গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অর্ থ মন্ত্রণালয়
জাতীয় রাজস্ব ববার্ থ
(আয়কর)
প্রজ্ঞাপন
তারিখ: 20 জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ /03 জুন, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ।
এস. আর. ও. নাং-168-আইন/আয়কর/২০২১।- Income tax Ordinance, 1984 (Ordinance No.
XXXVI of 1984), অতঃপর উক্ত Ordinance বদল উল্লিল্লিত, এি section 44 এি sub-section (4) এি
clause (b) তত প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সিকাি সকে প্ররতষ্ঠালেি তফরসে-১ এ বরণ িত রিক্ষা এবং প্ররিক্ষণ প্রদাে কার্ িক্রম
হইদত অল্লজথত আদয়র উপর উক্ত Ordinance এর অধীন প্রদেয় আয়কর হইদত ল্লনম্নবল্লণ থত শতথ সাদপদে ১০ (েশ) বৎসদরর
জন্য সম্পূণ থভাদব কর অব্যাহল্লত প্রোন কল্লরল, যর্া:শতথাবল্লল:
(১)

তফরসে-১ এ বরণ িত রিক্ষা এবং প্ররিক্ষণ প্রদােকািী (অতঃপি শুধুমাত্র ‘প্ররিক্ষণ প্ররতষ্ঠাে’) প্রল্লতষ্ঠানদক বকাম্পানী
আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সদনর ১৮ নাং আইন) এর অধীন ল্লনবল্লিত হইদত হইদব;

(২)

প্রল্লশেণ প্রল্লতষ্ঠানদক বাংোলদি রবরেল াগ উন্ন ে কর্তিপক্ষ কর্তিক রেবরিত হইলত হইদব এবং অন্যূন পাঁচ বকাটি
টাকা ল্লবল্লনদয়াগ কল্লরদত হইদব;

(৩)

প্রল্লশেণ প্রল্লতষ্ঠানদক, বেত্রমত, বাাংলাদেশ কাখ্রিগিী খ্রশক্ষা ববার্ ড, স্বাস্থ্য অখ্রিেপ্তি বা বাাংলাদেশ নাখ্র্ ডাং এন্ড
খ্রির্ওয়াইফাখ্রি কাউখ্রিল কর্তিক অনুদিাখ্রেত হইদত হইদব এবাং জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন নীখ্রতিালা্হ অনুদিাখ্রেত
কাখ্রিকুলাি অনু্িণ কখ্রিদত হইদব;

(৪)

সিকারি েীরতমাো অনুর্া ী স্থা ী রিক্ষক, প্ররিক্ষক, অবকাঠালমা এবং সচে ল্যাব বা ও াকিিপ থারকলত হইলব;

(৫)

এই প্রজ্ঞাপলেি অধীে অনুলমারদত প্ররতষ্ঠােলক উক্ত Ordinance এর ল্লবধানাবল্লল পল্লরপালন কল্লরদত হইদব;

(৬)

এই প্রজ্ঞাপদন বল্লণ থত রিক্ষা এবং প্ররিক্ষণ প্রদাে কার্ িক্রম হইদত অল্লজথত আয় ব্যল্লতদরদক অন্যান্য সকল প্রকার
আদয়র বেদত্র এই প্রজ্ঞাপদনর সুল্লবধা প্রদযাজূ হইদব না;

(৭)

উপল্লর-উক্ত শতথাবল্ললর পল্লরপালন এবাং তফরসে-২ তমাতালবক প্ররিক্ষণ প্ররতষ্ঠাে অনুলমাদলেি তাল্লরি হইদত পরবতী
১০ (েশ) বৎসদরর জন্য এই প্রজ্ঞাপলেি সুরবধা প্রাপ্য হইলব।

তফল্লসল-১
রেম্নবরণ িত রিক্ষা এবং প্ররিক্ষণ প্রদােকািী প্ররতষ্ঠােলক এই প্রজ্ঞাপলেি অধীে কি অব্যাহরতি রেরমত্ত অনুলমাদে কিা র্াইলব১।
২।

