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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জাতীয় যাজস্ব বফার্ ড,  

ঢাকা। 

 

              - ০৭     ২০১৯         ৩০  জ    ১৪২৬       ১৩     ২০১৯       

 

বফলয়ঃ উৎাবদত বফবিয প্যাদকদে ব্যফাদযয উদেদে বনধ ডাবযত ব্যান্ডদযার াংগ্রদয দ্ধবত।   

 

মূল্য াংদমাজন কয ও ম্পূযক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ দনয ৪৭ নাং আইন) 

অতঃয আইন ফবরয়া উবিবিত এয ধাযা ৫৮ এয উ-ধাযা (৩), মূল্য াংদমাজন কয ও ম্পূযক 

শুল্ক বফবধভারা, ২০১৬ এয বফবধ ১১৮ক এফাং বফবিয উয প্রদদয় কয আদায় ও বফবিয প্যাদকদে 

ব্যান্ডদযার ব্যফায বফবধভারা, ২০১৯ অত:য বফবধভারা ফবরয়া উবিবিত, এয ক্ষভতাফদর, উক্ত 

ধাযা ও বফবধয উদেে পূযণকদে জাতীয় যাজস্ব বফার্ ড বনম্নরূ আদদ জাবয কবযর, মথা: 

 

১। এই আদদ উৎাবদত বফবিয প্যাদকদে ফাধ্যতামূরকবাদফ ব্যফাদযয উদেদে বনধ ডাবযত 

ব্যান্ডদযার াংগ্র দ্ধবত, ২০১৯ নাদভ অবববত ইদফ। 

২। াংজ্ঞা:- বফলয় ফা প্রদেয বযন্থী বকছু না থাবকদর, এই আদদদ ব্যান্ডদযার অথ ড 

আইন ও বফবধভারায় ফবণ ডত বফবিয প্যাদকদে ব্যফাদযয উদেদে জাতীয় যাজস্ব বফার্ ড কর্তডক 

বনধ ডাবযত বফদল বনযাত্তামূরক ব্যফস্থা ম্ববরত, বদ ববকউবযটি বপ্রবটাং কদ ডাদযন (ফাাংরাদদ) 

বর:, গাজীপুয কর্তডক মুবিত এফাং উবিবিত বফবধভারায অনুদেদ-৪ এ ফবণ ডত বনবদ ডষ্ট আকায ও যাং 

এয ব্যান্ডদযার। 

৩। ব্যান্ডদযার উৎাদন, াংযক্ষণ, যফযা, াংবিষ্ট বাফ াংযক্ষণ ও প্রবতদফদন বপ্রযণ: 

বফাদর্ ডয বত ম্পাবদত ভদঝাতা চুবক্ত অনুাদয এফাং ভদয় ভদয় জাতীয় যাজস্ব বফাদর্ ডয 

বনকে ইদত প্রাপ্ত ম্মবতত্র ফা কাম ডাদদদয বববত্তদত বদ ববকউবযটি বপ্রবটাং কদ ডাদযন 

(ফাাংরাদদ) বর:, গাজীপুয এই আদদদ উবিবিত ব্যান্ডদযার মুিণ ফা উৎাদন, ভজুদ-াংযক্ষণ, 

উৎাবদত ব্যান্ডদযার ব্যফাযকাযীদদয বনকে যফযা, এতদ বফলয়ক বাফ াংযক্ষণ ও 

আনুলবেক অন্যান্য দাবয়ত্ব ারন কবযদফ। 

৪। উৎাদক কর্তডক ফাাংরাদদদ উৎাবদত বফবিয বক্ষদত্র অনুযণীয় যীবত ও দ্ধবত: এই 

আদদদয উদেদে পূযণকদে বফবি উৎাদক প্রবতষ্ঠান বনদম্নাক্ত যীবত ও দ্ধবত অনুযণ কবযদফ - 

(১) বনফবিত বফবি উৎাদনকাযী প্রবতষ্ঠান াংবিষ্ট মূক াদকডদর ব্যান্ডদযার 

বযফদনয জন্য দফ ডাচ্চ দুইজন ব্যবক্তদক ভদনানয়ন প্রদান কবযফায রদক্ষে ৪ কব ‘পযভ-ক’ 

