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তৃতীয় ভাগ 

 

 চিচভন্ন িাবতর আয় চনরূপণ 

 

1।  হবতনানদ (আয়কর  অধ্যাদদশ, 1984 এর ধারা  21 এবং আয়কর  নবনধমালা, 1984 এর নবনধ 

33 অনুোয়ী) 

 

সািারণোদব একজন চাকুতরজীবী করোতার প্রাপ্ত মূল ববতন, উৎসব োতা, পতরচারক োতা, 

সম্মানী োতা, ওোরটাই  োতা, স্বীকৃত েতবষ্য তিতবদল তনদয়াগকতডার প্রেি চাঁো এবাং তবতেন্ন 

পারকুইতজট (সুতবিা) ববতন িাদতর করদ াগ্য আয়। 

 

কিতনিাবত করবোগ্য আয় চনরূপবণর িন্য পৃথক তফচসল রবয়বছ। আয়কর চিচধমালা, 1984 

সংবশাধবনর মােবম ২০১৬-১৭ কর বেদর নতুন চরটান ন ফরবমর সাবথ নতুন তফচসল ২৪এ  

প্রিতনন করা হবয়বছ। উতেতিত নতুন চরটান ন ফরবমর ক্রচমক নং-২৪ এ কিতন িাবত করবোগ্য 

আয় চনণ নবয়র িন্য তফচসল ২৪এ পূরণপূি নক মূল চরটাবন নর সাবথ সংযুি করবত হবি। তফচসল 

২৪এ পূরবণর পদ্ধতত নীদচ আদলাচনা করা িদলা- 

 

তফতসল-২৪এ 

ববতন আদয়র তববরণসমূি 

 

আয়কর অধ্যাদেদশর তবদ্য ান তবিান অনুসাদর তফতসল ২৪এ অনু ায়ী ববতন িাদতর 

করদ াগ্য/করমুি আয় পতরগণনার (সরকাতর ববতন আদেশভুি ক ডচারীর বেে ব্যতীত) 

একটি উোিরণ তনদচ প্রোন করা িদলা: 

 

০১ কর বৎির ২০২১-২০২২ ০২ টিআইএন 
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তববরণসমূি পতর াণ 

(ক) 

কর 

অব্যািতত 

প্রাপ্ত  

(ি) 

নীট 

করদ াগ্য  

(গ=ক-ি) 

 ন্তব্য 

মূল ববতন ৩,৬০,০০

০/- 

--- ৩,৬০,০০০

/- 

সম্পূণ ড অাংক করদ াগ্য 

তবদশি ববতন ২৪,০০০/- --- ২৪,০০০/- সম্পূণ ড অাংক করদ াগ্য 

বদকয়া হবতন (ো 

পূদব ড করদোগ্য 

আদয়র অন্তভুডি 

েয় নাই) 

60,000/- --- 60,000/- সম্পূণ ড অাংক করদ াগ্য 

 িাে ড োতা ৭২,০০০/- --- ৭২,০০০/- সম্পূণ ড অাংক করদ াগ্য 

বাড়ী োড়া োতা 

(নগে) 

২,৪০,০০০

/- 

১,৮০,০০০/

- 

৬০,০০০/- মূল ববতদনর ৫০% 

অর্বা  াতসক 

২৫,০০০/- এ দু’টির 

 দধ্য ব টি ক  বস 

অাংক করমুি।  

তচতকৎসা োতা 

(নগে) 

৪৮,০০০/- ৩৬,০০০/- ১২,০০০/- মূল ববতদনর ১০% 

অর্বা বাতি ডক 

১,২০,০০০/- টাকা 

(প্রততবন্ধী ব্যতির 

বেদে ১০ লে টাকা), 

এ দু’টির  দধ্য ব টি 

ক  বস পতর াণ অাংক 

করমুি।  

োট ড, নকর্নন, িক্ষু, 

নলভ্ার ও কযান্সার 

িাজডানর খরদির 

জন্য প্রাপ্ত অংক 

1,00,000

/- 

1,00,000/

- 

--- সম্পূণ ড অাংক করমুি। 

তদব বশয়ারদিাল্ডার 

পতরচালকগণ এ কর 

অব্যািততর সুতবিা 

প্রাপ্য িদবন না। 

 াতায়াত োতা 

(নগে) 

৬০,০০০/- ৩০,০০০/- ৩০,০০০/- বাতি ডক ৩০,০০০/- 

প ডন্ত করমুি 

উৎসব ভাতা 60,000/- --- 60,000/- সম্পূণ ড অাংক করদ াগ্য 

পতরচারক োতা ১৮,০০০/- -- ১৮,০০০/- সম্পূণ ড অাংক করদ াগ্য 

ছুটি োতা ৩০,০০০/- --- ৩০,০০০/- সম্পূণ ড অাংক করদ াগ্য 
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তববরণসমূি পতর াণ 

(ক) 

কর 

অব্যািতত 

প্রাপ্ত  

(ি) 

নীট 

করদ াগ্য  

(গ=ক-ি) 

