তারযখঃ ১৬

, ১৪২৬ ফঙ্গাব্দ/৩০ জুন, ২০১৯ রিস্টাব্দ।

-১৬
২০১৯ ― মূল্য ংযমাজন কয ও ম্পূযক শুল্ক
২০১৬
১১৮ এ প্রদত্ত ক্ষভতাফযর জাতীয় যাজস্ব বফার্ ড,
রনফরিত
প্ররতষ্ঠা
বল পূফ ডফতী অরথ ডক ফৎযয বভাট
টান ডওবায ৫
বকাটি টাকা ফা তা
রধক,
ফাধ্যতামূরকবাযফ মূল্য ংযমাজন কয ংক্রান্ত দরররারদ ও রাফত্র জাতীয় যাজস্ব বফার্ ড
কর্তক
পটওয়যাযযয ভাধ্যযভ ংযক্ষযেয এফং প্রযমাজয বক্ষযত্র মূল্য
ড রনধ ডারযত
ংযমাজন কয
২
রনধ ডারযত পটওয়যাযযয ভাধ্যযভ ংযক্ষযেয
বকফর
বম বকান পটওয়যায রনভডােকাযী ও যফযাকাযী প্ররতষ্ঠান
পটওয়যায ংগ্র
ব্যফায ক

-৬

৩
রনধ ডারযত পটওয়যাযযয ভাধ্যযভ ংযক্ষযেয
পটওয়যাযযয ভাধ্যযভ ংযক্ষে করযযত
জাতীয় যাজস্ব
ওয়যফাআযট প্রকারত পটওয়যায প্ররতষ্ঠাযনয তাররকা আযত বম বকান
পটওয়যায
করযযত ারযযফ। রনযে
পটওয়যায রনভডােকাযী প্ররতষ্ঠাযনয তাররকাভুরিয জন্য প্রযয়াজনীয় বফরষ্ট্যমূ উযেখ
কযা আরপট

তাররকাভু

প্রযয়াজনীয় বফর

(১) প্ররতষ্ঠানযক বযরজষ্ট্রায ফ
স্টক বকাম্পারনজ
এয দপ্তয
প্রাআযবট/াফররক রভযটর্ বকাম্পারন রাযফ রনফরিত আযত আযফ;
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২

৫

৩ প্ররতষ্ঠাযনয রাফযক্ষে ংক্রান্ত ফা করভটিয রফযফচনায় ভভাযনয পটওয়যায
রনভডাে এফং কভযক্ষ রতনটি
বৃৎ প্ররতষ্ঠাযন তাা
স্থান
করযফায রবজ্ঞতা থারকযত আযফ।
বৃৎ প্ররতষ্ঠান ফররযত যকারয,
অধাযকারয ও স্বায়ত্বারত প্ররতষ্ঠান, এনরজও, ব্যাংক, ভা ও
প্ররতষ্ঠান, রররভযটর্ বকাম্পারন, ভাধ্যরভযকাত্তয রক্ষা প্ররতষ্ঠান এফং বৃৎ
কযদাতা আউরনট (মূক) এয অওতাভুি প্ররতষ্ঠানযক বুঝাআযফ
৪ জাতীয় যাজস্ব বফার্ ড
পটওয়যাযটি
প্রদাযনয
চারদা নুমায়ী
উযুি ও
রকনা বআ রফলযয় যযজরভযন
যীক্ষাপূফ ডক রনরিত ওয়ায ব্যফস্থারদ অযফদনকাযী বকাম্পারনয ক্ষ আযত
ম্পন্ন করযযত আযফ
পট

প্রযয়াজনীয় বফর

(১) রনরভডত পটওয়যাযটি মূল্য ংযমাজন কয
অআন ২০১২ এফং
তদধীন প্রেীত রফরধভারা, প্রজ্ঞান ও অযদ রযারযন ক্ষভতা ম্পন্ন আযত
আযফ;
২ পটওয়যাযটি
তথ্যারদ বযকর্ ড পূফ ডক মূল্য
ংযমাজন কয ও ম্পূযক শুল্ক অআন ২০১২ এফং তদধীন প্রেীত ন্যান্য
রফধানাফরীয অওতায় পূ
ব্যফস্থা রন্নযফরত
থারকযত আযফ;
৩ পটওয়যাযটিযত ক্রয় রাফ
বদওয়ায যঙ্গ যঙ্গ স্বয়ং
(প্রযমাজয বক্ষযত্র)
৪

ও রফক্রয় চারান
বাযফ

বযরজস্টায
অ

আযফ;

