অআটি-১১গ

অয়কয ধ্যাদদ, ১৯৮৪ (১৯৮৪ এয ৩৬নং ধ্যাদদ) এয
ধীন অয়কয রযটান ন পযভ
ব্যরিদেণী ও ন্যান্য কযদাতায জন্য
(ক্ষকাম্পানী ব্যতীত)

কযদাতায ছরফ
[ছরফয উয তযায়ন করুন]

ম্মারনত কযদাতা ক্ষান
ভয়ভত রযটান ন রদন
জরযভানা রযায কযম্নন

প্রদমাজয ক্ষেদে টিক () রচহ্ন রদন
স্বরনধ নাযণী

াফ নজনীন স্বরনধ নাযণী

াধাযণ

১। কযদাতায নাভঃ ...................................................................................................................................
২। জাতীয় রযচয় ে নম্বয (মরদ থাদক): ..........................................................................................................
৩। আউটিঅআএন (মরদ থাদক):

-

-

৪। টিঅআএনঃ

-

-

৫। (ক) াদকনরঃ .................................................. (খ) কয ঞ্চরঃ ..................................................
৬। কয ফৎযঃ ................................................... ৭। অফারক ভম নাদাঃ রনফাী
৮। ভম নাদাঃ

ব্যরি



পাভন



ব্যরি ংঘ



 / রনফাী 

রন্দু রফবি রযফায



৯। ব্যফা প্ররতষ্ঠান/রনদয়াগকাযীয নাভ (প্রদমাজয ক্ষেদে): ...................................................................................
১০। স্ত্রী/স্বাভীয নাভ (কযদাতা দর টিঅআএন উদেখ করুন): .................................................................................
১১। রতায নাভঃ .......................................................................................................................
১২। ভাতায নাভঃ ......................................................................................................................
১৩। জন্ম তারযখ (ব্যরিয ক্ষেদে):
রদন

ভা

ফৎয

১৪। ঠিকানাঃ (ক) ফতনভানঃ .........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
(খ) স্থায়ীঃ .........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
১৫। ক্ষটররদপানঃ রপ/ব্যফা ................................. ............ অফারকঃ............................................
১৬। বযাট রনফন্ধন নম্বয (মরদ থাদক):............................................................................................................
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কযদাতায অয় রফফযণী
................. তারযদখ ভাপ্ত অয় ফৎদযয অদয়য রফফযণী
অদয়য রফফযণী

ক্ররভক নং

টাকায রযভাণ

১।

ক্ষফতনারদঃ ধাযা ২১ নুমায়ী (তপরর ১ নুাদয)

২।

রনযাত্তা জাভানদতয উয সুদঃ ধাযা ২২ নুমায়ী

৩।

গৃ ম্পরত্তয অয়ঃ ধাযা ২৪ নুমায়ী (তপরর ২ নুাদয)

৪।

কৃরল অয়ঃ ধাযা ২৬ নুমায়ী

৫।

ব্যফা ফা ক্ষায অয়ঃ ধাযা ২৮ নুমায়ী

৬।

পাদভনয অদয়য ংঃ

৭।

প্রদমাজয ক্ষেদে স্বাভী / স্ত্রী ফা প্রাপ্ত ফয়স্ক ন্তাদনয অয়ঃ ধাযা ৪৩(৪) নুমায়ী

৮।

মূরধনী রাবঃ ধাযা ৩১ নুমায়ী

৯।

ন্যান্য উৎ দত অয়ঃ ধাযা ৩৩ নুমায়ী

১০।

ক্ষভাট (ক্ররভক নং ১ দত ৯)

১১।

রফদদ ক্ষথদক অয়ঃ

১২।

ক্ষভাট অয় (ক্ররভক নং ১০ এফং ১১)

১৩।

ক্ষভাট অদয়য উয অদযাদমাগ্য অয়কয

১৪।

কয ক্ষযয়াতঃ ধাযা ৪৪(২)(রফ) নুমায়ী (তপরর ৩ নুাদয)

১৫।

প্রদদয় কয (ক্ররভক নং ১৩ ও ১৪ এয াথ নকয)

১৬।

১৭।

রযদারধত কযঃ
(ক) উৎ দত করতনত/ংগৃীত কযঃ
(প্রাভাণ্য দরররে/রফফযণী ংযুি করুন)
টাকা ...................
(খ) ধাযা ৬৪/৬৮ নুমায়ী প্রদত্ত রিভ কয
(চারান ংযুি করুন)
টাকা ....................
(গ) এআ রযটাদন নয রবরত্তদত প্রদত্ত কয (ধাযা ৭৪) নুমায়ী
(চারান/ক্ষ র্ নায/ব্যাংক ড্রাফ্ট/ক্ষচক ংযুি করুন)
টাকা ...................
(ঘ) প্রতযনণদমাগ্য কদযয ভন্বয় (মরদ থাদক)
টাকা ...................
ক্ষভাট [(ক), (খ), (গ) ও (ঘ) ]
ক্ররভক নং ১৫ ও ১৬ নং এয াথ নকয (মরদ থাদক)

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

১৮।

কয ব্যারত প্রাপ্ত ও কযমুি অদয়য রযভাণ

টাকা ......................

