গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
জাতীয় যাজস্ব বফার্ ড
ঢাকা।
[মূক অনুবফবাগ]
াধাযণ আদদ নাং- ০৬/মূক/২০১৬

তাবযখঃ ১৯ জ্জৈষ্ঠ, ১৪২৩ ফঙ্গাব্দ/০২ জুন, ২০১৬ বিষ্টাব্দ।

বফলয়: মূল্য াংদমাজন কয (মূক) উৎদ আদায়/কতডন এফাং যফতী কযণীয় ম্পদকড বদক-বনদদ ডনা।

মূল্য াংদমাজন কয বফবধভারা, ১৯৯১ এয বফবধ ৩৮ এ প্রদত্ত ক্ষভতাফদর জাতীয় যাজস্ব বফার্ ড,
যকাবয প্রবতষ্ঠান, আধাযকাবয প্রবতষ্ঠান, স্বায়ত্বাবত প্রবতষ্ঠান, এনবজও, ব্াাংক, ফীভা, আবথ ডক
প্রবতষ্ঠান, বরবভদের্ বকাম্পাবন, ১ (এক) বকাটি োকায অবধক ফাবল ডক োন ডওবাযযুক্ত প্রবতষ্ঠান এফাং বক্ষা
প্রবতষ্ঠান কর্তডক উৎদ মূল্য াংদমাজন কয (মূক) আদায়/কতডন এফাং যফতী কযণীয় ম্পদকড বনম্নরূ
বদক-বনদদ ডনা প্রদান কযদরা।
০২। বম ফ বক্ষদে উৎদ মূক কতডন কযদত দফ:
(১) বনদম্নয ছদক ফবণ ডত বফা মূবয বক্ষদে উাদদয বফযীদত উ ল্লিবখত াদয আফবিকবাদফ উৎদ
মূক কতডন কযদত দফ। বফাপ্রদানকাযী মূক বযদাধ পূফ ডক বফা প্রদান কযদর বতবন অনুদেদ নাং৫(ক) এ ফবণ ডত দ্ধবত অনুযণ কযদফন। বফাপ্রদানকাযী মূক বযদাধ ব্বতদযদক বফা প্রদান কযদর
বতবন অনুদেদ নাং-৫(খ) এ ফবণ ডত দ্ধবত অনুযণ কযদফন:ক্রভ. নাং

(১)
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.
০৭.
০৮.

০৯.
১০.
১১.
১২.

বফায বকার্

(২)
S০০২.০০
S০০৩.১০
S০০৩.২০
S ০০৪.০০
S০০৮.১০
S০০৯.০০
S০১০.১০
S০১০.২০

S০১৪.০০
S০২০.০০
S০২১.০০
S০২৪.০০

বফায বদযানাভা

মূক উৎদ কতডদনয ায

(৩)
বর্দকাদযে ড ও কৈাোযা ড
বভােয গাবিয গ্যাদযজ ও ওয়াকড
র্কইয়ার্ ড
বনভডাণ াংস্থা
ছাাখানা
বনরাভকাযী াংস্থা
ভূবভ উন্নয়ন াংস্থা
বফন বনভডাণ াংস্থা

(৪)
১৫%
১০%
১০%
৬%
১৫%
১৫%
৩%

ড ম ডন্ত তকযা দ
(ক) ১-১১০০ ফগফুে
তাাং
ড ম ডন্ত তকযা বলার
(খ) ১১০১-১৬০০ ফগফুে
দবভক ছয় ছয় তাাং
ড ইদত তকযা বে তাাং
(গ) ১৬০১ ফগফুে

১.৫%

ইন্ডেল্লটিং সিংস্থা
জবয াংস্থা
প্ল্ৈান্ট ফা মূরধনী মন্ত্রাবত বািা প্রদানকাযী াংস্থা
আফাফদেয
(ক) উৎাদন ম ডাদয়
বফণন বকন্দ্র
(খ) বফণন ম ডাদয় (বা-রুভ)

২.৫%
৪.৫%
১৫%
১৫%
১৫%
৬%
৪%
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ক্রভ. নাং

বফায বকার্

বফায বদযানাভা

(১)

(২)

(৩)

১৩.
১৪.

S০২৮.০০
S০৩১.০০

১৫.
১৬.
১৭.
১৮.
১৯.
২০.
২১.

S০৩২.০০
S০৩৩.০০
S০৩৪.০০
S০৩৭.০০
S০৪০.০০
S০৪৫.০০
S০৪৮.০০

২২.
২৩.

