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[ বযাট বফবাগ ] 

 

     

 

াধাযণ অদদ নং-০১/মূক/২০১৭       তাবযখঃ  ১৮ জ্জযষ্ঠ, ১৪২৪ ফঙ্গাব্দ / / ০১ জুন, ২০১৭ বিস্টাব্দ /। 

 

                             ২০১২  ২০১২      ৪৭                 ২ 

        ৭১         ১০৩        ৪৮                ১৩৫                          

                                                                       - 

 

২                            –     ১  ২০১৭                        

             ২০১২   ম য                                           (১)         

              (৩)                           (৪)          ম য                   

ক্রবভক 

   
বফলয় বযবিবত কযণীয় 

(১) (২) (৩) (৪) 

১। বনফন্ধন 

(১) মূল্য ংদমাজন কয 

অআন, ১৯৯১          

বনফবন্ধত          

       

 মূল্য ংদমাজন কয ও ম্পূযক শুল্ক অআন, 

২০১২ এয অওতায় দ্রুত পুনঃবনফবন্ধত আদত 

আদফ। পুনঃবনফবন্ধত না আদর ৩০   , ২০১৭ 

তাবযদখয য উক্ত বনফন্ধন স্বয়ংবক্রয়বাদফ 

ফাবতর              । 

(২) মূল্য ংদমাজন কয 

অআন, ১৯৯১          

বনফবন্ধত; বকন্তু        

টান যওবায ১ ককাটি ৫০ রক্ষ 

টাকায কভ এভন          

       

ংবিষ্ট প্রবতষ্ঠান মূল্য ংদমাজন কয ও 

ম্পূযক শুল্ক অআন, ২০১২ এয      

টান যওবায      অওতায় তাবরকাভুক্ত আদত 

াবযদফ                         

                                  

             

(৩)                

থাকা দেও মূল্য ংদমাজন 

কয অআন, ১৯৯১    

                  

                    

মূল্য ংদমাজন কয ও ম্পূযক শুল্ক অআন, 

২০১২ এয অওতায় দ্রুত বনফবন্ধত আদত 

আদফ   

(৪)        অভদাবনকাযক 

১১         BIN 

ব্যফাযপূফ যক        

কাম যক্রভ ম্পন্ন কবয     ; 

     ৯         E-BIN             
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ক্রবভক 

   
বফলয় বযবিবত কযণীয় 

(১) (২) (৩) (৪) 

                  

                 -  -

                      ১ 

    , ২০১৭          

         ,         

কযণীয়  

(৫)     ৯         E-

BIN               

                         -

০৮.০০০০.০৬৮.১১.০০৫.১২(৮১)/২০১৫/৫৪৯, 

     : ১০/০৪/২০১৭                 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কযয়াত  

ও 

চরবত 

বাফ 

(১) ৩০   , ২০১৭       

ম যন্ত       ১১         

BIN ব্যফায কবযয়া 

                     

    “   -১১“         

                   

                        

                             ২ 

কযদভয়াদ থ যাৎ জুন, ২০১৭ ভাদয ক্রদয়য 

বফযীদত অগস্ট, ২০১৭           কযয়াত 

গ্রণ কযা মাআদফ    

(২) মূল্য ংদমাজন কয 

অআন, ১৯৯১ নুমায়ী চরবত 

বাফ          (   -

১৮) বিত ভানী কজয মূল্য 

ংদমাজন কয        

       , ২০১২    

      ভন্বয়কযণ  

মূল্য ংদমাজন কয                   , 

২০১৬         ১১৮                 

হ্রাকাযী ভন্বয়               । 

 

(৩)                

                : 

উকযদণয কক্ষদে 

(ক) ৩০ জুন, ২০১৭ তাবযদখ ককান বনফবন্ধত 

ব্যবক্তয বনকট মূল্য ংদমাজন কয প্রদত্ত 

উকযণ ভজুদ থাবকদর উায বযভাণ এফং 

উক্ত উকযদণ বযদাবধত কভাট উকযণ কয 

(মূক) এয বযভাণ উদেখ কবযয়া বযবষ্ট-ক 

এ ফবণ যত ছদক ২ (দুআ) প্রদি একটি তাবরকা 

প্রস্তুত কবযদত আদফ; 

(খ) উক্ত তাবরকায একটি কব আ-বফঅআএন 

আস্যযকাবয কবভনাদযদটয কবভনাদযয 

ফগবতয জন্য কপ্রযণ কবযদত আদফ এফং এক 

প্রি বনফবন্ধত ব্যবক্তয বনকট ৫ (াঁচ) ফৎয 

ংযক্ষণ কবযদত আদফ; 
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ক্রবভক 

   
বফলয় বযবিবত কযণীয় 

(১) (২) (৩) (৪) 

