
 

ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ লরলভচেড 
 

এনঅযলফ ায়তা ডডস্ক 
 
এনঅযলফদদয জন্য একটি ফযফা চূনা গাআড 
 

এনঅযটফ কাযা? 
 
বফধ ত্তা টফদদদ ফফাযত একজন ফাংরাদদী নাগটযক 

 টফদদী যাদে স্ায়ী ফাটন্দা থফা য়াকক াযটভিধাযী ফযলি  

 টফদদী াদািকধাযীয দেদে তাদদয বৈ ত নাগটযকদেয প্রভাণ টদদফ তৎংটিষ্ট ফাংরাদদী দূতাফা 

থফা ফাংরাদদ যযাে ভন্ত্রণারয় দথদক “টবা টনষ্প্প্রদয়াজন” ফদর দঘালণা ে থাদক। 

 
এনঅযটফ লচচফ লফলনচয়াগ কযচর লক লক সুলফধা াওয়া মায়? 
 

 অআট- এয ১০% প্রফাী ফাংরাদদীদদয জন্য ফযাদ্দ থাদক - ডমো ফড় অআলও-এয ডেচে খফু ীঘ্রআ 

ফাড়াচনা চত াচয। 

 ফযটিগত ভরূধনী ভূনাপায উয দকান কয টদদত য় না। 

 অআললফ এনঅযলফ লভউেুয়ার পান্ড-এয কভচে ৬০% এনঅযলফচদয জন্য ংযলেত থাচক (ফবচল 

লফজ্ঞান ডদয়া চয়লিচরা ১১ এলির, ২০০৮ তালযচখ) 

 টফদদদ থাকা ফস্থায় নটভটনয ভাধযদভ স্থানীয় ভূদ্রায় দদকন্ডাযী ঁুটজফাজাদয দরনদদন কযদত াদয।  

স্বতন্ত্রবাচফ কাস্টলডয়ান ডফা ডনয়া কলিন এফং ফযয়ফহুর। তাআ লফলনচয়াগকৃত থব ফশ্যআ নলভনী থফা 

ডরাকাচযয ডেলডং লাচফ স্থানান্তয কচয লদচত চফ এফং তাযয ডপান, পযাক্স, আচভআর আতযালদ য ভাধযচভ  

নলভনী ফা ফযলিগতবাচফ ডচকন্ডাযী ফাজাচয ডরনচদন কযচত চফ। এখাচন ভচন যাখচত চফ ডম, মলদ 

লাফলে ফযলিগতবাচফ লযোরনা কযা য় তচফ ২৪ ঘন্োয লবতচয ক্রয় ফা লফক্রয় অচদ পযাক্স কচয 

লদচত চফ।  

 
টকবাদফ শুরু কযদত দফ? 
 

 দম দকান দরাকাদযজ াউদজয াদথ দফটনটপটয়াযী নাক (টফ)টাফ খুরদত দফ। 



 একজন নটভটন/ায়ায প যািযনী টনধকাযণ কযদত দফ (টএ) – ঐটিক 

 টফটনদয়াগকাযীয টকছু দয় দগদর তায নুটস্থটতদত উত্তাযাধীকায /দরনদদদনয জন্য একজন ন টভনী টনধকাযণ 

কযদত দফ।এখাদন ভদন যাখদত দফ দম , নটভনী এফং টএ একআ ফযটি দত াদয থফা না দত 

াদয। 

 শুরু 

 
লফও লাফ লক? 
 
লফও লাফ ভাচন চে লফলনলপলয়াযী  ওনাব লাফ। আনফচক্স অনায কর আচভআর যাখায ভত এলে 

ডয়াযগুচরাচক অনায লাচফ জভা কচয যাচখ। 

 নতুন ফ অআলও-এয ডয়ায এফং ডচকন্ডাযী ফাজাচযয ডফলযবাগ ডয়াযআ আচরক্ট্রলনক ফস্ায়  থাচক 

এফং একজন লফলনচয়াগকাযীয লফও লাফ আচরক্ট্রলনক ডয়াযগুচরাডক জভা কচয যাচখ। 

 কর এনঅযলফডদয নুচযাধ জানাচনা চে ডমন তাযা লনলদবষ্ট পভব ূযণ কচয এফং িচয়াজনীয় দলরর জভা 

লদচয় লডএআ’য ডম ডকাচনা একলে ডরাকাচযজ াউচজয লত একলে লফও লাফ খুচর ডনন। 

 
লফও লাফ খুরচত লক লক রাচগ? 
 

