০০০/- 

ফাড়ী বাড়া বাতা  (15000x ১২)   ১,80,০০০/-  

ফাদঃ  কযমুি (মূর চফতননয ৫০%) ১,৮০,০০০/- শূন্য 

   

সচসকৎা বাতা (১,০০০x১২) ১২,০০০/-  

ফাদঃ  মূর চফতননয ১০%  

থফা ফাসল ডক ১,২০,০০০/-, চমটি কভ 

 

৩৬,০০০/- 

 

শূন্য 

   

উৎফ চফানা (৩০,০০০ x২)  ৬০,০০০/- 

 চফতন খানত অয় = ৪,20,০০০/- 

ন্যান্য উৎ খানত অয়:   

টিউনী মথসক প্রোপ্ত আ (৬ ব্যোচ x ৬ জন x 

৪০০০ x ১২ ভো) 
  

১৭,২৮,০০০/- 

 মভোট আ = 21,48,000/- 

কযদো ডযগণনো   
(ক) প্রথভ ৩,০০,০০০ টাকা*  ম ডন্ত চভাট অনয়য উয         শূন্য 

(খ) যফতী ৪,০০,০০০ টাকা ম ডন্ত চভাট অনয়য উয  ১০% ৪০,০০০/- 

(গ) যফতী ৫,০০,০০০ টাকা ম ডন্ত চভাট অনয়য উয  ১৫% ৭৫,০০০/- 

(ঘ) যফতী ৬,০০,০০০ টাকা ম ডন্ত চভাট অনয়য উয  ২০% ১,২০,০০০/- 

(ঙ) ফসষ্ট 3,৪৮000 টাকা চভাট অনয়য উয ২৫% ৮৭,০০০/- 

প্রনদয় কয = ৩,2২,০০০/- 

*                                        (2,50,000 + 5০,০০     ৩,০০,          
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কয মযোত: 

  য়  ত  জ                  (eligible amount): 

 

( )                           2,00,000/- 

( ) মভোট আসয ২৫% (21,48,000x 25%)  ৫,৩৭,০০০/- 

( ) 1,50,00,000/- 

                (eligible amount) [                 ,   

                  2,00,000/- 

 
                 : 

                (eligible amount) 2,00,000/-    

15%       (2,00,০০০x ১৫%)= 3০,0০০ টাকা। 

 

নীট প্রনদয় কয: 

পনর নীট প্রনদয় কনযয সযভাে নফ (৩,2২,০০০ -30,0০০) = 2,9২,০০0 টাকা। 

 
কযদাতায নীট ম্পনদয সযভাে ৩ চকাটি ৩০ রক্ষ্ টাকা মা াযচাজড অনযানয রনক্ষ্য নীট 

ম্পনদয নফ ডাচ্চ ীভা ৩ চকাটি টাকায সধক ওয়ায় নীট প্রনদয় কয 2,98,250 টাকায 

উয ১০% ানয াযচাজড ফাফদ (2,9২,০০0 x ১০%) = 29,২০০ টাকা প্রনদয় নফ। থ ডাৎ 

অয়কয ও াযচাজড ফাফদ কযদাতায চভাট কযদায় নফ (2,9২,০০০ + 29,২০০) = 

3,2১,২০০ টাকা।  

 
4।  একজন সল্পীয অয় এফং কয সযগেনা 

ডভজ্ মডরনো ভভতোজ একজন কণ্ঠডল্পী। তোয ডনজস্ব একটি গোসনয দর যসসছ। ডফডবন্ন 

অনুষ্ঠোসন ডতডন তোয দর ডনস গোন ডযসফসনয ভোধ্যসভ আ কসয থোসকন।        ২  ৮ 

  ত ৩০ জুন ২০১৯ ম েন্ত ভস  তোয আ  ব্যসয ডযংখ্যোন ডছর এ যকভ: 

 

ডফডবন্ন অনুষ্ঠোসন ংগীত ডযসফসনয ভোধ্যসভ প্রোডপ্ত ডছর ১০,০০,০০০ টোকো।  

 
তোয ডনজস্ব দসর ৩জন ডল্পী, ৩ জন মন্ত্রডল্পী, ২ জন তফরচী যসসছ। তোসদযসক মফতন 

ফোফদ প্রদোন কযো সডছর: 

 
মফতন িযচ:   
৩ জন ডল্পী ৩ x ৬০০০ x ১২ ভো ২,১৬,০০০/- 

৩ জন মন্ত্রডল্পী  অন্যোন্য ৩ x ৫০০০ x ১২ ভো ১,৮০,০০০/- 

২ জন তফরচী ২ x ৩০০০ x ১২ ভো ৭২,০০০/- 

 
ডল্পীসদয মড্র  মোতোোত ফোফদ িযচ ডছর মথোেসভ ১৫,০০০ টোকো  ২,০০০ টোকো। 

 
২০১৯-২০২০ কযফছসয ডভজ্ মডরনো ভভতোসজয মভোট আ  প্রসদ আকয সফ ডনম্নরূ: 
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ংগীত ডযসফন সত গ্র প্রোডপ্ত-      

১০,০০,০০০/- 

ফোদ: ব্যমূ (মোচোইসমোগ্য প্রভোণোডদ দোডির োসসক্ষ) 

১।   মফতন ফোফদ:    
ডল্পী  ২,১৬,০০০/-   
তফরচী  ৭২,০০০/-   
মন্ত্রডল্পী  অন্যোন্য ১,৮০,০০০/-   

  ৪,৬৮,০০০/-  
২। মড্র  মোতোোত --  ১৭,০০০/- 

   ৪,৮৫,০০০/- 

  মভোট আ  = ৫,১৫,০০০/- 

কযদো ডযগণনো: 

প্রথভ ৩,০০,০০০ টোকো ম েন্ত মভোট আসয উয      শূন্য 

যফতী ২,১৫,০০০ টোকো ম েন্ত মভোট আসয উয ১০% োসয ২১,৫০০/- 

মভোট প্রসদ কয  ২১,৫০০/- 

 
 

5। একজন সচসকৎনকয অয় এফং কয সযগেনা 

 

জনোফ ডনপুন ভোমুদ একটি মফযকোডয োোতোসরয ডচডকৎক। ডতডন ৩০/০৬/২০১৯ 

ডিস্টোব্দ তোডযসি ভোপ্ত আ ফছসয োোতোর মথসক ডনম্নরূ মফতন বোতো মসসছনোঃ 
 

চফতন খাত:  

মূর চফতন (50,000 x 12) 6,00,000/-   

ফাড়ী বাড়া বাতা  3,00,000/- 

সচসকৎা বাতা (2,000 x12)    24,000/-  

উৎফ বাতা দু’টি মূর চফতননয ভসযভাে 1,00,000/- 

 
স্বীকৃত বসফষ্য তসফনর অয় ফছনয সতসন ভান 5,000 টাকা চাঁদা সদনয়নছন। তায 

সননয়াগকতডাও ভসযভাে চাঁদা জভা সদনয়নছন।  

 

জনোফ ডনপুন প্রোইসবট প্রেোকটি কসয থোসকন। ডতডন প্রডতডদন গসড় ১০ জন নতুন মযোগী  ৩০ 

জন পুযোতন মযোগী মদসিন। নতুন মযোগীয ডপ ৫০০ টোকো  পুযোতন মযোগীয ডপ ৩০০ টোকো। 

ডতডন ফছসয ৩০০ ডদন মযোগী মদসিন। কযদোতো মোিোসতয জন্য মকোন িোতোে ংযক্ষণ 

কসযন নো। 

 
সতসন অয় ফছনয একটি ব্যাংনকয সর্নাসজট চনন েীনভ (সর্সএ) ভাসক 6,০০০ টাকা 

সননফ জভা প্রদান কনযনছন। সতসন স্টক এক্সনচনে তাসরকাভুি চকাম্পাসনয চয়ায িনয় 

10,০০,০০০ টাকা সফসননয়াগ কনযনছন। এছাড়া সতসন ৫,০০,০০০ টাকায ঞ্চয়ত্র িয় 

কনযনছন। 
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২০১৯-২০২০ কযফছসয জনোফ ডনপু চন্দ্র মদয মভোট আ  আকয ডযগণনো নীসচ মদিোসনো 

র: 

 

চফতন অয়: 

 
ফাসল ডক মূর চফতন     6,00,000/- 

ফাড়ী বাড়া বাতা  3,00,000/-   

ফাদ: ফাসল ডক ৩,০০,০০০/- ফা মূর চফতননয ৫০% 

(6,00,000  x ৫০%) = 3,00,000/-  এ 

দুটিয ভনধ্য চমটি কভ   

 

 

3,00,000/- 

  

 

‘শূন্য’ 

উৎফ বাতা    1,00,000/- 

সচসকৎা বাতা  24,০০০/-   

ফাদ:মূর চফতননয ১০% (6,00,000x ১০%) 

60,000/-থফা ফাসল ডক ১,২০,০০০/- চমটি 

কভ   

 

 

60,000/- 

  

 

‘শূন্য’ 

স্বীকৃত বসফষ্য তসফনর সননয়াগকতডায চাঁদা (৫০০০ 

x ১২ ভা)  

   

৬০,০০০/- 

চফতন খানত অয়   7,60,000/- 

 

মো িোসত আ: 

 
নতুন চযাগী  

(১০জন x ৩০০সদন x ৫০০টাকা) 

১৫,০০,০০০/-   

পুযাতন চযাগী  

(৩০জন x ৩০০সদন x ৩০০টাকা) 

২৭,০০,০০০/-   

চভাট প্রাসপ্ত  ৪২,০০,০০০/-  

ফাদঃ চায ানথ ংসিষ্ট খযচ (সাফ ংযক্ষ্ে 

কনযন না সফনফচনায় অনুভাসনক ১/৩ ং)  

 

১৪,০০,০০০/- 

 

চা খানত নীট অয়  ২৮,০০,০০০/- 

চভাট অয়  ৩5,60,0০০/- 

 

কযদো ডযগণনো 
 

(ক)  প্রথভ ২,৫০,০০০ টাকা ম ডন্ত চভাট অনয়য উয শূন্য 

(খ) যফতী ৪,০০,০০০ টাকা ম ডন্ত চভাট অনয়য উয 10% ানয ৪০,০০০/- 

(গ) যফতী ৫,০০,০০০ টাকা ম ডন্ত চভাট অনয়য উয 15% ানয ৭৫,০০০/- 

(ঘ) যফতী ৬,০০,০০০ টাকা ম ডন্ত চভাট অনয়য উয 20% ানয ১,২০,০০০/- 

(ঙ) ফসষ্ট ১8,10,000 টাকা অনয়য উয 25% ানয 4,52,500/- 

প্রনদয় কয  ৬,87,5০০/- 

 

কয মযোত: 
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চযয়াতনমাগ্য সফসননয়ানগয সযভাে: 

স্বীকৃত বসফষ্য তসফনর সননজয ও সননয়াগকতডায ফাসল ডক চাদা    

(৫০০০ x ১২ভা) x ২ 

 

১,২০,০০০/- 

সর্সএ -এ ফাসল ডক জভা (৬,০০০ x ১২) = ৭২,০০০ টাকা,  

সকন্তু নফ ডাচ্চ নুনভাদননমাগ্য ীভা ৬০,০০০ টাকা 

 

৬০,০০০/- 

ঞ্চয়ত্র িয়  ৫,০০,০০০/- 

ষ্টক এক্সনচনে তাসরকাভুি চকাম্পাসনয চয়ানয সফসননয়াগ  ১০,০০,০০০/- 

চভাট প্রকৃত সফসননয়াগ ১৬,৮০,০০০/- 

 

 

                           (eligible amount): 

( )                           ১৬,৮০,০০০/- 

( ) চভাট অনয়য ২৫% (35,60,000 x 25%) 8,90,000/- 

( ) 1,50,00,000/- 

                (eligible amount) [                 , 

                    8,90,000/- 

 

     য়  ত  প     : 

    ত      ট আয় ১৫    ট            য় য়      য়  ত  প          

                  ১০% থ ডাৎ (8,90,000/- x ১০%)=৮৯,০০০/- টাকা।  

 

পনর জনাফ সনপুচনয নীট প্রনদয় কনযয সযভাে নফ (৬,87,5০০-৮৯,০০০) = ৫,৯৮,৫০০/- 

টাকা। 

 

6। একজন ব্যফায়ীয অয় এফং কয সযগেনা 

জনোফ নোজমুর কডযভ একটি ডডোট েসভেোর মস্টোসযয ভোডরক। ৩০/০৬/২০১৯ ডিস্টোব্দ তোডযসি 

ভোপ্ত আ ফছসযয ডোফ ডফফযণীসত ডতডন আসয ডনম্নরূ তথ্য প্রদোন কসযন:  
 

ডফে ১,২০,০০,০০০/- 

গ্র মুনোপো ১৮,০০,০০০/-  

রোব-ক্ষডত ডোসফয ডফডবন্ন িোসত িযচ দোফী ১০,০০,০০০/- 

নীট মুনোপো  ৮,০০,০০০/-  
 

এ ফছসয ডতডন ৩০,০০০ টোকো অডগ্রভ আকয ডযসোধ কসযসছন এফং ১,২০,০০০ টোকোয 

ঞ্চে ে কসযসছন।  

 

৩০ জুন ২০১৯ তোডযসি কযদোতোয ফ ডছর ৬৬ ফছয ২ ভো।  

 

২০১৯-২০২০ কয ফছসয কযদোতোয ৮,০০,০০০ টোকো মভোট আসয উয প্রসদ কসযয 

ডযভোণ ডনম্নরূস ডযগণনো কয সরো: 
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কযদায় সযগেনা  

(ক) প্রথভ ৩,০০,০০০ টাকা ম ডন্ত চভাট অনয়য উয  শূন্য* 

(খ) যফতী ৪,০০,০০০ টাকা ম ডন্ত চভাট অনয়য উয 10% ানয ৪০,০০০/- 

(গ) ফসষ্ট ১,০০,০০০ টাকা ম ডন্ত চভাট অনয়য উয 15% ানয ১৫,০০০/- 

মভোট আসয উয আকয ৫৫,০০০/- 
*কযদাতায ফয় ৬৫ ফছনযয উনবড ফনর কযমুি অনয়য ীভা ৩,০০,০০০ টাকা। 

 

কয মযোত 

ডফডনসোগ:  

ঞ্চে ে ১,২০,০০০/- 
 

  য়  ত  জ                  (eligible amount): 

 

( )                           ১,২০,০০০/- 

( ) মভোট আ ৮,০০,০০০ টোকোয ২৫% ২,০০,০০০/- 

( ) 1,50,00,000/- 

                (eligible amount) [                 ,   

                  ১,২০,০০০/- 

 

     য়  ত  প     : 

                  15%       (১,২০,০০০ x ১৫%) = ১৮,০০০/- 

 

প্রনদয় কয  

 চভাট অনয়য উয অয়কয   55,০০০/- 

 কয চযয়াত   18,000/- 

 প্রনদয় কয                    37,000/-  

 ফাদ: সগ্রভ অয়কয সযনাধ  30,000/- 

 নীট প্রনদয় কয: সযটানন ডয ানথ সযনাধনমাগ্য    ৭,০০০/- 
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প     ,   য়    য়                                       

 

প     ,   য়    য়        

 