S০৪৯.০০
S০৫০.১০

২৪.
২৫.
২৬.
২৭.
২৮.
২৯.
৩০.
৩১.
৩২.
৩৩.
৩৪.
৩৫.

S০৫০.২০
S০৫১.০০
S০৫২.০০
S০৫৩.০০
S০৫৪.০০
S০৫৮.০০
S০৬০.০০
S০৬৫.০০
S০৬৬.০০
S০৭১.০০
S০৭২.০০
S০৯৯.১০

৩৬.
৩৭.
৩৮.

S৯৯.২০
S৯৯.৩০
S০৯৯.৬০

মূক উৎদ কতডদনয ায

(৪)
(উৎাদন ম ডাদয় ৬% াদয মূক
বযদাদধয চারানে থাকা াদদক্ষ)।
কুবযয়ায (Courier) ও এক্সদপ্র বভইর াববড
১৫%
দণয বফবনভদয় কযদমাগ্য ণ্য বভযাভত ফা
১৫%
াববডবাং- এয কাদজ বনদয়াবজত ব্বক্ত, প্রবতষ্ঠান
ফা াংস্থা
কনারদেন্সী পাভড ও সুাযবাইজযী পাভড
১৫%
ইজাযাদায
১৫%
অবর্ে এন্ড একাউবন্টাং পাভড
১৫%
বমাগানদায (Procurement Provider)
৫%
ববকউবযটি াববড
১৫%
আইন যাভডক
১৫%
বযফন ঠিকাদায
(ক) বদরাবরয়াভজাত ণ্য
৪.৫%
বযফদনয বক্ষদে
(খ) অন্যান্য ণ্য
১০%
বযফদনয বক্ষদে
মানফান বািা প্রদানকাযী
১৫%
আবকডদেক্ট, ইদন্টবযয়য বর্জাইনায ফা ইদন্টবযয়য
১৫%
বর্দকাদযেয
গ্রাবপক বর্জাইনায
১৫%
ইবিবনয়াবযাং পাভড
১৫%
ব্দ ও আদরাক যিাভ বািা প্রদানকাযী
১৫%
বফার্ ড বায় বমাগদানকাযী
১৫%
উগ্র চৈাদনদরয ভাধ্যদভ বফজ্ঞান প্রচাযকাযী
১৫%
চাে ডার্ ড বফভান ফা ববরকপ্টায বািা প্রদানকাযী
১৫%
বনরাভকৃত দণ্যয বক্রতা
৪%
বফন বভদঝ ও অঙ্গন বযষ্কায/যক্ষণাদফক্ষণকাযী
১৫%
রোবযয টিবকে বফক্রয়কাযী
১৫%
অনুষ্ঠান আদয়াজক
১৫%
ভানফ ম্পদ যফযা ফা ব্ফস্থানা প্রবতষ্ঠান
১৫%
তথ্য-প্রযুবক্ত বনবডয বফা (Information
৪.৫%
Technology Enabled Services)

অন্যান্য বফবফধ বফা
স্পন্সযী বফা (Sponsorship Services)
ক্রেল্লিট ক্রেটিং এন্ডেল্লি

১৫%
১৫%
১৫%

(২) ‘‘বমাগানদায’’ বফায বক্ষদে উৎদ মূক কতডন: উদযয তাবরকায ১৮ নাং ক্রবভদক ফবণ ডত বফা
‘‘বমাগানদায’’ এয বক্ষদে উৎদ মূক কতডন বফলদয় ব্াখ্যায প্রদয়াজন যদয়দছ। ‘‘বমাগানদায”