পূযণ কবযয়া মূক বফবাগীয় কভ ডকতডায বনকে দাবির কবযদফন। বফবাগীয় কভ ডকতডা কর্তডক 

অনুদভাবদত ‘পযভ-ক’ এয ১ কব াংবিষ্ট মূক াদকডদর, ১ কব বদ ববকউবযটি বপ্রবটাং বপ্র 

(ফাাংরাদদ) বরঃ, গাজীপুদয, ১ কব বফবি উৎাদনকাযী প্রবতষ্ঠাদন এফাং ১ কব ব্যান্ডদযার 

বযফদনয ভয় শুধুভাত্র ভদনানীত ব্যবক্ত াংযক্ষণ কবযদফন। ভদনানীত ব্যবক্ত বদ ববকউবযটি 

বপ্রবটাং বপ্র (ফাাংরাদদ) বরঃ, গাজীপুয ইদত বফবিয ব্যান্ডদযার াংগ্র কবযদফন। বদ ববকউবযটি 

বপ্রবটাং কদ ডাদযন (ফাাংরাদদ) বর:, গাজীপুয বকফর এইরূ ভদনানীত ব্যবক্তয বনকেই 

উৎাদদকয বনবিত চাবদা (Firm Demand Order) অনুমায়ী ব্যান্ডদযার যফযা কবযদফন। 
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(২) ব্যান্ডদযার প্রাবপ্তয জন্য বদ ববকউবযটি বপ্রবটাং বপ্র (ফাাংরাদদ) বরঃ, গাজীপুযদক 

ন্যেনতভ একভা পূদফ ড ব্যান্ডদযাদরয ধযণ উদিিপূফ ডক প্রদয়াজনীয় চাবদা ‘পযভ-ি’ বত দাবির 

কবযদত ইদফ। াংবিষ্ট মূক াদকডদরয যাজস্ব কভ ডকতডা তাা প্রবতস্বাক্ষয কবযদফন। 

(৩) ব্যান্ডদযাদরয ম ডাপ্ত ভজুদ যাবিয়া প্রদয়াজন সৃবষ্টয অন্তত দ বদন পূূ্দফ ড বদ 

ববকউবযটি বপ্রবটাং কদ ডাদযন (ফাাংরাদদ) বর:, গাজীপুয ইদত প্রদমাজে আকায, যাং ও 

মূল্যভাদনয প্রদয়াজনীয় াংখ্যক ব্যান্ডদযার াংগ্র কবযদত ইদফ। এইদক্ষদত্র, আইনানুগ হ্রাকাযী 

ভন্বয়দমাগ্য বযভাণ বাফ কবযয়া বরনদদন বাফ ‘পযভ-ছ’ বত উদিি কবযয়া ভন্বয়পূফ ডক 

দাবিরদত্র প্রদ ডদনয দতড নীে মূক ও ম্পূযক শুল্ক বেজাবয চারাদনয ভাধ্যদভ জভা কবযদফন। 

ইা ছািা, প্রদমাজে াযচাজড বেজাবয চারাদনয ভাধ্যদভ জভা প্রদান কবযয়া কর চারাদনয 

মূরকব াংবিষ্ট মূক াদকডদর প্রদান কবযদফন। ‘পযভ-ি’ এয বত যাজদস্বয বাফ মথামথ 

াইদর াংবিষ্ট াদকডদরয দাবয়ত্বপ্রাপ্ত যাজস্ব কভ ডকতডা বেজাবয চারাদনয অনুবরবগুদরা তোবয়ত 

কবযয়া উৎাদদকয বনবিত চাবদা পযভ (Firm Demand Order) ‘পযভ-গ’ একটি 

অগ্রায়ণত্র ববকউবযটি বপ্রবটাং বপ্রদ বপ্রযণ কবযদফন। বদ ববকউবযটি বপ্রবটাং কদ ডাদযন 

(ফাাংরাদদ) বর:, গাজীপুদযয ব্যান্ডদযার প্রদাদনয দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডা ব্যান্ডদযার বযবজ্ায 

‘পযভ-ঘ’ এয (৭) নাং করাদভ স্বাক্ষয কবযয়া প্রদত্ত ব্যান্ডদযাদরয বযভাণ উদিিপূফ ডক ভদনানীত 

