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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড
করনীতত উইাং

আয়কর তনদে ডতশকা ২০২১-২০২২

ব্যতিদেতণর করোতার তরটান ড পূরণ ও কর পতরপালন তনদে ডতশকা

i

আবু হেনা হমাোঃ রেমাতুল মুননম
নিননয়র িনিব, অভ্যন্তরীণ িম্পদ নবভ্াগ
ও
হিয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব হবার্ ড, ঢাকা
মুখবন্ধ
কর িংস্কৃনতর নবকাশ এবং িাধারণ করদাতাদদর কর পনরপালন িেজীকরদণ জাতীয় রাজস্ব
হবার্ ড বদ্ধপনরকর। করদিবা প্রদাদনর মাধ্যদম কর পনরপালন নননিত করা হবাদর্ ডর অন্যতম
লক্ষ্য। এ ধারাবানেকতায় ব্যনি-দেনণর করদাতাদদর ননকট আয়কর িংক্রান্ত নবধানাবনল
িেদজ উপস্থাপদনর লদক্ষ্য জাতীয় রাজস্ব হবার্ ড “আয়কর ননদদ ডনশকা ২০২১-২০২২” প্রকাশ
করদে।
এ ননদদ ডনশকায় করদাতাগণ কর ব্যবস্থার হমৌনলক নবষয়ানদ, হেমন- টিআইএন হরনজদেশন,
আয়কর নরটান ড ফরম পূরণ, হমাট আয় ননরূপণ, করদায় ও িারিাজড পনরগণনা এবং অনিম
কদরর হক্রনর্টিে কর পনরপালন িংনিষ্ট গুরুত্বপূণ ড নবষয়িমুে িম্পদকড ধারণা পাদবন। ব্যনিহেনণর করদাতাদদর নবনভ্ন্ন খাদতর আয় নবদবিনায় ননদয় পে ডাপ্ত উদােরদণর মাধ্যদম
করদোগ্য আয় ননধ ডারণ ও প্রদদয় কর ননধ ডারণ িেদজ উপস্থাপন করা েদয়দে।
ব্যবিা িেজীকরণ সূিদক (Ease of Doing Business Index) বাংলাদদদশর
ধারাবানেক উন্ননতর লদক্ষ্য এদদশদক ব্যবিা, নবননদয়াগ ও কমডিংস্থানবান্ধব করদত জাতীয়
রাজস্ব হবার্ ড ননরলিভ্াদব কাজ কদর োদে। বাংলাদদদশর অর্ ডনননতক প্রবৃনদ্ধ ও ধারাবানেক
উন্নয়দনর সুফল িকল নাগনরদকর জন্য নননিতকরণ এবং নাগনরকদদর মাদে আদয়র
অিমতা ও িম্পদদর ববষম্য বৃনদ্ধ হরাধকদে আয়কর নবভ্াগ কাজ কদর োদে।
আনম দৃঢ়ভ্াদব নবশ্বাি কনর ননদদ ডনশকাটি অনুিরদণর মাধ্যদম করদাতাগণ নবদশষজ্ঞদদর
িাোয্য োড়াই ননদজরা তাঁদদর আয়কর নরটান ড পূরণ ও প্রদদয় কর পনরদশাধ করদত িক্ষ্ম
েদবন।
িম্মাননত করদাতাগদণর িেদোনগতা ও অংশিেদণ বাংলাদদদশর কর পনরপালন ও করবান্ধব
িংস্কৃনত আরও িমৃদ্ধ েদব বদল আশা করনে এবং ২০২১-২২ অর্ ড বেদরর রাজস্ব আেরণ
লক্ষ্যমাত্রা অনজডত েদব বদল দৃঢ় আশাবাদ ব্যি করনে।

ঢাকা, ০৫ জুলাই ২০২১

(আবু হেনা হমাোঃ রেমাতুল মুননম)
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সািারণ জ্ঞাতব্য তবিয়
আয়কর বরটান ন
আয়কর কর্তডপদের তনকট একজন করোতার বাতি ডক আয়, ব্যয় এবাং সম্পদের তথ্যাবলী তনি ডাতরত
ফরদ উপস্থাপন করার াধ্য িদে আয়কর তরটান ড। আয়কর তরটান ড ফর এর কাঠাদ া আয়কর
তবতি দ্বারা তনতে ডষ্ট করা আদে। আয়কর আইন অনু ায়ী জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড কর্তডক তনি ডাতরত ফরদ
আয়কর তরটান ড োতিল করদত িয়।
আয়কর বরটান ন কারা োবিল করদবন
কারা আয়কর বরটান ন োবিল করদবন তা দুই ভাদগ বিবিত করা ায়, থা:ক. াদের করদ াগ্য আয় রদয়দে; এবং
ি. াদেরদক আববিকভাদব বরটান ন োবিল করদত হদব।
করদ াগ্য আদয়র বভবিদত াদেরদক বরটান ন োবিল করদত হদব
১. বকান ব্যতি-করোতার (individual) আয় তে বেদর ৩,০০,০০০ টাকার ববতশ িয়;
২. র্ততীয় তলদের করোতা, তিলা এবাং ৬৫ বের বা তদূর্ধ্ড বয়দসর করোতার আয় তে বেদর
৩,৫০,০০০ টাকার ববতশ িয়;
৩. বগদজটভুি যুদ্ধািত মুতিদ াদ্ধা করোতার আয় তে বেদর ৪,৭৫,০০০ টাকার ববতশ িয়
৪. প্রততবন্ধী করোতা ৪,৫০,০০০ টাকার ববতশ িয়।
াদেরদক আববিকভাদব বরটান ন োবিল করদত হদব
১. ব বন ১২ বিবজদটর টিআইএন গ্রহণ কদরদেন;
২. করোতার ব াট আয় করমুি সী া অততে করদল;
৩. আয় বেদরর পূব ডবতী ততন বেদরর ব বকান বের করোতার কর তনি ডারণ িদয় র্াদক বা তার
আয় করদ াগ্য িদয় র্াদক
৪. করোতা তে ককান ককাম্পাচনর কশয়ারবহাল্ডার পচরিালক িা কশয়ারবহাল্ডার employee েন;
৫. করোতা তে হকান ফাবমনর অংশীদার েন;
৬. করোতা তে সরকার অর্বা সরকাদরর বকান কর্তডপে, কদপডাদরশন, সত্ত্বা বা ইউতনদটর বা
প্রচতলত বকান আইন, আদেশ বা েতলদলর াধ্যদ গঠিত বকান কর্তডপে, কদপডাদরশন, সত্ত্বা বা

1

ইউতনদটর ক চড ারী (employee) িদয় আয় বেদরর ব বকান স য় ১৬,০০০ টাকা বা তদূর্ধ্ড
পতর াণ মূল ববতন আিরণ কদর র্াদকন;
৭. করোতা তে দকান ব্যবসায় বা দপশায় ননব ডােী বা ব্যবস্থাপনা পদদ (হে নাদমই অনভ্নেত হোক
না হকন) হবতনদভ্াগী কমী (employee) িন;
৮. করোতার আয় কর অব্যািতত প্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত িাদর করদ াগ্য িদয় র্াদক;
৯. করোতা তে হমাটর গানড়র মানলক েন (হমাটর গানড় বলদত জীপ বা মাইদক্রাবািদকও বুোদব);
১০. করোতা তে বকান তসটি কদপডাদরশন, বপৌরসো বা ইউতনয়ন পতরিে িদত বের্ লাইদসন্স িিণ
কদর বকান ব্যবসা বা বপশা পতরচালনা
১১. করোতার তে মূল্য সাংদ াজন কর আইদনর অিীন তনবতন্ধত বকান ক্লাদবর সেস্যপে র্াদক;
১২. করোতা তে তচতকৎসক, েন্ত তচতকৎসক, আইনজীবী, চাট ডার্ ড একাউদন্টন্ট, কস্ট এন্ড
ম্যাদনজদ ন্ট একাউদন্টন্ট, প্রদকৌশলী, স্থপতত অর্বা সাদেডয়ার তিদসদব বা স জাতীয় বপশাজীবী
তিদসদব বকান স্বীকৃত বপশাজীবী সাংস্থার তনবতন্ধত িন;
১৩. করোতা তে আয়কর বপশাজীবী (income tax practitioner) তিদসদব জাতীয় রাজস্ব
ববাদর্ ডর তনবতন্ধত িন;
১৪. করোতা তে বকান বতণক বা তশল্প তবিয়ক বচম্বার বা ব্যবসাতয়ক সাংে বা সাংস্থার সেস্য িন;
১৫. করোতা তে বকান বপৌরসো বা তসটি করদপাদরশদনর বকান পদে বা সাংসে সেস্য পদে প্রার্ী
িন;
১৬. করোতা তে বকান সরকাতর, আিা-সরকাতর, স্বায়ত্বশাতসত সাংস্থা বা বকান স্থানীয় সরকাদরর
বকান বটন্ডাদর অাংশিিণ কদরন;
১৭. করোতা তে বকান বকাম্পাতনর বা বকান গ্রুপ অব বকাম্পাতনদজর পতরচালনা পি ডদে র্াদকন;
১৮. করোতা তে টর ান, বেস/স্থান, বাসস্থান অর্বা অন্যান্য সম্পে সরবরাদির াধ্যদ
বশয়ারর্ ইদকানত ক এতিতেটিদজ অাংশিিণ কদরন;
১৯. করোতা তে লাইদসন্সিারী অদের াতলক িন;
২০. সঞ্চয়পে েদয় ব াট তবতনদয়াগ দুই লে টাকা অততে করদল;
২১. দুই লে টাকার অতিক বপাস্টাল সঞ্চয় তিসাব খুলদত; এবাং
২২. স বায় সত ততর বরতজদেশদন।
তদব তনম্নরূপ ব্যতিকরোতাদের তরটান ড োতিল করদত িদবনা(1) বাাংলাদেদশ তফক্সর্ ববজ বনই এ ন অতনবাসীদক;
(2) জত তবেদয়র জন্য ১২ তর্তজদটর টিআইএন িিণ কদরদেন তকন্তু করদ াগ্য আয়
বনই;
(3) বেতর্ট কার্ ড িিদণর জন্য ১২ তর্তজদটর টিআইএন িিণ কদরদেন তকন্তু করদ াগ্য
আয় বনই;
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বরটান ন ফরম দকাথায় পাওয়া ায়
সকল আয়কর অতফদস আয়কর তরটান ড ফর পাওয়া ায়। একজন করোতা সারা বের তবনামূদল্য
আয়কর অতফস বর্দক তরটান ড ফর সাংিি করদত পাদরন। জাতীয় রাজস্ব ববাদর্ ডর ওদয়ব সাইট
https://nbr.gov.bd/form/income-tax/eng বর্দকও তরটান ড ফর download করা
াদব। তরটাদন ডর ফদটাকতপও িিণদ াগ্য।
বরটান ন োবিদলর সময়
ব্যচি-করদাতাবক Tax Day (কর চদিস) এর মবে আয়কর চরটান ন দাচিল করবত হবি। ২০২১২০২২ কর িছবরর িন্য 30 নবভম্বর 20২১ তাচরি হবে কর চদিস, অথ নাৎ চরটান ন দাচিবলর সি নবশষ
তাচরি। একিন ব্যচি-করদাতা ১ জুলাই 20২১ কথবক ৩০ নবভম্বর 20২১ তাচরবির মবে ২০২১২০২২ কর িছবরর চরটান ন দাচিল করবিন।
তনি ডাতরত স দয়র দধ্য তরটান ড োতিল করা সম্ভব না িদল করোতা তরটান ড োতিদলর স য়সী া
বাড়াদনার জন্য তবতি তনি ডাতরত ফরদ উপযুি কারণ উদেিপূব ডক উপ কর কত শনাদরর কাদে স দয়র
আদবেন করদত পাদরন। স য় ঞ্জুর িদল বতি ডত স দয়র দধ্য সািারণ অর্বা সাব ডজনীন স্বতনি ডারণী
পদ্ধততর আওতায় তরটান ড োতিল করা াদব। জাতীয় রাজস্ব ববাদর্রড ওদয়বসাইট
www.nbr.gov.bd বর্দক স য় বৃতদ্ধর আদবেন ফর download করা ায়।
তনি ডাতরত স দয়র দধ্য তরটান ড োতিল না করা িদল উপ কর কত শনার তবলম্ব সুে (delay
interest) আদরাপ করদবন। তাই তনি ডাতরত স দয়র দধ্য তরটান ড োতিল করা করোতার জন্য
সুতবিাজনক।
বরটান ন দকাথায় োবিল করদত হয়
প্রদতেক বেতণর করোতার তরটান ড োতিদলর জন্য আয়কর সাদকডল তনতে ডষ্ট করা আদে। ব ন, ঢাকা
ড তডা/ক চড ারী ও বপনশনভুি
তসতেল বজলায় অবতস্থত ব সকল ববসা তরক সরকাতর ক ক
ড তডা/ক চড ারীর না A, B এিং C অক্ষরগুবলা তেদয় শুরু িদয়দে তাদেরদক কর অঞ্চল-৪,
ক ক
ঢাকা এর কর সাদকডল-৭১ এ তরটান ড জ া তেদত িদব। পুদরাদনা করোতাগণ তাদের বতড ান সাদকডদল
তরটান ড জ া বেদবন। নতুন করোতাগণ তাদের না , চাকুরীস্থল বা ব্যবসা প্রততষ্ঠাদনর ঠিকানার
তেতিদত তনি ডাতরত সাদকডদল ১২-তর্তজট টিআইএন (e-TIN) উদেি কদর আয়কর তরটান ড োতিল
করদবন। করোতাগণ প্রদয়াজদন তনকটস্থ আয়কর অতফস বা কর পরা শড বকন্দ্র বর্দক আয়কর তরটান ড
োতিল সাংোন্ত তথ্য বজদন তনদত পাদরন।
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প্রতত বের বেদশর তবতেন্ন স্থাদন অনুদষ্ঠয় আয়কর ব লায় করোতাগণ আয়কর তরটান ড োতিল করদত
পাদরন। তরটান ড োতিদলর স য় করোতা তবদেদশ অবস্থান করদল তবদেদশ অবতস্থত বাাংলাদেশ
দূতাবাদসও তরটান ড োতিল করা ায়। হকান িরকারী কমডকতডা হপ্রষদণ বা ছুটিদত নবদদদশ উচ্চ
নশক্ষ্ারত বা প্রনশক্ষ্ণরত র্াকদল বা নলদয়দন বাংলাদদদশর বাইদর কমডরত র্াকদল উি হপ্রষণ বা
নলদয়ন িমানপ্তদত হদদশ আিার নতন মাদির মদধ্য তার হপ্রষণ বা নলদয়নকালীন িমদয়র িকল নরটান ড
দানখল করদবন।
বরটান ন োবিল না করদল বক হয়
ককান করদাতা আয়কর অোবদবশর 75 ধারা অনুসাবর চনধ নাচরত সমবয়র মবে আয়কর চরটান ন
দাচিবল ব্যথ ন হবল তার উপর আয়কর অোবদবশর 124 ধারা অনুোয়ী িচরমানা, 73 ধারা অনুোয়ী
50 শতাংশ অচতচরি সরল সুদ এিং 73A ধারা অনুোয়ী নবলম্ব সুদ (delay interest)
আদরাপদোগ্য েদব। হে হক্ষ্দত্র করদাতা নরটান ড দানখদলর জন্য িমদয়র আদবদন কদর উপ কর কনমশনার
কর্তডক মঞ্জুরকৃত বনধ ডত িমদয়র মদধ্য নরটান ড দানখল করদবন, হি হক্ষ্দত্র করদাতার উপর জনরমানা
আদরানপত েদব না, তদব অনতনরি িরল সুদ ও নবলম্ব সুদ আদরানপত েদব।
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তদ্বতীয় োগ
ব্যতি-করোতার আয়কর তরটান ড
কর ননধ ডারণ পদ্ধনত ও নরটাদন ডর প্রকারদভ্দ
বতড াদন তরটান ড োতিদলর জন্য দু’টি পদ্ধতত প্রচতলত আদে- সািারণ পদ্ধতত ও সাব ডজনীন স্বতনি ডারণী
পদ্ধতত। করোতা সাব ডজনীন স্বতনি ডারণী পদ্ধততদত তরটান ড োতিল করদত চাইদল তরটান ড ফরদ তবিয়টি
তচতিত করদত িদব। উোিরণস্বরূপ, ারা ২০১৬-১৭ কর বেদর নতুন প্রবততডত ফরদ তরটান ড োতিল
করদবন তারা তরটাদন ডর প্রর্ পৃষ্ঠার েত ক নাং-২ এর 82BB িারার অিীদন তরটান ড োতিল করা
িদয়দে তকনা এ সাংোন্ত তদথ্যর তবপরীদত “িোঁ” এর েদর () তচি তেদবন। েত ক নাং-২ এর “না”
এর েদর () তচি প্রোন করদল বা বকান েদর () তচি প্রোন না করদল তরটান ডটি সািারণ পদ্ধততর
আওতায় োতিলকৃত বদল গণ্য িদব। তদব এক পৃষ্ঠার আয়কর তরটান ডফরম IT-GHA2020 সরাসতর
সাব ডজনীন স্বতনি ডারণী পদ্ধততদত োতিলদ াগ্য তরটান ড।
িাব ডজনীন স্বননধ ডারনী পদ্ধনত
সাি নিনীন স্বচনধ নারণী পদ্ধচতবত চরটান ন দাচিবলর কক্ষবত্র করদাতা তার চনবির আয় চনবি চনরূপণ কবর
প্রবোিয আয়কর পচরবশাধ কবরন। ২০২১-২০২২ কর িছবর ককান 12-চিচিট টিআইএনধারী ব্যচিকরদাতা নরটাদন ড প্রদনশডত হমাট আদয়র উপর প্রদোজয িমুদয় আয়কর ও িারিাজড পনরদশাধ পূব ডক 30
নদভ্ম্বর 20২১ তানরদখর মদধ্য বা উপ কর কনমশনার কর্তডক মঞ্জুরকৃত বনধ ডত িমদয়র মদধ্য সাি নিনীন
স্বচনধ নারণী পদ্ধচতবত চরটান ন দাচিল করবত পাবরন। করদাতার 12-চিচিট টিআইএন না থাকবল
করদাতা সাি নিনীন স্বচনধ নারনী পদ্ধচতবত চরটান ন দাচিল করবত পারবিন না। তাছাড়া, হমাট আদয়র
প্রদোজয িমুদয় আয়কর ও িারিাজড পনরদশাধ করা না েদল অর্বা 30 নদভ্ম্বর ২০২১ তানরদখর মদধ্য
বা উপ কর কনমশনার কর্তডক মঞ্জুরকৃত বনধ ডত িমদয়র মদধ্য দানখলকৃত না েদল করদাতার নরটান ড
সাি নিনীন স্বচনধ নারণী পদ্ধচতর আওতায় পড়বি না।
বনণ ডত িকল শতড পূরণ কদর সাি নিনীন স্বচনধ নারণী পদ্ধচতর আওতায় তরটান ড োতিল করা িদল আয়কর
তবোগ বর্দক করোতাদক ব প্রাতপ্ত স্বীকারপে প্রোন করা িয় তা-ই কর তনি ডারণী আদেশ
(assessment order) বদল গণ্য িয়।
পরবতীদত উপ কর কত শনার কদয়কটি তনতে ডষ্ট বেদে ত্রুটি-তবচ্যেতত তচতিতকরদণর লদেে তরটান ডটি
process কদরন। তরটান ড process এর ফলশ্রুততদত তে বেিা ায় করোতা প্রদেয় অাংদকর বচদয়
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ক বা ববতশ আয়কর ও প্রদ াজে অন্যান্য অাংক পতরদশাি কদরদেন, তািদল উপকর কত শনার
করোতাদক তা অবতিত কদর এ তবিদয় পরবর্র্তী কা ডে িিণ করদবন।
সকল শতড পূরণ কদর তনি ডাতরত স য়সী ার দধ্য সাি নিনীন স্বচনধ নারণী পদ্ধচতবত তরটান ড োতিদলর পর
বকান করোতা তে বেদিন ব অননোকৃত ভুদল কম আয় প্রদশডন অর্বা হবনশ হরয়াত, কর অব্যােনত
বা হক্রনর্ট দাবী/প্রদশডন, অর্বা অন্য হকান কারদণ কর বা প্রদোজয অন্য হকান অংক কম পনরদশাধ
বা পনরগণনা করা েদয়দে তােদল করদাতা ননদজ হর্দক একটি ভুল-িংদশাধনী নরটান ড উপ কর
কনমশনাদরর নবদবিনার জন্য তার ননকট দানখল করদত পারদবন। এরূপ ভুল-িংদশাধনী তরটান ড
োতিদলর বেদে তনদম্নাি শতড পতরপালন করদত িদব:
▪ ভুল-িংদশাধনী বরটাদন নসাদথ ভুদলর ধরন ও কারণ উদেিপূব নক বলবিত বববরণী োবিল করদত
হদব;
▪ হে পনরমাণ কর বা প্রদোজয অন্য হকান অংক কম পনরদশাধ করা েদয়দে হি পনরমাণ
অংক এবং তার অনতনরি নেদিদব উিরূপ অংদকর উপর মানিক ২ শতাংশ োদর সুদ
ভুল-িংদশাধনী নরটান ড দানখদলর আদগ বা দানখদলর িময় পনরদশাধ করদত িদব।
ভুল-িংদশাধনী নরটাদন ড “82নবনব(5) ধারায় দানখলকৃত” বা “Filed under section
82BB(5)” কর্াটি উদেখ র্াকদত েদব।
ভুল-িংদশাধনী নরটান ড দানখল করার পর উপ কর কনমশনার েনদ িন্তুষ্ট েন হে এ িংক্রান্ত িকল শতড
ের্াের্ভ্াদব পূরণ েদয়দে তােদল নতনন নরটান ডটি জমািেণ (allow) করদবন। নরটান ডটি জমািেদণর
উপযুি েদল উপ কর কনমশনার প্রানপ্ত স্বীকারপত্র ইসুয করদবন। প্রানপ্ত স্বীকারপদত্র “82নবনব(5)
ধারায় জমািেণ করা েদলা” বা “Allowed under section 82BB(5)” কর্াটি উদেখ
র্াকদব।
তদব স্বননধ ডারণী নরটান ড দানখদলর পর 180 নদন অনতক্রান্ত েদল বা মূল নরটান ডটি অনর্দটর জন্য
ননব ডানিত েদল এরূপ ভুল-িংদশাধনী নরটান ড দানখল করা োদব না। এরূপ হক্ষ্দত্র নরটান ড দানখল
করদলও তা িেণদোগ্য বদল নবদবনিত েদব না।
জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড তনি ডাতরত criterion এর তেতিদত সাব ডজনীন স্বতনি ডারণী পদ্ধততদত োতিলকৃত
বকান তরটান ড বা ভুল-িংদশাধনী নরটান ড অতর্দটর জন্য তনব ডাচন কদর তা উপ কর কত শনাদরর তনকট
বপ্ররণ করদত পারদব।
অতর্দটর জন্য তনব ডাতচত তরটাদন ডর অনর্ট পনরিালনার পর উপকর কনমশনার করদাতার আয়, িম্পদ,
দায়, ব্যয় ইতযানদ নবষদয় নরটাদন ড বা ভুল-িংদশাধনী নরটাদন ড প্রদনশডত তদের বাইদর নতুন নকছু না
হপদল অনর্ট কাে ডক্রম ননষ্পনত্তকৃত বদল করদাতাদক নলনখতভ্াদব অবনেত করদবন।
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আর েনদ অনর্ট পনরিালনার ফলশ্রুনতদত প্রাপ্ত তদে হদখা োয় করদাতার নরটাদন ড বা ভুল-িংদশাধনী
নরটাদন ড তার আয়, িম্পদ, দায়, ব্যয় ইতযানদর তে ের্াের্ভ্াদব প্রনতফনলত েয়নন তােদল উপ কর
কনমশনার অনর্দট প্রাপ্ত তে অবনেত কদর করদাতাদক হনাটিশ প্রদান করদবন। এদত, হনাটিদশ
উনেনখত িমদয়র মদধ্য অনর্দট প্রাপ্ত তদের প্রনতফলন ঘটিদয় িংদশানধত নরটান ড (revised
return) দানখদলর জন্য এবং উিরূপ িংদশানধত নরটাদন ডর নভ্নত্তদত প্রদোজয কর ও অন্যান্য প্রদদয়
অংক নরটান ড দানখদলর আদগ বা দানখদলর িময় পনরদশাদধর জন্য বলা র্াকদব।
হনাটিদশর হপ্রনক্ষ্দত েনদ করদাতা কর্তডক িংদশানধত নরটান ড দানখল করা েয় এবং উপ কর কবমশনার
বে এ মদমন সন্তুষ্ট হন দ বরটান নটিদত অনর্দট প্রাপ্ত তদের ের্াের্ প্রনতফলন রদয়দে এবং িংদশানধত
নরটাদন ডর নভ্নত্তদত প্রদোজয কর ও অন্যান্য প্রদদয় অংক নরটান ড দানখদলর আদগ বা দানখদলর িময়
িম্পূণ ডরূদপ পনরদশানধত েদয়দে তােদল উপ কর কনমশনার িংদশানধত নরটান ডটি িেণ কদর
করদাতাদক একটি িেণপত্র (letter of acceptance) প্রদান করদবন।
আর েনদ হনাটিদশ উনেনখত িমদয়র মদধ্য বা উপকর কনমশনার কর্তডক এতদুদেদে মঞ্জুরীকৃত
বনধ ডত িমদয়র মদধ্য করদাতা িংদশানধত নরটান ড দানখদল ব্যর্ ড েন, অর্বা করদাতা িংদশানধত
নরটান ড দানখল করদলও নরটান ডটিদত অনর্দট প্রাপ্ত তদের ের্াের্ প্রনতফলন না র্াদক অর্বা
িংদশানধত নরটাদন ডর নভ্নত্তদত প্রদোজয কর ও অন্যান্য প্রদদয় অংক নরটান ড দানখদলর আদগ বা
দানখদলর িময় িম্পূণ ডরূদপ পনরদশানধত না েয়, তােদল উপ কর কনমশনার 83 বা 84 ধারা অনুোয়ী
(দেটি প্রদোজয) কর ননধ ডারণ কাে ডক্রম িেণ করদবন।
উদেখ্য, এ ধারায় দানখলকৃত হকান ভুল-িংদশাধনী নরটান ড বা িংদশানধত নরটাদন ড েনদ করমুি আয়
বা হ্রািকৃত োদর করদোগ্য আয় প্রদশডন করা েয় তােদল উি নরটাদন ড মূল নরটান ড অদপক্ষ্া হে পনরমাণ
অনতনরি করমুি আয় বা হ্রািকৃত োদর করদোগ্য আয় প্রদশডন করা েদব তা করদাতার অন্যান্য
সূদত্রর আয় নেিাদব গণ্য েদব।
সাব ডজনীন স্বতনি ডারণী পদ্ধততদত ২০২১-২০২২ কর িছবর োতিলকৃত বকান তরটান ড বা সাংদশাতিত
তরটাদন ড অব্যবতিত পূব ডবতী কর বেদরর তনরূতপত আয় অদপো ন্যেনত ১৫% ববতশ আয় প্রেশডন করা
িদল এবাং করোতা আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর িারা 75A, 108 এবাং 108A এ বতণ ডত শতড
পতরপালন করদল এবাং তনদম্নাি সকল শতড পূরণ িদল বস তরটান ড অতর্ট কা ডেদ র আওতা বতির্ভডত
র্াকদব:
(১) কর-অব্যােনতপ্রাপ্ত আয় প্রদশডন করা েদয়দে এরূপ নরটাদন ডর হক্ষ্দত্র কর-অব্যােনতপ্রাপ্ত
আদয়র িপদক্ষ্ উপযুি প্রমাণানদ িংযুি করা েদল;
(২) হে হক্ষ্দত্র িংনিষ্ট আয়বেদর এক বা একানধক উৎি েদত ৫ লক্ষ্ টাকার অনধক ঋণ িেণ
প্রদনশডত েয় হি হক্ষ্দত্র উি ঋদণর িপদক্ষ্ ব্যাংক নববরণী বা নেিাব নববরণী দানখল করা
েদল [অর্ ডাৎ এরূপ ঋণ ব্যাংনকং (আনর্ ডক প্রনতষ্ঠানিে) িযাদনল গৃেীত েদল];
(৩) িংনিষ্ট আয়বেদর হকান দান িেণ করা না েদল;
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(৪) ধারা 44 অনুোয়ী কর-অব্যােনতপ্রাপ্ত বা হ্রািকৃত োদর করদোগ্য হকান আয় প্রদশডন করা
না েদল;
(৫) নরটাদন ড হকান কর হফরৎ দাবী প্রদশডন করা না েদল বা কর হফরৎ সৃনষ্ট না েদল।
২০২১-২০২২ কর িছবর আয়কর অধ্যাদেদশর 82BB িারায় সাব ডজনীন স্বতনি ডারণী পদ্ধততদত
োতিলকৃত নতুন তরটাদন ড ব্যবসা ও বপশা িাদত প্রেতশডত আদয়র ৫ গুণ প ডন্ত প্রারতম্ভক পুতুঁ জ প্রেশডন
করা িদল পুতুঁ জর উৎস ব্যাখ্যা না করদলও চলদব। তদব এরূপ বেদে প্রেতশডত আয় করমুি সী ার
উদর্ধ্ড িদত িদব, তনয়ত ত িার প্রদ াজে কর পতরদশাি করদত িদব (অর্ ডাৎ বকান করমুি আয় বা
হ্রাসকৃত িাদর করদ াগ্য আয় প্রেশডন করা াদব না) এবাং োতিলকৃত তরটাদন ডর সাদর্ প্রারতম্ভক পুতুঁ জ
সুতবিা িিণ কদরদেন দ ড তলতিত বোিণা প্রোন করদত িদব। উি প্রারনিক পুতুঁ জ ঐ আয়বের
এবং পরবতী আদরা িারটি আয়বের িংনিষ্ট ব্যবিা বা হপশায় ধদর রাখদত েদব। এ িমদয়র হকান
আয় বেদরর হশদষ েনদ হদখা োয় িংনিষ্ট ব্যবিায় বা হপশার পুতুঁ জর পনরমাণ প্রারনিক মূলধদনর
পুতুঁ জ অদপক্ষ্া কদম হগদে, তােদল হে পনরমাণ পুতুঁ জ কম েদব তা ঐ আয় বেদরর “ব্যবিায় খাদতর
আয়” নেদিদব করদাতার হমাট আদয়র অন্তভুডি েদব।
িাধারণ পদ্ধনত
সািারণ পদ্ধততর আওতায় োতিলকৃত তরটাদন ডর বেদে প্রাতপ্ত স্বীকারপেটি কর তনি ডারণী আদেশ
(assessment order) বদল গণ্য িয় না। তরটান ড োতিদলর পর উপ কর কত শনার কর তনি ডারণ
কদরন। করোতা কর্তডক তরটাদন ড প্রেতশডত তথ্য উপ কর কত শনাদরর তনকট সঠিক দন িদল তততন
করোতাদক শুনানীদত না বর্দকই কর তনি ডারণ করদত পাদরন। আবার প্রেতশডত আদয়র স র্ ডদন
দর্াপযুি তথ্য ও প্র াণাতে না র্াকদল বা উপ কর কত শনার প্রদয়াজন দন করদল করোতাদক
শুনানীদত উপতস্থত িদত অনুদরাি কদর করোতার বিব্য, তথ্য, প্র াণাতে তবদবচনায় তনদয় কর তনি ডারণ
করদত পাদরন।
উদেখ্য ব , তনরীোর আওতায় না পড়দলও বকান তরটাদন ড আয় বগাপন করা িদল বা কর ফাঁতক
র্াকদল, সাংতিষ্ট করবেদরর তরটাদন ডর বেদে অধ্যাদেদশর 93 িারা অনু ায়ী প্রদয়াজনীয় আইনানুগ
ব্যবস্থা িিণ করা াদব। একই সাদর্ উি তরটান ড process ও করা াদব।
ব্যনি-করদাতার আয়কর চরটান ন ফরম
আয়কর চিচধমালা, 1984 সংবশাধবনর মােবম ব্যচি-করদাতার িন্য নতুন চরটান ন ফরম (IT11GA2016) প্রিতনন করা হবয়বছ, ো 2016-17 কর িছর কথবক কাে নকর হবয়বছ। চিগত িছবরর
ধারািাচহকতায় ২০২১-২০২২ কর িছবরও নতুন চরটাবন নর পাশাপাচশ আবগর চরটান ন ফরমগুবলা
ব্যিহার করা োবি। অথ নাৎ, ২০২১-২০২২ কর িছবর ব্যচি-করদাতাগণ চনম্নিচণ নত আয়কর চরটান ন
ফরম সমূহ ব্যিহার করবত পারবিন:
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▪ফরম IT-11GA2016: সকল ব্যচি-করদাতার িন্য প্রবোিয।
▪ফরম IT-GHA2020: কে সকল ব্যচি-করদাতার আয় ও সম্পদ েথাক্রবম ৪ লক্ষ ও
৪০ লক্ষ টাকার উববন নয় এিং োবদর ককান হমাটর গানড় (জীপ
বা মাইদক্রাবািিে) কনই িা চসটি কবপনাবরশন এলাকায় গৃহ
সম্পচি িা অযাপাট নবমন্ট কনই কস সকল করদাতার িন্য প্রবোিয।
▪ফরম IT-11GA: সকল ব্যচি-করদাতার িন্য প্রবোিয।
▪ফরম IT-11 UMA: ককিল কিতনবভাগী করদাতার িন্য প্রবোিয।
▪ফরম IT-11 CHA: কে সকল ব্যচি-করদাতার ব্যিসা িা কপশািাবত আয় রবয়বছ
এিং এরূপ আবয়র পচরমাণ ৩ লক্ষ টাকার কিশী নয় কস সকল
করদাতার িন্য প্রবোিয।
এ ছাড়া, আয়কর চিভাগ কতৃনক পচরিাচলত স্পট এযাবসসবমন্ট এর কক্ষবত্র প্রবোিয নতুন
করদাতাবদর িন্য একটি চভন্ন চরটান ন ফরম (IT-11GAGA) রবয়বছ, ো ককিল স্পট
এযাবসসবমবন্টই ব্যিহারবোগ্য।