Page 2 of 7

অথ ড বকাদেন ফা দযে ফা অন্যবফধবাদফ বফববন্ন যকাযী, আধাযকাযী,
স্বায়ত্ত্বাবত প্রবতষ্ঠান, বফযকাযী াংস্থা (এনবজও), ব্াাংক, ফীভা ফা অন্যদকাদনা আবথ ডক প্রবতষ্ঠান,
বরবভদের্ বকাম্পাবন, ১ (এক) বকাটি োকায অবধক ফাবল ডক োন ডওবাযযুক্ত প্রবতষ্ঠান ফা বক্ষা প্রবতষ্ঠাদনয
বনকে দণয বফবনভদয় কযদমাগ্য ণ্য ফা বফা ফা উবয়ই যফযা কদযন এভন বকাদনা ব্বক্ত, প্রবতষ্ঠান
ফা াংস্থা। বমাগানদায বফায াংজ্ঞায় ‘অন্যবফধবাদফ’ দব্দয অথ ড দরা- বমবাদফই ক্রয় কযা বাক না
বকদনা, অথ ডাৎ নগদদ ক্রয় কযা দর ফা বম বকাদনা মূদল্য ক্রয় কযা দর তা ‘বমাগানদায’ বফায অন্তর্ভডক্ত
দফ। তাই, এফ বক্ষদে মূক উৎদ কতডন কযদত দফ। অথফা ক্রয়কাযী তায বনজস্ব তবফর বথদক
প্রদমাজৈ মূক-এয অথ ড প্রদান কদয যকাবয বকালাগাদয জভা প্রদান কযদফন। বমাগানদাদযয াংজ্ঞায়
‘‘কযদমাগ্য ণ্য ফা বফা’’ যফযাকাযী অন্তর্ভডক্ত কযা দয়দছ। এয অথ ড দরা- বম ণ্য ফা বফা যফযা
বনয়া দয়দছ তা কযদমাগ্য দত দফ। তদফ ণ্য ফা বফায কযদমাগ্যতা আইদনয প্রথভ তপবর ও বিতীয়
তপবর এয বববত্তদত বনরূবত দফ। প্রজ্ঞান িাযা প্রদত্ত অব্াবত বকফর কযদমাগ্য ণ্য ফা বফায
বফববন্ন ম ডাদয়য অব্াবত বদদফ গণ্য বফধায় উক্ত ণ্য ফা বফায বক্ষদে মূক উৎদ কতডন কযদত দফ।
ভদন যাখদত দফ বম, ‘‘বমাগানদায’’ দরা একটি বফা- কযদমাগ্য ণ্য ফা বফা যফযা কযা াংক্রান্ত
বফা। তাই, বকান দণ্যয যফযা ‘‘বমাগানদায’’ বফা বদদফ বফদফবচত দফ বকনা তা অনুধাফদনয
জন্য বনদম্নয বফলয়মূ বফদফচনায় আনদত দফ:
(ক) বকান উৎাদক ফা ব্ফায়ী ১৫% াদয মূক বযদাবধত “মূক-১১”/“মূক-১১ক”
চারানে ণ্য যফযা কযদর উক্ত যফযা ‘‘বমাগানদায’’ বফা বদদফ বফদফবচত দফ না বফধায়
এরূদক্ষদে উৎদ মূক কতডন কযদত দফ না। তদফ প্রজ্ঞাদনয ভাধ্যদভ উৎাদন ম ডাদয় বকান
কযদমাগ্য ণ্যদক অব্াবত প্রদান কযা দর এফাং উক্ত ণ্য উৎাদনকাযী প্রবতষ্ঠান কর্তডক যাবয
“মূক-১১”/“মূক-১১ক” চারান যফযা প্রদান কযা দর উক্ত যফযা কাম ডক্রভ “বমাগানদায”
বফা বদদফ বফদফবচত দফ না।
(খ) উৎাদদকয বনকে বথদক ফা বনধ ডাবযত মূল্য াংদমাজদনয বববত্তদত মূক বযদাধকাযী ক্ষুদ্র
খুচযা ব্ফায়ী ব্তীত অন্যান্য ব্ফায়ীয বনকে বথদক ণ্য ক্রয় কদয ফা আভদাবন কদয ণ্য যফযা
কযা দর তা বমাগানদায বফা বদদফ বফদফবচত দফ, বফধায় এরূদক্ষদে মূক উৎদ কতডন কযদত
দফ।
(Procurement Provider)

