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আয়কর পগরপত্র ২০২২-২০২৩
গবষয়: ২০২২-২৩ অি ড বছররর বোরজট কো ডক্ররের আওতোয় আয়কর আইন, গবগধ ও প্রজ্ঞোপরনর
েোধ্যরে আনীত পগরবতডন সম্পগকডত স্পষ্টীকরণ।
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর ও সোরচোরজডর হোর গনধ ডোরণ এবং এতদ্ব্যতীত আয়কর
অধ্যোরে , ১৯৮৪ বত প্ররয়োজনীয় সংর োধনী আনো হরয়রছ। অগধকন্তু, আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর
আওতোয় জোরীকৃত গবগভন্ন এসআরও এর েোধ্যরে আয়কর গবগধেোলো, ১৯৮৪ বত প্ররয়োজনীয়
সংর োধনী আনয়নসহ গবগভন্ন করহোর পুনঃগনধ ডোরণ করো হরয়রছ। নূতন প্রবগতডত ও সংর োগধত
আইন, গবগধ ও প্রজ্ঞোপনসমূরহর িো ি প্ররয়োগ গনগিতকরণ এবং সংগিষ্ট গবগধ গবধোনসমূহ
করেোতোগণরক সহজভোরব অবগহতকররণর লরযয আনীত সংর োজন/সংর োধন/ পগরবতডন/
পগরেোজডনসমূরহর উরেখর োগ্য গবষয়সমূহ গনম্নরূপ ব্যোখ্যো ও উেোহরণসহ উপস্থোপন করো হরলো ১। ২০২২-২৩ করবরষ ডর জন্য প্রর োজয আয়কররর হোর
অি ড আইন, ২০২২ এর তফগসল-২ এ ২০২২-২০২৩ করবরষ ডর জন্য করহোর গনধ ডোরণ করো হরয়রছ।
১.১ স্বোভোগবক ব্যগি করেোতো, গহন্দু অগবভি পগরবোর ও অং ীেোরী ফোরেডর করহোর
অি ড আইন, ২০২২ এ বগণ ডত করহোররর তফগসল-২ অনু োয়ী প্ররতযক গনবোসী স্বোভোগবক ব্যগি
করেোতো (অগনবোসী বোংলোরে ীসহ), গহন্দু অগবভি পগরবোর ও অং ীেোরী ফোরেডর বেোট
আরয়র উপর আয়কররর হোর গনম্নরূপ:

1

বেোট আয়

করহোর

(১)

প্রিে ৩,০০,০০০ টোকো প ডন্ত বেোট আরয়র উপর

শূন্য

(২)

পরবতী ১,০০,০০০ টোকো প ডন্ত বেোট আরয়র উপর

৫%

(৩)

পরবতী ৩,০০,০০০ টোকো প ডন্ত বেোট আরয়র উপর

১০%

(৪)

পরবতী ৪,০০,০০০ টোকো প ডন্ত বেোট আরয়র উপর

১৫%

(৫)

পরবতী ৫,০০,০০০ টোকো প ডন্ত বেোট আরয়র উপর

২০%

(৬)

অবগ ষ্ট বেোট আরয়র উপর

২৫%

তরব, উগেগখত করহোর করেোতোর ে ডোেো গনগব ডর রষ গসগোররট, গবগি, জে ডো, গুলসহ সকল
প্রকোর তোেোকজোত পণ্য প্রস্তুতকোরক করেোতোর উি ব্যবসো হরত অগজডত আরয়র বযরত্র
প্রর োজয হরব নো।
তৃেীয় রলসের করদাো, েগহলো করেোতো, ৬৫ বছর বো তদূর্ধ্ড বয়রসর করেোতো, প্রগতবন্ধী
ব্যগি (person with disability) করেোতো এবং বগরজটভুি যুদ্ধোহত মুগির োদ্ধো
করেোতোর বযরত্র করমুি সীেো গনম্নরূপ:
১. তৃেীয় রলসের করদাো, েগহলো করেোতো এবং ৬৫ বছর বো তদূর্ধ্ড বয়রসর করেোতো:
৩,৫০,০০০ টোকো;
২. প্রগতবন্ধী ব্যগি করেোতো: ৪,৫০,০০০ টোকো;
৩. বগরজটভুি যুদ্ধোহত মুগির োদ্ধো করেোতো: ৪,৭৫,০০০ টোকো।
বকোরনো প্রগতবন্ধী ব্যগির গপতোেোতো বো আইনোনুগ অগভভোবরকর প্ররতযক প্রগতবন্ধী
সন্তোন/রপোরের জন্য করমুি আরয়র সীেো ৫০,০০০ টোকো ববগ হরব। প্রগতবন্ধী ব্যগির গপতো
ও েোতো উভরয়ই করেোতো হরল ব রকোরনো একজন এ সুগবধো পোরবন।
বেোট আরয়র পগরেোণ করমুি আয়সীেোর অগধক হরল প্ররেয় নূযনতে আয়কররর পগরেোণ
গনম্নরূপ:
এলোকো

নূযনতে কররর হোর (টোকো)

ঢোকো উত্তর গসটি করপডোরর ন, ঢোকো েগযণ গসটি
করপডোরর ন এবং চট্টগ্রোে গসটি করপডোরর ন এলোকোয়
অবগস্থত করেোতো

৫,০০০
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অন্যোন্য গসটি করপডোরর ন এলোকোয় অবগস্থত করেোতো

৪,০০০

গসটি করপডোরর ন ব্যতীত অন্যোন্য এলোকোয় অবগস্থত
করেোতো

৩,০০০

করমুি সীেোর ঊরর্ধ্ড আয় আরছ এেন করেোতোর প্ররেয় আয়কররর পগরেোণ বো গবগনরয়োগজগনত
কর বরয়োত গবরবচনোর পর প্ররেয় আয়কররর পগরেোণ নূযনতে আয়কররর বচরয় কে, শূন্য বো
ঋণোত্মক হরলও তোরক প্রর োজয হোরর নূযনতে আয়কর পগরর োধ কররত হরব।
বকোরনো করেোতো স্বল্প উন্নত এলোকো (less developed area) বো সবরচরয় কে উন্নত এলোকোয়
(least developed area) অবগস্থত বকোরনো ক্ষুদ্র বো কুটির গ রল্পর েোগলক হরল এবং উি ক্ষুদ্র
বো কুটির গ রল্পর দ্রব্যোগে উৎপোেরন গনরয়োগজত িোকরল করেোতোর উি ক্ষুদ্র বো কুটির গ ল্প হরত
উদ্ভূত আরয়র উপর গনম্নবগণ ডত হোরর আয়কর বরয়োত প্রর োজয হরব:
গববরণ

বরয়োরতর হোর

(১)

ব রযরত্র সংগিষ্ট বছররর উৎপোেরনর
পগরেোণ পূব ডবতী বছররর উৎপোেরনর
পগরেোরণর তুলনোয় ১৫% এর অগধক, গকন্তু
২৫% এর অগধক নয়

উি আরয়র উপর প্ররেয়
আয়কররর ৫%

(২)

ব রযরত্র সংগিষ্ট বছররর উৎপোেরনর
পগরেোণ পূব ডবতী বছররর উৎপোেরনর
পগরেোরণর তুলনোয় ২৫% এর অগধক

উি আরয়র উপর প্ররেয়
আয়কররর ১০%

১.২ তকাম্পানী ব্যেীে রনরদ জষ্ট তেরণর করদাোসদর করহার
(১) বকোম্পোগন এবং ব্যগি-সংঘ নরহ, বোংলোরের উি আরয়র ৩০%;
অগনবোসী (অগনবোসী বোংলোরে ী ব্যতীত) এইরূপ
অন্যোন্য সকল করেোতোর বযরত্র আরয়র উপর
প্রর োজয কর(২) বকোম্পোগন নরহ, গসগোররট, গবগি, জে ডো, গুলসহ উি আরয়র ৪৫%;
সকল প্রকোর তোেোকজোত পণ্য প্রস্তুতকোরক
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এইরূপ করেোতোর উি ব্যবসোয় হইরত অগজডত
আরয়র উপর প্রর োজয কর(৩) বকোম্পোগন নরহ, ব্যগি-সংঘ, আইরনর দ্ব্োরো সৃষ্ট উি আরয়র ২৭.৫%;
কৃগত্রে ব্যগি এবং অন্যোন্য করোররোপর োগ্য সত্তোর তরব তড িোরক ব , সকল
বযরত্র আরয়র উপর প্রর োজয করপ্রকোর আয় ও প্রোগি এবং
প্ররতযক একক বলনরেরন পাঁচ
লয টোকোর অগধক ও বোগষ ডক
সব ডরেোট ছগত্র লয টোকোর
ঊরর্ধ্ড সকল প্রকোর ব্যয় ও
গবগনরয়োগ ব্যোংক ট্রোন্সফোররর
েোধ্যরে সম্পন্ন কররত ব্যি ড
হরল উপগর-উি করহোর উি
আরয়র ৩০% হইরব।
(৪) সেবোয় সগেগত আইন, ২০০১ (২০০১ সরনর ৪৭ উি আরয়র ১৫%;
নং আইন) অনু োয়ী গনবগন্ধত সেবোয় সগেগতর
বযরত্র আরয়র উপর প্রর োজয কর(৫) তবসরকারর রবশ্বরবদ্যালয়, তবসরকারর তেরিসকল উি আরয়র ১৫%:
কসলর্, তবসরকারর তিন্টাল কসলর্, তবসরকারর
ইরিরনয়াররং কসলর্ বা তকবলোত্র েথ্যপ্রযুরি
রবষসয় রিোদাসন রনসয়ারর্ে তবসরকারর কসলর্
এর উদ্ভূে আসয়র উপর প্রর োজয কর১.৩ তকাম্পারনর করহার
প্রস ার্য
করহার

তকাম্পারনর বণ জনা

পাবরলকরল তেসিি তকাম্পারন োরের পররসিারধে
মূলধসনর ১০% এর অরধক তিয়ার IPO (Initial ২০%
Public Offering) এর োধ্যসে হস্তান্তররে হরয়রছ
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*িেজ
পররপালসনর
ব্যর্ জোয়
প্রস্তারবে করহার
২২.৫%

পাবরলকরল তেসিি তকাম্পারন োরের পররসিারধে
মূলধসনর ১০% বা ১০% এর কে তিয়ার IPO (Initial
Public Offering) এর োধ্যসে হস্তান্তররে হরয়রছ
পাবরলকরল তেসিি নয় এরূপ তকাম্পারন
এক ব্যরি তকাম্পারন
পাবরলকরল তেসিি-ব্যাংক, বীো ও আরর্ জক প্ররেষ্ঠান
(োসচ জন্ট ব্যাংক ব্যেীে)
পাবরলকরল তেসিি নয় এরূপ-ব্যাংক, বীো ও আরর্ জক
প্ররেষ্ঠান
োসচ জন্ট ব্যাংক

২২.৫%

২৫%

২৭.৫%
২২.৫%

৩০%
২৫%
িেজ প্রস ার্য নয়

৩৭.৫%
৪০%

িেজ প্রস ার্য নয়

৩৭.৫% িেজ প্রস ার্য নয়
৪৫%
িেজ প্রস ার্য নয়
রসগাসরট, রবরি, র্দ জা, গুলসহ সকল প্রকার োোকর্াে (+) ২.৫
পণ্য প্রস্তুেকারী তকাম্পারন
%
সারচার্জ
পাবরলকরল তেসিি বেোবোইল বফোন অপোররটর বকোম্পোগন
িেজ প্রস ার্য নয়
গে তোর পগরর োগধত মূলধরনর নূযনতে ১০% ব য়োর, োর
৪০%
েরধ্য Pre-Initial Public Offering Placement
৫% এর অগধক িোকরত পোররব নো
পাবরলকরল তেসিি নয় এেন তোবাইল তফান তকাম্পারন
৪৫%
িেজ প্রস ার্য নয়
তড: সকল প্রকোর আয় ও প্রোগি এবং প্ররতযক একক বলনরেরন পাঁচ লয টোকোর অগধক ও
বোগষ ডক সব ডরেোট ছগত্র লয টোকোর ঊরর্ধ্ড সকল প্রকোর ব্যয় ও গবগনরয়োগ ব্যোংক ট্রোন্সফোররর
েোধ্যরে সম্পন্ন কররত হরব।
১.৪ রিোগন আরয়র জন্য হ্রোসকৃত করহোর
এস. আর. ও. নং ১৫৮-আইন/আয়কর/২০২২ দ্বারা রিোগন হরত অগজডত সকল প্রকোর আরয়র
উপর গনম্নবগণ ডত তডসোরপরয আয়কর অব্যোহগত বো বযত্রেত, হ্রোস করর প্ররেয় আয়কররর
হোর গনরম্নোিভোরব ধো ড করো হরয়রছ(ক) স্বোভোগবক ব্যগি, ফোেড ও গহন্দু অগবভি পগরবোর কর্তক
ড অগজডত আরয়র ৫০% করমুি
িোকরব;
(খ) স্বোভোগবক ব্যগি, ফোেড ও গহন্দু অগবভি পগরবোর ব্যতীত অন্যোন্য করেোতোরের অগজডত
আরয়র উপর ১২%; এবং

5

(গ) স্বোভোগবক ব্যগি, ফোেড ও গহন্দু অগবভি পগরবোর ব্যতীত অন্যোন্য করেোতো কর্তক
ড
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)
Certified কারখানায় উৎপারদে পণ্য রপ্তারন হসে অগজডত আরয়র উপর ১০%।
উি হ্রোসকৃত করহোররর সুগবধো বপরত হরল রপ্তারনকারকসক গনরম্নোি তডোবগল পগরপোলন
কররত হরব(অ) টিআইএন ধারণ করসে হসব;
(আ) আয়কর অধ্যাসদি, ১৯৮৪ এর রবধানাবরল পররপালন করসে হসব;
(ই) তকান আয়বসষ জ পররসবি সংরিষ্ট রবরধ রবধান লংঘসনর দাসয় সরকাসরর তকান
কতৃপজ ে কতৃক
জ অর্ জদন্ড আসরারপে হসল সংরিষ্ট করবসষ জ রনয়রেে হাসর আয়কর
পররসিাধ করসে হসব;
(ঈ) সকল
প্রকার
Transportation
Service,
Mobile
Telecommunication Service এবং Internet and Internet
Related Service এর র্ন্য এই সুরবধা প্রস ার্য হসব না। অর্ জাৎ এ সকল
তসবার রবপরীসে অরর্জে আয় রনয়রেে হাসর করাসরারপে হসব।
হ্রাসকৃে করহাসরর এই সুরবধা ১ জুলাই ২০২২ োররসখ আরদ্ধ করবষ জ হসে শুরু কসর ৩০
জুন ২০২৮ োররসখ সোপ্ত করবষ জ প জন্ত বলবৎ র্াকসব।
এখাসন উসেখ্য, ত সেসত্র স্বোভোগবক ব্যগি, ফোেড ও গহন্দু অগবভি পগরবোর ব্যতীত অন্যোন্য
করেোতোরের একই খাসে তদিীয় ও রপ্তারন আয় রসয়সে, তসসেসত্র আনুপারেক আয় ও ব্যয়
রবভার্ন প্রস ার্য হসব।
১.৫ সুতো উৎপোেন, র্োগয়ং, গফগনগসং ইতযোগে হরত আরয়র জন্য হ্রোসকৃত করহোর
এস. আর. ও. নং ১৫৯-আইন/আয়কর/২০২২ দ্বারা বস্ত্র উৎপোেরনর সগহত জগিত বকোন
সুতো উৎপোেন, সুতো র্োইগয়ং, গফগনগ ং, বকোগনং, কোপি ততরী, কোপি র্োইগয়ং, গপ্রগটং
অিবো উিরূপ এক বো একোগধক প্রগক্রয়োয় গনরয়োগজত বকোন বকোম্পোনীর উগেগখত গ রল্পর
ব্যবসো হরত অগজডত আরয়র উপর গনম্নবগণ ডত তডসোরপরয প্ররেয় আয়কররর হোর হ্রোস করর
১৫% (পরনর তোং ) ধো ড করো হরয়রছ(ক) উৎপাদনকারী প্ররেষ্ঠানসক তকাম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সাসলর ১৮ নং আইন) এর
অধীসন রনবরিে হসে হসব;
(খ) এই প্রজ্ঞোপরনর সুগবধো বপরত আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর রবধানাবরল পররপালন
করসে হসব;
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(গ) তকান আয়বসষ জ পররসবি সংরিষ্ট রবরধ রবধান লংঘসনর দাসয় সরকাসরর তকান কতৃপজ ে
কতৃক
জ অর্ জদন্ড আসরারপে হসল সংরিষ্ট করবসষ জ রনয়রেে হাসর আয়কর পররসিাধ
করসে হসব;
হ্রাসকৃে করহাসরর এই সুরবধা ৩০ জুন ২০২৫ োররসখ সোপ্ত করবষ জ প জন্ত বলবৎ র্াকসব।
১.৬ হাঁস-মুরগীর খাোর, হাঁস-মুরগী, রচংরি ও োসের হযাচারী (hatchery) এবং েৎস্য চাষ
হরত আরয়র জন্য হ্রোসকৃত করহোর
এস. আর. ও. নং ১৫৭-আইন/আয়কর/২০২২ দ্বারা হাঁস-মুরগীর খাোর, হাঁস-মুরগী, রচংরি
ও োসের হযাচারী (hatchery) এবং েৎস্য চাষ হসে অরর্জে আসয়র উপর আয়কর
অধ্যাসদি, ১৯৮৪ এর রবধানাবরল পররপালন সাসপসে উি অধ্যাসদসির অধীসন প্রসদয়
আয়কর হ্রাসপূব জক রনম্নরূসপ ধা জ করা হসয়সে, র্া:আসয়র পররোণ

আয়কররর হোর

প্রিে ১০ লয টোকো প ডন্ত আরয়র উপর

শূন্য

পরবতী ১০ লয টোকো প ডন্ত আরয়র উপর

৫%

পরবতী ১০ লয টোকো প ডন্ত আরয়র উপর

১০%

অবগ ষ্ট আরয়র উপর

১৫%

২। সোরচোজড
স্বোভোগবক ব্যগি করেোতো (assessee being individual) এর বযরত্র, Income-tax
Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) এর section 80
অনু োয়ী পগরসম্পে, েোয় ও খররচর গববরণী (statement of assets, liabilities and
expenses) বত প্রে নড র োগ্য গনম্নবগণ ডত সম্পরের গভগত্তরত, এই অনুরেে এর অধীরন সোরচোজড
পগরগণনোর পূরব ড গনধ ডোগরত প্ররেয় কররর উপর গনম্নরূপ হোরর সোরচোজড প্ররেয় হরব, িোসম্পে

সোরচোরজডর হোর

(ক) নীট পগরসম্পরের মূল্যেোন গতন বকোটি টোকো প ডন্ত-

শূন্য

(খ) নীট পগরসম্পরের মূল্যেোন গতন বকোটি টোকোর অগধক গকন্তু ে বকোটি
টোকোর অগধক নরহ;

১০%
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বো, গনজ নোরে এরকর অগধক বেোটর গোগি
ড
বো, বকোরনো গসটি করপডোরর ন এলোকোয় বেোট ৮,০০০ বগফুরটর
অগধক
আয়তরনর গৃহ-সম্পগত্ত
(গ) নীট পগরসম্পরের মূল্যেোন ে বকোটি টোকোর অগধক গকন্তু গব বকোটি
টোকোর অগধক নরহ-

২০%

(ঘ) নীট পগরসম্পরের মূল্যেোন গব বকোটি টোকোর অগধক গকন্তু পঞ্চো
বকোটি টোকোর অগধক নরহ-

৩০%

(ঙ) নীট পগরসম্পরের মূল্যেোন পঞ্চো বকোটি টোকোর অগধক হরল-

৩৫%

গসগোররট, গবগি, জে ডো, গুলসহ সকল প্রকোর তোেোকজোত পণ্য প্রস্তুতকোরক করেোতোর উি
ব্যবসোয় হরত অগজডত আরয়র উপর ২.৫% হোরর সোরচোজড পগরর োধ কররত হরব।
৩। আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 2 সংর োধন
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 2 বত আনীত
সংর োধনীসমূহ গনম্নরূপ৩.১ section 2 এর clause (2) এ অযোেোলগ্যোরে ন এর সংজ্ঞোয় পগরবতডন:
গবদ্যেোন গবধোনোনু োয়ী অযোেোলগ্যোরে রনর জন্য গনরম্নোি গতনটি তড পূরণ কররত হয়ক। েোজডোররর অব্যবগহত পূরব ডঅযোেোলগ্যোরেটিং বকোম্পোগনর সকল সম্পগত্ত আবগিকভোরব
অযোেোলগ্যোরেরটর্ বকোম্পোগনর সম্পগত্ত হরত হরব;
খ। েোজডোররর অব্যবগহত পূরব ড অযোেোলগ্যোরেটিং বকোম্পোগনর সকল েোয় আবগিকভোরব
অযোেোলগ্যোরেরটর্ বকোম্পোগনর েোরয় পগরণত হরত হরব; এবং
গ। অযোেোলগ্যোরেটিং বকোম্পোগনর অনূযন ৯/১০ ভোগ ব য়োররর ভযোলু (Value of
Share) ধোরণকোরী ব য়োররহোল্ডোরগণ অযোেোলগ্যোরেরটর্ বকোম্পোগনর ব য়োররহোল্ডোর
হরত হরব।
অর্ জ আইন, ২০২২ এর োধ্যসে clause (2) এর sub-clause (c) প্ররেস্থাপন ও subclause (d) সংস ার্সনর োধ্যসে অযোেোলগ্যোরে ন এর সংজ্ঞোয় পগরবতডন আনয়ন করো
হরয়রছপগরবগতডত গবধোনোনু োয়ী অযোেোলগ্যোরে রনর জন্য গনরম্নোি তডোবগল পূরণ কররত হরবক। েোজডোররর অব্যবগহত পূরব ডঅযোেোলগ্যোরেটিং বকোম্পোগনর সকল সম্পগত্ত আবগিকভোরব
অযোেোলগ্যোরেরটর্ বকোম্পোগনর সম্পগত্ত হরত হরব;
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খ। েোজডোররর অব্যবগহত পূরব ড অযোেোলগ্যোরেটিং বকোম্পোগনর সকল েোয় আবগিকভোরব
অযোেোলগ্যোরেরটর্ বকোম্পোগনর েোরয় পগরণত হরত হরব; এবং
গ। ব রযরত্র অযোেোলগ্যোরেরটর্ বকোম্পোগন বোংলোরে ী বকোম্পোগন, বসরযরত্র
অযোেোলগ্যোরেটিং বকোম্পোগনর অনূযন ৭৫% ব য়োররর ভযোলু (Value of Share)
ধোরণকোরী ব য়োররহোল্ডোরগণ অযোেোলগ্যোরেরটর্ বকোম্পোগনর ব য়োররহোল্ডোর হরত হরব;
অিবো
ঘ। ব রযরত্র অযোেোলগ্যোরেরটর্ বকোম্পোগন গবরেগ বকোম্পোগন, বসরযরত্র প্রতযয বো
পররোযভোরব বকোন বোংলোরে ী বকোম্পোগনর ব য়োররহোল্ডোর অযোেোলগ্যোরেটিং গবরেগ
বকোম্পোগনর অনূযন ৭৫% ব য়োররর ভযোলু ধোরণকোরী ব য়োররহোল্ডোরগণ েোজডোররর ফরল
অযোেোলগ্যোরেরটর্ বকোম্পোগনর ব য়োররহোল্ডোর হরত হরব।
এখোরন উরেখ্য, “ঘ” নং তডটি অফর োর ইন্ডোইররক্ট ট্রোন্সফোররর বযরত্র প্রর োজয হরব।
প্রর োজয গবগধ দ্রষ্টব্য।
এছোিোও গনরম্নোি তডোবগল পগরপোগলত হরত হরবক। েোজডোররর অব্যবগহত পূরব ড বকোন অযোেোলগ্যোরেরটর্ বকোম্পোগন সরোসগর বো বকোন
নগেগনর েোধ্যরে অযোেোলগ্যোরেটিং বকোম্পোগনর ব য়োর ধোরণ কররল তো ৭৫%
পগরগণনোর পূরব ডবোে গেরয় অবগ ষ্ট ব য়োররর ভযোলু হরত ৭৫% পগরগণনো কররত হরব;
এবং
খ। েোজডোররর অব্যবগহত পূরব ডবকোন অযোেোলগ্যোরেরটর্ বকোম্পোগনর সোবগসগর্য়োগর সরোসগর
বো বকোন নগেগনর েোধ্যরে অযোেোলগ্যোরেটিং বকোম্পোগনর ব য়োর ধোরণ কররল তো ৭৫%
পগরগণনোর পূরব ড বোে গেরয় অবগ ষ্ট ব য়োররর ভযোলু হরত ৭৫% পগরগণনো কররত হরব।
এখাসন উসেখ্য, অযোেোলগ্যোরেটিং বকোম্পোগনর ২৫% বো এর কে ব য়োররর ভযোলু ধোরণকোরী
ব য়োররহোল্ডোরগণ- তো ব বকোন গবন্যোরসই বহোক নো বকন, অযোেোলগ্যোরে ন গিরের বোইরর
িোকরত পোররব।
উেোহরণ:
ধরো োক, “ক” গলগেরটর্ বকোম্পোগন “খ” গলগেরটর্ বকোম্পোগনর সোরি অযোেোলগ্যোরে ন
গিরে একীভূত বো েোজডর্ হরলো। এখোরন “ক” গলগেরটর্ বকোম্পোগন হরে অযোেোলগ্যোরেটিং
বকোম্পোগন এবং “খ” গলগেরটর্ বকোম্পোগন হরে অযোেোলগ্যোরেরটর্ বকোম্পোগন। েোজডোররর
অব্যবগহত পূরব ডই “খ” গলগেরটর্ বকোম্পোগন সরোসগর বো তোর বকোন নগেগনর েোধ্যরে “ক”
গলগেরটর্ বকোম্পোগনর ৩০% ব য়োর ধোরণ করর। তডোনু োয়ী, “খ” গলগেরটর্ বকোম্পোগনর
৩০% ব য়োর বোে গেরয় “ক” গলগেরটর্ বকোম্পোগনর অবগ ষ্ট (১০০-৩০) এর ৭৫% বো
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অনূযন ৫২.৫% ব য়োররর ভযোলু ধোরণকোরী ব য়োররহোল্ডোরগণ আবগিকভোরব “খ” গলগেরটর্
বকোম্পোগনর ব য়োররহোল্ডোর হরত হরব।
৩.২ ব্যোংক ট্রোন্সফোররর সংজ্ঞো অন্তভুডিকরণ
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে এর section 2 এ clause (12A)
সগন্নরব করো হরয়রছ।
“ব্যোংক ট্রোন্সফোর” অরি ড ক্রসর্ বচক, বেোবোইল ফোইন্যোগন্সয়োল সোগভডরসস বো বোংলোরে
ব্যোংক কর্তক
ড অনুরেোগেত অন্য ব রকোন পন্থো অন্তভুডি হরব।
৩.৩ “Charitable Purpose” বা দােব্য উসেশ্য এর সংজ্ঞায় পররবেজন
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে এর section 2 এ clause (16)
প্রগতস্থোপন করো হরয়রছ।
পগরবগতডত গবধোনোনু োয়ী, েোতব্য উরেি এর অি ড হরেক। েগররদ্রর জন্য ত্রোণ, গ যো ত্রোণ, গচগকৎসো ত্রোণ; এবং
খ। সোধোরণ জন-উপর োরগর বকোন উরেরির (any other objective of general
public utility) উন্নগত বো প্রসোর।
েসব, সোধোরণ জন-উপর োরগর বকোন উরেরির উন্নগত বো প্রসোর েোতব্য উরেি বরল
গবরবগচত হরব নোঅ।

গে নো তো জোতীয় রোজস্ব ববোর্ ড কর্তক
ড অনুরেোগেত হয়; এবং

আ। গে গনরম্নোি বকোন কেডকোরন্ড জগিত হয়i.

কোরবোর (trade), বোগণজয (commerce) বো ব্যবসোয় প্রকৃগতর বকোরনো
কো ডক্রে তো ব রকোন ধররনর বো প্রকোররর বহোক নো বকন; অিবো

ii. পরণর (consideration) গবগনেরয় বকোন বসবো প্রেোন কররল এবং বকোন
আয়বরষ ড এরূপ পরণর বেোট মূল্য ২০ লয টোকো অগতক্রে কররল।
৩.৪ রপ্তারনর সংজ্ঞা অন্তর্ভজিকরণ
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে এর section 2 এ clause (28A)
সগন্নরবগ ত হরয়রছ। এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে এ রিোগনর সংজ্ঞো সগন্নরব করো হরয়রছ।
নূতন প্রবগতডত এ সংজ্ঞোয় রিোগনরক গনম্নরূরপ সংজ্ঞোগয়ত করো হরয়রছ“রিোগন” অি ড বোংলোরের র অভযন্তর হরত বোংলোরের র বভৌরগোগলক সীেোর বোইরর বকোন
পণ্য বো বসবোর সরবরোহ। এছোিোও অভযন্তরীণ ব্যোক টু ব্যোক এলগসর অধীরন রিোগনমুখী
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গ রল্প স্থোনীয়ভোরব উৎপোগেত কাঁচোেোল ও অন্যোন্য উপকরণ সরবরোহও রিোগনর অন্তভুডি
হরব।
৩.৫ গরবষণো ও উন্নয়ন (Research and development) এর সংজ্ঞো অন্তভুডিকরণ
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে এর section 2 এ clause (54A)
সগন্নরবগ ত হরয়রছ। এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে এ রিোগনর সংজ্ঞো অন্তভুডি করো হরয়রছ।
“গরবষণো ও উন্নয়ন” অি ড প্রণোলীবদ্ধ (systematic), অনুসন্ধোনী (investigative) এবং
পরীযোমূলক (experimental) অধ্যয়ন ো
ক। অগভনব অিবো কোগরগগর ঝগুঁ ক সম্বগলত হরত হরব; এবং
খ। গবজ্ঞোন বো প্রযুগি জগরত হরত হরব; এবং
গ। নূতন জ্ঞোন অজডরনর লরযয পগরচোগলত হরত হরব; অিবো
ঘ। উৎপোেন অিবো উপকরণ, ন্ত্র, পণ্য, কৃগষপণ্য বো প্রগক্রয়োর উন্নয়রনর লরযয অধ্যয়রনর
ফলোফরলর ব্যবহোররর উরেরি পগরচোগলত হরত হরব।
গনরম্নোি লরযয পগরচোগলত অধ্যয়ন গরবষণো বো উন্নয়ন অরি ড অন্তভুডি হরব নো, িোক। উপকরণ, ন্ত্র বো পরণ্যর েোনগনয়ন্ত্রণ বো রুটিন বটগটং;
খ। গ ল্পকলো ও েোনবতো এবং সোেোগজক গবজ্ঞোরন পগরচোগলত গরবষণো;
গ। আগি ডক েগললোগে বো আগি ডক পরণ্যর সৃগষ্ট ও উন্নয়ন;
ঘ। বোজোর গরবষণো বো গবক্রয় প্রচোর, রুটিন উপোত্ত (Data) সংগ্রহ, ইগফগসরয়গন্স সোরভড বো
ব্যবস্থোপনো অধ্যয়ন;
ঙ। উপকরণ, ন্ত্র, পণ্য, প্রগক্রয়ো বো উৎপোেন পদ্ধগতর রুটিন অেলবেল বো পগরবতডন;
চ। উপকরণ, ন্ত্র, পণ্য, প্রগক্রয়ো বো উৎপোেন পদ্ধগতর সোেোন্য (cosmetic) অেলবেল
বো টোইরলর পগরবতডন;
ছ। বট্রর্েোকড বো গুর্উইরলর সৃগষ্ট বো উন্নগত।
এখোরন উরেখ্য, অধ্যয়নটি একই সোরি প্রণোলীবদ্ধ, অনুসন্ধোনী এবং পরীযোমূলক হরত হরব।
বকোন একটি বো বকোন দুটি েোনেন্ড পূরণ কররল হরবনো। একইসোরি অগভনব বো কোগরগগর
ঝগুঁ ক সম্পন্ন হরত হরব।
প্রণোলীবদ্ধ বলরত অধ্যয়রনর জন্য গৃহীত ধোপ বো কেডকোরন্ডর একটি পগরকগল্পত এবং সুশংখল
পন্থোরক বুঝোরব। কেডকোন্ডসমূহরক এেনভোরব নগিভুি কররত হরব োরত করর অন্যরকোন
ব্যগি একই পদ্ধগত ব্যবহোর করর একই বযরত্র একই ফলোফল পুনরুৎপোেন কররত পোররবন।
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অনুসন্ধোনী বলরত তথ্য (information) অরেষণ এবং উরমোচরনর লরযয গৃহীত এেন
সকল কেডকোন্ডরক বুঝোরব োক। একটি সুগনগে ডষ্ট সেস্যোরক বুঝরত সহোয়তো কররব; এবং
খ। অধ্যয়ন শুরুর পূরব ডর তবজ্ঞোগনক বো প্রযুগিগত জ্ঞোরনর গবদ্যেোন অবস্থো এবং অভীষ্ট
ফলোফরলর েধ্যকোর দূরত্ব কগেরয় আনোর পি ততরী কররব।
এটি বকবলেোত্র বকোন একটি জ্ঞোত তথ্য বো ঘটনোর গনগিতকরণ কররবনো।
পরীোমূলক বলসে তকান একটি প্রযুরিগে সেস্যা সোধাসন বা নূেন রকছু সৃরষ্টসে সম্ভাব্য
সোধাসনর তটরটং এর র্ন্য গৃহীে ধারাবারহক কাঠাসোবদ্ধ ধাপসমূহসক বুঝাসব। এটি
পুনরাবৃরিমূলক হসে পাসর।
৩.৬ পণ্য সরবরাহ এর সংজ্ঞা অন্তর্ভজিকরণ
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে এর section 2 এ clause (61A)
সগন্নরবগ ত হরয়রছ। এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ বত “পণ্য সরবরোহ” বো
supply of goods এর সংজ্ঞো অন্তভুডি করো হরয়রছ।
“পণ্য সরবরোহ” অি ড পরণ্যর গবক্রয়, গবগনেয় বো অন্যগবধভোরব পরণ্যর অগধকোর হস্তোন্তর।
এছোিোও হোয়োর পোররচজ এগগ্ররেট বো ফোইন্যোন্স গলরজর অধীরন গবক্রয় ও পণ্য সরবরোহ
অরি ড অন্তভুডি হরব।
৩.৭ ট্যাক্স তি বা কর রদবসসর সংজ্ঞা সংসিাধন
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে এর section 2 এ clause (62A)
এর sub-clause (ii) এরপর নূতন sub-clause (iia) অন্তভুডি করো হরয়রছ। এর
েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরের ট্যোক্স বর্ বো কর গেবরসর সংজ্ঞোয় নূতন গবধোন অন্তভুডি করো
হরয়রছ।
নূতন গবধোনোনু োয়ী, একজন স্বোভোগবক ব্যগি করেোতো (an individual assessee)
গ গন পূরব ড কখরনোই গরটোন ড েোগখল কররনগন, তোর জন্য আয়বষ ড ব ষ হবোর পরবতী ৩০ জুন
তোগরখ কর গেবস গহরসরব গণ্য হরব।
উেোহরণ-১:
ধরো োক, জনোব সুগেত হোসোন এর জন্য ২০২২-২০২৩ করবরষ ড প্রিেবোররর েত গরটোন ড
েোগখল প্রর োজয হরয়রছ। গতগন ৩০ জুন ২০২৩ তোগররখর েরধ্য ব রকোন গেন সোব ডজনীন
স্বগনধ ডোরণী পদ্ধগতরত আয়কর গরটোন ড েোগখল কররত পোররবন।
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উেোহরণ-২:
ধরো োক, জনোব নোগগসড আকতোর এর ২০১৯-২০২০ করবষ ড হরত গরটোন ড েোগখরলর
বোধ্যবোধকতো ররয়রছ। অদ্যোবগধ গতগন বকোন প্রকোর গরটোন ড েোগখল কররনগন। গতগন ২০২২২০২৩ করবরষ ড সকল গরটোন ড একরত্র েোগখল কররবন বরল গস্থর কররলন। জনোব নোগগসড
আকতোর ৩০ জুন ২০২৩ তোগররখর েরধ্য শুধু ২০২২-২০২৩ করবরষ ডর জন্য সোব ডজনীন
স্বগনধ ডোরণী পদ্ধগতরত গরটোন ড েোগখল কররত পোররবন। ২০১৯-২০২০, ২০২০-২০২১ ও ২০২১২০২২ করবরষ ডর গরটোন ড সোধোরণ পদ্ধগতরত েোগখল কররত পোররবন।
৪। আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 16 এর sub-section (3) প্রগতস্থোপন
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে এর section 16 এর sub-section
(3) এর প্রগতস্থোপন করো হরয়রছ।
প্রগতস্থোগপত sub-section (3) অনু োয়ী, sub-section (1) এ ো গকছুই িোকুক নো
বকন, অধ্যোয় ৭ এবং গদ্ব্তীয় তফগসরল গনধ ডোগরত হোরর গনরম্নোি বযত্রসমূরহর কর ধো ড হরবক। মূলধনী আয় (Capital gains) গহরসরব পগরগগণত বকোন আয়;
খ। section 2 এর sub-section (26) এ ব সকল আয়রক লভযোং বো গর্গভরর্ন্ড
গহরসরব সংজ্ঞোগয়ত করো হরয়রছ; এবং
গ। section 19(13) এ ব সকল আয়রক winnings গহরসরব বরফোর করো হরয়রছ।
৫। The Offshore Indirect Transfer Rules, 2022
আয়কর অধ্যাসদি, ১৯৮৪ এর section 18 এর sub-section (2) এর clause (c)
অনু ায়ী বাংলাসদসি অবরস্থে তকান পররসম্পদ হস্তান্তর হসে উপরচে (accrued) বা উদ্ভুে
(arising) আয় বাংলাসদসি উপরচে বা উদ্ভুে হসয়সে বসল গণ্য হসব। বাংলাসদসি উপরচে
বা উদ্ভুে ত সকান আয় বাংলাসদসি করস াগ্য।
section 18 এর sub-section (2) এর explanation এর clause (c) অনু ায়ী
বাংলাসদসি রনবাসী নয় এেন তকান তকাম্পারনর তিয়ার হস্তান্তর হসল (হস্তান্তর ত খাসনই
সংঘটিে তহাক না তকন) এবং ঐ তকাম্পারনর তকান পররসম্পদ প্রেযে বা পসরােভাসব
বাংলাসদসি অবরস্থে হসল উি হস্তান্তররে তিয়ার মূসের েটুকু বাংলাসদসি অবরস্থে
পররসম্পসদর মূসের সাসর্ সম্পরকজে েেটুকু মূে বাংলাসদসি অবরস্থে তকান পররসম্পদ
হস্তান্তর হসয়সে বসল গণ্য হসব।
আয়কর অধ্যাসদি, ১৯৮৪ এর এই রবধানানুসাসর করাসরাপ ও আদাসয়র রনরেি The
Offshore Indirect Transfer Rules, 2022 প্রণয়ন করা হসয়সে। পরররিষ্ট ২
দ্রষ্টব্য।
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৬। আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 19 সংর োধন
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 19 এ আনীত
সংর োধনীসমূহ গনম্নরূপ৬.১ section 19 এর sub-section (11) সংর োধন
sub-section (11) এর প্রিে বপ্রোভোইরসোরত উগেগখত “assessee” রব্দর পর
“being individual” সগন্নরব করো হরয়রছ।
গবদ্যেোন গবধোনোনু োয়ী বকোন আয়বরষ ড ঋণেোয় বোগতরলর ফরল বকোন করেোতোর
বরোবরর বকোন সুগবধো বো সুর োগ উদ্ভুত হরল, উি সুর োগ বো সুগবধোর আগি ডক মূল্য
গবরবচয আয়বরষ ড করেোতোর অন্যোন্য উৎরসর আয় গহরসরব পগরগগণত হয়।
তরব বোংলোরে কৃগষ ব্যোংক, রোজ োহী কৃগষ উন্নয়ন ব্যোংক, বোংলোরের বর্রভলপরেট
ব্যোংক গলঃ সহ ব রকোন বোগণগজযক ব্যোংক বো বকোন গলগজং বকোম্পোগন বো আগি ডক
প্রগতষ্ঠোন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সরনর ২৭ নং আইন) এর অধীরন গনবগন্ধত বকোন
আগি ডক প্রগতষ্ঠোন বকোন আয়বরষ ড বকোন করেোতোর বকোন ঋণ বো সুে েওকুফ কররল তো
উি আয়বরষ ড উি করেোতোর অন্যোন্য উৎরসর আয় গহরসরব পগরগগণত হত নো।
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আনীত পগরবতডরন ফরল বোংলোরে কৃগষ ব্যোংক,
রোজ োহী কৃগষ উন্নয়ন ব্যোংক, বোংলোরের বর্রভলপরেট ব্যোংক গলঃ সহ ব রকোন
বোগণগজযক ব্যোংক বো বকোন গলগজং বকোম্পোগন বো আগি ডক প্রগতষ্ঠোন আইন, ১৯৯৩
(১৯৯৩ সরনর ২৭ নং আইন) এর অধীরন গনবগন্ধত বকোন আগি ডক প্রগতষ্ঠোন বকোন
আয়বরষ ড বকোন স্বোভোগবক ব্যগি করেোতোর বকোন ঋণ বো সুে েওকুফ কররল তো উি
আয়বরষ ড উি স্বোভোগবক ব্যগি করেোতোর অন্যোন্য উৎরসর আয় গহরসরব পগরগগণত
হরব নো।
অি ডোৎ স্বোভোগবক ব্যগি করেোতো ব্যতীত অন্যোন্য করেোতোরের হোরত বোগতলকৃত
ঋণেোয় বো েওকুফকৃত ঋণ বো সুে করর োগ্য আয় গহরসরব পগরগগণত হরব।
৬.২ section 19 এর sub-section (21) এর সংর োধন
section 19 এর sub-section (21) এর proviso (b) এরপর নূতন বপ্রোভোইরসো
(bb) সংর োগজত হরয়রছ। সংর োগজত proviso বেোতোরবক ব্যোংক, আগি ডক
প্রগতষ্ঠোন অিবো েোইরক্রোরক্রগর্ট বরগুরলটগর অিগরটি বো এনগজও অযোরফয়োস ড বুযররোর
সোরি গনবগন্ধত বকোন সংস্থো ব্যোংগকং েোধ্যে ব্যতীত বকোন গর্রপোগজট গ্রহণ কররল তো
অন্যোন্য উৎরসর আয় গহরসরব পগরগগণত হরব নো।
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section 19 এর sub-section (21) এর proviso (c) এর উপ-proviso
(ii) এ “parents” রব্দর পর “or sons or daughters” ব্দগুরলো সগন্নরবগ ত
হরয়রছ।
গবদ্যেোন গবধোনোনু োয়ী, ব রযরত্র করেোতো স্বোেী বো স্ত্রী অিবো েোতো-গপতো হরত বকোন
ঋণ বো েোন গ্রহণ কররন বসরযরত্র অন্তত বকোন এক পযরক ব্যোংগকং বো আনুষ্ঠোগনক
চযোরনরল ঋণ বো েোন প্রেোন বো গ্রহণ কররত হরব। পুত্র বো কন্যো হরত ঋণ বো েোন প্রেোন
বো গ্রহণ সম্পূণ ডরূরপ ব্যোংগকং চযোরনরল করোর গবধোন ররয়রছ।
সগন্নরবগ ত গবধোরনর ফরল, ব রযরত্র করেোতো স্বোেী বো স্ত্রী অিবো েোতো-গপতো বো পুত্র
বো কন্যো হরত বকোন ঋণ বো েোন গ্রহণ কররন বসরযরত্র অন্তত বকোন এক পযরক
ব্যোংগকং বো আনুষ্ঠোগনক চযোরনরল ঋণ বো েোন প্রেোন বো গ্রহণ কররত হরব। অি ডোৎ পুত্র
বো কন্যো হরত ঋণ বো েোন প্রেোন বো গ্রহণ সম্পূণ ডরূরপ ব্যোংগকং চযোরনরল করোর পগরবরতড
ব বকোন এক পযরক ব্যোংগকং বো আনুষ্ঠোগনক চযোরনরল ঋণ বো েোন প্রেোন বো গ্রহণ
কররত হরব।
section 19(21) এর Explanation গবলুি করো হরয়রছ।
৭। section 19AAAA এবং 19AAAAA গবরলোপ
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 19AAAA এবং
section 19AAAAA গবরলোপ করো হরয়রছ।
৮। section 19F সংর োজন- Offshore Tax Amnesty
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরের Offshore Tax Amnesty এর গবধোন
অন্তভুডি করো হরয়রছ। এ গবধোন প্রবতডরনর ফরল বকোন করেোতো গনধ ডোগরত সেরয়র েরধ্য ৭%হোরর
কর পগরর োধ করর তোর অপ্রেগ তড তবরেগ ক সম্পে প্রে নড কররত পোররবন এবং অপ্রেগ তড
তবরেগ ক সম্পরের উৎস গনরয় বোংলোরের র বকোন কর্তপড য বকোন প্রশ্ন উত্থোপন কররত পোররব
নো।
সংর োগজত গবধোনোনু োয়ী, আয়কর অধ্যোরে বো বোংলোরের বলবৎ অন্যরকোন আইরন ো গকছুই
িোকুক নো বকন, বকোন করেোতো ২০২২-২০২৩ করবরষ ডর গরটোন ড েোগখরলর পূরব ড গনরম্নোি বটগবরল
বগণ ডত বোংলোরের র বোইরর অবগস্থত অপ্রেগ তড সম্পরের গবপরীরত কর পগরর োধ কররল
করেোতোর সম্পরের উৎস গনরয় বকোন প্রশ্ন উত্থোপন করো োরবনো-

