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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জাতীয় যাজস্ব বফার্ ড 

ঢাকা। 

 
[ মূল্য ংযমোজন কয ও ম্পূযক শুল্ক ] 

 
প্রজ্ঞোন 

 
তোরযখ: ২৮ জ্জৈষ্ঠ, ১৪২৭ ফঙ্গোব্দ / ১১ জুন, ২০২০ রিস্টোব্দ। 

 
 এ.আয.ও. নং-১৪২-আইন/২০২০/১০৩-মূক।- মূল্য ংযমোজন কয ও ম্পূযক 

শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ যনয ৪৭ নং আইন) এয ধোযো ১৩৫ এ প্রদত্ত ক্ষভতোফযর 

জোতীয় যোজস্ব বফোড ড, মূল্য ংযমোজন কয ও ম্পূযক শুল্ক রফরধভোরো, ২০১৬ এয রনম্নরূ 

অরধকতয ংযোধন করযর, মথো:-  

 
 উরয-উক্ত রফরধভোরোয- 

 

(১) বফবধ ৭ এয- 

(ক) উান্তটীকা কর স্থাদন উবিবিত “কবভনায” ব্দটিয 

বযফদতড “বফবাগীয় কভ ডকতডা” ব্দগুবর প্রবতস্থাবত ইদফ; 

(ি) উ-বফবধ (৪) এ উবিবিত “কবভনাদযয” ব্দটিয বযফদতড 

“বফবাগীয় কভ ডকতডায” ব্দগুবর প্রবতস্থাবত ইদফ। 

  

(২)  বফবধ ৮ এয উ-বফবধ (১) এ উবিবিত “অনরাইন আদফদদনয বেদে দপা 

(ঘ) এয জন্য পযভ “মূক-২.১” এ, কাগুদজ আদফদন ও অনরাইদন দপা 

(ক) ইদত দপা (গ) এয জন্য আদফদদনয বেদে” ব্দগুবর, ফন্ধনীগুবর, 

ফণ ডগুবর, বচহ্নগুবর ও াংখ্যাগুবর বফলুপ্ত ইদফ; 

 

(৩)  বফবধ ৯ এয উ-বফবধ (১) এ উবিবিত “অনরাইন আদফদদনয বেদে পযভ 

“মূক-২.১” এ, এফাং কাগুদজ আদফদদনয বেদে” ব্দগুবর, বচহ্নগুবর ও 

াংখ্যাগুবর বফলুপ্ত ইদফ; 

 

(৪) বফবধ ১৯ এয উ-বফবধ (৩) এয দপা (ি) বত উবিবিত “৬০ (লাট)” 

াংখ্যা, ফন্ধনী ও দব্দয বযফদতড “১২০ (একত বফ)” াংখ্যা, ফন্ধনী ও 

ব্দগুবর এফাং “অনরাইদন” ব্দটিয বযফদতড “অনরাইদন ফা কাগুদজ” 

ব্দগুবর প্রবতস্থাবত ইদফ; 
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(৫)  বফবধ ২১ এয বযফদতড বনম্নরূ বফবধ ২১ প্রবতস্থাবত ইদফ, মথা:- 

“২১। উকযণ-উৎাদ গ বঘালণা। ―ধাযা ৩২ এয উ -

ধাযা (৫) এয উদেশ্য  পূযণকদে বকাদনা  বনফবন্ধত ফা তাবরকাভুক্ত 

ব্যবক্তদক ণ্য উৎাদন ফা যফযাদয পূদফ ড পযভ “মূক-৪.৩” এ 

বফবাগীয় কভ ডকতডায বনকট একটি উকযণ -উৎাদ গ  (Input-

Output Coefficient) দাবির কবযদত ইদফ মাায একটি অনুবরব 

বফবাগীয় কভ ডকতডা কর্তডক সুাবয ১৫ (দনদযা) কাম ডবদফদয ভদে 

াংবিষ্ট কবভনাদযয বনকট বপ্রযণ কবযদত ইদফ। তদফ , তবাগ 

যপ্তাবনমুিী বে প্রবতষ্ঠান কর্তডক যপ্তাবনদমাগ্য ফা যপ্তাবনকৃত দণ্যয 

বেদে এইরূ বঘালণা প্রদান কবযদত ইদফ না। ”; 

 

(৬) বফবধ ২৪ এয য রনম্নরূ নূতন রফরধ ২৪ক, ২৪খ ও ২৪গ বিদফবত 

ইদফ, মথা:- 

“২৪ক। অব্যফহৃত ফো ব্যফোযযয অনুযমোগী উকযযণয 

রনষ্পরত্তকযণ।― (১) বকোযনো রনফরিত ফা তাবরকাভুক্ত ব্যরক্ত তৎকর্তডক 

ক্রীত মূল্য ংযমোজন কয প্রদত্ত বকোযনো উকযণ যফতীযত ব্যফোযযয 

অনুযমোগী ফররয়ো ভযন করযযর রতরন উোয রনষ্পরত্তকযে পযভ “মূক-

১৮.৭” এ এতদ ংক্রো ন্ত একটি আযফদনত্র বফবাগীয় কভ ডকতডায  

কোম ডোরযয় ব করযযফন। 

(২) উ-রফরধ (১) অনুমোয়ী অফরত  ইফায ১৫ (দনদযা) 

কাম ডবদফদয ভযে বফবাগীয় কভ ডকতডো তদ ন্তপূফ ডক উ-রফরধ (১) এ 

ফরণ ডত উকযণ রনফরিত ফা তাবরকাভুক্ত ব্যরক্তয ব্যফোযযয অনুযমোগী 

ফররয়ো ন্তুষ্ট ইযর রতরন উো যফযো ফো রফনষ্টকযযণয রদ্ধো ন্ত প্রদোন 

কবযদফন এফাং বফবাগীয় কভ ডকতডা বদ্ধান্ত প্রদাদনয ৭ (াত) বদদনয 

ভদে একটি প্রবতদফদন কবভনায ফযাফয বপ্রযণ করযযফন। 

(৩) উ-রফরধ (২) এ প্রদত্ত রনযদ ড অনুমোয়ী রনফরিত ব্যরক্তযক 

তৎকর্তডক উ-রফরধ (১) এ ফরণ ডত উকযণ ফোফদ গৃীত বযয়োত যফতী 

দোরখরযত্র বৃবদ্ধকাযী ভন্বয়োধন করযযত ইদফ। 
 

২৪ি| দুঘ ডটনোয় ক্ষরতগ্র স্ত ফো ধ্বংপ্রোপ্ত  দণ্যয 

রনষ্পরত্তকযণ।― (১) বকোযনো রনফরিত ফা তাবরকাভুক্ত ব্যরক্ত, 

তৎকর্তডক প্রস্তুতকৃত ফো উৎোরদত ফো যফযোযয জন্য ভজুদকৃত ণ্য 

বকোযনো দুঘ ডটনোয় ক্ষরতগ্রস্ত ফো ধ্বংপ্রোপ্ত ইফোয ফো অন্য বকোযনো কোযযণ 

যফযোযয অযমোগ্য ফররয়ো ভযন করযযর রতরন উক্তরূ যফযোযয 

অযমোগ্য যণ্যয রনষ্পরত্তকযে পযভ “মূক-১৮.৮” এ এতদ ংক্রো ন্ত 

একটি আযফদনত্র  দুঘ ডটনো ংঘটিত ইফোয ২ (দুই) বদদনয ভযে 

বফবাগীয় কভ ডকতডায কোম ডোরযয় ব করযযফন। 
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(২) উ-রফরধ (১) এ ফরণ ডত আযফদনত্র প্রোরপ্তয য বফবাগীয় 

কভ ডকতডো তদ ন্তপূফ ডক উ-রফরধ (১) এ ফরণ ডত দুঘ ডটনোয় ধ্বংপ্রোপ্ত ফো 

ক্ষরতগ্রস্ত ণ্য মূল্য ও উোয াদথ াংবিষ্ট প্রযদয় উৎোদ কযযয 

রযভোণ রনণ ডয় কবযদফন। 

(৩) উ-রফরধ (২) এ ফরণ ডত ণ্য হ্রোকৃত মূযল্য আংরক ফো 

ম্পূণ ডবোযফ যফযোযমোগ্য রফযফরিত ইযর বফবাগীয় কভ ডকতডা উক্তরূ 

যণ্যয বমৌবক্তক যফযোমূল্য রনধ ডোযণ করযযফন। 

(৪) রফবোগীয় কভ ডকতডো তোোয ন্তুরষ্ট োযযক্ষ, উ-রফরধ ( ১) 

এ ফরণ ডত ণ্য  আদফদন প্রাবপ্তয ৩০  (রত্র) বদদনয ভযে যফযো ফো 

রফনষ্টকযণ ফো অন্য বকোযনোরূয রনষ্পরত্তয রদ্ধোন্ত প্রদোন করযযফন  এফাং 

বফবাগীয় কভ মকর্মা বদ্ধান্ত প্রদাননয ৭ (ার্) বদননয ভনে একটি 

প্রবর্নফদন কবভনায ফযাফয প্রপ্রযণ কবযনফন। 

(৫) রফবোগীয় কভ ডকতডোয রনকট ইযত মথোমথ রনযদ ড প্রোরপ্তয 

য, বনফবন্ধত ব্যবক্ত ― 

(ক) ম্পূণ ডবোযফ ধ্বংপ্রোপ্ত ফো ক্ষরতগ্রস্ত যণ্যয 

বক্ষযত্র, উক্ত ণ্য প্রস্তুতকযণ ফো উৎোদযন 

ব্যফহৃত উকযণ ফোফদ গৃীত কয বযয়োত 

যফতী দোরখরযত্র বৃবদ্ধকাযী ভন্বয় 

করযযফন; ফো 

(খ) দুঘ ডটনোয় ধ্বংপ্রোপ্ত ফো ক্ষরতগ্রস্ত যণ্যয 

বক্ষযত্র, ন্যায্য ফাজায মূল্য ও রফবোগীয় 

কভ ডকতডো কর্তডক অনুযভোরদত হ্রোকৃত 

মূযল্যয তোযতযেয রবরত্তযত আনুোরতক 

োযয উকযণ কয বযয়োত ফোরতর করযয়ো 

যফতী দোরখরযত্র ভন্বয় করযযফন। 

 

২৪গ| ফজডৈ (ওযয়স্ট) ফো উজোত (ফোই-বপ্রোডোক্ট) যণ্যয 

যফযো ও রনষ্পরত্তকযণ। ― (১) বকোযনো রনফরিত  ফা তাবরকাভুক্ত 

ব্যরক্ত কর্তডক প্রস্তুতকৃত ফো উৎোরদত যণ্যয ফজডৈ ফো উজোত ণ্য 

যফযোযমোগ্য ফো যফযো অযমোগ্য মাাই উক না বকন উো রনষ্পরত্তয 

জন্য পযভ “মূক-৪.৩” এয ভােদভ ং বিষ্ট রফবোগীয় কভ ডকতডোয 

রনকট আযফদন করযযফন। 

(২) যফযোযমোগ্য ফজডৈ ফো উজোত যণ্যয কযযমোগ্য মূল্য 

রনধ ডোযযণয বক্ষযত্র মূল্য াংদমাজন কয ও ম্পূযক শুল্ক (ন্যায্য ফাজায 

মূল্য বনধ ডাযণ) বফবধভারা, ২০১৯ এয বফবধ ৬ প্রযমোজৈ ইযফ। 

(৩) যফযো অযমোগ্য ফজডৈ ফো উজোত যণ্যয ফোরণরজৈক 

মূল্য নো থোকোয কোযযণ রনফরিত  ফা তাবরকাভুক্ত ব্যরক্ত মতদূয ম্ভফ, 
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ফোংরোযদ রযযফ ংযক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ যনয ১ নাং আইন) 

