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[ মূল্য ংযমোজন কয ও ম্পূযক শুল্ক ] 

 
প্রজ্ঞোন 

 
তোরযখঃ ১৬     , ১৪২৬ ফঙ্গোব্দ / ৩০ জুন, ২০১৯ রিস্টোব্দ। 

 
 এ.অয.ও. নং-২২৬-অআন/২০১৯/৬২-মূক।- মূল্য ংযমোজন কয ও ম্পূযক 

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

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

রধকতয ংযোধন করযর, মথো:-  

 
উরয-উক্ত রফরধভোরোয – 

 

(১)       ২ এ      (থ) এ  প   ন  প ন ন     (থথ) ও (থথথ)          

    ,  থ :- 

“(থথ) “            ”  থ     ন            ন                 

                     ন                  ন           

 ন                   ; 

 

(থথথ) “  ন            ন           ”  থ               ,    

      ন    এ         ,          ন               

   ন -এ   ও    ন              এ      ন           ন  

     এ                               পন     ,  ন       

       ন         ;”; 

 
(২)       ৪ এ   প-     (২) এ      ( ) এ        “   ”      প  

“      ন               ”                    ; 

 
(৩)       ৫ এ   প-     (২) এ      ( ) এ        “   ”      প  

“      ন               ”                    ; 

 

(৪)   রফরধ ১৮ক এয- 
 

()  প-     (১) এ      ( ) ও ( ) এ  প        ন  প     ( ) ও 

( )       প      ,  থ :- 
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“( )   ন              প              ন , প     , প         

 থ  ,        এ  /        নপ ,                    

 প   -  প                    ; 

 ( ) প            প  প          প       ও         

(           )                        প     

(Proceed Realization Certificate) এ            

             প এ       ন       প            

           নপ  ”; 

 

( )  প-     (২) এ      ( ) ও ( ) এ  প        ন  প     ( ) ও 

( )       প      ,  থ :- 

“( )            প       ন   ন              প           

   ন , প     , প          থ  ,        এ  /    

    নপ ,         প   -  প                    ; 

“( )   ন           ন প      প            প  প         

 প       ও         (           )              

          প     (Proceed Realization Certificate) এ  

                       প এ       ন       প   

                    নপ  ”;  

  

(৫) রফরধ ২৯ এয উ-রফরধ (১) এ উরিরখত “উ-ধোযো (২)” ব্দ,   ন  ও 

ংখ্যোয রযফযতড “উ-ধোযো (১)” ব্দ,   ন  ও ংখ্যো প্ররতস্থো প      ; 

 

(৬)  রফরধ ৪১ এয দপো (ক)    উরিরখত “মূক-৬.২” ব্দ, রচহ্ন    ও 

ংখ্যোগুরর  যয “ফো, প্রযমোজয বক্ষযে, “মূক-৬.২.১” ব্দগুরর,       , 

রচহ্ন    ও ংখ্যোগুরর              ; 

 

(৭)  রফরধ ৪২ এয উ-রফরধ (২) এ উরিরখত “করভনোযযয” ব্দটিয রযফযতড 

“ংরিষ্ট কভ ডকতডোয” ব্দগুরর প্ররতস্থো প      ; 

 

(৮)                 ন           “  ন  ও           ”        

প       “  ন  ও           ”             প      ; 

 

(৯)      ৪৬ এ  প        ন  প      ৪৬       প      ,  থ :- 

“৪৬    ন  ও            –                  ন       প      

              ন        ন  ন       ন প  ও   ন  ও            

প     ন            প      ”; 
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(১০)      ১০৯ এ   প-     (৮) এ        “৮ ”      প       “৯ ” 

          প      ; 

 

(১১) dig g~mK-২.১ এ  প        ন  প dig g~mK-২.১       প        

 থ  - 

“Government of the People's Republic of Bangladesh 

  

           National Board of Revenue 

  

  VAT/Turnover Tax Registration Form 

  

       
Mushak-2.1 

This form will be used for the taxpayers required/willing to get 

registered/enlistment under the Value Added Tax and Supplementary 

Duty Act, 2012. Please read the instructions pages at the end of this form 

carefully and fill ALL applicable fields correctly. Please contact our help-

desk at 16555 if you need any assistance.  

 

 

 

 

          
A. REGISTRATION BASICS 

  A1. Registration 

Category 

         
New   

  

Re-registration   

    

         

    

Old 11 Digit 

BIN   

  

          

    

Name of 

Company   

  

     

      

  B.  BUSINESS   

INFORMATION             

  B1. Type of 

ownership: 

         

          

(a) Proprietorship:   

  

(b) 

Partnership:   

    

          

(c) Private Limited   

  

(d) Public 

Limited   

    

          (e) International 

Organization   

  

(f) Diplomatic 

Mission   

    

          
(g) Government   

  

(h) NGO   
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(i) Educational 

Inst.   

  

(j) Other   

[Please specify 

in the field 

below] 

  

     

  

  

          B2. Are you a 

Withholding 

Entity: 

         
Yes   

  

No   

    

          C. General 

Information               

  

          C1. Trade License 

No (if applicable)   

 

Issue 

Date   

  

          C2. RJSC 

Incorporation 

number (if any)   

 

Issue 

Date   

  

          C3. e-TIN (if 

applicable)   

     

          C4. Name of the 

Company   

     
(As in e-TIN) 

         

          C5. Name of the 

Company   

 

(Where 

applicable) 

  (If different than in 

e-TIN) 

         

          C6. Trading Brand 

Name (if any)   

     

          C7. Registration 

Type 

         
VAT   

  

Turnover Tax   

    C8. Equity 

Information 

         

100% Local   

100

% 

Fore

ign   Joint Venture   

    

    

Local Share 

(%)   
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C9. BIDA 

Registration 

Number (if any)   

  

Issue 

Date   

  

          D. CONTACT 

INFORMATION               

  D1. 

Factory/Business 

Operations 

Address 

  
     

      

          
D2. District   

     

          
D3. Police Station     

    

          
D4. Post Code     

    

          D5. Land 

Telephone Number 

(if any)   

     

 

(District 

code+phone 

number) 

      D6. Mobile 

Telephone Number   

     

 

(e.g. 

01XXXX

XXXXX) 

       
D7. e-Mail   

     

          D8. Fax Number ( 

if any)   

     

 

(District 

code+phone 

number) 

      D9. Web address 

(if any)   

     

          D10. Registered 

HQ Address [If 

different than 

address of D1] (if 

any)   

     

     

     

          D11. Registered   
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HQ Address 

outside Bangladesh 

[for 100% foreign 

ownership] (if any) 

     

     

          E. LIST OF BRANCH UNITS YOU WISH TO BRING UNDER 

CENTRAL REGISTRATION 

  

          

Branch Address 

 

Branc

h 

Name 

 

Category 

 

Annual 

Turnove

r 

BIN (if 

any) 

  1. 

 

  

 

  

 
  

  

          2. 

 

  

 

  

 
  

  

          3. 

 

  

 

  

 
  

  [Use separate sheet to add more branch information] 

  F. MAJOR AREA 

OF ECONOMIC 

ACTIVITY               

  

          
F1. Manufacturing     

       

          
F2. Services   

        

          

F3. Imports   

IRC 

Num

ber   

Issue 

Date   

  

          

F4. Exports    

ERC 

Num

ber   

Issue 

Date   

  

          

F5. Other    

Plea

se 

Spec

ify       

    

          G. AREAS OF MANUFACTURING 

[MANDATORY IF TAXPAYER SELECT 

"MANUFACTURING" IN FIELD F1]       

  

          1. 

Agriculture/Forestr

y/Fisheries   

 

  2. Edible Oil   
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3. Food & 

Beverage   

 

  4. Tobacco   

    

          

5. Ores & Minerals   

 

  

6. Chemical 

Products   

    

          

7. Plastic & Rubber 

Products   

 

  

8. Leather & 

Leather 

Products   

    

          9. Wood, Wooden 

Products & 

Furniture   

 

  

10. Paper & 

Paper Products   

    

          

11. Textiles & 

Apparels   

 

  

12. Glass, 

Ceramic & 

Stone Articles   

    

          

13. Jewelry   

 

  

14. Iron, Steel 

& Other Metal 

Products   

    

          15. Machinery & 

equipment   

 

  

16. Electrical 

& Electronics   

    

          

17. Automobiles   

 

  

18. Cycles & 

Motorcycles   

    

          
19. Watercraft   

 

  20.  Aviation   

    

          21. Optical 

Instruments (e.g. 

spectacles, camera) 

  

 

  22. Others    

    

         

    

(Please 

specify)   

  

          H. AREAS OF SERVICE [MANDATORY IF 

TAXPAYER SELECT "SERVICES" IN FIELD F2]       

  

          

1. Construction   

  

2. Trading 

including e-

Commerce   

    

          
3. Real Estate   

  

4. Transport   

    

          
5.   

  

6. Financial   
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Electricity/Gas/Wa

ter Supply 

Institution 

          7. Hotel & Guest 

Houses   

  

8. Restaurants   

    

          9. Rental & 

Leasing Service   

  

10. Research & 

Consultancy   

    

          

11. Healthcare   

  

12. Education 

& Training   

    

          13. 

Telecommunicatio

n & Internet   

  

14. Software & 

ITES   

    

          

15. Sports & 

entertainment   

  

16. Event 

Management 

& Catering   

    

          

17. Workshop & 

Engineering   

  

18. Tour 

Operator & 

Travel Agent   

    

          19. Advertising & 

Promotion   

 

  

20. Customs 

Brokerage & 

Freight 

Forwarding 

  

    

         21. Radio & TV 

Operations   

 

  

22. 

Consultancy   

    

   

  

      

23. Others    

        

          

(Please specify)   

    

          I. BUSINESS CLASSIFICATION CODE [MANDATORY IF 

TAXPAYER SELECT "MANUFACTURING" IN FIELD F1 AND/OR 

"SERVICES" IN FIELD F2] 

  

          Commercial 

Description of 

Supply 

H.S/Servi

ce Code 

Description of 

H.S/Service Code 

 

[USE SEPARATE 

CODE FOR EACH 

SUPPLY 
ACCORDING TO 

YOUR SELECTION 

IN SECTION "G' 
AND/OR "H" 

ABOVE] 

  
1.     

   
2.     

   
3.     

   
[Use separate sheet 
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to add more 

information] 

J. BANK ACCOUNT DETAILS 

  

          
Account Name 

 

Bank 

Name  
Account 

Number  
Branch 

  

          
1. 

 

  

 

  

 

  

  

          
2. 

 

  

 

  

 

  

  

          
3. 

 

  

 

  

 

  

  [Add separate sheet for more bank accounts] 

  
        

  K. INFORMATION ABOUT OWNERS/DIRECTORS/Head of Entity 

  
Full Name 

 

Share 

(%)  

NID/Passport 

Number & 

Issuing Country 
 

e-TIN 

  

          
1. 

 

  

 

  

 

  

  

          
2. 

 

  

 

  

 

  

  

          
3. 

 

  

 

  

 

  

  [Add separate sheet for more owners/directors. For 

foreign nationals use Passport Number and issuing 

country] 

     

          

L. BUSINESS OPERATIONS  

  

          L1. Taxable turnover in past 12 

months period (if applicable) 
BDT 

     

   
 

  

     L2. Projected turnover in 

next 12 months period 

 

BDT 

     

          
L3. No of employees   

 

  

     

          L4. Are you making any 

zero rated supply  Yes   No   

    

          L5. Are you making any 

VAT exempted supply  Yes   No   

    



Page 10 of 39 

          L6. Major Capital 

Machinery (IF 

APPLICABLE) : 

         

Description Quantity 
H.S. 

Code 

 

Value in BDT 

Producti

on 

Capacity 

Physica

l 

Conditi

on 

  

   
1    

 

      

  
2.    

 

      

  
3.    

 

      

  [Add separate sheets 

for more information]                   

                    

L7. Input-Output data 

(IF APPLICABLE) :               

  

Commercial Description of 

Output 

H.S./ 

Service 

Code of 

Output 

Se

lli

ng 

U

nit 

Description of 

Major Inputs 

H.S./ 

Service 

Code of 

Input 

Quantit

y of 

input 

used 

per unit 

of 

output 

 

 

1.           

  
2.           

  
3.           

  [Add separate sheets 

for more information]                   

M. Authorized Persons information for Online Activity 

                  

  

Description 

 

Pers

on-1 

 
Person-2 

 
Person-3 

  

          
1. Name 

 

  

 

  

 

  

  

          
2. Designation 

 

  

 

  

 

  

  

          
3. NID 

 

  

 

  

 

  

  

          
4. Mobile No 

 

  

 

  

 

  

  

          
5. E-mail 

 

  

 

  

 

  

  

          
6. Purpose 
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N. Declaration  

  

          All the details and  information provided in this form are true and 

complete. I am aware that any untrue/incomplete statement may result in 

delay in BIN issuance and I may be subjected to full penalty under The 

Value Added Tax and Supplementary Duty Act, 2012 or any other 

applicable Act prevailing at present. 

