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       ৩০                   ৩      ০ ৯       

 

              -০৯      ০ ৯ ―  মূল্য ংযমোজন কয ও ম্পূযক শুল্ক 

বফবধভোরো, ২০১৬ এয বফবধ-১১৮ক এ প্রদত্ত ক্ষভতোফযর জোতীয় যোজস্ব বফোড ড বদযয কর বটি 

কয ডোযযন এরোকোয় অথফো বজরো যয অফবিত অথফো ংবিষ্ট কোস্টভ, এক্সোইজ ও বযোট 

কবভনোযযট কর্তডক বনফ ডোবচত ফোবল ডক টোন ডওবোয ৫০ (ঞ্চো) রক্ষ টোকোয বফব এভন বনম্নফবণ ডত 

ণ্য ফো বফো যফযোকোযী প্রবতষ্ঠোন কর্তডক ক্রয়-বফক্রয় বোফ ংযক্ষণ, বফক্রয় ংক্রোন্ত মোফতীয় 

তথ্য জোতীয় যোজস্ব বফোযড ডয বনকট বপ্রযণ ও বফবক্রত ণ্য/যফোয গ্রোযকয ফযোফযয ‘মূক ৬.৩’ 

চোরোনত্র ইস্যযয বক্ষযত্র এই আযদয ফবণ ডত তডোফরী প্রবতোরন োযযক্ষ Electronic Fiscal 

Device (EFD) অথফো বক্ষত্রভত Sales Data Controller (SDC) অথফো Point of Sales 

(POS) software ব্যফোয ফোধ্যতোমূরক কবযর, মথো:- 

 

ক. আফোবক বোযটর; 

খ. বযযতোযাঁ ও পোস্টফুড ; 

গ. বডযকোযযটয ও কযোটোযো ড; 

ঘ. বভোটয গোড়ীয গ্যোযযজ, ওয়োকড এফং ডকইয়োড ড; 

ঙ. বফজ্ঞোনী ংিো; 

চ. ছোোখোনো ও ফাঁধোই ংিো; 

ছ. কবভউবনটি বন্টোয; 

জ. বভষ্টোন্ন বোন্ডোয; 

ঝ. স্বণ ডকোয ও বযৌপ্যকোয এফং স্বযণ ডয ও বযৌযপ্যয বদোকোনদোয এফং স্বণ ড োকোকোযী; 

ঞ. আফোফযত্রয বফক্রয় বকন্দ্র; 

 . কুবযয়োয ও এক্সযপ্র বভইর োবব ড; 

ঠ. বফউটি োর ডোয; 

 .          ও             ; 

 .             ; 

 .         ও                  ; 

ত. ততবয বোোক বফণন; 

থ. ইযরকট্রবনক/ইযরকবট্রকযোর গৃিোরী োভগ্রীয বফক্রয়যকন্দ্র; 

দ. বং বন্টোয/বংভর/ভোযকডট এয অন্তর্ভ ডক্ত কর বফো প্রদোনকোযী ও ব্যফোয়ী 

প্রবতষ্ঠোন; 

ধ. বডোট ডযভন্টোর বস্টোয; 

ন. বজনোযযর বস্টোয/স্যোয; 

. অন্যোন্য ফড় ও ভোঝোযী ব্যফোয়ী (োইকোযী ও খুচযো) প্রবতষ্ঠোন; 
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 .          ; 

 .           ; 

 .                 ; 

 .                                                                   

 

২।  (ক) EFD এয Technical Specification ইযফ বনম্নরূ:  

1. EFD এয এভন তফবষ্টয থোবকযফ মোোয পযর বডবোইটি বফোযড ডয বনয়ন্ত্রণোধীন 

Electronic Fiscal Device Management System (EFDMS) এয বত 

 Standard Application Programming Interface (API) এয ভোধ্যযভ ংযুক্ত 

কযো মোয়; 

