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আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 30 এর সংদশাধন

২০

৭।
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তোররখ:

০৩ েোবণ ১৪২৮ বঙ্গোব্দ
১৮ জুলোই ২০২১ রিষ্টোব্দ

আয়কর পররপত্র- ২০২১-২০২২
রবষয়: ২০২১-২২ অর্ ি বছররর বোরজট কো িক্ররমর আওতোয় আয়কর আইি, রবরধ ও
প্রজ্ঞোপরির মোধ্যরম আিীত পররবতিি সম্পরকিত স্পষ্টীকরণ।
অর্ ি আইি, ২০২১ এর মোধ্যরম আয়কর ও সোরচোরজির হোর রিধ িোরণ এবাং এতদ্ব্যতীত
আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ কত প্ররয়োজিীয় সাংরশোধিী আিো হরয়রছ। অরধকন্তু, আয়কর
অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর আওতোয় জোরীকৃত রবরভন্ন এসআরও এর মোধ্যরম আয়কর
রবরধমোলো, ১৯৮৪ কত প্ররয়োজিীয় সাংরশোধিী আিোসহ রবরভন্ন করহোর ুনিনরিধ িোরণ করো
হরয়রছ। িব প্রবরতিত ও সাংরশোরধত আইি, রবরধ ও প্রজ্ঞোপিসমূরহর র্ো র্ প্ররয়োগ
রিরিতকরণ ও সাংরিষ্ট রবরধ রবধোিসমূহ করদোতোগণরক সহজভোরব অবরহতকররণর
লরযয আিীত সাংর োজি/ সাংরশোধি/পররবতিি/পররমোজিিসমূরহর উরেখর োগ্য
রবষয়সমূহ রিরে ব্যোখ্যো ও উদোহরণসহ উপস্থোপি করো হরলো:১।

২০২১-২২ করবছররর জন্য প্রর োজয আয়কর হোর
(ক)

অর্ ি আইি, ২০২১ এ বরণ িত করহোররর তফরসল অনু োয়ী প্ররতযক রিবোসী ব্যরিকরদোতো (অরিবোসী বোাংলোরদশীসহ), রহন্দু অরবভি পররবোর ও অাংশীদোরী
ফোরমির কমোট আরয়র উপর আয়কররর হোর হরব রিেরূপ:

কমোট আয়

কর হোর

(১)

প্রর্ম ৩,০০,০০০ টোকো প িন্ত কমোট আরয়র উপর

শূন্য

(২)

পরবতী ১,০০,০০০ টোকো প িন্ত কমোট আরয়র উপর

৫%

(৩)

পরবতী ৩,০০,০০০ টোকো প িন্ত কমোট আরয়র উপর

১০%

(৪)

পরবতী ৪,০০,০০০ টোকো প িন্ত কমোট আরয়র উপর

১৫%

(৫)

পরবতী ৫,০০,০০০ টোকো প িন্ত কমোট আরয়র উপর

২০%

(৬)

অবরশষ্ট কমোট আরয়র উপর

২৫%

তরব, উপরররলরখত করহোর করদোতোর ম িোদো রিরব িরশরষ রসগোররট, রবরি, জদ িো,
গুলসহ সকল প্রকোর তোমোকজোত পণ্য প্রস্তুতকোরক করদোতোর উি ব্যবসো হরত
অরজিত আরয়র কযরত্র প্রর োজয হরব িো।
তৃিীয় ক্তলসের করদািা, মরহলো করদোতো, ৬৫ বছর বো তদূর্ধ্ি বয়রসর করদোতো,
প্ররতবন্ধী ব্যরি (person with disability) করদোতো এবাং কগরজটভুি
যুদ্ধোহত মুরির োদ্ধো করদোতোর কযরত্র করমুি সীমো হরব রিেরূপ:
১.
তৃিীয় ক্তলসের করদািা, মরহলো করদোতো এবাং ৬৫ বছর বো তদূর্ধ্ি
বয়রসর করদোতো: ৩,৫০,০০০ টোকো;
২.

প্ররতবন্ধী ব্যরি করদোতো: ৪,৫০,০০০ টোকো;

৩.

কগরজটভুি যুদ্ধোহত মুরির োদ্ধো করদোতো: ৪,৭৫,০০০ টোকো।

ককোরিো প্ররতবন্ধী ব্যরির রপতোমোতো বো আইিোনুগ অরভভোবরকর প্ররতযক
প্ররতবন্ধী সন্তোি/রপোরের জন্য করমুি আরয়র সীমো ৫০,০০০ টোকো কবরশ হরব।
প্ররতবন্ধী ব্যরির রপতো ও মোতো উভরয়ই করদোতো হরল ক রকোরিো একজি এ
সুরবধো পোরবি।
কমোট আরয়র পররমোণ করমুি আয়সীমোর অরধক হরল প্ররদয় ন্যযিতম আয়কররর
পররমোণ হরব রিেরূপ:
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এলোকো

ন্যযিতম কররর হোর
(টোকো)

ঢোকো উত্তর রসটি করপিোররশি, ঢোকো দরযণ রসটি করপিোররশি
এবাং চট্টগ্রোম রসটি করপিোররশি এলোকোয় অবরস্থত করদোতো

৫,০০০

অন্যোন্য রসটি করপিোররশি এলোকোয় অবরস্থত করদোতো

৪,০০০

রসটি করপিোররশি ব্যতীত অন্যোন্য এলোকোয় অবরস্থত করদোতো

৩,০০০

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

করয়োরতর হোর

(১)

ক রযরত্র সাংরিষ্ট বছররর উৎপোদরির পররমোণ
পূব িবতী বছররর উৎপোদরির পররমোরণর
তুলিোয় ১৫% এর অরধক, রকন্তু ২৫% এর
অরধক িয়

উি আরয়র উপর প্ররদয়
আয়কররর ৫%

(২)

ক রযরত্র সাংরিষ্ট বছররর উৎপোদরির পররমোণ
পূব িবতী বছররর উৎপোদরির পররমোরণর
তুলিোয় ২৫% এর অরধক

উি আরয়র উপর প্ররদয়
আয়কররর ১০%
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(খ) ককোম্পোরি এবং ব্যক্তি-সংঘ ব্যতীত রিরদ িষ্ট কেরণর করদোতোর উপর সরব িোচ্চ
করহোর
ককোম্পোরি এবং ব্যক্তি-সংঘ ব্যতীত রিরেোি অন্যোন্য কেরণর করদোতোর উপর
রিেরূপ সরব িোচ্চ হোরর আয়কর আররোরপত হরব:
ক্রন
িাং

করদোতোর কেরণ

করহোর

(১)

ককোম্পোরি এবাং ব্যরিসাংঘ িরহ, বোাংলোরদরশ অরিবোসী (অরিবোসী
বোাংলোরদক্তি ব্যতীত) এইরূপ অন্যোন্য সকল করদোতোর কযরত্র
আরয়র উপর প্রর োজয কর-

৩০%

(২)

রসগোররট, রবরি, জদ িো, গুলসহ সকল প্রকোর তোমোকজোত পণ্য
প্রস্তুতকোরক করদোতোর (রকোম্পোরি ব্যতীত) উি ব্যবসোয় হরত
অরজিত আরয়র উপর --

৪৫%

(৩)

সমবোয় সরমরত আইি, ২০০১ অনু োয়ী রিবরন্ধত সমবোয় সরমরতর
আরয়র উপর --

১৫%

(৪)

ববসরকাক্তর ক্তবশ্বক্তবদ্যালয়, ববসরকাক্তর বেক্তিকযাল কসলজ,
ববসরকাক্তর বিন্টাল কসলজ, ববসরকাক্তর ইক্তিক্তনয়াক্তরং কসলজ বা
বকবলোত্র িথ্যপ্রযুক্তি ক্তবষসয় ক্তিোদাসন ক্তনসয়াক্তজি ববসরকাক্তর
কসলজ এর উদ্ভূি আসয়র উপর প্রর োজয কর-

১৫%

(গ)

ককোম্পোরির করহোর
২০২১-২২ কর বছরর ককোম্পোরির আয়কররর হোর (লভযোাংশ আয় ও মূলধিী
আয় ব্যতীত) রিেরূপ:

(১)

ককোম্পোরির ধরি

কর হোর

পোবরলকরল কেরর্র্
িয়
এরূপ
ককোম্পোরি (স্টক
এক্সরচরে
তোরলকোভুি িয়

৩০%
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মন্তব্য

ককোম্পোরির ধরি

কর হোর

মন্তব্য

২২.৫%

শতি: রদ এরূপ ককোম্পোরি ো
Publicly traded company
িয়, তোর পরররশোরধত মূলধরির
ন্যযিতম ২০% কশয়োর Initial
Public Offering (IPO) এর
মোধ্যরম হস্তোন্তর করর, তোহরল এরূপ
ককোম্পোরি উি হস্তোন্তর সাংরিষ্ট
বছরর প্রর োজয আয়কররর উপর
১০% হোরর আয়কর করয়োত লোভ
কররব।

এমি ককোম্পোরি)
(২)

পোবরলকরল কেরর্র্
ককোম্পোরি (স্টক
এক্সরচরে
তোরলকোভুি
ককোম্পোরি)

(৩)

ব্যোাংক,
বীমো,
আরর্ িক
প্ররতষ্ঠোিসমূহ
(মোরচ িন্ট ব্যোাংক
ব্যতীত):
(অ)

পোবরলকরল
কেরর্র্
হরল

৩৭.৫%

(আ) পোবরলকরল
কেরর্র্
িো হরল
(৪)

মোরচ িন্ট ব্যোাংক

(৫)

রসগোররট, রবরি,
জদ িো, গুলসহ সকল
প্রকোর তোমোকজোত
পণ্য প্রস্তুতকোরী

৪০%

৩৭.৫%
৪৫%
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ককোম্পোরির ধরি

কর হোর

মন্তব্য

ককোম্পোরি
(৬)

কমোবোইল
অপোররটর
ককোম্পোরি

কফোি

৪৫%

শতিোবরল(১) রদ এরূপ ককোরিো ককোম্পোরি
তোর পরররশোরধত মূলধরির ন্যযিতম
১০% কশয়োর, োর মরধ্য Pre
Initial Public Offering
Placement ৫% এর অরধক হরব
িো, স্টক এক্সরচরের মোধ্যরম হস্তোন্তর
করর
Publicly
traded
company কত রূপোন্তররত করর
তোহরল তোর কর হোর হরব ৪০%;
(2) এরূপ ককোরিো ককোম্পোরি রদ
তোর পরররশোরধত মূলধরির ন্যযিতম
২০% কশয়োর Initial Public
Offering (IPO) এর মোধ্যরম
হস্তোন্তর করর, তোহরল হস্তোন্তর সাংরিষ্ট
বছরর প্রর োজয আয়কর এর উপর
১০% হোরর কর করয়োত পোরব।

(ঙ)

লভযোাংশ আরয়র করহোর

ককোম্পোরি আইি, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সরির ১৮ িাং আইি) এর অধীরি উি
বোাংলোরদরশ রিবরন্ধত ককোরিো ককোম্পোরি অর্বো আইি অনু োয়ী গঠিত আরয়র
সাংরবরধবদ্ধ ককোরিো প্ররতষ্ঠোি হরত ১৪ আগস্ট, ১৯৪৭ এর পরর ২০%
ইসুযকৃত, প্ররতশ্রুত ও পরররশোরধত ুনরুঁ জর উপরর কঘোরষত ও
পরররশোরধত রর্রভরর্ন্ড আরয়র উপর বো বোাংলোরদরশ রিবরন্ধত িয়
এরূপ রবরদরশ ককোম্পোরির মুিোফো প্রতযোবোসি ো Income-tax
Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of
1984) এর section 2 এর clause (26) এর sub-clause
(dd) অনুসোরর লভযোাংশ রহরসরব গণ্য, তোর উপর প্রর োজয কর
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(চ)

ব্যরি-সাংরঘর করহোর
ককোম্পোরি িরহ, ব্যরি-সাংঘ, আইরির দ্ব্োরো সৃষ্ট কৃরত্রম ব্যরি এবাং অন্যোন্য
করোররোপর োগ্য সত্তোর কযরত্র আরয়র উপর প্রর োজয কর ৩০% রিধ িোরণ করো
হরয়রছ।
সকল কেরণর করদোতোর জন্য ২০২১-২২ কর বছরর প্রর োজয আয়কর
হোররর তফরসল: পরররশষ্ট ১, প্রর্ম অাংশ দ্রষ্টব্য।

২।

সোরচোজি
আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো ৮০ অনু োয়ী ব্যরি-করদোতো কর্তক
ি দোরখলকৃত
পররসম্পদ, দোয় ও খররচর রববরণীরত প্রদশিির োগ্য িীট পররসম্পরদর রভরত্তরত
করদোতোর প্ররদয় আয়কররর উপর ২০২১-২২ কর বছরর রিেবরণ িত হোরর সোরচোজি
আররোপর োগ্য হরব:
সম্পদ

সোরচোরজির
হোর

(ক) িীট পররসম্পরদর মূল্যমোি রতি ককোটি টোকো প িন্ত-

শূন্য

(খ) িীট পররসম্পরদর মূল্যমোি রতি ককোটি টোকোর অরধক রকন্তু
দশ ককোটি টোকোর অরধক িরহ;

১০%

বো, রিজ িোরম এরকর অরধক কমোটর গোরি
ি
বো, ককোরিো রসটি করপিোররশি এলোকোয় কমোট ৮,০০০ বগফুরটর
অরধক আয়তরির গৃহ-সম্পরত্ত
(গ) িীট পররসম্পরদর মূল্যমোি দশ ককোটি টোকোর অরধক রকন্তু
রবশ ককোটি টোকোর অরধক িরহ-

২০%

(ঘ) িীট পররসম্পরদর মূল্যমোি রবশ ককোটি টোকোর অরধক রকন্তু
পঞ্চোশ ককোটি টোকোর অরধক িরহ-

৩০%

(ঙ) িীট পররসম্পরদর মূল্যমোি পঞ্চোশ ককোটি টোকোর অরধক হরল-

৩৫%
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এখোরি,
(১)
“িীট পররসম্পরদর মূল্যমোি” বরলরত Income tax Ordinance,
1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) এর section 80
অনু োয়ী পররসম্পদ, দোয় ও খররচর রববরণী (statement of assets,
liabilities and expenses) কত প্রদশিির োগ্য িীট পররসম্পরদর
মূল্যমোিরক (total net worth) বুঝাইসব; এবং
(২)

“বোটরগাক্তি” বরলরত প্রোইরভট কোর, জীপ বো মোইরক্রোবোসরক বুঝোইরব।

রসগোররট, রবরি, জদ িো, গুলসহ সকল প্রকোর তোমোকজোত পণ্য প্রস্তুতকোরক করদোতোর
উি ব্যবসোয় হরত অরজিত আরয়র উপর ২.৫% হোরর সোরচোজি আররোপ হরব।
রসগোররট, রবরি, জদ িো, গুলসহ ক রকোরিো তোমোকজোত পণ্য প্রস্তুতকোরক ককোরিো
ব্যরি- করদোতোর িীট পররসম্পরদর মূল্যমোি রতি ককোটি টোকো অরতক্রম কররল বো
অন্যোন্য শতি পূরণ কররল তোরক িীট সম্পরদর রভরত্তরত প্ররদয় সোরচোজি এবাং তোর
উি ব্যবসোয় হরত অরজিত আরয়র উপর ২.৫% হোরর সোরচোজি- উভয়টি পরররশোধ
কররত হরব।
মুন্সী শোহীউজ্জোমোি, একজি ুনরুষ করদোতো, তোর সোরচোজি রকভোরব পররগণিো কররত
হরব তো রিরচর উদোহরণগুরলোর মোধ্যরম কদখোরিো হরলো:
টোকো
(১) করদোতোর প্রেশজনদ াগ্য িীট সম্পরদর মূল্যমোি
২,৮০,০০,০০০/কমোট আয়
৫,০০,০০০/আরয়র উপর প্ররদয় আয়কররর পররমোণ
১৫,০০০/প্ররদয় সোরচোরজির পররমোণ
শূন্য
(২) করদোতোর প্রেশজনদ াগ্য িীট সম্পরদর মূল্যমোি
কমোট আয়
আরয়র উপর প্ররদয় আয়কররর পররমোণ
প্ররদয় সোরচোরজির পররমোণ

২,৯০,০০,০০০/2,00,000/শূন্য
শূন্য

(৩) করদোতোর প্রেশজনদ াগ্য িীট সম্পরদর মূল্যমোি
কমোট আয়
আরয়র উপর প্ররদয় আয়কররর পররমোণ
প্ররদয় সোরচোরজির পররমোণ (১০%)

৩,১০,০০,০০০/৫,০০,০০০/১৫,০০০/১,৫০০/-
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(৪) করদোতোর প্রেশজনদ াগ্য িীট সম্পরদর মূল্যমোি
করদোতোর রিজ িোরম দুইটি কমোটরগোরি ররয়রছ
কমোট আয়
আরয়র উপর প্ররদয় আয়কররর পররমোণ
প্ররদয় সোরচোরজির পররমোণ (১০%)

১,৩০,০০,০০০/৭,০০,০০০/৩৫,০০০/৩,৫০০/-

(৫) করদোতোর প্রেশজনদ াগ্য িীট সম্পরদর মূল্যমোি
করদোতোর ঢোকো এবাং চট্টগ্রোম রসটি করপিোরশি এলোকোয়
ি
সব িরমোট ৮,০০০ বগফুরটর
অরধক আয়তরির গৃহ-সম্পরত্ত
ররয়রছ
কমোট আয়
আরয়র উপর প্ররদয় আয়কররর পররমোণ
প্ররদয় সোরচোরজির পররমোণ (১০%)

২,০০,০০,০০০/-

(৬) করদোতোর প্রেশজনদ াগ্য িীট সম্পরদর মূল্যমোি
করদোতোর রিজ িোরম দুইটি কমোটরগোরি ররয়রছ
কমোট আয়
আরয়র উপর প্ররদয় আয়কররর পররমোণ
প্ররদয় সারচাদর্জর পররমাণ (1০%)

৭,৫০,০০,০০০/-

(৭) করদোতোর প্রেশজনদ াগ্য িীট সম্পরদর মূল্যমোি
কমোট আয়
আরয়র উপর প্ররদয় আয়কররর পররমোণ
প্ররদয় সারচাদর্জর পররমাণ (20%)

১২,৫০,০০,০০০/৫,০০,০০০/১৫,০০০/৩,0০০/-

(৮) করদোতোর প্রেশজনদ াগ্য িীট সম্পরদর মূল্যমোি
কমোট আয়
আরয়র উপর প্ররদয় আয়কররর পররমোণ
প্ররদয় সারচাদর্জর পররমাণ (2০%)

১৫,৫০,০০,০০০/৫,০০,০০০/১৫,০০০/৩,০০০/-

(৯) করদোতোর প্রেশজনদ াগ্য িীট সম্পরদর মূল্যমোি
জে ডা প্রস্তুত ব্যবসার আয়
অন্যান্য সূদের আয়

২০,০০,০০,০০০/৫,০০,০০০/৩,60,000/-
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৫,০০,০০০/১৫,০০০/১,৫০০/-

৭,০০,০০০/৩৫,০০০/৩,৫০০/-

কমোট আয়
আরয়র উপর প্ররদয় আয়কররর পররমোণ
[(ক)+(খ)]
(ক) জে ডা প্রস্তুত ব্যবসার আদয়র উপর (৪৫%):
২,২৫,০০০/(খ) অন্যান্য সূদের আদয়র উপর (৩,60,000৩,০0,000)x৫%= ৩,000/প্ররদয় সারচাদর্জর পররমাণ:
(ক) ২,২৮,০০০ x ২০% = ৪৫,৬০0/(খ) 5,00,000 x ২.৫% = 12,500/-

৩।

৮,৬০,০০০/২,২৮,০০০/-

৫৮,১০0/-

(১০) করদোতোর প্রদরশিত িীট সম্পরদর মূল্যমোি

৫০,০০,০০,০০০/-

কমোট আয়
আরয়র উপর প্ররদয় আয়কররর পররমোণ
প্ররদয় সারচাদর্জর পররমাণ (৩০% হাদর):

৭,০০,০০০/৩৫,০০০/১০,৫০০/-

(১১) করদোতোর প্রদরশিত িীট সম্পরদর মূল্যমোি
কমোট আয়
আরয়র উপর প্ররদয় আয়কররর পররমোণ
প্ররদয় সারচাদর্জর পররমাণ (৩৫% হাদর):

৫৫,০০,০০,০০০/৮০,০০,০০০/১৭,৯৫,০০০/৬,২৮,২৫০/-

(১২) করদোতোর প্রদরশিত িীট সম্পরদর মূল্যমোি
কমোট আয়
আরয়র উপর প্ররদয় আয়কররর পররমোণ
প্ররদয় সারচাদর্জর পররমাণ (৩৫% হাদর):

৫৫,০০,০০,০০০/২,৮০,০০০/শূন্য
শূন্য

আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধারা 19AAAA এবং 19AAAAA এর
প্রক্তিস্থাপন
ক.

অর্ ি আইি, ২০২১ এর মোধ্যরম আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধারা
19AAAA এর প্রক্তিস্থাপন করা হসয়সে।
১.
অর্ ি আইি, ২০২১ এর মোধ্যরম আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ কত
প্ররতস্থোরপত ধোরো 19AAAA এর মোধ্যরম অরর্ ির উৎরসর ব্যোখ্যো
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২.

৩.

৪.
৫.

ব্যরতরররক রসরকউররটিরজ রবরিরয়োরগর সুর োগ সৃরষ্ট করো হরয়রছ। এ
ধোরোর প্ররয়োরগর কযরত্র রসরকউররটিজ বলরত ‘বোাংলোরদশ রসরকউররটিজ
অযোন্ড এক্সরচে করমশি’ কর্তক
ি অনুরমোরদত এবাং তোরলকোভুি
ককোম্পোরির স্টক, কশয়োর, রমউচুয়োল ফোন্ড ইউরিট, বন্ড, রর্রবঞ্চোর ও
অন্যোন্য রসরকউররটিজ এবাং ুনরুঁ জবোজোরর ক্রয়-রবক্রয়র োগ্য সকল
সরকোরর রসরকউররটিজ ও বন্ড বুঝোরব।
িতুি এ রবধোি অনু োয়ী ক রকোরিো ব্যরি-করদোতো রবরিরয়োগকৃত
অাংরকর ২৫% হোরর কর পরররশোধ করর ুনরুঁ জবোজোরর ককোরিো
রসরকউররটিরজ রবরিরয়োগ কররল রবরিরয়োগকৃত অরর্ ির উৎস ক্তনসয়
আয়কর কতৃপথ েসহ অন্যসকাসনা কতৃপথ ে ককোরিো প্রশ্ন উত্থোপি কররত
পোররব িো।
ুনরুঁ জবোজোরর রবরিরয়োগকৃত অরর্ ির উপর ২৫% রহরসরব ক পররমোণ কর
পররগরণত হরব কস পররমোণ কররর ৫% অরতররি কর জররমোিো
রহরসরব পরররশোধ কররত হরব। অর্ িোৎ রবরিরয়োগকৃত অরর্ ির উপর
২৬.২৫% হোরর কর পরররশোধ কররত হরব।
এ ধোরোর অধীি পরররশোরধত কর ককবলমোত্র কপ অর্ িোর বো অরটোরমরটর্
চোলোি (এ-চোলোি) এর মোধ্যরম পরররশোধ কররত হরব।
এছোিোও এ ধোরোর অধীি রবরিরয়োরগর কযরত্র রিেবরণ িত শতিসমূহ
পররপোলি কররত হরব, র্ো:অ. রবরিরয়োগ অবশ্যই ১ জুলোই, ২০২১ হরত ৩০ জুি, ২০২২ (উভয়
রদি অন্তর্ভিি) সময়সীমোর মরধ্য কররত হরব।
আ. রবরিরয়োরগর ৩০ রদরির মরধ্য কর পরররশোধ কররত হরব।
ই.
উি রবরিরয়োগ সম্পরকি উপকর করমশিোররর রিকট IT
D2020 ফসেথ (ক্তবক্তধ 24B অনুযায়ী) কঘোষণোপত্র দোরখল কররত
হরব।
ঈ. এ ধোরোর অধীি কঘোরষত রবরিরয়োরগর তোররখ হরত এক বছররর
মরধ্য ুনরুঁ জবোজোর হরত রবরিরয়োগকৃত ককোরিো অর্ ি উরত্তোলি করো
হরল সাংরিষ্ট করবছরর উরত্তোরলত উি অরর্ ির উপর ১০% হোরর
জররমোিো পরররশোধ কররত হরব।
উ. রবরিরয়োরগর তোরররখ অর্বো তোর পূরব ি আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪
এর অধীি করফাঁরকর অরভর োরগ ককোরিো কো িধোরো
(proceeding) বো অন্যরকোরিো আইরির অধীি আরর্ িক
রবষরয় ককোরিো কো িধোরো চোলু হরল এ ধোরোর রবধোি প্রর োজয হরব
িো।
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ঊ.

রব.ও. অযোকোউরন্ট জমোকৃত টোকো ‘রসরকউররটিরজ’ রবরিরয়োগ িো
কররল এ ধোরোর অধীি সুর োগ গ্রহণ কররত পোররবি িো। প্রসঙ্গত
উরেখ্য, কশয়োর ক্ররয় রবরিরয়োগ িো করর রব.ও. অযোকোউরন্ট টোকো
জমো রোখোও ুনরুঁ জবোজোর হরত উরত্তোলি বরল গণ্য হরব। অর্ িোৎ
রবরিরয়োরগর তোররখ হরত ৩৬৫তম রদরিও কঘোষণোকৃত অর্ ি
কশয়োর ক্ররয়র মোধ্যরম রবরিরয়োগ আকোরর অবশ্যই র্োকরত হরব।

উদোহরণ: ৩-১
জিোব তোপস কুমোর চন্দ ১০ ককোটি টোকো ৩০ জুি, ২০২২ রিষ্টোব্দ তোরররখ
ুনরুঁ জবোজোরর রবরিরয়োগ কররলি। রবরিরয়োরগর ৩০ রদরির মরধ্য অর্ িোৎ ৩০
জুলোই, ২০২২ তোরররখর মরধ্য জররমোিোসহ ২৬.২৫% হোরর আয়কর পরররশোধ
অর্ িোৎ ২,৬২,৫০,০০০ টোকোর কপ অর্ িোর বো এ-চোলোিসহ উপকর করমশিোররর
রিকট IT D2020 ফসেথ কঘোষণোপত্র দোরখল কররবি। করদোতো ৩০ জুি ২০২২
তোরররখ সমোপ্য আয়বছররর জন্য প্রর োজয আয়কর ররটোরি ি অর্ িোৎ ২০২২-২০২৩
কর বছররর জন্য প্রর োজয আয়কর ররটোরি ি উি রবরিরয়োগ প্রদশিি কররত
পোররবি।
তরব ৩০ জুি ২০২২ রিষ্টোব্দ তোররখ বো এর পূরব ি জিোব তোপস কুমোর চরন্দর
রবরুরদ্ধ আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর অধীি করফাঁরকর অরভর োরগ ককোরিো
কো িধোরো (proceeding) বো অন্যরকোরিো আইরির অধীি আরর্ িক রবষরয়
ককোরিো কো িধোরো চোলু হরল রতরি এ সুর োগ গ্রহণ কররত পোররবি িো।
উদোহরণ ৩-২
জিোব মোরুফ আহরমদ ১০ ককোটি টোকো ৩০ কম, ২০২২ রিষ্টোব্দ তোরররখ
ুনরুঁ জবোজোরর রবরিরয়োগ কররলি। রবরিরয়োরগর ৩০ রদরির মরধ্য অর্ িোৎ ২৯ জুি,
২০২২ তোরররখর মরধ্য জররমোিোসহ ২৬.২৫% হোরর আয়কর পরররশোরধর অর্ িোৎ
২,৬২,৫০,০০০ টোকোর কপ অর্োি র বো এ-চোলোিসহ রতরি উপকর করমশিোররর
রিকট IT D2020 ফসেথ কঘোষণোপত্র দোরখল কররবি। করদোতো ৩০ কম, ২০২৩
তোরররখর মরধ্য ক রকোরিো তোরররখ রদ উি রবরিরয়োরগর অর্ ি ুনরুঁ জবোজোর হরত
উরত্তোলি কররি, তরব রবরিরয়োরগর ক পররমোণ অর্ ি উরত্তোরলত হরয়রছ তোর
উপর জিোব মোরুফ ১০% হোরর ২০২২-২০২৩ করবছরর অরতররি জররমোিো
পরররশোধ কররবি।
উদোহরণ ৩-৩
রমজ্ সুহোিো রবিরত কোওসোর ১০ ককোটি টোকো ৩০ কম, ২০২২ রিষ্টোব্দ তোরররখ
ুনরুঁ জবোজোরর রবরিরয়োগ কররলি। রবরিরয়োরগর ৩০ রদরির মরধ্য অর্ িোৎ ২৯ জুি,
12

২০২২ তোরররখর মরধ্য রবরিরয়োগকৃত অাংরকর উপর জররমোিোসহ ২৬.২৫%
হোরর আয়কর পরররশোরধর অর্ িোৎ ২,৬২,৫০,০০০ টোকো আয়কর পরররশোরধর
প্রমোণোরদসহ রতরি উপকর করমশিোররর রিকট IT D2020 ফসেথ কঘোষণোপত্র
দোরখল কররবি। রদ করদোতো ২৯ জুি, ২০২২ তোরররখর মরধ্য প্রর োজয কর
পরররশোরধ ব্যর্ ি হি অর্বো ২৯ জুি, ২০২২ তোরররখর পররর ককোরিো তোরররখ
প্রর োজয কর পরররশোধ কররি তরব এ ধোরোর অধীি কর পরররশোধ করররছি
বরল গণ্য হরব িো। রদ পরবতীকোরল কদখো োয় করদোতো রবরিরয়োরগর তোরররখর
৩০ রদরির মরধ্য কর পরররশোধ কররিরি তোহরল প্রদরশিত রবরিরয়োরগর অাংক,
রভন্নরূপ ককোরিো ব্যোখ্যোর অনুপরস্থরতরত, অন্যোন্য উৎরসর আয় রহরসরব গণ্য
হরব।
উদোহরণ ৩-৪
ুনরুঁ জবোজোরর কমোন সোরমউল আলম রময়োদ রবদ্যমোি রবরিরয়োরগর পররমোণ
৫০,০০,০০০ টোকো। রতরি ধোরো 19AAAA কমোতোরবক ৩০ জুলোই ২০২১
তোরররখ ুনরুঁ জবোজোরর ১,৫০,০০,০০০ টোকো রবরিরয়োগ কররি এবাং রবরধ
কমোতোরবক কর পরররশোধ কররি। ০৫ আগস্ট ২০২১ তোরররখ রতরি সকল ুনরুঁ জ
একরত্রত করর একটি রিরদ িষ্ট স্টরক রবরিরয়োগ কররি। ৬ কসরেম্বর ২০২১
তোরররখ ২০,০০,০০০ টোকো কলোকসোরি উি স্টক রবক্রয় কররি। করদোতো ১০
কসরেম্বর ২০২১ তোরররখ ৫০,০০,০০০ টোকো ুনরুঁ জবোজোর হরত উরত্তোলি কররি।
৩০ জুি ২০২২ তোরররখ ুনরুঁ জবোজোর হরত করদোতোর িীট মূলধিী মুিোফো
৩০,০০,০০০ টোকো। করদোতো ুনরুঁ জবোজোর হরত অরজিত মুিোফো উরত্তোলি িো
করর ুনিনরবরিরয়োগ করররছি এবাং ৩০ জুি ২০২২ তোরররখ কমোট রবরিরয়োরগর
রস্থরত ১,৬০,০০,০০০ টোকো।
লযণীয়, ৬ কসরেম্বর ২০২১ তোরররখ ২০,০০,০০০ টোকো কলোকসোরি উি স্টক
রবক্ররয়র কোররণ করদোতোর কমোট রবরিরয়োরগর পররমোণ দাঁিোয় ১,৮০,০০,০০০
টোকো। অর্ িোৎ ধোরো 19AAAA কমোতোরবক ুনরুঁ জবোজোরর করদোতোর
১,৫০,০০,০০০ টোকো রবরিরয়োগ অনুপোরতকভোরব হ্রোস কপরয় ১,৩৫,০০,০০০
টোকো হয়। ধোরো 19AAAA এর অধীি কঘোরষত ুনরুঁ জর পররমোণ দাঁিোয়
৪৫,০০,০০০ টোকো। ১০ কসরেম্বর ২০২১ তোরররখ করদোতো উরত্তোলি কররি
৫০,০০,০০০ টোকো। অর্ িোৎ করদোতো ৫,০০,০০০ টোকো (পাঁচ লয টোকো) ধোরো
19AAAA কমোতোরবক প্রদরশিত রবরিরয়োগ হরত উরত্তোলি কররি। উি
৫,০০,০০০ টোকোর উপর করদোতোরক ২০২২-২০২৩ করবছরর ১০ শতোাংশ হোরর
জররমোিো পরররশোধ কররত হরব।
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৪.

আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এ ধোরো 19AAAAA এর প্ররতস্থোপি
অর্ ি আইি, ২০২১ এর মোধ্যরম আয়কর অধ্যোরদরশর ধোরো 19AAAAA
প্ররতস্থোপি করো হরয়রছ। অপ্রদরশিত সম্পরত্ত, িগদ অর্ ি, ইতযোরদ কঘোষণো ও কর
পরররশোরধর রবরশষ রবধোি রহরসরব এ ধোরো সাংর োরজত হরয়রছ। িতুি এ রবধোি
অনু োয়ী ককোরিো ব্যরি করদোতো পূরব ির ক রকোরিো সমরয়র অপ্রদরশিত স্থোবর সম্পরত্তর
জন্য এ ধোরোর কটরবল-১ (জরমর কযরত্র) ও কটরবল-২ ( রবরডাং বো এযোপোট িরমরন্টর
ি
কযরত্র) অনু োয়ী বগরমটোর
প্ররত একটি রিরদ িষ্ট হোরর কর পরররশোধ করর এবাং
কটরবল-৩ এ বরণ িত পূরব ির ক রকোরিো সমরয়র অপ্রদরশিত অস্থোবর সম্পরত্তর জন্য
২৫% হোরর কর এবাং পরররশোধর োগ্য কররর উপর ৫% হোরর অর্ িোৎ কমোট ২৬.২৫%
হোরর আয়কর পরররশোধ করর বক্তণ থি স্থাবর ও অস্থাবর সম্পক্তি প্রদিথন করসি
পারসবন। করদািার এ সকল অপ্রদক্তিিথ সম্পসদর উৎস ক্তনসয় আয়কর কতৃপথ েসহ
অন্যসকাসনা কতৃপথ ে বকাসনা প্রশ্ন উত্থাপন করসব না যক্তদ ক্তিক্তন ক্তনম্নবক্তণ থি িিথসমূহ
পূরণ কসরন, যর্া:ক. ক্তরটান থ অর্বা সংসিাক্তধি ক্তরটান থ (revised return) দাক্তখসলর পূসব থ
প্রসযাজয কর পক্তরসিাধ করসি হসব।
খ. ১ জুলোই, ২০২১ হরত ৩০ জুি, ২০২২ (উভয় রদি অন্তর্ভিি) সময়সীমোর
মরধ্য ররটোি ি বো সাংরশোরধত ররটোি ি দোরখল কররত হরব। করদোতো রদ
82BB ধোরোয় আয়কর ররটোি ি দোরখল কররি তোহরল ৩০ জুি অর্বো ররটোি ি
দোরখরলর রদি হরত ৬ মোস, ক টি আরগ হরব, এরমরধ্য ভুল-সাংরশোধিী ররটোি ি
(amended return) দোরখল করর এই ধোরোর অধীি কর পরররশোধ কররত
পোররবি। করদোতো সোধোরণ পদ্ধরতরত ররটোি ি দোরখল কররল ৩০ জুরির মরধ্য
সাংরশোরধত ররটোি ি (revised return) দোরখল করর এ ধোরোর অধীি কর
পরররশোধ কররত পোররবি।
গ.
ক্তরটান থ অর্বা সংসিাক্তধি ক্তরটান থ দাক্তখসলর তোরররখ অর্বো তোর পূরব ি আয়কর
অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর অধীি করফাঁরকর অরভর োরগ ককোরিো কো িধোরো
(proceeding) বো অন্যরকোরিো আইরির অধীি আরর্ িক রবষরয় ককোরিো
কো িধোরো চোলু হরল এ ধোরোর রবধোি প্রর োজয হরব িো।
ঘ.
এ ধোরোর অধীি আয়কর ককবলমোত্র কপ অর্ িোর বো এ-চোলোরির মোধ্যরম
পরররশোধ কররত হরব।
এই ধোরোর অধীি কর পরররশোধপূব িক সম্পদ প্রদশিরির কযরত্র রিেরলরখত রবষয়সমূহ
রবরবচিোয় রিরত হরব, র্ো:-
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ক.
খ.

গ.

ঘ.

বযসেসত্র নগদ (cash) প্রদিথন করা হসব বসসেসত্র িা ৩০ জুন ২০২১
িাক্তরসখর আইটি ১০ক্তব বি হাসি নগদ বা ব্যাংসক নগদ অর্বা ব্যবসাসয়র
পক্তুঁ জ ক্তহসসসব প্রদিথন করসি হসব।
অপ্রদক্তিিথ জক্তে অর্বা রবরডাং বো অযোপোট িরমরন্টর কযরত্র রিধ িোররত হোর
ব্যতীত অন্যরকোিভোরব কর পরররশোধ করো োরব িো। অর্ িোৎ অপ্রদক্তিিথ জক্তে
অর্বা রবরডাং বো অযোপোট িরমন্ট ক্ররয়র দরললমূল্যরক অপ্রদক্তিিথ িগদ অর্ ি
রহরসরব প্রদশিি করর ২৫ শতোাংশ হোরর কর পরররশোধ করো োরবিো। প্ররত
ি
ি
বগরমটোররর
জন্য রিধ িোররত হোরর কর পরররশোধ কররত হরব এবাং বগরমটোর
প্ররত প্রর োজয হোররর উপর ৫ শতোাংশ হোরর কর পরররশোধ কররত হরব।
এ ধোরোর অধীি কর পরররশোধ করর সম্পদ প্রদশিরির কযরত্র ককোরিো প্রকোর
কঘোষণোপরত্রর প্ররয়োজি হরব িো। দোরখলকৃত ররটোি ি বো সাংরশোরধত ররটোরি ির
সম্পদ রববরণী অাংরশ র্োস্থোরি তো প্রদশিি করর “অন্যোন্য প্রোরির ঘরর”
এতদ্সাংক্রোন্ত ব্যোখ্যো প্রদোি কররত হরব। প্রর োজযতো কমোতোরবক প্রমোণক
রহরসরব ব্যোাংক রববরণী, দরললোরদ প্রভৃরত সাংর োজি/দোরখল কররত হরব।
এ ধোরোর শতি পররপোলিপূব িক কঘোরষত সম্পদ এবাং সম্পদ সম্পরকিত ককোরিো
রবষরয় আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর অন্যরকোরিো ধোরোয় কো িক্রম গ্রহণ করো
োরব িো।

আয়কর অধ্যাসদি, ১৯৮৪ এর ধারা 19AAAAA অনুযায়ী করহারবটক্তবল-১
ক্রঃ
নং

সম্পক্তির বণ থনা

করহার

(১)

(২)

(৩)

১.

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

২.

ঢোকোর ধোিমরন্ড আবোরসক এলোকো, রর্রফন্স প্ররত বগ ি রমটোরর পরির
অরফসোস ি
হোউরজাং
কসোসোইটি হোজোর পাঁচ শত টোকো
(রর্ওএইচএস), মহোখোরল, লোলমোটিয়ো
হোউরজাং কসোসোইটি, উত্তরো মরর্ল টোউি,
পূব থাচল, বসুন্ধরো আবোরসক এলোকো, ঢোকো
কযোন্টিরমন্ট, রসরদ্ধশ্বরী, কোরওয়োি বোজোর,
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রবজয় িগর, ওয়োরী, কসগুিবোরগচো ও রিকুে
এবাং চট্টগ্রোরমর
পাঁচলোইশ, খুলশী,
আগ্রোবোদ ও িোরসরোবোদ এলোকোয় অবরস্থত
র্ভরম
৩.

ক্ররমক িাং ১ ও ২ এ উরেরখত এলোকো প্ররত বগ ি রমটোরর পাঁচ
ব্যতীত রসটি করপিোররশি এলোকোয় অবরস্থত হোজোর টোকো
র্ভরম

৪.

ককোরিো কপৌরসভো বো কজলো সদর এলোকোয় প্ররত বগ ি রমটোরর এক
অবরস্থত র্ভরম
হোজোর পাঁচ শত টোকো

৫.

ক্ররমক িাং ১, ২, ৩ ও ৪ এ উরেরখত প্ররত বগ ি রমটোরর পাঁচশত
এলোকো ব্যতীত অন্যোন্য এলোকোয় অবরস্থত টোকো
র্ভরম
বটক্তবল-২

ক্রঃ
নং

সম্পক্তির বণ থনা

করহার

(১)

(২)

(৩)

১.

ঢোকোর গুলশোি মরর্ল টোউি, বিোিী, বোররধোরো, প্ররত বগ ি রমটোরর চোর
মরতরঝল বোরণরজযক এলোকো ও রদলকুশো হোজোর টোকো
বোরণরজযক এলোকোয় অবরস্থত অিরধক দুইশত
ি
বগরমটোর
plinth area রবরশষ্ট রবরডাং বো
অযোপোট িরমন্ট

২.

ঢোকোর গুলশোি মরর্ল টোউি, বিোিী, বোররধোরো, প্ররত বগ ি রমটোরর ছয়
মরতরঝল বোরণরজযক এলোকো ও রদলকুশো হোজোর টোকো
বোরণরজযক এলোকোয় অবরস্থত দুইশত
ি
বগরমটোররর
অরধক plinth area রবরশষ্ট
রবরডাং বো অযোপোট িরমন্ট

৩.

ঢোকোর ধোিমরন্ড আবোরসক এলোকো, রর্রফন্স প্ররত বগ ি রমটোরর রতি
অরফসোস ি হোউরজাং কসোসোইটি (রর্ওএইচএস),
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ক্রঃ
নং

সম্পক্তির বণ থনা

করহার

(১)

(২)

(৩)

মহোখোরল, লোলমোটিয়ো হোউরজাং কসোসোইটি, হোজোর টোকো
উত্তরো মরর্ল টোউি, বসুন্ধরো আবোরসক এলোকো,
ঢোকো কযোন্টিরমন্ট, রসরদ্ধশ্বরী, কোরওয়োি
বোজোর, বনশ্রী, রবজয় িগর, ওয়োরী,
কসগুিবোরগচো ও রিকুে এবাং চট্টগ্রোরমর
পাঁচলোইশ, খুলশী, আগ্রোবোদ ও িোরসরোবোদ
ি
এলোকোয় অবরস্থত অিরধক দুইশত বগরমটোর
plinth area রবরশষ্ট রবরডাং বো অযোপোট িরমন্ট
৪.

