
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড 

ঢাকা।  

 

[ ভ্যাট ববভ্াগ ] 

 

সাধারণ আদেশ নাং-০৩/মূসক/২০২২, তাবরখ: ১৮ জ্জযষ্ঠ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ০১ জুন, ২০২২ বিষ্টাব্দ। 

 

ববষয়ঃ পাইকারী ব্যবসায়ী কর্তডক সরবরাহকৃত পদের উপর আদরাপণীয় মূল্য সাংদ াজন কর 

বনধ ডারণ, আোয়  ও পবরদশাধ পদ্ধবত। 

 

 মূল্য সাংদ াজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সদনর ৪৭ নাং আইন) এর ধারা 

১২৭খ, র্ততীয় তফবসল এর অনুদেে ৪ এর সবহত পঠিতব্য, এ প্রেত্ত ক্ষমতাবদল জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড, 

পাইকারী ব্যবসায়ী কর্তডক সরবরাহকৃত পদের উপর আদরাপণীয় মূল্য সাংদ াজন কর বনধ ডারণ, আোয় 

ও পবরদশাধ কবরবার বনবমত্ত বনম্নরূপ আদেশ জাবর কবরল,  থা:-   

 

 ১। বশদরানাম।− এই আদেশ পাইকারী ব্যবসায়ী কর্তডক সরবরাহকৃত পদের উপর 

আদরাপণীয় মূল্য সাংদ াজন কর বনধ ডারণ, আোয় ও পবরদশাধ পদ্ধবত, ২০২২ নাদম অবভ্বহত হইদব। 

  
 ২। সাংজ্ঞা।- ববষয় বা প্রসদঙ্গর পবরপবি বকাদনা বকছু না থাবকদল, এই আদেদশ- 

(ক)  “আইন” অথ ড মূল্য সাংদ াজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সদনর 

৪৭ নাং আইন); 

(খ) “কবমশনার” অথ ড আইদনর ২ এর েফা (২৩) এ সাংজ্ঞাবয়ত কবমশনার; 

(গ) “ববভ্াগীয় কম ডকতডা” অথ ড মূল্য সাংদ াজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বববধমালা, ২০১৬ 

এর বববধ ২ এর েফা (টট) এ সাংজ্ঞাবয়ত ববভ্াগীয় কম ডকতডা; 

(ঘ) “ব্যবসায়ী” অথ ড আইদনর র্ততীয় তফবসদল সাংজ্ঞাবয়ত ব্যবসায়ী; 

(ঙ) “পাইকারী ব্যবসায়ী” অথ ড উক্ত ব্যবসায়ী ব বন একই প্রকৃবতর সীবমত ধরদণর পে 

এক চালাদন ববশী পবরমাদণ খুচরা ববদেতা বা অন্য বকান পাইকারী ব্যবসায়ীর 

বনকট ববেয় কদরন এবাং  াহার অবস্থান হইদব পাইকারী মাদকডট বহদসদব 

পবরবচত বকান স্থান; তদব, উক্তরূপ ববেদয়র পাশাপাবশ চূড়ান্ত বভ্াক্তার বনকট স্বল্প 

পবরমাদণ খুচরা ববেয় কবরদলও বতবন পাইকারী ব্যবসায়ী বহসাদব ববদববচত 

হইদবন; এবাং  

(চ)  “মূসক” অথ ড মূল্য সাংদ াজন কর। 



 

৩।  প্রদ াজযতা।− এই বববধমালা বনম্নববণ ডত শতড সাদপদক্ষ পাইকারী ব্যবসার বক্ষদে প্রদ াজয 

হইদব,  থা:- 

(ক) কাপড় (শাড়ী, লুবঙ্গ, বি বপস ইতযাবে সহ) ও কাগজ জাতীয় পদের পাইকারী 

ববেদয়র বক্ষদে প্রদ াজয হইদব; 

(খ) প্রবত কর বময়াদে খুচরা ববেদয়র পবরমান বমাট বববেত পদের ২০ শতাাংদশর 

ববশী হইদব না;   

(গ) সাংবিষ্ট কবমশনাদরর অনুদমােদনর বভ্বত্তদত ববভ্াগীয় কম ডকতডার বনকট হদত 

“পবরবশষ্ট-খ” অনু ায়ী পাইকারী ব্যবসায়ী বহদসদব প্রতযয়ন পে গ্রহণ কবরদত 

হইদব। 

 

৪। মূসক হার, পবরদশাধ পদ্ধবত ও বহসাব রক্ষণ।− পাইকারী ব্যবসায়ীর বক্ষদে বনম্নরূদপ 

মূসক হার বনধ ডারণ ও বহসাবরক্ষণ ব্যববস্থত হইদব,  থা:-   

(ক)  মূল্য সাংদ াজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর র্ততীয় তফবসদলর অনুদেে 

৪ অনু ায়ী পাইকারী ব্যবসার বক্ষদে মূসক হার হইদব ১.৫ শতাাংশ; 

(খ) অনুদেে ২ এর েফা (গ) এ সাংজ্ঞাবয়ত ব্যবসায়ীগণ সাংবিষ্ট এলাকার ববভ্াগীয় 

কম ডকতডার বনকট পাইকারী ব্যবসায়ী বহদসদব মূল্য সাংদ াজন কর প্রোদনর জন্য 

“পবরবশষ্ট-ক” অনু ায়ী আদবেন োবখল কবরদবন; অতঃপর উক্ত আদবেদনর 

বভ্বত্তদত সাংবিষ্ট ববভ্াগীয় কম ডকতডা প্রবতষ্ঠান পবরেশ ডনপূব ডক সুপাবরশসহ প্রবতদবেন 