 াদািক/াভাটজক টনযাত্তা কাডক /অফাটক কাডক আতযাটদ ’য তযাটয়ত নুটরট (মটদ অটন একটি 

টফদদী যাদে ফস্ান কদযন তাদর তৎংটিষ্ট ফাংরাদদ দূতাফা থফা াআ কটভন কতৃকক তযাটয়ত 

কযদত দফ।)  

 ফাংরাচদচ াখা অচি এভন ডম ডকান ফযাংক এ ডখারা একলে এপল লাফ 

 াদািক অকাদযয তযাটয়ত ছটফ 

 একজন নভীটন – টফটনদয়াগকাযীয ভতুৃয দর সুটফধাদবাগী টদদফ। নভীটন’য আ এফং ছটফ (টফদনায়গকাযীয 

ৈাযা তযাটয়ত) দরাকাদযজ াউদজয লনধবালযত পযদভ থাকদফ। 

 এনঅযটফদদয উাজকদনয প্রভাণ টদদফ চাকুযী নদ /দেড রাআদদেয নুটরট /য়াকক াযটভি থফা 

দ- টি/িযাক্স টযিাদণকয দটরর (ডকুদভন্ি)   

 প্রফাী ফাংরাদদী দদদয ফাআদয থাকাকারীন তায ে দথদক দদনদদদনয দটরদর স্বােয কযায জন্য 

একজন টনফকাটচত  ফযটি মায ায়ায প যািনকী (টএ) থাকদফ। প্রফাী ফাংরাদদী ৈাযা ট - এয 

তযাটয়ত ছটফ এফং দরাকাদযজ াউজ চত প্রদানকতৃ পভক স্বােয কাদয ূযণকতৃ (টএ ফাংরাদদদ 

ফফাকাযী অআনত ূণকফয়ষ্ক দম দকান ফযটি দত াদয) ।  



 মটদ দরাকাযটি দকাদনা ফযাংক য় তদফ দকয়াআট (দনা আউয কাস্টভায ) এয একটি টতটযি পভক ূযণ 

কযদত দফ। 

 প্রাথটভক তটফর দত দফ দকাদনা দচক ফা দ - ডকায ফা এপট টাফ দথদক নুচভালদত ন্য ডকান 

ন্থায় উত্তলরত থব। 

 
ডরনচদন লাফ লক? 
 

 ডরনচদন লাফ চে ডরাকাচযয কাচি ডখারা এনঅযলফ ’য একলে লাফ ডমখাচন এনঅযলফ তায িাথলভক 

লফলনচয়াগ জভা লদচফ এফং ডমখান ডথচক ডরাকায ক্রয়/লফক্রচয়য জন্য তলফর জভা/উচত্তারন কযচফ। 

 লফলনচয়াগ ডথচক অয়কৃত কর থব িথচভ এনঅযলফ ’য একলে স্থানীয় ভূদ্রায লাচফ স্থানান্তয কযা চফ 

এফং তাযয লওএ এয চমালগতায় ডরনচদন লাচফ ািাচনা চফ। 

 ডরনচদন লাফ এনঅযলফচক ডচকন্ডালয ফাজাচয লফলনচয়াচগয জন্য তলফর ফযাদ্দ কযায লধকায দান 

কযচফ। 

 এনঅযলফ লফলনচয়াগকাযী ফযাফয লফক্রচয়য থব ডদয়া চফ একাউন্ে ডআ ডেক-এয ভাধযচভ। এয াচথ 

াচথ একলে স্থানীয় লাফ ও লনো দযকায। 

 
টনিা টাফ টক? 
 

 নন- দযটদডন্ি আনদবস্টয িাকা একাউন্ে ( টনিা) দি এভন এক ধযদণয টাফ মায ভাধযদভ টফদদী 

ভদূ্রা ডদচ প্রদফ কদয এফং টফটনদয়াগ দথদক অয় িতযাফান কদয। 

 টফটনদয়াগ দথদক কর অয় (দমভন নগদ রবযাং টনিা টাদফ জভা য়। 

 একটি টনযীেত দস্টিদভন্ি,মা প্রতযয়ন কযদফ দম অয় দথদক কর প্রকায কয কতবন কযা দয়দছ। 

 লনযীো নদ আসুয চয় ডগচর, অয়কৃত থব লফচদল ভূদ্রায় এনঅযলফ’য কাচি ািাচনা ডমচত াচয। 

 মলদ লফচদল ভূদ্রা লপলযচয় ডনয়ায ডকাচনা আো লফলনচয়াগকাযীয না থাচক, তাচর লনো লাফ ডখারাো 

ফাধযতাভূরক নয়। 

একজন এনঅযলফচক ডকাথা ডথচক তায লাফ ডখারচফ? ডদচ নালক ডদচয ফাআচয! 
 