ব্যবক্তদক ব্যান্ডদযার প্রদান কবযদফন। একইবত এতদ দে াংযুক্ত ‘পযভ-ঙ’ পূযণপূফ ডক তাা 

াংযক্ষণ কবযয়া, উক্ত াংস্থায প্রদমাজে অন্যান্য চারান ইস্যে কবযদফন। যফযা গ্রদণয ন্যেনতভ 

দুইবদন পূদফ ড বফবি উৎাদনকাযী প্রবতষ্ঠান বফলয়টি বদ ববকউবযটি বপ্রবটাং কদ ডাদযন 

(ফাাংরাদদ) বর:, গাজীপুযদক বনবিত কবযদফন। 

 (৪) বফবি উৎাদদকয চাবদা অনুমায়ী বদ ববকউবযটি বপ্রবটাং কদ ডাদযন (ফাাংরাদদ) 

বর:, গাজীপুয মাাদত মথাভদয় ম ডাপ্ত াংখ্যক ব্যান্ডদযার আগাভ মুবিত কবযয়া যাদি বই 

উদেদে প্রদতেক বনফবিত উৎাদক তাায বফববন্ন ব্র্যাদন্ডয বফবিদত ব্যফাম ড ব্যান্ডদযাদরয ভাবক 

ম্ভাব্য চাবদা ‘পযভ-ি’ অনুমায়ী বদ ববকউবযটি বপ্রবটাং কদ ডাদযন (ফাাংরাদদ) বর:, গাজীপুয 

কর্তডক্ষদক বযবজবি র্াদক ফা পোক্সদমাদগ ফা অন্যবফধবাদফ বনবিত ব্যফস্থায় অবগ্রভ অফবত 

কবযদফ, মায অনুবরব াংবিষ্ট যাজস্ব কভ ডকতডাদক প্রদান কবযদত ইদফ। 

 (৫) বদ ববকউবযটি বপ্রবটাং কদ ডাদযন (ফাাংরাদদ) বর:, গাজীপুয ইদত াংগৃীত 

ব্যান্ডদযার বনযাদদ বনজস্ব কাযিানায় আবনফায দাবয়ত্ব ম্পূণ ডরূদ বফবি উৎাদদকয উয 

ফতডাইদফ। এইজন্য তাঁাদক বযফনকাযী ব্যবক্ত, মানফান ও বযফদনয ভয় ইতোবদ বফলদয় 

অতেন্ত তকডতামূরক ব্যফস্থা গ্রণ কবযদত ইদফ। এইফ ব্যান্ডদযার বমদতু প্রকাযান্তদয এক 

প্রকায যাজস্ব, কাদজই উা াযাইদর ফা অন্যবাদফ ব্যফহৃত ইদর তাায দায়দাবয়ত্ব 

ব্যফাযকাযীদকই ফন কবযদত ইদফ। অনুরূবাদফ বনফবিত উৎাদদকয কাযিানা ইদত বকাদনা 

ব্যান্ডদযার চুবয ইদর ফা অকাযদণ নষ্ট ইদর ব্যফাযকাযীই তাায জন্য দায়ী ইদফন এফাং চুবয 

ওয়া, াযাইয়া মাওয়া, বিায়া মাওয়া ফা নষ্ট ওয়া ব্যান্ডদযাদরয উয প্রদমাজে শুল্ক ও কয 

বযদাধ কবযদত ফাধ্য থাবকদফন।  

(৬) বফবিয প্যাদকদে ব্যফাদযয উদেদে বনফবিত উৎাদক ফভয় ম ডাপ্ত বযভাণ 

ব্যান্ডদযার ভজুদ যাবিয়া নতুন চারান আবনফায ব্যফস্থা কবযদফন।  
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(৭) বদ ববকউবযটি বপ্রবটাং কদ ডাদযন (ফাাংরাদদ) বরঃ, গাজীপুদযয াাাব বা্ 