ব্যনি-করদাতার আয়কর নরটান ড ফরম পূরদণ জ্ঞাতব্য
(১) ব্যচি কেণীর করদাতাবদর িন্য নতুন চরটান ন ফরম IT-GHA2020:
ব্যতি বেণীর করোতা ারা তনদম্নাি শতডাবলী পূরণ কদরন তারা চাইদল IT-GHA2020
তরটান ডটি োতিল করদত পারদবন:(ক) াদের আয় ৪ লে টাকার উদর্ধ্ড নয়; এবাং
(ি) াদের ব াট পতরসম্পে (gross wealth) ৪০ লে টাকার উদর্ধ্ড নয়।
উি শতডাবলী পূরণ করদলও তনদম্নর ব দকান একটি কারদণ করোতা IT-GHA2020
তরটান ডটি ব্যবিার করদত পারদবন না:(ক) আয় বেদরর হশষ তানরদখ হমাটর গানড় (জীপ বা মাইদক্রাবািিে) এর মানলকানা
র্াকদল; অর্বা
(খ) আয় বেদর হকান নিটি কদপডাদরশন এলাকায় হকান গৃে-িম্পনত্ত বা অূাপাট নদমদের
মানলক েদল অর্বা গৃে-িম্পনত্ত বা এপাট ডদমদে নবননদয়াগ করদল।
IT-GHA2020 তরটান ডটি পূরণকাদল করোতা চাইদল ব াট পতরসম্পে (gross wealth)
এর ঘরটি পূরণ করদত পাদরন এবং অপর পৃষ্ঠায় সংবিপ্ত আকাদর সম্পে ও োদয়র বববরণ
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বেদত পাদরন। এই বরটাদন ন ব াট পতরসম্পে (gross wealth) এবং সম্পে ও োদয়র বববরণ
প্রোন করোতার জন্য অপশনাল।
(২) ব্যচি-করদাতার িন্য ২০১৬-১৭ কর বেদর নতুন প্রিচতনত চরটান ন ফরম IT-11GA2016 এর
মূল তরটান ডটি ততন পৃষ্ঠার। মূল তরটাদন ডর সাদর্ প্রাতপ্ত স্বীকার পে এবাং প্রদ াজে বেদে ববতন,
গৃি-সম্পতি আয়, ব্যবসায় বা বপশা িাদত আয় ও কর বরয়াদতর জন্য পৃর্ক তফতসল সাংযুি
করদত িদব।
ততন পৃষ্ঠার মূল তরটান ড পূরণ করা সকল ব্যতি-করোতাদের জন্য বাধ্যতামূলক। এদত প্রথম
পৃষ্ঠায় করোতার ববষদয় দমৌবলক তথ্য, বিতীয় পৃষ্ঠায় আয় ও কদরর বহসাব এবং তৃতীয় পৃষ্ঠায়
সংলাগ, করোতার প্রবতপােন ও স্বাির প্রোন করদত হদব।
করোতার আদয়র উৎদসর উপর বনভনর কদর মূল বরটাদন নর সাদথ তফবসল দ াগ হদব। দবতন
আয় থাকদল দবতন সংক্রান্ত তফবসল 24A, বাবিভািা আয় থাকদল দস আদয়র তফবসল 24B
এবং ব্যবসায় বা দপশাগত আয় থাকদল ব্যবসায় বা দপশাগত আদয়র তফবসল 24C মূল
বরটাদন নর সাদথ দ াগ হদব। দ করোতার এসব দকান িাদতর আয় দনই তার দকবল বতন পৃষ্ঠার
মূল বরটান ন োবিল করদলই িলদব, তফবসল োবিল করার প্রদয়াজন হদব না।
দকউ বববনদয়াগ দরয়াত োবী করদল মূল বরটাদন নর সাদথ বববনদয়াগ দরয়াত সংক্রান্ত তফবসল
24D োবিল করদত হদব। করোতা দরয়াত োবী না করদল তফবসল 24D োবিল করার
প্রদয়াজন হদব না।
মূল নরটাদন ডর প্রর্ম পৃষ্ঠার 01 েদত 23 পে ডন্ত ক্রনমদক করদাতার নবষদয় হমৌনলক তে প্রদান
করদত েদব। এ অংদশ পে ডায়ক্রদম কর বের, করদাতার নাম, নলঙ্গ, টিআইএন, িাদকডল, কর
অঞ্চল, আবানিক মে ডাদা, নবদশষ কর অব্যােনত সুনবধাপ্রানপ্তর হোগ্যতা (দগদজটভুি যুদ্ধােত
মুনিদোদ্ধা, প্রনতবন্ধী ব্যনি, ৬৫ বের বা তদূর্ধ্ড বয়দির ব্যনি, প্রনতবন্ধী ব্যনির নপতামাতা বা
আইনানুগ অনভ্ভ্াবক ইতযানদ), জন্ম তানরখ, আয়বের ইতযানদ িে অন্যান্য ব্যনিগত তে
প্রদান করদত েদব। 12 ক্রনমদক আয়বের শুরু ও িমানপ্তর তানরখ উদেখ করদত েদব।
নরটাদন ডর নিতীয় পৃষ্ঠার 24 েদত 48 ক্রনমদক করদাতার আয় ও কদরর তে উদেখ করদত
েদব।
নরটাদন ডর র্ততীয় পৃষ্ঠায় িংলাগ, করদাতার প্রনতপাদন ও স্বাক্ষ্র প্রদান করদত েদব।
হকান ব্যনি-করদাতা প্রনতবন্ধী িন্তাদনর জন্য অনতনরি করমুি িীমার সুনবধা িেণ করদল,
তার স্ত্রী/স্বামী অনুরূপ সুনবধা িেণ কদরদেন নক-না তার তে 50 ক্রনমদক প্রদান করদত েদব।
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ক্রনমক নং-51 হত 80(1) ধারা অনুোয়ী করদাতার জন্য পনরিম্পদ, দায় ও ব্যয় নববরণী (IT10B2016) দানখল বাধ্যতামূলক নক-না তার তে প্রদান করদত েদব। েনদ হকান ব্যনিকরদাতা ননদনাি শতডিমূে পূরণ কদরন তােদল আয় বেদরর হশষ তানরদখ তার ননদজর,
spouse এর (spouse করদাতা না েদয় র্াকদল) এবং ননভ্ডরশীল িন্তানদদর পনরিম্পদ, দায়
ও ব্যয় নববরণী ঐ ব্যনির আয়কর নরটাদন ডর িাদর্ দানখল করদত েদব। শতডিমূে েদলা(ক) আয় বেদরর হশষ তানরদখ হমাট পনরিম্পদ (gross wealth) এর পনরমাণ ৪০ লক্ষ্
টাকার অনধক েদল; অর্বা
(খ) আয় বেদরর হশষ তানরদখ হমাটর গানড় (জীপ বা মাইদক্রাবািিে) এর মানলকানা
র্াকদল; অর্বা
(গ) আয় বেদর হকান নিটি কদপডাদরশন এলাকায় হকান গৃে-িম্পনত্ত বা অূাপাট নদমদের
মানলক েদল অর্বা গৃে-িম্পনত্ত বা এপাট ডদমদে নবননদয়াগ করদল।
উদেখ্য, মাতা-নপতার টিআইএন ব্যবোর কদর িন্তাদনর নাদম স্কুল ব্যাংনকং নেিাব হখালা েদল
তা হক্ষ্ত্রমত মাতা-নপতার িম্পদ নববরণীদত প্রদশডন করদত েদব।
করদাতার নরটাদন ডর িাদর্ হে িকল তফনিল িংযুি করা েদয়দে তার তে ৫২ ক্রনমদক প্রদান
করদত েদব।
করদাতার নরটাদন ডর িাদর্ পনরিম্পদ, দায় ও ব্যয় নববরণী (IT-10B2016) এবং জীবনোত্রা
িংনিষ্ট ব্যদয়র নববরণী (IT-10BB2016) িংযুি করা েদয়দে নক না তার তে 53
ক্রনমদক প্রদান করদত েদব।
হকান ব্যনি-করদাতার হক্ষ্দত্র পনরিম্পদ, দায় ও ব্যয় নববরণী দানখল বাধ্যতামূলক না েদলও
করদাতা িাইদল স্বপ্রদণানদতভ্াদব (voluntarily) পনরিম্পদ, দায় ও ব্যয় নববরণী দানখল
করদত পারদবন।
ক্রনমক নং-৫4 হত নরটাদন ডর তবতেন্ন উৎদসর আয় ও কর পতরদশাদির সপদে ব সকল প্র াণাতে
োতিল করদবন তার তাতলকা প্রোন করদবন।
েত ক নাং-৫৫ হত করোতার পূণ ড না উদেি করদবন এবাং তরটাদন ড প্রেতশডত আদয়র সতেতা
সম্পদকড 75 িারা অনু ায়ী প্রততপােন ও স্বাের (তাতরি সি) প্রোন করদবন।
(৩) ব্যচি বেণীর করোতাদের জন্য আদগর তরটান ড ফর IT-11GA:
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এ ফর বাাংলা ও ইাংদরজী উেয় োিায় চালু আদে । সকল ব্যতি-করোতা ২০১৬-১৭ কর
বেদর প্রবততডত নতুন ফরদ র পাশাপাতশ আদগর তরটান ড ফর IT-11GA ২০২১-২০২২ কর
বেদর ব্যবিার করদত পারদবন। মূল তরটান ড, পতরসম্পে, োয় ও ব্যয় তববরণী (IT-10B),
জীবন াোর ান সম্পতকডত তদথ্যর তববরণী ((IT-10BB), তরটান ড ফর পূরদণর অনুসরণীয়
তনদে ডশাবলী এবাং আয়কর তরটান ড প্রাতপ্ত স্বীকারপেসি ব াট আট পৃষ্ঠার ফর ও তববরণী
একসাংদগ সাংযুি রদয়দে। তদব আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর িারা ৮০(২) অনু ায়ী
জীবন াোর ব্যয় ৪ লে টাকার অতিক না িদল জীবন াোর ান সম্পতকডত তদথ্যর তববরণী
(IT-10BB) োতিল অপশনাল।
প্রর্ পৃষ্ঠায় করোতার পতরতচততমূলক তথ্য, তদ্বতীয় পৃষ্ঠায় করোতার তবতেন্ন িাদতর আদয়র
তববরণ, প্রদেয় ও পতরদশাতিত আয়কদরর তববরণ ও প্রততপােন, র্ততীয় পৃষ্ঠায় ববতন ও গৃিসম্পতি আদয়র তবস্তাতরত তববরণ সম্বতলত পৃর্ক দু’টি তফতসল, চতুর্ ড পৃষ্ঠায় তবতনদয়াগজতনত
কর বরয়াদতর একটি তফতসল ও োতিলকৃত প্র াণাতের তাতলকা তলতপবদ্ধ করার েক রদয়দে।
তরটাদন ডর পঞ্চ ও িষ্ঠ পৃষ্ঠায় করোতার পতরসম্পে, োয় ও ব্যয় তববরণী (IT-10B), সপ্ত
পৃষ্ঠায় জীবন াোর ান সম্পতকডত তদথ্যর তববরণী (IT-10BB) এবাং বশি পৃষ্ঠায় তরটান ড
ফর পূরদণর অনুসরণীয় তনদে ডশাবলী সাংযুি রদয়দে। আয়কর তরটান ড প্রাতপ্ত স্বীকারপেটি সপ্ত
ও অষ্ট পৃষ্ঠার বশিাাংদশ সাংযুি আদে।
(৪) ব্যচি বেণীর করোতাদের তরটান ড ফর IT-11 UMA এবং IT-11 CHA:
ককিল কিতনবভাগী করদাতাগণ এিং কে সকল ব্যচি-করদাতার ব্যিসা িা কপশািাবত আয়
রবয়বছ ও এরূপ আবয়র পচরমাণ ৩ লক্ষ টাকার কিশী নয় কস সকল করদাতা িাইবল ২০২১২০২২ কর িছবর েথাক্রবম IT-11 UMA এবং IT-11 CHA নবনশষ্ট নরটান ড ফরমও
ব্যবোর করদত পাদরন। ফরম দুটি স্বব্যাখ্যাত।
উবেখ্য, এ দু’বেচণর করদাতাগণ 2016-17 কর িছবর নতুন প্রিচতনত চতন পৃষ্ঠার চরটান ন ফরম
IT-11GA2016 বা আদগর আট পৃষ্ঠার ফর ব্যবিার করদত পারদবন।
(৫) নতুন করদাতা হবল তার পাসবপাট ন সাইবির এক কচপ ছচি চরটাবন নর সাবথ চদবত হবি। েতবটি
ড তডা অর্বা ওয়ার্ ড কত শনার অর্বা ব বকান টিআইএনিারী করোতা
প্রর্ বেণীর বগদজদটর্ ক ক
কর্তডক সতোতয়ত িদত িদব। প্রতত পাঁচ বের পর পর একজন ব্যতি-করোতাদক তার সতোতয়ত
েতব তরটাদন ডর সাদর্ তেদত িদব।
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12-চিচিট টিআইএন
সাি নিনীন স্বচনধ নারণী পদ্ধচতবত চরটান ন দাচিবলর িন্য করদাতার 12-চিচিট টিআইএন থাকা
িােতামূলক। ককান ব্যচি-করদাতা চরটান ন দাচিবলর পূবি ন চনবিই জাতীয় রাজস্ব ববাদর্ ডর
ওদয়বসাইদটর াধ্যদ ইদলক্ট্রতনক পদ্ধততদত আদবেন কদর ১২-তর্তজট টিআইএন (ইটিআইএন) সাংিি করদত পাদরন (ওদয়ব সাইদটর ঠিকানা www.incometax.gov.bd)।
ই-টিআইএন সাংিি সম্পতকডত বসবার জন্য করোতা প্রদয়াজদন সাংতিষ্ট উপ কর কত শনাদরর
কা ডালয় বা কর তথ্য ও বসবা বকদন্দ্র ব াগাদ াগ করদত পাদরন।
নরটাদন ডর িাদর্ হেিব প্রমাণানদ/ তে/ দনললানদ দানখল করদত েদব
তরটাদন ডর সাদর্ তবতেন্ন উৎদসর আদয়র সপদে ব সকল প্র াণাতে/ তববরণ োতিল করদত িদব
তার একটি তাতলকা নীদচ বেয়া িদলা (তাতলকাটি আাংতশক):
ববতন িাত
(ক) ববতন তববরণী;
(ি) ব্যাাংক তিসাব র্াকদল তকাংবা ব্যাাংক সুে িাদত আয় র্াকদল ব্যাাংক তববরণী বা ব্যাাংক
ড
সাটিতফদকট;
(গ) তবতনদয়াগ োতা োবী র্াকদল তার স্বপদে প্র াণাতে। ব ন, জীবন বী ার পতলতস র্াকদল
তপ্রত য়া পতরদশাদির প্র াণ।

তনরাপিা জা ানদতর সুে িাত
(ক) বন্ড বা তর্দবঞ্চার ব বেদর বকনা িয় বস বন্ড বা তর্দবঞ্চাদরর ফদটাকতপ;
(ি) সুে আয় র্াকদল সুে প্রোনকারী কর্তডপদের প্রতেয়ন পে;
(গ) প্রাততষ্ঠাতনক ঋণ তনদয় বন্ড বা তর্দবঞ্চার বকনা িদয় র্াকদল ঋদণর সুদের স র্ ডদন
ড
সাংতিষ্ট ব্যাাংক কর্তডপদের সাটিতফদকট/ব্যাাংক
তববরণী বা প্রাততষ্ঠাতনক প্রতেয়নপে।
গৃি-সম্পতি িাত
(ক) বাড়ী োড়ার স র্ ডদন োড়ার চ্যতিনা া বা োড়ার রতশদের কতপ, াসতেতিক বাড়ী োড়া
প্রাতপ্তর তববরণ এবাং প্রাপ্ত বাড়ী োড়া জ া সাংতিষ্ট ব্যাাংক তিসাব তববরণী;
(ি) বপৌর কর, তসটি কদপডাদরশন কর, র্ভত রাজস্ব প্রোদনর স র্ ডদন রতশদের কতপ;
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(গ) ব্যাাংক ঋদণর াধ্যদ বাড়ী বকনা বা তন াড ণ করা িদয় র্াকদল ঋদণর সুদের স র্ ডদন
ড
ব্যাাংক তববরণী ও সাটিতফদকট;
(ে) গৃি-সম্পতি বী াকৃত িদল বী া তপ্রত য়াদ র রতশদের কতপ।
ব্যবসা বা বপশা িাত
ব্যবসা বা বপশার আয়-ব্যদয়র তববরণী (Income statement) ও তস্থততপে (Balance
Sheet).
অাংশীোরী ফাদ রড আয়
ফাদ রড আয়-ব্যদয়র তববরণী (Income statement) ও তস্থততপে (Balance Sheet).
মূলিনী লাে
(ক) স্থাবর সম্পতি তবেয়/িস্তান্তর িদল তার েতলদলর কতপ;
(ি) উৎদস আয়কর জ া িদল তার চালান/দপ-অর্ ডাদরর ফদটাকতপ;
(গ) পুতুঁ জবাজাদর তাতলকাভুি বকাম্পাতনর বশয়ার বলনদেন বর্দক মুনাফা িদল এ সাংোন্ত
প্রতেয়নপে।
অন্যান্য উৎদসর আদয়র িাত
(ক) নগে লেোাংশ িাদত আয় র্াকদল ব্যাাংক তববরণী, তর্তেদর্ন্ড ওয়াদরদন্টর কতপ বা
ড
সাটিতফদকট;
(ি) সঞ্চয়পে িদত সুে আয় র্াকদল সঞ্চয়পে নগোয়দনর স য় বা সুে প্রাতপ্তর স য় বনয়া
ড
সাটিতফদকদটর
কতপ;
ড
(গ) ব্যাাংক সুে আয় র্াকদল ব্যাাংক তববরণী/সাটিতফদকট;
(ে) অন্য ব বকান আদয়র উৎদসর জন্য প্রাসতেক কাগজপে।
আয়কর পতরদশাদির প্র াণ (উৎদস কর কতডনসি)
(ক) সকল প্রকার উৎদস কর পতরদশাি অদটাদ দটর্ চালান (এ-চালান) বা ই-দপদ দন্টর
াধ্যদ জ া করদত িদব।
(ি) করোয় ৫ লে টাকা অততে না করদল তা আবতিকোদব অদটাদ দটর্ চালান (এচালান) বা ই-দপদ দন্টর াধ্যদ পতরদশাি করদত িদব।
(গ) ৫ লে টাকার উদর্ধ্ড ব দকাদনা পতর াদণর কর অদটাদ দটর্ চালান, ই-দপদ দন্ট, বপঅর্ ডার/ব্যাাংক ড্রাফট/একাউন্ট-দপয়ী বচক ব্যবিার কদর উপ-কর কত শনার বরাবদর
জ া করদত িদব।
(ে) ব দকাদনা িাদতর আয় িদত উৎদস আয়কর পতরদশাি করা িদল কর কতডনকারী কর্তডপে
প্রদতেক করোতা াদের তবদলর তবপরীদত উৎদস কর কতডন করা িদয়দে তাদের
বরাবদর, বেে ত, এ-চালান বা ই-দপদ দন্টর চালানসি প্রতেয়নপে প্রোন করদবন।
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তৃতীয় ভাগ
চিচভন্ন িাবতর আয় চনরূপণ
1। হবতনানদ (আয়কর অধ্যাদদশ, 1984 এর ধারা 21 এবং আয়কর নবনধমালা, 1984 এর নবনধ
33 অনুোয়ী)
সািারণোদব একজন চাকুতরজীবী করোতার প্রাপ্ত মূল ববতন, উৎসব োতা, পতরচারক োতা,
সম্মানী োতা, ওোরটাই োতা, স্বীকৃত েতবষ্য তিতবদল তনদয়াগকতডার প্রেি চাঁো এবাং তবতেন্ন
পারকুইতজট (সুতবিা) ববতন িাদতর করদ াগ্য আয়।
কিতনিাবত করবোগ্য আয় চনরূপবণর িন্য পৃথক তফচসল রবয়বছ। আয়কর চিচধমালা, 1984
সংবশাধবনর মােবম ২০১৬-১৭ কর বেদর নতুন চরটান ন ফরবমর সাবথ নতুন তফচসল ২৪এ
প্রিতনন করা হবয়বছ। উতেতিত নতুন চরটান ন ফরবমর ক্রচমক নং-২৪ এ কিতন িাবত করবোগ্য
আয় চনণ নবয়র িন্য তফচসল ২৪এ পূরণপূি নক মূল চরটাবন নর সাবথ সংযুি করবত হবি। তফচসল
২৪এ পূরবণর পদ্ধতত নীদচ আদলাচনা করা িদলাতফতসল-২৪এ
ববতন আদয়র তববরণসমূি
আয়কর অধ্যাদেদশর তবদ্য ান তবিান অনুসাদর তফতসল ২৪এ অনু ায়ী ববতন িাদতর
করদ াগ্য/করমুি আয় পতরগণনার (সরকাতর ববতন আদেশভুি ক চড ারীর বেে ব্যতীত)
একটি উোিরণ তনদচ প্রোন করা িদলা:
০১ কর বৎির ২০২১-২০২২

০২ টিআইএন
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তববরণসমূি

পতর াণ
(ক)

মূল ববতন

৩,৬০,০০
০/২৪,০০০/60,000/-

তবদশি ববতন
বদকয়া হবতন (ো
পূদব ড করদোগ্য
আদয়র অন্তভুডি
েয় নাই)
িাে ড োতা
বাড়ী োড়া োতা
(নগে)

তচতকৎসা োতা
(নগে)

কর
অব্যািতত
প্রাপ্ত
(ি)
-------

৭২,০০০/৬০,০০০/-

৪৮,০০০/-

১২,০০০/-

৩৬,০০০/-

---

৬০,০০০/-

৩০,০০০/-

৩০,০০০/-

60,000/১৮,০০০/৩০,০০০/-

------

60,000/১৮,০০০/৩০,০০০/-
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ন্তব্য

৩,৬০,০০০ সম্পূণ ড অাংক করদ াগ্য
/২৪,০০০/- সম্পূণ ড অাংক করদ াগ্য
60,000/- সম্পূণ ড অাংক করদ াগ্য

৭২,০০০/--২,৪০,০০০ ১,৮০,০০০/
/-

োট ড, নকর্নন, িক্ষু, 1,00,000 1,00,000/
নলভ্ার ও কযান্সার /িাজডানর খরদির
জন্য প্রাপ্ত অংক
াতায়াত োতা
(নগে)
উৎসব ভাতা
পতরচারক োতা
ছুটি োতা

নীট
করদ াগ্য
(গ=ক-ি)

সম্পূণ ড অাংক করদ াগ্য
মূল ববতদনর ৫০%
অর্বা
াতসক
২৫,০০০/- এ দু’টির
দধ্য ব টি ক বস
অাংক করমুি।
মূল ববতদনর ১০%
অর্বা
বাতি ডক
১,২০,০০০/টাকা
(প্রততবন্ধী
ব্যতির
বেদে ১০ লে টাকা),
এ দু’টির দধ্য ব টি
ক বস পতর াণ অাংক
করমুি।
সম্পূণ ড অাংক করমুি।
তদব বশয়ারদিাল্ডার
পতরচালকগণ এ কর
অব্যািততর
সুতবিা
প্রাপ্য িদবন না।
বাতি ডক
৩০,০০০/প ডন্ত করমুি
সম্পূণ ড অাংক করদ াগ্য
সম্পূণ ড অাংক করদ াগ্য
সম্পূণ ড অাংক করদ াগ্য

তববরণসমূি

সম্মানী/ পুরস্কার/
তফ
ওোর টাই
োতা
ববানাস/
এক্সদিতসয়া
স্বীকৃত েতবষ্য
তিতবদল
তনদয়াগকতডা
কর্তডক প্রেি চাঁো
স্বীকৃত েতবষ্য
তিতবদল অতজডত
সুে

পতর াণ
(ক)

নীট
করদ াগ্য
(গ=ক-ি)

ন্তব্য

৫০,০০০/-

কর
অব্যািতত
প্রাপ্ত
(ি)
---

৫০,০০০/-

সম্পূণ ড অাংক করদ াগ্য

৪৮,০০০/-

---

৪৮,০০০/-

সম্পূণ ড অাংক করদ াগ্য

৩০,০০০/-

---

৩০,০০০/-

সম্পূণ ড অাংক করদ াগ্য

৩৬,০০০/
-

---

৩৬,০০০/- সম্পূণ ড অাংক করদ াগ্য

৩০,০০০/-

৩০,০০০/-

ানবািন সুতবিার -জন্য তবদবতচত
আয়

--

---

৬০,০০০/-
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মূল ববতদনর ১/৩ অাংশ
প ডন্ত প্রাপ্ত সুে (এিাদন
ববতন বলদত মূল
ববতন এবাং িাে ড
োতা বুঝাদব) অর্বা
সরকার
কর্তডক
তনি ডাতরত
িার
১৪.৫০%, এ দুদয়র
দধ্য ব টি ক বস
পতর াণ
অাংক
করমুি।
তে করোতা ব্যতিগত
ব্যবিাদরর
জন্য
তনদয়াগকতডার তনকট
বর্দক গাড়ী পান
তািদল মূল ববতদনর
৫% বা বাতি ডক
৬০,০০০/- টাকা (দুই
এর দধ্য ব টি ববতশ)
সরাসতর নীট করদ াগ্য
আয় িদব।

তববরণসমূি

তবনামূদল্য বা
হ্রাসকৃত োড়ায়
প্রাপ্ত বাসস্থাদনর
জন্য তবদবতচত
আয়

পতর াণ
(ক)

---

কর
অব্যািতত
প্রাপ্ত
(ি)
---

নীট
করদ াগ্য
(গ=ক-ি)

ন্তব্য

৯০,০০০/-

(ক) তে করোতা
তনদয়াগকতডা কর্তডক
প্রেি তবনা োড়ায়
সতিত বা অ-সতিত
বাসস্থাদন বাস কদরন
তািদল সািারণোদব
মূল ববতদনর ২৫%
করদ াগ্য আয় তিদসদব
গণ্য িদব।

--

অন্যান্য, তে
র্াদক (তববরণ
তেন)

---

---

---

18

(ি) তে করোতা
তনদয়াগকতডা বর্দক
হ্রাসকৃত
োড়ায়
সতিত বা অ-সতিত
বাসস্থান প্রাপ্ত িন বস
বেদে সািারণোদব
মূল ববতদনর ২৫%
িদত
প্রকৃত
পতরদশাতিত োড়া বাে
তেদয়
পার্ ডকে
করদ াগ্য
আয়
তিদসদব গণ্য িদব।
করোতা
তে
তনদয়াগকতডা কর্তডক
প্রেি
বাসস্থাদন
োদরায়ান,
াতল,
বাবুতচ ড তকাংবা অন্য
বকান সুতবিা বপদয়
র্াদকন তদব প্রাপ্ত
সুতবিার স পতর াণ
আতর্ ডক
মূল্য

