
 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জাতীয় যাজস্ব বফার্ ড 
 

মূল্য াংদমাজন কয দাখিরত্র 

[খফখধ ৪৭ এয উ-খফখধ (১) দ্রষ্টব্য] 

 
অাং-১: কযাদাতায তথ্য 

(১) ব্যফায় নাক্তকযণ াংখ্যা  :  

(২) কযদাতায  নাভ : 
 
 

(৩) কযদাতায ঠিকানা : 
 

(৪) ব্যফায প্রকৃখত : 
 

(৫)অথ ডননখতক কাম ডক্রভ এয প্রকৃখত : 
 

 

অাং-২: দাখিরত্র জভায তথ্য 

(১) কয বভয়াদ : 
 

ভা / ফৎয 
 

 (২) দাখিরদত্রয প্রকায  

[অনুগ্র কখযয়া প্রদমাজযটিতদত টিতক খদন]  

: 
 

(ক) মূর দাখিরত্র (ধাযা ৬৪)  

  
 

(ি) াংদাখধত দাখিরত্র (ধাযা ৬৬)  

  
 

(গ) পূণ ড, অখতখযক্ত ফা খফকল্প দাখিরত্র 

(ধাযা ৬৭) 

 

 
 

(৩) খফগত কযদভয়াদদ বকাদনা কাম ডক্রভ 

ম্পাখদত ইয়াদছ খক? 
: 

 

 যাঁ  না 

[মখদ ’না’ য় তাা ইদর অাং-১, ৩,এফাং ১১ পূযণ করুন] 
(৪) বদয তাখযি  : 

 

 
 

 

 
 

  

D D / M M / Y Y Y Y 
 

 

অাং-৩: যফযা প্রদান - প্রদদয় কয  

যফযাদয প্রকৃখত  বনাট মূল্য (ক) এখর্ (ি) মূক (গ)  

শূন্যায 

খফখষ্ট 

ণ্য/দফা 

যাখয যপ্তাখন ১          -ক 

প্রচ্ছন্ন যপ্তাখন ২          -ক 

অব্যাখতপ্রাপ্ত ণ্য/দফা ৩          -ক 

আদ ড াদযয ণ্য/দফা ৪          -ক 

দফ ডাচ্চ খুচযা মূল্যখবখিক ণ্য ৫          -ক 

mywbw`©ó Ki wfwËK ণ্য/বফা ৬          -গ 

আদ ড কযায ব্যতীত খবন্ন কযায 

খবখিক ণ্য/বফা 

৭          -ক 

খুচযা/াইকাযী/ব্যফায়ী খবখিক 

যফযা 

৮          -খ 

বভাট খফক্রয়মূল্য ও বভাট প্রদদয় কয  ৯     

অাং-৪: ক্রয় - উকযণ কয 

(ক) আনায যফযাকৃত কর ণ্য মখদ আদ ড াদযয য়, বদেদত্র বনাট ১০-২০ পূযণ করুন। 

(ি) আনায যফযাকৃত কর ণ্য মখদ আদ ড াদযয না য়, বদেদত্র বনাট ২১-২২ পূযণ করুন। 

(গ) আনায যফযাকৃত ণ্য মখদ আদ ড াদযয এফাং আদ ডায ব্যতীত উবয় য়, বদেদত্র ণ্য 

উৎাদদন উকযদণয ব্যফায অনুমায়ী উকযণ মূল্য আনুাখতক াদয প্রদমাজযতা অনুমায়ী বনাট 

১০-২২ পূযণ করুন। 

 

ক্রদয়য প্রকৃখত  বনাট মূল্য (ক) মূক (ি)  

মূক-৯.১ 



শূন্যায খফখষ্ট ণ্য/দফা স্থানীয় ক্রয় ১০         -ক 

আভদাখন ১১         -ক 

অব্যাখতপ্রাপ্ত ণ্য/দফা স্থানীয় ক্রয় ১২         -ক 

আভদাখন ১৩         -ক 

আদ ড াদযয ণ্য/দফা 

 

স্থানীয় ক্রয় ১৪         -ক 

আভদাখন ১৫         -ক 

আদ ড               

      ণ্য/বফা 

স্থানীয় ক্রয় ১৬         -ক 

আভদাখন ১৭         -ক 

mywbw`©ó Ki wfwËK 

ণ্য/বফা 

স্থানীয় ক্রয় ১৮         -গ 

বযয়াতদমাগ্য নয় এরূ 

ণ্য/বফা (স্থানীয় ক্রয়) 

টাণ ডওবায 

প্রখতষ্ঠান ইদত 

১৯         -ক 

অখনফখিত 

প্রখতষ্ঠান ইদত 

২০         -ক 

বযয়াতদমাগ্য নয় এরূ ণ্য/ 

বফা (দম কর কযদাতা 

শুধুভাত্র অব্যাখতপ্রাপ্ত/সুখনখদ ডষ্ট 

কয/আদ ড ায ব্যতীত অন্যান্য 

াদযয ণ্য/দফা যফযা 

কদযন) 

স্থানীয় ক্রয় ২১         -ক 

আভদাখন ২২         -ক 

বভাট উকযণ কয বযয়াত ২৩    
 

 
 

 

অাং-৫: বৃখিকাযী ভন্বয় (মূল্য াংদমাজন কয)  

ভন্বয় ঘটনা  বনাট খযভাণ  

যফযা গ্রীতা কর্তডক উৎদ কতডদনয জন্য ২৪  াফপর্মড - ঘ 

ব্যাাংখকাং চযাদনদর মূল্য খযদাখধত য় নাই এভন যফযাদয জন্য ২৫   

বর্খফট বনাদটয জন্য  ২৬   

অন্যদকাদনা ভন্বয় ঘটনায জন্য (খনদচ ফণ ডনা করুন) 

 
 

২৭   

 বভাট  বৃখিকাযী ভন্বয়  ২৮   
 

 
 

 
 

অাং-৬: হ্রাকাযী ভন্বয় (মূল্য াংদমাজন কয)  

ভন্বয় ঘটনা  বনাট খযভাণ  

প্রদি যফযা ইদত উৎদ কতডদনয জন্য ২৯  াফপর্মড – ঙ 

আভদাখন ম ডাদয় প্রদদয় আগাভ কয ৩০  াফপর্মড – চ 

যপ্তাখন ণ্য উৎাদদন ব্যফহৃত কাঁচাভাদরয খফযীদত প্রদদয় মূল্য 

াংদমাজন কয 

৩১   

বক্রখর্ট বনাট ইসুযয জন্য ৩২   
অন্যদকাদনা ভন্বয় ঘটনায জন্য(খনদচ ফণ ডনা করুন) 

 
 

৩৩   

বভাট হ্রাকাযী ভন্বয়  ৩৪   

 

 

 

 

 

   

 

অাং-৭: নীট কয খাফ 



আইদটভ  বনাট খযভাণ 
ফতডভান কযদভয়াদদ প্রদদয় বভাট মূক (ভানী বজয এয খত 

ভন্বয় ব্যতীত)  
(৯গ-২৩ি+২৮-৩৪) 

৩৫  

ভানী বজয এয খত ভন্বদয়য য ফতডভান কযদভয়াদদ প্রদদয় 

বভাট মূক  (৩৫-৫০) 

৩৬  

ফতডভান কযদভয়াদদ প্রদদয় বভাট ম্পূযক শুল্ক (ভানী বজয এয 

খত ভন্বয় ব্যতীত) (৯ি+৩৯-৪০-৪১) 
৩৭  

ভানী বজয এয খত ভন্বদয়য য ফতডভান কযদভয়াদদ প্রদদয় 

বভাট ম্পূযক শুল্ক  (৩৭-৫১) 

৩৮  

বর্খফট বনাট ইসুযয জন্য ভন্বয়কৃত ম্পূযক শুল্ক ৩৯  
বক্রখর্ট বনাট ইসুযয জন্য ভন্বয়কৃত ম্পূযক শুল্ক ৪০  
যপ্তাখন ণ্য উৎাদদন ব্যফহৃত কাঁচাভাদরয খফযীদত প্রদদয় ম্পূযক 

শুল্ক 

৪১  

অখযদাখধত মূদকয জন্য সুদ ৪২  
অখযদাখধত ম্পূযক শুল্ক এয জন্য সুদ ৪৩  
অথ ডদন্ড ও জখযভানা ৪৪  
আফগাখয শুল্ক ৪৫  
উন্নয়ন াযচার্জড ৪৬  
তথ্য প্রযুখক্ত উন্নয়ন াযচার্জড ৪৭  
স্বাস্থয সুযো াযচার্জড    ৪৮  
খযদফ সুযো াযচার্জড ৪৯  
বল কযদভয়াদদয ভানী বজয (মূল্য াংদমাজন কয) ৫০  
বল কযদভয়াদদয ভানী বজয (ম্পূযক শুল্ক)  ৫১  
   

 

 

অাং-৮: কয খযদাদধয তপখর (দেজাযী জভা)  

আইদটভ  বনাট অথ ডননখতক বকার্ খযভাণ  

ফতডভান কযদভয়াদদ খযদাখধত 

বভাট মূক 
৫২   াফপর্মড – ছ 

ফতডভান কযদভয়াদদ খযদাখধত 

বভাট ম্পূযক শুল্ক 
৫৩   াফপর্মড – ছ 

অখযদাখধত মূদকয জন্য সুদ ৫৪   াফপর্মড – ছ 
অখযদাখধত ম্পূযক শুল্ক এয 

জন্য সুদ 
৫৫   াফপর্মড – ছ 

অথ ডদন্ড ও জখযভানা ৫৬   াফপর্মড – ছ 
আফগাখয শুল্ক ৫৭   াফপর্মড – ছ 
উন্নয়ন াযচার্জড ৫৮   াফপর্মড – ছ 
তথ্য প্রযুখক্ত উন্নয়ন াযচার্জড ৫৯   াফপর্মড – ছ 
স্বাস্থয সুযো াযচার্জড    ৬০   াফপর্মড – ছ 
খযদফ সুযো াযচার্জড ৬১   াফপর্মড – ছ 

 
অাং-৯: ভানী বজয (যফতী কয বভয়াদদয প্রাযখিক বজয)  

আইদটভ  বনাট খযভাণ  

ভানী বজয (মূল্য াংদমাজন কয) ৬২   
ভানী বজয (ম্পূযক শুল্ক) ৬৩   

অাং-১০: বপযত  
আখভ ভানী বজদয উখিখিত অথ ড বপযৎ গ্রদণ ইচ্ছুক 
                 

                           

 

   

অাং-১১: বঘালণা 
  



আখভ বঘালণা কখযদতখছ বম, এই দাখিরদত্র প্রদি তথ্য দফ ডাতবাদফ ম্পূণ ড, তয ও খনর্ভ ডর। 
নাভ  
দখফ   
তাখযি   
বভাফাইর নম্বয  
ইদভইর  
  স্বােয 

 

াফপভ ড মূ 

 

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

 

   ক 

   
ণ্য/ বফায 

ফাখনখজযক 

ফণ ডনা 

ণ্য/বফায 

বকার্ 

ণ্য/বফায 

নাভ 

মূল্য 

(ক) 

ম্পূযক 

শুল্ক (ি) 

মূল্য 

াংদমাজন 

কয 

(গ) 

ভন্তব্য 

        

        

 

বভাট  

 

   

 

 