অবপদও বফবিয ব্যান্ডদযার াওয়া মাইদফ। তদফ বকান একটি বফবি উৎাদনকাযী প্রবতষ্ঠান 

উকযণ কয হ্রাকাযী ভন্বয় ব্যতীত প্রদদয় মুদয় ম্পূযক শুল্ক, মূক ও াযচাজড প্রদান 

কবযয়া বা্ অবপ ইদতও ব্যান্ডদযার াংগ্র কবযদত াবযদফ। একটি প্রবতষ্ঠান একই অথ ডফছদয 

একই বত বা্ অবপ এফাং বদ ববকউবযটি বপ্রবটাং কদ ডাদযন (ফাাংরাদদ) বরঃ, গাজীপুয 

উবয় দপ্তয ইদত ব্যান্ডদযার উদত্তারন কবযদত াবযদফ না। 

(৮) াংগৃীত ব্যান্ডদযার কাযিানায় আবনফায য “পযভ-ঘ” এয ছদক ততবয 

বযবজ্াদয এতদাংক্রান্ত প্রদয়াজনীয় তথ্য বরবফদ্ধ কবযদত ইদফ। াংগৃীত ব্যান্ডদযার ব্যফায, 

ভজুদ ইতোবদ বফলদয়ও প্রদয়াজনীয় তথ্য ারনাগাদ কবযয়া যাবিদত ইদফ।  

(৯) বনফবিত উৎাদক তাায াংগৃীত ব্যান্ডদযার ভজুদ, ব্যফায, প্রদত্ত যাজস্ব, ব্র্যান্ড 

নাভওয়াযী িারাকৃত প্যাদকে ইতোবদয বফলদয় ভাবক বযবস্থবত যফতী ভাদয ৭ (াত) 

কাম ডবদফদয ভদধ্য ‘পযভ-চ’ বত স্থানীয় মূল্য াংদমাজন কয কাম ডারদয় ও বফবাগীয় কাম ডারয়দক 

অফবত কবযদফন। বফবাগীয় কাম ডারয় তাা মাচাই কবযয়া মথামথ াইদর াংবিষ্ট কবভনাযদক 

অফবত কবযদফন। এই বক্ষদত্র, বকান প্রকায পাঁবক ফা অবনয়ভ বযরবক্ষত ইদর আইনানুগ 

কাম ডক্রভ গ্রণ কবযদত ইদফ।  

(১০) এই আদদদ মাাই ফরা থাকুক না বকন, বনফবিত উৎাদকদক মূল্য াংদমাজন 

কয আইন ও বফবধভারায আওতায় প্রদমাজে অযায বফধানাফরী বমভন- উৎাবদত ও 

যফযাকৃত বফবিয প্রদদয় ম্পূযক শুল্ক ও মূল্য াংদমাজন কয মথাভদয় বযদাধ, ক্রয় বাফ 

পুস্তক, বফক্রয় বাফ পুস্তক, বরনদদন বফফযণী ‘পযভ-ছ’, কয চারানত্র পুস্তক, ব্যান্ডদযার 

বযবজ্ায ইতোবদ মথাযীবত াংযক্ষণ ও অনুযণ কবযদত ইদফ। তাা ছািা বনফবিত উৎাদক 

তৎকর্তডক আভদাবনকৃত ফা স্থানীয়বাদফ ক্রয়কৃত উকযদণ প্রদত্ত মূল্য াংদমাজন কয, আইন ও 

বফবধভারায বফধান অনুমায়ী হ্রাকাযী ভন্বয় কবযদত াবযদফন।  

(১১) এই আদদদ মাাই ফরা থাকুক না বকন, বনফবিত উৎাদকদক মূল্য াংদমাজন 

কয আইন ও বফবধভারায আওতায় প্রদমাজে অযায বফধানাফরী বমভন- উৎাবদত ও 

যফযাকৃত বফবিয প্রদদয় ম্পূযক শুল্ক ও মূল্য াংদমাজন কয মথাভদয় বযদাধ, ক্রয় বাফ 

পুস্তক, বফক্রয় বাফ পুস্তক, কয চারানত্র পুস্তক, ব্যান্ডদযার বযবজ্ায ইতোবদ মথাযীবত 

াংযক্ষণ ও অনুযণ কবযদত ইদফ।  

 

 ৫।                          

(১) বদ ববকউবযটি বপ্রবটাং কদ ডাদযন (ফাাংরাদদ) বর:, গাজীপুয ইদত যফযাকৃত 

ব্যান্ডদযার এয াংখ্যায বত ব্যফাযকাযী প্রবতটি বনফবিত উৎাদদকয গৃীত াংখ্যায ভন্বয় 

(Reconciliation), গৃীত ব্যান্ডদযাদরয ব্যফায, বফবি উৎাদন বযবস্থবত ম ডাদরাচনা ইতোবদ 

