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তাররখঃ 

 

৩  শ্রাবণ ১৪২6 বঙ্গাব্দ 

 ১৮ জুলাই ২০১9 রিস্টাব্দ 

 
আয়কর পররপত্র-১/২০১9-2020 

 

 
রবষয়ঃ  ২০১9-20 অর্ জ বছদরর বাদজে কা জক্রদির আওতায় আয়কর আইন, রবরধ ও 

প্রজ্ঞাপদনর িাধ্যদি আনীত পররবতজন সম্পরকজত স্পষ্টীকরণ।  

 
অর্ জ আইন, ২০১9 এর িাধ্যদি আয়কর ও সারচাদজজর হার রনধ জারণ এবং আয়কর 

অধ্যাদদশ, ১৯৮৪ ঘত প্রদয়াজনীয় সংদশাধনী আনা হদয়দছ। আয়কর অধ্যাদদশ, ১৯৮৪ এর 

আওতায় জারীকৃত রবরিন্ন এস, আর, ও এর িাধ্যদি আয়কর রবরধিালা, ১৯৮৪ ঘত 

প্রদয়াজনীয় সংদশাধনী আনাসহ রবরিন্ন করহার পুনঃরনধ জারণ করা হদয়দছ। নব প্রবরতজত ও 

সংদশারধত আইন, রবরধ ও প্রজ্ঞাপনসমূদহর  র্া র্ প্রদয়াগ রনরিতকরণ ও সংরিষ্ট রবরধ 

রবধানসমূহ করদাতাগণদক সহজিাদব অবরহতকরদণর লদেে আনীত সংদ াজন/ 

সংদশাধন/পররবতজন/পররিাজজনসমূদহর উদেখদ াগ্য রবষয়সমূহ রনদে উপস্থাপন করা 

হদলাঃ 

 

১।  ২০১9-20 কর বছদরর জন্য প্রদ াজে আয়কর হার  

 

(ক) ব্যরি করদাতাসহ অন্যান্য করদাতার (বকাম্পাতন ব্যতীত) জন্য সাধারণ করহার 

 

অর্ জ আইন, ২০১9 ঘত বরণ জত কর হাদরর তফরসল অনু ায়ী প্রদতেক রনবাসী ব্যরি-

করদাতা (অরনবাসী বাংলাদদশীসহ), রহন্দু ঘ ৌর্ পররবার, অংশীদারী ফাি জ, ব্যরি-সংঘ, 

ফান্ড, ট্রাস্ট, ও আইদনর দ্বারা সৃষ্ট কৃরত্রি ব্যরিসহ অন্যান্য করদাতার ঘেদত্র ঘিাে 

আদয়র উপর আয়কদরর হার হদব রনেরূপ: 
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 ঘিাে আয় কর 

হার 

(1) প্রর্ি ২,৫০,০০০  োকা প জন্ত ঘিাে আদয়র উপর  শূন্য 

(2) পরবতী ৪,০০,০০০ োকা প জন্ত ঘিাে আদয়র উপর  ১০% 

(3) পরবতী ৫,০০,০০০ োকা প জন্ত ঘিাে আদয়র উপর  ১৫% 

(4) পরবতী ৬,০০,০০০ োকা প জন্ত ঘিাে আদয়র উপর ২০% 

(5) পরবতী ৩০,০০,০০০ োকা প জন্ত ঘিাে আদয়র উপর  ২৫% 

(6) অবরশষ্ট ঘিাে আদয়র উপর ৩০% 

 

তদব, উপরররলরখত কর হার করদাতার ি জাদা রনরব জদশদষ রসগাদরে, রবরি, জদ জা, 

গুলসহ সকল প্রকার তািাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক করদাতার উি ব্যবসায় হদত 

অরজজত আদয়র ঘেদত্র প্রদ াজে হদব না। 

 

িরহলা, প্ররতবন্ধী ব্যরি (person with disability) এবং ঘগদজেভুি যুদ্ধাহত 

মুরিদ াদ্ধা করদাতার ঘেদত্র করমুি সীিা হদব রনেরূপ: 

(১) িরহলা করদাতা এবং ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্জ বয়দসর করদাতা: ৩,০০,০০০ োকা;  

(২) প্ররতবন্ধী ব্যরি করদাতা: ৪,০০,০০০ োকা; 

(৩) ঘগদজেভুি যুদ্ধাহত মুরিদ াদ্ধা করদাতা: ৪,২৫,০০০ োকা। 

 

বকান প্রগতবন্ধী ব্যগির গিতামাতা বা আইনানুগ অগভভাবদকর প্রদতেক সন্তান/দিাদের 

জন্য করমুি আদয়র সীমা ৫০,০০০ টাকা ববগশ হদব। প্রগতবন্ধী ব্যগির গিতা ও মাতা 

উভদয়ই করোতা হদল বে বকান একজন এ সুগবধা িাদবন। 

 

ঘিাে আদয়র পররিাণ করমুি সীিার অরধক হদল প্রদদয় ন্যেনতি আয়কদরর পররিাণ 

হদব রনেরূপ: 

 

এলাকা ন্যেনতি কদরর 

হার (োকা) 

ঢাকা উত্তর রসটি কদপ জাদরশন, ঢাকা দরেণ রসটি 

কদপ জাদরশন এবং চট্টগ্রাি রসটি কদপ জাদরশন এলাকায় 

অবরস্থত করদাতা 

৫,০০০ 

অন্যান্য রসটি কদপ জাদরশন এলাকায় অবরস্থত করদাতা ৪,০০০ 
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রসটি কদপ জাদরশন ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় অবরস্থত 

করদাতা 

৩,০০০ 

 

করমুি সীিার ঊদর্ধ্জ আয় আদছ এিন করদাতার প্রদদয় আয়কদরর পররিাণ বা 

রবরনদয়াগজরনত কর ঘরয়াত রবদবচনার পর প্রদদয় আয়কদরর পররিাণ ন্যেনতি আয়কদরর 

ঘচদয় কি, শূন্য বা ঋণাত্মক হদলও তাদক প্রদ াজে হাদর ন্যেনতি আয়কর পররদশাধ 

করদত হদব। 

 

ঘকান করদাতা স্বল্প উন্নত এলাকা (less developed area) বা সবদচদয় কি উন্নত 

এলাকায় (least developed area) অবরস্থত ঘকান ক্ষুদ্র বা কুটির রশদল্পর িারলক 

হদল এবং উি ক্ষুদ্র বা কুটির রশদল্পর দ্রব্যারদ উৎপাদদন রনদয়ারজত র্াকদল উি 

করদাতার ঘস ক্ষুদ্র বা কুটির রশল্প হদত উদূ্ভত আদয়র উপর রনেবরণ জত হাদর আয়কর 

ঘরয়াত প্রদ াজে হদব:  

 

 রববরণ ঘরয়াদতর হার 

(1) ঘ দেদত্র সংরিষ্ট বছদরর উৎপাদদনর 

পররিাণ পূব জবতী বছদরর উৎপাদদনর 

পররিাদণর তুলনায় ১৫% এর অরধক, 

রকন্তু ২৫% এর অরধক নয় 

উি আদয়র উপর প্রদদয় 

আয়কদরর ৫% 

(2) ঘ দেদত্র সংরিষ্ট বছদরর উৎপাদদনর 

পররিাণ পূব জবতী বছদরর উৎপাদদনর 

পররিাদণর তুলনায় ২৫% এর অরধক 

উি আদয়র উপর প্রদদয় 

আয়কদরর ১০% 

 

(খ)  বকাম্পাতন ব্যতীত তনতে ডষ্ট বেতণর করোতার উপর সদব ডাচ্চ করহার 

 

বকাম্পাতন ব্যতীত তনদনাক্ত অন্যান্য বেতণর করোতার উপর তননরূপ সদব ডাচ্চ হাদর 

আয়কর আদরাতপত হদব: 

 

করোতার বেতণ করহার 

(১) ঘকাম্পারন ব্যতীত বাংলাদদদশ অরনবাসী (অরনবাসী 

বাংলাদদশী ব্যতীত) করদাতার আদয়র উপর-- 

৩০% 

(২) রসগাদরে, রবরি, জদ জা, গুলসহ সকল প্রকার তািাকজাত 

পণ্য প্রস্তুতকারক করদাতার (দকাম্পারন ব্যতীত) উি 

ব্যবসায় হদত অরজজত আদয়র উপর -- 

45% 
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(৩) সিবায় সরিরত আইন, ২০০১ অনু ায়ী রনবরন্ধত সিবায় 

সরিরতর আদয়র উপর -- 

১৫% 

 

(গ) বকাম্পাতনর করহার 

 

ব্যাংক ও আরর্ জক প্ররতষ্ঠানসহ সকল বকাম্পাতন করদাতার 201৮-19 কর বছদর 

প্রদ াজে করহার 201৯-20 কর বছদরও বহাল র্াকদব। 2019-20 কর বছদর 

বকাম্পাতনর আয়কদরর হার (লিোংশ আয় ও মূলধনী আয় ব্যতীত) রনেরূপ:  

 

 বকাম্পাগনর ধরণ কর হার মন্তব্য 

(1) িাবগলকগল বেদর্র্ নয় এরূি 

বকাম্পাগন (স্টক এক্সদচদে 

তাগলকাভুি নয় এমন 

বকাম্পাগন) 

৩৫%  

(2) িাবগলকগল বেদর্র্ বকাম্পাগন 

(স্টক এক্সদচদে তাগলকাভুি 

বকাম্পাগন) 

২৫% শতড: েগে এরূি বকাম্পাগন 

ো Publicly traded 

company নয়, তার 

িগরদশাগধত মূলধদনর 

ন্যেনতম ২০% বশয়ার 

Initial Public 

Offering (IPO)  এর 

মাধ্যদম হস্তান্তর কদর, 

তাহদল এরূি বকাম্পাগন 

উি হস্তান্তর সংগিষ্ট 

বছদর প্রদোজে আয়কদরর 

উির ১০% হাদর আয়কর 

বরয়াত লাভ করদব।   

(3) ব্যাংক, বীমা, আগথ ডক 

প্রগতষ্ঠানসমূহ (মাদচ ডন্ট ব্যাংক 

ব্যতীত): 

িাবগলকগল বেদর্র্ হদল 

িাবগলকগল বেদর্র্ না হদল 

 

সরকার কর্তডক ২০১৩ সাদল 

অনুদমাগেত ব্যাংক, বীমা ও 

 

 

 

৩৭.৫% 

৪০% 

 

 

৩৭.৫% 
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 বকাম্পাগনর ধরণ কর হার মন্তব্য 

আগথ ডক প্রগতষ্ঠান হদল   

(4) মাদচ ডন্ট ব্যাংক  ৩৭.৫%  

(5) গসগাদরট, রবরি, জদ জা, গুলসহ 

সকল প্রকার তািাকজাত পণ্য 

প্রস্তুতকারী বকাম্পাতন 

৪৫%  

(6) বমাবাইল ব ান অিাদরটর 

বকাম্পাগন 

৪৫% শতড: (১) েগে এরূি 

বকাদনা বকাম্পাগন তার 

িগরদশাগধত মূলধদনর 

ন্যেনতম ১০% বশয়ার, 

োর মদধ্য Pre Initial 

Public Offering 

Placement  ৫% এর 

অগধক হদব না, স্টক 

এক্সদচদের মাধ্যদম 

হস্তান্তর কদর Publicly 

traded company বত 

রূিান্তগরত কদর তাহদল 

তার কর হার হদব ৪০%; 

 
(2) এরূি বকাদনা 

বকাম্পাগন েগে তার 

িগরদশাগধত মূলধদনর 

ন্যেনতম ২০% বশয়ার 

Initial Public 

Offering (IPO) এর 

মাধ্যদম হস্তান্তর কদর, 

তাহদল হস্তান্তর সংগিষ্ট 

বছদর প্রদোজে আয়কর 

এর উির ১০% হাদর কর 

বরয়াত িাদব। 

 
সকল ঘশ্ররণর করদাতাদদর জন্য ২০১9-20 কর বছদর প্রদ াজে আয়কর হাদরর 

তফরসল: পরররশষ্ট 1, প্রর্ি অংশ দ্রষ্টব্য।   
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2। সারচাজজ 

 

অর্ জ আইন, ২০১9 এর িাধ্যদি ব্যরি-করদাতার ঘেদত্র প্রদ াজে সারচাদজজর রবধাদন 

রকছুো পররবতজন আনা হদয়দছ। আয়কর অধ্যাদদশ, ১৯৮৪ এর ধারা 80 অনু ায়ী 

ব্যরি-করদাতাদক ঘ  পররসম্পদ, দায় ও খরদচর রববরণী দারখল করদত হয় তাদত 

প্রদশ জনদ াগ্য সম্পদদর রিরত্তদত, করদাতার প্রদদয় আয়কদরর উপর ২০১9-20 কর 

বছদর রনেবরণ জত হাদর সারচাজজ আদরাপদ াগ্য হদব:   

 

সম্পদ সারচাদজজর 

হার 

ন্যযনতে 

সারচাজড 

(ক) নীে পররসম্পদদর মূল্যিান রতন ঘকাটি োকা 

প জন্ত- 

শূন্য শূন্য 

(খ)  নীে পররসম্পদদর মূল্যিান রতন ঘকাটি োকার 

অরধক রকন্তু পাঁচ ঘকাটি োকার অরধক নয়; 

বা, রনজ নাদি এদকর অরধক ঘিাের গারি   

বা, ঘকাদনা রসটি কদপ জাদরশন এলাকায় ঘিাে 8,০০০ 

বগ জফুদের অরধক আয়তদনর গৃহ-সম্পরত্ত 

১০% ৩,০০০ 

টাকা 

(গ)  নীে পররসম্পদদর মূল্যিান পাঁচ ঘকাটি োকার 

অরধক রকন্তু দশ ঘকাটি োকার অরধক নয়- 

১৫% 

(ঘ)  নীে পররসম্পদদর মূল্যিান দশ ঘকাটি োকার 

অরধক রকন্তু পদনর ঘকাটি োকার অরধক নয়- 

২০% 

 

৫,০০০ 

টাকা 

(ঙ)  নীে পররসম্পদদর মূল্যিান পদনর ঘকাটি 

োকার অরধক রকন্তু রবশ ঘকাটি োকার অরধক নয়- 

২৫% 

(চ)  নীে পররসম্পদদর মূল্যিান রবশ ঘকাটি োকার 

অরধক ঘ  ঘকান অংদকর উপর- 

  ৩০% 

 

তদব শতজ র্াদক ঘ , ঘ সব করদাতার নীে পররসম্পদ 50 ঘকাটি োকা বা তার উদর্ধ্জ 

ঘসসব করদাতার সারচাজজ এর পররিাণ হদব উি করদাতার নীে পররসম্পদদর 0.1% 

অর্বা আয়কর প্রদ াজে এরূপ আদয়র উপর প্রদদয় আয়কদরর 30%, এই দুটির িদধ্য 

ঘ টি ঘবরশ।  

 

রসগাদরে, রবরি, জদ জা, গুলসহ সকল প্রকার তািাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক করদাতার 

উি ব্যবসায় হদত অরজজত আদয়র উপর 2017-18 কর বছর হদত 2.5% হাদর 

সারচাজজ আদরাপ হদে। এ সারচাজজ ২০১9-20 কর বছদরও বহাল র্াকদব।  
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রসগাদরে, রবরি, জদ জা, গুলসহ ঘ  ঘকান তািাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক ঘকান ব্যরি- 

করদাতার নীে পররসম্পদদর মূল্যিান রতন ঘকাটি োকা অরতক্রি করদল বা অন্যান্য 

শতজ পূরণ করদল তাদক নীে সম্পদদর রিরত্তদত প্রদদয় সারচাজজ এবং তার উি ব্যবসায় 

হদত অরজজত আদয়র উপর 2.5% হাদর সারচাজজ- উিয়টি পররদশাধ করদত হদব।  

 

সারচাদজডর পতরবততডত তবিান 2019-20 কর বছর হদত কার্ ডকর হদব।  

 

উদাহরণ ২-১ 

২০১9-20 কর বছদর জনাব জারবর হাসান এর প্রদেয় কর 1 লাখ ৫০ হাজার োকা এবাং 30 

জুন, 2019 তাতরদখ নীে পতরসম্পদের পতরোণ 50 বকাটি টাকা। 

 

২০১9-20 কর বছদর জনাব জারবর হাসান এর সারচাদজজর পররিাণ হদব রনেরূপ: 

আয়কদরর 30% হাদর সারচাদজজর পররিাণ হদব (1,50,000 X 30%) = 45,000 োকা। 

 

অর্বা 

 

নীে পতরসম্পদের পতরোণ 50 বকাটি টাকা এর 0.1% অর্ ডাৎ  

(5০,০০,০০,০০০ X 0.1%) = 5,00,000 োকা 

এ দুদয়র েদধ্য ববতশ 5,00,000 োকা ।  

সুতরাাং জনাব জারবর হাসান এর প্রদেয় সারচাদজডর পতরোণ হদব 5,00,000 োকা।  

 

উদাহরণ ২-2 

২০১9-20 কর বছদর জনাব সুিন ঘচৌধুরী এর আয়কদরর পররিাণ 20 (রবশ) লাখ োকা এবাং 

30 জুন, 2019  তাতরদখ নীে পতরসম্পদের পতরোণ 55 বকাটি টাকা। 

 

২০১9-20 কর বছদর জনাব সুিন ঘচৌধুরী এর সারচাদজজর পররিাণ হদব রনেরূপ: 

আয়কদরর 30% হাদর সারচাদজজর পররিাণ হদব (20,00,000 X 30%) = 6,00,000 োকা 

 

অর্বা 

 

নীে পতরসম্পদের পতরোণ 55 বকাটি টাকা এর 0.1% অর্ ডাৎ  

(55,00,00,000 X 0.1%) = 5,50,000 োকা 

এ দুদয়র েদধ্য ববতশ 6,00,000 োকা ।  

সুতরাাং জনাব সুিন ঘচৌধুরী এর প্রদেয় সারচাদজডর পতরোণ হদব 6,00,000 োকা।  

 

 

 

 



 

8 

 

3। আয়কর অধ্যাদেদের ধারা 2 এর সংদশাধন 

 

অর্ ড আইন, ২০১9 এর মাধ্যদম আয়কর অধ্যাদেে, ১৯৮৪ এর ধারা 2 তে আনীে 

সংদোধনীসমূহ ননম্নরূপ: 

 

(ক) perquisite এর সংজ্ঞা িগরবতডন: ক্লজ (45) এর সংবশাধন 

 

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর িারা 2 এর ক্লজ (45) এর perquisite এর সাংজ্ঞাটি 

অর্ ড আইন, ২০১9 এর োধ্যদে সাংদশািন করা হদয়দছ। perquisite এর সাংজ্ঞা বর্দক 

incentive bonus এর পর not exceeding ten percent of disclosed 

profit of relevant year শব্দসমূহ বাে বেয়া হদয়দছ। ফদল incentive bonus 

এর বকান অাংশই আর perquisite পতরগণনায় অন্তর্ভ ডক্ত হদব না। অন্যতেদক Leave 

fare assistance শব্দগুদলা তবলুপ্ত হওয়ায় তা (Leave fare assistance) 

perquisite পতরগণনায় অন্তর্ভ ডক্ত হদব।

এ তবিান 2019-20 কর বছর বর্দক কার্ ডকর হদব।  

 

(খ) resident এর সংজ্ঞা: ক্লজ (55) এর সংবশাধন 

 

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর িারা 2 এর ক্লজ (55) এর resident এর সাংজ্ঞাটি অর্ ড 

আইন, ২০১9 এর োধ্যদে সাংদশািন করা হদয়দছ। Hindu undivided family, 

firm বা other association of persons এর resident এর সাংজ্ঞা বর্দক or 

partly শব্দগুদলা বাে বেয়া হদয়দছ। ফদল এখন বর্দক বকান আয় বছদর Hindu 

undivided family, firm বা other association of persons এর ের্ ডাো 

resident হদত হদল সাংতিষ্ট বছদর এদের তনয়ন্ত্রণ এবাং ব্যবস্থাপনা সম্পূণ ডরূদপ 

বাাংলাদেদশ পতরচাতলত হদত হদব।   

  

trust, fund বা অন্য ঘকাদনা entity, person এর সাংজ্ঞার্ভক্ত তছল। তকন্তু এদের 

আবাতসক ের্ ডাো সুতনতে ডষ্টভাদব সাংজ্ঞাতয়ত তছল না। অর্ ড আইন ,2019 এর োধ্যদে 

resident এর সজ্ঞায় নতুন একটি সাব ক্লজ (d) সাংদর্াতজত কদর এদের আবাতসক 

ের্ ডাো সুতনতে ডষ্টভাদব সাংজ্ঞাতয়ত করা হদয়দছ । সাংদর্াতজত তবিান অনুর্ায়ী বকান আয় 

বছদর ঘকাদনা trust, fund বা অন্য ঘকাদনা entity এর তনয়ন্ত্রণ এবাং ব্যবস্থাপনা 

সম্পূণ ডরূদপ বাাংলাদেদশ পতরচাতলত হদল সাংতিষ্ট বছদর উক্ত trust, fund বা অন্য 

ঘকাদনা entity বক resident  তহসাদব গণ্য করা হদব।  
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এছাড়া local authority এবাং artificial juridical person এর ের্ ডাো 

resident তহসাদব গণ্য হদব।  

  

এই তবিান 2019-20 কর বছর হদত কার্ ডকর হদব।  

 

(গ) royalty এর সাংজ্ঞা: ক্লজ (56) এ ব্যাখ্যা সাংদর্াজন 

  

অর্ ড আইন, ২০১9 এর োধ্যদে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 2 এর ক্লজ (56) 

এ royalty এর সাংজ্ঞায় দুটি ব্যাখ্যা সাংদর্াজন করা হদয়দছ। সািারণত বকাদনা 

right, property বা information ব্যবহার বা ব্যবহাদরর অতিকাদরর জন্য অর্ ড 

পতরদশাি করা হদল তা royalty তহদসদব গণ্য করা হয়।  

 

(১) সাংদর্াতজত প্রর্ে ব্যাখ্যা অনুর্ায়ী উক্ত right, property বা information 

আবতিকভাদব; 

 

 অর্ ড পতরদশািকারীর েখদল বা তনয়ন্ত্রদণ র্াকার বকাদনা বাধ্যবািকতা বনই 

 অর্ ড পতরদশািকারী কর্তডক সরাসতর ব্যবহৃত হওয়ারও বকাদনা বাধ্যবািকতা বনই 

 বাাংলাদেদশ অবতস্থত হওয়ারও বকাদনা বাধ্যবািকতা বনই  

 

অর্ ডাৎ উক্ত right, property বা information অর্ ড পতরদশািকারীর েখদল বা 

তনয়ন্ত্রদণ না র্াকদলও বা অর্ ড পতরদশািকারী কর্তডক সরাসতর ব্যবহৃত না হদলও বা উক্ত 

right, property বা information বাাংলাদেদশ অবতস্থত না হদলও এসব right, 

property বা information ব্যবহার বা ব্যবহাদরর অতিকাদরর জন্য বকাদনা অর্ ড 

পতরদশাি করা হদল তা royalty তহসাদব গণ্য হদব।   

 

অন্যতেদক, তবদ্যোন আইদন royalty এর সাংজ্ঞা অনুর্ায়ী বকাদনা secret process 

ব্যবহার বা ব্যবহাদরর অতিকাদরর জন্য অর্ ড পতরদশাি করা হদল তা royalty তহসাদব 

গণ্য করা হয়।  

 

(২) সাংদর্াতজত তিতীয় ব্যাখ্যা অনুর্ায়ী স্যাদটলাইট, কযাবল, অপটিকযাল ফাইবার বা 

এ িরদনর প্রযুতক্তর োধ্যদে transmission, process বদল গণ্য হদব। এছাড়া 

royalty এর জন্য সাংতিষ্ট process বগাপনীয় (secret) হওয়ার বকাদনা 
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বাধ্যবািকতা বনই। ফদল সাংদর্াতজত তিতীয় ব্যাখ্যা অনুর্ায়ী  bandwidth  এর জন্য 

প্রদেয় বা প্রেত্ত অর্ ড  royalty  তহদসদব গণ্য হদব।                    

এ তবিান 2019-20 কর বছর হদত কার্ ডকর হদব।    

 

এ তবিান অনুর্ায়ী bandwidth এর জন্য প্রদেয় বা প্রেত্ত অর্ ডদক royalty তহদসদব 

গণ্য কদর আয়কর অধ্যাদেদশর সাংতিষ্ট িারা 52A (প্রাপক তনবাসী হদল) এবাং 56 

এর table এর ক্রতেক নাং 10 অনুসাদর (প্রাপক অতনবাসী হদল) উৎস কর কতডন 

করদত হদব।  

 

৪। আয়কর অধ্যাদেদশ নতুন িারা 16F সাংদর্াজন 

 

অর্ ড আইন, ২০১9 এর োধ্যদে আয়কর অধ্যাদেদশ নতুন িারা 16F সাংদর্াজন করা 

হদয়দছ। এ িারা অনুর্ায়ী প ুঁতজবাজাদর তনবতিত বকাম্পাতনদক স্টক তর্তভদর্ন্ড এর 

কেপদে সেপতরোণ কযাশ তর্তভদর্ন্ড প্রোন করদত হদব। র্তে স্টক তর্তভদর্ন্ড 

প্রোদনর পতরোণ কযাশ তর্তভদর্ন্ড এর বচদয় ববতশ হয় তাহদল বর্ পতরোণ স্টক 

রিরিদিন্ড প্রোন করা হদব বা হদয়দছ তার পদরাটার উপদর 10% হাদর কর আদরাপ 

করা হদব। বকাম্পাতনদক সাংতিষ্ট কর বছদরর আয়কর তরটান ড োতখদলর পূদব ড এ কর 

পতরদশাি করদত হদব এবাং এ কর বকাম্পাতনর অন্য বকাদনা কর োতয়তা (tax 

liability) এর সাদর্ সেন্বয় করা র্াদব না।  

 

উোহরণ 4-1: 

XYZ Ltd. প ুঁতজ বাজাদর তনবতিত একটি বকাম্পাতন। উক্ত বকাম্পাতন 2019-20 অর্ ডবছদর 

5 (পাঁচ) লাখ োকা অরিরহত মূদল্যর স্টক তর্তভদর্ন্ড এবাং 5 (পাঁচ) লাখ োকা কযাশ 

তর্তভদর্ন্ড প্রোন কদরদছ।  

 

এদেদে 5 (পাঁচ) লাখ োকা স্টক তর্তভদর্ন্ড এর উপদর বকান কর আদরাপ হদব না।  

  

উোহরণ 4-2: 

ABC Ltd. প ুঁতজ বাজাদর তনবতিত একটি বকাম্পাতন। উক্ত বকাম্পাতন 2019-20 অর্ ডবছদর 

4 (চার) লাখ োকা অরিরহত মূদল্যর স্টক তর্তভদর্ন্ড এবাং 6 (ছয়) লাখ োকা কযাশ তর্তভদর্ন্ড 

প্রোন কদরদছ।  

 

এদেদে 4 (চার) লাখ োকা স্টক তর্তভদর্ন্ড এর উপদর বকান কর আদরাপ হদব না।  
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উোহরণ 4-3: 

PQR Ltd. প ুঁতজ বাজাদর তনবতিত একটি বকাম্পাতন। উক্ত বকাম্পাতন 2019-20 অর্ ডবছদর 

6 (ছয়) লাখ োকা অরিরহত মূদল্যর স্টক তর্তভদর্ন্ড এবাং 4 (চার) লাখ োকা কযাশ তর্তভদর্ন্ড 

প্রোন কদরদছ।  

 

এদেদে 6 (ছয়) লাখ োকা স্টক তর্তভদর্ন্ড এর উপদর 10% হাদর 6০ (ষাে) হাজার োকা 

কর আদরাপ  হদব। 

 

উোহরণ 4-4: 

CVPM Ltd. প ুঁতজ বাজাদর তনবতিত একটি বকাম্পাতন। উক্ত বকাম্পাতন 2019-20 

অর্ ডবছদর 10 (দশ) লাখ োকা অরিরহত মূদল্যর স্টক তর্তভদর্ন্ড প্রোন কদরদছ এবাং বকাদনা 

কযাশ তর্তভদর্ন্ড প্রোন কদরতন।  

 

এদেদে 10 (দশ) লাখ োকা স্টক তর্তভদর্ন্ড এর উপদর 10% হাদর ১ (এক) লাখ োকা কর 

আদরাপ হদব।  

 

এ তবিান 2020-21 কর বছর সাংতিষ্ট আয় বছর বর্দক কার্ ডকর হদব।  

 

৫। আয়কর অধ্যাদেদশ নতুন িারা 16G সাংদর্াজন 

 

অর্ ড আইন, ২০১9 এর োধ্যদে আয়কর অধ্যাদেদশ নতুন িারা 16G সাংদর্াজন করা 

হদয়দছ। সাংদর্াতজত এই নতুন িারা অনুর্ায়ী প ুঁতজবাজাদর তনবতিত বকাদনা বকাম্পাতন 

বকাদনা অর্ ড বছদর কর পরবতী নীে মুনাফা ( net profit after tax) এর সদব ডাচ্চ 

70 শতাাংশ retained earnings , fund, reserve অর্বা surplus তহসাদব 

রাখদত পারদব। অর্ ডাৎ বকাম্পাতনদক বকাদনা অর্ ড বছদর কর পরবতী নীে মুনাফা ( net 

profit after tax) এর কেপদে 30 শতাাংশ তর্তভদর্ন্ড (িারা 16F অনুর্ায়ী স্টক 

ও কযাশ) তহদসদব বশয়ারদহাল্ডারগণদক প্রোন করদত হদব এবাং বকাম্পাতনর সাংতিষ্ট 

কর বছদরর আয়কর তরটান ড োতখদলর পূদব ড বশয়ারদহাল্ডারগণদক এই তর্তভদর্ন্ড প্রোন 

সম্পন্ন করদত হদব। সাংতিষ্ট আয় বছর সোতপ্তর তাতরদখ বকাম্পাতনর ব্যাদলন্স তশদট 

উক্ত 30 শতাাংশ  amount to be distributed as dividend তহদসদব প্রেশ ডন 

করদত হদব।  র্তে 30 শতাাংদশর কে তর্তভদর্ন্ড (িারা 16F অনুর্ায়ী স্টক ও কযাশ)  

প্রোন করা হয় তাহদল retained earnings, fund, reserve অর্বা surplus 

খাদত স্থানান্ততরত সম্পূণ ড অাংদকর উপর 10 শতাাংশ হাদর কর আদরাপ হদব। 

বকাম্পাতনদক সাংতিষ্ট কর বছদরর আয়কর তরটান ড োতখদলর পূদব ড এ কর পতরদশাি 

করদত হদব এবাং এ কর বকাম্পাতনর অন্য বকাদনা কর োতয়তা (tax liability) এর 

সাদর্ সেন্বয় করা র্াদব না।  
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এ তবিান 2020-21 কর বছর সাংতিষ্ট আয় বছর বর্দক কার্ ডকর হদব।  

 

৬। আয়কর অধ্যাদেদশর িারা 19 এর সাংদশািন 

 

অর্ জ আইন, ২০১9 এর মাধ্যদম আয়কর অধ্যাদেে, ১৯৮৪ এর ধারা 19 তে আনীে 

সংদোধনীসমূহ ননম্নরূপ: 

 

(ক) উপ িারা 8 এর সাংদশািন 

 

অর্ জ আইন 2019 এর োধ্যদে আয়কর অধ্যাদেদশর িারা 19 এর উপ িারা 8 বর্দক 

stocks and shares শব্দগুদলা বাে বেয়া হদয়দছ। ফদল এখন বর্দক বকাদনা 

করোতা বকাদনা বকাম্পাতন বর্দক ক্রয়কৃত স্টক বা বশয়ার এর ক্রয়মূল্য উক্ত স্টক বা 

বশয়াদরর ন্যায্য বাজার মূল্য (fair market value) এর বচদয় কে প্রেশ ডন করা হদল 

ন্যায্য বাজার মূল্য (fair market value)এবাং প্রেতশ ডত ক্রয়মূদল্যর পার্ ডদকযর অাংক 

বক্রতার অন্যান্য উৎদসর আয় তহসাদব গণ্য হদব। িারা 19 এর উপ িারা 8 এ stocks 

and shares শব্দগুদলা র্াকার কারদণ অর্ ড আইন ,2019 এর োধ্যদে এই সাংদশািনী 

আনার পূদব ড বকাদনা করোতা কর্তডক বকাদনা বকাম্পাতন বর্দক স্টক বা বশয়ার ব্যতীত 

অন্য বকাদনা সম্পে ক্রয় করার বেদে ন্যায্য বাজার মূল্য (fair market value) 