ফো উক্ত আইযনয অধীন প্রণীত রফরধভোরোয রফধোনোফরী অনুযণক্রযভ 

উৎোদনস্থযর রকংফো স্বোস্থৈগত ফো রযযফগত ফো অফকোঠোযভোগত 

কোযযণ উৎোদনস্থযরয ফোরযয রফবোগীয় কভ ডকতডো ফো ত ৎকর্তডক 

ভযনোনীত মূল্য ংযমোজন কয কভ ডকতডোয উরস্থরতযত উক্তরূ ণ্য 

ম্পূণ ডরূয ধ্বং ফো রফনষ্ট করযযত োরযযফন। 

(৪) উ-রফরধ (৩) এয অধীন বকোযনো ণ্য ধ্বং ফো রফনষ্ট কযো 

ইযর, রফবোগীয় কভ ডকতডো তৎম্পরকডত একটি প্ররতযফদন ধ্বাং ফো 

রফনষ্টকযযণয ৭ (োত) রদযনয ভযে করভনোযযয রনকট বপ্রযণ 

করযযফন এফং রনফরিত ফা তাবরকাভুক্ত ব্যরক্ত এ ংক্রো ন্ত দরররোরদ 

আইযনয রফধোন বভোতোযফক ংযক্ষণ করযযফন।”; 

 

(৭)  বফবধ ৪০ এয- 

(ক) উ-বফবধ (১) এয দপা (গ) Gi- 

(অ) উ-দপা (উ) এয বযফদতড বনম্নরূ উ-দপা (উ) 

প্রবতস্থাবত ইদফ, মথা:-  

“(উ) দণ্যয ফণ ডনা, বযভাণ, যফযা প্রদাদনয 

তাবযি, ভয়, মানফাদনয প্রকৃবত ও নম্বয;”; 

 

(আ) উ-দপা (অঅ) এয বযফদতড বনম্নরূ উ-দপা 

(অঅ) প্রবতস্থাবত ইদফ, মথা:- 

“(অঅ) মূর চারানেটি বেতাদক প্রদান  কবযদত 

ইদফ, মাা ণ্য বযফণকাদর 

মানফাদনয বত থাবকদত ইদফ  এফাং 

অনুবরব বনফবন্ধত ব্যবক্ত াংযেণ কবযদফন 

এইরূ ন্যূনতভ ২ (দুই) প্রদস্থ কয 

চারানে।”; 

 

(ি) উ-বফবধ (৬) এয য বনম্নরূ ন্যতন উ-বফবধ (৭) াংদমাবজত 

ইদফ, মথা:- 

“(৭) বফার্ ড, যকাবয বগদজদট আদদ দ্বাযা , বকাদনা 

বনফবন্ধত ব্যবক্ত কর্তডক তাাবদয বনজস্ব পযদভদট ইসুূকৃত বফর 

ফা ইনবদয়দক কয চারানে বাদফ বঘালণা কবযদত 

াবযদফ।”; 

 

(৮)  বফবধ ৪৭ এয উ-বফবধ (৩) এয- 
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(ক) দপা (ি) এয বযফদতড বনম্নরূ দপা (ি) প্রবতস্থাবত ইদফ, 

মথা:- 

“(ি) বনফবন্ধত ফা তাবরকাভুক্ত ব্যবক্তয াংবিষ্ট কাস্টভ, 

এক্সাইজ ও বূাট কবভনাদযট ফা বফবাগীয় দপ্তয ফা 

স্থানীয় মূল্য াংদমাজন কয কাম ডারয় ;” 

 

(ি)  দপা (গ) বত উবিবিত “বফা বকন্দ্র” ব্দগুবরয বযফদতড 

“স্থান” ব্দটি প্রবতস্থাবত ইদফ; 

 

(৯)  বফবধ ৫৩ বফলুপ্ত ইদফ;  

 

(১০)  বফবধ ৫৫ এয- 

(ক) উ-বফবধ (১) এ উবিবিত- 

(অ) “পযভ “মূক-১০.১” এ” ব্দগুবর, াংখ্যাগুবর ও 

বচহ্নগুবর বফলুপ্ত ইদফ; 

(আ) “কবভনায” দব্দয বযফদতড “কবভনায ফা 

ভাবযচারক” ব্দগুবর প্রবতস্থাবত ইদফ; 

 

(ি) উ-বফবধ (৩) এ উবিবিত “কবভনায” দব্দয বযফদতড 

“কবভনায ফা ভাবযচারক” ব্দগুবর প্রবতস্থাবত ইদফ। 

  

(১১) বফবধ ৬১ এয উ-বফবধ (৫) এয বযফদতড বনম্নরূ উ-বফবধ (৫) প্রবতস্থাবত 

ইদফ, মথা:- 

“(৫) তিাব ও বযকর্ ডে , দবররে, ণ্য ফা ণ্যফাী মান 

জব্দকযদণয যফতী ৩ (বতন) কাম ডবদফদয ভদে পযভ “মূক-১২.৪” 

এ প্রাথবভক প্রবতদফদন ও ১৫ (দনদযা) কাম ডবদফদয ভদে পযভ 

“মূক-১২.৫” এ চূড়ান্ত প্রবতদফদন কবভনায ফযাফয দাবির কবযদত 

ইদফ।”; 

 

(১২) বফবধ ৬৮ এয উ-বফবধ (১) এ উবিবিত “উ-কবভনাদযয” ব্দটিয 

বযফদতড “কাযী কবভনাদযয” ব্দগুবর প্রবতস্থাবত ইদফ; 

 

(১৩) বফবধ ৮৩ এয বলাাংদ উবিবিত “ফদকয়া আদায় কভ ডকতডা ” ব্দগুবর 

বফলুপ্ত ইদফ; 

 

(১৪) বফবধ ১০৯ এয বযফদতড বনম্নরূ বফবধ ১০৯ প্রবতস্থাবত ইদফ, মথা:- 
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“১০৯। মূক যাভ শক রাইসন্প প্রদান দ্ধতত। - (১) বফার্ শ তফতধ 

১১০ এ ফতণ শত বমাগ্য তাম্পন্ন ব্যতিগসণয তনকট ইসত  পযভ “মূক-

১৮.১” এ মূক যাভ শক রাইসসন্পয আসফদন গ্রণ কতযফায রসযে প্রতত 

ফৎয জুরাই ভাস একটি ফাাংরা ও একটি ইাংসযতজ দদতনক তিকা এফাং 

তনজস্ব ওসেফাইসট তফজ্ঞতি প্রকা কতযসফ। 

(২) বমাগ্য প্রাথীগণ প্রতত ফৎয জুরাই-তর্সম্বয বভোসদ তফতধ ১১১ এ 

ফতণ শত দতররাতদ ৫ (াঁচ) াজায টাকা তপ  ভাতযচারক , কাস্টভ, 

এক্সাইজ ও বোট বেতনাং একাসর্তভ ফযাফয আসফদন কতযসত াতযসফন।  

(৩) উ-তফতধ (২) এ উতিতিত আসফদনি প্রাথতভক ফাছাইসেয য 

যীযাে অাংগ্রসণয বমাগ্য প্রাথীসদয তাতরকা ভাতযচারক , কাস্টভ, 

এক্সাইজ ও বোট বেতনাং একাসর্তভ চূড়ান্ত কতয বফন এফাং উা ওসেফাইসট 

প্রকা কতযসফন। 

(৪) ভাতযচারক প্রাি আসফদসনয তবতিসত সুতফধাজনক ভসে 

এতদ্াংতিষ্ট তফতধভারাে ফতণ শত তসরফা অনুমােী তরতিত যীযা গ্রণ 

কতযসফন এফাং বভৌতিক যীযায ভে দাতিরকৃত দতররাতদয তেতা 

তনতিত কতযসফন। 

(৫) ভাতযচারক যীযা গ্রসণয ১৫ (সনসযা) তদসনয ভসে 

পরাপর প্রকা কতযসফন এফাং উিীণ শ প্রাথীসদযসক মূক তনফন্ধন গ্রণ 

কতযসত ইসফ। 

(৬) ভাতযচারক মূক তনফতন্ধত উিীণ শ প্রাথীগণসক ম থামথ 

তনযািা দফতষ্টে াংফতরত  পযভ “মূক-১৮.১ক” এ মূক যাভ শক 

রাইসন্প প্রদান কতযসফন। 

(৭) মূক যাভ শক তনসোগ াংক্রান্ত মাফতীে কাম শক্রসভয ব্যে উ -

তফতধ (২) এয অধীন আদােকৃত তপ ইসত তযসাধ কযা ইসফ।  

(৮) মূল্য াংসমাজন কয তফবাসগ জাতীে বফতন বেসরয ৯ভ বগ্রসর্য 

তনসে নসন এভন সদ ন্যেনতভ ৫ (াঁচ) ফৎয কাজ কতযফায 

অতবজ্ঞতাম্পন্ন অফযপ্রাি কভ শকতশাগণসক উ-তফতধ (৪) এয অধীন 

যীযাে অাংগ্রণ কতযসত ইসফ না।  

(৯) এই আইন ও তফতধসত মাা তকছুই থাকুক না বকন , মূল্য 

াংসমাজন কয আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনয ২২ নাং আইন) এয অধীন প্রদি 

মূক যাভ শক রাইসন্পমূ এ ই আইসনয আওতাে প্রদি ইোসছ 

ফতরো গণ্য ইসফ।”; 

 

(১৫) বফবধ ১১০ এয উ-বফবধ (১) এয বযফদতড বনম্নরূ উ-বফবধ (১) 

প্রবতস্থাবত ইদফ, মথা:- 
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(১) মূক যাভ শক রাইসন্প প্রাতিয জন্য আসফদনকাযীয 

তনেফতণ শত বমাগ্যতা থাতকসত ইসফ, মথা:- 

(ক) ফাাংরাসদসয নাগতযক ইসত ইসফ; 

(ি) আসফদসনয তাতযসি ফে অন্যেন ২৫ (পঁতচ) ফৎয 

ইসত ইসফ;  

(গ) বকাসনা স্বীকৃত তফশ্বতফদ্যারে ইসত বম  বকাসনা তফলসে 

স্নাতক ফা ভভাসনয তর্তগ্রধাযী ইসত ইসফ ।”; 

 

(১৬) বফবধ ১১১ এয দপা (ঙ) এয বযফদতড বনম্নরূ দপা (ঙ) প্রবতস্থাবত ইদফ, 

মথা:- 

“(ঙ) ভাতযচারক, কাস্টভ, এক্সাইজ ও বোট বেতনাং একাসর্তভ 

এয অনুকূসর আসফদন তপ তাসফ ৫ (াঁচ) াজায টাকা 

মূল্যভাসনয ব-অর্ শায ফা ব্যাাংক ড্রাপট।”; 