াংক্রান্ত বযকর্ ড ও কাম ডাবদ প্রবত ছয় ভাদ অন্ততঃ একফায াংবিষ্ট মূক কবভনায কর্তডক গঠিত 

কবভটি যীক্ষা ও বনযীক্ষা কবযফায ব্যফস্থা কবযদফন।  



Page 4 of 11 

 

(২) ব্যান্ডদযার ছািা বকাদনা বনফবিত ফা অবনফবিত উৎাদক বফবি উৎাদন ও 

ফাজাযজাত কবযদর তাঁায বফরুদদ্ধ আইদনয ধাযা ৮৫ ও ৮৬ অনুমায়ী াবস্তমূরক ব্যফস্থা গ্রণ 

কবযদত ইদফ। 

(৩) জার ফা ব্যফায অনুদমাগী ফা ব্যফহৃত ব্যান্ডদযাদরয নাক্তকযণ ও পুন: 

ব্যফাযদযাদধ ভাঠ ম ডাদয়য করস্তদযয কভ ডকতডাদদয ব্যাক বনফাযক কাম ডক্রভ বযচারনা 

কবযদত ইদফ। বফবিয বক্ষদত্র খুচযামূল্য বনধ ডাবযত থাকায় খুচযা ও াইকাবয ব্যফায় ম ডাদয় তাা 

মূল্য াংদমাজন কয প্রদান ইদত অব্যাবতপ্রাপ্ত ইদরও তাাদদয কাম ডক্রভও এইরূ বনফাযক 

তৎযতায আওতাভুক্ত ইদফ। জার ফা ব্যফহৃত ফা ব্যফায অনুদমাগী ব্যান্ডদযার বম বকাদনা 

বফবিয প্যাদকে তাৎক্ষবণকবাদফ আেকপূফ ডক যাবয াংবিষ্ট এরাকায কবভনাযদক তাা 

অফবত কবযদত ইদফ। আেককাযী কবভনাদযদে আেককৃত বফবিয নমুনা াংযক্ষণ, াংবিষ্ট 

এরাকায কবভনাদযয বনকে ম ডাপ্ত বযভাণ প্রতোবয়ত নমুনা বপ্রযণ এফাং আইনানুমায়ী ন্যায় 

বনণ ডয় (Adjudication) ম্পবকডত আনুষ্ঠাবনকতা প্রবতারন কবযদত ইদফ। াাাব আইদনয 

ধাযা ৮৫ ও ৮৬ এয অধীদন আদযাদমাগ্য ও াবস্তমূরক কাম ডক্রভও অব্যাত যাবিদত ইদফ।  

(৪) বকাদনা বনফবিত ফা অবনফবিত ব্যবক্ত খুচযা ফা াইকাযী বফদক্রতায বনকে 

ব্যান্ডদযারবফীন বফবিয প্যাদকে ভজুদ, াংযক্ষণ ফা তাায দ্বাযা বফক্রয়, যফযা, বযফন ফা 

স্তান্তয বযরবক্ষত ইদর তাাদদয বক্ষদত্রও আইদনয ধাযা ধাযা ৮৫ ও ৮৬  অন্যান্য 

বফধানাফরী প্রদমাজে ইদফ। 

 

৬। জ       ও     জ    এই      ৩০  জ  , ১৪২৬               ১৩ 

  , ২০১৯              ই           ই  । এই      জ     ও      ও     

                          -                    ই        এই              ই   

   , এই      জ             ই। 
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বদ ববকউবযটি বপ্রবটাং কদ ডাদযন(ফাাংরাদদ) বর:, গাজীপুয-১৭০৩। 

 

বফলয়: ব্যান্ডদযাদরয জন্য বনফবিত উৎাদদকয ম্ভাব্য ভাবক চাবদাত্র। 
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বদ ববকউবযটি বপ্রবটাং কদ ডাদযন (ফাাংরাদদ) বর:, গাজীপুয-১৭০৩। 

 

বফলয়:  ববকউবযটি বপ্রবটাং কদ ডাদযন দত ব্যান্ডদযার াংগ্রদয রদক্ষে উৎাদদকয প্রস্তুতকৃত ও 

স্থানীয় মূল্য াংদমাজন কয কর্তডদক্ষয প্রতোবয়ত বনবিত চাবদা আদদ। 
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