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প্রথভ বাগ  

 

াধাযণ জ্ঞাতব্য বফলয় 
 

 

আয়কর   র      

 

আয়কয কর্তৃক্ষেয বনকট একজন কযদাতায ফাবলকৃ আক্ষয়য তথ্যাফরী বনধাৃবযত পযক্ষভ উস্থান 

কযায ভাধ্যভ ক্ষে আয়কয বযটান।ৃ আয়কয বযটান ৃপযভ এয কাঠাক্ষভা আয়কয বফবধ দ্বাযা বনবদষৃ্ট কযা 

আক্ষছ। আয়কয আইন অনুমায়ী জাতীয় যাজস্ব বফাড ৃ কর্তকৃ বনধাৃবযত পযক্ষভ আয়কয বযটান ৃ দাবির 

কযক্ষত য়।  
 
 

 

আয়কর   র     ক র        কর    

 

াধাযণবাক্ষফ, বকান ব্যবি-কযদাতায (individual) আয় মবদ ফছক্ষয ২,৫০,০০০/- টাকায বফব য় তক্ষফ 

তাক্ষক বযটান ৃদাবির কযক্ষত ক্ষফ। ভবরা এফং ৬৫ ফছয ফা তদূর্ধ্ৃ ফয়ক্ষয কযদাতায আয় মবদ ফছক্ষয 

৩,০০,০০০/- টাকায বফব, প্রবতফন্ধী কযদাতায আয় মবদ ফছক্ষয ৩,৭৫,০০০/- টাকায বফব এফং 

বগক্ষজটভুি যুদ্ধাত মুবিক্ষমাদ্ধা কযদাতায আয় মবদ ফছক্ষয ৪,২৫,০০০/- টাকায বফব য় তাক্ষর ঐ 

কযদাতাক্ষক আয়কয বযটান ৃদাবির কযক্ষত ক্ষফ। তক্ষফ বনম্নফবণতৃ বেত্রমূক্ষ আক্ষয়য বযভাণ মা-ই বাক 

না বকন, ব্যবি-কযদাতাক্ষক ংবিষ্ট আয় ফছক্ষযয জন্য আফবিকবাক্ষফ আয়কয বযটান ৃদাবির কযক্ষত ক্ষফ: 

 

(ক) মবদ আয় ফছক্ষয কযদাতায বভাট আয় কযমুি ীভা অবতক্রভ কক্ষয; 
 

(ি) আয় ফছক্ষযয পূফফৃতী বতন ফছক্ষযয বম বকান ফছয কযদাতায কয বনধাৃযণ ক্ষয় থাক্ষক ফা তায 

আয় কযক্ষমাগ্য ক্ষয় থাক্ষক; 

 

(গ)  কযদাতা মবদ- 

 (1) ককোন ককোম্পোননয কয়োযহোল্ডোয নযচোরক ফো কয়োযহোল্ডোয employee হন; 

  (2)    ন পোহভ েয ংীদোয হন; 

  (3) যকায অথফা যকাক্ষযয বকান কর্তৃে, কক্ষাৃক্ষযন, ত্তা ফা ইউবনক্ষটয ফা প্রচবরত 

বকান আইন, আক্ষদ ফা দবরক্ষরয ভাধ্যক্ষভ গঠিত বকান কর্তৃে, কক্ষাৃক্ষযন, ত্তা ফা 

ইউবনক্ষটয কভচৃাযী (employee) ক্ষয় আয় ফছক্ষযয বম বকান ভয়  ১৬,০০০/- 

টাকা ফা তদূর্ধ্ৃ বযভাণ মূর বফতন আযণ কক্ষয থাক্ষকন; 

 

(ঘ) আয় ফছক্ষয কযদাতায আয় কয অব্যাবত প্রাপ্ত ফা হ্রাকৃত াক্ষয কযক্ষমাগ্য ক্ষয় থাক্ষক; 

 

(ঙ) মবদ আয়  ছ       ন এ     য়  ন                   ন          জ      জ  

হয়-   

(1)                   ন       (                জ                  

 ঝ   );  



2 

 

(2) মূল্য ংক্ষমাজন কয আইন, ১৯৯১ এয অধীন বনফবন্ধত বকান ক্লাক্ষফয দস্যদ থাকা; 

(3) বকান বটি কক্ষাৃক্ষযন, বৌযবা ফা ইউবনয়ন বযলদ ক্ষত বেড রাইক্ষন্প গ্রণ কক্ষয 

বকান ব্যফা ফা বা বযচারনা; 

(4) বচবকৎক, দন্তবচবকৎক, আইনজীফী, চাটাৃড ৃ একাউক্ষেে, কস্ট এন্ড ম্যাক্ষনজক্ষভে 

একাউক্ষেে, প্রক্ষকৌরী, স্থবত অথফা াক্ষবয়ৃায বক্ষক্ষফ ফা ভজাতীয় বাজীফী 

বক্ষক্ষফ বকান স্বীকৃত বাজীফী ংস্থায বনফন্ধন থাকা; 

(5) আয়কয বাজীফী (income tax practioner)  বক্ষক্ষফ জাতীয় যাজস্ব বফাক্ষডযৃ 

বনফন্ধন থাকা; 

(6)  বকান ফবণক ফা বল্প বফলয়ক বচম্বায ফা ব্যফাবয়ক ংঘ ফা ংস্থায দস্যদ থাকা; 

(7) বকান বৌযবা ফা বটি কযক্ষাক্ষযক্ষনয বকান ক্ষদ ফা ংদ দস্য ক্ষদ প্রাথী 

য়া; 

(8) বকান যকাযী, আধা-যকাযী, স্বায়ত্বাবত ংস্থা ফা বকান স্থানীয় যকাক্ষযয বকান 

বটন্ডাক্ষয অংগ্রণ কযা; 

(9) বকান বকাম্পানীয ফা বকান গ্রু অফ বকাম্পানীক্ষজয বযচারনা লকৃ্ষদ থাকা। 

 

 

 র     ফরম  ক   য়    য়    য় 

 
কর আয়কয অবপক্ষ আয়কয বযটান ৃ পযভ ায়া মায়। একজন কযদাতা াযা ফছয বফনামূক্ষল্য 

আয়কয অবপ বথক্ষক বযটান ৃ পযভ ংগ্র কযক্ষত াক্ষযন। জাতীয় যাজস্ব বফাক্ষডযৃ ক্ষয়ফ াইট 

www.nbr.gov.bd বথক্ষক বযটান ৃ পযভ download কযা মাক্ষফ। বযটাক্ষনযৃ পক্ষটাকব 

গ্রণক্ষমাগ্য। 

 

 র           র সময় 

 

ব্যনি-কযদোতোহক Tax Day (কয নদফ) এয ভহে অয়কয নযটোন ে দোনির কযহত হফ। 2016-17 

কয ফছহযয জন্য 30 নহবম্বয 2016 তোনযি হে কয নদফ, থ েোৎ নযটোন ে দোনিহরয ফ েহল তোনযি। 

একজন ব্যনি-কযদোতো ১ জুরোআ 2016 কথহক ৩০ নহবম্বয 2016 তোনযহিয ভহে 2016-17 কয 

ফছহযয নযটোন ে দোনির কযহফন।  

 

বনধাৃবযত ভক্ষয়য ভক্ষধ্য বযটান ৃদাবির কযা ম্ভফ না ক্ষর কযদাতা বযটান ৃদাবিক্ষরয ভয়ীভা ফাড়াক্ষনায 

জন্য বফবধ বনধাৃবযত পযক্ষভ উযুি কাযণ উক্ষেিপূফকৃ উ কয কবভনাক্ষযয কাক্ষছ ভক্ষয়য আক্ষফদন 

কযক্ষত াক্ষযন। ভয় ভঞ্জুয ক্ষর ফবধতৃ ভক্ষয়য ভক্ষধ্য াধাযণ অথফা াফজৃনীন স্ববনধাৃযণী দ্ধবতয 

আতায় বযটান ৃ দাবির কযা মাক্ষফ। জাতীয় যাজস্ব বফাক্ষডযৃ ক্ষয়ফাইট www.nbr.gov.bd বথক্ষক 

ভয় বৃবদ্ধয আক্ষফদন পযভ download কযা মায়।  

 

বনধাৃবযত ভক্ষয়য ভক্ষধ্য বযটান ৃদাবির না কযা ক্ষর উ কয কবভনায বফরম্ব সুদ (delay interest) 

আক্ষযা কযক্ষফন। তাই বনধাৃবযত ভক্ষয়য ভক্ষধ্য বযটান ৃদাবির কযা কযদাতায জন্য সুবফধাজনক।  

 

 

 

http://www.nbr.gov.bd/
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 র      ক   য়       কর   হয় 

 

প্রক্ষতেক বেণীয কযদাতায বযটান ৃ দাবিক্ষরয জন্য আয়কয াক্ষকরৃ বনবদষৃ্ট কযা আক্ষছ। বমভন, ঢাকা 

বববর বজরায় অফবস্থত বম কর বফাভবযক যকাবয কভকৃতাৃ/কভচৃাযী  বননভুি 

কভকৃতাৃ/কভচৃাযীয নাভ A, B এফং C ক্ষযগুহরো বদক্ষয় শুরু ক্ষয়ক্ষছ তাক্ষদযক্ষক কয অঞ্চর-৪, ঢাকা 

এয কয াক্ষকরৃ-৭১ এ বযটান ৃজভা বদক্ষত ক্ষফ। পুক্ষযাক্ষনা কযদাতাগণ তাক্ষদয ফতভৃান াক্ষককৃ্ষর বযটান ৃ

জভা বদক্ষফন। নতুন কযদাতাগণ তাক্ষদয নাভ, চাকুযীস্থর ফা ব্যফা প্রবতষ্ঠাক্ষনয ঠিকানায বববত্তক্ষত 

বনধাৃবযত াক্ষককৃ্ষর ১২ ংখ্যায টিআইএন (e-TIN) উক্ষেি কক্ষয আয়কয বযটান ৃ দাবির কযক্ষফন। 

কযদাতাগণ প্রক্ষয়াজক্ষন বনকটস্থ আয়কয অবপ ফা কয যাভ ৃ বকন্দ্র বথক্ষক আয়কয বযটান ৃ দাবির 

ংক্রান্ত তথ্য বজক্ষন বনক্ষত াক্ষযন। 

 

প্রবত ফছয বদক্ষয বফববন্ন স্থাক্ষন অনুবষ্ঠত আয়কয বভরায় কযদাতাগণ আয়কয বযটান ৃদাবির কযক্ষত 

াক্ষযন। বযটান ৃ দাবিক্ষরয ভয় কযদাতা বফক্ষদক্ষ অফস্থান কযক্ষর বফক্ষদক্ষ অফবস্থত ফাংরাক্ষদ 

দূতাফাক্ষ বযটান ৃদাবির কযা মায়।   

 

 
 র              কর    ক হয় 

 

ককোন কযদোতো অয়কয েোহদহয ৭৫ ধোযোনুোহয ননধ েোনযত ভহয়য ভহে অয়কয নযটোন ে দোনিহর 

ব্যথ ে হর তোয পয অয়কয েোহদহয ১২৪ ধোযো নুমোয়ী জনযভোনো, 73 ধোযো নুমোয়ী 50 তোং 

নতনযি যরসুদ এফং 73এ ধোযো নুমোয়ী         (delay interest) আ         হ  ।    

                ন           জ     য়  আ   ন     উ         ন                    

   য়          ন             ন,                 উ   জ    ন  আ       হ   ন ,     

                       আ       হ  ।  
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বদ্বতীয় বাগ 

 

 ব্যবি-কযদাতায আয়কয বযটান ৃ 
 

 

    ন                 ন            

 

ফতভৃাক্ষন বযটান ৃ দাবিক্ষরয জন্য দু’টি দ্ধবত প্রচবরত আক্ষছ- াধাযণ দ্ধবত  াফজৃনীন স্ববনধাৃযণী 

দ্ধবত। কযদাতা াফজৃনীন স্ববনধাৃযণী দ্ধবতক্ষত বযটান ৃ দাবির কযক্ষত চাইক্ষর বযটান ৃ পযক্ষভ বফলয়টি 

বচবিত কযক্ষত ক্ষফ। উদাযণস্বরূ, মাযা নতুন প্রফবততৃ পযক্ষভ বযটান ৃদাবির কযক্ষফন তাযা বযটাক্ষনযৃ প্রথভ 

পৃষ্ঠায ক্রবভক নং-২ এয 82BB ধাযায অধীক্ষন বযটান ৃদাবির কযা ক্ষয়ক্ষছ বকনা এ ংক্রান্ত তক্ষথ্যয 

বফযীক্ষত “োঁ” এয ঘক্ষয () বচি বদক্ষফন। ক্রবভক নং-২ এয  “না” এয ঘক্ষয () বচি প্রদান কযক্ষর ফা 

বকান ঘক্ষয () বচি প্রদান না কযক্ষর বযটানটৃি াধাযণ দ্ধবতয আতায় দাবিরকৃত ফক্ষর গণ্য ক্ষফ।  

 

    জন ন   ন    ন       

োফ েজনীন স্বননধ েোযণী দ্ধনতহত নযটোন ে দোনিহরয কক্ষহে কযদোতো তোয ননহজয অয় ননহজ ননরূন কহয 

প্রহমোজয অয়কয নযহোধ কহযন। 2016-17 কয ফছহয ককোন 12-নিনজট টিঅআএনধোযী ব্যনি-কযদোতো 

     ন               আ য়  উ       জ     য় আয়       চ জ               30 ন     

2016                উ         ন                       য়      োফ েজনীন স্বননধ েোযণী 

দ্ধনতহত নযটোন ে দোনির কযহত োহযন। কযদোতোয 12-নিনজট টিঅআএন নো থোকহর কযদোতো োফ েজনীন 

স্বননধ েোযনী দ্ধনতহত নযটোন ে দোনির কযহত োযহফন নো। তোছোড়ো ,      আ য়      জ     য় আয়    

   চ জ              ন  হ       30 ন     2016                উ         ন        

               য়              ন  হ               ন   োফ েজনীন স্বননধ েোযণী দ্ধনতয 

অওতোয় ড়হফ নো। 

 

                      োফ েজনীন স্বননধ েোযণী দ্ধনতয অওতোয় বযটান ৃ দাবির কযা ক্ষর আয়কয 

বফবাগ বথক্ষক কযদাতাক্ষক বম প্রাবপ্ত স্বীকাযত্র প্রদান কযা য় তা-ই কয বনধাৃযনী আক্ষদ (assessment 

order) ফক্ষর গণ্য য়।  

 

যফতীক্ষত উ কয কবভনায কক্ষয়কটি বনবদষৃ্ট বেক্ষত্র ত্রুটি-বফচ্যেবত বচবিতকযণ  এয কাযক্ষণ কভ কয 

বযক্ষাধ কযা ক্ষর তা আদাক্ষয়য রক্ষেে বযটানটৃি process কক্ষযন। এছাড়া জাতীয় যাজস্ব বফাড ৃবনধাৃবযত 

criterion এয বববত্তক্ষত াফজৃনীন স্ববনধাৃযণী দ্ধবতক্ষত দাবিরকৃত বকান বযটান ৃঅবডক্ষটয জন্য বনফাৃচন 

কক্ষয উ কয কবভনাযক্ষক বনফাৃবচত বযটান ৃ অবডট এফং প্রক্ষমাজে বেক্ষত্র কয বনধাৃযক্ষণয জন্য ফরক্ষত 

াক্ষয। 

 

াফজৃনীন স্ববনধাৃযণী দ্ধবতক্ষত 2016-17 কয ফছহয দাবিরকৃত বকান বযটাক্ষন ৃ পূফফৃতী কয ফছক্ষযয 

বনরূবত আয় অক্ষো ন্যেনতভ ২০% বফব আয় প্রদনৃ কযা ক্ষর এফং বনক্ষম্নাি তৃমূ পূযণ ক্ষর ব 

বযটান ৃ অবডট কামকৃ্রক্ষভয আতা ফবর্ভতৃ থাকক্ষফ:  
 

ক.  বযটাক্ষনযৃ বববত্তক্ষত বপযতক্ষমাগ্য কয সৃবষ্ট না ক্ষর; 

ি.  বকানরূ দান গ্রণ প্রদনৃ না কযক্ষর;  



5 

 

গ.  বযটাক্ষন ৃকযমুি আয় প্রদনৃ কযক্ষর কযমুি আক্ষয়য ভথকৃ্ষন মাচাইক্ষমাগ্য দাবরবরক প্রভাণাবদ 

 বযটাক্ষনযৃ াক্ষথ দাবির কযক্ষর; 

ঘ.  আয়কয অধ্যাক্ষদ, ১৯৮৪ এয ৪৪ ধাযা অনুমায়ী জাযীকৃত প্রজ্ঞান অনুাক্ষয হ্রাকৃত াক্ষয 

 আয়কয প্রক্ষমাজে য় এরূ বকান আয় প্রদনৃ না কযক্ষর; 

ঙ.  ব্যাংক, আবথকৃ প্রবতষ্ঠান অথফা অন্য বমক্ষকান উৎ বথক্ষক ৫ রে টাকায অবধক ঋণ গ্রন 

 প্রদনৃ কযা ক্ষর দাবিরকৃত বযটাক্ষনযৃ াক্ষথ গৃীত ঋণ ংক্রান্ত ংবিষ্ট ব্যাংক বফফযণী ফা 

 বাফ বফফযণী দাবির কযা ক্ষর। 

 

পূফফৃতী ফছক্ষযয ভত 2016-17 কয ফছহয আয়কয অধ্যাক্ষদক্ষয 82BB ধাযায় াফজৃনীন স্ববনধাৃযণী 

দ্ধবতক্ষত দাবিরকৃত নতুন বযটাক্ষন ৃব্যফা  বা িাক্ষত প্রদবতৃ আক্ষয়য ৪ গুন াক্ষয প্রাযবম্ভক পু ুঁবজ 

সুবফধা বনয়া মাক্ষফ। তক্ষফ এরূ বেক্ষত্র প্রদবতৃ আয় কযমুি ীভায উক্ষর্ধ্ৃ ক্ষত ক্ষফ। এ পু ুঁবজ বফবনক্ষয়াগ 

ংবিষ্ট আয় ফছক্ষয ফা আয় ফছয বল য়ায যফতী ৫ ফছক্ষযয ভক্ষধ্য ব্যফা ফা বা বথক্ষক স্থানান্তয 

কযা মাক্ষফ না। কযক্ষর বম ফছয স্থানান্তয কযা ক্ষফ, ব ফছক্ষযয ংবিষ্ট কয ফছক্ষয তা অথ ৃ

স্থানান্তযকাযীয ‘‘অন্যান্য উৎক্ষয আয়’’ বক্ষক্ষফ বফক্ষফবচত ক্ষফ। 

 

            

াধাযণ দ্ধবতয আতায় দাবিরকৃত বযটাক্ষনযৃ বেক্ষত্র প্রাবপ্ত স্বীকাযত্রটি কয বনধাৃযনী আক্ষদ 

(assessment order) ফক্ষর গণ্য য় না। বযটান ৃদাবিক্ষরয য উ কয কবভনায  কয বনধাৃযণ কক্ষযন। 

কযদাতা কর্তকৃ বযটাক্ষন ৃপ্রদবতৃ তথ্য উ কয কবভনাক্ষযয বনকট ঠিক ভক্ষন ক্ষর বতবন কযদাতাক্ষক 

শুনানীক্ষত না বডক্ষকই  কয বনধাৃযণ কযক্ষত াক্ষযন। আফায, প্রদবতৃ আক্ষয়য ভথকৃ্ষন মক্ষথাযুি তথ্য  

প্রভাণাবদ না থাকক্ষর ফা উ কয কবভনায প্রক্ষয়াজন ভক্ষন কযক্ষর কযদাতাক্ষক শুনানীক্ষত বডক্ষক কযদাতায 

ফিব্য, তথ্য, প্রভাণাবদ বফক্ষফচনায় বনক্ষয় কয বনধাৃযণ কযক্ষত াক্ষযন। 

  
উক্ষেখ্য বম, বনযীোয আতায় না ড়ক্ষর বকান বযটাক্ষন ৃআয় বগান কযা ক্ষর ফা কয পাঁবক থাকক্ষর, 

ংবিষ্ট কয ফছক্ষযয বযটাক্ষনযৃ বেক্ষত্র অধ্যাক্ষদক্ষয 93 ধাযা অনুমায়ী প্রক্ষয়াজনীয় আইনানুগ ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা মাক্ষফ। একই াক্ষথ উি বযটান ৃprocess কযা মাক্ষফ। 

 

 

   -        আয়        ন   ফ   

 

অয়কয নফনধভোরো, 1984 ংহোধহনয ভোেহভ ব্যনি-কযদোতোয জন্য নতুন নযটোন ে পযভ (IT-

11GA2016) প্রফতেন কযো হয়হছ, মো 2016-17 কয ফছয কথহক প্রহমোজয হফ। 2016-17 কয 

ফছহয নতুন নযটোহন েয োোোন অহেয নযটোন ে পযভগুহরোও ব্যফোয কযো মোহফ।  থ েোৎ, 2016-17 

কয ফছহয ব্যনি-কযদোতোেণ ননম্নফনণ েত অয়কয নযটোন ে পযভ মূ ব্যফোয কযহত োযহফন: 

 

 ▪ পযভ IT-11GA2016: কর ব্যনি-কযদোতোয জন্য প্রহমোজয। 

▪ পযভ IT-11GA: কর ব্যনি-কযদোতোয জন্য প্রহমোজয। 

▪ পযভ IT-11 UMA: ককফর কফতনহবোেী কযদোতোয জন্য প্রহমোজয। 

▪ পযভ IT-11 CHA: কম কর ব্যনি-কযদোতোয ব্যফো ফো কোিোহত অয় যহয়হছ এফং 

এরূ অহয়য নযভোণ ৩ রক্ষ টোকোয কফী নয় ক কর 

কযদোতোয জন্য প্রহমোজয। 
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এ ছোড়ো, অয়কয নফবোে কর্তেক নযচোনরত স্পট এযোহহভন্ট এয কক্ষহে প্রহমোজয নতুন কযদোতোহদয 

জন্য একটি নবন্ন নযটোন ে পযভ (IT-11GAGA) যহয়হছ, মো ককফর স্পট এযোহহভহন্টআ 

ব্যফোযহমোগ্য। 

 

   -        আয়        ন   ফ             

 

(1) ব্যনি-কযদোতোয জন্য নতুন প্রফনতেত নযটোন ে পযভ IT-11GA2016 এয মূর বযটানটৃি বতন 

পৃষ্ঠায। মূর বযটাক্ষনযৃ াক্ষথ প্রাবপ্ত স্বীকায ত্র এফং প্রক্ষমাজে বেক্ষত্র বফতন, গৃ-ম্পবত্ত আয়, 

ব্যফায় ফা বা িাক্ষত আয়  কয বযয়াক্ষতয জন্য পৃথক তপবর ংযুি কযক্ষত ক্ষফ। 

 

বতন পৃষ্ঠায মূর বযটান ৃপূযণ কযা কর ব্যবি-কযদাতাক্ষদয জন্য ফাধ্যতামূরক। এক্ষত   ম    য় 

কর    র     য়  ম   ক   ,     য়    য় আয়   ক রর  হস          য়    য় স    , 

কর    র              র      কর   হ  ।  

 

কর    র আ য়র    সর   র     র ক র     র     র স     ফ স       হ  ।      আয় 

  ক        স      ফ স  24A,          আয়   ক    স আ য়র  ফ স  24B     

  স য়           আয়   ক     স য়           আ য়র  ফ স  24C     র     র 

স         হ  ।    কর    র  স   ক       র আয়       র  ক          র     র     

      কর        ,  ফ স        কর র   য়    হ     ।  

 

 ক       য়    রয়        কর       র     র স         য়    রয়   স      ফ স  24D 

      কর   হ   । কর      রয়           কর    ফ স  24D       কর র   য়    

হ    ।  

 
        ন                হ                             য়              ন 

     হ  । এ          য়        ছ           ন          আ এন             

     আ                          হ                         জ       হ  

                      ৬৫  ছ           য়                                 

আ ন                     জ         আয়  ছ          হ                  ন 

     হ  ।          আয়  ছ                   উ         হ  ।   

 

     ন        য়         হ                    আয়          উ         হ  ।  

 

     ন       য়    য়                      ন          ন      হ  ।  
 

   ন    -                  ন  জ                           হ            

                    হ      ছন   -ন                     ন      হ  ।  

 

     ন -                     য়          জ            য়   য়        (IT-

10B2016)                  -ন            ন      হ  ।        ন    -
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        ন          হ        ন   হ   আয়  ছ                    ন জ , spouse 

এ  (spouse        ন  হ য়      ) এ    ন          ন          ,   য়   য় 

       ঐ      আয়        ন                    হ  ।      হ হ   - 

 

( ) আয়  ছ                           (gross wealth) এ         20    

            হ  ;      

( ) আয়  ছ                          (জ                হ) এ        ন  

      ;      

( ) আয়  ছ      ন             ন এ    য়    ন  হ-        এ                

 হ         হ-        এ            ন য়       ।     

 

             ন                 ফ             হ য় ছ        ৫২          ন 

     হ  ।   

 

             ন                   য়   য়        (IT-10B2016) এ   জ  ন     

        য়         (IT-10BB2016)          হ য় ছ    ন                  

   ন      হ  ।   

 
   ন    -                   ,   য়   য়                       ন  হ   

       চ                  (voluntarily)       ,   য়   য়              

          ন। 

 
     ন -৫          ন    বফববন্ন উৎক্ষয আয়  কয বযক্ষাক্ষধয ক্ষে বম কর প্রভাণাবদ 

দাবির কযক্ষফন তায তাবরকা প্রদান কযক্ষফন।  

 
ক্রবভক নং-৫৫    কযদাতায পূণ ৃ নাভ উক্ষেি কযক্ষফন এফং বযটাক্ষন ৃ প্রদবতৃ আক্ষয়য তেতা 

ম্পক্ষক ৃ৭৫ ধাযা অনুমায়ী প্রবতাদন  স্বােয (তাবযি ) প্রদান কযক্ষফন।  

 

(2) ব্যনি বেণীয কযদাতাক্ষদয জন্য আক্ষগয বযটান ৃপযভ IT-11GA: 
 

এ পযভ ফাংরা  ইংক্ষযজী উবয় বালায় চালু আক্ষছ (বযবষ্ট ১২)। কর ব্যবি-কযদাতা ২০১৬-

২০১৭ কয ফছক্ষযয জন্য নতুন পযক্ষভয াাাব বফদ্যভান পযভটি ব্যফায কযক্ষত াযক্ষফন। মূর 

বযটান,ৃ বযম্পদ, দায়  ব্যয় বফফযণী (IT-10B), জীফনমাত্রায ভান ম্পবকতৃ তক্ষথ্যয বফফযণী 

((IT-10BB), বযটান ৃ পযভ পূযক্ষণয অনুযণীয় বনক্ষদৃাফরী এফং আয়কয বযটান ৃ প্রাবপ্ত 

স্বীকাযত্র বভাট আট পৃষ্ঠায পযভ  বফফযণী একংক্ষগ ংযুি যক্ষয়ক্ষছ।  

 

প্রথভ পৃষ্ঠায় কযদাতায বযবচবতমূরক তথ্য, বদ্বতীয় পৃষ্ঠায় কযদাতায বফববন্ন িাক্ষতয আক্ষয়য 

বফফযণ, প্রক্ষদয়  বযক্ষাবধত আয়কক্ষযয  বফফযণ  প্রবতাদন, র্ততীয় পৃষ্ঠায় বফতন  গৃ-

ম্পবত্ত আক্ষয়য বফস্তাবযত বফফযণ ম্ববরত পৃথক দু’টি তপবর, চতুথ ৃপৃষ্ঠায় বফবনক্ষয়াগজবনত কয 

বযয়াক্ষতয একটি তপবর  দাবিরকৃত প্রভাণাবদয তাবরকা বরবফদ্ধ কযায ছক যক্ষয়ক্ষছ।  
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বযটাক্ষনযৃ ঞ্চভ  লষ্ঠ পৃষ্ঠায় কযদাতায বযম্পদ, দায়  ব্যয় বফফযণী (IT-10B), প্তভ 

পৃষ্ঠায় জীফনমাত্রায ভান ম্পবকতৃ তক্ষথ্যয বফফযণী (IT-10BB) এফং বল পৃষ্ঠায় বযটান ৃপযভ 

পূযক্ষণয অনুযণীয় বনক্ষদৃাফরী ংযুি যক্ষয়ক্ষছ। আয়কয বযটান ৃপ্রাবপ্ত স্বীকাযত্রটি প্তভ  অষ্টভ 

পৃষ্ঠায বলাংক্ষ ংযুি আক্ষছ। 

 

(3) ককফর কফতনহবোেী কযদোতোেণ এফং কম কর ব্যনি-কযদোতোয ব্যফো ফো কোিোহত অয় যহয়হছ 

ও এরূ অহয়য নযভোণ ৩ রক্ষ টোকোয কফী নয় ক কর কযদোতো চোআহর 2016-17 কয ফছহয 

মথোক্রহভ  IT-11 UMA এ   IT-11 CHA           ন   ফ     হ            ন। 

ফ            । 

 

পহেখ্য, এ দু’কেনণয কযদোতোেণ 2016-17 কয ফছহয নতুন প্রফনতেত নতন পৃষ্ঠোয নযটোন ে পযভ 

IT-11GA2016 ফা আক্ষগয আট পৃষ্ঠায পযভ ব্যফায কযক্ষত াযক্ষফন।   

 
(4)  নতুন কযদোতো হর তোয োহোট ে োআহজয এক কন ছনফ নযটোহন েয োহথ নদহত হফ। ছবফটি প্রথভ 

বেণীয বগক্ষজক্ষটড কভকৃতাৃ অথফা য়াড ৃকবভনায অথফা বম বকান টিআইএনধাযী কযদাতা কর্তকৃ 

তোবয়ত ক্ষত ক্ষফ। প্রবত াঁচ ফছয য য একজন ব্যবি-কযদাতাক্ষক তায তোবয়ত ছবফ বযটাক্ষনযৃ 

াক্ষথ বদক্ষত ক্ষফ। 

 

12-নিনজট টিঅআএন  

 

োফ েজনীন স্বননধ েোযণী দ্ধনতহত নযটোন ে দোনিহরয জন্য কযদোতোয 12-নিনজট টিঅআএন থোকো 

ফোেতোমূরক। ককোন ব্যনি-কযদোতো নযটোন ে দোনিহরয পূহফ ে ননহজআ জাতীয় যাজস্ব বফাক্ষডযৃ 

ক্ষয়ফাইক্ষটয ভাধ্যক্ষভ ইক্ষরক্ট্রবনক দ্ধবতক্ষত আক্ষফদন কক্ষয ১২-বডবজট টিআইএন (ই-টিআইএন) 

ংগ্র কযক্ষত াক্ষযন (ক্ষয়ফ াইক্ষটয ঠিকানা www.incometax.gov.bd)। ই-টিআইএন 

ংগ্র ংবিস্ট বফায জন্য কযদাতা প্রক্ষয়াজক্ষন ংবিষ্ট উ কয কবভনাক্ষযয কামাৃরয় ফা কয 

তথ্য  বফা বকক্ষন্দ্র বমাগাক্ষমাগ কযক্ষত াক্ষযন।  

 

 

     ন                     /  /                   হ   

 

বযটাক্ষনযৃ াক্ষথ বফববন্ন উৎক্ষয আক্ষয়য ক্ষে বম কর প্রভাণাবদ/বফফযণ দাবির কযক্ষত ক্ষফ তায 

একটি তাবরকা নীক্ষচ বদয়া ক্ষরা (তাবরকাটি পূণাৃঙ্গ নয়):   

 

বফতন িাত 

(ক) বফতন বফফযণী; 

(ি) ব্যাংক বাফ থাকক্ষর বকংফা ব্যাংক সুদ িাক্ষত আয় থাকক্ষর ব্যাংক বফফযণী ফা ব্যাংক 

াটিবৃপক্ষকট; 

(গ) বফবনক্ষয়াগ বাতা দাফী থাকক্ষর তায ক্ষে প্রভাণাবদ। বমভন, জীফন ফীভায বরব থাকক্ষর 

বপ্রবভয়াভ বযক্ষাক্ষধয প্রভাণ। 

 
বনযাত্তা জাভানক্ষতয সুদ িাত 

(ক) ফন্ড ফা বডক্ষফঞ্চায বম ফছক্ষয বকনা য় ব ফন্ড ফা বডক্ষফঞ্চাক্ষযয পক্ষটাকব; 

(ি) সুদ আয় থাকক্ষর সুদ প্রদানকাযী কর্তৃক্ষেয প্রতেয়ন ত্র; 

http://www.incometax.gov.bd)|/
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(গ) প্রাবতষ্ঠাবনক ঋণ বনক্ষয় ফন্ড ফা বডক্ষফঞ্চায বকনা ক্ষয় থাকক্ষর ঋক্ষণয সুক্ষদয ভথকৃ্ষন ংবিষ্ট 

ব্যাংক কর্তৃক্ষেয াটিবৃপক্ষকট/ব্যাংক বফফযণী ফা প্রাবতষ্ঠাবনক প্রতেয়নত্র। 
 

গৃ-ম্পবত্ত িাত 

(ক) ফাড়ী বাড়ায ভথকৃ্ষন বাড়ায চ্যবিনাভা ফা বাড়ায যবক্ষদয কব, ভাবববত্তক ফাড়ী বাড়া 

প্রাবপ্তয বফফযণ এফং প্রাপ্ত ফাড়ী বাড়া জভা ংবিষ্ট ব্যাংক বাফ বফফযণী; 

(ি) বৌয কয, বটি কক্ষাৃক্ষযন কয, র্ভবভ যাজস্ব প্রদাক্ষনয ভথকৃ্ষন যবক্ষদয কব; 

(গ) ব্যাংক ঋক্ষণয ভাধ্যক্ষভ ফাড়ী বকনা ফা বনভাৃণ কযা ক্ষয় থাকক্ষর ঋক্ষণয সুক্ষদয ভথকৃ্ষন 

ব্যাংক বফফযণী  াটিবৃপক্ষকট; 

(ঘ) গৃ-ম্পবত্ত ফীভাকৃত ক্ষর ফীভায বপ্রবভয়াক্ষভয যবক্ষদয কব। 

 

ব্যফা ফা বা িাত 

ব্যফা ফা বায আয়-ব্যক্ষয়য বফফযণী (Income statement)  বস্থবতত্র (Balance 

Sheet). 

 
অংীদাযী পাক্ষভযৃ আয় 

পাক্ষভযৃ আয়-ব্যক্ষয়য বফফযণী (Income statement)  বস্থবতত্র (Balance Sheet). 