2. EFD এয এভন তফবষ্টয থোবকযত ইযফ মোোয পযর দূয বনয়ন্ত্রযণয ভোধ্যযভ 

(remotely) জোতীয় যোজস্ব বফোড ড কর্তডক্ষ উক্ত বডবোই কোম ডকয ফো অকোম ডকয 

কবযযত োযয; 

3. জনবপ্রয় ও আদ ড বপ্রোগ্রোবভং বোলো ব্যফোয কবযয়ো বপ্রোগ্রোবভং পোংন এফং উন্ুক্ত 

API থোবকযত ইযফ। এই ব্যফিোয পযর বকবন্দ্রয় EFDMS এয বত EFD এয 

তফবষ্টয োভঞ্জস্যপূণ ড ইযফ; 

4. EFDMS এ তথ্য আদোন/প্রদোযনয জন্য EFD-এয বপ্রোগ্রোবভং ক্ষভতো থোবকযত 

ইযফ;  

5. EFD এয অোযযটিং এনবোয়োযনযভন্ট এন্ড্রযয়ড/উইযন্ডোজ/বরনোক্স বববত্তক ইযত 

ইযফ। উক্ত অোযযটিং এনবোয়োযনযভন্ট মোযত জোবো/ব/ব
++

/ডট বনট ফো অন্য বম 

বকোন ভজোতীয় বপ্রোগ্রোবভং বোলো গ্রণ কবযযত োযয বই ব্যফিো থোবকযত ইযফ; 

6. জোতীয় যোজস্ব বফোযড ডয EFDMS ইযত ইযরকট্রবনকযোবর দূয বনয়ন্ত্রণ ব্যফিোয ভোধ্যযভ 

প্রযতযকটি EFD-এয মথোথ ডতো এফং প্রোবধকোযদোন এয অনুযযোধজ্ঞোক প্রবক্রয়ো গ্রযণয 

ক্ষভতো থোবকযত ইযফ; 

7. EFD-এয বকবন্দ্রয় EFDMS ইযত অনুযভোবদত বকোড গ্রণ ও বযবট মুদ্রযণয 

ক্ষভতো থোবকযত ইযফ। অনুযভোবদত বকোড ব্যবতযযযক EFD বযবট মুদ্রণ কযো 

মোইযফ নো; 

8. প্রবতটি EFD একটি একক BIN (মূক বনফন্ধন নম্বয) এয বফযীযত বনফবন্ধত 

ইযফ। তযফ বকোন ব্যফোয় অংগযন একোবধক বফো বদওয়োয কোউন্টোয থোবকফোয 

কোযযণ একোবধক EFD ব্যফোয কযো ইযর বগুবরও উক্ত BIN এয আওতোয় 

বনফবন্ধত ইযফ;  

9. জোতীয় যোজস্ব বফোড ড কর্তডক দূয-ব্যফিোয ভোধ্যযভ বনযীক্ষোয় োয়তোয ক্ষভতো 

থোবকযত ইযফ;  

10. EFD বকবন্দ্রয় EFDMS এ X এফং Z প্রবতযফদন োঠোইফোয ক্ষভতো থোবকযত 

ইযফ; 
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11. EFD-বত এভন ব্যফিো থোবকযত ইযফ মোোয পযর মূক কভ ডকতডোগণ বনযীক্ষোয 

ভযয় অথফো বমযকোযনো ভযয় ডোটো/প্রবতযফদন মুদ্রণ কবযযত োযযন;  

12. EFD-বত wifi/fibre optic connectivity এয ব্যফিোয অবতবযক্ত SIM এয 

ভোধ্যযভ (GPRS/3G/4G) ংযুক্ত ইফোয ব্যফিো থোবকযত ইযফ; 

13. বব, স্ক্যোনোয, বপ্রন্টোয, ফ্ল্যো ড্রোইব এফং অন্যোন্য বডবোইযয োযথ ংযুক্ত 

ওয়োয বোট ড থোবকযত ইযফ; 