(গ) বযবষ্ট-ক এ ফবণ যত তদেয বববত্তদত 

প্রদত্ত মূক ২০১৭ দনয জুরাআ, অগস্ট, 

কদেম্বয ও দটাফয কযদভয়াদদয দাবখরে 

(মূক-৯.১) এয কনাট ২৩ এ এক-চতুথ যাং 

বযভাণ মূদকয একটি হ্রাকাযী ভন্বয় াধন 

কবযদফন; এফং  

(ঘ) ফবণ যত উকযণ কয বফদ্যভান চরবত বাফ 

(মূক-১৮) এ হ্রাকাযী ভন্বয় াধন কবযদত 

াবযদফন না। 

(৪)                

               : 

                  

(ক) ৩০ জুন, ২০১৭ তাবযদখ ককান বনফবন্ধত 

ব্যবক্তয বনকট উৎাবদত ণ্য ভজুদ থাবকদর 

উায বযভাণ এফং উক্ত ণ্য উৎাদদন 

ব্যফহৃত উকযদণ বযদাবধত কভাট উকযণ 

কয (মূক) এয বযভাণ উদেখ কবযয়া 

বযবষ্ট-ক এ ফবণ যত ছদক ২ (দুআ) প্রদি একটি 

তাবরকা প্রস্তুত কবযদত আদফ; 

(খ) উক্ত তাবরকায একটি কব আ-বফঅআএন 

আস্যযকাবয কবভনাদযদটয কবভনাদযয 

ফগবতয জন্য কপ্রযণ কবযদত আদফ এফং এক 

প্রি বনফবন্ধত ব্যবক্তয বনকট ৫ (াঁচ) ফৎয 

ংযক্ষণ কবযদত আদফ; 

(গ) বযবষ্ট-ক এ ফবণ যত তদেয বববত্তদত 

প্রদত্ত  মূক ২০১৭ দনয জুরাআ, অগস্ট, 

কদেম্বয ও দটাফয কযদভয়াদদয দাবখরে 

(মূক-৯.১) এয কনাট ২৩ এ  এক-চতুথ যাং 

বযভাণ মূদকয একটি হ্রাকাযী ভন্বয় াধন 

কবযদফন।  

থ যাৎ, দাবখরদেয (মূক-৯.১) কনাট ২৩ এ 

উকযণ ও উৎাবদত ণ্য উবদয়য জন্য 

ভবন্বতবাদফ একটি হ্রাকাযী ভন্বয় াধন 

কবযদত আদফ; 

(ঘ) ৩০ক জুন, ২০১৭ তাবযদখ বফদ্যভান 

ভজুদকৃত দণ্যয বফযীদত ব্যফহৃত উকযণ 

কয চরবত বাফ (মূক-১৮) এ হ্রাকাযী 
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ক্রবভক 

   
বফলয় বযবিবত কযণীয় 

(১) (২) (৩) (৪) 

ভন্বয় াধন কবযদত াবযদফন না; এফং 

(ঙ) ১ জুরাআ, ২০১৭ তাবযখ আদত ভজুদ ণ্য 

মূল্য ংদমাজন কয ও ম্পূযক শুল্ক অআন, 

২০১২ এয বফধান নুমায়ী মূক ও প্রদমাজয 

কক্ষদে মূক ও ম্পূযক শুল্ক প্রদমাজয আদফ 

এফং উা উক্ত অআদনয বফধান নুমায়ীআ 

বযদাধ কবযদত আদফ। 

(৫)                 

    :          

 

(ক) ৩০ জুন, ২০১৭ তাবযদখ ককান বনফবন্ধত 

ব্যবক্তয বনকট মূল্য ংদমাজন কয প্রদত্ত 

উকযণ ভজুদ থাবকদর উায বযভাণ এফং 

উক্ত উকযদণ বযদাবধত কভাট উকযণ কয 

(মূক) এয বযভাণ উদেখ কবযয়া বযবষ্ট-ক 

এ ফবণ যত ছদক ২ (দুআ) প্রদি একটি তাবরকা 

প্রস্তুত কবযদত আদফ; 

(খ) উক্ত তাবরকায একটি কব আ-বফঅআএন 

আস্যযকাবয কবভনাদযদটয কবভনাদযয 

ফগবতয জন্য কপ্রযণ কবযদত আদফ এফং এক 

প্রি বনফবন্ধত ব্যবক্তয বনকট ৫ (াঁচ) ফৎয 

ংযক্ষণ কবযদত আদফ; 