15

সম্পসদর বণ জনা

করহার

ত সকান পররোণ নগদ বা নগদ সেতুে, ব্যাংক র্ো, ব্যাংক তনাটস্, ব্যাংক
রহসাব, কনভারটিবল রসরকউররটির্ এবং আরর্ জক দরললারদ (financial
instruments)- রদ ব্যাংরকং চযাসনসল বাংলাসদসি প্রতযোবগতডত হয়।

৭%

ব রযরত্র এই ধোরোর অধীরন বকোন অি ড গবরে হরত বের প্রতযোবগতডত হরব, েোগয়ত্বপ্রোি ব্যোংক
করেোতোর গহরসরব উি অি ড জেোর পূরব ড ৭% হোরর কর কতডন ও সরকোগর বকোষোগোরর জেোপূব ডক
অবগ ষ্ট অি ড করেোতোর ব্যোংক গহরসরব জেো কররব এবং করেোতোরক কর কতডন সম্পগকডত একটি
প্রতযয়নপত্র প্রেোন কররব।
এ ধোরোর অধীরন কগতডত কর অরটোরেরটর্ চোলোরনর েোধ্যরে জেো কররত হরব।
ব সকল বযরত্র ৩০ জুন ২০২২ তোগররখর েরধ্য এ অধ্যোরে বো অন্যরকোন আইরনর অধীরন
করফাঁগক বো বফৌজেোরী অপরোধ সংক্রোন্ত বকোন কো ডক্রে (proceeding) গৃহীত হরয়রছ বস সকল
বযরত্র এ ধোরোর সুর োগ গ্রহণ করো োরবনো।
এ ধোরোয় বগণ ডত গরটোন ড অরি ড ৮২গবগব ধোরোয় েোগখলকৃত ভুল সংর োধনী গরটোন ড এবং section
৭৮ এর অধীরন েোগখলকৃত সংর োগধত গরটোন ড অন্তভুডি হরব এবং ৩০ জুন ২০২৩ তোগররখর েরধ্য
েোগখলকৃত হরত হরব।
উেোহরণ:
ধরো োক, করেোতো জনোব আবু মুসো ২০২২-২০২৩ করবরষ ড গরটোন ড েোগখরলর পূরব ড গবরে হরত
বোংলোরের ৫০ গেগলয়ন র্লোর প্রতযোবতডন কররন। গতগন ব্যোংক-রক অবগহত কররন ব , গতগন
আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 19F এর অধীরন কর পগরর োধপূব ডক উি অি ড আয়কর
গরটোরন ড প্রে নড কররত আগ্রহী।
করেোতোর এেন অগভপ্রোরয়র বপ্রগযরত ব্যোংক করেোতো কর্তক
ড প্রতযোবগতডত বেোট অি ড হরত ৭%
হোরর কর কতডন করর এ-চোলোরনর েোধ্যরে জেো কররব এবং অবগ ষ্ট অি ড করেোতোর গহসোরব
জেো কররব। সংগিষ্ট ব্যোংক করেোতোরক অরি ডর উৎস সম্পরকড বকোন প্রশ্ন কররত পোররবনো এবং
করেোতোরক আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 19F এর অধীরন কর পগরর োধ করররছন
েরেড একটি প্রতযয়নপত্র প্রেোন কররব।
করেোতো বোংলোরের প্রতযোবগতডত অি ড আয়কর গরটোরন ড প্রে নড কররবন এবং কর পগরর োরধর
প্রতযয়নপত্র গরটোরন ডর সোরি সংযুি কররবন।
section 19F এর অধীরন কর পগরর োধ কররল করেোতোরক উি সম্পরের জন্য 19G ধোরোয়
বো অন্যরকোন ধোরোয় বকোন জগরেোনো আররোপ করো োরব নো।
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করেোতো কর্তক
ড এরূরপ েোগখলকৃত গরটোন ড ও গরটোরন ড প্রেগ তড সম্পরের উৎস সম্পরকড বকোন
কর্তপড য কর্তক
ড বকোন প্রকোর প্রশ্ন উত্থোপন করো োরব নো।
এক নজরর- Offshore Tax Amnesty
প্রশ্ন
করহোর কত?

উত্তর
৭%।

section 19G এর অধীরন প্রর োজয হরব নো।
জগরেোনো প্রর োজয হরব
গকনো?
অন্যরকোন প্রকোর জগরেোনো নো। অন্যরকোন প্রকোররর জগরেোনো প্রর োজয নয়।
প্রর োজয হরব গকনো?
কোর েোধ্যরে
কররত হরব?

পগরর োধ ব ব্যোংরকর েোরধ্যরে অি ড বোংলোরের প্রতযোবগতডত হরব বস
ব্যোংরকর গনকট এই ধোরোর অধীরন কর পগরর োরধর
অগভপ্রোয় ব্যি কররত হরব।

কীভোরব কর
কররত হরব?

পগরর োধ ব্যোংক প্রতযোবগতডত অি ড হরত ৭% হোরর কর কতডনপূব ডক
সরকোগর বকোষোগোরর এ-চোলোরনর েোধ্যরে জেো কররব।

ব্যোংক গক বকোন প্রশ্ন উত্থোপন ব্যোংক উি অরি ডর উৎস সম্পরকড বকোন প্রশ্ন উত্থোপন কররত
কররত পোররব?
পোররব নো।
বোংলোরের র
অন্যরকোন নো। বোংলোরের র অন্যরকোন কর্তপড য এ গবষরয় বকোন প্রকোর
কর্তপড য গক বকোন প্রশ্ন প্রশ্ন উত্থোপন কররত পোররবনো।
উত্থোপন কররত পোররব?
ব্যোংক গক বকোন প্রতযয়নপত্র ব্যোংক এ ধোরোর অধীরন প্রেগ তড অি ড ও উৎরস কগতডত
প্রেোন কররব?
কররর পগরেোণ উরেখপূব ডক একটি প্রতযয়নপত্র প্রেোন
কররব।
কী ধররনর সম্পে প্রে নড ত সকান পররোণ নগদ বা নগদ সেতুে, ব্যাংক র্ো,
করো োরব?
ব্যাংক তনাটস্, ব্যাংক রহসাব, কনভারটিবল রসরকউররটির্
এবং আরর্ জক দরললারদ (financial instruments)
কী প্রকৃগতর সম্পে প্রে নড আয়কর ররটাসন জ অপ্রদরিজে এবং রবসদসি অবরস্থে সম্পদ
করো োরব?
ব্যাংরকং চযাসনসল বাংলাসদসি প্রতযোবগতডত হরল।
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কীভোরব প্রে নড করো োরব? ২০২২-২০২৩ করবরষ ডর জন্য প্রর োজয গরটোরন ড প্রে নড
কররত হরব।
গরটোন ড বলরত গক বুঝোরব?

গরটোন ড বলরত আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর ধোরো ৭৫ এর
অধীরন েোগখলকৃত গরটোন ডবুঝোরব এবং গরটোন ড অরি ড ৮২গবগব
ধোরোয় েোগখলকৃত ভুল সংর োধনী গরটোন ড ও ৭৮ ধোরোর
অধীরন েোগখলকৃত সংর োগধত গরটোন ডও অন্তভুডি হরব।

কখন এ ধোরোর অধীরন কর ৩০ জুন ২০২৩ তোগররখর পর।
পগরর োধ করো োরব নো?
এ ধোরোর অধীরন কর ব সকল বযরত্র ৩০ জুন ২০২২ তোগররখর েরধ্য এ অধ্যোরে
পগরর োরধর বকোন ব্যগতক্রে বো অন্যরকোন আইরনর অধীরন করফাঁগক বো বফৌজেোরী
ররয়রছ গকনো?
অপরোধ সংক্রোন্ত বকোন কো ডক্রে (proceeding) গৃহীত
হরয়রছ বস সকল বযরত্র এ ধোরোর সুর োগ গ্রহণ করো োরবনো।
ভুল সংর োধনী গরটোন ড বো ৮২গবগব ধোরোয় েোগখলকৃত ভুল সংর োধনী গরটোন ড বো
Amended return এ Amended return এ প্রতযোবগতডত সম্পে প্রে নড করো
প্রতযোবগতডত সম্পে প্রে নড
োরব। তরব তো ৩০ জুন ২০২৩ তোগররখর েরধ্য েোগখল হরত
করো োরব গকনো?
হরব।
সংর োগধত গরটোন ড বো ৭৮ ধোরোর অধীরন েোগখলকৃত সংর োগধত গরটোন ড বো
Revised return এ Revised return এ প্রতযোবগতডত সম্পে প্রে নড করো
প্রতযোবগতডত সম্পে প্রে নড
োরব। তরব তো ৩০ জুন ২০২৩ তোগররখর েরধ্য েোগখল হরত
করো োরব গকনো?
হরব।
৯। section 19G সংর োজন- আয়কর গরটোরন ড অপ্রেগ তড অফর োর সম্পরের জন্য জগরেোনো
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে এ গনবোসী বোংলোরে ী করেোতোর আয়কর
গরটোরন ড অপ্রেগ তড অফর োর বো গবরে স্থ সম্পরের জন্য জগরেোনোর গবধোন সংর োজন করো
হরয়রছ।
সংর োগজত গবধোনোনু োয়ী,
ক। section 19G এর অধীরন আররোগপত জগরেোনো আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর অন্যরকোন
ধোরোর অধীরন বো বোংলোরের বলবৎ অন্যরকোন আইরনর অধীরন সৃষ্ট বকোন েোয়রক ক্ষুণ্ন
কররব নো। অি ডোৎ এ ধোরোর অধীরন জগরেোনো আররোপ আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর
অন্যরকোন section বো অন্যরকোন আইরনর অধীরন গৃহীত বো গৃহীতব্য বকোন কো ডক্রেরক
ব্যোহত কররব নো;
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খ। গনবোসী বোংলোরে ী বকোন ব্যগির গরটোরন ড অপ্রেগ তড সম্পে গবরের অবগস্থত হরত হরব;
গ। করেোতোরক জগরেোনো আররোরপর পূরব ড শুনোনীর প ডোি সুর োগ গেরত হরব;
ঘ। করেোতোর গনকট হরত সম্পে অজডরনর প্রকৃগত (Nature) এবং উৎস সম্পরকড ব্যোখ্যো গ্রহণ
কররত হরব। অি ডোৎ বকবলেোত্র সম্পরের উৎস নয় বরং কী প্রকোরর সম্পে অগজডত হরয়রছ,
ব উৎস হরত সম্পে অগজডত হরয়রছ তোর উৎস, প্রকৃগত ও অন্যোন্য প্রোসগঙ্গক গবষয়োগে
প ডোরলোচনো কররত হরব;
ঙ। উপ-কর কগে নোররর গনকট উপস্থোগপত ব্যোখ্যো সরন্তোষজনক প্রতীয়েোন নো হরল;
চ। উপ-কর কগে নোর করেোতোর গনকট হরত গবরে স্থ সম্পরের ন্যোয্য ম মূরল্যর সেপগরেোণ
অি ড জগরেোনো গহরসরব আেোয় কররত পোররবন।
ছ। করেোতোর সম্পে বো করেোতোর পরয অন্যরকউ করেোতোর সম্পে ধোরণ কররল, বস সম্পে
বোরজয়োি বো গবক্রয় করোর েোরধ্যরে এ ধোরোর অধীরন আররোগপত জগরেোনো আেোয় করো
োরব;
জ। বকোন করেোতোর গবরের অপ্রেগ তড সম্পে ররয়রছ েরেড উপ-কর কগে নোররর গবশ্বোস করোর
কোরণ িোকরল গতগন গবরের তেন্ত পগরচোলনো কররত পোররবন;
ঝ। গবরের অপ্রেগ তড সম্পে ধোরণ প্রগতররোরধ এবং এ ধররণর সম্পে পুনরুদ্ধোরর ববোর্ ডঅ। উপযুি ব রকোন ব্যবস্থো গ্রহণ কররত পোররব; এবং
আ। উপ-কর কগে নোররর গনরম্ন নরহ এেন ব রকোন আয়কর কর্তপড যরক অনুসন্ধোন বো
তেরন্তর পগরচোলনোর গনগেত্ত সম্মগত প্রেোন, অনুেগত প্রেোন বো ব্যবস্থো গ্রহণ কররত
পোররব।
উেোহরণ:
ধরো োক, জনোব ইন্দ্রনীল একজন গনয়গেত করেোতো। উপ-কর কগে নোর বো ববোরর্ ডর গনকট এেন
তথ্য ররয়রছ ো হরত গবশ্বোস করোর যুগিসংগত কোরণ ররয়রছ ব জনোব ইন্দ্রনীরলর গবরের
অপ্রেগ তড সম্পে ররয়রছ োর ন্যোয্য মমূল্য ২০ বকোটি টোকো। উপ-কর কগে নোররর তেরন্ত উি
সম্পরের সতযতো বেরল।
উপ-কর কগে নোর করেোতোরক প ডোি শুনোনীর সুর োগ প্রেোন কররবন এবং করেোতোর গনকট
হরত উি সম্পে অজডরনর উৎস ও তোর প্রকৃগত সম্পরকড ব্যোখ্যো গ্রহণ কররবন। করেোতো কর্তক
ড
উপস্থোগপত ব্যোখ্যো সরন্তোষজনক নো হরল উপ-কর কগে নোর আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর ধোরো
19G ব্যতীত অন্যোন্য গবধোনোনুসোরর ব সকল ব্যবস্থো গ্রহণ করো ব রত পোরর তোর সব-ই কররবন
এবং ১৯গজ ধোরোনু োয়ী সম্পরের অি ড মূরল্যর সেপগরেোণ অি ড অি ডোৎ ২০ বকোটি টোকো জগরেোনো
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আররোপ কররত পোররবন। জগরেোনো আেোরয় করেোতোর সম্পে বো করেোতোর পরয অন্যরকউ
সম্পে ধোরণ কররল তো বোরজয়োি বো গবক্ররয়র েোধ্যরে আেোয় করো োরব।
১০। section 29 সংর োধন
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে section 29 এর clause (v), (xix), (xx) এবং (xxi) বত
সংর োধন আনো হরয়রছ।
১০.১ section 29 এর clause (v) গবরলোপ
গবদ্যেোন গবধোনোনু োয়ী, সরকোর কর্তক
ড অনুরেোগেত বকোন বস্প োল গরজোরভডর পুগিভূত পগরেোণ
বকোন আগি ডক প্রগতষ্ঠোরনর পগরর োগধত মূলধনরক অগতক্রে নো কররল, বস্প োল গরজোরভড বেোট
আরয়র পাঁচ তোং প ডন্ত অি ড সংরযণ বকোন আগি ডক প্রগতষ্ঠোরনর অনুরেোগেত ব্যয় গহরসরব
গবরবগচত হয়।
section 29 এর clause (v) এর গবরলোরপর ফরল বস্প োল গরজোরভড স্থোনোন্তগরত বকোন অি ড
অনুরেোেনর োগ্য ব্যয় গহরসরব গবরবগচত হরব নো।
১০.২ section 29 এর clause (xix), (xx) এবং (xxi) এর সংর োধন
section 29 এর clause (xix) এবং (xx) বত উগেগখত “scientific research”
এর পগরবরতড “research and development” ব্দগুগল প্রগতস্থোগপত হরয়রছ।
section ২ এ “research and development” এর সংজ্ঞো প্রেোন করো হরয়রছ।
অি ডোৎ উি সংজ্ঞোনু োয়ী গনধ ডোগরত ব্যয় অনুরেোেনর োগ্য ব্যয় গহরসরব গণ্য হরব।
এছোিোও clause (xxi) এ সংর োধনীর েোধ্যরে “and in clauses (xix) and (xx)”
ব্দগুগল গবরলোপ করো হরয়রছ। ফরল, clause (xxi) বত প্রেত্ত “scientific research”
এর সংজ্ঞো বকবলেোত্র clause (xxi) এর েরধ্য সীেোবদ্ধ িোকরব।
১১। section 30 সংর োধন- পোরকুইগজট ব্যরয়র সীেো বৃগদ্ধ
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 30 বত সংর োধন আনো
হরয়রছ।
১১.১ clause (e) সংর োধন
section 30 এর clause (e) বত “five lakh and fifty thousand” ব্দগুগলর
পগরবরতড “ten lakh” ব্দগুগল প্রগতস্থোগপত হরয়রছ।
গবদ্যেোন গবধোনোনু োয়ী বকোন কেডচোরীরক পোরকুইগজট গহরসরব পগরর োগধত অরি ডর পগরেোণ
৫ লয ৫০ হোজোর টোকোর অগতগরি হরল তো অননুরেোগেত ব্যয় গহরসরব গণ্য হয়।
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সংর োগধত গবধোনোনু োয়ী বকোন কেডচোরীরক পোরকুইগজট গহরসরব পগরর োগধত অরি ডর
পগরেোণ ১০ লয টোকোর অগতগরি হরল তো অননুরেোগেত ব্যয় গহরসরব গণ্য হরব।
১১.২ Explanation-2 গবরলোপ
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 30 এর
Explanation-2 গবরলোপ করো হরয়রছ।
১২। section 32 সংর োধন
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 32 সংর োধন করো
হরয়রছ।
১২.১ অযোেোলগ্যোরে ন গিরের করোররোপর োগ্যতো
section 32 এর sub-section (5) এরপর নূতন sub-section (5A) সগন্নরবগ ত
হরয়রছ।
সগন্নরবগ ত গবধোনোনু োয়ী, section 2 এ সংজ্ঞোগয়ত অযোেোলগ্যোরে ন গিে এর অধীরন
মুলধনী পগরসম্পরের হস্তোন্তররর ফরল উদ্ভুত মুলধনী আয় section 31 এর আওতোয়
করোররোপর োগ্য হরব নো।
তরব, অযোেোলগ্যোরে ন গিে এর অধীরন অযোেোলগ্যোরেটিং বকোম্পোগনর ব য়োরধোরীগণ
অযোেোলগ্যোরেরটর্ বকোম্পোগনর ব য়োর ব্যতীত অন্যরকোন প্রকোরর বকোন পণ
(consideration) গ্রহণ কররল তো করর োগ্য আয় গহরসরব পগরগগণত হরব এবং প্রর োজয
হোরর করোররোগপত হরব।
১২.২ সরকোগর গসগকউগরটিজ এবং পোবগলক বকোম্পোগনর টকস্ ও ব য়োর হস্তোন্তর হরত অগজডত
মুলধনী আয় করর োগ্য
গবদ্যেোন section 32 এর sub-section (7) অনু োয়ী, সরকোগর গসগকউগরটিজ এবং
টক এক্সরচরি তোগলকোভুি পোবগলক বকোম্পোগনর টকস্ ও ব য়োর হস্তোন্তর হরত অগজডত
মুলধনী আয় section 31 এর আওতোয় করোররোগপত হয় নো।
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 32 এর subsection (7) গবরলোরপর ফরল সরকোগর গসগকউগরটিজ এবং টক এক্সরচরি তোগলকোভুি
পোবগলক বকোম্পোগনর টকস্ ও ব য়োর হস্তোন্তর হরত অগজডত মুলধনী আয় করর োগ্য আয়
গহরসরব পগরগগণত হরব এবং প্রর োজয হোরর করোররোগপত হরব।

21

১৩। জরয়ট বভঞ্চোর, বটট ওনড্ এটোরপ্রোইজ, বগর্ করপডোররট, আগি ডক প্রগতষ্ঠোন ও অন্যোন্য
বকোম্পোগনর গনরীগযত আগি ডক গববরণী েোগখল
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 35 এর sub-section
(3) বত উগেগখত “the Companies Act, 1919 (VII of 1913) or বকোম্পোনী আইন,
১৯৯৪ (১৯৯৪ সোরলর ১৮নং আইন) ব্দগুগলর পগরবরতড “clause (20) of section 2”
ব্দগুগল ও গচহ্নগুগল প্রগতস্থোগপত হরয়রছ।
ফরল বকোম্পোগন আইরন সংজ্ঞোগয়ত বকোম্পগনর পগরবরতড আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section
2(20) বত সংজ্ঞোগয়ত বকোম্পোনীসমূহরক আয়কর গরটোরন ডর সোরি গনরীগযত আগি ডক গববরণীসমূহ
েোগখল কররত হরব।
অি ডোৎ the Companies Act, 1919 (VII of 1913) or বকোম্পোনী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪
সোরলর ১৮নং আইন) এ সংজ্ঞোগয়ত সকল বকোম্পোগনর পো োপোগ জরয়ট বভঞ্চোরসহ সকল প্রকোর
বটট ওনড্ এটোরপ্রোইজ, সকল বগর্ করপডোররট ও section 2(20) সংজ্ঞোগয়ত অন্যোন্য সত্তো
োরেররক বকোম্পোগন গহরসরব সংজ্ঞোগয়ত করো হরয়রছ তোরের সকলরকই আয়কর গরটোরন ডর সোরি
গনরীগযত আগি ডক গববরণীসমূহ েোগখল কররত হরব।
১৪। অযোেোলগ্যরে ন গিে এ বলোকসোন ও অবচরয়র সেেয় ও বজরটোনো
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 42 এর sub-section
(7) এরপর sub-section (8) সংর োজন করো হয়।
সংর োগজত গবধোনোনুসোরর, অযোেোলগ্যরে ন গিে এর অধীরন গঠিত অযোেোলগ্যোরেরটর্ বকোম্পোগন
অযোেোলগ্যোরেটিং বকোম্পোগনর পুগিভূত বলোকসোন বো অগনঃর গষত অবচয় গনরজর পুগিভূত
বলোকসোন বো অগনঃর গষত অবচয় গহরসরব সেেয় কররত পোররব এবং বজর টোনরত পোররব।
১৫। section 44 সংর োধন
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 44 এর sub-section
(2) এর clause (b) প্রগতস্থোপন, clause (c) এর সংর োধন এবং sub-section (5) এর
clause (a) প্রগতস্থোপন করো হয়।
১৫.১ কর বরয়োরতর হোররর পগরবতডন
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 44 এর subsection (2) এর clause (b) প্রগতস্থোপন করো হয়।
প্রগতস্থোগপত গবধোনোনুসোরর, একজন গনবোসী করেোতো বো একজন অগনবোসী বোংলোরে ী
করেোতো কর বরয়োতর োগ্য অংরকর (eligible amount) উপর ১৫% হোরর কর বরয়োত
প্রোপ্য হরবন।
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তরব, বকোন করেোতো section ৭৫ অনু োয়ী িোসেরয় গরটোন ড েোগখরল ব্যি ড হরল কর
বরয়োরতর পগরেোণ তরয়াসের র্ন্য অনুসোদনস াগ্য অংসকর (eligible amount) ১৫%
এর স্থরল ৭.৫% হরব।
১৫.২ তরয়াসের র্ন্য অনুসোদনস াগ্য অংক (eligible amount) গনধ ডোরণ
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 44 এর subsection (2) এর clause (c) এর sub-clause (ii) সংর োধন করো হরয়রছ।
সংর োগধত গবধোনোনু োয়ী, তরয়াসের র্ন্য অনুসোদনস াগ্য অংক (eligible amount)
হসব রনসম্নাি রেনটি তেসত্রর েসধ্য ত টি কেক। তরয়ােব োগ্য খোরত করেোতোর প্রকৃত গবগনরয়োগ/চাঁেোর পগরেোণ;
খ। 82C ধোরোর উপধোরো (2) বত বগণ ডত উৎস/উৎসসমূহ হরত প্রোি আয় বো কর অব্যোহগত
প্রোি আয় বো হ্রোসকৃত করহোর প্রর োজয এেন আয় িোকরল তো ব্যতীত করর োগ্য বেোট
আরয়র ২০%;
গ। ১ বকোটি টোকো;
১৫.৩ করমুি সুগবধো ও হ্রোসকৃত করহোররর সুগবধো প্রোগির সোধোরণ তডোবগল
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 44 এর subsection (5) এর clause (a) প্রগতস্থোপন করো হরয়রছ।
প্রগতস্থোগপত গবধোনোনুসোরর, একজন করেোতোর সংগিষ্ট করবরষ ডর আয়ক। করমুি হরবনো; অিবো
খ। হ্রোসকৃত হোরর করোররোগপত হরবনো
গে বকোন করবরষ ড করেোতোক। ৭৫ ধোরোনু োয়ী গরটোন ড েোগখরল ব্যি ড হন; অিবো
খ। আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর ৭ে অধ্যোয় এর গবধোনোবগল পগরপোলরন ব্যি ড হন; অিবো
গ। ব সকল উৎরসর আয় করমুি বো হ্রোসকৃত হোরর করর োগ্য বস সকল খোরতর সকল
প্রোগি ব্যোংক ট্রোন্সফোররর েোধ্যরে গ্রহণ কররত ব্যি ড হন।
তরব সকল প্রোগি ব্যোংক ট্রোন্সফোররর েোধ্যরে গ্রহণ করোর বোধ্যবোধকতোয় গনরম্নোি ব্যগতক্রে
ররয়রছক। স্বোভোগবক ব্যগি করেোতোর বোগষ ডক বেোট প্রোগি ১ বকোটি টোকো অগতক্রে নো কররল;
খ। করেোতোর কৃগষ বো ফোগেডং হরত উদ্ভুত আরয়র বযরত্র।
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১৬। section 49 সংর োধন
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 49 এর sub-section
(1) এ নূতন দুটি clause (zzg) এবং clause (zzh) এর সংর োজন করো হরয়রছ। clause
দুটিরত অভযন্তরীণ বনৌ োন ও বোগণগজযক োনবোহন পগরচোলনো হরত উৎরস কর কতডরনর দুটি খোত
সংর োজন করো হরয়রছ।
১৭। চুগি সম্পোেন, পণ্য সরবরোহ (supply of goods), ইতযোগের বপরেরটর গবপরীরত উৎরস
কর কতডন
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 52 এর sub-section
(1) এর proviso (a) ও proviso (bb) প্রগতস্থোপন করো হরয়রছ এবং sub-section (2)
এর clause (a) এর আইরটে নং (xvi) প্রগতস্থোগপত হরয়রছ এবং নূতন আইরটে (xvii)
সংর োগজত হরয়রছ।
১৭.১ PSR (proof of submission of return) েোগখরলর ব্যি ডতোয় উৎরস কর
কতডরনর হোর ৫০% বৃগদ্ধ
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 52 এর subsection (1) এর proviso (a) প্রগতস্থোপন করো হরয়রছ।
গবদ্যেোন গবধোনোনুসোরর payee বো প্রোপক section ৫২ অনু োয়ী কর কতডন প্রর োজয হয়
এেন বকোন payment গ্রহণকোরল টিআইএন েোগখরল ব্যি ড হরল প্রর োজয করহোররর
অগতগরি ৫০% করহোর প্রর োজয হয়।
প্রগতস্থোগপত গবধোনোনুসোরর payee বো প্রোপক section 52 অনু োয়ী কর কতডন প্রর োজয
হয় এেন বকোন payment গ্রহণকোরল PSR েোগখরল ব্যি ড হরল প্রর োজয করহোররর
অগতগরি ৫০% করহোর প্রর োজয হরব।
১৭.২ ব্যোংক ট্রোন্সফোররর েোধ্যরে payment গ্রহরণর ব্যি ডতোয় উৎরস কর কতডরনর হোর ৫০%
বৃগদ্ধ
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 52 এর subsection (1) এর proviso (bb) প্রগতস্থোপন করো হরয়রছ।
প্রগতস্থোগপত গবধোনোনুসোরর payee বো প্রোপক section 52 অনু োয়ী কর কতডন প্রর োজয
হয় এেন বকোন payment ব্যোংক ট্রোন্সফোররর েোধ্যরে গ্রহণ নো কররল প্রর োজয করহোররর
অগতগরি ৫০% করহোর প্রর োজয হরব।
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১৭.৩ Specified Person গহরসরব নূতন অন্তভুডগি
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 52 এর subsection (2) এর clause (a) এর আইরটে নং (xvi) প্রগতস্থোগপত হরয়রছ এবং নূতন
আইরটে (xvii) সংর োগজত হরয়রছ।
প্রগতস্থোগপত গবধোনোনুসোরর, বোগষ ডক ১ বকোটি টোকোর ঊরর্ধ্ড টোন ডওভোর ররয়রছ এেন বহোরটল,
গররসোট ড, কগেউগনটি বসটোর এবং ট্রোন্সরপোট ড এরজন্সী ১ জুলোই ২০২২ হরত Specified
Person গহরসরব উৎরস কর কতডন/সংগ্রহ এবং সরকোগর বকোষোগোরর জেো কররব।
এছোিোও, সংর োগজত নূতন আইরটে (xvii) এর েোধ্যরে কৃগত্রে ব্যগিসত্তোরক
Specified Person গহরসরব গণ্য করো হরয়রছ।
১৭.৪ Rule 16 সংর োধন
এস.আর.ও নং ১৫৫-আইন/আয়কর/২০২২, তোগরখঃ ২ জুন, ২০২২ গিষ্টোব্দ এর েোধ্যরে
Rule 16 সংর োধন করো হরয়রছ। Rule 16 এর sub-rule (1) এর clause (b) তে
প্রদি table-2 এর(i) রদ্বেীয় কলাসের রিসরানাসে উরেরখে “amount”
“description” িব্দটি প্ররেস্থাপন করা হসয়সে;

িব্দটির পররবসেজ

(ii) serial no. 1 এর রদ্বেীয় কলাসে উরেরখে বাসকযর তিসষ “companies” িব্দটির
পর “engaged in marketing of petroleum oil and lubricant”
িব্দগুরল সংস ারর্ে হসয়সে;
(iii) serial no. 6 এর রদ্বেীয় কলাসে উরেরখে বাসকয “cement, iron or iron
products” িব্দগুরল ও কোর পর “, ferro alloy products” কো ও িব্দগুরল
সরিসবরিে হসয়সে; ফসল ferro alloy products এর সরবরাসহর রবপরীসে
করহার অন্যান্য iron or iron products এর েসো ২% হসব।
(iv) serial no. 9 এরপর serial no. 10, 11 এবং 12 সংস ারর্ে হসয়সে।
সংস ারর্ে রবধানানুসাসরঅ। সরকার, সরকারর তকান কতৃপজ ে, কসপজাসরিন, সংস্থা, সংযুি দপ্তর বা
অরধদপ্তরসমূহ ব্যেীে অন্যান্য তেসত্র বই সরবরাসহর তেসত্র উৎসস কর কেজসনর
হার ৩%;
আ। তেিাসরর রনকট তেরিং পণ্য সরবরাসহর তেসত্র উৎসস কর কেজসনর হার ৫%;
এবং
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ই। উৎপাদক বা ম্যানুসফকচারাসরর রনকট কাঁচাোল সরবরাসহর তেসত্র উৎসস কর
কেজসনর হার ৪% রনধ জারণ করা হসয়সে। এসেসত্র উসেখ্য ত , কাঁচাোল বলসে
এেন সকল উপকরণ বুঝাসব া তকান উৎপারদে পসণ্যর তেৌরলক উপকরণ এবং
া পররবরেজে বা রূপান্তররে হসয় সম্পূণ জ নূেন পণ্য তেরী কসর। ত েন- রচরন, দুধ,
তেভার ইেযারদ আইসরক্রে তেরীর কাঁচাোল রহসসসব গণ্য হসব। েসব,
আইসরক্রসের কাপ, তলসভল, প্যাসকট বা বক্স কাঁচাোল রহসসসব গণ্য হসব না।
১৮। বসবোর বপরেরটর গবপরীরত উৎরস কর কতডন
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 52AA এর subsection (1) প্রগতস্থোপন করো হরয়রছ।
১৮.১ বসবোর গবপরীরত উৎরস কর কতডরনর হোর
প্রগতস্থোগপত গবধোনোনু োয়ী, বকোন Specified Person কর্তক
ড section 52AA বত
বগণ ডত বসবো প্রেোরনর গবপরীরত বকোন গনবোসীরক অি ড পগরর োরধর বযরত্র payment এর
উপর গনম্নবগণ ডত হোরর উৎরস কর কতডন কররত হরব:
SL. No

Description of service and payment

1.