 

মূরধনী রাব 

(ক) স্থাফয ম্পবত্ত বফক্রয় ক্ষর তায দবরক্ষরয কব; 

(ি) উৎক্ষ আয়কয জভা ক্ষর তায চারান/ক্ষ-অডাৃক্ষযয পক্ষটাকব; 

(গ) পু ুঁবজফাজাক্ষয তাবরকাভুি বকাম্পানীয বয়ায বরনক্ষদন বথক্ষক মুনাপা ক্ষর এ ংক্রান্ত 

প্রতেয়নত্র। 
 

অন্যান্য উৎক্ষয আক্ষয়য িাত 

(ক) নগদ রবোং িাক্ষত আয় থাকক্ষর ব্যাংক বফফযণী, বডববক্ষডন্ড য়াক্ষযক্ষেয কব ফা 

াটিবৃপক্ষকট; 

(ি) ঞ্চয়ত্র ক্ষত সুদ আয় থাকক্ষর ঞ্চয়ত্র নগদায়ক্ষনয ভয় ফা সুদ প্রাবপ্তয ভয় বনয়া 

াটিবৃপক্ষকক্ষটয কব; 

(গ) ব্যাংক সুদ আয় থাকক্ষর ব্যাংক বফফযণী/াটিবৃপক্ষকট; 

(ঘ) অন্য বম বকান আক্ষয়য উৎক্ষয জন্য প্রাবঙ্গক কাগজত্র। 

 

আয়কয বযক্ষাক্ষধয প্রভাণ (উৎক্ষ কয কতনৃ) 

(ক) কয বযক্ষাক্ষধয ভথকৃ্ষন চারাক্ষনয কব, ব-অডাৃয/ব্যাংক ড্রাপট/একাউে-বয়ী বচক; 

 ১০ াজায টাকা মনৃ্ত আয়কয বেজাযী চারাক্ষনয ভাধ্যক্ষভ বযক্ষাধ কযা মায়। এয উক্ষর্ধ্ৃ 

আয়কয বযক্ষাক্ষধয বেক্ষত্র ব-অডাৃয/ব্যাংক ড্রাপট/একাউে-বয়ী বচক ব্যফায কযক্ষত 

ক্ষফ।  

(ি) বম বকান িাক্ষতয আয় ক্ষত উৎক্ষ আয়কয বযক্ষাধ কযা ক্ষর কয কতনৃকাযী কর্তৃক্ষেয 

প্রতেয়নত্র। 
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র্ততীয় বোে 

 

 নফনবন্ন িোহতয অয় ননরূণ 

 

1।     ন    (আয়          , 1984 এ       21 এ   আয়            , 1984 এ  

     33     য় ) 

 

াধাযণবাক্ষফ একজন চাকুবযজীফী কযদাতায প্রাপ্ত মূর বফতন, উৎফ বাতা, বযচাযক বাতা, 

ম্মানী বাতা, বাযটাইভ বাতা, স্বীকৃত ববফষ্য তবফক্ষর বনক্ষয়াগকতাৃয প্রদত্ত চাঁদা এফং বফববন্ন 

াযকুইবজট (সুবফধা) বফতন িাক্ষতয কযক্ষমাগ্য আয়।  

 

কফতন িোহত কযহমোগ্য অয় ননরূহনয জন্য পৃথক তপনর যহয়হছ। অয়কয নফনধভোরো, 1984 

ংহোধহনয ভোেহভ নতুন নযটোন ে পযহভয োহথ নতুন তপনর ২৪এ  প্রফতেন কযো হয়হছ। নতুন 

নযটোন ে পযহভয ক্রনভক নং-২৪ এ কফতন িোহত কযহমোগ্য অয় ননণ েহয়য জন্য তপনর ২৪এ 

পূযণপূফ েক মূর নযটোহন েয োহথ ংযুি কযহত হফ। তপনর ২৪এ পূযহণয দ্ধবত নীক্ষচ আক্ষরাচনা 

কযা ক্ষরা- 
 

তপবর-২৪এ 

বফতন িাক্ষত আক্ষয়য বফফযণী  

 
আয়কয অধ্যাক্ষদক্ষয বফদ্যভান বফধান অনুাক্ষয তপবর ২৪এ অনুমায়ী বফতন িাক্ষতয 

কযক্ষমাগ্য/কযমুি আয় বযগণনায (যকাবয কভকৃতাৃ/কভচৃাযীয বেত্র ব্যতীত) একটি উদাযণ 

বনক্ষচ প্রদান কযা ক্ষরা: 

 

০১       ০২  আ এন 

 
বফতন   

বাতাবদয বফফযণ 

ফাবলকৃ 

আক্ষয়য 

বযভাণ 

(টাকা) 

কযমুি 

আক্ষয়য 

বযভাণ 

(টাকা) 

নীট কযক্ষমাগ্য 

আয়  

(টাকা) 

ভন্তব্য 

মূর বফতন ৩,৬০,০০০/

- 

--- ৩,৬০,০০০/- ম্পূণ ৃঅংক কযক্ষমাগ্য 

বফক্ষল বফতন ২৪,০০০/- --- ২৪,০০০/- ম্পূণ ৃঅংক কযক্ষমাগ্য 

   য়     ন (   

            

আ য়        হয় 

ন  ) 

60,000/- --- 60,000/- ম্পূণ ৃঅংক কযক্ষমাগ্য 

ভাঘ ৃবাতা ৭২,০০০/- --- ৭২,০০০/- ম্পূণ ৃঅংক কযক্ষমাগ্য 

ফাড়ী বাড়া বাতা 

(নগদ) 

২,৪০,০০০/- ১,৮০,০০০/- ৬০,০০০/- মূর বফতক্ষনয ৫০% অথফা 

ভাবক ২৫,০০০/- এ দু’টিয ভক্ষধ্য 

বমটি কভ ব অংক কযমুি।  

2

2 

1

1 

0

0 

6 1

7 

৭ -

- 
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বচবকৎা বাতা 

(নগদ) 

৪৮,০০০/- ৩৬,০০০/- ১২,০০০/- মূর বফতক্ষনয ১০% অথফা 

ফাবলকৃ ১,২০,০০০/- টাকা 

(প্রবতফন্ধী ব্যবিয বেক্ষত্র ১০ রে 

টাকা), এ দু’টিয ভক্ষধ্য বমটি কভ 

ব বযভাণ অংক কযমুি।  

হ         ন  চ   

              

  জ        চ  

জ           

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

বয়াযক্ষাল্ডায বযচারকগণ এই 

কয অব্যাবতয সুবফধা প্রাপ্য 

ক্ষফন না। 

মাতায়াত বাতা 

(নগদ) 

৬০,০০০/- ৩০,০০০/- ৩০,০০০/- ফাবলকৃ ৩০,০০০/- মনৃ্ত কযমুি 

  স       60,000/- --- 60,000/- ম্পূণ ৃঅংক কযক্ষমাগ্য 

বযচাযক বাতা ১৮,০০০/- -- ১৮,০০০/- ম্পূণ ৃঅংক কযক্ষমাগ্য 

ছুটি বাতা ৩০,০০০/- --- ৩০,০০০/- ম্পূণ ৃঅংক কযক্ষমাগ্য 

ম্মানী/ পুযস্কায/ 

বপ 

৫০,০০০/- --- ৫০,০০০/- ম্পূণ ৃঅংক কযক্ষমাগ্য 

বায টাইভ বাতা ৪৮,০০০/- --- ৪৮,০০০/- ম্পূণ ৃঅংক কযক্ষমাগ্য 

বফানা/ 

এক্সক্ষগ্রবয়া 

৩০,০০০/- --- ৩০,০০০/- ম্পূণ ৃঅংক কযক্ষমাগ্য 

স্বীকৃত ববফষ্য 

তবফক্ষর 

বনক্ষয়াগকতাৃ কর্তকৃ 

প্রদত্ত চাঁদা 

৩৬,০০০/- --- ৩৬,০০০/- ম্পূণ ৃঅংক কযক্ষমাগ্য 

স্বীকৃত ববফষ্য 

তবফক্ষর অবজৃত 

সুদ 

৩০,০০০/- ৩০,০০০/- --- মূর বফতক্ষনয ১/৩ অং মনৃ্ত 

প্রাপ্ত সুদ (এিাক্ষন বফতন ফরক্ষত 

মূর বফতন এফং ভাঘ ৃ বাতা 

বুঝাক্ষফ) অথফা যকায কর্তকৃ 

বনধাৃবযত ায ১৪.৫০%, এ 

দুক্ষয়য ভক্ষধ্য বমটি কভ ব 

বযভাণ অংক কযমুি। 

মানফান সুবফধায 

জন্য বফক্ষফবচত আয়  

-- -- ৬০,০০০/- মবদ কযদাতা ব্যবিগত 

ব্যফাক্ষযয জন্য বনক্ষয়াগকতাৃয 

বনকট  বথক্ষক গাড়ী ান তাক্ষর 

মূর বফতক্ষনয ৫% ফা ফাবলকৃ 

৬০,০০০/- টাকা (দুই এয ভক্ষধ্য 

বমটি বফব) যাবয নীট 

কযক্ষমাগ্য আয় ক্ষফ।  

বফনামূক্ষল্য ফা 

হ্রাকৃত বাড়ায় 

প্রাপ্ত ফাস্থাক্ষনয 

জন্য বফক্ষফবচত আয় 

--- --- ৯০,০০০/- 

 

 

 

 

 

 

(ক) মবদ কযদাতা বনক্ষয়াগকতাৃ 

কর্তকৃ প্রদত্ত বফনা বাড়ায় 

বিত ফা অ-বিত ফাস্থাক্ষন 

ফা কক্ষযন তাক্ষর াধাযণবাক্ষফ 

মূর বফতক্ষনয ২৫% কযক্ষমাগ্য 

আয় বক্ষক্ষফ গণ্য ক্ষফ। 
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-- 

 

(ি) মবদ কযদাতা বনক্ষয়াগকতাৃ 

বথক্ষক হ্রাকৃত বাড়ায় বিত 

ফা অ-বিত ফাস্থান প্রাপ্ত ন 

ব বেক্ষত্র াধাযণবাক্ষফ মূর 

বফতক্ষনয ২৫% ক্ষত প্রকৃত 

বযক্ষাবধত বাড়া ফাদ বদক্ষয় 

াথকৃে কযক্ষমাগ্য আয় বক্ষক্ষফ 

গণ্য ক্ষফ। 

অন্যান্য, মবদ থাক্ষক 

(বফফযণ বদন) 

--- ---    --- কযদাতা মবদ বনক্ষয়াগকতাৃ 

কর্তকৃ প্রদত্ত ফাস্থাক্ষন 

দাক্ষযায়ান, ভাবর, ফাবুবচ ৃ বকংফা 

অন্য বকান সুবফধা বক্ষয় থাক্ষকন 

তক্ষফ প্রাপ্ত সুবফধায ভবযভাণ 

আবথকৃ মূল্য কযক্ষমাগ্য আয় 

বক্ষক্ষফ বদিাক্ষত ক্ষফ। 

ছুটি নগদায়ন ৬০,০০০/- --- ৬০,০০০/- ম্পূণ ৃঅংক কযক্ষমাগ্য 

গ্রোচ্যইটি ৩.৫ বকাটি ২.৫ বকাটি   ১.০০ বকাটি ২ বকাটি ৫০ রে টাকায 

অবতবযি অংক কযক্ষমাগ্য 

Workers’ 

Participation 

Fund 

৬০,০০০/- ৫০,০০০/- ১০,০০০/- ফাংরাক্ষদ েভ আইন, ২০০৬ 

(২০০৬ ক্ষনয ৪২ নং আইন) 

এয আতায় প্রবতবষ্ঠত 

Workers’ Participation 

Fund বথক্ষক বকান ব্যবি 

কর্তকৃ 50,০০০/- টাকা মনৃ্ত 

প্রাপ্ত অথ ৃকযমুি; 

 

 

 
সরক র  কম    র র          আয়       

 

যকাবয কভকৃতাৃ/কভচৃাযীক্ষদয বফতন-বাতাবদয বেক্ষত্র আয় গণনায জন্য একটি প্রজ্ঞান 

এ,আয, নং ১৯৮-আইন/আয়কয/২০১৫, তাবযি: ৩০ জুন, ২০১৫ জাবয কযা ক্ষয়ক্ষছ। এ 

প্রজ্ঞান অনুমায়ী, একজন যকাবয কভকৃতাৃ/কভচৃাযীয মূর বফতন (basic salary), উৎফ 

বাতা এফং বফানা কযক্ষমাগ্য আয় বক্ষক্ষফ বফক্ষফবচত ক্ষফ। অন্য কর সুবফধা  বাতাবদ বমভন, 

ফাড়ী বাড়া বাতা, বচবকৎা বাতা, মাতায়াত বাতা, োবন্ত বফক্ষনাদন বাতা, নফফল ৃবাতা ইতোবদ 

কযমুি থাকক্ষফ। যকাবয কভকৃতাৃ/কভচৃাযীক্ষদয বফতন িাক্ষত আয় বনরূণ মাৃক্ষয় আয়কয 

আইক্ষনয বফবধ-৩৩ প্রক্ষমাজে ক্ষফ না। 
 

২০১৬-২০১৭ কয ফছক্ষযয আয়কয বযটাক্ষন ৃএক অথ ৃফছক্ষয প্রাপ্ত মূর বফতন (basic salary), 

উৎফ বাতা এফং বফানা কযক্ষমাগ্য আয় বক্ষক্ষফ প্রদনৃ কযক্ষত ক্ষফ এফং ব অনুমায়ী প্রক্ষদয় 

কক্ষযয বযভাণ বযগণনা কযক্ষত ক্ষফ। াভবযক ফাবনীক্ষত কভযৃতক্ষদয বেক্ষত্র এ বফধান 

ভবাক্ষফ প্রক্ষমাজে ক্ষফ।  
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উদাযক্ষণয াাক্ষে যকাবয কভকৃতাৃ/কভচৃাযীয আয় এফং কয বযগণনা বনক্ষম্ন বদিাক্ষনা ক্ষরাোঃ 

 
উদাযণ-১:  

জনাফ বরয়াকত বচৌদৄযী ফাংরাক্ষদ বচফারক্ষয় কভযৃত একজন যকাবয কভকৃতাৃ। ৩০ জুন, 

২০১৬ তাবযক্ষি ভাপ্ত অথ ৃফছক্ষয বতবন বনক্ষম্নাি াক্ষয বফতন বাতাবদ বক্ষয়ক্ষছন: 

ভাবক মূর বফতন      ৩৫,৫০০/- 

ভাবক বচবকৎা বাতা     ৭০০/- 

উৎফ বাতা           ৭১,০০০/- 

নফফল ৃবাতা             7,১০০/- 

 
বতবন যকাবয ফাায় থাক্ষকন। ববফষ্য তবফক্ষর বতবন প্রবত ভাক্ষ ৭,০০০/- টাকা জভা যাক্ষিন। 

বাফ যেণ অবপ ক্ষত প্রাপ্ত প্রতেয়নত্র ক্ষত বদিা মায় বম, ৩০/০৬/২০১6 তাবযক্ষি ববফষ্য 

তবফক্ষর অবজতৃ সুক্ষদয বযভাণ বছর ৩৮,৫০০/- টাকা। কল্যাণ তবফক্ষর  বগাষ্ঠী ফীভা তবফক্ষর 

চাঁদা প্রদান ফাফদ প্রবত ভাক্ষ বফতন ক্ষত কতনৃ বছর মথাক্রক্ষভ ৫০/-  ৪০/- টাকা। এছাড়া বতবন 

একটি তপববর ব্যাংক্ষকয বডক্ষাবজট বনন স্কীক্ষভ ভাবক 3,000/- টাকায বকবস্ত জভা কক্ষযন। 

 
২০১৬-২০১৭ কয ফছক্ষয জনাফ বরয়াকত বচৌদৄযীয বভাট আয় এফং কযদায় কত ক্ষফ তা বনক্ষম্ন 

বযগণনা কযা ক্ষরা: 

 
কফতন িোহত অয় 

মূর কফতন (৩৫,৫০০ x ১২ ভো)        4,26,000/- 

পৎফ বোতো (৩৫,৫০০ x ২)                 ৭১,০০০/- 

 চ               x১২)=৮,৪০০/- 

 স  য়   ক   য়             )  

ন          ৭১০০ -      

কভোট অয়        4,97,000/- 

 

কয দোয় নযেণনো 

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

ফনষ্ট ২,৪৭,০০০ টোকোয পয ১০% োহয     24,700/-  

     কভোট কয দোয়   24,700/- 

 

বফবনক্ষয়াগ জবনত আয়কয বযয়াত বযগণনা 

বফবনক্ষয়াক্ষগয বযভাণ:   

১। ববফষ্য তবফক্ষর চাঁদা (৭,০০০  ১২)  ৮৪,০০০/- 

২। কল্যাণ তবফক্ষর চাঁদা (৫০  ১২)            ৬০০/- 

৩। বগাষ্ঠী ফীভা তবফক্ষর চাঁদা (৪০  ১২)             ৪৮০/- 

৪। বডক্ষাবজট বনন স্কীক্ষভয বকবস্ত (৩,০০০ ১২)  ৩৬,০০০/- 

 বভাট বফবনক্ষয়াগ       ১,২১,০৮০/- 
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 রয়   র       ম          ক (eligible amount): 
 

( )            ন        ন য়   ১,২১,০৮০/- 

( ) বভাট আয় 4,97,000/- টাকায ২৫% ১,২৪,২৫০/- 

( ) 1,50,00,000/- 

   ম          ক (eligible amount) [       

          , এ    ন               ১,২১,০৮০/- 

 

কর  রয়   র   রম  : 

কর    র  ম   আয় ১০      ক র    ক    হ য় য় কর  রয়   র 

  রম   হ      ম          ক (eligible amount) 

১,২১,০৮০/- এ  15%  

      (১,২১,০৮০  ১৫%)= ১৮,১৬২/- টাকা। 

পহর  প্রহদয় কহযয নযভোণ হফ (24,700 - 18,162) = ৬,৫৩৮/- টোকো। 

 

পদোযণ-2:  

পদোযণ-1 এ উবেবিত আয়  বফবনক্ষয়াগ মবদ বকান ভবরা কভকৃতাৃ ফা কভচৃাযীয থাক্ষক, তক্ষফ 

তায বেক্ষত্র কযমুি আক্ষয়য ীভা ক্ষফ ৩,০০,০০০/- টাকা। পক্ষর ২০১৬-২০১৭ কয ফছক্ষয তায 

বভাট আয় এফং কযদাক্ষয়য বযভাণ ক্ষফ বনম্নরূ: 

 

কফতন িোহত অয় 

মূর কফতন (৩৫,৫০০ x ১২ ভো)         4,26,000/- 

পৎফ বোতো (৩৫,৫০০ x ২)                       ৭১,০০০/- 

 চ               x১২)=৮,৪০০/- 

স  য়   ক   য়               

ন          ৭১০০ -      

কভোট অয়          4,97,000/- 

 

কয দোয় নযেণনো 

প্রথভ 3,0০,০০০ টোকো ম েন্ত ‘শূন্য’ োয 

ফনষ্ট 1,9৭,০০০ টোকোয পয ১০%                                             19,700/-  

কভোট অহয়য পয অয়কয                                                    19,700/- 

নফননহয়োে জননত অয়কয কযয়োত: পূফ েফতী পদোযণ নুোহয                   ১৮,১৬২/- 

প্রক্ষদয় কয                             ১,৫৩৮/- 

 

তক্ষফ কযদাতায কভসৃ্থর ফাংরাক্ষদ বচফারয় এয অফস্থান ঢাকা দবেণ বটি কক্ষাৃক্ষযন এরাকায় 

য়ায় তায জন্য ফবৃনম্ন প্রক্ষদয় কক্ষযয বযভাণ ক্ষফ ৫,০০০/- টাকা। কযদাতা মবদ ঢাকা উত্তয 

ফা  চট্টগ্রাভ বটি কক্ষাৃক্ষযন এরাকায় অফস্থান কক্ষযন তক্ষফ তায জন্য ফবৃনম্ন প্রক্ষদয় কক্ষযয 

বযভাণ ক্ষফ ৫,০০০/- টাকা। অন্যান্য বটি কক্ষাৃক্ষযন এরাকায বেক্ষত্র ফবৃনম্ন প্রক্ষদয় কক্ষযয 

বযভাণ ৪,০০০/- টাকা এফং বটি কক্ষাৃক্ষযন ব্যতীত অন্য এরাকায বেক্ষত্র ফবৃনম্ন প্রক্ষদয় কক্ষযয 

বযভাণ ৩,০০০/- টাকা।  
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2।   ন      জ   ন    উ       আয়                এ              য়   

  

যকায কর্তকৃ ইসুেকৃত ফন্ড ফা ববকউবযটিজ (ক্ষমভন টিএন্ডটি ফন্ড, ন্যানার ইনক্ষবস্টক্ষভে ফন্ড, 

বেজাযী ফন্ড/বফর, ইতোবদ), বডক্ষফঞ্চায ক্ষত অবজতৃ সুদ এফং জাতীয় ঞ্চয় বযদপ্তয কর্তকৃ 

ইসুেকৃত বববং ইন্পেুক্ষভেক্ষয সুদ এ িাক্ষতয আয় বক্ষক্ষফ বযটাক্ষন ৃবদিাক্ষত ক্ষফ। াধাযণবাক্ষফ, 

ববকউবযটিজ ফা বডক্ষফঞ্চায বকনায জন্য ব্যাংক বথক্ষক ঋণ বনয়া ক্ষর ঋক্ষণয সুদ ববকউবযটিজ 

ক্ষত অবজতৃ সুদ আয় বথক্ষক িযচ বক্ষক্ষফ ফাদ বদয়া মাক্ষফ। তক্ষফ 82ব ধাযায আতাধীন বকান 

বববং ইন্পেুক্ষভেক্ষয সুক্ষদয বেক্ষত্র িযচ ফাদ মাক্ষফ না। ২০১৬-২০১৭ কয ফছক্ষয বম বকান 

ধযক্ষনয ঞ্চয়ক্ষত্রয অবজতৃ সুক্ষদয উয উৎক্ষ কবততৃ কয উি িাক্ষতয বফযীক্ষত চূড়ান্ত কযদাক্ষয়য 

বফবষ্টেম্পন্ন ন্যেনতভ কযদায় বযক্ষাধ বক্ষক্ষফ গণ্য ক্ষফ।  

 
 

 

3।  হ-     আয়  আয়                এ              য়   

 

বকান কযদাতা তায ফাড়ী আফাবক ফা ফাবণবজেক ব্যফাক্ষযয জন্য বাড়া বদক্ষর, ব আয় বযটাক্ষনযৃ 

গৃ-ম্পবত্তয আক্ষয়য ঘক্ষয বদিাক্ষত ক্ষফ। গৃ-ম্পবত্তয কযহমোগ্য অয় ননরূহনয জন্য পৃথক 

তপনর যহয়হছ। অয়কয নফনধভোরো, 1984 ংহোধহনয ভোেহভ নতুন নযটোন ে পযহভয োহথ 

নতুন তপনর ২৪নফ  প্রফতেন কযো হয়হছ। নতুন বযটান ৃপযক্ষভয ক্রবভক নং-২৬ এ গৃ-ম্পবত্ত 

িাক্ষত কযক্ষমাগ্য আয় বনণকৃ্ষয়য জন্য তপবর ২৪বফ পূযণপূফকৃ মূর বযটাক্ষনযৃ াক্ষথ ংযুি কযক্ষত 

ক্ষফ। এই তপবর পূযক্ষণয বনয়ভ নীক্ষচ বদয়া ক্ষরা: 

 

 

তপবর-২৪ বফ 

 গৃ ম্পবত্ত িাক্ষত আক্ষয়য বফফযণী  

01         02  আ   : 

কর    র  আ          হ   

 

      হ       জ   

0

3 

 হ-            

    

 

 হ-          ন    ন  

উ         হ   

         আয় ন: 

ফাড়ীয বভাট আয়তন (plinth area), 

কত তরা, ইতোবদ উ         হ    

                   : 

                   হন      

                             

       উ         হ   

    

 

 

 

2 1

6 

0 6 1

7 

৭ - 
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 হ       আয়        ৳ 

04        আয়: গৃ-ম্পবত্ত বাড়া বদয়া ক্ষর ১২ ভাক্ষয বাড়া বদিাক্ষত 

ক্ষফ। মবদ এক ফা একাবধক ভা ফাড়ী িাবর থাক্ষক  বক্ষেক্ষত্র ১২ 

ভাক্ষয ফাবলকৃ বাড়া মূল্য বদিাক্ষত ক্ষফ। তক্ষফ িাবর থাকা ভাক্ষয বাড়া 

নীক্ষচয আয একটি ঘক্ষয িযচ বক্ষক্ষফ দাফী কযা মাক্ষফ। 

 

05            চ  হ        য় জন  হ         হ     ছ এ  

      

 

    বভযাভত, আদায়, ইতোবদ:  

 আফাবক ব্যফাক্ষযয জন্য বাড়া বদয়া ক্ষর বাড়ায উয 

২৫%; অথফা 

 ফাবণবজেক ব্যফাক্ষযয জন্য বাড়া বদয়া ক্ষর বাড়ায উয 

৩০%। 

এ িযক্ষচয জন্য বকান প্রভাণ দাবিক্ষরয প্রক্ষয়াজন বনই। 

 

                 ন           ন য়      

          জ   

  ঘ ব্যাংক অথফা আবথকৃ প্রবতষ্ঠান ক্ষত গৃীত ঋক্ষণয উয 

সুদ/ফন্ধকী/মূরধনী চাজ:ৃ 

ংবিষ্ট গৃ-ম্পবত্ত বনভাৃণ ফা পুনোঃবনভাৃক্ষণয জন্য ঋণ গ্রণ 

কযা ক্ষর উি ঋক্ষণয সুদ 

 

  ঙ ফীভা বকবস্ত: ংবিষ্ট গৃ-ম্পবত্তয ফীভা কযা ক্ষর  

  চ  হ-                               য়    

  ছ                 

06  হ-      ন   আয় (04-05)  

07        আ           হ                 আয়   

 

        এ       হ-     হ   আয়             হ-      জ  এ    ফ     

             ন -   হ              আ             ন      হ  ।        ন চ  

ছ               হ-     আ য়        ন  য়      হ    

 

08      হ-     আ য়              - - - )  

   য় জ ন           জ   হ        হ  ) 

৳ 

1 ( হ-    -  এ  আয়  ) ৳ 

2 ( হ-    -২ এ  আয়  ) ৳ 

3 ( হ-    -৩ এ  আয়  ) ৳ 

 

       ন    

 

           : 

 

 



17 

 

                  ন   উ                 ন।          হ-          আয় ন  

              ন          ফ    24               য় জন  ন । 

 
গৃ-ম্পবত্ত িাক্ষত আয় বনরূণ এফং কয বযগণনা বনক্ষম্ন উদাযক্ষণয াাক্ষে বদিাক্ষনা ক্ষরা: 

 
পদোযণ-3:  

ধযা মাক, জনাফ াান ভামুক্ষদয একটি চাযতরা আফাবক ফাড়ী যক্ষয়ক্ষছ। ঐ ফাড়ীয নীচতরায় 

বতবন বযফাক্ষয ফফা কক্ষযন। ফাকী বতনটি তরায প্রবতটি আফাবক ব্যফাক্ষযয জন্য ভাবক 

বাড়া ১৫,০০০/- টাকায় বাড়া বদক্ষয়ক্ষছন। এ ংবিষ্ট আয় ফছক্ষয বৌযকয ফাফদ ১৬,০০০/- টাকা, 

র্ভবভয িাজনা ফাফদ ৫০০/- টাকা এফং গৃ-বনভাৃণ ঋক্ষণয ব্যাংক সুদ ফাফদ ২০,০০০/- টাকা 

বযক্ষাধ কক্ষযক্ষছন। জনাফ াাক্ষনয গৃ-ম্পবত্ত ক্ষত আক্ষয়য বাফ ক্ষফ বনম্নরূ: 

 

ভাবক বাড়া ১৫,০০০  ৩টি তরা  ১২ ভা = ৫,৪০,০০০/- 

 
ফাদোঃ অনুক্ষভাদনক্ষমাগ্য িযচ   

১। বভযাভত ব্যয় (বাড়ায ২৫%) ১,৩৫,০০০/-  

২। বৌয কয (১৬,০০০  ৩/৪)* ১২,০০০/-  

৩। র্ভবভ যাজস্ব (৫০০  ৩/৪)*     ৩৭৫/-  

৪। গৃ বনভাৃণ ঋক্ষণয সুদ 

(২০,০০০ ৩/৪)* 

১৫,০০০/-  

  ন    1/4    ,      3/4     

 

১,৬২,৩৭৫/- 

গৃ-ম্পবত্ত বথক্ষক নীট আয় = ৩,৭৭,৬২৫/- 
 

জনাফ াাক্ষনয বনরূবত বভাট আয় ৩,৭৭,৬২৫/-টাকায বফযীক্ষত ধােৃকৃত কক্ষযয বযভাণ ক্ষফ- 

বভাট আয় কযায কক্ষযয বযভাণ 

প্রথভ ২,৫০,০০০/- টাকা মনৃ্ত বভাট আক্ষয়য উয শূন্য শূন্য 

অফবষ্ট ১,২৭,৬২৫/- টাকা আক্ষয়য উয-  ১০% ১২,৭৬৩/- 

বভাট  ১২,৭৬৩/- 

  

অথাৃৎ, কযদাতাক্ষক প্রক্ষদয় কয ১২,৭৬৩/- টাকা বযটান ৃদাবিক্ষরয ভয় ফা পূক্ষফ ৃবযক্ষাধ কযক্ষত 

ক্ষফ।  

উক্ষেখ্য, ফাবণবজেকবাক্ষফ ব্যফহৃত গৃ-ম্পবত্ত বাড়ায বেক্ষত্র বভযাভত ব্যয় ক্ষফ ৩০%। 

 
এ,আয, নং ২১৬-আইন/আয়কয/২০১৪, তাবযিোঃ ১৮ আগষ্ট, ২০১৪ এয ভাধ্যক্ষভ বফবধ ৮এ 

ংক্ষমাজন কক্ষয আয়কয অধ্যাক্ষদক্ষ বাফ যেক্ষণয দ্ধবত বফলয়ক ধাযা ৩৫ ংক্ষাধন কযা 

ক্ষয়ক্ষছ। এয পক্ষর এক ফা একাবধক বাড়াটিয়ায বনকট বথক্ষক ফাড়ী বাড়া ফাফদ ভাবক ফকৃ্ষভাট 

২৫ াজায টাকায বফী প্রাপ্ত ক্ষর ফাড়ীয ভাবরকক্ষক ব্যাংক বাক্ষফ প্রাপ্ত বাড়া জভা কযক্ষত ক্ষফ। 

ফাড়ীয ভাবরক (ব্যবি, পাভ,ৃ বকাম্পানী ফা অন্য বম বকান প্রবতষ্ঠান) কর্তকৃ এ বফধান বযারন 

কযা না ক্ষর গৃ-ম্পবত্ত ফাফদ অবজতৃ আক্ষয়য উয প্রক্ষদয় আয়কক্ষযয ৫০% অথফা ন্যেনতভ 

৫,০০০ টাকা (ক্ষমটি বফব) াক্ষয ফাধ্যতামূরকবাক্ষফ জবযভানা আক্ষযাবত ক্ষফ। 
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বকান কযদাতায ব্যফা ফা বা আয় থাকক্ষর তাক্ষক ব্যফা/ক্ষা ংবিষ্ট ফাড়ী, অবপ ফা 

বদাকান বাড়া ফাফদ প্রক্ষদয় অথ ৃঅফিই ব্যাংক্ষকয ভাধ্যক্ষভ বযক্ষাধ কযক্ষত ক্ষফ। অন্যথায়, প্রদত্ত 

বাড়া তায ব্যফাবয়ক িযচ বক্ষক্ষফ বফক্ষফবচত ক্ষফ না।  
 
 

4।      আয়  আয়                এ              য়   

 

কৃবল িাক্ষত আক্ষয়য জন্য বাক্ষফয িাতাত্র যািা না ক্ষর নীক্ষচয উদাযণ অনুমায়ী কৃবল আয় 

বাফ কযক্ষত ক্ষফ: 

 
পদোযণ-4:  

  

ধযা মাক, জনাফ যবপক্ষকয কৃবল জবভয বযভাণ ২ একয। একয প্রবত ধান উৎাদক্ষনয বযভাণ ৪৫ 

ভণ। প্রবত ভণ ধাক্ষনয ফাজাযমূল্য ৮০০/- টাকা ক্ষর নীট কযক্ষমাগ্য কৃবল আক্ষয়য বযভাণ ক্ষফোঃ 

 

২ একয  ৪৫ ভণ  ফাজায মূল্য ৮০০/-    = ৭২,০০০/- টাকা। 

ফাদোঃ উৎাদন ব্যয় ৬০%                     = ৪৩,২০০/- টাকা। 

                                নীট কৃবল আয়  = ২৮,৮০০/- টাকা। 
 

বকান কযদাতায আক্ষয়য উৎ মবদ শুদৄভাত্র কৃবল িাত ক্ষয় থাক্ষক বক্ষেক্ষত্র কৃবল িাক্ষতয আয় 

২,০০,০০০/- টাকা মনৃ্ত কযমুি থাকক্ষফ। অথাৃৎ মবদ বকান কযদাতায কৃবল িাক্ষতয আয় ব্যতীত 

আয বকাক্ষনা িাক্ষত আয় না থাক্ষক তা ক্ষর তায জন্য কযমুি আক্ষয়য ীভা ক্ষফ- 

 

(ক)  ৬৫ ফছক্ষযয নীক্ষচ পুরুল কযদাতায বেক্ষত্র:  

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

(ি)  ভবরা কযদাতা ফা ৬৫ ফছয ফা তদূর্ধ্ৃ ফয়ক্ষয পুরুল কযদাতায বেক্ষত্র: 

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

(গ)  প্রবতফন্ধী ব্যবি কযদাতায বেক্ষত্র: 

      (৩,৭৫,০০০ + ২,০০,০০০) = ৫,৭৫,০০০ টাকা।  

(ঘ)  বগক্ষজটভুি যুদ্ধাত মুবিক্ষমাদ্ধা কযদাতায বেক্ষত্র: 

( ৪,২৫,০০০+২,০০,০০০) = ৬,২৫,০০০ টাকা। 

 
 

5।                আয়  আয়                এ              য়   

 

 ব্যবি-কযদাতায ব্যফা ফা বা িাক্ষত ক্ষজ আয় বনরূক্ষণয জন্য একটি নতুন তপবর ২৪ব 

প্রফতনৃ কযা ক্ষয়ক্ষছ। নতুন আয়কয বযটান ৃপযভ ব্যফাযকাযীগণ বযটাক্ষনযৃ  ২৮ ক্রবভক্ষক ব্যফা ফা 

বা িাক্ষত কযক্ষমাগ্য আয় থাকক্ষর  তপবর ২৪ব পূযণপূফকৃ মূর বযটাক্ষনযৃ াক্ষথ ংযুি 

কযক্ষফন। 

 

  ফ স  ২৪ স  র   মক   -০৩     স         র  র  (  ম ,   স  য়র         স র  

  স , ক ম     স ,   য়  র    স ,                র         ক স , আ  , 

ক স      ,       )      কর   হ  ।    মক   -০৪     স         র   ম (    

    স      য় )      কর   হ  ।   মক   -০৫     স         র  ক         কর   

হ  । 
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  মক   -০৬ হ   ০৯     স         র আ য়র    র  (রাব  েবত বাফ)      কর   

হ  । ব্যফা ফা বায গ্র প্রাবপ্ত ফা বফক্রয় ক্ষত ব্যফা ংবিষ্ট কর িযচ ফাদ বদক্ষয় নীট আয় 

