৯
- ৮
৯ ― মূল্য ংযমোজন কয ও ম্পূযক শুল্ক
৮ এ প্রদত্ত ক্ষভতোফযর জোতীয় যোজস্ব বফোর্ ড,
ননফনিত
প্রনতষ্ঠো
বল পূফ ডফতী আনথ ডক ফৎযয বভোট
টোন ডওবোয
৫
বকোটি টোকো ফো তো অনধক,
ফোধ্যতোমূরকবোযফ মূল্য
ংযমোজন কয ংক্রোন্ত দনররোনদ ও নোফত্র জোতীয় যোজস্ব বফোর্ ড কর্তডক ননধ ডোনযত
পটওয়যোযযয ভোধ্যযভ ংযক্ষযেয এফং প্রযমোজয বক্ষযত্র মূল্য ংযমোজন কয
ননধ ডোনযত
পটওয়যোযযয ভোধ্যযভ ংযক্ষযেয
বকফর
বকোন পটওয়যোয ননভডোেকোযী ও যফযোকোযী প্রনতষ্ঠোন
ব্যফোয ক

বম
পটওয়যোয ংগ্র

-

ননধ ডোনযত
পটওয়যোযযয ভোধ্যযভ ংযক্ষযেয
পটওয়যোযযয ভোধ্যযভ ংযক্ষে কনযযত
জোতীয় যোজস্ব
ওয়যফোইযট
প্রকোনত পটওয়যোয প্রনতষ্ঠোযনয তোনরকো ইযত বম বকোন পটওয়যোয
কনযযত োনযযফ। ননযে পটওয়যোয ননভডোেকোযী প্রনতষ্ঠোযনয তোনরকোভুনিয
জন্য প্রযয়োজনীয় বফনষ্ট্যমূ উযেখ কযো ইরপট
তোনরকোভু
প্রযয়োজনীয় বফন
(১) প্রনতষ্ঠোনযক বযনজষ্ট্রোয অফ
স্টক বকোম্পোননজ
এয দপ্তয
প্রোইযবট/োফনরক নভযটর্ বকোম্পোনন নোযফ ননফনিত ইযত ইযফ;

প্রনতষ্ঠোযনয নোফযক্ষে ংক্রোন্ত ফো কনভটিয নফযফচনোয় ভভোযনয পটওয়যোয ননভডোে
এফং কভযক্ষ নতনটি
বৃৎ প্রনতষ্ঠোযন তোো
স্থোন কনযফোয
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অনবজ্ঞতো থোনকযত ইযফ।
বৃৎ প্রনতষ্ঠোন ফনরযত যকোনয, আধোযকোনয ও
স্বোয়ত্বোনত প্রনতষ্ঠোন, এননজও, ব্যোংক, ভো ও
প্রনতষ্ঠোন, নরনভযটর্
বকোম্পোনন এফং ভোধ্যনভযকোত্তয নক্ষো প্রনতষ্ঠোন বৃৎ কযদোতো ইউননট (মূক) এয
আওতোভুি প্রনতষ্ঠোনযক বুঝোইযফ
জোতীয় যোজস্ব বফোর্ ড
পটওয়যোযটি
প্রদোযনয
চোনদো
অনুমোয়ী
উযুি ও
নকনো বই নফলযয় যযজনভযন যীক্ষোপূফ ডক নননিত
ওয়োয ব্যফস্থোনদ আযফদনকোযী বকোম্পোননয ক্ষ ইযত ম্পন্ন কনযযত ইযফ
পট

প্রযয়োজনীয় বফন

(১) নননভডত পটওয়যোযটি মূল্য ংযমোজন কয
আইন
এফং তদধীন
প্রেীত নফনধভোরো, প্রজ্ঞোন ও আযদ নযোরযন ক্ষভতো ম্পন্ন ইযত ইযফ;
পটওয়যোযটি
ংযমোজন কয ও ম্পূযক শুল্ক আইন
আওতোয় পূ
পটওয়যোযটিযত ক্রয় নোফ
নত নত
স্বয়ং বোযফ
বক্ষযত্র)
আ

তথ্যোনদ বযকর্ ড পূফ ডক মূল্য
এফং তদধীন প্রেীত অন্যোন্য নফধোনোফরীয
ব্যফস্থো নন্নযফনত থোনকযত ইযফ;
ও নফক্রয় চোরোন

বদওয়োয
বযনজস্টোয (প্রযমোজয

ইযফ;

