আইটি-১১গ

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ (১৯৮৪ এর ৩৬নং অধ্যাদেশ) এর
অধীন আয়কর ররটান ন ফরম
ব্যরিদেণী ও অন্যান্য করোতার জ্ন্য
(দকাম্পানী ব্যতীত)

করোতার ছরর্
[ছরর্র উপর সতযায়ন করুন]

সম্মারনত করোতা ক্ষিান
সময়মত ররটান ন রেন
জ্ররমানা পররিার করম্নন

প্রদ াজ্য ক্ষেদে টিক () রিহ্ন রেন
স্বরনধ নারণী

সার্ নজ্নীন স্বরনধ নারণী

সাধারণ

১। করোতার নামঃ ...................................................................................................................................
২। জ্াতীয় পররিয় পে নম্বর ( রে থাদক): ..........................................................................................................
৩। ইউটিআইএন ( রে থাদক):

-

-

৪। টিআইএনঃ

-

-

৫। (ক) সাদকনলঃ ..................................................

(খ) কর অঞ্চলঃ ..................................................

৬। কর র্ৎসরঃ

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

৭। আর্ারসক ম নাোঃ রনর্াসী  / অরনর্াসী 

৮। ম নাোঃ

ব্যরি 

ফামন 

ব্যরি সংঘ 

৯। ব্যর্সা প্ররতষ্ঠান/রনদয়াগকারীর নাম (প্রদ াজ্য ক্ষেদে):

রিন্দু অরর্ভি পররর্ার 

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

১০। স্ত্রী/স্বামীর নাম (করোতা িদল টিআইএন উদেখ করুন): .................................................................................
১১। রপতার নামঃ

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

১২। মাতার নামঃ

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

১৩। জ্ন্ম তাররখ (ব্যরির ক্ষেদে):
রেন

মাস

র্ৎসর

১৪। ঠিকানাঃ (ক) র্তনমানঃ

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

(খ) স্থায়ীঃ

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
................................. ............ আর্ারসকঃ............................................

১৫। ক্ষটরলদফানঃ অরফস/ব্যর্সা

১৬। ভযাট রনর্ন্ধন নম্বর ( রে থাদক):............................................................................................................
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করোতার আয় রর্র্রণী
................. তাররদখ সমাপ্ত আয় র্ৎসদরর আদয়র রর্র্রণী
আদয়র রর্র্রণী

ক্ররমক নং

টাকার পররমাণ

১।

ক্ষর্তনারেঃ ধারা ২১ অনু ায়ী (তফরসল ১ অনুসাদর)

২।

রনরাপত্তা জ্ামানদতর উপর সুেঃ ধারা ২২ অনু ায়ী

৩।

গৃি সম্পরত্তর আয়ঃ ধারা ২৪ অনু ায়ী (তফরসল ২ অনুসাদর)

৪।

কৃরি আয়ঃ ধারা ২৬ অনু ায়ী

৫।

ব্যর্সা র্া ক্ষপশার আয়ঃ ধারা ২৮ অনু ায়ী

৬।

ফাদমনর আদয়র অংশঃ

৭।

প্রদ াজ্য ক্ষেদে স্বামী / স্ত্রী র্া অপ্রাপ্ত র্য়স্ক সন্তাদনর আয়ঃ ধারা ৪৩(৪) অনু ায়ী

৮।

মূলধনী লাভঃ ধারা ৩১ অনু ায়ী

৯।

অন্যান্য উৎস িদত আয়ঃ ধারা ৩৩ অনু ায়ী

১০।

ক্ষমাট (ক্ররমক নং ১ িদত ৯)

১১।

রর্দেশ ক্ষথদক আয়ঃ

১২।

ক্ষমাট আয় (ক্ররমক নং ১০ এর্ং ১১)

১৩।

ক্ষমাট আদয়র উপর আদরাপদ াগ্য আয়কর

১৪।

কর ক্ষরয়াতঃ ধারা ৪৪(২)(রর্) অনু ায়ী (তফরসল ৩ অনুসাদর)