এবাং প্রেতশ ডত ক্রয়মূদল্যর পার্ ডকয বক্রতার অন্যান্য উৎদসর আয় তহসাদব তবদবচনা করা 

হত। তকন্তু stocks and shares ক্রদয়র বেদে এরূপ কার্ ডক্রে গ্রহণ করা বর্ত না। 

অর্ ড আইন, 2019 এর োধ্যদে এই সাংদশািনী আনয়দনর ফদল stocks and 

shares এর বেদে এরূপ কার্ ডক্রে গ্রহণ করা র্াদব।  

 

নতুন প্রবততডত এ তবিান 2019-20 কর বছর হদত কার্ ডকর হদব।  

   

উোহরণ ৬-১:  

করোতা জনাব বোহাম্মে আলী 2018-19 অর্ ডবছদর হরলরস্টক প্রাইদভট তল: বকাম্পাতনর 10 

টাকা মূল্যোদনর 1 (এক) লাখ  বশয়ার বকাম্পাতনর পতরচালক  বশয়ার বহাল্ডার জনাব শাহ 

জুনাদয়ে এর তনকট বর্দক 10 (দশ) লাখ টাকায় ক্রয় কদরদছন বদল োবী কদর 30 জুন 

2019 তাতরদখ সম্পে, োয় ও ব্যয় তববরণী (আইটি 10তব) বত প্রেশ ডন কদরদছন । অর্ ডাৎ 

করোতা এদেদে হরলরস্টক প্রাইদভট তল: বকাম্পাতনর এক লাখ বশয়ার অতভতহত মূদল্য (face 

value) ক্রয় কদরদছন েদে ড োবী করদছন। তকন্তু হরলরস্টক প্রাইদভট তলিঃ বকাম্পাতনর 30 জুন 

2019 তাতরদখর ব্যাদলন্স তশট পর্ ডাদলাচনা কদর বেখা র্ায় বকাম্পাতনর বোট সম্পে 5 (পাঁচ) 

বকাটি টাকা এবাং োয় 4 (চার) বকাটি টাকা। অর্ ডাৎ বকাম্পাতনর net worth 1 (এক) বকাটি 
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টাকা। অন্যতেদক 30 জুন 2019 তাতরদখ  বোট বশয়ার সাংখ্যা 5 (পাঁচ) লাখ।  বস বোতাদবক 

হরলরস্টক প্রাইদভট তল: বকাম্পাতনর বশয়ার প্রতত net worth োঁড়ায় 20 টাকা। 

                

এই বেদে উপ কর কতেশনার যুতক্তসঙ্গতভাদবই জনাব বোহাম্েে আলী কর্তডক ক্রয়কৃত 

হরলরস্টক প্রাইদভট তল: বকাম্পাতনর প্রততটি বশয়াদরর ন্যায্য বাজার মূল্য (fair market 

value)  20 টাকা তনি ডারণ করদত পাদরন।  বসই বোতাদবক জনাব বোহাম্মে আলী কর্তডক 

ক্রয়কৃত 1 (এক) লাখ বশয়াদরর ন্যায্য বাজার মূল্য (fair market value) হদব 20 (রবশ) 

লাখ োকা। তকন্তু জনাব বোহাম্মে আলী তার 30 জুন 2019 তাতরদখর সম্পে ও োয় 

তববরণীদত উক্ত বশয়াদরর ক্রয়মূল্য প্রেশ ডন কদরদছন 10 (েশ) লাখ টাকা। এ বেদে ন্যায্য 

বাজারমূল্য ও প্রেতশ ডত ক্রয়মূদল্যর পার্ ডকয (20,00,000 - 10,00,000 োকা) = 10,00,000 

োকা িারা 19 এর উপ িারা 8 অনুর্ায়ী 2019-20 কর বছদর করোতা জনাব বোহাম্মে 

আলীর অন্যান্য উৎদসর আয় তহসাদব গণ্য করা হদব।                    

  

 (খ) উপ িারা 21 এর সাংদশািন 

 

তবদ্যোন আইদনর িারা 19(21) অনুর্ায়ী বকাদনা আয় বছদর পাঁচ লাখ টাকার অতিক 

ঋণ বা োন ব্যাাংতকাং চযাদনদলর োধ্যদে গৃহীত না হদল তা োন বা ঋণ গ্রহীতার 

অন্যান্য উৎস হদত আয় তহসাদব তবদবতচত হয়। অর্ ড আইন 2019 এর োধ্যদে আয়কর 

অধ্যাদেদশর িারা 19 এর উপ িারা 21 এ আনীত সাংদশািনীর ফদল োন ও ঋদণর 

পাশাপাতশ বর্ বকাদনা অতগ্রে বা জো (advance or deposit), বর্ নাদেই অতভতহত 

করা বহাক না বকন, ব্যাাংতকাং চযাদনদলর োধ্যদে গৃহীত না হদল উক্ত অতগ্রে বা জো, 

গ্রহীতার অন্যান্য উৎস হদত আয় তহসাদব গণ্য হদব। নতুন প্রবততডত এ তবিান অনুর্ায়ী 

ব্যাদলন্স তশদট প্রেতশ ডত োয় বর্েন- অতগ্রে তবক্রয় (advance sales) তকাংবা প্রেতশ ডত 

োয় বা ইকুইটি (বর্েন বশয়ার োতন বা বশয়ার োতন তর্দপাতজট ) ব্যাাংতকাং চযাদনদলর 

োধ্যদে গৃহীত হদত হদব। অন্যর্ায় এ িরদনর প্রেতশ ডত োয় বা ইকুইটি, প্রেশ ডনকারী 

করোতার অন্যান্য উৎস হদত আয় তহসাদব গণ্য হদব। তদব এরূপ অতগ্রে তবক্রয় 

(advance sales) বা এর বকাদনা অাংশ পরবতী অর্ ড বছদর বা অর্ ড বছরসমূদহ 

income statement এ তবক্রয় বা প্রাতপ্ত তহসাদব প্রেশ ডন করা হদল তা সাংতিষ্ট আয় 

বছদর তনরূতপত আয় বর্দক তবদয়াজনদর্াগ্য হদব।   

 

নতুন প্রবততডত এ তবিান 2020-21 কর বছর হদত কার্ ডকর হদব।  

 

(গ) নতুন উপ িারা 22A সংদ াজন 

 

তবদ্যোন আইদনর িারা 19(22) অনুর্ায়ী গৃহ সম্পতত্ত ভাড়া বেয়ার তবপরীদত গৃহীত 

অর্ ড, ভাড়ার সাদর্ সেন্বয়দর্াগ্য না হদল তা গৃহ সম্পতত্তর োতলদকর গৃহ সম্পতত্ত আয় 
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তহসাদব গণ্য করা হয়। উতিতখত অর্ ড, ভাড়ার সাদর্ সেন্বয়দর্াগ্য হদল তক িরদনর 

কার্ ডক্রে গ্রহণ করা হদব বস সাংক্রান্ত তবিান অর্ ড আইন, 2019 এর োধ্যদে আয়কর 

অধ্যাদেশ, 1984 এ িারা 19 এ নতুন উপ িারা 22A বত সাংদর্াজন করা হদয়দছ।  

সাংদর্াতজত নতুন তবিান অনুর্ায়ী বাতড় ভাড়ার সাদর্ সেন্বয়দর্াগ্য দুই লাখ টাকার 

অতিক পররিাদণর অতগ্রে ব্যাাংতকাং চযাদনদলর োধ্যদে গৃহীত না হদল তা গৃহ সম্পতত্তর 

োতলদকর গৃহ সম্পতত্ত আয় তহসাদব গণ্য করা হদব। এছাড়া সেন্বয়দর্াগ্য অতগ্রে অর্ ড  

ব্যাাংতকাং চযাদনদলর োধ্যদে গৃহীত হদলও তা বাতড় ভাড়া চুতক্তর বেয়াে বা পাঁচ বছর এ 

দুদয়র েদধ্য বর্টি কে বস সেদয়র েদধ্য বাতড় ভাড়ার সাদর্ সেন্বয় করদত হদব। র্তে 

অতগ্রে অর্ ড উক্ত সেদয়র েদধ্য সেন্বয় করা না হয় তদব র্তটুকু সেন্বয় হয়তন তদতাটুকু 

সাংতিষ্ট অর্ ড বছদর গৃহ সম্পতত্ত োতলদকর গৃহ সম্পতত্ত আয় তহসাদব গণ্য হদব।   

 

2020-21 কর বছর সাংতিষ্ট আয় বছর বর্দক এরূপ অতগ্রে অর্ ড গ্রহণ করার বেদে 

নতুন প্রবততডত এ তবিান কার্ ডকর হদব।  

 

উোহরণ ৬-২  

জনাব িাজহার ঝুিন তার ভাড়াটিয়ার তনকট বর্দক নগদ দুই লাখ টাকা অতগ্রে বাতড় ভাড়া 

গ্রহণ কদরদছন। বর্দহতু অতগ্রে বাতড় ভাড়ার পতরোণ দুই লাখ টাকার অতিক নয় বসদহতু 

এদেদে ধারা 19 এর উপ িারা 22A এর তবিান প্রদর্াজয নয়।  

 

উোহরণ ৬-৩ 

রিদসস রিরল হাসান তার ভাড়াটিয়ার তনকট বর্দক দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা অতগ্রে বাতড় 

ভাড়া গ্রহণ কদরদছন। তকন্তু তততন তা ব্যাাংতকাং চযাদনদলর োধ্যদে গ্রহণ কদরন তন। আয়কর 

অধ্যাদেশ, 1984 এর ধারা 19 এর উপ িারা 22A এর তবিান অনুর্ায়ী দুই লাখ পঞ্চাশ 

হাজার টাকা রিদসস রিরল হাসাদনর গৃহ সম্পতত্তর আয় তহসাদব গণ্য করদত হদব।  

 

উোহরণ ৬-৪  

জনাব ইয়ারফর হাসান তার ভাড়াটিয়ার তনকট বর্দক ছয় লাখ টাকা অতগ্রে বাতড় ভাড়া 

ব্যাাংতকাং চযাদনদলর োধ্যদে গ্রহণ কদরদছন। জনাব ইয়ারফর হাসাদনর সাদর্ তার ভাড়াটিয়ার 

বাতড় ভাড়া চুতক্তর বেয়াে দুই বছর। বস বোতাদবক 30 জুন, 2021 তাতরদখ চুতক্তর বেয়াে 

বশষ হদব। 2021-22 কর বছদর জনাব ইয়ারফর হাসাদনর কর তনি ডারণকাদল র্তে বেখা র্ায় 

ছয় লাখ টাকা অতগ্রে বাতড় ভাড়ার েদধ্য এক লাখ টাকা অসেতন্বত অবস্থায় আদছ তাহদল উক্ত 

এক লাখ টাকা 2021-22 কর বছদর জনাব ইয়ারফর হাসাদনর গৃহ সম্পতত্তর আয় তহসাদব 

গণ্য করা হদব। 

 

উোহরণ ৬-৫ 

জনাব তাহরিদ রহিান 2019-20 আয় বছদর তার ভাড়াটিয়ার তনকট বর্দক ছয় লাখ টাকা 

অতগ্রে বাতড় ভাড়া ব্যাাংতকাং চযাদনদলর োধ্যদে গ্রহণ কদরদছন। জনাব তাহরিদ রহিাদনর 
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সাদর্ তার ভাড়াটিয়ার বাতড় ভাড়া চুতক্তর বেয়াে দশ বছর। বস বোতাদবক 30 জুন, 202৯ 

তাতরদখ চুতক্তর বেয়াে বশষ হদব। রকন্তু ধারা 19 এর উপ িারা 22A অনু ায়ী 30 জুন, 

2025 তাররদখর িদধ্য গৃহীত অরগ্রদির িদধ্য পাঁচ লাখ োকা সিন্বয় করা হদয়দছ। 202৫-2৬ 

করবছদর ছয় লাখ টাকা অতগ্রে বাতড় ভাড়ার েদধ্য ঘ  এক লাখ টাকা অসেতন্বত অবস্থায় 

আদছ উক্ত এক লাখ টাকা 202৫-2৬ কর বছদর জনাব তাহরিদ রহিাদনর গৃহ সম্পতত্তর আয় 

তহসাদব গণ্য করা হদব। 

 

উোহরণ ৬-৬  

জনাব ঘগালাি করবর তার ভাড়াটিয়ার তনকট বর্দক সাত লাখ টাকা অতগ্রে বাতড় ভাড়া 

ব্যাাংতকাং চযাদনদলর োধ্যদে গ্রহণ কদরদছন। জনাব করবদরর সাদর্ তার ভাড়াটিয়ার বাতড় 

ভাড়া চুতক্তর বেয়াে রতন বছর। বস বোতাদবক 30 নদিম্বর, 202২ তাতরদখ চুতক্তর বেয়াে 

বশষ হদব। 202৩-2৪ কর বছদর জনাব করবদরর কর তনি ডারণকাদল র্তে বেখা র্ায় সাত লাখ 

টাকা অতগ্রে বাতড় ভাড়ার েদধ্য দুই লাখ টাকা অসেতন্বত অবস্থায় আদছ তাহদল উক্ত দুই লাখ 

টাকা 202৩-2৪ কর বছদর জনাব করবদরর গৃহ সম্পতত্তর আয় তহসাদব গণ্য করা হদব। 

 

(ঘ) উপ িারা 31 এ ব্যাখ্যা সাংদর্াজন 

   

তবদ্যোন আইদনর িারা 19(31) অনুর্ায়ী কর অব্যাহতত প্রাপ্ত আয় বা হ্রাসকৃত হাদর 

কর আদরাপদর্াগ্য আয় মূল তরটাদন ড প্রেশ ডন না কদর পরবতীদত সাংদশাতিত তরটাদন ড 

প্রেশ ডন করা হদল উক্ত আদয়র উপর তনয়তেত হাদর কর আদরাপ করা হয়। িারা 19 এর 

উপ িারা 31 এ উতিতখত কর অব্যাহততপ্রাপ্ত আয় বা হ্রাসকৃত হাদর কর আদরাপদর্াগ্য 

আদয়র ব্যাখ্যা অর্ ড আইন, 2019 এর োধ্যদে আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এ সাংদর্াজন 

করা হদয়দছ। সাংদর্াতজত ব্যাখ্যা অনুর্ায়ী আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর ৬ষ্ঠ 

তফতসদলর পাট ড-এ বত উতিতখত বোট আয় বতহর্ভ ডত (exclusions from total 

income) আইদটেসমূহ বর্েনিঃ বপনশন, ফদরইন বরতেদটন্স ইতযাতে কর অব্যাহতত 

প্রাপ্ত আয় বা হ্রাসকৃত হাদর কর আদরাপদর্াগ্য আয় তহসাদব গণ্য হদব না। অর্ ডাৎ 

আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর ৬ষ্ঠ তফতসদলর পাট ড-এ বত উতিতখত বোট আয় বতহর্ভ ডত 

(exclusions from total income) আইদটেসমূহ বর্েনিঃ বপনশন আয়, ফদরইন 

বরতেদটন্স ইতযাতে মূল তরটাদন ড প্রেশ ডন না কদর পরবতীদত সাংদশাতিত তরটাদন ড প্রেশ ডন 

করা হদলও উক্ত আইদটেসমূদহর  উপর বকাদনা কর আদরাপ করা হদব না। তদব 

আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর ৬ষ্ঠ তফতসদলর পাট ড-এ এর paragraph 33 এ 

উতিতখত আদয়র বেদে এ তবিান প্রদর্াজয হদব না। অর্ ডাৎ আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 

এর ৬ষ্ঠ তফতসদলর পাট ড-এ এর paragraph 33  এ উতিতখত বর্ বকাদনা খাদতর আয় 

মূল তরটাদন ড প্রেশ ডন না কদর পরবতীদত সাংদশাতিত তরটাদন ড প্রেশ ডন করা হদল উক্ত 

আদয়র উপর তনয়তেত হাদর কর আদরারপত হদব।  
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(ঙ) নতুন উপ িারা 32 সাংদর্াজন 

 

তবদ্যোন আইদন বেতর্াং বা প্রতফট এন্ড লস একাউদে প্রেতশ ডত খরচসমূদহর উপর উৎস 

কর কতডন করা না হদল িারা 30 অনুর্ায়ী খরচসমূহ অগ্রাহয করা হয় এবাং বোট 

আদয়র অন্তর্ভ ডক্ত কদর তনয়তেত হাদর কর আদরাপ করা হয়। তকন্তু মূলিনী প্রকৃততর 

খরদচর ( capital expenditure) উপর প্রদর্াজয বেদে উৎস কর কতডন করা না 

হদল িারা 30 অনুর্ায়ী খরচ অগ্রাহয করা র্ায় না। কারণ এ প্রকৃততর খরচসমূহ বেতর্াং 

একাউে বা প্রতফট এন্ড লস একাউদে োবী করা হয় না। অর্ ড আইন 2019 এর োধ্যদে 

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর িারা 19 এ নতুন উপ িারা 32 সাংদর্াজন করা হদয়দছ। 

এর ফদল মূলিনী প্রকৃততর খরদচর (capital expenditure) উপর প্রদর্াজয বেদে 

উৎস কর কতডন করা না হদল তা অন্যান্য উৎদসর আয় তহসাদব গণ্য হদব।   

 

৭। আয়কর অধ্যাদেদশর িারা 19BBBBB এর প্রততস্থাপন  

 

অর্ ড আইন 2019 এর োধ্যদে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর িারা 19BBBBB 

প্রততস্থাপন করা হদয়দছ। পতরবততডত তবিাদন আবারসক ও বারণরজেক উিয় ধরদনর 

তবতল্ডাং বা এপাট ডদেে এর বেদে িারা 19BBBBB অনুর্ায়ী বভৌদগাতলক 

এলাকাদভদে বগ ডতেটার প্রতত তনি ডাতরত পূদব ডর কর হার হ্রাস কদর নতুন কর হার তনতে ডষ্ট 

করা হদয়দছ র্া তননরূপিঃ 

 

ক্রি ঘিৌদগারলক এলাকা আয়তন 
কর হার 

(প্ররত বগ জরিোর) 

১। গুলশান িদিল োউন, বনানী, 

বাররধারা, িরতরিল বা/এ, 

রদলকুশা বা/এ 

২০০ বগ জরিোদরর 

কি 
৪ হাজার োকা 

২০০ বগ জরিোদরর 

ঘবরশ 
5 হাজার োকা 

২। ঢাকার ধানিরি আ/এ, 

রিওএইচএস, িহাখালী, 

লালিাটিয়া  হাউরজং  

ঘসাসাইটি, উত্তরা িদিল োউন, 

বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা 

কোন্টনদিন্ট, কারওয়ান 

বাজার, রবজয়নগর, 

ঘসগুনবারগচা, রনকুঞ্জ এবং 

চট্টগ্রাদির পাঁচলাইশ, খুলশী, 

২০০ বগ জরিোদরর 

কি 
৩ হাজার োকা 

২০০ বগ জরিোদরর 

ঘবরশ 

3 হাজার 5  

শত োকা 
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আগ্রাবাদ, নারসরাবাদ 

৩। উপররউি এলাকাসমূহ ব্যতীত 

রসটি কদপ জাদরশদনর অন্যান্য 

এলাকা 

১২০ বগ জরিোদরর কি ৮ শত োকা 

১২০ বগ জরিোদরর 

ঘবরশ রকন্তু ২০০ 

বগ জরিোদরর কি 

১ হাজার োকা 

২০০ বগ জরিোদরর 

ঘবরশ 

১ হাজার ৫ শত 

োকা 

৪। ঘজলা সদদরর ঘকাদনা ঘপৌরসিা ১২০ বগ জরিোদরর কি 3 শত োকা 

১২০ বগ জরিোদরর 

ঘবরশ রকন্তু ২০০ 

বগ জরিোদরর কি 

৫ শত োকা 

২০০ বগ জরিোদরর 

ঘবরশ 
৭ শত োকা 

৫। উপররউি এলাকাসমূহ ব্যতীত 

অন্যান্য এলাকা 

১২০ বগ জরিোদরর কি ২ শত োকা 

১২০ বগ জরিোদরর 

ঘবরশ রকন্তু ২০০ 

বগ জরিোদরর কি 

৩ শত োকা 

২০০ বগ জরিোদরর 

ঘবরশ 
৫ শত োকা 

 

তদব আয়কর রবিাদগর ঘকান আইরন কা জক্রদির ফদল এ ধরদনর ঘঘাষণা প্রদান করদত 

হদল  ঘসদেদত্র বগ জরিোর প্ররত ১০০ শতাংশ অরধক হাদর কর প্রদান করদত হদব। 

এছািা এ ধারার অন্যান্য রবধানসমূহ পূদব জর ন্যায় অপররবরতজত র্াকদব।   

এ রবধান 2019-20 কর বছর হদত কা জকর হদব।  

৮। আয়কর অধ্যাদেদশ নতুন িারা 19DD সাংদর্াজন 

     

অর্ ড আইন, 2019 এর োধ্যদে আয়কর অধ্যাদেদশ নতুন িারা 19DD সাংদর্াজন 

করা হদয়দছ। সাংদর্াতজত নতুন িারা অনুর্ায়ী হাই-বটক পাকড এবাং অর্ ডননততক অঞ্চল 

(economic zone) এ 1 জুলাই, 2019 হদত 30 জুন, 2024 এর েদধ্য তশল্প 

স্থাপদন বকাদনা বকাম্পাতন কর্তডক তবতনদয়াগকৃত অপ্রেতশ ডত অদর্ ডর উপর েশ শতাাংশ 

হাদর কর প্রোন করা হদল উক্ত তবতনদয়াগকৃত অপ্রেতশ ডত অদর্ ডর উৎস সম্পদকড আয়কর 

তবভাগ বর্দক বকাদনা প্রশ্ন উত্থাপন করা হদব না। বর্ আয় বছদর এরূপ তবতনদয়াগ করা 
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হদব বস আয় বছর সাংতিষ্ট কর বছদরর আয়কর তরটান ড োতখদলর পূদব ড এ িারার তবিান 

অনুর্ায়ী প্রদেয় কর পতরদশাি করদত হদব। 

 

৯। আয়কর অধ্যাদদদশর ধারা 30 এর ক্লজ (f) এর সাব ক্লজ (iii) তবদলাপন  

 

অর্ ড আইন 2019 এর োধ্যদে িারা 30 এর ক্লজ (f) এর publicity and 

advertisement সাংতিষ্ট সাব ক্লজ (iii) তবদলাপ করা হদয়দছ। এ সাংক্রান্ত তবতি 

ইত:পূদব ড বাততল হওয়ায় এর বকাদনা কার্ ডকতরতা না র্াকায় এটি তবদলাপ করা হদয়দছ।  

   

১০। আয়কর অধ্যাদেদশ নতুন িারা 30B সাংদর্াজন 

 

অর্ ড আইন, 2019 এর োধ্যদে আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এ সাংদর্াতজত নতুন িারা 

30B সাংদর্াজন করা হদয়দছ। এর ফদল 82C িারায় র্াই বলা বহাক না বকন তকাংবা 

ব্যবসা বা বপশা আয় খাদত লাভ বা বলাকসান র্াই তনরূপন করা বহাক না বকন আয়কর 

অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ িারা 30 অনুর্ায়ী অগ্রাহযকৃত খরচ পৃর্কভাদব ব্যবসা বা বপশার 

আয় তহসাদব তবদবচনাপূব ডক তনয়তেত হাদর কর আদরাপ করদত হদব। অর্ ডাৎ 30 িারায় 

অগ্রাহযকৃত খরচ ব্যতীত ব্যবসা বা বপশা খাদত ঘলাকসান তনরূপন হদলও উক্ত 

অগ্রাহযকৃত খরচদক পৃর্কভাদব ব্যবসা বা বপশা খাদত আয় তহসাদব তবদবচনা করদত 

হদব এবাং এর উপর তনয়তেত হাদর কর আদরাপ করদত হদব।    

 

উদাহরণ ১০-১  

BVB প্রাইদিে রল: এর 2019-20 কর বছদর প্রদরশ জত নীে লাদির পররিাণ 2 লাখ 5 

হাজার োকা। করদাতা ঘকাম্পারনর 2019-20 কর বছদর উপ কর করিশনার কর্তজক কর 

রনধ জারণকাদল আয়কর অধ্যাদদশ, 1984 এর ধারা 30 বরহর্ভ জত অগ্রাহেকৃত ঘিাে ব্যদয়র 

পররিাণ 30 লাখ োকা এবং ধারা 30 এর অধীন অগ্রাহেকৃত ঘিাে ব্যদয়র পররিাণ 20 লাখ 

োকা। করদাতা ঘকাম্পারন হ্রাসকৃত অর্ জাৎ 10% হাদর করহার সুরবধা ঘিাগ করদছ।  

 

করদাতার ঘিাে করদায় হদব রনেরূপ 

     

  নীে লাি                       2,05,000 োকা 

  ধারা 30 বরহর্ভ জত অগ্রাহেকৃত ব্যয়  30,00,000 োকা 

    ঘিাে    32,05,000 োকা 

   10% হাদর প্রদদয় কর 3,20,500 োকা 
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রকন্তু ধারা 30 এর আওতায় অগ্রাহেকৃত ব্যদয়র পররিাণ 20 লাখ োকা  া 30B ধারায় 

পৃর্কিাদব ব্যবসায় আয় রহসাদব গণ্য হদব এবং রনয়রিত হাদর কর আদরারপত হদব। অর্ জাৎ 

35% হাদর (20,00,000 x 35%)=7,00,000 োকা আয়কর প্রদ াজে হদব।  

 

ফদল করদাতা ঘকাম্পারনর ঘিাে করদায় হদব 3,20,500 + 7,00,000 = 10,20,500 

োকা 

 

উদাহরণ ১০-২ 

খান এন্ড সন্স প্রাইদিে রল: এর 2019-20 কর বছদর প্রদরশ জত নীে ঘলাকসাদনর পররিাণ 35 

লাখ োকা। প্রদরশ জত রবক্রয় 1 ঘকাটি 20 লাখ োকা। করদাতা ঘকাম্পারনর 2019-20 কর 

বছদর উপ কর করিশনার কর্তজক কর রনধ জারণকাদল আয়কর অধ্যাদদশ, 1984 এর ধারা 30 

বরহর্ভ জত অগ্রাহেকৃত ঘিাে ব্যদয়র পররিাণ 30 লাখ োকা এবং ধারা 30 এর অধীন অগ্রাহেকৃত 

ঘিাে ব্যদয়র পররিাণ 15 লাখ োকা। 

   

  করদাতার ঘিাে করদায় হদব রনেরূপ 

    নীে ঘলাকসান                     35,00,000  োকা 

   ধারা 30 বরহর্ভ জত অগ্রাহেকৃত ব্যয়  30,00,000  োকা 

   ধারা 30 বাদদ রনরূরপত ঘলাকসান 5,00,000 োকা 

                                

   বারষ জক োন জওিার   1,20,00,000 োকা 

   ন্যেনতি করদায়      1,20,00,000 x 0.6%= 72,000 োকা 

 

রকন্তু ধারা 30 এর আওতায় অগ্রাহেকৃত ব্যদয়র পররিাণ 15 লাখ োকা  া 30B ধারায় 

পৃর্কিাদব ব্যবসায় আয় রহসাদব গণ্য হদব এবং রনয়রিত হাদর কর আদরারপত হদব। অর্ জাৎ 

35% হাদর (15,00,000 x 35% ) = 5,25,000 োকা আয়কর প্রদ াজে হদব।  

 

ফদল করদাতা ঘকাম্পারনর ঘিাে করদায় হদব 72,000 + 5,25,000= 5,97,000 োকা  

 

উদাহরণ ১০-৩ 

ইয়ারিন রজন্স রল: একটি রপ্তারনমুখী গাদি জন্টস ঘকাম্পারন। 2019-20 কর বছদর প্রদরশ জত নীে 

ঘলাকসাদনর পররিাণ 50 লাখ োকা। ঘিাে রপ্তারন 200 ঘকাটি োকা । ঘিাে রপ্তারনর উপর 

আয়কর অধ্যাদদশ, 1984 এর ধারা 53BB অনু ায়ী 0.25 % হাদর উৎস কর কতজন করা 

হদয়দছ 50 লাখ োকা। করদাতা ঘকাম্পারনর 2019-20 কর বছদর উপ কর করিশনার কর্তজক 

কর রনধ জারণকাদল আয়কর অধ্যাদদশ, 1984 এর ধারা 30 বরহর্ভ জত অগ্রাহেকৃত ঘিাে ব্যদয়র 

পররিাণ 60 লাখ োকা এবং ধারা 30 এর অধীন অগ্রাহেকৃত ঘিাে ব্যদয়র পররিাণ 25 লাখ 

োকা। 
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করদাতার ঘিাে করদায় হদব রনেরূপঃ 

 

   নীে ঘলাকসান                      50,00,000 োকা 

   ধারা 30 বরহর্ভ জত অগ্রাহেকৃত ব্যয়  60,00,000 োকা 

   ধারা 30 বাদদ রনরূরপত আয়  10,00,000  োকা 

 

করদাতা এস, আর, ও এর অধীন হ্রাসকৃত কর সুরবধা ঘিাগ কদর র্াদকন।   

সিন্বয়কৃত লাদির উপর 12% হাদর করদায় 1,20,000 োকা।  

বারষ জক োন জওিার   200,00,00,000 োকা 

বারষ জক োন জওিাদরর উপর করদায় 200,00,00,000 x 0.6 %=   1,20,00,000 োকা 

 উৎস কর কতজন 50,00,000 োকা 

(সিন্বয়কৃত লাদির উপর 12% হাদর 1,20,000 োকা, উৎস কর 50,00,000 োকা এবং 

োন জওিার এর উপর প্রদ াজে করদায় 1,20,00,000 োকা এর িদধ্য 1,20,00,000 োকা 

ঘবরশ) 

 অতএব, ন্যেনতি করদায় 1,20,00,000 োকা  

 

রকন্তু ধারা 30 এর আওতায় অগ্রাহেকৃত ব্যদয়র পররিাণ 25,00,000 োকা  া 30B ধারায় 

পৃর্কিাদব ব্যবসায় আয় রহসাদব গণ্য হদব এবং রনয়রিত হাদর কর আদরারপত হদব। অর্ জাৎ 

35% হাদর (25,00,000 x 35%)= 8,75,000 োকা আয়কর প্রদ াজে হদব।  

   

  ঘিাে করদায়  1,20,00,000 + 8,75,000 = 1,28,75,000  োকা  

       বাদ  উৎস করতজত কর   =  50,00,000  োকা 

             নীে প্রদদয় কর    = 78,75,000  োকা  

 

১১। আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 32 এর উপধারা 5 সাংদশািন 

     

তবদ্যোন আইদন িারা 32(5) তবিান অনুর্ায়ী করোতার তনজ ব্যবসাদয় ব্যবহৃত 

মূলিনী সম্পে হস্তান্তদরর ফদল উদূ্ভত মূলিনী লাদভর উপর কর আদরাপ করা হয় না 

র্তে করোতা উক্তরূপ হস্তান্তদরর এক বছদরর েদধ্য ব্যবসায় ব্যবহাদরর তনতেত্ত নতুন 

মূলিনী সম্পে ক্রয় কদর । অর্ ড আইন 2019 এর োধ্যদে আয়কর অধ্যাদেশ , 1984 

এর িারা 32(5) এ উতিতখত মূলিনী সম্পে (capital asset) বক plant, 

machinery, equipment, motor vehicle, furniture, fixture, and 

computer শব্দসমূহ িারা প্রততস্থাপন করা হদয়দছ। ফদল করোতার তনজ ব্যবসায় 

ব্যবহৃত বকবল plant, machinery, equipment, motor vehicle, 

furniture, fixture, and computer হস্তান্তরজতনত মূলিনী মুনাফা করমুক্ত 

তহসাদব তবদবতচত হদব র্তে করোতা উক্তরূপ হস্তান্তদরর এক বছদরর েদধ্য ব্যবসায় 
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ব্যবহাদরর তনতেত্ত নতুন plant, machinery, equipment, motor vehicle, 

furniture, fixture, and computer ক্রয় কদর।  

 

১২। আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 33 এর সাংদশািন  

        

ইত:পূদব ড অর্ ড আইদনর োধ্যদে আনীত তবতভন্ন সাংদশািনীর ফদল আয়কর অধ্যাদেশ, 

1984 এর িারা 19(21A), 19(21B), 19(26), 19(28) তবলুপ্ত হদয়দছ। এবাং 

অর্ ড আইন, 2019 এর োধ্যদে আয়কর অধ্যাদেশ, 1984বত নতুন িারা 19(32)   

