মণ কর আiন, 2003
( 2003 সেনর 5 নং আiন )
[27 েফbয়াির, 2003]

বাংলােদশ হiেত আকাশ, sল িকংবা জল পেথ aনয্ েকান েদেশ েয েকান যাtীর গমেনর েkেt মণ কর আেরাপ o
আদায় কিরবার লেkয্ pণীত আiন৷

েযেহতু বাংলােদশ হiেত আকাশ, sল িকংবা জল পেথ aনয্ েকান েদেশ েয েকান যাtীর গমেনর েkেt মণ কর আেরাপ o
আদায় কিরবার লেkয্ িবধান করা সমীচীন o pেয়াজনীয়;
েসেহতু eতddারা িনmরূপ আiন করা হiল:সূচী
ধারাসমূহ
1। সংিkp িশেরানামা
2। সংjা
3। মণ কর
3ক। আদায়
4। aবয্াহিত
5। িবিধ pণয়েনর kমতা
6। pিবধান pণয়েনর kমতা
7। Act No. XXIII of 1980 eর section 12 eর িবলুিp o েহফাজত
8। iংেরজীেত aনূিদত পাঠ pকাশ
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মণ কর আiন, 2003
( 2003 সেনর 5 নং আiন )
[27 েফbয়াির, 2003]
বাংলােদশ হiেত আকাশ, sল িকংবা জল পেথ aনয্ েকান েদেশ েয েকান যাtীর গমেনর েkেt মণ কর আেরাপ o
আদায় কিরবার লেkয্ pণীত আiন৷

েযেহতু বাংলােদশ হiেত আকাশ, sল িকংবা জল পেথ aনয্ েকান েদেশ েয েকান যাtীর গমেনর েkেt মণ কর আেরাপ o
আদায় কিরবার লেkয্ িবধান করা সমীচীন o pেয়াজনীয়;
েসেহতু eতddারা িনmরূপ আiন করা হiল:-

সংিkp িশেরানামা

1৷ ei আiন মণ কর আiন, 2003 নােম aিভিহত হiেব৷

সংjা

2৷ িবষয় বা pসংেগর পিরপnী েকান িকছু না থািকেল, ei আiেন,-

1

[ (ক) “ মণ কর” aর্থ ধারা 3 eর aধীন আেরাপ o আদায়েযাগয্ মণ কর o জিরমানা;]

(খ) “জাতীয় রাজs েবার্ড” aর্থ The National Board of Revenue Order,
1972 (P.O. No. 76 of 1972) eর section 3 eর aধীন গিঠত National
Board of Revenue;

(গ) “িনর্ধািরত” aর্থ ei আiেনর aধীন pণীত pিবধান বা িবিধ dারা িনর্ধািরত;

2

[ * * *]

(ঘ) “সার্ক” aর্থ South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC); eবং

(ঙ) “যাtী” aর্থ বাংলােদশ হiেত aনয্ েকান েদেশ গমনকারী েয েকান বয্িk;

3

[ (চ) “ মণ কর কর্তৃপk” aর্থ মণ কর আদােয়র জনয্ জাতীয় রাজs েবার্ড কর্তৃক
kমতাpাp Income-tax Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984) eর
section 2 eর clause (19) eবং clause (36) e বির্ণত Commissioner of
Taxes eবং Inspecting Joint Commissioner of Taxes৷]

মণ কর

3৷ (1) বাংলােদশ হiেত আকাশ, sল িকংবা জল পেথ aনয্ েকান েদেশ গমেনর েkেt যাtী pিত
সেরব্াc দশ হাজার টাকা পরয্n মণ কর আেরাপ o আদায় করা যাiেব৷

(2) সরকার, িবিধ dারা মণ কেরর হার িনর্ধারণ কিরেত পািরেব৷

(3) uপ-ধারা (2) eর aধীন মণ কেরর হার িনর্ধািরত না হoয়া পরয্n pেতয্ক যাtীর িনকট
হiেত িনm uিlিখত হাের মণ কর আেরাপ o আদায় করা হiেব যথা:-

(ক) utর আেমিরকা, দিkণ আেমিরকা, iuেরাপ, আি কা, aে িলয়া, িনuিজলয্াn o দূর
pােচয্র েকান েদেশ আকাশ পেথ গমেনর েkেt দুi হাজার পঁাচ শত টাকা;