ঢোকোর ধোিমরন্ড আবোরসক এলোকো, রর্রফন্স প্ররত বগ ি রমটোরর রতি
অরফসোস ি হোউরজাং কসোসোইটি (রর্ওএইচএস), হোজোর পাঁচ শত টোকো
মহোখোরল, লোলমোটিয়ো হোউরজাং কসোসোইটি,
উত্তরো মরর্ল টোউি, বসুন্ধরো আবোরসক এলোকো,
ঢোকো কযোন্টিরমন্ট, রসরদ্ধশ্বরী, কোরওয়োি
বোজোর, বনশ্রী, রবজয় িগর, ওয়োরী,
কসগুিবোরগচো ও রিকুে এবাং চট্টগ্রোরমর
পাঁচলোইশ, খুলশী, আগ্রোবোদ ও িোরসরোবোদ
ি
এলোকোয় অবরস্থত দুইশত বগরমটোররর
অরধক
plinth area রবরশষ্ট রবরডাং বো অযোপোট িরমন্ট

৫.

ক্ররমক িাং ১, ২, ৩ ও ৪ এ উরেরখত এলোকো প্ররত বগ ি রমটোরর সোত
ব্যতীত রসটি করপিোররশি এলোকোয় অবরস্থত শত টোকো
ি
অিরধক একশত রবশ বগরমটোর
plinth area
রবরশষ্ট রবরডাং বো অযোপোট িরমন্ট

৬.

ক্ররমক িাং ১, ২, ৩ ও ৪ এ উরেরখত এলোকো প্ররত বগ ি রমটোরর আট
ব্যতীত রসটি করপিোররশি এলোকোয় অবরস্থত শত পঞ্চোশ টোকো
ি
একশত রবশ বগরমটোররর
অরধক তরব অিরধক
ি
দুইশত বগরমটোর
plinth area রবরশষ্ট রবরডাং
বো অযোপোট িরমন্ট
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ক্রঃ
নং

সম্পক্তির বণ থনা

করহার

(১)

(২)

(৩)

৭.

ক্ররমক িাং ১, ২, ৩ ও ৪ এ উরেরখত এলোকো প্ররত বগ ি রমটোরর এক
ব্যতীত রসটি করপিোররশি এলোকোয় অবরস্থত হোজোর রতি শত টোকো
ি
দুইশত বগরমটোররর
অরধক plinth area
রবরশষ্ট রবরডাং বো অযোপোট িরমন্ট

৮.

ককোরিো কজলো সদররর কপৌরসভো এলোকোয় প্ররত বগ ি রমটোরর রতি
ি
অবরস্থত অিরধক একশত রবশ বগরমটোর
শত টোকো
plinth area রবরশষ্ট রবরডাং বো অযোপোট িরমন্ট

৯.

ককোরিো কজলো সদররর কপৌরসভো এলোকোয় প্ররত বগ ি রমটোরর চোর
ি
অবরস্থত একশত রবশ বগরমটোররর
অরধক তরব শত পঞ্চোশ টোকো
ি
অিরধক দুইশত বগরমটোর plinth area
রবরশষ্ট রবরডাং বো অযোপোট িরমন্ট

১০. ককোরিো কজলো সদররর কপৌরসভো এলোকোয় প্ররত বগ ি রমটোরর ছয়
ি
অবরস্থত দুইশত বগরমটোররর
অরধক plinth শত টোকো
area রবরশষ্ট রবরডাং বো অযোপোট িরমন্ট
১১. ক্ররমক িাং ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ ও ১০ এ প্ররত বগ ি রমটোরর দুই
উরেরখত এলোকো ব্যতীত অন্যরকোরিো এলোকোয় শত টোকো
ি
অবরস্থত অিরধক একশত রবশ বগরমটোর
plinth area রবরশষ্ট রবরডাং বো অযোপোট িরমন্ট
১২. ক্ররমক িাং ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ ও ১০ এ প্ররত বগ ি রমটোরর রতি
উরেরখত এলোকো ব্যতীত অন্যরকোরিো এলোকোয় শত টোকো
ি
অবরস্থত একশত রবশ বগরমটোররর
অরধক তরব
ি
অিরধক দুইশত বগরমটোর
plinth area
রবরশষ্ট রবরডাং বো অযোপোট িরমন্ট
১৩. ক্ররমক িাং ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ ও ১০ এ প্ররত বগ ি রমটোরর পাঁচ
উরেরখত এলোকো ব্যতীত অন্যরকোরিো এলোকোয় শত টোকো
18

ক্রঃ
নং

সম্পক্তির বণ থনা

করহার

(১)

(২)

(৩)

ি
অবরস্থত দুইশত বগরমটোররর
অরধক plinth
area রবরশষ্ট রবরডাং বো অযোপোট িরমন্ট
বটক্তবল-৩
ক্রঃ
নং

সম্পক্তির বণ থনা

করহার

(১)

(২)

(৩)

১.

িগদ, ব্যোাংরক গরিত অর্ ি, আরর্ িক রিম ও কমোট পররমোরণর ২৫
ইিস্ট্রুরমন্টস্ (financial schemes and শতোাংশ
instruments), সকল প্রকোর রর্রপোরজট বো
কসরভাং রর্রপোরজট, কসরভাং ইিস্ট্রুরমন্টস্ বো
ি
সোটিরফরকট
বোাংলোরদশ রসরকউররটিজ অযোন্ড এক্সরচে করমশি কর্তক
ি অনুরমোরদত এবাং
তোরলকোভুি ককোম্পোরির স্টক, কশয়োর, রমউচুয়োল ফোন্ড ইউরিট, বন্ড, রর্রবঞ্চোর ও
অন্যোন্য রসরকউররটিজ, ুনরুঁ জবোজোরর ক্রয়রবক্রয়র োগ্য সকল সরকোরর রসরকউররটিজ
ও বন্ড এবাং ক রকোরিো প্রকোর অরগ্রম ও ঋণ প্রদোি আরর্ িক ইিস্ট্রুরমন্টস্
(financial instruments) রহরসরব প্রদশিি করো োরব।

৫।

আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এ ধোরো 19AAAAAA এর সাংর োজি
অর্ ি আইি, ২০২১ এর মোধ্যরম আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এ ধোরো 19AAAAAA
এর সাংর োজি করো হরয়রছ। সাংর োরজত এ ধোরোনু োয়ী একজি ব্যরিরেরণর করদোতো
১০ শতোাংশ হোরর কর পরররশোধ করর ১ জুলোই, ২০২১ রিষ্টোব্দ তোররখ হরত ৩০ জুি
২০২২ রিষ্টোব্দ তোরররখর মরধ্য ন্যতি একটি রশল্প প্ররতষ্ঠোরি রবরিরয়োগ কররল উি
রবরিরয়োরগর উৎস সম্পরকি ককোরিো প্রশ্ন উত্থোপি করো োরবিো। উরেখ্য, এ ধোরোর অধীি
রবরিরয়োরগর কযরত্র রিেরলরখত রবষয়সমূহ রবরবচিোয় রিরত হরব, র্ো 19

ক.

খ.

৬।

ন্যতি রশল্প প্ররতষ্ঠোরি রবরিরয়োগ কররত হরব এবাং দৃশ্যমোি রবরিরয়োগ কররত
হরব। দৃশ্যমোি রবরিরয়োগ বলরত রিরেোি রবষয়গুরলো রবরবরচত হরবিোঅ. ককোম্পোরি গঠি করর ককবলমোত্র পরররশোরধত মূলধি গঠি;
আ. ককোম্পোরির িোরম ককবল জোয়গো ক্রয়;
ই. এ রবধোরির আওতোয় কঘোষণোকৃত পরররশোরধত মূলধি হরত ঋণ কদয়ো হরল;
এবাং
ঈ. অবকোঠোরমো রিমিোরণর জন্য চুরি স্বোযর ও কমরশিোররজ ক্ররয়র জন্য এলরস
কখোলো হরল রকন্তু পরবতীকোরল এই ধোরোয় প্রদত্ত সময়সীমোর মরধ্য চুরি
বোস্তবোয়ি শুরু িো হরল অর্বো এলরস বোরতল হরল।
প্রর োজয কর আবরশ্যকভোরব কপ অর্ িোর বো অরটোরমরটর্ চোলোি (এ-চোলোি) এর
মোরধ্যরম পরররশোধ কররত হরব।

আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 30 এর সাংরশোধি
অর্ ি আইি, ২০২১ এর মোধ্যরম আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো ৩০ এরক.

ক্লজ (i) কত সাংরশোধিীর মোধ্যরম রবদ্যমোি রবধোি পররবতিি করর মোরসক
কবতি বো পোররেরমক খোরত ককোরিো কমিচোরীরক পরররশোরধর পররমোণ ২০
হোজোর টোকোর অরধক হরল তো আবরশ্যকভোরব ব্যোাংক েোন্সফোররর মোধ্যরম
কররত হরব। এর ব্যতযরয় এ খোরত দোবীকৃত খরচ অনুরমোরদত খরচ রহরসরব
পররগরণত হরবিো। ধোরো 30 এর ব্যোখ্যো-২ কত ব্যোাংক েোন্সফোররর সাংজ্ঞো
কদয়ো আরছ। কমোবোইল ফোইন্যোরন্সয়োল সোরভিস ও বোাংলোরদশ ব্যোাংক
অনুরমোরদত ক রকোরিো প্রকোর রর্রজটোল মোধ্যরম উি কবতি বো পোররেরমরকর
টোকো পরররশোধ করো হরল তো ব্যোাংক েোন্সফোর রহরসরব গণ্য হরব।

খ.

ন্যতি ক্লজ (ii) সংসযাজসনর োধ্যসে কাঁচোমোল ক্ররয় ৫ লয টোকোর অরধক
ক রকরিো পরররশোরধর কযরত্র (in case of single payment) তো
আবরশ্যকভোরব ব্যোাংক েোন্সফোররর মোধ্যরম কররত হরব মরমি রবধোি করো
হরয়রছ। এর ব্যতযরয় এ খোরত দোবীকৃত খরচ অনুরমোরদত খরচ রহরসরব
পররগরণত হরবিো। এ রবধোি ২০২২-২৩ করবছর হরত প্রর োজয হরব।

গ.

ক্লজ (k) বি সাংরশোধিীর মোধ্যরম রবদ্যমোি রবধোি পররবতিি করর ভ্রেণ ব্যয়
খাসি প্রদক্তিিথ টান থওভাসরর পক্তরবসিথ প্রদক্তিিথ ব্যবসাক্তয়ক টান থওভাসরর
০.৫% অনুসোক্তদি ব্যসয়র সীো ক্তনধ থারণ করা হসয়সে।

ঘ.

ক্লজ (m) প্রক্তিস্থাপন কসর ববিন বা পাক্তরশ্রক্তেক, সরকারসক বযসকাসনা
প্রকার পক্তরসিাধ এবং কাঁচাোল ক্রসয়র খাি ব্যিীি অন্যান্য সকল প্রকার
খাসি ব্যয় পক্তরসিাসধর পক্তরোণ ৫০ হাজার টাকা অক্তিক্রে করসল (in
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case of single payment) িা ব্যাংক ট্রান্সফাসরর োধ্যসে করার
ক্তবধান প্রচলন করা হসয়সে। উসেখ্য, ববিন খাসির ব্যসয়র বেসত্র ক্লজ (i)
এবং কাঁচোমোল ক্ররয়র কযরত্র ক্লজ (ii) এর ক্তবধান োনসি হসব।

৭।

ঙ.

বযসকাসনা অংসকর সম্পক্তি ভািা পক্তরসিাসধর বেসত্র িা আবক্তিকভাসব
ক্রসড্ বচক বা ব্যাংক ট্রান্সফাসরর োধ্যসে করার ক্তবধান ক্তবদ্যোন রসয়সে।
ক্লজ (n) এ সংসিাধনীর োধ্যসে “ক্রসড্ বচক” িব্দগুচ্ছ ক্তবলুপ্ত করা হসয়সে।

চ.

ক্তবদ্যোন ক্লজ (p) এর ব্যাখ্যা প্রক্তিস্থাক্তপি হসয়সে। Explanation-1 এ
িা হুবহু প্রক্তিস্থাক্তপি হসয়সে।

ে.

নূিন Explanation-2 এর োধ্যসে ক্রসড্ বচক, কমোবোইল ফোইন্যোরন্সয়োল
সোরভিস ও বোাংলোরদশ ব্যোাংক অনুরমোরদত ক রকোরিো প্রকোর রর্রজটোল মোধ্যরম
টোকো পরররশোধরক ব্যাংক ট্রান্সফাসরর অন্তর্ভথি করা হসয়সে।

আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 37 এর সাংরশোধি
ধোরো 37 এর প্রর্ম কপ্রোভোইরসোর পররবরতি দুটি কপ্রোভোইরসো প্ররতস্থোরপত হরয়রছ-

৮।

ক.

ন্যতি প্রর্ম কপ্রোভোইরসো অনু োয়ী ফটকো ব্যবসোয় (speculation business)
ককোরিো কলোকসোি ককবলমোত্র অন্যরকোরিো ফটকো ব্যবসোরয়র আরয়র রবপরীরত
সমন্বয় করো োরব। মূলধরি আরয়র (capital gain) ককোরিো খোরতর
কলোকসোি ককবলমোত্র মূলধরি খোরতর অন্যরকোরিো আরয়র সোরর্ সমন্বয় করো
োরব।

খ.

ন্যতি রদ্ব্তীয় কপ্রোভোইরসো অনু োয়ী করমুি বো হ্রোসকৃত করহোর প্রর োজয এমি
ককোরিো খোরতর কলোকসোি সমন্বয় হরবিো।

আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 44 এর সাংরশোধি
অর্ ি আইি, ২০২১ এর মোধ্যরম আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 44 এর উপধোরো
(2) এর ক্লজ (c) এর উপ-ক্লজ (iii) সংসিাধনীর োধ্যসে কর বরয়ািসযাগ্য
ক্তবক্তনসয়াসগর elligible amount বা অনুসোদনসযাগ্য অংসকর সসব থাচ্চ সীো বদি
বকাটির টাকার পক্তরবসিথ এক বকাটি টাকা করা হসয়সে।
এ রবধোি ২০২১-২২ করবছর কর্রক কো িকর হরব।

৯।

আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 52 এর সাংরশোধি
ক.

অর্ ি আইি, ২০২১ এর মোধ্যরম আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 52 এর
sub-section (1) এর proviso কত ন্যতি paragraph (bb) সাংর োরজত
হরয়রছ। সাংর োরজত এ রবধোরির ফরল রবল গ্রহীতো (payee) রদ ব্যোাংক
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েোন্সফোর বো কমোবোইল ফোইন্যোরন্সয়োল সোরভিস বো বোাংলোরদশ ব্যোাংক অনুরমোরদত
অন্যরকোরিো প্রকোর রর্রজটোল কলিরদি ব্যতীত রবল গ্রহণ কররি তরব উৎরস
কররর হোরর রিধ িোররত হোর অরপযো ৫০ শতোাংশ কবরশ হরব।
অর্ িোৎ রবল পরররশোধকোরী রবরলর গ্রহীতোরক ব্যোাংক েোন্সফোর বো উরেরখত
ক রকোরিো মোধ্যরম রবল পরররশোধ কররবি।
উদোহরণ ৯-১
সুিোি ককোম্পোরি রলন জিোব শোয়োি এর কোছ কর্রক ৫০ লয টোকোর একটি পণ্য
ক্রয় করর। জিোব শোয়োি এখোরি রবরলর গ্রহীতো রহরসরব সুিোি ককোম্পোরির
রিকট হরত ব্যোাংক েোন্সফোর বো কমোবোইল ফোইন্যোরন্সয়োল সোরভিস বো বোাংলোরদশ
ব্যোাংক অনুরমোরদত অন্যরকোরিো প্রকোর রর্রজটোল মোধ্যরম রবল গ্রহণ কররবি।
রতরি রদ উরেরখত মোধ্যম গুরলোরত রবল গ্রহরণ অস্বীকৃরত জোিোি তরব ৫০ লয
টোকোর রবল হরত রবরধ ১৬ কমোতোরবক ৩ শতোাংরশর পররবরতি ৪.৫ শতোাংশ হোরর
উৎরস কর কতিি কররত হরব।
আবোর, সুিোি ককোম্পোরি রলন ব্যোাংক েোন্সফোর বো কমোবোইল ফোইন্যোরন্সয়োল
সোরভিস বো বোাংলোরদশ ব্যোাংক অনুরমোরদত অন্যরকোরিো প্রকোর রর্রজটোল মোধ্যম
ব্যবহোর িো করর রবল পরররশোধ করর এবাং ৩ শতোাংশ হোরর উৎরস কর কতিি
করর তোহরল উি রবরলর অাংক অিনুরমোরদত খরচ রহরসরব গণ্য হরব।
খ.

অর্ ি আইি, ২০২১ এর মোধ্যরম আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 52 এর
sub-section (2) এর clause (a) কত ন্যতি item (xv) সাংর োরজত
হরয়রছ। এর মোধ্যরম এক ককোটি টোকোর অরধক টোি িওভোর ররয়রছ এমি সকল
ই-কমোস ি প্লোটফমি, ক িোরমই অরভরহত কহোক, Specified person রহরসরব
গণ্য হরব। তরব অন্যরকোরিোভোরব Specified person রহরসরব গণ্য হরল
অর্ িোৎ sub-section (2) এর clause (a) এর অন্যরকোরিো আইরটম
অনু োয়ী ককোরিো ই-কমোস ি প্লোটফমি Specified person রহরসরব গণ্য হরল
তোর জন্য এক ককোটি টোকোর অরধক টোি িওভোররর সীমো প্রর োজয হরবিো। অর্ িোৎ
সোধোরণ রিয়রমই উৎরস কর কতিি কররত হরব।

১০। আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 52AA এর সাংরশোধি
অর্ ি আইি, ২০২১ এর মোধ্যরম আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 52AA এর subsection (1) এ প্রদত্ত Table এর SL No. 12 প্ররতস্থোরপত হরয়রছ। রবদ্যমোি
রবধোিোনুসোরর Stevedoring/berth operation commission অর্বো fee এর
উপর রভরত্ত অাংক ২৫ লয টোকোর কম হরল ১০ শতোাংশ হোরর এবাং রভরত্ত অাংক ২৫
লয টোকোর অরধক হরল ১২ শতোাংশ হোরর উৎরস কর কতিি কররত হরব। ন্যতি রবধোি
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অনুসোরর রবদ্যমোি রবধোরির পোশোপোরশ গ্রস রবরলর উপর রভরত্ত অাংক ২৫ লয টোকোর
কম হরল ১.৫ শতোাংশ হোরর এবাং রভরত্ত অাংক ২৫ লয টোকোর অরধক হরল ২ শতোাংশ
হোরর উৎরস কর কতিি কররত হরব।
১১। আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 52DD এর প্ররতস্থোপি
অর্ ি আইি, ২০২১ এর মোধ্যরম আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 52DD
প্ররতস্থোপি করো হরয়রছ। প্ররতস্থোরপত রবধোিোনু োয়ী এ অধ্যোরদরশ অর্বো অন্যোন্য
আইরি worker’s profit participation fund এর কর অব্যোহরত সম্পরকি ো
র্োকুক িো ককি, এই ফোরন্ডর অর্ ি ককোরিো সুরবধোরভোগীর (beneficiary) বরোবরর
পরররশোধকোরল ুনররো অাংরকর উপর পাঁচ শতোাংশ হোরর উৎরস কর কতিি কররত হরব।
তরব রিেবরণ িত দুটি শতি একসোরর্ পূরণ কররল উৎরস কর কতিি করো োরব িোক. সুরবধোরভোগীর করর োগ্য আয় িো র্োকরল এবাং
খ. ফোন্ড হরত প্রোরির পররমোণ ২৫,০০০ টোকো অরতক্রম িো কররল।
১২। আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 52N এর প্ররতস্থোপি
অর্ ি আইি, ২০২১ এর মোধ্যরম আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 52N প্ররতস্থোপি
করো হরয়রছ। প্ররতস্থোরপত রবধোিোনু োয়ী বোাংলোরদশ পোওয়োর কর্রভলপরমন্ট কবোর্ ি বো
পোওয়োর রর্রিরবউশরি রিরয়োরজত অন্যরকোরিো ব্যরি পোওয়োর ক্ররয়র রবপরীরত অর্ ি
পরররশোধকোরল ৬ শতোাংশ হোরর উৎরস কর কতিি কররত হরব।
ককোরিো আয়বছরর ককোরিো করদোতোর জন্য হ্রোসকৃত করহোর বো কর অব্যোহরতর
প্রর োজযতো র্োকরল জোতীয় রোজস্ব কবোর্ ি উৎরস কর কতিি প্রর োজয হরবিো বো
আনুপোরতক হোরর কর কতিি হরব মরমি প্রতযয়ি কররত পোররব। এজন্য করদোতোরক
জোতীয় রোজস্ব কবোরর্ ি আরবদি কররত হরব।
১৩। আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 52Q এর সাংরশোধি
অর্ ি আইি, ২০২১ এর মোধ্যরম আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 52Q সাংরশোধি
করো হরয়রছ। সাংরশোধিীর মোধ্যরম ধোরো 52Q এর রবদ্যমোি কপ্রোভোইরসোর পররবরতি
ন্যতি দুটি কপ্রোভোইরসোর সাংর োজি করো হরয়রছ। ধোরো 52Q অনুযায়ী, ক্তবসদি হসি
বাংলাসদসি বকাসনা ব্যক্তির ব্যাংক ক্তহসাসব ক্তনম্নক্তলক্তখি কাসজর ক.

বাংলাসদসি প্রদি বকাসনা বসবা; বা

খ.

রিবোসী ব্যরি কর্তক
ি রবরদশী বকাসনা ব্যরির অনুকূরল বকাসনা কসবো বো কমি
সম্পোদি;বো

গ.

রবজ্ঞোপি বো অন্যরকোরিো উরদেশরশ্য অিলোইি প্লোটফমি ব্যবহোররর অনুরমোদরির
জন্য
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রিেরলরখত প্রকোরর বকাসনা অর্ িক.

রফ, বসবা চোজি, করমশি বো পোররেরমক; ক িোরমই অরভরহত কহোক িো ককি,
অর্বো

খ.

ক রকোরিো িোরমর বো প্রকৃরতর কররভরিউ কশয়োররাং

বপ্ররণ করা হসল উি অর্ থ গ্রহীিার ব্যাংক ক্তহসাসব পক্তরসিাধ বা বক্রক্তিসটর সেয় দি
িিাংি (১০%) হাসর উৎসস কর কিথন করসি হসব।
প্ররতস্থোরপত প্রর্ম কপ্রোভোইরসোর রবধোিোনু োয়ী manufacturing, process or
conversion, civil work, construction, engineering or works of
similar nature এর জন্য সম্পোরদত চুরি বোস্তবোয়রির রবপরীরত বোাংলোরদরশ
রবরদশ হরত কপ্রররত অর্ ি করদোতোর রহসোরব কক্ররর্রটর পূরব ি রবদ্যমোি ১০ শতোাংরশর
পররবরতি ৭.৫ শতোাংশ হোরর উৎরস কর কতিি কররত হরব।
তরব, উৎরস কর কতিি প্রর োজয হরব িো এমি রবদ্যমোি রবধোি প্ররতস্থোরপত রদ্ব্তীয়
কপ্রোভোইরসোরত বহোল ররয়রছক.

বকাসনা ক্তনবাসী ব্যক্তির সফট্ওয়ার বা বসবা ক্তবক্রয়লব্ধ অর্ থ, যক্তদ ক্তবক্রয় বা
বসবা হসি প্রাপ্ত আয় আয়কর অধ্যাসদি, ১৯৮৪ এর 6th Schedule, PartA এর ৩৩ নম্বর অনুসচ্ছদ অনুযায়ী কর অব্যাহক্তিপ্রাপ্ত।

খ.

আয়কর অধ্যাসদি, ১৯৮৪ এর 6th Schedule, Part-A এর ৪৮ নম্বর
অনুসচ্ছদ অনুযায়ী বয আয় বোট আয় পক্তরগণনার অন্তর্ভথি নয়।

১৪। আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 53 এর প্ররতস্থোপি
প্ররতস্থোরপত ধোরো 53 অনু োয়ী করমশিোর অব কোস্টমস্ অর্বো যমতোপ্রোি কমিকতিো
আমদোরিকৃত পরণ্যর মূরল্যর উপর জোতীয় রোজস্ব কবোর্ ি কর্তক
ি রিধ িোররত হোরর আমদোরি
প িোরয় অরগ্রম আয়কর সাংগ্রহ কররবি। এ ধোরোর অধীি সাংগৃহীত কররর হোর ২০
শতোাংরশর অরধক হরব িো। আয়কর রবরধমোলোর রবরধ 17A দ্ব্োরো এ হোর রিধ িোররত হয়।
১৫। আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 53B এর প্ররতস্থোপি
অর্ ি আইি, ২০২১ এর মোধ্যরম আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 53B সাংরশোধি
করো হরয়রছ। প্ররতস্থোরপত রবধোিোনু োয়ী জিশরি কমিসাংস্থোি ও প্ররশযণ বুযররো এর
মহোপররচোলক-
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ক.

জিশরি রিোরিকোরী এরজরন্সগুরলোরক জিশরি রিোরিরত রক্লয়োররন্স কদরবি িো
রদ িো এরজরন্সগুরলো জিশরি রিোরি বোবদ গৃহীত সোরভিস চোজি বো রফ’র ১০
শতোাংশ অরগ্রম কর জমোর চোলোরির করপ আরবদরির সোরর্ জমো কদয়।

খ.

ববরদরশক কমিসাংস্থোি ও অরভবোসী আইি, ২০১৩ (২০১৩ সরির ৪৮ িাং আইি)
এর ধোরো ৯ এর অধীি লোইরসন্স ইসুয বো িবোয়ি কররবি িো রদ িো জিশরি
রিোরিকোরী এরজরন্স এ মরমি দোরখলকৃত আরবদরির সোরর্ ৫০,০০০ টোকোর
অরগ্রম কররর চোলোি জমো কদয়।

এ ধোরোর অধীি প্রণীত রবরধ 17C এসআরও িাং ১৭৩-আইি/আয়কর/২০২১, তোররখ:
০৩ জুি ২০২১ দ্ব্োরো রবলুি করো হরয়রছ।
১৬। আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 53C এর সাংরশোধি
অর্ ি আইি, ২০২১ এর মোধ্যরম আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 53C সাংরশোধি
করো হরয়রছ। পোবরলক অকশরির মোধ্যরম ককোরিো পণ্য বো সম্পরত্তর রবক্রয় বো রলজ
প্রদোি করো হরল উৎরস ১০ শতোাংশ হোরর কর কতিরির রবধোি করো হরয়রছ। পণ্য বো
সম্পরত্তর রবক্রয় বো রলজ বলরত অক্ট্রয় রর্উটি, রফ, অর্বো অন্যোন্য ক রকোরিো প্রকোর
কলরভও অন্তর্ভিি হরব। জরমর প্লট অকশরি রবরক্রত হরল কসরযরত্র এ ধোরো প্রর োজয হরব
িো।
কদরশর সকল জলমহোল, বোলুমহোল, সোয়রোত মহোলসহ ক রকোরিো প্রকোররর অকশরি
ইজোরো বো রবক্ররয়র কযরত্র রবক্রয় বো রলজ মূরল্যর ১০ শতোাংশ উৎরস কর সাংগ্রহ পূব িক
পণ্য বো অরধকোর হস্তোন্তর কররত হরব।
পোবরলক অকশরির মোধ্যরম চো রবক্ররয়র কযরত্র উৎরস কর সাংগ্ররহর হোর ১ শতোাংশ
হরব।
এ ধোরোর অধীি প্রণীত রবরধ 17D এসআরও িাং ১৭৩-আইি/আয়কর/২০২১, তোররখ:
০৩ জুি ২০২১ দ্ব্োরো রবলুি করো হরয়রছ।
১৭।

আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 53E এর সাংরশোধি
অর্ ি আইি, ২০২১ এর মোধ্যরম আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 53E সাংরশোধি
করো হরয়রছ। সাংরশোরধত রবধোিোনু োয়ী ককোম্পোরির পোশোপোরশ ফোমিরকও এ ধোরোর
অধীি উৎরস কর কতিিকোরী কর্তপি য রহরসরব অন্তর্ভিি করো হরয়রছ।
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১৮। আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 53Fএর সাংরশোধি
অর্ ি আইি, ২০২১ এর মোধ্যরম আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 53F এর subsection (1) এর clause (b) এর proviso এর পরর ন্যতি proviso সাংর োজি
করো হরয়রছ। সাংর োরজত রবধোিোনু োয়ী িোবোলরকর কযরত্র মোতো-রপতোর ১২-রর্রজরটর
টিআইএি িোবোলরকর টিআইএি রহরসরব রবরবরচত হরব। অর্ িোৎ স্কুল ব্যোাংরকাং এর
কযরত্র মোতো-রপতোর টিআইএি র্োকরল তো িোবোলরকর টিআইএি রহরসরব রবরবচিো
কররত হরব এবাং ১০ শতোাংশ হোরর উৎরস কর কতিি কররত হরব।
১৯। আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 53H এর সাংরশোধি
অর্ ি আইি, ২০২১ এর মোধ্যরম আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 53H সাংরশোধি
করো হরয়রছ। সাংরশোরধত রবধোিোনু োয়ী সরকোর বো বোাংলোরদশ রসরকউররটিজ এক্সরচে
করমশি কর্তক
ি অনুরমোরদত সুকুক ইসুযর উরদেশরশ্য গঠিত েোস্ট বো Special
Purpose Vehicle (SPV) এর বরোবরর অর্বো উি েোস্ট বো Special
Purpose Vehicle (SPV) হরত সম্পরত্ত হস্তোন্তররর কযরত্র এ ধোরোর অধীি
প্রর োজয উৎরস কর পরররশোধ হরত অব্যোহরত প্রদোি করো হরয়রছ।
২০। আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 68B এর সাংরশোধি
ক. অর্ ি আইি, ২০২১ এর মোধ্যরম ধোরো 68B এর sub-section (2) কত
উরেরখত Table রিরেোিভোরব প্ররতস্থোরপত হরয়রছ। প্ররতস্থোরপত Table
অনু োয়ী সোধোরণ গোরির পররবরতি ইরলকরেক গোরিও অরগ্রম কর পরররশোরধর
তোরলকোয় অন্তর্ভিি হরয়রছক্রন
িাং

গোরির ধরি ও ইরেি কযোপোরসটি

অরগ্রম কর
(টোকো )

১

১৫০০ রসরস বা ৭৫ ক্তকসলাওয়াসটর উরর্ধ্ি িয় প্ররতটি কমোটরকোর বো
জীপ এর জন্য

২৫,০০০/-

২

১৫০০ রসরস বো ৭৫ ক্তকসলাওয়াসটর উরর্ধ্ি রকন্তু ২০০০ রসরস বো ১০০
ক্তকসলাওয়াসটর উরর্ধ্ি িয় এরূপ প্ররতটি কমোটরকোর বো জীপ এর জন্য

৫০,০০০/-

৩

২০০০ রসরস বো ১০০ ক্তকসলাওয়াসটর উরর্ধ্ি রকন্তু ২৫০০ রসরস বো ১২৫
ক্তকসলাওয়াসটর উরর্ধ্ি িয় এরূপ প্ররতটি কমোটরকোর বো জীপ এর জন্য

৭৫,০০০/-
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৪

২৫০০ রসরস বো ১২৫ ক্তকসলাওয়াসটর উরর্ধ্ি রকন্তু ৩০০০ রসরস বো ১৫০ ১,২৫,০০০/ক্তকসলাওয়াসটর উরর্ধ্ি িয় এরূপ প্ররতটি কমোটরকোর বো জীপ এর জন্য

৫

৩০০০ রসরস বো ১৫০ ক্তকসলাওয়াসটর উরর্ধ্ি রকন্তু ৩৫০০ রসরস বো ১৭৫ ১,৫০,০০০/ক্তকসলাওয়াসটর উরর্ধ্ি িয় এরূপ প্ররতটি কমোটরকোর বো জীপ এর জন্য

৬

৩৫০০ রসরস বো ১৭৫ ক্তকসলাওয়াসটর উরর্ধ্ি প্ররতটি কমোটরকোর বো
জীপ এর জন্য

২,০০,০০০/-

৭

মোইরক্রোবোস প্ররতটির জন্য

৩০,০০০/-

ন্যতি রবধোিটি ১ জুলোই, ২০২১ রিষ্টোব্দ তোররখ হরত প্রর োজয হরব।
খ.

ধোরো 68B এর sub-section (2) এর পরর ন্যতি sub-section (2A)
এবাং sub-section (2B) সাংর োরজত হরয়রছ। ন্যতি উপধোরোগুরলোরত
রিেরূপ রবধোি সাংর োরজত হরয়রছঅ. ন্যতি sub-section (2A) অনু োয়ী একোরধক বছররর জন্য
কররজরিশি বো রফটরিস িবোয়ি করো হরল ক অর্ িবছরর কররজরিশি বো
রফটরিস িবোয়ি করো হরয়রছ তোরপররর অর্ িবছরগুরলোর ৩০ জুি
তোরররখর মরধ্য sub-section (2) অনু োয়ী অরগ্রম কর সাংগ্রহ কররত
হরব।
আ. ককোরিো করদোতো ন্যতি sub-section (2A) অনু োয়ী রদ অরগ্রম কর
পরররশোরধ ব্যর্ ি হি তরব রতরি খি গোরির অরগ্রম কর পরররশোধ
কররবি তখি A+B রিয়মোনু োয়ী পরররশোধ কররবি, ক খোরিA= রবগত বছর বো বছরগুরলোরত অপরররশোরধত অরগ্রম কররর পররমোণ
B= ক বছরর করদোতো অরগ্রম কর পরররশোধ কররছি কস বছররর জন্য
sub- section (2) অনু োয়ী রিধ িোররত অরগ্রম কররর পররমোণ।
উরেখ্য, করদোতোরক এ ধোরোর অধীি অরগ্রম কর আবরশ্যকভোরব অরটোরমরটর্
চোলোি (এ-চোলোি) বো ই-কপরমরন্টর মোধ্যরম পরররশোধ কররত হরব।
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উদোহরণ
জিোব রমিহোজ আহরমদ ২০২১-২০২২ অর্ িবছরর তোর ১৫০০ রসরস গোরির
রফটরিস দুই বছররর জন্য িবোয়ি কররি এবাং ২৫,০০০ টোকো অরগ্রম কর
অরটোরমরটর্ চোলোি (এ-চোলোি) বো ই-কপরমরন্টর মোধ্যরম পরররশোধ কররি।
জিোব রমিহোজ আহরমদরক পরবতী অর্ িবছররর অর্ িোৎ ২০২৩ রিষ্টোরব্দর ৩০
জুি তোরররখর মরধ্য গোরির অরগ্রম কর অরটোরমরটর্ চোলোি (এ-চোলোি) বো ইকপরমরন্টর মোধ্যরম পরররশোধ কররত হরব।
করদোতো রদ ৩০ জুি তোরররখর মরধ্য অরগ্রম কর পরররশোধ কররত ব্যর্ ি হি
তোহরল পরবতী বছরর গোরির রফটরিস িবোয়রির সময় করদোতো কর্তক
ি
পরররশোরধতব্য অরগ্রম কররর পররমোণ হরব (২৫,০০০+২৫,০০০) বো ৫০,০০০
টোকো।
করদোতো রদ পর পর দুই বছর অরগ্রম কর পরররশোধ কররত ব্যর্ ি হি তোহরল
র্ততীয় অর্ িবছরর করদোতোর গোরির রফটরিস িবোয়রির সময় পরররশোরধতব্য
অরগ্রম কররর পররমোণ হরব (২৫,০০০x২ +২৫,০০০) বো ৭৫,০০০ টোকো।
২১।

আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 80 এর প্ররতস্থোপি
অর্ ি আইি, ২০২১ এর মোধ্যরম আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 80 প্ররতস্থোপি
করো হরয়রছ। প্ররতস্থোরপত ধোরোয় রিরেোি রবধোিসমূহ প্ররতস্থোরপত হরয়রছক.

খ.

ব্যরিরেরণর প্ররতযক রিবোসী বোাংলোরদশী করদোতো রিরেোি ক রকোরিো একটি
শতি পূরণ কররল কবোর্ ি কর্তক
ি রিধ িোররত ফররম রিরজর, স্বোমী বো স্ত্রী,
িোবোলরকর এবাং কপোেরদর সকল প্রকোর সম্পদ ও দোরয়র রববরণী দোরখল
কররবি। শতিোবরল হরলোঅ.
আয়বছর কশরষ রদ ৪০ লয টোকোর অরধক গ্রস সম্পদ র্োরক;
অর্বো
আ.

কমোটর গোরির মোরলক হি; অর্বো

ই.

রসটি করপিোররশি এলোকোয় গৃহ-সম্পরত্তরত রবরিরয়োগ অর্বো
অযোপোট িরমন্ট র্োকরল।

প্ররতযক করদোতো চোইরল স্বপ্ররণোরদত হরয় সম্পদ ও দোরয়র রববরণী দোরখল
কররত পোররবি। আইটি ১০রব এবাং আইটি ১০রব২০১৬ হরি কবোর্ ি কর্তক
ি
রিধ িোররত সম্পদ ও দোরয়র রববরণী দোরখরলর ফরম।
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২২।

গ.

অরিবোসী বোাংলোরদশী এবাং বোাংলোরদশী িয় এমি ব্যরিরেরণর করদোতোরো
ককবলমোত্র বোাংলোরদরশ অবরস্থত সম্পরদর রববরণী দোরখল কররবি।

ঘ.

ককোরিো আয়বছরর ৪ লয টোকোর অরধক আয় সম্পন্ন ব্যরিরেরণর
করদোতোরদররক জীবি োত্রোর মোি সম্পরকিত ব্যয় রববরণী (আইটি ১০রবরব
অর্বো আইটি ১০রবরব২০১৬) বোধ্যতোমূলকভোরব দোরখল কররত হরব।

ঙ.

ককোম্পোরির কশয়োররহোডোর রর্ররক্টররদররক জীবি োত্রোর মোি সম্পরকিত ব্যয়
রববরণী (আইটি ১০রবরব অর্বো আইটি ১০রবরব২০১৬) বোধ্যতোমূলকভোরব
দোরখল কররত হরব।

চ.

উপকর করমশিোর সম্পদ ও দোরয়র রববরণী অর্বো জীবি োত্রোর মোি
সম্পরকিত ব্যয় রববরণী দোরখরল বোধ্য িি এমি ব্যরিরদর রিকট হরত উি
রববরণীসমূহ চোইরত পোররবি।

আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 82C এর সাংরশোধি
অর্ ি আইি, ২০২১ এর মোধ্যরম আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 82C এর subsection (2) এবাং sub-section (4) এর সাংরশোধি করো হরয়রছ। এ ধোরোয়
রিরেোি সাংরশোধিীসমূহ আিয়ি হরয়রছক. ধোরো 82C এর উপ ধোরো (2) এর clause (b) এর proviso এর subclause (ii) সাংরশোধরির ফরল, perfumes and toilet waters পণ্য
বো কাঁচোমোল আমদোরির রবপরীরত রবরধ 17A এর অধীি উৎরস করতিত কর
82C ধোরোয় ন্যযিতম কর রহসোরব রবরবরচত হরব।
খ.

২৩।

ধোরো 82C এর উপধোরো (4) এর ক্লজ (a) এ উক্তেক্তখি বটক্তবল এর Serial
No. 3 এর কলাে (3) এ উক্তেক্তখি ০.৫০% এর পক্তরবসিথ ০.২৫%
প্রক্তিস্থাপন করা হসয়সে। অর্ থাৎ ব্যক্তিসশ্রক্তণর করদািাসদর গ্রস প্রাক্তপ্তর উপর
০.২৫% হাসর নূযনিে কর পক্তরসিাধ করসি হসব।

আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 113 এর সাংরশোধি
অর্ ি আইি, ২০২১ এর মোধ্যরম আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 113 সাংরশোধি
করো হরয়রছ। সাংরশোধিীর মোধ্যরম ধোরো ১১৩ এর অধীি তথ্য তলরবর যমতো
মহোপররচোলক, কর পররদশিি অরধদিররক প্রদোি করো হরয়রছ।

২৪।

আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 117A এর সাংরশোধি
অর্ ি আইি, ২০২১ এর মোধ্যরম আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 117A
সাংরশোধি করো হরয়রছ। ধোরো 117A এর অধীি কবোরর্ ির “Power to verify
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deduction or collection of tax” কর করমশিোর, মহোপররচোলক, কর
পররদশিি অরধদির, এবাং মহোপররচোলক, কসন্ট্রোল ইরন্টরলরজন্স কসল এর রিকট প্রদোি
করো হরয়রছ। অর্ িোৎ ১ জুলোই, ২০২১ তোররখ হরত ধোরো 117A এর কো িক্রম
পররচোলিোর জন্য কর করমশিোর, মহোপররচোলক, কর পররদশিি অরধদির, এবাং
মহোপররচোলক, কসন্ট্রোল ইরন্টরলরজন্স কসল যমতোপ্রোি কর্তপ
ি য রহরসরব রবরবরচত
হরব।
২৫।

আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 152O এর সাংরশোধি
অর্ ি আইি, ২০২১ এর মোধ্যরম আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 152O
সাংরশোধি করো হরয়রছ। ধোরো 152O এর sub-section (8) সাংরশোধরির ফরল
রবকল্প রবররোধ রিষ্পরত্তর সময়সীমো ২ মোরসর পররবরতি ৩ মোস করো হরয়রছ।

২৬।

আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 184A এর সাংরশোধি
আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ধোরো 184A কত রিরেোি সাংরশোধিীসমূহ আিীত
হরয়রছ-

২৭।

ক.

ধোরো 184A এর sub-section (3) এর item (xv) কত আিীত
সাংরশোধিীর ফরল রোজউক, রসরর্এ, ককরর্এ, আররর্এ এর পোশোপোরশ
ক রকোরিো কপৌরসভোয় এবাং রসটি করপিোররশরি ভবি রিমিোরণর িকশো
অনুরমোদরির জন্য সাংরিষ্ট কর্তপি রযর রিকট আরবদিকোরীরক টিআইএি
দোরখল কররত হরব।

খ.

ধোরো 184A এর sub-section (3) এ ন্যতি রতিটি item সাংযুি
হরয়রছ। অর্ িোৎ রিেরূপ কযত্রসমূরহ টিআইএি র্োকো বোধ্যতোমূলক করো হরলোঅ.

২ লয টোকোর ঊরর্ধ্ি সঞ্চয়পত্র ক্ররয়;

আ.

২ লয টোকোর ঊরর্ধ্ি র্োকঘর সঞ্চয় রহসোব খুলরত;

ই.