পটওয়যাযটিযত
উৎয মূক অদায়
বর্রফ বনাট ও বক্ররর্ট বনাযটয ব্যফস্থানা,
চু রবরত্তক উৎাদন, উকযে কয বযয়াত ব্যফস্থানা স্বয়ংরক্রয়বাযফ ম্পন্ন
করযফায সুরফধা থারকযত আযফ;

৫

-

(reconciliation report)

-
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৬ ভারক

 ন্যান্য বযরজস্টাযারদ
রযযাট ড যটাযভযটর্ রযস্টভ
সুরফধা থারকযত আযফ;

প্রস্তুত ও রপ্রন্ট

৭ পটওয়যাযয শুধুভাত্র একফায
মূক চারান
আসুয
পটওয়যাযটিযত বমন একআ চারানত্র রি য়ফায ফা যফতী ভযয় আসুয কযা না
মায় বতভন ব্যফস্থা থারকযত আযফ; তযফ প্রযয়াজযন নুররর রপ্রন্ট কযা মাআযফ
মাাযত “নুররর” “Copy” জরছায ফড় ক্ষযয রপ্রন্ট কযা থারকযফ। এ
ংক্রান্ত বমযকান রযফতডযনয প্রভাে পটওয়যাযয ংযরক্ষত থারকযত আযফ;
(৮) মূক চারা

(chronologically)

রপ্রন্ট করযযত আযফ,
;

System BIOS

(৯)

রদযনয

বযল

করম্পউটায বজনাযযযটর্ রযযাট ড

রপ্রন্ট করযয়া (
প্ররতষ্ঠাযনয দারয়ত্বীর
ংযক্ষে করযযত আযফ;

স্বাক্ষয করযয়া

১০ প্ররত কযযভয়াদ বযল
ার্ ডকর স্থায়ীবাযফ ফাঁধাআ করযয়া যারখযত
আযফ এফং
৫
)
ম ডন্ত তাা ংযক্ষে করযযত আযফ
বকান তথ্য (পটকর
যুরিংগত

ভযধ্য যফযা করযযত আযফ;
১১ মূল্য ংযমাজন কয
তথ্য ক্ষুণ্ন
রতরযি তথ্য মূক চারানত্র
বতরয

রফরধভারা, ২০১৬ এয ভাধ্যযভ

ধ ডারযত

১২ পটওয়যাযটিযত জাতীয় যাজস্ব বফাযর্ ডয ংরিষ্ট্ মূক
যাকয (Access)
থারকযত আযফ;
(১৩) রযস্টযভ মূক চারান
রত ণ্য বান্ডায
আরন্টযগ্রযটর্ থারকযত
আযফ, বমন রযস্টযভ মূক চারান আসুয কযা আযর
ম্ভফ না য়;
(১৪)
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১৫ জাতীয় যাজস্ব বফাযর্ ডয রনযদ ডনা ও চারদা বভাতাযফক বফাযর্ ডয
পটওয়যায ফা উাত্ত বান্ডায ফা ন্য বকান প্ররতষ্ঠা
রত তথ্য ও উাত্ত
রফরনভযয়য সুরফধা থারকযত আযফ;
১৬ রনফ
প্রাঙ্গযে কর তথ্য রযস্টভ রযচারনা
করযযত আযফ। Cloud Server ব্যফায কযা আযর Database replica
রনফরিত
প্রাঙ্গযে ংযক্ষে করযযত আযফ;
১৭ আসুযকৃত মূক চারান বকান কাযযে রফনষ্ট্ আযর ফা তাা ফারতর করযফায
প্রযয়াজন আযর তাা edit re-print করযফায সুযমাগ
। বআযক্ষযত্র
বর্রফ বনাট/বক্ররর্ট বনাট ব্যফায করযয়া চারানত্র ফারতর করযযত আযফ এফং
পুনযায় ধাযাফারক ক্ররভক নম্বয ব্যফায করযয়া চারানত্র আসুয করযযত আযফ,
এফং ন্যান্য মূক
রত তাায link থারকযত আযফ
,
চারানত্র ফারতযরয সুরনরদ ডষ্ট্ কাযে র্াটাযফআযজ
ংযক্ষে করযযত
আযফ,
detail report
১৮ অআনানুগবাযফ ক্ষভতাপ্রাপ্ত বমযকান মূক
জনীয় যীক্ষা-রনযীক্ষা করযযত ারযযফন;
(১৯) Oracle, DB2, SQL
ব্যফায