            -                                                            

     , spouse    (spouse                    )                            , 

                ঐ                                                    - 

(1)                                 (gross wealth)           2৫    

              ;      

(2)                                (                  )             

     ;      

(3)                                          -                         

           -                                     

 

মকোন ব্যডিয মক্ষসে উসয ফডণ েত তেমু পূযণ নো সর ডযম্পদ, দো  ব্য ডফফযণী দোডির 

কযো তোয জন্য ফোধ্যতোমূরক ন। তসফ ফডণ েত তেমূ পূযণ নো কযো সত্ব মকোন ব্যডি কযদোতো 

চোইসর স্ব-প্রসণোডদতবোসফ (voluntarily) ডযম্পদ, দো  ব্য ডফফযণী দোডির কযসত 

োযসফন। উসযোি তেমূ পূযণ নো কযোয কোযসণ ডযম্পদ, দো  ব্য ডফফযণী দোডির 

কসযনডন এভন মমসকোন ব্যডিসক উ কয কডভনোয ধোযো ৮০ এয উধোযো (৩) অনুমোী মনোটি 

মপ্রযণ কসয ডযম্পদ, দো  ব্য ডফফযণী দোডির কযোয জন্য ফরসত োসযন।  

 

অয়কয সফসধভারা, 1984 ংনাধননয ভাধ্যনভ সযম্পদ, দায় ও ব্যয় প্রদ ডননয জন্য ২০১৬-১৭ 

কয ফছসয নতুন পযভ IT-10B2016 প্রফতডন কযা নয়নছ।                              

(IT-11GA2016)                     IT-10B2016                     

ব্যসি কযদাতায ব্যফায পু ুঁসজ ফা মূরধন থফা কৃসল ফা কৃসল ম্পসি থাকনর IT-10B2016 

      ানথ schedule 25 ংযুি কযনত নফ।  
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          -                                            ঐ                     

     সযম্পদ, দায় ও ব্যয় সফফযেী দাসখর কযনফন।  

 

ডযম্পদ, দো  ব্য ডফফযণী পূযসণ োধোযণ জ্ঞোতব্য ডফল: 

 

(1) ডযম্পদ, দো  ব্য ডফফযণীসত                             (assets)   

    (liabilities)               (closing balance)                 

              , 1      201৮                              7,00,000/- 

                              201৮-১৯               3,00,000/- 

                                                              

  ঙ         201৯-২০                             সযম্পদ, দায় ও 

ব্যয় সফফযেীনত ঞ্চয়নত্রয সযভাে প্রদ ডন কযনত নফ (7,00,000 + 3,00,000) = 

10,00,000 টাকা।    

(2) িয়কৃত ম্পসিয চক্ষ্নত্র চযসজনেন ও ন্যান্য অনুলসঙ্গক খযচ িয়মূল্য প্রদ ডন 

কযনত নফ। ধযা মাক একজন কযদাতা 1        201৮        15,00,000       

                     ,     চযসজনেন ও ন্যান্য অনুলসঙ্গক খযচ সছর 

3,00,000 টাকা। 30 জুন 201৯ তাসযনখ প্লটটিয ফাজাযমূল্য সছর 22,00,000 টাকা। 

এনক্ষ্নত্র 201৯-২০২০                             সযম্পদ, দায় ও ব্যয় 

সফফযেীনত দসরর মূনল্যয সবসিনত              (15,00,000 + 3,00,000) = 

18,00,000             নফ।  

 

(3)             /                                                       

      ,                        ,                           

               

 

(4) ডযম্পদ, দো  ব্য ডফফযণীয মকোন েডভসক স্থোন ংকুরোন নো সর আরোদো কোগসজ 

ম েডভসকয জন্য অডতডযি তথ্য ডরসি ডযম্পদ, দো  ব্য ডফফযণীয োসথ ংযুি 

কযো মোসফ। আরোদো কোগজ ব্যফোসযয মক্ষসে কোগসজয উসয কয ফছয, কযদোতোয 

টিআইএন এফং ডযম্পদ, দো  ব্য ডফফযণীয                            

                                              ডযম্পদ, দো  ব্য 

ডফফযণীয                         উদোযণস্বরূ, মকোন কযদোতো মডদ মকোন আ 

ফছসয 3 জন ব্যডিসক ঋণ প্রদোন কসয থোসকন তোসর পযভ IT-10B2016 এয ানথ 

অরাদা কোগজ ংযুি কসয তোসত ডনম্নরূবোসফ তথ্য ডরডফদ্ধ কযো মমসত োসয: 

 

      : 201৯-২০২০ 

     : - - - - - - - - - - - - 

     8  : ঋ      : 

   ঋ                       

       

       

1    

2    
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3    

      

    

 

 

(            ) 

 

 

 

 

 

 

২০১৬-১৭ কয ফছসয        ত ত ডযম্পদ, দো  ব্য ডফফযণী (IT-10B2016) এয ডফডবন্ন 

অংসয ডফফযণ: 

 

িসভক নং-1: কয ফছনযয তথ্য সদনত নফ। 201৯-২০২০ কয ফছনযয জন্য সযম্পদ, 

দায় ও ব্যয় সফফযেী দাসখনরয চক্ষ্নত্র এ ঘনযয ফক্সগুনরানত ফাংরা ফা 

আংনযজীনত সনম্নরূবানফ সরখনত নফ: 

 

 

 

  

িসভক নং-2: অয় ফছনযয চল সদননয তাসযখ উনেখ কযনত নফ। তাসযখটি সদন-ভা-

ফছয অকানয সরখনত নফ। 20১৯-২০২০ কয ফছনযয জন্য সযম্পদ, 

দায় ও ব্যয় সফফযেী দাসখনরয চক্ষ্নত্র এ ঘনযয ফক্সগুনরানত ফাংরা ফা 

আংনযজীনতসনম্নরূবানফ সরখনত নফ: 

 

 

  

িসভক নং-3:     ত           ত    । 

  

িসভক নং-4:     ত    আ        ত    । 

  

িসভক নং-৫:                                                      

                       -                           

                                           -            

                                                      

                        

 

  -                                            

  

3 0 0 6 2 0 1 ৯ 

2 1 0 ৯ ২ ০ -

- 
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েডভক নং-৬:                                         ,     , 

                                               

                                  ,            

                                       -           

                                            

                                              (balance) 

           

  
েডভক নং-৭:                                                   

                                  ,            

                            

  

 

েডভক নং-৮:                    (financial assets)           , 

       ,      ,                         ,       , 

            ,               , ঋ                 

financial assets                                      

  

েডভক নং-৯:                        ,                               

                                              

                                                   

                                            ,      

                                                     

                                               

                 

  

েডভক নং-১০:     ত        ,     ,  জ           প                     

      ত   ত              ত    । 

  

িসভক নং-১১:                        ,      ,                        

                    

  

িসভক নং-১২:       1-11                                            

                                               

  

িসভক নং-১৩:             -              ,     ,                  

           ,                             8-         

                 ,                                   

     

  
েডভক নং-১৪:       -                                            
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েডভক নং-১৫:             -                                          

     ঋ ,             ঋ ,                 ঋ       , 

                                          

  

িসভক নং-১6:      14        15                                    

      ,         16               

  

িসভক নং-১7:                                             17    

           

  

িসভক নং-১8:      16        17                              

        (             ),         18               

  

িসভক নং-19:      জ    ত ত               ত                

(outflow)                                       

                      :                        য়,    

প      ,           ত      আ            ,  ত      IT-

10BB2016  ত      ত  য়           য়,                   

          (   ডযম্পদ, দো  ব্য ডফফযণী আ         

  ত   ত  য়  )। 

  

িসভক নং-20:      18        19                               

ত          ট          (outflow),                       

  

িসভক নং-21:                                

  

িসভক নং-22:      21        20                                

 

 

                           
 

         -                                                            

                                           

 

                                                                        

              3                                                          

                                                                            

         -      ,                                                             
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              ২০১৬-১৭ কয ফছসয প্রফডতেত                (IT-11GA2016)       

              IT-10BB2016                               -       

                                   ঐ                    সফফযেী দাসখর কযনফন।  

 

                                                                        

                               উডেডিত িযচমূসয মমোগপর ডযম্পদ, দো  ব্য 

ডফফযণীসত উসেি কযসত সফ।  

 

২০১৬-১৭ কয ফছসয        ত ত                            (IT-10BB2016) এয 

ডফডবন্ন অংসয ডফফযণ: 

 

িসভক নং-1: কয ফছনযয তথ্য সদনত নফ। 201৯-২০২০ কয ফছনযয জন্য          

           সফফযেী দাসখনরয চক্ষ্নত্র এ ঘনয ফাংরা ফা আংনযজীনত 

সনম্নরূবানফ সরখনত নফ: 

 

 

  

িসভক নং-2: অয় ফছনযয চল সদননয তাসযখ উনেখ কযনত নফ। তাসযখটি সদন-ভা-

ফছয অকানয সরখনত নফ। 201৯-২০২০ কয ফছনযয জন্য          

           সফফযেী দাসখনরয চক্ষ্নত্র এ ঘনয ফাংরা ফা আংনযজীনত 

সনম্নরূবানফ সরখনত নফ: 

 

 

  

িসভক নং-3:     ত           ত    । 

  

িসভক নং-4:     ত    আ        ত    । 

  

েডভক নং-৫: এ েডভসক কযদোতো  তোয ডযফোসযয ডনব েযীর দস্যসদয বযণ মোলণ 

ব্যসয তথ্য ডদসত সফ। 

  
েডভক নং-৬: এ েডভসক আফোন ংেোন্ত ব্যসয তথ্য ডরিসত সফ। বোড়ো ফোড়ীসত 

ফফো নো কযো সর ভন্তসব্যয েসয ডনসজয ফোড়ী, ডতো/ভোতোয ফোড়ী, 

ডনসোগ কতেো প্রদি ফোড়ী অথফো অন্য কোসযো সর ম তথ্য ডরিসত সফ। 

ডনজ ফোড়ীয যক্ষণোসফক্ষণ ব্য (সমভন মৌযকয, োডব ে চোজে ইতেোডদ) 

মডদ থোসক তসফ তো এিোসন ডরিসত সফ। 

  
েডভক নং-৭: এ েডভসক মোনফোন ডফলস মোফতী ব্য মমভন-জ্বোরোনী, যক্ষণোসফক্ষণ, 

ড্রোইবোসযয মফতন ইতেোডদ িোসত ব্যসয তথ্য ডদসত সফ । 

  

2 1 0 ৯ 

 
২ ০ -

- 

3 0 0 6 2 0 1 ৯ 
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েডভক নং-৮: ডফদুেৎ ডফর, গ্যো ডফর, োডনয ডফর,                         

                , আফোডক মটডরসপোন ডফর,           

                            ,                     

                                 এ েডভসক      সফ। 

  

েডভক নং-৯: এ েডভসক ন্তোনসদয ড়োসোনোয ব্যসয         সফ। 

  

েডভক নং-১০:     ,      ,      ,                 ,      ,      , 

                                   এ েডভসক           

  

েডভক নং-১১: উসযয েডভক ৫ সত ১০ এ ফডণ েত ব্যসয ফোইসয অন্য মকোন ব্য স 

থোকসর ম িযচ, ডচডকৎো িযচ থোকসর ম অংক এ েসয ডরিসত সফ। 

  

েডভক নং-১২:                                    ০৫          ১১    

                 এ েসয ডরিসত সফ। 

  

েডভক নং-১৩: এ েসয কযদোতো কর্তেক উৎস ডযসোডধত কযএফং কযদোতোয ডনসজয 

ডযসোধ কযো আকয, োযচোজে অথফো অন্য মকোন ডযসোডধত অংক 

ডরিসত সফ। ডফসফচে আ ফছসয অন্য মকোন কয ফছসযয কয, োযচোজে 

অথফো কয-ংডিষ্ট অন্য মকোন অংক ডযসোধ কযো সর তো এ 

েডভসক উসেি কযসত সফ।  

  
েডভক নং-১৪:         ১২   ১৩                                   
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‘e-TIN দ্ধডত’ 
 

‘e-TIN দ্ধডত’ এয ভোধ্যসভ Registration/Re-registration পূফ েক টিআইএন গ্রণ  

 
জোতী যোজস্ব মফোড ে ১ জুরোই ২০১৩ সত পুসযোসনো ১০ (দ) ডডডজসটয টিআইএসনয ডযফসতে নতুন 

১২ (ফোয) ডডডজসটয টিআইএন প্রফতেন কসযসছ। নফ প্রফডতেত ‘e-TIN দ্ধডত’ মত ইেোযসনসটয 

ভোধ্যসভ পুসযোসনো কযদোতোগণ Re-registration এফং নতুন কযদোতোগণ Registration এয 

ভোধ্যসভ ১২ (ফোয) ডডডজসটয টিআইএন গ্রণ কযসত োযসফন। ‘e-TIN দ্ধডত’ মত টিআইএন 

গ্রসণয জন্য কযদোতোসদয জোতী যোজস্ব মফোসড েয ডনধ েোডযত সফোইট 

www.incometax.gov.bd রোউজ কসয প্রসোজনী তথ্য প্রদোন োসক্ষ 

Registration/Re-registration  কোম েেভ ম্পন্ন কযসত সফ।  

 

‘e-TIN দ্ধডত’ মত Registration/Re-registration ম্পন্ন কযসত প্রসতেক কযদোতোসক 

প্রথসভ তোয ইউজোয ID বতযী কযসত সফ। ইউজোয ID বতযী কযোয জন্য 

www.incometax.gov.bd সফোইসট প্রসফ কসয Register মভনুসত ডক্লক কযসত সফ। 

http://www.incometax.gov.bd/
http://www.incometax.gov.bd/
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Register মভনুসত ডক্লক কযোয য নীসচয পযভটি দৃিভোন সফ: 

 

UserRegistrationForm: 
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 User ID: ইউজোয মম নোসভ রগ ইন কযসত চোন তো এিোসন টোই কযসফন এফং তো 

অফিই কভসক্ষ ৮ (আট) character সত সফ। 

 Password: এিোসন মগোনী োোড ে টোই কযসত সফ এফং তো অফিই 

কভসক্ষ৪ (চোয) character সত সফ। 

 Retype Password: পুনযো োোড েটি টোই কযসত সফ।  

 Security Question: োোড ে ভুসর মগসর পুনযো তো উদ্ধোসযয জন্য ছসেয 

Security Question ডসরক্ট কযসত সফ।  

 Security Answer: এিোসন Security Question  এয ঠিক উিয টোই 

কযসত সফ।  

 Country: এিোসন মদসয নোভ ডসরক্ট কযসত সফ (শুদৄভোে ডফসদীসদয জন্য)।  

 Mobile Number: এিোসন কযদোতোয চর মভোফোইর নম্বযটি প্রদোন কযসত সফ। 

উসেখ্য একটি মভোফোইর নম্বয ব্যফোয কসয শুদৄভোে একটি ইউজোয বতযী কযো মোসফ।  

 Email Address: কযদোতো ইেো কযসর তোয E-mail Address প্রদোন কযসত 

োযসফন।  

 Verification Letters: এই মটক্সফক্সটিয উসয প্রদড েত character গুসরো 

ঠিকবোসফ টোই কযসত সফ। বুঝসত ভস্যো সর Try Again ফোটসন ডক্লক কসয 

পুনযো প্রদড েত  character গুসরো  টোই কযসত সফ। 
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পযভটিয কর তথ্য ঠিকবোসফ পূযণপুফ েক Register ফোটসন ডক্লক কযসর 