সমবোয় সরমরতর কররজরিশরি।

আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর THIRD SCHEDULE এর সাংরশোধি
আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর ৩য় তফরসল এর সংসিাধনীর োধ্যসে সাধারণ
ভবসনর অবচসয়র হার ক্তবদ্যোন ১০ িিাংসির পক্তরবসিথ ৫ িিাংি করা হসয়সে
এবং ফযাক্টক্তর ভবসনর অবচসয়র হার ক্তবদ্যোন ২০ িিাংসির পক্তরবসিথ ১০ িিাংি
করা হসয়সে।
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২৮।

আয়কর অধ্যোরদশ, 1984 এর SIXTH SCHEDULE, Part A এর
সাংরশোধি
(ক)

Paragraph 1A এর সাংরশোধি
Paragraph 1A সাংরশোধরির মোধ্যরম এিরজও রবষয়ক বুযররোর
পোশোপোরশ মোইরক্রো কক্ররর্ট করগুরলটরর কর্তপি য কর্তক
ি রিবরন্ধত সাংস্থোর
শুধুমোত্র মোইরক্রো কক্ররর্ট হরত অরজিত আয়রক করমুি করো হরয়রছ।

(খ)

Paragraph 33 এর সংসিাধন
Paragraph 33 সাংরশোধরির মোধ্যরম রিরেোি খোতসমূহরক করমুি
করো হরয়রছ-

(গ)

অ.

ক্লোউর্ সোরভিস;

আ.

রসরস্টম ইরন্টরগ্রশি;

ই.

ই-লোরি িাং প্লোটফমি;

ঈ.

ই-বুক প্রকোশিো;

উ.

কমোবোইল অযোরপ্লরকশি কর্রভলপরমন্ট সোরভিস; এবাং

ঊ.

আইটি রিল্যোরন্সাং।

Paragraph 39 প্ররতস্থোপি
Paragraph 39 প্ররতস্থোপরির মোধ্যরম রিেরূপ রবধোি করো হরয়রছঅ.

মরহলো করদোতো ব্যতীত অন্যোন্যরদর মোরলকোিোধীি পণ্য উৎপোদরি
রিরয়োরজত এসএমই- োরদর বোরষ িক টোি িওভোর ৫০ লয টোকোর
ঊরর্ধ্ি িয় তোরদর আয় করমুি র্োকরব।

আ.

মরহলো করদোতোর মোরলকোিোধীি পণ্য উৎপোদরি রিরয়োরজত
এসএমই- োরদর বোরষ িক টোি িওভোর ৭০ লয টোকোর ঊরর্ধ্ি িয়
তোরদর আয় করমুি র্োকরব।

বরণ িত দুই কযরত্রই করদোতোরক আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ এর সকল
রবধোিোবরল পররপোলি কররত হরব। পররপোলরি ব্যর্ ি এসএমই করমুি
সুরবধো প্রোি হরব িো।
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২৯।

অর্ ি আইি, ২০২১ এর ধোরো ৩৩ অনু োয়ী কর করয়োত এবাং করোররোপ
ক.

প্ররতবন্ধী ব্যরিরদর রিরয়োরগ কর করয়োত
ককোরিো প্ররতষ্ঠোি তোর কমোট জিবরলর অর্ িোৎ কবতি ও মজুরর (salary
and wages) প্রদোি করো হয় এরূপ কমোট জিবরলর ১০ শতোাংশ প্ররতবন্ধী
ব্যরিরদর রিরয়োগ প্রদোি কররল উি প্ররতষ্ঠোি তোর প্ররদয় কররর ৫
শতোাংশ কর করয়োত পোরব।
এই অনুরিরদর আওতোয় প্ররতবন্ধী ব্যরি রহরসরব রবরবরচত হরত হরল
প্ররতবন্ধী ব্যরির অরধকোর ও সুরযো আইি, ২০১৩ (২০১৩ সরির ৩৯ িাং
আইি) এর ধোরো ৩১ কমোতোরবক প্ররতবন্ধী রহরসরব রিবরন্ধত হরত হরব।

খ.

র্ততীয় রলঙ্গ হরত রিরয়োরগ কর করয়োত
ককোরিো করদোতো রিরয়োগকোরী কর্তপি য রহসোরব প্ররতষ্ঠোরি কমিরত কমোট
জিবরলর ১০% (দশ শতোাংশ) অর্বো ১০০ (একশত) জরির অরধক
কমিচোরী র্ততীয় রলঙ্গ হরত রিরয়োগ কররল উি করদোতোরক প্ররদয় কররর
৫% (পাঁচ শতোাংশ) অর্বো র্ততীয় রলরঙ্গর কমিচোরীগরণর পরররশোরধত কমোট
কবতরির ৭৫% (পঁচোত্তর শতোাংশ), ো কম, কর করয়োত প্রদোি করো হরব।

গ.

প্ররতবন্ধী ব্যরিরদর কসবোস্থরল গম্যতোর কযরত্র এবাং কসবো প্রদোরি ব্যর্ িতোয়
করোররোপ
ককোরিো স্কুল, করলজ, রবশ্বরবদ্যোলয়, এিরজওরত কসবো গ্রহণকোরী প্ররতবন্ধী
ব্যরিরদর কসবোস্থরল গম্যতোর কযরত্র এবাং কসবো প্রদোরি কদরশ বলবৎ
আইরি রবধোি অনু োয়ী উপযুি ব্যবস্থো িো রোখরল ২০২০ সোরলর ১ জুলোই
তোরররখ আরদ্ধ কর বৎসর হরত উি প্ররতষ্ঠোরির কযরত্র প্রর োজয কররর ৫
শতোাংশ অরতররি কর ধো ি হরব।
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৩০।

জোরীকৃত প্রজ্ঞোপি
ক.

আয়কর রবরধমোলো, ১৯৮৪ এর সাংরশোধিীসমূহ
এস, আর, ও িাং ১৭৩-আইি/আয়কর/২০২১; তোররখ, ০৩ জুি ২০২১
রিষ্টোব্দ এর মোধ্যরম আয়কর রবরধমোলো, ১৯৮৪ কত রিেরূপ সাংরশোধিী আিো
হরয়রছ –
[পরররশষ্ট-৫ দ্রষ্টব্য]
(অ)

ক্তবক্তধ 16 এর প্ররতস্থোপি:
রবরধ 16 ক্তনসম্নািভাসব প্রক্তিস্থাক্তপি হসয়সে-

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 sub-section (1) of section 52, the deduction
on payment shall be at the rate specified in the
Table-1 below:–
Table-1
Sl.
N
o.
1.
2.
3.

(b)

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

Rate of
deduction
of tax
3%
5%
7%

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
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
In case of company engaged in
gas distribution, on any amount
In case of an industrial
undertaking engaged in producing
cement, iron or iron products
except MS Billets
In case of an industrial
undertaking engaged in the
production of MS Billets
In case of locally procured MS
Scrap
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, jute, cotton, yarn and
all kinds of fruits

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
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Rate of
deducti
on of
tax
0.6%
1%

3%
3%
3%
2%

0.5%
0.5%
2%

(2)

The rate of tax under sub-rule (1) shall be fifty percent
(50%) higher if the payee does not have twelve-digit
Taxpayer’s Identification Number 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 or by mobile financial services or any other
digital means approved by Bangladesh Bank;
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.

(4)

আমদোরি প িোরয় উৎস কররর পররমোণ ও হোর সাংক্রোন্ত রবরধ 17A এর
প্ররতস্থোপি:
রিরধ রনদনাক্তভাদি প্ররিস্থারপি হদয়দে:
(আ)

17A.
(1)

Collection of tax from importers.
For the purpose of making collection of tax under section
53 of the Ordinance, the Commissioner of Customs or any
appropriate officer shall collect tax in the case of any
import of goods at the following rate:
(a) five percent (5%) on the value of the imported goods
in case of import of goods excluding the goods
mentioned in clause (b), clause (c), clause (d), clause
(e), clause (f), clause (g) and clause (h);
(b) one percent (1%) on the value of the imported goods
in the case of import of goods specified in the Table-1
below:–
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Table-1
Sl. Heading H.S. Code
Description
No.
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
89.01 8901.20.30 Vessels
capacity
exceeding 5000 DWT
for
registration
in
Bangladesh operating in
Ocean for at least three
consecutive years and
not older than 20 years
from the date of
commissioning;
2.

89.01

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

(c) two percent (2%) on the value of the imported goods
in the case of import of goods specified in the Table-2
below:–
Table-2
Sl. Heading H.S. Code
Description
No.
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
07.03 0703.20.90 Garlic : Other
2.
10.05 1005.90.90 Other Maize, Excluding
wrapped/canned upto 2.5
kg
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Sl. Heading H.S. Code
Description
No.
(1)
(2)
(3)
(4)
3.
17.01 1701.14.00 Raw Sugar not
containing added
flavouring or colouring
matter: Other cane sugar
4.
23.09 2309.90.90 Preparations of a kind
used in animal feeding
other: other
5.
25.23 2523.10.20 Cement clinkers,
imported by vat
registered manufacturers
of cement
6.
27.09 2709.00.00 Petroleum
oils
and oils obtained
from bituminous
minerals, crude
7.
27.10 2710.12.11 Motor spirit of H.B.O.C
Type
8.
27.10 2710.12.19 Other motor spirits,
including aviation spirts
9.
27.10 2710.12.20 spirit type jet fuel
10. 27.10 2710.12.31 White spirit
11. 27.10 2710.12.32 Naphtha
12. 27.10 2710.12.39 Other
13. 27.10 2710.12.41 J.P.1 kerosene type jet
fuels
14. 27.10 2710.12.42 J.P.4 kerosene type jet
fuels
15. 27.10 2710.12.43 Other kerosene type jet
fuels
16. 27.10 2710.12.49 Other kerosene
17. 27.10 2710.12.50 Other medium oils and
preparations
18. 27.10 2710.12.61 Light diesel oils
19. 27.10 2710.12.62 High speed diesel oils
20. 27.10 2710.12.69 Other
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Sl. Heading H.S. Code
Description
No.
(1)
(2)
(3)
(4)
21. 27.10 2710.19.11 Furnace oil
22. 27.10 2710.19.19 Other
23. 27.11 2711.12.00 Propane
24. 27.11 2711.13.00 Butanes
25. 27.13 2713.20.10 Petroleum bitumen-In
Drum
26. 27.13 2713.20.90 Petroleum bitumen-Other
27. 41.02 4102.10.00 Raw skins of sheep or
lambs-With wool on
28. 41.02 4102.21.00 Raw skins of sheep or
lambs-Without wool on:
Pickled
29. 41.02 4102.29.00 Raw skins of sheep or
lambs-Without wool on:
Other
30. 41.03 4103.20.00 Other raw hides and
skins-of reptiles
31. 41.03 4103.90.00 Other raw hides and skins
Other
32. 72.13
All H.S
Bars and rods, hotCode
rolled, in irregularly
woun coils, of iron or
non-alloy steel
33. 72.14
All H.S
Other bars and rods of
Code
iron or non-alloy steel,
not further worked than
forged, hot-rolled, hotdrawn or hot-extruded,
but
including
those
twisted after rolling
34. 72.15
All H.S
Other bars and rods of
Code
iron or non-alloy steel.
35. 72.16
All H.S
Angles, shapes and
Code
sections of iron or nonalloy steel
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Sl. Heading H.S. Code
Description
No.
(1)
(2)
(3)
(4)
36. 84.08 8408.90.10 Engines of capacity 3 to
45 HP
37. 84.08 8408.90.90 Other
38. 84.13 8413.70.00 Other centrifugal pumps;
Other pumps; liquid
elevators
39. 84.37 8437.10.00 Machines for cleaning,
sorting or grading seed,
grain or dried leguminous
vegetable; Other machinery
40. 84.67 8467.29.00 Other, Other tools
41. 85.17 8517.12.10 Cellular (Mobile/fixed
wireless) telephone set
42. 85.17 8517.70.00 Loaded Printed Circuit
Board/PCB; Assembled/
Mother Board for Cellular
Phone; Key; Keypad
housing; Keypad Dome;
Front Shell; Vibrator;
motor; Touch Panel;
Touch Panel Glass for
mobile phone; Liquid
Crystal Module; Camera
Module;
Input-Output
(I/O)
Port;
Internal
Earphone; Microphone;
Antenna; Receiver;
(d)

taka five hundred per ton in the case of import of goods
specified in the Table-3 below:–

Table-3
Sl. No. Heading H.S. Code
Description
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
72.03
All H.S
Ferrous products obtained by
Code
direct reduction of iron ore and
other spongy ferrous products, in
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Sl. No. Heading H.S. Code

2.

72.04

3.

72.06

4.

72.07

5.

89.08

Description
lumps, pellets or similar forms;
iron having a minimum purity by
weight of 99.94%, in lumps,
pellets or similar forms.
All H.S
Ferrous waste and scrap;
Code
remelting scrap ingots of iron or
steel.
7206.10.00 Iron and non-alloy steel in ingots
or
other
primary
forms
(excluding iron of heading
72.03)-Ingots
All H.S
Semi-finished products of iron or
code
non-alloy steel
8908.00.00 Vessels and other floating
structures for breaking up:

(e) zero percent (0%) on the value of imported goods in the case
of import of goods specified in the Table-4 below:–
Table-4
Sl. No. Headi H.S. Code
Description
ng
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
01.02 0102.21.00 Live bovine animals. Cattle: Purebred breeding animals
2.
01.02 0102.29.00 Live bovine animals. Cattle: Other
3.
01.02 0102.31.00 Live bovine animals. Buffalo:
Pure-bred breeding animals
4.
01.02 0102.39.00 Live bovine animals. Buffalo:
Other
5.
01.02 0102.90.10 Live bovine animals Other: Purebred breeding animals
6.
01.02 0102.90.90 Live bovine animals Other: Other
7.
01.05 0105.11.10 Live poultry
Weighing not more than 185 g:
Fowls of the species Gallus
domesticus: Parent stock of one
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Sl. No. Headi H.S. Code
ng
8.

01.05 0105.12.10

9.

01.05 0105.13.10

10.

01.05 0105.14.10

11.

01.05 0105.15.10

12.

03.01 0301.91.10

13.

03.01 0301.92.10

14.

03.01 0301.93.10
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Description
day chick
Live poultry
Weighing not more than 185 g:
Turkeys: Parent stock of one day
chick
Live poultry
Weighing not more than 185 g:
Ducks: Parent stock of one day
chick
Live poultry
Weighing not more than 185 g:
Geese: Parent stock of one day
chick
Live poultry
Weighing not more than 185 g:
Guinea fowls: Parent stock of one
day chick
Live fish.
Trout
(Salmo
trutta,
Oncorhynchus
mykiss,
Oncorhynchus
clarki,
Oncorhynchus
aguabonita,
Oncorhynchus
gilae,
Oncorhynchus
apache
and
Oncorhynchus chrysogaster)-Fry
Live fish.
-Eels (Anguilla spp.)-Fry
Live fish.
Carp (Cyprinus spp., Carassius
spp., Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthal-michthys
spp.,
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo
spp.,
Osteochilus
hasselti,
Leptobarbus
hoeveni,

Sl. No. Headi H.S. Code
ng
15.

03.01 0301.99.10

16.

03.06 0306.31.10

17.

03.06 0306.32.10

18.

03.06 0306.33.10

19.

03.06 0306.35.10

20.

03.06 0306.36.10

21.
22.

05.10 0510.00.10
05.11 All H.S
code

23.

06.01 0601.10.00

24.

06.01 0601.20.00
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Description
Megalobrama spp.)-Fry
Live fish.
-Other: Fry
Crustaceans
-Live, fresh or chilled Rock
lobster and other sea crawfish
(Palinurus spp., Panulirus spp.,
Jasus spp.): Fry
Crustaceans
-Live, fresh or chilled Lobsters
(Homarus spp.): Fry
Crustaceans
-Live, fresh or chilled:
Crabs: Fry
Crustaceans
-Live, fresh or chilled Cold-water
shrimps and prawns (Pandalus
spp., Crangon crangon): Fry (New
created)
Crustaceans
-Live, fresh or chilled Other
shrimps and prawns: Fry
Glands including pituitary glands
Animal products not elsewhere
specified or included; dead
animals of Chapter 1 or 3 of
FIRST SCHEDULE of Customs
Act, 1969, unfit for human
consumption.
Bulbs, tubers, tuberous roots,
corms, crowns and rhizomes,
dormant
Bulbs, tubers, tuberous roots,
corms, crowns and rhizomes, in

Sl. No. Headi H.S. Code
ng

25.
26.

06.02 0602.10.00
06.02 0602.20.00

27.

06.02 0602.30.00

28.
29.

06.02 0602.40.00
07.01 0701.10.10

30.

07.01 0701.10.90

31.
32.
33.
34.
35.
36.

07.03
07.13
07.13
07.13
07.13
10.01

37.
38.

10.01 1001.11.90
10.01 1001.19.10

39.
40.
41.
43.

10.01
10.01
10.01
10.05

44.
45.

10.05 1005.10.90
12.01 1201.10.90

0703.10.19
0713.10.90
0713.20.90
0713.40.90
0713.90.90
1001.11.10

1001.19.90
1001.91.90
1001.99.90
1005.10.10
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Description
growth or in flower; chicory plants
and roots
Unrooted cuttings and slips
Trees, shrubs and bushes, grafted
or not, of kinds which bear edible
fruit or nuts
Rhododendrons
and
azaleas,
grafted or not
Roses, grafted or not
Potatoes, fresh or chilled.
Seed: Wrapped/canned upto 2.5
kg
Potatoes, fresh or chilled. Seed:
Other
Onions: Other
Peas (Pisum sativum): Other
Chickpeas (garbanzos): Other
Lentils: Other
Other: Other
Durum wheat
Seed: Wrapped/canned upto 2.5
kg
Durum wheat Seed: Other
Durum wheat
Other: Wrapped/canned upto 2.5
kg
Durum wheat Other: Other
Other Wheat Seed: Other
Other Wheat: Other
Maize (corn).
Seed: Wrapped/canned upto 2.5
kg
Maize (corn). Seed: Other
Soya beans, whether or not

Sl. No. Headi H.S. Code
ng
46.

12.01 1201.90.90

47.

12.04 1204.00.90

48.

12.05 1205.10.90

49.

12.06 1206.00.90

50.
51.
52.
53.

12.07
12.07
12.09
12.09

54.

12.09 1209.23.00

55.

12.09 1209.24.00

56.

12.09 1209.25.00

57.
58.

12.09 1209.29.00
12.09 1209.30.00

59.

12.09 1209.91.00

60.

12.09 1209.99.00

61.

15.07 1507.10.00

1207.40.90
1207.50.90
1209.10.00
1209.21.00
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Description
broken.
Seed: Other
Soya beans, whether or not
broken.
Other: Other
Linseed, whether or not broken
Other
Low erucic acid rape or colza
seeds: Other
Sunflower seeds, whether or not
broken
Other
Sesamum seeds: Other
Mustard seeds: Other
Sugar beet seeds
Seeds of forage plants: Lucerne
(alfalfa) seeds
Seeds of forage plants: Fescue
seeds
Seeds of forage plants: Kentucky
blue grass (poa pratensis L.) seeds
Seeds of forage plants: Rye grass
(Lolium multiflorum Lam.,Lolium
perenne L.) seeds
Seeds of forage plants: Other
Seeds of herbaceous plants
cultivated principally for their
flowers
Seeds, fruit and spores, of a kind
used for sowing.
Other: Vegetable seeds
Seeds, fruit and spores, of a kind
used for sowing.
Other: Other
Soya-bean oil and its fractions,
whether or not refined, but not

Sl. No. Headi H.S. Code
ng

62.

15.07 1507.90.10

63.

15.07 1507.90.90

64.

15.11 1511.10.10

65.
66.
67.

15.11 1511.10.90
15.11 1511.90.90
15.12 1512.19.00

68.

15.15 1515.29.00

69.

17.01 1701.12.00

70.

17.01 1701.13.00

71.

23.01 2301.10.10

72.

23.01 2301.10.90

73.

23.01 2301.20.10
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Description
chemically modified.
Crude oil, whether or not
degummed
Soya-bean oil and its fractions,
whether or not refined, but not
chemically modified.
Other : Refined
Soya-bean oil and its fractions,
whether or not refined, but not
chemically modified.
Other : Other
Crude oil: Imported by VAT
registered edible oil refinery
industries
Crude oil: Other
Other including refined palm oil
Sunflower-seed or safflower oil
and fraction thereof: Other
Maize (corn) oil and its fractions:
Other
Raw sugar not containing added
flavouring or colouring matter:
Beet sugar
Cane
sugar
specified
in
Subheading Note 2 to Chapter 17
of FIRST SCHEDULE of
Customs Act, 1969
Flours, meals and pellets, of meat
or meat offal; greaves: Wrapped/
canned upto 2.5 kg
Flours, meals and pellets, of meat
or meat offal; greaves: Other
Flours, meals and pellets, of fish
or of crustaceans, molluscs or
other aquatic invertebrates:
Wrapped/canned upto 2.5 kg

Sl. No. Headi H.S. Code
Description
ng
74.
23.01 2301.20.90 Flours, meals and pellets, of fish
or of crustaceans, molluscs or
other aquatic invertebrates: Other
75.
23.02 2302.10.00 Bran, sharps and other residues,
whether or not in the form of
pellets, derived from the sifting,
milling or other working of cereals
or of leguminous plants.
Of maize (corn)
76.
23.02 2302.30.00 Bran, sharps and other residues,
whether or not in the form of
pellets, derived from the sifting,
milling or other working of cereals
or of leguminous plants.
Of wheat
77.
23.02 2302.40.10 Bran, sharps and other residues,
whether or not in the form of
pellets, derived from the sifting,
milling or other working of cereals
or of leguminous plants. Of other
cereals: Rice bran
78.
23.02 2302.40.90 Bran, sharps and other residues,
whether or not in the form of
pellets, derived from the sifting,
milling or other working of cereals
or of leguminous plants.
Of other cereals: Other
79.
23.02 2302.50.00 Bran, sharps and other residues,
whether or not in the form of
pellets, derived from the sifting,
milling or other working of cereals
or of leguminous plants.
Of leguminous plants
80.
23.03 2303.10.00 Residues of starch manufacture
and similar residues
81.
23.03 2303.20.00 Beet-pulp, bagasse and other
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Sl. No. Headi H.S. Code
ng
82.

23.05 2305.00.00

83.

23.06 2306.10.00

84.

23.06 2306.20.00

85.

23.06 2306.30.00

86.

23.06 2306.41.00
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Description
waste of sugar manufacture
Oil-cake and other solid residues,
whether or not ground or in the
form of pellets, resulting from the
extraction of ground-nut oil
Oil-cake and other solid residues,
whether or not ground or in the
form of pellets, resulting from the
extraction of vegetable fats or oils,
other than those of heading 23.04
or 23.05 of FIRST SCHEDULE of
Customs Act, 1969
Of cotton seeds
Oil-cake and other solid residues,
whether or not ground or in the
form of pellets, resulting from the
extraction of vegetable fats or oils,
other than those of heading 23.04
or 23.05 of FIRST SCHEDULE of
Customs Act, 1969
Of linseed
Oil-cake and other solid residues,
whether or not ground or in the
form of pellets, resulting from the
extraction of vegetable fats or oils,
other than those of heading 23.04
or 23.05 of FIRST SCHEDULE of
Customs Act, 1969
Of sunflower seeds
Oil-cake and other solid residues,
whether or not ground or in the
form of pellets, resulting from the
extraction of vegetable fats or oils,
other than those of heading 23.04
or 23.05 of FIRST SCHEDULE of

Sl. No. Headi H.S. Code
ng

87.

23.06 2306.49.00

88.

23.06 2306.50.00

89.

23.06 2306.60.00

90.

23.06 2306.90.00
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Description
Customs Act, 1969
Of rape or colza seeds: Of low
erucic acid rape or colza
Oil-cake and other solid residues,
whether or not ground or in the
form of pellets, resulting from the
extraction of vegetable fats or oils,
other than those of heading 23.04
or 23.05 of FIRST SCHEDULE of
Customs Act, 1969
Of rape or colza seeds: Other
Oil-cake and other solid residues,
whether or not ground or in the
form of pellets, resulting from the
extraction of vegetable fats or oils,
other than those of heading 23.04
or 23.05 of FIRST SCHEDULE of
Customs Act, 1969 Of coconut or
copra
Oil-cake and other solid residues,
whether or not ground or in the
form of pellets, resulting from the
extraction of vegetable fats or oils,
other than those of heading 23.04
or 23.05 of FIRST SCHEDULE of
Customs Act, 1969
Of palm nuts or kernels
Oil-cake and other solid residues,
whether or not ground or in the
form of pellets, resulting from the
extraction of vegetable fats or oils,
other than those of heading 23.04
or 23.05 of FIRST SCHEDULE of
Customs Act, 1969.
Other

Sl. No. Headi H.S. Code
Description
ng
91.
23.08 2308.00.00 Vegetable materials and vegetable
waste, vegetable residues and byproducts, whether or not in the
form of pellets, of a kind used in
animal feeding, not elsewhere
specified or included.
92.
23.09 2309.90.11 Vitamin or mineral or amino acid
or combination of both (feed
grade)
93.
23.09 2309.90.12 Vitamin premix or mineral or
amino acid premix or combination
of both (feed grade)
94.
23.09 2309.90.13 Probiotics or Prebiotics or
combination of both (feed grade)
95.
23.09 2309.90.14 Essential oil or combination of
essential oils (feed grade)
96.
23.09 2309.90.19 Other
97.
26.01 2601.11.00 Iron ores and concentrates, other
than roasted iron pyrites: Nonagglomerated
98.
26.01 2601.12.00 Iron ores and concentrates, other
than
roasted
iron
pyrites:
Agglomerated
99.
26.01 2601.20.00 Iron ores and concentrates, other
than roasted iron pyrites: Roasted
iron pyrite
100. 28.21 2821.10.00 Iron oxides and hydroxides
101. 28.33 2833.21.00 Other sulphates: Of magnesium
102. 28.33 2833.29.10 Zinc sulphate
103.
28.4 2840.19.00 Disodium tetraborate (refined
borax): Other
104. 30.02 3002.20.00 Vaccines for human medicine
105. 30.06 3006.60.00 Chemical
contraceptive
preparations based on hormones
on other products of heading
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Sl. No. Headi H.S. Code
ng
106.

31.01 3101.00.00

107.

31.02 3102.10.00

108.

31.02 3102.29.00

109.

31.02 3102.30.00

110.

31.02 3102.40.00

111.
112.

31.02 3102.50.00
31.02 3102.60.00

113.

31.02 3102.80.00

114.

31.02 3102.90.00

115.

31.03 3103.11.10

116.

31.03 3103.90.00
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Description
29.37 or on spermicides:
Animal or vegetable fertilisers,
whether or not mixed together or
chemically treated; fertilisers
produced by the mixing or
chemical treatment of animal or
vegetable products.
Urea, whether or not in aqueous
solution
Ammonium sulphate; double salts
and mixtures of ammonium
sulphate and ammonium nitrate:
Other
Ammonium nitrate, whether or not
in aqueous solution
Mixtures of ammonium nitrate
with calcium carbonate or other
inorganic
non-fertilising
substances
Sodium nitrate
Double salts and mixtures of
calcium nitrate and ammonium
nitrate
Mixtures of urea and ammonium
nitrate in aqueous or ammoniacal
solution
Other including mixtures not
specified in the foregoing subheadings
Superphosphates: Containing by
weight 35% or more of
diphosphorus pentaoxide (P2O5):
Triple superphosphates
Mineral or chemical fertilisers,
phosphatic.
-Other

Sl. No. Headi H.S. Code
Description
ng
117. 31.04 3104.20.00 Potassium chloride
118. 31.05 3105.10.00 Goods of Chapter 31 of FIRST
SCHEDULE of Customs Act,
1969 in tablets or similar forms or
in packages of a gross weight not
exceeding 10 kg
119. 31.05 3105.20.00 Mineral or chemical fertilisers
containing the three fertilising
elements nitrogen, phosphorus and
potassium
120. 31.05 3105.59.00 Other mineral or chemical
fertilisers containing the two
fertilising elements nitrogen and
phosphorus: Other
121. 31.05 3105.60.00 Mineral or chemical fertilisers
containing the two fertilising
elements
phosphorus
and
potassium
122. 31.05 3105.90.00 Other
123. 39.07 3907.61.10 Poly(ethylene terephthalate) :
Having a viscosity number of 78
ml/g or higher-Imported by VAT
registered
textile
yarn
manufacturer
124. 39.07 3907.61.90 Poly(ethylene
terephthalate):
Having a viscosity number of 78
ml/g or higher-Other
125. 39.07 3907.69.10 Poly(ethylene
terephthalate):
Other-Imported
by
VAT
registered
textile
yarn
manufacturer
126. Chapter All H.S Pulp of wood or of other fibrous
47 of
code
cellulosic material; recovered
FIRST
(waste and scrap) paper or
SCHED
paperboard
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Sl. No. Headi H.S. Code
Description
ng
LE
of
Customs
Act,
1969
127. 49.02 All H.S Newspapers,
journals
and
code
periodicals, whether or not
illustrated
or
containing
advertising material.
128. 52.01 5201.00.00 Cotton, not carded or combed
129. 52.02 5202.99.90 Other
130. 52.03 5203.00.00 Cotton, carded or combed
131. 55.01 5501.30.10 Acrylic or modacrylic: Imported
by VAT registered synthetic staple
fibre manufacturer
132. 55.03 5503.11.00 Synthetic staple fibres, not carded,
combed or otherwise processed
for spinning. Of nylon or other
polyamides: Of aramids
133. 55.03 5503.20.00 Of polyesters
134. 55.03 5503.30.00 Acrylic or modacrylic
135. 55.03 5503.40.00 Of polypropylene
136. 55.04 All H.S Artificial staple fibres, not carded,
code
combed or otherwise processed
for spinning
137. 55.05 All H.S Waste (including noils, yarn waste
code
and garneted stock) of man- made
fibres.
138. 55.06 5506.10.00 Of nylon or other polyamides
139. 55.06 5506.20.00 Of polyesters
140. 55.06 5506.30.00 Acrylic or modacrylic
141. 55.06 5506.90.00 Other
142. 55.07 5507.00.00 Artificial staple fibres, carded,
combed or otherwise processed
for spinning.
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Sl. No. Headi H.S. Code
Description
ng
143. 71.02 7102.21.00 Unworked or simply sawn,
cleaved or bruted
144. 84.07 8407.10.00 Aircraft Engine
145. 84.07 8407.90.90 Other
146. 84.08 8408.90.90 Other
147. 84.21 8421.29.20 Haemodialyser (Artificial Kidney)
148. 84.43 8443.32.10 Computer printer
149. 84.43 8443.99.10 Toner cartridge/Inkjet cartridge
for Computer Printer
150. 84.43 8443.99.20 Other parts for Computer Printer
151. 84.73 8473.30.00 Parts and accessories of the
machines of heading No.84.71 of
FIRST SCHEDULE of Customs
Act, 1969
152. 85.17 8517.62.10 Transmitting
and
receiving
apparatus
153. 85.17 8517.62.20 Telephonic
or
telegraphic
switching apparatus
154. 85.17 8517.62.30 Modem; Ethernet interface card;
network switch; hub; router
155. 85.23 8523.29.12 Database; operating systems;
development tools; productivity;
communication or collaboration
software
156. 85.23 8523.29.90 Other
157. 85.23 8523.49.21 Database; operating systems;
development tools; productivity;
communication or collaboration
software
158. 85.23 8523.49.90 Other
159. 85.23 8523.51.10 Flash memory card or similar
media
160. 85.23 8523.59.10 Proximity Cards and tags
161. 85.25 8525.50.90 Transmission apparatus: Other
162. 85.25 8525.60.90 Transmission
apparatus
incorporating reception apparatus:
53

Sl. No. Headi H.S. Code
ng
163.

85.28 8528.42.00

164.

85.28 8528.52.10

165.

87.02 8702.90.11

166.

87.13 8713.10.00

167.

88.02 8802.20.00

168.

88.02 8802.30.00

169.

88.02 8802.40.00

170.

90.18 9018.90.20

171.

90.18 9018.90.30

172.

90.21 9021.29.00

173.

90.21 9021.31.00

174.

90.21 9021.39.00

175.

90.21 9021.40.00
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Description
Other
Cathode-ray
tube
monitors:
Capable of directly connecting to
and designed for use with an
automatic
data
processing
machine of heading 84.71
Computer monitor size not
exceeding 22 inch
Built-up, Double Decker bus:
Using CNG/LPG/LNG as fuel
Carriages for disabled personsNot mechanically propelled
Aeroplanes and other aircraft, of
an unladen weight not exceeding
2,000 kg
Aeroplanes and other aircraft, of
an unladen weight exceeding
2,000 kg but not exceeding 15,000
kg
Aeroplanes and other aircraft, of
an unladen weight exceeding
15,000 kg
Hemo dialysis machine/Baby
incubator/ Baby warmer
Angiographic catheter, guide
catheter, guide wire, introducer
sheath,
PTCA
dilatation
chatherter, balloons, stents
Artificial teeth and dental fittings:
Other
Other artificial parts of the body:
Artificial joints
Other artificial parts of the body:
Other
Hearing aids, excluding parts and

Sl. No. Headi H.S. Code
ng
176.

91.01 9101.19.10

177.

91.01 9101.29.10

178.

91.01 9101.91.10

179.

91.01 9101.99.10

180.

91.02 9102.11.10

181.

91.02 9102.19.10

182.

91.02 9102.21.10

183.

91.02 9102.29.10

184.

91.02 9102.91.10

185.

91.02 9102.99.10

186.

96.12 9612.10.10

187.

--

--

188.

--

--

189.

--

--
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Description
accessories
Specially designed for the use of
the blind
Specially designed for the use of
the blind
Specially designed for the use of
the blind
Specially designed for the use of
the blind
Specially designed for the use of
the blind
Specially designed for the use of
the blind
Specially designed for the use of
the blind
Specially designed for the use of
the blind
Specially designed for the use of
the blind
Specially designed for the use of
the blind
Ribbons:
Computer
printer
ribbons
Double decker bus run by
compressed natural gas (CNG) or
any bus having a capacity of forty
or more seats run by compressed
natural gas (CNG) (H.S. Heading
87.02)
Capital machinery, not imported
for commercial purpose.
Triple super phosphates, DAP
fertilizer, MOP fertilizer and NPK
fertilizer, ammonium sulfate,
potassium sulfate, magnesium

Sl. No. Headi H.S. Code
ng

Description
sulfate and solubor (boron)

(f) zero percent (0%) on the value of imported goods in the case
of import from Bhutan of the following goods specified in the
Table-5 below:–
Table-5
Sl. No. Headi H.S. Code
Description
ng
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
07.04 All H. S. Cabbages, cauliflowers, kohlrabi,
Code
kale and similar edible brassicas,
fresh or chilled.
2.
07.08 All H. S. Leguminous vegetables, shelled or
Code
unshelled, fresh or chilled.
3.
07.09 All H. S. Other vegetables, fresh or chilled.
Code
4.
08.05 0805.10.10 Oranges: Wrapped/canned upto
2.5 kg
5.
08.05 0805.10.90 Oranges: Other
6.
08.08 All H. S. Apples, pears and quinces, fresh.
Code
7.
09.04 0904.21.10 Fruits of the genus Capsicum or of
the genus Pimenta,: dried or
neither crushed or ground:
Wrapped/canned upto 2.5 kg
8.
09.04 0904.21.90 Fruits of the genus Capsicum or of
the genus Pimenta,: dried or
neither crushed or ground: Other
9.
09.08 0908.31.10 Cardamoms:
Neither Crushed or ground:
Wrapped/ canned upto 2.5 kg
10.
09.08 0908.31.90 Cardamoms:
Neither Crushed or ground: Other
11.
09.08 0908.32.10 Cardamoms: Crushed or ground:
Wrapped/canned upto 2.5 kg
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Sl. No. Headi H.S. Code
Description
ng
(1)
(2)
(3)
(4)
12.
09.08 0908.32.90 Cardamoms :
Crushed or ground: other
13.
09.10 0910.11.10 Ginger:
Neither Crushed or ground:
Wrapped/ canned upto 2.5 kg
14.
09.10 0910.11.90 Ginger:
Neither Crushed or ground: Other
15.
09.10 0910.12.10 Ginger:
Crushed
or
ground:
Wrapped/canned upto 2.5 kg
16.
09.10 0910.12.90 Ginger:
Crushed or ground: Other
17.
13.01 1301.90.00 Other
18.
20.09 All H. S. Fruit juices (including grape must)
Code
and vegetable juices, unfermented
not containing added spirit,
whether or not containing added
sugar or other sweetening matter.
19.
25.16 2516.90.10 Boulder stone
20.
25.18 2518.10.00 Dolomite, not calcined or sintered
21.
25.18 2518.20.00 Calcined or sintered dolomite
22.
25.18 2518.30.00 Dolomite ramming mix
23.
25.20 2520.10.10 Gypsum; anhydrite: Gypsum,
imported as fertilizer
24.
25.20 2520.10.90 Gypsum; anhydrite: Other
25.
25.21 2521.00.10 Imported by VAT registered lime
or cement or calcium carbonate
manufacturers
26.
25.21 2521.00.91 Boulder limestone
27.
25.21 2521.00.99 Other
28.
28.36 2836.50.10 Calcium carbonate
29.
44.03 All H.S Wood in the rough, whether or not
code
stripped of bark or sapwood, or
roughly squared.
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Sl. No. Headi H.S. Code
Description
ng
(1)
(2)
(3)
(4)
30.
44.04 All H.S Hoopwood; split poles; piles,
code
pickets and stakes of wood,
pointed but not sawn lengthwise;
wooden sticks, roughly trimmed
but not turned, bent or otherwise
worked,
suitable
for
the
manufacture of walking-sticks,
umbrellas, tool handles or the like;
chip wood and the like.
31.
44.05 All H.S Wood wool; wood flour.
code
32.
72.02 7202.21.00 Ferro-silicon:
Containing
by
weight more than 55% of silicon
33.
72.07 7207.19.00 Other:
(g) three percent (3%) on the value of the imported goods in the
case of import of goods specified in the Table-6 below:
Table-6
Sl. No. Headi
ng
(1)
(2)
1.
25.06
2.
25.18
3.
25.21
4.

5.
6.

H.S. Code

Description

(3)
(4)
2506.20.00 Quartzite
2518.10.00 Dolomite not calcined or sintered
2521.00.10 Lime Stone only used for cement
manufacturing
26.02 2602.00.00 Manganese
ores/concentrates,
including ferruginous manganese
ores and concentrates with a
manganese content of 20% or
more calculated on the dry weight
26.18 2618.00.00 Slag only used for cement
manufacturing
26.20 2620.99.10 Fly Ash only used for cement
manufacturing
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Sl. No. Headi H.S. Code
Description
ng
(1)
(2)
(3)
(4)
7.
27.04 2704.00.00 Coke and semi-coke of coal, of
lignite or of peat; retort carbon
8.
53.05 5305.00.10 Coco substrate; coco pellet;
growing media
(h) twenty percent (20%) on the value of the imported goods in
the case of import of goods specified in the Table-7 below:
Table-7
Sl. No. Headi H.S. Code
Description
ng
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
22.07
2207.10. Undenatured Ethyl Alcohol, Of
00
Alcoholic Strength >=80%
By Vol.
2.
22.07 2207.20. Ethyl Alcohol And Other
00
Denatured Spirits Of Any
Strength
3.
22.08 2208.20. Spirits From Distilled Grape
00
Wine Or Grape Marc
4.
22.08 2208.30. Whiskeys
00
5.
22.08 2208.40. Rum And Tafia
00
6.
22.08 2208.50. Gin And Geneva
00
7.
22.08 2208.60. Vodka
00
8.
22.08 2208.70. Liqueurs And Cordials
00
9.
22.08 2208.90. Other Spirituous Beverages, Nes
00
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Sl. No. Headi H.S. Code
Description
ng
(1)
(2)
(3)
(4)
10.
33.08 3303.00. Perfumes And Toilet Waters
00

(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 proportionately reduced rate, as the case may be.
(3) For the purpose of this rule, the words “value of the imported
goods” shall mean the value of the imported goods as
determined in accordance with the provisions of section 25 of
the Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969).

(ই)

রবরধ 17C এর রবলুরি: রিরধ 17C রিলুপ্ত করা হদয়দে।

(ঈ)

রবরধ 17D এর রবলুরি: রিরধ 17D রিলুপ্ত করা হদয়দে।

(উ)

রবরধ 26A এর প্ররতস্থোপি: রিরধ 26A রনদনাক্তভাদি প্ররিস্থারপি হদয়দে।

26A.
(1)

Mode of payment of tax by the assessee.
Payment of taxes under any provision of the Ordinance and
any other payments relating to any proceeding under the
Ordinance shall be made by–
(a) automated challan (A-challan), pay order or demand
draft or account payee cheque of a scheduled bank
issued in favour of the Deputy Commissioner of Taxes
of the concerned taxes circle; or
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(b) electronic payment (e-payment) .
(2)

Where the amount of payment under sub-rule (1) does not
exceed Taka 5 lakhs, it shall be made by automated challan or
electronic payment (e-payment).

(3)

Where the payment is made by account payee cheque, it is to
be paid in a manner by which it can be encashed within the
same clearing house where the office of the concerned
Deputy Commissioner of Taxes is situated.

(4)

Payments under sub-rule (1) shall be made as follows–
(a)

where any payment is made under section 64, on or
before the dates specified in section 66;

(b)

where any payment is made under section 74, on or
before the date on which the return of income is filed;

(c)

where any payment is made under any other
provisions of the Ordinance, on or before the date
specified in the demand notice.