পটওয়যোযটিযত
উৎয মূক আদোয়
বর্নফ বনোট ও বক্রনর্ট বনোযটয ব্যফস্থোনো,
চু নবনত্তক উৎোদন, উকযে কয বযয়োত ব্যফস্থোনো স্বয়ংনক্রয়বোযফ ম্পন্ন কনযফোয
সুনফধো থোনকযত ইযফ;
-

(reconciliation report)

ভোনক

-

 অন্যোন্য বযনজস্টোযোনদ
নযযোট ড অযটোযভযটর্ নযস্টভ

প্রস্তুত ও নপ্রন্ট

সুনফধো

থোনকযত ইযফ;
৭

পটওয়যোযয শুধুভোত্র একফোয
মূক চোরোন ইসুয
পটওয়যোযটিযত
বমন একই চোরোনত্র নি য়ফোয ফো যফতী ভযয় ইসুয কযো নো মোয় বতভন ব্যফস্থো
থোনকযত ইযফ; তযফ প্রযয়োজযন অনুনরন নপ্রন্ট কযো মোইযফ মোোযত “অনুনরন”
“Copy” জরছোয ফড় অক্ষযয নপ্রন্ট কযো থোনকযফ। এ ংক্রোন্ত বমযকোন নযফতডযনয
প্রভোে পটওয়যোযয ংযনক্ষত থোনকযত ইযফ;

(৮) মূক চোরো

(chronologically)

নপ্রন্ট কনযযত ইযফ,
System BIOS

(৯)

নদযনয

বযল

;
কনম্পউটোয বজনোযযযটর্ নযযোট ড
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নপ্রন্ট কনযয়ো
প্রনতষ্ঠোযনয দোনয়ত্বীর

স্বোক্ষয কনযয়ো ংযক্ষে কনযযত ইযফ;

প্রনত কযযভয়োদ বযল
োর্কড ন স্থোয়ীবোযফ ফাঁধোই কনযয়ো যোনখযত ইযফ এফং
ম ডন্ত তোো ংযক্ষে কনযযত ইযফ
বকোন তথ্য (পটকন
যুনিংগত 
ভযধ্য যফযো
কনযযত ইযফ;
নফনধভোরো, ২০১৬ এয ভোধ্যযভ ধ ডোনযত
অনতনযি তথ্য
বতনয

মূল্য ংযমোজন কয
তথ্য ক্ষুণ্ন
মূক চোরোনত্র

পটওয়যোযটিযত জোতীয় যোজস্ব বফোযর্ ডয ংনিষ্ট্ মূক
অযোকয (Access)
(১৩) নযস্টযভ মূক চোরোন
নযস্টযভ মূক চোরোন

নত ণ্য বোন্ডোয
ইসুয কযো ইযর

থোনকযত ইযফ;

ইনন্টযগ্রযটর্ থোনকযত ইযফ, বমন

ম্ভফ নো য়;
(১৪)

জোতীয় যোজস্ব বফোযর্ ডয ননযদ ডনো ও চোনদো বভোতোযফক বফোযর্ ডয
পটওয়যোয ফো
উোত্ত বোন্ডোয ফো অন্য বকোন প্রনতষ্ঠো
নত তথ্য ও উোত্ত নফননভযয়য সুনফধো
থোনকযত ইযফ;
ননফ
প্রোঙ্গযে কর তথ্য নযস্টভ নযচোরনো কনযযত
ইযফ। Cloud Server ব্যফোয কযো ইযর Database replica ননফনিত
প্রোঙ্গযে ংযক্ষে কনযযত ইযফ;
৭ ইসুযকৃত মূক চোরোন বকোন কোযযে নফনষ্ট্ ইযর ফো তোো ফোনতর কনযফোয প্রযয়োজন
ইযর তোো edit
re-print কনযফোয সুযমোগ
। বইযক্ষযত্র বর্নফ
বনোট/বক্রনর্ট বনোট ব্যফোয কনযয়ো চোরোনত্র ফোনতর কনযযত ইযফ এফং পুনযোয়
ধোযোফোনক ক্রনভক নম্বয ব্যফোয কনযয়ো চোরোনত্র ইসুয কনযযত ইযফ, এফং অন্যোন্য
মূক
নত তোোয link থোনকযত ইযফ
, চোরোনত্র ফোনতযরয
সুনননদ ডষ্ট্ কোযে র্োটোযফইযজ
ংযক্ষে কনযযত ইযফ,
detail report