াফপর্মড - ি ( বনাট ৮ এয জন্য প্রদমাজয)  

   ক 

   
ক    গ   

ণ্য/ 

বফায 

ফাখণখজযক 

ফণ ডনা 

ণ্য/বফায 

বকার্ 

ণ্য/বফায 

নাভ 

মূল্য 

(ক) 

ম্পূযক 

শুল্ক  

(ি) 

মূল্য 

াংদমাজন 

কয 

(গ) 

ভন্তব্য 

        ক 

      ক  ক 

       

            

         

       

                

 Jla       

   

       

 Ab¨vb¨ 

        

       

  বভাট      

 

াফপর্মড - গ ( বনাট ৬,১৮ এয জন্য প্রদমাজয)  

   ক 

   ণ্য/ 

বফায 

ফণ ডনা 

ণ্য/ 

বফায 

ফাখণখজযক 

বকার্ 

ণ্য/ 

বফায 

নাভ 

খযভাদয 

একক 

(ক) 

 

খযভাণ 

(ি) 

প্রকৃত 

খফক্রয়/ক্রয় 

মূল্য  

(গ) 

ম্পূযক 

শুল্ক (ঘ) 

মূল্য 

াংদমাজন 

কয 

(ঙ) 

ভন্তব্য 

          

          

 বভাট         

 



াফপর্মড - ঘ ( বনাট ২৪-“যফযা গ্রীতা কর্তডক উৎদ কতডদনয জন্য” এয জন্য প্রদমাজয)  

   ক 

   যফযাকাযীয 

খফআইএন 

নম্বয  

যফযাকাযীয 

নাভ 

যফযা 

কাযীয 

ঠিকানা 

যফযা 

মূল্য 

কখতডত 

মূল্য 

াংদমাজন 

কয 

ইনবদয় 

নাং  

(         

খফর নম্বয 

ইতযাখদ) 

ইনবদয়/ 

খফদরয 

তাখযি 

একাউন্ট 

বকাদর্ কয 

খযদাখধত 

ভন্তব্য 

          

          

  

 

 

বভাট 

 

   

  

 

াফপর্মড - ঙ ( বনাট ২৯-“প্রদি যফযা ইদত উৎদ কতডদনয জন্য” এয জন্য প্রদমাজয)  

   ক 

   বক্রতায 

খফআইএন 

নম্বয 

বক্রতায  

নাভ  

বক্রতায 

ঠিকানা 
মূল্য 

কখতডত 

মূল্য 

াংদমাজন 

কয 

ইনবদয় 

নাং  

(         

খফর নম্বয 

ইতযাখদ) 

ইনবদয়/ 

খফদরয 

তাখযি 

একাউন্ট 

বকাদর্ কয 

খযদাখধত 

ভন্তব্য 

          

          

  বভাট  
   

  

 

াফপর্মড - চ ( বনাট ৩০ -“আভদাখন ম ডাদয় প্রদদয়  গ   কয” এয জন্য প্রদমাজয)  

   ক 

   খফর অফ এখি নম্বয তাখযি 

কাস্টভ 

াউ/শুল্ক 

বস্টন  

আগাভ কদযয খযভাণ 

ভন্তব্য 

      

 
বভাট    

 

 

 

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

   ক 

   
বেজাযী চারান 

নম্বয 

   ক   খ  

তাখযি 

একাউন্ট 

বকাদর্ কয 

খযদাখধত 

খযভাণ ভন্তব্য 

        

 বভাট       



মূক দাখিরত্র পূযদণয খনদদ ডখকা 

মূক দাখিরত্র পূযদণয গুরুত্বপূণ ড আইনগত খনদদ ডনা 

(1) এই পযভ মূল্য াংদমাজন কয ও ম্পূযক শুল্ক আইন, ২০১২ এয আওতায় খনফখিত 

কর ব্যখক্তয জন্য ব্যফহৃত ইদফ। খনফখিত খর্দলাদভটদদয বেদত্র প্রদমাজযতানুমায়ী 

উা দাখিরদমাগ্য ইদফ। 

(2) প্রখত কযদভয়াদদয পূযণকৃত পযভ কযদভয়াদ যফতী ভাদয ১৫ তাখযদিয ভদে ব 

কখযদত ইদফ। মূক দপ্তয ফা বযাট অনরাইন খদস্টভ কর্তডক গ্রদণয তাখযি 

দাখিরত্র বদয তাখযি খাদফ খফদফখচত ইদফ। 

(3) খফরদম্ব দাখিরত্র ব ফা ব না কখযফায কাযদণ সুদ ফা অথ ডদণ্ড- ফা উবয়ই ইদত 

াদয। 

(4) দাখিরত্র বদয পূদফ ড নীট কয ধনাত্মক ইদর উা খযদাধ করুন। 

(5) দাখিরত্র বদয পূদফ ড ফা একই াদথ মূক-৬.১০ এয তথ্যও ব করুন। 

(6) দাখিরত্র ব না কখযদর বযাট অনরাইন খদস্টদভয ভােদভ খনধ ডাখযত ভদয়য ভদে 

খফখবন্ন ধযদণয স্বয়াংক্রীয় খনয়ন্ত্রণ ব্যফস্থায মু্মিীন ইদত ইদফ। 

 

পযভ মূক-৯.১পূযদণয খনদদ ডনা 

(1) অনরাইদন দাখিরত্র ব জ ও অগ্রাখধকাযপ্রাপ্ত িখত। অনরাইদন দাখিরত্র 

বদয জন্য www.vat.gov.bd খবখজট করুন। আনায অনরাইন সুখফধা না 

থাখকদর বযাট অনরাইন াখব ড বন্টাদয মাইয়া ও দাখিরত্র অনরাইদন ব কখযদত 

াখযদফন। আনায খনকটফতী বযাট অনরাইন াখব ড বন্টাদযয ঠিকানা 

www.nbr.gov.bd হইতে জানিয়া নিি। 

(2) কাগুদজ দাখিরত্র বদয বেদত্র ীর ও স্বােয াংফখরত মূর দাখিরত্র বপ্রযণ করুন 

এফাং উায একটিত কখ আখন াংযেণ করুন। পদটাকখ গ্রণদমাগ্য ইদফ না। 

(3) স্পষ্ট অেদয পযভটিত পূযণ করুন। ইাংদযখজ পযভ ব্যফাদযয বেদত্র CAPITAL  

অেয ব্যফায করুন। 

(4) পযভটিত পূযদণয পূদফ ড খনদদ ডখকাটিত বাদরাবাদফ ড়ুন। 

(5) অম্পূণ ড পযভ যফতী কাম ডক্রদভয জন্য গৃীত ইদফ না। 

(6) কাগুদজ দাখিরত্র র্াক ফা াদত াদত খনম্নফখণ ডত দপ্তযমূদয বমদকাদনা একটিতদত 

বপ্রযণ করুন, মথা:- 

(ক) আনায খনকটফতী কাস্টভ, এক্সাইজ ও বযাট কখভনাদযট 

(ি)  আনায খনকটফতী কাস্টভ, এক্সাইজ ও বযাট খফবাগীয় দপ্তয। 

(7) মূক াংক্রান্ত বমদকাদনা তদথ্যয জন্য বযাট অনরাইন কন্টাক্ট বন্টাদয কর করুন। 

কন্টাক্ট বন্টাদযয নম্বয: ১৬৫৫৫। 

  

  

http://www.vat.gov.bd/
http://www.nbr.gov.bd/


পযভ মূক-৯.১ (মূক দাখিরত্র) পূযদণয িখত 

ক্রখভক 

নাং/দনাট 

খফলয় পূযদণয িখত 

অাং-১: কযদাতায তথ্য 

১ ব্যফায় 

নাক্তকযণ 

াংখ্যা 

 কাগুদজ বদয ভয় কযদাতায ৯-খর্খজট ই-খফন নম্বয খরখিদত 

ইদফ।  

 অনরাইদন বদয বেদত্র স্বয়াংক্রীয়বাদফ আখদফ। 

 

২ কযদাতায  নাভ  কাগুদজ বদয ভয় কযদাতায নাভ খরখিদত ইদফ।  

 অনরাইদন বদয বেদত্র স্বয়াংক্রীয়বাদফ আখদফ। 

৩ কযদাতায 

ঠিকানা 
 কাগুদজ বদয ভয় কযদাতায ঠিকানা খরখিদত ইদফ। 

 অনরাইদন বদয বেদত্র ই-খফন র্াটাদফ ইদত স্বয়াংক্রীয়বাদফ 

আখদফ। 

৪ ব্যফায প্রকৃখত  কাগুদজ বদয ভয় কযদাতায ব্যফায প্রকৃখত খরখিদত ইদফ। 

উদাযণ : াট ডনাযখ, প্রাইদবট খরখভদটর্ বকাম্পাখন । 

 অনরাইদন বদয বেদত্র ই-খফন র্াটাদফ ইদত স্বয়াংক্রীয়বাদফ 

আখদফ। 

৫ অথ ডননখতক 

কাম ডক্রভ এয 

প্রকৃখত 

 কাগুদজ বদয ভয় কযদাতাযঅথ ডননখতক কাম ডক্রভ এয প্রকৃখত  

খরখিদত ইদফ। উদাযণ: আভদাখনকাযক, উৎাদক। 

 অনরাইদন বদয বেদত্র ই-খফন র্াটাদফ বথদক স্বয়াংক্রীয়বাদফ 

আখদফ। 

অাং-২: দাখিরত্র জভায তথ্য 

১ কয বভয়াদ  কাগুদজ বদয ভয় বম কযদভয়াদদয দাখিরত্র ব কখযদফন 

উায ভাদয নাভ এফাং ন খরখুন। 

 অনরাইদন বদয বেদত্র স্বয়াংক্রীয়বাদফ আখদফ। 

২    খ      

 ক      

(     ক   

       ঘ   

 ক      ) 

       খ    

             খ    

    ,             ক     খ    

৩ খফগত 

কযদভয়াদদ 

বকাদনা কাম ডক্রভ 

ম্পাখদত 

ইয়াদছ খক? 