 

(১৭) বফবধ ১১২ বফলুপ্ত ইদফ;  

 

(১৮) বফবধ ১১৮ক এয য রনম্নরূ নূতন রফরধ ১১৮খ াংদমাবজত ইদফ, মথা:- 

“১১৮ি| যফযো প্রদান ইদত াভবয়ক বফযবতয বঘালণা। 

(১) বকোযনো রনফরিত ফো তোররকোভুক্ত ব্যরক্ত কযযমোগ্য যফযো প্রদোন 

ইযত োভরয়কবোযফ রফযত থোরকযত িোরযর রতরন অনূৈন ৪৮ 

(আটিরি) ঘণ্টো পূযফ ড রফবোগীয় কভ ডকতডোযক উো অফরত করযযফন 

এফং উক্তরূয অফরত ইফোয ২৪ (িরি) ঘণ্টোয ভযে রফবোগীয় 

কভ ডকতডো ফো তৎকর্তডক ভযনোনীত কভ ডকতডো রনফরিত ফো তোররকোভুক্ত 

ব্যরক্তয ভজুত উকযণ এফং প্রস্তুতকৃত যণ্যয ফো বফোয যযজরভন 

রোফ গ্রণ করযযফন। 

(২) বকোযনো রনফরিত ফো তোররকোভুক্ত ব্যরক্ত কযযমোগ্য 

যফযো ইযত রফযত থোরকযর এফং যফতীযত পুনযোয় উো আযম্ভ 

করযযত িোরযর উক্তরূ আযম্ভ করযফোয পূফ ডফতী কোম ডরদফয ংরিষ্ট 

রফবোগীয় কভ ডকতডোযক অফরত করযযত ইযফ।”; 
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(১৯) পযভ “মূক ৬.২.১” এয বযফদতড বনম্নরূ পযভ “মূক ৬.২.১” প্রবতস্থাবত ইদফ, মথা:- 

“গণপ্রজার্ন্ত্রী ফাাংরানদ যকায 

জার্ীয় যাজস্ব প্রফার্ ম 

 

মূক-৬.২.১ 

প্রবর্ষ্ঠাননয নাভ, ঠিকানা ও ব্যফা নাক্তকযণ াংখ্যা 

ক্রয়-বফক্রয় বাফ 

(ণ্য ফা প্রফা প্রবক্রয়াকযনণ মৃ্পক্ত এভন বনফবির্ ফা র্াবরকাভুক্ত ব্যবক্তয জন্য প্রনমাজয ) 

[বফবধ ৪০ এয উ-বফবধ (১) এয দপা (খখ) এফাং ৪১ এয দপা (ক) দ্রষ্টব্য] 

ক্রবভক 

াংখ্যা 

 

র্াবযখ 

বফক্রয়নমাগ্য নণ্যয 

প্রাযবিক প্রজয 
ক্রয় প্রভাট ণ্য বফনক্রর্ায র্থ্য 

ক্রয় 

চারাননেয/ 

বফর অফ এবিয 

বফফযণ 

বফবক্রর্/যফযাকৃর্ নণ্যয বফফযণ প্রক্রর্ায র্থ্য 

বফক্রয় 

চারাননেয 

বফফযণ 

নণ্যয প্রাবন্তক 

প্রজয 

ভ

ন্ত

ব্য 

বযভাণ 

(একক) 

মূল্য 

(কর 

প্রকায 

কয 

ব্যর্ীর্) 

বযভাণ 

(একক) 

মূল্য 

(কর 

প্রকায 

কয 

ব্যর্ীর্) 

বযভাণ 

(একক) 

মূল্য 

(কর 

প্রকায 

কয 

ব্যর্ীর্) 

নাভ ঠিকানা 

বনফিন/ 

র্াবরকা

ভুবক্ত/ 

জার্ীয় 

বযচয়

ে নম্বয 

নম্বয র্াবযখ বফফযণ 
বযভাণ 

(একক) 

মূল্য 

(কর 

প্রকায 

কয 

ব্যর্ীর্) 

ম্পূযক 

শুল্ক 

(মবদ 

থানক) 

মূক নাভ ঠিকানা 

বনফিন/ 

র্াবরকাভুবক্ত/

জার্ীয় 

বযচয়ে 

নম্বয 

নম্বয র্াবযখ 
বযভাণ 

(একক) 

মূল্য 

(কর 

প্রকায 

কয 

ব্যর্ীর্) 

 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
(৭) = 

(৩+৫) 

(৮) = 

(৪+৬) 
(৯) (১০) (১১) (১২) (১৩) (১৪) (১৫) (১৬) (১৭) (১৮) (১৯) (২০) (২১) (২২) (২৩) 

(২৪) 

= (৭-

১৫) 

(২৫)

= 

(১৬-

৮) 

(২৬) 

                         

 

বফনল দ্রষ্টব্য: 

* প্রম প্রেনে অবনফবির্ ব্যবক্তয বনকট ণ্য ক্রয় ফা অবনফবির্ ব্যবক্তয বনকট ণ্য বফক্রয় কযা ইনফ প্রই প্রেনে উক্ত ব্যবক্তয পূণ মাঙ্গ নাভ , ঠিকানা ও জার্ীয় বযচয়ে নম্বয 

মথামথবানফ াংবিষ্ট করানভ [(৯), (১০) (১১), (১৯), (২০) ও (২১)] আফবিকবানফ উনেখ কবযনর্ ইনফ।”;
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(২০) পযভ “মূক ৬.৩” এয বযফদতড বনম্নরূ পযভ “মূক ৬.৩” প্রবতস্থাবত 

ইদফ, মথা:- 

 

“গণপ্রজার্ন্ত্রী ফাাংরানদ যকায 

জার্ীয় যাজস্ব প্রফার্ ম 

 

কয চারানে 

[বফবধ ৪০ এয উ-বফবধ (১) এয দপা (গ) ও (চ) দ্রষ্টব্য] 

 

বনফবির্ ব্যবক্তয নাভ: 

বনফবির্ ব্যবক্তয বফআইএন: 

চারানে ইস্যযয ঠিকানা: 

 

প্রক্রর্ায নাভ:  চারানে নম্বয: 

প্রক্রর্ায বফআইএন:  ইস্যযয র্াবযখ: 

প্রক্রর্ায ঠিকানা:  ইস্যযয ভয়: 

যফযানয গন্তব্যস্থর:   

মানফাননয প্রকৃবর্ ও নম্বয:   

ক্রবভক 

ণ্য ফা 

প্রফায 

ফণ মনা 

(প্রনমাজয 

প্রেনে ব্র্যান্ড 

নাভ ) 

যফযানয 

একক 

বয

ভাণ 

একক 

মূল্য
১
 

(টাকায়) 

প্রভাট 

মূল্য 

(টাকায়) 

ম্পূযক 

শুনল্কয 

ায 

ম্পূযক 

শুনল্কয 

বযভাণ 

(টাকায়) 

মূল্য 

াংনমাজন 

কনযয ায/ 

স্যবনবদ মষ্ট 

কয 

মূল্য 

াংনমাজন 

কয/স্যবনবদ মষ্ট 

কয এয 

বযভাণ 

(টাকায়) 

কর 

প্রকায 

শুল্ক ও 

কয 

মূল্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) 

           

ফ মনভাট=       

 

        

 প্রবর্ষ্ঠান কর্তমনেয দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবক্তয নাভ: 

 দবফ: 

 স্বােয: 

         বর: 

 

 
১
কর প্রকায কয ব্যর্ীর্ মূল্য ”; 

মূক-৬.৩ 
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(২১) পযভ “মূক ৬.৫” এয বযফদতড বনম্নরূ পযভ “মূক ৬.৫” প্রবতস্থাবত ইদফ, 

মথা:- 

“গণপ্রজার্ন্ত্রী ফাাংরানদ যকায 

জার্ীয় যাজস্ব প্রফার্ ম 

 

প্রকন্দ্রীয় বনফবির্ প্রবর্ষ্ঠাননয ণ্য স্থানান্তয চারানে 

[(বফবধ ৪০ এয উ-বফবধ (১) এয দপা (ঙ) দ্রষ্টব্য] 

 

 

বনফবির্ ব্যবক্তয নাভ: 

বনফবির্ ব্যবক্তয বফআইএন: 

প্রপ্রযণকাযী াখা/ণ্যাগানযয নাভ ও ঠিকানা: 

গ্রীর্া াখা/ণ্যগানযয নাভ ও ঠিকানা: 

 চারাননেয নম্বয: 

 ইস্যযয র্াবযখ: 

 ইস্যযয ভয়: 

 মানফাননয প্রকৃবর্ ও নম্বয: 
 

ক্রবভক 
নণ্যয (প্রনমাজয প্রেনে 

স্যবনবদ মষ্ট ব্র্যান্ডনাভ ) ফণ মনা 
বযভাণ মূল্য ভন্তব্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

     

 

প্রবর্ষ্ঠান কর্তমনেয দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবক্তয নাভ: 

দবফ: 

স্বােয: 

বর: 

 

মূক-৬.৫ 

”; 
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(২২) পযভ “মূক ৬.৭” এয বযফদতড বনম্নরূ পযভ “মূক ৬.৭” প্রবতস্থাবত ইদফ, 

মথা:- 

“গণপ্রজার্ন্ত্রী ফাাংরানদ যকায 

জার্ীয় যাজস্ব প্রফার্ ম 

 

প্রক্রবর্ট প্রনাট 

[বফবধ ৪০ এয উ-বফবধ (১) এয দপা (ছ)] 

 

   প্রক্রবর্ট প্রনাট নম্বয: 

ইস্যযয র্াবযখ: 

ইস্যযয ভয়: 

বনফবির্ ব্যবক্তয নাভ:   

বনফবির্ ব্যবক্তয বফআইএন:   

বনফবির্ ব্যবক্তয ঠিকানা:   

প্রক্রর্া/গ্রীর্ায নাভ:   

প্রক্রর্া/গ্রীর্ায বফআইএন:   

ঠিকানা:   

মানফাননয প্রকৃবর্ ও নম্বয:   

 

ক্রবভক

নাং 

কয 

চারান 

নেয 

নম্বয ও 

র্াবযখ 

প্রক্রবর্ট

প্রনাট 

ইস্যযয 

কাযণ 

চারাননে উবেবখর্ যফযানয হ্রাকাযী ভন্বনয়য বর্ াংবিষ্ট 

মূল্য
১
 বযভাণ মূল্য 

াংনমাজন 

কনযয 

বযভাণ 

ম্পূযক 

শুনল্কয 

বযভাণ 

মূল্য
১
 বযভাণ মূল্য 

াংনমাজন 

কনযয 

বযভাণ 

ভন্বয়প্রমাগ্য 

ম্পূযক  

শুনল্কয  

বযভাণ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) 

           

 

      দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবক্তয নাভ: 

      দবফ: 

      স্বােয: 

      বর: 

 

 
১
ণ্য/প্রফায মূক ও ম্পূযক শুল্ক মূল্য। ”; 

 

মূক-৬.৭ 
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(২৩) পযভ “মূক ৬.৮” এয বযফদতড বনম্নরূ পযভ “মূক ৬.৮” প্রবতস্থাবত 

