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

(গ), এ নতনটির মদধ্য হেটি কম] 

৩,৭০,000/- 

 

করোতার কর দরয়াদতর পবরমাণ হদব: 

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

অনুদমােনদ াগ্য অংক (eligible amount) ৩,৭০,000/- টাকার 1০% অর্ ডাৎ ৩৭,০০০/- টাকা। 

 

ফদল নীট প্রদেয় কদরর পতর াণ োঁড়াদব (২,২০,০০০-৩৭,০০০) = ১,৮৩,০০০/- টাকা। 

 

উদােরণ ১২  

নমজ্  মানেবা ঢাকা দনক্ষ্ণ নিটি কদপ ডাদরশদনর একজন করদাতা। নতনন প্রর্ম বাদরর মদতা আয়কর 

নরটান ড দানখল করদবন। ২০২১-২০২২ কর বেদর তার হমাট আদয়র পনরমাণ ৬,০০,০০০ লক্ষ্ টাকা। 

নবনভ্ন্ন খাদত তার হমাট নবননদয়াদগর পনরমাণ নননরূপ: 

 

ক্রম খাত পচরমাণ (৳) 

1 জীবন বীমার নকনি প্রদান  60,000 

2 নর্দপানজট হপনশন স্কীদম নবননদয়াগ  ৯0,000 

3 সঞ্চয়পত্র ক্রবয় চিচনবয়াগ ৫0,000 

হমাট নবননদয়াগ  ২,০0,000 

 

নমজ্  মানেবার কর হরয়াত ও করদাদয়র পনরমাণ নননরূপ েদব: 

১. কর হরয়াতদোগ্য নবননদয়াগ ননধ ডারণ- 

 

ক্রম খাত পতর াণ (৳) 

1. জীবন বীমার নকনি প্রদান  60,000 

২. নর্দপানজট হপনশন স্কীদম নবননদয়াগ (2ক ও 2খ এর 

মদধ্য হেটি কম) 

60,000 

2ক. প্রকৃত নবননদয়াগ      ৯0,000/- 

2খ. অনুদমাদনদোগ্য িীমা 60,000/- 

৩. সঞ্চয়পে েদয় তবতনদয়াগ ৫0,000 

হমাট অনুদমাদনদোগ্য নবননদয়াগ ১,70,000 

 

২. হরয়াত পূব ডবতী করদায় ননধ ডারণ: 

 

প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পে নন্ত কমাট আবয়র উপর  শূন্য 

পরিতী ১,০০,০০০ টাকা আবয়র উপর ৫% হাবর ৫,০০০/- 



 

 

46 

 

পরিতী ১,৫০,০০০ টাকা আবয়র উপর ১০% হাবর ১৫,০০০/- 

কমাট  ২০,০০০/- 

 

৩. হরয়াদতর জন্য অনুদমাদনদোগ্য অংক (elligible amount) ননধ ডারণ: 

 

(ক) হমাট অনুদমাদনদোগ্য নবননদয়াগ ১,70,000/-  

(খ) ব াট আয় ৬,০০,০০০/- টাকার ২৫%  ১,৫০,000/- 

(গ) 1,০0,00,000/- 

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

(গ), এ নতনটির মদধ্য হেটি কম] 

১,৫০,000/- 

 

৪. করোতার কর বরয়াদতর পতর াণ তনি ডারণ: 

 

করোতার ব াট আয় ১৫ লে টাকার ক  িওয়ায় বরয়াদতর পতর াণ িদব অনুদ ােনদ াগ্য অাংক 

১,৫০,০০০ টাকার ১৫% অর্ ডাৎ ২২,৫০০ টাকা।  

 

৫. প্রদেয় কর তনি ডারণ: 

 

করোতার বরয়াত পূব ডবতী করোয় = ২০,০০০/- 

প্রাপ্ত কর বরয়াত                       = ২২,৫০০/- 

পার্ ডকে        = (২,৫০০/-) 

 

করোতা ব দিতু ঢাকা েতেণ তসটি করদপাদরশদনর বাতসন্দা তাই তার প্রদেয় কদরর পতর াণ ন্যেনত  

৫,০০০ টাকা িদব।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