বম কযদভয়াদদয দাখিরত্র ব কযদভয়াদদ বকাদনা অথ ডননখতক 

কাম ডক্রভ ইয়াদছ খকনা। মখদ ইয়া থাদক তাা ইদর “যা” খনফ ডাচন 

কখযয়া যফতী অাংমূ (অাং ৩ ইদত ১১) পূযণ কখযদত ইদফ। 

আয মখদ বকাদনা কাম ডক্রভ না ইয়া থাদক তাা ইদর “না” খনফ ডাচন 

কখযয়া শুধু অাং-১১ পূযণ কখযয়া ব কখযদত ইদফ। 

৪ বদয তাখযি  কাগুদজ বদয ভয় বম কযদভয়াদদয দাখিরত্র ব কখযদফন 

উায ভাদয নাভ এফাং ন খরখুন। 

 অনরাইদন বদয বেদত্র স্বয়াংক্রীয়বাদফ আখদফ। 

অাং-৩: যফযা প্রদান - প্রদদয় কয 

১ শূন্যায খফখষ্ট 

ণ্য/ বফা 

 অনরাইদন বদয বেদত্র বমকর কয চারানত্র দ্বাযা যাখয 

যপ্তাখনয যফযা প্রদান কযা ইয়াদছ বগুখরয খম্মখরত কয 



পযভ মূক-৯.১ (মূক দাখিরত্র) পূযদণয িখত 

ক্রখভক 

নাং/দনাট 

খফলয় পূযদণয িখত 

ব্যতীত মূল্য এই ঘদয খরখিদত ইদফ। মূর পযদভ বকান তথ্য 

পূযদণয সুদমাগ নাই। প্রথদভ "Details" ট্যাফ খিক কখযদত ইদফ 

এফাং একটিত াফপভ ড প্রদখ ডত ইদফ। াফপদভ ডয তথ্যগুদরা পূযণ 

কখযদত ইদফ। যফযাকৃত ণ্য/বফা ফণ ডনা এফাং ম্পখকডত 

এইচ.এ.বকার্/ বফাদকার্ টাই করুন। ণ্য/বফায নাভ 

করাদভয অধীদন প্রাখিক ণ্য/বফায নাভ স্বয়াংখক্রয়বাদফ 

এনখফআয এয অবযন্তযীণ র্াটাদফ অনুমায়ী প্রদখ ডত ইদফ। 

ঠিক ণ্য/বফায নাদভয তথ্য প্রখতপখরত কখযফায জন্য 

ণ্য/বফায ফণ ডনা ফা বকার্ করাদভয এখিগুখর ম্পাদনা কখযদত 

াখযদফন। তাযয ণ্য/বফায খফক্রয়মূল্য খরখুন। াফপভ ডগুখরদত 

পৃথক এইচএদকার্/বফা বকাদর্য জন্য পৃথক রাইন ব্যফায 

করুন। াফপদভ ড এখর্ এফাং বযাট খযভাণ স্বয়াংখক্রয়বাদফ 

এইচএদকার্/খফফযণ এফাং যফযাদয খযভাদণয উয খবখি 

কখযয়া গণনা কযা ইদফ। াফপদভ ডয বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূর 

দাখিরদত্র াংখেপ্ত ায খাদফ প্রদখ ডত ইদফ। াফপদভ ড এখর্ 

এফাং বযাট খযভাণ স্বয়াংখক্রয়বাদফ গণনা কযা ইদরও 

যপ্তাখনকৃত যফযা খফধায় মূর দাখিরদত্র তা প্রদখ ডত ইদফ না। 

 কাগুদজ বদয ভয়, প্রথদভ াফপদভ ডয তথ্যগুদরা পূযণ কখযদত 

ইদফ। াফপদভ ডয বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র 

াংখেপ্তায খাদফ পূযণ কখযদত ইদফ। 

২ প্রচ্ছন্ন যপ্তাখন   অনরাইদন বদয বেদত্র বমকর কয চারানত্র দ্বাযা প্রচ্ছন্ন 

যপ্তাখনয যফযা প্রদান কযা ইয়াদছ বগুখরয খম্মখরত কয 

ব্যতীত মূল্য এই ঘদয খরখিদত ইদফ। মূর পযদভ বকান তথ্য 

পূযদণয সুদমাগ নাই। াফপদভ ড তথ্য প্রদাদনয জন্য ১ নাং বনাদটয 

অনুরূ প্রখক্রয়া অনুযণ কখযদত ইদফ। াফপদভ ড এখর্ এফাং 

বযাট খযভাণ স্বয়াংখক্রয়বাদফ গণনা কযা ইদরও যপ্তাখনকৃত 

যফযা খফধায় মূর দাখিরদত্র তা প্রদখ ডত ইদফ না। 

 কাগুদজ বদয ভয়, প্রথদভ াফপদভ ডয তথ্যগুদরা পূযণ কখযদত 

ইদফ। াফপদভ ডয বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র 

াংখেপ্তায খাদফ পূযণ কখযদত ইদফ। 

৩ অব্যাখতপ্রাপ্ত 

ণ্য/দফা 
 অনরাইদন বদয বেদত্র বমকর কয চারানত্র দ্বাযা মূল্য 

াংদমাজন কয আইদনয তপখর ও এআযও বত উদিখিত 

অব্যাখতপ্রাপ্ত ণ্য/দফা যফযা প্রদান কযা ইয়াদছ বগুখরয 

খম্মখরত মূল্য এই ঘদয খরখিদত ইদফ। মূর পযদভ বকান তথ্য 

পূযদণয সুদমাগ নাই। াফপদভ ড তথ্য প্রদাদনয জন্য ১ নাং বনাদটয 

অনুরূ প্রখক্রয়া অনুযণ কখযদত ইদফ। াফপদভ ড এখর্ এফাং 

বযাট খযভাণ স্বয়াংখক্রয়বাদফ গণনা কযা ইদরও অব্যাখতপ্রাপ্ত 

যফযা খফধায় মূর দাখিরদত্র তা প্রদখ ডত ইদফ না। 

 কাগুদজ বদয ভয়, প্রথদভ াফপদভ ডয তথ্যগুদরা পূযণ কখযদত 

ইদফ। াফপদভ ডয বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র 



পযভ মূক-৯.১ (মূক দাখিরত্র) পূযদণয িখত 

ক্রখভক 

নাং/দনাট 

খফলয় পূযদণয িখত 

াংখেপ্তায খাদফ পূযণ কখযদত ইদফ। 

৪ আদ ড াদযয 

ণ্য/দফা 
 অনরাইদন বদয বেদত্র বমকর কয চারানত্র দ্বাযা আদ ড 

াদযয (১৫%)ণ্য/দফা যফযা প্রদান কযা ইয়াদছ বগুখরয 

খম্মখরত কয ব্যতীত মূল্য এই ঘদয খরখিদত ইদফ। মূর পযদভ 

বকান তথ্য পূযদণয সুদমাগ নাই। াফপদভ ড তথ্য প্রদাদনয জন্য ১ 

নাং বনাদটয অনুরূ প্রখক্রয়া অনুযণ কখযদত ইদফ। াফপদভ ডয 

বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র াংখেপ্তায খাদফ 

প্রদখ ডত ইদফ। 

 কাগুদজ বদয ভয়, প্রথদভ াফপদভ ডয তথ্যগুদরা পূযণ কখযদত 

ইদফ। াফপদভ ডয বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র 

াংখেপ্তায খাদফ পূযণ কখযদত ইদফ। 

৫ খুচযা মূল্য 

খবখিক ণ্য  
 অনরাইদন বদয বেদত্র বমকর কয চারানত্র দ্বাযা মূল্য 

াংদমাজন কয আইদনয উদিখিত খুচযামূল্য খবখিক ণ্য 

(উদাযণ: খগাদযট, খফখি ও অন্যান্য) যফযা প্রদান কযা 

ইয়াদছ বগুখরয খম্মখরত কয ব্যতীত মূল্য এই ঘদয খরখিদত 

ইদফ। মূর পযদভ বকান তথ্য পূযদণয সুদমাগ নাই। াফপদভ ড 

তথ্য প্রদাদনয জন্য ১ নাং বনাদটয অনুরূ প্রখক্রয়া অনুযণ 

কখযদত ইদফ। াফপদভ ডয বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র 

াংখেপ্তায খাদফ প্রদখ ডত ইদফ। 

 কাগুদজ বদয ভয়, প্রথদভ াফপদভ ডয তথ্যগুদরা পূযণ কখযদত 

ইদফ। াফপদভ ডয বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র 

াংখেপ্তায খাদফ পূযণ কখযদত ইদফ। 

৬ সুখনখদ ডষ্ট কয 

খবখিক 

ণ্য/বফা- 

স্থানীয় ক্রয় 

 অনরাইদন বদয বেদত্র বমকর কয চারানত্র দ্বাযা সুখনখদ ডষ্ট 

কয খবখিক ণ্য/দফা যফযা প্রদান কযা ইয়াদছ বগুখরয 

খম্মখরত কয ব্যতীত মূল্য এই ঘদয খরখিদত ইদফ। মূর পযদভ 

বকান তথ্য পূযদণয সুদমাগ নাই। াফপদভ ড তথ্য প্রদাদনয জন্য ১ 

নাং বনাদটয অনুরূ প্রখক্রয়া অনুযণ কখযদত ইদফ।  াফপদভ ডয 

বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র াংখেপ্তায খাদফ 

প্রদখ ডত ইদফ। 

 কাগুদজ বদয ভয়, প্রথদভ াফপদভ ডয তথ্যগুদরা পূযণ কখযদত 

ইদফ। াফপদভ ডয বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র 

াংখেপ্তায খাদফ পূযণ কখযদত ইদফ। 

৭ আদ ড কয ায 

ব্যতীত খবন্ন 

কযায খবখিক 

ণ্য/বফা 

 অনরাইদন বদয বেদত্র বমকর কয চারানত্র দ্বাযা আদ ড কয 

ায ব্যতীত খবন্ন কযায খবখিক ণ্য/বফা যফযা প্রদান কযা 

ইয়াদছ বগুখরয খম্মখরত কয ব্যতীত মূল্য এই ঘদয খরখিদত 

ইদফ। মূর পযদভ বকান তথ্য পূযদণয সুদমাগ নাই। াফপদভ ড 

তথ্য প্রদাদনয জন্য ১ নাং বনাদটয অনুরূ প্রখক্রয়া অনুযণ 

কখযদত ইদফ। াফপদভ ডয বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র 

াংখেপ্তায খাদফ প্রদখ ডত ইদফ। 



পযভ মূক-৯.১ (মূক দাখিরত্র) পূযদণয িখত 

ক্রখভক 

নাং/দনাট 

খফলয় পূযদণয িখত 

 কাগুদজ বদয ভয়, প্রথদভ াফপদভ ডয তথ্যগুদরা পূযণ কখযদত 

ইদফ। াফপদভ ডয বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র 

াংখেপ্তায খাদফ পূযণ কখযদত ইদফ। 

৮ খুচযা/াইকাযী/

ব্যফায়ী খবখিক 

যফযা 

 অনরাইদন বদয বেদত্র বমকর কয চারানত্র দ্বাযা 

খুচযা/াইকাযী মূল্য খবখিক ণ্য/দফা যফযা প্রদান কযা 

ইয়াদছ বগুখরয খম্মখরত কয ব্যতীত মূল্য এই ঘদয খরখিদত 

ইদফ। মূর পযদভ বকান তথ্য পূযদণয সুদমাগ নাই। াফপদভ ড 

তথ্য প্রদাদনয জন্য ১ নাং বনাদটয অনুরূ প্রখক্রয়ায় াফপভ ড-ি 

পূযণ কখযদত ইদফ। াফপদভ ডয বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূর 

দাখিরদত্র াংখেপ্ত ায খাদফ প্রদখ ডত ইদফ। 

 কাগুদজ বদয ভয়, প্রথদভ াফপদভ ডয তথ্যগুদরা পূযণ কখযদত 

ইদফ। াফপদভ ডয বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র 

াংখেপ্তায খাদফ পূযণ কখযদত ইদফ। 

৯ বভাট খফক্রয়মূল্য 

এফাং বভাট 

প্রদদয় কয 

এটিত বভাট প্রদদয় কদযয খাফ। কাগুদজ বদয ভয় বমাগপর 

খরখিদফন। 

বমাগপদরয খনয়ভ: 

