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৪। কে সকল করদাতা উপচর-উচেচিত কিতন ভাতাচদ আবদশসমূবহর আওতায় কিতন আয় প্রাপ্ত 

হননা, তাবদর কিতন আয় চনরূপবনর কক্ষবত্র এস,আর,ওনং211-আইন/আয়কর/2017 প্রবোিয হবি 

না। তাবদর কিতন আয় চনরূপবনর কক্ষবত্র আয়কর অোবদশ, ১৯৮৪ এর চিধানািলী এিং আয়কর 

চিচধমালা, ১৯৮৪ এর চিচধ-33 প্রবোিয হবি। 

 

          (সু ন োস)  

তদ্বতীয় সতচব ( কর আইন-১) 

 

উোিরদণর সািাদে সরকাতর ববতন আদেশভুি ক ডচারীর আয় এবাং কর পতরগণনা তনদম্ন বেিাদনা 

িদলাঃ 
    

উোিরণ-১  

জনাব তনলয় জলোশ বাাংলাদেশ সতচবালদয় ক ডরত একজন সরকাতর ক ডচারী এবাং তার জন্য 

িাকচর (কিতন ও ভাতাচদ) আবদশ, 2015 প্রদোজয। ফদল হবতন আদয়র হক্ষ্দত্র এস,আর,ও নাং 

211-আইন/আয়কর/২০১৭, তাতরি: ২১ জুন ২০১৭ তিস্টাব্দ এর তবিান প্রদ াজে িদব।  

 

িরা  াক, ৩০ জুন ২০২১ তাতরদি স াপ্ত অর্ ড বেদর তততন তনদম্নাি িাদর ববতন োতাতে 

বপদয়দেন: 

 

 াতসক মূল ববতন ৫৬,৫০০/- 

 াতসক তচতকৎসা োতা ১,৫০০/- 

উৎসব োতা ১,১৩,০০০/- 

বাাংলা নববি ড োতা ১১,৩০০/- 

 

তততন সরকাতর বাসায় র্াদকন। েতবষ্য তিতবদল তততন প্রতত  াদস ১৪,০০০ টাকা জ া রাদিন। 

তিসাব রেণ অতফস িদত প্রাপ্ত প্রতেয়নপে িদত বেিা  ায় ব , ৩০ জুন ২০২১ তাতরদি েতবষ্য 

তিতবদল অতজডত সুদের পতর াণ তেল ১,০৮,৫০০ টাকা। কল্যাণ তিতবদল ও বগাষ্ঠী বী া 

তিতবদল চাঁো প্রোন বাবে প্রতত  াদস ববতন িদত কতডন তেল  র্ােদ  ১৫০ ও ১০০ টাকা। 

এোড়াও তততন একটি তফতসতল ব্যাাংদকর তর্দপাতজট বপনশন স্কীদ   াতসক ৫,000 টাকার 

তকতস্ত জ া কদরন। 

 

২০২১-২০২২ কর বেদর জনাব তনলয় জলোদশর ব াট আয় এবাং করোয় কত িদব তা তনদম্ন 

পতরগণনা করা িদলা: 
 

কিতন িাবত আয় 

মূল কিতন (৫৬,৫০০× ১২ মাস) ৬,৭৮,000/- 
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উৎসি ভাতা (৫৬,৫০০× ২) ১,১৩,০০০/- 

নিনকৎিা ভ্াতা (১,৫00×১২)= ১৮,০০০/- 

(সমুেয় অংক ব্যদয়র কারদণ করমুু্ি) 

বাংলা নববষ ড ভ্াতা ১১,৩০০/- করমুি  

কমাট আয় ৭,৯১,000/- 

কর দায় পচরগণনা 

প্রথম ৩,০০,০০০ টাকা পে নন্ত ‘শূন্য’ হার 

পরিতী ১,০০,০০০ টাকার উপর ৫% হাবর     ৫,০00/- 

পরিতী ৩,০০,০০০ টাকার উপর ১০% হাবর     ৩০,০০০/- 

অিচশষ্ট ৯১,০০০ টাকার উপর ১৫% হাবর     ১৩,৬৫০/- 

 

  কমাট কর দায়   ৪৮,৬৫০/- 

 

তবতনদয়াগ জতনত আয়কর বরয়াত পতরগণনা 

তবতনদয়াদগর পতর াণ: 

১। েতবষ্য তিতবদল চাঁো (১৪,০০০  ১২) ১,৬৮,০০০/- 

২। কল্যাণ তিতবদল চাঁো (১৫০  ১২) ১৮০০/- 

৩। বগাষ্ঠী বী া তিতবদল চাঁো (১০০  ১২) ১২০০/- 

৪। তর্দপাতজট বপনশন স্কীদ র তকতস্ত (৫,০০০ ১২) ৬০,০০০/- 

 ব াট তবতনদয়াগ= ২,৩১,০০০/- 

 

দরয়াদতর জন্য অনুদমােনদ াগ্য অংক (eligible amount): 

 

(ক) হমাট অনুদমাদনদোগ্য নবননদয়াগ ২,৩১,০০০/- 

(খ) ব াট আয় ৭,৯১,000/-টাকার ২৫% ১,৯৭,৭৫০/- 

(গ) 1,০0,00,000/- (অনুদমাদনদোগ্য নবননদয়াদগর িদব ডাচ্চ িীমা) 

অনুদমােনদ াগ্য অংক (eligible amount) [(ক) 

বা (খ) বা (গ), এই নতনটির মদধ্য হেটি কম] ১,৯৭,৭৫০/- 

 

কর দরয়াদতর পবরমাণ: 

করোতার দমাট আয় ১৫ লি টাকার অবধক না হওয়ায় কর দরয়াদতর পবরমাণ হদব 

অনুদমােনদ াগ্য অংক (eligible amount) ১,৯৭,৭৫০/-এর 15%  

অর্ ডাৎ (১,৯৭,৭৫০ ১৫%)=২৯,৬৬৩ টাকা। 

প্রদেয় কদরর পতর াণ (৪৮,৬৫০-২৯,৬৬৩)= ১৮,৯৮৭/-  

 