ইদফ, মথা:- 

“গণপ্রজার্ন্ত্রী ফাাংরানদ যকায 

জার্ীয় যাজস্ব প্রফার্ ম 

 

প্রর্বফট প্রনাট 

[বফবধ ৪০ এয উ-বফবধ (১) এয দপা (ছ) দ্রষ্টব্য] 

 

   প্রর্বফট প্রনাট নম্বয: 

ইস্যযয র্াবযখ: 

ইস্যযয ভয়: 

বনফবির্ ব্যবক্তয নাভ:   

বনফবির্ ব্যবক্তয বফআইএন:   

বনফবির্ ব্যবক্তয ঠিকানা:   

প্রক্রর্া/গ্রীর্ায নাভ:   

প্রক্রর্া/গ্রীর্ায বফআইএন:   

ঠিকানা:   

মানফাননয প্রকৃবর্ ও নম্বয:   

 

ক্রবভক 

নাং 

কয 

চারাননেয 

নম্বয ও 

র্াবযখ 

প্রর্বফট 

প্রনাট 

ইস্যযয 

কাযণ 

চারাননে উবেবখর্ যফযানয বৃবদ্ধকাযী ভন্বনয়য বর্ াংবিষ্ট 

মূল্য
১
 বযভাণ 

মূল্য 

াংনমাজ

ন কনযয 

বযভাণ 

ম্পূযক 

শুনল্কয 

বযভাণ 

মূল্য
১
 বযভাণ 

মূল্য 

াংনমাজন 

কনযয 

বযভাণ 

ভন্বনমাগ্য 

ম্পূযক 

শুনল্কয 

বযভাণ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) 

           

 

      দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবক্তয নাভ: 

      দবফ: 

      স্বােয: 

      বর: 

 
১
ণ্য/প্রফায মূক ও ম্পূযক শুল্ক মূল্য। ”; 

 

মূক-৬.৮ 
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(২৪) পযভ “মূক ৯.২” এয বযফদতড বনম্নরূ পযভ “মূক ৯.২” প্রবতস্থাবত ইদফ, 

মথা:- 

 

“GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF 

BANGLADESH 

NATIONAL BOARD OF REVENUE 

 

TURNOVER TAX RETURN FORM 

[Rule 47(1)] 

 

[Please read the instructions before filling up this form] 

 
Part-1: TAXPAYER’S INFORMATION 

1. BIN :  

2. Name of Taxpayer :  

3. Address of Taxpayer :  

4. Type of Ownership :  

5. Economic Activity :  

 
Part-2: RETURN SUBMISSION DATA 

1. Tax Period : ☐ January - March, (Year) 

☐ April- June, (Year) 

☐ July- September, (Year) 

☐ October- December, (Year) 

 

2. Type of Return 

[Please select your desired option] 

 

 A) Main/Original Return (Section 64) 

B) Late Return  (Section 65)  

C) Amended Return (Section 66)  

D) Full or Additional or Alternative 

Return (Section 67)  

3. Any activities in this Period? 

[If Selected “No” Please Fill Only 

relevant Part ] 

 

: Yes  No ☐ 

 

4. Date of Submission :  

5. Last Amendment Date :  

 
Part-3: SUPPLY  

Nature of Supply Note Value 

(a) 

Turnover 

Tax 

(b) 

Exempted Goods/Service  1    Sub-

Form 

Standard Rated Goods/Service    

(4%) 

2    Sub-

Form 

Total Sales Value & Total 

Turnover Taxes 

3     

Mushak-9.2 
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Part-4: PURCHASE OF RAW MATERIALS  

Nature of Purchase Note Value 

(a) 

Total Tax 

(b) 

Exempted Goods/Service 4   Sub-

Form 

Standard Rated Goods/Service   

(15%) 

5   Sub-

Form 

Goods/Service Other than 

Standard Rate 

6   Sub-

Form 

Goods/Service Purchased from 

Unregistered Taxpayer 

7   Sub-

Form 

Goods/Service Based on 

Specific VAT 

8   Sub-

Form 

Goods/Service Purchased from 

Enlisted Taxpayer 

9   Sub-

Form 

Total Purchase 10    

 
Part-5: NET TAX CALCULATION 

Items Note Amount 

Net Payable Turnover Tax for the Tax 

Period (Before Adjustment with Closing 

Balance)  

11  

Net Payable Turnover Tax for the Tax 

Period (After Adjusted with Closing 

Balance) (3b-22) 

12  

Interest on Overdue Turnover  Tax 13  

Fine/Penalty for Non-submission of Return 14  

Other Fine/Penalty/Interest 15  

Payable Excise Duty 16  

Payable Development Surcharge 17  

Payable ICT Development Surcharge 18  

Payable Health Care Surcharge 19  

Payable Environmental Protection 

Surcharge 

20  

Net Payable Turnover Tax for Treasury 

Deposit (12+13+14+15) 

21  

Closing Balance of Last Tax Period 

(Turnover Tax) 

22  

 
Part-6: ACCOUNTS CODE WISE PAYMENT SCHEDULE 

(TREASURY DEPOSIT) 

 

Items Note Economic Code Amount 

Tax Deposit for the Current 

Tax Period 

23   Sub-

Form 

Excise Duty 24   Sub-

Form 

Development Surcharge 25   Sub-
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Form 

ICT Development 

Surcharge 

26   Sub-

Form 

Health Care Surcharge 27   Sub-

Form 

Environmental Protection 

Surcharge 

28   Sub-

Form 

 
Part-7: CLOSING BALANCE 

Items Note Amount 

Closing Balance (Turnover Tax) (23-21) 29  

 
 

Part-8: DECLARATION 

I hereby declare that all information provided in this Return Form are 

complete, true & accurate. In case of any untrue/incomplete statement, I may be 

subjected to penal action under The Value Added Tax and Supplementary Duty 

Act, 2012 or any other applicable Act prevailing at present. 

Name * :  

Designation * :  

Mobile Number * :  

National ID/Passport Number * :  

Email * :  

Signature 

[Not required for electronic 

submission] 

:  

 

 

Sub-forms 
Sub-form: For Note 1, 2 

 
Goods / Service  

Commercial 

Description 

Goods / 

Service 

Code 

Goods / 

Service 

Name 

Value 

(a) 

Turnover 

Tax 

(b) 

Notes 

      

      

TOTAL   
 

 

Sub-form: For Note 4,5,6,7 

 
Goods / 

Service  

Commercial 

Description 

Goods / 

Service 

Code 

Goods / 

Service 

Name 

Value 

(a) 

SD 

(b) 

VAT 

(c) 
Notes 

       

       

TOTAL     
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Sub-form: For Note 8 

 
Goods / 

Service 

Commercial 

Description 

Goods / 

Service 

Code 

Goods / 

Service 

Name 

Unit of 

Measure 

(a) 

 

Quantity 

(b) 

Actual 

Purchases 

Value 

(c) 

SD 

(d) 

VAT 

(e) 
Notes 

         
         

TOTAL       

 

Sub-form: For Note 9 

 
Goods / Service  

Commercial 

Description 

Goods / 

Service Code 

Goods / 

Service Name 

Value 

(a) 

Turnover 

Tax 

(b) 

Notes 

      

      

TOTAL   
 

 

 

Sub-form: For Note 23,24,25, 26, 27, 28 

 
Treasury Challan 

Number/ 

Transaction ID (in 

case of e-payment) 

Bank 

Name 

Branch 

Name 
Date 

Tax 

Deposited 

Account 

Code 

Amount Notes 

       

       

TOTAL   
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পযভ মূক-৯.২পূযযণয রনযদ ডনো 

(1) অনরোইযন দোরখরত্র ব জ ও অগ্রোরধকোযপ্রোপ্ত দ্ধরত। অনরোইযন দোরখরত্র বযয 

জন্য www.vat.gov.bd রবরজট করুন। আনোয অনরোইন সুরফধো নো থোরকযর বৈোট 

অনরোইন োরব ড বন্টোযয মোইয়ো ও দোরখরত্র অনরোইযন ব করযযত োরযযফন। 

আনোয রনকটফতী বৈোট অনরোইন োরব ড বন্টোযযয ঠিকোনো www.nbr.gov.bd ইনর্ 

জাবনয়া বনন। 

(2) কোগুযজ দোরখরত্র ব  কবযফায বক্ষযত্র ীর ও স্বোক্ষয ংফররত মূর দোরখরত্র বপ্রযণ 

করুন এফং উোয একটি কর আরন ংযক্ষণ করুন। পযটোকর গ্রণযমোগ্য ইযফ নো।  

(3) স্পষ্ট অক্ষযয পযভটি পূযণ করুন। ইংযযরজ পযভ ব্যফোযযয বক্ষযত্র CAPITAL  অক্ষয 

ব্যফোয করুন। 

(4) পযভটি পূযযণয পূযফ ড রনযদ ডরকোটি বোযরোবোযফ ড়ুন। 

(5) অম্পূণ ড পযভ যফতী কোম ডক্রযভয জন্য গৃীত ইযফ নো। 

(6) কোগুযজ দোরখরত্র ডোক ফো োযত োযত রনম্নফরণ ডত দপ্তযমূযয বম  বকোযনো একটিযত বপ্রযণ 

করুন, মথো:- 

(ক) আনোয রনকটফতী কোস্টভ, এক্সোইজ ও বৈোট করভনোযযট 

(খ)  আনোয রনকটফতী কোস্টভ, এক্সোইজ ও বৈোট রফবোগীয় দপ্তয। 

(7) মূক ংক্রোন্ত বমযকোযনো তযেয জন্য বৈোট অনরোইন কন্টোক্ট বন্টোযয কর করুন। কন্টোক্ট 

বন্টোযযয নম্বয: ১৬৫৫৫। 

 

 

পযভ মূক-৯.২ পূযযণয দ্ধরত 

ক্ররভক 

নং/বনোট 

রফলয় পূযযণয দ্ধরত 

অং-১: কযদোতোয তে 

১ ব্যফোয় 

নোক্তকযণ 

ংখ্যো 

 কোগুযজ ব করযফোয ভয় কযদোতোয ১৩-রডরজট ই -রফন 

(BIN) নম্বয রররখযত ইযফ।  

 অনরোইযন ব করযফোয বক্ষযত্র স্বয়ংরক্রয়বোযফ আরযফ। 

২ কযদোতোয  নোভ  কোগুযজ ব করযফোয ভয় কযদোতোয নোভ রররখযত ইযফ।  

 অনরোইযন ব করযফোয বক্ষযত্র স্বয়ংরক্রয়বোযফ আরযফ। 

৩ কযদোতোয ঠিকোনো  কোগুযজ ব করযফোয ভয় কযদোতোয ঠিকোনো রররখযত ইযফ। 

 অনরোইযন ব করযফোয বক্ষযত্র ই-রফন ডোটোযফ ইযত 

স্বয়ংরক্রয়বোযফ আরযফ। 

৪ ব্যফোয প্রকৃরত  কোগুযজ ব করযফোয ভয় কযদোতোয ব্যফোয প্রকৃরত রররখযত 

ইযফ। অনরোইযন ব করযফোয বক্ষযত্র ই-রফন ডোটোযফ ইযত 

স্বয়ংরক্রয়বোযফ আরযফ। 

৫ অথ ডননরতক 

কোম ডক্রভ এয 

প্রকৃরত 

 কোগুযজ ব করযফোয ভয় কযদোতোয অথ ডননরতক কোম ডক্রভ এয 

প্রকৃরত  রররখযত ইযফ। উদোযণ: আভদোরনকোযক, উৎোদক। 

 অনরোইযন ব করযফোয বক্ষযত্র ই-রফন ডোটোযফ বথযক 

স্বয়ংরক্রয়বোযফ আরযফ। 

অং-২: দোরখরত্র জভোয তে 

১ কয বভয়োদ  কোগুযজ ব করযফোয ভয় বম কযযভয়োযদয দোরখরত্র ব 

http://www.vat.gov.bd/
http://www.nbr.gov.bd/
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পযভ মূক-৯.২ পূযযণয দ্ধরত 

