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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব ববার্ড
করনীতত উইাং

আয়কর পররপত্র ২০২০-২০২১

২০20-২০21 অর্ ড বছদরর বাদজট কার্ ডক্রদের োধ্যদে
আয়কদরর বেদে আনীত পতরবতডন সম্পতকডত স্পষ্টীকরণ

ii

সূচীপে
ক্রে

তবষয়

পৃষ্ঠা
১

1।

2020-2021 অর্ ড বছদরর বাদজট কার্ ডক্রদের আওতায়
আয়কর আইন, তবতি ও প্রজ্ঞাপদনর োধ্যদে আনীত পতরবতডন
সম্পতকডত স্পষ্টীকরণ
২০২০-২১ কর বছররর জন্য প্রর োজয আয়কর হোর

2

(ক) ব্যরি করদোতোসহ অন্যোন্য করদোতোর (রকোম্পোরি এবং
ব্যরি-সংঘ ব্যতীত) জন্য সোধোরণ করহোর
(খ) অিলোইরি ররটোি ন দোরিল কররল কর ররয়োত

2

(গ) রকোম্পোরি এবং ব্যক্তি-সংঘ ব্যতীত রিরদ নষ্ট রেরণর
করদোতোর উপর সরব নোচ্চ করহোর
(ঘ) রকোম্পোরির করহোর

৮

(ঙ) লভযোংশ আরয়র করহোর

11

(চ) ব্যরি-সংরঘর করহোর

1১

২।

সারচার্জ

1১

3।

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 2 এর সংদশাধন

4

9

(ক) Fair market value এর সংজ্ঞো পররবতনি: ক্লজ (৩০)
এর সংরশোধি

1৩

(ি) Income year এর সংজ্ঞো: ক্লজ (৩৫) এর সংরশোধি

1৩

৪।

আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এ িতুি ধোরো 16H সংর োজি

1৪

৫।

আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এ ধোরো 19AAAA সংর োজি

1৬

6।

আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এ ধোরো 19AAAAA সংর োজি

১৯

৭।

২৬

৮।

আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 19BBBBB এর
সংরশোধি
আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 28 এর সংরশোধি

৯।

আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 30 এর সংরশোধি

২৬
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(ক) ক্লজ (h) এর সংরশোধি

২৬

(ি) ক্লজ (k) এর সংরশোধি

২8

(গ) িতুি ক্লজ (p) এর সংর োজি

২৮

১০।

আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এ ধোরো 31A এর সংর োজি

২৮

১১।

আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এ ধোরো 32A এর সংর োজি

২৯

১২।

আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 42 এর সংরশোধি

3১

(ক) ধারা 42(3A)

3২

(খ) ধারা 42(3B)

3২

১৩।

আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 46BB এর সংরশোধি

3২

১৪।

আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 51 এর প্ররতস্থোপি

3৩

১৫।

আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 52 এর সংরশোধি

34

১৬।

৩৫

১৭।

আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 52(2), 52A(2),
52AA(2), 53E এবং 56(3) এর সংরশোধি
আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 52AA এর সংরশোধি

৩৬

১৮।

আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 52C এর সংরশোধি

৩৭

১৯।

আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 52Q এর প্ররতস্থোপি

৩৭

২০।

আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 52R এর সংরশোধি

৩৯

২১।

আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 52U এর সংরশোধি

৪০

(ক) উপধোরো 52U(3) এর সংরশোধি

৪০

(ি) উপধোরো 52U(4) এর সংরশোধি

4০

২২।

আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 53BB এবং
53BBBB এর সংরশোধি

4০

২৩।

আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 53BBB এর প্ররতস্থোপি

4১
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২৪।

আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 56 এর সংরশোধি

4১

২৫।

আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 68 এর সংরশোধি

4২

২৬।

আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 68B এর সংরশোধি

4২

২৭|

আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 75 এর সংরশোধি

4৩

২৮|

আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 75A এর সংরশোধি

৪৪

২৯|

আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 80 এর সংরশোধি

৪৫

৩০।

আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 82C এর সংরশোধি

৪৫

৩১।

আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 124 এর সংরশোধি

5১

৩২।

আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 158 এর সংরশোধি

5১

৩৩।

আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 184A এর সংরশোধি

5২

৩৪।

আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 184G এর সংর োজি

5২

৩৫।

আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর FIRST SCHEDULE
এর সংরশোধি
আয়কর অধ্যোরদশ, 1984 এর SIXTH SCHEDULE
Part A এর সংরশোধি
(ক) Paragraph 8 প্ররতস্থোপি

৫৩

৫3

(ি) Paragraph 20 প্ররতস্থোপি

৫3

(গ) Paragraph 54 প্ররতস্থোপি

৫৪

অর্ ন আইি, ২০২০ এর ধোরো ৫২ অনু োয়ী কর ররয়োত এবং
করোররোপ
জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ

৫৪
৫4

(ক) আয়কর তবতিোলা, ১৯৮৪ এর সাংদশািনীসমূহ

৫4

৩৬।

৩৭।
৩৮।

(১) সুরিরদ নষ্ট রেরত্রর উপর উৎরস কর কতনরির িতুি
হোর সংর োজি: রবরধ 16 এর সংরশোধি
(২) আমদোরি প নোরয় উৎস কররর পররমোণ ও হোর
v

৫৩

৫৫
৫৫

ক্রে

তবষয়
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সংক্রোন্ত রবরধ 17A সংরশোধি
(৩) রবরধ 24 এর সংরশোধি

62

(৪) িতুি রবরধ 24B সংর োজি

6৩

(৫) রবরধ 33 এর সংরশোধি

63

vi

পতরতশষ্ট
পৃষ্ঠা
পতরতশষ্ট 1

অর্ ড আইন, 201৯ এর িারা ৫২ এ বতণ ডত তফতসল-২

৬6

পতরতশষ্ট 2

এস, আর, ও, নং ২৫৯-আইন/আয়কর/২০১৯

৭৯

পতরতশষ্ট ৩

Gm,Avi,I bs 270-AvBb/AvqKi/2019

8০

পতরতশষ্ট ৪

এস, আর, ও, িং ৩৯৪-আইি/আয়কর/২০১৯

9৭

পতরতশষ্ট ৫

এস, আর, ও, িম্বর ১৬৫-আইি/আয়কর/২০২০

৯৯

পতরতশষ্ট 6

এস, আর, ও িম্বর ১৬৩-আইি/আয়কর/২০২০

11১

পতরতশষ্ট 7

এস, আর, ও নম্বর ১৬৪-আইন/আয়কর/২০২০

11২

পতরতশষ্ট 8

উৎদস কর কতডন/ আোয় সাংক্রান্ত অতিদেে

11৩

Major sources of income subject to
deduction or collection of tax, advance
payment of tax and presumptive tax:
Rates applicable for Financial Year 201920
পতরতশষ্ট 10 Rate of deduction under section 52

1৩০

15৬

পতরতশষ্ট 11 Rate of deduction under section 52A

15৮

পতরতশষ্ট ১2 Rate of deduction from the payment of
certain services under section 52AA
পতরতশষ্ট 13 Rate of deduction under section 52JJ

15৯
1৬৩

পতরতশষ্ট 14 Rate of deduction under section 53E

16৫

পতরতশষ্ট 15 Rate of deduction under section 53F(2)

16৭

পতরতশষ্ট 16 Rate of deduction under section 53FF

16৮

পতরতশষ্ট 17 Rate of deduction from income of nonresidents
vii
under section 56

1৭০

পতরতশষ্ট 9

পতরতশষ্ট 1৮ Rate of advanced tax under section 68B

1৭২

পতরতশষ্ট 1৯ Tax Payment Codes

17৫

পতরতশষ্ট 20 Income-tax (Amendment) Ordinance, 2020

17৭

viii

গণপ্রজোতন্ত্রী বোংলোরদশ সরকোর
জোতীয় রোজস্ব রবোর্ ন
রোজস্ব ভবি
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১৬ ভোদ্র ১৪২৭ বঙ্গোব্দ
িরর্ িং- ০৮.০১.০০০০.০৩০.০৩.২১(অংশ-১).২০.১৫৮

তোররি:

৩১ আগস্ট ২০২০ রিষ্টোব্দ

আয়কর পররপত্র- ২০২০-২০২১

রবষয়: ২০২০-২১ অর্ ন বছররর বোরজট কো নক্ররমর আওতোয় আয়কর আইি, রবরধ ও
প্রজ্ঞোপরির মোধ্যরম আিীত পররবতনি সম্পরকনত স্পষ্টীকরণ।
অর্ ন আইি, ২০২০ এর মোধ্যরম আয়কর ও সোরচোরজনর হোর রিধ নোরণ এবং এতদ্ব্যতীত
আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ রত প্ররয়োজিীয় সংরশোধিী আিো হরয়রছ। আয়কর অধ্যোরদশ,
১৯৮৪ এর আওতোয় জোরীকৃত রবরভন্ন এস, আর, ও এর মোধ্যরম আয়কর রবরধমোলো,
১৯৮৪ রত প্ররয়োজিীয় সংরশোধিী আিোসহ রবরভন্ন করহোর পুিঃরিধ নোরণ করো হরয়রছ।
িব প্রবরতনত ও সংরশোরধত আইি, রবরধ ও প্রজ্ঞোপিসমূরহর র্ো র্ প্ররয়োগ
রিরিতকরণ ও সংরিষ্ট রবরধ রবধোিসমূহ করদোতোগণরক সহজভোরব অবরহতকররণর
লরেয আিীত সংর োজি/ সংরশোধি/পররবতনি/পররমোজনিসমূরহর উরেির োগ্য
রবষয়সমূহ রিরে ব্যোখ্যো ও উদোহরণসহ উপস্থোপি করো হরলো:১। ২০২০-২১ কর বছররর জন্য প্রর োজয আয়কর হোর
(ক) ব্যরি করদোতোসহ অন্যোন্য করদোতোর (রকোম্পোরি এবং ব্যরি-সংঘ ব্যতীত)
জন্য সোধোরণ করহোর
অর্ ন আইি, ২০২০ এ বরণ নত করহোররর তফরসল অনু োয়ী প্ররতযক রিবোসী ব্যরিকরদোতো (অরিবোসী বোংলোরদশীসহ), রহন্দু অরবভি পররবোর, অংশীদোরী ফোমন, ফোন্ড,
1

ট্রোস্ট ও আইরির দ্ব্োরো সৃষ্ট কৃরত্রম সত্ত্বোর রমোট আরয়র উপর আয়কররর হোর হরব
রিেরূপ:
রমোট আয়
(১)

প্রর্ম ৩,০০,০০০ টোকো প নন্ত রমোট আরয়র উপর

কর
হোর
শূন্য

(২)

পরবতী ১,০০,০০০ টোকো প নন্ত রমোট আরয়র উপর

৫%

(৩)

পরবতী ৩,০০,০০০ টোকো প নন্ত রমোট আরয়র উপর

১০%

(৪)

পরবতী ৪,০০,০০০ টোকো প নন্ত রমোট আরয়র উপর

১৫%

(৫)

পরবতী ৫,০০,০০০ টোকো প নন্ত রমোট আরয়র উপর

২০%

(৬)

অবরশষ্ট রমোট আরয়র উপর

২৫%

তরব, উপরররলরিত করহোর করদোতোর ম নোদো রিরব নরশরষ রসগোররট, রবরি, জদ নো,
গুলসহ সকল প্রকোর তোমোকজোত পণ্য প্রস্তুতকোরক করদোতোর উি ব্যবসো হরত
অরজনত আরয়র রেরত্র প্রর োজয হরব িো।
মরহলো করদোতো, ৬৫ বছর বো তদূর্ধ্ন বয়রসর করদোতো, প্ররতবন্ধী ব্যরি (person
with disability) করদোতো এবং রগরজটভুি যুদ্ধোহত মুরির োদ্ধো করদোতোর
রেরত্র করমুি সীমো হরব রিেরূপ:
(১) মরহলো করদোতো এবং ৬৫ বছর বো তদূর্ধ্ন বয়রসর করদোতো:
৩,৫০,০০০ টোকো;
(২) প্ররতবন্ধী ব্যরি করদোতো: ৪,৫০,০০০ টোকো;
(৩) রগরজটভুি যুদ্ধোহত মুরির োদ্ধো করদোতো: ৪,৭৫,০০০
টোকো।
রকোরিো প্ররতবন্ধী ব্যরির রপতোমোতো বো আইিোনুগ অরভভোবরকর প্ররতযক প্ররতবন্ধী
সন্তোি/রপোরের জন্য করমুি আরয়র সীমো ৫০,০০০ টোকো রবরশ হরব। প্ররতবন্ধী
ব্যরির রপতো ও মোতো উভরয়ই করদোতো হরল র রকোরিো একজি এ সুরবধো পোরবি।
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রমোট আরয়র পররমোণ করমুি আয়সীমোর অরধক হরল প্ররদয় ন্যযিতম আয়কররর
পররমোণ হরব রিেরূপ:
এলোকো
ঢোকো উত্তর রসটি করপনোররশি, ঢোকো দরেণ রসটি
করপনোররশি এবং চট্টগ্রোম রসটি করপনোররশি এলোকোয়
অবরস্থত করদোতো
অন্যোন্য রসটি করপনোররশি এলোকোয় অবরস্থত করদোতো
রসটি করপনোররশি ব্যতীত অন্যোন্য এলোকোয় অবরস্থত
করদোতো

ন্যযিতম কররর হোর
(টোকো)
৫,০০০

৪,০০০
৩,০০০

করমুি সীমোর ঊরর্ধ্ন আয় আরছ এমি করদোতোর প্ররদয় আয়কররর পররমোণ বো
রবরিরয়োগজরিত কর ররয়োত রবরবচিোর পর প্ররদয় আয়কররর পররমোণ ন্যযিতম
আয়কররর রচরয় কম, শূন্য বো ঋণোত্মক হরলও তোরক প্রর োজয হোরর ন্যযিতম আয়কর
পরররশোধ কররত হরব।
রকোরিো করদোতো স্বল্প উন্নত এলোকো (less developed area) বো সবরচরয় কম
উন্নত এলোকোয় (least developed area) অবরস্থত রকোরিো ক্ষুদ্র বো কুটির রশরল্পর
মোরলক হরল এবং উি ক্ষুদ্র বো কুটির রশরল্পর দ্রব্যোরদ উৎপোদরি রিরয়োরজত র্োকরল
করদোতোর উি ক্ষুদ্র বো কুটির রশল্প হরত উদ্ভূত আরয়র উপর রিেবরণ নত হোরর আয়কর
ররয়োত প্রর োজয হরব:
রববরণ
(১)

(২)

র রেরত্র সংরিষ্ট বছররর
পররমোণ পূব নবতী বছররর
পররমোরণর তুলিোয় ১৫% এর
২৫% এর অরধক িয়
র রেরত্র সংরিষ্ট বছররর
পররমোণ পূব নবতী বছররর
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ররয়োরতর হোর
উৎপোদরির
উৎপোদরির
অরধক, রকন্তু

উি আরয়র উপর
প্ররদয় আয়কররর ৫%

উৎপোদরির
উৎপোদরির

উি আরয়র উপর
প্ররদয়
আয়কররর

পররমোরণর তুলিোয় ২৫% এর অরধক

১০%

(খ) অিলোইরি ররটোি ন দোরিল কররল কর ররয়োত
অর্ ন আইি, ২০২০ এর তফরসল ২ এর প্রর্ম অংরশর অনুরেদ- ক অনু োয়ী
প্রর্মবোররর মরতো আয়কর ররটোি ন দোরিলকোরী ব্যরি করদোতো (individual
taxpayer) অিলোইরি ২০২০-২০২১ কর বছররর ররটোি ন দোরিল কররল কর
ররয়োত প্রোপ্ত হরবি। এরেরত্র রিেরূপ শতনসমূহ পররপোলি কররত হরব১। টিআইএি রররজরেশি ইসুযর তোররি রিরব নরশরষ প্রর্মবোররর
মরতো আয়কর ররটোি ন দোরিলকোরী করদোতো;
২। তোরক অিলোইরি আয়কর ররটোি ন দোরিল কররত হরব;
৩। করদোতো রদ পূরব নর রকোরিো করবছররর জন্য ম্যোনুয়োরল বো
অিলোইরি আয়কর ররটোি ন দোরিল কররি তরব রতরি এ ররয়োত
প্রোপ্য হরবি িো।
৪। ধোরো 82C(2)(d) এর রপ্রোভোইরসো রমোতোরবক চূিোন্ত করদোয়
হয় শুধুমোত্র এমি আয় ররয়রছ এ সকল করদোতোরো প্রর্মবোররর
মরতো অিলোইরি ররটোি ন দোরিল কররল ২,০০০ টোকোর ররয়োত
প্রর োজয হরব িো।
অর্ ন আইি, ২০২০ অনু োয়ী অিলোইরি ২০২০-২০২১ কর বছররর ররটোি ন
দোরিলকোরী করদোতো রবরিরয়োগ ররয়োত পরবতী প্ররদয় কর হইরত অরতররি
২,০০০/- টোকো কর ররয়োত প্রোপ্য হরবি। অর্ নোৎ প্রর্রম করদোতোর রবরিরয়োগ
ররয়োত পরবতী প্ররদয় রমোট করদোয় রিরূপণ কররত হরব। অতঃপর অিলোইরি
ররটোি ন দোরিরলর জন্য ২০০০/- টোকো কর ররয়োত বোদ রদরত হরব। অিলোইরি
ররটোি ন দোরিল জরিত কর ররয়োত বোদ রদয়োর পর উৎরস কর কতনি বো অরগ্রম কর
পরররশোধ করো র্োকরল তোর রক্ররর্ট রদরত হরব। র রেরত্র রিরূরপত প্ররদয় রমোট
করদোয় রহরসরব ন্যযিতম কর ধো ন হয় রসরেরত্র ন্যযিতম করদোয় হরত ২০০০/টোকো কর ররয়োত পোওয়ো োরব।
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উদোহরণ ১-১
ধরা যাক, ক্তিজ্ অরণ্য অহি ঢাকা দক্তিণ ক্তসটি কর্পাররশরনর একজন করদাতা।
২০২০-২০২১ কর বছরর তার মিাট আরয়র ্ক্তরিাণ ৬,০০,০০০ টাকা। ক্ততক্তন ২০১৯২০২০ আয় বছরর ১,০০,০০০ টাকার সঞ্চয়্ত্র ক্রয় কররন এবং জীবন বীিার ক্তকক্তি
্ক্তররশাধ কররন ৫০,০০০ টাকা। ক্ততক্তন প্রথি বাররর িরতা আয়কর ক্তরটান প দাক্তখল
কররবন। রমজ্ অরণ্য অহরমর করদায় ক্তনম্নরূর্ ্ক্তরগণনা কররত হরব।
ক্তিজ্ অরণ্য অহরির রবরিরয়োগ ররয়োত পূব নবতী করদোয় = ২০,০০০ টোকো
রবরিরয়োগ ররয়োরতর পররমোণ
= ২২,৫০০ টোকো
পোর্ নকয = (২,২৫০) টোকো
রমজ্ অরণ্য অহরমর প্ররদয় করদোয় (ন্যযিতম কর)
= ৫,০০০ টোকো
ক্তিজ্ অরণ্য অহি র রহতু প্রর্মবোররর মরতো ররটোি ন দোরিল কররছি, রতরি অিলোইরি
ররটোি ন দোরিল কররল ২,০০০ টোকো কর ররয়োত পোরবি। রসরেরত্র তোর
পরররশোধর োগ্য অংক হরব (৫,০০০-২,০০০) টোকো বো ৩,০০০ টোকো।
উদোহরণ ১-২
২০২০-২০২১ কর বছরর জিোব জোরবর হোসোরির রমোট আয় ৬,০০,০০০ টোকো । তোর
আয় হরত ৫,০০০ টোকো উৎরস কর কতনি করো হরয়রছ। ২০১৯-২০২০ অর্ ন বছরর
রতরি ১,০০,০০০ টোকো সঞ্চয়পত্র ক্ররয় রবরিরয়োগ কররি। জিোব হোসোি প্রর্মবোররর
মরতো আয়কর ররটোি ন দোরিল কররবি এবং রতরি অিলোইরি ররটোি ন দোরিল কররবি।
জিোব জোরবর হোসোরির করদায় ক্তনম্নরূর্ ্ক্তরগণনা কররত হরব।
জিোব হোসোরির রবরিরয়োগ ররয়োত পূব নবতী করদোয় = ২৫,০০০ টোকো
রবরিরয়োগ ররয়োরতর পররমোণ
= ১৫,০০০ টোকো
রবরিরয়োগ ররয়োত পরবতী প্ররদয় করদোয়
= ১০,০০০ টোকো
বোদ: অিলোইরি ররটোি ন দোরিরলর জন্য কর ররয়োত = ২,০০০ টোকো
ররয়োত পরবতী করদোয়
= ৮,০০০ টোকো
বোদ: উৎরস পরররশোরধত কর
= ৫,০০০ টোকো
পরররশোধর োগ্য অংক
= ৩,০০০ টোকো
জিোব হোসোিরক ৩,০০০ টোকো কর পরররশোধ কররত হরব।
5

উদোহরণ ১-৩
২০২০-২০২১ কর বছরর জিোব মোরুফ উল আরবদীরির রমোট আয় ৬,০০,০০০ টোকো
। তোর আয় হরত ১০,০০০ টোকো উৎরস কর কতনি করো হরয়রছ। ২০১৯-২০২০ অর্ ন
বছরর রতরি ১,০০,০০০ টোকোর সঞ্চয়পত্র ক্রয় কররি। জিোব মোরুফ প্রর্মবোররর
মরতো আয়কর ররটোি ন দোরিল কররবি এবং রতরি অিলোইরি ররটোি ন দোরিল কররবি।
জিোব মোরুরফর করদায় ক্তনম্নরূর্ ্ক্তরগণনা কররত হরব।
জিোব মোরুরফর রবরিরয়োগ ররয়োত পূব নবতী করদোয় = ২৫,০০০ টোকো
রবরিরয়োগ ররয়োরতর পররমোণ
= ১৫,০০০ টোকো
রবরিরয়োগ ররয়োত পরবতী প্ররদয় করদোয়
= ১০,০০০ টোকো
বোদ: অিলোইরি ররটোি ন দোরিরলর জন্য কর ররয়োত = ২,০০০ টোকো
ররয়োত পরবতী করদোয়
= ৮,০০০ টোকো
বোদ: উৎরস পরররশোরধত কররর পররমোণ
= ১০,০০০ টোকো
প্রতযপনণর োগ্য কররর পররমোণ = ২,০০০ টোকো
জিোব মোরুরফর প্রতযপনণর োগ্য কররর পররমোণ ২,০০০ টোকো।
উদোহরণ ১-৪
২০১৯-২০২০ আয় বছরর ক্তিজ্ নীলা সক্তলরলর মিাট আয় ৬,৫০,০০০ টাকা। ক্ততক্তন
সঞ্চয়্রত্র ক্তবক্তনরয়ারগর ক্তব্রীরত মুনাফা ক্তহরসরব ৩,৭৫,০০০ টাকা এবং ব্যাংক সুদ
ক্তহরসরব ২,৭৫,০০০ টাকা প্রাপ্ত হরয়রছন। সঞ্চয়্রত্রর মুনাফা হরত ৩৭,৫০০ টাকা
এবং ব্যাংক সুদ হরত ২৭,৫০০ টাকা উৎরস কর কতপন করা হরয়রছ। করদাতার
অন্যরকারনা প্রকার আয় মনই। ২০১৯-২০২০ অর্ ন বছরর রতরি ১,০০,০০০ টোকোর
রট্রজোরী বন্ড ক্রয় কররি। ৩০.০৬.২০২০ তাক্তররখ তার নীট সম্পরদর ্ক্তরিাণ
১,৮৫,০০,০০০ টাকা। করদাতা প্রথিবাররর িরতা আয়কর ক্তরটান প দাক্তখল কররবন
এবং ক্ততক্তন তা অনলাইরন দাক্তখল কররবন। ক্তিজ্ নীলা সক্তলরলর করদায় ক্তনরম্নািভারব
্ক্তরগণনা কররত হরব১. ক্তিজ্ নীলা সক্তলরলর মিাট আয় ৬,৫০,০০০ টাকা।
প কর ৩৭,৫০০
২. সঞ্চয়্রত্রর মুনাফা ৩,৭৫,০০০ টাকার ক্তব্রীরত উৎরস কক্ততত
টাকা সঞ্চয়্রত্রর মুনাফার ক্তব্রীরত চূড়ান্ত করদায় ক্তহরসরব ক্তবরবক্তিত হরব।
৩. ক্তিজ্ নীলা সক্তলরলর করমুি সীিার ্ক্তরিাণ ৩,৫০,০০০ টাকা হওয়ায়
ব্যাংক সুদ ২,৭৫,০০০ টাকার ক্তব্রীরত করদায় শূন্য টাকা।
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৪. ক্তিজ্ সক্তলরলর রমোট আরয়র উপর করদোয় ৩৭,৫০০ টাকা
৫. র রহতু কর ররয়োতর োগ্য আয়- ব্যোংক সুরদর রবপরীরত রকোরিো করদোয় রিই
তোই রবরিরয়োগ কর ররয়োরতর পররমোণ শূন্য।
ক্তিজ্ সক্তলরলর রবরিরয়োগ ররয়োত পূব নবতী করদোয় = ৩৭,৫০০ টাকা
রবরিরয়োগ ররয়োরতর পররমোণ
= শূন্য টোকো
রবরিরয়োগ ররয়োত পরবতী প্ররদয় করদোয়
= ৩৭,৫০০ টাকা (চূড়ান্ত
করদায়)
বোদ: উৎরস পরররশোরধত কররর পররমোণ
= ৬৫,০০০ টোকো (৩৭,৫০০
টাকা + ২৭,৫০০ টাকা)
প্রতযপনণর োগ্য কররর পররমোণ
= ২৭,৫০০ টাকা
করদোতোর রিয়রমত আরয়র রবপরীরত প্ররদয় করদোয় শূন্য। তোই করদোতো অিলোইরি
আয়কর ররটোি ন দোরিল কররল ২০০০ টোকোর কর ররয়োত প্রোপ্য হরবি িো।
উদোহরণ ১-৫
২০১৯-২০২০ আয় বছরর জনাব মিরহদী হাসারনর মিাট আয় ১০,৭৫,০০০ টাকা।
ক্ততক্তন সঞ্চয়্রত্র ক্তবক্তনরয়ারগর ক্তব্রীরত মুনাফা ক্তহরসরব ৩,০০,০০০ টাকা, ব্যাংক সুদ
ক্তহরসরব ১,৭৫,০০০ টাকা প্রাপ্ত হরয়রছন এবং ব্যবসাক্তয়ক আয় ক্তহরসরব ৬,০০,০০০
টাকা প্রাপ্ত হরয়রছন। সঞ্চয়্রত্রর মুনাফা হরত ৩০,০০০ টাকা এবং ব্যাংক সুদ হরত
১৭,৫০০ টাকা উৎরস কর কতপন করা হরয়রছ। করদাতার অন্যরকারনা প্রকার আয়
মনই। ২০১৯-২০২০ অর্ ন বছরর রতরি ১,০০,০০০ টোকোর রট্রজোরী বন্ড ক্রয় কররি।
৩০.০৬.২০২০ তাক্তররখ তার নীট সম্পরদর ্ক্তরিাণ ২,২৫,০০,০০০ টাকা। করদাতা
প্রথিবাররর িরতা আয়কর ক্তরটান প দাক্তখল কররবন এবং ক্ততক্তন তা অনলাইরন দাক্তখল
কররবন। জনাব মিরহদী হাসারনর করদায় ক্তনরম্নািভারব ্ক্তরগণনা কররত হরব১. জনাব মিরহদী হাসারনর মিাট আয় ১০,৭৫,০০০ টাকা।
প কর
২. সঞ্চয়্রত্রর মুনাফা ৩,০০,০০০ টাকার ক্তব্রীরত উৎরস কক্ততত
৩০,০০০ টাকা সঞ্চয়্রত্রর মুনাফার ক্তব্রীরত চূড়ান্ত করদায় ক্তহরসরব
ক্তবরবক্তিত হরব।
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৩. জনাব মিরহদী হাসারনর ব্যাংক সুদ ১,৭৫,০০০ টাকা এবং ব্যবসাক্তয়ক
আয় ৬,০০,০০০ টাকাসহ মিাট আয় ৭,৭৫,০০০ টাকার ক্তব্রীরত করদায়
৪৬,২৫০ টাকা।
৪. জনাব মিরহদী হাসারনর রমোট আরয়র উপর করদোয় ৭৬,২৫০ টাকা
৫. রবরিরয়োগ কর ররয়োরতর পররমোণ ১৫,০০০ টোকো
জনাব হাসারনর রবরিরয়োগ ররয়োত পূব নবতী করদোয়
রবরিরয়োগ ররয়োরতর পররমোণ
রবরিরয়োগ ররয়োত পরবতী প্ররদয় করদোয়
বোদ: অিলোইরি ররটোি ন দোরিরলর জন্য কর ররয়োত
ররয়োত পরবতী করদোয়
বোদ: উৎরস পরররশোরধত কররর পররমোণ
টাকা + ১৭,৫০০ টাকা )
পরররশোধর োগ্য অংক

= ৭৬,২৫০ টাকা
= ১৫,০০০ টোকো
= ৬১,২৫০ টোকো
= ২,০০০ টোকো
= ৫৯,২৫০ টোকো
= ৪৭,৫০০ টোকো (৩০,০০০
= ১১,৭৫০ টোকো

জনাব মিরহদী হাসানরক অনলাইরন ক্তরটান প দাক্তখরলর সিয় ১১,৭৫০ টোকো কর
পরররশোধ কররত হরব।
(গ) রকোম্পোরি এবং ব্যক্তি-সংঘ ব্যতীত রিরদ নষ্ট রেরণর করদোতোর উপর সরব নোচ্চ করহোর
রকোম্পোরি এবং ব্যক্তি-সংঘ ব্যতীত রিরেোি অন্যোন্য রেরণর করদোতোর উপর
রিেরূপ সরব নোচ্চ হোরর আয়কর আররোরপত হরব:
করদোতোর রেরণ
(১) রকোম্পোরি এবং ব্যরিসংঘ িরহ, বোংলোরদরশ অরিবোসী
(অরিবোসী বোংলোরদক্তশ ব্যতীত) এইরূপ অন্যোন্য সকল
করদোতোর রেরত্র আরয়র উপর প্রর োজয কর(২) রসগোররট, রবরি, জদ নো, গুলসহ সকল প্রকোর তোমোকজোত
পণ্য প্রস্তুতকোরক করদোতোর (রকোম্পোরি ব্যতীত) উি
ব্যবসোয় হরত অরজনত আরয়র উপর -(৩) সমবোয় সরমরত আইি, ২০০১ অনু োয়ী রিবরন্ধত সমবোয়
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করহোর
৩০%

৪৫%

১৫%

সরমরতর আরয়র উপর --

(ঘ) রকোম্পোরির করহোর
২০২০-২১ কর বছরর রকোম্পোরির আয়কররর হোর (লভযোংশ আয় ও মূলধিী আয়
ব্যতীত) রিেরূপ:

(১)

(২)

(৩)

রকোম্পোরির ধরি
পোবরলকরল রট্ররর্র্
িয় এরূপ
রকোম্পোরি (স্টক
এক্সরচরে
তোরলকোভুি িয়
এমি রকোম্পোরি)
পোবরলকরল রট্ররর্র্
রকোম্পোরি (স্টক
এক্সরচরে
তোরলকোভুি
রকোম্পোরি)

ব্যোংক,
বীমো,
আরর্ নক
প্ররতষ্ঠোিসমূহ
(মোরচ নন্ট ব্যোংক
ব্যতীত):
পোবরলকরল রট্ররর্র্
হরল

কর হোর
৩২.৫%

মন্তব্য

২৫%

শতন: রদ এরূপ রকোম্পোরি ো
Publicly traded company
িয়, তোর পরররশোরধত মূলধরির
ন্যযিতম ২০% রশয়োর Initial
Public Offering (IPO)
এর মোধ্যরম হস্তোন্তর করর, তোহরল
এরূপ রকোম্পোরি উি হস্তোন্তর
সংরিষ্ট বছরর প্রর োজয আয়কররর
উপর ১০% হোরর আয়কর ররয়োত
লোভ কররব।

৩৭.৫%
৪০%
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(৪)
(৫)

(৬)

রকোম্পোরির ধরি
পোবরলকরল রট্ররর্র্
িো হরল

কর হোর

মোরচ নন্ট ব্যোংক
রসগোররট, রবরি,
জদ নো, গুলসহ সকল
প্রকোর তোমোকজোত
পণ্য প্রস্তুতকোরী
রকোম্পোরি
রমোবোইল রফোি
অপোররটর
রকোম্পোরি

৩৭.৫%
৪৫%

৪৫%

মন্তব্য

শতন: (১) রদ এরূপ রকোরিো
রকোম্পোরি তোর পরররশোরধত
মূলধরির ন্যযিতম ১০% রশয়োর,
োর মরধ্য Pre Initial Public
Offering Placement ৫%
এর অরধক হরব িো, স্টক
এক্সরচরের মোধ্যরম হস্তোন্তর করর
Publicly traded company
রত রূপোন্তররত করর তোহরল তোর
কর হোর হরব ৪০%;
(2) এরূপ রকোরিো রকোম্পোরি রদ
তোর পরররশোরধত মূলধরির
ন্যযিতম ২০% রশয়োর Initial
Public Offering (IPO) এর
মোধ্যরম হস্তোন্তর করর, তোহরল
হস্তোন্তর সংরিষ্ট বছরর প্রর োজয
আয়কর এর উপর ১০% হোরর
কর ররয়োত পোরব।
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(ঙ) লভযোংশ আরয়র করহোর
রকোম্পোরি আইি, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সরির ১৮ িং আইি) এর অধীরি উি
বোংলোরদরশ রিবরন্ধত রকোরিো রকোম্পোরি অর্বো আইি অনু োয়ী গঠিত আরয়র
সংরবরধবদ্ধ রকোরিো প্ররতষ্ঠোি হরত ১৪ আগস্ট, ১৯৪৭ এর পরর ২০%
ইসুযকৃত, প্ররতশ্রুত ও পরররশোরধত পুরুঁ জর উপরর রঘোরষত ও
পরররশোরধত রর্রভরর্ন্ড আরয়র উপর বো বোংলোরদরশ রিবরন্ধত িয়
এরূপ রবরদরশ রকোম্পোরির মুিোফো প্রতযোবোসি ো Income-tax
Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of
1984) এর section 2 এর clause (26) এর sub-clause
(dd) অনুসোরর লভযোংশ রহরসরব গণ্য, তোর উপর প্রর োজয কর
(চ) ব্যরি-সংরঘর করহোর
অর্ ন আইি, ২০২০ অনু োয়ী ব্যরি-সংরঘর আরয়র উপর করহোর ৩২.৫% রিধ নোরণ
করো হরয়রছ।
সকল রেরণর করদোতোরদর জন্য ২০২০-২১ কর বছরর প্রর োজয আয়কর হোররর
তফরসল: পরররশষ্ট ১, প্রর্ম অংশ দ্রষ্টব্য।
২। সোরচোজন
২০১৯-২০ কর বছরর ব্যরি-করদোতোর রেরত্র প্রর োজয সোরচোরজনর হোর ২০২০-২১
কর বছররও বহোল র্োকরব। আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো ৮০ অনু োয়ী ব্যরিকরদোতো কর্তক
ন দোরিলকৃত পররসম্পদ, দোয় ও িররচর রববরণীরত প্রদশনির োগ্য িীট
পররসম্পরদর রভরত্তরত করদোতোর প্ররদয় আয়কররর উপর ২০২০-২১ কর বছরর
রিেবরণ নত হোরর সোরচোজন আররোপর োগ্য হরব:
সম্পদ

(ক) িীট পররসম্পরদর মূল্যমোি রতি রকোটি টোকো
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সোরচো
রজনর
হোর
শূন্য

ন্যযিতম
সোরচোজন
শূন্য

সম্পদ

প নন্ত(ি) িীট পররসম্পরদর মূল্যমোি রতি রকোটি টোকোর
অরধক রকন্তু পাঁচ রকোটি টোকোর অরধক িয়;
বো, রিজ িোরম এরকর অরধক রমোটর গোরি
বো, রকোরিো রসটি করপনোররশি এলোকোয় রমোট ৮,০০০
ন
বগফুরটর
অরধক আয়তরির গৃহ-সম্পরত্ত
(গ) িীট পররসম্পরদর মূল্যমোি পাঁচ রকোটি টোকোর
অরধক রকন্তু দশ রকোটি টোকোর অরধক িয়(ঘ) িীট পররসম্পরদর মূল্যমোি দশ রকোটি টোকোর
অরধক রকন্তু পরির রকোটি টোকোর অরধক িয়(ঙ) িীট পররসম্পরদর মূল্যমোি পরির রকোটি টোকোর
অরধক রকন্তু রবশ রকোটি টোকোর অরধক িয়(চ) িীট পররসম্পরদর মূল্যমোি রবশ রকোটি টোকোর
অরধক র রকোরিো অংরকর উপর-