অর্ডাৎ বর্সকল বেদে পতরদশাদির পতরোণ ৫ লে টাকার ঊদবড নয় বসসকল
বেদে কর আবতিকভাদব অদটাদেদটর্ চালান (এ-চালান) বা ই-বপদেন্ট এর
োধ্যদে করদত হবব।
অন্যান্য সকল বেদেই অদটাদেদটর্ চালান (এ-চালান), বপ অর্ডার, তর্োন্ড ড্রাফ্ট,
অযাকাউন্ট বপয়ী বচক বা ই-বপদেদন্টর োধ্যদে কর পতরদশাি করা র্াদব।
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এ পতরপদে অন্য তকছু সুতনতে ডষ্টভাদব বলা না র্াকদল অধ্যায় বলদত আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর
chapter, িারা বলদত আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর section, উপ ধারা িলদি subsection তবতি বলদত আয়কর তবতিোলা, 1984 এর rule এবাং Board বলদত জাতীয় রাজস্ব
ববার্ড বক বুঝাদব।
202১-২২ সাদলর িাদর্ট কা জক্রদমর মাধ্যদম আয়কর ও সারচাদর্জর হার রনধ জারণ, আয়কর
অধ্যাদেশ, 1984 এিং আয়কর রিরধমালা, ১৯৮৪ এর সংদশাধনী/পররিিজন এিং নতুন জোরীকৃত
প্রজ্ঞোপিসমূহ স্পষ্টীকররণর উরদেশরশ্য আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 185A অনুসাদর এ
পতরপে জারী করা হদলা।
এ পররপরত্রর ককোরিো বিব্য বো উপস্থোপিো আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪ অর্বো আয়কর রবরধমোলো,
১৯৮৪ অর্বো জোরীকৃত প্রজ্ঞোপরির সোরর্ সোাংঘরষ িক হরল বো ককোরিো মুদ্রণজরিত ত্রুটির কোররণ
ককোরিোরূপ অস্পষ্টতো কদখো রদরল অর্ জ আইন, 202১, আয়কর অধ্যোরদশ, ১৯৮৪, আয়কর
রবরধমোলো, ১৯৮৪ এবাং মূল প্রজ্ঞোপিসমূরহর ভোে প্রোধোন্য পোরব।

(মুহোম্মদ আরমনুর রহমোি)
প্রর্ম সরচব (করিীরত)
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পরররশষ্ট
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পরররশষ্ট-1
তফরসল-২
প্রর্ম অাংশ
(অর্ ি আইি, ২০২১ এর ধোরো ৩৩ দ্রষ্টব্য)
১ জুলোই, ২০২১ তোরররখ আরদ্ধ কর বৎসররর জন্য আয়কররর হোর
অনুরিদ-ক
Income tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of
1984) এর section 2(46) এ সাংজ্ঞোরয়ত ব্যরিগরণর (person) মরধ্য োহোরদর
কযরত্র অনুরিদ-খ প্রর োজয হইরব িো কসই সকল প্ররতযক ব্যরি-করদোতো (অরিবোসী
বোাংলোরদশীসহ), রহন্দু ক ৌর্ পররবোর ও অাংশীদোরর ফোরমির কযরত্র কমোট আরয়র উপর
আয়কররর হোর রিেরূপ হইরব, র্ো:কমোট আয়
(ক) প্রর্ম ৩,০০,০০০/- টোকো প িন্ত কমোট আরয়র উপর (খ) পরবতী ১,০০,০০০/- টোকো প িন্ত কমোট আরয়র উপর (গ) পরবতী ৩,০০,০০০/- টোকো প িন্ত কমোট আরয়র উপর (ঘ) পরবতী ৪,০০,০০০/- টোকো প িন্ত কমোট আরয়র উপর (ঙ) পরবতী ৫,০০,০০০/- টোকো প িন্ত কমোট আরয়র উপর-(চ) অবরশষ্ট কমোট আরয়র উপর --

হোর
শূন্য
৫%
১০%
১৫%
২০%
২৫%

:

তরব শতি র্োরক ক ,(ক) তৃিীয় ক্তলসের করদািা, মরহলো করদোতো এবাং ৬৫ বৎসর বো তদূর্ধ্ি
বয়রসর করদোতোর করমুি আরয়র সীমো হইরব ৩,৫০,০০০/- টোকো;
(খ) প্ররতবন্ধী ব্যরি করদোতোর করমুি আরয়র সীমো হইরব ৪,৫০,০০০/- টোকো;
(গ) কগরজটভুি যুদ্ধোহত মুরির োদ্ধো করদোতোর করমুি আরয়র সীমো হইরব
৪,৭৫,০০০/- টোকো;
(ঘ) ককোরিো প্ররতবন্ধী ব্যরির রপতোমোতো বো আইিোনুগ অরভভোবরকর প্ররতযক
সন্তোি/রপোরের জন্য করমুি আরয়র সীমো ৫০,০০০/- টোকো অরধক হইরব;
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প্ররতবন্ধী ব্যরির রপতো ও মোতো উভরয়ই করদোতো হইরল ক রকোরিো একজি
এই সুরবধো কভোগ করররবি;
(ঙ) ন্যযিতম কররর পররমোণ ককোরিো ভোরবই রিেরূরপ বরণ িত হোররর কম হইরব
িো, যর্া:এলোকোর রববরণ

ন্যযিতম কররর হোর
(টোকো)

ঢোকো উত্তর রসটি করপিোররশি , ঢোকো দরযণ রসটি
করপিোররশি ও চট্টগ্রোম রসটি করপিোররশি এলোকোয়
অবরস্থত করদোতো
অন্যোন্য রসটি করপিোররশি এলোকোয় অবরস্থত করদোতো

৫,০০০/-

রসটি করপিোররশি ব্যতীত অন্যোন্য এলোকোয় অবরস্থত
করদোতো

৩,০০০/-

(চ)

৪,০০০/-

ককোরিো করদোতো রদ স্বল্প উন্নত এলোকো (less developed area) বো
সবরচরয় কম উন্নত এলোকোয় (least developed area) অবরস্থত
ককোরিো ক্ষুদ্র বো কুটির রশরল্পর মোরলক হি এবাং উি কুটির রশরল্পর দ্রব্যোরদ
উৎপোদরি রিরয়োরজত র্োরকি, তোহো হইরল রতরি উি ক্ষুদ্র বো কুটির রশল্প
হইরত উদ্ভূত আরয়র উপর রিেবরণ িত হোরর আয়কর করয়োত লোভ করররবি,
র্ো :রববরণ

করয়োরতর হোর

(অ)

ক রযরত্র সাংরিষ্ট বৎসররর উৎপোদরির
পররমোণ পূব িবতী বৎসররর উৎপোদরির
পররমোরণর তুলিোয় ১৫% এর অরধক,
রকন্তু ২৫% এর অরধক িরহ

কসইরযরত্র উি আরয়র উপর
প্ররদয় আয়কররর ৫%;

(আ)

ক রযরত্র সাংরিষ্ট বৎসররর উৎপোদরির
পররমোণ পূব িবতী বৎসররর উৎপোদরির
পররমোরণর তুলিোয় ২৫% এর অরধক
হয়

কসইরযরত্র উি আরয়র উপর
প্ররদয় আয়কররর ১০%।
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ব্যোখ্যো।- এই অনুরিরদ(1) প্ররতবন্ধী ব্যরি (person with disability) বরলরত প্ররতবন্ধী ব্যরির
অরধকোর ও সুরযো আইি, ২০১৩ (২০১৩ সসনর ৩৯ িাং আইি) এর ধোরো
৩১ কমোতোরবক প্ররতবন্ধী রহরসরব রিবরন্ধত ব্যরিরক বুঝোইরব; এবাং
(2) “সবরচরয় কম উন্নত এলোকো (least developed area)” বো “স্বল্প
উন্নত এলোকো (less developed area)” অর্ ি Income tax
Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) এর
section 45 এর sub-section (2A) এর clauses (b) এবাং(c)
এর রবধোি অনুসোরর কবোর্ ি কর্তক
ি রিরদ িষ্টকৃত সবরচরয় কম উন্নত এলোকো
(least developed area) বো স্বল্প উন্নত এলোকো (less developed
area)।
অনুরিদ-খ
ককোম্পোরি, ব্যরি-সাংঘ, আইিী সত্তো, আইরির দ্ব্োরো সৃষ্ট কৃরত্রম ব্যরি এবাং
কস সকল করদোতো, োহোরদর কযরত্র Income tax Ordinance, 1984
(Ordinance No. XXXVI of 1984) অনু োয়ী সরব িোচ্চ হোরর (at the
maximum rate) আয়কর আররোরপত হয়(১) “ক ককোম্পোরির কররজরিকৃত অরফস বোাংলোরদরশ অবরস্থত কসই ককোম্পোরি
হইরত লব্ধ রর্রভরর্ন্ড আয় ব্যরতরররক অন্য” সব ি প্রকোর আরয়র উপর(ক) দফো (খ), (গ), (ঘ) এবাং (ঙ) কত
বরণ িত ককোম্পোরিসমূরহর কযত্র
ব্যতীত(অ) এইরূপ প্ররতযকটি ককোম্পোরির উি আরয়র ২২.৫% :
কযরত্র
োহো publicly
তরব শতি র্োরক ক , রদ
traded companyএইরূপ
ককোম্পোরি
োহো
publicly
traded
company িরহ, উহোর
পরররশোরধত মূলধরির ন্যযিতম
২০%
কশয়োর
Initial
Public Offering (IPO)
এর মোধ্যরম হস্তোন্তর করর,
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তোহো হইরল এইরূপ ককোম্পোরি
উি হস্তোন্তর সাংরিষ্ট বৎসরর
প্রর োজয আয়কররর উপর
১০% হোরর আয়কর করয়োত
লোভ করররব;
(আ) এক ব্যক্তি বকাম্পাক্তনর বেসত্র উি আরয়র ২৫%;
(ই) এইরূপ প্ররতযকটি ককোম্পোরির
কযরত্র
োহো publicly
traded company িরহ,
এবং Income tax
Ordinance,
1984
(Ordinance
No.
XXXVI of 1984) এর
section 2 এর clause
(20) এর sub-clauses
(a), (b), (bb), (bbb) ও
(c) এর আওতোধীি অন্যোন্য উি আরয়র ৩০%:
ককোম্পোরির কযরত্র(খ)

ব্যোাংক, বীমো, কমোবোইল
ফোইন্যোিরসয়োল সোরভিস প্রদোিকোরী
প্ররতষ্ঠোি ও আরর্ িক প্ররতষ্ঠোিসমূহ
(মোরচ িন্ট ব্যোাংক ব্যতীত):
(অ) এইরূপ প্ররতযকটি ককোম্পোরির
উি আরয়র ৩৭.৫%;
কযরত্র োহো publicly
traded company(আ) এইরূপ প্ররতযকটি ককোম্পোরির
কযরত্র োহো publicly
traded company িরহ: উি আরয়র ৪০%;

(গ) মোরচ িন্ট ব্যোাংক এর কযরত্র-

উি আরয়র ৩৭.৫%;

(ঘ) রসগোররট, রবরি, জদ িো, গুলসহ সকল উি আরয়র ৪৫%;
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প্রকোর তোমোকজোত পণ্য প্রস্তুতকোরক
ককোম্পোরির কযরত্র(ঙ) কমোবোইল কফোি অপোররটর
ককোম্পোরির কযরত্র -

উি আরয়র ৪৫%:
তরব শতি র্োরক ক ,
কমোবোইল কফোি অপোররটর
ককোম্পোরি
রদ
উহোর
পরররশোরধত মূলধরির ন্যযিতম
১০% কশয়োর, োহোর মরধ্য
Pre Initial Public
Offering
Placement
৫% এর অরধক র্োরকরত
পোরররব িো, স্টক এক্সরচরের
মোধ্যরম
হস্তোন্তর
করত:
Publicly
traded
company কত রূপোন্তররত হয়
কসই কযরত্র কররর হোর হইরব
৪০%:
তরব আরও শতি র্োরক
ক , রদ এইরূপ ককোম্পোরি
উহোর পরররশোরধত মূলধরির
ন্যযিতম ২০% কশয়োর Initial
Public Offering (IPO)
এর মোধ্যরম হস্তোন্তর করর, তোহো
হইরল এইরূপ ককোম্পোরি উি
হস্তোন্তর সাংরিষ্ট বৎসরর
প্রর োজয আয়কররর উপর ১০%
হোরর আয়কর করয়োত লোভ
করররব;

(২) ককোম্পোরি আইি, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সরির ১৮
িাং আইি) এর অধীরি বোাংলোরদরশ রিবরন্ধত
ককোরিো ককোম্পোরি অর্বো আইি অনু োয়ী উি আরয়র ২০%;
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গঠিত সাংরবরধবদ্ধ ককোরিো প্ররতষ্ঠোি হইরত
১৪ আগস্ট, ১৯৪৭ এর পরর ইসুযকৃত,
প্ররতশ্রুত ও পরররশোরধত ুনরুঁ জর উপরর
কঘোরষত ও পরররশোরধত রর্রভরর্ন্ড আরয়র
উপর বো বোাংলোরদরশ রিবরন্ধত িরহ এইরূপ
রবরদরশ ককোম্পোরির মুিোফো প্রতযোবোসি োহো
Income tax Ordinance, 1984
(Ordinance No. XXXVI of
1984) এর section 2 এর clause
(26) এর sub-clause (dd) অনুসোরর
লভযোাংশ রহরসরব গণ্য, তোহোর উপর প্রর োজয
কর(৩ ককোম্পোরি এবাং ব্যরি-সাংঘ িরহ, বোাংলোরদরশ
অরিবোসী
)
(অরিবোসী বোাংলোরদক্তি ব্যতীত)
এইরূপ অন্যোন্য সকল করদোতোর কযরত্র
আরয়র উপর প্রর োজয করউি আরয়র ৩০%;
(৪) ককোম্পোরি িরহ, রসগোররট, রবরি, জদ িো,
গুলসহ সকল প্রকোর তোমোকজোত পণ্য
প্রস্তুতকোরক এইরূপ করদোতোর উি ব্যবসোয়
হইরত অরজিত আরয়র উপর প্রর োজয করউি আরয়র ৪৫%;
(৫) ককোম্পোরি িরহ, ব্যরি-সাংঘ, আইরির দ্ব্োরো
সৃষ্ট কৃরত্রম ব্যরি এবাং অন্যোন্য
করোররোপর োগ্য সত্তোর কযরত্র আরয়র উপর
প্রর োজয কর(৬) সমবোয় সরমরত আইি, ২০০১ (২০০১ সরির
৪৭ িাং আইি) অনু োয়ী রিবরন্ধত সমবোয়
সরমরতর কযরত্র আরয়র উপর প্রর োজয কর-

উি আরয়র ৩০%;

উি আরয়র ১৫%;

(৭) ববসরকাক্তর ক্তবশ্বক্তবদ্যালয়, ববসরকাক্তর
বেক্তিকযাল কসলজ, ববসরকাক্তর বিন্টাল
কসলজ, ববসরকাক্তর ইক্তিক্তনয়াক্তরং কসলজ বা উি আরয়র ১৫%।
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বকবলোত্র িথ্যপ্রযুক্তি ক্তবষসয় ক্তিোদাসন
ক্তনসয়াক্তজি ববসরকাক্তর কবলজ এর উদ্ভূি
আসয়র উপর প্রর োজয করব্যোখ্যো।- এই অনুরিরদ “publicly traded company” বরলরত
এইরূপ ককোরিো পোবরলক রলরমরটর্ ককোম্পোরিরক বুঝোইরব োহো ককোম্পোরি আইি,
১৯৯৪ (১৯৯৪ সরির ১৮ িাং আইি) অনুসোরর বোাংলোরদরশ রিবরন্ধত এবাং ক আয়
বৎসররর আয়কর রিধ িোরণ করো হইরব কসই আয় বৎসর সমোরির পূরব ি উি
ককোম্পোরির কশয়োর স্টক এক্সরচরে তোরলকোভুি হইয়োরছ।
রদ্ব্তীয় অাংশ
(অর্ ি আইি, ২০২১ এর ধোরো ৩২ দ্রষ্টব্য)
সোরচোরজির হোর
অনুসচ্ছদ ক
ব্যরি-করদোতো (assessee being individual) এর কযরত্র, Income
tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) এর
section 80 অনু োয়ী পররসম্পদ, দোয় ও খররচর রববরণী (statement of
assets, liabilities and expenses) কত প্রদরশিত রিেবরণ িত সম্পরদর রভরত্তরত,
আয়কর প্রর োজয এইরূপ আরয়র উপর প্রর োজয আয়কররর উপর রিেরূপ হোরর সোরচোজি
প্ররদয় হইরব, র্ো:সম্পদ
সোরচোরজির
হোর
(ক) িীট পররসম্পরদর মূল্যমোি রতি ককোটি টোকো প িন্তশূন্য
(খ) িীট পররসম্পরদর মূল্যমোি রতি ককোটি টোকোর অরধক রকন্তু দশ ককোটি
১০%
টোকোর অরধক িরহ;
বো, রিজ িোরম এরকর অরধক কমোটর গোরি
ি
বো, ককোরিো রসটি করপিোররশি এলোকোয় কমোট ৮,০০০ বগফুরটর
অরধক
আয়তরির গৃহ-সম্পরত্ত
(গ) িীট পররসম্পরদর মূল্যমোি দশ ককোটি টোকোর অরধক রকন্তু রবশ ককোটি
২০%
টোকোর অরধক িরহ(ঘ) িীট পররসম্পরদর মূল্যমোি রবশ ককোটি টোকোর অরধক রকন্তু পঞ্চোশ
৩০%
ককোটি টোকোর অরধক িরহ(ঙ) িীট পররসম্পরদর মূল্যমোি পঞ্চোশ ককোটি টোকোর অরধক হরল৩৫%
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ব্যাখ্যা।- এই অনুরিরদ(১)

(২)

“িীট পররসম্পরদর মূল্যমোি” বরলরত Income tax Ordinance,
1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) এর section 80
অনু োয়ী পররসম্পদ, দোয় ও খররচর রববরণী (statement of assets,
liabilities and expenses) কত প্রদশিির োগ্য িীট পররসম্পরদর
মূল্যমোিরক (total net worth) বুঝাইসব; এবং
“বোটরগাক্তি” বরলরত প্রোইরভট কোর, জীপ বো মোইরক্রোবোসরক বুঝোইরব।
অনুসচ্ছদ খ

রসগোররট, রবরি, জদ িো, গুলসহ সকল প্রকোর তোমোকজোত পণ্য প্রস্তুতকোরক
করদোতোর উি ব্যবসোয় হইরত অরজিত আরয়র উপর ২.৫% হোরর সোরচোজি প্ররদয়
হইরব।
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পতরতশষ্ট 2
গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাসদি সরকার
অর্ থ েন্ত্রণালয়
জািীয় রাজস্ব ববাি থ
(আয়কর)
প্রজ্ঞাপন
তোররখ: 20 জ্জযষ্ঠ, ১৪২৮ িঙ্গাব্দ /03 জুন, ২০২১ রিষ্টাব্দ।
এস. আর. ও. নং-163-আইন/আয়কর/২০২১।- Income tax Ordinance,
1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984), অিঃপর উি Ordinance বক্তলয়া
উক্তেক্তখি, এর section 44 এর sub-section (4) এর clause (b) কত প্রদত্ত
যমতোবরল, সরকোর তফরসল-১ এ বরণ িত পণ্য উৎপোদি হইবি অক্তজথি আসয়র উপর উি
Ordinance এর অধীন প্রসদয় আয়কর হইবি ক্তনম্নবক্তণ থি িিথ সাসপসে ১০ (দি) বৎসসরর
জন্য সম্পূণ থভাসব কর অব্যাহক্তি প্রদান কক্তরল, যর্া:িিথাবক্তল:
(১)

উৎপোদিকোরী প্রক্তিষ্ঠানসক বকাম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সসনর ১৮ নং আইন)
এর অধীন ক্তনবক্তিি হইবি হইবব এবং বোাংলোরদশ রবরিরয়োগ উন্নয়ি কর্তপি য কর্তক
ি
রিবরন্ধত হইরত হইবব;

(২)

উৎপাদনকারী প্রক্তিষ্ঠানসক আবক্তিকভাসব িার ক্তনজস্ব কারখানায় অনূযন ৩০ (ক্তত্রি)
িিাংি মূল্য সংসযাজন কক্তরসি হইবব;

(৩)

এই প্রজ্ঞোপরির অধীি অনুরমোরদত প্ররতষ্ঠোিরক উি Ordinance এর ক্তবধানাবক্তল
পক্তরপালন কক্তরসি হইবব;

(৪)

এই প্রজ্ঞাপসন বক্তণ থি পণ্য উৎপাদন হইবি অক্তজথি আয় ব্যক্তিসরসক অন্যান্য সকল প্রকার
আবয়র বেসত্র এই প্রজ্ঞাপসনর সুক্তবধা প্রসযাজয হইবব না;

(৫)

উপক্তর-উি িিথাবক্তলর পক্তরপালন এবং তফরসল কমোতোরবক অনুরমোদি সাসপসে ৩০
জুি, ২০৩০ রিষ্টোব্দ তোরররখর মরধ্য তফরসল-১ এ বরণ িত পণ্য বাক্তণক্তজযক উৎপাদন
আরম্ভ কক্তরয়াসে এেন বকাম্পাক্তন এই প্রজ্ঞোপরির সুরবধো প্রোপ্য হইরব।
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িফক্তসল-১
এই প্রজ্ঞোপরির অধীি কর অব্যোহরতর রিরমত্ত রিেবরণ িত পরণ্যর উৎপোদিকোরীরক অনুরমোদি
করো োইরব, র্ো:
মোদোররবোর্,ি কযোরসাং, ইউরপএস, স্পীকোর, সোউন্ড রসরস্টম, পোওয়োর সোপ্লোই, ইউএসরব কযোবল,
রসরসটিরভ এবাং কপিড্রোইভ।
িফক্তসল-২
১।

এই প্রজ্ঞোপরি উরেরখত অব্যোহরতর সুর োগ গ্রহণ কররবোর জন্য সাংরিষ্ট উৎপোদিকোরী
প্ররতষ্ঠোিরক এই প্রজ্ঞোপরি উরেরখত শতিোবরল পররপোলি করো হইরব মরমি িিজুরর্রসয়োল স্টযোরম্প অঙ্গীকোরিোমো প্রদোিপূব িক আনুষরঙ্গক দরললোরদসহ জোতীয় রোজস্ব
কবোরর্ ির রিকট িফক্তসসলর অনুরিদ ২ কমোতোরবক আরবদি করররত হইরব।

২।

বকাম্পাক্তনর ব্যবস্থাপনা পক্তরচালক ক্তনম্নবক্তণ থি আসবদন ফসেথর ক্তনধ থাক্তরি স্থাসন প্রিযয়ন
এবং স্বাের কক্তরয়া ২ (দুই) কক্তপ জািীয় রাজস্ব ববাসি থ দাক্তখল কক্তরসবন:
আসবদন পত্র
ক. বকাম্পাক্তনর নাে, টিআইএন ও ক্তবআইএন:
খ. বকাম্পাক্তনর ক্তনবিসনর িাক্তরখ:
গ. বকাম্পাক্তনর ক্তনবক্তিি অক্তফসসর পূণ থাে ঠিকানা:
ঘ. প্রর্ে এলক্তস বখালার িাক্তরখ (প্রসযাজয বেসত্র):
ঙ. যন্ত্রপাক্তি স্থাপসনর কাল এবং উৎপাদসনর জন্য প্রস্তুি হইবার িাক্তরখ:
চ. পরীোমূলক উৎপাদসনর কাল:
ে. বাক্তণক্তজযক উৎপাদন আরসম্ভর িাক্তরখ:
জ. ক্তবক্তনসয়াসগর পক্তরোণ:
ঝ. পক্তরসিাক্তধি মূলধসনর পক্তরোণ:
ঞ. অনুসোক্তদি মূলধসনর পক্তরোণ:
ট. কেথচারীর সংখ্যা:
ঠ. গ্যাস বা ক্তবদুযৎ সংসযাগ গ্রহসণর িাক্তরখ:
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ি. উৎপাদনকৃি পসণ্যর িাক্তলকা:
ঢ. পণ্যক্তভক্তিক উৎপাদসনর কাঁচাোল:
ণ. কারখানার অবস্থান ও ঠিকানা:

িাক্তরখ:

ব্যবস্থাপনা পক্তরচালসকর স্বাের
প্রততপােন এবাং স্বাের

আক্তে........................সঘাষণা কক্তরসিক্তে বয, এই ক্তরটান থ এবং সংযুি িথ্য ও
প্রোণাক্তদ আোর জ্ঞান ও ক্তবশ্বাসেসি সঠিক ও সম্পূণ থ।
িাক্তরখ:

৩।

ব্যবস্থাপনা পক্তরচালসকর স্বাের

আসবদনপসত্রর সক্তহি আবক্তিক সংযুক্তি:
ক. বকাম্পাক্তনর ক্তনবিন সনসদর কক্তপ;
খ. ব্যবসা আরসম্ভর সনসদর কক্তপ;
থ
গ. বকাম্পাক্তনর বেসোসরন্ডাে এবং আটিকযাল
অব এসসাক্তসসয়িসনর কক্তপ;
ঘ. এই প্রজ্ঞাপসন উক্তেক্তখি কারখানা মূল্য সংসযাজসনর সপসে মূসক ৪.৩ দাক্তখল;
ঙ. আসবদসনর োসসর পূব থবিী োস পয থন্ত বকাম্পাক্তনর ক্তনরীক্তেি আক্তর্ থক ক্তববরণী
সমূহ;
চ. ক্তবক্তনসয়াসগর ক্তবস্তাক্তরি ক্তববরণ;
ে. ভািায় বা লীসজ ক্তবক্তডং, প্ল্যান্ট বা যন্ত্রপাক্তি ব্যবহৃি হইবল িাহার ক্তবস্তাক্তরি ক্তববরণ;
জ. পণ্যক্তভক্তিক উৎপাদসনর কাঁচাোল এবং সরবরাহকারীর ক্তবস্তাক্তরি িাক্তলকা।

৪।

বকাম্পাক্তনর আসবদসনর বপ্রক্তেসি ক্তনম্নবক্তণ থি কক্তেটি আসবদসনর ক্তবষসয় অনুসিান
কায থক্রে পক্তরচালনাপূর্বক অনুসিান প্রক্তিসবদন জািীয় রাজস্ব ববাসিরথ ক্তনকট
দাক্তখল কক্তরসব74

৫।

৬।

৭।

(ক)

প্রর্ে সক্তচব (কর নীক্তি), জািীয় রাজস্ব ববাি,থ ঢাকা

(খ)

সংক্তিষ্ট উপ-কর কক্তেিনার

সদস্য

(গ)

বযসকাসনা প্রসকৌিল ক্তবশ্বক্তবদ্যালসয়র একজন উপযুি
প্রক্তিক্তনক্তধ

সদস্য

(ঘ)

ক্তিিীয় সক্তচব (কর আইন-১ ), জািীয় রাজস্ব ববাি,থ সদস্য সক্তচব।
ঢাকা

আহবায়ক

পক্তরদিথসনর আসদি প্রাক্তপ্তর ৩০ (ক্তত্রি) ক্তদসনর েসধ্য তফতসল-2 এর অনুসচ্ছদ ৪ এ
উক্তেক্তখি করমটি সাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠোি পররদশিিপূব িক পররদশিি প্ররতরবদি জোতীয় রোজস্ব
কবোরর্ ি দোরখল করররব এবাং উি করমটির আরবদরির কপ্ররযরত কবোর্ ি ক ৌরিক সময় ৃদরদ্ধ
করররত পোরররব।
পররদশিি প্ররতরবদি প্রোরির পর জোতীয় রোজস্ব কবোর্ ি প্ররতরবদি রবরবচিোপূব িক এই
প্রজ্ঞোপরির শতিোবরল র্ো র্ভোরব প্ররতপোরলত হইয়োরছ মরমি সন্তুষ্ট হইরল উি প্ররতরবদি
প্রোরির ৩০ (ক্তত্রি) রদরির মরধ্য সাংরিষ্ট উৎপোদিকোরী প্ররতষ্ঠোিরক অব্যোহরত সিদ
প্রদোি করররব অর্বো, কযত্রমত, আরবদি প্রতযোখোত হইয়োরছ মরমি আরবদিকোরীরক
রলরখতভোরব অবরহত করররব।
দোরখলকৃত আরবদি প্রতযোখোত হইরল আরবদিকোরী জোতীয় রোজস্ব কবোরর্রি রসদ্ধোন্ত
ুনিরব িরবচিো কররবোর রিরমত্ত আরবদি করররত পোরররব এবাং উি ুনিরব িরবচিোর আরবদি
দোরখরলর ৩০ (ক্তত্রি) রদরির মরধ্য জোতীয় রোজস্ব কবোরর্ ির সদস্য পদম িোদোর একজিরক
আহবোয়ক কররয়ো রতি সদস্য রবরশষ্ট করমটি আরবদিকোরীরক শুিোিীর সুর োগ
প্রদোিপূব িক চূিোন্ত রসদ্ধোন্ত প্রদোি করররব।

রোষ্ট্রপরতর আরদশক্ররম,
আবু হহনা হমাোঃ রহমাতুল মুরনম
রসরনয়র সরচি
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পরররশষ্ট-৩
গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাসদি সরকার
অর্ থ েন্ত্রণালয়
জািীয় রাজস্ব ববাি থ
(আয়কর)
প্রজ্ঞাপন

তোররখ: 20 জ্জযষ্ঠ, ১৪২৮ িঙ্গাব্দ /03 জুন, ২০২১ রিষ্টাব্দ।
এস. আর. ও. নং-164-আইন/আয়কর/২০২১।- Income tax Ordinance,
1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984), অিঃপর উি Ordinance বক্তলয়া
উক্তেক্তখি, এর section 44 এর sub-section (4) এর clause (b) কত প্রদত্ত যমতোবরল,
সরকোর ফল প্রক্তক্রয়াজািকরণ, শোক-সবরজ প্ররক্রয়োজোতকরণ, দুগ্ধ ও দুগ্ধজোত পণ্য উৎপোদি,
রশশু খোদ্য উৎপোদি এবাং কৃরষ ন্ত্র উৎপোদি হইবি অক্তজথি আসয়র উপর উি Ordinance এর
অধীন প্রসদয় আয়কর হইবি ক্তনম্নবক্তণ থি িিথ সাসপসে বাক্তণক্তজযক উৎপাদসনর প্রর্ে ১০ (দি)
বৎসর সম্পূণ থভাসব কর অব্যাহক্তি প্রদান কক্তরল, যর্া:িিথাবক্তল
(১)

উৎপাদনকারী প্রক্তিষ্ঠানসক বকাম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সাসলর ১৮ নং আইন) এর
অধীন ক্তনবক্তিি হইবি হইবব;

(২)

উৎপাদনকারী প্রক্তিষ্ঠানসক বোাংলোরদশ রবরিরয়োগ উন্নয়ি কর্তিপয কর্তিক রিবরন্ধত হইরত
হইবব এবাং অনূযন এক বকাটি টাকা ক্তবক্তনসয়াগ কক্তরসি হইবব;

(৩)

ফল প্রক্তক্রয়াজািকরণ, িাক-সবক্তজ প্রক্তক্রয়াজািকরণ, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাি পণ্য উৎপাদন
এবং ক্তিশু খাদ্য উৎপাদসনর মূল কাঁচাোল সম্পূণ থভাসব বদসি উৎপাক্তদি হইবি হইবব;

(৪)

“কৃক্তষযন্ত্র” বক্তলসি িস্য উৎপাদসন বা বযসকাসনা প্রকাসরর ফাক্তেংথ এ ব্যবহৃি হইসিসে
বা হইবব এেন জ্বালাক্তন বা ক্তবদুযৎ চাক্তলি যন্ত্রসক বুঝাইবব;

(৫)

কৃরষ ন্ত্র উৎপাদনকারী প্রক্তিষ্ঠাসনর ক্তনজস্ব কারখানায় অনূযন ৩০ (ক্তত্রি) িিাংি মূল্য
সংসযাক্তজি কক্তরসি হইসব;
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(৬)

অস্বোস্থযকর কারখানা পক্তরসবসির কারসণ ক্তকংবা অস্বোস্থযকর বো মোিহীি খোদ্য
উৎপোদরির কোররণ ককোরিো বৎসরর ককোরিো সরকোরর কর্তিপয কর্তিক জররমোিো
আররোরপত হইরল উি বৎসররর জন্য এই প্রজ্ঞোপরির সুরবধো বোরতল হইরব;

(৭)

এই প্রজ্ঞোপরির অধীি অনুরমোরদত প্ররতষ্ঠোিরক উি Ordinance এর ক্তবধানাবক্তল
পক্তরপালন কক্তরসি হইবব;

(৮)

থ আয় ব্যক্তিসরসক অন্যান্য সকল
এই প্রজ্ঞাপসন বক্তণ থি উৎপাদন ব্যবসা হইবি অক্তজি
প্রকার আসয়র বেসত্র এই প্রজ্ঞাপসনর সুক্তবধা প্রসযাজয হইবব না;

(৯)

এই প্রজ্ঞাপসন বক্তণ থি উৎপাদন ব্যবসায় যর্ারীক্তি ক্তবদ্যোন বকাসনা ব্যবসা হইবি ক্তবক্তচ্ছন্ন
থ হইয়া বা পনঃসংসযাক্তজি হইয়া নতুন সত্ত্বা সৃক্তষ্টর োধ্যসে পণ্য
হইয়া বা পনগঠিি
উৎপাদন করা যাইসব না;

(১০)

উপক্তর-উি িিথাবক্তলর পক্তরপালন এবং তফরসল কমোতোরবক অনুরমোদি সাসপসে ১
জুলাই ২০২১ হইবি ৩০ জুন ২০৩০ রিষ্টোব্দ িাক্তরসখর েসধ্য বাক্তণক্তজযক উৎপাদন আরম্ভ
কক্তরয়াসে এেন বকাম্পাক্তন এই প্রজ্ঞোপরির সুরবধো প্রোপ্য হইরব।
িফক্তসল

১।

এই প্রজ্ঞোপরি উরেরখত অব্যোহরতর সুর োগ গ্রহণ কররবোর জন্য সাংরিষ্ট উৎপোদিকোরী
প্ররতষ্ঠোিরক এই প্রজ্ঞোপরি উরেরখত শতিোবরল পররপোলি করো হইরব মরমি িিজুরর্রসয়োল স্টযোরম্প অঙ্গীকোরিোমো প্রদোিপূব িক আনুষরঙ্গক দরললোরদসহ জোতীয় রোজস্ব
কবোরর্ ির রিকট তফরসরলর অনুরিদ ২ কমোতোরবক আরবদি করররত হইরব।

২।

বকাম্পাক্তনর ব্যবস্থাপনা পক্তরচালক ক্তনম্নবক্তণ থি আসবদন ফসেথর ক্তনধ থাক্তরি স্থাসন প্রিযয়ন
এবং স্বাের কক্তরয়া ২ (দুই) কক্তপ জািীয় রাজস্ব ববাসি থ দাক্তখল কক্তরসবন:
আসবদন পত্র
ক. বকাম্পাক্তনর নাে, টিআইএন ও ক্তবআইএন:
খ. বকাম্পাক্তনর ক্তনবিসনর িাক্তরখ:
গ. বকাম্পাক্তনর ক্তনবক্তিি অক্তফসসর পূণ থাে ঠিকানা:
ঘ. প্রর্ে এলক্তস বখালার িাক্তরখ (প্রসযাজয বেসত্র):
ঙ. যন্ত্রপাক্তি স্থাপসনর কাল এবং উৎপাদসনর জন্য প্রস্তুি হইবার িাক্তরখ:
চ. পরীোমূলক উৎপাদসনর কাল:
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ে. বাক্তণক্তজযক উৎপাদন আরসম্ভর িাক্তরখ:
জ. ক্তবক্তনসয়াসগর পক্তরোণ:
ঝ. পক্তরসিাক্তধি মূলধসনর পক্তরোণ:
ঞ. অনুসোক্তদি মূলধসনর পক্তরোণ:
ট. কেথচারীর সংখ্যা:
ঠ. গ্যাস বা ক্তবদুযৎ সংসযাগ গ্রহসণর িাক্তরখ:
ি. উৎপাদনকৃি পসণ্যর িাক্তলকা:
ঢ. পণ্যক্তভক্তিক উৎপাদসনর কাঁচাোল:
ণ. কারখানার অবস্থান ও ঠিকানা:

িাক্তরখ:

ব্যবস্থাপনা পক্তরচালসকর স্বাের
প্রততপােন এবাং স্বাের

আক্তে........................ সশ্রদ্ধক্তচসি বঘাষণা কক্তরসিক্তে বয, এই ক্তরটান থ এবং সংযুি
িথ্য ও প্রোণাক্তদ আোর জ্ঞান ও ক্তবশ্বাসেসি সঠিক ও সম্পূণ থ।
িাক্তরখ:
৩।

ব্যবস্থাপনা পক্তরচালসকর স্বাের

আসবদনপসত্রর সক্তহি আবক্তিক সংযুক্তি:
ক. বকাম্পাক্তনর ক্তনবিন সনসদর কক্তপ;
খ. ব্যবসা আরসম্ভর সনবদর কক্তপ;
থ
গ. বকাম্পাক্তনর বেসোসরন্ডাে এবং আটিকযাল
অব এসসাক্তসসয়িসনর কক্তপ;
ঘ. এই প্রজ্ঞাপসন উক্তেক্তখি কারখানা মূল্য সংসযাজসনর সপসে মূসক ৪.৩ দাক্তখল;
ঙ. আসবদসনর িাক্তরখ পয থন্ত বকাম্পাক্তনর ক্তনরীক্তেি আক্তর্ থক ক্তববরণী সমূহ;
চ. ক্তবক্তনসয়াসগর ক্তবস্তাক্তরি ক্তববরণ;
ে. ভািায় বা লীসজ ক্তবক্তডং, প্ল্যান্ট বা যন্ত্রপাক্তি ব্যবহৃি হইবল িাহার ক্তবস্তাক্তরি ক্তববরণ;
78

জ. পণ্যক্তভক্তিক উৎপাদসনর কাঁচাোল এবং সরবরাহকারীর ক্তবস্তাক্তরি িাক্তলকা।
৪।

৫।

৬।

৭।

বকাম্পাক্তনর আসবদসনর বপ্রক্তেসি ক্তনম্নবক্তণ থি কক্তেটি আসবদসনর ক্তবষসয় অনুসিান
কায থক্রে পক্তরচালনাপূব থক অনুসিান প্রক্তিসবদন জািীয় রাজস্ব ববাসি থর ক্তনকট দাক্তখল
কক্তরসব(ক)

প্রর্ে সক্তচব (কর নীক্তি), জািীয় রাজস্ব ববাি,থ ঢাকা

(খ)

সংক্তিষ্ট উপ-কর কক্তেিনার

সদস্য

(গ)

বযসকাসনা কৃক্তষ ক্তবশ্বক্তবদ্যালয় হইবি একজন উপযুি
প্রক্তিক্তনক্তধ

সদস্য

(ঘ)

ক্তিিীয় সক্তচব (কর আইন-১), জািীয় রাজস্ব ববাি,থ ঢাকা

আহবায়ক

সদস্য সক্তচব।

পক্তরদিথসনর আসদি প্রাক্তপ্তর ৩০ (ক্তত্রি) ক্তদসনর েসধ্য িফক্তসল এর অনুসচ্ছদ ৪ এ উক্তেক্তখি
করমটি সাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠোি পররদশিিপূব িক পররদশিি প্ররতরবদি জোতীয় রোজস্ব কবোরর্ ি দোরখল
করররব এবাং উি করমটির আরবদরির কপ্ররযরত কবোর্ ি ক ৌরিক সময় ৃদরদ্ধ করররত
পোরররব।
পররদশিি প্ররতরবদি প্রোরির পর জোতীয় রোজস্ব কবোর্ ি প্ররতরবদি রবরবচিোপূব িক এই
প্রজ্ঞোপরির শতিোবরল র্ো র্ভোরব প্ররতপোরলত হইয়োরছ মরমি সন্তুষ্ট হইরল, উি
প্ররতরবদি প্রোরির ৩০ (রত্রশ) রদরির মরধ্য সাংরিষ্ট উৎপোদিকোরী প্ররতষ্ঠোিরক অব্যোহরত
সিদ প্রদোি করররব অর্বো, কযত্রমত, আরবদি প্রতযোখোত হইয়োরছ মরমি আরবদিকোরীরক
রলরখতভোরব অবরহত করররব।
দোরখলকৃত আরবদি প্রতযোখোত হইরল আরবদিকোরী জোতীয় রোজস্ব কবোরর্রি রসদ্ধোন্ত
ুনিরব িরবচিো কররবোর রিরমত্ত আরবদি করররত পোরররব এবাং উি ুনিরব িরবচিোর আরবদি
দোরখরলর ৩০ (রত্রশ) রদরির মরধ্য জোতীয় রোজস্ব কবোরর্ ির সদস্য পদম িোদোর একজিরক
আহবোয়ক কররয়ো রতি সদস্য রবরশষ্ট করমটি আরবদিকোরীরক শুিোিীর সুর োগ
প্রদোিপূব িক চূিোন্ত রসদ্ধোন্ত প্রদোি করররব।
রোষ্ট্রপরতর আরদশক্ররম,
আবু হহনা হমাোঃ রহমাতুল মুরনম
রসরনয়র সরচি

79

পরররশষ্ট-৪

গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাসদি সরকার
অর্ থ েন্ত্রণালয়
জািীয় রাজস্ব ববাি থ
(আয়কর)
প্রজ্ঞাপন
ররখ: 20 জ্জযষ্ঠ, ১৪২৮ িঙ্গাব্দ /03 জুন, ২০২১ রিষ্টাব্দ।
এস. আর. ও. নং-165-আইন/আয়কর/২০২১।- Income tax Ordinance,
1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) এর section 44 এর subsection (4) এর clause (b) কত প্রদত্ত যমতোবরল, সরকার 9 আষাঢ়, ১৪26
িঙ্গাব্দ/23 জুন, 2019 রিষ্টোব্দ িাক্তরসখর প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নাং ২15আইন/আয়কর/২০১9, অিঃপর উি প্রজ্ঞাপন বক্তলয়া উক্তেক্তখি, এর ক্তনম্নরূপ সংসিাধন
কক্তরল, যর্া:-

উক্ত প্রজ্ঞাপদনর দফা (ঘ) এর প্রান্তঃক্তস্থি বসক্তেসকালসনর পক্তরবসিথ বকালন
প্রক্তিস্থাক্তপি হইসব এবং অিঃপর ক্তনম্নরূপ দুইটি িিথাংি সক্তন্নসবক্তিি হইসব, যর্া:“িসব িিথ র্াসক বয, বযসেসত্র একাক্তধক বৎসসরর জন্য ক্তফটসনস নবায়ন করা
হইসব বসইসেসত্র ক্তফটসনস নবায়সনর বৎসসরর পরবিী বৎসসর অর্বা বৎসরগুক্তলর জন্য
৩০ জুন িাক্তরসখর েসধ্য দফা (ক) এ বক্তণ থি হাসর আয়কর প্রদান কক্তরসি হইসব:
িসব আরও িিথ র্াসক বয, উপক্তর-উি িিথ বোিাসবক বকাসনা করদািা
আয়কর পক্তরসিাসধ ব্যর্ থ হইসল, ক্তফটসনস নবায়সনর বৎসসর িাহার জন্য প্রসযাজয
আয়কসরর হার হইসব পূব থবিী বৎসর বা বৎসরগুক্তলসি অপক্তরসিাক্তধি আয়কসর পক্তরোণ
এবং নবায়সনর বৎসসরর জন্য প্রসযাজয আয়কসরর পক্তরোসণর সেক্তষ্ট;”।
২।

এই প্রজ্ঞাপন ১ জুলাই, ২০২১ রিষ্টোব্দ িাক্তরখ হইসি কায থকর হইসব।
রোষ্ট্রপরতর আরদশক্ররম,
আবু হহনা হমাোঃ রহমাতুল মুরনম
রসরনয়র সরচি
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পরররশষ্ট-৫
গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাসদি সরকার
অর্ থ েন্ত্রণালয়
জািীয় রাজস্ব ববাি থ
(আয়কর)
প্রজ্ঞাপন
তোররখ: 20 জ্জযষ্ঠ, ১৪২৮ িঙ্গাব্দ /03 জুন, ২০২১ রিষ্টাব্দ।
এস. আর. ও. নং-166-আইন/আয়কর/২০২১।- Income tax Ordinance,
1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984), অিঃপর উি Ordinance বক্তলয়া
উক্তেক্তখি, এর section 44 এর sub-section (4) এর clause (b) কত প্রদত্ত যমতোবরল,
সরকোর তফরসল-১ এ বরণ িত পণ্য উৎপোদি হইসি অক্তজথি আসয়র উপর উি Ordinance এর
অধীন প্রসদয় আয়কর হইসি ক্তনম্নবক্তণ থি িিথ সাসপসে ১০ (দি) বৎসসরর জন্য সম্পূণ থভাসব কর
অব্যাহক্তি প্রদান কক্তরল, যর্া:িিথাবক্তল:
(১)

উৎপোদিকোরী প্রক্তিষ্ঠানসক বকাম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সসনর ১৮ নং আইন) এর
অধীন ক্তনবক্তিি হইসি হইসব এবং বোাংলোরদশ রবরিরয়োগ উন্নয়ি কর্তিপয কর্তিক রিবরন্ধত
হইরত হইসব;

(২)

এই প্রজ্ঞোপরির অধীি অনুরমোরদত প্ররতষ্ঠোিরক উি Ordinance এর ক্তবধানাবক্তল
পক্তরপালন কক্তরসি হইসব;

(৩)

এই প্রজ্ঞাপসন বক্তণ থি পণ্য উৎপোদি হইসি অক্তজথি আয় ব্যক্তিসরসক অন্যান্য সকল প্রকার
আসয়র বেসত্র এই প্রজ্ঞাপসনর সুক্তবধা প্রসযাজয হইসব না;
উপক্তর-উি িিথাবক্তলর পক্তরপালন এবং তফরসল-২ কমোতোরবক অনুরমোদি সাসপসে ০১
জুলাই, ২০২১ হইসি ৩০ জুি, ২০৩০ রিষ্টোব্দ তোরররখর মরধ্য বাক্তণক্তজযক উৎপাদন
আরম্ভ কক্তরয়াসে এেন বকাম্পাক্তন এই প্রজ্ঞোপরির সুরবধো প্রোপ্য হইরব।

(৪)

িফক্তসল-১
এই প্রজ্ঞোপরির অধীি কর অব্যোহরতর রিরমত্ত রিেবরণ িত পরণ্যর উৎপোদিকোরীরক অনুরমোদি করো
োইরব, র্ো:81

হোলকো প্ররকৌশল রশরল্পর সকল প্রকোর পণ্য, োহোঅ.