১৯।

পূফ নফতী কয ফৎদয প্রদত্ত অয়কয

টাকা ......................

* রফস্তারযত রফফযণারদয জন্য ফা প্রদয়াজদন পৃথক কাগজ ব্যফায করুন।
প্ররতাদন
অরভ .................................................................. রতা/স্বাভী .....................................................
আউটিঅআএন/টিঅআএনঃ .............................................. জ্ঞাদন ক্ষঘালণা কযরছ ক্ষম, এ রযটান ন এফং রফফযণী ও ংযুি
প্রভাণারদদত প্রদত্ত তথ্য অভায রফশ্বা ও জানাভদত ঠিক ও ম্পূণ ন।
স্থানঃ .................................
তারযখঃ ..............................

স্বােয
(স্পষ্টােদয নাভ)
দফী ও
ীর ক্ষভায (ব্যরি না দর)

3
অদয়য রফস্তারযত রফফযণী ম্বররত তপরর
কযদাতায নাভঃ

টিঅআএনঃ

-

-

তপরর-১ (ক্ষফতনারদ)
ক্ষফতন ও বাতারদ

অদয়য
রযভাণ (টাকা)

ব্যারত প্রাপ্ত অদয়য
রযভাণ (টাকা)

নীট কযদমাগ্য
অয় (টাকা)

টাকা

টাকা

মূর ক্ষফতন
রফদল ক্ষফতন
ভাঘ ন বাতা
মাতায়াত বাতা
ফারি বািা বাতা
রচরকৎা বাতা
রযচাযক বাতা
ছুটি বাতা
ম্মানী/পুযস্কায/রপ
ওবায টাআভ বাতা
ক্ষফানা/এক্স-ক্ষিরয়া
ন্যান্য বাতা
স্বীকৃত বরফষ্য তরফদর রনদয়াগকতনা কর্তনক প্রদত্ত চাঁদা
স্বীকৃত বরফষ্য তরফদর রজনত সুদ
মানফান সুরফধায জন্য রফদফরচত অয়
রফনামূদে রিত ফা -রিত ফাস্থাদনয জন্য রফদফরচত অয়
ন্যান্য, মরদ থাদক (রফফযণ রদন)
ক্ষফতন দত নীট কযদমাগ্য অয়
তপরর-২ (গৃ ম্পরত্তয অয়)
গৃ ম্পরত্তয ফস্থান ও
ফণ ননা

রফফযণ
১। বািা ফাফদ ফারল নক অয়
২। দাফীকৃত ব্যয়মূঃ
ক্ষভযাভত, অদায়, আতযারদ
ক্ষৌয কয থফা স্থানীয় কয
ভূরভ যাজস্ব
ঋদণয উয সুদ/ফদ্ধকী/মূরধনী চাজন
ফীভা রকরস্ত
গৃ ম্পরত্ত খারর থাকায কাযদণ দারফকৃত ক্ষযয়াত
ন্যান্য, মরদ থাদক
ক্ষভাট =
৩। নীট অয় (ক্ররভক নং ১ দত ২ এয রফদয়াগপর)
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তপরর-৩ (রফরনদয়াগ জরনত কয ক্ষযয়াত)
অমকয ধ্যাদদদয তপরর-৬ এয রফ ংদয াদথ ঠিতব্য ধাযা ৪৪(২)(রফ)
১। জীফন ফীভায প্রদত্ত রকরস্ত