তববরণসমূি

ছুটি নগোয়ন
সরকাতর বা
অনুদ াতেত
িোচ্যইটি
Workers’
Participation
Fund

পতর াণ
(ক)

কর
অব্যািতত
প্রাপ্ত
(ি)

নীট
করদ াগ্য
(গ=ক-ি)

৬০,০০০/- --৩.৫ বকাটি ২.৫ বকাটি

৬০,০০০/১.০০
বকাটি

৬০,০০০/- ৫০,০০০/-

১০,০০০/-

ন্তব্য

করদ াগ্য
আয়
তিদসদব বেিাদত িদব।
সম্পূণ ড অাংক করদ াগ্য
২ বকাটি ৫০ লে
টাকার
অতততরি
অাংক করদ াগ্য
বাাংলাদেশ ে আইন,
২০০৬ (২০০৬ সদনর
৪২ নাং আইন) এর
আওতায় প্রতততষ্ঠত
Workers’
Participation
Fund বর্দক বকান
ব্যতি
কর্তডক
50,০০০/- টাকা প ডন্ত
প্রাপ্ত অর্ ড করমুি;

সরকাবর দবতন আদেশভুি কমনিারীর দবতনিাদত আয় বনরূপণ
সরকাতর ববতন আদেশভুি ক চড ারীর ববতন-োতাতের বেদে আয় গণনার জন্য ইততপূদব ড
জাতরকৃত প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নাং ১৯৮-আইন/আয়কর/২০১৫, তাতরি: ৩০ জুন, ২০১৫ তিস্টাব্দ
রতিতেদ এস,আর,ও নাং 211-আইন/আয়কর/২০১৭, তাতরি: ২১ জুন ২০১৭ তিস্টাব্দ জাতর
করা িদয়দে। এ প্রজ্ঞাপন অনু ায়ী, সরকাতর ববতন আদেশভুি একজন ক চড ারীর সরকার
কর্তডক প্রেি মূল ববতন, উৎসব োতা ও ববানাস (দ নাদ ই অতেতিত বিাক না বকন) করদ াগ্য
আয় তিদসদব তবদবতচত িদব। অবসরকাদল প্রেি লাম্প িোন্টসি সরকাতর ববতন আদেদশ
উতেতিত অন্যান্য োতা ও সুতবিাতে ব ন, বাড়ী োড়া োতা, তচতকৎসা োতা, াতায়াত োতা,
োতন্ত তবদনােন োতা, বাাংলা নববি ড োতা ইতোতে করমুি র্াকদব। সরকাতর ববতন আদেশভুি
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ক চড ারীদের ববতন িাদত আয় তনরূপণ প ডাদয় আয়কর আইদনর তবতি-৩৩ প্রদ াজে িদব না।
এস,আর,ও নাং 211-আইন/আয়কর/২০১৭, তাতরি: ২১ জুন ২০১৭ তিস্টাব্দ তনম্নরূপ:

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi
A_© gš¿Yvjq
Af¨šÍixY m¤ú` wefvM
(AvqKi)
cÖÁvcb
ZvwiLt 7 Avlvp 1424 e½vã/21 Ryb 2017 wLª÷vã|
Gm, Avi, I bs 211-AvBb/AvqKi/2017| Income-tax Ordinance, 1984
(Ordinance No. XXXVI of 1984) Gi section 44 Gi sub-section (4) Gi
clause (b) †Z cÖ`Ë ¶gZve‡j miKvi AÎ wefv‡Mi 16 Avlvp, 1422 e½vã †gvZv‡eK
30 Ryb, 2015 wLª÷vã Zvwi‡Li cÖÁvcb Gm,Avi,I bs 198-AvBb/AvqKi/2015
iwnZµ‡g, miKvwi †eZb Av‡`kfz³ Kg©Pvix‡`i miKvi KZ©„K cÖ`Ë g~j †eZb, Drme
fvZv I †evbvm, †h bv‡gB AwfwnZ †nvK bv †Kb, e¨ZxZ AemiKv‡j cÖ`Ë jv¤ú MÖ¨v›Umn
miKvwi †eZb Av‡`‡k DwjøwLZ Ab¨vb¨ fvZv I myweavw`‡K cÖ‡`q AvqKi nB‡Z GZÏ¦viv
Ae¨vnwZ cÖ`vb Kwij|
e¨vL¨v : GB cÖÁvc‡b(K) miKvwi †eZb Av‡`kfz³ Kg©Pvix ewj‡Z wbgœewY©Z Kg©Pvix ev e¨w³‡K
eySvB‡e, h_v:(A) A_© gš¿Yvj‡qi A_© wefvM KZ…©K RvixK…Z,
(1) PvKwi (†eZb I fvZvw`) Av‡`k, 2015 Gi Aby‡”Q` 1 Gi
Dc-Aby‡”Q` (4) Abyhvqx †h mKj Kg©Pvixi Rb¨ D³ Av‡`k
cÖ‡hvR¨;
(2) PvKwi [¯^-kvwmZ (Public Bodies) Ges ivóªvqË
cÖwZôvbmg~n] (†eZb I fvZvw`) Av‡`k, 2015, Gi Aby‡”Q`
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1 Gi Dc-Aby‡”Q` (4) Abyhvqx †h mKj Kg©Pvixi Rb¨ D³
Av‡`k cÖ‡hvR¨;
(3) PvKwi (e¨vsK, exgv I Avw_©K cÖwZôvb) (†eZb I fvZvw`)
Av‡`k, 2015 Gi Aby‡”Q` 1 Gi Dc-Aby‡”Q` (4) Abyhvqx
†h mKj Kg©Pvixi Rb¨ D³ Av‡`k cÖ‡hvR¨;
(4) PvKwi (evsjv‡`k cywjk) (†eZb I fvZvw`) Av‡`k, 2015
Gi Aby‡”Q` 1 Gi Dc-Aby‡”Q` (4) Abyhvqx †h mKj Kg©Pvixi
Rb¨ D³ Av‡`k cÖ‡hvR¨;
(5) PvKwi (eW©vi MvW© evsjv‡`k) (†eZb I fvZvw`) Av‡`k,
2015 Gi Aby‡”Q` 1 Gi Dc-Aby‡”Q` (4) Abyhvqx †h mKj
Kg©Pvixi Rb¨ D³ Av‡`k cÖ‡hvR¨;
(6) evsjv‡`k RywWwmqvj mvwf©m (†eZb I fvZvw`) Av‡`k, 2016
Gi Aby‡”Q` 1 Gi Dc-Aby‡”Q` (4) Abyhvqx †h mKj Kg©Pvixi
Rb¨ D³ Av‡`k cÖ‡hvR¨;
(Av) RvZxq †eZb‡¯‹j 2015 Gi Av‡jv‡K cÖwZiÿv gš¿Yvjq KZ…©K RvixK…Z
†hŠ_ evwnbx wb‡`©kvejx (Joint Services Instructions) b¤^i
01/2016 Gi Aby‡”Q` 2 Abyhvqx †h mKj e¨w³e‡M©i Rb¨ D³ wb‡`©kvejx
cÖ‡hvR¨; Ges
(B) †Kvb AvBb, wewa ev cÖweav‡bi Aaxb †Kvb c‡` wb‡qvwRZ _vKvKvjxb
mivmwi miKvwi †KvlvMvi nB‡Z †eZb ev Avw_©K myweav, †h bv‡gB AwfwnZ
†nvK bv †Kb, cÖvß nb|
(L) miKvwi †eZb Av‡`k ewj‡Z wbgœewY©Z Av‡`k ev, †ÿÎgZ, wb‡`©kvejx‡K
eySvB‡e, h_v:
(1) Aby‡”Q` (K) Gi Dc-Aby‡”Q` (A) †Z DwjøwLZ †eZb †¯‹j msµvšÍ
Av‡`k;
(2) Aby‡”Q` (K) Gi Dc-Aby‡”Q` (Av) †Z DwjøwLZ †eZb †¯‹j msµvšÍ
wb‡`©kvejx; Ges
(3) †Kvb AvBb, wewa ev cÖweav‡bi Aaxb †Kvb c‡` wb‡qvwRZ Kg©Pvixi
Rb¨ RvixK…Z †eZb ev Avw_©K myweav msµvšÍ Av‡`k|
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2| GB cÖÁvcb 1 RyjvB, 2017 wLª÷vã Zvwi‡L Kvh©Ki nB‡e|
ivóªcwZi Av‡`kµ‡g,
†gvt bwReyi ingvb
wmwbqi mwPe
জাতীয় রাজস্ব ববাদর্ ডর পে নম্বর ০৮.০১.০০০০.০৩০.৭০.২০১৫/১১০, তাতরি: ১৬ জানুয়াতর ২০১৯
তিষ্টাব্দ দ্বারা এস,আর,ও নাং 211-আইন/আয়কর/২০১৭, তাতরি: ২১ জুন ২০১৭ তিস্টাব্দ এর
েতষ্টকরদণর াধ্যদ কারা সরকাতর ববতন আদেশভুি ক চড ারী এবাং বকান িরদণর ভাতা ও
সুচিধাচদ করমুি তা সুেষ্ট কদর। েষ্টীকরণ সাংোন্ত আদেশটি তনদম্ন প্রোন করা িদলা।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড
[কর নীতত উইাং]
বসগুনবাতগচা, ঢাকা
www.nbr.gov.bd
পে নম্বর-০৮.০১.০০০০.০৩০.৭০.০০৭.২০১৫

তাতরিঃ

03 মাঘ, ১৪২৫ বোব্দ
16 িানুয়াচর, ২০১9 তিস্টাব্দ

চিষয়ঃ এস,আর,ও নং211-আইন/আয়কর/2017 তাচরিঃ21 জুন, 2017 চিষ্টাব্দ স্পষ্টীকরণ
প্রসবে।
এস,আর,ওনং 211-আইন/আয়কর/2017 তাচরিঃ 21 জুন 2017 িারা সরকাচর কিতন
আবদশভুি কমনিারীবদর সরকার কতৃনক প্রদি মূল কিতন, উৎসি ভাতা ও কিানাস,তা কে নাবমই
অনভ্চহত কহাক না ককন,ব্যতীত অিসরকাবল প্রদি লাম্প গ্রান্টসহ সরকাচর কিতন আবদবশ উচেচিত
অন্যান্য ভাতা ও সুচিধাচদবক আয়কর হবত অব্যাহচত প্রদান করা হবয়বছ।তবি উি এস,আর,ও এর
প্রবোিযতা এিং প্রবয়াবগর কক্ষবত্র অস্পষ্টতা রবয়বছ মবমন িাতীয় রািস্ব কিাি ন অিগত হবয়বছ।
িাতীয় রািস্ব কিাি ন এ মবমন স্পষ্ট করবছ কে, ককিল চনম্ন-িচণ নত করদাতাগবণর কক্ষবত্র এস,আর,ওনং
211-আইন/আয়কর/2017 প্রবোিয হবি, েথা(অ) অথ ন মন্ত্রণালবয়র অথ ন চিভাগ কতৃনক িাচরকৃত(১) িাকচর (কিতন ও ভাতাচদ) আবদশ, ২০১৫ এর অনুবেদ ১ এর উপ-অনুবেদ (৪)
অনুোয়ী কে সকল কমনিারীর িন্য উি আবদশ প্রবোিয;
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(২) িাকচর [স্ব-শাচসত (Public Bodies) এিং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রচতষ্ঠানসমূহ] (কিতন ও
ভাতাচদ) আবদশ, ২০১৫ এর অনুবেদ ১ এর উপ-অনুবেদ (৪) অনুোয়ী চসটি কবপনাবরশন,
কপৌরসভা, কিলা পচরষদ, উপবিলা পচরষদ, ইউচনয়ন পচরষদ, চিমান িাংলাবদশ
এয়ারলাইন্স চলচমবটি এিং িাংলাবদশ চশচপং কবপনাবরশবন চনবয়াচিত কমনিারী ও ব্যচি
ব্যতীত অন্যান্য সকল স্ব-শাচসত (Public Bodies) এিং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রচতষ্ঠানসমূবহ
চনবয়াচিত কমনিারীগণ োবদর কক্ষবত্র উি আবদশ প্রবোিয;
(৩) িাকচর (ব্যাংক, িীমা ও আচথ নক প্রচতষ্ঠান) (কিতন ও ভাতাচদ) আবদশ, ২০১৫ এর
অনুবেদ ১ এর উপ-অনুবেদ (৪) অনুোয়ী ব্যাংক, িীমা ও আচথ নক প্রচতষ্ঠান িলবত
িাংলাবদশ ব্যাংক, িাংলাবদশ কৃচষ ব্যাংক, রািশাহী কৃচষ উন্নয়ন ব্যাংক, কমনসংস্থান
ব্যাংক, আনসার ও চভচিচপ উন্নয়ন ব্যাংক, পেী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রিাসী কল্যাণ ব্যাংক,
িাংলাবদশ িীমা উন্নয়ন ও চনয়ন্ত্রণ কতৃনপক্ষ, সাধারণ িীমা কবপনাবরশন, িীিন িীমা
কবপনাবরশন, িাংলাবদশ চসচকউচরটিস এন্ড এক্সবিঞ্জ কচমশন, ইনবভস্টবমন্ট কবপনাবরশন
অি িাংলাবদশ, িাংলাবদশ হাউি চিচল্ডং ফাইন্যান্স কবপনাবরশন এিং মাইবক্রাবক্রচিট
করগুবলটচর অথচরটিবত চনবয়াচিত কমনিারীগণ োবদর কক্ষবত্র উি আবদশ প্রবোিয;
(৪) িাকচর (িাংলাবদশ পুচলশ) (কিতন ও ভাতাচদ) আবদশ, ২০১৫ এর অনুবেদ ১ এর
উপ-অনুবেদ (৪) অনুোয়ী কে সকল কমনিারীর িন্য উি আবদশ প্রবোিয;
(৫) িাকচর (িি নার গাি ন িাংলাবদশ) (কিতন ও ভাতাচদ) আবদশ, ২০১৫ এর অনুবেদ ১
এর উপ-অনুবেদ (৪) অনুোয়ী কে সকল কমনিারীর িন্য উি আবদশ প্রবোিয;
(৬) িাংলাবদশ জুচিচসয়াল সাচভনস (কিতন ও ভাতাচদ) আবদশ, ২০১6 এর অনুবেদ ১ এর
উপ-অনুবেদ (৪) অনুোয়ী কে সকল কমনিারীর িন্য উি আবদশ প্রবোিয;
(আ) িাতীয় কিতনবেল ২০১৫ এর আবলাবক প্রচতরক্ষা মন্ত্রণালয় কতৃনক িাচরকৃত কেৌথ িাচহনী
চনবদ নশািলী (Joint Services Instructions) নম্বর ০১/২০১৬ এর অনুবেদ ২ অনুোয়ী কে
সকল ব্যচিিবগরন িন্য উি চনবদ নশািলী প্রবোিয; এিং
(ই) কে সকল ব্যচি ককান আইন, চিচধ িা প্রচিধাবনর অধীন ককান পবদ চনবয়াচিত থাকাকালীন
সরাসচর ককাষাগার হবত কিতন প্রাপ্ত হন িা আচথ নক সুচিধা, তা কে নাবমই অচভচহত কহাক না ককন,
প্রাপ্ত হন।
৩। উপচর-উচেচিত কিতন ভাতাচদ আবদশসমূবহ িচণ নত ভাতা ও সুচিধাচদ ব্যতীত অন্য সকল ধরবনর
আয় করবোগ্য হবি।
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৪। কে সকল করদাতা উপচর-উচেচিত কিতন ভাতাচদ আবদশসমূবহর আওতায় কিতন আয় প্রাপ্ত
হননা, তাবদর কিতন আয় চনরূপবনর কক্ষবত্র এস,আর,ওনং211-আইন/আয়কর/2017 প্রবোিয হবি
না। তাবদর কিতন আয় চনরূপবনর কক্ষবত্র আয়কর অোবদশ, ১৯৮৪ এর চিধানািলী এিং আয়কর
চিচধমালা, ১৯৮৪ এর চিচধ-33 প্রবোিয হবি।
(সু ন োস)
তদ্বতীয় সতচব ( কর আইন-১)
উোিরদণর সািাদে সরকাতর ববতন আদেশভুি ক চড ারীর আয় এবাং কর পতরগণনা তনদম্ন বেিাদনা
িদলাঃ
উোিরণ-১
জনাব তনলয় জলোশ বাাংলাদেশ সতচবালদয় ক রড ত একজন সরকাতর ক চড ারী এবাং তার জন্য
িাকচর (কিতন ও ভাতাচদ) আবদশ, 2015 প্রদোজয। ফদল হবতন আদয়র হক্ষ্দত্র এস,আর,ও নাং
211-আইন/আয়কর/২০১৭, তাতরি: ২১ জুন ২০১৭ তিস্টাব্দ এর তবিান প্রদ াজে িদব।
িরা াক, ৩০ জুন ২০২১ তাতরদি স াপ্ত অর্ ড বেদর তততন তনদম্নাি িাদর ববতন োতাতে
বপদয়দেন:
াতসক মূল ববতন
৫৬,৫০০/াতসক তচতকৎসা োতা
১,৫০০/উৎসব োতা
১,১৩,০০০/বাাংলা নববি ড োতা
১১,৩০০/তততন সরকাতর বাসায় র্াদকন। েতবষ্য তিতবদল তততন প্রতত াদস ১৪,০০০ টাকা জ া রাদিন।
তিসাব রেণ অতফস িদত প্রাপ্ত প্রতেয়নপে িদত বেিা ায় ব , ৩০ জুন ২০২১ তাতরদি েতবষ্য
তিতবদল অতজডত সুদের পতর াণ তেল ১,০৮,৫০০ টাকা। কল্যাণ তিতবদল ও বগাষ্ঠী বী া
তিতবদল চাঁো প্রোন বাবে প্রতত াদস ববতন িদত কতডন তেল র্ােদ ১৫০ ও ১০০ টাকা।
এোড়াও তততন একটি তফতসতল ব্যাাংদকর তর্দপাতজট বপনশন স্কীদ াতসক ৫,000 টাকার
তকতস্ত জ া কদরন।
২০২১-২০২২ কর বেদর জনাব তনলয় জলোদশর ব াট আয় এবাং করোয় কত িদব তা তনদম্ন
পতরগণনা করা িদলা:
কিতন িাবত আয়
মূল কিতন (৫৬,৫০০× ১২ মাস)

৬,৭৮,000/-
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উৎসি ভাতা (৫৬,৫০০× ২)
নিনকৎিা ভ্াতা (১,৫00×১২)=
১৮,০০০/(সমুেয় অংক ব্যদয়র কারদণ করমুু্ি)
বাংলা নববষ ড ভ্াতা ১১,৩০০/- করমুি
কমাট আয়
কর দায় পচরগণনা
প্রথম ৩,০০,০০০ টাকা পে নন্ত ‘শূন্য’ হার
পরিতী ১,০০,০০০ টাকার উপর ৫% হাবর
পরিতী ৩,০০,০০০ টাকার উপর ১০% হাবর
অিচশষ্ট ৯১,০০০ টাকার উপর ১৫% হাবর

১,১৩,০০০/-

৭,৯১,000/-

৫,০00/৩০,০০০/১৩,৬৫০/-

কমাট কর দায়

৪৮,৬৫০/-

তবতনদয়াগ জতনত আয়কর বরয়াত পতরগণনা
তবতনদয়াদগর পতর াণ:
১। েতবষ্য তিতবদল চাঁো (১৪,০০০  ১২)
২। কল্যাণ তিতবদল চাঁো (১৫০  ১২)

১,৬৮,০০০/১৮০০/-

৩। বগাষ্ঠী বী া তিতবদল চাঁো (১০০  ১২)

১২০০/-

৪। তর্দপাতজট বপনশন স্কীদ র তকতস্ত (৫,০০০ ১২)
৬০,০০০/ব াট তবতনদয়াগ=
২,৩১,০০০/দরয়াদতর জন্য অনুদমােনদ াগ্য অংক (eligible amount):
(ক)

হমাট অনুদমাদনদোগ্য নবননদয়াগ

২,৩১,০০০/-

(খ)

ব াট আয় ৭,৯১,000/-টাকার ২৫%

১,৯৭,৭৫০/-

(গ)

1,০0,00,000/- (অনুদমাদনদোগ্য নবননদয়াদগর িদব ডাচ্চ িীমা)

অনুদমােনদ াগ্য অংক (eligible amount) [(ক)
বা (খ) বা (গ), এই নতনটির মদধ্য হেটি কম]

১,৯৭,৭৫০/-

কর দরয়াদতর পবরমাণ:
করোতার দমাট আয় ১৫ লি টাকার অবধক না হওয়ায় কর দরয়াদতর পবরমাণ হদব
অনুদমােনদ াগ্য অংক (eligible amount) ১,৯৭,৭৫০/-এর 15%
অর্ ডাৎ (১,৯৭,৭৫০ ১৫%)=২৯,৬৬৩ টাকা।
প্রদেয় কদরর পতর াণ (৪৮,৬৫০-২৯,৬৬৩)= ১৮,৯৮৭/-
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উদােরণ-২
ধরা োক, উদােরণ-১ এ বনণ ডত করদাতা জনাব তনলয় জলোশ একটি িরকারী একাদর্নমদত
ক্লাি ননদয় হলকিার প্রদান বাবদ ২০,০০০ টাকা , নবনভ্ন্ন িভ্ায় অংশিেণ বাবদ ২৫,০০০ টাকা,
নবদদশ ভ্রমণ েদত ২,৫০,০০০ টাকা প্রদশডন কদরদেন। উি আয় িমূে হেদেতু জনাব তনলয়
জলোদশর জন্য প্রদোজয িরকানর হবতন আদদশভুি নয়, তাই এ িকল আয় করমুি
প্রানপ্ত/সুনবধা বদল গণ্য েদব না। অর্ ডাৎ এ িকল আয় করদোগ্য েদব।
উদাহরণ-৩
উদাহরণ-1 এ উতেতিত আয় ও তবতনদয়াগ তে বকান প্রততবন্ধী ক চড ারীর র্াদক, তদব তার
বেদে করমুি আদয়র সী া িদব ৪,৫০,০০০ টাকা। ফদল ২০২১-২০২২ কর বেদর তার ব াট
আয় এবাং করোদয়র পতর াণ িদব তনম্নরূপ:
মূল কিতন (৫৬,৫০০× ১২ মাস)
উৎসি ভাতা (৫৬,৫০০× ২)
নিনকৎিা ভ্াতা (১,৫00×১২)=
১৮,০০০/(সমুেয় অংক ব্যদয়র কারদণ করমুু্ি)
বাংলা নববষ ড ভ্াতা ১১,৩০০/- করমুি
কমাট আয়

৬,৭৮,000/১,১৩,০০০/-

৭,৯১,000/-

কর দায় পচরগণনা
প্রথম ৪,৫০,০০০ টাকা পে নন্ত ‘শূন্য’ হার
পরিতী ১,০০,০০০ টাকার উপর ৫%
অিচশষ্ট ২,৪১,০০০ টাকার ঊপর ১০%
আবয়র উপর আয়কর
চিচনবয়াগ িচনত আয়কর করয়াত: পূি নিতী উদাহরণ অনুসাবর
পার্ ডকে
করদাতার নীট প্রবদয় কর (পচরবশাধবোগ্য অংক) =

0/৫,০০০/২৪,১০০/-বমাট
২৯,১০০/২৯,৬৬৩/(৫৬৩/-)
৫,০০০/-

করোতার ক স্থড ল বাাংলাদেশ সতচবালয় এর অবস্থান ঢাকা েতেণ তসটি কদপডাদরশন এলাকায়
িওয়ায় তার জন্য সব ডতনম্ন প্রদেয় কদরর পতর াণ ৫,০০০ টাকা। করোতা তে ঢাকা উির তসটি
কদপডাদরশন বা চট্টিা তসটি কদপডাদরশন এলাকায় অবস্থান কদরন তদব তার জন্যও সব ডতনম্ন
প্রদেয় কদরর পতর াণ িদব ৫,০০০ টাকা। অন্যান্য তসটি কদপডাদরশন এলাকার বেদে সব ডতনম্ন
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প্রদেয় কদরর পতর াণ ৪,০০০ টাকা এবাং তসটি কদপডাদরশন ব্যতীত অন্য এলাকার বেদে সব ডতনম্ন
প্রদেয় কদরর পতর াণ ৩,০০০ টাকা।
২। ননরাপত্তা জামানদতর উপর সুদ (আয়কর অধ্যাদদশ, 1984 এর ধারা 22 অনুোয়ী)
সরকার কর্তডক ইসুেকৃত বন্ড বা তসতকউতরটিজ (দ ন টিএন্ডটি বন্ড, ন্যাশনাল ইনদেস্টদ ন্ট বন্ড,
বেজারী বন্ড/তবল, ইতোতে), তর্দবঞ্চার িদত অতজডত সুে এবাং জাতীয় সঞ্চয় পতরেপ্তর কর্তডক
ইসুেকৃত বসতোংস ইন্সেুদ ন্টদসর সুে এ িাদতর আয় তিদসদব তরটাদন ড বেিাদত িদব।
সািারণোদব, তসতকউতরটিজ বা তর্দবঞ্চার বকনার জন্য ব্যাাংক বর্দক ঋণ বনয়া িদল ঋদণর সুে
তসতকউতরটিজ িদত অতজডত সুে আয় বর্দক িরচ তিদসদব বাে বেয়া াদব। তদব 82C িারার
আওতািীন বকান বসতোংস ইন্সেুদ ন্টদসর সুদের বেদে িরচ বাে াদব না। ২০২১-২০২২ কর
বেদর ব বকান িরদনর সঞ্চয়পদের অতজডত সুদের উপর উৎদস কততডত কর উি িাদতর
তবপরীদত চূড়ান্ত করোদয়র ববতশষ্টেসম্পন্ন ন্যেনত করোয় (minimum tax) পতরদশাি
তিদসদব গণ্য িদব।
3। গৃে-িম্পনত্ত আয় (আয়কর অধ্যাদদশ, 1984 এর ধারা 24 অনুোয়ী)
বকান করোতা তার বাড়ী আবাতসক বা বাতণতজেক ব্যবিাদরর জন্য োড়া তেদল, বস আয়
তরটাদন ডর গৃি-সম্পতির আদয়র েদর বেিাদত িদব। গৃি-সম্পতির করবোগ্য আয় চনরূপবনর িন্য
পৃথক তফচসল রবয়বছ। আয়কর চিচধমালা, 1984 সংবশাধবনর মােবম ২০১৬-১৭ কর বেদর
নতুন চরটান ন ফরবমর সাবথ নতুন তফচসল ২৪চি প্রিতনন করা হবয়বছ। উচেচিত নতুন তরটান ড
ফরদ র েত ক নাং-২৬ এ গৃি-সম্পতি িাদত করদ াগ্য আয় তনণ ডদয়র জন্য তফতসল ২৪তব
পূরণপূব ডক মূল তরটাদন ডর সাদর্ সাংযুি করদত িদব। এই তফতসল পূরদণর তনয় নীদচ বেয়া
িদলা:
তফতসল-২৪ তব
গৃি সম্পতির আদয়র তববরণীসমূি
01 কর বৎির ২০২১-২০২২
02 টিআইএন:
করোতার টিআইএন বলিদত হদব
প্রদতযক গৃে িম্পনত্তর জন্য
03 গৃে-িম্পনত্তর নববরণ
03ক গৃে-িম্পনত্তর ঠিকানা
উদেখ করদত েদব

03খ হমাট আয়তন:
বাড়ীর ব াট আয়তন (plinth
area), কত তলা, ইতোতে উদেখ
করদত েদব

27

03গ করদাতার অংশ (%):
করদাতা েনদ অংশীদার েন হমাট
িম্পনত্তদত তার অংশীদানরদত্বর
শতকরা পনরমাণ উদেখ করদত েদব
গৃে িম্পনত্তর আয়

টাকার
পনরমাণ

04 বানষ ডক আয়:গৃি-সম্পতি োড়া বেয়া িদল ১২ াদসর োড়া
বেিাদত িদব। তে এক বা একাতিক াস বাড়ী িাতল র্াদক
বসদেদেও ১২ াদসর বাতি ডক োড়া মূল্য বেিাদত িদব। তদব
িাতল র্াকা াদসর োড়া নীদচর আর একটি েদর িরচ তিদসদব
োবী করা াদব।
05 অনুদমানদত খরি নেদিদব নবদয়াজনিমূে (ক্রনমক 05ক েদত
05ে এর িমনষ্ট)
05ক ব রা ত, আোয়, ইতোতে:
• আবাতসক ব্যবিাদরর জন্য োড়া বেয়া িদল োড়ার
উপর ২৫%; অর্বা
• বাতণতজেক ব্যবিাদরর জন্য োড়া বেয়া িদল োড়ার
উপর ৩০%।
এ িরদচর জন্য বকান প্র াণ োতিদলর প্রদয়াজন বনই।
05খ হপৌর কর অর্বা স্থানীয় কর
05গ ভূনম রাজস্ব
05ঘ ঋদণর উপর সুে/বন্ধতক/মূলিনী চাজড:
সাংতিষ্ট গৃি-সম্পতি তন াড ণ বা পুনঃতন াড দণর জন্য ঋণ
িিণ করা িদল উি ঋদণর সুে
05ঙ বী া তকতস্ত: সাংতিষ্ট গৃি-সম্পতির বী া করা িদল
05ি গৃে-িম্পনত্ত খানল র্াকার কারদণ দানবকৃত হরয়াত
05ে অন্যান্য, েনদ র্াদক
06 গৃে-িম্পনত্তর নীট আয় (04-05)
07 করদাতা আংনশক মানলক েদল, করদাতার অংদশ আয়

করদাতার একানধক গৃে-িম্পনত্ত েদত আয় র্াকদল প্রনতটি গৃে-িম্পনত্তর জন্য একই তফনিদল
পৃর্কভ্াদব ক্রনমক নং-03 েদত 07 পে ডন্ত তে আলাদাভ্াদব প্রদশডন করদত েদব। অতোঃপর
ননদির েদকর মাধ্যদম িকল গৃে-িম্পনত্ত আদয়র িমনষ্ট ননণ ডয় করদত েদব:
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08