  

  

  

          

  

 
FULL NAME: 

  

   

       

    DESIGNATION:   SIGNATURE OF 

AUTHORIZED PERSON 

   (For manual submission only) 

      

” 
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(১০) dig g~mK-৪.৩ এ  প        ন  প dig g~mK-৪.৩       প         থ  - 

“গণপ্রজোতন্ত্রী ফোংরোযদ যকোয 

জোতীয় যোজস্ব বফোর্ ড 
মূক-৪.৩ 

উকযণ-উৎোদ গ (Input-Output Coefficient)বঘোলণো 

(     ২১      
প্ররতষ্ঠোযনয নোভ: 

ঠিকোনো: 

রফন: 

দোরখযরয তোরযখ : 

বঘোরলত গ নুমোয়ী ণ্য/যফোয প্রথভ যফযোযয তোরযখ : 

ক্ররভক 

ংখ্যো 

যণ্যয এআচ এ 

বকোর্/ বফো বকোর্ 

যফযোতব্য ণ্য/যফোয নোভ ও 

ফণ ডনো (প্রযমোজয বক্ষযে ব্র্যোন্ড 

নোভ) 

 

যফযোযয 

একক 

একক ণ্য/যফো যফযোয ব্যফোম ড মোফতীয় উকযযণয/কাঁচোভোযরয ও প্যোরকং 

োভগ্রীয রফফযণ, রযভোণ ও ক্রয়মূল্য 

(উকযণরবরত্তক চযয়য তকযো োয) 

মূল্য ংযমোজযনয 

রফফযণ 

ভন্তব্য 

রফফযণ 
চয় 

রযভোণ 

ক্রয় 

মূল্য 

চযয়য 

রযভোণ 
তকযো োয 

মূল্য 

ংযমোজযনয 

খোত 

মূল্য  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১  (১২) 

 

     ন    প                  ন   : 

প   : 

    :  

   : 

রফযল দ্রষ্টব্যঃ 

1| বমযকোন ণ্য ফো বফো প্রথভ যফযোযয পূফ ডফতী ১৫ রদযনয ভযে নরোআযন মূক করিউটোয রযস্টযভ ফো ংরিষ্ট রফবোগীয় কভ ডকতডোয দপ্তযয উকযণ-উৎোদ গ বঘোলণো দোরখর করযযত আযফ।   

2| ণ্য মূল্য ফো বভোট উকযণ/কাঁচোভোযরয মূল্য ৭.৫% এয বফী রযফতডন আযর নতুন বঘোলণো দোরখর করযযত আযফ। 

3| উকযণ ক্রযয়য স্বযক্ষ প্রোভোরণক দররর রোযফ রফর ফ এরি ফো চোরোনযেয কর ংযুক্ত করযযত আযফ। ”; 
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(১১) dig g~mK-৬.১ এ  প        ন  প dig g~mK-৬.১       প         থ  - 

মূক-৬.১ 

      ন  ন  ,    ন  ও       ন           

ক্রয় রোফ পুস্তক 

(ণ্য ফো বফো প্ররক্রয়োকযযণ িকৃ্ত এভন রনফরিত ফো তোররকোভূক্ত ব্যরক্তয জন্য প্রযমোজয) 

[রফরধ ৪০(১) এয দপো (ক) এফং ৪১ এয দপো (ক) দ্রষ্টব্য] 

ণ্য/যফোয উকযণ ক্রয় 

ক্ররভক 

ংখ্যো 

তোরযখ ভজুদ উকযযণয 

প্রোযরিক বজয 

ক্রয়কৃত উকযণ উকযযণয প্রোরন্তক বজয ভন্তব্য 

রযভোণ 

(একক) 

মূল্য 

(কর 

প্রকোয 

কয 

ব্যতীত) 

চোরোনে/ 

রফর ফ 

এরি নম্বয 

তোরযখ রফযক্রতো/ যফযোকোযী রফফযণ রযভোণ মূল্য 

(কর 

প্রকোয 

কয 

ব্যতীত) 

ম্পূযকশুল্ক 

(মরদ 

থোযক) 

মূক       প      

প       

ণ্য 

প্রস্তুত/প্ররক্রয়ো

কযযণ 

উকযযণয 

ব্যফোয 

রযভোণ 

(একক) 

মূল্য 

(কর 

প্রকোয 

কয 

ব্যতীত) 

নোভ ঠিকোনো রনফিন/ 

তোররকোভুরক্ত/ 

জোতীয় 

রযচয়ে নং 

রযভোণ 

(একক) 

মূল্য 

(কর 

প্রকোয 

কয 

ব্যতীত

) 

রযভোণ 

(একক) 

মূল্য 

(কর 

প্রকোয 

কয 

ব্যতীত) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) (১২) (১৩) (১৪) 
(১৫) 

=(৩+১১) 

(১৬) 

=(৪+১২) 
(১৭) (১৮) (১৯) (২০  (২১  

                     

 
রফযল দ্রষ্টব্যঃ 
১। থ ডননরতক কোম ডক্রভ ংরিষ্ট কর প্রকোয ক্রযয়য তথ্য এআ পযযভ ন্তভু ডক্ত করযযত আযফ। 

২। বম বক্ষযে রনফরিত ব্যরক্তয রনকট আযত ণ্য ক্রয় কযো আযফ বআ বক্ষযে উক্ত ব্যরক্তয পূণ ডোঙ্গ নোভ, ঠিকোনো ও জোতীয় রযচয়ে নম্বয মথোমথবোযফ ংরিষ্ট করোভ [(৭), (৮) ও (৯)] এ অফরিকবোযফ 

উযিখ করযযত আযফ।  

৩। উকযণ ক্রযয়য স্বযক্ষ প্রোভোরণক দররর রোযফ রফর ফ এরি ফো চোরোনযেয কর ংযক্ষণ করযযত আযফ।”; 
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(১২) dig g~mK-৬.২ এ  প        ন  প dig g~mK-৬.২       প         থ  - 

“গণপ্রজোতন্ত্রী ফোংরোযদ যকোয 

জোতীয় যোজস্ব বফোর্ ড 

মূক-৬.২ 

প্ররতষ্ঠোযনয নোভ, ঠিকোনো ও ব্যফো নোক্তকযণ ংখ্যো 

রফক্রয় রোফ পুস্তক 

(ণ্য ফো বফো প্ররক্রয়োকযযণ িকৃ্ত এভন রনফরিত ফো তোররকোভূক্ত ব্যরক্তয জন্য প্রযমোজয) 

[ রফরধ ৪০ এয উ-রফরধ (১) এয দপো (খ) এফং রফরধ ৪১ এয দপো (ক) দ্রষ্টব্য ] 

ণ্য/যফোয রফক্রয় 

ক্ররভক 

ংখ্যো 

তোরযখ উৎোরদত ণ্য/যফোয 

প্রোযরিক বজয 

উৎোদন        প     

প       

বক্রতো/ যফযোগ্রীতো চোরোনযেয 

রফফযণ 

রফরক্রত/যফযোকৃত যণ্যয রফফযণ যণ্যয প্রোরন্তক বজয ভন্তব্য 

রযভোণ 

(একক) 

মূল্য 

(কর 

প্রকোয কয 

ব্যতীত) 

রযভোণ 

(একক) 

মূল্য 

(কর 

প্রকোয কয 

ব্যতীত) 

রযভোণ 

(একক) 

মূল্য (কর 

প্রকোয কয 

ব্যতীত) 

নম্বয তোরযখ রফফযণ রযভোণ কযযমোগ্য 

মূল্য  

ম্পূযক 

শুল্ক (মরদ 

থোযক) 

 

মূক 

 

রযভোণ 

(একক) 

মূল্য 

(কর 

প্রকোয কয 

ব্যতীত) 

নোভ ঠিকোনো রনফিন/ 

তোররকোভুরক্ত/ 

জোতীয় রযচয়ে 

নং 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

=(৩+৫) 

(৮) 

=(৪+৬) 

(৯) (১০) (১১) (১২) (১৩) (১৪) (১৫) (১৬) (১৭) (১৮) (১৯) 

=(৭-১১) 

(২০  

=(৮-২৬  

(২১  

                     

 
রফযল দ্রষ্টব্যঃ 
* বমআযক্ষযে রনফরিত ব্যরক্তয রনকট ণ্য রফক্রয় কযো আযফ বআযক্ষযে উক্ত ব্যরক্তয পূণ ডোঙ্গ নোভ,ঠিকোনোও জোতীয় রযচয়ে নম্বয মথোমথবোযফ ংরিষ্ট করোযভ [(৯),(১০)ও(১১)] অফরিকবোযফ উযিখ করযযত 

আযফ।”;  
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(১৩) dig g~mK-৬.২.১ এ  প        ন  প dig g~mK-৬.২.১       প         থ  - 
“গণপ্রজোতন্ত্রী ফোংরোযদ যকোয 

জোতীয় যোজস্ব বফোর্ ড 
 

মূক-৬.২.১ 

প্ররতষ্ঠোযনয নোভ, ঠিকোনো ও রফন 

ক্রয়-রফক্রয় রোফ 

(ণ্য ফো বফো প্ররক্রয়োকযযণ িকৃ্ত নয় (ব্যফোয়ী) এভন রনফরিত ফো তোররকোভূক্ত ব্যরক্তয জন্য প্রযমোজয) 

[ রফরধ ৪০ এয উ-রফরধ (১) এয দপো (খখ) ও রফরধ ৪১(ক) দ্রষ্টব্য ] 

ক্ররভক 

ংখ্যো 

তোরযখ রফক্রয়যমোগ্য 

যণ্য  প্রোযরিক 

বজয 

ক্রয়      প  রফযক্রতোয তথ্য ক্রয় চোরোনযেয/ রফর 

ফ এরিয রফফযণ 

রফরক্রত/যফযোকৃত যণ্য  রফফযণ বক্রতোয তথ্য রফক্রয় 

চোরোনযেয 

রফফযণ 

যণ্যয প্রোরন্তক 

বজয 

ভন্তব্য 

রযভোণ 

(একক) 

মূল্য 

(কর 

প্রকোয 

কয 

ব্যতীত) 

রযভোণ 

(একক) 

মূল্য 

(কর 

প্রকোয 

কয 

ব্যতীত) 

রযভোণ 

(একক) 

মূল্য (কর 

প্রকোয কয 

ব্যতীত) 

 নম্বয তোরযখ রফফযণ রযভোণ কযযমোগ্য মূল্য 

(কর প্রকোয 

কয ব্যতীত)  

ম্পূযক 

শুল্ক (মরদ 

থোযক) 

 

মূক 

 

  রযভোণ মূল্য 

(কর 

প্রকোয কয 

ব্যতীত) 

 

নোভ ঠিকোনো রনফিন/ 

তোররকোভুরক্ত/ 

জোতীয় 

রযচয়ে নং 

       

নোভ ঠিকোনো রনফিন/ 

তোররকোভুরক্ত/ 

জোতীয় 

রযচয়ে নং 

নম্বয তোরযখ 

   

(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  

=(৮-১৬  
(২৬  

                          

রফযল দ্রষ্টব্যঃ 

*   বমআযক্ষযে রনফরিত ব্যরক্তয রনকট আযত ণ্য ক্রয় ফো রনফরিত ব্যরক্তয রনকট ণ্য রফক্রয় কযো আযফ বআযক্ষযে উক্ত ব্যরক্তয পূণ ডোঙ্গ নোভ, ঠিকোনো ও জোতীয় রযচয়ে নং মথোমথবোযফ ংরিষ্ট করোযভ 

[(৯), (১০), (১১),(১৯),(২০)ও(২১)] অফরিকবোযফ উযিখ করযযত আযফ।”;   
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(১৪) dig g~mK-৬.৩ এ  প        ন  প dig g~mK-৬.৩       প         থ  -  

“                        

জোতীয় যোজস্ব বফোর্ ড 

 

কয চোরোনে 

[ রফরধ ৪০ এয উ-রফরধ (১) এ      ( ) ও     ( ) দ্রষ্টব্য ] 

  ন          ন    

 ন              এন  

    নপ          ন   

 

      ন    

          এন  

                

     নপ  ন    

            

          

 

     

প     

      

   ন  

(       

     

    

ন      

         

এ   

প      

 

এ   

  
১ 

(       

     

  
১
 

(       

     

     

প      

(       

   

      ন 

     

     

  ন     

   

   

      ন 

    

  ন     

   এ  

প    ন 

(       

    

     

   ও 

     

   

          

          

          

             

 

     ন    প                  ন    

প      

      

     

 

          ন                                     নপ  ও            ন 

 ন প                      এ                  ন                          

      
 

 

 

 

 

 

                                                 
১
                    ”; 

      

মূক-৬.৩ 
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(১৫) dig g~mK-৬.৫ এ  প        ন  প dig g~mK-৬.৫       প        

 থ  - 

“গণপ্রজোতন্ত্রী ফোংরোযদ যকোয 

জোতীয় যোজস্ব বফোর্ ড 

 

 

বকন্দ্রীয় রনফরিত প্ররতষ্ঠোযনয ণ্য স্থোনোন্তয চোরোনে 
 

[রফরধ ৪০ এয উ-রফরধ (১) এয দপো (ঙ) দ্রষ্টব্য] 

 

রনফরিত ব্যরক্তয নোভ : 

রনফরিত ব্যরক্তয রফঅআএন : 

বপ্রযণকোযী আউরনট/োখো/ণ্যোগোযযয নোভ ও ঠিকোনো : 

 

গ্রীতো আউরনট/োখো/ণ্যোগোযযয নোভ ও ঠিকোনো :   

চোরোন নম্বয : 

      আস্যযয তোরযখ : 

      আস্যযয ভয় : 

ক্ররভক নং যণ্যয 

(প্রযমোজয 

বক্ষযে স্যরনরদ ডষ্ট 

ব্রোন্ড নোভ) 

রফফযণ 

রযভোণ কয ব্যতীত 

মূল্য 

প্রযমোজয 

কযযয 

রযভোণ 

ভন্তব্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

      

 

     ন    প                  ন    

প     

স্বোক্ষয: 

ীর:   ”; 

 

মূক-৬.৫ 
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(১৬) dig g~mK-৯.১ এ  প        ন  প dig g~mK-৯.১       প        

 থ  - 

 

“গণপ্রজোতন্ত্রী ফোংরোযদ যকোয 

জোতীয় যোজস্ব বফোর্ ড 
 

মূল্য ংযমোজন কয দোরখরে 

[রফরধ ৪৭ এয উ-রফরধ (১) দ্রষ্টব্য] 

 
ং-১: কযোদোতোয তথ্য 

(১) ব্যফোয় নোক্তকযণ ংখ্যো  :  

(২) কযদোতোয  নোভ : 
 
 

(৩) কযদোতোয ঠিকোনো : 
 

(৪) ব্যফোয প্রকৃরত : 
 

(৫)থ ডননরতক কোম ডক্রভ এয প্রকৃরত : 
 

 

ং-২: দোরখরে জভোয তথ্য 

(১) কয বভয়োদ : 
 

ভো / ফৎয 
 

 (২) দোরখরযেয প্রকোয  

[নুগ্র করযয়ো প্রযমোজযটিযত টিক রদন]  

: 
 

(ক) মূর দোরখরে (ধোযো ৬৪)  

  
 

(খ) ংযোরধত দোরখরে (ধোযো ৬৬)  

  
 

(গ) পূণ ড, রতরযক্ত ফো রফকল্প দোরখরে 

(ধোযো ৬৭) 

 

 
 

(৩) রফগত কযযভয়োযদ বকোযনো কোম ডক্রভ 

িোরদত আয়োযছ রক? 
: 

 

 যাঁ  নো 

[মরদ ’নো’ য় তোো আযর ং-১, ৩,এফং ১১ পূযণ করুন] 
(৪) বযয তোরযখ  : 