বনণয়ৃ কযক্ষত ক্ষফ। উক্ষেখ্য, কযদাতায ব্যবিগত িযচ ফা ব্যফা ফবর্ভতৃ িযচ গ্র প্রাবপ্ত ফা বফক্রয় 

ক্ষত ফাদ বদয়া মাক্ষফ না। তাছাড়া ব্যফায মূরধনী প্রকৃবতয িযচ নীট আয় বনণকৃ্ষয়য বেক্ষত্র িযচ 

বক্ষক্ষফ ফাদ বদয়া মাক্ষফ না। 

 

  মক   -১০ হ   ২০     স         র বস্থবতত্র ফা আয়-ব্যক্ষয়য বাফ বফফযণীয তথ্য প্রদান 

কযক্ষত ক্ষফ। 

 

          স               আয় ন                ন          ফ    24        

       য় জন  ন । 

 

  স               আয় বনরূণ এফং কয বযগণনা বনক্ষম্ন উদাযক্ষণয াাক্ষে বদিাক্ষনা ক্ষরা: 

 
পদোযণ-5:  

ধযা মাক জনাফ াক্ষয়ভ আক্ষভদ বস্টনাযী দ্রব্যাবদ ক্রয়-বফক্রক্ষয়য ব্যফায় বনক্ষয়াবজত। 

০১/৭/২০১৫ তাবযি ক্ষত ৩০/৬/২০১৬ তাবযি মনৃ্ত তাঁয বভাট বফক্রক্ষয়য বযভাণ ৩০,০০,০০০/- 

টাকা। বফবক্রত ভারাভাক্ষরয ক্রয়মূল্য ২৪,০০,০০০/- টাকা, কভচৃাযীয বফতন ৬০,০০০/- টাকা, 

ইক্ষরকবেক বফর, বদাকান বাড়া, বেড রাইক্ষন্প নফায়ন বপ  বযফন িযচ এয ভবষ্ট 

১,০০,০০০/- টাকা। আয় ফছক্ষযয শুরুক্ষত বতবন পাবনচৃায ক্রয় ফাফদ ব্যয় কক্ষযক্ষছন ৪০,০০০/- 

টাকা।  

 
জনাফ াক্ষয়ভ আক্ষভক্ষদয ব্যফা িাক্ষত নীট আয় বযগণনা  কযদায় ক্ষফ বনম্নরূ: 

বভাট বফক্রক্ষয়য বযভাণ  ৩০,০০,০০০/- 

ফাদ: বফবক্রত ভারাভাক্ষরয ক্রয়মূল্য    ২৪,০০,০০০/- 

গ্র মুনাপা   ৬,০০,০০০/- 

ফাদ: অন্যান্য িযচ   
কভচৃাযীয বফতন   ৬০,০০০/-  
ইক্ষরকবেক বফর, বদাকান বাড়া, বেড রাইক্ষন্প 

নফায়ন বপ  বযফন িযচ  
 

১,০০,০০০/- 
 

পাবনচৃায ক্রয় ফাফদ ব্যয় ৪০,০০০/- মূরধনী 

জাতীয় িযচ বফধায় এ িযচ নীট আয় বনণকৃ্ষয়য 

বেক্ষত্র ফাদ বদয়া মাক্ষফ না  

 

 
শূন্য 

 

বভাট িযচ  ১,৬০,০০০/- 

ব্যফা িাক্ষত অফচয়-পূফ ৃআয় 

ফাদ: অফচয় (depreciation) 

ব্যফায় ব্যফহৃত ফায কাযক্ষণ পাবনচৃায মূল্য ৪০,০০০/- টাকায 

উয র্ততীয় তপবর অনুমায়ী ১০% াক্ষয ৪,০০০/- টাকা অফচয় 

বাতা প্রাপ্য ক্ষফন  

                                     ব্যফা িাক্ষত নীট আয়= 

৪,৪০,০০০/- 

 

 

 
৪,০০০/- 

৪,৩৬,০০০/- 
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কযদাতায বনরূবত বভাট আয় ৪,৩৬,০০০/- টাকায বফযীক্ষত কযদাক্ষয়য বযভাণ ক্ষফ বনম্নরূ: 

 

প্রথভ ২,৫০,০০০/- টাকা মনৃ্ত বভাট আক্ষয়য উয  শূন্য 

অফবষ্ট ১,৮৬,০০০/- টাকা আক্ষয়য উয ১০% ১৮,৬০০/- 

বভাট  ১৮,৬০০/- 

 
 

6।     ন   ন ফ   আয়                এ       31     য়   

 

বকান ম্পবত্ত স্তান্তয কক্ষয মুনাপা ক্ষর তা বযটাক্ষন ৃমূরধনী আয় বক্ষক্ষফ বদিাক্ষত ক্ষফ। এক্ষেক্ষত্র 

ম্পবত্তয ভক্ষধ্য জবভ, ফাড়ী, এোাটকৃ্ষভে, কভাবয়ৃার বে, স্টক এক্সক্ষচক্ষে তাবরকাভুি 

বকাম্পানীয বয়ায ফা বভউচ্যেয়ার পান্ড ইউবনট ইতোবদ অন্তভুিৃ। অন্যবদক্ষক ব্যবিগত ব্যফাম ৃ

গাড়ী, কবম্পউটায, আফাফত্র অরংকারায ইতোবদ মূরধনী ম্পবত্ত বক্ষক্ষফ অন্তভুিৃ ক্ষফ না। 

বফক্রীত জবভ, ফাড়ী, এোাটকৃ্ষভে, কভাবয়ৃার বে ইতোবদ বযবজক্ষেক্ষনয ভয় বম কয 

বযক্ষাধ কযা য় তা মূরধনী মুনাপায বফযীক্ষত চূড়ান্ত কযদাক্ষয়য বফবষ্টেম্পন্ন ন্যেনতভ কযদায় 

বযক্ষাধ ফক্ষর গণ্য ক্ষফ।   

 

স্টক এক্সক্ষচক্ষে তাবরকাভুি বকাম্পানীয বয়ায ফা বভউচ্যেয়ার পান্ড ইউবনট বফক্রয় ফা স্তান্তয 

ক্ষত ব্যাংক  অন্যান্য আবথকৃ প্রবতষ্ঠান, ভাক্ষচেৃ ব্যাংক, বয়ায বডরায/ক্ষরাকায বকাম্পানী এয 

েন্পয বয়াযক্ষাল্ডায, বডক্ষযক্টয এফং স্টক এক্সক্ষচক্ষে তাবরকাভুি বকাম্পানীয েন্পয 

বয়াযক্ষাল্ডায ফা বডক্ষযক্টযক্ষদয আয় কযক্ষমাগ্য। এছাড়া আয় ফছক্ষযয বম বকান ভক্ষয় বকান 

কযদাতায বকান স্টক এক্সক্ষচক্ষে তাবরকাভুি একটি বকাম্পানীয বযক্ষাবধত মূরধক্ষনয ১০% 

অবধক বয়ায থাকক্ষর ঐ বকাম্পানীয বয়ায বফবক্র ক্ষত অবজৃত আয় কযক্ষমাগ্য ক্ষফ।  

 

 

7।       উ   হ   আয়  আয়                এ       33     য়   

 

  বফতন, বনযাত্তা জাভানক্ষতয উয সুদ, গৃ-ম্পবত্তয আয়, কৃবল আয়, ব্যফা ফা বায আয়, 

মূরধনী মুনাপা- একর আক্ষয়য িাত ছাড়া অন্য মাফতীয় আয় অন্যান্য সূক্ষত্রয আয়। ব্যাংক্ষক 

গবেত টাকায উয সুদ, নগদ রবোং, রটাযী, মন্ত্রাবত বাড়া বদক্ষয় আয়, ফিৃতা ফা বরিায 

ম্মানী ইতোবদ অন্যান্য  সূক্ষত্রয আক্ষয়য কক্ষয়কটি উদাযণ।   

 
 ন্যোন্য সূহেয অয়ভুি ককোন পৎ হত পৎহ কয কতেন/অদোয় কযো হয় থোকহর কযদোতো 

কভোট (gross) প্রোনি অয় নহহফ প্রদ েন কযহফন, নীট (net) প্রোনি নয়। পদোযণস্বরূ, ককোন 

কযদোতো মনদ ফিৃতো নদহয় 90,000/- টোকোয একটি কচক োন (10,000/- টোকো পৎ কয ককহট 

যোিোয য), তোহর ফিৃতো ফোফদ তোয ন্যোন্য সূহেয অয় হফ (90,000 + 10,000) = 

1,00,000/- টোকো। পৎহ ককহট যোিো অয়কয কযদোতোয জন্য নিভ কয নযহোধ নহহফ 

নফহফনচত হফ মো অয়কয নযটোহন ে প্রদ েন/দোফী কযহত হফ। এরূ নিভ কয নযহোধ কভোট 

অহয়য পয ননরূনত কযদোহয়য নফযীহত কক্রনিট োওয়ো মোহফ। পদোযণস্বরূ, মনদ কযদোতোয 

অহয়য কর পৎহয জন্য ননরূনত কভোট অহয়য পয কযদোহয়য নযভোণ ৫৫,০০০/- টোকো য়  

তোহর কযদোতোহক 10,000/- টোকো ফোহদ ফনষ্ট ৫৫,০০০ - ১০,০০০ = ৪৫,০০০/- টোকো 

অয়কয নযহোধ কযহত হফ।  
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৮।  ফ          -   ঘ  আ য়      

 

কযদাতা বকান অংীদাবয পাক্ষভযৃ অংীদায ফা ব্যবি-ংক্ষঘয দস্য ক্ষর পাভ ৃফা ব্যবি-ংঘ 

বথক্ষক ায়া তায আক্ষয়য অং বভাট আক্ষয়য অন্তভুিৃ ক্ষফ। তক্ষফ আক্ষয়য এ অংক্ষয জন্য গড় 

াক্ষয আয়কয বযয়াত াক্ষফন। একটি উদাযণ বদক্ষয় বফলয়টি েষ্ট কযা ক্ষরা। 

 
পদোযণ-6:  

ধযা মাক, জনাফ পয়ার একটি পাক্ষভযৃ ১/৩ অংক্ষয অংীদায। ৩০ জুন ২০১৬ তাবযক্ষি ভাপ্ত 

আয় ফছক্ষয ঐ পাভ ৃ২,৮৫,০০০/- টাকা মুনাপা কক্ষযক্ষছ। ঐ অংীদাবয পাক্ষভ ৃতায মুনাপায বস্যা 

৯৫,০০০/- টাকা। এছাড়া, ংবিষ্ট আয় ফছক্ষয জনাফ পয়াক্ষরয গৃ-ম্পবত্তয নীট আয় বছর 

৩,২০,০০০/- টাকা।  

 

২০১৬-২০১৭ কয ফছক্ষয জনাফ পয়াক্ষরয বভাট আয় ক্ষফ (৩,২০,০০০ + ৯৫,০০০) = 

৪,১৫,০০০/- টাকা। বভাট আক্ষয়য উয আয়কক্ষযয বযভাণ বনম্নরূ: 

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

ফনষ্ট 1,৬৫,০০০ টোকোয পয ১০%                                                ১৬,৫০০/-  

কভোট অহয়য পয অয়কয                                                 ১৬,৫00/- 

 

পাক্ষভযৃ অংীদাবয আক্ষয়য জন্য কযদাতা বম কয বযয়াত (পাক্ষভযৃ কযাক্ষযাবত আক্ষয়য আনুাবতক 

অংক) াক্ষফন এফং বযয়াত ায়ায ক্ষয তাক্ষক বম বযভাণ কয বযক্ষাধ কযক্ষত ক্ষফ তা 

বনম্নরূ: 

 
        য়    x ফ               আয়  

= 

16,500 x 95,000 

     আয় 4,15,000 

                = ৩,৭৭৭/-   ক । 

কযদাতায নীট প্রক্ষদয় কক্ষযয বযভাণোঃ ১৬,৫০০-৩,৭৭৭ = ১২,৭২৩/- টাকা। 

 
 

 

 

৯।                  য়     ন    আয়  আয়                এ  ৪৩ ৪       

    য়   

কযদাতায স্বাভী/স্ত্রী ফা অপ্রাপ্ত ফয়স্ক ন্তানক্ষদয নাক্ষভ মবদ পৃথকবাক্ষফ আয়কয নবথ না থাক্ষক তাক্ষর  

আয়                এ  ৪৩ ৪      য়                আয়         আ য়       

এ        ন      হ  ।  
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চতুথ ৃবাগ 

কযদায় বযগণনা 
 

বভাট আক্ষয়য উয আক্ষযাক্ষমাগ্য আয়কয 

 
াধাযণবাক্ষফ, বভাট আক্ষয়য কযাক্ষযয তপবর অনুমায়ী কযায প্রক্ষয়াগ কক্ষয একজন কযদাতায বভাট 

আক্ষয়য উয আক্ষযাক্ষমাগ্য আয়কক্ষযয বযভাণ বনরূণ কযা য়। উদাযণস্বরূ, ২০১৬-২০১৭ কয 

ফছক্ষয একজন কযদাতায বভাট আক্ষয়য বযভাণ ৫০,০০,০০০/- টাকা ক্ষর তায  বভাট আক্ষয়য উয 

আক্ষযাক্ষমাগ্য আয়কক্ষযয বযভাণ ক্ষফ বনম্নরূ: 

 

বভাট আয় কয ায কক্ষযয বযভাণ 

প্রথভ  ২,৫০,০০০/- টাকা মনৃ্ত বভাট আক্ষয়য উয শূন্য শূন্য 

যফতী ৪,০০,০০০/- টাকা মনৃ্ত আক্ষয়য উয ১০% ৪০,০০০/- 

যফতী ৫,০০,০০০/- টাকা মনৃ্ত আক্ষয়য উয ১৫% ৭৫,০০০/- 

যফতী ৬,০০,০০০/- টাকা মনৃ্ত আক্ষয়য উয ২০% ১,২০,০০০/- 

যফতী ৩০,০০,০০০/- টাকা মনৃ্ত আক্ষয়য উয ২৫% ৭,৫০,০০০/- 

অফবষ্ট ২,৫০,০০০/- এয উয ৩০% ৭৫,০০০/- 

৫০,০০,০০০/- টাকায উয বভাট আয়কক্ষযয বযভাণোঃ  ১০,৬০,০০০/-  

 
 

কযদাতা মবদ ভবরা কযদাতা ন অথফা ৬৫ ফছয ফা তদুর্ধ্ৃ ফয়ক্ষয কযদাতা ন তাক্ষর বভাট আক্ষয়য 

উয আক্ষযাক্ষমাগ্য আয়কক্ষযয বযভাণ ক্ষফ বনম্নরূ: 

বভাট আয় কয ায কক্ষযয বযভাণ 

প্রথভ ৩,০০,০০০/- টাকা মনৃ্ত বভাট আক্ষয়য উয শূন্য শূন্য 

যফতী ৪,০০,০০০/- টাকা মনৃ্ত আক্ষয়য উয ১০% ৪০,০০০/- 

যফতী ৫,০০,০০০/- টাকা মনৃ্ত আক্ষয়য উয ১৫% ৭৫,০০০/- 

যফতী ৬,০০,০০০/- টাকা মনৃ্ত আক্ষয়য উয ২০% ১,২০,০০০/- 

যফতী ৩০,০০,০০০/- টাকা মনৃ্ত আক্ষয়য উয ২৫% ৭,৫০,০০০/- 

অফবষ্ট ২,০০,০০০/- এয উয ৩০% ৬০,০০০/- 

৫০,০০,০০০/- টাকায উয বভাট আয়কক্ষযয বযভাণ ১০,৪৫,০০০/- 

   
প্রবতফন্ধী ব্যবি কযদাতায বেক্ষত্র কযমুি আক্ষয়য ীভা ৩,৭৫,০০০/- টাকা এফং বগক্ষজটভুি যুদ্ধাত 

মুবিক্ষমাদ্ধা কযদাতায বেক্ষত্র কযমুি আক্ষয়য ীভা ক্ষফ ৪,২৫,০০০/- টাকা। পক্ষর এফ কযদাতায 

বেক্ষত্র বভাট আক্ষয়য উয আক্ষযাক্ষমাগ্য আয়কক্ষযয বযভাণ বকছুটা কভ ক্ষফ।  ক             র 

    ম       আ             কর    কর   স ম  ২৫,০০০   ক       হ  । ফ          

   র        ম       য়  কর     হ       ক    ক                । কর      ক   

          র     ম       আ            ক হ    ম   আ য়র   র আ র       আয়কর 

 ক            হ     র    হর         য়  হ   : 
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উ  হ  -7 

       , জন          চ     এ                    চ      ’জ ন         এ         

এ জন    ন                      য়       চ  এ জন       । ২০১৬-১৭     ছ   

জন          চ           আয় ৫,০০,০০০/-      এ             চ           আয় ৩,২০,০০০/- 

    ।     জন          চ                       হ     ২৫,০০০/- টোকো নতনযি কযমুি 

ীভোয সুনফধো িণ কহযন তোহর তোয কভোট অহয়য পয অহযোহমোগ্য অয়কহযয নযভোণ হফ 

ননম্নরূঃ 

 

কভোট অয় 5,00,000/- 

ফোদ: কযমুি ীভো (2,50,000 + 25,000) 2,75,000/- 

ফনষ্ট 2,25,000/- 

     আ য়  উ       জ  আয়   (2,25,000 x 10%)    22,500/- 

 

আ                চ                       হ     ২৫,০০০/- টোকোয নতনযি কযমুি 

ীভোয সুনফধো িণ কহযন তোহর তোয কভোট অহয়য পয অহযোহমোগ্য অয়কহযয নযভোণ হফ 

ননম্নরূ: 

 

কভোট অয় 3,20,000/- 

ফোদ: কযমুি ীভো (3,00,000 + 25,000) 3,25,000/- 

     আ য়  উ       জ  আয়       

 

জন          চ     এ             চ                ন এ জন নতনযি কযমুি ীভোয সুনফধো 

প্রোপ্য হফন। 

 

                ৮২       য় উ                য়              ন               ন 

আয়        হ   উ  ৮২              আয়        য়                      আ য়  উ   

 ফ     উ        হ     য়           য়  হ         হ  । এ    উ       য়       

৮২         আ য়  উ   উ                                 য়   য়      । 

 

 

কযদাতায অফস্থানক্ষবক্ষদ ন্যেনতভ কয 
 

কযমুি ীভায উক্ষর্ধ্ৃয আক্ষয়য বেক্ষত্র প্রক্ষদয় ন্যেনতভ আয়কক্ষযয বযভাণ এরাকাক্ষবক্ষদ বনম্নরূ:  

এরাকায বফফযণ ন্যেনতভ কক্ষযয ায 

(৳) 

ঢাকা উত্তয  দবেণ বটি কক্ষাৃক্ষযন এফং চট্টগ্রাভ বটি কক্ষাৃক্ষযন 

এরাকায় অফবস্থত কযদাতা 

৫,০০০/- 

অন্যান্য বটি কক্ষাৃক্ষযন এরাকায় অফবস্থত কযদাতা ৪,০০০/- 

বটি কক্ষাৃক্ষযন ব্যতীত অন্যান্য এরাকায় অফবস্থত কযদাতা ৩,০০০/- 
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 একজন কযদাতায আয় বম বকান স্থাক্ষনই অবজতৃ বাক না বকন বতবন বমিাক্ষন অফস্থান কযক্ষফন 

তায ব অফস্থাক্ষনয বববত্তক্ষতই ন্যেনতভ কক্ষযয ায বনধাৃবযত ক্ষফ। তক্ষফ বকান কযদাতা একই 

আয় ফছক্ষয একাবধক স্থাক্ষন অফস্থান কযক্ষর বম স্থাক্ষন বতবন ফাৃবধককার অফস্থান কক্ষযক্ষছন ব 

অফস্থান স্থক্ষরয জন্য প্রক্ষমাজে ন্যেনতভ কয ায তায বেক্ষত্র প্রক্ষমাজে ক্ষফ। 

 ব্যফা আক্ষয়য বেক্ষত্র ব্যফা বযচারনায মুখ্য স্থানই ন্যেনতভ কক্ষযয জন্য একজন কযদাতায 

অফস্থান স্থর বক্ষক্ষফ বফক্ষফবচত ক্ষফ। 

 একজন চাকুবযজীবফ কযদাতা আয় ফছক্ষয একাবধক স্থাক্ষন কভযৃত থাকক্ষর বম স্থাক্ষন বতবন অবধক 

কার কভযৃত বছক্ষরন ন্যেনতভ কক্ষযয জন্য ব স্থানই তায অফস্থান স্থর ফক্ষর বফক্ষফবচত ক্ষফ। 

 কযদাতা অবনফাী ক্ষর ফাংরাক্ষদক্ষ বতবন বম ঠিকানা ব্যফায কক্ষযন ব ঠিকানাই তায অফস্থান 

স্থর বক্ষক্ষফ বফক্ষফবচত ক্ষফ। 

 কযমুি ীভায উক্ষর্ধ্ৃ আয় আক্ষছ এভন কযদাতায প্রক্ষদয় আয়কক্ষযয বযভাণ তায জন্য প্রক্ষমাজে 

ন্যেনতভ আয়কক্ষযয বযভাণ অক্ষো কভ ক্ষর, অথফা বফবনক্ষয়াগজবনত কয বযয়াত বফক্ষফচনায 

য প্রক্ষদয় আয়কক্ষযয বযভাণ প্রক্ষমাজে ন্যেনতভ আয়কক্ষযয কভ, শূন্য ফা ঋণাত্মক ক্ষর 

কযদাতাক্ষক তায জন্য প্রক্ষমাজে ন্যেনতভ আয়কয বযক্ষাধ কযক্ষত ক্ষফ। 

        

 

বফবনক্ষয়াগজবনত কয বযয়াত 

(আয়কয অধ্যাক্ষদ, ১৯৮৪ এয ৪৪(২)(বফ) ধাযা অনুমায়ী)  

 
বনবদষৃ্ট কক্ষয়কটি িাক্ষত কযদাতায বফবনক্ষয়াগ/চাঁদা থাকক্ষর কযদাতা বফবনক্ষয়াগজবনত কয বযয়াত ান।  

বভাট আক্ষয়য উয আক্ষযাক্ষমাগ্য আয়কক্ষযয অংক বথক্ষক কয বযয়াক্ষতয অংক ফাদ বদক্ষর প্রক্ষদয় কক্ষযয 

অংক ায়া মায়। 

 

একজন কযদাতায বফবনক্ষয়াগজনবত কয বযয়াত বযগণনায বেক্ষত্র বনম্নরূ ২টি বফলয় বফক্ষফবচত য়: 

(ক)  কর    র  ম   আয়; 

( )  রয়   র       ম          ক (eligible amount); 
 

 রয়   র       ম          ক (eligible amount) হ  - 

(ক) বযয়াত ায়ায বমাগ্য িাক্ষত কর    র প্রকৃত বফবনক্ষয়াগ/চাঁদায বযভাণ;  

(ি) কযক্ষমাগ্য বভাট আক্ষয়য (৮২ব ধাযায (২) উ-ধাযায় ফবণতৃ উৎ/উৎমূ ক্ষত প্রাপ্ত আয় 

এফং কয অব্যাবত প্রাপ্ত ফা হ্রাকৃত কযায প্রক্ষমাজে এভন আয় থাকক্ষর তা ব্যতীত) 

২৫%;  

(গ) ১ বকাটি ৫০ রে টাকা; 

এই বতনটিয ভক্ষধ্য বমটি কভ। 

  

বভাট আয়     ম          ক (eligible amount) এয বববত্তক্ষত আয়কয বযয়াক্ষতয বযভাণ 

বনম্নরূ াক্ষয বনধাৃবযত ক্ষফ: 
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 ম   আয়  রয়   র   রম   

১০      ক           ম              15% 

১০      ক র    ক  ক  

৩০      ক       

(ক)    ম                  2    50 হ জ   

       15% 

( )    ম                          12% 

৩০      ক র    ক  (ক)    ম                  2    50 হ জ   

       15% 

( )    ম                    5          12% 

( )    ম                          10% 

 

বফবনক্ষয়াগ জবনত বযয়াত দাবফয জন্য পৃথক তপবর যক্ষয়ক্ষছ। নতুন বযটান ৃ পযক্ষভ তপবরটি ২৪বড 

নাক্ষভ বচবিত। নতুন বযটান ৃ দাবিরকাযী কযদাতা বফবনক্ষয়াগ দাফী কযক্ষর বযয়াত ায়ায বমাগ্য 

বফবনক্ষয়াগ ফা দান নতুন প্রফবততৃ তপবর-২৪বড এ উক্ষেিপূফকৃ মূর বযটাক্ষনযৃ াক্ষথ ংযুি কযক্ষত ক্ষফ 

এফং বফবনক্ষয়াগ ফা দাক্ষনয প্রভাণত্র বযটাক্ষনযৃ াক্ষথ দাবির কযক্ষত ক্ষফ। 

 
     য়             ন য়      ন      

একজন কযদাতায বফবনক্ষয়াগ  দাক্ষনয উক্ষেিক্ষমাগ্য িাতগুক্ষরায তাবরকা নীক্ষচ বদয়া ক্ষরা: 

▪ জীফন ফীভায বপ্রবভয়াভ; 

▪ যকাবয কভকৃতাৃয প্রববক্ষডে পাক্ষন্ড চাঁদা; 

▪ স্বীকৃত ববফষ্য তবফক্ষর বনক্ষয়াগকতাৃ  কভকৃতাৃয চাঁদা; 

▪ কল্যাণ তবফর  বগাষ্ঠী ফীভা তবফক্ষর চাঁদা; 

▪ সুায এনুক্ষয়ন পাক্ষন্ড প্রদত্ত চাঁদা; 

▪ বম বকান তপববর ব্যাংক ফা আবথকৃ প্রবতষ্ঠাক্ষনয বডক্ষাবজট বনন স্কীক্ষভ ফাবলকৃ ক্ষফাৃচ্চ 

৬০,০০০/- টাকা বফবনক্ষয়াগ; 

▪ ঞ্চয়ত্র ক্রক্ষয় বফবনক্ষয়াগ; 

▪ ফাংরাক্ষদক্ষয ষ্টক এক্সক্ষচক্ষে তাবরকার্ভি বকাম্পানীয বয়ায, স্টক, বভউচ্যেয়ার পান্ড ফা 

বডক্ষফঞ্চাক্ষয বফবনক্ষয়াগ; 

▪ ফাংরাক্ষদ যকায অনুক্ষভাবদত বেজাযী ফক্ষন্ড বফবনক্ষয়াগ; 

▪ বনবদষৃ্ট ীভায ভক্ষধ্য একটি কবম্পউটায ফা ল্যাট ক্রক্ষয় বফবনক্ষয়াগ। 

▪ জাবতয জনক্ষকয স্মৃবত যোক্ষথ ৃবনক্ষয়াবজত জাতীয় মাৃক্ষয়য প্রবতষ্ঠাক্ষন অনুদান। 

▪ মাকাত তবফক্ষর দান; 

▪ জাতীয় যাজস্ব বফাড ৃকর্তকৃ অনুক্ষভাবদত বকান দাতব্য াাতাক্ষর দান; 

▪ প্রবতফন্ধীক্ষদয কল্যাক্ষণ স্থাবত প্রবতষ্ঠাক্ষন দান; 

▪ মুবিযুদ্ধ মাদুঘক্ষয প্রদত্ত দান; 

▪ আগা িান বডক্ষবরক্ষভে বনটয়াক্ষক ৃদান; 

▪ আাবনয়া কোন্পায াাতাক্ষর দান; 

▪ ICDDRB বত প্রদত্ত দান; 

▪ CRP, াবায এ প্রদত্ত দান; 
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▪ যকায কর্তকৃ অনুক্ষভাবদত জনকল্যাণমূরক ফা বো প্রবতষ্ঠাক্ষন দান; 

▪ এবয়াটিক বাাইটি, ফাংরাক্ষদ এ দান; 

▪ ঢাকা আাবনয়া বভন কোন্পায াাতাক্ষর দান; 

▪ মুবিযুক্ষদ্ধয স্মৃবত যোক্ষথ ৃবনক্ষয়াবজত জাতীয় মাৃক্ষয়য বকান প্রবতষ্ঠাক্ষন অনুদান; 

 

 
   ন য়  জ ন       য়        ন  

অনুক্ষভাদনক্ষমাগ্য বফবনক্ষয়াগ বযয়াক্ষতয বযভাণ এফং কয বযয়াত বকবাক্ষফ বযগণনা কযা ক্ষফ তা বনক্ষম্ন 

উদাযক্ষণয াাক্ষে বদিাক্ষনা ক্ষরা: 

 

উ  হ  -8 

 

ধযা মাক, জনাফ ারাউবিন একজন যকাবয বফতনক্ষবাগী কযদাতা। তাঁয বফতন িাত, গৃ ম্পবত্ত  

ঞ্চয়ক্ষত্রয সুদ িাক্ষত আয় যক্ষয়ক্ষছ। ২০১৬-২০১৭ কয ফছক্ষয উি িাতমূক্ষ আক্ষয়য বযভাণ বনম্নরূ: 

 

আ য়              ৳  

       ন      আয় 7,18,200 

            আয় 1,20,000 

                                   নয়    উ     আয় 8,38,200 

     য়             আয়  ৮২       য়  50,000 

   য়        হ   ৫  হ    উ           ন         ২ ৫০০ -)   

     আয়  8,88,200 

 

 

জনাফ ারাউবিক্ষনয বযয়াত ায়ায বমাগ্য িাক্ষত বভাট বফবনক্ষয়াক্ষগয বযভাণ বছর বনম্নরূ: 

 

      ন য়         নযভোণ (৳) 

1.          হ    আ ন           য়      জ       

 হ         চ    

96,000 

2.        হ         চ    এ                          1,080 

3 নতুন ঞ্চয়ে ক্রয়  1,00,000 

4 জ  ন               ন   ১২,০০০ 

5.   ষ্টক এক্সহচহে তোনরকোভূি ককোম্পোনীয কয়োহয নফননহয়োে  ৫,০০০ 

           ন        ন য়      ন         2,14,080 
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বযয়াত পূফফৃতী কযদায় ক্ষফ বনম্নরূ: 

 

কভোট অয় কহযয নযভোণ (৳) 

ঞ্চয়হেয সুদ ফোহদ  নয়    উ     আয় 8,38,200/- এ  উ   

    জ  আয়  : 

 

প্রথভ ২,৫০,০০০/- টোকো ম েন্ত কভোট অহয়য পয  শূন্য 

      4,00,000/-       উ   10% 40,000 

ফনষ্ট 1,88,200/- টোকো অহয়য পয 15% 28,230 

ঞ্চয়হেয সুদ অহয়য জন্য প্রহদয় কয:  

  য়        আয় ৫০,০০০/- উ   উ                2,500 

কযয়োত পূফ েফতী কযদোয়  70,730 

 

 

জনাফ ারাউবিক্ষনয তথ্য অনুমায়ী  রয়   র       ম          ক (eligible amount) হ  : 

 

( )            ন        ন য়      ন        214,080/-  

( )   য়        82         আয় হয় য় উ  আয় 

নফননহয়োে কযয়োহতয নুহভোদনহমোগ্য হফ েোচ্চ ীভো 

ননধ েোযণ ম েোহয় নফহফনচত হফনো। তোআ 

নুহভোদনহমোগ্য ংক নফহফচনোয জন্য পি অয় 

ব্যতীত কভোট অয় দাঁড়োয় (8,88,200-৫০,০০০) =  

8,38,200/- টোকো মোয পয ২৫% োহয 

 

 

 

 

 

 

2,09,550/- 

( ) 1,50,00,000/- 

   ম          ক (eligible amount) [                   এ   ন   

            

2,09,550/- 

 

কর  রয়   র   রম  : 

কর    র  ম   আয় ১০      ক র    ক    হ য় য় কর  রয়   র   রম   হ   সর স র 

   ম          ক (eligible amount) 2,09,550/-       15%       31,433/-     । 

 

ন      য়   : 

নীট প্রহদয় কহযয নযভোণ (70,730-31,433)     39,297/-  

ফোদঃ পৎহ কনতেত কয              ২,৫০০/-   

 ফনষ্ট প্রহদয় কহযয নযভোণ           36,797/-   
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উ  হ  -9 

 

ধযো মোক, জনোফ পহয়জ অহভহদয ২০১৬-২০১৭ কয ফছহয কভোট অহয়য নযভোণ ১২,০০,০০০/-। 

নফনবন্ন িোহত তোয কভোট নফননহয়োে/দোহনয নযভোণ ননম্নরূ: 

 

       নযভোণ (৳) 

1 জ  ন               ন  60,000 

2       জ    ন ন         ন য়    120,000 

3 ঞ্চয়ে ক্রহয় নফননহয়োে 200,000 

4 মোকোত তনফহর দোন 50,000 

           ন        ন য়      ন         430,000 

 

জনোফ পহয়জ অহভহদয কয বযয়াত  কযদাক্ষয়য বযভাণ ক্ষফ বনম্নরূ: 

 

 

কর  রয়            য়  /   : 

 

       বযভাণ (৳) 

1. জ  ন               ন  60,000 

২.       জ    ন ন         ন য়           এ      

        

60,000 

  .        ন য়                 - 

  .       ন                 - 

4. ঞ্চয়ত্র ক্রক্ষয় বফবনক্ষয়াগ 2,00,000 

5. মাকাত তবফক্ষর দান 50,000 

           ন        ন য়      ন         3,70,000 

 

বযয়াত পূফফৃতী কযদায়: 

 

প্রথভ ২,৫০,০০০/- টোকো ম েন্ত কভোট অহয়য পয  শূন্য 

যফতী ৪,০০,০০০/- টোকো অহয়য পয 10% োহয ৪০,০০০/- 

যফতী ৫,০০,০০০/- টোকো অহয়য পয 15% োহয ৭৫,০০০/- 

ফনষ্ট ৫০,০০০/- টোকো অহয়য পয 20% োহয ১০,০০০/- 

কভোট  ১,২৫,০০০/- 
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 রয়   র       ম          ক (eligible amount): 

( )            ন        ন য়      ন 

       

3,70,000/-  

( ) বভাট আয় ১২,০০,০০০/- টাকায ২৫%  ৩,০০,000/- 

 

( ) 1,50,00,000/- 

   ম          ক (eligible amount) [                   এ 

  ন             ] 

৩,০০,000/- 

 

 

কর  রয়   র   রম  : 

কর    র  ম   আয় ১০      ক র    ক হ য় য় কর  রয়   র   রম            র     কর   

হ  : 

(ক)    ম                  2,50,000/-        15% ৩৭,৫০০/- 

( )    ম                    (৩,০০,000-2,50,000) 

=5০,000/-        12% 

৬,০০০/- 

কর  রয়   ৪৩,৫০০/- 

 

পক্ষর নীট প্রক্ষদয় কক্ষযয বযভাণ দাঁড়াক্ষফ (১,২৫,০০০-৪৩,৫০০) = ৮১,৫০০/- টাকা। 

 

উ  হ  -10 

  

ধযা মাক, জনাফ পক্ষয়জ আক্ষভক্ষদয বভাট আক্ষয়য বযভাণ একই যক্ষয়ক্ষছ। বকন্তু বযয়াত ায়ায বমাগ্য 