15. বপকযোর বভভবযযত বম কর তথ্য জভো য় বই তযথ্যয মথোমথ বনযোত্তো প্রদোন 

এফং তযথ্যয বকোনরূ বযফতডন ফো তযথ্য অবফধ তযক্ষ মোযত নো য় বই ব্যফিো 

EFD-বত বনবিত কবযযত ইযফ;  

16. EFD-বত নুযনতভ াঁচটি ববন্ন োযয স্বয়ংবক্রয়বোযফ মূক গণনোয ব্যফিো থোবকযত 

ইযফ; 

17. EFD-বত পুন: চোজডযমোগ্য ব্যোটোযী অথফো বফকল্প বফদ্যযৎ যফযো ব্যফোযযয ব্যফিো 

থোবকযত ইযফ; 

18. বপকযোর বভযভোবযয বনর্ভ ডর ও ভস্যোীনবোযফ কোজ কবযফোয বফলয়টি 

বনবিতকযযণয জন্য EFD-বত বটস্ট বভোড থোবকযত ইযফ; 

19. বযস্টভ বযচোরনোয প্রোথবভক তডোফরী ইযফ বনম্নরূ: 

(1)     EFD-এয প্রযতযক বফক্রয় তথ্য অনুযভোবদত বকোযডয জন্য বকবন্দ্রয় 

EFDMS-এ মোইযফ; 

(2) অনুযভোবদত বকোড োওয়োয য প্রযতযক বফক্রয় বরনযদন কোম ডকয ইযফ;  

(3) মূক চোরোন ত্র ইস্যয কবযফোয পূযফ ড অনুযভোবদত বকোড একটি ইউবনক নম্বয 

ও QR code  বফক্রয় চোরোযন মুবদ্রত থোবকযত ইযফ; 

(4) ডোটো স্যযক্ষোয  কর তফবষ্টয বফযফচনোয় রইযত ইযফ; 

(5) দূযফতীবোযফ এফং ব্যফো অঙ্গযণ বনযীক্ষো বযচোরনোয তফবষ্টয থোবকযত 

ইযফ; 

(6) বফববন্ন ধযযণয ম ডোবৃত্ত প্রবতযফদন বমভন: X-Report, Z-Report ইতযোবদ 

System-এয ভোধ্যযভয বনধ ডোবযত ভয় য য স্বয়ংবক্রয়বোযফ জোতীয় 

যোজস্ব বফোযড ডয EFDMS-এ বপ্রযযণয ক্ষভতো থোবকযত ইযফ।  

(খ) বমইকর বক্ষযত্র ব্যফোয়ী প্রবতষ্ঠোন বনজস্ব Point of Sale (POS) System ব্যফোয 

কবযযফ, বইকর বক্ষযত্র EFD-য বযফযতড Sales Data Controller (SDC) ফো জোতীয় 

যোজস্ব বফোড ড কর্তডক বনধ ডোবযত অন্যবফধ বডবোই [মোো প্রবতটি বরনযদন অবফকৃতবোযফ 

বরনযদনটি ংঘটিত ওয়োয ভয়ই (Real Time) ংযক্ষণ ও বনধ ডোবযত পযম্যোযট 

জোতীয় যোজস্ব বফোযড ডয EFDMS-এ বপ্রযযণয ক্ষভতো ম্ববরত ইযফ] ব্যফোয কবযযত 

ইযফ। SDC এয Technical Specification ইযফ বনম্নরূ: 
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 . EFD-এয ভত বফক্রয় চোরোন মুদ্রযণয ব্যফিো থোবকযত ইযফ; 

২. জোতীয় যোজস্ব বফোড ড এয বনধ ডোবযত স্যযক্ষো ব্যফিো রঙ্ঘন নো কবযয়ো POS ব্যফিোয 

বত ংযমোযগয ক্ষভতো থোবকযত ইযফ; 

৩. SDC বত উযু ডক্ত EFD-এয তফবষ্টযমূ থোবকযত ইযফ। বফদ্যযৎ নো থোবকযর 

ব্যোকআ ব্যোটোবযয ভোধ্যযভ কোজ কবযফোয ক্ষভতো থোবকযত ইযফ। অবধকন্তু 

অন্যোন্য তফবষ্টযমূ বনম্নরূ ইযফ:  