৯ক=১ক+২ক+৩ক+৪ক+৫ক+৬ক+৭ক+৮ক 

৯ি=৪ি+৫ি+৬ি+৭ি+৮ি 

৯গ=৪গ+৫গ+৬গ+৭গ+৮গ 

অনরাইদন বদয বেদত্র খদস্টভ স্বয়াংক্রীয়বাদফ খফক্রয় মূল্য, বভাট 

প্রদদয় মূল্য াংদমাজন কয ও ম্পূযক শুল্ক এয খযভাণ খনধ ডাযণ 

কখযদফ। 

অাং-৪: ক্রয় - উকযণ কয 

(ক) আনায যফযাকৃত কর ণ্য মখদ আদ ড াদযয য়, বদেদত্র বনাট ১০-২০ পূযণ করুন। 

(ি) আনায যফযাকৃত কর ণ্য মখদ আদ ড াদযয না য়, বদেদত্র বনাট ২১-২২ পূযণ করুন। 

(গ) আনায যফযাকৃত ণ্য মখদ আদ ড াদযয এফাং আদ ডায ব্যতীত উবয় য়, বদেদত্র ণ্য উৎাদদন 

উকযদণয ব্যফায অনুমায়ী উকযণ মূল্য আনুাখতক াদয প্রদমাজযতা অনুমায়ী বনাট ১০-২২ পূযণ করুন। 

১০ শূন্যায খফখষ্ট 

ণ্য/দফা- 

স্থানীয় ক্রয় 

 অনরাইদন বদয বেদত্র বমকর স্থানীয় উকযণ ক্রয় শূন্যায 

খফখষ্ট বগুখরয খম্মখরত কয ব্যতীত মূল্য এই ঘদয খরখিদত 

ইদফ। এই বনাট টিত মূরত তবাগ যপ্তাখনমুিী ফন্ড রাইদন্সধাযী 

প্রখতষ্ঠাদনয জন্য প্রদমাজয। মূর পযদভ বকান তথ্য পূযদণয সুদমাগ 

নাই।  প্রথদভ "Details" ট্যাফ খিক কখযদত ইদফ এফাং একটিত 

াফপভ ড প্রদখ ডত ইদফ। াফপদভ ডয তথ্যগুদরা পূযণ কখযদত 

ইদফ। ক্রয়কৃত ণ্য/বফা ফণ ডনা এফাং ম্পখকডত এইচএদকার্/ 

বফাদকার্ টাই করুন। ণ্য/বফায নাভ করাদভয অধীদন 

প্রাখিক ণ্য/বফায নাভ স্বয়াংখক্রয়বাদফ এনখফআয এয 

অবযন্তযীণ র্াটাদফ অনুমায়ী প্রদখ ডত ইদফ। ঠিক ণ্য/বফায 

নাদভয তথ্য প্রখতপখরত কযায জন্য ণ্য/বফায ফণ ডনা ফা বকার্ 

করাদভয এখিগুখর ম্পাদনা কখযদত খযদফন। তাযয 

ণ্য/বফায খফক্রয়মূল্য খরখুন। াফপভ ডগুখরদত পৃথক 



পযভ মূক-৯.১ (মূক দাখিরত্র) পূযদণয িখত 

ক্রখভক 

নাং/দনাট 

খফলয় পূযদণয িখত 

এইচএদকার্/বফাদকাদর্য জন্য পৃথক রাইন ব্যফায করুন। 

াফপভ ড এ এখর্ এফাং বযাট খযভাণ স্বয়াংখক্রয়বাদফ 

এইচএদকার্/খফফযণ এফাং যফযাদয খযভাদণয উয খবখি 

কদয গণনা কযা ইদফ। াফপদভ ডয বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূর 

দাখিরদত্র াংখেপ্তায খাদফ প্রদখ ডত ইদফ। াফপদভ ড এখর্ 

এফাং বযাট খযভাণ স্বয়াংখক্রয়বাদফ গণনা কযা ইদরও শূন্যায 

খফখষ্ট ক্রয় খফধায় মূর দাখিরদত্র তা প্রদখ ডত ইদফ না। 

 কাগুদজ বদয ভয়, প্রথদভ াফপদভ ডয তথ্যগুদরা পূযণ কখযদত 

ইদফ। াফপদভ ডয বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র 

াংখেপ্তায খাদফ পূযণ কখযদত ইদফ। 

১১ শূন্যায খফখষ্ট 

ণ্য/দফা-

আভদাখন 

 অনরাইদন বদয বেদত্র বমকর আভদাখনকৃত উকযণ 

শূন্যায খফখষ্ট  বগুখরয খম্মখরত কয ব্যতীত মূল্য এই ঘদয 

খরখিদত ইদফ। এই বনাটটিত মূরত তবাগ যপ্তাখনমুিী ফন্ড 

রাইদন্সধাযী প্রখতষ্ঠাদনয জন্য প্রদমাজয। মূর পযদভ বকান তথ্য 

পূযদণয সুদমাগ নাই। াফপদভ ড তথ্য প্রদাদনয জন্য ১০ নাং এয 

অনুরূ প্রখক্রয়া অনুযণ কখযদত ইদফ। াফপদভ ড এখর্ এফাং 

বযাট খযভাণ স্বয়াংখক্রয়বাদফ গণনা কযা ইদরও শূন্যায খফখষ্ট 

আভদাখন খফধায় মূর দাখিরদত্র তা প্রদখ ডত ইদফ না। 

 কাগুদজ বদয ভয়, প্রথদভ াফপদভ ডয তথ্যগুদরা পূযণ কখযদত 

ইদফ। াফপদভ ডয বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র 

াংখেপ্তায খাদফ পূযণ কখযদত ইদফ। 

১২ অব্যাখতপ্রাপ্ত 

ণ্য/দফা- 

স্থানীয় ক্রয় 

 অনরাইদন বদয বেদত্র বমকর স্থানীয় ক্রয়কৃত উকযণ মূল্য 

াংদমাজন কয আইদনয তপখর ও এআযও এয ভােদভ 

অব্যাখতপ্রাপ্ত বগুখরয খম্মখরত কয ব্যতীত মূল্য এই ঘদয 

খরখিদত ইদফ। মূর পযদভ বকান তথ্য পূযদণয সুদমাগ নাই। 

াফপদভ ড তথ্য প্রদাদনয জন্য ১০ নাং এয অনুরূ প্রখক্রয়া অনুযণ 

কখযদত ইদফ। াফপদভ ড এখর্ এফাং বযাট খযভাণ 

স্বয়াংখক্রয়বাদফ গণনা কযা ইদরও অব্যাখতপ্রাপ্ত ক্রয় খফধায় মূর 

দাখিরদত্র তা প্রদখ ডত ইদফ না। 

 কাগুদজ বদয ভয়, প্রথদভ াফপদভ ডয তথ্যগুদরা পূযণ কখযদত 

ইদফ। াফপদভ ডয বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র 

াংখেপ্তায খাদফ পূযণ কখযদত ইদফ। 

১৩ অব্যাখতপ্রাপ্ত 

ণ্য/দফা- 

আভদাখন 

 অনরাইদন বদয বেদত্র বমকর আভদাখনকৃত উকযণমূল্য 

াংদমাজন কয আইদনয তপখর ও এআযও এয ভােদভ 

অব্যাখতপ্রাপ্ত বগুখরয খম্মখরত কয ব্যতীত মূল্য এই ঘদয 

খরখিদত ইদফ। মূর পযদভ বকান তথ্য পূযদণয সুদমাগ নাই। 

াফপদভ ড তথ্য প্রদাদনয জন্য ১০ নাং এয অনুরূ প্রখক্রয়া অনুযণ 

কখযদত ইদফ। াফপদভ ড এখর্ এফাং বযাট খযভাণ 

স্বয়াংখক্রয়বাদফ গণনা কযা ইদরও অব্যাখতপ্রাপ্ত আভদাখন 



পযভ মূক-৯.১ (মূক দাখিরত্র) পূযদণয িখত 

ক্রখভক 

নাং/দনাট 

খফলয় পূযদণয িখত 

খফধায় মূর দাখিরদত্র তা প্রদখ ডত ইদফ না। 

 কাগুদজ বদয ভয়, প্রথদভ াফপদভ ডয তথ্যগুদরা পূযণ কখযদত 

ইদফ। াফপদভ ডয বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র 

াংখেপ্তায খাদফ পূযণ কখযদত ইদফ। 

১৪ আদ ড াদযয 

ণ্য/দফা- 

স্থানীয় ক্রয় 

 অনরাইদন বদয বেদত্র বমকর  উকযণ আদ ড াদযয 

(১৫%)মূক প্রদান কদয স্থানীয় বাদফ ক্রয় কযা ইয়াদছ 

বগুখরয খম্মখরত কয ব্যতীত মূল্য এই ঘদয খরখিদত ইদফ।  

মূর পযদভ বকান তথ্য পূযদণয সুদমাগ নাই। াফপদভ ড তথ্য 

প্রদাদনয জন্য ১০ নাং এয অনুরূ প্রখক্রয়া অনুযণ কখযদত 

ইদফ। াফপদভ ডয বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূরদাখিরদত্র 

াংখেপ্তায খাদফ প্রদখ ডত ইদফ। 

 কাগুদজ বদয ভয়, প্রথদভ াফপদভ ডয তথ্যগুদরা পূযণ কখযদত 

ইদফ। াফপদভ ডয বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র 

াংখেপ্তায খাদফ পূযণ কখযদত ইদফ। 

১৫ আদ ড াদযয 

ণ্য/দফা- 

আভদাখন 

 অনরাইদন বদয বেদত্র বমকর  উকযণ আদ ড াদযয 

(১৫%) মূক প্রদান কদয আভদাখন কযা ইয়াদছ বগুখরয 

খম্মখরত কয ব্যতীত মূল্য এই ঘদয খরখিদত ইদফ।  মূর পযদভ 

বকান তথ্য পূযদণয সুদমাগ নাই। াফপদভ ড তথ্য প্রদাদনয জন্য ১০ 

নাং এয অনুরূ প্রখক্রয়া অনুযণ কখযদত ইদফ। াফপদভ ডয 

বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র াংখেপ্তায খাদফ 

প্রদখ ডত ইদফ। 

 কাগুদজ বদয ভয়, প্রথদভ াফপদভ ডয তথ্যগুদরা পূযণ কখযদত 

ইদফ। াফপদভ ডয বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র 

াংখেপ্তায খাদফ পূযণ কখযদত ইদফ। 

১৬ আদ ড ায 

ব্যতীত অন্যান্য 

াদযয 

ণ্য/দফা-

স্থানীয় ক্রয় 

 অনরাইদন বদয বেদত্র বমকর  আদ ড ায ব্যতীত অন্যান্য 

াদযয ণ্য/দফা-স্থানীয় ক্রয় বেদত্র মূর পযদভ বকান তথ্য 

পূযদণয সুদমাগ নাই। াফপদভ ড তথ্য প্রদাদনয জন্য ১০ নাং এয 

অনুরূ প্রখক্রয়া অনুযণ কখযদত ইদফ। াফপদভ ডয বমাগপরগুদরা 

শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র াংখেপ্তায খাদফ প্রদখ ডত ইদফ। 