সাংদর্াতজত হদয়দছ। এ কারদণ অর্ ড আইন, 2019 এর োধ্যদে অন্যান্য উৎস হদত আয় 

(income from other sources) সাংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 

33 এর ক্লজ d বর্দক িারা 19(21A), 19(21B), 19(26), 19(28) বাে বেয়া 

হদয়দছ এবাং নতুন িারা 19(32) অন্তর্ভ ডক্ত করা হদয়দছ।   

 

১৩। আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 44 এর সাংদশািন  

 

অর্ ড আইন, 2019এর োধ্যদে তবতনদয়াগজতনত কর বরয়াত সাংক্রান্ত তবিাদন পতরবতডন 

আনা হদয়দছ। পতরবততডত তবিান তননরূপ: 

 

বোট আয় বরয়াত এর পতরোণ 

বোট আয় টাকা পদনর লাখ পর্ ডন্ত  বরয়াতদর্াগ্য পতরোণ (eligible 

amount) এর পদনর শতাাংশ 

বোট আয় োকা পদনর লাখ এর 

উদবড  

বরয়াতদর্াগ্য পতরোণ (eligible 

amount) এর েশ শতাাংশ 

 

তদব বরয়াতদর্াগ্য পতরোণ (eligible amount) সাংক্রান্ত তবিান অপতরবততডত 

রদয়দছ র্া তননরূপিঃ 

 (1) ষষ্ঠ তফতশল, পাট ড-তব এর প্যারা 15 এবাং প্যারা ১৬ এ উতিতখত অাংক 

ব্যতীত অন্যান্য সকল প্যারায় উতিতখত অাংদকর সেতষ্ট; অর্বা  

  (2) িারা 44 এর উপ-িারা (4) অনুর্ায়ী কর অব্যাহতত প্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত হাদর 

করাদরাপদর্াগ্য আয় এবাং িারা 82C এর উপ-িারা (2) এর ক্লজ (a) এর 

আওতাভুক্ত ন্যযনতে কর সাংতিষ্ট বকান উৎস হদত অতজডত আয় ব্যতীত 

করোতার অন্যান্য করদর্াগ্য আদয়র ২৫%; অর্বা  

  (3) এক তকাটি পঞ্চাে লক্ষ টাকা (১,৫০,০০,০০০ টাকা); 
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এ ততনটির েদধ্য বর্টি কে বসটি হদব বরয়াতদর্াগ্য পতরোণ (eligible amount)। 

 

উোহরণ 1৩-1  

জনাব তরপন এর 2019-20 কর বছদর বোট আয় 12 লাখ 50 হাজার টাকা। উতিতখত বোট 

আদয়র েদধ্য সঞ্চয়পদের সুে 50 হাজার টাকা। 2019-20 কর বছদর ষষ্ঠ তফরসল, পাট ড-তব 

এর প্যারা ১৫ এবাং প্যারা ১৬ এ উতিতখত খাত ব্যতীত অন্যান্য প্যারায় উতিতখত খাদত জনাব 

তরপন এর বোট তবতনদয়াদগর পতরোণ 4 লাখ টাকা। 2019-20 কর বছদর জনাব তরপদনর 

বরয়াতদর্াগ্য পতরোণ (eligible amount) এবাং তবতনদয়াগজতনত কর বরয়াদতর পতরোণ 

হদব তননরূপিঃ 

 

বরয়াতদর্াগ্য পতরোণ (eligible amount)  

         
সঞ্চয়পদের সুে 50,000 টাকা বাদে বোট আয় (12,50,000 - 50,000) = 12,00,000 

এর 25% = 3,00,000 োকা 

প্রকৃত তবতনদয়াগ 4,00,000 োকা।  

 

সুতরাাং জনাব তরপদনর বরয়াতদর্াগ্য পতরোণ (eligible amount) হদব 3,00,000 োকা।  

 

বর্দহতু জনাব তরপদনর বোট আয় 12,50,000 োকা র্া 15,00,000 োকা এর সীো 

অততক্রে কদর তন বসদহতু তততন বরয়াতদর্াগ্য পতরোণ (eligible amount) 3,00,000 

টাকা এর 15% = 45,000 টাকা তবতনদয়াগজতনত কর বরয়াত পাদবন।  

 

উোহরণ 1৩-2 

জনাব অতনদেষ এর 2019-20 কর বছদর বোট আয় 18 লাখ টাকা। উতিতখত বোট আদয়র 

েদধ্য েৎস্য চাষ হদত উদূ্ভত আয় 3 লাখ 50 হাজার টাকা র্া হ্রাসকৃত হাদর কর 

আদরাপদর্াগ্য। 2019-20 কর বছদর ষষ্ঠ তফতশল, পাট ড-তব এর প্যারা ১৫ এবাং প্যারা ১৬ এ 

উতিতখত খাত ব্যতীত অন্যান্র্ প্যারায় উতিতখত খাদত জনাব অতনদেষ এর বোট তবতনদয়াদগর 

পতরোণ 2 লাখ টাকা। 2019-20 কর বছদর জনাব অতনদেদষর বরয়াতদর্াগ্য পতরোণ 

(eligible amount) এবাং তবতনদয়াগজতনত কর বরয়াদতর পতরোণ হদব তননরূপিঃ 

 

বরয়াতদর্াগ্য পতরোণ (eligible amount)  

েৎস্য চাষ হদত উদূ্ভত আয়  3,50,000 টাকা বাদে বোট আয় (18,00,000 -3,50,000)= 

14,50,000 এর 25% = 3,62,500 োকা। 

প্রকৃত তবতনদয়াগ 2,00,000 োকা।  

 

সুতরাাং জনাব অতনদেদষর বরয়াতদর্াগ্য পতরোণ (eligible amount) হদব 2,00,000 

োকা।  
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বর্দহতু জনাব অতনদেদষর বোট আয় 18,00,000 োকা র্া 15,00,000 োকা এর সীো 

অততক্রে কদরদছ বসদহতু তততন বরয়াতদর্াগ্য পতরোণ (eligible amount) 2,00,000 

টাকা এর 10%= 20,000 টাকা তবতনদয়াগজতনত কর বরয়াত পাদবন।  

 

১৪। আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 46BB সাংদর্াজন 

   

আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 46B এর বেয়াে জুন, 2019 এ উত্তীণ ড হওয়ায় 

অর্ ড আইন, 2019 এর োধ্যদে নতুন িারা 46BB সাংদর্াজন কদর কততপয় তশল্প খাত 

বর্দক উদূ্ভত ব্যবসায় আয়কর অবকাশ সুতবিা প্রাতপ্তর আদবেদনর সেয়সীো, বেে এবাং 

শদতড পতরবতডন আনা হদয়দছ। নতুন তবিান অনুর্ায়ী- 

 কর অবকাশ সুতবিা বভাগ করার জন্য তশল্প কারখানাসমূহ জুলাই 2019 

হদত জুন 2024 এর েদধ্য বাাংলাদেদশ পতরপূণ ডভাদব স্থাতপত হদত হদব; 

 ঢাকা, েয়েনতসাংহ এবাং চট্টগ্রাে তবভাদগ (ঢাকা , নারায়ণগঞ্জ , গাজীপর, 

চট্টগ্রাে, রাঙাোটি, বান্দরবান এবাং খাগড়াছতড় বজলা ব্যতীত) স্থাতপত তশল্প 

কারখানা বাতণতজযক উৎপােন শুরুর প্রর্ে বছর ব্যবসায় আদয়র 90%, 

তিতীয় বছর 80%, র্ততীয় বছর 60%, চতুর্ ড বছর 40% এবাং পঞ্চে 

বছর 20%  কর অবকাশ সুতবিা প্রাপ্য হদব; 

 রাজশাহী, খুলনা, তসদলট, বতরশাল এবাং রাংপর তবভাদগ (তসটি কদপ ডাদরশন 

এলাকা ব্যতীত) এবাং রাঙাোটি, বান্দরবান এবাং খাগড়াছতড় বজলায় 

স্থাতপত তশল্প কারখানা বাতণতজযক উৎপােন শুরুর প্রর্ে ও তিতীয় বছর 

ব্যবসায় আদয়র 90%, র্ততীয় বছর 80%, চতুর্ ড বছর 70%, পঞ্চে বছর 

60% , 6ষ্ঠ বছর 50% , 7ে বছর 40%, 8ে বছর 30%, 9ে বছর 

20%, 10ে বছর 10%  কর অবকাশ সুতবিা প্রাপ্য হদব;   

   

  তননবতণ ডত তশল্প খাতসমূহ কর অবকাশ সুতবিা পাদব। র্র্া-   

 active pharmaceuticals ingredient and radio 

pharmaceuticals; 

 agriculture machineries; 

 automatic bricks; 

 automobile; 

 barrier contraceptive and rubber latex; 

 basic components of electronics (e.g. resistor, 

capacitor, transistor, integrated circuit, multilayer 

PCB etc.); 

 bi-cycle including parts thereof; 
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 bio-fertilizer; 

 biotechnology based agro products; 

 boiler including parts and equipment thereof; 

 compressor including parts thereof; 

 computer hardware; 

 furniture; 

 home appliances (blender, rice cooker, microwave 

oven, electric oven, washing machine, induction 

cooker, water filter etc.); 

 insecticides or pesticides; 

 leather and leather goods; 

 LED TV; 

 locally produced fruits and vegetables processing; 

 mobile phone; 

 petro-chemicals; 

 pharmaceuticals; 

 plastic recycling; 

 textile machinery; 

 tissue grafting; 

 toy manufacturing; 

 tyre manufacturing; 
 

এছাড়া পূদব ডর 46B িারার অন্যান্য শতডসমূহ অপতরবততডত র্াকদব।  

 

১৫। আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 46CC সাংদর্াজন 

        

আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 46C এর বেয়াে জুন, 2019 এ উত্তীণ ড হওয়ায় 

অর্ ড আইন, 2019 এর োধ্যদে নতুন িারা 46CC সাংদর্াজন কদর কততপয় বভৌত 

অবকাঠাদো বর্দক উদূ্ভত ব্যবসায় আয় কর অবকাশ সুতবিা প্রাতপ্তর আদবেদনর 

সেয়সীো, বেে এবাং শদতড পতরবতডন আনা হদয়দছ। নতুন তবিান অনুর্ায়ী 

 

 কর অবকাশ সুতবিা বভাগ করার জন্য বভৌত অবকাঠাদোসমূহ জুলাই 

2019 হদত জুন 2024 এর েদধ্য বাাংলাদেদশ পতরপূণ ডভাদব স্থাতপত হদত 

হদব;  
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 বাতণতজযক কার্ ডক্রে শুরুর প্রর্ে ও তিতীয় বছর ব্যবসায় আদয়র 90%, 

র্ততীয় বছর 80%, চতুর্ ড বছর 70%, পঞ্চে বছর 60% ,6ষ্ঠ বছর 

50%, 7ে বছর 40%, 8ে বছর 30%, 9ে বছর 20%, 10ে বছর 

10% কর অবকাশ সুতবিা প্রাপ্য হদব;   

তননবতণ ডত বভৌত অবকাঠাদোসমূহ কর অবকাশ সুতবিা পাদব। র্র্া 

(i) deep sea port; 

(ii) elevated expressway; 

(iii) export processing zone; 

(iv) flyover; 

(v) gas pipe line; 

(vi) Hi-tech park; 

(vii) Information and Communication Technology (ICT) 

village or software technology zone; 

(viii) Information Technology (IT) park; 

(ix) large water treatment plant and supply through pipe line; 

(x) Liquefied Natural Gas (LNG) terminal and transmission 

line; 

(xi) mobile phone tower or tower sharing infrastructure;  

(xii) mono-rail; 

(xiii) rapid transit; 

(xiv) renewable energy (e.g solar energy plant, windmill); 

(xv) sea or river port; 

(xvi) toll road or bridge; 

(xvii) underground rail; 

(xviii) waste treatment plant; or 

(xix) any other category of physical infrastructure facility as 

the Government may, by notification in the official Gazette, 

specify. 
 

এছাড়া পূদব ডর 46C িারার অন্যান্য শতডসমূহ অপতরবততডত র্াকদব।  

 

১৬। আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 52 সাংদশািন 

 

 অর্ ড আইন, 2019 এর োধ্যদে আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 52 এর উপ িারা 

1 এর বপ্রাভাইদসা এর para B তবলুপ্ত করা হদয়দছ। ফদল এখন বর্দক বেতর্াং প্রততষ্ঠান 
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কর্তডক cost of sales-এর অাংশ হয় এরূপ বকান direct materials ক্রদয়র বেদে, 

অর্বা ম্যানুফযাকচাতরাং প্রততষ্ঠান কর্তডক cost of goods sold-এর অাংশ হয় এরূপ 

বকান direct materials ক্রদয়র বেদে িারা 52 এর sub-section (1) এর ক্লজ 

(b) এর আওতায় উৎস আয়কর কতডন প্রদর্াজয হদব।    

 

এখাদন, বর্ সকল প্রততষ্ঠান finished goods ক্রয় কদর বকান পতরবতডন না কদর 

বাতণতজযকভাদব বাজাদর তবক্রয় কদর বস সব প্রততষ্ঠানদক বেতর্াং প্রততষ্ঠান বদল গণ্য 

করা হদব। 

 

বাজাদর বাতণতজযকভাদব তবক্রদয়র উদেদি বর্ সকল প্রততষ্ঠান কাঁচাোলদক সম্পূণ ড 

রূপান্তদরর োধ্যদে finished goods উৎপােন কদর বস সব প্রততষ্ঠানদক 

ম্যানুফযাকচাতরাং প্রততষ্ঠান বদল গণ্য করা হদব।  

 

অর্র্ আইন 2019 এর োধ্যদে আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 52 এর উপ িারা 

1 এর বপ্রাভাইদসাদত নতুন paragraph (d) সাংদর্াজন করা হদয়দছ। 

  

এর ফদল িারা 53E অনুর্ায়ী উৎস কর পতরদশাি করা হদয়দছ এরূপ বকাদনা পণ্য, 

সাংতিষ্ট পতরদবশক, তর্লার বা এদজে, বর্ নাদেই অতভতহত করা বহাক না বকন, কর্তডক 

সরবরাহ করা হদল উক্ত সরবরাদহর উপর িারা 52 এর sub-section (1) এর ক্লজ 

(b) এর আওতায় উৎস কদরর পতরোণ হদব B-A, বর্খাদন, 

  

A= িারা 53E অনুর্ায়ী উৎঘস পতরদশাতিত কদরর পতরোণ; 

B= িারা 53E অনুর্ায়ী উৎস কর পতরদশাি না হদল সরবরাহ পর্ ডাদয় বর্ উৎস কর 

প্রদর্াজয হদতা বস অাংক (অর্ ডাৎ তবতি 16 অনুর্ায়ী সরবরাদহর বেদে প্রদর্াজয উৎস 

কর)। 

   

এ তবিানটি বকবল বস সব বেদে প্রদর্াজয হদব বর্ সব বেদে, 

১) পতরদবশক, তর্লার বা এদজে ও সরবরাহকারী একই ব্যতক্ত (person); 

(২) সরবরাহকৃত পদণ্যর তবপরীদত িারা 53E অনুর্ায়ী বর্ উৎস কর পতরদশাি করা 

হদয়দছ তা সুতনতে ডষ্টভাদব তচতিত (identified) ও প্রতততষ্ঠত। 

     

উোহরণ ১৬-১ 

বেসাস ড পরিত ব্রাোস ড, হাইদকা তল: বকাম্পাতনর পতরদবশক। 2019-20 আয় বছদর বেসাস ড 

পরিত ব্রাোস ড হাইদকা তল: হদত 20 (রবশ) লাখ োকা পণ্য সাংগ্রহ কদর এবাং এর উপর িারা 

53E অনুর্ায়ী 1০ (দশ) হাজার টাকা উৎস কর পতরদশাি কদর। বেসাস ড পরিত ব্রাোস ড উক্ত 
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20 (রবশ) লাখ োকার পণ্য একটি প্রাইদভট হাসপাতাদল 20 লাখ 50 হাজার টাকায়  

সরবরাহ কদর। বতণ ডত সরবরাদহর বেদে উৎস কর কতডদনর পতরোণ হদব তননরূপিঃ 

               

   উৎস আয়কদরর পতরোণ = B-A, বর্খাদন, 

   B = 20,50,000 X 3%= 61,500 োকা 

   A = 10,000 োকা 

 

অর্ ডাৎ হাসপাতাল কর্তডপে বেসাস ড পরিত ব্রাোস ডদক বতণ ডত সরবরাদহর জন্য অর্ ড 

পতরদশািকাদল (61,500 - 10,000) টাকা = 51,500 টাকা উৎস কর কতডন করদব।   

 

তদব এদেদে বেসাস ড পরিত ব্রাোস ডদক হাসপাতাল কর্তডপদের তনকট 53E িারায় উৎস কর 

পতরদশাদির চালান/ েতলল োতখল করদত হদব। 

 

উোহরণ ১৬-২ 

বেসাস ড ফাহাদ ব্রাোস ড, শারন্ত তল: বকাম্পাতনর পতরদবশক। 2019-20 আয় বছদর বেসাস ড 

ফাহাদ ব্রাোস ড, শারন্ত তল: হদত ৩0 (রত্রশ) লাখ োকা পণ্য সাংগ্রহ কদর এবাং এর উপর িারা 

53E অনুর্ায়ী 1৫ (পদনর) হাজার টাকা উৎস কর পতরদশাি কদর। উক্তরূপ সাংগৃহীত পদণ্যর 

ততন চতুর্ ডাাংশ (৭৫%) বেসাস ড ফাহাদ ব্রাোস ড ২৩ লাখ টাকায় একটি প্রাইদভট রবশ্বরবদ্যালদয় 

সরবরাহ কদর। বতণ ডত সরবরাদহর বেদে উৎস কর কতডদনর পতরোণ হদব তননরূপ: 

               

   উৎস আয়কদরর পতরোণ = B-A, বর্খাদন,  

   B = (২৩,০0,000 X 3%)= ৬৯,০00 োকা 

   A = (১৫,০০০ x 75%)= 11,250 োকা 

 

অর্ ডাৎ রবশ্বরবদ্যালয় কর্তডপে বেসাস ড ফাহাদ ব্রাোস ডদক বতণ ডত সরবরাদহর জন্য অর্ ড 

পতরদশািকাদল (6৯,০00 - 1১,২৫0) টাকা = 5৭,৭৫0 টাকা উৎস কর কতডন করদব।   

 

তদব এদেদে বেসাস ড ফাহাদ ব্রাোস ডদক রবশ্বরবদ্যালয় কর্তডপদের তনকট 53E িারায় উৎস কর 

পতরদশাদির চালান/ েতলল োতখল করদত হদব।  

 

অর্ ড আইন, 2019 এর োধ্যদে আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 52 এর উপ িারা 

2 এর ক্লজ (a) বত উৎস কর কতডনকারী কর্তডপে রহদসদব ব্যতক্ত সাংঘ 

(Association of Persons) এবাং Micro Credit Organisation বক 

অন্তর্ভ ডক্ত করা হদয়দছ। ফদল এখন বর্দক তবদ্যোন উৎস কর কতডনকারী কর্তডপদের 

পাশাপাতশ ব্যতক্ত সাংঘ (Association of Persons) এবাং Micro Credit 

Organisation ও প্রদর্াজয বেদে উৎস কর কতডন করদব।  
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পতরবততডত তবিানসমূহ 2019-20 অর্ ডবছর বর্দক কার্ ডকর হদব।  

 

১৭। আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 52AA সাংদশািন  

             

অর্ ড আইন, 2019 এর োধ্যদে আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 52AA এর উপ 

িারা 1 এর বটতবল এর ক্রতেক নাং 3 এ দুটি নতুন বসবা র্র্া কুতরয়ার সাতভ ডস; এবাং 

প্যাতকাং এন্ড তশফটিাং সাতভ ডস অন্তর্ভ ডক্ত করা হদয়দছ। এর ফদল ক্রতেক নাং 3 এ উতিতখত 

তবদ্যোন বসবাসমূদহর েত কুতরয়ার সাতভ ডস এবাং প্যাতকাং এন্ড তশফটিাং সাতভ ডদসর তভতত্ত 

মূদল্যর পতরোণ 25 লাখ টাকা পর্ ডন্ত হদল কতেশন বা তফ এর উপর 10% হাদর এবাং 

গ্রস তবদলর উপর 1.5% হাদর; তভতত্তমূদল্যর পতরোণ 25 লাখ টাকার ঊদর্ধ্জ হদল 

কতেশন বা তফ এর উপর 12% হাদর এবাং গ্রস তবদলর উপর 2% হাদর উৎস কর 

প্রদর্াজয হদব।   

   

একই বটতবদলর ক্রতেক নাং 13 এর পর নতুন ক্রতেক নাং 13A সাংদর্াজদনর োধ্যদে 

তবদুযৎ সঞ্চালদনর জন্য হুইতলাং চাদজডর উপর তভতত্ত মূদল্যর পতরোণ 25 লাখ টাকা 

পর্ ডন্ত হদল 4% হাদর এবাং তভতত্তমূদল্যর পতরোণ 25 লাখ টাকার উদ্ি ড হদল 5% 

হাদর উৎস কর আদরাপ করা হদয়দছ। এছাড়া এ বটতবদলর ক্রতেক নাং 4 এ উতিতখত 

Media buying agency service এর গ্রস তবদলর 3.5% এর পতরবদতড 2.5% 

এর উপর উৎস কর প্রদর্াজয হদব।  

 

১৮। আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 52D এর সাংদশািন 

            

অর্ ড আইন, 2019 এর োধ্যদে আয়কর অধ্যাদেদশর িারা 52D সাংদশািন করা 

হদয়দছ। সাংদশাতিত তবিান অনুর্ায়ী বসতভাংস ইনস্ট্রুদেে এর সুদের উপর উৎস কর 

কতডন হার 5% বর্দক বৃতি কদর 10% এ তনি ডারণ করা হদয়দছ। অর্ ডাৎ বসতভাংস 

ইনস্ট্রুদেে এর সুে প্রোনকাদল সুে প্রোনকারী কর্তডপে সুদের উপর 10% (েশ 

শতাাংশ) উৎস কর কতডন করদবন। বসতভাংস ইনস্ট্রুদেে এর ক্রয়কাল তনতব ডদশদষ অর্ ডাৎ 

বসতভাংস ইনস্ট্রুদেে র্খনই ক্রয় করা বহাক না বকন, 1 জুলাই, 2019 বর্দক উদত্তাতলত 

সুদের বেদে পতরবততডত এ উৎস কর হার প্রদর্াজয হদব।    

 

১৯। আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 52F এর প্রততস্থাপন 

           

আয়কর অধ্যাদেদশর িারা 52F এর প্রততস্থাপন এর োধ্যদে ইট ভাটা স্থাপদনর 

অনুেতত প্রোন বা নবায়দনর সেয় অনুেতত প্রোনকারী/ নবায়নকারী কর্তডপে এর 

তনকট আদবেদনর সাদর্ কর পতরদশাদির প্রোণ োতখদলর তবিান করা হদয়দছ। নতুন 
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তবিান অনুর্ায়ী অনুেততর আদবেদনর সাদর্ পূব ডবতী কর বছদরর আয়কর পতরদশাি 

সনেপে এবাং উপ কর কতেশনার কর্তডক র্াচাইকৃত িারা 52F এ বতণ ডত হাদর কর 

পতরদশাদির প্রোণপে োতখল করদত হদব। উৎস কদরর হার পূদব ডর ন্যায় অপতরবততডত 

আদছ। আয়কর তবভাগ কর্তডক ইসুযকৃত কর পতরদশাদির সনেপে এবাং সাংতিষ্ট 

সাদকডদলর উপ কর কতেশনার কর্তডক র্াচাইকৃত িারা 52F এ বতণ ডত হাদর কর 

পতরদশাদির প্রোণপে ব্যতীত অনুেতত প্রোনকারী/ নবায়নকারী কর্তডপে বকাদনা ইট 

ভাটা স্থাপদনর অনুেতত প্রোন বা নবায়ন করদবন না।  

   

বতণ ডত আয়কর পতরদশাদির সনেপবে এবাং িারা 52F এ বতণ ডত হাদর কর পতরদশাদির 

প্রোণপদে ইট ভাটার নাে এবাং অবস্থান স্পষ্টভাদব উদিখ র্াকদত হদব।  

 

পতরবততডত তবিান 2019-20 অর্ ড বছর হদত কা জকর হদব।  

 

২০। আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 52K সাংদশািন 

             

অর্ ড আইন, 2019 এর োধ্যদে তসটি কদপ ডাদরশন বা বপৌরসভা কর্তডক বের্ লাইদসন্স 

নবায়নকাদল প্রদর্াজয উৎস কর সাংগ্রদহর হার পতরবতডন করা হদয়দছ। পতরবততডত 

তবিান অনুর্ায়ী উৎস কর সাংগ্রদহর হার তননরূপ 

 

তসটি কদপ ডাদরশন / বপৌরসভার নাে পূদব ডর করহার পতরবততডত করহার 

ঢাকা েতেণ তসটি কদপ ডাদরশন, 

ঢাকা উত্তর তসটি কদপ ডাদরশন, 

চট্টগ্রাে তসটি কদপ ডাদরশন 

500 টাকা 3000 টাকা 

অন্যান্য তসটি কদপ ডাদরশন 300 টাকা 2000 টাকা 

বজলা সেদর অবতস্থত বপৌরসভা 300 টাকা 1000 টাকা 

অন্য বর্ বকান বপৌরসভা 100 টাকা 500 টাকা 

 

পতরবততডত তবিান 2019-20 অর্ ড বছর হদত কার্ ডকর হদব।  

 

২১। আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 52P প্রততস্থাপন 

 

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর িারা 52P এর তবিান অনুর্ায়ী বকাম্পাতন, এনতজও, 

তবশ্বতবদ্যালয়, বেতর্দকল কদলজ, বর্োল কদলজ, ইতঞ্জতনয়াতরাং কদলজ কর্তজক বকাদনা 

কনদভনশন হল, কনফাদরন্স বসোর, রুে বা হল, বহাদটল, কতেউতনটি বসোর বা 

বরস্টুদরে ভাড়া তনদল বা ব্যবহার করদল তার জন্য বকাদনা অর্ ড পতরদশাি করা হদল 
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বকবল এসব প্রততষ্ঠান উৎস কর কতডনকারী কর্তডপে তহদসদব উক্ত অদর্ ডর উপর 5% 

হাদর উৎস কর কতডন করদত পাদর। অর্ ড আইন, 2019 এর োধ্যদে কনদভনশন হল, 

কনফাদরন্স বসোর, রুে বা হল, বহাদটল, কতেউতনটি বসোর বা বরস্টুদরে ভাড়া বা 

ব্যবহাদরর জন্য বকাদনা অর্ ড পতরদশাদির উপর উৎস কর কতডনকারী কর্তডপদের 

তবদ্যোন আওতা বৃতি কদর িারা 52P প্রততস্থাপন করা হদয়দছ। প্রততস্থাতপত তবিান 

অনুর্ায়ী শুধু বকাম্পাতন, এনতজও তবশ্বতবদ্যালয়, বেতর্দকল কদলজ, বর্োল কদলজ, 

ইতঞ্জতনয়াতরাং কদলজ নয় বরাং আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 52 এর উপ িারা 2 

এ উতিতখত সকল তনতে ডষ্টকৃত ব্যতক্ত (specified person), বকাদনা কনদভনশন হল, 

কনফাদরন্স বসোর, রুে বা হল, বহাদটল, কতেউতনটি বসোর বা বরস্টুদরে ভাড়া তনদল 

বা ব্যবহার করদল তার জন্য বকাদনা অর্ ড পতরদশাি করা হদল, উক্ত সকল তনতে ডষ্টকৃত 

ব্যতক্ত (specified person)বক উৎস কর কতডনকারী কর্তডপে তহদসদব উতিতখত 

অদর্ ডর উপর 5% হাদর উৎদস কর কতডন করদত হদব। 

               

পতরবততডত তবিান 2019-20 অর্ ড বছর হদত কার্ ডকর হদব। 

 

২২। আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 53A প্রততস্থাপন  

             

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর িারা 53A এর তবিান অনুর্ায়ী সরকার বা ঘকাদনা 

কর্তজপে, বকাম্পাতন, বকা-অপাদরটিভ ব্যাাংক, এনতজও, তবশ্বতবদ্যালয়, বেতর্দকল 

কদলজ, বর্োল কদলজ, ইতঞ্জতনয়াতরাং কদলজ বা বকাদনা কদলজ বা স্কুল বা 

হাসপাতাল, তক্লতনক বা র্ায়গনতস্টক বসোর কর্তজক বকাদনা গৃহ সম্পতত্ত ভাড়া তনদল 

তার জন্য বকাদনা অর্ ড পতরদশাি করা হদল বকবল এসব প্রততষ্ঠান উৎস কর কতডনকারী 

কর্তডপে তহদসদব উক্ত অদর্ ডর উপর 5% হাদর উৎস কর কতডন করদত পাদর। অর্ ড 

আইন, 2019 এর োধ্যদে গৃহ সম্পতত্ত ভাড়া বাবে বকাদনা অর্ জ পতরদশাদির উপর উৎস 

কর কতডনকারী কর্তডপদের তবদ্যোন আওতা বৃতি কদর িারা 53A প্রততস্থাপন করা 

হদয়দছ। প্রততস্থাতপত তবিান অনুর্ায়ী শুধু সরকার বা বকাদনা কর্রতডপে, বকাম্পাতন, বকা-

অপাদরটিভ ব্যাাংক, এনতজও, তবশ্বতবদ্যালয়, বেতর্দকল কদলজ, বর্োল কদলজ, 

ইতঞ্জতনয়াতরাং কদলজ বা বকাদনা কদলজ বা স্কুল বা হাসপাতাল, তক্লতনক বা 

িায়াগনতস্টক বসোর নয় বরাং আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 52 এর উপ িারা 

2 এ উতিতখত সকল তনতে ডষ্টকৃত ব্যতক্ত (specified person), বকাদনা গৃহ সম্পতত্ত বা 

বহাদটল (hotel accommodation) ভাড়া বাবে বকাদনা অর্ ড পতরদশাি করদল, 

উক্ত সকল তনতে ডষ্টকৃত ব্যতক্ত (specified person) বক উৎস কর কতডনকারী 

কর্তডপে তহদসদব উতিতখত অদর্ ডর উপর 5% হাদর উৎদস কর কতডন করদত হদব। 

উদিখ্য, প্রততস্থাতপত িারা 53A এর তবিান অনুর্ায়ী গৃহ সম্পতত্তর পাশাপাতশ বহাদটল 

(hotel accommodation) ভাড়ার  উপদরও উৎস কর কতডন করদত হদব। 
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তদব িারা 53A এর পূদব ডর অন্যান্য তবিান অপতরবততডত র্াকদব।   

   

পতরবততডত তবিান 2019-20 অর্ ড বছর হদত কার্ ডকর হদব। 

 

২৩। আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 53DDD সাংদশািন 

 

আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 53DDD এ রপ্তাতনর জন্য ভতুডতক (export 

cash subsidy) এর উপর উৎস কর কতডন হার 3% হদত বৃতি কদর 10% করা 

হদয়দছ। পতরবততডত করহার 2019-20 অর্ ডবছর হদত কার্ ডকর হদব।  

 

2৪। আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 53GG সাংদশািন  

 

আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 53GG এ বজনাদরল ইন্সযযদরন্স বকাম্পাতনর 

তনবাতস সাদভ ডয়ারদের তফ এর উপর উৎস কর কতডন হার 15% হদত হ্রাস কদর 10% 

করা হদয়দছ। পতরবততডত করহার 2019-20 অর্ ডবছর হদত কার্ ডকর হদব।  

 

২৫। আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 53J প্রততস্থাপন  

            

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর িারা 53J এর তবিান অনুর্ায়ী সরকার বা বকাদনা 