ডদচঃ 
 

 ফচেচয় জ চফ মলদ লফলনচয়াচগয জন্য লফও লাফ ডখারায ভয় এনঅযলফ ফাংরাচদচ থাচক। মা 

তাচক কযচত চফ তা চে ডম একো িন্দনীয় ডরাকাচযজ াউচজ ডমচত চফ, লকিু পভব ূযণ কযচত চফ 

এফং নলভনী এফং লওএ ফািাআ কযচত চফ স্বােয কযায জন্য। 



 তাযয এনঅযলফ ডদচয ফাআচয েচর ডমচত াযচফন এফং অআলও-এয জন্য অচফদন কযচত াযচফন 

ফা ডচকন্ডাযী ফাজাচয লফলনচয়াগ োলরচয় ডমচত াযচফন। 

 
ডদচয ফাআচযঃ 
 
মলদ অলন ডদচয ফাআচয থাচকন এফং লফও লাফ খুরচত োন তচফ অনাচক লনচেয দচেগুচরা গ্রণ কযচত 

চফঃ 

 দভআদরয ভাধযদভ ছন্দআ দরাকাদযজ াউ দথদক তৎংটিষ্ট পভক ংগ্র কযা। প্রফাী 

ফাংরাদদীয ত্ত্বা প্রভাণ কযায জন্য পভকগুদরা ূযণ কদয টযচয় প্রদানকাযীয ংিকুু স্থানীয় 

ফাংরাদদী দূতাফা ৈাযা তযাটয়ত কদয প্রদয়াজনীয় দটররগুদরা তাদদয কাদছ যফযা কযা। 

 একআবাদফ স্থানীয় ফাংরাদদী দূতাফা ৈাযা ছটফগুদরা তযাটয়ত কযা। 

 নটভনী এফং টএ - এয ংিকুু ূযণ কদয পভকটি দরাকাদযজ াউদজয কাদছ দপযত াঠাদনা। 

টএ- দক দরাকাদযজ াউদজয কাদছ াঠাদনা। 

 
লকবাচফ ক্রয় ফা লফক্রয় কযচত চফ? 
 

 অআট- এয অদফদন একটি টনটদকষ্ট পভক - এ ূযণ কদয কযদত দফ। এআ পভকগুদরা দভআদরয ভাধযদভ , 

আসুযটয়ং প্রটতষ্ঠাদনয দয়ফাআদিয ভাধযদভ থফা দরাকায আতযাটদয ভাধযদভ ায়া দমদত াদয। 

 দদকন্ডাযী ফাজাদয দরনদদন কযা য় ক্রয়/টফক্রয় অদদ পদভকয ভাধযদভ। 

 মটদ টএ (নটভনী)- দক দাটয়ে দদয়া য়, টএ- দক অদদ দদয়ায ২৪ ঘন্িায ভদধয ক্রয়/টফক্রয় 

অদদদয পদভক স্বােয কযদত দফ। 

 মটদ এনঅযটফ দকাদনা টএ - দক দাটয়ে টদদত না চায় ,তদফ দপান থফা আ- দভআর (দরাকাদযয 

নুদভাদন াচচে) এয ভাধযদভ অদদ প্রদান কযদত াদয এফং তায ২৪ ঘ্নন্িায ভদধয 

দরাকাদযয কাদছ একটি স্বােযকতৃ ক্রয়/টফক্রয় অদদদয পভক পযাক্স কদয াঠাদত দফ। 

 ফাজাদযয টফযাজভান নীটতভারা দভদনআ দরনদদন ম্পাটদত দফ। 

 দয়ায মকায়ক্রটভকবাদফ টফ টাদফ জভা ফা উদত্তারন কযা দফ। 

 
রবযাং, ডফানা আতযালদয ডেচে লক ঘেচফ? 
 