 কাগুদজ বদয ভয়, প্রথদভ াফপদভ ডয তথ্যগুদরা পূযণ কখযদত 

ইদফ। াফপদভ ডয বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র 

াংখেপ্তায খাদফ পূযণ কখযদত ইদফ। 

১৭ আদ ড ায 

ব্যতীত অন্যান্য 

াদযয 

ণ্য/দফা-

আভদাখন 

 অনরাইদন বদয বেদত্র বমকর  উকযণ আভদাখনয বেদত্র 

আাংখক বযয়াত অনুদভাদন কযা ইয়াদছ বগুখরয খম্মখরত কয 

ব্যতীত মূল্য এই ঘদয খরখিদত ইদফ।  মূর পযদভ বকান তথ্য 

পূযদণয সুদমাগ নাই। াফপদভ ড তথ্য প্রদাদনয জন্য ১০ নাং এয 

অনুরূ প্রখক্রয়া অনুযণ কখযদত ইদফ। াফপদভ ডয বমাগপরগুদরা 

শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র াংখেপ্তায খাদফ প্রদখ ডত ইদফ। 

 কাগুদজ বদয ভয়, প্রথদভ াফপদভ ডয তথ্যগুদরা পূযণ কখযদত 



পযভ মূক-৯.১ (মূক দাখিরত্র) পূযদণয িখত 

ক্রখভক 

নাং/দনাট 

খফলয় পূযদণয িখত 

ইদফ। াফপদভ ডয বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র 

াংখেপ্তায খাদফ পূযণ কখযদত ইদফ। 

১৮ সুখনখদ ডষ্ট কয 

খবখিক 

ণ্য/বফা- 

স্থানীয় ক্রয় 

 অনরাইদন বদয বেদত্র বমকর কয চারানত্র দ্বাযা সুখনখদ ডষ্ট 

কয খবখিক ণ্য ও বফা স্থানীয়বাদফ ক্রয় কযা ইয়াদছ বগুখরয 

খম্মখরত কয ব্যতীত মূল্য এই ঘদয খরখিদত ইদফ। মূর পযদভ 

বকান তথ্য পূযদণয সুদমাগ নাই। াফপদভ ড তথ্য প্রদাদনয জন্য ৬ 

নাং এয অনুরূ প্রখক্রয়া অনুযণ কখযদত ইদফ। াফপদভ ডয 

বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র াংখেপ্তায খাদফ 

প্রদখ ডত ইদফ। 

 কাগুদজ বদয ভয়, প্রথদভ াফপদভ ডয তথ্যগুদরা পূযণ কখযদত 

ইদফ। াফপদভ ডয বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র 

াংখেপ্তায খাদফ পূযণ কখযদত ইদফ। 

১৯ বযয়াতদমাগ্য 

নয় এরূ 

ণ্য/বফা-

স্থানীয় ক্রয়-

টান ডওবায 

প্রখতষ্ঠান ইদত 

 অনরাইদন বদয বেদত্র বযয়াতদমাগ্য নয় বমকর উকযণ 

মূ টান ডওবায প্রখতষ্ঠান ইদত স্থানীয়বাদফ ক্রয় কযা ইয়াদছ 

বগুখরয খম্মখরত কয ব্যতীত মূল্য এই ঘদয খরখিদত ইদফ। 

মূর পযদভ বকান তথ্য পূযদণয সুদমাগ নাই। াফপদভ ড তথ্য 

প্রদাদনয জন্য ১০ নাং এয অনুরূ প্রখক্রয়া অনুযণ কখযদত 

ইদফ। াফপদভ ডয বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র 

াংখেপ্তায খাদফ প্রদখ ডত ইদফ। াফপদভ ড বযাট খযভাণ 

স্বয়াংখক্রয়বাদফ গণনা কযা ইদরও বযয়াতদমাগ্য নয় খফধায় মূর 

দাখিরদত্র তা প্রদখ ডত ইদফ না। 

 কাগুদজ বদয ভয়, প্রথদভ াফপদভ ডয তথ্যগুদরা পূযণ কখযদত 

ইদফ। াফপদভ ডয বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র 

াংখেপ্তায খাদফ পূযণ কখযদত ইদফ। 

২০ বযয়াতদমাগ্য 

নয় এরূ 

ণ্য/বফা -

স্থানীয় ক্রয়-

অখনফখিত 

প্রখতষ্ঠান ইদত 

 অনরাইদন বদয বেদত্র বযয়াতদমাগ্য নয় বমকর উকযণ 

মূ অখনফখিত প্রখতষ্ঠান ইদত স্থানীয়বাদফ  ক্রয় কযা ইয়াদছ 

বগুখরয খম্মখরত কয ব্যতীত মূল্য এই ঘদয খরখিদত ইদফ। 

মূর পযদভ বকান তথ্য পূযদণয সুদমাগ নাই। াফপদভ ড তথ্য 

প্রদাদনয জন্য ১০ নাং এয অনুরূ প্রখক্রয়া অনুযণ কখযদত 

ইদফ। াফপদভ ডয বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র 

াংখেপ্তায খাদফ প্রদখ ডত ইদফ। াফপদভ ড বযাট খযভাণ 

স্বয়াংখক্রয়বাদফ গণনা কযা ইদরও বযয়াতদমাগ্য নয় খফধায় মূর 

দাখিরদত্র তা প্রদখ ডত ইদফ না। 

 কাগুদজ বদয ভয়, প্রথদভ াফপদভ ডয তথ্যগুদরা পূযণ কখযদত 

ইদফ। াফপদভ ডয বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র 

াংখেপ্তায খাদফ পূযণ কখযদত ইদফ। 

২১ বযয়াতদমাগ্য 

নয় এরূ 

ণ্য/বফা-

 বম কর কযদাতা শুধুভাত্র বযয়াতদমাগ্য নয় এরূ ণ্য/বফা-

স্থানীয় ক্রয় (বমকর কযদাতা শুধুভাত্র অব্যাখতপ্রাপ্ত/        

ক                                   ণ্য/বফা 



পযভ মূক-৯.১ (মূক দাখিরত্র) পূযদণয িখত 

ক্রখভক 

নাং/দনাট 

খফলয় পূযদণয িখত 

স্থানীয় ক্রয় (দম 

কর কযদাতা 

শুধুভাত্র 

অব্যাখতপ্রাপ্ত/সু

খনখদ ডষ্ট 

কয/আদ ড ায 

ব্যতীত অন্যান্য 

াদযয 

ণ্য/দফা 

যফযা 

কদযন) 

খফক্রয় কদযন, তাাযা স্থানীয়বাদফ ক্রয়কৃত কর উকযণ এয 

তথ্য উক্ত বনাট এ উদিি কখযদফন এফাং বনাট ১০-২০ ম ডন্ত বকান 

তথ্য প্রদাদনয প্রদয়াজন নাই। 

 অনরাইদন বদয বেদত্র বমকর উকযণ স্থানীয়বাদফ  ক্রয় 

কযা ইয়াদছ বগুখরয খম্মখরত কয ব্যতীত মূল্য এই ঘদয 

খরখিদত ইদফ। মূর পযদভ বকান তথ্য পূযদণয সুদমাগ নাই। 

াফপদভ ড তথ্য প্রদাদনয জন্য ১০ নাং এয অনুরূ প্রখক্রয়া অনুযণ 

কখযদত ইদফ। াফপদভ ডয বমাগপরগুদরা শুধুভাত্রমূর দাখিরদত্র 

াংখেপ্তায খাদফ প্রদখ ডত ইদফ। াফপদভ ড বযাট খযভাণ 

স্বয়াংখক্রয়বাদফ গণনা কযা ইদরও বযয়াতদমাগ্য নয় খফধায় মূর 

দাখিরদত্র তা প্রদখ ডত ইদফ না। 

 কাগুদজ বদয ভয়, প্রথদভ াফপদভ ডয তথ্যগুদরা পূযণ কখযদত 

ইদফ। াফপদভ ডয বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র 

াংখেপ্তায খাদফ পূযণ কখযদত ইদফ। 

২২ বযয়াতদমাগ্য 

নয় এরূ 

ণ্য/বফা- 

আভদাখন 

বযয়াতদমাগ্য 

নয় এরূ 

ণ্য/বফা-

স্থানীয় ক্রয় 

(বমকর 

কযদাতা 

শুধুভাত্র 

অব্যাখতপ্রাপ্ত/ 

        

ক           

          

      

        

ণ্য/বফা 

খফক্রয় কদযন) 

 বম কর কযদাতা শুধুভাত্র বযয়াতদমাগ্য নয় এরূ ণ্য/বফা-

স্থানীয় ক্রয় (বমকর কযদাতা শুধুভাত্র অব্যাখতপ্রাপ্ত/        

ক                                   ণ্য/বফা 

খফক্রয় কদযন), তাাযা আভদাখনকৃত উকযণ এয তথ্য উক্ত 

বনাট এ উদিি কখযদফন এফাং বনাট ১০-২০ এ বকান তথ্য প্রদাদনয 

প্রদয়াজন নাই। 

 অনরাইদন বদয বেদত্র বমকর উকযণ আভদাখন কযা 

ইয়াদছ বগুখরয খম্মখরত কয ব্যতীত মূল্য এই ঘদয খরখিদত 

ইদফ। মূর পযদভ বকান তথ্য পূযদণয সুদমাগ নাই। াফপদভ ড 

তথ্য প্রদাদনয জন্য ১০ নাং এয অনুরূ প্রখক্রয়া অনুযণ কখযদত 

ইদফ। াফপদভ ডয বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র 

াংখেপ্তায খাদফ প্রদখ ডত ইদফ। াফপদভ ড বযাট খযভাণ 

স্বয়াংখক্রয়বাদফ গণনা কযা ইদরও বযয়াতদমাগ্য নয় খফধায় মূর 

দাখিরদত্র তা প্রদখ ডত ইদফ না। 

 কাগুদজ বদয ভয়, প্রথদভ াফপদভ ডয তথ্যগুদরা পূযণ কখযদত 

ইদফ। াফপদভ ডয বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র 

াংখেপ্তায খাদফ পূযণ কখযদত ইদফ। 

২৩ বভাট উকযণ 

কয বযয়াত 

 এটিত বভাট উকযণ কয বযয়াত এয খাফ। কাগুদজ বদয ভয় 

বমাগপর খরখিদফন। 

বমাগপদরয খনয়ভ: 

২৩ক=১০ক+১১ক+১২ক+১৩ক+১৪ক+১৫ক+১৬ক+১৭ক+ 

         ১৮ক+১৯ক+২০ক+২১ক+২২ক 

২৩ি=১৪ি+১৫ি+১৬ি+১৭ি+১৮ি 

 অনরাইদন বদয বেদত্র খদস্টভ স্বয়াংক্রীয়বাদফ বভাট উকযণ 



পযভ মূক-৯.১ (মূক দাখিরত্র) পূযদণয িখত 

ক্রখভক 

নাং/দনাট 

খফলয় পূযদণয িখত 

কয মূল্য ও বভাট উকযণ কয বযয়াত এয খযভাণ খনধ ডাযণ 

কখযদফ। 

অাং-৫: বৃখিকাযী ভন্বয় (মূল্য াংদমাজন কয) 