কর্তজপে, বকাম্পাতন, বকা-অপাদরটিভ ব্যাাংক, এনতজও, তবশ্বতবদ্যালয়, বেতর্দকল 

কদলজ, বর্োল কদলজ, ইতঞ্জতনয়াতরাং কদলজ বকাদনা খাতল জায়গা (vacant land), 

প্লাে বা বেতশনাতর ভাড়া তনদল তার জন্য বকাদনা অর্ ড পতরদশাি করা হদল বকবল এসব 

প্রততষ্ঠান উৎস কর কতডনকারী কর্তডপে তহদসদব উক্ত অদর্ ডর উপর 5% হাদর উৎদস 

কর কতডন করদত পাদর। অর্ ড আইন, 2019 এর োধ্যদে খাতল জায়গা (vacant 

land), প্লাে বা বেতশনাতর ভাড়া বাবে বকাদনা অর্ ড পতরদশাদির উপর উৎস কর 

কতডনকারী কর্তডপদের তবদ্যোন আওতা বৃতি কদর িারা 53J প্রততস্থাপন করা হদয়দছ। 

প্রততস্থাতপত তবিান অনুর্ায়ী শুধু সরকার বা ঘকাদনা কর্তজপে, বকাম্পাতন, বকা-

অপাদরটিভ ব্যাাংক, এনতজও, তবশ্বতবদ্যালয়, বেতর্দকল কদলজ, বর্োল কদলজ, 

ইতঞ্জতনয়াতরাং কদলজ নয় বরাং আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 52 এর উপ িারা 2 

এ উতিতখত সকল তনতে ডষ্টকৃত ব্যতক্ত (specified person), বকাদনা খাতল জায়গা 

(vacant land), প্লাে বা বেতশনাতর ভাড়া বাবে বকাদনা অর্ ড পতরদশাি করদল, উক্ত 

সকল তনতে ডষ্টকৃত ব্যতক্ত (specified person)বক উৎস কর কতডনকারী কর্তডপে 

তহদসদব উতিতখত অদর্ ডর উপর 5% হাদর উৎদস কর কতডন করদত হদব। পতরবততডত 

তবিান 2019-20 অর্ ড বছর হদত কার্ ডকর হদব। 
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২৬। আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 54 সাংদশািন  

     

অর্ ড আইন, 2018 এর োধ্যদে শুধু তনবাসী বকাম্পাতন (resident company) এর 

জন্য কর আদরাতপত লভযাাংশ (taxed dividend) কর মুক্ত করা হদয়তছল। অর্ ড 

আইন, 2019 এর োধ্যদে অতনবাসী বকাম্পাতন (non-resident company) এর 

জন্যও কর আদরাতপত লভযাাংশ (taxed dividend) কর মুক্ত করা হদয়দছ।  

 

পতরবততডত তবিান 2019-20 অর্ ড বছর হদত কার্ ডকর হদব। 

   

২৭। আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 56 সাংদশািন  

            

অর্ ড আইন, 2019 এর োধ্যদে আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 56 এর উপ িারা 

1 এর বটতবল এর ক্রতেক নাং 24 এ তবদ্যোন বসবা survey for oil or gas 

exploration এর সাদর্ coal অন্তর্ভ ডক্ত করা হদয়দছ। অর্ ডাৎ survey for oil or 

gas exploration এর েত survey for coal এর জন্য বকান অতনবাসীদক 

বকাদনা অর্ ড প্রোন করা হদল তা বর্দক 5.25% উৎস কর কতডন করদত হদব। এ ছাড়া 

উক্ত বটতবদলর ক্রতেক নাং 24A বত Fees, etc. of surveyors of general 

insurance company অন্তর্ভ ডক্ত করা হদয়দছ। অর্ ডাৎ general insurance 

company এর অতনবাসী সাদভ ডয়ারদের বকাদনা তফ প্রোন করা হদল তা বর্দক 20% 

উৎস কর কতজন করদত হদব।   
 

িারা 56 এর উপ িারা 1 এ একটি বপ্রাভাইদসা সাংদর্াজন করা হদয়দছ। সাংদর্াতজত 

বপ্রাভাইদসা অনুর্ায়ী বকাদনা বকাম্পাতনর বশয়ার হস্তান্তদরর ফদল বকাদনা অতনবাসী 

করোতা মূলিনী লাভ অজডন করদল উক্ত মূলিনী লাদভর উপর 15% হাদর উৎদস কর 

কতডনপূব ডক সরকাতর বকাষাগাদর জো প্রোদনর প্রোণ ব্যততদরদক বশয়ার হস্তান্তর 

কার্ ডকর করার জন্য বকাদনা উপযুক্ত কর্তডপে উক্তরূপ বশয়ার হস্তান্তর কার্ ডকর করদবন 

না । 

   

অর্ ড আইন, 2018 এর োধ্যদে অতনবাসী করোতার আদবেদনর বপ্রতেদত আয়কর 

প্রদেয় নয় বা হ্রাসকৃত হাদর আয়কদরর প্রদর্াজযতা সাংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড কর্তডক 

সনে প্রোদনর তবিান করা হদয়তছল। অর্ ড আইন, 2019 এর োধ্যদে িারা 56 এর উপ 

িারা 2 সাংদশািন করা হদয়দছ। এর ফদল এখন বর্দক আদবেদনর সাদর্ প্রদয়াজনীয় 

সকল িরদনর প্রোণাতে োতখল করা হদল আদবেন প্রাতপ্তর 30 তেদনর েদধ্য 

অতনবাসীদক সনে প্রোন করদত হদব।   
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পতরবততডত তবিান 2019-20 অর্ ড বছর হদত কার্ ডকর হদব। 

   

২৮। আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 64 সাংদশািন  

 

অর্ ড আইন, 2019 এর োধ্যদে আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 64 সাংদশািন 

করা হদয়দছ। পতরবততডত তবিান অনুসাদর বকাদনা করোতার সব ডদশষ তনরূতপত বোট 

আয় ছয় লাখ টাকার ববতশ হদল অতগ্রে আয়কর প্রদর্াজয হদব।  

  

পতরবততডত তবিান 2019-20 অর্ ড বছর হদত কার্ ডকর হদব। 

 

২৯। আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 75 সাংদশািন  

 

অর্ ড আইন, 2019 এর োধ্যদে আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 75 এর উপ িারা 

1 এর ক্লজ (c) বত আয়কর তরটান ড োতখদলর আরও দুদটা বেে সাংদর্াজন করা 

হদয়দছ। পনরবনেিে নবধান অনুযায়ী োইদক্রা বক্রতর্ট বরগুদলটতর অর্তরটির 

লাইদসন্সপ্রাপ্ত োইদক্রা বক্রতর্ট প্রততষ্ঠান এবাং বাাংলাদেদশ স্থায়ী স্থাপনা (permanent 

establishment) আদছ এেন অতনবাসী ব্যতক্ত (person) এর বেদে আয়কর গরটান ড 

োনিল বাধ্যোমূলক। 

 

পতরবততডত তবিান 2019-20 কর বছর হদত কার্ ডকর হদব। 

 

৩০। আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 75A সাংদশািন 

 

অর্ ড আইন, 2019 এর োধ্যদে আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 75A এর উপ 

িারা 1 বত উৎস কর নরটান ি োনিল সংক্রান্ত নবধাদন পনরবেিন আনা হদয়দে। 

পনরবনেিে নবধাদন বকাম্পানী, সমবায় সনমনে এবং এননিওর পাোপানে োইদক্রা 

বক্রতর্ট বরগুদলটতর অর্তরটির লাইদসন্সপ্রাপ্ত োইদক্রা বক্রতর্ট প্রততষ্ঠান, ববসরকাতর 

তবশ্বতবদ্যালয়, ববসরকাতর হাসপাতাল, তক্লতনক, র্ায়াগনতস্টক বসোর, ফাে ড, অর্বা 

ব্যতক্ত সাংঘ এর িন্য উৎস কর নরটান ি োনিল বাধ্যোমূলক করা হদয়দে। উৎস কর 

নরটান ি োনিল সংক্রান্ত অন্যান্য নবধান অপনরবনেিে থাকদব। 

 

পতরবততডত তবিান 2019-20 কর বছর হদত কা জকর হদব। 
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৩১। আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 75AA সাংদশািন 

 

অথ ড আইন, ২০১9 এর মাধ্যদম আয়কর অধ্যাদেে, ১৯৮৪ এর ধারা 75AA সংদোধন 

কদর উৎস কর নরটান ি অনিদটর অনুদমােন প্রোনকারী কর্তিপক্ষ পনরবেিন করা হদয়দে। 

পনরবনেিে নবধান অনুসাদর িােীয় রািস্ব তবাদি ির পনরবদেি কর কনমেনার এর 

অনুদমােন গ্রহণ কদর উপ কর কনমেনার ধারা 75A এর আওোয় োনিলকৃে নরটান ি 

হদে অনিদটর িন্য নরটান ি ননব িাচন করদবন। উৎস কদরর নরটান ি অনিট সংক্রান্ত 

অন্যান্য নবধান অপনরবনেিে থাকদব। 

 

পতরবততডত তবিান 2019-20 কর বছর হদত কার্ ডকর হদব। 

 

৩২। আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 82BB সাংদশািন 

 

আয়কর অধ্যাদেে, ১৯৮৪ এর ধারা 82BB অনুযায়ী বকান কর বছদরর সাব ডজনীন 

স্বতনি ডারণী তরটাদন ড বা র্ভল-সাংদশািনী তরটাদন ড অব্যবতহত পূব ডবতী কর বছদর একই 

খাদত তনরূতপত আয় অদপো ১৫ শতাাংশ ববতশ আয় প্রেশ ডন করা হদল তকছু শতড 

সাদপদে অতর্দটর আওতামুক্ত রাখা হদয়দছ। অথ ি আইন, ২০১9 এর মাধ্যদম আনীে 

পনরবেিদনর তপ্রনক্ষদে আনথ িক প্রনেষ্ঠান (financial   institution) যথা: ব্াংক, 

বীমা, নলনিং ইেযানের নরটাদন ির তক্ষদে উক্ত েেি প্রদযািয হদব না। অথ িাৎ ধারা 

82BB অনুযায়ী আনথ িক প্রনেষ্ঠান (financial institution) এর তকাদনা কর 

বেদরর সাব ডজনীন স্বতনি ডারণী তরটাদন ড বা র্ভল-সাংদশািনী তরটাদন ড অব্যবতহত পূব ডবতী 

কর বছদর একই খাদত তনরূতপত আয় অদপো ১৫ শতাাংশ ববতশ আয় প্রেশ ডন করা 

হদলও তা অতর্ট এর আওতার্ভক্ত করা র্াদব।  

 

৩৩। আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 82C সাংদশািনিঃ 

         

অর্ ড আইন, 2019 এর োধ্যদে আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 82C এর উপ 

িারা 2 এর ক্লজ b সাংদশািন কদর িারা 52AA এর উপ িারা 1 এর বটতবল এর 

ক্রতেক 1 এ উতিতখত advisory অর্বা consultancy service এর উপর কততডত 

উৎস কর ন্যযনতে কদরর আওতায় আনা হদয়দছ।  

    

িারা 82C এর উপ িারা 2 এর ক্লজ d এর বপ্রাভাইদসা এর ছদক নতুন ক্রতেক নাং 6 

সাংদর্াজদনর োধ্যদে িারা 53P অনুর্ায়ী জতের োতলকদক বর্দভলপার কর্তডক প্রেত্ত 

অর্ ড বর্দক কততডত উৎস করদক চূড়ান্ত কর োয় তহসাদব তবদবচনার তবিান করা হদয়দছ।  
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এছাড়া 82C িারা এর উপ িারা 2 এর বপ্রাভাইদসা এর প্যারাগ্রাফ (ii) সাংদশািদনর 

ফদল তসদেে, বলাহা এবাং বলৌহজাত পণ্য উৎপােদন ব্যবহৃত কাঁচাোল এর উপর 

আেোনী পর্ ডাদয় কততডত উৎস কর 82C িারায় ন্যযনতে কর তহসাদব তবদবতচত হদব।  

   

তবদ্যোন আইদন 53H িারায় সম্পতত্ত হস্তান্তদরর েতললমূদল্যর উপর উৎদস কততডত কর 

82C িারায় চূড়ান্ত করোয় পতরদশাি তহসাদব তবদবতচত । এদেদে চূড়ান্ত করোয় 

পতরদশাদির তবপরীদত হস্তান্ততরত সম্পতত্তর েতলল মূল্যদক আয় তহসাদব পতরগণনা করা 

হয়। অর্ ড আইন, 2019 এর োধ্যদে িারা 82C এর উপ িারা 2 এর ক্লজ d এর 

বপ্রাভাইদসা এর ছদকর ক্রতেক নাং 5 সাংদশািন করা হদয়দছ। এর ফদল উতিতখত চূড়ান্ত 

করোয় পতরদশাদির তবপরীদত হস্তান্ততরত সম্পতত্তর েতলল মূদল্যর পতরবদতড েতলল মূল্য 

বর্দক সম্পতত্তর অজডন মূল্য তবদয়াজন পরবতী  অাংকদক আয় তহসাদব পতরগণনা করা 

হদব।   

 

এছাড়া িারা 82C এর উপ িারা 4 এ আনীত পররবতজন অনুর্ায়ী বোবাইল বফান 

অপাদরটর প্ররতষ্ঠাদনর ন্যযনেম কদরর পনরমাণ বকাদনা আয় বছদর gross receipts 

এর ০.75% হদে বৃনি কদর 2% এ ননধ িারণ করা করা হদয়দে। 

 
৩৪। আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 93 সাংদশািন 

 

তবদ্যোন আইদন 93 িারায় পাঁচ বছর পর্ ডন্ত কর োেলা পূণিঃ উদমাচদনর বেদে 

অতততরক্ত বা যুগ্ম কর কতেশনাদরর এবাং ষষ্ঠ বছদরর জন্য কর কতেশনাদরর 

অনুদোেন গ্রহণ করদত হয়। অর্ ড আইন, 2019 এর োধ্যদে 93 িারায় োেলা পূনঃ 

উদমাচদনর তবিাদন পতরবতডন আনা হদয়দছ। পতরবততডত তবিান অনুর্ায়ী 93 িারায় 

োেলা পুনঃউদমাচদনর জন্য এখন বর্দক কর কতেশনাদরর আর বকাদনা অনুদোেন 

প্রদয়াজন হদব না। অতততরক্ত বা যুগ্ম কর কতেশনার 93 িারায় ছয় বছর পর্ ডন্ত োেলা 

পুনঃ উদমাচদনর অনুদোেন প্রোন করবত পারদবন।  

 

৩৫। আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 107A সাংদশািন 

            

অর্ ড আইন, ২০১৯ এর োধ্যদে িারা 107A এর ক্লজ 5 এর সাব- ক্লজ (b) বত 

পতরবতডন আনা হদয়দছ। পতরবততডত তবিান অনুর্ায়ী বকাদনা তনবাসী এোরপ্রাইদজর 

অতনবাসী সহদর্াগী (associated enterprise) এর সাদর্ র্তে বকাদনা person, 

তনবাসী বা অতনবাসী র্া’ই বহাক না বকন, এর বকাদনা বলনদেন সাংক্রান্ত পূব ড চুতক্ত র্াদক 

তাহদল তনবাসী এোরপ্রাইদজর সাদর্ উক্ত person, তনবাসী বা অতনবাসী র্া’ই বহাক 

না বকন, এর সাংতিষ্ট বলনদেনদক আন্তজাততডক বলনদেন তহসাদব গণ্য করা হদব।  
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উোহরণ ৩৫-১ 

  

বরাজ প্রাইদভট তলিঃ একটি বাাংলাদেতশ তনবাতস বকাম্পাতন র্া তসঙ্গাপরতভতত্তক বকাম্পাতন 

অরকজি তসঙ্গাপর প্রাইদভট তলিঃ এর সহদর্াগী প্ররতষ্ঠান। রলরল প্রাইদভট তলিঃ অপর একটি 

তনবাতস বকাম্পাতন র্া বরাজ প্রাইদভট তলিঃ বক োলাোল সরবরাহ করার জন্য অরকজি তসঙ্গাপর 

প্রাইদভট তলিঃ এর সাদর্ চুতক্তবি। এ বেদে বরাজ প্রাইদভট তল: এর সাদর্ রলরল প্রাইদভট তলিঃ 

এর োলাোল সরবরাদহর বলনদেনটি আন্তজডাততক বলনদেন তহসাদব গণ্য হদব।  

 

৩৬। আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 107C সাংদশািন 

 

অর্ ড আইন, 2019 এর োধ্যদে িারা 107C এর উপ িারা (1) এর পর নতুন উপ িারা 

1A সাংদর্াজন করা হদয়দছ। সাংদর্াতজত তবিান অনুর্ায়ী র্তে িারা 107C এর উপ 

িারা 1 এর ক্লজ d বা f এ উতিতখত পিতত ব্যতীত উপ িারা (1) এ বতণ ডত অন্যান্য 

পিততদত arms length price তনরূপন করা হয় এবাং arms length price এর 

ছয় বা তার অতিক সাংখ্যক Data র্াদক তাহদল উক্ত Dataset এর 30 বর্দক 70 

শতাাংদশর েদধ্য অবতস্থত Data তনদয় একটি arms length range গঠন করদত 

হদব। র্তে বর্ মূদল্য (price) আন্তজডাততক বলনদেন সাংঘটিত হদয়দছ তা  

  1) arms length range এর েদধ্য র্াদক তাহদল এ মূল্যটিদক arms 

length price তহদসদব গণ্য করা হদব। 

 2) arms length range এর েদধ্য না র্াদক তাহদল Dataset এর 

median হদব arms length price 

             

তদব উদিখ্য বর্, arms length price এর Data এর সাংখ্যা ছয় এর কে হদল 

বসদেদে Dataset এর অন্তগ ডত মূল্যসমূদহর গাতণততক গড় হদব arms length 

price।    

 

৩৭। আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 107D এর সাংদশািন 

            

অর্ ড আইন, 2019 এর োধ্যদে িারা 107D সাংদশািন করা হদয়দছ। সাংদশাতিত 

তবিান অনুর্ায়ী কর অব্যাহততপ্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত হাদর করদর্াগ্য আদয়র বেদে োন্সফার 

প্রাইতসাং অতফসার কর্তডক তনরূতপত arms length price এর তভতত্তদত বকাদনা সেন্বয় 

হদল উক্ত সেন্বয়কৃত অাংদকর উপর তনয়তেত হাদর কর আদরাপ করা হদব।   
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৩৮। আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 165 এর সাংদশািন 

             

তবদ্যোন আইদন িারা 165 এর ক্লজ (c) বত িারা 82 এর প্রর্ে এবাং তিতীয় 

বপ্রাভাইদসার উদিখ আদছ। তকন্তু ইতিঃপূদব ড অর্ ড আইদনর োধ্যদে িারা 82 এর প্রর্ে 

এবাং তিতীয় বপ্রাভাইদসা তবদলাপ করা হদয়দছ। িারা 82বত প্রর্ে ও তিতীয় বপ্রাভাইদসা 

নাই তবিায় অর্ ড আইন, 2019 এর োধ্যদে িারা 165 এর ক্লজ (c) বত উতিতখত প্রর্ে 

বা তিতীয় বপ্রাভাইদসা শব্দগুদলা তবদলাপ করা হদয়দছ।     

   

৩৯। আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 165C এর সাংদশািন  

             

আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 165C সাংদশািন করা হদয়দছ। বতডোদন Board 

of Investment তবলুপ্ত হদয় র্াওয়ায় Board of Investment অর্বা any 

competent authority of Government শব্দগুদলার পতরবদতড শুধুোে 

appropriate authority of the Government প্ররতস্থাপন করা হদয়দছ।        

 

৪০। আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 184A এর সাংদশািন 

          

অর্ ড আইন, ২০১9 এর োধ্যদে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর িারা 184A উপ িারা 

3 এর আইদটে (vii), (xviii) সাংদশািন এবং নতুন আইদেি (xxxiii) সংদ াজন 

কদর 12-তর্তজট টিআইএন গ্রহদণর বাধ্যবািকতা সাংক্রান্ত তবিাদন পররবতজন আনা 

হদয়দছ। পররবরতজত রবধান অনুসাদর রনেরলরখত রতনটি ঘেদত্র 12-তর্তজট টিআইএন 

গ্রহণ বাধ্যতামূলকিঃ- 

 

(ক) নবদ্যমান আইদন ১ লাখ টাকার অনধক েনলল মূদের িনম, োলান বা এপাট িদমন্ট ক্রয় 

বা নবক্রয়, বায়নানামা সম্পােন বা পাওয়ার অব এটতন ড প্রোন/গ্রহণ বা রবক্রয়কালীন 

েতলদলর তনবিন প্রাতপ্ত বা ঘররজদেশদনর ঘেদত্র শুধুমাে তক্রোর টিআইএন গ্রহণ 

বাধ্যোমূলক নেদলা। পনরবনেিে নবধাদনর মাধ্যদম তক্রো এবং নবদক্রো উভদয়র িন্য 

টিআইএন গ্রহণ বাধ্যোমূলক করা হদয়দে। পতরবততডত তবিান নসটি কদপ িাদরেন বা তিলা 

সেরস্থ তপৌরসভা এলাকার পাোপানে কযােনদেে ববাদর্ ডর অতিদেদেও প্রদর্াজয হদব।  

  

(খ) নসটি কদপ িাদরেন ও কযােনদেে ববার্ ড এলাকায় আবাতসক এবাং বাতণতজযক উভয় 

প্রকার তবদুযৎ সাংদর্াগ গ্রহণ এবাং তবল পতরদশাদির বেদে। 
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গ) NGO Affairs Bureau বত তনবতিত এনতজও বা Micro Credit 

Regulatory Authority হদত লাইদসন্সপ্রাপ্ত োইদক্রা বক্রতর্ট প্রততষ্ঠান কর্তডক 

তবদেশী োন বা অনুোন ছাড়করদণর বেদে।  

 

৪১। আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 184CC এর সাংদর্াজন  

            

অর্ ড আইন, 2019 এর োধ্যদে আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 বত িারা 184CC 

সাংদর্াজন করা হদয়দছ। নতুন এই তবিান অনুসাদর তসটি কদপ ডাদরশন বা কযােনদেে 

ববার্ ড, বজলা সের, বপৌরসভায় অবতস্থত এক লাখ টাকার ববতশ মূদল্যর জতে, ভবন, 

এপাট ডদেে হস্তান্তদরর েতলদল বক্রতা ও তবদক্রতার 12-তর্তজট টিআইএন নম্বর উদিখ 

র্াকদত হদব। বরতজদেশন প্রোনকারী কর্তডপে উক্ত টিআইএন নম্বর র্াচাইপূব ডক 

বরতজদেশন কার্ ডকর করদবন। উদেখ্যা  ঘ , দান বা ঘহবার িাধ্যদি হস্তান্তররত সম্পরত্তর 

দরলদলও দাতা ও গ্রহীতা উিদয়র টিআইএন উদেখ করদত হদব। 

 

৪২। আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর SECOND SCHEDULE এর সাংদশািন 

   

আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর তিতীয় তফতসল এর paragraph 3 সংদশাধন কদর 

লোরর আদয়র উপর আদরাপদ াগ্য কর হার ২০% সুরনরদ জষ্ট করা হদয়দছ। 

 

৪৩। আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর SIXTH SCHEDULE Part A এর 

সাংদশািনিঃ 

(ক) িেীয় বা োতব্য কাদজ ব্যবহাদরর উদেদি বকাদনা োদস্টর সতঞ্চত আদয়র 

কেপদে অদি ডক অাংশ রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাাংদক এবাং অবরশষ্ট অাংশ বর্ বকাদনা তফতসতল 

ব্যাাংদক রাখা হদল োদস্টর উক্ত আয় paragraph 1(2) এর আওতায় করমুি 

র্াকদব। 

(খ) paragraph 11A অনু ায়ী ব্যতক্তদেণীর করোতার জন্য স্টক এক্সদচদঞ্জ 

তাতলকার্ভক্ত বকাম্পাতন/ বকাম্পাতনসমূহ হদত প্রাপ্ত বোট তর্তভদর্ন্ড ৫০ হাজার টাকা 

পর্ ডন্ত করমুক্ত র্াকদব। 

(গ) paragraph 35 অনুর্ায়ী হস্ততশল্প রপ্তাতন বর্দক উদূ্ভত আয় ৩০ জুন ২০১৯ পর্ ডন্ত 

করমুক্ত তছদলা র্া অর্ ড আইন, ২০১৯ এর োধ্যদে ৩০ জুন ২০২৪ পর্ ডন্ত বৃতি করা 

হদয়দছ। 
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(ঘ) paragraph 39 অনুর্ায়ী বারষ জক ৩৬ লাখ োকা প জন্ত োন জওিার সম্পন্ন 

এসএিই (Small and Medium Enterprise) খাদতর আয় করমুি রছদলা র্া 

অর্ ড আইন, ২০১৯ এর োধ্যদে ৫০ লাখ টাকায় তনি ডারণ করা হদয়দছ। 

(ঙ) paragraph 44 অনুর্ায়ী রসদনিা হল বা রসদনদেক্স ৩০ জুন ২০১৯ এর েদধ্য 

বাতণতজযক প্রেশ ডন শুরু করদল রসদনিা হল বা রসদনদেক্স ঘর্দক উদূ্ভত আয় বভৌদগাতলক 

স্থানদভদে তবতভন্ন বেয়াদে করমুক্ত তছদলা র্া অর্ ড আইন, ২০১৯ এর োধ্যদে ৩০ জুন 

২০২৪ পর্ ডন্ত বৃতি করা হদয়দছ। তদব এ সাংক্রান্ত অন্যান্য শতড অপতরবততডত র্াকদব। 

(চ) paragraph 45 অনুর্ায়ী রাইস ব্র্যান অদয়ল উৎপাদদন রনদয়ারজত রশল্প প্ররতষ্ঠান 

৩০ জুন ২০১৯ এর েদধ্য বাতণতজযক উৎপােন শুরু করদল উক্ত রশল্প প্ররতষ্ঠান হদত 

উদূ্ভত আয় বভৌদগাতলক স্থানদভদে তবতভন্ন বেয়াদে করমুক্ত তছদলা র্া অর্ ড আইন, ২০১৯ 

এর োধ্যদে ৩০ জুন ২০২৪ পর্ ডন্ত বৃতি করা হদয়দছ। তদব এ সাংক্রান্ত অন্যান্য শতড 

অপতরবততডত র্াকদব। 

(ছ) paragraph 59 অনুর্ায়ী প্ররতবন্ধী ব্যরি (person with disability) বের 

জন্য পররচারলত রশো বা প্ররশেণ ইনরস্টটিউে এর আয়দক কর অব্যাহতত প্রোন করা 

হদয়দছ। 

(জ) paragraph 60 ঘত আনীত পররবতজন অনু ায়ী কর আদরারপত লিোংশ 

(Taxed Dividend) রনবাসী ও অরনবাসী উিয় ধরদনর ঘকাম্পারনর জন্য করমুি 

র্াকদব। 

৪৪। আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর SIXTH SCHEDULE Part B এর 

সাংদশািন 

অর্ ড আইন, ২০১৯ এর োধ্যদে paragraph 23 রবলুপ্ত করা হদয়দছ। এর ফদল 

করম্পউোর ও ল্যাপেপ ক্রদয়র িাধ্যদি কর ঘরয়াত প্রারপ্তর সুরবধা ররহত হদয়দছ। 

৪৫। অর্ জ আইন, ২০১৯ এর ঘঘাষণা সংক্রান্ত 

ঘকাদনা প্ররতষ্ঠান তার ঘিাে জনবদলর অর্ জাৎ ঘবতন ও িজুরর (salary and 

wages) প্রদান করা হয় এরূপ ঘিাে জনবদলর ১০ শতাংশ প্ররতবন্ধী ব্যরিদদর 

রনদয়াগ প্রদান করদল উি প্ররতষ্ঠান তার প্রদদয় কদরর ৫ শতাংশ কর ঘরয়াত পাদব। 

তদব এ রবধান ধারা 82C অনু ায়ী প্রদদয় ন্যেনতি কদরর ঘেদত্র প্রদ াজে হদব না। 
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এই অনুদেদদর আওতায় প্ররতবন্ধী ব্যরি রহদসদব রবদবরচত হদত হদল প্ররতবন্ধী ব্যরির 

অরধকার ও সুরো আইন, ২০১৩ (২০১৩ সদনর ৩৯ নং আইন) এর ধারা ৩১ 

ঘিাতাদবক প্ররতবন্ধী রহদসদব রনবরন্ধত হদত হদব। 

৪৬। জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ 

 

(ক) আয়কর গবগধমালা, ১৯৮৪ এর সংদশাধনীসমূহ 

এস, আর, ও নং ২১৩-আইন/আয়কর/২০১৯; তাগরখ, ২৩ জুন ২০১৯ গিস্টাব্দ এর 

মাধ্যদম আয়কর গবগধমালা, ১৯৮৪ বত গনম্নরূি সংদশাধনী আনা হদয়দছ – 

 

িগরগশষ্ট-২ দ্রষ্টব্য   

 

(১) ঠিকাোর, সরবরাহকারী ইতোগের গবদলর উির উৎদস কর কতডদনর হার 

িগরবতডনঃ গবগধ 16 এর সংদশাধন 

 

রবরধ 16 সংদশাধন কদর আয়কর অধ্যাদদদশর ধারা 52 ঘত বরণ জত ঘেত্রসমূহ,  র্া- 

পূতজকাজ, স্থাপনা রনি জাণ, দ্রব্যারদ সরবরাহ, উৎপাদন, প্ররক্রয়াজাতকরণ বা রূপান্তর, 

রপ্ররন্টং, প্যাদকরজং ইতোরদ কাদজর  জন্য উৎদস কর কতজদনর নতুন হার রনধ জারণ করা 

হদয়দছ। পররবরতজত এই হার রনেরূপঃ- 

 

ক্ররিক রিরত্ত অংদকর পররিাণ উৎস কর হার 

১। ১৫ লে োকা প জন্ত ২% 

২। ১৫ লে োকার অরধক রকন্তু ৫০ লে োকা 

প জন্ত 

৩% 

৩। ৫০ লে োকার অরধক রকন্তু ১ ঘকাটি োকা 

প জন্ত 

৪% 

৪। ১ ঘকাটি োকার অরধক ৫% 

  

তদব রসদিন্ট, ঘলাহা ও ঘলৌহজাত পণ্য (এি এস রবদলে ব্যতীত) সরবরাদহর ঘেদত্র ঘ  

ঘকাদনা পররিাণ অদর্ জর উপর উৎদস কর কতজদনর হার হদব ৩% এবং এি এস রবদলে 

এি এস রবদলে সরবরাদহর ঘেদত্র ঘ  ঘকাদনা পররিাণ অদর্ জর উপর উৎদস কর কতজদনর 

হার হদব ০.৫%। 
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(২) আমোগন িে ডাদয় উৎস কদরর িগরমাণ ও হার সংক্রান্ত নবনধ 17A সংদশাধনঃ 

 

আিদারন প জাদয় উৎস কদরর পররিাণ ও হার সংক্রান্ত তবতি 17A সংদশাধন করা 

হদয়দছ। রবরধ 17A এর ক্লজ (b) এর Table-1 প্ররতস্থাপন করা হদয়দছ: 

  

Sl. 

No. 
Heading H.S. Code Description 

(1) (2) (3) (4) 

1. 27.09 2709.00.00 

Petroleum oils and oils 

obtained from 

bituminous minerals, 

crude 

2. 27.10 2710.12.11 
Motor spirit of H.B.O.C 

Type 

3. 27.10 2710.12.19 
Other motor spirits, 

including aviation spirit 

4. 27.10 2710.12.20 Spirit type jet fuel 

5. 27.10 2710.12.31 White spirit 

6. 27.10 2710.12.32 Naphtha 

7. 27.10 2710.12.39 Other 

8. 27.10 2710.12.41 
J.P.1 kerosene type jet 

fuels 

9. 27.10 2710.12.42 
J.P.4 kerosene type jet 

fuels 

10. 27.10 2710.12.43 Other kerosene type jet 
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Sl. 

No. 
Heading H.S. Code Description 

fuels 

11. 27.10 2710.12.49 Other kerosene 

12. 27.10 2710.12.50 
Other medium oils and 

preparations 

13. 27.10 2710.12.61 Light diesel oils 

14. 27.10 2710.12.62 High speed diesel oils 

15. 27.10 2710.12.69 Other 

16. 27.10 2710.19.11 Furnace oil 

17. 27.10 2710.19.19 Other 

18. 27.11 2711.12.00 Propane 

19. 27.11 2711.13.00 Butanes 

20. 27.13 2713.20.10 
Petroleum bitumen-In 

Drum 

21. 27.13 2713.20.90 
Petroleum bitumen-

Other 

22. 41.02 4102.10.00  
Raw skins of sheep or 

lambs-With wool on 

23. 41.02 4102.21.00 

Raw skins of sheep or 

lambs-Without wool on: 

Pickled  
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Sl. 