সোরচো
রজনর
হোর

ন্যযিতম
সোরচোজন

১০%

৩,০০০
টোকো

১৫%
২০%

৫,০০০
টোকো

২৫%
৩০%

তরব শতন র্োরক র , র সকল করদোতোর িীট পররসম্পদ ৫০ রকোটি টোকো বো তোর উরর্ধ্ন
রসসকল করদোতোর সোরচোজন এর পররমোণ হরব উি করদোতোর িীট পররসম্পরদর
০.১% অর্বো আয়কর প্রর োজয এরূপ আরয়র উপর প্রর োজয আয়কররর ৩০% হোরর
প্ররদয় সোরচোজন, এ দুটির মরধ্য র টি রবরশ।
রসগোররট, রবরি, জদ নো, গুলসহ সকল প্রকোর তোমোকজোত পণ্য প্রস্তুতকোরক করদোতোর
উি ব্যবসোয় হরত অরজনত আরয়র উপর ২.৫% হোরর সোরচোজন আররোপ হরব।
রসগোররট, রবরি, জদ নো, গুলসহ র রকোরিো তোমোকজোত পণ্য প্রস্তুতকোরক রকোরিো
ব্যরি- করদোতোর িীট পররসম্পরদর মূল্যমোি রতি রকোটি টোকো অরতক্রম কররল বো
অন্যোন্য শতন পূরণ কররল তোরক িীট সম্পরদর রভরত্তরত প্ররদয় সোরচোজন এবং তোর
উি ব্যবসোয় হরত অরজনত আরয়র উপর ২.৫% হোরর সোরচোজন- উভয়টি পরররশোধ
কররত হরব।
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অিলোইরি ররটোি ন দোরিল কররলও করদোতোরক রবরিরয়োগ ররয়োত পরবতী প্ররদয়
কররর উপর সোরচোজন প্রর োজয হরব।

৩। আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো ২ এর সংরশোধি
অর্ ন আইি, ২০২০ এর মোধ্যরম আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো ২ রত আিীত
সংরশোধিীসমূহ রিেরূপ:
(ক) Fair market value এর সংজ্ঞো পররবতনি: ক্লজ (৩০) এর সংরশোধি
আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো ২ এর ক্লজ (৩০) এর ন্যোয্য বোজোরমূল্য (Fair
market value) এর সংজ্ঞোটি অর্ ন আইি, ২০২০ এর মোধ্যরম সংরশোধি করো
হরয়রছ। Fair market value এর সংজ্ঞো রত “in relation to capital
asset” শব্দগুরলর পরর ব্যবসো বো উরযোগ (a business or undertaking)
শব্দগুরল সরন্নরবরশত হরয়রছ। এছোিো sub-clause (a) মত “the price which
such asset” শব্দগুরলর পরর “or such business or undertaking”
শব্দগুরল সরন্নরবরশত হরয়রছ। ফরল উ্কর কক্তিশনার মূলধনী সম্পরদর ্াশা্াক্তশ
ব্যবসো বো উরযোরগর ন্যোয্য বোজোর মূল্য ক্তনধ পারণ কররত ্াররবন।
এ রবধোি ২০২০-২১ কর বছর হরত কো নকর হরব।
(ি) Income year এর সংজ্ঞো: ক্লজ (৩৫) এর সংরশোধি
আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো ২ এর ক্লজ (৩৫) এর income year এর
সংজ্ঞোটি অর্ ন আইি, ২০২০ এর মোধ্যরম সংরশোধি করো হরয়রছ। আয়বষ ন (income
year) এর সংজ্ঞোয় অর্ নবছর (financial year) এর ধোরণো সুস্পষ্টভোরব অন্তর্ভনি
করো হরয়রছ। এর মোধ্যরম কর বছররর পূরব নর অর্ নবছররক আয়বছর রহরসরব অরভরহত
করো হরয়রছ।
এই রবধোি ২০২০-২১ কর বছর হরত কো নকর হরব।

13

৪। আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এ িতুি ধোরো 16H সংর োজি
অর্ ন আইি, ২০২০ এর মোধ্যরম আয়কর অধ্যোরদরশ িতুি ধোরো 16H সংর োজরির
মোধ্যরম রবরিরয়োগ, আমদোরি ও রপ্তোরির পোর্ নরকযর উপর করোররোপ করো হরয়রছ।
আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর অন্যোন্য রবধোিরক ক্ষুণ্ন িো করর ধোরো 16H
রমোতোরবক রিরেোিভোরব করোররোপ করো হরব(ক) মকারনা করদাতা মকারনা আয়বছররর জন্য তার দাক্তখলকৃত ক্তববরণীরত
মকারনা আিদাক্তন বা রপ্তাক্তনর দাবী কররল এবং উি ক্তববরণীরত প্রদক্তশতপ
আিদাক্তন বা রপ্তাক্তনর জন্য যথাক্ররি ্ক্তররশাক্তধত বা গৃহীত অরথ পর ্ক্তরিারণর
সারথ প্রকৃত মলনরদনমূরের (Actual Transaction Value) ্াথ পকয
্ক্তরলক্তিত হরল, উি ্াথ পরকযর উ্র ্ঞ্চাশ শতাংশ (৫০%) কর
্ক্তররশাধরযাগ্য হরব।
(খ) মকারনা করদাতা মকারনা আয়বছররর জন্য তার দাক্তখলকৃত ক্তববরণীরত
মকারনা ক্তবক্তনরয়াগ করররছন িরিপ দাবী কররল এবং প্রকৃত ক্তবক্তনরয়ারগর অরথ পর
্ক্তরিাণ উি ক্তববরণীরত প্রদক্তশতপ ক্তবক্তনরয়ারগর অরথ পর তুলনায় কি
্ক্তরলক্তিত হরল, প্রদক্তশতপ ও প্রকৃত ক্তবক্তনরয়ারগর অরথ পর ্ক্তরিারণর ্াথ পরকযর
উ্র ্ঞ্চাশ শতাংশ (৫০%) কর ্ক্তররশাধরযাগ্য হরব।
এ রবধোি ২০২০-২১ কর বছর রর্রক কো নকর হরব।
উদোহরণ ৪-১
২০১৯-২০২০ অথ প বছররর জন্য দাক্তখলকৃত রববরণীরত XYZ Ltd. রকোম্পোরি আমদোরির
পররমোণ প্রদশনি করররছ ১০ রকোটি টোকো। কর রিধ নোরণকোরল করদোতোর উি আমদোরির
প্রকৃত রলিরদিমূল্য ১৫ রকোটি টোকো পররলরেত হয়। এরেরত্র, আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪
এর অন্যোন্য রবধোিোবলীর র্ো র্ প্ররয়োরগর পোশোপোরশ উপকর করমশিোর ধোরো ১৬এইচ
অনু োয়ী রিরেোিভোরব করোররোপ কররবি।
পোর্ নরকযর পররমোণ = (১৫-১০) রকোটি টোকো।
পরররশোধর োগ্য কররর পররমোণ = ৫ রকোটি × ৫০% = ২.৫ রকোটি টোকো।
অর্ নোৎ XYZ Ltd. রকোম্পোরিরক তোর সোধোরণ করদোরয়র পোশপোরশ ধোরো ১৬এইচ
অনু োয়ী আররো ২.৫ রকোটি টোকো অরতররি কর পরররশোধ কররত হরব।
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উদোহরণ ৪-২
২০১৯-২০২০ অথ প বছররর জন্য দাক্তখলকৃত রববরণীরত ABC Ltd. রকোম্পোরি
আমদোরির পররমোণ প্রদশনি করররছ ১৫ রকোটি টোকো। কর রিধ নোরণকোরল করদোতোর উি
আমদোরির প্রকৃত রলিরদিমূল্য ১০ রকোটি টোকো পররলরেত হয়। এরেরত্র, আয়কর
অধ্যোরদশ, ১৯৮৪
এর অন্যোন্য রবধোিোবলীর র্ো র্ প্ররয়োরগর পোশোপোরশ উপকর
করমশিোর ধোরো ১৬এইচ অনু োয়ী রিরেোিভোরব করোররোপ কররবি।
পোর্ নরকযর পররমোণ = (১৫-১০) রকোটি টোকো।
পরররশোধর োগ্য কররর পররমোণ = ৫ রকোটি × ৫০% = ২.৫ রকোটি টোকো।
অর্ নোৎ ABC Ltd. রকোম্পোরিরক তোর সোধোরণ করদোরয়র পোশপোরশ ধোরো ১৬এইচ
অনু োয়ী আররো ২.৫ রকোটি টোকো অরতররি কর পরররশোধ কররত হরব।
উদোহরণ ৪-৩
২০১৯-২০২০ অথ প বছররর জন্য দাক্তখলকৃত রববরণীরত MNO Ltd. রকোম্পোরি রপ্তোরির
পররমোণ প্রদশনি করররছ ১৫ রকোটি টোকো। কর রিধ নোরণকোরল করদোতোর উি রপ্তোরির প্রকৃত
রলিরদিমূল্য ২০ রকোটি টোকো পররলরেত হয়। এরেরত্র, আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর
অন্যোন্য রবধোিোবলীর র্ো র্ প্ররয়োরগর পোশোপোরশ উপকর করমশিোর ধোরো ১৬এইচ
অনু োয়ী রিরেোিভোরব করোররোপ কররবি।
পোর্ নরকযর পররমোণ = (২০-১৫) রকোটি টোকো।
পরররশোধর োগ্য কররর পররমোণ = ৫ রকোটি × ৫০% = ২.৫ রকোটি টোকো।
অর্ নোৎ MNO Ltd. রকোম্পোরিরক তোর সোধোরণ করদোরয়র পোশোপোরশ ধোরো ১৬এইচ
অনু োয়ী আররো ২.৫ রকোটি টোকো অরতররি কর পরররশোধ কররত হরব।
উদোহরণ ৪-৪
২০১৯-২০২০ অথ প বছররর জন্য দাক্তখলকৃত রববরণীরত DEF Ltd. রকোম্পোরি রপ্তোরির
পররমোণ প্রদশনি করররছ ২০ রকোটি টোকো। কর রিধ নোরণকোরল করদোতোর উি রপ্তোরির প্রকৃত
রলিরদিমূল্য ১৫ রকোটি টোকো পররলরেত হয়। এরেরত্র, আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর
অন্যোন্য রবধোিোবলীর র্ো র্ প্ররয়োরগর পোশোপোরশ উপকর করমশিোর ধোরো ১৬এইচ
অনু োয়ী রিরেোিভোরব করোররোপ কররবি।
পোর্ নরকযর পররমোণ = (২০-১৫) রকোটি টোকো।
পরররশোধর োগ্য কররর পররমোণ = ৫ রকোটি × ৫০% = ২.৫ রকোটি টোকো।
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অর্ নোৎ DEF Ltd. রকোম্পোরিরক তোর সোধোরণ করদোরয়র পোশোপোরশ ধোরো ১৬এইচ
অনু োয়ী আররো ২.৫ রকোটি টোকো অরতররি কর পরররশোধ কররত হরব।
উদোহরণ ৪-৫
২০১৯-২০২০ অথ প বছররর জন্য দাক্তখলকৃত রববরণীরত PQR Ltd. রকোম্পোরি প্ল্যোন্ট
অযোন্ড রমরশিোরররজ রবরিরয়োরগর পররমোণ প্রদশনি করররছ ২০ রকোটি টোকো। কর
রিধ নোরণকোরল করদোতোর প্রকৃত রবরিরয়োরগর পররমোণ ১৫ রকোটি টোকো পররলরেত হয়।
এরেরত্র, আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর অন্যোন্য রবধোিোবলীর র্ো র্ প্ররয়োরগর পোশোপোরশ
উপকর করমশিোর ধোরো ১৬এইচ অনু োয়ী রিরেোিভোরব করোররোপ কররবি।
পোর্ নরকযর পররমোণ = (২০-১৫) রকোটি টোকো।
পরররশোধর োগ্য কররর পররমোণ = ৫ রকোটি × ৫০% = ২.৫ রকোটি টোকো।
অর্ নোৎ PQR Ltd. রকোম্পোরিরক তোর সোধোরণ করদোরয়র পোশোপোরশ ধোরো ১৬এইচ
অনু োয়ী আররো ২.৫ রকোটি টোকো অরতররি কর পরররশোধ কররত হরব।
৫। আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এ ধোরো 19AAAA সংর োজি
অর্ ন আইি, ২০২০ এর মোধ্যরম আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ রত িতুি ধোরো 19AAAA
সংর োজি করো হরয়রছ। এ রবধোরির মোধ্যরম অরর্ নর উৎরসর ব্যোখ্যো ব্যরতরররক
রসরকউররটিরজ রবরিরয়োরগর সুর োগ সৃরষ্ট করো হরয়রছ। এ ধোরোর প্ররয়োরগর রেরত্র
রসরকউররটিজ বলরত ‘বোংলোরদশ রসরকউররটিজ অযোন্ড এক্সরচে করমশি’ কর্তক
ন অনুরমোরদত
এবং তোরলকোভুি রকোম্পোরির স্টক, রশয়োর, রমউচুয়োল ফোন্ড ইউরিট, বন্ড, রর্রবঞ্চোর ও
অন্যোন্য রসরকউররটিজ এবং পুরুঁ জবোজোরর ক্রয়-রবক্রয়র োগ্য সকল সরকোরর রসরকউররটিজ ও
বন্ড বুঝোরব।
িতুি এ রবধোি অনু োয়ী র রকোরিো ব্যরি-করদোতো রবরিরয়োগকৃত অংরকর ১০% হোরর কর
পরররশোধ করর পুরুঁ জবোজোরর রকোরিো রসরকউররটিরজ রবরিরয়োগ কররল রবরিরয়োগকৃত অরর্ নর
উৎস ক্তনরয় আয়কর কর্ত্প িসহ অন্যরকারনা কর্ত্প ি রকোরিো প্রশ্ন উত্থোপি কররত পোররবি
িো। রসরেরত্র রিেবরণ নত শতনসমূহ পররপোলি কররত হরব, র্ো:১. রবরিরয়োগ অবশ্যই ১ জুলোই, ২০২০ হরত ৩০ জুি, ২০২১ (উভয় রদি অন্তর্ভনি)
সময়সীমোর মরধ্য কররত হরব।
২. রবরিরয়োরগর ৩০ রদরির মরধ্য কর পরররশোধ কররত হরব।
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৩. উি রবরিরয়োগ সম্পরকন উপকর করমশিোররর রিকট IT D2020 ফরিপ (নতুন
সংরযাক্তজত ক্তবক্তধ 24B অনুযায়ী) রঘোষণোপত্র দোরিল কররত হরব।
৪. এ ধোরোর অধীি রঘোরষত রবরিরয়োরগর তোররি হরত এক বছররর মরধ্য
পুরুঁ জবোজোর হরত রবরিরয়োগকৃত রকোরিো অর্ ন উরত্তোলি করো হরল তো সংরিষ্ট আয়
বছরর করদোতোর “অন্যোন্য উৎরসর আয়” রহরসরব গণ্য হরব।
৫. রবরিরয়োরগর তোরররি অর্বো তোর পূরব ন আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর অধীি
করফাঁরকর অরভর োরগ রকোরিো কো নধোরো (proceeding) বো অন্যরকোরিো
আইরির অধীি আরর্ নক রবষরয় রকোরিো কো নধোরো চোলু হরল এ ধোরোর রবধোি
প্রর োজয হরব িো।
৬. রব.ও. অযোকোউরন্ট জমোকৃত টোকো ‘রসরকউররটিরজ’ রবরিরয়োগ িো কররল এ
ধোরোর সুর োগ গ্রহণ কররত পোররবি িো।
উদোহরণ ৫-১
জিোব ফিরুল ইসলোম ১০ রকোটি টোকো ৩০ জুি, ২০২১ রিষ্টোব্দ তোরররি পুরুঁ জবোজোরর
রবরিরয়োগ কররলি। রবরিরয়োরগর ৩০ রদরির মরধ্য অর্ নোৎ ৩০ জুলোই, ২০২১ তোরররির মরধ্য
১০% হোরর আয়কর পরররশোরধর অর্ নোৎ ১ রকোটি টোকো আয়কর পরররশোরধর প্রমোণোরদসহ
উপকর করমশিোররর রিকট IT D2020 ফরিপ রঘোষণোপত্র দোরিল কররবি। করদোতো ৩০
জুি ২০২১ তোরররি সমোপ্য আয় বছররর জন্য প্রর োজয আয়কর ররটোরি ন অর্ নোৎ ২০২১-২০২২
কর বছররর জন্য প্রর োজয আয়কর ররটোরি ন উি রবরিরয়োগ প্রদশনি কররত পোররবি।
এছোিোও ৩০ জুি ২০২১ রিষ্টোব্দ তোররি বো তোর পূরব ন জিোব ফিরুল ইসলোরমর রবরুরদ্ধ
আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর অধীি করফাঁরকর অরভর োরগ রকোরিো কো নধোরো
(proceeding) বো অন্যরকোরিো আইরির অধীি আরর্ নক রবষরয় রকোরিো কো নধোরো চোলু
হরল রতরি এ সুর োগ গ্রহণ কররত পোররবি িো।
উদোহরণ ৫-২
জিোব রমোহোম্মদ মুসো ১০ রকোটি টোকো ৩০ রম, ২০২১ রিষ্টোব্দ তোরররি পুরুঁ জবোজোরর
রবরিরয়োগ কররলি। রবরিরয়োরগর ৩০ রদরির মরধ্য অর্ নোৎ ২৯ জুি, ২০২১ তোরররির মরধ্য
১০% হোরর আয়কর পরররশোরধর অর্ নোৎ ১ রকোটি টোকো আয়কর পরররশোরধর প্রমোণোরদসহ
রতরি উপকর করমশিোররর রিকট IT D2020 ফরিপ রঘোষণোপত্র দোরিল কররবি। করদোতো
৩০ রম, ২০২২ তোরররির মরধ্য র রকোরিো তোরররি রদ উি রবরিরয়োরগর অর্ ন পুরুঁ জবোজোর
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হরত উরত্তোলি কররি তরব রবরিরয়োরগর র পররমোণ অর্ ন উরত্তোরলত হরয়রছ তো করদোতোর
২০২১-২০২২ আয়বছররর অন্যোন্য উৎস হরত আয় রহরসরব পররগরণত হরব।
উদোহরণ ৫-৩
রমজ্ রিলুফোর ইয়োসরমি ১০ রকোটি টোকো ৩০ রম, ২০২১ রিষ্টোব্দ তোরররি পুরুঁ জবোজোরর
রবরিরয়োগ কররলি। রবরিরয়োরগর ৩০ রদরির মরধ্য অর্ নোৎ ২৯ জুি, ২০২১ তোরররির মরধ্য
রবরিরয়োগকৃত অংরকর ১০% হোরর আয়কর পরররশোরধর অর্ নোৎ ১ রকোটি টোকো আয়কর
পরররশোরধর প্রমোণোরদসহ রতরি উপকর করমশিোররর রিকট IT D2020 ফরিপ রঘোষণোপত্র
দোরিল কররবি। রদ করদোতো ২৯ জুি, ২০২১ তোরররির মরধ্য প্রর োজয কর পরররশোরধ ব্যর্ ন
হি অর্বো ২৯ জুি, ২০২১ তোরররির পররর রকোরিো তোরররি প্রর োজয কর পরররশোধ কররি
তরব এ ধোরোর অধীি কর পরররশোধ করররছি বরল গণ্য হরব িো। রদ পরবতীকোরল রদিো
োয় করদোতো রবরিরয়োরগর তোরররির ৩০ রদরির মরধ্য কর পরররশোধ কররিরি তোহরল
প্রদরশনত রবরিরয়োরগর অংক, রভন্নরূপ রকোরিো ব্যোখ্যোর অনুপরস্থরতরত, অন্যোন্য উৎরসর আয়
রহরসরব গণ্য হরব।
উদোহরণ ৫-৪
পুরুঁ জবোজোরর রমজ্ িোমীরো নুজোইমোর রবযমোি রবরিরয়োরগর পররমোণ ৫০,০০,০০০ টোকো।
রতরি ধোরো 19AAAA রমোতোরবক ৩০ জুলোই ২০২০ তোরররি পুরুঁ জবোজোরর ১,৫০,০০,০০০
টোকো রবরিরয়োগ কররি এবং রবরধ রমোতোরবক কর পরররশোধ কররি। ০৫ আগস্ট ২০২০
তোরররি রতরি সকল পুরুঁ জ একরত্রত করর একটি রিরদ নষ্ট স্টরক রবরিরয়োগ কররি। ৬ রসরেম্বর
২০২০ তোরররি ২০,০০,০০০ টোকো রলোকসোরি উি স্টক রবক্রয় কররি। করদোতো ১০
রসরেম্বর ২০২০ তোরররি ৫০,০০,০০০ টোকো পুরুঁ জবোজোর হরত উরত্তোলি কররি। ৩০ জুি
২০২১ তোরররি পুরুঁ জবোজোর হরত করদোতোর িীট মূলধিী মুিোফো ৩০,০০,০০০ টোকো।
করদোতো পুরুঁ জবোজোর হরত অরজনত মুিোফো উরত্তোলি িো করর পুিঃরবরিরয়োগ করররছি এবং
৩০ জুি ২০২১ তোরররি রমোট রবরিরয়োরগর রস্থরত ১,৬০,০০,০০০ টোকো।
লেণীয়, ৬ রসরেম্বর ২০২০ তোরররি ২০,০০,০০০ টোকো রলোকসোরি উি স্টক রবক্ররয়র
কোররণ করদোতোর রমোট রবরিরয়োরগর পররমোণ দাঁিোয় ১,৮০,০০,০০০ টোকো। অর্ নোৎ ধোরো
19AAAA রমোতোরবক পুরুঁ জবোজোরর করদোতোর ১,৫০,০০,০০০ টোকো রবরিরয়োগ
অনুপোরতকভোরব হ্রোস রপরয় ১,৩৫,০০,০০০ টোকো হয়। ধোরো 19AAAA ব্যতীত পুরুঁ জর
পররমোণ দাঁিোয় ৪৫,০০,০০০ টোকো। ১০ রসরেম্বর ২০২০ তোরররি করদোতো উরত্তোলি কররি
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৫০,০০,০০০ টোকো। অর্ নোৎ করদোতো ৫,০০,০০০ টোকো (পাঁচ লে টোকো) ধোরো 19AAAA
রমোতোরবক প্রদরশনত রবরিরয়োগ হরত উরত্তোলি কররি। উি ৫,০০,০০০ টোকো করদোতোর
২০২১-২০২২ কর বছররর জন্য অন্যোন্য উৎরসর আয় রহরসরব পররগরণত হরব।
৬. আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এ ধোরো 19AAAAA সংর োজি
অর্ ন আইি, ২০২০ এর মোধ্যরম আয়কর অধ্যোরদরশর ধোরো 19AAAAA সংর োজি করো
হরয়রছ। অপ্রদরশনত সম্পরত্ত, িগদ অর্ ন, ইতযোরদ রেরত্র রবরশষ কর ব্যবস্থোর রবধোি রহরসরব
এ ধোরো সংর োরজত হরয়রছ। িতুি এ রবধোি অনু োয়ী রকোরিো ব্যরি করদোতো পূরব নর
র রকোরিো সমরয়র অপ্রদরশনত স্থোবর সম্পরত্তর জন্য এ ধোরোর রটরবল-১ (জরমর রেরত্র) ও
ন
রটরবল-২ ( রবরডং বো এযোপোট নরমরন্টর রেরত্র) অনু োয়ী বগরমটোর
প্ররত একটি রিরদ নষ্ট হোরর
কর পরররশোধ করর এবং রটরবল-৩ এ বরণ নত পূরব নর র রকোরিো সমরয়র অপ্রদরশনত অস্থোবর
সম্পরত্তর জন্য ১০% হোরর কর পরররশোধ করর বক্তণ পত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পক্তি প্রদশপন
কররত ্াররবন। করদাতার এ সকল অপ্রদক্তশতপ সম্পরদর উৎস ক্তনরয় আয়কর কর্ত্প িসহ
অন্যরকারনা কর্ত্প ি মকারনা প্রশ্ন উত্থা্ন কররব না যক্তদ ক্ততক্তন ক্তনম্নবক্তণ পত শতপসমূহ পূরণ
কররন, যথা:১. ক্তরটান প অথবা সংরশাক্তধত ক্তরটান প (revised return) দাক্তখরলর পূরব প প্ররযাজয
কর ্ক্তররশাধ কররত হরব।
২. ১ জুলোই, ২০২০ হরত ৩০ জুি, ২০২১ (উভয় রদি অন্তর্ভনি) সময়সীমোর মরধ্য
ররটোি ন বো সংরশোরধত ররটোি ন দোরিল কররত হরব।
৩. ক্তরটান প অথবা সংরশাক্তধত ক্তরটান প দাক্তখরলর তোরররি অর্বো তোর পূরব ন আয়কর
অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর অধীি করফাঁরকর অরভর োরগ রকোরিো কো নধোরো
(proceeding) বো অন্যরকোরিো আইরির অধীি আরর্ নক রবষরয় রকোরিো কো নধোরো
চোলু হরল এ ধোরোর রবধোি প্রর োজয হরব িো।
এই ধোরোর অধীি কর পরররশোধ পূব নক সম্পদ প্রদশনরির রেরত্র রিেরলরিত রবষয়সমূহ
রবরবচিোয় রিরত হরব, র্ো:১. মযরিরত্র নগদ (cash) প্রদশপন করা হরব মসরিরত্র তা ৩০ জুন ২০২০
তাক্তররখর আইটি ১০ক্তব হারত নগদ বা ব্যাংরক নগদ অথবা ব্যবসারয়র পক্তুঁ জ
ক্তহরসরব প্রদশপন কররত হরব।
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২. অপ্রদক্তশতপ জক্তি অথবা রবরডং বো অযোপোট নরমরন্টর রেরত্র রিধ নোররত হোর ব্যতীত
অন্যরকোিভোরব কর পরররশোধ করো োরব িো। অর্ নোৎ অপ্রদক্তশতপ জক্তি অথবা রবরডং
বো অযোপোট নরমন্ট ক্ররয়র দরললমূল্যরক অপ্রদক্তশতপ িগদ অর্ ন রহরসরব প্রদশনি করর
ন
১০ শতোংশ হোরর কর পরররশোধ করো োরবিো। প্ররত বগরমটোররর
জন্য রিধ নোররত
হোরর কর পরররশোধ কররত হরব।
৩. এ ধোরোর অধীি কর পরররশোধ করর সম্পদ প্রদশনরির রেরত্র রকোরিো প্রকোর
রঘোষণোপরত্রর প্ররয়োজি হরব িো। দোরিলকৃত ররটোি ন বো সংরশোরধত ররটোরি নর সম্পদ
রববরণী অংরশ র্োস্থোরি তো প্রদশনি করর “অন্যোন্য প্রোরপ্তর ঘরর” এতৎসংক্রোন্ত
ব্যোখ্যো প্রদোি কররত হরব। প্রর োজযতো রমোতোরবক প্রমোণক রহরসরব ব্যোংক
রববরণী, দরললোরদ প্রভৃরত সংর োজি/দোরিল কররত হরব।
৪. এ ধোরোর শতন পররপোলিপূব নক রঘোরষত সম্পদ এবং সম্পদ সম্পরকনত রকোরিো
রবষরয় আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর অন্যরকোরিো ধোরোয় কো নক্রম গ্রহণ করো
োরব িো।
আয়কর অধ্যারদশ, ১৯৮৪ এর ধারা 19AAAAA অনুযায়ী করহারমটক্তবল-১
ক্রঃ
নং

সম্পক্তির বণ পনা

করহার

(১)

(২)

(৩)

১.

ঢোকোর গুলশোি মরর্ল টোউি, বিোিী, প্ররত বগ ন রমটোরর রবশ
বোররধোরো, মরতরঝল বোরণরজযক এলোকো ও হোজোর টোকো
রদলকুশো বোরণরজযক এলোকোয় অবরস্থত র্ভরম

২.

ঢোকোর ধোিমরন্ড আবোরসক এলোকো, রর্রফন্স প্ররত বগ ন রমটোরর পরির
অরফসোস ন
হোউরজং
রসোসোইটি হোজোর পাঁচ শত টোকো
(রর্ওএইচএস), মহোিোরল, লোলমোটিয়ো
হোউরজং রসোসোইটি, উত্তরো মরর্ল টোউি,
বসুন্ধরো আবোরসক এলোকো, ঢোকো
কযোন্টিরমন্ট, রসরদ্ধশ্বরী , কোরওয়োি
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বোজোর, রবজয় িগর, ওয়োরী , রসগুিবোরগচো
ও রিকুে এবং চট্টগ্রোরমর পাঁচলোইশ, খুলশী
, আগ্রোবোদ ও িোরসরোবোদ এলোকোয় অবরস্থত
র্ভরম
৩.

ক্ররমক িং ১ ও ২ এ উরেরিত এলোকো প্ররত বগ ন রমটোরর পাঁচ
ব্যতীত রসটি করপনোররশি এলোকোয় অবরস্থত হোজোর টোকো
র্ভরম

৪.

রকোরিো রপৌরসভো বো রজলো সদর এলোকোয় প্ররত বগ ন রমটোরর এক
অবরস্থত র্ভরম
হোজোর পাঁচ শত টোকো

৫.

ক্ররমক িং ১, ২, ৩ ও ৪ এ উরেরিত প্ররত বগ ন রমটোরর পাঁচশত
এলোকো ব্যতীত অন্যোন্য এলোকোয় অবরস্থত টোকো
র্ভরম

মটক্তবল-২
ক্রঃ
নং

সম্পক্তির বণ পনা

করহার

(১)

(২)

(৩)

১.

ঢোকোর গুলশোি মরর্ল টোউি, বিোিী, বোররধোরো, প্ররত বগ ন রমটোরর চোর
মরতরঝল বোরণরজযক এলোকো ও রদলকুশো হোজোর টোকো
বোরণরজযক এলোকোয় অবরস্থত অিরধক দুইশত
ন
বগরমটোর
রপোতোর আয়তি (plinth area)
রবরশষ্ট রবরডং বো অযোপোট নরমন্ট

২.

ঢোকোর গুলশোি মরর্ল টোউি, বিোিী, বোররধোরো, প্ররত বগ ন রমটোরর ছয়
মরতরঝল বোরণরজযক এলোকো ও রদলকুশো হোজোর টোকো
বোরণরজযক এলোকোয় অবরস্থত দুইশত
ন
বগরমটোররর
অরধক রপোতোর আয়তি রবরশষ্ট
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ক্রঃ
নং

সম্পক্তির বণ পনা

করহার

(১)

(২)

(৩)

রবরডং বো অযোপোট নরমন্ট
৩.

ঢোকোর ধোিমরন্ড আবোরসক এলোকো, রর্রফন্স প্ররত বগ ন রমটোরর রতি
অরফসোস ন হোউরজং রসোসোইটি (রর্ওএইচএস), হোজোর টোকো
মহোিোরল, লোলমোটিয়ো হোউরজং রসোসোইটি,
উত্তরো মরর্ল টোউি, বসুন্ধরো আবোরসক এলোকো,
ঢোকো কযোন্টিরমন্ট, রসরদ্ধশ্বরী , কোরওয়োি
বোজোর, বনশ্রী, রবজয় িগর, ওয়োরী ,
রসগুিবোরগচো ও রিকুে এবং চট্টগ্রোরমর
পাঁচলোইশ, খুলশী , আগ্রোবোদ ও িোরসরোবোদ
ন
এলোকোয় অবরস্থত অিরধক দুইশত বগরমটোর
রপোতোর আয়তি রবরশষ্ট রবরডং বো অযোপোট নরমন্ট

৪.

ঢোকোর ধোিমরন্ড আবোরসক এলোকো, রর্রফন্স প্ররত বগ ন রমটোরর রতি
অরফসোস ন হোউরজং রসোসোইটি (রর্ওএইচএস), হোজোর পাঁচ শত টোকো
মহোিোরল, লোলমোটিয়ো হোউরজং রসোসোইটি,
উত্তরো মরর্ল টোউি, বসুন্ধরো আবোরসক এলোকো,
ঢোকো কযোন্টিরমন্ট, রসরদ্ধশ্বরী , কোরওয়োি
বোজোর, বনশ্রী, রবজয় িগর, ওয়োরী ,
রসগুিবোরগচো ও রিকুে এবং চট্টগ্রোরমর
পাঁচলোইশ, খুলশী , আগ্রোবোদ ও িোরসরোবোদ
ন
এলোকোয় অবরস্থত দুইশত বগরমটোররর
অরধক
রপোতোর আয়তি রবরশষ্ট রবরডং বো অযোপোট নরমন্ট

৫.

ক্ররমক িং ১, ২, ৩ ও ৪ এ উরেরিত এলোকো প্ররত বগ ন রমটোরর সোত
ব্যতীত রসটি করপনোররশি এলোকোয় অবরস্থত শত টোকো
ন
অিরধক একশত রবশ বগরমটোর
রপোতোর
আয়তি রবরশষ্ট রবরডং বো অযোপোট নরমন্ট
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ক্রঃ
নং

সম্পক্তির বণ পনা

করহার

(১)

(২)

(৩)

৬.

ক্ররমক িং ১, ২, ৩ ও ৪ এ উরেরিত এলোকো
ব্যতীত রসটি করপনোররশি এলোকোয় অবরস্থত
ন
একশত রবশ বগরমটোররর
অরধক তরব অিরধক
ন
দুইশত বগরমটোর
রপোতোর আয়তি রবরশষ্ট
রবরডং বো অযোপোট নরমন্ট

প্ররত বগ ন রমটোরর আট
শত পঞ্চোশ টোকো

৭.

ক্ররমক িং ১, ২, ৩ ও ৪ এ উরেরিত এলোকো
ব্যতীত রসটি করপনোররশি এলোকোয় অবরস্থত
ন
দুইশত বগরমটোররর
অরধক রপোতোর আয়তি
রবরশষ্ট রবরডং বো অযোপোট নরমন্ট

প্ররত বগ ন রমটোরর এক
হোজোর রতি শত টোকো

৮.

রকোরিো রজলো সদররর রপৌরসভো এলোকোয়
প্ররত বগ ন রমটোরর রতি
ন
অবরস্থত অিরধক একশত রবশ বগরমটোর
শত টোকো
রপোতোর আয়তি রবরশষ্ট রবরডং বো অযোপোট নরমন্ট

৯.

রকোরিো রজলো সদররর রপৌরসভো এলোকোয়
ন
অবরস্থত একশত রবশ বগরমটোররর
অরধক তরব
ন
অিরধক দুইশত বগরমটোর
রপোতোর আয়তি
রবরশষ্ট রবরডং বো অযোপোট নরমন্ট

১০. রকোরিো রজলো সদররর রপৌরসভো এলোকোয়
ন
অবরস্থত দুইশত বগরমটোররর
অরধক রপোতোর
আয়তি রবরশষ্ট রবরডং বো অযোপোট নরমন্ট

প্ররত বগ ন রমটোরর চোর
শত পঞ্চোশ টোকো

প্ররত বগ ন রমটোরর ছয়
শত টোকো

১১. ক্ররমক িং ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ ও ১০ এ প্ররত বগ ন রমটোরর দুই
উরেরিত এলোকো ব্যতীত অন্যরকোরিো এলোকোয় শত টোকো
ন
অবরস্থত অিরধক একশত রবশ বগরমটোর
রপোতোর আয়তি রবরশষ্ট রবরডং বো অযোপোট নরমন্ট
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ক্রঃ
নং

সম্পক্তির বণ পনা

করহার

(১)

(২)

(৩)

১২. ক্ররমক িং ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ ও ১০ এ
উরেরিত এলোকো ব্যতীত অন্যরকোরিো এলোকোয়
ন
অবরস্থত একশত রবশ বগরমটোররর
অরধক তরব
ন
অিরধক দুইশত বগরমটোর
রপোতোর আয়তি
রবরশষ্ট রবরডং বো অযোপোট নরমন্ট

প্ররত বগ ন রমটোরর রতি
শত টোকো

১৩. ক্ররমক িং ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ ও ১০ এ
উরেরিত এলোকো ব্যতীত অন্যরকোরিো এলোকোয়
ন
অবরস্থত দুইশত বগরমটোররর
অরধক রপোতোর
আয়তি রবরশষ্ট রবরডং বো অযোপোট নরমন্ট

প্ররত বগ ন রমটোরর পাঁচ
শত টোকো

মটক্তবল-৩
ক্রঃ
নং

সম্পক্তির বণ পনা

করহার

(১)

(২)

(৩)

১.