(খ) সার্কভু k েকান েদেশ আকাশ পেথ গমেনর েkেt আট শত টাকা;

(গ) uপ-দফা (ক) o (খ) e uিlিখত েদশসমূহ বয্তীত aনয্ েকান েদেশ আকাশ পেথ গমেনর
েkেt eক হাজার আট শত টাকা;

(ঘ) েয েকান েদেশ sল পেথ গমেনর েkেt পঁাচ শত টাকা;

(ঙ) েয েকান েদেশ জল পেথ গমেনর েkেt আট শত টাকা; eবং

4

[ (চ) বােরা বত্সর পরয্n বয়েসর যাtীেদর েkেt uপ-ধারা (ক), (খ), (গ), (ঘ) eবং (ঙ)
েত uিlিখত হােরর aের্ধক হাের৷]

(4) মণ কর আদােয়র পdিত pিবধান dারা িনর্ধািরত হiেব৷

5

[ (5) uপ-ধারা (4) eর aধীন িনর্ধািরত পdিতেত আদায়কৃ ত মণ কর িনর্ধািরত সমেয়র
মেধয্ সরকারী েকাষাগাের জমা pদান কিরেত হiেব৷

(6) মন কর আদােয়র দািয়tpাp বয্িk বা সংsা আদায়কৃ ত মণ কর িনর্ধািরত সমেয়র
মেধয্ সরকারী েকাষাগাের জমা pদান কিরেত বয্র্থ হiেল, েযi পিরমাণ মন কর সরকারী
েকাষাগাের জমা pদােন বয্র্থ হiেব েসi পিরমাণ মন কর eবং uহার uপর মািসক শতকরা দুi
শতাংশ হাের 6[ জিরমানা] uk বয্িk বা সংsার িনকট হiেত আদায়েযাগয্ হiেব৷]
7

[ (7) uপ-ধারা (6) eর aধীন আেদেশর dারা সংkb
ু বয্িk বা সংsা আেদশ pািpর 30
িদেনর মেধয্ জাতীয় রাজs েবাের্ডর িনকট uহা পুনঃিবেবচনার জনয্ আেবদন কিরেত পািরেবন৷

(8) uপ-ধারা (7) eর aধীন আেবদন পt pািpর 60 িদেনর মেধয্ জাতীয় রাজs েবার্ড uহা
িন িt কিরেব eবং ei েkেt জাতীয় রাজs েবাের্ডর িসdাni চূ ড়াn বিলয়া িবেবিচত হiেব৷]

আদায়

8

[ 3ক৷ আদায়কৃ ত মণ কর ধারা 3 eর uপ-ধারা (5) eর aধীন িনর্ধািরত সমেয়র মেধয্
সরকারী েকাষাগাের জমা pদান কিরেত বয্র্থ হiেল মণ কর কর্তৃপk(ক) সংি

বয্িk বা সংsার বয্াংক িহসাব জb কিরেত পািরেবন;

(খ) েবসামিরক িবমান চলাচল কর্তৃপেkর মাধয্েম সংি িবমান সংsার িবমান বাংলােদশ হiেত
u য়ন কারয্kম বn কিরবার pেয়াজনীয় বয্বsা gহণ কিরেত পািরেবন;
(গ) সংি িবমান সংsার েয েকান aর্থ বাংলােদেশর বািহের pতয্র্পণ বn কিরবার িবষেয়
pেয়াজনীয় কারয্kম gহণ কিরেত পািরেবন 9[ ;
(ঘ) Income-tax Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984) eর section
143 েত uিlিখত িবধান aনুসাের pেয়াজনীয় কারয্kম gহণ কিরেত পািরেব৷]

aবয্াহিত

4৷ (1) সরকার, সরকারী েগেজেট pjাপন dারা, েয েকান বয্িk বা বয্িk ে ণীেক ei আiেনর
aধীন pেদয় মণ কর হiেত aবয্াহিত pদান কিরেত পািরেব৷

(2) ধারা 3 e যাহাi থাkক না েকন, িনmে ণীভু k যাtীগণ ei আiেনর aধীন pেদয় মণ
কর pদান হiেত aবয্াহিত পাiেবন, যথা:-

10

[ (ক) পঁাচ বত্সর বা তাহার েচেয় কম বয়েসর েকান যাtী;]

(খ) কয্াnার আkাn েরাগী;

(গ) an বয্িk;

(ঘ) য্াচার বয্বহারকারী প ু বয্িk;