ককবল রশল্প-কোরখোিোয় ব্যবহৃত হইরব; এবাং

আ.

পূণ িোঙ্গ ককোরিো ন্ত্র িরহ, ককবল ন্ত্রোাংশ হইরব।
িফক্তসল-২

১।

এই প্রজ্ঞোপরি উরেরখত অব্যোহরতর সুর োগ গ্রহণ কররবোর জন্য সাংরিষ্ট উৎপোদিকোরী
প্ররতষ্ঠোিরক এই প্রজ্ঞোপরি উরেরখত শতিোবরল পররপোলি করো হইরব মরমি িিজুরর্রসয়োল স্টযোরম্প অঙ্গীকোরিোমো প্রদোিপূব িক আনুষরঙ্গক দরললোরদসহ জোতীয় রোজস্ব
কবোরর্ ির রিকট তফরসরলর অনুরিদ ২ কমোতোরবক আরবদি করররত হইরব।

২।

বকাম্পাক্তনর ব্যবস্থাপনা পক্তরচালক ক্তনম্নবক্তণ থি আসবদন ফসেথর ক্তনধ থাক্তরি স্থাসন প্রিযয়ন
এবং স্বাের কক্তরয়া ২ (দুই) কক্তপ জািীয় রাজস্ব ববাসি থ দাক্তখল কক্তরসবন:
আসবদন পত্র

ক. বকাম্পাক্তনর নাে, টিআইএন ও ক্তবআইএন:
খ. বকাম্পাক্তনর ক্তনবিসনর িাক্তরখ:
গ. বকাম্পাক্তনর ক্তনবক্তিি অক্তফসসর পূণ থাে ঠিকানা:
ঘ. প্রর্ে এলক্তস বখালার িাক্তরখ (প্রসযাজয বেসত্র):
ঙ. যন্ত্রপাক্তি স্থাপসনর কাল এবং উৎপাদসনর জন্য প্রস্তুি হইবার িাক্তরখ:
চ. পরীোমূলক উৎপাদসনর কাল:
ে. বাক্তণক্তজযক উৎপাদন আরসম্ভর িাক্তরখ:
জ. ক্তবক্তনসয়াসগর পক্তরোণ:
ঝ. পক্তরসিাক্তধি মূলধসনর পক্তরোণ:
ঞ. অনুসোক্তদি মূলধসনর পক্তরোণ:
ট. কেথচারীর সংখ্যা:
ঠ. গ্যাস বা ক্তবদুযৎ সংসযাগ গ্রহসণর িাক্তরখ:
ি. উৎপাদনকৃি পসণ্যর িাক্তলকা:
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ঢ. পণ্যক্তভক্তিক উৎপাদসনর কাঁচাোল:
ণ. কারখানার অবস্থান ও ঠিকানা:

িাক্তরখ:

ব্যবস্থাপনা পক্তরচালসকর স্বাের
প্রততপােন এবাং স্বাের

আক্তে........................ সশ্রদ্ধক্তচসি বঘাষণা কক্তরসিক্তে বয, এই ক্তরটান থ এবং সংযুি
িথ্য ও প্রোণাক্তদ আোর জ্ঞান ও ক্তবশ্বাসেসি সঠিক ও সম্পূণ থ।
িাক্তরখ:
৩।

ব্যবস্থাপনা পক্তরচালসকর স্বাের

আসবদনপসত্রর সক্তহি আবক্তিক সংযুক্তি:
ক. বকাম্পাক্তনর ক্তনবিন সনসদর কক্তপ;
খ. ব্যবসা আরসম্ভর সনসদর কক্তপ;
থ
গ. বকাম্পাক্তনর বেসোসরন্ডাে এবং আটিকযাল
অব এসসাক্তসসয়িসনর কক্তপ;
ঘ. আসবদসনর োসসর পূব থবিী োস পয থন্ত বকাম্পাক্তনর ক্তনরীক্তেি আক্তর্ থক ক্তববরণী সমূহ;
ঙ. ক্তবক্তনসয়াসগর ক্তবস্তাক্তরি ক্তববরণ;
চ. ভািায় বা লীসজ ক্তবক্তডং, প্ল্যান্ট বা যন্ত্রপাক্তি ব্যবহৃি হইসল িাহার ক্তবস্তাক্তরি ক্তববরণ;
ে. পণ্যক্তভক্তিক উৎপাদসনর কাঁচাোল এবং সরবরাহকারীর ক্তবস্তাক্তরি িাক্তলকা।

৪।

বকাম্পাক্তনর আসবদসনর বপ্রক্তেসি ক্তনম্নবক্তণ থি কক্তেটি আসবদসনর ক্তবষসয় অনুসিান
কায থক্রে পক্তরচালনাপূব থক অনুসিান প্রক্তিসবদন জািীয় রাজস্ব ববাসি থর ক্তনকট দাক্তখল
কক্তরসব(ক)

প্রর্ে সক্তচব (কর নীক্তি), জািীয় রাজস্ব ববাি,থ ঢাকা

(খ)

সংক্তিষ্ট উপ-কর কক্তেিনার

সদস্য

(গ)

বযসকাসনা প্রসকৌিল ক্তবশ্বক্তবদ্যালসয়র একজন উপযুি

সদস্য
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আহবায়ক

প্রক্তিক্তনক্তধ
(ঘ)

৫।

৬।

৭।

ক্তিিীয় সক্তচব (কর আইন-১), জািীয় রাজস্ব ববাি,থ ঢাকা

সদস্য সক্তচব।

পক্তরদিথসনর আসদি প্রাক্তপ্তর ৩০ (ক্তত্রি) ক্তদসনর েসধ্য িফক্তসল-2 এর অনুসচ্ছদ ৪ এ
উক্তেক্তখি করমটি সাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠোি পররদশিিপূব িক পররদশিি প্ররতরবদি জোতীয় রোজস্ব
কবোরর্ ি দোরখল করররব এবাং উি করমটির আরবদরির কপ্ররযরত কবোর্ ি ক ৌরিক সময় ৃদরদ্ধ
করররত পোরররব।
পররদশিি প্ররতরবদি প্রোরির পর জোতীয় রোজস্ব কবোর্ ি প্ররতরবদি রবরবচিোপূব িক এই
প্রজ্ঞোপরির শতিোবরল র্ো র্ভোরব প্ররতপোরলত হইয়োরছ মরমি সন্তুষ্ট হইরল উি প্ররতরবদি
প্রোরির ৩০ (রত্রশ) রদরির মরধ্য সাংরিষ্ট উৎপোদিকোরী প্ররতষ্ঠোিরক অব্যোহরত সিদ
প্রদোি করররব অর্বো, কযত্রমত, আরবদি প্রতযোখোত হইয়োরছ মরমি আরবদিকোরীরক
রলরখতভোরব অবরহত করররব।
দোরখলকৃত আরবদি প্রতযোখোত হইরল আরবদিকোরী জোতীয় রোজস্ব কবোরর্রি রসদ্ধোন্ত
ুনিরব িরবচিো কররবোর রিরমত্ত আরবদি করররত পোরররব এবাং উি ুনিরব িরবচিোর আরবদি
দোরখরলর ৩০ (রত্রশ) রদরির মরধ্য জোতীয় রোজস্ব কবোরর্ ির সদস্য পদম িোদোর একজিরক
আহবোয়ক কররয়ো রতি সদস্য রবরশষ্ট করমটি আরবদিকোরীরক শুিোিীর সুর োগ
প্রদোিপূব িক চূিোন্ত রসদ্ধোন্ত প্রদোি করররব।
রোষ্ট্রপরতর আরদশক্ররম,
আবু হহনা হমাোঃ রহমাতুল মুরনম
রসরনয়র সরচি
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পরররশষ্ট-৬
গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাসদি সরকার
অর্ থ েন্ত্রণালয়
জািীয় রাজস্ব ববাি থ
(আয়কর)
প্রজ্ঞাপন
তোররখ: 20 জ্জযষ্ঠ, ১৪২৮ িঙ্গাব্দ /03 জুন, ২০২১ রিষ্টাব্দ।
এস. আর. ও. নং-167-আইন/আয়কর/২০২১।- Income tax Ordinance,
1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984), অিঃপর উক্ি Ordinance বক্তলয়া
উক্তেক্তখি, এর section 44 এর sub-section (4) এর clause (b) কত প্রদত্ত
যমতোবরল, সরকোর ওয়াতশাং বেতশন, বেন্ডার, োইদক্রাওদয়ভ অদভন, ইদলতিক বসলাই
বেতশন, ইন্ডাকশন কুকার, তকদচনহুর্ এবাং তকদচন নাইভস্ উৎপোদি হইবি অক্তজথি আসয়র
উপর উি Ordinance এর অধীন প্রসদয় আয়কর হইবি ক্তনম্নবক্তণ থি িিথ সাসপসে ১০ (দি)
বৎসবরর জন্য সম্পূণ থভাসব কর অব্যাহক্তি প্রদান কক্তরল, যর্া:িিথাবক্তল:
(১)

উৎপোদিকোরী প্রক্তিষ্ঠানসক বকাম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সসনর ১৮ নং আইন)
এর অধীন ক্তনবক্তিি হইবি হইবব এবং বোাংলোরদশ রবরিরয়োগ উন্নয়ি কর্তপি য কর্তক
ি
রিবরন্ধত হইরত হইবব;

(২)

উৎপাদনকারী প্রক্তিষ্ঠানসক আবক্তিকভাসব িার ক্তনজস্ব কারখানায় অনূযন ৩০ (ক্তত্রি)
িিাংি মূল্য সংসযাজন কক্তরসি হইবব;

(৩)

এই প্রজ্ঞোপরির অধীি অনুরমোরদত প্ররতষ্ঠোিরক উি Ordinance এর ক্তবধানাবক্তল
পক্তরপালন কক্তরসি হইবব;

(৪)

থ আয় ব্যক্তিসরসক অন্যান্য সকল
এই প্রজ্ঞাপসন বক্তণ থি পণ্য উৎপোদি হইবি অক্তজি
প্রকার আসয়র বেসত্র এই প্রজ্ঞাপসনর সুক্তবধা প্রসযাজয হইবব না;
উপক্তর-উি িিথাবক্তলর পক্তরপালন এবং তফরসল কমোতোরবক অনুরমোদি সাসপসে ০১
জুলাই, ২০২১ হইবি ৩০ জুি, ২০৩০ রিষ্টোব্দ তোরররখর মরধ্য ওয়াতশাং বেতশন,
বেন্ডার, োইদক্রাওদয়ভ অদভন, ইদলতিক বসলাই বেতশন, ইন্ডাকশন কুকার,

(৫)
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তকদচনহুর্ এবাং তকদচন নাইভস্- এ সকল পদের বাক্তণক্তজযক উৎপাদন আরম্ভ
কক্তরয়াসে এেন বকাম্পাক্তন এই প্রজ্ঞোপরির সুরবধো প্রোপ্য হইরব।
িফক্তসল
১।

এই প্রজ্ঞোপরি উরেরখত অব্যোহরতর সুর োগ গ্রহণ কররবোর জন্য সাংরিষ্ট উৎপোদিকোরী
প্ররতষ্ঠোিরক এই প্রজ্ঞোপরি উরেরখত শতিোবরল পররপোলি করো হইরব মরমি িিজুরর্রসয়োল স্টযোরম্প অঙ্গীকোরিোমো প্রদোিপূব িক আনুষরঙ্গক দরললোরদসহ জোতীয় রোজস্ব
কবোরর্ ির রিকট তফরসরলর অনুরিদ ২ কমোতোরবক আরবদি করররত হইরব।

২।

বকাম্পাক্তনর ব্যবস্থাপনা পক্তরচালক ক্তনম্নবক্তণ থি আসবদন ফসেথর ক্তনধ থাক্তরি স্থাসন প্রিযয়ন
এবং স্বাের কক্তরয়া ২ (দুই) কক্তপ জািীয় রাজস্ব ববাসি থ দাক্তখল কক্তরসবন:

আসবদন পত্র
ক. বকাম্পাক্তনর নাে, টিআইএন ও ক্তবআইএন:
খ. বকাম্পাক্তনর ক্তনবিসনর িাক্তরখ:
গ. বকাম্পাক্তনর ক্তনবক্তিি অক্তফসসর পূণ থাে ঠিকানা:
ঘ. প্রর্ে এলক্তস বখালার িাক্তরখ (প্রসযাজয বেসত্র):
ঙ. যন্ত্রপাক্তি স্থাপসনর কাল এবং উৎপাদসনর জন্য প্রস্তুি হইবার িাক্তরখ:
চ. পরীোমূলক উৎপাদসনর কাল:
ে. বাক্তণক্তজযক উৎপাদন আরসম্ভর িাক্তরখ:
জ. ক্তবক্তনসয়াসগর পক্তরোণ:
ঝ. পক্তরসিাক্তধি মূলধসনর পক্তরোণ:
ঞ. অনুসোক্তদি মূলধসনর পক্তরোণ:
ট. কেথচারীর সংখ্যা:
ঠ. গ্যাস বা ক্তবদুযৎ সংসযাগ গ্রহসণর িাক্তরখ:
ি. উৎপাদনকৃি পসণ্যর িাক্তলকা:
ঢ. পণ্যক্তভক্তিক উৎপাদসনর কাঁচাোল:
ণ. কারখানার অবস্থান ও ঠিকানা:
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িাক্তরখ:

ব্যবস্থাপনা পক্তরচালসকর স্বাের
প্রততপােন এবাং স্বাের

আক্তে........................ সশ্রদ্ধক্তচসি বঘাষণা কক্তরসিক্তে বয, এই ক্তরটান থ এবং সংযুি
িথ্য ও প্রোণাক্তদ আোর জ্ঞান ও ক্তবশ্বাসেসি সঠিক ও সম্পূণ থ।

িাক্তরখ:

৩।

ব্যবস্থাপনা পক্তরচালসকর স্বাের

আসবদনপসত্রর সক্তহি আবক্তিক সংযুক্তি:

ক. বকাম্পাক্তনর ক্তনবিন সনসদর কক্তপ;
খ. ব্যবসা আরসম্ভর সনসদর;
থ
গ. বকাম্পাক্তনর বেসোসরন্ডাে এবং আটিকযাল
অব এসসাক্তসসয়িসনর কক্তপ;
ঘ. এই প্রজ্ঞাপসন উক্তেক্তখি কারখানা মূল্য সংসযাজসনর সপসে মূসক ৪.৩ দাক্তখল;
ঙ. আসবদসনর োসসর পূব থবিী োস পয থন্ত বকাম্পাক্তনর ক্তনরীক্তেি আক্তর্ থক ক্তববরণী সমূহ;
চ. ক্তবক্তনসয়াসগর ক্তবস্তাক্তরি ক্তববরণ;
ে. ভািায় বা লীসজ ক্তবক্তডং, প্ল্যান্ট বা যন্ত্রপাক্তি ব্যবহৃি হইবল িাহার ক্তবস্তাক্তরি ক্তববরণ;
জ. পণ্যক্তভক্তিক উৎপাদসনর কাঁচাোল এবং সরবরাহকারীর ক্তবস্তাক্তরি িাক্তলকা।

৪।

বকাম্পাক্তনর আসবদসনর বপ্রক্তেসি ক্তনসম্নাি কক্তেটি আসবদসনর ক্তবষসয় অনুসিান
কায থক্রে পক্তরচালনাপূব থক অনুসিান প্রক্তিসবদন জািীয় রাজস্ব ববাসি থর ক্তনকট দাক্তখল
কক্তরসব(ক)

প্রর্ে সক্তচব (কর নীক্তি), জািীয় রাজস্ব ববাি,থ ঢাকা

(খ)

সংক্তিষ্ট উপ-কর কক্তেিনার
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আহবায়ক
সদস্য

৫।

৬।

৭।

(গ)

বযসকাসনা প্রসকৌিল ক্তবশ্বক্তবদ্যালসয়র একজন উপযুি
প্রক্তিক্তনক্তধ

সদস্য

(ঘ)

ক্তিিীয় সক্তচব (কর আইন-১ ), জািীয় রাজস্ব ববাি থ,
ঢাকা

সদস্য সক্তচব।

পক্তরদিথসনর আসদি প্রাক্তপ্তর ৩০ (ক্তত্রি) ক্তদসনর েসধ্য িফক্তসল এর অনুসচ্ছদ ৪ এ উক্তেক্তখি
করমটি সাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠোি পররদশিিপূব িক পররদশিি প্ররতরবদি জোতীয় রোজস্ব কবোরর্ ি দোরখল
করররব এবাং উি করমটির আরবদরির কপ্ররযরত কবোর্ ি ক ৌরিক সময় ৃদরদ্ধ করররত
পোরররব।
পররদশিি প্ররতরবদি প্রোরির পর জোতীয় রোজস্ব কবোর্ ি প্ররতরবদি রবরবচিোপূব িক এই
প্রজ্ঞোপরির শতিোবরল র্ো র্ভোরব প্ররতপোরলত হইয়োরছ মরমি সন্তুষ্ট হইরল উি প্ররতরবদি
প্রোরির ৩০ (রত্রশ) রদরির মরধ্য সাংরিষ্ট উৎপোদিকোরী প্ররতষ্ঠোিরক অব্যোহরত সিদ
প্রদোি করররব অর্বো, কযত্রমত, আরবদি প্রতযোখোত হইয়োরছ মরমি আরবদিকোরীরক
রলরখতভোরব অবরহত করররব।
দোরখলকৃত আরবদি প্রতযোখোত হইরল আরবদিকোরী জোতীয় রোজস্ব কবোরর্রি রসদ্ধোন্ত
ুনিরব িরবচিো কররবোর রিরমত্ত আরবদি করররত পোরররব এবাং উি ুনিরব িরবচিোর আরবদি
দোরখরলর ৩০ (রত্রশ) রদরির মরধ্য জোতীয় রোজস্ব কবোরর্ ির সদস্য পদম িোদোর একজিরক
আহবোয়ক কররয়ো রতি সদস্য রবরশষ্ট করমটি আরবদিকোরীরক শুিোিীর সুর োগ
প্রদোিপূব িক চূিোন্ত রসদ্ধোন্ত প্রদোি করররব।
রোষ্ট্রপরতর আরদশক্ররম,
আবু হহনা হমাোঃ রহমাতুল মুরনম
রসরনয়র সরচি
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পরররশষ্ট-৭
গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাসদি সরকার
অর্ থ েন্ত্রণালয়
জািীয় রাজস্ব ববাি থ
(আয়কর)
প্রজ্ঞাপন
তোররখ: 20 জ্জযষ্ঠ, ১৪২৮ িঙ্গাব্দ /03 জুন, ২০২১ রিষ্টাব্দ।
এস. আর. ও. নং-168-আইন/আয়কর/২০২১।- Income tax Ordinance,
1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984), অিঃপর উক্ি Ordinance বসল
উক্তেক্তখি, এর section 44 এর sub-section (4) এর clause (b) কত প্রদত্ত যমতোবরল,
সরকোর সকল প্ররতষ্ঠোরির তফরসল-১ এ বরণ িত রশযো এবাং প্ররশযণ প্রদোি কো িক্রম হইবি অক্তজথি
আসয়র উপর উি Ordinance এর অধীন প্রসদয় আয়কর হইবি ক্তনম্নবক্তণ থি িিথ সাসপসে ১০
(দি) বৎসসরর জন্য সম্পূণ থভাসব কর অব্যাহক্তি প্রদান কক্তরল, যর্া:িিথাবক্তল:
(১)

তফরসল-১ এ বরণ িত রশযো এবাং প্ররশযণ প্রদোিকোরী (অতনপর শুধুমোত্র ‘প্ররশযণ
প্ররতষ্ঠোি’) প্রক্তিষ্ঠানসক বকাম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সসনর ১৮ নং আইন) এর অধীন
ক্তনবক্তিি হইসি হইসব;

(২)

প্রক্তিেণ প্রক্তিষ্ঠানসক বোাংলোরদশ রবরিরয়োগ উন্নয়ি কর্তিপয কর্তিক রিবরন্ধত হইরত হইবব
এবাং অনূযন পাঁচ বকাটি টাকা ক্তবক্তনসয়াগ কক্তরসি হইবব;

(৩)

প্রক্তিেণ প্রক্তিষ্ঠানসক, বেত্রেি, িাংলাদেশ কাররগরী রশক্ষা হিার্,জ স্বাস্থয অরধেপ্তর িা
িাংলাদেশ নারস জং এন্ড রমর্ওয়াইফারর কাউরিল কর্তক
ি অনুদমারেি হইদি হইদি এিং
র্ািীয় েক্ষিা উন্নয়ন নীরিমালাসহ অনুদমারেি কাররকুলাম অনুসরণ কররদি হইবব;

(৪)

সরকোরর িীরতমোলো অনু োয়ী স্থোয়ী রশযক, প্ররশযক, অবকোঠোরমো এবাং সচল ল্যোব বো
ওয়োকিশপ র্োরকরত হইরব;

(৫)

এই প্রজ্ঞোপরির অধীি অনুরমোরদত প্ররতষ্ঠোিরক উি Ordinance এর ক্তবধানাবক্তল
পক্তরপালন কক্তরসি হইবব;

(৬)

থ আয় ব্যক্তিসরসক
এই প্রজ্ঞাপসন বক্তণ থি রশযো এবাং প্ররশযণ প্রদোি কো িক্রম হইবি অক্তজি
অন্যান্য সকল প্রকার আসয়র বেসত্র এই প্রজ্ঞাপসনর সুক্তবধা প্রসযাজয হইবব না;
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(৭)

উপক্তর-উি িিথাবক্তলর পক্তরপালন এবং তফরসল-২ কমোতোরবক প্ররশযণ প্ররতষ্ঠোি
অনুরমোদরির িাক্তরখ হইবি পরবিী ১০ (দি) বৎসসরর জন্য এই প্রজ্ঞোপরির সুরবধো
প্রোপ্য হইরব।
িফক্তসল-১

রিেবরণ িত রশযো এবাং প্ররশযণ প্রদোিকোরী প্ররতষ্ঠোিরক এই প্রজ্ঞোপরির অধীি কর অব্যোহরতর
রিরমত্ত অনুরমোদি করো োইরব১।

কৃক্তষ, ক্তফিাক্তরজ, ক্তবজ্ঞান ও আইটি খাসির সকল ধরসনর ক্তিসপ্ল্াো ক্তিক্তগ্র ও বভাসকিনাল
ক্তিো;

২।

অসটাসোবাইল, এয়ারক্রাফট সংরেণ, খাদ্য, ফুটওয়ার, গ্লাস, োইক্তনং, বেকাক্তনকযাল,
ক্তিপ ক্তবক্তডং, বলদার, বরক্তিজাসরিন, ক্তসরাক্তেক্স, বেকাক্তনস্ট, গাসেথন্টস্ ক্তিজাইন এবং
প্যাটান থ বেক্তকং, ফাসেথক্তস, নাক্তস থং, ইক্তন্টসগ্রসটি বেক্তিকযাল, বরক্তিওলক্তজ এন্ড ইসেক্তজং,
আল্ট্রাসাউন্ড, বিন্টাল, এক্তনম্যাল বহলর্ এন্ড প্রিাকিন সাক্তভসথ , ক্লক্তদং ও গাসেথন্ট
ক্তফক্তনক্তসং, বপাক্তল্ট্র ফাক্তেংথ এর উপর বপিাগি প্রক্তিেণ দান।
িফক্তসল-২

১।

এই প্রজ্ঞোপরি উরেরখত অব্যোহরতর সুর োগ গ্রহণ কররবোর জন্য সাংরিষ্ট রশযো ও প্ররশযণ
প্রদোিকোরী প্ররতষ্ঠোিরক এই প্রজ্ঞোপরি উরেরখত শতিোবরল পররপোলি করো হইরব মরমি
িি-জুরর্রসয়োল স্টযোরম্প অঙ্গীকোরিোমো প্রদোিপূব িক আনুষরঙ্গক দরললোরদসহ জোতীয়
রোজস্ব কবোরর্ ির রিকট িফরসল এর অনুরিদ ২ কমোতোরবক আরবদি করররত হইরব।

২।

বকাম্পাক্তনর ব্যবস্থাপনা পক্তরচালক ক্তনম্নবক্তণ থি আসবদন ফসেথর ক্তনধ থাক্তরি স্থাসন প্রিযয়ন
এবং স্বাের কক্তরয়া ২ (দুই) কক্তপ জািীয় রাজস্ব ববাসি থ দাক্তখল কক্তরসবন:
আসবদন পত্র

ক. বকাম্পাক্তনর নাে ও টিআইএন:
খ. বকাম্পাক্তনর ক্তনবিসনর িাক্তরখ:
গ. বকাম্পাক্তনর ক্তনবক্তিি অক্তফসসর পূণ থাে ঠিকানা:
ঘ. প্রজ্ঞাপসনর িিথানুযায়ী প্রস্তুি হইবার িাক্তরখ:
ঙ. ক্তবক্তনসয়াসগর পক্তরোণ:
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চ. পক্তরসিাক্তধি মূলধসনর পক্তরোণ:
ে. অনুসোক্তদি মূলধসনর পক্তরোণ:
জ. স্থায়ী কেথচারীর সংখ্যা:
ঝ. স্থায়ী অবকাঠাসোর ক্তববরণ:
ঞ. কাক্তরকুলাে:
ট. কযাম্পাসসর অবস্থান ও ঠিকানা:
িাক্তরখ:

ব্যবস্থাপনা পক্তরচালসকর স্বাের
প্রততপােন এবাং স্বাের

আক্তে........................ সশ্রদ্ধক্তচসি বঘাষণা কক্তরসিক্তে বয, এই ক্তরটান থ এবং সংযুি
িথ্য ও প্রোণাক্তদ আোর জ্ঞান ও ক্তবশ্বাসেসি সঠিক ও সম্পূণ থ।
িাক্তরখ:
৩।

ব্যবস্থাপনা পক্তরচালসকর স্বাের

আসবদনপসত্রর সক্তহি আবক্তিক সংযুক্তি:

ক. বকাম্পাক্তনর ক্তনবিন সনসদর কক্তপ;
খ. ক্তিো ও প্রক্তিেণ কায থক্রে আরসম্ভর সনসদর কক্তপ;
থ
গ. বকাম্পাক্তনর বেসোসরন্ডাে এবং আটিকযাল
অব এসসাক্তসসয়িসনর কক্তপ;
ঘ. আসবদসনর োসসর পূব থবিী োস পয থন্ত বকাম্পাক্তনর ক্তনরীক্তেি আক্তর্ থক ক্তববরণী সমূহ;
ঙ. ক্লাস রুে, স্থায়ী ক্তিেক, অবকাঠাসো, ল্যাব ইিযাক্তদর ক্তবস্তাক্তরি ক্তববরণ;
চ. ক্তবক্তনসয়াসগর ক্তবস্তাক্তরি ক্তববরণ;
ে. ভািায় বা লীসজ ক্তবক্তডং বা যন্ত্রপাক্তি ব্যবহৃি হইবল িাহার ক্তবস্তাক্তরি ক্তববরণ;
জ. কাক্তরকুলাে এবং প্রক্তিষ্ঠান অনুসোদসনর সনদ।
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৪।

বকাম্পাক্তনর আসবদসনর বপ্রক্তেসি ক্তনম্নবক্তণ থি কক্তেটি আসবদসনর ক্তবষসয় অনুসিান
কায থক্রে পক্তরচালনাপূব থক অনুসিান প্রক্তিসবদন জািীয় রাজস্ব ববাসি থর ক্তনকট দাক্তখল
কক্তরসব(ক)

প্রর্ে সক্তচব (কর নীক্তি), জািীয় রাজস্ব ববাি,থ ঢাকা

(খ)

সংক্তিষ্ট উপ-কর কক্তেিনার

সদস্য

(গ)

িিথাবক্তলর অনুসচ্ছদ- 3 এ বক্তণ থি অনুসোদনকারী
কতৃথপসের একজন উপযুি প্রক্তিক্তনক্তধ

সদস্য

(ঘ)

ক্তিিীয় সক্তচব (কর আইন-১), জািীয় রাজস্ব ববাি,থ
ঢাকা

সদস্য সক্তচব।

আহবায়ক

৫।

পক্তরদিথসনর আসদি প্রাক্তপ্তর ৩০ (ক্তত্রি) ক্তদসনর েসধ্য িফক্তসল-2 এর অনুসচ্ছদ ৪ এ
উক্তেক্তখি করমটি সাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠোি পররদশিিপূব িক পররদশিি প্ররতরবদি জোতীয় রোজস্ব
কবোরর্ ি দোরখল করররব এবাং উি করমটির আরবদরির কপ্ররযরত কবোর্ ি ক ৌরিক সময় ৃদরদ্ধ
করররত পোরররব।

৬।

পররদশিি প্ররতরবদি প্রোরির পর জোতীয় রোজস্ব কবোর্ ি প্ররতরবদি রবরবচিোপূব িক এই
প্রজ্ঞোপরির শতিোবরল র্ো র্ভোরব প্ররতপোরলত হইয়োরছ মরমি সন্তুষ্ট হইরল উি প্ররতরবদি
প্রোরির ৩০ (রত্রশ) রদরির মরধ্য সাংরিষ্ট রশযো ও প্ররশযণ প্রদোিকোরী প্ররতষ্ঠোিরক
অব্যোহরত সিদ প্রদোি করররব অর্বো, কযত্রমত, আরবদি প্রতযোখোত হইয়োরছ মরমি
আরবদিকোরীরক রলরখতভোরব অবরহত করররব।

৭।

দোরখলকৃত আরবদি প্রতযোখোত হইরল আরবদিকোরী জোতীয় রোজস্ব কবোরর্ ির রসদ্ধোন্ত
ুনিরব িরবচিো কররবোর রিরমত্ত আরবদি করররত পোরররব এবাং উি ুনিরব িরবচিোর আরবদি
দোরখরলর ৩০ (রত্রশ) রদরির মরধ্য জোতীয় রোজস্ব কবোরর্রি সদস্য পদম িোদোর একজিরক
আহবোয়ক কররয়ো রতি সদস্য রবরশষ্ট করমটি আরবদিকোরীরক শুিোিীর সুর োগ প্রদোিপূব িক
চূিোন্ত রসদ্ধোন্ত প্রদোি করররব।

রাষ্ট্রপক্তির আসদিক্রসে,
আবু হহনা হমাোঃ রহমাতুল মুরনম
রসরনয়র সরচি
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পরররশষ্ট-৮
গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাসদি সরকার
অর্ থ েন্ত্রণালয়
জািীয় রাজস্ব ববাি থ
(আয়কর)
প্রজ্ঞাপন
তোররখ: 20 জ্জযষ্ঠ, ১৪২৮ িঙ্গাব্দ /03 জুন, ২০২১ রিষ্টাব্দ।
এস. আর. ও. নং-169-আইন/আয়কর/২০২১।- Income tax Ordinance,
1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984), অিঃপর উি Ordinance বক্তলয়া
উক্তেক্তখি, এর section 44 এর sub-section (4) এর clause (b) কত প্রদত্ত
যমতোবরল, সরকোর তফরসল-১ এ বরণ িত হোসপোতোলরক স্বোস্থয কসবো প্রদোি হইরত অক্তজথি
আসয়র উপর উি Ordinance এর অধীন প্রসদয় আয়কর হইবি ক্তনম্নবক্তণ থি িিথ সাসপসে
১০ (দি) বৎসসরর জন্য সম্পূণ থভাসব কর অব্যাহক্তি প্রদান কক্তরল, যর্া:-

(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)

িিথাবক্তল:
স্বাস্থয কসবো প্রদোিকোরী প্রক্তিষ্ঠানসক বকাম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সসনর ১৮ নং
আইন) এর অধীন ক্তনবক্তিি হইবি হইবব এবং বোাংলোরদশ রবরিরয়োগ উন্নয়ি কর্তপ
ি য
কর্তক
ি রিবরন্ধত হইরত হইবব;
িাংলাদেশ সরকোররর স্বোস্থয মন্ত্রণোলয় এর অধীি স্বোস্থয অরধদিরসহ র্ো র্
কর্তপি য হইরত সংক্তিষ্ট প্ররতষ্ঠোিরক হোসপোতোল রহসোরব রিবন্ধি গ্রহণ কক্তরসি হইবব;
হাসপািাসলর অবস্থান সম্পূণ থভাসব ঢোকো, িোরোয়ণগে, গোজীুনর ও চট্টগ্রোম কজলোর
বোরহরর হইরত হইরব;
এই প্রজ্ঞোপরির অধীি অনুরমোরদত প্ররতষ্ঠোিরক উি Ordinance এর ক্তবধানাবক্তল
পক্তরপালন কক্তরসি হইসব;
এই প্রজ্ঞাপসনর অধীন অনুসোক্তদি হোসপোতোরলর র্োয়োগিরস্টকসহ স্বোস্থয কসবো প্রদোি
হইরত অক্তজথি আয় ব্যক্তিসরসক অন্যান্য সকল প্রকার আসয়র বেসত্র এই প্রজ্ঞাপসনর
সুক্তবধা প্রসযাজয হইবব না;
উপক্তর-উি িিথাবক্তলর পক্তরপালন এবং তফরসল-২ কমোতোরবক অনুরমোদি সাসপসে
০১ জুলাই ২০২১ হইবি ৩০ জুি, ২০৩০ রিষ্টোব্দ তোরররখর মরধ্য বাক্তণক্তজযকভাসব
স্বোস্থয কসবো প্রদোি আরম্ভ কররয়োরছ এমি ককোম্পোরি এই প্রজ্ঞোপরির সুরবধো প্রোপ্য
হইরব।
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িফক্তসল-১
এই প্রজ্ঞাপসনর অধীন কর অব্যাহক্তি প্রাক্তপ্তর লসেয ক্তনসম্নাি দুই বশ্রক্তণর হাসপািালসক
অনুসোদন প্রদান করা যাইবব, যর্া:বশ্রক্তণ- ক
অ. ক্তিশু ও নবজািক, নারী ও োতৃস্বাস্থয, অন্বকালক্তজ এবং ওসয়ল ক্তবক্তয়ং ও ক্তপ্রসভক্তন্টভ
বেক্তিক্তসন ইউক্তনট র্াকা সাসপসে অনূযন ২৫০ িয্যার হাসপািাল হইবি হইবব;
আ. বক্লাজি স্টাফ (িািারসহ) িারা পক্তরচাক্তলি হইবি হইবব;
ই.
অনূযন ৫ (পাঁচ) িিাংি আইক্তসইউ র্াক্তকসি হইবব।
বশ্রক্তণ- খ
অ. অনূযন ২০০ িয্যার ক্তবসিষাক্তয়ি হাসপািাল হইবি হইবব;
আ. বক্লাজি স্টাফ (িািারসহ) িারা পক্তরচাক্তলি হইবি হইবব;
িফক্তসল-২
১।
এই প্রজ্ঞোপরি উরেরখত অব্যোহরতর সুর োগ গ্রহণ কররবোর জন্য সাংরিষ্ট স্বাস্থয কসবো
প্রদোিকোরী প্ররতষ্ঠোিরক এই প্রজ্ঞোপরি উরেরখত শতিোবরল পররপোলি করো হইরব মরমি
িি-জুরর্রসয়োল স্টযোরম্প অঙ্গীকোরিোমো প্রদোিপূব িক আনুষরঙ্গক দরললোরদসহ জোতীয়
রোজস্ব কবোরর্ ির রিকট তফরসল-২ এর অনুরিদ ২ কমোতোরবক আরবদি করররত হইরব।
২।
বকাম্পাক্তনর ব্যবস্থাপনা পক্তরচালক ক্তনম্নবক্তণ থি আসবদন ফসেথর ক্তনধ থাক্তরি স্থাসন প্রিযয়ন
এবং স্বাের কক্তরয়া ২ (দুই) কক্তপ জািীয় রাজস্ব ববাসি থ দাক্তখল কক্তরসবন:
আসবদন পত্র
ক. বকাম্পাক্তনর নাে, টিআইএন ও ক্তবআইএন:
খ. বকাম্পাক্তনর ক্তনবিসনর িাক্তরখ:
গ. বকাম্পাক্তনর ক্তনবক্তিি অক্তফসসর পূণ থাে ঠিকানা:
ঘ. প্রর্ে এলক্তস বখালার িাক্তরখ (প্রসযাজয বেসত্র):
ঙ. যন্ত্রপাক্তি স্থাপসনর কাল এবং বসবা প্রদান আরসম্ভর িাক্তরখ:
চ. হাসপািাসলর ববি ও আইক্তসউ সংখ্যা:
ে. ক্তবক্তনসয়াসগর পক্তরোণ:
জ. পক্তরসিাক্তধি মূলধসনর পক্তরোণ:
ঝ. অনুসোক্তদি মূলধসনর পক্তরোণ:
ঞ. স্থায়ী কেথচারীর সংখ্যা:
ট. চালুকৃি ইউক্তনটসমূসহর িাক্তলকা:
ঠ. হাসপািাসলর অবস্থান ও পূণ থাে ঠিকানা:
িাক্তরখ:

ব্যবস্থাপনা পক্তরচালসকর স্বাের
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প্রততপােন এবাং স্বাের
আক্তে........................ সশ্রদ্ধক্তচসি বঘাষণা কক্তরসিক্তে বয, এই ক্তরটান থ এবং সংযুি
িথ্য ও প্রোণাক্তদ আোর জ্ঞান ও ক্তবশ্বাসেসি সঠিক ও সম্পূণ থ।

৩।

৪।

৫।

িাক্তরখ:
ব্যবস্থাপনা পক্তরচালসকর স্বাের
আসবদনপসত্রর সক্তহি আবক্তিক সংযুক্তি:
ক. বকাম্পাক্তনর ক্তনবিন সনসদর কক্তপ;
খ. ব্যবসা আরসম্ভর সনসদর কক্তপ;
থ
গ. বকাম্পাক্তনর বেসোসরন্ডাে এবং আটিকযাল
অব এসসাক্তসসয়িসনর কক্তপ;
ঘ. আসবদসনর িাক্তরখ পয থন্ত বকাম্পাক্তনর ক্তনরীক্তেি আক্তর্ থক ক্তববরণী সমূহ;
ঙ. ক্তবক্তনসয়াসগর ক্তবস্তাক্তরি ক্তববরণ;
চ. ভািায় বা লীসজ ক্তবক্তডং, প্ল্যান্ট বা যন্ত্রপাক্তি ব্যবহৃি হইবল িাহার ক্তবস্তাক্তরি
ক্তববরণ;
ে. হাসপািাল প্রসজসক্টর ক্তবস্তাক্তরি বপ্রাফাইল;
বকাম্পাক্তনর আসবদসনর বপ্রক্তেসি ক্তনম্নবক্তণ থি কক্তেটি আসবদসনর ক্তবষসয় অনুসিান
কায থক্রে পক্তরচালনাপূব থক অনুসিান প্রক্তিসবদন জািীয় রাজস্ব ববাসি থর ক্তনকট দাক্তখল
কক্তরসব(ক)

প্রর্ে সক্তচব (কর নীক্তি), জািীয় রাজস্ব ববাি,থ ঢাকা

(খ)

সংক্তিষ্ট উপ-কর কক্তেিনার

সদস্য

(গ)

বেবন্ধু

সদস্য

(ঘ)

ক্তিিীয় সক্তচব (কর আইন-১ ), জািীয় রাজস্ব ববাি,থ
ঢাকা

বিখ মুক্তজব বেক্তিকযাল ক্তবশ্বক্তবদ্যালয়
হাসপািাসলর একজন উপযুি প্রক্তিক্তনক্তধ

আহবায়ক

সদস্য সক্তচব।

পক্তরদিথসনর আসদি প্রাক্তপ্তর ৩০ (ক্তত্রি) ক্তদসনর েসধ্য িফক্তসল-২ এর অনুসচ্ছদ ৪ এ
উক্তেক্তখি করমটি সাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠোি পররদশিিপূব িক পররদশিি প্ররতরবদি জোতীয় রোজস্ব
কবোরর্ ি দোরখল করররব এবাং উি করমটির আরবদরির কপ্ররযরত কবোর্ ি ক ৌরিক সময় ৃদরদ্ধ
করররত পোরররব।
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৬।

৭।

পররদশিি প্ররতরবদি প্রোরির পর জোতীয় রোজস্ব কবোর্ ি প্ররতরবদি রবরবচিোপূব িক এই
প্রজ্ঞোপরির শতিোবরল র্ো র্ভোরব প্ররতপোরলত হইয়োরছ মরমি সন্তুষ্ট হইরল উি প্ররতরবদি
প্রোরির ৩০ (রত্রশ) রদরির মরধ্য সাংরিষ্ট স্বাস্থয কসবো প্রদোিকোরী প্ররতষ্ঠোিরক অব্যোহরত
সিদ প্রদোি করররব অর্বো, কযত্রমত, আরবদি প্রতযোখোত হইয়োরছ মরমি আরবদিকোরীরক
রলরখতভোরব অবরহত করররব।
দোরখলকৃত আরবদি প্রতযোখোত হইরল আরবদিকোরী জোতীয় রোজস্ব কবোরর্রি রসদ্ধোন্ত
ুনিরব িরবচিো কররবোর রিরমত্ত আরবদি করররত পোরররব এবাং উি ুনিরব িরবচিোর আরবদি
দোরখরলর ৩০ (রত্রশ) রদরির মরধ্য জোতীয় রোজস্ব কবোরর্ ির সদস্য পদম িোদোর একজিরক
আহবোয়ক কররয়ো রতি সদস্য রবরশষ্ট করমটি আরবদিকোরীরক শুিোিীর সুর োগ
প্রদোিপূব িক চূিোন্ত রসদ্ধোন্ত প্রদোি করররব।

