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আবু হেনা হমাোঃ রেমাতুল মুননম 

নিননয়র িনিব, অভ্যন্তরীণ িম্পদ নবভ্াগ 

ও 

হিয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব হবার্ ড, ঢাকা 

মুখবন্ধ 

 

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

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

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

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

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

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

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

বাশজট কার্ ডক্রশমর মাধ্যশম প্রতযক্ষ্ কশরর হক্ষ্শত্র আনীত পনরবতডনিমূে িেজশবাধ্য ভ্াষায় 

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

‘আয়কর ননশদ ডনেকা’ প্রকাে করশে।  

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

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

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

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

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

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

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

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

িম্প্রিারশণ জাতীয় রাজস্ব হবার্ ড করদাতাবান্ধব করনীনত অনুিরণ করশে। 

আনম দৃঢ়ভ্াশব নবশ্বাি কনর ননশদ ডনেকাটি অনুিরশণর মাধ্যশম করদাতাগণ নবশেষজ্ঞশদর িাোয্য 

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

িম্মাননত করদাতাগশণর িেশর্ানগতা ও অংেিেশণ বাংলাশদশের কর পনরপালন ও করবান্ধব 

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

লক্ষ্যমাত্রা অনজডত েশব বশল দৃঢ় আোবাদ ব্যি করনে।  

 

 

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

 

সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয় 

 

 

আয়কর  ররটার্ ন  

 

আয়কর কর্তপৃক্ষের বিকট একজি করদাতার িাবষকৃ আয়, ব্যয় এিং সম্পক্ষদর তথ্যািলী 

বিধাৃবরত ফরক্ষম উপস্থাপি করার মাধ্যম হক্ষে আয়কর বরটাি।ৃ আয়কর বরটাি ৃফরম এর কাঠাক্ষমা 

আয়কর বিবধ দ্বারা বিবদষৃ্ট করা আক্ষে। আয়কর আইি অনুযায়ী জাতীয় রাজস্ব বিার্ ৃ কর্তকৃ 

বিধাৃবরত ফরক্ষম আয়কর বরটাি ৃদাবিল করক্ষত হয়।  

 

আয়কর  ররটার্ ন কারা দারিল করবের্ 

 

কারা আয়কর ররটার্ ন দারিল করবের্ তা দুই ভাবে রিরিত করা যায়, যথা:- 

ক.  যাবদর করবযাগ্য আয় রবয়বে; এেং 

ি.  যাবদরবক আেরিকভাবে ররটার্ ন দারিল করবত হবে। 

 

করবযাগ্য আবয়র রভরিবত যাবদরবক ররটার্ ন দারিল করবত হবে 

১.  বকাি স্বাভাবিক ব্যবি করদাতার (individual) আয় যবদ িেক্ষর ৩,০০,০০০ টাকার বিবি 

হয়; 

২.  র্ততীয় বলক্ষের করদাতা, মবহলা এিং ৬৫ িের িা তদূর্ধ্ৃ িয়ক্ষসর করদাতার আয় যবদ িেক্ষর 

৩,৫০,০০০ টাকার বিবি হয়; 

৩.  বগক্ষজটভুি যুদ্ধাহত মুবিক্ষযাদ্ধা করদাতার আয় যবদ িেক্ষর ৪,৭৫,০০০ টাকার বিবি হয় 

৪.  প্রবতিন্ধী করদাতা ৪,৫০,০০০ টাকার বিবি হয়।  

 

যাবদরবক আেরিকভাবে ররটার্ ন দারিল করবত হবে  

১.  করদাতার বমাট আয় করমুি সীমা অবতক্রম করক্ষল; 

২.  আয়িক্ষষরৃ পূিিৃতী বতি িেক্ষরর বয বকাি িের করদাতার কর বিধাৃরণ হক্ষয় থাক্ষক িা তার 

আয় করক্ষযাগ্য হক্ষয় থাক্ষক; 

৩.  ফাক্ষমরৃ অংিীদার হবল;  

৪. বকাম্পাবির বিয়ারক্ষহাল্ডার পবরচালক িা বিয়ারক্ষহাল্ডার কমচৃারী হক্ষল; 

৫. সরকার অথিা সরকাক্ষরর বকাি কর্তপৃে, কক্ষপাৃক্ষরিি, সত্ত্বা িা ইউবিক্ষটর িা প্রচবলত বকাি 

আইি, আক্ষদি িা দবলক্ষলর মাধ্যক্ষম গঠিত বকাি কর্তপৃে, কক্ষপাৃক্ষরিি, সত্ত্বা িা ইউবিক্ষটর 

কমচৃারী হক্ষয় ১৬,০০০ টাকা িা তদূর্ধ্ৃ পবরমাণ মূল বিতি আহরণ করক্ষল; 

৬. ককার্ ব্যেসায় ো কেশায় কযবকার্ রর্ে নাহী ো ব্যেস্থাের্া েবদ কেতর্বভােী কর্মী হক্ষল; 

৭.  কর অব্যাহবত প্রাপ্ত িা হ্রাসকৃত হাক্ষর করক্ষযাগ্য আয় থাকক্ষল; 
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৮.  কর্মাটর োরির র্মারলক হবল;  

৯.  বসটি কক্ষপাৃক্ষরিি, বপৌরসভা িা ইউবিয়ি পবরষদ হক্ষত বের্ লাইক্ষসন্স গ্রহণ কক্ষর বকাি ব্যিসা 

িা বপিা পবরচালিা করক্ষল; 

১০.  মূল্য সংক্ষযাজি কর আইক্ষির অধীি বিিবন্ধত বকাি ক্লাক্ষির সদস্যপদ থাকক্ষল; 

১১. বচবকৎসক, দন্ত বচবকৎসক, আইিজীিী, চাটাৃর্ ৃ একাউক্ষেে, কস্ট এন্ড ম্যাক্ষিজক্ষমে 

একাউক্ষেে, প্রক্ষকৌিলী, স্থপবত অথিা সাক্ষভয়ৃার বহক্ষসক্ষি িা সমজাতীয় বপিাজীিী বহক্ষসক্ষি 

বকাি স্বীকৃত বপিাজীিী সংস্থার বিিবন্ধত হক্ষল; 

১২. আয়কর বপিাজীিী বহক্ষসক্ষি জাতীয় রাজস্ব বিাক্ষর্ ৃবিিবন্ধত হক্ষল; 

১৩.  বকাি িবণক িা বিল্প বিষয়ক বচম্বার িা ব্যিসাবয়ক সংঘ িা সংস্থার সদস্য হক্ষল; 

১৪.  বকাি বপৌরসভা িা বসটি করক্ষপাক্ষরিক্ষির বকাি পক্ষদ িা সংসদ সদস্য পক্ষদ প্রাথী হক্ষল; 

১৫.  সরকাবর, আধা-সরকাবর, স্বায়ত্বিাবসত সংস্থা িা বকাি স্থািীয় সরকাক্ষরর বকাি বটন্ডাক্ষর 

অংিগ্রহণ করক্ষল; 

১৬.  বকাি বকাম্পাবির িা বকাি গ্রুপ অি বকাম্পাবিক্ষজর পবরচালিা পষকৃ্ষদ থাকক্ষল; 

১৭.  মটরযাি, বেস/স্থাি, িাসস্থাি অথিা অন্যান্য সম্পদ সরিরাক্ষহর মাধ্যক্ষম বিয়ারর্ 

ইক্ষকািবমক এবিবভটিক্ষজ অংিগ্রহণ করক্ষল;  

১৮.  লাইক্ষসন্সধারী অক্ষের মাবলক হক্ষল; এিং  

১৯. বয সকল বেক্ষে বরটাি ৃদাবিক্ষলর প্রমাণ উপস্থাপি করক্ষত হক্ষি।  

 

কয সকল কেবে ররটার্ ন দারিবলর প্রর্মাণ উেস্থাের্ করবত হবে  

১. বকাি ব্যাংক িা আবথকৃ প্রবতষ্ঠাি হক্ষত ৫ লোবধক টাকার ঋণ গ্রহক্ষণ; 

২. বকাি বকাম্পাবির পবরচালক িা েন্সর বিয়ারক্ষহাল্ডার হক্ষত হক্ষল; 

৩.  আর্মদারর্ রর্েন্ধর্ সর্দ ও রপ্তারর্ রর্েন্ধর্ সর্দ প্রারপ্ত ও েহাল রািবত; 

৪.  বসটি কক্ষপাৃক্ষরিি িা বপৌরসভা এলাকায় বের্ লাইক্ষসন্স প্রারপ্ত ও িিায়ি করক্ষত; 

৫.  সমিায় সবমবতর বিিন্ধি বপক্ষত; 

৬.  সাধারণ িীমার তাবলকাভূি সাক্ষভয়ৃর হক্ষত এিং লাইক্ষসন্স প্রারপ্ত ও িিায়ি করক্ষত; 

৭. বসটি কক্ষপাৃক্ষরিি, বজলা সদক্ষরর বপৌরসভা ও কযােিক্ষমে বিার্ ৃ এলাকায় ১০ লোবধক 

টাকার জবম, বিবল্ডং িা অযাপাটকৃ্ষমে বিক্রয় িা হস্তান্তর িা িায়িামা িা আমক্ষমািারিামা 

বিিন্ধি করক্ষত; 

৮.  বক্রবর্ট কার্ ৃপ্রাবপ্ত ও িহাল রািক্ষত; 

৯.  বচবকৎসক, দন্ত বচবকৎসক, আইিজীিী, চাটাৃর্ ৃ একাউক্ষেে, কস্ট এন্ড ম্যাক্ষিজক্ষমে 

একাউক্ষেে, প্রক্ষকৌিলী, স্থপবত অথিা সাক্ষভয়ৃার বহক্ষসক্ষি িা সমজাতীয় বপিাজীিী বহক্ষসক্ষি 

বকাি স্বীকৃত বপিাজীিী সংস্থার সদস্যপদ প্রাবপ্ত ও িহাল রািক্ষত;  

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

of 1974) এর অধীি বিকাহ্ বরবজস্ট্রার বহক্ষসক্ষি লাইক্ষসন্স প্রাবপ্ত ও িহাল রািক্ষত;  

১১.  বের্ িা বপিাজীিী সংস্থার সদস্যপদ প্রাবপ্ত ও িহাল রািক্ষত; 
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১২.  ড্রাগ লাইক্ষসন্স, ফায়ার লাইক্ষসন্স, পবরক্ষিি োড়পে, বিএসটিআই লাইক্ষসন্স ও োড়পে প্রাবপ্ত 

ও িিায়ক্ষি; 

১৩. বযক্ষকাি এলাকায় গ্যাক্ষসর িাবণবজযক ও বিল্প সংক্ষযাগ প্রাবপ্ত ও িহাল রািক্ষত এিং বসটি 

কক্ষপাৃক্ষরিি এলাকায় আিাবসক গ্যাস সংক্ষযাগ প্রাবপ্ত এিং িহাল রািক্ষত;  

১৫.  লঞ্চ, বস্টমার, মাে ধরার েলার, কাক্ষগাৃ, বকাস্টার, কাক্ষগাৃ ও র্াম্ব িাজৃসহ বযক্ষকাি প্রকাক্ষরর 

ভাড়ায় চাবলত বিৌযাক্ষির সাক্ষভ ৃসাটিবৃফক্ষকট প্রাবপ্ত ও িহাল রািক্ষত;  

১৬.  পবরক্ষিি অবধদপ্তর িা বজলা প্রিাসক্ষকর কাযাৃলয় হক্ষত ইট উৎপাদক্ষির অনুমবত প্রাবপ্ত ও 

িিায়ক্ষি; 

১৭.   বসটি কক্ষপাৃক্ষরিি, বজলা সদর িা বপৌরসভায় অিবস্থত ইংক্ষরবজ মাধ্যম স্কুক্ষল বিশু িা বপাষ্য 

ভবতকৃ্ষত; 

১৮.  বসটি কক্ষপাৃক্ষরিি িা কযােিক্ষমে বিার্ ৃএলাকায় বিদ্যযৎ সংক্ষযাগ প্রাবপ্ত িা িহাল রািক্ষত; 

২০. বকাম্পাবির এক্ষজন্সী িা বর্বস্ট্রবিউটরবিপ প্রাবপ্ত ও িহাল রািক্ষত; 

২১.  আক্ষেয়াক্ষের লাইক্ষসন্স প্রাবপ্ত ও িহাল রািক্ষত; 

২২.  আমদাবির উক্ষেক্ষে ঋণপে বিালায়; 

২৩.  পাঁচ লোবধক টাকার বপাস্ট অবফস সঞ্চয়ী বহসাি বিালায়; 

২৪.  দি লোবধক টাকার বক্রবর্ট ব্যাক্ষলন্স সম্পন্ন ব্যাংক বহসাি বিালা ও িহাল রািক্ষত; 

২৫. পাঁচ লোবধক টাকার সঞ্চয়পে ক্রক্ষয়; 

২৬.  বপৌরসভা, উপক্ষজলা, বসটি কক্ষপাৃক্ষরিি িা জাতীয় সংসদ বিিাৃচক্ষি অংিগ্রহক্ষণ; 

২৭. মটরযাি, বেস/স্থাি, িাসস্থাি অথিা অন্যান্য সম্পদ সরিরাক্ষহর মাধ্যক্ষম বিয়ারর্ 

ইক্ষকািবমক এবিবভটিক্ষজ অংিগ্রহণ করক্ষত; 

২৮.  উৎপাদি কাযকৃ্রক্ষমর ব্যিস্থাপিা িা প্রিাসবিক িা তত্বািধািকারী অিস্থাক্ষি কমরৃত ব্যবির 

বিতি-ভাতাবদ প্রবপ্তক্ষত; 

২৯.  সরকার অথিা সরকাক্ষরর বকাি কর্তপৃে, কক্ষপাৃক্ষরিি, সত্ত্বা িা ইউবিক্ষটর িা প্রচবলত বকাি 

আইি, আক্ষদি িা দবলক্ষলর মাধ্যক্ষম গঠিত বকাি কর্তপৃে, কক্ষপাৃক্ষরিি, সত্ত্বা িা ইউবিক্ষটর 

কমচৃারীর ১৬,০০০ টাকা িা তদূর্ধ্ৃ পবরমাণ মূল বিতি প্রাবপ্তক্ষত; 

৩০.  বমািাইল ব্যাংবকং িা ইক্ষলক্ট্রবিক উপাক্ষয় টাকা স্থািান্তক্ষরর মাধ্যক্ষম এিং বমািাইল বফাক্ষির 

বহসাি বরচাক্ষজৃর মাধ্যক্ষম কবমিি, বফ িা অন্য বকাি অথ ৃপ্রাবপ্তর বেক্ষে; 

৩১. অযার্ভাইজবর িা কিসালক্ষটবন্স সাবভসৃ, কযাটাবরং সাবভসৃ, ইক্ষভে ম্যাক্ষিজক্ষমে সাবভসৃ, 

জিিল সরিরাহ, বিরাপত্তা সরিরাহ বসিা িািদ বিিাসী কর্তকৃ বকাি বকাম্পাবি হক্ষত বকাি 

অথ ৃপ্রাবপ্তক্ষত; 

৩২.  মান্থবল বপক্ষমে অর্াৃর িা এমবপও ভূবির মাধ্যক্ষম সরকাক্ষরর বিকট হক্ষত মাবসক ১৬,০০০ 

টাকার ঊক্ষধ ৃবকাি অথ ৃপ্রাবপ্তক্ষত; 

৩৩.  িীমা বকাম্পাবির এক্ষজবন্স সাটিবৃফক্ষকট বিিন্ধি িা িিায়ক্ষি;     

৩৪.  বদ্ব-চক্র িা বে-চক্র বমাটরযাি ব্যতীত অন্যান্য বমাটরযাক্ষির বিিন্ধি, মাবলকািা পবরিতিৃ িা 

বফটক্ষিস িিায়িকাক্ষল; 
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৩৫. এিবজও অযাক্ষফয়াস ৃ ব্যযক্ষরাক্ষত বিিবন্ধত এিবজওক্ষত িা মাইক্ষক্রাক্ষক্রবর্ট বরগুক্ষলটবর অথবরটি 

হক্ষত লাইক্ষসন্স প্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থায় বিক্ষদবি অনুদাি োক্ষড়; 

৩৬. িাংলাক্ষদক্ষি অিবস্থত বভািাক্ষদর বিকট বর্বজটাল প্ল্যাটফম ৃ ব্যিহার কক্ষর পণ্য িা বসিা 

বিক্রক্ষয়;  

৩৭. বকাম্পাবি আইি, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সক্ষির ১৮ িং আইি) এিং Societies Registration 

Act, 1860 (Act No. XXI of 1860) এর অধীি বিিবন্ধত বকাি ক্লাক্ষির সদস্যপদ 

লাক্ষভর আক্ষিদক্ষির বেক্ষে; 

৩৮. েণ্য সেরাহ, চুরি সম্পাদর্ ো কসো সরেরাবহর উবযেবশ রর্োসী কর্তনক কটন্ডার উকুবর্মন্টস্ 

দারিল কাবল; 

৩৯. েণ্য আর্মদারর্ ো রপ্তারর্র উবযেবশ রেল অে এরি দারিল কাবল; 

৪০. রাজধার্ী উন্নয়র্ কর্তনেে (রাজউক), রিটাোং উন্নয়র্ কর্তনেে (রসরিএ), খুলর্া উন্নয়র্ 

কর্তনেে (ককরিএ), রাজশাহী উন্নয়র্ কর্তনেে (আররিএ) অথো রসটি কবে নাবরশর্ ো 

কেৌরসভার অন্যান্য সংরিষ্ট কর্তনেবের রর্কট অনুবর্মাদবর্র রর্রর্মি ভের্ রর্র্ম নাবণর র্কশা 

দারিল কাবল।   

 

ররটার্ ন ফরর্ম ককাথায় োওয়া যায় 

সকল আয়কর অবফক্ষস আয়কর বরটাি ৃফরম পাওয়া যায়। একজি করদাতা সারা িের বিিামূক্ষল্য 

আয়কর অবফস বথক্ষক বরটাি ৃফরম সংগ্রহ করক্ষত পাক্ষরি। জাতীয় রাজস্ব বিাক্ষর্রৃ ওক্ষয়ি সাইট 

https://nbr.gov.bd/form/income-tax/eng বথক্ষকও বরটাি ৃ ফরম download করা 

যাক্ষি। বরটাক্ষিরৃ ফক্ষটাকবপও গ্রহণক্ষযাগ্য। 

 

ররটার্ ন দারিবলর সর্ময় 

১. স্বাভাবিক ব্যবি করদাতাক্ষক Tax Day (কর বদিস) এর মক্ষধ্য আয়কর বরটাি ৃ দাবিল 

করক্ষত হক্ষি। ২০২২-২০২৩ করিক্ষষরৃ জন্য ৩০ িক্ষভম্বর ২০২২ তাবরি হক্ষে কর বদিস, 

অথাৃৎ বরটাি ৃদাবিক্ষলর সিকৃ্ষিষ তাবরি। একজি স্বাভাবিক ব্যবি করদাতা ১ জুলাই ২০২২ 

বথক্ষক ৩০ িক্ষভম্বর ২০২৩ তাবরক্ষির মক্ষধ্য ২০২২-২০২৩ করিক্ষষরৃ বরটাি ৃদাবিল করক্ষিি। 

২.  বকাি ব্যবি বযবি পূক্ষি ৃকিি-ই বরটাি ৃদাবিল কক্ষরিবি তার জন্য ৩০ জুি ২০২২ তাবরক্ষি 

সমাপ্ত আয়িক্ষষরৃ জন্য করিষ ৃএর সিকৃ্ষিষ বদি অথাৃৎ ৩০ জুি ২০২৩ হক্ষে করবদিস।  

৩. বিধাৃবরত সমক্ষয়র মক্ষধ্য বরটাি ৃ দাবিল করা সম্ভি িা হক্ষল করদাতা বরটাি ৃ দাবিক্ষলর 

সময়সীমা িাড়াক্ষিার জন্য বিধাৃবরত ফরক্ষম উপযুি কারণ উক্ষেিপূিকৃ উপ-কর কবমিিাক্ষরর 

কাক্ষে সমক্ষয়র আক্ষিদি করক্ষত পাক্ষরি। সময় মঞ্জুর হক্ষল িবধতৃ সমক্ষয়র মক্ষধ্য সাধারণ অথিা 

সািজৃিীি স্ববিধাৃরণী পদ্ধবতর আওতায় বরটাি ৃ দাবিল করা যাক্ষি। জাতীয় রাজস্ব বিাক্ষর্রৃ 

ওক্ষয়িসাইট www.nbr.gov.bd বথক্ষক সময় বৃবদ্ধর আক্ষিদি ফরম download করা 

যায়। 

http://www.nbr.gov.bd/
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৪.  বিধাৃবরত সমক্ষয়র মক্ষধ্য বরটাি ৃদাবিল িা করা হক্ষল উপ-কর কবমিিার বিলম্ব সুদ (delay 

interest) আক্ষরাপ করক্ষিি। তাই বিধাৃবরত সমক্ষয়র মক্ষধ্য বরটাি ৃ দাবিল করা করদাতার 

জন্য সুবিধাজিক। 

 

ররটার্ ন ককাথায় দারিল করবত হয় 

১. ই-টিআইএর্ সাটি নরফবকবট উবেরিত অরধবেে ো সাবকনল অনুযায়ী আয়কর ররটার্ ন দারিল 

করবত হবে।  

২. বরটাি ৃ দাবিক্ষলর জন্য আয়কর সাক্ষকৃল বিবদষৃ্ট করা আক্ষে। বযমি, ঢাকা বসবভল বজলায় 

অিবস্থত বয সকল বিসামবরক সরকাবর কমকৃতাৃ/কমচৃারী ও বপিিিভুি 

কমকৃতাৃ/কমচৃারীর িাম A, B এিং C অেরগুক্ষলা বদক্ষয় শুরু হক্ষয়ক্ষে তাক্ষদরক্ষক কর অঞ্চল-

৪, ঢাকা এর কর সাক্ষকৃল-৭১ এ বরটাি ৃজমা বদক্ষত হক্ষি। 

৩.  িতুি করদাতাগণ তাক্ষদর িাম, চাকুরীস্থল িা ব্যিসা প্রবতষ্ঠাক্ষির ঠিকািার বভবত্তক্ষত বিধাৃবরত 

সাক্ষকৃক্ষল টিআইএি উক্ষেি কক্ষর আয়কর বরটাি ৃদাবিল করক্ষিি।  

৪. করদাতাগণ প্রক্ষয়াজক্ষি বিকটস্থ আয়কর অবফস িা কর পরামি ৃবকন্দ্র বথক্ষক আয়কর বরটাি ৃ

দাবিল সংক্রান্ত তথ্য বজক্ষি বিক্ষত পাক্ষরি। 

৫. বরটাি ৃ দাবিক্ষলর সময় করদাতা বিক্ষদক্ষি অিস্থাি করক্ষল বিক্ষদক্ষি অিবস্থত িাংলাক্ষদি 

দূতািাক্ষসও বরটাি ৃদাবিল করা যায়।  

৬. ককার্ সরকারী কর্ম নকতনা কপ্রষবণ ো ছুটিবত রেবদবশ উচ্চ রশোরত ো প্ররশেণরত থাকবল ো 

রলবয়বর্ োংলাবদবশর োইবর কর্ম নরত থাকবল উি কপ্রষণ ো রলবয়র্ সর্মারপ্তবত কদবশ আসার 

রতর্ র্মাবসর র্মবে তার কপ্রষণ ো রলবয়র্কালীর্ সর্মবয়র সকল ররটার্ ন দারিল করবের্।  

 

ররটার্ ন দারিল র্া করবল রক হয় 

১.  বয সকল বেক্ষে বরটাি ৃদাবিক্ষলর প্রমাণ দাবিল িাধ্যতামূলক করা হক্ষয়ক্ষে বস সকল বসিা হক্ষত 

িবঞ্চত হক্ষত হক্ষি। বযমি- বেেমত, গ্যাস ও বিদ্যযৎ সংক্ষযাগ পাওয়া যাক্ষি িা বকংিা সংক্ষযাগ 

বিবেি হক্ষি। বিতি-ভাতাবদ প্রাবপ্তক্ষত অসুবিধা হক্ষি।  

২.  বিধাৃবরত সমক্ষয়র মক্ষধ্য আয়কর বরটাি ৃদাবিক্ষল ব্যথ ৃহক্ষল তার উপর আয়কর অধ্যাক্ষদক্ষির 

124 ধারা অনুযায়ী জবরমািা, 73 ধারা অনুযায়ী সরল সুদ এিং 73A ধারা অনুযায়ী রেলম্ব 

সুদ (delay interest) আবরােবযাগ্য হবে।  

৩.  কয কেবে করদাতা ররটার্ ন দারিবলর জন্য সর্মবয়র আবেদর্ কবর উে-কর করর্মশর্ার কর্তনক 

র্মঞ্জুরকৃত েরধ নত সর্মবয়র র্মবে ররটার্ ন দারিল করবের্, কস কেবে করদাতার উের জররর্মার্া 

আবরারেত হবে র্া তবে রেলম্ব সুদ আবরারেত হবে। 
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বরটাি ৃফরম পূরক্ষণ কর পবরগণণায় ২০২২-২০২৩ করিক্ষষ ৃঅথ ৃআইক্ষি আিীত পবরিতিৃ সমূহ 

 

পূে নেতী রেধার্ েতনর্মার্ রেধার্ 

বরয়াতক্ষযাগ্য অংক বহক্ষসক্ষি বমাট করক্ষযাগ্য 

আক্ষয়র ২৫% বিধাৃরক্ষণর বিধাি বেল। 

 

বরয়াতক্ষযাগ্য অংক বহক্ষসক্ষি বমাট করক্ষযাগ্য 

আক্ষয়র ২০% বিধাৃরণ করা হক্ষয়ক্ষে। 

 

একজি করদাতার বমাট করক্ষযাগ্য আয় ১৫ 

লে টাকার অবধক হক্ষল বরয়াতক্ষযাগ্য 

অংক্ষকর উপর ১০% হাক্ষর এিং করক্ষযাগ্য 

আয় ১৫ লে টাকার কম হক্ষল ১৫% হাক্ষর 

কর বরয়াক্ষতর বিধাি বেল। 

একজি করদাতার বমাট করক্ষযাগ্য আয় 

বিবিকৃ্ষিক্ষষ বরয়াতক্ষযাগ্য অংক্ষকর উপর ১৫% 

হাক্ষর কর বরয়াক্ষতর বিধাি করা হক্ষয়ক্ষে। 

বিধাৃবরত সমক্ষয়র মক্ষধ্য বরটাি ৃ দাবিক্ষল ব্যথ ৃ

হক্ষল কর বরয়াক্ষতর প্রাপ্যতায় বকাি প্রভাি 

বেল িা। 

বিধাৃবরত সমক্ষয়র মক্ষধ্য বরটাি ৃ দাবিক্ষল ব্যথ ৃ

হক্ষল কর বরয়াক্ষতর প্রাপ্যতা ১৫ িতাংক্ষির 

পবরিক্ষত ৃ৭.৫% করা হক্ষয়ক্ষে। 
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বদ্বতীয় ভাগ 

 

 স্বাভাবিক ব্যবি করদাতার আয়কর বরটাি ৃ 

 

কর রর্ধ নারণ েদ্ধরত ও ররটাবর্ নর প্রকারবভদ 

িতমৃাক্ষি বরটাি ৃদাবিক্ষলর জন্য দ্য’টি পদ্ধবত প্রচবলত আক্ষে- সাধারণ পদ্ধবত ও সািজৃিীি স্ববিধাৃরণী 

পদ্ধবত। করদাতা সািজৃিীি স্ববিধাৃরণী পদ্ধবতক্ষত বরটাি ৃদাবিল করক্ষত চাইক্ষল বরটাি ৃফরক্ষম বিষয়টি 

বচবিত করক্ষত হক্ষি। উদাহরণস্বরূপ, যারা ২০১৬-১৭ করিক্ষষ ৃিতুি প্রিবততৃ ফরক্ষম বরটাি ৃদাবিল 

করক্ষিি তারা বরটাক্ষিরৃ প্রথম পৃষ্ঠার ক্রবমক িং-২ এর 82BB ধারার অধীক্ষি বরটাি ৃদাবিল করা 

হক্ষয়ক্ষে বকিা এ সংক্রান্ত তক্ষথ্যর বিপরীক্ষত “হযাঁ” এর ঘক্ষর () বচি বদক্ষিি। ক্রবমক িং-২ এর  “িা” 

এর ঘক্ষর () বচি প্রদাি করক্ষল িা বকাি ঘক্ষর () বচি প্রদাি িা করক্ষল বরটািটৃি সাধারণ পদ্ধবতর 

আওতায় দাবিলকৃত িক্ষল গণ্য হক্ষি। তক্ষি এক পৃষ্ঠার আয়কর বরটাি ৃ ফরম IT-GHA2020 

সরাসবর সািজৃিীি স্ববিধাৃরণী পদ্ধবতক্ষত দাবিলক্ষযাগ্য বরটাি।ৃ  

 

সাে নজর্ীর্ স্বরর্ধ নারর্ী েদ্ধরত 

 

সািজৃিীি স্ববিধাৃরণী পদ্ধবতক্ষত বরটাি ৃ দাবিক্ষলর বেক্ষে করদাতা তার বিক্ষজর আয় বিক্ষজ বিরূপণ 

কক্ষর প্রক্ষযাজয আয়কর পবরক্ষিাধ কক্ষরি। ২০২২-২০২৩ করিক্ষষ ৃ বকাি ১২-বর্বজট টিআইএিধারী 

স্বাভাবিক ব্যবি করদাতা ররটাবর্ ন প্রদরশ নত কর্মাট আবয়র উের প্রবযাজে সমুদয় আয়কর ও সারিাজন 

েররবশাধ পূে নক ৩০ র্বভম্বর ২০২২ তাররবির র্মবে ো উে-কর করর্মশর্ার কর্তনক র্মঞ্জুরকৃত েরধ নত 

সর্মবয়র র্মবে সািজৃিীি স্ববিধাৃরণী পদ্ধবতক্ষত বরটাি ৃদাবিল করক্ষত পাক্ষরি। করদাতার ১২-বর্বজট 

টিআইএি িা থাকক্ষল করদাতা সািজৃিীি স্ববিধাৃরিী পদ্ধবতক্ষত বরটাি ৃদাবিল করক্ষত পারক্ষিি িা। 

তাোড়া, কর্মাট আবয়র প্রবযাজে সমুদয় আয়কর ও সারিাজন েররবশাধ করা র্া হবল অথো ৩০ র্বভম্বর 

২০২২ তাররবির র্মবে ো উে-কর করর্মশর্ার কর্তনক র্মঞ্জুরকৃত েরধ নত সর্মবয়র র্মবে দারিলকৃত র্া 

হবল করদাতার ররটার্ ন সািজৃিীি স্ববিধাৃরণী পদ্ধবতর আওতায় পড়ক্ষি িা। 

 

েরণ নত সকল শতন পূরণ কবর সািজৃিীি স্ববিধাৃরণী পদ্ধবতর আওতায় বরটাি ৃদাবিল করা হক্ষল আয়কর 

বিভাগ বথক্ষক করদাতাক্ষক বয প্রাবপ্ত স্বীকারপে প্রদাি করা হয় তা-ই কর বিধাৃরণী আক্ষদি 

(assessment order) িক্ষল গণ্য হয়।  

 

পরিতীক্ষত উপ-কর কবমিিার কক্ষয়কটি বিবদষৃ্ট বেক্ষে ত্রুটি-বিচ্যযবত বচবিতকরক্ষণর লক্ষেয বরটািটৃি 

process কক্ষরি। বরটাি ৃprocess এর ফলশ্রুবতক্ষত যবদ বদিা যায় করদাতা প্রক্ষদয় অংক্ষকর বচক্ষয় 

কম িা বিবি আয়কর ও প্রক্ষযাজয অন্যান্য অংক পবরক্ষিাধ কক্ষরক্ষেি, তাহক্ষল উপকর কবমিিার 

করদাতাক্ষক তা অিবহত কক্ষর এ বিষক্ষয় পরির্র্তী কাযকৃ্রম গ্রহণ করক্ষিি।  

 



8 

 

সকল িত ৃপূরণ কক্ষর বিধাৃবরত সময়সীমার মক্ষধ্য সািজৃিীি স্ববিধাৃরণী পদ্ধবতক্ষত বরটাি ৃদাবিক্ষলর 

পর বকাি করদাতা যবদ বদক্ষিি বয অরর্চ্ছাকৃত ভুবল কর্ম আয় প্রদশ নর্ অথো কেরশ করয়াত, কর 

অব্যাহরত ো কেরিট দােী/প্রদশ নর্, অথো অন্য ককার্ কারবণ কর ো প্রবযাজে অন্য ককার্ অংক 

কর্ম েররবশাধ ো েররেণর্া করা হবয়বে তাহবল করদাতা রর্বজ কথবক একটি ভুল-সংবশাধর্ী 

ররটার্ ন উে-কর করর্মশর্াবরর রেবেির্ার জন্য তার রর্কট দারিল করবত োরবের্। এরূপ ভুল-

সংবশাধর্ী বরটাি ৃ দাবিক্ষলর বেক্ষে বিক্ষনাি িত ৃপবরপালি করক্ষত হক্ষি: 

▪ ভুল-সংবশাধর্ী ররটাবর্ ন সাবথ ভুবলর ধরর্ ও কারণ উবেিপূে নক রলরিত রেেরণী দারিল 

করবত হবে; 

▪ কয েররর্মাণ কর ো প্রবযাজে অন্য ককার্ অংক কর্ম েররবশাধ করা হবয়বে কস েররর্মাণ 

অংক এেং তার অরতররি রহবসবে উিরূে অংবকর উের র্মারসক ২ শতাংশ হাবর সুদ 

ভুল-সংবশাধর্ী ররটার্ ন দারিবলর আবে ো দারিবলর সর্ময় েররবশাধ করক্ষত হক্ষি। 

 

ভুল-সংবশাধর্ী ররটাবর্ ন “৮২রেরে(৫) ধারায় দারিলকৃত” ো “Filed under section 

82BB(5)” কথাটি উবেি থাকবত হবে। 

 

ভুল-সংবশাধর্ী ররটার্ ন দারিল করার ের উে-কর করর্মশর্ার যরদ সন্তুষ্ট হর্ কয এ সংোন্ত সকল 

শতন যথাযথভাবে পূরণ হবয়বে তাহবল রতরর্ ররটার্ নটি জর্মাগ্রহণ (allow) করবের্। ররটার্ নটি 

জর্মাগ্রহবণর উেযুি হবল উে-কর করর্মশর্ার প্রারপ্ত স্বীকারেে ইসুে করবের্। প্রারপ্ত স্বীকারেবে 

“৮২রেরে(৫) ধারায় জর্মাগ্রহণ করা হবলা” ো “Allowed under section 82BB(5)” 

কথাটি উবেি থাকবে।   

 

তবে স্বরর্ধ নারণী ররটার্ ন দারিবলর ের ১৮০ রদর্ অরতোন্ত হবল ো মূল ররটার্ নটি অরিবটর জন্য 

রর্ে নারিত হবল এরূে ভুল-সংবশাধর্ী ররটার্ ন দারিল করা যাবে র্া। এরূে কেবে ররটার্ ন দারিল 

করবলও তা গ্রহণবযাগ্য েবল রেবেরিত হবে র্া। 

 

জাতীয় রাজস্ব বিার্ ৃবিধাৃবরত র্মােকাঠির বভবত্তক্ষত সািজৃিীি স্ববিধাৃরণী পদ্ধবতক্ষত দাবিলকৃত বকাি 

বরটাি ৃিা ভুল-সংবশাধর্ী ররটার্ ন অবর্ক্ষটর জন্য বিিাৃচি কক্ষর তা উপ-কর কবমিিাক্ষরর বিকট বপ্ররণ 

করক্ষত পারক্ষি।  

 

অবর্ক্ষটর জন্য বিিাৃবচত বরটাক্ষিরৃ অরিট েররিালর্ার ের উেকর করর্মশর্ার করদাতার আয়, 

সম্পদ, দায়, ব্যয় ইতোরদ রেষবয় ররটাবর্ ন ো ভুল-সংবশাধর্ী ররটাবর্ ন প্রদরশ নত তবের োইবর র্তুর্ 

রকছু র্া কেবল অরিট কায নের্ম রর্ষ্পরিকৃত েবল করদাতাবক রলরিতভাবে অেরহত করবের্।  

 

আর যরদ অরিট েররিালর্ার ফলশ্রুরতবত প্রাপ্ত তবে কদিা যায় করদাতার ররটাবর্ ন ো ভুল-

সংবশাধর্ী ররটাবর্ ন তার আয়, সম্পদ, দায়, ব্যয় ইতোরদর তে যথাযথভাবে প্ররতফরলত হয়রর্ 

তাহবল উে-কর করর্মশর্ার অরিবট প্রাপ্ত তে অেরহত কবর করদাতাবক কর্াটিশ প্রদার্ করবের্। 
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এবত, কর্াটিবশ উরেরিত সর্মবয়র র্মবে অরিবট প্রাপ্ত তবের প্ররতফলর্ ঘটিবয় সংবশারধত ররটার্ ন 

(revised return) দারিবলর জন্য এেং উিরূে সংবশারধত ররটাবর্ নর রভরিবত প্রবযাজে কর ও 

অন্যান্য প্রবদয় অংক ররটার্ ন দারিবলর আবে ো দারিবলর সর্ময় েররবশাবধর জন্য েলা থাকবে।   

 

কর্াটিবশর কপ্ররেবত যরদ করদাতা কর্তনক সংবশারধত ররটার্ ন দারিল করা হয় এেং উে-কর 

করর্মশর্ার যরদ এ র্মবর্ম ন সন্তুষ্ট হর্ কয ররটার্ নটিবত অরিবট প্রাপ্ত তবের যথাযথ প্ররতফলর্ রবয়বে 