িগদ, ব্যোংরক গরেত অর্ ন, আরর্ নক রিম ও রমোট পররমোরণর দশ
ইিস্ট্রুরমন্টস্ (financial schemes and শতোংশ
instruments), সকল প্রকোর রর্রপোরজট বো
রসরভং রর্রপোরজট, রসরভং ইিস্ট্রুরমন্টস্ বো
ন
সোটিরফরকট

বোংলোরদশ রসরকউররটিজ অযোন্ড এক্সরচে কর্তক
ন অনুরমোরদত এবং তোরলকোভুি রকোম্পোরির
স্টক, রশয়োর, রমউচুয়োল ফোন্ড ইউরিট, বন্ড, রর্রবঞ্চোর ও অন্যোন্য রসরকউররটিজ,
পুরুঁ জবোজোরর ক্রয়রবক্রয়র োগ্য সকল সরকোরর রসরকউররটিজ ও বন্ড এবং র রকোরিো প্রকোর
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অরগ্রম ও ঋণ প্রদোি আরর্ নক ইিস্ট্রুরমন্টস্ (financial instruments) রহরসরব প্রদশনি
করো োরব।
উদোহরণ ৬-১
জিোব রিয়োজ রমোরশনদ রমরপুরর ১০ শতক একটি জরম ২০১৫ সোরল ক্রয় করররছরলি। রতরি
২০১৯-২০২০ করবষ ন প নন্ত দোরিলকৃত আয়কর ররটোরি ন জরমটি প্রদশনি কররিরি। রমরপুররর
জরমটি করদোতো ২০২০-২০২১ করবরষ ন ধোরো 19AAAAA এর আওতোয় কর পরররশোধ
পূব নক আয়কর ররটোরি ন প্রদশনি কররত পোররবি। ধোরো 19AAAAA রমোতোরবক
রকবলমোত্র উি জরমর জন্য জিোব রমোরশনরদর রিেরূরপ কর পরররশোধ কররত হরব:
১০ শতক = ১০ × ৪০.৪৬৮৬ বগ ন রমটোর
= ৪০৪.৬৮৬ বগ ন রমটোর
ধোরো 19AAAAA এর রটরবল-১ এর ক্ররমক িং ৩ অনু োয়ী রমরপুররর প্ররত বগ ন রমটোর
জরমর জন্য ৫,০০০ টোকো কর পরররশোধ কররত হরব।
সুতরোং কররর পররমোণ হরব৪০৪.৬৮৬ × ৫,০০০ টোকো = ২০,২৩,৪৩০ টোকো
উদোহরণ ৬-২
জিোব আলোউরিি আহরমদ ২০০৭ সোরল বররশোল রসটি করপনোররশি এলোকোয় ২০০ বগ ন
রমটোর রপোতোর আয়তরির (plinth area) একটি অযোপোট নরমন্ট ক্রয় করররছরলি। রতরি
২০১৯-২০২০ করবষ ন প নন্ত দোরিলকৃত আয়কর ররটোরি ন উি অযোপোট নরমন্ট প্রদশনি কররিরি।
বররশোল রসটি করপনোরশরির অযোপোট নরমন্টটি করদোতো ২০২০-২০২১ কর বছরর ধোরো
19AAAAA এর আওতোয় কর পরররশোধ পূব নক আয়কর ররটোরি ন প্রদশনি কররত পোররবি।
ধোরো 19AAAAA রমোতোরবক রকবলমোত্র উি অযোপোট নরমরন্টর জন্য জিোব আহরমরদর
রিেরূরপ কর পরররশোধ কররত হরব:
ন
ধোরো 19AAAAA এর রটরবল-২ এর ক্ররমক িং ৬ অনু োয়ী একশত রবশ বগরমটোররর
ন
অরধক তরব অিরধক দুইশত বগরমটোর
রপোতোর আয়তি রবরশষ্ট রবরডং বো অযোপোট নরমন্ট এর
জন্য প্ররত বগ ন রমটোরর আট শত পঞ্চোশ টোকো হোরর কর পরররশোধ কররত হরব। সুতরোং
কররর পররমোণ হরব25

২০০ × ৮৫০ টোকো = ১,৭০,০০০ টোকো

উদোহরণ ৬-৩
জিোব সোরজদুল ইসলোম ২০১৭ সোরল একটি রলরস্টর্ রকোম্পোরির রশয়োর ক্ররয় ১০,০০,০০০
টোকো রবরিরয়োগ করররছরলি। রতরি ২০১৯-২০২০ কর বছর প নন্ত দোরিলকৃত আয়কর
ররটোরি ন উি রবরিরয়োগ প্রদশনি কররিরি। রবরিরয়োগকৃত রশয়োর করদোতো ২০২০-২০২১
করবরষ ন দোরিলকৃত আয়কর ররটোরি ন 19AAAAA এর আওতোয় কর পরররশোধ করর
প্রদশনি কররত পোররবি। ধোরো 19AAAAA রমোতোরবক রকবলমোত্র উি রবরিরয়োরগর
জন্য জিোব ইসলোরমর রিেরূরপ কর পরররশোধ কররত হরব:
ধোরো 19AAAAA এর রটরবল- ৩ অনু োয়ী ১০% হোরর কর পরররশোধ কররত হরব।
সুতরোং কররর পররমোণ হরব১০,০০,০০০/- × ১০%= ১,০০,০০০ টোকো
৭। আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 19BBBBB এর সংরশোধি
অর্ ন আইি, ২০২০ এর মোধ্যরম আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 19BBBBB
সংরশোধি করো হরয়রছ। পররবরতনত রবধোিোনুসোরর আবোরসক ও বোরণরজযকসহ সকল ধররির
রবরডং বো অযোপোট নরমন্ট এর রেরত্র ধোরো 19BBBBB অনু োয়ী রভৌরগোরলক এলোকোরভরদ
ন
বগরমটোর
প্ররত রিধ নোররত কর পরররশোধ করো োরব।
এছোিো এ ধোরোর অন্যোন্য রবধোিসমূহ পূরব নর ন্যোয় অপররবরতনত র্োকরব।
এ রবধোি ২০২০-২১ কর বছর হরত কো নকর হরব।
৮। আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 28 এর সংরশোধি
অর্ ন আইি, ২০২০ এর মোধ্যরম আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো ২৮ এর উপধোরো (১)
এর ক্লজ (এইচ) এর পরর িতুি ক্লজ (আই) রত the shortfall of capital referred
to in section 82BB (12) উরেি করর ৮২রবরব (১২) ধোরোর অধীরি ব্যবসো আরয়র
ধোরণো ২৮ ধারার অন্তর্ভনি করো হরয়রছ।
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৯। আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 30 এর সংরশোধি
(ক) ক্লজ (h) এর সংরশোধি
রবযমোি আইরি আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 30(h) অনু োয়ী রকোরিো করদোতোর
রহসোব রববরণীরত প্রদরশনত িীট মুিোফোর সরব নোচ্চ ১০ শতোংশ বো রেত্রমরতো সরব নোচ্চ ৮
শতোংশ ররয়লটি, রটকরিকযোল সোরভনস রফ, রটকরিকযোল রিো-হোউ রফ, রটকরিকযোল
অযোরসসরটন্স রফ বো একই প্রকৃরতর অন্য র রকোরিো রফ িরচ রহরসরব অনুরমোদি করো হয়।
পররবরতনত রবধোি অনু োয়ী করদোতোর রহসোব রববরণীরত প্রদরশনত ‘িীট মুিোফোর’ পররবরতন
‘সাবক্তসক্তিয়াক্তর, অযারসাক্তসরয়ট অথবা জরয়ন্ট মভঞ্চার হরত আয় বা মুনাফা বক্তহর্ভপত ব্যবসোয়
বো রপশো িোরতর িীট মুিোফোর’ সরব নোচ্চ ১০ শতোংশ ররয়লটি, রটকরিকযোল সোরভনস রফ,
রটকরিকযোল রিো-হোউ রফ, রটকরিকযোল অযোরসসরটন্স রফ বো একই প্রকৃরতর অন্য র রকোরিো
রফ িরচ রহরসরব অনুরমোদি করোর রবধোি করো হরয়রছ।
উদোহরণ ৯-১
আিীজো পোবরলক রলঃ রকোম্পোরি ২০২০-২০২১ কর বছরর রমোট আয় প্রদশনি করররছ
৭০,০০,০০০ টোকো। এর মরধ্য
(ক) ব্যবসোরয়ক িীট মুিোফো ৫০,০০,০০০ টোকো
(ি) ব্যোংক সুদ ৩,০০,০০০ টোকো
(গ) সোবরসরর্য়োরর হরত আয় ১০,০০,০০০ টোকো
(ঘ) জরয়ন্ট রভঞ্চোর হরত আয় ৭,০০,০০০ টোকো ররয়রছ।
িতুি প্রবরতনত রবধোরির ফরল আিীজো পোবরলক রলঃ রকোম্পোরি ব্যবসোরয়ক িীট মুিোফোর
৫০,০০,০০০ টোকোর সরব নোচ্চ ১০ শতোংশ, বো রেত্রমরতো সরব নোচ্চ ৮ শতোংশ ররয়লটি,
রটকরিকযোল সোরভনস রফ, রটকরিকযোল রিো-হোউ রফ, রটকরিকযোল অযোরসসরটন্স রফ বো একই
প্রকৃরতর অন্য র রকোরিো রফ িরচ রহরসরব দোবী কররত পোররব।
এ রবধোি ২০২০-২১ কর বছর রর্রক কো নকর হরব।
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(ি) ক্লজ (k) এর সংরশোধি
রবযমোি আইরি আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 30 এর ক্লজ (k) অনু োয়ী রকোম্পোিী
কর্তক
ন রঘোরষত টোি নওভোর এর এক দশরমক দুই পাঁচ শতোংশ (১.২৫%) পররমোণ অংশ
রবরদশ ভ্রমণ িরচ রহরসরব অনুরমোদির োগ্য সীমো রিধ নোররত ররয়রছ। িতুি রবধোি অনু োয়ী
রবযমোি সীমোর পররবরতন, রবরদশ ভ্রমণ িরচ রহরসরব অনুরমোদির োগ্য সীমো রকোম্পোিী
কর্তক
ন রঘোরষত টোি নওভোর এর শূন্য দশরমক পাঁচ শতোংশ (০.৫০%) করো হরয়রছ এবং
অন্যোন্য শতনোবলী অপররবরতনত রোিো হরয়রছ।
এ রবধোি ২০২০-২১ কর বছর রর্রক কো নকর হরব।
(গ) িতুি ক্লজ (p) এর সংর োজি
রবযমোি আইরি Promotional Expense িোরত অনুরমোদির োগ্য িররচর সরব নোচ্চ
রকোরিো সীমো রিই। আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 30 এ িতুি ক্লজ (p) সংর োজরির
মোধ্যরম ব্যবসোরয়র টোি নওভোররর শূন্য দশরমক পাঁচ (০.৫০%) শতোংশ, Promotional
E×pense িোরত অনুরমোদির োগ্য িররচর সরব নোচ্চ সীমো রিধ নোরণ করো হরয়রছ।
এরেরত্র Promotional Expense এর ব্যোখ্যো সংর োজরির মোধ্যরম Promotional
Expense বলরত ব্যবসো বো রপশোর Promotion এর জন্য র কোউরক বস্তু, অর্ ন বো
অন্যরকোরিো প্রকোরর প্রদোিকৃত সুরবধো এর রবপরীরত ব্যবসোরয়ক িরচ দোরব করো রবোঝোরব।
এ রবধোি ২০২০-২১ কর বছর রর্রক কো নকর হরব।
১০। আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এ ধোরো 31A এর সংর োজি
অর্ ন আইি, ২০২০ এর মোধ্যরম ব্যবসো বো উরযোগ (undertaking)হস্তোন্তররর মোধ্যরম
অরজনত মূলধিী আয় সংক্রোন্ত িতুি রবধোি 31A আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ রত সংর োরজত
হরয়রছ। িতুি এ রবধোরির ফরল ব্যবসো বো উরযোগ তোর সমুদয় সম্পদ ও দোয়সহ সম্পূণ নরূরপ
(business or undertaking in its entirety with all of its assets and
liabilities) হস্তোন্তররত হরল তো হরত উদ্ভূত আয় মূলধিী আয় রহরসরব গণ্য হরব, তো
সুস্পষ্ট হরলো।
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এ রবধোি ২০২০-২১ কর বছর রর্রক কো নকর হরব।
১১। আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এ ধোরো 32A এর সংর োজি
রকোরিো ব্যবসো বো উরযাগ সম্পূণ নভোরব এর সম্পদ ও দোয়সহ হস্তোন্তরজরিত কোররণ অরজনত
মূলধিী আয় রিরূপণ এবং কর পররগণিোর পদ্ধরত সুরিরদ নষ্ট করোর জন্য আয়কর অধ্যোরদশ,
১৯৮৪ রত িতুি ধোরো 32A সংর োজি করো হরয়রছ। রকোরিো ব্যবসো বো উরযোগ হস্তোন্তররর
মোধ্যরম অরজনত মূলধিী আয় ক্তনধ পাররণর জন্য প্রথরি১. ব্যবসো বো উরযোগ সম্পূণ নরূরপ হস্তোন্তর হরত প্রোপ্ত বো উদ্ভূত ্রণর
সম্পূণ ন মূল্য (full value of consideration); অর্বো
২. ব্যবসো বো উরযোরগর ন্যোয্য বোজোর মূল্য,
এ দুরয়র মরধ্য র টো রবরশ তো রিধ নোরণ কররত হরব।
এবোর রিেরলরিত ব্যয়সমূহ বোদ রদরত হরব, র্ো:(ক) ব্যবসো বো উরযোগ সম্পূণ নরূরপ হস্তোন্তররর রেরত্র রকবলমোত্র হস্তোন্তর
সম্পরকনত রকোরিো িরচ; এবং
(ি) হিান্তররর তাক্তররখ ব্যবসা বা উরযারগর নীট ্ক্তরসম্পদ (net
worth)।
হিান্তররর তাক্তররখ ব্যবসা বা উরযারগর নীট ্ক্তরসম্পদ (net worth) হরব ব্যবসো বো
উরযোগ সম্পূণ নরূরপ হস্তোন্তররর তাক্তররখ ব্যবসো বো উরযোরগর সম্পরদর িরতয়োরি মূল্য বা
book value রর্রক দোরয়র রবরয়োরগর ফল।
অর্ নোৎ, ব্যবসো বো উরযোগ সম্পূণ নরূরপ হস্তোন্তর হরত প্রোপ্ত বো উদ্ভূত ্রণর সম্পূণ ন মূল্য অর্বো
ন্যোয্য বোজোর মূল্য, দুরয়র মরধ্য র টো রবরশ ∑{ ব্যবসো বো উরযোগ সম্পূণ নরূরপ হস্তোন্তররর
সোরর্ সম্পরকনত রকোরিো িরচ + (সম্পরদর িরতয়োরি মূল্য ∑ দোয়)}= ব্যবসো বো উরযোগ
হস্তোন্তররর মোধ্যরম অরজনত মূলধিী আয় ।
উদোহরণ ১১-১
রমজ্ রিরকতো রগোরমরজর একক মোরলকোিোধীি ব্যবসো (sole proprietorship
business) রমসোস ন রিরকতো এন্ড সন্স এর ৩০.০৬.২০২০ তোরররির রস্থরতপত্র রিেরূপ29

রমসোস ন রিরকতো এন্ড সন্স
রস্থরতপত্র
জুি ৩০ ২০২০
সম্পদ

দায় ও িাক্তলরকর সত্ত্ব

স্থায়ী সম্পদ
র্ভক্তিসহ
একতলা
মদাকান
র্ভক্তি
মদাকান ১০,০০,০০০
(বাদ) (৮,০০,০০০)
পক্তিভুত
অবিয়

দায়
ক্তিজ্
প
নাক্তগরসর
ক্তনকট হরত
গৃহীত ঋণ- ১২,০০,০০০
ক্তবক্তবধ
্াওনাদার-

১,০০,০০০

২,০০,০০০
২৮,০০,০০০

র্ভক্তিসহ
মগািাউন
র্ভক্তি
মগািাউন
(বাদ)
পক্তিভুত
অবিয়
মিক্তলভাক্তর
ট্রাক
(বাদ)
পক্তিভুত
অবিয়
িলক্তত সম্পদ
িজুদ ্ণ্য
ক্তবক্তবধ
মদনাদার
মিাট সম্পদ

কিপিারীরদর
বরকয়া
মবতন বরকয়া
ক্তবদ্যযৎ ক্তবল
-

৭৫,০০০
৫,০০,০০০
(৩,৭৫,০০০)
১,২৫,০০০

২,০০,০০০

৫০,০০০

১০,০০,০০০
(৫,০০,০০০)

প্ররদয় বীিা
ক্তপ্রক্তিয়াি ৫,০০,০০০

১০,০০,০০০

৫০,০০০
িাক্তলরকর সত্ত্ব
পক্তুঁ জ

২৫,০০,০০০

১৫,০০,০০০ ৪০,০০,০০০
৫০,০০,০০০ মিাট দায়
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৪৩,০০,০০০

৭,০০,০০০

৫০,০০,০০০

উিরূ্ সম্পদ ও দায়রদনাসহ ক্তিজ্ ক্তনক্তকতা মগারিরজর একক িাক্তলকানাধীন ব্যবসা
(sole proprietorship business) ৩০.০৬.২০২০ তাক্তররখ ক্তিজ্ সুবণ পা ্ক্তিরতর
ক্তনকট সম্পূণ পরূর্ হিান্তররর কাররণ ১৫,০০,০০০ টাকা ম্রয়রছন বরল ক্তিজ্ ক্তনক্তকতা
মগারিজ দাবী কররন। ক্তিজ্ ক্তনক্তকতা মগারিজ ব্যবসা হিান্তররর কারজ সহরযাক্তগতা ও
িধ্যস্থতা করার জন্য ক্তিজ্ শাক্তন্ত মদওয়ানীরক ১,০০,০০০ টাকা প্রদান কররন। তরব, উ্কর
কক্তিশনার উি ব্যবসারয়র ন্যায্য বাজারমূে (fair market value of the
business) ৩০,০০,০০০ টাকা ক্তনধ পারণ করররছন। ক্তিজ্ ক্তনক্তকতা মগারিরজর বক্তণ পত ব্যবসা
হিান্তররর কাররণ উদ্ভূত মূলধনী মুনাফা (capital gain) ক্তনম্নরূর্ ্ক্তরগণনা কররত হরবব্যবসা হিান্তররর কাররণ ক্তিজ্ ক্তনক্তকতা মগারিরজর দাবী অনুযায়ী প্রাক্তপ্ত ১৫,০০,০০০ টাকা
এবং উ্কর কক্তিশনার কর্তক
প ক্তনধ পাক্তরত ব্যবসারয়র ন্যায্য বাজারমূে ৩০,০০,০০০ টাকা।
এ দ্যরটার িরধ্য উ্কর কক্তিশনার কর্তক
প ক্তনধ পাক্তরত ব্যবসারয়র ন্যায্য বাজারমূে মবক্তশ
হওয়ায় হিান্তর মূে ক্তহরসরব ৩০,০০,০০০ টাকা ক্তবরবিনা কররত হরব। হিান্তররর তাক্তররখ
ব্যবসারয়র নীট ্ক্তরসম্পদ (net worth) = ৫০,০০,০০০ – ৪৩,০০,০০০, বা ৭,০০,০০০
টাকা
সুতরাং ব্যবসা হিান্তররর কাররণ উদ্ভূত মূলধনী মুনাফা = (ন্যায্য বাজারমূে ৩০,০০,০০০
– নীট ্ক্তরসম্পদ ৭,০০,০০০ –
হিান্তর জক্তনত খরি ১,০০,০০০) টাকা
= ২২,০০,০০০ টাকা
অথ পাৎ ক্তিজ্ ক্তনক্তকতা মগারিরজর বক্তণ পত ব্যবসা সম্পূণ পরূর্ হিান্তররর কাররণ উদ্ভূত মূলধনী
মুনাফা হরব ২২,০০,০০০ টাকা
এ রবধোি ২০২০-২১ কর বছর রর্রক কো নকর হরব।
১২। আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 42 এর সংরশোধি
অর্ ন আইি, ২০২০ এর মোধ্যরম আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো ৪২ রত উপধোরো 3A
এবং 3B এর সংর োজি করো হরয়রছ। রবযমোি আইরি ব্যরি-সংঘ এবং এর সদস্যরদর
রলোকসোি সমন্বয় (set off) এর রবষরয় রকোরিো রবধোি রিই। আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪
এর ধোরো 42 এর উপধোরো 3 এর পরর িতুি উপধোরো 3A এবং 3B সংর োজি পূব নক
ব্যরি-সংঘ এবং এর সদস্যরদর রেরত্র ফোমন এবং ফোরমনর অংশীদোররদর মতই রলোকসোি
সমন্বয় সংক্রোন্ত রবধোি অন্তভুনি করো হরয়রছ।
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(ক) ধারা 42(3A)
উপধোরো 3A অনুু্ োয়ী ব্যরি-সংরঘর র রকোরিো িোরতর রলোকসোি আয়কর অধ্যোরদশ,
১৯৮৪ এর ধোরো ৩৭ অনু োয়ী ব্যরি-সংরঘর অন্য িোরতর আরয়র রবপরীরত সমন্বয় করো
োরব। তরব, উি সমন্বয় ব্যরি-সংরঘর সদরস্যর আরয়র সোরর্ করো োরব িো।
(খ) ধারা 42(3B)
উপধোরো 3B অনুু্ োয়ী ব্যরি-সংরঘর রকোরিো রলোকসোি ব্যরি-সংরঘর রকোরিো সদস্য তোর
রিরজর আরয়র রবপরীরত রজর (carry forward) বো সমন্বয় রকছুই কররত পোররবি িো।
এ রবধোি ২০২০-২১ কর বছর রর্রক কো নকর হরব।
১৩। আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 46BB এর সংরশোধি
আয়কর অধ্যোরদরশর ধোরো 46BB এর মোধ্যরম করতপয় রশল্প িোতরক রভৌরগোরলক অবস্থোি
রভরদ রবরভন্ন রময়োরদ কর অবকোশ সুরবধো প্রদোি করো আরছ। ১ জুলোই, ২০১৯ হরত ৩০
জুি, ২০২৪ সোরলর মরধ্য স্থোরপত (সম্পূণ নভোরব রিরমনত) রবযমোি রশল্প িোতসমূরহর
অরতররি আররো সোতটি িোত সংযুি করর রভৌরগোরলক অবস্থোি রভরদ রবরভন্ন রময়োরদ কর
অবকোশ সুরবধো প্রদোি করো হরয়রছ। এরেরত্র কর অবকোশ সুরবধো প্রোরপ্তর লরেয রবযমোি
আইরি র সব শতন ররয়রছ রসসব শতন অপররবরতনত ররয়রছ।
রিেবরণ নত সোতটি রশল্প িোতসমূহ কর অবকোশ সুরবধো পোরব। র্ো১. Electrical Tranformer
২. Artificial fiber or manmade fiber manufacturing;
৩. Automobile parts and components manufacturing
৪. Automation and Robotics design, manufacturing
including parts and components thereof;
৫. Artificial Intelligence based system design and/or
manufacturing;
৬. Nanotechnology based products manufacturing;
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৭. Aircraft heavy maintenance services including parts
manufacturing;

১৪। আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 51 এর প্ররতস্থোপি
রবযমোি ধোরো 51 অনু োয়ী–
১। সরকোরর বো সরকোর অনুরমোরদত রসরকউররটিজ এর রময়োদোরন্ত প্রোপ্তব্য
(receivable on maturity) সুদ বো বোট্টো’র (discount) রবপরীরত উৎরস
আগোম (upfront) কর সংগ্রহ কররত হয়;
২. উি রসরকউররটিজ ইসলোরম শররয়োর রভরত্তরত হরল মুিোফো বো বোট্টো
পরররশোধকোরল (at the time of payment) উৎরস কর সংগ্রহ কররত হয়;
এবং
৩. রট্রজোরর বন্ড ও রট্রজোরর রবরলর সুদ বো বোট্টো পরররশোধ হরত উৎরস কর কতনি
প্রর োজয রছরলো িো।
অর্ ন আইি, ২০২০ এর মোধ্যরম আয়কর অধ্যোরদশ, 1984 এর ধোরো 51 এর প্ররতস্থোপি
করো হরয়রছ। িতুি প্রবরতনত ধোরো 51 অনু োয়ী১. সরকোরর রসরকউররটিজ অর্বো সরকোর বো বোংলোরদশ রসরকউররটিজ এন্ড
এক্সরচে করমশি কর্তক
ন অনুরমোরদত র রকোরিো প্রকোর রসরকউররটিজ এর বোট্টো, সুদ
বা মুিোফো রক্ররর্ট বো পরররশোধকোরল (at the time of payment or
credit) ৫ শতোংশ হোরর উৎরস কর সংগ্রহ কররত হরব।
২. উৎরস কর সংগ্রহ করোর রেরত্র পরররশোধ বো রক্ররর্ট, র টি আরগ ঘরট রস
সমরয় উৎরস কর সংগ্রহ কররত হরব।
িতুি রবধোিটি ১ জুলোই, ২০২০ রিষ্টোব্দ তোররি বো তোর পরবতী সমরয় বোট্টো, সুদ বা মুিোফো
পরররশোরধর রেরত্র প্রর োজয হরব।
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১৫। আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 52 এর সংরশোধি
রবযমোি আইরির ধোরো 53E (3) অনু োয়ী রকোরিো রর্সরট্ররবউটররর রিকট রবরক্রত পণ্য
পরবরতনরত রর্সরট্ররবউটর কর্তক
ন সরবরোহ করো হরল আয়কর অধ্যোরদরশর ধোরো 52 এর
অধীরি রবরধ 16 অনু োয়ী উৎরস কর কতনি করো হয়। অথ প আইন, ২০২০ এর িাধ্যরি
আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 52 সংরশোধরির মোধ্যরম উপধোরো ১ এর রপ্রোভোইরসো
এর paragraph (d)- রত একটি রপ্রোভোইরসো সংর োজি করো হরয়রছ। িতুি সংর োরজত
রপ্রোভোইরসোর মোধ্যরম রর্রেরবউটর কর্তক
ন পণ্য সরবরোরহর রবপরীরত কতনির োগ্য কররর
পররমোণ ক্তনরূ্রণর ক্তহসারব ্ক্তরবতপন আনা হরয়রছ।
িতুি রবধোি অনু োয়ী রর্সরট্ররবউটররর রিকট হরত উৎরস কর কতপরনর জন্য রর্সরট্ররবউটর
কর্তক
ন সরবরোহকৃত পরণ্যর সম্পূণ ন মূল্য রভরত্তমূল্য রহরসরব রবরবচিো করো োরব িো।
রর্সরট্ররবউটর কর্তক
ন সরবরোহকৃত পরণ্যর উপর উৎরস কর কতনরির পররমোণ রিেরূরপ
পররগণিো কররত হরব{(ধোরো 53E(3)রত উরেরিত রর্রেরবউটর বো অন্যরকোরিো ব্যরির রিকট রকোম্পোরির
রবক্রয়মূল্য × ৭% × ৫%) - ধোরো 53E(3) অনু োয়ী পরররশোরধত কর}
ধোরো 53E(3)রত উরেরিত রর্রেরবউটর বো অন্যরকোরিো ব্যরির রিকট রকোম্পোরির
রবক্রয়মূরল্যর োচোইর োগ্য প্রমোণোরদ সরবরোহ গ্রহণকোরীর রিকট দোরিল কররত হরব।
অন্যর্োয় সরবরোহ গ্রহণকোরী সরবরোহ মূরল্যর উপর ধোরো 52 এবং রবরধ 16 রমোতোরবক
উৎরস কর কতনি কররবি।
উদোহরণ ১৫-১
জিোব মুিীফ রমকদোদ আরলফ (প্রোঃ) রলঃ রকোম্পোরির একজি রর্রেরবউটর। ২০২০- ২০২১
আয় বছরর জিোব মুিীফ রমকদোরদর রিকট আরলফ (প্রোঃ) রলঃ এর রবরক্রত পরণ্যর মূল্য ৫০
লে টোকো। ধোরো 53E(3) অনু োয়ী আরলফ (প্রোঃ) রলঃ জিোব মুিীফ রমকদোরদর এর রিকট
হরত (৫০,০০,০০০ × ৫% × ৫%) টোকো বো ১২,৫০০ টোকো উৎরস কর সংগ্রহ কররি।
জিোব মুিীফ রমকদোদ রদ ২০২০- ২০২১ আয় বছরর উি পরণ্যর পুররোটোই তোরিয়ো (প্রোঃ)
রলঃ এর রিকট সরবরোহ করর তোহরল তোরিয়ো (প্রোঃ) রলঃ জিোব মুিীফ রমক দোরদর রিকট
হরত রিেরূরপ উৎরস কর কতনি কররব{(৫০,০০,০০০ × ৭% × ৫%) - (৫০,০০,০০০ × ৫% × ৫%)}
= ১৭,৫০০ - ১২,৫০০
= ৫,০০০/34

উদোহরণ ১৫-২
জিোব ভৃগু রবষ্ণুপদ আরলফ (প্রোঃ) রলঃ রকোম্পোরির একজি রর্রেরবউটর। ২০২০-২০২১
আয় বছরর জিোব ভৃগু রবষ্ণুপরদর রিকট আরলফ (প্রোঃ) রলঃ এর রবরক্রত পরণ্যর মূল্য ৫০
লে টোকো। ধোরো 53E(3) অনু োয়ী আরলফ প্রোঃ রলঃ জিোব ভৃগু রবষ্ণুপরদর রিকট হরত
(৫০,০০,০০০ × ৫% × ৫%) টোকো বো ১২,৫০০ টোকো উৎরস কর সংগ্রহ কররি। জিোব ভৃগু
রবষ্ণুপদ রদ উি পণ্য হরত ৩০ লে টোকোর পণ্য ২০২০-২০২১ আয় বছরর পেব (প্রোঃ)
রলঃ এর রিকট সরবরোহ কররি তোহরল পেব (প্রোঃ) রলঃ জিোব ভৃগু রবষ্ণুপরদর রিকট হরত
রিেরূরপ উৎরস কর কতনি কররব{(৩০,০০,০০০ × ৭% × ৫%) - (৩০,০০,০০০ × ৫% × ৫%)}
= ১০,৫০০ - ৭,৫০০
= ৩,০০০/িতুি রবধোিটি ১ জুলোই, ২০২০ রিষ্টোব্দ তোররি বো তোর পরবতী সমরয় অর্ ন পরররশোরধর
রেরত্র প্রর োজয হরব।
১৬। আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 52(2), 52A(2), 52AA(2), 53E এবং
56(3) এর সংরশোধি
রবযমোি আইরি ধোরো 52(2), 52A(2), 52AA(2), 53E এবং 56(3) এ ‘পরররশোধ’
রহরসরব স্থোিোন্তর, রক্ররর্ট বো পরররশোরধর সমন্বয়রক অন্তভুনি করো রছরলো (Payment
includes a transfer, a credit or an adjustment of credit)। অর্ ন আইি,
২০২০ এর মোধ্যরম উি ধোরোগুরলোরত ‘পরররশোধ’ রহরসরব পরররশোরধর আরদশ বো রিরদ নশিো
(an order or instruction of making payment) পরররশোধ রহরসরব গণ্য হরব।
অর্ নোৎ ‘পরররশোধ’ রহরসরব স্থোিোন্তর, রক্ররর্ট বো পরররশোরধর সমন্বয়, বো পরররশোরধর আরদশ
বো রিরদ নশিো অন্তভুনি হরব।
উদোহরণ ১৬-১
রমজ্ শোহীি সুলতোিো তোরিহো কিেোকশি রকোঃ রলঃ এর একজি সরবরোহকোরী। রতরি
তোরিহো কিেোকশি রকোঃ রলঃ রক ১০ রকোটি টোকোর পণ্য সরবরোহ করররছি। তোরিহো
কিেোকশি রকোঃ রলঃ তোিরবর ইিক িোমক প্ররতষ্ঠোিরক শোহীি সুলতোিো বরোবরর অর্ ন
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পরররশোরধর আরদশ বো রিরদ নশিো প্রদোি করররছ। প্রোপ্ত পরররশোরধর আরদশ বো রিরদ নশিো
অনু োয়ী তোিরবর ইিক রমজ্ শোহীি সুলতোিোর ব্যোংক রহসোরব অর্ ন স্থোিোন্তর করর। এরেরত্র
তোরিহো কিেোকশি রকোঃ রলঃ সরবরোহ গ্রহণকোরী এবং সরবরোরহর রবপরীরত পরররশোরধর
আরদশ বো রিরদ নশিো প্রদোিকোরী। রপরমরন্টর অর্ নোনু োয়ী এরেরত্র তোরিহো কিেোকশি রকোঃ
রলঃ প্রকৃতপরে রপরমন্ট করররছ। তোই, তোরিহো কিেোকশি রকোঃ রলঃ হরে উৎরস কর
কতনি ও জমোর জন্য দোরয়ত্বপ্রোপ্ত ব্যরি। রস রমোতোরবক তোরিহো কিেোকশি রকোঃ রলঃ রক
উৎরস কর কতনি ও জমোদোরির রবষয়টি রিরিত কররত হরব। উৎরস কর কতনি ও জমোর
র রকোরিো প্রকোর ব্যতযরয়র জন্য তোরিহো কিেোকশি রকোঃ রলঃ দোয়ী হরব।
িতুি রবধোিটি ১ জুলোই, ২০২০ রিষ্টোব্দ তোররি বো তোর পরবতী সমরয় অর্ ন পরররশোরধর
রেরত্র প্রর োজয হরব।
১৭। আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 52AA এর সংরশোধি
অর্ ন আইি, ২০২০ এর মোধ্যরম আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 52AA এর উ্ধারা
(1) এর table এর ক্ররমক িং 13 রত অংশভোগী অর্ ননিরতক প্ল্োটফমন (sharing
economy platform) মক উৎরস কর কতপরনর আওতায় আনা হরয়রছ। অংশভোগী
অর্ ননিরতক প্ল্োটফমন ক্তহরসরব ride sharing service, coworking space
providing service এবং accomodation providing service সহ সকল প্রকার
রসবোরক অন্তভুপি করা হরয়রছ।
আয়কর অধ্যোরদশ 1984 এর ধোরো 52AA এর উ্ধারা (1) এর table এর ক্ররমক িং
13A রত Wheeling charge for electricity transmission এর উপর উৎরস
কর কতনি হোর ২৫ লে টোকো প নন্ত রভরত্তমূরল্যর জন্য ৪ শতোংশ এবং ২৫ লে টোকোর
অরধক রভরত্ত মূু্রল্যর জন্য ৫ শতোংশ রিধ নোররত রছরলো। অর্ ন আইি, ২০২০, এর মোধ্যরম
Wheeling charge for electricity transmission পরররশোধকোরল উৎরস কর
কতনরির রবযমোি হোর এর পররবরতন হ্রোস ( রভরত্তমূল্য ২৫ লরের সমোি বো কম হরল ২% ও
২৫ লরের উপর হরল ৩%) করো হরয়রছ।
িতুি রবধোিটি ১ জুলোই, ২০২০ রিষ্টোব্দ তোররি বো তোর পরবতী সমরয় অর্ ন পরররশোরধর
রেরত্র প্রর োজয হরব।
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১৮। আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 52C এর সংরশোধি
রবযমোি আইরির ধোরো 52C অনু োয়ী রকোরিো স্থোবর সম্পরত্ত অরধগ্রহণ করো হরল সম্পরত্তর
মোরলকরক প্ররদয় েরতপূরণ মূরল্যর উপর রিেরূপ হোরর উৎরস কর কতনি কররত হয়(ক) রসটি করপনোররশি, রপৌরসভো বো কযোন্টিরমন্ট রবোরর্ ন অবরস্থত
সম্পরত্তর েরতপূরণ মূরল্যর ২%
(ি) অন্যোন্য এলোকোয় অবরস্থত সম্পরত্তর েরতপূরণ মূরল্যর ১%।
অর্ ন আইি, ২০২০ এর মোধ্যরম ধোরো 52C এর সংরশোধিীর মোধ্যরম করহোরর রিেরূপ
পররবতনি আিীত হরয়রছ(ক) রসটি করপনোররশি, রপৌরসভো বো কযোন্টিরমন্ট রবোরর্ ন অবরস্থত
সম্পরত্তর েরতপূরণ মূরল্যর ৬%
(ি) অন্যোন্য এলোকোয় অবরস্থত সম্পরত্তর েরতপূরণ মূরল্যর ৩%।
উরেখ্য, অরধগ্রহরণর তোররি রিরব নরশরষ ১ জুলোই ২০২০ রিষ্টোব্দ হরত েরতপূরণ মূল্য
পরররশোধকোরল অর্ ন আইি, ২০২০ এর মোধ্যরম সংরশোরধত হোরর উৎরস কর কতনি কররত
হরব।
উদোহরণ ১৮-১
সরকোররর পরে একজি র্ভরম অরধগ্রহণ কমনকতনো ১৫ এরপ্রল ২০২০ রিষ্টোব্দ তোরররি একটি
রসটি কররপোররশি এলোকোয় ১০ রকোটি টোকো মূরল্যর র্ভরম অরধগ্রহণ কররি। রতরি ৩০
জুলোই ২০২০ রিষ্টোব্দ তোরররি র্ভরমর মোরলক জিোব মুয়োদ রমশরোরকর বরোবরর েরতপূরণ
মূল্য পরররশোরধর জন্য রচক ইসুয কররি। এরেরত্র, ৩০ জুলোই ২০২০ রিষ্টোব্দ তোরররির জন্য
প্রর োজয উৎরস কর কতনরির হোর ৬% হোরর কর কতনি করর সরকোরর রকোষোগোরর জমো
পূব নক অবরশষ্ট টোকোর রচক সম্পরত্তর মোরলক বরোবরর হস্তোন্তর কররত হরব।
িতুি রবধোিটি ১ জুলোই, ২০২০ রিষ্টোব্দ তোররি বো তোর পরবতী সমরয় অর্ ন পরররশোরধর
রেরত্র প্রর োজয হরব।
১৯। আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 52Q এর প্ররতস্থোপি
ক্তবযিান ক্তবধান অনুযায়ী রকোরিো রবরদশী ব্যরি রদ রকোরিো রিবোসী ব্যরির37