স্বংডেবোসফ উসযয পযসভ প্রদি মভোফোইর নম্বসয SMSএয ভোধ্যসভ একটি মকোড 

মপ্রডযত সফ এফং ডিসন ডনসম্নয ডচসেয Mobile Activation পযভটি প্রদড েত সফ। 

উসয প্রদড েত পযসভয e-TIN Activation Code মটক্সট ফসক্স SMS এয 

ভোধ্যসভ প্রোপ্ত একটিসবন মকোডটি টোই কসয Activate ফোটসন ডক্লক কযসর ইউজোয 

বতযীয প্রডেোটি ম্পন্ন সফ এফং টিআইএন Registration/Re-registration এয 

জন্য ডসস্টসভ যোডয রগইন সফ এফং ডিসন ডনসম্নয ডচে প্রদড েত সফ। কযদোতো ইেো 

কযসর যফতীসত মম মকোন ভ User ID এফং Password  প্রদোসনয ভোধ্যসভ 

ডসস্টসভ রগইন কযসত োযসফন। 

 

 

 

 

 

 

 

TIN Registration/Re-registration প্রডেো: 

পুসযোসনো কযদোতো অথ েোৎ মোসদয ১০ (দ) ডডডজসটয টিআইএন আসছ তোসদয Re-registration 

প্রডেো ম্পন্ন কযসত ফো মোযো নতুন কযদোতো তোসদয Registration প্রডেো ম্পন্ন কযসত ফোভ 
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োসয মভনুসত TIN Application ফোটনটি ডক্লক কযসর এফং ডিসন ডনসম্নয পযভটি প্রদড েত 

সফ। 

  

 

 

 

উসয প্রদড েত পযসভ ডনসম্নয তথ্য মূ ঠিকবোসফ পূযণ কযসত সফ: 

 Taxpayer Status/ কযদোতোয ধযণ   

 

(a) এিোসন প্রদি option সত Individual->Bangladeshi 

Residentডসরক্ট কযসত সফ। তসফ মডদ মকোন কযদোতো ডফসদী ন তসফ ডতডন 

অন্য অন ডসরক্ট কযসত োযসফন। 

 

(b) মম কর কযদোতোয জোতী ডযডচডত নম্বয আসছ তোযো Individual-

>Bangladeshi Resident->Major (With NID)ডসরক্ট কযসফন। তসফ মডদ মকোন 

কযদোতোয জোতী ডযডচডত নম্বয নো থোসক অথফো ডফসদী ন তসফ ডতডন অন্য অন 

ডসরক্ট কসয টিআইএন গ্রণ কযসত োযসফন। 

 

 Registration Type/ মযডজসেসনয ধযণোঃ পুসযোসনো কযদোতোগণ Re-

registration ডসরক্ট কযসফন এফং নতুন কযদোতোগণ Registration ডসরক্ট 

কযসফন । 

 Existing (10 digit) TIN / ফতেভোন টিআইএনোঃ এিোসন পুসযোসনো কযদোতোয 

মক্ষসে ১০ ডডডজসটয টিআইএন নম্বযটি টোই কযসত সফ।  

এ ম েোস মডদ পুসযোসনো কযদোতোসদয মক্ষসে ডসস্টভ সত কযদোতোয অডধসক্ষে অনুমোী োসকের 

ডনডদ েষ্ট কযো মো তসফ যফতীসত প্রদড েত General Information পযভটি প্রদড েত সফ, 

অন্যথো নতুন কযদোতোয ন্যো অডধসক্ষে ডনফ েোচসনয তসথ্যয জন্য ডনসম্নয পযভটি প্রদড েত সফ। 
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উসয প্রদড েত পযসভ ডনসম্নয তথ্য মূ ঠিকবোসফ পূযণ কযসত সফ: 

 Main Source of income/ আসয প্রধোন উৎোঃ এিোসন কযদোতোয আসয প্রধোন 

উৎ মমভন চোকুযী, মো, ব্যফো অথফো অন্যোন্য আসয উৎ ডসরক্ট কযসত সফ।  

 

 Location of main source of income: এিোসন মম মজরো কযদোতোয মূর 

আসয উৎ মথোোঃ চোকযী, ব্যফো ফো অন্যোন্য আ ম্পডকেত কোম েোফরী 

ডযচোডরত/উৎোডত  তো ডনফ েোচন কযসত সফ। কযদোতোয আসয প্রধোন উৎসয 

কোম েোর মম মজরো অফডস্থত তো ডনফ েোচন কযসত সফ। মমভন মডদ মকোন কযদোতোয 

আসয প্রধোন উৎ চোকযী  তসফ তোয কভ েস্থর মম মজরো অফডস্থত তো ডসরক্ট কযসত 

সফ আয মডদ কযদোতোয আসয প্রধোন উৎ ব্যফো  তসফ ডতডন তোয ব্যফো মম 

মজরো ডযরডক্ষত  তো উসেি কযসফন। 

 

 Type of Employer/Service Location: এিোসন কযদোতোয আসয প্রধোন 

উৎ এয উয ডবডি কসয অন প্রদড েত সফ। মডদ কযদোতোয আসয প্রধোন উৎ 

Service  তসফ তোডরকো সত প্রডতষ্ঠোসনয ধযণ অথফো প্রডতষ্ঠোসনয নোভ ডসরক্ট 

কযসত সফ। যফতীসত উসযয ডসরকন এয উয ডনব েয কসয কযদোতোসক 

প্রডতষ্ঠোসনয নোভ টোই কযসত সফ। মডদ কযদোতো মোজীফী (সমভন ডোিোয, 

ইডেডনোয, আইনজীফী, চোট েোড ে একোউনসটে, আইটিড ইতেোডদ) ন তসফ ডতডন মো 

ডসরক্ট কযসফন। 

 

 Business (Individual/Firm): মডদ কযদোতোয আসয প্রধোন উৎ ব্যফো  

(ব্যডি ভোডরকোনোধীন) তসফ ব্যফোয ধযণ প্রদড েত তোডরকো সত ডসরক্ট কযসত সফ। 

তসফ মডদ ব্যফোয ধযণ তোডরকো নো থোসক তসফ তোয এসক্ষসে Location ডসরক্ট 

কযসত সফ এফং যফতীসত ব্যফোয ঠিকোনো প্রদি তোডরকো সত ডসরক্ট কযসত সফ।  
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 Others:মডদ কযদোতোয আসয প্রধোন উৎ চোকুযী, ব্যফো অথফো মো ব্যতীত অন্য 

ডকছু  তসফ তাঁয ফতেভোন ঠিকোনো অনুমোী Location ডসরক্ট কযসত সফ।  

 

 

উসযয তথ্য মূ ঠিকবোসফ পুযণ কসয Go to Next ফোটসন ডক্লক কযসর ডনসম্নয পযভটি 

প্রদড েত সফ। 

 

 

 
 

 Taxpayer‟s Name/কযদোতোয নোভ: এিোসন জোতী ডযচে অনুমোী 

ইংসযজীসত নোভ টোই কযসত সফ। 

 Gender/ডরি: এিোসন কযদোতো পুরুল সর Male এফং নোযী সর Female ডসরক্ট 

কযসত সফ। 

 National ID Number/জোতী ডযডচডত নম্বযোঃ এিোসন কযদোতোয জোতী 

ডযডচডত নম্বয টোই কযসত সফ। 

 Date of Birth (DoB)/জন্তোডযিোঃ জোতী ডযচে অনুমোী জন্ তোডযি 

ফোসত সফ। 

 Father‟s Name/ডতোয নোভ: এিোসন ডতোয নোভ ইংসযডজসত টোই কযসত সফ। 

 Mother‟s Name/ভোতোয নোভ: এিোসন ইংসযজীসত ভোসয নোভ টোই কযসত সফ। 
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 Name of Spouse/স্বোভী ফো স্ত্রীয নোভ: এিোসন ইংসযজীসত স্বোভী ফো স্ত্রীয নোভ টোই 

কযসত সফ। 

 Mobile Number/মভোফোইর নম্বয: এিোসন চর মভোফোইর নম্বয টোই কযসত সফ। 

 Facsimile/পেোক্স: এিোসন মডদ কযদোতোয পেোক্স নম্বয থোসক তসফ তো টোই কযসত 

সফ। 

 Email/ইসভইর: এিোসন কযদোতোয ইসভইর ঠিকোনো মডদ থোসক তসফ তো টোই কযসত 

সফ। 

 Current Address: এিোসন কযদোতোয ফতেভোন ঠিকোনো ইংসযজীসত টোই কযসত 

সফ এফং প্রদি তোডরকো সত District এফং Thana ডসরক্ট কযসত সফ।  

 Permanent Address: এিোসন কযদোতোয স্থোী ঠিকোনো ইংসযজীসত টোই কযসত 

সফ এফং প্রদি তোডরকো সত District এফং Thana ডসরক্ট কযসত সফ। 

 Other Address: এিোসন কযদোতোয অন্যোন্য ঠিকোনো (সমভন: কভ েস্থর, পেোক্টযী 

ইতেোডদ) ইংসযজীসত টোই কযসত সফ (মডদ থোসক) এফং প্রদি তোডরকো সত District 

এফং Thana ডসরক্ট কযসত সফ। 

 

উসযয তথ্য মূ ঠিকবোসফ পুযণ কসয Go to Next ফোটসন ডক্লক কযসর ডনসম্নয পযভটি 

প্রদড েত সফ। 

 

 
 

এিোসন প্রদি তথ্যমূ ঠিক আসছ ডকনো তো একফোয মোচোই কসয মডদ মকোন ভুর নো থোসক তসফ 

পুসযোসনো কযদোতোসদয মক্ষসে I hereby affirm that all information given above is 
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correct &completeএফং নতুন কযদোতোসদয মক্ষসে I hereby affirm that all 

information given above is correct & complete এয ফোভোসশ্বে প্রদড েত মচকফসক্স 

টিক ডচি ডদস Submit Application ফোটসন ডক্লক কযসত সফ। তসফ ভুর থোকসর Back to 

Previous ফোটসন ডক্লক কযসত সফ এফং তথ্য পুনযো ঠিকবোসফ টোই কসয উসয ফডণ েত 

প্রডেোটি ম্পন্ন কসয Submit Application ফোটসন ডক্লক কযসত সফ। 

 
এিোসন প্রদি তথ্যমূ ঠিক থোকসর ফোংরোসদ ডনফ েোচন কডভসনয ডোটোসফসজয োসথ তথ্য 

মোচোই কসয টিআইএন নম্বয ডনসম্নয তথ্য মূ ডিসন প্রদড েত সফ।  

 

 

 
  

 

এম েোস টিআইএন োটি েডপসকট মদিোয জন্য View Certificate ফোটসন ডক্লক কযসত সফ। 

View Certificate ফোটসন ডক্লক কযসর ডিসন টিআইএন োটি েডপসকট প্রদড েত সফ। 
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এম েোস টিআইএন োটি েডপসকট ডপ্রে কযোয জন্য Print Certificate ফোটসন ডক্লক কযসত সফ। 

োটি েডপসকটটি কডম্পউটোসয মব কযসত সর  Save Certificate ফোটসন ডক্লক কযসর 

কডম্পউটোসয Save সফ। 

 

োটি েডপসকটটি ইসভইর কযসত সর Email Certificate ফোটসন ডক্লক কযসর ডিসন নতুন একটি 

উইসন্ডো প্রদড েত সফ এফং মিোসন ইসভইর এসড্র ডরিসত সফ। তোযয Send ফোটসন ডক্লক 

কযসর টিআইএন োটি েডপসকট ংডিষ্ট ইসভইসর Send সফ। 

ডফস্তোডযত জোনসত রোউজ করুনোঃ www.incometax.gov.bd 

http://www.incometax.gov.bd/
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RETURN OF INCOME 

For an Individual Assessee 
 

The following schedules shall be the integral part of this return and must 

be annexed to return in the following cases: 
  

 

photo Schedule 24A if you have income from Salaries 

Schedule 24B if you have income from house property 

Schedule 24C if you have income from business or profession 

Schedule 24D if you claim tax rebate 

 

PART I 

Basic information 

 
01 Assessment Year 02 Return submitted under section 

82BB? (tick one) 

Yes No 

03 Name of the Assessee 04 Gender  

05  Twelve-digit TIN 06 Old TIN 

07 Circle 08 Zone 

09 Resident Status (tick one) Resident Non-resident 

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

10A A gazetted war-wounded  

freedom fighter 

10B A person with disability 

10C Aged 65 years or more 10D A parent/legal guardian of a person with 

disability 

11 Date of birth (DD-MM-YYYY) 12 Income Year  

 

13 If employed, employer‟s name 

14 Spouse Name 

 

15 Spouse TIN (if any) 

 

16 Father‟s Name 

 

17 Mother‟s Name 

18 Present Address 

 

19 Permanent Address 

20 Contact Telephone 21 E-mail 

22 National Identification Number 23 Business Identification Numbers 

IT-11GA2016 

        

M F   

  

 

 

 

 

2  0    - 
  

 to  

National Board of Revenue 

www.nbr.gov.bd 
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PART II 

Particulars of Income and Tax 

 

  
 Particulars of Total Income 

 Amount ৳ 

24 Salaries (annex Schedule 24A) S.21  

25 Interest on securities  S.22  

26 Income from house property (annex Schedule 24B) S.24  

27 Agricultural income S.26  

28 Income from business or profession (annex Schedule 24C) S.28  

29 Capital gains S.31  

30 Income from other sources S.33  

31 Share of income from firm or AOP   

32 Income of minor or spouse under section 43(4) S.43  

33 Foreign income   

34 Total income (aggregate of 24 to 33)   

 

Tax Computation and Payment                                                            

 Amount ৳ 

35 Gross tax before tax rebate   

36 Tax rebate (annex Schedule 24D)  

37 Net tax after tax rebate  

38 Minimum tax   

39 Net wealth surcharge  

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

41 Total amount payable   

42 Tax deducted or collected at source (attach proof)  

43 Advance tax paid (attach proof)  

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

45 Amount paid with return (attach proof)  

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

47 Deficit or excess (refundable) (41-46)  

48 Tax exempted income  

 

TIN             
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PART III 

Instruction, Enclosures and Verification 

 

 
49 Instructions 

1. Statement of assets, liabilities and expenses (IT-10B2016) and statement of life style 

expense (IT-10BB2016) must be furnished with the return unless you are exempted 

from furnishing such statement(s) under section 80. 

2. Proof of payments of tax, including advance tax and withholding tax and the proof of 

investment for tax rebate must be provided along with return. 

3. Attach account statements and other documents where applicable 

50 If you are a parent of a person with disability, has your spouse 

availed the extended tax exemption threshold? (tick one) 

Yes No 

 

 

51 Are you required to submit a statement of assets, liabilities and 

expenses (IT-10B2016) under section 80(1)? (tick one) 

Yes No 

 

52 Schedules annexed  

(tick all that are applicable)  

 

53 Statements annexed  

(tick all that are applicable)  

 

54 Other statements, documents, etc. attached (list all) 

 

 

Verification and signature 
55 Verification 

I solemnly declare that to the best of my knowledge and belief the information given in 

this return and statements and documents annexed or attached herewith are correct and 

complete. 

