
 
 

আয়কর অ�ােদশ, ১৯৮৪ (১৯৮৪ এর ৩৬নং অ�ােদশ) এর 
অধীন আয়কর িরটান � ফরম 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

�েযাজ� ��ে� �ক () িচ� িদন 
 

�িনধ �ারণী  সাব �জনীন �িনধ �ারণী   সাধারণ 

 
 
 ১। করদাতার নামঃ  ................................................................................................................................... 
 

২। জাতীয় পিরচয় প� ন�র (যিদ থােক): .......................................................................................................... 
 

 ৩। ইউ�আইএন (যিদ থােক):    -    -     

 
  ৪। �আইএনঃ    -    -     

 
 ৫। (ক)  সােক�লঃ   .................................................. (খ)  কর অ�লঃ ..................................................  
 

 ৬। কর বৎসরঃ ................................................... ৭।  আবািসক ময �াদাঃ  িনবাসী    / অিনবাসী  
 
 ৮। ময �াদাঃ      �ি�        ফাম �        �ি� সংঘ         িহ� অিবভ� পিরবার  
 

 ৯। �বসা �িত�ান/িনেয়াগকারীর নাম (�েযাজ� ��ে�): ................................................................................... 
 

 ১০। �ী/�ামীর নাম (করদাতা হেল �আইএন উে�খ ক�ন):   ................................................................................. 
 

 ১১। িপতার নামঃ  ....................................................................................................................... 
  

 ১২। মাতার নামঃ  ...................................................................................................................... 
 
 
 ১৩। জ� তািরখ (�ি�র ��ে�): 

        

 
 

  িদন মাস বৎসর 

 ১৪। �কানাঃ  (ক)  বত�মানঃ  ......................................................................................................... 

     ......................................................................................................... 

     ......................................................................................................... 

 

 (খ)  �ায়ীঃ   ......................................................................................................... 

     ......................................................................................................... 

     ......................................................................................................... 

 ১৫। �টিলেফানঃ অিফস/�বসা  ................................. ............ আবািসকঃ............................................ 
 

 ১৬। ভ�াট িনব�ন ন�র (যিদ থােক):............................................................................................................ 

স�ািনত করদাতা �হান 
সময়মত িরটান � িদন 

জিরমানা পিরহার কর�ন 

�ি�ে�ণী ও অ�া� করদাতার জ� 
(�কা�ানী �তীত) 

করদাতার ছিব 
[ছিবর উপর সত�ায়ন ক�ন] 

আই�-১১গ 
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করদাতার আয় িববরণী 
.................  তািরেখ সমা� আয় বৎসেরর আেয়র িববরণী 

�িমক নং আেয়র িববরণী টাকার পিরমাণ 

১। �বতনািদঃ ধারা ২১ অ�যায়ী (তফিসল ১ অ�সাের)  

২। িনরাপ�া জামানেতর উপর �দঃ ধারা ২২ অ�যায়ী     

৩। �হ স�ি�র আয়ঃ ধারা ২৪ অ�যায়ী  (তফিসল ২ অ�সাের)     

৪। �িষ আয়ঃ ধারা ২৬ অ�যায়ী   

৫। �বসা বা �পশার আয়ঃ ধারা ২৮ অ�যায়ী   

৬। ফােম �র আেয়র অংশঃ  

৭। �েযাজ� ��ে� �ামী / �ী  বা অ�া� বয়� স�ােনর আয়ঃ ধারা ৪৩(৪) অ�যায়ী   

৮। �লধনী লাভঃ ধারা ৩১ অ�যায়ী    

৯। অ�া� উৎস হেত আয়ঃ ধারা ৩৩ অ�যায়ী   

১০। �মাট (�িমক নং ১ হেত ৯)  

১১। িবেদশ �থেক আয়ঃ  

১২। �মাট আয় (�িমক নং ১০ এবং ১১)  

১৩। �মাট আেয়র উপর আেরাপেযা� আয়কর   

১৪। কর �রয়াতঃ ধারা ৪৪(২)(িব) অ�যায়ী (তফিসল ৩ অ�সাের)     

১৫। �েদয় কর (�িমক নং ১৩ ও ১৪ এর পাথ �ক�)  