Advisory or consultancy service

2.

(i)

Professional service;

(ii)

technical services fee; or

(iii)

technical assistance fee.

(i)

Catering service;

(ii)

Cleaning service;

(iii)

Collection and recovery service;

(iv)

Private security service;

(v)

Manpower supply service;

(vi)

Creative media service;

3.

(vii) Public relations service;
(viii) Event management service;

26

Rate
10%

10%

10%
2%

SL. No

Description of service and payment
(ix)

Training, workshop, etc. organization
and management service;

(x)

Courier service;

Rate

(xi) Packing and Shifting service;
(xii) Any other service of similar nature-

4.

(a)

on commission or fee

(b)

on gross bill amount

Media buying agency service
(a)

on commission or fee

(b)

on gross bill amount

10%
0.65%

5.

Indenting commission

8%

6.

Meeting fees, training fees or honorarium

10%

7.

Mobile network operator, technical support
service provider

12%

8.

Credit rating service

10%

9.

Motor garage or workshop

8%

10.

Private container port or dockyard service

8%

11.

Shipping agency commission

8%

12.

Stevedoring/berth operator /terminal
operator/Ship handling operator -

13.

(i)

(a)

on commission or fee

10%

(b)

on gross bill amount

5%

Transport service, carrying service,
vehicle rental service, Repair and
maintenance service;
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5%

SL. No

Description of service and payment
(ii)

Rate

Any other service under any sharing
economy platform including ride
sharing service, coworking space
providing service and accommodation
providing service;

14.

Wheeling charge for electricity transmission

3%

15.

Internet Service

10%

16.

Service delivery agents engaged in mobile
financial services or channel partners of
mobile financial services

10%

17.

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

10%

১৮.২ PSR েোগখরলর ব্যি ডতোয় উৎরস কর কতডরনর হোর ৫০% বৃগদ্ধ
গবদ্যেোন গবধোনোনুসোরর payee বো প্রোপক section 52AA অনু োয়ী কর কতডন প্রর োজয
হয় এেন বকোন payment গ্রহণকোরল টিআইএন েোগখরল ব্যি ড হরল প্রর োজয করহোররর
অগতগরি ৫০% করহোর প্রর োজয হয়।
প্রগতস্থোগপত গবধোনোনুসোরর payee বো প্রোপক section 52AA অনু োয়ী কর কতডন
প্রর োজয হয় এেন বকোন payment গ্রহণকোরল PSR (proof of submission of
retrun) েোগখরল ব্যি ড হরল প্রর োজয করহোররর অগতগরি ৫০% করহোর প্রর োজয হরব।
১৮.৩ ব্যোংক ট্রোন্সফোররর েোধ্যরে payment গ্রহরণর ব্যি ডতোয় উৎরস কর কতডরনর হোর ৫০%
বৃগদ্ধ
প্রগতস্থোগপত গবধোনোনুসোরর payee বো প্রোপক section 52AA অনু োয়ী কর কতডন
প্রর োজয হয় এেন বকোন payment ব্যোংক ট্রোন্সফোররর েোধ্যরে গ্রহণ নো কররল প্রর োজয
করহোররর অগতগরি ৫০% করহোর প্রর োজয হরব।
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১৯। Bangladeshi flag carrier ocean going ship দ্ব্োরো গবরে ী মুদ্রোয় অগজডত ব্যবসোয়
আয় হরত উৎরস কর কতডন প্রর োজয নো হওয়ো
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 52Q বত সংর োধন
আনীত হরয়রছ। section 52Q এর গদ্ব্তীয় proviso এর proviso (ii) বত উগেগখত
“paragraph 48” ব্দ ও সংখ্যোর পর “and 61” ব্দ ও সংখ্যো সগন্নরবগ ত হরয়রছ।
সংর োগধত গবধোনোনুসোরর, Bangladeshi flag carrier ocean going ship দ্ব্োরো
গবরে ী মুদ্রোয় অগজডত ব্যবসোয় আয় ব্যোংগকং চযোরনরল বোংলোরের আনীত হরল section 52Q
এর অধীরন উৎরস কর কতডন প্রর োজয হরব নো।
২০। পরণ্যর এক্সরপোট ড প্রগসর্ হরত উৎরস কর কতডন
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 53BB প্রগতস্থোপন
করো হরয়রছ।
প্রগতস্থোগপত গবধোনোনুসোরর, বকোন ব্যোংক োর েোধ্যরে বকোন পণ্য রিোগনকোরক রিোগনকৃত পরণ্যর
এক্সরপোট ড প্রগসর্ গ্রহণ কররন বস ব্যোংক রিোগনকোররকর ব্যোংক গহরসরব এক্সরপোট ড প্রগসর্ বক্রগর্ট
করোর পূরব ড এক্সরপোট ড প্রগসর্ হরত ১% হোরর উৎরস কর কতডন পূব ডক সরকোগর বকোষোগোরর
করেোতোর নোরে অগগ্রে আয়কর গহরসরব জেো প্রেোন কররব।
গে বকোন রিোগনকোরক আংগ ক বো সম্পূণ ডরূরপ করমুি হন তরব গতগন জোতীয় রোজস্ব ববোরর্ ড বস
েরেড আরবেন কররবন। করেোতোর আরবেরনর বপ্রগযরত ববোর্ ড করেোতোর উপর প্রর োজয করহোর
সম্পগকডত একটি প্রতযয়নপত্র প্রেোন কররব। জোতীয় রোজস্ব ববোরর্ ডর প্রতযয়নপরত্র উগেগখত হোরর
কর কতডন পূব ডক অবগ ষ্ট এক্সরপোট ড প্রগসর্ করেোতোর ব্যোংক গহরসরব জেো কররত হরব।
ব্যোংক জোতীয় রোজস্ব ববোরর্ ডর প্রতযয়নপত্র ব্যতীত বকোন করেোতোর এক্সরপোট ড প্রগসর্ হরত হ্রোসকৃত
হোরর বো গবনো কতডরন বকোন এক্সরপোট ড প্রগসর্ করেোতোর ব্যোংক গহসোরব বক্রগর্ট কররত পোররব নো।
২১। section 53BBBB এর গবরলোপ
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 53BBBB গবলুি
করো হরয়রছ।
২২। সুে বো মুনোফো পগরর োধকোরল উৎরস কর কতডন
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 53F প্রগতস্থোপন করো
হরয়রছ।
প্রগতস্থোগপত গবধোনোনুসোরর savings deposit, fixed deposits, etc. হরত উৎরস কর
কতডরনর বযরত্র গনম্নরূপ গবধোন করো হরয়রছ-

29

ক। আয়কর অধ্যাসদি, ১৯৮৪ অর্বা তদসি বলবৎ অন্যান্য আইসন া রকছু র্াকুক না তকন
savings deposit, fixed deposits, etc. হরত উৎরস কর কতডরনর বযরত্র section
53F এর গবধোন প্রোধোন্য পোরব।
খ। বকোন গনবোসী ব্যগিরক বকোন ব্যোংক, বকো-অপোররটিভ ব্যোংক, ইসলোেী নীগত বেোতোরবক
পগরচোগলত বকোন ব্যোংক, নন-ব্যোংগকং আগি ডক প্রগতষ্ঠোন, বকোন গলগজং বকোম্পোগন অিবো
বকোন হোউগজং ফোইন্যোন্স বকোম্পোগন savings deposit, fixed deposits বো বকোন
term deposit এর গবপরীরত বকোন সুে বো মুনোফো পগরর োধকোরল উৎরস কর কতডন
প্রর োজয হরব।
গ। সুে বো মুনোফো পগরর োরধর জন্য েোগয়ত্বপ্রোি ব্যগি সুে বো মুনোফো বকোন ব্যগির গহসোরব
বক্রগর্রটর সেয় অিবো সুে বো মুনোফো পগরর োরধর সেয়, ো পূরব ড ঘরট, গনরম্নোি হোরর উৎরস
কর কতডন করর সরকোগর বকোষোগোরর জেো কররবনSl.
No.

Types of the payee

Rate

1.

Where the payee is a company

2.

Where the payee is a person other than a 10%
company

3.

Where the payee is a public university, or an 10%
educational institution whose teachers are
enlisted for Monthly Pay Order (MPO),
following the curriculum approved by the
Government and whose governing body is also
formed as per Government rules or
regulations, or any professional institute
established under any law and run by
professional body of Chartered Accountants,
Cost and Management Accountants or
Chartered Secretaries

4.

Where the payee is recognized provident fund, 5%
approved
gratuity
fund,
approved
superannuation fund or pension fund

30

20%

ঘ। সুে বো মুনোফোর প্রোপক PSR েোগখরল ব্যি ড হরল ৫০% ববগ উৎরস কর কতডন প্রর োজয
হরব।
ঙ। নাবালসকর তেসত্র নাবালসকর োোরপোর PSR নাবালসকর PSR রহসসসব গণ্য হসব।
চ। সরকোররর স্পনসর ররয়রছ এেন অিবো সরকোররর পূব ডোনুরেোেনক্ররে বকোন ব্যোংক কর্তক
ড
চোলুকৃত Deposit Pension Scheme এর সুে বো মুনোফো হরত উৎরস কর কতডন
প্রর োজয হরব নো। এখোরন উরেখ্য, এটি অবিই Pension Scheme হরত হরব।
ছ। জোতীয় রোজস্ব ববোর্ ড সোধোরণ বো গবর ষ আরে দ্ব্োরো বকোন ব্যগিরক বো ব্যগি বেগণরক এ
ধোরোর অধীরন উৎরস কর কতডন হরত অব্যোহগত গেরত পোররব।
২৩। স্থোবর সম্পগত্তর গলজ বো ইজোরো হরত উৎরস কর সংগ্রহ
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 53HH প্রগতস্থোপন
করো হরয়রছ। ব রকোন ধররনর স্থোবর সম্পগত্তর গলজ বো ইজোরো হরত উৎরস কর সংগ্ররহর উরেরি
এ গবধোরনর প্রগতস্থোপন করো হরয়রছ।
প্রগতস্থোগপত গবধোনোনুসোররক। The Registration Act, 1908 (XVI of 1908) এর অধীরন স্থোবর সম্পগত্তর গলজ
বো ইজোরো েগলল বরগজরে ন হরত হরব;
খ। গলজ বো ইজোরোর বেয়োে অনূযন ১০ বছর হরত হরব;
গ। ইজোরোেোররক উি সম্পগত্তর ইজোরোমূরল্যর উপর ৪% উৎরস কর পগরর োধ কররত হরব;
ঘ। বরগজরে রনর জন্য দ্ব্োগয়ত্বপ্রোি কেডকতডো উি কর পগরর োগধত নো হরল ইজোরো েগলল
বরগজরে ন কররবন নো।
২৪। র্লাধাসরর ভািা মূসের উপর উৎসস কর কেজন
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 53J সংর োধন করো
হরয়রছ। section 53J এর উপান্তটীকায় উরেরখে “rental value of” িব্দগুরলর পর
“water body or” িব্দগুরল সরিসবরিে হসয়সে এবং sub-section (1) এ উরেরখে “on
accounting of renting” িব্দগুরলর পর “water body not being government
property” িব্দগুরল সরিসবরিে হসয়সে।
ফসল, সরকারর সম্পরি নয় এেন সকল র্লাধাসরর ভািা মূসের উপর ৫% হাসর উৎসস কর
কেজন প্রস ার্য হসব।
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২৫। বোগণগজযকভোরব পগরচোগলত বেোটর োন হরত উৎরস অগগ্রে কর সংগ্রহ
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ বত section 53Q সংর োজন করো
হরয়রছ। উি ধোরো সংর োজরনর েোধ্যরে বোগণগজযকভোরব পগরচোগলত বেোটর োন হরত উৎরস
অগগ্রে কর সংগ্ররহর গবধোন করো হরয়রছ।
সংর োগজত গবধোনোনুসোররক। গনরম্নোি বেোটর োনসমূরহর বরগজরে ন বো গফটরনস নবোয়রনর জন্য েোগয়ত্বপ্রোি ব্যগি
বেোটর োরনর বরগজরে ন বো গফটরনস নবোয়ন কররবন নো গে নো গনধ ডোগরত/পগরগগণত হোরর
অগগ্রে কর পগরর োরধর চোলোরনর কগপ আরবেরনর সোরি সংযুি করো হয়-

1.

Bus having seats exceeding 52

Rate
(in
taka)
16,000/-

2.

Bus having seats not exceeding 52

11,500/-

3.

Air conditioned Bus

37,500/-

4.

Double decker Bus

16,000/-

5.

Air conditioned (AC) Minibus/Coaster

16,000/-

6.

Non-AC Minibus/Coaster

6,500/-

7.

Prime mover

24,000/-

Truck, Lorry or Tank Lorry having
payload capacity exceeding five tons
Truck, Lorry or Tank Lorry having
payload capacity exceeding one and half
tons but not exceeding five tons
Truck, Lorry or Tank Lorry having
payload capacity not exceeding one and
half tons
Pickup van, human hauler, maxi or auto
rickshaw
Air conditioned Taxicab

16,000/-

Serial
No.

8.
9.

10.
11.
12.

Description of the vehicle
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9,500/-

4,000/-

4,000/11,500

Serial
No.
13.

Description of the vehicle

Non-AC Taxicab

Rate
(in
taka)
4,000/- .

খ। একোগধক বছররর জন্য বরগজরে ন বো গফটরনস নবোয়ন করো হরল ব অি ড বছরর
বরগজরে ন বো গফটরনস নবোয়ন করো হরয়রছ তোরপররর অি ডবছরগুরলোর ৩০ জুন তোগররখর
েরধ্য প্রর োজয হোরর অগগ্রে কর সংগ্রহ কররত হরব।
গ। ব রযরত্র বকোরনো করেোতো sub-section (2) অনু োয়ী অগগ্রে কর পগরর োরধ ব্যি ড হন
বসরযরত্র পরবতী বরগজরে ন বো গফটরনস নবোয়নকোরল A+B গনয়েোনু োয়ী অগগ্রে কররর
হোর গনধ ডোগরত হরব, ব খোরনA= গবগত বছর বো বছরগুরলোরত অপগরর োগধত অগগ্রে কররর পগরেোণ
B= ব বছরর করেোতো অগগ্রে কর পগরর োধ কররছন বস অি ডবছররর জন্য subsection (1) অনু োয়ী গনধ ডোগরত অগগ্রে কররর পগরেোণ।
ঘ। এই ধোরোর অধীরন অগগ্রে কর সংগ্রহ কররত হরব নো গে বেোটর োন গনরম্নোি ব্যগি বো
সত্তোর েোগলকোনোধীন হয়অ। সরকোর বো স্থোনীয় সরকোর;
আ। সরকোররর বো স্থোনীয় সরকোররর প্ররজক্ট, বপ্রোগ্রোে বো অযোগক্টগভটি;
ই। গবরে ী কূটনীগতক, কূটনীগতক গে ন, জোগতসংঘ বো তোর বকোন অগফস;
ঈ। বোংলোরের উন্নয়ন সহর োগী সংস্থো বো তোর সংগিষ্ট (affiliated) অগফস;
উ। এেগপওভুি গ যো প্রগতষ্ঠোন;
ঊ। পোবগলক গবশ্বগবদ্যোলয়;
ঋ। অন্যরকোন প্রগতষ্ঠোন ো ববোর্ ড হরত এ ধোরোর অধীরন কর সংগ্রহ প্রর োজয হরব নো েরেড
প্রতযয়নপত্র গ্রহণ করররছ।
২৬। section 53R সংর োজন- অভযন্তরীণ বনৌ োন হরত উৎরস কর সংগ্রহ
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ বত section 53R সংর োজন করো
হরয়রছ। উি ধোরো সংর োজরনর েোধ্যরে অভযন্তরীণ বনৌ োন হরত উৎরস কর সংগ্ররহর গবধোন করো
হরয়রছ।
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সংর োগজত গবধোনোনু োয়ী The Inland Shipping Ordinance, 1976 (Ordinance
ড
ড
No. LXXII of 1976) এর অধীরন সোরভড সোটিগফরকট
প্রেোন বো সোরভড সোটিগফরকট
নবোয়রনর
ড
ড
জন্য েোগয়ত্বপ্রোি ব্যগি সোরভড সোটিগফরকট প্রেোন বো সোরভড সোটিগফরকট নবোয়ন কররবন নো গে
নোড
ড
ক। সোরভড সোটিগফরকট
প্রোগি বো সোরভড সোটিগফরকট
নবোয়রনর আরবেরনর সোরি গনরম্নোি হোরর
গনধ ডোগরত/পগরগগণত অগগ্রে কর জেোর চোলোন আরবেরনর সোরি সংযুি করো হয়Serial
No.
(1)

Description of Vessel

Rate

(2)

(3)

1.

Inland ships engaged in Taka
125
per
carrying passengers in passenger (carrying
inland water
capacity of an inland
ship shall be the
capacity of daytime
plying in smooth
waters)
2.
Cargo,
Container Taka 170 per gross
(multipurpose) and Coaster tonnage
engaged in carrying goods
in inland water
3.
Dump barge engaged in Taka 125 per gross
carrying goods in inland tonnage.
water
ড
ড
খ। একোগধক বছররর জন্য সোরভড সোটিগফরকট
প্রেোন বো সোরভড সোটিগফরকট
নবোয়ন করর হরল ব
ড
ড
অি ড বছরর সোরভড সোটিগফরকট প্রেোন বো সোরভড সোটিগফরকট নবোয়ন করো হরয়রছ তোরপররর
অি ডবছরগুরলোর ৩০ জুন তোগররখর েরধ্য প্রর োজয হোরর অগগ্রে কর সংগ্রহ কররত হরব।
গ। ব রযরত্র বকোরনো করেোতো sub-section (2) অনু োয়ী অগগ্রে কর পগরর োরধ ব্যি ড হন
ড
ড
বসরযরত্র পরবতী সোরভড সোটিগফরকট
প্রেোন বো সোরভড সোটিগফরকট
নবোয়নকোরল A+B
গনয়েোনু োয়ী অগগ্রে কররর হোর গনধ ডোগরত হরব, ব খোরনA= গবগত বছর বো বছরগুরলোরত অপগরর োগধত অগগ্রে কররর পগরেোণ
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B= ব বছরর করেোতো অগগ্রে কর পগরর োধ কররছন বস অি ডবছররর জন্য subsection (1) অনু োয়ী গনধ ডোগরত অগগ্রে কররর পগরেোণ।
এখাসন উসেখ্য, এ ধারায় “Inland Ship” এবং “Inland Water” বলসে The Inland
Shipping Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXXII of 1976) এ সংজ্ঞারয়ে
“Inland Ship” এবং “Inland Water” তক বুঝাসব।
২৭। section 56 সংর োধন- ব্যোন্ডউইে বপরেট এবং অন্যোন্য বপরেরটর উপর উৎরস কর কতডরনর
হোর
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 56 সংর োধন করো
হরয়রছ। section 56 এর উপধোরো (1) এর বটগবল-১ সংর োধরনর েোধ্যরে গনরম্নোি
পগরবতডনসমূহ আনো হরয়রছক। ব্যোন্ডউইে বোবে বপরেট হরত ১০% হোরর উৎস কর কতডন কররত হরব;
খ। section 56 এর উপধোরো (1) এর বটগবল-১ এ বগণ ডত হয়গন এেন অন্যোন্য সকল
বপরেরটর বযরত্র ২০% হোরর উৎরস কর কতডন কররত হরব।
২৮। section 57 প্রগতস্থোপন- কতডন, সংগ্রহ, ইতযোগের ব্যি ডতোর ফলোফল
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 57 প্রগতস্থোপন করো
হরয়রছ। প্রগতস্থোগপত গবধোনোনুসোরর উৎরস কর কতডন, সংগ্রহ, জেোসহ ৭ে অধ্যোরয়র গবধোনোবগলর
পগরপোলরনর বযরত্র বকোন ব্যগির বো প্রগতষ্ঠোরনর েোয় সুগনগে ডষ্ট করো হরয়রছ। উৎরস কর কতডন,
সংগ্রহ, জেোসহ ৭ে অধ্যোরয়র গবধোনোবগলর পগরপোলরনর ব্যি ডতোয় স্বোভোগবক ব্যগি ও প্রগতষ্ঠোরনর
ব ৌি ও পৃিক েোরয়র (joint and several liablity) গবধোন করো হরয়রছ। অি ডোৎ
বযত্রগবর রষ স্বোভোগবক ব্যগি বো ব্যগিবগ ড এবং প্রগতষ্ঠোন পৃিক পৃিকভোরব ও ব ৌিভোরব বখলোপী
করেোতো (assessee in default) হরবন।
২৮.১ বখলোপী করেোতো ও জগরেোনো পগরর োধ
sub-section (1) অনু োয়ী একজন স্বোভোগবক ব্যগি বো প্রগতষ্ঠোন গনরম্নোি কোররণ বখলোপী
করেোতো হরত পোররনক। ৭ে অধ্যোরয়র গবধোনোবগল অনুসোরর কর কতডন বো সংগ্ররহর ব্যি ডতোয়;
খ। কেহোরর বো কে পগরেোরণ কর কতডন বো সংগ্ররহর কোররণ;
গ। কতডন বো সংগ্ররহর পর তো সরকোগর বকোষোগোরর জেো নো বেওয়ো বো পগরেোরণ কে জেো
বেওয়োর কোররণ; অিবো
ঘ। ৭ে অধ্যোরয়র অন্যরকোন গবধোনোবগল পগরপোলরনর ব্যি ডতোয়।
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বকোন স্বোভোগবক ব্যগি বো প্রগতষ্ঠোন বখলোপী করেোতো হরল, আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪
এর অন্যোন্য গবধোনোনু োয়ী ব্যবস্থো গ্রহণ ছোিোও তোরক গনরম্নোি অংক পগরর োধ করোর
জন্য েোয়ী করো োরবক। ব পগরেোণ উৎরস কর কতডন বো সংগ্রহ করো হয়গন;
খ। ব পগরেোণ উৎরস কর কে কতডন বো সংগ্রহ করো হরয়রছ;
গ। উৎরস কর কতডরনর পর ব পগরেোণ অি ড সরকোগর বকোষোগোরর জেো বেওয়ো হয়গন;
অিবো
ঘ। অন্যরকোন গবধোনোবগল পগরপোলরনর ব্যি ডতোয় সরব ডোচ্চ ১০ লয টোকো জগরেোনো।
২৮.২ অরেররি অংক পররসিাধ
sub-section (2) ও (3) অনুসাসর, তখলাপী করদাোসক উৎসস কর কতডন বো সংগ্ররহর
গনধ ডোগরত তোগরখ (due date) হরত সরকোগর বকোষোগোরর জেো বেয়োর তোগরখ প ডন্ত সসব জাচ্চ
২৪ োসসর র্ন্য রনসোি তটরবল তোোসবক অরেররি োরসক ২% হাসর অর্ জ পররসিাধ
করসে হসবক্রঃ নং তেত্রসমূহ

অরেররি
পররগণনার রভরি

অর্ জ অরেররি
পররগণনার
কাল

অর্ জ
সেয়

১।

৭ে অধ্যোরয়র
ব পগরেোণ উৎরস কর
গবধোনোবগল অনুসোরর
কতডন বো সংগ্রহ করো
কর কতডন বো সংগ্ররহর হয়গন
ব্যি ডতো

কর কতডন বো
সংগ্ররহর গনধ ডোগরত
তোগরখ হরত
সরকোগর বকোষোগোরর
জেো বেয়োর তোগরখ
প ডন্ত

২।

কেহোরর বো কে
ব পগরেোণ উৎরস কর
পগরেোরণ কর কতডন বো কে কতডন বো সংগ্রহ
সংগ্রহ
করো হরয়রছ

ঐ

৩।

কতডন বো সংগ্ররহর পর
তো সরকোগর
বকোষোগোরর জেো নো

ঐ

উৎরস কর কতডরনর পর
ব পগরেোণ অি ড
সরকোগর বকোষোগোরর
জেো বেওয়ো হয়গন
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বেওয়ো বো পগরেোরণ
কে জেো বেওয়ো

২৮.৩ শুনানীর সুস াগ
sub-section (4) অনুসাসর, উপ-কর করেিনার sub-section (1) ও sub-section
(2) এর রবধানাবরল কা জকর করার তেসত্র করদাো প জাপ্ত শুনানীর সুস াগ রনরিে করসবন।
২৮.৪ সরকার, সরকারর প্ররেষ্ঠান, কতৃপজ ে, প্রসর্ক্ট, তপ্রাগ্রাে, সংস্থা, ইউরনট, কেজকান্ড বা
কসপজাসরিসনর তেসত্র দায় রনধ জারণ
ত সেসত্র সরকার, সরকারর প্ররেষ্ঠান, কসপজাসরিন, কতৃপজ ে, প্রসর্ক্ট, তপ্রাগ্রাে, সংস্থা,
ইউরনট বা সরকাসরর আরর্ জক বা পররচালনগে সংরিষ্টো রসয়সে এেন তকান কেজকান্ড
উৎসস কর কেজন বা সংগ্রসহর র্ন্য দারয়ত্বপ্রাপ্ত তসসেসত্রক। তপসেসন্টর অনুসোদন বা অনুেরের র্ন্য দারয়ত্বপ্রাপ্ত স্বাভারবক ব্যরি বা ব্যরিগণ;
অর্বা
খ। োিপত্র, তররর্সেিন, লাইসসন্স, পাররেট ইেযারদ প্রদান, অনুসোদন বা অনুেরে
দাসনর র্ন্য দারয়ত্বপ্রাপ্ত স্বাভারবক ব্যরি বা ব্যরিগণ
এ ধারার অধীসন কর, র্ররোনা ও অরেররি অর্ জ পররসিাসধর র্ন্য ত ৌর্ভাসব ও পৃর্কভাসব
দায়ী হসবন। অর্ জাৎ ত সেসত্র একারধক ব্যরি র্রিে র্াকসবন তসসেসত্র একারধক ব্যরির
রনকট হসে ত ৌর্ভাসব অর্ জ আদায় করা াসব এবং ত সকান একর্ন ব্যরি হসেও সম্পূণ জ
অর্ জ আদায় করা াসব।
২৮.৫ সরকার, সরকারর প্ররেষ্ঠান, কসপজাসরিন, কতৃপজ ে, প্রসর্ক্ট, তপ্রাগ্রাে, সংস্থা, ইউরনট বা
সরকারর কেজকান্ড ব্যেীে অন্যান্য তেসত্র দায় রনধ জারণ
সরকার, সরকারর প্ররেষ্ঠান, কসপজাসরিন, কতৃপজ ে, প্রসর্ক্ট, তপ্রাগ্রাে, সংস্থা, ইউরনট বা
সরকারর কেজকান্ড ব্যেীে অন্যান্য তেসত্র উৎসস কর কেজন বা সংগ্রসহর র্ন্যক। প্ররেষ্ঠান রনসর্; অর্বা
খ। তপসেসন্টর অনুসোদন বা অনুেরে দাসনর র্ন্য দারয়ত্বপ্রাপ্ত স্বাভারবক ব্যরি বা ব্যরিগণ
এ ধারার অধীসন কর, র্ররোনা ও অরেররি অর্ জ পররসিাসধর র্ন্য ত ৌর্ভাসব ও পৃর্কভাসব
দায়ী হসব। অর্ জাৎ এ তেসত্র প্ররেষ্ঠান ও স্বাভারবক ব্যরি বা ব্যরিগসণর রনকট হসে
ত ৌর্ভাসব অর্ জ আদায় করা াসব এবং ত সকান একর্ন ব্যরি বা প্ররেষ্ঠাসনর রনকট হসেও
সম্পূণ জ অর্ জ আদায় করা াসব।
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২৮.৬ তপসেন্ট গ্রহণকারী বা প্রাপক কতৃক
জ কর পররসিাধ
তপসেন্ট গ্রহণকারী অর্ জাৎ ার রনকট হসে কর কেজন বা সংগ্রহপূব জক সরকারর তকাষাগাসর
র্োর রবধান রসয়সে, রেরন এ ধারার অধীসন সৃষ্ট দাবী আদাসয়র পূসব জই প্রস ার্য সমুদয় কর
পররসিাধ করসল, sub-section (1) এর অধীসন অর্ জ আদায় করা াসব না।
উদাহরণ-১
ধরা াক, একটি প্রকসের োধ্যসে ঢাকা হসে োোরবল সীোন্ত প জন্ত একটি ৮ তলন সিক রনেজাণ
হসে। আয়কর অধ্যাসদি, ১৯৮৪ এর ৭ে অধ্যায় অনু ায়ী এই প্রকসের রবরভি পররসিাধ (তপসেন্ট)
হসে উৎসস কর কেজন বা সংগ্রসহর রবধান রসয়সে। রদ তদখা ায় ত , রবরভি ধরসনর পররসিাধ
বা তপসেন্ট হসে রনধ জাররে সেসয়ক। ৭ে অধ্যোরয়র গবধোনোবগল অনুসোরর কর কতডন বো সংগ্রহ করো হয়গন; অিবো
খ। কেহোরর বো কে পগরেোরণ কর কতডন বো সংগ্রহ হরয়রছ; অিবো
গ। কতডন বো সংগ্ররহর পর তো সরকোগর বকোষোগোরর জেো নো বেওয়ো বো পগরেোরণ কে জেো
বেওয়ো হরয়রছ; অিবো
ঘ। ৭ে অধ্যোরয়র অন্যরকোন গবধোন পগরপোগলত হয়গন;
তোহরল, উি প্রকরল্পর বপরেট অনুরেোেনকোরী বো বপরেরটর জন্য অনুেগতেোনকোরীগণ ব ৌি ও
পৃিকভোরব section 57 অনু োয়ী কর, অগতগরি অংক বো জগরেোনো পগরর োরধর জন্য েোয়ী
িোকরবন। অি ডোৎ তোরের সকরলর গনকট হরত সমুেয় অি ড আেোয় করো োরব অিবো তোরেররক
ব্যগিগতভোরব সমুেয় অি ড পগরর োরধর জন্য েোয়ী করো োরব।
এখোরন উরেখ্য, সরকোগর রোজস্ব আেোরয় এ ধোরোর গবধোরনর বোইররও অন্যোন্য গবধোরনর অধীরন
এবং অন্যোন্য আইরনর অধীরন কো ডক্রে গ্রহণ করো োরব।
তরব, এ ধোরোর অধীরন েোবী সৃগষ্টর পূরব ড েোয়ী ব্যগিরক বো ব্যগিগণরক প ডোি শুনোনীর সুর োগ
গনগিত কররত হরব। ব রযরত্র বপরেট গ্রহণকোরী গনরজই প্রর োজয অি ড পগরর োধ করর গেরয়রছ
বসরযরত্র এ ধোরোর অধীরন আেোয় কো ডক্রে বন্ধ কররত হরব।
উেোহরণ-২
ধরো োক, ব্যোংক ‘ও’ তোর একজন কোটেোররর একটি বপরেট একজন অগনবোসী ব্যগির বরোবরর
গবরে বপ্ররণ কররব। অগনবোসী ব্যগি বো তোর প্রগতগনগধ েোবী কররন ব তোর এ বপরেট
বোংলোরের করমুি। গতগন এর সপরয জোতীয় রোজস্ব ববোরর্ ডর বকোন প্রতযয়নপত্র উপস্থোপন
কররনগন। তিোগপ ব্যোংক অগনবোসী বো তোর প্রগতগনগধর বিরব্য সন্তুষ্ট হরয় উৎরস কর কতডন
ব্যগতরররক অগনবোসীর অনুকূরল গবরের অি ড বপ্ররণ করর। এরযরত্র পরবতী কোরল গে বেখো োয়
ব , অগনবোসীর ঐ আয় করমুি গছল বসরযরত্র section 56 এর গবধোন পগরপোলরনর ব্যি ডতোয়

38

section 57 এর আওতোয় ব্যোংক “ও” বক অনূর্ধ্ড ১০ লয টোকো প ডন্ত জগরেোনো পগরর োধ
কররত হরব।
উেোহরণ-৩
ধরো োক, প্রগতষ্ঠোন ‘ঋ’ বোংলোরের অবগস্থত একটি গলয়োজন অগফস। বোংলোরের র গবদ্যেোন
আইনোনু োয়ী প্রগতষ্ঠোন ‘ঋ’ বোংলোরের ব্যবসো পগরচোলনো কররত পোররব নো। তোই আইনতঃ ( গে
বকোন প্রকোর ব্যগতক্রে পগরলগযত নো হয়) তোর ব্যবসোয় আয় িোকরব নো। প্রগতষ্ঠোন ‘ঋ’ গরটোন ড
েোগখল কররল তোর কর গনধ ডোরণী আরের বকোন প্রকোর ব্যবসো হরত আয় প্রোক্কলন করো হরব নো।
অি ডোৎ করেোতোর জন্য আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 28, 29 ও 30 এর প্রর োজযতো
বনই। তরব প্রগতষ্ঠোন ‘ঋ’ এর জন্য ৭ে অধ্যোয় বেোতোরবক উৎরস কর কতডন বো সংগ্রহ ও অন্যোন্য
গবষয়োগে পগরপোলরনর বোধ্যবোধকতো ররয়রছ। এরযরত্র আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section
57 বেোতোরবক আইনোনুগ কো ডক্রে গ্রহণ করো োরব এবং প্রগতষ্ঠোন ও প্রগতষ্ঠোরনর েোগয়ত্বপ্রোি
ব্যগি হরত কর, জগরেোনো বো অগতগরি অংক আেোয় করো োরব।
উেোহরণ-৪
ধরো োক প্রগতষ্ঠোন ‘ঔ’ একটি বটক টোট ড-আপ। প্রগতষ্ঠোনটি টোট ড-আপ স্যোন্ডবক্স সুগবধোর আওতোয়
জোতীয় রোজস্ব ববোরর্ ড গনবগন্ধত। গনবন্ধরনর প্রিে পাঁচ বছর টোট ড-আপ এর ব্যবসোগয়ক আয়
গনরূপরণর বযরত্র section 30 এর প্রর োজযতো বনই। এ বযরত্র ৭ে অধ্যোয় অনু োয়ী উৎরস কর
কতডন বো সংগ্ররহর ব্যি ডতোয় আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 57 বেোতোরবক কর,
জগরেোনো ও অগতগরি অংক আেোরয় আইনোনুগ কো ডক্রে গ্রহণ করো োরব।
২৯। section 68B সংর োধন- বেোটর কোররর সংজ্ঞো
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 68B সংর োধন করো
হরয়রছ। সংর োধনীর েোধ্যরে sub-section (6) এর clause (a) প্রগতস্থোগপত হরয়রছ।
প্রগতস্থোগপত গবধোনোনুসোরর, “বেোটর কোর” অরি ড গজপ ও েোইরক্রোবোস অন্তভুডি হরব গকন্তু
section 53Q বত বগণ ডত বেোটর োনসমূহ ও বেোটর সোইরকল অন্তভুডি হরব নো।
৩০। section 75 এর সংর োধন- গরটোন ড েোগখল
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 75 সংর োধন করো
হরয়রছ।
৩০.১ গরটোন ড েোগখরলর বোধ্যবোধকতো
section 75 এর sub-section (1) এর clause (f) প্রগতস্থোপন করো হরয়রছ।
প্রগতস্থোগপত clause (f) অনুসোরর ব সকল ব্যগিরক section 184A অনু োয়ী গরটোন ড
েোগখরলর প্রেোণ উপস্থোপন কররত হরব তোরের সকলরক আয়কর গরটোন ড েোগখল কররত হরব।
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৩০.২ গরটোন ড েোগখল ব সকল বযরত্র বোধ্যতোমূলক নয়
section 75 এর sub-section (2) প্রগতস্থোপন করো হরয়রছ। প্রগতস্থোগপত subsection (2) বেোতোরবক গনরম্নোি বযত্রসমূরহ গরটোন ড েোগখল বোধ্যতোমূলক নয়ক। বকোন গ যো প্রগতষ্ঠোনঅ।