No. 
Heading H.S. Code Description 

24. 41.02 4102.29.00 

Raw skins of sheep or 

lambs-Without wool on: 

Other 

25. 41.03 4103.20.00 
Other raw hides and 

skins-Of reptiles  

26. 41.03 4103.90.00 
Other raw hides and 

skins-Other 

27. 72.13 
All H.S 

Code 

Bars and rods, hot-

rolled, in irregularly 

wound coils, of iron or 

non-alloy steel 

28. 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-extruded, 

but including those 

twisted after rolling 

29. 72.15 
All H.S 

Code 

Other bars and rods of 

iron or non-alloy steel 

30. 72.16 
All H.S 

Code 

Angles, shapes and 

sections of iron or non-

alloy steel 

31. 84.08 8408.90.10 Engines of capacity 3 to 
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Sl. 

No. 
Heading H.S. Code Description 

45 HP 

32. 84.08 8408.90.90 Other 

33. 84.13 8413.70.00 

Other centrifugal 

pumps; Other pumps; 

liquid elevators 

34. 84.37 8437.10.00 

Machines for cleaning, 

sorting or grading seed, 

grain or dried 

leguminous vegetable; 

Other machinery 

35. 84.67 8467.29.00 Other, Other tools 

36. 85.17 8517.12.10 
Cellular (Mobile/fixed 

wireless) telephone set; 

37. 

 

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 
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Sl. 

No. 
Heading H.S. Code Description 

(I/O) Port; Internal 

Earphone; Microphone; 

Antenna; Receiver; 

 

38. 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; 

39. 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; 

 

এর ফদল উপযু ডক্ত আইদটেসমূদহর বেদে আমোনন পয িাদয় ২% হাদর উৎস কর 

প্রদযািয হদব। 
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ক্লজ (b) এর Table 2 ঘত বরণ জত পণ্যসমূহ অর্ জাৎ ঘলাহা ও ঘলৌহজাত পণ্য 

উৎপাদদনর কাঁচািাল আিদারনর ঘেদত্র আিদারন প জাদয় উৎস কর েনপ্ররত ৮০০ োকা 

হদত হ্রাস কদর ৫০০ োকা করা হদয়দছ। 

 

এছাড়া, ক্লজ (c) এর Table 3 এর কলাম (1) এর আওোধীন কগতিয় ক্রগমক 

রবলুপ্ত করা হদয়দছ। এর ফদল উপযু জি ক্ররিকসমূদহর আওতায় বরণ জত পণ্যসমূদহর 

ঘেদত্র আিদারন প জাদয় ৫% উৎস কর প্রদ াজে হদব। 

 

বারণরজেক আিদারনকারক কর্তজক মূলধনী  ন্ত্রপারত আিদারনর ঘেদত্র ঘ সব মূলধনী 

 ন্ত্রপারতর উপর হ্রাসকৃত হাদর আিদারন শুল্ক প্রদ াজে ঘসসব মূলধনী  ন্ত্রপারতর উপর 

আিদারন প জাদয় ৫ শতাংশ উৎস কর প্রদ াজে হদব। অর্ জাৎ উৎপাদনকারী কর্তজক 

মূলধনী  ন্ত্রপারত আিদারনর ঘেদত্র আিদারন প জাদয় উৎস কর প্রদ াজে হদব না।  

  

1 জুলাই 2019 বর্দক আিদারনর ঘেদত্র সংদশারধত এ রবধান প্রদর্াজয হদব। 

 

(৩) গবগধ 24 এর সংদশাধন 

 

ঘকাম্পারন করদাতার আয়কর ররোন জ ফরদির Part 1 আংরশক সংদশাধন কদর 

আন্তজজারতক ঘলনদদন সংক্রান্ত ঘঘাষণা প্রদাদনর রবধান অন্তভু জি করা হদয়দছ। ২০১৯-20 

কর বছর হদত বাধ্যতামূলকিাদব এই ররোন জ ব্যবহার করদত হদব। ঘকাম্পারন 

করদাতার জন্য প্রচরলত অন্যান্য ররোন জসমূদহর কা জকাররতা র্াকদব না।  

[পরররশষ্ট-২ দ্রষ্টব্য]। 

 

(খ) এস, আর, ও নং ২১৪-আইন/আয়কর/২০১৯; তাগরখ, ২৩ জুন ২০১৯ গিস্টাব্দ এর 

িাধ্যদি অভযন্তরীণ বনৌ-পদর্ র্ােী পতরবহদন তনদয়াতজত বনৌ-র্ান এবাং োলাোল 

পতরবহদন তনদয়াতজত কাদগ ডা, কদেইনার (োতিপারপাস), বকাস্টার বা র্াম্পবাজড এর 

ঘেদত্র অনুরিত আয় সংক্রান্ত পূদব জর প্রজ্ঞাপনটি ররহত কদর নতুন এই প্রজ্ঞাপন জারর 

করা হদয়দছ (িগরগশষ্ট- ৩ দ্রষ্টব্য)। এই প্রজ্ঞাপন অনু ায়ী ঘকাদনা করদাতা  রদ 

উরেরখত ঘনৌ- ান এর িারলক হন তদব রতরন তননবতণ ডত হাদর অনুরিত আয়কর 

প্রোঘনর শদতজ রনয়রিত হাদর আয়কর প্রদান হদত অব্যাহরত পাদবন: 

 

ক্ররিক   ানবাহদনর রববরণ প্রদদয় আয়কর  

(১) (২) (৩) 

(অ) অভযন্তরীণ বনৌ-পদর্ র্ােী 

পতরবহদন তনদয়াতজত বনৌ-র্াদনর 

তেবাকালীন র্ােী  

পতরবহঘনর েেতার 
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বেদে তভতত্তদত র্ােী প্রতত 125 

টাকা 

(আ) অভযন্তরীণ বনৌ-পদর্ োলাোল 

পতরবহদনর তনদয়াতজত কাদগ ডা, 

কদেইনার (োতিপারপাস) বা 

বকাস্টাদরর বেদে 

োলাোল পতরবহঘনর 

েেতার তভতত্তদত গ্রস 

টদনজ প্রতত 170 টাকা 

(ই) অভযন্তরীণ বনৌ-পদর্ োলাোল 

পতরবহদনর তনদয়াতজত 

র্াম্পবাদজডর বেদে 

োলাোল পতরবহঘনর  

েেতার তভতত্তদত গ্রস 

টদনজ প্রতত 125 টাকা 

 

এই প্রজ্ঞািদন বগণ ডত বনৌ-োনসমূদহর বরগজদেশন বা সাদভ ড সার্ট ডগ দকট নবায়ন করার 

পূদব ড উগিগখত গনধ ডাগরত হাদর কর িগরদশাদধর বেদে গনম্নরূি প্রগক্রয়া অনুসরণ করদত 

হদব-  

 - সংগিষ্ট উিকর কগমশনার বরাবর ব্যাংক ড্রা ট বা বি অর্ ডাদর মাধ্যদম 

প্রদোজে কর জাতীয় রাজস্ব ববাদর্ ডর গনধ ডাগরত অথ ডননগতক বকাদর্ জমা 

প্রোন করদত হদব। 

 - কর িগরদশাদধর প্রমাণিে সংগিষ্ট কর সাদকডদল োগখল কদর উিকর 

কগমশনার এর গনকট হদত কর িগরদশাধ করা হদয়দছ এই মদম ড একর্ট 

প্রতেয়নিে সংগ্রহপূব ডক বরগজদেশন সংক্রান্ত কর্তডিদের গনকট উিস্থািন 

করদত হদব। 

 - এই প্রতেয়নিে ব্যতীত উগিগখত বনৌ-োন এর বরগজদেশন বা সাদভ ড 

সার্ট ডগ দকট নবায়ন করা োদব না। 

 - উরেরখত বনৌ-র্ানসমূহ হদত অতজডত আয় প্রেত্ত আয়কদরর অনুপাদত 

আয়কর তরটাদন ড অন্তর্ভ ডক্ত করা র্াঘব, তদব এই খাত হদত তরটাদন ড প্রেতশত 

আদয়র পতরোণ প্রেত্ত অনুরিত আয়কদরর অনুপাদত তনরূতপত আদয়র বচদয় 

ববশী হদল অতততরক্ত আদয়র জন্য রনয়রিত হাদর আয়কর প্রোন করদত 

হদব। 

 

(গ) এস, আর, ও নং ২১৫-আইন/আয়কর/২০১৯; তাগরখ, ২৩ জুন ২০১৯ গিস্টাব্দ এর 

বাস, রিরনবাস, ঘকাস্টার, ট্যারক্সকোব, প্রাইিমুিার, ট্রাক, ট্যাংক-লরী, রপক-আপ, 

রহউম্যান হলার, ম্যারক্স বা িাল বহনকারী অদোররক্সা এর ঘেদত্র অনুরিত আয় সংক্রান্ত 

পূদব জর প্রজ্ঞাপনটি ররহত কদর নতুন এই প্রজ্ঞাপন জারর করা হদয়দছ (িগরগশষ্ট- ৪ 

দ্রষ্টব্য)। এই প্রজ্ঞাপন অনু ায়ী ঘকাদনা করদাতা  রদ উরেরখত  ানবাহদনর এর িারলক 

হন তদব রতরন তননবতণ ডত হাদর অনুরিত আয়কর প্রোঘনর শদতজ রনয়রিত হাদর আয়কর 

প্রদান হদত অব্যাহরত পাদবন:- 
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ক্রতেক র্ানবাহদনর তববরণ প্রদেয় আয়কর 

(োকায়) 

(১) (২) (৩) 

(ক) 52 তসদটর অতিক আসন তবতশষ্ট প্রততটি বাদসর 

জন্য 

16,000 

(খ) 52 তসট বা উহার কে আসন তবতশষ্ট প্রততটি 

বাদসর জন্য 

11,500 

(গ) তাপানুকূল লাক্সারী বাস প্রততটির জন্য 37,500 

(ঘ) বোতলা বাস প্রততটির জন্য 16,000 

(ঙ) তাপানুকূল তেতনবাস/বকাস্টার প্রততটির জন্য 16,000 

(চ) অন্যান্য তেতনবাস ও বকাস্টার প্রততটির জন্য 6,500 

(ছ) কনদটইনার পতরবহদন ব্যবহৃত প্রাইেমুভার 

প্রততটির জন্য 

24,000 

(জ) পাঁচ টদনর অতিক িারণ েেতাসম্পন্ন োক বা 

ট্াাংক-লরী প্রততটির জন্য 

16,000 

(ি) বেড়টদনর  ববশী তকন্তু পাঁচ টদনর ববশী নদহ 

এইরূপ িারণ েেতাসম্পন্ন ট্রাক বা ট্রাংক-লরী 

প্রততটির জন্য 

9,500 

(ঞ) বেড়টন বা উহার কে িারণ েেতাসম্পন্ন োক, 

রপক-আপ, সকল ধরদনর রহউম্যান হলার,ম্যারক্স 

বা িাল বহনকারী বা  াত্রীবহনকারী অদোররক্সা 

প্রততটির জন্য 

4,000 

(ঞ) শীতাতপ তনয়তন্ত্রত প্রততটি ট্াতক্সকযাদবর জন্য 11,500 

(ট) শীতাতপ তনয়তন্ত্রত নয় এইরূপ প্রততটি 

ট্াতক্সকযাদবর জন্য 

4,000 

 

বগণ ডত োনবাহনসমূদহর গ টদনস নবায়ন করার পূদব ড এই প্রজ্ঞািদন উগিগখত গনধ ডাগরত 

হাদর কর িগরদশাদধর বেদে গনম্নরূি প্রগক্রয়া অনুসরণ করদত হদব-  
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 - সংগিষ্ট উিকর কগমশনার বরাবর ব্যাংক ড্রা ট বা বি অর্ ডাদর মাধ্যদম 

প্রদোজে কর জাতীয় রাজস্ব ববাদর্ ডর গনধ ডাগরত অথ ডননগতক বকাদর্ জমা 

প্রোন করদত হদব। 

 - কর িগরদশাদধর প্রমাণিে সংগিষ্ট কর সাদকডদল োগখল কদর উিকর 

কগমশনার এর গনকট হদত কর িগরদশাধ করা হদয়দছ এই মদম ড একর্ট 

প্রতেয়নিে সংগ্রহপূব ডক বরগজদেশন সংক্রান্ত কর্তডিদের গনকট উিস্থািন 

করদত হদব। 

 - এই প্রতেয়নিে ব্যতীত উগিগখত োনবাহদনর গ টদনস নবায়ন করা োদব 

না। 

 - উরেরখত  ানবাহনসমূহ হদত অতজডত আয় প্রেত্ত আয়কদরর অনুপাদত 

আয়কর তরটাদন ড অন্তর্ভ ডক্ত করা র্াঘব, তদব এই খাত হদত তরটাদন ড প্রেতশত 

আদয়র পতরোণ প্রেত্ত অনুরিত আয়কদরর অনুপাদত তনরূতপত আদয়র বচদয় 

ববশী হদল অতততরক্ত আদয়র জন্য রনয়রিত হাদর আয়কর প্রোন করদত 

হদব। 

 

(ঘ) এস, আর, ও নং ২১৬-আইন/আয়কর/২০১৯; তাগরখ, ২৩ জুন ২০১৯ গিস্টাব্দ এর 

মাধ্যদম গনম্নবগণ ডত কগতিয় প্রজ্ঞািন রগহত করা হদয়দছ (িগরগশষ্ট- ৫ দ্রষ্টব্য)। েথাঃ- 

 

এস,আর,ও নং গবষয় 

S.R.O. No. 159-L/78, Date: 

the 30th June, 1978; এবং 

S.R.O. No. 251-L/81, Date: 

the 7th August, 1981; 

 

গ্রাচ্যেইর্টর ঊর্ধ্ডসীমা আয়কর 

অধ্যাদেদশ সুস্পষ্টভাদব বগণ ডত থাকায় 

এই প্রজ্ঞািদনর কাে ডকাগরতা বনই। 

S.R.O. No. 415-L/82, Date: 

the 13th December, 1982 

অগনবাসী ববদেগশক মুদ্রা গহসাব এর 

সুে আয় কর অব্যাহগতপ্রাপ্ত গছল। এই 

সুগবধা রগহত করা হদয়দছ। এর  দল 

অগনবাসী ববদেগশক মুদ্রা গহসাব হদত 

উদূ্ভত সুে আদয়র উির আয়কর 

অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 56 

অনুসাদর ২০ শতাংশ উৎস কর কতডন 

করদত হদব। 
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S.R.O. No. 63-L/84, Date: 

the 12thFebruary, 1984 

বহাদটল বসানারগাঁও গনম ডাদণ গনদয়াগজত 

গবদেগশ প্রকমীদের বাংলাদেদশ উদূ্ভত 

ববতন করমুি গছল। এই সুগবধা 

প্রতোহার করা হদয়দছ। 

 

(ঙ) এস, আর, ও নং ২১৭-আইন/আয়কর/২০১৯; তাগরখ, ২৩ জুন ২০১৯ গিস্টাব্দ এর 

মাধ্যদম বতগর বিাশাক গশদে গনদয়াগজত প্রগতষ্ঠাদনর গবদ্যমান হ্রাসকৃত কর হার ২০১৯-

২০ কর বছদর অব্যাহত থাকদব। (িগরগশষ্ট- ৬ দ্রষ্টব্য) 

 

(চ) এস, আর, ও নং ২১৮-আইন/আয়কর/২০১৯; তাগরখ, ২৩ জুন ২০১৯ গিস্টাব্দ এর 

মাধ্যদম বটক্সটাইল খাদত গবদ্যমান হ্রাসকৃত কর হার (১৫ শতাংশ) আগামী ২০২২ 

সাদলর ৩০ জুন িে ডন্ত অিগরবগতডত থাকদব। (িগরগশষ্ট- ৭ দ্রষ্টব্য)  

 

৪৭। আয়কর গরটান ড  রম 

 

তবগত কর বছরগুদলার েদতা 201৯-২০ করবছদরও ব্যতক্ত বেতণর করোতাগদণর জন্য 

নতুন বা পরাতন, বর্ বকান ফরদেই তরটান ড োতখল করার সুদর্াগ রাখা হদয়দছ। তদব 

বকাম্পাতন করোতাদদর ঘেদত্র 201৯-২০ করবছর হদত বকবল নতুন ফরে IT-

11GHA2016 বত তরটান ড োতখল করদত হদব। 

 

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 

বলদত sub-section তবতি বলদত আয়কর তবতিোলা, 1984 এর rule এবাং Board 

বলদত জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড বক বুঝাদব। 

 

201৯-২০ সাদলর বাদজে কা জক্রদির িাধ্যদি আয়কর ও সারচাদজজর হার রনধ জারণ, 

আয়কর অধ্যাদদশ, 1984 এবং আয়কর রবরধিালা, ১৯৮৪ এর সংদশাধনী/পররবতজন এবং 

নতুন জারীকৃত প্রজ্ঞািনসমূহ স্পষ্টীকরদণর উদেদে আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 

185A অনুসাদর এ পতরপে জারী করা হদলা।  
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এ িগরিদের বকাদনা বিব্য বা উিস্থািনা আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ অথবা আয়কর 

গবগধমালা, ১৯৮৪ অথবা জারীকৃত প্রজ্ঞািদনর সাদথ সাংঘগষ ডক হদল বা বকাদনা 

মুদ্রণজগনত ত্রুর্টর কারদণ বকাদনারূি অস্পষ্টতা বেখা গেদল অর্ জ আইন, 2019 আয়কর 

অধ্যাদেশ, ১৯৮৪, আয়কর গবগধমালা, ১৯৮৪ এবং মূল প্রজ্ঞািনসমূদহর ভাে প্রাধান্য 

িাদব। 

 

 

 

 

(ইখগতয়ার উগেন বমাহাম্মে মামুন) 

প্রথম সগচব (কর নীগত) 
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পরররশষ্ট 1 

তফতসল ২ 

প্রর্ি অংশ 

 

(অর্ জ আইন, ২০১৯ এর ধারা ৫১ দ্রষ্টব্য) 

 
১ জুলাই, ২০১৯ তাররদখ আরদ্ধ কর বৎসদরর জন্য আয়কদরর হার 

 

 

অনুদেে-ক 

 
Income-tax Ordinance, 1984 (Ord. No. XXXVI of 

1984) এর section 2(46) এ সংজ্ঞাগয়ত ব্যগিগদণর (person) মদধ্য োহাদের 

বেদে অনুদেে-খ প্রদোজে হইদব না বসই সকল প্রদতেক ব্যগি-করোতা (অগনবাসী 

বাংলাদেশীসহ), গহন্দু বেৌথ িগরবার, অংশীোগর  াম ড, ব্যগি-সংঘ ও আইদনর দ্বারা 

সৃষ্ট কৃগেম ব্যগিসহ অন্যান্য করোতার বেদে বমাট আদয়র উির আয়কদরর হার 

গনম্নরূি হইদব, েথা:- 

 
বমাট আয় হার 

  
(ক)  প্রথম   ২,৫০,০০০টাকা টাকা িে ডন্ত বমাট আদয়র উির -- শূন্য 
(খ)  িরবতী ৪,০০,০০০টাকা টাকা িে ডন্ত বমাট আদয়র উির -- ১০% 
(গ)  িরবতী ৫,০০,০০০টাকা টাকা িে ডন্ত বমাট আদয়র উির -- ১৫% 
(ঘ)  িরবতী ৬,০০,০০০টাকা টাকা িে ডন্ত বমাট আদয়র উির -- ২০% 
(ঙ) িরবতী ৩০,০০,০০০টাকা টাকা িে ডন্ত বমাট আদয়র উির-- ২৫% 
(চ)  অবগশষ্ট বমাট আদয়র উির -- ৩০%

: 

  
     তদব শতড থাদক বে,- 

 

(ক) মগহলা করোতা এবং ৬৫ বৎসর বা তদূর্ধ্ড বয়দসর করোতার করমুি আদয়র 

সীমা হইদব ৩,০০,০০০টাকা টাকা;  

(ি) প্রগতবন্ধী ব্যগি করোতার করমুি আদয়র সীমা হইদব 4,00,০০০টাকা টাকা;  

(গ) বগদজটভুি যুদ্ধাহত মুগিদোদ্ধা করোতার করমুি আদয়র সীমা হইদব 

৪,২৫,০০০টাকা টাকা; 

িগরগশষ্ট-২ 
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(ঘ) বকাদনা প্রগতবন্ধী ব্যগির গিতামাতা বা আইনানুগ অগভভাবদকর প্রদতেক 

সন্তান/দিাদের জন্য করমুি আদয়র সীমা ৫০,০০০টাকা টাকা ববশী হইদব; 

প্রগতবন্ধী ব্যগির গিতা ও মাতা উভদয়ই করোতা হইদল বে বকাদনা একজন এই 

সুগবধা বভাগ কগরদবন; এবং 

(ঙ) ন্যেনতম কদরর িগরমাণ বকাদনা ভাদবই গনম্নরূদি বগণ ডত হাদরর কম হইদব না- 

 

 

এলাকার গববরণ ন্যেনতম 

কদরর হার 

(টাকা) 
ঢাকা উত্তর গসর্ট কদি ডাদরশন , ঢাকা েগেণ গসর্ট 

কদি ডাদরশন ও চট্টগ্রাম গসর্ট কদি ডাদরশন এলাকায় 

অবগস্থত করোতা 

৫,০০০টাকা 

অন্যান্য গসর্ট কদি ডাদরশন এলাকায় অবগস্থত করোতা ৪,০০০টাকা 
গসর্ট কদি ডাদরশন ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় অবগস্থত 

করোতা 
৩,০০০টাকা 

 

(চ) বকাদনা করোতা েগে স্বে উ্নতত এলাকা (less developed area) বা সবদচদয় 

কম উ্নতত এলাকায় (least developed area) অবগস্থত বকাদনা ক্ষুদ্র বা কুর্টর 

গশদের মাগলক হন এবং উি কুর্টর গশদের দ্রব্যাগে উৎিােদন গনদয়াগজত থাদকন, 

তাহা হইদল গতগন উি ক্ষুদ্র বা কুর্টর গশে হইদত উদূ্ভত আদয়র উির গনম্নবগণ ডত 

হাদর আয়কর বরয়াত লাভ কগরদবন, েথা:- 

 

 গববরণ বরয়াদতর হার 

(অ) বেদেদে সংগিষ্ট বৎসদরর 

উৎিােদনর িগরমাণ পূব ডবতী 

বৎসদরর উৎিােদনর িগরমাদণর 

তুলনায় ১৫% এর অগধক, গকন্তু 

২৫% এর অগধক নদহ 

বসইদেদে উি আদয়র উির 

প্রদেয় আয়কদরর ৫%; 

(আ) বেদেদে সংগিষ্ট বৎসদরর 

উৎিােদনর িগরমাণ পূব ডবতী 

বৎসদরর উৎিােদনর িগরমাদণর 

তুলনায় ২৫% এর অগধক হয় 

বসইদেদে উি আদয়র উির 

প্রদেয় আয়কদরর ১০%। 
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ব্যাখ্যা া।- এই অনুদেদদ- 

(1) প্ররতবন্ধী ব্যরি (person with disability) বগলদত প্রগতবন্ধী ব্যগির 

অগধকার ও সুরো আইন, ২০১৩ (২০১৩ সদনর ৩৯ নং আইন) এর ৩১ ধারা 

বমাতাদবক প্রগতবন্ধী গহদসদব গনবগন্ধত ব্যগিদক বুঝাইদব; 

 

(2) ‘‘সবদচদয় কম উ্নতত এলাকা (least developed area)’’ বা ‘‘স্বে উ্নতত 

এলাকা (less developed area)’’ অথ ড Income-tax Ordinance, 

1984 (Ord. No. XXXVI of 1984) এর section 45 এর sub-

section (2A) এর clauses (b) এবং (c) এর গবধান অনুসাদর ববার্ ড কর্তডক 

গনগে ডষ্টকৃত সবদচদয় কম উ্নতত এলাকা (least developed area) বা স্বে 

উ্নতত এলাকা (less developed area)। 
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অনুদেে-খ 

 
ঘকাম্পারন, স্থানীয় কর্তজপে এবং ঘস সকল করদাতা  াহাদদর ঘেদত্র  Income-tax 

Ordinance, 1984 (Ord. No. XXXVI of 1984) অনু ায়ী সদব জাচ্চ হাদর 

(at the maximum rate) আয়কর আদরারপত হয়- 

 

 
(১) ‘‘বে বকাম্পাগনর বরগজগেকৃত অগ স বাংলাদেদশ অবগস্থত বসই বকাম্পাগন 

হইদত লব্ধ গর্গভদর্ন্ড আয় ব্যগতদরদক অন্য’’ সব ড প্রকার আদয়র উির- 

  
(ক) ে া (খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) বত বগণ ডত 

বকাম্পাগনসমূদহর বেে ব্যতীত- 
 

 (অ) এইরূি প্রদতেকর্ট বকাম্পাগনর বেদে 

োহা publicly traded company-  

 

 

উি আদয়র ২৫% : 

 
    তদব শতড থাদক বে, েগে 

এইরূি বকাম্পাগন োহা 

publicly traded 

company নদহ, উহার 

িগরদশাগধত মূলধদনর ন্যেনতম 

২০% বশয়ার Initial Public 

Offering (IPO) এর 

মাধ্যদম হস্তান্তর কদর, তাহা 

হইদল এইরূি বকাম্পাগন উি 

হস্তান্তর সংগিষ্ট বৎসদর প্রদোজে 

আয়কদরর উির ১০% হাদর 

আয়কর বরয়াত লাভ কগরদব; 

 
 



 

59 

 

 (আ) এইরূি প্রদতেকর্ট বকাম্পাগনর বেদে 

োহা publicly traded company 

নদহ, এবং স্থানীয় কর্তডিেসহ 

Income-tax Ordinance, 1984 

(Ord. No. XXXVI of 1984) এর 
section 2 এর clause (20) এর 

sub-clauses (a), (b), (bb), 

(bbb) ও (c) এর আওতাধীন অন্যান্য 

বকাম্পাগনর বেদে- 

 
 
 
 
 
 
 

উি আদয়র ৩৫%: 

 
(খ) ব্যাংক, বীমা, আগথ ডক প্রগতষ্ঠানসমূহ 

(মাদচ ডন্ট ব্যাংক ব্যতীত): 

 

 (অ) এইরূি প্রদতেকর্ট বকাম্পাগনর বেদে 

োহা publicly traded company- 

উি আদয়র ৩৭.৫%; 

 (আ) এইরূি প্রদতেকর্ট বকাম্পাগনর বেদে 

োহা publicly traded company 

নদহ: 

 

তদব শতড থাদক বে, সরকার কর্তডক ২০১৩ 

সাদল অনুদমাগেত ব্যাংক, বীমা ও আগথ ডক 

প্রগতষ্ঠাদনর কদরর হার হইদব ৩৭.৫% । 

 
 

উি আদয়র ৪০%; 

 

(গ) মাদচ ডন্ট ব্যাংক এর বেদে- উি আদয়র ৩৭.৫%; 
(ঘ) গসগাদরট, গবগি, জে ডা, গুলসহ সকল 

প্রকার তামাকজাত িণ্য প্রস্তুতকারক 

বকাম্পাগনর বেদে- 

 
 

উি আদয়র ৪৫%; 
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 (ঙ) বমাবাইল ব ান অিাদরটর বকাম্পাগনর 

বেদে - 
 

উি আদয়র ৪৫%: 

     
   তদব শতড থাদক বে, বমাবাইল 

ব ান অিাদরটর বকাম্পাগন েগে 

উহার িগরদশাগধত মূলধদনর 

ন্যেনতম ১০% বশয়ার, োহার 

মদধ্য Pre Initial Public 

Offering Placement ৫% 
এর ববশী থাগকদত িাগরদব না, 

স্টক এক্সদচদের মাধ্যদম হস্তান্তর 

করত: Publicly traded 

company বত রূিান্তগরত হয় 

বসই বেদে কদরর হার হইদব 

৪০%: 

 
     আরও শতড থাদক বে, েগে 

এইরূি বকাম্পাগন উহার 

িগরদশাগধত মূলধদনর ন্যেনতম 

২০% বশয়ার Initial Public 

Offering (IPO) এর মাধ্যদম 

হস্তান্তর কদর, তাহা হইদল এইরূি 

বকাম্পাগন উি হস্তান্তর সংগিষ্ট 

বৎসদর প্রদোজে আয়কদরর উির 

১০% হাদর আয়কর বরয়াত লাভ 

কগরদব; 
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(২) বকাম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সদনর 

১৮ নং আইন) এর অধীদন বাংলাদেদশ 

গনবগন্ধত বকাদনা বকাম্পাগন অথবা আইন 

অনুোয়ী গঠিত সংগবগধবদ্ধ বকাদনা 

প্রগতষ্ঠান হইদত ১৪ আগস্ট, ১৯৪৭ এর 

িদর ইসুেকৃত, প্রগতশ্রুত ও িগরদশাগধত 

প ুঁগজর উিদর বঘাগষত ও িগরদশাগধত 

গর্গভদর্ন্ড আদয়র উির বা বাংলাদেদশ 

গনবগন্ধত নয় এইরূি গবদেগশ বকাম্পাগনর 

মুনা া প্রতোবাসন োহা Income-tax 

Ordinance, 1984 (Ord. No. 

XXXVI of 1984) এর section 2 

এর clause (26) এর sub-clause 

(dd) অনুসাদর লভোংশ গহদসদব গণ্য, 

তাহার উির প্রদোজে কর- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

উি আদয়র ২০%; 

(৩) বকাম্পাগন নদহ, বাংলাদেদশ অগনবাসী 

(অগনবাসী বাংলাদেশী ব্যতীত) এইরূি 

ব্যগি-করোতার বেদে আদয়র উির 

প্রদোজে কর- 

 
 

উি আদয়র ৩০%; 

(4) বকাম্পাগন নদহ, গসগাদরট, গবগি, জে ডা, 

গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত িণ্য 

প্রস্তুতকারক এইরূি করোতার উি 

ব্যবসায় হইদত অগজডত আদয়র উির 

প্রদোজে কর- 

 

 

 

উি আদয়র 45%; 

(5) সিবায় সরিরত আইন, ২০০১ অনু ায়ী 

রনবরন্ধত সিবায় সরিরতর ঘেদত্র আদয়র 

উপর প্রদ াজে কর- 

  
উি আদয়র ১৫%। 

 

ব্যাখ্যা।- এই অনুদেদে “publicly traded company” বগলদত এইরূি বকাদনা 

িাবগলক গলগমদটর্ বকাম্পাগনদক বুঝাইদব োহা বকাম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সদনর 

১৮ নং আইন) অনুসাদর বাংলাদেদশ গনবগন্ধত এবং বে আয় বৎসদরর আয়কর গনধ ডারণ 

করা হইদব বসই আয় বৎসর সমাগপ্তর পূদব ড উি বকাম্পাগনর্টর বশয়ার স্টক এক্সদচদে 

তাগলকাভুি হইয়াদছ। 
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গদ্বতীয় অংশ 

(অর্ জ আইন, ২০১৯ এর ধারা ৫৩ দ্রষ্টব্য) 

সারচাদজডর হার 

 

অনুদেে ক 

ব্যগি-করোতা (assessee being individual) এর বেদে, Income-tax 

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

অনুোয়ী িগরসম্পে, োয় ও খরদচর গববরণী (statement of assets, liabilities 

and expenses) বত প্রদশ জনদ াগ্য গনম্নবগণ ডত সম্পদের গভগত্তদত, আয়কর প্রদোজে 

এইরূি আদয়র উির প্রদোজে আয়কদরর উির গনম্নরূি হাদর সারচাজড প্রদেয় হইদব, 

েথা:- 

 
সম্পদ সারচাদজজর 

হার 

ন্যযনতে 

সারচাজড 

(ক) নীে পররসম্পদদর মূল্যিান রতন ঘকাটি োকা 

প জন্ত- 

শূন্য শূন্য 

(খ) নীে পররসম্পদদর মূল্যিান রতন ঘকাটি োকার 

অরধক রকন্তু পাঁচ ঘকাটি োকার অরধক নয়; 

বা, রনজ নাদি এদকর অরধক ঘিাের গারি   

বা, বকাদনা রসটি কদপ জাদরশন এলাকায় ঘিাে 8,০০০ 

বগ জফুদের অরধক আয়তদনর গৃহ-সম্পরত্ত 

১০% ৩,০০০ 

োকা 

(গ)  নীে পররসম্পদদর মূল্যিান পাঁচ ঘকাটি োকার 

অরধক রকন্তু দশ ঘকাটি োকার অরধক নয়- 

১৫% 

(ঘ)  নীে পররসম্পদদর মূল্যিান দশ ঘকাটি োকার 

অরধক রকন্তু পদনর ঘকাটি োকার অরধক নয়- 

২০% 

 

৫,০০০ 

োকা 

(ঙ) নীে পররসম্পদদর মূল্যিান পদনর ঘকাটি োকার 

অরধক রকন্তু রবশ ঘকাটি োকার অরধক নয়- 

২৫% 

(চ)  নীে পররসম্পদদর মূল্যিান রবশ ঘকাটি োকার 

অরধক ঘ  বকাদনা অংদকর উপর- 

৩০% 

 

তদব শতড থাদক বে, বেইসব করোতার নীট িগরসম্পে ৫০ বকার্ট টাকা বা উহার ঊদর্ধ্ড বসইসব 

করোতার সারচাজড এর িগরমাণ হইদব উি করোতার নীট িগরসম্পদের ০.১% অথবা 

আয়কর প্রদোজে এইরূি আদয়র উির প্রদোজে আয়কদরর উির ৩০% হাদর প্রদেয় সারচাজড, 

এই দুইর্টর মদধ্য বের্ট ববগশ। 
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ব্াখ্যা।- 

এই অনুদেদে- 

 

(১)  নীে পররসম্পদদর মূল্যিান বরলদত Income-tax Ordinance, 1984 

(Ord. No. XXXVI of 1984) এর section 80 অনু ায়ী পররসম্পদ, 

দায় ও খরদচর রববরণী (statement of assets, liabilities and 

expenses) ঘত প্রদশ জনদ াগ্য নীে পররসম্পদদর মূল্যিান (total net worth) 

বুঝাইদব; 

 

(২)  বোটর গাতড় বগলদত প্রাইদভট কার, জীি বা মাইদক্রাবাস বুঝাইদব।  

 

 

অনুদেে ি 

 

রসগাদরে, রবরি, জদ জা, গুলসহ সকল প্রকার তািাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক করদাতার 

উি ব্যবসায় হইদত অরজজত আদয়র উপর 2.5% হাদর সারচাজজ প্রদদয় হইদব। 
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পতরতশষ্ট 2 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 

অথ ড মন্ত্রণালয় 

অভেন্তরীণ সম্পে গবভাগ 

জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড 
 

(আয়কর) 
 

প্রজ্ঞািন 

 

তাররখ: ৯ আষাঢ়, ১৪২6 বঙ্গাব্দ/ ২৩ জুন, ২০১৯ রিস্টাব্দ। 

 

এস, আর, ও, নং ২১৩-আইন/আয়কর/২০১৯।- Income-tax Ordinance,1984 

(Ordinance No. XXXVI of 1984) এর section 185 এ প্রেত্ত েমতাবদল জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড 

Income Tax Rules, 1984 এর গনম্নরূি অগধকতর সংদশাধদনর প্রস্তাব কগরয়া উহার প্রাক -প্রকাশ কগরল, 

েথা:-  

উিগর-উি Rules এর-  

(1) rule 16 এর- 

 

(অ) clause (a) এর Table-1 এর পররবদতজ রনেরূপ Table-1 প্ররতস্থারপত 

হইদব,  র্া:- 

  

“Table-1 

 Sl. 