 

 
 

 
 

 

  

D D / M M / Y Y Y Y 
 

 

ং-৩: যফযো প্রদোন - প্রযদয় কয  

যফযোযয প্রকৃরত  বনোট মূল্য (ক) এরর্ (খ) মূক (গ)  

শূন্যোয 

রফরষ্ট 

ণ্য/যফো 

যোরয যপ্তোরন ১          -  

প্রচ্ছন্ন যপ্তোরন ২          -  

ব্যোরতপ্রোপ্ত ণ্য/যফো ৩          -  

অদ ড োযযয ণ্য/যফো ৪          -  

যফ ডোচ্চ খুচযো মূল্যরবরত্তক ণ্য ৫          -  

mywbw`©ó Ki wfwËK ণ্য/বফো ৬          -  

অদ ড কযোয ব্যতীত রবন্ন কযোয 

রবরত্তক ণ্য/বফো 

৭          -  

খুচযো/োআকোযী/ব্যফোয়ী রবরত্তক 

যফযো 

৮          -  

বভোট রফক্রয়মূল্য ও বভোট প্রযদয় কয  ৯     

ং-৪: ক্রয় - উকযণ কয 

(ক) অনোয যফযোকৃত কর ণ্য মরদ অদ ড োযযয য়, বযক্ষযে বনোট ১০-২০ পূযণ করুন। 

(খ) অনোয যফযোকৃত কর ণ্য মরদ অদ ড োযযয নো য়, বযক্ষযে বনোট ২১-২২ পূযণ করুন। 

(গ) অনোয যফযোকৃত ণ্য মরদ অদ ড োযযয এফং অদ ডোয ব্যতীত উবয় য়, বযক্ষযে ণ্য 

উৎোদযন উকযযণয ব্যফোয নুমোয়ী উকযণ মূল্য অনুোরতক োযয প্রযমোজযতো নুমোয়ী বনোট 

১০-২২ পূযণ করুন। 

 

মূক-৯.১ 
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ক্রযয়য প্রকৃরত  বনোট মূল্য (ক) মূক (খ)  

শূন্যোয রফরষ্ট ণ্য/যফো স্থোনীয় ক্রয় ১০         -  

অভদোরন ১১         -  

ব্যোরতপ্রোপ্ত ণ্য/যফো স্থোনীয় ক্রয় ১২         -  

অভদোরন ১৩         -  

অদ ড োযযয ণ্য/যফো 

 

স্থোনীয় ক্রয় ১৪         -  

অভদোরন ১৫         -  

অদ ড               

      ণ্য/বফো 

স্থোনীয় ক্রয় ১৬         -  

অভদোরন ১৭         -  

mywbw`©ó Ki wfwËK 

ণ্য/বফো 

স্থোনীয় ক্রয় ১৮         -  

বযয়োতযমোগ্য নয় এরূ 

ণ্য/বফো (স্থোনীয় ক্রয়) 

টোণ ডওবোয 

প্ররতষ্ঠোন আযত 

১৯         -  

রনফরিত 

প্ররতষ্ঠোন আযত 

২০         -  

বযয়োতযমোগ্য নয় এরূ ণ্য/ 

বফো (যম কর কযদোতো 

শুধুভোে ব্যোরতপ্রোপ্ত/স্যরনরদ ডষ্ট 

কয/অদ ড োয ব্যতীত ন্যোন্য 

োযযয ণ্য/যফো যফযো 

কযযন) 

স্থোনীয় ক্রয় ২১         -  

অভদোরন ২২         -  

বভোট উকযণ কয বযয়োত ২৩    
 
 

 
 

ং-৫: বৃরিকোযী ভন্বয় (মূল্য ংযমোজন কয)  

ভন্বয় ঘটনো  বনোট রযভোণ  

যফযো গ্রীতো কর্তডক উৎয কতডযনয জন্য ২৪  োফপর্মড - ঘ 

ব্যোংরকং চযোযনযর মূল্য রযযোরধত য় নোআ এভন যফযোযয জন্য ২৫   

বর্রফট বনোযটয জন্য  ২৬   

ন্যযকোযনো ভন্বয় ঘটনোয জন্য (রনযচ ফণ ডনো করুন) 

 
 

২৭   

 বভোট  বৃরিকোযী ভন্বয়  ২৮   
 
 

 
 

 

ং-৬: হ্রোকোযী ভন্বয় (মূল্য ংযমোজন কয)  

ভন্বয় ঘটনো  বনোট রযভোণ  

প্রদত্ত যফযো আযত উৎয কতডযনয জন্য ২৯  োফপর্মড – ঙ 

অভদোরন ম ডোযয় প্রযদয় অগোভ কয ৩০  োফপর্মড – চ 

যপ্তোরন ণ্য উৎোদযন ব্যফহৃত কাঁচোভোযরয রফযীযত প্রযদয় মূল্য 

ংযমোজন কয 

৩১   

বক্ররর্ট বনোট আস্যযয জন্য ৩২   
ন্যযকোযনো ভন্বয় ঘটনোয জন্য(রনযচ ফণ ডনো করুন) 

 
 

৩৩   

বভোট হ্রোকোযী ভন্বয়  ৩৪   
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ং-৭: নীট কয রোফ 
অআযটভ  বনোট রযভোণ 

ফতডভোন কযযভয়োযদ প্রযদয় বভোট মূক (ভোনী বজয এয রত 

ভন্বয় ব্যতীত)  
(৯গ-২৩খ+২৮-৩৪) 

৩৫  

ভোনী বজয এয রত ভন্বযয়য য ফতডভোন কযযভয়োযদ প্রযদয় 

বভোট মূক  (৩৫-৫০) 

৩৬  

ফতডভোন কযযভয়োযদ প্রযদয় বভোট ম্পূযক শুল্ক (ভোনী বজয এয 

রত ভন্বয় ব্যতীত) (৯খ+৩৯-৪০-৪১) 
৩৭  

ভোনী বজয এয রত ভন্বযয়য য ফতডভোন কযযভয়োযদ প্রযদয় 

বভোট ম্পূযক শুল্ক  (৩৭-৫১) 

৩৮  

বর্রফট বনোট আস্যযয জন্য ভন্বয়কৃত ম্পূযক শুল্ক ৩৯  
বক্ররর্ট বনোট আস্যযয জন্য ভন্বয়কৃত ম্পূযক শুল্ক ৪০  
যপ্তোরন ণ্য উৎোদযন ব্যফহৃত কাঁচোভোযরয রফযীযত প্রযদয় ম্পূযক 

শুল্ক 

৪১  

রযযোরধত মূযকয জন্য স্যদ ৪২  
রযযোরধত ম্পূযক শুল্ক এয জন্য স্যদ ৪৩  
থ ডদন্ড ও জরযভোনো ৪৪  
অফগোরয শুল্ক ৪৫  
উন্নয়ন োযচোর্জড ৪৬  
তথ্য প্রযুরক্ত উন্নয়ন োযচোর্জড ৪৭  
স্বোস্থয স্যযক্ষো োযচোর্জড    ৪৮  
রযযফ স্যযক্ষো োযচোর্জড ৪৯  
বল কযযভয়োযদয ভোনী বজয (মূল্য ংযমোজন কয) ৫০  
বল কযযভয়োযদয ভোনী বজয (ম্পূযক শুল্ক)  ৫১  
   

 
 

ং-৮: কয রযযোযধয তপরর (যেজোযী জভো)  

অআযটভ  বনোট থ ডননরতক বকোর্ রযভোণ  

ফতডভোন কযযভয়োযদ রযযোরধত 

বভোট মূক 
৫২   োফপর্মড – ছ 

ফতডভোন কযযভয়োযদ রযযোরধত 

বভোট ম্পূযক শুল্ক 
৫৩   োফপর্মড – ছ 

রযযোরধত মূযকয জন্য স্যদ ৫৪   োফপর্মড – ছ 
রযযোরধত ম্পূযক শুল্ক এয 

জন্য স্যদ 
৫৫   োফপর্মড – ছ 

থ ডদন্ড ও জরযভোনো ৫৬   োফপর্মড – ছ 
অফগোরয শুল্ক ৫৭   োফপর্মড – ছ 
উন্নয়ন োযচোর্জড ৫৮   োফপর্মড – ছ 
তথ্য প্রযুরক্ত উন্নয়ন োযচোর্জড ৫৯   োফপর্মড – ছ 
স্বোস্থয স্যযক্ষো োযচোর্জড    ৬০   োফপর্মড – ছ 
রযযফ স্যযক্ষো োযচোর্জড ৬১   োফপর্মড – ছ 

 
ং-৯: ভোনী বজয (যফতী কয বভয়োযদয প্রোযরিক বজয)  

অআযটভ  বনোট রযভোণ  

ভোনী বজয (মূল্য ংযমোজন কয) ৬২   
ভোনী বজয (ম্পূযক শুল্ক) ৬৩   

ং-১০: বপযত  
অরভ ভোনী বজযয উরিরখত থ ড বপযৎ গ্রযণ আচ্ছুক 
                 

                           

 

ন    
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ং-১১: বঘোলণো 
অরভ বঘোলণো করযযতরছ বম, এআ দোরখরযে প্রদত্ত তথ্য যফ ডোতবোযফ ম্পূণ ড, তয ও রনভু ডর। 
নোভ  
দরফ   
তোরযখ   
বভোফোআর নম্বয  
আযভআর  
  স্বোক্ষয 

 

োফপভ ড মূ 

 

োফপর্মড - ক ( বনোট ১,২ ৩ ৪,৫ ৭ ১০,১১ ১২ ১৩ ১৪, ১৫ ১৬ ১৭ ১৯ ২০,২১,২২ এয জন্য প্রযমোজয)  

 

     

ন  
ণ্য/ বফোয 

ফোরনরজযক 

ফণ ডনো 

ণ্য/বফোয 

বকোর্ 

ণ্য/বফোয 

নোভ 

মূল্য 

(ক) 

ম্পূযক 

শুল্ক (খ) 

মূল্য 

ংযমোজন 

কয 

(গ) 

ভন্তব্য 

        

        

 

বভোট  

 

   

 

 

োফপর্মড - খ ( বনোট ৮ এয জন্য প্রযমোজয)  

     

ন  
         

ণ্য/ 

বফোয 

ফোরণরজযক 

ফণ ডনো 

ণ্য/বফোয 

বকোর্ 

ণ্য/বফোয 

নোভ 

মূল্য 

(ক) 

ম্পূযক 

শুল্ক  

(খ) 

মূল্য 

ংযমোজন 

কয 

(গ) 

ভন্তব্য 

          

     ন     

       

  প         

      প  

       

  প    প        

 Jla       

প  

       

 Ab¨vb¨ 

        

       

  বভোট      

 

োফপর্মড - গ ( বনোট ৬ ১৮ এয জন্য প্রযমোজয)  

     

ন  ণ্য/ 

বফোয 

ফণ ডনো 

ণ্য/ 

বফোয 

ফোরণরজযক 

বকোর্ 

ণ্য/ 

বফোয 

নোভ 

রযভোযয 

একক 

(ক) 

 

রযভোণ 

(খ) 

প্রকৃত 

রফক্রয়/ক্রয় 

মূল্য  

(গ) 

ম্পূযক 

শুল্ক (ঘ) 

মূল্য 

ংযমোজন 

কয 

(ঙ) 

ভন্তব্য 

          

          

 বভোট         
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োফপর্মড - ঘ ( বনোট ২৪-“যফযো গ্রীতো কর্তডক উৎয কতডযনয জন্য” এয জন্য প্রযমোজয)  

     

ন  যফযোকোযীয 

রফঅআএন 

নম্বয  

যফযোকোযীয 

নোভ 

যফযো 

কোযীয 

ঠিকোনো 

যফযো 

মূল্য 

করতডত 

মূল্য 

ংযমোজন 

কয 

আনবযয় 

নং  

(    নপ   

রফর নম্বয 

আতযোরদ) 

আনবযয়/ 

রফযরয 

তোরযখ 

একোউন্ট 

বকোযর্ কয 

রযযোরধত 

ভন্তব্য 

          

          

  

 

 

বভোট 

 

   

  

 

োফপর্মড - ঙ ( বনোট ২৯-“প্রদত্ত যফযো আযত উৎয কতডযনয জন্য” এয জন্য প্রযমোজয)  

     

ন  বক্রতোয 

রফঅআএন 

নম্বয 

বক্রতোয  

নোভ  

বক্রতোয 

ঠিকোনো 
মূল্য 

করতডত 

মূল্য 

ংযমোজন 

কয 

আনবযয় 

নং  

(    নপ   

রফর নম্বয 

আতযোরদ) 

আনবযয়/ 

রফযরয 

তোরযখ 

একোউন্ট 

বকোযর্ কয 

রযযোরধত 

ভন্তব্য 

          

          

  বভোট  
   

  

 

োফপর্মড - চ ( বনোট ৩০ -“অভদোরন ম ডোযয় প্রযদয়      কয” এয জন্য প্রযমোজয)  

     

ন  রফর ফ এরি নম্বয তোরযখ 

কোস্টভ 

োউ/শুল্ক 

বস্টন  

অগোভ কযযয রযভোণ 

ভন্তব্য 

      

 
বভোট    

 

 

 

োফপর্মড - ছ ( বনোট ৫২ ৫৩,৫৪,৫৫,৫৬,৫৭,৫৮,৫৯,৬০,৬১, এয জন্য প্রযমোজয)  

     

ন  
বেজোযী চোরোন 

নম্বয 

          

তোরযখ 

একোউন্ট 

বকোযর্ কয 

রযযোরধত 

রযভোণ ভন্তব্য 

        

 বভোট       
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মূক দোরখরে পূযযণয রনযদ ডরকো 