কক্ষয়কটি িাক্ষত তায বভাট বফবনক্ষয়াক্ষগয বযভাণ বনম্নরূ: 

 

      ন য়         বযভাণ (৳) 

1. জ  ন               ন  ৪০,০০০/- 

২. ঞ্চয়ত্র ক্রক্ষয় বফবনক্ষয়াগ ১,00,000/- 

৩. ল্যাট ক্রয় ৬0,000/- 

           ন        ন য়      ন         ২,০0,000/- 

 

 রয়   র       ম          ক (eligible amount): 

( )            ন        ন য়      ন        2,০0,000/-  

( ) বভাট আয় ১২,০০,০০০/- টাকায ২৫% ৩,০০,000/- 

 

( ) 1,50,00,000/- 

   ম          ক (eligible amount) [                   এ 

  ন               

2,০0,000/- 
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     য়           : 

       2    50                 ন           উ   15% হ         য়       ন। ফ  , 

     য়            হ   2,00,000 x 15% = 30,000/-     । 

 

এফং নীট প্রহদয় কহযয নযভোণ হফ (১,২৫,০০০-30,0০০) = 95,000/- টোকো। 

 

উ  হ  -11 

ধযা মাক, জনাফ বযয়াজ বাক্ষক্ষনয ২০১৬-২০১৭ কয ফছক্ষয বভাট আয় ৩৫,০০,০০০/- টাকা। তায 

বযয়াত ায়ায বমাগ্য কক্ষয়কটি িাক্ষতয বভাট বফবনক্ষয়াক্ষগয বযভাণ বছর বনম্নরূ: 

 

      ন য়         বযভাণ (৳) 

1. জ  ন               ন 1,০০,০০০/- 

2. ঞ্চয়ত্র ক্রক্ষয় বফবনক্ষয়াগ 10,00,000/- 

3. একটি ল্যাট ক্রক্ষয় বফবনক্ষয়াগ 1,00,000/- 

           ন        ন য়      ন         12,00,000/- 

 

জনোফ বযয়াজ বাক্ষক্ষনয কয বযয়াত  কযদাক্ষয়য বযভাণ ক্ষফ বনম্নরূ: 

 

 

বযয়াত পূফফৃতী কযদায়: 

বভাট আয় কক্ষযয বযভাণ 

প্রথভ ২,৫০,০০০/- টোকো ম েন্ত কভোট অহয়য পয  শূন্য 

যফতী ৪,০০,০০০/- টোকো অহয়য পয ১০% োহয ৪০,০০০/- 

যফতী ৫,০০,০০০/- টোকো অহয়য পয ১5% োহয ৭৫,০০০/- 

যফতী ৬,০০,০০০/- টোকো অহয়য পয 20% োহয 1,20,000/- 

      17,50,000/- টোকো অহয়য পয 25% োহয 4,37,500/- 

বযয়াত পূফফৃতী কযদায় 6,72,৫০০/- 

 

 রয়   র       ম          ক (eligible amount): 

( )            ন        ন য়      ন 

       

12,00,000/-  

( ) কভোট অয় ৩5,০০,০০০/- মোয পয ২৫% 

োহয ৮,৭৫,০০০/-  

( ) 1,50,00,000/- 

   ম          ক (eligible amount) [                   এ 

  ন               

৮,৭5,000/- 

 

 



31 

 

কর  রয়   র   রম  : 

কর    র  ম   আয় ৩০      ক র    ক হ য় য় কর  রয়   র   রম            র     

কর   হ  : 

 

(ক)    ম                  2,50,000/-        15% ৩৭,৫০০/- 

( )    ম                    5,00,000/-        12% ৬০,০০০/- 

( )    ম                    (8,৭5,000-7,50,000) 

=১,25,000/-        10% 

12,500/- 

কর  রয়   1,10,0০০/- 

 

পক্ষর নীট প্রক্ষদয় কক্ষযয বযভাণ দাঁড়াক্ষফ (6,72,৫০০- 1,10,0০০) = 5,62,৫০০/- টাকা। 

 

 

ব্যবি-কযদাতায াযচাজৃ  

 
অথ ৃআইন, ২০১৬ এয ভাধ্যক্ষভ ব্যবি-কযদাতায প্রক্ষদয় আয়কক্ষযয উয প্রক্ষমাজে াযচাজ ৃআক্ষযাক্ষয ায 

পুনবফনৃ্যাক্ষয পক্ষর ২০১৬-২০১৭ কয ফছক্ষয একজন ব্যবি-কযদাতাক্ষক প্রক্ষমাজে বেক্ষত্র বনক্ষম্নাি াক্ষয 

াযচাজৃ বযক্ষাধ কযক্ষত ক্ষফ: 

 

নীট বযম্পক্ষদয মূল্যভান াযচাক্ষজযৃ ায 

(১)  দুই বকাটি পঁবচ রে টাকা মনৃ্ত- শূন্য 

(২)  দুই বকাটি পঁবচ রে টাকায অবধক বকন্তু াঁচ বকাটি টাকায অবধক নয়- ১০% 

(৩)  াঁচ বকাটি টাকায অবধক বকন্তু দ বকাটি টাকায অবধক নয়- ১৫% 

(৪)  দ বকাটি টাকায অবধক বকন্তু ক্ষনয বকাটি টাকায অবধক নয়- ২০% 

(৫)  ক্ষনয বকাটি টাকায অবধক বকন্তু বফ বকাটি টাকায অবধক নয়- ২৫% 

(৬)  বফ বকাটি টাকায অবধক বম বকান অংক্ষকয উয- ৩০% 

 

নীট বযম্পক্ষদয মূল্যভান দুই বকাটি পঁবচ রে টাকা অবতক্রভ কযক্ষর বকান ব্যবি-কযদাতায প্রক্ষদয় 

াযচাক্ষজৃয বযভাণ ৩,০০০/- টাকায কভ ক্ষর তাক্ষক ন্যেনতভ ৩,০০০/- টাকা াযচাজৃ বযক্ষাধ কযক্ষত 

ক্ষফ।  

াযচাজৃ বকবাক্ষফ বযগণনা কযক্ষত ক্ষফ তা বনক্ষচয উদাযণগুক্ষরায ভাধ্যক্ষভ বদিাক্ষনা ক্ষরা: 

  টাকা 

(১) কযদাতায প্রদবতৃ নীট ম্পক্ষদয মূল্যভান ২,২০,০০,০০০/- 

 বভাট আয় ৫,০০,০০০/- 

 আক্ষয়য উয প্রক্ষদয় আয়কক্ষযয বযভাণ ২৫,০০০/- 

 প্রক্ষদয় াযচাক্ষজৃয বযভাণ    
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(২) কযদাতায প্রদবতৃ নীট ম্পক্ষদয মূল্যভান ২,৩০,০০,০০০/- 

 বভাট আয় 2,00,000/- 

 আক্ষয়য উয প্রক্ষদয় আয়কক্ষযয বযভাণ    

 প্রক্ষদয় াযচাক্ষজৃয বযভাণ    

(৩) কযদাতায প্রদবতৃ নীট ম্পক্ষদয মূল্যভান ২,৩০,০০,০০০/- 

 বভাট আয় ৫,০০,০০০/- 

 আক্ষয়য উয প্রক্ষদয় আয়কক্ষযয বযভাণ  ২৫,০০০/- 

 প্রক্ষদয় াযচাক্ষজৃয বযভাণ (১০%) ২ ৫০০ - 

 

এ বেক্ষত্র ন্যেনতভ াযচাজৃ অথাৃৎ ৩,০০০/- টাকা াযচাজৃ বযক্ষাধ কযক্ষত ক্ষফ। 

 

(৪) কযদাতায প্রদবতৃ নীট ম্পক্ষদয মূল্যভান ৭,৫০,০০,০০০/- 

 বভাট আয় ৫,০০,০০০/- 

 আক্ষয়য উয প্রক্ষদয় আয়কক্ষযয বযভাণ  ২৫,০০০/- 

 প্রক্ষদয় োযচোহজেয নযভোণ (15%)  3,750/- 

 

 

 

 

 

  

(5) কযদাতায প্রদবতৃ নীট ম্পক্ষদয মূল্যভান ১২,৫০,০০,০০০/- 

 বভাট আয় ৫,০০,০০০/- 

 আক্ষয়য উয প্রক্ষদয় আয়কক্ষযয বযভাণ  ২৫,০০০/- 

 প্রক্ষদয় োযচোহজেয নযভোণ (20%)  ৫ ০০০ - 

 
(6) কযদাতায প্রদবতৃ নীট ম্পক্ষদয মূল্যভান ১৫,৫০,০০,০০০/- 

 বভাট আয় ৫,০০,০০০/- 

 আক্ষয়য উয প্রক্ষদয় আয়কক্ষযয বযভাণ  ২৫,০০০/- 

 প্রক্ষদয় োযচোহজেয নযভোণ (25%)   ২৫০ - 

   

(7) কযদাতায প্রদবতৃ নীট ম্পক্ষদয মূল্যভান ২০,০০,০০,০০০/- 

 বভাট আয় ৫,০০,০০০/- 

 আক্ষয়য উয প্রক্ষদয় আয়কক্ষযয বযভাণ  ২৫,০০০/- 

 প্রক্ষদয় োযচোহজেয নযভোণ (25%)   ২৫০ - 

   

(8) কযদাতায প্রদবতৃ নীট ম্পক্ষদয মূল্যভান ২২,৫০,০০,০০০/- 

 বভাট আয় ৫,০০,০০০/- 

 আক্ষয়য উয প্রক্ষদয় আয়কক্ষযয বযভাণ  ২৫,০০০/- 

 প্রক্ষদয় োযচোহজেয নযভোণ (30%) 7,500/- 

  

উ            (individual)            ন               উ   এ    চ জ  

আ         নয়। 
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 ন          য়      আয়কর   র                 র              আ র   
 

 ক       কর     ৩০     র ২০১৬    র  র ম  ,       tax day  র ম   ২০১৬-২০১৭ 

কর    রর  আয়কর  র           কর       হ   কর    র   র ম  সক ২  হ  র         

(delay interest) আ র       হ  । কর        কর ক ম    রর   ক  হ    র           র 

   সময়                 র     কর   হ  ।  

 

    ,  ন          য়      আয়কর   র                 র                        র  

সর         রম    আ র  সহ আয়কর        র                 হ  র        

   র      য়       হ  ।  

 

          র     কর  হ   স     কর    র কর    র  ম   আ য়র   র        কর (tax 

assessed on total income)       স করসহ    ম ক রর      ক র   র।  

 

 ম   আ য়র   র        কর (tax assessed on total income)  ফরক্ষত বুঝাক্ষফ- 

 

(ক) ধাযা 82BB  র আ   য়                  র র আ   য়          র     র     , 

     র র     র  (1) এয অধীন প্রক্ষদয় কযদায়, উধাযা (2) এয অধীন বযগণনাকৃত কযদায় ফা 

উধাযা (3) এয অধীন বনরূবত বভাট আক্ষয়য বববত্তক্ষত বনরূবত কযদায়- এ  বতনটিয ভক্ষধ্য বমটি বফী 

য়, তা; 

 

(ি) ধাযা 82BB  র আ   য়          য়      র     র     ,    কর  ক ম   র ক  ক 

বনরূবত বভাট আক্ষয়য বববত্তক্ষত বযগণনাকৃত কযদায়। 

 

          র    র সময়ক   হ   Tax Day  র  র       স    ক    ক র- 

 

(ক)         র           কর  হ য়  ,  স      র           র           

  )         র           কর  হয়   ,  স       য় ম  কর      র  র         । 

 

             ন            য়    হ      ছ ।  

 

   সক         র  75  র     র  (5)  র proviso  র               স সক         

  র য়                  য় হ     । 

 

         ক      হ স  কর  হ          র    হর  র স হ            হ   : 

 

উ  হ  -১২ 

 

    ন                  আয়  ছ             হ    ন       আয়  ছ           -     । 

   ন     -        ছ          -                     -      উ         ন     ছন।  
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    হ   ন আয়       ন           জ     য়  আ   ন      উ         ন            য় 

       ন।           হ   ন    জ  য়                       -          -      হ 

৮২         য় আয়       ন            ন। উ         ন    ০ এ                

৮২     ২      য়     ন    process    ন          ন              য়    য় ন।     ন    

৮২     ২      য়        জ   ন    চ  হয় ন। 

 

এ    ,  

 ম   আ য়র   র        কর        -     ।  

          উ               ১২ ০০০                   -     । 

               – 16,000 =            । 

             ন     য়                হ      জ  য়                     ন। 

ফ             হ            হ     

[14,000 x 2% x 1] + [14,000 x 2% x                -      

 

   ন                          জ  হ                  ছ         ন              

     ন। উ         ন       ন   process        ন          য়                   

    ন    জ        ন।   

 

 

   স        ম  হ স     র       ক রর      /সম য় 

 

(ক) পৎ কয: 

অয় ফছহয কযদোতো কর্তেক পৎহ নযহোনধত কয অয়কয নযটোহন ে প্রদ েন কযহত হফ। 

পদোযণস্বরূ, ককোন কযদোতোয কফতন, ব্যোংক সুদ অয়, গৃ-ম্পনিয ফোনল েক বোড়ো অয়, কোেত 

নপ  প্রোনি আতযোনদ কথহক পৎহ কয ককহট যোিো হর তো নযটোহন ে কদিোহত হফ। পৎহ 

কনতেত/ংগৃীত কহযয স্বহক্ষ কয কতেনকোযী/ংিকোযী কর্তেহক্ষয োটি েনপহকট নযটোহন েয োহথ 

দোনির কযহত হফ।  

 

(ি) ধাযা ৬৪/৬৮ অনুমায়ী প্রদত্ত অবগ্রভ কয: 

কযদাতা মবদ অবগ্রভ কয বযক্ষাধ কক্ষয থাক্ষকন তাক্ষর বযক্ষাবধত কক্ষযয বযভাণ আয়কয 

বযটাক্ষন ৃপ্রদনৃ কযক্ষত ক্ষফ। অবগ্রভ কয বযক্ষাক্ষধয প্রভাণ বযটাক্ষণযৃ াক্ষথ দাবির কযক্ষত ক্ষফ।  

 
(গ) প্রতেণৃক্ষমাগ্য কক্ষযয ভন্বয়: 

পূক্ষফযৃ ফছযগুক্ষরাক্ষত কযদাতায মবদ কয বপযত দাফী/সৃবষ্ট থাক্ষক তক্ষফ তা বতবন এিাক্ষন কয 

বযক্ষাধ বক্ষক্ষফ দাফী কযক্ষত াযক্ষফন। তক্ষফ এ বেক্ষত্র বকান কয ফছক্ষযয কয বপযত দাফী কযা 

ক্ষয়ক্ষছ তা উক্ষেি কযক্ষত ক্ষফ।  ধযা মাক, ২০১৫-২০১৬ কয ফছক্ষয কযদাতায বপযতক্ষমাগ্য কক্ষযয 

বযভাণ বছর ৫,০০০/- টাকা। ২০১৬-২০১৭ কয ফছক্ষযয বযটাক্ষন ৃ প্রদবতৃ আয় অনুাক্ষয প্রক্ষদয় 

বভাট আয়কক্ষযয বযভাণ ৮,০০০/- টাকা। এ অফস্থায় ২০১৫-২০১৬ কয ফছক্ষযয বপযতক্ষমাগ্য 

৫,০০০/- টাকা ২০১৬-২০১৭ কয ফছক্ষয কয দাফীয বফযীক্ষত কয বযক্ষাধ বক্ষক্ষফ দাফী/ভন্বয় 

কযক্ষত াযক্ষফন এফং ২০১৬-২০১৭ কয ফছক্ষযয জন্য তাক্ষক অফবষ্ট ৩,০০০/- টাকা বযক্ষাধ 

কযক্ষত ক্ষফ।  
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(ঘ) বযটাক্ষনযৃ বববত্তক্ষত প্রদত্ত কয (ধাযা ৭৪ অনুমায়ী): 

বযটাক্ষন ৃ প্রদবতৃ বভাট আক্ষয়য বববত্তক্ষত বনরূবত প্রক্ষদয় আয়কয ক্ষত উৎক্ষ কবততৃ কয এফং 

৬৪/৬৮বফ ধাযায় অবগ্রভ প্রদত্ত কয ফাদ বদক্ষয় অফবষ্ট কয বযক্ষাক্ষধয ভথকৃ্ষন চারান, ব-অডাৃয, 

ব্যাংক ড্রাপট, একাউে বয়ী বচক্ষকয কব দাবির বযক্ষাবধত কক্ষযয বযভাণ বযটাক্ষন ৃউক্ষেি 

কযক্ষত ক্ষফ। 

 
(ঙ) কযমুি ফা কয অব্যাবত প্রাপ্ত আয়: 

 

কযদাতায কযমুি এফং কয অব্যাবত প্রাপ্ত আয় থাকক্ষর তা বযটাক্ষন ৃউক্ষেি কযক্ষত ক্ষফ। ব্যবি 

কযদাতায কযমুি আক্ষয়য কক্ষয়কটি িাত নীক্ষচ উক্ষেি কযা ক্ষরা:  

 
(1) যকোনয চোকুনযজীফী কযদোতো মনদ চোকুযীয দোনয়ত্ব োরহনয জন্য ককোন নফহল বোতো, 

সুনফধো ফো অনুহতোনলক (perquisite) োন; 

(2) কনন; 

(3) ংীদোযী পোভ ে হত োওয়ো মূরধনী মুনোপোয ং; 

(4) ২ ককোটি ৫০ রক্ষ টোকো ম েন্ত িযোচুআটি প্রোনি; 

(5) প্রনবহিন্ট পোন্ড এযোক্ট, ১৯২৫ নুমোয়ী পি পোন্ড কথহক প্রোি থ ে; 

(6) স্বীকৃত প্রনবহিন্ট পোন্ড কথহক প্রোি থ ে; 

(7) স্বীকৃত সুোযএযোনুহয়ন পোন্ড কথহক প্রোি থ ে; 

(8) ফোংরোহদ েভ অআন, ২০০৬ (২০০৬ হনয ৪২ নং অআন) এয অওতোয় প্রনতনষ্ঠত 

ওয়োকেো ে োটি েনহন পোন্ড কথহক ককোন ব্যনি কর্তেক 50,০০০/- টোকো ম েন্ত প্রোি থ ে; 

(9) নভপচুযয়োর পোন্ড থফো আপননট পোন্ড কথহক প্রোি ২৫,০০০/- টোকো ম েন্ত অয় (সুদ, মুনোপো 

ফো নিনবহিন্ড); 

(10) স্টক এক্সহচহে তোনরকোভুি ককোন ককোম্পোনী কথহক প্রোি নেদ রবযোং িোহতয অয় 

২৫,০০০/- টোকো ম েন্ত; 

(11)  যকোনয ননযোিো জোভোনহতয সুদ মো যকোয কযমুি ফহর ক োলণো কহযহছ; 

(12) যোঙ্গোভোটি, ফোন্দযফোন ও িোেড়োছনড় োফ েতয কজরোয ককোন indigenous hillman এয

এআ কজরোগুহরোহত নযচোনরত অনথ েক কভ েকোহন্ডয পহর প্রোি অয়; 

(13) যিোনী ব্যফো হত প্রোি অহয়য ৫০%; 

(14) অহয়য একভোে পৎ ‘কৃনল িোত’ হর কৃনল িোত হত অয় ২,০০,০০০/- টোকো ম েন্ত; 

(15) Software development ফো Nationwide Telecommunication 

Transmission Network (NTTN) ফো Information Technology 

Enabled Services (ITES) ব্যফোয অয় (E-Commerce এফং Online 

Shopping ব্যফো অয় ব্যতীত);  

(16) াঁ-মুযেীয িোভোয হত নজেত অয় এয কক্ষহে প্রথভ ২০ রক্ষ টোকো ম েন্ত ‘শূন্য’ োহয, 

যফতী ১০ রক্ষ টোকো অহয়য পয ৫% োহয এফং ফনষ্ট অহয়য পয ১০% োহয কয 

প্রহদয় হফ; 

(17) াঁ-মুযেী, নচংড়ী ও ভোহছয যোচোযী (hatchery) এফং ভৎস্য চোল হত নজেত অয় এয 

কক্ষহে প্রথভ ১০ রক্ষ টোকো ম েন্ত ‘শূন্য’ োহয, যফতী ১০ রক্ষ টোকো অহয়য পয ৫% 

োহয এফং ফনষ্ট অহয়য পয ১০% োহয কয প্রহদয় হফ;  
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(18) কনতয় কক্ষে ব্যতীত ব্যনি-কযদোতো কর্তেক স্টক এক্সহচহে তোনরকোভুি ককোম্পোনীয 

কয়োয নফক্রয় হত নজেত মূরধনী মুনোপো; 

(19) স্তনল্পজোত দ্রব্যোনদ যিোনী কথহক পদ্ভুত অয়; 

(20)   নজহযো কুন ফন্ড কথহক পদ্ভুত অয়; 

(21) ওহয়জ অন েো ে কিহবরহভন্ট ফন্ড, আপএ িরোয নপ্রনভয়োভ ফন্ড, আপএ িরোয 

আনহবস্টহভন্ট ফন্ড, োপন্ড স্টোনর েং নপ্রনভয়োভ ফন্ড, োপন্ড স্টোনর েং আনহবস্টহভন্ট ফন্ড, আপহযো 

নপ্রনভয়োভ ফন্ড ও আপহযো আনহবস্টহভন্ট ফন্ড হত প্রোি সুদ অয়; 

(22) কননোয ঞ্চয়ে কথহক প্রোি সুদ:  ক   আয়    র  ক   কর    র       র 

স য়               য়   র   রম   ৫(   )      ক      ম    কর  ; 

(23) ণ্য পৎোদহন ননহয়োনজত ক্ষুদ্র ও ভোঝোনয পহযোে (SME) এয অয়, মোহদয ফোনল েক 

টোন েওবোয ৩৬ রক্ষ টোকো ম েন্ত।  

 

কযমুি আয়মূ কযদাতায বভাট আক্ষয় অন্তভুিৃ ক্ষফ না। এটি বযটাক্ষন ৃকযমুি আক্ষয়য করাক্ষভ 

প্রদনৃ কযক্ষত ক্ষফ। 
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  ম     

 ম   আয়         কর   র    র    হর  

 

 

          র    -কর    র  ম   আয়   কর   য়র   রম    ক       র     কর  হ      

ক য়ক     হর  র ম   ম             কর  হ   : 

 

 
১।  যকাবয কভকৃতাৃ/কভচৃাযীয আয় এফং কয বযগণনা 

 
(ক)  শুদৄ বফতন িাক্ষতয আয় থাকক্ষর: 

 
জনাফ যভান একজন যকাবয কভকৃতাৃ। ৩০ জুন, ২০১৬ তাবযক্ষি ভাপ্ত অথ ৃফৎক্ষয বতবন বনক্ষম্নাি 

াক্ষয বফতন বাতাবদ বক্ষয়ক্ষছন। 

ভাবক মূর বফতন   ২২,০০০/- 

উৎফ বফানা ২টি (২২,০০০/-  ২) ৪৪,০০০/-  

বচবকৎা বাতা         ৭০০/- 

নফফল ৃবাতা      4,400/- 

 
বতবন যকাবয ফাায় থাক্ষকন। ববফষ্য তবফক্ষর বতবন প্রবত ভাক্ষ ৩,২০০/- টাকা জভা যাক্ষিন। বাফ 

যেণ অবপ ক্ষত প্রাপ্ত প্রতেয়নত্র ক্ষত বদিা মায় বম, ৩০/০৬/২০১6 তাবযক্ষি ববফষ্য তবফক্ষর 

অবজতৃ সুক্ষদয বযভাণ বছর ২৯,৫০০/- টাকা। কল্যাণ তবফক্ষর  বগাষ্ঠী ফীভা তবফক্ষর চাঁদা প্রদান 

ফাফদ প্রবত ভাক্ষ বফতন ক্ষত কতনৃ বছর মথাক্রক্ষভ ৫০/-  ৪০/- টাকা।  

 
২০১6-২০১7 কয ফছক্ষয জনাফ যভান এয বভাট আয় এফং কযদায় কত ক্ষফ তা বনক্ষম্ন বযগণনা কযা 

ক্ষরা: 

 
বফতন িাক্ষত আয়: 

 

মূর বফতন (২২,০০০/-  ১২ ভা)                  ২,৬৪,০০০/- 

উৎফ বফানা (২২,০০০/-  ২)               ৪৪,০০০/- 

বভাট আয়      ৩,০৮,০০০/- 

 
কয দায় বযগণনা: 

প্রথভ ২,৫০,০০০ টাকা মনৃ্ত ‘শূন্য’ ায           শূন্য 

অফবষ্ট ৫৮,০০০ টাকা মনৃ্ত ১০% াক্ষয                         ৫,৮০০/-  

বভাট আক্ষয়য উয প্রক্ষমাজে কয      ৫,৮০০/- 
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বফবনক্ষয়াগ জবনত আয়কয বযয়াত বযগণনা 

 

বফবনক্ষয়াক্ষগয বযভাণ   

(১) বনফষ্য তনফহর চাঁদো (৩,২০০  ১২)     ৩৮,৪০০/- 

(2) কল্যোণ তনফহর চাঁদো (৫০  ১২)        ৬০০/- 

(3)কেোষ্ঠী ফীভো তনফহর চাঁদো (৪০  ১২)         ৪৮০/- 

কভোট নফননহয়োে                    ৩৯,৪৮০/- 

 

 রয়   র       ম          ক (eligible amount): 

 

( )            ন        ন য়   ৩৯,৪৮০/- 

( ) বভাট আয় ৩,০৮,০০০/- টাকায ২৫% 77,000/- 

( ) 1,50,00,000/- 

   ম          ক (eligible amount) [              

     এ   ন               ৩৯,৪৮০/- 

 

কর  রয়   র   রম  : 

কর    র  ম   আয় ১০      ক র    ক    হ য় য় কর  রয়   র   রম   

হ   সর স র    ম          ক (eligible amount) ৩৯,৪৮০/- এ  

15%       (৩৯,৪৮০  ১৫%) = ৫,৯২২/- 

 

বভাট আক্ষয়য উয প্রক্ষমাজে কয      ৫,৮০০/- 

কয বযয়াত         5,922/-  

বযয়াত ফাক্ষদ প্রক্ষমাজে কয          (১২২/-) 

       
উক্ষযয কয বযগণনা অনুমায়ী প্রক্ষদয় কয ঋণাত্বক ক্ষর কযদাতায কযমুি ীভায অবতবযি আয় 

থাকায় এক্ষেক্ষত্র কযদাতায অফস্থান ঢাকা উত্তয  দবেণ বটি কক্ষাৃক্ষযন এফং চট্টগ্রাভ বটি কক্ষাৃক্ষযন 

এরাকায় ক্ষর ন্যেনতভ ৫,০০০/-টাকা, অন্যান্য বটি কক্ষাৃক্ষযন এরাকায় ক্ষর ন্যেনতভ ৪,০০০/-টাকা 

এফং বটি কক্ষাৃক্ষযন ব্যতীত অন্যান্য এরাকায় ক্ষর ৩,০০০/-টাকা আয়কয প্রদান কযক্ষত ক্ষফ।  

 
একই আয় মবদ বকান প্রবতফন্ধী অথফা বগক্ষজটভুি যুদ্ধাত মুবিক্ষমাদ্ধা কভকৃতাৃ ফা কভচৃাযীয থাক্ষক, 

তক্ষফ তায বেক্ষত্র কযমুি আক্ষয়য ীভা মথাক্রক্ষভ ৩,৭৫,০০০/- টাকা এফং ৪,২৫,০০০/- টাকা য়ায় 

তাক্ষক বকান কয প্রদান কযক্ষত ক্ষফ না। এছাড়া একই আয় একজন ভবরা কভকৃতাৃয থাকক্ষর, মায 

প্রবতফন্ধী ন্তান যক্ষয়ক্ষছ এফং তায স্বাভী প্রবতফন্ধী ন্তাক্ষনয জন্য বকান অব্যাবতয ীভা গ্রণ কক্ষযন না, 

তায বেক্ষত্র কযমুি আক্ষয়য ীভা ৩,২৫,০০০/- টাকা য়ায় তাক্ষক বকান কয প্রদান কযক্ষত ক্ষফ না।    
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(ি)  বফতন অন্য িাক্ষতয আয় থাকক্ষর 

 

একজন যকাবয কভকৃতাৃ/কভচৃাযীয বফতন িাত ছাড়া ব্যাংক সুদ, গৃ ম্পবত্ত, রবোং, ঞ্চয় 

ক্ষত্রয সুদ, ইতোবদ িাক্ষত আয় থাকক্ষত াক্ষয। ধযা মাক, ২০১৬-২০১৭ কযফছক্ষয জনাফ কবযভ নীক্ষচ 

উক্ষেবিত বফতন  বাতা বক্ষয়ক্ষছন: 

 

(ক)  মূর কফতন (50,000  12)                                                    6,00,০০০/-   

(ি)  ফোড়ী বোড়ো বোতো (25,000  12)                              3,00,000/-   

(ে) ২টি পৎফ কফোনো (৫0,০০০  ২)                                             1,00,০০০/-   

( )  নচনকৎো বোতো                                    8,4০০/-   

(ঙ)  নক্ষো োয়ক বোতো                                  3,6০০/-   

(চ) নফফল ে বোতো                                 10,০০০/-   

 

ব্যবিগত ব্যফাক্ষযয জন্য বতবন অবপ ক্ষত একটি গাড়ী ফযাি বক্ষয়ক্ষছন। গাড়ী ব্যফাক্ষযয জন্য প্রবত 

ভাক্ষয বফতন ক্ষত ৬০০/- টাকা কক্ষয কতনৃ কযা য়। 

 
এছাড়া জনাফ কবযভ এয গৃ-ম্পবত্ত িাক্ষত ৫০,০০০/- টাকা, কৃবল িাক্ষত ১০,০০০/- টাকা, অআননফ 

নভপচুযয়োর পোন্ড ক্ষত রবোং প্রাবপ্ত ১,৩৫,০০০/- টাকা এফং ব্যাংক সুদ িাক্ষত ১০,০০০/- টাকা আয় 

যক্ষয়ক্ষছ। রবোং  ব্যাংক সুক্ষদয উয ১০% াক্ষয উৎক্ষ আয়কয কতনৃ কযা ক্ষয়ক্ষছ।  

 
জনোফ কনযহভয কভোট অয় ও কযদোয় নযেণনো ননহম্ন পহেি কযো হরো:  

 

(ক) কফতন িোহত অয় 

মূর কফতন: (৫0,০০০  ১২)      6,০০,০০০/-  

পৎফ বোতো: (৫0,০০০  ২)     10০,০০০/- 

(ি) গৃ-ম্পনি অয়                     ৫০,০০০/- 

(ে) কৃনল অয়               ১০,০০০/- 

( ) ন্যোন্য সূহেয অয় 

 

()  রবযোং     

অআননফ নভপচুযয়োর পোন্ড হত রবযোং প্রোনি 

১,৩৫,০০০/- টোকো মোয ভহে ২৫,০০০/- টোকো ম েন্ত কয 

মুি। ২৫,০০০/- টোকোয নতনযি ংক কযহমোগ্য অয় 

নহহফ েণ্য হফ। তোআ রবযোং অয় (1,35,000- 

25,000)                1, ১০,০০০/-  

 

(অ) ব্যোংক সুদ                    ১০,০০০/- 

             ন্যোন্য সূহেয অয়                ১,২০,০০০/- 

                        কভোট অয়                    8,8০,০০০/- 

 

জনোফ কনযহভয ননরূনত কভোট অয় 8,8০,০০০/- টোকোয নফযীহত প্রহদয় কহযয নযভোণ হফ ননম্নরূ: 
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প্রথভ ২,৫০,০০০/- টোকো ম েন্ত কভোট অহয়য পয  শূন্য 

যফতী 4,00,000/- টোকো অহয়য পয 10% োহয 40,০০০/- 

                -      আ য়  উ       হ    34,500/- 

কভোট  74,500/- 

 

জনোফ কনযভ প্রনত ভোহ প্রনবহিন্ট পোহন্ড 8,০০০/- টোকো, কল্যোণ তনফর ও কেোষ্ঠী ফীভো ফোফদ ভোনক 

মথাক্রক্ষভ ৫০/- টাকা এফং ৪০/- টাকা চাঁদা বদক্ষয় থাক্ষকন। বতবন 1,00,০০০/- টাকায বতন ফছয বভয়াদী 

ঞ্চয়ত্র ক্রয় কক্ষযক্ষছন এফং জীফন ফীভায বপ্রবভয়াভ ফাফদ ফাৎবযক 15,০০০/- টাকা বদক্ষয়ক্ষছন।  

 

নফননহয়োে জননত অয়কয কযয়োত নযেণনোঃ 

(ক) প্রনবহিন্ট পোহন্ড চাঁদো (8,০০০ x ১২ ভো):      96,০০০/-  

(ি) কল্যোণ তনফর ও কেোষ্ঠী ফীভো তনফহর চাঁদো:       1,080/-  

           (৫০+৪০) x ১২ ভো 

(ে) ঞ্চয় হে নফননহয়োে    100,০০০/-   

( ) জীফন ফীভোয নপ্রনভয়োভ প্রদোন      15,০০০/-   

কভোট নফননহয়োে    2,12,০৮০/-   

 

 রয়   র       ম          ক (eligible amount): 
 

( )            ন        ন য়   2,12,০৮০/- 

( ) কভোট অয় 8,8০,০০০/- টোকোয ২৫% 2,20,000/- 

( ) 1,50,00,000/- 

   ম          ক (eligible amount) [                   

এ   ন               2,12,০৮০/- 

 

কর  রয়   র   রম  : 

             য়            হ   2,12,০৮০/- টোকোয 15%       

(2,12,০৮০ x ১৫%)= 31,812/- টোকো। 

 

   য় কর: 

বভাট আক্ষয়য উয আক্ষযাক্ষমাগ্য কয                74,500/-   

ফাদোঃ কয বযয়াত          31,812/-   

                               42,6৮৮/-   

ফাদোঃ উৎক্ষ কবততৃ কয  

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

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

                ১৪,৫০০/-  

নীট প্রক্ষদয় কয                            28,1৮৮/-  

 থ েোৎ, কযদোতোহক ফনষ্ট প্রহদয় কয 28,1৮৮/- টোকো নযটোন ে দোনিহরয পূহফ ে ফো ভয় নযহোধ 

কযহত হফ। 
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২। বফযকাবয প্রবতষ্ঠাক্ষন কভযৃত কভকৃতাৃয আয় এফং কয বযগণনা 

বফযকাবয প্রবতষ্ঠাক্ষন কভযৃত জনাফ বাক্ষন ২০১৬-২০১৭ কয ফছক্ষয বনম্নরূ বফতন  বাতা 

বক্ষয়ক্ষছন:  

(ক)  ভাবক মূর বফতন   =   ১৯,৩০০/- টাকা 

(ি)  ২টি উৎফ বফানা (১৯,৩০০  ২)   =  ৩৮,৬০০/- টাকা 

(গ)  বচবকৎা বাতা   =     ২,০০০/- টাকা 

(ঘ)  আপ্যায়ন বাতা  =       ৩০০/- টাকা 

(ঙ)  ফাড়ী বাড়া বাতা  =     ৭,৭২০/- টাকা 
  

ব্যবিগত ব্যফাক্ষযয জন্য বতবন অবপ ক্ষত একটি গাড়ী ফযাি বক্ষয়ক্ষছন। এছাড়া জনাফ বাক্ষন গৃ 