িকল গৃে িম্পনত্তর আদয়র িমনষ্ট (1+2+3+- - - )
(প্রদয়াজদন অনতনরি কাগজ ব্যবোর করদত েদব)
1 (গৃে িম্পনত্ত 1 এর আয়)

টাকা

2

(গৃে িম্পনত্ত ২ এর আয়)

টাকা

3

(গৃে িম্পনত্ত ৩ এর আয়)

টাকা

নাম:

টাকা

স্বাক্ষ্র ও তানরখ:

িবদশদষ করদাতা তার নাম উদেখপূব ডক স্বাক্ষ্র করদবন। করদাতার গৃে-িম্পনত্ত খাদত আয়
না র্াকদল মূল নরটাদন ডর িাদর্ তফনিল 24নব িংযুি করার প্রদয়াজন হনই।
গৃি-সম্পতি িাদত আয় তনরূপণ এবাং কর পতরগণনা তনদম্ন উোিরদণর সািাদে বেিাদনা িদলা:
উদাহরণ-৪
িরা াক, নাদটার বজলা সেদর জনাব তেিাদনর একটি চারতলা আবাতসক বাড়ী রদয়দে। ঐ
বাড়ীর নীচতলায় তততন সপতরবাদর বসবাস কদরন। বাকী ততনটি তলার প্রততটি আবাতসক
ব্যবিাদরর জন্য াতসক োড়া ১৫,০০০ টাকায় োড়া তেদয়দেন। এ সাংতিষ্ট আয় বেদর বপৌরকর
বাবে ১৬,০০০ টাকা, র্ভত র িাজনা বাবে ৫০০ টাকা এবাং গৃি-তন াড ণ ঋদণর ব্যাাংক সুে বাবে
২০,০০০ টাকা পতরদশাি কদরদেন। জনাব তেিাদনর গৃি-সম্পতি িদত আদয়র তিসাব িদব
তনম্নরূপ:
৫,৪০,০০০/-

াতসক োড়া ১৫,০০০  ৩টি তলা  ১২ াস =
বাে: অনুদ ােনদ াগ্য িরচ
১। ব রা ত ব্যয় (োড়ার ২৫%)
১,৩৫,০০০/১২,০০০/২। বপৌর কর (১৬,০০০ ৩/৪)*
৩৭৫/৩। র্ভত রাজস্ব (৫০০ ৩/৪)*
৪। গৃি তন াড ণ ঋদণর সুে
১৫,০০০/(২০,০০০ ৩/৪)*
*স্বননবাি 1/4 অংশ, ভ্াড়া 3/4 অংশ

১,৬২,৩৭৫/-

গৃি-সম্পতি বর্দক নীট আয় =

৩,৭৭,৬২৫/-

জনাব তেিাদনর তনরূতপত ব াট আয় ৩,৭৭,৬২৫ টাকার তবপরীদত িােডকৃত কদরর পতর াণ
িদব-
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ব াট আয়
প্রর্ ৩,০০,০০০ টাকা প ডন্ত ব াট আদয়র
উপর
অবতশষ্ট ৭৭,৬২৫ টাকা আদয়র উপরব াট

করিার
শূন্য

কদরর পতর াণ
শূন্য

৫%

৩,৮৮১/৩,৮৮১/

অর্ ডাৎ, করোতাদক প্রদেয় কর তরটান ড োতিদলর স য় বা পূদব ড পতরদশাি করদত িদব।
উদেখ্য, বাতণতজেকোদব ব্যবহৃত গৃি-সম্পতি োড়ার বেদে ব রা ত ব্যয় িদব ৩০%।
এস,আর,ও নাং ২১৬-আইন/আয়কর/২০১৪, তাতরিঃ ১৮ আগষ্ট, ২০১৪ এর াধ্যদ তবতি ৮এ
সাংদ াজন কদর আয়কর অধ্যাদেদশ তিসাব রেদণর পদ্ধতত তবিয়ক িারা ৩৫ সাংদশািন করা
িদয়দে। এর ফদল এক বা একাতিক োড়াটিয়ার তনকট বর্দক বাড়ী োড়া বাবে াতসক সব ডদ াট
২৫ িাজার টাকার ববশী প্রাপ্ত িদল বাড়ীর াতলকদক ব্যাাংক তিসাদব প্রাপ্ত োড়া জ া করদত
িদব। বাড়ীর াতলক (ব্যতি, ফা ,ড বকাম্পাতন বা অন্য ব বকান প্রততষ্ঠান) কর্তডক এ তবিান
পতরপালন করা না িদল গৃি-সম্পতি বাবে অতজডত আদয়র উপর প্রদেয় আয়কদরর ৫০% অর্বা
ন্যেনত ৫,০০০ টাকা (দ টি ববতশ) িাদর জতর ানা আদরাপদ াগ্য িদব।
এোড়াও অর্ ড আইন, ২০১৯ এর াধ্যদ প্রণীত িারা 19(22A) অনু ায়ী বকান গৃিসম্পতির
াতলক কর্তডক োড়াটিয়ার তনকট বর্দক ব্যাাংক োন্সফার ব্যতীত নগদে দুই লে টাকার অতিক
অর্ ড অতি তিদসদব িিণ করা িইদল তদব তা গৃিসম্পতির আয় তিদসদব গণ্য িদব। তদব উি
অতি ব্যাাংক োন্সফাদরর াধ্যদ গৃিীত িইদল, পরবতী ৫ (পাঁচ) বের বা চ্যতির ব য়াদের
দধ্য ািা ক বসই স দয়র দধ্য বাতড়োড়ার সাদর্ স তন্বত অাংদশর অতততরি অতি ( তে
র্াদক) গৃিসম্পতি িাদতর আয় তিদসদব গণ্য িদব।
বকান করোতার ব্যবসা বা বপশা আয় র্াকদল তাদক ব্যবসা/দপশা সাংতিষ্ট বাড়ী, অতফস বা
বোকান োড়া বাবে প্রদেয় অর্ ড অবিই ব্যাাংদকর াধ্যদ পতরদশাি করদত িদব। অন্যর্ায়,
প্রেি োড়া তার ব্যবসাতয়ক িরচ তিদসদব তবদবতচত িদব না।
4। কৃনষ আয় (আয়কর অধ্যাদদশ, 1984 এর ধারা 26 অনুোয়ী)
কৃতি িাদত আদয়র জন্য তিসাদবর িাতাপে রািা না িদল নীদচর উোিরণ অনু ায়ী কৃতি আয়
তিসাব করদত িদব:
উদাহরণ-৫
িরা াক, জনাব বসৌত ক কৃতি জত র পতর াণ ২ একর। একর প্রতত িান উৎপােদনর পতর াণ
৪৫ ণ। প্রতত ণ িাদনর বাজারমূল্য ৮০০ টাকা িদল নীট করদ াগ্য কৃতি আদয়র পতর াণ িদব:
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২ একর  ৪৫ ণ  বাজার মূল্য ৮০০/- = ৭২,০০০ টাকা
বাে: উৎপােন ব্যয় ৬০%
= ৪৩,২০০ টাকা
নীট কৃতি আয় = ২৮,৮০০ টাকা
বকান করোতার আদয়র উৎস তে শুধু াে কৃতি িাত িদয় র্াদক বসদেদে কৃতি িাদতর আয়
২,০০,০০০ টাকা প ডন্ত করমুি র্াকদব। অর্ ডাৎ তে বকান করোতার কৃতি িাদতর আয় ব্যতীত
আর বকাদনা িাদত আয় না র্াদক তা িদল তার জন্য করমুি আদয়র সী া িদব(ক) ৬৫ বেদরর নীদচ পুরুি করোতার বেদে:
(৩,০০,০০০ + ২,০০,০০০) = ৫,০০,০০০ টাকা
(ি) তিলা করোতা বা ৬৫ বের বা তদূর্ধ্ড বয়দসর পুরুি করোতার বেদে:
(৩,৫০,০০০ + ২,০০,০০০) = ৫,৫০,০০০ টাকা
(গ) প্রততবন্ধী ব্যতি করোতার বেদে:
(4,৫0,০০০ + ২,০০,০০০) = 6,৫0,০০০ টাকা
(ে) বগদজটভুি যুদ্ধািত মুতিদ াদ্ধা করোতার বেদে:
( ৪,৭৫,০০০+২,০০,০০০) = ৬,৭৫,০০০ টাকা
5। ব্যবিা বা হপশার আয় (আয়কর অধ্যাদদশ, 1984 এর ধারা 28 অনুোয়ী)
ব্যতি-করোতার ব্যবসা বা বপশা িাদত সিদজ আয় তনরূপদণর জন্য ২০১৬-১৭ কর বেদর
প্রবততডত নতুন তরটান ড ফরদ তফতসল ২৪তস প্রবতডন করা িদয়দে। উতেতিত নতুন আয়কর তরটান ড
ফর ব্যবিারকারীগণ তরটাদন ডর ২৮ েত দক ব্যবসা বা বপশা িাদত করদ াগ্য আয় র্াকদল
তফতসল ২৪তস পূরণপূব ডক মূল তরটাদন ডর সাদর্ সাংযুি করদবন।
তফবসল ২৪বস এর ক্রবমক নং-০৩ এ ব্যবসা বা দপশার ধরণ (দ মন, ব্যবসাদয়র দিদে দগ্রাসারী
ব্যবসা, কবমশন ব্যবসা, জুদয়লারী ব্যবসা, ইতূাবে এবং দপশার দিদে বিবকৎসা, আইন,
কনসালদটবি, ইতূাবে) উদেি করদত হদব। ক্রবমক নং-০৪ এ ব্যবসা বা দপশার নাম (দেি
লাইদসি অনু ায়ী) উদেি করদত হদব। ক্রবমক নং-০৫ এ ব্যবসা বা দপশার ঠিকানা উদেি
করদত হদব।
ক্রবমক নং-০৬ হদত ০৯ এ ব্যবসা বা দপশার আদয়র বববরণ (লাে ও েতত তিসাব) উদেি
করদত হদব। ব্যবসা বা বপশার িস প্রাতপ্ত বা তবেয় িদত ব্যবসা সাংতিষ্ট সকল িরচ বাে তেদয়
নীট আয় তনণ ডয় করদত িদব। উদেখ্য, করোতার ব্যতিগত িরচ বা ব্যবসা বতির্ভডত িরচ িস
প্রাতপ্ত বা তবেয় িদত বাে বেয়া াদব না। তাোড়া ব্যবসার মূলিনী প্রকৃততর িরচও নীট আয়
তনণ ডদয়র বেদে িরচ তিদসদব বাে বেয়া াদব না।
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ক্রবমক নং-১০ হদত ২০ এ ব্যবসা বা দপশার তস্থততপে বা আয়-ব্যদয়র তিসাব তববরণীর তথ্য
প্রোন করদত িদব।
করদাতার ব্যবসা বা দপশা খাদত আয় না র্াকদল মূল নরটাদন ডর িাদর্ তফনিল 24নি িংযুি
করার প্রদয়াজন হনই।
ব্যবসা বা দপশা খাদত আয় তনরূপণ এবাং কর পতরগণনা তনদম্ন উোিরদণর সািাদে বেিাদনা
িদলা:
উদাহরণ-৬
িরা াক জনাব অতল আনন্দ বস্টশনারী দ্রব্যাতে েয়-তবেদয়র ব্যবসায় তনদয়াতজত।
০১/৭/২০২০ তাতরি িদত ৩০/৬/২০২১ তাতরি প ডন্ত তাঁর ব াট তবেদয়র পতর াণ ৩০,০০,০০০
টাকা। তবতেত ালা াদলর েয়মূল্য ২৪,০০,০০০ টাকা, ক চড ারীর ববতন ৬০,০০০ টাকা,
ইদলকতেক তবল, বোকান োড়া, বের্ লাইদসন্স নবায়ন তফস ও পতরবিন িরচ এর স তষ্ট
১,০০,০০০ টাকা। আয় বেদরর শুরুদত তততন ফাতন ডচার েয় বাবে ব্যয় কদরদেন ৪০,০০০ টাকা।
জনাব অতল আনদন্দর ব্যবসা িাদত নীট আয় পতরগণনা ও করোয় িদব তনম্নরূপ:
ব াট তবেদয়র পতর াণ
৩০,০০,০০০/বাে: তবতেত ালা াদলর েয়মূল্য
২৪,০০,০০০/িস মুনাফা
৬,০০,০০০/বাে: অন্যান্য িরচ
ক চড ারীর ববতন
৬০,০০০/ইদলকতেক তবল, বোকান োড়া, বের্ লাইদসন্স
১,০০,০০০/নবায়ন তফস ও পতরবিন িরচ
ফাতন ডচার েয় বাবে ব্যয় ৪০,০০০/- মূলিনী
জাতীয় িরচ তবিায় এ িরচ নীট আয়
শূন্য
তনণ ডদয়র বেদে বাে বেয়া াদব না
ব াট িরচ
১,৬০,০০০/ব্যবসা িাদত অবচয়-পূব ড আয়
৪,৪০,০০০/বাে: অবচয় (depreciation)
ব্যবসায় ব্যবহৃত িবার কারদণ ফাতন ডচার মূল্য ৪০,০০০ টাকার
উপর র্ততীয় তফতসল অনু ায়ী ১০% িাদর ৪,০০০ টাকা অবচয়
৪,০০০/োতা প্রাপ্য িদবন
৪,৩৬,০০০/ব্যবসা িাদত নীট আয়=
করোতার তনরূতপত ব াট আয় ৪,৩৬,০০০ টাকার তবপরীদত করোদয়র পতর াণ িদব তনম্নরূপ:

32

প্রর্ ৩,০০,০০০ টাকা প ডন্ত ব াট আদয়র উপর
পরবতী ১,০০,০০০ টাকা আদয়র উপর ৫%
অবতশষ্ট ৩৬,০০০ টাকা আদয়র উপর ১০%
ব াট

শূন্য
৫,০০০/৩,৬০০/৮,৬০০/-

6। মূলধনী মুনাফা (আয়কর অধ্যাদদশ, 1984 এর ধারা 31 অনুোয়ী)
বকান সম্পতি িস্তান্তর কদর মুনাফা িদল তা তরটাদন ড মূলিনী আয় তিদসদব বেিাদত িদব। এদেদে
সম্পতির দধ্য জত , বাড়ী, এোপাট ডদ ন্ট, ক াতশডয়াল বেস, স্টক এক্সদচদে তাতলকাভুি
বকাম্পাতনর বশয়ার বা ত উচ্যেয়াল ফান্ড ইউতনট ইতোতে অন্তভুডি। অন্যতেদক ব্যতিগত ব্যবিা ড
গাড়ী, কতম্পউটার, আসবাবপে অলাংঙ্কার ইতোতে মূলিনী সম্পতি তিদসদব অন্তভুডি িদব না।
তবেীত জত , বাড়ী, এোপাট ডদ ন্ট, ক াতশডয়াল বেস ইতোতে বরতজদেশদনর স য় ব কর
পতরদশাি করা িয় তা মূলিনী মুনাফার তবপরীদত চূড়ান্ত করোদয়র ববতশষ্টেসম্পন্ন ন্যেনত
করোয় (minimum tax) পতরদশাি বদল গণ্য িদব।
স্টক এক্সদচদে তাতলকাভুি বকাম্পাতনর বশয়ার বা ত উচ্যেয়াল ফান্ড ইউতনট তবেয় বা িস্তান্তর
িদত ব্যাাংক ও অন্যান্য আতর্ ডক প্রততষ্ঠান, াদচ ডন্ট ব্যাাংক, বশয়ার তর্লার/দরাকার বকাম্পাতন এর
েন্সর বশয়ারদিাল্ডার, তর্দরির এবাং স্টক এক্সদচদে তাতলকাভুি বকাম্পাতনর েন্সর
বশয়ারদিাল্ডার বা তর্দরিরদের আয় করদ াগ্য। এোড়া আয় বেদরর ব বকান স দয় বকান
করোতার বকান স্টক এক্সদচদে তাতলকাভুি একটি বকাম্পাতনর পতরদশাতিত মূলিদনর ১০%
অতিক বশয়ার র্াকদল ঐ বকাম্পাতনর বশয়ার তবতে িদত অতজডত আয়ও করদ াগ্য িদব।
৭। অন্যান্য উৎি েদত আয় (আয়কর অধ্যাদদশ, 1984 এর ধারা 33 অনুোয়ী)
ববতন, তনরাপিা জা ানদতর উপর সুে, গৃি-সম্পতির আয়, কৃতি আয়, ব্যবসা বা বপশার আয়,
মূলিনী মুনাফা- এসকল আদয়র িাত োড়া অন্য াবতীয় আয় অন্যান্য সূদের আয়। ব্যাাংদক
গতেত টাকার উপর সুে, নগে লেোাংশ, লটারী, ন্ত্রপাতত োড়া তেদয় আয়, বিৃতা বা বলিার
সম্মানী ইতোতে অন্যান্য সূদের আদয়র কদয়কটি উোিরণ।
অন্যান্য সূবত্রর আয়ভুি ককান উৎস হবত উৎবস কর কতনন/আদায় করা হবয় থাকবল করদাতা
কমাট (gross) প্রাচপ্ত আয় চহবসবি প্রদশনন করবিন, নীট (net) প্রাচপ্ত নয়।
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ধরা োক, চমজ মন েমুনা িিৃতা চদবয় উৎস কর ১০,০০০ টাকা ককবট রািার পর 90,000
টাকার একটি কিক কপবয়বছন। তাহবল িিৃতা িািদ চমজ মন েমুনার অন্যান্য সূবত্রর আয় হবি
(90,000 + 10,000) = 1,00,000 টাকা। উৎবস ককবট রািা আয়কর তাঁর িন্য অচগ্রম কর
পচরবশাধ চহবসবি চিবিচিত হবি ো চতচন আয়কর চরটাবন ন প্রদশনন/দািী করবত পারবিন। এরূপ
অচগ্রম কর পচরবশাধ কমাট আবয়র উপর চনরূচপত করদাবয়র চিপরীবত কক্রচিট পাওয়া োবি।
উদাহরণস্বরূপ, েচদ করদাতার আবয়র সকল উৎবসর িন্য চনরূচপত কমাট আবয়র উপর
করদাবয়র পচরমাণ ৫৫,০০০ টাকা হয় তাহবল করদাতাবক 10,000 টাকা িাবদ অিচশষ্ট
৫৫,০০০ - ১০,০০০ = ৪৫,০০০ টাকা আয়কর পচরবশাধ করবত হবি।
৮। ফামড বা ব্যনি-িংদঘর আদয়র অংশ
করোতা বকান অাংশীোতর ফাদ রড অাংশীোর বা ব্যতি-সাংদের সেস্য িদল ফা ড বা ব্যতি-সাংে
বর্দক পাওয়া তার আদয়র অাংশ ব াট আদয় অন্তভুডি িদব। তদব আদয়র এ অাংদশর জন্য গড়
িাদর আয়কর বরয়াত পাদবন। একটি উোিরণ তেদয় তবিয়টি েষ্ট করা িদলা।
উদাহরণ-৭
িরা াক, নাদটাদরর তসাংড়া উপদজলায় ত জ রাইন একটি ফাদ রড ১/৩ অাংদশর অাংশীোর। ৩০
জুন ২০২১ তাতরদি স াপ্ত আয় বেদর ঐ ফা ড ২,৮৫,০০০ টাকা মুনাফা কদরদে। ঐ অাংশীোতর
ফাদ ড তার মুনাফার তিস্যা ৯৫,০০০ টাকা। এোড়া, সাংতিষ্ট আয় বেদর ত জ রাইদনর গৃিসম্পতির নীট আয় তেল ৩,২০,০০০ টাকা।
২০২১-২০২২ কর বেদর ত জ রাইদনর ব াট আয় িদব (৩,২০,০০০ + ৯৫,০০০) = ৪,১৫,০০০
টাকা। ব াট আদয়র উপর আয়কদরর পতর াণ তনম্নরূপ:
প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পে নন্ত ‘শূন্য’ হার
অিচশষ্ট ৬৫,০০০ টাকার উপর ৫%
কমাট আবয়র উপর আয়কর

শূন্য
৩,২৫০/৩,২৫০/-

ফাদ রড অাংশীোতর আদয়র জন্য করোতা ব কর বরয়াত (ফাদ রড করাদরাতপত আদয়র
আনুপাততক অাংক) পাদবন এবাং বরয়াত পাওয়ার পদর তাদক ব পতর াণ কর পতরদশাি করদত
িদব তা তনম্নরূপ:
হমাট প্রদদয় কর x ফাদমডর অংশীদারী
আয়
হমাট আয়

৩,২৫০ x 95,000
=
4,15,000
= ৭৪৪ টাকা।
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করোতার নীট প্রদেয় কদরর পতর াণ: ৩,২৫০-৭৪৪ = ২,৫০৬ টাকা।
তদব ত জ রাইদনর ন্যেনত করোয় িদে ৩,০০০ টাকা।
৯। স্বামী/ স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক িন্তানদদর আয় (আয়কর অধ্যাদদশ, 1984 এর 43(4) ধারা অনুোয়ী)
করোতার স্বা ী/েী বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের নাদ তে পৃর্কোদব আয়কর নতর্ না র্াদক
তািদল আয়কর অধ্যাদদশ, 1984 এর 43(4) ধারায় বণ ডনা অনুোয়ী তাদদর আয় করদাতার
আদয়র িাদর্ একদত্র প্রদশডন করদত েদব।
চতুর্ ড োগ
করোয় পতরগণনা
ব াট আদয়র উপর আদরাপদ াগ্য আয়কর
সািারণোদব, ব াট আদয়র করিাদরর তফতসল অনু ায়ী করিার প্রদয়াগ কদর একজন করোতার
ব াট আদয়র উপর আদরাপদ াগ্য আয়কদরর পতর াণ তনরূপণ করা িয়। উোিরণস্বরূপ, ২০২১-২০২২
কর বেদর একজন পুরুি করোতার ব াট আদয়র পতর াণ ৫০,০০,০০০ টাকা িদল তার ব াট আদয়র
উপর আদরাপদ াগ্য আয়কদরর পতর াণ িদব তনম্নরূপ:
ব াট আয়

কর িার

প্রর্ ৩,০০,০০০ টাকা প ডন্ত ব াট আদয়র উপর
পরবতী ১,০০,০০০ টাকা প ডন্ত আদয়র উপর
পরবতী ৩,০০,০০০ টাকা প ডন্ত আদয়র উপর
পরবতী ৪,০০,০০০ টাকা প ডন্ত আদয়র উপর
পরবতী ৫,০০,০০০ টাকা প ডন্ত আদয়র উপর
অবতশষ্ট ৩৪,০০,০০০ এর উপর
৫০,০০,০০০ টাকার উপর ব াট আয়কদরর পতর

শূন্য
৫%
১০%
১৫%
২০%
২৫%
াণ:

কদরর
পতর াণ
শূন্য
৫,০০০/৩০,০০০/৬০,০০০/১,০০,০০০/৮,৫০,০০০/১০,৪৫,০০০/-

করোতা তে র্ততীয় তলে বা তিলা করোতা িন অর্বা ৬৫ বের বা তদূর্ধ্ড বয়দসর করোতা িন
তািদল ব াট আদয়র উপর আদরাপদ াগ্য আয়কদরর পতর াণ িদব তনম্নরূপ:
ব াট আয়
কর িার
কদরর
পতর াণ
প্রর্ ৩,৫০,০০০ টাকা প ডন্ত ব াট আদয়র উপর
শূন্য
শূন্য
পরবতী ১,০০,০০০ টাকা প ডন্ত আদয়র উপর
৫%
৫,০০০/পরবতী ৩,০০,০০০ টাকা প ডন্ত আদয়র উপর
১০%
৩০,০০০/-
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পরবতী ৪,০০,০০০ টাকা প ডন্ত আদয়র উপর
পরবতী ৫,০০,০০০ টাকা প ডন্ত আদয়র উপর
অবতশষ্ট ৩৩,৫০,০০০ এর উপর
৫০,০০,০০০ টাকার উপর ব াট আয়কদরর পতর াণ

১৫%
২০%
২৫%

৬০,০০০/১,০০,০০০/৮,৩৭,৫০০/১০,৩২,৫০০/-

প্রততবন্ধী ব্যতি করোতার বেদে করমুি আদয়র সী া 4,৫0,০০০ টাকা এবাং বগদজটভুি যুদ্ধািত
মুতিদ াদ্ধা করোতার বেদে করমুি আদয়র সী া িদব ৪,৭৫,০০০ টাকা। ফদল এসব করোতার
বেদে ব াট আদয়র উপর আদরাপদ াগ্য আয়কদরর পতর াণ তকছুটা ক িদব। প্রততবন্ধী সন্তান বা
বপাষ্য রদয়দে এ ন তপতা াতা বা আইনানুগ অতেোবদকর বেদে করমুি সী া প্রদতেক সন্তান বা
বপাদষ্যর জন্য ৫০,০০০ টাকা ববতশ িদব। ফদল প্রবতবন্ধী ব্যবির বপতা ও মাতা উভদয়ই করোতা
হদল দ দকান একজন এ সুববধা পাদবন। করোতা দকান প্রবতবন্ধী ব্যবির বপতামাতা বা আইনানুগ
অবভভাবক হদল দমাট আদয়র উপর আদরাপদ াগ্য আয়কর বকভাদব বনরূবপত হদব তার উোহরণ
বনদে দেয়া হদলা:

উদােরণ-৮
ধরা োক, জনাব িানির হিৌধুরী এবং তার স্ত্রী নমজ্ অপডা হিৌধুরী দু’জদনই করদাতা এবং তাদদর
দুইজন িন্তান প্রনতবন্ধী ব্যনির িংজ্ঞা অনুোয়ী প্রনতবন্ধী নেদিদব নবদবনিত। ৩০ জুন ২০২১ তানরদখ
িমাপ্ত আয় বেদর জনাব িানির হিৌধুরীর হমাট আয় ৫,০০,০০০ টাকা এবং নমজ্ অপডা হিৌধুরীর
হমাট আয় ৫,০০,০০০ টাকা।
েনদ জনাব িানির হিৌধুরী প্রনতবন্ধী ব্যনির নপতা নেদিদব প্রদতযক প্রনতবন্ধী িন্তাদনর জন্য ৫০,০০০
টাকা অচতচরি করমুি সীমার সুচিধা গ্রহণ কবরন তাহবল তার কমাট আবয়র উপর ২০২১-২০২২
কর বেদর আবরাপবোগ্য আয়কবরর পচরমাণ হবি চনম্নরূপঃ
কমাট আয়
িাদ: করমুি সীমা (৩,০0,000 + ৫০,000+ ৫০,000)
অিচশষ্ট
হমাট আদয়র উপর প্রদোজয আয়কর (১,০০,000 x ৫%)

5,00,000/৪,০০,000/১,০০,000/৫,০00/-

আর েনদ নমজ্ অপডা হিৌধুরী প্রনতবন্ধী ব্যনির মাতা নেদিদব প্রদতযক প্রনতবন্ধী িন্তাদনর জন্য ৫০,০০০
টাকার অচতচরি করমুি সীমার সুচিধা গ্রহণ কবরন তাহবল তার কমাট আবয়র উপর আবরাপবোগ্য
আয়কবরর পচরমাণ হবি চনম্নরূপ:
কমাট আয়

৫,০0,000/
-
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িাদ: করমুি সীমা (3,৫0,000 + ৫০,000+ ৫০,000)
অিচশষ্ট
হমাট আদয়র উপর প্রদোজয আয়কর (৫০,০০০/- x ৫%)
হমাট আদয়র উপর প্রদোজয ন্যযনতম কর

৪,৫০,000/
৫০,000/২,৫০০/5,000/-

জনাব িানির হিৌধুরী এবং নমজ্ অপডা হিৌধুরীর মদধ্য হে হকান একজন অচতচরি করমুি সীমার
সুচিধা প্রাপ্য হবিন।
তদব করদাতার েনদ 82C ধারায় উনেনখত চূড়ান্ত করদাদয়র ববনশষ্টযিম্পন্ন ন্যযনতম কর
(minimum tax) খাদতর হকান আয় র্াদক তােদল উি 82C ধারার সূদত্রর আয় বাদ নদদয়
অবনশষ্ট িকল খাদতর হমাট আদয়র উপর তফনিদল উনেনখত করোর প্রদয়াগ কদর করদায় নেদিব
করদত েদব। এরপর উি করদাদয়র িাদর্ 82C ধারার আদয়র উপর উৎি কর হোগ করদল
করদাতার হমাট করদায় পাওয়া োদব।
করোতার অবস্থানদেদে ন্যেনত কর
করমুি সী ার উদর্ধ্ডর আদয়র বেদে প্রদেয় ন্যেনত আয়কদরর পতর াণ এলাকাদেদে তনম্নরূপ:
এলাকার তববরণ
ঢাকা উির তসটি কদপডাদরশন, ঢাকা েতেণ তসটি কদপডাদরশন
এবাং চট্টিা তসটি কদপডাদরশন এলাকায় অবতস্থত করোতা
অন্যান্য তসটি কদপডাদরশন এলাকায় অবতস্থত করোতা
তসটি কদপডাদরশন ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় অবতস্থত করোতা

ন্যেনত কদরর িার
(৳)
৫,০০০/৪,০০০/৩,০০০/-

• একজন করোতার আয় ব বকান স্থাদনই অতজডত বিাক না বকন তততন ব িাদন অবস্থান
করদবন তার বস অবস্থাদনর তেতিদতই ন্যেনত কদরর িার তনি ডাতরত িদব।
• বকান করোতা একই আয় বেদর একাতিক স্থাদন অবস্থান করদল ব স্থাদন তততন সব ডাতিককাল
অবস্থান কদরদেন বস অবস্থান স্থদলর জন্য প্রদ াজে ন্যেনত কর িার তার বেদে প্রদ াজে
িদব।
• ব্যবসা আদয়র বেদে ব্যবসা পতরচালনার মুখ্য স্থানই ন্যেনত কদরর জন্য একজন করোতার
অবস্থান স্থল তিদসদব তবদবতচত িদব।
• একজন চাকুতরজীতব করোতা আয় বেদর একাতিক স্থাদন ক রড ত র্াকদল ব স্থাদন তততন
অতিক কাল ক রড ত তেদলন ন্যেনত কদরর জন্য বস স্থানই তার অবস্থান স্থল বদল তবদবতচত
িদব।
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•
•