মূক দোরখরে পূযযণয গুরুত্বপূণ ড অআনগত রনযদ ডনো 

(1) এআ পযভ মূল্য ংযমোজন কয ও ম্পূযক শুল্ক অআন, ২০১২ এয অওতোয় রনফরিত 

কর ব্যরক্তয জন্য ব্যফহৃত আযফ। রনফরিত রর্যলোযভটযদয বক্ষযে প্রযমোজযতোনুমোয়ী 

উো দোরখরযমোগ্য আযফ। 

(2) প্ররত কযযভয়োযদয পূযণকৃত পযভ কযযভয়োদ যফতী ভোযয ১৫ তোরযযখয ভযে ব 

করযযত আযফ। মূক দপ্তয ফো বযোট নরোআন রযস্টভ কর্তডক গ্রযণয তোরযখ 

দোরখরে বযয তোরযখ রোযফ রফযফরচত আযফ। 

(3) রফরযম্ব দোরখরে ব ফো ব নো করযফোয কোযযণ স্যদ ফো থ ডদণ্ড- ফো উবয়আ আযত 

োযয। 

(4) দোরখরে বযয পূযফ ড নীট কয ধনোত্মক আযর উো রযযোধ করুন। 

(5) দোরখরে বযয পূযফ ড ফো একআ োযথ মূক-৬.১০ এয তথ্যও ব করুন। 

(6) দোরখরে ব নো করযযর বযোট নরোআন রযস্টযভয ভোেযভ রনধ ডোরযত ভযয়য ভযে 

রফরবন্ন ধযযণয স্বয়ংক্রীয় রনয়ন্ত্রণ ব্যফস্থোয মু্মখীন আযত আযফ। 

 

পযভ মূক-৯.১পূযযণয রনযদ ডনো 

(1) নরোআযন দোরখরে ব জ ও গ্রোরধকোযপ্রোপ্ত িরত। নরোআযন দোরখরে 

বযয জন্য www.vat.gov.bd রবরজট করুন। অনোয নরোআন স্যরফধো নো 

থোরকযর বযোট নরোআন োরব ড বন্টোযয মোআয়ো ও দোরখরে নরোআযন ব করযযত 

োরযযফন। অনোয রনকটফতী বযোট নরোআন োরব ড বন্টোযযয ঠিকোনো 

www.nbr.gov.bd হইতে জানিয়া নিি। 

(2) কোগুযজ দোরখরে বযয বক্ষযে ীর ও স্বোক্ষয ংফররত মূর দোরখরে বপ্রযণ করুন 

এফং উোয একটি কর অরন ংযক্ষণ করুন। পযটোকর গ্রণযমোগ্য আযফ নো। 

(3) স্পষ্ট ক্ষযয পযভটি পূযণ করুন। আংযযরজ পযভ ব্যফোযযয বক্ষযে CAPITAL  

ক্ষয ব্যফোয করুন। 

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

(5) ম্পূণ ড পযভ যফতী কোম ডক্রযভয জন্য গৃীত আযফ নো। 

(6) কোগুযজ দোরখরে র্োক ফো োযত োযত রনম্নফরণ ডত দপ্তযমূযয বমযকোযনো একটিযত 

বপ্রযণ করুন, মথো:- 

(ক) অনোয রনকটফতী কোস্টভ, এক্সোআজ ও বযোট করভনোযযট 

(খ)  অনোয রনকটফতী কোস্টভ, এক্সোআজ ও বযোট রফবোগীয় দপ্তয। 

(7) মূক ংক্রোন্ত বমযকোযনো তযথ্যয জন্য বযোট নরোআন কন্টোক্ট বন্টোযয কর করুন। 

কন্টোক্ট বন্টোযযয নম্বয: ১৬৫৫৫। 

  

  

http://www.vat.gov.bd/
http://www.nbr.gov.bd/
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পযভ মূক-৯.১ (মূক দোরখরে) পূযযণয িরত 

ক্ররভক 

নং/যনোট 

রফলয় পূযযণয িরত 

ং-১: কযদোতোয তথ্য 

১ ব্যফোয় 

নোক্তকযণ 

ংখ্যো 

 কোগুযজ বযয ভয় কযদোতোয ৯-রর্রজট আ-রফন নম্বয রররখযত 

আযফ।  

 নরোআযন বযয বক্ষযে স্বয়ংক্রীয়বোযফ অরযফ। 

 

২ কযদোতোয  নোভ  কোগুযজ বযয ভয় কযদোতোয নোভ রররখযত আযফ।  

 নরোআযন বযয বক্ষযে স্বয়ংক্রীয়বোযফ অরযফ। 

৩ কযদোতোয 

ঠিকোনো 
 কোগুযজ বযয ভয় কযদোতোয ঠিকোনো রররখযত আযফ। 

 নরোআযন বযয বক্ষযে আ-রফন র্োটোযফ আযত স্বয়ংক্রীয়বোযফ 

অরযফ। 

৪ ব্যফোয প্রকৃরত  কোগুযজ বযয ভয় কযদোতোয ব্যফোয প্রকৃরত রররখযত আযফ। 

উদোযণ : োট ডনোযর, প্রোআযবট রররভযটর্ বকোিোরন । 

 নরোআযন বযয বক্ষযে আ-রফন র্োটোযফ আযত স্বয়ংক্রীয়বোযফ 

অরযফ। 

৫ থ ডননরতক 

কোম ডক্রভ এয 

প্রকৃরত 

 কোগুযজ বযয ভয় কযদোতোযথ ডননরতক কোম ডক্রভ এয প্রকৃরত  

রররখযত আযফ। উদোযণ: অভদোরনকোযক, উৎোদক। 

 নরোআযন বযয বক্ষযে আ-রফন র্োটোযফ বথযক স্বয়ংক্রীয়বোযফ 

অরযফ। 

ং-২: দোরখরে জভোয তথ্য 

১ কয বভয়োদ  কোগুযজ বযয ভয় বম কযযভয়োযদয দোরখরে ব করযযফন 

উোয ভোযয নোভ এফং ন ররখুন। 

 নরোআযন বযয বক্ষযে স্বয়ংক্রীয়বোযফ অরযফ। 

২      প    

        

(         

           

       ন) 

         প  

               প  

    ,                     প  

৩ রফগত 

কযযভয়োযদ 

বকোযনো কোম ডক্রভ 

িোরদত 

আয়োযছ রক? 

বম কযযভয়োযদয দোরখরে ব কযযভয়োযদ বকোযনো থ ডননরতক 

কোম ডক্রভ আয়োযছ রকনো। মরদ আয়ো থোযক তোো আযর “যো” রনফ ডোচন 

করযয়ো যফতী ংমূ (ং ৩ আযত ১১) পূযণ করযযত আযফ। 

অয মরদ বকোযনো কোম ডক্রভ নো আয়ো থোযক তোো আযর “নো” রনফ ডোচন 

করযয়ো শুধু ং-১১ পূযণ করযয়ো ব করযযত আযফ। 

৪ বযয তোরযখ  কোগুযজ বযয ভয় বম কযযভয়োযদয দোরখরে ব করযযফন 

উোয ভোযয নোভ এফং ন ররখুন। 

 নরোআযন বযয বক্ষযে স্বয়ংক্রীয়বোযফ অরযফ। 

ং-৩: যফযো প্রদোন - প্রযদয় কয 

১ শূন্যোয রফরষ্ট 

ণ্য/ বফো 

 নরোআযন বযয বক্ষযে বমকর কয চোরোনে দ্বোযো যোরয 

যপ্তোরনয যফযো প্রদোন কযো আয়োযছ বগুররয রম্মররত কয 



Page 25 of 39 

পযভ মূক-৯.১ (মূক দোরখরে) পূযযণয িরত 

ক্ররভক 

নং/যনোট 

রফলয় পূযযণয িরত 

ব্যতীত মূল্য এআ ঘযয রররখযত আযফ। মূর পযযভ বকোন তথ্য 

পূযযণয স্যযমোগ নোআ। প্রথযভ "Details" ট্যোফ রিক করযযত আযফ 

এফং একটি োফপভ ড প্রদর ডত আযফ। োফপযভ ডয তথ্যগুযরো পূযণ 

করযযত আযফ। যফযোকৃত ণ্য/বফো ফণ ডনো এফং িরকডত 

এআচ.এ.বকোর্/ বফোযকোর্ টোআ করুন। ণ্য/বফোয নোভ 

করোযভয ধীযন প্রোরঙ্গক ণ্য/বফোয নোভ স্বয়ংরক্রয়বোযফ 

এনরফঅয এয বযন্তযীণ র্োটোযফ নুমোয়ী প্রদর ডত আযফ। 

ঠিক ণ্য/বফোয নোযভয তথ্য প্ররতপররত করযফোয জন্য 

ণ্য/বফোয ফণ ডনো ফো বকোর্ করোযভয এরিগুরর িোদনো করযযত 

োরযযফন। তোযয ণ্য/বফোয রফক্রয়মূল্য ররখুন। োফপভ ডগুররযত 

পৃথক এআচএযকোর্/বফো বকোযর্য জন্য পৃথক রোআন ব্যফোয 

করুন। োফপযভ ড এরর্ এফং বযোট রযভোণ স্বয়ংরক্রয়বোযফ 

এআচএযকোর্/রফফযণ এফং যফযোযয রযভোযণয উয রবরত্ত 

করযয়ো গণনো কযো আযফ। োফপযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূর 

দোরখরযে ংরক্ষপ্ত োয রোযফ প্রদর ডত আযফ। োফপযভ ড এরর্ 

এফং বযোট রযভোণ স্বয়ংরক্রয়বোযফ গণনো কযো আযরও 

যপ্তোরনকৃত যফযো রফধোয় মূর দোরখরযে তো প্রদর ডত আযফ নো। 

 কোগুযজ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভ ডয তথ্যগুযরো পূযণ করযযত 

আযফ। োফপযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূর দোরখরযে 

ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ করযযত আযফ। 

২ প্রচ্ছন্ন যপ্তোরন   নরোআযন বযয বক্ষযে বমকর কয চোরোনে দ্বোযো প্রচ্ছন্ন 

যপ্তোরনয যফযো প্রদোন কযো আয়োযছ বগুররয রম্মররত কয 

ব্যতীত মূল্য এআ ঘযয রররখযত আযফ। মূর পযযভ বকোন তথ্য 

পূযযণয স্যযমোগ নোআ। োফপযভ ড তথ্য প্রদোযনয জন্য ১ নং বনোযটয 

নুরূ প্ররক্রয়ো নুযণ করযযত আযফ। োফপযভ ড এরর্ এফং 

বযোট রযভোণ স্বয়ংরক্রয়বোযফ গণনো কযো আযরও যপ্তোরনকৃত 

যফযো রফধোয় মূর দোরখরযে তো প্রদর ডত আযফ নো। 

 কোগুযজ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভ ডয তথ্যগুযরো পূযণ করযযত 

আযফ। োফপযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূর দোরখরযে 

ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ করযযত আযফ। 

৩ ব্যোরতপ্রোপ্ত 

ণ্য/যফো 
 নরোআযন বযয বক্ষযে বমকর কয চোরোনে দ্বোযো মূল্য 

ংযমোজন কয অআযনয তপরর ও এঅযও বত উযিরখত 

ব্যোরতপ্রোপ্ত ণ্য/যফো যফযো প্রদোন কযো আয়োযছ বগুররয 

রম্মররত মূল্য এআ ঘযয রররখযত আযফ। মূর পযযভ বকোন তথ্য 

পূযযণয স্যযমোগ নোআ। োফপযভ ড তথ্য প্রদোযনয জন্য ১ নং বনোযটয 

নুরূ প্ররক্রয়ো নুযণ করযযত আযফ। োফপযভ ড এরর্ এফং 

বযোট রযভোণ স্বয়ংরক্রয়বোযফ গণনো কযো আযরও ব্যোরতপ্রোপ্ত 

যফযো রফধোয় মূর দোরখরযে তো প্রদর ডত আযফ নো। 

 কোগুযজ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভ ডয তথ্যগুযরো পূযণ করযযত 

আযফ। োফপযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূর দোরখরযে 
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পযভ মূক-৯.১ (মূক দোরখরে) পূযযণয িরত 

ক্ররভক 

নং/যনোট 

রফলয় পূযযণয িরত 

ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ করযযত আযফ। 

৪ অদ ড োযযয 

ণ্য/যফো 
 নরোআযন বযয বক্ষযে বমকর কয চোরোনে দ্বোযো অদ ড 

োযযয (১৫%)ণ্য/যফো যফযো প্রদোন কযো আয়োযছ বগুররয 

রম্মররত কয ব্যতীত মূল্য এআ ঘযয রররখযত আযফ। মূর পযযভ 

বকোন তথ্য পূযযণয স্যযমোগ নোআ। োফপযভ ড তথ্য প্রদোযনয জন্য ১ 

নং বনোযটয নুরূ প্ররক্রয়ো নুযণ করযযত আযফ। োফপযভ ডয 

বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূর দোরখরযে ংরক্ষপ্তোয রোযফ 

প্রদর ডত আযফ। 

 কোগুযজ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভ ডয তথ্যগুযরো পূযণ করযযত 

আযফ। োফপযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূর দোরখরযে 

ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ করযযত আযফ। 

৫ খুচযো মূল্য 

রবরত্তক ণ্য  
 নরোআযন বযয বক্ষযে বমকর কয চোরোনে দ্বোযো মূল্য 

ংযমোজন কয অআযনয উযিরখত খুচযোমূল্য রবরত্তক ণ্য 

(উদোযণ: রগোযযট, রফরি ও ন্যোন্য) যফযো প্রদোন কযো 

আয়োযছ বগুররয রম্মররত কয ব্যতীত মূল্য এআ ঘযয রররখযত 

আযফ। মূর পযযভ বকোন তথ্য পূযযণয স্যযমোগ নোআ। োফপযভ ড 

তথ্য প্রদোযনয জন্য ১ নং বনোযটয নুরূ প্ররক্রয়ো নুযণ 

করযযত আযফ। োফপযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূর দোরখরযে 

ংরক্ষপ্তোয রোযফ প্রদর ডত আযফ। 

 কোগুযজ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভ ডয তথ্যগুযরো পূযণ করযযত 

আযফ। োফপযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূর দোরখরযে 

ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ করযযত আযফ। 

৬ স্যরনরদ ডষ্ট কয 

রবরত্তক 

ণ্য/বফো- 

স্থোনীয় ক্রয় 

 নরোআযন বযয বক্ষযে বমকর কয চোরোনে দ্বোযো স্যরনরদ ডষ্ট 

কয রবরত্তক ণ্য/যফো যফযো প্রদোন কযো আয়োযছ বগুররয 

রম্মররত কয ব্যতীত মূল্য এআ ঘযয রররখযত আযফ। মূর পযযভ 

বকোন তথ্য পূযযণয স্যযমোগ নোআ। োফপযভ ড তথ্য প্রদোযনয জন্য ১ 

নং বনোযটয নুরূ প্ররক্রয়ো নুযণ করযযত আযফ।  োফপযভ ডয 

বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূর দোরখরযে ংরক্ষপ্তোয রোযফ 

প্রদর ডত আযফ। 

 কোগুযজ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভ ডয তথ্যগুযরো পূযণ করযযত 