(গ) বযবষ্ট-ক এ ফবণ যত তদেয বববত্তদত 

প্রদত্ত মূক ২০১৭ দনয জুরাআ, অগস্ট, 

কদেম্বয ও দটাফয কযদভয়াদদয 

দাবখরদেয (মূক-৯.১) কনাট ২৩ এ এক-

চতুথ যাং বযভাণ মূদকয একটি হ্রাকাযী 

ভন্বয় াধন কবযদফন।  

(ঘ) ফবণ যত উকযণ কয বফদ্যভান চরবত বাফ 

(মূক-১৮) এ হ্রাকাযী ভন্বয় াধন কবযদত 

াবযদফন না; এফং 

(ঘ) ১ জুরাআ, ২০১৭ তাবযখ আদত কফায় মূল্য 

ংদমাজন কয ও ম্পূযক শুল্ক অআন, ২০১২ 

এয বফধান নুমায়ী মূক ও প্রদমাজয কক্ষদে 

মূক ও ম্পূযক শুল্ক প্রদমাজয আদফ এফং উা 

উক্ত অআদনয বফধান নুমায়ীআ বযদাধ 

কবযদত আদফ। 
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ক্রবভক 

   
বফলয় বযবিবত কযণীয় 

(১) (২) (৩) (৪) 

(৬)            ৪       

                      

                      

     

(ক) ৩০ জুন, ২০১৭ তাবযদখ ককান বনফবন্ধত 

ব্যবক্তয বনকট মূল্য ংদমাজন কযদমাগ্য দণ্যয 

ভজুদ থাবকদর উায বযভাণ এফং উক্ত দণ্য 

বযদাবধত কভাট উকযণ কয (মূক) এয 

বযভাণ উদেখ কবযয়া বযবষ্ট-ক এ ফবণ যত 

ছদক ২ (দুআ) প্রদি একটি তাবরকা প্রস্তুত 

কবযদত আদফ; 

(খ) উক্ত তাবরকায একটি কব আ-বফঅআএন 

আস্যযকাবয কবভনাদযদটয কবভনাদযয 

ফগবতয জন্য কপ্রযণ কবযদত আদফ এফং এক 

প্রি বনফবন্ধত ব্যবক্তয বনকট ৫ (াঁচ) ফৎয 

ংযক্ষণ কবযদত আদফ; 

(গ) বযবষ্ট-ক এ ফবণ যত তদেয বববত্তদত 

প্রদত্ত মূক ২০১৭ দনয জুরাআ, অগস্ট, 

কদেম্বয ও দটাফয কযদভয়াদদয দাবখরে 

(মূক-৯.১) এয কনাট ২৩ এ এক-চতুথ যাং 

বযভাণ মূদকয একটি হ্রাকাযী ভন্বয় াধন 

কবযদফন; 

(ঘ) ফবণ যত উকযণ কয বফদ্যভান চরবত বাফ 

(মূক-১৮) এ হ্রাকাযী ভন্বয় াধন কবযদত 

াবযদফন না; এফং 

(ঙ) ১ জুরাআ, ২০১৭ তাবযখ আদত ভজুদ ণ্য 

মূল্য ংদমাজন কয ও ম্পূযক শুল্ক অআন, 

২০১২ এয বফধান নুমায়ী মূক ও প্রদমাজয 

কক্ষদে মূক ও ম্পূযক শুল্ক প্রদমাজয আদফ 

এফং উা উক্ত অআদনয বফধান নুমায়ীআ 

বযদাধ কবযদত আদফ। 

৩। মূল্য কঘালণা 

 

    ৩০   , ২০১৭       

                 

               ১     , 

২০১৭                    

                  

        মূল্য কঘালণা 

                    

দণ্যয মূল্য কঘালণা প্রদান কবযদত আদফ না; 

                           , 

২০১২                           । 
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ক্রবভক 

   
বফলয় বযবিবত কযণীয় 

(১) (২) (৩) (৪) 

৪। উৎদ     

কতযন 

(১)                 

                , 

                      

                    

         ১     , ২০১৭ 

                   

        ,         

                    

              

মূল্য ংদমাজন কয           অআন, 

২০১২                          

           , ২০১৬          বফধান 

         -                     , 

“   -৬.৬“                   

                                