১৬। পিরেশািধত করঃ 
(ক)  উৎস হেত কিত�ত/সং�হীত করঃ 
       (�ামা� দিললপ�/িববরণী সং�� ক�ন)                       টাকা ................... 
(খ)  ধারা ৬৪/৬৮ অ�যায়ী �দ� অি�ম কর  
       (চালান সং�� ক�ন)                                              টাকা .................... 
(গ)  এই িরটােন �র িভি�েত �দ� কর (ধারা ৭৪) অ�যায়ী 
       (চালান/�প অড �ার/�াংক �া�/�চক সং�� ক�ন)             টাকা ................... 
(ঘ)  �ত�প �ণেযা� কেরর সম�য়  (যিদ থােক)                        টাকা ................... 
                                                           �মাট [(ক), (খ), (গ) ও (ঘ) ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
টাকা ...................... 

১৭। �িমক নং ১৫ ও ১৬ নং এর পাথ �ক� (যিদ থােক) টাকা ...................... 

১৮। কর অ�াহিত �া� ও কর�� আেয়র পিরমাণ টাকা ...................... 

১৯। �ব �বত� কর বৎসের �দ� আয়কর  টাকা ...................... 

 
* িব�ািরত িববরণািদর জ� বা �েয়াজেন �থক কাগজ �বহার ক�ন। 

 
�িতপাদন 

 
 আিম .................................................................. িপতা/�ামী  ..................................................... 
ইউ�আইএন/�আইএনঃ .............................................. স�ােন �ঘাষণা করিছ �য, এ িরটান � এবং িববরণী ও সং�� 
�মাণািদেত  �দ� ত� আমার িব�াস ও জানামেত স�ক ও স�ণ �।  
 
�ানঃ  .................................       �া�র 
তািরখঃ  ..............................       
 

(��া�ের নাম) 
পদবী ও  
সীল �মাহর (�ি� না হেল) 
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আেয়র িব�ািরত িববরণী স�িলত তফিসল 
 

করদাতার নামঃ  �আইএনঃ    -    -     

 
তফিসল-১ (�বতনািদ) 

 
�বতন ও ভাতািদ আেয়র 

পিরমাণ (টাকা) 
অ�াহিত �া� আেয়র 

পিরমাণ (টাকা) 
নীট করেযা� 
আয় (টাকা) 

�ল �বতন    

িবেশষ �বতন    

মহাঘ � ভাতা    

যাতায়াত ভাতা    

বািড় ভাড়া ভাতা    

িচিকৎসা ভাতা    

পিরচারক ভাতা    

�� ভাতা    

স�ানী/�র�ার/িফ    

ওভার টাইম ভাতা    

�বানাস/এ�-��িসয়া    

অ�া� ভাতা    

�ী�ত ভিব� তহিবেল িনেয়াগকত�া ক��ক �দ� চ�দা    

�ী�ত ভিব� তহিবেল অিজ�ত �দ    

যানবাহন �িবধার জ� িবেবিচত আয়    

িবনা�ে� সি�ত বা অ-সি�ত বাস�ােনর জ� িবেবিচত আয়    

অ�া�, যিদ থােক (িববরণ িদন)    

�বতন হেত নীট করেযা� আয়     

 
তফিসল-২ (�হ স�ি�র আয়) 

 
�হ স�ি�র অব�ান ও 

বণ �না 
িববরণ টাকা টাকা 

 ১। ভাড়া বাবদ বািষ �ক আয়  

২। দাবী�ত �য়স�হঃ 

�মরামত, আদায়, ইত�ািদ   

�পৗর কর অথবা �ানীয় কর  

�িম রাজ�  

ঋেণর উপর �দ/ব�কী/�লধনী চাজ�  

বীমা িকি�  

�হ স�ি� খািল থাকার কারেণ দািব�ত �রয়াত  

অ�া�, যিদ থােক  

                                       �মাট  =  

৩। নীট আয় (�িমক নং ১ হেত ২ এর িবেয়াগফল)  
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তফিসল-৩ (িবিনেয়াগ জিনত কর �রয়াত) 
আযকর অ�ােদেশর তফিসল-৬ এর িব অংেশর সােথ প�ত� ধারা ৪৪(২)(িব) 

 
 

১। জীবন বীমার �দ� িকি� টাকা ........................... 

২। ভিব�েত �া� বািষ �ক ভাতা �াি�র উে�ে� �দ� চ�দা টাকা ........................... 

৩। ভিব� তহিবল আইন, ১৯২৫ অ�যায়ী �েযাজ� ভিব� তহিবেল �দ� চ�দা টাকা ........................... 