আযফ। োফপযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূর দোরখরযে 

ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ করযযত আযফ। 

৭ অদ ড কয োয 

ব্যতীত রবন্ন 

কযোয রবরত্তক 

ণ্য/বফো 

 নরোআযন বযয বক্ষযে বমকর কয চোরোনে দ্বোযো অদ ড কয 

োয ব্যতীত রবন্ন কযোয রবরত্তক ণ্য/বফো যফযো প্রদোন কযো 

আয়োযছ বগুররয রম্মররত কয ব্যতীত মূল্য এআ ঘযয রররখযত 

আযফ। মূর পযযভ বকোন তথ্য পূযযণয স্যযমোগ নোআ। োফপযভ ড 

তথ্য প্রদোযনয জন্য ১ নং বনোযটয নুরূ প্ররক্রয়ো নুযণ 

করযযত আযফ। োফপযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূর দোরখরযে 

ংরক্ষপ্তোয রোযফ প্রদর ডত আযফ। 



Page 27 of 39 

পযভ মূক-৯.১ (মূক দোরখরে) পূযযণয িরত 

ক্ররভক 

নং/যনোট 

রফলয় পূযযণয িরত 

 কোগুযজ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভ ডয তথ্যগুযরো পূযণ করযযত 

আযফ। োফপযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূর দোরখরযে 

ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ করযযত আযফ। 

৮ খুচযো/োআকোযী/

ব্যফোয়ী রবরত্তক 

যফযো 

 নরোআযন বযয বক্ষযে বমকর কয চোরোনে দ্বোযো 

খুচযো/োআকোযী মূল্য রবরত্তক ণ্য/যফো যফযো প্রদোন কযো 

আয়োযছ বগুররয রম্মররত কয ব্যতীত মূল্য এআ ঘযয রররখযত 

আযফ। মূর পযযভ বকোন তথ্য পূযযণয স্যযমোগ নোআ। োফপযভ ড 

তথ্য প্রদোযনয জন্য ১ নং বনোযটয নুরূ প্ররক্রয়োয় োফপভ ড-খ 

পূযণ করযযত আযফ। োফপযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূর 

দোরখরযে ংরক্ষপ্ত োয রোযফ প্রদর ডত আযফ। 

 কোগুযজ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভ ডয তথ্যগুযরো পূযণ করযযত 

আযফ। োফপযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূর দোরখরযে 

ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ করযযত আযফ। 

৯ বভোট রফক্রয়মূল্য 

এফং বভোট 

প্রযদয় কয 

এটি বভোট প্রযদয় কযযয রোফ। কোগুযজ বযয ভয় বমোগপর 

রররখযফন। 

বমোগপযরয রনয়ভ: 

৯ক=১ক+২ক+৩ক+৪ক+৫ক+৬ক+৭ক+৮ক 

৯খ=৪খ+৫খ+৬খ+৭খ+৮খ 

৯গ=৪গ+৫গ+৬গ+৭গ+৮গ 

নরোআযন বযয বক্ষযে রযস্টভ স্বয়ংক্রীয়বোযফ রফক্রয় মূল্য, বভোট 

প্রযদয় মূল্য ংযমোজন কয ও ম্পূযক শুল্ক এয রযভোণ রনধ ডোযণ 

করযযফ। 

ং-৪: ক্রয় - উকযণ কয 

(ক) অনোয যফযোকৃত কর ণ্য মরদ অদ ড োযযয য়, বযক্ষযে বনোট ১০-২০ পূযণ করুন। 

(খ) অনোয যফযোকৃত কর ণ্য মরদ অদ ড োযযয নো য়, বযক্ষযে বনোট ২১-২২ পূযণ করুন। 

(গ) অনোয যফযোকৃত ণ্য মরদ অদ ড োযযয এফং অদ ডোয ব্যতীত উবয় য়, বযক্ষযে ণ্য উৎোদযন 

উকযযণয ব্যফোয নুমোয়ী উকযণ মূল্য অনুোরতক োযয প্রযমোজযতো নুমোয়ী বনোট ১০-২২ পূযণ করুন। 

১০ শূন্যোয রফরষ্ট 

ণ্য/যফো- 

স্থোনীয় ক্রয় 

 নরোআযন বযয বক্ষযে বমকর স্থোনীয় উকযণ ক্রয় শূন্যোয 

রফরষ্ট বগুররয রম্মররত কয ব্যতীত মূল্য এআ ঘযয রররখযত 

আযফ। এআ বনোট টি মূরত তবোগ যপ্তোরনমুখী ফন্ড রোআযন্সধোযী 

প্ররতষ্ঠোযনয জন্য প্রযমোজয। মূর পযযভ বকোন তথ্য পূযযণয স্যযমোগ 

নোআ।  প্রথযভ "Details" ট্যোফ রিক করযযত আযফ এফং একটি 

োফপভ ড প্রদর ডত আযফ। োফপযভ ডয তথ্যগুযরো পূযণ করযযত 

আযফ। ক্রয়কৃত ণ্য/বফো ফণ ডনো এফং িরকডত এআচএযকোর্/ 

বফোযকোর্ টোআ করুন। ণ্য/বফোয নোভ করোযভয ধীযন 

প্রোরঙ্গক ণ্য/বফোয নোভ স্বয়ংরক্রয়বোযফ এনরফঅয এয 

বযন্তযীণ র্োটোযফ নুমোয়ী প্রদর ডত আযফ। ঠিক ণ্য/বফোয 

নোযভয তথ্য প্ররতপররত কযোয জন্য ণ্য/বফোয ফণ ডনো ফো বকোর্ 

করোযভয এরিগুরর িোদনো করযযত রযযফন। তোযয 

ণ্য/বফোয রফক্রয়মূল্য ররখুন। োফপভ ডগুররযত পৃথক 
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পযভ মূক-৯.১ (মূক দোরখরে) পূযযণয িরত 

ক্ররভক 

নং/যনোট 

রফলয় পূযযণয িরত 

এআচএযকোর্/বফোযকোযর্য জন্য পৃথক রোআন ব্যফোয করুন। 

োফপভ ড এ এরর্ এফং বযোট রযভোণ স্বয়ংরক্রয়বোযফ 

এআচএযকোর্/রফফযণ এফং যফযোযয রযভোযণয উয রবরত্ত 

কযয গণনো কযো আযফ। োফপযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূর 

দোরখরযে ংরক্ষপ্তোয রোযফ প্রদর ডত আযফ। োফপযভ ড এরর্ 

এফং বযোট রযভোণ স্বয়ংরক্রয়বোযফ গণনো কযো আযরও শূন্যোয 

রফরষ্ট ক্রয় রফধোয় মূর দোরখরযে তো প্রদর ডত আযফ নো। 

 কোগুযজ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভ ডয তথ্যগুযরো পূযণ করযযত 

আযফ। োফপযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূর দোরখরযে 

ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ করযযত আযফ। 

১১ শূন্যোয রফরষ্ট 

ণ্য/যফো-

অভদোরন 

 নরোআযন বযয বক্ষযে বমকর অভদোরনকৃত উকযণ 

শূন্যোয রফরষ্ট  বগুররয রম্মররত কয ব্যতীত মূল্য এআ ঘযয 

রররখযত আযফ। এআ বনোটটি মূরত তবোগ যপ্তোরনমুখী ফন্ড 

রোআযন্সধোযী প্ররতষ্ঠোযনয জন্য প্রযমোজয। মূর পযযভ বকোন তথ্য 

পূযযণয স্যযমোগ নোআ। োফপযভ ড তথ্য প্রদোযনয জন্য ১০ নং এয 

নুরূ প্ররক্রয়ো নুযণ করযযত আযফ। োফপযভ ড এরর্ এফং 

বযোট রযভোণ স্বয়ংরক্রয়বোযফ গণনো কযো আযরও শূন্যোয রফরষ্ট 

অভদোরন রফধোয় মূর দোরখরযে তো প্রদর ডত আযফ নো। 

 কোগুযজ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভ ডয তথ্যগুযরো পূযণ করযযত 

আযফ। োফপযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূর দোরখরযে 

ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ করযযত আযফ। 

১২ ব্যোরতপ্রোপ্ত 

ণ্য/যফো- 

স্থোনীয় ক্রয় 

 নরোআযন বযয বক্ষযে বমকর স্থোনীয় ক্রয়কৃত উকযণ মূল্য 

ংযমোজন কয অআযনয তপরর ও এঅযও এয ভোেযভ 

ব্যোরতপ্রোপ্ত বগুররয রম্মররত কয ব্যতীত মূল্য এআ ঘযয 

রররখযত আযফ। মূর পযযভ বকোন তথ্য পূযযণয স্যযমোগ নোআ। 

োফপযভ ড তথ্য প্রদোযনয জন্য ১০ নং এয নুরূ প্ররক্রয়ো নুযণ 

করযযত আযফ। োফপযভ ড এরর্ এফং বযোট রযভোণ 

স্বয়ংরক্রয়বোযফ গণনো কযো আযরও ব্যোরতপ্রোপ্ত ক্রয় রফধোয় মূর 

দোরখরযে তো প্রদর ডত আযফ নো। 

 কোগুযজ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভ ডয তথ্যগুযরো পূযণ করযযত 

আযফ। োফপযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূর দোরখরযে 

ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ করযযত আযফ। 

১৩ ব্যোরতপ্রোপ্ত 

ণ্য/যফো- 

অভদোরন 

 নরোআযন বযয বক্ষযে বমকর অভদোরনকৃত উকযণমূল্য 

ংযমোজন কয অআযনয তপরর ও এঅযও এয ভোেযভ 

ব্যোরতপ্রোপ্ত বগুররয রম্মররত কয ব্যতীত মূল্য এআ ঘযয 

রররখযত আযফ। মূর পযযভ বকোন তথ্য পূযযণয স্যযমোগ নোআ। 

োফপযভ ড তথ্য প্রদোযনয জন্য ১০ নং এয নুরূ প্ররক্রয়ো নুযণ 

করযযত আযফ। োফপযভ ড এরর্ এফং বযোট রযভোণ 

স্বয়ংরক্রয়বোযফ গণনো কযো আযরও ব্যোরতপ্রোপ্ত অভদোরন 
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পযভ মূক-৯.১ (মূক দোরখরে) পূযযণয িরত 

ক্ররভক 

নং/যনোট 

রফলয় পূযযণয িরত 

রফধোয় মূর দোরখরযে তো প্রদর ডত আযফ নো। 

 কোগুযজ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভ ডয তথ্যগুযরো পূযণ করযযত 

আযফ। োফপযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূর দোরখরযে 

ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ করযযত আযফ। 

১৪ অদ ড োযযয 

ণ্য/যফো- 

স্থোনীয় ক্রয় 

 নরোআযন বযয বক্ষযে বমকর  উকযণ অদ ড োযযয 

(১৫%)মূক প্রদোন কযয স্থোনীয় বোযফ ক্রয় কযো আয়োযছ 

বগুররয রম্মররত কয ব্যতীত মূল্য এআ ঘযয রররখযত আযফ।  

মূর পযযভ বকোন তথ্য পূযযণয স্যযমোগ নোআ। োফপযভ ড তথ্য 

প্রদোযনয জন্য ১০ নং এয নুরূ প্ররক্রয়ো নুযণ করযযত 

আযফ। োফপযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূরদোরখরযে 

ংরক্ষপ্তোয রোযফ প্রদর ডত আযফ। 

 কোগুযজ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভ ডয তথ্যগুযরো পূযণ করযযত 

আযফ। োফপযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূর দোরখরযে 

ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ করযযত আযফ। 

১৫ অদ ড োযযয 

ণ্য/যফো- 

অভদোরন 

 নরোআযন বযয বক্ষযে বমকর  উকযণ অদ ড োযযয 

(১৫%) মূক প্রদোন কযয অভদোরন কযো আয়োযছ বগুররয 

রম্মররত কয ব্যতীত মূল্য এআ ঘযয রররখযত আযফ।  মূর পযযভ 

বকোন তথ্য পূযযণয স্যযমোগ নোআ। োফপযভ ড তথ্য প্রদোযনয জন্য ১০ 

নং এয নুরূ প্ররক্রয়ো নুযণ করযযত আযফ। োফপযভ ডয 

বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূর দোরখরযে ংরক্ষপ্তোয রোযফ 

প্রদর ডত আযফ। 

 কোগুযজ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভ ডয তথ্যগুযরো পূযণ করযযত 

আযফ। োফপযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূর দোরখরযে 

ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ করযযত আযফ। 

১৬ অদ ড োয 

ব্যতীত ন্যোন্য 

োযযয 

ণ্য/যফো-

স্থোনীয় ক্রয় 

 নরোআযন বযয বক্ষযে বমকর  অদ ড োয ব্যতীত ন্যোন্য 

োযযয ণ্য/যফো-স্থোনীয় ক্রয় বক্ষযে মূর পযযভ বকোন তথ্য 

পূযযণয স্যযমোগ নোআ। োফপযভ ড তথ্য প্রদোযনয জন্য ১০ নং এয 

নুরূ প্ররক্রয়ো নুযণ করযযত আযফ। োফপযভ ডয বমোগপরগুযরো 

শুধুভোে মূর দোরখরযে ংরক্ষপ্তোয রোযফ প্রদর ডত আযফ। 

 কোগুযজ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভ ডয তথ্যগুযরো পূযণ করযযত 

আযফ। োফপযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূর দোরখরযে 

ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ করযযত আযফ। 

১৭ অদ ড োয 

ব্যতীত ন্যোন্য 

োযযয 

ণ্য/যফো-

অভদোরন 

 নরোআযন বযয বক্ষযে বমকর  উকযণ অভদোরনয বক্ষযে 

অংরক বযয়োত নুযভোদন কযো আয়োযছ বগুররয রম্মররত কয 

ব্যতীত মূল্য এআ ঘযয রররখযত আযফ।  মূর পযযভ বকোন তথ্য 

পূযযণয স্যযমোগ নোআ। োফপযভ ড তথ্য প্রদোযনয জন্য ১০ নং এয 

নুরূ প্ররক্রয়ো নুযণ করযযত আযফ। োফপযভ ডয বমোগপরগুযরো 

শুধুভোে মূর দোরখরযে ংরক্ষপ্তোয রোযফ প্রদর ডত আযফ। 

 কোগুযজ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভ ডয তথ্যগুযরো পূযণ করযযত 
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পযভ মূক-৯.১ (মূক দোরখরে) পূযযণয িরত 