                             আদফ   

(২) মূ             

অআন, ১৯৯১ নুমায়ী 

মূক-১২খ           

আস্যযকৃত উৎদ মূক 

কতযদনয প্রতযয়নে ১ 

জুরাআ, ২০১৭ বিঃ তাবযদখয 

য কত বদন ম যন্ত ভন্বয় 

কযা মাআদফ। 

মূ             অআন, ১৯৯১ নুমায়ী 

আস্যযকৃত উৎদ মূক কতযদনয প্রতযয়নে 

(মূক-১২খ) ১ জুরাআ, ২০১৭ বিঃ তাবযদখয 

য  আস্যয কযা      তাা               

                                   

কযা মাআদফ। 

৫  ববন্ন মূদল্য 

যফযাকৃত 

ণ্য 

ববন্ন মূদল্য ণ্য যফযা 

কযা আদর উৎাদন ফা 

প্রথভ যফযা ম যাদয়আ 

যফতী কর ম যাদয়য মূক 

বযদাধ কযা য়। এআ   

কক্ষদে ১ জুরাআ, ২০১৭ 

        অদগ কম কর 

ণ্য এআ বফধান নুযণ 

কবযয়া যফযা কযা আদফ, 

       ণ্য     বফবক্র না 

             ১ জুরাআ, 

২০১৭       ফা তাায     

         

(ক) ৩০ জুন, ২০১৭ তাবযদখ ককান বনফবন্ধত 

ব্যবক্তয বনকট ববন্ন মূদল্য যফযাতব্য 

দণ্যয ভজুদ থাবকদর উায বযভাণ উদেখ 

কবযয়া মূক-১৭ কযবজস্টায ারনাগাদ কবযদত 

আদফ; 

(খ) মূক-১৭ এ ফবণ যত ভজুদ তাবরকায় ফবণ যত 

দণ্যয বফযীদত কয বযদাদধয তে জুন, 

২০১৭ কযদভয়াদদয দাবখরদে (মূক-১৯) 

প্রদ যন কবযদত আদফ;    

(গ) জুন, ২০১৭ কযদভয়াদদয দাবখরদেয 

বত মূক-১৭ এয কব (কর দণ্যয জন্য 

একটি াযংদক্ষ) দাবখর কবযদত আদফ 

এফং উায কব বনফবন্ধত ব্যবক্তয বনকট ৫ 

(াঁচ) ফৎয ংযক্ষণ কবযদত আদফ; 

 (ঘ) ১ জুরাআ, ২০১৭ তাবযখ আদত উক্ত 

ভজুদদয ণ্য যফযাদয কক্ষদে অআদনয ধাযা 

১৩৮ এয উ-ধাযা (১) এয তযাংদয বফধান 

নুমায়ী   ককাদনা মূক প্রদমাজয আদফ না; 
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ক্রবভক 

   
বফলয় বযবিবত কযণীয় 

(১) (২) (৩) (৪) 

(ঙ) এআ ণ্য গ্রাবধকায বববত্তদত যফযা 

প্রদান কবযদত আদফ এফং মথাম্ভফ দ্রুত উায 

ভজুদ কল কবযদত আদফ। 

৬  অীর 

বনষ্পবত্ত 

(১)               

   , ১৯৯১        

অীর       কযা আদর 

এফং ১ জুরাআ, ২০১৭     

তাবযখ ফা তাায দয 

ভাভরা       কযদাতা 

বফজয়ী আদর ১০% জভাকৃত 

থ য                 

(২)               

   , ১৯৯১        

অীর       কযা আদর 

এফং ১ জুরাআ ২০১৭ এয 

    উক্ত ভাভরা       

যকায বফজয়ী আদর 

       

(১) ভাভরায চূড়ান্ত যায় থাকা াদদক্ষ 

দাবখরদেয ২৩ নং কনাদটয বফযীদত 

হ্রাকাযী ভন্বয় গ্রণ কবযদত আদফ। 

 

 

 

 

 

(২) ভাভরায চূড়ান্ত যায় থাকা াদদক্ষ 

দাবখরদেয ১৮ নং কনাদটয বফযীদত 

বৃবিকাযী ভন্বয়      কবযদত আদফ। 

৭         

     

      

     

         

     

  ম য       

৩০   , ২০১৭        ম য  

                

                    

                    

 

                           , 

২০১২         ৩৩     ৪৯          

                               

 

 