(ক) রকোরিো রসবো প্রদোরির রবরিমরয়; বো
(ি) রকোরিো কোরজর রবরিমরয়
রিবোসী ব্যরির বোংলোরদরশর রকোরিো ব্যোংক রহসোরব রকোরিো রসবো চোজন বো পরোমশন রফ বো
করমশি বো পোররেরমক বো অন্যরকোরিো রফ, র িোরমই অরভরহত রহোক িো রকি, রবরদশ হরত
রপ্ররণ কররি তোহরল ব্যোংক রহসোরব পরররশোধ বো রক্ররর্রটর জন্য দোরয়ত্বপ্রোপ্ত ব্যরি উি
অর্ ন রক্ররর্ট বো পরররশোধকোরল দশ শতোংশ (১০%) হোরর উৎরস কর কতনি কররবি।
অর্ ন আইি, ২০২০ এর মোধ্যরম আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ রত নতুন ধারা 52Q দ্বারা
প্রক্ততস্থা্ন করা হরয়রছ। প্রক্ততস্থাক্ত্ত নতুন ধারা 52Q এর িাধ্যরি মকারনা মসবা, মরক্তভক্তনউ
মশয়াক্তরং, ইতযাক্তদ বাবদ ক্তবরদশ হরত মপ্রক্তরত অরথ পর উ্র উৎরস কর কতপরনর নতুন ক্তবধান
প্রবতপন করা হরয়রছ। নতুন ক্তবধান অনুযায়ী, ক্তবরদশ হরত বাংলারদরশ মকারনা ব্যক্তির ব্যাংক
ক্তহসারব ক্তনম্নক্তলক্তখত কারজর (ক) বাংলারদরশ প্রদি মকারনা মসবা; বা
(ি) রিবোসী ব্যরি কর্তক
ন রবরদশী মকারনা ব্যরির অনুকূরল মকারনা রসবো
বো কমন সম্পোদি;বো
(গ) রবজ্ঞোপি বো অন্যরকোরিো উরিরশ্য অিলোইি প্ল্োটফমন ব্যবহোররর
অনুরমোদরির জন্য
রিেরলরিত প্রকোরর মকারনা অর্ ন(ক) রফ, মসবা চোজন, করমশি বো পোররেরমক; র িোরমই অরভরহত রহোক
িো রকি, অর্বো
(ি) র রকোরিো িোরমর বো প্রকৃরতর রররভরিউ রশয়োররং
মপ্ররণ করা হরল উি অথ প গ্রহীতার ব্যাংক ক্তহসারব ্ক্তররশাধ বা মক্রক্তিরটর সিয় দশ
শতাংশ (১০%) হারর উৎরস কর কতপন কররত হরব। তরব ক্তনম্নবক্তণ পত মিত্রসমূরহ উৎরস কর
কতপন প্ররযাজয হরব না(১) আয়কর অধ্যারদশ, ১৯৮৪ এর ষষ্ঠ তফক্তসরলর অংশ-ক এর ৪৮ নম্বর
অনুরেদ অনুযায়ী ময আয় মিাট আয় ্ক্তরগণনার অন্তভুপি নয়।
(২) মকারনা ক্তনবাসী ব্যক্তির সফট্ওয়ার বা মসবা ক্তবক্রয়লব্ধ অথ প, যক্তদ
ক্তবক্রয় বা মসবা হরত প্রাপ্ত আয় আয়কর অধ্যারদশ, ১৯৮৪ এর ষষ্ঠ
তফক্তসরলর অংশ-ক এর ৩৩ নম্বর অনুরেদ অনুযায়ী কর অব্যাহক্ততপ্রাপ্ত।
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উদাহরণ
ধরা যাক, tulip.com.bd একটি জনক্তপ্রয় বাংলারদশী অনলাইন প্লাটফিপ ।
tulip.com.bd ক্তবরদশী মকারনা প্রক্ততষ্ঠান হরত তার অনলাইন প্লাটফরিপ প্রদত্ত
ক্তবজ্ঞা্রনর মররভক্তনউ মশয়ার প্রাপ্ত হন। ক্তবরদশী প্রক্ততষ্ঠান tulip.com.bd এর ব্যাংক
ক্তহসারব উি অথ প মপ্ররণ কররন। ক্তবরদশী প্রক্ততষ্ঠান কর্তক
প tulip.com.bd এর বরাবরর
বাংলারদরশ মপ্রক্তরত অরথ পর উ্র ধারা 52Q অনুযায়ী ১০% হারর উৎরস কর কতপন
প্ররযাজয হরব। অথ পাৎ ব্যাংক কর্ত্প ি উি অথ প tulip.com.bd এর ব্যাংক ক্তহসারব
মক্রক্তিরটর পূরব প ১০% হারর কর কতপন কররবন।
িতুি রবধোিটি ১ জুলোই, ২০২০ রিষ্টোব্দ তোররি বো তোর পরবতী সমরয় অর্ ন পরররশোরধর
রেরত্র প্রর োজয হরব।
২০। আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 52R এর সংরশোধি
ক্তবযিান ধোরো 52R(2) অনুযায়ী International Gateway (IGW) Service
Operator কর্তক
প ক্তনরম্নাি ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠানরক অথ প ্ক্তররশারধর মিরত্র উৎরস ৭.৫% হারর
কর কতপন কররত হয়(ক) Interconnection Exchange (ICX),
(খ) Access Network Service (ANS), অথবা
(গ) Bangladesh Telecommunication Regulatory
Commission (BTRC) এর সারথ চুক্তিবদ্ধ অন্য মযরকারনা ব্যক্তি ।
অথ প আইন, ২০২০ এর িাধ্যরি ধোরো 52R এর উ্ধারা (2)মত আনীত সংরশাধনীর ফরল
International Gateway (IGW) Service Operator কর্তক
প ক্তনরম্নাি
ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠানরক মকারনা অথ প ্ক্তররশারধর মিরত্র ৭.৫% হারর উৎরস কর কতপন কররত
হরব(ক) Interconnection Exchange (ICX),
(খ) Access Network Service (ANS),
(গ) Bangladesh Telecommunication Regulatory
Commission (BTRC), অথবা
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(ঘ) Bangladesh Telecommunication Regulatory
Commission (BTRC) এর সারথ চুক্তিবদ্ধ অন্য মযরকারনা ব্যক্তি ।
িতুি রবধোিটি ১ জুলোই, ২০২০ রিষ্টোব্দ তোররি বো তোর পরবতী সমরয় অর্ ন পরররশোরধর
রেরত্র প্রর োজয হরব।
২১। আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 52U এর সংরশোধি
(ক) উপধোরো 52U(3) এর সংরশোধি
রবযমোি রবধোি অনু োয়ী স্থোিীয় ঋণপত্র বো অন্যোন্য অর্ নোয়ি চুরির মোধ্যরম ধোি, গম, রগোল
আলু, রেঁয়োজ, রসুি, মটরশুটি, রছোলো, মশুর র্োল, আদো, হলুদ, শুকরিো মররচ, র্োল, ভুট্টো,
আটো, ময়দো, লবণ, রভোজয রতল, রচরি, কোরলো রগোল মররচ, দোরুরচরি, এলোচ, লবঙ্গ, রিজুর,
রতজপোতো, করম্পউটোর বো করম্পউটোর ন্ত্রোংশ, পোট, তুলো, সুতো এবং সকল প্রকোর ফল
ক্রয় করো হরল উৎরস কর কতনি কররত হয় িো।
অর্ ন আইি, ২০২০ এর মোধ্যরম আিীত সংরশোধিীর ফরল উি পণ্যসমূহ স্থোিীয় ঋণপত্র বো
অন্যোন্য অর্ নোয়ি চুরির মোধ্যরম ক্রয়কোরল ২ শতোংশ হোরর উৎরস কর কতনি কররত হরব।
(ি) উপধোরো 52U(4) এর সংরশোধি
অর্ ন আইি, ২০২০ এর মোধ্যরম ধোরো 52U এর উ্ধারা 4 ক্তবলুপ্ত করা হরয়রছ। ফরল
মযসকল মলনরদরনর মিরত্র ধোরো 52U প্ররযাজয হরব মসসকল মলনরদরনর মিরত্র আর ধারা
52 এবং রবরধ 16 এর প্রর োজযতো র্োকরব িো।
িতুি রবধোিটি ১ জুলোই, ২০২০ রিষ্টোব্দ তোররি বো তোর পরবতী সমরয় অর্ ন পরররশোরধর
রেরত্র প্রর োজয হরব।
২২। আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 53BB এবং 53BBBB এর সংরশোধি
অর্ ন আইি, ২০২০ এর মোধ্যরম আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 53BB এবং
53BBBB রত রপ্তোরি মূরল্যর রবপরীরত প্রর োজয এক শতোংশ (১%) উৎস কর কতনরির
হোররর পররবরতন শূন্য দশরমক পাঁচ শতোংশ (০.৫০%) করো হরয়রছ।
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িতুি রবধোিটি ১ জুলোই, ২০২০ রিষ্টোব্দ তোররি বো তোর পরবতী সমরয় অর্ ন পরররশোরধর
রেরত্র প্রর োজয হরব।
২৩। আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 53BBB এর প্ররতস্থোপি
অর্ ন আইি, ২০২০ এর মোধ্যরম আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 53BBB
প্ররতস্থোপরির মোধ্যরম স্টক এক্সরিরির মকারনা সদস্য দ্বারা ক্তসক্তকউক্তরটিজ রলিরদরির মিরত্র
স্টক এক্সরিরির প্রধান ক্তনব পাহী কিপকতপা কর্তক
প উৎরস কর কতপরনর মিরত্র দ্যই ধররনর হার
ক্তনধ পারণ করা হরয়রছ, যথা(ক) রশয়োর ও রমউচুয়োল ফোন্ড রলিরদি এর রেরত্র রমোট রলিরদি
মূরল্যর উপর শূন্য দশরমক শূন্য পাঁচ শতোংশ (০.০৫%), এবং
(খ) রশয়োর ও রমউচুয়োল ফোন্ড ব্যরতত অন্যোন্য সকল রসরকউররটিজ
রলিরদরির রেরত্র স্টক এক্সরিরির মকারনা সদস্য কর্তক
প গৃহীত বা
গৃহীতব্য করমশরির উপর দশ শতোংশ (১০%)।
িতুি রবধোিটি ১ জুলোই, ২০২০ রিষ্টোব্দ তোররি বো তোর পরবতী সমরয় অর্ ন পরররশোরধর
রেরত্র প্রর োজয হরব।
২৪। আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 56 এর সংরশোধি
আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর রবযমোি ধোরো ৫৬ এর উপধোরো (১) এর রটরবরলর ক্ররমক িং
২০ অনু োয়ী অক্তনবাসী করদাতা কর্তক
প প্রাপ্ত লভযোংরশর উ্র ক্তনরম্নািভারব উৎরস কর
কতনি করো হয়(ক) অক্তনবাসী মকাম্পাক্তন কর্তক
প প্রাপ্ত লভযোংরশর উ্র ২০%,
এবং
(খ) মকাম্পাক্তন ব্যতীত অন্যান্য অক্তনবাসী করদাতা কর্তক
প প্রাপ্ত
লভযোংরশর উ্র ৩০%।
অর্ ন আইি, ২০২০ এর মোধ্যরম রবযমোি রবধোি সংরশোধিপূব নক অক্তনবাসী করদাতা কর্তক
প
প্রাপ্ত লভযোংরশর উপর রিেরূরপ উৎরস কর কতনরির হোর ধো ন করো হরয়রছ41

(ক) অক্তনবাসী মকাম্পাক্তন, ফোন্ড ও ট্রোস্ট কর্তক
প প্রাপ্ত লভযোংরশর
উ্র ২০%, এবং
(খ) মকাম্পাক্তন, ফোন্ড ও ট্রোস্ট ব্যতীত অন্যান্য অক্তনবাসী
করদাতা কর্তক
প প্রাপ্ত লভযোংরশর উ্র ৩০%।
িতুি রবধোিটি ১ জুলোই, ২০২০ রিষ্টোব্দ তোররি বো তোর পরবতী সমরয় অর্ ন পরররশোরধর
রেরত্র প্রর োজয হরব।
২৫। আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 68 এর সংরশোধি
অর্ ন আইি, ২০২০ এর মোধ্যরম রবযমোি রবধোি সংরশোধিপূব নক িতুি করদোতোরদর জন্য
অরগ্রম কর পররগণিোর রেরত্র প্রোক্করলত আয় ‘চোর লে টোকোর অরধক’ এর স্থরল ‘ছয় লে
টোকোর অরধক’ করো হরয়রছ।
২৬। আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 68B এর সংরশোধি
অর্ ন আইি, ২০২০ এর মোধ্যরম প্রোইরভট িটর গোরির মোরলক হরত অরগ্রম আয়কর বরধ নত
হোরর সংগ্রহ কররত হরব এবং এ মরমন আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 68B রত
রিেরূপ সংরশোধিী আিো হরয়রছঅরগ্রম
কর
(টোকো )

ক্রঃ
িং

গোরির ধরি ও ইরেি কযোপোরসটি

১

১৫০০ রসরসর উরর্ধ্ন িয় প্ররতটি রমোটরকোর বো জীপ এর জন্য

২৫,০০০/
-

২

১৫০০ রসরসর উরর্ধ্ন রকন্তু ২০০০ রসরসর উরর্ধ্ন িয় এরূপ প্ররতটি
রমোটরকোর বো জীপ এর জন্য

৫০,০০০/
-

৩

২০০০ রসরসর উরর্ধ্ন রকন্তু ২৫০০ রসরসর উরর্ধ্ন িয় এরূপ প্ররতটি
রমোটরকোর বো জীপ এর জন্য

৭৫,০০০/
-

৪

২৫০০ রসরসর উরর্ধ্ন রকন্তু ৩০০০ রসরসর উরর্ধ্ন িয় এরূপ প্ররতটি
রমোটরকোর বো জীপ এর জন্য

১,২৫,০০
০/-
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৫

৩০০০ রসরসর উরর্ধ্ন রকন্তু ৩৫০০ রসরসর উরর্ধ্ন িয় এরূপ প্ররতটি
রমোটরকোর বো জীপ এর জন্য

১,৫০,০০
০/-

৬

৩৫০০ রসরসর উরর্ধ্ন প্ররতটি রমোটরকোর বো জীপ এর জন্য

২,০০,০০
০/-

৭

মোইরক্রোবোস প্ররতটির জন্য

৩০,০০০/
-

িতুি রবধোিটি ১ জুলোই, ২০২০ রিষ্টোব্দ তোররি বো তোর পরবতী সময় হরত প্রর োজয হরব।
২৭। আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 75 এর সংরশোধি
অর্ ন আইি, ২০২০ এর মোধ্যরম আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 75 এর উপধোরো (1)
এবং (2)মত আনীত সংরশাধনীর িাধ্যরি ক্তনরম্নাি ব্যক্তিরদর জন্য আয়কর ক্তরটান প দাক্তখল
বাধ্যতামূলক করা হরয়রছ(ক) িটরযান, স্থান (space), আবাসন (accomodation) বা
অন্যরকারনা সম্পরদর িাধ্যরি মকারনা অংশভাগী অথ পননক্ততক কিপকারি
(shared economic activities) অংশগ্রহণকারী, বা
(খ) লোইরসন্সধোরী অরের মোরলক, বো
(গ) সকল টিআইএিধোরী।
তরব রবযমোি ছয়টি রেত্র ছোিোও রিেবরণ নত ব্যরিগণরক আয়কর ররটোি ন দোরিরলর
বোধ্যবোধকতো হরত অব্যোহরত রদয়ো হরয়রছ(অ) করর োগ্য আয় রিই এমি ব্যরি োরো জরম রবক্ররয়র প্ররয়োজরি ১২
রর্রজরটর টিআইএি গ্রহণ করররছি, এবং
(আ) করর োগ্য আয় রিই এমি ব্যরি োরো রক্ররর্ট কোর্ন গ্রহরণর জন্য
১২ রর্রজরটর টিআইএি গ্রহণ করররছি।
পররবরতনত রবধোি ২০২০-২১ কর বছর হরত কো নকর হরব।
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উদোহরণ
জিোব মরহদুল ইসলোম রচৌধুরী রজলো সদররর রপৌরসভোয় রিজস্ব জরম রবক্ররয়র প্ররয়োজরি
১২ রর্রজরটর টিআইএি গ্রহণ করররছরলি। ২০২০-২০২১ করবরষ ন জিোব রচৌধুরীর রমোট
আরয়র পররমোণ ২,৫৫,০০০/- ো করর োগ্য সীমোর রিরচ এবং রতরি ধোরো 75 অনু োয়ী
আয়কর ররটোি ন দোরিরলর অন্যরকোরিো শতন পূরণ কররিরি। সুতরোং করদোতোর আয়কর
ররটোি ন দোরিরলর বোধ্যবোধকতো রিই।
২৮। আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 75A এর সংরশোধি
অর্ ন আইি, ২০২০ এর মোধ্যরম বোধ্যতোমূলকভোরব উৎরস কর কতনরির ররটোি ন দোরিলকোরী
অন্যোন্য ব্যক্তি/প্ররতষ্ঠোরির পোশোপোরশ রিরেোি ব্যরি/প্ররতষ্ঠোিরক অন্তভুনি করো হরয়রছ(ক) রবশ্বরবযোলয় (a university),
(ি) আন্তজনোরতক পো্যকক্রম রমরি রশেোদোিকোরী ইংরররজ মোধ্যম
রবযোলয় (an english medium school providing
education following international curriculum),
(গ) আইরির দ্ব্োরো সৃষ্ট কৃরত্রম সত্ত্বো (artificial juridical person),
এবং
(ঘ) স্থোিীয় কর্তপন ে (local authority)
পররবরতনত রবধোরির ফরল প্রোইরভট রবশ্বরবযোরয়র পররবরতন পোবরলক ও প্রোইরভট সকল
রবশ্বরবযোলয়রক বোধ্যতোমূলকভোরব উৎরস কর কতনরির ররটোি ন দোরিল কররত হরব।
পররবরতনত রবধোি ২০২০-২১ অর্ ন বছর হরত কো নকর হরব।
২৯। আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 80 এর সংরশোধি
অর্ ন আইি, ২০২০ এর মোধ্যরম আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 80 এর উপধোরো (1)
এর ক্লজ (a) এর রবধোি পররবতনি করর সম্পদ রববরণী দোরিরলর বোধ্যবোধকতোর রেরত্র গ্রস
সম্পরদর সীমো ২৫ লরের পররবরতন ৪০ লে টোকো করো হরয়রছ। অর্ নোৎ রকোরিো করদোতোর
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রমোট পররসম্পরদর পররমোণ ৪০ লে টোকো অরতক্রম িো কররল তোর সম্পদ রববরণী
দোরিরলর বোধ্যবোধকতো রিই। তরব করদোতো চোইরল সম্পদ রববরণী দোরিল কররত পোররবি।
একইভোরব, ধোরো 80 এর উপধোরো (2) এর এর রবধোি পররবতনি করর ব্যরিরেণীর
করদোতোর জীবি োত্রোর মোি সম্পরকনত রববরণী দোরিরলর বোধ্যবোধকতোর রেরত্র আরয়র
সীমো রতি লে টোকোর পররবরতন চোর লে টোকো করো হরয়রছ। অর্ নোৎ রকোরিো ব্যরিরেণীর
করদোতোর আরয়র সীমো চোর লে টোকো অরতক্রম িো কররল তোর জীবি োত্রোর মোি
সম্পরকনত রববরণী দোরিরলর বোধ্যবোধকতো রিই। তরব করদোতো চোইরল জীবি োত্রোর মোি
সম্পরকনত রববরণী দোরিল কররত পোররবি।
পররবরতনত রবধোি ২০২০-২১ কর বছর হরত কো নকর হরব।
৩০। আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 82C এর সংরশোধি
(অ) ধোরো 82C এর উপধোরো 2 এর সংরশোধি
অর্ ন আইি, ২০২০ এর মোধ্যরম আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 82C এর উপ ধোরো 2
এর ক্লজ b সংরশোধি করর ক্তনরম্নাি করয়কটি খাত হরত উৎরস করতনত/সংগৃহীত আয়কর
82C ধোরোয় ন্যযিতম কররর আওতোয় আিো হরয়রছ(ক) ধোরো 52AA এর উপ ধোরো (1) এর রটরবল এর ক্ররমক িং 2 এ
উরেরিত রপশোগত রসবো রফ, কোররগরর রসবো রফ, অর্বো কোররগরর
সহোয়তো রফ (Professional service, technical services
fee, or technical assistance fee ),
(খ) ধোরো 52AA এর উপ ধোরো (1) এর রটরবল এর ক্ররমক িং 13A
এ উরেরিত ক্তবদ্যযৎ ্ক্তরবহরণর জন্য হুইক্তলং িাজপ (Wheeling
charge for electricity transmission),
(গ) ধোরো 82C এর উপ ধোরো (2) এর রপ্রোভোইরসো এর প্যোরোগ্রোফ (ii)
সংরশোধরির ফরল, ferro alloy পণ্য উৎপোদরি ব্যবহৃত কাঁচোমোল এর
উপর ধারা 53 এবং রবরধ 17A এর অধীি আমদোিী প নোরয় করতনত
উৎস কর 82C ধোরোয় ন্যযিতম কর রহসোরব রবরবরচত হরব।
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(আ) উপধোরো 4 এর প্ররতস্থোপি
অর্ ন আইি, ২০২০ এর মোধ্যরম আয়কর অধ্যোরদশ 1984 এর ধোরো 82C এর উপধোরো (4)
এর ক্লজ (a) প্রক্ততস্থা্ন করা হরয়রছ। প্রক্ততস্থাক্ত্ত ক্তবধারন মকাম্পাক্তন ও ফারিপর জন্য
ন্যযনতি কররর ্াশা্াক্তশ ব্যক্তি করদাতার জন্য ন্যযনতি কররর ক্তবধান করা হরয়রছ। নতুন
প রাখা হরয়রছ। অথ পাৎ
ক্তবধারন মকাম্পাক্তন ও ফারিপর জন্য ন্যযনতি কররর হার অ্ক্তরবক্ততত
পূরব পর িরতা রকোরিো রকোম্পোরি এবং বোরষ নক ৫০ লে টোকোর অরধক রমোট প্রোরপ্ত (gross
receipts) রবরশষ্ট মকারনা ফোমন এর রমোট প্রোরপ্তর উপর রিরেোিহোরর আররোরপত কর
ন্যযিতম কর রহরসরব রবরবরচত হরব।
ক্রক্তিক
নং

করদাতার মেণী

ন্যযনতি করহার

১.

রসগোররট, রবরি, রচরবরয় িোওয়োর তোমোক, রমোট প্রোরপ্তর ১ শতোংশ
রধাঁয়োহীি তোমোক বো অন্যরকোরিো
তোমোকজোত দ্রব্যোরদ উৎপোদিকোরী

২.

রমোবোইল রফোি অপোররটর

রমোট প্রোরপ্তর
শতোংশ

৩.

অন্যোন্য রেরত্র

রমোট প্রোরপ্তর ০.৬০
শতোংশ

২

আিীত সংরশোধিী রমোতোরবক রকোরিো ব্যরি-করদোতোর রমোট প্রোরপ্তর পররমোণ ৩ রকোটি
টোকো বো তোর অরধক হরল তরব উি ব্যরি-করদোতোরক লোভ-েরত রিরব নরশরষ রিরেোিভোরব
ন্যযিতম কর পরররশোধ কররত হরব–
(ক) রমোবোইল রফোি অপোররশি এবং রসগোররট, রবরি, রচরবরয় িোওয়োর
তোমোক, রধাঁয়োহীি তোমোক, বো অন্যরকোরিো তোমোকজোত দ্রব্যোরদ
উৎপোদরি রিরয়োরজত ব্যরি-করদোতো ব্যতীত অন্যোন্য ব্যরি-করদোতোর
রমোট প্রোরপ্তর ০.৫ শতোংশ
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(ি) রসগোররট, রবরি, রচরবরয় িোওয়োর তোমোক, রধাঁয়োহীি তোমোক, বো
অন্যরকোরিো তোমোকজোত দ্রব্যোরদ উৎপোদরি রিরয়োরজত ব্যরি-করদোতোর
রমোট প্রোরপ্তর ১ শতোংশ।
(গ) রমোবোইল রফোি অপোররশরি রিরয়োরজত ব্যরি-করদোতোর রমোট
প্রোরপ্তর ২ শতোংশ।

উদোহরণ ৩০-১
২০১৯-২০২০ আয় বছরর রমজ্ রসোিোরল রবশ্বোস ৩,৫০,০০,০০০ টোকোর ততরর পণ্য আমদোরি
কররি। আমদোরিকৃত পণ্য রতরি স্থোিীয় বোজোরর রবক্রয় কররি। ধোরো ৫৩ অনু োয়ী
আমদোরি প নোরয় তোর রিকট হরত ১৭,৫০,০০০ টোকো উৎরস কর কতনি করো হয়। রমজ্
রবশ্বোস উি পণ্য ৫,০০,০০,০০০ টোকোয় রবক্রয় কররি। তোর অন্যরকোরিো আরয়র উৎস রিই।
রতরি ৩০,০০,০০০ টোকো রিট আয় প্রদশনি করর ২০২০-২০২১ কর বছরর আয়কর ররটোি ন
দোরিল কররি। করদোতোর করদোয় রিেরূরপ পররগণিো কররত হরবউৎরস করতনত কর: ১৭,৫০,০০০/রিয়রমত পদ্ধরতরত রিরূরপত রমোট আরয়র উপর করদোয় : ৩০,০০,০০০/- টাকার উ্র
ব্যরি-করদোতোর জন্য প্রর োজয করহারর করদায় ৫,৩২,৫০০/রমোট প্রোরপ্তর উপর ন্যন্যতম করদোয়: (৫,০০,০০,০০০ × ০.৫%) টোকো বো ২,৫০,০০০ টোকো
ধোরো 82C(5) অনু োয়ী করদোতোর ন্যযিতম করদোয় হরব ১৭,৫০,০০০ টোকো।
প কর ১৭,৫০,০০০ টোকো। সুতরোং করদোতোর িীট করদোয় শূন্য।
করদাতার উৎরস কক্ততত

উদোহরণ ৩০-২
২০১৯-২০২০ আয় বছরর রমজ্ ফোরহোিো প্ল্োরস্টরকর পণ্য উৎপোদি কররি। রতরি রমোট
রবক্রয় ৫,০০,০০,০০০ টোকো প্রদশনি কররি। এর মরধ্য রতরি ১,৫০,০০,০০০ টোকোর
মোলোমোল একটি সরকোরর প্ররতষ্ঠোরি সরবরোহ কররি। সরবরোরহর রবপরীরত ৫% হোরর রমোট
৭,৫০,০০০ টোকো উৎরস কর কতনি করো হয়। করদোতো মোলোমোল সরবরোরহর রবপরীরত
১৫,০০,০০০ টোকো এবং অন্যোন্য রবক্রয় হরত ২০,০০,০০০ টোকো অর্ নোৎ রমোট আয়
৩৫,০০,০০০ টোকো প্রদশনি করর ২০২০-২০২১ কর বছররর জন্য আয়কর ররটোি ন দোরিল
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কররি। করদোতো ব্যরিগত গোরির রফটরিস িবোয়িকোরল ৫০,০০০ টোকো অরগ্রম কর
পরররশোধ করররছি। করদোতোর করদোয় রিেরূরপ রিরুপণ কররত হরবক্তনয়ক্তিত ব্যবসা আরয়র জন্য করদায় ক্তনরূ্ণ:
ক্তনয়ক্তিত ব্যবসা আরয়র জন্য করদায়: ২০,০০,০০০/- টাকার উ্র ব্যরি-করদোতোর জন্য
প্রর োজয করহারর ২,৮২,৫০০ টাকা
ক্তনয়ক্তিত ব্যবসা আরয়র জন্য ন্যযনতি কর: ৩,৫০,০০,০০০/- × ০.৫% বো ১,৭৫,০০০ টোকো
করদোতোর রিয়রমত ব্যবসো আয় হরত পরররশোধর োগ্য করদোয়: ২,৮২,৫০০ টোকো
সরবরারহর ক্তব্রীরত করদায় ক্তনরূ্ণ:
প কর: ৭,৫০,০০০/সরবরারহর ক্তব্রীরত উৎরস কক্ততত
সরবরারহর ক্তব্রীরত রিরুরপত করদোয় = (৩৫,০০,০০০ টোকোর উপর ব্যরি-করদোতোর
জন্য প্রর োজয করহারর করদোয় ৬,৫৭,৫০০ টোকো - ক্তনয়ক্তিত ব্যবসা আরয়র জন্য করদায়
২,৮২,৫০০ টাকা) বা ৩,৭৫,০০০ টাকা
সরবরারহর ক্তব্রীরত প্রাক্তপ্তর উ্র ন্যযিতম কর: ১,৫০,০০,০০০ × ০.৫% বো ৭৫,০০০
টোকো
সুতরোং করদোতোর সরবরারহর ক্তব্রীরত পরররশোধর োগ্য ন্যযিতম করদোয়: ৭,৫০,০০০
টোকো
করদাতার মিাট করদায় ক্তনরূ্ণ:
করদোতোর পরররশোধর োগ্য রমোট করদোয়: (২,৮২,৫০০ + ৭,৫০,০০০) টোকো বো ১০,৩২,৫০০
টোকো
অর্ নোৎ ররটোি ন দোরিরলর সময় করদোতোরক (১০,৩২,৫০০ – ৭,৫০,০০০ - ৫০,০০০) টোকো বো
২,৩২,৫০০ টোকো কর পরররশোধ কররত হরব।

উদোহরণ ৩০-৩
২০১৯-২০২০ আয় বছরর রমজ্ শোমছুি িোহোর রিতযপ্ররয়োজিীয় পণ্য রবক্রয় কররি। রতরি
রমোট রবক্রয় ৫,০০,০০,০০০ টোকো প্রদশনি কররি। এর মরধ্য রতরি ৫০,০০,০০০ টোকোর
মোলোমোল একটি সরকোরর প্ররতষ্ঠোরি সরবরোহ কররি। সরবরোরহর রবপরীরত ৩% হোরর রমোট
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১,৫০,০০০ টোকো উৎরস কর কতনি করো হয়। করদোতো মোলোমোল সরবরোরহর রবপরীরত
৫,০০,০০০ টোকো এবং অন্যোন্য রবক্রয় হরত ১৫,০০,০০০ টোকো অর্ নোৎ রমোট আয়
২০,০০,০০০ টোকো প্রদশনি করর ২০২০-২০২১ কর বছররর জন্য আয়কর ররটোি ন দোরিল
কররি। করদোতো ব্যরিগত গোরির রফটরিস িবোয়িকোরল ৫০,০০০ টোকো অরগ্রম কর
পরররশোধ করররছি। করদোতোর করদোয় রিেরূরপ রিরুপণ কররত হরবক্তনয়ক্তিত ব্যবসা আরয়র জন্য করদায় ক্তনরূ্ণ:
ক্তনয়ক্তিত ব্যবসা আরয়র জন্য করদায়: ১৫,০০,০০০/- টাকার উ্র ব্যরি-করদোতোর জন্য
প্রর োজয করহারর করদোয় ১,৬৫,০০০ টাকা
ক্তনয়ক্তিত ব্যবসা আরয়র জন্য ন্যযনতি করদায়: ৪,৫০,০০,০০০/- × ০.৫% বো ২,২৫,০০০
টোকো
করদোতোর রিয়রমত ব্যবসো আয় হরত পরররশোধর োগ্য করদোয়: ২,২৫,০০০ টোকো
সরবরারহর ক্তব্রীরত করদায় ক্তনরূ্ণ:
প কর: ১,৫০,০০০/সরবরারহর ক্তব্রীরত উৎরস কক্ততত
সরবরারহর ক্তব্রীরত রিরুরপত করদোয় = ( ২০,০০,০০০ টোকোর উপর ব্যরি-করদোতোর
জন্য প্রর োজয করহারর করদোয় ২,৮২,৫০০ টোকো - ক্তনয়ক্তিত ব্যবসা আরয়র জন্য করদায়
১,৬৫,০০০ টাকা) বা ১,১৭,৫০০ টাকা
সরবরারহর ক্তব্রীরত প্রাক্তপ্তর উ্র ন্যযিতম কর: ৫০,০০,০০০ × ০.৫% বো ২৫,০০০ টোকো
সুতরোং করদোতোর সরবরারহর ক্তব্রীরত পরররশোধর োগ্য ন্যযিতম করদোয়: ১,৫০,০০০
টোকো

করদাতার মিাট করদায় ক্তনরূ্ণ:
করদোতোর পরররশোধর োগ্য রমোট করদোয়: (২,২৫,০০০ + ১,৫০,০০০) টোকো বো ৩,৭৫,০০০
টোকো
অর্ নোৎ ররটোি ন দোরিরলর সময় করদোতোরক (৩,৭৫,০০০ - ১,৫০,০০০ - ৫০,০০০) টোকো বো
১,৭৫,০০০ টোকো কর পরররশোধ কররত হরব।
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উদোহরণ ৩০-৪
২০১৯-২০২০ আয় বছরর রমজ্ িোজমুি িোহোর রহমোরয়ত িোয উৎপোদি কররি। রতরি রমোট
রবক্রয় ৬,০০,০০,০০০ টোকো প্রদশনি কররি। এর মরধ্য রতরি ৪,৫০,০০,০০০ টোকোর
মোলোমোল রপ্তোরি কররি। রপ্তোরির রবপরীরত ১,১২,৫০০ টোকো উৎরস কর কতনি করো হয়।
করদোতো রপ্তোরির রবপরীরত ১০,০০,০০০ টোকো এবং অন্যোন্য রবক্রয় হরত ৫,০০,০০০ টোকো
আয় প্রদশনি কররি। করদোতোর বোরণরজযক গৃহসম্পরত্ত িোরত ১৮,০০,০০০ টোকো রমোট প্রোরপ্ত
ররয়রছ এবং উি প্রোরপ্তর রবপরীরত ৯০,০০০ টোকো উৎরস কর কতনি ররয়রছ। গৃহসম্পরত্ত
িোরত সংরবরধবদ্ধ িররচর বোইররও অনুরমোদির োগ্য ৬০,০০০ টোকো িরচ ররয়রছ। করদোতো
ব্যরিগত গোরির রফটরিস িবোয়িকোরল ১৫,০০০ টোকো অরগ্রম কর পরররশোধ করররছি।
করদোতোর করদোয় রিেরূরপ রিরুপণ কররত হরবক্তনয়ক্তিত ব্যবসা আরয়র জন্য করদায় ক্তনরূ্ণ:
বোরণরজযক গৃহ সম্পরত্ত হরত আয় = (১৮,০০,০০০ – ১৮,০০,০০০ এর ৩০%- ৬০,০০০)
বো ১২,০০,০০০ টোকো
ক্তনয়ক্তিত আরয়র জন্য করদায়: (ক্তনয়ক্তিত ব্যবসা হরত ৫,০০,০০০ টাকা + গৃহ সম্পক্তি
হরত ১২,০০,০০০ টাকা) টাকা বা ১৭,০০,০০০- টাকার উ্র ব্যরি-করদোতোর জন্য
প্রর োজয করহারর করদোয় ২,০৭,৫০০ টাকা
ক্তনয়ক্তিত ব্যবসা আরয়র জন্য ন্যযনতি কর: (১,৫০,০০,০০০ +১৮,০০,০০০) × ০.৫% বো
৮৪,০০০ টোকো
করদোতোর রিয়রমত ব্যবসো আয় হরত পরররশোধর োগ্য করদোয়: ২,০৭,৫০০ টোকো
রপ্তাক্তনর ক্তব্রীরত করদায় ক্তনরূ্ণ:
প কর: ১,১২,৫০০/রপ্তাক্তনর ক্তব্রীরত উৎরস কক্ততত
ষষ্ঠ তফরসরলর পোট ন-A এর অনুরেদ ২৮ দ্রষ্টব্য রমোট রপ্তোরি আরয়র ৫০% করমুি হওয়োয়
রপ্তোরির রবপরীরত করর োগ্য আয় (১০,০০,০০০/২) বো ৫,০০,০০০ টোকো
রপ্তাক্তনর ক্তব্রীরত রিরুরপত করদোয় = {(১৭,০০,০০০ + ৫,০০,০০০) টোকোর উপর ব্যরিকরদোতোর জন্য প্রর োজয করহারর করদোয় ৩,৩২,৫০০ টোকো - ক্তনয়ক্তিত ব্যবসা আরয়র জন্য
করদায় ২,০৭,৫০০ টাকা} বা ১,২৫,০০০ টাকা
রপ্তাক্তনর ক্তব্রীরত প্রাক্তপ্তর উ্র ন্যযিতম কর: ৪,৫০,০০,০০০ × ০.৫%/২ বো ১,১২,৫০০
টোকো
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সুতরোং করদোতোর রপ্তাক্তনর ক্তব্রীরত পরররশোধর োগ্য ন্যযিতম করদোয়: ১,২৫,০০০ টোকো
করদাতার মিাট করদায় ক্তনরূ্ণ:
করদোতোর পরররশোধর োগ্য রমোট করদোয়: (২,০৭,৫০০ + ১,২৫,০০০) টোকো বো ৩,৩২,৫০০
টোকো
অর্ নোৎ ররটোি ন দোরিরলর সময় করদোতোরক (৩,৩২,৫০০ - ১,১২,৫০০ - ৯০,০০০ – ১৫,০০০)
টোকো বো ১,১৫,০০০ টোকো কর পরররশোধ কররত হরব।