১৫।

প্রদেয় কর (ক্ররমক নং ১৩ ও ১৪ এর পাথ নকয)

১৬।

১৭।

পররদশারধত করঃ
(ক) উৎস িদত করতনত/সংগৃিীত করঃ
(প্রামাণ্য েরললপে/রর্র্রণী সংযুি করুন)
টাকা ...................
(খ) ধারা ৬৪/৬৮ অনু ায়ী প্রেত্ত অরিম কর
(িালান সংযুি করুন)
টাকা ....................
(গ) এই ররটাদন নর রভরত্তদত প্রেত্ত কর (ধারা ৭৪) অনু ায়ী
(িালান/দপ অর্ নার/ব্যাংক ড্রাফ্ট/দিক সংযুি করুন)
টাকা ...................
(ঘ) প্রতযপনণদ াগ্য কদরর সমন্বয় ( রে থাদক)
টাকা ...................
ক্ষমাট [(ক), (খ), (গ) ও (ঘ) ]
ক্ররমক নং ১৫ ও ১৬ নং এর পাথ নকয ( রে থাদক)

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

১৮।

কর অব্যািরত প্রাপ্ত ও করমুি আদয়র পররমাণ

টাকা ......................

১৯।

পূর্ নর্তী কর র্ৎসদর প্রেত্ত আয়কর

টাকা ......................

* রর্স্তাররত রর্র্রণারের জ্ন্য র্া প্রদয়াজ্দন পৃথক কাগজ্ ব্যর্িার করুন।
প্ররতপােন
আরম .................................................................. রপতা/স্বামী .....................................................
ইউটিআইএন/টিআইএনঃ .............................................. সজ্ঞাদন ক্ষঘািণা কররছ ক্ষ , এ ররটান ন এর্ং রর্র্রণী ও সংযুি
প্রমাণারেদত প্রেত্ত তথ্য আমার রর্শ্বাস ও জ্ানামদত সঠিক ও সম্পূণ ন।
স্থানঃ .................................
তাররখঃ ..............................

স্বাের
(স্পষ্টােদর নাম)
পের্ী ও
সীল ক্ষমাির (ব্যরি না িদল)
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আদয়র রর্স্তাররত রর্র্রণী সম্বরলত তফরসল
করোতার নামঃ

টিআইএনঃ

-

-

তফরসল-১ (দর্তনারে)
ক্ষর্তন ও ভাতারে

আদয়র
পররমাণ (টাকা)

অব্যািরত প্রাপ্ত আদয়র
পররমাণ (টাকা)

নীট করদ াগ্য
আয় (টাকা)

টাকা

টাকা

মূল ক্ষর্তন
রর্দশি ক্ষর্তন
মিাঘ ন ভাতা
াতায়াত ভাতা
র্ারি ভািা ভাতা
রিরকৎসা ভাতা
পররিারক ভাতা
ছুটি ভাতা
সম্মানী/পুরস্কার/রফ
ওভার টাইম ভাতা
ক্ষর্ানাস/এক্স-দিরসয়া
অন্যান্য ভাতা
স্বীকৃত ভরর্ষ্য তিরর্দল রনদয়াগকতনা কর্তনক প্রেত্ত িাঁো
স্বীকৃত ভরর্ষ্য তিরর্দল অরজ্নত সুে
ানর্ািন সুরর্ধার জ্ন্য রর্দর্রিত আয়
রর্নামূদে সরিত র্া অ-সরিত র্াসস্থাদনর জ্ন্য রর্দর্রিত আয়
অন্যান্য, রে থাদক (রর্র্রণ রেন)
ক্ষর্তন িদত নীট করদ াগ্য আয়
তফরসল-২ (গৃি সম্পরত্তর আয়)
গৃি সম্পরত্তর অর্স্থান ও
র্ণ ননা