(গ) বম কর বফায সুবনবদ ডষ্ট াংজ্ঞা যদয়দছ, ব কর বফা যফযা বমাগানদায বদদফ গণ্য
দফ না।
(৩) উদযয (১) উানুদেদদয তাবরকায় ফবণ ডত বফামূ ব্তীত অন্য বকাদনা বফা ফা ণ্য
ক্রদয়য বক্ষদে উৎদ মূক কতডদনয ফাধ্যফাধকতা বনই। তদফ, মূল্য াংদমাজন কয আইন, ১৯৯১ এয ধাযা
৩৭ এয উ-ধাযা (২) এয দপা (ে) অনুাদয প্রদমাজৈ মূক বযদাবধত দয়দছ বক-না তা বদখায দাবয়ত্ব
ণ্য ফা বফা গ্রণকাযীয যদয়দছ। বতবন মূক চারান, বরজাযী চারান, চরবত বাফ ফা অন্য বকাদনা
দবররাবদ দৃদষ্ট মূক বযদাবধত দয়দছ বকনা তা বনবিত দফন। মূক বযদাবধত দয় থাকদর উৎদ
মূক কতডন কযদত দফ না। মূক বযদাবধত না দয় থাকদর প্রদমাজৈ মূক উৎদ কতডন কযদত দফ।
(৪) বফবধ-১৮ঙ অনুাদয উৎদ মূক কতডন : মূল্য াংদমাজন কয বফবধভারা, ১৯৯১ এয বফবধ১৮ঙ অনুাদয যকাযী, আধাযকাযী ও স্বায়ত্বাবত প্রবতষ্ঠান এফাং স্থানীয় কর্তডক্ষ কর্তডক রাইদন্স
প্রদান ফা নফায়নকাদর উক্তরূ সুবফধা গ্রণকাযী ব্বক্তয বনকে দত প্রাপ্ত মুদয় অদথ ডয উয ১৫ (দনয)
তাাং াদয উৎদ মূক কতডন কযদত দফ। প্রদত্ত রাইদন্স, বযবজদেন, াযবভদে উবিবখত দতডয
আওতায় যাজস্ব ফন্টন (revenue sharing), যয়ৈারটি, কবভন, চাজড, বপ ফা অন্য বকাদনাবাদফ প্রাপ্ত
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মুদয় অদথ ডয উয উৎদ মূক কতডন কযদত দফ। াবন, বফদ্যৈৎ, গ্যা এফাং বেবরদপান াংদমাগ
প্রদানকাদর াংদমাগ বপ’য উয উৎদ মূক কতডন কযদত দফ।
(৫) বফবধ-১৮ক এয উ-বফবধ (৩) অনুাদয বফা আভদাবনয বক্ষদে উৎদ মূক কতডন: বমদক্ষদে
ফাাংরাদদদয ববৌদগাবরক ীভানায ফাবয দত বফা যফযা কযা য় এফাং ফাাংরাদদদ বফা গ্রণ কযা
য়, বদক্ষদে ব্াাংক ফা অন্য বকাদনা আবথ ডক প্রবতষ্ঠান (মাযা বফর বযদাদধয াদথ ম্পৃক্ত থাকদফ
তাযা) প্রদমাজৈ াদয মূক উৎদ কতডন কযদফ। কবতডত মূক জভাদাদনয প্রভাণ এফাং মূল্য বঘালণায় উক্ত
বফা অন্তর্ভডক্ত থাকা াদদক্ষ বফায বক্রতা উক্ত মূক বযয়াত গ্রণ কযদত াযদফ।
(৬) উৎদ মূক কতডনদমাগ্য বকাদনা বফা ক্রদয়য বফযীদত মবদ বক্রতায ব্াাংক অবৈন্তযীণ ঋণে
ফা অন্য বকাদনা ভাধ্যদভ বক্রতায দক্ষ মূল্য বযদাধ কদয, তাদর উক্ত ব্াাংক বক্রতায দক্ষ প্রদমাজৈ
মূক উৎদ কতডন এফাং যকাযী বকালাগাদয জভা প্রদান কযদফ।
০৩। বম ফ বক্ষদে উৎদ মূক কতডন কযদত দফ না:
(ক) “মূক-১১”/ “মূসক-১১ক” চারানে ফা “মূক-১১” চারানে বদদফ বফদফবচত বকাদনা
চারানেমূন্ডে উৎাদক/প্রস্তুতকাযক ফা ব্ফায়ী যাবয ণ্য যফযা কযদর, ফা োন ডওবায কয ফা