ো এেগপও’র (Monthly Payment Order) আওতোয় সরকোগর সুগবধো
প্রোি এবং

আ। োর ইংররগজ ভোস ডন কোগরকুলোে বনই;
খ। সরকোগর গবশ্বগবদ্যোলয়;
গ। স্বীকৃত ভগবে তহগবল, অনুরেোগেত গ্রযোচুইটি তহগবল, বপন ন তহগবল, অনুরেোগেত
বোধ ডকয তহগবল;
ঘ। বোংলোরের গফক্সর্ ববজ বনই এেন অগনবোসী স্বোভোগবক ব্যগি
ঙ। বকোন ব্যগি বেগণ োরের ববোর্ ড অগফগসয়োল বগরজরট প্রকোগ ত আরে দ্ব্োরো গরটোন ড
েোগখল হরত অব্যোহগত বেরব।
৩১। section 80 সংর োধন- বের ও গবরের অবগস্থত পগরসম্পে প্রে নড
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 80 সংর োধন করো
হরয়রছ। সংর োধনীর েোধ্যরে section 80 এর sub-section (1) বত উগেগখত “in
respect of all” ব্দগুগলর পর “local and global” ব্দগুগলর সগন্নরব হরয়রছ।
এই সংর োধনীর েোধ্যরে একজন করেোতোর পগরসম্পে বের বো গবরের ব খোরনই অবগস্থত
বহোক নো বকন তো গরটোরন ড প্রে রড নর গবষয়টি আররো সুস্পষ্ট করো হরয়রছ।
৩২। section 82C সংর োধন- নূযনতে কর
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 82C সংর োধন করো
হরয়রছ। সংর োধনীর েোধ্যরে section 82C এর sub-section (2) এর clause (b) বত
উগেগখত “13A” সংখ্যো ও বণ ড এর পগরবরতড “14” সংখ্যো প্রগতস্থোগপত হরয়রছ। অি ডোৎ পূরব ডর
েতই section 52AA এর অধীরন wheeling charge for electricity
transmission হরত উৎরস কগতডত বো সংগৃহীত কর নূযনতে করেোয় গহরসরব পগরগগণত হরব।
নূতন করর section 52Q, 53Q এবং 53R এ ক্লরজর অন্তভুডি হরয়রছ। ফরল উি ধোরোসমূহ
হরত উৎরস কগতডত বো সংগৃহীত কর নূযনতে করেোয় গহরসরব পগরগগণত হরব।
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sub-section (2) এর clause (b) এর proviso এর paragraph (ii) বত “beverage
concentrate” অন্তভুডি করো হরয়রছ। section 53 এবং গবগধ 17A এর অধীরন
beverage concentrate আেেোগন প ডোরয় উৎরস সংগৃহীত কর নূযনতে করেোয় গহরসরব
পগরগগণত হরব।
sub-section (2) এর clause (d) বত “section 53(1)(c) and (2)” ব্দগুগল, বণ ড,
সংখ্যো ও গচরহ্নর পগরবরতড “Serial No. 3 and 4 of the Table of section 53F(1)”
ব্দগুগল, বণ ড, সংখ্যো ও গচহ্ন প্রগতস্থোগপত হরয়রছ। অি ডোৎ ব্যোংক, বকো-অপোররটিভ ব্যোংক,
ইসলোেী নীগত বেোতোরবক পগরচোগলত বকোন ব্যোংক, নন-ব্যোংগকং আগি ডক প্রগতষ্ঠোন, বকোন গলগজং
বকোম্পোগন অিবো বকোন হোউগজং ফোইন্যোন্স বকোম্পোগন, সরকোগর গবশ্বগবদ্যোলয়, এেগপওভুি গ যো
প্রগতষ্ঠোন, চোট ডোর্ ড অযোকোউটযোটস্, কট অযোন্ড ম্যোরনজরেট অযোকোউটযোটস্ এবং চোট ডোর্ ড
বসরক্রটোরীজ সংস্থো দ্ব্োরো পগরচোগলত এবং আইরনর অধীরন প্রগতগষ্ঠত বপ োজীবী প্রগতষ্ঠোরনর
savings deposit, fixed deposits বো বকোন term deposit এর গবপরীরত বকোন সুে
বো মুনোফো পগরর োধকোরল উৎরস কর কতডরনর হোর উি সুে বো মুনোফোর করহোর গহরসরব গণ্য
হরব।
৩৩। section 82D প্রগতস্থোপন- স্পট অযোরসসরেট
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 82D প্রগতস্থোপন করো
হরয়রছ। প্রগতস্থোগপত গবধোনোনুসোরর গনরম্নোি বযত্রসমূরহ স্পট অযোরসসরেট বো স্পরট করেোয়
গনধ ডোরণ করো োরব; বকোন ব্যগিরক। করর োগ্য আয় িোকরল;
খ। গরটোন ড েোগখরলর বোধ্যবোধকতো িোকরল;
গ। এ অধ্যোরের র বকোন গবধোনোবগল পগরপোলরনর বোধ্যবোধকতো িোকরল; অিবো
ঘ। এ অধ্যোরের র বকোন গবধোনোবগলর কো ডকররণ বো পগরপোলরন ব্যি ড হরল।
েোগয়ত্ব প্রোি উপ-কর কগে নোররক স্পট অযোরসসরেট গনব ডোরহর জন্য যেতোপ্রোি হরত হরব।
সংগিষ্ট কর কগে নোর তোর অধীনস্ত ব রকোন উপ-কর কগে নোররক স্পট অযোরসসরেট গনব ডোরহর
জন্য যেতো প্রেোন কররবন। স্পট অযোরসসরেট গকরূরপ পগরচোগলত হরব তোর জন্য ববোর্ ড গনরে ড নো
জোরী কররব।
বকোন স্বোভোগবক ব্যগি করেোতোর ব্যবসো বো বপ ো আয় স্পট অযোরসসরেরটর েোধ্যরে সম্পন্ন হরল
এবং করেোয় গনয়গেত করহোরর গনধ ডোগরত হরল, বস করেোতোর স্পরট গনধ ডোগরত আরয়র ৫ গুণ
প ডন্ত প্রোরগিক পূগুঁ জর উৎস সম্পরকড বকোন প্রশ্ন উত্থোপন করো োরব নো।
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৩৪। section 94 সংর োধন- এগর্আররর েততকয (agreement) বোস্তবোয়রনর সেয়সীেো
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 94 সংর োধন করো
হরয়রছ। আনীত সংর োধনীর েোধ্যরে section 152O এর অধীরন উপনীত েততরকযর গভগত্তরত
প্রস্তুতকৃত চুগিপত্র উপ-কর কগে নোররর গনকট জোরীর ৩০ গেরনর েরধ্য কো ডকর কররত হরব
েরেড গবধোন করো হরয়রছ।
৩৫। section 94B সংর োজন- কর গনধ ডোরনী আরে গনরয় প্রশ্ন উত্থোপরন বোধো
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ বত নূতন section 94B সংর োজন
করো হরয়রছ। সংর োগজত section 94B এর sub-section (1) অনু োয়ী, আয়কর
অধ্যোরে , ১৯৮৪ বো বোংলোরের বলবৎ অন্যরকোন আইরন ো গকছুই িোকুক নো বকন, আয়কর
অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 3 এ বগণ ডত কর্তপড য এবং অধ্যোয় ১৯ এ বগণ ডত কর্তপড যআপীলোত যুগ্ম কর কগে নোর, কর কগে নোর (আপীল), আপীলোত ট্রোইবুযনোল এবং আেোলতসুপ্রীে বকোরট ডর হোইরকোট ড গবভোগ ও আপীল গবভোগ ব্যতীত অন্যরকোন কর্তপড য কর গনধ ডোরণী
আরে গনরয় বকোন প্রকোর প্রশ্ন উত্থোপন কররত পোররবন নো।
sub-section (2) অনু োয়ী, sub-section (1) এর গবধোন লঙ্ঘন করর বকোন কেড
সম্পোগেত হরল তো বোগতল ও অকো ডকর বরল গণ্য হরব এবং বকোন প্রকোর আইনী কো ডকোরীতো
িোকরবনো।
৩৬। section 100 সংর োধন- গর্ররক্টর কর্তক
ড বকোম্পোনীর েোয় পগরর োধ
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 100 এর সংর োধন
করো হরয়রছ। সংর োগধত গবধোনোনু োয়ী বকোম্পোনীর অবসোয়ন ছোিোও ধোরোবোগহকভোরব গতন বছর
বকোম্পোনীর ব্যবসো বন্ধ িোকরল বকোম্পোগনর বরকয়ো করেোরয়র জন্য পগরচোলকবৃন্দ েোয়ী হরবন।
এরযরত্র বকবলেোত্র বরকয়ো করেোবী ব আয়বষ ড সংগিষ্ট বস আয়বরষ ড ব সকল পগরচোলকবৃন্দ
বকোম্পোগনরত গছরলন তোরো ব ৌিভোরব ও পৃিকভোরব করেোতো গহরসরব গণ্য হরবন এবং বরকয়ো
করেোয় পগরর োরধর জন্য েোয়বদ্ধ হরবন।
উেোহরণ
ধরো োক, ২০১৯-২০২০ আয়বরষ ড বকোম্পোনী ‘ঞ’ এর পগরচোলক গছরলন ‘ক’, ‘খ’, ‘গ’, ‘ঘ’ ও
‘ঙ’। ২০২০-২০২১ করবরষ ড বকোম্পোগনর বেোট করেোয় ৩০ বকোটি টোকো। ২০২০-২০২১, ২০২১২০২২ ও ২০২২-২০২৩ অি ডবষ ডগুগলরত বকোম্পোগনর ব্যবসোয় কো ডক্রে বন্ধ ররয়রছ এবং বকোম্পোগন
তোর করেোয় পগরর োরধ ব্যি ড হরয়রছ। ২০২৩-২০২৪ অি ডবরষ ড বকোম্পোগনর পো োপোগ বকোম্পোগনর
উি পগরচোলকগণ বকোম্পোগনর অপগরর োগধত করেোরয়র জন্য ব ৌি ও পৃিকভোরব েোয়ী হরবন।
অি ডোৎ বকোম্পোগনর করেোয় বকোম্পোগনর করেোয় সংগিষ্ট আয়বরষ ডর পগরচোলকগণ হরত আেোয়
করো োরব।
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৩৭। অধ্যোয় XIIIA সংর োজন- টোট ডআপ স্যোন্ডবক্স
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর অধ্যোয় XIIIA এর সংর োজন
করো হরয়রছ। অধ্যোরয়র নোে টোট ডআপ স্যোন্ডবক্স। এই অধ্যোরয় বকবল একটি section- 111A
ররয়রছ। এই ধোরোর গবধোনোবগলরক আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর অন্যোন্য ধোরোর উপর প্রোধোন্য
বেওয়ো হরয়রছ। ধোরোর গবধোনোবগল গনম্নরূপক। গনবগন্ধত টোট ডআরপর ব্যবসো বো বপ ো আয় গনধ ডোররণর বযরত্র বগ্রোিবষ ডসমূরহ আয়কর
অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 30 এবং 30B প্রর োজয হরব নো।
খ। তকান তগ্রার্বসষ জ তকান রনবরিে টাট জআপ তকান তলাকসান করসল এবং তস তলাকসান তসই
বসষ জ সেন্বয় না করা তগসল পরবেী ৯ বের প জন্ত োর তর্রটানা ও সেন্বয় করা াসব।
গ। তগ্রার্বসষ জ তকান রনবরিে টাট জআসপর র্ন্য section 82C(4) এর অধীসন নূযনেে করহার
০.১% হসব।
ঘ। তকান টাট জআপ োর রসসটসে বা রহসসসবর খরেয়াসন আয়কর কতৃপজ েসক স্থায়ী
প্রসবিারধকার বা অযাকসসস প্রদান করসল তকবলোত্র section 75 এর অধীসন ররটান জ
দারখল ব্যােীে োর অন্যসকান ররসপাটিংজ বাধ্যবাধকো র্াকসব না।
ঙ। তকান টাট জআপসক স্যান্ডবসক্সর সুরবধা গ্রহণ করসে হসল র্ােীয় রার্স্ব তবাসি জ রনবরিে হসে
হসব।
চ। গনরম্নোি বযত্রসমূরহ বকোন টোট ডআপ গনবন্ধরনর উপযুি হরবনোঅ।

গে ১ জুলোই, ২০১৭ এর পূরব ড গনগগেত (incorporated) হয়; অিবো

আ। ১ জুলোই, ২০১৭ হরত ৩০ জুন ২০২২ এর েরধ্য গনগগেত এবং ৩০ জুন ২০২৩
তোগররখর েরধ্য জোতীয় রোজস্ব ববোরর্ ড গনবগন্ধত (registered) হরত ব্যি ড; অিবো
ই। ১ জুলোই ২০২২ এর পর গনগগেত এবং গনগগেত হবোর বছররর পররর বছররর ৩০ জুন
তোগররখর েরধ্য এই ধোরোর অধীরন গনবগন্ধত হরত ব্যি ড হয়।
ছ। এই ধোরোর উরেরিঅ। বগ্রোিবষ ড (growth years) অি ড(i) ১ জুলোই ২০১৭ হরত ৩০ জুন ২০২২ এর েরধ্য গনগগেত (incorporated) ও
৩০ জুন ২০২৩ তোগররখর েরধ্য জোতীয় রোজস্ব ববোরর্ ড গনবগন্ধত টোট ডআরপর জন্য
১ জুলোই, ২০২৩ হরত ৩০ জুন ২০২৬ প ডন্ত গতন বছর।
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(ii) ১ জুলোই ২০২২ তোগররখ বো উি তোগররখর পরর গনগগেত এবং গনগগেত হওয়োর
পররর বছররর ৩০ জুন তোগররখর েরধ্য এই ধোরোর অধীরন গনবগন্ধত টোট ডআরপর
জন্য গনগগেত হওয়োর বছররর ব ষ হরত পরবতী পাঁচ বছর।
আ। উদ্ভোবন (innovation) অি ড বকোন তোৎপ ডপূণ ড সেস্যো বো সেস্যোগুরের অগভনব
সেোধোন প্রেোরনর েোধ্যরে বো গবদ্যেোন সেোধোরনর উরেখর োগ্য উন্নগত সোধরনর েোধ্যরে
মূল্য সৃগষ্টর প্রগক্রয়ো।
ই। “টোট ডআপ” অি ড এেন বকোন বকোম্পোগন োর বোগষ ডক টোন ডওভোর বকোন অি ড বছরর ১০০
বকোটি টোকোর ঊরর্ধ্ড নয় এবং ো(i) বকোম্পোনী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সরনর ১৮নং আইন) এর অধীরন গনগগেত
(incorporated); এবং
(ii) উদ্ভোবন, উন্নয়ন, প্রযুগি বো বেধোসত্ত্ব চোগলত নূতন পণ্য, প্রগক্রয়ো বো বসবোর গবস্তোরর
বো বোগণগজযকীকররণ গনরয়োগজত; এবং
(iii) ৫০% বো তোর অগধক ব য়োররহোগল্ডংকোরী বকোন বকোম্পোগনর সোবগসগর্য়োগর নয়;
এবং
(iv) অযোেোলগ্যোরে ন বো গর্েোজডোর গিরের অধীরন সৃষ্ট বকোন বকোম্পোগন নয়।
এখোরন উরেরখ্য, টোট ডআপ বকোম্পোগনরক আবগিকভোরব বোংলোরের গনগগেত বকোম্পোগন হরত
হরব। টোট ডআরপর এেন বকোন বহোগল্ডং বকোম্পোগন িোকো োরব নো ো টোট ডআরপর ৫০% বো
তরতোগধক তোংর র ববগ ব য়োর ধোরণ করর। এছোিোও টোট ডআপ বকোনভোরব বকোন প্রকোর
অযোেোলগ্যোরে ন বো গর্েোজডোর গিরের অধীরন সৃষ্ট বকোন বকোম্পোগন হরত পোররব নো।
টোট ডআপ বকোম্পোগনরক উদ্ভোবন, উন্নয়ন, প্রযুগি বো বেধোসত্ত্ব চোগলত নূতন পণ্য, প্রগক্রয়ো বো বসবোর
গবস্তোরর বো বোগণগজযকীকররণ গনরয়োগজত হরত হরব। এখোরন উদ্ভোবন বলরত বকোন তোৎপ ডপূণ ড
সেস্যো বো সেস্যোগুরের অগভনব সেোধোন প্রেোরনর েোধ্যরে বো গবদ্যেোন সেোধোরনর উরেখর োগ্য
উন্নগত সোধরনর েোধ্যরে মূল্য সৃগষ্টর প্রগক্রয়োরক বুঝোরব।
টোট ডআপরক এই অধ্যোরয়র অধীরন সুগবধো গনরত হরল গনধ ডোগরত সেরয়র েরধ্য জোতীয় রোজস্ব
ববোরর্ ড গনবগন্ধত হরত হরব।
৩৮। section 117A প্রগতস্থোপন- উৎরস কর কতডন/সংগ্রহ বভগরগফরক ন ও এনরফোস ডরেট
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 117A এর প্রগতস্থোপন
করো হরয়রছ। প্রগতস্থোগপত গবধোনোনুসোরর কর কগে নোর বো েহোপগরচোলক, কর পগরে নড বো
েহোপগরচোলক, বসন্ট্রোল ইরটগলরজন্স বসল কর্তক
ড গলগখতভোরব যেতোপ্রোি কর্তপড য উৎরস কর
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কতডন বো সংগ্রহ োচোইরয়র লরযয বো আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর সিে অধ্যোরয়র গবধোনোবগলর
এনরফোস ডরেরটর উরেরিক। ব রকোন ব্যগি বো প্রগতষ্ঠোরনরঅ। আগঙ্গনো, স্থোন, পণ্য, গহসোব বগহ এবং ব রকোন প্রকোরর বো পদ্ধগতরত রগযত অি ডতনগতক
কেডকোরন্ডর বরকরর্ ড পূন ডোঙ্গ ও গনগব ডঘ্ন প্ররব োগধকোর িোকরব;
আ। কগম্পউটোরর রগযত বো লভয (available) বকোন এনগক্ররের্ উপোত্তরক পোঠর োগ্য ও
ববোধগম্য গবন্যোরস (format) বো পোরঠ (text) আনস্ক্র্যোেবল বো গরট্রোন্সফরে করোর
যেতো সম্পন্ন ব রকোন তথ্য, বকোর্ বো প্রযুগিরত প্ররব োগধকোর িোকরব;
ই। ইরলক্ট্রগনক বরকরর্ ড বো গসরটরে সংরগযত উপোত্ত, ইরেজ বো অন্যরকোন ইনপুট এক্সট্রোক্ট
(extract) কররত পোররব;
ঈ। পোসওয়োর্ ড বেক করর গসরটরে প্ররব কররত পোররব;
উ। বকোন তথ্য, গহসোরবর বগহ, েগললোগে, ইরেজ বো ইনপুরটর কগপ বো গবরিষণ কররত
পোররব;
ঊ। গহসোব বগহ ও অন্যোন্য েগললোগেরত নোি গচহ্ন বো টযোম্প ছোপ গেরত পোররব বসগুরলোর
কগপ বো এক্সট্রোক্ট গনরত পোররব;
ঋ। ব রকোন গহসোব বগহ, েগললোগে, ইরলক্ট্রগনক বরকর্ ড ও গসরটে জব্দ কররত এবং
গনরজরের েখরল রোখরত পোররব;
এ। বকোন ব্যগিরক বকোন কো ডকলোপ করো বো করো হরত গবরত িোকোর গনরে ড গেরত
পোররব;
খ। ব রূপ উপযুি বসরূপ গবর ষজ্ঞ, ভযোলুয়োর বো বফোরস ডস সোরি করর গনরত পোররব;
এই ধোরোর অধীরন যেতোপ্রোি বকোন কর্তপড য বকোন ব্যগির প্রোঙ্গরন বো স্থোরন প্ররব কররল বো
প্ররবর র অগভপ্রোয় ব্যি কররল গে বকোন প্রকোর বোধো, প্রগতবন্ধকতো বো অসহর োগগতোর সম্মুখীন
হন তরব উি ব্যগি অনূর্ধ্ড ৫০ লয টোকোর অি ডেরন্ড েগন্ডত হরবন।
বকোন ব্যগি এই ধোরোর বো আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর ৭ে অধ্যোরয়র গবধোনোবগল পগরপোলরন
ব্যি ড হরল, উপ-কর কগে নোর ঐ ব্যগির প্রেত্ত ব্যোখ্যো গলগপবদ্ধপূব ডক, বো বকোনরূপ ব্যোখ্যোর
অনুপগস্থগতরত একতরফো, কর গনধ ডোরণ সম্পন্ন করর প্রর োজয কর ও জগরেোনো আেোয় কররবন।
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৩৯। section 124 সংর োধন- জগরেোনোর গবধোন
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 124 এর সংর োধন
করো হরয়রছ। আনীত সংর োধনী বেোতরবক section 124 এর অধীরন section 184C এর
গবধোন পগরপোলরনর ব্যি ডতোয় জগরেোনো আররোরপর গবধোন গবরলোপ করো হরয়রছ।
৪০। section 124AA গবরলোপ
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 124AA গবরলোপ করো
হরয়রছ।
৪১। section 143 এর সংর োধন- বরকয়ো কর আেোরয় গবগভন্ন বসবোর সংর োগ গবগেন্ন বো বন্ধ করো
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 143 এর সংর োধন
করো হরয়রছ। সংর োধীত গবধোনোনু োয়ী উপ-কর কগে নোর বরকয়ো কর আেোরয়র লরযয
করেোতোর গ্যোস, গবদুযৎ, পোগন, বো অন্যোন্য বসবোর সংর োগ গবগেন্ন বো বন্ধ করোর জন্য সরবরোরহর
েোগয়ত্বপ্রোি ব্যগিরক গনরে ড গেরবন। গ্যোস, গবদুযৎ, পোগন, বো অন্যোন্য বসবো সরবরোরহর েোগয়ত্ব
প্রোি ব্যগি এই ধোরোর অধীরন বনোটি প্রোগির ২১ গেরনর েরধ্য উি বসবোসমূরহর সংর োগ গবগেন্ন
বো বন্ধ করর গেরবন। অন্যিোয় েোগয়ত্বপ্রোি ব্যগি গনরজ বখলোপী করেোতো গহরসরব গণ্য হরবন এবং
বরকয়ো েোবী পগরর োরধর জন্য ব্যগিগতভোরব েোয়ী হরবন।
এখোরন উরেখ্য, এই ধোরোর অধীরন কো ডক্রে গ্রহরণর পূরব ড উপ-কর কগে নোর সরব ডোচ্চ গুরুরত্বর
সোরি বরকয়ো করেোবী পরীযো কররবন এবং গনরম্নোি গবষয়োগে সম্পরকড গনগিত হরবনঃ
ক। করেোতোর গনকট েোবীনোেো, করগনধ ডোরণী আরে , কর পগরর োরধর তোগোেোপত্র িো িভোরব
জোরী হরয়রছ গকনো?
খ। করেোতো করেোবী সম্পরকড অবগত গকনো?
গ। করেোতো ইরতোেরধ্য বরকয়ো কর বো বরকয়ো কররর বকোন অং পগরর োধ করররছন গকনো?
ঘ। করেোবীর গবপরীরত বকোন বফোরোরে বকোন প্রকোর আগপল বো গবররোধ চলেোন ররয়রছ গকনো?
ঙ। করেোতোর আগপরলর সুর োগ ররয়রছ গকনো?
চ। করেোতোর প্রেত্ত ঠিকোনো সঠিক ররয়রছ গকনো?
করেোতোর সোরি কো ডকর ব োগোর োগ স্থোপরনর েোধ্যরে উগেগখত গবষয়োগে পরীযোরন্ত এই ধোরোর
কো ডক্রে গ্রহরণর জন্য উরদ্যোগ গ্রহণ কররত হরব।
৪২। section 152I সংর োধন- গররটর গবষরয় এগর্আর নয়
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 152I সংর োধন করো
হরয়রছ। সংর োধীত গবধোনোনু োয়ী বকোন গবররোধ গনরয় গরট েোরয়র হরল উি গবররোধীয় গবষয়
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এগর্আর এর গবষয়বস্তু হরবনো। অি ডোৎ গরট গপটি ন সংগিষ্ট গবররোধীয় গবষয় গনরয় এগর্আর
হরবনো।
৪৩। section 184A এর প্রগতস্থোপন- Proof of submission of return (PSR)
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 184A এর প্রগতস্থোপন
করো হরয়রছ।
৪৩.১ Proof of submission of return বো PSR কী?
প্রগতস্থোগপত গবধোনোনুসোরর, একজন ব্যগিরক কগতপয় বযরত্র Proof of submission
of return বো PSR েোগখল কররত হরব। Proof of submission of return বো
PSR বলরত বুঝোরবক। জোতীয় রোজস্ব ববোর্ ড কর্তক
ড গনধ ডোগরত গরটোরন ডর প্রোগি স্বীকোর পত্র; বো
ড
খ। করেোতোর নোে, টিআইএন বো করবষ ড সংবগলত গসরটে বজনোরররটর্ সোটিগফরকট;
বো
গ। করেোতোর নোে, টিআইএন বো করবষ ড সংবগলত উপ-কর কগে নোর কর্তক
ড ইসুযকৃত
প্রতযয়নপত্র
৪৩.২ ব সকল বযরত্র PSR বো Proof of submission of return েোগখল কররত হরব
১. বকোন ব্যোংক বো আগি ডক প্রগতষ্ঠোন হরত ৫ লযোগধক টোকোর ঋণ গ্রহরণ;
২. বকোন বকোম্পোগনর পগরচোলক বো স্পন্সর ব য়োররহোল্ডোর হরত হরল;
৩. আেদারন রনবিন সনদ বা রপ্তারন রনবিন সনদ প্রারপ্ত ও বহাল রাখসে;
৪. গসটি করপডোরর ন বো বপৌরসভো এলোকোয় বট্রর্ লোইরসন্স প্রারপ্ত ও নবোয়ন কররত;
৫. সেবোয় সগেগতর গনবন্ধন বপরত;
৬. সোধোরণ বীেোর তোগলকোভুি সোরভডয়োর হরত এবং লোইরসন্স প্রারপ্ত ও নবোয়ন কররত;
৭. গসটি করপডোরর ন, বজলো সেররর বপৌরসভো ও কযোটনরেট ববোর্ ড এলোকোয় ১০ লযোগধক
টোকোর জগে, গবগল্ডং বো অযোপোট ডরেট গবক্রয় বো হস্তোন্তর বো বোয়নোনোেো বো
আেরেোিোরনোেো গনবন্ধন কররত;
৮. বক্রগর্ট কোর্ ড প্রোগি ও বহোল রোখরত;
৯. গচগকৎসক, েন্ত গচগকৎসক, আইনজীবী, চোট ডোর্ ড একোউরটট, কট এন্ড ম্যোরনজরেট
একোউরটট, প্ররকৌ লী, স্থপগত অিবো সোরভডয়োর গহরসরব বো সেজোতীয় বপ োজীবী
গহরসরব বকোন স্বীকৃত বপ োজীবী সংস্থোর সেস্যপে প্রোগি ও বহোল রোখরত;
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১০. The Muslim Marriages and Divorces (Registration) Act, 1974
(LII of 1974) এর অধীরন গনকোহ্ বরগজেোর গহরসরব লোইরসন্স প্রোগি ও বহোল
রোখরত;
১১. বট্রর্বগর্ বো বপ োজীবী সংস্থোর সেস্যপে প্রোগি ও বহোল রোখরত;
১২. ড্রোগ লোইরসন্স, ফোয়োর লোইরসন্স, পগররব ছোিপত্র, গবএসটিআই লোইরসন্স ও ছোিপত্র
প্রোগি ও নবোয়রন;
১৩. ব রকোন এলোকোয় গ্যোরসর বোগণগজযক ও গ ল্প সংর োগ প্রোগি ও বহোল রোখরত এবং
গসটি করপডোরর ন এলোকোয় আবোগসক গ্যোস সংর োগ প্রোগি এবং বহোল রোখরত;
১৪. লঞ্চ, গটেোর, েোছ ধরোর ট্রলোর, কোরগো,ড বকোটোর, কোরগোড ও র্োম্ব বোজডসহ ব রকোন
ড
প্রকোররর ভোিোয় চোগলত বনৌ োরনর সোরভড সোটিগফরকট
প্রোগি ও বহোল রোখরত;
১৫. পগররব অগধেির বো বজলো প্র োসরকর কো ডোলয় হরত ইট উৎপোেরনর অনুেগত প্রোগি
ও নবোয়রন;
১৬. গসটি করপডোরর ন, বজলো সের বো বপৌরসভোয় অবগস্থত ইংররগজ েোধ্যে স্কুরল গ শু বো
বপোে ভগতডরত;
১৭. গসটি করপডোরর ন বো কযোটনরেট ববোর্ ড এলোকোয় গবদুযৎ সংর োগ প্রোগি বো বহোল
রোখরত;
১৮. বকোম্পোগনর এরজন্সী বো গর্গেগবউটরগ প প্রোগি ও বহোল রোখরত;
১৯. আরেয়োরস্ত্রর লোইরসন্স প্রোগি ও বহোল রোখরত;
২০. আেেোগনর উরেরি ঋণপত্র খুলরত;
২১. পাঁচ লযোগধক টোকোর বপোট অগফস সঞ্চয়ী গহসোব খুলরত;
২২. ে লযোগধক টোকোর বক্রগর্ট ব্যোরলন্স সম্পন্ন ব্যোংক গহসোব খুলরত ও বহোল রোখরত;
২৩. পাঁচ লযোগধক টোকোর সঞ্চয়পত্র ক্ররয়;
২৪. বপৌরসভো, উপরজলো, বজলো পগরষে, গসটি করপডোরর ন বো জোতীয় সংসে গনব ডোচরন
অং গ্রহরণ;
২৫. বেোটর োন, বস্পস/স্থোন, বোসস্থোন অিবো অন্যোন্য সম্পে সরবরোরহর েোধ্যরে ব য়োরর্
ইরকোনগেক এগক্টগভটিরজ অং গ্রহণ কররত;
২৬. ব্যবস্থোপনো বো প্র োসগনক বো উৎপোেন কো ডক্ররের তত্ত্বোবধোনকোরী পেে ডোেোয় কেডরত
ব্যগির ববতন-ভোতোগে প্রগিরত;

48

২৭. সরকোর অিবো সরকোররর বকোন কর্তপড য, করপডোরর ন, সত্তো বো ইউগনরটর বো প্রচগলত
বকোন আইন, আরে বো েগলরলর েোধ্যরে গঠিত বকোন কর্তপড য, করপডোরর ন, সত্তো বো
ইউগনরটর কেডচোরীর ১৬,০০০ টোকো বো তদূর্ধ্ড পগরেোণ মূল ববতন প্রোগিরত;
২৮. বেোবোইল ব্যোংগকং বো ইরলক্ট্রগনক উপোরয় টোকো স্থোনোন্তররর েোধ্যরে এবং বেোবোইল
বফোরনর গহসোব গরচোরজডর েোধ্যরে কগে ন, গফ বো অন্য বকোন অি ড প্রোগির বযরত্র;
২৯. অযোর্ভোইজগর বো কন্সোরটগন্স সোগভডস, কযোটোগরং সোগভডস, ইরভট ম্যোরনজরেট সোগভডস,
জনবল সরবরোহ, গনরোপত্তো সরবরোহ বসবো বোবে গনবোসী কর্তক
ড বকোন বকোম্পোগন হরত
বকোন অি ড প্রোগিরত;
৩০. Monthly Payment Order বো এেগপও ভূগির েোধ্যরে সরকোররর গনকট হরত
েোগসক ১৬,০০০ টোকোর ঊরর্ধ্ড বকোন অি ডপ্রোগিরত;
ড
৩১. বীেো বকোম্পোগনর এরজগন্স সোটিগফরকট
গনবন্ধন বো নবোয়রন;
৩২. গদ্ব্-চক্র বো গত্র-চক্র বেোটর োন ব্যতীত অনোন্য বেোটর োরনর গনবন্ধন, েোগলকোনো
পগরবতডন বো গফটরনস নবোয়নকোরল;
৩৩. এনগজও অযোরফয়োস ড বুযররোরত গনবগন্ধত এনগজও বো েোইরক্রোরক্রগর্ট বরগুরলটগর
অিগরটি হরত লোইরসন্সপ্রোি ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থোর অনুকূরল গবরেগ অনুেোরনর অি ড ছোি
কররত;
৩৪. বোংলোরের অবগস্থত বভোিোরের গনকট গর্গজটোল প্ল্যোটফেড ব্যবহোর করর পণ্য বো বসবো
গবক্ররয়;
৩৫. বকোম্পোগন আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সরনর ১৮ নং আইন) এবং Societies
Registration Act, 1860 (Act No. XXI of 1860) এর অধীরন গনবগন্ধত
বকোন ক্লোরবর সেস্যপে লোরভর আরবেরনর বযরত্র;
৩৬. পণ্য সরবরাহ, চুরি সম্পাদন বা তসবা সরবরাসহর উসেযসি রনবাসী কতৃক
জ তটন্ডার
িকুসেন্টস্ দারখলকাসল;
৩৭. পণ্য আেদারন বা রপ্তারনর উসেযসি রবল অব এরি দারখলকাসল;
৩৮. রার্ধানী উিয়ন কতৃপজ ে (রার্উক), চট্টগ্রাে উিয়ন কতৃপজ ে (রসরিএ), খুলনা উিয়ন
কতৃপজ ে (তকরিএ), রার্িাহী উিয়ন কতৃপজ ে (আররিএ) অর্বা রসটি কসপজাসরিন বা
তপৌরসভার অন্যান্য সংরিষ্ট কতৃপজ সের রনকট অনুসোদসনর রনরেি ভবন রনেজাসণর
নকিা দারখলকাসল।
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৪৩.৩ PSR বো Proof of submission of return েোগখল হরত অব্যোহগত
জোতীয় রোজস্ব ববোর্ ড সোধোরণ বো গবর ষ আরে দ্ব্োরো বকোন ব্যগিরক PSR বো Proof of
submission of return েোগখল হরত অব্যোহগত গেরত পোররব।
৪৩.৪ PSR বো Proof of submission of return েোগখল ব্যতীত বকোন প্রকোর বসবো,
অনুেগত, লোইরসন্স, ইতযোগে বন্ধ বো বোগতল
ব সকল বযরত্র PSR বো Proof of submission of return েোগখল বোধ্যতোমূলক
বস সকল বযরত্র বকোন নগেরন ন বো আরবেন োচোই-বোচোই, বকোন লোইরসন্স অনুরেোেন,
ড
সোটিগফরকট,
সেস্যপে, অনুেগত, ভগতড, এরজগন্স বো গর্গেগবউটরগ রপর অনুরেোেন, ঋণ
অনুরেোেন, বক্রগর্ট কোর্ ড ইসুয, সংর োগ বো অপোরর ন অনুরেোেন, গনবন্ধন সম্পোেন বো
বপরেরটর জন্য েোগয়ত্বপ্রোি ব্যগি PSR বো Proof of submission of return েোগখল
ব্যতীত বকোন প্রকোর োচোই-বোচোই, অনুরেোেন, অনুেগত, ইসুয, ছোি, সম্পোেন বো বপরেট
প্রেোন কররবন নো। তরব, ব রযরত্র বকোন ব্যগিরক PSR বো Proof of submission
of return েোগখল হরত অব্যোহগত গেরয় জোতীয় রোজস্ব ববোরর্ ডর প্রতযয়নপত্র ররয়রছ
বসরযরত্র এ বোধ্যবোধকতো প্রর োজয হরব নো।
৪৩.৫ Verfication of PSR বো Proof of submission of return
ব ব্যগির গনকট PSR েোগখল করো হরয়রছ গতগন জোতীয় রোজস্ব ববোর্ ড কর্তক
ড গনধ ডোগরত
পদ্ধগতরত তোর সতযতো োচোই কররবন।
www.incometax.gov.bd ওরয়বসোইরট return verify ট্যোব এ গক্লক করর, করবষ ড
গসরলক্ট করর এবং টিআইএন গেরয় verify বোটরন গক্লক কররল বভগরগফরক ন করো োরব।
৪৩.৬ PSR েোগখল গনগিতকরণ এবং Verfication এর ব্যি ডতোয় অি ডেন্ড
ব সকল বযরত্র PSR েোগখল বোধ্যতোমূলক বস সকল বযরত্র বকোন নগেরন ন বো আরবেন
ড
োচোই-বোচোই, বকোন লোইরসন্স অনুরেোেন, সোটিগফরকট,
সেস্যপে, অনুেগত, ভগতড, এরজগন্স
বো গর্গেগবউটরগ রপর অনুরেোেন, ঋণ অনুরেোেন, বক্রগর্ট কোর্ ড ইসুয, সংর োগ বো
অপোরর ন অনুরেোেন, গনবন্ধন সম্পোেন বো বপরেরটর জন্য েোগয়ত্বপ্রোি ব্যগি PSR েোগখল
গনগিতকরণ এবং েোগখলকৃত PSR এর সতযতো োচোইরয় ব্যি ড হরল উপ-কর কগে নোর
কর্তক
ড অনূর্ধ্ড ১০ লয টোকোর অি ডেরন্ড েগন্ডত হরব।
৪৩.৭ ব্যগতক্রে
স্বোভোগবক ব্যগি ব্যতীত অন্য ব রকোন ব্যগি গ গন বকোন আইন বো আইনী যেতো ররয়রছ
এেন বকোন েগলরলর অধীরন গনগগেত, গনবগন্ধত বো গঠিত গতগন গনরম্নোি বছরসমূরহ PSR
এর পগরবরতড নোে ও টিআইএন সংবগলত প্রতযয়নপত্র েোগখল কররবন-
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অ।

গনগেন, গনবন্ধন বো গঠরনর বছর; এবং

আ। গনগেন, গনবন্ধন বো গঠরনর বছররর পররর বছর।
PSR বো Proof of submission of return েোগখল ও বোস্তবোয়ন
ক্রঃনং
১।

PSR দারখসলর তেত্রসমূহ
৫ লযোগধক টোকোর ঋণ গ্রহণ

বাস্তবায়নকারী
১। বোংলোরে
ব্যোংক;

কখন PSR দারখল
করসে হসব?
ঋসণর র্ন্য
আসবদনকাসল

২। সকল ব্যোংক ও
আগি ডক প্রগতষ্ঠোন
২।

বকোন বকোম্পোগনর পগরচোলক বো ১। RJSC
পররচালক রহসসসব
স্পন্সর ব য়োররহোল্ডোর হরত হরল
অন্তর্ভজরিকাসল
২।সংরিষ্ট তকাম্পারন

৩।

আেদারন রনবিন সনদ ও রপ্তারন আেদারন ও রপ্তারন ১। সনদ প্রদান ও
রনবিন সনদ প্রারপ্ত ও বহাল রনয়ন্ত্রণ অরধদপ্তর
নবায়নকাসল
রাখসে
২। প্রগতবছররর একটি
গনগে ডষ্ট সেরয় সব ডর ষ
করবরষ ডর
PSR
গনরত হরব

৪।

বট্রর্ লোইরসন্স প্রারপ্ত ও নবোয়ন ১। গসটি করপডোরর ন ১। বট্রর্ লোইরসন্স
কররত
প্রেোন ও নবোয়নকোরল
২। বপৌরসভো

৫।

সেবোয় সগেগতর গনবন্ধন

৬।

সোধোরণ বীেোর সোরভডয়োর গহরসরব বীো উিয়ন ও
তোগলকোভুগি এবং লোইরসন্স রনয়ন্ত্রণ কতৃপজ ে
প্রারপ্ত ও নবোয়ন কররত

৭।

সেবায় অরধদপ্তর

রনবিনকাসল
১। োরলকার্ভরির
সেয়;
২। লাইসসন্স প্রারপ্ত ও
নবায়সনর সেয়

গসটি করপডোরর ন, বজলো সেররর তররর্সেিসনর র্ন্য তররর্সেিসনর সেয়
বপৌরসভো ও কযোটনরেট ববোর্ ড দারয়ত্বপ্রাপ্ত কেজকেজা
এলোকোয় ১০ লযোগধক টোকোর
জগে, গবগল্ডং বো অযোপোট ডরেট
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ক্রঃনং

PSR দারখসলর তেত্রসমূহ

বাস্তবায়নকারী

কখন PSR দারখল
করসে হসব?

