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1. In Income Tax Act 1961, income is divided in ____ Heads? 
আয়কর আইন, 1961 অনুসারর বিবিন্ন ধররনর আরয়র খাতগুবি কী কী ? 

2. Tax is payable on which amount ? 
করদায় ককান অরথের উপর বনর্েয় করা হয়  ? 

3. Income Tax is charged in which year ? 
ককান িছরর কর বনধোরর্ করা হয় ? 

4. Income of business commenced on 1st February 2020 will be assessed in which assessment 

year ? 
1/2/2020 তাবররখ ককারনা িযিসা শুরু হরি তার আরয়র উপর ককান িছরর কর বনধোরর্ হরি ? 

5. Additional surcharge (health and education cess) is payable on which amount ? 
অবতবরক্ত সারচার্ে  ককান অরথের উপর ধার্ে হয় ? 

6. An employee is in receipt of education allowance for his four children, the maximum 

allowance per year will be exempted under section 10(14) is _____. 
একর্ন কর্েচারীর চারর্ন পুত্র / কনযা আরছ । ধারা 10(14) অনুসারর তার Educational Allowance-এ সরিোচ্চ 

ছার়ের পবরর্ার্ কত হরি ? 

7. Maximum limit of deduction u/s 80C is___. 
ধারা 80C র সরিোচ্চ ছার়ের পবরর্ার্ কত ? 

8. Income from Royalty will be taxed under the head of   ____. 
Royalty ককান খারত কররর্াগ্য হরি ? 

9. Provision of expenditure incurred by a company for new recruitment of employees 
নতুন কর্েচারী বনরয়ারগ্র কেরত্র ককাম্পানী কী ছা়ে পায় ? 

10. MAT is calculated on which amount ? 
MAT ককান অরথের উপর বনর্েয় করা হয় ? 

11. If the dividend distribution tax is not paid within the prescribed limit, interest per month is to 

be paid ____ 
বনবদে ষ্ট সর্রয়র র্রধয িবিত িিযাাংরের উপর কর প্রদান করা না হরি প্রদত্ত সুরদর হার কত ? 

12. Donation made to “West Bengal State Emergency Relief Fund” is exempted under which 

section ? 
'WB State Emergency Relief Fund'-এ প্রদত্ত অনুদারনর ককান ধারায় ছা়েরর্াগ্য ? 

13. PAN stands for what ? 
PAN কথাটির অথে কী ? 

14. TAN stands for what ? 
TAN কথাটির অথে কী ? 

15. Provision for advance tax paid by a company 
অবির্ কর প্রদারনর বনয়র্গুবি কী ? 

 

16. How are the awards exempted from Income Tax ? 



পুরস্কার কীিারি আয়কর কথরক ছা়েরর্াগ্য ? 

17. ____of Income Tax Act is related to residential status. 
আয়কর আইরনর ককান ধারায় আিাবসক র্র্োদা বনধোবরত হয় ? 

18. What is known as the sum of various heads ? 
সর্স্ত আরয়র খারতর কর্াগ্ফি কী ? 

19. What is the maximum amount of deduction under section 80C to 80U ? 
ধারা 80C কথরক 80U পর্েন্ত সরিোচ্চ কর্াট ছার়ের পবরর্ার্ কত হরি ? 

20. The house rent allowance (HRA) under the salary head of Income Tax Act is given by___ 

section. 
ককান ধারায় HRA ছা়ে পাওয়া র্ায় ? 

21. Income chargeable under the head ‘Profits and Gains from Business or Profession’ is 

covered under which section 
ধারা ............ অনুসারর Profits & Gains Business or Profession from-এর আয় বনর্েয় করা হয়। 

22. What is the provision of the revenue expenditure on research incurred by the assessee 

himself? 
কর বনধোরীর দ্বারা প্রদত্ত গ্রিষর্ার র্নয খররচর ছার়ের পবরর্ার্ কী ? 

23. Long-term Capital Loss can only be set off against which capital gain ? 
দীর্েরর্য়াদী রূ্িধনী েবত প্রবতসাররনর বনয়র্ কী ? 

24. Salary received by the manager of a Tea Garden is taxable under which head ? 
Tea Garden -এর Manager / employee র কিতন ককান খারত কররর্াগ্য হরি ? 

25.   The provision for the set off loss from one head against income from another head is given 

under _______________ of Income Tax Act, 1961. 

বিবিন্ন আরয়র খারতর র্রধয েবত প্রবতসাররনর বনয়র্গুবি কী ? 

26. If an asset is put to use for less than 180 days in the previous year, the depreciation is 

charged at the rate of ------ 
িযিসায় র্বদ ককারনা সম্পবত্ত পূিেিতী িছরর 180 বদরনর কর্ কারর্ িযিহৃত হয় তাহরি অিবচবত হার ......... হরি। 

27. When annual value of one self occupied house is nil, the assessee will be entitled to the 

standard deduction of-----% 

বনর্ অবধকৃত গৃ্রহর িাবষেক রূ্িয কর্খারন েূনয, প্রবর্ত ছার়ের পবরর্ার্ কত হরি ? 

28. Name the deduction allowed from annual value. 
িাবষেক রূ্িয কথরক কী কী ছা়ে পাওয়া র্ায় ? 

29. Winning of lottery is taxable under which head ? 
Lottery কথরক প্রাপ্ত অথে ককান খারত কররর্াগ্য ? 

30. In whish year the Payment of Gratuity Act came into force ? 
............... সারি 'Payment of Gratuity Act' কার্েকর করা হয়। 

 