কুটিযবদেয আওতায় তাবরকার্ভক্ত প্রবতষ্ঠান তাবরকার্ভবক্ত নম্বয ম্ববরত কৈাদভদভা মূন্ডে যাবয ণ্য
যফযা কযদর, উক্ত যফযা “বমাগানদায’’ বাদফ বফদফবচত দফ না বফধায় এরূ বক্ষদে মূক উৎদ
কতডন কযদত দফ না।
(খ) গ্যা, বফদ্যৈৎ, বেবরদপান, বভাফাইর বপান, াবন ইতৈাবদ বযদফায বফর বযদাদধয বক্ষদে
উৎদ মূক কতডন কযদত দফ না।
(গ) ‘‘বফজ্ঞানী াংস্থা’’ ীল ডক বফা প্রদানকাযী বমদক্ষদে স্থানীয় মূল্য াংদমাজন কয কাম ডারদয়য
যাজস্ব কভডকতডা/কাযী যাজস্ব কভডকতডা কর্তডক প্রতৈাবয়ত ‘‘মূক-১১’’ চারানে ফা ‘‘মূক-১১’’
বদদফ বফদফবচত বকান চারানে বফর দাবখর কযদফ, বদক্ষদে মূক উৎদ কতডন কযদত দফ না।
উক্তরূদ প্রতৈাবয়ত মূক চারান না থাকদর ১৫ তাাং াদয মূক উৎদ কতডন কযদত দফ।
০৪। উৎদ মূক কতডনকাযীয কযণীয়: উৎদ মূক কতডদনয ১৫ (দনয) কাম ডবদফদয ভদধ্য বরজাযী
চারাদনয ভাধ্যদভ যকাযী বকালাগাদয উৎদ কতডনকাযীয াং ল্লিষ্ট মূক কবভনাদযদেয বকাদর্ কবতডত
অথ ড জভা প্রদান কযদত দফ। বরজাযী চারাদন অথ ডননবতক বকার্ ‘‘১/১১৩৩/াং
ল্লিষ্ট কবভনাদযদেয
বকার্/০৩১১’’ বরখদত দফ। কবভনাদযদেয বকার্ মূ দরা: ঢাকা ( পূফ ড) ০০৩০, ঢাকা (বিভ)
০০৩৫, ঢাকা (উত্তয) ০০১৫, ঢাকা (দবক্ষণ) ০০১০, চট্টগ্রাভ ০০২৫, কুবভ
িা ০০৪০, বদরে ০০১৮,
যাজাী ০০২০, যাংপুয ০০৪৫, মদায ০০০৫, এফাং খুরনা ০০০১। এরটিইউ (মূক) কবভনাদযদেয
অথ ডননবতক বকার্ ১/১১৩৩/০০০৬/০৩১১। বরজাযী চারাদনয প্রথভ করাদভ ‘‘মায ভাযপত প্রদত্ত দরা
তায নাভ ও ঠিকানা’’ এয বনদম্ন উৎদ কতডনকাযীয নাভ, ঠিকানা, মূক বনফন্ধন নম্বয (মবদ থাদক),
াদকডর এফাং কবভনাদযদেয নাভ বরখদত দফ। বরজাযী চারাদনয বিতীয় করাদভ ‘‘বম ব্বক্তয/
প্রবতষ্ঠাদনয ক্ষ দত োকা প্রদত্ত দরা তায নাভ, দবফ ও ঠিকানা’’ এয বনদম্ন ণ্য ফা বফা
যফযাকাযীয নাভ, ঠিকানা, মূক বনফন্ধন নম্বয, াদকডর ও কবভনাদযদেয নাভ বরখদত দফ।
একাবধক যফযাকাযীয বনকে দত কবতডত মূক, একটি বরজাযী চারাদনয ভাধ্যদভ জভা প্রদাদনয বক্ষদে
এস্থদর ‘‘বফ স্তাল্লেত বফযীত পৃষ্ঠায় বদখুন’’ বরখদত দফ। অত:য বফযীত পৃষ্ঠায় ণ্য/বফা
যফযাকাযী প্রবতষ্ঠানমূন্ডেে বেক-আ বদদত দফ। জভা প্রদাদনয অনবধক ৫ (াঁচ) কাম ডবদফদয ভদধ্য
অথ ডফছয বববত্তক াংখ্যানুক্রবভক নম্বযযুক্ত ‘মূক-১২খ’ পযদভ বতনকব প্রতৈয়নে প্র
স্তুত ও জাযী
কযদত দফ। ‘মূক-১২খ’ পযদভ একাবধক যফযাকাযীয তথ্যাবদ বরবফদ্ধ কযা মাদফ। প্রতৈয়নে