ক্ররভক 

নং/যনোট 

রফলয় পূযযণয িরত 

আযফ। োফপযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূর দোরখরযে 

ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ করযযত আযফ। 

১৮ স্যরনরদ ডষ্ট কয 

রবরত্তক 

ণ্য/বফো- 

স্থোনীয় ক্রয় 

 নরোআযন বযয বক্ষযে বমকর কয চোরোনে দ্বোযো স্যরনরদ ডষ্ট 

কয রবরত্তক ণ্য ও বফো স্থোনীয়বোযফ ক্রয় কযো আয়োযছ বগুররয 

রম্মররত কয ব্যতীত মূল্য এআ ঘযয রররখযত আযফ। মূর পযযভ 

বকোন তথ্য পূযযণয স্যযমোগ নোআ। োফপযভ ড তথ্য প্রদোযনয জন্য ৬ 

নং এয নুরূ প্ররক্রয়ো নুযণ করযযত আযফ। োফপযভ ডয 

বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূর দোরখরযে ংরক্ষপ্তোয রোযফ 

প্রদর ডত আযফ। 

 কোগুযজ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভ ডয তথ্যগুযরো পূযণ করযযত 

আযফ। োফপযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূর দোরখরযে 

ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ করযযত আযফ। 

১৯ বযয়োতযমোগ্য 

নয় এরূ 

ণ্য/বফো-

স্থোনীয় ক্রয়-

টোন ডওবোয 

প্ররতষ্ঠোন আযত 

 নরোআযন বযয বক্ষযে বযয়োতযমোগ্য নয় বমকর উকযণ 

মূ টোন ডওবোয প্ররতষ্ঠোন আযত স্থোনীয়বোযফ ক্রয় কযো আয়োযছ 

বগুররয রম্মররত কয ব্যতীত মূল্য এআ ঘযয রররখযত আযফ। 

মূর পযযভ বকোন তথ্য পূযযণয স্যযমোগ নোআ। োফপযভ ড তথ্য 

প্রদোযনয জন্য ১০ নং এয নুরূ প্ররক্রয়ো নুযণ করযযত 

আযফ। োফপযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূর দোরখরযে 

ংরক্ষপ্তোয রোযফ প্রদর ডত আযফ। োফপযভ ড বযোট রযভোণ 

স্বয়ংরক্রয়বোযফ গণনো কযো আযরও বযয়োতযমোগ্য নয় রফধোয় মূর 

দোরখরযে তো প্রদর ডত আযফ নো। 

 কোগুযজ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভ ডয তথ্যগুযরো পূযণ করযযত 

আযফ। োফপযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূর দোরখরযে 

ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ করযযত আযফ। 

২০ বযয়োতযমোগ্য 

নয় এরূ 

ণ্য/বফো -

স্থোনীয় ক্রয়-

রনফরিত 

প্ররতষ্ঠোন আযত 

 নরোআযন বযয বক্ষযে বযয়োতযমোগ্য নয় বমকর উকযণ 

মূ রনফরিত প্ররতষ্ঠোন আযত স্থোনীয়বোযফ  ক্রয় কযো আয়োযছ 

বগুররয রম্মররত কয ব্যতীত মূল্য এআ ঘযয রররখযত আযফ। 

মূর পযযভ বকোন তথ্য পূযযণয স্যযমোগ নোআ। োফপযভ ড তথ্য 

প্রদোযনয জন্য ১০ নং এয নুরূ প্ররক্রয়ো নুযণ করযযত 

আযফ। োফপযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূর দোরখরযে 

ংরক্ষপ্তোয রোযফ প্রদর ডত আযফ। োফপযভ ড বযোট রযভোণ 

স্বয়ংরক্রয়বোযফ গণনো কযো আযরও বযয়োতযমোগ্য নয় রফধোয় মূর 

দোরখরযে তো প্রদর ডত আযফ নো। 

 কোগুযজ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভ ডয তথ্যগুযরো পূযণ করযযত 

আযফ। োফপযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূর দোরখরযে 

ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ করযযত আযফ। 

২১ বযয়োতযমোগ্য 

নয় এরূ 

ণ্য/বফো-

 বম কর কযদোতো শুধুভোে বযয়োতযমোগ্য নয় এরূ ণ্য/বফো-

স্থোনীয় ক্রয় (বমকর কযদোতো শুধুভোে ব্যোরতপ্রোপ্ত/  ন     

                              প     ণ্য/বফো 
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পযভ মূক-৯.১ (মূক দোরখরে) পূযযণয িরত 

ক্ররভক 

নং/যনোট 

রফলয় পূযযণয িরত 

স্থোনীয় ক্রয় (যম 

কর কযদোতো 

শুধুভোে 

ব্যোরতপ্রোপ্ত/স্য

রনরদ ডষ্ট 

কয/অদ ড োয 

ব্যতীত ন্যোন্য 

োযযয 

ণ্য/যফো 

যফযো 

কযযন) 

রফক্রয় কযযন, তোোযো স্থোনীয়বোযফ ক্রয়কৃত কর উকযণ এয 

তথ্য উক্ত বনোট এ উযিখ করযযফন এফং বনোট ১০-২০ ম ডন্ত বকোন 

তথ্য প্রদোযনয প্রযয়োজন নোআ। 

 নরোআযন বযয বক্ষযে বমকর উকযণ স্থোনীয়বোযফ  ক্রয় 

কযো আয়োযছ বগুররয রম্মররত কয ব্যতীত মূল্য এআ ঘযয 

রররখযত আযফ। মূর পযযভ বকোন তথ্য পূযযণয স্যযমোগ নোআ। 

োফপযভ ড তথ্য প্রদোযনয জন্য ১০ নং এয নুরূ প্ররক্রয়ো নুযণ 

করযযত আযফ। োফপযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোেমূর দোরখরযে 

ংরক্ষপ্তোয রোযফ প্রদর ডত আযফ। োফপযভ ড বযোট রযভোণ 

স্বয়ংরক্রয়বোযফ গণনো কযো আযরও বযয়োতযমোগ্য নয় রফধোয় মূর 

দোরখরযে তো প্রদর ডত আযফ নো। 

 কোগুযজ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভ ডয তথ্যগুযরো পূযণ করযযত 

আযফ। োফপযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূর দোরখরযে 

ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ করযযত আযফ। 

২২ বযয়োতযমোগ্য 

নয় এরূ 

ণ্য/বফো- 

অভদোরন 

বযয়োতযমোগ্য 

নয় এরূ 

ণ্য/বফো-

স্থোনীয় ক্রয় 

(বমকর 

কযদোতো 

শুধুভোে 

ব্যোরতপ্রোপ্ত/ 

  ন     

            

          

      

  প     

ণ্য/বফো 

রফক্রয় কযযন) 

 বম কর কযদোতো শুধুভোে বযয়োতযমোগ্য নয় এরূ ণ্য/বফো-

স্থোনীয় ক্রয় (বমকর কযদোতো শুধুভোে ব্যোরতপ্রোপ্ত/  ন     

                              প     ণ্য/বফো 

রফক্রয় কযযন), তোোযো অভদোরনকৃত উকযণ এয তথ্য উক্ত 

বনোট এ উযিখ করযযফন এফং বনোট ১০-২০ এ বকোন তথ্য প্রদোযনয 

প্রযয়োজন নোআ। 

 নরোআযন বযয বক্ষযে বমকর উকযণ অভদোরন কযো 

আয়োযছ বগুররয রম্মররত কয ব্যতীত মূল্য এআ ঘযয রররখযত 

আযফ। মূর পযযভ বকোন তথ্য পূযযণয স্যযমোগ নোআ। োফপযভ ড 

তথ্য প্রদোযনয জন্য ১০ নং এয নুরূ প্ররক্রয়ো নুযণ করযযত 

আযফ। োফপযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূর দোরখরযে 

ংরক্ষপ্তোয রোযফ প্রদর ডত আযফ। োফপযভ ড বযোট রযভোণ 

স্বয়ংরক্রয়বোযফ গণনো কযো আযরও বযয়োতযমোগ্য নয় রফধোয় মূর 

দোরখরযে তো প্রদর ডত আযফ নো। 

 কোগুযজ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভ ডয তথ্যগুযরো পূযণ করযযত 

আযফ। োফপযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূর দোরখরযে 

ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ করযযত আযফ। 

২৩ বভোট উকযণ 

কয বযয়োত 

 এটি বভোট উকযণ কয বযয়োত এয রোফ। কোগুযজ বযয ভয় 

বমোগপর রররখযফন। 

বমোগপযরয রনয়ভ: 

২৩ক=১০ক+১১ক+১২ক+১৩ক+১৪ক+১৫ক+১৬ক+১৭ক+ 

         ১৮ক+১৯ক+২০ক+২১ক+২২ক 

২৩খ=১৪খ+১৫খ+১৬খ+১৭খ+১৮খ 

 নরোআযন বযয বক্ষযে রযস্টভ স্বয়ংক্রীয়বোযফ বভোট উকযণ 
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পযভ মূক-৯.১ (মূক দোরখরে) পূযযণয িরত 

ক্ররভক 

নং/যনোট 

রফলয় পূযযণয িরত 

কয মূল্য ও বভোট উকযণ কয বযয়োত এয রযভোণ রনধ ডোযণ 

করযযফ। 

ং-৫: বৃরিকোযী ভন্বয় (মূল্য ংযমোজন কয) 

২৪ যফযো গ্রীতো 

কর্তডক উৎয 

কতডযনয জন্য 

 অরন মরদ উৎয কতডনকোযী ন তোো আযর ংরিষ্ট 

কযযভয়োযদ করতডত মুদয় মূযকয রযভোণ এখোযন রররখযফন। এ 

জন্য অনোযক উৎয কতডনযমোগ্য যফযোযয রফযীযত গৃীত 

মূক-৬.৩ এফং অনোয আস্যযকৃত মূক-৬.৬ থোরকযত আযফ। 

 নরোআযন বযয বক্ষযে  মূর পযযভ বকোন তথ্য পূযযণয স্যযমোগ 

নোআ। প্রথযভ "Details" ট্যোফ রিক করযযত আযফ এফং একটি 

োফপভ ড প্রদর ডত আযফ। োফপযভ ডয তথ্যগুযরো পূযণ করযযত 

আযফ। যফযোকোযীয নোভ, ঠিকোনো এফং রফন নম্বয টোআ করুন। 

যফতী করোভ দুটিযত যফযো মূল্যও উৎয করতডত মূযকয 

রযভোণ টোআ করুন। যফতী করোভ দুটিযত কযচোরোনযেয 

নম্বযও তোরযখ রররখযত আযফ। বম একোউন্ট বকোযর্য রফযীযত 

কয জভো প্রদোন কযো আয়োযছ তোয রফফযণ উযিখ করযযত আযফ। 

োফপভ ড এ পৃথক পৃথক চোরোনযেয জন্য পৃথকরোআন ব্যফোয 

করুন। োফপযভ ডয উৎয করতডত বযোযটয রযভোণ এয বমোগপর 

শুধুভোে মূর দোরখরযে ংরক্ষপ্তোয রোযফ প্রদর ডত আযফ। 

 কোগুযজ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভ ডয তথ্যগুযরো পূযণ করযযত 

আযফ। োফপযভ ডয উৎয করতডত বযোযটয রযভোণ এয 

বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূর দোরখরযে ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ 

করযযত আযফ। 

২৫ ব্যোংরকং 

চযোযনযর মূল্য 

রযযোরধত য় 

নোআ এভন 

যফযোযয 

জন্য 

মরদ কযযভয়োযদ এভন বকোযনো যফযো থোযক মোোয মূল্য এক রক্ষ 

টোকোয বফর রকন্তু উোয মুদয় ংআ নগযদ রযযোধ করযয়োযছন 

এফং মূক-৬.৩ চোরোযনয রবরত্তযত অরন ফতডভোন দোরখরযে ফো 

পূযফ ডয বকোযনো দোরখরযেয ভোেযভ বযয়োত গ্রণ করযয়োযছন তোো 

আযর উোয মূযকয রযভোণ এখোযন রররখযত আযফ। 

২৬ বর্রফট বনোযটয 

জন্য 

বকোযনো যফযোযয ক্রয় মূল্য ফো রযভোণ রযফরতডত আযর/ বর্রফট 

বনোযটয জন্য প্রযদয় মূযকয রযভোণ বৃরি োআযর মতটুকুয 

রযফরতডত আয়োযছ ততটুকুয রোফ (মূযকয রযভোণ) এখোযন 

উযিখ করযযত আযফ। 

২৭ ন্যযকোযনো 

ভন্বয় ঘটনোয 

জন্য 

ব্যফোযয়য বরনযদযনয বক্ষযে যনক ধযযণয ভন্বযয়য ঘটনো ঘযট। 

বনোট ২৪, ২৫ ও ২৬ এ ফরণ ডত ভন্বয় ঘটনোেয় ব্যতীত ন্য 

বমযকোযনো ধযযণয ভন্বয় ঘটনোয জন্য এ ঘযয ভন্বয়যমোগ্য বভোট 

মূযকয রযভোণ রররখযত আযফ এফং ভন্বয় ঘটনোয রফফযণরররখযত 

আযফ।উযিখ্য, প্ররতটি ভন্বয় ঘটনোয রনজস্বতো যরয়োযছ। উোয জন্য 

প্রযমোজয রফরধ-রফধোন নুযণ করযয়ো ভন্বয় োধন করযযত আযফ 

এফং ংরিষ্ট দরররোরদ কযদোতোয রধকোযয ংযক্ষণ করযযত 

আযফ। 
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পযভ মূক-৯.১ (মূক দোরখরে) পূযযণয িরত 

ক্ররভক 

নং/যনোট 

রফলয় পূযযণয িরত 

২৮ বভোট  বৃরিকোযী 

ভন্বয় 

(২৪+২৫+২৬+

২৭) 