Name   

 

Signature 

 

Date of Signature  (DD-MM-YYYY) 

 

Place of Signature  

 

 
 

 
For official use only 

Return Submission Information 

 
Date of Submission  (DD– MM –YYYY) 

 

 

Tax Office Entry Number 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TIN

: 
            

  2 0           

    2 0   

 

IT-10B2016  IT-10BB2016  

24A  24B  24C  24D  
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ACKNOWLEDGEMENT RECEIPT OF  

RETURN OF INCOME 

 
Assessment Year 

 

Return under section 82BB? (tick one) 

Yes No 

 

Name of the Assessee 

 

  

Twelve-digit TIN Old TIN 

Circle Taxes Zone 

Total income shown (serial 34) 
৳ 

 

Amount payable (serial 41) 
৳ 

Amount paid and adjusted (serial 46) 
৳ 

Amount of net wealth shown in IT-10B2016 
৳ 

Amount of net wealth surcharge paid 
৳ 

Date of Submission  (DD– MM –YYYY) 

 

 

Tax Office Entry Number 

Signature and seal of the official receiving the return 

 

 

 

Date of Signature Contact Number of Tax Office  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  2 0     

National Board of Revenue 

www.nbr.gov.bd Individual 
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প       ২ 

 

 
      ,                  

আয়         ,  ৯৮৪ ( ৯৮৪      ৩৬          )         8            

    ।                                                                         ,          

                                    ; 

২                                                              ,                            

                               ;    

৩                          -                      ২৫                                 

                                     

 

01 

 

        02 

 

 

      ,                               

        (   -   -    )  

 

03     ত       

 

04  আ    

 

 

                    

 

05            (05 +05 )   

                                

                                                           ২৫ 

        

 

06 06   -                ২৫           

     -                                        ২৫           

07                 ২৫          

08                   (08 +08 +08 +08 +08ঙ)  

 8       ,        ,          

08       ,                             

08            ,                                   (      )   

08  ঋ       (ঋ                               )   

08ঙ                (                 )   

09 

 

         (   ) (                                              )  

                    (    )              

1     

2     

10          ,     ,                        (               )   

11        ,                             

12                              

2  0    -     2 0   

                 

www.nbr.gov.bd    -    ২০১৬ 
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13                             (13 +13 +13 +13 )  

13                  

13      ,                                      

13                             

13               ,             (     08     )  

14        (     05      13        )   

15                 (15 +15 +15 )  

15                             ঋ   

15              ঋ  (ঋ                                )  

15                       

16            (14-15)   

17                                         

18                      (16-17)  

19                                 (19 +19 +19 )   

19                                     (   -10    2016 

      ) 

 

19     -10    2016                           ,        ,   , 

       

 

19       ,            (                   )  

20                                (18+19)  

21                (21 +21 +21 )  

21                     

21                           

21                   

22              ,          (21-20)  

 

                 

23         

                             ,                                             
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      ২৫ 

      ,                     -    ২০১৬         

      ,                                       

 

01 

 

        02 

 

 

 আ    

 

 

03                                                  

                                

                 টাকা 

 

1    

2    

3    

4    

 

04  -                          

                  (           , 

            ) 

          

          

 

টাকা 

 

         

           

        

টাকা 

 

          

           

   

টাকা 

 

1  

 

   

2  

 

   

3  

 

   

4  

 

   

 

05                     (           , 

            ) 

          

         

 

টাকা 

 

         

           

         

টাকা 

 

          

           

    

টাকা 

 

1  

 

   

2  

 

   

3  

 

   

4  

 

   

                                

     

 

             

 

 

2  0    - 
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STATEMENT OF ASSETS, LIABILITIES AND EXPENSES  

under section 80(1)of the Income Tax Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

01 Assessment Year 02 Statement as on (DD-MM-YYYY) 

 

 

03 Name of the Assessee 04 TIN 

 

Particulars Amount ৳ 

05 Business capital (05A+05B)  

05A Business capital other than 05B  

05B Director‟s shareholdings in limited companies  

(as in Schedule 25) 

 

06 06A Non-agricultural property (as in Schedule 25)  

06B Advance made for non-agricultural property (as in Schedule 

25) 

 

 

07 Agricultural property (as in Schedule 25)  

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

08A Share, debentures etc.   

08B Savings certificate, bonds and other government securities  

08C Fixed deposit, Term deposits and DPS  

08D Loans given to others (mention name and TIN) 

 

 

08E Other financial assets (give details) 

 

 

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

Sl Brand name Engine (CC) Registration No.  

1     

2     

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

11 Furniture, equipment and electronic items   

National Board of Revenue 

www.nbr.gov.bd 
IT-10B2016 

1. Mention the amount of assets and liabilities that you have at the last date of the income year. 

All items shall be at cost value include legal, registration and all other related costs; 

2. If your spouse or  minor children and dependent(s) are not assessee, you have to include their 

assets and liabilities in your statement;   

3. Schedule 25 is the integral part of this Statement if you have business capital or agriculture or 

non-agricultural property. Provide additional papers if necessary. 

2  0    -

- 
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12 Other assets of significant value  

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

13A Notes and currencies  

13B Banks, cards and other electronic cash  

13C Provident fund and other fund  

13D Other deposits, balance and advance (other than 08)  

14 Gross wealth (aggregate of 05 to 13)  

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

 15A Borrowings from banks and other financial institutions  

15B Unsecured loan (mention name and TIN)  

15C Other loans or overdrafts  

16 Net wealth (14-15)   

17 Net wealth at the last date of the previous income year  

18 Change in net wealth (16-17)  

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

19A Annual living expenditure and tax payments (as IT-

10BB2016) 

 

19B Loss, deductions, expenses, etc. not mentioned in IT-

10BB2016 

 

19C Gift, donation and contribution (mention name of recipient)  

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

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

21A Income shown in the return   

21B  Tax exempted income and allowance  

21C Other receipts and sources   

22 Shortage of fund, if any (21-20)  

 

 
Verification and signature 

23 Verification 

I solemnly declare that to the best of my knowledge and belief the information given in 

this statement and the schedule annexed herewith are correct and complete. 

Name   

 

Signature and date 
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SCHEDULE 25 

tobe annexed to the Statement of Assets, Liabilities and Expenses (IT-10B2016) 

 

01 Assessment Year 02 TIN 

 

 

03 Shareholdings in limited companies as director  

 

No. of shares Value ৳ 

1    

2    

3    

4    

 

 

 

04 Non-agricultural property at cost 

value  or any advance made for 

such property (description, 

location and size) 

Value at the 

start of 

income year ৳ 

increased/ 

decreased 

during the 

income year ৳ 

Value at the 

last date of 

income year ৳ 

1     

2     

3     

4     

 

 

05 Agricultural property at cost value  

(description, location and size) 

Value at the 

start of 

income year ৳ 

increased/ 

decreased 

during the 

income year ৳ 

Value at the 

last date of 

income year ৳ 

1     

2     

3     

4     

 

(Provide additional paper if necessary) 

Name   Signature & Date. 
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প       ৩ 
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আয়         ,  ৯৮৪ ( ৯৮৪      ৩৬          )         80(2)        
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        02                                (   -   -    ) 

 

03     ত       04  আ    

 

                       

 

    

05    ,                              
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                 ,                      

07                 

08 

 

                          

(08 +08 +08 +08 ) 

  

 8               

08     ,     ,                         

       

  

08          ,                           

          

  

08                                

09                    

10 

 

         (10 +10 +10 +10 )   

        ,     ,                     

10                  ,                  

10               ,          

10                  

11 

 

          

12 জ     প           ট  য়  

(05+06+07+08+09+10+11) 

  

13         ,     ,        (13 +13 )   

              /              

13                ,                           

14              (12+13)   

                 

15         

                             ,                                                    

      

 

             

 

                 

www.nbr.gov.bd    -       ২০১৬ 

2  0    -     ২ ০   
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STATEMENT OF EXPENSES RELATING TO LIFESTYLE  
under section 80(2) of the Income Tax Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984) 

 

01 Assessment Year 02 Statement as on (DD-MM-YYYY) 

 

 

03 Name of the Assessee 04 TIN 

 

Particulars Amount ৳ Comment 

05 Expenses for food, clothing and other essentials   

06 Housing expense   

07 Auto and transportation expenses (07A+07B)   

07A Driver‟s salary, fuel and maintenance    

07B Other transportation    

08 Household and utility expenses 

(08A+08B+08C+08D) 

  

08A Electricity    

08B Gas, water, sewer and garbage     

08C Phone, internet, TV channels subscription    

08D Home-support staff and other expenses   

09 Children‟s education expense   

10 Special expenses (10A+10B+10C+10D)   

10A Festival, party, events       

10B Domestic and overseas tour, holiday, etc.     

10C Philanthropy, etc.   

10D Other special expenses   

11 Any other expenses   

12 Total expense relating to lifestyle 

(05+06+07+08+09+10+11) 

  

13 Payment of tax, charges, etc. (13A+13B)   

 13A Payment of tax at source    

13B Payment of tax, surcharge or other amount    

14 Total amount of expense and tax (12+13)   

 
Verification and signature 

15 Verification 

I solemnly declare that to the best of my knowledge and belief the information given in 

this statement is correct and complete. 

Name   

 
Signature and date. 

  

 

IT-10BB2016 

2  0    -

- 

    2 0   

National Board of Revenue 

www.nbr.gov.bd 
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SCHEDULE 24A 

Particulars of income from Salaries 

Annex this Schedule to the return of income if you have income from Salaries 
 
01 Assessment Year 

 

02 TIN 

 

Particulars    Amount 

(A) 

Tax 

exempted 

(B) 

    Taxable 

(C = A-B)  

03 Basic pay    

04 Special pay    

05 Arrear pay (if not included in 

taxable income earlier) 

   

06 Dearness allowance    

07 House rent allowance    

08 Medical allowance    

09 Conveyance allowance    

10 Festival Allowance    

11 Allowance for support staff    

12 Leave allowance    

13 Honorarium/ Reward/Fee    

14 Overtime allowance    

15 Bonus / Ex-gratia    

16 Other allowances    

17 Employer‟s contribution to a 

recognized provident fund 

   

18 Interest accrued on a recognized 

provident fund 

   

19 Deemed income for transport 

facility  

   

20 Deemed income for free furnished/ 

unfurnished accommodation  

   

21 Other, if any (give detail)     

22 Total     

All figures of amount are in taka (৳) 

 

Name   Signature & Date 
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প       ৫ 

      ২৪   

                       

                                                        

 

01         02  আ    

 
                   

03                

    

 

                             

                    

       

                          

04            

05                                         

          ,     ,         

                            

              

    ঋ          /     /              

  ঙ            

                                             

        ,           

06                 (04-05)  

07                        ,                    

 

                                                    

08                               - - - )  

                                

টাকা 

1 (                 ) টাকা 

2 (        ২        ) টাকা 

3 (        ৩        ) টাকা 
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SCHEDULE 24B 
Particulars of income from house property 

Annex this Schedule to the return of income if you have income from house property 

 

01 Assessment Year 

 

02 TIN 

 

For each house property  

03 Description of the house property 

03A 

 

Address of the property  03B Total area  

03C Share of the asessee (%) 

       

Income from house property Amount ৳ 

04 Annual Value  

05 Deductions (aggregate of 05A to 05G)  

05A Repair, Collection, etc.  

05B Municipal or Local Tax  

05C Land Revenue  

05D Interest on Loan/Mortgage/Capital Charge      

05E Insurance Premium  

05F Vacancy Allowance  

05G Other, if any  

06 Income from house property (04-05)  

07 Incase of partial ownership, the share of income  

 

Provide information if income from more than one house property  

08 Aggregate of income of all house properties (1+2+3+- - - )  

(provide additional papers if necessary) 

৳ 

1 (Income from house property 1) ৳ 

2 (Income from house property 2) ৳ 

3 (Income from house property 3) ৳ 

 

Name   Signature & Date 
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03                      
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15               
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18                   -17)  
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20                        8      
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SCHEDULE 24C 
Summary of income from business or profession 

To be annexed to return by an assessee having income from business or profession 

 

01 Assessment Year 

 

02 TIN 

 

03 Type of main business or profession   

 

04 Name (s) of the business or 

profession (as in trade licence) 

05 Address(es)  

 

Use serial numbers if more names and addresses  

  

Summary of Income Amount ৳ 

06 Sales/ Turnover/ Receipts  

07 Gross Profit   

08 General, administrative, selling and other expenses  

09 Net Profit (07-08)  

 

Summary of Balance Sheet Amount ৳ 

10 Cash in hand & at bank  

11 Inventories  

12 Fixed assets  

13 Other assets  

14 Total assets (10+11+12+13)  

15 Opening capital  

16 Net profit  

17 Withdrawals in the income year  

18 Closing capital (15+16-17)  

19 Liabilities  

20 Total capital and liabilities (18+19)  

 

Name   Signature & Date 
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SCHEDULE 24D 
Particulars of tax credit/rebate 

To be annexed to return by an assessee claiming investment tax credit 

(Attach the proof of claimed investment, contribution, etc.) 

 

01 Assessment Year 

 

02 TIN 

 

Particulars of rebatable investment, contribution, etc. Amount ৳ 

03 Life insurance premium  

04 Contribution to deposit pension scheme (not exceeding 

allowable limit) 

 

05 Investment in approved savings certificate  

06 Investment in approved debenture or debenture stock, Stock 

or Shares 

 

07 Contribution to provident fund to which Provident Fund  Act, 

1925 applies 

 

08 Self contribution and employer‟s contribution to Recognized 

Provident Fund 

 

09 Contribution to Super Annuation Fund  

10 Contribution to Benevolent Fund and Group Insurance 

Premium  

 

11 Contribution to Zakat Fund  

12  Others, if any ( give details )  

13 Total allowable investment, contribution etc.  

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

14A Total allowable investment, contribution, etc. (as in 

13) 

 

14B  . . % of the total income (excluding any income for 

which a tax exemption or a reduced rate is applicable 

under sub-section (4) of section 44 or any income 

from any source or sources mentioned in clause (a) of 

sub-section (2) of section 82C.) 

 

14C 1.5 crore  

15 Amount of tax rebate calculated on eligible amount (Serial 

14) under section 44(2)(b) 

 

 

Name   Signature & Date 
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প       ৮ 
 

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

 

Applicant‟s Copy 
 

 

 

01 

 

Name of the Assessee 02 Address 

03 TIN 

04 

 

Circle   

 

05 

 

Taxes Zone 

06 

 

Applied extension upto  
(DD– MM –YYYY)  

07 

 

Reasons for time extension 

08 

 

Signature and Date  

Name   

 

Signature  

 

(to be signed by the person who will 

sign the return under section 75(3) 

Date of Signature Place of Signature 

09 

 

Time extended upto  
(DD– MM –YYYY) 

 

 

10 

 

        Tax Office Entry Number 

11 

 

Signature and seal of the Deputy Commissioner of Taxes 

 

 

Assessment Year 

        

  -

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

 

Office Copy 
 

 

 

01 

 

Name of the Assessee 02 Address 

03 TIN 

04 

 

Circle   

 

05 

 

Taxes Zone 

06 

 

Applied extension upto  
(DD– MM –YYYY)  

07 

 

Reasons for time extension 

08 

 

Signature and Date  

Name   

 

Signature  

 

(to be signed by the person who will 

sign the return under section 75(3) 

Date of Signature Place of Signature 

09 

 

Time extended upto  
(DD– MM –YYYY) 

 

 

10 

 

        Tax Office Entry Number 

11 

 

Signature and seal of the Deputy Commissioner of Taxes 

 

 

 

 

 

 

Assessment Year 
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সযসষ্ট ০৯ 

 
আকয অধ্যোসদ, ১৯৮৪ (১৯৮৪ এয ৩৬নং অধ্যোসদ) এয 

অধীন আকয ডযটোন ে পযভ 

 

 

 

 

 

প্রসমোজে মক্ষসে টিক () ডচি ডদন 

 

স্বডনধ েোযণী  োফ েজনীন স্বডনধ েোযণী   োধোযণ 

 
 ১। কযদোতোয নোভোঃ  ..................................................................................... 
 

