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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদদশ সরকার 

জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড 

ঢাকা। 
 

[ ভ্যাট ববভ্াগ ] 
 

আদদশ  

সাধারণ আদদশ নাং-০৩/মূসক/ ২০১৭        তাবরখঃ  ১৮ জ্জযষ্ঠ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ / ০১ জুন, ২০১৭ বিস্টাব্দ। 

 
ববষয়ঃ  বৃহৎ করদাতা ইউবনট - মূসক এর জন্য করদাতা বনব ডাচন নীবতমালা।  

 
 মূল্য সাংদ াজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা  ৭৮ এর উ-ধারা (৩) এ প্রদত্ত 

ক্ষমতাবদল জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড, বৃহৎ করদাতা ইউবনট-মূসক এর জন্য করদাতা বনব ডাচদনর লদক্ষয বনম্নরূ 

নীবতমালা প্রণয়ন  কবরল,  থা: 

 
২। বৃহৎ করদাতা ইউবনট- মূসক এর অধীদক্ষত্র ও করদাতার সাংখ্যা।- (১) বৃহৎ করদাতা ইউবনট-

মূসক এর অধীদক্ষত্র হইদব সমগ্র বাাংলাদদশ। 

(২) জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড, বৃহৎ করদাতা ইউবনট – মূসক এর প্রশাসবনক সক্ষমতা ববদবচনা কবরয়া 

অনুদেদ ৩ এ বববণ ডত শতডানু ায়ী প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক বৃহৎ করদাতা বনব ডাচন কবরদব। 

 

৩। বৃহৎ করদাতা ইউবনট- মূসক এর অধীন করদাতা বনব ডাচদনর শতডাবদ।– বৃহৎ করদাতা ইউবনট – 

মূসক এর অধীন কা ডক্রম বরচালনার জন্য করদাতা বনব ডাচদনর বক্ষদত্র বনম্নরূ শতডাবদ প্রদ াজয হইদব,  থা: 

(ক)  ববগত ৩ (বতন) অথ ডবছদর গদে বরদশাবধত কদরর বরমাণ ন্যযনতম ১০ (দশ) বকাটি টাকা 

হইদব; 

(খ) শাখা বনবন্ধদনর বক্ষদত্র প্রবতটি শাখার বরদশাবধত কর সমবিতভ্াদব ববদবচনা কবরদত হইদব 

এবাং প্রবতটি শাখায় বৃহৎ করদাতা ইউবনট-মূসক এর অধীদক্ষত্রাধীন আবসদব;  

(গ) মূল্য সাংদ াজন কর আইন, ১৯৯১ এর অধীন বৃহৎ করদাতা ইউবনট – মূসক এর অধীন ব  

সকল প্রবতষ্ঠান কার যক্রম বরচালনা কবরদতবছল উহারা সকদলই উত ক কবমশনাদরদটর 

আওতাধীন থাবকদব। 

 

 ৪। বৃহৎ করদাতা ইউবনট- মূসক এর অধীন করদাতা বনব ডাচদনর দ্ধবত।–(১)  বনম্নববণ ডত কম ডকতডার 

সমিদয় প্রবতষ্ঠান বনব ডাচনী কবমটি গঠিত হইদব,  থা:-   

  ক. সদস্য (মূসক নীবত)                             আহবায়ক  

  খ. কবমশনার, বৃহৎ করদাতা ইউবনট (মূল্য সাংদ াজন কর)    সদস্য 

  গ. প্রবতষ্ঠান সাংবিষ্ট কবমশনার                                     সদস্য 

  ঘ. বিতীয় সবচব (মূসক নীবত)                           সদস্য সবচব  
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(২) কবমটি প্রবতবছর অথ ডবছর বশদষ আগস্ট-বসদেম্বর মাদস বৃহৎ করদাতা ইউবনট-মূসক এর অধীন 

কা ডক্রম বরচালনাকারী করদাতাসহ ন্যযনতম ১০ বকাটি টাকা কর বরদশাধ কদর এমন সকল প্রবতষ্ঠাদনর 

তথ্য  ডাদলাচনা কবরয়া  াহাদক বৃহৎকরদাতা ইউবনট-মূসক এর আওতাধীন আনয়ন বা প্রতযাহার করার জন্য 

উযুত ক ববদবচনা কবরদবন তাহাদদর নাদমর তাবলকা জ্তবর কবরয়া ববাদর্ ডর বনকট বশ কবরদবন। 

(৩) ববার্ ড  চূোন্ত তাবলকা সরকাবর বগদজদট প্রকাশ কবরদবন এবাং ভ্যাট অনলাইন বসদস্টদম 

তাহাদদর বৃহৎ করদাতা ইউবনট-মূসক এর অধীন আনয়ন বা উহা হইদত প্রতযাহার কবরয়া বভ্ৌগবলক 

অধীদক্ষত্রাধীন কবমশনাদরদট প্রতযাবতডণ কবরয়া করদাতাদক অববহত কবরদবন এবাং করদাতার বনবন্ধন সনদ 

(মূসক-২.৩) এ প্রদয়াজনীয় সাংদশাধন কবরদবন। 

 

৪। মূল্য সাংদ াজন কর ও সম্পূরক    আইন, ২০১২ এর ধারা-১৩৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবদল এই 

আদদশ জাবর করা হইদলা। এই আদদশ জাবরর তাবরখ হইদত            এতদসাংক্রান্ত পূব ডবতী সকল 

আদদশ বাবতল ববলয়া গণ্য হইদব। 

 

                             

 

 

                      

বচয়ারম্যান 

 

 