করোতা অতনবাসী িদল বাাংলাদেদশ তততন ব ঠিকানা ব্যবিার কদরন বস ঠিকানাই তার
অবস্থান স্থল তিদসদব তবদবতচত িদব।
করমুি সী ার উদর্ধ্ড আয় আদে এ ন করোতার প্রদেয় আয়কদরর পতর াণ তার জন্য
প্রদ াজে ন্যেনত আয়কদরর পতর াণ অদপো ক িদল, অর্বা তবতনদয়াগজতনত কর বরয়াত
তবদবচনার পর প্রদেয় আয়কদরর পতর াণ প্রদ াজে ন্যেনত আয়কদরর ক , শূন্য বা ঋণাত্মক
িদলও করোতাদক তার জন্য প্রদ াজে ন্যেনত আয়কর পতরদশাি করদত িদব।

তবতনদয়াগজতনত কর বরয়াত
(আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর [44(4)(b)] িারা অনু ায়ী)
তনতে ডষ্ট কদয়কটি িাদত করোতার তবতনদয়াগ/চাঁো র্াকদল করোতা তবতনদয়াগজতনত কর বরয়াত
পান। ব াট আদয়র উপর আদরাপদ াগ্য আয়কদরর অাংক বর্দক কর বরয়াদতর অাংক বাে তেদল
প্রদেয় কদরর অাংক পাওয়া ায়।
একজন করোতার তবতনদয়াগজনতত কর বরয়াত পতরগণনার বেদে তনম্নরূপ ২টি তবিয় তবদবতচত িয়:
(ক) করোতার দমাট আয়;
(ি) দরয়াদতর জন্য অনুদমােনদ াগ্য অংক (eligible amount);
দরয়াদতর জন্য অনুদমােনদ াগ্য অংক (eligible amount) হদব(ক) বরয়াত পাওয়ার ব াগ্য িাদত করোতার প্রকৃত তবতনদয়াগ/চাঁোর পতর াণ;
(ি) করদ াগ্য ব াট আদয়র [82C িারার (2) উপ-িারায় বতণ ডত উৎস/উৎসসমূি িদত প্রাপ্ত
আয় এবাং কর অব্যািতত প্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত করিার প্রদ াজে এ ন আয় র্াকদল তা ব্যতীত]
২৫%;
(গ) ১ বকাটি টাকা;
এই ততনটির দধ্য ব টি ক ।
ব াট আয় ও অনুদমােনদ াগ্য অংক (eligible amount) এর তেতিদত আয়কর বরয়াদতর
পতর াণ তনম্নরূপ িাদর তনি ডাতরত িদব:
দমাট আয়
১৫ লি টাকা প নন্ত

দরয়াদতর পবরমাণ
অনুদমােনদ াগ্য অংদকর 15%

১৫ লি টাকার অবধক

অনুদমােনদ াগ্য অংদকর 1০%
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তবতনদয়াগ জতনত বরয়াত োতবর জন্য পৃর্ক তফতসল রদয়দে। ২০১৬-১৭ কর বেদর প্রবততডত নতুন
তরটান ড ফরদ তফতসলটি ২৪তর্ নাদ তচতিত। উতেতিত নতুন তরটান ড োতিলকারী করোতা তবতনদয়াগ
োবী করদল বরয়াত পাওয়ার ব াগ্য তবতনদয়াগ বা োন নতুন প্রবততডত তফতসল-২৪তর্ এ উদেিপূব ডক
মূল তরটাদন ডর সাদর্ সাংযুি করদত িদব এবাং তবতনদয়াগ বা োদনর প্র াণপে তরটাদন ডর সাদর্ োতিল
করদত িদব।

কর হরয়াতদোগ্য নবননদয়াগ/দাদনর খাত
একজন করোতার তবতনদয়াগ ও োদনর উদেিদ াগ্য িাতগুদলার তাতলকা নীদচ বেয়া িদলা:
▪জীবন বী ার তপ্রত য়া ;
ড তডার প্রতেদর্ন্ট ফাদন্ড চাঁো;
▪ সরকাতর ক ক
ড তডার চাঁো;
▪ স্বীকৃত েতবষ্য তিতবদল তনদয়াগকতডা ও ক ক
▪ কল্যাণ তিতবল ও বগাষ্ঠী বী া তিতবদল চাঁো;
▪ সুপার এনুদয়শন ফাদন্ড প্রেি চাঁো;
▪ ব বকান তফতসতল ব্যাাংক বা আতর্ ডক প্রততষ্ঠাদনর তর্দপাতজট বপনশন স্কীদ বাতি ডক সদব ডাচ্চ
৬০,০০০ টাকা তবতনদয়াগ;
▪ সঞ্চয়পে েদয় তবতনদয়াগ;
▪ বাাংলাদেদশর স্টক এক্সদচদে তাতলকাভুি বকাম্পাতনর বশয়ার, স্টক, ত উচ্যেয়াল ফান্ড বা
তর্দবঞ্চাদর তবতনদয়াগ;
▪ বাাংলাদেশ সরকার অনুদ াতেত বেজারী বদন্ড তবতনদয়াগ;
▪ জাততর জনদকর স্মৃতত রোদর্ ড তনদয়াতজত জাতীয় প ডাদয়র প্রততষ্ঠাদন অনুোন;
▪ াকাত তিতবদল োন;
▪ জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড কর্তডক অনুদ াতেত বকান োতব্য িাসপাতাদল োন;
▪ প্রততবন্ধীদের কল্যাদণ স্থাতপত প্রততষ্ঠাদন োন;
▪ মুতিযুদ্ধ াদুেদর প্রেি োন;
▪ আগা িান বর্দেলপদ ন্ট বনটওয়াদকড োন;
▪ আিসাতনয়া কোন্সার িাসপাতাদল োন;
▪ ICDDRB বত প্রেি োন;
▪ CRP, সাোর এ প্রেি োন;
▪ সরকার কর্তডক অনুদ াতেত জনকল্যাণমূলক বা তশো প্রততষ্ঠাদন োন;
▪ এতশয়াটিক বসাসাইটি, বাাংলাদেশ এ োন;
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▪ ঢাকা আিসাতনয়া ত শন কোন্সার িাসপাতাদল োন;
▪ মুতিযুদদ্ধর স্মৃতত রোদর্ ড তনদয়াতজত জাতীয় প ডাদয়র বকান প্রততষ্ঠাদন অনুোন।

নবননদয়াগজননত কর হরয়াত পনরগণনা
অনুদ ােনদ াগ্য তবতনদয়াগ বরয়াদতর পতর াণ এবাং কর বরয়াত তকোদব পতরগণনা করা িদব তা
তনদম্ন উোিরদণর সািাদে বেিাদনা িদলা:
উদােরণ-৯
িরা াক, ত জ নাইল সরকাতর ববতন আদেশভুি একজন ক চড ারী। তাঁর ববতন িাত, গৃি সম্পতি
ও সঞ্চয়পদের সুে িাদত আয় রদয়দে। ২০২১-২০২২ করবেদর উি িাতসমূদি আদয়র পতর াণ
তনম্নরূপ:
আদয়র খাত
(ক) হবতন খাদত আয়
(খ) ব্যাংক সুদ আয়
ননয়নমত উৎদির আয়
(গ)িঞ্চয়পদত্রর সুদ খাদত আয় (৮২নি ধারায়)
(িঞ্চয়পদত্রর সুদ েদত ১০% োদর উৎদি কর কতডদনর পনরমাণ
৫,০00/-)
হমাট আয়

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

8,88,200

জনাব ত জ নাইদলর বরয়াতদ াগ্য িাদত ব াট তবতনদয়াদগর পতর াণ তেল তনম্নরূপ:
ক্রম নবননদয়াদগর খাত
1. ভ্নবষ্য তেনবল আইন, 1925 অনুোয়ী প্রদোজয ভ্নবষ্য
তেনবদল প্রদত্ত িাঁদা
2. কল্যাণ তেনবদল প্রদত্ত িাঁদা এবং হগাষ্ঠী বীমা স্কীদমর
নকনি
3
নতুন সঞ্চয়পত্র ক্রয়
4
জীবন বীমার নকনি প্রদান
5. স্টক এক্সবিবঞ্জ তাচলকাভুি ককাম্পাচনর কশয়াবর
চিচনবয়াগ
হমাট অনুদমাদনদোগ্য নবননদয়াগ, দান ইতযানদ
করোতার বরয়াত পূব ডবতী করোয় িদব তনম্নরূপ:
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পচরমাণ (৳)
96,000
৩,০০০
1,00,000
১২,০০০
৫,০০০
2,1৬,০০0

কমাট আয়

কবরর পচরমাণ
(৳)

সঞ্চয়পবত্রর সুদ িাবদ ননয়নমত উৎদির আয় 8,38,200 টাকার
এর উপর প্রদোজয আয়কর:
প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পে নন্ত কমাট আবয়র উপর
পরবতী ১,00,000 টাকার উপর ৫%
পরিতী ৩,০০,০০০ টাকার ঊপর ১০%
অিচশষ্ট ৮৮,২০০ টাকা আবয়র উপর 15%
সঞ্চয়পবত্রর সুদ আবয়র িন্য প্রবদয় কর:
িঞ্চয়পদত্রর সুদ আয় ৫০,০০০ টাকার উপর উৎদি কনতডত কর
করয়াত পূি নিতী করদায়

শূন্য
৫,০০০/৩০,০০০/১৩,২৩০/৫,০০০/৫৩,২30

ত জ নাইদলর তথ্য অনু ায়ী দরয়াদতর জন্য অনুদমােনদ াগ্য অংক (eligible amount) েদব:
(ক) হমাট অনুদমাদনদোগ্য নবননদয়াগ, দান ইতযানদ
(খ)

2,1৬,০০0

িঞ্চয়পদত্রর সুদ 82নি ধারার আয় েওয়ায় উি
আয় চিচনবয়াগ করয়াবতর অনুবমাদনবোগ্য সবি নাচ্চ
সীমা চনধ নারণ পে নাবয় চিবিচিত হবিনা। তাই
অনুবমাদনবোগ্য অংক চিবিিনার িন্য উি আয়
ব্যতীত কমাট আয় দাঁড়ায় (8,88,200-৫০,০০০)
= 8,38,200 টাকা োর উপর ২৫% হাবর
2,09,550/1,০0,00,000/-

(গ)

2,09,550/-

অনুদমােনদ াগ্য অংক (eligible amount) [(ক) বা (খ) বা (গ), এ
নতনটির মদধ্য হেটি কম]

করোতার কর দরয়াদতর পবরমাণ হদব:
করোতার দমাট আয় ১৫ লি টাকার অবধক না হওয়ায় কর দরয়াদতর পবরমাণ হদব
অনুদমােনদ াগ্য অংক (eligible amount) 2,09,550 টাকার 15% অর্ ডাৎ 31,433 টাকা।
নীট প্রদদয় কর:
নীট প্রবদয় কবরর পচরমাণ (৫৩,২৩০-31,433)
িাদ: উৎবস কচতনত কর
অিচশষ্ট প্রবদয় কবরর পচরমাণ
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২১,৭৯৭/৫,০০০/১6,797/-

উদােরণ-১০
িরা াক, জনাব এর্া বশৌ ড আর কা া অবসরপ্রাপ্ত সরকাতর বপনশনদোগী করোতা। তাঁর গৃি
সম্পতি িাত, বপনশন, ব্যাাংক সুে ও সঞ্চয়পদের সুে আয় রদয়দে। ২০২১-২০২২ করবেদর উি
িাতসমূদি আদয়র পতর াণ তনম্নরূপ:
আদয়র খাত
(ক) গৃহ সম্পচি খাদত আয়
(খ) ব্যাংক সুদ আয়
ননয়নমত উৎদির আয়
(গ) িঞ্চয়পদত্রর সুদ খাদত আয় (৮২নি ধারায়)
(িঞ্চয়পদত্রর সুদ েদত ১০% োদর উৎদি কর কতডদনর পনরমাণ
৫,০00/-)
(ঘ) কপনশন কথবক িাচষ নক প্রাচপ্ত (কর অব্যাহচত প্রাপ্ত আয়)
হমাট আয়
কমাট করবোগ্য আয়

পনরমাণ (৳)
৫,০০,০00
1,০0,000
৬,০০,০00
50,000

১,৮০,০০০
8,৩০,০০০
৬,৫০,০০০

জনাব এর্াদ র বরয়াত পাওয়ার ব াগ্য িাদত ব াট তবতনদয়াদগর পতর াণ তেল তনম্নরূপ:
ক্রম নবননদয়াদগর খাত
১
নতুন সঞ্চয়পত্র ক্রয়
২
জীবন বীমার নকনি প্রদান
হমাট অনুদমাদনদোগ্য নবননদয়াগ, দান ইতযানদ

পচরমাণ (৳)
1,00,000
৫০,০০০
১,৫০,০০০

করোতার বরয়াত পূব ডবতী করোয় িদব তনম্নরূপ:
কমাট আয়

কবরর পচরমাণ
(৳)

সঞ্চয়পবত্রর সুদ িাবদ ননয়নমত উৎদির আয় ৬,০০,০০০ টাকার
এর উপর প্রদোজয আয়কর:
প্রথম ৩,০০,০০০ টাকা পে নন্ত কমাট আবয়র উপর
পরবতী ১,00,000 টাকার উপর ৫%
অবনশষ্ট ২,০০,০০০/- টাকার উপর ১০%
সঞ্চয়পবত্রর সুদ আবয়র িন্য প্রবদয় কর:
িঞ্চয়পদত্রর সুদ আয় ৫০,০০০ টাকার উপর উৎদি কনতডত কর
করয়াত পূি নিতী করদায়
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৫,000
২০,০০০/৫,০০০
৩০,০০০

জনাব এর্াদ র তথ্য অনু ায়ী দরয়াদতর জন্য অনুদমােনদ াগ্য অংক (eligible amount) েদব:
(ক) হমাট অনুদমাদনদোগ্য নবননদয়াগ, দান ইতযানদ
(খ)

১,৫০,০০০

িঞ্চয়পদত্রর সুদ 82নি ধারার আয় েওয়ায় উি
আয় চিচনবয়াগ করয়াবতর অনুবমাদনবোগ্য সবি নাচ্চ
সীমা চনধ নারণ পে নাবয় চিবিচিত হবিনা। তাই
অনুবমাদনবোগ্য অংক চিবিিনার িন্য উি আয়
ব্যতীত কমাট আয় দাঁড়ায় (৬,৫০,০০০-৫০,০০০) =
৬,০০,০০০ টাকা োর উপর ২৫% হাবর
১,৫০,০০০/1,০0,00,000/-

(গ)

অনুদমােনদ াগ্য অংক (eligible amount) [(ক) বা (খ) বা (গ), এ
নতনটির মদধ্য হেটি কম]

১,৫০,০০০/-

করোতার কর দরয়াদতর পবরমাণ হদব:
করোতার দমাট আয় ১৫ লি টাকার অবধক না হওয়ায় কর দরয়াদতর পবরমাণ হদব
অনুদমােনদ াগ্য অংক (eligible amount) ১,৫০,০০০ টাকার 15% অর্ ডাৎ ২২,৫০০ টাকা।
নীট প্রদদয় কর:
নীট প্রবদয় কবরর পচরমাণ (৩০,০০০-২২,৫০০)
৭,৫০০/িাদ: উৎবস কচতনত কর
৫,০০০/অিচশষ্ট প্রবদয় কবরর পচরমাণ
২,৫০০/এবক্ষবত্র ন্যযনতম করহার প্রবোিয হবি না। ককননা করদাতার উৎবস ৫,০০০ টাকার পচরবশাচধত
কর রবয়বছ।
উদােরণ-১১
ধরা োক, িনাি মুচনফ চমকদাদ ২০২১-২০২২ করিছবর কমাট আবয়র পচরমাণ ১৭,০০,০০০ টাকা।
চিচভন্ন িাবত তার কমাট চিচনবয়াগ/দাবনর পচরমাণ চনম্নরূপ:
ক্রম
1
2
3

খাত
জীবন বীমার নকনি প্রদান
নর্দপানজট হপনশন স্কীদম নবননদয়াগ
সঞ্চয়পত্র ক্রবয় চিচনবয়াগ
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পচরমাণ (৳)
60,000
120,000
200,000

4 োকাত তহচিবল দান
৫ ল্যাপটপ ক্রয়
হমাট অনুদমাদনদোগ্য নবননদয়াগ, দান ইতযানদ

50,000
১,০০,০০০
৫,30,000

িনাি মুচনফ চমকদাবদর কর বরয়াত ও করোদয়র পতর াণ িদব তনম্নরূপ:
কর দরয়াতদ াগ্য বববনদয়াগ/োন:

ক্রম
1.
২.

খাত
জীবন বীমার নকনি প্রদান
নর্দপানজট হপনশন স্কীদম নবননদয়াগ (2ক ও 2খ এর
মদধ্য হেটি কম)
2ক. প্রকৃত নবননদয়াগ 1,20,000/2খ. অনুদমাদনদোগ্য িীমা 60,000/৩.
সঞ্চয়পে েদয় তবতনদয়াগ
৪.
াকাত তিতবদল োন
হমাট অনুদমাদনদোগ্য নবননদয়াগ, দান ইতযানদ

পতর াণ (৳)
60,000
60,000

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

[ল্যাপটপ েদয় তবতনদয়াগকৃত অর্ ড বরয়াদতর জন্য তবদবচনা করা িয়তন কারন অর্ ড আইন, ২০১৯
অনু ায়ী ল্যাপটপ বা কতম্পউটার েদয়র বেদে তবতনদয়াগ বরয়াদতর সুতবিা অবদলাপন করা িদয়দে]
বরয়াত পূব ডবতী করোয়:
প্রথম ৩,০০,০০০ টাকা পে নন্ত কমাট আবয়র উপর
পরিতী ১,০০,০০০ টাকা আবয়র উপর ৫% হাবর
পরিতী ৩,০০,০০০ টাকা আবয়র উপর ১০% হাবর
পরিতী ৪,০০,০০০ টাকা আবয়র উপর ১৫% হাবর
পরিতী ৫,০০,০০০ টাকা আবয়র উপর ২০% হাবর
অিচশষ্ট ১,০০,০০০ টাকা আবয়র উপর 2৫% হাবর
কমাট
দরয়াদতর জন্য অনুদমােনদ াগ্য অংক (eligible amount):
(ক) হমাট অনুদমাদনদোগ্য নবননদয়াগ, দান
3,70,000/
ইতযানদ
(খ) ব াট আয় ১৭,০০,০০০/- টাকার ২৫%
৪,২৫,000/(গ)

1,০0,00,000/-
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৫,০০০/৩০,০০০/৬০,০০০/১,০০,০০০/২৫,০০০/২,২০,০০০/-

অনুদমােনদ াগ্য অংক (eligible amount) [(ক) বা (খ) বা
(গ), এ নতনটির মদধ্য হেটি কম]

৩,৭০,000/-

করোতার কর দরয়াদতর পবরমাণ হদব:
করোতার দমাট আয় ১৫ লি টাকার অবধক হওয়ায় কর দরয়াদতর পবরমাণ হদব সরাসবর
অনুদমােনদ াগ্য অংক (eligible amount) ৩,৭০,000/- টাকার 1০% অর্ ডাৎ ৩৭,০০০/- টাকা।
ফদল নীট প্রদেয় কদরর পতর াণ োঁড়াদব (২,২০,০০০-৩৭,০০০) = ১,৮৩,০০০/- টাকা।
উদােরণ ১২
নমজ্ মানেবা ঢাকা দনক্ষ্ণ নিটি কদপডাদরশদনর একজন করদাতা। নতনন প্রর্ম বাদরর মদতা আয়কর
নরটান ড দানখল করদবন। ২০২১-২০২২ কর বেদর তার হমাট আদয়র পনরমাণ ৬,০০,০০০ লক্ষ্ টাকা।
নবনভ্ন্ন খাদত তার হমাট নবননদয়াদগর পনরমাণ নননরূপ:
ক্রম
খাত
1 জীবন বীমার নকনি প্রদান
2 নর্দপানজট হপনশন স্কীদম নবননদয়াগ
3 সঞ্চয়পত্র ক্রবয় চিচনবয়াগ
হমাট নবননদয়াগ

পচরমাণ (৳)
60,000
৯0,000
৫0,000
২,০0,000

নমজ্ মানেবার কর হরয়াত ও করদাদয়র পনরমাণ নননরূপ েদব:
১. কর হরয়াতদোগ্য নবননদয়াগ ননধ ডারণক্রম
1.
২.

খাত

জীবন বীমার নকনি প্রদান
নর্দপানজট হপনশন স্কীদম নবননদয়াগ (2ক ও 2খ এর
মদধ্য হেটি কম)
2ক. প্রকৃত নবননদয়াগ ৯0,000/2খ. অনুদমাদনদোগ্য িীমা 60,000/৩.
সঞ্চয়পে েদয় তবতনদয়াগ
হমাট অনুদমাদনদোগ্য নবননদয়াগ

পতর াণ (৳)
60,000
60,000

৫0,000
১,70,000

২. হরয়াত পূব ডবতী করদায় ননধ ডারণ:
প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পে নন্ত কমাট আবয়র উপর
পরিতী ১,০০,০০০ টাকা আবয়র উপর ৫% হাবর

45

শূন্য
৫,০০০/-

পরিতী ১,৫০,০০০ টাকা আবয়র উপর ১০% হাবর
কমাট

১৫,০০০/২০,০০০/-

৩. হরয়াদতর জন্য অনুদমাদনদোগ্য অংক (elligible amount) ননধ ডারণ:
(ক) হমাট অনুদমাদনদোগ্য নবননদয়াগ
(খ) ব াট আয় ৬,০০,০০০/- টাকার ২৫%
(গ)

১,70,000/১,৫০,000/1,০0,00,000/-

অনুদমােনদ াগ্য অংক (eligible amount) [(ক) বা (খ) বা
(গ), এ নতনটির মদধ্য হেটি কম]

১,৫০,000/-

৪. করোতার কর বরয়াদতর পতর াণ তনি ডারণ:
করোতার ব াট আয় ১৫ লে টাকার ক িওয়ায় বরয়াদতর পতর াণ িদব অনুদ ােনদ াগ্য অাংক
১,৫০,০০০ টাকার ১৫% অর্ ডাৎ ২২,৫০০ টাকা।
৫. প্রদেয় কর তনি ডারণ:
করোতার বরয়াত পূব ডবতী করোয় = ২০,০০০/প্রাপ্ত কর বরয়াত
= ২২,৫০০/পার্ ডকে
= (২,৫০০/-)
করোতা ব দিতু ঢাকা েতেণ তসটি করদপাদরশদনর বাতসন্দা তাই তার প্রদেয় কদরর পতর াণ ন্যেনত
৫,০০০ টাকা িদব।
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ব্যতি-করোতার সারচাজড
ব্যতি-করোতা (assessee being individual) এর বেদে, Income-tax Ordinance,
1984 (Ord. No. XXXVI of 1984) এর section 80 অনু ায়ী পতরসম্পে, োয় ও িরদচর
তববরণী (statement of assets, liabilities and expenses) বত প্রদশননবোগ্য নীট
পতরসম্পদের তেতিদত, আয়কর প্রদ াজে এইরূপ আদয়র উপর প্রদ াজে আয়কদরর উপর তনম্নরূপ
িাদর সারচাজড প্রদেয় িদব, র্া:সম্পে
নীট পতরসম্পদের মূল্য ান ততন বকাটি টাকা প ডন্তনীট পতরসম্পদের মূল্য ান ততন বকাটি টাকার অতিক তকন্তু
েশ বকাটি টাকার অতিক নদি;
বা, তনজ নাদ এদকর অতিক ব াটর গাতড়
বা, বকাদনা তসটি কদপডাদরশন এলাকায় ব াট ৮,০০০
ড
বগফুদটর
অতিক আয়তদনর গৃি-সম্পতি
নীট পতরসম্পদের মূল্য ান েশ বকাটি টাকার অতিক তকন্তু
তবশ বকাটি টাকার অতিক নদিনীট পতরসম্পদের মূল্য ান তবশ বকাটি টাকার অতিক তকন্তু
পঞ্চাশ বকাটি টাকার অতিক নদিনীট পতরসম্পদের মূল্য ান পঞ্চাশ বকাটি টাকার অতিক
িদল-

(ক)
(ি)

(গ)
(ে)
(ঙ)

সারচাদজডর
িার
শূন্য
১০%

২০%
৩০%
৩৫%

এিাদন,
(১)

“নীট পতরসম্পদের মূল্য ান” বতলদত Income tax Ordinance, 1984
(Ordinance No. XXXVI of 1984) এর section 80 অনু ায়ী
পতরসম্পে, োয় ও িরদচর তববরণী (statement of assets, liabilities
and expenses) বত প্রেশডনদ াগ্য নীট পতরসম্পদের মূল্য ানদক (total net
worth) বুঝাইদব; এবং

(২)

“দমাটরগাবি” বতলদত প্রাইদেট কার, জীপ বা াইদোবাসদক বুঝাইদব।
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চসগাবরট, চিচড়, িদ না, গুলসহ সকল প্রকার তামাকিাত পণ্য প্রস্তুতকারক করদাতার উি ব্যিসায়
হবত অচিনত আবয়র উপর 2.5% হাবর সারিািন প্রবদয় হবি।
চসগাবরট, চিচড়, িদ না, গুলসহ কে ককান তামাকিাত পণ্য প্রস্তুতকারক ককান ব্যচি-করদাতার নীট
পচরসম্পবদর মূল্যমান দুই ককাটি পঁচিশ লক্ষ টাকা অচতক্রম করবল তাবক নীট সম্পবদর চভচিবত
প্রবদয় সারিািন এিং তার উি ব্যিসায় হবত অচিনত আবয়র উপর 2.5% হাবর সারিািন- উভয়টি
পচরবশাধ করবত হবি।

একজন পুরুি করোতার সারচাজড তকোদব পতরগণনা করদত িদব তা তনদচর উোিরণগুদলার াধ্যদ
বেিাদনা িদলা:
টাকা
(১) করোতার প্রদশননবোগ্য নীট সম্পদের মূল্য ান
২,৮০,০০,০০০/ব াট আয়
৫,০০,০০০/আদয়র উপর প্রদেয় আয়কদরর পতর াণ
১৫,০০০/প্রদেয় সারচাদজডর পতর াণ
শূন্য
(২)

করোতার প্রদশননবোগ্য নীট সম্পদের মূল্য ান
ব াট আয়
আদয়র উপর প্রদেয় আয়কদরর পতর াণ
প্রদেয় সারচাদজডর পতর াণ

২,৯০,০০,০০০/2,00,000/শূন্য
শূন্য

(৩)

করোতার প্রদশননবোগ্য নীট সম্পদের মূল্য ান
ব াট আয়
আদয়র উপর প্রদেয় আয়কদরর পতর াণ
প্রদেয় সারচাদজডর পতর াণ (১০%)

৩,১০,০০,০০০/৫,০০,০০০/১৫,০০০/১,৫০০/-

(৪)

করোতার প্রদশননবোগ্য নীট সম্পদের মূল্য ান
করোতার তনজ নাদ দুইটি ব াটরগাতড় রদয়দে
ব াট আয়
আদয়র উপর প্রদেয় আয়কদরর পতর াণ
প্রদেয় সারচাদজডর পতর াণ (১০%)

(৫)

করোতার প্রদশননবোগ্য নীট সম্পদের মূল্য ান
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১,৩০,০০,০০০/৭,০০,০০০/৩৫,০০০/৩,৫০০/২,০০,০০,০০০/-

করোতার ঢাকা এবাং চট্টিা তসটি কদপডারশন এলাকায়
ড
সব ডদ াট ৮,০০০ বগফুদটর
অতিক আয়তদনর গৃি-সম্পতি
রদয়দে
ব াট আয়
আদয়র উপর প্রদেয় আয়কদরর পতর াণ
প্রদেয় সারচাদজডর পতর াণ (১০%)
(৬) করোতার প্রদশননবোগ্য নীট সম্পদের মূল্য ান
করোতার তনজ নাদ দুইটি ব াটরগাতড় রদয়দে
ব াট আয়
আদয়র উপর প্রদেয় আয়কদরর পতর াণ
প্রদেয় সারিাবিনর পচরমাণ (1০%)

৫,০০,০০০/১৫,০০০/১,৫০০/৭,৫০,০০,০০০/৭,০০,০০০/৩৫,০০০/৩,৫০০/-

(৭)

করোতার প্রদশননবোগ্য নীট সম্পদের মূল্য ান
ব াট আয়
আদয়র উপর প্রদেয় আয়কদরর পতর াণ
প্রদেয় সারিাবিনর পচরমাণ (20%)

(৮)

করোতার প্রদশননবোগ্য নীট সম্পদের মূল্য ান
ব াট আয়
আদয়র উপর প্রদেয় আয়কদরর পতর াণ
প্রদেয় সারিাবিনর পচরমাণ (2০%)

(৯)

করোতার প্রদশননবোগ্য নীট সম্পদের মূল্য ান
২০,০০,০০,০০০/জদ ডা প্রস্তুত ব্যবিার আয়
৫,০০,০০০/অন্যান্য সূদত্রর আয়
৩,60,000/ব াট আয়
৮,৬০,০০০/আদয়র উপর প্রদেয় আয়কদরর পতর াণ
২,২৮,০০০/[(ক)+(ি)]
(ক) জদ ডা প্রস্তুত ব্যবিার আদয়র উপর (৪৫%):
২,২৫,০০০/(ি) অন্যান্য সূদত্রর আদয়র উপর (৩,60,000৩,০0,000)x৫%= ৩,000/প্রদেয় সারিাবিনর পচরমাণ:
(ক) ২,২৮,০০০ x ২০% = ৪৫,৬০0/৫৮,১০0/(খ) 5,00,000 x ২.৫% = 12,500/-
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১২,৫০,০০,০০০/৫,০০,০০০/১৫,০০০/৩,0০০/১৫,৫০,০০,০০০/৫,০০,০০০/১৫,০০০/৩,০০০/-

(১০) করোতার প্রেতশডত নীট সম্পদের মূল্য ান
ব াট আয়
আদয়র উপর প্রদেয় আয়কদরর পতর াণ
প্রদেয় সারিাবিনর পচরমাণ (৩০% হাবর):

৫০,০০,০০,০০০/৭,০০,০০০/৩৫,০০০/১০,৫০০/-

(১১) করোতার প্রেতশডত নীট সম্পদের মূল্য ান
ব াট আয়
আদয়র উপর প্রদেয় আয়কদরর পতর াণ
প্রদেয় সারিাবিনর পচরমাণ (৩৫% হাবর):