৩১। আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 124 এর সংরশোধি
আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর 103A(2) রমোতোরবক অক্তনবাসী ক্তবিান-্ক্তরবহণ
্ক্তরিালনাকারীরদর (Non-resident Airlines Operators) তত্রমোরসক ররটোি ন
দোরিরলর বোধ্যবোধকতো ররয়রছ। রকন্তু রিধ নোররত সমরয়র মরধ্য ররটোি ন দোরিল িো কররল বো
আরদৌ ররটোি ন দোরিল িো কররল উপকর করমশিোর কর্তক
ন জররমোিো আররোরপর রকোরিো
রবধোি ক্তবযিান আইরন রিই। অর্ ন আইি, ২০২০ এর মোধ্যরম আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর
ধোরো 124 এর উপধোরো (2) সংরশাধন করা হরয়রছ। আনীত সংরশাধনী রমোতোরবক
অরিবোসী ক্তবিান-্ক্তরবহণ ্ক্তরিালনাকারীরদর পরে রপ্ররন্সপোল বো এরজন্ট তত্রমোরসক ররটোি ন
রিধ নোররত সমরয়র মরধ্য দোরিল িো কররল বো আরদৌ ররটোি ন দোরিল িো কররল উপকর
করমশিোর জররমোিো আররোপ কররত পোররবি।
পররবরতনত রবধোি ২০২০-২১ কর বছর হরত কো নকর হরব।
৩২। আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 158 এর সংরশোধি
রবযমোি আইরি আপীলোত ট্রোইবুযিোরল আরপল দোরয়ররর জন্য করদোতোরক আপীল আরদশ
অনু োয়ী রিধ নোররত কর এবং 74 ধোরোয় পরররশোধর োগ্য কররর পোর্ নরকযর ১০% পরররশোধ
কররত হয়। করদোতোর আরবদরির রপ্ররেরত কর করমশিোর উি পরররশোধর োগ্য অংক হ্রোস
কররত পোররি। করদোতোর আরবদরির রপ্ররেরত কর করমশিোর কত রদরির মরধ্য
এতদসংক্রোন্ত আরবদি রিষ্পরত্ত কররবি এর রকোরিো সময় সীমো রিই। অর্ ন আইি, ২০২০
এর মোধ্যরম আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 158 এর উপধোরো (2) এর রপ্রোভোইরসোরত
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আিীত সংরশোধিীর ফরল কর করমশিোররক এরূপ আরবদরির ৩০ রদরির মরধ্য রসদ্ধোন্ত
প্রদোি কররত হরব।
পররবরতনত রবধোি ২০২০-২১ কর বছর হরত কো নকর হরব।
৩৩। আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 184A এর সংরশোধি
অর্ ন আইি, ২০২০ এর মোধ্যরম আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 184A উপ ধোরো ৩
এর আইরটম (xxiii) সংরশোধি, (xxxii) প্ররতস্থোপি এবং িতুি আইরটম (xxxiv)
সংর োজি করর ১২-রর্রজট টিআইএি গ্রহরণর বোধ্যবোধকতো সংক্রোন্ত রবধোরি পররবতনি আিো
হরয়রছ। পররবরতনত রবধোি অনুসোরর রিেরলরিত রতিটি রেরত্র ১২-রর্রজট টিআইএি গ্রহণ
বোধ্যতোমূলক করো হরয়রছ, র্ো(ক) রজলো পররষদ রিব নোচরি অংশগ্রহণ কররত হরল (উপরজলো, রপৌরসভো,
রসটি করপনোররশি ও জোতীয় সংসদ রিব নোচরি অংশগ্রহণ কররত হরল
টিআইএি গ্রহরণর বোধ্যবোধকতো অপররবরতনত ররয়রছ);
(ি) িটরযান, স্থান, আবাসন বা অন্যরকারনা সম্পরদর িাধ্যরি মকারনা
অংশভাগী অথ পননক্ততক কিপকারি (shared economic activities)
অংশগ্রহণ কররত হরল;
(গ) অরের লোইরসন্স গ্রহণ ও সংরেণ কররত হরল।
৩৪। আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 184G এর সংর োজি
অর্ ন আইি, ২০২০ এর মোধ্যরম epidemic, pandemic, তদব দুরব নপোক ও যুদ্ধকোলীি
সমরয় আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর রবরভন্ন রবধোরির কো নক্রম পররপোলি রবরিত হরল
পররপোলরির সময় প্রমোজনি বো বৃরদ্ধ সংক্রোন্ত িতুি ধোরো 184G আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪
এ সংর োজি করো হয়।
উরেখ্য, ২০ রম ২০২০ রিষ্টোব্দ তোরররি Income-tax (Amendment) Ordinance,
2020 (অধ্যোরদশ িং ০৩/২০২০) জোররর মোধ্যরম ধোরো 184G আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪
এ সংর োজি করো হয়। ২৫ মোচ ন ২০২০ রিষ্টোব্দ তোররি হরত Income-tax
(Amendment) Ordinance, 2020 কো নকর করো হয়।
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িতুি প্রবরতনত রবধোি অনুসোরর সরকোররর পূব নোনুরমোদি সোরপরে জোতীয় রোজস্ব রবোর্ ন
জিস্বোরর্ ন রিরেোি রবষরয় আরদশ জোরী কররত পোরর(ক) আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর রবরভন্ন রবধোি পররপোলরির
সময়সীমো পররগণিোর রেরত্র epidemic, pandemic, তদব দুরব নপোক
ও যুদ্ধকোলীি সময় প্রমোজনি; বো
(ি) epidemic, pandemic, তদব দুরব নপোক ও যুদ্ধকোলীি সমরয়
রবোরর্নর অরভপ্রোয় অনু োয়ী (as the board may think fit )
আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর রবরভন্ন রবধোি পররপোলরির সময়সীমো
বৃরদ্ধ করো।
উরেরিত রবষরয় জোতীয় রোজস্ব রবোর্ ন র্ভতোরপে কো নকোররতো রদরয় আরদশ জোরী কররত
পোররব।
৩৫। আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর FIRST SCHEDULE এর সংরশোধি
আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ১ম তফরসল এর Part B এর paragraph 1 এর ক্লজ (f)
এর সোবক্লজ (i) সংরশোধি করর employer এর সংজ্ঞো রবস্তৃত কররত local
authority রক employer রহরসরব অন্তর্ভনি করো হরয়রছ।
৩৬। আয়কর অধ্যোরদশ, 1984 এর SIXTH SCHEDULE Part A এর
সংরশোধি
(ক) Paragraph 8 প্ররতস্থোপি
িতুি রবধোি অনু োয়ী শুধুমোত্র সরকোরর এবং অনুরমোরদত রপিশি ফোন্ড হরত একজি
করদোতো কর্তক
ন প্রোপ্ত রপিশি করমুি র্োকরব।
পররবরতনত রবধোি ২০২১-২২ কর বছর হরত কো নকর হরব।
(ি) Paragraph 20 প্ররতস্থোপি
িতুি রবধোি অনু োয়ী শুধুমোত্র সরকোরর এবং অনুরমোরদত গ্রযোচুইটি ফোন্ড হরত একজি
করদোতো কর্তক
ন প্রোপ্ত ২ রকোটি ৫০ লে টোকো ্য পন্ত করমুি র্োকরব।
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পররবরতনত রবধোি ২০২১-২২ কর বছর হরত কো নকর হরব।
(গ) Paragraph 54 প্ররতস্থোপি
িতুি রবধোি অনু োয়ী Alternative Investment Fund হরত অরজনত আরয়র স্থরল
Alternative Investment Fund কর্তক
ন অরজনত আয় করমুি র্োকরব।
পররবরতনত রবধোি ২০২০-২১ কর বছর হরত কো নকর হরব।
৩৭। অর্ ন আইি, ২০২০ এর ধোরো ৫২ অনু োয়ী কর ররয়োত এবং করোররোপ
(অ) কর ররয়োত
রকোরিো প্ররতষ্ঠোি তোর রমোট জিবরলর অর্ নোৎ রবতি ও মজুরর (salary and wages)
প্রদোি করো হয় এরূপ রমোট জিবরলর ১০ শতোংশ প্ররতবন্ধী ব্যরিরদর রিরয়োগ প্রদোি কররল
উি প্ররতষ্ঠোি তোর প্ররদয় কররর ৫ শতোংশ কর ররয়োত পোরব।
এই অনুরেরদর আওতোয় প্ররতবন্ধী ব্যরি রহরসরব রবরবরচত হরত হরল প্ররতবন্ধী ব্যরির
অরধকোর ও সুরেো আইি, ২০১৩ (২০১৩ সরির ৩৯ িং আইি) এর ধোরো ৩১ রমোতোরবক
প্ররতবন্ধী রহরসরব রিবরন্ধত হরত হরব।
(আ) করোররোপ
রকোরিো স্কুল, করলজ, রবশ্বরবযোলয়, এিরজওরত রসবো গ্রহণকোরী প্ররতবন্ধী ব্যরিরদর
রসবোস্থরল গম্যতোর রেরত্র এবং রসবো প্রদোরি রদরশ বলবৎ আইরি রবধোি অনু োয়ী উপযুি
ব্যবস্থো িো রোিরল ২০২০ সোরলর ১ জুলোই তোরররি আরদ্ধ কর বৎসর হরত উি প্ররতষ্ঠোরির
রেরত্র প্রর োজয কররর ৫ শতোংশ অরতররি কর ধো ন হরব।
৩৮। জোরীকৃত প্রজ্ঞোপিসমূহ
(ক) আয়কর রবরধমোলো, ১৯৮৪ এর সংরশোধিীসমূহ
এস, আর, ও িং ১৬৫-আইি/আয়কর/২০২০; তোররি, ২২ জুি ২০২০ রিষ্টোব্দ এর মোধ্যরম
আয়কর রবরধমোলো, ১৯৮৪ রত রিেরূপ সংরশোধিী আিো হরয়রছ –
[পরররশষ্ট-৫ দ্রষ্টব্য]
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(১) সুরিরদ নষ্ট রেরত্রর উপর উৎরস কর কতনরির িতুি হোর সংর োজি: রবরধ 16 এর
সংরশোধি
ক) স্থোিীয়ভোরব সংগৃহীত MS Scrap এর রভরত্ত মূরল্যর উপর ০.৫০% (শূন্য দশরমক
পাঁচ শতোংশ) হোরর উৎরস কর কতনি কররত হরব।
ি) Rice, wheat, potato, onion, garlic, peas, chickpeas, lentils,
ginger, turmeric, dried chillies, pulses, maize, coarse flour, flour,
salt, edible oil, sugar, black pepper, cinnamon, cardamom, clove,
date, cassia leaf, jute, cotton, yarn and all kinds of fruits সরবরোরহর
জন্য রভরত্তমূরল্যর উপর ২ শতোংশ হোরর উৎরস কর কতনি কররত হরব।
(২) আমদোরি প নোরয় উৎস কররর পররমোণ ও হোর সংক্রোন্ত রবরধ 17A সংরশোধি:
আমদোরি প নোরয় উৎস কররর পররমোণ ও হোর সংক্রোন্ত রবরধ 17A সংরশোধি করো হরয়রছ।
অ) রবরধ 17A এর ক্লজ (b) এর Table-1 প্ররতস্থোপি করো হরয়রছঃ

Sl.
No.

Table-1
Heading H.S. Code

(3)

Description

(1)

(2)

1.

07.03

0703.20.90 Garlic: Other

2.

10.05

1005.90.90 Other
Maize,
Excluding
wrapped/canned upto
2.5 kg

3.

17.01

1701.14.00 Raw
Sugar
not
containing
added
flavouring
or
colouring
matter:
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(4)

Sl.
No.

Heading H.S. Code

Description

Other cane sugar
4.

23.09

2309.90.90 Preparations of a
kind used in animal
feeding other: other.

5.

27.09

2709.00.00 Petroleum oils and
oils obtained from
bituminous minerals,
crude

6.

27.10

2710.12.11 Motor spirit of
H.B.O.C Type

7.

27.10

2710.12.19 Other motor spirits,
including aviation
spirit

8.

27.10

2710.12.20 Spirit type jet fuel

9.

27.10

2710.12.31 White spirit

10.

27.10

2710.12.32 Naphtha

11.

27.10

2710.12.39 Other

12.

27.10

2710.12.41 J.P.1 kerosene type
jet fuels

13.

27.10

2710.12.42 J.P.4 kerosene type
jet fuels
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Sl.
No.

Heading H.S. Code

Description

14.

27.10

2710.12.43 Other kerosene type
jet fuels

15.

27.10

2710.12.49 Other kerosene

16.

27.10

2710.12.50 Other medium oils
and preparations

17.

27.10

2710.12.61 Light diesel oils

18.

27.10

2710.12.62 High speed diesel
oils

19.

27.10

2710.12.69 Other

20.

27.10

2710.19.11 Furnace oil

21.

27.10

2710.19.19 Other

22.

27.11

2711.12.00 Propane

23.

27.11

2711.13.00 Butanes

24.

27.13

2713.20.10 Petroleum bitumenIn Drum

25.

27.13

2713.20.90 Petroleum bitumenOther

26.

41.02

4102.10.00 Raw skins of sheep
or lambs-With wool
on
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Sl.
No.

Heading H.S. Code

Description

27.

41.02

4102.21.00 Raw skins of sheep
or lambs-Without
wool on: Pickled

28.

41.02

4102.29.00 Raw skins of sheep
or lambs-Without
wool on: Other

29.

41.03

4103.20.00 Other raw hides and
skins-of reptiles

30.

41.03

4103.90.00 Other raw hides and
skins-Other

31.

72.13

All H.S
Code

Bars and rods, hotrolled, in irregularly
wound coils, of iron
or non-alloy steel

32.

72.14

All H.S
Code

Other bars and rods
of iron or non-alloy
steel, not further
worked than forged,
hot-rolled, hot-drawn
or hot-e×truded, but
including those
twisted after rolling

33.

72.15

All H.S
Code

Other bars and rods
of iron or non-alloy
steel
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Sl.
No.

Heading H.S. Code

All H.S
Code

Description

34.

72.16

35.

84.08

8408.90.10 Engines of capacity 3
to 45 HP

36.

84.08

8408.90.90 Other

37.

84.13

8413.70.00 Other centrifugal
pumps; Other pumps;
liquid elevators

38.

84.37

8437.10.00 Machines for
cleaning, sorting or
grading seed, grain
or dried leguminous
vegetable; Other
machinery

39.

84.67

8467.29.00 Other, Other tools

40.

85.17

8517.12.10 Cellular
(Mobile/fixed
wireless) telephone
set

41.

85.17

8517.70.00 Loaded Printed
Circuit Board/ PCB;
Assembled/ Mother
Board for Cellular
Phone; Key; Keypad
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Angles, shapes and
sections of iron or
non-alloy steel

Sl.
No.

Heading H.S. Code

Description

housing; Keypad
Dome; Front Shell;
Vibrator; Motor;
Touch Panel; Touch
Panel Glass for
mobile phone; Liquid
Crystal Module;
Camera Module;
Input- Output (I/O)
Port; Internal
Earphone;
Microphone;
Antenna; Receiver;
42.

89.01

8901.20.30 Vessels capacity
exceeding 5000
DWT for registration
in Bangladesh
operating in Ocean
for at least three
consecutive years
and not older than 20
years from the date
of commissioning;

43.

89.01

8901.90.30 Vessels capacity
exceeding 5000
DWT for registration
in Bangladesh
operating in Ocean
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Sl.
No.

Heading H.S. Code

Description

for at least three
consecutive years
and not older than 22
years from the date
of commissioning;
এর ফরল উপযু নি আইরটমসমূরহর রেরত্র আমদোরি প নোরয় ২% হোরর উৎস কর প্রর োজয
হরব।
(আ) রবরধ 17A এর clause (d) এর Table-5 প্ররতস্থোপি করো হরয়রছঃ
Table-5
Sl.
Heading H.S. Code
No.
(3)

Description

(1)

(2)

1.

25.06

2506.20.00 Quartzite

2.

25.18

2518.10.00 Dolomite not
calcined or sintered

3.

25.21

2521.00.10 Lime Stone only
used for cement
manufacturing

4.

25.23

2523.10.20 Clinker only used
for cement
manufacturing
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(4)

Sl.
Heading H.S. Code
No.

Description

5.

26.02

2602.00.00 Manganese
ores/concentrates,
including
ferruginous
manganese ores
and concentrates
with a manganese
content of 20% or
more calculated on
the dry weight

6.

26.18

2618.00.00 Slag only used for
cement
manufacturing

7.

26.20

2620.99.10 Fly Ash only used
for cement
manufacturing

8.

27.04

2704.00.00 Coke and semicoke of coal, of
lignite or of peat;
retort carbon

এর ফরল উপযু নি আইরটমসমূরহর রেরত্র আমদোরি প নোরয় ৩% হোরর উৎস কর প্রর োজয
হরব।
(৩) রবরধ 24 এর সংরশোধি
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sub-rule (1) এর পর িতুি sub-rule (1A) এবং Form সংর োজি এর মোধ্যরম
বোরষ নক রমোট আয় ৪ লে টোকোর অরধক িয় এবং রমোট সম্পদ ৪০ লে টোকোর রবরশ িয়
এমি ব্যরি করদোতোগরণর জন্য IT 11GHA 2020 িোরম এক পৃষ্ঠোর একটি আয়কর
ররটোি ন প্রচলি করো হরয়রছ। ২০২০-২১ কর বছর হরত এই ররটোি ন ব্যবহোর করো োরব। ব্যরি
করদোতোর জন্য প্রচরলত অন্যোন্য ররটোি নসমূরহর কো নকোররতো বহোল র্োকরব।
তরব শতন র্োরক র , ব্যরি করদোতোগণ োরদর রমোটর গোরি বো র রকোরিো রসটি করপনোররশরি
অযোপোট নরমন্ট বো গৃহ সম্পরত্ত র্োকরব তোরদর জন্য IT 11GHA 2020 িোরম এক পৃষ্ঠোর
আয়কর ররটোি নটি প্রর োজয হরব িো।
[পরররশষ্ট-৫ দ্রষ্টব্য]
(৪) িতুি রবরধ 24B সংর োজি
আয়কর অধ্যোরদরশর এ িতুি সংর োরজত ধোরো 19AAAA অনু োয়ী রবরিরয়োগকোরী ব্যরি
করদোতো পুরুঁ জ বোজোরর রবরিরয়োরগর রত্রশ রদরির মরধ্য কর পরররশোরধর প্রমোিোরদসহ
আয়কর রবরধমোলোর িতুি সংর োরজত রবরধ ২৪রব এর ITD2020 অনু োরয় উপকর
করমশিোর বরোবর দোরিল করোর রিরমত্ত করদোতোর জন্য ও অরফস সংরেরণর জন্য
রঘোষণোপত্র চোলু করো হরয়রছ ।
[পরররশষ্ট-৫ দ্রষ্টব্য]
(৫) রবরধ 33 এর সংরশোধি
rule 33 এর sub-rule (2) এর clause (a) রত প্রদত্ত basic salary এর সংজ্ঞো
িতুিভোরব প্ররতস্থোরপত করোর দ্ব্োরো রবোিোস, রবরভন্ন ধররির ভোতো র basic salary এর
অন্তর্ভনি হরব িো তো সুস্পষ্ট করো হরয়রছ।
[পরররশষ্ট-৫ দ্রষ্টব্য]
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(ি) এস, আর, ও িং ১৬৩-আইি/আয়কর/২০২০; তোররি, ২২ জুি ২০২০ রিষ্টোব্দ এর
মোধ্যরম খুচরো ন্ত্রোংশসহ পূণ নোঙ্গ রিজোর, রররিজোররটর ও রমোটর সোইরকল ততররর
েমতোসম্পন্ন রশল্প প্ররতষ্ঠোরির রকবল ঐ রশরল্পর ব্যবসো হরত অরজনত আরয়র উপর প্ররদয়
হ্রোসকৃত আয়কর এর শতনোবলীরত রিরেোি অরধকতর সংরশোধি করো হরয়রছঃ
অব্যোহরত প্রোপ্ত আরয়র ২০% ঐ প্ররতষ্ঠোরি বো িতুি রকোরিো রশল্প প্ররতষ্ঠোরি আয় বৎসর রশষ
হওয়োর পরবতী এক বৎসররর মরধ্য রবরিরয়োগ কররত হরব এবং অরতররি আরও ১০%
আয় বৎসর রশষ হওয়োর পরবতী ছয় মোরসর মরধ্য স্টক একরচরে রিবরন্ধত রকোরিো
রকোম্পোিীর রশয়োর বো বন্ড ক্ররয় রবরিরয়োগ কররত হরব।
[পরররশষ্ট- ৬ দ্রষ্টব্য]
(গ) এস, আর, ও িং ১৬৪-আইি/আয়কর/২০২০; তোররি, ২২ জুি ২০২০ রিষ্টোব্দ এর
মোধ্যরম ততরর রপোশোক রশরল্প রিরয়োরজত প্ররতষ্ঠোরির রবযমোি হ্রোসকৃত কর হোর ২০২১-২২
কর বছরর অব্যোহত র্োকরব।
[পরররশষ্ট- ৭ দ্রষ্টব্য]

এ পতরপদে অন্য তকছু সুতনতে ডষ্টভাদব বলা না র্াকদল অধ্যায় বলদত আয়কর অধ্যাদেশ,
1984 এর chapter, িারা বলদত আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর section, উপ ধারা
বলদে sub-section তবতি বলদত আয়কর তবতিোলা, 1984 এর rule এবাং Board
বলদত জাতীয় রাজস্ব ববার্ড বক বুঝাদব।
2020-২1 সাদলর বাদর্ট কার্ জক্রদের োধ্যদে আয়কর ও সারচাদর্জর রার রনধ জার ,
আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এবং আয়কর রবরধোলা, ১৯৮৪ এর সংদশাধনী/পররবেজন এবং
নতুন জোরীকৃত প্রজ্ঞোপিসমূহ স্পষ্টীকররণর উরিরশ্য আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা
185A অনুসাদর এ পতরপে জারী করা হদলা।
এ পররপরত্রর রকোরিো বিব্য বো উপস্থোপিো আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ অর্বো আয়কর
রবরধমোলো, ১৯৮৪ অর্বো জোরীকৃত প্রজ্ঞোপরির সোরর্ সোংঘরষ নক হরল বো রকোরিো
মুদ্রণজরিত ত্রুটির কোররণ রকোরিোরূপ অস্পষ্টতো রদিো রদরল অর্ জ আইন, 2020, আয়কর
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অধ্যোরদশ, ১৯৮৪, আয়কর রবরধমোলো, ১৯৮৪ এবং মূল প্রজ্ঞোপিসমূরহর ভোে প্রোধোন্য
পোরব।

(মুহোম্মদ আরমনুর রহমোি)
প্রর্ম সরচব (করিীরত)
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পরররশষ্ট
পরররশষ্ট-1
তফরসল-২
প্রর্ম অংশ
(অর্ ন আইি, ২০২০ এর ধোরো 52 দ্রষ্টব্য)
১ জুলোই, ২০২০ তোরররি আরদ্ধ কর বৎসররর জন্য আয়কররর হোর
অনুরেদ-ক
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Income-tax Ordinance, 1984 (Ordinance. No. XXXVI
of 1984) এর section 2(46) এ সংজ্ঞোরয়ত ব্যরিগরণর (person) মরধ্য
োহোরদর রেরত্র অনুরেদ-ি প্রর োজয হইরব িো রসই সকল প্ররতযক ব্যরি-করদোতো
(অরিবোসী বোংলোরদশীসহ), রহন্দু র ৌর্ পররবোর, অংশীদোরর ফোমন ও আইরির দ্ব্োরো
সৃষ্ট কৃরত্রম ব্যরিসহ অন্যোন্য করদোতোর রেরত্র রমোট আরয়র উপর আয়কররর হোর
রিেরূপ হইরব, র্ো:-

রমোট আয়

হোর

(ক) প্রর্ম ৩,০০,০০০/- টোকো প নন্ত রমোট আরয়র উপর --

শূন্য

(ি) পরবতী ১,০০,০০০/- টোকো প নন্ত রমোট আরয়র উপর --

৫%

(গ) পরবতী ৩,০০,০০০/- টোকো প নন্ত রমোট আরয়র উপর --

১০%

(ঘ) পরবতী ৪,০০,০০০/- টোকো প নন্ত রমোট আরয়র উপর --

১৫%

(ঙ) পরবতী ৫,০০,০০০/- টোকো প নন্ত রমোট আরয়র উপর--

২০%

(চ) অবরশষ্ট রমোট আরয়র উপর --

২৫% :

তরব শতন র্োরক র ,(ক) মরহলো করদোতো এবং ৬৫ বৎসর বো তদূর্ধ্ন বয়রসর করদোতোর করমুি
আরয়র সীমো হইরব ৩,৫০,০০০/- টোকো;
(খ) প্ররতবন্ধী ব্যরি করদোতোর করমুি আরয়র সীমো হইরব ৪,৫০,০০০/টোকো;
(গ) রগরজটভুি যুদ্ধোহত মুরির োদ্ধো করদোতোর করমুি আরয়র সীমো হইরব
৪,৭৫,০০০/- টোকো;
(ঘ) রকোি প্ররতবন্ধী ব্যরির রপতোমোতো বো আইিোনুগ অরভভোবরকর প্ররতযক
সন্তোি/রপোরের জন্য করমুি আরয়র সীমো ৫০,০০০/- টোকো রবশী হইরব;
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প্ররতবন্ধী ব্যরির রপতো ও মোতো উভরয়ই করদোতো হইরল র রকোি
একজি এই সুরবধো রভোগ করররবি;
(ঙ) ন্যযিতম কররর পররমোণ রকোি ভোরবই রিেরূরপ বরণ নত হোররর কম হইরব
িো, র্ো:এলোকোর রববরণ
ঢোকো উত্তর রসটি করপনোররশি , ঢোকো দরেণ
রসটি করপনোররশি ও চট্টগ্রোম রসটি
করপনোররশি এলোকোয় অবরস্থত করদোতো

ন্যযিতম কররর হোর
(টোকো)
৫,০০০/-

অন্যোন্য রসটি করপনোররশি এলোকোয় অবরস্থত
করদোতো

৪,০০০/-

রসটি করপনোররশি ব্যতীত অন্যোন্য এলোকোয়
অবরস্থত করদোতো

৩,০০০/-

(চ) রকোি করদোতো রদ স্বল্প উন্নত এলোকো (less developed area) বো
সবরচরয় কম উন্নত এলোকোয় (least developed area) অবরস্থত রকোি ক্ষুদ্র বো
কুটির রশরল্পর মোরলক হি এবং উি কুটির রশরল্পর দ্রব্যোরদ উৎপোদরি রিরয়োরজত
র্োরকি, তোহো হইরল রতরি উি ক্ষুদ্র বো কুটির রশল্প হইরত উদ্ভূত আরয়র উপর
রিেবরণ নত হোরর আয়কর ররয়োত লোভ করররবি, র্ো :-

রববরণ
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ররয়োরতর হোর

(অ)

র রেরত্র সংরিষ্ট বৎসররর
উৎপোদরির পররমোণ পূব নবতী
বৎসররর
উৎপোদরির
পররমোরণর তুলিোয় ১৫% এর
অরধক, রকন্তু ২৫% এর অরধক
িরহ

রসইরেরত্র উি আরয়র
উপর প্ররদয় আয়কররর
৫%;

(আ)

র রেরত্র সংরিষ্ট বৎসররর
উৎপোদরির পররমোণ পূব নবতী
বৎসররর
উৎপোদরির
পররমোরণর তুলিোয় ২৫% এর
অরধক হয়

রসইরেরত্র উি আরয়র
উপর প্ররদয় আয়কররর
১০%।

(ছ) প্রর্মবোররর মরতো আয়কর ররটোি ন দোরিলকোরী ব্যরি করদোতো
অিলোইরি ররটোি ন দোরিল করররল রবরিরয়োগ ররয়োত পরবতী প্ররদয় কর হইরত
অরতররি ২,০০০/- টোকো কর ররয়োত প্রোপ্য হইরবি।

ব্যোখ্যো।- এই অনুরেরদ-

(1) প্ররতবন্ধী ব্যরি (person with disability) বরলরত প্ররতবন্ধী ব্যরির
অরধকোর ও সুরেো আইি, ২০১৩ (২০১৩ সরনর ৩৯ িং আইি) এর ৩১
ধোরো রমোতোরবক প্ররতবন্ধী রহরসরব রিবরন্ধত ব্যরিরক বুঝোইরব;
(2) ‘‘সবরচরয় কম উন্নত এলোকো (least developed area)’’ বো ‘‘স্বল্প
উন্নত এলোকো (less developed area)’’ অর্ ন Income-tax
Ordinance, 1984 (Ord. No. XXXVI of 1984) এর
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section 45 এর sub-section (2A) এর clauses (b) এবং (c)
এর রবধোি অনুসোরর রবোর্ ন কর্তক
ন রিরদ নষ্টকৃত সবরচরয় কম উন্নত এলোকো
(least developed area) বো স্বল্প উন্নত এলোকো (less developed
area)।
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অনুরেদ-ি
রকোম্পোরি, ব্যরি-সংঘ, স্থোিীয় কর্তপন ে এবং রস সকল করদোতো োহোরদর রেরত্র Incometax Ordinance, 1984 (Ordinance. No. XXXVI of 1984) অনু োয়ী সরব নোচ্চ
হোরর (at the maximum rate) আয়কর আররোরপত হয়(১) ‘‘র রকোম্পোরির রররজরেকৃত অরফস বোংলোরদরশ অবরস্থত রসই রকোম্পোরি
হইরত লব্ধ রর্রভরর্ন্ড আয় ব্যরতরররক অন্য’’ সব ন প্রকোর আরয়র উপর-

(ক) দফো (ি), (গ), (ঘ) ও (ঙ) রত বরণ নত রকোম্পোরিসমূরহর রেত্র ব্যতীত(অ) এইরূপ প্ররতযকটি রকোম্পোরির উি আরয়র ২৫% :
রেরত্র
োহো publicly
traded companyতরব শতন র্োরক র , রদ
এইরূপ রকোম্পোরি োহো publicly
traded company িরহ, উহোর
পরররশোরধত মূলধরির ন্যযিতম ২০%
রশয়োর
Initial
Public
Offering (IPO) এর মোধ্যরম
হস্তোন্তর করর, তোহো হইরল এইরূপ
রকোম্পোরি উি হস্তোন্তর সংরিষ্ট
বৎসরর প্রর োজয আয়কররর উপর
১০% হোরর আয়কর ররয়োত লোভ
করররব;
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(আ) এইরূপ প্ররতযকটি রকোম্পোরির
রেরত্র োহো publicly traded
company িরহ, এবং স্থোিীয়
কর্তপন েসহ
Income-tax
Ordinance,
1984
(Ordinance No. XXXVI
of 1984) এর section 2 এর
clause (20) এর subclauses (a), (b), (bb),
(bbb) ও (c) এর আওতোধীি
অন্যোন্য রকোম্পোরির রেরত্র-

উি আরয়র ৩২.৫%:

(ি) ব্যোংক, বীমো, আরর্ নক প্ররতষ্ঠোিসমূহ
(মোরচ নন্ট ব্যোংক ব্যতীত):

(অ) এইরূপ প্ররতযকটি রকোম্পোরির
রেরত্র োহো publicly traded
company-

উি আরয়র ৩7.5%;

(আ) এইরূপ প্ররতযকটি রকোম্পোরির
রেরত্র োহো publicly
traded company িরহ:
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উি আরয়র 40%;

(গ)

মোরচ নন্ট ব্যোংক এর রেরত্র--

(ঘ)

রসগোররট, রবরি, জদ নো, গুলসহ সকল প্রকোর
তোমোকজোত পণ্য প্রস্তুতকোরক রকোম্পোরির
উি আরয়র ৪৫%;
রেরত্র-

উি আরয়র ৩৭.৫%;

(ঙ) রমোবোইল রফোি অপোররটর রকোম্পোরির রেরত্র উি আরয়র ৪৫%:
তরব শতন র্োরক র ,
রমোবোইল রফোি অপোররটর
রকোম্পোরি
রদ উহোর
পরররশোরধত
মূলধরির
ন্যযিতম ১০% রশয়োর,
োহোর মরধ্য Pre Initial
Public
Offering
Placement ৫% এর
রবশী র্োরকরত পোরররব িো,
স্টক এক্সরচরের মোধ্যরম
হস্তোন্তর করত: Publicly
traded company রত
রূপোন্তররত হয় রসই রেরত্র
কররর হোর হইরব ৪০%:
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আরও শতন র্োরক র , রদ
এইরূপ রকোম্পোরি উহোর
পরররশোরধত
মূলধরির
ন্যযিতম ২০% রশয়োর
Initial
Public
Offering (IPO) এর
মোধ্যরম হস্তোন্তর করর, তোহো
হইরল এইরূপ রকোম্পোরি
উি হস্তোন্তর সংরিষ্ট বৎসরর
প্রর োজয আয়কররর উপর
১০% হোরর আয়কর ররয়োত
লোভ করররব;
(২)

রকোম্পোরি আইি, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সরির ১৮
িং আইি) এর অধীরি বোংলোরদরশ রিবরন্ধত
রকোি রকোম্পোরি অর্বো আইি অনু োয়ী গঠিত
সংরবরধবদ্ধ রকোি প্ররতষ্ঠোি হইরত ১৪ আগস্ট,
১৯৪৭ এর পরর ইসুযকৃত, প্ররতশ্রুত ও
পরররশোরধত পুরুঁ জর উপরর রঘোরষত ও
পরররশোরধত রর্রভরর্ন্ড আরয়র উপর বো
বোংলোরদরশ রিবরন্ধত িয় এইরূপ রবরদশী
রকোম্পোরির মুিোফো প্রতযোবোসি
োহো
Income-tax Ordinance, 1984
(Ordinance No. XXXVI of
1984) এর section 2 এর clause
(26) এর sub-clause (dd) অনুসোরর
লভযোংশ রহরসরব গণ্য, তোহোর উপর প্রর োজয
কর-

উি আরয়র ২০%;
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(৩) রকোম্পোরি এবং ব্যরিসংঘ িরহ, বোংলোরদরশ
অরিবোসী (অরিবোসী বোংলোরদশী ব্যতীত) এইরূপ
ব্যরি-করদোতোর রেরত্র আরয়র উপর প্রর োজয করউি আরয়র ৩০%;
(৪) রকোম্পোরি িরহ, রসগোররট, রবরি, জদ নো, গুলসহ
সকল প্রকোর তোমোকজোত পণ্য প্রস্তুতকোরক এইরূপ
করদোতোর উি ব্যবসোয় হইরত অরজনত আরয়র উপর
প্রর োজয করউি আরয়র ৪৫%;
(৫) সমবোয় সরমরত আইি, ২০০১ অনু োয়ী রিবরন্ধত
সমবোয় সরমরতর রেরত্র আরয়র উপর প্রর োজয কর(৬) ব্যরি-সংরঘর রেরত্র আরয়র উপর প্রর োজয কর-

উি আরয়র ১৫%;
উি আরয়র ৩২.৫%।

ব্যোখ্যো।- এই অনুরেরদ “publicly traded company” বরলরত
এইরূপ রকোি পোবরলক রলরমরটর্ রকোম্পোরিরক বুঝোইরব োহো রকোম্পোিী আইি,
১৯৯৪ (১৯৯৪ সরির ১৮ িং আইি) অনুসোরর বোংলোরদরশ রিবরন্ধত এবং র আয়
বৎসররর আয়কর রিধ নোরণ করো হইরব রসই আয় বৎসর সমোরপ্তর পূরব ন উি
রকোম্পোরিটির রশয়োর স্টক এক্সরচরে তোরলকোভুি হইয়োরছ।
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রদ্ব্তীয় অংশ
(অর্ ন আইি, ২০২০ এর ধোরো ৫৩ দ্রষ্টব্য)
সোরচোরজনর হোর
অনুরেদ ক
ব্যরি-করোো (assessee being individual) এর ক্ষেদে, Income-tax
Ordinance, 1984 (Ord. No. XXXVI of 1984) এর section 80
অনুর্ায়ী পররসম্পে, োয় ও খরদচর রববর ী (statement of assets,
liabilities and expenses) রত প্রদরশনত রিেবরণ নত সম্পরদর রভরত্তরত, আয়কর
প্রর োজয এইরূপ আরয়র উপর প্রর োজয আয়কররর উপর রিেরূপ হোরর সোরচোজন প্ররদয়
হইরব, র্ো:সম্পদ
(ক)িীট পররসম্পরদর মূল্যমোি রতি রকোটি
টোকো প নন্ত(ি) িীট পররসম্পরদর মূল্যমোি রতি রকোটি
টোকোর অরধক রকন্তু পাঁচ রকোটি টোকোর অরধক
িয়;

সোরচোরজনর
হোর
শূন্য

ন্যযনতি
সারিাজপ
শূন্য

১০%

৩,০০০/-

বো, রিজ িোরম এরকর অরধক রমোটর গোরি
বো, রকোি রসটি করপনোররশি এলোকোয় রমোট
ন
৮,০০০ বগফুরটর
অরধক আয়তরির গৃহসম্পরত্ত
(গ) িীট পররসম্পরদর মূল্যমোি পাঁচ রকোটি
টোকোর অরধক রকন্তু দশ রকোটি টোকোর অরধক
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১৫%

িয়(ঘ) িীট পররসম্পরদর মূল্যমোি দশ রকোটি
টোকোর অরধক রকন্তু পরির রকোটি টোকোর
অরধক িয়-

২০%

(ঙ) িীট পররসম্পরদর মূল্যমোি পরির রকোটি
টোকোর অরধক রকন্তু রবশ রকোটি টোকোর অরধক
িয়-

২৫%

(চ) িীট পররসম্পরদর মূল্যমোি রবশ রকোটি
টোকোর অরধক র রকোি অংরকর উপর-

৩০%

৫,০০০/-

তরব শতপ থারক ময, মযইসব করদাতার নীট ্ক্তরসম্পদ ৫০ মকাটি টাকা বো উহোর
ঊরবপ মসইসব করদাতার সারিাজপ এর ্ক্তরিাণ হইরব উি করদাতার নীট
্ক্তরসম্পরদর ০.১% অথবা আয়কর প্রর োজয এইরূপ আরয়র উপর প্রর োজয
আয়কররর উপর ৩০% হারর প্ররদয় সারিাজপ, এই দ্যইটির িরধ্য মযটি মবক্তশ।

ব্যাখ্যা।এই অনুরেরদ(১)

উি অনুরেরদ িীট পররসম্পরদর মূল্যমোি বলরত Income-tax
Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of
1984) এর section 80 অনুর্ায়ী পররসম্পে, োয় ও খরদচর
রববর ী (statement of assets, liabilities and
expenses) ক্ষে প্রেশজনদর্াগ্য নীট পররসম্পদের মূল্যোন
(total net worth) বুঝাইরব; এবং

(২)

মিাটর গাক্তড় বরলরত প্রোইরভট কোর, জীপ বো মোইরক্রোবোস

বুঝোইরব।
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অনুরেদ খ
রসগোররট, রবরি, জদ নো, গুলসহ সকল প্রকোর তোমোকজোত পণ্য প্রস্তুতকোরক
করদোতোর উি ব্যবসোয় হইরত অরজনত আরয়র উপর ২.৫% হোরর সোরচোজন প্ররদয়
হইরব।
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পতরতশষ্ট 2
গণপ্রজোতন্ত্রী বোংলোরদশ সরকোর
অর্ ন মন্ত্রণোলয়
অভযন্তরীণ সম্পদ রবভোগ
জোতীয় রোজস্ব রবোর্ ন
(আয়কর)
প্রজ্ঞোপি
তাক্তরখ : ২১ োবণ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/০৫ আগস্ট, ২০১৯ ক্তিস্টাব্দ
এস, আর, ও, নং ২৫৯-আইন/আয়কর/২০১৯।- Income-tax Ordinance,
1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) এর section 185 এ প্রদি
িিতাবরল জাতীয় রাজস্ব মবাি প Income Tax Rules, 1984 এর ক্তনম্নরু্
অক্তধকতর সংরশাধরনর প্রিাব কক্তরয়া উহার প্রাক্-প্রকাশ কক্তরল, যথা:উ্ক্তর-উি Rules এর rule 17A এর clause (c) মত উক্তিক্তখত ‘eight’
শরব্দর ্ক্তরবরতপ ‘five’ শব্দ প্রক্ততস্থাক্ত্ত হইরব।
২। এই প্রজ্ঞা্ন ১ জুলাই, ২০১৯ ক্তিস্টাব্দ তাক্তররখ কায পকর হইরব।
৩। উ্ক্তর-উি সংরশাধনী প্রিাব সম্পরকপ কাহারও মকারনা আ্ক্তি এবং ্রািশপ
থাক্তকরল সংক্তিষ্ট ব্যক্তিরক উহা, এই প্রজ্ঞা্ন সরকাক্তর মগরজরট প্রকারশর তাক্তরখ
হইরত অনক্তধক ৭ (সাত) ক্তদরনর িরধ্য, ক্তনম্নস্বািরকারীর ক্তনকট ম্ ছুঁ াইবার জন্য
অনুররাধ করা যাইরতরছ এবং উি সিরয়র িরধ্য সংরশাধনী প্রিাব সম্পরকপ কাহারও
ক্তনকট হইরত মকারনা আ্ক্তি বা ্রািশপ ্াওয়া মগরল জাতীয় রাজস্ব মবাি প উহা
ক্তবরবিনাক্ররি প্রিাক্তবত সংরশাধনী চূড়ান্ত কক্তররব এবং উি সিরয়র িরধ্য কাহারও
ক্তনকট হইরত মকারনা আ্ক্তি বা ্রািশপ ্াওয়া না মগরল এইরূ্ প্রাক্-প্রকাশ চূড়ান্ত
প্রকাশ বক্তলয়া গণ্য করা হইরব।

জাতীয় রাজস্ব মবারিরপ আরদশক্ররি
কানন কুিার রায়
সদস্য (কর নীক্তত)।
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পরররশষ্ট-৩
গ প্রর্ােন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্ জ েন্ত্র ালয়
অভ্যন্তরী সম্পে রবভ্াগ
(আয়কর)
প্রজ্ঞাপন
ZvwiLt 13 fv`ª, 1426 e½vã/28 AvM÷, 2019 wLª÷vã

Gm,Avi,I bs-270-AvBb/AvqKi/2019|—Income-tax Ordinance, 1984
(Ordinance No. XXXVI of 1984) Gi section 185 G cÖ`Ë ÿgZve‡j
RvZxq ivR¯^ †evW© Income Tax Rules, 1984 Gi wb¤œiƒc AwaKZi ms‡kva‡bi
cÖ¯Íve Kwiqv Dnvi cÖvK&&-cÖKvk Kwij, h_vtDcwi-D³ Rules Gi(1) rule 17A Gi(A) clause (b) Gi Table-1 Gi cwie‡Z© wb¤œiƒc Table-1 cÖwZ¯’vwcZ
nB‡e; h_vt“Table-1
Sl.
Heading H.S Code
No.