 ন্তব্য 

সম্মানী/ পুরস্কার/ 

তফ 

৫০,০০০/- --- ৫০,০০০/- সম্পূণ ড অাংক করদ াগ্য 

ওোর টাই  

োতা 

৪৮,০০০/- --- ৪৮,০০০/- সম্পূণ ড অাংক করদ াগ্য 

ববানাস/ 

এক্সদিতসয়া 

৩০,০০০/- --- ৩০,০০০/- সম্পূণ ড অাংক করদ াগ্য 

স্বীকৃত েতবষ্য 

তিতবদল 

তনদয়াগকতডা 

কর্তডক প্রেি চাঁো 

৩৬,০০০/

- 

--- ৩৬,০০০/- সম্পূণ ড অাংক করদ াগ্য 

স্বীকৃত েতবষ্য 

তিতবদল অতজডত 

সুে 

৩০,০০০/- ৩০,০০০/- --- মূল ববতদনর ১/৩ অাংশ 

প ডন্ত প্রাপ্ত সুে (এিাদন 

ববতন বলদত মূল 

ববতন এবাং  িাে ড 

োতা বুঝাদব) অর্বা 

সরকার কর্তডক 

তনি ডাতরত িার 

১৪.৫০%, এ দুদয়র 

 দধ্য ব টি ক  বস 

পতর াণ অাংক 

করমুি। 

 ানবািন সুতবিার 

জন্য তবদবতচত 

আয়  

-- -- ৬০,০০০/-  তে করোতা ব্যতিগত 

ব্যবিাদরর জন্য 

তনদয়াগকতডার তনকট  

বর্দক গাড়ী পান 

তািদল মূল ববতদনর 

৫% বা বাতি ডক 

৬০,০০০/- টাকা (দুই 

এর  দধ্য ব টি ববতশ) 

সরাসতর নীট করদ াগ্য 

আয় িদব।  



 

 

18 

 

তববরণসমূি পতর াণ 

(ক) 

কর 

অব্যািতত 

প্রাপ্ত  

(ি) 

নীট 

করদ াগ্য  

(গ=ক-ি) 

 ন্তব্য 

তবনামূদল্য বা 

হ্রাসকৃত োড়ায় 

প্রাপ্ত বাসস্থাদনর 

জন্য তবদবতচত 

আয় 

--- --- ৯০,০০০/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

 

(ক)  তে করোতা 

তনদয়াগকতডা কর্তডক 

প্রেি তবনা োড়ায় 

সতিত বা অ-সতিত 

বাসস্থাদন বাস কদরন 

তািদল সািারণোদব 

মূল ববতদনর ২৫% 

করদ াগ্য আয় তিদসদব 

গণ্য িদব। 

 

(ি)  তে করোতা 

তনদয়াগকতডা বর্দক 

হ্রাসকৃত োড়ায় 

সতিত বা অ-সতিত 

বাসস্থান প্রাপ্ত িন বস 

বেদে সািারণোদব 

মূল ববতদনর ২৫% 

িদত প্রকৃত 

পতরদশাতিত োড়া বাে 

তেদয় পার্ ডকে 

করদ াগ্য আয় 

তিদসদব গণ্য িদব। 

অন্যান্য,  তে 

র্াদক (তববরণ 

তেন) 

--- ---    --- করোতা  তে 

তনদয়াগকতডা কর্তডক 

প্রেি বাসস্থাদন 

োদরায়ান,  াতল, 

বাবুতচ ড তকাংবা অন্য 

বকান সুতবিা বপদয় 

র্াদকন তদব প্রাপ্ত 

সুতবিার স পতর াণ 

আতর্ ডক মূল্য 



 

 

19 

 

তববরণসমূি পতর াণ 

(ক) 

কর 

অব্যািতত 

প্রাপ্ত  

(ি) 

নীট 

করদ াগ্য  

(গ=ক-ি) 

 ন্তব্য 

করদ াগ্য আয় 

তিদসদব বেিাদত িদব। 

ছুটি নগোয়ন ৬০,০০০/- --- ৬০,০০০/- সম্পূণ ড অাংক করদ াগ্য 

সরকাতর বা 

অনুদ াতেত 

িোচ্যইটি 

৩.৫ বকাটি ২.৫ বকাটি   ১.০০ 

বকাটি 

২ বকাটি ৫০ লে 

টাকার অতততরি 

অাংক করদ াগ্য 

Workers’ 

Participation 

Fund 

৬০,০০০/- ৫০,০০০/- ১০,০০০/- বাাংলাদেশ ে  আইন, 

২০০৬ (২০০৬ সদনর 

৪২ নাং আইন) এর 

আওতায় প্রতততষ্ঠত 

Workers’ 

Participation 

Fund বর্দক বকান 

ব্যতি কর্তডক 

50,০০০/- টাকা প ডন্ত 

প্রাপ্ত অর্ ড করমুি; 

 

 

 

 

 

 

সরকাবর দবতন আদেশভুি কম নিারীর দবতনিাদত আয় বনরূপণ 

 

সরকাতর ববতন আদেশভুি ক ডচারীর ববতন-োতাতের বেদে আয় গণনার জন্য ইততপূদব ড 

জাতরকৃত প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নাং ১৯৮-আইন/আয়কর/২০১৫, তাতরি: ৩০ জুন, ২০১৫ তিস্টাব্দ 

রতিতেদ  এস,আর,ও নাং 211-আইন/আয়কর/২০১৭, তাতরি: ২১ জুন ২০১৭ তিস্টাব্দ জাতর 

করা িদয়দে। এ প্রজ্ঞাপন অনু ায়ী, সরকাতর ববতন আদেশভুি একজন ক ডচারীর সরকার 

কর্তডক প্রেি মূল ববতন, উৎসব োতা ও ববানাস (দ  নাদ ই অতেতিত বিাক না বকন) করদ াগ্য 

আয় তিদসদব তবদবতচত িদব। অবসরকাদল প্রেি লাম্প িোন্টসি সরকাতর ববতন আদেদশ 

উতেতিত অন্যান্য োতা ও সুতবিাতে ব  ন, বাড়ী োড়া োতা, তচতকৎসা োতা,  াতায়াত োতা, 

োতন্ত তবদনােন োতা, বাাংলা নববি ড োতা ইতোতে করমুি র্াকদব। সরকাতর ববতন আদেশভুি 