 জোতীয় যোজস্ব বফোযড ডয EFDMS-এয ংযুক্ত ইয়ো বনধ ডোবযত অথযোইযজন 

বকোড মুদ্রণ এফং উক্ত তথ্যোবদ EFDMS এ বপ্রযযণয ক্ষভতো থোবকযত ইযফ; 

 বফল্ট-ইন-বপকযোর বভভবয  বপকযোর ভবডউর থোবকযত ইযফ;  

 বফল্ট-ইন-বযযয়র-টোইভ ঘবড় এফং থোভ ডোর রোইন মুদ্রণ ব্যফিো থোবকযত ইযফ; 

 বব এফং অন্যোন্য POS ববযযপবয বমভন: এক্সটোন ডোর (যোর) বডযে এফং 

কযো ড্রয়োয এয বত ংযমোগ িোন বোট ড থোবকযফ; 

 বপকযোর বভভবযয কনযটন্ট ঠনযমোগ্য এবেযকন পটওয়যোয থোবকযত 

ইযফ। 

(গ) যফযোকৃত ণ্য ফো বফোয বফযীযত EFD/SDC কর্তডক  ইস্যযকৃত মূক চোরোনযত্র 

(বপকযোর বযবট) বনম্নফবণ ডত তথ্যোবদ বন্নযফবত থোবকযফ, মথোাঃ   

1. ব্যফোযয়য নোভ ও ঠিকোনো; 

2. ব্যফোয় নোক্তকযণ ংখ্যো (BIN); 

3. বক্রতোয নোভ ও  BIN (প্রযমোজয বক্ষযত্র); 

4. কযোবয়োযযয নোভ ও কোউন্টোয নম্বয; 

5. বপকযোর বডবোই ও বপকযোর বভভবয নোম্বোয;  

6. যফযোকৃত ণ্য ফো বফোয বফফযণ, বযভোণ, একক মূল্য, বভোট মূল্য, 

মূযকয োয ও বযভোণ এফং মূক বভোট মূল্য বমইযক্ষযত্র কর মূল্য 

ফোংরোযদী টোকোয় প্রদব ডত ইযফ; 

7. কোম ডক্রযভয প্রভোণক বমভন: VOIDs (ংযোধনী), বডকোউন্ট, add-ons 

(markups); 

8. বযভযন্টয ভোধ্যভ (কযো, কোড ড, বচক অথফো বক্রবডট); 

9. জোতীয় যোজস্ব বফোড ড কর্তডক ইস্যযকৃত অথযোইযজন বকোড মোো ব্যতীত বকোন 

চোরোন মুদ্রণ ইযফ নো;  

10. তোবযখ ও ভয় (২৪ ঘন্টো পযযভট; ভয় hh:mm এফং তোবযখ dd-mm-

yyyy ‘ইস্যযয তোবযখ’); 

11. চোরোনযত্রয  উয অথফো বনযচয অংয প্রবতষ্ঠোযনয বরোযগো থোবকযত োযয; 

12. প্রবতষ্ঠোযনয BIN, বভোট বফক্রয় মূল্য, মূযকয োয ও বযভোণ এফং মূক 

বভোট মূল্য ম্ববরত তথ্যোবদ 2D ফোযযকোড/QR বকোড মুবদ্রত ইযত ইযফ।  
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৪। EFD/SDC ব্যফোযকোযী প্রযতযক কযদোতো মূক ব্যফিোয আওতোয় ক্রয়-বফক্রয় ংবিষ্ট 

কর বযবজস্টোয/যডটোযফ ও প্রযয়োজনীয় দবররোবদ ন্যযনতভ ৫ (াঁচ) ফৎয ংযক্ষণ কবযযফন।  

 