২৪ যফযা গ্রীতা 

কর্তডক উৎদ 

কতডদনয জন্য 

 আখন মখদ উৎদ কতডনকাযী ন তাা ইদর াংখিষ্ট 

কযদভয়াদদ কখতডত মুদয় মূদকয খযভাণ এিাদন খরখিদফন। এ 

জন্য আনাদক উৎদ কতডনদমাগ্য যফযাদয খফযীদত গৃীত 

মূক-৬.৩ এফাং আনায ইসুযকৃত মূক-৬.৬ থাখকদত ইদফ। 

 অনরাইদন বদয বেদত্র  মূর পযদভ বকান তথ্য পূযদণয সুদমাগ 

নাই। প্রথদভ "Details" ট্যাফ খিক কখযদত ইদফ এফাং একটিত 

াফপভ ড প্রদখ ডত ইদফ। াফপদভ ডয তথ্যগুদরা পূযণ কখযদত 

ইদফ। যফযাকাযীয নাভ, ঠিকানা এফাং খফন নম্বয টাই করুন। 

যফতী করাভ দুটিতদত যফযা মূল্যও উৎদ কখতডত মূদকয 

খযভাণ টাই করুন। যফতী করাভ দুটিতদত কযচারানদত্রয 

নম্বযও তাখযি খরখিদত ইদফ। বম একাউন্ট বকাদর্য খফযীদত 

কয জভা প্রদান কযা ইয়াদছ তায খফফযণ উদিি কখযদত ইদফ। 

াফপভ ড এ পৃথক পৃথক চারানদত্রয জন্য পৃথকরাইন ব্যফায 

করুন। াফপদভ ডয উৎদ কখতডত বযাদটয খযভাণ এয বমাগপর 

শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র াংখেপ্তায খাদফ প্রদখ ডত ইদফ। 

 কাগুদজ বদয ভয়, প্রথদভ াফপদভ ডয তথ্যগুদরা পূযণ কখযদত 

ইদফ। াফপদভ ডয উৎদ কখতডত বযাদটয খযভাণ এয 

বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র াংখেপ্তায খাদফ পূযণ 

কখযদত ইদফ। 

২৫ ব্যাাংখকাং 

চযাদনদর মূল্য 

খযদাখধত য় 

নাই এভন 

যফযাদয 

জন্য 

মখদ কযদভয়াদদ এভন বকাদনা যফযা থাদক মাায মূল্য এক রে 

টাকায বফখ খকন্তু উায মুদয় অাংই নগদদ খযদাধ কখযয়াদছন 

এফাং মূক-৬.৩ চারাদনয খবখিদত আখন ফতডভান দাখিরদত্র ফা 

পূদফ ডয বকাদনা দাখিরদত্রয ভােদভ বযয়াত গ্রণ কখযয়াদছন তাা 

ইদর উায মূদকয খযভাণ এিাদন খরখিদত ইদফ। 

২৬ বর্খফট বনাদটয 

জন্য 

বকাদনা যফযাদয ক্রয় মূল্য ফা খযভাণ খযফখতডত ইদর/ বর্খফট 

বনাদটয জন্য প্রদদয় মূদকয খযভাণ বৃখি াইদর মতটুকুয 

খযফখতডত ইয়াদছ ততটুকুয খাফ (মূদকয খযভাণ) এিাদন 

উদিি কখযদত ইদফ। 

২৭ অন্যদকাদনা 

ভন্বয় ঘটনায 

জন্য 

ব্যফাদয়য বরনদদদনয বেদত্র অদনক ধযদণয ভন্বদয়য ঘটনা ঘদট। 

বনাট ২৪, ২৫ ও ২৬ এ ফখণ ডত ভন্বয় ঘটনাত্রয় ব্যতীত অন্য 

বমদকাদনা ধযদণয ভন্বয় ঘটনায জন্য এ ঘদয ভন্বয়দমাগ্য বভাট 

মূদকয খযভাণ খরখিদত ইদফ এফাং ভন্বয় ঘটনায খফফযণখরখিদত 

ইদফ।উদিখ্য, প্রখতটিত ভন্বয় ঘটনায খনজস্বতা যখয়াদছ। উায জন্য 

প্রদমাজয খফখধ-খফধান অনুযণ কখযয়া ভন্বয় াধন কখযদত ইদফ 

এফাং াংখিষ্ট দখররাখদ কযদাতায অখধকাদয াংযেণ কখযদত 

ইদফ। 



পযভ মূক-৯.১ (মূক দাখিরত্র) পূযদণয িখত 

ক্রখভক 

নাং/দনাট 

খফলয় পূযদণয িখত 

২৮ বভাট  বৃখিকাযী 

ভন্বয় 

(২৪+২৫+২৬+

২৭) 

এটিত বভাট বৃখিকাযী ভন্বদয়য খযভাণ। কাগুদজ দাখিরত্র বদয 

ভয় বনাট ২৪, ২৫, ২৬ ও ২৭ এয বমাগপর এিাদন খরখিদফন। 

অনরাইদন বদয বেদত্র খদস্টভ স্বয়াংক্রীয়বাদফ বভাট বৃখিকাযী 

ভন্বদয়য খযভাণ খনধ ডাযণ কখযদফ। 

অাং-৬: হ্রাকাযী ভন্বয় 

২৯ প্রদি যফযা 

ইদত উৎদ 

কতডদনয জন্য 

 আখন মখদ উৎদ কতডনকাযী না ন তাা ইদর াংখিষ্ট  

কযদভয়াদদ আনায প্রদি যফযা ইদত কখতডত মুদয় 

মূদকয খযভাণ এিাদন খরখিদফন। এ জন্য আনায অখধকাদয 

উৎদ কতডনদমাগ্য যফযাদয খফযীদত আনায ইসুযকৃত মূক-

৬.৩ এফাং আনায অনুকূদর উৎদ কতডনকাযী কর্তডক ইসুযকৃত 

মূক-৬.৬ থাখকদত ইদফ। আখন খনদজ উৎদ কতডনকাযী 

ইদর আনাদক আয এই ঘয পূযণ কখযদত ইদফ না কাযণ 

অন্যদকাদনা উৎদ কতডনকাযী আনায যফযা ইদত উৎদ 

কতডন কখযদফ না। 

 অনরাইদন বদয বেদত্র  মূর পযদভ বকান তথ্য পূযদণয সুদমাগ 

নাই। প্রথদভ "Details" ট্যাফ খিক কখযদত ইদফ এফাং একটিত 

াফপভ ড প্রদখ ডত ইদফ। াফপদভ ডয তথ্যগুদরা পূযণ কখযদত 

ইদফ। যফযাকাযীয নাভ, ঠিকানা এফাং খফন নম্বয টাই করুন। 

যফতী করাভ দুটিতদত যফযা মূল্য ও উৎদ কখতডত মূদকয 

খযভাণ টাই করুন। যফতী করাভ দুটিতদত কযচারানদত্রয 

নম্বয ও তাখযি খরখিদত ইদফ। বম একাউন্ট বকাদর্য খফযীদত 

কয জভা প্রদান কযা ইয়াদছ তায খফফযণ উদিি কখযদত ইদফ। 

াফপভ ড এ পৃথক পৃথক চারানদত্রয জন্য পৃথক রাইন ব্যফায 

করুন। াফপদভ ডয উৎদ কখতডত বযাদটয খযভাণ এয বমাগপর 

শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র াংখেপ্তায খাদফ প্রদখ ডত ইদফ। 

 কাগুদজ বদয ভয়, প্রথদভ াফপদভ ডয তথ্যগুদরা পূযণ কখযদত 

ইদফ। াফপদভ ডয উৎদ কখতডত বযাদটয খযভাণ এয 

বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র াংখেপ্তায খাদফ পূযণ 

কখযদত ইদফ। 

৩০ আভদাখন 

ম ডাদয় প্রদদয় 

আগাভ কয 

 আভদাখন ম ডাদয় প্রদদয় আগাভ কয এয খযভাণ উক্ত বনাদট 

খরখিদত ইদফ। 

 অনরাইদন বদয বেদত্র  মূর পযদভ বকান তথ্য পূযদণয সুদমাগ 

নাই। প্রথদভ "Details" ট্যাফ খিক কখযদত ইদফ এফাং একটিত 

াফপভ ড প্রদখ ডত ইদফ। াফপদভ ডয তথ্যগুদরা পূযণ কখযদত 

ইদফ। খফর অফ এখিয নম্বয, তাখযি, াংখিষ্ট কাস্টভ বস্টন 

/াউদয নাভ, প্রদদয় অখগ্রভ মূল্য াংদমাজন কয এয খযভাণ 

পৃথক পৃথক করাদভ উদিি কখযদত ইদফ। াফপভ ড এ পৃথক 

পৃথক খফর অফ এখিয জন্য পৃথক রাইন ব্যফায করুন। 

াফপদভ ডয আভদাখন ম ডাদয় প্রদদয় অখগ্রভ মূল্য াংদমাজন কয 

এয খযভাণ এয বমাগপর শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র াংখেপ্তায 



পযভ মূক-৯.১ (মূক দাখিরত্র) পূযদণয িখত 

ক্রখভক 

নাং/দনাট 

খফলয় পূযদণয িখত 

খাদফ প্রদখ ডত ইদফ। 

 কাগুদজ বদয ভয়, প্রথদভ াফপদভ ডয তথ্যগুদরা পূযণ কখযদত 

ইদফ। াফপদভ ডয আভদাখন ম ডাদয় প্রদদয় অখগ্রভ মূল্য াংদমাজন 

কয এয বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র াংখেপ্তায 

খাদফ পূযণ কখযদত ইদফ। 

৩১ যপ্তাখনকৃত 

কাঁচাভাদরয 

খফযীদত প্রদদয় 

মূল্য াংদমাজন 

কয 

 যপ্তাখনকৃত কাঁচাভাদরয খফযীদত বম উকযণ ব্যফায কযা 

ইয়াদছ, বই উকযণ ক্রদয়য খফযীদত প্রদদয় মূল্য াংদমাজন 

কয এয খযভাণ এিাদন উদিি কখযদত ইদফ। 

৩২ বক্রখর্ট বনাট 

ইসুযয জন্য 

খফক্রদয়য য যফযাদয খকছু অাং বপযত আখদর/যফযাদয মূল্য 

খযফখতডত ইদর/দক্রখর্ট বনাদটয জন্য প্রদদয় মূদকয খযভাণ হ্রা 

াইদর ঘটনায াদথ াংখিষ্ট যফযাদয মতটুকুয াংদিল যখয়াদছ 

ততটুকুয খাফ (মূদকয খযভাণ) এিাদন আখদফ। 

৩৩ অন্যদকাদনা 

ভন্বয় ঘটনায 

জন্য 

ব্যফাদয়য বরনদদদনয বেদত্র অদনক ধযদণয ভন্বদয়য ঘটনা ঘদট। 

বনাট ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ ফখণ ডত ভন্বয় ঘটনাত্রয় ব্যতীত অন্য 

বমদকাদনা ধযদণয ভন্বয় ঘটনায জন্য এ ঘদয ভন্বয়দমাগ্য বভাট 

মূদকয খযভাণ খরখিদত ইদফ এফাং ভন্বয় ঘটনায খফফযণ 

খরখিদত ইদফ। উদিখ্য, প্রখতটিত ভন্বয় ঘটনায খনজস্বতা যখয়াদছ। 

উায জন্য প্রদমাজয খফখধ-খফধান অনুযণ কখযয়া ভন্বয় াধন 

কখযদত ইদফ এফাং াংখিষ্ট দখররাখদ কযদাতায অখধকাদয াংযেণ 

কখযদত ইদফ। 

৩৪ বভাট  হ্রাকাযী 

ভন্বয় 

(২৯+৩০+৩১+

৩২+৩৩) 

এটিত বভাট হ্রাকাযী ভন্বদয়য খযভাণ। কাগুদজ দাখিরত্র বদয 

ভয় বনাট ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ এয বমাগপর এিাদন খরখিদফন। 