No. 

Amount Rate of 

deduction of tax 

” 

1. Where base amount does not 

exceed taka 15 lakh 

2%  

2. Where base amount exceeds taka 
15 lakh but does not exceed taka 

50 lakh 

3%  

3. Where base amount exceeds taka 

50 lakh but does not exceed taka 

1 crore 

4%   

4. Where base amount exceeds taka 

1 crore 

5% ; 
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(আ) clause (b) এর Table-2 এর Sl. No. 5 এর প্রান্তরস্থত ঘসরিদকালন রবলুপ্ত 

হইদব এবং উহার পর রনেরূপ ন্যতন Sl. No. 6 ও 7 এবং উহাদদর রবপরীদত 

রনেরূপ এরিসমূহ সরন্নদবরশত হইদব;  র্া:- 

“ 6. In case of an industrial undertaking 

engaged in producing cement, iron or 

iron products except MS Billets 

3% ” 

 

 7. In case of an industrial undertaking 

engaged in the production of MS 

Billets 

0.5% ; 

 

 (2) rule 17A এর- 

(অ) clause (b) এর Table-1 এর িগরবদতড গনম্নরূি Table-1 প্ররতস্থারপত 

হইদব;  র্াঃ- 

“Table-1 

Sl. 

No. 
Heading H.S. Code Description 

 

(1) (2) (3) (4)  

1. 27.09 2709.00.00 

Petroleum oils and oils 

obtained from bituminous 

minerals, crude 

 

2. 27.10 2710.12.11 
Motor spirit of H.B.O.C 

Type 

 

3. 27.10 2710.12.19 
Other motor spirits, 

including aviation spirit 

 

4. 27.10 2710.12.20 Spirit type jet fuel  

5. 27.10 2710.12.31 White spirit  
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Sl. 

No. 
Heading H.S. Code Description 

 

6. 27.10 2710.12.32 Naphtha  

7. 27.10 2710.12.39 Other  

8. 27.10 2710.12.41 J.P.1 kerosene type jet fuels  

9. 27.10 2710.12.42 J.P.4 kerosene type jet fuels  

10. 27.10 2710.12.43 
Other kerosene type jet 

fuels 

 

11. 27.10 2710.12.49 Other kerosene  

12. 27.10 2710.12.50 
Other medium oils and 

preparations 

 

13. 27.10 2710.12.61 Light diesel oils  

14. 27.10 2710.12.62 High speed diesel oils  

15. 27.10 2710.12.69 Other  

16. 27.10 2710.19.11 Furnace oil  

17. 27.10 2710.19.19 Other  

18. 27.11 2711.12.00 Propane  

19. 27.11 2711.13.00 Butanes  

20. 27.13 2713.20.10 Petroleum bitumen-In Drum  

21. 27.13 2713.20.90 Petroleum bitumen-Other  

22. 41.02 4102.10.00  
Raw skins of sheep or 

lambs-With wool on 

 

23. 41.02 4102.21.00 Raw skins of sheep or 

lambs-Without wool on: 
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Sl. 

No. 
Heading H.S. Code Description 

 

Pickled  

24. 41.02 4102.29.00 

Raw skins of sheep or 

lambs-Without wool on: 

Other 

 

25. 41.03 4103.20.00 
Other raw hides and skins-

Of reptiles  

 

26. 41.03 4103.90.00 
Other raw hides and skins-

Other 

 

27. 72.13 
All H.S 

Code 

Bars and rods, hot-rolled, in 

irregularly wound coils, of 

iron or non-alloy steel 

 

28. 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-extruded, but including 

those twisted after rolling 

 

29. 72.15 
All H.S 

Code 

Other bars and rods of iron 

or non-alloy steel 

 

30. 72.16 
All H.S 

Code 

Angles, shapes and sections 

of iron or non-alloy steel 

 

31. 84.08 8408.90.10 
Engines of capacity 3 to 45 

HP 

 

32. 84.08 8408.90.90 Other  

33. 84.13 8413.70.00 

Other centrifugal pumps; 

Other pumps; liquid 

elevators 
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Sl. 

No. 
Heading H.S. Code Description 

 

34. 84.37 8437.10.00 

Machines for cleaning, 

sorting or grading seed, 

grain or dried leguminous 

vegetable; Other machinery 

 

35. 84.67 8467.29.00 Other, Other tools  

36. 85.17 8517.12.10 
Cellular (Mobile/fixed 

wireless) telephone set; 

 

37. 

 

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; 

 

38. 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; 

 

39. 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; ” 
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   (আ) Proviso এর Table-3 এর- 

(ক)  Sl. No. 33, 38, 39, 40, 47, 48, 49, 50, 67, 68, 69, 72, 77, 

79, 91, 92, 108, 137, 141, 146, 147, 150, 151, 168, 170, 

177, 185  ও 212 এবং উহাদদর রবপরীদত কলাি (2), (3) এবং (4) এ 

উরেরখত এরিসমূহ রবলুপ্ত হইদব; এবং 

(খ)  Sl. No. 210 এর রবপরীদত কলাি (4) এ উরেরখত এরির পররবদতজ 

রনেবরণ জত এরি প্ররতস্থারপত হইদব,  র্া:- 

“Capital machinery, not imported for commercial 

purpose, enjoying concessionary rate of import duty”। 

 

(2) rule 24 এর sub-rule (2) এর RETURN OF INCOME ফরদির Part 1 

এর পররবদতজ রনেরূপ Part 1 প্ররতস্থারপত হইদব;  র্াঃ- 

 

“PART I 

Basic information 

01 

 

Assessment Year 

 

 

02 

 

 

Return under section (tick one)  

82BB 82 (proviso) 

 

Other 

 

 

 

03 Name of the Assessee 

 

 

 

04 Address 05 Phone(s)  

06 E-mail  

07 Type (tick one)  

07A Public Limited 07B Private Limited 

 

 

07C Local Authority 

 

07D Other 

 

 

If other, mention the type  

08 TIN 09 Old TIN 

 

 

10 Circle 

 

11 Zone 

 

 

12 Incorporation Number 

 

13 Incorporation Date  

 

 

14 Income Year  

                                                                                

 
        

2  0    - 
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15 Resident Status (tick one) Resident Non-resident  

16 Main business  

 

17 

 

Business Identification Number(s) 

 

 

18 (tick the boxes if YES) 19 

 

Main export item (if applicable)  

18A Any export in the 

income year? 

  

18B Liable to furnish 

statement of 

international transaction 

under section 107EE? 

 20 Name of auditor(s)  

18C Has the Statement under 

section 107EE been 

attached?  

 21 Audit report date ” 

 

(৪) rule 37 এর sub-rule (2) এর clause (c) এ দুইবার উগিগখত “seven” শদব্দর িগরবদতড 

“five”  প্রগতস্থাগিত হইদব; এবং 

(৫) rule 37 এর sub-rule (2) এর পর রনেরূপ sub-rule (2a) সরন্নদবরশত হইদব,  র্া:- 

“(2a). An income tax practioner shall be a member of any registered 

Taxes Bar Association: 

Provided that this provision shall not apply to an income tax 

practioner under clause (c) of sub-rule (2).”। 

২। এই প্রজ্ঞাপন ১ জুলাই, ২০১৯ গিস্টাব্দ তাগরদখ কাে ডকর হইদব।  

৩। উিগর-উি সংদশাধনী প্রস্তাব সম্পদকড কাহারও বকান আিগত্ত এবং িরামশ ড থাগকদল সংগিষ্ট ব্যগিদক উহা, 

এই প্রজ্ঞািন সরকাগর বগদজদট প্রকাদশর তাগরখ হইদত অনগধক ৭ (সাত) গেদনর মদধ্য, গনম্নস্বােরকারীর গনকট 

বিৌুঁছাইবার জন্য অনুদরাধ করা োইদতদছ এবং উি সমদয়র মদধ্য সংদশাধনী প্রস্তাব সম্পদকড কাহারও গনকট 

হইদত বকান আিগত্ত বা িরামশ ড িাওয়া বগদল জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড উহা গবদবচনাক্রদম প্রস্তাগবত সংদশাধনী 

চূিান্ত কগরদব এবং উি সমদয়র মদধ্য কাহারও গনকট হইদত বকান আিগত্ত বা িরামশ ড িাওয়া না বগদল এইরূি 

প্রাক-প্রকাশ চূিান্ত প্রকাশ বগলয়া গণ্য করা হইদব।     

জাতীয় রাজস্ব ববাদর্ ডর আদেশক্রদম, 

কানন কুমার রায় 

সেস্য (কর নীগত) 
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পরররশষ্ট-৩ 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদদশ সরকার 

অর্ জ িন্ত্রণালয় 

অিেন্তরীণ সম্পদ রবিাগ 

 

(আয়কর) 

 

প্রজ্ঞাপন 

 

তাররখ: 9 আষাঢ়, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/ ২৩ জুন, ২০১৯ রিস্টাব্দ। 

 

এস, আর, ও নং ২১৪-আইন/আয়কর/2019।- Income-tax  Ordinance, 

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

(4) এর clause (b) ঘত প্রদত্ত েিতাবদল সরকার, এই রবিাদগর 27 জুন, 2012 রিষ্টাব্দ 

তাররদখর প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং-224-আইন/আয়কর/2012 ররহতক্রদি, অভযন্তরীণ বনৌ-

পদর্ র্ােী পতরবহদন তনদয়াতজত বনৌ-র্ান এবাং োলাোল পতরবহদন তনদয়াতজত কাদগ ডা, 

কদেইনার (োতিপারপাস), বকাস্টার বা র্াম্পবাজড হইদত বকান করোতার অতজডত সম্পূণ ড 

আয় তননবতণ ডত শতডািীন আয়কর প্রদান হইদত অব্যাহরত প্রদান কররল,  র্াঃ- 

 (ক)   রদ উি করদাতা উিরূপ ঘনৌ- ান, কাদগ ডা, কদেইনার (োতিপারপাস), 

বকাষ্টার বা র্াম্পবাদজডর োতলক হন এবাং তততন তননবতণ ডত হাদর আয়কর প্রোন 

কদরন, র্র্ািঃ- 

 

ক্ররিক   ানবাহদনর রববরণ প্রদদয় আয়কর  

(১) (২) (৩) 

(অ) অভযন্তরীণ বনৌ-পদর্ র্ােী 

পতরবহদন তনদয়াতজত বনৌ-র্াদনর 

বেদে 

তেবাকালীন র্ােী  

পতরবহঘনর েেতার 

তভতত্তদত র্ােী প্রতত 125 

টাকা 

(আ) অভযন্তরীণ বনৌ-পদর্ োলাোল 

পতরবহদনর তনদয়াতজত কাদগ ডা, 

কদেইনার (োতিপারপাস) বা 

বকাস্টাদরর বেদে 

োলাোল পতরবহঘনর 

েেতার তভতত্তদত গ্রস 

টদনজ প্রতত 170 টাকা 
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(ই) অভযন্তরীণ বনৌ-পদর্ োলাোল 

পতরবহদনর তনদয়াতজত 

র্াম্পবাদজডর বেদে 

োলাোল পতরবহঘনর  

েেতার তভতত্তদত গ্রস 

টদনজ প্রতত 125 টাকা 

 

(খ)  েফা (ক) এ উতিতখত করোতাদক উক্ত েফায় বতণ ডত হাদর আয়কর সাংতিষ্ট বনৌ-

র্ান, কাদগ ডা, কদেইনার (োতিপারপাস), বকাস্টার বা র্াম্পবাদজডর সাদভ ড 

সাটি ডতফদকট নবায়দনর পূদব ড প্রোন কতরদত হইদব;  

(গ) েফা (ক) এর অিীন প্রদেয় আয়কর সাংতিষ্ট কর সাদকডদলর উপ-কর কতেশনার 

এর বরাবর ইসুযকৃত বকান তফতসতল ব্যাাংদকর ব্যাাংক ড্রাফট বা বপ অর্ ডাদরর 

োধ্যদে জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড কর্তডক এতদুদেদি তনি ডাতরত কর অঞ্চদলর 

আয়কর বকাদর্ জো প্রোন কতরদত হইদব; 

(ঘ)   এই প্রজ্ঞাপন অনুর্ায়ী তনতে ডষ্ট খাদত তনি ডাতরত হাদর আয়কর জো প্রোন কতরয়া 

সাংতিষ্ট উপ কর কতেশনাদরর তনকট হইদত অনুতেত আয়কর পতরদশাি সনে 

সাংগ্রহপূব ডক সংরিষ্ট কর্তডপদের তনকট উপস্থাপন না করা পর্ ডন্ত উক্ত কর্তডপে 

উক্ত বনৌর্াদনর বরতজদেশন প্রোন কতরদব না অর্বা, বেেেত, সাদভ ড 

সাটি ডতফদকট নবায়ন কতরদব না; 

(ঙ) এই প্রজ্ঞাপদনর অিীন আয়কর প্রোনকারীর বনৌ-র্ান, কাদগ ডা, কদেইনার 

(োতিপারপাস), বকাস্টার বা র্াম্পবাজড হইদত অতজডত আয় প্রেত্ত আয়কদরর 

অনুপাদত তাহার আয়কর তরটাদন ড অন্তর্ভ ডক্ত করা র্াইদব, তদব এই খাত হইদত 

তরটাদন ড প্রেতশত আদয়র পতরোণ প্রেত্ত আয়কদরর অনুপাদত তনরূতপত আদয়র 

বচদয় ববশী হইদল অতততরক্ত আদয়র জন্য তশতর্উদল বতণ ডত হাদর আয়কর প্রোন 

কতরদত হইদব; 

(চ) েফা (ক) এ বতণ ডত বনৌ-র্াদনর বেদে উক্ত েফায় তনি ডাতরত আয়কদরর পতরোণ 

এর একশত গুণ আয়কর উক্ত বনৌ-র্ান বরতজদষ্ট্রশদনর সেয় পতরদশাি করার 

শদতড বকান করোতার আয়, র্াহা উক্ত বনৌ-র্ান ক্রয় বা অজডদন তবতনদয়াগ করা 

হইয়াদছ, আয়কর হইদত অব্যাহতত প্রাপ্ত হইদব; 

(ছ) উক্ত Ordinance এর section 35 অনুর্ায়ী র্র্ার্র্ভাদব তহসাব সাংরেণ 

কতরদত হইদব এবাং section 75 এ তনি ডাতরত সেদয়র েদধ্য আয়কর তরটান ড 

সাংতিষ্ট আয়কর কর্তডপদের তনকট  োতখল কতরদত হইদব; এবং  

(জ) Inland Shipping Rules, 1986 এ বতণ ডত অভযন্তরীণ বনৌ-পদর্ র্ােী 

পতরবহদন তনদয়াতজত বনৌ-র্াদনর বেদে র্ােী সুরোর জন্য প্রদর্াজয জীবন 

রোকারী সরঞ্জােসহ অন্যান্য সুদর্াগ- সুতবিা তনতিত করা না হইদল এই 

প্রজ্ঞাপদনর অিীন কর অব্যাহতত সুতবিা প্রাপ্য হইদব না।  
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২।  এই প্রজ্ঞাপন ততলবাহী বনৌ-র্ান (Oil tanker) এর বেদে প্রদর্াজয হইদব না। 

 

৩।  এই প্রজ্ঞাপন ১ জুলাই, ২০১৯ রিস্টাব্দ তাররদখ কা জকর হইদব। 

  

 

 

রাষ্ট্রপরতর আদদশক্রদি, 

 

ঘিাঃ ঘিাশাররফ ঘহাদসন র্ভ ূঁইয়া, এনরিরস 

রসরনয়র সরচব 

অিেন্তরীণ সম্পদ রবিাগ, অর্ জ িন্ত্রণালয় 

ও  

ঘচয়ারম্যান 

জাতীয় রাজস্ব ঘবাি জ। 

ঘ া 
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পরররশষ্ট-৪ 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদদশ সরকার                 

অর্ জ িন্ত্রণালয় 

অিেন্তরীণ সম্পদ রবিাগ 

 

(আয়কর) 

 

প্রজ্ঞাপন 

 

তাররখ: 9 আষাঢ়, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/ ২৩ জুন, ২০১৯ রিস্টাব্দ। 

 

এস, আর, ও নং ২১৫-আইন/আয়কর/2019।- Income-tax  Ordinance, 1984 

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

clause (b) ঘত প্রদত্ত েিতাবদল সরকার, এই রবিাদগর 16 আষাঢ়, 1416 বঙ্গাব্দ ঘিাতাদবক 30 

জুন, 2009 রিস্টাব্দ তাররদখর প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং 171-আইন/2009 ররহতক্রদি, বাস, 

রিরনবাস, ঘকাস্টার, ট্যারক্সকোব, প্রাইিমুিার, ট্রাক, ট্যাংক-লরী, রপক-আপ, রহউম্যান হলার, ম্যারক্স বা 

িাল বহনকারী অদোররক্সা হইদত ঘকান করদাতার অরজজত সম্পূণ জ আয়দক রনেবরণ জত শতজাধীদন 

এতদ্দ্বারা আয়কর প্রদান হইদত অব্যাহরত প্রদান কররল,  র্াঃ- 

(ক)   রদ উি করদাতা উিরূপ বাস, রিরনবাস, ঘকাস্টার, ট্যারক্সকোব, প্রাইিমুিার, ট্রাক, 

ট্যাংক-লরী, রপক-আপ, রহউম্যান হলার, ম্যারক্স বা িাল বহনকারী অদোররক্সার 

োতলক হন এবাং তততন তননবতণ ডত হাদর আয়কর প্রোন কদরন, র্র্ািঃ- 

       

ক্রতেক র্ানবাহদনর তববরণ প্রদেয় আয়কর 

(োকায়) 

(১) (২) (৩) 

(ক) 52 তসদটর অতিক আসন তবতশষ্ট প্রততটি বাদসর 

জন্য 

16,000 

(খ) 52 তসট বা উহার কে আসন তবতশষ্ট প্রততটি বাদসর 

জন্য 

11,500 

(গ) তাপানুকূল লাক্সারী বাস প্রততটির জন্য 37,500 

(ঘ) বোতলা বাস প্রততটির জন্য 16,000 

(ঙ) তাপানুকূল তেতনবাস/বকাস্টার প্রততটির জন্য 16,000 

(চ) অন্যান্য তেতনবাস ও বকাস্টার প্রততটির জন্য 6,500 

(ছ) কনদটইনার পতরবহদন ব্যবহৃত প্রাইেমুভার 

প্রততটির জন্য 

24,000 

(জ) পাঁচ টদনর অতিক িারণ েেতাসম্পন্ন োক বা 

ট্াাংক-লরী প্রততটির জন্য 

16,000 
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(ি) বেড়টদনর  ববশী তকন্তু পাঁচ টদনর ববশী নদহ এইরূপ 

িারণ েেতাসম্পন্ন ট্রাক বা ট্রাংক-লরী প্রততটির 

জন্য 

9,500 

(ঞ) বেড়টন বা উহার কে িারণ েেতাসম্পন্ন োক, 

রপক-আপ, সকল ধরদনর রহউম্যান হলার,ম্যারক্স বা 

িাল বহনকারী বা  াত্রীবহনকারী অদোররক্সা 

প্রততটির জন্য 

4,000 

(ঞ) শীতাতপ তনয়তন্ত্রত প্রততটি ট্াতক্সকযাদবর জন্য 11,500 

(ট) শীতাতপ তনয়তন্ত্রত নয় এইরূপ প্রততটি ট্াতক্সকযাদবর 

জন্য 

4,000 

 

(খ)  েফা (ক) এ বতণ ডত র্ানবাহদনর বেদে উক্ত েফায় তনি ডাতরত আয়কদরর পতরোদণর শতকরা 

এক হাজার ভাগ আয়কর উক্ত র্ানবাহন বরতজদেশদনর সেয় পতরদশাি করার শদতড উক্ত 

র্ানবাহদন তবতনদয়াগকৃত অর্ ড করমুক্ত র্াতকদব; 

(গ)  েফা (ক) ও (খ) এর অিীন প্রদেয় আয়কর সাংতিষ্ট কর সাদকডদলর উপ কর কতেশনার এর 

বরাবর ইসুযকৃত বকান তফতসতল ব্যাাংদকর ব্যাাংক ড্রাফট বা বপ অর্ ডাদরর োধ্যদে জাতীয় 

রাজস্ব ববার্ ড কর্তডক এতদুদেদি তনি ডাতরত কর অঞ্চদলর আয়কর বকাদর্ জো প্রোন কতরদত 

হইদব; 

(ঘ)  বাস,রিরনবাস,দকাস্টার, ট্যারক্সকোব, প্রাইিমুিার, ট্রাক, ট্যাংক-লরী, রপক-আপ, রহউম্যান 

হলার, ম্যারক্স বা িাল বহনকারী অদোররক্সা এর তফটদনস নবায়দনর তাতরখ উত্তীণ ড হইবার 

পূদব ড েফা (ক) এ বতণ ডত হাদর আয়কর প্রোন কতরদত হইদব; 

(ঙ)  এই প্রজ্ঞাপন অনুর্ায়ী তনতে ডষ্ট খাদত তনি ডাতরত হাদর আয়কর জো প্রোন কতরয়া সাংতিষ্ট উপ-

কর কতেশনাদরর তনকট হইদত অনুতেত আয়কর পতরদশাি সনে সাংগ্রহপূব ডক সংরিষ্ট 

কর্তডপদের তনকট উপস্থাপন না করা পর্ ডন্ত উক্ত কর্তডপে উক্ত র্ানবাহদনর বরতজদেশন 

প্রোন কতরদব না অর্বা, বেেেত, তফটদনস নবায়ন কতরদব না; 

(চ)  এই প্রজ্ঞাপদনর অিীন আয়কর প্রোনকারী বাস, রিরনবাস, ঘকাস্টার, ট্যারক্সকোব, 

প্রাইিমুিার, ট্রাক, ট্যাংকলরী, রপক-আপ, রহউম্যান হলার, ম্যারক্স বা িাল বহনকারী 

অদোররক্সা হইদত অতজডত আয় প্রেত্ত আয়কদরর অনুপাদত তাহার আয়কর তরটাদন ড অন্তর্ভ ডক্ত 

করা র্াইদব, তদব এই খাত হইদত তরটাদন ড প্রেতশত আদয়র পতরোণ প্রেত্ত আয়কদরর 

অনুপাদত তনরূতপত আবয়র বচদয় ববশী হইদল অতততরক্ত আদয়র জন্য তশতর্উদল বতণ ডত হাদর 

আয়কর প্রোন কতরদত হইদব; এবং 

(ছ)  উক্ত Ordinance এর section 35 অনুর্ায়ী র্র্ার্র্ভাদব তহসাব সাংরেণ কতরদত হইদব 

এবাং section 75 এ তনি ডাতরত সেদয়র েদধ্য আয়কর তরটান ড সাংতিষ্ট আয়কর কর্তডপদের 

তনকট োতখল কতরদত হইদব। 
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২। এই প্রজ্ঞাপন ১ জুলাই, ২০১৯ রিস্টাব্দ তাররদখ কা জকর হইদব।  

  

 

 

রাষ্ট্রপরতর আদদশক্রদি, 

 

ঘিাঃ ঘিাশাররফ ঘহাদসন র্ভ ূঁইয়া, এনরিরস 

রসরনয়র সরচব 

অিেন্তরীণ সম্পদ রবিাগ, অর্ জ িন্ত্রণালয় 

ও  

ঘচয়ারম্যান 

জাতীয় রাজস্ব ঘবাি জ। 
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পরররশষ্ট-৫ 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 
অথ ড মন্ত্রণালয় 

অভেন্তরীণ সম্পে গবভাগ 
জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড 

 
(আয়কর) 

 
প্রজ্ঞািন 

 
তাররখ: 9 আষাঢ়, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/ ২৩ জুন, ২০১৯ রিস্টাব্দ। 

 
এস, আর, ও, নং ২১৬-আইন/আয়কর/২০১৯।- Income-tax Ordinance, 1984 

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

clause (b) ঘত প্রদত্ত েিতাবদল সরকার এই রবিাদগর রনেবরণ জত প্রজ্ঞাপনসমূহ ররহত কররল, 

 র্াঃ- 

 

 (ক) S.R.O. No. 159-L/78, Date: the 30th June, 1978; 

 (খ) S.R.O. No. 251-L/81, Date: the 7th August, 1981;  

 (গ) S.R.O. No. 415-L/82, Date: the 13th December, 1982; এবং 

 (ঘ) S.R.O. No. 63-L/84, Date: the 12th February, 1984। 

 

  

 

 

রাষ্ট্রপরতর আদদশক্রদি, 

 

ঘিাঃ ঘিাশাররফ ঘহাদসন র্ভ ূঁইয়া, এনরিরস 

রসরনয়র সরচব 

অিেন্তরীণ সম্পদ রবিাগ, অর্ জ িন্ত্রণালয় 

ও  

ঘচয়ারম্যান 

জাতীয় রাজস্ব ঘবাি জ। 
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পরররশষ্ট-৬ 

গণপ্রিাে্ী বাংলাদেে সরকার 

অথ ি ম্ণালয় 

অভযন্তরীণ সম্পে নবভাগ 

 

(আয়কর) 

 

প্রজ্ঞাপন 

 

োনরি: ৯ আষাঢ়, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২৩ জুন, ২০১৯ নিস্টাব্দ। 

 

এস, আর, ও নং ২১৭- আইন/আয়কর/২০১৯।- Income-tax 

Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) এর section 

44 এর sub-section (4) এর clause (b) তে প্রেত্ত ক্ষমোবদল সরকার এই 

রবিাদগর ১৭ শ্রাবণ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ তমাোদবক ০১ আগস্ট ২০১৭ নিস্টাব্দ োনরদির 

প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং ২৫৫-আইন/আয়কর/২০১৭ এর ননম্নরূপ অরধকতর সংদোধন 

কনরল, যথা:-  

উপতর-উক্ত প্রজ্ঞাপঘনর “এবং ২০১৮-১৯” শব্দ, সংখ্যা াগুরল ও রচদের পররবদতজ 

“, ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০” কিা, সংখ্যা াগুরল, শব্দ ও রচেগুরল প্ররতস্থারপত হইদব।  

 

 

রাষ্ট্রপরতর আদদশক্রদি, 

 

ঘিাঃ ঘিাশাররফ ঘহাদসন র্ভ ূঁইয়া, এনরিরস 

রসরনয়র সরচব 

অিেন্তরীণ সম্পদ রবিাগ, অর্ জ িন্ত্রণালয় 

ও  

ঘচয়ারম্যান 

জাতীয় রাজস্ব ঘবাি জ। 
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পরররশষ্ট-৭ 

গণপ্রিাে্ী বাংলাদেে সরকার 

অথ ি ম্ণালয় 

অভযন্তরীণ সম্পে নবভাগ 

 

(আয়কর) 

 

প্রজ্ঞাপন 

 

োনরি: ৯ আষাঢ়, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/ ২৩ জুন, ২০১৯ নিস্টাব্দ। 

 

এস, আর, ও নং ২১৮- আইন/আয়কর/২০১৯।- Income-tax 

Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) এর section 

44 এর sub-section (4) এর clause (b) তে প্রেত্ত ক্ষমোবদল সরকার ১৬ 

আষাঢ়, ১৪২২ বঙ্গাব্দ ঘিাতাদবক ৩০ জুন, ২০১৫ নিস্টাব্দ োনরদির প্রজ্ঞাপন এস, 

আর, ও নং ১৯৩-আইন/আয়কর/২০১৫ এর ননম্নরূপ সংদোধন কনরল, যথা:-  

 

উপতর-উক্ত প্রজ্ঞাপঘন উরেরখত “২০১৯” সংখ্যা ার পররবদতজ “২০২2” সংখ্যা া 

প্ররতস্থারপত হইদব।  

 

 

রাষ্ট্রপরতর আদদশক্রদি, 

 

ঘিাঃ ঘিাশাররফ ঘহাদসন র্ভ ূঁইয়া, এনরিরস 

রসরনয়র সরচব 

অিেন্তরীণ সম্পদ রবিাগ, অর্ জ িন্ত্রণালয় 

ও  

ঘচয়ারম্যান 

জাতীয় রাজস্ব ঘবাি জ। 
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পরররশষ্ট ৮ 

 

উৎদস কর কতডন/ আোয় সাংক্রান্ত অতিদেে  

 

(১)আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর ধারা 2(20) অনুর্ায়ী সাংজ্ঞাতয়ত বকান বকাম্পাতন, 

বা বকান সমবায় সনমনে বা এননিও কর্তিক উৎদস কনেিে বা সংগৃহীে কর, অনুদেে 

(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 

কর্তডক তননবতণ 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

ে 

খাতসমূহ উৎস কর 

কতডন/আোদয়র 

স্থান বা এলাকা 

র্ার অনুকূদল 

জো প্রোন 

করদত হদব 

(১) (২) (3) (4) 

1 সঞ্চয়পদের সুে 

(ধারা 52D) 

ঢাকা তিলা কর অঞ্চল-১০, 

ঢাকা 

চট্টগ্রাম তিলা কর অঞ্চল-৪, 

চট্টগ্রাম 

অন্যান্য তিলা সংনিষ্ট কর 

অঞ্চল 

2 আন্তিিানেক ত ান কল বাবে 

প্রানি  

(ধারা 52R) 

সমগ্র বাংলাদেে কর অঞ্চল-১৫, 

ঢাকা 

3 তলাকাল এল নস এর মাধ্যদম 

মালামাল ক্রয় বাবে অথ ি 

পনরদোধ  

(ধারা 52U) 

চট্টগ্রাম ও 

কক্সবািার তিলা 

কর অঞ্চল-২, 

চট্টগ্রাম 

 