এেং সংবশারধত ররটাবর্ নর রভরিবত প্রবযাজে কর ও অন্যান্য প্রবদয় অংক ররটার্ ন দারিবলর আবে 

ো দারিবলর সর্ময় সম্পূণ নরূবে েররবশারধত হবয়বে তাহবল উে-কর করর্মশর্ার সংবশারধত ররটার্ নটি 

গ্রহণ কবর করদাতাবক একটি গ্রহণেে (letter of acceptance) প্রদার্ করবের্।    

 

আর যরদ কর্াটিবশ উরেরিত সর্মবয়র র্মবে ো উেকর করর্মশর্ার কর্তনক এতদুবযবি র্মঞ্জুরীকৃত 

েরধ নত সর্মবয়র র্মবে করদাতা সংবশারধত ররটার্ ন দারিবল ব্যথ ন হর্, অথো করদাতা সংবশারধত 

ররটার্ ন দারিল করবলও ররটার্ নটিবত অরিবট প্রাপ্ত তবের যথাযথ প্ররতফলর্ র্া থাবক অথো 

সংবশারধত ররটাবর্ নর রভরিবত প্রবযাজে কর ও অন্যান্য প্রবদয় অংক ররটার্ ন দারিবলর আবে ো 

দারিবলর সর্ময় সম্পূণ নরূবে েররবশারধত র্া হয়, তাহবল উে-কর করর্মশর্ার ৮৩ ো ৮৪ ধারা 

অনুযায়ী (বযটি প্রবযাজে) কর রর্ধ নারণ কায নের্ম গ্রহণ করবের্।   

 

উবেখ্য, এ ধারায় দারিলকৃত ককার্ ভুল-সংবশাধর্ী ররটার্ ন ো সংবশারধত ররটাবর্ ন যরদ করমুি 

আয় ো হ্রাসকৃত হাবর করবযাগ্য আয় প্রদশ নর্ করা হয় তাহবল উি ররটাবর্ ন মূল ররটার্ ন অবেো কয 

েররর্মাণ অরতররি করমুি আয় ো হ্রাসকৃত হাবর করবযাগ্য আয় প্রদশ নর্ করা হবে তা করদাতার 

অন্যান্য সূবের আয় রহসাবে েণ্য হবে। 

 

সািজৃিীি স্ববিধাৃরণী পদ্ধবতক্ষত ২০২২-২০২৩ করিক্ষষ ৃ দাবিলকৃত বকাি বরটাি ৃ িা সংক্ষিাবধত 

বরটাক্ষি ৃঅব্যিবহত পূিিৃতী করিক্ষষরৃ বিরূবপত আয় অক্ষপো ন্যযিতম ১৫% বিবি আয় প্রদিিৃ করা 

হক্ষল এিং করদাতা আয়কর অধ্যাক্ষদি, ১৯৮৪ এর ধারা 75A, 108 এিং 108A এ িবণতৃ 

িত ৃপবরপালি করক্ষল এিং বিক্ষনাি সকল িত ৃপূরণ হক্ষল বস বরটাি ৃ অবর্ট কাযকৃ্রক্ষমর আওতা 

িবহভূতৃ থাকক্ষি:  

(১)  কর-অব্যাহরতপ্রাপ্ত আয় প্রদশ নর্ করা হবয়বে এরূে ররটাবর্ নর কেবে কর-অব্যাহরতপ্রাপ্ত 

আবয়র সেবে উেযুি প্রর্মাণারদ সংযুি করা হবল; 

(২) কয কেবে সংরিষ্ট আয়েেবর এক ো একারধক উৎস হবত ৫ লে টাকার অরধক ঋণ 

গ্রহণ প্রদরশ নত হয় কস কেবে উি ঋবণর সেবে ব্যাংক রেেরণী ো রহসাে রেেরণী 

দারিল করা হবল [অথ নাৎ এরূে ঋণ ব্যাংরকং (আরথ নক প্ররতষ্ঠার্সহ) িোবর্ল গৃহীত 

হবল]; 

(৩) সংরিষ্ট আয়েেবর ককার্ দার্ গ্রহণ করা র্া হবল; 

(৪)  ধারা 44 অনুযায়ী কর-অব্যাহরতপ্রাপ্ত ো হ্রাসকৃত হাবর করবযাগ্য ককার্ আয় প্রদশ নর্ 

করা র্া হবল; 
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(৫)  ররটাবর্ ন ককার্ কর কফরৎ দােী প্রদশ নর্ করা র্া হবল ো কর কফরৎ সৃরষ্ট র্া হবল।  

 

২০২২-২০২৩ করিক্ষষ ৃ আয়কর অধ্যাক্ষদক্ষির 82BB ধারায় সািজৃিীি স্ববিধাৃরণী পদ্ধবতক্ষত 

দাবিলকৃত িতুি বরটাক্ষি ৃব্যিসা ও বপিা িাক্ষত প্রদবিতৃ আক্ষয়র ৫ গুণ পযনৃ্ত প্রারবম্ভক প ুঁবজ প্রদিিৃ 

করা হক্ষল প ুঁবজর উৎস ব্যাখ্যা িা করক্ষলও চলক্ষি। তক্ষি এরূপ বেক্ষে প্রদবিতৃ আয় করমুি সীমার 

উক্ষর্ধ্ৃ হক্ষত হক্ষি, বিয়বমত হার প্রক্ষযাজয কর পবরক্ষিাধ করক্ষত হক্ষি (অথাৃৎ বকাি করমুি আয় িা 

হ্রাসকৃত হাক্ষর করক্ষযাগ্য আয় প্রদিিৃ করা যাক্ষি িা) এিং দাবিলকৃত বরটাক্ষিরৃ সাক্ষথ প্রারবম্ভক 

প ুঁবজ সুবিধা গ্রহণ কক্ষরক্ষেি মক্ষম ৃ বলবিত বঘাষণা প্রদাি করক্ষত হক্ষি। উি প্রাররিক প ুঁবজ ঐ 

আয়েের এেং েরেতী আবরা িারটি আয়েের সংরিষ্ট ব্যেসা ো কেশায় ধবর রািবত হবে। এ 

সর্মবয়র ককার্ আয়েবষ নর কশবষ যরদ কদিা যায় সংরিষ্ট ব্যেসায় ো কেশার প ুঁবজর েররর্মাণ 

প্রাররিক মূলধবর্র প ুঁবজ অবেো কবর্ম কেবে, তাহবল কয েররর্মাণ প ুঁবজ কর্ম হবে তা ঐ আয়েবষ নর 

“ব্যেসায় িাবতর আয়” রহবসবে করদাতার কর্মাট আবয়র অন্তভু নি হবে।  

 

সাধারণ েদ্ধরত 

সাধারণ পদ্ধবতর আওতায় দাবিলকৃত বরটাক্ষিরৃ বেক্ষে প্রাবপ্ত স্বীকারপেটি কর বিধাৃরণী আক্ষদি 

(assessment order) িক্ষল গণ্য হয় িা। বরটাি ৃ দাবিক্ষলর পর উপ-কর কবমিিার  কর 

বিধাৃরণ কক্ষরি। করদাতা কর্তকৃ বরটাক্ষি ৃপ্রদবিতৃ তথ্য উপ-কর কবমিিাক্ষরর বিকট সঠিক মক্ষি হক্ষল 

বতবি করদাতাক্ষক শুিািীক্ষত িা বর্ক্ষকই কর বিধাৃরণ করক্ষত পাক্ষরি। আিার প্রদবিতৃ আক্ষয়র সমথকৃ্ষি 

যক্ষথাপযুি তথ্য ও প্রমাণাবদ িা থাকক্ষল িা উপ-কর কবমিিার প্রক্ষয়াজি মক্ষি করক্ষল করদাতাক্ষক 

শুিািীক্ষত উপবস্থত হক্ষত অনুক্ষরাধ কক্ষর করদাতার িিব্য, তথ্য, প্রমাণাবদ বিক্ষিচিায় বিক্ষয় কর 

বিধাৃরণ করক্ষত পাক্ষরি। 

 

উক্ষেখ্য বয, বিরীোর আওতায় িা পড়ক্ষলও বকাি বরটাক্ষি ৃআয় বগাপি করা হক্ষল িা কর ফাঁবক 

থাকক্ষল, সংবিষ্ট করিেক্ষরর বরটাক্ষিরৃ বেক্ষে অধ্যাক্ষদক্ষির 93 ধারা অনুযায়ী প্রক্ষয়াজিীয় 

আইিানুগ ব্যিস্থা গ্রহণ করা যাক্ষি। একই সাক্ষথ উি বরটাি ৃprocess ও করা যাক্ষি। 

 

স্বাভারেক ব্যরি করদাতার আয়কর  বরটাি ৃফরর্ম 

আয়কর বিবধমালা, ১৯৮৪ সংক্ষিাধক্ষির মাধ্যক্ষম স্বাভাবিক ব্যবি করদাতার জন্য িতুি বরটাি ৃ

ফরম (IT-11GA2016) প্রিতিৃ করা হক্ষয়ক্ষে, যা ২০১৬-১৭ কর িের বথক্ষক কাযকৃর হক্ষয়ক্ষে। 

বিগত িেক্ষরর ধারািাবহকতায় ২০২২-২০২৩ করিক্ষষওৃ িতুি বরটাক্ষিরৃ পািাপাবি আক্ষগর বরটাি ৃ

ফরমগুক্ষলা ব্যিহার করা যাক্ষি।  অথাৃৎ, ২০২২-২০২৩ করিক্ষষ ৃ স্বাভাবিক ব্যবি করদাতাগণ 

বিনিবণতৃ আয়কর বরটাি ৃফরম সমূহ ব্যিহার করক্ষত পারক্ষিি: 

▪ফরম IT-11GA2016: সকল স্বাভাবিক ব্যবি করদাতার জন্য প্রক্ষযাজয। 
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▪ফরম IT-GHA2020: বয সকল স্বাভাবিক ব্যবি করদাতার আয় ও সম্পদ যথাক্রক্ষম ৪ লে 

ও ৪০ লে টাকার উক্ষর্ধ্ৃ িয় এিং যাক্ষদর বকাি কর্মাটর োরি (জীে ো র্মাইবোোসসহ)  বিই িা 

বসটি কক্ষপাৃক্ষরিি এলাকায় গৃহ সম্পবত্ত িা অযাপাটকৃ্ষমে বিই বস সকল করদাতার জন্য প্রক্ষযাজয। 

▪ফরম IT-11GA: সকল স্বাভাবিক ব্যবি করদাতার জন্য প্রক্ষযাজয। 

▪ফরম IT-11 UMA: বকিল বিতিক্ষভাগী করদাতার জন্য প্রক্ষযাজয। 

▪ফরম IT-11 CHA: বয সকল স্বাভাবিক ব্যবি করদাতার ব্যিসা িা বপিািাক্ষত আয় রক্ষয়ক্ষে 

এিং এরূপ আক্ষয়র পবরমাণ ৩ লে টাকার বিিী িয় বস সকল করদাতার জন্য প্রক্ষযাজয। 

এ োড়া, আয়কর বিভাগ কর্তকৃ পবরচাবলত েট এযাক্ষসসক্ষমে এর বেক্ষে প্রক্ষযাজয িতুি 

করদাতাক্ষদর জন্য একটি বভন্ন বরটাি ৃ ফরম (IT-11GAGA) রক্ষয়ক্ষে, যা বকিল েট 

এযাক্ষসসক্ষমক্ষেই ব্যিহারক্ষযাগ্য। 

 

স্বাভারেক ব্যরি করদাতার আয়কর  ররটার্ ন ফরর্ম পূরবণ জ্ঞাতব্য 

(১)  ব্যবি বেণীর করদাতাক্ষদর জন্য িতুি বরটাি ৃফরম IT-GHA2020: 

     ব্যবি বেণীর করদাতা যারা বিক্ষনাি িতাৃিলী পূরণ কক্ষরি তারা চাইক্ষল IT-GHA2020 

বরটািটৃি দাবিল করক্ষত পারক্ষিি:- 

(ক) যাক্ষদর আয় ৪ লে টাকার উক্ষর্ধ্ৃ িয়; এিং 

(ি)  যাক্ষদর বমাট পবরসম্পদ (gross wealth) ৪০ লে টাকার উক্ষর্ধ্ৃ িয়।  

উি িতাৃিলী পূরণ করক্ষলও বিক্ষনর বযক্ষকাি একটি কারক্ষণ করদাতা IT-GHA2020 

বরটািটৃি ব্যিহার করক্ষত পারক্ষিি িা:-  

(ক) আয়েবষ নর কশষ তাররবি কর্মাটর োরি (জীে ো র্মাইবোোসসহ) এর র্মারলকার্া 

 থাকবল; অথো 

(ি) আয়েবষ ন ককার্ রসটি কবে নাবরশর্ এলাকায় ককার্ গৃহ-সম্পরি ো অোোট নবর্মবন্টর  র্মারলক 

হবল অথো গৃহ-সম্পরি ো এোট নবর্মবন্ট রেরর্বয়াে করবল।     

IT-GHA2020 বরটািটৃি পূরণকাক্ষল করদাতা চাইক্ষল  বমাট পবরসম্পদ (gross 

wealth) এর ঘরটি পূরণ করবত োবরর্ এেং অের পৃষ্ঠায় সংরেপ্ত আকাবর সম্পদ ও 

দাবয়র রেেরণ রদবত োবরর্। এই ররটাবর্ ন বমাট পবরসম্পদ (gross wealth) এেং সম্পদ 

ও দাবয়র রেেরণ প্রদার্ করদাতার জন্য অেশর্াল।   

 

(২) স্বাভাবিক ব্যবি করদাতার জন্য ২০১৬-১৭ করিক্ষষ ৃ িতুি প্রিবততৃ বরটাি ৃ ফরম IT-

11GA2016 এর মূল বরটািটৃি বতি পৃষ্ঠার। মূল বরটাক্ষিরৃ সাক্ষথ প্রাবপ্ত স্বীকার পে এিং 

প্রক্ষযাজয বেক্ষে বিতি, গৃহ-সম্পবত্ত আয়, ব্যিসায় িা বপিা িাক্ষত আয় ও কর বরয়াক্ষতর জন্য 

পৃথক তফবসল সংযুি করক্ষত হক্ষি। 
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বতি পৃষ্ঠার মূল বরটাি ৃপূরণ করা সকল স্বাভাবিক ব্যবি করদাতাক্ষদর জন্য িাধ্যতামূলক। 

এক্ষত প্রথর্ম পৃষ্ঠায় করদাতার রেষবয় কর্মৌরলক তে, রিতীয় পৃষ্ঠায় আয় ও কবরর রহসাে এেং 

র্ততীয় পৃষ্ঠায় সংলাে, করদাতার প্ররতোদর্ ও স্বাের প্রদার্ করবত হবে।  

করদাতার আবয়র উৎবসর উের রর্ভনর কবর মূল ররটাবর্ নর সাবথ তফরসল কযাে হবে। কেতর্ 

আয় থাকবল কেতর্ সংোন্ত তফরসল 24A, োরিভািা আয় থাকবল কস আবয়র তফরসল 

24B এেং ব্যেসায় ো কেশােত আয় থাকবল ব্যেসায় ো কেশােত আবয়র তফরসল 24C 

মূল ররটাবর্ নর সাবথ কযাে হবে। কয করদাতার এসে ককার্ িাবতর আয় কর্ই তার ককেল রতর্ 

পৃষ্ঠার মূল ররটার্ ন দারিল করবলই িলবে, তফরসল দারিল করার প্রবয়াজর্ হবে র্া। 

ককউ রেরর্বয়াে করয়াত দােী করবল মূল ররটাবর্ নর সাবথ রেরর্বয়াে করয়াত সংোন্ত তফরসল 

24D দারিল করবত হবে। করদাতা করয়াত দােী র্া করবল তফরসল 24D দারিল করার 

প্রবয়াজর্ হবে র্া। 

মূল ররটাবর্ নর প্রথর্ম পৃষ্ঠার ০১ হবত ২৩ েয নন্ত েরর্মবক করদাতার রেষবয় কর্মৌরলক তে প্রদার্ 

করবত হবে। এ অংবশ েয নায়েবর্ম কর েের, করদাতার র্ার্ম, রলঙ্গ, টিআইএর্, সাবকনল, কর 

অঞ্চল, আোরসক র্ময নাদা, রেবশষ কর অব্যাহরত সুরেধাপ্রারপ্তর কযাগ্যতা (বেবজটভুি যুদ্ধাহত 

মুরিবযাদ্ধা, প্ররতেন্ধী ব্যরি, ৬৫ েের ো তদূর্ধ্ন েয়বসর ব্যরি, প্ররতেন্ধী ব্যরির রেতার্মাতা 

ো আইর্ানুে অরভভােক ইতোরদ), জন্ম তাররি, আয়েের ইতোরদ সহ অন্যান্য ব্যরিেত তে 

প্রদার্ করবত হবে। ১২ েরর্মবক আয়েের শুরু ও সর্মারপ্তর তাররি উবেি করবত হবে।   

ররটাবর্ নর রিতীয় পৃষ্ঠার ২৪ হবত ৪৮ েরর্মবক করদাতার আয় ও কবরর তে উবেি করবত 

হবে।  

ররটাবর্ নর র্ততীয় পৃষ্ঠায় সংলাে, করদাতার প্ররতোদর্ ও স্বাের প্রদার্ করবত হবে।  

ককার্ স্বাভারেক ব্যরি করদাতা প্ররতেন্ধী সন্তাবর্র জন্য অরতররি করমুি সীর্মার সুরেধা 

গ্রহণ করবল, তার স্ত্রী/স্বার্মী অনুরূে সুরেধা গ্রহণ কবরবের্ রক-র্া তার তে ৫০ েরর্মবক প্রদার্ 

করবত হবে।  

েরর্মক র্ং-৫১ কত ৮০(১) ধারা অনুযায়ী করদাতার জন্য েররসম্পদ, দায় ও ব্যয় রেেরণী 

(IT-10B2016) দারিল োেতামূলক রক-র্া তার তে প্রদার্ করবত হবে। যরদ ককার্ 

স্বাভারেক ব্যরি করদাতা রর্বনাি শতনসমূহ পূরণ কবরর্ তাহবল আয়েকষ নর কশষ তাররবি 

তার রর্বজর, spouse এর (spouse করদাতা র্া হবয় থাকবল) এেং রর্ভনরশীল সন্তার্বদর 

েররসম্পদ, দায় ও ব্যয় রেেরণী ঐ ব্যরির আয়কর ররটাবর্ নর সাবথ দারিল করবত হবে। 

শতনসমূহ হবলা- 

 

(ক) আয়েবষ নর কশষ তাররবি কর্মাট েররসম্পদ (gross wealth) এর েররর্মাণ ৪০ লে 

টাকার অরধক হবল; অথো 
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(ি) আয়েবষ নর কশষ তাররবি কর্মাটর োরি (জীে ো র্মাইবোোসসহ) এর র্মারলকার্া 

থাকবল; অথো 

(ে) আয়েবষ ন ককার্ রসটি কবে নাবরশর্ এলাকায় ককার্ গৃহ-সম্পরি ো অোোট নবর্মবন্টর 

র্মারলক হবল অথো গৃহ-সম্পরি ো এোট নবর্মবন্ট রেরর্বয়াে করবল।     

উবেখ্য, র্মাতা-রেতার টিআইএর্ ব্যেহার কবর সন্তাবর্র র্াবর্ম স্কুল ব্যাংরকং রহসাে কিালা হবল 

তা কেের্মত র্মাতা-রেতার সম্পদ রেেরণীবত প্রদশ নর্ করবত হবে।   

করদাতার ররটাবর্ নর সাবথ কয সকল তফরসল সংযুি করা হবয়বে তার তে ৫২ েরর্মবক 

প্রদার্ করবত হবে।  

করদাতার ররটাবর্ নর সাবথ েররসম্পদ, দায় ও ব্যয় রেেরণী (IT-10B2016) এেং 

জীের্যাো সংরিষ্ট ব্যবয়র রেেরণী (IT-10BB2016) সংযুি করা হবয়বে রক র্া তার 

তে ৫৩ েরর্মবক প্রদার্ করবত হবে।  

ককার্ স্বাভারেক ব্যরি করদাতার কেবে েররসম্পদ, দায় ও ব্যয় রেেরণী দারিল োেতামূলক 

র্া হবলও করদাতা িাইবল স্বপ্রবণারদতভাবে (voluntarily) েররসম্পদ, দায় ও ব্যয় 

রেেরণী দারিল করবত োরবের্। 

েরর্মক র্ং-৫৪ কত ররটাবর্ নর বিবভন্ন উৎক্ষসর আয় ও কর পবরক্ষিাক্ষধর সপক্ষে বয সকল 

প্রমাণাবদ দাবিল করক্ষিি তার তাবলকা প্রদাি করক্ষিি।  

ক্রবমক িং-৫৫ কত করদাতার পূণ ৃিাম উক্ষেি করক্ষিি এিং বরটাক্ষি ৃপ্রদবিতৃ আক্ষয়র সতযতা 

সম্পক্ষকৃ ৭৫ ধারা অনুযায়ী প্রবতপাদি ও স্বাের (তাবরি সহ) প্রদাি করক্ষিি।  

(৩) ব্যবি বেণীর করদাতাক্ষদর জন্য আক্ষগর বরটাি ৃফরম IT-11GA: 

এ ফরম িাংলা ও ইংক্ষরজী উভয় ভাষায় চালু আক্ষে । সকল স্বাভাবিক ব্যবি করদাতা ২০১৬-

১৭ করিক্ষষ ৃ প্রিবততৃ িতুি ফরক্ষমর পািাপাবি আক্ষগর বরটাি ৃ ফরম IT-11GA ২০২২-

২০২৩ করিক্ষষ ৃব্যিহার করক্ষত পারক্ষিি। মূল বরটাি,ৃ পবরসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিিরণী (IT-

10B), জীিিযাোর মাি সম্পবকৃত তক্ষথ্যর বিিরণী (IT-10BB), বরটাি ৃ ফরম পূরক্ষণর 

অনুসরণীয় বিক্ষদিৃািলী এিং আয়কর বরটাি ৃপ্রাবপ্ত স্বীকারপেসহ বমাট আট পৃষ্ঠার ফরম ও 

বিিরণী একসংক্ষগ সংযুি রক্ষয়ক্ষে। তক্ষি আয়কর অধ্যাক্ষদি, ১৯৮৪ এর ধারা ৮০(২) অনুযায়ী 

জীিিযাোর আয় ৪ লে টাকার অবধক িা হক্ষল জীিিযাোর মাি সম্পবকৃত তক্ষথ্যর বিিরণী 

(IT-10BB) দাবিল অপিিাল।  

প্রথম পৃষ্ঠায় করদাতার পবরবচবতমূলক তথ্য, বদ্বতীয় পৃষ্ঠায় করদাতার বিবভন্ন িাক্ষতর আক্ষয়র 

বিিরণ, প্রক্ষদয় ও পবরক্ষিাবধত আয়কক্ষরর  বিিরণ ও প্রবতপাদি, র্ততীয় পৃষ্ঠায় বিতি ও গৃহ-

সম্পবত্ত আক্ষয়র বিস্তাবরত বিিরণ সম্ববলত পৃথক দ্য’টি তফবসল, চতুথ ৃপৃষ্ঠায় বিবিক্ষয়াগজবিত 

কর বরয়াক্ষতর একটি তফবসল ও দাবিলকৃত প্রমাণাবদর তাবলকা বলবপিদ্ধ করার েক রক্ষয়ক্ষে।  

বরটাক্ষিরৃ পঞ্চম ও ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় করদাতার পবরসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিিরণী (IT-10B), সপ্তম 

পৃষ্ঠায় জীিিযাোর মাি সম্পবকৃত তক্ষথ্যর বিিরণী (IT-10BB) এিং বিষ পৃষ্ঠায় বরটাি ৃ
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ফরম পূরক্ষণর অনুসরণীয় বিক্ষদিৃািলী সংযুি রক্ষয়ক্ষে। আয়কর বরটাি ৃ প্রাবপ্ত স্বীকারপেটি 

সপ্তম ও অষ্টম পৃষ্ঠার বিষাংক্ষি সংযুি আক্ষে। 

(৪) ব্যবি বেণীর করদাতাক্ষদর বরটাি ৃফরম IT-11 UMA এেং IT-11 CHA: 

বকিল বিতিক্ষভাগী করদাতাগণ এিং বয সকল স্বাভাবিক ব্যবি করদাতার ব্যিসা িা 

বপিািাক্ষত আয় রক্ষয়ক্ষে ও এরূপ আক্ষয়র পবরমাণ ৩ লে টাকার বিিী িয় বস সকল করদাতা 

চাইক্ষল ২০২২-২০২৩ করিক্ষষ ৃ যথাক্রক্ষম IT-11 UMA এেং IT-11 CHA রেরশষ্ট 

ররটার্ ন ফরর্মও ব্যেহার করবত োবরর্। ফরর্ম দুটি স্বব্যাখ্যাত। 

উক্ষেখ্য, এ দ্য’বেবণর করদাতাগণ ২০১৬-১৭ করিক্ষষ ৃিতুি প্রিবততৃ বতি পৃষ্ঠার বরটাি ৃফরম 

IT-11GA2016 িা আক্ষগর আট পৃষ্ঠার ফরম ব্যিহার করক্ষত পারক্ষিি।   

(৫)  িতুি করদাতা হক্ষল তার পাসক্ষপাট ৃসাইক্ষজর এক কবপ েবি বরটাক্ষিরৃ সাক্ষথ বদক্ষত হক্ষি। েবিটি 

প্রথম বেণীর বগক্ষজক্ষটর্ কমকৃতাৃ অথিা ওয়ার্ ৃ কবমিিার অথিা বয বকাি টিআইএিধারী 

করদাতা কর্তকৃ সতযাবয়ত হক্ষত হক্ষি। প্রবত পাঁচ িের পর পর একজি স্বাভাবিক ব্যবি 

করদাতাক্ষক তার সতযাবয়ত েবি বরটাক্ষিরৃ সাক্ষথ বদক্ষত হক্ষি। 

 

১২-বর্বজট টিআইএি  

সািজৃিীি স্ববিধাৃরণী পদ্ধবতক্ষত বরটাি ৃ দাবিক্ষলর জন্য করদাতার ১২-বর্বজট টিআইএি থাকা 

িাধ্যতামূলক। বকাি স্বাভাবিক ব্যবি করদাতা বরটাি ৃ দাবিক্ষলর পূক্ষি ৃ বিক্ষজই জাতীয় রাজস্ব 

বিাক্ষর্রৃ ওক্ষয়িসাইক্ষটর মাধ্যক্ষম ইক্ষলক্ট্রবিক পদ্ধবতক্ষত আক্ষিদি কক্ষর ১২-বর্বজট টিআইএি (ই-

টিআইএি) সংগ্রহ করক্ষত পাক্ষরি (ওক্ষয়ি সাইক্ষটর ঠিকািা www.incometax.gov.bd)। 

ই-টিআইএি সংগ্রহ সম্পবকৃত বসিার জন্য করদাতা প্রক্ষয়াজক্ষি সংবিষ্ট উপ-কর কবমিিাক্ষরর 

কাযাৃলয় িা কর তথ্য ও বসিা বকক্ষন্দ্র বযাগাক্ষযাগ করক্ষত পাক্ষরি।  

 

ররটাবর্ নর সাবথ কযসে প্রর্মাণারদ/ তে/ দরললারদ দারিল করবত হবে 

বরটাক্ষিরৃ সাক্ষথ বিবভন্ন উৎক্ষসর আক্ষয়র সপক্ষে বয সকল প্রমাণাবদ/ বিিরণ দাবিল করক্ষত হক্ষি 

তার একটি তাবলকা িীক্ষচ বদয়া হক্ষলা (তাবলকাটি আংবিক):  

বিতি িাত 

(ক) বিতি বিিরণী; 

(ি) ব্যাংক বহসাি থাকক্ষল বকংিা ব্যাংক সুদ িাক্ষত আয় থাকক্ষল ব্যাংক বিিরণী িা ব্যাংক 

সাটিবৃফক্ষকট; 

(গ) বিবিক্ষয়াগ ভাতা দািী থাকক্ষল তার স্বপক্ষে প্রমাণাবদ। বযমি, জীিি িীমার পবলবস থাকক্ষল 

বপ্রবময়াম পবরক্ষিাক্ষধর প্রমাণ। 

http://www.incometax.gov.bd)|/
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বিরাপত্তা জামািক্ষতর সুদ িাত 

(ক) িন্ড িা বর্ক্ষিঞ্চার বয িেক্ষর বকিা হয় বস িন্ড িা বর্ক্ষিঞ্চাক্ষরর ফক্ষটাকবপ; 

(ি) সুদ আয় থাকক্ষল সুদ প্রদািকারী কর্তপৃক্ষের প্রতযয়ি পে; 

(গ) প্রাবতষ্ঠাবিক ঋণ বিক্ষয় িন্ড িা বর্ক্ষিঞ্চার বকিা হক্ষয় থাকক্ষল ঋক্ষণর সুক্ষদর সমথকৃ্ষি 

সংবিষ্ট ব্যাংক কর্তপৃক্ষের সাটিবৃফক্ষকট/ব্যাংক বিিরণী িা প্রাবতষ্ঠাবিক প্রতযয়িপে। 

গৃহ-সম্পবত্ত িাত 

(ক) িাড়ী ভাড়ার সমথকৃ্ষি ভাড়ার চ্যবিিামা িা ভাড়ার রবিক্ষদর কবপ, মাসবভবত্তক িাড়ী 

ভাড়া প্রাবপ্তর বিিরণ এিং প্রাপ্ত িাড়ী ভাড়া জমা সংবিষ্ট ব্যাংক বহসাি বিিরণী; 

(ি) বপৌর কর, বসটি কক্ষপাৃক্ষরিি কর, ভূবম রাজস্ব প্রদাক্ষির সমথকৃ্ষি রবিক্ষদর কবপ; 

(গ) ব্যাংক ঋক্ষণর মাধ্যক্ষম িাড়ী বকিা িা বিমাৃণ করা হক্ষয় থাকক্ষল ঋক্ষণর সুক্ষদর সমথকৃ্ষি 

ব্যাংক বিিরণী ও সাটিবৃফক্ষকট; 

(ঘ) গৃহ-সম্পবত্ত িীমাকৃত হক্ষল িীমা বপ্রবময়াক্ষমর রবিক্ষদর কবপ। 

ব্যিসা িা বপিা িাত 

ব্যিসা িা বপিার আয়-ব্যক্ষয়র বিিরণী (Income statement) ও বস্থবতপে (Balance 

Sheet). 

অংিীদারী ফাক্ষমরৃ আয় 

ফাক্ষমরৃ আয়-ব্যক্ষয়র বিিরণী (Income statement) ও বস্থবতপে (Balance Sheet). 

মূলধিী লাভ 

(ক) স্থাির সম্পবত্ত বিক্রয়/হস্তান্তর হক্ষল তার দবলক্ষলর কবপ; 

(ি) উৎক্ষস আয়কর জমা হক্ষল তার চালাি/ক্ষপ-অর্াৃক্ষরর ফক্ষটাকবপ; 

(গ) প ুঁবজিাজাক্ষর তাবলকাভুি বকাম্পাবির বিয়ার বলিক্ষদি বথক্ষক মুিাফা হক্ষল এ সংক্রান্ত 

প্রতযয়িপে। 

অন্যান্য উৎক্ষসর আক্ষয়র িাত 

(ক) িগদ লভযাংি িাক্ষত আয় থাকক্ষল ব্যাংক বিিরণী, বর্বভক্ষর্ন্ড ওয়াক্ষরক্ষের কবপ িা 

সাটিবৃফক্ষকট; 

(ি) সঞ্চয়পে হক্ষত সুদ আয় থাকক্ষল সঞ্চয়পে িগদায়ক্ষির সময় িা সুদ প্রাবপ্তর সময় বিয়া 

সাটিবৃফক্ষকক্ষটর কবপ; 

(গ) ব্যাংক সুদ আয় থাকক্ষল ব্যাংক বিিরণী/সাটিবৃফক্ষকট; 

(ঘ) অন্য বয বকাি আক্ষয়র উৎক্ষসর জন্য প্রাসবেক কাগজপে। 

আয়কর পবরক্ষিাক্ষধর প্রমাণ (উৎক্ষস কর কতিৃসহ) 

(ক) সকল প্রকার উৎক্ষস কর পবরক্ষিাধ অক্ষটাক্ষমক্ষটর্ চালাি (এ-চালাি) িা ই-বপক্ষমক্ষের 

মাধ্যক্ষম জমা করক্ষত হক্ষি। 
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(ি)  করদায় ৫ লে টাকা অবতক্রম িা করক্ষল তা আিবেকভাক্ষি অক্ষটাক্ষমক্ষটর্ চালাি (এ-

চালাি) িা ই-বপক্ষমক্ষের মাধ্যক্ষম পবরক্ষিাধ করক্ষত হক্ষি। 

(গ)  ৫ লে টাকার উক্ষর্ধ্ৃ বযক্ষকাক্ষিা পবরমাক্ষণর কর অক্ষটাক্ষমক্ষটর্ চালাি, ই-বপক্ষমক্ষে, বপ-

অর্াৃর/ব্যাংক ড্রাফট/একাউে-বপয়ী বচক ব্যিহার কক্ষর উপ-কর কবমিিার িরািক্ষর 

জমা করক্ষত হক্ষি। 

(ঘ)  বযক্ষকাক্ষিা িাক্ষতর আয় হক্ষত উৎক্ষস আয়কর পবরক্ষিাধ করা হক্ষল কর কতিৃকারী 

কর্তপৃে প্রক্ষতযক করদাতা যাক্ষদর বিক্ষলর বিপরীক্ষত উৎক্ষস কর কতিৃ করা হক্ষয়ক্ষে 

তাক্ষদর িরািক্ষর, বেেমত, এ-চালাি িা ই-বপক্ষমক্ষের চালািসহ প্রতযয়িপে প্রদাি 

করক্ষিি।  
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র্ততীয় ভাগ 

বিবভন্ন িাক্ষতর আয় বিরূপণ 

 

১।  কেতর্ারদ (আয়কর  অোবদশ, ১৯৮৪ এর ধারা  ২১ এেং আয়কর  রেরধর্মালা, ১৯৮৪ এর রেরধ 

৩৩ অনুযায়ী) 

সাধারণভাক্ষি একজি চাকুবরজীিী করদাতার প্রাপ্ত মূল বিতি, উৎসি ভাতা, পবরচারক ভাতা, 

সম্মািী ভাতা, ওভারটাইম ভাতা, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিক্ষল বিক্ষয়াগকতাৃর প্রদত্ত চাঁদা এিং 

বিবভন্ন পারকুইবজট (সুবিধা) বিতি িাক্ষতর করক্ষযাগ্য আয়। 

বিতিিাক্ষত করক্ষযাগ্য আয় বিরূপক্ষণর জন্য পৃথক তফবসল রক্ষয়ক্ষে। আয়কর বিবধমালা, ১৯৮৪ 

সংক্ষিাধক্ষির মাধ্যক্ষম ২০১৬-১৭ করিক্ষষ ৃ িতুি বরটাি ৃ ফরক্ষমর সাক্ষথ িতুি তফবসল ২৪এ  

প্রিতিৃ করা হক্ষয়ক্ষে। উবেবিত িতুি বরটাি ৃফরক্ষমর ক্রবমক িং-২৪ এ বিতি িাক্ষত করক্ষযাগ্য 

আয় বিণকৃ্ষয়র জন্য তফবসল ২৪এ পূরণপূিকৃ মূল বরটাক্ষিরৃ সাক্ষথ সংযুি করক্ষত হক্ষি। 

তফবসল ২৪এ পূরক্ষণর পদ্ধবত িীক্ষচ আক্ষলাচিা করা হক্ষলা- 

 

তফবসল-২৪এ 

বিতি আক্ষয়র বিিরণসমূহ 

আয়কর অধ্যাক্ষদক্ষির বিদ্যমাি বিধাি অনুসাক্ষর তফবসল ২৪এ অনুযায়ী বিতি িাক্ষতর 

করক্ষযাগ্য/করমুি আয় পবরগণিার (সরকাবর বিতি আক্ষদিভুি কমচৃারীর বেে ব্যতীত) 

একটি উদাহরণ বিক্ষচ প্রদাি করা হক্ষলা: 

 

০১ কর েৎসর ২০২২-২০২৩ ০২ টিআইএর্ 

 

বিিরণসমূহ পবরমাণ (ক) কর 

অব্যাহবত 

প্রাপ্ত  

(ি) 

িীট করক্ষযাগ্য  

(গ=ক-ি) 

মন্তব্য 

মূল বিতি ৩,৬০,০০০/- --- ৩,৬০,০০০/- সম্পূণ ৃঅংক করক্ষযাগ্য 

বিক্ষিষ বিতি ২৪,০০০/- --- ২৪,০০০/- সম্পূণ ৃঅংক করক্ষযাগ্য 

েবকয়া কেতর্ (যা 

পূবে ন করবযাগ্য 

আবয়র অন্তভুনি 

হয় র্াই) 

৬০,০০০/- --- ৬০,০০০/- সম্পূণ ৃঅংক করক্ষযাগ্য 

মহাঘ ৃভাতা ৭২,০০০/- --- ৭২,০০০/- সম্পূণ ৃঅংক করক্ষযাগ্য 
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বিিরণসমূহ পবরমাণ (ক) কর 

অব্যাহবত 

প্রাপ্ত  

(ি) 

িীট করক্ষযাগ্য  

(গ=ক-ি) 

মন্তব্য 

িাড়ী ভাড়া ভাতা 

(িগদ) 