ম্পবত্ত িাক্ষত ৫০,০০০/- টাকা, কৃবল িাক্ষত ১০,০০০/- টাকা, আইববফ নভপচুযয়োর পোন্ড ক্ষত রবোং 

প্রাবপ্ত ১,৩৫,০০০/- টাকা এফং ব্যাংক সুদ িাক্ষত ১০,০০০/- টাকা আয় যক্ষয়ক্ষছ। রবোং  ব্যাংক 

সুক্ষদয উয ১০% াক্ষয উৎক্ষ আয়কয কতনৃ কযা ক্ষয়ক্ষছ। ৩০/০৬/২০১৬ তাবযক্ষি তায নীট ম্পক্ষদয 

বযভাণ ২,৩০,০০,০০০/- টাকা।  

 

জনাফ বাক্ষক্ষনয বভাট আয় বনম্নরূবাক্ষফ বনরূণ কযক্ষত ক্ষফ: 

 
(ক)  বফতন িাক্ষত আয়: 

মূর বফতন (১৯,৩০০  ১২)      ২,৩১,৬০০/- 

উৎফ বফানা (১৯,৩০০  ২)            ৩৮,৬০০/- 

বচবকৎা বাতা (২,০০০  ১২)       ২৪,০০০/- 

ফাদ: মূর বফতক্ষনয ১০% (২,৩১,৬০০ ১০%)         ২৩,১৬০/- 

অথফা ফাবলকৃ ১,২০,০০০/- বমটি কভ                 ৮৪০/- 

আপ্যায়ন বাতা (৩০০  ১২)                             ৩,৬০০/- 

ফাড়ী বাড়া বাতা  (৭,৭২০ ১২)       ৯২,৬৪০/- 

ফাদ: কযমুি বাতা: 

ফাবলকৃ ৩,০০,০০০/- ফা মূর বফতক্ষনয ৫০%  

(২,৩১,৬০০  ৫০%=) ১,১৫,৮০০/- এ  

দুটিয ভক্ষধ্য বমটি কভ       ১,১৫,৮০০/-  
                               

প্রাপ্ত ফাড়ী বাড়া বাতা কযমুি ীভায অবতবযি না য়ায় এ িাক্ষত  

বকান আয় বনরূবত ক্ষফ না।                       শূন্য   

মাতায়াত সুবফধা (মূর বফতক্ষনয ৫% বক্ষক্ষফ  

১১,৫৮০/-অথফা ৬০,০০০/- এয ভক্ষধ্য বমটি বফব) =        ৬০,০০০/- 
     

               বফতন িাক্ষত আয় =                              ৩,34,৬৪০/- 

 

(ি) গৃ-ম্পবত্ত আয়:                       ৫০,০০০/- 

(গ) কৃবল আয়:                           ১০,০০০/- 

(ঘ) অন্যান্য সূক্ষত্রয আয়: 

()  রবযোং     
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অআননফ নভপচুযয়োর পোন্ড হত রবযোং প্রোনি 

১,৩৫,০০০/- টোকো মোয ভহে ২৫,০০০/- টোকো ম েন্ত কয 

মুি। ২৫,০০০/- টোকোয নতনযি ংক কযহমোগ্য অয় 

নহহফ েণ্য হফ। তোআ রবযোং অয় (1,35,000- 

25,000)                1, ১০,০০০/-  

 

 (অ) ব্যোংক সুদ                    ১০,০০০/- 

             ন্যোন্য সূহেয অয়           ১,২০,০০০/- 

           বভাট আয়            ৫,14,৬৪০/- 

 
 

কযদাতায কযদাক্ষয়য বযভাণ ক্ষফ: 

প্রথভ ২,৫০,০০০/- টোকো ম েন্ত কভোট অহয়য পয  শূন্য 

ফনষ্ট ২,64,৬৪০/- টোকো ম েন্ত কভোট অহয়য পয ১০% োহয ২6,4৬৪/- 

কভোট অহয়য পয অয়কয ২6,4৬৪/- 

 
বতবন ৪০,০০০/- টাকায বতন ফছয বভয়াদী ঞ্চয়ত্র ক্রয় কক্ষযক্ষছন এফং জীফন ফীভায বপ্রবভয়াভ 

ফাফদ ফাৎবযক 5,০০০/- টাকা বদক্ষয়ক্ষছন।  

 

বফবনক্ষয়াগ জবনত আয়কয বযয়াত বযগণনা: 

(ক) ঞ্চয় হে নফননহয়োে             ৪০,০০০/- টোকো 

(ি) জীফন ফীভোয নপ্রনভয়োভ প্রদোন               5,০০০/- টোকো 

             কভোট   45,০০০/- টোকো 

 

 রয়   র       ম          ক (eligible amount): 
 

( )            ন        ন য়   45,000/- 

( ) কভোট অয় ৫,14,৬৪০/- টোকোয ২৫%  1,28,660/- 

( ) 1,50,00,000/- 

   ম          ক (eligible amount) [              

     এ   ন               45,০০০/- 

 
     য়           : 

45,০০০ এ  15%       (45,০০০ x ১৫%)= 6,7৫০/- টোকো। 

 

কভোট অহযোহমোগ্য কয                             ২6,4৬৪/-  

ফোদ: কয কযয়োত        6,750/-   

প্রক্ষদয় কয     19,714/- 
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াযচাক্ষজযৃ বযভাণ: 

কযদাতায নীট ম্পক্ষদয বযভাণ ২,৩০,০০,০০০/- মা ২ 

বকাটি ২৫ রে টাকায অবধক য়ায় প্রক্ষদয় আয়কক্ষযয 

১০% াক্ষয াযচাজ ৃপ্রক্ষমাজে ক্ষফ। াযচাক্ষজৃয বযভাণ 

দাড়ায় (১9,714/- টাকায ১০%)  1,971/- টাকা। তক্ষফ 

ন্যেনতভ াযচাক্ষজযৃ বযভাণ:    ৩,০০০/- টাকা 

 পক্ষর বভাট প্রক্ষদয় কয ক্ষফ   =  22,714/-টোকো 

 
ফাদোঃ উৎক্ষ কবততৃ কয  

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

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

           ১৪,৫০০/- টাকা 

                 নীট প্রক্ষদয় কয  =                 8,214/- টোকো 

 

 
 

3। একজন বেক্ষকয আয় এফং কয বযগণনা 

জনাফ ভামুদুন্নফী বফযকাবয ইংক্ষযজী ভাধ্যক্ষভয একটি বফদ্যারক্ষয় বেকতা কক্ষযন। তায একটি 

প্রবতফন্ধী ন্তান যক্ষয়ক্ষছ। তায স্ত্রীয কযক্ষমাগ্য আয় বনই। ৩০ জুন, ২০১৬ তাবযি মনৃ্ত ভক্ষয় বফগত 

১২ ভাক্ষ তায আয় বছর বনম্নরূোঃ 

 
বফতন িাত:  
ভাবক মূর বফতন 30,০০০/- টোকো 

ফাড়ী বাড়া বাতা   ১5,000/- টোকো 

বচবকৎা বাতা      ১,০০০/- টাকা 

উৎফ বফানা- দু’টি মূর বফতক্ষনয ভান। 

 
জনাফ ভামুদুন্নফী প্রাইক্ষবট টিউনী বথক্ষক উাজনৃ কক্ষয থাক্ষকন। বতবন ভাক্ষ বভাট ০৬ (ছয়) 

ব্যাক্ষচ ছাত্র ড়ান। প্রবত ব্যাক্ষচ ছাত্র ংখ্যা ০৬ (ছয়) জন। প্রবত ছাত্র বথক্ষক বতবন ম্মানী গ্রণ 

কক্ষযন ভাবক ৪,০০০/- টাকা। বতবন বনক্ষজয ফাাক্ষতই ছাত্র ড়ান।  

 

নতনন অয় ফছহয 2,00,000/- টোকোয ঞ্চয়ে ক্রয় কহযহছন।  

 

৩০ জুন, ২০১৬ তাবযক্ষি কযদাতায নীট ম্পক্ষদয বযভাণ বছর ২,৩০,০০,০০০/- টাকা।  

 
২০১৬-২০১৭ কযফছক্ষয কযদাতায বভাট আয়  প্রক্ষদয় কক্ষযয বযভাণ বনম্নরূোঃ 

 

কফতন িোত: 

ভোনক মূর কফতন (30,০০০ x  ১২)   3,60,০০০/- 

ফোড়ী বোড়ো বোতো  (15000 x ১২)          ১,80,০০০/-  

ফোদঃ  কযমুি (মূর কফতহনয ৫০%)        ১,৮০,০০০/- শূন্য 
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নচনকৎো বোতো (১,০০০ x ১২)           ১২,০০০/-  

ফোদঃ  মূর কফতহনয ১০%  

থফো ফোনল েক ১,২০,০০০/-, কমটি কভ 

          

          ৩৬,০০০/- 

 

শূন্য 

   

পৎফ কফোনো (৩০,০০০ x ২)  ৬০,০০০/- 

 কফতন িোহত অয় = ৪,20,০০০/- 

ন্যোন্য পৎ িোহত অয়:   

টিউনী বথক্ষক প্রাপ্ত আয় (৬ ব্যাচ x ৬ জন x 

৪০০০ x ১২ ভা) 
  

১৭,২৮,০০০/- 

 বভাট আয় = 21,48,000/- 

কযদায় বযগণনা   
(ক) প্রথভ ২,৭৫,০০০/-টোকো*  ম েন্ত কভোট অহয়য পয         শূন্য 

(ি) যফতী ৪,০০,০০০/- টোকো ম েন্ত কভোট অহয়য পয  ১০% ৪০,০০০/- 

(ে) যফতী ৫,০০,০০০/- টোকো ম েন্ত কভোট অহয়য পয  ১৫% ৭৫,০০০/- 

( ) যফতী ৬,০০,০০০/- টোকো ম েন্ত কভোট অহয়য পয  ২০% ১,২০,০০০/- 

(ঙ) ফনষ্ট 3,73000/- টোকো কভোট অহয়য পয ২৫% 93,২৫০/- 

প্রহদয় কয = ৩,28,২৫০/- 

*            ন        হ          আয়      হ   

                                  -     । 

 
কয বযয়াত: 

 রয়   র       ম          ক (eligible amount): 

 

( )            ন        ন য়   2,00,000/- 

( ) বভাট আক্ষয়য ২৫% (21,48,000 x 25%)  ৫,৩৭,০০০/- 

( ) 1,50,00,000/- 

   ম          ক (eligible amount) [                   এ 

  ন               2,00,000/- 

 
     য়           : 

      ন         (eligible amount) 2,00,000/- এ  15% 

      (2,00,০০০ x ১৫%)= 3০,0০০/- টোকো। 

 

নীট প্রহদয় কয: 

পহর নীট প্রহদয় কহযয নযভোণ হফ (৩,28,২৫০ – 30,0০০) = 2,98,250/- টোকো। 

 
কযদোতোয নীট ম্পহদয নযভোণ ২ ককোটি ৩০ রক্ষ টোকো মো োযচোজে অহযোহয রহক্ষয নীট 

ম্পহদয হফ েোচ্চ ীভো ২ ককোটি ২৫ রক্ষ টোকোয নধক ওয়োয় নীট প্রহদয় কয 2,98,250/- 

টোকোয পয ১০% োহয োযচোজে ফোফদ (2,98,250 x ১০%) = 29,825/- টোকো প্রহদয় হফ। 
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থ েোৎ অয়কয ও োযচোজে ফোফদ কযদোতোয কভোট কযদোয় হফ (2,98,250 + 29,825) = 

3,28,075/- টোকো।  

 

 
4।  একজন বল্পীয আয় এফং কয বযগণনা 

বভজ্ ববরনা িাতুন একজন কণ্ঠবল্পী। তায বনজস্ব একটি গাক্ষনয দর যক্ষয়ক্ষছ। বফববন্ন অনুষ্ঠাক্ষন 

বতবন তায দর বনক্ষয় গান বযক্ষফক্ষনয ভাধ্যক্ষভ আয় কক্ষয থাক্ষকন। ২০১৫-২০১৬ অথ ৃফছক্ষয তায 

আয়  ব্যক্ষয়য বযংখ্যান বছর এ যকভ: 

 
বফববন্ন অনুষ্ঠাক্ষন ংগীত বযক্ষফক্ষনয ভাধ্যক্ষভ প্রাবপ্ত বছর ১০,০০,০০০/- 

 
তায বনজস্ব দক্ষর ৩জন বল্পী, ৩ জন মন্ত্রবল্পী, ২ জন তফরচী যক্ষয়ক্ষছ। তাক্ষদযক্ষক বফতন ফাফদ 

প্রদান কযা ক্ষয়বছর: 

 
বফতন িাত:   
৩ জন বল্পী ৩ x ৬০০০ x ১২ ভা ২,১৬,০০০/- 

৩ জন মন্ত্রবল্পী  অন্যান্য ৩ x ৫০০০ x ১২ ভা ১,৮০,০০০/- 

২ জন তফরচী ২ x ৩০০০ x ১২ ভা ৭২,০০০/- 

 
বল্পীক্ষদয বড্র  মাতায়াত ফাফদ িযচ বছর মথাক্রক্ষভ ১৫,০০০/- টাকা  ২,০০০/- টাকা। 

 
২০১৬-২০১৭ কযফছক্ষয বভজ্ ববরনা িাতুন এয বভাট আয়  প্রক্ষদয় আয়কয ক্ষফ বনম্নরূ: 

ংগীত বযক্ষফন ক্ষত গ্র প্রাবপ্ত-      

১০,০০,০০০/- 

ফাদ: ব্যয়মূ (মাচাইক্ষমাগ্য প্রভাণাবদ দাবির াক্ষক্ষে) 

১।   বফতন ফাফদ:    
বল্পী  ২,১৬,০০০/-   
তফরচী  ৭২,০০০/-   
মন্ত্রবল্পী  অন্যান্য ১,৮০,০০০/-   

  ৪,৬৮,০০০/-  
২। বড্র  মাতায়াত --  ১৭,০০০/- 

   ৪,৮৫,০০০/- 

  বভাট আয়  = ৫,১৫,০০০/- 

কযদায় বযগণনা: 

প্রথভ ৩,০০,০০০/- টাকা মনৃ্ত বভাট আক্ষয়য উয      শূন্য 

যফতী ২,১৫,০০০/- টাকা মনৃ্ত বভাট আক্ষয়য উয ১০% াক্ষয ২১,৫০০/- 

বভাট প্রক্ষদয় কয  ২১,৫০০/- 
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5। একজন বচবকৎক্ষকয আয় এফং কয বযগণনা 
 

জনাফ আব্দুর কাক্ষদয িান একটি বফযকাবয াাতাক্ষরয বচবকৎক। বতবন ৩০/০৬/২০১৬ 

বিস্টাব্দ তাবযক্ষি ভাপ্ত আয় ফছক্ষয াাতার বথক্ষক বনম্নরূ বফতন বাতা বক্ষয়ক্ষছনোঃ 
 

কফতন িোত:  

মূর কফতন (50,000 x 12) 6,00,000/- টোকো 

ফোড়ী বোড়ো বোতো  3,00,000/- 

নচনকৎো বোতো (2,000 x 12)    24,000/-  

পৎফ বোতো দু’টি মূর কফতহনয ভনযভোণ 1,00,000/- 

 
স্বীকৃত বনফষ্য তনফহর অয় ফছহয নতনন ভোহ 5,000/- টোকো চাঁদো নদহয়হছন। তোয 

ননহয়োেকতেোও ভনযভোণ চাঁদো জভো নদহয়হছন।  

 

কযদাতা প্রাইক্ষবট প্রোকটি কক্ষয থাক্ষকন। বতবন প্রবতবদন গক্ষড় ১০ জন নতুন বযাগী  ৩০ জন 

পুযাতন বযাগী বদক্ষিন। নতুন বযাগীয বপ ৫০০/- টাকা  পুযাতন বযাগীয বপ ৩০০/- টাকা। বতবন 

ফছক্ষয ৩০০ বদন বযাগী বদক্ষিন। কযদাতা বা িাক্ষতয জন্য বকান িাতাত্র ংযেণ কক্ষযন না। 

 
নতনন অয় ফছহয একটি তপননর ব্যোংহকয নিহোনজট কনন স্কীহভ (নিনএ) ভোনক 

6,০০০/- টোকো নহহফ জভো প্রদোন কহযহছন। নতনন স্টক এক্সহচহে তোনরকোভুি ককোম্পোনীয 

কয়োয ক্রহয় 10,০০,০০০/- টোকো নফননহয়োে কহযহছন। এছোড়ো নতনন ৫,০০,০০০/- টোকোয 

ঞ্চয়ে ক্রয় কহযহছন। 

 

২০১৬-২০১৭ কয ফছক্ষয জনাফ আব্দুর কাক্ষদয এয বভাট আয়  আয়কয বযগণনা নীক্ষচ বদিাক্ষনা 

র: 

 

কফতন অয়: 

 
ফোনল েক মূর কফতন     6,00,000/-  

ফোড়ী বোড়ো বোতো  3,00,000/-   

ফোদ: ফোনল েক ৩,০০,০০০/- ফো মূর কফতহনয ৫০% 

(6,00,000  x ৫০%) = 3,00,000/-  এ 

দুটিয ভহে কমটি কভ   

 

 

3,00,000/- 

  

 

‘শূন্য’ 

পৎফ বোতো    1,00,000/- 

নচনকৎো বোতো   24,০০০/-   

ফোদ:  মূর কফতহনয ১০% (6,00,000 x ১০%) 

60,000/- থফো ফোনল েক ১,২০,০০০/- 

কমটি কভ   

 

 

60,000/- 

  

 

‘শূন্য’ 

স্বীকৃত বনফষ্য তনফহর ননহয়োেকতেোয চাঁদো (৫০০০ 

x ১২ ভো)  

   

  ৬০,০০০/- 

কফতন িোহত অয়   7,60,000/- 
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বা িাক্ষত আয়: 

 
নতুন কযোেী  

(১০জন x ৩০০নদন x ৫০০টোকো) 

১৫,০০,০০০/-   

পুযোতন কযোেী  

(৩০জন x ৩০০নদন x ৩০০টোকো) 

২৭,০০,০০০/-   

কভোট প্রোনি  ৪২,০০,০০০/-  

ফোদঃ কোয োহথ ংনিষ্ট িযচ (নোফ ংযক্ষণ 

কহযন নো নফহফচনোয় অনুভোননক ১/৩ ং)  

 

১৪,০০,০০০/- 

 

কো িোহত নীট অয়   ২৮,০০,০০০/- 

কভোট অয়  ৩5,60,0০০/- 

 
কযদায় বযগণনা 

 

(ক)  প্রথভ ২,৫০,০০০/- টোকো ম েন্ত কভোট অহয়য পয শূন্য 

(ি) যফতী ৪,০০,০০০/- টোকো ম েন্ত কভোট অহয়য পয 10% োহয ৪০,০০০/- 

(ে) যফতী ৫,০০,০০০/- টোকো ম েন্ত কভোট অহয়য পয 15% োহয ৭৫,০০০/- 

( ) যফতী ৬,০০,০০০/- টোকো ম েন্ত কভোট অহয়য পয 20% োহয ১,২০,০০০/- 

(ঙ) ফনষ্ট ১8,10,000/- টোকো অহয়য পয 25% োহয 4,52,500/- 

প্রহদয় কয  ৬,87,5০০/- 

 

কয বযয়াত: 

 

কযয়োতহমোগ্য নফননহয়োহেয নযভোণ: 

স্বীকৃত বনফষ্য তনফহর ননহজয ও ননহয়োেকতেোয ফোনল েক চোদো    

(৫০০০ x ১২ভো) x ২ 

 

১,২০,০০০/- 

নিনএ -এ ফোনল েক জভো (৬,০০০ x ১২) = ৭২,০০০/- টোকো,  

নকন্তু হফ েোচ্চ নুহভোদনহমোগ্য ীভো ৬০,০০০/- টোকো 

 

৬০,০০০/- 

ঞ্চয়ে ক্রয়  ৫,০০,০০০/- 

ষ্টক এক্সহচহে তোনরকোভূি ককোম্পোনীয কয়োহয নফননহয়োে  ১০,০০,০০০/- 

কভোট প্রকৃত নফননহয়োে ১৬,৮০,০০০/- 

 

  য়     জ        ন         (eligible amount): 

( )            ন        ন য়   ১৬,৮০,০০০/- 

( ) কভোট অহয়য ২৫%: (35,60,000 x 25%) 8,90,000/- 

( ) 1,50,00,000/- 

      ন         (eligible amount) [                   

এ   ন               8,90,000/- 
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কর  রয়   র   রম  : 

কর    র  ম   আয় ৩০      ক র    ক হ য় য় কর  রয়   র   রম            র     

কর   হ  : 

 

(ক)    ম                  2,50,000/-        15% 
৩৭,৫০০/- 

( )    ম                    5,00,000/-        12% 
৬০,০০০/- 

( )    ম                    (8,90,000-7,50,000) 

=1,40,000/-        10% 14,000/- 

কর  রয়   1,11,500/- 

 

পহর নীট প্রহদয় কহযয নযভোণ হফ (৬,87,5০০-1,11,500) = ৫,76,000/- টোকো। 

 

 

 

6। একজন ব্যফায়ীয আয় এফং কয বযগণনা 
 

জনাফ যবদ, ফয় ৬৬ ফছয, একটি বডাটকৃ্ষভোর বস্টাক্ষযয ভাবরক। ৩০/০৬/২০১৬ বিস্টাব্দ 

তাবযক্ষি ভাপ্ত আয় ফছক্ষযয বাফ বফফযণীক্ষত বতবন আক্ষয়য বনম্নরূ তথ্য প্রদান কক্ষযন:  
 

বফক্রয় ১,২০,০০,০০০/-  টাকা 

গ্র মুনাপা ১৮,০০,০০০/-  টাকা 

রাব-েবত বাক্ষফয বফববন্ন িাক্ষত িযচ দাফী ১০,০০,০০০/-  টাকা 

নীট মুনাপা  ৮,০০,০০০/-  টাকা 
 

এ ফছক্ষয বতবন ৩০,০০০/- টাকা অবগ্রভ আয়কয বযক্ষাধ কক্ষযক্ষছন এফং ১,২০,০০০/- টাকায 

ঞ্চয়ত্র ক্রয় কক্ষযক্ষছন।  
 

২০১৬-২০১৭ কয ফছক্ষয কযদাতায ৮,০০,০০০/- টাকা বভাট আক্ষয়য উয প্রক্ষদয় কক্ষযয বযভাণ 

বনম্নরূক্ষ বযগণনা কয ক্ষরা:  
 

কযদোয় নযেণনো   

(ক) প্রথভ ৩,০০,০০০/- টোকো ম েন্ত কভোট অহয়য পয  শূন্য* 

(ি) যফতী ৪,০০,০০০/- টোকো ম েন্ত কভোট অহয়য পয 10% োহয ৪০,০০০/- 

(ে) ফনষ্ট ১,০০,০০০/- টোকো ম েন্ত কভোট অহয়য পয 15% োহয ১৫,০০০/- 

বভাট আক্ষয়য উয আয়কয  ৫৫,০০০/- 
*কযদোতোয ফয় ৬৫ ফছহযয পহবে ফহর কযমুি অহয়য ীভো ৩,০০,০০০/- টোকো। 

 

কয বযয়াত 

বফবনক্ষয়াগ:  

ঞ্চয়ত্র ক্রয় ১,২০,০০০/- 
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 রয়   র       ম          ক (eligible amount): 

 

( )            ন        ন য়   ১,২০,০০০/- 

( ) বভাট আয় ৮,০০,০০০/- টাকায ২৫% ২,০০,০০০/- 

( ) 1,50,00,000/- 

   ম          ক (eligible amount) [                 , এ 

  ন               ১,২০,০০০/- 

 

কর  রয়   র   রম  : 

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

 

প্রহদয় কয   

 কভোট অহয়য পয অয়কয   55,০০০/- 

 কয কযয়োত   18,000/- 

 প্রহদয় কয                    37,000/-  

 ফোদ: নিভ অয়কয নযহোধ                    30,000/- 

 নীট প্রহদয় কয: নযটোহন েয োহথ নযহোধহমোগ্য     ৭,০০০/-  
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  রস  ,   য়    য়    র       জ  ন             য়         

 

  রস  ,   য়    য়    র   

 

       ন    -        ন          হ        ন   হ   আয়  ছ                   

 ন জ , spouse এ  (spouse        ন  হ য়      ) এ    ন          ন          ,   য় 

  য়        ঐ      আয়        ন                    হ  ।      হ হ   - 

(1) আয়  ছ                           (gross wealth) এ         20    

           হ  ;      

(2) আয়  ছ                          (জ                হ) এ        ন       ; 

     

(3) আয়  ছ      ন             ন এ    য়    ন  হ-        এ                

হ         হ-        এ            ন য়       ।     

 

বকান ব্যবিয বেক্ষত্র উক্ষয ফবণতৃ তৃমু পূযণ না ক্ষর বযম্পদ, দায়  ব্যয় বফফযণী দাবির কযা 

তায জন্য ফাধ্যতামূরক নয়। তক্ষফ ফবণতৃ তৃমূ পূযণ না কযা ক্ষত্ব বকান ব্যবি কযদাতা চাইক্ষর 

স্ব-প্রক্ষণাবদতবাক্ষফ (voluntarily) বযম্পদ, দায়  ব্যয় বফফযণী দাবির কযক্ষত াযক্ষফ। উক্ষযাি 

তৃমূ পূযণ না কযায কাযক্ষণ বযম্পদ, দায়  ব্যয় বফফযণী দাবির কক্ষযনবন এভন বমক্ষকান 

ব্যবিক্ষক উ কয কবভনায ধাযা ৮০ এয উধাযা (৩) অনুমায়ী বনাটি বপ্রযণ কক্ষয বযম্পদ, দায় 

 ব্যয় বফফযণী দাবির কযায জন্য ফরক্ষত াক্ষযন।  

 

অয়কয নফনধভোরো, 1984 ংহোধহনয ভোেহভ নযম্পদ, দোয় ও ব্যয় প্রদ েহনয জন্য নতুন পযভ 

IT-10B2016 প্রফতেন কযো হয়হছ।               ন ন     ন   ফ   (IT-11GA2016) 

  হ       ন         IT-10B2016 ফ     হ        হ  । ব্যনি কযদোতোয ব্যফোয 

পু ুঁনজ ফো মূরধন থফো কৃনল ফো কৃনল ম্পনি থোকহর IT-10B2016 ফ     োহথ schedule 

25 ংযুি কযহত হফ।   

 

          -            ন  ফ        ন             ন      ঐ      ন               

আ    নযম্পদ, দোয় ও ব্যয় নফফযণী দোনির কযহফন।  

 

বযম্পদ, দায়  ব্যয় বফফযণী পূযক্ষণ াধাযণ জ্ঞাতব্য বফলয়: 

 

(1) বযম্পদ, দায়  ব্যয় বফফযণীক্ষত আয়  ছ                       (assets)    য় 

(liabilities) এ      ন   জ  (closing balance) এ        ন      হ  । 

উ  হ     , 1      2015           ন                  7,00,000/-       

  য়        এ      ন     2015-16      ছ   আ    3,00,000/-         য়   

 য়    ন এ   আয়  ছ                      ন   য়   ন    ঙ ন   হ   2016-
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17     ছ    জ                  নযম্পদ, দোয় ও ব্যয় নফফযণীহত ঞ্চয়হেয 

নযভোণ প্রদ েন কযহত হফ (7,00,000 + 3,00,000) = 10,00,000/- টোকো।   

 

(2) ক্রয়কৃত ম্পনিয কক্ষহে কযনজহেন ও ন্যোন্য অনুলনঙ্গক িযচ ক্রয়মূল্য প্রদ েন কযহত 

হফ। ধযো মোক একজন কযদোতো 1        2015        15,00,000/-     য় এ   

         য়     ছন,     কযনজহেন ও ন্যোন্য অনুলনঙ্গক িযচ নছর 3,00,000/- 

টোকো। 30 জুন 2016 তোনযহি প্লটটিয ফোজোযমূল্য নছর 22,00,000/- টোকো। এহক্ষহে 

2016-17     ছ    জ                  নযম্পদ, দোয় ও ব্যয় নফফযণীহত 

             (15,00,000 + 3,00,000) = 18,00,000/-             হফ। 

 

(3)             /       ন          ন     ন  আ        ন   ন              

      ,   য়   য়               ,   য়    য়       এ                

হ  ।    

 

(4) বযম্পদ, দায়  ব্যয় বফফযণীয বকান ক্রবভক্ষক স্থান ংকুরান না ক্ষর আরাদা কাগক্ষজ ব 

ক্রবভক্ষকয জন্য অবতবযি তথ্য বরক্ষি বযম্পদ, দায়  ব্যয় বফফযণীয াক্ষথ ংযুি কযা 

মাক্ষফ। আরাদা কাগজ ব্যফাক্ষযয বেক্ষত্র কাগক্ষজয উক্ষয কয ফছয, কযদাতায টিআইএন 

এফং বযম্পদ, দায়  ব্যয় বফফযণীয      ন   উ         হ   এ        

                   হ  ।      আ        জ  বযম্পদ, দায়  ব্যয় বফফযণীয 

     হ          চ  হ  । উদাযণস্বরূ, বকান কযদাতা মবদ বকান আয় ফছক্ষয 3 জন 

ব্যবিক্ষক ঋণ প্রদান কক্ষয থাক্ষকন তাক্ষর পযভ IT-10B2016 এয োহথ অরোদো কাগজ 

ংযুি কক্ষয তাক্ষত বনম্নরূবাক্ষফ তথ্য বরবফদ্ধ কযা বমক্ষত াক্ষয: 

 

    ছ : 2016-17 

 আ এন: - - - - - - - - - - - - 

     8  : ঋ     ন: 

   ঋ   হ       ন    আ এন  

       

       

1    

2    

3    

      

    

(            ) 
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           বযম্পদ, দায়  ব্যয় বফফযণী (IT-10B2016) এয বফববন্ন অংক্ষয বফফযণ: 

 

ক্রনভক নং-1: কয ফছহযয তথ্য নদহত হফ। 2016-17 কয ফছহযয জন্য নযম্পদ, 

দোয় ও ব্যয় নফফযণী দোনিহরয কক্ষহে এ  হযয ফক্সগুহরোহত ফোংরো ফো 

আংহযজীহত ননম্নরূবোহফ নরিহত হফ: 

 

 

 

  

ক্রনভক নং-2: অয় ফছহযয কল নদহনয তোনযি পহেি কযহত হফ। তোনযিটি নদন-ভো-

ফছয অকোহয নরিহত হফ। 2016-17 কয ফছহযয জন্য নযম্পদ, দোয় 

ও ব্যয় নফফযণী দোনিহরয কক্ষহে এ  হযয ফক্সগুহরোহত ফোংরো ফো 

আংহযজীহত ননম্নরূবোহফ নরিহত হফ: 

 

  

  

ক্রনভক নং-3: কর    র   ম       হ  । 

  

ক্রনভক নং-4: কর    র  আ          হ  । 

  

ক্রনভক নং-৫:                            আয়       উ                

    ন      ন         উ -      এ    উ         হ  ।  

            ন     য়    হ        চ    হ   উ -            

  য়         ন                     হ  । এ           জ  

 ফ                 হ  । 

  

উ -      এ      এ              এ       হ  ।    

  

ক্রবভক নং-৬:                    আ              জ             

এ                            য়   উ  হ          

 ফ                                             

                ন      হ  । এ        উ -      এ    

                      এ                            

   ন                      হ        জ  (balance)       

হ  ।  

  
ক্রবভক নং-৭:                               এ   ন       হ   এ   

 ফ                                             

                ন      হ  । 

  

3 0 0 6 2 0 1 6 

2 1 0 6 1 7 -

- 
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ক্রবভক নং-৮:         আ          (financial assets)    ন   য়    

           য়              ন      জ   ন   এফ  আ   

  য়    আ  ন     য়    ন ন      ঋ     ন হ       ন 

financial assets              এ          ন      হ  ।  

  

ক্রবভক নং-৯:                          জ                             

    জ   ন  আ        চ হ         এ       হ  । 

এ        ন  হন           জ   ন  আ        চ হ      

           হ  ।        ন  হ ন            ন       ন 

                    জ   ন ন         হ  ।    য়       

  ন  হন       আ        জ                     হ 

            হ  । 

  

ক্রবভক নং-১০: কর    র  স   , হ র ,   ম             রসহ  ক      ক র    

  ক     র        ম ক       হ  । 

  

ক্রনভক নং-১১: এ               আ                     ন                

               হ  । 

  

ক্রনভক নং-১২: এছ    1-11       উ                          আ       ন 

    ন                   এ          ন      হ  । 

  

ক্রনভক নং-১৩:             -  হ    ন                            ন  

                    ফ           এ         -এ উ      

              জ                      ন               

হ  । 

  
ক্রবভক নং-১৪:       -   উ                          এ             

হ  ।   

  

ক্রবভক নং-১৫:             -  হ      য়    ন         আ          ন      

 হ   ঋ   জ   ন   হ ন ঋ        ফ        ঋ      ন  

        য়         য়  এ             হ  ।   

  

ক্রনভক নং-১6:      14       15 এ     য়  ফ  হ         আয়  ছ    ন   

      ,         16          হ  । 

  

ক্রনভক নং-১7:        আয়  ছ                ন               17    

      হ  । 
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ক্রনভক নং-১8:      16       17 এ     য়  ফ  হ   ন            

      ন (             ),         18          হ  । 

  

ক্রনভক নং-19: স                 ক   ক র    হ    র   হ    হ 

(outflow) ঘ       এ             হ  । এ          

   য়              হ   :        জ  ন     স      য়, কর 

  র    ,   স    হ     ক   আ   ক    কস  , ক       IT-

10BB2016            য়  ম   ক    য়,   ক           ক   

          (   বযম্পদ, দায়  ব্যয় বফফযণী আর  ক     

   ফ    হয়  )। 

  

ক্রনভক নং-20:      18       19 এ      ফ  হ   আয়  ছ           

 হ    র  ম     হ    হ (outflow),    এ             হ  । 

  

ক্রনভক নং-21: এ        হ      উ         হ  ।   

  

ক্রনভক নং-22:      21       20 এ     য়  ফ  এ             হ  । 

 

 

 

 

জ  ন             য়         
 

         -             আয়        ন                    ন       ফ            

জ  ন             য়                    হ  । 

 

       ন                         আয়   য় ছ এ                          আয় 

 ছ         আয় 3               ন  হ য়       উ    য়                        হ   

ন ।        ন      ন     য়   হ        চ    হ       আ য়  উ           আ য়         

  -   হ  , আয়        ন         জ  ন             য়                       জ  

        । 

 

              ন ন     ন   ফ   (IT-11GA2016)   হ       ন         IT-

10BB2016 ফ     হ        হ  ।           -          ন  ফ        ন         

    ন      ঐ      ন         আ    নফফযণী দোনির কযহফন।  

 