এটি বভোট বৃরিকোযী ভন্বযয়য রযভোণ। কোগুযজ দোরখরে বযয 

ভয় বনোট ২৪, ২৫, ২৬ ও ২৭ এয বমোগপর এখোযন রররখযফন। 

নরোআযন বযয বক্ষযে রযস্টভ স্বয়ংক্রীয়বোযফ বভোট বৃরিকোযী 

ভন্বযয়য রযভোণ রনধ ডোযণ করযযফ। 

ং-৬: হ্রোকোযী ভন্বয় 

২৯ প্রদত্ত যফযো 

আযত উৎয 

কতডযনয জন্য 

 অরন মরদ উৎয কতডনকোযী নো ন তোো আযর ংরিষ্ট  

কযযভয়োযদ অনোয প্রদত্ত যফযো আযত করতডত মুদয় 

মূযকয রযভোণ এখোযন রররখযফন। এ জন্য অনোয রধকোযয 

উৎয কতডনযমোগ্য যফযোযয রফযীযত অনোয আস্যযকৃত মূক-

৬.৩ এফং অনোয নুকূযর উৎয কতডনকোযী কর্তডক আস্যযকৃত 

মূক-৬.৬ থোরকযত আযফ। অরন রনযজ উৎয কতডনকোযী 

আযর অনোযক অয এআ ঘয পূযণ করযযত আযফ নো কোযণ 

ন্যযকোযনো উৎয কতডনকোযী অনোয যফযো আযত উৎয 

কতডন করযযফ নো। 

 নরোআযন বযয বক্ষযে  মূর পযযভ বকোন তথ্য পূযযণয স্যযমোগ 

নোআ। প্রথযভ "Details" ট্যোফ রিক করযযত আযফ এফং একটি 

োফপভ ড প্রদর ডত আযফ। োফপযভ ডয তথ্যগুযরো পূযণ করযযত 

আযফ। যফযোকোযীয নোভ, ঠিকোনো এফং রফন নম্বয টোআ করুন। 

যফতী করোভ দুটিযত যফযো মূল্য ও উৎয করতডত মূযকয 

রযভোণ টোআ করুন। যফতী করোভ দুটিযত কযচোরোনযেয 

নম্বয ও তোরযখ রররখযত আযফ। বম একোউন্ট বকোযর্য রফযীযত 

কয জভো প্রদোন কযো আয়োযছ তোয রফফযণ উযিখ করযযত আযফ। 

োফপভ ড এ পৃথক পৃথক চোরোনযেয জন্য পৃথক রোআন ব্যফোয 

করুন। োফপযভ ডয উৎয করতডত বযোযটয রযভোণ এয বমোগপর 

শুধুভোে মূর দোরখরযে ংরক্ষপ্তোয রোযফ প্রদর ডত আযফ। 

 কোগুযজ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভ ডয তথ্যগুযরো পূযণ করযযত 

আযফ। োফপযভ ডয উৎয করতডত বযোযটয রযভোণ এয 

বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূর দোরখরযে ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ 

করযযত আযফ। 

৩০ অভদোরন 

ম ডোযয় প্রযদয় 

অগোভ কয 

 অভদোরন ম ডোযয় প্রযদয় অগোভ কয এয রযভোণ উক্ত বনোযট 

রররখযত আযফ। 

 নরোআযন বযয বক্ষযে  মূর পযযভ বকোন তথ্য পূযযণয স্যযমোগ 

নোআ। প্রথযভ "Details" ট্যোফ রিক করযযত আযফ এফং একটি 

োফপভ ড প্রদর ডত আযফ। োফপযভ ডয তথ্যগুযরো পূযণ করযযত 

আযফ। রফর ফ এরিয নম্বয, তোরযখ, ংরিষ্ট কোস্টভ বস্টন 

/োউযয নোভ, প্রযদয় রগ্রভ মূল্য ংযমোজন কয এয রযভোণ 

পৃথক পৃথক করোযভ উযিখ করযযত আযফ। োফপভ ড এ পৃথক 

পৃথক রফর ফ এরিয জন্য পৃথক রোআন ব্যফোয করুন। 

োফপযভ ডয অভদোরন ম ডোযয় প্রযদয় রগ্রভ মূল্য ংযমোজন কয 

এয রযভোণ এয বমোগপর শুধুভোে মূর দোরখরযে ংরক্ষপ্তোয 
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পযভ মূক-৯.১ (মূক দোরখরে) পূযযণয িরত 

ক্ররভক 

নং/যনোট 

রফলয় পূযযণয িরত 

রোযফ প্রদর ডত আযফ। 

 কোগুযজ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভ ডয তথ্যগুযরো পূযণ করযযত 

আযফ। োফপযভ ডয অভদোরন ম ডোযয় প্রযদয় রগ্রভ মূল্য ংযমোজন 

কয এয বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূর দোরখরযে ংরক্ষপ্তোয 

রোযফ পূযণ করযযত আযফ। 

৩১ যপ্তোরনকৃত 

কাঁচোভোযরয 

রফযীযত প্রযদয় 

মূল্য ংযমোজন 

কয 

 যপ্তোরনকৃত কাঁচোভোযরয রফযীযত বম উকযণ ব্যফোয কযো 

আয়োযছ, বআ উকযণ ক্রযয়য রফযীযত প্রযদয় মূল্য ংযমোজন 

কয এয রযভোণ এখোযন উযিখ করযযত আযফ। 

৩২ বক্ররর্ট বনোট 

আস্যযয জন্য 

রফক্রযয়য য যফযোযয রকছু ং বপযত অরযর/যফযোযয মূল্য 

রযফরতডত আযর/যক্ররর্ট বনোযটয জন্য প্রযদয় মূযকয রযভোণ হ্রো 

োআযর ঘটনোয োযথ ংরিষ্ট যফযোযয মতটুকুয ংযিল যরয়োযছ 

ততটুকুয রোফ (মূযকয রযভোণ) এখোযন অরযফ। 

৩৩ ন্যযকোযনো 

ভন্বয় ঘটনোয 

জন্য 

ব্যফোযয়য বরনযদযনয বক্ষযে যনক ধযযণয ভন্বযয়য ঘটনো ঘযট। 

বনোট ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ ফরণ ডত ভন্বয় ঘটনোেয় ব্যতীত ন্য 

বমযকোযনো ধযযণয ভন্বয় ঘটনোয জন্য এ ঘযয ভন্বয়যমোগ্য বভোট 

মূযকয রযভোণ রররখযত আযফ এফং ভন্বয় ঘটনোয রফফযণ 

রররখযত আযফ। উযিখ্য, প্ররতটি ভন্বয় ঘটনোয রনজস্বতো যরয়োযছ। 

উোয জন্য প্রযমোজয রফরধ-রফধোন নুযণ করযয়ো ভন্বয় োধন 

করযযত আযফ এফং ংরিষ্ট দরররোরদ কযদোতোয রধকোযয ংযক্ষণ 

করযযত আযফ। 

৩৪ বভোট  হ্রোকোযী 

ভন্বয় 

(২৯+৩০+৩১+

৩২+৩৩) 

এটি বভোট হ্রোকোযী ভন্বযয়য রযভোণ। কোগুযজ দোরখরে বযয 

ভয় বনোট ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ এয বমোগপর এখোযন রররখযফন। 

নরোআযন বযয বক্ষযে রযস্টভ স্বয়ংক্রীয়বোযফ বভোট হ্রোকোযী 

ভন্বযয়য রযভোণ রনধ ডোযণ করযযফ। 

ং-৭: নীট কয রোফ 

৩৫ ফতডভোন 

কযযভয়োযদ 

প্রযদয় বভোট 

মূক (ভোনী 

বজয এয রত 

ভন্বয় ব্যতীত)  

(৯গ-

২৩খ+২৮-৩৪) 

 এটি ভোনী বজয এয রত ভন্বয় ব্যতীত ফতডভোন কযযভয়োযদ 

প্রযদয় বভোট মূক এয রোফ। 

  কোগুযজ বযয ভয় বমোগপর রররখযফন। 

বমোগপযরয রনয়ভ: 

৩৫=৯গ-২৩খ+২৮-৩৪ 

 নরোআযন বযয বক্ষযে রযস্টভ স্বয়ংক্রীয়বোযফ রযভোণ 

রনধ ডোযণ করযযফ। 

৩৬ ভোনী বজয 

এয রত 

ভন্বযয়য য 

ফতডভোন 

কযযভয়োযদ 

 এটি ভোনী বজয এয রত ভন্বযয়য য ফতডভোন কযযভয়োযদ 

প্রযদয় বভোট মূক এয রোফ। 

  কোগুযজ বযয ভয় বমোগপর রররখযফন। 

বমোগপযরয রনয়ভ: ৩৬ = ৩৫-৫০ 

 নরোআযন বযয বক্ষযে রযস্টভ স্বয়ংক্রীয়বোযফ রযভোণ 
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পযভ মূক-৯.১ (মূক দোরখরে) পূযযণয িরত 

ক্ররভক 

নং/যনোট 

রফলয় পূযযণয িরত 

প্রযদয় বভোট 

মূক 

রনধ ডোযণ করযযফ। নরোআযন পূযযণয বক্ষযে অযগ বনোট নম্বয ৫১ 

অযগ পূযণ করযযত আযফ।  

৩৭ ফতডভোন 

কযযভয়োযদ 

প্রযদয় বভোট 

ম্পূযক শুল্ক 

(ভোনী বজয 

এয রত 

ভন্বয় ব্যতীত)  

 এটি ভোনী বজয এয রত ভন্বয় ব্যতীত ফতডভোন কযযভয়োযদ 

প্রযদয় বভোট ম্পূযক শুল্ক এয রোফ। 

 কোগুযজ বযয ভয় বমোগপর রররখযফন। 

বমোগপযরয রনয়ভ:৩৭ = ৯খ+৩৯-৪০-৪১ 

 নরোআযন বযয বক্ষযে রযস্টভ স্বয়ংক্রীয়বোযফ রযভোণ 

রনধ ডোযণ করযযফ। নরোআযন পূযযণয বক্ষযে অযগ বনোট নম্বয 

৪০,৪১ ও ৪২ অযগ পূযণ করযযত আযফ। 

৩৮ ভোনী বজয 

এয রত 

ভন্বযয়য য 

ফতডভোন 

কযযভয়োযদ 

প্রযদয় বভোট 

ম্পূযক শুল্ক   

 এটি ভোনী বজয এয রত ভন্বযয়য য ফতডভোন কয বভয়োযদ 

প্রযদয় বভোট ম্পূযক শুল্ক  এয রোফ। 

 কোগুযজ বযয ভয় বমোগপর রররখযফন। 

বমোগপযরয রনয়ভ: ৩৮ = ৩৭-৫১ 

 নরোআযন বযয বক্ষযে রযস্টভ স্বয়ংক্রীয়বোযফ রযভোণ 

রনধ ডোযণ করযযফ। নরোআযন পূযযণয বক্ষযে অযগ বনোট নম্বয ৫২ 

অযগ পূযণ করযযত আযফ। 

৩৯ বর্রফট বনোট 

আস্যযয জন্য 

ভন্বয়কৃত 

ম্পূযক শুল্ক 

 বকোযনো যফযোযয ক্রয় মূল্য ফো রযভোণ রযফরতডত আযর/ 

বর্রফট বনোযটয জন্য প্রযদয় ম্পূযক শুল্ক এয রযভোণ বৃরি 

োআযর মতটুকুয রযফরতডত আয়োযছ ততটুকুয রোফ (ম্পূযক 

শুল্ক এয রযভোণ) এখোযন উযিখ করযযত আযফ। 

৪০ বক্ররর্ট বনোট 

আস্যযয জন্য 

ভন্বয়কৃত 

ম্পূযক শুল্ক 

 রফক্রযয়য য যফযোযয রকছু ং বপযত অরযর/ যফযোযয 

মূল্য রযফরতডত আযর/ বক্ররর্ট বনোযটয জন্য প্রযদয় ম্পূযক 

শুযল্কয রযভোণ হ্রো োআযর ঘটনোয োযথ ংরিষ্ট যফযোযয 

মতটুকুয ংযিল যরয়োযছ ততটুকুয রোফ (ম্পূযক শুযল্কয 

রযভোণ) এখোযন অরযফ। 

৪১ যপ্তোরনকৃত 

কাঁচোভোযরয 

রফযীযত প্রযদয় 

ম্পূযক শুল্ক 

 যপ্তোরনকৃত কাঁচোভোযরয রফযীযত বম উকযণ ব্যফোয কযো 

আয়োযছ, বআ উকযণ ক্রযয়য রফযীযত প্রযদয় ম্পূযক শুল্ক এয 

রযভোণ এখোযন উযিখ করযযত আযফ। 

৪২ রযযোরধত 

মূযকয জন্য স্যদ 

 রযযোরধত মূযকয জন্য রোফকৃত স্যদ এয রযভোণ উক্ত 

বনোট এ রররখযত আযফ।  

৪৩ রযযোরধত 

ম্পূযক শুল্ক 

এয জন্য স্যদ 

 রযযোরধত ম্পূযক শুযল্কয জন্য রোফকৃত স্যদ এয রযভোণ 

উক্ত বনোট এ রররখযত আযফ। 

৪৪ থ ডদন্ড ও 

জরযভোনো 
 উক্ত কযযভয়োযদ অযযোকৃত থ ডদন্ড ও জরযভোনোয রযভোণ 

এখোযন উযিখ করযযত আযফ। 

৪৫ অফগোরয শুল্ক  রনফরিত কযদোতোযদয বকউ বকউ অফগোরয শুল্ক অদোয় কযযন। 

এখোযন কযদোতো ংরিষ্ট কযযভয়োযদয অদোয়কৃত অফগোরয 

শুযল্কয বভোট রযভোণ রররখযফন। 
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পযভ মূক-৯.১ (মূক দোরখরে) পূযযণয িরত 