গবক্রয় বো হস্তোন্তর বো বোয়নোনোেো
বো আেরেোিোরনোেো গনবন্ধন
৮।

বক্রগর্ট কোর্ ড প্রোগি ও বহোল ব্যোংক
রোখরত

১। বক্রগর্ট
প্রোগিরত

কোর্ ড

২। প্রগতবছররর একটি
গনগে ডষ্ট সেরয় সব ডর ষ
করবরষ ডর PSR
গনরত হরব
৯।

গচগকৎসক, েন্ত গচগকৎসক,
আইনজীবী, চোট ডোর্ ড একোউরটট,
কট
এন্ড
ম্যোরনজরেট
একোউরটট, প্ররকৌ লী, স্থপগত
অিবো সোরভডয়োর গহরসরব বো
সেজোতীয় বপ োজীবী গহরসরব
বকোন স্বীকৃত বপ োজীবী সংস্থোর
সেস্যপে প্রোগি ও বহোল রোখরত

১। বাংলাসদি
তেরিসকল ও
তিন্টাল কাউরন্সল
২। আইরসএরব,
বাংলাসদি
৩। আইরসএেএরব,
বাংলাসদি

১। সনদ প্রারপ্তর
আসবদসনর সেয়
২। প্রগতবছররর একটি
গনগে ডষ্ট সেরয় সব ডর ষ
করবরষ ডর PSR
গনরত হরব

৪। দ্যা ইনরটটিউিন
অব ইরিরনয়ারস্
৫। বোংলোরে বোর
কোউগন্সল
৬। অন্যান্য
তপিার্ীবী সংগঠন
১০।

The Muslim Marriages গনবন্ধন অগধেির
and
Divorces
(Registration) Act, 1974
(LII of 1974) এর অধীরন
গনকোহ্ বরগজেোর গহরসরব
লোইরসন্স প্রোগি ও বহোল রোখরত
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১। লাইসসন্স প্রারপ্তর
আসবদসনর সেয়
২। প্রগতবছররর একটি
গনগে ডষ্ট সেরয় সব ডর ষ
করবরষ ডর
PSR
গনরত হরব

ক্রঃনং
১১।

বাস্তবায়নকারী

কখন PSR দারখল
করসে হসব?

বট্রর্বগর্ বো বপ োজীবী সংস্থোর সকল বট্রর্বগর্ বো
সেস্যপে প্রোগি ও বহোল রোখরত বপ োজীবী সংস্থো

১। সদস্যপদ প্রারপ্তর
আসবদসনর সেয়

PSR দারখসলর তেত্রসমূহ

২। প্রগতবছররর একটি
গনগে ডষ্ট সেরয় সব ডর ষ
করবরষ ডর PSR
গনরত হরব
১২।

ড্রোগ লোইরসন্স প্রোগি ও নবোয়রন

১৩।

ফোয়োর লোইরসন্স প্রোগি ও নবোয়রন ফায়ার সারভজস ও
রসরভল রিসফন্স
অরধদপ্তর

লোইরসন্স প্রোগি ও
নবোয়রনর সেয়

১৪।

পগররব লোইরসন্স ও ছোিপত্র পগররব অগধেির
প্রোগি ও নবোয়রন

লোইরসন্স ও ছোিপত্র
প্রোগি ও নবোয়রনর
সেয়

১৫।

গবএসটিআই লোইরসন্স ও ছোিপত্র গবএসটিআই
প্রোগি ও নবোয়রন

লোইরসন্স ও ছোিপত্র
প্রোগি ও নবোয়রনর
সেয়

১৬।

ব রকোন এলোকোয় গ্যোরসর সকল গ্যাস
বোগণগজযক ও গ ল্প সংর োগ প্রোগি রিরেরবউিন
ও বহোল রোখরত এবং গসটি তকাম্পারন
করপডোরর ন এলোকোয় আবোগসক
গ্যোস সংর োগ প্রোগি এবং বহোল
রোখরত

১। সংস াগ প্রারপ্তর
আসবদসনর সেয়

১৭।

ঔষধ প্র োসন
অগধেির

লঞ্চ, গটেোর, েোছ ধরোর ট্রলোর, তনৌপররবহন
কোরগো,ড বকোটোর, কোরগোড ও র্োম্ব অরধদপ্তর
বোজডসহ ব রকোন প্রকোররর ভোিোয়
চোগলত
বনৌ োরনর
সোরভড
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লোইরসন্স প্রোগি ও
নবোয়রনর সেয়

২। সংস াগ বহাল
রাখসে প্রগতবছররর
একটি গনগে ডষ্ট সেরয়
সব ডর ষ করবরষ ডর
PSR গনরত হরব
জ
১। সাসভজ সাটিরফসকট
প্রারপ্তর আসবদসনর
সেয়

ক্রঃনং

PSR দারখসলর তেত্রসমূহ

বাস্তবায়নকারী

ড
সোটিগফরকট
প্রোগি ও বহোল
রোখরত

কখন PSR দারখল
করসে হসব?
জ
২। সাটিরফসকট
বহাল
রাখসে প্রগতবছররর
একটি গনগে ডষ্ট সেরয়
সব ডর ষ করবরষ ডর
PSR গনরত হরব

১৮।

ইট উৎপোেরনর অনুেগত প্রোগি ও ১। বজলো প্র োসরকর ইট
উৎপোেরনর
নবোয়রন
কো ডোলয়
অনুেগত প্রোগি ও
লোইরসন্স নবোয়রনর
২। পগররব
সেয়
অগধেির

১৯।

ইংররগজ েোধ্যে স্কুরল গ শু বো সকল ইংররগজ
বপোে ভগতডরত
েোধ্যে স্কুল

২০।

গসটি করপডোরর ন বো কযোটনরেট গবদুযৎ সরবরোহকোরী ১। সংস াগ প্রারপ্তর
ববোর্ ড এলোকোয় গবদুযৎ সংর োগ সকল প্রগতষ্ঠোন
আসবদসনর সেয়
প্রোগি বো বহোল রোখরত
২। সংস াগ বহাল
রাখসে প্রগতবছররর
একটি গনগে ডষ্ট সেরয়
সব ডর ষ করবরষ ডর
PSR গনরত হরব

২১।

বকোম্পোগনর
এরজন্সী
বো এরজন্সী বো
গর্গেগবউটরগ প প্রোগি ও বহোল গর্গেগবউটরগ প
রোখরত
প্রেোনকোরী সকল
বকোম্পোগন
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স্কুরল গ শু বো বপোে
ভগতডর সেয়

১। এরজন্সী বো
গর্গেগবউটরগ প
প্রেোরনর সেয়
২। এরজন্সী বো
গর্গেগবউটরগ প
বহাল
রাখসে
প্রগতবছররর একটি
গনগে ডষ্ট সেরয় সব ডর ষ
করবরষ ডর
PSR
গনরত হরব

ক্রঃনং
২২।

বাস্তবায়নকারী

কখন PSR দারখল
করসে হসব?

আরেয়োরস্ত্রর লোইরসন্স প্রোগি ও তর্লা প্রিাসসকর
বহোল রোখরত
কা জালয়

১। লোইরসন্স প্রোগির
সেয়

PSR দারখসলর তেত্রসমূহ

২। লোইরসন্স বহাল
রাখসে প্রগতবছররর
একটি গনগে ডষ্ট সেরয়
সব ডর ষ করবরষ ডর
PSR গনরত হরব
২৩।

আেেোগনর
খুলরত

উরেরি

ঋণপত্র ব্যোংক

আেেোগনর উরেরি
ঋণপত্র বখোলোর সেয়

২৪।

পাঁচ লযোগধক টোকোর বপোট িাক রবভাগ
অগফস সঞ্চয়ী গহসোব খুলরত

পাঁচ লযোগধক টোকোর
বপোট অগফস সঞ্চয়ী
গহসোব বখোলোর সেয়

২৫।

ে লযোগধক টোকোর বক্রগর্ট সকল ব্যোংক
ব্যোরলন্স সম্পন্ন ব্যোংক গহসোব
খুলরত ও বহোল রোখরত

১। ে লযোগধক
টোকোর বক্রগর্ট
ব্যোরলন্স সম্পন্ন
ব্যোংক গহসোব বখোলোর
সেয় বা রহসাসব
ব্যাসলন্স দি লে
টাকা হসল।
২। গহসোব বহাল
রাখসে প্রগতবছররর
একটি গনগে ডষ্ট সেরয়
সব ডর ষ করবরষ ডর
PSR গনরত হরব

২৬।

পাঁচ লযোগধক টোকোর সঞ্চয়পত্র জোতীয় সঞ্চয়
ক্ররয়
অগধেির

পাঁচ লযোগধক টোকোর
সঞ্চয়পত্র ক্ররয়র সেয়

২৭।

বপৌরসভো, উপরজলো, বজলো ১। গনব ডোচন কগে ন
পগরষে, গসটি করপডোরর ন বো ২। বজলো প্র োসন

েসনানয়নপত্র দারখল
ও াচাই-বাোইকাসল
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PSR দারখসলর তেত্রসমূহ
জোতীয়
সংসে
অং গ্রহরণ

বাস্তবায়নকারী

কখন PSR দারখল
করসে হসব?

গনব ডোচরন ৩। উপরজলো প্র োসন

২৮।

বেোটর োন, বস্পস/স্থোন, বোসস্থোন
অিবো অন্যোন্য সম্পে সরবরোরহর
েোধ্যরে ব য়োরর্ ইরকোনগেক
অযোগক্টগভটিরজ অং গ্রহণ কররত

তিয়ারি ইসকানরেক
অযোগক্টগভটিরজর
প্ল্যোটফেডস্ বো গপ-টুগপ প্ল্যোটফেডস্

বেোটর োন,
বস্পস/স্থোন, বোসস্থোন
অিবো অন্যোন্য সম্পে
সরবরোরহর সেয়।

২৯।

ব্যবস্থোপনো বো প্র োসগনক বো
উৎপোেন কো ডক্ররের
তত্ত্বোবধোনকোরী পেে ডোেোয়
কেডরত ব্যগির ববতন-ভোতোগে
প্রগিরত

রনসয়াগকারী ব্যরি
বা প্ররেষ্ঠান

তবেনারদ
পররসিাধকাসল

৩০।

সরকোর অিবো সরকোররর বকোন ১। সকল রিরিও
কর্তপড য, করপডোরর ন, সত্তো বো ২। iBAS++
ইউগনরটর বো প্রচগলত বকোন
আইন, আরে বো েগলরলর
েোধ্যরে গঠিত বকোন কর্তপড য,
করপডোরর ন, সত্তো বো ইউগনরটর
কেডচোরীর ১৬,০০০ টোকো বো
তদূর্ধ্ড পগরেোণ মূল ববতন
প্রোগিরত

তবেনারদ
পররসিাধকাসল

৩১।

বেোবোইল ব্যোংগকং বো ইরলক্ট্রগনক
উপোরয় টোকো স্থোনোন্তররর েোধ্যরে
এবং বেোবোইল বফোরনর গহসোব
গরচোরজডর েোধ্যরে কগে ন, গফ বো
অন্যরকোন অি ড প্রোগির বযরত্র

েোধ্যরে কগে ন, গফ
বো সেজোতীয়
অন্যরকোন অি ড
পগরর োধকোরল

৩২।

১। তোবাইল
ফাইন্যারন্সয়াল
সারভজসসস
প্রদানকারী প্ররেষ্ঠান
২। তটরলকে
তকাম্পানীসমূহ

অযোর্ভোইজগর বো কন্সোলরটগন্স এ সকল তসবা
সোগভডস, কযোটোগরং সোগভডস, ইরভট গ্রহণকারী প্ররেষ্ঠান
ম্যোরনজরেট সোগভডস, জনবল
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কখন PSR দারখল
করসে হসব?

সরবরোহ, গনরোপত্তো বসবো
সরবরোহ বোবে গনবোসী কর্তক
ড
বকোন বকোম্পোগন হরত বকোন অি ড
প্রোগিরত
৩৩।

Monthly
Payment
Order বো এেগপওভুগির
েোধ্যরে সরকোররর গনকট হরত
েোগসক ১৬,০০০ টোকোর উরর্ধ্ড
বকোন অি ড প্রোগিরত

১। দারয়ত্বপ্রাপ্ত
ব্যাংক

তবেনারদ
পররসিাধকাসল

২। রিো
প্ররেষ্ঠাসনর প্রধান

৩৪।

বীেো বকোম্পোগনর এরজগন্স বীো উিয়ন ও
ড
সোটিগফরকট
গনবন্ধন বো নবোয়রন রনয়ন্ত্রণ কতৃপজ ে

ড
এরজগন্স সোটিগফরকট
গনবন্ধন বো
নবোয়নকোরল

৩৫।

গদ্ব্-চক্র বো গত্র-চক্র বেোটর োন গবআরটিগস
ব্যতীত অন্যোন্য বেোটর োরনর
গনবন্ধন, েোগলকোনো পগরবতডন বো
গফটরনস নবোয়নকোরল

বেোটর োরনর গনবন্ধন,
েোগলকোনো পগরবতডন
বো গফটরনস
নবোয়নকোরল

৩৬।

এনগজও অযোরফয়োস ড বুযররোরত
গনবগন্ধত
এনগজওরত
বো
েোইরক্রোরক্রগর্ট
বরগুরলটগর
অিগরটি হরত লোইরসন্স প্রোি ক্ষুদ্র
ঋণ সংস্থোয় গবরেগ অনুেোন
ছোরি

গবরেগ অনুেোন
ছোরির সেয়

৩৭।

১। এনগজও
অযোরফয়োস ড বুযররো
২। েোইরক্রোরক্রগর্ট
বরগুরলটগর অিগরটি

বোংলোরের অবগস্থত বভোিোরের ১। গবটিআরগস
গনকট গর্গজটোল প্ল্যোটফেড ২। বোংলোরে
ব্যবহোর করর পণ্য বো বসবো ব্যোংক
গবক্ররয়

গর্গজটোল প্ল্যোটফেড
ব্যবহোর করর পণ্য বো
বসবো গবক্রয়
অনুরেোেরন; বো
গবরে ী বকোন
প্রগতষ্ঠোরনর বরোবরর
অি ড বপ্ররণকোরল
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কখন PSR দারখল
করসে হসব?

৩৮।

বকোম্পোগন আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সংরিষ্ট ক্লাব
সরনর ১৮ নং আইন) এবং
Societies Registration
Act, 1860 (Act No. XXI
of 1860) এর অধীরন গনবগন্ধত
বকোন ক্লোরবর সেস্যপে লোরভর
আরবেরনর বযরত্র

সেস্যপে লোরভর
আরবেরনর সেয়

৩৯।

পণ্য সরবরাহ, চুরি সম্পাদন বা
তসবা সরবরাসহর উসেসশ্য
রনবাসী কতৃক
জ তটন্ডার িকুসেন্টস্
দারখলকাসল;

তটন্ডার িকুসেন্টস্
দারখলকাসল

১। রসরপটিইউ
২। অন্যান্য সকল
তকাম্পারন বা
প্ররেষ্ঠান

৪০।

পণ্য আেদারন বা রপ্তারনর ব্যাংক
উসেসশ্য রবল অব এরি
দারখলকাসল

রবল অব
দারখলকাসল

৪১।

ভবন রনেজাসণর নকিা অনুসোদসন ১। রার্ধানী উিয়ন
কতৃপজ ে (রার্উক),

অনুসোদসনর রনরেি
ভবন রনেজাসণর নকিা
দারখলকাসল।

২। চট্টগ্রাে উিয়ন
কতৃপজ ে (রসরিএ),
৩। খুলনা উিয়ন
কতৃপজ ে (তকরিএ),
৪। রার্িাহী উিয়ন
কতৃপজ ে (আররিএ)
অর্বা
৫। রসটি কসপজাসরিন
বা তপৌরসভার
অন্যান্য সংরিষ্ট
কতৃপজ ে
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এরি

৪৪। section 184C প্রগতস্থোপন- PSR প্রে নড
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 184C প্রগতস্থোপন করো
হরয়রছ। প্রগতস্থোগপত ধোরোর sub-section (1) এর গবধোন বেোতোরবক আয়কর অধ্যোরে ,
১৯৮৪ এর section 75 অনু োয়ী গরটোন ড েোগখরলর বোধ্যবোধকতো ররয়রছ এেন করেোতো োর
ব্যবসো বো বপ ো হরত আয় ররয়রছ গতগন তোর ব্যবসোস্থরল সহরজ দৃিেোন স্থোরন PSR প্রে নড
কররবন।
sub-section (2) অনু োয়ী, ব রযরত্র করেোতো sub-section (1) এর গবধোন পগরপোলরন
ব্যি ড হন বসরযরত্র গতগন উপ-কর কগে নোর কর্তক
ড অনূযন ৫,০০০ টোকো এবং অনূর্ধ্ড ১০,০০০
টোকো প ডন্ত অি ডেরন্ড েগন্ডত হরবন।
৪৫। section 185 সংর োধন
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 185 সংর োধন করো
হরয়রছ। section 185 এর sub-section (2) এর clause (b) বত উগেগখত “the
manner” ব্দগুগলর পর “,extent and scope” কেো ও ব্দগুগল সগন্নরবগ ত হরয়রছ।
ফরল, জোতীয় রোজস্ব ববোর্ ড অগনবোসীর কর গনধ ডোররণর বযরত্র কররর সীেো ও আওতো সম্পগকডত
গবগধ-গবধোন রূরলর েোধ্যরে গনধ ডোরণ কররত পোররব।
৪৬। Second Schedule সংর োধন
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর Second Schedule সংর োধন
করো হরয়রছ। সংর োধনীর েোধ্যরে Second Schedule এর Paragraph 1 গবলুি করো
হরয়রছ এবং নূতন Paragraph 4 সংর োজন করো হরয়রছ। সংর োগজত Paragraph 4
অনুসোরর একজন করেোতোর বেোট আরয় section 2 এর clause (26) এ সংজ্ঞোগয়ত
“লভযোং ” বো “Dividend” আয় িোকরল তোক। বকোম্পোগন করেোতোর হোরত ২০% হোরর করোররোগপত হরব এবং
খ। বকোম্পোগন ব্যতীত অন্যোন্য করেোতোরের হোরত বেোট আরয়র উপর প্রর োজয করহোরর
করোররোগপত হরব।
৪৭। Third Schedule সংর োধন
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর Third Schedule সংর োধন
করো হরয়রছ।
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৪৭.১ “গলগজং বকোম্পোগনর” পগরবরতড “ইজোরোেোতো (lessor)” প্রগতস্থোপন
গবদ্যেোন গবধোনোনুসোরর বেগ নোরীজ, প্ল্যোট, োনবোহন বো ফোগন ডচোররর ফোইন্যোগন্সয়োল গলরজর
বযরত্র বকোন গলগজং বকোম্পোগন Third Schedule এর Paragraph 3 এর অধীরন
অবচয় ভোতো প্রোপ্য হত নো। আনীত সংর োধন অনু োয়ী বেগ নোরীজ, প্ল্যোট, োনবোহন বো
ফোগন ডচোররর ফোইন্যোগন্সয়োল গলরজর বযরত্র বকোন গলগজং বকোম্পোগনসহ সকল ইজোরোেোতো
(lessor) Third Schedule এর Paragraph 3 এর অধীরন অবচয় ভোতো প্রোপ্য হরব
নো।
৪৭.২ প্রোক-প্রোরগিক ব্যরয়র (pre-commencement expenditure)
অযোরেোরটোইরজ ন
সংর োধনীর েোধ্যরে Third Schedule এর Paragraph 10A এরপর 10B
সংর োগজত হরয়রছ। সংর োগজত Paragraph 10B অনু োয়ী প্রোক-প্রোরগিক ব্যরয়র
অযোরেোরটোইরজ রনর হোর ২০% হরব এবং তো বেইট লোইন বেিরর্ পগরগণনো কররত হরব।
Paragraph 11 এ প্রোক-প্রোরগিক ব্যরয়র সংজ্ঞো অন্তভুডি করো হরয়রছ। “প্রাক-প্রাররম্ভক”
ব্যয় বলসে বারণরর্যক উৎপাদন শুরুর বৎসসরর পূব জবেী বেরসমূসহ সম্পূণ জ ও একান্তভাসব
ব্যবসাসয়র র্ন্য রনব জাহকৃে রকন্তু এই েফরসসলর Paragraph 1 হসে Paragraph 10A
এর আওোয় অনুসোরদে নয় এরূপ সকল ব্যয়সক বুঝাসব এবং ব্যবসাসয়র সম্ভাব্যো াচাই,
েসিল বা প্রসটাটাইপ রনেজাণ ও পরীোমূলক উৎপাদসনর ব্যয়সমূহ এর অন্তর্ভজি হসব।
৪৮। Six Schedule, Part A সংর োধন
অি ড আইন, ২০২২ এর েোধ্যরে আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর Six Schedule, Part A
সংর োধন করো হরয়রছ।
সংর োধনীর েোধ্যরে Six Schedule এর Paragraph 28, 34 এবং 42 গবলুি করো
হরয়রছ।
Paragraph 60 এরপর নূতন Paragraph 61 সংর োজন করো হরয়রছ। সংর োগধত
গবধোনোনু োয়ী, ১ জুলোই ২০২২ হরত ৩০ জুন ২০৩০ তোগররখর েরধ্য বকোন Ocean going
ship being Bangladeshi flag carrier কর্তক
ড অগজডত ব্যবসোয় আয় ফররন বরগেট্যোন্স
সংক্রোন্ত গবধোনোবগল অনুসরণ করর বোংলোরের আনীত হরল তো কর অব্যোহগত প্রোি আয় গহরসরব
গণ্য হরব।
এখোরন উরেখ্য, উরেগখত অি ড হরত আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ এর section 52Q বো 53AA
এর অধীরন বকোনপ্রকোর উৎরস কর কতডন প্রর োজয হরব নো।
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এ পররপসত্র অন্য রকছু সুরনরদ জষ্টভাসব বলা না র্াকসল অধ্যায় বলসে আয়কর অধ্যাসদি, ১৯৮৪ এর
chapter, ধারা বলসে আয়কর অধ্যাসদি, ১৯৮৪ এর section, উপধোরো বলরত sub-section
রবরধ বলসে আয়কর রবরধোলা, ১৯৮৪ এর rule এবং Board বলসে র্ােীয় রার্স্ব তবাি জ তক
বুঝাসব।
২০২২-২০২৩ সোরলর বোরজট কো ডক্ররের েোধ্যরে আয়কর ও সোরচোরজডর হোর গনধ ডোরণ, আয়কর
অধ্যোরে , ১৯৮৪ এবং আয়কর গবগধেোলো, ১৯৮৪ এর সংর োধনী/পগরবতডন এবং নূতন জোরীকৃত
প্রজ্ঞোপনসমূহ স্পষ্টীকররণর উরেরি আয়কর অধ্যাসদি, ১৯৮৪ এর section 185A অনুসাসর এ
পররপত্র র্ারী করা হসলা।
এ পগরপরত্রর বকোরনো বিব্য বো উপস্থোপনো আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪ অিবো আয়কর গবগধেোলো, ১৯৮৪
অিবো জোরীকৃত প্রজ্ঞোপরনর সোরি সোংঘগষ ডক হরল বো বকোরনো মুদ্রণজগনত ত্রুটির কোররণ বকোরনোরূপ
অস্পষ্টতো বেখো গেরল অি ড আইন, ২০২২, আয়কর অধ্যোরে , ১৯৮৪, আয়কর গবগধেোলো, ১৯৮৪ এবং
মূল প্রজ্ঞোপনসমূরহর ভোে প্রোধোন্য পোরব।
(বেোঃ হীদুল ইসলোে)
প্রিে সগচব (করনীগত)
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পরররিষ্ট ১
অর্ জ আইন, ২০২২
৫৪। আয়কর।–
(১) উপ-ধোরো (৩) এর গবধোনোবগল সোরপরয, ২০২২ সোরলর ১ জুলোই তোগররখ আরদ্ধ কর
বৎসররর জন্য বকোরনো কর গনধ ডোররণর বযরত্র এই আইরনর তফগসল-২ এর প্রিে অংর
গনগে ডষ্ট করহোর অনু োয়ী আয়কর ধো ড হইরব।
(২) ব সকল বযরত্র Income-tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI
of 1984) এর SECOND SCHEDULE (লটোগর আয় সংক্রোন্ত) প্রর োজয হইরব,
বসই সকল বযরত্র আররোপণর োগ্য কর উি SCHEDULE অনুসোররই ধো ড করো হইরব,
গকন্তু কররর হোর গনধ ডোররণর বযরত্র উপ-ধোরো (১) এর গবধোন প্ররয়োগ কগররত হইরব।
(৩) Income-tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) এর
Chapter VII অনুসোরর কর কতডরনর গনগেত্ত তফগসল-২ এ (আয়কর হোর সংক্রোন্ত) বগণ ডত
হোর ২০২২ সোরলর ১ জুলোই তোগররখ আরদ্ধ এবং ২০২৩ সোরলর ৩০ জুন তোগররখ সেোপ্য
বৎসররর জন্য প্রর োজয হইরব।
(৪) এই ধোরোয় এবং এই ধোরোর অধীন আররোগপত আয়কর হোররর উরেরি ব্যবহৃত “বেোট আয়
(total income)” অি ড Income-tax Ordinance, 1984 (Ordinance No.
XXXVI of 1984) এর গবধোন অনুসোরর গনরূগপত বেোট আয় (total income)।
(৫) বকোরনো স্কুল, করলজ, গবশ্বগবদ্যোলয় বো এনগজওরত বসবো গ্রহণকোরী প্রগতবন্ধী ব্যগিগরণর
বসবোস্থরল গম্যতোর বযরত্র এবং বসবো প্রেোরন বের বলবৎ আইগন গবধোন অনু োয়ী উপযুি
ব্যবস্থো নো রোগখরল ২০২২ সোরলর ১ জুলোই তোগররখ আরদ্ধ কর বৎসর হইরত উি প্রগতষ্ঠোরনর
বযরত্র প্রর োজয কররর ৫% (পাঁচ তোং ) অগতগরি কর ধো ড করো হইরব।
(৬) বকোরনো করেোতো গনরয়োগকোরী কর্তপড য গহসোরব প্রগতষ্ঠোরন কেডরত বেোট জনবরলর অনূযন্য
১০% (ে তোং ) অিবো ২৫ (পঁগচ ) জরনর অগধক কেডচোরী প্রগতবন্ধী ব্যগিগরণর েধ্য
হইরত গনরয়োগ কগররল উি করেোতোরক প্ররেয় কররর ৫% (পাঁচ তোং ) অিবো প্রগতবন্ধী
ব্যগি-কেডচোরীগরণর পগরর োগধত বেোট ববতরনর ৭৫% (পঁচোত্তর তোং ), োহো কে, কর
বরয়োত প্রেোন করো হইরব।
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(৭) বকোরনো করেোতো গনরয়োগকোরী কর্তপড য গহসোরব প্রগতষ্ঠোরন কেডরত বেোট জনবরলর ১০%
(ে তোং ) অিবো ২৫ (পঁগচ ) জরনর অগধক কেডচোরী র্ততীয় গলরঙ্গর ব্যগিগরণর েধ্য
হইরত হইরত গনরয়োগ কগররল উি করেোতোরক প্ররেয় কররর ৫% (পাঁচ তোং ) অিবো
র্ততীয় গলরঙ্গর কেডচোরীগরণর পগরর োগধত বেোট ববতরনর ৭৫% (পঁচোত্তর তোং ), োহো
কে, কর বরয়োত প্রেোন করো হইরব।
৫৫। সোরচোজড।–
Income-tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) এর আওতোয়
২০২২ সোরলর ১ জুলোই হইরত আরদ্ধ কর বৎসররর জন্য বকোরনো কর গনধ ডোররণর বযরত্র তফগসল-২ এর
গদ্ব্তীয় অংর গনগে ডষ্ট হোর অনু োয়ী সোরচোজড ধো ড হইরব।

তফগসল-২
প্রিে অং
(অি ড আইন, ২০২২ এর ধোরো ৫৩ দ্রষ্টব্য)
১ জুলোই, ২০২২ তোগররখ আরদ্ধ কর বৎসররর জন্য আয়কররর হোর
অনুরেে-ক
Income-tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) এর section
2(46) এ সংজ্ঞোগয়ত ব্যগিগরণর (person) েরধ্য অগনবোসী বোংলোরে ীসহ সকল স্বোভোগবক ব্যগি
(individual), গহন্দু অগবভি পগরবোর ও অং ীেোগর ফোরেডর বযরত্র বেোট আরয়র উপর আয়কররর
হোর গনম্নরূপ হইরব, িো:বেোট আয়

হোর

(ক) প্রিে ৩,০০,০০০/- টোকো প ডন্ত বেোট আরয়র উপর --

শূন্য

(খ) পরবতী ১,০০,০০০/- টোকো প ডন্ত বেোট আরয়র উপর --

৫%

(গ) পরবতী ৩,০০,০০০/- টোকো প ডন্ত বেোট আরয়র উপর --

১০%

(ঘ) পরবতী ৪,০০,০০০/- টোকো প ডন্ত বেোট আরয়র উপর --

১৫%
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(ঙ) পরবতী ৫,০০,০০০/- টোকো প ডন্ত বেোট আরয়র উপর--

২০%

(চ) অবগ ষ্ট বেোট আরয়র উপর --

২৫%

:

তরব তড িোরক ব ,-

(ক) তৃেীয় রলসের করদাো, েগহলো করেোতো এবং ৬৫ বৎসর বো তদূর্ধ্ড বয়রসর করেোতোর
করমুি আরয়র সীেো হইরব ৩,৫০,০০০/- টোকো;
(খ) প্রগতবন্ধী ব্যগি করেোতোর করমুি আরয়র সীেো হইরব ৪,৫০,০০০/- টোকো;
(গ) বগরজটভুি যুদ্ধোহত মুগির োদ্ধো করেোতোর করমুি আরয়র সীেো হইরব ৪,৭৫,০০০/- টোকো;
(ঘ) বকোরনো প্রগতবন্ধী ব্যগির গপতোেোতো বো আইনোনুগ অগভভোবরকর প্ররতযক সন্তোন বো বপোরের
জন্য করমুি আরয়র সীেো ৫০,০০০/- টোকোর অগধক হইরব; প্রগতবন্ধী ব্যগির গপতো ও েোতো
উভরয়ই করেোতো হইরল ব রকোরনো একজন এই সুগবধো বভোগ কগররবন;
(ঙ) নূযনতে কররর পগরেোণ বকোরনো ভোরবই গনম্নরূরপ বগণ ডত হোররর কে হইরব নো, র্া:এলোকোর গববরণ

নূযনতে কররর হোর
(টোকো)

ঢোকো উত্তর গসটি করপডোরর ন , ঢোকো েগযণ গসটি করপডোরর ন ও
চট্টগ্রোে গসটি করপডোরর ন এলোকোয় অবগস্থত করেোতো

৫,০০০/-

অন্যোন্য গসটি করপডোরর ন এলোকোয় অবগস্থত করেোতো

৪,০০০/-

গসটি করপডোরর ন ব্যতীত অন্যোন্য এলোকোয় অবগস্থত করেোতো

৩,০০০/-

(চ) বকোরনো করেোতো গে স্বল্প উন্নত এলোকো (less developed area) বো সবরচরয় কে উন্নত
এলোকোয় (least developed area) অবগস্থত বকোরনো ক্ষুদ্র বো কুটির গ রল্পর েোগলক হন এবং
উি কুটির গ রল্পর দ্রব্যোগে উৎপোেরন গনরয়োগজত িোরকন, তোহো হইরল গতগন উি ক্ষুদ্র বো কুটির
গ ল্প হইরত উদ্ভূত আরয়র উপর গনম্নবগণ ডত হোরর আয়কর বরয়োত লোভ কগররবন, িো :-
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(জ)

গববরণ

বরয়োরতর হোর

(অ)

ব রযরত্র সংগিষ্ট বৎসররর উৎপোেরনর
পগরেোণ পূব ডবতী বৎসররর উৎপোেরনর
পগরেোরণর তুলনোয় ১৫% এর অগধক, গকন্তু
২৫% এর অগধক নরহ

বসইরযরত্র উি আরয়র উপর
প্ররেয় আয়কররর ৫%;

(আ)

ব রযরত্র সংগিষ্ট বৎসররর উৎপোেরনর
পগরেোণ পূব ডবতী বৎসররর উৎপোেরনর
পগরেোরণর তুলনোয় ২৫% এর অগধক হয়

বসইরযরত্র উি আরয়র উপর
প্ররেয় আয়কররর ১০%।

বোংলোরের অগনবোসী (অগনবোসী বোংলোরেরি ব্যতীত) এইরূপ সকল করেোতোর জন্য এই
অনুরেে প্রর োজয হইরব নো;

ব্যোখ্যো।- এই অনুরেরে(১)

প্রগতবন্ধী ব্যগি (person with disability) বগলরত প্রগতবন্ধী ব্যগির অগধকোর ও সুরযো
আইন, ২০১৩ (২০১৩ সসনর ৩৯ নং আইন) এর ধোরো ৩১ বেোতোরবক প্রগতবন্ধী গহরসরব
গনবগন্ধত ব্যগিরক বুঝোইরব; এবং

(২)

‘‘সবরচরয় কে উন্নত এলোকো (least developed area)’’ বো ‘‘স্বল্প উন্নত এলোকো (less
developed area)’’ অি ড Income tax Ordinance, 1984 (Ordinance No.
XXXVI of 1984) এর section 45 এর sub-section (2A) এর clauses (b)
এবং(c) এর গবধোন অনুসোরর ববোর্ ড কর্তক
ড গনগে ডষ্টকৃত সবরচরয় কে উন্নত এলোকো (least
developed area) বো স্বল্প উন্নত এলোকো (less developed area)।
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অনুরেে-খ
বকোম্পোগন, ব্যগি-সংঘ, আইরনর দ্ব্োরো সৃষ্ট কৃগত্রে ব্যগি এবং অন্যোন্য আইনীসত্তো োহোরের বযরত্র
অনুরেে-ক প্রর োজয হইরব নো বসই সকল প্ররতযক করেোতো, োহোরের বযরত্র Income-tax
Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) অনু োয়ী আয়কর আররোগপত
হয়(১)

‘‘ব বকোম্পোগনর বরগজগেকৃত অগফস বোংলোরের অবগস্থত বসই বকোম্পোগন হইরত লব্ধ
গর্গভরর্ন্ড আয় ব্যগতরররক অন্য’’ সব ড প্রকোর আরয়র উপর(ক)

েফো (খ), (গ), (ঘ) এবং (ঙ) বত বগণ ডত
বকোম্পোগনসমূরহর বযত্র ব্যতীত(অ)
এইরূপ প্ররতযকটি publicly
traded company
বকোম্পোগনর োহোরের
পররসিারধে মূলধসনর ১০% এর
অরধক তিয়ার IPO (Initial
Public Offering) এর
োধ্যসে হস্তান্তররে হইয়োরছ
তোহোরের বযরত্র-