জ  ন             য়         ফ            আয়  ছ         য়                    

            হ  । এ          উবেবিত িযচমূক্ষয বমাগপর বযম্পদ, দায়  ব্যয় বফফযণীক্ষত 

উক্ষেি কযক্ষত ক্ষফ।  
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           জ  ন             য়         (IT-10BB2016) এয বফববন্ন অংক্ষয বফফযণ: 

 

ক্রনভক নং-1: কয ফছহযয তথ্য নদহত হফ। 2016-17 কয ফছহযয জন্য জ  ন     

        য়  নফফযণী দোনিহরয কক্ষহে এ  হয ফোংরো ফো আংহযজীহত 

ননম্নরূবোহফ নরিহত হফ: 

 

 

 

  

ক্রনভক নং-2: অয় ফছহযয কল নদহনয তোনযি পহেি কযহত হফ। তোনযিটি নদন-ভো-

ফছয অকোহয নরিহত হফ। 2016-17 কয ফছহযয জন্য জ  ন     

        য়  নফফযণী দোনিহরয কক্ষহে এ  হয ফোংরো ফো আংহযজীহত 

ননম্নরূবোহফ নরিহত হফ: 

 

  

  

ক্রনভক নং-3: কর    র   ম       হ  । 

  

ক্রনভক নং-4: কর    র  আ          হ  । 

  

ক্রবভক নং-৫: এ ক্রবভক্ষক কযদাতা  তায বযফাক্ষযয বনবযৃীর দস্যক্ষদয বযণ বালণ 

ব্যক্ষয়য বদক্ষত ক্ষফ। 

  
ক্রবভক নং-৬: এ ক্রবভক্ষক আফান ংক্রান্ত ব্যক্ষয়য তথ্য বরিক্ষত ক্ষফ। বাড়া ফাড়ীক্ষত 

ফফা না কযা ক্ষর ভন্তক্ষব্যয ঘক্ষয বনক্ষজয ফাড়ী, বতা/ভাতায ফাড়ী, 

বনক্ষয়াগ কতাৃ প্রদত্ত ফাড়ী অথফা অন্য কাক্ষযা ক্ষর ব তথ্য বরিক্ষত ক্ষফ। 

বনজ ফাড়ীয যেণাক্ষফেণ ব্যয় (ক্ষমভন বৌযকয, াববৃ চাজ ৃ ইতোবদ) 

মবদ থাক্ষক তক্ষফ তা এিাক্ষন বরিক্ষত ক্ষফ। 

  
ক্রবভক নং-৭: এ ক্রবভক্ষক মানফান বফলক্ষয় মাফতীয় ব্যয় বমভন-জ্বারানী, যেণাক্ষফেণ, 

ড্রাইবাক্ষযয বফতন ইতোবদ িাক্ষত ব্যক্ষয়য তথ্য বদক্ষত ক্ষফ । 

  

ক্রবভক নং-৮: বফদুেৎ বফর, গ্যা বফর, াবনয বফর,  য়  ন   ন    ন  ন  জ   

               চ, আফাবক বটবরক্ষপান বফর,      ন   

       ন চ   ন         ন    ,  হ       হ য়       

 হ                        য়     এ ক্রবভক্ষক      ক্ষফ। 

  

ক্রবভক নং-৯: এ ক্রবভক্ষক ন্তানক্ষদয ড়াক্ষানায ব্যক্ষয়য         ক্ষফ। 

  

ক্রবভক নং-১০: উ   ,     ন, উ হ  ,                ,      ,     ন, 

  ন     হ য়   হ              য়     এ ক্রবভক্ষক      হ  । 

2 1 0 6 1 7 -

- 

3 0 0 6 2 0 1 6 
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ক্রবভক নং-১১: উক্ষযয ক্রবভক ৫ ক্ষত ১০ এ ফবণতৃ ব্যক্ষয়য ফাইক্ষয অন্য বকান ব্যয় ক্ষয় 

থাকক্ষর ব িযচ, বচবকৎা িযচ থাকক্ষর ব অংক এ ঘক্ষয বরিক্ষত ক্ষফ। 

  

ক্রবভক নং-১২: জ  ন   ন              চ            ০৫ হ        ১১    

         য়       এ ঘক্ষয বরিক্ষত ক্ষফ। 

  

ক্রবভক নং-১৩: এ ঘক্ষয কযদাতা কর্তকৃ উৎক্ষ বযক্ষাবধত কয এফং কযদাতায বনক্ষজয 

বযক্ষাধ কযা আয়কয, াযচাজ ৃঅথফা অন্য বকান বযক্ষাবধত অংক 

বরিক্ষত ক্ষফ। বফক্ষফচে আয় ফছক্ষয অন্য বকান কয ফছক্ষযয কয, াযচাজ ৃ

অথফা কয-ংবিষ্ট অন্য বকান অংক বযক্ষাধ কযা ক্ষর তা এ 

ক্রবভক্ষক উক্ষেি কযক্ষত ক্ষফ।  

  
ক্রবভক নং-১৪:      ন  ১২  ১৩ এ                    এ       উ    

     হ  ।
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স ম     

 

‘e-TIN দ্ধবত’ 
 

‘e-TIN দ্ধবত’ এয ভাধ্যক্ষভ Registration/Re-registration পূফকৃ টিআইএন গ্রণ  

 
জাতীয় যাজস্ব বফাড ৃ১ জুরাই ২০১৩ ক্ষত পুক্ষযাক্ষনা ১০ (দ) বডবজক্ষটয টিআইএক্ষনয বযফক্ষত ৃনতুন ১২ 

(ফায) বডবজক্ষটয টিআইএন প্রফতনৃ কক্ষযক্ষছ। নফ প্রফবততৃ ‘e-TIN দ্ধবত’ বত ইোযক্ষনক্ষটয ভাধ্যক্ষভ 

পুক্ষযাক্ষনা কযদাতাগণ Re-registration এফং নতুন কযদাতাগণ Registration এয ভাধ্যক্ষভ ১২ 

(ফায) বডবজক্ষটয টিআইএন গ্রণ কযক্ষত াযক্ষফন। ‘e-TIN দ্ধবত’ বত টিআইএন গ্রক্ষণয জন্য 

কযদাতাক্ষদয জাতীয় যাজস্ব বফাক্ষডযৃ বনধাৃবযত ক্ষয়ফাইট www.incometax.gov.bd  রাউজ 

কক্ষয প্রক্ষয়াজনীয় তথ্য প্রদান াক্ষে Registration/Re-registration  কামকৃ্রভ ম্পন্ন কযক্ষত 

ক্ষফ।  

 

‘e-TIN দ্ধবত’ বত Registration/Re-registration ম্পন্ন কযক্ষত প্রক্ষতেক কযদাতাক্ষক 

প্রথক্ষভ তায ইউজায ID বতযী কযক্ষত ক্ষফ। ইউজায ID বতযী কযায জন্য 

www.incometax.gov.bd ক্ষয়ফাইক্ষট প্রক্ষফ কক্ষয Register বভনুক্ষত বক্লক কযক্ষত ক্ষফ। 

 

 

 

 

 

http://www.incometax.gov.bd/
http://www.incometax.gov.bd/
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Register বভনুক্ষত বক্লক কযায য নীক্ষচয পযভটি দৃিভান ক্ষফ: 

 

User RegistrationForm: 

 

 

 

 

 User ID: ইউজায বম নাক্ষভ রগ ইন কযক্ষত চান তা এিাক্ষন টাই কযক্ষফন এফং তা 

অফিই কভক্ষে ৮ (আট) character ক্ষত ক্ষফ। 

 Password: এিাক্ষন বগানীয় ায়াড ৃটাই কযক্ষত ক্ষফ এফং তা অফিই কভক্ষে ৪ 

(চায) character ক্ষত ক্ষফ। 

 Retype Password: পুনযায় ায়াডটৃি টাই কযক্ষত ক্ষফ।  

 Security Question: ায়াড ৃ ভুক্ষর বগক্ষর পুনযায় তা উদ্ধাক্ষযয জন্য ছক্ষেয 

Security Question বক্ষরক্ট কযক্ষত ক্ষফ।  

 Security Answer: এিাক্ষন Security Question  এয ঠিক উত্তয টাই কযক্ষত 

ক্ষফ।  

 Country: এিাক্ষন বদক্ষয নাভ বক্ষরক্ট কযক্ষত ক্ষফ (শুদৄভাত্র বফক্ষদীক্ষদয জন্য)।  

 Mobile Number: এিাক্ষন কযদাতায চর বভাফাইর নম্বযটি প্রদান কযক্ষত ক্ষফ। 

উক্ষেখ্য একটি বভাফাইর নম্বয ব্যফায কক্ষয শুদৄভাত্র একটি ইউজায বতযী কযা মাক্ষফ।  

 Email Address: কযদাতা ইো কযক্ষর তায E-mail Address প্রদান কযক্ষত 

াযক্ষফন।  
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 Verification Letters: এই বটক্সফক্সটিয উক্ষয প্রদবতৃ character গুক্ষরা 

ঠিকবাক্ষফ টাই কযক্ষত ক্ষফ। বুঝক্ষত ভস্যা ক্ষর Try Again ফাটক্ষন বক্লক কক্ষয পুনযায় 

প্রদবতৃ  character গুক্ষরা  টাই কযক্ষত ক্ষফ। 

 

পযভটিয কর তথ্য ঠিকবাক্ষফ পূযণপুফকৃ Register ফাটক্ষন বক্লক কযক্ষর স্বয়ংবক্রয়বাক্ষফ 

উক্ষযয পযক্ষভ প্রদত্ত বভাফাইর নম্বক্ষয SMS এয ভাধ্যক্ষভ একটি বকাড বপ্রবযত ক্ষফ এফং 

বিক্ষন বনক্ষম্নয বচক্ষত্রয Mobile Activation পযভটি প্রদবতৃ ক্ষফ। উক্ষয প্রদবতৃ 

পযক্ষভয e-TIN Activation Code বটক্সট ফক্ষক্স SMS এয ভাধ্যক্ষভ প্রাপ্ত একটিক্ষবন 

বকাডটি টাই কক্ষয Activate ফাটক্ষন বক্লক কযক্ষর ইউজায বতযীয প্রবক্রয়াটি ম্পন্ন ক্ষফ 

এফং টিআইএন Registration/Re-registration এয জন্য বক্ষস্টক্ষভ যাবয রগইন 

ক্ষফ এফং বিক্ষন বনক্ষম্নয বচত্র প্রদবতৃ ক্ষফ। কযদাতা ইো কযক্ষর যফতীক্ষত বম বকান ভয় 

User ID এফং Password  প্রদাক্ষনয ভাধ্যক্ষভ বক্ষস্টক্ষভ রগইন কযক্ষত াযক্ষফন। 
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TIN Registration/Re-registration প্রবক্রয়া: 

পুক্ষযাক্ষনা কযদাতা অথাৃৎ মাক্ষদয ১০ (দ) বডবজক্ষটয টিআইএন আক্ষছ তাক্ষদয Re-registration 

প্রবক্রয়া ম্পন্ন কযক্ষত ফা মাযা নতুন কযদাতা তাক্ষদয Registration প্রবক্রয়া ম্পন্ন কযক্ষত ফাভ 

াক্ষয বভনুক্ষত TIN Application ফাটনটি বক্লক কযক্ষর এফং বিক্ষন বনক্ষম্নয পযভটি প্রদবতৃ ক্ষফ। 

  

 

 

 

উক্ষয প্রদবতৃ পযক্ষভ বনক্ষম্নয তথ্য মূ ঠিকবাক্ষফ পূযণ কযক্ষত ক্ষফ: 

 Taxpayer Status/ কযদাতায ধযণ   

 

(a) এিাক্ষন প্রদত্ত option ক্ষত Individual->Bangladeshi Resident 

বক্ষরক্ট কযক্ষত ক্ষফ। তক্ষফ মবদ বকান কযদাতা বফক্ষদী ন তক্ষফ বতবন অন্য অন 

বক্ষরক্ট কযক্ষত াযক্ষফন। 

 

(b) বম কর কযদাতায জাতীয় বযবচবত নম্বয আক্ষছ তাযা Individual-

>Bangladeshi Resident->Major (With NID) বক্ষরক্ট কযক্ষফন। তক্ষফ মবদ বকান 

কযদাতায জাতীয় বযবচবত নম্বয না থাক্ষক অথফা বফক্ষদী ন তক্ষফ বতবন অন্য অন বক্ষরক্ট 

কক্ষয টিআইএন গ্রণ কযক্ষত াযক্ষফন। 

 

 Registration Type/ বযবজক্ষেক্ষনয ধযণোঃ পুক্ষযাক্ষনা কযদাতাগণ Re-registration 

বক্ষরক্ট কযক্ষফন এফং নতুন কযদাতাগণ Registration বক্ষরক্ট কযক্ষফন । 

  Existing (10 digit) TIN / ফতভৃান টিআইএনোঃ এিাক্ষন পুক্ষযাক্ষনা কযদাতায বেক্ষত্র 

১০ বডবজক্ষটয টিআইএন নম্বযটি টাই কযক্ষত ক্ষফ।  
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এ মাৃক্ষয় মবদ পুক্ষযাক্ষনা কযদাতাক্ষদয বেক্ষত্র বক্ষস্টভ ক্ষত কযদাতায অবধক্ষেত্র অনুমায়ী াক্ষকরৃ বনবদষৃ্ট 

কযা মায় তক্ষফ যফতীক্ষত প্রদবতৃ General Information পযভটি প্রদবতৃ ক্ষফ, অন্যথায় নতুন 

কযদাতায ন্যায় অবধক্ষেত্র বনফাৃচক্ষনয তক্ষথ্যয জন্য বনক্ষম্নয পযভটি প্রদবতৃ ক্ষফ। 

 

 

  

 

 

উক্ষয প্রদবতৃ পযক্ষভ বনক্ষম্নয তথ্য মূ ঠিকবাক্ষফ পূযণ কযক্ষত ক্ষফ: 

 Main Source of income/ আক্ষয়য প্রধান উৎোঃ এিাক্ষন কযদাতায আক্ষয়য প্রধান 

উৎ বমভন চাকুযী, বা, ব্যফা অথফা অন্যান্য আক্ষয়য উৎ বক্ষরক্ট কযক্ষত ক্ষফ।  

 

  Location of main source of income  এিাক্ষন বম বজরায় কযদাতায মূর 

আক্ষয়য উৎ মথাোঃ চাকযী, ব্যফা ফা অন্যান্য আয় ম্পবকতৃ কামাৃফরী 

বযচাবরত/উৎাবয়ত য় তা বনফাৃচন কযক্ষত ক্ষফ। কযদাতায আক্ষয়য প্রধান উৎক্ষয কামাৃরয় 

বম বজরায় অফবস্থত তা বনফাৃচন কযক্ষত ক্ষফ। বমভন মবদ বকান কযদাতায আক্ষয়য প্রধান উৎ 

চাকযী য় তক্ষফ তায কভসৃ্থর বম বজরায় অফবস্থত তা বক্ষরক্ট কযক্ষত ক্ষফ আয মবদ 

কযদাতায আক্ষয়য প্রধান উৎ ব্যফা য় তক্ষফ বতবন তায ব্যফা বম বজরায় বযরবেত য় 

তা উক্ষেি কযক্ষফন। 

 

 Type of Employer/Service Location: এিাক্ষন কযদাতায আক্ষয়য প্রধান উৎ 

এয উয বববত্ত কক্ষয অন প্রদবতৃ ক্ষফ। মবদ কযদাতায আক্ষয়য প্রধান উৎ Service 

য় তক্ষফ তাবরকা ক্ষত প্রবতষ্ঠাক্ষনয ধযণ অথফা প্রবতষ্ঠাক্ষনয নাভ বক্ষরক্ট কযক্ষত ক্ষফ। 

যফতীক্ষত উক্ষযয বক্ষরকন এয উয বনবযৃ কক্ষয কযদাতাক্ষক প্রবতষ্ঠাক্ষনয নাভ টাই 

কযক্ষত ক্ষফ। মবদ কযদাতা বাজীফী (ক্ষমভন ডািায, ইবেবনয়ায, আইনজীফী, চাটাৃড ৃ

একাউনক্ষটে, আইটিব ইতোবদ) ন তক্ষফ বতবন বা বক্ষরক্ট কযক্ষফন। 

 

 Business (Individual/Firm): মবদ কযদাতায আক্ষয়য প্রধান উৎ ব্যফা য় 

(ব্যবি ভাবরকানাধীন) তক্ষফ ব্যফায ধযণ প্রদবতৃ তাবরকা ক্ষত বক্ষরক্ট কযক্ষত ক্ষফ। তক্ষফ 
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মবদ ব্যফায ধযণ তাবরকায় না থাক্ষক তক্ষফ তায এক্ষেক্ষত্র Location বক্ষরক্ট কযক্ষত ক্ষফ 

এফং যফতীক্ষত ব্যফায ঠিকানা প্রদত্ত তাবরকা ক্ষত বক্ষরক্ট কযক্ষত ক্ষফ।  

 

 Others: মবদ কযদাতায আক্ষয়য প্রধান উৎ চাকুযী, ব্যফা অথফা বা ব্যতীত অন্য বকছু 

য় তক্ষফ তাঁয ফতভৃান ঠিকানা অনুমায়ী Location বক্ষরক্ট কযক্ষত ক্ষফ।  

 

 

উক্ষযয তথ্য মূ ঠিকবাক্ষফ পুযণ কক্ষয Go to Next ফাটক্ষন বক্লক কযক্ষর বনক্ষম্নয পযভটি প্রদবতৃ 

ক্ষফ। 

 

 

 
 

 Taxpayer’s Name/কযদাতায নাভ: এিাক্ষন জাতীয় বযচয়ত্র অনুমায়ী ইংক্ষযজীক্ষত 

নাভ টাই কযক্ষত ক্ষফ। 

 Gender/বরঙ্গ: এিাক্ষন কযদাতা পুরুল ক্ষর Male এফং নাযী ক্ষর Female বক্ষরক্ট 

কযক্ষত ক্ষফ। 

 National ID Number/জাতীয় বযবচবত নম্বযোঃ এিাক্ষন কযদাতায জাতীয় বযবচবত 

নম্বয টাই কযক্ষত ক্ষফ। 

 Date of Birth (DoB)/জন্তাবযিোঃ জাতীয় বযচয়ত্র অনুমায়ী জন্ তাবযি ফাক্ষত 

ক্ষফ। 
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 Father’s Name/বতায নাভ: এিাক্ষন বতায নাভ ইংক্ষযবজক্ষত টাই কযক্ষত ক্ষফ। 

 Mother’s Name/ভাতায নাভ: এিাক্ষন ইংক্ষযজীক্ষত ভাক্ষয়য নাভ টাই কযক্ষত ক্ষফ। 

 Name of Spouse/স্বাভী ফা স্ত্রীয নাভ: এিাক্ষন ইংক্ষযজীক্ষত স্বাভী ফা স্ত্রীয নাভ টাই 

কযক্ষত ক্ষফ। 

 Mobile Number/বভাফাইর নম্বয: এিাক্ষন চর বভাফাইর নম্বয টাই কযক্ষত ক্ষফ। 

 Facsimile/পোক্স: এিাক্ষন মবদ কযদাতায পোক্স নম্বয থাক্ষক তক্ষফ তা টাই কযক্ষত ক্ষফ। 

 Email/ইক্ষভইর: এিাক্ষন কযদাতায ইক্ষভইর ঠিকানা মবদ থাক্ষক তক্ষফ তা টাই কযক্ষত ক্ষফ। 

 Current Address: এিাক্ষন কযদাতায ফতভৃান ঠিকানা ইংক্ষযজীক্ষত টাই কযক্ষত ক্ষফ 

এফং প্রদত্ত তাবরকা ক্ষত District এফং Thana বক্ষরক্ট কযক্ষত ক্ষফ।  

 Permanent Address: এিাক্ষন কযদাতায স্থায়ী ঠিকানা ইংক্ষযজীক্ষত টাই কযক্ষত ক্ষফ 

এফং প্রদত্ত তাবরকা ক্ষত District এফং Thana বক্ষরক্ট কযক্ষত ক্ষফ। 

 Other Address: এিাক্ষন কযদাতায অন্যান্য ঠিকানা (ক্ষমভন: কভসৃ্থর, পোক্টযী ইতোবদ) 

ইংক্ষযজীক্ষত টাই কযক্ষত ক্ষফ (মবদ থাক্ষক) এফং প্রদত্ত তাবরকা ক্ষত District এফং 

Thana বক্ষরক্ট কযক্ষত ক্ষফ। 

 

উক্ষযয তথ্য মূ ঠিকবাক্ষফ পুযণ কক্ষয Go to Next ফাটক্ষন বক্লক কযক্ষর বনক্ষম্নয পযভটি প্রদবতৃ 

ক্ষফ। 

 

 
 

এিাক্ষন প্রদত্ত তথ্যমূ ঠিক আক্ষছ বকনা তা একফায মাচাই কক্ষয মবদ বকান ভুর না থাক্ষক তক্ষফ পুক্ষযাক্ষনা 

কযদাতাক্ষদয বেক্ষত্র I hereby affirm that all information given above is correct & 
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complete এফং নতুন কযদাতাক্ষদয বেক্ষত্র I hereby affirm that all information given 

above is correct & complete এয ফাভাক্ষবৃ প্রদবতৃ বচকফক্ষক্স টিক বচি বদক্ষয় Submit 

Application ফাটক্ষন বক্লক কযক্ষত ক্ষফ। তক্ষফ ভুর থাকক্ষর Back to Previous ফাটক্ষন বক্লক 

কযক্ষত ক্ষফ এফং তথ্য পুনযায় ঠিকবাক্ষফ টাই কক্ষয উক্ষয ফবণতৃ প্রবক্রয়াটি ম্পন্ন কক্ষয Submit 

Application ফাটক্ষন বক্লক কযক্ষত ক্ষফ। 

 
এিাক্ষন প্রদত্ত তথ্যমূ ঠিক থাকক্ষর ফাংরাক্ষদ বনফাৃচন কবভক্ষনয ডাটাক্ষফক্ষজয াক্ষথ তথ্য মাচাই 

কক্ষয টিআইএন নম্বয বনক্ষম্নয তথ্য মূ বিক্ষন প্রদবতৃ ক্ষফ।  

 

 

 
  

 

এমাৃক্ষয় টিআইএন াটিবৃপক্ষকট বদিায জন্য View Certificate ফাটক্ষন বক্লক কযক্ষত ক্ষফ। View 

Certificate ফাটক্ষন বক্লক কযক্ষর বিক্ষন টিআইএন াটিবৃপক্ষকট প্রদবতৃ ক্ষফ। 
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এমাৃক্ষয় টিআইএন াটিবৃপক্ষকট বপ্রে কযায জন্য Print Certificate ফাটক্ষন বক্লক কযক্ষত ক্ষফ। 

াটিবৃপক্ষকটটি কবম্পউটাক্ষয বব কযক্ষত ক্ষর  Save Certificate ফাটক্ষন বক্লক কযক্ষর কবম্পউটাক্ষয 

Save ক্ষফ। 

 

াটিবৃপক্ষকটটি ইক্ষভইর কযক্ষত ক্ষর Email Certificate ফাটক্ষন বক্লক কযক্ষর বিক্ষন নতুন একটি 

উইক্ষন্ডা প্রদবতৃ ক্ষফ এফং বিাক্ষন ইক্ষভইর এক্ষড্র বরিক্ষত ক্ষফ। তাযয Send ফাটক্ষন বক্লক কযক্ষর 

টিআইএন াটিবৃপক্ষকট ংবিষ্ট ইক্ষভইক্ষর Send ক্ষফ। 

বফস্তাবযত জানক্ষত রাউজ করুনোঃ www.incometax.gov.bd 

  

http://www.incometax.gov.bd/
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বযবষ্ট 
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   র    ০১ 

 

 

RETURN OF INCOME 

For an Individual Assessee 
 

The following schedules shall be the integral part of this return and must be 

annexed to return in the following cases: 
  

 

photo Schedule 24A if you have income from Salaries 

Schedule 24B if you have income from house property 

Schedule 24C if you have income from business or profession 

Schedule 24D if you claim tax rebate 

 

PART I 

Basic information 

 
01 Assessment Year 02 Return submitted under section 82BB? 

(tick one) 

Yes No 

03 Name of the Assessee 04 Gender  

05  Twelve-digit TIN 06 Old TIN 

07 Circle 08 Zone 

09 Resident Status (tick one) Resident Non-resident 

10 Tick on the box(es) below if you are: 

10A A gazetted war-wounded  

freedom fighter 

10B A person with disability 

10C Aged 65 years or more 10D A parent/legal guardian of a person with 

disability 

11 Date of birth (DD-MM-YYYY) 12 Income Year  

 

13 If employed, employer’s name 

14 Spouse Name 

 

15 Spouse TIN (if any) 

 

16 Father’s Name 

 

17 Mother’s Name 

18 Present Address 

 

19 Permanent Address 

20 Contact Telephone 21 E-mail 

22 National Identification Number 23 Business Identification Numbers 

IT-11GA2016 

        

M F   

  

 

 

 

 

2  0    - 
  

 to  

National Board of Revenue 

www.nbr.gov.bd 
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PART II 

Particulars of Income and Tax 

 

  
 Particulars of Total Income  Amount ৳ 

24 Salaries (annex Schedule 24A) S.21  

25 Interest on securities  S.22  

26 Income from house property (annex Schedule 24B) S.24  

27 Agricultural income S.26  

28 Income from business or profession (annex Schedule 24C) S.28  

29 Capital gains S.31  

30 Income from other sources S.33  

31 Share of income from firm or AOP   

32 Income of minor or spouse under section 43(4) S.43  

33 Foreign income   

34 Total income (aggregate of 24 to 33)   

 

Tax Computation and Payment                                                             Amount 
৳ 

35 Gross tax before tax rebate   

36 Tax rebate (annex Schedule 24D)  

37 Net tax after tax rebate  

38 Minimum tax   

39 Net wealth surcharge  

40 Interest or any other amount under the Ordinance (if any)  

41 Total amount payable   

42 Tax deducted or collected at source (attach proof)  

43 Advance tax paid (attach proof)  

44 Adjustment of tax refund [mention assessment year(s) of refund]  

45 Amount paid with return (attach proof)  

46 Total amount paid and adjusted (42+43+44+45)  

47 Deficit or excess (refundable) (41-46)  

48 Tax exempted income  

 

 

TIN             
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PART III 

Instruction, Enclosures and Verification 

 

 
49 Instructions 

1. Statement of assets, liabilities and expenses (IT-10B2016) and statement of life style 

expense (IT-10BB2016) must be furnished with the return unless you are exempted 

from furnishing such statement(s) under section 80. 

2. Proof of payments of tax, including advance tax and withholding tax and the proof of 

investment for tax rebate must be provided along with return. 

3. Attach account statements and other documents where applicable 

50 If you are a parent of a person with disability, has your spouse 

availed the extended tax exemption threshold? (tick one) 

Yes No 

 

 

51 Are you required to submit a statement of assets, liabilities and 

expenses (IT-10B2016) under section 80(1)? (tick one) 

Yes No 

 

52 Schedules annexed  

(tick all that are applicable)  

 

53 Statements annexed  

(tick all that are applicable)  

 

54 Other statements, documents, etc. attached (list all) 

 

 

Verification and signature 
55 Verification 

I solemnly declare that to the best of my knowledge and belief the information given in this 

return and statements and documents annexed or attached herewith are correct and complete. 

Name   

 

Signature 

 

Date of Signature  (DD-MM-YYYY) 

 

Place of Signature  

 

 
 

 
For official use only 

Return Submission Information 

 
Date of Submission  (DD– MM –YYYY) 

 

 

Tax Office Entry Number 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TIN

: 
            

  2 0           

    2 0   

 

IT-10B2016  IT-10BB2016  

24A  24B  24C  24D  
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ACKNOWLEDGEMENT RECEIPT OF  

RETURN OF INCOME 

 
Assessment Year 

 

Return under section 82BB? (tick one) 

Yes No 

 

Name of the Assessee 

 

  

Twelve-digit TIN Old TIN 

Circle Taxes Zone 

Total income shown (serial 34) 
৳ 

 

Amount payable (serial 41) 
৳ 

Amount paid and adjusted (serial 46) 
৳ 

Amount of net wealth shown in IT-10B2016 
৳ 

Amount of net wealth surcharge paid 
৳ 

Date of Submission  (DD– MM –YYYY) 

 

 

Tax Office Entry Number 

Signature and seal of the official receiving the return 

 

 

 

Date of Signature Contact Number of Tax Office  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  2 0     

National Board of Revenue 

www.nbr.gov.bd Individual 
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   র    ০২ 

 
 

STATEMENT OF ASSETS, LIABILITIES AND EXPENSES  

under section 80(1)of the Income Tax Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

01 Assessment Year 02 Statement as on (DD-MM-YYYY) 

 

 

03 Name of the Assessee 04 TIN 

 

Particulars Amount ৳ 

05 Business capital (05A+05B)  

05A Business capital other than 05B  

05B Director’s shareholdings in limited companies  

(as in Schedule 25) 

 

06 06A Non-agricultural property (as in Schedule 25)  

06B Advance made for non-agricultural property (as in Schedule 

25) 

 

 

07 Agricultural property (as in Schedule 25)  

08 Financial assets value (08A+08B+08C+08D+08E)  

08A Share, debentures etc.   

08B Savings certificate, bonds and other government securities  

08C Fixed deposit, Term deposits and DPS  

08D Loans given to others (mention name and TIN) 

 

 

08E Other financial assets (give details) 

 

 

09 Motor car (s) (use additional papers if more than two cars)  

Sl Brand name Engine (CC) Registration No.  

1     

2     

10 Gold, diamond, gems and other items (mention quantity)  

11 Furniture, equipment and electronic items   

National Board of Revenue 

www.nbr.gov.bd 
IT-10B2016 

1. Mention the amount of assets and liabilities that you have at the last date of the income year. 

All items shall be at cost value include legal, registration and all other related costs; 

2. If your spouse or  minor children and dependent(s) are not assessee, you have to include their 

assets and liabilities in your statement;   

3. Schedule 25 is the integral part of this Statement if you have business capital or agriculture or 

non-agricultural property. Provide additional papers if necessary. 

2  0    -

- 

        



72 

 

12 Other assets of significant value  

13 Cash and fund outside business (13A+13B+13C+13D)  

13A Notes and currencies  

13B Banks, cards and other electronic cash  

13C Provident fund and other fund  

13D Other deposits, balance and advance (other than 08)  

14 Gross wealth (aggregate of 05 to 13)  

15 Liabilities outside business (15A+15B+15C)  

 15A Borrowings from banks and other financial institutions  

15B Unsecured loan (mention name and TIN)  

15C Other loans or overdrafts  

16 Net wealth (14-15)   

17 Net wealth at the last date of the previous income year  

18 Change in net wealth (16-17)  

19 Other fund outflow during the income year (19A+19B+19C)  

19A Annual living expenditure and tax payments (as IT-10BB2016)  

19B Loss, deductions, expenses, etc. not mentioned in IT-10BB2016  

19C Gift, donation and contribution (mention name of recipient)  

20 Total fund outflow in the income year (18+19)  

21 Sources of fund (21A+21B+21C)  

21A Income shown in the return   

21B  Tax exempted income and allowance  

21C Other receipts and sources   

22 Shortage of fund, if any (21-20)  

 

 
Verification and signature 

23 Verification 

I solemnly declare that to the best of my knowledge and belief the information given in this 

statement and the schedule annexed herewith are correct and complete. 

Name   

 

Signature and date 
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SCHEDULE 25 

tobe annexed to the Statement of Assets, Liabilities and Expenses (IT-10B2016) 

 

01 Assessment Year 02 TIN 

 

 

03 Shareholdings in limited companies as director  

 

No. of shares Value ৳ 

1    

2    

3    

4    

 

 

 

04 Non-agricultural property at cost 

value  or any advance made for such 

property (description, location and 

size) 

Value at the 

start of income 

year ৳ 

increased/ 

decreased 

during the 

income year ৳ 

Value at the 

last date of 

income year ৳ 

1     

2     

3     

4     

 

 

05 Agricultural property at cost value  

(description, location and size) 

Value at the 

start of income 

year ৳ 

increased/ 

decreased 

during the 

income year ৳ 

Value at the 

last date of 

income year ৳ 

1     

2     

3     

4     

 

(Provide additional paper if necessary) 

Name   Signature & Date. 
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   র    ০৩ 
 

 

STATEMENT OF EXPENSES RELATING TO LIFESTYLE  
under section 80(2) of the Income Tax Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984) 

 

01 Assessment Year 02 Statement as on (DD-MM-YYYY) 

 

 

03 Name of the Assessee 04 TIN 

 

Particulars Amount ৳ Comment 

05 Expenses for food, clothing and other essentials   

06 Housing expense   

07 Auto and transportation expenses (07A+07B)   

07A Driver’s salary, fuel and maintenance    

07B Other transportation    

08 Household and utility expenses (08A+08B+08C+08D)   

08A Electricity    

08B Gas, water, sewer and garbage     

08C Phone, internet, TV channels subscription    

08D Home-support staff and other expenses   

09 Children’s education expense   

10 Special expenses (10A+10B+10C+10D)   

10A Festival, party, events and gifts       

10B Domestic and overseas tour, holiday, etc.     

10C Donation, philanthropy, etc.   

10D Other special expenses   

11 Any other expenses   

12 Total expense relating to lifestyle 

(05+06+07+08+09+10+11) 

  

13 Payment of tax, charges, etc. (13A+13B)   

 13A Payment of tax at source    

13B Payment of tax, surcharge or other amount    

14 Total amount of expense and tax (12+13)   

 
Verification and signature 

15 Verification 

I solemnly declare that to the best of my knowledge and belief the information given in this 

statement is correct and complete. 

Name   

 
Signature and date. 

 

 

 

 

IT-10BB2016 

2  0    -

- 

    2 0   

National Board of Revenue 

www.nbr.gov.bd 
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   র    ০৪ 

SCHEDULE 24A 

Particulars of income from Salaries 

Annex this Schedule to the return of income if you have income from Salaries 
 
01 Assessment Year 

 

02 TIN 

 

Particulars    Amount 

(A) 

Tax 

exempted 

(B) 

    Taxable 

(C = A-B)  

03 Basic pay    

04 Special pay    

05 Arrear pay (if not included in 

taxable income earlier) 

   

06 Dearness allowance    

07 House rent allowance    

08 Medical allowance    

09 Conveyance allowance    

10 Festival Allowance    

11 Allowance for support staff    

12 Leave allowance    

13 Honorarium/ Reward/Fee    

14 Overtime allowance    

15 Bonus / Ex-gratia    

16 Other allowances    

17 Employer’s contribution to a 

recognized provident fund 

   

18 Interest accrued on a recognized 

provident fund 

   

19 Deemed income for transport facility     

20 Deemed income for free furnished/ 

unfurnished accommodation  

   

21 Other, if any (give detail)     

22 Total     

All figures of amount are in taka (৳) 

 

Name   Signature & Date 
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  র    ০৫ 

SCHEDULE 24B 
Particulars of income from house property 

Annex this Schedule to the return of income if you have income from house property 

 

01 Assessment Year 

 

02 TIN 

 

For each house property  

03 Description of the house property 

03A 

 

Address of the property  03B Total area  

03C Share of the asessee (%) 

       

Income from house property Amount ৳ 

04 Annual Value  

05 Deductions (aggregate of 05A to 05G)  

05A Repair, Collection, etc.  