২। জোতী ডযচ ে নম্বয (মডদ থোসক): ............................................................ 
 

 ৩। ইউটিআইএন (মডদ থোসক):    -    -     

 

  ৪। টিআইএনোঃ    -    -     

 

 ৫। (ক)  োসকেরোঃ       (ি)  কয অঞ্চরোঃ    
 

 ৬। কয ফৎযোঃ     ৭।  আফোডক ভম েোদোোঃ  ডনফোী    / অডনফোী  

 

 ৮। ভম েোদোোঃ     ব্যডি       পোভ ে       ব্যডি ংে       ডন্দু অডফবি ডযফোয  
 

 ৯। ব্যফো প্রডতষ্ঠোন/ডনসোগকোযীয নোভ (প্রসমোজে মক্ষসে): 
 

 ১০। স্ত্রী/স্বোভীয নোভ (কযদোতো সর টিআইএন উসেি করুন): 
 

 ১১। ডতোয নোভোঃ     
 

 ১২। ভোতোয নোভোঃ    

 

 ১৩। জন্ তোডযি (ব্যডিয মক্ষসে): 
        

   ডদন ভো ফৎয 

 ১৪। ঠিকোনোোঃ  (ক)  ফতেভোনোঃ  

            (ি)  স্থোীোঃ   

 ১৫। মটডরসপোনোঃ অডপ/ব্যফো ................................. আফোডকোঃ............................. 

 

 ১৬। বেোট ডনফন্ধন নম্বয (মডদ থোসক):...................................................................... 

ম্মোডনত কযদোতো মোন 

ভভত ডযটোন ে ডদন 

জডযভোনো ডযোয কযম্নন 

ব্যডিসেণী  অন্যোন্য কযদোতোয জন্য 

(মকোম্পোডন ব্যতীত) 

কযদোতোয ছডফ 

[ছডফয উয তেোন 

করুন] 

আইটি-১১গ 
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কযদোতোয আ ডফফযণী 

.................  তোডযসি ভোপ্ত আ ফৎসযয আসয ডফফযণী 

েডভক 

নং 

আসয ডফফযণী টোকোয ডযভোণ 

১। মফতনোডদোঃ ধোযো ২১ অনুমোী (তপডর ১ অনুোসয)  

২। ডনযোিো জোভোনসতয উয সুদোঃ ধোযো ২২ অনুমোী     

৩। গৃ ম্পডিয আোঃ ধোযো ২৪ অনুমোী  (তপডর ২ অনুোসয)     

৪। কৃডল আোঃ ধোযো ২৬ অনুমোী   

৫। ব্যফো ফো মোয আোঃ ধোযো ২৮ অনুমোী   

৬। পোসভ েয আসয অংোঃ  

৭। প্রসমোজে মক্ষসে স্বোভী / স্ত্রী  ফো অপ্রোপ্ত ফস্ক ন্তোসনয আোঃ ধোযো ৪৩(৪) অনুমোী   

৮। মূরধনী রোবোঃ ধোযো ৩১ অনুমোী    

৯। অন্যোন্য উৎ সত আোঃ ধোযো ৩৩ অনুমোী   

১০। মভোট (েডভক নং ১ সত ৯)  

১১। ডফসদ মথসক আোঃ  

১২। মভোট আ (েডভক নং ১০ এফং ১১)  

১৩। মভোট আসয উয আসযোসমোগ্য আকয   

১৪। কয মযোতোঃ ধোযো ৪৪(২)(ডফ) অনুমোী (তপডর ৩ অনুোসয)     

১৫। প্রসদ কয (েডভক নং ১৩  ১৪ এয োথ েকে)  

১৬। ডযসোডধত কযোঃ 

 (ক)  উৎ সত কডতেত/ংগৃীত কযোঃ 

       (প্রোভোণ্য দডররে/ডফফযণী ংযুি করুন)                          টোকো .....  

 (ি)  ধোযো ৬৪/৬৮ অনুমোী প্রদি অডগ্রভ কয (চোরোন ংযুি করুন) টোকো ..... 

(গ)  এই ডযটোসন েয ডবডিসত প্রদি কয (ধোযো ৭৪) অনুমোী 

       (চোরোন/স অড েোয/ব্যোংক ড্রোফ্ট/সচক ংযুি করুন)               টোকো .... 

 (ে)  প্রতে েণসমোগ্য কসযয ভন্ব  (মডদ থোসক)                          টোকো .... 

                                                           মভোট [(ক), (ি), (গ)  (ে) ] 

 

 

 

 

 

 

 
টোকো ........ 

১৭। েডভক নং ১৫  ১৬ নং এয োথ েকে (মডদ থোসক) টোকো ........ 

১৮। কয অব্যোডত প্রোপ্ত  কযমুি আসয ডযভোণ টোকো ........ 

১৯। পূফ েফতী কয ফৎসয প্রদি আকয  টোকো ........ 

 
* ডফস্তোডযত ডফফযণোডদয জন্য ফো প্রসোজসন পৃথক কোগজ ব্যফোয করুন। 

 
প্রডতোদন 

 
 আডভ ..................   ডতো/স্বোভী  .................. ইউটিআইএন/টিআইএনোঃ .................... 

জ্ঞোসন মেোলণো কযডছ মম, এ ডযটোন ে এফং ডফফযণী  ংযুি প্রভোণোডদসত  প্রদি তথ্য আভোয ডফশ্বো  

জোনোভসত ঠিক  ম্পূণ ে।  

স্থোনোঃ  .................................      

       স্বোক্ষয 

তোডযিোঃ  ..............................   (স্পষ্টোক্ষসয নোভ) 

দফী   

ীর মভোয (ব্যডি নো সর) 
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আসয ডফস্তোডযত ডফফযণী ম্বডরত তপডর 

কযদোতোয নোভোঃ ............................ টিআইএনোঃ    -    -     

 
তপডর-১ (সফতনোডদ) 

মফতন  বোতোডদ আসয 

ডযভোণ 

(টোকো) 

অব্যোডত প্রোপ্ত 

আসয 

ডযভোণ (টোকো) 

নীট কযসমোগ্য 

আ (টোকো) 

মূর মফতন    

ডফসল মফতন    

ভোে ে বোতো    

মোতোোত বোতো    

ফোডড় বোড়ো বোতো    

ডচডকৎো বোতো    

ডযচোযক বোতো    

ছুটি বোতো    

ম্মোনী/পুযস্কোয/ডপ    

বোয টোইভ বোতো    

মফোনো/এক্স-মগ্রডো    

অন্যোন্য বোতো    

স্বীকৃত বডফষ্য তডফসর ডনসোগকতেো কর্তেক প্রদি 

চাঁদো 
   

স্বীকৃত বডফষ্য তডফসর অডজেত সুদ    

মোনফোন সুডফধোয জন্য ডফসফডচত আ    

ডফনোমূসল্য ডিত ফো অ-ডিত ফোস্থোসনয জন্য 

ডফসফডচত আ 
   

অন্যোন্য, মডদ থোসক (ডফফযণ ডদন)    

মফতন সত নীট কযসমোগ্য আ     
 

তপডর-২ (গৃ ম্পডিয আ) 

গৃ ম্পডিয 

অফস্থোন  ফণ েনো 

ডফফযণ টোকো টোকো 

 ১। বোড়ো ফোফদ ফোডল েক আ  

২। দোফীকৃত ব্যমূোঃ 

মভযোভত, আদো, ইতেোডদ   

মৌয কয অথফো স্থোনী কয  

ভডভ যোজস্ব  

ঋসণয উয সুদ/ফদ্ধকী/মূরধনী চোজে  

ফীভো ডকডস্ত  

গৃ ম্পডি িোডর থোকোয কোযসণ দোডফকৃত 

মযোত 
 

অন্যোন্য, মডদ থোসক  

                                       মভোট  =  

৩। নীট আ (েডভক নং ১ সত ২ এয ডফসোগপর)  
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তপডর-৩ (ডফডনসোগ জডনত কয মযোত) 

আমকয অধ্যোসদসয তপডর-৬ এয ডফ অংসয োসথ ঠিতব্য ধোযো ৪৪(২)(ডফ) 

 

 
১। জীফন ফীভোয প্রদি ডকডস্ত টোকো ................ 

২। বডফষ্যসত প্রোপ্য ফোডল েক বোতো প্রোডপ্তয উসদ্দসি প্রদি চাঁদো টোকো ................. 

৩। বডফষ্য তডফর আইন, ১৯২৫ অনুমোী প্রসমোজে বডফষ্য তডফসর প্রদি 

চাঁদো 

টোকো ................ 

৪। স্বীকৃত বডফষ্য তডফসর স্বী  ডনসোগকতেো কর্তেক প্রদি চাঁদো টোকো ................ 

৫। অনুসভোডদত ফজডনত তডফসর প্রদি চাঁদো টোকো ................. 

৬। অনুসভোডদত ঋণে ফো ডডসফঞ্চোয স্টক, স্টক ফো মোয এ ডফডনসোগ টোকো ................ 

৭। ডডসোডজট মনন স্কীসভ প্রদি চাঁদো টোকো ................. 

৮। কল্যোণ তডফসর প্রদি চাঁদো এফং মগোষ্ঠী ফীভো স্কীসভয অধীন প্রদি ডকডস্ত টোকো ................ 

৯। মোকোত তডফসর প্রদি চাঁদো টোকো ................. 

১০। অন্যোন্য, মডদ থোসক (ডফফযণ ডদন) টোকো ................ 

                                                        মভোট = টোকো  ................ 

 

 
* অনুগ্র কসয ডফডনসোগমূসয প্রতেনে/প্রভোণে ংযুি করুণ।  

 
আকয ডযটোসন েয োসথ দোডিরকৃত দডররেোডদয তোডরকো 

 
১।  

 

 

৬।  

২।  

 

 

৭।  

 

৩।   

 

 

৮। 

৪।   

 

 

৯। 

৫।  

 

 

১০। 

 
অম্পূণ ে ডযটোণ ে গ্রণসমোগ্য সফ নো। 
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ডযম্পদ, দো  ব্য ডফফযণী (........................... তোডযসি) 

 
কযদোতোয নোভোঃ .............................. টিআইএনোঃ    -    -     

 
১। (ক) ব্যফোয পু ূঁডজ (মূরধসনয মজয)         টোকো ..................... 

 (ি) ডযচোরক ডোসফ ডরডভসটড মকোম্পোডনসত মোয ডফডনসোগ (েমূল্য)টোকো ....................

  

 মকোম্পোডনয নোভ  মোসযয ংখ্যো 

 

 
২। অ-কৃডল ম্পডি (আইন ম্মত ব্য েমূল্য):      টোকো ....................... 

 জডভ/গৃ ম্পডি (ম্পডিয ডফফযণ  অফস্থোন)     

  

 
৩। কৃডল ম্পডি (আইন ম্মত ব্য েমূল্য):        টোকো ....................... 

 জডভ (সভোট জডভয ডযভোণ  জডভয অফস্থোন)   

         
৪। ডফডনসোগোঃ 

(ক) মোয/ডডসফঞ্চোয   টোকো .................. 

(ি) ঞ্চে/ইউডনট োটি েডপসকট/ফন্ড টোকো .................. 

(গ)  প্রোইজ ফন্ড/ঞ্চ স্কীভ  টোকো .................. 

(ে) ঋণ প্রদোন   টোকো .................. 

(ঙ) অন্যোন্য ডফডনসোগ   টোকো .................. 

          

         মভোট =       টোকো .................. 

 

৫। মভোটয মোন (েমূল্য)          টোকো ................... 

 মভোটয মোসনয প্রকৃডত  মযডজসেন নম্বয  

 

৬। অরংকোযোডদ (ডযভোণ  েমূল্য)         টোকো ................... 

 

৭। আফোফে (েমূল্য)           টোকো ................... 

 

৮। ইসরক্ট্রডনক োভগ্রী (েমূল্য)          টোকো ................... 

 

৯। ব্যফো ফডভ েত অথ ে ম্পদ 

(ক) নগদ   টোকো ................... 

(ি) ব্যোংসক গডেত  টোকো ................... 

(গ) অন্যোন্য  টোকো ................... 

     মভোট =        টোকো ................... 

আইটি-১০ডফ  
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পূফ েফতী পৃষ্ঠোয মজয টোকো .............. 
 

১০। অন্যোন্য ডযম্পদ       টোকো .............. 

 (ডফফযণ ডদন) 

      মভোট ডযম্পদ =  টোকো .............. 

১১।  ফোদোঃ দোমূ 

(ক) ম্পদ অথফো জডভ ফন্ধক  টোকো ................... 

(ি) জোভোনত ডফীন ঋণদো টোকো ................... 

(গ) ব্যোংক ঋণ   টোকো ................... 

(ে) অন্যোন্য    টোকো ................... 

        মভোট দো =           টোকো............... 

 

১২।এই আ ফৎসযয মল তোডযসিয নীট ম্পদ (সভোট ডযম্পদ সত মভোট দোসয ডফসোগপর) টোকো............... 

 
১৩।   ডফগত আ ফৎসযয মল তোডযসিয নীট ম্পদ               টোকো................ 

 
১৪।   ম্পসদয ডযবৃডদ্ধ (েডভক ১২ সত ১৩ এয ডফসোগপর)              টোকো................      

 
১৫।  (ক) োডযফোডযক ব্যোঃ [ পযভ নং আইটি-১০ডফডফ অনুমোী মভোট িযচ]             টোকো ............... 

... 

    

(ি) ডযফোসযয ডনব েযীর দস্য 

ংখ্যোোঃ 

   
পূণ ে ফস্ক  ডশু 

 
১৬।    ম্পসদয মভোট ডযবৃডদ্ধ (েডভক ১৪ এফং ১৫ এয মমোগপর )   টোকো...............          

 
১৭।   অডজেত তডফরমূোঃ - 

(১)  প্রদড েত ডযটোন ে আ   টোকো ...................... 

(২)  কয অব্যোডত প্রোপ্ত  কযমুি আ টোকো ...................... 

(৩)  অন্যোন্য প্রোডপ্ত    টোকো ...................... 

 
মভোট অডজেত তডফর = টোকো...............        

১৮।   োথ েকে (েডভক ১৬ সত ১৭ এয ডফসোগপর ) =    টোকো ..............  