১৫ (পদনর) বেদনর মদে সাংবিষ্ট কবমশনাদরর বনকট বপ্ররণ কবরদবন। কবমশনার 

প্রবতদবেন প্রাবির ৭ (সাত) বেদনর মদে এ ববষদয় বসদ্ধান্ত প্রোন কবরদবন। 

(গ) পণ্য সরবরাহের সময় “পরররিষ্ট-গ” অনুযায়ী সংখ্যানুক্ররমক কর চালান পত্র ফরম 

“মূসক-৬.৩ক” জারর কররহে েইহব; 

(ঘ)  “পরররিষ্ট-ঘ” অনুযায়ী ফরম “মূসক-৬.২.১ক” এ রেসাব সংরক্ষণ কররহে েইহব; 

(ঙ) ফরম “মূসক-৯.১” এ আইহনর রবধান অনুযায়ী কর মময়াদাহে দারিলপত্র মপি 

কররহে েইহব; 

(চ)  দফা (গ), দফা (ঘ) ও দফা (ঙ) এ উরিরিে ফরম সমূে ৫ (পাঁচ) বছহরর জন্য 

সংরক্ষণ কররহে েইহব।   

 

৫। এই আহদি ০৯ জুন, ২০২২ রিষ্টাব্দ োররহি কায যকর েইহব।  



 পবরবশষ্ট-ক 

 

পাইকারী ব্যবসায়ী বহদসদব মূল্য সাংদ াজন কর প্রোদনর আদবেনপে 

 

তাবরখঃ 

 

বরাবর 

ববভ্াগীয় কম ডকতডা 

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ববভ্াগ, ----------------। 

 

ববষয়ঃ পাইকারী ব্যবসায়ী বহদসদব মূল্য সাংদ াজন কর প্রোদনর আদবেন।  

 

আবম ---------- নামীয় ব্যবক্ত/প্রবতষ্ঠান (মূসক বনবন্ধন নম্বর ------) ------ পাইকারী 

মাদকডদটর ------ পদের পাইকারী ব্যবসায়ী। আবম পাইকারী ব্যবসায়ী কর্তডক সরবরাহকৃত 

পদের উপর আদরাপণীয় মূল্য সাংদ াজন কর বনধ ডারণ, আোয় ও পবরদশাধ পদ্ধবত, ২০২২ 

অনু ায়ী পাইকারী ব্যবসায়ী বহদসদব মূল্য সাংদ াজন কর প্রোদন আগ্রহী। 

পাইকারী ব্যবসায়ী বহদসদব আমার প্রবতষ্ঠানদক তাবলকাভুবক্তর জন্য অনুদরাধ করা 

হদলা। 

 

স্বাক্ষর :  

নাম :  

পদরব :  

রনবরিে প্ররেষ্ঠাহনর 

নাম: 

 

মফান/হমাবাইল নম্বর:  

সীল :  

 

 

 

 



পবরবশষ্ট-খ 

োিবরক নাম, লদগা ও ঠিকানা 

 

এই মদম ড প্রতযয়ন করা  াইদতদে ব , -------- নামীয় ব্যবক্ত/প্রবতষ্ঠান (মূসক বনবন্ধন 

নম্বর ------) ------ পাইকারী মাদকডদটর ------ পদের পাইকারী ব্যবসায়ী।  

 

প্রবতষ্ঠাদনর নাম: 

ঠিকানা: 

বফান নম্বর: 

মূসক বনবন্ধন নম্বর: 

 

 সাংবিষ্ট ববভ্াগীয় কম ডকতডা নাম, পেবব ও স্বাক্ষর 



 

 মূসক ৬.৩ক 

পবরবশষ্ট-গ 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড 

 

নিবনিত প্রনতষ্ঠানির িাম: 

নিবনিত প্রনতষ্ঠানির নবআইএি: 

চালািপত্র ইস্যুর ঠিকািা: 

ক্রেতার নাম, ঠিকানা ও তাররখ: 

রি আই এন (প্রয াজ্য ক্রেযে): 

 ানিাহযনর প্রকৃরত ও নম্বর: 

 

 

 

 

 

 

প্রনতষ্ঠাি কর্তপৃনের দানিত্বপ্রাপ্ত ব্যনির িাম: 

পদনব: 

স্বাের: 

         নিল: 

 

১িকল প্রকার কর ব্যতীত মূল্য ]

ক্রনমক 
পনের  

বর্িৃা 

িরবরানের 

একক 
পনরমার্ 

একক মূল্য
১
 

(টাকাি) 

মমাট মূল্য
১
 

(টাকাি) 

মূল্য িংন াজি 

কনরর োর 

মূল্য িংন াজি কর 

পনরমার্ (টাকাি) 

িকল প্রকার 

করিে মূল্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

         

িবনৃমাট=     
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 মূসক ৬.২.১ক 

 

পবরবশষ্ট-ঘ 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড 
 

েরমক 

সংখ্যা 

পযের 

প্রাররিক 

ক্রজ্র 

তাররখ 

েীত 

পযের 

ির্ ণনা 

তাররখ 
সংখ্যা/ 

পররমান 

রিরেত 

পযের 

ির্ ণনা 

তাররখ 
সংখ্যা/ 

পররমান 

পযের 

প্রারিক 

ক্রজ্র 

তাররখ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

(১০) = 

(২+৬-

৯) 

(১১) 

           

 

 

 জাতীয় রাজস্ব ববাদর্ ডর আদেশেদম, 
 

 

( জাবকয়া সুলতানা ) 

সেস্য (মূসক নীবত) 

 