কৃল্লি, ল্লফশাল্লরজ, ল্লবজ্ঞান ও আইটি িাদতর সকল ধরদনর ল্লর্দলামা ল্লর্ল্লি ও বভাদকশনাল ল্লশো;
অদটাদমাবাইল, এয়ারক্রাফট সাংরেণ, িাদ্য, ফুটওয়ার, গ্লাস, মাইল্লনাং, বমকাল্লনকূাল, ল্লশপ ল্লবল্লডাং, বলোর,
বরল্লিজাদরশন, ল্লসরাল্লমক্স, বমকাল্লনস্ট, গাদমথন্টস্ ল্লর্জাইন এবাং প্যাটান থ বমল্লকাং, ফাদমথল্লস, নাল্লসাংথ , ইল্লন্টদিদটর্
বমল্লর্কূাল, বরল্লর্ওলল্লজ এন্ড ইদমল্লজাং, আল্ট্রাসাউন্ড, বর্ন্টাল, এল্লনম্যাল বহলর্ এন্ড প্রর্াকশন সাল্লভসথ , ক্লল্লোং ও
গাদমথন্ট ল্লফল্লনল্লসাং, বপাল্লল্ট্র ফাল্লমাংথ এর উপর বপশাগত প্রল্লশেণ োন।

তফল্লসল-২
১।

এই প্রজ্ঞাপলে উরিরখত অব্যাহরতি সুলর্াগ গ্রহণ করিবাি জন্য সংরিষ্ট রিক্ষা ও প্ররিক্ষণ প্রদােকািী প্ররতষ্ঠােলক
এই প্রজ্ঞাপলে উরিরখত িতিাবরে পরিপােে কিা হইলব মলমি েে-জুরিরস াে স্ট্যালে অঙ্গীকািোমা প্রদােপূব িক
আনুষরঙ্গক দরেোরদসহ জাতী িাজস্ব তবালি িি রেকট তফখ্র্ল এি অনুলেদ ২ তমাতালবক আলবদে করিলত হইলব।

২।

বকাম্পাল্লনর ব্যবস্থাপনা পল্লরচালক ল্লনম্নবল্লণ থত আদবেন ফদমথর ল্লনধ থাল্লরত স্থাদন প্রতূয়ন এবাং স্বাের কল্লরয়া ২ (দুই)
কল্লপ জাতীয় রাজস্ব ববাদর্ থ োল্লিল কল্লরদবন:
আদবেন পত্র
ক. বকাম্পাল্লনর নাম ও টিআইএন:
ি. বকাম্পাল্লনর ল্লনবিদনর তাল্লরি:
গ. বকাম্পাল্লনর ল্লনবল্লিত অল্লফদসর পূণ থাঙ্গ ঠিকানা:
ঘ. প্রজ্ঞাপদনর শতথানুযায়ী প্রস্তুত হইবার তাল্লরি:
ঙ. ল্লবল্লনদয়াদগর পল্লরমাণ:
চ. পল্লরদশাল্লধত মূলধদনর পল্লরমাণ:
ছ. অনুদমাল্লেত মূলধদনর পল্লরমাণ:
জ. স্থায়ী কমথচারীর সাংখ্যা:
ঝ. স্থায়ী অবকাঠাদমার ল্লববরণ:
ঞ. কাল্লরকুলাম:
ট. কূাম্পাদসর অবস্থান ও ঠিকানা:

তাল্লরি:

ব্যবস্থাপনা্পল্লরচালদকর্স্বাের

প্রতিপাদন এবং স্বাক্ষর
আল্লম........................্সশ্রদ্ধল্লচদে্বঘািণা্কল্লরদতল্লছ্বয,্এই্ল্লরটান থ্এবাং্সাংযুক্ত্তথ্য্ও্প্রমাণাল্লে্আমার্
জ্ঞান্ও্ল্লবশ্বাসমদত্সঠিক্ও্সম্পূণ থ।
তাল্লরি:
৩।