টাকা

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

২। বরফষ্যদত প্রাপ্য ফারল নক বাতা প্রারপ্তয উদেদে প্রদত্ত চাঁদা

টাকা

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

৩। বরফষ্য তরফর অআন, ১৯২৫ নুমায়ী প্রদমাজয বরফষ্য তরফদর প্রদত্ত চাঁদা

টাকা

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

৪। স্বীকৃত বরফষ্য তরফদর স্বীয় ও রনদয়াগকতনা কর্তনক প্রদত্ত চাঁদা

টাকা

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

৫। নুদভারদত ফয়জরনত তরফদর প্রদত্ত চাঁদা

টাকা

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

৬। নুদভারদত ঋণে ফা রর্দফঞ্চায স্টক, স্টক ফা ক্ষয়ায এ রফরনদয়াগ

টাকা

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

৭। রর্দারজট ক্ষনন স্কীদভ প্রদত্ত চাঁদা

টাকা

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

৮। কোণ তরফদর প্রদত্ত চাঁদা এফং ক্ষগাষ্ঠী ফীভা স্কীদভয ধীন প্রদত্ত রকরস্ত

টাকা

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

৯। মাকাত তরফদর প্রদত্ত চাঁদা

টাকা

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

১০। ন্যান্য, মরদ থাদক (রফফযণ রদন)

টাকা

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

টাকা

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

ক্ষভাট =
* নুি কদয রফরনদয়াগমূদয প্রতযয়নে/প্রভাণে ংযুি করুণ।
অয়কয রযটাদন নয াদথ দারখরকৃত দরররোরদয তাররকা
১।

৬।

২।

৭।

৩।

৮।

৪।

৯।

৫।

১০।

ম্পূণ ন রযটাণ ন িণদমাগ্য দফ না।
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অআটি-১০রফ

রযম্পদ, দায় ও ব্যয় রফফযণী (........................... তারযদখ)
কযদাতায নাভঃ

টিঅআএনঃ

-

১। (ক) ব্যফায পুরুঁ জ (মূরধদনয ক্ষজয) টাকা .........................
(খ) রযচারক রাদফ রররভদটর্ ক্ষকাম্পানীদত ক্ষয়ায রফরনদয়াগ (ক্রয়মূে) টাকা .........................
ক্ষকাম্পানীয নাভ
ক্ষয়াদযয ংখ্যা

২। -কৃরল ম্পরত্ত (অআন ম্মত ব্যয় ক্রয়মূে): টাকা .........................
জরভ/গৃ ম্পরত্ত (ম্পরত্তয রফফযণ ও ফস্থান)

৩। কৃরল ম্পরত্ত (অআন ম্মত ব্যয় ক্রয়মূে): টাকা .........................
জরভ (ক্ষভাট জরভয রযভাণ ও জরভয ফস্থান)
৪। রফরনদয়াগঃ
(ক) ক্ষয়ায/রর্দফঞ্চায টাকা ..................
ন
(খ) ঞ্চয়ে/আউরনট াটিরপদকট/ফন্ড
টাকা ..................
(গ) প্রাআজ ফন্ড/ঞ্চয় স্কীভ টাকা ..................
(ঘ) ঋণ প্রদান টাকা ..................
(ঙ) ন্যান্য রফরনদয়াগ টাকা ..................
ক্ষভাট = টাকা .........................
৫। ক্ষভাটয মান (ক্রয়মূে) টাকা .........................
ক্ষভাটয মাদনয প্রকৃরত ও ক্ষযরজদেন নম্বয
৬। রংকাযারদ (রযভাণ ও ক্রয়মূে) টাকা ........................
৭। অফাফে (ক্রয়মূে) টাকা ........................
৮। আদরক্ট্ররনক াভিী (ক্রয়মূে) টাকা ........................
৯। ব্যফা ফরভূনত থ ন ম্পদ
(ক) নগদ টাকা ...................
(খ) ব্যাংদক গরিত টাকা ...................
(গ) ন্যান্য টাকা ...................
ক্ষভাট = টাকা .........................

-
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পূফ নফতী পৃষ্ঠায ক্ষজয টাকা .........................
১০। ন্যান্য রযম্পদ টাকা ........................
(রফফযণ রদন)
ক্ষভাট রযম্পদ = টাকা .......................
১১। ফাদঃ দায়মূ
(ক) ম্পদ থফা জরভ ফন্ধক টাকা ...................
(খ) জাভানত রফীন ঋণদায় টাকা ...................
(গ) ব্যাংক ঋণ টাকা ...................
(ঘ) ন্যান্য টাকা ...................
ক্ষভাট দায় = টাকা .......................
১২। এআ অয় ফৎদযয ক্ষল তারযদখয নীট ম্পদ (ক্ষভাট রযম্পদ দত ক্ষভাট দাদয়য রফদয়াগপর) টাকা .......................
১৩। রফগত অয় ফৎদযয ক্ষল তারযদখয নীট ম্পদ টাকা .......................
১৪। ম্পদদয রযবৃরদ্ধ (ক্ররভক ১২ দত ১৩ এয রফদয়াগপর) টাকা .......................
১৫। (ক) ারযফারযক ব্যয়ঃ [ পযভ নং অআটি-১০রফরফ নুমায়ী ক্ষভাট খযচ] টাকা .......................
(খ)