৮ আইনোনুগবোযফ ক্ষভতোপ্রোপ্ত বমযকোন মূক
যীক্ষো-ননযীক্ষো কনযযত োনযযফন;
(১৯) Oracle, DB2, SQL

নযস্টযভ প্রফয কনযয়ো
database backend

Database

জনীয়

নোযফ ব্যফোয
audit trail
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ইযফ। Table এয

কযো ইযর audit trail log file
ংযক্ষে ক
ইযফ;

record edit/delete

এ
দোনখরত্র এফং অন্যোন্য
ইযত প্রস্তুত

জনীয় ম্যোযনজযভন্ট নযযোট ড স্বয়ংনক্রয়বোযফ নযস্টযভ
ইযফ এফং দোনখরত্র
Integrated VAT
data schema

এ
আযরোর্ কনযফোয ব্যফস্থো থোনকযত ইযফ;

Administration System (iVAS)

নফদ্যযৎ নফনিন্ন ইযর
তোৎক্ষননক ব্যোক-আ এফং স্থোয়ী ব্যোক-আ এয ব্যফস্থো থোনকযত ইযফ;
পটওয়যোয
hacking
নযপূে ড ননযোত্তো
নযস্টযভ
নযযোট ড

tampering

ইযফ;
Detailed and Summary

ব্যফস্থো থোনকযত ইযফ

মূল্য ংযমোজন কয
পটওয়যোয ননভডোে ম্পন্ন ক
বকফর
এ
পটওয়যোয বকোম্পোনন
তোনরকোভুি ইফোয
কনভটিয আফোয়ক এয ননকট আযফদন
কনযযফ। আযফদনকোযী পটওয়যোয বকোম্পোনন
নননভডত মূক
পটওয়যোযযয বফনষ্ট্য
ক্রনভক
কনভটিযত
কভডকতডোয দফী
নং
অফস্থোন
আহ্বোয়ক
1| কনভনোয, বৃৎ কযদোতো ইউননট-মূক, ঢোকো।
দস্য
2|
দস্য
3| নযস্টভ ম্যোযনজোয, জোতীয় যোজস্ব বফোর্ ড, ঢোকো
দস্য
4|
(বফন) প্রনতনননধ
ফোস্তফোয়ন) জোতীয় যোজস্ব বফোর্ ড, ঢোকো।
দস্য নচফ
5| নিতীয় নচফ
-
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-

-

পটওয়যোযয বকোন ক্রুটি-নফচুযনত ফো আইনগত নযফতডযনয কোযযে মনদ োভনয়কবোযফ
পটওয়যোযটি ব্যফোয কযো নো মোয়, তোো ইযর ঐ ভযয়য জন্য ম্যোনুয়োর দ্ধনতযত নোফত্র
ংযক্ষে কনযযত ইযফ, পটওয়যোযটি ক্রটিমুি ইফোয য ম্যোনুয়োর দ্ধনতযত ংযনক্ষত তথ্যোনদ
পটওয়যোযয ধোযে কনযযত ইযফ এফং
োর্ ডকন মূল্য ংযমোজন
কয ও ম্পূযক শুল্ক আইন
ও মূল্য ংযমোজন কয ও ম্পূযক শুল্ক নফনধভোরো
এয
ংযক্ষে কনযযত ইযফ
৭

বমই

প্রনতষ্ঠোন
, বই
প্রনতষ্ঠোযনয পটওয়যোয
মূল্য ংযমোজন কয ও ম্পূযক শুল্ক আইন
ম্পূযক শুল্ক নফনধভোরো
এয
কনযয়ো
কনযযফ
-

ক অনুযভোনদত পটওয়যোয
ও মূল্য ংযমোজন কয ও
োভঞ্জস্যপূে ড ও োরনোগোদ

৮
পটওয়যোয তোনরকোভু , পটওয়যোয তোনরকোভুনিয তড, পটওয়যোয ব্যফ যকোযীয
কযেীয় এফং এ ং ন্ত উদ্ভুত বম বকোন নফলযয় জোতীয় যোজস্ব বফোর্ ড প্রযয়োজনীয় ননযদ ডনো ও
প্রদোন কনযযত োনযযফ।
৯
পটওয়যোযটি
প্রনতষ্ঠোন ইযত
পটওয়যোযয বকোনরূ নযফতডযনয

বকোন পটওয়যোয
তোো

পটওয়যোয
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৮

জোতীয় যোজস্ব বফোযর্ ডয আযদক্রযভ,
(
)
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