গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদদল সরকার
জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড
ঢাকা।
[ মূল্য সংয োজন কর ও সম্পূরক শুল্ক ]
প্রজ্ঞোপন
তোররখ: ২৮ জ্জৈষ্ঠ, ১৪২৭ বঙ্গোব্দ / ১১ জুন, ২০২০ রিস্টোব্দ।
এস.আর.ও. নং-১৫২-আইন/২০২০/১১৩-মূসক।মূল্য সংয োজন কর
ও
সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সদনর ৪৭ নাং আইন) এর ধারা ১৩৫, ধারা ১৩০ এর
সহিত ঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতোবযে জোতীয় রোজস্ব ববোর্ ড , মূসক রামলডক াইদসহসাং
হবহধমাা, ২০১৯ এর হনম্নরূ অহধকতর সাংদলাধন কহর, যথা:উরয-উক্ত রফরধভারায(ক)

রফরধ 3 এয উ-রফরধ (১) এয দপা (ঘ) রফলুপ্ত ইবফ;

(খ)

রফরধ ৪ এয(অ)

উ-রফরধ (১) এ উরিরখত “বফাবড েয” ব্দটিয রযফবতে
“ভারযচারবকয” ব্দটি প্ররতস্থারত ইবফ;

(আ)

উ-রফরধ (২) এয দপা (ঙ) বত উরিরখত “১০,০০০/- (দ
াজায টাকা )” ংখ্যা, রচহ্ন, ফন্ধনী ও ব্দগুররয রযফবতে
“৫000/- (াঁচ াজায ) টাকা” ংখ্যা, ফন্ধনী ও ব্দগুরর
প্ররতস্থারত ইবফ;

(গ)

রফরধ ৫ রফলুপ্ত ইবফ;

(ঘ)

রফরধ ৬ এয(অ)

উ-রফরধ (১) এ উরিরখত “দস্য” ব্দটিয রযফবতে
“ভারযচারক” ব্দটি প্ররতস্থারত ইবফ;

(আ)

উ-রফরধ (২) এ উরিরখত “অধ ে-ফারল েক রবরিবত প্রাপ্ত মুদয়
আবফদনত্র প্রাথরভক ফাছাইবয়য জন্য বফাড ে , ভারযচারক
ভীব বপ্রযণ করযবফ এফং” ব্দগুরর রফলুপ্ত ইবফ;
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(ই)

উ-রফরধ (৩) এয রযফবতে রনম্নরূ উ
প্ররতস্থারত ইবফ, মথা:-

-রফরধ (৩)

“(৩) ভারযচারক সুরফধাজনক ভবয় রফরধ ৯ এ
ফরণ েত রবরফা অনুমায়ী যীক্ষা গ্রণ করযবফন।”;
(ঈ)

(ঙ)

উ-রফরধ (৫) এ উরিরখত “বফাড ে প্রা প্ত তাররকা অনুমায়ী ”
ব্দগুররয রযফবতে “ভারযচারক” ব্দটি প্ররতস্থারত
ইবফ;

রফরধ ১০ এয রযফবতে রনম্নরূ রফরধ ১০ প্ররতস্থারত ইবফ, মথা:“১০। বমৌহিক রীক্ষা। – (১) রররখত যীক্ষায় উিীণ ে
আবফদনকাযীগণ বভৌরখক যীক্ষায় অংগ্রণ করযবত ারযবফন।
(২) বমৌহিক রীক্ষা ৫০ (ঞ্চাল) নম্বদরর িইদব।
(৩) মিাহরচাক ৩ িইদত ৫ জন সদস্যহবহলষ্ট একটি
বমৌহিক রীক্ষার ববার্ ড গঠন কহরদবন এবাং হতহন
উক্ত ববাদর্ ডর
সভাহতর দাহয়ত্ব ান কহরদবন।
(৪) একাহধক বমৌহিক রীক্ষার ববার্ ড গঠন কহরবার প্রদয়াজন
িইদ মিাহরচাক উক্তরূদ ববার্ ড গঠন
কহরয়া জা তীয় রাজস্ব
ববার্ ডদক অবহিত কহরদবন এবাং উক্ত বক্ষবত্র করভনায দভম োদায বম
বকান কভেকতোবক উক্ত করভটিয আফায়ক রববফ দারয়ত্ব প্রদান
করযবফন।”;

(চ)

রফরধ ১২ এয রযফবতে রনম্নরূ রফরধ ১২ প্ররতস্থারত ইবফ, মথা:“১২। রাইবন্স ইসুৈ। - ভারযচারক উিীণ ে প্রাথীগণবক
মথামথ রনযািা জ্ফরষ্ট্ৈ ংফররত পযভ “মূক- ১৮.১ক” এ মূক
যাভেক রাইবন্স প্রদান করযবফন।”; এফং

(ছ)

রফরধ ১৩ রফলুপ্ত ইবফ।
জোতীয় রোজস্ব ববোযর্রড আযদশক্রযম,

(কোজী ফররদ উদ্দীন)
প্রথম সহচব (মূসক নীহত)
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