অন্যান্য তিলা বৃহৎ করোো 

ইউননট 

4 নীটওয়যার ও  ওদভন গাদম িন্টস, 

তটনর টাওদয়ল, গাদম িন্টস নেদের 

কার্ট িন ও এদক্সসনরি, পাটিাে 

সমগ্র বাংলাদেে কর অঞ্চল-৪, 

ঢাকা 
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ক্র

ে 

খাতসমূহ উৎস কর 

কতডন/আোদয়র 

স্থান বা এলাকা 

র্ার অনুকূদল 

জো প্রোন 

করদত হদব 

(১) (২) (3) (4) 

দ্রব্, নহমানয়ে িাদ্য, সবনি, 

চামড়ািাে পণ্য, তমাড়কিাে 

িাদ্য রিানন  

(ধারা 53BB) 

5 ধারা 53BB তে উনিনিে পণ্য 

ব্েীে অন্য তয তকান পণ্য রিানন  

(ধারা 53BBBB) 

সমগ্র বাংলাদেে কর অঞ্চল-৪, 

ঢাকা 

6 নবদেেী তক্রোর এদিন্টদক 

কনমেন বা তরমুনাদরেন 

পনরদোধ  

(ধারা 53EE) 

ঢাকা তিলা কর অঞ্চল-৬, 

ঢাকা 

চট্টগ্রাম তিলা কর অঞ্চল-৩, 

চট্টগ্রাম  

অন্যান্য তিলা সংনিষ্ট কর 

অঞ্চল 

 

7 সঞ্চয়ী আমানে, স্থায়ী আমানে, 

ইেযানের সুে   (ধারা 53F) 

সমগ্র বাংলাদেে কর অঞ্চল-১, 

ঢাকা 

 

(3) সরকাদরর বকান কর্তডপে বা স্থানীয় সরকার বা অন্য তকান কর্তিপক্ষ বা person 

(বকাম্পাতন বা সমবায় সনমনে বা এননিও ব্েীে) কর্তিক তননবতণ 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 

ক্রে খাতসমূহ উৎস কর 

কতডন/ 

আোদয়র স্থান 

বা এলাকা 

র্ার অনুকূদল 

জো প্রোন 

করদত হদব 

(১) (২) (3) (4) 

1 তবেনানে  

(ধারা 50)  

সমগ্র 

বাংলাদেে 

তবেনদভাগী কমী 

(employee) 
তয  কর অঞ্চল/ 
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ক্রে খাতসমূহ উৎস কর 

কতডন/ 

আোদয়র স্থান 

বা এলাকা 

র্ার অনুকূদল 

জো প্রোন 

করদত হদব 

(১) (২) (3) (4) 

ইউননট এর  

করোো 

2 বাংলাদেে ব্াংক নবদলর প্রকৃে 

মূদের উপর নিসকাউন্ট  

(ধারা 50A) 

সমগ্র 

বাংলাদেে 

বৃহৎ করোো 

ইউননট 

3 নসনকউনরটিি এর উপর সুে বা 

মুনা া  

(ধারা 51) 

সমগ্র 

বাংলাদেে 

বৃহৎ করোো 

ইউননট 

4 (ক) বকান চুতক্ত সম্পােন 

(Chapter VII এর অন্য বকান 

িারায় উতিতখত বকান বসবা প্রোন 

সাংতিষ্ট চুতক্ত ব্যতীত); 

(খ) দ্রব্যাগে সরবরাহ; 

(গ) উৎপােন, প্রতক্রয়াজাতকরণ বা 

রূপান্তর; 

(ঘ) তপ্রতোং, প্যাদকগজং বা 

বাইগন্ডং; 

(ধারা 52 এবং নবনধ 16) 

ঢাকা তিলা কর অঞ্চল-২, 

ঢাকা 

চট্টগ্রাম তিলা কর অঞ্চল-২, 

চট্টগ্রাম 

অন্যান্য তিলা সংনিষ্ট কর 

অঞ্চল 

5 রয়যালটিজ, ফ্র্যাঞ্চাইজ, লাইদসন্স 

তফ, ব্র্যান্ড নাে, বপদটে, 

ইনদভনশন, ফমু ডলা, প্রদসস, বের্র্, 

তর্জাইন, প্যটান ড, know-how, 

কনপরাইট, তেিমাকি, তেি নাম, 

সানহেযানুগ বা সঙ্গীেধমী বা 

শেনেক রচনা, সাদভ ি, স্টানি, 

ত ারকাস্ট, এনস্টদমট, গ্রাহক 

োনলকা ইতযাতে সহ অন্যান্য সকল 

intangibles ব্যবহার 

(ধারা 52A) 

ঢাকা তিলা কর অঞ্চল-৮, 

ঢাকা 

 

চট্টগ্রাম তিলা কর অঞ্চল-২, 

চট্টগ্রাম 

 

অন্যান্য তিলা সংনিষ্ট কর 

অঞ্চল 

6 (১) উপদেষ্টা অথবা কনসালদটনি ঢাকা তিলা কর অঞ্চল-৮, 
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ক্রে খাতসমূহ উৎস কর 

কতডন/ 

আোদয়র স্থান 

বা এলাকা 

র্ার অনুকূদল 

জো প্রোন 

করদত হদব 

(১) (২) (3) (4) 

সানভ িস 

(২) তপোগে সানভ িস, কানরগনর 

সানভ িদসস ন , কানরগনর সহায়ো 

ন  (িাক্তার কর্তিক প্রেত্ত তপোগে 

সানভ িস ব্েীে)  

(ধারা 52AA) 

ঢাকা 

চট্টগ্রাম তিলা কর অঞ্চল-২, 

চট্টগ্রাম 

অন্যান্য তিলা সংনিষ্ট কর 

অঞ্চল 

(২) তপোগে সানভ িস (িাক্তার 

কর্তিক প্রেত্ত) 

(ধারা 52AA) 

ঢাকা তিলা কর অঞ্চল-১০, 

ঢাকা 

চট্টগ্রাম তিলা কর অঞ্চল-২, 

চট্টগ্রাম 

অন্যান্য তিলা সংনিষ্ট কর 

অঞ্চল 

6 

(চল

োন) 

 

(৩) কযাটানরং সানভ িস; নিননং 

সানভ িস; কাদলকেন এন্ড নরকভারী 

সানভ িস; প্রাইদভট নসনকউনরটি 

সানভ িস; িনবল সরবরাহ সানভ িস; 

নক্রদয়টিভ নমনিয়া সানভ িস; পাবনলক 

নরদলেন/িনসংদযাগ সানভ িস; 

ইদভন্ট ম্যাদনিদমন্ট সানভ িস; 

প্রনেক্ষণ, ওয়াকিেপ, ইেযানে 

আদয়ািন ও ব্বস্থাপনা সানভ িস; বা 

অনুরূপ অন্যান্য সানভ িস 

(৪) মনিনয়া বায়নং এিদন্সন 

সানভ িস  

(৫) ইদন্ডটিং কনমেন 

(৬) নমটিং ন স, তেননং ন স বা 

সম্মানী 

(৮) তক্রনিট তরটিং সানভ িস 

(৯) তমাটর গ্যাদরি ও ওয়াকিেপ 

(১০) প্রাইদভট কদন্টইনার তপাট ি বা 

ঢাকা তিলা কর অঞ্চল-১৪, 

ঢাকা 

চট্টগ্রাম তিলা কর অঞ্চল-২, 

চট্টগ্রাম 

অন্যান্য তিলা সংনিষ্ট কর 

অঞ্চল 
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ক্রে খাতসমূহ উৎস কর 

কতডন/ 

আোদয়র স্থান 

বা এলাকা 

র্ার অনুকূদল 

জো প্রোন 

করদত হদব 

(১) (২) (3) (4) 

িকইয়াি ি সানভ িস 

(১১) নেনপং এদিনি কনমেন 

(১২) নস্টদভিনরং/বাথ ি অপাদরেন 

কনমেন 

(১৩) পনরবহন সানভ িস, কযানরং 

সানভ িস, যানবাহন তরন্টাল সানভ িস, 

রাইর্ বশয়াগরং সাগভ ডস 

(১৪) ব্াংক, বীমা ও আনথ িক 

প্রনেষ্ঠান কর্তিক প্রেত্ত তসবা ব্েীে 

আয়কর অধ্যাদেে, ১৯৮৪ এর 

Chapter VII এর সুতনতে ডষ্টকৃত 

নয় এেন বর্ বকান বসবা  

(ধারা 52AA) 

6 

(চল

োন) 

(৭) তমাবাইল ব্াংনকং কায িক্রদম 

ব্বহৃে তমাবাইল তনটওয়াকি 

অপাদরটর, কানরগনর সহায়ো 

প্রোনকারী প্রনেষ্ঠান এবং সানভ িস 

তিনলভানর এদিন্টদক প্রদেয় ন স 

(ধারা 52AA) 

সমগ্র 

বাংলাদেে 

বৃহৎ করোো 

ইউননট 

7 নস এন্ড এ  কনমেন   

(ধারা 52AAA) 

ঢাকা তিলা কর অঞ্চল-১৫, 

ঢাকা 

চট্টগ্রাম তিলা কর অঞ্চল-৩, 

চট্টগ্রাম 

অন্যান্য তিলা সংনিষ্ট কর 

অঞ্চল 

8  অ-যান্ক নসগাদরট (নবনড়) 

প্রস্তুেকারক 

(ধারা 52B) 

ঢাকা তিলা কর অঞ্চল-১০, 

ঢাকা 

চট্টগ্রাম তিলা কর অঞ্চল-৪, 

চট্টগ্রাম 

অন্যান্য তিলা সংনিষ্ট কর 
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ক্রে খাতসমূহ উৎস কর 

কতডন/ 

আোদয়র স্থান 

বা এলাকা 

র্ার অনুকূদল 

জো প্রোন 

করদত হদব 

(১) (২) (3) (4) 

অঞ্চল 

 

9 অনধগ্রহণকৃে সম্পনত্তর নবপরীদে 

ক্ষনেপূরণ প্রোন  

(ধারা 52C) 

ঢাকা তিলা কর অঞ্চল-১৫, 

ঢাকা 

চট্টগ্রাম তিলা কর অঞ্চল-২, 

চট্টগ্রাম 

অন্যান্য তিলা সংনিষ্ট কর 

অঞ্চল 

10 সঞ্চয়পদের সুে 

(ধারা 52D) 

ঢাকা তিলা কর অঞ্চল-১০, 

ঢাকা 

চট্টগ্রাম তিলা কর অঞ্চল-৪, 

চট্টগ্রাম 

অন্যান্য তিলা সংনিষ্ট কর 

অঞ্চল 

11 শ্রনমক অংেগ্রহণ েহনবল (WPF)  

হদে সুনবধাদভাগীদক অথ ি পনরদোধ 

(ধারা 52DD) 

সমগ্র 

বাংলাদেে 

(চট্টগ্রাম 

ব্েীে) 

কর অঞ্চল-৩, 

ঢাকা 

 

চট্টগ্রাম তিলা কর অঞ্চল-২, 

চট্টগ্রাম 

12 ইট প্রস্তুেকারক  

(ধারা 52F) 

ঢাকা তিলা কর অঞ্চল-৭, 

ঢাকা 

চট্টগ্রাম তিলা কর অঞ্চল-৪, 

চট্টগ্রাম 

অন্যান্য তিলা সংনিষ্ট কর 

অঞ্চল 

13 এল নস কনমেন 

(ধারা 52I) 

সমগ্র 

বাংলাদেে 

(চট্টগ্রাম 

ব্েীে) 

বৃহৎ করোো 

ইউননট 
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ক্রে খাতসমূহ উৎস কর 

কতডন/ 

আোদয়র স্থান 

বা এলাকা 

র্ার অনুকূদল 

জো প্রোন 

করদত হদব 

(১) (২) (3) (4) 

চট্টগ্রাম তিলা কর অঞ্চল-২, 

চট্টগ্রাম 

14 োদভল এদিন্ট  

(ধারা 52JJ) 

ঢাকা তিলা কর অঞ্চল-৪, 

ঢাকা 

চট্টগ্রাম তিলা কর অঞ্চল-২, 

চট্টগ্রাম 

অন্যান্য তিলা সংনিষ্ট কর 

অঞ্চল 

15 নসটি করদপাদরেন বা তপৌরসভা 

কর্তিক তেি লাইদসি নবায়ন  

(ধারা 52K) 

ঢাকা তিলা কর অঞ্চল-৩, 

ঢাকা 

চট্টগ্রাম তিলা কর অঞ্চল-২, 

চট্টগ্রাম 

অন্যান্য তিলা সংনিষ্ট কর 

অঞ্চল 

16 তেইট  দরায়াি ি এদিনি কনমেন 

(ধারা 52M) 

ঢাকা তিলা কর অঞ্চল-৬, 

ঢাকা 

চট্টগ্রাম তিলা কর অঞ্চল-৩, 

চট্টগ্রাম 

অন্যান্য তিলা সংনিষ্ট কর 

অঞ্চল 

17 তরন্টাল পাওয়ার  

(ধারা 52N) 

ঢাকা তিলা কর অঞ্চল-১৩, 

ঢাকা 

চট্টগ্রাম তিলা কর অঞ্চল-৩, 

চট্টগ্রাম 

অন্যান্য তিলা সংনিষ্ট কর 

অঞ্চল 

18 িায়মন্ড কাটিং নেদে ননদয়ানিে 

নবদেেী প্রকমী (technician)  

(ধারা 52O) 

সমগ্র 

বাংলাদেে 

কর অঞ্চল-৯, 

ঢাকা 

19 কনদভনেন হল, কন াদরি ঢাকা তিলা কর অঞ্চল-৪, 



 

87 

 

ক্রে খাতসমূহ উৎস কর 

কতডন/ 

আোদয়র স্থান 

বা এলাকা 

র্ার অনুকূদল 

জো প্রোন 

করদত হদব 

(১) (২) (3) (4) 

তসন্টার ইেযানে তক ভাড়া প্রোন  

(ধারা 52P) 

ঢাকা 

চট্টগ্রাম তিলা কর অঞ্চল-২, 

চট্টগ্রাম 

অন্যান্য তিলা সংনিষ্ট কর 

অঞ্চল 

 

20 ননবাসী person কর্তিক নবদেেী 

person তক সানভ িস প্রোদনর 

নবপরীদে প্রাি আয় (ধারা 52Q) 

সমগ্র 

বাংলাদেে 

কর অঞ্চল-১১, 

ঢাকা 

21 আন্তিিানেক ত ান কল বাবে প্রানি  

(ধারা 52R) 

সমগ্র 

বাংলাদেে 

কর অঞ্চল-১৫, 

ঢাকা 

 

22 িীবন বীমা পনলনসর নপ্রনময়াদমর 

অনেনরক্ত মুনা া পনরদোধ (ধারা 

52T)  

সমগ্র 

বাংলাদেে 

বৃহৎ করোো 

ইউননট 

23 তলাকাল এল নস এর মাধ্যদম 

মালামাল ক্রয় বাবে অথ ি পনরদোধ  

(ধারা 52U) 

চট্টগ্রাম ও 

কক্সবািার 

তিলা 

কর অঞ্চল-২, 

চট্টগ্রাম 

অন্যান্য তিলা বৃহৎ করোো 

ইউননট 

24 তসলুলার তমাবাইল ত ান অপাদরটর 

কর্তিক ন স, তরনভননউ তেয়ানরং, 

ইেযানে পনরদোধ   

(ধারা 52V)  

সমগ্র 

বাংলাদেে 

বৃহৎ করোো 

ইউননট 

25 পণ্য আমোনন 

(ধারা 53 & নবনধ 17A) 

ঢাকা তিলা কর অঞ্চল-১৪, 

ঢাকা 

চট্টগ্রাম তিলা কর অঞ্চল-১, 

চট্টগ্রাম 

অন্যান্য তিলা সংনিষ্ট কর 

অঞ্চল 
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ক্রে খাতসমূহ উৎস কর 

কতডন/ 

আোদয়র স্থান 

বা এলাকা 

র্ার অনুকূদল 

জো প্রোন 

করদত হদব 

(১) (২) (3) (4) 

26 গৃহ সম্পনত্ত ভাড়া 

(ধারা 53A) 

ঢাকা তিলা কর অঞ্চল-৭, 

ঢাকা 

চট্টগ্রাম তিলা কর অঞ্চল-২, 

চট্টগ্রাম 

অন্যান্য তিলা সংনিষ্ট কর 

অঞ্চল 

27 ননবাসী করোোর নেনপং ব্বসা  

(ধারা 53AA) 

ঢাকা তিলা কর অঞ্চল-১০, 

ঢাকা 

চট্টগ্রাম তিলা কর অঞ্চল-৪, 

চট্টগ্রাম 

অন্যান্য তিলা  সংনিষ্ট কর 

অঞ্চল 

28 িনেনক্ত রিানন  

(ধারা 53B & নবনধ 17C) 

সমগ্র 

বাংলাদেে 

কর অঞ্চল-৪, 

ঢাকা 

 

29 নীটওয়যার ও  ওদভন গাদম িন্টস, তটনর 

টাওয়াল, গাদম িন্টস নেদের কাট িন ও 

এদক্সসনরি, পাটিাে দ্রব্, নহমানয়ে 

িাদ্য, সবনি, চামড়ািাে পণ্য, 

তমাড়কিাে িাদ্য রিানন  

(ধারা 53BB) 

সমগ্র 

বাংলাদেে 

কর অঞ্চল-৪, 

ঢাকা 

30 স্টক এক্সদচদের সেস্য 

(ধারা 53BBB) 

ঢাকা তিলা কর অঞ্চল-৭, 

ঢাকা 

চট্টগ্রাম তিলা কর অঞ্চল-৩, 

চট্টগ্রাম 

31 ধারা 53BB তে উনিনিে পণ্য 

ব্েীে অন্য তয তকান পণ্য রিানন  

(ধারা 53BBBB) 

সমগ্র 

বাংলাদেে 

কর অঞ্চল-৪, 

ঢাকা 

 

32 পণ্য বা সম্পনত্ত ননলাদম নবক্রয়  ঢাকা তিলা কর অঞ্চল-৯, 

ঢাকা 
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ক্রে খাতসমূহ উৎস কর 

কতডন/ 

আোদয়র স্থান 

বা এলাকা 

র্ার অনুকূদল 

জো প্রোন 

করদত হদব 

(১) (২) (3) (4) 

(ধারা 53C এবং নবনধ 17D) চট্টগ্রাম তিলা  কর অঞ্চল-৪, 

চট্টগ্রাম 

অন্যান্য তিলা সংনিষ্ট কর 

অঞ্চল 

33 অননবাসীর কুনরয়ার ব্বসা  

(ধারা 53CCC) 

সমগ্র 

বাংলাদেে 

কর অঞ্চল-১১, 

ঢাকা 

 

34 অনভদনো, অনভদনেী, পনরচালক, 

ইেযানে ব্নক্তবগ িদক পনরদোধ  

(ধারা 53D) 

সমগ্র 

বাংলাদেে 

কর অঞ্চল-১২, 

ঢাকা 

 

35 রিানন নগে সহায়ো  

(ধারা 53DDD) 

সমগ্র 

বাংলাদেে 

কর অঞ্চল-৪, 

ঢাকা 

 

36 কনমেন, নিসকাউন্ট, ন স, ইেযানে  

[ধারা 53E]  

ঢাকা তিলা কর অঞ্চল-১২, 

ঢাকা 

চট্টগ্রাম তিলা কর অঞ্চল-৪, 

চট্টগ্রাম 

অন্যান্য তিলা সংনিষ্ট কর 

অঞ্চল 

37 নবদেেী তক্রোর এদিন্টদক কনমেন 

বা তরমুনাদরেন পনরদোধ  

(ধারা 53EE) 

ঢাকা তিলা কর অঞ্চল-৬, 

ঢাকা 

চট্টগ্রাম তিলা কর অঞ্চল-৩, 

চট্টগ্রাম 

অন্যান্য তিলা সংনিষ্ট কর 

অঞ্চল 

38 সঞ্চয়ী আমানে এবং স্থায়ী আমানে, 

ইেযানের সুে (ধারা 53F) 

সমগ্র 

বাংলাদেে 

কর অঞ্চল-১, 

ঢাকা 

39 নরদয়ল এদস্টট বা ভূনম উন্নয়ন 

ব্বসায়  

ঢাকা তিলা কর অঞ্চল-৫, 

ঢাকা 

চট্টগ্রাম তিলা কর অঞ্চল-৪, 
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ক্রে খাতসমূহ উৎস কর 

কতডন/ 

আোদয়র স্থান 

বা এলাকা 

র্ার অনুকূদল 

জো প্রোন 

করদত হদব 

(১) (২) (3) (4) 

(ধারা 53FF) চট্টগ্রাম 

অন্যান্য তিলা সংনিষ্ট কর 

অঞ্চল 

40 বীমা কনমেন 

(ধারা 53G) 

সমগ্র 

বাংলাদেে 

বৃহৎ করোো 

ইউননট 

41 তিনাদরল ইিযযদরি তকাম্পাননর 

সাদভ িয়াদরর ন স 

(ধারা 53GG) 

সমগ্র 

বাংলাদেে 

বৃহৎ করোো 

ইউননট 

42 সম্পনত্ত হস্তান্তর  

(ধারা 53H) 

ঢাকা তিলা তকন্দ্রীয় িরীপ 

অঞ্চল 

চট্টগ্রাম তিলা কর অঞ্চল-৪, 

চট্টগ্রাম 

অন্যান্য তিলা সংনিষ্ট কর 

অঞ্চল 

43 সম্পনত্তর লীি প্রোন  

(ধারা 53HH) 

ঢাকা তিলা তকন্দ্রীয় িরীপ 

অঞ্চল 

চট্টগ্রাম তিলা কর অঞ্চল-৪, 

চট্টগ্রাম 

অন্যান্য তিলা সংনিষ্ট কর 

অঞ্চল 

44 িাকঘর সঞ্চয় ব্াংক নহসাদব িমার 

উপর সুে  

(ধারা 53I) 

ঢাকা তিলা কর অঞ্চল-৯, 

ঢাকা 

চট্টগ্রাম তিলা কর অঞ্চল-৪, 

চট্টগ্রাম 

অন্যান্য তিলা সংনিষ্ট কর 

অঞ্চল 

45 িানল িনম, প্লান্ট বা তমনেনারী 

ভাড়া  

(ধারা 53J) 

ঢাকা তিলা কর অঞ্চল-১৫, 

ঢাকা 

চট্টগ্রাম তিলা কর অঞ্চল-৪, 

চট্টগ্রাম 
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ক্রে খাতসমূহ উৎস কর 

কতডন/ 

আোদয়র স্থান 

বা এলাকা 

র্ার অনুকূদল 

জো প্রোন 

করদত হদব 

(১) (২) (3) (4) 

অন্যান্য তিলা সংনিষ্ট কর 

অঞ্চল 

46 সংবােপে, সামনয়কী, তবসরকারী 

তটনলনভেন চযাদনল, তবসরকারী 

তরনিও তস্টেন, ইেযানেদে প্রচানরে 

নবজ্ঞাপন বা এয়ার টাইম ক্রদয়র নবল 

পনরদোধ (ধারা 53K) 

ঢাকা তিলা কর অঞ্চল-৫, 

ঢাকা 

চট্টগ্রাম তিলা কর অঞ্চল-৩, 

চট্টগ্রাম 

অন্যান্য তিলা  সংনিষ্ট কর 

অঞ্চল 

47 স্পির তেয়ারদহাল্ডার বা নিদরক্টর 

কর্তিক স্টক এক্সদচদে োনলকাভুক্ত 

তকাম্পাননর তেয়ার হস্তান্তর  

(ধারা 53M) 

ঢাকা কর অঞ্চল-৩, 

ঢাকা 

চট্টগ্রাম কর অঞ্চল-৩, 

চট্টগ্রাম 

48 তকান স্টক এক্সদচদের তেয়ার 

হস্তান্তর  

(ধারা 53N) 

ঢাকা কর অঞ্চল-৩, 

ঢাকা 

চট্টগ্রাম কর অঞ্চল-৩, 

চট্টগ্রাম 

 

 

49 নরদয়ল এদস্টট তিভলপার কর্তিক 

িনমর মানলকদক অথ ি পনরদোধ 

(ধারা 53P) 

ঢাকা তিলা কর অঞ্চল-৫, 

ঢাকা 

চট্টগ্রাম তিলা কর অঞ্চল-২, 

চট্টগ্রাম 

অন্যান্য তিলা সংনিষ্ট কর 

অঞ্চল 

50 লভাংে/ নিনভদিন্ড 

(ধারা 54) 

ঢাকা তিলা কর অঞ্চল-১৩, 

ঢাকা 

চট্টগ্রাম তিলা কর অঞ্চল-৪, 

চট্টগ্রাম 

অন্যান্য তিলা সংনিষ্ট কর 

অঞ্চল 
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ক্রে খাতসমূহ উৎস কর 

কতডন/ 

আোদয়র স্থান 

বা এলাকা 

র্ার অনুকূদল 

জো প্রোন 

করদত হদব 

(১) (২) (3) (4) 

 

51 লটারী আয় 

(ধারা-55) 

ঢাকা তিলা কর অঞ্চল-৯, 

ঢাকা 

চট্টগ্রাম তিলা কর অঞ্চল-৩, 

চট্টগ্রাম 

অন্যান্য তিলা সংনিষ্ট কর 

অঞ্চল 

52 অতনবাসীর আয় 

(িারা -56): 

(1) পরািশ জক বা কনসালদেন্সী 

সারি জস 

(2) রপ্র-রশপদিন্ট ইন্সদপকশন 

সারি জস 

(3) প্রদফশনাল সারি জস, 

ঘেকরনকোল সারি জদসস, ঘেকরনকোল 

ঘনা-হাউ বা ঘেকরনকোল 

এোরসসদেন্স  

(4) আরকজদেকচার, ইদন্টররয়র 

রিজাইন বা ল্যান্ডদেপ রিজাইন, 

ফোশন রিজাইন বা প্রদসস রিজাইন 

(5) সাটি জরফদকশন, ঘরটিং ইতোরদ 

(6) স্যাদেলাইে িািা বা চাজজ, 

এয়ারোইি বা রিদকাদয়রন্স, চোদনল 

ব্রিকাস্ট িািা 

(7) রলগ্যাল সারি জস 

(8) ইদিন্ট ম্যাদনজদিন্টসহ 

ম্যাদনজদিন্ট সারি জস 

(9) করিশন 

(10) রয়োলটি, লাইদসন্স রফ বা 

ইনট্যানরজবল সংরিষ্ট পররদশাধ 

সমগ্র 

বাংলাদেে 

কর অঞ্চল-১১, 

ঢাকা 
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ক্রে খাতসমূহ উৎস কর 

কতডন/ 

আোদয়র স্থান 

বা এলাকা 

র্ার অনুকূদল 

জো প্রোন 

করদত হদব 

(১) (২) (3) (4) 

(11) সুদ/মুনাফা 

(12) রবজ্ঞাপন প্রচার 

(13) রবজ্ঞাপন ততরর অর্বা 

রিরজোল িাদকটিং 

(14) এয়ার বা ওয়াোর ট্রান্সদপাে জ 

(ধারা 102 বা 103A বত বরণ জত 

পররবহন ঘসবার ঘেত্র ব্যতীত) 

(15) উৎপাদন, প্ররক্রয়াকরণ বা 

রূপান্তরকরণ, রসরিল কাজ, রনি জাণ, 

ইরঞ্জরনয়াররং বা অনুরূপ প্রকৃরতর 

কাদজ রনদয়ারজত ঠিকাদার/ উপ-

ঠিকাদার  

(16) ঘ াগানদার / সরবরাহকারী 

(17) মূলধনী মুনাফা 

(18) ইন্সযেওদরন্স রপ্ররিয়াি 

(19)  ন্ত্রপারত,  ন্ত্রাংশ ইতোরদ 

িািা  

(20) লিোংশ 

(21) রশল্পী, গায়ক/গারয়কা, 

ঘখদলায়ািগণ 

(22) ঘবতন বা ঘরমুনাদরশন 

(23) ততল, গ্যাস অনুসন্ধান অর্বা 

উদত্তালন সংক্রান্ত কূপ খনন কাজ  

(24) ততল, গ্যাস অনুসন্ধাদন সকল 

প্রকাদরর জরীপ কাজ 

52 

(চল

োন) 

 (25) ততল-গ্যাস ঘেদত্র (Field) 

অনুসন্ধান, উদত্তালন অর্বা পাইপ 

লাইন বা অন্য ঘকান পদ্ধরতদত 

ততল-গ্যাস ঘেত্র (Field) ঘর্দক 

ততল বা গ্যাস রপ্তানী পদয়ন্ট 

সমগ্র 

বাংলাদেে 

কর অঞ্চল-১১, 

ঢাকা 
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ক্রে খাতসমূহ উৎস কর 

কতডন/ 

আোদয়র স্থান 

বা এলাকা 

র্ার অনুকূদল 

জো প্রোন 

করদত হদব 

(১) (২) (3) (4) 

(Export Point) প জন্ত প্রদত্ত অন্য 

ঘ  ঘকান ঘসবা 

(26) উপদরাি খাতসমূহ ব্যতীত 

অন্য ঘ  ঘকান ঘসবা  

(িারা 56) 

(27) এতদ্বেতীত ধারা 56 এর 

অধীন অন্য বে বকান িগরদশাধ 

সমগ্র 

বাংলাদেে 

তকন্দ্রীয় িরীপ 

অঞ্চল 

 

53 তমাটর গানড়র মানলকানািননে 

অনুনমে আদয়র উপর অনগ্রম কর  

(ধারা-68B) 

সমগ্র 

বাংলাদেে 

তকন্দ্রীয় িরীপ 

অঞ্চল 

54 বাস, োক, নমননবাস, তকাস্টার 

ইেযানের অনুনমে আয়কর  এস, 

আর, ও নং ২১৫-

আইন/আয়কর/২০১৯; োনরি: 

২৩ জুন, ২০১৯ নিস্টাব্দ 

সমগ্র 

বাংলাদেে 

তকন্দ্রীয় িরীপ 

অঞ্চল 

55 অভযন্তরীণ বনৌর্ান, কাদগ ডা, বকাস্টার 

বা িাম্পবাজজ এর অনুতেত আয়কর  

এস, আর, ও নাং ২১৪-

আইন/আয়কর /২০১৯; তাতরখ: 

২৩ জুন ২০১৯ তিস্টাব্দ 

ঢাকা তিলা কর অঞ্চল -৫, 

ঢাকা 

চট্টগ্রাম তিলা কর অঞ্চল-৩, 

চট্টগ্রাম 

অন্যান্য তিলা সংনিষ্ট কর 

অঞ্চল 

 

(৪) েদব বৃহৎ করোো ইউননট (এলটিইউ) ঢাকা এর নবদ্যমান অনধদক্ষে পূব িবৎ বহাল 

থাকদব।
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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 2019-20 

 

Sl 

No 

Heads Withholding 

authority 

Rate 

1 Salaries  

(Section50) 

Any person 

responsible 

or making 

such 

payment 

deduction at 

the average 

rate 

Salaries  

(Government) 

[Sub-section (1A) of 

section 50] 

 

Drawing and 

Disbursing 

Officer 

(DDO) 

deduction at 

the average 

rate 

2 Discount on the real 

value of 

Bangladesh Bank Bills  

(Section 50A) 

 

Any person 

responsible 

for making 

such 

payment 

maximum rate 

3 Interest or profit on 

securities  

(Section 51) 

Any person 

responsible 

for issuing 

any security 

of the 

government 

or approved 

by the govt. 

5% 

4 (a) Execution of contract, 

other than a contract for 

providing or rendering a 

service mentioned in any 

Specified 

person as 

mentioned in 

section 52 

As prescribed 

in Rule 16. 
পতরতশষ্ট 10 দ্রষ্টব্য 
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Sl 

No 

Heads Withholding 

authority 

Rate 

other section of Chapter 

VII. 

(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, know-

how, copyright, 

trademark, trade name, 

literary or musical or 

artistic composition, 

survey, study, forecast, 

estimate, customer list or 

any other intangibles.  

 

(Section 52A) 

Specified 

person as 

mentioned in 

section 52 

পতরতশষ্ট 11 দ্রষ্টব্য 

 

6 (1) Advisory or 

consultancy service 

(2) Professional service, 

Technical services fee, 

Technical assistance fee.  