Description

(1) (2)
1. 23.09

(3)
(4)
2309.90.90 Preparations of a kind
used in animal feeding
other: other.

2.

2709.00.00 Petroleum oils and
oils obtained from
bituminous minerals,

27.09
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crude
3.

27.10

2710.12.11 Motor spirit of
H.B.O.C Type

4.

27.10

2710.12.19 Other motor spirits,
including aviation
spirit

5.

27.10

2710.12.20 Spirit type jet fuel

6.

27.10

2710.12.31 White spirit

7.

27.10

2710.12.32 Naphtha

8.

27.10

2710.12.39 Other

9.

27.10

2710.12.41 J.P.1 kerosene type jet
fuels

10. 27.10

2710.12.42 J.P.4 kerosene type jet
fuels

11. 27.10

2710.12.43 Other kerosene type
jet fuels

12. 27.10

2710.12.49 Other kerosene

13. 27.10

2710.12.50 Other medium oils
and preparations

14. 27.10

2710.12.61 Light diesel oils

15. 27.10

2710.12.62 High speed diesel oils

16. 27.10

2710.12.69 Other

17. 27.10

2710.19.11 Furnace oil

18. 27.10

2710.19.19 Other

19. 27.11

2711.12.00 Propane

20. 27.11

2711.13.00 Butanes
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21. 27.13

2713.20.10 Petroleum bitumen-In
Drum

22. 27.13

2713.20.90 Petroleum bitumenOther

23. 41.02

4102.10.00 Raw skins of sheep or
lambsWith wool on

24. 41.02

4102.21.00 Raw skins of sheep or
lambsWithout wool
on: Pickled

25. 41.02

4102.29.00 Raw skins of sheep or
lambsWithout wool
on: Other

26. 41.03

4103.20.00 Other raw hides and
skins-Of reptiles

27. 41.03

4103.90.00 Other raw hides and
skins-Other

28. 72.13

All H.S
Code

Bars and rods, hotrolled, in irregularly
wound coils, of iron or
non-alloy steel

29. 72.14

All H.S
Code

Other bars and rods of
iron or non-alloy steel,
not further worked
than forged, hotrolled, hot-drawn or
hot-extruded, but
including those
twisted after rolling

30. 72.15

All H.S

Other bars and rods of
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Code
31. 72.16

All H.S
Code

iron or non-alloy steel
Angles, shapes and
sections of iron or
non-alloy steel

32. 84.08

8408.90.10 Engines of capacity 3
to 45 HP

33. 84.08

8408.90.90 Other

34. 84.13

8413.70.00 Other centrifugal
pumps; Other pumps;
liquid elevators

35. 84.37

8437.10.00 Machines for cleaning,
sorting or grading
seed, grain or dried
leguminous vegetable;
Other machinery

36. 84.67

8467.29.00 Other, Other tools

37. 85.17

8517.12.10 Cellular (Mobile/fixed
wireless) telephone
set;

38. 85.17

8517.70.00 Loaded Printed Circuit
Board/ PCB;
Assembled/ Mother
Board for Cellular
Phone; Key; Keypad
housing; Keypad
Dome; Front Shell;
Vibrator; Motor;
Touch Panel; Touch
Panel Glass for mobile
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phone; Liquid Crystal
Module; Camera
Module; Input- Output
(I/O) Port; Internal
Earphone;
Microphone; Antenna;
Receiver;
39. 89.01

8901.20.30 Vessels capacity
exceeding 5000
DWT for
registration

in

Bangladesh operating
in Ocean for at least
three consecutive
years and not older
than 20 years from the
date of
commissioning;
40. 89.01

8901.90.30 Vessels capacity
exceeding 5000
DWT for registration
in Bangladesh
operating in Ocean for
at least three
consecutive years and
not older than 22 years
from the date of
commissioning;

(Av) cÖ_g Proviso Gi Table-3 Gi84

(K) Sl. No. 66 Gi ci wb¤œiƒc Sl. No. 67, 68 I 69 Ges Dnv‡`i
wecix‡Z Kjvg (2), (3) Ges (4) G DwjøwLZ Gw›Uªmg~n mwbœ‡ewkZ
nB‡e, h_vt-

Sl. Heading H.S Code

Description

No.
(1)

(2)

67. 15.07

(3)

(4)

15.07.10.00 Soya-bean oil and its
fractions, whether or
not refined, but not
chemically modified.
Crude oil, whether or
not degummed

68. 15.07

15.07.90.10 Soya-bean oil and
its fractions,
whether or not
refined, but not
chemically
modified. Other :
Refined

69. 15.07

15.07.90.90 Soya-bean oil and
its fractions,
whether or not
refined, but not
chemically
modified. Other :
Other
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(L) Sl. No. 71 Gi ci wb¤œiƒc Sl. No. 72 Ges Dnvi wecix‡Z
Kjvg (2), (3) Ges (4) G DwjøwLZ Gw›Uªmg~n mwbœ‡ewkZ nB‡e,
h_vt-

Sl. Heading H.S Code

Description

No.
(1)

(2)

72. 15.11

(3)

(4)

1511.90.90 Other including
refined palm oil

(M) Sl. No. 146 Gi ci wb¤œiƒc Sl. No. 147 Ges Dnvi wecix‡Z
Kjvg (2), (3) Ges (4) G DwjøwLZ Gw›Uªmg~n mwbœ‡ewkZ nB‡e,
h_vt-

Sl. Heading H.S Code

Description

No.
(1)

(2)

147. 55.03

(3)

(4)

5503.20.00 Of polyesters
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(N) Sl. No. 150 Gi ci wb¤œiƒc Sl. No. 151 Ges Dnvi wecix‡Z
Kjvg (2), (3) Ges (4) G DwjøwLZ Gw›Uªmg~n mwbœ‡ewkZ nB‡e,
h_vt-

Sl. Heading
No.
(1)

(2)

151. 55.04

H.S
Code

Description

(3)

(4)

All H.S. Artificial staple fibres,
code
not carded, combed or
otherwise processed
for spinning;
,

(O) Sl. No. 210 Gi wecix‡Z Kjvg (4) G DwjøwLZ Gw›Uªi cwie‡Z©
wb¤œewY©Z Gw›Uª cÖwZ¯’vwcZ nB‡e, h_vt"Capital machinery, not imported for commercial
purpose."|

(2) rules 37 Gi Gi sub-rule (2a) wejyß nB‡e|

(3) rules 59AA Gi ci wb¤œiƒc b~Zb 59AAA Ges 59AAAA mwbœ‡ewkZ
nB‡e, h_vt-
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“59AAA. Form of application to be made by a company for
exemption from tax under section 46BB of the
Ordinance.
(1) An application under clause (e) of sub-section (4) of
section 46BB of the Ordinance for approval for the
purposes of that section in respect of an industrial
undertaking shall be made in the following form, in
duplicate, duly signed and verified by the Managing
Director or Director of the company, namely :

Form of application under section 46BB of the
Income-tax Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984).
(i)

Name of the company:

(ii)

Date of incorporation of the company:

(iii)

Location of its registered office (with full address):

(iv)

Location of the industrial undertaking:

(v)

Twelve-digit Taxpayer’s Identification Number
and name of the Zone of Commissioner of Taxes
and the Circle of Deputy Commissioner of Taxes
under whose jurisdiction the company is assessed
or will be assessed:

(vi)

Date of opening of the letter of credit:

(vii)

Date on which the machinery installed was ready
for production:

(viii) Date or dates on which the industrial undertaking
for which approval is sought started(a) trial production:
(b) commercial production:
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(ix)

Date on which the issued, subscribed and paid up
capital of the company reached the figure of taka
two million:

(x)

The present paid up capital of the company:

(xi)

Authorized capital of the company:

(xii)

Amount of share capital issued:

(xiii) Amount of investment involved in setting up and
running the industrial undertaking for which
approval is sought:
(xiv) Minimum number of employees required to be
engaged in one shift:
(xv)

Whether the industrial undertaking uses electric
energy or gas (the date on which the electricity or
gas connection was physically given should be
mentioned):

(xvi) Business Identification Number:
(xvii) List of items manufactured:
(xviii) Raw materials to be used in the industrial
undertaking:
(xix) Whether any building, plant or machinery has
been taken on rent or lease for the industrial
undertaking: if so, detailed description shall be
given:
(xx)

Names, addresses and twelve-digit Taxpayer's
Identification Numbers of the Managing Director
and Directors of the company with particulars of
their holdings and interest in the company and
other companies or enterprises:
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Signature of the
Date .....................

Managing Director/Director.

Verification

I, ............................................. do hereby solemnly affirm that
the information given above is correct and complete.

Signature of the
Managing Director/Director.

*Delete whichever is inapplicable.

(2) The application shall be accompanied by(i)

an attested copy of certificate of incorporation;

(ii) a certificate of commencement of business;
(iii) an attested copy of the Memorandum and Articles of
Association of the company;
(iv) in case the company has already commenced
business, certified copy of the audited balance sheet
and profit and loss accounts for the period for which
the accounts have been prepared (for an incomplete
year trial balance may be submitted);
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(v) in case, industrial undertaking for which approval is
sought has been acquired from another party, an
attested copy of the agreement between the
applicant company and the seller enter into for the
acquisition of the industrial undertaking with list
and value of assets acquire;

Place...................

Signature of the

Date....................

Managing Director/Director.

(3) On receipt of an application under sub-rule (1), the Board
may make such enquires as it may consider necessary and
may call for such further particulars as if may think fit.
(4) If the Board is satisfied that the company setting up the
industrial undertaking is one which should be approved
for the purposes of section 46BB of the Ordinance, it
shall make an order to that effect and send a copy thereof
to the company.
(5) where the Board has passed an order in writing refusing
to approve the industrial undertaking for purposes of
section 46BB of the Ordinance, the person aggrieved by
such order may make an application in writing to the
Chairman of the Board for review, who will either
himself review the order or may constitute a committee
consisting of three Members of the Board to review the
same. The review order shall be passed after giving the
applicant an opportunity of being heard and the decision
of the review shall be final and conclusive.
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59AAAA. Form of application to be made by a physical
infrastructure facility for exemption from tax under
section 46CC of the Ordinance.
(1) An application under clause (d) of sub-section (3) of
section 46CC of the Ordinance for approval for the
purposes of that section in respect of a physical
infrastructure facility shall be made in the following
form, in duplicate, duly signed and verified by the
Managing Director or Director of the company, namely:-

Form of Application under section 46CC of the
Income-tax Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984).
(i)

Name of company:

(ii) Date of incorporation of the company:
(iii) Location of its registered office (with full address):
(iv) Location of the physical infrastructure facility:
(v) twelve-digit Taxpayer's Identification Number and
name of the Zone of Commissioner of Taxes and the
Circle of Deputy Commissioner of Taxes under
whose jurisdiction the company is assessed of will
be assessed:
(vi) Date of opening of the letter of credit:
(vii) Date or Dates on which the physical infrastructure
facility for which approval is sought started(a) trial operation:
(b) commercial operation:
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(viii) Date on which the issued, subscribed and paid up
capital of the company reached the figure of taka
two million:
(ix) The present paid up capital of the company:
(x) Authorized capital of the company:
(xi) Amount of share capital issued:
(xii) Amount of investment involved in setting up and
running the physical infrastructure facility for which
approval is sought:
(xiii) Minimum number of employees required to be
engaged:
(xiv) Whether the physical infrastructure facility uses
electric energy or gas (the date on which the
electricity or gas connection was physically given
should be mentioned):
(xv) Business Identification Number (if required):
(xvi) Exact nature of business
infrastructure facility:

of

the

physical

(xvii)
Names, addresses and twelve-digit Taxpayer's
Identification Numbers of the Managing Director
and Directors of the company with particulars of
their holdings and interest in the company and other
companies or enterprises:
Signature of the
Date....................

Managing Director/Director.
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Verification
I, ............................................. do hereby solemnly affirm that the
information given above is correct and complete.

Signature of the
Managing Director/Director.

*Delete whichever is inapplicable.

(2) The application shall be accompanied by(i)

an attested copy of certificate of incorporation;

(ii) a certificate of commencement of business;
(iii) an attested copy of the Memorandum and Articles of
Association of the physical infrastructure facility
company;
(iv) in case the physical infrastructure facility has
already commenced business, certified copy of the
audited balance sheet and profit and loss accounts
for the period for which the accounts have been
prepared (for an incomplete year trial balance may
be submitted);
(vi) in case the physical infrastructure facility for which
approval is sought has been acquired from another
party, an attested copy of the agreement between the
applicant company and the seller enter into for the
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acquisition of the physical infrastructure with list
and value of assets acquire:

Place...................

Signature of the

Date....................

Managing Director/Director.

(3) On receipt of an application under sub-rule (1), the Board
may make such enquires as it may consider necessary and
may call for such further particulars as if may think fit.
(4) If the Board is satisfied that the company setting up the
physical infrastructure facility for the purposes of section
46CC of the Ordinance, it shall make an order to that
effect and send a copy thereof to the company.
(5) where the Board has passed an order in writing refusing
to approve the physical infrastructure facility for
purposes of section 46CC of the Ordinance, the person
aggrieved by such order may make an application in
writing to the Chairman of the Board for review, who
will either himself review the order or may constitute a
committee consisting of three Members of the Board to
review the same. The review order shall be passed after
giving the applicant an opportunity of being heard and
the decision of the review shall be final and conclusive.

2|

GB cÖÁvcb 1 RyjvB, 2019 wLª÷vã Zvwi‡L Kvh©Ki nB‡e|
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3|

Dcwi-D³ ms‡kvabx cÖ¯Íve m¤ú‡K© KvnviI †Kvb AvcwË Ges civgk© _vwK‡j
mswkøó e¨w³‡K Dnv, GB cÖÁvcb miKvwi †M‡R‡U cÖKv‡ki ZvwiL nB‡Z AbwaK
15 (c‡bi) Kvh©w`e‡mi g‡a¨, wbgœ¯^vÿiKvixi wbKU †cŠuQvBevi Rb¨ Aby‡iva Kiv
hvB‡Z‡Q Ges D³ mg‡qi g‡a¨ ms‡kvabx cÖ¯Íve m¤ú‡K© KvnviI wbKU nB‡Z
†Kvb AvcwË ev civgk© cvIqv †M‡j RvZxq ivR¯^ †evW© Dnv we‡ePbvµ‡g cÖ¯ÍvweZ
ms‡kvabx P‚ovšÍ Kwi‡e Ges D³ mg‡qi g‡a¨ KvnviI wbKU nB‡Z †Kvb AvcwË
ev civgk© cvIqv bv †M‡j GBi~c cÖvK&-cÖKvk P‚ovšÍ cÖKvk ewjqv MY¨ Kiv nB‡e|

RvZxq ivR¯^ †ev‡W©i Av‡`kµ‡g
Kvbb Kzgvi ivq
m`m¨ (Ki bxwZ)|
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পরররশষ্ট-৪
গণপ্রজোতন্ত্রী বোংলোরদশ সরকোর
অর্ ন মন্ত্রণোলয়
অভযন্তরীণ সম্পদ রবভোগ
জোতীয় রোজস্ব রবোর্ ন
(আয়কর)
প্রজ্ঞোপি
োররখ: ৪ ক্ষপৌষ, ১৪২6 বঙ্গাব্দ/১৯ রিদসম্বর, ২০১৯ রিস্টাব্দ।
এস, আর, ও, িং ৩৯৪-আইি/আয়কর/২০১৯।- Income-tax
Ordinance,1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) এর section
185 এ প্রদত্ত েমতোবরল জোতীয় রোজস্ব রবোর্ ন Income Tax Rules, 1984 এর
রিেরূপ অরধকতর সংরশোধরির প্রস্তোব কররয়ো উহোর প্রোক-প্রকোশ কররল, র্ো:উপরর-উি Rules এর(1) rule 17A এর(অ) clause (a) এর mentioned in এর পদর clause
(b) and clause (c) এর পররবদেজ clause (b),
clause (c) and clause (d) শব্দগুরল, বন্ধনীগুরল
এবং ব জগুরল প্ররেস্থারপে রইদব।
(আ) clause (c) এর Table-4 এর পরবতীরত রিেরূপ
িতুি clause (d) সংর োরজত হইরব; র্ো:(d) Three percent (3%) on the value of the
imported goods in the case of import of
goods specified in the Table-5 below:Table-5
SL
.

Headin
g

H.S.
Code
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Description

No
.
(1)
(2)
1. 25.21

(3)
(4)
2521.00.1 Lime Stone only
0
used for cement
manufacturing

2.

25.23

2523.10.2 Clinker only used
0
for cement
manufacturing

3.

26.18

2618.00.0 Slag only used for
0
cement
manufacturing

4.

26.20

2620.99.1 Fly Ash only used
0
for cement
manufacturing

২। ইহো অরবলরম্ব কো নকর হইরব।
৩। উপরর-উি সংরশোধিী প্রস্তোব সম্পরকন কোহোরও রকোি আপরত্ত এবং পরোমশন র্োরকরল
সংরিষ্ট ব্যরিরক উহো, এই প্রজ্ঞোপি সরকোরর রগরজরট প্রকোরশর তোররি হইরত অিরধক 15
(পরির) রদরির মরধ্য, রিেস্বোেরকোরীর রিকট রপৌুঁছোইবোর জন্য অনুররোধ করো োইরতরছ এবং
উি সমরয়র মরধ্য সংরশোধিী প্রস্তোব সম্পরকন কোহোরও রিকট হইরত রকোি আপরত্ত বো পরোমশন
পোওয়ো রগরল জোতীয় রোজস্ব রবোর্ ন উহো রবরবচিোক্ররম প্রস্তোরবত সংরশোধিী চূিোন্ত করররব এবং
উি সমরয়র মরধ্য কোহোরও রিকট হইরত রকোি আপরত্ত বো পরোমশন পোওয়ো িো রগরল এইরূপ
প্রোক-প্রকোশ চূিোন্ত প্রকোশ বরলয়ো গণ্য করো হইরব।
জোতীয় রোজস্ব রবোরর্রন আরদশক্ররম
রমোঃ আলমগীর রহোরসি
সদস্য (কর িীরত)
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পরররশষ্ট-৫
গণপ্রজোতন্ত্রী বোংলোরদশ সরকোর
অর্ ন মন্ত্রণোলয়
অভযন্তরীণ সম্পদ রবভোগ
জোতীয় রোজস্ব রবোর্ ন
(আয়কর)
প্রজ্ঞোপি
োররখ: 08 আষাঢ়, ১৪২7 বঙ্গাব্দ/২২ জুন, ২০20 রিস্টাব্দ।
এস, আর, ও, িম্বর ১৬৫-আইি/আয়কর/২০২০।- Income-tax
Ordinance,1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984), অতঃপর উি
Ordinance বরলয়ো উরেরিত, এর section 185 এ প্রদত্ত েমতোবরল জোতীয়
রোজস্ব রবোর্ ন Income Tax Rules, 1984 এ রিেরূপ অরধকতর সংরশোধরির
প্রস্তোব কররয়ো এতদ্দ্বোরো উহো প্রোক-প্রকোশ কররল, র্ো:উপরর-উি Rules এর(ক) rule 16 এর clause (b) এর Table-2 এর Serial No. 7 এর
রশরষ উরেরিত রকোলি রচরের (:) পররবরতন রসরমরকোলি (;) রচে প্ররতস্থোরপত হইরব
এবং অতঃপর রিেরূপ ন্যতি clauses (c) ও (d) সরন্নরবরশত রইদব, র্র্া:“(c) the rate of deduction on the locally procured
MS Scrap shall be 0.50%;
(d) the rate of deduction on the supply of rice,
wheat, potato, onion, garlic, peas, chickpeas,
lentils, ginger, turmeric, dried chillies, pulses,
maize, coarse flour, flour, salt, edible oil, sugar,
black pepper, cinnamon, cardamom, clove, date,
cassia leaf, jute, cotton, yarn and all kinds of
fruits shall be 2%:”;
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(ি) rule 17A এর (অ) clause (b) এর Table-1 এর পররবদেজ রনম্নরুপ Table1প্ররেস্থারপে রইদব, র্র্া:“Table-1
Sl. Heading
No.

H.S. Code

Description

(3)

(4)

(1)

(2)

1.

7.03

0703.20.90 Garlic: Other

2.

10.05

1005.90.90 Other Maize, Excluding
wrapped/canned upto 2.5
kg

3.

17.01

1701.14.00 Raw Sugar not containing
added
flavouring
or
colouring matter: Other
cane sugar

4.

23.09

2309.90.90 Preparations of a kind
used in animal feeding
other: other.

5.

27.09

2709.00.00 Petroleum oils and oils
obtained from bituminous
minerals, crude

6.

27.10

2710.12.11 Motor spirit of H.B.O.C
Type

7.

27.10

2710.12.19 Other motor spirits,
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Sl. Heading
No.

H.S. Code

Description

including aviation spirit
8.

27.10

2710.12.20 Spirit type jet fuel

9.

27.10

2710.12.31 White spirit

10.

27.10

2710.12.32 Naphtha

11.

27.10

2710.12.39 Other

12.

27.10

2710.12.41 J.P.1 kerosene type jet
fuels

13.

27.10

2710.12.42 J.P.4 kerosene type jet
fuels

14.

27.10

2710.12.43 Other kerosene type jet
fuels

15.

27.10

2710.12.49 Other kerosene

16.

27.10

2710.12.50 Other medium oils and
preparations

17.

27.10

2710.12.61 Light diesel oils

18.

27.10

2710.12.62 High speed diesel oils

19.

27.10

2710.12.69 Other

20.

27.10

2710.19.11 Furnace oil

21.

27.10

2710.19.19 Other
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Sl. Heading
No.

H.S. Code

22.

27.11

2711.12.00 Propane

23.

27.11

2711.13.00 Butanes

24.

27.13

2713.20.10 Petroleum bitumen-In
Drum

25.

27.13

2713.20.90 Petroleum bitumen-Other

26.

41.02

4102.10.00 Raw skins of sheep or
lambs-With wool on

27.

41.02

4102.21.00 Raw skins of sheep or
lambs-Without wool on:
Pickled

28.

41.02

4102.29.00 Raw skins of sheep or
lambs-Without wool on:
Other

29.

41.03

4103.20.00 Other raw hides and
skins-of reptiles

30.

41.03

4103.90.00 Other raw hides and
skins-Other

31.

72.13

All H.S
Code

Bars and rods, hot-rolled,
in irregularly wound
coils, of iron or non-alloy
steel

32.

72.14

All H.S

Other bars and rods of
iron or non-alloy steel,
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Description

Sl. Heading
No.

H.S. Code

Description

Code

not further worked than
forged, hot-rolled, hotdrawn or hot-extruded,
but including those
twisted after rolling

33.

72.15

All H.S
Code

Other bars and rods of
iron or non-alloy steel

34.

72.16

All H.S
Code

Angles, shapes and
sections of iron or nonalloy steel

35.

84.08

8408.90.10 Engines of capacity 3 to
45 HP

36.

84.08

8408.90.90 Other

37.

84.13

8413.70.00 Other centrifugal pumps;
Other pumps; liquid
elevators

38.

84.37

8437.10.00 Machines for cleaning,
sorting or grading seed,
grain or dried leguminous
vegetable; Other
machinery

39.

84.67

8467.29.00 Other, Other tools

40.

85.17

8517.12.10 Cellular (Mobile/fixed
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Sl. Heading
No.

H.S. Code

Description

wireless) telephone set
41.

85.17

8517.70.00 Loaded Printed Circuit
Board/ PCB; Assembled/
Mother Board for
Cellular Phone; Key;
Keypad housing; Keypad
Dome; Front Shell;
Vibrator; Motor; Touch
Panel; Touch Panel Glass
for mobile phone; Liquid
Crystal Module; Camera
Module; Input- Output
(I/O) Port; Internal
Earphone; Microphone;
Antenna; Receiver;

42.

89.01

8901.20.30 Vessels capacity
exceeding 5000 DWT for
registration in Bangladesh
operating in Ocean for at
least three consecutive
years and not older than
20 years from the date of
commissioning;

43.

89.01

8901.90.30 Vessels capacity
exceeding 5000 DWT for
registration in Bangladesh
operating in Ocean for at
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Sl. Heading
No.

H.S. Code

Description

least three consecutive
years and not older than
22 years from the date of
commissioning;
”; এবং
(আ) clause (d) এর Table-5 এর পররবদেজ রনম্নরুপ Table-5
প্ররেস্থারপে রইদব, র্র্া:“Table-5
Sl.
Heading
No.

H.S. Code

Description

(3)

(4)

(1)

(2)

1.

25.06

2506.20.00 Quartzite

2.

25.18

2518.10.00 Dolomite not calcined or
sintered

3.

25.21

2521.00.10 Lime Stone only used for
cement manufacturing

4.

25.23

2523.10.20 Clinker only used for
cement manufacturing

5.

26.02

2602.00.00 Manganese
ores/concentrates,
including ferruginous
manganese ores and
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Sl.
Heading
No.

H.S. Code

Description
concentrates with a
manganese content of
20% or more calculated
on the dry weight

6.

26.18

2618.00.00 Slag only used for cement
manufacturing

7.

26.20

2620.99.10 Fly Ash only used for
cement manufacturing

8.

27.04

2704.00.00 Coke and semi-coke of
coal, of lignite or of peat;
retort carbon

“;
(গ) rule 24 এর sub-rule (1) এর পর রনম্নরূপ ন্যতি sub-rule (1A) এবং Form
সরন্নরবরশত হইরব, র্র্া:“(1A) An individual assessee who has income and
gross wealth not exceeding Tk. 4,00,000/- and Tk.
40,00,000/- respectively may submit the return of income in
the following form and verified in the manner indicated there
in:
Provided that an assessee who owns a motor car or
has an investment in house property or in apartment in any
city corporation area shall not be eligible for this return.
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(ঘ) rule 24A এর পর রনম্নরূপ ন্যতি rule 24B সরিদবরশে রইদব,
র্র্া:“24B. Declaration Form under section 19AAAA.The Declaration required to be furnished under sub-section
(2) of 19AAAA shall be in the following form and verified in
the manner indicated therein:
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(ঙ) rule 33 এর sub-rule (2) এর clause (a) এর পররবরতন রিেরূপ clause
(a) প্ররেস্থারপে রইদব, র্র্া:109

”..;

“(a) “basic salary” means the pay which is payable
monthly or otherwise except bonuses or allowances of any
kind called by whatever name, but does not include(i)

dearness pay unless it enters into the
computation of superannuation or retirement
benefits of the employee concerned;
(ii) employer’s contribution to a recognised
provident fund to which the Provident Fund
Act, 1925 (XIX of 1925), applies and the
interest credited on the accumulated balance of
an employee in such fund; and
(iii) perquisites, annuities and benefits referred to in
sub-rule (1).”।
২। এই প্রজ্ঞাপন ১ জুলাই, ২০২০ রিস্টোব্দ তোরররি কার্ জকর রইদব।
৩। উপরর-উি সংরশোধিী প্রস্তোব সম্পরকন কোহোরও রকোি আপরত্ত এবং পরোমশন র্োরকরল
সংরিষ্ট ব্যরিরক উহো, এই প্রজ্ঞোপি সরকোরর রগরজরট প্রকোরশর তোররি হইরত আগোমী ৩০
জুি, ২০২০ এর মরধ্য, রিেস্বোেরকোরীর রিকট রপৌুঁছোইবোর জন্য অনুররোধ করো োইরতরছ এবং
উি সমরয়র মরধ্য সংরশোধিী প্রস্তোব সম্পরকন কোহোরও রিকট হইরত রকোি আপরত্ত বো পরোমশন
পোওয়ো রগরল জোতীয় রোজস্ব রবোর্ ন উহো রবরবচিোক্ররম প্রস্তোরবত সংরশোধিী চূিোন্ত করররব।
উি সমরয়র মরধ্য কোহোরও রিকট হইরত রকোরিো আপরত্ত বো পরোমশন পোওয়ো িো রগরল উি
Ordinance এর section 185 এর sub-section (4) এর proviso অনু োয়ী এইরূপ
প্রোক-প্রকোশ চূিোন্ত প্রকোশ বরলয়ো গণ্য করো হইরব।
জোতীয় রোজস্ব রবোরর্রন আরদশক্ররম
রমোঃ আলমগীর রহোরসি
সদস্য (কর িীরত)
জোতীয় রোজস্ব রবোর্ ন
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পরররশষ্ট-৬
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলারদশ সরকার
অথ প িন্ত্রণালয়
অভযন্তরীণ সম্পদ ক্তবভাগ
(আয়কর)
প্রজ্ঞা্ন
তোররি: ৮ আষোঢ়, বঙ্গোব্দ/২২ জুি, রিস্টোব্দ।
এস, আর, ও িম্বর ১৬৩-আইি/আয়কর/২০২০।- Income-tax
Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) এর section
44 এর sub-section (4) এর clause (b) রত প্রদত্ত েমতোবরল সরকোর এই
রবভ্াদগর ১৭ আষাঢ় ১৪১৬ বঙ্গাব্দ ক্ষোোদবক ০১ জুলাই ২০০৯ রিস্টাব্দ োররদখ
র্াররকৃে এস, আর, ও নং ১৮৬-আইন/২০০৯ এর রিেরূপ সংরশোধি কররল, র্ো:-

উপরর-উি প্রজ্ঞাপদনর শেজ “ঙ” ক্ষে উরিরখে(অ)
“৩” সংখ্যাটির পররবদেজ “৬” সংখ্যাটি প্ররেস্থারপে
রইদব; এবং
(আ)
“ক্ষশয়ার” শব্দটির পররবদেজ “ ক্ষশয়ার বা বন্ড” শব্দগুরল
প্ররেস্থারপে রইদব।

রাষ্ট্রপরের আদেশক্রদে
আবু রহিো রমোঃ রহমোতুল মুরিম
রসরিয়র সরচব

111

পরররশষ্ট-৭
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলারদশ সরকার
অথ প িন্ত্রণালয়
অভযন্তরীণ সম্পদ ক্তবভাগ
(আয়কর)
প্রজ্ঞা্ন
তোররি: ৮ আষোঢ়, বঙ্গোব্দ/২২ জুি, রিস্টোব্দ।
এস, আর, ও নম্বর ১৬৪-আইন/আয়কর/২০২০।- Income-tax Ordinance,
1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) এর section 44 এর sub-section
(4) এর clause (b) মত প্রদি িিতাবরল সরকার এেদ্দ্বারা ১৭ োবণ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
মিাতারবক ০১ আগস্ট ২০১৭ ক্তিস্টাব্দ তাক্তররখর প্রজ্ঞা্ন এস, আর, ও নং ২৫৫আইন/আয়কর/২০১৭ এর ক্তনম্নরূ্ অরধকের সংরশাধন কক্তরল, যথা:উপতর-উক্ত প্রজ্ঞাপদন উতিতিত “এবাং ২০১৯-২০” শব্দ, সংখ্যাগুরল ও রচদের
পররবদেজ “, ২০১৯-২০,
২০20-21 এবং ২০21-22” কোগুরল, সংখ্যাগুরল, শব্দ ও
রচেগুরল প্ররেস্থারপে হইদব।

রাষ্ট্রপরের আদেশক্রদে,
আবু রহিো রমোঃ রহমোতুল মুরিম
ক্তসক্তনয়র সক্তিব
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পরররশষ্ট ৮
উৎদস কর কতডন/ আোয় সাংক্রান্ত অতিদেে
(১)আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর ধারা 2(20) অনুর্ায়ী সাংজ্ঞাতয়ত বকান বকাম্পাতন,
প বা সংগৃহীত কর, অনুদেে
বা বকান সিবায় সক্তিক্তত বা এনক্তজও কর্তক
প উৎরস কক্ততত
(2) ব্যতীত অন্যান্য বেদে, তাদের কর তনি ডারণ (assessment) বর্ কর
অঞ্চল/ইউতনট এর অতিদেোিীন বস কর অঞ্চল/ইউতনট এর অনুকূদল সরকারী
বকাষাগাদর জো প্রোন করদত হদব।
(2) তদব, বকান ব্যাাংক (বাাংলাদেশ ব্যাাংক ব্যতীত) বা অন্যান্য আতর্ ডক প্রততষ্ঠান
কর্তক
ড তনম্নবতণ ডত বেদে উৎদস কততডত বা সাংগৃহীত কর সারণী-1 এর 4 নাং কলাদে
বতণ ডত কর অঞ্চল/ ইউতনট এর অনুকূদল সরকারী বকাষাগাদর জো প্রোন করদত হদব।
সারণী-1
ক্র
িাতসমূহ
উৎস কর
র্ার অনুকূদল
ে
কতডন/আোদয়র
জো প্রোন
স্থান বা এলাকা
করদত হদব
(১)
(২)
(3)
(4)
1 সঞ্চয়্রত্রর সুদ
ঢাকা মজলা
কর অঞ্চল-১০,
ঢাকা
(ধারা 52D)
িট্টগ্রাি মজলা
কর অঞ্চল-৪,
িট্টগ্রাি
অন্যান্য মজলা
সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল
2 আন্তজপাক্ততক মফান কল বাবদ
সিগ্র বাংলারদশ কর অঞ্চল-১৫,
প্রাক্তপ্ত
ঢাকা
(ধারা 52R)
3 মলাকাল এল ক্তস এর িাধ্যরি
িট্টগ্রাি ও
কর অঞ্চল-২,
িালািাল ক্রয় বাবদ অথ প
কক্সবাজার মজলা
িট্টগ্রাি
্ক্তররশাধ
অন্যান্য মজলা
বৃহৎ করদাতা
(ধারা 52U)
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ক্র
ে