ক্ররভক 

নং/বনোট 

রফলয় পূযযণয দ্ধরত 

(অনুগ্র কদয 

প্রদমাজূ ঘদয টিক 

বদদফন) 

করযযফন উোয ঘদয টিক বদদফন এফং ন ররখুন। 

 অনরোইযন ব করযফোয বক্ষযত্র স্বয়ংরক্রয়বোযফ আরযফ। 

২ দাবিরদেয 

প্রকাযদবদ 

(অনুগ্র কদয 

প্রদমাজূ ঘদয টিক 

বদদফন) 

 মূর দাবিরে 

 বফররম্বত দাবিরে 

 াংদাবধত দাবিরে 

 পূণ ড, অবতবযক্ত ফা বফকে দাবিরে 

৩ রফগত কযযভয়োযদ 

বকোযনো কোম ডক্রভ 

ম্পোরদত 

ইয়োযে রক? 

বম কযযভয়োযদয দোরখরত্র ব কযযভয়োযদ বকোযনো অথ ডননরতক 

কোম ডক্রভ ইয়োযে রকনো। মরদ ইয়ো থোযক তোো ইযর “ৈাঁ” 

রনফ ডোিন করযয়ো যফতী অংমূ (অং ৩ ইযত ৮) পূযণ 

করযযত ইযফ। আয মরদ বকোযনো কোম ডক্রভ নো ইয়ো থোযক তোো 

ইযর “নো” রনফ ডোিন করযয়ো শুধু   প্রদমাজূ অং পূযণ করযয়ো ব 

করযযত ইযফ। 

৪ দাবিরে বযয 

তোরযখ 
 কোগুযজ ব করযফোয ভয় বম কযযভয়োযদয দোরখরত্র ব 

করযযফন উোয ভোযয নোভ এফং ন ররখুন। 

 অনরোইযন ব করযফোয বক্ষযত্র স্বয়ংরক্রয়বোযফ আরযফ। 

৫ দাবিরে 

াংদাধদনয 

ফ ডদল তাবযি 

 কযদাতা ফ ডদল বম তাবযদি দাবিরে াংদাধন কদযদছ।  

অং-৩: যফযো প্রদোন  

১ অব্যোরতপ্রোপ্ত 

ণ্য/বফো 
 অনরোইযন ব করযফোয বক্ষযত্র বমকর কয িোরোনত্র দ্বোযো 

যোরয যপ্তোরনয যফযো প্রদোন কযো ইয়োযে বগুররয 

রিররত কয ব্যতীত মূল্য এই ঘযয রররখযত ইযফ। মূর পযযভ 

বকোযনো তে পূযযণয সুযমোগ নোই। প্রথযভ " Sub-form" ট্যোফ 

রিক করযযত ইযফ এফং একটি োফ-পভ ড প্রদর ডত ইযফ। োফ-

পযভ ডয তেগুযরো পূযণ করযযত ইযফ। যফযোকৃত ণ্য /বফো 

ফণ ডনো এফং ম্পরকডত এইি.এ. বকোড/বফো বকোড টোই করুন। 
ণ্য/বফোয নোভ করোযভয অধীযন প্রোরঙ্গক ণ্য /বফোয নোভ 

স্বয়ংরক্রয়বোযফ এনরফআয এয অবৈন্তযীণ ডোটোযফ অনুমোয়ী 

প্রদর ডত ইযফ । ঠিক ণ্য /বফোয নোযভয তে প্ররতপররত 

করযফোয জন্য ণ্য /বফোয ফণ ডনো ফো বকোড করোযভয এরিগুরর 

ম্পোদনো করযযত োরযযফন । তোযয ণ্য /বফোয রফক্রয়মূল্য 

ররখুন। োফ-পভ ডগুররযত পৃথক এইি.এ. বকোড /বফো বকোযডয 

জন্য পৃথক রোইন ব্যফোয করুন । োফ-পযভ ড এরড এফং বৈোট 

রযভোণ স্বয়ংরক্রয়বোযফ এইি.এ. বকোড /রফফযণ এফং 

যফযোযয রযভোযণয উয রবরত্ত করযয়ো গণনো কযো ইযফ । 
োফ-পযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরখরযত্র ংরক্ষপ্ত োয 

রোযফ প্রদর ডত ইযফ । োফ-পযভ ড বৈোট রযভোণ 

স্বয়ংরক্রয়বোযফ গণনো কযো ইযরও অব্যোরতপ্রোপ্ত যফযো 
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পযভ মূক-৯.২ পূযযণয দ্ধরত 

ক্ররভক 

নং/বনোট 

রফলয় পূযযণয দ্ধরত 

রফধোয় মূর দোরখরযত্র তো প্রদর ডত ইযফ নো। 
 কোগুযজ ব করযফোয ভয়, প্রথযভ োফ-পযভ ডয তেগুযরো পূযণ 

করযযত ইযফ। োফ-পযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোত্র মূর 

দোরখরযত্র ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ করযযত ইযফ।   
২ আদ ড োযযয 

ণ্য/বফো 
 অনরোইযন ব করযফোয বক্ষযত্র বমকর কয িোরোনত্র দ্বোযো 

আদ ড োযযয ( ৪%)ণ্য/বফো যফযো প্রদোন কযো ইয়োযে 

বগুররয রিররত কয ব্যতীত মূল্য এই ঘযয রররখযত ইযফ। 

মূর পযযভ বকোযনো তে পূযযণয সুযমোগ নোই। োফ-পযভ ড তে 

প্রদোযনয জন্য ১ নং বনোযটয অনুরূ প্ররক্রয়ো অনুযণ করযযত 

ইযফ। োফ-পযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরখরযত্র 

ংরক্ষপ্তোয রোযফ প্রদর ডত ইযফ। 
 কোগুযজ ব করযফোয ভয়, প্রথযভ োফ-পযভ ডয তেগুযরো পূযণ 

করযযত ইযফ। োফ-পযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোত্র মূর 

দোরখরযত্র ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ করযযত ইযফ। 
৩ বভোট রফক্রয়মূল্য 

এফং বভোট প্রযদয় 

কয 

এটি বভোট প্রযদয় কযযয রোফ। কোগুযজ ব করযফোয ভয় 

বমোগপর রররখযফন। 

বমোগপযরয রনয়ভ: 

৩ক=১ক+ ২ ক  

৩ খ=২খ  

অনরোইযন ব করযফোয বক্ষযত্র রযস্টভ স্বয়ংরক্রয়বোযফ রফক্রয় 

মূল্য, বভোট প্রযদয় মূল্য ংযমোজন কয ও ম্পূযক শুল্ক এয রযভোণ 

রনধ ডোযণ করযযফ। 

অং-৪: ক্রয় - উকযণ কয 

৪ অব্যোরতপ্রোপ্ত 

ণ্য/বফো- 
 অনরোইযন ব করযফোয বক্ষযত্র বমকর স্থোনীয় উকযণ ক্রয় 

শূন্যোয রফরষ্ট বগুররয রিররত কয ব্যতীত মূল্য এই ঘযয 

রররখযত ইযফ। এই বনোট টি মূরত তবোগ যপ্তোরনমুখী ফন্ড 

রোইযন্সধোযী প্ররতষ্ঠোযনয জন্য প্রযমোজৈ। মূর পযযভ বকোযনো 

তে পূযযণয সুযমোগ নোই।  প্রথযভ "Sub-form" ট্যোফ রিক 

করযযত ইযফ এফং একটি োফ-পভ ড প্রদর ডত ইযফ। োফ-পযভ ডয 

তেগুযরো পূযণ করযযত ইযফ। ক্রয়কৃত ণ্য /বফো ফণ ডনো এফং 

ম্পরকডত এইি.এ. বকোড /বফো বকোড টোই করুন । 
ণ্য/বফোয নোভ করোযভয অধীযন প্রোরঙ্গক ণ্য /বফোয নোভ 

স্বয়ংরক্রয়বোযফ এনরফআয এয অবৈন্তযীণ ডোটোযফ অনুমোয়ী 

প্রদর ডত ইযফ । ঠিক ণ্য /বফোয নোযভয তে প্ররতপররত 

কযোয জন্য ণ্য /বফোয ফণ ডনো ফো বকোড করোযভয এরিগুরর 

ম্পোদনো করযযত রযযফন । তোযয ণ্য /বফোয রফক্রয়মূল্য 

ররখুন। োফ-পভ ডগুররযত পৃথক এইি.এ. বকোড /বফো বকোযডয 

জন্য পৃথক রোইন ব্যফোয করুন । োফ-পযভ ড এরড এফং বৈোট 

রযভোণ স্বয়ংরক্রয়বোযফ এইি.এ. বকোড /রফফযণ এফং 
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পযভ মূক-৯.২ পূযযণয দ্ধরত 

ক্ররভক 

নং/বনোট 

রফলয় পূযযণয দ্ধরত 

যফযোযয রযভোযণয উয রবরত্ত কযয গণনো কযো ইযফ । 
োফ-পযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরখরযত্র ংরক্ষপ্তোয 

রোযফ প্রদর ডত ইযফ । োফ-পযভ ড এরড এফং বৈোট রযভোণ 

স্বয়ংরক্রয়বোযফ গণনো কযো ইযরও অব্যোরতপ্রোপ্ত ক্রয় রফধোয় 

মূর দোরখরযত্র তো প্রদর ডত ইযফ নো। 
 কোগুযজ ব করযফোয ভয়, প্রথযভ োফ-পযভ ডয তেগুযরো পূযণ 

করযযত ইযফ। োফ-পযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোত্র মূর 

দোরখরযত্র ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ করযযত ইযফ। 
৫ আদ ড োযযয 

ণ্য/বফো- 
 অনরোইযন ব করযফোয বক্ষযত্র বমকর  উকযণ আদ ড 

োযযয (১৫%)মূক প্রদোন কযয স্থোনীয় বোযফ ক্রয় কযো ইয়োযে 

বগুররয রিররত কয ব্যতীত মূল্য এই ঘযয রররখযত ইযফ।  

মূর পযযভ বকোযনো তে পূযযণয সুযমোগ নোই। োফ-পযভ ড তে 

প্রদোযনয জন্য ৪ নং এয অনুরূ প্ররক্রয়ো অনুযণ করযযত 

ইযফ। োফ-পযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোত্র মূরদোরখরযত্র 

ংরক্ষপ্তোয রোযফ প্রদর ডত ইযফ। 
 কোগুযজ ব করযফোয ভয়, প্রথযভ োফ-পযভ ডয তেগুযরো পূযণ 

