
 

 

26 

 

উদােরণ-২ 

ধরা োক, উদােরণ-১ এ বনণ ডত করদাতা জনাব তনলয় জলোশ একটি িরকারী একাদর্নমদত 

ক্লাি ননদয় হলকিার প্রদান বাবদ ২০,০০০ টাকা , নবনভ্ন্ন িভ্ায় অংশিেণ বাবদ ২৫,০০০ টাকা, 

নবদদশ ভ্রমণ েদত ২,৫০,০০০ টাকা প্রদশ ডন কদরদেন। উি আয় িমূে হেদেতু জনাব তনলয় 

জলোদশর জন্য প্রদোজয িরকানর হবতন আদদশভুি নয়, তাই এ িকল আয় করমুি 

প্রানপ্ত/সুনবধা বদল গণ্য েদব না। অর্ ডাৎ এ িকল আয় করদোগ্য েদব।       

 

উদাহরণ-৩ 

উদাহরণ-1 এ উতেতিত আয় ও তবতনদয়াগ  তে বকান প্রততবন্ধী ক ডচারীর র্াদক, তদব তার 

বেদে করমুি আদয়র সী া িদব ৪,৫০,০০০ টাকা। ফদল ২০২১-২০২২ কর বেদর তার ব াট 

আয় এবাং করোদয়র পতর াণ িদব তনম্নরূপ: 

 

মূল কিতন (৫৬,৫০০× ১২ মাস) ৬,৭৮,000/- 

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 ৪,৫০,০০০ টাকা পে নন্ত ‘শূন্য’ হার      0/- 

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

অিচশষ্ট ২,৪১,০০০ টাকার ঊপর ১০%                                                ২৪,১০০/-বমাট 

আবয়র উপর আয়কর                                             ২৯,১০০/- 

চিচনবয়াগ িচনত আয়কর করয়াত: পূি নিতী উদাহরণ অনুসাবর                    ২৯,৬৬৩/- 

পার্ ডকে         (৫৬৩/-) 

    

করদাতার নীট প্রবদয় কর (পচরবশাধবোগ্য অংক) =     ৫,০০০/-  

 

করোতার ক ডস্থল বাাংলাদেশ সতচবালয় এর অবস্থান ঢাকা েতেণ তসটি কদপ ডাদরশন এলাকায় 

িওয়ায় তার জন্য সব ডতনম্ন প্রদেয় কদরর পতর াণ ৫,০০০ টাকা। করোতা  তে ঢাকা উির তসটি 

কদপ ডাদরশন বা  চট্টিা  তসটি কদপ ডাদরশন এলাকায় অবস্থান কদরন তদব তার জন্যও সব ডতনম্ন 

প্রদেয় কদরর পতর াণ িদব ৫,০০০ টাকা। অন্যান্য তসটি কদপ ডাদরশন এলাকার বেদে সব ডতনম্ন 
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প্রদেয় কদরর পতর াণ ৪,০০০ টাকা এবাং তসটি কদপ ডাদরশন ব্যতীত অন্য এলাকার বেদে সব ডতনম্ন 

প্রদেয় কদরর পতর াণ ৩,০০০ টাকা।  

 

২।  ননরাপত্তা জামানদতর উপর সুদ (আয়কর অধ্যাদদশ, 1984 এর ধারা 22 অনুোয়ী) 

  

সরকার কর্তডক ইসুেকৃত বন্ড বা তসতকউতরটিজ (দ  ন টিএন্ডটি বন্ড, ন্যাশনাল ইনদেস্টদ ন্ট বন্ড, 

বেজারী বন্ড/তবল, ইতোতে), তর্দবঞ্চার িদত অতজডত সুে এবাং জাতীয় সঞ্চয় পতরেপ্তর কর্তডক 

ইসুেকৃত বসতোংস ইন্সেুদ ন্টদসর সুে এ িাদতর আয় তিদসদব তরটাদন ড বেিাদত িদব। 

সািারণোদব, তসতকউতরটিজ বা তর্দবঞ্চার বকনার জন্য ব্যাাংক বর্দক ঋণ বনয়া িদল ঋদণর সুে 

তসতকউতরটিজ িদত অতজডত সুে আয় বর্দক িরচ তিদসদব বাে বেয়া  াদব। তদব 82C িারার 

আওতািীন বকান বসতোংস ইন্সেুদ ন্টদসর সুদের বেদে িরচ বাে  াদব না। ২০২১-২০২২ কর 

বেদর ব  বকান িরদনর সঞ্চয়পদের অতজডত সুদের উপর উৎদস কততডত কর উি িাদতর 

তবপরীদত চূড়ান্ত করোদয়র ববতশষ্টেসম্পন্ন ন্যেনত  করোয় (minimum tax) পতরদশাি 

তিদসদব গণ্য িদব।  

3। গৃে-িম্পনত্ত আয় (আয়কর অধ্যাদদশ, 1984 এর ধারা 24 অনুোয়ী) 

 

বকান করোতা তার বাড়ী আবাতসক বা বাতণতজেক ব্যবিাদরর জন্য োড়া তেদল, বস আয় 

তরটাদন ডর গৃি-সম্পতির আদয়র েদর বেিাদত িদব। গৃি-সম্পতির করবোগ্য আয় চনরূপবনর িন্য 

পৃথক তফচসল রবয়বছ। আয়কর চিচধমালা, 1984 সংবশাধবনর মােবম ২০১৬-১৭ কর বেদর 

নতুন চরটান ন ফরবমর সাবথ নতুন তফচসল ২৪চি  প্রিতনন করা হবয়বছ। উচেচিত নতুন তরটান ড 

ফরদ র েত ক নাং-২৬ এ গৃি-সম্পতি িাদত করদ াগ্য আয় তনণ ডদয়র জন্য তফতসল ২৪তব 

পূরণপূব ডক মূল তরটাদন ডর সাদর্ সাংযুি করদত িদব। এই তফতসল পূরদণর তনয়  নীদচ বেয়া 

িদলা: 

 

তফতসল-২৪ তব 

গৃি সম্পতির আদয়র তববরণীসমূি  

01 কর বৎির ২০২১-২০২২ 02 টিআইএন: 

করোতার টিআইএন বলিদত হদব 

 

প্রদতযক গৃে িম্পনত্তর জন্য  

03 গৃে-িম্পনত্তর নববরণ 

03ক 

 

গৃে-িম্পনত্তর ঠিকানা 

উদেখ করদত েদব 

03খ হমাট আয়তন: 

বাড়ীর ব াট আয়তন (plinth 

area), কত তলা, ইতোতে উদেখ 

করদত েদব  