 এনঅযলফচদয জন্য নগদ রবযাংচয ওয়াচযন্ে আসুয কযা চফ। এগুচরা ভূরত একাউন্ে ড-আ ডেক। 

তাযয এোচক জভা ডদয়া চফ এনঅযলফ এয স্থানীয় ফযাংক লাচফ, এপল লাচফ ফা লনো লাচফ। 



তাযয লওএ মলদ লিক উায় ডভচন েচরন, তচফ ডরাকাচযয ভাধযচভ ডচকন্ডাযী ফাজাচয ুনযায় 

লফলনচয়াচগয জন্য এনঅযলফ’য ডরনচদন লাচফ জভা ডদয়া চফ। 

 কর ডফানা ডয়ায লফও লাচফ জভা ডদয়া চফ। 

 ডরাকাচযয কাচি অচফদন কযায ভাধযচভ লফলনচয়াগ ডথচক অয় উচত্তারন কযা মাচফ 

 ডরাকায এনঅযলফ’য নাচভ স্থানীয় ভূদ্রায় একলে একাউন্ে ড-আ ডেক আসুয কযচফ 

 লকবাচফ এআ ডেক নগদ দথক রূান্তয কযা দফ তা লনববয কচয এনঅযলফ’য উয-ডমভনঃ ড তায 

স্থানীয় লাচফ ফা লনো লাচফ (নন-ডযলচডন্ে আনচবস্টচভন্ে োকা একাউন্ে) জভা কযচত াচয। 

 লিক িলক্রয়া ডভচন লনো লাচফয ভাধযচভ অয় ডপযত ািাচনা ডমচত াচয। 

 
এনঅযলফচদয জন্য কয এয ায কত? 
 

 ফযটিগত ভরূধনী ভূনাপায উয দকান কয দনআ। 

 ফযটিগত অয়কয ভরূযায়ন ন্যান্য অফাটক ফাংরাদদীদদয ভতআ। টফস্তাটযত ায জানদত দয়া কদয 

টবটজি করুন - http://www.nbr-bd.org/incometax.html এনঅযটফ  

 িযাক্স টযিানক ফাংরাদদ দূতাফাদ জভা টদদত াদয। 

 ফযলিগত অয়কয ১৫%- এয দফী দফ না। 

 নগদ রবযাংদয দেদে আসুযয়ায উৎদ ১০ তাং কয দকদি টনদফন। 

লফলনচয়াচগয িফালেেঃ  

 



লেকাঃ 
 
মটদ এনঅযটফ কাস্টটডয়াদনয দফা দদত অগ্রী য় তদফ যাভক দদয়া দি দরগতবাদফ তা দদত দচষ্টা কযায 

জন্য। ফাংরাদদদয স্থানীয় কাস্টটডয়ানগণ দম কাস্টটডয়ান দফা প্রদান কদয থাদক  (এআচএটফট টরঃ , এটটফ 

টরঃ, ঢাকা ফযাংক টরঃ , াউথ আস্ট ফযাংক টরঃ , এটফ ফযাংক টরঃ এফং টটি এনএ ), (দলাংদ একটি তাটরকা দদয়া 

দয়দছ)তা াআকাযীবাদফ দদয়া দয় থাদক , খুচযা নয়। কাযণ তাযা  স্বল্প ফযাদয় ফযাটি  মবাচয় কাস্টটডয়ান দফা 

প্রদান কযদত স্বাচ্ছ্ন্ন্দ দফাধ কদয না। দরগতবাদফ কাস্টালডয়াচনয দফা দদত দর টনদজয এরাকায় দকান তটফর 

ফযফস্থানাকাযী থফা অন্তজকাটতক দরাকায ফা বফটিক কাস্টটডয়ান দফা প্রদানকাযীয াদথ দমাগাদমাগ কযদত দফ 

এফং তাদদয ভাধযদভ ফাংরাদদদ য একজন কাস্টটডয়াদনয দমাগাদমাগ কযদত দফ। ভধযস্থতাকাযীদদয ভাধয দভ 

অটন দকাদনা ভস্যা ছাড়াআ স্বাধীনবাদফ ফযাটি মকাদয় টফ খুরদত এফং অদদ প্রদান কযদত াযদফন। এআ 

প্রটক্রয়াটি টঠক এফং বফধ উাদয় টফদদী ভদূ্রা দদদয টবতদয ফা ফাআদয অনয়দনয ভাধযদভ দদকন্ডাযী ফাজাদয 

অনাদক ংগ্রণ কযায সুদমাগ কদয দদদফ। 

 
একজন কাস্টলডয়ান কতৃকক প্রদানকতৃ াধাযণ দফাভূ:  
 

 টাফ ম্পটককত দফাভূ 

 দরনদদন টনষ্পটত্ত ম্পটককত দফাভূ। 

 টনফন্ধন ম্পটককত দফাভূ 

 টনযাদদ যাখায দফাভূ 

 প্রাটতষ্ঠাটনক কামককরা ম্পটককত দফাভূ 

 বফচদলক ভূদ্রা এয দফাভূ 

 থক ফযফস্থানায দফাভূ 

 ফাজায দেতা 

 তৃতীয় চেয কাদযা কাদছ থক অভানত যাখায দফাভূ 

 
 