করযযত ইযফ। োফ-পযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোত্র মূর 

দোরখরযত্র ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ করযযত ইযফ। 
৬ আদ ড োয 

ব্যতীত অন্যোন্য 

োযযয ণ্য/বফো- 

ক্রয় 

 অনরোইযন ব করযফোয বক্ষযত্র বমকর আদ ড োয ব্যতীত 

অন্যোন্য োযযয ণ্য/বফো-স্থোনীয় ক্রয় বক্ষযত্র মূর পযযভ বকোযনো 

তে পূযযণয সুযমোগ নোই। োফ-পযভ ড তে প্রদোযনয জন্য ৪ নং 

এয অনুরূ প্ররক্রয়ো অনুযণ করযযত ইযফ। োফ-পযভ ডয 

বমোগপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরখরযত্র ংরক্ষপ্তোয রোযফ 

প্রদর ডত ইযফ। 
 কোগুযজ ব করযফোয ভয়, প্রথযভ োফ-পযভ ডয তেগুযরো পূযণ 

করযযত ইযফ। োফ-পযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোত্র মূর 

দোরখরযত্র ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ করযযত ইযফ। 
৭ অবনফবন্ধত 

প্ররতষ্ঠোযনয কোে 

বথযক ক্রয় 

 অনরোইযন ব করযফোয বক্ষযত্র বমকর কয িোরোনত্র দ্বোযো 

অবনফবন্ধত প্ররতষ্ঠোযনয কোে বথযক ণ্য/বফো ক্রয় কযো ইয়োযে 

বগুররয রিররত কয ব্যতীত মূল্য এই ঘযয রররখযত ইযফ। 

মূর পযযভ বকোযনো তে পূযযণয সুযমোগ নোই। এ অংযয জন্য 

রনধ ডোরযত োফ-পভ ড-এ তে প্রদোযনয জন্য ৪ নং বনোযটয অনুরূ 

প্ররক্রয়ো অনুযণ করযযত ইযফ।  োফ-পযভ ডয বমোগপরগুযরো 

শুধুভোত্র মূর দোরখরযত্র ংরক্ষপ্তোয রোযফ প্রদর ডত ইযফ । 
োফ-পযভ ড এরড এফং বৈোট রযভোণ স্বয়ংরক্রয়বোযফ গণনো 

কযো ইযরও অবনফবন্ধত প্ররতষ্ঠোযনয কোে বথযক  ক্রয় রফধোয় 

মূর দোরখরযত্র তো প্রদর ডত ইযফ নো। 
 কোগুযজ ব করযফোয ভয়, প্রথযভ োফ-পযভ ডয তেগুযরো পূযণ 

করযযত ইযফ। োফ-পযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোত্র মূর 
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পযভ মূক-৯.২ পূযযণয দ্ধরত 

ক্ররভক 

নং/বনোট 

রফলয় পূযযণয দ্ধরত 

দোরখরযত্র ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ করযযত ইযফ। 
৮ সুরনরদ ডষ্ট বৈোট 

রবরত্তক 

ণ্য/বফো- 

 অনরোইযন ব করযফোয বক্ষযত্র বমকর কয িোরোনত্র দ্বোযো 

সুরনরদ ডষ্ট বৈোট রবরত্তক ণ্য/বফো যফযো প্রদোন কযো ইয়োযে 

বগুররয রিররত কয ব্যতীত মূল্য এই ঘযয রররখযত ইযফ। 

মূর পযযভ বকোযনো তে পূযযণয সুযমোগ নোই। এ অংযয জন্য 

রনধ ডোরযত োফ-পযভ ড তে প্রদোযনয জন্য ৪ নং বনোযটয অনুরূ 

প্ররক্রয়ো অনুযণ করযযত ইযফ।  োফ-পযভ ডয বমোগপরগুযরো 

শুধুভোত্র মূর দোরখরযত্র ংরক্ষপ্তোয রোযফ প্রদর ডত ইযফ। 
 কোগুযজ ব করযফোয ভয়, প্রথযভ োফ-পযভ ডয তেগুযরো পূযণ 

করযযত ইযফ। োফ-পযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোত্র মূর 

দোরখরযত্র ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ করযযত ইযফ। 
৯ টোন ডওবোয 

তোররকোভুক্ত 

প্ররতষ্ঠোযনয কোে 

বথযক ক্রয় 

 অনরোইযন ব করযফোয বক্ষযত্র টোন ডওবোয তোররকোভুক্ত 

প্ররতষ্ঠোযনয কো ে বথযক ণ্য/বফো ক্র বয়য বক্ষযত্র মূর পযযভ 

বকোযনো তে পূযযণয সুযমোগ নোই। োফ-পযভ ড তে প্রদোযনয জন্য 

৪ নং এয অনুরূ প্ররক্রয়ো অনুযণ করযযত ইযফ। োফ-পযভ ডয 

বমোগপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরখরযত্র ংরক্ষপ্তোয রোযফ 

প্রদর ডত ইযফ। 
 কোগুযজ ব করযফোয ভয়, প্রথযভ োফ-পযভ ডয তেগুযরো পূযণ 

করযযত ইযফ।  োফ-পযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোত্র মূর 

দোরখরযত্র ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ করযযত ইযফ।  
১০ বভোট  ক্রয়  এটি বভোট উকযণ কয এয  রোফ। কোগুযজ ব করযফোয 

ভয় বমোগপর রররখযফন। 

বমোগপযরয রনয়ভ: 

১০ ক=৪ক+৫ক+৬ক+৭ক+৮ক+৯ক  

১০ খ=৫খ+৬খ+৮খ +৯খ 

 অনরোইযন ব করযফোয বক্ষযত্র রযস্টভ স্বয়ংরক্রয়বোযফ বভোট 

উকযণ কয মূল্য এয রযভোণ রনধ ডোযণ করযযফ।  

অং-৫: নীট কয রোফ 

১১ ফতডভোন 

কযযভয়োযদ প্রযদয় 

বভোট কয 

(ভোনী বজয 

এয রত ভন্বয় 

ব্যতীত) 

 এটি ভোনী বজয এয রত ভন্বয় ব্যতীত ফতডভোন 

কযযভয়োযদ প্রযদয় বভোট মূক এয রোফ। 

  কোগুযজ ব করযফোয ভয় বমোগপর রররখযফন।  

বমোগপযরয রনয়ভ: 

১১ = ৩ খ  

 অনরোইযন ব করযফোয বক্ষযত্র রযস্টভ স্বয়ংরক্রয়বোযফ 

রযভোণ রনধ ডোযণ করযযফ।  

১২ ভোনী বজয এয 

রত ভন্বযয়য 

য ফতডভোন 

কযযভয়োযদ প্রযদয় 

 এটি ভোনী বজয এয রত ভন্বযয়য য ফতডভোন কযযভয়োযদ 

প্রযদয় বভোট মূক এয রোফ। 

  কোগুযজ ব করযফোয ভয় বমোগপর রররখযফন।  

বমোগপযরয রনয়ভ: ১২ = ৩ খ -২২ 
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পযভ মূক-৯.২ পূযযণয দ্ধরত 

ক্ররভক 

নং/বনোট 

রফলয় পূযযণয দ্ধরত 

বভোট কয  অনরোইযন ব করযফোয বক্ষযত্র রযস্টভ স্বয়ংরক্রয়বোযফ 

রযভোণ রনধ ডোযণ করযযফ।  

১৩ অরযযোরধত 

মূযকয জন্য সুদ 

 অরযযোরধত মূযকয জন্য রোফকৃত সুদ এয রযভোণ উক্ত 

বনোট এ রররখযত ইযফ।  

১৪ 

ও ১৫ 

অথ ডদন্ড ও 

জরযভোনো 
 উক্ত কযযভয়োযদ আযযোকৃত অথ ডদন্ড ও জরযভোনোয রযভোণ 

এখোযন উযিখ করযযত ইযফ। 
১৬ আফগোরয শুল্ক  রনফরিত কযদোতোযদয বকউ বকউ আফগোরয শুল্ক আদোয় কযযন। 

এখোযন কযদোতো ংরিষ্ট কযযভয়োযদয আদোয়কৃত আফগোরয 

শুযল্কয বভোট রযভোণ রররখযফন। 

১৭ উন্নয়ন োযিোজড  বকোযনো বকোযনো কযদোতো মূযকয োোোর উন্নয়ন োযিোজড 

আদোয় কযযন। বম কর কযদোতোযদয উন্নয়ন োযিোজড 

আদোযয়য দোরয়ত্ব বদয়ো আযে তোোযো এখোযন ংরিষ্ট 

কযযভয়োযদ আদোয়কৃত উন্নয়ন োযিোযজডয রযভোণ রররখযফন। 

১৮ তে প্রযুরক্ত 

উন্নয়ন োযিোজড 

 বকোযনো বকোযনো কযদোতো মূযকয োোোর তেপ্রযুরক্ত উন্নয়ন 

োযিোজড আদোয় কযযন। বম কর কযদোতোযদয তে প্রযুরক্ত 

উন্নয়ন োযিোজড আদোযয়য দোরয়ত্ব বদওয়ো আযে তোোযো এখোযন 

ংরিষ্ট কযযভয়োযদ আদোয়কৃত তেপ্রযুরক্ত উন্নয়ন োযিোযজডয 

রযভোণ রররখযফন। 

১৯ স্বোস্থৈ সুযক্ষো 

োযিোজড 

 বকোযনো বকোযনো কযদোতো মূযকয োোোর স্বোস্থৈ সুযক্ষো 

োযিোজড আদোয় কযযন। বম কর কযদোতোযদয স্বোস্থৈ সুযক্ষো 

োযিোজড আদোযয়য দোরয়ত্ব বদয়ো আযে তোোযো এখোযন ংরিষ্ট 

কযযভয়োযদ আদোয়কৃত স্বোস্থৈ সুযক্ষো োযিোযজডয রযভোণ 

রররখযফন। 

২০ রযযফ সুযক্ষো 

োযিোজড 

 বকোযনো বকোযনো কযদোতো মূযকয োোোর রযযফ সুযক্ষো 

োযিোজড আদোয় কযযন। বম কর কযদোতোযদয রযযফ সুযক্ষো 

োযিোজড আদোযয়য দোরয়ত্ব বদয়ো আযে তোোযো এখোযন ংরিষ্ট 

কযযভয়োযদ আদোয়কৃত রযযফ সুযক্ষো োযিোযজডয রযভোণ 

রররখযফন। 

২১ বেজাবয জভায 

জন্য প্রদদয় বনট 

ট ডানওবায কয 

 কোগুযজ দোরখযরয বক্ষযত্র কযদোতোয বেজাবয জভায জন্য প্রদদয় 

বনট ট ডানওবায কয উক্ত বনোযট ফোযত ইযফ। 
বমোগপযরয রনয়ভ: ২১ = ১২+১৩+১৪+১৫ 

 অনরোইযন দোরখযরয বক্ষযত্র, বেজাবয জভায জন্য প্রদদয় বনট 

ট ডানওবায কয উক্ত বনোযট ফোযত ইযফ , যফতীযত রযস্টভ 

স্বয়ংরক্রয়বোযফ রোফ কযযফ।  

২২ বল কযযভয়োযদয 

ভোনী বজয 

(টোন ডওবোয কয) 