(আ)

এইরূপ প্ররতযকটি publicly
traded company
বকোম্পোগনর োহোরের
পররসিারধে মূলধসনর ১০% বা
১০% এর কে তিয়ার IPO
(Initial Public
Offering) এর োধ্যসে
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উি আরয়র ২০% :
তরব তড িোরক ব , সকল
প্রকোর আয় ও প্রোগি এবং
প্ররতযক একক বলনরেরন
পাঁচ লয টোকোর অগধক ও
বোগষ ডক সব ডরেোট ছগত্র
লয টোকোর ঊরর্ধ্ড সকল
প্রকোর ব্যয় ও গবগনরয়োগ
ব্যোংক
ট্রোন্সফোররর
েোধ্যরে সম্পন্ন কগররত
ব্যি ড হইরল উপগর-উি
করহোর উি আরয়র
২২.৫% হইরব;
উি আরয়র ২২.৫% :
তরব তড িোরক ব , সকল
প্রকোর আয় ও প্রোগি এবং
প্ররতযক একক বলনরেরন
পাঁচ লয টোকোর অগধক ও
বোগষ ডক সব ডরেোট ছগত্র
লয টোকোর ঊরর্ধ্ড সকল

(ই)

হস্তান্তররে হইয়োরছ তোহোরের
বযরত্র-

প্রকোর ব্যয় ও গবগনরয়োগ
ব্যোংক
ট্রোন্সফোররর
েোধ্যরে সম্পন্ন কগররত
ব্যি ড হইরল উপগর-উি
করহোর উি আরয়র
২৫% হইরব;

এক ব্যরি তকাম্পারনর তেসত্র

উি আরয়র ২২.৫%;
তরব তড িোরক ব , সকল
প্রকোর আয় ও প্রোগি এবং
প্ররতযক একক বলনরেরন
পাঁচ লয টোকোর অগধক ও
বোগষ ডক সব ডরেোট ছগত্র
লয টোকোর ঊরর্ধ্ড সকল
প্রকোর ব্যয় ও গবগনরয়োগ
ব্যোংক
ট্রোন্সফোররর
েোধ্যরে সম্পন্ন কগররত
ব্যি ড হইরল উপগর-উি
করহোর উি আরয়র
২৫% হইরব;

(ঈ)

এইরূপ প্ররতযকটি বকোম্পোগনর
বযরত্র োহো publicly
traded company নরহ,
এবং Income tax
Ordinance, 1984
(Ordinance No.
XXXVI of 1984) এর
section 2 এর clause (20)
এর আওতোধীন অন্যোন্য
বকোম্পোগনর বযরত্র-
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উি আরয়র ২৭.৫%:
তরব তড িোরক ব , সকল
প্রকোর আয় ও প্রোগি এবং
প্ররতযক একক বলনরেরন
পাঁচ লয টোকোর অগধক ও
বোগষ ডক সব ডরেোট ছগত্র
লয টোকোর ঊরর্ধ্ড সকল
প্রকোর ব্যয় ও গবগনরয়োগ
ব্যোংক
ট্রোন্সফোররর
েোধ্যরে সম্পন্ন কগররত
ব্যি ড হইরল উপগর-উি

করহোর উি
৩০% হইরব;
(খ)

ব্যোংক, বীেো প্রগতষ্ঠোন ওআগি ডক প্রগতষ্ঠোনসমূহ
(েোরচ ডট ব্যোংক ব্যতীত):
(অ)
এইরূপ প্ররতযকটি বকোম্পোগনর
বযরত্র োহো publicly
traded company(আ)
এইরূপ প্ররতযকটি বকোম্পোগনর
বযরত্র োহো publicly
traded company নরহ:

আরয়র

উি আরয়র ৩৭.৫%;

উি আরয়র ৪০%;

(গ)

েোরচ ডট ব্যোংক এর বযরত্র-

উি আরয়র ৩৭.৫%;

(ঘ)

গসগোররট, গবগি, জে ডো, গুলসহ সকল প্রকোর
তোেোকজোত পণ্য প্রস্তুতকোরক বকোম্পোগনর বযরত্র-

উি আরয়র ৪৫%;

(ঙ)

বেোবোইল বফোন অপোররটর বকোম্পোগনর বযরত্র -

উি আরয়র ৪৫%:
তরব তড িোরক ব ,
বেোবোইল বফোন অপোররটর
বকোম্পোগন গে উহোর
পগরর োগধত মূলধরনর
নূযনতে ১০% ব য়োর,
োহোর েরধ্য Pre
Initial
Public
Offering
Placement ৫% এর
অগধক িোগকরত পোগররব
নো, টক এক্সরচরির
েোধ্যরে হস্তোন্তর করত:
Publicly
traded
company
বত
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রূপোন্তগরত হয় বসই বযরত্র
কররর হোর হইরব ৪০%:
আরও তড িোরক ব , গে
এইরূপ বকোম্পোগন উহোর
পগরর োগধত মূলধরনর
নূযনতে ২০% ব য়োর
Initial
Public
Offering (IPO) এর
েোধ্যরে হস্তোন্তর করর,
তোহো হইরল এইরূপ
বকোম্পোগন উি হস্তোন্তর
সংগিষ্ট বৎসরর প্রর োজয
আয়কররর উপর ১০%
হোরর আয়কর বরয়োত লোভ
কগররব;
(২)

বকোম্পোগন এবং ব্যগি-সংঘ নরহ, বোংলোরের অগনবোসী
(অগনবোসী বোংলোরেরি ব্যতীত) এইরূপ অন্যোন্য সকল
করেোতোর বযরত্র আরয়র উপর প্রর োজয কর-

উি আরয়র ৩০%;

(৩)

বকোম্পোগন নরহ, গসগোররট, গবগি, জে ডো, গুলসহ সকল প্রকোর
তোেোকজোত পণ্য প্রস্তুতকোরক এইরূপ করেোতোর উি
ব্যবসোয় হইরত অগজডত আরয়র উপর প্রর োজয কর-

উি আরয়র ৪৫%;

(৪)

বকোম্পোগন নরহ, ব্যগি-সংঘ, আইরনর দ্ব্োরো সৃষ্ট কৃগত্রে ব্যগি
এবং অন্যোন্য করোররোপর োগ্য সত্তোর বযরত্র আরয়র উপর
প্রর োজয কর-

উি আরয়র ২৭.৫%;
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তরব তড িোরক ব , সকল
প্রকোর আয় ও প্রোগি এবং
প্ররতযক একক বলনরেরন
পাঁচ লয টোকোর অগধক ও
বোগষ ডক সব ডরেোট ছগত্র
লয টোকোর ঊরর্ধ্ড সকল
প্রকোর ব্যয় ও গবগনরয়োগ

ব্যোংক
ট্রোন্সফোররর
েোধ্যরে সম্পন্ন কগররত
ব্যি ড হইরল উপগর-উি
করহোর উি আরয়র
৩০% হইরব।
(৫)

সেবোয় সগেগত আইন, ২০০১ (২০০১ সরনর ৪৭ নং আইন)
অনু োয়ী গনবগন্ধত সেবোয় সগেগতর বযরত্র আরয়র উপর
প্রর োজয কর-

উি আরয়র ১৫%;

(৬)

তবসরকারর রবশ্বরবদ্যালয়, তবসরকারর তেরিকযাল কসলর্,
তবসরকারর তিন্টাল কসলর্, তবসরকারর ইরিরনয়াররং কসলর্
বা তকবলোত্র েথ্যপ্রযুরি রবষসয় রিোদাসন রনসয়ারর্ে
তবসরকারর কসলর্ এর উদ্ভূে আসয়র উপর প্রর োজয কর-

উি আরয়র ১৫%:

ব্যোখ্যো।- এই অনুরেরে “publicly traded company” বগলরত এইরূপ বকোরনো পোবগলক
গলগেরটর্ বকোম্পোগনরক বুঝোইরব োহো বকোম্পোনী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সরনর ১৮ নং আইন)
অনুসোরর বোংলোরের গনবগন্ধত এবং ব আয় বৎসররর আয়কর গনধ ডোরণ করো হইরব বসই আয়
বৎসর সেোগির পূরব ড উি বকোম্পোগনটির ব য়োর টক এক্সরচরি তোগলকোভুি হইয়োরছ।
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গদ্ব্তীয় অং
(অি ড আইন, ২০২২ এর ধোরো ৫৪ দ্রষ্টব্য)
সোরচোরজডর হোর

অনুসেদ ক
স্বোভোগবক ব্যগি করেোতো (assessee being individual) এর বযরত্র, Income-tax
Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) এর section 80 অনু োয়ী
পগরসম্পে, েোয় ও খররচর গববরণী (statement of assets, liabilities and expenses) বত
প্রে নড র োগ্য গনম্নবগণ ডত সম্পরের গভগত্তরত, এই অনুরেে এর অধীন সোরচোজড পগরগণনোর পূরব ড গনধ ডোগরত
প্ররেয় কররর উপর গনম্নরূপ হোরর সোরচোজড প্ররেয় হইরব, িো:-

সম্পে

সোরচোরজডর হোর

(ক)নীট পগরসম্পরের মূল্যেোন গতন বকোটি টোকো প ডন্ত-

শূন্য

(খ) নীট পগরসম্পরের মূল্যেোন গতন বকোটি টোকোর অগধক গকন্তু ে বকোটি টোকোর ১০%
অগধক নরহ;
বো, গনজ নোরে এরকর অগধক বেোটর গোগি
ড
বো, বকোরনো গসটি করপডোরর ন এলোকোয় বেোট ৮,০০০বগফুরটর
অগধক আয়তরনর
গৃহ-সম্পগত্ত
(গ) নীট পগরসম্পরের মূল্যেোন ে বকোটি টোকোর অগধক গকন্তু গব বকোটি টোকোর ২০%
অগধক নরহ(ঘ) নীট পগরসম্পরের মূল্যেোন গব বকোটি টোকোর অগধক গকন্তু পঞ্চো বকোটি
টোকোর অগধক নরহ(ঙ) নীট পগরসম্পরের মূল্যেোন পঞ্চো বকোটি টোকোর অগধক হরল-
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৩০%
৩৫%

ব্যাখ্যা।- এই অনুরেরে(১)

“নীট পগরসম্পরের মূল্যেোন” বলরত Income-tax Ordinance, 1984 (Ordinance
No. XXXVI of 1984) এর section 80 অনু োয়ী পগরসম্পে, েোয় ও খররচর গববরণী
(statement of assets, liabilities and expenses) বত প্রে নড র োগ্য নীট
পগরসম্পরের মূল্যেোন (total net worth) বুঝাইসব; এবং

(২)

“তোটরগারি” বগলরত প্রোইরভট কোর, জীপ বো েোইরক্রোবোস বুঝোইরব।

অনুসেদ খ

গসগোররট, গবগি, জে ডো, গুলসহ সকল প্রকোর তোেোকজোত পণ্য প্রস্তুতকোরক করেোতোর উি ব্যবসোয়
হইরত অগজডত আরয়র উপর ২.৫% হোরর সোরচোজড প্ররেয় হইরব।
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পরররিষ্ট ২
গণপ্রজোতন্ত্রী বোংলোরে সরকোর
অি ড েন্ত্রণোলয়
অভযন্তরীণ সম্পে গবভোগ
জোতীয় রোজস্ব ববোর্ ড
(আয়কর)
প্রজ্ঞোপন
তোগরখ: ১৮ তজযষ্ঠ, ১৪২৯ বঙ্গোব্দ/০১ জুন, ২০২২ গিষ্টোব্দ।
এস. আর. ও. নং ১৫৬-আইন/আয়কর/২০২২।– Income-tax Ordinance,1984
(Ordinance No. XXXVI of 1984) এর section 185, section 18 এর sub-section
(2) এর clause (c) এর সরহে পঠিেব্য, এ প্রেত্ত যেতোবরল জোতীয় রোজস্ব ববোর্ ড গনম্নরূপ গবগধেোলো
প্রণয়রনর প্রস্তোব কগরয়ো এতদ্দ্বোরো উহো প্রোক-প্রকো কগরল, িো:“The Offshore Indirect Transfer Rules, 2022
1. Short title.- These rules may be called the Offshore Indirect
Transfer Rules, 2022
2. Definition.- In these rules, unless there is anything repugnant in the
subject or context(a)

“accountant” means an accountant referred to clauses (17)
and (22) of section 2 of the Income-tax Ordinance, 1984 and
includes any valuer recognized for undertaking similar
valuation by the Government of the country where a foreign
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company registered with or incorporated in any of its
agencies, who has professional experience of not less than
ten years.
(b)

"balance sheet" means,(i)

in relation to a Bangladeshi company, means the
balance sheet of such company (including the notes
annexed thereto and forming part of the accounts) as
drawn up on the specified date which has been audited
by the auditor of the company appointed under the
laws relating to companies in force; and

(ii)

in any other case, means the balance sheet of the
company (including the notes annexed thereto and
forming part of the accounts) as drawn up on the
specified date and submitted to the relevant authority
outside Bangladesh under the laws in force of the
country in which the foreign company is registered or
incorporated:
Provide that where the balance sheet as on the
specified date is not drawn up, pending finalization of
accounts, as mentioned in clauses (i) and (ii), the
balance sheet shall mean an interim balance sheet
drawn up as on the specified date and approved by the
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board of directors of the company or an equivalent
body in case of any other entity;
(c)

“book value of the liabilities” means the value of liabilities as
shown in the balance sheet of the company as the case may
be, excluding the paid-up capital in respect of equity shares or
members' interest and the general reserves and surplus and
security premium related to the paid up capital;

(d)

“company” shall have the same meaning as defined in clause
20 of section 2 of the Ordinance;

(e)

“constituent entity” shall have the meaning as(i)

any separate entity of an international group that is
included in the consolidated financial statement of the
said for financial reporting purpose, or may be so
included for the said purpose, if the equity share of any
entity of the international group were to be listed on a
stock exchange;

(ii)

any such entity that is excluded from the consolidated
financial statement of the international group solely on
the basis of size or materiality; or

(iii)

any permanent establishment or any separate business
entity of the international group included in sub-clause
(i) or sub-clause (ii), if such business unit prepares a
separate financial statement for such permanent
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establishment for financial reporting, regulatory, tax
reporting or internal management control purposes;
(f)

“group” includes a parent entity and all the entities in respect
of which, for the reason of ownership or control, a
consolidated financial statement for financial reporting
purposes(i)

is required to be prepared under any law for the time
being in force or the accounting standards of the
country or territory of which the parent entity is
resident; or

(ii)

would have been required to be prepared had the
equity shares of any of the enterprise were listed on a
stock exchange in the country or territory of which the
parent entity is resident;

(g)

“immediate holding company” means the company that
directly maintains the controlling interest in the Bangladeshi
concern;

(h)

“intermediate holding company” means a company that has
controlling interest in another company and is itself controlled
by, or is subsidiary of, another company;

(i)

"merchant banker" shall mean merchant banker registered
with Bangladesh Securities and Exchange Commission;

(j)

“observable price” in respect of share quoted on a stock
exchange shall be the higher of the following:-
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(i)

the average of the weekly high and low of the closing
prices of the shares quoted on the said stock exchange
during the six months period preceding the specified
date;

(ii)

the average of the weekly high and low of the closing
prices of the shares quoted on the said stock exchange
during the two weeks preceding the specified date:
Provided that where, on the specified date, the share

is listed on more than one recognized stock exchange, the
observable price of the share shall be computed with
reference to the stock exchange which records the highest
volume of trading in the share during the period considered
for determining the price.
(k)

“Ordinance” means the Income-tax Ordinance, 1984 (XXXVI
of 1984);

(l)

"recognized stock exchange" means stock exchange
registered under section 4 of the Securities and Exchange
Ordinance, 1969;

(m)

"right of management or control" shall include the right to
appoint majority of the directors or to control the management
or policy decision exercisable by a person or persons acting
individually or in concert, directly or indirectly, including by
virtue of shareholding or management rights or shareholders
agreements or voting agreements on in any other manner;
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(n)

“share” includes an interest in partnership firm or any other
entity;

(o)

“specified date” means(i)

the date on which the accounting period of the
company ends preceding the date of transfer of a share;
or

(ii)

the date of transfer, where the book value of the assets
of the company, on the date of transfer, exceeds the
book value of the assets as on the date referred to in
sub-clause (i), by fifteen percent;

(p)

“ultimate holding company” means a company that has
ultimate control of the Bangladeshi concern directly or
indirectly and such company is not itself controlled by, or is
subsidiary of, any other company;

(q)

“Value” means fair market value as calculated in the manner
prescribed in this rule.

3.

Computation of fair market value of assets of Bangladeshi
Company.- (1) Where the asset is a share of a Bangladeshi company
listed on a recognized stock exchange on the specified date, the fair
market value of the share shall be the observable price of such share
on the stock exchange.
(2)

Where the asset is a share of a Bangladeshi company listed
on a recognized stock exchange and the share is held as part
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of the shareholding which confers, directly or indirectly, any
right of management or control in relation to the aforesaid
company, the fair market value of the share shall be
determined in accordance with the following (A+B)/C
formula, whereA=

the market capitalization of the company on the basis
of observable price of its shares quoted on the
recognized stock exchange;

B=

the book value of liabilities of the company as on the
specified date;

C=
(3)

the total number of outstanding shares.

Where the asset is share of a Bangladeshi company not listed
on a recognized stock exchange on the specified date, the fair
market value of the share shall be its fair market value on
such date as determined by a merchant banker or an
accountant in accordance with any internationally accepted
valuation methodology for valuation of shares on arm’s
length basis as increased by the liability, if any, considered
in such determination.

(4)

The fair market value of the asset other than those referred to
in sub-rules (1), (2) and (3) shall be the price it would fetch
if sold in the open market on the specified date as determined
by a merchant banker or an accountant as increased as
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increased by the liability, if any, considered in such
determination.
(5)

For determining the fair market value of any asset situated in
Bangladesh, being a share of a Bangladeshi company, all the
assets and business operations of the said shall be taken into
account irrespective of whether the assets or business
operations are situated in Bangladesh or outside.

4.

Computation of fair market value of assets of foreign Company.(1) Where share of the foreign company is listed on a stock exchange
on the specified date, the fair market value of all the assets owned
by the foreign company shall be determined in accordance with the
following A+B formula, where:
A=

Market capitalization of the foreign company
computed on the basis of the observable price of the
share on the stock exchange where the share of the
foreign company is listed;

B=

book value of the liabilities of the company as on the
specified date.

(2)

Where the share in the foreign company is not listed on a
stock exchange on the specified date, the value of all the
assets owned by the foreign company shall be determined in
accordance with the following A+B formula, where:
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A=

fair market value of the foreign company as on the
specified date as determined by a merchant banker or
an accountant as per the internationally accepted
valuation methodology;

B=

value of liabilities of the company if any, considered
for the determination of fair market value in A.

5.

Determination of Income attributable to assets in Bangladesh.(1) The income from transfer outside Bangladesh of a share of a
company referred to in clause (c) of explanation of subsection 2 of
section 18 of the Ordinance, attributable to assets situated in
Bangladesh, shall be determined in accordance with the following
D x (E/F) formula, where:
D=

Income from the transfer of the share of the company
computed in accordance with the provisions of the
Ordinance, as if, such share is situated in Bangladesh;

E=

Fair Market Value of assets situated in Bangladesh as
on the specified date, from which the share referred to
in clause (c) of explanation of subsection (2) of section
18 of the Ordinance, derives its value, computed in
accordance with rule 3;

F=

Fair Market Value of all the assets of the company as
on the specified date, computed in accordance with
rule 4.
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(2)

Where the transferor of the share of the company fails to
provide the information required for the application of the
aforesaid formula then the income from the transfer of such
share or interest attributable to the assets situated in
Bangladesh shall be determined in such manner as the
Deputy Commissioner of Taxes may deem fit.

(3)

The transferor of the share of a company that derives its value
from assets situated in Bangladesh, shall furnish along with
the return of income a report in the form No. OIT-1 duly
signed and verified by an accountant providing the basis of
the apportionment in accordance with the formula and
certifying that the income attributable to assets situated in
Bangladesh has been correctly computed.

6.

De minimis threshold.- The asset being the share referred in clause
(c) of explanation of subsection (2) of section 18 of the Ordinance
shall be deemed to derive, directly or indirectly, its value from the
assets in Bangladesh, if, on the specified date, the value of such
asset(i)

exceeds Taka fifteen crore; and

(ii)

represents at least fifty percent of the value of all the
assets owned by the foreign company that directly
holds the asset being share in Bangladesh.
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7.

Exemption from offshore indirect transfer.- (1) No income shall
be deemed to accrue or arise to a non-resident from transfer, outside
Bangladesh, of share of (a)

A, if the transferor (whether individually or along with
its associated enterprises), at any time preceding the
specified date, does not hold in A(i)

right of management or control; or

(ii)

the voting power exceeding 5% of the total
voting power; or

(iii)

share capital exceeding 5% of the total share
capital; or

(b)

B, if the transferor (whether individually or along with
its associated enterprises), at any time preceding the
specified date, does not holds the right of management
or control in B and through B in A(i)

the right of management or control; or

(ii)

the voting power exceeding 5% of the total
voting power; or

(iii)

share capital exceeding 5% of the total share
capital;

Explanation: In this sub-rule- A means a company
registered or incorporated outside Bangladesh and directly
owns the assets situated in Bangladesh; and
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B means a company registered or incorporated outside
Bangladesh and does not directly owns the assets situated in
Bangladesh.
(2)

No income shall be deemed to accrue or arise to a nonresident from the redemption of shares, bonds, debentures or
other redeemable shares outside Bangladesh by foreign
investment funds including private equity funds and venture
capital funds.

8.

Arrangement to avoid tax.- Where involving transfer of share in
a foreign company, arrangement has been made in such a manner
that the tax payable in Bangladesh would be avoided
consequentially, the Deputy Commissioner of Taxes shall not take
into consideration such arrangements and shall proceed to recover
the amount of tax due as if no such arrangement has been made.

9.

Information or documents to be furnished.- (1) Where any
share of a company registered or incorporated outside Bangladesh
derives its value from assets in Bangladesh as referred to in clause
(c) of explanation of subsection (2) of section 18 of the Ordinance,
the Bangladeshi concern that holds such assets in Bangladesh
shall, for the purpose of the Rule, maintain and furnish the
information and documents in accordance with this rule.
(2) The information shall be furnished in Form OIT-2, within
ninety days of such transfer, to the Deputy Commissioner
of Taxes having jurisdiction over the Bangladeshi
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concern along with its return of income applicable for the
income year in which any transfer of the share of a
company incorporated outside Bangladesh (hereafter
referred to as “foreign company”) referred to in
Explanation (c) to clause (2) of section 18 of the
Ordinance has taken place.
(3) The Bangladeshi concern shall maintain the following
along with its English translation, if the documents
originally prepared are in foreign languages and produce
the same when called upon to do so by any income-tax
authority in the course of any proceeding to substantiate
the information furnished under sub-rule (2), namely:(i)

details

of

the

immediate

holding

company,

intermediate holding company or companies or entity
or entities and ultimate holding company of the
Bangladeshi concern;
(ii)

details of other entities in Bangladesh of the group of
which the Bangladeshi concern is a constituent;

(iii)

the holding structure of the shares of the foreign
company before and after the transfer;

(iv)

any transfer contract or agreement entered into in
respect of the share of, any foreign company that holds
any asset in Bangladesh through, or in, the
Bangladeshi concern;
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(v)

financial and accounting statement of the foreign
company which directly or indirectly holds the assets
in Bangladesh through, or in, the Bangladeshi concern
for two years prior to the specified date of the share;

(vi)

information relating to the decision or implementation
process of the overall arrangement of the transfer;

(vii) information in respect of the foreign company and its
subsidiaries, relating to,(a) the business operation;
(b) personnel;
(c) finance and properties;
(d) internal and external audit or the valuation report,
if any, forming basis of the consideration in respect
of share;
(viii) the asset valuation report and other supporting
evidence to determine the place of location of the share
being transferred;
(ix)

the details of payment of tax outside Bangladesh,
which relates to the transfer of the share or interest;

(x)

the valuation report in respect of Bangladesh asset and
total assets duly certified by a merchant banker or
accountant with supporting evidence;

(xi)

documents which are issued in connection with the
transaction under the accounting practice followed;
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(xii) where there are more than on Bangladeshi concerns
that are constituent entities of a group, the information
may be furnished by any one Bangladeshi concern, if,(i)

the group has designated such Bangladeshi
concern to furnish information on behalf of all
other Bangladeshi concerns that are constituent
of the group; and

(ii)

information

regarding

the

designated

Bangladeshi concern has been conveyed in
writing on behalf of the group to the Deputy
Commissioner of Taxes:
Provided that nothing contained in this sub-rule
shall have effect if the designated Bangladeshi concern
fails to furnish the information in accordance with the
provisions of this rule.
(4)

The information and documents specified in sub-rule (3)
shall be kept and maintained for a period of six years from
the end of relevant assessment year.
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FORM No. OIT-1
[rule 5(3)]
Income attributable to assets situated in Bangladesh under section 18
of the Income-tax Ordinance, 1984
1. Name of Company/Assessee:
2. Taxpayer’s Identification Number:
3. Name of the Company referred in section 18(2):

I/We…………………….. certify that(i)

all the accounts and records of the assessee have been examined;

(ii)

all the information and explanations necessary for the purpose of
ascertaining the income of the said assesse attributable to the
assets situated in Bangladesh is obtained;

(iii)

in respect of the assessment year …………….the income
deemed to accrue or arise in Bangladesh to the assesse on transfer
of share in the above mentioned company is taka …………..
which has been worked out on the basis of the details given in
the Annexure to this form. Particulars given in the Annexure are
correct and complete.

Date.
Signed
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(Accountant)
ANNEXURE
[Form OIT-1]

1. Company wise breakup of consideration received for transfer of
share:
Sl.
No

Name of Quantum
Cost of
Date of Consideration
the
of share
acquisition transfer received
Company transferred of share

2. Income derived from transfer of share (company wise details):
BDT………….
3. Value of assets situated in Bangladesh from which the share derives
its value (company wise details): BDT………….
4. Value of global assets of the company or the entity (company wise
details): BDT………….
5. Income attributable to assets situated in Bangladesh (company wise
breakup and aggregate) BDT…………..
6. Details of the method employed for arriving at the value of assets in
item 3 and 4.
7. Details of the documents and valuation report, if any, replied upon
8. Remarks including any assumption made.”.
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FORM No. OIT-2
[rule 9]
Information and documents to be furnished by a Bangladeshi
concern
To,
The Deputy Commissioner of Taxes,

PART A
1

Name and address of the Bangladeshi Concern

2

Status of the Assessee

3

Residential status

4

Taxpayer’s Identification Number

5

Income Year

6

Assessment Year

7

Details of all Bangladesh concerns, if any, which are
constituent of the group.
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8

Details of immediate holding entity, intermediate
holding entity and ultimate holding entity and their tax
residency.

9

Wherer share in any company derives its value from
assets situated in Bangladesh, which are held in, or
through, the Bangladeshi concern; give details of the
company (ies)

PART B
[To be filled in to report the transaction resulting in transfer of right of
management or control]
10

Provide the following details where any transaction in
respect of share in any company referred to in 9 has the
effect of transferring the right of management or control
over the Bangladeshi concern:
(i)

Name of the company

(ii)

Details of the transaction including consideration
for such transaction

(iii)

Name of transferor along with address

(iv)

Percentage
share
transferred
including
percentage holding of transferor during the
period of 12 months preceding the transfer

(v)

Details of the transferee along with address

(vi)

Holding structure in respect of shares of the
company before and after the transfer
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(vii) Financial and accounting statements of the
company or the entity
(viii) Basis of determining the location of share or
interest being transferred
(ix)

Value and breakup of assets of the Bangladeshi
concern immediately before the date of transfer

(x)

Basis of valuation of assets of the company

(xi)

Details of supporting documents in respect of
items (viii) and (x)

PART C
[To be filled for reporting the information in respect of transfer of share
during the income year]
11

Provide the following details where share of the
company referred to in 9 has been transferred during the
income year, the income from which is deemed to
accrue or arise in Bangladesh under the provisions of
section 18(2):
(i)

Name of the company

(ii)

Details of the transaction(s)

(iii)

Name of transferor along with address
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12

13

14

(iv)

Percentage share transferred including holding
percentage of transferor during the period of 12
months preceding the transfer

(v)

Value of total assets of the company

(vi)

Details of transferee along with address

Provide the following details where any transaction in
respect of shares of, any company referred to in 9 has
the effect of transferring right of management or control
over the Bangladesh concern:
(i)

Name of the company

(ii)

Details of the
consideration

(iii)

Name of transferor along with address

(iv)

Percentage share transferred including
holding percentage of transferor during the
period of 12 months preceding the transfer

(v)

Details of transferee along with address

transaction

including

Value and breakup of assets of the Bangladeshi
concern,(i)

at the beginning of the year

(ii)

at the end of the year

Basis of valuation of assets referred to in items 11(v),
12(b) (iii) and (iv) and 13.
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15

Details of supporting documents in respect of items
11(v), 12(b) (iii) and (iv) and 13.

Signature of Authorized Person
Name:……………………

16 Verification
I solemnly declare that(a) to the best of my knowledge and belief the information given
in this form and statements and documents annexed or
attached herewith are correct and complete;
(b) I am signing this form in my capacity as ........................ and
I am competent to sign this form and verify it.
Name

Signature

Designation
Date of Signature (DD-MM- Place of Signature
YYYY)
2

0
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For official use only
Return Submission Information
Date of Submission (DD-MM- Tax Office Entry Number
YYYY)
2

0

২।

এই প্রজ্ঞাপন ১ জুলোই, ২০২২ গিটোব্দ তোগরখ হইরত কো ডকর হইরব।

৩।

উপগর-উি সংর োধনী প্রস্তোব সম্পরকড কোহোরও বকোরনো আপগত্ত এবং পরোে ড িোগকরল সংগিষ্ট
ব্যগিরক উহো, এই প্রজ্ঞোপন সরকোগর বগরজরট প্রকোর র তোগরখ হইরত আগোেী ৩০ জুন, ২০২২
গিটোব্দ তোগররখর েরধ্য, গনম্নস্বোযরকোরীর গনকট বপৌুঁছোরনোর জন্য অনুররোধ করো োইরতরছ
এবং উি সেরয়র েরধ্য সংর োধনী প্রস্তোব সম্পরকড বকোরনো ব্যগির গনকট হইরত বকোরনো
আপগত্ত বো পরোে ড পোওয়ো বগরল জোতীয় রোজস্ব ববোর্ ড উহো গবরবচনোক্ররে চূিোন্ত কগররব এবং
উি সেরয়র েরধ্য বকোরনো আপগত্ত বো পরোে ড পোওয়ো নো বগরল উি Ordinance এর
section 185 এর sub-section (4) এর proviso অনু ায়ী এই প্রোক-প্রকো নোর
প্রজ্ঞোপনটি উহোর চূিোন্ত প্রকো নো বগলয়ো গণ্য হইরব।-

জোতীয় রোজস্ব ববোরর্ ডর আরে ক্ররে,
সোেস উগেে আহরেে
সেস্য (কর নীগত)
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পরররিষ্ট ৩
গণপ্রজোতন্ত্রী বোংলোরে সরকোর
অি ড েন্ত্রণোলয়
অভযন্তরীণ সম্পে গবভোগ
জোতীয় রোজস্ব ববোর্ ড
(আয়কর)
প্রজ্ঞোপন
তোগরখ: ১৮ তজযষ্ঠ, ১৪২৯ বঙ্গোব্দ/ ০১ জুন, ২০২২ গিটোব্দ।
এস.আর.ও. নং ১৫৫ আইন/আয়কর/২০২২।- Income-tax Ordinance, 1984
(Ordinance No. XXXVI of 1984) এর section 185 এ প্রেত্ত যেতোবরল জোতীয় রোজস্ব
ববোর্ ড Income Tax Rules, 1984 এ গনম্নরূপ অগধকতর সংর োধরনর প্রস্তোব কগরয়ো এতদ্দ্বোরো উহো
প্রোক-প্রকো কগরল, িো:উপগর-উি Rules এর(ক)

Rule 16 এর(অ)

sub-rule (1) এর clause (b) তে প্রদি table-2 এর(i)

রদ্বেীয় কলাসের রিসরানাসে উরেরখে “amount” িব্দটির পররবসেজ
“description” িব্দটি প্ররেস্থারপে হইসব;

(ii)

serial no. 1 এর রদ্বেীয় কলাসে উরেরখে বাসকযর তিসষ
“companies” িব্দটির পর “engaged in marketing of
petroleum oil and lubricant” িব্দগুরল সংস ারর্ে হইসব;
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(iii)

serial no. 6 এর রদ্বেীয় কলাসে উরেরখে বাসকয “cement, iron or
iron products” িব্দগুরল ও কোর পর “, ferro alloy products”
কো ও িব্দগুরল সরিসবরিে হইসব ; এবং

(iv)

serial no. 9 এর পর রনম্নরূপ কলাে ও সাররসমূহ সংস ারর্ে হইসব,
র্া:-

“
10. In case of supply of books to a person 3%
other than the Government, or any
authority, corporation or body of the
Government, including all of its
attached and sub-ordinate offices
11. In case of supply of trading goods to a 5%
trader
12. In case of supply of industrial raw 4%
materials to a manufacturer
(আ)

sub-rule (2) ও (3) এর পররবসেজ রনম্নরূপ sub-rule (2) ও (3) প্ররেস্থারপে
হইসব, র্া:“(2) The rate of tax under sub-rule (1) shall be fifty percent
(50%) higher if the payee fails to submit proof of
submission of return at the time of making the
payment.
(3)

The rate of tax under sub-rule (1) shall be fifty percent
(50%) higher if the payee does not receive payment by
bank transfer.”।
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(খ)

Rule 17A এর sub-rule (1) এর clause (e) এর Table-4 এর(অ)

Sl. No. 104 এর পররবসেজ রনম্নরূপ Sl. No. 104 প্ররেস্থারপে হসব, র্া:104.

(আ)

30.02 3002.41.00

;

Vaccines for human
medicine

Sl. No. 143 এর পর রনম্নরূপ Sl. No. 143.1 এবং 143.2 সরিসবরিে হইসব,

র্া:143.1
143.2

71.08
71.08

7108.12.00 Other unwrought forms
7108.13.00 Other semi-manufactured
forms

;
(গ)

Rule 17A এর sub-rule (1) এর clause (f) এর Table-5 এর Sl. No.
18 ও 28 এর পররবসেজ রনম্নরূপ Sl. No. 18 ও 28 প্ররেস্থারপে হইসব, র্া:-

(ঘ)

18.

20.09

28.

38.16

All H. S. Fruit or nut juices (including grape
Code must and coconut water) and
vegetable juices, unfermented not
containing added spirit, whether or
not containing added sugar or other
sweetening matter.
3816.00.9 Other
;
0

Rule 17A এর sub-rule (1) এর clause (g) এর Table-6 এর Sl. No. 8 এর
পর রনম্নরূপ Sl. No. 9 ও 10 সংস ারর্ে হইসব, র্া:-
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Sl. No. Headin
H.S.
g
Code
(1)
(2)
(3)
9.
72.08 7208.39.2
0
10.
79.01 7901.11.9
0

(ঙ)

Description
(4)
Hot rolled coil used only for CI
sheet manufacturing
Zink, Not Alloyed, >=99.99%
Pure, Nes used only for CI sheet
manufacturing

;

Rule 17A এর sub-rule (2) এর পররবসেজ রনম্নরূপ sub-rule (2) প্ররেস্থারপে হইসব,
র্া:“(2) Where an importer or any income from import, which is
subject to tax at source under section 53, is exempted from tax
or is subject to a reduced tax rate in an income year, the Board
may, on an application made in this behalf, give a certificate
mentioning that for the said income year no tax shall be
collected under this rule or tax collected under this rule shall be
at a rate not lesser than proportionately reduced rate as the
Board deems fit.”;

(চ)

Rule 21 এর sub-rule (1) এর “proforma” এর পগরবরতড গনম্নরূপ নূতন
“proforma” প্রগতস্থোগপত হইরব, িো:-

“Statement of Tax Deducted from Salaries
under section 50 of the Income Tax Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984)
Month:
FY:
Employer Name:

TIN:

TCAN:

Address:

Phone:

Email:
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Particulars of the employee from whom tax is deducted
Sl.
No
1

Name

Designation

TIN

2

3

4

Salary Details
Bonus,
Arrear,
House Conveyanc
Basic Pay Advance,
Rent
e
Leave, Allowance Allowance
Overtime
5
6
7
8

Value of
Non-cash
Benefits:
Accomm
odation

11

Value
of
Noncash
Benefi
ts:
Conve
yance
12

Medical
Allowance

Other
Allowances

9

10

Valu
e of
Noncash
Bene
fits:
Othe
r

Emplo
yer's
Contri
bution
to
RPF/G
F/PF

Others
(Nonperquisi
te)

Total

13

14

15

16
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Amount of
Tax
deducted
17

Payment of deducted tax to the credit
of the Government
Challan
Challan
Bank
Amount
No.
Date
Name
18
19
20
21

Remarks
22

I certify that(a) I am competent and authorized to make the statement.
(b) the particulars given in this statement are correct and complete.