রোষ্ট্রপরতর আরদশক্ররম,
আবু হহনা হমাোঃ রহমাতুল মুরনম
রসরনয়র সরচি

96

পরররশষ্ট-৯
গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাসদি সরকার
অর্ থ েন্ত্রণালয়
জািীয় রাজস্ব ববাি থ
(আয়কর)
প্রজ্ঞাপন
তোররখ: 20 জ্জযষ্ঠ, ১৪২৮ িঙ্গাব্দ /03 জুন, ২০২১ রিষ্টাব্দ।
এস. আর. ও. নং-170-আইন/আয়কর/২০২১।- Income tax Ordinance, 1984
(Ordinance No. XXXVI of 1984), অিঃপর উি Ordinance বক্তলয়া উক্তেক্তখি,
এর section 44 এর sub-section (4) এর clause (b) কত প্রদত্ত যমতোবরল, সরকোর
বোাংলোরদরশ উৎপোরদত অরটোরমোবোইল (ক্তি হুইলার ও বফার হুইলার) হইবি অক্তজথি আসয়র উপর
উি Ordinance এর অধীন প্রসদয় আয়কর হইসি ক্তনম্নবক্তণ থি িিথ সাসপসে প্রর্ে ১০ (দি)
বৎসর সম্পূণ থভাসব কর অব্যাহক্তি এবং পরবিী ১০ (দি) বৎসর হ্রাসকৃি ১০ (দি) িিাংি
করহার ক্তনধ থারণ কক্তরল, যর্া:িিথাবক্তল:
(১)

উৎপাদনকারী প্রক্তিষ্ঠানসক বকাম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সসনর ১৮ নং আইন) এর
অধীন ক্তনবক্তিি হইবি হইবব;

(২)

উৎপাদনকারী প্রক্তিষ্ঠানসক বোাংলোরদশ রবরিরয়োগ উন্নয়ি কর্তিপয কর্তিক রিবরন্ধত হইবি
হইবব এবাং অনূযন ১০০ (এক িি) বকাটি টাকা ক্তবক্তনসয়াগ কক্তরসি হইবব;

(৩)

উৎপাদনকারী প্রক্তিষ্ঠানসক বোাংলোরদশ সিক পররবহি কর্তিপয হইরত পণ্য উৎপোদরির
কমকোর’স ককোর্ (Maker’s Code) এবাং টোইপ অনুরমোদি (type approval)
গ্রহণ করররত হইরব;

(৪)

এই প্রজ্ঞাপসনর অধীন সম্পূণ থ করমুি সুক্তবধা প্রাক্তপ্তর ক্তনক্তেি উৎপাদনকারী প্রক্তিষ্ঠানসক
আবক্তিকভাসব িাহার ক্তনজস্ব কারখানায় অনূযন ৩০ (ক্তত্রি) িিাংি মূল্য সংসযাজন
কক্তরসি হইবব এবং সম্পূণ থ করমুি সুক্তবধা বভাগ বিসষ ক্তনজস্ব কারখানায় অনূযন ৪০
(চক্তেি) িিাংি মূল্য সংসযাজন সাসপসে পরবিী দি বৎসর হ্রাসকৃি ১০ (দি) িিাংি
হাসর কর পক্তরসিাধ কক্তরসব, িসব ক্তনজস্ব কারখানায় অনূযন ৪০ (চক্তেি) িিাংি মূল্য
সংসযাজন কক্তরসি ব্যর্ থ হইবল সাধারণ করহার প্রসযাজয হইবব;
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(৫)

এই প্রজ্ঞাপসনর অধীন অনুসোদন প্রাক্তপ্তর প্রর্ে ৫ (পাঁচ) বৎসর পর হইবি ক্তনজস্ব
কারখানায় গাক্তির ইক্তিন, ট্রান্সক্তেিন ক্তসসস্টে ও ক্তস্টয়াক্তরং ক্তসসস্টে সংসযাজন কক্তরসি
হইবব;

(৬)

বফার হুইলার বোটর কার ও ভাক্তর বোটর যান উৎপোদিকোরী প্ররতষ্ঠোরি একোরধক
ন্ত্রোাংশ ক মি: ক্তর-ইনসফাস থসেন্ট পাইপ, ক্তর-ইনসফাস থসেন্ট ব্রাসকট, ফুসয়ল ট্াংক
কভার, ব্যাটাক্তর ক্তসল, ইক্তিন হুক, ওয়াক্তরং ক্লযাম্প, কনসিন্সর ক্তফক্তক্সং ব্রাসকট ইতযোরদ
basic raw material হইরত বতরর করররত হইরব এবাং এই সকল বতররর সাংরিষ্ট
কমরশিোরর র্োরকরত হইরব;

(৭)

উৎপাদনকারী প্রক্তিষ্ঠাসন ব্র্যান্ড ম্যানুফযাকচারার অনুসোক্তদি বপইন্ট িপ র্াক্তকসি হইবব
এবং বাংলাসদসি ক্তনবক্তিি ব্র্যান্ড ম্যানুফযাকচারাসরর ক্তনজস্ব বপইন্ট িপ র্াক্তকসি হইবব,
ফাইনাল রং ক্তনজস্ব বপইন্ট িসপ কক্তরসি হইবব;

(৮)

ক্তি হুইলার উৎপাদনকারী প্রক্তিষ্ঠাসন সম্পূণ থ ক্তবযুি অবস্থায় ইক্তিসনর ক্তবক্তভন্ন যন্ত্রাংি
সংসযাজনপূব থক পূণ থাে ইক্তিন সংসযাজন কক্তরবার পৃর্ক অযাসসম্বক্তল লাইন র্াক্তকসি
হইবব এবং এিদ্ব্যিীি বচক্তসস ও বক্তি পাট থস এর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংি স্থানীয়ভাসব বা
আেদাক্তনপূব থক বচক্তসস ও বক্তি পাট থস তিক্তর কক্তরসি হইবব;

(৯)

পক্তরসবি-বািব গািী উৎপাদসনর ক্তনক্তেি অনুযন Euro 3 Emission Standard বা
সেোন Standard অনুসরণ কক্তরসি হইবব এবং বসই লসেয ব্র্যান্ড ম্যানুফযাকচারার
এর প্রিযয়ন র্াক্তকসি হইবব;

(১০)

এই প্রজ্ঞোপরির অধীি অনুরমোরদত প্ররতষ্ঠোিরক উি Ordinance এর ক্তবধানাবক্তল
পক্তরপালন কক্তরসি হইবব;

(১১)

থ আয় ব্যক্তিসরসক অন্যান্য
এই প্রজ্ঞাপসন বক্তণ থি অসটাসোবাইল উৎপাদন হইবি অক্তজি
সকল প্রকার আসয়র বেসত্র এই প্রজ্ঞাপসনর সুক্তবধা প্রসযাজয হইবব না;

(১২)

উপক্তর-উি িিথাবক্তলর পক্তরপালন এবং তফরসল কমোতোরবক অনুরমোদি সাসপসে ৩০
জুি, ২০৩০ রিষ্টোব্দ তোরররখর মরধ্য বাক্তণক্তজযক উৎপাদন আরম্ভ কক্তরয়াসে এেন
বকাম্পাক্তন এই প্রজ্ঞোপরির সুরবধো প্রোপ্য হইরব।
িফক্তসল

১।

এই প্রজ্ঞোপরি উরেরখত অব্যোহরতর সুর োগ গ্রহণ কররবোর জন্য সাংরিষ্ট উৎপোদিকোরী
প্ররতষ্ঠোিরক এই প্রজ্ঞোপরি উরেরখত শতিোবরল পররপোলি করো হইরব মরমি িি98

জুরর্রসয়োল স্টযোরম্প অঙ্গীকোরিোমো প্রদোিপূব িক আনুষরঙ্গক দরললোরদসহ জোতীয় রোজস্ব
কবোরর্ ির রিকট তফরসরলর অনুরিদ ২ কমোতোরবক আরবদি করররত হইরব।
২।

বকাম্পাক্তনর ব্যবস্থাপনা পক্তরচালক ক্তনম্নবক্তণ থি আসবদন ফসেথর ক্তনধ থাক্তরি স্থাসন প্রিযয়ন
এবং স্বাের কক্তরয়া ২ (দুই) কক্তপ জািীয় রাজস্ব ববাসি থ দাক্তখল কক্তরসবন:
আসবদন পত্র

ক. বকাম্পাক্তনর নাে, টিআইএন ও ক্তবআইএন:
খ. বকাম্পাক্তনর ক্তনবিসনর িাক্তরখ:
গ. বকাম্পাক্তনর ক্তনবক্তিি অক্তফসসর পূণ থাে ঠিকানা:
ঘ. প্রর্ে এলক্তস বখালার িাক্তরখ (প্রসযাজয বেসত্র):
ঙ. যন্ত্রপাক্তি স্থাপসনর কাল এবং উৎপাদসনর ক্তনক্তেি প্রস্তুি হইবার িাক্তরখ:
চ. পরীোমূলক উৎপাদসনর কাল:
ে. বাক্তণক্তজযক উৎপাদন আরসম্ভর িাক্তরখ:
জ. ক্তবক্তনসয়াসগর পক্তরোণ:
ঝ. পক্তরসিাক্তধি মূলধসনর পক্তরোণ:
ঞ. অনুসোক্তদি মূলধসনর পক্তরোণ:
ট. কেথচারীর সংখ্যা:
ঠ. গ্যাস বা ক্তবদুযৎ সংসযাগ গ্রহসণর িাক্তরখ:
ি. উৎপাদনকৃি পসণ্যর িাক্তলকা:
ঢ. পণ্যক্তভক্তিক উৎপাদসনর কাঁচাোল:
ণ. কারখানার ঠিকানা:

িাক্তরখ:

ব্যবস্থাপনা পক্তরচালসকর স্বাের
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প্রততপােন এবাং স্বাের
আক্তে........................ সশ্রদ্ধক্তচসি বঘাষণা কক্তরসিক্তে বয, এই ক্তরটান থ এবং সংযুি
িথ্য ও প্রোণাক্তদ আোর জ্ঞান ও ক্তবশ্বাসেসি সঠিক ও সম্পূণ থ।
িাক্তরখ:

৩।

ব্যবস্থাপনা পক্তরচালসকর স্বাের

আসবদনপসত্রর সক্তহি আবক্তিক সংযুক্তি:
ক. বকাম্পাক্তনর ক্তনবিন সনসদর কক্তপ;
খ. ব্যবসা আরসম্ভর সনসদর কক্তপ;
থ
গ. বকাম্পাক্তনর বেসোসরন্ডাে এবং আটিকযাল
অব এসসাক্তসসয়িসনর কক্তপ;
ঘ. এই প্রজ্ঞাপসন উক্তেক্তখি কারখানা মূল্য সংসযাজসনর সপসে মূসক ৪.৩ দাক্তখল;
ঙ. আসবদনকৃি োসসর পূব থবিী োস পয থন্ত বকাম্পাক্তনর ক্তনরীক্তেি আক্তর্ থক ক্তববরণী
সমূহ;
চ. ক্তবক্তনসয়াসগর ক্তবস্তাক্তরি ক্তববরণ;
ে. ভািায় বা লীসজ ক্তবক্তডং, প্ল্যান্ট বা যন্ত্রপাক্তি ব্যবহৃি হইবল িাহার ক্তবস্তাক্তরি ক্তববরণ;
জ. পণ্যক্তভক্তিক উৎপাদসনর কাঁচাোল এবং সরবরাহকারীর ক্তবস্তাক্তরি িাক্তলকা।

৪।

বকাম্পাক্তনর আসবদসনর বপ্রক্তেসি ক্তনম্নবক্তণ থি কক্তেটি আসবদসনর ক্তবষসয় অনুসিান
কায থক্রে পক্তরচালনাপূব থক অনুসিান প্রক্তিসবদন জািীয় রাজস্ব ববাসি থর ক্তনকট দাক্তখল
কক্তরসব(ক)

প্রর্ে সক্তচব (কর নীক্তি), জািীয় রাজস্ব ববাি,থ ঢাকা

(খ)

সংক্তিষ্ট উপ-কর কক্তেিনার

সদস্য

(গ)

বযসকাসনা প্রসকৌিল ক্তবশ্বক্তবদ্যালসয়র Industrial
Production Engineering (IPE) এবং
Mechanical Engineering (ME) ক্তবভাগ হইবি
একজন কক্তরয়া প্রক্তিক্তনক্তধ

সদস্য
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আহবায়ক

(ঘ)
৫।

৬।

৭।

ক্তিিীয় সক্তচব (কর আইন-১ ), জািীয় রাজস্ব ববাি,থ ঢাকা সদস্য সক্তচব।

পক্তরদিথসনর আসদি প্রাক্তপ্তর ৩০ (ক্তত্রি) ক্তদসনর েসধ্য িফক্তসল এর অনুসচ্ছদ ৪ এ উক্তেক্তখি
করমটি সাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠোি পররদশিিপূব িক পররদশিি প্ররতরবদি জোতীয় রোজস্ব কবোরর্ ি দোরখল
করররব এবাং উি করমটির আরবদরির কপ্ররযরত কবোর্ ি ক ৌরিক সময় ৃদরদ্ধ করররত
পোরররব।
পররদশিি প্ররতরবদি প্রোরির পর জোতীয় রোজস্ব কবোর্ ি প্ররতরবদি রবরবচিোপূব িক এই
প্রজ্ঞোপরির শতিোবরল র্ো র্ভোরব প্ররতপোরলত হইয়োরছ মরমি সন্তুষ্ট হইরল উি প্ররতরবদি
প্রোরির ৩০ (রত্রশ) রদরির মরধ্য সাংরিষ্ট উৎপোদিকোরী প্ররতষ্ঠোিরক অব্যোহরত সিদ
প্রদোি করররব অর্বো, কযত্রমত, আরবদি প্রতযোখোত হইয়োরছ মরমি আরবদিকোরীরক
রলরখতভোরব অবরহত করররব।
দোরখলকৃত আরবদি প্রতযোখোত হইরল আরবদিকোরী জোতীয় রোজস্ব কবোরর্রি রসদ্ধোন্ত
ুনিরব িরবচিো কররবোর রিরমত্ত আরবদি করররত পোরররব এবাং উি ুনিরব িরবচিোর আরবদি
দোরখরলর ৩০ (রত্রশ) রদরির মরধ্য জোতীয় রোজস্ব কবোরর্ ির সদস্য পদম িোদোর একজিরক
আহবোয়ক কররয়ো রতি সদস্য রবরশষ্ট করমটি আরবদিকোরীরক শুিোিীর সুর োগ
প্রদোিপূব িক চূিোন্ত রসদ্ধোন্ত প্রদোি করররব।
রোষ্ট্রপরতর আরদশক্ররম,
আবু হহনা হমাোঃ রহমাতুল মুরনম
রসরনয়র সরচি
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পরররশষ্ট-১০

গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাসদি সরকার
অর্ থ েন্ত্রণালয়
জািীয় রাজস্ব ববাি থ
(আয়কর)
প্রজ্ঞাপন
তোররখ: 20 জ্জযষ্ঠ, ১৪২৮ িঙ্গাব্দ /03 জুন, ২০২১ রিষ্টাব্দ।
এস. আর. ও. নং-171-আইন/আয়কর/২০২১।- Income tax
Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) এর section
44 এর sub-section (4) এর clause (b) কত প্রদত্ত যমতোবরল, সরকার 1 ভাদ্র,
১৪22 িঙ্গাব্দ বোতাদবক 16 আগস্ট, 2015 ক্তিস্টাব্দ িাক্তরসখর প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও
নাং ২55-আইন/আয়কর/২০১5 এ উক্তেক্তখি বটক্তবল এর পক্তরবসিথ রননরূপ হটরিল
প্ররিস্থাপন কররল, যর্া:আদয়র পতরোণ

আয়কদরর হার

প্রর্ম 10 লক্ষ টাকা প জন্ত আদয়র উপর

শূন্য

পরিিী 10 লক্ষ টাকা প জন্ত আদয়র উপর

5%

পরিিী 10 লক্ষ টাকা প জন্ত আদয়র উপর

10%

অিরশষ্ট আদয়র উপর

15%

2। এই প্রজ্ঞাপন 1 জুলাই, 2021 রিস্টাব্দ িাররখ হইদি কা জকর হইদি।
রাষ্ট্রপরির আদেশক্রদম,
আবু হহনা হমাোঃ রহমাতুল মুরনম
রসরনয়র সরচি
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পরররশষ্ট-১১
গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাসদি সরকার
অর্ থ েন্ত্রণালয়
জািীয় রাজস্ব ববাি থ
(আয়কর)
প্রজ্ঞাপন

তোররখ: 20 জ্জযষ্ঠ, ১৪২৮ িঙ্গাব্দ /03 জুন, ২০২১ রিষ্টাব্দ।
এস. আর. ও. নং-172-আইন/আয়কর/২০২১।- Income tax Ordinance, 1984
(Ordinance No. XXXVI of 1984) এর section 44 এর sub-section (4) এর
clause (b) কত প্রদত্ত যমতোবরল, সরকার 9 আষাঢ়, ১৪26 িঙ্গাব্দ বোতাদবক 23 জুন, 2019
ক্তিষ্টাব্দ িাক্তরসখর প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নাং ২14-আইন/আয়কর/২০১9 এর েফা (ক) এ উরিরখি
হটরিদলর পররিদিজ রননরূপ হটরিল প্ররিস্থাপন কররল, যর্া:ক্রতেক
(১)
(অ)
(আ)
(ই)
(ঈ)

র্ানবাহদনর তববরণ
(২)
অভযন্তরীণ হনৌ-পদর্ াত্রী পররিহদন রনদয়ারর্ি
হনৌ- াদনর হক্ষদত্র (দররর্দেশদনর িাররখ হইদি
১০ (েশ) িৎসর অরিক্রান্ত না হইয়া র্াদক)
অভযন্তরীণ হনৌ-পদর্ াত্রী পররিহদন রনদয়ারর্ি
হনৌ- াদনর হক্ষদত্র (দররর্দেশদনর িাররখ হদি ১০
(েশ) িৎসর অরিক্রান্ত হইয়া র্াদক)
অভযন্তরীণ হনৌ-পদর্ মালামাল পররিহদন রনদয়ারর্ি
কাদগা,জ কদেইনার (মারিপারপাস) িা হকাস্টাদরর
হক্ষদত্র
অভযন্তরীণ হনৌ-পদর্ মালামাল পররিহদন রনদয়ারর্ি
র্াম্পিাদর্জর হক্ষদত্র

প্রদেয় আয়কর
(৩)
রেিাকালীন াত্রী পররিহদনর
ক্ষমিার রভরিদি াত্রী প্ররি 125
টাকা
রেিাকালীন াত্রী পররিহদনর
ক্ষমিার রভরিদি াত্রী প্ররি 100
টাকা
মালামাল পররিহদনর ক্ষমিার
রভরিদি গ্রস টদনর্ প্ররি 170 টাকা
মালামাল পররিহদনর ক্ষমিার
রভরিদি গ্রস টদনর্ প্ররি 125
টাকা।

2। এই প্রজ্ঞাপন 1 জুলাই, 2021 রিষ্টাব্দ িাররখ হইদি কা জকর হইদি।

রোষ্ট্রপরতর আরদশক্ররম,
আবু হহনা হমাোঃ রহমাতুল মুরনম
রসরনয়র সরচি
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পরররশষ্ট-১২
গণপ্রজোতন্ত্রী বোাংলোরদশ সরকোর
অর্ ি মন্ত্রণোলয়
অভযন্তরীণ সম্পদ রবভোগ
জোতীয় রোজস্ব কবোর্ ি
(আয়কর)
প্রজ্ঞোপি
তোররখ: 20 জ্জযষ্ঠ, ১৪২৮ িঙ্গাব্দ /03 জুন, ২০২১ রিষ্টাব্দ।
এস, আর, ও, িাং-173-আইি/আয়কর/২০২১।– Income tax Ordinance,1984
(Ordinance No. XXXVI of 1984) এর section 185 এ প্রদত্ত যমতোবরল জোতীয় রোজস্ব
কবোর্ ি Income Tax Rules, 1984 এ রিেরূপ অরধকতর সাংরশোধরির প্রস্তোব কররয়ো এতদ্দ্বোরো উহো
প্রোক-প্রকোশ কররল, র্ো:উপরর-উি Rules এর(ক) rule 16 এর পতরবদতড তনম্নরূপ rule 16 প্রততস্থাতপত হইদব, র্র্া:“16.

Deduction of tax from payment to contractors, etc.
(5)

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 sub-section (1) of section 52,
the deduction on payment shall be at the
rate specified in the Table-1 below:–
Table-1

Sl
.
N
o.

Amount

Where base amount does not exceed
taka 50 lakh
2. Where base amount exceeds 50 lakh
1.
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Rate of
deductio
n of tax
3%
5%

Sl
.
N
o.

Amount

but does not exceed taka 2 crore
Where base amount exceeds taka 2
3.
crore
(b)

Rate of
deductio
n of tax

7%

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

Amount

1.

In case of oil supplied by oil
marketing companies
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
In case of company engaged in
gas distribution, on any amount
In case of an industrial
undertaking engaged in producing
cement, iron or iron products
except MS Billets
In case of an industrial
undertaking engaged in the
production of MS Billets

2.

3.
4.
5.
6.

7.
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Rate of
deducti
on of
tax
0.6%
1%

3%
3%
3%
2%

0.5%

8.
9.

(6)

(7)

(8)

(খ)

In case of locally procured MS
Scrap
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, jute, cotton, yarn and
all kinds of fruits

0.5%
2%

The rate of tax under sub-rule (1) shall be fifty percent
(50%) higher if the payee does not have twelve-digit
Taxpayer’s Identification Number at the time of making
the payment.
The rate of tax under sub-rule (1) shall be fifty percent
(50%) higher if the payee does not receive payment by
bank transfer or by mobile financial services or any other
digital means approved by Bangladesh Bank;
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.”;

rule 17A এর পতরবদতড তনম্নরূপ rule 17A প্রততস্থাতপত হদব, র্র্া:-

“17A. Collection of tax from importers.
(1)

For the purpose of making collection of tax under section 53 of
the Ordinance, the Commissioner of Customs or any
appropriate officer shall collect tax in the case of any import of
goods at the following rate:
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(a) five percent (5%) on the value of the imported goods in
case of import of goods excluding the goods mentioned in
clause (b), clause (c), clause (d), clause (e), clause (f),
clause (g) and clause (h);
(b) one percent (1%) on the value of the imported goods

in the case of import of goods specified in the Table-1
below:–
Table-1
Sl. No. Heading
(1)
(2)

H.S. Code
(3)

Description
(4)

Vessels capacity exceeding 5000
DWT
for
registration
in
Bangladesh operating in Ocean
for at least three consecutive
years and not older than 20 years
from the date of commissioning;
Vessels capacity exceeding 5000
DWT
for
registration
in
Bangladesh operating in Ocean
for at least three consecutive
years and not older than 22 years
from the date of commissioning;

1.

89.01

8901.20.30

2.

89.01

8901.90.30

(c) two percent (2%) on the value of the imported goods
in the case of import of goods specified in the Table-2
below:–
Table-2
Sl.
No.
(1)

Heading

H.S. Code

(2)

(3)

1.
2.

07.03
10.05

0703.20.90
1005.90.90

3.

17.01

1701.14.00

4.

23.09

2309.90.90

5.

25.23

2523.10.20
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Description
(4)

Garlic : Other
Other Maize, Excluding
wrapped/canned upto 2.5 kg
Raw Sugar not containing added
flavouring or colouring matter:
Other cane sugar
Preparations of a kind used in
animal feeding other: other
Cement clinkers, imported by vat
registered manufacturers of

Sl.
No.
(1)

Heading

H.S. Code

(2)

(3)

Description
(4)

cement
6.

27.09

2709.00.00

7.
8.

27.10
27.10

2710.12.11
2710.12.19

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

27.10
27.10
27.10
27.10
27.10
27.10
27.10
27.10
27.10

2710.12.20
2710.12.31
2710.12.32
2710.12.39
2710.12.41
2710.12.42
2710.12.43
2710.12.49
2710.12.50

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

27.10
27.10
27.10
27.10
27.10
27.11
27.11
27.13
27.13
41.02

2710.12.61
2710.12.62
2710.12.69
2710.19.11
2710.19.19
2711.12.00
2711.13.00
2713.20.10
2713.20.90
4102.10.00

28.

41.02

4102.21.00

29.

41.02

4102.29.00

30.

41.03

4103.20.00

31.
32.

41.03
72.13

4103.90.00
All H.S
Code

33.

72.14

All H.S
Code
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Petroleum
oils
and oils
obtained from bituminous
minerals, crude
Motor spirit of H.B.O.C Type
Other motor spirits, including
aviation spirts
spirit type jet fuel
White spirit
Naphtha
Other
J.P.1 kerosene type jet fuels
J.P.4 kerosene type jet fuels
Other kerosene type jet fuels
Other kerosene
Other medium oils and
preparations
Light diesel oils
High speed diesel oils
Other
Furnace oil
Other
Propane
Butanes
Petroleum bitumen-In Drum
Petroleum bitumen-Other
Raw skins of sheep or lambs-With
wool on
Raw skins of sheep or lambsWithout wool on: Pickled
Raw skins of sheep or lambsWithout wool on: Other
Other raw hides and skins-of
reptiles
Other raw hides and skins Other
Bars and rods, hot-rolled, in
irregularly woun coils, of iron or
non-alloy steel
Other bars and rods of iron or
non-alloy steel, not further
worked than forged, hot-rolled,
hot- drawn or hot-extruded, but

Sl.
No.
(1)

Heading

H.S. Code

(2)

(3)

Description
(4)

including
rolling

(d)

34.

72.15

35.

72.16

36.
37.
38.

84.08
84.08
84.13

All H.S
Code
All H.S
Code
8408.90.10
8408.90.90
8413.70.00

39.

84.37

8437.10.00

40.
41.

84.67
85.17

8467.29.00
8517.12.10

42.

85.17

8517.70.00

those

twisted

after

Other bars and rods of iron or nonalloy steel.
Angles, shapes and sections of
iron or non- alloy steel
Engines of capacity 3 to 45 HP
Other
Other centrifugal pumps; Other
pumps; liquid elevators
Machines for cleaning, sorting or
grading seed, grain or dried
leguminous
vegetable;
Other
machinery
Other, Other tools
Cellular (Mobile/fixed wireless)
telephone set
Loaded Printed Circuit Board/PCB;
Assembled/ Mother Board for
Cellular Phone; Key; Keypad
housing; Keypad Dome; Front
Shell; Vibrator; motor; Touch
Panel; Touch Panel Glass for
mobile phone; Liquid Crystal
Module; Camera Module; InputOutput (I/O) Port; Internal
Earphone; Microphone; Antenna;
Receiver;

taka five hundred per ton in the case of import of goods
specified in the Table-3 below:–
Table-3
Sl. No.
(1)

Heading
(2)

H.S. Code
(3)

Description
(4)

1.

72.03

All H.S
Code

Ferrous products obtained by direct
reduction of iron ore and other spongy
ferrous products, in lumps, pellets or
similar forms; iron having a minimum
purity by weight of 99.94%, in lumps,
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Sl. No.

Heading

2.

72.04

3.

72.06

4.

72.07

5.

89.08

H.S. Code

All H.S
Code
7206.10.00
All H.S
code
8908.00.00

Description

pellets or similar forms.
Ferrous waste and scrap; remelting
scrap ingots of iron or steel.
Iron and non-alloy steel in ingots or
other primary forms (excluding iron of
heading 72.03)-Ingots
Semi-finished products of iron or nonalloy steel
Vessels and other floating structures for
breaking up:

(e) zero percent (0%) on the value of imported goods in the case of
import of goods specified in the Table-4 below:–
Table-4
Sl. No. Heading H.S. Code
Description
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
01.02
0102.21.00 Live bovine animals. Cattle: Purebred breeding animals
2.
01.02
0102.29.00 Live bovine animals. Cattle: Other
3.
01.02
0102.31.00 Live bovine animals. Buffalo: Purebred breeding animals
4.
01.02
0102.39.00 Live bovine animals. Buffalo: Other
5.
01.02
0102.90.10 Live bovine animals Other: Purebred breeding animals
6.
01.02
0102.90.90 Live bovine animals Other: Other
7.
01.05
0105.11.10 Live poultry
Weighing not more than 185 g:
Fowls of the species Gallus
domesticus: Parent stock of one day
chick
8.
01.05
0105.12.10 Live poultry
Weighing not more than 185 g:
Turkeys: Parent stock of one day
chick
9.
01.05
0105.13.10 Live poultry
Weighing not more than 185 g:
Ducks: Parent stock of one day
chick
10.
01.05
0105.14.10 Live poultry
Weighing not more than 185 g:
Geese: Parent stock of one day
chick
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Sl. No. Heading H.S. Code
Description
11.
01.05
0105.15.10 Live poultry
Weighing not more than 185 g:
Guinea fowls: Parent stock of one
day chick
12.
03.01
0301.91.10 Live fish.
Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus
mykiss,
Oncorhynchus
clarki,
Oncorhynchus
aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus
apache
and
Oncorhynchus
chrysogaster)-Fry
13.
03.01
0301.92.10 Live fish.
-Eels (Anguilla spp.)-Fry
14.
03.01
0301.93.10 Live fish.
Carp (Cyprinus spp., Carassius
spp., Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthal-michthys
spp.,
Cirrhinus spp., Mylopharyn-godon
piceus, Catla catla, Labeo spp.,
Osteochilus hasselti, Leptobarbus
hoeveni, Megalobrama spp.)-Fry
15.
03.01
0301.99.10 Live fish.
-Other: Fry
16.
03.06
0306.31.10 Crustaceans
-Live, fresh or chilled Rock lobster
and other sea crawfish (Palinurus
spp., Panulirus spp., Jasus spp.):
Fry
17.
03.06
0306.32.10 Crustaceans
-Live, fresh or chilled Lobsters
(Homarus spp.): Fry
18.
03.06
0306.33.10 Crustaceans
-Live, fresh or chilled:
Crabs: Fry
19.
03.06
0306.35.10 Crustaceans
-Live, fresh or chilled Cold-water
shrimps and prawns (Pandalus spp.,
Crangon crangon): Fry (New
created)
20.
03.06
0306.36.10 Crustaceans
-Live, fresh or chilled Other
shrimps and prawns: Fry
21.
05.10
0510.00.10 Glands including pituitary glands
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Sl. No. Heading H.S. Code
Description
22.
05.11 All H.S code Animal products not elsewhere
specified or included; dead animals
of Chapter 1 or 3 of FIRST
SCHEDULE of Customs Act, 1969,
unfit for human consumption.
23.
06.01
0601.10.00 Bulbs, tubers, tuberous roots,
corms, crowns and rhizomes,
dormant
24.
06.01
0601.20.00 Bulbs, tubers, tuberous roots,
corms, crowns and rhizomes, in
growth or in flower; chicory plants
and roots
25.
06.02
0602.10.00 Unrooted cuttings and slips
26.
06.02
0602.20.00 Trees, shrubs and bushes, grafted or
not, of kinds which bear edible fruit
or nuts
27.
06.02
0602.30.00 Rhododendrons and azaleas, grafted
or not
28.
06.02
0602.40.00 Roses, grafted or not
29.
07.01
0701.10.10 Potatoes, fresh or chilled.
Seed: Wrapped/canned upto 2.5 kg
30.
07.01
0701.10.90 Potatoes, fresh or chilled. Seed:
Other
31.
07.03
0703.10.19 Onions: Other
32.
07.13
0713.10.90 Peas (Pisum sativum): Other
33.
07.13
0713.20.90 Chickpeas (garbanzos): Other
34.
07.13
0713.40.90 Lentils: Other
35.
07.13
0713.90.90 Other: Other
36.
10.01
1001.11.10 Durum wheat
Seed: Wrapped/canned upto 2.5 kg
37.
10.01
1001.11.90 Durum wheat Seed: Other
38.
10.01
1001.19.10 Durum wheat
Other: Wrapped/canned upto 2.5 kg
39.
10.01
1001.19.90 Durum wheat Other: Other
40.
10.01
1001.91.90 Other Wheat Seed: Other
41.
10.01
1001.99.90 Other Wheat: Other
43.
10.05
1005.10.10 Maize (corn).
Seed: Wrapped/canned upto 2.5 kg
44.
10.05
1005.10.90 Maize (corn). Seed: Other
45.
12.01
1201.10.90 Soya beans, whether or not broken.
Seed: Other
46.
12.01
1201.90.90 Soya beans, whether or not broken.
Other: Other
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Sl. No. Heading H.S. Code
Description
47.
12.04
1204.00.90 Linseed, whether or not broken
Other
48.
12.05
1205.10.90 Low erucic acid rape or colza seeds:
Other
49.
12.06
1206.00.90 Sunflower seeds, whether or not
broken
Other
50.
12.07
1207.40.90 Sesamum seeds: Other
51.
12.07
1207.50.90 Mustard seeds: Other
52.
12.09
1209.10.00 Sugar beet seeds
53.
12.09
1209.21.00 Seeds of forage plants: Lucerne
(alfalfa) seeds
54.
12.09
1209.23.00 Seeds of forage plants: Fescue seeds
55.
12.09
1209.24.00 Seeds of forage plants: Kentucky
blue grass (poa pratensis L.) seeds
56.
12.09
1209.25.00 Seeds of forage plants: Rye grass
(Lolium multiflorum Lam.,Lolium
perenne L.) seeds
57.
12.09
1209.29.00 Seeds of forage plants: Other
58.
12.09
1209.30.00 Seeds
of
herbaceous
plants
cultivated principally for their
flowers
59.
12.09
1209.91.00 Seeds, fruit and spores, of a kind
used for sowing.
Other: Vegetable seeds
60.
12.09
1209.99.00 Seeds, fruit and spores, of a kind
used for sowing.
Other: Other
61.
15.07
1507.10.00 Soya-bean oil and its fractions,
whether or not refined, but not
chemically modified.
Crude oil, whether or not
degummed
62.
15.07
1507.90.10 Soya-bean oil and its fractions,
whether or not refined, but not
chemically modified.
Other : Refined
63.
15.07
1507.90.90 Soya-bean oil and its fractions,
whether or not refined, but not
chemically modified.
Other : Other
64.
15.11
1511.10.10 Crude oil: Imported by VAT
registered edible oil refinery
industries
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Sl. No. Heading H.S. Code
Description
65.
15.11
1511.10.90 Crude oil: Other
66.
15.11
1511.90.90 Other including refined palm oil
67.
15.12
1512.19.00 Sunflower-seed or safflower oil and
fraction thereof: Other
68.
15.15
1515.29.00 Maize (corn) oil and its fractions:
Other
69.
17.01
1701.12.00 Raw sugar not containing added
flavouring or colouring matter: Beet
sugar
70.
17.01
1701.13.00 Cane sugar specified in Subheading
Note 2 to Chapter 17 of FIRST
SCHEDULE of Customs Act, 1969
71.
23.01
2301.10.10 Flours, meals and pellets, of meat or
meat offal; greaves: Wrapped/
canned upto 2.5 kg
72.
23.01
2301.10.90 Flours, meals and pellets, of meat or
meat offal; greaves: Other
73.
23.01
2301.20.10 Flours, meals and pellets, of fish or
of crustaceans, molluscs or other
aquatic invertebrates:
Wrapped/canned upto 2.5 kg
74.
23.01
2301.20.90 Flours, meals and pellets, of fish or
of crustaceans, molluscs or other
aquatic invertebrates: Other
75.
23.02
2302.10.00 Bran, sharps and other residues,
whether or not in the form of
pellets, derived from the sifting,
milling or other working of cereals
or of leguminous plants.
Of maize (corn)
76.
23.02
2302.30.00 Bran, sharps and other residues,
whether or not in the form of
pellets, derived from the sifting,
milling or other working of cereals
or of leguminous plants.
Of wheat
77.
23.02
2302.40.10 Bran, sharps and other residues,
whether or not in the form of
pellets, derived from the sifting,
milling or other working of cereals
or of leguminous plants. Of other
cereals: Rice bran
78.
23.02
2302.40.90 Bran, sharps and other residues,
whether or not in the form of
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Sl. No. Heading

H.S. Code

79.

23.02

2302.50.00

80.

23.03

2303.10.00

81.

23.03

2303.20.00

82.

23.05

2305.00.00

83.

23.06

2306.10.00

84.

23.06

2306.20.00

85.

23.06

2306.30.00

86.

23.06

2306.41.00
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Description
pellets, derived from the sifting,
milling or other working of cereals
or of leguminous plants.
Of other cereals: Other
Bran, sharps and other residues,
whether or not in the form of
pellets, derived from the sifting,
milling or other working of cereals
or of leguminous plants.
Of leguminous plants
Residues of starch manufacture and
similar residues
Beet-pulp, bagasse and other waste
of sugar manufacture
Oil-cake and other solid residues,
whether or not ground or in the
form of pellets, resulting from the
extraction of ground-nut oil
Oil-cake and other solid residues,
whether or not ground or in the
form of pellets, resulting from the
extraction of vegetable fats or oils,
other than those of heading 23.04 or
23.05 of FIRST SCHEDULE of
Customs Act, 1969
Of cotton seeds
Oil-cake and other solid residues,
whether or not ground or in the
form of pellets, resulting from the
extraction of vegetable fats or oils,
other than those of heading 23.04 or
23.05 of FIRST SCHEDULE of
Customs Act, 1969
Of linseed
Oil-cake and other solid residues,
whether or not ground or in the
form of pellets, resulting from the
extraction of vegetable fats or oils,
other than those of heading 23.04 or
23.05 of FIRST SCHEDULE of
Customs Act, 1969
Of sunflower seeds
Oil-cake and other solid residues,
whether or not ground or in the

Sl. No. Heading

H.S. Code

87.

23.06

2306.49.00

88.

23.06

2306.50.00

89.

23.06

2306.60.00

90.

23.06

2306.90.00

91.

23.08

2308.00.00
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Description
form of pellets, resulting from the
extraction of vegetable fats or oils,
other than those of heading 23.04 or
23.05 of FIRST SCHEDULE of
Customs Act, 1969
Of rape or colza seeds: Of low
erucic acid rape or colza
Oil-cake and other solid residues,
whether or not ground or in the
form of pellets, resulting from the
extraction of vegetable fats or oils,
other than those of heading 23.04 or
23.05 of FIRST SCHEDULE of
Customs Act, 1969
Of rape or colza seeds: Other
Oil-cake and other solid residues,
whether or not ground or in the
form of pellets, resulting from the
extraction of vegetable fats or oils,
other than those of heading 23.04 or
23.05 of FIRST SCHEDULE of
Customs Act, 1969 Of coconut or
copra
Oil-cake and other solid residues,
whether or not ground or in the
form of pellets, resulting from the
extraction of vegetable fats or oils,
other than those of heading 23.04 or
23.05 of FIRST SCHEDULE of
Customs Act, 1969
Of palm nuts or kernels
Oil-cake and other solid residues,
whether or not ground or in the
form of pellets, resulting from the
extraction of vegetable fats or oils,
other than those of heading 23.04 or
23.05 of FIRST SCHEDULE of
Customs Act, 1969.
Other
Vegetable materials and vegetable
waste, vegetable residues and byproducts, whether or not in the form
of pellets, of a kind used in animal

Sl. No. Heading

H.S. Code

92.

23.09

2309.90.11

93.

23.09

2309.90.12

94.

23.09

2309.90.13

95.

23.09

2309.90.14

96.
97.

23.09
26.01

2309.90.19
2601.11.00

98.

26.01

2601.12.00

99.

26.01

2601.20.00

100.
101.
102.
103.

28.21
28.33
28.33
28.4

2821.10.00
2833.21.00
2833.29.10
2840.19.00

104.
105.

30.02
30.06

3002.20.00
3006.60.00

106.

31.01

3101.00.00

107.

31.02

3102.10.00

108.

31.02

3102.29.00

109.

31.02

3102.30.00
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Description
feeding, not elsewhere specified or
included.
Vitamin or mineral or amino acid or
combination of both (feed grade)
Vitamin premix or mineral or amino
acid premix or combination of both
(feed grade)
Probiotics
or
Prebiotics
or
combination of both (feed grade)
Essential oil or combination of
essential oils (feed grade)
Other
Iron ores and concentrates, other
than roasted iron pyrites: Nonagglomerated
Iron ores and concentrates, other
than
roasted
iron
pyrites:
Agglomerated
Iron ores and concentrates, other
than roasted iron pyrites: Roasted
iron pyrite
Iron oxides and hydroxides
Other sulphates: Of magnesium
Zinc sulphate
Disodium
tetraborate
(refined
borax): Other
Vaccines for human medicine
Chemical
contraceptive
preparations based on hormones on
other products of heading 29.37 or
on spermicides:
Animal or vegetable fertilisers,
whether or not mixed together or
chemically
treated;
fertilisers
produced by the mixing or chemical
treatment of animal or vegetable
products.
Urea, whether or not in aqueous
solution
Ammonium sulphate; double salts
and mixtures of ammonium
sulphate and ammonium nitrate:
Other
Ammonium nitrate, whether or not

Sl. No. Heading

H.S. Code

110.

31.02

3102.40.00

111.
112.

31.02
31.02

3102.50.00
3102.60.00

113.

31.02

3102.80.00

114.

31.02

3102.90.00

115.

31.03

3103.11.10

116.

31.03

3103.90.00

117.
118.

31.04
31.05

3104.20.00
3105.10.00

119.

31.05

3105.20.00

120.

31.05

3105.59.00

121.

31.05

3105.60.00

122.
123.

31.05
39.07

3105.90.00
3907.61.10

124.

39.07

3907.61.90

118

Description
in aqueous solution
Mixtures of ammonium nitrate with
calcium
carbonate
or
other
inorganic non-fertilising substances
Sodium nitrate
Double salts and mixtures of
calcium nitrate and ammonium
nitrate
Mixtures of urea and ammonium
nitrate in aqueous or ammoniacal
solution
Other including mixtures not
specified in the foregoing subheadings
Superphosphates: Containing by
weight
35%
or
more
of
diphosphorus pentaoxide (P2O5):
Triple superphosphates
Mineral or chemical fertilisers,
phosphatic.
-Other
Potassium chloride
Goods of Chapter 31 of FIRST
SCHEDULE of Customs Act, 1969
in tablets or similar forms or in
packages of a gross weight not
exceeding 10 kg
Mineral or chemical fertilisers
containing the three fertilising
elements nitrogen, phosphorus and
potassium
Other mineral or chemical fertilisers
containing the two fertilising
elements nitrogen and phosphorus:
Other
Mineral or chemical fertilisers
containing the two fertilising
elements phosphorus and potassium
Other
Poly(ethylene
terephthalate)
:
Having a viscosity number of 78
ml/g or higher-Imported by VAT
registered textile yarn manufacturer
Poly(ethylene
terephthalate):

Sl. No. Heading

125.

126.

127.

128.
129.
130.
131.

132.

133.
134.
135.
136.

137.

138.
139.
140.
141.
142.

143.
144.