৫৫,০০,০০,০০০/৮০,০০,০০০/১৭,৯৫,০০০/৬,২৮,২৫০/-

(১২) করোতার প্রেতশডত নীট সম্পদের মূল্য ান
ব াট আয়
আদয়র উপর প্রদেয় আয়কদরর পতর াণ
প্রদেয় সারিাবিনর পচরমাণ (৩৫% হাবর):

৫৫,০০,০০,০০০/২,৮০,০০০/শূন্য
শূন্য

ননধ ডানরত িমদয়র মদধ্য আয়কর বরটান ন োবিদল ব্যথ নতার দিদে ববলম্ব সুে আদরাপ
একজন ব্যবি করোতা ৩০ নদভম্বর ২০২১ তাবরদির মদে, অথ নাৎ Tax Day এর মদে ২০২১২০২২ কর বেদরর আয়কর বরটান ন োবিল করদত ব্যথ ন হদল করোতার উপর মাবসক ২% হাদর
ববলম্ব সুে (delay interest) আদরাপদ াগ্য হদব। করোতা উপ কর কবমশনাদরর বনকট হদত
বরটান ন োবিদলর জন্য সময় বনদলও ববলম্ব সুে পবরদশাধ করদত হদব।
উদেখ্য, ননধ ডানরত িমদয়র মদধ্য আয়কর বরটান ন োবিদল ব্যথ নতার দিদে ববলম্ব সুে োিাও অবতবরি
সরল সুে ও জবরমানা আদরাপসহ আয়কর অোদেদশর অধীন অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহদণর ববধানও
থারীবত প্রদয়াগদ াগ্য হদব।
ববলম্ব সুে পবরগণনা করা হদব সংবিষ্ট কর বেদর করোতার দমাট আদয়র উপর বনরূবপত কর (tax
assessed on total income) এবং উৎস করসহ অবগ্রম কদরর পাথ নদকূর উপর।
দমাট আদয়র উপর বনরূবপত কর (tax assessed on total income) বলদত বুঝাদব(ক) িারা 82BB এর আওতায় োবিলকৃত এবং উি ধারার আওতায় বনষ্পন্নকৃত বরটাদন নর দিদে,
উি ধারার উপধারা (1) এর অিীন প্রদেয় করোয় এবাং অন্য ব দকান উপিারা এর অিীন তনরূতপত
ব াট আদয়র তেতিদত তনরূতপত করোয়, এর দধ্য ব টি ববশী িয়, তা;
(ি) িারা 82BB এর আওতায় বনষ্পবিকৃত নয় এরূপ বরটাদন নর দিদে, উপ কর কবমশনার কতৃনক
তনরূতপত ব াট আদয়র তেতিদত পতরগণনাকৃত করোয়।
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ববলম্ব সুে পবরগণনার সময়কাল হদব Tax Day এর পরবতী বেবস দথদক শুরু কদর(ক) দ দিদে বরটান ন োবিল করা হদয়দে, দসদিদে বরটান ন োবিদলর বেন প নন্ত;
(ি) দ দিদে বরটান ন োবিল করা হয়বন, দসদিদে বনয়বমত কর বনধ নারদণর বেন প নন্ত।
নবলম্ব সুদ পনরগণনার িদব ডাচ্চ িময়কাল েদব 1 বের।
দ সকল দিদে ধারা 75 এর উপধারা (5) এর proviso এর ববধান প্রদ াজূ দস সকল দিদে এ
ধারায় ববণ নত ববলম্ব সুে প্রদেয় হদব না।
ববলম্ব সুে বকভাদব বহদসব করা হদব তা নীদির উোহরদণর সাহাদে দেিাদনা হদলা:
উদােরণ-১২
30 জুন 20২১ তানরদখ িমাপ্ত আয় বেদর জনাব নেনলক হদবনার্ নবন্দুর হমাট আয় নেল ৭,00,000
টাকা। নতনন ২০২০-২০২১ অর্ ড বেদর 1৮,000 টাকা অনিম কর ও ৬,000 টাকা উৎি কর প্রদান
কদরদেন। ২০২১-২০২২ কর বেদরর জন্য জনাব নেনলক হদবনার্ নবন্দুর নরটান ড দানখদলর ননধ ডানরত
হশষ তানরখ (Tax Day) ৩০ নদভম্বর ২০২১ ।
জনাব নেনলক আয়কর নরটান ড দানখদলর জন্য িমদয়র আদবদন করদল উপ কর কনমশনার দুই মাি
িময় মঞ্জুর কদরন। নেনলক হদবনার্ নবন্দু 15 জানুয়ানর 20২১ তানরদখ ১১,000 টাকার হপঅর্ ডারিে 82BB ধারায় আয়কর নরটান ড দানখল কদরন। উপ কর কনমশনার 3০ এনপ্রল 20২১
তানরদখ 82BB(2) ধারায় নরটান ডটি process কদরন, োদত হকান গানণনতক ত্রুটি পাওয়া োয়নন।
নরটান ডটি 82BB(7) ধারায় অনর্দটর জন্য ননব ডানিত েয়নন।
এদক্ষ্দত্র,
(ক) দমাট আদয়র উপর বনরূবপত কর ৩৫,000 টাকা।
(ি) অনিম কর ও উৎি কদরর িমনষ্ট: (১৮,০০০ + ৬,000) = ২৪,000 টাকা।
ক ও ি এর পার্ ডকয: ৩৫,000 – ২৪,000 = ১১,000 টাকা।
নবলম্ব সুদ পনরগণনার িময়: 1 নর্দিম্বর 20২১ েদত 15 জানুয়ানর 202২= 1 মাি 15 নদন।
ফদল, মানিক 2% োদর নবলম্ব সুদ েদব,
[১১,000 x 2% x 1] + [1১,000 x 2% x (15÷31)] = ৩২৬ টাকা
হকান করদাতার হক্ষ্দত্র নবলম্ব সুদ প্রদোজয েদল করদাতা নবলম্ব সুদ োড়াই নরটান ড দানখল করদত
পারদবন। উপ কর কনমশনার নরটান ড process বা কর ননধ ডারদণর িময় নবলম্ব সুদ অন্তভুডি কদর
দাবীনামা জারী করদবন।
উৎদস এবং অবগ্রম বহদসদব পবরদশাবধত কদরর দক্রবিট
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(ক) উৎস কর:
আয় িছবর করদাতা কতৃনক উৎবস পচরবশাচধত কর আয়কর চরটাবন ন প্রদশনন করবত হবি।
উদাহরণস্বরূপ, ককান করদাতার কিতন, ব্যাংক সুদ আয়, গৃহ-সম্পচির িাচষ নক ভাড়া আয়,
কপশাগত চফ প্রাচপ্ত ইতযাচদ কথবক উৎবস কর ককবট রািা হবল তা চরটাবন ন কদিাবত হবি। উৎবস
ন
কচতনত/সংগৃহীত কবরর সপবক্ষ কর কতননকারী/সংগ্রহকারী কতৃনপবক্ষর সাটিচফবকট
চরটাবন নর
সাবথ দাচিল করবত হবি।
(ি) িারা ৬৪,৬৮/৬৮তব অনু ায়ী প্রেি অতি কর:
করোতা তে অতি কর পতরদশাি কদর র্াদকন তািদল পতরদশাতিত কদরর পতর াণ আয়কর
তরটাদন ড প্রেশডন করদত িদব। অতি কর পতরদশাদির প্র াণও তরটাদন ডর সাদর্ োতিল করদত িদব।
উোিরণ-১: িরা াক, বকাদনা ব্যতি-করোতা তার গাতড়র তফটদনস নবায়ন কাদল অতি কর
তিদসদব ২৫,০০০/- টাকা পতরদশাি কদরদেন। তততন অতি কর পতরদশাদির প্র াণ তিদসদব
চালাদনর কতপ তরটাদন ডর সাদর্ োতিল করদবন। অন্যর্ায় তততন পতরদশাতিত অতি কদরর বেতর্ট
োবী করদত পারদবন না।
উোিরণ-২: িরা াক, ১ জুলাই ২০২১ তাতরদি বকাদনা ব্যতি-করোতা তার গাতড়র তফটদনস
নবায়ন কাদল অতি কর তিদসদব ২৫,০০০/- টাকা পতরদশাি কদরদেন। তািদল তততন অতি কর
পতরদশাদির প্র াণ তিদসদব অদটাদ দটর্ চালান বা ই-দপদ দন্টর চালাদনর কতপ ২০২২-২০২৩
করবেদরর জন্য োতিলকৃত তরটাদন ডর সাদর্ োতিল করদবন। অন্যর্ায় তততন পতরদশাতিত অতি
কদরর বেতর্ট োবী করদত পারদবন না।
তরটাদন ডর তেতিদত প্রেি কর (িারা ৭৪ অনু ায়ী)
তরটাদন ড প্রেতশডত ব াট আদয়র তেতিদত তনরূতপত প্রদেয় আয়কর িদত উৎদস কততডত কর এবাং
৬৪/৬৮তব িারায় অতি প্রেি কর বাে তেদয় অবতশষ্ট কর পতরদশাদির স র্ ডদন ৫ লে টাকা
প ডন্ত অদটাদ দটর্ চালান (এ চালান) অর্বা ই-দপদ দন্টর াধ্যদ জ া তেদত িদব।
৫ লে টাকার উদর্ধ্ড কর অদটাদ দটর্ চালান (এ চালান), বপ-অর্ ডার, ব্যাাংক ড্রাফট, একাউন্ট
বপয়ী বচদকর কতপ োতিলসি পতরদশাতিত কদরর পতর াণ তরটাদন ড উদেি করদত িদব।
প্রতেপডণদ াগ্য কদরর স ন্বয়
পূদব ডর বেরগুদলাদত করোতার তে কর বফরত োবী/সৃতষ্ট র্াদক তদব তা তততন এিাদন কর
পতরদশাি তিদসদব োবী করদত পারদবন। তদব এ বেদে বকান করবেদরর কর বফরত োবী করা
িদয়দে তা উদেি করদত িদব। িরা াক, ২০২০-২০২১ করবেদর করোতার বফরতদ াগ্য
কদরর পতর াণ তেল ৫,০০০ টাকা। ২০২১-২০২২ কর বেদরর তরটাদন ড প্রেতশডত আয় অনুসাদর
প্রদেয় ব াট আয়কদরর পতর াণ ৮,০০০ টাকা। এ অবস্থায় ২০২০-২০২১ কর বেদরর
বফরতদ াগ্য ৫,০০০ টাকা ২০২১-২০২২ করবেদর করোবীর তবপরীদত কর পতরদশাি তিদসদব
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োবী/স ন্বয় করদত পারদবন। বসদেদে ২০২১-২০২২ কর বেদরর জন্য তাদক অবতশষ্ট ৩,০০০
টাকা পতরদশাি করদত িদব।

(ঙ) করমুি বা কর অব্যািতত প্রাপ্ত আয়:
করোতার করমুি এবাং কর অব্যািতত প্রাপ্ত আয় র্াকদল তা তরটাদন ড উদেি করদত িদব। ব্যতি
করোতার করমুি আদয়র কদয়কটি িাত নীদচ উদেি করা িদলা:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

(14)
(15)

সরকাচর িাকুচরিীিী করদাতা েচদ িাকুরীর দাচয়ত্ব পালবনর িন্য ককান চিবশষ ভাতা,
সুচিধা িা আনুবতাচষক (perquisite) পান;
সরকাচর িা অনুবমাচদত কপনশন;
অংশীদারী ফামন হবত পাওয়া মূলধনী মুনাফার অংশ;
২ ককাটি ৫০ লক্ষ টাকা পে নন্ত সরকাচর িা অনুবমাচদত গ্রযাচুইটি প্রাচপ্ত;
প্রচভবিন্ট ফান্ড এযাক্ট, ১৯২৫ অনুোয়ী উি ফান্ড কথবক প্রাপ্ত অথ ন;
স্বীকৃত প্রচভবিন্ট ফান্ড কথবক প্রাপ্ত অথ ন;
স্বীকৃত সুপারএযানুবয়শন ফান্ড কথবক প্রাপ্ত অথ ন;
িাংলাবদশ েম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সবনর ৪২ নং আইন) এর আওতায় প্রচতচষ্ঠত
ন
ওয়াকনাস ন পাটিচসবপশন
ফান্ড কথবক ককান ব্যচি কতৃনক 50,০০০ টাকা পে নন্ত প্রাপ্ত অথ ন;
চমউচুযয়াল ফান্ড অথিা ইউচনট ফান্ড কথবক প্রাপ্ত ২৫,০০০ টাকা পে নন্ত আয় (সুদ, মুনাফা
িা চিচভবিন্ড);
স্টক এক্সবিবঞ্জ তাচলকাভুি ককান ককাম্পাচন কথবক প্রাপ্ত নগদ লভযাংশ িাবতর আয়
৫০,০০০ টাকা পে নন্ত;
সরকাচর চনরাপিা িামানবতর সুদ ো সরকার করমুি িবল কঘাষণা কবরবছ;
রাোমাটি, িান্দরিান ও িাগড়াছচড় পাি নতয কিলার ককান indigenous hillman-এর
এই কিলাগুবলাবত পচরিাচলত আচথ নক কমনকাবন্ডর ফবল প্রাপ্ত আয়;
আয়কর অোবদবশর আওতায় িাচরকৃত ককান প্রজ্ঞাপন অনুোয়ী কর অব্যাহচত িা
হ্রাসকৃত কর হাবরর সুচিধা গ্রহণকারী করদাতা ব্যতীত অন্যান্য করদাতার রপ্তানী ব্যিসা
হবত প্রাপ্ত আবয়র ৫০%;
আবয়র একমাত্র উৎস ‘কৃচষ িাত’ হবল কৃচষ িাত হবত আয় ২,০০,০০০ টাকা পে নন্ত;
সফটওয়যার ততচরসহ তথ্য-প্রযুচি সংচিষ্ট কবয়কটি িাবতর ব্যিসায় আয়। িাতগুবলা
হবে: 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
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outsourcing; Website hosting; Digital graphics design; Digital
data entry and processing; Digital data analytics; Geographic
Information Services (GIS); IT support and software
maintenance service; Software test lab services; Call center
service; Overseas medical transcription; Search engine
optimization services; Document conversion, imaging and
digital archiving; Robotics process outsourcing, Cyber security
services, Cloud service, System Integration, e-learning
platform, e-book publications, Mobile application development
service এবং IT Freelancing।
(16) হাঁস-মুরগীর িামার হবত অচিনত আয় এর কক্ষবত্র প্রথম ২০ লক্ষ টাকা পে নন্ত ‘শূন্য’ হাবর,
পরিতী ১০ লক্ষ টাকা আবয়র উপর ৫% হাবর এিং অিচশষ্ট আবয়র উপর ১০% হাবর
কর প্রবদয় হবি;
(17) হাঁস-মুরগী, চিংড়ী ও মাবছর হযািারী (hatchery) এিং মৎস্য িাষ হবত অচিনত আয়
এর কক্ষবত্র প্রথম ১০ লক্ষ টাকা পে নন্ত ‘শূন্য’ হাবর, পরিতী ১০ লক্ষ টাকা আবয়র উপর
৫% হাবর, পরিতী ১০ লক্ষ টাকা আবয়র উপর ১০% হাবর এিং অিচশষ্ট আবয়র উপর
১৫% হাবর কর প্রবদয় হবি;
(18) কচতপয় কক্ষত্র ব্যতীত ব্যচি-করদাতা কতৃনক স্টক এক্সবিবঞ্জ তাচলকাভুি ককাম্পাচনর
কশয়ার চিক্রয় হবত অচিনত মূলধনী মুনাফা;
(19) হস্তচশল্পিাত দ্রব্যাচদ রপ্তানী কথবক উদ্ভুত আয়;
(20) চিবরা কুপন িন্ড কথবক উদ্ভুত আয়;
(21) ওবয়ি আন নাস ন কিবভলপবমন্ট িন্ড, ইউএস িলার চপ্রচময়াম িন্ড, ইউএস িলার
ইনবভস্টবমন্ট িন্ড, পাউন্ড স্টাচলনং চপ্রচময়াম িন্ড, পাউন্ড স্টাচলনং ইনবভস্টবমন্ট িন্ড,
ইউবরা চপ্রচময়াম িন্ড ও ইউবরা ইনবভস্টবমন্ট িন্ড হবত প্রাপ্ত সুদ আয়;
(22) কপনশনার সঞ্চয়পত্র কথবক প্রাপ্ত সুদ (দকান আয় বেদর দকান করোতার দপনশনার
সঞ্চয়পদে পুঞ্জীভূত বববনদয়াদগর পবরমাণ ৫ (পাঁি) লি টাকা অবতক্রম না করদল);
(23) পণ্য উৎপাদবন চনবয়াচিত ক্ষুদ্র ও মাঝাচর উবযাগ (SME) এর আয়- নারী উবযািা
ব্যতীত অন্যান্যবদর িন্য িাচষ নক টান নওভার ৫০ লক্ষ টাকা পে নন্ত এিং নারী উবযািার
িন্য িাচষ নক টান নওভার ৭০ লক্ষ টাকা পে নন্ত;
(২4) বাংলাদদশ মুনিদোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট েদত প্রাপ্ত িম্মানী বা ভ্াতা নকংবা সরকার কর্তডক
প্রেি কল্যাণ োতা;
(২5) সরকাদরর তনকট িদত গৃিীত বকান পেক/ পুরস্কার;
(২6) হকান Elderly care home পনরিালনা েদত অনজডত আয়; এবাং
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(২৭) বাংলাদেদশর দকান নাগবরক কতৃনক বাংলাদেদশর বাইদর উপাবজনত ববদেবশক মুদ্রা
(foreign remittance) আইনানুগ প্রবক্রয়া অনুসরণ কদর বাংলাদেদশ আনয়ন
করদল, উি বাংলাদেশী নাগবরদকর ববদেদশ উপাবজনত আয়।
করমুি আয়সমূি করোতার ব াট আদয় অন্তভুডি িদব না। এটি তরটাদন ড করমুি আদয়র
কলাদ প্রেশডন করদত িদব।

পঞ্চম ভাগ
দমাট আয় বনরূপণ ও কর পবরগণনার উোহরণ
বববভন্ন দেবণর ব্যবি-করোতার দমাট আয় ও করোদয়র পবরমাণ বকভাদব পবরগণনা করা হদব তা
কদয়কটি উোহরদণর মােদম বনদে উপস্থাপন করা হদলা:
১। সরকাতর ববতন আদেশভুি ক চড ারীদের আয় এবাং কর পতরগণনা:
(ক) শুধু ববতন িাদতর আয় র্াকদল:
জনাব ািরুস িাসান ািাে বাাংলাদেশ কৃতি ব্যাাংদকর একজন ক চড ারী। ৩০ জুন ২০২১ তাতরদি
স াপ্ত আয় বেদর তততন তনদম্নাি িাদর ববতন োতাতে বপদয়দেন:
মাচসক মূল কিতন
22,000/উৎসি কিানাস ২টি (22,000/- x ২)
44,000/চিচকৎসা ভাতা
1,500/চশক্ষা সহায়ক ভাতা
500/িাংলা নিিষ ন ভাতা
4,400/চতচন বাাংলাদেশ কৃতি ব্যাাংক কর্তডক প্রদি িাসায় থাবকন। েতবষ্য তিতবদল তততন প্রতত াদস ৩,২০০
টাকা জ া রাদিন। তিসাব রেণ অতফস িদত প্রাপ্ত প্রতেয়নপে িদত বেিা ায় ব , ৩০ জুন ২০২১
তাতরদি েতবষ্য তিতবদল অতজডত সুদের পতর াণ তেল ২৯,৫০০ টাকা। কল্যাণ তিতবদল ও বগাষ্ঠী
বী া তিতবদল চাঁো প্রোন বাবে প্রতত াদস ববতন িদত কতডন তেল র্ােদ ১৫০ ও ১০০ টাকা।
২০২১-২০২২ করবেদর জনাব ািরুস িাসান ািাে ব াট আয় এবাং করোয় কত িদব তা তনদম্ন
পতরগণনা করা িদলা:
ববতন িাদত আয়:
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মূল ববতন (২২,০০০/-  ১২ াস)
উৎসব ববানাস (২২,০০০/-  ২)
ব াট আয়

২,৬৪,০০০/৪৪,০০০/৩,০৮,০০০/-

* জনাব ািাদের ৩০ জুন ২০২১ তাতরদি স াপ্ত আয়বেদর ব তচতকৎসা োতা, তশো সিায়ক
োতা ও বাাংলা নববি ড োতা বপদয়দেন তা তার জন্য প্রদ াজে িাকচর (ব্যাংক, িীমা ও আচথ নক
প্রচতষ্ঠান) (বিতন ও ভাতাচদ) আবদশ, 2015 এর অন্তভুনি। ফদল এসব োতার জন্য তাদক
আয়কর প্রোন করদত িদব না।
কর োয় পতরগণনা:
প্রর্ ৩,০০,০০০ টাকা প ডন্ত ‘শূন্য’ িার
অবতশষ্ট ৮,০০০ টাকার উপর ৫%
ব াট আদয়র উপর প্রদ াজে কর
তবতনদয়াগ জতনত আয়কর বরয়াত পতরগণনা

শূন্য
৪০০/৪০০/-

তবতনদয়াদগর পতর াণ
(১) ভচিষ্য তহচিবল িাঁদা (৩,২০০  ১২)

৩৮,৪০০/-

(2) কল্যাণ তহচিবল িাঁদা (১৫০  ১২)
(3) কগাষ্ঠী িীমা তহচিবল িাঁদা (১০০ ১২)
কমাট চিচনবয়াগ

১৮০০/১২০০/৪১,৪০০/-

দরয়াদতর জন্য অনুদমােনদ াগ্য অংক (eligible amount):
(ক)

হমাট অনুদমাদনদোগ্য নবননদয়াগ

৪১,৪০০/-

(খ)

ব াট আয় ৩,০৮,০০০ টাকার ২৫%

77,000/-

(গ)

1,০0,00,000/-

অনুদমােনদ াগ্য অংক (eligible amount) [(ক) বা
(খ) বা (গ), এ নতনটির মদধ্য হেটি কম]

৪১,৪০০/-

কর দরয়াদতর পবরমাণ:
করোতার দমাট আয় ১৫ লি টাকার অবধক না হওয়ায় কর দরয়াদতর
পবরমাণ হদব অনুদমােনদ াগ্য অংক (eligible amount) ৪১,৪০০/- এর
15% অর্ ডাৎ (৪১,৪০০  ১৫%) = ৬,২১০ টাকা।
ব াট আদয়র উপর প্রদ াজে কর

৪০০/-
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কর বরয়াত
বরয়াত বাদে পতরগতণত প্রদেয় কর

৬,২১০/(৫৮১০/-)

উপদরর কর পতরগণনা অনু ায়ী প্রদেয় কর ঋণাত্মক িদলও করোতার করমুি সী ার অতততরি
আয় র্াকায় এদেদে করোতার অবস্থান ঢাকা উির তসটি কদপডাদরশন ও ঢাকা েতেণ তসটি কদপডাদরশন
এবাং চট্টিা তসটি কদপডাদরশন এলাকায় িদল ন্যেনত ৫,০০০ টাকা, অন্যান্য তসটি কদপডাদরশন এলাকায়
িদল ন্যেনত ৪,০০০ টাকা এবাং তসটি কদপডাদরশন ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় িদল ৩,০০০ টাকা আয়কর
প্রোন করদত িদব।
ড তডা বা ক চড ারীর র্াদক,
একই আয় তে বকান প্রততবন্ধী অর্বা বগদজটভুি যুদ্ধািত মুতিদ াদ্ধা ক ক
তদব তার বেদে করমুি আদয়র সী া র্ােদ ৪,৫০,০০০ টাকা এবাং ৪,৭৫,০০০ টাকা িওয়ায়
ড তডার র্াকদল, ার
তাদক বকান কর প্রোন করদত িদব না। এোড়াও একই আয় একজন তিলা ক ক
একটি প্রততবন্ধী সন্তান রদয়দে এবাং তার স্বা ী প্রততবন্ধী সন্তাদনর জন্য বকান অব্যািততর সী া িিণ
কদরন না, তার বেদে করমুি আদয়র সী া ৩,২৫,০০০ টাকা িওয়ায় তাদক বকান কর প্রোন করদত
িদব না।
(ি) ববতনসি অন্য িাদতর আয় র্াকদল
একজন সরকাতর ববতন আদেশভুি ক চড ারীর ববতন িাত োড়াও ব্যাাংক সুে, গৃি সম্পতি, লেোাংশ,
ব্যাাংক সুে, ইতোতে িাদত আয় র্াকদত পাদর।
িরা াক, ত জ িতনষ্ঠা সরকার স্ব-শাতসত (Public Bodies) এর একজন ক চড ারী। তততন 1
জুলাই, 20২০ হবত 30 জুন, 20২১ সময়কাবল চনবম্নাি ববতন ও োতা বপদয়দেন:
(ক) মূল কিতন (58,760  12)
(ি) িাড়ী ভাড়া ভাতা (২৯,৩৮০  12)

৭,০৫,১২০/3,৫২,৫৬0/-

(গ) ২টি উৎসি কিানাস (58,760  ২)
(ঘ) চিচকৎসা ভাতা (1,500  12)

1,১৭,৫২০/18,0০০/-

(ঙ) চশক্ষা সহায়ক ভাতা (500  12)
(ি) িাংলা নিিষ ন ভাতা

6,0০০/1১,৭৫২/-

ব্যতিগত ব্যবিাদরর জন্য তততন তনদয়াগকারী প্রততষ্ঠন িদত একটি গাড়ী বরাদ্দ বপদয়দেন। গাড়ী
ব্যবিাদরর জন্য প্রতত াদসর ববতন িদত ৬০০ টাকা কদর কতডন করা িয়। এোড়াও তততন তনয়ত ত
োতয়দত্বর পাশাপাতশ তনদয়াগকারী প্রততষ্ঠাদনর প্রতশেণ একাদর্ ীদত িন্ডকালীন প্রতশেক বা তরদসাস ড
পাস ডন (resource person) তিদসদব প্রতশেণ প্রোদনর জন্য সম্মানী বাবে 35,000 টাকা এিং
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প্রচশক্ষণাথীবদর িাতা কদিা চফ িািদ 10,000 টাকা কপবয়বছন। উি সম্মানী ও তফ প্রোনকাদল ১০%
িাদর উৎদস আয়কর কতডন করা িদয়দে।
এোড়া ত জ িতনষ্ঠা সরকার গৃি-সম্পতি িাদত ৫০,০০০ টাকা, কৃতি িাদত ১০,০০০ টাকা, আইচসচি
চমউচুযয়াল ফান্ড িদত লেোাংশ প্রাতপ্ত ১,৩৫,০০০ টাকা এবাং ব্যাাংক সুে িাদত ১০,০০০ টাকা আয়
রদয়দে। লেোাংশ ও ব্যাাংক সুদের উপর ১০% িাদর উৎদস আয়কর কতডন করা িদয়দে।
ত জ িতনষ্ঠা সরকাদরর কমাট আয় ও করদায় পচরগণনা চনবম্ন উবেি করা হবলা:

(ক) কিতন িাবত আয়
মূল কিতন: (58,760  12)
৭,০৫,১২০/উৎসি ভাতা: (58,760  ২)
1,১৭,৫২০/(ি) গৃহ-সম্পচি আয়
৫০,০০০/(গ) কৃচষ আয়
১০,০০০/(ঘ) অন্যান্য সূবত্রর আয়
(অ) কপশাগত আয় (সম্মানী 35,000+ চফ 10,000) 45,000/(আ) লভযাংশ
আইচসচি চমউচুযয়াল ফান্ড হবত লভযাংশ প্রাচপ্ত
১,৩৫,০০০ টাকা োর মবে ২৫,০০০ টাকা পে নন্ত কর
মুি। ২৫,০০০ টাকার অচতচরি অংক করবোগ্য আয়
চহবসবি গণ্য হবি। তাই লভযাংশ আয় (1,35,00025,000)
1,
১০,০০০/(ই) ব্যাংক সুদ
অন্যান্য সূবত্রর আয়

১০,০০০/কমাট আয়

১,৬৫,০০০/১০,৪৭,৬৪০/-

ত জ িতনষ্ঠা সরকাদরর ২০১৯-২০ অর্ ড বেদর তার জন্য প্রদ াজে িাকচর [স্ব-শাতসত (Public
Bodies) এবাং রাষ্ট্রায়ি প্রততষ্ঠানসমূি] (বিতন ও ভাতাচদ) আবদশ, 2015 এ উচেচিত তচতকৎসা
োতা, তশো সিায়ক োতা ও বাাংলা নববি ড োতা বপদয়দেন। ফদল উি োতাসমূদির জন্য তাদক
আয়কর প্রোন করদত িদব না।
ত জ িতনষ্ঠা সরকাদরর চনরূচপত কমাট আয় ১০,৪৭,৬৪০ টাকার চিপরীবত প্রবদয় কবরর পচরমাণ
হবি চনম্নরূপ:
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প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পে নন্ত কমাট আবয়র উপর
পরিতী ১,00,000 টাকা আবয়র উপর ৫% হাবর
পরিতী ৩,00,000 টাকা আবয়র উপর ১০% হাবর
অনবনশষ্ট ২,৯৭,৬৪0 টাকা আদয়র উপর 15% োদর
কমাট

শূন্য
৫,০০০/৩০,০০০/৪৪,৬৪৬/৭৯,৬৪৬/-

ত জ িতনষ্ঠা সরকাদরর প্রচত মাবস প্রচভবিন্ট ফাবন্ড 8,০০০ টাকা, কল্যাণ তহচিল ও কগাষ্ঠী িীমা
িািদ মাচসক র্ােদ ১৫০ টাকা এবাং ১০০ টাকা চাঁো তেদয় র্াদকন। তততন 1,00,০০০ টাকার
ততন বের ব য়ােী সঞ্চয়পে েয় কদরদেন এবাং জীবন বী ার তপ্রত য়া বাবে বাৎসতরক 15,০০০
টাকা তেদয়দেন।
চিচনবয়াগ িচনত আয়কর করয়াত পচরগণনাঃ
(ক) প্রচভবিন্ট ফাবন্ড িাঁদা (8,০০০ x ১২ মাস):
(ি) কল্যাণ তহচিল ও কগাষ্ঠী িীমা তহচিবল িাঁদা:
(১৫০+১০০) x ১২ মাস
(গ) সঞ্চয় পবত্র চিচনবয়াগ
(ঘ) িীিন িীমার চপ্রচময়াম প্রদান
কমাট চিচনবয়াগ