২,৪০,০০০/- ১,৮০,০০০/

- 

৬০,০০০/- মূল বিতক্ষির ৫০% 

অথিা মাবসক ২৫,০০০/- 

এ দ্য’টির মক্ষধ্য বযটি কম 

বস অংক করমুি।  

বচবকৎসা ভাতা 

(িগদ) 

৪৮,০০০/- ৩৬,০০০/- ১২,০০০/- মূল বিতক্ষির ১০% অথিা 

িাবষকৃ ১,২০,০০০/- টাকা 

(প্রবতিন্ধী ব্যবির বেক্ষে 

১০ লে টাকা), এ দ্য’টির 

মক্ষধ্য বযটি কম বস 

পবরমাণ অংক করমুি।  

হাট ন, রকিরর্, িক্ষু, 

রলভার ও কোন্সার 

সাজনারর িরবির 

জন্য প্রাপ্ত অংক 

১,০০,০০০/- ১,০০,০০০/- --- সম্পূণ ৃ অংক করমুি। 

তক্ষি বিয়ারক্ষহাল্ডার 

পবরচালকগণ এ কর 

অব্যাহবতর সুবিধা প্রাপ্য 

হক্ষিি িা। 

যাতায়াত ভাতা 

(িগদ) 

৬০,০০০/- ৩০,০০০/- ৩০,০০০/- িাবষকৃ ৩০,০০০/- পযনৃ্ত 

করমুি 

উৎসে ভাতা ৬০,০০০/- --- ৬০,০০০/- সম্পূণ ৃঅংক করক্ষযাগ্য 

পবরচারক ভাতা ১৮,০০০/- -- ১৮,০০০/- সম্পূণ ৃঅংক করক্ষযাগ্য 

ছুটি ভাতা ৩০,০০০/- --- ৩০,০০০/- সম্পূণ ৃঅংক করক্ষযাগ্য 

সম্মািী/ পরস্কার/ 

বফ 

৫০,০০০/- --- ৫০,০০০/- সম্পূণ ৃঅংক করক্ষযাগ্য 

ওভার টাইম 

ভাতা 

৪৮,০০০/- --- ৪৮,০০০/- সম্পূণ ৃঅংক করক্ষযাগ্য 

বিািাস/ 

এক্সক্ষগ্রবসয়া 

৩০,০০০/- --- ৩০,০০০/- সম্পূণ ৃঅংক করক্ষযাগ্য 

স্বীকৃত ভবিষ্য 

তহবিক্ষল 

বিক্ষয়াগকতাৃ 

কর্তকৃ প্রদত্ত চাঁদা 

৩৬,০০০/- --- ৩৬,০০০/- সম্পূণ ৃঅংক করক্ষযাগ্য 

স্বীকৃত ভবিষ্য 

তহবিক্ষল অবজৃত 

৩০,০০০/- ৩০,০০০/- --- মূল বিতক্ষির ১/৩ অংি 

পযনৃ্ত প্রাপ্ত সুদ (এিাক্ষি 
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বিিরণসমূহ পবরমাণ (ক) কর 

অব্যাহবত 

প্রাপ্ত  

(ি) 

িীট করক্ষযাগ্য  

(গ=ক-ি) 

মন্তব্য 

সুদ বিতি িলক্ষত মূল বিতি 

এিং মহাঘ ৃভাতা ব্যঝাক্ষি) 

অথিা সরকার কর্তকৃ 

বিধাৃবরত হার ১৪.৫০%, 

এ দ্যক্ষয়র মক্ষধ্য বযটি কম 

বস পবরমাণ অংক 

করমুি। 

যািিাহি সুবিধার 

জন্য বিক্ষিবচত 

আয়  

-- -- ৬০,০০০/- যবদ করদাতা ব্যবিগত 

ব্যিহাক্ষরর জন্য 

বিক্ষয়াগকতাৃর বিকট  

বথক্ষক গাড়ী পাি তাহক্ষল 

মূল বিতক্ষির ৫% িা 

িাবষকৃ ৬০,০০০/- টাকা 

(দ্যই এর মক্ষধ্য বযটি 

বিবি) সরাসবর িীট 

করক্ষযাগ্য আয় হক্ষি।  

বিিামূক্ষল্য িা 

হ্রাসকৃত ভাড়ায় 

প্রাপ্ত িাসস্থাক্ষির 

জন্য বিক্ষিবচত 

আয় 

--- --- ৯০,০০০/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

 

(ক) যবদ করদাতা 

বিক্ষয়াগকতাৃ কর্তকৃ প্রদত্ত 

বিিা ভাড়ায় সবিত িা 

অ-সবিত িাসস্থাক্ষি িাস 

কক্ষরি তাহক্ষল 

সাধারণভাক্ষি মূল 

বিতক্ষির ২৫% করক্ষযাগ্য 

আয় বহক্ষসক্ষি গণ্য হক্ষি। 

 

(ি) যবদ করদাতা 

বিক্ষয়াগকতাৃ বথক্ষক 

হ্রাসকৃত ভাড়ায় সবিত 

িা অ-সবিত িাসস্থাি 

প্রাপ্ত হি বস বেক্ষে 

সাধারণভাক্ষি মূল 

বিতক্ষির ২৫% হক্ষত 
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বিিরণসমূহ পবরমাণ (ক) কর 

অব্যাহবত 

প্রাপ্ত  

(ি) 

িীট করক্ষযাগ্য  

(গ=ক-ি) 

মন্তব্য 

প্রকৃত পবরক্ষিাবধত ভাড়া 

িাদ বদক্ষয় পাথকৃয 

করক্ষযাগ্য আয় বহক্ষসক্ষি 

গণ্য হক্ষি। 

অন্যান্য, যবদ 

থাক্ষক (বিিরণ 

বদি) 

--- ---    --- করদাতা যবদ 

বিক্ষয়াগকতাৃ কর্তকৃ প্রদত্ত 

িাসস্থাক্ষি দাক্ষরায়াি, 

মাবল, িাব্যবচ ৃ বকংিা 

অন্য বকাি সুবিধা বপক্ষয় 

থাক্ষকি তক্ষি প্রাপ্ত 

সুবিধার সমপবরমাণ 

আবথকৃ মূল্য করক্ষযাগ্য 

আয় বহক্ষসক্ষি বদিাক্ষত 

হক্ষি। 

ছুটি িগদায়ি ৬০,০০০/- --- ৬০,০০০/- সম্পূণ ৃঅংক করক্ষযাগ্য 

সরকাবর িা 

অনুক্ষমাবদত 

গ্রযাচ্যইটি 

৩.৫ বকাটি ২.৫ বকাটি   ১.০০ বকাটি ২ বকাটি ৫০ লে টাকার 

অবতবরি অংক 

করক্ষযাগ্য 

Workers’ 

Participation 

Fund 

৬০,০০০/- ৫০,০০০/- ১০,০০০/- িাংলাক্ষদি েম আইি, 

২০০৬ (২০০৬ সক্ষির 

৪২ িং আইি) এর 

আওতায় প্রবতবষ্ঠত 

Workers’ 

Participation Fund 

বথক্ষক বকাি ব্যবি কর্তকৃ 

৫০,০০০/- টাকা পযনৃ্ত 

প্রাপ্ত অথ ৃকরমুি; 

 

সরকারর কেতর্ আবদশভুি কর্ম নিারীর কেতর্িাবত আয় রর্রূেণ 

সরকাবর বিতি আক্ষদিভুি কমচৃারীর বিতি-ভাতাবদর বেক্ষে আয় গণিার জন্য ইবতপূক্ষি ৃ

জাবরকৃত প্রজ্ঞাপি এস,আর,ও িং ১৯৮-আইি/আয়কর/২০১৫, তাবরি: ৩০ জুি, ২০১৫ 

বিস্টাব্দ রবহতক্রক্ষম এস,আর,ও িং ২১১-আইি/আয়কর/২০১৭, তাবরি: ২১ জুি ২০১৭ 
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বিস্টাব্দ জাবর করা হক্ষয়ক্ষে। এ প্রজ্ঞাপি অনুযায়ী, সরকাবর বিতি আক্ষদিভুি একজি 

কমচৃারীর সরকার কর্তকৃ প্রদত্ত মূল বিতি, উৎসি ভাতা ও বিািাস (ক্ষয িাক্ষমই অবভবহত 

বহাক িা বকি) করক্ষযাগ্য আয় বহক্ষসক্ষি বিক্ষিবচত হক্ষি। অিসরকাক্ষল প্রদত্ত লাম্প গ্রযােসহ 

সরকাবর বিতি আক্ষদক্ষি উবেবিত অন্যান্য ভাতা ও সুবিধাবদ বযমি, িাড়ী ভাড়া ভাতা, 

বচবকৎসা ভাতা, যাতায়াত ভাতা, োবন্ত বিক্ষিাদি ভাতা, িাংলা িিিষ ৃভাতা ইতযাবদ করমুি 

থাকক্ষি। সরকাবর বিতি আক্ষদিভুি কমচৃারীক্ষদর বিতি িাক্ষত আয় বিরূপণ পযাৃক্ষয় আয়কর 

আইক্ষির বিবধ-৩৩ প্রক্ষযাজয হক্ষি িা। এস,আর,ও িং ২১১-আইি/আয়কর/২০১৭, তাবরি: ২১ 

জুি ২০১৭ বিস্টাব্দ বিনরূপ:  

 

েণপ্রজাতন্ত্রী োংলাবদশ সরকার 

অথ ন র্মন্ত্রণালয় 

অভেন্তরীণ সম্পদ রেভাে 

(আয়কর) 

প্রজ্ঞাের্ 

তাররি: ৭ আষাঢ় ১৪২৪ েঙ্গাব্দ/২১ জুর্ ২০১৭ রিস্টাব্দ। 

 

এস, আর, ও র্ং ২১১-আইর্/আয়কর/ Income-tax Ordinance, 1984 

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

এর clause (b) কত প্রদি ের্মতােবল সরকার অে রেভাবের ১৬ আষাঢ়, ১৪২২ েঙ্গাব্দ 

কর্মাতাবেক ৩০ জুর্, ২০১৫ রিস্টাব্দ তাররবির প্রজ্ঞাের্ এস.আর.ও. র্ং ১৯৮-

আইর্/আয়কর/২০১৫ ররহতেবর্ম, সরকারর কেতর্ আবদশভুি কর্ম নিারীবদর সরকার কর্তনক 

প্রদি মূল কেতর্, উৎসে ভাতা ও কোর্াস, কয র্াবর্মই অরভরহত কহাক র্া ককর্, ব্যতীত 

অেসরকাবল প্রদি লাম্প গ্রোন্টসহ সরকারর কেতর্ আবদবশ উরেরিত অন্যান্য ভাতা ও 

সুরেধারদবক প্রবদয় আয়কর হইবত এতযরা অব্যাহরত প্রদার্ কররল।  

 

ব্যাখ্যা : এই প্রজ্ঞােবর্- 

(ক) সরকারর কেতর্ আবদশভুি কর্ম নিারী েরলবত রর্নেরণ নত কর্ম নিারী ো ব্যরিবক বুঝাইবে, 

যথা:-   

(অ) অথ ন র্মন্ত্রণালবয়র অথ ন রেভাে কর্তনক জারীকৃত, 

(১) িাকরর (বেতর্ ও ভাতারদ) আবদশ, ২০১৫ এর অনুবচ্ছদ ১ এর উে-অনুবচ্ছদ 

(৪) অনুযায়ী কয সকল কর্ম নিারীর জন্য উি আবদশ প্রবযাজে;  

 

(২) িাকরর [স্ব-শারসত (Public Bodies) এেং রাষ্ট্রায়ি প্ররতষ্ঠার্সমূহ] (বেতর্ 

ও ভাতারদ) আবদশ, ২০১৫, এর অনুবচ্ছদ ১ এর উে-অনুবচ্ছদ (৪) অনুযায়ী কয 

সকল কর্ম নিারীর জন্য উি আবদশ প্রবযাজে;  
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(৩) িাকরর (ব্যাংক, েীর্মা ও আরথ নক প্ররতষ্ঠার্) (বেতর্ ও ভাতারদ) আবদশ, ২০১৫ 

এর অনুবচ্ছদ ১ এর উে-অনুবচ্ছদ (৪) অনুযায়ী কয সকল কর্ম নিারীর জন্য উি 

আবদশ প্রবযাজে;  

(৪) িাকরর (োংলাবদশ পুরলশ) (বেতর্ ও ভাতারদ) আবদশ, ২০১৫ এর অনুবচ্ছদ ১ 

এর উে-অনুবচ্ছদ (৪) অনুযায়ী কয সকল কর্ম নিারীর জন্য উি আবদশ প্রবযাজে;  

(৫) িাকরর (েি নার োি ন োংলাবদশ) (বেতর্ ও ভাতারদ) আবদশ, ২০১৫ এর 

অনুবচ্ছদ ১ এর উে-অনুবচ্ছদ (৪) অনুযায়ী কয সকল কর্ম নিারীর জন্য উি 

আবদশ প্রবযাজে;  

(৬) োংলাবদশ জুরিরসয়াল সারভ নস (বেতর্ ও ভাতারদ) আবদশ, ২০১৬ এর অনুবচ্ছদ 

১ এর উে-অনুবচ্ছদ (৪) অনুযায়ী কয সকল কর্ম নিারীর জন্য উি আবদশ 

প্রবযাজে;  

(আ) জাতীয় কেতর্বেল ২০১৫ এর আবলাবক প্ররতরো র্মন্ত্রণালয় কর্তনক জারীকৃত কযৌথ 

োরহর্ী রর্বদ নশােলী (Joint Services Instructions) র্ম্বর ০১/২০১৬ এর 

অনুবচ্ছদ ২ অনুযায়ী কয সকল ব্যরিেবে নর জন্য উি রর্বদ নশােলী প্রবযাজে; এেং  

(ই) ককার্ আইর্, রেরধ ো প্ররেধাবর্র অধীর্ ককার্ েবদ রর্বয়ারজত থাকাকালীর্ সরাসরর 

সরকারর ককাষাোর হইবত কেতর্ ো আরথ নক সুরেধা, কয র্াবর্মই অরভরহত কহাক র্া 

ককর্, প্রাপ্ত হর্।  

(ি)  সরকারর কেতর্ আবদশ েরলবত রর্নেরণ নত আবদশ ো, কেের্মত, রর্বদ নশােলীবক বুঝাইবে, 

যথা: 

(১) অনুবচ্ছদ (ক) এর উে-অনুবচ্ছদ (অ) কত উরেরিত কেতর্ কেল সংোন্ত আবদশ;  

(২) অনুবচ্ছদ (ক) এর উে-অনুবচ্ছদ (আ) কত উরেরিত কেতর্ কেল সংোন্ত রর্বদ নশােলী; 

এেং  

(৩) ককার্ আইর্, রেরধ ো প্ররেধাবর্র অধীর্ ককার্ েবদ রর্বয়ারজত কর্ম নিারীর জন্য 

জারীকৃত কেতর্ ো আরথ নক সুরেধা সংোন্ত আবদশ।  

 ২। এই প্রজ্ঞাের্ ১ জুলাই, ২০১৭ রিস্টাব্দ তাররবি কায নকর হইবে।  

 

 

রাষ্ট্রেরতর আবদশেবর্ম,  

 কর্মাোঃ র্রজবুর রহর্মার্  

     রসরর্য়র সরিে 

 

 

জাতীয় রাজস্ব বিাক্ষর্রৃ পে িম্বর ০৮.০১.০০০০.০৩০.৭০.২০১৫/১১০, তাবরি: ১৬ জানুয়াবর 

২০১৯ বিষ্টাব্দ দ্বারা এস.আর.ও. িং ২১১-আইি/আয়কর/২০১৭, তাবরি: ২১ জুি ২০১৭ বিস্টাব্দ 

এর েবষ্টকরক্ষণর মাধ্যক্ষম কারা সরকাবর বিতি আক্ষদিভুি কমচৃারী এিং বকাি ধরক্ষণর ভাতা ও 

সুবিধাবদ করমুি তা সুেষ্ট কক্ষর। েষ্টীকরণ সংক্রান্ত আক্ষদিটি বিক্ষন প্রদাি করা হক্ষলা।  
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                                       গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলাক্ষদি সরকার 

জাতীয় রাজস্ব বিার্ ৃ

[কর িীবত উইং] 

বসগুিিাবগচা, ঢাকা 

www.nbr.gov.bd 

 

পে িম্বর-০৮.০১.০০০০.০৩০.৭০.০০৭.২০১৫ তাবরিঃ  
    ০৩ মাঘ, ১৪২৫ িোব্দ 

  ১৬ জানুয়াবর, ২০১৯ বিস্টাব্দ 

 

বিষয়ঃ এস,আর,ও িং ২১১-আইি/আয়কর/২০১৭ তাবরিঃ২১ জুি, ২০১৭ বিষ্টাব্দ েষ্টীকরণ 

প্রসক্ষে। 

 

এস,আর,ওিং ২১১-আইি/আয়কর/২০১৭ তাবরিঃ ২১ জুি ২০১৭ দ্বারা সরকাবর বিতি 

আক্ষদিভুি কমচৃারীক্ষদর সরকার কর্তকৃ প্রদত্ত মূল বিতি, উৎসি ভাতা ও বিািাস,তা বয িাক্ষমই 

অরভবহত বহাক িা বকি,ব্যতীত অিসরকাক্ষল প্রদত্ত লাম্প গ্রােসহ সরকাবর বিতি আক্ষদক্ষি 

উবেবিত অন্যান্য ভাতা ও সুবিধাবদক্ষক আয়কর হক্ষত অব্যাহবত প্রদাি করা হক্ষয়ক্ষে।তক্ষি উি 

এস,আর,ও এর প্রক্ষযাজযতা এিং প্রক্ষয়াক্ষগর বেক্ষে অেষ্টতা রক্ষয়ক্ষে মক্ষম ৃ জাতীয় রাজস্ব বিার্ ৃ

অিগত হক্ষয়ক্ষে। জাতীয় রাজস্ব বিার্ ৃএ মক্ষম ৃেষ্ট করক্ষে বয, বকিল বিন-িবণতৃ করদাতাগক্ষণর 

বেক্ষে এস.আর.ও. িং ২১১-আইি/আয়কর/২০১৭ প্রক্ষযাজয হক্ষি, যথা-  

(অ)  অথ ৃমন্ত্রণালক্ষয়র অথ ৃবিভাগ কর্তকৃ জাবরকৃত- 

(১)  চাকবর (বিতি ও ভাতাবদ) আক্ষদি, ২০১৫ এর অনুক্ষেদ ১ এর উপ-অনুক্ষেদ (৪) 

অনুযায়ী বয সকল কমচৃারীর জন্য উি আক্ষদি প্রক্ষযাজয; 

(২)  চাকবর [স্ব-িাবসত (Public Bodies) এিং রাষ্ট্রায়ি প্রবতষ্ঠািসমূহ] (বিতি ও 

ভাতাবদ) আক্ষদি, ২০১৫ এর অনুক্ষেদ ১ এর উপ-অনুক্ষেদ (৪) অনুযায়ী বসটি 

কক্ষপাৃক্ষরিি, বপৌরসভা, বজলা পবরষদ, উপক্ষজলা পবরষদ, ইউবিয়ি পবরষদ, বিমাি 

িাংলাক্ষদি এয়ারলাইন্স বলবমক্ষটর্ এিং িাংলাক্ষদি বিবপং কক্ষপাৃক্ষরিক্ষি বিক্ষয়াবজত 

কমচৃারী ও ব্যবি ব্যতীত অন্যান্য সকল স্ব-িাবসত (Public Bodies) এিং 

রাষ্ট্রায়ি প্রবতষ্ঠািসমূক্ষহ বিক্ষয়াবজত কমচৃারীগণ যাক্ষদর বেক্ষে উি আক্ষদি প্রক্ষযাজয; 

(৩) চাকবর (ব্যাংক, িীমা ও আবথকৃ প্রবতষ্ঠাি) (বিতি ও ভাতাবদ) আক্ষদি, ২০১৫ এর 

অনুক্ষেদ ১ এর উপ-অনুক্ষেদ (৪) অনুযায়ী ব্যাংক, িীমা ও আবথকৃ প্রবতষ্ঠাি িলক্ষত 

িাংলাক্ষদি ব্যাংক, িাংলাক্ষদি কৃবষ ব্যাংক, রাজিাহী কৃবষ উন্নয়ি ব্যাংক, কমসৃংস্থাি 

ব্যাংক, আিসার ও বভবর্বপ উন্নয়ি ব্যাংক, পেী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রিাসী কল্যাণ ব্যাংক, 

িাংলাক্ষদি িীমা উন্নয়ি ও বিয়ন্ত্রণ কর্তপৃে, সাধারণ িীমা কক্ষপাৃক্ষরিি, জীিি িীমা 

কক্ষপাৃক্ষরিি, িাংলাক্ষদি বসবকউবরটিস এন্ড এক্সক্ষচঞ্জ কবমিি, ইিক্ষভস্টক্ষমে কক্ষপাৃক্ষরিি 

অি িাংলাক্ষদি, িাংলাক্ষদি হাউজ বিবল্ডং ফাইন্যান্স কক্ষপাৃক্ষরিি এিং মাইক্ষক্রাক্ষক্রবর্ট 

বরগুক্ষলটবর অথবরটিক্ষত বিক্ষয়াবজত কমচৃারীগণ যাক্ষদর বেক্ষে উি আক্ষদি প্রক্ষযাজয; 

http://www.nbr.gov.bd/
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(৪)  চাকবর (িাংলাক্ষদি পবলি) (বিতি ও ভাতাবদ) আক্ষদি, ২০১৫ এর অনুক্ষেদ ১ এর 

উপ-অনুক্ষেদ (৪) অনুযায়ী বয সকল কমচৃারীর জন্য উি আক্ষদি প্রক্ষযাজয; 

(৫)  চাকবর (ির্াৃর গার্ ৃিাংলাক্ষদি) (বিতি ও ভাতাবদ) আক্ষদি, ২০১৫ এর অনুক্ষেদ ১ 

এর উপ-অনুক্ষেদ (৪) অনুযায়ী বয সকল কমচৃারীর জন্য উি আক্ষদি প্রক্ষযাজয; 

(৬)  িাংলাক্ষদি জুবর্বসয়াল সাবভসৃ (বিতি ও ভাতাবদ) আক্ষদি, ২০১৬ এর অনুক্ষেদ ১ 

এর উপ-অনুক্ষেদ (৪) অনুযায়ী বয সকল কমচৃারীর জন্য উি আক্ষদি প্রক্ষযাজয; 

(আ)  জাতীয় বিতিক্ষস্কল ২০১৫ এর আক্ষলাক্ষক প্রবতরো মন্ত্রণালয় কর্তকৃ জাবরকৃত বযৌথ 

িাবহিী বিক্ষদিৃািলী (Joint Services Instructions) িম্বর ০১/২০১৬ এর অনুক্ষেদ 

২ অনুযায়ী বয সকল ব্যবিিক্ষগরৃ জন্য উি বিক্ষদিৃািলী প্রক্ষযাজয; এিং 

(ই)  বয সকল ব্যবি বকাি আইি, বিবধ িা প্রবিধাক্ষির অধীি বকাি পক্ষদ বিক্ষয়াবজত 

থাকাকালীি সরাসবর বকাষাগার হক্ষত বিতি প্রাপ্ত হি িা আবথকৃ সুবিধা, তা বয িাক্ষমই 

অবভবহত বহাক িা বকি, প্রাপ্ত হি। 

৩।  উপবর-উবেবিত বিতি ভাতাবদ আক্ষদিসমূক্ষহ িবণতৃ ভাতা ও সুবিধাবদ ব্যতীত অন্য সকল 

ধরক্ষির আয় করক্ষযাগ্য হক্ষি। 

৪।  বয সকল করদাতা উপবর-উবেবিত বিতি ভাতাবদ আক্ষদিসমূক্ষহর আওতায় বিতি আয় প্রাপ্ত 

হিিা, তাক্ষদর বিতি আয় বিরূপক্ষির বেক্ষে এস,আর,ওিং ২১১-আইি/আয়কর/২০১৭ 

প্রক্ষযাজয হক্ষি িা। তাক্ষদর বিতি আয় বিরূপক্ষির বেক্ষে আয়কর অধ্যাক্ষদি, ১৯৮৪ এর 

বিধািািলী এিং আয়কর বিবধমালা, ১৯৮৪ এর বিবধ-৩৩ প্রক্ষযাজয হক্ষি। 

 

                 (সুমি দাস)  

        বদ্বতীয় সবচি ( কর আইি-১) 

 

উদাহরক্ষণর সাহাক্ষে সরকাবর বিতি আক্ষদিভুি কমচৃারীর আয় এিং কর পবরগণিা বিক্ষন 

বদিাক্ষিা হক্ষলাঃ 

    

উদাহরণ-১  

জিাি িাহবরয়ার হাসাি িাংলাক্ষদি সবচিালক্ষয় কমরৃত একজি সরকাবর কমচৃারী এিং তার জন্য 

চাকবর (বিতি ও ভাতাবদ) আক্ষদি, ২০১৫ প্রবযাজে। ফবল কেতর্ আবয়র কেবে এস.আর.ও. িং 

২১১-আইি/আয়কর/২০১৭, তাবরি: ২১ জুি ২০১৭ বিস্টাব্দ এর বিধাি প্রক্ষযাজয হক্ষি।  

 

ধরা যাক, ৩০ জুি ২০২২ তাবরক্ষি সমাপ্ত অথ ৃ িেক্ষর বতবি বিক্ষনাি হাক্ষর বিতি ভাতাবদ 

বপক্ষয়ক্ষেি: 

 

মাবসক মূল বিতি ৫৬,৫০০/- 

মাবসক বচবকৎসা ভাতা ১,৫০০/- 
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উৎসি ভাতা ১,১৩,০০০/- 

িাংলা িিিষ ৃভাতা ১১,৩০০/- 

 

বতবি সরকাবর িাসায় থাক্ষকি। ভবিষ্য তহবিক্ষল বতবি প্রবত মাক্ষস ১৪,০০০ টাকা জমা রাক্ষিি। 

বহসাি রেণ অবফস হক্ষত প্রাপ্ত প্রতযয়িপে হক্ষত বদিা যায় বয, ৩০ জুি ২০২২ তাবরক্ষি ভবিষ্য 

তহবিক্ষল অবজৃত সুক্ষদর পবরমাণ বেল ১,০৮,৫০০ টাকা। কল্যাণ তহবিক্ষল ও বগাষ্ঠী িীমা তহবিক্ষল 

চাঁদা প্রদাি িািদ প্রবত মাক্ষস বিতি হক্ষত কতিৃ বেল যথাক্রক্ষম ১৫০ ও ১০০ টাকা। এোড়াও বতবি 

একটি তফবসবল ব্যাংক্ষকর বর্ক্ষপাবজট বপিিি স্কীক্ষম মাবসক ৫০০০ টাকার বকবস্ত জমা কক্ষরি। 

 

২০২২-২০২৩ করিক্ষষ ৃ জিাি িাহবরয়ার হাসাি বমাট আয় এিং করদায় কত হক্ষি তা বিক্ষন 

পবরগণিা করা হক্ষলা: 

 

বিতি িাক্ষত আয় 

মূল বিতি (৫৬,৫০০× ১২ মাস) ৬,৭৮,০০০/- 

উৎসি ভাতা (৫৬,৫০০× ২) ১,১৩,০০০/- 

রিরকৎসা ভাতা (১,৫০০×১২)= ১৮,০০০/- 

(সমুদয় অংক ব্যবয়র কারবণ করমুু্ি) 

োংলা র্েেষ ন ভাতা ১১,৩০০/- করমুি  

বমাট আয় ৭,৯১,০০০/- 

কর দায় পবরগণিা 

প্রথম ৩,০০,০০০ টাকা পযনৃ্ত ‘শূন্য’ হার 

পরিতী ১,০০,০০০ টাকার উপর ৫% হাক্ষর     ৫,০০০- 

পরিতী ৩,০০,০০০ টাকার উপর ১০% হাক্ষর     ৩০,০০০/- 

অিবিষ্ট ৯১,০০০ টাকার উপর ১৫% হাক্ষর     ১৩,৬৫০/- 

  বমাট কর দায়   ৪৮,৬৫০/- 

 

বিবিক্ষয়াগ জবিত আয়কর বরয়াত পবরগণিা 

বিবিক্ষয়াক্ষগর পবরমাণ: 

১। ভবিষ্য তহবিক্ষল চাঁদা (১৪,০০০ × ১২) ১,৬৮,০০০/- 

২। কল্যাণ তহবিক্ষল চাঁদা (১৫০ × ১২) ১৮০০/- 

৩। বগাষ্ঠী িীমা তহবিক্ষল চাঁদা (১০০ × ১২) ১২০০/- 

৪। বর্ক্ষপাবজট বপিিি স্কীক্ষমর বকবস্ত (৫,০০০ × ১২) ৬০,০০০/- 

   বমাট বিবিক্ষয়াগ=       ২,৩১,০০০/- 
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করয়াবতর জন্য অনুবর্মাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount):  

 

(ক) কর্মাট অনুবর্মাদর্বযাগ্য রেরর্বয়াে ২,৩১,০০০/- 

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

(ে) ১,০০,০০,০০০/- (অনুবর্মাদর্বযাগ্য রেরর্বয়াবের সবে নাচ্চ সীর্মা) 

অনুবর্মাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount) [(ক) 

ো (ি) ো (ে), এই রতর্টির র্মবে কযটি কর্ম] ১,৫৮,২০০/- 

 

কর করয়াবতর েররর্মাণ: 

কর করয়াবতর েররর্মাণ হবে অনুবর্মাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount) ১,৫৮,২০০/-

এর ১৫% 

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

প্রক্ষদয় কক্ষরর পবরমাণ (৪৮,৬৫০-২৩,৭৩০)= ২৪,৯২০/-  

 

উদাহরণ-২ 

ধরা যাক, উদাহরণ-১ এ েরণ নত করদাতা জর্াে িাহবরয়ার হাসাি একটি সরকারী একাবিরর্মবত 

ক্লাস রর্বয় কলকিার প্রদার্ োেদ ২০,০০০ টাকা , রেরভন্ন সভায় অংশগ্রহণ োেদ ২৫,০০০ টাকা, 

রেবদশ ভ্রর্মণ হবত ২,৫০,০০০ টাকা প্রদশ নর্ কবরবের্। উি আয় সমূহ কযবহতু জর্াে বিলয় 

জলদাক্ষির জন্য প্রবযাজে সরকারর কেতর্ আবদশভুি র্য়, তাই এ সকল আয় করমুি প্রারপ্ত/সুরেধা 

েবল েণ্য হবে র্া। অথ নাৎ এ সকল আয় করবযাগ্য হবে।       

 

উদাহরণ-৩ 

উদাহরণ-১ এ উবেবিত আয় ও বিবিক্ষয়াগ যবদ বকাি প্রবতিন্ধী কমচৃারীর থাক্ষক, তক্ষি তার বেক্ষে 

করমুি আক্ষয়র সীমা হক্ষি ৪,৫০,০০০ টাকা। ফক্ষল ২০২২-২০২৩ করিক্ষষ ৃতার বমাট আয় এিং 

করদাক্ষয়র পবরমাণ হক্ষি বিনরূপ: 

 

মূল বিতি (৫৬,৫০০× ১২ মাস) ৬,৭৮,০০০/- 

উৎসি ভাতা (৫৬,৫০০× ২) ১,১৩,০০০/- 

রিরকৎসা ভাতা (১,৫০০×১২)= ১৮,০০০/- 

(সমুদয় অংক ব্যবয়র কারবণ করমুু্ি) 

োংলা র্েেষ ন ভাতা ১১,৩০০/- করমুি  

বমাট আয় ৭,৯১,০০০/- 
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কর দায় পবরগণিা 

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

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

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

বমাট আক্ষয়র উপর আয়কর                                             ২৯,১০০/- 

বিবিক্ষয়াগ জবিত আয়কর বরয়াত: পূিিৃতী উদাহরণ অনুসাক্ষর                     ২৩,৭৩০/- 

পাথকৃয     (৫৩৭০/-) 

    

করদাতার িীট প্রক্ষদয় কর (পবরক্ষিাধক্ষযাগ্য অংক) =     ৫,৩৭০/-  

 

করদাতার িীট প্রক্ষদয় আয় ৫০০০ টাকার কম হক্ষল কী হত? 