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(বরজাযী চারাদনয মূর কব) উৎদ মূক কতডনকাযীয াং ল্লিষ্ট াদকডদর বপ্রযণ কযদত দফ। মূক
াদকডর যাজস্ব বফফযণীদত উা প্রদডন কযদফ। প্রতৈয়নদেয অনুবরব (বরজাযী চারাদনয তৈাবয়ত
ছায়াবরব) বফা যফযাকাযী ফযাফদয বপ্রযণ কযদত দফ। প্রতৈয়নদেয একটি অনুবরব উৎদ
কতডনকাযী ৬ (ছয়) ফছয াংযক্ষণ কযদফন। তদফ, বচদকয ভাধ্যদভ বরজাযীদত অথ ড জভা প্রদাদনয বক্ষদে
অদনক ভয় বরজাযী চারান বদত বফরম্ব য়। তাই, এরূ বক্ষদে বরজাযী চারান প্রাবপ্তয (বরজাযী চারাদন
উল্লিবখত) তাবযখ বথদক অনবধক ৫ (াঁচ) কাম ডবদফদয ভদধ্য প্রতৈয়নে প্র স্তুত ও জা ল্লে কযদত দফ।
বনফবন্ধত উৎদ কতডনকাযী াং ল্লিষ্ট কয বভয়াদদ উৎদ কবতডত এফাং বরজাযী চারাদনয ভাধ্যদভ জভাকৃত
মূক-এয বযভাণ দাবখরদেয মথাক্রদভ ক্রবভক নাং-৫ এফাং ১৬ এয বফযীদত প্রদডন কযদফন।
০৫। বফা প্রদানকাযীয কযণীয়:
(ক) বমদক্ষদে মূক বযদাধ কদয বফা প্রদান কযা দয়দছ: অদনক বক্ষদে বফা প্রদানকাযী উৎদ
কতডনকাযীয বনকে বফা যফযা কযদরও বফা প্রদাদনয উয প্রদমাজৈ মূক স্বাবাবফকবাদফ বযদাধ
কদয থাদকন। আফায, বফা গ্রণকাযী কর্তডক বযয়াত বনয়ায সুবফধাদথ ড অদনক ভয় মূক বযদাধ কদয
বফা গ্রণ কযা য়। ক্রসবা প্রদানকােী কর্তৃক দাবখরে দাবখর কযায বক্ষদে ‘‘মূক-১৯’’ পযদভয
ঘযমূন্ডে অাংক ছািা অন্য বকাদনা ফণ ডনা এবি প্রদাদনয সুদমাগ বনই। এন্ডেন্ডে ক্রে সকে ক্রসবাে ল্লবপেীন্ডত
উৎদ মূক কতডন কযদত দফ এফাং প্রদত্ত বফায বফযীদত প্রদমাজৈ মূক বযদাবধত দয় থাকদর
াংল্লিষ্ট বফা প্রদানকাযী তায দাবখরদেয ১ নাং ক্রবভদক মুদয় বফক্রয় াংক্রা ন্ত তথ্য বরবফদ্ধ কযদফন।
৪ নাং ক্রবভদক স্বাবাবফকবাদফ মুদয় প্রদদয় বরবফদ্ধ কযদফন। বতবন যফযাকৃত বফায বফযীদত প্রাপ্ত
‘‘মূক-১২খ’’ এয তথ্য অনুমায়ী তায বযভাণ উা জা ল্লেয কয বভয়াদ ফা তায অব্াফবত যফতী কয
বভয়াদদয দাবখরদেয ক্রবভক নাং-১২ এয বফযীদত বরবফদ্ধ কদয ভন্বয় কযদফন। প্রাপ্ত ‘‘মূক-১২খ’’
এয বববত্তদত ফ ডদভাে অদথ ডয বযভাণ ক্রবভক নাং-১৯ এ বরবফদ্ধ কযদত দফ। তদফ, এরটিইউর্ভক্ত
প্রবতষ্ঠানমূ মবদ উানুদেদ (খ) বভাতাদফক কাম ডক্রভ গ্রণ কদয, বদক্ষদে দাবখরদেয ার্ ডকবদত
মথামথবাদফ এবি প্রদান কযদত দফ।
(খ) বমদক্ষদে মূক বযদাধ না কদয বফা প্রদান কযা দয়দছ: াধাযণত: বফা প্রদানকাযীগণ
াংল্লিষ্ট কয বভয়াদদয যফতী ভাদয ১৫ তাবযদখয ভদধ্য দাবখরে দাবখর কযায পূন্ডব ৃ মূক-এয অথ ড
যকাযী বরজাযীদত জভা প্রদান কদয থাদকন। উৎদ মূক কতডনকাযী কর্তডদক্ষয বনকে বফা প্রদাদনয