05B Municipal or Local Tax  

05C Land Revenue  

05D Interest on Loan/Mortgage/Capital Charge      

05E Insurance Premium  

05F Vacancy Allowance  

05G Other, if any  

06 Income from house property (04-05)  

07 Incase of partial ownership, the share of income  

 

Provide information if income from more than one house property  

08 Aggregate of income of all house properties (1+2+3+- - - )  

(provide additional papers if necessary) 

৳ 

1 (Income from house property 1) ৳ 

2 (Income from house property 2) ৳ 

3 (Income from house property 3) ৳ 

 

Name   Signature & Date 
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   র    ০৬ 

SCHEDULE 24C 
Summary of income from business or profession 

To be annexed to return by an assessee having income from business or profession 

 

01 Assessment Year 

 

02 TIN 

 

03 Type of main business or profession   

 

04 Name (s) of the business or 

profession (as in trade licence) 

05 Address(es)  

 

Use serial numbers if more names and addresses  

  

Summary of Income Amount ৳ 

06 Sales/ Turnover/ Receipts  

07 Gross Profit   

08 General, administrative, selling and other expenses  

09 Net Profit (07-08)  

 

Summary of Balance Sheet Amount ৳ 

10 Cash in hand & at bank  

11 Inventories  

12 Fixed assets  

13 Other assets  

14 Total assets (10+11+12+13)  

15 Opening capital  

16 Net profit  

17 Withdrawals in the income year  

18 Closing capital (15+16-17)  

19 Liabilities  

20 Total capital and liabilities (18+19)  

 

Name   Signature & Date 
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   র    ০৭ 

SCHEDULE 24D 
Particulars of tax credit/rebate 

To be annexed to return by an assessee claiming investment tax credit 

(Attach the proof of claimed investment, contribution, etc.) 

 

01 Assessment Year 

 

02 TIN 

 

Particulars of rebatable investment, contribution, etc. Amount ৳ 

03 Life insurance premium  

04 Contribution to deposit pension scheme (not exceeding 

allowable limit) 

 

05 Investment in approved savings certificate  

06 Investment in approved debenture or debenture stock, Stock or 

Shares 

 

07 Contribution to provident fund to which Provident Fund  Act, 

1925 applies 

 

08 Self contribution and employer’s contribution to Recognized 

Provident Fund 

 

09 Contribution to Super Annuation Fund  

10 Contribution to Benevolent Fund and Group Insurance Premium   

11 Contribution to Zakat Fund  

12  Others, if any ( give details )  

13 Total allowable investment, contribution etc.  

14 Eligible amount for rebate (the lesser of 14A, 14B or 14C)  

14A Total allowable investment, contribution, etc. (as in 13)  

14B  . . % of the total income (excluding any income for 

which a tax exemption or a reduced rate is applicable 

under sub-section (4) of section 44 or any income from 

any source or sources mentioned in clause (a) of sub-

section (2) of section 82C.) 

 

14C 1.5 crore  

15 Amount of tax rebate calculated on eligible amount (Serial 14) 

under section 44(2)(b) 

 

 

Name   Signature & Date 
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  র    ০৮ 
 

Application of time extension for return submission 
[section 75(6) of the Income Tax Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984)] 

 

Applicant’s Copy 

 

 
 

01 

 

Name of the Assessee 02 Address 

03 TIN 

04 

 

Circle   

 

05 

 

Taxes Zone 

06 

 

Applied extension upto  
(DD– MM –YYYY)  

07 

 

Reasons for time extension 

08 

 

Signature and Date  

Name   

 

Signature  

 

(to be signed by the person who will 

sign the return under section 75(3) 

Date of Signature Place of Signature 

09 

 

Time extended upto  
(DD– MM –YYYY) 

 

 

10 

 

        Tax Office Entry Number 

11 

 

Signature and seal of the Deputy Commissioner of Taxes 

 

 

Assessment Year 

        

  -

- 
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Application of time extension for return submission 
[section 75(6) of the Income Tax Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984)] 

 

Office Copy 

 

 
 

01 

 

Name of the Assessee 02 Address 

03 TIN 

04 

 

Circle   

 

05 

 

Taxes Zone 

06 

 

Applied extension upto  
(DD– MM –YYYY)  

07 

 

Reasons for time extension 

08 

 

Signature and Date  

Name   

 

Signature  

 

(to be signed by the person who will 

sign the return under section 75(3) 

Date of Signature Place of Signature 

09 

 

Time extended upto  
(DD– MM –YYYY) 

 

 

10 

 

        Tax Office Entry Number 

11 

 

Signature and seal of the Deputy Commissioner of Taxes 

 

 

 

 

 

Assessment Year 
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নযনষ্ট ০৯ 

 
আয়কয অধ্যাক্ষদ, ১৯৮৪ (১৯৮৪ এয ৩৬নং অধ্যাক্ষদ) এয 

অধীন আয়কয বযটান ৃপযভ 

 

 

 

 

 

প্রক্ষমাজে বেক্ষত্র টিক () বচি বদন  

 

স্ববনধাৃযণী  াফজৃনীন স্ববনধাৃযণী   াধাযণ 

 
 ১। কযদাতায নাভোঃ  ..................................................................................... 
 

২। জাতীয় বযচয় ত্র নম্বয (মবদ থাক্ষক): ............................................................  
 

 ৩। ইউটিআইএন (মবদ থাক্ষক):    -    -     

 

  ৪। টিআইএনোঃ    -    -     

 

 ৫। (ক)  াক্ষকরৃোঃ       (ি)  কয অঞ্চরোঃ    
 

 ৬। কয ফৎযোঃ              ৭।  আফাবক ভমাৃদাোঃ  বনফাী    / অবনফাী  

 

 ৮। ভমাৃদাোঃ     ব্যবি       পাভ ৃ      ব্যবি ংঘ       বন্দু অবফবি বযফায   
 

 ৯। ব্যফা প্রবতষ্ঠান/বনক্ষয়াগকাযীয নাভ (প্রক্ষমাজে বেক্ষত্র):    
 

 ১০। স্ত্রী/স্বাভীয নাভ (কযদাতা ক্ষর টিআইএন উক্ষেি করুন):  
 

 ১১। বতায নাভোঃ     
 

 ১২। ভাতায নাভোঃ    

 

 ১৩। জন্ তাবযি (ব্যবিয বেক্ষত্র):  
        

        বদন ভা ফৎয 

 ১৪। ঠিকানাোঃ  (ক)  ফতভৃানোঃ  

            (ি)  স্থায়ীোঃ   

 ১৫। বটবরক্ষপানোঃ অবপ/ব্যফা ................................. আফাবকোঃ............................. 

 

 ১৬। বোট বনফন্ধন নম্বয (মবদ থাক্ষক):......................................................................... 

ম্মাবনত কযদাতা বান 

ভয়ভত বযটান ৃবদন 

জবযভানা বযায কযম্নন 

ব্যবি  বেণী  অন্যান্য কযদাতায জন্য 

(ক্ষকাম্পানী ব্যতীত) 

কযদাতায ছবফ 

[ছবফয উয তোয়ন 

করুন] 

আইটি-১১ গ 
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কযদাতায আয় বফফযণী 

.................  তাবযক্ষি ভাপ্ত আয় ফৎক্ষযয আক্ষয়য বফফযণী 

ক্রবভক 

নং 

আক্ষয়য বফফযণী টাকায বযভাণ 

১। বফতনাবদোঃ ধাযা ২১ অনুমায়ী (তপবর ১ অনুাক্ষয)  

২। বনযাত্তা জাভানক্ষতয উয সুদোঃ ধাযা ২২ অনুমায়ী     

৩। গৃ ম্পবত্তয আয়োঃ ধাযা ২৪ অনুমায়ী  (তপবর ২ অনুাক্ষয)     

৪। কৃবল আয়োঃ ধাযা ২৬ অনুমায়ী   

৫। ব্যফা ফা বায আয়োঃ ধাযা ২৮ অনুমায়ী   

৬। পাক্ষভযৃ আক্ষয়য অংোঃ  

৭। প্রক্ষমাজে বেক্ষত্র স্বাভী / স্ত্রী  ফা অপ্রাপ্ত ফয়স্ক ন্তাক্ষনয আয়োঃ ধাযা ৪৩(৪) অনুমায়ী   

৮। মূরধনী রাবোঃ ধাযা ৩১ অনুমায়ী    

৯। অন্যান্য উৎ ক্ষত আয়োঃ ধাযা ৩৩ অনুমায়ী   

১০। বভাট (ক্রবভক নং ১ ক্ষত ৯)  

১১। বফক্ষদ বথক্ষক আয়োঃ  

১২। বভাট আয় (ক্রবভক নং ১০ এফং ১১)  

১৩। বভাট আক্ষয়য উয আক্ষযাক্ষমাগ্য আয়কয   

১৪। কয বযয়াতোঃ ধাযা ৪৪(২)(বফ) অনুমায়ী (তপবর ৩ অনুাক্ষয)     

১৫। প্রক্ষদয় কয (ক্রবভক নং ১৩  ১৪ এয াথকৃে)  

১৬। বযক্ষাবধত কযোঃ 

 (ক)  উৎ ক্ষত কবততৃ/ংগৃীত কযোঃ 

       (প্রাভাণ্য দবররত্র/বফফযণী ংযুি করুন)                          টাকা .....  

 (ি)  ধাযা ৬৪/৬৮ অনুমায়ী প্রদত্ত অবগ্রভ কয (চারান ংযুি করুন) টাকা ..... 

(গ)  এই বযটাক্ষনযৃ বববত্তক্ষত প্রদত্ত কয (ধাযা ৭৪) অনুমায়ী 

       (চারান/ক্ষ অডাৃয/ব্যাংক ড্রাফ্ট/ক্ষচক ংযুি করুন)                টাকা .... 

 (ঘ)  প্রতেণৃক্ষমাগ্য কক্ষযয ভন্বয়  (মবদ থাক্ষক)                          টাকা .... 

                                                           বভাট [(ক), (ি), (গ)  (ঘ) ] 

 

 

 

 

 

 

 
টাকা ........ 

১৭। ক্রবভক নং ১৫  ১৬ নং এয াথকৃে (মবদ থাক্ষক) টাকা ........ 

১৮। কয অব্যাবত প্রাপ্ত  কযমুি আক্ষয়য বযভাণ টাকা ........ 

১৯। পূফফৃতী কয ফৎক্ষয প্রদত্ত আয়কয  টাকা ........ 

 
* বফস্তাবযত বফফযণাবদয জন্য ফা প্রক্ষয়াজক্ষন পৃথক কাগজ ব্যফায করুন। 

 
প্রবতাদন 

 
 আবভ ..................   বতা/স্বাভী  .................. ইউটিআইএন/টিআইএনোঃ .................... 

জ্ঞাক্ষন বঘালণা কযবছ বম, এ বযটান ৃ এফং বফফযণী  ংযুি প্রভাণাবদক্ষত  প্রদত্ত তথ্য আভায বফবা  

জানাভক্ষত ঠিক  ম্পূণ।ৃ  

স্থানোঃ  .................................              

           স্বােয 

তাবযিোঃ  ..............................   (েষ্টােক্ষয নাভ) 

দফী   

ীর বভায (ব্যবি না ক্ষর) 
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আক্ষয়য বফস্তাবযত বফফযণী ম্ববরত তপবর 

 
কযদাতায নাভোঃ ................................. টিআইএনোঃ     -    -     

 
তপবর-১ (ক্ষফতনাবদ) 

বফতন  বাতাবদ আক্ষয়য 

বযভাণ 

(টাকা) 

অব্যাবত প্রাপ্ত 

আক্ষয়য 

বযভাণ (টাকা) 

নীট কযক্ষমাগ্য 

আয় (টাকা) 

মূর বফতন    

বফক্ষল বফতন    

ভাঘ ৃবাতা    

মাতায়াত বাতা    

ফাবড় বাড়া বাতা    

বচবকৎা বাতা    

বযচাযক বাতা    

ছুটি বাতা    

ম্মানী/পুযস্কায/বপ    

বায টাইভ বাতা    

বফানা/এক্স-বগ্রবয়া    

অন্যান্য বাতা    

স্বীকৃত ববফষ্য তবফক্ষর বনক্ষয়াগকতাৃ কর্তকৃ প্রদত্ত চাঁদা    

স্বীকৃত ববফষ্য তবফক্ষর অবজতৃ সুদ    

মানফান সুবফধায জন্য বফক্ষফবচত আয়    

বফনামূক্ষল্য বিত ফা অ-বিত ফাস্থাক্ষনয জন্য 

বফক্ষফবচত আয় 
   

অন্যান্য, মবদ থাক্ষক (বফফযণ বদন)    

বফতন ক্ষত নীট কযক্ষমাগ্য আয়     

 
তপবর-২ (গৃ ম্পবত্তয আয়) 

গৃ ম্পবত্তয 

অফস্থান  ফণনৃা 

বফফযণ টাকা টাকা 

 ১। বাড়া ফাফদ ফাবলকৃ আয়  

২। দাফীকৃত ব্যয়মূোঃ 

বভযাভত, আদায়, ইতোবদ   

বৌয কয অথফা স্থানীয় কয  

র্ভবভ যাজস্ব  

ঋক্ষণয উয সুদ/ফদ্ধকী/মূরধনী চাজ ৃ  

ফীভা বকবস্ত   

গৃ ম্পবত্ত িাবর থাকায কাযক্ষণ দাবফকৃত 

বযয়াত 
 

অন্যান্য, মবদ থাক্ষক  

                                       বভাট  =  

৩। নীট আয় (ক্রবভক নং ১ ক্ষত ২ এয বফক্ষয়াগপর)  
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তপবর-৩ (বফবনক্ষয়াগ জবনত কয বযয়াত) 

আমকয অধ্যাক্ষদক্ষয তপবর-৬ এয বফ অংক্ষয াক্ষথ ঠিতব্য ধাযা ৪৪(২)(বফ) 

 

 
১। জীফন ফীভায প্রদত্ত বকবস্ত টাকা ................ 

২। ববফষ্যক্ষত প্রাপ্য ফাবলকৃ বাতা প্রাবপ্তয উক্ষিক্ষি প্রদত্ত চাঁদা টাকা ................. 

৩। ববফষ্য তবফর আইন, ১৯২৫ অনুমায়ী প্রক্ষমাজে ববফষ্য তবফক্ষর প্রদত্ত চাঁদা টাকা ................ 

৪। স্বীকৃত ববফষ্য তবফক্ষর স্বীয়  বনক্ষয়াগকতাৃ কর্তকৃ প্রদত্ত চাঁদা টাকা ................ 

৫। অনুক্ষভাবদত ফয়জবনত তবফক্ষর প্রদত্ত চাঁদা টাকা ................. 

৬। অনুক্ষভাবদত ঋণত্র ফা বডক্ষফঞ্চায স্টক, স্টক ফা বয়ায এ বফবনক্ষয়াগ টাকা ................ 

৭। বডক্ষাবজট বনন স্কীক্ষভ প্রদত্ত চাঁদা টাকা ................. 

৮। কল্যাণ তবফক্ষর প্রদত্ত চাঁদা এফং বগাষ্ঠী ফীভা স্কীক্ষভয অধীন প্রদত্ত বকবস্ত টাকা ................ 

৯। মাকাত তবফক্ষর প্রদত্ত চাঁদা টাকা ................. 

১০। অন্যান্য, মবদ থাক্ষক (বফফযণ বদন) টাকা ................ 

                                                        বভাট = টাকা  ................ 

 

 
* অনুগ্র কক্ষয বফবনক্ষয়াগমূক্ষয প্রতেয়নত্র/প্রভাণত্র ংযুি করুণ।  

 
আয়কয বযটাক্ষনযৃ াক্ষথ দাবিরকৃত দবররত্রাবদয তাবরকা 

 
১।  

 

 

৬।  

২।  

 

 

৭।  

 

৩।   

 

 

৮। 

৪।   

 

 

৯। 

৫।  

 

 

১০। 

 
অম্পূণ ৃবযটাণ ৃগ্রণক্ষমাগ্য ক্ষফ না।  
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বযম্পদ, দায়  ব্যয় বফফযণী (........................... তাবযক্ষি) 

 
কযদাতায নাভোঃ ................................. টিআইএনোঃ     -    -     

 
১। (ক) ব্যফায পু ুঁবজ (মূরধক্ষনয বজয)         টাকা ..................... 

 (ি) বযচারক বাক্ষফ বরবভক্ষটড বকাম্পানীক্ষত বয়ায বফবনক্ষয়াগ (ক্রয়মূল্য) টাকা ....................  

       বকাম্পানীয নাভ  বয়াক্ষযয ংখ্যা 

 

 
২। অ-কৃবল ম্পবত্ত (আইন ম্মত ব্যয় ক্রয়মূল্য):       টাকা ....................... 

 জবভ/গৃ ম্পবত্ত (ম্পবত্তয বফফযণ  অফস্থান)       

 
৩। কৃবল ম্পবত্ত (আইন ম্মত ব্যয় ক্রয়মূল্য):        টাকা ....................... 

 জবভ (ক্ষভাট জবভয বযভাণ  জবভয অফস্থান)   

         

 
৪। বফবনক্ষয়াগোঃ 

(ক) বয়ায/বডক্ষফঞ্চায   টাকা .................. 

(ি) ঞ্চয়ত্র/ইউবনট াটিবৃপক্ষকট/ফন্ড টাকা .................. 

(গ)  প্রাইজ ফন্ড/ঞ্চয় স্কীভ  টাকা .................. 

(ঘ) ঋণ প্রদান   টাকা .................. 

(ঙ) অন্যান্য বফবনক্ষয়াগ   টাকা .................. 

           

        বভাট =             টাকা ................... 

 
৫। বভাটয মান (ক্রয়মূল্য)          টাকা ................... 

 বভাটয মাক্ষনয প্রকৃবত  বযবজক্ষেন নম্বয  

 
৬। অরংকাযাবদ (বযভাণ  ক্রয়মূল্য)          টাকা ................... 

 
৭। আফাফত্র (ক্রয়মূল্য)           টাকা ................... 

 
৮। ইক্ষরক্ট্রবনক াভগ্রী (ক্রয়মূল্য)          টাকা ................... 

 
৯। ব্যফা ফবর্ভতৃ অথ ৃম্পদ 

(ক) নগদ   টাকা ................... 

(ি) ব্যাংক্ষক গবেত  টাকা ................... 

(গ) অন্যান্য  টাকা ................... 

     বভাট =        টাকা ................... 

আইটি-১০বফ  
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পূফফৃতী পৃষ্ঠায বজয টাকা ................... 

 
১০। অন্যান্য বযম্পদ       টাকা ................... 

 (বফফযণ বদন) 

      বভাট বযম্পদ =  টাকা ................... 

১১।  ফাদোঃ দায়মূ 

(ক) ম্পদ অথফা জবভ ফন্ধক  টাকা ................... 

(ি) জাভানত বফীন ঋণদায় টাকা ................... 

(গ) ব্যাংক ঋণ   টাকা ................... 

(ঘ) অন্যান্য    টাকা ................... 

                 বভাট দায় =           টাকা ................. 

 
১২। এই আয় ফৎক্ষযয বল তাবযক্ষিয নীট ম্পদ (ক্ষভাট বযম্পদ ক্ষত বভাট দাক্ষয়য বফক্ষয়াগপর) টাকা ................ 

 
১৩।   বফগত আয় ফৎক্ষযয বল তাবযক্ষিয নীট ম্পদ               টাকা ................... 

 
১৪।   ম্পক্ষদয বযবৃবদ্ধ (ক্রবভক ১২ ক্ষত ১৩ এয বফক্ষয়াগপর)              টাকা ...................      

 
১৫।  (ক) াবযফাবযক ব্যয়োঃ [ পযভ নং আইটি-১০বফবফ অনুমায়ী বভাট িযচ ]             টাকা ................ ... 

     
(ি) বযফাক্ষযয বনবযৃীর দস্য 

ংখ্যাোঃ 

   
পূণ ৃফয়স্ক  বশু 

 
১৬।    ম্পক্ষদয বভাট বযবৃবদ্ধ (ক্রবভক ১৪ এফং ১৫ এয বমাগপর )   টাকা ...................          

 
১৭।   অবজৃত তবফরমূোঃ - 

(১)  প্রদবতৃ বযটান ৃআয়   টাকা ...................... 

(২)  কয অব্যাবত প্রাপ্ত  কযমুি আয় টাকা ...................... 

(৩)  অন্যান্য প্রাবপ্ত    টাকা ...................... 

 
বভাট অবজৃত তবফর = টাকা ...................        

১৮।   াথকৃে (ক্রবভক ১৬ ক্ষত ১৭ এয বফক্ষয়াগপর ) =    টাকা ...................  

 
আবভ  বফবস্ততায াক্ষথ বলালণা কযবছ বম, আভায জ্ঞান  বফবা ভক্ষত আইটি-১০বফ বত প্রদত্ত তথ্য ঠিক 

 ম্পূণ।ৃ  

 
কযদাতায নাভ   স্বােয  

 তাবযিোঃ ..................... 

 

 কযদাতায বনক্ষজয, তাঁয স্ত্রী/স্বাভীয (বযটান ৃ দাবিরকাযী না ক্ষর), নাফারক  বনবযৃীর ন্তানক্ষদয 

বযম্পদ  দায় উবয-উি বফফযণীক্ষত প্রদনৃ কযক্ষত ক্ষফ। 

 প্রক্ষয়াজক্ষন পৃথক কাগজ ব্যফায করুন। 
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আয়কয অধ্যাক্ষদ, ১৯৮৪ এয ধাযা ৭৫(২)(বড)(আই) এফং ধাযা ৮০ অনুাক্ষয 

ব্যবি কযদাতায জীফন মাত্রায ভান ম্পবকতৃ তক্ষথ্যয বফফযণী। 

 
কযদাতায নাভোঃ ................................. টিআইএনোঃ     -    -     

 
ক্রবভক 

নম্বয 

িযক্ষচয বফফযণ টাকায বযভাণ ভন্তব্য 

১ ব্যবিগত  বযনক্ষালন িযচ টাোঃ      

২ উৎক্ষ কয কতনৃ বফগত অথ ৃফৎক্ষয বযক্ষাবধত আয়কয টাোঃ  

৩ আফান ংক্রান্ত িযচ  টাোঃ      

৪ ব্যবিগত মানফান ব্যফায ংক্রান্ত মাফতীয় িযচ টাোঃ  

৫ আফাবক বফদুেৎ বফর টাোঃ  

৬ আফাবক াবনয বফর টাোঃ  

৭ আফাবক গ্যা বফর টাোঃ  

৮ আফাবক বটবরক্ষপান বফর  টাোঃ     

৯ ন্তানক্ষদয বরিাড়া িযচ টাোঃ    

১০ বনজ ব্যক্ষয় বফক্ষদ ভ্রভণ ংক্রান্ত িযচ টাোঃ  

১১ উৎফ ব্যয় অন্যান্য বফক্ষল ব্যয়, মবদ থাক্ষক  টাোঃ      

 বভাট িযচ টাোঃ   

 
আবভ বফবস্ততায াক্ষথ বলালণা কযবছ বম, আভায জ্ঞান  বফবা ভক্ষত এই আইটি-১০বফবফ বত প্রদত্ত 

তথ্য ঠিক  ম্পূণ।ৃ 

 
কযদাতায নাভ   স্বােয  

 তাবযিোঃ ................... 

* প্রক্ষয়াজক্ষন পৃথক কাগজ ব্যফায করুন। 



............................................................................................................................. .. 

 
আয়কয বযটান ৃপ্রাবপ্ত স্বীকায ত্র 

 

 
কযদাতায নাভোঃ ................................................... কয ফৎযোঃ .............................. 

 
ইউটিআইএন              াক্ষকরৃোঃ ..... কয অঞ্চরোঃ.....  

 

 পযভ নং আইটি-১০বফবফ 



88 

 

বযটান ৃপযভ পূযক্ষণয বেক্ষত্র অনুযণীয় বনক্ষদৃাফরী 

 
বনক্ষদৃাফরীোঃ 

(১) এ আয়কয বযটান ৃব্যবি কযদাতা অথফা আয়কয অধ্যাক্ষদ, ১৯৮৪ এয ৭৫ ধাযায অধীন বনধাৃবযত ব্যবি 

কর্তকৃ স্বােবযত  প্রবতাবদত ক্ষত ক্ষফ। 

(২) প্রক্ষমাজে বেক্ষত্র ংযুি করুনোঃ 

(ক) বফতন আক্ষয়য বেক্ষত্র বফতন বফফযণী , ব্যাংক সুক্ষদয বেক্ষত্র ব্যংক বফফযণী, ঞ্চয় ক্ষত্রয উয সুক্ষদয 

বেক্ষত্র সুদ প্রদানকাযী ব্যাংক্ষকয  নদ ত্র, গৃ ম্পবত্তয আক্ষয়য বেক্ষত্র বাড়ায চ্যবিত্র, বৌয কয  

িাজনা প্রদাক্ষনয যবদ, গৃ ঋক্ষণয উয সুদ থাবকক্ষর ঋণ প্রদানকাযী প্রবতষ্ঠাক্ষনয নদত্র/বফফযণী, ফীভা 

বকবস্ত প্রদত্ত থাবকক্ষর বকবস্ত প্রদাক্ষনয যবদ, বাগত আয় থাবকক্ষর আয়কয বফবধ-৮ বভাতাক্ষফক আক্ষয়য  

ক্ষে বফফযণী, অংবদাযী পাক্ষভযৃ আক্ষয়য অং থাবকক্ষর অংবদাযী পাক্ষভযৃ কয বনধাৃযণ আক্ষদক্ষয 

কব/আয়-ব্যক্ষয়য বাফ  বস্থবতত্র, মূরধনী মুনাপা থাবকক্ষর প্রভাণাবদ, বডববক্ষডে আয় থাবকক্ষর 

বডববক্ষডে প্রবপ্তয নদত্র, অন্যান্য উৎক্ষয আয় থাবকক্ষর উায বফফযণী এফং ঞ্চয়ত্র, এর.আই.ব, 

বডবএ, মাকাত, স্টক/ক্ষয়ায ক্রয়, ইতোবদক্ষত বফবনক্ষয়াগ থাবকক্ষর প্রভাণাবদ; 

(ি)  ব্যফায আয় থাবকক্ষর আয়-ব্যক্ষয়য বাফ বফফযণী, উৎাদক্ষনয বাফ, ফাবণবজেক বাফ, রাব  েবত 

বাফ এফং বস্থবতত্র; 

(গ)  আয়কয অধ্যাক্ষদ, ১৯৮৪ এয র্ততীয় তপীর অনুমায়ী অফচয় দাফী ম্ববরত অফচয় বফফযণী; 

(ঘ) আয়কয আইন অনুমায়ী আয় বযগণনা। 

(৩) পৃথক বফফযণী ংযুি করুনোঃ 

(ক)  কযদাতায স্ত্রী ফা স্বাভী (কযদাতা না ক্ষর), নাফারক ন্তান  বনবযৃীক্ষরয নাক্ষভ বকান আয় থাকক্ষর; 

(ি)  কয অব্যাবত প্রাপ্ত  কযমুি আয় থাকক্ষর।  

(৪) স্ববনধাৃযণী দ্ধবতক্ষত বযটান ৃদাবিক্ষরয বেক্ষত্র আয়কয বফবধ-৩৮ এয তাৃফরী বযারন কযক্ষত ক্ষফ। 

(৫) দাবিরকৃত দবররত্রাবদ কযদাতা অথফা কযদাতায েভতাপ্রাপ্ত প্রবতবনবধ কর্তকৃ স্বােবযত ক্ষত ক্ষফ।  

(৬) প্রবত ৫ ফৎয অন্তয কযদাতায ছবফ বযটাক্ষনযৃ াক্ষথ দাবির কযক্ষত ক্ষফ। 

(৭) বনক্ষম্নাি তথ্য প্রদান করুনোঃ 

(ক) কযদাতা পাভ ৃক্ষর অংীদাযগক্ষণয টি,আই,এন  নাভ  ঠিকানা; 

(ি) কযদাতা অংীদায ক্ষর টি,আই,এন  পাক্ষভযৃ নাভ  ঠিকানা; 

(গ) কযদাতা বযচারক ক্ষর বকাম্পানী/ক্ষকাম্পানীমূক্ষয টি,আই,এন  নাভ  ঠিকানা। 

(৮) কযদাতায বনক্ষজয, স্বাভী/স্ত্রী (মবদ বতবন কযদাতা না ন), নাফারক ন্তান এফং বনবযৃীরক্ষদয ম্পদ  

দায় বফফযণী আইটি-১০বফ অনুাক্ষয প্রদনৃ কযক্ষত ক্ষফ।  

(৯) কযদাতা ফা তাঁয আইনানুগ প্রবতবনবধয স্বােয ফাধ্যতামূরক। ব্যবি কযদাতাক্ষদয বেক্ষত্র আইটি-১০বফ  

আইটি-১০বফবফ-বত স্বােয প্রদান ফাধ্যতামূরক। 

(১০) স্থান ংকুরান না ক্ষর প্রক্ষয়াজক্ষন পৃথক কাগজ ব্যফায কযা মাক্ষফ। 



............................................................................................................................. ... 

 
বযটাক্ষন ৃপ্রদবতৃ বভাট আয়োঃ   টাকা ...................        বযক্ষাবধত কযোঃ টাকা................................. 

কযদাতায নীট ম্পদোঃ টাকা .......................... 

আয় বফফযণী গ্রক্ষণয তাবযিোঃ ..........................   বযটান ৃবযবজস্টাক্ষযয ক্রবভক নং ............................. 

 
আয় বফফযণীয প্রকৃবতোঃ স্ববনধাৃযণী  াফজৃনীন স্ববনধাৃযণী   াধাযণ 

       
গ্রণকাযী কভকৃতাৃয স্বােয  ীর 
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বযবষ্ট ১০ 

 
                      FORM OF RETURN OF INCOME UNDER THE INCOME TAX 

ORDINANCE, 1984 (XXXVI OF 1984) 

 

 

 

 

 

 

 

Put the tick () mark wherever applicable  

 

 

 

1.  Name of the Assessee: ......................................……....................………………. 

 

2.  National ID No (if any): .....................................……..................………………. 

 

3. UTIN (if any):    -    -     

 

4. TIN:    -    -     

 

5.  (a) Circle:  ........………..........   (b) Taxes Zone:  ..............………………............. 

6.  Assessment Year: ..………....  7.  Residential Status:  Resident /Non-resident  

 

8.  Status: Individual   Firm   Association of Persons   Hindu Undivided Family          

 

9.  Name of the employer/business (where applicable):  ............…..…….……....…........ 

 

10. Wife/Husband's Name  (if assessee, please mention TIN): ............................................. 

 

11. Father's Name:  ........................................................................…....……………...…...... 

 

12. Mother’s Name:  ......................................................................…......…………………... 

 

 13. Date of Birth  (in case of individual)         

   Day Month Year 

       

14. Address          (a)  Present:       ................................………….…......………….... 

 

                      (b)  Permanent: ................................……………......…………........ 

  

15.  Telephone: Office/Business ...................................   Resident: .......…………............. 

 

16. VAT Registration Number (if any):  ..........................................………….................... 

 

 

Be a Respectable Taxpayers 

Submit return in due time 

Avoid penalty 

IT-11GA 

Self Universal Self 

 
Photograph of the 

Assessee 
 

(to be attested on 
the photograph) 

 

Normal 

FOR INDIVIDUAL AND OTHER TAXPAYERS 

(OTHER THAN COMPANY) 
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Statement of income of the Assessee 

 

Statement of income during the income year ended on .............…....................……....... 

 

Serial 

no. 

Heads of Income Amount in 

Taka 

1 Salaries : u/s 21 (as per schedule 1)  

2 Interest on Securities : u/s 22  

3 Income from house property : u/s 24 (as per schedule 2)  

4 Agricultural income : u/s 26  

5 Income from business or profession : u/s 28  

6 Share of profit in a firm :    

7 Income of the spouse or minor child as applicable : u/s 43(4)  

8 Capital Gains : u/s 31  

9 Income from other source : u/s 33  

10 Total (serial no. 1 to 9)  

11 Foreign Income:   

12 Total income (serial no. 10 and 11)  

13 Tax leviable on total income  

14 Tax rebate: u/s 44(2)(b)(as per schedule 3)    

15 Tax payable (difference between serial no. 13 and 14)  

16 Tax Payments: 

 (a) Tax deducted/collected at source 

        (Please attach supporting documents/statement)      Tk ....... 

 (b) Advance tax u/s 64/68 (Please attach challan )          Tk ....... 

 (c) Tax paid on the basis of this return (u/s 74)  

       (Please attach challan/pay order/bank draft/cheque) Tk .......        

(d)  Adjustment of Tax Refund (if any)                             Tk ....... 

Total of (a), (b), (c) and (d) 

Tk. ............ 

17 Difference between serial no. 15 and 16 (if any)  

18 Tax exempted and Tax free income Tk. ............ 

19 Income tax paid in the last assessment year Tk. ............ 

  *If needed, please use separate sheet. 

 

Verification 

 

 I ................................................ father/husband ........................................... 

UTIN/TIN: ........................................................ solemnly declare that to the best of my 

knowledge and belief the information given in this return and statements and documents 

annexed herewith is correct and complete.  

 

Place:  ................................. 

Date  :  ................................ 

 Signature 

 

(Name in block letters) 

Designation and 

Seal (for other than individual) 
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SCHEDULES  SHOWING  DETAILS  OF  INCOME 

 

Name of the Assessee: ....................……… TIN    -    -     

 

Schedule-1 (Salaries) 

Pay  & Allowance Amount of 

Income 

(Tk.) 

Amount of 

exempted 

income (Tk.) 

Net taxable 

income 

(Tk.) 

Basic pay    

Special pay    

Dearness allowance    

Conveyance allowance    

House rent allowance    

Medical allowance    

Servant allowance    

Leave allowance    

Honorarium / Reward/ Fee    

Overtime allowance    

Bonus / Ex-gratia    

Other allowances    

Employer’s contribution to Recognized 

Provident Fund 

   

Interest accrued on Recognized 

Provident Fund 

   

Deemed income for transport facility     

Deemed income for free furnished/ 

unfurnished accommodation  

   

Other, if any (give detail)     

Net taxable income from salary     

 

Schedule-2 (House Property income) 

 

Location and 

description of 

property 

Particulars  Tk. Tk. 

 1. Annual rental income  

2. Claimed Expenses : 

    Repair, Collection, etc.   

    Municipal or Local Tax  

     Land Revenue  

    Interest on Loan/Mortgage/Capital 

Charge       

 

    Insurance Premium  

    Vacancy Allowance  

    Other, if any  

Total =  

3. Net income ( difference between item 1 and  2)  
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Schedule-3 (Investment tax credit) 

(Section 44(2)(b) read with part ‘B’ of Sixth Schedule) 

 

1.  Life insurance premium Tk ................... 

2.  Contribution to deferred annuity Tk ................... 

3.  Contribution to Provident Fund to which Provident Fund  

     Act, 1925 applies 

Tk ................... 