করদাতার কমসৃ্থল িাংলাক্ষদি সবচিালয় এর অিস্থাি ঢাকা দবেণ বসটি কক্ষপাৃক্ষরিি এলাকায় 

হওয়ায় তার জন্য সিবৃিন প্রক্ষদয় কক্ষরর পবরমাণ ৫,০০০ টাকা। করদাতা যবদ ঢাকা উত্তর বসটি 

কক্ষপাৃক্ষরিি িা  চট্টগ্রাম বসটি কক্ষপাৃক্ষরিি এলাকায় অিস্থাি কক্ষরি তক্ষি তার জন্যও সিবৃিন 

প্রক্ষদয় কক্ষরর পবরমাণ হক্ষি ৫,০০০ টাকা। অন্যান্য বসটি কক্ষপাৃক্ষরিি এলাকার বেক্ষে সিবৃিন 

প্রক্ষদয় কক্ষরর পবরমাণ ৪,০০০ টাকা এিং বসটি কক্ষপাৃক্ষরিি ব্যতীত অন্য এলাকার বেক্ষে সিবৃিন 

প্রক্ষদয় কক্ষরর পবরমাণ ৩,০০০ টাকা।  

 

২।  রর্রােিা জার্মার্বতর উের সুদ (আয়কর অোবদশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২২ অনুযায়ী) 

  

সরকার কর্তকৃ ইসুযকৃত িন্ড িা বসবকউবরটিজ (ক্ষযমি টিএন্ডটি িন্ড, ন্যািিাল ইিক্ষভস্টক্ষমে িন্ড, 

বেজারী িন্ড/বিল, ইতযাবদ), বর্ক্ষিঞ্চার হক্ষত অবজৃত সুদ এিং জাতীয় সঞ্চয় পবরদপ্তর কর্তকৃ 

ইসুযকৃত বসবভংস ইন্সেুক্ষমেক্ষসর সুদ এ িাক্ষতর আয় বহক্ষসক্ষি বরটাক্ষি ৃবদিাক্ষত হক্ষি। সাধারণভাক্ষি, 

বসবকউবরটিজ িা বর্ক্ষিঞ্চার বকিার জন্য ব্যাংক বথক্ষক ঋণ বিয়া হক্ষল ঋক্ষণর সুদ বসবকউবরটিজ 

হক্ষত অবজৃত সুদ আয় বথক্ষক িরচ বহক্ষসক্ষি িাদ বদয়া যাক্ষি। তক্ষি 82C ধারার আওতাধীি বকাি 

বসবভংস ইন্সেুক্ষমেক্ষসর সুক্ষদর বেক্ষে িরচ িাদ যাক্ষি িা। ২০২২-২০২৩ করিক্ষষ ৃবয বকাি ধরক্ষির 

সঞ্চয়পক্ষের অবজৃত সুক্ষদর উপর উৎক্ষস কবততৃ কর উি িাক্ষতর বিপরীক্ষত ড়াড়ান্ত করদাক্ষয়র 

বিবিষ্টযসম্পন্ন ন্যযিতম করদায় (minimum tax) পবরক্ষিাধ বহক্ষসক্ষি গণ্য হক্ষি।  

 

৩। গৃহ-সম্পরি আয় (আয়কর অোবদশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৪ অনুযায়ী) 

 

বকাি করদাতা তার িাড়ী আিাবসক িা িাবণবজযক ব্যিহাক্ষরর জন্য ভাড়া বদক্ষল, বস আয় বরটাক্ষিরৃ 

গৃহ-সম্পবত্তর আক্ষয়র ঘক্ষর বদিাক্ষত হক্ষি। গৃহ-সম্পবত্তর করক্ষযাগ্য আয় বিরূপক্ষির জন্য পৃথক 

তফবসল রক্ষয়ক্ষে। আয়কর বিবধমালা, ১৯৮৪ সংক্ষিাধক্ষির মাধ্যক্ষম ২০১৬-১৭ করিক্ষষ ৃিতুি বরটাি ৃ

ফরক্ষমর সাক্ষথ িতুি তফবসল ২৪বি  প্রিতিৃ করা হক্ষয়ক্ষে। উবেবিত িতুি বরটাি ৃফরক্ষমর ক্রবমক 
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িং-২৬ এ গৃহ-সম্পবত্ত িাক্ষত করক্ষযাগ্য আয় বিণকৃ্ষয়র জন্য তফবসল ২৪বি পূরণপূিকৃ মূল বরটাক্ষিরৃ 

সাক্ষথ সংযুি করক্ষত হক্ষি। এই তফবসল পূরক্ষণর বিয়ম িীক্ষচ বদয়া হক্ষলা: 

 

তফবসল-২৪ বি 

গৃহ সম্পবত্তর আক্ষয়র বিিরণীসমূহ  

০১ কর েৎসর ২০২২-২০২৩ ০২ টিআইএর্: 

করদাতার টিআইএর্ রলিবত হবে 

 

প্রবতেক গৃহ সম্পরির জন্য  

০৩ গৃহ-সম্পরির রেেরণ 

০৩ক 

 

গৃহ-সম্পরির ঠিকার্া উবেি 

করবত হবে 

০৩ি কর্মাট আয়তর্: 

িাড়ীর বমাট আয়তি (plinth 

area), কত তলা, ইতযাবদ উবেি 

করবত হবে  

০৩ে করদাতার অংশ (%): 

করদাতা যরদ অংশীদার হর্ কর্মাট 

সম্পরিবত তার অংশীদাররবের 

শতকরা েররর্মাণ উবেি করবত হবে 

    

গৃহ সম্পরির আয় টাকার েররর্মাণ 

০৪ োরষ নক আয়:গৃহ-সম্পবত্ত ভাড়া বদয়া হক্ষল ১২ মাক্ষসর ভাড়া 

বদিাক্ষত হক্ষি। যবদ এক িা একাবধক মাস িাড়ী িাবল থাক্ষক  

বসক্ষেক্ষেও ১২ মাক্ষসর িাবষকৃ ভাড়া মূল্য বদিাক্ষত হক্ষি। তক্ষি 

িাবল থাকা মাক্ষসর ভাড়া িীক্ষচর আর একটি ঘক্ষর িরচ বহক্ষসক্ষি 

দািী করা যাক্ষি। 

 

০৫ অনুবর্মারদত িরি রহবসবে রেবয়াজর্সমূহ (েরর্মক ০৫ক হবত 

০৫ে এর সর্মরষ্ট) 

 

০৫ক বমরামত, আদায়, ইতযাবদ: 

 আিাবসক ব্যিহাক্ষরর জন্য ভাড়া বদয়া হক্ষল ভাড়ার 

উপর ২৫%; অথিা 

 িাবণবজযক ব্যিহাক্ষরর জন্য ভাড়া বদয়া হক্ষল ভাড়ার 

উপর ৩০%। 

এ িরক্ষচর জন্য বকাি প্রমাণ দাবিক্ষলর প্রক্ষয়াজি বিই। 

 

০৫ি কেৌর কর অথো স্থার্ীয় কর   

০৫ে ভূরর্ম রাজস্ব  
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 ০৫ঘ ঋক্ষণর উপর সুদ/িন্ধবক/মূলধিী চাজৃ: 

সংবিষ্ট গৃহ-সম্পবত্ত বিমাৃণ িা পিঃবিমাৃক্ষণর জন্য ঋণ 

গ্রহণ করা হক্ষল উি ঋক্ষণর সুদ 

 

০৫ঙ িীমা বকবস্ত: সংবিষ্ট গৃহ-সম্পবত্তর িীমা করা হক্ষল  

০৫ি গৃহ-সম্পরি িারল থাকার কারবণ দারেকৃত করয়াত  

০৫ে অন্যান্য, যরদ থাবক  

০৬ গৃহ-সম্পরির র্ীট আয় (০৪-০৫)  

০৭ করদাতা আংরশক র্মারলক হবল, করদাতার অংবশ আয়   

 

করদাতার একারধক গৃহ-সম্পরি হবত আয় থাকবল প্ররতটি গৃহ-সম্পরির জন্য একই তফরসবল 

পৃথকভাবে েরর্মক র্ং-০৩ হবত ০৭ েয নন্ত তে আলাদাভাবে প্রদশ নর্ করবত হবে। অতোঃের রর্বির 

েবকর র্মােবর্ম সকল গৃহ-সম্পরি আবয়র সর্মরষ্ট রর্ণ নয় করবত হবে: 

 

০৮ সকল গৃহ সম্পরির আবয়র সর্মরষ্ট (১+২+৩+- - - )  

(প্রবয়াজবর্ অরতররি কােজ ব্যেহার করবত হবে) 

টাকা 

১ (গৃহ সম্পরি ১ এর আয়) টাকা 

২ (গৃহ সম্পরি ২ এর আয়) টাকা 

৩ (গৃহ সম্পরি ৩ এর আয়) টাকা 

 

র্ার্ম: 

 

স্বাের ও তাররি: 

 

 

সেবশবষ করদাতা তার র্ার্ম উবেিপূে নক স্বাের করবের্। করদাতার গৃহ-সম্পরি িাবত আয় 

র্া থাকবল মূল ররটাবর্ নর সাবথ তফরসল ২৪রে সংযুি করার প্রবয়াজর্ কর্ই। 

 

গৃহ-সম্পবত্ত িাক্ষত আয় বিরূপণ এিং কর পবরগণিা বিক্ষন উদাহরক্ষণর সাহাক্ষে বদিাক্ষিা হক্ষলা: 

 

উদাহরণ-৪  

ধরা যাক, িাক্ষটার বজলা সদক্ষর জিাি বদহাক্ষির একটি চারতলা আিাবসক িাড়ী রক্ষয়ক্ষে। ঐ 

িাড়ীর িীচতলায় বতবি সপবরিাক্ষর িসিাস কক্ষরি। িাকী বতিটি তলার প্রবতটি আিাবসক 

ব্যিহাক্ষরর জন্য মাবসক ভাড়া ১৫,০০০ টাকায় ভাড়া বদক্ষয়ক্ষেি। এ সংবিষ্ট আয়িক্ষষ ৃবপৌরকর 

িািদ ১৬,০০০ টাকা, ভূবমর িাজিা িািদ ৫০০ টাকা এিং গৃহ-বিমাৃণ ঋক্ষণর ব্যাংক সুদ 

িািদ ২০,০০০ টাকা পবরক্ষিাধ কক্ষরক্ষেি। জিাি বদহাক্ষির গৃহ-সম্পবত্ত হক্ষত আক্ষয়র বহসাি 

হক্ষি বিনরূপ: 
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মাবসক ভাড়া ১৫,০০০ × ৩টি তলা × ১২ মাস = ৫,৪০,০০০/- 

িাদ: অনুক্ষমাদিক্ষযাগ্য িরচ   

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

২। বপৌর কর (১৬,০০০×  ৩/৪)* ১২,০০০/-  

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

৪। গৃহ বিমাৃণ ঋক্ষণর সুদ (২০,০০০×  

৩/৪)* 

১৫,০০০/-  

*স্বরর্োস ১/৪ অংশ, ভািা ৩/৪ অংশ 

 

১,৬২,৩৭৫/- 

গৃহ-সম্পবত্ত বথক্ষক িীট আয় = ৩,৭৭,৬২৫/- 

 

জিাি বদহাক্ষির বিরূবপত বমাট আয় ৩,৭৭,৬২৫ টাকার বিপরীক্ষত ধােৃকৃত কক্ষরর পবরমাণ 

হক্ষি- 

বমাট আয় করহার কক্ষরর পবরমাণ 

প্রথম ৩,০০,০০০ টাকা পযনৃ্ত বমাট আক্ষয়র 

উপর 

শূন্য শূন্য 

অিবিষ্ট ৭৭,৬২৫ টাকা আক্ষয়র উপর-  ৫% ৩,৮৮১/- 

বমাট  ৩,৮৮১/ 

  

অথাৃৎ, করদাতাক্ষক প্রক্ষদয় কর বরটাি ৃদাবিক্ষলর সময় িা পূক্ষি ৃপবরক্ষিাধ করক্ষত হক্ষি।  

উক্ষেখ্য, িাবণবজযকভাক্ষি ব্যিহৃত গৃহ-সম্পবত্ত ভাড়ার বেক্ষে বমরামত ব্যয় হক্ষি ৩০%। 

 

এস.আর.ও. িং ২১৬-আইি/আয়কর/২০১৪, তাবরিঃ ১৮ আগষ্ট, ২০১৪ এর মাধ্যক্ষম বিবধ 

৮এ সংক্ষযাজি কক্ষর আয়কর অধ্যাক্ষদক্ষি বহসাি রেক্ষণর পদ্ধবত বিষয়ক ধারা ৩৫ সংক্ষিাধি 

করা হক্ষয়ক্ষে। এর ফক্ষল এক িা একাবধক ভাড়াটিয়ার বিকট বথক্ষক িাড়ী ভাড়া িািদ মাবসক 

সিকৃ্ষমাট ২৫ হাজার টাকার বিিী প্রাপ্ত হক্ষল িাড়ীর মাবলকক্ষক ব্যাংক বহসাক্ষি প্রাপ্ত ভাড়া জমা 

করক্ষত হক্ষি। িাড়ীর মাবলক (ব্যবি, ফাম,ৃ বকাম্পাবি িা অন্য বয বকাি প্রবতষ্ঠাি) কর্তকৃ এ 

বিধাি পবরপালি করা িা হক্ষল গৃহ-সম্পবত্ত িািদ অবজৃত আক্ষয়র উপর প্রক্ষদয় আয়কক্ষরর 

৫০% অথিা ন্যযিতম ৫,০০০ টাকা (ক্ষযটি বিবি) হাক্ষর জবরমািা আক্ষরাপক্ষযাগ্য হক্ষি।  

  

এোড়াও অথ ৃআইি, ২০১৯ এর মাধ্যক্ষম প্রণীত ধারা 19(22A) অনুযায়ী বকাি গৃহসম্পবত্তর 

মাবলক কর্তকৃ ভাড়াটিয়ার বিকট বথক্ষক ব্যাংক োন্সফার ব্যতীত িগক্ষদ দ্যই লে টাকার 

অবধক অথ ৃঅবগ্রম বহক্ষসক্ষি গ্রহণ করা হইক্ষল তক্ষি তা গৃহসম্পবত্তর আয় বহক্ষসক্ষি গণ্য হক্ষি। 

তক্ষি উি অবগ্রম ব্যাংক োন্সফাক্ষরর মাধ্যক্ষম গৃহীত হইক্ষল, পরিতী ৫ (পাঁচ) িের িা চ্যবির 

বময়াক্ষদর মক্ষধ্য যাহা কম বসই সমক্ষয়র মক্ষধ্য িাবড়ভাড়ার সাক্ষথ সমবিত অংক্ষির অবতবরি 

অবগ্রম (যবদ থাক্ষক) গৃহসম্পবত্ত িাক্ষতর আয় বহক্ষসক্ষি গণ্য হক্ষি।   
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বকাি করদাতার ব্যিসা িা বপিা আয় থাকক্ষল তাক্ষক ব্যিসা/ক্ষপিা সংবিষ্ট িাড়ী, অবফস িা 

বদাকাি ভাড়া িািদ প্রক্ষদয় অথ ৃঅিেই ব্যাংক্ষকর মাধ্যক্ষম পবরক্ষিাধ করক্ষত হক্ষি। অন্যথায়, 

প্রদত্ত ভাড়া তার ব্যিসাবয়ক িরচ বহক্ষসক্ষি বিক্ষিবচত হক্ষি িা।  

 

৪।  কৃরষ আয় (আয়কর অোবদশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৬ অনুযায়ী) 

 

কৃবষ িাক্ষত আক্ষয়র জন্য বহসাক্ষির িাতাপে রািা িা হক্ষল িীক্ষচর উদাহরণ অনুযায়ী কৃবষ আয় 

বহসাি করক্ষত হক্ষি: 

 

উদাহরণ-৫  

ধরা যাক, জিাি বসৌবমক কৃবষ জবমর পবরমাণ ২ একর। একর প্রবত ধাি উৎপাদক্ষির পবরমাণ 

৪৫ মণ। প্রবত মণ ধাক্ষির িাজারমূল্য ৮০০ টাকা হক্ষল িীট করক্ষযাগ্য কৃবষ আক্ষয়র পবরমাণ 

হক্ষি: 

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

িাদ: উৎপাদি ব্যয় ৬০%                     = ৪৩,২০০ টাকা 

                                িীট কৃবষ আয়  = ২৮,৮০০ টাকা 

 

বকাি করদাতার আক্ষয়র উৎস যবদ শুধুমাে কৃবষ িাত হক্ষয় থাক্ষক বসক্ষেক্ষে কৃবষ িাক্ষতর আয় 

২,০০,০০০ টাকা পযনৃ্ত করমুি থাকক্ষি। অথাৃৎ যবদ বকাি করদাতার কৃবষ িাক্ষতর আয় 

ব্যতীত আর বকাক্ষিা িাক্ষত আয় িা থাক্ষক তা হক্ষল তার জন্য করমুি আক্ষয়র সীমা হক্ষি- 

 

(ক)  ৬৫ িেক্ষরর িীক্ষচ পরুষ করদাতার বেক্ষে: 

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

(ি)  মবহলা করদাতা িা ৬৫ িের িা তদূর্ধ্ৃ িয়ক্ষসর পরুষ করদাতার বেক্ষে: 

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

(গ)  প্রবতিন্ধী ব্যবি করদাতার বেক্ষে: 

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

(ঘ)  বগক্ষজটভুি যুদ্ধাহত মুবিক্ষযাদ্ধা করদাতার বেক্ষে: 

( ৪,৭৫,০০০+২,০০,০০০) = ৬,৭৫,০০০ টাকা 

 

৫।  ব্যেসা ো কেশার আয় (আয়কর অোবদশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৮ অনুযায়ী) 

স্বাভাবিক ব্যবি করদাতার ব্যিসা িা বপিা িাক্ষত সহক্ষজ আয় বিরূপক্ষণর জন্য ২০১৬-১৭ করিক্ষষ ৃ

প্রিবততৃ িতুি বরটাি ৃফরক্ষম তফবসল ২৪বস প্রিতিৃ করা হক্ষয়ক্ষে। উবেবিত িতুি আয়কর বরটাি ৃ

ফরম ব্যিহারকারীগণ বরটাক্ষিরৃ  ২৮ ক্রবমক্ষক ব্যিসা িা বপিা িাক্ষত করক্ষযাগ্য আয় থাকক্ষল 

তফবসল ২৪বস পূরণপূিকৃ মূল বরটাক্ষিরৃ সাক্ষথ সংযুি করক্ষিি। 
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তফরসল ২৪রস এর েরর্মক র্ং-০৩ এ ব্যেসা ো কেশার ধরণ (কযর্মর্, ব্যেসাবয়র কেবে কগ্রাসারী 

ব্যেসা, করর্মশর্ ব্যেসা, জুবয়লারী ব্যেসা, ইতোরদ এেং কেশার কেবে রিরকৎসা, আইর্, 

কর্সালবটরন্স, ইতোরদ) উবেি করবত হবে। েরর্মক র্ং-০৪ এ ব্যেসা ো কেশার র্ার্ম (কেি 

লাইবসন্স অনুযায়ী) উবেি করবত হবে। েরর্মক র্ং-০৫ এ ব্যেসা ো কেশার ঠিকার্া উবেি করবত 

হবে। 

েরর্মক র্ং-০৬ হবত ০৯ এ ব্যেসা ো কেশার আবয়র রেেরণ (লাভ ও েবত বহসাি) উবেি করবত 

হবে। ব্যিসা িা বপিার গ্রস প্রাবপ্ত িা বিক্রয় হক্ষত ব্যিসা সংবিষ্ট সকল িরচ িাদ বদক্ষয় িীট আয় 

বিণয়ৃ করক্ষত হক্ষি। উক্ষেখ্য, করদাতার ব্যবিগত িরচ িা ব্যিসা িবহভূতৃ িরচ গ্রস প্রাবপ্ত িা বিক্রয় 

হক্ষত িাদ বদয়া যাক্ষি িা। তাোড়া ব্যিসার মূলধিী প্রকৃবতর িরচও িীট আয় বিণকৃ্ষয়র বেক্ষে িরচ 

বহক্ষসক্ষি িাদ বদয়া যাক্ষি িা। 

েরর্মক র্ং-১০ হবত ২০ এ ব্যেসা ো কেশার বস্থবতপে িা আয়-ব্যক্ষয়র বহসাি বিিরণীর তথ্য প্রদাি 

করক্ষত হক্ষি।  

করদাতার ব্যেসা ো কেশা িাবত আয় র্া থাকবল মূল ররটাবর্ নর সাবথ তফরসল ২৪রস সংযুি 

করার প্রবয়াজর্ কর্ই। 

ব্যেসা ো কেশা িাবত আয় বিরূপণ এিং কর পবরগণিা বিক্ষন উদাহরক্ষণর সাহাক্ষে বদিাক্ষিা হক্ষলা: 

 

উদাহরণ-৬  

ধরা যাক জিাি অতল আিন্দ বস্টিিারী দ্রব্যাবদ ক্রয়-বিক্রক্ষয়র ব্যিসায় বিক্ষয়াবজত। ০১/৭/২০২১ 

তাবরি হক্ষত ৩০/৬/২০২২ তাবরি পযনৃ্ত তাঁর বমাট বিক্রক্ষয়র পবরমাণ ৩০,০০,০০০ টাকা। বিবক্রত 

মালামাক্ষলর ক্রয়মূল্য ২৪,০০,০০০ টাকা, কমচৃারীর বিতি ৬০,০০০ টাকা, ইক্ষলকবেক বিল, 

বদাকাি ভাড়া, বের্ লাইক্ষসন্স িিায়ি বফস ও পবরিহি িরচ এর সমবষ্ট ১,০০,০০০ টাকা। 

আয়িক্ষষরৃ শুরুক্ষত বতবি ফাবিচৃার ক্রয় িািদ ব্যয় কক্ষরক্ষেি ৪০,০০০ টাকা।  

 

জিাি অতল আিক্ষন্দর ব্যিসা িাক্ষত িীট আয় পবরগণিা ও করদায় হক্ষি বিনরূপ: 

বমাট বিক্রক্ষয়র পবরমাণ  ৩০,০০,০০০/- 

িাদ: বিবক্রত মালামাক্ষলর ক্রয়মূল্য   ২৪,০০,০০০/- 

গ্রস মুিাফা   ৬,০০,০০০/- 

িাদ: অন্যান্য িরচ   

কমচৃারীর বিতি  ৬০,০০০/-  

ইক্ষলকবেক বিল, বদাকাি ভাড়া, বের্ লাইক্ষসন্স 

িিায়ি বফস ও পবরিহি িরচ  

 

১,০০,০০০/- 

 

ফাবিচৃার ক্রয় িািদ ব্যয় ৪০,০০০/- মূলধিী 

জাতীয় িরচ বিধায় এ িরচ িীট আয় 

বিণকৃ্ষয়র বেক্ষে িাদ বদয়া যাক্ষি িা  

 

 

শূন্য 

 

বমাট িরচ  ১,৬০,০০০/- 
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ব্যিসা িাক্ষত অিচয়-পূি ৃআয় 

িাদ: অিচয় (depreciation) 

ব্যিসায় ব্যিহৃত হিার কারক্ষণ ফাবিচৃার মূল্য ৪০,০০০ টাকার 

উপর র্ততীয় তফবসল অনুযায়ী ১০% হাক্ষর ৪,০০০ টাকা অিচয় 

ভাতা প্রাপ্য হক্ষিি  

                                     ব্যিসা িাক্ষত িীট আয়= 

৪,৪০,০০০/- 

 

 

 

৪,০০০/- 

  ৪,৩৬,০০০/- 

 

করদাতার বিরূবপত বমাট আয় ৪,৩৬,০০০ টাকার বিপরীক্ষত করদাক্ষয়র পবরমাণ হক্ষি বিনরূপ: 

 

প্রথম ৩,০০,০০০ টাকা পযনৃ্ত বমাট আক্ষয়র উপর  শূন্য 

পরিতী ১,০০,০০০ টাকা আক্ষয়র উপর ৫% ৫,০০০/- 

অিবিষ্ট ৩৬,০০০ টাকা আক্ষয়র উপর ১০% ৩,৬০০/- 

বমাট ৮,৬০০/- 

  

৬।  মূলধর্ী মুর্াফা (আয়কর অোবদশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩১ অনুযায়ী) 

 

বকাি সম্পবত্ত হস্তান্তর কক্ষর মুিাফা হক্ষল তা বরটাক্ষি ৃমূলধিী আয় বহক্ষসক্ষি বদিাক্ষত হক্ষি। এক্ষেক্ষে 

সম্পবত্তর মক্ষধ্য জবম, িাড়ী, এযাপাটকৃ্ষমে, কমাবিয়ৃাল বেস, স্টক এক্সক্ষচক্ষঞ্জ তাবলকাভুি 

বকাম্পাবির বিয়ার িা বমউচ্যযয়াল ফান্ড ইউবিট ইতযাবদ অন্তভুিৃ। অন্যবদক্ষক ব্যবিগত ব্যিহায ৃ

গাড়ী, কবম্পউটার, আসিািপে অলংঙ্কার ইতযাবদ মূলধিী সম্পবত্ত বহক্ষসক্ষি অন্তভুিৃ হক্ষি িা। 

বিক্রীত জবম, িাড়ী, এযাপাটকৃ্ষমে, কমাবিয়ৃাল বেস ইতযাবদ বরবজক্ষস্ট্রিক্ষির সময় বয কর 

পবরক্ষিাধ করা হয় তা মূলধিী মুিাফার বিপরীক্ষত ড়াড়ান্ত করদাক্ষয়র বিবিষ্টযসম্পন্ন ন্যযিতম করদায় 

(minimum tax) পবরক্ষিাধ িক্ষল গণ্য হক্ষি।  

 

স্টক এক্সক্ষচক্ষঞ্জ তাবলকাভুি বকাম্পাবির বিয়ার িা বমউচ্যযয়াল ফান্ড ইউবিট বিক্রয় িা হস্তান্তর 

হক্ষত ব্যাংক ও অন্যান্য আবথকৃ প্রবতষ্ঠাি, মাক্ষচেৃ ব্যাংক, বিয়ার বর্লার/ক্ষরাকার বকাম্পাবি এর 

েন্সর বিয়ারক্ষহাল্ডার, বর্ক্ষরির এিং স্টক এক্সক্ষচক্ষঞ্জ তাবলকাভুি বকাম্পাবির েন্সর 

বিয়ারক্ষহাল্ডার িা বর্ক্ষরিরক্ষদর আয় করক্ষযাগ্য। এোড়া আয়িক্ষষরৃ বয বকাি সমক্ষয় বকাি 

করদাতার বকাি স্টক এক্সক্ষচক্ষঞ্জ তাবলকাভুি একটি বকাম্পাবির পবরক্ষিাবধত মূলধক্ষির ১০% 

অবধক বিয়ার থাকক্ষল ঐ বকাম্পাবির বিয়ার বিবক্র হক্ষত অবজৃত আয়ও করক্ষযাগ্য হক্ষি।  

 

৭।  অন্যান্য উৎস হবত আয় (আয়কর অোবদশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩৩ অনুযায়ী) 

 

বিতি, বিরাপত্তা জামািক্ষতর উপর সুদ, গৃহ-সম্পবত্তর আয়, কৃবষ আয়, ব্যিসা িা বপিার আয়, 

মূলধিী মুিাফা- এসকল আক্ষয়র িাত োড়া অন্য যািতীয় আয় অন্যান্য সূক্ষের আয়। ব্যাংক্ষক 
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গবেত টাকার উপর সুদ, িগদ লভযাংি, লটারী, যন্ত্রপাবত ভাড়া বদক্ষয় আয়, িিৃতা িা বলিার 

সম্মািী ইতযাবদ অন্যান্য সূক্ষের আক্ষয়র কক্ষয়কটি উদাহরণ।   

 

অন্যান্য সূক্ষের আয়ভুি বকাি উৎস হক্ষত উৎক্ষস কর কতিৃ/আদায় করা হক্ষয় থাকক্ষল করদাতা 

বমাট (gross) প্রাবপ্ত আয় বহক্ষসক্ষি প্রদিিৃ করক্ষিি, িীট (net) প্রাবপ্ত িয়।  

 

ধরা যাক, বমজ্ মি যমুিা িিৃতা বদক্ষয় উৎস কর ১০,০০০ টাকা বকক্ষট রািার পর ৯০,০০০টাকার 

একটি বচক বপক্ষয়ক্ষেি। তাহক্ষল িিৃতা িািদ বমজ্ মি যমুিার অন্যান্য সূক্ষের আয় হক্ষি (৯০,০০০ 

+ ১০,০০০) = ১,০০,০০০ টাকা। উৎক্ষস বকক্ষট রািা আয়কর তাঁর জন্য অবগ্রম কর পবরক্ষিাধ 

বহক্ষসক্ষি বিক্ষিবচত হক্ষি যা বতবি আয়কর বরটাক্ষি ৃপ্রদিিৃ/দািী করক্ষত পারক্ষিি। এরূপ অবগ্রম কর 

পবরক্ষিাধ বমাট আক্ষয়র উপর বিরূবপত করদাক্ষয়র বিপরীক্ষত বক্রবর্ট পাওয়া যাক্ষি। উদাহরণস্বরূপ, 

যবদ করদাতার আক্ষয়র সকল উৎক্ষসর জন্য বিরূবপত বমাট আক্ষয়র উপর করদাক্ষয়র পবরমাণ 

৫৫,০০০ টাকা হয় তাহক্ষল করদাতাক্ষক ১০,০০০ টাকা িাক্ষদ অিবিষ্ট ৫৫,০০০ - ১০,০০০ = 

৪৫,০০০ টাকা আয়কর পবরক্ষিাধ করক্ষত হক্ষি।  

 

৮।  ফার্ম ন ো ব্যরি-সংবঘর আবয়র অংশ 

করদাতা বকাি অংিীদাবর ফাক্ষমরৃ অংিীদার িা ব্যবি-সংক্ষঘর সদস্য হক্ষল ফাম ৃিা ব্যবি-সংঘ 

বথক্ষক পাওয়া তার আক্ষয়র অংি বমাট আক্ষয় অন্তভুিৃ হক্ষি। তক্ষি আক্ষয়র এ অংক্ষির জন্য গড় হাক্ষর 

আয়কর বরয়াত পাক্ষিি। একটি উদাহরণ বদক্ষয় বিষয়টি েষ্ট করা হক্ষলা। 

উদাহরণ-৭ 

ধরা যাক, িাক্ষটাক্ষরর বসংড়া উপক্ষজলায় বমজ্ রাইি একটি ফাক্ষমরৃ ১/৩ অংক্ষির অংিীদার। ৩০ 

জুি ২০২২ তাবরক্ষি সমাপ্ত আয়িক্ষষ ৃ ঐ ফাম ৃ ২,৮৫,০০০ টাকা মুিাফা কক্ষরক্ষে। ঐ অংিীদাবর 

ফাক্ষম ৃতার মুিাফার বহস্যা ৯৫,০০০ টাকা। এোড়া, সংবিষ্ট আয়িক্ষষ ৃবমজ্ রাইক্ষির গৃহ-সম্পবত্তর 

িীট আয় বেল ৩,২০,০০০ টাকা।  

 

২০২২-২০২৩ করিক্ষষ ৃ বমজ্ রাইক্ষির বমাট আয় হক্ষি (৩,২০,০০০ + ৯৫,০০০) = ৪,১৫,০০০ 

টাকা। বমাট আক্ষয়র উপর আয়কক্ষরর পবরমাণ বিনরূপ: 

 

প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পযনৃ্ত ‘শূন্য’ হার         শূন্য 

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

বমাট আক্ষয়র উপর আয়কর  ৩,২৫০/- 

 

ফাক্ষমরৃ অংিীদাবর আক্ষয়র জন্য করদাতা বয কর বরয়াত (ফাক্ষমরৃ করাক্ষরাবপত আক্ষয়র আনুপাবতক 

অংক) পাক্ষিি এিং বরয়াত পাওয়ার পক্ষর তাক্ষক বয পবরমাণ কর পবরক্ষিাধ করক্ষত হক্ষি তা 

বিনরূপ: 
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কর্মাট প্রবদয় কর x ফাবর্ম নর অংশীদারী 

আয় = 

৩,২৫০ x ৯৫,০০০ 

কর্মাট আয় ৪,১৫,০০০ 

 = ৭৪৪ টাকা। 

করদাতার িীট প্রক্ষদয় কক্ষরর পবরমাণ: ৩,২৫০-৭৪৪ = ২,৫০৬ টাকা। 

 

তক্ষি বমজ্ রাইক্ষির ন্যযিতম করদায় হক্ষে ৩,০০০ টাকা।  

 

৯। স্বার্মী/ স্ত্রী ো অপ্রাপ্তেয়ে সন্তার্বদর আয় (আয়কর অোবদশ, ১৯৮৪ এর ৪৩(৪) ধারা 

অনুযায়ী) 

করদাতার স্বামী/েী িা অপ্রাপ্ত িয়স্ক সন্তািক্ষদর িাক্ষম যবদ পৃথকভাক্ষি আয়কর িবথ িা থাক্ষক 

তাহক্ষল আয়কর অোবদশ, ১৯৮৪ এর ৪৩(৪) ধারায় েণ নর্া অনুযায়ী তাবদর আয় করদাতার 

আবয়র সাবথ একবে প্রদশ নর্ করবত হবে।  
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                                                  চতুথ ৃভাগ 

করদায় পবরগণিা 

 

বমাট আক্ষয়র উপর আক্ষরাপক্ষযাগ্য আয়কর 

 

সাধারণভাক্ষি, বমাট আক্ষয়র করহাক্ষরর তফবসল অনুযায়ী করহার প্রক্ষয়াগ কক্ষর একজি করদাতার 

বমাট আক্ষয়র উপর আক্ষরাপক্ষযাগ্য আয়কক্ষরর পবরমাণ বিরূপণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ২০২২-

২০২৩ করিক্ষষ ৃএকজি পরুষ করদাতার বমাট আক্ষয়র পবরমাণ ৫০,০০,০০০ টাকা হক্ষল তার বমাট 

আক্ষয়র উপর আক্ষরাপক্ষযাগ্য আয়কক্ষরর পবরমাণ হক্ষি বিনরূপ: 

 

বমাট আয় কর হার কক্ষরর 

পবরমাণ 

প্রথম  ৩,০০,০০০ টাকা পযনৃ্ত বমাট আক্ষয়র উপর শূন্য শূন্য 

পরিতী ১,০০,০০০ টাকা পযনৃ্ত আক্ষয়র উপর ৫% ৫,০০০/- 

পরিতী ৩,০০,০০০ টাকা পযনৃ্ত আক্ষয়র উপর ১০% ৩০,০০০/- 

পরিতী ৪,০০,০০০ টাকা পযনৃ্ত আক্ষয়র উপর ১৫% ৬০,০০০/- 

পরিতী ৫,০০,০০০ টাকা পযনৃ্ত আক্ষয়র উপর ২০% ১,০০,০০০/- 

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

৫০,০০,০০০ টাকার উপর বমাট আয়কক্ষরর পবরমাণ: ১০,৪৫,০০০/-  

 

করদাতা যবদ র্ততীয় বলে িা মবহলা করদাতা হি অথিা ৬৫ িের িা তদূর্ধ্ৃ িয়ক্ষসর করদাতা হি 

তাহক্ষল বমাট আক্ষয়র উপর আক্ষরাপক্ষযাগ্য আয়কক্ষরর পবরমাণ হক্ষি বিনরূপ: 

বমাট আয় কর হার কক্ষরর 

পবরমাণ 

প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পযনৃ্ত বমাট আক্ষয়র উপর শূন্য শূন্য 

পরিতী ১,০০,০০০ টাকা পযনৃ্ত আক্ষয়র উপর ৫% ৫,০০০/- 

পরিতী ৩,০০,০০০ টাকা পযনৃ্ত আক্ষয়র উপর ১০% ৩০,০০০/- 

পরিতী ৪,০০,০০০ টাকা পযনৃ্ত আক্ষয়র উপর ১৫% ৬০,০০০/- 

পরিতী ৫,০০,০০০ টাকা পযনৃ্ত আক্ষয়র উপর ২০% ১,০০,০০০/- 

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

৫০,০০,০০০ টাকার উপর বমাট আয়কক্ষরর পবরমাণ ১০,৩২,৫০০/- 

   

প্রবতিন্ধী ব্যবি করদাতার বেক্ষে করমুি আক্ষয়র সীমা ৪,৫০,০০০ টাকা এিং বগক্ষজটভুি যুদ্ধাহত 

মুবিক্ষযাদ্ধা করদাতার বেক্ষে করমুি আক্ষয়র সীমা হক্ষি ৪,৭৫,০০০ টাকা। ফক্ষল এসি করদাতার 

বেক্ষে বমাট আক্ষয়র উপর আক্ষরাপক্ষযাগ্য আয়কক্ষরর পবরমাণ বকছুটা কম হক্ষি। প্রবতিন্ধী সন্তাি িা 

বপাষ্য রক্ষয়ক্ষে এমি বপতামাতা িা আইিানুগ অবভভািক্ষকর বেক্ষে করমুি সীমা প্রক্ষতযক সন্তাি িা 
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বপাক্ষষ্যর জন্য ৫০,০০০ টাকা বিবি হক্ষি। ফবল প্ররতেন্ধী ব্যরির রেতা ও র্মাতা উভবয়ই করদাতা 

হবল কযবকার্ একজর্ এ সুরেধা োবের্। করদাতা ককার্ প্ররতেন্ধী ব্যরির রেতার্মাতা ো আইর্ানুে 

অরভভােক হবল কর্মাট আবয়র উের আবরােবযাগ্য আয়কর রকভাবে রর্রূরেত হবে তার উদাহরণ 

রর্বন কদয়া হবলা: 

 

উদাহরণ-৮ 

 

ধরা যাক, জর্াে সারির কিৌধুরী এেং তার স্ত্রী রর্মজ্ অে না কিৌধুরী দু’জবর্ই করদাতা এেং তাবদর 

দুইজর্ সন্তার্ প্ররতেন্ধী ব্যরির সংজ্ঞা অনুযায়ী প্ররতেন্ধী রহবসবে রেবেরিত। ৩০ জুর্ ২০২২ 

তাররবি সর্মাপ্ত আয়েবষ ন জর্াে সারির কিৌধুরীর কর্মাট আয় ৫,০০,০০০ টাকা এেং রর্মজ্ অে না 

কিৌধুরীর কর্মাট আয় ৫,০০,০০০ টাকা।  

 

যরদ জর্াে সারির কিৌধুরী প্ররতেন্ধী ব্যরির রেতা রহবসবে প্রবতেক প্ররতেন্ধী সন্তাবর্র জন্য 

৫০,০০০ টাকা অবতবরি করমুি সীমার সুবিধা গ্রহণ কক্ষরি তাহক্ষল তার বমাট আক্ষয়র উপর 

২০২২-২০২৩ করেবষ ন আক্ষরাপক্ষযাগ্য আয়কক্ষরর পবরমাণ হক্ষি বিনরূপঃ 

 

বমাট আয় ৫,০০,০০০/- 

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

অিবিষ্ট ১,০০,০০০/- 

কর্মাট আবয়র উের প্রবযাজে আয়কর (১,০০,০০০ x ৫%)    ৫,০০০/- 

 

আর যরদ রর্মজ্ অে না কিৌধুরী প্ররতেন্ধী ব্যরির র্মাতা রহবসবে প্রবতেক প্ররতেন্ধী সন্তাবর্র জন্য 

৫০,০০০ টাকার অবতবরি করমুি সীমার সুবিধা গ্রহণ কক্ষরি তাহক্ষল তার বমাট আক্ষয়র উপর 

আক্ষরাপক্ষযাগ্য আয়কক্ষরর পবরমাণ হক্ষি বিনরূপ: 

 

বমাট আয় ৫,০০,০০০/- 

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

অিবিষ্ট ৫০,০০০/- 

কর্মাট আবয়র উের প্রবযাজে আয়কর (৫০,০০০/- x ৫%) ২,৫০০/- 

কর্মাট আবয়র উের প্রবযাজে ন্যের্তর্ম কর ৫,০০০/- 

 

জর্াে সারির কিৌধুরী এেং রর্মজ্ অে না কিৌধুরীর র্মবে কয ককার্ একজর্ অবতবরি করমুি সীমার 

সুবিধা প্রাপ্য হক্ষিি। 

 

তবে করদাতার যরদ 82C ধারায় উরেরিত চূিান্ত করদাবয়র বেরশষ্টেসম্পন্ন ন্যের্তর্ম কর 

(minimum tax) িাবতর ককার্ আয় থাবক তাহবল উি 82C ধারার সূবের আয় োদ রদবয় 
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অেরশষ্ট সকল িাবতর কর্মাট আবয়র উের তফরসবল উরেরিত করহার প্রবয়াে কবর করদায় রহবসে 

করবত হবে। এরের উি করদাবয়র সাবথ 82C ধারার আবয়র উের উৎস কর কযাে করবল 

করদাতার কর্মাট করদায় োওয়া যাবে। 

 

করদাতার অিস্থািক্ষভক্ষদ ন্যযিতম কর 

করমুি সীমার উক্ষর্ধ্ৃর আক্ষয়র বেক্ষে প্রক্ষদয় ন্যযিতম আয়কক্ষরর পবরমাণ এলাকাক্ষভক্ষদ বিনরূপ:  

 

এলাকার বিিরণ ন্যযিতম কক্ষরর হার 

(৳) 

ঢাকা উত্তর বসটি কক্ষপাৃক্ষরিি, ঢাকা দবেণ বসটি কক্ষপাৃক্ষরিি 

এিং চট্টগ্রাম বসটি কক্ষপাৃক্ষরিি এলাকায় অিবস্থত করদাতা 

৫,০০০/- 

অন্যান্য বসটি কক্ষপাৃক্ষরিি এলাকায় অিবস্থত করদাতা ৪,০০০/- 

বসটি কক্ষপাৃক্ষরিি ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় অিবস্থত করদাতা ৩,০০০/- 

   

 একজি করদাতার আয় বয বকাি স্থাক্ষিই অবজৃত বহাক িা বকি বতবি বযিাক্ষি অিস্থাি করক্ষিি 

তার বস অিস্থাক্ষির বভবত্তক্ষতই ন্যযিতম কক্ষরর হার বিধাৃবরত হক্ষি। 

 বকাি করদাতা একই আয়িক্ষষ ৃ একাবধক স্থাক্ষি অিস্থাি করক্ষল বয স্থাক্ষি বতবি সিাৃবধককাল 

অিস্থাি কক্ষরক্ষেি বস অিস্থাি স্থক্ষলর জন্য প্রক্ষযাজয ন্যযিতম কর হার তার বেক্ষে প্রক্ষযাজয হক্ষি। 

 ব্যিসা আক্ষয়র বেক্ষে ব্যিসা পবরচালিার মুখ্য স্থািই ন্যযিতম কক্ষরর জন্য একজি করদাতার 

অিস্থাি স্থল বহক্ষসক্ষি বিক্ষিবচত হক্ষি। 

 একজি চাকুবরজীবি করদাতা আয়িক্ষষ ৃএকাবধক স্থাক্ষি কমরৃত থাকক্ষল বয স্থাক্ষি বতবি অবধক 