বক্ষদে বমদতু প্রদমাজৈ মূক উৎদ কতডন কযা দফ বদতু বফা প্রদানকাযী কর্তডক মূক বযদাধ না
কযায জন্য এই উানুদেদদ দ্ধবত বনধ ডাযণ কযা দয়দছ। এরূ বক্ষদে বফা প্রদাদনয াংবিষ্ট কয
বভয়াদদ, যফযাকাযীয দাবখরদেয ১ এফাং ৪ নাং ক্রবভদক এবি বদদত দফ। দাবখরদেয ১ নাং
ক্রবভদক ‘‘কযদমাগ্য ণ্য, বফা ফা ণ্য ও বফায নীে বফক্রয়’’ এয বফযীদত ৪ নাং ঘদয ‘মূল্য াংদমাজন
কয’ এয বযভাণ বরখদত দফ। উক্ত বযভাদণয ভদধ্য কত োকা উৎদ কতডনদমাগ্য তা প্রথভ ফন্ধনীয (. .
.) ভদধ্য বরখদত দফ। দাবখরদেয ৪ নাং ক্রবভদক ‘‘বভাে প্রদদয় কয (াবয ১ ইদত SD+VAT)’’ এয
বফযীদত, ১ নাং ক্রবভদক উন্ডিল্লিত উৎদ কতডনদমাগ্য অদথ ডয বযভাণ ফাদ বদদয় বরখদত দফ। বফা
যফযাকাযী ‘‘মূক-১২খ’’ পযদভ প্রতৈয়নে প্রাবপ্তয য উৎদ কতডনকাযী কর্তডক যফযাকাযীদক
প্রদত্ত প্রতৈয়নে প্রদাদনয কয বভয়াদদ অথফা অব্াফবত যফতী কয বভয়াদদ দাবখরদেয ১৯ নাং
ক্রবভদক উা এবি বদদফন। প্রাপ্ত ‘‘মূক-১২খ’’ এফাং বরজাযী চারাদনয ছবফবরব দাবখরদেয াদথ
াংযুক্ত কযদত দফ। কত োকায ‘‘মূক-১২খ’’ এখনও াওয়া মায়বন তা এস্থদর দাবখরদেয ১৯ নাং
ক্রবভদক ফন্ধনীয (. . .) ভদধ্য উন্ডিি কযদত দফ। প্রঙ্গত উন্ডিখ্য বম, পূফ ডফতী কয বভয়াদদয দাবখরদেয
১৯ নাং ক্রবভদকয ফন্ধনীদত প্রদবডত ‘‘মূক-১২খ’’ এয বযভাদণয াদথ ফতডভান কয বভয়াদদয
দাবখরদেয ১ নাং ক্রবভদকয ফন্ধনীদত প্রদবডত উৎদ কতডনদমাগ্য মূদকয বযভাণ বমাগ কদয, বমাগপর
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বথদক ফতডভান কয বভয়াদদয দাবখরদেয ১৯ নাং ক্রবভদক প্রদবডত প্রাপ্ত ‘‘মূক-১২খ’’ এয বযভাণ
বফদয়াগ কযদর, এ পে ৃন্ত কত োকায ‘‘মূক-১২খ’’ াওয়া মায়বন তায বযভাণ াওয়া মাদফ।
দাবখরদেয ১৯ নাং ক্রবভদকয ফন্ধনীদত প্রদবডত অদথ ডয বযভাণ বদদখ মূক কভডকতডাগণ বুঝদত াযদফন
বম, এখনও পে ৃন্ত কত োকায উৎদ কতডন অবনষ্পন্ন যদয়দছ অথ ডাৎ ‘‘মূক-১২খ’’ াওয়া মায়বন।
০৬। সুদ, দন্ড ইতৈাবদ: উৎদ কতডদনয দাবয়ত্ব থাকা দত্ত্বও মূক কতডন কযা না দর উক্ত অথ ড মাল্লসক
২% সুদ তায বনকে বথদক এভনবাদফ আদায়দমাগ্য দফ, বমন বতবন ণ্য ফা বফা যফযাকাযী।
উৎদ কতডন কযায য যকাযী বকালাগাদয মথাভদয় জভা প্রদান কযা না দর কতডনকাযী ব্বক্ত, জভা
প্রদাদনয দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্বক্ত এফাং প্রবতষ্ঠাদনয প্রধান বনফ ডাী কভডকতডা প্রদতৈকদক াংবিষ্ট মূক কবভনায