৫। মূল্য ংযমোজন কয ও ম্পূযক শুল্ক আইন, ২০১২ এয ধোযো ৭৮ অনুোযয ক্ষভতোপ্রোপ্ত 

বমযকোযনো মূক কভ ডকতডো অথফো জোতীয় যোজস্ব বফোযড ডয মূল্য ংযমোজন কয অনুবফবোগ কর্তডক 

ক্ষভতোপ্রোপ্ত জোতীয় যোজস্ব বফোযড ডয আইটি কভ ডকতডো অথফো জোতীয় যোজস্ব বফোড ড কর্তডক বনযয়োবজত 

EFDMS িোন ও যক্ষণোযফযক্ষযণয দোবয়ত্বপ্রোপ্ত প্রবতষ্ঠোযনয প্রবতবনবধ মথোমথ ক্ষভতোপ্রোপ্ত ইয়ো 

িোবত EFD/SDC মথোমথবোযফ বযচোবরত ইযতযছ বকনো তোো বনবিতকযল্প বমযকোযনো ভযয় 

ংবিষ্ট যফযোকোযী প্রবতষ্ঠোযনয অঙ্গযণ গভন কবযয়ো যযজবভযন বযদ ডন কবযযত োবযযফন 

এফং বনযম্নোক্ত বফলযয় যীক্ষো কবযয়ো ২৪ (চবি) ঘন্টোয ভযধ্য মথোমথ কর্তডযক্ষয বনকট 

প্রবতযফদন ব কবযযফন, মথো :- 

 

ক. িোবত EFD/SDC বভবনটি ঠিকবোযফ কোজ কবযযতযছ বকনো; 

খ. কযদোতো প্রবতটি বফক্রযয়য বফযীযত চোরোনত্র ইস্যয কবযয়োযছন বকনো; 

গ. িোবত EFD/SDC ইযত বফোড ড কর্তডক বনধ ডোবযত তদবনক/ভোবক বভোট বফক্রয়, 

আদোয়কৃত মূক, স্টক বযবিবত ইতযোবদ তথ্য ম্ববরত প্রবতযফদন (মথো X-

Report, Z-Report ইতযোবদ) োওয়ো মোয় বকনো; 

ঘ. কযদোতোয দোবখরকৃত ভোবক দোবখরত্র ও বযযোবধত মূযকয োযথ িোবত 

EFD/SDC বভবনটিযত যবক্ষত তযথ্যয বত োভঞ্জস্য আযছ বকনো।  

 

৬। EFD/EFP ব্যফোযযয ফোধ্যফোধকতো থোকো যেও বকোন বফো প্রদোনকোযী অথফো 

ব্যফোয়ী প্রবতষ্ঠোন তো ব্যফোয নো কবযযর অথফো মথোমথবোযফ ব্যফোয নো কযোয় যোজস্ব পাঁবকয 

ঘটনো উদঘোটিত ইযর মূল্য ংযমোজন কয ও ম্পূযক শুল্ক আইন, ২০১২ এয ধোযো ৮৫ অনুমোয়ী 

ব্যফিো গৃীত ইযফ। বকোন অযোধ দ্যইফোয ংঘটিত ইযর অথ ডদন্ড আযযোযয োোোব 

প্রবতষ্ঠোনটি ংবিষ্ট মূল্য ংযমোজন কয কবভনোয ফো তৎকর্তডক ক্ষভতোপ্রোপ্ত বকোন কভ ডকতডো (যুগ্ম 

কবভনোযযয বনযম্ন নয়) োভবয়কবোযফ ফন্ধ কবযয়ো বদযত োবযযফন। 

 

৭। এ আযদ ৩০ তজযষ্ঠ, ১৪২৬ ফঙ্গোব্দ বভোতোযফক ১৩ জুন, ২০১৯ বিস্টোব্দ তোবযখ ইযত 

বদযয কর বটি কয ডোযযন এরোকো এফং কর বজরো য এরোকোয় কোম ডকয ফবরয়ো গণ্য 

ইযফ। 

 

     জোতীয় যোজস্ব বফোযড ডয আযদক্রযভ, 

 

                                                                                         

                      ও       

  

 