িাতসমূহ

(১)

(২)

উৎস কর
কতডন/আোদয়র
স্থান বা এলাকা
(3)

4 নীটওয়যার ও ওরভন গারিপন্টস,
মটক্তর টাওরয়ল, গারিপন্টস ক্তশরের
কার্ট পন ও এরক্সসক্তরজ, ্াটজাত
দ্রব্য, ক্তহিাক্তয়ত খায, সবক্তজ,
িািড়াজাত ্ণ্য, মিাড়কজাত
খায রপ্তাক্তন
(ধারা 53BB)
5 ধারা 53BB মত উক্তিক্তখত ্ণ্য
ব্যতীত অন্য ময মকান ্ণ্য রপ্তাক্তন
(ধারা 53BBBB)
6 ক্তবরদশী মক্রতার এরজন্টরক
কক্তিশন বা মরমুনাররশন
্ক্তররশাধ
(ধারা 53EE)

সিগ্র বাংলারদশ

সিগ্র বাংলারদশ

কর অঞ্চল-৪,
ঢাকা

ঢাকা মজলা

কর অঞ্চল-৬,
ঢাকা
কর অঞ্চল-৩,
িট্টগ্রাি
সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল

িট্টগ্রাি মজলা
অন্যান্য মজলা

7 সঞ্চয়ী আিানত, স্থায়ী আিানত,
ইতযাক্তদর সুদ (ধারা 53F)

র্ার অনুকূদল
জো প্রোন
করদত হদব
(4)
ইউক্তনট
কর অঞ্চল-৪,
ঢাকা

সিগ্র বাংলারদশ

কর অঞ্চল-১,
ঢাকা

(3) সরকাদরর বকান কর্তপড ে বা স্থানীয় সরকার বা অন্য মকান কর্ত্প ি বা person
(বকাম্পাতন বা সিবায় সক্তিক্তত বা এনক্তজও ব্যতীত) কর্তক
প তনম্নবতণ ডত বেদে উৎদস
কততডত বা সাংগৃহীত কর সারণী-2 এর 4 নাং কলাদে বতণ ডত কর অঞ্চল/ ইউতনট এর
অনুকূদল সরকারী বকাষাগাদর জো প্রোন করদত হদব।
সারণী-2
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ক্রে

িাতসমূহ

(১)
1

(২)

2

3

4

5

উৎস কর
কতডন/
আোদয়র স্থান
বা এলাকা
(3)
সিগ্র
বাংলারদশ

মবতনাক্তদ
(ধারা 50)

বাংলারদশ ব্যাংক ক্তবরলর প্রকৃত
সিগ্র
মূরের উ্র ক্তিসকাউন্ট
বাংলারদশ
(ধারা 50A)
ক্তসক্তকউক্তরটিজ এর উ্র সুদ বা
সিগ্র
মুনাফা
বাংলারদশ
(ধারা 51)
(ক) বকান চুতক্ত সম্পােন ঢাকা মজলা
(Chapter VII এর অন্য বকান
িারায় উতিতিত বকান বসবা প্রোন িট্টগ্রাি মজলা
সাংতিষ্ট চুতক্ত ব্যতীত);
(ি) দ্রব্যোরদ সরবরোহ;
অন্যান্য মজলা
(গ) উৎপােন, প্রতক্রয়াজাতকরণ বা
রূপান্তর;
(ঘ) তপ্রতটাং, প্যোরকরজং বো
বোইরন্ডং;
(ধারা 52 এবং ক্তবক্তধ 16)
ঢাকা মজলা
রয়যালটিজ, ফ্র্যাঞ্চাইজ, লাইদসন্স
তফ, ব্র্যান্ড নাে, বপদটট,
ইনদভনশন, ফর্ম ডলা, প্রদসস, বের্র্,
িট্টগ্রাি মজলা
তর্জাইন, প্যটান ড, know-how,
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র্ার অনুকূদল
জো প্রোন
করদত হদব
(4)
মবতনরভাগী কিী
(employee)
ময কর অঞ্চল/
ইউক্তনট এর
করদাতা
বৃহৎ করদাতা
ইউক্তনট
বৃহৎ করদাতা
ইউক্তনট
কর অঞ্চল-২,
ঢাকা
কর অঞ্চল-২,
িট্টগ্রাি
সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল

কর অঞ্চল-৮,
ঢাকা
কর অঞ্চল-২,
িট্টগ্রাি

ক্রে

িাতসমূহ

(১)

(২)
কক্ত্রাইট, মট্রিিাকপ, মট্রি নাি,
সাক্তহতযানুগ বা সঙ্গীতধিী বা
শশক্তেক রিনা, সারভপ, স্টাক্তি,
মফারকাস্ট, এক্তস্টরিট, গ্রাহক
তাক্তলকা ইতযাতে সহ অন্যান্য সকল
intangibles ব্যবহার
(ধারা 52A)
(১) উ্রদষ্টা অথবা কনসালরটক্তি
সাক্তভসপ
(২) ম্শাগত সাক্তভসপ , কাক্তরগক্তর
সাক্তভরপ সস ক্তফ, কাক্তরগক্তর সহায়তা
ক্তফ (িািার কর্তক
প প্রদি ম্শাগত
সাক্তভসপ ব্যতীত)
(ধারা 52AA)
(২) ম্শাগত সাক্তভসপ (িািার
কর্তক
প প্রদি)
(ধারা 52AA)

6

উৎস কর
কতডন/
আোদয়র স্থান
বা এলাকা
(3)

র্ার অনুকূদল
জো প্রোন
করদত হদব

অন্যান্য মজলা

সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল

ঢাকা মজলা

কর অঞ্চল-৮,
ঢাকা
কর অঞ্চল-২,
িট্টগ্রাি
সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল

িট্টগ্রাি মজলা
অন্যান্য মজলা

ঢাকা মজলা
িট্টগ্রাি মজলা
অন্যান্য মজলা

6 (৩) কযাটাক্তরং সাক্তভসপ ; ক্তিক্তনং
(চল সাক্তভসপ ; কারলকশন এি ক্তরকভারী
োন) সাক্তভসপ ; প্রাইরভট ক্তসক্তকউক্তরটি
সাক্তভসপ ; জনবল সরবরাহ সাক্তভসপ ;
ক্তক্ররয়টিভ ক্তিক্তিয়া সাক্তভসপ ; ্াবক্তলক
ক্তররলশন/জনসংরযাগ সাক্তভসপ ;
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ঢাকা মজলা
িট্টগ্রাি মজলা
অন্যান্য মজলা

(4)

কর অঞ্চল-১০,
ঢাকা
কর অঞ্চল-২,
িট্টগ্রাি
সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল
কর অঞ্চল-১৪,
ঢাকা
কর অঞ্চল-২,
িট্টগ্রাি
সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল

ক্রে

িাতসমূহ

(১)

(২)
ইরভন্ট ম্যারনজরিন্ট সাক্তভসপ ;
প্রক্তশিণ, ওয়াকপশ্, ইতযাক্তদ
আরয়াজন ও ব্যবস্থা্না সাক্তভসপ ; বা
অনুরূ্ অন্যান্য সাক্তভসপ
(৪) িক্তিক্তয়া বায়ক্তং এজরন্সক্ত
সাক্তভসপ
(৫) ইরিটিং কক্তিশন
(৬) ক্তিটিং ক্তফস, মট্রক্তনং ক্তফস বা
সম্মানী
(৮) মক্রক্তিট মরটিং সাক্তভসপ
(৯) মিাটর গ্যাররজ ও ওয়াকপশ্
(১০) প্রাইরভট করন্টইনার ম্াট প বা
িকইয়াি প সাক্তভসপ
(১১) ক্তশক্ত্ং এরজক্তি কক্তিশন
(১২) ক্তস্টরভিক্তরং/বাথ প অ্াররশন
কক্তিশন
(১৩) ্ক্তরবহন সাক্তভসপ , কযাক্তরং
সাক্তভসপ , যানবাহন মরন্টাল সাক্তভসপ ,
রোইর্ রশয়োররং সোরভনস
(১৪) ব্যাংক, বীিা ও আক্তথ পক
প্রক্ততষ্ঠান কর্তক
প প্রদি মসবা ব্যতীত
আয়কর অধ্যারদশ, ১৯৮৪ এর
Chapter VII এর সুতনতে ডষ্টকৃত
নয় এেন বর্ বকান বসবা
(ধারা 52AA)
(৭) মিাবাইল ব্যাংক্তকং কায পক্ররি

6
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উৎস কর
কতডন/
আোদয়র স্থান
বা এলাকা
(3)

র্ার অনুকূদল
জো প্রোন
করদত হদব

সিগ্র

বৃহৎ করদাতা

(4)

ক্রে

িাতসমূহ

(১)
(২)
(চল ব্যবহৃত মিাবাইল মনটওয়াকপ
োন) অ্াররটর, কাক্তরগক্তর সহায়তা
প্রদানকারী প্রক্ততষ্ঠান এবং সাক্তভসপ
মিক্তলভাক্তর এরজন্টরক প্ররদয় ক্তফস
(ধারা 52AA)
7 ক্তস এি এফ কক্তিশন
(ধারা 52AAA)

উৎস কর
কতডন/
আোদয়র স্থান
বা এলাকা
(3)
বাংলারদশ

র্ার অনুকূদল
জো প্রোন
করদত হদব

ঢাকা মজলা

কর অঞ্চল-১৫,
ঢাকা
কর অঞ্চল-৩,
িট্টগ্রাি
সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল
কর অঞ্চল-১০,
ঢাকা
কর অঞ্চল-৪,
িট্টগ্রাি
সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল

িট্টগ্রাি মজলা
অন্যান্য মজলা
8

অ-যাক্তন্ত্রক ক্তসগাররট (ক্তবক্তড়)
প্রস্তুতকারক
(ধারা 52B)

ঢাকা মজলা
িট্টগ্রাি মজলা
অন্যান্য মজলা

9

অক্তধগ্রহণকৃত সম্পক্তির ক্তব্রীরত
িক্ততপূরণ প্রদান
(ধারা 52C)

ঢাকা মজলা
িট্টগ্রাি মজলা
অন্যান্য মজলা

10

সঞ্চয়্রত্রর সুদ

ঢাকা মজলা
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(4)
ইউক্তনট

কর অঞ্চল-১৫,
ঢাকা
কর অঞ্চল-২,
িট্টগ্রাি
সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল
কর অঞ্চল-১০,
ঢাকা

ক্রে

িাতসমূহ

(১)

(২)

উৎস কর
কতডন/
আোদয়র স্থান
বা এলাকা
(3)
িট্টগ্রাি মজলা

(ধারা 52D)

অন্যান্য মজলা
11

12

েক্তিক অংশগ্রহণ তহক্তবল (WPF)
হরত সুক্তবধারভাগীরক অথপ ্ক্তররশাধ
(ধারা 52DD)

ইট প্রস্তুতকারক
(ধারা 52F)

সিগ্র
বাংলারদশ
(িট্টগ্রাি
ব্যতীত)
িট্টগ্রাি মজলা
ঢাকা মজলা
িট্টগ্রাি মজলা
অন্যান্য মজলা

13

14

এল ক্তস কক্তিশন
(ধারা 52I)

সিগ্র
বাংলারদশ
(িট্টগ্রাি
ব্যতীত)
িট্টগ্রাি মজলা

ট্রারভল এরজন্ট
(ধারা 52JJ)

ঢাকা মজলা
িট্টগ্রাি মজলা
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র্ার অনুকূদল
জো প্রোন
করদত হদব
(4)
কর অঞ্চল-৪,
িট্টগ্রাি
সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল
কর অঞ্চল-৩,
ঢাকা

কর অঞ্চল-২,
িট্টগ্রাি
কর অঞ্চল-৭,
ঢাকা
কর অঞ্চল-৪,
িট্টগ্রাি
সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল
বৃহৎ করদাতা
ইউক্তনট

কর অঞ্চল-২,
িট্টগ্রাি
কর অঞ্চল-৪,
ঢাকা
কর অঞ্চল-২,
িট্টগ্রাি

ক্রে

িাতসমূহ

(১)

(২)

15

উৎস কর
কতডন/
আোদয়র স্থান
বা এলাকা
(3)
অন্যান্য মজলা

ক্তসটি করর্াররশন বা ম্ রসভা
কর্তক
প মট্রি লাইরসি নবায়ন
(ধারা 52K)

ঢাকা মজলা
িট্টগ্রাি মজলা
অন্যান্য মজলা

16

মেইট ফররায়ািপ এরজক্তি কক্তিশন
(ধারা 52M)

ঢাকা মজলা
িট্টগ্রাি মজলা
অন্যান্য মজলা

17

মরন্টাল ্াওয়ার
(ধারা 52N)

ঢাকা মজলা
িট্টগ্রাি মজলা
অন্যান্য মজলা

18

19

িায়িি কাটিং ক্তশরে ক্তনরয়াক্তজত
ক্তবরদশী প্রকিী (technician)
(ধারা 52O)
কনরভনশন হল, কনফাররি
মসন্টার ইতযাক্তদ মক ভাড়া প্রদান

সিগ্র
বাংলারদশ
ঢাকা মজলা
িট্টগ্রাি মজলা

120

র্ার অনুকূদল
জো প্রোন
করদত হদব
(4)
সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল
কর অঞ্চল-৩,
ঢাকা
কর অঞ্চল-২,
িট্টগ্রাি
সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল
কর অঞ্চল-৬,
ঢাকা
কর অঞ্চল-৩,
িট্টগ্রাি
সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল
কর অঞ্চল-১৩,
ঢাকা
কর অঞ্চল-৩,
িট্টগ্রাি
সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল
কর অঞ্চল-৯,
ঢাকা
কর অঞ্চল-৪,
ঢাকা
কর অঞ্চল-২,

ক্রে

িাতসমূহ

(১)

(২)

উৎস কর
কতডন/
আোদয়র স্থান
বা এলাকা
(3)

(ধারা 52P)
অন্যান্য মজলা

20

21

22

23

24

25

র্ার অনুকূদল
জো প্রোন
করদত হদব
(4)
িট্টগ্রাি
সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল

ক্তনবাসী person কর্তক
প ক্তবরদশী
person মক সাক্তভসপ প্রদারনর
ক্তব্রীরত প্রাপ্ত আয় (ধারা 52Q)
আন্তজপাক্ততক মফান কল বাবদ প্রাক্তপ্ত
(ধারা 52R)

সিগ্র
বাংলারদশ

কর অঞ্চল-১১,
ঢাকা

সিগ্র
বাংলারদশ

কর অঞ্চল-১৫,
ঢাকা

জীবন বীিা ্ক্তলক্তসর ক্তপ্রক্তিয়ারির
অক্ততক্তরি মুনাফা ্ক্তররশাধ (ধারা
52T)
মলাকাল এল ক্তস এর িাধ্যরি
িালািাল ক্রয় বাবদ অথ প ্ক্তররশাধ
(ধারা 52U)

সিগ্র
বাংলারদশ

বৃহৎ করদাতা
ইউক্তনট

মসলুলার মিাবাইল মফান অ্াররটর
কর্তক
প ক্তফস, মরক্তভক্তনউ মশয়াক্তরং,
ইতযাক্তদ ্ক্তররশাধ
(ধারা 52V)
্ণ্য আিদাক্তন
(ধারা 53 & ক্তবক্তধ 17A)

িট্টগ্রাি ও
কক্সবাজার
মজলা
অন্যান্য মজলা
সিগ্র
বাংলারদশ

ঢাকা মজলা
িট্টগ্রাি মজলা
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কর অঞ্চল-২,
িট্টগ্রাি
বৃহৎ করদাতা
ইউক্তনট
বৃহৎ করদাতা
ইউক্তনট

কর অঞ্চল-১৪,
ঢাকা
কর অঞ্চল-১,
িট্টগ্রাি

ক্রে

িাতসমূহ

(১)

(২)

উৎস কর
কতডন/
আোদয়র স্থান
বা এলাকা
(3)
অন্যান্য মজলা

র্ার অনুকূদল
জো প্রোন
করদত হদব

28

জনশক্তি রপ্তাক্তন
(ধারা 53B & ক্তবক্তধ 17C)

সিগ্র
বাংলারদশ

(4)
সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল
কর অঞ্চল-৭,
ঢাকা
কর অঞ্চল-২,
িট্টগ্রাি
সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল
কর অঞ্চল-১০,
ঢাকা
কর অঞ্চল-৪,
িট্টগ্রাি
সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল
কর অঞ্চল-৪,
ঢাকা

29

নীটওয়যার ও ওরভন গারিপন্টস, মটক্তর
টাওয়াল, গারিপন্টস ক্তশরের কাট পন ও
এরক্সসক্তরজ, ্াটজাত দ্রব্য, ক্তহিাক্তয়ত
খায, সবক্তজ, িািড়াজাত ্ণ্য,
মিাড়কজাত খায রপ্তাক্তন
(ধারা 53BB)
স্টক এক্সরিরির সদস্য
(ধারা 53BBB)

সিগ্র
বাংলারদশ

কর অঞ্চল-৪,
ঢাকা

ঢাকা মজলা

কর অঞ্চল-৭,
ঢাকা
কর অঞ্চল-৩,

26

গৃহ সম্পক্তি ভাড়া
(ধারা 53A)

ঢাকা মজলা
িট্টগ্রাি মজলা
অন্যান্য মজলা

27

ক্তনবাসী করদাতার ক্তশক্ত্ং ব্যবসা
(ধারা 53AA)

ঢাকা মজলা
িট্টগ্রাি মজলা
অন্যান্য মজলা

30

িট্টগ্রাি মজলা
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ক্রে

িাতসমূহ

(১)

(২)

31

32

উৎস কর
কতডন/
আোদয়র স্থান
বা এলাকা
(3)

ধারা 53BB মত উক্তিক্তখত ্ণ্য
ব্যতীত অন্য ময মকান ্ণ্য রপ্তাক্তন
(ধারা 53BBBB)
্ণ্য বা সম্পক্তি ক্তনলারি ক্তবক্রয়
(ধারা 53C এবং ক্তবক্তধ 17D)

সিগ্র
বাংলারদশ
ঢাকা মজলা

র্ার অনুকূদল
জো প্রোন
করদত হদব
(4)
িট্টগ্রাি
কর অঞ্চল-৪,
ঢাকা

33

অক্তনবাসীর কুক্তরয়ার ব্যবসা
(ধারা 53CCC)

সিগ্র
বাংলারদশ

কর অঞ্চল-৯,
ঢাকা
কর অঞ্চল-৪,
িট্টগ্রাি
সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল
কর অঞ্চল-১১,
ঢাকা

34

অক্তভরনতা, অক্তভরনত্রী, ্ক্তরিালক,
প ্ক্তররশাধ
ইতযাক্তদ ব্যক্তিবগরক
(ধারা 53D)
রপ্তাক্তন নগদ সহায়তা
(ধারা 53DDD)

সিগ্র
বাংলারদশ

কর অঞ্চল-১২,
ঢাকা

সিগ্র
বাংলারদশ

কর অঞ্চল-৪,
ঢাকা

কক্তিশন, ক্তিসকাউন্ট, ক্তফস, ইতযাক্তদ
[ধারা 53E]

ঢাকা মজলা

কর অঞ্চল-১২,
ঢাকা
কর অঞ্চল-৪,
িট্টগ্রাি
সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল
কর অঞ্চল-৬,

িট্টগ্রাি মজলা
অন্যান্য মজলা

35

36

িট্টগ্রাি মজলা
অন্যান্য মজলা
37

ক্তবরদশী মক্রতার এরজন্টরক কক্তিশন
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ঢাকা মজলা

ক্রে

(১)

িাতসমূহ

উৎস কর
কতডন/
আোদয়র স্থান
বা এলাকা
(3)

(২)
বা মরমুনাররশন ্ক্তররশাধ
(ধারা 53EE)

িট্টগ্রাি মজলা
অন্যান্য মজলা

38
39

সঞ্চয়ী আিানত এবং স্থায়ী আিানত,
সিগ্র
ইতযাক্তদর সুদ (ধারা 53F)
বাংলারদশ
ক্তররয়ল এরস্টট বা র্ভক্তি উন্নয়ন
ঢাকা মজলা
ব্যবসায়
িট্টগ্রাি মজলা
(ধারা 53FF)
অন্যান্য মজলা

40
41

42

বীিা কক্তিশন
(ধারা 53G)
মজনাররল ইিযযররি মকাম্পাক্তনর
সারভপয়াররর ক্তফস
(ধারা 53GG)
সম্পক্তি হিান্তর
(ধারা 53H)

সিগ্র
বাংলারদশ
সিগ্র
বাংলারদশ
ঢাকা মজলা
িট্টগ্রাি মজলা
অন্যান্য মজলা

43

সম্পক্তির লীজ প্রদান

ঢাকা মজলা
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র্ার অনুকূদল
জো প্রোন
করদত হদব
(4)
ঢাকা
কর অঞ্চল-৩,
িট্টগ্রাি
সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল
কর অঞ্চল-১,
ঢাকা
কর অঞ্চল-৫,
ঢাকা
কর অঞ্চল-৪,
িট্টগ্রাি
সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল
বৃহৎ করদাতা
ইউক্তনট
বৃহৎ করদাতা
ইউক্তনট
মকন্দ্রীয় জরী্
অঞ্চল
কর অঞ্চল-৪,
িট্টগ্রাি
সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল
মকন্দ্রীয় জরী্
অঞ্চল

ক্রে

িাতসমূহ

(১)

(২)

উৎস কর
কতডন/
আোদয়র স্থান
বা এলাকা
(3)
িট্টগ্রাি মজলা

(ধারা 53HH)

অন্যান্য মজলা
44

িাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক ক্তহসারব জিার
উ্র সুদ
(ধারা 53I)

ঢাকা মজলা
িট্টগ্রাি মজলা
অন্যান্য মজলা

45

খাক্তল জক্তি, প্লান্ট বা মিক্তশনারী
ভাড়া
(ধারা 53J)

ঢাকা মজলা
িট্টগ্রাি মজলা
অন্যান্য মজলা

46

47

সংবাদ্ত্র, সািক্তয়কী, মবসরকারী
মটক্তলক্তভশন িযারনল, মবসরকারী
মরক্তিও মস্টশন, ইতযাক্তদরত প্রিাক্তরত
ক্তবজ্ঞা্ন বা এয়ার টাইি ক্ররয়র ক্তবল
্ক্তররশাধ (ধারা 53K)
স্পির মশয়াররহাল্ডার বা ক্তিররক্টর
কর্তক
প স্টক এক্সরিরি তাক্তলকাভুি
মকাম্পাক্তনর মশয়ার হিান্তর
(ধারা 53M)
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ঢাকা মজলা
িট্টগ্রাি মজলা
অন্যান্য মজলা
ঢাকা
িট্টগ্রাি

র্ার অনুকূদল
জো প্রোন
করদত হদব
(4)
কর অঞ্চল-৪,
িট্টগ্রাি
সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল
কর অঞ্চল-৯,
ঢাকা
কর অঞ্চল-৪,
িট্টগ্রাি
সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল
কর অঞ্চল-১৫,
ঢাকা
কর অঞ্চল-৪,
িট্টগ্রাি
সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল
কর অঞ্চল-৫,
ঢাকা
কর অঞ্চল-৩,
িট্টগ্রাি
সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল
কর অঞ্চল-৩,
ঢাকা
কর অঞ্চল-৩,
িট্টগ্রাি

ক্রে

(১)
48

49

িাতসমূহ

(২)
মকান স্টক এক্সরিরির মশয়ার
হিান্তর
(ধারা 53N)

ক্তররয়ল এরস্টট মিভল্ার কর্তক
প
জক্তির িাক্তলকরক অথ প ্ক্তররশাধ
(ধারা 53P)

উৎস কর
কতডন/
আোদয়র স্থান
বা এলাকা
(3)
ঢাকা
িট্টগ্রাি

ঢাকা মজলা
িট্টগ্রাি মজলা
অন্যান্য মজলা

50

লভাংশ/ ক্তিক্তভরিি
(ধারা 54)

ঢাকা মজলা
িট্টগ্রাি মজলা
অন্যান্য মজলা

51

লটারী আয়
(ধারা-55)

ঢাকা মজলা
িট্টগ্রাি মজলা
অন্যান্য মজলা

52

অতনবাসীর আয়

সিগ্র
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র্ার অনুকূদল
জো প্রোন
করদত হদব
(4)
কর অঞ্চল-৩,
ঢাকা
কর অঞ্চল-৩,
িট্টগ্রাি

কর অঞ্চল-৫,
ঢাকা
কর অঞ্চল-২,
িট্টগ্রাি
সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল
কর অঞ্চল-১৩,
ঢাকা
কর অঞ্চল-৪,
িট্টগ্রাি
সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল
কর অঞ্চল-৯,
ঢাকা
কর অঞ্চল-৩,
িট্টগ্রাি
সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল
কর অঞ্চল-১১,

ক্রে

িাতসমূহ

(১)

(২)
(িারা -56):
(1) পরােশজক বা কনসালদটন্সী
সারভ্জস
(2) রপ্র-রশপদেন্ট ইন্সদপকশন
সারভ্জস
(3) প্রদেশনাল সারভ্জস,
ক্ষটকরনকযাল সারভ্জদসস, ক্ষটকরনকযাল
ক্ষনা-রাউ বা ক্ষটকরনকযাল
এযারসসদটন্স
(4) আরকজদটকচার, ইদন্টররয়র
রির্াইন বা ল্যান্ডদেপ রির্াইন,
েযাশন রির্াইন বা প্রদসস রির্াইন
জ
(5) সাটিরেদকশন,
ক্ষরটিং ইেযারে
(6) স্যাদটলাইট ভ্াড়া বা চার্জ,
এয়ারটাইে বা রিদকাদয়রন্স, চযাদনল
ব্রিকাস্ট ভ্াড়া
(7) রলগ্যাল সারভ্জস
(8) ইদভ্ন্ট ম্যাদনর্দেন্টসর
ম্যাদনর্দেন্ট সারভ্জস
(9) করেশন
(10) রয়যালটি, লাইদসন্স রে বা
ইনট্যানরর্বল সংরিষ্ট পররদশাধ
(11) সুে/মুনাো
(12) রবজ্ঞাপন প্রচার
(13) রবজ্ঞাপন তেরর অর্বা
রিরর্টাল োদকটিং
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উৎস কর
কতডন/
আোদয়র স্থান
বা এলাকা
(3)
বাংলারদশ

র্ার অনুকূদল
জো প্রোন
করদত হদব
(4)
ঢাকা

ক্রে

িাতসমূহ

(১)

(২)
(14) এয়ার বা ওয়াটার ট্রান্সদপাট জ
(ধারা 102 বা 103A বত বর জে
পররবরন ক্ষসবার ক্ষেে ব্যেীে)
(15) উৎপােন, প্ররক্রয়াকর বা
রূপান্তরকর , রসরভ্ল কার্, রনেজা ,
ইরিরনয়াররং বা অনুরূপ প্রকৃরের
কাদর্ রনদয়ারর্ে ঠিকাোর/ উপঠিকাোর
(16) ক্ষর্াগানোর / সরবরারকারী
(17) মূলধনী মুনাো
(18) ইন্সযযওদরন্স রপ্ররেয়াে
(19) র্ন্ত্রপারে, র্ন্ত্রাংশ ইেযারে
ভ্াড়া
(20) লভ্যাংশ
(21) রশল্পী, গায়ক/গারয়কা,
ক্ষখদলায়াড়গ
(22) ক্ষবেন বা ক্ষরমুনাদরশন
(23) তেল, গ্যাস অনুসন্ধান অর্বা
উদতালন সংক্রান্ত কূপ খনন কার্
(24) তেল, গ্যাস অনুসন্ধাদন সকল
প্রকাদরর র্রীপ কার্
52 (25) তেল-গ্যাস ক্ষেদে (Field)
(চল অনুসন্ধান, উদতালন অর্বা পাইপ
োন) লাইন বা অন্য ক্ষকান পদ্ধরেদে
তেল-গ্যাস ক্ষেে (Field) ক্ষর্দক
তেল বা গ্যাস রপ্তানী পদয়ন্ট
128

উৎস কর
কতডন/
আোদয়র স্থান
বা এলাকা
(3)

র্ার অনুকূদল
জো প্রোন
করদত হদব

সিগ্র
বাংলারদশ

কর অঞ্চল-১১,
ঢাকা

(4)

ক্রে

িাতসমূহ

(১)

(২)
(Export Point) পর্ জন্ত প্রেত অন্য
ক্ষর্ ক্ষকান ক্ষসবা
(26) উপদরাি খােসমূর ব্যেীে
অন্য ক্ষর্ ক্ষকান ক্ষসবা
(িারা 56)
(27) এতদ্ব্যতীত ধারা 56 এর
অধীন অন্য র রকোি পরররশোধ

53

54

55

মিাটর গাক্তড়র িাক্তলকানাজক্তনত
অনুক্তিত আরয়র উ্র অক্তগ্রি কর
(ধারা-68B)
বাস, ট্রাক, ক্তিক্তনবাস, মকাস্টার
ইতযাক্তদর অনুক্তিত আয়কর এস,
আর, ও নং ২১৫আইন/আয়কর/২০১৯; তাক্তরখ:
২৩ জুন, ২০১৯ ক্তিস্টাব্দ
অভযন্তরীণ বনৌর্ান, কাদগা,ড বকাস্টার
বা িাম্পবার্জ এর অনুতেত আয়কর
এস, আর, ও নাং ২১৪আইন/আয়কর /২০১৯; তাতরি:
২৩ জুন ২০১৯ তিস্টাব্দ

উৎস কর
কতডন/
আোদয়র স্থান
বা এলাকা
(3)

র্ার অনুকূদল
জো প্রোন
করদত হদব

সিগ্র
বাংলারদশ

মকন্দ্রীয় জরী্
অঞ্চল

সিগ্র
বাংলারদশ

মকন্দ্রীয় জরী্
অঞ্চল

সিগ্র
বাংলারদশ

মকন্দ্রীয় জরী্
অঞ্চল

ঢাকা মজলা

কর অঞ্চল -৫,
ঢাকা
কর অঞ্চল-৩,
িট্টগ্রাি
সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল

িট্টগ্রাি মজলা
অন্যান্য মজলা

(4)

(৪) তরব বৃহৎ করদাতা ইউক্তনট (এলটিইউ) ঢাকা এর ক্তবযিান অক্তধরিত্র পূব পবৎ বহাল
থাকরব।
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পরররশষ্ট ৯
Major sources of income subject to deduction or collection of
tax, advance payment of tax and presumptive tax:
Rates applicable for Financial Year 2020-21
Sl
No
1

Heads
Salaries
(Section50)

Salaries
(Government)
[Sub-section (1A) of
section 50]
2

Discount on the real
value of
Bangladesh Bank Bills
(Section 50A)

3

Interest or profit on
securities
(Section 51)

130

Withholding
authority
Any person
responsible
or making
such
payment
Drawing and
Disbursing
Officer
(DDO)
Any person
responsible
for making
such
payment
Any person
responsible
for issuing a
security of
the
Government
, or security
approved by

Rate
deduction at
the average
rate

deduction at
the average
rate

maximum rate

5%

Sl
No

4

Heads

Withholding
authority
the
Government
or
Bangladesh
Securities
and
Exchange
Commission
(a) Execution of contract, Specified
other than a contract for
person as
providing or rendering a mentioned in
service mentioned in any section 52
other section of Chapter
VII.

Rate

As prescribed
in Rule 16.
পতরতশষ্ট 10 দ্রষ্টব্য

(b) Supply of goods;
(c)Manufacture, process
or conversion;
(d) Printing, packaging
or binding
(Section 52 & Rule16)
5

Royalties, franchise, fee
for issuing license, brand
name, patent, invention,
formula, process, method,
design, pattern, knowhow, copyright,
trademark, trade name,
literary or musical or
131

Specified
person as
mentioned in
section 52

পতরতশষ্ট 11 দ্রষ্টব্য

Sl
No

Heads

Withholding
authority

Rate

Specified
person as
mentioned in
section 52

পতরতশষ্ট 12 দ্রষ্টব্য

Specified
person as
mentioned in
section 52
Commission
er of
Customs
Any
person
responsib
le for
selling
banderols
to a

পতরতশষ্ট 12 দ্রষ্টব্য

artistic composition,
survey, study, forecast,
estimate, customer list or
any other intangibles.

6

(Section 52A)
(1) Advisory or
consultancy service
(2) Professional service,
Technical services fee,
Technical assistance fee.
(excluding professional
services by doctors)
(Section 52AA)
(2) Professional service
(by doctors)
(Section 52AA)

7

8

C&F agency
commission
(Section 52AAA)
Manufacturer of nonmechanical cigarette
(Bidi)
(Section 52B)

132

10%

10% of the
value of the
banderols

Sl
No

9

Heads

Compensation against
acquisition of property
(Section 52C)

Withholding
authority
manufact
urer of
cigarette
Any person
responsible
for payment
of such
compensati
on

Rate

(a) 6% of the
amount of
such
compensation
against the
immovable
property
situated within
a city
corporation,
paurashava or
cantonment
board
(b)3% of the
amount of
such
compensation
against the
immovable
property
situated
outside the
jurisdiction of
a city
corporation,
paurashava or
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Sl
No

Heads

Withholding
authority

10

Interest on saving
instruments
(Section 52D)

Any person
responsible
for making
such
payment

11

Payment to a beneficiary
of Workers’ Participation
Fund
(Section 52DD)

12

Brick

Any
person
responsib
le
for
making
payment
from
such
fund to a
beneficia
ry
Any person

134

Rate
cantonment
board
10%
(No
witholding tax
on interest on
pensioners
savings
certificate if
cumulative
investment in
such
certificate at
the end of the
income year
does not
exceed tk. 5
lakh)
5%

Tk.45,000 for

Sl
No

Heads

Withholding
authority
responsible
for issuing
any
permission
or renewal
of
permission
for
manufacture
of bricks

Manufacturer
(Section 52F)

13

Commission of letter of
credit
(Section 52I)

14

Travel agent
(Section 52JJ)

15

Renewal of trade license
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Any person
responsible
for opening
letter of
credit
Any person
responsible
for paying
commission,
discount or
any benefit
for selling
air tickets or
cargo
carriage
City

Rate
one section
brickfield,
Tk.70,000 for
one and half
section
brickfield,
Tk.90,000 for
two section
brick field,
Tk.1,50,000
for
automatic
brick field
5%

পতরতশষ্ট ১৩ দ্রষ্টব্য

Tk.3000 for

Sl
No

Heads
by City Corporation or
Paurashava
(Section 52K)

Withholding
Rate
authority
Corporation Dhaka North
or
City
Paurashava
Corporation,
Dhaka South
City
Corporation &
Chittagong
City
Corporation;
Tk.2000 for
anyother city
corporation;
Tk.1000 for
any
paurashava of
any district
headquarters;

16

Freight forward agency
commission
(Section 52M)

17

Rental power
(Section 52N)
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Any person
responsible
for making
such
payment
Bangladesh
Power

Tk.500 for
any other
area.
15%

6%

Sl
No

18

19

20

21

Heads

Foreign technician
serving in diamond
cutting
(Section 52O)
Services from
convention hall,
conference centre etc.
(Section 52P)
Any income in
connection with any
service provided to any
foreign person by a
resident person
(Section 52Q)
International gateway
service in respect of
phone call.
(Section 52R)

137

Withholding
authority
Development
Board during
payment to
any power
generation
company
against
power
purchase
Employer

Rate

Specified
person as
mentioned in
section 52
Paying or
crediting
authority
(Banks or
Financial
institutions)
(1)The
respective
bank, in the
case of the
amount
credited to
the account

5%

5%

10%

(1)1.5% of
total revenue
received by
IGW services
operator.