৪। �ী�ত ভিব� তহিবেল �ীয় ও িনেয়াগকত�া ক��ক �দ� চ�দা টাকা ........................... 

৫। অ�েমািদত বয়সজিনত তহিবেল �দ� চ�দা টাকা ........................... 

৬। অ�েমািদত ঋণপ� বা িডেব�ার �ক, �ক বা �শয়ার এ িবিনেয়াগ টাকা ........................... 

৭। িডেপািজট �পনশন �ীেম �দ� চ�দা টাকা ........................... 

৮। ক�াণ তহিবেল �দ� চ�দা এবং �গা�ী বীমা �ীেমর অধীন �দ� িকি� টাকা ........................... 

৯। যাকাত তহিবেল �দ� চ�দা টাকা ........................... 

১০। অ�া�, যিদ থােক (িববরণ িদন) টাকা ........................... 

                                                        �মাট = টাকা  ........................... 

* অ��হ কের িবিনেয়াগস�েহর �ত�য়নপ�/�মাণপ� সং�� ক�ণ।  
 

আয়কর িরটােন �র সােথ দািখল�ত দিললপ�ািদর তািলকা 
 

১।  
 
 

৬।  

২।  
 
 

৭।  
 

৩।   
 
 

৮। 

৪।   
 
 

৯। 

৫।  
 
 

১০। 

 
অস�ণ � িরটাণ � �হণেযা� হেব না। 
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পিরস�দ, দায় ও �য় িববরণী (........................... তািরেখ) 
 

করদাতার নামঃ  �আইএনঃ    -    -     

 
১। (ক) �বসার �িঁজ (�লধেনর �জর) টাকা ......................... 
 (খ) পিরচালক িহসােব িলিমেটড �কা�ানীেত �শয়ার িবিনেয়াগ (�য়��) টাকা ......................... 
 �কা�ানীর নাম  �শয়ােরর সং�া 
 
 
 
 
২। অ-�িষ স�ি� (আইন স�ত �য়সহ �য়��): টাকা ......................... 
 জিম/�হ স�ি� (স�ি�র িববরণ ও অব�ান) 
       
 
 
৩। �িষ স�ি� (আইন স�ত �য়সহ �য়��): টাকা ......................... 
 জিম (�মাট জিমর পিরমাণ ও জিমর অব�ান)   
         
 
৪। িবিনেয়াগঃ 

(ক) �শয়ার/িডেব�ার টাকা .................. 

(খ) স�য়প�/ইউিনট সা� �িফেকট/ব� টাকা .................. 

(গ)  �াইজ ব�/স�য় �ীম টাকা .................. 

(ঘ) ঋণ �দান টাকা .................. 

(ঙ) অ�া� িবিনেয়াগ টাকা .................. 

              
 �মাট = টাকা ......................... 
 
৫। �মাটর যান (�য়��) টাকা ......................... 

 �মাটর যােনর ��িত ও �রিজে�শন ন�র  

 

৬। অলংকারািদ (পিরমাণ ও �য়��) টাকা ........................ 

 

৭। আসবাবপ� (�য়��) টাকা ........................ 

 

৮। ইেল�িনক সাম�ী (�য়��) টাকা ........................ 

 
৯। �বসা বিহ� �ত অথ � স�দ 

(ক) নগদ টাকা ................... 

(খ) �াংেক গি�ত টাকা ................... 

(গ) অ�া� টাকা ................... 

    
 �মাট = টাকা ......................... 

আই�-১০িব  
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  �ব �বত� ��ার �জর টাকা ......................... 
 

১০। অ�া� পিরস�দ টাকা ........................ 
 (িববরণ িদন) 
  �মাট পিরস�দ =  টাকা ....................... 
 
১১।  বাদঃ দায়স�হ 

(ক) স�দ অথবা জিম ব�ক  টাকা ................... 

(খ) জামানত িবহীন ঋণদায় টাকা ................... 

(গ) �াংক ঋণ টাকা ................... 

(ঘ) অ�া�  টাকা ................... 

  �মাট দায় = টাকা ....................... 
 
১২।    এই আয় বৎসেরর �শষ তািরেখর নীট স�দ (�মাট পিরস�দ হেত �মাট দােয়র িবেয়াগফল) টাকা ....................... 

 

১৩।   িবগত আয় বৎসেরর �শষ তািরেখর নীট স�দ টাকা ....................... 