Signature and Seal
Name:
Designation:
Date:
”;
(ছ)

Rule 23 এর sub-rule (3) এর “statement” এর পগরবরতড গনম্নরূপ “statement”
প্রগতস্থোগপত হইরব, িো:“Statement regarding the payment of salary
under section 108 of the Income Tax Ordinance, 1984 (XXXVI of
1984)
FY:

Employer Name:

TIN:

TCAN:

Address:

Phone:

Email:
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PART I
Particulars of the employee from whom tax is deducted
Sl.
No

Name

Designation

TIN

1

2

3

4

Salary Details
Bonus,
House
Arrear,
Conveyan
Rent
Medical
Basic Pay Advance,
ce
Allowance
Allowanc
Leave,
Allowance
e
Overtime
5
6
7
8
9

Employer
Value
Value of
Value of
's
Others
Non-cash Non-cash of Non- Contribut
(Noncash
Benefits:
Benefits:
ion to
perquisite
Accommod Conveya Benefit RPF/GF/P
)
s: Other
ation
nce
F
11

12

13

14

104

15

Other
Allowances
10

Total

16

Amount of
Tax deducted

Payment of deducted tax
to the credit
of the Government

17

18

PART II
A. Payment made to the employees not having TIN
A1 Number of employees without TIN
Total amount of payments as salaries to
A2 employees (payments constituting income
classifiable under the head "Salaries")
Total amount of such payments made to
A3
employees not having TIN
Percentage of payment to employees not
A4
having TIN (A3÷A2) x 100
B. Payment made to foreign employees
B1 Number of foreign employees
Total amount of payments as salaries to
B2 employees (payments constituting income
classifiable under the head "Salaries")
Total amount of such payments made to
B3
foreign employees
Percentage of payment to foreign
B4 employees
(B3÷B2) x 100
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Remarks
19

PART III
Sl

Name

Designation

TIN

1

2

3

4

Pension

Gratuity

7

8

Tax Exempted
Income
12

Cash
Reimbursement
5

Other
Interest on
Retirement
RPF
Benefits
9
10

Investment
Tax Rebate
13

Approved
Tax Credit
14

Purpose
6

Salary Income
u/s 21
11

Remarks
15

I certify that(c)
(d)

I am competent and authorized to make the statement.
the particulars given in the statement are correct and complete.

Signature and Seal

Name:
Designation:
Date:
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”;
(র্)

Rule 38B রবলুপ্ত হইসব।

২।

এই প্রজ্ঞাপন ১ জুলোই, ২০২২ গিটোব্দ তোগরখ হইরত কো ডকর হইরব।

৩।

উপগর-উি সংর োধনী প্রস্তোব সম্পরকড কোহোরও বকোরনো আপগত্ত এবং পরোে ড িোগকরল সংগিষ্ট
ব্যগিরক উহো, এই প্রজ্ঞোপন সরকোগর বগরজরট প্রকোর র তোগরখ হইরত আগোেী ৩০ জুন, ২০২২
গিটোব্দ তোগররখর েরধ্য, গনম্নস্বোযরকোরীর গনকট বপৌুঁছোরনোর জন্য অনুররোধ করো োইরতরছ
এবং উি সেরয়র েরধ্য সংর োধনী প্রস্তোব সম্পরকড বকোরনো ব্যগির গনকট হইরত বকোরনো
আপগত্ত বো পরোে ড পোওয়ো বগরল জোতীয় রোজস্ব ববোর্ ড উহো গবরবচনোক্ররে চূিোন্ত কগররব এবং
উি সেরয়র েরধ্য বকোরনো আপগত্ত বো পরোে ড পোওয়ো নো বগরল উি Ordinance এর
section 185 এর sub-section (4) এর proviso অনু ায়ী এই প্রোক-প্রকো নোর
প্রজ্ঞোপনটি উহোর চূিোন্ত প্রকো নো বগলয়ো গণ্য হইরব।

জোতীয় রোজস্ব ববোরর্ ডর আরে ক্ররে,
সোেস উগেে আহরেে
সেস্য (কর নীগত)
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পরররিষ্ট ৪
গণপ্রর্ােন্ত্রী বাংলাসদি সরকার
অর্ জ েন্ত্রণালয়
অভযন্তরীণ সম্পদ রবভাগ
র্ােীয় রার্স্ব তবাি জ
(আয়কর)
প্রজ্ঞাপন
তোগরখ: ১৮ তর্যষ্ঠ, ১৪২৯ বঙ্গোব্দ / ০১ জুন, ২০২২ গিষ্টোব্দ।
এস. আর. ও. নং ১৫৮-আইন/আয়কর/২০২২।– Income-tax Ordinance, 1984
(Ordinance No. XXXVI of 1984), অেঃপর উি Ordinance বরলয়া উরেরখে, এর
section 44 এর sub-section (4) এর clause (b) বত প্রেত্ত যেতোবরল, সরকোর, রিোগন
হইরত অগজডত সকল প্রকোর আরয়র উপর গনম্নবগণ ডত তডসোরপরয আয়কর অব্যোহগত বো, বযত্রেত, হ্রোস
কগরয়ো প্ররেয় আয়কররর হোর গনরম্নোিভোরব ধো ড কগরল, র্া:(ক)

স্বোভোগবক ব্যগি (individual), ফোেড ও গহন্দু অগবভি পগরবোর কর্তক
ড অগজডত আরয়র
৫০% করমুি িোগকরব;

(খ)

স্বোভোগবক ব্যগি (individual), ফোেড ও গহন্দু অগবভি পগরবোর ব্যতীত অন্যোন্য
করেোতোরের অগজডত আরয়র উপর ১২%; এবং

(গ)

স্বোভোগবক ব্যগি (individual), ফোেড ও গহন্দু অগবভি পগরবোর ব্যতীত অন্যোন্য করেোতো
কর্তক
ড Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)
Certified কারাখানায় উৎপারদে পণ্য রপ্তারন হইসে অগজডত আরয়র উপর ১০%।
িেজাবরল
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(অ)

রপ্তারনকারক তক করদাো সনািকরণ নম্বরধারী (টিআইএন) হইসে হইসব;

(আ)

এই প্রজ্ঞোপরনর অধীন অনুরেোগেত প্রগতষ্ঠোনরক উি Ordinance এর রবধানাবরল পররপালন
কররসে হইসব;

(ই)

তকান আয়বসষ জ (income year) পররসবি সংরিষ্ট রবরধ রবধান লংঘসনর দাসয় সরকাসরর
তকান কতৃপজ ে কতৃক
জ অর্ জদন্ড আসরারপে হইসল সংরিষ্ট করবসষ জ রনয়রেে হাসর আয়কর
পররসিাধস াগ্য হইসব;

(২)

সকল প্রকার Transportation Service, Mobile Telecommunication
Service এবং Internet and Internet Related Service এর র্ন্য এই প্রজ্ঞাপসনর
সুরবধা প্রস ার্য হইসব না।

(৩)

এই প্রজ্ঞাপন ১ জুলাই, ২০২২ রিষ্টাব্দ হইসে কা জকর হইসব এবং ৩০ জুন ২০২৮ প জন্ত
কা জকর র্ারকসব।
রাষ্ট্রপরের আসদিক্রসে,
(আবু তহনা তোঃ রহোতুল মুরনে)
রসরনয়র সরচব
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পরররিষ্ট ৫
গণপ্রর্ােন্ত্রী বাংলাসদি সরকার
অর্ জ েন্ত্রণালয়
অভযন্তরীণ সম্পদ রবভাগ
র্ােীয় রার্স্ব তবাি জ
(আয়কর)
প্রজ্ঞাপন
তোগরখ: ১৮ তর্যষ্ঠ, ১৪২৯ বঙ্গোব্দ / ০১ জুন, ২০২২ গিষ্টোব্দ।
এস. আর. ও. নং ১৫৭-আইন/আয়কর/২০২২।– Income-tax Ordinance, 1984
(Ordinance No. XXXVI of 1984), অেঃপর উি Ordinance বরলয়া উরেরখে, এর
section 44 এর sub-section (4) এর clause (b) বত প্রেত্ত যেতোবরল, সরকোর, হাঁস-মুরগীর
খাোর, হাঁস-মুরগী, রচংরি ও োসের হযাচারী (hatchery) এবং েৎস চাষ হইসে অরর্জে আসয়র
উপর উি Ordinance এর রবধানাবরল পররপালন সাসপসে উি Ordinance এর অধীন প্রসদয়
আয়কর হ্রাসপূব জক রনম্নরূসপ ধা জ কররল, র্া:আসয়র পররোণ
প্রিে ১০ লয টোকো প ডন্ত আরয়র উপর
পরবতী ১০ লয টোকো প ডন্ত আরয়র উপর
পরবতী ১০ লয টোকো প ডন্ত আরয়র উপর
অবগ ষ্ট আরয়র উপর
(২)

আয়কররর হোর
শূন্য
৫%
১০%
১৫%

এই প্রজ্ঞোপন ১ জুলোই, ২০২২ গিটোব্দ তোগরখ হইরত কো ডকর হইরব।
রাষ্ট্রপরের আসদিক্রসে,
(আবু তহনা তোঃ রহোতুল মুরনে)
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পরররিষ্ট ৬
গণপ্রর্ােন্ত্রী বাংলাসদি সরকার
অর্ জ েন্ত্রণালয়
অভযন্তরীণ সম্পদ রবভাগ
র্ােীয় রার্স্ব তবাি জ
(আয়কর)
প্রজ্ঞাপন
তোগরখ: ১৮ তর্যষ্ঠ, ১৪২৯ বঙ্গোব্দ / ০১ জুন, ২০২২ গিষ্টোব্দ।
এস. আর. ও. নং ১৫৯-আইন/আয়কর/২০২২।– Income-tax Ordinance, 1984
(Ordinance No. XXXVI of 1984), অেঃপর উি Ordinance বরলয়া উরেরখে, এর
section 44 এর sub-section (4) এর clause (b) বত প্রেত্ত যেতোবরল, সরকোর বস্ত্র
উৎপোেরনর সগহত জগিত বকোন সুতো উৎপোেন, সুতো র্োইগয়ং, গফগনগ ং, বকোগনং, কোপি ততরী, কোপি
র্োইগয়ং, গপ্রগটং অিবো উিরূপ এক বো একোগধক প্রগক্রয়োয় গনরয়োগজত বকোন বকোম্পোনীর উগেগখত
গ রল্পর ব্যবসো হইরত অগজডত আরয়র উপর গনম্নবগণ ডত তড সোরপয প্ররেয় আয়কররর হোর হ্রোস কগরয়ো
১৫% (পরনর তোং ) ধো ড কগরল, র্া:িেজাবরল
(ক)

উৎপাদনকারী প্ররেষ্ঠানসক তকাম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সাসলর ১৮ নং আইন) এর অধীন
রনবরিে হইসে হইসব;

(খ)

এই প্রজ্ঞোপরনর অধীন অনুরেোগেত প্রগতষ্ঠোনরক উি Ordinance এর রবধানাবরল পররপালন
কররসে হইসব;

(গ)

তকান আয়বসষ জ (income year) পররসবি সংরিষ্ট রবরধ রবধান লংঘসনর দাসয় সরকাসরর
তকান কতৃপজ ে কতৃক
জ অর্ জদন্ড আসরারপে হইসল সংরিষ্ট করবসষ জ রনয়রেে হাসর আয়কর
পররসিাধস াগ্য হইসব;

(২)

এই প্রজ্ঞাপন ১ জুলাই, ২০২২ রিষ্টাব্দ হইসে কা জকর হইসব এবং ৩০ জুন ২০২৫ প জন্ত কা জকর
র্ারকসব।
রাষ্ট্রপরের আসদিক্রসে,
(আবু তহনা তোঃ রহোতুল মুরনে)
রসরনয়র সরচব
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পরররিষ্ট ৭
গণপ্রর্ােন্ত্রী বাংলাসদি সরকার
অর্ জ েন্ত্রণালয়
অভযন্তরীণ সম্পদ রবভাগ
র্ােীয় রার্স্ব তবাি জ
(আয়কর)
প্রজ্ঞাপন
তোগরখ: ১৮ তর্যষ্ঠ, ১৪২৯ বঙ্গোব্দ / ০১ জুন, ২০২২ গিষ্টোব্দ।
এস. আর. ও. নং ১৬০-আইন/আয়কর/২০২২।– Income-tax Ordinance, 1984
(Ordinance No. XXXVI of 1984), অেঃপর উি Ordinance বরলয়া উরেরখে, এর
section 44 এর sub-section (4) এর clause (b) বত প্রেত্ত যেতোবরল, সরকোর, এই গবভোরগর
গনম্নবগণ ডত প্রজ্ঞোপনসমূহ রগহত কগরল, র্া:-

(২)

(ক)

এস. আর. ও নং ১৯৩-আইন/আয়কর/২০১৫, োররখ: ৩০ জুন, ২০১৫ রিষ্টাব্দ;

(খ)

এস. আর. ও নং ২৫৪-আইন/আয়কর/২০১৫, োররখ ১৬ আগষ্ট ২০১৫ রিষ্টাব্দ;

(গ)

এস. আর. ও নং ২৫৫-আইন/আয়কর/২০১৫, োররখ ১৬ আগষ্ট ২০১৫ রিষ্টাব্দ;

(ঘ)

এস. আর. ও নং ২৫৫-আইন/আয়কর/২০১৭, োররখ: ১ আগষ্ট ২০১৭ রিষ্টাব্দ;

(ঙ)

এস. আর. ও নং ২১৪-আইন/আয়কর/২০১৯, োররখ: ২৩ জুন ২০১৯ রিষ্টাব্দ; এবং

(চ)

এস. আর. ও নং ২১৫-আইন/আয়কর/২০১৯, োররখ: ২৩ জুন ২০১৯ রিষ্টাব্দ ।

এই প্রজ্ঞোপন ১ জুলোই, ২০২২ গিটোব্দ তোগরখ হইরত কো ডকর হইরব।
রাষ্ট্রপরের আসদিক্রসে,
(আবু তহনা তোঃ রহোতুল মুরনে)
রসরনয়র সরচব
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পরররিষ্ট ৮
উৎসস কর কেজন/ আদায় সংক্রান্ত অরধসেত্র
(১)

আয়কর অধ্যাসদি, ১৯৮৪ এর ধারা ২(২০) অনু ায়ী সংজ্ঞারয়ে তকান তকাম্পারন, বা তকান
সেবায় সরেরে বা এনরর্ও কতৃক
জ উৎসস করেজে বা সংগৃহীে কর, অনুসেদ (২) ব্যেীে
অন্যান্য তেসত্র, োসদর কর রনধ জারণ (assessment) ত কর অঞ্চল/ইউরনট এর
অরধসেত্রাধীন তস কর অঞ্চল/ইউরনট এর অনুকূসল সরকারী তকাষাগাসর র্ো প্রদান করসে
হসব।

(২)

েসব, তকান ব্যাংক (বাংলাসদি ব্যাংক ব্যেীে) বা অন্যান্য আরর্ জক প্ররেষ্ঠান কতৃক
জ রনম্নবরণ জে
তেসত্র উৎসস করেজে বা সংগৃহীে কর সারণী-১ এর ৪ নং কলাসে বরণ জে কর অঞ্চল/ ইউরনট
এর অনুকূসল সরকারী তকাষাগাসর র্ো প্রদান করসে হসব।
সারণী-১

ক্রে

খােসমূহ

উৎস কর
কেজন/আদাসয়র স্থান বা
এলাকা

(১)

(২)

(৩)

(৪)

ঢাকা তর্লা

কর অঞ্চল-১০,
ঢাকা

চট্টগ্রাে তর্লা

কর অঞ্চল-৪,
চট্টগ্রাে

অন্যান্য তর্লা

সংরিষ্ট কর অঞ্চল

১

সঞ্চয়পসত্রর সুদ (ধারা 52D)

ার অনুকূসল র্ো
প্রদান করসে হসব

২

আন্তর্জারেক তফান কল বাবদ প্রারপ্ত
((ধারা 52R)

সেগ্র বাংলাসদি

কর অঞ্চল-১৫,
ঢাকা

৩

তলাকাল এল রস এর োধ্যসে োলাোল

চট্টগ্রাে ও কক্সবার্ার
তর্লা

কর অঞ্চল-২,
চট্টগ্রাে

113

ক্রে

খােসমূহ

(১)

(২)
ক্রয় বাবদ অর্ জ পররসিাধ (ধারা 52U)

ার অনুকূসল র্ো
প্রদান করসে হসব

(৩)

(৪)

অন্যান্য তর্লা

বৃহৎ করদাো
ইউরনট

৪

নীটওয়যার ও ওসভন গাসেজন্টস, তটরর
টাওসয়ল, গাসেজন্টস রিসের কাটু জন ও
এসক্সসররর্, পাটর্াে দ্রব্য, রহোরয়ে
খাদ্য, সবরর্, চােিার্াে পণ্য,
তোিকর্াে খাদ্য রপ্তারন (ধারা
53BB)

সেগ্র বাংলাসদি

কর অঞ্চল-৪, ঢাকা

৫

ধারা 53BB তে উরেরখে পণ্য ব্যেীে
অন্য ত তকান পণ্য রপ্তারন (ধারা
53BBBB)

সেগ্র বাংলাসদি

কর অঞ্চল-৪, ঢাকা

৬

রবসদিী তক্রোর এসর্ন্টসক করেিন বা
তরমুনাসরিন পররসিাধ (ধারা 53EE)

ঢাকা তর্লা

কর অঞ্চল-৬,
ঢাকা

চট্টগ্রাে তর্লা

কর অঞ্চল-৩,
চট্টগ্রাে

অন্যান্য তর্লা

সংরিষ্ট কর অঞ্চল

সেগ্র বাংলাসদি

কর অঞ্চল-১, ঢাকা

৭
(৩)

উৎস কর
কেজন/আদাসয়র স্থান বা
এলাকা

সঞ্চয়ী আোনে, স্থায়ী আোনে,
ইেযারদর সুদ (ধারা 53F)

সরকাসরর তকান কতৃপজ ে বা স্থানীয় সরকার বা অন্য তকান কতৃপজ ে বা person (তকাম্পারন
বা সেবায় সরেরে বা এনরর্ও ব্যেীে) কতৃক
জ রনম্নবরণ জে তেসত্র উৎসস করেজে বা সংগৃহীে
কর সারণী-২ এর ৪ নং কলাসে বরণ জে কর অঞ্চল/ ইউরনট এর অনুকূসল সরকারী তকাষাগাসর
র্ো প্রদান করসে হসব।
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ক্রে

খােসমূহ

(১)
১

(২)
তবেনারদ (ধারা 50)

২

বাংলাসদি ব্যাংক রবসলর প্রকৃে
মূসের উপর রিসকাউন্ট (ধারা
50A)
রসরকউররটির্ এর উপর সুদ বা
মুনাফা (ধারা 51)
(ক) তকান চুরি সম্পাদন
(Chapter VII এর অন্য তকান
ধারায় উরেরখে তকান তসবা প্রদান
সংরিষ্ট চুরি ব্যেীে);
(খ) দ্রব্যোগে সরবরোহ;
(গ) উৎপাদন, প্ররক্রয়ার্ােকরণ
বা রূপান্তর;
(ঘ) রপ্ররন্টং, প্যোরকগজং বো
বোইগন্ডং;
(ধারা 52 এবং রবরধ 16)
রয়যালটির্, ফ্র্যাঞ্চাইর্, লাইসসন্স
রফ, ব্র্যান্ড নাে, তপসটন্ট,
ইনসভনিন, ফমু জলা, প্রসসস,
তের্ি, রির্াইন, প্যটান জ, knowhow, করপরাইট, তেিোকজ, তেি
নাে, সারহেযানুগ বা সেীেধেী বা
তিরেক রচনা, সাসভজ, টারি,
তফারকাট, এরটসেট, গ্রাহক
োরলকা ইেযারদ সহ অন্যান্য
সকল intangibles ব্যবহার

৩
৪

৫

সারণী-২
উৎস কর কেজন/
আদাসয়র স্থান বা
এলাকা
(৩)
সেগ্র বাংলাসদি

ার অনুকূসল র্ো
প্রদান করসে হসব

সেগ্র বাংলাসদি

(৪)
তবেনসভাগী কেী
(employee) ত কর
অঞ্চল/ ইউরনট এর
করদাো
বৃহৎ করদাো ইউরনট

সেগ্র বাংলাসদি

বৃহৎ করদাো ইউরনট

ঢাকা তর্লা
চট্টগ্রাে তর্লা
অন্যান্য তর্লা

কর অঞ্চল-২, ঢাকা
কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাে
সংরিষ্ট কর অঞ্চল

ঢাকা তর্লা

কর অঞ্চল-৮, ঢাকা

চট্টগ্রাে তর্লা

কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাে

অন্যান্য তর্লা

সংরিষ্ট কর অঞ্চল
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ক্রে

খােসমূহ

(১)

(২)

৬

৭

উৎস কর কেজন/
আদাসয়র স্থান বা
এলাকা
(৩)

(ধারা 52A)
(১) উপসদষ্টা অর্বা কনসালসটরন্স
সারভজস
(২) তপিাগে সারভজস, কাররগরর
সারভজসসস রফ, কাররগরর সহায়ো
রফ (িািার কতৃক
জ প্রদি তপিাগে
সারভজস ব্যেীে)
(ধারা 52AA)
(২) তপিাগে সারভজস (িািার
কতৃক
জ প্রদি)
(ধারা 52AA)
(৩) কযাটাররং সারভজস; রক্লরনং
সারভজস; কাসলকিন এন্ড
ররকভারী সারভজস; প্রাইসভট
রসরকউররটি সারভজস; র্নবল
সরবরাহ সারভজস; রক্রসয়টিভ
রেরিয়া সারভজস; পাবরলক
ররসলিন/র্নসংস াগ সারভজস;
ইসভন্ট ম্যাসনর্সেন্ট সারভজস;
প্ররিেণ, ওয়াকজিপ, ইেযারদ
আসয়ার্ন ও ব্যবস্থাপনা সারভজস;
বা অনুরূপ অন্যান্য সারভজস
(৪) েরিরয়া বায়রং এর্সন্সর
সারভজস
(৫) ইসন্ডটিং করেিন
(৬) রেটিং রফস, তেরনং রফস বা
সম্মানী
(৮) তক্ররিট তরটিং সারভজস
(৯) তোটর গ্যাসরর্ ও ওয়াকজিপ
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ার অনুকূসল র্ো
প্রদান করসে হসব
(৪)

ঢাকা তর্লা
চট্টগ্রাে তর্লা
অন্যান্য তর্লা

কর অঞ্চল-৮, ঢাকা
কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাে
সংরিষ্ট কর অঞ্চল

ঢাকা তর্লা
চট্টগ্রাে তর্লা
অন্যান্য তর্লা
ঢাকা তর্লা
চট্টগ্রাে তর্লা
অন্যান্য তর্লা

কর অঞ্চল-১০, ঢাকা
কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাে
সংরিষ্ট কর অঞ্চল
কর অঞ্চল-১৪, ঢাকা
কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাে
সংরিষ্ট কর অঞ্চল

ক্রে

খােসমূহ

(১)

(২)
(১০) প্রাইসভট কসন্টইনার তপাট জ
বা িকইয়াি জ সারভজস
(১১) রিরপং এসর্রন্স করেিন
(১২) রটসভিররং/বার্ জ অপাসরিন
করেিন/গ্রস রবল
(১৩) পররবহন সারভজস, কযাররং
সারভজস, ানবাহন তরন্টাল সারভজস,
রোইর্ ব য়োগরং সোগভডস
(১৪) ব্যাংক, বীো ও আরর্ জক
প্ররেষ্ঠান কতৃক
জ প্রদি তসবা
ব্যেীে আয়কর অধ্যাসদি, ১৯৮৪
এর Chapter VII এর
সুরনরদ জষ্টকৃে নয় এেন ত তকান
তসবা
(ধারা 52AA)
(৭) তোবাইল ব্যাংরকং কা জক্রসে
ব্যবহৃে তোবাইল তনটওয়াকজ
অপাসরটর, কাররগরর সহায়ো
প্রদানকারী প্ররেষ্ঠান এবং সারভজস
তিরলভারর এসর্ন্টসক প্রসদয় রফস
(ধারা 52AA)
রস এন্ড এফ করেিন
(ধারা 52AAA)

৮

৯

১০

অ- ারন্ত্রক রসগাসরট
প্রস্তুেকারক
(ধারা 52B)

১১

অরধগ্রহণকৃে সম্পরির রবপরীসে
েরেপূরণ প্রদান

উৎস কর কেজন/
আদাসয়র স্থান বা
এলাকা
(৩)

ার অনুকূসল র্ো
প্রদান করসে হসব
(৪)

সেগ্র বাংলাসদি

বৃহৎ করদাো ইউরনট

ঢাকা তর্লা
চট্টগ্রাে তর্লা
অন্যান্য তর্লা
ঢাকা তর্লা
চট্টগ্রাে তর্লা
অন্যান্য তর্লা

কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা
কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাে
সংরিষ্ট কর অঞ্চল
কর অঞ্চল-১০, ঢাকা
কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাে
সংরিষ্ট কর অঞ্চল

ঢাকা তর্লা
চট্টগ্রাে তর্লা

কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা
কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাে

(রবরি)
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ক্রে

খােসমূহ

(১)

(২)

১২

১৩

১৪

১৫

(ধারা 52C)
সঞ্চয়পসত্রর সুদ
(ধারা 52D)
েরেক অংিগ্রহণ েহরবল (WPF)
হসে সুরবধাসভাগীসক অর্ জ পররসিাধ
(ধারা 52DD)
ইট প্রস্তুেকারক
(ধারা 52F)
এল রস করেিন
(ধারা 52I)

১৬

োসভল এসর্ন্ট
(ধারা 52JJ)

১৭

রসটি করসপাসরিন বা তপৌরসভা
কতৃক
জ তেি লাইসসন্স নবায়ন
(ধারা 52K)
তফ্র্ইট ফসরায়ািজ এসর্রন্স করেিন
(ধারা 52M)

১৮

১৯

তরন্টাল পাওয়ার
(ধারা 52N)

২০

িায়েন্ড কাটিং রিসে রনসয়ারর্ে
রবসদিী প্রকেী (technician)
(ধারা 52O)
কনসভনিন হল, কনফাসরন্স
তসন্টার ইেযারদ তক ভািা প্রদান

২১

উৎস কর কেজন/
আদাসয়র স্থান বা
এলাকা
(৩)
অন্যান্য তর্লা
ঢাকা তর্লা
চট্টগ্রাে তর্লা
অন্যান্য তর্লা
সেগ্র বাংলাসদি
(চট্টগ্রাে ব্যেীে)
চট্টগ্রাে তর্লা
ঢাকা তর্লা
চট্টগ্রাে তর্লা
অন্যান্য তর্লা
সেগ্র বাংলাসদি
(চট্টগ্রাে ব্যেীে)
চট্টগ্রাে তর্লা
ঢাকা তর্লা
চট্টগ্রাে তর্লা
অন্যান্য তর্লা
ঢাকা তর্লা
চট্টগ্রাে তর্লা
অন্যান্য তর্লা
ঢাকা তর্লা
চট্টগ্রাে তর্লা
অন্যান্য তর্লা
ঢাকা তর্লা
চট্টগ্রাে তর্লা
অন্যান্য তর্লা
সেগ্র বাংলাসদি

কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাে
কর অঞ্চল-৪, ঢাকা
কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাে
সংরিষ্ট কর অঞ্চল
কর অঞ্চল-৩, ঢাকা
কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাে
সংরিষ্ট কর অঞ্চল
কর অঞ্চল-৬, ঢাকা
কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাে
সংরিষ্ট কর অঞ্চল
কর অঞ্চল-১৩, ঢাকা
কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাে
সংরিষ্ট কর অঞ্চল
কর অঞ্চল-৯, ঢাকা

ঢাকা তর্লা
চট্টগ্রাে তর্লা

কর অঞ্চল-৪, ঢাকা
কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাে
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ার অনুকূসল র্ো
প্রদান করসে হসব
(৪)
সংরিষ্ট কর অঞ্চল
কর অঞ্চল-১০, ঢাকা
কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাে
সংরিষ্ট কর অঞ্চল
কর অঞ্চল-৩, ঢাকা
কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাে
কর অঞ্চল-৭, ঢাকা
কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাে
সংরিষ্ট কর অঞ্চল
বৃহৎ করদাো ইউরনট

ক্রে

খােসমূহ

(১)

(২)
(ধারা 52P)

২২

২৩
২৪

২৫

২৬

২৭

২৮

২৯

৩০
৩১

উৎস কর কেজন/
আদাসয়র স্থান বা
এলাকা
(৩)
অন্যান্য তর্লা

সেগ্র বাংলাসদি
রনবাসী person কতৃক
জ রবসদিী
person তক সারভজস প্রদাসনর
রবপরীসে প্রাপ্ত আয় (ধারা 52Q)
আন্তর্জারেক তফান কল বাবদ প্রারপ্ত
সেগ্র বাংলাসদি
(ধারা 52R)
র্ীবন বীো পরলরসর রপ্ররেয়াসের
সেগ্র বাংলাসদি
অরেররি মুনাফা পররসিাধ (ধারা
52T)
তলাকাল এল রস এর োধ্যসে চট্টগ্রাে ও কক্সবার্ার
োলাোল ক্রয় বাবদ অর্ জ
তর্লা
পররসিাধ
অন্যান্য তর্লা
(ধারা 52U)
তসলুলার
তোবাইল
তফান
সেগ্র বাংলাসদি
অপাসরটর কতৃক
জ রফস, তররভরনউ
তিয়াররং, ইেযারদ পররসিাধ
(ধারা 52V)
পণ্য আেদারন
ঢাকা তর্লা
চট্টগ্রাে তর্লা
(ধারা 53 & রবরধ 17A)
অন্যান্য তর্লা
গৃহ সম্পরি ভািা
ঢাকা তর্লা
চট্টগ্রাে তর্লা
(ধারা 53A)
অন্যান্য তর্লা
রনবাসী করদাোর রিরপং ব্যবসা
ঢাকা তর্লা
চট্টগ্রাে তর্লা
(ধারা 53AA)
অন্যান্য তর্লা
র্নিরি রপ্তারন
সেগ্র বাংলাসদি
(ধারা 53B & রবরধ 17C)
নীটওয়যার ও ওসভন গাসেজন্টস,
সেগ্র বাংলাসদি
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ার অনুকূসল র্ো
প্রদান করসে হসব
(৪)
সংরিষ্ট কর অঞ্চল
কর অঞ্চল-১১, ঢাকা

কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা
বৃহৎ করদাো ইউরনট

কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাে
বৃহৎ করদাো ইউরনট
বৃহৎ করদাো ইউরনট

কর অঞ্চল-১৪, ঢাকা
কর অঞ্চল-১, চট্টগ্রাে
সংরিষ্ট কর অঞ্চল
কর অঞ্চল-৭, ঢাকা
কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাে
সংরিষ্ট কর অঞ্চল
কর অঞ্চল-১০, ঢাকা
কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাে
সংরিষ্ট কর অঞ্চল
কর অঞ্চল-৪, ঢাকা
কর অঞ্চল-৪, ঢাকা

ক্রে

খােসমূহ

(১)

(২)
তটরর টাওয়াল, গাসেজন্টস রিসের
কাট জন ও এসক্সসররর্, পাটর্াে
দ্রব্য, রহোরয়ে খাদ্য, সবরর্,
চােিার্াে পণ্য, তোিকর্াে খাদ্য
রপ্তারন
(ধারা 53BB)
টক এক্সসচসির সদস্য
(ধারা 53BBB)
ধারা 53BB তে উরেরখে পণ্য
ব্যেীে অন্য ত তকান পণ্য রপ্তারন
(ধারা 53BBBB)
পণ্য বা সম্পরি রনলাসে রবক্রয়
(ধারা 53C এবং রবরধ 17D)

৩২
৩৩

৩৪

৩৫
৩৬

৩৭
৩৮

৩৯

৪০

অরনবাসীর কুররয়ার ব্যবসা
(ধারা 53CCC)
অরভসনো, অরভসনত্রী, পররচালক,
জ পররসিাধ
ইেযারদ ব্যরিবগসক
(ধারা 53D)
রপ্তারন নগদ সহায়ো
(ধারা 53DDD)
করেিন, রিসকাউন্ট, রফস, ইেযারদ
[ধারা 53E]
রবসদিী তক্রোর এসর্ন্টসক করেিন
বা তরমুনাসরিন পররসিাধ
(ধারা 53EE)
সঞ্চয়ী আোনে এবং স্থায়ী
আোনে, ইেযারদর সুদ (ধারা
53F)

উৎস কর কেজন/
আদাসয়র স্থান বা
এলাকা
(৩)

ার অনুকূসল র্ো
প্রদান করসে হসব
(৪)

ঢাকা তর্লা
চট্টগ্রাে তর্লা
সেগ্র বাংলাসদি

কর অঞ্চল-৭, ঢাকা
কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাে
কর অঞ্চল-৪, ঢাকা

ঢাকা তর্লা
চট্টগ্রাে তর্লা
অন্যান্য তর্লা
সেগ্র বাংলাসদি

কর অঞ্চল-৯, ঢাকা
কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাে
সংরিষ্ট কর অঞ্চল
কর অঞ্চল-১১, ঢাকা

সেগ্র বাংলাসদি

কর অঞ্চল-১২, ঢাকা

সেগ্র বাংলাসদি

কর অঞ্চল-৪, ঢাকা

ঢাকা তর্লা
চট্টগ্রাে তর্লা
অন্যান্য তর্লা
ঢাকা তর্লা
চট্টগ্রাে তর্লা
অন্যান্য তর্লা
সেগ্র বাংলাসদি

কর অঞ্চল-১২, ঢাকা
কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাে
সংরিষ্ট কর অঞ্চল
কর অঞ্চল-৬, ঢাকা
কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাে
সংরিষ্ট কর অঞ্চল
কর অঞ্চল-১, ঢাকা
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ক্রে

খােসমূহ

(১)
৪১

(২)
ররসয়ল এসটট বা ভূরে উিয়ন
ব্যবসায়
(ধারা 53FF)
বীো করেিন
(ধারা 53G)
তর্নাসরল ইন্সুযসরন্স তকাম্পারনর
সাসভজয়াসরর রফস
(ধারা 53GG)
সম্পরি হস্তান্তর
(ধারা 53H)

৪২
৪৩

৪৪

৪৫

সম্পরির লীর্ প্রদান
(ধারা 53HH)

৪৬

িাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক রহসাসব
র্োর উপর সুদ
(ধারা 53I)
খারল র্রে, প্লান্ট বা তেরিনারী
ভািা
(ধারা 53J)
সংবাদপত্র, সােরয়কী, তবসরকারী
তটরলরভিন চযাসনল, তবসরকারী
তররিও তটিন, ইেযারদসে প্রচাররে
রবজ্ঞাপন বা এয়ার টাইে ক্রসয়র
রবল পররসিাধ (ধারা 53K)
স্পন্সর তিয়ারসহাল্ডার বা রিসরক্টর
কতৃক
জ টক এক্সসচসি োরলকার্ভি
তকাম্পারনর তিয়ার হস্তান্তর
(ধারা 53M)
তকান টক এক্সসচসির তিয়ার

৪৭

৪৮

৪৯

৫০

উৎস কর কেজন/
আদাসয়র স্থান বা
এলাকা
(৩)
ঢাকা তর্লা
চট্টগ্রাে তর্লা
অন্যান্য তর্লা
সেগ্র বাংলাসদি

(৪)
কর অঞ্চল-৫, ঢাকা
কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাে
সংরিষ্ট কর অঞ্চল
বৃহৎ করদাো ইউরনট

সেগ্র বাংলাসদি

বৃহৎ করদাো ইউরনট

ঢাকা তর্লা
চট্টগ্রাে তর্লা
অন্যান্য তর্লা
ঢাকা তর্লা
চট্টগ্রাে তর্লা
অন্যান্য তর্লা
ঢাকা তর্লা
চট্টগ্রাে তর্লা
অন্যান্য তর্লা
ঢাকা তর্লা
চট্টগ্রাে তর্লা
অন্যান্য তর্লা
ঢাকা তর্লা
চট্টগ্রাে তর্লা
অন্যান্য তর্লা

তকন্দ্রীয় র্রীপ অঞ্চল
কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাে
সংরিষ্ট কর অঞ্চল
তকন্দ্রীয় র্রীপ অঞ্চল
কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাে
সংরিষ্ট কর অঞ্চল
কর অঞ্চল-৯, ঢাকা
কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাে
সংরিষ্ট কর অঞ্চল
কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা
কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাে
সংরিষ্ট কর অঞ্চল
কর অঞ্চল-৫, ঢাকা
কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাে
সংরিষ্ট কর অঞ্চল

ঢাকা
চট্টগ্রাে

কর অঞ্চল-৩, ঢাকা
কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাে

ঢাকা

কর অঞ্চল-৩, ঢাকা
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ার অনুকূসল র্ো
প্রদান করসে হসব

ক্রে

খােসমূহ

(১)

(২)
হস্তান্তর
(ধারা 53N)

৫১

৫২

উৎস কর কেজন/
আদাসয়র স্থান বা
এলাকা
(৩)
চট্টগ্রাে

(৪)
কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাে

ঢাকা তর্লা
চট্টগ্রাে তর্লা
অন্যান্য তর্লা
ঢাকা তর্লা
চট্টগ্রাে তর্লা
অন্যান্য তর্লা

কর অঞ্চল-৫, ঢাকা
কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাে
সংরিষ্ট কর অঞ্চল
কর অঞ্চল-১৩, ঢাকা
কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাে
সংরিষ্ট কর অঞ্চল

ঢাকা তর্লা
চট্টগ্রাে তর্লা
অন্যান্য তর্লা
সেগ্র বাংলাসদি

কর অঞ্চল-৯, ঢাকা
কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাে
সংরিষ্ট কর অঞ্চল
কর অঞ্চল-১১, ঢাকা

ররসয়ল এসটট তিভলপার কতৃক
জ
র্রের োরলকসক অর্ জ পররসিাধ
(ধারা 53P)
লভাংি/ রিরভসিন্ড
(ধারা 54)

