
 

 

February Cook Off 2020 
Problem Code: SLAB 

 
 

 
Tax Slabs 

 
ইি�য়ােত �েত�ক নাগিরকেক �েত�ক বছের �মাট আেয়র উপের আয়কর �দওয়া লােগ। এই কর             
আেয়র িবিভ� ব�াি�র উপের িবিভ�ভােব �েয়াগ করা হয়, যােদরেক আয়কর ��াব বলা হয়।             
আয়কর ��াব �িতবছর বদলােত থােক। এই অথ�ৈনিতক বছের (2020-21), আয়কর ��াব এবং            
তােদর কেরর হার িনেচ �দওয়া হল: 
 

�মাট আয় (�িপেত) কেরর হার 

Rs. 250,000 পয�� 0% 

Rs. 250,001 হেত Rs. 500,000 পয�� 5% 

Rs. 500,001 হেত Rs. 750,000 পয�� 10% 

Rs. 750,001 হেত Rs. 1,000,000 পয�� 15% 

Rs. 1,000,001 হেত Rs. 1,250,000 পয�� 20% 

Rs. 1,250,001 হেত Rs. 1,500,000 পয�� 25% 

Rs. 1,500,000 এর উপের 30% 

 
আয়কর িকভােব গণনা করা হয় তার িব�ািরত জানেত নমনুা ব�াখ�া অংেশ �দেখা। 
 
�তামােক �শেফর �মাট আয় �দওয়া হেব: N �িপ (Rs.)। তার িনট আয় খুেঁজ �বর কেরা। �মাট                
আয় হেত �মাট কর িবেয়াগ কের িনট আয় গণনা করা হয়। �খয়াল কেরা �য �তামােক অন�                
�কান ধরেনর কর িনেয় িচ�া করেত হেব না, �ধু উপের বিণ�ত কর িবেবচনা করেত হেব। 



 

ইনপুট: 
● ইনপুেটর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T �দওয়া থােক যা �ট�েকস সংখ�া িনেদ�শ কের।             

এরপর  T �ট�েকস এর বণ�না �দওয়া থােক। 
● �েত�ক �ট�েকেসর �থম এবং একমা� লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  N �দওয়া থােক। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট�েকেসর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব —  �শেফর িনট আয় । 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 103  
- 0 ≤ N ≤ 107 

- N হেব 100 এর �িণতক 
 
নমনুা ইনপুট : 
2 
600000 
250000 
 
নমনুা আউটপুট : 
577500 
250000 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: আমরা জািন �মাট আয় হল 6 লাখ �িপ (1 লাখ �িপ = 105 �িপ)। �েত�ক ��ােবর                  
জন� �মাট কর এভােব গণনা করা হয়: 

● Rs. 2.5 লাখ পয��, কর হল Rs. 0, �যেহতু কেরর হার শতকরা 0। 
● Rs. 2.5 লােখর উপর �থেক Rs. 5 লাখ পয��, কেরর হার শতকরা 5। তাহেল, এই কর                

হল 0.05⋅(500,000−250,000), যা দাঁড়ায় Rs. 12,500। 
● Rs. 5 লােখর উপর �থেক Rs. 6 লাখ পয��, কেরর হার শতকরা 10। তাহেল, এই কর হল                 

0.10⋅(600,000−500,000), যা দাঁড়ায় Rs. 10,000। 
 



 

তােদরেক �যাগ কের, আমরা �দখেত পাই �শেফর �মাট আেয়র উপের �মাট কর Rs. 22,500।              
�যেহতু িনট আয় হল �মাট আয় িবেয়াগ �মাট কর, এটা হেব Rs. 600,000 িবেয়াগ Rs. 22,500,                
যা হেব Rs. 577,500। 
 
�কস 2: Rs. 2.5 লাখ পয�� আেয়র জন�, আমােদর �কান কর �দওয়া লােগ না, তাই িনট আয়                 
আর �মাট আয় একই: Rs. 2.5 লাখ। 