 
আডভ  ডফশ্বস্ততোয োসথ মলোলণো কযডছ মম, আভোয জ্ঞোন  ডফশ্বো ভসত আইটি-১০ডফ মত প্রদি তথ্য 

ঠিক  ম্পূণ ে। 

 
কযদোতোয নোভ   স্বোক্ষয  

 তোডযিোঃ ..................... 

 

 কযদোতোয ডনসজয, তাঁয স্ত্রী/স্বোভীয (ডযটোন ে দোডিরকোযী নো সর),নোফোরক  ডনব েযীর ন্তোনসদয 

ডযম্পদ  দো উডয-উি ডফফযণীসত প্রদ েন কযসত সফ। 

 প্রসোজসন পৃথক কোগজ ব্যফোয করুন। 
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আকয অধ্যোসদ, ১৯৮৪ এয ধোযো ৭৫(২)(ডড)(আই) এফং ধোযো ৮০ অনুোসয 

ব্যডি কযদোতোয জীফন মোেোয ভোন ম্পডকেত তসথ্যয ডফফযণী। 

 
কযদোতোয নোভোঃ................................ টিআইএনোঃ    -    -     

 
েডভক 

নম্বয 

িযসচয ডফফযণ টোকোয ডযভোণ ভন্তব্য 

১ ব্যডিগত  বযনসোলন িযচ টোোঃ      

২ উৎস কয কতেন ডফগত অথ ে ফৎসয ডযসোডধত 

আকয 

টোোঃ  

৩ আফোন ংেোন্ত িযচ  টোোঃ      

৪ ব্যডিগত মোনফোন ব্যফোয ংেোন্ত মোফতী িযচ টোোঃ  

৫ আফোডক ডফদুেৎ ডফর টোোঃ  

৬ আফোডক োডনয ডফর টোোঃ  

৭ আফোডক গ্যো ডফর টোোঃ  

৮ আফোডক মটডরসপোন ডফর  টোোঃ     

৯ ন্তোনসদয মরিোড়ো িযচ টোোঃ    

১০ ডনজ ব্যস ডফসদ ভ্রভণ ংেোন্ত িযচ টোোঃ  

১১ উৎফ ব্য অন্যোন্য ডফসল ব্য, মডদ থোসক  টোোঃ      

 মভোট িযচ টোোঃ   

 
আডভ ডফশ্বস্ততোয োসথ মলোলণো কযডছ মম, আভোয জ্ঞোন  ডফশ্বো ভসত এই আইটি-১০ডফডফ মত প্রদি 

তথ্য ঠিক  ম্পূণ ে। 

 
কযদোতোয নোভ   স্বোক্ষয  

 তোডযিোঃ ................... 

* প্রসোজসন পৃথক কোগজ ব্যফোয করুন। 



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

 
আকয ডযটোন ে প্রোডপ্ত স্বীকোয ে 

 

 
কযদোতোয নোভোঃ ................................................... কয ফৎযোঃ .............................. 

 
ইউটিআইএন              োসকেরোঃ ..... কয অঞ্চরোঃ....  

 

পযভ নং আইটি-১০ডফডফ 
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ডযটোন ে পযভ পূযসণয মক্ষসে অনুযণী ডনসদ েোফরী 

 
ডনসদ েোফরীোঃ 

(১) এ আকয ডযটোন ে ব্যডি কযদোতো অথফো আকয অধ্যোসদ, ১৯৮৪ এয ৭৫ ধোযোয অধীন ডনধ েোডযত 

ব্যডি কর্তেক স্বোক্ষডযত  প্রডতোডদত সত সফ। 

(২) প্রসমোজে মক্ষসে ংযুি করুনোঃ 

(ক) মফতন আসয মক্ষসে মফতন ডফফযণী , ব্যোংক সুসদয মক্ষসে ব্যংক ডফফযণী, ঞ্চ সেয উয সুসদয 

মক্ষসে সুদ প্রদোনকোযী ব্যোংসকয  নদ ে, গৃ ম্পডিয আসয মক্ষসে বোড়োয চ্যডিে, মৌয কয 

 িোজনো প্রদোসনয যডদ, গৃ ঋসণয উয সুদ থোডকসর ঋণ প্রদোনকোযী প্রডতষ্ঠোসনয 

নদে/ডফফযণী, ফীভো ডকডস্ত প্রদি থোডকসর ডকডস্ত প্রদোসনয যডদ, মোগত আ থোডকসর আকয 

ডফডধ-৮ মভোতোসফক আসয  সক্ষ ডফফযণী, অংডদোযী পোসভ েয আসয অং থোডকসর অংডদোযী 

পোসভ েয কয ডনধ েোযণ আসদসয কড/আ-ব্যসয ডোফ  ডস্থডতে, মূরধনী মুনোপো থোডকসর 

প্রভোণোডদ, ডডডবসডে আ থোডকসর ডডডবসডে প্রডপ্তয নদে, অন্যোন্য উৎসয আ থোডকসর উোয 

ডফফযণী এফং ঞ্চে, এর.আই.ড, ডডডএ, মোকোত, স্টক/সোয ে, ইতেোডদসত ডফডনসোগ 

থোডকসর প্রভোণোডদ; 

(ি)  ব্যফোয আ থোডকসর আ-ব্যসয ডোফ ডফফযণী, উৎোদসনয ডোফ, ফোডণডজেক ডোফ, রোব  

ক্ষডত ডোফ এফং ডস্থডতে; 

(গ)  আকয অধ্যোসদ, ১৯৮৪ এয র্ততী তপীর অনুমোী অফচ দোফী ম্বডরত অফচ ডফফযণী; 

(ে) আকয আইন অনুমোী আ ডযগণনো। 

(৩) পৃথক ডফফযণী ংযুি করুনোঃ 

(ক)  কযদোতোয স্ত্রী ফো স্বোভী (কযদোতো নো সর), নোফোরক ন্তোন  ডনব েযীসরয নোসভ মকোন আ 

থোকসর; 

(ি)  কয অব্যোডত প্রোপ্ত  কযমুি আ থোকসর।  

(৪) স্বডনধ েোযণী দ্ধডতসত ডযটোন ে দোডিসরয মক্ষসে আকয ডফডধ-৩৮ এয তেোফরী ডযোরন কযসত সফ। 

(৫) দোডিরকৃত দডররেোডদ কযদোতো অথফো কযদোতোয ক্ষভতোপ্রোপ্ত প্রডতডনডধ কর্তেক স্বোক্ষডযত সত সফ।  

(৬) প্রডত ৫ ফৎয অন্তয কযদোতোয ছডফ ডযটোসন েয োসথ দোডির কযসত সফ। 

(৭) ডনসম্নোি তথ্য প্রদোন করুনোঃ 

(ক) কযদোতো পোভ ে সর অংীদোযগসণয টি,আই,এন  নোভ  ঠিকোনো; 

(ি) কযদোতো অংীদোয সর টি,আই,এন  পোসভ েয নোভ  ঠিকোনো; 

(গ) কযদোতো ডযচোরক সর মকোম্পোডন/মকোম্পোডনমূসয টি,আই,এন  নোভ  ঠিকোনো। 

(৮) কযদোতোয ডনসজয, স্বোভী/স্ত্রী (মডদ ডতডন কযদোতো নো ন), নোফোরক ন্তোন এফং ডনব েযীরসদয ম্পদ  

দো ডফফযণী আইটি-১০ডফ অনুোসয প্রদ েন কযসত সফ।  

(৯) কযদোতো ফো তাঁয আইনোনুগ প্রডতডনডধয স্বোক্ষয ফোধ্যতোমূরক। ব্যডি কযদোতোসদয মক্ষসে আইটি-১০ডফ  

আইটি-১০ডফডফ-মত স্বোক্ষয প্রদোন ফোধ্যতোমূরক। 

(১০) স্থোন ংকুরোন নো সর প্রসোজসন পৃথক কোগজ ব্যফোয কযো মোসফ। 


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

 
ডযটোসন ে প্রদড েত মভোট আোঃ   টোকো ...................        ডযসোডধত কযোঃ টোকো.............................. 

কযদোতোয নীট ম্পদোঃ টোকো .......................... 

আ ডফফযণী গ্রসণয তোডযিোঃ .......................... ডযটোন ে মযডজস্টোসযয েডভক নং ........................... 

 
আ ডফফযণীয প্রকৃডতোঃ স্বডনধ েোযণী  োফ েজনীন স্বডনধ েোযণী   োধোযণ 

    
গ্রণকোযী কভ েকতেোয স্বোক্ষয  ীর 
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ডযডষ্ট ১০ 

 
FORM OF RETURN OF INCOME UNDER THE INCOME TAX 

ORDINANCE, 1984 (XXXVI OF 1984) 

 

 

 

 

 

 

 

Put the tick () mark wherever applicable  

 

 

 

1.  Name of the Assessee: ......................................……....................………………. 

 

2.  National ID No (if any): .....................................……..................………………. 

 

3. UTIN (if any):    -    -     

 

4. TIN:    -    -     

 

5.  (a) Circle:  ........………..........   (b) Taxes Zone:  ..............………………............. 

6.  Assessment Year: ..………....  7.  Residential Status:  Resident /Non-resident  

 

8.  Status: Individual   Firm   Association of Persons   Hindu Undivided Family  

 

9.  Name of the employer/business (where applicable):  ............…..…….……....…........ 

 

10. Wife/Husband's Name  (if assessee, please mention TIN): ............................................. 

 

11. Father's Name:  ........................................................................…....……………...…...... 

 

12. Mother‟s Name:  ......................................................................…......…………………... 

 

13. Date of Birth  (in case of individual)         

 Day Month Year 

  

14. Address          (a)  Present:       ................................………….…......………….... 

 

                      (b)  Permanent: ................................……………......…………........ 

  

15.  Telephone: Office/Business ...................................   Resident: .......…………............. 

 

16. VAT Registration Number (if any):  ..........................................………….................... 

 

Be a Respectable Taxpayers 

Submit return in due time 

Avoid penalty 

IT-11GA 

Self Universal Self 

 
Photograph of 

the Assessee 
 

(to be attested on 

the photograph) 

 

Normal 

FOR INDIVIDUAL AND OTHER TAXPAYERS 

(OTHER THAN COMPANY) 
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Statement of income of the Assessee 

 

Statement of income during the income year ended on .............…....................……....... 

 

Serial 

no. 

Heads of Income Amount in 

Taka 

1 Salaries : u/s 21 (as per schedule 1)  

2 Interest on Securities : u/s 22  

3 Income from house property : u/s 24 (as per schedule 2)  

4 Agricultural income : u/s 26  

5 Income from business or profession : u/s 28  

6 Share of profit in a firm :    

7 Income of the spouse or minor child as applicable : u/s 43(4)  

8 Capital Gains : u/s 31  

9 Income from other source : u/s 33  

10 Total (serial no. 1 to 9)  

11 Foreign Income:   

12 Total income (serial no. 10 and 11)  

13 Tax leviable on total income  

14 Tax rebate: u/s 44(2)(b)(as per schedule 3)    

15 Tax payable (difference between serial no. 13 and 14)  

16 Tax Payments: 

 (a) Tax deducted/collected at source 

        (Please attach supporting documents/statement)      Tk ....... 

 (b) Advance tax u/s 64/68 (Please attach challan )          Tk ....... 

 (c) Tax paid on the basis of this return (u/s 74)  

       (Please attach challan/pay order/bank draft/cheque) Tk .......        

(d)  Adjustment of Tax Refund (if any)                             Tk ....... 

Total of (a), (b), (c) and (d) 

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

17 Difference between serial no. 15 and 16 (if any)  

18 Tax exempted and Tax free income Tk. ............ 

19 Income tax paid in the last assessment year Tk. ............ 

  *If needed, please use separate sheet. 

 

Verification 

 

 I ................................................ father/husband ........................................... 

UTIN/TIN: ........................................................ solemnly declare that to the best of my 

knowledge and belief the information given in this return and statements and 

documents annexed herewith is correct and complete.  

 

Place:  ................................. 

Date  :  ................................ 

 Signature 

 

(Name in block letters) 

Designation and 

Seal (for other than individual) 
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SCHEDULES  SHOWING  DETAILS  OF  INCOME 

 

Name of the Assessee: ....................……… TIN    -    -     

 

Schedule-1 (Salaries) 

Pay  & Allowance Amount of 

Income 

(Tk.) 

Amount of 

exempted 

income (Tk.) 

Net taxable 

income 

(Tk.) 

Basic pay    

Special pay    

Dearness allowance    

Conveyance allowance    

House rent allowance    

Medical allowance    

Servant allowance    

Leave allowance    

Honorarium / Reward/ Fee    

Overtime allowance    

Bonus / Ex-gratia    

Other allowances    

Employer‟s contribution to 

Recognized Provident Fund 

   

Interest accrued on Recognized 

Provident Fund 

   

Deemed income for transport facility     

Deemed income for free furnished/ 

unfurnished accommodation  

   

Other, if any (give detail)     

Net taxable income from salary     

 

Schedule-2 (House Property income) 

 

Location and 

description of 

property 

Particulars  Tk. Tk. 

 1. Annual rental income  

2. Claimed Expenses : 

    Repair, Collection, etc.   

    Municipal or Local Tax  

     Land Revenue  

    Interest on Loan/Mortgage/Capital 

Charge       

 

    Insurance Premium  

    Vacancy Allowance  

    Other, if any  

Total =  

3. Net income ( difference between item 1 and  2)  
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Schedule-3 (Investment tax credit) 

(Section 44(2)(b) read with part „B‟ of Sixth Schedule) 

 

1.  Life insurance premium Tk ................... 

2.  Contribution to deferred annuity Tk ................... 

3.  Contribution to Provident Fund to which Provident Fund  

     Act, 1925 applies 

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

4.  Self contribution and employer‟s contribution to  

     Recognized Provident Fund 

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

5.  Contribution to Super Annuation Fund Tk ................... 

6.  Investment in approved debenture or debenture stock,  

     Stock or Shares 

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

7.  Contribution to deposit pension scheme Tk ................... 

8.  Contribution to Benevolent Fund and Group Insurance 

premium  

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

9.  Contribution to Zakat Fund Tk ................... 

10. Others, if any ( give details ) Tk ................... 

                                                                         Total Tk ................... 

*Please attach certificates/documents of investment. 

 

List of documents furnished 

 

1. 

 

 

 

6. 

2. 

 

 

 

7. 

3. 

 

 

 

8. 

4. 

 

 

 

9. 

5. 

 

 

 

10. 

*Incomplete return is not  acceptable 
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Statement of assets and liabilities (as on ----------) 

 

 

Name of the Assessee: .................……….. TIN    -    -     

 

1. (a) Business Capital (Closing balance) 

   Tk.  ..…... 

    (b) Directors Shareholdings in Limited Companies (at cost) Tk.  ........ 

Name of Companies Number of shares 

   

2.  Non-Agricultural Property (at cost with legal expenses ) :            Tk. .........               

Land/House property (Description and location of property)   

  

3.  Agricultural Property (at cost with legal expenses ) :   Tk..........  

Land (Total land and location of land property)    

 

4. Investments: 

(a)  Shares/Debentures  Tk.  ........... 

(b)  Saving Certificate/Unit Certificate/Bond Tk.  ........... 

(c)  Prize bond/Savings Scheme  Tk.  ........... 

(d)  Loans given  Tk.  ........... 

(e)   Other Investment   Tk.  ........... 