H.S. Code

Description
Having a viscosity number of 78
ml/g or higher-Other
39.07
3907.69.10 Poly(ethylene terephthalate): OtherImported by VAT registered textile
yarn manufacturer
Chapter 47 All H.S code Pulp of wood or of other fibrous
of FIRST
cellulosic
material;
recovered
SCHEDLE
(waste and scrap) paper or
of Customs
paperboard
Act, 1969
49.02 All H.S code Newspapers,
journals
and
periodicals,
whether
or
not
illustrated or containing advertising
material.
52.01
5201.00.00 Cotton, not carded or combed
52.02
5202.99.90 Other
52.03
5203.00.00 Cotton, carded or combed
55.01
5501.30.10 Acrylic or modacrylic: Imported by
VAT registered synthetic staple
fibre manufacturer
55.03
5503.11.00 Synthetic staple fibres, not carded,
combed or otherwise processed for
spinning. Of nylon or other
polyamides: Of aramids
55.03
5503.20.00 Of polyesters
55.03
5503.30.00 Acrylic or modacrylic
55.03
5503.40.00 Of polypropylene
55.04 All H.S code Artificial staple fibres, not carded,
combed or otherwise processed for
spinning
55.05 All H.S code Waste (including noils, yarn waste
and garneted stock) of man- made
fibres.
55.06
5506.10.00 Of nylon or other polyamides
55.06
5506.20.00 Of polyesters
55.06
5506.30.00 Acrylic or modacrylic
55.06
5506.90.00 Other
55.07
5507.00.00 Artificial staple fibres, carded,
combed or otherwise processed for
spinning.
71.02
7102.21.00 Unworked or simply sawn, cleaved
or bruted
84.07
8407.10.00 Aircraft Engine
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Sl. No. Heading H.S. Code
Description
145.
84.07
8407.90.90 Other
146.
84.08
8408.90.90 Other
147.
84.21
8421.29.20 Haemodialyser (Artificial Kidney)
148.
84.43
8443.32.10 Computer printer
149.
84.43
8443.99.10 Toner cartridge/Inkjet cartridge for
Computer Printer
150.
84.43
8443.99.20 Other parts for Computer Printer
151.
84.73
8473.30.00 Parts and accessories of the
machines of heading No.84.71 of
FIRST SCHEDULE of Customs
Act, 1969
152.
85.17
8517.62.10 Transmitting
and
receiving
apparatus
153.
85.17
8517.62.20 Telephonic or telegraphic switching
apparatus
154.
85.17
8517.62.30 Modem; Ethernet interface card;
network switch; hub; router
155.
85.23
8523.29.12 Database;
operating
systems;
development tools; productivity;
communication or collaboration
software
156.
85.23
8523.29.90 Other
157.
85.23
8523.49.21 Database;
operating
systems;
development tools; productivity;
communication or collaboration
software
158.
85.23
8523.49.90 Other
159.
85.23
8523.51.10 Flash memory card or similar media
160.
85.23
8523.59.10 Proximity Cards and tags
161.
85.25
8525.50.90 Transmission apparatus: Other
162.
85.25
8525.60.90 Transmission
apparatus
incorporating reception apparatus:
Other
163.
85.28
8528.42.00 Cathode-ray tube monitors: Capable
of directly connecting to and
designed for use with an automatic
data processing machine of heading
84.71
164.
85.28
8528.52.10 Computer
monitor
size
not
exceeding 22 inch
165.
87.02
8702.90.11 Built-up, Double Decker bus:
Using CNG/LPG/LNG as fuel
166.
87.13
8713.10.00 Carriages for disabled persons- Not
mechanically propelled

120

Sl. No. Heading H.S. Code
Description
167.
88.02
8802.20.00 Aeroplanes and other aircraft, of an
unladen weight not exceeding 2,000
kg
168.
88.02
8802.30.00 Aeroplanes and other aircraft, of an
unladen weight exceeding 2,000 kg
but not exceeding 15,000 kg
169.
88.02
8802.40.00 Aeroplanes and other aircraft, of an
unladen weight exceeding 15,000
kg
170.
90.18
9018.90.20 Hemo
dialysis
machine/Baby
incubator/ Baby warmer
171.
90.18
9018.90.30 Angiographic
catheter,
guide
catheter, guide wire, introducer
sheath, PTCA dilatation chatherter,
balloons, stents
172.
90.21
9021.29.00 Artificial teeth and dental fittings:
Other
173.
90.21
9021.31.00 Other artificial parts of the body:
Artificial joints
174.
90.21
9021.39.00 Other artificial parts of the body:
Other
175.
90.21
9021.40.00 Hearing aids, excluding parts and
accessories
176.
91.01
9101.19.10 Specially designed for the use of the
blind
177.
91.01
9101.29.10 Specially designed for the use of the
blind
178.
91.01
9101.91.10 Specially designed for the use of the
blind
179.
91.01
9101.99.10 Specially designed for the use of the
blind
180.
91.02
9102.11.10 Specially designed for the use of the
blind
181.
91.02
9102.19.10 Specially designed for the use of the
blind
182.
91.02
9102.21.10 Specially designed for the use of the
blind
183.
91.02
9102.29.10 Specially designed for the use of the
blind
184.
91.02
9102.91.10 Specially designed for the use of the
blind
185.
91.02
9102.99.10 Specially designed for the use of the
blind
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Sl. No. Heading H.S. Code
Description
186.
96.12
9612.10.10 Ribbons: Computer printer ribbons
187.
--Double decker bus run by
compressed natural gas (CNG) or
any bus having a capacity of forty
or more seats run by compressed
natural gas (CNG) (H.S. Heading
87.02)
188.
--Capital machinery, not imported
for commercial purpose.
189.
--Triple super phosphates, DAP
fertilizer, MOP fertilizer and NPK
fertilizer,
ammonium
sulfate,
potassium
sulfate,
magnesium
sulfate and solubor (boron)

(f) zero percent (0%) on the value of imported goods in the case
of import from Bhutan of the following goods specified in the
Table-5 below:–
Table-5
Sl. No.
(1)

Heading
(2)

H.S. Code
(3)

Description
(4)

1.

07.04

All H. S.
Code

2.

07.08

3.

07.09

4.
5.
6.

08.05
08.05
08.08

7.

09.04

All H. S.
Code
All H. S.
Code
0805.10.10
0805.10.90
All H. S.
Code
0904.21.10

Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale
and similar edible brassicas, fresh or
chilled.
Leguminous vegetables, shelled or
unshelled, fresh or chilled.
Other vegetables, fresh or chilled.

8.

09.04

9.

09.08

Oranges: Wrapped/canned upto 2.5 kg
Oranges: Other
Apples, pears and quinces, fresh.

Fruits of the genus Capsicum or of the
genus Pimenta,: dried or neither crushed
or ground: Wrapped/canned upto 2.5 kg
0904.21.90 Fruits of the genus Capsicum or of the
genus Pimenta,: dried or neither crushed
or ground: Other
0908.31.10 Cardamoms:
Neither Crushed or ground: Wrapped/
canned upto 2.5 kg
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Sl. No.
(1)

Heading
(2)

10.

09.08

11.

09.08

12.

09.08

13.

09.10

14.

09.10

15.

09.10

16.

09.10

17.
18.

13.01
20.09

19.
20.
21.
22.
23.

25.16
25.18
25.18
25.18
25.20

24.
25.

25.20
25.21

26.
27.
28.
29.

25.21
25.21
28.36
44.03

30.

44.04

H.S. Code
(3)

Description
(4)

0908.31.90 Cardamoms:
Neither Crushed or ground: Other
0908.32.10 Cardamoms: Crushed or ground:
Wrapped/canned upto 2.5 kg
0908.32.90 Cardamoms :
Crushed or ground: other
0910.11.10 Ginger:
Neither Crushed or ground: Wrapped/
canned upto 2.5 kg
0910.11.90 Ginger:
Neither Crushed or ground: Other
0910.12.10 Ginger:
Crushed or ground: Wrapped/canned
upto 2.5 kg
0910.12.90 Ginger:
Crushed or ground: Other
1301.90.00 Other
All H. S. Fruit juices (including grape must) and
Code
vegetable juices, unfermented not
containing added spirit, whether or not
containing added sugar or other
sweetening matter.
2516.90.10 Boulder stone
2518.10.00 Dolomite, not calcined or sintered
2518.20.00 Calcined or sintered dolomite
2518.30.00 Dolomite ramming mix
2520.10.10 Gypsum; anhydrite: Gypsum, imported
as fertilizer
2520.10.90 Gypsum; anhydrite: Other
2521.00.10 Imported by VAT registered lime or
cement
or
calcium
carbonate
manufacturers
2521.00.91 Boulder limestone
2521.00.99 Other
2836.50.10 Calcium carbonate
All H.S code Wood in the rough, whether or not
stripped of bark or sapwood, or roughly
squared.
All H.S code Hoopwood; split poles; piles, pickets and
stakes of wood, pointed but not sawn
lengthwise; wooden sticks, roughly
trimmed but not turned, bent or otherwise
worked, suitable for the manufacture of
walking-sticks, umbrellas, tool handles or
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Sl. No.
(1)

Heading
(2)

H.S. Code
(3)

Description
(4)

the like; chip wood and the like.

31.
32.

44.05
72.02

33.

72.07

All H.S code Wood wool; wood flour.
7202.21.00 Ferro-silicon: Containing by weight more
than 55% of silicon
7207.19.00 Other:

(g) three percent (3%) on the value of the imported goods in the
case of import of goods specified in the Table-6 below:
Table-6
Sl. No. Heading H.S. Code
(1)
1.
2.
3.

(2)
25.06
25.18
25.21

4.

26.02

5.
6.

26.18
26.20

7.

27.04

8.

53.05

Description

(3)
(4)
2506.20.00 Quartzite
2518.10.00 Dolomite not calcined or sintered
2521.00.10 Lime Stone only used for cement
manufacturing
2602.00.00 Manganese ores/concentrates, including
ferruginous
manganese
ores
and
concentrates with a manganese content
of 20% or more calculated on the dry
weight
2618.00.00 Slag only used for cement manufacturing
2620.99.10 Fly Ash only used for cement
manufacturing
2704.00.00 Coke and semi-coke of coal, of lignite
or of peat; retort carbon
5305.00.10 Coco substrate; coco pellet; growing
media

(h) twenty percent (20%) on the value of the imported goods in
the case of import of goods specified in the Table-7 below:
Table-7

Sl. No. Heading H.S. Code
(1)
(2)
(3)
1.
22.07
2207.10.00
2.

22.07

2207.20.00
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Description
(4)
Undenatured Ethyl Alcohol, Of
Alcoholic Strength >=80% By Vol.
Ethyl Alcohol And Other Denatured

Sl. No. Heading H.S. Code
(1)
(2)
(3)
3.

22.08

2208.20.00

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

22.08
22.08
22.08
22.08
22.08
22.08
33.08

2208.30.00
2208.40.00
2208.50.00
2208.60.00
2208.70.00
2208.90.00
3303.00.00

Description
(4)
Spirits Of Any Strength
Spirits From Distilled Grape Wine Or
Grape Marc
Whiskeys
Rum And Tafia
Gin And Geneva
Vodka
Liqueurs And Cordials
Other Spirituous Beverages, Nes
Perfumes And Toilet Waters

(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 proportionately reduced rate, as the case
may be.

(3) For the purpose of this rule, the words “value of the imported
goods” shall mean the value of the imported goods as determined in
accordance with the provisions of section 25 of the Customs Act, 1969
(Act No. IV of 1969).”;

(গ)

rule 17C তবলুপ্ত হইদব;

(ঘ)

rule 17D তবলুপ্ত হইদব; এবাং

(ঙ)

rule 26A এর পতরবদতড তনম্নরূপ rule 26A প্রততস্থাতপত হইদব, র্র্া:-

“26A. Mode of payment of tax by the assessee.
(1)

Payment of taxes under any provision of the Ordinance and any
other payments relating to any proceeding under the Ordinance
shall be made by–
(c) automated challan (A-challan), pay order or demand draft or
account payee cheque of a scheduled bank issued in favour of
the Deputy Commissioner of Taxes of the concerned taxes
circle; or
(d) electronic payment (e-payment) .

(2)

Where the amount of payment under sub-rule (1) does not exceed
Taka 5 lakhs, it shall be made by automated challan or electronic
payment (e-payment).
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(3)

Where the payment is made by account payee cheque, it is to be
paid in a manner by which it can be encashed within the same
clearing house where the office of the concerned Deputy
Commissioner of Taxes is situated.

(4)

Payments under sub-rule (1) shall be made as follows–
(a)

where any payment is made under section 64, on or before
the dates specified in section 66;

(b)

where any payment is made under section 74, on or before
the date on which the return of income is filed;

(c)

where any payment is made under any other provisions of
the Ordinance, on or before the date specified in the
demand notice.”।

২।

এই প্রজ্ঞাপন ১ জুলাই, ২০২1 রিস্টাব্দ িাররখ হইদি কা জকর হইদি।

৩।

উপরর-উক্ত সাংরশোধিী প্রস্তোব সম্পরকি কোহোরও ককোরিো আপরত্ত এবাং পরোমশি র্োরকরল
সাংরিষ্ট ব্যরিরক উহো, এই প্রজ্ঞোপি সরকোরর কগরজরট প্রকোরশর তোররখ হইরত আগোমী ৩০
জুি, ২০২১ রিস্টোব্দ তোরররখর মরধ্য, রিেস্বোযরকোরীর রিকট কপৌুঁছোরিোর জন্য অনুররোধ
করো োইরতরছ এবাং উি সমরয়র মরধ্য সাংরশোধিী প্রস্তোব সম্পরকি ককোরিো ব্যরির রিকট
হইরত ককোরিো আপরত্ত বো পরোমশি পোওয়ো কগরল জোতীয় রোজস্ব কবোর্ ি উহো রবরবচিোক্ররম
প্রস্তোরবত সাংরশোধিী চূিোন্ত করররব এবাং উি সমরয়র মরধ্য ককোরিো আপরত্ত বো পরোমশি
পোওয়ো িো কগরল উি Ordinance এর section 185 এর sub-section (4) এর
proviso অনুযায়ী এই প্রোক-প্রকোশ চূিোন্ত প্রকোশ বরলয়ো গণ্য করো হইরব।
জোতীয় রোজস্ব কবোরর্ ির
আরদশক্ররম,
কমোন আলমগীর কহোরসি
সদস্য (কর িীরত)
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পরররশষ্ট-১৩
উৎদস কর কতডন/ আোয় সাংক্রান্ত অতিদেে
(১)

আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর ধারা 2(20) অনুর্ায়ী সাংজ্ঞাতয়ত বকান বকাম্পাতন,
থ বা সংগৃহীি কর, অনুদেে
বা বকান সেবায় সক্তেক্তি বা এনক্তজও কতৃক
থ উৎসস কক্তিি
(2) ব্যতীত অন্যান্য বেদে, তাদের কর তনি ডারণ (assessment) বর্ কর
অঞ্চল/ইউতনট এর অতিদেোিীন বস কর অঞ্চল/ইউতনট এর অনুকূদল সরকারী
বকাষাগাদর জো প্রোন করদত হদব।

(2)

তদব, বকান ব্যাাংক (বাাংলাদেশ ব্যাাংক ব্যতীত) বা অন্যান্য আতর্ ডক প্রততষ্ঠান কর্তক
ড
তনম্নবতণ ডত বেদে উৎদস কততডত বা সাংগৃহীত কর সারণী-1 এর 4 নাং কলাদে বতণ ডত
কর অঞ্চল/ ইউতনট এর অনুকূদল সরকারী বকাষাগাদর জো প্রোন করদত হদব।
সারণী-1
ক্র
ে

খাতসমূহ

উৎস কর
কতডন/আোদয়র
স্থান বা এলাকা

র্ার অনুকূদল
জো প্রোন
করদত হদব

(১)

(২)

(3)

(4)

ঢাকা বজলা

কর অঞ্চল-১০,
ঢাকা

চট্টগ্রাে বজলা

কর অঞ্চল-৪,
চট্টগ্রাে

অন্যান্য বজলা

সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল

সেগ্র বাংলাসদি

কর অঞ্চল-১৫,
ঢাকা

বলাকাল এল ক্তস এর োধ্যসে
চট্টগ্রাে ও
োলাোল ক্রয় বাবদ অর্ থ কক্সবাজার বজলা

কর অঞ্চল-২,
চট্টগ্রাে

1

সঞ্চয়পসত্রর সুদ
(ধারা 52D)

2

আন্তজথাক্তিক বফান কল বাবদ
প্রাক্তপ্ত
(ধারা 52R)

3
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ক্র
ে

খাতসমূহ

উৎস কর
কতডন/আোদয়র
স্থান বা এলাকা

র্ার অনুকূদল
জো প্রোন
করদত হদব

(১)

(২)

(3)

(4)

অন্যান্য বজলা

বৃহৎ করদািা
ইউক্তনট

সেগ্র বাংলাসদি

কর অঞ্চল-৪,
ঢাকা

সেগ্র বাংলাসদি

কর অঞ্চল-৪,
ঢাকা

ঢাকা বজলা

কর অঞ্চল-৬,
ঢাকা

চট্টগ্রাে বজলা

কর অঞ্চল-৩,
চট্টগ্রাে

অন্যান্য বজলা

সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল

সেগ্র বাংলাসদি

কর অঞ্চল-১,

পক্তরসিাধ
(ধারা 52U)

4

নীটওয়যার ও ওসভন গাসেথন্টস,
বটক্তর টাওসয়ল, গাসেথন্টস ক্তিসের
কার্ট থন ও এসক্সসক্তরজ, পাটজাি
দ্রব্য, ক্তহোক্তয়ি খাদ্য, সবক্তজ,
চােিাজাি পণ্য, বোিকজাি
খাদ্য রপ্তাক্তন
(ধারা 53BB)

5

ধারা 53BB বি উক্তেক্তখি পণ্য
ব্যিীি অন্য বয বকান পণ্য
রপ্তাক্তন
(ধারা 53BBBB)

6

ক্তবসদিী বক্রিার এসজন্টসক
কক্তেিন বা বরমুনাসরিন পক্তরসিাধ
(ধারা 53EE)

7

সঞ্চয়ী আোনি, স্থায়ী আোনি,
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ক্র
ে

খাতসমূহ

উৎস কর
কতডন/আোদয়র
স্থান বা এলাকা

র্ার অনুকূদল
জো প্রোন
করদত হদব

(১)

(২)

(3)

(4)

ইিযাক্তদর সুদ (ধারা 53F)
(3)

ঢাকা

সরকাদরর বকান কর্তপড ে বা স্থানীয় সরকার বা অন্য বকান কতৃপথ ে বা person
(বকাম্পাতন বা সেবায় সক্তেক্তি বা এনক্তজও ব্যিীি) কতৃক
থ তনম্নবতণ ডত বেদে উৎদস
কততডত বা সাংগৃহীত কর সারণী-2 এর 4 নাং কলাদে বতণ ডত কর অঞ্চল/ ইউতনট এর
অনুকূদল সরকারী বকাষাগাদর জো প্রোন করদত হদব।
সারণী-2
ক্রে

খাতসমূহ

উৎস কর
কতডন/
আোদয়র স্থান
বা এলাকা

র্ার অনুকূদল
জো প্রোন
করদত হদব

(১)

(২)

(3)

(4)

সেগ্র
বাংলাসদি

ববিনসভাগী কেী
(employee)
বয কর অঞ্চল/
ইউক্তনট এর
করদািা

সেগ্র
বাংলাসদি

বৃহৎ করদািা
ইউক্তনট

সেগ্র
বাংলাসদি

বৃহৎ করদািা
ইউক্তনট

1

ববিনাক্তদ
(ধারা 50)

2

বাংলাসদি ব্যাংক ক্তবসলর প্রকৃি
মূসল্যর উপর ক্তিসকাউন্ট
(ধারা 50A)

3

ক্তসক্তকউক্তরটিজ এর উপর সুদ বা
মুনাফা
(ধারা 51)
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ক্রে

খাতসমূহ

উৎস কর
কতডন/
আোদয়র স্থান
বা এলাকা

র্ার অনুকূদল
জো প্রোন
করদত হদব

(১)

(২)

(3)

(4)

4

(ক) বকান চুতক্ত সম্পােন
(Chapter VII এর অন্য বকান
িারায় উতিতখত বকান বসবা প্রোন
সাংতিষ্ট চুতক্ত ব্যতীত);

ঢাকা বজলা

কর অঞ্চল-২,
ঢাকা

চট্টগ্রাে বজলা

কর অঞ্চল-২,
চট্টগ্রাে

(খ) দ্রব্যোরদ সরবরোহ;
(গ) উৎপােন, প্রতক্রয়াজাতকরণ অন্যান্য বজলা
বা রূপান্তর;

সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল

(ঘ) তপ্রতন্টাং, প্যোরকরজাং বো
বোইরন্ডাং;
(ধারা 52 এবং ক্তবক্তধ 16)
5

রয়যালটিজ, ফ্র্যাঞ্চাইজ, লাইদসন্স ঢাকা বজলা
তফ, ব্র্যান্ড নাে, বপদটন্ট,
ইনদভনশন, ফর্ম ডলা, প্রদসস,
বের্র্,
তর্জাইন, প্যটান ড,
know-how,
কক্তপরাইট, চট্টগ্রাে বজলা
বট্রিোকথ, বট্রি নাে, সাক্তহিযানুগ
বা সেীিধেী বা তিক্তেক রচনা,
সাসভথ,
স্টাক্তি,
বফারকাস্ট,
এক্তস্টসেট, গ্রাহক িাক্তলকা ইতযাতে অন্যান্য বজলা
সহ
অন্যান্য
সকল
intangibles ব্যবহার

কর অঞ্চল-৮,
ঢাকা

কর অঞ্চল-২,
চট্টগ্রাে

সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল

(ধারা 52A)
6

(১) উপসদষ্টা অর্বা কনসালসটক্তন্স
সাক্তভসথ
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ঢাকা বজলা

কর অঞ্চল-৮,
ঢাকা

ক্রে

খাতসমূহ

উৎস কর
কতডন/
আোদয়র স্থান
বা এলাকা

র্ার অনুকূদল
জো প্রোন
করদত হদব

(১)

(২)

(3)

(4)

(২) বপিাগি সাক্তভসথ , কাক্তরগক্তর চট্টগ্রাে বজলা
সাক্তভসথ সস ক্তফ, কাক্তরগক্তর সহায়িা
ক্তফ (িািার কতৃক
প্রদি
থ
বপিাগি সাক্তভসথ ব্যিীি)
অন্যান্য বজলা
(ধারা 52AA)

কর অঞ্চল-২,
চট্টগ্রাে

(২) বপিাগি সাক্তভসথ (িািার
কতৃক
থ প্রদি)

ঢাকা বজলা

কর অঞ্চল-১০,
ঢাকা

চট্টগ্রাে বজলা

কর অঞ্চল-২,
চট্টগ্রাে

অন্যান্য বজলা

সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল

(ধারা 52AA)

(৩) কযাটাক্তরং সাক্তভসথ ; ক্তক্লক্তনং ঢাকা বজলা
কাসলকিন
এন্ড
(চলোন সাক্তভসথ ;
ক্তরকভারী সাক্তভসথ ; প্রাইসভট
)
ক্তসক্তকউক্তরটি সাক্তভসথ ; জনবল চট্টগ্রাে বজলা
সরবরাহ সাক্তভসথ ; ক্তক্রসয়টিভ
ক্তেক্তিয়া সাক্তভসথ ; পাবক্তলক
ক্তরসলিন/জনসংসযাগ সাক্তভসথ ; অন্যান্য বজলা
ইসভন্ট ম্যাসনজসেন্ট সাক্তভসথ ;
প্রক্তিেণ, ওয়াকথিপ, ইিযাক্তদ
আসয়াজন ও ব্যবস্থাপনা সাক্তভসথ ;
বা অনুরূপ অন্যান্য সাক্তভসথ
6

(৪) েক্তিক্তয়া বায়ক্তং এজসন্সক্ত
সাক্তভসথ
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সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল

কর অঞ্চল-১৪,
ঢাকা
কর অঞ্চল-২,
চট্টগ্রাে
সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল

ক্রে

খাতসমূহ

উৎস কর
কতডন/
আোদয়র স্থান
বা এলাকা

র্ার অনুকূদল
জো প্রোন
করদত হদব

(১)

(২)

(3)

(4)

সেগ্র
বাংলাসদি

বৃহৎ করদািা
ইউক্তনট

(৫) ইসন্ডটিং কক্তেিন
(৬) ক্তেটিং ক্তফস, বট্রক্তনং ক্তফস বা
সম্মানী
(৮) বক্রক্তিট বরটিং সাক্তভসথ
(৯) বোটর গ্যাসরজ ও ওয়াকথিপ
(১০) প্রাইসভট কসন্টইনার বপাট থ
বা িকইয়াি থ সাক্তভসথ
(১১) ক্তিক্তপং এসজক্তন্স কক্তেিন
(১২) ক্তস্টসভিক্তরং/বার্ থ অপাসরিন
কক্তেিন
(১৩) পক্তরবহন সাক্তভসথ , কযাক্তরং
সাক্তভসথ , যানবাহন বরন্টাল সাক্তভসথ ,
রোইর্ কশয়োররাং সোরভিস
(১৪) ব্যাংক, বীো ও আক্তর্ থক
প্রক্তিষ্ঠান কতৃক
থ প্রদি বসবা
ব্যিীি আয়কর অধ্যাসদি, ১৯৮৪
এর Chapter VII এর
সুতনতে ডষ্টকৃত নয় এেন বর্ বকান
বসবা
(ধারা 52AA)
(৭) বোবাইল ব্যাংক্তকং কায থক্রসে
(চলোন ব্যবহৃি বোবাইল বনটওয়াকথ
অপাসরটর, কাক্তরগক্তর সহায়িা
)
প্রদানকারী প্রক্তিষ্ঠান এবং সাক্তভসথ
6
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ক্রে

খাতসমূহ

উৎস কর
কতডন/
আোদয়র স্থান
বা এলাকা

র্ার অনুকূদল
জো প্রোন
করদত হদব

(১)

(২)

(3)

(4)

ঢাকা বজলা

কর অঞ্চল-১৫,
ঢাকা

চট্টগ্রাে বজলা

কর অঞ্চল-৩,
চট্টগ্রাে

অন্যান্য বজলা

সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল

ঢাকা বজলা

কর অঞ্চল-১০,
ঢাকা

চট্টগ্রাে বজলা

কর অঞ্চল-৪,
চট্টগ্রাে

অন্যান্য বজলা

সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল

ঢাকা বজলা

কর অঞ্চল-১৫,
ঢাকা

চট্টগ্রাে বজলা

কর অঞ্চল-২,
চট্টগ্রাে

অন্যান্য বজলা

সংক্তিষ্ট কর

বিক্তলভাক্তর এসজন্টসক প্রসদয় ক্তফস
(ধারা 52AA)
7

ক্তস এন্ড এফ কক্তেিন
(ধারা 52AAA)

8

অ-যাক্তন্ত্রক ক্তসগাসরট
প্রস্তুিকারক

(ক্তবক্তি)

(ধারা 52B)

9

অক্তধগ্রহণকৃি সম্পক্তির ক্তবপরীসি
েক্তিপূরণ প্রদান
(ধারা 52C)
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ক্রে

খাতসমূহ

উৎস কর
কতডন/
আোদয়র স্থান
বা এলাকা

র্ার অনুকূদল
জো প্রোন
করদত হদব

(১)

(২)

(3)

(4)
অঞ্চল

10

সঞ্চয়পসত্রর সুদ

ঢাকা বজলা

কর অঞ্চল-১০,
ঢাকা

চট্টগ্রাে বজলা

কর অঞ্চল-৪,
চট্টগ্রাে

অন্যান্য বজলা

সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল

সেগ্র
বাংলাসদি
(চট্টগ্রাে
ব্যিীি)

কর অঞ্চল-৩,
ঢাকা

চট্টগ্রাে বজলা

কর অঞ্চল-২,
চট্টগ্রাে

ঢাকা বজলা

কর অঞ্চল-৭,
ঢাকা

চট্টগ্রাে বজলা

কর অঞ্চল-৪,
চট্টগ্রাে

অন্যান্য বজলা

সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল

সেগ্র
বাংলাসদি

বৃহৎ করদািা
ইউক্তনট

(ধারা 52D)

11

শ্রক্তেক
অংিগ্রহণ
িহক্তবল
(WPF) হসি সুক্তবধাসভাগীসক
অর্ থ পক্তরসিাধ
(ধারা 52DD)

12

ইট প্রস্তুিকারক
(ধারা 52F)

13

এল ক্তস কক্তেিন
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ক্রে

খাতসমূহ

উৎস কর
কতডন/
আোদয়র স্থান
বা এলাকা

র্ার অনুকূদল
জো প্রোন
করদত হদব

(১)

(২)

(3)

(4)

(চট্টগ্রাে
ব্যিীি)

(ধারা 52I)

14

ট্রাসভল এসজন্ট

চট্টগ্রাে বজলা

কর অঞ্চল-২,
চট্টগ্রাে

ঢাকা বজলা

কর অঞ্চল-৪,
ঢাকা

চট্টগ্রাে বজলা

কর অঞ্চল-২,
চট্টগ্রাে

অন্যান্য বজলা

সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল

ঢাকা বজলা

কর অঞ্চল-৩,
ঢাকা

চট্টগ্রাে বজলা

কর অঞ্চল-২,
চট্টগ্রাে

অন্যান্য বজলা

সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল

ঢাকা বজলা

কর অঞ্চল-৬,
ঢাকা

চট্টগ্রাে বজলা

কর অঞ্চল-৩,
চট্টগ্রাে

(ধারা 52JJ)

15

ক্তসটি করসপাসরিন বা বপৌরসভা
কতৃক
থ বট্রি লাইসসন্স নবায়ন
(ধারা 52K)

16

বিইট ফসরায়ািথ এসজক্তন্স কক্তেিন
(ধারা 52M)
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ক্রে

খাতসমূহ

উৎস কর
কতডন/
আোদয়র স্থান
বা এলাকা

র্ার অনুকূদল
জো প্রোন
করদত হদব

(১)

(২)

(3)

(4)

অন্যান্য বজলা

সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল

ঢাকা বজলা

কর অঞ্চল-১৩,
ঢাকা

চট্টগ্রাে বজলা

কর অঞ্চল-৩,
চট্টগ্রাে

অন্যান্য বজলা

সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল

সেগ্র
বাংলাসদি

কর অঞ্চল-৯,
ঢাকা

ঢাকা বজলা

কর অঞ্চল-৪,
ঢাকা

চট্টগ্রাে বজলা

কর অঞ্চল-২,
চট্টগ্রাে

অন্যান্য বজলা

সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল

সেগ্র
বাংলাসদি

কর অঞ্চল-১১,
ঢাকা

17

বরন্টাল পাওয়ার
(ধারা 52N)

18

িায়েন্ড কাটিং ক্তিসে ক্তনসয়াক্তজি
ক্তবসদিী প্রকেী (technician)
(ধারা 52O)

19

কনসভনিন হল, কনফাসরন্স
বসন্টার ইিযাক্তদ বক ভািা প্রদান
(ধারা 52P)

20

ক্তনবাসী person কতৃক
থ ক্তবসদিী
person বক সাক্তভসথ প্রদাসনর
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ক্রে

খাতসমূহ

উৎস কর
কতডন/
আোদয়র স্থান
বা এলাকা

র্ার অনুকূদল
জো প্রোন
করদত হদব

(১)

(২)

(3)

(4)

সেগ্র
বাংলাসদি

কর অঞ্চল-১৫,
ঢাকা

ক্তবপরীসি প্রাপ্ত আয় (ধারা 52Q)
21

আন্তজথাক্তিক বফান কল বাবদ
প্রাক্তপ্ত
(ধারা 52R)

22

জীবন বীো পক্তলক্তসর ক্তপ্রক্তেয়াসের
অক্তিক্তরি মুনাফা পক্তরসিাধ (ধারা
52T)

সেগ্র
বাংলাসদি

বৃহৎ করদািা
ইউক্তনট

23

বলাকাল এল ক্তস এর োধ্যসে
োলাোল ক্রয় বাবদ অর্ থ
পক্তরসিাধ

চট্টগ্রাে ও
কক্সবাজার
বজলা

কর অঞ্চল-২,
চট্টগ্রাে

অন্যান্য বজলা

বৃহৎ করদািা
ইউক্তনট

সেগ্র
বাংলাসদি

বৃহৎ করদািা
ইউক্তনট

ঢাকা বজলা

কর অঞ্চল-১৪,
ঢাকা

চট্টগ্রাে বজলা

কর অঞ্চল-১,
চট্টগ্রাে

অন্যান্য বজলা

সংক্তিষ্ট কর

(ধারা 52U)

24

বসলুলার
বোবাইল
বফান
অপাসরটর কতৃক
থ ক্তফস, বরক্তভক্তনউ
বিয়াক্তরং, ইিযাক্তদ পক্তরসিাধ
(ধারা 52V)

25

পণ্য আেদাক্তন
(ধারা 53 & ক্তবক্তধ 17A)
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ক্রে

খাতসমূহ

উৎস কর
কতডন/
আোদয়র স্থান
বা এলাকা

র্ার অনুকূদল
জো প্রোন
করদত হদব

(১)

(২)

(3)

(4)
অঞ্চল

26

গৃহ সম্পক্তি ভািা

ঢাকা বজলা

কর অঞ্চল-৭,
ঢাকা

চট্টগ্রাে বজলা

কর অঞ্চল-২,
চট্টগ্রাে

অন্যান্য বজলা

সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল

ঢাকা বজলা

কর অঞ্চল-১০,
ঢাকা

চট্টগ্রাে বজলা

কর অঞ্চল-৪,
চট্টগ্রাে

অন্যান্য বজলা

সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল

সেগ্র
বাংলাসদি

কর অঞ্চল-৪,
ঢাকা

সেগ্র
বাংলাসদি

কর অঞ্চল-৪,
ঢাকা

(ধারা 53A)

27

ক্তনবাসী করদািার ক্তিক্তপং ব্যবসা
(ধারা 53AA)

28

জনিক্তি রপ্তাক্তন
(ধারা 53B & ক্তবক্তধ 17C)

29

নীটওয়যার ও ওসভন গাসেথন্টস,
বটক্তর টাওয়াল, গাসেথন্টস ক্তিসের
কাট থন ও এসক্সসক্তরজ, পাটজাি
দ্রব্য, ক্তহোক্তয়ি খাদ্য, সবক্তজ,
চােিাজাি পণ্য, বোিকজাি
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ক্রে

খাতসমূহ

উৎস কর
কতডন/
আোদয়র স্থান
বা এলাকা

র্ার অনুকূদল
জো প্রোন
করদত হদব

(১)

(২)

(3)

(4)

ঢাকা বজলা

কর অঞ্চল-৭,
ঢাকা

চট্টগ্রাে বজলা

কর অঞ্চল-৩,
চট্টগ্রাে

সেগ্র
বাংলাসদি

কর অঞ্চল-৪,
ঢাকা

ঢাকা বজলা

কর অঞ্চল-৯,
ঢাকা

চট্টগ্রাে বজলা

কর অঞ্চল-৪,
চট্টগ্রাে

অন্যান্য বজলা

সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল

সেগ্র
বাংলাসদি

কর অঞ্চল-১১,
ঢাকা

সেগ্র
বাংলাসদি

কর অঞ্চল-১২,
ঢাকা

খাদ্য রপ্তাক্তন
(ধারা 53BB)
30

স্টক এক্সসচসির সদস্য
(ধারা 53BBB)

31

ধারা 53BB বি উক্তেক্তখি পণ্য
ব্যিীি অন্য বয বকান পণ্য রপ্তাক্তন
(ধারা 53BBBB)

32

পণ্য বা সম্পক্তি ক্তনলাসে ক্তবক্রয়
(ধারা 53C এবং ক্তবক্তধ 17D)

33

অক্তনবাসীর কুক্তরয়ার ব্যবসা
(ধারা 53CCC)

34

অক্তভসনিা, অক্তভসনত্রী, পক্তরচালক,
থ পক্তরসিাধ
ইিযাক্তদ ব্যক্তিবগসক
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ক্রে

খাতসমূহ

উৎস কর
কতডন/
আোদয়র স্থান
বা এলাকা

র্ার অনুকূদল
জো প্রোন
করদত হদব

(১)

(২)

(3)

(4)

সেগ্র
বাংলাসদি

কর অঞ্চল-৪,
ঢাকা

ঢাকা বজলা

কর অঞ্চল-১২,
ঢাকা

চট্টগ্রাে বজলা

কর অঞ্চল-৪,
চট্টগ্রাে

অন্যান্য বজলা

সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল

ঢাকা বজলা

কর অঞ্চল-৬,
ঢাকা

চট্টগ্রাে বজলা

কর অঞ্চল-৩,
চট্টগ্রাে

অন্যান্য বজলা

সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল

(ধারা 53D)
35

রপ্তাক্তন নগদ সহায়িা
(ধারা 53DDD)

36

কক্তেিন,
ইিযাক্তদ

ক্তিসকাউন্ট,

ক্তফস,

[ধারা 53E]

37

ক্তবসদিী বক্রিার এসজন্টসক
কক্তেিন বা বরমুনাসরিন পক্তরসিাধ
(ধারা 53EE)

38

সঞ্চয়ী আোনি এবং স্থায়ী
আোনি, ইিযাক্তদর সুদ (ধারা
53F)

সেগ্র
বাংলাসদি

কর অঞ্চল-১,
ঢাকা

39

ক্তরসয়ল এসস্টট বা ভূক্তে উন্নয়ন

ঢাকা বজলা

কর অঞ্চল-৫,
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ক্রে

খাতসমূহ

উৎস কর
কতডন/
আোদয়র স্থান
বা এলাকা

র্ার অনুকূদল
জো প্রোন
করদত হদব

(১)

(২)

(3)

(4)

ব্যবসায়

ঢাকা

(ধারা 53FF)

40

বীো কক্তেিন
(ধারা 53G)

41

বজনাসরল ইন্সযযসরন্স বকাম্পাক্তনর
সাসভথয়াসরর ক্তফস

চট্টগ্রাে বজলা

কর অঞ্চল-৪,
চট্টগ্রাে

অন্যান্য বজলা

সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল

সেগ্র
বাংলাসদি

বৃহৎ করদািা
ইউক্তনট

সেগ্র
বাংলাসদি

বৃহৎ করদািা
ইউক্তনট

ঢাকা বজলা

বকন্দ্রীয় জরীপ
অঞ্চল

চট্টগ্রাে বজলা

কর অঞ্চল-৪,
চট্টগ্রাে

অন্যান্য বজলা

সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল

ঢাকা বজলা

বকন্দ্রীয় জরীপ
অঞ্চল

চট্টগ্রাে বজলা

কর অঞ্চল-৪,
চট্টগ্রাে

(ধারা 53GG)
42

সম্পক্তি হস্তান্তর
(ধারা 53H)

43

সম্পক্তির লীজ প্রদান
(ধারা 53HH)
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ক্রে

খাতসমূহ

উৎস কর
কতডন/
আোদয়র স্থান
বা এলাকা

র্ার অনুকূদল
জো প্রোন
করদত হদব

(১)

(২)

(3)

(4)

অন্যান্য বজলা

সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল

ঢাকা বজলা

কর অঞ্চল-৯,
ঢাকা

চট্টগ্রাে বজলা

কর অঞ্চল-৪,
চট্টগ্রাে

অন্যান্য বজলা

সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল

ঢাকা বজলা

কর অঞ্চল-১৫,
ঢাকা

চট্টগ্রাে বজলা

কর অঞ্চল-৪,
চট্টগ্রাে

অন্যান্য বজলা

সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল

ঢাকা বজলা

কর অঞ্চল-৫,
ঢাকা

চট্টগ্রাে বজলা

কর অঞ্চল-৩,
চট্টগ্রাে

অন্যান্য বজলা

সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল

44

িাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক ক্তহসাসব
জোর উপর সুদ
(ধারা 53I)

45

খাক্তল জক্তে, প্ল্ান্ট বা বেক্তিনারী
ভািা
(ধারা 53J)

46

সংবাদপত্র, সােক্তয়কী, ববসরকারী
বটক্তলক্তভিন চযাসনল, ববসরকারী
বরক্তিও বস্টিন, ইিযাক্তদসি
প্রচাক্তরি ক্তবজ্ঞাপন বা এয়ার টাইে
ক্রসয়র ক্তবল পক্তরসিাধ (ধারা
53K)
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ক্রে

খাতসমূহ

উৎস কর
কতডন/
আোদয়র স্থান
বা এলাকা

র্ার অনুকূদল
জো প্রোন
করদত হদব

(১)

(২)

(3)

(4)

47

স্পন্সর বিয়ারসহাডার বা ক্তিসরক্টর
কতৃক
থ স্টক এক্সসচসি িাক্তলকার্ভি
বকাম্পাক্তনর বিয়ার হস্তান্তর

ঢাকা

কর অঞ্চল-৩,
ঢাকা

চট্টগ্রাে

কর অঞ্চল-৩,
চট্টগ্রাে

ঢাকা

কর অঞ্চল-৩,
ঢাকা

চট্টগ্রাে

কর অঞ্চল-৩,
চট্টগ্রাে

ঢাকা বজলা

কর অঞ্চল-৫,
ঢাকা

চট্টগ্রাে বজলা

কর অঞ্চল-২,
চট্টগ্রাে

অন্যান্য বজলা

সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল

ঢাকা বজলা

কর অঞ্চল-১৩,
ঢাকা

চট্টগ্রাে বজলা

কর অঞ্চল-৪,
চট্টগ্রাে

(ধারা 53M)
48

বকান স্টক এক্সসচসির বিয়ার
হস্তান্তর
(ধারা 53N)

49

ক্তরসয়ল এসস্টট বিভলপার কতৃক
থ
জক্তের োক্তলকসক অর্ থ পক্তরসিাধ
(ধারা 53P)

50

লভাংি/ ক্তিক্তভসিন্ড
(ধারা 54)
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ক্রে

খাতসমূহ

উৎস কর
কতডন/
আোদয়র স্থান
বা এলাকা

র্ার অনুকূদল
জো প্রোন
করদত হদব

(১)

(২)

(3)

(4)

অন্যান্য বজলা

সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল

ঢাকা বজলা

কর অঞ্চল-৯,
ঢাকা

চট্টগ্রাে বজলা

কর অঞ্চল-৩,
চট্টগ্রাে

অন্যান্য বজলা

সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল

সেগ্র
বাংলাসদি

কর অঞ্চল-১১,
ঢাকা

51

লটারী আয়
(ধারা-55)

52

অতনবাসীর আয়
(িারা -56):
(1) পরামশজক িা কনসালদটিী
সারভজস
(2) রপ্র-রশপদমে ইিদপকশন
সারভজস
(3)
প্রদফশনাল
সারভজস,
হটকরনকযাল
সারভজদসস,
হটকরনকযাল
হনা-হাউ
িা
হটকরনকযাল এযারসসদটি
(4) আরকজদটকচার, ইদেররয়র
রর্র্াইন িা ল্যান্ডদেপ রর্র্াইন,
ফযাশন রর্র্াইন িা প্রদসস
রর্র্াইন
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ক্রে