96,০০০/৩,০০0/100,০০০/15,০০০/2,1৪,০০০ /-

দরয়াদতর জন্য অনুদমােনদ াগ্য অংক (eligible amount):
(ক)
হমাট অনুদমাদনদোগ্য নবননদয়াগ
2,1৪,০০০/(খ)
কমাট আয় ১০,৪৭,৬৪০ টাকার ২৫%
2,61,91০/(গ)
1,০0,00,000/অনুদমােনদ াগ্য অংক (eligible amount) [(ক) বা (খ) বা
(গ), এ নতনটির মদধ্য হেটি কম]
2,1৪,০০০/কর দরয়াদতর পবরমাণ:
করদাতার কর হরয়াদতর পনরমাণ েদব 2,1৪,০০০ টাকার 15% অর্ ডাৎ
(2,1৪,০০০ x ১৫%)= 3২,১০০ টাকা।
প্রদেয় কর:
ব াট আদয়র উপর আদরাপদ াগ্য কর
বােঃ কর বরয়াত

৭৯,৬৪৬/3২,১০০/৪৭,৫৪৬/-

বােঃ উৎদস কততডত কর
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(ক) বপশাগত বসবার তবপরীদত প্রাপ্য সম্মানী ও তফ
45,000/- এর 10%
= 4,500/(খ) ব্যাাংক সুে ১০,০০০/- এর ১০% = ১,০০০/(গ) লেোাংশ ১,৩৫,০০০/- এর ১০% = ১৩,৫০০/ব াট উৎদস কততডত কর
নীট প্রদেয় কর

১৯,০০০/৩৬,০৪৬/-

অথ নাৎ, ত জ িতনষ্ঠা সরকারদক অিচশষ্ট প্রবদয় কর ২৮,৫৪৬ টাকা চরটান ন দাচিবলর পূবি ন িা সময়
পচরবশাধ করবত হবি।
ড তডার আয় এবাং কর পতরগণনা
২। ববসরকাতর প্রততষ্ঠাদন ক রড ত ক ক
ববসরকাতর প্রততষ্ঠাদন ক রড ত ত জ অরণ্য অি ২০২১-২০২২ কর বেদর তনম্নরূপ ববতন ও োতা
বপদয়দেন:
েঃনঃ
িাত
(ক)
াতসক মূল ববতন
(ি)
২টি উৎসব ববানাস (১৯,৩০০  ২)
(গ)
তচতকৎসা োতা
(ে)
আপ্যায়ন োতা
(ঙ)
বাড়ী োড়া োতা

পতর াণ (টাকায়)
১৯,৩০০/- টাকা
৩৮,৬০০/- টাকা
২,০০০/- টাকা
৩০০/- টাকা
৭,৭২০/- টাকা

এোড়া ত জ অরণ্য অিদ র তনদম্নাি সুতবিাতে, আয়, উৎদস কর কতডন ও সম্পে রদয়দে১. ব্যতিগত ব্যবিাদরর জন্য তততন অতফস িদত একটি গাড়ী বরাদ্দ বপদয়দেন।
২. তার গৃি সম্পতি িাদত ৫০,০০০ টাকা, কৃতি িাদত ১০,০০০ টাকা, আইতসতব চমউচুযয়াল ফান্ড
িদত লেোাংশ প্রাতপ্ত ১,৩৫,০০০ টাকা এবাং ব্যাাংক সুে িাদত ১০,০০০ টাকা আয় রদয়দে।
৩. লেোাংশ ও ব্যাাংক সুদের উপর ১০% িাদর উৎদস আয়কর কতডন করা িদয়দে।
৪. ৩০/০৬/২০২১ তাতরদি তার নীট সম্পদের পতর াণ ২০,৩০,০০,০০০ টাকা।
তততন ৪০,০০০ টাকার ততন বের ব য়ােী সঞ্চয়পে েয় কদরদেন এবাং জীবন বী ার তপ্রত য়া বাবে
বাৎসতরক 5,০০০ টাকা তেদয়দেন।
ত জ অরণ্য অিদ র ব াট আয় তনম্নরূপোদব তনরূপণ করদত িদব:
(ক) ববতন িাদত আয়:
মূল ববতন (১৯,৩০০  ১২)
উৎসব ববানাস (১৯,৩০০  ২)
তচতকৎসা োতা (২,০০০  ১২)

২৪,০০০/-
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২,৩১,৬০০/৩৮,৬০০/-

বাে: মূল ববতদনর ১০% (২,৩১,৬০০ ১০%)
অর্বা বাতি ডক ১,২০,০০০/-দ টি ক
আপ্যায়ন োতা (৩০০  ১২)
বাড়ী োড়া োতা (৭,৭২০ ১২)
বাে: করমুি োতা:
বাতি ডক ৩,০০,০০০/- বা মূল ববতদনর ৫০%

২৩,১৬০/৮৪০/৩,৬০০/৯২,৬৪০/-

(২,৩১,৬০০  ৫০%=) ১,১৫,৮০০/- এ
দুটির দধ্য ব টি ক

১,১৫,৮০০/-

প্রাপ্ত বাড়ী োড়া োতা করমুি সী ার অতততরি না িওয়ায় এিাদত
বকান আয় তনরূতপত িদব না।
শূন্য
াতায়াত সুতবিা (মূল ববতদনর ৫% তিদসদব
১১,৫৮০/- অর্বা ৬০,০০০/- এর দধ্য ব টি ববতশ) =
৬০,০০০/ববতন িাদত আয় =
৩,34,৬৪০/(ি) গৃি-সম্পতি আয়:
(গ) কৃতি আয়:
(ে) অন্যান্য সূদের আয়:
(অ)
লভযাংশ
আইচসচি চমউচুযয়াল ফান্ড হবত লভযাংশ প্রাচপ্ত
১,৩৫,০০০ টাকা োর মবে ২৫,০০০ টাকা পে নন্ত কর
মুি। ২৫,০০০ টাকার অচতচরি অংক করবোগ্য আয়
চহবসবি গণ্য হবি। তাই লভযাংশ আয় (1,35,00025,000)
1,
১০,০০০/(আ) ব্যাংক সুদ
১০,০০০/অন্যান্য সূবত্রর আয়
ব াট আয়
করোতার করোদয়র পতর াণ িদব:
প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পে নন্ত কমাট আবয়র উপর
পরিতী ১,০০,০০০ টাকার উপর ৫% হাবর
অিচশষ্ট ৬৪,৬৪০ টাকা পে নন্ত কমাট আবয়র উপর ১০% হাবর
কমাট আবয়র উপর আয়কর
তবতনদয়াগ জতনত আয়কর বরয়াত পতরগণনা:
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৫০,০০০/১০,০০০/-

১,২০,০০০/৫,14,৬৪০/-

শূন্য
৫,০০০/৬,4৬৪/১১,4৬৪/-

(ক) সঞ্চয় পবত্র চিচনবয়াগ
(ি) িীিন িীমার চপ্রচময়াম প্রদান

৪০,০০০ টাকা
5,০০০ টাকা
কমাট 45,০০০ টাকা

দরয়াদতর জন্য অনুদমােনদ াগ্য অংক (eligible amount):
(ক)
(খ)
(গ)

হমাট অনুদমাদনদোগ্য নবননদয়াগ
কমাট আয় ৫,14,৬৪০ টাকার ২৫%

অনুদমােনদ াগ্য অংক (eligible amount) [(ক) বা
(খ) বা (গ), এ নতনটির মদধ্য হেটি কম]

45,000/1,28,660/1,০0,00,000/45,০০০/-

কর হরয়াদতর পনরমাণ:
45,০০০ এর 15% অর্ ডাৎ (45,০০০ x ১৫%)= 6,7৫০ টাকা।
কমাট আবরাপবোগ্য কর
িাদ: কর করয়াত
প্রদেয় কর

১১,4৬৪/6,750/৪,714/-

সারচাদজডর পতর াণ:
করোতার নীট সম্পদের পতর াণ ২০,৩০,০০,০০০/িওয়ায় প্রদেয় আয়কদরর ৩০% িাদর সারচাজড প্রদ াজে
িদব। সারচাদজডর পতর াণ োড়ায় (৪,714 টাকার ৩০%)
১৪১৪ টাকা।
ফদল ব াট প্রদেয় কর
বাে: উৎদস কততডত কর
(ক) ব্যাাংক সুে ১০,০০০/- এর ১০% = ১,০০০/(ি) লেোাংশ ১,৩৫,০০০/- এর ১০% = ১৩,৫০০/ত জ অরণ্য অিদ র তনকট বফরতদ াগ্য কর

3। একিন তশেদকর আয় এবাং কর পতরগণনা
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১,৪১৪/৬,১২৮/-

১৪,৫০০/(৮,৩৭২/-)

জনাব ত নিাজ আিদ ে ববসরকাতর ইাংদরজী াধ্যদ র একটি তবদ্যালদয় তশেকতা কদরন।
তার একজন প্রততবন্ধী সন্তান রদয়দে। তার েী করোতা নন। ১ জুলাই ২০২০ হদত ৩০ জুন
২০২১ প ডন্ত স দয় তার আয় তেল তনম্নরূপঃ
ববতন িাত:
াতসক মূল ববতন
বাড়ী োড়া োতা
তচতকৎসা োতা
উৎসব ববানাস-

30,০০০/১5,000/১,০০০/দু’টি মূল ববতদনর স ান।

জনাব ত নিাজ আিদ ে টিউশনী বর্দকও উপাজডন কদর র্াদকন। তততন াদস ব াট ০৬ (েয়)
ব্যাদচ োে পড়ান। প্রতত ব্যাদচ োে সাংখ্যা ০৬ (েয়) জন। প্রতত োে বর্দক তততন সম্মানী িিণ
কদরন াতসক ৪,০০০ টাকা। তততন তনদজর বাসাদতই োে পড়ান।
চতচন আয় িছবর 2,00,000 টাকার সঞ্চয়পত্র ক্রয় কবরবছন। ৩০ জুন ২০২১ তাতরদি করোতার
নীট সম্পদের পতর াণ তেল ৩,৩০,০০,০০০ টাকা।
২০২১-২০২২ করবেদর করোতার ব াট আয় ও প্রদেয় কদরর পতর াণ তনম্নরূপ:
কিতন িাত:
মাচসক মূল কিতন (30,০০০ x ১২)
3,60,০০০/িাড়ী ভাড়া ভাতা (15000x ১২)
১,80,০০০/িাদ: করমুি (মূল কিতবনর ৫০%)
১,৮০,০০০/শূন্য
চিচকৎসা ভাতা (১,০০০x১২)
িাদ: মূল কিতবনর ১০%
অথিা িাচষ নক ১,২০,০০০/-, কেটি কম

১২,০০০/৩৬,০০০/-

শূন্য

উৎসি কিানাস (৩০,০০০ x২)
কিতন িাবত আয় =
অন্যান্য উৎস িাবত আয়:
টিউশনী বর্দক প্রাপ্ত আয় (৬ ব্যাচ x ৬ জন
x ৪০০০ x ১২ াস)

১৭,২৮,০০০/21,48,000/-

ব াট আয় =
করোয় পতরগণনা
(ক) প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা* পে নন্ত কমাট আবয়র উপর
(ি) পরিতী ১,০০,০০০ টাকা পে নন্ত কমাট আবয়র উপর
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৬০,০০০/৪,20,০০০/-

৫%

শূন্য
৫,০০০/-

(গ) পরিতী ৩,০০,০০০ টাকা পে নন্ত কমাট আবয়র উপর
(ঘ) পরিতী ৪,০০,০০০ টাকা পে নন্ত কমাট আবয়র উপর
(ঙ) পরিতী ৫,০০,০০০ টাকা পে নন্ত কমাট আবয়র উপর
(ি) অিচশষ্ট ৪,৯৮,০০০ টাকা কমাট আবয়র উপর

১০%
৩০,০০০/১৫%
৬০,০০০/২০%
১,০০,০০০/২৫%
১,২৪,৫০০০/প্রবদয় কর =
৩,১৯,৫০০/* প্রনতবন্ধী িন্তাদনর নপতা নেদিদব করমুি আয় িীমা (৩,০0,000 + 5০,000) =
৩,০০,000 টাকা।
কর বরয়াত:
দরয়াদতর জন্য অনুদমােনদ াগ্য অংক (eligible amount):
(ক) হমাট অনুদমাদনদোগ্য নবননদয়াগ
(খ) ব াট আদয়র ২৫% (21,48,000x 25%)
(গ)
অনুদমােনদ াগ্য অংক (eligible amount) [(ক) বা (খ) বা
(গ), এ নতনটির মদধ্য হেটি কম]

2,00,000/৫,৩৭,০০০/1,০0,00,000/2,00,000/-

কর হরয়াদতর পনরমাণ:
করোতার দমাট আয় ১৫ লি টাকার অবধক হওয়ায় কর দরয়াদতর
পবরমাণ হদব সরাসবর অনুদমাদনদোগ্য অংক (eligible amount)
2,00,000/- এর 1০% অর্ ডাৎ (2,00,০০০x ১০%)= ২০,0০০ টাকা।
নীট প্রবদয় কর:
ফবল নীট প্রবদয় কবরর পচরমাণ হবি (৩,১৯,৫০০ -২0,0০০) = 2,9৯,৫০0 টাকা।
করদাতার নীট সম্পবদর পচরমাণ ৩ ককাটি ৩০ লক্ষ টাকা ো সারিািন আবরাবপর লবক্ষয নীট
সম্পবদর সবি নাচ্চ সীমা ৩ ককাটি টাকার অচধক হওয়ায় নীট প্রবদয় কর 2,9৯,৫০0 টাকার উপর
১০% হাবর সারিািন িািদ (2,9৯,৫০0 x ১০%) = 29,৯৫০ টাকা প্রবদয় হবি। অথ নাৎ আয়কর
ও সারিািন িািদ করদাতার কমাট করদায় হবি (2,9৯,৫০0 + 29,৯৫০) = 3,2৯,৪৫০ টাকা।
4। একিন চশল্পীর আয় এিং কর পচরগণনা
ত জ নাত রা নুজাই া একজন কণ্ঠতশল্পী। তার তনজস্ব একটি গাদনর েল রদয়দে। তবতেন্ন
অনুষ্ঠাদন তততন তার েল তনদয় গান পতরদবশদনর াধ্যদ আয় কদর র্াদকন। ১ জুলাই ২০২০
হদত ৩০ জুন ২০২১ প ডন্ত স দয় তার আয় ও ব্যদয়র পতরসাংখ্যান তেল এ রক :
তবতেন্ন অনুষ্ঠাদন সাংগীত পতরদবশদনর াধ্যদ প্রাতপ্ত তেল ১০,০০,০০০ টাকা।
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তার তনজস্ব েদল ৩জন সিতশল্পী, ৩ জন ন্ত্রতশল্পী, ২ জন তবলচী রদয়দে। তাদেরদক ববতন
বাবে প্রোন করা িদয়তেল:
ববতন িরচ:
৩ জন সিতশল্পী
৩ জন ন্ত্রতশল্পী ও অন্যান্য
২ জন তবলচী

৩ x ৬০০০ x ১২ াস
৩ x ৫০০০ x ১২ াস
২ x ৩০০০ x ১২ াস

২,১৬,০০০/১,৮০,০০০/৭২,০০০/-

তশল্পীদের বড্রস ও াতায়াত বাবে িরচ তেল র্ােদ ১৫,০০০ টাকা ও ২,০০০ টাকা।
২০২১-২০২২ করবেদর ত জ নাত রার ব াট আয় ও প্রদেয় আয়কর িদব তনম্নরূপ:
সাংগীত পতরদবশন িদত িস প্রাতপ্ত১০,০০,০০০/বাে: ব্যয়সমূি ( াচাইদ াগ্য প্র াণাতে োতিল সাদপদে)
১। ববতন বাবে:
সিতশল্পী
২,১৬,০০০/তবলচী
৭২,০০০/ন্ত্রতশল্পী ও অন্যান্য
১,৮০,০০০/৪,৬৮,০০০/২। বড্রস ও াতায়াত -১৭,০০০/৪,৮৫,০০০/ব াট আয় =
৫,১৫,০০০/করোয় পতরগণনা:
প্রর্ ৩,৫০,০০০ টাকা প ডন্ত ব াট আদয়র উপর
শূন্য
পরবতী ১,০০,০০০ টাকা প ডন্ত ব াট আদয়র উপর ৫% িাদর
৫,০০০/অবতশষ্ট ৬৫,০০০ টাকার উপর ১০% িাদর
৬,৫০০/ব াট প্রদেয় কর
১১,৫০০/5। একিন চিচকৎসবকর আয় এিং কর পচরগণনা
জনাব ফািাে আল কতর একটি ববসরকাতর িাসপাতাদলর তচতকৎসক। তততন ৩০ জুন ২০২১
তিষ্টাব্দ তাতরদি স াপ্ত আয় বেদর িাসপাতাল বর্দক তনম্নরূপ ববতন োতা বপদয়দেন:
কিতন িাত:
মূল কিতন (50,000 x 12)

6,00,000/-
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িাড়ী ভাড়া ভাতা
চিচকৎসা ভাতা (2,000 x12)
উৎসি ভাতা দু’টি মূল কিতবনর সমপচরমাণ

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

স্বীকৃত ভচিষ্য তহচিবল আয় িছবর চতচন মাবস 5,000 টাকা িাঁদা চদবয়বছন। তার
চনবয়াগকতনাও সমপচরমাণ িাঁদা িমা চদবয়বছন।
জনাব ফািাে প্রাইদেট প্রোকটিস কদর র্াদকন। তততন প্রতততেন গদড় ১০ জন নতুন বরাগী ও ৩০
জন পুরাতন বরাগী বেদিন। নতুন বরাগীর তফ ৫০০ টাকা ও পুরাতন বরাগীর তফ ৩০০ টাকা।
তততন বেদর ৩০০ তেন বরাগী বেদিন। করোতা বপশািাদতর জন্য বকান িাতাপে সাংরেণ
কদরন না।
চতচন আয় িছবর একটি ব্যাংবকর চিবপাচিট কপনশন েীবম (চিচপএস) মাচসক 6,০০০ টাকা
চহবসবি িমা প্রদান কবরবছন। চতচন স্টক এক্সবিবঞ্জ তাচলকাভুি ককাম্পাচনর কশয়ার ক্রবয়
10,০০,০০০ টাকা চিচনবয়াগ কবরবছন। এছাড়া চতচন ৫,০০,০০০ টাকার সঞ্চয়পত্র ক্রয়
কবরবছন।
২০২১-২০২২ করবেদর জনাব জনাব ফািাে আল কতরদ র ব াট আয় ও আয়কর পতরগণনা
নীদচ বেিাদনা িল:
কিতন আয়:
িাচষ নক মূল কিতন
6,00,000/িাড়ী ভাড়া ভাতা
3,00,000/িাদ: িাচষ নক ৩,০০,০০০/- িা মূল কিতবনর
৫০% (6,00,000 x ৫০%) =
3,00,000/‘শূন্য’
3,00,000/- এ দুটির মবে কেটি কম
উৎসি ভাতা
1,00,000/চিচকৎসা ভাতা
24,০০০/িাদ:মূল কিতবনর ১০% (6,00,000x ১০%)
60,000/-অথিা িাচষ নক ১,২০,০০০/60,000/‘শূন্য’
কেটি কম
স্বীকৃত ভচিষ্য তহচিবল চনবয়াগকতনার িাঁদা
৬০,০০০/(৫০০০ x ১২ মাস)
কিতন িাবত আয়
7,60,000/বপশা িাদত আয়:
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নতুন করাগী
(১০িন x ৩০০চদন x ৫০০টাকা)
পুরাতন করাগী
(৩০িন x ৩০০চদন x
৩০০টাকা)
কমাট প্রাচপ্ত

১৫,০০,০০০/
২৭,০০,০০০/
৪২,০০,০০০/
-

িাদ: কপশার সাবথ সংচিষ্ট িরি (চহসাি সংরক্ষণ
কবরন না চিবিিনায় আনুমাচনক ১/৩ অংশ)

১৪,০০,০০০/
-

কপশা িাবত নীট আয়
কমাট আয়

২৮,০০,০০০/৩5,60,0০০/-

করোয় পতরগণনা
(ক) প্রথম ৩,০০,০০০ টাকা পে নন্ত কমাট আবয়র উপর
(ি) পরিতী ১,০০,০০০ টাকা পে নন্ত কমাট আবয়র উপর ৫% হাবর
(গ) পরিতী ৩,০০,০০০ টাকা পে নন্ত কমাট আবয়র উপর ১০% হাবর
(ঘ) পরিতী ৪,০০,০০০ টাকা পে নন্ত কমাট আবয়র উপর ১৫% হাবর
(ঙ) পরিতী ৫,০০,০০০ টাকা পে নন্ত কমাট আবয়র উপর ২০% হাবর
(ি) অিচশষ্ট ১৯,৬0,000 টাকা আবয়র উপর 25% হাবর
প্রবদয় কর

শূন্য
৫,০০০/৩০,০০০/৬০,০০০/১,০০,০০০/4,৯০,০00/৬,8৫,০০০/-

কর বরয়াত:
করয়াতবোগ্য চিচনবয়াবগর পচরমাণ:
স্বীকৃত ভচিষ্য তহচিবল চনবির ও চনবয়াগকতনার িাচষ নক িাদা
(৫০০০ x ১২মাস) x ২
চিচপএস -এ িাচষ নক িমা (৬,০০০ x ১২) = ৭২,০০০ টাকা,
চকন্তু সবি নাচ্চ অনুবমাদনবোগ্য সীমা ৬০,০০০ টাকা
সঞ্চয়পত্র ক্রয়
ষ্টক এক্সবিবঞ্জ তাচলকাভুি ককাম্পাচনর কশয়াবর চিচনবয়াগ
কমাট প্রকৃত চিচনবয়াগ
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১,২০,০০০/৬০,০০০/৫,০০,০০০/১০,০০,০০০/১৬,৮০,০০০/-

হরয়াদতর জন্য অনুদমাদনদোগ্য অংক (eligible amount):
(ক) হমাট অনুদমাদনদোগ্য নবননদয়াগ
(খ) কমাট আবয়র ২৫% (35,60,000 x 25%)
(গ)
অনুদমাদনদোগ্য অংক (eligible amount) [(ক) বা (খ) বা
(গ), এ নতনটির মদধ্য হেটি কম]

১৬,৮০,০০০/8,90,000/1,০0,00,000/8,90,000/-

কর দরয়াদতর পবরমাণ:
করোতার দমাট আয় ১৫ লি টাকার অবধক হওয়ায় কর দরয়াদতর পবরমাণ হদব
অনুদমােনদ াগ্য অংদকর ১০% অথ নাৎ (8,90,000/- x ১০%)=৮৯,০০০/- টাকা।
ফবল িনাি ফাহাবদর নীট প্রবদয় কবরর পচরমাণ হবি (৬,8৫,০০০-৮৯,০০০) = ৫,৯৬,০০০/টাকা।
6। একিন ব্যিসায়ীর আয় এিং কর পচরগণনা
জনাব রতজন বাবু াতি একটি তর্পাট ডদ ন্টাল বস্টাদরর াতলক। ৩০ জুন ২০২১ তিস্টাব্দ তাতরদি
স াপ্ত আয় বেদরর তিসাব তববরণীদত তততন আদয়র তনম্নরূপ তথ্য প্রোন কদরন:
তবেয়
িস মুনাফা
লাে-েতত তিসাদবর তবতেন্ন িাদত িরচ োবী
নীট মুনাফা

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

এ বেদর তততন ৩০,০০০ টাকা অতি আয়কর পতরদশাি কদরদেন এবাং ১,২০,০০০ টাকার
সঞ্চয়পে েয় কদরদেন।
৩০ জুন ২০২১ তাতরদি করোতার বয়স তেল ৬৬ বের ২ াস।
২০২১-২০২২ কর বেদর করোতার ৮,০০,০০০ টাকা ব াট আদয়র উপর প্রদেয় কদরর পতর াণ
তনম্নরূদপ পতরগণনা কর িদলা:
করদায় পচরগণনা
(ক) প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পে নন্ত কমাট আবয়র উপর
(ি) পরিতী ১,০০,০০০ টাকা পে নন্ত কমাট আবয়র উপর ৫% হাবর
(গ) পরিতী ৩,০০,০০০ টাকা পে নন্ত কমাট আবয়র উপর 10% হাবর
(ঘ) অিচশষ্ট ৫০,০০০ টাকার উপর 15% হাবর
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শূন্য*
৫,০০০/৩০,০০০/৭,৫০০/-

ব াট আদয়র উপর আয়কর
৪২,৫০০/*করদাতার িয়স ৬৫ িছবরর উববন িবল করমুি আবয়র সীমা ৩,৫০,০০০ টাকা।
কর বরয়াত
তবতনদয়াগ:
সঞ্চয়পে েয়

১,২০,০০০/-

দরয়াদতর জন্য অনুদমােনদ াগ্য অংক (eligible amount):
(ক) হমাট অনুদমাদনদোগ্য নবননদয়াগ
(খ) ব াট আয় ৮,০০,০০০ টাকার ২৫%
(গ)
অনুদমােনদ াগ্য অংক (eligible amount) [(ক) বা (খ) বা
(গ), এ নতনটির মদধ্য হেটি কম]

১,২০,০০০/২,০০,০০০/1,০0,00,000/১,২০,০০০/-

কর দরয়াদতর পবরমাণ:
অনুদমােনদ াগ্য অংদকর 15% অর্ ডাৎ (১,২০,০০০ x ১৫%) = ১৮,০০০/প্রবদয় কর
কমাট আবয়র উপর আয়কর
কর করয়াত
প্রবদয় কর
িাদ: অচগ্রম আয়কর পচরবশাধ
নীট প্রবদয় কর: কফরতবোগ্য িা পরিতীবত সমন্বয়বোগ্য কর
(৫,৫০০/-)

৭।

৪২,৫০০/18,000/২৪,৫00/30,000/-

ধরা াক, জনাব দমাহাম্মে কামাল উবিন 30 জুন 2021 তানরদখ িমাপ্ত আয় বেদর হমাট
20,00,000/- টাকার পণ্য আমদানন কদর আমদানন পে ডাদয় 5% োদর উৎদি হমাট
1,00,000/- টাকা আয়কর প্রদান কদরদেন। করদাতার উি ব্যবিা খাদত আদয়র পনরমাণ
6,00,000/- টাকা। এোড়া, উি আয় বেদর করদাতার গৃে-িম্পনত্ত েদত আয় নেল
4,00,000/- টাকা। জনাব কামাল 2021-2022 কর বেদর িাব ডজনীন স্বননধ ডারণী পদ্ধনতদত
নরটান ড দানখল করদবন। করদাতার হমাট আয় ও করদাদয়র পনরমাণ েদব নননরূপ(1) ননয়নমত উৎদির (গৃে-িম্পনত্ত েদত) আয়: 4,00,000/- টাকা
ননয়নমত উৎদির জন্য করদায়: 5,000/- টাকা।
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(2) আমদানন ব্যবিাদয়র জন্য করদায়:
ননয়নমত উৎদির (গৃে-িম্পনত্ত েদত) আয়:
4,00,000/ননয়নমত পদ্ধনতদত পনরগণনাকৃত আমদানন ব্যবিা খাদতর আয়: 600,000/দু’উৎদির আদয়র িমনষ্ট=
10,00,000/10,00,000/- টাকার উপর প্রদোজয আয়কর
বাদ: ননয়নমত উৎদির আদয়র উপর প্রদোজয আয়কর
আমদানন ব্যবিাদয়র জন্য ননয়নমত করদায়

80,000/5,000/75,000/-

আমদানন ব্যবিাদয়র জন্য উৎদি কনতডত কর 1,00,000/-।
ফদল, উপধারা (2) অনুোয়ী আমদানন ব্যবিাদয়র জন্য ন্যযনতম কর েদব
1,00,000/- টাকা।
(3) এদক্ষ্দত্র, 2021-2022 কর বেদর জনাব কামাদলর দমাট আয় হদব
(4,00,000 + 6,00,000) = 10,00,000/- টাকা
এবং করদায় েদব (5,000 + 1,00,000) = 1,05,000/- টাকা।
৮। জনাব বশপন শাহ 30 জুন 2021 তানরদখ িমাপ্ত আয় বেদর হমাট 20,00,000/- টাকার পণ্য
আমদানন কদর আমদানন পে ডাদয় 5% োদর উৎদি হমাট 1,00,000/- টাকা আয়কর প্রদান কদরদেন।
করদাতার উি ব্যবিা খাদত আদয়র পনরমাণ 8,00,000/- টাকা। এোড়া, উি আয় বেদর
করদাতার গৃে-িম্পনত্ত েদত আয় নেল 4,50,000/- টাকা এবং িঞ্চয়পদত্রর সুদ আয় নেল
4,00,000/- টাকা, োর উপর 5% োদর উৎদি 20,000/- আয়কর কতডন করা েদয়দে। জনাব
নশপন 2021-2022 কর বেদর িাব ডজনীন স্বননধ ডারণী পদ্ধনতদত নরটান ড দানখল করদবন। করদাতার
হমাট আয় ও করদাদয়র পনরমাণ েদব নননরূপ(1) ননয়নমত উৎদির (গৃে-িম্পনত্ত েদত) আয়: 4,50,000/- টাকা
ননয়নমত উৎদির জন্য করদায়: 10,000/- টাকা।
(2) আমদানন ব্যবিাদয়র জন্য করদায়:
ননয়নমত উৎদির (গৃে-িম্পনত্ত েদত) আয়:
4,50,000/ননয়নমত পদ্ধনতদত পনরগণনাকৃত
আমদানন ব্যবিা খাদতর আয়: 8,00,000/দু’উৎদির আদয়র িমনষ্ট
12,50,000/12,50,000/- টাকার উপর প্রদোজয আয়কর
বাদ: ননয়নমত উৎদির আদয়র উপর প্রদোজয আয়কর
আমদানন ব্যবিাদয়র জন্য ননয়নমত করদায়

1,25,000/10,000/1,15,000/-

আমদানন ব্যবিাদয়র জন্য উৎদি কনতডত কর 1,00,000/-, ো ননয়নমত করদায়
অদপক্ষ্া কম।
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ফদল, উপধারা (2) অনুোয়ী আমদানন ব্যবিাদয়র জন্য ন্যযনতম কর েদব
1,15,000/- টাকা।
(3) িঞ্চয়পদত্রর সুদদর উপর কর: 20,000/(4) ২021-2022 কর বেদর জনাব বশপদনর দমাট আয় হদব
(4,50,000 + 8,00,000 + 4,00,000) = 16,50,000/- টাকা
এবং করদায় েদব
(10,000 + 1,15,000 + 20,000) = 1,45,000/- টাকা।
ষষ্ঠ ভাগ
পবরসম্পে, োয় ও ব্যয় বববরণী এবং জীবনোত্রা িংনিষ্ট ব্যদয়র নববরণী