 কোগুযজ দোরখযরয বক্ষযত্র কযদোতোয বল কযযভয়োযদয ভোনী 

বজয (টোন ডওবোয কয) উক্ত বনোযট ফোযত ইযফ। 
 অনরোইযন দোরখযরয বক্ষযত্র, প্রথভ ভোযয বক্ষযত্র বল 

কযযভয়োযদয ভোনী বজয (টোন ডওবোয কয) উক্ত বনোযট ফোযত 

ইযফ, যফতীযত রযস্টভ স্বয়ংরক্রয়বোযফ রোফ কযযফ। 
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পযভ মূক-৯.২ পূযযণয দ্ধরত 

ক্ররভক 

নং/বনোট 

রফলয় পূযযণয দ্ধরত 

অং-৬ : কয রযযোযধয তপরর (বেজোযী জভো) 

২৩ ফতডভোন 

কযযভয়োযদ 

রযযোরধত বভোট 

মূক 

 অনরোইযন ব করযফোয বক্ষযত্র মূর পযযভ বকোযনো তে 

পূযযণয সুযমোগ নোই। প্রথযভ "Sub-form " ট্যোফ রিক করযযত 

ইযফ এফং একটি োফ-পভ ড প্রদর ডত ইযফ। োফ-পযভ ডয 

তেগুযরো পূযণ করযযত ইযফ। প্রথযভ মূক রযযোযধয িোরোন 

নম্বয এফং তোরযখ টোই করুন । যফতী দুটি করোযভ একোউন্ট 

বকোডও জভোকৃত মূযকয রযভোণ উযিখ করযযত ইযফ । োফ-

পভ ড এ পৃথক পৃথক িোরোযনয জন্য পৃথক রোইন ব্যফোয করুন । 
োফ-পযভ ডয রযযোরধত মূযকয বমোগপর শুধুভোত্র মূর 

দোরখরযত্র ংরক্ষপ্তোয রোযফ প্রদর ডত ইযফ। 
 কোগুযজ ব করযফোয ভয়, প্রথযভ োফ-পযভ ডয তেগুযরো পূযণ 

করযযত ইযফ। োফ-পযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোত্র মূর 

দোরখরযত্র ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ করযযত ইযফ। 
 অোযযনোর বকোযডয বক্ষযত্র আরন বম করভনোযযযটয 

আওতোয় রনফরিত বই করভনোযযযটয অোযযনোর বকোড 

ব্যফোয করযযত ইযফ। রফরবন্ন কোস্টভ, এক্সোইজ ও বৈোট 

করভনোযযযটয অোযযনোর বকোড রনম্নরূ: 

(১) কোস্টভ, এক্সোইজ ও বৈোট করভনোযযট, খুরনো: ০০০১ 

(২) কোস্টভ, এক্সোইজ ও বৈোট করভনোযযট, মযোয: ০০০৫ 

(৩) বৃৎ কযদোতো ইউরনট-মূক: ০০০৬ 

(৪) কোস্টভ, এক্সোইজ ও বৈোট করভনোযযট, ঢোকো (দরক্ষণ): 

০০১০ 

(৫) কোস্টভ, এক্সোইজ ও বৈোট করভনোযযট, ঢোকো (উত্তয): ০০১৫ 

(৬) কোস্টভ, এক্সোইজ ও বৈোট করভনোযযট, রযরট: ০০১৮ 

(৭) কোস্টভ, এক্সোইজ ও বৈোট করভনোযযট, যোজোী: ০০২০ 

(৮) কোস্টভ, এক্সোইজ ও বৈোট করভনোযযট, িট্টগ্রোভ: ০০২৫ 

(৯) কোস্টভ, এক্সোইজ ও বৈোট করভনোযযট, ঢোকো (পূফ ড): ০০৩০ 

(১০) কোস্টভ, এক্সোইজ ও বৈোট করভনোযযট, ঢোকো (রিভ): 

০০৩৫ 

(১১) কোস্টভ, এক্সোইজ ও বৈোট করভনোযযট, কুরভিো: ০০৪০ 

(১২) কোস্টভ, এক্সোইজ ও বৈোট করভনোযযট, যংপুয: ০০৪৫ 

(১৩) অথননরতক বকোড (মূক) ১/১১৩৩/অরপ বকোড /০৩১১ 

(১৪) অথননরতক বকোড (ম্পূযক শুল্ক) ১/১১৩৩/অরপ বকোড/ 

০৭১১ 

(১৫) অরযযোরধত মূযকয জন্য সুদ  ১/১১৩৩/অরপ বকোড 

/০৩১১ 

(১৬) অরযযোরধত ম্পূযক শুল্ক এয জন্য সুদ  ১/১১৩৩/অরপ 

বকোড /০৭১১ 

(১৭) অথ ডদন্ড ও জরযভোনো ১/১১০৩/অরপ বকোড /১৯০১ 

(১৮) আফগোরয শুল্ক ১/১১৩৩/অরপ বকোড /০৬০১ 
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পযভ মূক-৯.২ পূযযণয দ্ধরত 

ক্ররভক 

নং/বনোট 

রফলয় পূযযণয দ্ধরত 

(১৯) উন্নয়ন োযিোজড ১/১১৩৩/০০০০/২২২৫ 

(২০) তে প্রযুরক্ত উন্নয়ন োযিোজড ১/১১৩৩/০০০০/২২১৪ 

(২১) স্বোস্থৈ সুযক্ষো োযিোজড ১/১১৩৩/০০০০/২২১২ 

(২২) রযযফ সুযক্ষো োযিোজড ১/১১৩৩/০০০০/২২১৩ 

২৪ আফগোরয শুল্ক  অনরোইযন ব করযফোয বক্ষযত্র মূর পযযভ বকোযনো তে 

পূযযণয সুযমোগ নোই। োফ-পযভ ড তে প্রদোযনয জন্য বনোট ২ ৩ 

নং এয অনুরূ প্ররক্রয়ো অনুযণ করযযত ইযফ। 

 কোগুযজ ব করযফোয ভয়, প্রথযভ োফ-পযভ ডয তেগুযরো পূযণ 

করযযত ইযফ। োফ-পযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোত্র মূর 

দোরখরযত্র ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ করযযত ইযফ। 
২৫ উন্নয়ন োযিোজড  অনরোইযন ব করযফোয বক্ষযত্র মূর পযযভ বকোযনো তে 

পূযযণয সুযমোগ নোই। োফ-পযভ ড তে প্রদোযনয জন্য বনোট ২ ৩ 

নং এয অনুরূ প্ররক্রয়ো অনুযণ করযযত ইযফ। 

 কোগুযজ ব করযফোয ভয়, প্রথযভ োফ-পযভ ডয তেগুযরো পূযণ 

করযযত ইযফ। োফ-পযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোত্র মূর 

দোরখরযত্র ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ করযযত ইযফ। 
২৬ তে-প্রযুরক্ত 

উন্নয়ন োযিোজড 

 অনরোইযন ব করযফোয বক্ষযত্র মূর পযযভ বকোযনো তে 

পূযযণয সুযমোগ নোই। োফ-পযভ ড তে প্রদোযনয জন্য বনোট ২ ৩ 

নং এয অনুরূ প্ররক্রয়ো অনুযণ করযযত ইযফ। 

 কোগুযজ ব করযফোয ভয়, প্রথযভ োফ-পযভ ডয তেগুযরো পূযণ 

করযযত ইযফ। োফ-পযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোত্র মূর 

দোরখরযত্র ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ করযযত ইযফ। 
২৭ স্বোস্থৈ সুযক্ষো 

োযিোজড 

 অনরোইযন ব করযফোয বক্ষযত্র মূর পযযভ বকোযনো তে 

পূযযণয সুযমোগ নোই। োফ-পযভ ড তে প্রদোযনয জন্য বনোট ২ ৩ 

নং এয অনুরূ প্ররক্রয়ো অনুযণ করযযত ইযফ। 

 কোগুযজ ব করযফোয ভয়, প্রথযভ োফ-পযভ ডয তেগুযরো পূযণ 

করযযত ইযফ। োফ-পযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোত্র মূর 

দোরখরযত্র ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ করযযত ইযফ। 
২৮ রযযফ সুযক্ষো 

োযিোজড 

 অনরোইযন ব করযফোয বক্ষযত্র মূর পযযভ বকোযনো তে 

পূযযণয সুযমোগ নোই। োফ-পযভ ড তে প্রদোযনয জন্য বনোট ২ ৩ 

নং এয অনুরূ প্ররক্রয়ো অনুযণ করযযত ইযফ। 

 কোগুযজ ব করযফোয ভয়, প্রথযভ োফ-পযভ ডয তেগুযরো পূযণ 

করযযত ইযফ। োফ-পযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোত্র মূর 

দোরখরযত্র ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ করযযত ইযফ। 
অং- ৭: ভোনী বজয 

২৯ ভোনী বজয 

(টোন ডওবোয কয) 
 এটি কযদোতোয যফতী কযযভয়োযদয মূল্য ংযমোজন কযযয 

প্রোযরম্ভক বজযযয রোফ। কোগুযজ ব করযফোয ভয় 

রফযয়োগপর রররখযফন। 

রফযয়োগপযরয রনয়ভ: 
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পযভ মূক-৯.২ পূযযণয দ্ধরত 

ক্ররভক 

নং/বনোট 

রফলয় পূযযণয দ্ধরত 

   ২৯ =২৩-২১ 

 অনরোইযন ব করযফোয বক্ষযত্র রযস্টভ স্বয়ংরক্রয়বোযফ 

কযদোতোয যফতী কযযভয়োযদয কযযয প্রোযরম্ভক বজযযয 

রযভোণ রনধ ডোযণ করযযফ। 

অং-৮: বঘোলণো 

 বঘোলণো ও স্বোক্ষয কোগুযজ ব করযফোয বক্ষযত্র ক্ষভতোপ্রোপ্ত ব্যরক্ত তোোয নোভ, দরফ, 

তোরযখ, বভোফোইর নম্বয ও ই-বভইর উযিখ করযয়ো স্বোক্ষয করযযফন। 

অনরোইযন বযয বক্ষযত্র কযদোতোয নোভ, দরফ, তোরযখ, বভোফোইর 

নম্বয ও ই-বভইর এযে বযরজযেযন প্রদত্ত ডোটোযফ বথযক 

স্বয়ংরক্রয়বোযফ প্রদ ডন করযযফ। মরদ পযভ দোরখরকোযী ব্যরক্ত রবন্ন 

যয় থোযকন, তযফ, উক্ত তে ংযোধন কযয মথোমথ তে উযিখ 

করযয়ো দোরখরত্র ব করযযফন। 

 
”; 
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(২৫) পযভ “মূক ১৮.১” এয বযফদতড বনম্নরূ পযভ “মূক ১৮.১” প্রবতস্থাবত 

ইদফ, মথা:- 

 “গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাসদ যকায 

জাতীে যাজস্ব বফার্ শ 

                       মূক যাভ শক রাইসসন্পয জন্য আসফদনি 

                       [তফতধ ১০৯ এয উ-তফতধ (১) দ্রষ্টব্য] 

