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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড 

ঢাকা। 

  

[ ভ্যাট বিভ্াগ ] 

 

সাধারণ আদেশ নং-০৫/মূসক/২০২২  তাবরখ: ১৮ জ্জৈষ্ঠ, ১৪২৯ িঙ্গাব্দ/ ০১ জুন, ২০২২ বিষ্টাব্দ। 
 

বিষয়ঃ সফটওয়যার ব্যিহার সংক্রান্ত সাধারণ আদেশ নাং-১৬/মূসক/২০১৯, তাররখ: ৩০ জুন, 

২০১৯ রিষ্টাব্দ এর সাংদশাধন।  

  

মূল্য সাংদ াজন কর ও সম্পূরক শুল্ক রবরধমালা, ২০১৬ এর রবরধ ১১৮ক এ প্রেত্ত 

ক্ষমতাবদল জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড, উহার ১৬ আষাঢ়, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ বমাতাদবক ৩০ জুন, ২০১৯ 

রিষ্টাব্দ তাররদখর সাধারণ আদেশ নাং-১৬/মূসক/২০১৯ এর রনম্নরূপ অরধকতর সাংদশাধন কররল, 

 থা:- 

  

 উপরি-উক্ত আদেদেি- 

 

 (ক) অনুদেে ২ এি পরিবদতে রিম্নরূপ অনুদেে ২ ও ২ক প্ররতস্থারপত হইদব, যথা:- 

 

“২। এই আদেশ অনু ায়ী ব ই সকল রনবরিত ব্যরির েরললারে ও 

রহসাবপত্র বনধ ধাবরত সফটওয়যাদরর মাধ্যদম সংরক্ষদণর বাধ্যবাধকতা 

আদরারপত হইয়াদে, বসই সকল প্ররতষ্ঠান উরিরখত উদেশ্যপূরদণর লদক্ষৈ 

ককিল জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড কর্তডক পরীরক্ষত ও অনুদমারেত কে ককান 

সফটওয়যার বনম ধাণকারী ও সরিরাহকারী প্রবতষ্ঠান হইদত সাংরিষ্ট 

সফটওয়যার সংগ্রহপূব ডক ব্যিহার কররদব। 

 

২ক।  বকান করোতা জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড কর্তডক অনুদমারেত ও 

তারলকাভুি সফটওয়ৈার প্ররতষ্ঠান ব্যতীত অন্যদকাদনা প্ররতষ্ঠাদনর বা রনজস্ব 

সফটওয়ৈার ব্যবহার কররদত চারহদল তাহা এই আদেদশর জ্বরশষ্টৈ সম্পন্ন 

হইদত হইদব। এই বক্ষদত্র তাদক সফটওয়ৈার রনম ডাণ কররয়া তাহা অনুদমােন 

প্রারির লদক্ষৈ সেস্য (মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি) এর রনকট আদবেন 

কররদবন। রতরন অনুদেে ৬ বত গঠিত করমটিদক সফটওয়ৈারটি পরীক্ষা 

কররয়া প্ররতদবেন োরখল কররবার জন্য রনদে ডশ প্রোন কররদবন। পরীক্ষা 

প্ররতদবেন পাওয়ার পর সেস্য (মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি), জাতীয় রাজস্ব 

ববার্ ড এর সন্তুরষ্ট সাদপদক্ষ তাহা অনুদমােন কররদবন।”; এবাং 
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(খ)  অনুদেে ৬ এি পরিবদতে রিম্নরূপ অনুদেে ৬ প্ররতস্থারপত হইদব, যথা:- 

 

“৬। জাতীয় রাজস্ব ববাদর্ ডর তারলকাভুি সফটওয়ৈার রনম ডাণকারী 

প্ররতষ্ঠানসমূহ হইদত বকান রনবরিত প্ররতষ্ঠান সফটওয়ৈার গ্রহদণর বক্ষদত্র 

প্ররতষ্ঠান কর্তডপক্ষ সফটওয়ৈার স্থাপদনর রতন রেদনর মদধ্য করমশনারদক 

অবরহতকরণপূব ডক জাতীয় রাজস্ব ববাদর্ ডর সেস্য (মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি) 

এর রনকট আদবেন কররদবন। উি আদবেদনর বপ্ররক্ষদত সেস্য (মূসক 

বাস্তবায়ন ও আইটি) রনম্নবরণ ডত করমটিদক ১৫ (পদনর) কা ডরেবদসর মদধ্য 

পরীক্ষা-রনরীক্ষাপূব ডক স্থারপত সফটওয়ৈার রবষদয় প ডদবক্ষণ ও সুপাররশ 

সম্বরলত প্ররতদবেন োরখদলর জন্য রনদে ডশ প্রোন কররদবনঃ 

ক্রবমক 

নং 
কম ধকতধার পেিী 

কবমটিদত 

অিস্থান 

1|  বসদেম ম্যাদনজার, জাতীয় রাজস্ব কিার্ ধ, ঢাকা। আহ্বায়ক 

2|  সাংরিষ্ট করমশনাদরদটর অরতররি/যুগ্ম 

করমশনার 

সেস্য 

3|  সাংরিষ্ট রবভাগীয় কম ডকতডা সেস্য 

4|  সাংরিষ্ট রাজস্ব কম ডকতডা সেস্য 

5|  বপ্রাগ্রামার, জাতীয় রাজস্ব কিার্ ধ, ঢাকা। সেস্য সবিি 

 

োরখলকৃত প্ররতদবেন এর সুপাররদশর আদলাদক সেস্য (মূসক 

বাস্তবায়ন ও আইটি) সাংরিষ্ট করমশনারদক প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কররবার 

জন্য রনদে ডশনা প্রোন কররদবন।”। 

 

০২। এই আদেশ ০৯ জুন, ২০২২ রিষ্টাব্দ তাররদখ কা ডকর হইদব। 

  

 জাতীয় রাজস্ব কিাদর্ ধর আদেশক্রদম, 

 

( কাজী করজাউল হাসান ) 

বিতীয় সবিি (মূসক আইন ও বিবধ) 

 