৮। শুল্ক কযয়াত 

ও প্রতয যণ 

বযদপ্তয 

আদত 

প্রতয যণ 

গ্রণ 

(১) ৩০ জুন, ২০১৭ ম যন্ত 

দাবখরকৃত প্রদতয যণ অদফদন 

(১) মূল্য ংদমাজন কয অআন, ১৯৯১ এয 

বফধান নুযণ কবযয়া শুল্ক কযয়াত ও প্রতয যণ 

বযদপ্তয আদত বনষ্পবত্ত কবযদত আদফ 

  (২) ৩০ জুন, ২০১৭ তাবযখ 

ফা তাায পূদফ য মূল্য 

ংদমাজন কয অআন, ১৯৯১ 

এয ধীন যপ্তাবনয কক্ষদে   

(২) ৩০ জুন, ২০১৭ তাবযখ ফা তাায পূদফ য 

মূল্য ংদমাজন কয অআন, ১৯৯১ এয ধীন 

কম কর যপ্তাবন ম্পন্ন আদফ উায বফযীদত 

প্রতয যণ প্রাবপ্তয জন্য ভাবযচারক, শুল্ক 

কযয়াত ও প্রতয যণ বযদপ্তয ফযাফয অদফদন 
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ক্রবভক 

   
বফলয় বযবিবত কযণীয় 

(১) (২) (৩) (৪) 

কবযদত আদফ। ভাবযচারক উক্ত অআদনয 

বফধান নুযণ কবযয়া প্রতয যণ অদফদন 

বনষ্পবত্ত কবযদফন। 

  (৩) ১ জুরাআ, ২০১৭ ফা 

তৎযফতীদত যপ্তাবন ও 

শূন্যায বফবষ্ট যফযাদয 

বফযীদত কাস্টভ যাট, 

১৯৬৯ এয অওতায় 

বযদাবধত অভদাবন শুল্ক, 

বনয়ন্ত্রণমূরক শুল্ক ন্যান্য 

শুল্ক প্রতয যণ 

(৩) কাস্টভ বফবাগ, জাতীয় যাজস্ব কফার্ য এয 

নুান াদদক্ষ ভাবযচারক, শুল্ক কযয়াত 

ও প্রতয যণ বযদপ্তয এআ ধযদণয শুল্ক প্রতয যণ 

অদফদন গ্রণ কবযয়া কাস্টভ যাট, ১৯৬৯ 

এয অওতায় বনষ্পবত্ত কবযদত াবযদফন। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাদদ যকায 

জাতীয় যাজস্ব কফার্ য, ঢাকা।  

 

ভজুদ ও উকযণ কদযয বযভাণ 

[   ,  ,    - ...-   /২০১৭/.....-   ,      :  . . . . . . দ্রষ্টব্য ] 

কঘালণায তাবযখ : কযদাতা নাক্তকযণ ংখ্যা (১১ বর্বজট): কযদাতা নাক্তকযণ ংখ্যা (৯ বর্বজট) 

নাভ :   

ঠিকানা :  কটবরদপান নং  

ং-ক: ভজুদ উকযণ ংক্রান্ত তে 

ক্রবভক ংখ্যা উকযদণয নাভ 
প্রকৃত ভজুদদয বযভাণ বযদাবধত কভাট উকযণ কয 

(মূক) এয বযভাণ 

ভন্তব্য  

(প্রাভাবণক দবররাবদয বফফযণ) বযভাণ মূল্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

১। 

২। 

৩। 

    * 

  কভাট     

ং-খ: যফযাতব্য ভজুদ ণ্য ংক্রান্ত তে 

ক্রবভক ংখ্যা দণ্যয  নাভ 

প্রকৃত ভজুদদয বযভাণ ণ্য উৎাদদন ব্যফহৃত উকযদণ  

বযদাবধত কভাট উকযণ কয 

(মূক) এয বযভাণ 

ভন্তব্য  

(প্রাভাবণক দবররাবদয বফফযণ) 
বযভাণ মূল্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

১। 

২। 

৩। 

    * 

  কভাট     

ফ যদভাট (ং-১ ও ং-২ এয করাভ ৫ কভাট দ্বদয়য কমাগপর)   

      অবভ কঘালণা কবযদতবছ কম, এআ কঘালণাদে প্রদত্ত তোবদ দফ যাতবাদফ ম্পূণ য, তয ও বনভু যর। 

তাবযখ :.....................   

  বনফবন্ধত ব্যবক্তয  স্বাক্ষয 
 

 

জাতীয় যাজস্ব কফাদর্ যয অদদক্রদভ, 

স্বাক্ষ 

বযত/( কভাঃ নবজবুয যভান ) 

                    কচয়াযম্যান 

বযবষ্ট-ক 