রর্র্রণ
১। ভািা র্ার্ে র্ারি নক আয়
২। োর্ীকৃত ব্যয়সমূিঃ
ক্ষমরামত, আোয়, ইতযারে
ক্ষপৌর কর অথর্া স্থানীয় কর
ভূরম রাজ্স্ব
ঋদণর উপর সুে/র্দ্ধকী/মূলধনী িাজ্ন
র্ীমা রকরস্ত
গৃি সম্পরত্ত খারল থাকার কারদণ োরর্কৃত ক্ষরয়াত
অন্যান্য, রে থাদক
ক্ষমাট =
৩। নীট আয় (ক্ররমক নং ১ িদত ২ এর রর্দয়াগফল)
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তফরসল-৩ (রর্রনদয়াগ জ্রনত কর ক্ষরয়াত)
আ কর অধ্যাদেদশর তফরসল-৬ এর রর্ অংদশর সাদথ পঠিতব্য ধারা ৪৪(২)(রর্)
১। জ্ীর্ন র্ীমার প্রেত্ত রকরস্ত

টাকা

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

২। ভরর্ষ্যদত প্রাপ্য র্ারি নক ভাতা প্রারপ্তর উদেদে প্রেত্ত িাঁো

টাকা

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

৩। ভরর্ষ্য তিরর্ল আইন, ১৯২৫ অনু ায়ী প্রদ াজ্য ভরর্ষ্য তিরর্দল প্রেত্ত িাঁো

টাকা

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

৪। স্বীকৃত ভরর্ষ্য তিরর্দল স্বীয় ও রনদয়াগকতনা কর্তনক প্রেত্ত িাঁো

টাকা

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

৫। অনুদমারেত র্য়সজ্রনত তিরর্দল প্রেত্ত িাঁো

টাকা

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

৬। অনুদমারেত ঋণপে র্া রর্দর্ঞ্চার স্টক, স্টক র্া ক্ষশয়ার এ রর্রনদয়াগ

টাকা

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

৭। রর্দপারজ্ট ক্ষপনশন স্কীদম প্রেত্ত িাঁো

টাকা

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

৮। কোণ তিরর্দল প্রেত্ত িাঁো এর্ং ক্ষগাষ্ঠী র্ীমা স্কীদমর অধীন প্রেত্ত রকরস্ত

টাকা

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

৯। াকাত তিরর্দল প্রেত্ত িাঁো

টাকা

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

১০। অন্যান্য, রে থাদক (রর্র্রণ রেন)

টাকা

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

ক্ষমাট = টাকা

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

* অনুিি কদর রর্রনদয়াগসমূদির প্রতযয়নপে/প্রমাণপে সংযুি করুণ।
আয়কর ররটাদন নর সাদথ োরখলকৃত েরললপোরের তারলকা
১।

৬।

২।

৭।

৩।

৮।

৪।

৯।

৫।

১০।

অসম্পূণ ন ররটাণ ন িিণদ াগ্য িদর্ না।
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আইটি-১০রর্

পররসম্পে, োয় ও ব্যয় রর্র্রণী (........................... তাররদখ)
করোতার নামঃ

টিআইএনঃ

-

-

১।

ুঁ (মূলধদনর ক্ষজ্র)
(ক) ব্যর্সার পুরজ্
(খ) পররিালক রিসাদর্ রলরমদটর্ ক্ষকাম্পানীদত ক্ষশয়ার রর্রনদয়াগ (ক্রয়মূে)
ক্ষকাম্পানীর নাম
ক্ষশয়াদরর সংখ্যা

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

২।

অ-কৃরি সম্পরত্ত (আইন সম্মত ব্যয়সি ক্রয়মূে):
জ্রম/গৃি সম্পরত্ত (সম্পরত্তর রর্র্রণ ও অর্স্থান)

টাকা .........................

৩।

কৃরি সম্পরত্ত (আইন সম্মত ব্যয়সি ক্রয়মূে):
জ্রম (দমাট জ্রমর পররমাণ ও জ্রমর অর্স্থান)

টাকা .........................

