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(ক) সঞ্চয় পবত্র চিচনবয়াগ    ৪০,০০০ টাকা 

(ি) িীিন িীমার চপ্রচময়াম প্রদান    5,০০০ টাকা 

                     কমাট 45,০০০ টাকা 

 

দরয়াদতর জন্য অনুদমােনদ াগ্য অংক (eligible amount): 

 

(ক) হমাট অনুদমাদনদোগ্য নবননদয়াগ 45,000/- 

(খ) কমাট আয় ৫,14,৬৪০ টাকার ২৫%  1,28,660/- 

(গ) 1,০0,00,000/- 

অনুদমােনদ াগ্য অংক (eligible amount) [(ক) বা 

(খ) বা (গ), এ নতনটির মদধ্য হেটি কম] 45,০০০/- 

 

কর হরয়াদতর পনরমাণ: 

45,০০০ এর 15% অর্ ডাৎ (45,০০০ x ১৫%)= 6,7৫০ টাকা। 

 

কমাট আবরাপবোগ্য কর              ১১,4৬৪/- 

িাদ: কর করয়াত    6,750/-  

প্রদেয় কর   ৪,714/- 

 

সারচাদজডর পতর াণ: 

 

করোতার নীট সম্পদের পতর াণ ২০,৩০,০০,০০০/- 

িওয়ায় প্রদেয় আয়কদরর ৩০% িাদর সারচাজড প্রদ াজে 

িদব। সারচাদজডর পতর াণ োড়ায় (৪,714 টাকার ৩০%)  

১৪১৪ টাকা।                ১,৪১৪/- 

 ফদল ব াট প্রদেয় কর          ৬,১২৮/- 

বাে: উৎদস কততডত কর  

 (ক) ব্যাাংক সুে ১০,০০০/- এর ১০%  =   ১,০০০/- 

  (ি) লেোাংশ ১,৩৫,০০০/- এর ১০% = ১৩,৫০০/- 

                ১৪,৫০০/-   

 ত জ  অরণ্য অিদ র তনকট বফরতদ াগ্য কর                   (৮,৩৭২/-) 

 

 

 

3। একিন তশেদকর আয় এবাং কর পতরগণনা 
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জনাব ত নিাজ আিদ ে ববসরকাতর ইাংদরজী  াধ্যদ র একটি তবদ্যালদয় তশেকতা কদরন। 

তার একজন প্রততবন্ধী সন্তান রদয়দে। তার েী করোতা নন। ১ জুলাই ২০২০ হদত ৩০ জুন 

২০২১ প ডন্ত স দয় তার আয় তেল তনম্নরূপঃ 

 

ববতন িাত:  

 াতসক মূল ববতন 30,০০০/-   

বাড়ী োড়া োতা   ১5,000/-   

তচতকৎসা োতা      ১,০০০/-   

উৎসব ববানাস- দু’টি মূল ববতদনর স ান। 

 

জনাব ত নিাজ আিদ ে টিউশনী বর্দকও উপাজডন কদর র্াদকন। তততন  াদস ব াট ০৬ (েয়) 

ব্যাদচ োে পড়ান। প্রতত ব্যাদচ োে সাংখ্যা ০৬ (েয়) জন। প্রতত োে বর্দক তততন সম্মানী িিণ 

কদরন  াতসক ৪,০০০ টাকা। তততন তনদজর বাসাদতই োে পড়ান।   

 

চতচন আয় িছবর 2,00,000 টাকার সঞ্চয়পত্র ক্রয় কবরবছন। ৩০ জুন ২০২১ তাতরদি করোতার 

নীট সম্পদের পতর াণ তেল ৩,৩০,০০,০০০ টাকা। 

 

২০২১-২০২২ করবেদর করোতার ব াট আয় ও প্রদেয় কদরর পতর াণ তনম্নরূপ: 

কিতন িাত: 

মাচসক মূল কিতন (30,০০০ x ১২)  3,60,০০০/- 

িাড়ী ভাড়া ভাতা  (15000x ১২)   ১,80,০০০/-  

িাদ:  করমুি (মূল কিতবনর ৫০%) ১,৮০,০০০/- শূন্য 

   

চিচকৎসা ভাতা (১,০০০x১২) ১২,০০০/-  

িাদ:  মূল কিতবনর ১০%  

অথিা িাচষ নক ১,২০,০০০/-, কেটি কম 

 