রযফাদযয রনবনযীর দস্য ংখ্যাঃ
পূণ ন ফয়স্ক

রশু

১৬। ম্পদদয ক্ষভাট রযবৃরদ্ধ (ক্ররভক ১৪ এফং ১৫ এয ক্ষমাগপর ) টাকা .......................
১৭। রজনত তরফরমূঃ (১) প্রদরনত রযটান ন অয় টাঃ ......................
(২) কয ব্যারত প্রাপ্ত ও কযমুি অয় টাঃ ......................
(৩) ন্যান্য প্রারপ্ত টাঃ ......................
ক্ষভাট রজনত তরফর = টাকা .......................
১৮। াথ নকয (ক্ররভক ১৬ দত ১৭ এয রফদয়াগপর ) = টাকা .......................
অরভ রফশ্বস্ততায াদথ ক্ষলালণা কযরছ ক্ষম, অভায জ্ঞান ও রফশ্বা ভদত অআটি-১০রফ ক্ষত প্রদত্ত তথ্য ঠিক ও ম্পূণ ন।


কযদাতায নাভ ও স্বােয
তারযখঃ .....................



কযদাতায রনদজয, তাঁয স্ত্রী/স্বাভীয (রযটান ন দারখরকাযী না দর),নাফারক ও রনবনযীর ন্তানদদয রযম্পদ ও দায় উরয-উি রফফযণীদত
প্রদনন কযদত দফ।
প্রদয়াজদন পৃথক কাগজ ব্যফায করুন।
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পযভ নং অআটি-১০রফরফ

ফরম
অয়কয ধ্যাদদ, ১৯৮৪ এয ধাযা ৭৫(২)(রর্)(অআ) এফং ধাযা ৮০ নুাদয
ব্যরি কযদাতায জীফন মাোয ভান ম্পরকনত তদথ্যয রফফযণী।
কযদাতায নাভঃ
ক্ররভক
নম্বয
১

টিঅআএনঃ

-

খযদচয রফফযণ

-

টাকায রযভাণ

ব্যরিগত ও বযনদালন খযচ

টাঃ

২

উৎদ কয কতনন রফগত থ ন ফৎদয রযদারধত অয়কয

টাঃ

৩

অফান ংক্রান্ত খযচ

টাঃ

৪

ব্যরিগত মানফান ব্যফায ংক্রান্ত মাফতীয় খযচ

টাঃ

৫

অফারক রফদ্যযৎ রফর

টাঃ

৬

অফারক ারনয রফর

টাঃ

৭

অফারক গ্যা রফর

টাঃ

৮

অফারক ক্ষটররদপান রফর

টাঃ

৯

ন্তানদদয ক্ষরখািা খযচ

টাঃ

১০

রনজ ব্যদয় রফদদ ভ্রভণ ংক্রান্ত খযচ

টাঃ

১১

উৎফ ব্যয় ন্যান্য রফদল ব্যয়, মরদ থাদক

টাঃ

ক্ষভাট খযচ

টাঃ

ভন্তব্য

অরভ রফশ্বস্ততায াদথ ক্ষলালণা কযরছ ক্ষম, অভায জ্ঞান ও রফশ্বা ভদত এআ অআটি-১০রফরফ ক্ষত প্রদত্ত তথ্য ঠিক ও ম্পূণ ন।



কযদাতায নাভ ও স্বােয
তারযখঃ ...................
* প্রদয়াজদন পৃথক কাগজ ব্যফায করুন।
............................................................................................................................
অয়কয রযটান ন প্রারপ্ত স্বীকায ে
কযদাতায নাভঃ ...................................................................................... কয ফৎযঃ .................................
আউটিঅআএন/
টিঅআএনঃ

-

-

াদকনরঃ.............