৪।

রর্রনদয়াগঃ
(ক) ক্ষশয়ার/রর্দর্ঞ্চার

টাকা ..................

ন
(খ) সঞ্চয়পে/ইউরনট সাটিরফদকট/র্ন্ড

টাকা ..................

(গ) প্রাইজ্ র্ন্ড/সঞ্চয় স্কীম

টাকা ..................

(ঘ) ঋণ প্রোন

টাকা ..................

(ঙ) অন্যান্য রর্রনদয়াগ

টাকা ..................
ক্ষমাট =

৫।

ক্ষমাটর ান (ক্রয়মূে)

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

ক্ষমাটর াদনর প্রকৃরত ও ক্ষররজ্দেশন নম্বর
৬।

অলংকারারে (পররমাণ ও ক্রয়মূে)

টাকা ........................

৭।

আসর্ার্পে (ক্রয়মূে)

টাকা ........................

৮।

ইদলক্ট্ররনক সামিী (ক্রয়মূে)

টাকা ........................

৯।

ব্যর্সা র্রিভূনত অথ ন সম্পে
(ক) নগে

টাকা ...................

(খ) ব্যাংদক গরিত

টাকা ...................

(গ) অন্যান্য

টাকা ...................
ক্ষমাট =

টাকা .........................
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পূর্ নর্তী পৃষ্ঠার ক্ষজ্র
১০।

অন্যান্য পররসম্পে
(রর্র্রণ রেন)

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

ক্ষমাট পররসম্পে =

টাকা .......................

১১। র্ােঃ োয়সমূি
(ক) সম্পে অথর্া জ্রম র্ন্ধক

টাকা ...................

(খ) জ্ামানত রর্িীন ঋণোয়

টাকা ...................

(গ) ব্যাংক ঋণ

টাকা ...................

(ঘ) অন্যান্য

টাকা ...................
ক্ষমাট োয় =

টাকা .......................

১২। এই আয় র্ৎসদরর ক্ষশি তাররদখর নীট সম্পে (দমাট পররসম্পে িদত ক্ষমাট োদয়র রর্দয়াগফল)

টাকা .......................

১৩। রর্গত আয় র্ৎসদরর ক্ষশি তাররদখর নীট সম্পে

টাকা .......................

১৪। সম্পদের পররবৃরদ্ধ (ক্ররমক ১২ িদত ১৩ এর রর্দয়াগফল)

টাকা .......................

১৫। (ক) পাররর্াররক ব্যয়ঃ [ ফরম নং আইটি-১০রর্রর্ অনু ায়ী ক্ষমাট খরি]

টাকা .......................

(খ)

পররর্াদরর রনভনরশীল সেস্য সংখ্যাঃ
পূণ ন র্য়স্ক

রশশু

১৬। সম্পদের ক্ষমাট পররবৃরদ্ধ (ক্ররমক ১৪ এর্ং ১৫ এর ক্ষ াগফল )

টাকা .......................

১৭। অরজ্নত তিরর্লসমূিঃ (১) প্রেরশনত ররটান ন আয়

টাঃ ......................

(২) কর অব্যািরত প্রাপ্ত ও করমুি আয়

টাঃ ......................

(৩) অন্যান্য প্রারপ্ত

টাঃ ......................
ক্ষমাট অরজ্নত তিরর্ল =

১৮। পাথ নকয (ক্ররমক ১৬ িদত ১৭ এর রর্দয়াগফল ) =

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

আরম রর্শ্বস্ততার সাদথ ক্ষিািণা কররছ ক্ষ , আমার জ্ঞান ও রর্শ্বাস মদত আইটি-১০রর্ ক্ষত প্রেত্ত তথ্য সঠিক ও সম্পূণ ন।
করোতার নাম ও স্বাের
তাররখঃ .....................