৫৩

লটারী আয়
(ধারা-55)

৫৪

অরনবাসীর আয়
(ধারা -56):
ড বো কনসোলরটন্সী
(১) পরোে ক
সোগভডস
(২) গপ্র-গ পরেট ইন্সরপক ন
সোগভডস
(৩) প্ররফ নোল সোগভডস,
বটকগনকযোল সোগভডরসস,
বটকগনকযোল বনো-হোউ বো
বটকগনকযোল এযোগসসরটন্স
(৪) আগকডরটকচোর, ইরটগরয়র
গর্জোইন বো ল্যোন্ডরিপ গর্জোইন,
ফযো ন গর্জোইন বো প্ররসস
গর্জোইন
ড
(৫) সোটিগফরক
ন, বরটিং ইতযোগে
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ার অনুকূসল র্ো
প্রদান করসে হসব

ক্রে

খােসমূহ

(১)

(২)
(৬) স্যোরটলোইট ভোিো বো চোজড,
এয়োরটোইে বো গিরকোরয়গন্স,
চযোরনল ের্কোট ভোিো
(৭) গলগ্যোল সোগভডস
(৪) ইরভট ম্যোরনজরেটসহ
ম্যোরনজরেট সোগভডস
(৯) কগে ন
(১০) রয়যোলটি, লোইরসন্স গফ বো
ইনট্যোনগজবল সংগিষ্ট পগরর োধ
(১১) সুে/মুনোফো
(১২) গবজ্ঞোপন প্রচোর
(১৩) গবজ্ঞোপন ততগর অিবো
গর্গজটোল েোরকটিং
(১৪) এয়োর বো ওয়োটোর ট্রোন্সরপোট ড
(ধোরো 102 বো 103A তে বগণ ডত
পগরবহন বসবোর বযত্র ব্যতীত)
(১৫) উৎপোেন, প্রগক্রয়োকরণ বো
রূপোন্তরকরণ, গসগভল কোজ,
গনেডোণ, ইগিগনয়োগরং বো অনুরূপ
প্রকৃগতর কোরজ গনরয়োগজত
ঠিকোেোর/ উপ-ঠিকোেোর
(১৬) ব োগোনেোর / সরবরোহকোরী
(১৭) মূলধনী মুনোফো
(১৮) ইন্সুযওররন্স গপ্রগেয়োে
(১৯) ন্ত্রপোগত, ন্ত্রোং ইতযোগে
ভোিো
(২০) লভযোং
(২১) গ ল্পী, গোয়ক/গোগয়কো,
বখরলোয়োিগণ
(২২) ববতন বো বরমুনোরর ন

উৎস কর কেজন/
আদাসয়র স্থান বা
এলাকা
(৩)
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ার অনুকূসল র্ো
প্রদান করসে হসব
(৪)

ক্রে

খােসমূহ

(১)

(২)
(২৩) ততল, গ্যোস অনুসন্ধোন
অিবো উরত্তোলন সংক্রোন্ত কূপ
খনন কোজ
(২৪) ততল, গ্যোস অনুসন্ধোরন
সকল প্রকোররর জরীপ কোজ
(২৫) ততল-গ্যোস বযরত্র
(Field) অনুসন্ধোন, উরত্তোলন
অিবো পোইপ লোইন বো অন্য বকোন
পদ্ধগতরত ততল-গ্যোস বযত্র
(Field) বিরক ততল বো গ্যোস
রিোনী পরয়ট (Export Point)
প ডন্ত প্রেত্ত অন্য ব বকোন বসবো
(২৬) উপররোি খোতসমূহ ব্যতীত
অন্য ব বকোন বসবো
(ধারা 56)
(২৭) এতদ্ব্যতীত ধারা 56 এর
অধীন অন্য ব বকোন পগরর োধ
তোটর গারির োরলকানার্রনে
অনুরেে আসয়র উপর অরগ্রে কর
(ধারা-68B)
বাস, োক, রেরনবাস, তকাটার
ইেযারদর অরগ্রে কর
অভযন্তরীণ তনৌ ান, কাসগা,জ তকাটার
বা র্োম্পবোজড এর অরগ্রে কর

৫৫

৫৬

৫৭
৫৮

(৪)

উৎস কর কেজন/
আদাসয়র স্থান বা
এলাকা
(৩)

ার অনুকূসল র্ো
প্রদান করসে হসব
(৪)

সেগ্র বাংলাসদি

কর অঞ্চল-১১, ঢাকা

সেগ্র বাংলাসদি

তকন্দ্রীয় র্রীপ অঞ্চল

সেগ্র বাংলাসদি

তকন্দ্রীয় র্রীপ অঞ্চল

সেগ্র বাংলাসদি

তকন্দ্রীয় র্রীপ অঞ্চল

ঢাকা তর্লা
চট্টগ্রাে তর্লা
অন্যান্য তর্লা

কর অঞ্চল -৫, ঢাকা
কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাে
সংরিষ্ট কর অঞ্চল

েসব বৃহৎ করদাো ইউরনট (এলটিইউ) ঢাকা এর রবদ্যোন অরধসেত্র পূব জবৎ বহাল র্াকসব।
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পরররিষ্ট ৯
Major sources of income subject to deduction or collection of tax:
Rates applicable for Financial Year 2022-23

Sl

Heads

Withholding
authority

Rate

Salaries

Any person
responsible or
making such
payment

deduction at the
average rate

Drawing and
Disbursing Officer
(DDO)

deduction at the
average rate

Any person
responsible for
making such
payment

maximum rate

No
1

(Section50)

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

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

3

Interest or profit on
securities
(Section 51)

Any person
5%
responsible for
issuing a security
of the Government,
or security
approved by the

125

Sl

Heads

No

Withholding
authority

Rate

Government or
Bangladesh
Securities and
Exchange
Commission
4

(a) Execution of
Specified person as
contract, other than a mentioned in
contract for
section 52
providing or
rendering a service
mentioned in any
other section of
Chapter VII.

As prescribed
in Rule 16
50% higher if
there is no PSR
(Proof of
submission of
return)
50% higher if
payee does not
receive
payment
through bank
transfer

(b) Supply of goods;
(c)Manufacture,
process or
conversion;
(d) Printing,
packaging or binding

পরররিষ্ট ১০ দ্রষ্টব্য

(Section 52 &
Rule16)
5

Royalties, franchise,
fee for issuing
license, brand name,
patent, invention,
formula, process,
method, design,

Specified person as পরররিষ্ট ১১ দ্রষ্টব্য
mentioned in
section 52
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Sl

Heads

No

Withholding
authority

Rate

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)
6

(1) Advisory or
consultancy service
(2) Professional
service, Technical
services fee,
Technical assistance
fee.

Specified person as 50% higher if
mentioned in
there is no PSR
section 52
(Proof of
submission of
return)
50% higher if
payee does not
receive
payment
through bank
transfer

(excluding
professional services
by doctors)
(Section 52AA)

পরররিষ্ট ১২ দ্রষ্টব্য

(2) Professional
service (by doctors)
(Section 52AA)
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Sl

Heads

Withholding
authority

Rate

C&F agency
commission

Commissioner of
Customs

10%

No
7

(Section 52AAA)
8

Manufacturer of
non-mechanical
cigarette (Bidi)
(Section 52B)

9

Compensation
against acquisition
of property
(Section 52C)

Any person
10% of the
responsible for
value of the
selling banderols to banderols
a manufacturer of
cigarette
Any person
responsible for
payment of such
compensation

(a) 6% of the
amount of such
compensation
against the
immovable
property
situated within
a city
corporation,
paurashava or
cantonment
board
(b)3% of the
amount of such
compensation
against the
immovable
property
situated outside
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Sl

Heads

No

Withholding
authority

Rate

the jurisdiction
of a city
corporation,
paurashava or
cantonment
board
10

Interest on saving
instruments
(Section 52D)

11

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

12

Brick
Manufacturer

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)

Any person
5%
responsible for
making payment
from such fund to a
beneficiary
Any person
responsible for
issuing any
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Tk.45,000 for
one section
brickfield,

Sl

Heads

Withholding
authority

Rate

(Section 52F)

permission or
renewal of
permission for
manufacture of
bricks

Tk.70,000 for
one and half
section
brickfield,

No

Tk.90,000 for
two section
brick field,
Tk.1,50,000 for
automatic brick
field

13

Commission of letter Any person
of credit
responsible for
opening letter of
(Section 52I)
credit

5%

14

Travel agent

Any person
responsible for
paying
commission,
discount or any
benefit for selling
air tickets or cargo
carriage

পরররিষ্ট ১৩ দ্রষ্টব্য

City Corporation
or Paurashava

Tk.3000 for
Dhaka North
City
Corporation,
Dhaka South

(Section 52JJ)

15

Renewal of trade
license by City
Corporation or
Paurashava
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Sl

Heads

No

Withholding
authority

(Section 52K)

Rate

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)

17

Rental power
(Section 52N)

Any person
responsible for
making such
payment

15%

Bangladesh Power
Development
Board during
payment to any
power generation
company against
power purchase

6%
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Sl

Heads

Withholding
authority

Rate

Foreign technician
serving in diamond
cutting

Employer

5%

No
18

(Section 52O)
19

Services from
convention hall,
conference centre
etc.

Specified person as 5%
mentioned in
section 52

(Section 52P)
20

Any income in
connection with any
service provided to
any foreign person
by a resident person

Paying or crediting 10%
authority
(Banks or
Financial
institutions)

(Section 52Q)
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
International
Gateway(IGW)
Services operator;
(2) IGW services
operator, in the
case of the amount
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(1)1.5% of total
revenue
received by
IGW services
operator.
(2) 7.5% of
revenue paid or
credited to
ICX,ANS and
others

Sl
No

Heads

Withholding
authority

Rate

paid or credited to
the account of
(ICX), Access
Network Services
(ANS), Bangladesh
Telecommunicatio
n Regulatory
Commission
(BTRC) or others

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

(2A) In respect of
outgoing
international calls,
the provider of
Interconnection
Exchange (ICX)
services or Access
Network Services
(ANS)
22

Payment in excess of Any person
5%
premium paid on life responsible for
insurance policy
paying to a
resident, any sum
(Section 52T)
in excess of
premium paid for
any life insurance
policy maintained
with any life
insurance company
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Sl

Heads

Withholding
authority

Payment on account
of purchase through
local L/C

Respective Bank or 3% on the
Financial
amount paid or
Institutions
credited not
being in the
nature of
Disributor
Financing

No
23

(Section 52U)

Rate

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

Heads

No

Withholding
authority

Rate

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)

25

Import

The principal
10%
officer of a cellular
mobile phone
operator company
responsible for
making such
payment
Commissioner of
Customs.
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(a) 5%
(general rate)

Sl

Heads

No

Withholding
authority

(Section 53 & Rule
17A)

Rate

(b) 2% on
certain
imported goods
(c)Tk.500 per
ton in case of
import of
certain items

26

House property
(Section 53A)

27

Specified person as 5% of the gross
mentioned in
rent
section 52

Shipping business of Commissioner of
a resident
Customs or any
other authority
(Section 53AA)
duly authorized

5% of total
freight received
or receivable in
or out of
Bangladesh
3% of total
freight received
or receivable
from services
rendered
between two or
more foreign
countries

28

Export of manpower The Director
10%
General, Bureau of
(Section 53B &
Manpower,
Rule17C)
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Sl

Heads

No

Withholding
authority

Rate

Employment and
Training
29

Export of goods
(Section 53BB)

Bank

1% of the total
export proceeds
of all goods

30

Member of Stock
Exchanges

The Chief
Executive Officer
of Stock Exchange

(1) 0.05% on
the value of
shares and
mutual funds
transacted

(Section 53BBB)

(2) 10% on the
commission
received or
receivable for
the transaction
of securities
other than
shares and
mutual funds
31

Goods or property
sold by public
auction

Any person
making such sale

(Section 53C &Rule
17D)
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5% of sale
price.

Sl

Heads

No

Withholding
authority

Rate

32

Courier business of a Any company
non-resident
working as local
agent of a non
(Section 53CCC)
resident courier
company

15% on the
amount of
service charge

33

Payment to actors,
actresses, producers,
etc

(a)10% on the
payment in
case of
purchase of
film, drama,
any kind of
television or
radio program

The person
responsible for
making payment

(Section 53D)

(b)10% on the
payment to
actor/actress(If
the total
payment
Exceed
Tk.10,000)
34

Export cash subsidy
(Section 53DDD)

35

Commission,
discount or fees
[Section 53E(1) and
(2)]

Any person
responsible for
payment

10%

Any company

পরররিষ্ট ১৪ দ্রষ্টব্য
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Sl

Heads

Withholding
authority

Rate

Commission,
discount or fees

Any company
other than oil
marketing
company

পরররিষ্ট ১৪ দ্রষ্টব্য

No

[Section 53E(3)]
36

Commission or
Bank
remuneration paid to
agent of foreign
buyer

10%

(Section53EE)
37

Interest or share of
profit on saving
deposits and fixed
deposits etc.

Any person
responsible for
making such
payment

পরররিষ্ট ১৫ দ্রষ্টব্য

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

Building বা
apartment এর
তেসত্র: পরররিষ্ট ১৬
দ্রষ্টব্য

[Section 53F]
38

Real estate or land
development
business
(Section 53FF)

Land এর বেদে:
(i)5% for
Dhaka,
Gazipur,
Narayanganj,
Munshigang,
Manikganj,
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Sl

Heads

No

Withholding
authority

Rate

Narsingdi &
Chittagong
district;
(ii) 3% for any
other district
39

Insurance
commission
(Section 53G)

Any person
responsible for
paying such
commission to a
resident

5%

40

Fees of survey or so Any person
10%
for general insurance responsible for
company
paying such fees to
resident
(Section 53GG)

41

Transfer of property
(Section 53H)

42

Collection of Tax
from lease of
property
(Section 53HH)

Any person
responsible for
registering any
document

As mentioned
in section 53H.

Any registering
4%
officer responsible
for registering any
document in
relation to any
lease granted by
Rajuk, CDA, RDA,
KDA & NHA or
any other person
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Sl

Heads

No

Withholding
authority

Rate

being an
individual, a firm,
an association of
persons, a Hindu
undivided family, a
company or any
artificial juridical
person
43

Interest on deposit of Any person
post office
responsible for
making such
Saving bank account
payment
(Section 53I)

44

Rental value of
vacant land or plant
or machinery
(Section 53J)

45

Advertisement of
newspaper or
magazine or private

10%

The Government
5% of the rent
or any authority,
corporation or
body including its
units, or any NGO,
any university or
medical college,
dental college,
engineering college
responsible for
making such
payment
The Government
or any other
authority,
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4%

Sl

Heads

Withholding
authority

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.

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 for
making such
payment

No

(Section 53K)

46

Transfer of shares by
the sponsor
shareholders of
accompany listed
with stock exchange

Securities &
Exchange

Rate

5%

Commission or
Stock Exchange

(Section 53M)
47

Transfer of shares of The principal
any Stock Exchange officer of a Stock
Exchange
(Section 53N)

142

15% (on gain)

Sl

Heads

Withholding
authority

Rate

Any sum paid by
real estate developer
to land owner

any person
engaged in real
estate or land
development
business

15%

No
48

(Section 53P)
49

50

Collection of Tax
The person
from motor vehicles responsible for the
plying commercially registration and
fitness renewal of
(Section 53Q)
motor vehicles
Collection of tax
from inland ships
(Section 53R)

51

Dividends
(Section 54)

As prescribed
in section 53Q
পরররিষ্ট ১৭ দ্রষ্টব্য

The person
As prescribed
responsible for
in section 53R
granting a
পরররিষ্ট ১৮ দ্রষ্টব্য
certificate of
survey or renewing
a certificate of
survey under the
Inland Shipping
Ordinance, 1976
(Ordinance No.
LXXII of 1976)
The principal
officer of a
company

Resident/nonresident
Bangladeshi
company -20%
Resident/nonresident
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Sl

Heads

No

Withholding
authority

Rate

Bangladeshi
person other
than company
-If TIN, 10%
-If No TIN,
15%
52

Income from lottery
(Section 55)

53

Income of nonresidents
(Section 56):
(1) Advisory or
consultancy service
(2) Pre-shipment
inspection service

Any person
responsible for
making such
payment

20%

Specified person as As prescribed
mentioned in
in section 56
section 52 or any
পরররিষ্ট ১৯ দ্রষ্টব্য
other person
responsible for
making payment to
a non-resident

(3) Professional
service, technical
services, technical
know-how or
technical assistance
(4) Architecture,
interior design or
landscape design,
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Sl

Heads

No

Withholding
authority

fashion design or
process design
(5) Certification,
rating etc.
(6) Charge or rent
for satellite, airtime
or frequency, rent
for channel
broadcast
(7) Legal service
(8) Management
service including
event management
(9) Commission
(10) Royalty, license
fee or payments
related to intangibles
(11) Interest
(12) Advertisement
broadcasting
(13)Advertisement
making or Digital
marketing
(14) Air transport or
water transport
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Rate

Sl

Heads

No

Withholding
authority

(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
operations
(24) Survey for oil
or gas exploration

146

Rate

Sl

Heads

No

Withholding
authority

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

পরররিষ্ট ১০
Deduction of tax from payment to contractors, suppliers etc.
Rule 16
16.

Deduction of tax from payment to contractors, etc.
(1) The rate of deduction of income tax under section 52 shall be the
following–
(a) subject to clause (b), in case of a payment made under subsection (1) of section 52, the deduction on payment shall be at
the rate specified in the Table-1 below:–
Table-1
Sl.
No.

description

Rate of
deduction
of tax

1.

Where base amount does not exceed
taka 50 lakh

3%

2.

Where base amount exceeds 50 lakh
but does not exceed taka 2 crore

5%

3.

Where base amount exceeds taka 2
crore

7%

(b) the rate of deduction from the following classes of persons shall
be at the rate specified in the Table-2 below:–
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Table-2
Sl.
No.

Amount

1.

In case of oil supplied by oil marketing
companies engaged in marketing of
petroleum oil and lubricant
In case of oil supplied by dealer or
agent (excluding petrol pump station)
of oil marketing companies, on any
amount
In case of supply of oil by any
company engaged in oil refinery, on
any amount
In case of company engaged in gas
transmission, on any amount

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

Rate of
deduction
of tax
0.6%

1%

3%

3%

In case of company engaged in gas
distribution, on any amount

3%

In case of an industrial undertaking
engaged in producing cement, iron or
iron products, ferro alloy products
except MS Billets
In case of an industrial undertaking
engaged in the production of MS
Billets
In case of locally procured MS Scrap

2%

In case of supply of rice, wheat, potato,
onion, garlic, peas, chickpeas, lentils,
ginger, turmeric, dried chillies, pulses,
maize, coarse flour, flour, salt, edible
oil, sugar, black pepper, cinnamon,
cardamom, clove, date, cassia leaf,
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0.5%

0.5%
2%

jute, cotton, yarn and all kinds of fruits
10.

11.
12.

In case of supply of books to a person
other than the Government, or any
authority, corporation or body of the
Government, including all of its
attached and sub-ordinate offices
In case of supply of trading goods to a
trader

3%

In case of supply of industrial raw
materials to a manufacturer

4%

5%

(2) The rate of tax under sub-rule (1) shall be fifty percent (50%)
higher if the payee fails to submit proof of submission of return at
the time of making the payment.
(3) The rate of tax under sub-rule (1) shall be fifty percent (50%)
higher if the payee does not receive payment by bank transfer.
(4) Where the payee or the income of the payee, which is subject to
tax at source under section 52, is exempted from tax or is subject
to a reduced tax rate in an income year, the Board may, on an
application made by the payee in this behalf, give a certificate in
writing that the payment referred to section 52 for that income year
shall be made without any deduction or with deduction at a
proportionately reduced rate, as the case may be.
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পরররিষ্ট ১১
Rate of deduction under section 52A

Description of payment

Rate of
deduction of
tax

Where base amount does not exceed taka 10%
25 lakh
Where base amount exceeds taka 25 lakh 12%
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পরররিষ্ট ১২
Rate of deduction from the payment of certain services under
section 52AA
SL. No

Description of service and payment

1.

Advisory or consultancy service

2.

(i)

Professional service;

(ii)

technical services fee; or

(iv)

technical assistance fee.

3.

(xi)

Rate
10%

10%

Catering service;

(xii) Cleaning service;
(xiii) Collection and recovery service;
(xiv) Private security service;
(xv) Manpower supply service;
(xvi) Creative media service;
(xvii) Public relations service;
(xviii) Event management service;
(xix) Training,
organization
service;

workshop,
etc.
and management

(xx) Courier service;
(xxi) Packing and Shifting service;
(xii) Any other service of similar nature(c) on commission or fee
(d) on gross bill amount
4.

Media buying agency service
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10%
2%

SL. No

Description of service and payment
(c) on commission or fee
(d) on gross bill amount

Rate
10%
0.65%

5.

Indenting commission

8%

6.

Meeting fees, training fees or honorarium

10%

7.

Mobile network operator, technical support
service provider

12%

8.

Credit rating service

10%

9.

Motor garage or workshop

8%

10.

Private container port or dockyard service

8%

11.

Shipping agency commission

8%

12.

Stevedoring/berth operator /terminal
operator/Ship handling operator -

13.

(c)

on commission or fee

10%

(d)

on gross bill amount

5%

(i) Transport service, carrying service,
vehicle rental service, Repair and
maintenance service;

5%

(ii) Any other service under any sharing
economy platform including ride sharing
service, coworking space providing
service and accommodation providing
service;
14.

Wheeling charge for electricity transmission

3%

15.

Internet Service

10%

16.

Service delivery agents engaged in mobile
financial services or channel partners of
mobile financial services

10%
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SL. No

Description of service and payment

Rate

17.

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

10%
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পরররিষ্ট ১৩
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 subsection (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 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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পরররিষ্ট ১৪
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, whereB=

the selling price of the company to the distributor or the other
person;

C=

5%:

156

Provided that a cigarette manufacturer company shall collect tax at the
time of sale of its goods to such distributor or to such other person at
the rate of three percent (3%) of the difference between the sale price
to the distributor or the other person and the retail price fixed by such
company.
(4) In this section(a) “payment” includes a transfer, credit or an adjustment of payment,
an order or instruction of making payment;
(b) “contract” includes an agreement or arrangement, whether written
or not.
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পরররিষ্ট ১৫
Rate of deduction under section 53F
53F. Deduction at source from interest on saving deposits and fixed
deposits, etc.(1)

Notwithstanding anything contained in this Ordinance or any
other law for the time being in force in respect of exemption
of tax, any person responsible for paying to a resident any
sum by way of interest or share of profit on any saving
deposits or fixed deposits or any term deposit maintained
with any bank including a co-operative bank or any bank run
on Islamic principles or non-banking financial institution or
any leasing company or housing finance company, as the
case may be, shall deduct, at the time of credit of such interest
or share of profit to the account of the payee or at the time of
payment thereof, whichever is earlier, income tax on such
sum at the rate provided in the following tableTable
Sl.
No.
3.

Types of the payee

Where the payee is a company

Rate

20%

4.

Where the payee is a person other than a 10%
company

3.

Where the payee is a public university, or 10%
an educational institution whose teachers
are enlisted for Monthly Pay Order (MPO),
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following the curriculum approved by the
Government and whose governing body is
also formed as per Government rules or
regulations, or any professional institute
established under any law and run by
professional
body
of
Chartered
Accountants, Cost and Management
Accountants or Chartered Secretaries
4.

Where the payee is recognized provident 5%
fund, approved gratuity fund, approved
superannuation fund or pension fund

(2)

Where the payee being a person required to submit return
under section 75 fails to furnish proof of submission of
return, the rate of deduction shall be 50% higher.

(3)

For the purpose of sub-section (2), the proof of submission
of return of parent shall be considered as the proof of
submission of return of a minor.

(4)

Nothing contained in this section shall apply(a)

to interest or share of profit arising out of any deposit
pension scheme sponsored by the Government or by
a Bank with prior approval of the Government; or

(b)

to such payee or class of payees as the Board may,
by a general or special order, specify that income of
such payee or class of payee is otherwise exempted
from tax.
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পরররিষ্ট ১৬
Rate of deduction under section 53FF
আবারসক উসেসশ্য রনরেজে (constructed for residential purposes) দালান বা এপাট জসেসন্টর
তেসত্র:
এলোকো
(ক) ঢোকো’র গুল োন েরর্ল টোউন, বনোনী, বোগরধোরো, েগতগঝল বোগণগজযক
এলোকো ও গেলকু ো বোগণগজযক এলোকো
(খ) ঢোকো’র ধোনেগন্ড আবোগসক এলোকো, গর্ওএইচএস, েহোখোলী, লোলেোটিয়ো
হোউগজং বসোসোইটি, উত্তরো েরর্ল টোউন, বসুন্ধরো আবোগসক এলোকো, ঢোকো
কযোটনরেট এলোকো, কোরওয়োনবোজোর বোগণগজযক এলোকো এবং চট্টগ্রোরের
পাঁচলোই আবোগসক এলোকো, খুল ী আবোগসক এলোকো, আগ্রোবোে ও
নোগসরোবোে
(গ) (ক) ও (খ) ব্যতীত ঢোকো উত্তর গসটি করপডোরর ন, ঢোকো েগযণ গসটি
করপডোরর ন এবং চট্টগ্রোে গসটি করপডোরর রনর অন্যোন্য এলোকো
(ঘ) ঢোকো উত্তর গসটি করপডোরর ন, ঢোকো েগযণ গসটি করপডোরর ন এবং চট্টগ্রোে
গসটি করপডোরর ন ব্যতীত অন্যোন্য গসটি করপডোরর নভুি এলোকো
(ঙ) উপররর (ক), (খ), (গ) এবং (ঘ) ব্যতীত অন্যোন্য এলোকো

ড
প্রগত বগগেটোরর
উৎস কর
(টোকোয়)
১,৬০০ টোকো
১,৫০০ টোকো

১,০০০ টোকো
৭০০ টোকো
৩০০ টোকো

ড
তরব, অনগধক ৭০ বগগেটোর
প ডন্ত (কেন বস্পসসহ) আয়তনগবগ ষ্ট আবোগসক এপোট ডরেরটর জন্য উৎস
ড
কররর হোর ২০% কে হরব এবং অনগধক ৬০ বগগেটোর
প ডন্ত (কেন বস্পসসহ) আয়তনগবগ ষ্ট আবোগসক
এপোট ডরেরটর জন্য উৎস কররর হোর ৪০% কে হরব।
আবারসক ব্যেীে অন্য তকান উসেসশ্য রনরেজে (constructed not for the residential
purposes) দালান বা এপাট জসেন্ট বা তকান তস্পস (space) এর তেসত্র:
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এলোকো
(ক) ঢোকো’র গুল োন েরর্ল টোউন, বনোনী, বোগরধোরো, েগতগঝল বোগণগজযক
এলোকো ও গেলকু ো বোগণগজযক এলোকো
(খ) ঢোকো’র ধোনেগন্ড আবোগসক এলোকো, গর্ওএইচএস, েহোখোলী, লোলেোটিয়ো
হোউগজং বসোসোইটি, উত্তরো েরর্ল টোউন, বসুন্ধরো আবোগসক এলোকো, ঢোকো
কযোটনরেট এলোকো, কোরওয়োনবোজোর বোগণগজযক এলোকো এবং চট্টগ্রোরের
পাঁচলোই আবোগসক এলোকো, খুল ী আবোগসক এলোকো, আগ্রোবোে ও
নোগসরোবোে
(গ) (ক) ও (খ) ব্যতীত ঢোকো উত্তর গসটি করপডোরর ন, ঢোকো েগযণ গসটি
করপডোরর ন এবং চট্টগ্রোে গসটি করপডোরর রনর অন্যোন্য এলোকো
(ঘ) ঢোকো উত্তর গসটি করপডোরর ন, ঢোকো েগযণ গসটি করপডোরর ন এবং চট্টগ্রোে
গসটি করপডোরর ন ব্যতীত অন্যোন্য গসটি করপডোরর নভুি এলোকো
(ঙ) উপররর (ক), (খ), (গ) এবং (ঘ) ব্যতীত অন্যোন্য এলোকো
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ড
প্রগত বগগেটোরর
উৎস কর
(টোকোয়)
৬,৫০০ টোকো
৫,০০০ টোকো

৩,৫০০ টোকো
২,৫০০ টোকো
১,২০০ টোকো

পরররিষ্ট ১৭
Collection of Tax from motor vehicles plying commercially
53Q. Collection of Tax from motor vehicles plying commercially.(1) The person responsible for the registration and fitness renewal of
motor vehicles shall not register or allow fitness renewal unless, a
challan of advance tax at the rate given in the following table is
attached with the application:
Table
Serial
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Description of the vehicle

Rate (in
taka)
Bus having seats exceeding 52
16,000/Bus having seats not exceeding 52
11,500/Air conditioned Bus
37,500/Double decker Bus
16,000/Air conditioned (AC) Minibus/Coaster
16,000/Non-AC Minibus/Coaster
6,500/Prime mover
24,000/Truck, Lorry or Tank Lorry having 16,000/payload capacity exceeding five tons
Truck, Lorry or Tank Lorry having 9,500/payload capacity exceeding one and half
tons but not exceeding five tons
Truck, Lorry or Tank Lorry having 4,000/payload capacity not exceeding one and
half tons
Pickup van, human hauler, maxi or auto 4,000/rickshaw
Air conditioned Taxicab
11,500
Non-AC Taxicab
4,000/- .
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(2) In case of registration or fitness renewal of a vehicle for more than
one year, advance tax under sub-section (1) shall be collected on
or before 30th June in every subsequent year or years following the
year in which registration or fitness renewal of the vehicle has
been done.
(3) Where any person fails to pay advance tax in accordance with subsection (2), the amount of advance tax payable shall be calculated
in accordance with A+ B formula, whereA = the amount of advance tax not paid in the previous year or
years; and
B = the amount of advance tax payable under sub-section (2) for
the year in which an asseesee is making the payment.
(4) Advance tax under sub-section (2) shall not be collected if the
vehicle is owned by(i) the government and the local government;
(ii) a project, programme or activity under the government and the
local government;
(iii) a foreign diplomat, a diplomatic mission in Bangladesh,
United Nations and its offices;
(iv) a development partner of Bangladesh and its affiliated office
or offices;
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পরররিষ্ট ১৮
Collection of tax from inland ships
53R. Collection of tax from inland ships.(1) The person responsible for granting a certificate of survey or
renewing a certificate of survey under the Inland Shipping
Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXXII of 1976) shall not grant
or renew such certificate of survey unless a challan of advance tax
computed at the rate given in the following table is attached with
the application:
Table
Serial
Description of Vessel
Rate
No.
(1)
(2)
(3)
1.
Inland ships engaged in Taka 125 per passenger
carrying passengers in (carrying capacity of an
inland water
inland ship shall be the
capacity of daytime
flying in smooth waters)
2.
Cargo,
Container Taka 170 per gross
(multipurpose) and Coaster tonnage
engaged in carrying goods
in inland water
3.
Dump barge engaged in Taka 125 per gross
carrying goods in inland tonnage.
water
(2) In case of granting a certificate of survey or renewing a certificate

of survey for more than one year, advance tax under sub-section
(1) shall be collected on or before 30th June in every subsequent
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year or years following the year in which grant of or renewal of
such certificate has been done.
(3) Where any person fails to pay advance tax in accordance with sub-

section (2), the amount of advance tax payable shall be calculated
in accordance with A+ B formula, whereA=

the amount of advance tax not paid in the previous year or
years; and

B=

the amount of advance tax payable under sub-section (2) for
the year in which an asseesee is making the payment.

(4) For the purpose of this section ‘inland ship’ and ‘inland water’

shall have the same meaning as defined in the Inland Shipping
Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXXII of 1976).
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পরররিষ্ট ১৯
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 20%
services, technical know-how or
technical assistance

4

Architecture, interior design or 20%
landscape design, fashion design or
process design

5

Certification, rating etc.

6

Charge or rent for satellite, airtime or 20%
frequency, rent for channel broadcast

7

Legal service

8

Management service including event 20%
management

9

Commission

10

Royalty, license fee or payments 20%
related to intangibles

11

Interest

20%

12

Advertisement broadcasting

20%

13

Advertisement
marketing

20%

20%

20%

making
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or

Digital 15%

SL.
No

Description of services or payments

14

Air transport or water transport not 7.5%
being the carrying services mentioned
in sections 102 or 103A

15

Contractor or sub-contractor of 7.5%
manufacturing, process or conversion,
civil work, construction, engineering or
works of similar nature

16

Supplier

7.5%

17

Capital gain

15%

18

Insurance premium

10%

19

Rental of machinery, equipment etc.

15%

20

Dividend(a) company, fund and trust--

Rate of
deduction
of tax

20%

(b) any other person, not being a
30%
company fund and trust 21

Artist, singer or player

30%

22

Salary or remuneration

30%

23

Exploration or drilling in petroleum 5.25%
operations

24

Survey for coal, oil or gas exploration

5.25%

24A Fees, etc. of surveyors of general
20%
insurance company
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SL.
No

Description of services or payments

25

Any service for making connectivity 5.25%
between oil or gas field and its export
point

26

Any payments against any services not 20%
mentioned above

27

Bandwith payment

10%

28

Any other payments

20%.

168

Rate of
deduction
of tax

পরররিষ্ট ২০
আয়কর র্োর কর অঞ্চলরভরিক তকাি
কর আপীল অঞ্চল-১, ঢাকা

1-1143-0001-1876

কর আপীল অঞ্চল-২, ঢাকা

1-1143-0005-1876

কর আপীল অঞ্চল-৩, ঢাকা

1-1143-0010-1876

কর আপীল অঞ্চল-৪, ঢাকা

1-1143-0035-1876

কর আপীল অঞ্চল-রার্িাহী

1-1143-0040-1876

োইবুযনাল রফ

1-1143-0015-1876

কর অঞ্চসলর নাে

আয়কর-সকাম্পানীসমূহ

আয়কর-সকাম্পানী ব্যেীে

অন্যান্য রফ সমূহ

কর অঞ্চল-১, ঢাকা

1-1141-0001-0101

1-1141-0001-0111

1-1141-0001-1876

কর অঞ্চল-২, ঢাকা

1-1141-0005-0101

1-1141-0005-0111

1-1141-0005-1876

কর অঞ্চল-৩, ঢাকা

1-1141-0010-0101

1-1141-0010-0111

1-1141-0010-1876

কর অঞ্চল-৪, ঢাকা

1-1141-0015-0101

1-1141-0015-0111

1-1141-0015-1876

কর অঞ্চল-৫, ঢাকা

1-1141-0020-0101

1-1141-0020-0111

1-1141-0020-1876

কর অঞ্চল-৬, ঢাকা

1-1141-0025-0101

1-1141-0025-0111

1-1141-0025-1876

কর অঞ্চল-৭, ঢাকা

1-1141-0030-0101

1-1141-0030-0111

1-1141-0030-1876

কর অঞ্চল-৮, ঢাকা

1-1141-0035-0101

1-1141-0035-0111

1-1141-0035-1876

কর অঞ্চল-৯, ঢাকা

1-1141-0080-0101

1-1141-0080-0111

1-1141-0080-1876

কর অঞ্চল-১০, ঢাকা

1-1141-0085-0101

1-1141-0085-0111

1-1141-0085-1876

কর অঞ্চল-১১, ঢাকা

1-1141-0090-0101

1-1141-0090-0111

1-1141-0090-1876

কর অঞ্চল-১২, ঢাকা

1-1141-0095-0101

1-1141-0095-0111

1-1141-0095-1876
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কর অঞ্চল-১৩, ঢাকা

1-1141-0100-0101

1-1141-0100-0111

1-1141-0100-1876

কর অঞ্চল-১৪, ঢাকা

1-1141-0105-0101

1-1141-0105-0111

1-1141-0105-1876

কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা

1-1141-0110-0101

1-1141-0110-0111

1-1141-0110-1876

কর অঞ্চল-১, চট্টগ্রাে

1-1141-0040-0101

1-1141-0040-0111

1-1141-0040-1876

কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাে

1-1141-0045-0101

1-1141-0045-0111

1-1141-0045-1876

কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাে

1-1141-0050-0101

1-1141-0050-0111

1-1141-0050-1876

কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাে
কর অঞ্চল-খুলনা

1-1141-0135-0101
1-1141-0055-0101

1-1141-0135-0111
1-1141-0055-0111

1-1141-0135-1876
1-1141-0055-1876

কর অঞ্চল-রার্িাহী

1-1141-0060-0101

1-1141-0060-0111

1-1141-0060-1876

কর অঞ্চল-রংপুর

1-1141-0065-0101

1-1141-0065-0111

1-1141-0065-1876

কর অঞ্চল-রসসলট

1-1141-0070-0101

1-1141-0070-0111

1-1141-0070-1876

কর অঞ্চল-বররিাল

1-1141-0075-0101

1-1141-0075-0111

1-1141-0075-1876

কর অঞ্চল-গার্ীপুর

1-1141-0120-0101

1-1141-0120-0111

1-1141-0120-1876

কর অঞ্চল-নারায়ণগি

1-1141-0115-0101

1-1141-0115-0111

1-1141-0115-1876

কর অঞ্চল-বগুিা

1-1141-0140-0101

1-1141-0140-0111

1-1141-0140-1876

কর অঞ্চল-কুরেো

1-1141-0130-0101

1-1141-0130-0111

1-1141-0130-1876

কর অঞ্চল-েয়েনরসংহ

1-1141-0125-0101

1-1141-0125-0111

1-1141-0125-1876

বৃহৎ করদাো ইউরনট

1-1145-0010-0101

1-1145-0010-0111

1-1145-0010-1876

তকন্দ্রীয় র্রীপ অঞ্চল

1-1145-0005-0101

1-1145-0005-0111

1-1145-0005-1876
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প্রচ্ছে: িীোন আর েন্ডল
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