 

১৪।    স�েদর পির�ি� (�িমক ১২ হেত ১৩ এর িবেয়াগফল) টাকা ....................... 

 

১৫।    (ক) পািরবািরক �য়ঃ [ ফরম নং আই�-১০িবিব অ�যায়ী �মাট খরচ] টাকা ....................... 

    
   (খ) পিরবােরর িনভ�রশীল সদ� সং�াঃ 

   
�ণ � বয়�  িশ� 

 
১৬।    স�েদর �মাট পির�ি� (�িমক ১৪ এবং ১৫ এর �যাগফল ) টাকা .......................          

 

১৭।   অিজ�ত তহিবলস�হঃ - 

(১)  �দিশ �ত িরটান � আয় টাঃ ...................... 

(২)  কর অ�াহিত �া� ও কর�� আয় টাঃ ...................... 

(৩)  অ�া� �াি�  টাঃ ...................... 

 
  �মাট অিজ�ত তহিবল = টাকা .......................        

১৮।   পাথ �ক� (�িমক ১৬ হেত ১৭ এর িবেয়াগফল ) = টাকা ....................... 

 

আিম  িব��তার সােথ �ষাষণা করিছ �য, আমার �ান ও িব�াস মেত আই�-১০িব �ত �দ� ত� স�ক ও স�ণ �। 

 

করদাতার নাম ও  �া�র  
 তািরখঃ ..................... 

 
 করদাতার িনেজর, ত�র �ী/�ামীর (িরটান � দািখলকারী না হেল),নাবালক ও িনভ�রশীল স�ানেদর পিরস�দ ও দায় উপির-উ� িববরণীেত 

�দশ �ন করেত হেব। 
 �েয়াজেন �থক কাগজ �বহার ক�ন। 
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ফরম 
আয়কর অ�ােদশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৭৫(২)(িড)(আই) এবং ধারা ৮০ অ�সাের 

�ি� করদাতার জীবন যা�ার মান স�িক�ত তে�র িববরণী। 
 

করদাতার নামঃ  �আইএনঃ    -    -     

 
�িমক 
ন�র 

খরেচর িববরণ টাকার পিরমাণ ম�� 

১ �ি�গত ও ভরনেপাষন খরচ টাঃ      

২ উৎেস কর কত�নসহ িবগত অথ � বৎসের পিরেশািধত আয়কর টাঃ  

৩ আবাসন সং�া� খরচ  টাঃ      

৪ �ি�গত যানবাহন �বহার সং�া� যাবতীয় খরচ টাঃ  

৫ আবািসক িব��ৎ িবল টাঃ  

৬ আবািসক পািনর িবল টাঃ  

৭ আবািসক �াস িবল টাঃ  

৮ আবািসক �টিলেফান িবল  টাঃ     

৯ স�ানেদর �লখাপড়া খরচ টাঃ    

১০ িনজ �েয় িবেদশ �মণ সং�া� খরচ টাঃ  

১১ উৎসব �য়সহ অ�া� িবেশষ �য়, যিদ থােক  টাঃ      

 �মাট খরচ টাঃ   

 
আিম িব��তার সােথ �ষাষণা করিছ �য, আমার �ান ও িব�াস মেত এই আই�-১০িবিব �ত �দ� ত� স�ক ও স�ণ �। 
 
 
 

 
করদাতার নাম ও  �া�র  
 তািরখঃ ................... 

* �েয়াজেন �থক কাগজ �বহার ক�ন। 
 
............................................................................................................................ 

 
আয়কর িরটান � �াি� �ীকার প� 

 
 

করদাতার নামঃ ...................................................................................... কর বৎসরঃ ................................. 

 

ইউ�আইএন/ 

�আইএনঃ 

   -    -         সােক�লঃ............. কর অ�লঃ............  