করোতার রনদজ্র, তাঁর স্ত্রী/স্বামীর (ররটান ন োরখলকারী না িদল),নার্ালক ও রনভনরশীল সন্তানদের পররসম্পে ও োয় উপরর-উি রর্র্রণীদত
প্রেশনন করদত িদর্।
প্রদয়াজ্দন পৃথক কাগজ্ ব্যর্িার করুন।
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ফরম নং আইটি-১০রর্রর্

ফরম
আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৭৫(২)(রর্)(আই) এর্ং ধারা ৮০ অনুসাদর
ব্যরি করোতার জ্ীর্ন াোর মান সম্পরকনত তদথ্যর রর্র্রণী।
করোতার নামঃ
ক্ররমক
নম্বর
১

টিআইএনঃ

-

খরদির রর্র্রণ

-

টাকার পররমাণ

ব্যরিগত ও ভরনদপািন খরি

টাঃ

২

উৎদস কর কতননসি রর্গত অথ ন র্ৎসদর পররদশারধত আয়কর

টাঃ

৩

আর্াসন সংক্রান্ত খরি

টাঃ

৪

ব্যরিগত ানর্ািন ব্যর্িার সংক্রান্ত ার্তীয় খরি

টাঃ

৫

আর্ারসক রর্দ্যযৎ রর্ল

টাঃ

৬

আর্ারসক পারনর রর্ল

টাঃ

৭

আর্ারসক গ্যাস রর্ল

টাঃ

৮

আর্ারসক ক্ষটরলদফান রর্ল

টাঃ

৯

সন্তানদের ক্ষলখাপিা খরি

টাঃ

১০

রনজ্ ব্যদয় রর্দেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত খরি

টাঃ

১১

উৎসর্ ব্যয়সি অন্যান্য রর্দশি ব্যয়, রে থাদক

টাঃ

ক্ষমাট খরি

টাঃ

মন্তব্য

আরম রর্শ্বস্ততার সাদথ ক্ষিািণা কররছ ক্ষ , আমার জ্ঞান ও রর্শ্বাস মদত এই আইটি-১০রর্রর্ ক্ষত প্রেত্ত তথ্য সঠিক ও সম্পূণ ন।

করোতার নাম ও স্বাের
তাররখঃ ...................
*

প্রদয়াজ্দন পৃথক কাগজ্ ব্যর্িার করুন।

............................................................................................................................
আয়কর ররটান ন প্রারপ্ত স্বীকার পে
করোতার নামঃ ......................................................................................
ইউটিআইএন/
টিআইএনঃ

-

-

কর র্ৎসরঃ .................................

সাদকনলঃ.............