কাল কমরৃত বেক্ষলি ন্যযিতম কক্ষরর জন্য বস স্থািই তার অিস্থাি স্থল িক্ষল বিক্ষিবচত হক্ষি। 

 করদাতা অবিিাসী হক্ষল িাংলাক্ষদক্ষি বতবি বয ঠিকািা ব্যিহার কক্ষরি বস ঠিকািাই তার অিস্থাি 

স্থল বহক্ষসক্ষি বিক্ষিবচত হক্ষি। 

 করমুি সীমার উক্ষর্ধ্ৃ আয় আক্ষে এমি করদাতার প্রক্ষদয় আয়কক্ষরর পবরমাণ তার জন্য প্রক্ষযাজয 

ন্যযিতম আয়কক্ষরর পবরমাণ অক্ষপো কম হক্ষল, অথিা বিবিক্ষয়াগজবিত কর বরয়াত বিক্ষিচিার 

পর প্রক্ষদয় আয়কক্ষরর পবরমাণ প্রক্ষযাজয ন্যযিতম আয়কক্ষরর কম, শূন্য িা ঋণাত্মক হক্ষলও 

করদাতাক্ষক তার জন্য প্রক্ষযাজয ন্যযিতম আয়কর পবরক্ষিাধ করক্ষত হক্ষি। 

 

বিবিক্ষয়াগজবিত কর বরয়াত 

(আয়কর অধ্যাক্ষদি, ১৯৮৪ এর [44(4)(b)] ধারা অনুযায়ী) 

বিবদষৃ্ট কক্ষয়কটি িাক্ষত করদাতার বিবিক্ষয়াগ/চাঁদা থাকক্ষল করদাতা বিবিক্ষয়াগজবিত কর বরয়াত 

পাি। বমাট আক্ষয়র উপর আক্ষরাপক্ষযাগ্য আয়কক্ষরর অংক বথক্ষক কর বরয়াক্ষতর অংক িাদ বদক্ষল 

প্রক্ষদয় কক্ষরর অংক পাওয়া যায়। 
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একজি করদাতার বিবিক্ষয়াগজিবত কর বরয়াত পবরগণিার বেক্ষে বিনরূপ ২টি বিষয় বিক্ষিবচত 

হয়: 

(ক)  করদাতার কর্মাট আয়; 

(ি) করয়াবতর জন্য অনুবর্মাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount); 

 

করয়াবতর জন্য অনুবর্মাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount) হবে- 

(ক) বরয়াত পাওয়ার বযাগ্য িাক্ষত করদাতার প্রকৃত বিবিক্ষয়াগ/চাঁদার পবরমাণ; 

(ি) করক্ষযাগ্য বমাট আক্ষয়র [82C ধারার (2) উপ-ধারায় িবণতৃ উৎস/উৎসসমূহ হক্ষত প্রাপ্ত 

আয় এিং কর অব্যাহবত প্রাপ্ত িা হ্রাসকৃত করহার প্রক্ষযাজয এমি আয় থাকক্ষল তা 

ব্যতীত] ২০%;  

(গ) ১ বকাটি টাকা; 

এই বতিটির মক্ষধ্য বযটি কম। 

 

অনুবর্মাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount) এর ১৫% হাক্ষর আয়কর বরয়াক্ষতর পবরমাণ 

বিধাৃবরত হক্ষি।  

  

বিবিক্ষয়াগ জবিত বরয়াত দাবির জন্য পৃথক তফবসল রক্ষয়ক্ষে। ২০১৬-১৭ করিক্ষষ ৃপ্রিবততৃ িতুি 

বরটাি ৃ ফরক্ষম তফবসলটি ২৪বর্ িাক্ষম বচবিত। উবেবিত িতুি বরটাি ৃ দাবিলকারী করদাতা 

বিবিক্ষয়াগ দািী করক্ষল বরয়াত পাওয়ার বযাগ্য বিবিক্ষয়াগ িা দাি িতুি প্রিবততৃ তফবসল-২৪বর্ এ 

উক্ষেিপূিকৃ মূল বরটাক্ষিরৃ সাক্ষথ সংযুি করক্ষত হক্ষি এিং বিবিক্ষয়াগ িা দাক্ষির প্রমাণপে বরটাক্ষিরৃ 

সাক্ষথ দাবিল করক্ষত হক্ষি। 

 

কর করয়াতবযাগ্য রেরর্বয়াে/দাবর্র িাত 

একজি করদাতার বিবিক্ষয়াগ ও দাক্ষির উক্ষেিক্ষযাগ্য িাতগুক্ষলার তাবলকা িীক্ষচ বদয়া হক্ষলা: 

▪জীিি িীমার বপ্রবময়াম; 

▪ সরকাবর কমকৃতাৃর প্রবভক্ষর্ে ফাক্ষন্ড চাঁদা; 

▪ স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিক্ষল বিক্ষয়াগকতাৃ ও কমকৃতাৃর চাঁদা; 

▪ কল্যাণ তহবিল ও বগাষ্ঠী িীমা তহবিক্ষল চাঁদা; 

▪ সুপার এনুক্ষয়িি ফাক্ষন্ড প্রদত্ত চাঁদা; 

▪ বয বকাি তফবসবল ব্যাংক িা আবথকৃ প্রবতষ্ঠাক্ষির বর্ক্ষপাবজট বপিিি স্কীক্ষম িাবষকৃ 

সক্ষিাৃচ্চ ৬০,০০০ টাকা বিবিক্ষয়াগ; 

▪ সঞ্চয়পে ক্রক্ষয় বিবিক্ষয়াগ; 

▪ িাংলাক্ষদক্ষির স্টক এক্সক্ষচক্ষঞ্জ তাবলকাভুি বকাম্পাবির বিয়ার, স্টক, বমউচ্যযয়াল ফান্ড িা 

বর্ক্ষিঞ্চাক্ষর বিবিক্ষয়াগ; 

▪ িাংলাক্ষদি সরকার অনুক্ষমাবদত বেজারী িক্ষন্ড বিবিক্ষয়াগ; 

▪ জাবতর জিক্ষকর স্মৃবত রোক্ষথ ৃবিক্ষয়াবজত জাতীয় পযাৃক্ষয়র প্রবতষ্ঠাক্ষি অনুদাি; 
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▪ যাকাত তহবিক্ষল দাি; 

▪ জাতীয় রাজস্ব বিার্ ৃকর্তকৃ অনুক্ষমাবদত বকাি দাতব্য হাসপাতাক্ষল দাি; 

▪ প্রবতিন্ধীক্ষদর কল্যাক্ষণ স্থাবপত প্রবতষ্ঠাক্ষি দাি; 

▪ মুবিযুদ্ধ যাদ্যঘক্ষর প্রদত্ত দাি; 

▪ আগা িাি বর্ক্ষভলপক্ষমে বিটওয়াক্ষকৃ দাি; 

▪ আহসাবিয়া কযান্সার হাসপাতাক্ষল দাি; 

▪ ICDDRB বত প্রদত্ত দাি; 

▪ CRP, সাভার এ প্রদত্ত দাি; 

▪ সরকার কর্তকৃ অনুক্ষমাবদত জিকল্যাণমূলক িা বিো প্রবতষ্ঠাক্ষি দাি; 

▪ এবিয়াটিক বসাসাইটি, িাংলাক্ষদি এ দাি; 

▪ ঢাকা আহসাবিয়া বমিি কযান্সার হাসপাতাক্ষল দাি; 

▪ মুবিযুক্ষদ্ধর স্মৃবত রোক্ষথ ৃবিক্ষয়াবজত জাতীয় পযাৃক্ষয়র বকাি প্রবতষ্ঠাক্ষি অনুদাি। 

 

রেরর্বয়ােজরর্ত কর করয়াত েররেণর্া 

অনুক্ষমাদিক্ষযাগ্য বিবিক্ষয়াগ বরয়াক্ষতর পবরমাণ এিং কর বরয়াত বকভাক্ষি পবরগণিা করা হক্ষি তা 

বিক্ষন উদাহরক্ষণর সাহাক্ষে বদিাক্ষিা হক্ষলা: 

 

উদাহরণ-৯ 

ধরা যাক, বমজ্ িাইল সরকাবর বিতি আক্ষদিভুি একজি কমচৃারী। তাঁর বিতি িাত, গৃহ সম্পবত্ত 

ও সঞ্চয়পক্ষের সুদ িাক্ষত আয় রক্ষয়ক্ষে। ২০২২-২০২৩ করিেক্ষর উি িাতসমূক্ষহ আক্ষয়র পবরমাণ 

বিনরূপ: 

 

আবয়র িাত েররর্মাণ (৳) 

(ক) কেতর্ িাবত আয় ৭,১৮,২০০ 

(ি) ব্যাংক সুদ আয় ১,২০,০০০ 

                                  রর্য়রর্মত উৎবসর আয় ৮,৩৮,২০০ 

(ে)সঞ্চয়েবের সুদ িাবত আয় (৮২রস ধারায়) ৫০,০০০ 

(সঞ্চয়েবের সুদ হবত ১০% হাবর উৎবস কর কতনবর্র েররর্মাণ 

৫,০০০/-)   

কর্মাট আয়  ৮,৮৮,২০০ 

 

জিাি বমজ্ িাইক্ষলর বরয়াতক্ষযাগ্য িাক্ষত বমাট বিবিক্ষয়াক্ষগর পবরমাণ বেল বিনরূপ: 

 

ের্ম রেরর্বয়াবের িাত পবরমাণ (৳) 

১.  

  

ভরেষ্য তহরেল আইর্, ১৯২৫ অনুযায়ী প্রবযাজে ভরেষ্য 

তহরেবল প্রদি িাঁদা 

৯৬,০০০ 
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২.  কল্যাণ তহরেবল প্রদি িাঁদা এেং কোষ্ঠী েীর্মা েীবর্মর 

রকরি  

৩,০০০ 

৩. িতুি সঞ্চয়পে ক্রয়  ১,০০,০০০ 

৪. জীের্ েীর্মার রকরি প্রদার্   ১২,০০০ 

৫.   স্টক এক্সক্ষচক্ষঞ্জ তাবলকাভুি বকাম্পাবির বিয়াক্ষর 

বিবিক্ষয়াগ  

৫,০০০ 

কর্মাট অনুবর্মাদর্বযাগ্য রেরর্বয়াে, দার্ ইতোরদ  ২,১৬,০০০ 

 

করদাতার বরয়াত পূিিৃতী করদায় হক্ষি বিনরূপ: 

 

বমাট আয় কক্ষরর পবরমাণ 

(৳) 

সঞ্চয়পক্ষের সুদ িাক্ষদ রর্য়রর্মত উৎবসর আয় ৮,৮৮,২০০ টাকার 

এর উের প্রবযাজে আয়কর: 

 

প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পযনৃ্ত বমাট আক্ষয়র উপর  শূন্য 

েরেতী ১,০০,০০০ টাকার উের ৫% ৫,০০০/- 

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

অিবিষ্ট ৮৮,২০০ টাকা আক্ষয়র উপর ১৫% ১৩,২৩০/- 

সঞ্চয়পক্ষের সুদ আক্ষয়র জন্য প্রক্ষদয় কর:  

সঞ্চয়েবের সুদ আয় ৫০,০০০ টাকার উের উৎবস করতনত কর    ৫,০০০/- 

বরয়াত পূিিৃতী করদায়  ৫৩,২৩০ 

 

বমজ্ িাইক্ষলর তথ্য অনুযায়ী করয়াবতর জন্য অনুবর্মাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount) হবে: 

(ক) কর্মাট অনুবর্মাদর্বযাগ্য রেরর্বয়াে, দার্ ইতোরদ ২,১৬,০০০  

(ি) সঞ্চয়েবের সুদ ৮২রস ধারার আয় হওয়ায় উি 

আয় বিবিক্ষয়াগ বরয়াক্ষতর অনুক্ষমাদিক্ষযাগ্য সক্ষিাৃচ্চ 

সীমা বিধাৃরণ পযাৃক্ষয় বিক্ষিবচত হক্ষিিা। তাই 

অনুক্ষমাদিক্ষযাগ্য অংক বিক্ষিচিার জন্য উি আয় 

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

= ৮,৩৮,২০০ টাকা যার উপর ২০% হাক্ষর 

 

 

 

 

 

১,৬৭,৬৪০/- 

(ে) ১,০০,০০,০০০/- 

অনুবর্মাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount) [(ক) ো (ি) ো (ে), এ 

রতর্টির র্মবে কযটি কর্ম] 

১,৬৭,৬৪০/- 
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করদাতার কর করয়াবতর েররর্মাণ হবে: 

করদাতার কর্মাট হওয়ায় কর করয়াবতর েররর্মাণ হবে  অনুবর্মাদর্বযাগ্য অংক (eligible 

amount) ১,৬৭,৬৪০ টাকার ১৫% অথ নাৎ ২৫,১৪৬ টাকা। 

 

র্ীট প্রবদয় কর: 

িীট প্রক্ষদয় কক্ষরর পবরমাণ (৫৩,২৩০- ২৫,১৪৬)      ২৮,০৮৪/-  

িাদ: উৎক্ষস কবততৃ কর   ৫,০০০/-  

 অিবিষ্ট প্রক্ষদয় কক্ষরর পবরমাণ           ২৩,০৮৪/-  

 

উদাহরণ-১০ 

ধরা যাক, জিাি বমাঃ িাবহদ্যল ইসলাম অিসরপ্রাপ্ত সরকাবর বপিিিক্ষভাগী করদাতা। তাঁর গৃহ 

সম্পবত্ত িাত, বপিিি, ব্যাংক সুদ ও সঞ্চয়পক্ষের সুদ আয় রক্ষয়ক্ষে। ২০২২-২০২৩ করিেক্ষর উি 

িাতসমূক্ষহ আক্ষয়র পবরমাণ বিনরূপ: 

 

আবয়র িাত েররর্মাণ (৳) 

(ক) গৃহ সম্পবত্ত িাবত আয় ৫,০০,০০০ 

(ি) ব্যাংক সুদ আয় ১,০০,০০০ 

                                  রর্য়রর্মত উৎবসর আয় ৬,০০,০০০ 

(ে) সঞ্চয়েবের সুদ িাবত আয় (৮২রস ধারায়) ৫০,০০০ 

(সঞ্চয়েবের সুদ হবত ১০% হাবর উৎবস কর কতনবর্র েররর্মাণ 

৫,০০০/-)  

(ঘ) বপিিি বথক্ষক িাবষকৃ প্রাবপ্ত (কর অব্যাহবত প্রাপ্ত আয়) ১,৮০,০০০ 

কর্মাট আয়  ৪,৩০,০০০ 

বমাট করক্ষযাগ্য আয় ৬,৫০,০০০ 

 

জিাি িাবহক্ষদর বরয়াত পাওয়ার বযাগ্য িাক্ষত বমাট বিবিক্ষয়াক্ষগর পবরমাণ বেল বিনরূপ: 

 

ের্ম রেরর্বয়াবের িাত পবরমাণ (৳) 

১ িতুি সঞ্চয়পে ক্রয়  ১,০০,০০০ 

২ জীের্ েীর্মার রকরি প্রদার্   ৫০,০০০ 

কর্মাট অনুবর্মাদর্বযাগ্য রেরর্বয়াে, দার্ ইতোরদ  ১,৫০,০০০ 

 

 

 

 

 



43 

 

করদাতার বরয়াত পূিিৃতী করদায় হক্ষি বিনরূপ: 

বমাট আয় কক্ষরর পবরমাণ 

(৳) 

সঞ্চয়পক্ষের সুদ িাক্ষদ রর্য়রর্মত উৎবসর আয় ৬,০০,০০০ টাকার 

এর উের প্রবযাজে আয়কর: 

 

প্রথম ৩,০০,০০০ টাকা পযনৃ্ত বমাট আক্ষয়র উপর  শূন্য 

েরেতী ১,০০,০০০ টাকার উের ৫% ৫,০০০ 

অেরশষ্ট ২,০০,০০০/- টাকার উের ১০% ২০,০০০/- 

সঞ্চয়পক্ষের সুদ আক্ষয়র জন্য প্রক্ষদয় কর:  

সঞ্চয়েবের সুদ আয় ৫০,০০০ টাকার উের উৎবস করতনত কর    ৫,০০০ 

বরয়াত পূিিৃতী করদায়  ৩০,০০০ 

 

জিাি িাবহক্ষদর তথ্য অনুযায়ী করয়াবতর জন্য অনুবর্মাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount) 

হবে: 

 

(ক) কর্মাট অনুবর্মাদর্বযাগ্য রেরর্বয়াে, দার্ ইতোরদ ১,৫০,০০০  

(ি) সঞ্চয়েবের সুদ ৮২রস ধারার আয় হওয়ায় উি 

আয় বিবিক্ষয়াগ বরয়াক্ষতর অনুক্ষমাদিক্ষযাগ্য সক্ষিাৃচ্চ 

সীমা বিধাৃরণ পযাৃক্ষয় বিক্ষিবচত হক্ষিিা। তাই 

অনুক্ষমাদিক্ষযাগ্য অংক বিক্ষিচিার জন্য উি আয় 

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

= ৬,০০,০০০ টাকা যার উপর ২০% হাক্ষর 

 

 

 

 

 

 

১,২০,০০০/- 

(ে) ১,০০,০০,০০০/- 

অনুবর্মাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount) [(ক) ো (ি) ো (ে), এ 

রতর্টির র্মবে কযটি কর্ম] 

১,২০,০০০/- 

 

করদাতার কর করয়াবতর েররর্মাণ হবে: 

 

করদাতার কর্মাট কর করয়াবতর েররর্মাণ হবে  অনুবর্মাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount) 

১,২০,০০০ টাকার ১৫% অথ নাৎ ১৮,০০০ টাকা। 

র্ীট প্রবদয় কর: 

িীট প্রক্ষদয় কক্ষরর পবরমাণ (৩০,০০০-১৮,০০০)      ১২,০০০/-  

িাদ: উৎক্ষস কবততৃ কর       ৫,০০০/-  

 অিবিষ্ট প্রক্ষদয় কক্ষরর পবরমাণ           ৭,০০০/-  
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উদাহরণ-১১ 

ধরা যাক, জিাি মুবিফ বমকদাদ ২০২২-২০২৩ করিেক্ষর বমাট আক্ষয়র পবরমাণ ১৭,০০,০০০ 

টাকা। বিবভন্ন িাক্ষত তার বমাট বিবিক্ষয়াগ/দাক্ষির পবরমাণ বিনরূপ: 

ের্ম িাত পবরমাণ (৳) 

১। জীের্ েীর্মার রকরি প্রদার্  ৬০,০০০ 

২ রিবোরজট কের্শর্ েীবর্ম রেরর্বয়াে  ১,২০,০০০ 

৩ সঞ্চয়পে ক্রক্ষয় বিবিক্ষয়াগ ২,০০,০০০ 

৪ যাকাত তহবিক্ষল দাি ৫০,০০০ 

৫ ল্যাপটপ ক্রয় ১,০০,০০০ 

কর্মাট অনুবর্মাদর্বযাগ্য রেরর্বয়াে, দার্ ইতোরদ  ৫,৩০,০০০ 

 

জিাি মুবিফ বমকদাক্ষদর কর বরয়াত ও করদাক্ষয়র পবরমাণ হক্ষি বিনরূপ: 

কর করয়াতবযাগ্য রেরর্বয়াে/দার্: 

ের্ম িাত পবরমাণ (৳) 

১. জীের্ েীর্মার রকরি প্রদার্  ৬০,০০০ 

২. রিবোরজট কের্শর্ েীবর্ম রেরর্বয়াে (২ক ও ২ি এর র্মবে 

কযটি কর্ম) 

৬০,০০০ 

২ক. প্রকৃত রেরর্বয়াে      ১,২০,০০০ /- 

২ি. অনুবর্মাদর্বযাগ্য সীর্মা ৬০,০০০/- 

৩. সঞ্চয়পে ক্রক্ষয় বিবিক্ষয়াগ ২,০০,০০০ 

৪. যাকাত তহবিক্ষল দাি ৫০,০০০ 

কর্মাট অনুবর্মাদর্বযাগ্য রেরর্বয়াে, দার্ ইতোরদ  ৩,৭০,০০০ 

 

[ল্যাপটপ ক্রক্ষয় বিবিক্ষয়াগকৃত অথ ৃবরয়াক্ষতর জন্য বিক্ষিচিা করা হয়বি কারি অথ ৃআইি, ২০১৯ 

অনুযায়ী ল্যাপটপ িা কবম্পউটার ক্রক্ষয়র বেক্ষে বিবিক্ষয়াগ বরয়াক্ষতর সুবিধা অিক্ষলাপি করা 

হক্ষয়ক্ষে]  

 

  বরয়াত পূিিৃতী করদায়: 

প্রথম ৩,০০,০০০ টাকা পযনৃ্ত বমাট আক্ষয়র উপর  শূন্য 

পরিতী ১,০০,০০০ টাকা আক্ষয়র উপর ৫% হাক্ষর ৫,০০০/- 

পরিতী ৩,০০,০০০ টাকা আক্ষয়র উপর ১০% হাক্ষর ৩০,০০০/- 

পরিতী ৪,০০,০০০ টাকা আক্ষয়র উপর ১৫% হাক্ষর ৬০,০০০/- 

পরিতী ৫,০০,০০০ টাকা আক্ষয়র উপর ২০% হাক্ষর ১,০০,০০০/- 

অিবিষ্ট ১,০০,০০০ টাকা আক্ষয়র উপর 2৫% হাক্ষর ২৫,০০০/- 

বমাট  ২,২০,০০০/- 
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করয়াবতর জন্য অনুবর্মাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount): 

(ক) কর্মাট অনুবর্মাদর্বযাগ্য রেরর্বয়াে, দার্ 

ইতোরদ 

৩,৭০,০০০/-  

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

(ে) ১,০০,০০,০০০/- 

অনুবর্মাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount) [(ক) ো (ি) ো 

(ে), এ রতর্টির র্মবে কযটি কর্ম] 

৩,৪০,০০০/- 

 

করদাতার কর করয়াবতর েররর্মাণ হবে: 

করদাতার কর্মাট কর করয়াবতর েররর্মাণ হবে সরাসরর অনুবর্মাদর্বযাগ্য অংক (eligible 

amount) ৩,৪০,০০০/-টাকার ১৫% অথ নাৎ ৫১,০০০/- টাকা। 

 

ফক্ষল িীট প্রক্ষদয় কক্ষরর পবরমাণ দাঁড়াক্ষি (২,২০,০০০-৫১,০০০) = ১,৬৯,০০০/- টাকা। 

 

উদাহরণ ১২  

রর্মজ্ র্মারহো ঢাকা দরেণ রসটি কবে নাবরশবর্র একজর্ করদাতা। রতরর্ প্রথর্ম োবরর র্মবতা 

আয়কর ররটার্ ন দারিল করবের্। ২০২২-২০২৩ করেবষ ন তার কর্মাট আবয়র েররর্মাণ ৬,০০,০০০ 

লে টাকা। রেরভন্ন িাবত তার কর্মাট রেরর্বয়াবের েররর্মাণ রর্নরূে: 

 

ের্ম িাত পবরমাণ (৳) 

১ জীের্ েীর্মার রকরি প্রদার্  ৬০,০০০ 

২ রিবোরজট কের্শর্ েীবর্ম রেরর্বয়াে  ৯০,০০০ 

৩ সঞ্চয়পে ক্রক্ষয় বিবিক্ষয়াগ ৫০,০০০ 

কর্মাট রেরর্বয়াে  ২,০০,০০০ 

 

রর্মজ্ র্মারহোর কর করয়াত ও করদাবয়র েররর্মাণ রর্নরূে হবে: 

১. কর করয়াতবযাগ্য রেরর্বয়াে রর্ধ নারণ- 

 

ের্ম িাত পবরমাণ (৳) 

১. জীের্ েীর্মার রকরি প্রদার্  ৬০,০০০ 

২. রিবোরজট কের্শর্ েীবর্ম রেরর্বয়াে (২ক ও ২ি এর র্মবে 

কযটি কর্ম) 

৬০,০০০ 

২ক. প্রকৃত রেরর্বয়াে      ৯০,০০০/- 

২ি. অনুবর্মাদর্বযাগ্য সীর্মা ৬০,০০০/- 

৩. সঞ্চয়পে ক্রক্ষয় বিবিক্ষয়াগ ৫০,০০০ 
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কর্মাট অনুবর্মাদর্বযাগ্য রেরর্বয়াে ১,৭০,০০০ 

 

২. করয়াত পূে নেতী করদায় রর্ধ নারণ: 

 

প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পযনৃ্ত বমাট আক্ষয়র উপর  শূন্য 

পরিতী ১,০০,০০০ টাকা আক্ষয়র উপর ৫% হাক্ষর ৫,০০০/- 

পরিতী ১,৫০,০০০ টাকা আক্ষয়র উপর ১০% হাক্ষর ১৫,০০০/- 

বমাট  ২০,০০০/- 

 

৩. করয়াবতর জন্য অনুবর্মাদর্বযাগ্য অংক (elligible amount) রর্ধ নারণ: 

 

(ক) কর্মাট অনুবর্মাদর্বযাগ্য রেরর্বয়াে ১,৭০,০০০/-  

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

(ে) ১,০০,০০,০০০/- 

অনুবর্মাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount) [(ক) ো (ি) ো 

(ে), এ রতর্টির র্মবে কযটি কর্ম] 

     ১,২০,০০০ 

 

৪. করদাতার কর বরয়াক্ষতর পবরমাণ বিধাৃরণ: 

 

করদাতার বমাট বরয়াক্ষতর পবরমাণ হক্ষি অনুক্ষমাদিক্ষযাগ্য অংক ১,২০,০০০ টাকার ১৫% অথাৃৎ 

১৮,০০০ টাকা।  

 

৫. প্রক্ষদয় কর বিধাৃরণ: 

 

করদাতার বরয়াত পূিিৃতী করদায় = ২০,০০০/- 

প্রাপ্ত কর বরয়াত                       = ১৮,০০০/- 

পাথকৃয        =    ২,০০০/- 

 

করদাতা বযক্ষহতু ঢাকা দবেণ বসটি করক্ষপাক্ষরিক্ষির িাবসন্দা তাই তার প্রক্ষদয় কক্ষরর পবরমাণ 

ন্যযিতম ৫,০০০ টাকা হক্ষি।  
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রর্ধ নাররত সর্মবয়র র্মবে আয়কর ররটার্ ন দারিবল ব্যথ নতার কেবে হ্রাসকৃত হাবর রেরর্বয়ােজরর্ত 

কর করয়াবতর প্রাপ্যতাোঃ  

 

একজর্ স্বাভারেক ব্যরি করদাতা রযরর্ ইবতাপূবে ন আয়কর ররটাণ ন দারিল কবরবের্ রতরর্ ৩০ 

র্বভম্বর ২০২১ তাররবির র্মবে, অথ নাৎ Tax Day এর র্মবে ২০২২-২০২৩ করেবষ নর আয়কর 

ররটার্ ন দারিল করবত ব্যথ ন হবল করদাতার বিবিক্ষয়াগজবিত কর বরয়াক্ষতর প্রাপ্যতা 

অনুবর্মাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount) এর ১৫ িতাংক্ষির পবরিক্ষত ৃ ৭.৫ িতাংি হক্ষি। 

এক্ষেক্ষে বমাট আক্ষয়র উপর আক্ষরাপক্ষযাগ্য আয়কক্ষরর অংক বথক্ষক হ্রাসকৃত হাক্ষর কর বরয়াক্ষতর 

অংক িাদ বদক্ষল প্রক্ষদয় কক্ষরর অংক পাওয়া যাক্ষি। করদাতা উে-কর করর্মশর্াবরর রর্কট হবত 

ররটার্ ন দারিবলর জন্য সর্ময় রর্বলও রেলম্ব সুদ েররবশাধ করবত হবে।  

 

উদাহরণ ১২  

রর্মজ্ র্াইফা ঢাকা দরেণ রসটি কবে নাবরশবর্র একজর্ করদাতা। রতরর্ রিতীয়োবরর র্মবতা 

আয়কর ররটার্ ন দারিল করবের্। রকন্তু রতরর্  ২০২২-২০২৩ করেবষ ন তার কর্মাট আবয়র েররর্মাণ 

৬,০০,০০০ লে টাকা। ২০২২-২০২৩ করেবষ নর জন্য রর্মজ্ র্াইফার ররটার্ ন দারিবলর রর্ধ নাররত 

কশষ তাররি (Tax Day) ৩০ র্বভম্বর ২০২২ । রর্মজ্ র্াইফা আয়কর ররটার্ ন দারিবলর জন্য 

সর্মবয়র আবেদর্ করবল উে-কর করর্মশর্ার দুই র্মাস সর্ময় র্মঞ্জুর কবরর্। 

 

রেরভন্ন িাবত তার কর্মাট রেরর্বয়াবের েররর্মাণ রর্নরূে: 

 

ের্ম িাত পবরমাণ (৳) 

১ জীের্ েীর্মার রকরি প্রদার্  ৬০,০০০ 

২ রিবোরজট কের্শর্ েীবর্ম রেরর্বয়াে  ৯০,০০০ 

৩ সঞ্চয়পে ক্রক্ষয় বিবিক্ষয়াগ ৫০,০০০ 

কর্মাট রেরর্বয়াে  ২,০০,০০০ 

 

রর্মজ্ র্াইফার কর করয়াত ও করদাবয়র েররর্মাণ রর্নরূে হবে: 

১. কর করয়াতবযাগ্য রেরর্বয়াে রর্ধ নারণ- 

 

ের্ম িাত পবরমাণ (৳) 

১. জীের্ েীর্মার রকরি প্রদার্  ৬০,০০০ 

২. রিবোরজট কের্শর্ েীবর্ম রেরর্বয়াে (২ক ও ২ি এর র্মবে 

কযটি কর্ম) 

৬০,০০০ 

২ক. প্রকৃত রেরর্বয়াে      ৯০,০০০/- 

২ি. অনুবর্মাদর্বযাগ্য সীর্মা ৬০,০০০/- 

৩. সঞ্চয়পে ক্রক্ষয় বিবিক্ষয়াগ ৫০,০০০ 
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কর্মাট অনুবর্মাদর্বযাগ্য রেরর্বয়াে ১,৭০,০০০ 

 

২. করয়াত পূে নেতী করদায় রর্ধ নারণ: 

 

প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পযনৃ্ত বমাট আক্ষয়র উপর  শূন্য 

পরিতী ১,০০,০০০ টাকা আক্ষয়র উপর ৫% হাক্ষর ৫,০০০/- 

পরিতী ১,৫০,০০০ টাকা আক্ষয়র উপর ১০% হাক্ষর ১৫,০০০/- 

বমাট  ২০,০০০/- 

 

৩. করয়াবতর জন্য অনুবর্মাদর্বযাগ্য অংক (elligible amount) রর্ধ নারণ: 

 

(ক) কর্মাট অনুবর্মাদর্বযাগ্য রেরর্বয়াে ১,৭০,০০০/-  

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

(ে) ১,০০,০০,০০০/- 

অনুবর্মাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount) [(ক) ো (ি) ো 

(ে), এ রতর্টির র্মবে কযটি কর্ম] 

     ১,২০,০০০ 

 

৪. করদাতার কর বরয়াক্ষতর পবরমাণ বিধাৃরণ: 

 

করদাতার বমাট বরয়াক্ষতর পবরমাণ হক্ষি অনুক্ষমাদিক্ষযাগ্য অংক ১,২০,০০০ টাকার ৭.৫% অথাৃৎ 

৯,০০০ টাকা।  

 

৫. প্রক্ষদয় কর বিধাৃরণ: 

 

করদাতার বরয়াত পূিিৃতী করদায় = ২০,০০০/- 

প্রাপ্ত কর বরয়াত                       =  ৯,০০০/- 

পাথকৃয        =    ১১,০০০/- 

 

করদাতা বযক্ষহতু Tax Day এর র্মবে ২০২২-২০২৩ করেবষ নর আয়কর ররটার্ ন দারিল করবত 

ব্যথ ন হবয়বের্ অতএে, করদাতার বিবিক্ষয়াগজবিত কর বরয়াক্ষতর প্রাপ্যতা অনুবর্মাদর্বযাগ্য অংক 

(eligible amount) এর ১৫ িতাংক্ষির পবরিক্ষত ৃ ৭.৫ িতাংি হক্ষয়ক্ষে এিং করদাতাক্ষক 

১১,০০০/- টাকা কর পবরক্ষিাধ করক্ষত হক্ষি।  
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স্বাভাবিক ব্যবি করদাতার সারচাজৃ 

 

স্বাভাবিক ব্যবি করদাতা (assessee being individual) এর বেক্ষে, Income-tax 

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

পবরসম্পদ, দায় ও িরক্ষচর বিিরণী (statement of assets, liabilities and expenses) 

বত প্রদবিতৃ বিনিবণতৃ সম্পক্ষদর বভবত্তক্ষত, এই অনুক্ষেদ এর অধীি সারচাজ ৃপবরগণিার পূক্ষি ৃ বিধাৃবরত 

প্রক্ষদয় কক্ষরর উপর বিনরূপ হাক্ষর সারচাজ ৃপ্রক্ষদয় হইক্ষি, যথা:- 

 

সম্পদ সারচাক্ষজৃর হার 

(ক)  িীট পবরসম্পক্ষদর মূল্যমাি বতি বকাটি টাকা পযনৃ্ত- শূন্য 

(ি)   িীট পবরসম্পক্ষদর মূল্যমাি বতি বকাটি টাকার অবধক বকন্তু দি 

বকাটি টাকার অবধক িক্ষহ; 

 িা, বিজ িাক্ষম এক্ষকর অবধক বমাটর গাবড়   

 িা, বকাক্ষিা বসটি কক্ষপাৃক্ষরিি এলাকায় বমাট ৮,০০০  িগফৃুক্ষটর 

অবধক আয়তক্ষির গৃহ-সম্পবত্ত 

১০% 

(গ)   িীট পবরসম্পক্ষদর মূল্যমাি দি বকাটি টাকার অবধক বকন্তু বিি বকাটি 

টাকার অবধক িক্ষহ- 

২০% 

(ঘ)   িীট পবরসম্পক্ষদর মূল্যমাি বিি বকাটি টাকার অবধক বকন্তু পঞ্চাি 

বকাটি টাকার অবধক িক্ষহ- 

  ৩০% 

(ঙ)   িীট পবরসম্পক্ষদর মূল্যমাি পঞ্চাি বকাটি টাকার অবধক হক্ষল-  ৩৫% 

 

এিাবর্, 

(১) “িীট পবরসম্পক্ষদর মূল্যমাি” িবলক্ষত Income tax Ordinance, 1984 

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

পবরসম্পদ, দায় ও িরক্ষচর বিিরণী (statement of assets, liabilities 

and expenses) বত প্রদিিৃক্ষযাগ্য িীট পবরসম্পক্ষদর মূল্যমািক্ষক (total 

net worth) বুঝাইবে; এেং 

 

(২) “কর্মাটরোরি” িবলক্ষত প্রাইক্ষভট কার, জীপ িা মাইক্ষক্রািাসক্ষক ব্যঝাইক্ষি। 

 

 

বসগাক্ষরট, বিবড়, জদাৃ, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক করদাতার উি ব্যিসায় 

হক্ষত অবজৃত আক্ষয়র উপর ২.৫% হাক্ষর সারচাজৃ প্রক্ষদয় হক্ষি।  

 

বসগাক্ষরট, বিবড়, জদাৃ, গুলসহ বয বকাি তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক বকাি স্বাভাবিক ব্যবি 

করদাতার িীট পবরসম্পক্ষদর মূল্যমাি দ্যই বকাটি পঁবচি লে টাকা অবতক্রম করক্ষল তাক্ষক িীট 

সম্পক্ষদর বভবত্তক্ষত প্রক্ষদয় সারচাজৃ এিং তার উি ব্যিসায় হক্ষত অবজৃত আক্ষয়র উপর ২.৫% হাক্ষর 

সারচাজৃ- উভয়টি পবরক্ষিাধ করক্ষত হক্ষি।  
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একজি পরুষ করদাতার সারচাজৃ বকভাক্ষি পবরগণিা করক্ষত হক্ষি তা বিক্ষচর উদাহরণগুক্ষলার মাধ্যক্ষম 

বদিাক্ষিা হক্ষলা: 

  টাকা 

(১) করদাতার প্রদিিৃক্ষযাগ্য িীট সম্পক্ষদর মূল্যমাি ২,৮০,০০,০০০/- 

 বমাট আয় ৫,০০,০০০/- 

 আক্ষয়র উপর প্রক্ষদয় আয়কক্ষরর পবরমাণ ১৫,০০০/- 

 প্রক্ষদয় সারচাক্ষজৃর পবরমাণ  শূন্য 

 

(২) করদাতার প্রদিিৃক্ষযাগ্য িীট সম্পক্ষদর মূল্যমাি  ২,৯০,০০,০০০/- 

 বমাট আয় ২,০০,০০০/- 

 আক্ষয়র উপর প্রক্ষদয় আয়কক্ষরর পবরমাণ শূন্য 

 প্রক্ষদয় সারচাক্ষজৃর পবরমাণ শূন্য 

 

(৩) করদাতার প্রদিিৃক্ষযাগ্য িীট সম্পক্ষদর মূল্যমাি ৩,১০,০০,০০০/- 

 বমাট আয় ৫,০০,০০০/- 

 আক্ষয়র উপর প্রক্ষদয় আয়কক্ষরর পবরমাণ  ১৫,০০০/- 

 প্রক্ষদয় সারচাক্ষজৃর পবরমাণ (১০%) ১,৫০০/- 

 