১।

২।

৩।
৪।

পবরসম্পে, োয় ও ব্যয় বববরণী
েনদ হকান বাংলাদদনশ ব্যনি-করদাতা ননদনাি শতডিমূে পূরণ কদরন তােদল আয় বেদরর
হশষ তানরদখ তার ননদজর, spouse এর (spouse করদাতা না েদয় র্াকদল) এবং
ননভ্ডরশীল িন্তানদদর িকল প্রকার িম্পদ ও দাদয়র নববরণী ঐ ব্যনির আয়কর নরটাদন ডর
িাদর্ দানখল করদত েদব। শতডিমূে েদলা(ক)
আয় বেদরর হশষ তানরদখ হমাট পনরিম্পদ (gross wealth) এর পনরমাণ ৪০
লক্ষ্ টাকার অনধক েদল; অর্বা
(খ)
আয় বেদরর হশষ তানরদখ হমাটর গানড় (জীপ বা মাইদক্রাবািিে) এর মানলকানা
র্াকদল; অর্বা
(গ)
আয় বেদর হকান নিটি কদপডাদরশন এলাকায় হকান গৃে-িম্পনত্ত বা
অূাপাট নদমদের মানলক েদল অর্বা গৃে-িম্পনত্ত বা এপাট ডদমদে নবননদয়াগ
করদল।
তদব বতণ ডত শতডসমূি পূরণ না করা সদত্বও বকাদনা ব্যতি-করোতা চাইদল স্বপ্রদণাতেতোদব (voluntarily) পতরসম্পে, োয় ও ব্যয় তববরণী োতিল করদত
পারদবন।
অননবািী বাংলাদদনশ এবং বাংলাদদনশ নয় এমন ব্যনিদেনণর করদাতারা হকবলমাত্র
বাংলাদদদশ অবনস্থত িম্পদ ও দাদয়র নববরণী দানখল করদবন।
ব্যনিদেনণর করদাতারা বাংলাদদদশ দুই ভ্াদব ননবািী েদত পাদরন, হেমনক.
নতনন েনদ বাংলাদদদশ হকাদনাবেদর ১৮২ নদন বা তদতানধক নদন অবস্থান কদরন;
অর্বা
খ.
নতনন েনদ বাংলাদদদশ হকাদনাবেদর হমাট ৯০ নদন বা তদতানধক নদন এবং ঐ
বেদরর পূব ডবতী ৪ বেদর হমাট ৩৬৫ নদন অবস্থান কদরন।
এর ব্যনতক্রম েদল, ব্যনিেনণর করদাতারা অননবািী নেদিদব নবদবনিত েদবন।

71

৫।
৬।
৬।

হকাদনা আয়বেদর হকাদনা ব্যনি করদাতার ৪ লক্ষ্ টাকার অনধক আয় র্াকদল তাদক
আবনেকভ্াদব জীবন োপদনর ব্যদয়র নববরণী দানখল করদত েদব।
হকাম্পাননর হশয়ারদোল্ডার বিদরক্টদেরদক আয় বনবব নদশদষ আবনেকভ্াদব জীবন োপদনর
ব্যদয়র নববরণী দানখল করদত েদব।
উপদরাি শতডসমূি পূরণ না করার কারদণ পতরসম্পে, োয় ও ব্যয় তববরণী োতিল
কদরনতন এ ন ব দকান ব্যতিদক উপ কর কত শনার িারা ৮০ এর উপিারা (৭) অনু ায়ী
বনাটিশ বপ্ররণ কদর পতরসম্পে, োয় ও ব্যয় তববরণী োতিল করার জন্য বলদত পাদরন।

আয়কর চিচধমালা, 1984 সংবশাধবনর মােবম পচরসম্পদ, দায় ও ব্যয় প্রদশনবনর িন্য ২০১৬-১৭
কর বেদর নতুন ফরম IT-10B2016 প্রিতনন করা হবয়বছ। হে িকল করদাতা নতুন নরটান ড ফরম
(IT-11GA2016) ব্যবোর করদবন তাদদরদক IT-10B2016 ফরম ব্যবোর করদত েদব।
ব্যচি করদাতার ব্যিসার পুচুঁ ি িা মূলধন অথিা কৃচষ িা অকৃচষ সম্পচি থাকবল IT-10B2016
ফরদমর সাবথ schedule 25 সংযুি করবত হবি।
হে িকল ব্যনি-করদাতা পুদরাদনা ফরদম নরটান ড দানখল করদবন তারা ঐ নরটাদন ডর িাদর্ িংনিষ্ট
আদগর পচরসম্পদ, দায় ও ব্যয় চিিরণী দাচিল করবিন।
পতরসম্পে, োয় ও ব্যয় তববরণী পূরদণ সািারণ জ্ঞাতব্য তবিয়:
(1) পতরসম্পে, োয় ও ব্যয় তববরণীদত আয় বেদরর হশষ তানরদখর পনরিম্পদ (assets) ও
দায় (liabilities) এর িমাপনী হজর (closing balance) এর তে প্রদান করদত
েদব। উদােরণস্বরূপ, ৩০ জুন 20২০ তানরদখ হকান করদাতার েনদ হমাট 7,00,000/টাকার িঞ্চয়পত্র র্াদক এবং নতনন েনদ 20২০-২১ অর্ ড বেদর আদরা 3,00,000/- টাকার
িঞ্চয়পত্র ক্রয় কদরন এবং আয় বেদরর হশষ তানরখ পে ডন্ত হকান িঞ্চয়পত্র না ভ্াঙান
তােদল ২০২১-২০২২ কর বেদরর জন্য করদাতার দানখলকৃত পচরসম্পদ, দায় ও ব্যয়
চিিরণীবত সঞ্চয়পবত্রর পচরমাণ প্রদশনন করবত হবি (7,00,000 + 3,00,000) =
10,00,000 টাকা।
(2) ক্রয়কৃত সম্পচির কক্ষবত্র করচিবেশন ও অন্যান্য আনুষচেক িরিসহ ক্রয়মূল্য প্রদশনন
করবত হবি। ধরা োক একিন করদাতা 1 নর্দিম্বর ২০২০ তানরদখ 15,00,000 টাকায়
একটি অকৃনষ প্লট ক্রয় কদরদেন, োর করচিবেশন ও অন্যান্য আনুষচেক িরি চছল
3,00,000 টাকা। 30 জুন 20২১ তাচরবি প্লটটির িািারমূল্য চছল 22,00,000 টাকা।
এবক্ষবত্র ২০২১-২০২২ কর বেদরর জন্য করদাতার দানখলকৃত পচরসম্পদ, দায় ও ব্যয়
চিিরণীবত দচলল মূবল্যর চভচিবত অকৃনষ প্লদটর মূল্য (15,00,000 + 3,00,000) =
18,00,000 টাকা প্রদনশডত হবি।
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(3) করদাতার স্বামী/স্ত্রী বা ননভ্ডরশীল হকান িন্তাদনর আলাদা কর ননর্ না র্াকদল তাদদর
পনরিম্পদ, দায় ও ব্যয় করদাতার পনরিম্পদ, দায় ও ব্যদয়র িাদর্ একীভূত কদর হদখাদত
েদব।
(4) পতরসম্পে, োয় ও ব্যয় তববরণীর বকান েত দক স্থান সাংকুলান না িদল আলাো কাগদজ
বস েত দকর জন্য অতততরি তথ্য তলদি পতরসম্পে, োয় ও ব্যয় তববরণীর সাদর্ সাংযুি
করা াদব। আলাো কাগজ ব্যবিাদরর বেদে কাগদজর উপদর কর বের, করোতার
টিআইএন এবাং পতরসম্পে, োয় ও ব্যয় তববরণীর ক্রনমক নম্বর উদেখ করদত েদব এবং
তাদত করদাতার স্বাক্ষ্র র্াকদত েদব। িংযুি আলাদা কাগজটি পতরসম্পে, োয় ও ব্যয়
তববরণীর অংশ নেদিদব নবদবনিত েদব। উোিরণস্বরূপ, বকান করোতা তে বকান আয়
বেদর 3 জন ব্যতিদক ঋণ প্রোন কদর র্াদকন তািদল ফরম IT-10B2016 এর সাবথ
আলাদা কাগজ সাংযুি কদর তাদত তনম্নরূপোদব তথ্য তলতপবদ্ধ করা ব দত পাদর:
কর বের: ২০২১-২০২২
টিআইএন: - - - - - - - - - - - ক্রনমক 8নর্: ঋণ প্রদান:
ক্রম
ঋণ িেণকারীর নাম

টিআইএন
ও
িাদকডল

পনরমাণ

1
2
3
হমাট

(করদাতার স্বাক্ষ্র)
২০১৬-১৭ কর বেদর নতুন প্রববতনত পতরসম্পে, োয় ও ব্যয় তববরণী (IT-10B2016) এর
তবতেন্ন অাংদশর তববরণ:
ক্রচমক নং-1:

কর িছবরর তথ্য চদবত হবি। 201৯-২০২০ কর িছবরর িন্য
পচরসম্পদ, দায় ও ব্যয় চিিরণী দাচিবলর কক্ষবত্র এ ঘবরর
িক্সগুবলাবত িাংলা িা ইংবরিীবত চনম্নরূপভাবি চলিবত হবি:
2

0

1

৯

-
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২

০

ক্রচমক নং-2:

আয় িছবরর কশষ চদবনর তাচরি উবেি করবত হবি। তাচরিটি চদনমাস-িছর আকাবর চলিবত হবি। 20১৯-২০২০ কর িছবরর িন্য
পচরসম্পদ, দায় ও ব্যয় চিিরণী দাচিবলর কক্ষবত্র এ ঘবরর
িক্সগুবলাবত িাংলা িা ইংবরিীবতচনম্নরূপভাবি চলিবত হবি:
3

0

0

6

2

0

1

৯

ক্রচমক নং-3:

করোতার নাম বলিদত হদব।

ক্রচমক নং-4:

করোতার টিআইএন বলিদত হদব।

ক্রচমক নং-৫:

করদাতার ব্যবিা বা হপশা খাদতর আয় র্াকদল উি ব্যবিা বা হপশার
িমাপনী মূলধদনর পনরমাণ উপ-ক্রনমক 5এ হত উদেখ করদত েদব।
করদাতা হকাম্পাননর হশয়াদরদোল্ডার পনরিালক েদল উপ-ক্রনমক
5নব হত হশয়ার মানলকানার নববরণ নলনপবদ্ধ করদত েদব। এরূপ
করদাতার জন্য তফনিল 25 িংযুি করদত েদব।
উপ-ক্রনমক 5এ ও 5নব এর িমনষ্ট ক্রনমক 5 এ নলখদত েদব।

েত ক নাং-৬:

করদাতার অকৃনষ িম্পনত্ত (আবানিক বা বানণনজযক প্লট, বানড়,
এপাট ডদমে ইতযানদ অকৃনষ িম্পনত্তর কদয়কটি উদােরণ) র্াকদল
তফনিল 25 িংযুি কদর অকৃনষ িম্পনত্তর নববরণ, মূল্য ইতযানদর
নবিানরত তে হিখাদন নদদত েদব। এ ক্রনমদকর উপ-ক্রনমক 6এ হত
করদাতার অকৃনষ িম্পনত্তর মূল্য এবং 6নব হত অকৃনষ িম্পনত্তর
নবপরীদত হকান অনিম অর্ ড পনরদশাধ করা েদল তার হজর
(balance) নলখদত েদব।

েত ক নাং-৭:

করদাতার কৃনষ িম্পনত্ত র্াকদল তার তে এখাদন নলখদত েদব এবং
তফনিল 25 িংযুি কদর অকৃনষ িম্পনত্তর নববরণ, মূল্য ইতযানদর
নবিানরত তে হিখাদন নদদত েদব।

েত ক নাং-৮:

করদাতার আনর্ ডক িম্পনত্ত (financial assets) হেমন হশয়ার,
নর্দবঞ্চার, িঞ্চয়পত্র, বন্ড ও অন্যান্য ননরাপত্তা জামানত, এফনর্আর,
হময়ানদ আমানত, িঞ্চয়ী হপনশন স্কীম, ঋণ প্রদানিে অন্য হকান
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financial assets র্াকদল তার তে এ ক্রনমদক প্রদান করদত
েদব।
েত ক নাং-৯:

করদাতার ব্যনিগত হমাটরগানড়, জীপ বা মাইদক্রাবাি র্াকদল তার
মূল্য (দরনজদেশন ও আনুষনঙ্গক খরিিে) ক্রনমক 9 এ নলখদত
েদব। একানধক োনবােন র্াকদল (দরনজদেশন ও আনুষনঙ্গক
খরিিে মূদল্যর িমনষ্ট নলখদত েদব। প্রনতটি োনবােদনর হক্ষ্দত্র
ব্র্যান্ড নাম, ইনিন কযাপানিটি (নিনি) ও হরনজদেশন নম্বর নলখদত
েদব। দুইদয়র অনধক োনবােন র্াকদল আলাদা কাগজ িংযুি কদর
বনণ ডত তে িমূে নলনপবদ্ধ করদত েদব।

েত ক
১০:

নাং- করোতার দসানা, হীরা, দজম বা মূল্যবান পাথরসহ দকান
অলংকারাবে থাকদল তার তথ্য এ ক্রবমদক বলিদত হদব।

ক্রচমক
১১:

নং- এ ক্রনমদক করদাতার আিবাবপত্র, িরিাম, ইদলকট্রননক্স দ্রব্যানদ
ইতযানদর তে নলনপবদ্ধ করদত েদব।

ক্রচমক
১২:

নং- এোড়া 1-11 ক্রনমদক উনেনখত িম্পনত্তর বাইদর করদাতার আদরা
হকান মূল্যবান িম্পনত্ত র্াকদল তার তে এ ক্রনমদক প্রদান করদত
েদব।

ক্রচমক
১৩:

নং- করদাতার ব্যবিা-বনেভুডত নগদ অর্ ড, ব্যাংক, কার্ ড বা ইদলকট্রননক
অদর্ ডর ব্যাদলন্স, প্রনভ্দর্ে ফাদন্ডর ব্যাদলন্স এবং ক্রনমক 8-এ
উনেনখত অংক বাদদ অন্যান্য জমা, ব্যাদলন্স বা অনিম প্রদাদনর
পনরমাণ নলখদত েদব।

েত ক
১৪:

নাং- ক্রনমক 1-13 উনেনখত িম্পনত্তর পনরমাদণর িমনষ্ট এ ক্রনমদক
নলখদত েদব।

েত ক
১৫:

নাং- করদাতার ব্যবিা-বনেভূডত দায় হেমন ব্যাংক বা আনর্ ডক প্রনতষ্ঠান
হর্দক গৃেীত ঋণ, জামানতনবেীন ঋণ, ওভ্ারড্রাফট ও অন্যান্য ঋণ
(দেমন, বাকীদত ক্রয় িংক্রান্ত দায়) এ ক্রনমদক নলখদত েদব।

ক্রচমক
১6:

নং- ক্রনমক 14 ও ক্রনমক 15 এর নবদয়াগফল েদব িংনিষ্ট আয় বেদরর
নীট পনরিম্পদ, ো ক্রনমক 16 হত নলখদত েদব।
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ক্রচমক
১7:

নং- পূব ডবতী আয় বেদরর হশষ তানরদখর নীট পনরিম্পদ ক্রনমক 17 হত
নলখদত েদব।

ক্রচমক
১8:

নং- ক্রনমক 16 ও ক্রনমক 17 এর নবদয়াগফল েদব নীট পনরিম্পদদর
পনরবতডন (পনরবৃনদ্ধ বা হ্রাি), ো ক্রনমক 18 হত নলখদত েদব।

ক্রচমক
19:

নং- সম্পে অজনন ব্যতীত অন্য দকান কারদণ তহববদলর ববহিঃপ্রবাহ
(outflow) ঘটদল তা এ ক্রনমদক নলখদত েদব। এ ক্রনমদক হে
নবষয়গুদলা র্াকদব তা েদলা: বানষ ডক জীবনোত্রা সংবিস্ট ব্যয়, কর
পবরদশাধ, ব্যবসা ববহভূনত দকান আবথ নক দলাকসান, কতনন বা IT10BB2016 দত উবেবিত নয় এমন দকান ব্যয়, দকান োন বা
দকান িাঁো প্রোন ( া পতরসম্পে, োয় ও ব্যয় তববরণী আর দকাথাও
প্রবতফবলত হয়বন)।

ক্রচমক
20:

নং- ক্রনমক 18 ও ক্রনমক 19 এর হোগফল েদব আয় বেদর করদাতার
তহববদলর দমাট ববহিঃপ্রবাহ (outflow), ো এ ক্রনমদক নলখদত
েদব।

ক্রচমক
21:

নং- এ ক্রনমদক তেনবদলর উৎি নলখদত েদব।

ক্রচমক
22:

নং- ক্রনমক 21 ও ক্রনমক 20 এর নবদয়াগফল এ ক্রনমদক নলখদত েদব।

জীবনোত্রা িংনিষ্ট ব্যদয়র নববরণী
প্রদতযক ব্যনি-করদাতাদক তার আয়কর নরটাদন ডর িাদর্ নবনধ ননধ ডানরত ফরদম ও পদ্ধনতদত
জীবনোত্রা িংনিষ্ট ব্যদয়র নববরণী দানখল করদত েদব।
তদব হবতন অর্বা ব্যবিা বা হপশা খাদতর আয় রদয়দে এরূপ ব্যনি করদাতার হক্ষ্দত্র িংনিষ্ট আয়
বেদরর হমাট আয় 3 লক্ষ্ টাকার হবনশ না েদয় র্াকদল উি ব্যদয়র নববরণী দানখল বাধ্যতামূলক
েদব না। তদব হকান হকাম্পাননর হশয়ারদোল্ডার পনরিালক েদল তার আদয়র উৎি বা হমাট আদয়র
পনরমাণ ো-ই হোক, আয়কর নরটাদন ডর িাদর্ জীবনোত্রা িংনিষ্ট ব্যদয়র নববরণী দানখল করা তার
জন্য বাধ্যতামূলক।
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হে িকল করদাতা ২০১৬-১৭ কর বেদর প্রবততডত নতুন নরটান ড ফরম (IT-11GA2016) ব্যবোর
করদবন তাদদরদক IT-10BB2016 ফরম ব্যবোর করদত েদব। হে িকল ব্যনি-করদাতা পুরদনা
ফরদম নরটান ড দানখল করদবন তারা ঐ নরটাদন ডর িাদর্ আদগর চিিরণী দাচিল করবিন।
জীবনোত্রা িংনিষ্ট ব্যদয়র নববরণী ফরদম করদাতার আয় বের িংনিষ্ট ব্যয় বা কর পনরদশাদধর
তে িনন্নদবশ করদত েদব। এ নববরণীদত উতেতিত িরচসমূদির ব াগফল পতরসম্পে, োয় ও ব্যয়
তববরণীদত উদেি করদত িদব।
২০১৬-১৭ কর বেদর নতুন প্রববতনত জীবনোত্রা িংনিষ্ট ব্যদয়র নববরণী (IT-10BB2016) এর
তবতেন্ন অাংদশর তববরণ:
ক্রচমক নং-1:

কর িছবরর তথ্য চদবত হবি। 201৯-২০২০ কর িছবরর িন্য
জীবনোত্রা িংনিস্ট ব্যদয়র চিিরণী দাচিবলর কক্ষবত্র এ ঘবর িাংলা
িা ইংবরিীবত চনম্নরূপভাবি চলিবত হবি:
2

ক্রচমক নং-2:

0

1

৯

২

-

০

আয় িছবরর কশষ চদবনর তাচরি উবেি করবত হবি। তাচরিটি চদনমাস-িছর আকাবর চলিবত হবি। 201৯-২০২০ কর িছবরর িন্য
জীবনোত্রা িংনিস্ট ব্যদয়র চিিরণী দাচিবলর কক্ষবত্র এ ঘবর িাংলা
িা ইংবরিীবত চনম্নরূপভাবি চলিবত হবি:
3

0

0

6

2

0

1

৯

ক্রচমক নং-3:

করোতার নাম বলিদত হদব।

ক্রচমক নং-4:

করোতার টিআইএন বলিদত হদব।

েত ক নাং-৫:

এ েত দক করোতা ও তার পতরবাদরর তনেডরশীল সেস্যদের েরণ
বপািণ ব্যদয়র তথ্য তেদত িদব।

েত ক নাং-৬:

এ েত দক আবাসন সাংোন্ত ব্যদয়র তথ্য তলিদত িদব। োড়া বাড়ীদত
বসবাস না করা িদল ন্তদব্যর েদর তনদজর বাড়ী, তপতা/ াতার বাড়ী,
তনদয়াগ কতডা প্রেি বাড়ী অর্বা অন্য কাদরা িদল বস তথ্য তলিদত
িদব। তনজ বাড়ীর রেণাদবেণ ব্যয় (দ ন বপৌরকর, সাতেডস চাজড
ইতোতে) তে র্াদক তদব তা এিাদন তলিদত িদব।
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েত ক নাং-৭:

এ েত দক ানবািন তবিদয় াবতীয় ব্যয় ব ন-জ্বালানী,
রেণাদবেণ, ড্রাইোদরর ববতন ইতোতে িাদত ব্যদয়র তথ্য তেদত
িদব ।

েত ক নাং-৮:

তবদুেৎ তবল, গ্যাস তবল, পাতনর তবল, পয়োঃননষ্কাশন ও বদননিন বজডয
অপিারণ িংক্রান্ত খরি, আবাতসক বটতলদফান তবল, ইোরদনট ও
হটনলনভ্শন িযাদনল িাবনিপশন নবল, গৃেস্থানলর িোয়ক কমী ও
গৃেস্থালী ও হিবা িংনিষ্ট অন্যান্য ব্যদয়র তে এ েত দক নদদত িদব।

েত ক নাং-৯:

এ েত দক সন্তানদের পড়াদশানার ব্যদয়র তে নদদত িদব।

েত ক
১০:

নাং- উৎিব, অনুষ্ঠান, উপোর, হদদশ ও নবদদশ ভ্রমণ, অবকাশ, অনুদান,
মাননবক িোয়তািে অন্যান্য নবদশষ ব্যদয়র তে এ েত দক নদদত
েদব।

েত ক
১১:

নাং- উপদরর েত ক ৫ িদত ১০ এ বতণ ডত ব্যদয়র বাইদর অন্য বকান ব্যয় িদয়
র্াকদল বস িরচ, তচতকৎসা িরচ র্াকদল বস অাংক এ েদর তলিদত িদব।

েত ক
১২:

নাং- জীবনোপন িংনিষ্ট হমাট খরি অর্ ডাৎ ক্রনমক ০৫ েদত ক্রনমক ১১
হত প্রদনশডত ব্যদয়র িমনষ্ট এ েদর তলিদত িদব।

েত ক
১৩:

নাং- এ েদর করোতা কর্তডক উৎদস পতরদশাতিত করএবাং করোতার
তনদজর পতরদশাি করা আয়কর, সারচাজড অর্বা অন্য বকান
পতরদশাতিত অাংক তলিদত িদব। তবদবচে আয় বেদর অন্য বকান কর
বেদরর কর, সারচাজড অর্বা কর-সাংতিষ্ট অন্য বকান অাংক পতরদশাি
করা িদল তাও এ েত দক উদেি করদত িদব।

েত ক
১৪:

নাং- ক্রনমক নং ১২ ও ১৩ এর প্রদনশডত অংদকর িমনষ্ট এ ক্রনমদক উদেখ
করদত েদব।
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পচরচশষ্ট ১
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পচরচশষ্ট ২

80

81

পচরচশষ্ট ৩
োনকর আইন, ১৯৯০ এর ধারা ৭ এর অধীন োন সম্পবকনত বরটাণ ন
[বববধ ৩ দ্রষ্টব্য]
দ আবথ নক বৎসদর োন করা হইয়াদে……………………
প্রাবতসংবগক কর বৎসর……………………………
করোতার নাম……………………………...........
ঠিকানা ………………………………………
ম নাো (Status) (একক ব্যবি, দকাম্পানী, ফামন ইতূাবে)………
১।

সকল োদনর সব ন দমাট মূল্য: ……………

২।

ধারা ৪ এর অধীন োবীকৃত
অব্যাহবতদ াগ্য োদনর মূল্য: ........................................

৩।

করদ াগ্য োদনর মূল্য: ........................................
(ক্রবমক ১ এবং ২ এর পাথ নকূ)

৪।

োদনর (স্থাবর বা অস্থাবর সম্পবি) বববরণ: ................................

৫।

োবীকৃত অব্যাহবতর দ াগ্য োদনর বববরণ: ............................
আবম এই মদমন দঘাষণা কবরদতবে দ , উপদর প্রেি তথ্যসমূহ আমার জ্ঞান ও ববশ্বাস মদত সতূ ও

বনভুনল।
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স্থান…………………

স্বাির………………………

তাবরি……………….

ম নাো……………………....

এই বরটাণ ন একক ব্যবির দিদে একক ব্যবি, ফাদমনর দিদে ফাদমনর অংশীোর এবং দকাম্পানীর দিদে
উহার বপ্রবিপাল অবফসার স্বাির কবরদবন।

পতরতশষ্ট-৪
সরকাতর বকািাগাদর আয়কর জ ার বেদে কর অঞ্চলতেতিক এোকাউন্ট বকার্
আয়কর কর্তডপে ও করোতাদের সুতবিাদর্ ড সরকাতর বকািাগাদর আয়কর জ ার বেদে কর
অঞ্চলতেতিক এোকাউন্ট বকার্ নম্বর তনদম্ন বেয়া িদলাঃ
কর অঞ্চল
কর অঞ্চল-১, ঢাকা
কর অঞ্চল-২, ঢাকা
কর অঞ্চল-৩, ঢাকা
কর অঞ্চল-৪, ঢাকা
কর অঞ্চল-৫, ঢাকা
কর অঞ্চল-৬, ঢাকা
কর অঞ্চল-৭, ঢাকা
কর অঞ্চল-৮, ঢাকা
কর অঞ্চল-৯, ঢাকা
কর অঞ্চল-১০, ঢাকা
কর অঞ্চল-১১, ঢাকা
কর অঞ্চল-১২, ঢাকা
কর অঞ্চল-১৩, ঢাকা
কর অঞ্চল-১৪, ঢাকা
কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা
কর অঞ্চল-১,চেিা
কর অঞ্চল-২ চেিা
কর অঞ্চল-৩ চেিা
কর অঞ্চল-৪, চেিা
কর অঞ্চল- খুলনা
কর অঞ্চল- রাজশািী
কর অঞ্চল- রাংপুর
কর অঞ্চল- তসদলট
কর অঞ্চল- বতরশাল
কর অঞ্চল-গাজীপুর
কর অঞ্চল-নারায়ণগে
কর অঞ্চল- বগুড়া

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

আয়কর - বকাম্পাতন ব্যতীত
১-১১৪১-০০০১-০১১১
১-১১৪১-০০০৫-০১১১
১-১১৪১-০০১০-০১১১
১-১১৪১-০০১৫-০১১১
১-১১৪১-০০২০-০১১১
১-১১৪১-০০২৫-০১১১
১-১১৪১-০০৩০-০১১১
১-১১৪১-০০৩৫-০১১১
১-১১৪১-০০৮০-০১১১
১-১১৪১-০০৮৫-০১১১
১-১১৪১-০০৯০-০১১১
১-১১৪১-০০৯৫-০১১১
১-১১৪১-০১০০-০১১১
১-১১৪১-০১০৫-০১১১
১-১১৪১-০১১০-০১১১
১-১১৪১-০০৪০-০১১১
১-১১৪১-০০৪৫-০১১১
১-১১৪১-০০৫০-০১১১
১-১১৪১-০১৩৫-০১১১
১-১১৪১-০০৫৫-০১১১
১-১১৪১-০০৬০-০১১১
১-১১৪১-০০৬৫-০১১১
১-১১৪১-০০৭০-০১১১
১-১১৪১-০০৭৫-০১১১
১-১১৪১-০১২০-০১১১
১-১১৪১-০১১৫-০১১১
১-১১৪১-০১৪০-০১১১
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অন্যান্য তফ সমূি
১-১১৪১-০০০১-১৮৭৬
১-১১৪১-০০০৫-১৮৭৬
১-১১৪১-০০১০-১৮৭৬
১-১১৪১-০০১৫-১৮৭৬
১-১১৪১-০০২০-১৮৭৬
১-১১৪১-০০২৫-১৮৭৬
১-১১৪১-০০৩০-১৮৭৬
১-১১৪১-০০৩৫-১৮৭৬
১-১১৪১-০০৮০-১৮৭৬
১-১১৪১-০০৮৫-১৮৭৬
১-১১৪১-০০৯০-১৮৭৬
১-১১৪১-০০৯৫-১৮৭৬
১-১১৪১-০১০০-১৮৭৬
১-১১৪১-০১০৫-১৮৭৬
১-১১৪১-০১১০-১৮৭৬
১-১১৪১-০০৪০-১৮৭৬
১-১১৪১-০০৪৫-১৮৭৬
১-১১৪১-০০৫০-১৮৭৬
১-১১৪১-০১৩৫-১৮৭৬
১-১১৪১-০০৫৫-১৮৭৬
১-১১৪১-০০৬০-১৮৭৬
১-১১৪১-০০৬৫-১৮৭৬
১-১১৪১-০০৭০-১৮৭৬
১-১১৪১-০০৭৫-১৮৭৬
১-১১৪১-০১২০-১৮৭৬
১-১১৪১-০১১৫-১৮৭৬
১-১১৪১-০১৪০-১৮৭৬

কর অঞ্চল- কুত ো
কর অঞ্চল- য় নতসাংি
বৃিৎ করোতা ইউতনট
বকন্দ্রীয় জরীপ অঞ্চল

১-১১৪১-০১৩০-০১০১
১-১১৪১-০১২৫-০১০১
১-১১৪৫-০০১০-০১০১
১-১১৪৫-০০০৫-০১০১

১-১১৪১-০১৩০-০১১১
১-১১৪১-০১২৫-০১১১
১-১১৪৫-০০১০-০১১১
১-১১৪৫-০০০৫-০১১১
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১-১১৪১-০১৩০-১৮৭৬
১-১১৪১-০১২৫-১৮৭৬
১-১১৪৫-০০১০-১৮৭৬
১-১১৪৫-০০০৫-১৮৭৬
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