কর
অঞ্চলঃ............
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ররটান ন ফরম পূরদণর ক্ষেদে অনুসরণীয় রনদে নশার্লী
রনদে নশার্লীঃ
(১) এ আয়কর ররটান ন ব্যরি করোতা অথর্া আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৭৫ ধারার অধীন রনধ নাররত ব্যরি কর্তনক স্বােররত ও প্ররতপারেত িদত
িদর্।
(২) প্রদ াজ্য ক্ষেদে সংযুি করুনঃ
(ক) ক্ষর্তন আদয়র ক্ষেদে ক্ষর্তন রর্র্রণী , ব্যাংক সুদের ক্ষেদে ব্যংক রর্র্রণী, সঞ্চয় পদের উপর সুদের ক্ষেদে সুে প্রোনকারী ব্যাংদকর সনে
পে, গৃি সম্পরত্তর আদয়র ক্ষেদে ভািার চুরিপে, ক্ষপৌর কর ও খাজ্না প্রোদনর ররশে, গৃি ঋদণর উপর সুে থারকদল ঋণ প্রোনকারী
প্ররতষ্ঠাদনর সনেপে/রর্র্রণী, র্ীমা রকরস্ত প্রেত্ত থারকদল রকরস্ত প্রোদনর ররশে, ক্ষপশাগত আয় থারকদল আয়কর রর্রধ-৮ ক্ষমাতাদর্ক আদয়র
সপদে রর্র্রণী, অংরশোরী ফাদমনর আদয়র অংশ থারকদল অংরশোরী ফাদমনর কর রনধ নারণ আদেদশর করপ/আয়-ব্যদয়র রিসার্ ও রস্থরতপে,
মূলধনী মুনাফা থারকদল প্রমাণারে, রর্রভদর্ন্ট আয় থারকদল রর্রভদর্ন্ট প্ররপ্তর সনেপে, অন্যান্য উৎদসর আয় থারকদল উিার রর্র্রণী এর্ং
সঞ্চয়পে, এল.আই.রপ, রর্রপএস, াকাত, স্টক/দশয়ার ক্রয়, ইতযারেদত রর্রনদয়াগ থারকদল প্রমাণারে
(খ) ব্যর্সার আয় থারকদল আয়-ব্যদয়র রিসার্ রর্র্রণী, উৎপােদনর রিসার্, র্ারণরজ্যক রিসার্, লাভ ও েরত রিসার্ এর্ং রস্থরতপে
(গ) আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর র্ততীয় তফশীল অনু ায়ী অর্িয় োর্ী সম্বরলত অর্িয় রর্র্রণী
(ঘ) আয়কর আইন অনু ায়ী আয় পররগণনা।
(৩) পৃথক রর্র্রণী সংযুি করুনঃ
(ক) করোতার স্ত্রী র্া স্বামী (করোতা না িদল), নার্ালক সন্তান ও রনভনরশীদলর নাদম ক্ষকান আয় থাকদল
(খ) কর অব্যািরত প্রাপ্ত ও করমুি আয় থাকদল।
(৪) স্বরনধ নারণী পদ্ধরতদত ররটান ন োরখদলর ক্ষেদে আয়কর রর্রধ-৩৮ এর শতনার্লী পররপালন করদত িদর্।
(৫) োরখলকৃত েরললপোরে করোতা অথর্া করোতার েমতাপ্রাপ্ত প্ররতরনরধ কর্তনক স্বােররত িদত িদর্।
(৬) প্ররত ৫ র্ৎসর অন্তর করোতার ছরর্ ররটাদন নর সাদথ োরখল করদত িদর্।
(৭) রনদম্নাি তথ্য প্রোন করুনঃ
(ক) করোতা ফামন িদল অংশীোরগদণর টি,আই,এন সি নাম ও ঠিকানা
(খ) করোতা অংশীোর িদল টি,আই,এন সি ফাদমনর নাম ও ঠিকানা
(গ) করোতা পররিালক িদল ক্ষকাম্পানী/দকাম্পানীসমূদির টি,আই,এন সি নাম ও ঠিকানা।
(৮) করোতার রনদজ্র, স্বামী/স্ত্রী ( রে রতরন করোতা না িন), নার্ালক সন্তান এর্ং রনভনরশীলদের সম্পে ও োয় রর্র্রণী আইটি-১০রর্ অনুসাদর
প্রেশনন করদত িদর্।
(৯) করোতা র্া তাঁর আইনানুগ প্ররতরনরধর স্বাের র্াধ্যতামূলক। ব্যরি করোতাদের ক্ষেদে আইটি-১০রর্ ও আইটি-১০রর্রর্-দত স্বাের প্রোনও
র্াধ্যতামূলক।
(১০) স্থান সংকুলান না িদল প্রদয়াজ্দন পৃথক কাগজ্ ব্যর্িার করা াদর্।


................................................................................................................................
ররটাদন ন প্রেরশনত ক্ষমাট আয়ঃ টাকা .........................................

পররদশারধত করঃ টাকা........................................................

করোতার নীট সম্পেঃ টাকা ................................................
আয় রর্র্রণী িিদণর তাররখঃ ...............................................

আয় রর্র্রণীর প্রকৃরতঃ

স্বরনধ নারণী

ররটান ন ক্ষররজ্স্টাদরর ক্ররমক নং ..............................................

সার্ নজ্নীন স্বরনধ নারণী

সাধারণ

িিণকারী কমনকতনার স্বাের ও সীল