(৪) করদাতার প্রদিিৃক্ষযাগ্য িীট সম্পক্ষদর মূল্যমাি  ১,৩০,০০,০০০/- 

 করদাতার বিজ িাক্ষম দ্যইটি বমাটরগাবড় রক্ষয়ক্ষে  

 বমাট আয় ৭,০০,০০০/- 

 আক্ষয়র উপর প্রক্ষদয় আয়কক্ষরর পবরমাণ  ৩৫,০০০/- 

 প্রক্ষদয় সারচাক্ষজৃর পবরমাণ (১০%) ৩,৫০০/- 

  

(৫) করদাতার প্রদিিৃক্ষযাগ্য িীট সম্পক্ষদর মূল্যমাি  ২,০০,০০,০০০/- 

 করদাতার ঢাকা এিং চট্টগ্রাম বসটি কক্ষপাৃরিি এলাকায় 

সিকৃ্ষমাট ৮,০০০ িগফৃুক্ষটর অবধক আয়তক্ষির গৃহ-সম্পবত্ত 

রক্ষয়ক্ষে 

 

 বমাট আয় ৫,০০,০০০/- 

 আক্ষয়র উপর প্রক্ষদয় আয়কক্ষরর পবরমাণ  ১৫,০০০/- 

 প্রক্ষদয় সারচাক্ষজৃর পবরমাণ (১০%) ১,৫০০/- 

 

 (৬) করদাতার প্রদিিৃক্ষযাগ্য িীট সম্পক্ষদর মূল্যমাি 

করদাতার বিজ িাক্ষম দ্যইটি বমাটরগাবড় রক্ষয়ক্ষে 

৭,৫০,০০,০০০/- 

 বমাট আয় ৭,০০,০০০/- 
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 আক্ষয়র উপর প্রক্ষদয় আয়কক্ষরর পবরমাণ  ৩৫,০০০/- 

 প্রক্ষদয় সারচাক্ষজৃর পবরমাণ (১০%) ৩,৫০০/- 

 

 

 

 

 

  

(৭) করদাতার প্রদিিৃক্ষযাগ্য িীট সম্পক্ষদর মূল্যমাি ১২,৫০,০০,০০০/- 

 বমাট আয় ৫,০০,০০০/- 

 আক্ষয়র উপর প্রক্ষদয় আয়কক্ষরর পবরমাণ  ১৫,০০০/- 

 প্রক্ষদয় সারচাক্ষজৃর পবরমাণ (২০%)  ৩,০০০/- 

 

(৮) করদাতার প্রদিিৃক্ষযাগ্য িীট সম্পক্ষদর মূল্যমাি ১৫,৫০,০০,০০০/- 

 বমাট আয় ৫,০০,০০০/- 

 আক্ষয়র উপর প্রক্ষদয় আয়কক্ষরর পবরমাণ  ১৫,০০০/- 

 প্রক্ষদয় সারচাক্ষজৃর পবরমাণ (২০%) ৩,০০০/- 

 

(৯) করদাতার প্রদিিৃক্ষযাগ্য িীট সম্পক্ষদর মূল্যমাি ২০,০০,০০,০০০/- 

 জদ না প্রস্তুত ব্যেসার আয় ৫,০০,০০০/- 

 অন্যান্য সূবের আয় ৩,৬০,০০০/- 

 বমাট আয় ৮,৬০,০০০/- 

 আক্ষয়র উপর প্রক্ষদয় আয়কক্ষরর পবরমাণ

 [(ক)+(ি)] 

২,২৮,০০০/- 

(ক) জদ না প্রস্তুত ব্যেসার আবয়র উের (৪৫%): 

২,২৫,০০০/- 

(ি) অন্যান্য সূবের আবয়র উের (৩,৬০,০০০/-

৩,০০,০০০)x৫%= ৩,০০০ /- 

 প্রক্ষদয় সারচাক্ষজৃর পবরমাণ:  
 

৫৮,১০০- 
 (ক) ২,২৮,০০০ x ২০%   =  ৪৫,৬০০/- 

 (ি) ৫,০০,০০০ x ২.৫% = ১২,৫০০/- 

   

(১০) করদাতার প্রদিিৃক্ষযাগ্য িীট সম্পক্ষদর মূল্যমাি ৫০,০০,০০,০০০/- 

 বমাট আয় ৭,০০,০০০/- 

 আক্ষয়র উপর প্রক্ষদয় আয়কক্ষরর পবরমাণ  ৩৫,০০০/- 

 প্রক্ষদয় সারচাক্ষজৃর পবরমাণ (৩০% হাক্ষর):  ১০,৫০০/- 

      

(১১) করদাতার প্রদবিতৃ িীট সম্পক্ষদর মূল্যমাি ৫৫,০০,০০,০০০/- 

 বমাট আয় ৮০,০০,০০০/- 

 আক্ষয়র উপর প্রক্ষদয় আয়কক্ষরর পবরমাণ  ১৭,৯৫,০০০/- 

 প্রক্ষদয় সারচাক্ষজৃর পবরমাণ (৩৫% হাক্ষর): ৬,২৮,২৫০/- 
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(১২) করদাতার প্রদবিতৃ িীট সম্পক্ষদর মূল্যমাি ৫৫,০০,০০,০০০/- 

 বমাট আয় ২,৮০,০০০/- 

 আক্ষয়র উপর প্রক্ষদয় আয়কক্ষরর পবরমাণ  শূন্য 

 প্রক্ষদয় সারচাক্ষজৃর পবরমাণ (৩৫% হাক্ষর): শূন্য 

 

রর্ধ নাররত সর্মবয়র র্মবে আয়কর ররটার্ ন দারিবল ব্যথ নতার কেবে রেলম্ব সুদ আবরাে 

একজর্ স্বাভারেক ব্যরি করদাতা ৩০ র্বভম্বর ২০২১ তাররবির র্মবে, অথ নাৎ Tax Day এর 

র্মবে ২০২২-২০২৩ করেবষ নর আয়কর ররটার্ ন দারিল করবত ব্যথ ন হবল করদাতার উের র্মারসক 

২% হাবর রেলম্ব সুদ (delay interest) আবরােবযাগ্য হবে। করদাতা উে-কর করর্মশর্াবরর 

রর্কট হবত ররটার্ ন দারিবলর জন্য সর্ময় রর্বলও রেলম্ব সুদ েররবশাধ করবত হবে।  

 

উবেখ্য, রর্ধ নাররত সর্মবয়র র্মবে আয়কর  ররটার্ ন দারিবল ব্যথ নতার কেবে রেলম্ব সুদ োিাও 

অরতররি সরল সুদ ও জররর্মার্া আবরােসহ আয়কর অোবদবশর অধীর্ অন্যান্য ব্যেস্থা গ্রহবণর 

রেধার্ও যথারীরত প্রবয়ােবযাগ্য হবে।  

রেলম্ব সুদ েররেণর্া করা হবে সংরিষ্ট করেবষ ন করদাতার কর্মাট আবয়র উের রর্রূরেত কর (tax 

assessed on total income) এেং উৎস করসহ অরগ্রর্ম কবরর োথ নবকের উের।  

কর্মাট আবয়র উের রর্রূরেত কর (tax assessed on total income) িলক্ষত ব্যঝাক্ষি- 

(ক) ধারা 82BB এর আওতায় দারিলকৃত এেং উি ধারার আওতায় রর্ষ্পন্নকৃত ররটাবর্ নর 

কেবে, উি ধারার উেধারা (1) এর অধীি প্রক্ষদয় করদায় এিং অন্য বযক্ষকাি উপধারা এর অধীি 

বিরূবপত বমাট আক্ষয়র বভবত্তক্ষত বিরূবপত করদায়, এর মক্ষধ্য বযটি বিিী হয়, তা; 

(ি) ধারা 82BB এর আওতায় রর্ষ্পরিকৃত র্য় এরূে ররটাবর্ নর কেবে, উে-কর করর্মশর্ার কর্তনক 

বিরূবপত বমাট আক্ষয়র বভবত্তক্ষত পবরগণিাকৃত করদায়। 

রেলম্ব সুদ েররেণর্ার সর্ময়কাল হবে Tax Day এর েরেতী রদেস কথবক শুরু কবর- 

(ক) কযবেবে ররটার্ ন দারিল করা হবয়বে, কসবেবে ররটার্ ন দারিবলর রদর্ েয নন্ত; 

(ি) কযবেবে ররটার্ ন দারিল করা হয়রর্, কসবেবে রর্য়রর্মত কর রর্ধ নারবণর রদর্ েয নন্ত। 

রেলম্ব সুদ েররেণর্ার সবে নাচ্চ সর্ময়কাল হবে ১ েের।  

কয সকল কেবে ধারা 75 এর উেধারা (5) এর proviso এর রেধার্ প্রবযাজে কস সকল কেবে এ 

ধারায় েরণ নত রেলম্ব সুদ প্রবদয় হবে র্া। 

 

রেলম্ব সুদ রকভাবে রহবসে করা হবে তা র্ীবির উদাহরবণর সাহাবে কদিাবর্া হবলা: 

উদাহরণ-১২ 

৩০ জুর্ ২০২২ তাররবি সর্মাপ্ত আয়েবষ ন জর্াে রঝরলক কদের্াথ রেন্দুর কর্মাট আয় রেল ৭,০০,০০০ 

টাকা। রতরর্ ২০২১-২০২২ অথ ন েেবর ১,৮০,০০০ টাকা অরগ্রর্ম কর ও ৬,০০০ টাকা উৎস কর 
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প্রদার্ কবরবের্। ২০২২-২০২৩ করেবষ নর জন্য জর্াে রঝরলক কদের্াথ রেন্দুর ররটার্ ন দারিবলর 

রর্ধ নাররত কশষ তাররি (Tax Day) ৩০ র্বভম্বর ২০২২ ।  

জর্াে রঝরলক আয়কর ররটার্ ন দারিবলর জন্য সর্মবয়র আবেদর্ করবল উে-কর করর্মশর্ার দুই 

র্মাস সর্ময় র্মঞ্জুর কবরর্। রঝরলক কদের্াথ রেন্দু ১৫ জানুয়ারর ২০২৩ তাররবি ১১,০০০ টাকার কে-

অি নারসহ 82BB ধারায় আয়কর ররটার্ ন দারিল কবরর্। উে-কর করর্মশর্ার ৩০ এরপ্রল ২০২৩ 

তাররবি 82BB(2) ধারায় ররটার্ নটি process কবরর্, যাবত ককার্ োরণরতক ত্রুটি োওয়া যায়রর্। 

ররটার্ নটি 82BB(7) ধারায় অরিবটর জন্য রর্ে নারিত হয়রর্। 

 

এবেবে,  

(ক) কর্মাট আবয়র উের রর্রূরেত কর ৩৫,০০০ টাকা।  

(ি) অরগ্রর্ম কর  ও উৎস কবরর সর্মরষ্ট: (১৮,০০০ + ৬,০০০) = ২৪,০০০ টাকা। 

ক ও ি এর োথ নকে: ৩৫,০০০ – ২৪, ০০০ = ১১, ০০০ টাকা। 

রেলম্ব সুদ েররেণর্ার সর্ময়: ১ রিবসম্বর ২০২২ হবত ১৫ জানুয়ারর ২০২৩= ১ র্মাস ১৫রদর্। 

ফবল, র্মারসক 2% হাবর রেলম্ব সুদ হবে, 

[১১, ০০০ x ২% x ১] + [১১, ০০০ x ২% x (১৫÷৩১)] = ৩২৬ টাকা  

 

ককার্ করদাতার কেবে রেলম্ব সুদ প্রবযাজে হবল করদাতা রেলম্ব সুদ োিাই ররটার্ ন দারিল করবত 

োরবের্। উে-কর করর্মশর্ার ররটার্ ন process ো কর রর্ধ নারবণর সর্ময় রেলম্ব সুদ অন্তভু নি কবর 

দােীর্ার্মা জারী করবের্।   

  

উৎবস এেং অরগ্রর্ম রহবসবে েররবশারধত কবরর কেরিট 

 

(ক) উৎস কর: 

আয়িক্ষষ ৃ করদাতা কর্তকৃ উৎক্ষস পবরক্ষিাবধত কর আয়কর বরটাক্ষি ৃ প্রদিিৃ করক্ষত হক্ষি। 

উদাহরণস্বরূপ, বকাি করদাতার বিতি, ব্যাংক সুদ আয়, গৃহ-সম্পবত্তর িাবষকৃ ভাড়া আয়, 

বপিাগত বফ প্রাবপ্ত ইতযাবদ বথক্ষক উৎক্ষস কর বকক্ষট রািা হক্ষল তা বরটাক্ষি ৃবদিাক্ষত হক্ষি। উৎক্ষস 

কবততৃ/সংগৃহীত কক্ষরর সপক্ষে কর কতিৃকারী/সংগ্রহকারী কর্তপৃক্ষের সাটিবৃফক্ষকট বরটাক্ষিরৃ 

সাক্ষথ দাবিল করক্ষত হক্ষি।  

(ি) ধারা ৬৪,৬৮/৬৮বি অনুযায়ী প্রদত্ত অবগ্রম কর: 

করদাতা যবদ অবগ্রম কর পবরক্ষিাধ কক্ষর থাক্ষকি তাহক্ষল পবরক্ষিাবধত কক্ষরর পবরমাণ আয়কর 

বরটাক্ষি ৃপ্রদিিৃ করক্ষত হক্ষি। অবগ্রম কর পবরক্ষিাক্ষধর প্রমাণও বরটাক্ষিরৃ সাক্ষথ দাবিল করক্ষত 

হক্ষি।  

উদাহরণ-১: ধরা যাক, বকাক্ষিা স্বাভাবিক ব্যবি করদাতা তার গাবড়র বফটক্ষিস িিায়ি কাক্ষল 

অবগ্রম কর বহক্ষসক্ষি ২৫,০০০/- টাকা পবরক্ষিাধ কক্ষরক্ষেি। বতবি অবগ্রম কর পবরক্ষিাক্ষধর প্রমাণ 

বহক্ষসক্ষি চালাক্ষির কবপ বরটাক্ষিরৃ সাক্ষথ দাবিল করক্ষিি। অন্যথায় বতবি পবরক্ষিাবধত অবগ্রম 

কক্ষরর বক্রবর্ট দািী করক্ষত পারক্ষিি িা।   
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উদাহরণ-২: ধরা যাক, ১ জুলাই ২০২২ তাবরক্ষি বকাক্ষিা স্বাভাবিক ব্যবি করদাতা তার গাবড়র 

বফটক্ষিস িিায়ি কাক্ষল অবগ্রম কর বহক্ষসক্ষি ২৫,০০০/- টাকা পবরক্ষিাধ কক্ষরক্ষেি। তাহক্ষল বতবি 

অবগ্রম কর পবরক্ষিাক্ষধর প্রমাণ বহক্ষসক্ষি অক্ষটাক্ষমক্ষটর্ চালাি িা ই-বপক্ষমক্ষের চালাক্ষির কবপ 

২০২২-২০২৩ করিেক্ষরর জন্য দাবিলকৃত বরটাক্ষিরৃ সাক্ষথ দাবিল করক্ষিি। অন্যথায় বতবি 

পবরক্ষিাবধত অবগ্রম কক্ষরর বক্রবর্ট দািী করক্ষত পারক্ষিি িা। 

 

বরটাক্ষিরৃ বভবত্তক্ষত প্রদত্ত কর (ধারা ৭৪ অনুযায়ী) 

বরটাক্ষি ৃপ্রদবিতৃ বমাট আক্ষয়র বভবত্তক্ষত বিরূবপত প্রক্ষদয় আয়কর হক্ষত উৎক্ষস কবততৃ কর এিং 

৬৪/৬৮বি ধারায় অবগ্রম প্রদত্ত কর িাদ বদক্ষয় অিবিষ্ট কর পবরক্ষিাক্ষধর সমথকৃ্ষি ৫ লে টাকা 

পযনৃ্ত অক্ষটাক্ষমক্ষটর্ চালাি (এ চালাি) অথিা ই-বপক্ষমক্ষের মাধ্যক্ষম জমা বদক্ষত হক্ষি। 

৫ লে টাকার উক্ষর্ধ্ৃ কর অক্ষটাক্ষমক্ষটর্ চালাি (এ চালাি), বপ-অর্াৃর, ব্যাংক ড্রাফট, একাউে 

বপয়ী বচক্ষকর কবপ দাবিলসহ পবরক্ষিাবধত কক্ষরর পবরমাণ বরটাক্ষি ৃউক্ষেি করক্ষত হক্ষি।  

 

প্রতযপণৃক্ষযাগ্য কক্ষরর সমিয় 

পূক্ষিরৃ িেরগুক্ষলাক্ষত করদাতার যবদ কর বফরত দািী/সৃবষ্ট থাক্ষক তক্ষি তা বতবি এিাক্ষি কর 

পবরক্ষিাধ বহক্ষসক্ষি দািী করক্ষত পারক্ষিি। তক্ষি এ বেক্ষে বকাি করিেক্ষরর কর বফরত দািী 

করা হক্ষয়ক্ষে তা উক্ষেি করক্ষত হক্ষি। ধরা যাক, ২০২১-২০২২ করিেক্ষর করদাতার 

বফরতক্ষযাগ্য কক্ষরর পবরমাণ বেল ৫,০০০ টাকা। ২০২২-২০২৩ করিক্ষষরৃ বরটাক্ষি ৃ প্রদবিতৃ 

আয় অনুসাক্ষর প্রক্ষদয় বমাট আয়কক্ষরর পবরমাণ ৮,০০০ টাকা। এ অিস্থায় ২০২১-২০২২ 

করিক্ষষরৃ বফরতক্ষযাগ্য ৫,০০০ টাকা ২০২২-২০২৩ করিেক্ষর করদািীর বিপরীক্ষত কর 

পবরক্ষিাধ বহক্ষসক্ষি দািী/সমিয় করক্ষত পারক্ষিি। বসক্ষেক্ষে ২০২২-২০২৩ করিক্ষষরৃ জন্য 

তাক্ষক অিবিষ্ট ৩,০০০ টাকা পবরক্ষিাধ করক্ষত হক্ষি।  

  

(ঙ) করমুি িা কর অব্যাহবত প্রাপ্ত আয়: 

 

করদাতার করমুি এিং কর অব্যাহবত প্রাপ্ত আয় থাকক্ষল তা বরটাক্ষি ৃ উক্ষেি করক্ষত হক্ষি। 

ব্যবি করদাতার করমুি আক্ষয়র কক্ষয়কটি িাত িীক্ষচ উক্ষেি করা হক্ষলা:  

 

(১) সরকাবর চাকুবরজীিী করদাতা যবদ চাকুরীর দাবয়ত্ব পালক্ষির জন্য বকাি বিক্ষিষ ভাতা, 

সুবিধা িা আনুক্ষতাবষক (perquisite) পাি; 

(২) সরকাবর িা অনুক্ষমাবদত বপিিি; 

(৩) অংিীদারী ফাম ৃহক্ষত পাওয়া মূলধিী মুিাফার অংি; 

(৪) ২ বকাটি ৫০ লে টাকা পযনৃ্ত সরকাবর িা অনুক্ষমাবদত গ্রযাচ্যইটি প্রাবপ্ত; 

(৫) প্রবভক্ষর্ে ফান্ড এযাি, ১৯২৫ অনুযায়ী উি ফান্ড বথক্ষক প্রাপ্ত অথ;ৃ 

(৬) স্বীকৃত প্রবভক্ষর্ে ফান্ড বথক্ষক প্রাপ্ত অথ;ৃ 

(৭) স্বীকৃত সুপারএযানুক্ষয়িি ফান্ড বথক্ষক প্রাপ্ত অথ;ৃ 
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(৮) িাংলাক্ষদি েম আইি, ২০০৬ (২০০৬ সক্ষির ৪২ িং আইি) এর আওতায় প্রবতবষ্ঠত 

ওয়াকৃাস ৃপাটিবৃসক্ষপিি ফান্ড বথক্ষক বকাি ব্যবি কর্তকৃ ৫০,০০০ টাকা পযনৃ্ত প্রাপ্ত অথ;ৃ 

(৯) বমউচ্যযয়াল ফান্ড অথিা ইউবিট ফান্ড বথক্ষক প্রাপ্ত ২৫,০০০ টাকা পযনৃ্ত আয় (সুদ, 

মুিাফা িা বর্বভক্ষর্ন্ড); 

(১০) স্টক এক্সক্ষচক্ষঞ্জ তাবলকাভুি বকাি বকাম্পাবি বথক্ষক প্রাপ্ত িগদ লভযাংি িাক্ষতর আয় 

৫০,০০০ টাকা পযনৃ্ত;  

(১১)  সরকাবর বিরাপত্তা জামািক্ষতর সুদ যা সরকার করমুি িক্ষল বঘাষণা কক্ষরক্ষে; 

(১২) রাোমাটি, িান্দরিাি ও িাগড়ােবড় পািতৃয বজলার বকাি indigenous hillman-

এর এই বজলাগুক্ষলাক্ষত পবরচাবলত আবথকৃ কমকৃাক্ষন্ডর ফক্ষল প্রাপ্ত আয়; 

(১৩) আয়কর অধ্যাক্ষদক্ষির আওতায় জাবরকৃত বকাি প্রজ্ঞাপি অনুযায়ী কর অব্যাহবত িা 

হ্রাসকৃত কর হাক্ষরর সুবিধা গ্রহণকারী করদাতা ব্যতীত অন্যান্য করদাতার রপ্তািী 

ব্যিসা হক্ষত প্রাপ্ত আক্ষয়র ৫০%; 

(১৪) আক্ষয়র একমাে উৎস ‘কৃবষ িাত’ হক্ষল কৃবষ িাত হক্ষত আয় ২,০০,০০০ টাকা পযনৃ্ত; 

(১৫) সফটওয়যার বতবরসহ তথ্য-প্রযুবি সংবিষ্ট কক্ষয়কটি িাক্ষতর ব্যিসায় আয়। িাতগুক্ষলা 

হক্ষে: Software development; Software or application 

customization; Nationwide Telecommunication Transmission 

Network (NTTN); Digital content development and 

management; Digital animation development; Website 

development; Web site services; Web listing; IT process 

outsourcing; Website hosting; Digital graphics design; Digital 

data entry and processing; Digital data analytics; Geographic 

Information Services (GIS); IT support and software 

maintenance service; Software test lab services; Call center 

service; Overseas medical transcription; Search engine 

optimization services; Document conversion, imaging and 

digital archiving; Robotics process outsourcing, Cyber 

security services, Cloud service, System Integration, e-

learning platform, e-book publications, Mobile application 

development service এেং IT Freelancing।  

 

(১৬) হাঁস-মুরগীর িামার হক্ষত অবজৃত আয় এর বেক্ষে প্রথম ২০ লে টাকা পযনৃ্ত ‘শূন্য’ 

হাক্ষর, পরিতী ১০ লে টাকা আক্ষয়র উপর ৫% হাক্ষর এিং অিবিষ্ট আক্ষয়র উপর 

১০% হাক্ষর কর প্রক্ষদয় হক্ষি; 

(১৭) হাঁস-মুরগী, বচংড়ী ও মাক্ষের হযাচারী (hatchery) এিং মৎস্য চাষ হক্ষত অবজৃত আয় 

এর বেক্ষে প্রথম ১০ লে টাকা পযনৃ্ত ‘শূন্য’ হাক্ষর, পরিতী ১০ লে টাকা আক্ষয়র উপর 



56 

 

৫% হাক্ষর, পরিতী ১০ লে টাকা আক্ষয়র উপর ১০% হাক্ষর এিং অিবিষ্ট আক্ষয়র 

উপর ১৫% হাক্ষর কর প্রক্ষদয় হক্ষি;  

(১৮) কবতপয় বেে ব্যতীত স্বাভাবিক ব্যবি করদাতা কর্তকৃ স্টক এক্সক্ষচক্ষঞ্জ তাবলকাভুি 

বকাম্পাবির বিয়ার বিক্রয় হক্ষত অবজৃত মূলধিী মুিাফা; 

(১৯) হস্তবিল্পজাত দ্রব্যাবদ রপ্তািী বথক্ষক উদু্ভত আয়; 

(২০)   বজক্ষরা কুপি িন্ড বথক্ষক উদু্ভত আয়; 

(২১) ওক্ষয়জ আিাৃস ৃ বর্ক্ষভলপক্ষমে িন্ড, ইউএস র্লার বপ্রবময়াম িন্ড, ইউএস র্লার 

ইিক্ষভস্টক্ষমে িন্ড, পাউন্ড স্টাবলংৃ বপ্রবময়াম িন্ড, পাউন্ড স্টাবলংৃ ইিক্ষভস্টক্ষমে িন্ড, 

ইউক্ষরা বপ্রবময়াম িন্ড ও ইউক্ষরা ইিক্ষভস্টক্ষমে িন্ড হক্ষত প্রাপ্ত সুদ আয়; 

(২২) বপিিিার সঞ্চয়পে বথক্ষক প্রাপ্ত সুদ (ককার্ আয়েবষ ন ককার্ করদাতার কের্শর্ার 

সঞ্চয়েবে পুঞ্জীভূত রেরর্বয়াবের েররর্মাণ ৫ (োঁি) লে টাকা অরতের্ম র্া করবল); 

(২৩) পণ্য উৎপাদক্ষি বিক্ষয়াবজত ক্ষুদ্র ও মাঝাবর উক্ষদ্যাগ (SME) এর আয়- িারী উক্ষদ্যািা 

ব্যতীত অন্যান্যক্ষদর জন্য িাবষকৃ টািওৃভার ৫০ লে টাকা পযনৃ্ত এিং িারী উক্ষদ্যািার 

জন্য িাবষকৃ টািওৃভার ৭০ লে টাকা পযনৃ্ত; 

(২৪) োংলাবদশ মুরিবযাদ্ধা কল্যাণ োস্ট হবত প্রাপ্ত সম্মার্ী ো ভাতা রকংো সরকার কর্তকৃ 

প্রদত্ত কল্যাণ ভাতা; 

(২৫) সরকাক্ষরর বিকট হক্ষত গৃহীত বকাি পদক/ পরস্কার;  

(২৬) ককার্ Elderly care home েররিালর্া হবত অরজনত আয়; এিং 

(২৭)  োংলাবদবশর ককার্ র্ােররক কর্তনক োংলাবদবশর োইবর উোরজনত বেবদরশক মুদ্রা 

(foreign remittance) আইর্ানুে প্ররেয়া অনুসরণ কবর োংলাবদবশ আর্য়র্ 

করবল, উি োংলাবদশী র্ােররবকর রেবদবশ উোরজনত আয়।  

 

করমুি আয়সমূহ করদাতার বমাট আক্ষয় অন্তভুিৃ হক্ষি িা। এটি বরটাক্ষি ৃ করমুি আক্ষয়র 

কলাক্ষম প্রদিিৃ করক্ষত হক্ষি। 
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                                                    েঞ্চর্ম ভাে 

কর্মাট আয় রর্রূেণ ও কর েররেণর্ার উদাহরণ 

 

রেরভন্ন কেরণর স্বাভারেক ব্যরি করদাতার কর্মাট আয় ও করদাবয়র েররর্মাণ রকভাবে েররেণর্া 

করা হবে তা কবয়কটি উদাহরবণর র্মােবর্ম রর্বন উেস্থাের্ করা হবলা: 

 

১।  সরকাবর বিতি আক্ষদিভুি কমচৃারীক্ষদর আয় এিং কর পবরগণিা: 

 

(ক)  শুধু বিতি িাক্ষতর আয় থাকক্ষল: 

 

জিাি মাহরুস হাসাি মাহাদ িাংলাক্ষদি কৃবষ ব্যাংক্ষকর একজি কমচৃারী। ৩০ জুি ২০২২ তাবরক্ষি 

সমাপ্ত আয়িক্ষষ ৃবতবি বিক্ষনাি হাক্ষর বিতি ভাতাবদ বপক্ষয়ক্ষেি:  

মাবসক মূল বিতি ২২,০০০ /- 

উৎসি বিািাস ২টি (২২,০০০/- x ২) ৪৪,০০০/-  

বচবকৎসা ভাতা      ১,৫০০/- 

বিো সহায়ক ভাতা ৫০০/- 

িাংলা িিিষ ৃভাতা ৪,৪০০/- 

 

বতবি িাংলাক্ষদি কৃবষ ব্যাংক কর্তকৃ প্রদত্ত িাসায় থাক্ষকি। ভবিষ্য তহবিক্ষল বতবি প্রবত মাক্ষস 

৩,২০০ টাকা জমা রাক্ষিি। বহসাি রেণ অবফস হক্ষত প্রাপ্ত প্রতযয়িপে হক্ষত বদিা যায় বয, ৩০ জুি 

২০২২ তাবরক্ষি ভবিষ্য তহবিক্ষল অবজৃত সুক্ষদর পবরমাণ বেল ২৯,৫০০ টাকা। কল্যাণ তহবিক্ষল ও 

বগাষ্ঠী িীমা তহবিক্ষল চাঁদা প্রদাি িািদ প্রবত মাক্ষস বিতি হক্ষত কতিৃ বেল যথাক্রক্ষম ১৫০ ও ১০০ 

টাকা। 

 

২০২২-২০২৩ করিেক্ষর জিাি মাহরুস হাসাি মাহাদ বমাট আয় এিং করদায় কত হক্ষি তা বিক্ষন 

পবরগণিা করা হক্ষলা: 

বিতি িাক্ষত আয়: 

মূল বিতি (২২,০০০/- × ১২ মাস) ২,৬৪,০০০/- 

উৎসি বিািাস (২২,০০০/- × ২)     ৪৪,০০০/- 

বমাট আয় ৩,০৮,০০০/- 

 

* জিাি মাহাক্ষদর ৩০ জুি ২০২২ তাবরক্ষি সমাপ্ত আয়িেক্ষর বয বচবকৎসা ভাতা, বিো সহায়ক 

ভাতা ও িাংলা িিিষ ৃভাতা বপক্ষয়ক্ষেি তা তার জন্য প্রক্ষযাজয চাকবর (ব্যাংক, িীমা ও আবথকৃ 

প্রবতষ্ঠাি) (ক্ষিতি ও ভাতাবদ) আক্ষদি, ২০১৫ এর অন্তভুিৃ। ফক্ষল এসি ভাতার জন্য তাক্ষক 

আয়কর প্রদাি করক্ষত হক্ষি িা।  
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কর দায় পবরগণিা: 

প্রথম ৩,০০,০০০ টাকা পযনৃ্ত ‘শূন্য’ হার শূন্য 

অিবিষ্ট ৮,০০০ টাকার উপর ৫%      ৪০০/-  

বমাট আক্ষয়র উপর প্রক্ষযাজয কর ৪০০/- 

 

বিবিক্ষয়াগ জবিত আয়কর বরয়াত পবরগণিা 

      বিবিক্ষয়াক্ষগর পবরমাণ   

(১) ভবিষ্য তহবিক্ষল চাঁদা (৩,২০০ × ১২)           ৩৮,৪০০/- 

(২) কল্যাণ তহবিক্ষল চাঁদা (১৫০× ১২)  ১৮০০/- 

(৩) বগাষ্ঠী িীমা তহবিক্ষল চাঁদা (১০০ × ১২)   ১২০০/- 

বমাট বিবিক্ষয়াগ        ৪১,৪০০/- 

 

করয়াবতর জন্য অনুবর্মাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount): 

 

(ক) কর্মাট অনুবর্মাদর্বযাগ্য রেরর্বয়াে ৪১,৪০০/- 

(ি) বমাট আয় ৩,০৮,০০০ টাকার ২০% ৬১,৬০০/- 

(ে) ১,০০,০০,০০০/- 

অনুবর্মাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount) [(ক) ো (ি) 

ো (ে), এ রতর্টির র্মবে কযটি কর্ম] ৪১,৪০০/- 

 

কর করয়াবতর েররর্মাণ: 

করদাতার কর্মাট কর করয়াবতর েররর্মাণ হবে অনুবর্মাদর্বযাগ্য অংক 

(eligible amount) ৪১,৪০০/- এর ১৫% অথ নাৎ (৪১,৪০০×১৫%) = 

৬,২১০ টাকা।  

 

বমাট আক্ষয়র উপর প্রক্ষযাজয কর    ৪০০/- 

কর বরয়াত ৬,২১০/-  

বরয়াত িাক্ষদ পবরগবণত প্রক্ষদয় কর (৫৮১০/-) 

 

উপক্ষরর কর পবরগণিা অনুযায়ী প্রক্ষদয় কর ঋণাত্মক হক্ষলও করদাতার করমুি সীমার অবতবরি 

আয় থাকায় এক্ষেক্ষে করদাতার অিস্থাি ঢাকা উত্তর বসটি কক্ষপাৃক্ষরিি ও ঢাকা দবেণ বসটি 

কক্ষপাৃক্ষরিি এিং চট্টগ্রাম বসটি কক্ষপাৃক্ষরিি এলাকায় হক্ষল ন্যযিতম ৫,০০০ টাকা, অন্যান্য বসটি 

কক্ষপাৃক্ষরিি এলাকায় হক্ষল ন্যযিতম ৪,০০০ টাকা এিং বসটি কক্ষপাৃক্ষরিি ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় 

হক্ষল ৩,০০০ টাকা আয়কর প্রদাি করক্ষত হক্ষি।  
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একই আয় যবদ বকাি প্রবতিন্ধী অথিা বগক্ষজটভুি যুদ্ধাহত মুবিক্ষযাদ্ধা কমকৃতাৃ িা কমচৃারীর 

থাক্ষক, তক্ষি তার বেক্ষে করমুি আক্ষয়র সীমা যথাক্রক্ষম ৪,৫০,০০০ টাকা এিং ৪,৭৫,০০০ টাকা 

হওয়ায় তাক্ষক বকাি কর প্রদাি করক্ষত হক্ষি িা। এোড়াও একই আয় একজি মবহলা কমকৃতাৃর 

থাকক্ষল, যার একটি প্রবতিন্ধী সন্তাি রক্ষয়ক্ষে এিং তার স্বামী প্রবতিন্ধী সন্তাক্ষির জন্য বকাি 

অব্যাহবতর সীমা গ্রহণ কক্ষরি িা, তার বেক্ষে করমুি আক্ষয়র সীমা ৩,২৫,০০০ টাকা হওয়ায় 

তাক্ষক বকাি কর প্রদাি করক্ষত হক্ষি িা।   

 

(ি)  বিতিসহ অন্য িাক্ষতর আয় থাকক্ষল 

 

একজি সরকাবর বিতি আক্ষদিভুি কমচৃারীর বিতি িাত োড়াও ব্যাংক সুদ, গৃহ সম্পবত্ত, 

লভযাংি, ব্যাংক সুদ, ইতযাবদ িাক্ষত আয় থাকক্ষত পাক্ষর।  

 

ধরা যাক, বমজ্ ধবিষ্ঠা সরকার স্ব-িাবসত (Public Bodies) এর একজি কমচৃারী। বতবি ১ 

জুলাই, ২০২১ হক্ষত ৩০ জুি, ২০২২ সময়কাক্ষল বিক্ষনাি বিতি ও ভাতা বপক্ষয়ক্ষেি: 

 

(ক) মূল বিতি (৫৮,৭৬০× ১২) ৭,০৫,১২০/-  

(ি)  িাড়ী ভাড়া ভাতা (২৯,৩৮০ × ১২)                                    ৩,৫২,৫৬০/-   

(গ) ২টি উৎসি বিািাস (৫৮,৭৬০ × ১২)  ১,১৭,৫২০/-  

(ঘ)  বচবকৎসা ভাতা (১৫০০ × ১২)             ১৮,০০০/-  

(ঙ)  বিো সহায়ক ভাতা (৫০০ × ১২)                               ৬,০০০/-  

(চ) িাংলা িিিষ ৃভাতা ১১,৭৫২/-  

 

ব্যবিগত ব্যিহাক্ষরর জন্য বতবি বিক্ষয়াগকারী প্রবতষ্ঠি হক্ষত একটি গাড়ী িরাে বপক্ষয়ক্ষেি। গাড়ী 

ব্যিহাক্ষরর জন্য প্রবত মাক্ষসর বিতি হক্ষত ৬০০ টাকা কক্ষর কতিৃ করা হয়। এোড়াও বতবি বিয়বমত 

দাবয়ক্ষত্বর পািাপাবি বিক্ষয়াগকারী প্রবতষ্ঠাক্ষির প্রবিেণ একাক্ষর্মীক্ষত িন্ডকালীি প্রবিেক িা বরক্ষসাস ৃ

পাসিৃ (resource person) বহক্ষসক্ষি প্রবিেণ প্রদাক্ষির জন্য সম্মািী িািদ ৩৫,০০০ টাকা এিং 

প্রবিেণাথীক্ষদর িাতা বদিা বফ িািদ ১০,০০০  টাকা বপক্ষয়ক্ষেি। উি সম্মািী ও বফ প্রদািকাক্ষল 

১০% হাক্ষর উৎক্ষস আয়কর কতিৃ করা হক্ষয়ক্ষে।    

 

এোড়া বমজ্ ধবিষ্ঠা সরকার গৃহ-সম্পবত্ত িাক্ষত ৫০,০০০ টাকা, কৃবষ িাক্ষত ১০,০০০ টাকা, 

আইবসবি বমউচ্যযয়াল ফান্ড হক্ষত লভযাংি প্রাবপ্ত ১,৩৫,০০০ টাকা এিং ব্যাংক সুদ িাক্ষত ১০,০০০ 

টাকা আয় রক্ষয়ক্ষে। লভযাংি ও ব্যাংক সুক্ষদর উপর ১০% হাক্ষর উৎক্ষস আয়কর কতিৃ করা হক্ষয়ক্ষে।  

  

বমজ্ ধবিষ্ঠা সরকাক্ষরর বমাট আয় ও করদায় পবরগণিা বিক্ষন উক্ষেি করা হক্ষলা: 
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(ক) বিতি িাক্ষত আয় 