অনবধক ২৫,০০০ (পঁবচ াজায োকা ভাে) ব্বক্তগত জবযভানা আদযা কযদত াযদফন। তাছািা,
কবতডত অথ ড মাল্লসক ২% সুদ আদায়দমাগ্য দফ। উৎদ মূক কতডন ও জভাদাদন ব্থ ডতায জন্য
ণ্য/বফা যফযাকাযী এফাং গ্রণকাযী উবদয় ভানবাদফ দায়ী দফন।
০৭। বফবফধ:
(ক) অদনক ভয় ‘‘বমাগানদায’’ প্রবতষ্ঠান প্রাপ্ত দযে ফা কাম ডাদদদয বফযীদত যফযা
প্রদাদনয উদেদি ণ্য আভদাবন কদয থাদকন। দযে ফা কাম ডাদদদয বফযীদত যফযাদয
উদেদি আভদাবনকৃত দণ্যয ওয আভদাবন ম ডাদয় অবগ্রভ মূল্য াংদমাজন কয
আদায়দমাগ্য দফ না। শুল্কায়দনয ভয় দযে ফা কাম ডাদদ াংক্রা ন্ত দবররাবদ দাবখর কযদত
দফ। যফযা ম ডাদয় ‘‘বমাগানদায’’ বদদফ মূক উৎদ কতডনদমাগ্য দফ।
(খ) বকন্দ্রীয় বনফবন্ধত প্রবতষ্ঠান মূন্ডেে াখা/বফক্রয়দকন্দ্র তাদদয বকন্দ্রীয় দপ্তদযয ভাধ্যদভ উৎদ
কবতডত মূক জভা প্রদান কযদফ।
(গ) ‘‘স্থান ও স্থানা বািা গ্রণকাযী’’ বফায উয মূক মা জ বালায় আভযা ফাবি বািা
ফা অন্য বকাদনা স্থান ও স্থানা বািায উয মূক ফদর বুদঝ থাবক, তা বািা গ্রণকাযী
কর্তডক প্রদদয় মূক। ইা উৎদ কতডন নয়। বািা গ্রণকাযী বনদজয মূক বনদজই প্রদান
কদযন।
(ঘ) আভদাবন ম ডাদয় বযদাবধত অবগ্রভ মূক (ATV) চরবত বাফ বযবজস্টাদয (মূক-১৮)
বযয়াত বনয়ায স্বাবাবফক বফধান যদয়দছ। তাই, দাবখরদেয ১২ নাং ক্রবভদক উা প্রদডন
কযদত দফ না। তদফ, বম ফ বফা প্রদানকাযী চরবত বাফ বযবজস্টায াংযক্ষণ কদযন না,
তাযা উক্ত মূক দাবখরদেয ১২ নাং ক্রবভদক প্রদডন কদয বযয়াত গ্রণ কযদফন।
(ঙ) বকাদনা দণ্যয ক্র াল্লিত মূদল্যয বচদয় বেন্ডায মূল্য কভ ফা বফব দর বেন্ডায মূন্ডে উৎাদন
ম ডাদয় মূক বযদাধ কযায বফধান যদয়দছ। বেন্ডাযমূল্য এফাং মূক চারানদে (মূক-১১)
উল্লিল্লিত মূক মূল্য অববন্ন দত দফ। এদক্ষদে অনুদেদ নাং-৩(ক) বভাতাদফক উৎদ
মূক কতডন কযদত দফ না।
(চ) একটি যফযাদয একাবধক উাদান থাকদর উৎদ মূক কতডন বনদয় জটিরতায সৃবষ্ট য়।
এরূদক্ষদে বেন্ডায, বকাদেন ফা বফদর যফযাদয উাদান মূ ও প্রবতটি উাদাদনয
বফযীদত মূল্য আরাদা আরাদাবাদফ উন্ডিখ কযদত দফ এফাং প্রবতটি উাদাদনয উয উৎদ
মূক কতডন াংক্রান্ত বফধানাফরী প্রদয়াগ কযদত দফ।
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০৮। জাতীয় যাজস্ব বফাদর্ ডয াধাযণ আদদ নাংএতিাযা ফাবতর কযা দরা।

০৩/মূক/২০১৪, তাবযখ: ০৫ জুন, ২০১ ৪ ল্লি:
জাতীয় যাজস্ব বফাদর্যড আদদক্রদভ,
(বভাোম্মদ ফাইজুে েেমান)
প্রথম বচফ (মূকঃ নীল্লত)
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