কয ঞ্চরঃ............
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রযটান ন পযভ পূযদণয ক্ষেদে নুযণীয় রনদদ নাফরী
রনদদ নাফরীঃ
(১) এ অয়কয রযটান ন ব্যরি কযদাতা থফা অয়কয ধ্যাদদ, ১৯৮৪ এয ৭৫ ধাযায ধীন রনধ নারযত ব্যরি কর্তনক স্বােরযত ও প্ররতারদত দত
দফ।
(২) প্রদমাজয ক্ষেদে ংযুি করুনঃ
(ক) ক্ষফতন অদয়য ক্ষেদে ক্ষফতন রফফযণী , ব্যাংক সুদদয ক্ষেদে ব্যংক রফফযণী, ঞ্চয় দেয উয সুদদয ক্ষেদে সুদ প্রদানকাযী ব্যাংদকয নদ
ে, গৃ ম্পরত্তয অদয়য ক্ষেদে বািায চুরিে, ক্ষৌয কয ও খাজনা প্রদাদনয যরদ, গৃ ঋদণয উয সুদ থারকদর ঋণ প্রদানকাযী
প্ররতষ্ঠাদনয নদে/রফফযণী, ফীভা রকরস্ত প্রদত্ত থারকদর রকরস্ত প্রদাদনয যরদ, ক্ষাগত অয় থারকদর অয়কয রফরধ-৮ ক্ষভাতাদফক অদয়য
দে রফফযণী, ংরদাযী পাদভনয অদয়য ং থারকদর ংরদাযী পাদভনয কয রনধ নাযণ অদদদয কর/অয়-ব্যদয়য রাফ ও রস্থরতে,
মূরধনী মুনাপা থারকদর প্রভাণারদ, রর্রবদর্ন্ট অয় থারকদর রর্রবদর্ন্ট প্ররপ্তয নদে, ন্যান্য উৎদয অয় থারকদর উায রফফযণী এফং
ঞ্চয়ে, এর.অআ.র, রর্রএ, মাকাত, স্টক/ক্ষয়ায ক্রয়, আতযারদদত রফরনদয়াগ থারকদর প্রভাণারদ;
(খ) ব্যফায অয় থারকদর অয়-ব্যদয়য রাফ রফফযণী, উৎাদদনয রাফ, ফারণরজযক রাফ, রাব ও েরত রাফ এফং রস্থরতে;
(গ) অয়কয ধ্যাদদ, ১৯৮৪ এয র্ততীয় তপীর নুমায়ী ফচয় দাফী ম্বররত ফচয় রফফযণী;
(ঘ) অয়কয অআন নুমায়ী অয় রযগণনা।
(৩) পৃথক রফফযণী ংযুি করুনঃ
(ক) কযদাতায স্ত্রী ফা স্বাভী (কযদাতা না দর), নাফারক ন্তান ও রনবনযীদরয নাদভ ক্ষকান অয় থাকদর;
(খ) কয ব্যারত প্রাপ্ত ও কযমুি অয় থাকদর।
(৪) স্বরনধ নাযণী দ্ধরতদত রযটান ন দারখদরয ক্ষেদে অয়কয রফরধ-৩৮ এয তনাফরী রযারন কযদত দফ।
(৫) দারখরকৃত দরররোরদ কযদাতা থফা কযদাতায েভতাপ্রাপ্ত প্ররতরনরধ কর্তনক স্বােরযত দত দফ।
(৬) প্ররত ৫ ফৎয ন্তয কযদাতায ছরফ রযটাদন নয াদথ দারখর কযদত দফ।
(৭) রনদম্নাি তথ্য প্রদান করুনঃ
(ক) কযদাতা পাভন দর ংীদাযগদণয টি,অআ,এন  নাভ ও ঠিকানা;
(খ) কযদাতা ংীদায দর টি,অআ,এন  পাদভনয নাভ ও ঠিকানা;
(গ) কযদাতা রযচারক দর ক্ষকাম্পানী/ক্ষকাম্পানীমূদয টি,অআ,এন  নাভ ও ঠিকানা।
(৮) কযদাতায রনদজয, স্বাভী/স্ত্রী (মরদ রতরন কযদাতা না ন), নাফারক ন্তান এফং রনবনযীরদদয ম্পদ ও দায় রফফযণী অআটি-১০রফ নুাদয
প্রদনন কযদত দফ।
(৯) কযদাতা ফা তাঁয অআনানুগ প্ররতরনরধয স্বােয ফাধ্যতামূরক। ব্যরি কযদাতাদদয ক্ষেদে অআটি-১০রফ ও অআটি-১০রফরফ-ক্ষত স্বােয প্রদানও
ফাধ্যতামূরক।
(১০) স্থান ংকুরান না দর প্রদয়াজদন পৃথক কাগজ ব্যফায কযা মাদফ।


................................................................................................................................
রযটাদন ন প্রদরনত ক্ষভাট অয়ঃ টাকা .........................................

রযদারধত কযঃ টাকা........................................................

কযদাতায নীট ম্পদঃ টাকা ................................................
অয় রফফযণী িদণয তারযখঃ ............................................... রযটান ন ক্ষযরজস্টাদযয ক্ররভক নং ..............................................

অয় রফফযণীয প্রকৃরতঃ

স্বরনধ নাযণী

াফ নজনীন স্বরনধ নাযণী

াধাযণ

িণকাযী কভনকতনায স্বােয ও ীর