মূল বিতি: (৫৮,৭৬০ × ১২)   ৭,০৫,১২০/- 

উৎসি ভাতা: (৫৮,৭৬০ ×১ ২)    ১,১৭,৫২০/- 

 (ি) গৃহ-সম্পবত্ত আয়      ৫০,০০০/- 

(গ) কৃবষ আয়       ১০,০০০/- 

(ঘ) অন্যান্য সূক্ষের আয় 

 (অ) বপিাগত আয় (সম্মািী ৩৫,০০০+ বফ  ১০,০০০)     ৪৫,০০০/- 

 (আ) লভযাংি     

 আইবসবি বমউচ্যযয়াল ফান্ড হক্ষত লভযাংি প্রাবপ্ত 

১,৩৫,০০০ টাকা যার মক্ষধ্য ২৫,০০০ টাকা পযনৃ্ত কর 

মুি। ২৫,০০০ টাকার অবতবরি অংক করক্ষযাগ্য আয় 

বহক্ষসক্ষি গণ্য হক্ষি। তাই লভযাংি আয় (১,৩৫,০০০- 

২৫,০০০)        ১,১০,০০০/-  

 

 (ই) ব্যাংক সুদ               ১০,০০০/- 

 অন্যান্য সূক্ষের আয় ১,৬৫,০০০/- 

 বমাট আয় ১০,৪৭,৬৪০/- 

 

বমজ্ ধবিষ্ঠা সরকাক্ষরর ২০২১-২২ অথ ৃ িেক্ষর তার জন্য প্রক্ষযাজয চাকবর [স্ব-িাবসত (Public 

Bodies) এিং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠািসমূহ] (ক্ষিতি ও ভাতাবদ) আক্ষদি, ২০১৫ এ উবেবিত বচবকৎসা 

ভাতা, বিো সহায়ক ভাতা ও িাংলা িিিষ ৃভাতা বপক্ষয়ক্ষেি। ফক্ষল উি ভাতাসমূক্ষহর জন্য তাক্ষক 

আয়কর প্রদাি করক্ষত হক্ষি িা।  

বমজ্ ধবিষ্ঠা সরকাক্ষরর বিরূবপত বমাট আয় ১০,৪৭,৬৪০ টাকার বিপরীক্ষত প্রক্ষদয় কক্ষরর পবরমাণ 

হক্ষি বিনরূপ: 

 

প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পযনৃ্ত বমাট আক্ষয়র উপর  শূন্য 

পরিতী ১,০০,০০০ টাকা আক্ষয়র উপর ৫% হাক্ষর ৫,০০০/- 

পরিতী ৩,০০,০০০ টাকা আক্ষয়র উপর ১০% হাক্ষর ৩০,০০০/- 

অরেরশষ্ট ২,৯৭,৬৪০ টাকা আবয়র উের ১৫% হাবর ৪৪,৬৪৬/- 

বমাট  ৭৯,৬৪৬/- 

 

বমজ্ ধবিষ্ঠা সরকাক্ষরর প্রবত মাক্ষস প্রবভক্ষর্ে ফাক্ষন্ড ৮,০০০ টাকা, কল্যাণ তহবিল ও বগাষ্ঠী িীমা 

িািদ মাবসক যথাক্রক্ষম ১৫০ টাকা এিং ১০০ টাকা চাঁদা বদক্ষয় থাক্ষকি। বতবি ১,০০,০০০ টাকার 

বতি িের বময়াদী সঞ্চয়পে ক্রয় কক্ষরক্ষেি এিং জীিি িীমার বপ্রবময়াম িািদ িাৎসবরক ১৫,০০০ 

টাকা বদক্ষয়ক্ষেি।  
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বিবিক্ষয়াগ জবিত আয়কর বরয়াত পবরগণিাঃ 

(ক) প্রবভক্ষর্ে ফাক্ষন্ড চাঁদা (৮,০০০ x ১২ মাস): ৯৬,০০০/-  

(ি) কল্যাণ তহবিল ও বগাষ্ঠী িীমা তহবিক্ষল চাঁদা: ৩,০০০/-  

           (১৫০+১০০) x ১২ মাস 

(গ) সঞ্চয় পক্ষে বিবিক্ষয়াগ ১০০,০০০/-  

(ঘ) জীিি িীমার বপ্রবময়াম প্রদাি ১৫,০০০/-  

বমাট বিবিক্ষয়াগ ২,১৪,০০০ /-  

 

করয়াবতর জন্য অনুবর্মাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount): 

 

(ক) কর্মাট অনুবর্মাদর্বযাগ্য রেরর্বয়াে ২,১৪,০০০/- 

(ি) বমাট আয় ১০,৪৭,৬৪০ টাকার ২৫% ২,০৯,৫২৮/- 

(ে) ১,০০,০০,০০০/- 

অনুবর্মাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount) [(ক) ো (ি) 

ো (ে), এ রতর্টির র্মবে কযটি কর্ম] ২,০৯,৫২৮/- 

 

কর করয়াবতর েররর্মাণ: 

করদাতার কর করয়াবতর েররর্মাণ হবে ২,০৯,৫২৮/-টাকার ১৫% অথ নাৎ 

(২,০৯,৫২৮/-x ১৫%)= ৩১,৪২৯ টাকা। 

 

প্রবদয় কর: 

বমাট আক্ষয়র উপর আক্ষরাপক্ষযাগ্য কর  ৭৯,৬৪৬/- 

িাদঃ কর বরয়াত    ৩১,৪২৯/- 

               ৪৮,২১৭/-  

িাদঃ উৎক্ষস কবততৃ কর  

 (ক) বপিাগত বসিার বিপরীক্ষত প্রাপ্য সম্মািী ও বফ 

 ৪৫,০০০/- এর ১০% = ৪,৫০০/- 

(ি) ব্যাংক সুদ ১০,০০০/- এর ১০% =   ১,০০০/- 

  (গ) লভযাংি ১,৩৫,০০০/- এর ১০% = ১৩,৫০০/- 

বমাট উৎক্ষস কবততৃ কর ১৯,০০০/-  

িীট প্রক্ষদয় কর ২৯,২১৭/- 

  

অথাৃৎ, বমজ্ ধবিষ্ঠা সরকারক্ষক অিবিষ্ট প্রক্ষদয় কর ২৯,২১৭ টাকা বরটাি ৃদাবিক্ষলর পূক্ষি ৃিা সময় 

পবরক্ষিাধ করক্ষত হক্ষি।  
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২। বিসরকাবর প্রবতষ্ঠাক্ষি কমরৃত কমকৃতাৃর আয় এিং কর পবরগণিা 

বিসরকাবর প্রবতষ্ঠাক্ষি কমরৃত বমজ্ অরণ্য অহম ২০২২-২০২৩ করিক্ষষ ৃ বিনরূপ বিতি ও ভাতা 

বপক্ষয়ক্ষেি:  

 

ক্রঃিঃ িাত পবরমাণ (টাকায়) 

(ক)  মাবসক মূল বিতি  ১৯,৩০০/- টাকা 

(ি)  ২টি উৎসি বিািাস (১৯,৩০০ × ২)  ৩৮,৬০০/- টাকা 

(গ)  বচবকৎসা ভাতা  ২,০০০/- টাকা 

(ঘ)  আপ্যায়ি ভাতা ৩০০/- টাকা 

(ঙ)  িাড়ী ভাড়া ভাতা ৭,৭২০/- টাকা 

 

এোড়া বমজ্ অরণ্য অহক্ষমর বিক্ষনাি সুবিধাবদ, আয়, উৎক্ষস কর কতিৃ ও সম্পদ রক্ষয়ক্ষে-  

১. ব্যবিগত ব্যিহাক্ষরর জন্য বতবি অবফস হক্ষত একটি গাড়ী িরাে বপক্ষয়ক্ষেি।  

২. তার গৃহ সম্পবত্ত িাক্ষত ৫০,০০০ টাকা, কৃবষ িাক্ষত ১০,০০০ টাকা, আইবসবি বমউচ্যযয়াল ফান্ড 

হক্ষত লভযাংি প্রাবপ্ত ১,৩৫,০০০ টাকা এিং ব্যাংক সুদ িাক্ষত ১০,০০০ টাকা আয় রক্ষয়ক্ষে।  

৩. লভযাংি ও ব্যাংক সুক্ষদর উপর ১০% হাক্ষর উৎক্ষস আয়কর কতিৃ করা হক্ষয়ক্ষে। 

৪. ৩০/০৬/২০২২ তাবরক্ষি তার িীট সম্পক্ষদর পবরমাণ ২০,৩০,০০,০০০ টাকা।   

 

বতবি ৪০,০০০ টাকার বতি িের বময়াদী সঞ্চয়পে ক্রয় কক্ষরক্ষেি এিং জীিি িীমার বপ্রবময়াম 

িািদ িাৎসবরক ৫,০০০ টাকা বদক্ষয়ক্ষেি। 

 

বমজ্ অরণ্য অহক্ষমর বমাট আয় বিনরূপভাক্ষি বিরূপণ করক্ষত হক্ষি: 

(ক)  বিতি িাক্ষত আয়: 

মূল বিতি (১৯,৩০০ × ১২) ২,৩১,৬০০/- 

উৎসি বিািাস (১৯,৩০০ × ২) ৩৮,৬০০/- 

বচবকৎসা ভাতা (২,০০০× ১২) ২৪,০০০/- 

িাদ: মূল বিতক্ষির ১০% (২,৩১,৬০০ × ১০%) ২৩,১৬০/- 

অথিা িাবষকৃ ১,২০,০০০/-বযটি কম ৮৪০/- 

আপ্যায়ি ভাতা (৩০০ × ১২) ৩,৬০০/- 

িাড়ী ভাড়া ভাতা  (৭,৭২০ × ১২)  ৯২,৬৪০/-  

িাদ: করমুি ভাতা: 

িাবষকৃ ৩,০০,০০০/- িা মূল বিতক্ষির ৫০%   

(২,৩১,৬০০ × ৫০%=) ১,১৫,৮০০/- এ  

দ্যটির মক্ষধ্য বযটি কম     ১,১৫,৮০০/- 

   

প্রাপ্ত িাড়ী ভাড়া ভাতা করমুি সীমার অবতবরি িা হওয়ায় এিাক্ষত  
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বকাি আয় বিরূবপত হক্ষি িা।       শূন্য 

যাতায়াত সুবিধা (মূল বিতক্ষির ৫% বহক্ষসক্ষি  

১১,৫৮০/- অথিা ৬০,০০০/- এর মক্ষধ্য বযটি বিবি) = ৬০,০০০/- 

বিতি িাক্ষত আয় = ৩,৩৪,৬৪০/- 

 

(ি) গৃহ-সম্পবত্ত আয়: ৫০,০০০/- 

(গ) কৃবষ আয়: ১০,০০০/- 

(ঘ) অন্যান্য সূক্ষের আয়: 

(অ)  লভযাংি     

আইবসবি বমউচ্যযয়াল ফান্ড হক্ষত লভযাংি প্রাবপ্ত 

১,৩৫,০০০ টাকা যার মক্ষধ্য ২৫,০০০ টাকা পযনৃ্ত কর 

মুি। ২৫,০০০ টাকার অবতবরি অংক করক্ষযাগ্য আয় 

বহক্ষসক্ষি গণ্য হক্ষি। তাই লভযাংি আয় (১,৩৫,০০০- 

২৫,০০০) িা          ১, ১০,০০০/- 

 (আ) ব্যাংক সুদ            ১০,০০০/- 

 অন্যান্য সূক্ষের আয়               ১,২০,০০০/- 

            বমাট আয়                         ৫,১৪,৬৪০/- 

 

করদাতার করদাক্ষয়র পবরমাণ হক্ষি: 

প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পযনৃ্ত বমাট আক্ষয়র উপর  শূন্য 

পরিতী ১,০০,০০০ টাকার উপর ৫% হাক্ষর ৫,০০০/- 

অিবিষ্ট ৬৪,৬৪০ টাকা পযনৃ্ত বমাট আক্ষয়র উপর ১০% হাক্ষর ৬,৪৬৪/- 

বমাট আক্ষয়র উপর আয়কর ১১,৪৬৪/- 

 

বিবিক্ষয়াগ জবিত আয়কর বরয়াত পবরগণিা: 

(ক) সঞ্চয় পক্ষে বিবিক্ষয়াগ    ৪০,০০০ টাকা 

(ি) জীিি িীমার বপ্রবময়াম প্রদাি    ৫,০০০ টাকা 

                     বমাট ৪৫,০০০ টাকা 

 

করয়াবতর জন্য অনুবর্মাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount): 

 

(ক) কর্মাট অনুবর্মাদর্বযাগ্য রেরর্বয়াে ৪৫,০০০/- 

(ি) বমাট আয় ৫,১৪,৬৪০ টাকার ২০%  ১,০২,৯২৮/- 

(ে) ১,০০,০০,০০০/- 

অনুবর্মাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount) [(ক) ো (ি) 

ো (ে), এ রতর্টির র্মবে কযটি কর্ম] ৪৫,০০০/- 
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    কর করয়াবতর েররর্মাণ: 

৪৫,০০০ এর ১৫% অথ নাৎ (৪৫,০০০ x ১৫%)= ৬,৭৫০ টাকা। 

 

বমাট আক্ষরাপক্ষযাগ্য কর              ১১,৪৬৪/- 

িাদ: কর বরয়াত    ৬,৭৫০/-  

প্রক্ষদয় কর   ৪,৭১৪/- 

 

সারচাক্ষজৃর পবরমাণ: 

 

করদাতার িীট সম্পক্ষদর পবরমাণ ২০,৩০,০০,০০০/- 

হওয়ায় প্রক্ষদয় আয়কক্ষরর ৩০% হাক্ষর সারচাজৃ প্রক্ষযাজয 

হক্ষি। সারচাক্ষজৃর পবরমাণ দাড়ায় (৪,৭১৪ টাকার 

৩০%)  ১৪১৪ টাকা।                ১,৪১৪/- 

 ফক্ষল বমাট প্রক্ষদয় কর          ৬,১২৮/- 

িাদ: উৎক্ষস কবততৃ কর  

 (ক) ব্যাংক সুদ ১০,০০০/- এর ১০%  =   ১,০০০/- 

  (ি) লভযাংি ১,৩৫,০০০/- এর ১০% = ১৩,৫০০/- 

                ১৪,৫০০/-   

 বমজ্ অরণ্য অহক্ষমর বিকট বফরতক্ষযাগ্য কর                   (৮,৩৭২/-) 

 

৩। একজি বিেক্ষকর আয় এিং কর পবরগণিা 

জিাি বমিহাজ আহক্ষমদ বিসরকাবর ইংক্ষরজী মাধ্যক্ষমর একটি বিদ্যালক্ষয় বিেকতা কক্ষরি। 

তার একজর্ প্রবতিন্ধী সন্তাি রক্ষয়ক্ষে। তার েী করদাতা িি। ১ জুলাই ২০২১ হবত ৩০ জুি 

২০২২ পযনৃ্ত সমক্ষয় তার আয় বেল বিনরূপঃ 

 

বিতি িাত:  

মাবসক মূল বিতি ৩০,০০০/-   

িাড়ী ভাড়া ভাতা   ১৫,০০০/-   

বচবকৎসা ভাতা      ১,০০০/-   

উৎসি বিািাস- দ্য’টি মূল বিতক্ষির সমাি। 

 

জিাি বমিহাজ আহক্ষমদ টিউিিী বথক্ষকও উপাজৃি কক্ষর থাক্ষকি। বতবি মাক্ষস বমাট ০৬ (েয়) 

ব্যাক্ষচ োে পড়াি। প্রবত ব্যাক্ষচ োে সংখ্যা ০৬ (েয়) জি। প্রবত োে বথক্ষক বতবি সম্মািী গ্রহণ 

কক্ষরি মাবসক ৪,০০০ টাকা। বতবি বিক্ষজর িাসাক্ষতই োে পড়াি।   
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বতবি আয়িক্ষষ ৃ ২,০০,০০০ টাকার সঞ্চয়পে ক্রয় কক্ষরক্ষেি। ৩০ জুি ২০২২ তাবরক্ষি 

করদাতার িীট সম্পক্ষদর পবরমাণ বেল ৩,৩০,০০,০০০ টাকা। 

 

২০২২-২০২৩ করিেক্ষর করদাতার বমাট আয় ও প্রক্ষদয় কক্ষরর পবরমাণ বিনরূপ: 

বিতি িাত: 

মাবসক মূল বিতি (৩০,০০০ x ১২)  ৩,৬০,০০০/- 

িাড়ী ভাড়া ভাতা  (১৫,০০০x ১২)   ১,৮০,০০০/-  

িাদ:  করমুি (মূল বিতক্ষির ৫০%) ১,৮০,০০০/- শূন্য 

   

বচবকৎসা ভাতা (১,০০০x১২) ১২,০০০/-  

িাদ:  মূল বিতক্ষির ১০%  

অথিা িাবষকৃ ১,২০,০০০/-, বযটি কম 

 

৩৬,০০০/- 

 

শূন্য 

   

উৎসি বিািাস (৩০,০০০ x২)  ৬০,০০০/- 

 বিতি িাক্ষত আয় = ৪,২০,০০০/- 

অন্যান্য উৎস িাক্ষত আয়:   

টিউিিী বথক্ষক প্রাপ্ত আয় (৬ ব্যাচ x ৬ জি 

x ৪০০০ x ১২ মাস) 

  

১৭,২৮,০০০/- 

 বমাট আয় = ২১,৪৮,০০০/- 

করদায় পবরগণিা   

(ক) প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা*  পযনৃ্ত বমাট আক্ষয়র উপর          শূন্য 

(ি) পরিতী ১,০০,০০০ টাকা পযনৃ্ত বমাট আক্ষয়র উপর  ৫% ৫,০০০/- 

(গ) পরিতী ৩,০০,০০০ টাকা পযনৃ্ত বমাট আক্ষয়র উপর  ১০% ৩০,০০০/- 

(ঘ) পরিতী ৪,০০,০০০ টাকা পযনৃ্ত বমাট আক্ষয়র উপর  ১৫% ৬০,০০০/- 

(ঙ) পরিতী ৫,০০,০০০ টাকা পযনৃ্ত বমাট আক্ষয়র উপর  ২০% ১,০০,০০০/- 

(চ) অিবিষ্ট ৪,৯৮,০০০ টাকা বমাট আক্ষয়র উপর ২৫% ১,২৪,৫০০০/- 

প্রক্ষদয় কর = ৩,১৯,৫০০/- 

* প্ররতেন্ধী সন্তাবর্র রেতা রহবসবে করমুি আয় সীর্মা (৩,০০,০০০ + ৫০,০০০) = 

৩,৫০,০০০ টাকা। 

 

কর বরয়াত: 

করয়াবতর জন্য অনুবর্মাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount): 

 

(ক) কর্মাট অনুবর্মাদর্বযাগ্য রেরর্বয়াে ২,০০,০০০/- 

(ি) বমাট আক্ষয়র ২৫% (২১,৪৮,০০০ × ২০%)  ৪,২৯,৬০০/- 

(ে) ১,০০,০০,০০০/- 
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অনুবর্মাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount) [(ক) ো (ি) ো 

(ে), এ রতর্টির র্মবে কযটি কর্ম] ২,০০,০০০/- 

 

কর করয়াবতর েররর্মাণ: 

করদাতার কর্মাট আয় ১৫ লে টাকার অরধক হওয়ায় কর করয়াবতর 

েররর্মাণ হবে সরাসরর অনুবর্মাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount) 

২,০০,০০০/- এর ১৫% অথ নাৎ (২,০০,০০০ x ১৫%)= ৩০,০০০ টাকা। 

 

িীট প্রক্ষদয় কর: 

ফক্ষল িীট প্রক্ষদয় কক্ষরর পবরমাণ হক্ষি (৩,১৯,৫০০ -৩০,০০০) = ২,৮৯,৫০০ টাকা। 

 

করদাতার িীট সম্পক্ষদর পবরমাণ ৩ বকাটি ৩০ লে টাকা যা সারচাজৃ আক্ষরাক্ষপর লক্ষেয িীট 

সম্পক্ষদর সক্ষিাৃচ্চ সীমা ৩ বকাটি টাকার অবধক হওয়ায় িীট প্রক্ষদয় কর ২, ৮৯,৫০০ টাকার 

উপর ১০% হাক্ষর সারচাজৃ িািদ (২, ৮৯,৫০০ x ১০%) =২৮,৯৫০ টাকা প্রক্ষদয় হক্ষি। অথাৃৎ 

আয়কর ও সারচাজৃ িািদ করদাতার বমাট করদায় হক্ষি (২,৮৯,৫০০ + ২৮,৯৫০) = 

৩,১৮,৪৫০ টাকা।  

 

৪।  একজি বিল্পীর আয় এিং কর পবরগণিা 

বমজ্ িাবমরা নুজাইমা একজি কণ্ঠবিল্পী। তার বিজস্ব একটি গাক্ষির দল রক্ষয়ক্ষে। বিবভন্ন 

অনুষ্ঠাক্ষি বতবি তার দল বিক্ষয় গাি পবরক্ষিিক্ষির মাধ্যক্ষম আয় কক্ষর থাক্ষকি। ১ জুলাই ২০২১ 

হবত ৩০ জুি ২০২২ পযনৃ্ত সমক্ষয়  তার আয় ও ব্যক্ষয়র পবরসংখ্যাি বেল এ রকম: 

 

বিবভন্ন অনুষ্ঠাক্ষি সংগীত পবরক্ষিিক্ষির মাধ্যক্ষম প্রাবপ্ত বেল  ১০,০০,০০০ টাকা।  

 

তার বিজস্ব দক্ষল ৩জি সহবিল্পী, ৩ জি যন্ত্রবিল্পী, ২ জি তিলচী রক্ষয়ক্ষে। তাক্ষদরক্ষক বিতি 

িািদ প্রদাি করা হক্ষয়বেল: 

 

বিতি িরচ:   

৩ জি সহবিল্পী ৩ x ৬০০০ x ১২ মাস ২,১৬,০০০/- 

৩ জি যন্ত্রবিল্পী ও অন্যান্য ৩ x ৫০০০ x ১২ মাস ১,৮০,০০০/- 

২ জি তিলচী ২ x ৩০০০ x ১২ মাস ৭২,০০০/- 

 

বিল্পীক্ষদর বড্রস ও যাতায়াত িািদ িরচ বেল যথাক্রক্ষম ১৫,০০০ টাকা ও ২,০০০ টাকা। 

 

২০২২-২০২৩ করিেক্ষর বমজ্ িাবমরার বমাট আয় ও প্রক্ষদয় আয়কর হক্ষি বিনরূপ: 
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সংগীত পবরক্ষিিি হক্ষত গ্রস প্রাবপ্ত-      

১০,০০,০০০/- 

িাদ: ব্যয়সমূহ (যাচাইক্ষযাগ্য প্রমাণাবদ দাবিল সাক্ষপক্ষে) 

১।   বিতি িািদ:    

সহবিল্পী  ২,১৬,০০০/-   

তিলচী  ৭২,০০০/-   

যন্ত্রবিল্পী ও অন্যান্য ১,৮০,০০০/-   

  ৪,৬৮,০০০/-  

২। বড্রস ও যাতায়াত --  ১৭,০০০/- 

   ৪,৮৫,০০০/- 

  বমাট আয়  = ৫,১৫,০০০/- 

করদায় পবরগণিা: 

প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পযনৃ্ত বমাট আক্ষয়র উপর      শূন্য 

পরিতী ১,০০,০০০ টাকা পযনৃ্ত বমাট আক্ষয়র উপর ৫% হাক্ষর ৫,০০০/- 

অিবিষ্ট ৬৫,০০০ টাকার উপর ১০% হাক্ষর ৬,৫০০/- 

বমাট প্রক্ষদয় কর  ১১,৫০০/- 

 

৫। একজি বচবকৎসক্ষকর আয় এিং কর পবরগণিা 

 

জিাি ফাহাদ আল কবরম একটি বিসরকাবর হাসপাতাক্ষলর বচবকৎসক। বতবি ৩০ জুি ২০২২ 

বিষ্টাব্দ তাবরক্ষি সমাপ্ত আয়িক্ষষ ৃহাসপাতাল বথক্ষক বিনরূপ বিতি ভাতা বপক্ষয়ক্ষেি: 

 

বিতি িাত:  

মূল বিতি (৫০,০০০ x ১২) ৬,০০,০০০/-   

িাড়ী ভাড়া ভাতা  ৩,০০,০০০/- 

বচবকৎসা ভাতা (২.০০০ x ১২) ২৪,০০০/-  

উৎসি ভাতা দ্য’টি মূল বিতক্ষির সমপবরমাণ ১,০০,০০০/- 

 

স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিক্ষল আয়িক্ষষ ৃ বতবি মাক্ষস ৫,০০০ টাকা চাঁদা বদক্ষয়ক্ষেি। তার 

বিক্ষয়াগকতাৃও সমপবরমাণ চাঁদা জমা বদক্ষয়ক্ষেি।  

 

জিাি ফাহাদ প্রাইক্ষভট প্রযাকটিস কক্ষর থাক্ষকি। বতবি প্রবতবদি গক্ষড় ১০ জি িতুি বরাগী ও 

৩০ জি পরাতি বরাগী বদক্ষিি। িতুি বরাগীর বফ ৫০০ টাকা ও পরাতি বরাগীর বফ ৩০০ 

টাকা। বতবি িেক্ষর ৩০০ বদি বরাগী বদক্ষিি। করদাতা বপিািাক্ষতর জন্য বকাি িাতাপে 

সংরেণ কক্ষরি িা। 
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বতবি আয়িক্ষষ ৃএকটি ব্যাংক্ষকর বর্ক্ষপাবজট বপিিি স্কীক্ষম (বর্বপএস) মাবসক ৬,০০০ টাকা 

বহক্ষসক্ষি জমা প্রদাি কক্ষরক্ষেি। বতবি স্টক এক্সক্ষচক্ষঞ্জ তাবলকাভুি বকাম্পাবির বিয়ার ক্রক্ষয় 

১০,০০,০০০ টাকা বিবিক্ষয়াগ কক্ষরক্ষেি। এোড়া বতবি ৫,০০,০০০ টাকার সঞ্চয়পে ক্রয় 

কক্ষরক্ষেি। 

 

২০২২-২০২৩ করিেক্ষর জিাি জিাি ফাহাদ আল কবরক্ষমর বমাট আয় ও আয়কর পবরগণিা 

িীক্ষচ বদিাক্ষিা হল: 

বিতি আয়: 

িাবষকৃ মূল বিতি     ৬,০০,০০০/- 

িাড়ী ভাড়া ভাতা  ৩,০০,০০০/-   

িাদ: িাবষকৃ ৩,০০,০০০/- িা মূল বিতক্ষির 

৫০% (৬,০০,০০০  x ৫০%) = 

৩,০০,০০০/-  এ দ্যটির মক্ষধ্য বযটি কম 

  

 

 

৩,০০,০০০/- 

  

 

‘শূন্য’ 

উৎসি ভাতা    ১,০০,০০০/- 

বচবকৎসা ভাতা  ২৪,০০০/-   

িাদ:মূল বিতক্ষির ১০% (৬,০০,০০০ × 

১০%) ৬০,০০০/-অথিা িাবষকৃ 

১,২০,০০০/- বযটি কম   

 

 

৬০,০০০/- 

  

 

‘শূন্য’ 

স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিক্ষল বিক্ষয়াগকতাৃর চাঁদা 

(৫০০০ x ১২ মাস)  

   

৬০,০০০/- 

বিতি িাক্ষত আয়   ৭,৬০,০০০/- 

 

বপিা িাক্ষত আয়: 

 

িতুি বরাগী  

(১০জি x ৩০০বদি x 

৫০০টাকা) 

১৫,০০,০০০/

- 

  

পরাতি বরাগী  

(৩০জি x ৩০০বদি x 

৩০০টাকা) 

২৭,০০,০০০/

- 

  

বমাট প্রাবপ্ত  ৪২,০০,০০০/

- 

 

িাদ: বপিার সাক্ষথ সংবিষ্ট িরচ (বহসাি সংরেণ 

কক্ষরি িা বিক্ষিচিায় আনুমাবিক ১/৩ অংি)  

 

১৪,০০,০০০/

- 
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বপিা িাক্ষত িীট আয়  ২৮,০০,০০০/- 

বমাট আয়  ৩৫,৬০,০০০/- 

 

 

করদায় পবরগণিা 

 

 

কর বরয়াত: 

 

বরয়াতক্ষযাগ্য বিবিক্ষয়াক্ষগর পবরমাণ: 

স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিক্ষল বিক্ষজর ও বিক্ষয়াগকতাৃর িাবষকৃ চাদা    

(৫০০০ x ১২মাস) x ২ 

 

১,২০,০০০/- 

বর্বপএস -এ িাবষকৃ জমা (৬,০০০ x ১২) = ৭২,০০০ টাকা,  

বকন্তু সক্ষিাৃচ্চ অনুক্ষমাদিক্ষযাগ্য সীমা ৬০,০০০ টাকা 

 

৬০,০০০/- 

সঞ্চয়পে ক্রয়  ৫,০০,০০০/- 

ষ্টক এক্সক্ষচক্ষঞ্জ তাবলকাভুি বকাম্পাবির বিয়াক্ষর বিবিক্ষয়াগ  ১০,০০,০০০/- 

বমাট প্রকৃত বিবিক্ষয়াগ ১৬,৮০,০০০/- 

 

 

করয়াবতর জন্য অনুবর্মাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount): 

(ক) কর্মাট অনুবর্মাদর্বযাগ্য রেরর্বয়াে ১৬,৮০,০০০/- 

(ি) বমাট আক্ষয়র ২০% (৩৫,৬০,০০০ x ২০%) ৭,১২,০০০/- 

(ে) ১,০০,০০,০০০/- 

অনুবর্মাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount) [(ক) ো (ি) ো 

(ে), এ রতর্টির র্মবে কযটি কর্ম] ৭,১২,০০০/- 

 

কর করয়াবতর েররর্মাণ: 

করদাতার কর্মাট কর করয়াবতর েররর্মাণ হবে অনুবর্মাদর্বযাগ্য অংবকর ১৫% অথাৃৎ 

(৭,১২,০০০/-x ১৫%)=১,০৬,৮০০/- টাকা।  

(ক)  প্রথম ৩,০০,০০০ টাকা পযনৃ্ত বমাট আক্ষয়র উপর শূন্য 

(ি) পরিতী ১,০০,০০০ টাকা পযনৃ্ত বমাট আক্ষয়র উপর ৫% হাক্ষর ৫,০০০/- 

(গ) পরিতী ৩,০০,০০০ টাকা পযনৃ্ত বমাট আক্ষয়র উপর ১০% হাক্ষর ৩০,০০০/- 

(ঘ) পরিতী ৪,০০,০০০ টাকা পযনৃ্ত বমাট আক্ষয়র উপর ১৫% হাক্ষর ৬০,০০০/- 

(ঙ) পরিতী ৫,০০,০০০ টাকা পযনৃ্ত বমাট আক্ষয়র উপর ২০% হাক্ষর ১,০০,০০০/- 

(চ) অিবিষ্ট ১৯,৬০,০০০ টাকা আক্ষয়র উপর ২৫% হাক্ষর ৪,৯০,০০০/- 

প্রক্ষদয় কর  ৬,৮৫,০০০/- 
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ফক্ষল জিাি ফাহাক্ষদর িীট প্রক্ষদয় কক্ষরর পবরমাণ হক্ষি (৬,৮৫,০০০- ১,০৬,৮০০) = 

৫,৭৮,০০০/- টাকা।   

 

৬। একজি ব্যিসায়ীর আয় এিং কর পবরগণিা 

জিাি রবজি িাব্য মাবহ একটি বর্পাটকৃ্ষমোল বস্টাক্ষরর মাবলক। ৩০ জুি ২০২২ বিস্টাব্দ 

তাবরক্ষি সমাপ্ত আয়িক্ষষরৃ বহসাি বিিরণীক্ষত বতবি আক্ষয়র বিনরূপ তথ্য প্রদাি কক্ষরি:  

 

বিক্রয় ১,২০,০০,০০০/- 

গ্রস মুিাফা ১৮,০০,০০০/-  

লাভ-েবত বহসাক্ষির বিবভন্ন িাক্ষত িরচ দািী ১০,০০,০০০/- 

িীট মুিাফা  ৮,০০,০০০/-  

 

এ িেক্ষর বতবি ৩০,০০০ টাকা অবগ্রম আয়কর পবরক্ষিাধ কক্ষরক্ষেি এিং ১,২০,০০০ টাকার 

সঞ্চয়পে ক্রয় কক্ষরক্ষেি।  

 

৩০ জুি ২০২২ তাবরক্ষি করদাতার িয়স বেল ৬৬ িের ২ মাস।  

 

২০২২-২০২৩ করিক্ষষ ৃকরদাতার ৮,০০,০০০ টাকা বমাট আক্ষয়র উপর প্রক্ষদয় কক্ষরর পবরমাণ 

বিনরূক্ষপ পবরগণিা কর হক্ষলা: 

 

করদায় পবরগণিা  

(ক) প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পযনৃ্ত বমাট আক্ষয়র উপর  শূন্য* 

(ি) পরিতী ১,০০,০০০ টাকা পযনৃ্ত বমাট আক্ষয়র উপর ৫% 

হাক্ষর 

৫,০০০/- 

(গ) পরিতী ৩,০০,০০০ টাকা পযনৃ্ত বমাট আক্ষয়র উপর 10% 

হাক্ষর 

৩০,০০০/- 

(ঘ) অিবিষ্ট ৫০,০০০ টাকার উপর 15% হাক্ষর ৭,৫০০/- 

বমাট আক্ষয়র উপর আয়কর ৪২,৫০০/- 

*করদাতার িয়স ৬৫ িেক্ষরর উক্ষর্ধ্ৃ িক্ষল করমুি আক্ষয়র সীমা ৩,৫০,০০০ টাকা। 

 

কর বরয়াত 

বিবিক্ষয়াগ:  

সঞ্চয়পে ক্রয় ১,২০,০০০/- 
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করয়াবতর জন্য অনুবর্মাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount): 

 

(ক) কর্মাট অনুবর্মাদর্বযাগ্য রেরর্বয়াে ১,২০,০০০/- 

(ি) বমাট আয় ৮,০০,০০০ টাকার ২০% ১,৬০,০০০/- 

(ে) ১,০০,০০,০০০/- 

অনুবর্মাদর্বযাগ্য অংক (eligible amount) [(ক) ো (ি) ো 

(ে), এ রতর্টির র্মবে কযটি কর্ম] ১,২০,০০০/- 

 

কর করয়াবতর েররর্মাণ: 

অনুবর্মাদর্বযাগ্য অংবকর ১৫% অথ নাৎ (১,২০,০০০ x ১৫%) = ১৮,০০০/- 

 

প্রক্ষদয় কর  

 বমাট আক্ষয়র উপর আয়কর   ৪২,৫০০/- 

 কর বরয়াত   ১৮,০০০/- 

 প্রক্ষদয় কর                    ২৪,৫০০/-  

 িাদ: অবগ্রম আয়কর পবরক্ষিাধ  ৩০,০০০/- 

 িীট প্রক্ষদয় কর: বফরতক্ষযাগ্য িা পরিতীক্ষত সমিয়ক্ষযাগ্য কর (৫,৫০০/-) 

 

৭।  ধরা যাক, জর্াে কর্মাহাম্মদ কার্মাল উরযর্ ৩০ জুর্ ২০২২ তাররবি সর্মাপ্ত আয়েবষ ন কর্মাট 

২০,০০,০০০০/- টাকার েণ্য আর্মদারর্ কবর আর্মদারর্ েয নাবয় ৫% হাবর উৎবস কর্মাট 

১,০০,০০০/- টাকা আয়কর প্রদার্ কবরবের্। করদাতার উি ব্যেসা িাবত আবয়র  

েররর্মাণ ৬,০০,০০০/- টাকা। এোিা, উি আয়েবষ ন করদাতার গৃহ-সম্পরি হবত আয় রেল 

৪,০০,০০০/- টাকা। জর্াে কার্মাল ২০২২-২০২৩ করেবষ ন সাে নজর্ীর্ স্বরর্ধ নারণী েদ্ধরতবত 

ররটার্ ন দারিল করবের্। করদাতার কর্মাট আয় ও করদাবয়র েররর্মাণ হবে রর্নরূে- 

 

১. রর্য়রর্মত উৎবসর (গৃহ-সম্পরি হবত) আয়: ৪,০০,০০০/- টাকা 

রর্য়রর্মত উৎবসর জন্য করদায়: ৫,০০০/- টাকা।  

 

২. আর্মদারর্ ব্যেসাবয়র জন্য করদায়: 
 

রর্য়রর্মত উৎবসর (গৃহ-সম্পরি হবত) আয়:           ৪,০০,০০০/-   

রর্য়রর্মত েদ্ধরতবত েররেণর্াকৃত আর্মদারর্ ব্যেসা িাবতর আয়:   ৬,০০,০০০/-   

  দু’উৎবসর আবয়র সর্মরষ্ট=                          ১০,০০,০০০/- 

  ১০,০০,০০০ /- টাকার উের প্রবযাজে আয়কর               ৮০,০০০/- 

  োদ: রর্য়রর্মত উৎবসর আবয়র উের প্রবযাজে আয়কর            ৫,০০০/- 

  আর্মদারর্ ব্যেসাবয়র জন্য রর্য়রর্মত করদায়          ৭৫,০০০/- 

   

  আর্মদারর্ ব্যেসাবয়র জন্য উৎবস করতনত কর ১,০০,০০০/-। 

 ফবল, ধারা ৮২রস(২) অনুযায়ী আর্মদারর্ ব্যেসাবয়র জন্য ন্যের্তর্ম কর হবে 

১,০০,০০০/- টাকা। 
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৩. এবেবে, ২০২২-২০২৩ করেবষ ন জর্াে কার্মাবলর কর্মাট আয় হবে  