রযস্টযভ প্রফয করযয়া
database backend রাযফ

Database
audit trail
আযফ। Table এয
আযর audit trail log file এ

ংযক্ষে ক

record edit/delete কযা

আযফ;
জনীয় ম্যাযনজযভন্ট রযযাট ড স্বয়ংরক্রয়বাযফ
আযফ এফং দারখরত্র

২০ দারখরত্র এফং ন্যান্য
রযস্টযভ আযত প্রস্তুত

Integrated
VAT Administration System (iVAS) এ
data schema
অযরার্ করযফায ব্যফস্থা থারকযত আযফ;

২১

রফদ্যযৎ রফরিন্ন আযর
তাৎক্ষরনক ব্যাক-অ এফং স্থায়ী ব্যাক-অ এয ব্যফস্থা
থারকযত আযফ;

২২ পটওয়যায

hacking

tampering

রযপূে ড রনযাত্তা

আযফ;

২৩ রযস্টযভ
Summary রযযাট ড

৪
মূল্য ংযমাজন কয
পটওয়যায রনভডাে ম্পন্ন ক

Detailed and

ব্যফস্থা থারকযত আযফ

বকফর

এ

পটওয়যায
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বকাম্পারন

তাররকাভুি আফায
০৩

ক্ররভক
নং
1|
2|
3|
4|

করভটিযত
ফস্থান
অহ্বায়ক
দস্য

কভডকতডায দফী
করভনায, বৃৎ কযদাতা আউরনট-মূক, ঢাকা।

রযস্টভ ম্যাযনজায, জাতীয় যাজস্ব বফার্ ড, ঢাকা

দস্য

দস্য

5|
রিতীয় রচফ
যাজস্ব বফার্ ড, ঢাকা।

6|

বফর) প্ররতরনরধ
-তথ্য প্রযুরি ও রযকল্পনা) জাতীয়

দস্য
রচফ

৫
১
-৩
২

৩

-৩

২১

৭

৪

Page 5 of 8

৬

১৫

-

ক্ররভক
কভডকতডায দফী
নং
1| রযস্টভ ম্যাযনজায, জাতীয় যাজস্ব বফার্ ড, ঢাকা।
2|
3|
4|
5|
জাতীয় যাজস্ব বফার্,ড ঢাকা।

করভটিযত
ফস্থান
অহ্বায়ক
দস্য
দস্য
দস্য রচফ

৭
পটওয়যাযয বকান ক্রুটি-রফচুযরত ফা অআনগত রযফতডযনয কাযযে মরদ
াভরয়কবাযফ পটওয়যাযটি ব্যফায কযা না মায়, তাা আযর ঐ ভযয়য জন্য ম্যানুয়ার
দ্ধরতযত রাফত্র ংযক্ষে করযযত আযফ, পটওয়যাযটি ক্রটিমুি আফায য ম্যানুয়ার
দ্ধরতযত ংযরক্ষত তথ্যারদ পটওয়যাযয ধাযে করযযত আযফ এফং
ার্ ডকর মূল্য ংযমাজন কয ও ম্পূযক শুল্ক অআন ২০১২ ও মূল্য
ংযমাজন কয ও ম্পূযক শুল্ক রফরধভারা ২০১৬ এয
৫
ংযক্ষে করযযত আযফ
৮
বমআ
পটওয়যায

প্ররতষ্ঠান
ক নুযভারদত
, বআ
প্ররতষ্ঠাযনয পটওয়যায
মূল্য ংযমাজন কয ও ম্পূযক শুল্ক অআন ২০১২ ও
মূল্য ংযমাজন কয ও ম্পূযক শুল্ক রফরধভারা ২০১৬ এয
াভঞ্জস্যপূে ড ও ারনাগাদ করযয়া
৩১
২০১৯
-৪
করযযফ
-৫
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৯
পটওয়যায তাররকাভু , পটওয়যায তাররকাভুরিয তড, পটওয়যায
ব্যফ যকাযীয কযেীয় এফং এ ং ন্ত উদ্ভুত বম বকান রফলযয় জাতীয় যাজস্ব বফার্ ড
প্রযয়াজনীয় রনযদ ডনা ও
প্রদান করযযত ারযযফ।
১০

পটওয়যাযটি

বকান পটওয়যায

প্ররতষ্ঠান আযত
পটওয়যাযয বকানরূ রযফতডযনয
২১
পটওয়যায

তাা

১১

২০১২

৮৫

১১১ ১১২ ১১৬

১২
২০১২
১৩
৫
১

২০১৯
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১৪
মূল্য ংযমাজন কয ও ম্পূযক শুল্ক অআন ২০১২
৮৫
-০৮

২০১৯

১৩

২০১৯

প্রথভ রচফ (মূক নীরত)
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