খাতসমূহ

উৎস কর
কতডন/
আোদয়র স্থান
বা এলাকা

র্ার অনুকূদল
জো প্রোন
করদত হদব

(১)

(২)

(3)

(4)

জ
(5) সার্টরফদকশন,
ইিযারে

হরর্টং

(6) স্যাদটলাইট ভাড়া িা চার্জ,
এয়ারটাইম িা রিদকাদয়রি,
চযাদনল ব্রর্কাস্ট ভাড়া
(7) রলগ্যাল সারভজস
(8) ইদভে ম্যাদনর্দমেসহ
ম্যাদনর্দমে সারভজস
(9) করমশন
(10) রয়যালর্ট, লাইদসি রফ িা
ইনট্যানরর্িল সংরিষ্ট পররদশাধ
(11) সুে/মুনাফা
(12) রিজ্ঞাপন প্রচার
(13) রিজ্ঞাপন তিরর অর্িা
রর্রর্টাল মাদকর্টং
(14) এয়ার িা ওয়াটার ট্রািদপাট জ
(ধারা 102 িা 103A বত িরণ জি
পররিহন হসিার হক্ষত্র ব্যিীি)
(15) উৎপােন, প্ররক্রয়াকরণ িা
রূপান্তরকরণ, রসরভল কার্,
রনমজাণ, ইরিরনয়াররং িা অনুরূপ
প্রকৃরির কাদর্ রনদয়ারর্ি
ঠিকাোর/ উপ-ঠিকাোর
(16) হ াগানোর / সরিরাহকারী
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ক্রে

খাতসমূহ

উৎস কর
কতডন/
আোদয়র স্থান
বা এলাকা

র্ার অনুকূদল
জো প্রোন
করদত হদব

(১)

(২)

(3)

(4)

সেগ্র
বাংলাসদি

কর অঞ্চল-১১,
ঢাকা

সেগ্র

বকন্দ্রীয় জরীপ

(17) মূলধনী মুনাফা
(18) ইিযযওদরি রপ্ররময়াম
(19) ন্ত্রপারি, ন্ত্রাংশ ইিযারে
ভাড়া
(20) লভযাংশ
(21) রশল্পী,
হখদলায়াড়গণ

গায়ক/গারয়কা,

(22) হিিন িা হরমুনাদরশন
(23) তিল, গ্যাস অনুসন্ধান
অর্িা উদিালন সংক্রান্ত কূপ
খনন কার্
(24) তিল, গ্যাস অনুসন্ধাদন
সকল প্রকাদরর র্রীপ কার্
52

(25)
তিল-গ্যাস
হক্ষদত্র
(চলোন (Field) অনুসন্ধান, উদিালন
অর্িা পাইপ লাইন িা অন্য হকান
)
পদ্ধরিদি তিল-গ্যাস হক্ষত্র
(Field) হর্দক তিল িা গ্যাস
রপ্তানী পদয়ে (Export Point)
প জন্ত প্রেি অন্য হ হকান হসিা
(26) উপদরাক্ত খািসমূহ ব্যিীি
অন্য হ হকান হসিা
(িারা 56)
(27) এতদ্ব্যতীত ধারা 56 এর
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ক্রে

খাতসমূহ

উৎস কর
কতডন/
আোদয়র স্থান
বা এলাকা

র্ার অনুকূদল
জো প্রোন
করদত হদব

(১)

(২)

(3)

(4)

অধীন অন্য ক ককোি পরররশোধ

বাংলাসদি

অঞ্চল

বোটর গাক্তির োক্তলকানাজক্তনি
অনুক্তেি আসয়র উপর অক্তগ্রে কর

সেগ্র
বাংলাসদি

বকন্দ্রীয় জরীপ
অঞ্চল

53

(ধারা-68B)
54

বাস, ট্রাক, ক্তেক্তনবাস, বকাস্টার
ইিযাক্তদর অনুক্তেি আয়কর এস,
আর,
ও
নং
২১৫আইন/আয়কর/২০১৯; িাক্তরখ:
২৩ জুন, ২০১৯ ক্তিস্টাব্দ

সেগ্র
বাংলাসদি

বকন্দ্রীয় জরীপ
অঞ্চল

55

অভযন্তরীণ বনৌর্ান, কাদগা,ড
বকাস্টার বা র্াম্পিার্জ এর
অনুতেত আয়কর

ঢাকা বজলা

কর অঞ্চল -৫,
ঢাকা

চট্টগ্রাে বজলা
এস, আর, ও নাং ২১৪আইন/আয়কর /২০১৯; তাতরখ:
২৩ জুন ২০১৯ তিস্টাব্দ
অন্যান্য বজলা

কর অঞ্চল-৩,
চট্টগ্রাে
সংক্তিষ্ট কর
অঞ্চল

(৪) িবব বৃহৎ করদািা ইউক্তনট (এলটিইউ) ঢাকা এর ক্তবদ্যোন অক্তধসেত্র পূব থবৎ বহাল
র্াকসব।
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পরররশষ্ট-১৪
Major sources of income subject to deduction or collection of tax,
advance payment of tax and presumptive tax:
Rates applicable for Financial Year 2021-2022
Sl

Heads

No
1

Salaries
(Section50)

Salaries
(Government)
[Sub-section
section 50]

(1A)

Withholding
authority

Rate

Any person
responsible
or
making
such
payment

deduction at
the average
rate

Drawing and deduction at
Disbursing
the average
Officer
rate
of (DDO)

2

Discount on the real Any person
value of
responsible
for making
Bangladesh Bank Bills
such
(Section 50A)
payment

3

Interest or
securities
(Section 51)

profit

on Any person
responsible
for issuing a
security of
the
Government,

148

maximum
rate

5%

Sl

Heads

Withholding
authority

No

Rate

or security
approved by
the
Government
or
Bangladesh
Securities
and
Exchange
Commission
4

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

Specified
As
person
as prescribed in
mentioned in
Rule 16.
section 52
পতরতশষ্ট 1৫
দ্রষ্টব্য

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

Royalties, franchise, fee
for issuing license, brand
name, patent, invention,
formula, process, method,
design, pattern, knowhow,
copyright,
trademark, trade name,
149

Specified
person
as
mentioned in
section 52A

পতরতশষ্ট 1৬
দ্রষ্টব্য

Sl

Heads

Withholding
authority

No

Rate

literary or musical or
artistic
composition,
survey, study, forecast,
estimate, customer list or
any other intangibles.
(Section 52A)
6

পতরতশষ্ট 1৭ দ্রষ্টব্য
or Specified
person
as
mentioned
in
(2) Professional service,
Technical services fee, section 52
(1)
Advisory
consultancy service

Technical assistance fee.
(excluding professional
services by doctors)
(Section 52AA)
পতরতশষ্ট 1৭ দ্রষ্টব্য
(2) Professional service Specified
(by doctors)
person
as
mentioned in
(Section 52AA)
section 52
7

C&F agency commission Commission
er
of
(Section 52AAA)
Customs

8

Manufacturer
mechanical
(Bidi)

of non- Any person
cigarette responsible
for
selling
banderols to
(Section 52B)
a
150

10%

10% of the
value of the
banderols

Sl

Heads

Withholding
authority

No

Rate

manufacturer
of cigarette
9

Compensation
against Any person
acquisition of property
responsible
for payment
(Section 52C)
of
such
compensatio
n

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

151

Sl

Heads

Withholding
authority

No

Rate
cantonment
board

10

Interest
on
instruments
(Section 52D)

saving Any person
10%
responsible
(No
for making witholding
such
tax
on
payment
interest on
pensioners
savings
certificate if
cumulative
investment
in
such
certificate at
the end of
the income
year
does
not exceed
tk. 5 lakh)

11

Payment to a beneficiary Any person
of Workers’ Participation responsible
Fund
for making
payment
(Section 52DD)
from
such
fund to a
beneficiary

12

Brick

5%

Any person Tk.45,000
responsible
for
one
for issuing section
any

Manufacturer
(Section 52F)
152

Sl

Heads

Withholding
authority

No

permission or
renewal of
permission
for
manufacture
of bricks

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

13

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

14

Travel agent

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

(Section 52JJ)
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5%

পতরতশষ্ট ১৮
দ্রষ্টব্য

Sl

Heads

Withholding
authority

No
15

Renewal of trade license City
by City Corporation or Corporation
Paurashava
or
Paurashava
(Section 52K)

Rate

Tk.3000 for
Dhaka North
City
Corporation,
Dhaka South
City
Corporation
&
Chittagong
City
Corporation;
Tk.2000 for
anyother city
corporation;
Tk.1000 for
any
paurashava
of
any
district
headquarters
;
Tk.500 for
any
other
area.

16

Freight forward agency Any person
commission
responsible
154

15%

Sl

Heads

Withholding
authority

No

17

(Section 52M)

for making
such
payment

Rental power

Bangladesh
Power
Development
Board or any
other person
engaged in
power
distribution

(Section 52N)

18

Foreign
serving
cutting

technician Employer
in
diamond

Rate

6%

5%

(Section 52O)
19

Services from convention Specified
hall, conference centre person
as
etc.
mentioned in
section 52
(Section 52P)

5%

20

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

10%

(Section 52Q)

Paying
crediting
authority

(Banks
or
Financial
institutions)

Where the remittance has Paying
been
received
as crediting
155

or

or

7.5%

Sl

Heads

Withholding
authority

No
consideration
for
contracts
on
manufacturing, process
or
conversion,
civil
work,
construction,
engineering or works of
similar nature
21

Rate

authority
(Banks
or
Financial
institutions)

International
gateway (1)The
service in respect of respective
phone call.
bank, in the
case of the
(Section 52R)
amount
credited
to
the account
of
an
International
Gateway
(IGW)
Services
operator;

(1)1.5% of
total revenue
received by
IGW
services
operator.
(2) 7.5% of
revenue paid
or credited
to ICX,ANS
and others

(2A) 7.5%
on the whole
amount so
paid
or
(2)
IGW credited at
the time of
services
operator, in payment or
the case of credit
the amount
paid
or
credited
to
the account
of
(ICX),
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Sl

Heads

Withholding
authority

No

Rate

Access
Network
Services
(ANS),
Bangladesh
Telecommun
ication
Regulatory
Commission
(BTRC) or
others
(2A)
In
respect
of
outgoing
international
calls,
the
provider of
Interconnecti
on Exchange
(ICX)
services or
Access
Network
Services
(ANS)
22

Payment in excess of Any person
premium paid on life responsible
insurance policy
for paying to
a
resident,
(Section 52T)
any sum in
157

5%

Sl

Heads

Withholding
authority

No

Rate

excess
of
premium
paid for any
life insurance
policy
maintained
with any life
insurance
company
23

Payment on account of Respective
3% on the
purchase through local Bank
or amount paid
L/C
Financial
or credited
Institutions
not being in
(Section 52U)
the nature of
Disributor
Financing
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
158

Sl

Heads

Withholding
authority

No

Rate
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,
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
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Sl

Heads

Withholding
authority

No

Rate
computer
accessories,
jute, cotton,
yarn and all
kinds
of
fruits.

24

Payment of fees, revenue The principal
sharing etc. by cellular officer of a
mobile phone operator
cellular
mobile phone
(Section 52V)
operator
company
responsible
for making
such
payment

25

Import

Commission not
er
of exceeding
Customs or 20%
the
officer
authorised in
this behalf

(Section 53)

26

House property

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

(Section 53A)

27

10%

Shipping business of a Commissione 5% of total
resident
r of Customs freight
or any other received or
160

Sl

Heads

Withholding
authority

No
(Section 53AA)

authority
duly
authorized

Rate
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 manpowerservice charge
(Section 53B)

The Director
General,
Bureau of
Manpower,
Employment
and Training

Issue or renew license The Director
under section 9 of
General,
তবসদক্তিক কেথসংস্থান ও অক্তভবাসী
Bureau of
আইন, ২০১৩ (২০১৩ সসনর ৪৮ Manpower,
Employment
নং আইন) (Section 53B)
and Training

29

Export of knit wear and
161

Bank

10%

50,000

0.5% of the

Sl

Heads

Withholding
authority

No
woven garments, terry
towel,
carton
and
accessories of garments
industry, jute goods,
frozen food, vegetables,
leather goods ,packed
food

Rate
total export
proceeds of
all goods

(Section 53BB)
30

Member
of
Exchanges

Stock

(Section 53BBB)

The Chief
Executive
Officer of
Stock
Exchange

(1) 0.05%
on the value
of
shares
and mutual
funds
transacted
(2) 10% on
the
commission
received or
receivable
for
the
transaction
of securities
other than
shares and
mutual
funds

31

Export of any goods
except
the
goods
mentioned in section
162

Bank.

Zero point
five percent
(0.5)%
of

Sl

Heads

Withholding
authority

No
53BB

Rate
the
total
export
proceeds of
all
goods
except the
goods
mentioned
in section53BB

(Section 53BBBB)

32 Goods or property sold Any person 10% of sale
by public auction
making such price.
sale
(Section 53C)
33 Courier business of a Any
non-resident
company
working as
(Section 53CCC)
local agent of
a
non
resident
courier
company

15% on the
amount of
service
charge

34

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

Payment
to
actors, The person
actresses, producers, etc responsible
for making
(Section 53D)
payment
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Sl

Heads

Withholding
authority

No

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

35

Export cash subsidy

Any person
responsible
for payment

(Section 53DDD)
36

37

10%

Commission, discount or Any
fees
company or
[Section 53E(1) and (2)] any firm

পক্তরক্তিষ্ট ১৯
দ্রষ্টব্য

Commission, discount or Any
fees
company
other than oil
[Section 53E(3)]
marketing
company

পক্তরক্তিষ্ট ১৯
দ্রষ্টব্য

Commission
or
remuneration paid to
agent of foreign buyer

Bank

10%

(Section53EE)
38

Interest or share of profit Any person 10% if there
on saving deposits and responsible
is TIN;
for making
164

Sl

Heads

Withholding
authority

No
fixed deposits etc.

such
payment

[Section 53F(1)]

Rate
15% if there
is no TIN
(not
applicable if
the balance
does
not
exceed tk. 1
lakh at any
time in the
year in case
of
saving
deposit)
(not
applicable
on
the
amount of
interest or
share
of
profit arising
out of any
deposit
pension
scheme
sponsored
by
the
Government
or by a bank
with
prior
approval of
the
Government
)

165

Sl

Heads

Withholding
authority

Rate

Interest or share of profit
on any saving deposits or
fixed deposits or any
term deposit by or in the
name of a fund

Any person
responsible
for making
such
payment

5%

No

পতরতশষ্ট 20
দ্রষ্টব্য

[Section 53F(2)]
39

Real
estate or land Any person
development business
responsible
for
(Section 53FF)
registering
any
document for
transfer
of
any land or
building or
apartment

Building বা
apartment এর
বেদে: পতরতশষ্ট
2১ দ্রষ্টব্য
Land
বেদে:

এর

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

40

Insurance commission
166

Any person
responsible

5%

Sl

Heads

Withholding
authority

No
(Section 53G)

for
paying
such
commission
to a resident

41

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

42

Transfer of property

Any person
responsible
for
registering
any
document

(Section 53H)

43

Rate

Collection of Tax from Any
lease of property
registering
officer
(Section 53HH)
responsible
for
registering
any
document in
relation
to
any
lease
granted
by
Rajuk, CDA,
RDA, KDA
& NHA or
any
other
167

10%

As
mentioned
in
section
53H.

4%

Sl

Heads

Withholding
authority

No

Rate

person being
an
individual, a
firm,
an
association
of persons, a
Hindu
undivided
family,
a
company or
any artificial
juridical
person
44

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

10%

45

Rental value of vacant The
land
or
plant
or Government
machinery
or
any
authority,
(Section 53J)
corporation
or
body
including its
units, or any
NGO,
any
university or
medical
college,
dental

5% of the
rent

168

Sl

Heads

Withholding
authority

No

Rate

college,
engineering
college
responsible
for making
such payment
46

Advertisement
of
newspaper or magazine
or private television
channel or private radio
station or any web site or
any person on account of
advertisement
or
purchasing airtime of
private television channel
or radio station or such
website.
(Section 53K)

169

The
Government
or any other
authority,
corporation
or
body,
including its
units or any
company or
any banking
company or
any
insurance
company or
any
cooperative
bank or any
NGO or any
university or
medical
college
or
dental
college
or
engineering
college
responsible

4%

Sl

Heads

Withholding
authority

No

Rate

for making
such
payment
47

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

Securities &
Exchange

5%

Commission
or
Stock
Exchange

48

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

15% (on
gain)

49

Any sum paid by real any person
estate developer to land engaged in
owner
real estate or
land
(Section 53P)
development
business

15%

50

Dividends

The principal Resident/non
officer of a -resident
company
Bangladeshi
company -20%

(Section 54)

Resident/non
-resident
Bangladeshi
person other
170

Sl

Heads

Withholding
authority

No

Rate
than
company
-If
10%

TIN,

-If No TIN,
15%

51

Income from lottery
(Section 55)

52

Income of non-residents
(Section 56):
(1)
Advisory
consultancy service

or

(2)
Pre-shipment
inspection service
(3) Professional service,
technical
services,
technical know-how or
technical assistance
(4) Architecture, interior
design or landscape
design, fashion design or
process design
171

Any person
responsible
for making
such
payment

20%

Specified
person
as
mentioned in
section 52 or
any
other
person
responsible
for making
payment to a
non-resident

As
prescribed in
section 56
(পতরতশষ্ট
দ্রষ্টব্য)

22

Sl

Heads

Withholding
authority

No
(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
(15) Contractor or subcontractor
of
manufacturing, process
or
conversion,
civil
work,
construction,
engineering or works of
172

Rate

Sl

Heads

Withholding
authority

No
similar nature
(16) Supplier
(17) Capital gain
(18) Insurance premium
(19)Rental
machinery,
etc.

of
equipment

(20) Dividend
(21) Artist, singer or
player
(22)
Salary
remuneration

or

(23)
Exploration
or
drilling in petroleum
operations
(24) Survey for oil or gas
exploration
(25) Any service for
making
connectivity
between oil or gas field
and its export point
(26)
Any payments
against any services not
mentioned above
(27) Any other payments
under section 56
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Rate

পতরতশষ্ট 15
Rate of deduction under section 52
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 sub-section (1) of section 52, the deduction
on payment shall be at the rate specified in the
Table-1 below:–
Table-1
Sl
.
N
o.

Amount

Where base amount does not
exceed taka 50 lakh
Where base amount exceeds 50
2. lakh but does not exceed taka 2
crore
Where base amount exceeds taka
3.
2 crore
1.

(b)

Rate of
deducti
on of
tax
3%
5%
7%

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
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
In case of company engaged in
gas distribution, on any amount
In case of an industrial
undertaking engaged in producing
cement, iron or iron products
except MS Billets
In case of an industrial
undertaking engaged in the
production of MS Billets
In case of locally procured MS
Scrap
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, jute, cotton, yarn and
all kinds of fruits

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
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Rate
of
deduc
tion of
tax
0.6%
1%

3%
3%
3%
2%

0.5%
0.5%
2%

(2)

(3)

(4)

The rate of tax under sub-rule (1) shall be fifty percent
(50%) higher if the payee does not have twelve-digit
Taxpayer’s Identification Number at the time of making
the payment.
The rate of tax under sub-rule (1) shall be fifty percent
(50%) higher if the payee does not receive payment by
bank transfer or by mobile financial services or any other
digital means approved by Bangladesh Bank;
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.

পতরতশষ্ট 16
Rate of deduction under section 52A
Description of payment

Rate of
deduction of
tax

Where base amount does not exceed
taka 25 lakh

10%

Where base amount exceeds taka 25
lakh

12%
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পতরতশষ্ট 17
Rate of deduction from the payment of certain services under
section 52AA
Rate of deduction of tax
SL.
No

Description of service and
payment

Where
base
amount
exceeds
Tk. 25
lakh

1

Advisory
service

consultancy

10%

12%

2

Professional
service,
technical services fee, or
technical assistance fee

10%

12%

3

(i)
(ii)

or

Where base
amount does
not exceed
Tk. 25 lakh

Catering service;
Cleaning service;

(iii) Collection and recovery
service;
(iv)
Private
service;

security

(v)
Manpower
service;

supply

(vi)
Creative
service;

media

(vii) Public
service;

relations

(viii) Event
service;

management
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Rate of deduction of tax
SL.
No

Description of service and
payment

Where base
amount does
not exceed
Tk. 25 lakh

Where
base
amount
exceeds
Tk. 25
lakh

10%
1.5%

12%
2%

10%
0.5%

12%
0.65%

(ix)
Training, workshop,
etc.
organization
and
management service;
(x)

Courier service

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

4

(a)
fee

on commission or

(b)

on gross bill amount

Media buying agency service
(a)

on commission or fee

(b)

on gross bill amount

5

Indenting commission

6%

8%

6

Meeting fees, training fees or
honorarium

10%

12%

7

Mobile network operator,
technical support service
provider or service delivery
agents engaged in mobile

10%

12%
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Rate of deduction of tax
SL.
No

Description of service and
payment

Where base
amount does
not exceed
Tk. 25 lakh

Where
base
amount
exceeds
Tk. 25
lakh

banking operations
8

Credit rating service

10%

12%

9

Motor garage or workshop

6%

8%

10

Private container port or
dockyard service

6%

8%

11

Shipping agency commission

6%

8%

12

Stevedoring/berth operationa.
b.

13

on commission or fee
on gross bill amount

(i)
Transport
carrying service,
rental service

service,
vehicle

10%

12%

1.5%

2%

3%

4%

2%

3%

10%

12%

(ii) Any other service under
any
sharing
economy
platform
including
ride
sharing service, coworking
space providing service and
accommodation
providing
service
13A Wheeling
charge
electricity transmission
14

for

Any other service which is
not mentioned in Chapter VII
of this Ordinance and is not a
179

Rate of deduction of tax
SL.
No

Description of service and
payment

service provided by any
bank, insurance or financial
institutions
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Where base
amount does
not exceed
Tk. 25 lakh

Where
base
amount
exceeds
Tk. 25
lakh

পতরতশষ্ট 18

Rate of deduction under section 52JJ
Any person responsible for making any payment to a resident any
sum by way of commission or discount or any other benefits, called
by whatever name, convertible into money for selling passenger
tickets or air cargo carriage shall deduct or collect advance tax at
the rate of zero point three zero percent (0.30%) of the total value of
the tickets or any charge for carrying cargo by air at the time of
payment to such resident.
Where any incentive bonus, performance bonus or any other
benefits, called by whatever name, is to be paid in relation to such
sale of tickets or bill for carrying cargo by air in addition to the
amount mentioned in sub-section (1), person responsible for making
such payment shall deduct an amount equal to (A/B) x C, where“A” is the amount of incentive bonus, performance bonus or any
other benefits as mentioned in sub-section (2),
“B” is the amount of commission or discount or any other
benefits as mentioned in sub-section (1), and
“C” is the amount of source tax on commission or discount or any
other benefits as mentioned in sub-section (1).
For the purpose of computation of value of tickets or charge, any
payment made in respect of any embarkation fees, travel tax, flight
safety insurance, security tax and airport tax shall not be included in
such value or charge.
“payment” includes a transfer, a credit or an adjustment of payment.
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পতরতশষ্ট 19
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)
(b)

any distributor, or
any other person under a contract,

at a price lower than the retail price fixed by such company,
shall collect tax from such distributor or such any other
person at the rate of five percent (5%) on the amount equal to
B x C, where-
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B = the selling price of the company to the distributor or the
other person;
C = 5%:
Provided that a cigarette manufacturer company shall collect
tax at the time of sale of its goods to such distributor or to
such other person at the rate of three percent (3%) of the
difference between the sale price to the distributor or the
other person and the retail price fixed by such company.
(4)

In this section(a)
“payment” includes a transfer, credit or an adjustment
of payment, an order or instruction of making
payment;
(b)
“contract” includes an agreement or arrangement,
whether written or not.
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পতরতশষ্ট 20
Rate of deduction under section 53F(2)
সঞ্চয়ী আোনি এবং স্থায়ী আোনি, ইিযাক্তদর সুদ আয় হসি উৎসস কর কিথন
উপ ধারা (2) এর ক্তবধানেসি, বকাসনা ফাসন্ডর কর অব্যাহক্তির ক্তবষসয় আয়কর অধ্যাসদসি
অর্বা বিথোসন বলবৎ অন্য বকাসনা আইসন যা-ই বলা র্াকুক না বকন, বকাসনা ব্যাংক বা
সেবায় ব্যাংক বা ইসলাক্তে নীক্তি অনুযায়ী পক্তরচাক্তলি ব্যাংক অর্বা বকান অ-ব্যাংক্তকং
আক্তর্ থক প্রক্তিষ্ঠান বা বকান ক্তলক্তজং বকাম্পাতন বা বকান গৃহায়সন অর্ থায়নকারী বকাম্পাতনকত
বকান ফাসন্ডর িারা বা নাসে পক্তরচাক্তলি বা ররযত ককোি সঞ্চয়ী আোনি বা স্থায়ী আোনি বা
বেয়াদী আোনসির সুদ বা মুনাফার অংি (share of profit) পক্তরসিাসধর দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত
ব্যক্তি, ক্তিক্তন উি সুদ বা মুনাফার অংি ফাসন্ডর ক্তহসসসব বক্রক্তিসটর সেয় বা পক্তরসিাসধর
সেয়, দুটির েসধ্য বযটি আসগ ঘসট, উি সুদ বা মুনাফার অংসির উপর ৫% হাসর উৎসস কর
কিথন কররবি।
উপ ধারা (2) বি ‘ফান্ড’ বলসি approved superannuation fund বা pension
fund বা gratuity fund বা recognized provident fund বা workers’
participation fund সহ আইসনর িারা সৃষ্ট বা আইন িারা পক্তরচাক্তলি ফান্ডসক বুঝাসব, যা
কৃক্তত্রে আইনী সিা ক্তহসসসব পক্তরগক্তণি হয় এবং যাসদর নাসে আইনানুগভাসব পৃর্ক ক্তহসাব
(account) সংরেণ করা যায়।
নতুন তবিান প্রবতডদনর োধ্যদে আইদনর দ্বারা সৃষ্ট বা আইন দ্বারা পতরচাতলত Board কর্তক
ড
অনুদোতেত বকান ফান্ড, র্ার সঞ্চয়ী আোনত বা স্থায়ী আোনত বা বেয়ােী আোনদতর সুদের
উপর আদগ উৎস কর অব্যাহতত প্রোন করা হদয়তছল, তার উক্ত সুদের উপর 5% হাদর উৎস
কর আদরাতপত হদব।
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পতরতশষ্ট 21
Rate of deduction under section 53FF
আবাতসক উদেদি তনতেডত (constructed for residential purposes) োলান বা
এপাট ডদেদন্টর বেদে:
ি
প্ররত বগরমটোরর
উৎস কর
(টোকোয়)

এলোকো

(ক) ঢোকো’র গুলশোি মরর্ল টোউি, বিোিী, বোররধোরো, মরতরঝল
বোরণরজযক এলোকো ও রদলকুশো বোরণরজযক এলোকো

১,৬০০ টোকো

(খ) ঢোকো’র ধোিমরন্ড আবোরসক এলোকো, রর্ওএইচএস, মহোখোলী,
লোলমোটিয়ো হোউরজাং কসোসোইটি, উত্তরো মরর্ল টোউি, বসুন্ধরো
আবোরসক এলোকো, ঢোকো কযোন্টিরমন্ট এলোকো, কোরওয়োিবোজোর
বোরণরজযক এলোকো এবাং চট্টগ্রোরমর পাঁচলোইশ আবোরসক এলোকো,
খুলশী আবোরসক এলোকো, আগ্রোবোদ ও িোরসরোবোদ

১,৫০০ টোকো

(গ) (ক) ও (খ) ব্যতীত ঢোকো উত্তর রসটি করপিোররশি, ঢোকো দরযণ
রসটি করপিোররশি এবাং চট্টগ্রোম রসটি করপিোররশরির অন্যোন্য
এলোকো

১,০০০ টোকো

(ঘ) ঢোকো উত্তর রসটি করপিোররশি, ঢোকো দরযণ রসটি করপিোররশি
এবাং চট্টগ্রোম রসটি করপিোররশি ব্যতীত অন্যোন্য রসটি
করপিোররশিভুি এলোকো

৭০০ টোকো

(ঙ) উপররর (ক), (খ), (গ) এবাং (ঘ) ব্যতীত অন্যোন্য এলোকো

৩০০ টোকো

ি
তরব, অিরধক ৭০ বগরমটোর
প িন্ত (কমি কস্পসসহ) আয়তিরবরশষ্ট আবোরসক এপোট িরমরন্টর জন্য
ি
উৎস কররর হোর ২০% কম হরব এবাং অিরধক ৬০ বগরমটোর
প িন্ত (কমি কস্পসসহ)
িরমরন্টর
আয়তিরবরশষ্ট আবোরসক এপোট
জন্য উৎস কররর হোর ৪০% কম হরব।
আবাতসক ব্যতীত অন্য বকান উদেদি তনতেডত (constructed not for the residential
purposes) োলান বা এপাট ডদেন্ট বা বকান বস্পস (space) এর বেদে:
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এলোকো

ি
প্ররত বগরমটোরর
উৎস কর
(টোকোয়)

(ক) ঢোকো’র গুলশোি মরর্ল টোউি, বিোিী, বোররধোরো, মরতরঝল
বোরণরজযক এলোকো ও রদলকুশো বোরণরজযক এলোকো

৬,৫০০ টোকো

(খ) ঢোকো’র ধোিমরন্ড আবোরসক এলোকো, রর্ওএইচএস, মহোখোলী,
লোলমোটিয়ো হোউরজাং কসোসোইটি, উত্তরো মরর্ল টোউি, বসুন্ধরো
আবোরসক এলোকো, ঢোকো কযোন্টিরমন্ট এলোকো, কোরওয়োিবোজোর
বোরণরজযক এলোকো এবাং চট্টগ্রোরমর পাঁচলোইশ আবোরসক এলোকো,
খুলশী আবোরসক এলোকো, আগ্রোবোদ ও িোরসরোবোদ

৫,০০০ টোকো

(গ) (ক) ও (খ) ব্যতীত ঢোকো উত্তর রসটি করপিোররশি, ঢোকো দরযণ
রসটি করপিোররশি এবাং চট্টগ্রোম রসটি করপিোররশরির অন্যোন্য
এলোকো

৩,৫০০ টোকো

(ঘ) ঢোকো উত্তর রসটি করপিোররশি, ঢোকো দরযণ রসটি করপিোররশি
এবাং চট্টগ্রোম রসটি করপিোররশি ব্যতীত অন্যোন্য রসটি
করপিোররশিভুি এলোকো

২,৫০০ টোকো

(ঙ) উপররর (ক), (খ), (গ) এবাং (ঘ) ব্যতীত অন্যোন্য এলোকো

১,২০০ টোকো

186

পতরতশষ্ট 22
Rate of deduction from income of non-residents
under section 56
SL.
Description of services or payments
Rate of
No
deduction
of tax
1 Advisory or consultancy service
20%
2

Pre-shipment inspection service

20%

3

Professional service, technical services,
technical
know-how
or
technical
assistance
Architecture, interior design or landscape
design, fashion design or process design
Certification, rating etc.

20%

Charge or rent for satellite, airtime or
frequency, rent for channel broadcast
Legal service

20%

Management service including event
management
Commission

20%

20%

11

Royalty, license fee or payments related
to intangibles
Interest

12

Advertisement broadcasting

20%

13

Advertisement making or Digital
marketing
Air transport or water transport not being
the carrying services mentioned in
sections 102 or 103A
Contractor
or
sub-contractor
of
manufacturing, process or conversion,
civil work, construction, engineering or

15%

4
5
6
7
8
9
10

14
15

187

20%
20%

20%

20%

20%

7.5%
7.5%

SL.
No

Description of services or payments

Rate of
deduction
of tax

works of similar nature
16

Supplier

7.5%

17

Capital gain

15%

18

Insurance premium

10%

19

Rental of machinery, equipment etc.

15%

20

21

Dividend(a)
company, fund and trust-(b)
any other person, not being a
company fund and trust -Artist, singer or player

22

Salary or remuneration

23

Exploration or drilling in petroleum
operations
Survey for coal, oil or gas exploration

24

24A Fees, etc. of surveyors of general
insurance company
25
26
27

20%
30%
30%
30%
5.25%
5.25%
20%

Any service for making connectivity
between oil or gas field and its export
point
Any payments against any services not
mentioned above

5.25%

Any other payments

30%.
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পতরতশষ্ট 23
Rate of advanced tax under section 68B
িারা 68B এর উপ িারা (1) এর তবিানেদত, বকাদনা আয় বছদর বকাদনা ব্যতক্ত বোটর গাতি
(র্ীপ িা মাইদক্রািাসসহ) এর োতলক হদল ঐ ব্যতক্তর বেদে উক্ত আয় বছদর অনুতেত আয়
িদর উপ িারা (2) এ বতণ ডত হাদর অতিে কর আোয়দর্াগ্য হদব।
উপ িারা (2) অনুর্ায়ী অতিে কদরর হার হদব তনম্নরূপ:
ক্রন
িাং

গোরির ধরি ও ইরেি কযোপোরসটি

অরগ্রম কর
(টোকো )

১

১৫০০ রসরস বা ৭৫ ক্তকসলাওয়াসটর উরর্ধ্ি িয় প্ররতটি কমোটরকোর বো
জীপ এর জন্য

২৫,০০০/-

২

১৫০০ রসরস বো ৭৫ ক্তকসলাওয়াসটর উরর্ধ্ি রকন্তু ২০০০ রসরস বো ১০০
ক্তকসলাওয়াসটর উরর্ধ্ি িয় এরূপ প্ররতটি কমোটরকোর বো জীপ এর জন্য

৫০,০০০/-

৩

২০০০ রসরস বো ১০০ ক্তকসলাওয়াসটর উরর্ধ্ি রকন্তু ২৫০০ রসরস বো ১২৫
ক্তকসলাওয়াসটর উরর্ধ্ি িয় এরূপ প্ররতটি কমোটরকোর বো জীপ এর জন্য

৭৫,০০০/-

৪

২৫০০ রসরস বো ১২৫ ক্তকসলাওয়াসটর উরর্ধ্ি রকন্তু ৩০০০ রসরস বো ১৫০ ১,২৫,০০০/ক্তকসলাওয়াসটর উরর্ধ্ি িয় এরূপ প্ররতটি কমোটরকোর বো জীপ এর জন্য

৫

৩০০০ রসরস বো ১৫০ ক্তকসলাওয়াসটর উরর্ধ্ি রকন্তু ৩৫০০ রসরস বো ১৭৫ ১,৫০,০০০/ক্তকসলাওয়াসটর উরর্ধ্ি িয় এরূপ প্ররতটি কমোটরকোর বো জীপ এর জন্য

৬

৩৫০০ রসরস বো ১৭৫ ক্তকসলাওয়াসটর উরর্ধ্ি প্ররতটি কমোটরকোর বো
জীপ এর জন্য

২,০০,০০০/-

৭

মোইরক্রোবোস প্ররতটির জন্য

৩০,০০০/-

িদি, হকাদনা ব্যরক্তর একক িা হ ৌর্ মারলকানায় এদকর অরধক হমাটর কার (র্ীপ িা
মাইদক্রািাসসহ) র্াকদল পরিিী প্ররির্টর হক্ষদত্র উপর্য জক্ত হার অদপক্ষা ৫০% হিরশ হাদর
অরগ্রম কর প্রদেয় হদি।
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কমোটর কোর, জীপ বো মোইরক্রোবোরসর কররজরষ্ট্রশরির সময় অর্বো রফটরিস িবোয়রির তোররখ
উত্তীণ ি হওয়োর পূরব ি উি অরগ্রম কর প্রদোি কররত হরব। কররজরিশি বো রফটরিস সিদ
প্রদোিকোরী কর্তপি য সিদ প্রদোরির পূরব ি রিরিত হরবি ক সাংরিষ্ট কমোটর কোর, জীপ বো
মোইরক্রোবোরসর কযরত্রও উি ধোরোয় বরণ িত হোরর অরগ্রম কর পরররশোধ করো হরয়রছ।
ক রযরত্র প্ররত বছর রফটরিস িবোয়ি হয়িো কস কযরত্র করদোতোর প্ররতযক আয় বছর কশষ
হওয়োর পূরব ি উি অরগ্রম কর প্রদোি কররত হরব এবাং কর পরররশোরধর প্রমোণ পরবতী
রফটরিস িবোয়রির সময় তো রফটরিস সিদ প্রদোিকোরী কর্তপ
ি রযর রিকট উপস্থোপি কররত
হরব।
কমোটর কোর, জীপ বো মোইরক্রোবোরসর ক্তনম্নবক্তণ থি োক্তলসকর বেসত্র উি ধারায় উক্তেক্তখি অক্তগ্রে
কর প্রসযাজয হসব না(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

সরকার বা স্থানীয় সরকার;
সরকাদরর বা স্থানীয় সরকাদরর বকাদনা প্রকল্প, কেডসূতচ বা কার্ ডক্রে;
বকাদনা তবদেশী কূটনীততক, বাাংলাদেদশ অবতস্থত বকান তবদেশী কূটননততক তেশন,
জাততসাংঘ ও এর অাংগ সাংগঠদনর েপ্তর;
বাাংলাদেদশর বকাদনা তবদেতশ উন্নয়ন সহদর্াগী ও তার সাংযুক্ত েপ্তর;
সরকাদরর Monthly Payment Order (MPO) এর অিীদন সুতবিাপ্রাপ্ত
বকাদনা তশো প্রততষ্ঠান;
বকাদনা পাবতলক তবশ্বতবদ্যালয়;
এেন বকাদনা সত্তা (entity) র্া আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর িারা 2 এর ক্লজ
(46) অনুর্ায়ী ব্যতক্ত (person) এর সাংজ্ঞাভুক্ত নয়;
বকাদনা বগদজটভুক্ত যুদ্ধাহত র্মতক্তদর্াদ্ধা;
এেন বকাদনা প্রততষ্ঠান (institution) র্ার তনকট হদত এ িারায় অতিে কর আোয়
হদব না েদেড ববার্ ড কর্তক
ড সনে প্রোন করা হদয়দছ।

উপ িারা (2) এর অধীসন অক্তগ্রে কর প্রসযাজয- এেন ব্যক্তির বকাসনা আয় বেসর রনয়রমি
উৎদসর আদয়র উপর প্রদ ার্য করোয় রে উপ িারা (2) এর অধীসন প্রদি অক্তগ্রে কর
অসপো কে হয় িাহসল ধসর বনয়া হসব বয ঐ ব্যক্তির উি আয় বেসর এরূপ আয় রেল ার
উপর গণনাকৃি করোয় উপ িারা (2) এর অধীসন আদায়কৃি কসরর সোন।
উপ িারা (2) এর অধীসন পক্তরসিাধকৃি কর রনয়রমি উৎদসর আদয়র উপর প্রদ ার্য কদরর
রিপরীদি হক্ররর্ট পাওয়া াদি। িদি উক্ত কদরর হকান অংশ বফরৎসযাগ্য হসব না বা এরূপ
কর পূব থবিী বকান কর বেসরর করদাবীর ক্তবপরীসি সেন্বয় করা যাসব না।
ধারা 68B বি-
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(১)

বোটরগাতি (motor car) বলদত বুঝাদব Motor Vehicles Ordinance
1983 (LV of 1983) এর িারা 2 এর ক্লজ (25) অনুর্ায়ী সাংজ্ঞাতয়ত বোটর
গাতি, র্ার েদধ্য জীপ এবাং োইদক্রাবাসও অন্তভুডক্ত হদব।

(2)

ক্তনয়ক্তেি উৎসসর আয় (income from regular source) বলসি ধারা 82C
এর উপ িারা (2) এ উতিতখত উৎস ব্যতীত অন্য বকান উৎদসর আয়দক বুঝাসব।

র্মদ্রণজতনত ত্রুটি বা অন্য বকাদনা কারদণ পতরতশষ্টসমূদহ বতণ ডত হার র্তে আয়কর অধ্যাদেশ বা
আয়কর তবতিোলায় বা সাংতিষ্ট প্রজ্ঞাপদন বতণ ডত হার অদপো তভন্ন হয় তাহদল আয়কর
অধ্যাদেশ বা আয়কর তবতিোলায় বা সাংতিষ্ট প্রজ্ঞাপদন বতণ ডত হার অনুসরণ করদত হদব।
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পতরতশষ্ট 24
Tax Payment Codes
Name of the
Zone
Taxes Zone-1, Dhaka
Taxes Zone-2, Dhaka
Taxes Zone-3, Dhaka
Taxes Zone-4, Dhaka
Taxes Zone-5, Dhaka
Taxes Zone-6, Dhaka
Taxes Zone-7, Dhaka
Taxes Zone-8, Dhaka
Taxes Zone-9, Dhaka
Taxes Zone-10, Dhaka
Taxes Zone-11, Dhaka
Taxes Zone-12, Dhaka
Taxes Zone-13, Dhaka
Taxes Zone-14, Dhaka
Taxes Zone-15, Dhaka
Taxes Zone-1, Chattogram
Taxes Zone-2, Chattogram
Taxes Zone-3, Chattogram
Taxes Zone-4, Chattogram
Taxes Zone-Khulna
Taxes Zone-Rajshahi
Taxes Zone-Rangpur
Taxes Zone-Sylhet
Taxes Zone-Barishal
Taxes Zone-Gazipur
Taxes Zone-Narayanganj
Taxes Zone-Bogura
Taxes Zone-Cumilla
Taxes Zone-Mymensingh
Large Taxpayer Unit
Central Survey Zone

Income taxCompanies
1-1141-0001-0101
1-1141-0005-0101
1-1141-0010-0101
1-1141-0015-0101
1-1141-0020-0101
1-1141-0025-0101
1-1141-0030-0101
1-1141-0035-0101
1-1141-0080-0101
1-1141-0085-0101
1-1141-0090-0101
1-1141-0095-0101
1-1141-0100-0101
1-1141-0105-0101
1-1141-0110-0101
1-1141-0040-0101
1-1141-0045-0101
1-1141-0050-0101
1-1141-0135-0101
1-1141-0055-0101
1-1141-0060-0101
1-1141-0065-0101
1-1141-0070-0101
1-1141-0075-0101
1-1141-0120-0101
1-1141-0115-0101
1-1141-0140-0101
1-1141-0130-0101
1-1141-0125-0101
1-1145-0010-0101
1-1145-0005-0101
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Income tax-other
than Company
1-1141-0001-0111
1-1141-0005-0111
1-1141-0010-0111
1-1141-0015-0111
1-1141-0020-0111
1-1141-0025-0111
1-1141-0030-0111
1-1141-0035-0111
1-1141-0080-0111
1-1141-0085-0111
1-1141-0090-0111
1-1141-0095-0111
1-1141-0100-0111
1-1141-0105-0111
1-1141-0110-0111
1-1141-0040-0111
1-1141-0045-0111
1-1141-0050-0111
1-1141-0135-0111
1-1141-0055-0111
1-1141-0060-0111
1-1141-0065-0111
1-1141-0070-0111
1-1141-0075-0111
1-1141-0120-0111
1-1141-0115-0111
1-1141-0140-0111
1-1141-0130-0111
1-1141-0125-0111
1-1145-0010-0111
1-1145-0005-0111

