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ব ি ে িণর করদাতােদর বািষক আয় আড়াই লাখ টাকার বিশ হেলই আয়কর িরটান জমা িদেত হেব।
তেব মিহলা ও ৬৫ বছর বয়েসা  নাগিরেকর ে  ৩ লাখ টাকা, িতব ীেদর ে  ৪ লাখ টাকা এবং
গেজটভু  যু াহত মিু েযা ােদর ে  আয় ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকার বিশ হেলই আয়কর িরটান জমা

িদেত হেব। এ ছাড়া কান করদাতার যিদ িতব ী স ান বা পা  থােক তেব েত েকর জ  করমু
আেয়র সীমা আরও ৫০ হাজার টাকা বিশ হেব। এ ে  িতব ীর িপতা-মাতা জনই যিদ করদাতা হন
তেব য কান একজন এ িবধা পােবন। এ ে  কােনা করদাতার একজন িতব ী স ান থাকেল
িতিন আড়াই লােখর সে  আরও ৫০ হাজার টাকা অথাৎ ৩ লাখ টাকা করমু  িবধা পােবন। অথাৎ ৩
লাখ  টাকা  আয়  পয  তােক  কােনা  কর  িদেত  হেব  না।  এছাড়া  সরকাির,  ায় শািসত  সং ায়
চাকিররতেদর মলূ বতন ১৬ হাজার টাকা বা তার বিশ হেল িরটান জমা িদেত হেব। এ ছাড়া কা ািনর
শয়ারেহা ার, পিরচালক বা উ  পেদ চাকিরজীবী, ফােমর অংশীদার, ব বসা বা বসরকাির িত ােনর

িনবাহী বা ব ব াপনা পেদ বতনেভাগী কমী হেল িরটান জমা িদেত হেব। মাটরগািড়র মািলক ( াইেভট
কার,  িজপ ও  মাইে াবাস);  ভ াট  আইেনর অধীেন  িনবি ত  ােবর সদ  হেল;  িসিট  কেপােরশন,
পৗরসভা  বা  ইউিনয়ন পিরষদ  থেক ড লাইেস  িনেয় ব বসা  করেল; িচিকৎসক,  দ  িচিকৎসক,

আইনজীবী, চাটাড অ াকাউে ট ট, ক  অ া ড ম ােনজেম ট অ াকাউে ট ট, েকৗশলী, পিত বা সােভয়ার
বা সমজাতীয় পশাজীবী িহেসেব কােনা ীকৃত পশাজীবী সং ার িনব ন থাকেল; আয়কর পশাজীবী
িহেসেব এনিবআের িনবি ত থাকেল; বিণক বা িশ িবষয়ক চ ার বা ব বসায়ী সংঘ বা সং ার সদ পদ
থাকেল; পৗরসভা বা িসিট কেপােরশেনর কােনা পেদ বা সংসদ সদ  পেদ াথী হেত চাইেল; সরকাির,
আধা-সরকাির, ায় শািসত সং া বা ানীয় সরকােরর ট ডাের অংশ হণ করেল এবং কােনা কা ািন
বা  প  অব  কা ািনেজর  পিরচালনা  পষেদ  িনেয়ািজত  থাকেল  আয়কর  িরটান  জমা  িদেত  হেব।
বসরকাির  িত ান েলার  িনবাহী  বা  ব ব াপনা  পেদ  যারা  কমরত  তােদর  আয়কর  িরটান  দািখল

বাধ তামলূক।
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