Sl
No

Heads

Withholding
authority
of an
Internationa
l
Gateway(IG
W) Services
operator;

(2) IGW
services
operator, in
the case of
the amount
paid or
credited to
the account
of (ICX),
Access
Network
Services
(ANS),
Bangladesh
Telecommun
ication
Regulatory
Commission
(BTRC) or
others
(2A) In
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Rate

(2) 7.5% of
revenue paid
or credited to
ICX,ANS and
others

(2A) 7.5% on
the whole
amount so
paid or
credited at the
time of
payment or
credit

Sl
No

Heads

22

Payment in excess of
premium paid on life
insurance policy
(Section 52T)

23

Payment on account of
purchase through local
139

Withholding
Rate
authority
respect of
outgoing
international
calls, the
provider of
Interconnecti
on Exchange
(ICX)
services or
Access
Network
Services
(ANS)
Any person
5%
responsible
for paying to
a resident,
any sum in
excess
of
premium
paid for any
life
insurance
policy
maintained
with any life
insurance
company
Respective
3% on the
Bank or
amount paid or

Sl
No

Heads

Withholding
Rate
authority
Financial
credited not
Institutions
being in the
nature of
Disributor
Financing

L/C
(Section 52U)

1% on the
amount paid or
credited in
case of
Distributor
Financing
Agreement
Tax shall be
deducted at the
rate of two
percent (2%)
in cases of
local letter of
credit (L/C)
and any other
financing
agreement
opened or
made for the
purchase or
procurement
of rice, wheat,
potato, onion,
140

Sl
No

24

Heads

Withholding
authority

Payment of fees,
revenue sharing etc. by
cellular mobile phone
operator
(Section 52V)

141

The
principal
officer of a
cellular
mobile
phone
operator
company
responsible
for making

Rate
garlic, peas,
chickpeas,
lentils, ginger,
turmeric, dried
chilies, pulses,
maize, coarse
flour, flour,
salt, edible oil,
sugar, black
pepper,
cinnamon,
cardamom,
clove, date,
cassia leaf,
computer or
computer
accessories,
jute, cotton,
yarn and all
kinds of fruits.
10%

Sl
No

Heads

25

Import
(Section 53 & Rule 17A)

26 House property
(Section 53A)

27 Shipping business of a
resident
(Section 53AA)
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Withholding
Rate
authority
such
payment
Commission (a) 5%
er of
(general rate)
Customs.
(b) 2% on
certain
imported
goods
(c)Tk.500 per
ton in case of
import of
certain items
Specified
5% of the
person as
gross rent
mentioned in
section 52
Commission 5% of total
er of
freight
Customs or
received or
any other
receivable in
authority
or out of
duly
Bangladesh
authorized
3% of total
freight
received or
receivable
from services
rendered
between two

Sl
No

Heads

Withholding
authority

Rate
or more
foreign
countries

28 Export of manpower
(Section 53B &
Rule17C)

29 Export of knit wear and
woven garments, terry
towel, carton and
accessories of garments
industry, jute goods,
frozen food, vegetables,
leather goods ,packed
food
(Section 53BB)
30 Member of Stock
Exchanges
(Section 53BBB)

The Director
General,
Bureau of
Manpower,
Employment
and Training

10%

Bank

1% of the
total export
proceeds of all
goods

The Chief
Executive
Officer of
Stock
Exchange

(1) 0.05% on
the value of
shares and
mutual funds
transacted
(2) 10% on the
commission
received or
receivable for
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Sl
No

Heads

Withholding
authority

31 Export of any goods
except the goods
mentioned in section
53BB
(Section 53BBBB)

32 Goods or property sold
by public auction
(Section 53C &Rule
17D)
33 Courier business of a
non-resident
(Section 53CCC)

34

Payment to actors,
actresses, producers, etc
(Section 53D)
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Bank.

Rate
the transaction
of securities
other than
shares and
mutual funds
Zero point five
percent (0.5)%
of the total
export
proceeds of all
goods except
the goods
mentioned in
section-53BB

Any person
making such
sale

5% of sale
price.

Any
company
working as
local agent of
a non
resident
courier
company
The person
responsible
for making

15% on the
amount
of
service charge

(a)10% on the
payment in
case of

Sl
No

35

36

37

38

Heads

Withholding
Rate
authority
payment
purchase of
film, drama,
any kind of
television or
radio program
(b)10% on
the payment
to
actor/actress
(If the total
payment
Exceed
Tk.10,000)
10%
Export cash subsidy
Any person
responsible
(Section 53DDD)
for payment
্ক্তরক্তশষ্ট ১৪ দ্রষ্টব্য
Commission, discount or Any
fees
company
[Section 53E(1) and (2)]
্ক্তরক্তশষ্ট ১৪ দ্রষ্টব্য
Commission, discount or Any
fees
company
[Section 53E(3)]
other than oil
marketing
company
Commission or
Bank
10%
remuneration paid to
agent of foreign buyer
(Section53EE)
Any person
10% if there is
Interest or share of
responsible
TIN;
profit on saving
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Sl
No

Heads

Withholding
Rate
authority
for making
15% if there is
such
no TIN (not
payment
applicable if
the balance
does not
exceed tk. 1
lakh at any
time in the
year in case of
saving deposit)
(not applicable
on the amount
of interest or
share of profit
arising out of
any deposit
pension
scheme
sponsored by
the
Government or
by a bank with
prior approval
of the
Government)
Any person
5%
পতরতশষ্ট ১৫ দ্রষ্টব্য
responsible
for making
such
payment

deposits and fixed
deposits etc.
[Section 53F(1)]

Interest or share of
profit on any saving
deposits or fixed
deposits or any term
deposit by or in the
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Sl
No

39

Heads
name of a fund
[Section 53F(2)]
Real estate or land
development business
(Section 53FF)

Withholding
authority

Rate

Any person
responsible
for
registering
any
document
for transfer
(i)
of any land
or building
or apartment

Building বা
apartment এর
বেদে: পতরতশষ্ট ১৬
দ্রষ্টব্য

(ii)
40

Insurance commission
(Section 53G)

41

Fees of survey or so for
general insurance
company
(Section 53GG)
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Any person
responsible
for paying
such
commission
to a resident
Any
person
responsib
le for

Land এর বেদে:
(i)5%
for
Dhaka,
Gazipur,
Narayanganj,
Munshigang,
Manikganj,
Narsingdi &
Chittagong
district;
(ii) 3% for any
other district
5%

10%

Sl
No

Heads

42

Transfer of property
(Section 53H)

43

Collection of Tax from
lease of property
(Section 53HH)
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Withholding
authority
paying
such fees
to
resident
Any person
responsible
for
registering
any
document
Any
registering
officer
responsible
for
registering
any
document
in relation
to any lease
granted by
Rajuk,
CDA,
RDA,
KDA &
NHA or
any other
person
being an
individual,

Rate

As mentioned
in
section
53H.

4%

Sl
No

44

45

Heads

Withholding
authority
a firm, an
association
of persons,
a Hindu
undivided
family, a
company
or any
artificial
juridical
person
Interest on deposit of post Any
office
person
Saving bank account
responsib
(Section 53I)
le for
making
such
payment
Rental value of vacant
The
land or plant or
Governm
machinery
ent or
(Section 53J)
any
authority,
corporati
on or
body
including
its units,
or any
NGO,
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Rate

10%

5% of the rent

Sl
No

Heads

46

Advertisement of
newspaper or magazine
or private television
channel or private radio
station or any web site or
any person on account
of advertisement or
purchasing airtime of
private television
channel or radio station
or such website.
(Section 53K)
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Withholding
authority
any
universit
y or
medical
college,
dental
college,
engineeri
ng
college
responsib
le for
making
such
payment
The
Government
or any other
authority,
corporation
or body,
including its
units or any
company or
any banking
company or
any
insurance
company or
any

Rate

4%

Sl
No

Heads

Withholding
authority
cooperative
bank or any
NGO or any
university or
medical
college or
dental
college or
engineering
college
responsible
for making
such
payment

Rate

47

Transfer of shares by the
sponsor shareholders of
accompany listed with
stock exchange
(Section 53M)
Transfer of shares of any
Stock Exchange
(Section 53N)

Securities &
Exchange
Commission
or Stock
Exchange
The principal
officer of a
Stock
Exchange
any person
engaged in
real estate or
land
development

5%

48

49

Any sum paid by real
estate developer to land
owner
(Section 53P)
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15% (on gain)

15%

Sl
No
50

Heads

Withholding
Rate
authority
business
The principal Resident/nonofficer of a
resident
company
Bangladeshi
company -20%

Dividends
(Section 54)

Resident/nonresident
Bangladeshi
person other
than company
-If TIN, 10%
-If No TIN,
15%

51

Income from lottery
(Section 55)

52

Income of non-residents
(Section 56):
(1) Advisory or
consultancy service
(2) Pre-shipment
inspection service
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20%
Any person
responsible
for making
such
payment
Specified
As prescribed
person as
in section 56
mentioned in
section 52 or (পতরতশষ্ট ১৭ দ্রষ্টব্য)
any other
person
responsible
for making

Sl
No

Heads
(3) Professional service,
technical services,
technical know-how or
technical assistance
(4) Architecture, interior
design or landscape
design, fashion design or
process design
(5) Certification, rating
etc.
(6) Charge or rent for
satellite, airtime or
frequency, rent for
channel broadcast
(7) Legal service
(8) Management service
including event
management
(9) Commission
(10) Royalty, license fee
or payments related to
intangibles
(11) Interest
(12) Advertisement
broadcasting
(13)Advertisement
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Withholding
authority
payment to a
non-resident

Rate

Sl
No

Heads

Withholding
authority

making or Digital
marketing
(14) Air transport or
water transport
(15) Contractor or subcontractor of
manufacturing, process
or conversion, civil
work, construction,
engineering or works of
similar nature
(16) Supplier
(17) Capital gain
(18) Insurance premium
(19)Rental of
machinery, equipment
etc.
(20) Dividend
(21) Artist, singer or
player
(22) Salary or
remuneration
(23) Exploration or
drilling in petroleum
operations
(24) Survey for oil or gas
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Rate

Sl
No

Heads

Withholding
authority

exploration
(25) Any service for
making connectivity
between oil or gas field
and its export point
(26) Any payments
against any services not
mentioned above
(27) Any other payments
under section 56
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Rate

পতরতশষ্ট 10
Rate of deduction under section 52
(a) subject to clause (b), in case of a payment made sub-

section (1) of section 52, the deduction on payment shall
be at the following rateSl.
Amount
No.
1. Where base amount does not
exceed taka 15 lakh
2. Where base amount exceeds
taka 15 lakh but does not
exceed taka 50 lakh
3. Where base amount exceeds
taka 50 lakh but does not
exceed taka 1 crore
4. Where base amount exceeds
taka 1 crore

(b)

Rate of
deduction of tax
2%
3%

4%

5%

the rate of deduction from the following classes of
persons shall be at the following rateSl.
No.

Amount

1

In case of oil supplied by oil
marketing companies(a) Where the payment does not
156

Rate of
deduction
of tax

Nil

Sl.
No.

Amount

Rate of
deduction
of tax

exceed taka 2 lakh

2

3

4
5
6.

7.

(b) Where the payment exceeds taka
2 lakh
In case of oil supplied by dealer or
agent (excluding petrol pump station)
of oil marketing companies, on any
amount

0.60%

In case of supply of oil by any
company engaged in oil refinery, on
any amount
In case of company engaged in gas
transmission, on any amount
In case of company engaged in gas
distribution, on any amount
In case of an industrial undertaking
engaged in producing cement, iron
or iron products except MS Billets,
on any amount

3%

In case of an industrial undertaking
engaged in the production of MS
Billets, on any amount
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1%

3%
3%

3%

0.5%

পতরতশষ্ট 11

Rate of deduction under section 52A
Description of payment

Where base amount does not exceed
taka 25 lakh
Where base amount exceeds taka 25
lakh
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Rate of
deduction of
tax
10%
12%

পতরতশষ্ট 12
Rate of deduction from the payment of certain services
under section 52AA

SL. Description of service
No and payment

Rate of deduction of
tax
Where base
amount
does not
exceed Tk.
25 lakh

1
2

3

Advisory or consultancy
service
Professional service,
technical services fee, or
technical assistance fee
(i) Catering service;
(ii) Cleaning service;
(iii) Collection and
recovery service;
(iv) Private security
service;
(v) Manpower supply
service;
(vi) Creative media
service;
(vii)Public relations
service;
159

10%

Where
base
amount
exceeds
Tk. 25
lakh
12%

10%

12%

SL. Description of service
No and payment

5

(viii) Event management
service;
(ix) Training, workshop,
etc. organization and
management service;
(x) Courier service
(xi) Packing and Shifting
service
(xii) any other service of
similar nature(a)
on
commission or fee
(b)
on gross bill
amount
Media buying agency
service
(a)
on
commission or fee
(b)
on gross bill
amount
Indenting commission

6

Meeting fees, training fees

4
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Rate of deduction of
tax
Where base
amount
does not
exceed Tk.
25 lakh

Where
base
amount
exceeds
Tk. 25
lakh

10%
1.5%

12%
2%

10%
0.5%

12%
0.65%

6%

8%

10%

12%

SL. Description of service
No and payment

Rate of deduction of
tax
Where base
amount
does not
exceed Tk.
25 lakh

Where
base
amount
exceeds
Tk. 25
lakh

10%

12%

8

Mobile network operator,
technical support service
provider or service
delivery agents engaged in
mobile banking operations
Credit rating service

10%

12%

9

Motor garage or workshop

6%

8%

10

Private container port or
dockyard service
Shipping agency
commission
Stevedoring/berth
operation commission
(i)
Transport
service,
carrying service, vehicle
rental service

6%

8%

6%

8%

10%

12%

3%

4%

or honorarium
7

11
12
13

(ii) Any other service
under
any
sharing
economy
platform
including ride sharing
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SL. Description of service
No and payment

Rate of deduction of
tax
Where base
amount
does not
exceed Tk.
25 lakh

Where
base
amount
exceeds
Tk. 25
lakh

2%

3%

10%

12%

service, coworking space
providing service and
accommodation providing
service
13A Wheeling
charge
for
electricity transmission
14

Any other service which is
not mentioned in Chapter
VII of this Ordinance and
is not a service provided
by any bank, insurance or
financial institutions
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পতরতশষ্ট 13

Rate of deduction under section 52JJ
Any person responsible for making any payment to a resident
any sum by way of commission or discount or any other
benefits, called by whatever name, convertible into money
for selling passenger tickets or air cargo carriage shall deduct
or collect advance tax at the rate of zero point three zero
percent (0.30%) of the total value of the tickets or any charge
for carrying cargo by air at the time of payment to such
resident.
Where any incentive bonus, performance bonus or any other
benefits, called by whatever name, is to be paid in relation to
such sale of tickets or bill for carrying cargo by air in
addition to the amount mentioned in sub-section (1), person
responsible for making such payment shall deduct an amount
equal to (A/B) x C, where“A” is the amount of incentive bonus, performance
bonus or any other benefits as mentioned in subsection (2),
“B” is the amount of commission or discount or any
other benefits as mentioned in sub-section (1), and
“C” is the amount of source tax on commission or
discount or any other benefits as mentioned in subsection (1).
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For the purpose of computation of value of tickets or
charge, any payment made in respect of any embarkation
fees, travel tax, flight safety insurance, security tax and
airport tax shall not be included in such value or charge.
“payment” includes a transfer, a credit or an adjustment of
payment.
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পতরতশষ্ট 14

Rate of deduction under section 53E
(1) Any company making a payment or allowing an amount to
a distributor, called by whatever name, or to any other
person by way of commission, discount, fees, incentive or
performance bonus or any other performance related
incentive or any other payment or benefit of the similar
nature for distribution or marketing of goods, shall deduct
or collect tax at the time of payment or allowing the
amount at the rate of ten percent (10%) of the amount of
payment or the amount allowed or the value of benefits
allowed, as the case may be.
(2) Any company making a payment in relation to the
promotion of the company or its goods to any person
engaged in the distribution or marketing of the goods of the
company shall, at the time of payment, deduct tax at the
rate of one point five percent (1.5%) of the payment.
(3) Any company, other than an oil marketing company, which
sells goods to(a) any distributor, or
(b) any other person under a contract,
at a price lower than the retail price fixed by such
company, shall collect tax from such distributor or such
165

any other person at the rate of five percent (5%) on the
amount equal to B x C, whereB=
C=

the selling price of the company to the
distributor or the other
person;
5%:

Provided that a cigarette manufacturer company shall
collect tax at the time of sale of its goods to such distributor
or to such other person at the rate of three percent (3%) of
the difference between the sale price to the distributor or the
other person and the retail price fixed by such company.
(4) In this section(a) “payment” includes a transfer, credit or an
adjustment of payment, an order or instruction of
making payment;
(b) “contract” includes an agreement or arrangement,
whether written or not.
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পতরতশষ্ট 15
Rate of deduction under section 53F(2)
সঞ্চয়ী আিানত এবং স্থায়ী আিানত, ইতযাক্তদর সুদ আয় হরত উৎরস কর কতপন
উ্ ধারা (2) এর ক্তবধানিরত, মকারনা ফারির কর অব্যাহক্ততর ক্তবষরয় আয়কর
অধ্যারদরশ অথবা বতপিারন বলবৎ অন্য মকারনা আইরন যা-ই বলা থাকুক না মকন,
মকারনা ব্যাংক বা সিবায় ব্যাংক বা ইসলাক্তি নীক্তত অনুযায়ী ্ক্তরিাক্তলত ব্যাংক
অথবা মকান অ-ব্যাংক্তকং আক্তথ পক প্রক্ততষ্ঠান বা মকান ক্তলক্তজং বকাম্পাতন বা মকান
গৃহায়রন অথ পায়নকারী বকাম্পাতনরত মকান ফারির দ্বারা বা নারি ্ক্তরিাক্তলত বা ররেত
রকোি সঞ্চয়ী আিানত বা স্থায়ী আিানত বা মিয়াদী আিানরতর সুদ বা মুনাফার অংশ
(share of profit) ্ক্তররশারধর দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, ক্ততক্তন উি সুদ বা মুনাফার
অংশ ফারির ক্তহরসরব মক্রক্তিরটর সিয় বা ্ক্তররশারধর সিয়, দ্যটির িরধ্য মযটি আরগ
ঘরট, উি সুদ বা মুনাফার অংরশর উ্র ৫% হারর উৎরস কর কতপন কররবি।
উ্ ধারা (2) মত ‘ফাি’ বলরত approved superannuation fund বা
pension fund বা gratuity fund বা recognized provident fund বা
workers’ participation fund সহ আইরনর দ্বারা সৃষ্ট বা আইন দ্বারা
্ক্তরিাক্তলত ফািরক বুঝারব, যা কৃক্তত্রি আইনী সিা ক্তহরসরব ্ক্তরগক্তণত হয় এবং
যারদর নারি আইনানুগভারব পৃথক ক্তহসাব (account) সংরিণ করা যায়।
নতুন তবিান প্রবতডদনর োধ্যদে আইদনর দ্বারা সৃষ্ট বা আইন দ্বারা পতরচাতলত Board
কর্তক
ড অনুদোতেত বকান ফান্ড, র্ার সঞ্চয়ী আোনত বা স্থায়ী আোনত বা বেয়ােী
আোনদতর সুদের উপর আদগ উৎস কর অব্যাহতত প্রোন করা হদয়তছল, তার উক্ত
সুদের উপর 1 জুলাই 2016 বর্দক 5% হাদর উৎস কর আদরাতপত হদব।
বর্ সকল ফান্ড 30 জুন 2016 তাতরি পর্ ডন্ত উৎস কদরর আওতাভুক্ত তছল বস সকল
ফাদন্ডর বেদে উপ িারা (2) এর তবিান কার্ ডকর হদব না। অর্ ডাৎ, এরূপ ফাদন্ডর বেদে
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30 জুন 2016 তাতরি পর্ ডন্ত সেদয় বর্ হাদর উৎস কর কততডত হদতা এিদনা বস হাদর
উৎস কর আদরাপ হদব।
পতরতশষ্ট 16
Rate of deduction under section 53FF
আবাতসক উদেদে তনতেডত (constructed for residential purposes) োলান
বা এপাট ডদেদটর বেদে:
ন
এলোকো
প্ররত বগরমটোরর
উৎস কর
(টোকোয়)
(ক) ঢোকো’র গুলশোি মরর্ল টোউি, বিোিী, বোররধোরো, মরতরঝল ১,৬০০ টোকো
বোরণরজযক এলোকো ও রদলকুশো বোরণরজযক এলোকো
(ি) ঢোকো’র ধোিমরন্ড আবোরসক এলোকো, রর্ওএইচএস, মহোিোলী,
১,৫০০ টোকো
লোলমোটিয়ো হোউরজং রসোসোইটি, উত্তরো মরর্ল টোউি, বসুন্ধরো
আবোরসক এলোকো, ঢোকো কযোন্টিরমন্ট এলোকো, কোরওয়োিবোজোর
বোরণরজযক এলোকো এবং চট্টগ্রোরমর পাঁচলোইশ আবোরসক এলোকো,
খুলশী আবোরসক এলোকো, আগ্রোবোদ ও িোরসরোবোদ
(গ) (ক) ও (ি) ব্যতীত ঢোকো উত্তর রসটি করপনোররশি, ঢোকো দরেণ
১,০০০ টোকো
রসটি করপনোররশি এবং চট্টগ্রোম রসটি করপনোররশরির অন্যোন্য
এলোকো
(ঘ) ঢোকো উত্তর রসটি করপনোররশি, ঢোকো দরেণ রসটি করপনোররশি
৭০০ টোকো
এবং চট্টগ্রোম রসটি করপনোররশি ব্যতীত অন্যোন্য রসটি
করপনোররশিভুি এলোকো
(ঙ) উপররর (ক), (ি), (গ) এবং (ঘ) ব্যতীত অন্যোন্য এলোকো
৩০০ টোকো
ন
তরব, অিরধক ৭০ বগরমটোর
প নন্ত (কমি রস্পসসহ) আয়তিরবরশষ্ট আবোরসক
ন
এপোট নরমরন্টর জন্য উৎস কররর হোর ২০% কম হরব এবং অিরধক ৬০ বগরমটোর
প নন্ত
(কমি রস্পসসহ) আয়তিরবরশষ্ট আবোরসক এপোট নরমরন্টর জন্য উৎস কররর হোর ৪০%
কম হরব।
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আবাতসক ব্যতীত অন্য বকান উদেদে তনতেডত (constructed not for the
residential purposes) োলান বা এপাট ডদেট বা বকান বস্পস (space) এর
বেদে:
এলোকো

(ক) ঢোকো’র গুলশোি মরর্ল টোউি, বিোিী, বোররধোরো, মরতরঝল
বোরণরজযক এলোকো ও রদলকুশো বোরণরজযক এলোকো
(ি) ঢোকো’র ধোিমরন্ড আবোরসক এলোকো, রর্ওএইচএস, মহোিোলী,
লোলমোটিয়ো হোউরজং রসোসোইটি, উত্তরো মরর্ল টোউি, বসুন্ধরো
আবোরসক এলোকো, ঢোকো কযোন্টিরমন্ট এলোকো, কোরওয়োিবোজোর
বোরণরজযক এলোকো এবং চট্টগ্রোরমর পাঁচলোইশ আবোরসক এলোকো,
খুলশী আবোরসক এলোকো, আগ্রোবোদ ও িোরসরোবোদ
(গ) (ক) ও (ি) ব্যতীত ঢোকো উত্তর রসটি করপনোররশি, ঢোকো দরেণ
রসটি করপনোররশি এবং চট্টগ্রোম রসটি করপনোররশরির অন্যোন্য
এলোকো
(ঘ) ঢোকো উত্তর রসটি করপনোররশি, ঢোকো দরেণ রসটি করপনোররশি
এবং চট্টগ্রোম রসটি করপনোররশি ব্যতীত অন্যোন্য রসটি
করপনোররশিভুি এলোকো
(ঙ) উপররর (ক), (ি), (গ) এবং (ঘ) ব্যতীত অন্যোন্য এলোকো
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ন
প্ররত বগরমটোরর
উৎস কর
(টোকোয়)
৬,৫০০ টোকো
৫,০০০ টোকো

৩,৫০০ টোকো

২,৫০০ টোকো

১,২০০ টোকো

পতরতশষ্ট 17
Rate of deduction from income of non-residents
under section 56
SL.
No
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Description of services or payments

Rate of
deduction
of tax
Advisory or consultancy service
20%
Pre-shipment inspection service
20%
Professional service, technical services,
20%
technical know-how
or
technical
assistance
Architecture, interior design or landscape
20%
design, fashion design or process design
Certification, rating etc.
20%
Charge or rent for satellite, airtime or
20%
frequency, rent for channel broadcast
Legal service
20%
Management service including event
20%
management
Commission
20%
Royalty, license fee or payments related
20%
to intangibles
Interest
20%
Advertisement broadcasting
20%
Advertisement making or Digital
15%
marketing
Air transport or water transport not being
7.5%
the carrying services mentioned in
sections 102 or 103A
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SL.
No

Rate of
deduction
of tax
15 Contractor
or
sub-contractor
of
7.5%
manufacturing, process or conversion,
civil work, construction, engineering or
works of similar nature
16 Supplier
7.5%
17 Capital gain
15%
18 Insurance premium
10%
19 Rental of machinery, equipment etc.
15%
20 Dividend(a) company, fund and trust-20%
(b) any other person, not being a
30%
company fund and trust -21 Artist, singer or player
30%
22 Salary or remuneration
30%
23 Exploration or drilling in petroleum
5.25%
operations
24 Survey for coal, oil or gas exploration
5.25%
24A Fees, etc. of surveyors of general
20%
insurance company
25 Any service for making connectivity
5.25%
between oil or gas field and its export
point
26 Any payments against any services not
20%
mentioned above
27

Description of services or payments

Any other payments
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30%.

পতরতশষ্ট 18
Rate of advanced tax under section 68B
িারা 68B এর উপ িারা (1) এর তবিানেদত, বকাদনা আয় বছদর বকাদনা ব্যতক্ত
বোটর গাতি (র্ীপ বা োইদক্রাবাসসর) এর োতলক হদল ঐ ব্যতক্তর বেদে উক্ত আয়
বছদর অনুতেত আয় িদর উপ িারা (2) এ বতণ ডত হাদর অতিে কর আোয়দর্াগ্য হদব।
উপ িারা (2) অনুর্ায়ী অতিে কদরর হার হদব তনম্নরূপ:
ক্ররম
ক িং

গোরির ধরি ও ইরেি কযোপোরসটি

অরগ্রম কর
(টোকো )

১

১৫০০ রসরসর উরর্ধ্ন িয় প্ররতটি রমোটরকোর বো জীপ এর
জন্য

২৫,০০০/-

২

১৫০০ রসরসর উরর্ধ্ন রকন্তু ২০০০ রসরসর উরর্ধ্ন িয় এরূপ
প্ররতটি রমোটরকোর বো জীপ এর জন্য

৫০,০০০/-

৩

২০০০ রসরসর উরর্ধ্ন রকন্তু ২৫০০ রসরসর উরর্ধ্ন িয় এরূপ
প্ররতটি রমোটরকোর বো জীপ এর জন্য

৭৫,০০০/-

৪

২৫০০ রসরসর উরর্ধ্ন রকন্তু ৩০০০ রসরসর উরর্ধ্ন িয় এরূপ
প্ররতটি রমোটরকোর বো জীপ এর জন্য

১,২৫,০০০
/-

৫

৩০০০ রসরসর উরর্ধ্ন রকন্তু ৩৫০০ রসরসর উরর্ধ্ন িয় এরূপ
প্ররতটি রমোটরকোর বো জীপ এর জন্য

১,৫০,০০০
/-

৬

৩৫০০ রসরসর উরর্ধ্ন প্ররতটি রমোটরকোর বো জীপ এর জন্য ২,০০,০০০
/-

৭

মোইরক্রোবোস প্ররতটির জন্য

172

৩০,০০০/-

েদব, ক্ষকাদনা ব্যরির একক বা ক্ষর্ৌর্ োরলকানায় এদকর অরধক ক্ষোটর কার (র্ীপ বা
োইদক্রাবাসসর) র্াকদল পরবেী প্ররেটির ক্ষেদে উপর্য জি রার অদপো ৫০% ক্ষবরশ
রাদর অরিে কর প্রদেয় রদব।
রমোটর কোর, জীপ বো মোইরক্রোবোরসর রররজরেশরির সময় অর্বো রফটরিস িবোয়রির
তোররি উত্তীণ ন হওয়োর পূরব ন উি অরগ্রম কর প্রদোি কররত হরব। রররজরেশি বো
রফটরিস সিদ প্রদোিকোরী কর্তপন ে সিদ প্রদোরির পূরব ন রিরিত হরবি র সংরিষ্ট
রমোটর কোর, জীপ বো মোইরক্রোবোরসর রেরত্রও উি ধোরোয় বরণ নত হোরর অরগ্রম কর
পরররশোধ করো হরয়রছ।
র রেরত্র প্ররত বছর রফটরিস িবোয়ি হয়িো রস রেরত্র করদোতোর প্ররতযক আয় বছর
রশষ হওয়োর পূরব ন উি অরগ্রম কর প্রদোি কররত হরব এবং কর পরররশোরধর প্রমোণ
পরবতী রফটরিস িবোয়রির সময় তো রফটরিস সিদ প্রদোিকোরী কর্তপন রের রিকট
উপস্থোপি কররত হরব।
রমোটর কোর, জীপ বো মোইরক্রোবোরসর ক্তনম্নবক্তণ পত িাক্তলরকর মিরত্র উি ধারায় উক্তিক্তখত
অক্তগ্রি কর প্ররযাজয হরব না(1) সরকার বা স্থানীয় সরকার;
(2) সরকাদরর বা স্থানীয় সরকাদরর বকাদনা প্রকল্প, কেডসূতচ বা কার্ ডক্রে;
(3) বকাদনা তবদেশী কূটনীততক, বাাংলাদেদশ অবতস্থত বকান তবদেশী কূটননততক
তেশন, জাততসাংঘ ও এর অাংগ সাংগঠদনর েপ্তর;
(4) বাাংলাদেদশর বকাদনা তবদেতশ উন্নয়ন সহদর্াগী ও তার সাংযুক্ত েপ্তর;
(5) সরকাদরর Monthly Payment Order (MPO) এর অিীদন
সুতবিাপ্রাপ্ত বকাদনা তশো প্রততষ্ঠান;
(6) বকাদনা পাবতলক তবশ্বতবদ্যালয়;
(7) এেন বকাদনা সত্তা (entity) র্া আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 2 এর
ক্লজ (46) অনুর্ায়ী ব্যতক্ত (person) এর সাংজ্ঞাভুক্ত নয়;
(8) বকাদনা বগদজটভুক্ত যুদ্ধাহত র্মতক্তদর্াদ্ধা;
(9) এেন বকাদনা প্রততষ্ঠান (institution) র্ার তনকট হদত এ িারায় অতিে কর
আোয় হদব না েদেড ববার্ ড কর্তক
ড সনে প্রোন করা হদয়দছ।
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উপ িারা (2) এর অধীরন অক্তগ্রি কর প্ররযাজয- এিন ব্যক্তির মকারনা আয় বছরর
রনয়রেে উৎদসর আদয়র উপর প্রদর্ার্য করোয় র্রে উপ িারা (2) এর অধীরন প্রদি
অক্তগ্রি কর অর্িা কি হয় তাহরল ধরর মনয়া হরব ময ঐ ব্যক্তির উি আয় বছরর
এরূপ আয় রিল র্ার উপর গ নাকৃে করোয় উপ িারা (2) এর অধীরন আদায়কৃত
কররর সিান।
উপ িারা (2) এর অধীরন ্ক্তররশাধকৃত কর রনয়রেে উৎদসর আদয়র উপর প্রদর্ার্য
কদরর রবপরীদে ক্ষক্ররিট পাওয়া র্াদব। েদব উি কদরর ক্ষকান অংশ মফরৎরযাগ্য হরব
না বা এরূ্ কর পূব পবতী মকান কর বছররর করদাবীর ক্তব্রীরত সিন্বয় করা যারব না।
ধারা 68B মত(১) মিাটরগাক্তড় (motor car) বলরত বুঝারব Motor Vehicles Ordinance
1983 (LV of 1983) এর িারা 2 এর ক্লজ (25) অনুর্ায়ী সাংজ্ঞাতয়ত
বোটর গাতি, র্ার েদধ্য জীপ এবাং োইদক্রাবাসও অন্তভুডক্ত হদব।
(2) ক্তনয়ক্তিত উৎরসর আয় (income from regular source) বলরত ধারা
82C এর উপ িারা (2) এ উতিতিত উৎস ব্যতীত অন্য বকান উৎদসর আয়দক
বুঝারব।

র্মদ্রণজতনত ত্রুটি বা অন্য বকাদনা কারদণ পতরতশষ্টসমূদর বতণ ডত হার র্তে আয়কর
অধ্যাদেশ বা আয়কর তবতিোলায় বা সাংতিষ্ট প্রজ্ঞাপদন বতণ ডত হার অদপো তভন্ন হয়
তাহদল আয়কর অধ্যাদেশ বা আয়কর তবতিোলায় বা সাংতিষ্ট প্রজ্ঞাপদন বতণ ডত হার
অনুসরণ করদত হদব।
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পতরতশষ্ট 19
Tax Payment Codes
Name of the
Zone

Income taxCompanies

Income tax-other
than Company

Taxes Zone-1, Dhaka

1-1141-0001-0101

1-1141-0001-0111

Taxes Zone-2, Dhaka

1-1141-0005-0101

1-1141-0005-0111

Taxes Zone-3, Dhaka

1-1141-0010-0101

1-1141-0010-0111

Taxes Zone-4, Dhaka

1-1141-0015-0101

1-1141-0015-0111

Taxes Zone-5, Dhaka

1-1141-0020-0101

1-1141-0020-0111

Taxes Zone-6, Dhaka

1-1141-0025-0101

1-1141-0025-0111

Taxes Zone-7, Dhaka

1-1141-0030-0101

1-1141-0030-0111

Taxes Zone-8, Dhaka

1-1141-0035-0101

1-1141-0035-0111

Taxes Zone-9, Dhaka

1-1141-0080-0101

1-1141-0080-0111

Taxes Zone-10,
Dhaka

1-1141-0085-0101

1-1141-0085-0111

Taxes Zone-11,
Dhaka

1-1141-0090-0101

1-1141-0090-0111

Taxes Zone-12,
Dhaka

1-1141-0095-0101

1-1141-0095-0111

Taxes Zone-13,
Dhaka

1-1141-0100-0101

1-1141-0100-0111

Taxes Zone-14,
Dhaka

1-1141-0105-0101

1-1141-0105-0111
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Taxes Zone-15,
Dhaka

1-1141-0110-0101

1-1141-0110-0111

Taxes Zone-1,
Chattogram

1-1141-0040-0101

1-1141-0040-0111

Taxes Zone-2,
Chattogram

1-1141-0045-0101

1-1141-0045-0111

Taxes Zone-3,
Chattogram

1-1141-0050-0101

1-1141-0050-0111

Taxes Zone-4,
Chattogram

1-1141-0135-0101

1-1141-0135-0111

Taxes Zone-Khulna

1-1141-0055-0101

1-1141-0055-0111

Taxes Zone-Rajshahi

1-1141-0060-0101

1-1141-0060-0111

Taxes Zone-Rangpur

1-1141-0065-0101

1-1141-0065-0111

Taxes Zone-Sylhet

1-1141-0070-0101

1-1141-0070-0111

Taxes Zone-Barishal

1-1141-0075-0101

1-1141-0075-0111

Taxes Zone-Gazipur

1-1141-0120-0101

1-1141-0120-0111

Taxes ZoneNarayanganj

1-1141-0115-0101

1-1141-0115-0111

Taxes Zone-Bogura

1-1141-0140-0101

1-1141-0140-0111

Taxes Zone-Cumilla

1-1141-0130-0101

1-1141-0130-0111

Taxes ZoneMymensingh

1-1141-0125-0101

1-1141-0125-0111

Large Taxpayer Unit

1-1145-0010-0101

1-1145-0010-0111

Central Survey Zone

1-1145-0005-0101

1-1145-0005-0111
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পতরতশষ্ট 20

Income-tax (Amendment) Ordinance, 2020
অধ্যোরদশ িং ০৩/ ২০২০
Income-tax Ordinance, 1984 এর অরধকতর সংরশোধিকরল্প প্রণীত
অধ্যোরদশ
র রহতু রিেবরণ নত উরিশ্যসমূহ পূরণকরল্প Income-tax Ordinance, 1984
(Ordinance No. XXXVI of 1984) এর অরধকতর সংরশোধি করো
সমীচীি ও প্ররয়োজি; এবং
র রহতু সংসদ অরধরবশরি িোই এবং রোেপরতর রিকট ইহো সরন্তোষজিকভোরব
প্রতীয়মোি হইয়োরছ র , আশু ব্যবস্থো গ্রহরণর জন্য প্ররয়োজিীয় পরররস্থরত রবযমোি
ররহয়োরছ;
রসরহতু গণপ্রজোতন্ত্রী বোংলোরদরশর সংরবধোরির অনুরেদ ৯৩(১) এ প্রদত্ত েমতোবরল
রোেপরত রিেরূপ অধ্যোরদশ প্রণয়ি ও জোরর কররলি:১। সংরেপ্ত রশররোিোম ও প্রবতনি।–এই অধ্যোরদশ Income-tax
(Amendment) Ordinance, 2020 িোরম অরভরহত হইরব।
২। ইহো ২৫ মোচ ন, ২০২০ তোরররি কো নকর হইয়োরছ বরলয়ো গণ্য হইরব।
৩। Ordinance No. XXXVI of 1984 এ িতুি secton 184G এর
সরন্নরবশ।–Income-tax Ordinance, 1984 (Ordinance No.
XXXVI of 1984) এর secton 184F এর পর রিেরূপ ন্যতি secton
184G সরন্নরবরশত হইরব, র্ো:“184G. Power to condone or extend, etc.- (1)
Notwithstanding anything contained contrary in any
provision of this Ordinance, the Board may with prior

177

approval of the government, by an order, and in public
interest,(a) condone the period of epidemic, pandemic, or any
other acts of God, and war in computing the time
limits specified in any provision of this Ordinance; or
(b) extend the time limits specified in any provision of
this Ordinanceto such extent as the Board may think
fit, due to epidemic, pandemic, or any other acts of
God, and war.
(2) The order under sub-section (1) may be issued with
retrospective effect.”।

তোররিঃ

০৬ তজযষ্ঠ, ১৪২৭ বঙ্গোব্দ
২০ রম, ২০২০ রিষ্টোব্দ

রমো: আব্দুল হোরমদ
রোেপরত
গণপ্রজোতন্ত্রী বোংলোরদশ
িররি দোস
সরচব
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