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

 

 

5. Motor Vehicles (at cost) :  Tk...........   

      Type of motor vehicle and Registration number  

 

6.  Jewellery (quantity and cost) : Tk........... 

 

7. Furniture (at cost) : Tk........... 

 

8. Electronic Equipment (at cost) : Tk.......... 

 

9. Cash Asset Outside Business:      

 (a) Cash in hand Tk.  ........... 

 (b) Cash at bank  Tk.  ........... 

 (c) Other deposits Tk.  ........... 

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

 

 

IT-10B 
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B/F =  Tk........... 

 

10. Any other assets Tk.  ......... 

      (With details) 

  

Total Assets  Tk.  ......... 

 

11.  Less Liabilities: 

 (a) Mortgages secured on property or land Tk.  ........... 

 (b) Unsecured loans  Tk.  ........... 

(c) Bank loan Tk.  ........... 

(d) Others Tk.  ........... 

 

 Total Liabilities Tk..........        

12. Net wealth as on last date of this income year  

     (Difference between total assets and total liabilities)           Tk.......... 

 

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

 

14. Accretion in wealth (Difference between serial no. 12 and 13) Tk.......... 

 

15.  (a) Family Expenditure: (Total expenditure as per Form IT 10 BB) Tk. ....... 

      (b) Number of dependant children of the family: 

   

Adult  Child 

 

16. Total Accretion of wealth (Total of serial  14 and 15) Tk.......... 

 

17. Sources of Fund : 

 (i) Shown Return Income  Tk.  ........... 

 (ii) Tax exempted/Tax free Income Tk.  ........... 

 (iii) Other receipts  Tk.  ........... 

 

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

 

18. Difference (Between serial  16 and 17)  Tk.......... 

 

 I solemnly declare that to the best of my knowledge and belief the information 

given in the IT-10B is correct and complete. 

 

Name & signature of the Assessee 

Date .................... 

 

* Assets and liabilities of self, spouse (if she/he is not an assessee), minor 

children and  dependant(s) to be shown in the above statements.    

* If needed, please use separate sheet. 



113 

 

 

 

FORM 

 

Statement under section 75(2)(d)(i) and section 80 of the Income tax Ordinance, 1984 

(XXXVI of 1984) regarding particulars of life style 

 

Name of the Assessee: ................. TIN    -    -     

 

Serial 

No.  

Particulars ofExpenditure Amount of Tk. Comments  

1 Personal and fooding expenses Tk.  

2 Tax paid including deduction at 

source of the last financial year 

Tk.  

3 Accommodation expenses  Tk.  

4 Transport expenses  Tk.  

5 Electricity Bill for residence Tk.  

6 Wasa Bill for residence Tk.  

7 Gas Bill for residence Tk.  

8 Telephone Bill for residence Tk.  

9 Education expenses for children Tk.  

10 Personal expenses for Foreign travel  Tk.  

11 Festival and other special expenses, if 

any  

Tk.  

 Total Expenditure  Tk.  

 

I solemnly declare that to the best of my knowledge and belief the 

information given in the IT-10BB is correct and complete.  

 

Name and signature  

of the Assessee 

Date ......……........... 

*If needed, please use separate sheet. 

 

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

 

 

Acknowledgement Receipt of Income Statement 

 

 

Name of the Assessee: ..........….................... Assessment Year: ........………..... 

 

UTIN/TIN:        -      Circle: .. Taxes Zone .….. 

Form No. IT-10BB 
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Instructions to fill up the Return Form 

 

Instructions: 

(1)  This return of income shall be signed and verified by the individual assessee or person as 

prescribed u/s 75 of the Income Tax Ordinance, 1984. 

(2)  Enclose where applicable: 

(a) Salary statement for salary income; Bank statement for interest; Certificate for interest 

on savings instruments; Rent agreement, receipts of municipal tax and land revenue, 

statement of house property loan interest, insurance premium for house property 

income; Statement of professional income as per IT Rule-8; Copy of assessment/ 

income statement and balance sheet for partnership income; Documents of capital 

gain; Dividend warrant for dividend income; Statement of other income; Documents 

in support of investments in savings certificates, LIP, DPS, Zakat, stock/share etc. 

(b)  Statement of income and expenditure; Manufacturing A/C, Trading and Profit & Loss 

A/C and Balance sheet; 

(c)  Depreciation chart claiming depreciation as per THIRD SCHEDULE of the Income 

Tax Ordinance, 1984; 

(d)  Computation of income according to Income tax Law; 

(3)  Enclose separate statement for: 

(a)  Any income of the spouse of the assessee (if she/he is not an assessee), minor 

children and dependant;  

(b)  Tax exempted / tax free income. 

(4)   Fulfillment of the conditions laid down in rule-38 is mandatory for submission of a 

return under "Self Assessment". 

(5)  Documents furnished to support the declaration should be signed by the assessee or 

his/her authorized representative. 

(6)  The assesse shall submit his/her photograph with return after every five year. 

(7)  Furnish the following information: 

(a)  Name, address and TIN of the partners if the assessee is a firm; 

(b)  Name of firm, address and TIN if the assessee is a partner; 

(c) Name of the company, address and TIN if the assessee is a director. 

(8) Assets and liabilities of self, spouse (if she/he is not an assessee), minor children and 

dependant(s) to be shown in the IT-10B. 

(9) Signature is mandatory for all the assessee or his/her authorized representative. For 

individual, signature is also mandatory in I.T-10B and I.T-10BB. 

(10) If needed, please use separate sheet.  



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

 

Total income shown in Return: Tk ….................Tax paid: Tk ...................................... 

Net Wealth of Assessee :  Tk ............................. 

Date of receipt of return: ................................... Serial No. in return register ................ 

 

Nature of Return : Self  Universal Self  Normal 

 

 

Signature of Receiving 

officer with seal 
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ডযডষ্ট ১১ 

 

 

FORM OF RETURN OF INCOME UNDER THE 

INCOME-TAX ORDINANCE, 1984 (XXXVI OF 1984) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Assessment Year: 20        - 20  

  

 

   

 

1.  Name of the Assessee: ........................................................................... 

 

2. TIN:             

 

3. National ID No:             

 

4. Date of Birth:         5. Email ............. 

 

6. Spouse‟s TIN or Name: ........................................................................... 

 

7. (a) Circle: .............................. (b) Taxes‟ Zone: ...................................... 

 

8. Residential Status:   Resident  / Non-resident  

 

9. Name and address of the employer:  ....................................................... 

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

 

10. Present Address: .................................................................................... 

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

 

11.  Telephone: Office ..............................  Mobile: ................................... 

  

Universal Self/Normal 

[Put  tick (√) where applicable] 

 

ONLY FOR THE SALARIED 

INDIVIDUAL 

 

Photograph of the 

Assessee 

 

[to be attested on 

the photograph] 

IT-11UMA 
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 Statement of income during the income year 

ended on ......./......./20... 

 

Serial 

no. 

Heads of Income Amount in 

Taka 

1 Salaries: u/s 21   

2 Income from house property: u/s 24  

3 Agricultural income: u/s 26  

4 Income from other sources: u/s 33  

5 Total income   

6 Tax leviable on total income  

7 Tax rebate: u/s 44(2)(b)   

8 
Tax payable (difference between serial no.6 and 

7) 

 

9 Tax Payments: 

 (a)  Tax deducted or paid in advance/with return   

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

 (b)  Adjustment of Tax Refund (if any)                   

Tk ……….. 

 

........... 

 

...                                                                                                                                                                                                      

 

 

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

 

 

 

. 
10 Difference between serial no. 8 and 9 (if any)  

11 Tax exempted and Tax free income Tk. ...........   

 

(Please attach supporting documents/statements, if needed)   

 

Verification 

 I,...........................................................,father/husband:.........................

...................................., TIN: ................................................ solemnly declare 

that to the best of my knowledge and belief the information given in this 

return and statements and documents annexed herewith is correct and 

complete.  

 

Place:  .................................      

Date:   ................................. 

 

 

*  Enclosures:  

Signature of the assessee 

(Name and seal) 
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 IT-10BBB 

Statement of assets and liabilities for Salaried person (as on ----/----/20     ) 

Name of the Assessee: ............………........ TIN             

 

1.  Non-Agricultural Property (at cost with legal expenses ) :  Tk. ................               

Land/House property (Description and location of property)   

2.  Agricultural Property (at cost with legal expenses) :  Tk...................  

Land (Total land and location of land property)    

3. Investments: 

(a)  Shares/Debentures   Tk.  ........... 

(b)  Saving Certificate/Unit Certificate/Bond   Tk.  ........... 

(c)  Prize bond/Savings Scheme/FDR     Tk.  ........... 

(d)  Loans given   Tk.  ........... 

(e)  Other Investment    Tk.  ........... 

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

4. Motor Vehicles(at cost) : Tk................... 

      Type of motor vehicle and Registration number  

5.  Jewellery(quantity and cost) : Tk................... 

6. Furniture(at cost) : Tk................... 

7. Electronic Equipment(at cost) : Tk................... 

8. Cash Asset :      

 (a) Cash in hand    Tk.  ........... 

 (b) Cash at bank   Tk.  ........... 

 (c) Other deposits  Tk.  ........... 

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

9. Any other assets(With details)     Tk................... 

      Total Assets   Tk.  ................ 

10.  Less Liabilities: 

 (a) Mortgages secured on property or land  Tk.  ........... 

 (b) Unsecured loans   Tk.  ........... 

(c) Bank loan  Tk.  ........... 

(d) Others  Tk.  ........... 

                            Total Liabilities    Tk................... 

11. Net wealth as on last date of the income year  

     (Difference between total assets and total liabilities)     Tk.................. 

12. Net wealth as on last date of previous income year   Tk.................. 

13. Accretion in wealth (Difference between serial no. 11 and 12)  Tk................... 

14. Personal &Family Expenditure:                           Tk… ............... 

15. Total Accretion of wealth (Total of serial 13 and 14)   Tk................... 

16. Sources of Fund : 

 (i) Shown Return Income   Tk.  ........... 

 (ii) Tax exempted/Tax free Income  Tk.  ........... 

 (iii) Other receipts(please specify)   Tk.  ........... 

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

17. Difference (Between serial 15 and 16)                                              Tk..................... 

I solemnly declare that to the best of my knowledge and belief the information given in this 

form is correct and complete. 

           Name & signature of the Assessee 

              Date .................... 

 

 Assets and liabilities of self, spouse (if she/he is not an assessee), minor children and 

dependant(s) to be shown in the above statements.    

*Please provide documents and use separate sheet, if needed. 
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Instructions to fill up the Return Form 

 

Instructions: 

(1) This return of income shall be signed and verified by the individual assessee or 

person as prescribed u/s 75 of the Income Tax Ordinance, 1984. 

(2) Enclose where applicable: 

(i) Salary statement for salary income;  

(ii) Deed or rental agreement (if any) for house property income; 

(iii) Documents in support of any other income or liabilities shown; 

(iv) Documents in support of investments made in any form;   

(v) Computation of income according to Income-tax Ordinance, 1984; 

(vi) Provide evidence in support of tax payment. 

(3) Documents furnished to support the declaration should be signed by the assessee or 

his/her authorized representative. 

(4)  Assets and liabilities of self, spouse (if she/he is not an assessee), minor children and 

dependant(s) to be shown in this form. 

(5) If needed, please use separate sheet. 

(6) Please visit NBR‟s website www.nbr-bd.org for further information. 

 
 

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

 

Acknowledgement Receipt of Income Tax Return 

 

Government of the People‟s Republic of Bangladesh 

Office of the Deputy Commissioner of Taxes 

Taxes Circle-----------, Taxes Zone------------ 

 

Name of the Assessee: .........................................Assessment Year: 20    -20    

 

TIN:   

 

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

 

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

Date of receipt of return: ......................Serial No. in Return Register............. 

 

Return submitted under section 82BB/Normal  

 

Signature of Receiving Officer with seal. 

 

             

http://www.nbr-bd.org/
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সযসষ্ট ১2 

 

 

 

FORM OF RETURN OF INCOME UNDER THE INCOME 

TAX ORDINANCE, 1984 (ORD. NO. XXXVI OF 1984) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Assessment Year: 20     -20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universal Self/Normal 

[Put  tick (√) where applicable] 

 

ONLY FOR THE INCOME FROM BUSINESS OR 

PROFESSION UPTO THREE LAKH TAKA 

IT-11CHA 

1.  Name of the Assessee:………………………................................................................ 

 

2. TIN:             

 

3.  National ID No:               

 

4. Date of Birth:  D D M M YY E A E R 5. Email: ................... 

 

6. Spouse‟s TIN or Name :................................................................................................ 

 

7. (a) Circle: ................................. (b) Taxes‟ Zone: ................................. 

 

8. Residential Status:  Resident /Non-resident  

 

 9. Name and address of the employer:  ........................................................................... 

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

 

10. Present Address: ........................................................................................................ 

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

 

11.  Telephone: Office ..................................  Mobile: ................................................... 
 

 

 

Photograph of the 

Assessee 

 
 

[to be attested on the 

photograph] 
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Statement of income during the income year  

ended on ......./......./20... 
 

Serial 

no. 

Heads of 

Income 

Amount in 

Taka 

1. Salaries : u/s 21   

2. Interest on Securities: u/s 22  

3. Income from house property: u/s 24  

4. Agricultural income: u/s 26   

5. Income from business or profession: u/s 28  

6. Capital gains: u/s 31  

7. Income from other sources: u/s 33  

8. Total income   

9. Tax leviable on total income  

10. Tax rebate: u/s 44(2)(b)   

11. Tax payable (difference between serial no. 9 and 10)  

12. Tax Payments: 

(a)  Tax deducted or paid in  advance/with return   Tk 

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

(b)  Adjustment of Tax  

       Refund (if any)           Tk ..............                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

Tk ........ 

13. Difference between serial no. 11 and 12 (if any)  

14. Tax exempted and Tax free income Tk ........ 
 

(Please attach supporting documents/statements, if needed)   

 

Verification 

 

 I,...................................., father/husband: .............................., TIN: 

........................................................ solemnly declare that to the best of my 

knowledge and belief the information given in this return and statements and 

documents annexed herewith is correct and complete.  

 

Place:  .................................      
Date:   ................................ 

 

*  Enclosures:      

Signature of the assessee 

(Name and seal) 
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IT-10BBBB 

 

Statement of assets and liabilities for individual having income not exceeding taka three 

lakh from business or profession (as on ----/----/20   ) 

 

Name of the Assessee: .................……….... TIN             

 

1. (a) Business Capital (Closing balance) Tk. .......................... 

    (b) Directors Shareholdings in Limited Companies ( at cost)   Tk. ................ 

         Name of Companies Number of share 

2. Non-Agricultural Property (at cost with legal expenses ) :  Tk. ............... 

Land/House property (Description and location of property)    

3.  Agricultural Property (at cost with legal expenses ) :   Tk.................  

Land (Total land and location of land property)    

4. Investments: 

 (a)  Shares/Debentures Tk.  ........... 

(b)  Saving Certificate/Unit Certificate/Bond   Tk.  ........... 

(c)  Prize bond/Savings Scheme/FDR  Tk.  ........... 

(d)  Loans given   Tk.  ........... 

(e)  Other Investment    Tk.  ........... 