ব্যবস্থাপনা পল্লরচালদকর স্বাের

আদবেনপদত্রর সল্লহত আবল্লিক সাংযুল্লক্ত:
ক. বকাম্পাল্লনর ল্লনবিন সনদের কল্লপ;
ি. ল্লশো ও প্রল্লশেণ কায থক্রম আরদের সনদের কল্লপ;
থ
গ. বকাম্পাল্লনর বমদমাদরন্ডাম এবাং আটিকূাল
অব এদসাল্লসদয়শদনর কল্লপ;
ঘ. আদবেদনর মাদসর পূব থবতী মাস পয থন্ত বকাম্পাল্লনর ল্লনরীল্লেত আল্লর্ থক ল্লববরণী সমূহ;
ঙ. ক্লাস রুম, স্থায়ী ল্লশেক, অবকাঠাদমা, ল্যাব ইতূাল্লের ল্লবস্তাল্লরত ল্লববরণ;

চ. ল্লবল্লনদয়াদগর ল্লবস্তাল্লরত ল্লববরণ;
ছ. ভাড়ায় বা লীদজ ল্লবল্লডাং বা যন্ত্রপাল্লত ব্যবহৃত হইদল তাহার ল্লবস্তাল্লরত ল্লববরণ;
জ. কাল্লরকুলাম এবাং প্রল্লতষ্ঠান অনুদমােদনর সনে।
৪।

বকাম্পাল্লনর আদবেদনর বপ্রল্লেদত ল্লনম্নবল্লণ থত কল্লমটি আদবেদনর ল্লবিদয় অনুসিান কায থক্রম পল্লরচালনাপূব থক অনুসিান
প্রল্লতদবেন জাতীয় রাজস্ব ববাদর্ থর ল্লনকট োল্লিল কল্লরদব(ক)
(ি)
(গ)
(ঘ)

৫।

৬।

৭।

প্রর্ম সল্লচব (কর নীল্লত), জাতীয় রাজস্ব ববার্ থ, ঢাকা
সাংল্লিষ্ট উপ-কর কল্লমশনার
শতথাবল্ললর অনুদেে- 3 এ বল্লণ থত অনুদমােনকারী কর্তথপদের একজন উপযুক্ত
প্রল্লতল্লনল্লধ
ল্লিতীয় সল্লচব (কর আইন-১), জাতীয় রাজস্ব ববার্ থ, ঢাকা

আহবায়ক
সেস্য
সেস্য
সেস্য সল্লচব।

পল্লরেশথদনর আদেশ প্রাল্লির ৩০ (ল্লত্রশ) ল্লেদনর মদে তফল্লসল-2 এর অনুদেে ৪ এ উল্লিল্লিত করমটি সংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাে
পরিদিিেপূব িক পরিদিিে প্ররতলবদে জাতী িাজস্ব তবালি ি দারখে করিলব এবং উক্ত করমটিি আলবদলেি তপ্ররক্ষলত
তবাি ি তর্ৌরক্তক সম বৃরি করিলত পারিলব।
পরিদিিে প্ররতলবদে প্রারিি পি জাতী িাজস্ব তবাি ি প্ররতলবদে রবলবচোপূব িক এই প্রজ্ঞাপলেি িতিাবরে র্থার্থভালব
প্ররতপারেত হই ালে মলমি সন্তুষ্ট হইলে উক্ত প্ররতলবদে প্রারিি ৩০ (রত্রি) রদলেি মলে সংরিষ্ট রিক্ষা ও প্ররিক্ষণ
প্রদােকািী প্ররতষ্ঠােলক অব্যাহরত সেদ প্রদাে করিলব অথবা, তক্ষত্রমত, আলবদে প্রতযাখাত হই ালে মলমি
আলবদেকািীলক রেরখতভালব অবরহত করিলব।
দারখেকৃত আলবদে প্রতযাখাত হইলে আলবদেকািী জাতী িাজস্ব তবালি িি রসিান্ত পুেরব িলবচো করিবাি রেরমত্ত
আলবদে করিলত পারিলব এবং উক্ত পুেরব িলবচোি আলবদে দারখলেি ৩০ (রত্রি) রদলেি মলে জাতী িাজস্ব তবালি িি
সদস্য পদমর্ িাদাি একজেলক আহবা ক করি া রতে সদস্য রবরিষ্ট করমটি আলবদেকািীলক শুোেীি সুলর্াগ
প্রদােপূব িক চূড়ান্ত রসিান্ত প্রদাে করিলব।

রাষ্ট্রপল্লতর আদেশক্রদম,

আবু বহনা বিাোঃ িহিাতুল মুখ্রনি
খ্র্খ্রনয়ি ্খ্রিব