(ঙ) িবমােন কর্তবয্রত kু eর সদসয্;

(চ) বাংলােদেশ aবিsত kটনীিতক িমশেনর kটৈনিতক মরয্াদাসmn সদসয্ o তাহােদর
পিরবােরর সদসয্গণ;

(ছ) জািতসংেঘর কর্মকর্তা o তঁ াহােদর পিরবােরর সদসয্গণ;

(জ) হj o oমরা পালেনর জনয্ েসৗদী আরব গমনকারী বয্িk;

(ঝ) বাংলােদেশর িভসািবহীন ানিজট যাtী যাহারা বাহাtর ঘnার েবশী সময় বাংলােদেশ
aবsান কিরেবন না; eবং

(ঞ) েয েকান িবমান সংsায় কর্মরত বাংলােদশী নাগিরক িযিন িবনা ভাড়ায় aথবা hাসকৃ ত
ভাড়ায় িবেদশ গমন কিরেবন৷

িবিধ pণয়েনর kমতা

5৷ সরকার, সরকারী েগেজেট pjাপন dারা, ei আiেনর িবধানাবলীর uেdশয্ পূরণকেl িবিধ
pণয়ন কিরেত পািরেব৷

pিবধান pণয়েনর
kমতা

6৷ জাতীয় রাজs েবার্ড, সরকােরর পূরব্ানুেমাদনkেম, সরকারী েগেজেট pjাপন dারা, ei
আiন বা েকান িবিধর িবধােনর সিহত aসম স না হয় eiরূপ pিবধান pণয়ন কিরেত পািরেব৷

Act No.
XXIII of
1980 eর
section 12 eর
িবলুিp o েহফাজত

7৷ (1) Finance Act, 1980 (Act No. XXIII of 1980) eর section 12
িবলুp হiেব৷

(2) uk section িবলুিpর aবয্বিহত পূেরব্ uk section eর aধীন pণীত িবিধ eiরূেপ
বলবt থািকেব েযন uহা ei আiেনর aধীন pণীত হiয়ােছ৷

iংেরজীেত aনূিদত
পাঠ pকাশ

8৷ ei আiন pবর্তেনর পর সরকার, সরকারী েগেজেট pjাপন dারা, ei আiেনর iংেরজীেত
aনূিদত eকিট িনর্ভরেযাগয্ পাঠ pকাশ কিরেব, যাহা ei আiেনর aনুেমািদত iংেরজী পাঠ
(Authentic English Text) নােম aিভিহত হiেব:

তেব শর্ত থােক েয, ei আiন o uk iংেরজী পােঠর মেধয্ িবেরােধর েkেt ei আiন pাধানয্
পাiেব৷

1 দফা (ক) aর্থ আiন, 2005 (2005 সেনর 16 নং আiন) eর 41 ধারাবেল pিতsািপত
2 দফা (গগ) aর্থ আiন, 2004 (2004 সেনর 16 নং আiন) eর 64 ধারাবেল িবলুp
3 দফা (চ) aর্থ আiন, 2005 (2005 সেনর 16 নং আiন) eর 41 ধারাবেল সিnনেবিশত
4 দফা (চ) aর্থ আiন, 2004 (2004 সেনর 16 নং আiন) eর 65 ধারাবেল সংেযািজত
5 uপ-ধারা (5) o (6) aর্থ আiন, 2003 (2003 সেনর 17 নং আiন) eর 52 ধারাবেল সংেযািজত
6 `জিরমানা` শbিট `সুদ` শbিটর পিরবের্ত aর্থ আiন, 2005 (2005 সেনর 16 নং আiন) eর 42 ধারাবেল pিতsািপত
7 uপ-ধারা (7) o (8) aর্থ আiন, 2005 (2005 সেনর 16 নং আiন) eর 42 ধারাবেল সংেযািজত
8 ধারা 3ক aর্থ আiন, 2005 (2005 সেনর 16 নং আiন) eর 43 ধারাবেল সংেযািজত
9 েসিমেকালন (;) দঁ ািড়র ( ) পিরবের্ত pিতsািপত eবং aতঃপর দফা (ঘ) aর্থ আiন, 2006 (2006 সেনর 22 নং আiন) eর 46
ধারাবেল সংেযািজত
10 দফা (ক) aর্থ আiন, 2004 (2004 সেনর 16 নং আiন) eর 66 ধারাবেল pিতsািপত
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