 

ফরম নং আই�-১০িবিব 
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িরটান � ফরম �রেণর ��ে� অ�সরণীয় িনেদ �শাবলী 
 

িনেদ �শাবলীঃ 

(১) এ আয়কর িরটান � �ি� করদাতা অথবা আয়কর অ�ােদশ, ১৯৮৪ এর ৭৫ ধারার অধীন িনধ �ািরত �ি� ক��ক �া�িরত ও �িতপািদত হেত 

হেব। 

(২) �েযাজ� ��ে� সং�� ক�নঃ 

(ক) �বতন আেয়র ��ে� �বতন িববরণী , �াংক �েদর ��ে� �ংক িববরণী, স�য় পে�র উপর �েদর ��ে� �দ �দানকারী �াংেকর  সনদ 

প�, �হ স�ি�র আেয়র ��ে� ভাড়ার �ি�প�, �পৗর কর ও খাজনা �দােনর রিশদ, �হ ঋেণর উপর �দ থািকেল ঋণ �দানকারী 

�িত�ােনর সনদপ�/িববরণী, বীমা িকি� �দ� থািকেল িকি� �দােনর রিশদ, �পশাগত আয় থািকেল আয়কর িবিধ-৮ �মাতােবক আেয়র  

সপে� িববরণী, অংিশদারী ফােম �র আেয়র অংশ থািকেল অংিশদারী ফােম �র কর িনধ �ারণ আেদেশর কিপ/আয়-�েয়র িহসাব ও ি�িতপ�, 

�লধনী �নাফা থািকেল �মাণািদ, িডিভেড� আয় থািকেল িডিভেড� �ি�র সনদপ�, অ�া� উৎেসর আয় থািকেল উহার িববরণী এবং 

স�য়প�, এল.আই.িপ, িডিপএস, যাকাত, �ক/�শয়ার �য়, ইত�ািদেত িবিনেয়াগ থািকেল �মাণািদ; 

(খ)  �বসার আয় থািকেল আয়-�েয়র িহসাব িববরণী, উৎপাদেনর িহসাব, বািণিজ�ক িহসাব, লাভ ও �িত িহসাব এবং ি�িতপ�; 

(গ)  আয়কর অ�ােদশ, ১৯৮৪ এর �তীয় তফশীল অ�যায়ী অবচয় দাবী স�িলত অবচয় িববরণী; 

(ঘ) আয়কর আইন অ�যায়ী আয় পিরগণনা। 

(৩) �থক িববরণী সং�� ক�নঃ 

(ক)  করদাতার �ী বা �ামী (করদাতা না হেল), নাবালক স�ান ও িনভ�রশীেলর নােম �কান আয় থাকেল; 

(খ)  কর অ�াহিত �া� ও কর�� আয় থাকেল।  

(৪) �িনধ �ারণী প�িতেত িরটান � দািখেলর ��ে� আয়কর িবিধ-৩৮ এর শত�াবলী পিরপালন করেত হেব। 

(৫) দািখল�ত দিললপ�ািদ করদাতা অথবা করদাতার �মতা�া� �িতিনিধ ক��ক �া�িরত হেত হেব।  

(৬) �িত ৫ বৎসর অ�র করদাতার ছিব িরটােন �র সােথ দািখল করেত হেব। 

(৭) িনে�া� ত� �দান ক�নঃ 

(ক) করদাতা ফাম � হেল অংশীদারগেণর �,আই,এন সহ নাম ও �কানা; 

(খ) করদাতা অংশীদার হেল �,আই,এন সহ ফােম �র নাম ও �কানা; 

(গ) করদাতা পিরচালক হেল �কা�ানী/�কা�ানীস�েহর �,আই,এন সহ নাম ও �কানা। 

(৮) করদাতার িনেজর, �ামী/�ী (যিদ িতিন করদাতা না হন), নাবালক স�ান এবং িনভ�রশীলেদর স�দ ও দায় িববরণী আই�-১০িব অ�সাের 

�দশ �ন করেত হেব।  

(৯) করদাতা বা ত�র আইনা�গ �িতিনিধর �া�র বা�তা�লক। �ি� করদাতােদর ��ে� আই�-১০িব ও আই�-১০িবিব-�ত �া�র �দানও 

বা�তা�লক। 

(১০) �ান সং�লান না হেল �েয়াজেন �থক কাগজ �বহার করা যােব। 



................................................................................................................................ 
 
 
িরটােন � �দিশ �ত �মাট আয়ঃ  টাকা .........................................       পিরেশািধত করঃ টাকা........................................................ 

করদাতার নীট স�দঃ টাকা ................................................ 

আয় িববরণী �হেণর তািরখঃ ............................................... িরটান � �রিজ�ােরর �িমক নং .............................................. 

 

আয় িববরণীর ��িতঃ �িনধ �ারণী  সাব �জনীন �িনধ �ারণী   সাধারণ 

    

 
 

�হণকারী কম �কত�ার �া�র ও সীল 
 