(excluding professional 

services by doctors) 

(Section 52AA) 

Specified 

person as 

mentioned in 

section 52 

পতরতশষ্ট 12 দ্রষ্টব্য 
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Sl 

No 

Heads Withholding 

authority 

Rate 

(2) Professional service 

(by doctors) 

(Section 52AA) 

Specified 

person as 

mentioned in 

section 52 

পতরতশষ্ট 12 দ্রষ্টব্য 

 

7 C&F agency 

commission   

(Section 52AAA) 

Commission

er of 

Customs 

10% 

8 Manufacturer of non-

mechanical cigarette 

(Bidi) 

(Section 52B) 

Any 

person 

responsib

le for 

selling 

banderols 

to a 

manufact

urer of 

cigarette 

10% of the 

value of the 

banderols 

9 Compensation against 

acquisition of property 

(Section 52C) 

Any person 

responsible 

for payment 

of such 

compensati

on 

(a) 2% of the 

amount of 

such 

compensation 

against the 

immovable 

property 

situated within 

a city 

corporation, 

paurashava or 

cantonment 

board 

 

(b)1% of the 

amount of 

such 
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Sl 

No 

Heads Withholding 

authority 

Rate 

compensation 

against the 

immovable 

property 

situated 

outside the 

jurisdiction of 

a city 

corporation, 

paurashava or 

cantonment 

board 

10 Interest on saving 

instruments 

(Section 52D) 

Any person                  

responsible 

for making 

such 

payment  

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) 

11 Payment to a beneficiary 

of Workers’ Participation 

Fund 

(Section 52DD) 

Any 

person 

responsib

le for 

making 

payment 

5% 
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Sl 

No 

Heads Withholding 

authority 

Rate 

from 

such 

fund to a 

beneficia

ry 

12 Brick 

Manufacturer 

(Section 52F) 

Any person 

responsible 

for issuing 

any 

permission 

or renewal 

of 

permission 

for 

manufacture 

of bricks 

Tk.45,000 for 
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 

13 Commission of letter of 

credit 

(Section 52I) 

Any person 

responsible 

for opening 

letter of 

credit 

5% 

14 Travel agent  

(Section 52JJ) 

Any person 

responsible 

for paying 

commission, 

discount or 

any benefit 

for selling 

air tickets or 

cargo 

carriage 

 

পতরতশষ্ট 13 দ্রষ্টব্য 
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Sl 

No 

Heads Withholding 

authority 

Rate 

15 Renewal of trade license 

by City Corporation or 

Paurashava 

(Section 52K) 

City 

Corporation 

or 

Paurashava 

Tk.3000 for 

Dhaka North 

City 

Corporation, 

Dhaka South 

City 

Corporation & 

Chittagong 

City 

Corporation; 

 

Tk.2000 for 

anyother city 

corporation; 

 

Tk.1000 for 

any 

paurashava of 

any district 

headquarters;  

 

Tk.500 for 

any other 

area. 

16 Freight forward agency 

commission 

(Section 52M) 

Any person 

responsible 

for making 

such 

payment 

15% 

17 Rental power 

(Section 52N) 

Bangladesh 

Power 

Development 

Board during 

payment to 

6% 
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Sl 

No 

Heads Withholding 

authority 

Rate 

any power 

generation 

company 

against 

power 

purchase 

18 Foreign technician 

serving in diamond 

cutting 

(Section 52O) 

Employer 5% 

19 Services from 

convention hall, 

conference centre etc.  

(Section 52P) 

Specified 
person as 
mentioned in 
section 52 

5% 

20 Any income in 

connection with any 

service provided to any 

foreign person by a 

resident person 

(Section 52Q) 

Paying or 

crediting 

authority 

(Banks or 

Financial 

institutions) 

10% 

21 International gateway 

service in respect of 

phone call. 

(Section 52R) 

(1)The 

respective 

bank, in the 

case of the 

amount 

credited to 

the account 

of an 

Internationa

l 

Gateway(IG

W) Services 

operator; 

 

(1)1.5% of 

total revenue 

received by 

IGW services 

operator. 

 

 

 

(2) 7.5% of 

revenue paid 

or credited to 

ICX,ANS and 

others 
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Sl 

No 

Heads Withholding 

authority 

Rate 

 

(2) IGW 

services 

operator, in 

the case of  

the amount 

paid or 

credited to 

the account 

of (ICX), 

Access 

Network 

Services 

(ANS) or 

others 

 

(2A) In 

respect of 

outgoing 

international 

calls, the 

provider of 

Interconnecti

on Exchange 

(ICX) 

services or 

Access 

Network 

Services 

(ANS) 

 

(2A) 7.5% on 

the whole 

amount so 

paid or 

credited at the 

time of 

payment or 

credit 

22 Payment in excess of 

premium paid on life 

insurance policy  

(Section 52T) 

Any person 

responsible 

for paying to 

a resident, 

5% 
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Sl 

No 

Heads Withholding 

authority 

Rate 

any sum in 

excess of 

premium 

paid for any 

life 

insurance 

policy 

maintained 

with any life 

insurance 

company 

23 Payment on account of 

purchase through local 

L/C 

(Section 52U) 

Respective 

Bank or 

Financial 

Institutions 

3% on the 

amount paid or 

credited not 

being in the 

nature of 

Disributor 

Financing 

 

1% on the 

amount paid or 

credited in 

case of 

Distributor 

Financing 

Agreement 

 

 

No tax shall be 

deducted 

under this 

section from 

the payment 

related to local 
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Sl 

No 

Heads Withholding 

authority 

Rate 

letter of credit 

(L/C) and any 

other financing 

agreement in 

respect of 

purchase or 

procurement 

of rice, wheat, 

potato, onion, 

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. 

24 Payment of fees, 

revenue sharing etc. by 

cellular mobile phone 

operator   

(Section 52V) 

The 

principal 

officer of a 

cellular 

mobile 

10% 
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Sl 

No 

Heads Withholding 

authority 

Rate 

phone 

operator 

company 

responsible 

for making 

such 

payment  

25 Import 

(Section 53 & Rule 17A) 

Commission

er of 

Customs. 

(a) 5%  

(general rate) 

(b) 2% on 

certain 

imported 

goods 

(c)Tk.500 per 

ton in case of 

import of 

certain items 

26 House  property 

(Section 53A) 

Specified 

person as 

mentioned in 

section 52 

5% of the 

gross rent 

27 Shipping business of a 

resident 

(Section 53AA) 

Commission

er of 

Customs or 

any other 

authority 

duly 

authorized 

5% of total 

freight 

received or 

receivable in 

or out of 

Bangladesh 

 

3% of total 

freight 

received or 

receivable 

from services 

rendered 
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Sl 

No 

Heads Withholding 

authority 

Rate 

between two 

or more 

foreign 

countries 

 

28 Export  of manpower 

(Section 53B & 

Rule17C) 

The Director 

General, 

Bureau of 

Manpower, 

Employment 

and Training 

 

10% 

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) 

Bank 
 

 

1%  of the 

total export 

proceeds of all 

goods 

 

 

30 Member of Stock 

Exchanges 

(Section 53BBB) 

The Chief 

Executive 

Officer of 

Stock 

Exchange 

0.05% 

31 Export of any goods 

except the goods 

mentioned in section 

53BB 

(Section 53BBBB) 

Bank. 1% of the total 

export 

proceeds of all 

goods except 

the goods 

mentioned in 

section-53BB 

 



 

107 

 

Sl 

No 

Heads Withholding 

authority 

Rate 

  32 Goods or property sold 

by public auction 

(Section 53C &Rule 

17D) 

Any person 

making such 

sale 

5% of sale 

price. 

  33 Courier business of a 

non-resident  

(Section 53CCC) 

Any 

company 

working as 

local agent of 

a non 

resident 

courier 

company 

15% on the 

amount of 

service charge 

34 Payment to actors, 

actresses, producers, etc 

(Section 53D) 

The person 

responsible 

for making 

payment 

(a)10% on the 

payment in 

case of 

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) 

35 Export cash subsidy 

(Section 53DDD) 

Any person 

responsible 

for payment 

10% 

36 

 

Commission, discount  or 

fees 

[Section 53E(1) and (2)] 

Any 

company  

পনরনেষ্ট 14 দ্রষ্টব্ 
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Sl 

No 

Heads Withholding 

authority 

Rate 

Commission, discount or 

fees 

[Section 53E(3)] 

Any 

company 

other than oil 

marketing 

company 

পনরনেষ্ট 14 দ্রষ্টব্ 

37 Commission or 

remuneration paid to 

agent of foreign buyer  

(Section53EE) 

Bank 10% 

38 Interest or share of 

profit on saving 

deposits and fixed 

deposits etc. 

[Section 53F(1)] 

Any person 

responsible 

for making 

such 

payment 

10% if there is 
TIN; 
15% if there is 
no TIN (not 
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 
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Sl 

No 

Heads Withholding 

authority 

Rate 

Government) 

Interest or share of 

profit on any saving 

deposits or fixed 

deposits or any term 

deposit by or in the 

name of a fund 

[Section 53F(2)] 

Any person 

responsible 

for making 

such 

payment 

5% 
পতরতশষ্ট 15 দ্রষ্টব্ 

39 Real  estate or land 

development business 

(Section 53FF) 

Any person 

responsible 

for 

registering 

any 

document 

for transfer 

of any land 

or building 

or apartment 

Building বা 

apartment এর 

বেদে: পতরতশষ্ট 16 

দ্রষ্টব্  

 

Land এর বেদে: 

(i) (i)5% for 

Dhaka, 

Gazipur, 

Narayanganj, 

Munshigang, 

Manikganj, 

Narsingdi & 

Chittagong 

district; 

(ii) (ii) 3% for any 

other district 

40 Insurance commission 

(Section 53G) 

Any person 

responsible 

for paying 

such 

commission 

to a resident 

5% 

41 Fees of survey or so for 

general insurance 

company 

Any 

person 

responsib

10% 
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Sl 

No 

Heads Withholding 

authority 

Rate 

(Section 53GG) le for 

paying 

such fees 

to 

resident 

42 Transfer of property 

(Section 53H) 

Any person 

responsible 

for 

registering 

any 

document 

As mentioned 

in section 

53H. 

43 Collection of Tax from 

lease of property  

(Section 53HH) 

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, 

a firm, an 

association 

of persons, 

4%  
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Sl 

No 

Heads Withholding 

authority 

Rate 

a Hindu 

undivided 

family, a 

company 

or any 

artificial 

juridical 

person 

44 Interest on deposit of post 

office 

Saving bank account 

(Section 53I) 

Any 

person 

responsib

le for 

making 

such 

payment 

10% 

45 Rental value of vacant 

land or plant or 

machinery 

(Section 53J) 

The 

Governm

ent or 

any 

authority, 

corporati

on or 

body 

including 

its units, 

or any 

NGO, 

any 

universit

y or 

medical 

college, 

dental 

college, 

5% of the rent 
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Sl 

No 

Heads Withholding 

authority 

Rate 

engineeri

ng 

college 

responsib

le for 

making 

such 

payment 

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) 

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 

cooperative 

bank or any 

NGO or any 

university or 

medical 

college or 

dental 

college or 

engineering 

college 

responsible 

4% 
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Sl 

No 

Heads Withholding 

authority 

Rate 

for making 

such 

payment 

47 Transfer of shares by the 

sponsor shareholders of 

accompany listed with 

stock exchange 

(Section 53M) 

Securities & 

Exchange 

Commission 

or Stock 

Exchange 

5% 

48 Transfer of shares of any 

Stock Exchange  

(Section 53N) 

The principal 

officer of a 

Stock 

Exchange 

15% (on gain) 

49 Any sum paid by real 

estate developer to land 

owner  

(Section 53P) 

any person 

engaged in 

real estate or 

land 

development 

business 

15% 

50 Dividends 

(Section 54) 

The principal 

officer of  a 

company 

Resident/non-

resident 

Bangladeshi 

company --

20% 

 

Resident/non-

resident 

Bangladeshi 

person other 

than company 

-If TIN, 10% 

-If No TIN, 

15% 
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Sl 

No 

Heads Withholding 

authority 

Rate 

51 Income from lottery 

(Section 55) 

Any person 

responsible 

for making 

such 

payment 

20% 

52 Income of non-residents     

(Section 56): 

(1) Advisory or 
consultancy service 

(2) Pre-shipment 
inspection service 

(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 

Specified 

person as 

mentioned in 

section 52 or 

any other 

person 

responsible 

for making 

payment to a 

non-resident 

As prescribed 

in section 56 

(পতরতশষ্ট 17 দ্রষ্টব্য) 
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Sl 

No 

Heads Withholding 

authority 

Rate 

or payments related to 
intangibles 

(11) Interest 

(12) Advertisement  
broadcasting  

(13)Advertisement 
making or Digital 
marketing 

(14) Air transport or 
water transport 

(15) Contractor or sub-
contractor 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 
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Sl 

No 

Heads Withholding 

authority 

Rate 

operations 

(24) Survey for oil or gas 
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 

53 Advance tax for private 

motor car  

(Section 68B) 

BRTA পতরতশষ্ট 18 দ্রষ্টব্য 

5

5 

Motor vehicle 

presumptive tax, 

SRO:215/2019 

BRTA Rate specified 

in SRO No. 

215/2019 

56 Cargo/Launch 

presumptive tax, 

SRO:214/2019 

বনৌর্ান, কাদগ ডা, 

বকাস্টার বা 

র্াম্পবাদজডর 

বরতজদেশন 

কর্তডপে/ সাদভ ড 

সাটি ডতফদকট 

নবায়ন কর্তডপে 

Rate specified 

in SRO No. 

214/2019 
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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 rate- 

 

Sl. 

No. 

Amount Rate of 

deduction of tax 

1. Where base amount does not 

exceed taka 15 lakh 

2% 

2. Where base amount exceeds 

taka 15 lakh but does not 

exceed taka 50 lakh 

3% 

3. Where base amount exceeds 

taka 50 lakh but does not 

exceed taka 1 crore 

4%  

4. Where base amount exceeds 

taka 1 crore 

5% 

 

(b) the rate of deduction from the following classes of 

persons shall be at the following rate- 

 

Sl. 

No. 

Amount Rate of 

deduction 

of tax 

1 In case of oil supplied by oil 

marketing companies- 

(a)  Where the payment does not 

exceed taka 2 lakh 

 

 

Nil 

(b) Where the payment exceeds taka 

2 lakh 

0.60%  

2 In case of oil supplied by dealer or 

agent (excluding petrol pump station) 

1%  
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Sl. 

No. 

Amount Rate of 

deduction 

of tax 

of oil marketing companies, on any 

amount  

 

3 In case of supply of oil by any 

company engaged in oil refinery, on 

any amount 

3%  

4 In case of company engaged in gas 

transmission, on any amount 

3%  

5 In case of company engaged in gas 

distribution, on any amount 

3% 

6. In case of an industrial undertaking 

engaged in producing cement, iron 

or iron products except MS Billets, 

on any amount 

3% 

7. In case of an industrial undertaking 

engaged in the production of MS 

Billets, on any amount 
0.5% 
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পতরতশষ্ট 11 

 

Rate of deduction under section 52A 

Description of payment 
 
 

Rate of 
deduction of 

tax  
Where base amount does not exceed 
taka 25 lakh 

10% 

Where base amount exceeds taka 25 
lakh 

12% 



 

120 

 

পতরতশষ্ট 12 

 

Rate of deduction from the payment of certain services 

under section 52AA 

 

SL. 

No 

 

Description of service 

and payment 

Rate of deduction of 

tax  

 

Where base 

amount 

does not 

exceed Tk. 

25 lakh 

Where 

base 

amount 

exceeds 

Tk. 25 

lakh 

1 Advisory or consultancy 

service 

10% 12% 

2 Professional service, 

technical services fee, or 

technical assistance fee 

10% 12% 

3 (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; 

(viii) Event management 

service; 

(ix) Training, workshop, 

etc. organization and 

management service; 
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SL. 

No 

 

Description of service 

and payment 

Rate of deduction of 

tax  

 

Where base 

amount 

does not 

exceed Tk. 

25 lakh 

Where 

base 

amount 

exceeds 

Tk. 25 

lakh 

(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  

 

 

 

 

 

 

10%                                            

1.5% 

 

 

 

 

 

 

12%                                            

2% 

4 Media buying agency 

service 

(a) on 

commission or fee 

(b) on gross bill 

amount 

 

10%                                            

0.5% 

 

12%                                            

0.65% 

5 Indenting commission 6% 8% 

6 Meeting fees, training fees 

or honorarium  

10% 12% 

7 Mobile network operator, 

technical support service 

provider or service 

delivery agents engaged in 

mobile banking operations 

10% 12% 

8 Credit rating service 10% 12% 

9 Motor garage or workshop  6% 8% 
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SL. 

No 

 

Description of service 

and payment 

Rate of deduction of 

tax  

 

Where base 

amount 

does not 

exceed Tk. 

25 lakh 

Where 

base 

amount 

exceeds 

Tk. 25 

lakh 

10 Private container port or 

dockyard service 

6% 8% 

11 Shipping agency 

commission 

6% 8% 

12 Stevedoring/berth 

operation commission 

10% 12% 

13 Transport service, carrying 

service, vehicle rental 

service or ride sharing 

service 

3% 4% 

13A Wheeling charge for 

electricity transmission 
4% 5% 

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  

10% 12% 
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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 sub-

section (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 sub-

section (1). 

For the purpose of computation of value of tickets or 

charge, any payment made in respect of any embarkation 
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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 

any other person at the rate of five percent (5%) on the 

amount equal to B x C,  where- 

 

 B =  the selling price of the company to the 

distributor or the other   person; 

 C =    5%: 
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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; 

(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 আমানে এবং স্থায়ী আমানে, ইেযানের সুে আয় হদে উৎদস কর কেিন 

 

 

উপ ধারা (2) এর নবধানমদে, তকাদনা  াদন্ডর কর অব্াহনের নবষদয় আয়কর 

অধ্যাদেদে অথবা বেিমাদন বলবৎ অন্য তকাদনা আইদন যা-ই বলা থাকুক না তকন, 

তকাদনা ব্াংক বা সমবায় ব্াংক বা ইসলানম নীনে অনুযায়ী পনরচানলে ব্াংক 

অথবা তকান অ-ব্াংনকং আনথ িক প্রনেষ্ঠান বা তকান নলনিং বকাম্পাতন বা তকান 

গৃহায়দন অথ িায়নকারী বকাম্পাতনবত তকান  াদন্ডর দ্বারা বা নাদম পনরচানলে বা রগেত 

বকান সঞ্চয়ী আমানে বা স্থায়ী আমানে বা তময়ােী আমানদের সুে বা মুনা ার অংে 

(share of profit) পনরদোদধর োনয়ত্বপ্রাি ব্নক্ত, নেনন উক্ত সুে বা মুনা ার 

অংে  াদন্ডর নহদসদব তক্রনিদটর সময় বা পনরদোদধর সময়, দুটির মদধ্য তযটি আদগ 

ঘদট, উক্ত সুে বা মুনা ার অংদের উপর ৫% হাদর উৎদস কর কেিন করদবন।  

 

উপ ধারা (2) তে ‘ ান্ড’ বলদে approved superannuation fund বা 

pension fund বা gratuity fund বা recognized provident fund বা 

workers’ participation fund সহ আইদনর দ্বারা সৃষ্ট বা আইন দ্বারা 

পনরচানলে  ান্ডদক বুঝাদব, যা কৃনেম আইনী সত্তা নহদসদব পনরগনণে হয় এবং 

যাদের নাদম আইনানুগভাদব পৃথক নহসাব (account) সংরক্ষণ করা যায়। 

 

নতুন তবিান প্রবতডদনর োধ্যদে আইদনর িারা সৃষ্ট বা আইন িারা পতরচাতলত Board 

কর্তডক 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 তাতরখ পর্ ডন্ত উৎস কদরর আওতার্ভক্ত তছল বস সকল 

ফাদন্ডর বেদে উপ িারা (2) এর তবিান কার্ ডকর হদব না। অর্ ডাৎ, এরূপ ফাদন্ডর বেদে 

30 জুন 2016 তাতরখ পর্ ডন্ত সেদয় বর্ হাদর উৎস কর কততডত হদতা এখদনা বস হাদর 

উৎস কর আদরাপ হবব।   
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পতরতশষ্ট 16 

 

Rate of deduction under section 53FF 

 

আবাতসক উদেদি তনতে ডত (constructed for residential purposes) োলান 

বা এপাট ডদেদের বেদে: 

এলাকা প্রগত বগ ডগমটাদর 

উৎস কর 

(টাকায়) 
(ক) ঢাকা’র গুলশান মদর্ল টাউন, বনানী, বাগরধারা, মগতগঝল 

বাগণগজেক এলাকা ও গেলকুশা বাগণগজেক এলাকা 
১,৬০০ টাকা 

 
(খ) ঢাকা’র ধানমগন্ড আবাগসক এলাকা, গর্ওএইচএস, মহাখালী, 

লালমার্টয়া হাউগজং বসাসাইর্ট, উত্তরা মদর্ল টাউন, বসুন্ধরা 

আবাগসক এলাকা, ঢাকা কোন্টনদমন্ট এলাকা, কারওয়ানবাজার 

বাগণগজেক এলাকা এবং চট্টগ্রাদমর িাঁচলাইশ আবাগসক এলাকা, 

খুলশী আবাগসক এলাকা, আগ্রাবাে ও  নাগসরাবাে 

১,৫০০ টাকা 

 

(গ) (ক) ও (খ) ব্যতীত ঢাকা উত্তর গসর্ট কদি ডাদরশন, ঢাকা েগেণ 

গসর্ট কদি ডাদরশন এবং চট্টগ্রাম গসর্ট কদি ডাদরশদনর অন্যান্য 

এলাকা  

১,০০০ টাকা 

 

(ঘ) ঢাকা উত্তর গসর্ট কদি ডাদরশন, ঢাকা েগেণ গসর্ট কদি ডাদরশন 

এবং চট্টগ্রাম গসর্ট কদি ডাদরশন ব্যতীত অন্যান্য গসর্ট 

কদি ডাদরশনভুি এলাকা 

৭০০ টাকা 

 

 (ঙ) উিদরর (ক), (খ), (গ)  এবং (ঘ) ব্যতীত অন্যান্য এলাকা  ৩০০ টাকা 
 

তদব, অনগধক ৭০ বগ ডগমটার িে ডন্ত (কমন বস্পসসহ) আয়তনগবগশষ্ট আবাগসক 

এিাট ডদমদন্টর জন্য উৎস কদরর হার ২০% কম হদব এবং অনগধক ৬০ বগ ডগমটার িে ডন্ত 

(কমন বস্পসসহ) আয়তনগবগশষ্ট আবাগসক এিাট ডদমদন্টর জন্য উৎস কদরর হার ৪০% 

কম হদব।   

 

আবাতসক ব্যতীত অন্য বকান উদেদি তনতে ডত (constructed not for the 

residential purposes) োলান বা এপাট ডদেে বা বকান বস্পস (space) এর 

বেদে: 
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এলাকা প্রগত বগ ডগমটাদর 

উৎস কর 

(টাকায়) 
(ক) ঢাকা’র গুলশান মদর্ল টাউন, বনানী, বাগরধারা, মগতগঝল 

বাগণগজেক এলাকা ও গেলকুশা বাগণগজেক এলাকা 
৬,৫০০ টাকা 

(খ) ঢাকা’র ধানমগন্ড আবাগসক এলাকা, গর্ওএইচএস, মহাখালী, 

লালমার্টয়া হাউগজং বসাসাইর্ট, উত্তরা মদর্ল টাউন, বসুন্ধরা 

আবাগসক এলাকা, ঢাকা কোন্টনদমন্ট এলাকা, কারওয়ানবাজার 

বাগণগজেক এলাকা এবং চট্টগ্রাদমর িাঁচলাইশ আবাগসক এলাকা, 

খুলশী আবাগসক এলাকা, আগ্রাবাে ও  নাগসরাবাে 

৫,০০০ টাকা 

(গ) (ক) ও (খ) ব্যতীত ঢাকা উত্তর গসর্ট কদি ডাদরশন, ঢাকা েগেণ 

গসর্ট কদি ডাদরশন এবং চট্টগ্রাম গসর্ট কদি ডাদরশদনর অন্যান্য 

এলাকা  

৩,৫০০ টাকা 

(ঘ) ঢাকা উত্তর গসর্ট কদি ডাদরশন, ঢাকা েগেণ গসর্ট কদি ডাদরশন 

এবং চট্টগ্রাম গসর্ট কদি ডাদরশন ব্যতীত অন্যান্য গসর্ট 

কদি ডাদরশনভুি এলাকা 

২,৫০০ টাকা 

(ঙ) উিদরর (ক), (খ), (গ) এবং (ঘ) ব্যতীত অন্যান্য এলাকা   ১,২০০ টাকা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

130 

 

পতরতশষ্ট 17 

 

Rate of deduction from income of non-residents  

under section 56 

 

SL. 

No 

Description of services or payments Rate of 

deduction 

of tax 

1 Advisory or consultancy service 20% 

2 Pre-shipment inspection service 20% 

3 Professional service, technical services, 

technical know-how or technical 

assistance 

20% 

4 Architecture, interior design or landscape 

design, fashion design or process design 

20% 

5 Certification, rating etc. 20% 

6 Charge or rent for satellite, airtime or 

frequency, rent for channel broadcast 

20% 

7 Legal service 20% 

8 Management service including event 

management  

20% 

9 Commission 20% 

10 Royalty, license fee or payments related 

to intangibles 

20% 

11 Interest 20% 

12 Advertisement  broadcasting  20% 

13 Advertisement making or Digital 

marketing 

15% 

14 Air transport or water transport not being 

the carrying services mentioned in 

sections 102 or 103A 

7.5% 

15 Contractor or sub-contractor of 

manufacturing, process or conversion, 

civil work, construction, engineering or 

works of similar nature 

7.5% 

16 Supplier 7.5% 
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SL. 

No 
Description of services or payments Rate of 

deduction 

of tax 

17 Capital gain 15% 

18 Insurance premium 10% 

19 Rental of machinery, equipment etc. 15% 

20 Dividend- 

(a) company-- 

(b) any other person, not being a 

company-- 

 

20% 

30% 

21 Artist, singer or player 30% 

22 Salary or remuneration 30% 

23 Exploration or drilling in petroleum 

operations 

5.25% 

24 Survey for coal, oil or gas exploration 5.25% 

24A Fees, etc. of surveyors of general 

insurance company 
20% 

25 Any service for making connectivity 

between oil or gas field and its export 

point 

5.25% 

26 Any payments against any services not 

mentioned above 

20% 

 

27 Any other payments 30%. 
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পতরতশষ্ট 18 

 

Rate of advanced tax under section 68B 

 

িারা 68B এর উপ িারা (1) এর তবিানেদত, বকাদনা আয় বছদর বকাদনা ব্যতক্ত 

বোটর গাতড় (জীপ বা িাইদক্রাবাসসহ) এর োতলক হদল ঐ ব্যতক্তর বেদে উক্ত আয় 

বছদর অনুতেত আয় িদর উপ িারা (2) এ বতণ ডত হাদর অতগ্রে কর আোয়দর্াগ্য হদব।  

 

উপ িারা (2) অনুর্ায়ী অতগ্রে কদরর হার হদব তননরূপ: 

 
ক্ররিক 

নং 

গািীর ধরণ ও ইরঞ্জন কোপারসটি অরগ্রি কর (োকা) 

(1) ১৫০০ রসরস প জন্ত প্ররতটি ঘিােরকার বা জীপ এর 

জন্য    

১৫,০০০ োকা 

(2) ২০০০ রসরস প জন্ত প্ররতটি ঘিােরকার বা জীপ এর 

জন্য    

৩০,০০০ োকা 

(3) ২৫০০ রসরস প জন্ত প্ররতটি ঘিােরকার বা জীপ 

এর জন্য    

৫০,০০০ োকা 

(4) ৩০০০ রসরস প জন্ত প্ররতটি ঘিােরকার বা জীপ 

এর জন্য    

৭৫,০০০ োকা 

(5) ৩৫০০ রসরস প জন্ত প্ররতটি ঘিােরকার বা জীপ 

এর জন্য    

১,০০,০০০ োকা 

(6) ৩৫০০ রসরসর উপর প্ররতটি ঘিােরকার বা জীপ 

এর জন্য    

১,২৫,০০০ োকা 

(7) িাইদক্রাবাস প্ররতটির জন্য                 ২০,০০০ োকা 

 
তদব, ঘকাদনা ব্যরির একক বা ঘ ৌর্ িারলকানায় এদকর অরধক ঘিাের কার (জীপ বা 

িাইদক্রাবাসসহ) র্াকদল পরবতী প্ররতটির ঘেদত্র উপযু জি হার অদপো ৫০% ঘবরশ 

হাদর অরগ্রি কর প্রদদয় হদব। 

 

 বমাটর কার, জীি বা মাইদক্রাবাদসর বরগজদেশদনর সময় অথবা গ টদনস নবায়দনর 

তাগরখ উত্তীণ ড হওয়ার পূদব ড উি অগগ্রম কর প্রোন করদত হদব। বরগজদেশন বা 

গ টদনস সনে প্রোনকারী কর্তডিে সনে প্রোদনর পূদব ড গনগিত হদবন বে সংগিষ্ট 

বমাটর কার, জীি বা মাইদক্রাবাদসর বেদেও উি ধারায় বগণ ডত হাদর অগগ্রম কর 

িগরদশাধ করা হদয়দছ।  
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বেদেদে প্রগত বছর গ টদনস নবায়ন হয়না বস বেদে করোতার প্রদতেক আয় বছর 

বশষ হওয়ার পূদব ড উি অগগ্রম কর প্রোন করদত হদব এবং কর িগরদশাদধর প্রমাণ 

িরবতী গ টদনস নবায়দনর সময় তা গ টদনস সনে প্রোনকারী কর্তডিদের গনকট 

উিস্থািন করদত হদব।    

 
বমাটর কার, জীি বা মাইদক্রাবাদসর ননম্নবনণ িে মানলদকর তক্ষদে উক্ত ধারায় উনিনিে 

অনগ্রম কর প্রদযািয হতব না- 

 

 

(1) সরকার বা স্থানীয় সরকার; 

(2) সরকাদরর বা স্থানীয় সরকাদরর বকাদনা প্রকল্প, কে ডসূতচ 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 সাংজ্ঞার্ভক্ত নয়; 

(8)  বকাদনা বগদজটর্ভক্ত যুিাহত মুতক্তদর্ািা; 

(9) এেন বকাদনা প্রততষ্ঠান (institution) র্ার তনকট হদত এ িারায় অতগ্রে কর 

আোয় হদব না েদে ড ববার্ ড কর্তডক সনে প্রোন করা হদয়দছ।    

 

 উপ িারা (2) এর অধীদন অনগ্রম কর প্রদযািয- এমন ব্নক্তর তকাদনা আয় বেদর 

রনয়রিত উৎদসর আদয়র উপর প্রদ াজে করদায়  রদ উপ িারা (2) এর অধীদন প্রেত্ত 

অনগ্রম কর অদপক্ষা কম হয় োহদল ধদর তনয়া হদব তয ঐ ব্নক্তর উক্ত আয় বেদর 

এরূপ আয় রছল  ার উপর গণনাকৃত করদায় উপ িারা (2) এর অধীদন আোয়কৃে 

কদরর সমান। 

  

উপ িারা (2) এর অধীদন পনরদোধকৃে কর রনয়রিত উৎদসর আদয়র উপর প্রদ াজে 

কদরর রবপরীদত ঘক্ররিে পাওয়া  াদব। তদব উি কদরর ঘকান অংশ ত রৎদযাগ্য হদব 

না বা এরূপ কর পূব িবেী তকান কর বেদরর করোবীর নবপরীদে সমন্বয় করা যাদব না। 
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ধারা 68B তে- 

 

(১)  তমাটরগানড় (motor car) বলদে বুঝাদব Motor Vehicles Ordinance 

1983 (LV of 1983) এর িারা 2 এর ক্লজ (25) অনুর্ায়ী সাংজ্ঞাতয়ত 

বোটর গাতড়, র্ার েদধ্য জীপ এবাং োইদক্রাবাসও অন্তর্ভ ডক্ত হদব।  

 

 (2)  ননয়নমে উৎদসর আয় (income from regular source) বলদে ধারা 

82C এর উপ িারা (2) এ উতিতখত উৎস ব্যতীত অন্য বকান উৎদসর আয়দক 

বুঝাদব।   

 

 

মুদ্রণজতনত ত্রুটি বা অন্য বকাদনা কারদণ পতরতশষ্টসমূদহ 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 tax-

Companies 

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 

Taxes Zone-15, 

Dhaka 
1-1141-0110-0101 1-1141-0110-0111 

Taxes Zone-1, 1-1141-0040-0101 1-1141-0040-0111 
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Chattogram 

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 Zone-

Narayanganj 
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 Zone-

Mymensingh 
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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