(৪,০০,০০০ + ৬,০০,০০০) = ১০,০০,০০০/- টাকা  

  এেং করদায় হবে  (৫,০০০ + ১,০০,০০০) = ১,০৫,০০০/- টাকা। 

    

৮। জর্াে রশের্ শাহ ৩০ জুর্ ২০২২ তাররবি সর্মাপ্ত আয়েবষ ন কর্মাট ২০,০০,০০০/- টাকার েণ্য 

আর্মদারর্ কবর আর্মদারর্ েয নাবয় ৫% হাবর উৎবস কর্মাট ১,০০,০০০/- টাকা আয়কর প্রদার্ 

কবরবের্। করদাতার উি ব্যেসা িাবত আবয়র  েররর্মাণ ৮,০০,০০০/- টাকা। এোিা, উি 

আয়েবষ ন করদাতার গৃহ-সম্পরি হবত আয় রেল ৪,৫০,০০০/- টাকা এেং সঞ্চয়েবের সুদ আয় 

রেল ৪,০০,০০০/- টাকা, যার উের ৫% হাবর উৎবস ২০,০০০/- আয়কর কতনর্ করা হবয়বে। 

জর্াে রশের্ ২০২২-২০২৩ করেবষ ন সাে নজর্ীর্ স্বরর্ধ নারণী েদ্ধরতবত ররটার্ ন দারিল করবের্। 

করদাতার কর্মাট আয় ও করদাবয়র েররর্মাণ হবে রর্নরূে- 

১. রর্য়রর্মত উৎবসর (গৃহ-সম্পরি হবত) আয়: ৪,৫০,০০০/- টাকা 

রর্য়রর্মত উৎবসর জন্য করদায়: ১০,০০০/- টাকা।  

২. আর্মদারর্ ব্যেসাবয়র জন্য করদায়: 

রর্য়রর্মত উৎবসর (গৃহ-সম্পরি হবত) আয়:       ৪,৫০,০০০/-   

  রর্য়রর্মত েদ্ধরতবত েররেণর্াকৃত  

    আর্মদারর্ ব্যেসা িাবতর আয়:  ৮,০০,০০০/-    

  দু’উৎবসর আবয়র সর্মরষ্ট            ১২,৫০,০০০/- 

  ১২,৫০,০০০/- টাকার উের প্রবযাজে আয়কর       ১,২৫,০০০/- 

  োদ: রর্য়রর্মত উৎবসর আবয়র উের প্রবযাজে আয়কর     ১০,০০০/- 

  আর্মদারর্ ব্যেসাবয়র জন্য রর্য়রর্মত করদায়  ১,১৫,০০০/- 

 আর্মদারর্ ব্যেসাবয়র জন্য উৎবস করতনত কর ১,০০,০০০/-, যা রর্য়রর্মত করদায় 

অবেো কর্ম। 

 ফবল, ধারা ৮২রস(২) অনুযায়ী আর্মদারর্ ব্যেসাবয়র জন্য ন্যের্তর্ম কর হবে 

১,১৫,০০০/- টাকা। 

৩. সঞ্চয়েবের সুবদর উের কর: ২০,০০০/- 

৪.  ২০২২-২০২৩ করেবষ ন জর্াে রশেবর্র কর্মাট আয় হবে  

  (৪,৫০,০০০ + ৮,০০,০০০+ ৪,০০,০০০) = ১৬,৫০,০০০/- টাকা  

  এেং করদায় হবে 

  (১০,০০০ + ১,১৫,০০০+ ২০,০০০) = ১,৪৫,০০০/- টাকা। 
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ষষ্ঠ ভাে 

 

েররসম্পদ, দায় ও ব্যয় রেেরণী এেং জীের্যাো সংরিষ্ট ব্যবয়র রেেরণী 

 

েররসম্পদ, দায় ও ব্যয় রেেরণী 

১।  যরদ ককার্ োংলাবদরশ স্বাভারেক ব্যরি করদাতা রর্বনাি শতনসমূহ পূরণ কবরর্ তাহবল 

আয়েবষ নর কশষ তাররবি তার রর্বজর, spouse এর (spouse করদাতা র্া হবয় 

থাকবল) এেং রর্ভনরশীল সন্তার্বদর সকল প্রকার সম্পদ ও দাবয়র রেেরণী ঐ ব্যরির 

আয়কর ররটাবর্ নর সাবথ দারিল করবত হবে। শতনসমূহ হবলা- 

(ক)  আয়েবষ নর কশষ তাররবি কর্মাট েররসম্পদ (gross wealth) এর েররর্মাণ ৪০ 

লে টাকার অরধক হবল; অথো 

(ি)  আয়েবষ নর কশষ তাররবি কর্মাটর োরি (জীে ো র্মাইবোোসসহ) এর র্মারলকার্া 

থাকবল; অথো 

(ে)  আয়েবষ ন ককার্ রসটি কবে নাবরশর্ এলাকায় ককার্ গৃহ-সম্পরি ো অোোট নবর্মবন্টর  

র্মারলক হবল অথো গৃহ-সম্পরি ো এোট নবর্মবন্ট রেরর্বয়াে করবল।  

২।  তক্ষি িবণতৃ িতসৃমূহ পূরণ িা করা সক্ষত্বও বকাক্ষিা স্বাভাবিক ব্যবি করদাতা চাইক্ষল স্ব-

প্রক্ষণাবদতভাক্ষি (voluntarily) পবরসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিিরণী দাবিল করক্ষত 

পারক্ষিি। 

৩।  অরর্োসী োংলাবদরশ এেং োংলাবদরশ র্য় এর্মর্ ব্যরিবেরণর করদাতারা ককেলর্মাে 

োংলাবদবশ অেরস্থত সম্পদ ও দাবয়র রেেরণী দারিল করবের্।  

৪।  ব্যরিবেরণর করদাতারা োংলাবদবশ দুই ভাবে রর্োসী হবত োবরর্, কযর্মর্- 

 ক.  রতরর্ যরদ োংলাবদবশ ককাবর্ােেবর ১৮২ রদর্ ো তবতারধক রদর্ অেস্থার্ 

কবরর্; অথো 

 ি.   রতরর্ যরদ োংলাবদবশ ককাবর্ােেবর কর্মাট ৯০ রদর্ ো তবতারধক রদর্ এেং ঐ 

েেবরর পূে নেতী ৪ েেবর কর্মাট ৩৬৫ রদর্ অেস্থার্ কবরর্। 

 এর ব্যরতের্ম হবল, ব্যরিেরণর করদাতারা অরর্োসী রহবসবে রেবেরিত হবের্। 

৫।  ককাবর্া আয়েেবর ককাবর্া ব্যরি করদাতার ৪ লে টাকার অরধক আয় থাকবল তাবক 

আেরিকভাবে জীের্ যােবর্র ব্যবয়র রেেরণী দারিল করবত হবে। 

৬।  ককাম্পারর্র কশয়ারবহাল্ডার রিবরক্টবদরবক আয় রর্রে নবশবষ আেরিকভাবে জীের্ 

যােবর্র ব্যবয়র রেেরণী দারিল করবত হবে।  

৬।  উপক্ষরাি িতসৃমূহ পূরণ িা করার কারক্ষণ পবরসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিিরণী দাবিল 

কক্ষরিবি এমি বযক্ষকাি ব্যবিক্ষক উপ-কর কবমিিার ধারা ৮০ এর উপধারা (৭) 

অনুযায়ী বিাটিি বপ্ররণ কক্ষর পবরসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিিরণী দাবিল করার জন্য িলক্ষত 

পাক্ষরি।  
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আয়কর বিবধমালা, ১৯৮৪ সংক্ষিাধক্ষির মাধ্যক্ষম পবরসম্পদ, দায় ও ব্যয় প্রদিকৃ্ষির জন্য ২০১৬-১৭ 

করিক্ষষ ৃিতুি ফরম IT-10B2016 প্রিতিৃ করা হক্ষয়ক্ষে। কয সকল করদাতা র্তুর্ ররটার্ ন ফরর্ম 

(IT-11GA2016) ব্যেহার করবের্ তাবদরবক IT-10B2016 ফরর্ম ব্যেহার করবত হবে। 

ব্যবি করদাতার ব্যিসার প ুঁবজ িা মূলধি অথিা কৃবষ িা অকৃবষ সম্পবত্ত থাকক্ষল IT-10B2016 

ফরবর্মর সাক্ষথ schedule 25 সংযুি করক্ষত হক্ষি।  

 

কয সকল স্বাভারেক ব্যরি করদাতা পুবরাবর্া ফরবর্ম ররটার্ ন দারিল করবের্ তারা ঐ ররটাবর্ নর 

সাবথ সংরিষ্ট আবের পবরসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিিরণী দাবিল করক্ষিি।  

 

পবরসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিিরণী পূরক্ষণ সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়: 

 

১।  পবরসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিিরণীক্ষত আয়েবষ নর কশষ তাররবির েররসম্পদ (assets) ও দায় 

(liabilities) এর সর্মাের্ী কজর (closing balance) এর তে প্রদার্ করবত হবে। 

উদাহরণস্বরূে, ৩০ জুর্ ২০২২ তাররবি ককার্ করদাতার যরদ কর্মাট ৭,০০,০০০ টাকার 

সঞ্চয়েে থাবক এেং রতরর্ যরদ ২০২১-২০২২ অথ ন েেবর আবরা ৩,০০,০০০/- টাকার 

সঞ্চয়েে েয় কবরর্ এেং আয়েবষ নর কশষ তাররি েয নন্ত ককার্ সঞ্চয়েে র্া ভাঙার্ তাহবল 

২০২২-২০২৩ করেবষ নর জন্য করদাতার দারিলকৃত পবরসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিিরণীক্ষত 

সঞ্চয়পক্ষের পবরমাণ প্রদিিৃ করক্ষত হক্ষি (৭,০০,০০০ + ৩,০০,০০০) = ১০,০০,০০০ টাকা।    

২। ক্রয়কৃত সম্পবত্তর বেক্ষে বরবজক্ষস্ট্রিি ও অন্যান্য আনুষবেক িরচসহ ক্রয়মূল্য প্রদিিৃ করক্ষত 

হক্ষি। ধরা যাক একজি করদাতা ১ রিবসম্বর ২০২১ তাররবি ১৫,০০,০০০ টাকায় একটি 

অকৃরষ প্লট েয় কবরবের্, যার বরবজক্ষস্ট্রিি ও অন্যান্য আনুষবেক িরচ বেল ৩,০০,০০০ 

টাকা। ৩০ জুি ২০২২ তাবরক্ষি প্ল্টটির িাজারমূল্য বেল ২২,০০,০০০ টাকা। এক্ষেক্ষে ২০২২-

২০২৩ করেবষ নর জন্য করদাতার দারিলকৃত পবরসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিিরণীক্ষত দবলল 

মূক্ষল্যর বভবত্তক্ষত অকৃরষ প্লবটর মূল্য (১৫,০০,০০০ + ৩,০০,০০০) = ১৮,০০,০০০ টাকা 

প্রদরশ নত হক্ষি।  

 

৩। করদাতার স্বার্মী/স্ত্রী ো রর্ভনরশীল ককার্ সন্তাবর্র আলাদা কর র্রথ র্া থাকবল তাবদর 

েররসম্পদ, দায় ও ব্যয় করদাতার েররসম্পদ, দায় ও ব্যবয়র সাবথ একীভূত কবর কদিাবত 

হবে।    

 

৪। পবরসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিিরণীর বকাি ক্রবমক্ষক স্থাি সংকুলাি িা হক্ষল আলাদা কাগক্ষজ বস 

ক্রবমক্ষকর জন্য অবতবরি তথ্য বলক্ষি পবরসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিিরণীর সাক্ষথ সংযুি করা 

যাক্ষি। আলাদা কাগজ ব্যিহাক্ষরর বেক্ষে কাগক্ষজর উপক্ষর কর িের, করদাতার টিআইএি এিং 

পবরসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিিরণীর েরর্মক র্ম্বর উবেি করবত হবে এেং তাবত করদাতার 

স্বাের থাকবত হবে। সংযুি আলাদা কােজটি পবরসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিিরণীর অংশ 

রহবসবে রেবেরিত হবে। উদাহরণস্বরূপ, বকাি করদাতা যবদ বকাি আয়িক্ষষ ৃ৩ জি ব্যবিক্ষক 
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ঋণ প্রদাি কক্ষর থাক্ষকি তাহক্ষল ফরম IT-10B2016 এর সাক্ষথ আলাদা কাগজ সংযুি 

কক্ষর তাক্ষত বিনরূপভাক্ষি তথ্য বলবপিদ্ধ করা বযক্ষত পাক্ষর: 

 

কর েের: ২০২২-২০২৩ 

টিআইএর্: - - - - - - - - - - - - 

েরর্মক ৮রি: ঋণ প্রদার্: 

ের্ম ঋণ গ্রহণকারীর র্ার্ম টিআইএর্

 ও 

সাবকনল 

েররর্মাণ 

১    

২    

৩    

কর্মাট  

    

 

(করদাতার স্বাের) 

 

২০১৬-১৭ করিক্ষষ ৃর্তুর্ প্রেরতনত পবরসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিিরণী (IT-10B2016) এর বিবভন্ন 

অংক্ষির বিিরণ: 

 

ক্রবমক িং-১: করিক্ষষরৃ তথ্য বদক্ষত হক্ষি। ২০২২-২০২৩ করিক্ষষরৃ জন্য 

পবরসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিিরণী দাবিক্ষলর বেক্ষে এ ঘক্ষরর 

িক্সগুক্ষলাক্ষত িাংলা িা ইংক্ষরজীক্ষত বিনরূপভাক্ষি বলিক্ষত হক্ষি: 

 

 

 

  

ক্রবমক িং-২: আয়িক্ষষরৃ বিষ বদক্ষির তাবরি উক্ষেি করক্ষত হক্ষি। তাবরিটি বদি-

মাস-িের আকাক্ষর বলিক্ষত হক্ষি। ২০২২-২০২৩ করিক্ষষরৃ জন্য 

পবরসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিিরণী দাবিক্ষলর বেক্ষে এ ঘক্ষরর 

িক্সগুক্ষলাক্ষত িাংলা িা ইংক্ষরজীক্ষতবিনরূপভাক্ষি বলিক্ষত হক্ষি: 

 

 

  

ক্রবমক িং-৩: করদাতার র্ার্ম রলিবত হবে। 

  

3 0 0 6 2 0 2 2 

২  ২ ০ ২ ২ ৩ -

- 
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ক্রবমক িং-৪: করদাতার টিআইএর্ রলিবত হবে। 

  

ক্রবমক িং-৫: করদাতার ব্যেসা ো কেশা িাবতর আয় থাকবল উি ব্যেসা ো 

কেশার সর্মাের্ী মূলধবর্র েররর্মাণ উে-েরর্মক ৫এ কত উবেি 

করবত হবে।  

করদাতা ককাম্পারর্র কশয়াবরবহাল্ডার েররিালক হবল উে-েরর্মক 

৫রে কত কশয়ার র্মারলকার্ার রেেরণ রলরেেদ্ধ করবত হবে। এরূে 

করদাতার জন্য তফরসল ২৫ সংযুি করবত হবে। 

 

উে-েরর্মক ৫এ ও ৫রে এর সর্মরষ্ট েরর্মক ৫ এ রলিবত হবে।   

  

ক্রবমক িং-৬: করদাতার অকৃরষ সম্পরি (আোরসক ো োরণরজেক প্লট, োরি, 

এোট নবর্মন্ট ইতোরদ অকৃরষ সম্পরির কবয়কটি উদাহরণ) থাকবল 

তফরসল ২৫ সংযুি কবর অকৃরষ সম্পরির রেেরণ, মূল্য ইতোরদর 

রেিাররত তে কসিাবর্ রদবত হবে। এ েরর্মবকর উে-েরর্মক ৬এ 

কত করদাতার অকৃরষ সম্পরির মূল্য এেং ৬রে কত অকৃরষ 

সম্পরির রেেরীবত ককার্ অরগ্রর্ম অথ ন েররবশাধ করা হবল তার 

কজর (balance) রলিবত হবে। 

  

ক্রবমক িং-৭: করদাতার কৃরষ সম্পরি থাকবল তার তে এিাবর্ রলিবত হবে 

এেং তফরসল ২৫ সংযুি কবর অকৃরষ সম্পরির রেেরণ, মূল্য 

ইতোরদর রেিাররত তে কসিাবর্ রদবত হবে। 

  

ক্রবমক িং-৮: করদাতার আরথ নক সম্পরি (financial assets) কযর্মর্ কশয়ার, 

রিবেঞ্চার, সঞ্চয়েে, েন্ড ও অন্যান্য রর্রােিা জার্মার্ত, 

এফরিআর, কর্ময়ারদ আর্মার্ত, সঞ্চয়ী কের্শর্ েীর্ম, ঋণ প্রদার্সহ 

অন্য ককার্ financial assets থাকবল তার তে এ েরর্মবক 

প্রদার্ করবত হবে।  

  

ক্রবমক িং-৯: করদাতার ব্যরিেত কর্মাটরোরি, জীে ো র্মাইবোোস থাকবল 

তার মূল্য (বররজবেশর্ ও আনুষরঙ্গক িরিসহ) েরর্মক ৯ এ 

রলিবত হবে। একারধক যার্োহর্ থাকবল (বররজবেশর্ ও 

আনুষরঙ্গক িরিসহ মূবল্যর সর্মরষ্ট রলিবত হবে। প্ররতটি 

যার্োহবর্র কেবে  ব্র্যান্ড র্ার্ম, ইরঞ্জর্ কোোরসটি (রসরস) ও 

কররজবেশর্ র্ম্বর রলিবত হবে। দুইবয়র অরধক যার্োহর্ থাকবল 

আলাদা কােজ সংযুি কবর েরণ নত তে সমূহ রলরেেদ্ধ করবত 
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হবে। 

  

ক্রবমক িং-১০: করদাতার কসার্া, হীরা, কজর্ম ো মূল্যোর্ োথরসহ ককার্ 

অলংকারারদ থাকবল তার তে এ েরর্মবক রলিবত হবে। 

  

ক্রবমক িং-১১: এ েরর্মবক করদাতার আসোেেে, সরঞ্জার্ম, ইবলকেরর্ক্স দ্রব্যারদ 

ইতোরদর তে রলরেেদ্ধ করবত হবে। 

  

ক্রবমক িং-১২: এোিা ১-১১ েরর্মবক উরেরিত সম্পরির োইবর করদাতার আবরা 

ককার্ মূল্যোর্ সম্পরি থাকবল তার তে এ েরর্মবক প্রদার্ করবত 

হবে। 

  

ক্রবমক িং-১৩: করদাতার ব্যেসা-েরহভু নত র্েদ অথ ন, ব্যাংক, কাি ন ো ইবলকেরর্ক 

অবথ নর ব্যাবলন্স, প্ররভবিন্ট ফাবন্ডর ব্যাবলন্স এেং েরর্মক 8-এ 

উরেরিত অংক োবদ অন্যান্য জর্মা, ব্যাবলন্স ো অরগ্রর্ম প্রদাবর্র 

েররর্মাণ রলিবত হবে। 

  

ক্রবমক িং-১৪: েরর্মক ১-১৩ উরেরিত সম্পরির েররর্মাবণর সর্মরষ্ট এ েরর্মবক 

রলিবত হবে।   

  

ক্রবমক িং-১৫: করদাতার ব্যেসা-েরহভূ নত দায় কযর্মর্ ব্যাংক ো আরথ নক প্ররতষ্ঠার্ 

কথবক গৃহীত ঋণ, জার্মার্তরেহীর্ ঋণ, ওভারড্রাফট ও অন্যান্য ঋণ 

(বযর্মর্, োকীবত েয় সংোন্ত দায়) এ েরর্মবক রলিবত হবে।   

  

ক্রবমক িং-১৬: েরর্মক ১৪ ও েরর্মক ১৫ এর রেবয়ােফল হবে সংরিষ্ট আয়েবষ নর 

র্ীট েররসম্পদ, যা েরর্মক ১৬ কত রলিবত হবে। 

  

ক্রবমক িং-১৭: পূে নেতী আয়েবষ নর কশষ তাররবির র্ীট েররসম্পদ েরর্মক ১৭ কত 

রলিবত হবে। 

  

ক্রবমক িং-১৮: েরর্মক ১৬ ও েরর্মক ১৭ এর রেবয়ােফল হবে র্ীট েররসম্পবদর 

েররেতনর্ (েররবৃরদ্ধ ো হ্রাস), যা েরর্মক ১৮ কত রলিবত হবে। 

  

ক্রবমক িং-১৯: সম্পদ অজনর্ ব্যতীত অন্য ককার্ কারবণ তহরেবলর েরহোঃপ্রোহ 

(outflow) ঘটবল তা এ েরর্মবক রলিবত হবে। এ েরর্মবক কয 

রেষয়গুবলা থাকবে তা হবলা: োরষ নক জীের্যাো সংরিস্ট ব্যয়, 
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কর েররবশাধ, ব্যেসা েরহভূ নত ককার্ আরথ নক কলাকসার্, কতনর্ ো 

IT-10BB2016 কত উরেরিত র্য় এর্মর্ ককার্ ব্যয়,  ককার্ দার্ 

ো ককার্ িাঁদা প্রদার্ (যা পবরসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিিরণী আর 

ককাথাও প্ররতফরলত হয়রর্)। 

  

ক্রবমক িং-২০: েরর্মক ১৮ ও েরর্মক ১৯ এর কযােফল হবে আয়েবষ ন করদাতার 

তহরেবলর কর্মাট েরহোঃপ্রোহ (outflow), যা এ েরর্মবক রলিবত 

হবে। 

  

ক্রবমক িং-২১: এ েরর্মবক তহরেবলর উৎস রলিবত হবে। 

  

ক্রবমক িং-২২: েরর্মক ২১ ও েরর্মক ২০ এর রেবয়ােফল এ েরর্মবক রলিবত 

হবে। 

 

জীের্যাো সংরিষ্ট ব্যবয়র রেেরণী 

 

প্রবতেক স্বাভারেক ব্যরি করদাতাবক তার আয়কর ররটাবর্ নর সাবথ রেরধ রর্ধ নাররত ফরবর্ম ও 

েদ্ধরতবত জীের্যাো সংরিষ্ট ব্যবয়র রেেরণী দারিল করবত হবে। 

 

তবে কেতর্ অথো ব্যেসা ো কেশা িাবতর আয় রবয়বে এরূে ব্যরি করদাতার কেবে সংরিষ্ট 

আয়েবষ নর কর্মাট আয় ৩ লে টাকার কেরশ র্া হবয় থাকবল উি ব্যবয়র রেেরণী দারিল 

োেতামূলক হবে র্া। তবে ককার্ ককাম্পারর্র কশয়ারবহাল্ডার েররিালক হবল তার আবয়র উৎস ো 

কর্মাট আবয়র েররর্মাণ যা-ই কহাক, আয়কর ররটাবর্ নর সাবথ জীের্যাো সংরিষ্ট ব্যবয়র রেেরণী 

দারিল করা তার জন্য োেতামূলক। 

 

কয সকল করদাতা ২০১৬-১৭ করিক্ষষ ৃপ্রিবততৃ র্তুর্ ররটার্ ন ফরর্ম (IT-11GA2016) ব্যেহার 

করবের্ তাবদরবক IT-10BB2016 ফরর্ম ব্যেহার করবত হবে। কয সকল স্বাভারেক ব্যরি 

করদাতা পুরবর্া ফরবর্ম ররটার্ ন দারিল করবের্ তারা ঐ ররটাবর্ নর সাবথ আবের বিিরণী দাবিল 

করক্ষিি।  

 

জীের্যাো সংরিষ্ট ব্যবয়র রেেরণী ফরবর্ম করদাতার আয়েষ নসংরিষ্ট ব্যয় ো কর েররবশাবধর তে 

সরন্নবেশ করবত হবে। এ রেেরণীবত উবেবিত িরচসমূক্ষহর বযাগফল পবরসম্পদ, দায় ও ব্যয় 

বিিরণীক্ষত উক্ষেি করক্ষত হক্ষি।  

 

২০১৬-১৭ করিক্ষষ ৃর্তুর্ প্রেরতনত জীের্যাো সংরিষ্ট ব্যবয়র রেেরণী (IT-10BB2016) এর 

বিবভন্ন অংক্ষির বিিরণ: 
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ক্রবমক িং-১: করিক্ষষরৃ তথ্য বদক্ষত হক্ষি। ২০২২-২০২৩ করিক্ষষরৃ জন্য 

জীের্যাো সংরিস্ট ব্যবয়র বিিরণী দাবিক্ষলর বেক্ষে এ ঘক্ষর 

িাংলা িা ইংক্ষরজীক্ষত বিনরূপভাক্ষি বলিক্ষত হক্ষি: 

 

 

  

ক্রবমক িং-২: আয়িক্ষষরৃ বিষ বদক্ষির তাবরি উক্ষেি করক্ষত হক্ষি। তাবরিটি বদি-

মাস-িের আকাক্ষর বলিক্ষত হক্ষি। ২০২২-২০২৩ করিক্ষষরৃ জন্য 

জীের্যাো সংরিস্ট ব্যবয়র বিিরণী দাবিক্ষলর বেক্ষে এ ঘক্ষর 

িাংলা িা ইংক্ষরজীক্ষত বিনরূপভাক্ষি বলিক্ষত হক্ষি: 

 

 

  

ক্রবমক িং-৩: করদাতার র্ার্ম রলিবত হবে। 

  

ক্রবমক িং-৪: করদাতার টিআইএর্ রলিবত হবে। 

  

ক্রবমক িং-৫: এ ক্রবমক্ষক করদাতা ও তার পবরিাক্ষরর বিভরৃিীল সদস্যক্ষদর 

ভরণ বপাষণ ব্যক্ষয়র তথ্য বদক্ষত হক্ষি। 

  

ক্রবমক িং-৬: এ ক্রবমক্ষক আিাসি সংক্রান্ত ব্যক্ষয়র তথ্য বলিক্ষত হক্ষি। ভাড়া 

িাড়ীক্ষত িসিাস িা করা হক্ষল মন্তক্ষব্যর ঘক্ষর বিক্ষজর িাড়ী, 

বপতা/মাতার িাড়ী, বিক্ষয়াগ কতাৃ প্রদত্ত িাড়ী অথিা অন্য কাক্ষরা 

হক্ষল বস তথ্য বলিক্ষত হক্ষি। বিজ িাড়ীর রেণাক্ষিেণ ব্যয় 

(ক্ষযমি বপৌরকর, সাবভসৃ চাজৃ ইতযাবদ) যবদ থাক্ষক তক্ষি তা 

এিাক্ষি বলিক্ষত হক্ষি। 

  

ক্রবমক িং-৭: এ ক্রবমক্ষক যািিাহি বিষক্ষয় যািতীয় ব্যয় বযমি-জ্বালািী, 

রেণাক্ষিেণ, ড্রাইভাক্ষরর বিতি ইতযাবদ িাক্ষত ব্যক্ষয়র তথ্য বদক্ষত 

হক্ষি । 

  

ক্রবমক িং-৮: বিদ্যযৎ বিল, গ্যাস বিল, পাবির বিল, েয়োঃরর্ষ্কাশর্ ও বদর্রির্ 

েজনে অেসারণ সংোন্ত িরি, আিাবসক বটবলক্ষফাি বিল, 

ইন্টারবর্ট ও কটরলরভশর্ িোবর্ল সােরিেশর্ রেল, গৃহস্থারলর 

সহায়ক কর্মী ও গৃহস্থালী ও কসো সংরিষ্ট অন্যান্য ব্যবয়র তে এ 

2 ২ 0 ১ 

 

২ ২ -

- 
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ক্রবমক্ষক রদবত হক্ষি। 

  

ক্রবমক িং-৯: এ ক্রবমক্ষক সন্তািক্ষদর পড়াক্ষিািার ব্যক্ষয়র তে রদবত হক্ষি। 

  

ক্রবমক িং-১০: উৎসে, অনুষ্ঠার্, উেহার, কদবশ ও রেবদশ ভ্রর্মণ, অেকাশ, 

অনুদার্, র্মার্রেক সহায়তাসহ অন্যান্য রেবশষ ব্যবয়র তে এ 

ক্রবমক্ষক রদবত হবে। 

  

ক্রবমক িং-১১: উপক্ষরর ক্রবমক ৫ হক্ষত ১০ এ িবণতৃ ব্যক্ষয়র িাইক্ষর অন্য বকাি ব্যয় 

হক্ষয় থাকক্ষল বস িরচ, বচবকৎসা িরচ থাকক্ষল বস অংক এ ঘক্ষর 

বলিক্ষত হক্ষি। 

  

ক্রবমক িং-১২: জীের্যাের্ সংরিষ্ট কর্মাট িরি অথ নাৎ েরর্মক ০৫ হবত েরর্মক 

১১ কত প্রদরশ নত ব্যবয়র সর্মরষ্ট এ ঘক্ষর বলিক্ষত হক্ষি। 

  

ক্রবমক িং-১৩: এ ঘক্ষর করদাতা কর্তকৃ উৎক্ষস পবরক্ষিাবধত করএিং করদাতার 

বিক্ষজর পবরক্ষিাধ করা আয়কর, সারচাজৃ অথিা অন্য বকাি 

পবরক্ষিাবধত অংক বলিক্ষত হক্ষি। বিক্ষিচয আয়িক্ষষ ৃ অন্য বকাি 

করিক্ষষরৃ কর, সারচাজৃ অথিা কর-সংবিষ্ট অন্য বকাি অংক 

পবরক্ষিাধ করা হক্ষল তাও এ ক্রবমক্ষক উক্ষেি করক্ষত হক্ষি।  

  

ক্রবমক িং-১৪: েরর্মক র্ং ১২ ও ১৩ এর প্রদরশ নত অংবকর সর্মরষ্ট এ েরর্মবক 

উবেি করবত হবে। 
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পবরবিষ্ট ১ 
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পবরবিষ্ট ২ 

 

দার্কর আইর্, ১৯৯০ এর ধারা ৭ এর অধীর্ দার্ সম্পরকনত ররটাণ ন  

[রেরধ ৩ দ্রষ্টব্য] 

কয আরথ নক েৎসবর দার্ করা হইয়াবে…………………… 

প্রারতসংরেক কর েৎসর…………………………… 

করদাতার র্ার্ম……………………………........... 

ঠিকার্া ……………………………………… 

র্ময নাদা (Status) (একক ব্যরি, ককাম্পার্ী, ফার্ম ন ইতোরদ)……… 

১। সকল দাবর্র সে ন কর্মাট মূল্য: …………… 

২। ধারা ৪ এর অধীর্ দােীকৃত  

অব্যাহরতবযাগ্য দাবর্র মূল্য: ........................................ 

  

৩। করবযাগ্য দাবর্র মূল্য: ........................................  

(েরর্মক ১ এেং ২ এর োথ নকে) 

৪। দাবর্র (স্থাের ো অস্থাের সম্পরি) রেেরণ: ................................ 

৫। দােীকৃত অব্যাহরতর কযাগ্য দাবর্র রেেরণ: ............................ 

আরর্ম এই র্মবর্ম ন কঘাষণা কররবতরে কয, উেবর প্রদি তেসমূহ আর্মার জ্ঞার্ ও রেশ্বাস র্মবত সতে 

ও রর্ভু নল। 

স্থার্…………………         স্বাের……………………… 

তাররি………………. র্ময নাদা…………………….... 

এই ররটাণ ন একক ব্যরির কেবে একক ব্যরি, ফাবর্ম নর কেবে ফাবর্ম নর অংশীদার এেং ককাম্পার্ীর কেবে 

উহার রপ্ররন্সোল অরফসার স্বাের কররবের্। 
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পবরবিষ্ট-৩  

সরকাবর বকাষাগাক্ষর আয়কর জমার বেক্ষে কর অঞ্চলবভবত্তক এযাকাউে বকার্ 

 

আয়কর কর্তপৃে ও করদাতাক্ষদর সুবিধাক্ষথ ৃ সরকাবর বকাষাগাক্ষর আয়কর জমার বেক্ষে কর 

অঞ্চলবভবত্তক এযাকাউে বকার্ িম্বর বিক্ষন বদয়া হক্ষলাঃ  

 

কর অঞ্চল আয়কর - বকাম্পাবি সমূহ আয়কর - বকাম্পাবি ব্যতীত অন্যান্য বফ সমূহ 

কর অঞ্চল-১, ঢাকা ১-১১৪১-০০০১-০১০১ ১-১১৪১-০০০১-০১১১ ১-১১৪১-০০০১-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল-২, ঢাকা ১-১১৪১-০০০৫-০১০১ ১-১১৪১-০০০৫-০১১১ ১-১১৪১-০০০৫-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল-৩, ঢাকা ১-১১৪১-০০১০-০১০১ ১-১১৪১-০০১০-০১১১ ১-১১৪১-০০১০-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল-৪, ঢাকা ১-১১৪১-০০১৫-০১০১ ১-১১৪১-০০১৫-০১১১ ১-১১৪১-০০১৫-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল-৫, ঢাকা ১-১১৪১-০০২০-০১০১ ১-১১৪১-০০২০-০১১১ ১-১১৪১-০০২০-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল-৬, ঢাকা ১-১১৪১-০০২৫-০১০১ ১-১১৪১-০০২৫-০১১১ ১-১১৪১-০০২৫-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল-৭, ঢাকা ১-১১৪১-০০৩০-০১০১ ১-১১৪১-০০৩০-০১১১ ১-১১৪১-০০৩০-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল-৮, ঢাকা ১-১১৪১-০০৩৫-০১০১ ১-১১৪১-০০৩৫-০১১১ ১-১১৪১-০০৩৫-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল-৯, ঢাকা ১-১১৪১-০০৮০-০১০১ ১-১১৪১-০০৮০-০১১১ ১-১১৪১-০০৮০-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল-১০, ঢাকা ১-১১৪১-০০৮৫-০১০১ ১-১১৪১-০০৮৫-০১১১ ১-১১৪১-০০৮৫-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল-১১, ঢাকা ১-১১৪১-০০৯০-০১০১ ১-১১৪১-০০৯০-০১১১ ১-১১৪১-০০৯০-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল-১২, ঢাকা ১-১১৪১-০০৯৫-০১০১ ১-১১৪১-০০৯৫-০১১১ ১-১১৪১-০০৯৫-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল-১৩, ঢাকা ১-১১৪১-০১০০-০১০১ ১-১১৪১-০১০০-০১১১ ১-১১৪১-০১০০-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল-১৪, ঢাকা ১-১১৪১-০১০৫-০১০১ ১-১১৪১-০১০৫-০১১১ ১-১১৪১-০১০৫-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা ১-১১৪১-০১১০-০১০১ ১-১১৪১-০১১০-০১১১ ১-১১৪১-০১১০-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল-১,চেগ্রাম ১-১১৪১-০০৪০-০১০১ ১-১১৪১-০০৪০-০১১১ ১-১১৪১-০০৪০-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল-২ চেগ্রাম ১-১১৪১-০০৪৫-০১০১ ১-১১৪১-০০৪৫-০১১১ ১-১১৪১-০০৪৫-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল-৩ চেগ্রাম ১-১১৪১-০০৫০-০১০১ ১-১১৪১-০০৫০-০১১১ ১-১১৪১-০০৫০-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল-৪, চেগ্রাম ১-১১৪১-০১৩৫-০১০১ ১-১১৪১-০১৩৫-০১১১ ১-১১৪১-০১৩৫-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল- খুলিা ১-১১৪১-০০৫৫-০১০১ ১-১১৪১-০০৫৫-০১১১ ১-১১৪১-০০৫৫-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল- রাজিাহী ১-১১৪১-০০৬০-০১০১ ১-১১৪১-০০৬০-০১১১ ১-১১৪১-০০৬০-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল- রংপর ১-১১৪১-০০৬৫-০১০১ ১-১১৪১-০০৬৫-০১১১ ১-১১৪১-০০৬৫-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল- বসক্ষলট ১-১১৪১-০০৭০-০১০১ ১-১১৪১-০০৭০-০১১১ ১-১১৪১-০০৭০-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল- িবরিাল ১-১১৪১-০০৭৫-০১০১ ১-১১৪১-০০৭৫-০১১১ ১-১১৪১-০০৭৫-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল-গাজীপর ১-১১৪১-০১২০-০১০১ ১-১১৪১-০১২০-০১১১ ১-১১৪১-০১২০-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল-িারায়ণগঞ্জ ১-১১৪১-০১১৫-০১০১ ১-১১৪১-০১১৫-০১১১ ১-১১৪১-০১১৫-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল- িগুড়া ১-১১৪১-০১৪০-০১০১ ১-১১৪১-০১৪০-০১১১ ১-১১৪১-০১৪০-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল- কুবমো ১-১১৪১-০১৩০-০১০১ ১-১১৪১-০১৩০-০১১১ ১-১১৪১-০১৩০-১৮৭৬ 

কর অঞ্চল- ময়মিবসংহ ১-১১৪১-০১২৫-০১০১ ১-১১৪১-০১২৫-০১১১ ১-১১৪১-০১২৫-১৮৭৬ 

বৃহৎ করদাতা ইউবিট ১-১১৪৫-০০১০-০১০১ ১-১১৪৫-০০১০-০১১১ ১-১১৪৫-০০১০-১৮৭৬ 

বকন্দ্রীয় জরীপ অঞ্চল ১-১১৪৫-০০০৫-০১০১ ১-১১৪৫-০০০৫-০১১১ ১-১১৪৫-০০০৫-১৮৭৬ 

 

 

         

 