৩৬,০০০/- 

 

শূন্য 

   

উৎসি কিানাস (৩০,০০০ x২)  ৬০,০০০/- 

 কিতন িাবত আয় = ৪,20,০০০/- 

অন্যান্য উৎস িাবত আয়:   

টিউশনী বর্দক প্রাপ্ত আয় (৬ ব্যাচ x ৬ জন 

x ৪০০০ x ১২  াস) 

  

১৭,২৮,০০০/- 

 ব াট আয় = 21,48,000/- 

করোয় পতরগণনা   

(ক) প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা*  পে নন্ত কমাট আবয়র উপর         শূন্য 

(ি) পরিতী ১,০০,০০০ টাকা পে নন্ত কমাট আবয়র উপর  ৫% ৫,০০০/- 
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(গ) পরিতী ৩,০০,০০০ টাকা পে নন্ত কমাট আবয়র উপর  ১০% ৩০,০০০/- 

(ঘ) পরিতী ৪,০০,০০০ টাকা পে নন্ত কমাট আবয়র উপর  ১৫% ৬০,০০০/- 

(ঙ) পরিতী ৫,০০,০০০ টাকা পে নন্ত কমাট আবয়র উপর  ২০% ১,০০,০০০/- 

(ি) অিচশষ্ট ৪,৯৮,০০০ টাকা কমাট আবয়র উপর ২৫% ১,২৪,৫০০০/- 

প্রবদয় কর = ৩,১৯,৫০০/- 

* প্রনতবন্ধী িন্তাদনর নপতা নেদিদব করমুি আয় িীমা (৩,০0,000 + 5০,000) = 

৩,০০,000 টাকা। 

 

কর বরয়াত: 

দরয়াদতর জন্য অনুদমােনদ াগ্য অংক (eligible amount): 

 

(ক) হমাট অনুদমাদনদোগ্য নবননদয়াগ 2,00,000/- 

(খ) ব াট আদয়র ২৫% (21,48,000x 25%)  ৫,৩৭,০০০/- 

(গ) 1,০0,00,000/- 

অনুদমােনদ াগ্য অংক (eligible amount) [(ক) বা (খ) বা 

(গ), এ নতনটির মদধ্য হেটি কম] 2,00,000/- 

 

কর হরয়াদতর পনরমাণ: 

করোতার দমাট আয় ১৫ লি টাকার অবধক হওয়ায় কর দরয়াদতর 

পবরমাণ হদব সরাসবর অনুদমাদনদোগ্য অংক (eligible amount) 
2,00,000/- এর 1০% অর্ ডাৎ (2,00,০০০x ১০%)= ২০,0০০ টাকা। 

 

নীট প্রবদয় কর: 

ফবল নীট প্রবদয় কবরর পচরমাণ হবি (৩,১৯,৫০০ -২0,0০০) = 2,9৯,৫০0 টাকা। 

 

করদাতার নীট সম্পবদর পচরমাণ ৩ ককাটি ৩০ লক্ষ টাকা ো সারিািন আবরাবপর লবক্ষয নীট 

সম্পবদর সবি নাচ্চ সীমা ৩ ককাটি টাকার অচধক হওয়ায় নীট প্রবদয় কর 2,9৯,৫০0 টাকার উপর 

১০% হাবর সারিািন িািদ (2,9৯,৫০0 x ১০%) = 29,৯৫০ টাকা প্রবদয় হবি। অথ নাৎ আয়কর 

ও সারিািন িািদ করদাতার কমাট করদায় হবি (2,9৯,৫০0 + 29,৯৫০) = 3,2৯,৪৫০ টাকা।  

 

4।  একিন চশল্পীর আয় এিং কর পচরগণনা 

ত জ নাত রা নুজাই া একজন কণ্ঠতশল্পী। তার তনজস্ব একটি গাদনর েল রদয়দে। তবতেন্ন 

অনুষ্ঠাদন তততন তার েল তনদয় গান পতরদবশদনর  াধ্যদ  আয় কদর র্াদকন। ১ জুলাই ২০২০ 

হদত ৩০ জুন ২০২১ প ডন্ত স দয়  তার আয় ও ব্যদয়র পতরসাংখ্যান তেল এ রক : 

 

তবতেন্ন অনুষ্ঠাদন সাংগীত পতরদবশদনর  াধ্যদ  প্রাতপ্ত তেল ১০,০০,০০০ টাকা।  