অনরাইদন বদয বেদত্র খদস্টভ স্বয়াংক্রীয়বাদফ বভাট হ্রাকাযী 

ভন্বদয়য খযভাণ খনধ ডাযণ কখযদফ। 

অাং-৭: নীট কয খাফ 

৩৫ ফতডভান 

কযদভয়াদদ 

প্রদদয় বভাট 

মূক (ভানী 

বজয এয খত 

ভন্বয় ব্যতীত)  

(৯গ-

২৩ি+২৮-৩৪) 

 এটিত ভানী বজয এয খত ভন্বয় ব্যতীত ফতডভান কযদভয়াদদ 

প্রদদয় বভাট মূক এয খাফ। 

  কাগুদজ বদয ভয় বমাগপর খরখিদফন। 

বমাগপদরয খনয়ভ: 

৩৫=৯গ-২৩ি+২৮-৩৪ 

 অনরাইদন বদয বেদত্র খদস্টভ স্বয়াংক্রীয়বাদফ খযভাণ 

খনধ ডাযণ কখযদফ। 

৩৬ ভানী বজয 

এয খত 

ভন্বদয়য য 

ফতডভান 

কযদভয়াদদ 

 এটিত ভানী বজয এয খত ভন্বদয়য য ফতডভান কযদভয়াদদ 

প্রদদয় বভাট মূক এয খাফ। 

  কাগুদজ বদয ভয় বমাগপর খরখিদফন। 

বমাগপদরয খনয়ভ: ৩৬ = ৩৫-৫০ 

 অনরাইদন বদয বেদত্র খদস্টভ স্বয়াংক্রীয়বাদফ খযভাণ 



পযভ মূক-৯.১ (মূক দাখিরত্র) পূযদণয িখত 

ক্রখভক 

নাং/দনাট 

খফলয় পূযদণয িখত 

প্রদদয় বভাট 

মূক 

খনধ ডাযণ কখযদফ। অনরাইদন পূযদণয বেদত্র আদগ বনাট নম্বয ৫১ 

আদগ পূযণ কখযদত ইদফ।  

৩৭ ফতডভান 

কযদভয়াদদ 

প্রদদয় বভাট 

ম্পূযক শুল্ক 

(ভানী বজয 

এয খত 

ভন্বয় ব্যতীত)  

 এটিত ভানী বজয এয খত ভন্বয় ব্যতীত ফতডভান কযদভয়াদদ 

প্রদদয় বভাট ম্পূযক শুল্ক এয খাফ। 

 কাগুদজ বদয ভয় বমাগপর খরখিদফন। 

বমাগপদরয খনয়ভ:৩৭ = ৯ি+৩৯-৪০-৪১ 

 অনরাইদন বদয বেদত্র খদস্টভ স্বয়াংক্রীয়বাদফ খযভাণ 

খনধ ডাযণ কখযদফ। অনরাইদন পূযদণয বেদত্র আদগ বনাট নম্বয 

৪০,৪১ ও ৪২ আদগ পূযণ কখযদত ইদফ। 

৩৮ ভানী বজয 

এয খত 

ভন্বদয়য য 

ফতডভান 

কযদভয়াদদ 

প্রদদয় বভাট 

ম্পূযক শুল্ক   

 এটিত ভানী বজয এয খত ভন্বদয়য য ফতডভান কয বভয়াদদ 

প্রদদয় বভাট ম্পূযক শুল্ক  এয খাফ। 

 কাগুদজ বদয ভয় বমাগপর খরখিদফন। 

বমাগপদরয খনয়ভ: ৩৮ = ৩৭-৫১ 

 অনরাইদন বদয বেদত্র খদস্টভ স্বয়াংক্রীয়বাদফ খযভাণ 

খনধ ডাযণ কখযদফ। অনরাইদন পূযদণয বেদত্র আদগ বনাট নম্বয ৫২ 

আদগ পূযণ কখযদত ইদফ। 

৩৯ বর্খফট বনাট 

ইসুযয জন্য 

ভন্বয়কৃত 

ম্পূযক শুল্ক 

 বকাদনা যফযাদয ক্রয় মূল্য ফা খযভাণ খযফখতডত ইদর/ 

বর্খফট বনাদটয জন্য প্রদদয় ম্পূযক শুল্ক এয খযভাণ বৃখি 

াইদর মতটুকুয খযফখতডত ইয়াদছ ততটুকুয খাফ (ম্পূযক 

শুল্ক এয খযভাণ) এিাদন উদিি কখযদত ইদফ। 

৪০ বক্রখর্ট বনাট 

ইসুযয জন্য 

ভন্বয়কৃত 

ম্পূযক শুল্ক 

 খফক্রদয়য য যফযাদয খকছু অাং বপযত আখদর/ যফযাদয 

মূল্য খযফখতডত ইদর/ বক্রখর্ট বনাদটয জন্য প্রদদয় ম্পূযক 

শুদল্কয খযভাণ হ্রা াইদর ঘটনায াদথ াংখিষ্ট যফযাদয 

মতটুকুয াংদিল যখয়াদছ ততটুকুয খাফ (ম্পূযক শুদল্কয 

খযভাণ) এিাদন আখদফ। 

৪১ যপ্তাখনকৃত 

কাঁচাভাদরয 

খফযীদত প্রদদয় 

ম্পূযক শুল্ক 

 যপ্তাখনকৃত কাঁচাভাদরয খফযীদত বম উকযণ ব্যফায কযা 

ইয়াদছ, বই উকযণ ক্রদয়য খফযীদত প্রদদয় ম্পূযক শুল্ক এয 

খযভাণ এিাদন উদিি কখযদত ইদফ। 

৪২ অখযদাখধত 

মূদকয জন্য সুদ 

 অখযদাখধত মূদকয জন্য খাফকৃত সুদ এয খযভাণ উক্ত 

বনাট এ খরখিদত ইদফ।  

৪৩ অখযদাখধত 

ম্পূযক শুল্ক 

এয জন্য সুদ 

 অখযদাখধত ম্পূযক শুদল্কয জন্য খাফকৃত সুদ এয খযভাণ 

উক্ত বনাট এ খরখিদত ইদফ। 

৪৪ অথ ডদন্ড ও 

জখযভানা 
 উক্ত কযদভয়াদদ আদযাকৃত অথ ডদন্ড ও জখযভানায খযভাণ 

এিাদন উদিি কখযদত ইদফ। 

৪৫ আফগাখয শুল্ক  খনফখিত কযদাতাদদয বকউ বকউ আফগাখয শুল্ক আদায় কদযন। 

এিাদন কযদাতা াংখিষ্ট কযদভয়াদদয আদায়কৃত আফগাখয 

শুদল্কয বভাট খযভাণ খরখিদফন। 



পযভ মূক-৯.১ (মূক দাখিরত্র) পূযদণয িখত 

ক্রখভক 

নাং/দনাট 

খফলয় পূযদণয িখত 

৪৬ উন্নয়ন াযচাজড  বকাদনা বকাদনা কযদাতা মূদকয াাাখ উন্নয়ন াযচাজড 

আদায় কদযন। বম কর কযদাতাদদয উন্নয়ন াযচাজড আদাদয়য 

দাখয়ত্ব বদয়া আদছ তাাযা এিাদন াংখিষ্ট কযদভয়াদদ আদায়কৃত 

উন্নয়ন াযচাদজডয খযভাণ খরখিদফন। 

৪৭ তথ্য প্রযুখক্ত 

উন্নয়ন াযচাজড 

 বকাদনা বকাদনা কযদাতা মূদকয াাাখ তথ্যপ্রযুখক্ত উন্নয়ন 

াযচাজড আদায় কদযন। বম কর কযদাতাদদয তথ্য প্রযুখক্ত 

উন্নয়ন াযচাজড আদাদয়য দাখয়ত্ব বদওয়া আদছ তাাযা এিাদন 

াংখিষ্ট কযদভয়াদদ আদায়কৃত তথ্যপ্রযুখক্ত উন্নয়ন াযচাদজডয 

খযভাণ খরখিদফন। 

৪৮ স্বাস্থয সুযো 

াযচাজড 

 বকাদনা বকাদনা কযদাতা মূদকয াাাখ স্বাস্থয সুযো 

াযচাজড আদায় কদযন। বম কর কযদাতাদদয স্বাস্থয সুযো 

াযচাজড আদাদয়য দাখয়ত্ব বদয়া আদছ তাাযা এিাদন াংখিষ্ট 

কযদভয়াদদ আদায়কৃত স্বাস্থয সুযো াযচাদজডয খযভাণ 

খরখিদফন। 

৪৯ খযদফ সুযো 

াযচাজড 

 বকাদনা বকাদনা কযদাতা মূদকয াাাখ খযদফ সুযো 

াযচাজড আদায় কদযন। বম কর কযদাতাদদয খযদফ সুযো 

াযচাজড আদাদয়য দাখয়ত্ব বদয়া আদছ তাাযা এিাদন াংখিষ্ট 

কযদভয়াদদ আদায়কৃত খযদফ সুযো াযচাদজডয খযভাণ 

খরখিদফন। 

৫০ বল 

কযদভয়াদদয 

ভানী বজয 

(মূল্য াংদমাজন 

কয) 

 কাগুদজ দাখিদরয বেদত্র কযদাতায বল কযদভয়াদদয ভানী 

বজয (মূল্য াংদমাজন কয) উক্ত বনাদট ফাদত ইদফ। 

 অনরাইদন দাখিদরয বেদত্র, প্রথভ ভাদয বেদত্র বল 

কযদভয়াদদয ভানী বজয (মূল্য াংদমাজন কয) উক্ত বনাদট 

ফাদত ইদফ, যফতীদত খদস্টভ স্বয়াংখক্রয়বাদফ খাফ কযদফ।  

৫১ বলকয 

বভয়াদদয 

ভানী বজয 

(ম্পূযক শুল্ক)  

 কাগুদজ দাখিদরয বেদত্র কযদাতায বল কযদভয়াদদয ভানী 

বজয (ম্পূযক শুল্ক) উক্ত বনাদট ফাদত ইদফ। 

 অনরাইদন দাখিদরয বেদত্র, প্রথভ ভাদয বেদত্র বল 

কযদভয়াদদয ভানী বজয (ম্পূযক শুল্ক) উক্ত বনাদট ফাদত 

ইদফ, যফতীদত খদস্টভ স্বয়াংখক্রয়বাদফ খাফ কযদফ। 

অাং-৮: কয খযদাদধয তপখর(দেজাযী জভা) 

৫২ ফতডভান 

কযদভয়াদদ 

খযদাখধত 

বভাট মূক 

 অনরাইদন বদয বেদত্র মূর পযদভ বকান তথ্য পূযদণয সুদমাগ 

নাই। প্রথদভ "Details" ট্যাফ খিক কখযদত ইদফ এফাং একটিত 

াফপভ ড প্রদখ ডত ইদফ। াফপদভ ডয তথ্যগুদরা পূযণ কখযদত 

ইদফ। প্রথদভ মূক খযদাদধয চারান নম্বয এফাং তাখযি টাই 

করুন। যফতী দুটিত করাদভ একাউন্ট বকার্ও জভাকৃত মূদকয 

খযভাণ উদিি কখযদত ইদফ। াফপভ ড এ পৃথক পৃথক চারাদনয 

জন্য পৃথক রাইন ব্যফায করুন। াফপদভ ডয খযদাখধত 

মূদকয বমাগপর শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র াংখেপ্তায খাদফ 