অাং-১: আসফদনকাযীয াধাযণ তথ্য 

১. আসফদনকাযীয ব্যফাে নািকযণ াংখ্যা 

(মতদ থাসক) 

:  

২. আসফদনকাযীয কযদাতা নািকযণ াংখ্যা 

(মতদ থাসক) 

:  

৩. আসফদনকাযীয নাভ :  

৪. আসফদনকাযীয পূণ শ ঠিকানা :  

৫. আসফদনকাযীয জন্ তাতযি :  

৬. আসফদনকাযীয জাতীেতা :  

৭. আসফদনকাযীয জাতীে তযচেি নম্বয :  

৮. আসফদনকাযীয বভাফাইর বপান নম্বয :  

৯. আসফদনকাযীয ই-বভইর ঠিকানা :  

 

অাং-২: আসফদনকাযীয তযাগত বমাগ্যতা 

তর্তগ্রয নাভ অজশসনয ন 
তযা 

প্রততষ্ঠাসনয নাভ 

প্রাি বগ্রর্ ফা 

তফবাগ ফা বেতণ 

তফসল কৃততত্ব 

(মতদ থাসক) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

অাং-৩: আসফদসনয জন্য প্রসোজনীে দতররাতদ 

(ক) ফে তনধ শাযসণয জন্য এএত ফা 

ভভাসনয যীযায নদ; 

:  

(ি) াসাট শ আকাসযয ছতফ (৩ কত);   

(গ) সফ শাচ্চ তযাগত বমাগ্যতায নসদয কত;   

(ঘ) জাতীে তযচেসিয কত;   

(ঙ) ভাতযচারক, কাস্টভ, এক্সাইজ ও বোট 

বেতনাং একাসর্তভ এয অনুকূসর যীযায তপ 

তাসফ ৫ (াঁচ) াজায টাকা মূল্যভাসনয ব -

অর্ শায/ ব্যাাংক ড্রাপট নম্বয, তাতযি ও ব্যাাংক; 

  

 

অাং-৪: বঘালণা 

আতভ বঘালণা কতযসততছ বম, এই আসফদনসি প্রদি তথ্য সফ শাতবাসফ ম্পূণ শ, তে ও তনর্ভ শর। 

নাভ   : 

দতফ : 

স্বাযয: 

  

মূক-১৮.১ 

”; 
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(২৬) পযভ “মূক ১৮.১ক” এয বযফদতড বনম্নরূ পযভ “মূক ১৮.১ক” প্রবতস্থাবত 

ইদফ, মথা:- 

 

 “গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাসদ যকায 

জাতীে যাজস্ব বফার্ শ 

 

 

মূক যাভ শক রাইসন্প 

[তফতধ ১০৯ এয উ-তফতধ (৬) দ্রষ্টব্য] 

 

প্রতেেন কযা মাইসতসছ বম , তনেফতণ শত ব্যতি কযসমাগ্য অথ শননততক কাম শক্রসভ 

তনযুি এফাং মূল্য াংসমাজন কয ও ম্পূযক শুল্ক আইন , ২০১২ (২০১২ সনয ৪৭ 

নাং আইন) এয ধাযা ১৩০ এয অধীন রাইসন্পপ্রাি একজন মূক যাভ শক। 

 

 

মূক যাভ শসকয নাভ : 

জাতীে তযচেি নম্বয        : 

জন্ তাতযি                       :  

ব্যফাে নািকযণ াংখ্যা  :  

মূক যাভ শক নম্বয :  

ইসুেয তাতযি             :  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভাতযচারক 

কাস্টভ, এক্সাইজ ও বোট বেতনাং একাসর্তভ”; 

            

মূক 

যাভ শসকয 

াসাট শ 

াইসজয ছতফ 

নমুনা স্বাযয 

মূক-১৮.১ক 
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(২৭) পযভ “মূক ১৮.৬” এয য বনম্নরূ ন্যতন পযভ দুইটি “মূক ১৮.৭” ও “মূক 

১৮.৮” াংদমাবজত ইদফ, মথা:- 

“গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাসদ যকায  

জাতীে যাজস্ব বফার্ শ 

ঢাকা।  

     

অব্যফহৃত ফা ব্যফায অনুসমাগী উকযণ তনষ্পতিয আসফদনি 

[ তফতধ ২৪ক এয উ-তফতধ (১) দ্রষ্টব্য ] 

 

তনফতন্ধত/তাতরকার্ভি ব্যতিয নাভ: তফআইএন: 

ঠিকানা: সণ্যয এইচএ  বকার্: 

 

ক্রতভক 

াংখ্যা 

উকযসণয 

নাভ 

ক্রে 

চারানসিয 

ক্রতভক 

াংখ্যা 

ক্রে 

পুস্তসকয 

ক্রতভক 

াংখ্যা 

অব্যফহৃত 

ফা ব্যফায 

অনুসমাগী 

উকযসণয 

তযভাণ 

মূল্য 

প্রদি মূল্য 

াংসমাজন 

কয 

প্রস্তাতফত 

মূল্য 

অনুসমাতগতায 

কাযণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

আতভ বঘালণা কযতছ বম, এই আসফদনসি প্রদি কর তথ্যাতদ তে ও ঠিক।  

 

 

তাতযি: ......................................                  

       দাতেত্বপ্রাি কভ শকতশায নাভ: 

       দতফ: 

       স্বাযয: 

       তর: 

 

 

অয পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য  

 

মূক-১৮.৭ 
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 (আসফদনকাযীয জন্য তনসদ শাফরী) 

১|  উকযসণয নাভ (করাভ ২) উায ক্রে াংতিষ্ট চারানসিয তবতিসত সত সফ এফাং করাভ (৩) এ বম 

চারানসিয তবতিসত উকযসণয ক্রে ভাধা ইোসছ বই চারানসিয াংখ্যা এফাং করাভ (৪) ক্রে 

পুস্তসকয াংতিষ্ট ক্রতভক নম্বয উসিি কতযসত ইসফ। 

২। করাভ (৫) এ অব্যফহৃত ফা ব্যফায অনুসমাগী উকযসণয তযভাণ (একক) উি তযভাণ 

উকযসণয মূল্য (একক প্রতত) চারানসিয তবতিসত করাভ (৬) এ ঠিকবাসফ তরতিসত ইসফ। প্রস্তাতফত 

মূসল্যয করাসভ করাভ (৮) এ উিরূ উকযণ (প্রতত একক ) বম মূসল্য যফযা ওো ম্ভফ 

(অনুসমাগী ফায কাযসণ) তা তরতিসত ইবফ। 

৩। উকযসণয উয প্রদি মূল্য াংসমাজন কয চারান সিয তবতিসত ৭নাং করাসভ তরতিসত ইসফ। 

৪। বম কাযসণ উকযণ ব্যফাসযয অনুসমাগী ইোসছ তা াংসযস ও ঠিকবাসফ ৯নাং করাসভ তরতফদ্ধ 

কতযসত ইসফ। 

 

(তফবাগীে দিয পূযণ কতযসফ) 

 

১। উকযণমূ উতিতিত মূসল্য তফক্রসেয অনুভতত ফা ধ্বাং কতযফায তনসদ শ প্রদান কযা ইসরা।  

২।  যততগ্রস্ত উকযণ .................................... টাকাে তফক্রেসমাগ্য ফতরো তনণীত ওোে তফক্রে 

মূল্য ও প্রকৃত মূসল্যয অনুাসত .................................. টাকা .................. ভাসয 

দাতিরসি বৃতদ্ধকাযী ভন্বসেয তনসদ শ প্রদান কযা ইসরা।  

৩। উকযণ ম্পূণ শরূস ধ্বাং প্রাি ফতরো গণ্য ওোে ............................................... টাকা 

.................. ভাসয দাতিরসি বৃতদ্ধকাযী ভন্বসেয তনসদ শ প্রদান কযা ইসরা।  

৪। আাংতকবাসফ ধ্বাংসমাগ্য তফধাে ধ্বাংসমাগ্য উকযসণয তযভাণ ....................................... 

টাকা; ধ্বাংসয ভসে উতিত কভ শকতশায নাভ ............................................................। 

৫।      আনায আসফদন তনসোি কাযসণ ফাততর কযা ইসরা: 

      ..................................................................................................................... 

      ..................................................................................................................... 

      .................................................................................। 

 

 

                                                                                                     তফবাগীে কভ শকতশায স্বাযয 

তাতযি:                                                                                            নাভ:  

                  তর: 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাসদ যকায  

জাতীে যাজস্ব বফার্ শ 

ঢাকা।  

          

দুঘ শটনাে যততগ্রি ফা ধ্বাংপ্রাি ণ্য তনষ্পতিয আসফদনি 

[ তফতধ ২৪ি এয উ-তফতধ (১) দ্রষ্টব্য ] 

 

তনফতন্ধত/তাতরকার্ভি ব্যতিয নাভ: তফআইএন: 

ঠিকানা: সণ্যয এইচএ  বকার্: 

 

ক্রতভক নাং সণ্যয নাভ তযভাণ 

 

 

প্রকৃত মূল্য 

 

প্রস্তাতফত মূল্য 

অনুসমাতগতায 

কাযণ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

আতভ বঘালণা কযতছ বম, এই আসফদনসি প্রদি কর তথ্যাতদ তে ও ঠিক।  

 

 

তাতযি: ......................................                  

       দাতেত্বপ্রাি কভ শকতশায নাভ: 

       দতফ: 

       স্বাযয: 

       তর: 

 

 

অয পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য  

মূক-১৮.৮ 
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(আসফদনকাযীয জন্য তনসদ শনা) 

 দুঘ শটনাে যততগ্রস্ত ফা ধ্বাংপ্রাি সণ্যয তসথ্যয বযসি যততয তযভাণ ও মূল্য 

ঠিকবাসফ তরতফদ্ধ কতযসত ইসফ। 

  

(তফবাগীে দিয পূযণ কতযসফ) 

১।  ণ্যমূ উতিতিত মূসল্য  তফক্রসেয অনুভতত ফা ধ্বাং কতযফায তনসদ শ প্রদান কযা 

ইর।  

২।  তদন্ত প্রততসফদন অনুাসয যফযাসমাগ্য ফতরো তনণীত ণ্য  ...................... 

........... টাকা মূসল্য যফযাসয অনুসভাদন কযা ইর।  

৩। তদন্ত প্রততসফদন অনুাসয ...................................... টাকা .................. 

ভাসয দাতিরসি বৃতদ্ধকাযী ভন্বসেয তনসদ শ প্রদান কযা ইসরা।   

৪।  মুদে ণ্য/ .............................. টাকা মূসল্যয ণ্য .............................  

(কভ শকতশায নাভ) এয উতিততসত ধ্বাংসয অনুভতত প্রদান কযা ইসরা। 

৬।  আনায আসফদন তনসোি কাযসণ ফাততর কযা ইসরা: 

      .................................................................................................. 

      .................................................................................................. 

      .................................................................................................. 

 

 

 

 

                                                                                                     তফবাগীে কভ শকতশায স্বাযয 

তাতযি:                                                                                            নাভ:  

                  তর: 

 

 

       জোতীয় যোজস্ব বফোযড ডয আযদক্রযভ, 

 
        

        (বভাোঃ ভাসুদ াবদক) 

               দস্য (মূক নীবত) 

 

 

”। 