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

5. Motor Vehicles(at cost)   Tk.................. 

      Type of motor vehicle and Registration number  

6.  Jewellery(quantity and cost) :  Tk.................. 

7. Furniture(at cost) :  Tk.................. 

8. Electronic Equipment(at cost) :  Tk.................. 

9. Cash Asset :      

 (a) Cash in hand  Tk.  ........... 

 (b) Cash at bank   Tk.  ........... 

 (c) Other deposits  Tk.  ........... 

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

10. Any other assets  (With details)     Tk…............... 

     Total Assets    Tk…............... 

11.  Less Liabilities: 

 (a) Mortgages secured on property or land  Tk.  ........... 

 (b) Unsecured loans   Tk.  ........... 

(c) Bank loan  Tk.  ........... 

(d) Others  Tk.  ........... 

                                                       Total Liabilities                    Tk................... 

12. Net wealth as on last date of the income year  

     (Difference between total assets and total liabilities)          Tk.......... 

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

14. Accretion in wealth (Difference between serial no. 12 and 13)Tk.......... 

15. Personal & Family Expenditure:   Tk. .................. 

16. Total Accretion of wealth (Total of serial 14 and 15) Tk............ 

17. Sources of Fund : 

 (i) Shown Return Income    Tk.  ........... 

            (ii) Tax exempted/Tax free Income  Tk.  ........... 

      (iii) Other receipts (please specify)    Tk……............ 

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

18. Difference (Between serial 16 and 17)                        Tk............. 
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I solemnly declare that to the best of my knowledge and belief the information given in this 

form is correct and complete. 

 

 Name & signature of the Assessee 

        Date .................... 

 

 Assets and liabilities of self, spouse (if she/he is not an assessee), minor children and  

dependant(s) to be shown in the above statements.    

*Please provide documents and use separate sheet, if needed. 

 

 

Instructions to fill up the Return Form 

 

Instructions: 

(1) This return of income shall be signed and verified by the individual assessee or person as 

prescribed u/s 75 of the Income Tax Ordinance, 1984. 

 

(2) Enclose where applicable: 

(i) Salary or remuneration statement for salary income;  

(ii) Deed or rental agreement (if any) for house property income; 

(iii) Statement of accounts  for business income; 

(iv) Documents in support of any other income or liabilities shown; 

(v)  Documents in support of investments made in any form;   

(vi) Computation of income according to Income-tax Ordinance, 1984;  

(vii) Provide evidence in support of tax payment. 

 

(3) Documents furnished to support the declaration should be signed by the assessee or his/her 

authorized representative. 

(4) Assets and liabilities of self, spouse (if she/he is not an assessee), minor children and dependant(s) 

to be shown in this form. 

(5) If needed, please use separate sheet. 

(6) Please visit NBR’s website www.nbr-bd.org for further information.  

 

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

Acknowledgement Receipt of Income Tax Return 

 

Government of the People‟s Republic of Bangladesh 

Office of the Deputy Commissioner of Taxes 

Taxes Circle-----------, Taxes Zone------------ 

 

Name of the Assessee: ...................Assessment Year: 20    -20    

 

TIN:   

 

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

 

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

Date of receipt of return: ...................  Serial No. in Return Register......... 

 

Return submitted under section 82BB/Normal 

 

Signature of Receiving    

   Officer with seal. 

             

http://www.nbr-bd.org/
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প      13 

 

 
Form of return of income under the Income-tax Ordinance, 1984  

(Ord. XXXVI OF 1984) 

(Return under section 82D) 

 
Assessment Year: . . . . . . .  

 

1.  Name of the Assessee: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 

2. TIN:  

3.  (a) Circle:      (b) Taxes Zone:   

4.  Status: Individual/Firm/AOP (please tick) 

5. Present Address:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

6. Father's Name:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Mother‟s Name: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

8. Spouse‟s Name:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9. Date of Birth: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  

10. Mobile/Telephone:. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. E-mail (if any): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

12. National ID No: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Nature of Business/Profession: . . . . . . . .  

 

14. Total income : Tk. 

15. Net tax payable : Tk. 

16. Tax paid on the basis of this return : (a) Amount (in figure): 

 (b) Pay order/challan No: 

 (c) Date: 

 

Verification 

 

 I, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,  father/husband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.  

TIN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., solemnly declare that to the best of my knowledge 

and belief the information given in this return is correct and complete.  

 

Place:  . . . . . . . . . . . . .     

Date  :. . . . . . . . . . . . .      Signature of the Assessee 

 

 

 

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

  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

IT-11GAGA 
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Brief Instructions for calculating income of an individual assessee. 

 

If required, please get help from Income-tax Ordinance, 1984 (Ord. XXXVI of 1984), 

and Income Tax Rules, 1984. 

1. Particulars of Income and Tax Amount in Tk. 

A. Income from business/profession:  

(a) Total sale/receipts/commission (As per section 28): 

(b)Total expenses of business or profession (As per 

manufacturing/trading/profit-loss accounts)(section 29): 

 

(c)  Net profit/income [(a)-(b)]:  

Net tax payable  

B. Rate of tax 

 

In case of business: 

Initial capital 

to be shown 

Rate of 

Tax (Tk.) 

Applicability 

UptoTk 6 lakh 3,000/- For the assessee not located under any city corporation 

or any paurashava of district headquarters;   

UptoTk 7 lakh 3,500/- For the assessee located at Paurashava in district 

headquarters and other area excluding city corporation;  

UptoTk 8 lakh 4,000/- 

 

For assessee of any area  

UptoTk 10 lakh 5,000/- For assessee of any area 

UptoTk 15 lakh 10,000/- For assessee of any area 

In case of profession:  

Length of 

profesison 

Rate of 

Tax (Tk.) 

Applicability 

Upto 3 years  3,000/- For the assessee not located under any city corporation 

or any paurashava of district headquarters 

Upto 4 years 3,500/- For the assessee located at Paurashava in district 

headquarters and other area excluding city corporation; 

Upto 5 years 4,000/- For assessee of any area 

Upto 10 years 5,000/- For assessee of any area.”; 

 

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

Acknowledgement Receipt 

 

Serial No. in return register: .......Date of submission of Return: ......... 

Received income tax return from Mr./Mrs. ............. TIN .........for the Assessment 

Year:........ Income shown in the return Tk. ..........and tax paid Tk. ...................... 

 

 

 

Seal 

 Signature of 

the Deputy Commissioner of Taxes/Officer 

in Charge 

Circle............., Taxes Zone....... 
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সযসষ্ট 14 

 

যকোডয মকোলোগোসয আকয জভোয মক্ষসে কয অঞ্চরডবডিক এেোকোউে মকোড 
 

আকয কর্তেক্ষ  কযদোতোসদয সুডফধোসথ ে যকোডয মকোলোগোসয আকয জভোয মক্ষসে কয 

অঞ্চরডবডিক এেোকোউে মকোড নম্বয ডনসম্ন মদো সরোোঃ  
 

কয অঞ্চর আকয - মকোম্পোডন 

মূ 

আকয - মকোম্পোডন 

ব্যতীত 

অন্যোন্য ডপ মূ 

কয অঞ্চর-১, ঢোকো ১-১১৪১-০০০১-০১০১ ১-১১৪১-০০০১-০১১১ ১-১১৪১-০০০১-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর-২, ঢোকো ১-১১৪১-০০০৫-০১০১ ১-১১৪১-০০০৫-০১১১ ১-১১৪১-০০০৫-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর-৩, ঢোকো ১-১১৪১-০০১০-০১০১ ১-১১৪১-০০১০-০১১১ ১-১১৪১-০০১০-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর-৪, ঢোকো ১-১১৪১-০০১৫-০১০১ ১-১১৪১-০০১৫-০১১১ ১-১১৪১-০০১৫-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর-৫, ঢোকো ১-১১৪১-০০২০-০১০১ ১-১১৪১-০০২০-০১১১ ১-১১৪১-০০২০-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর-৬, ঢোকো ১-১১৪১-০০২৫-০১০১ ১-১১৪১-০০২৫-০১১১ ১-১১৪১-০০২৫-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর-৭, ঢোকো ১-১১৪১-০০৩০-০১০১ ১-১১৪১-০০৩০-০১১১ ১-১১৪১-০০৩০-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর-৮, ঢোকো ১-১১৪১-০০৩৫-০১০১ ১-১১৪১-০০৩৫-০১১১ ১-১১৪১-০০৩৫-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর-৯, ঢোকো ১-১১৪১-০০৮০-০১০১ ১-১১৪১-০০৮০-০১১১ ১-১১৪১-০০৮০-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর-১০, ঢোকো ১-১১৪১-০০৮৫-০১০১ ১-১১৪১-০০৮৫-০১১১ ১-১১৪১-০০৮৫-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর-১১, ঢোকো ১-১১৪১-০০৯০-০১০১ ১-১১৪১-০০৯০-০১১১ ১-১১৪১-০০৯০-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর-১২, ঢোকো ১-১১৪১-০০৯৫-০১০১ ১-১১৪১-০০৯৫-০১১১ ১-১১৪১-০০৯৫-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর-১৩, ঢোকো ১-১১৪১-০১০০-০১০১ ১-১১৪১-০১০০-০১১১ ১-১১৪১-০১০০-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর-১৪, ঢোকো ১-১১৪১-০১০৫-০১০১ ১-১১৪১-০১০৫-০১১১ ১-১১৪১-০১০৫-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর-১৫, ঢোকো ১-১১৪১-০১১০-০১০১ ১-১১৪১-০১১০-০১১১ ১-১১৪১-০১১০-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর-১,চেগ্রোভ ১-১১৪১-০০৪০-০১০১ ১-১১৪১-০০৪০-০১১১ ১-১১৪১-০০৪০-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর-২ চেগ্রোভ ১-১১৪১-০০৪৫-০১০১ ১-১১৪১-০০৪৫-০১১১ ১-১১৪১-০০৪৫-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর-৩ চেগ্রোভ ১-১১৪১-০০৫০-০১০১ ১-১১৪১-০০৫০-০১১১ ১-১১৪১-০০৫০-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর-৪, চেগ্রোভ ১-১১৪১-০১৩৫-০১০১ ১-১১৪১-০১৩৫-০১১১ ১-১১৪১-০১৩৫-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর- খুরনো ১-১১৪১-০০৫৫-০১০১ ১-১১৪১-০০৫৫-০১১১ ১-১১৪১-০০৫৫-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর- যোজোী ১-১১৪১-০০৬০-০১০১ ১-১১৪১-০০৬০-০১১১ ১-১১৪১-০০৬০-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর- যংপুয ১-১১৪১-০০৬৫-০১০১ ১-১১৪১-০০৬৫-০১১১ ১-১১৪১-০০৬৫-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর- ডসরট ১-১১৪১-০০৭০-০১০১ ১-১১৪১-০০৭০-০১১১ ১-১১৪১-০০৭০-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর- ফডযোর ১-১১৪১-০০৭৫-০১০১ ১-১১৪১-০০৭৫-০১১১ ১-১১৪১-০০৭৫-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর-গোজীপুয ১-১১৪১-০১২০-০১০১ ১-১১৪১-০১২০-০১১১ ১-১১৪১-০১২০-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর-নোযোণগে ১-১১৪১-০১১৫-০১০১ ১-১১৪১-০১১৫-০১১১ ১-১১৪১-০১১৫-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর- ফগুড়ো ১-১১৪১-০১৪০-০১০১ ১-১১৪১-০১৪০-০১১১ ১-১১৪১-০১৪০-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর- কুডভেো ১-১১৪১-০১৩০-০১০১ ১-১১৪১-০১৩০-০১১১ ১-১১৪১-০১৩০-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর- ভভনডং ১-১১৪১-০১২৫-০১০১ ১-১১৪১-০১২৫-০১১১ ১-১১৪১-০১২৫-১৮৭৬ 

বৃৎ কযদোতো ইউডনট ১-১১৪৫-০০১০-০১০১ ১-১১৪৫-০০১০-০১১১ ১-১১৪৫-০০১০-১৮৭৬ 

মকন্দ্রী জযী অঞ্চর ১-১১৪৫-০০০৫-০১০১ ১-১১৪৫-০০০৫-০১১১ ১-১১৪৫-০০০৫-১৮৭৬ 
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মপোন নম্বয 

কয অঞ্চরমূসয মটডরসপোন নম্বয 

কয অঞ্চসরয নোভ উ কয কডভনোয, দয দপ্তয 

(প্রোন) এয মটডরসপোন 

কয অঞ্চর-১, ঢোকো ০২-৯৩৩৪৩৭৮ 

কয অঞ্চর-২, ঢোকো ০২-৯৩৩১৯৬৮ 

কয অঞ্চর-৩, ঢোকো ০২-৯৩৩০৫৫২ 

কয অঞ্চর-৪, ঢোকো ০২-৯৩৩০৮৬৫ 

কয অঞ্চর-৫, ঢোকো ০২-৯৩৩৩১৪৫ 

কয অঞ্চর-৬, ঢোকো ০২-৯৩৪৯০৮৬ 

কয অঞ্চর-৭, ঢোকো ০২-৮৩২২০৪০ 

কয অঞ্চর-৮, ঢোকো ০২-৯৫৮৫২৩১ 

কয অঞ্চর-৯, ঢোকো ০২-৭৯১৩৭৭২ 

কয অঞ্চর-১০, ঢোকো ০২-৮৩৯১২০৮ 

কয অঞ্চর-১১, ঢোকো ০২-৯৫১৪৮৩২ 

কয অঞ্চর-১২, ঢোকো ০২-৭১১৯৮৮৪ 

কয অঞ্চর-১৩, ঢোকো ০২-৯৫৮৮৬২৫ 

কয অঞ্চর-১৪, ঢোকো ০২-৯৫১৩২৬০ 

কয অঞ্চর-১৫, ঢোকো ০২-৮৩৩১৬৭৮ 

কয অঞ্চর-১, চেগ্রোভ ০৩১-৭২৩১১৬ 

কয অঞ্চর-২, চেগ্রোভ ০৩১-২৫১৫৫৭২ 

কয অঞ্চর-৩, চেগ্রোভ ০৩১-৭২৮৩২৬ 

কয অঞ্চর-৪, চেগ্রোভ ০৩১-৭২৬৪৬৬ 

কয অঞ্চর-খুরনো ০৪১-৭৬১৯৮৩ 

কয অঞ্চর-যোজোী ০৭২১-৭৭৫৭৯৭ 

কয অঞ্চর-যংপুয ০৫২১-৬১৭৭৩ 

কয অঞ্চর- ডসরট ০৮২১-৭২৫৪৩২ 

কয অঞ্চর-ফডযোর ০৪৩১-২১৭৭৭৯০ 

কয অঞ্চর-গোজীপুয ০২-৯২৬১৮০৪ 

কয অঞ্চর-নোযোণগে ০২-৭৬৪৬২৬২ 

কয অঞ্চর-ফগুড়ো ০৫১-৬৭৯২১ 

কয অঞ্চর-কুডভেো ০৮১-৭২৬৭০ 

কয অঞ্চর-ভভনডং ০৯১-৬৬১৭৫ 

বৃৎ কযদোতো ইউডনট ০২-৯৩৩২০১০ এক্স-১০৬ 

মকন্দ্রী জযী অঞ্চর,ঢোকো ০২-৯৫১৪৪৬৯ 

 