 
 
 
 
 
 



টফটনদয়াদগয প্রটক্রয়াটি টনদচয উাদয় ম্পন্ন দত াদযঃ 
 

 
এনঅযটফ টফটনদয়াগকাযীগণ স্থানীয় দরাকায এফং কাস্টলডয়াচনয াদথ দমাগাদমাগ স্থাদনয জন্য উদযয দম দকান 

একটি ন্থা দফদছ টনদত াদয। অদযা দফট ভধযস্থতাকাযীয প্র দফদয ভাধযদভ খযচ য়ত ফাড়দফ ,টকন্তু এিা টফদদী 

টফটনদয়াগকাযীয জন্য অদযা টনযাত্তা টনটিত কযদফ এফং/থফা দমাগাদমাগদক জ কযদফ। 

 
দরনদদন: কাস্টলডয়ান ↔ দরাকায 
 

 কাস্টলডয়ান াধাযণত সুআপি ফা ন্য দকাদনা গ্রণদমাগয ন্থায ভাধযদভ অদদগুদরা গ্রণ কদয থাদক। 

 কাস্টলডয়ান দয়ায এফং অলথবক দরনদদনগুদরা স্থানীয় দরকাদযয ভাধযদভ কদয থাদক। 

 

 টডটবট (দডটরবাটয বাকা দদভ ন্ি:একভাে থক ায়ায যআ এনঅযটফ ’য টফ দথদক 

দরাকাদযয টফদত দয়ায প্রদান কদয।টডটবট লফক্রয় অদদদয জন্য ফযফহৃত য়। 

 

 অযটবট (টযলব বাকা দদভন্ি ) :এনঅযটফদদয দরগত প্র টতটনটধ (তটফর ফযফস্াক 

থফা অন্তজকাটতক দরাকায থফা বফটিক কাস্টটডয়ান ) কতৃকক টনধকাটযত ন্য দম দকান 

ভটনফা টফ দথদক এনঅযটফ’য টফ টাদফ দয়ায গ্রণ কদয এফং থক টযদাধ কদয। 

অযটবট ক্রয় অদদদয জন্য ফযফহৃত য়।  



 টডটবট’য জন্য দরাকায টফটক্রয টনিয়তায ত থয এনঅযটফ’য প্রটতটনটধ দক াঠায় ,মা যফতকীদত এনঅযটফ 

টফটনদয়াগকাযী তায প্রটতটনটধয ভাধযদভ কাস্টলডয়াচনয কাদছ জানায় । তাযয দরাকাযটি কাস্টলডয়াচনয াদথ 

ংলিষ্ট দয়াদযয ংখযা এফং দদভদন্ি য টযভাণ ম্পদকক টনটিত কদয। তাযয দরাকায কাস্টলডয়ানচক 

দয়াযগুদরা গ্রণ কযায জন্য থক প্রদান কদয। 

 
 অযটবট’য জন্য দরাকায ক্রদয়য টনিয়তায তথয এনঅযটফ ’য প্রটতটনটধদক াঠায় ,মা যফতকীদত এনঅযটফ 

টফটনদয়াগকাযী তায প্রটতটনটধয ভাধযদভ কাস্টলডয়াচনয কাদছ জানায় । তাযয দরাকাযটি দরনদদ দনয জন্য 

কাস্টলডয়াচনয াদথ ংলিষ্ট দয়াদযয ংখযা এফং  দদভদন্িয টযভাণ ম্পদকক টনটিত কদয। এক্সদচদেয াদথ 

টনষ্পটত্ত দয় মায়ায য (টনষ্পটত্তয টনটদকষ্ট ভয়ীভায য) দরকাযটি কাস্টলডয়ানদক দয়াযগুদরা দদয় দদভন্ি 

গ্রণ কযা জন্য।  

 
 এনঅযটফ ক্রয় /টফক্রয় অদদদয দনাটি কাস্টটডয়ান এফং দরাকাযদক অরাদাবাদফ ফযফস্াক / বফটিক 

কাস্টলডয়ান/অন্তজকাটতক দরাকাদযয ভাধযদভ জানায়। 

 
 অদদ ারন কযা চয় ডগচর, ডরাকায অচদ লভরাচনায জন্য কাস্টলডয়াচনয াচথ ডমাগাচমাগ কচয। 

 
 অদদগুদরা টভদর দগদর দরাকায অয কাস্টলডয়াচনয ভদধয টনষ্পটত্ত য়।  