প্রদখ ডত ইদফ। 



পযভ মূক-৯.১ (মূক দাখিরত্র) পূযদণয িখত 

ক্রখভক 

নাং/দনাট 

খফলয় পূযদণয িখত 

 কাগুদজ বদয ভয়, প্রথদভ াফপদভ ডয তথ্যগুদরা পূযণ কখযদত 

ইদফ। াফপদভ ডয বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র 

াংখেপ্তায খাদফ পূযণ কখযদত ইদফ। 

 অাদযনার বকাদর্য বেদত্র আখন বম কখভনাদযদটয আওতায় 

খনফখিত বই কখভনাদযদটয অাদযনার বকার্ ব্যফায 

কখযদত ইদফ। খফখবন্ন কাস্টভ, এক্সাইজ ও বযাট 

কখভনাদযদটয অাদযনার বকার্ খনম্নরূ: 

(১) কাস্টভ, এক্সাইজ ও বযাট কখভনাদযট, খুরনা: ০০০১ 

(২) কাস্টভ, এক্সাইজ ও বযাট কখভনাদযট, মদায: ০০০৫ 

(৩) বৃৎ কযদাতা ইউখনট-মূক: ০০০৬ 

(৪) কাস্টভ, এক্সাইজ ও বযাট কখভনাদযট, ঢাকা (দখেণ): ০০১০ 

(৫) কাস্টভ, এক্সাইজ ও বযাট কখভনাদযট, ঢাকা (উিয): ০০১৫ 

(৬) কাস্টভ, এক্সাইজ ও বযাট কখভনাদযট, খদরট: ০০১৮ 

(৭) কাস্টভ, এক্সাইজ ও বযাট কখভনাদযট, যাজাী: ০০২০ 

(৮) কাস্টভ, এক্সাইজ ও বযাট কখভনাদযট, চট্টগ্রাভ: ০০২৫ 

(৯) কাস্টভ, এক্সাইজ ও বযাট কখভনাদযট, ঢাকা (পূফ ড): ০০৩০ 

(১০) কাস্টভ, এক্সাইজ ও বযাট কখভনাদযট, ঢাকা (খিভ): 

০০৩৫ 

(১১) কাস্টভ, এক্সাইজ ও বযাট কখভনাদযট, কুখভিা: ০০৪০ 

(১২) কাস্টভ, এক্সাইজ ও বযাট কখভনাদযট, যাংপুয: ০০৪৫ 

৫৩ ফতডভান 

কযদভয়াদদ 

খযদাখধত 

বভাট ম্পূযক 

শুল্ক 

 অনরাইদন বদয বেদত্র মূর পযদভ বকান তথ্য পূযদণয সুদমাগ 

নাই। াফপদভ ড তথ্য প্রদাদনয জন্য বনাট ৫২ নাং এয অনুরূ 

প্রখক্রয়া অনুযণ কখযদত ইদফ। 

 কাগুদজ বদয ভয়, প্রথদভ াফপদভ ডয তথ্যগুদরা পূযণ কখযদত 

ইদফ। াফপদভ ডয বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র 

াংখেপ্তায খাদফ পূযণ কখযদত ইদফ। 

৫৪ অখযদাখধত 

মূদকয জন্য 

সুদ 

 অনরাইদন বদয বেদত্র মূর পযদভ বকান তথ্য পূযদণয সুদমাগ 

নাই। াফপদভ ড তথ্য প্রদাদনয জন্য বনাট ৫২ নাং এয অনুরূ 

প্রখক্রয়া অনুযণ কখযদত ইদফ। 

 কাগুদজ বদয ভয়, প্রথদভ াফপদভ ডয তথ্যগুদরা পূযণ কখযদত 

ইদফ। াফপদভ ডয বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র 

াংখেপ্তায খাদফ পূযণ কখযদত ইদফ। 

৫৫ অখযদাখধত 

ম্পূযক শুল্ক 

এয জন্য সুদ 

 অনরাইদন বদয বেদত্র মূর পযদভ বকান তথ্য পূযদণয সুদমাগ 

নাই। াফপদভ ড তথ্য প্রদাদনয জন্য বনাট ৫২ নাং এয অনুরূ 

প্রখক্রয়া অনুযণ কখযদত ইদফ। 

 কাগুদজ বদয ভয়, প্রথদভ াফপদভ ডয তথ্যগুদরা পূযণ কখযদত 

ইদফ। াফপদভ ডয বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র 

াংখেপ্তায খাদফ পূযণ কখযদত ইদফ। 

৫৬ অথ ডদন্ড ও  অনরাইদন বদয বেদত্র মূর পযদভ বকান তথ্য পূযদণয সুদমাগ 



পযভ মূক-৯.১ (মূক দাখিরত্র) পূযদণয িখত 

ক্রখভক 

নাং/দনাট 

খফলয় পূযদণয িখত 

জখযভানা নাই। াফপদভ ড তথ্য প্রদাদনয জন্য বনাট ৫২ নাং এয অনুরূ 

প্রখক্রয়া অনুযণ কখযদত ইদফ। 

 কাগুদজ বদয ভয়, প্রথদভ াফপদভ ডয তথ্যগুদরা পূযণ কখযদত 

ইদফ। াফপদভ ডয বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূরদাখিরদত্র 

াংখেপ্তায খাদফ পূযণ কখযদত ইদফ। 

৫৭ আফগাখয শুল্ক  অনরাইদন বদয বেদত্র মূর পযদভ বকান তথ্য পূযদণয সুদমাগ 

নাই। াফপদভ ড তথ্য প্রদাদনয জন্য বনাট ৫২ নাং এয অনুরূ 

প্রখক্রয়া অনুযণ কখযদত ইদফ। 

 কাগুদজ বদয ভয়, প্রথদভ াফপদভ ডয তথ্যগুদরা পূযণ কখযদত 

ইদফ। াফপদভ ডয বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র 

াংখেপ্তায খাদফ পূযণ কখযদত ইদফ। 

৫৮ উন্নয়ন াযচার্জড  অনরাইদন বদয বেদত্র মূর পযদভ বকান তথ্য পূযদণয সুদমাগ 

নাই। াফপদভ ড তথ্য প্রদাদনয জন্য বনাট ৫২ নাং এয অনুরূ 

প্রখক্রয়া অনুযণ কখযদত ইদফ। 

 কাগুদজ বদয ভয়, প্রথদভ াফপদভ ডয তথ্যগুদরা পূযণ কখযদত 

ইদফ। াফপদভ ডয বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র 

াংখেপ্তায খাদফ পূযণ কখযদত ইদফ। 

৫৯ তথ্যপ্রযুখক্ত 

উন্নয়ন াযচার্জড 

 অনরাইদন বদয বেদত্র মূর পযদভ বকান তথ্য পূযদণয সুদমাগ 

নাই। াফপদভ ড তথ্য প্রদাদনয জন্য বনাট ৫২ নাং এয অনুরূ 

প্রখক্রয়া অনুযণ কখযদত ইদফ। 

 কাগুদজ বদয ভয়, প্রথদভ াফপদভ ডয তথ্যগুদরা পূযণ কখযদত 

ইদফ। াফপদভ ডয বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র 

াংখেপ্তায খাদফ পূযণ কখযদত ইদফ। 

৬০ স্বাস্থয সুযো 

াযচার্জড 

 অনরাইদন বদয বেদত্র মূর পযদভ বকান তথ্য পূযদণয সুদমাগ 

নাই। াফপদভ ড তথ্য প্রদাদনয জন্য বনাট ৫২ নাং এয অনুরূ 

প্রখক্রয়া অনুযণ কখযদত ইদফ। 

 কাগুদজ বদয ভয়, প্রথদভ াফপদভ ডয তথ্যগুদরা পূযণ কখযদত 

ইদফ। াফপদভ ডয বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র 

াংখেপ্তায খাদফ পূযণ কখযদত ইদফ। 

৬১ খযদফ সুযো 

াযচার্জড 

 অনরাইদন বদয বেদত্র মূর পযদভ বকান তথ্য পূযদণয সুদমাগ 

নাই। াফপদভ ড তথ্য প্রদাদনয জন্য বনাট ৫২ নাং এয অনুরূ 

প্রখক্রয়া অনুযণ কখযদত ইদফ। 

 কাগুদজ বদয ভয়, প্রথদভ াফপদভ ডয তথ্যগুদরা পূযণ কখযদত 

ইদফ। াফপদভ ডয বমাগপরগুদরা শুধুভাত্র মূর দাখিরদত্র 

াংখেপ্তায খাদফ পূযণ কখযদত ইদফ। 

অাং-৯: ভানী বজয 

৬২ ভানী বজয 

(মূল্য াংদমাজন 

কয) 

 এটিত কযদাতায যফতী কযদভয়াদদয মূল্য াংদমাজন কদযয 

প্রাযখিক বজদযয খাফ। কাগুদজ বদয ভয় খফদয়াগপর 

খরখিদফন। 



পযভ মূক-৯.১ (মূক দাখিরত্র) পূযদণয িখত 

ক্রখভক 

নাং/দনাট 

খফলয় পূযদণয িখত 

খফদয়াগপদরয খনয়ভ: 

৬২ = ৫২-৩৬ 

 অনরাইদন বদয বেদত্র খদস্টভ স্বয়াংক্রীয়বাদফ কযদাতায 

যফতী কযদভয়াদদয মূল্য াংদমাজন কদযয প্রাযখিক বজদযয 

খযভাণ খনধ ডাযণ কখযদফ। 

৬৩ ভানী বজয 

(ম্পূযক শুল্ক) 

 এটিত কযদাতায যফতী কযদভয়াদদয ম্পূযক শুদল্কয প্রাযখিক 

বজদযয খাফ। 

 কাগুদজ বদয ভয় খফদয়াগপর খরখিদফন। 

 খফদয়াগপদরয খনয়ভ: ৬৩= ৫৩-৩৮। 

 অনরাইদন বদয বেদত্র খদস্টভ স্বয়াংক্রীয়বাদফ কযদাতায 

যফতী কযদভয়াদদয ম্পূযক শুল্ক এয প্রাযখিক বজদযয 

খযভাণ খনধ ডাযণ কখযদফ। 

অাং-১০: বপযত 

      কযদাতা ভানী বজদয উখিখিত অথ ড বপযৎ গ্রদণ ইচ্ছুক দর যাঁ 

খনফ ডাচন কযদফন। 

অাং-১১: বঘালণা 

 বঘালণা ও 

স্বােয 

কাগুদজ বদয বেদত্র েভতাপ্রাপ্ত ব্যখক্ত তাায নাভ, দখফ, তাখযি, 

বভাফাইর নম্বয ও ইদভইর উদিি কখযয়া স্বােয কখযদফন। 

অনরাইদন বদয বেদত্র কযদাতায নাভ, দখফ, তাখযি, বভাফাইর 

নম্বয ও ইদভইর এদে বযখজদেদন প্রদি র্াটাদফ বথদক 

স্বয়াংখক্রয়বাদফ প্রদ ডন কযদফ। মখদ পযভ দাখিরকাযী ব্যখক্ত খবন্ন 

দয় থাদকন, তদফ, উক্ত তথ্য াংদাধন কদয মথামথ তথ্য উদিি 

কখযয়া দাখিরত্র ব কখযদফন। 
 

  