4.  Self contribution and employer’s contribution to  

     Recognized Provident Fund 

Tk ................... 

5.  Contribution to Super Annuation Fund Tk ................... 

6.  Investment in approved debenture or debenture stock,  

     Stock or Shares 

Tk ................... 

7.  Contribution to deposit pension scheme Tk ................... 

8.  Contribution to Benevolent Fund and Group Insurance premium  Tk ................... 

9.  Contribution to Zakat Fund Tk ................... 

10. Others, if any ( give details ) Tk ................... 

                                                                         Total Tk ................... 

*Please attach certificates/documents of investment. 

 

List of documents furnished 

 

1. 

 

 

 

6. 

2. 

 

 

 

7. 

3. 

 

 

 

8. 

4. 

 

 

 

9. 

5. 

 

 

 

10. 

*Incomplete return is not  acceptable 
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Statement of assets and liabilities (as on ----------) 

 

 

Name of the Assessee: .................……….. TIN    -    -     

 

1. (a) Business Capital (Closing balance) 

          Tk.  ..…... 

    (b) Directors Shareholdings in Limited Companies (at cost)   Tk.  ........ 

Name of Companies  Number of shares 

    

2.  Non-Agricultural Property (at cost with legal expenses ) :     Tk. .........               

Land/House property (Description and location of property)   

  

3.  Agricultural Property (at cost with legal expenses ) :          Tk..........  

Land (Total land and location of land property)    

 

4. Investments: 

(a)  Shares/Debentures     Tk.  ........... 

(b)  Saving Certificate/Unit Certificate/Bond   Tk.  ........... 

(c)  Prize bond/Savings Scheme    Tk.  ........... 

(d)  Loans given      Tk.  ........... 

(e)   Other Investment       Tk.  ........... 

    Total =               Tk...........  

 

 

5. Motor Vehicles (at cost) :  Tk...........   

      Type of motor vehicle and Registration number  

 

6.  Jewellery (quantity and cost) :           Tk........... 

 

7. Furniture (at cost) :           Tk........... 

 

8. Electronic Equipment (at cost) :           Tk.......... 

 

9. Cash Asset Outside Business:      

 (a) Cash in hand Tk.  ........... 

 (b) Cash at bank  Tk.  ........... 

 (c) Other deposits Tk.  ........... 

Total =           Tk...........  

 

     

IT-10B 
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      B/F =                    Tk........... 

 

10. Any other assets                  Tk.  ......... 

      (With details) 

  

Total Assets                    Tk.  ......... 

 

11.  Less Liabilities: 

 (a) Mortgages secured on property or land Tk.  ........... 

 (b) Unsecured loans  Tk.  ........... 

(c) Bank loan Tk.  ........... 

(d) Others Tk.  ........... 

 

 Total Liabilities                   Tk..........        

12. Net wealth as on last date of this income year  

     (Difference between total assets and total liabilities)                             Tk.......... 

 

13. Net wealth as on last date of previous income year                    Tk.......... 

 

14. Accretion in wealth (Difference between serial no. 12 and 13)                    Tk.......... 

 

15.  (a) Family Expenditure: (Total expenditure as per Form IT 10 BB) Tk. ....... 

      (b) Number of dependant children of the family: 

   

Adult  Child 

 

16. Total Accretion of wealth (Total of serial  14 and 15)                   Tk.......... 

 

17. Sources of Fund : 

 (i) Shown Return Income  Tk.  ........... 

 (ii) Tax exempted/Tax free Income Tk.  ........... 

 (iii) Other receipts  Tk.  ........... 

 

 Total source of Fund =                    Tk.......... 

 

18. Difference (Between serial  16 and 17)                    Tk.......... 

 

 I solemnly declare that to the best of my knowledge and belief the information given 

in the IT-10B is correct and complete. 

 

Name & signature of the Assessee 

Date .................... 

* Assets and liabilities of self, spouse (if she/he is not an assessee), minor children 

and  dependant(s) to be shown in the above statements.    

* If needed, please use separate sheet. 

  



95 

 

 

FORM 

 

Statement under section 75(2)(d)(i) and section 80 of the Income tax Ordinance, 1984 

(XXXVI of 1984) regarding particulars of life style 

 

Name of the Assessee: ................. TIN    -    -     

 

Serial 

No.  

Particulars ofExpenditure Amount of Tk. Comments  

1 Personal and fooding expenses Tk.  

2 Tax paid including deduction at source 

of the last financial year 

Tk.  

3 Accommodation expenses  Tk.  

4 Transport expenses  Tk.  

5 Electricity Bill for residence Tk.  

6 Wasa Bill for residence Tk.  

7 Gas Bill for residence Tk.  

8 Telephone Bill for residence Tk.  

9 Education expenses for children Tk.  

10 Personal expenses for Foreign travel  Tk.  

11 Festival and other special expenses, if 

any  

Tk.  

 Total Expenditure  Tk.  

 

I solemnly declare that to the best of my knowledge and belief the information 

given in the IT-10BB is correct and complete.  

 

Name and signature  

of the Assessee 

Date ......……........... 

*If needed, please use separate sheet. 

 

 ....................................................................................................................................................... 

 

 

Acknowledgement Receipt of Income Statement 

 

 

Name of the Assessee: ..........…....................              Assessment Year: ........………..... 

 

UTIN/TIN:        -      Circle: .. Taxes Zone .….. 

  

Form No. IT-10BB 
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Instructions to fill up the Return Form 

 

Instructions: 

(1)  This return of income shall be signed and verified by the individual assessee or person as 

prescribed u/s 75 of the Income Tax Ordinance, 1984. 

(2)  Enclose where applicable: 

(a) Salary statement for salary income; Bank statement for interest; Certificate for interest on 

savings instruments; Rent agreement, receipts of municipal tax and land revenue, 

statement of house property loan interest, insurance premium for house property income; 

Statement of professional income as per IT Rule-8; Copy of assessment/ income 

statement and balance sheet for partnership income; Documents of capital gain; Dividend 

warrant for dividend income; Statement of other income; Documents in support of 

investments in savings certificates, LIP, DPS, Zakat, stock/share etc. 

(b)  Statement of income and expenditure; Manufacturing A/C, Trading and Profit & Loss 

A/C and Balance sheet; 

(c)  Depreciation chart claiming depreciation as per THIRD SCHEDULE of the Income Tax 

Ordinance, 1984; 

(d)  Computation of income according to Income tax Law; 

(3)  Enclose separate statement for: 

(a)  Any income of the spouse of the assessee (if she/he is not an assessee), minor children 

and dependant;  

(b)  Tax exempted / tax free income. 

(4)   Fulfillment of the conditions laid down in rule-38 is mandatory for submission of a return 

under "Self Assessment". 

(5)  Documents furnished to support the declaration should be signed by the assessee or his/her 

authorized representative. 

(6)  The assesse shall submit his/her photograph with return after every five year. 

(7)  Furnish the following information: 

(a)  Name, address and TIN of the partners if the assessee is a firm; 

(b)  Name of firm, address and TIN if the assessee is a partner; 

(c) Name of the company, address and TIN if the assessee is a director. 

(8) Assets and liabilities of self, spouse (if she/he is not an assessee), minor children and 

dependant(s) to be shown in the IT-10B. 

(9) Signature is mandatory for all the assessee or his/her authorized representative. For 

individual, signature is also mandatory in I.T-10B and I.T-10BB. 

(10) If needed, please use separate sheet.  



 ........................................................................................................................................... 

 

Total income shown in Return: Tk ….................           Tax paid: Tk ................................. 

Net Wealth of Assessee :  Tk ............................. 

Date of receipt of return: ...................................    Serial No. in return register .................. 

 

Nature of Return : Self  Universal Self  Normal 

 

 

Signature of Receiving 

officer with seal] 
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বযবষ্ট ১১ 

 

 

FORM OF RETURN OF INCOME UNDER THE 

INCOME-TAX ORDINANCE, 1984 (XXXVI OF 1984) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Assessment Year: 20        - 20  

  

 

   

 

1.  Name of the Assessee: ........................................................................... 

 

2. TIN:             

 

3. National ID No:             

 

4. Date of Birth:         5. Email ............. 

 

6. Spouse’s TIN or Name: ........................................................................... 

 

7. (a) Circle: .............................. (b) Taxes’ Zone: ...................................... 

 

8. Residential Status:   Resident  / Non-resident   

 

9. Name and address of the employer:  ....................................................... 

.................................................................................................................. 

 

10. Present Address: .................................................................................... 

.................................................................................................................. 

 

11.  Telephone: Office ..............................  Mobile: ................................... 

  

Universal Self/Normal 

[Put  tick (√) where applicable] 

 

ONLY FOR THE SALARIED 

INDIVIDUAL 

 

Photograph of the 

Assessee 

 

[to be attested on 

the photograph] 

IT-11UMA 
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 Statement of income during the income year 

ended on ......./......./20... 

 

Serial 

no. 

Heads of Income Amount in 

Taka 

1 Salaries: u/s 21   

2 Income from house property: u/s 24  

3 Agricultural income: u/s 26  

4 Income from other sources: u/s 33  

5 Total income   

6 Tax leviable on total income  

7 Tax rebate: u/s 44(2)(b)   

8 
Tax payable (difference between serial no.6 and 

7) 

 

9 Tax Payments: 

 (a)  Tax deducted or paid in advance/with return   

Tk...............  

 (b)  Adjustment of Tax Refund (if any)                   

Tk ……….. 

 

........... 

 

...                                                                                                                                                                                                      

    

 

Tk............ 

 

 

 

. 
10 Difference between serial no. 8 and 9 (if any)  

11 Tax exempted and Tax free income Tk. ...........   

 

(Please attach supporting documents/statements, if needed)   

 

Verification 

 I,...........................................................,father/husband:...............................

.............................., TIN: ................................................ solemnly declare that to 

the best of my knowledge and belief the information given in this return and 

statements and documents annexed herewith is correct and complete.  

 

Place:  .................................                   

Date:   ................................. 

 

 

*  Enclosures:  

Signature of the assessee 

(Name and seal) 
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 IT-10BBB 

Statement of assets and liabilities for Salaried person (as on ----/----/20     ) 

Name of the Assessee: ............………........ TIN             

 

1.  Non-Agricultural Property (at cost with legal expenses ) :   Tk. ................               

Land/House property (Description and location of property)   

2.  Agricultural Property (at cost with legal expenses) :          Tk...................  

Land (Total land and location of land property)    

3. Investments: 

(a)  Shares/Debentures   Tk.  ........... 

(b)  Saving Certificate/Unit Certificate/Bond   Tk.  ........... 

(c)  Prize bond/Savings Scheme/FDR     Tk.  ........... 

(d)  Loans given    Tk.  ........... 

(e)  Other Investment     Tk.  ........... 

   Total =             Tk...................  

4. Motor Vehicles (at cost) :             Tk................... 

      Type of motor vehicle and Registration number  

5.  Jewellery (quantity and cost) :             Tk................... 

6. Furniture (at cost) :             Tk................... 

7. Electronic Equipment (at cost) :             Tk................... 

8. Cash Asset :      

 (a) Cash in hand    Tk.  ........... 

 (b) Cash at bank   Tk.  ........... 

 (c) Other deposits  Tk.  ........... 

Total =  Tk........... ...... 

9. Any other assets  (With details)          Tk................... 

      Total Assets        Tk.  ................ 

10.  Less Liabilities: 

 (a) Mortgages secured on property or land  Tk.  ........... 

 (b) Unsecured loans   Tk.  ........... 

(c) Bank loan  Tk.  ........... 

(d) Others  Tk.  ........... 

                            Total Liabilities                    Tk...................      

11. Net wealth as on last date of the income year  

     (Difference between total assets and total liabilities)                 Tk.................. 

12. Net wealth as on last date of previous income year      Tk.................. 

13. Accretion in wealth (Difference between serial no. 11 and 12)     Tk................... 

14. Personal & Family Expenditure:                                                      Tk… ............... 

15. Total Accretion of wealth (Total of serial 13 and 14)      Tk................... 

16. Sources of Fund : 

 (i) Shown Return Income   Tk.  ........... 

 (ii) Tax exempted/Tax free Income  Tk.  ........... 

 (iii) Other receipts(please specify)   Tk.  ........... 

                 Total source of Fund =  Tk..................... 

17. Difference (Between serial 15 and 16)                                              Tk..................... 

I solemnly declare that to the best of my knowledge and belief the information given in this form is 

correct and complete. 

           Name & signature of the Assessee 

              Date .................... 

 

 Assets and liabilities of self, spouse (if she/he is not an assessee), minor children and 

dependant(s) to be shown in the above statements.    

*Please provide documents and use separate sheet, if needed. 
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Instructions to fill up the Return Form 

 

Instructions: 

(1) This return of income shall be signed and verified by the individual assessee or person as 

prescribed u/s 75 of the Income Tax Ordinance, 1984. 

(2) Enclose where applicable: 

(i) Salary statement for salary income;  

(ii) Deed or rental agreement (if any) for house property income; 

(iii) Documents in support of any other income or liabilities shown; 

(iv) Documents in support of investments made in any form;   

(v) Computation of income according to Income-tax Ordinance, 1984; 

(vi) Provide evidence in support of tax payment. 

(3) Documents furnished to support the declaration should be signed by the assessee or 

his/her authorized representative. 

(4)  Assets and liabilities of self, spouse (if she/he is not an assessee), minor children and 

dependant(s) to be shown in this form. 

(5) If needed, please use separate sheet. 

(6) Please visit NBR’s website www.nbr-bd.org for further information.  

 
 

 ................................................................................................................................... 

 

Acknowledgement Receipt of Income Tax Return 

 

Government of the People’s Republic of Bangladesh 

Office of the Deputy Commissioner of Taxes 

Taxes Circle-----------, Taxes Zone------------ 

 

Name of the Assessee: .........................................Assessment Year: 20    -20    

 

TIN:   

 

Total income shown in Return: Tk .............  Tax paid: Tk ......................... 

 

Gross Wealth shown: Tk. .................. Net Wealth shown : Tk .................... 
 

Date of receipt of return: ......................Serial No. in Return Register............. 

 

Return submitted under section 82BB/Normal  

 

Signature of Receiving Officer with seal. 

 

  

             

http://www.nbr-bd.org/
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নযনষ্ট ১2 

 

 

 

FORM OF RETURN OF INCOME UNDER THE INCOME 

TAX ORDINANCE, 1984 (ORD. NO. XXXVI OF 1984) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Assessment Year: 20     -20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universal Self/Normal 

[Put  tick (√) where applicable] 

 

ONLY FOR THE INCOME FROM BUSINESS OR 

PROFESSION UPTO THREE LAKH TAKA 

IT-11CHA 

1.  Name of the Assessee:………………………................................................................ 

 

2. TIN:             

 

3.  National ID No:               

 

4. Date of Birth:  D D M M YY E A E R 5. Email: ................... 

 

6. Spouse’s TIN or Name :................................................................................................ 

 

7. (a) Circle: .................................                        (b) Taxes’ Zone: ................................. 

 

8. Residential Status:  Resident /Non-resident   

 

 9. Name and address of the employer:  ........................................................................... 

.......................................................................................................................... ............. 

 

10. Present Address: ........................................................................................................ 

.......................................................................................................................................... 

 

11.  Telephone: Office ..................................  Mobile: ................................................... 
 

 

 

Photograph of the 

Assessee 

 
 

[to be attested on the 

photograph] 
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Statement of income during the income year  

ended on ......./......./20... 
 

Serial 

no. 

Heads of 

Income 

Amount in 

Taka 

1. Salaries : u/s 21   

2. Interest on Securities: u/s 22  

3. Income from house property: u/s 24  

4. Agricultural income: u/s 26   

5. Income from business or profession: u/s 28  

6. Capital gains: u/s 31  

7. Income from other sources: u/s 33  

8. Total income   

9. Tax leviable on total income  

10. Tax rebate: u/s 44(2)(b)   

11. Tax payable (difference between serial no. 9 and 10)  

12. Tax Payments: 

(a)  Tax deducted or paid in  advance/with return   Tk 

...............  

(b)  Adjustment of Tax  

       Refund (if any)           Tk ..............                                                                                                                                                                                                      

    

 

 

 

Tk ........ 

13. Difference between serial no. 11 and 12 (if any)  

14. Tax exempted and Tax free income Tk ........ 
 

(Please attach supporting documents/statements, if needed)   

 

Verification 

 

 I,...................................., father/husband: .............................., TIN: 

........................................................ solemnly declare that to the best of my 

knowledge and belief the information given in this return and statements and 

documents annexed herewith is correct and complete.  

 

Place:  .................................                   

Date:   ................................ 

 

*  Enclosures:      

Signature of the assessee 

(Name and seal) 
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IT-10BBBB 

 

Statement of assets and liabilities for individual having income not exceeding taka three lakh 

from business or profession (as on ----/----/20   ) 

 

Name of the Assessee: .................……….... TIN             

 

1. (a) Business Capital (Closing balance) Tk. .......................... 

    (b) Directors Shareholdings in Limited Companies ( at cost)   Tk. ................ 

         Name of Companies Number of share 

2. Non-Agricultural Property (at cost with legal expenses ) :    Tk. ...............      

Land/House property (Description and location of property)    

3.  Agricultural Property (at cost with legal expenses ) :         Tk.................  

Land (Total land and location of land property)    

4. Investments: 

 (a)  Shares/Debentures Tk.  ........... 

(b)  Saving Certificate/Unit Certificate/Bond   Tk.  ........... 

(c)  Prize bond/Savings Scheme/FDR  Tk.  ........... 

(d)  Loans given   Tk.  ........... 

(e)  Other Investment    Tk.  ........... 

   Total =       Tk.................. 

5. Motor Vehicles (at cost)    Tk.................. 

      Type of motor vehicle and Registration number  

6.  Jewellery (quantity and cost) :  Tk.................. 

7. Furniture (at cost) :  Tk.................. 

8. Electronic Equipment (at cost) :  Tk.................. 

9. Cash Asset :      

 (a) Cash in hand  Tk.  ........... 

 (b) Cash at bank   Tk.  ........... 

 (c) Other deposits  Tk.  ........... 

Total =         Tk..................  

10. Any other assets  (With details)         Tk…............... 

     Total Assets        Tk…............... 

11.  Less Liabilities: 

 (a) Mortgages secured on property or land  Tk.  ........... 

 (b) Unsecured loans   Tk.  ........... 

(c) Bank loan  Tk.  ........... 

(d) Others  Tk.  ........... 

                                                       Total Liabilities                    Tk...................      

12. Net wealth as on last date of the income year  

     (Difference between total assets and total liabilities)          Tk.......... 

13. Net wealth as on last date of previous income year       Tk.......... 

14. Accretion in wealth (Difference between serial no. 12 and 13)Tk.......... 

15. Personal & Family Expenditure:   Tk. .................. 

16. Total Accretion of wealth (Total of serial 14 and 15) Tk............ 

17. Sources of Fund : 

 (i) Shown Return Income    Tk.  ........... 

            (ii) Tax exempted/Tax free Income  Tk.  ........... 

      (iii) Other receipts (please specify)    Tk……............ 

                                      Total source of Fund =                  Tk.  ........... 

18. Difference (Between serial 16 and 17)                         Tk. ............ 
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I solemnly declare that to the best of my knowledge and belief the information given in this form is 

correct and complete. 

 

 Name & signature of the Assessee 

        Date .................... 

 

 Assets and liabilities of self, spouse (if she/he is not an assessee), minor children and  

dependant(s) to be shown in the above statements.    

*Please provide documents and use separate sheet, if needed. 

 

 

Instructions to fill up the Return Form 

 

Instructions: 

(1) This return of income shall be signed and verified by the individual assessee or person as prescribed 

u/s 75 of the Income Tax Ordinance, 1984. 

 

(2) Enclose where applicable: 

(i) Salary or remuneration statement for salary income;  

(ii) Deed or rental agreement (if any) for house property income; 

(iii) Statement of accounts  for business income; 

(iv) Documents in support of any other income or liabilities shown; 

(v)  Documents in support of investments made in any form;   

(vi) Computation of income according to Income-tax Ordinance, 1984;  

(vii) Provide evidence in support of tax payment. 

 

(3) Documents furnished to support the declaration should be signed by the assessee or his/her authorized 

representative. 

(4) Assets and liabilities of self, spouse (if she/he is not an assessee), minor children and dependant(s) to 

be shown in this form. 

(5) If needed, please use separate sheet. 

(6) Please visit NBR’s website www.nbr-bd.org for further information.  

 

 .........................................................................................................................  

Acknowledgement Receipt of Income Tax Return 

 

Government of the People’s Republic of Bangladesh 

Office of the Deputy Commissioner of Taxes 

Taxes Circle-----------, Taxes Zone------------ 

 

Name of the Assessee: ...................Assessment Year: 20    -20    

 

TIN:   

 

Total income shown in Return:Tk .............   Tax paid:Tk ................................. 

 

Gross Wealth shown:Tk. ..........................  Net Wealth shown:Tk ................... 
 

Date of receipt of return: ...................  Serial No. in Return Register......... 

 

Return submitted under section 82BB/Normal 

 

Signature of Receiving    

   Officer with seal. 

 

             

http://www.nbr-bd.org/
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  র     13 

 

 
Form of return of income under the Income-tax Ordinance, 1984  

(Ord. XXXVI OF 1984) 

(Return under section 82D) 

 
Assessment Year: . . . . . . .  

 

1.  Name of the Assessee: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. TIN:  

3.  (a) Circle:      (b) Taxes Zone:   

4.  Status: Individual/Firm/AOP (please tick) 

5. Present Address:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

6. Father's Name:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Mother’s Name: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

8. Spouse’s Name:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9. Date of Birth: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  

10. Mobile/Telephone:. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. E-mail (if any): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

12. National ID No: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Nature of Business/Profession: . . . . . . . .  

 

14. Total income : Tk. 

15. Net tax payable : Tk. 

16. Tax paid on the basis of this return : (a) Amount (in figure): 

 (b) Pay order/challan No: 

 (c) Date: 

 

Verification 

 

 I, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,  father/husband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

TIN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., solemnly declare that to the best of my knowledge and 

belief the information given in this return is correct and complete.  
 

Place:  . . . . . . . . . . . . .     

Date  :. . . . . . . . . . . . .      Signature of the Assessee 

 

 

 

N.B Please see the brief instructions overleaf before filling up the return. 

  

 

 .................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT-11GAGA 
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Brief Instructions for calculating income of an individual assessee. 

 

If required, please get help from Income-tax Ordinance, 1984 (Ord. XXXVI of 1984), and 

Income Tax Rules, 1984. 

1. Particulars of Income and Tax Amount in Tk. 

A. Income from business/profession:  

(a) Total sale/receipts/commission (As per section 28): 

(b)Total expenses of business or profession (As per 

manufacturing/trading/profit-loss accounts)(section 29): 

 

(c)  Net profit/income [(a)-(b)]:  

Net tax payable  

B. Rate of tax 

 

In case of business: 

Initial capital 

to be shown 

Rate of 

Tax (Tk.) 

Applicability 

UptoTk 6 lakh 3,000/- For the assessee not located under any city corporation 

or any paurashava of district headquarters;   

UptoTk 7 lakh 3,500/- For the assessee located at Paurashava in district 

headquarters and other area excluding city corporation;  

UptoTk 8 lakh 4,000/- 

 

For assessee of any area  

UptoTk 10 lakh 5,000/- For assessee of any area 

UptoTk 15 lakh 10,000/- For assessee of any area 

In case of profession:  

Length of 

profesison 

Rate of 

Tax (Tk.) 

Applicability 

Upto 3 years  3,000/- For the assessee not located under any city corporation 

or any paurashava of district headquarters 

Upto 4 years 3,500/- For the assessee located at Paurashava in district 

headquarters and other area excluding city corporation; 

Upto 5 years 4,000/- For assessee of any area 

Upto 10 years 5,000/- For assessee of any area.”; 

 

 ................................................................................................................... 

Acknowledgement Receipt 

 

Serial No. in return register: .......Date of submission of Return: ......... 

Received income tax return from Mr./Mrs. ............. TIN .........for the Assessment 

Year:........ Income shown in the return Tk. ..........and tax paid Tk. ...................... 

 

 

 

Seal 

 Signature of 

the Deputy Commissioner of Taxes/Officer 

in Charge 

Circle............., Taxes Zone....... 
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নযনষ্ট ১4 

 
Application form for Taxpayer’s Identification Number 

 

Instructions: 

(1) Use capital letters. Write one letter in each box. Keep an empty box 

in between two words. Avoid abbreviations. 

(2) Incomplete and incorrect application shall not be qualified for 

Taxpayer’s Identification Number. 

(3) National Board of Revenue (NBR) will verify the information 

furnished below as may be required. 

 

 

 

 

                (To be filled in by the assessee) 

1.      Name of the assessee: 

                       

                       

                       

 

2.(a) Father's Name (In case of individual) : 

                       

                       

 

    (b) Mother's Name (In case of individual) : 

                       

                       

 

 (c) Date of birth (In case of individual) : 

        

         Day    Month      Year 

 

 (d) Name of the spouse (Wherever applicable, In case of individual) : 

                       

                       

 

passport size 

photograph  

of the assessee 
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3.    Name and TIN of the-  

(a) Business (in case of sole proprietorship, only name and address shall be 

given) 

 

(b) Partners (in case of a firm) 

 

(c) Sponsor Directors (in case of a company) 

      (Wherever applicable, if needed separate sheet may be attached)  

 

 

4. Incorporation No./Registration No. (Wherever applicable): 

                       

                       

 

 

5. Incorporation/Registration Date (Wherever applicable): 

        

         Day    Month      Year 

 

6(a). Current address: 

                       

                       

                       

 

                       

            District:                    Post Code 

 

 (b). Telephone/Mobile Phone Number: Fax Number: 

 

                        

 

E-mail Address: 

                       

 

 

Sl Name TIN 

a                          

b                          

c                          

d                          

e                          

f                          

g                          
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 (c). Permanent address: 

                       

                       

                       

  

                       

          District:                     Post Code 

 (d). Other address (Business/Factory/Professional): 

                       

                       

                       

  

                       

          District:                     Post Code 

 

7.  National ID/Passport  Number (mandatory for individual)  

                        

  

 

 

I hereby affirm that all information given above is correct and complete and 

I have not taken any Tax payer’s Identification Number. 

 

_____________________ 

        Signature of the assessee 
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নযনষ্ট ১5 

 

যকাবয বকালাগাক্ষয আয়কয জভায বেক্ষত্র কয অঞ্চরবববত্তক এোকাউে বকাড 
 

আয়কয কর্তৃে  কযদাতাক্ষদয সুবফধাক্ষথ ৃ যকাবয বকালাগাক্ষয আয়কয জভায বেক্ষত্র কয 

অঞ্চরবববত্তক এোকাউে বকাড নম্বয বনক্ষম্ন বদয়া ক্ষরাোঃ  
 

কয অঞ্চর আয়কয - বকাম্পানী মূ আয়কয - বকাম্পানী 

ব্যতীত 

অন্যান্য বপ মূ 

কয অঞ্চর-১, ঢাকা ১-১১৪১-০০০১-০১০১ ১-১১৪১-০০০১-০১১১ ১-১১৪১-০০০১-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর-২, ঢাকা ১-১১৪১-০০০৫-০১০১ ১-১১৪১-০০০৫-০১১১ ১-১১৪১-০০০৫-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর-৩, ঢাকা ১-১১৪১-০০১০-০১০১ ১-১১৪১-০০১০-০১১১ ১-১১৪১-০০১০-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর-৪, ঢাকা ১-১১৪১-০০১৫-০১০১ ১-১১৪১-০০১৫-০১১১ ১-১১৪১-০০১৫-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর-৫, ঢাকা ১-১১৪১-০০২০-০১০১ ১-১১৪১-০০২০-০১১১ ১-১১৪১-০০২০-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর-৬, ঢাকা ১-১১৪১-০০২৫-০১০১ ১-১১৪১-০০২৫-০১১১ ১-১১৪১-০০২৫-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর-৭, ঢাকা ১-১১৪১-০০৩০-০১০১ ১-১১৪১-০০৩০-০১১১ ১-১১৪১-০০৩০-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর-৮, ঢাকা ১-১১৪১-০০৩৫-০১০১ ১-১১৪১-০০৩৫-০১১১ ১-১১৪১-০০৩৫-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর-৯, ঢাকা ১-১১৪১-০০৮০-০১০১ ১-১১৪১-০০৮০-০১১১ ১-১১৪১-০০৮০-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর-১০, ঢাকা ১-১১৪১-০০৮৫-০১০১ ১-১১৪১-০০৮৫-০১১১ ১-১১৪১-০০৮৫-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর-১১, ঢাকা ১-১১৪১-০০৯০-০১০১ ১-১১৪১-০০৯০-০১১১ ১-১১৪১-০০৯০-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর-১২, ঢাকা ১-১১৪১-০০৯৫-০১০১ ১-১১৪১-০০৯৫-০১১১ ১-১১৪১-০০৯৫-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর-১৩, ঢাকা ১-১১৪১-০১০০-০১০১ ১-১১৪১-০১০০-০১১১ ১-১১৪১-০১০০-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর-১৪, ঢাকা ১-১১৪১-০১০৫-০১০১ ১-১১৪১-০১০৫-০১১১ ১-১১৪১-০১০৫-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর-১৫, ঢাকা ১-১১৪১-০১১০-০১০১ ১-১১৪১-০১১০-০১১১ ১-১১৪১-০১১০-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর-১,চেগ্রাভ ১-১১৪১-০০৪০-০১০১ ১-১১৪১-০০৪০-০১১১ ১-১১৪১-০০৪০-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর-২ চেগ্রাভ ১-১১৪১-০০৪৫-০১০১ ১-১১৪১-০০৪৫-০১১১ ১-১১৪১-০০৪৫-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর-৩ চেগ্রাভ ১-১১৪১-০০৫০-০১০১ ১-১১৪১-০০৫০-০১১১ ১-১১৪১-০০৫০-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর-৪, চেগ্রাভ ১-১১৪১-০১৩৫-০১০১ ১-১১৪১-০১৩৫-০১১১ ১-১১৪১-০১৩৫-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর- খুরনা ১-১১৪১-০০৫৫-০১০১ ১-১১৪১-০০৫৫-০১১১ ১-১১৪১-০০৫৫-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর- যাজাী ১-১১৪১-০০৬০-০১০১ ১-১১৪১-০০৬০-০১১১ ১-১১৪১-০০৬০-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর- যংপুয ১-১১৪১-০০৬৫-০১০১ ১-১১৪১-০০৬৫-০১১১ ১-১১৪১-০০৬৫-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর- বক্ষরট ১-১১৪১-০০৭০-০১০১ ১-১১৪১-০০৭০-০১১১ ১-১১৪১-০০৭০-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর- ফবযার ১-১১৪১-০০৭৫-০১০১ ১-১১৪১-০০৭৫-০১১১ ১-১১৪১-০০৭৫-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর-গাজীপুয ১-১১৪১-০১২০-০১০১ ১-১১৪১-০১২০-০১১১ ১-১১৪১-০১২০-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর-নাযায়ণগে ১-১১৪১-০১১৫-০১০১ ১-১১৪১-০১১৫-০১১১ ১-১১৪১-০১১৫-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর- ফগুড়া ১-১১৪১-০১৪০-০১০১ ১-১১৪১-০১৪০-০১১১ ১-১১৪১-০১৪০-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর- কুবভো ১-১১৪১-০১৩০-০১০১ ১-১১৪১-০১৩০-০১১১ ১-১১৪১-০১৩০-১৮৭৬ 

কয অঞ্চর- ভয়ভনবং ১-১১৪১-০১২৫-০১০১ ১-১১৪১-০১২৫-০১১১ ১-১১৪১-০১২৫-১৮৭৬ 

বৃৎ কযদাতা ইউবনট ১-১১৪৫-০০১০-০১০১ ১-১১৪৫-০০১০-০১১১ ১-১১৪৫-০০১০-১৮৭৬ 

বকন্দ্রীয় জযী অঞ্চর ১-১১৪৫-০০০৫-০১০১ ১-১১৪৫-০০০৫-০১১১ ১-১১৪৫-০০০৫-১৮৭৬ 
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        নযনষ্ট ১6 

বপান নম্বয 

কয অঞ্চরমূক্ষয বটবরক্ষপান নম্বয 

কয অঞ্চক্ষরয নাভ উ কয কবভনায, দয দপ্তয 

(প্রান) এয বটবরক্ষপান 

কয অঞ্চর-১, ঢাকা ০২-৯৩৩৪৩৭৮ 

কয অঞ্চর-২, ঢাকা ০২-৯৩৩১৯৬৮ 

কয অঞ্চর-৩, ঢাকা ০২-৯৩৩০৫৫২ 

কয অঞ্চর-৪, ঢাকা ০২-৯৩৩০৮৬৫ 

কয অঞ্চর-৫, ঢাকা ০২-৯৩৩৩১৪৫ 

কয অঞ্চর-৬, ঢাকা ০২-৯৩৪৯০৮৬ 

কয অঞ্চর-৭, ঢাকা ০২-৮৩২২০৪০ 

কয অঞ্চর-৮, ঢাকা ০২-৯৫৮৫২৩১ 

কয অঞ্চর-৯, ঢাকা ০২-৭৯১৩৭৭২ 

কয অঞ্চর-১০, ঢাকা ০২-৮৩৯১২০৮ 

কয অঞ্চর-১১, ঢাকা ০২-৯৫১৪৮৩২ 

কয অঞ্চর-১২, ঢাকা ০২-৭১১৯৮৮৪ 

কয অঞ্চর-১৩, ঢাকা ০২-৯৫৮৮৬২৫ 

কয অঞ্চর-১৪, ঢাকা ০২-৯৫১৩২৬০ 

কয অঞ্চর-১৫, ঢাকা ০২-৮৩৩১৬৭৮ 

কয অঞ্চর-১, চেগ্রাভ ০৩১-৭২৩১১৬ 

কয অঞ্চর-২, চেগ্রাভ ০৩১-২৫১৫৫৭২ 

কয অঞ্চর-৩, চেগ্রাভ ০৩১-৭২৮৩২৬ 

কয অঞ্চর-৪, চেগ্রাভ ০৩১-৭২৬৪৬৬ 

কয অঞ্চর-খুরনা ০৪১-৭৬১৯৮৩ 

কয অঞ্চর-যাজাী ০৭২১-৭৭৫৭৯৭ 

কয অঞ্চর-যংপুয ০৫২১-৬১৭৭৩ 

কয অঞ্চর- ক্ষরট ০৮২১-৭২৫৪৩২ 

কয অঞ্চর-ফবযার ০৪৩১-২১৭৭৭৯০ 

কয অঞ্চর-গাজীপুয ০২-৯২৬১৮০৪ 

কয অঞ্চর-নাযায়ণগে ০২-৭৬৪৬২৬২ 

কয অঞ্চর-ফগুড়া ০৫১-৬৭৯২১ 

কয অঞ্চর-কুবভো ০৮১-৭২৬৭০ 

কয অঞ্চর-ভয়ভনবং ০৯১-৬৬১৭৫ 

বৃৎ কযদাতা ইউবনট ০২-৯৩৩২০১০ এক্স-১০৬ 

বকন্দ্রীয় জযী অঞ্চর,ঢাকা ০২-৯৫১৪৪৬৯ 

 