ক্ররভক 

নং/যনোট 

রফলয় পূযযণয িরত 

৪৬ উন্নয়ন োযচোজড  বকোযনো বকোযনো কযদোতো মূযকয োোোর উন্নয়ন োযচোজড 

অদোয় কযযন। বম কর কযদোতোযদয উন্নয়ন োযচোজড অদোযয়য 

দোরয়ত্ব বদয়ো অযছ তোোযো এখোযন ংরিষ্ট কযযভয়োযদ অদোয়কৃত 

উন্নয়ন োযচোযজডয রযভোণ রররখযফন। 

৪৭ তথ্য প্রযুরক্ত 

উন্নয়ন োযচোজড 

 বকোযনো বকোযনো কযদোতো মূযকয োোোর তথ্যপ্রযুরক্ত উন্নয়ন 

োযচোজড অদোয় কযযন। বম কর কযদোতোযদয তথ্য প্রযুরক্ত 

উন্নয়ন োযচোজড অদোযয়য দোরয়ত্ব বদওয়ো অযছ তোোযো এখোযন 

ংরিষ্ট কযযভয়োযদ অদোয়কৃত তথ্যপ্রযুরক্ত উন্নয়ন োযচোযজডয 

রযভোণ রররখযফন। 

৪৮ স্বোস্থয স্যযক্ষো 

োযচোজড 

 বকোযনো বকোযনো কযদোতো মূযকয োোোর স্বোস্থয স্যযক্ষো 

োযচোজড অদোয় কযযন। বম কর কযদোতোযদয স্বোস্থয স্যযক্ষো 

োযচোজড অদোযয়য দোরয়ত্ব বদয়ো অযছ তোোযো এখোযন ংরিষ্ট 

কযযভয়োযদ অদোয়কৃত স্বোস্থয স্যযক্ষো োযচোযজডয রযভোণ 

রররখযফন। 

৪৯ রযযফ স্যযক্ষো 

োযচোজড 

 বকোযনো বকোযনো কযদোতো মূযকয োোোর রযযফ স্যযক্ষো 

োযচোজড অদোয় কযযন। বম কর কযদোতোযদয রযযফ স্যযক্ষো 

োযচোজড অদোযয়য দোরয়ত্ব বদয়ো অযছ তোোযো এখোযন ংরিষ্ট 

কযযভয়োযদ অদোয়কৃত রযযফ স্যযক্ষো োযচোযজডয রযভোণ 

রররখযফন। 

৫০ বল 

কযযভয়োযদয 

ভোনী বজয 

(মূল্য ংযমোজন 

কয) 

 কোগুযজ দোরখযরয বক্ষযে কযদোতোয বল কযযভয়োযদয ভোনী 

বজয (মূল্য ংযমোজন কয) উক্ত বনোযট ফোযত আযফ। 

 নরোআযন দোরখযরয বক্ষযে, প্রথভ ভোযয বক্ষযে বল 

কযযভয়োযদয ভোনী বজয (মূল্য ংযমোজন কয) উক্ত বনোযট 

ফোযত আযফ, যফতীযত রযস্টভ স্বয়ংরক্রয়বোযফ রোফ কযযফ।  

৫১ বলকয 

বভয়োযদয 

ভোনী বজয 

(ম্পূযক শুল্ক)  

 কোগুযজ দোরখযরয বক্ষযে কযদোতোয বল কযযভয়োযদয ভোনী 

বজয (ম্পূযক শুল্ক) উক্ত বনোযট ফোযত আযফ। 

 নরোআযন দোরখযরয বক্ষযে, প্রথভ ভোযয বক্ষযে বল 

কযযভয়োযদয ভোনী বজয (ম্পূযক শুল্ক) উক্ত বনোযট ফোযত 

আযফ, যফতীযত রযস্টভ স্বয়ংরক্রয়বোযফ রোফ কযযফ। 

ং-৮: কয রযযোযধয তপরর(যেজোযী জভো) 

৫২ ফতডভোন 

কযযভয়োযদ 

রযযোরধত 

বভোট মূক 

 নরোআযন বযয বক্ষযে মূর পযযভ বকোন তথ্য পূযযণয স্যযমোগ 

নোআ। প্রথযভ "Details" ট্যোফ রিক করযযত আযফ এফং একটি 

োফপভ ড প্রদর ডত আযফ। োফপযভ ডয তথ্যগুযরো পূযণ করযযত 

আযফ। প্রথযভ মূক রযযোযধয চোরোন নম্বয এফং তোরযখ টোআ 

করুন। যফতী দুটি করোযভ একোউন্ট বকোর্ও জভোকৃত মূযকয 

রযভোণ উযিখ করযযত আযফ। োফপভ ড এ পৃথক পৃথক চোরোযনয 

জন্য পৃথক রোআন ব্যফোয করুন। োফপযভ ডয রযযোরধত 

মূযকয বমোগপর শুধুভোে মূর দোরখরযে ংরক্ষপ্তোয রোযফ 

প্রদর ডত আযফ। 
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পযভ মূক-৯.১ (মূক দোরখরে) পূযযণয িরত 

ক্ররভক 

নং/যনোট 

রফলয় পূযযণয িরত 

 কোগুযজ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভ ডয তথ্যগুযরো পূযণ করযযত 

আযফ। োফপযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূর দোরখরযে 

ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ করযযত আযফ। 

 োযযনোর বকোযর্য বক্ষযে অরন বম করভনোযযযটয অওতোয় 

রনফরিত বআ করভনোযযযটয োযযনোর বকোর্ ব্যফোয 

করযযত আযফ। রফরবন্ন কোস্টভ, এক্সোআজ ও বযোট 

করভনোযযযটয োযযনোর বকোর্ রনম্নরূ: 

(১) কোস্টভ, এক্সোআজ ও বযোট করভনোযযট, খুরনো: ০০০১ 

(২) কোস্টভ, এক্সোআজ ও বযোট করভনোযযট, মযোয: ০০০৫ 

(৩) বৃৎ কযদোতো আউরনট-মূক: ০০০৬ 

(৪) কোস্টভ, এক্সোআজ ও বযোট করভনোযযট, ঢোকো (দরক্ষণ): ০০১০ 

(৫) কোস্টভ, এক্সোআজ ও বযোট করভনোযযট, ঢোকো (উত্তয): ০০১৫ 

(৬) কোস্টভ, এক্সোআজ ও বযোট করভনোযযট, রযরট: ০০১৮ 

(৭) কোস্টভ, এক্সোআজ ও বযোট করভনোযযট, যোজোী: ০০২০ 

(৮) কোস্টভ, এক্সোআজ ও বযোট করভনোযযট, চট্টগ্রোভ: ০০২৫ 

(৯) কোস্টভ, এক্সোআজ ও বযোট করভনোযযট, ঢোকো (পূফ ড): ০০৩০ 

(১০) কোস্টভ, এক্সোআজ ও বযোট করভনোযযট, ঢোকো (রিভ): 

০০৩৫ 

(১১) কোস্টভ, এক্সোআজ ও বযোট করভনোযযট, কুরভিো: ০০৪০ 

(১২) কোস্টভ, এক্সোআজ ও বযোট করভনোযযট, যংপুয: ০০৪৫ 

৫৩ ফতডভোন 

কযযভয়োযদ 

রযযোরধত 

বভোট ম্পূযক 

শুল্ক 

 নরোআযন বযয বক্ষযে মূর পযযভ বকোন তথ্য পূযযণয স্যযমোগ 

নোআ। োফপযভ ড তথ্য প্রদোযনয জন্য বনোট ৫২ নং এয নুরূ 

প্ররক্রয়ো নুযণ করযযত আযফ। 

 কোগুযজ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভ ডয তথ্যগুযরো পূযণ করযযত 

আযফ। োফপযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূর দোরখরযে 

ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ করযযত আযফ। 

৫৪ রযযোরধত 

মূযকয জন্য 

স্যদ 

 নরোআযন বযয বক্ষযে মূর পযযভ বকোন তথ্য পূযযণয স্যযমোগ 

নোআ। োফপযভ ড তথ্য প্রদোযনয জন্য বনোট ৫২ নং এয নুরূ 

প্ররক্রয়ো নুযণ করযযত আযফ। 

 কোগুযজ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভ ডয তথ্যগুযরো পূযণ করযযত 

আযফ। োফপযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূর দোরখরযে 

ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ করযযত আযফ। 

৫৫ রযযোরধত 

ম্পূযক শুল্ক 

এয জন্য স্যদ 

 নরোআযন বযয বক্ষযে মূর পযযভ বকোন তথ্য পূযযণয স্যযমোগ 

নোআ। োফপযভ ড তথ্য প্রদোযনয জন্য বনোট ৫২ নং এয নুরূ 

প্ররক্রয়ো নুযণ করযযত আযফ। 

 কোগুযজ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভ ডয তথ্যগুযরো পূযণ করযযত 

আযফ। োফপযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূর দোরখরযে 

ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ করযযত আযফ। 

৫৬ থ ডদন্ড ও  নরোআযন বযয বক্ষযে মূর পযযভ বকোন তথ্য পূযযণয স্যযমোগ 
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পযভ মূক-৯.১ (মূক দোরখরে) পূযযণয িরত 

ক্ররভক 

নং/যনোট 

রফলয় পূযযণয িরত 

জরযভোনো নোআ। োফপযভ ড তথ্য প্রদোযনয জন্য বনোট ৫২ নং এয নুরূ 

প্ররক্রয়ো নুযণ করযযত আযফ। 

 কোগুযজ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভ ডয তথ্যগুযরো পূযণ করযযত 

আযফ। োফপযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূরদোরখরযে 

ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ করযযত আযফ। 

৫৭ অফগোরয শুল্ক  নরোআযন বযয বক্ষযে মূর পযযভ বকোন তথ্য পূযযণয স্যযমোগ 

নোআ। োফপযভ ড তথ্য প্রদোযনয জন্য বনোট ৫২ নং এয নুরূ 

প্ররক্রয়ো নুযণ করযযত আযফ। 

 কোগুযজ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভ ডয তথ্যগুযরো পূযণ করযযত 

আযফ। োফপযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূর দোরখরযে 

ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ করযযত আযফ। 

৫৮ উন্নয়ন োযচোর্জড  নরোআযন বযয বক্ষযে মূর পযযভ বকোন তথ্য পূযযণয স্যযমোগ 

নোআ। োফপযভ ড তথ্য প্রদোযনয জন্য বনোট ৫২ নং এয নুরূ 

প্ররক্রয়ো নুযণ করযযত আযফ। 

 কোগুযজ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভ ডয তথ্যগুযরো পূযণ করযযত 

আযফ। োফপযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূর দোরখরযে 

ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ করযযত আযফ। 

৫৯ তথ্যপ্রযুরক্ত 

উন্নয়ন োযচোর্জড 

 নরোআযন বযয বক্ষযে মূর পযযভ বকোন তথ্য পূযযণয স্যযমোগ 

নোআ। োফপযভ ড তথ্য প্রদোযনয জন্য বনোট ৫২ নং এয নুরূ 

প্ররক্রয়ো নুযণ করযযত আযফ। 

 কোগুযজ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভ ডয তথ্যগুযরো পূযণ করযযত 

আযফ। োফপযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূর দোরখরযে 

ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ করযযত আযফ। 

৬০ স্বোস্থয স্যযক্ষো 

োযচোর্জড 

 নরোআযন বযয বক্ষযে মূর পযযভ বকোন তথ্য পূযযণয স্যযমোগ 

নোআ। োফপযভ ড তথ্য প্রদোযনয জন্য বনোট ৫২ নং এয নুরূ 

প্ররক্রয়ো নুযণ করযযত আযফ। 

 কোগুযজ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভ ডয তথ্যগুযরো পূযণ করযযত 

আযফ। োফপযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূর দোরখরযে 

ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ করযযত আযফ। 

৬১ রযযফ স্যযক্ষো 

োযচোর্জড 

 নরোআযন বযয বক্ষযে মূর পযযভ বকোন তথ্য পূযযণয স্যযমোগ 

নোআ। োফপযভ ড তথ্য প্রদোযনয জন্য বনোট ৫২ নং এয নুরূ 

প্ররক্রয়ো নুযণ করযযত আযফ। 

 কোগুযজ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভ ডয তথ্যগুযরো পূযণ করযযত 

আযফ। োফপযভ ডয বমোগপরগুযরো শুধুভোে মূর দোরখরযে 

ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ করযযত আযফ। 

ং-৯: ভোনী বজয 

৬২ ভোনী বজয 

(মূল্য ংযমোজন 

কয) 

 এটি কযদোতোয যফতী কযযভয়োযদয মূল্য ংযমোজন কযযয 

প্রোযরিক বজযযয রোফ। কোগুযজ বযয ভয় রফযয়োগপর 

রররখযফন। 
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পযভ মূক-৯.১ (মূক দোরখরে) পূযযণয িরত 

ক্ররভক 

নং/যনোট 

রফলয় পূযযণয িরত 

রফযয়োগপযরয রনয়ভ: 

৬২ = ৫২-৩৬ 

 নরোআযন বযয বক্ষযে রযস্টভ স্বয়ংক্রীয়বোযফ কযদোতোয 

যফতী কযযভয়োযদয মূল্য ংযমোজন কযযয প্রোযরিক বজযযয 

রযভোণ রনধ ডোযণ করযযফ। 

৬৩ ভোনী বজয 

(ম্পূযক শুল্ক) 

 এটি কযদোতোয যফতী কযযভয়োযদয ম্পূযক শুযল্কয প্রোযরিক 

বজযযয রোফ। 

 কোগুযজ বযয ভয় রফযয়োগপর রররখযফন। 

 রফযয়োগপযরয রনয়ভ: ৬৩= ৫৩-৩৮। 

 নরোআযন বযয বক্ষযে রযস্টভ স্বয়ংক্রীয়বোযফ কযদোতোয 

যফতী কযযভয়োযদয ম্পূযক শুল্ক এয প্রোযরিক বজযযয 

রযভোণ রনধ ডোযণ করযযফ। 

ং-১০: বপযত 

      কযদোতো ভোনী বজযয উরিরখত থ ড বপযৎ গ্রযণ আচ্ছুক যর যাঁ 

রনফ ডোচন কযযফন। 

ং-১১: বঘোলণো 

 বঘোলণো ও 

স্বোক্ষয 

কোগুযজ বযয বক্ষযে ক্ষভতোপ্রোপ্ত ব্যরক্ত তোোয নোভ, দরফ, তোরযখ, 

বভোফোআর নম্বয ও আযভআর উযিখ করযয়ো স্বোক্ষয করযযফন। 

নরোআযন বযয বক্ষযে কযদোতোয নোভ, দরফ, তোরযখ, বভোফোআর 

নম্বয ও আযভআর এযে বযরজযেযন প্রদত্ত র্োটোযফ বথযক 

স্বয়ংরক্রয়বোযফ প্রদ ডন কযযফ। মরদ পযভ দোরখরকোযী ব্যরক্ত রবন্ন 

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

করযয়ো দোরখরে ব করযযফন। 
 

    জোতীয় যোজস্ব বফোযর্ ডয অযদক্রযভ, 

 

 
     ( .         ন       ) 

    (    ন   ) 

 

 


