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 গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জাতীয় যাজস্ব বফার্ ড 

ঢাকা। 

 [ মূল্য সংয োজন কর ও সম্পূরক শুল্ক ] 

প্রজ্ঞোপন 

 

তোররখ: ২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৭ বঙ্গোব্দ / ১১ জুন, ২০২০ রিস্টোব্দ। 

 

 এ. আয. ও. নাং-১৫৩-আইন/২০২০/১১৪-মূক।- মূল্য াংদমাজন কয ও 

ম্পূযক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ দনয ৪৭ নাং আইন) এয ধাযা ৮১ এয উ-ধাযা (১) এ 

প্রদত্ত ক্ষভতাফদর জাতীয় যাজস্ব বফার্ ড, উায ৩০ জ্জৈষ্ঠ, ১৪২৬ ফঙ্গাব্দ বভাতাদফক ১৩ জুন, 

২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তাখ্রযদেয প্রজ্ঞান এ.আয.ও নাং-১৮৩-আইন/২০১৯/৪০-মূক এয 

খ্রনম্নরূ াংদাধন কখ্রযর, মথা:- 

 

উখ্রয-উক্ত প্রজ্ঞাদনয- 

 

(ক) বেখ্রফর এয করাভ (১) এ উখ্রিখ্রেত “খ্রনফন্ধন/তাখ্ররকাভুখ্রক্ত” ীল ডক 

ভখ্রর্উর এফাং উায খ্রফযীদত করাভ (২), (৩), (৪), (৫) ও (৬) এ 

উখ্রিখ্রেত এখ্রিমূদয খ্রযফদতড খ্রনম্নফখ্রণ ডত ভখ্রর্উর এফাং উায খ্রফযীদত 

উখ্রিখ্রেত এখ্রিমূ প্রখ্রতস্থাখ্রত ইদফ, মথা:- 
 

ভখ্রর্উর 
ক্রখ্রভক 

নাং 
কাম ডাফরী 

দাখ্রয়ত্ব ারনকাযী কভ ডকতডা 

অনুদভাদদনয 

ক্ষভতা 

মাচাই-ফাছাই 

ম ডায় 
উত্থানকাযী 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

খ্রন
ফ
ন্ধ

ন
/ত

াখ্র
র

ক
াভু

খ্রক্ত
 

১ 

মূক খ্রনফন্ধন - প্রাপ্ত 

তথ্যাখ্রদ মথামথ 

যখ্রয়াদছ এইরূ 

বক্ষদে 

বৈাে অনরাইন খ্রদস্টভ খ্রযখ্রবউয়ায কর্তডক 

মাচাই ও খ্রফবাগীয় কভ ডকতডা কর্তডক 

অনুদভাদদনয য স্বয়াংখ্রক্রয়বাদফ খ্রনফন্ধন 

নদে জাখ্রয কখ্রযদফ। 

২ 

মূক খ্রনফন্ধন - প্রাপ্ত 

তথ্যাখ্রদ মাচাই 

প্রদয়াজন এইরূ 

বক্ষদে 

কাযী/উ 

কখ্রভনায 

যাজস্ব 

কভ ডকতডা 

কাযী 

যাজস্ব 

কভ ডকতডা 

৩ 

োন ডওবায খ্রনফন্ধন - 

প্রাপ্ত তথ্যাখ্রদ মথামথ 

যখ্রয়াদছ এইরূ 

বক্ষদে 

বৈাে অনরাইন খ্রদস্টভ খ্রযখ্রবউয়ায কর্তডক 

মাচাই ও খ্রফবাগীয় কভ ডকতডা কর্তডক 

অনুদভাদদনয য স্বয়াংখ্রক্রয়বাদফ োন ডওবায 

কয নদে জাখ্রয কখ্রযদফ। 

৪ 

োন ডওবায খ্রনফন্ধন - 

প্রাপ্ত দখ্রররাখ্রদ মাচাই 

প্রদয়াজন এইরূ 

বক্ষদে 

কাযী/উ 

কখ্রভনায 

যাজস্ব 

কভ ডকতডা 

কাযী 

যাজস্ব 

কভ ডকতডা 

“ 
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ভখ্রর্উর 
ক্রখ্রভক 

নাং 
কাম ডাফরী 

দাখ্রয়ত্ব ারনকাযী কভ ডকতডা 

অনুদভাদদনয 

ক্ষভতা 

মাচাই-ফাছাই 

ম ডায় 
উত্থানকাযী 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

৫ 

খ্রনফন্ধন/তাখ্ররকাভুখ্রক্ত 

খ্রযফতডন াংক্রান্ত - 

কাম ডকার, 

কখ্রভনাদযে ইদত 

স্থানান্তয, খ্রফবাগ ও 

াদকডর অখ্রপদ 

খ্রফআইএন ফণ্টন , 

ব্াাংক খ্রাফ মাচাই 

কাযী/উ 

কখ্রভনায 

যাজস্ব 

কভ ডকতডা 

কাযী 

যাজস্ব 

কভ ডকতডা 

৬ 

এরটিইউ-মূক 

কখ্রভনাদযদে 

খ্রফআইএন াংযুখ্রক্ত 

ফা খ্রফযুখ্রক্ত 

দস্য 

(মূক 

নীখ্রত) 

প্রথভ খ্রচফ 

(মূক নীখ্রত) 

খ্রিতীয় 

খ্রচফ (মূক 

নীখ্রত) 

৭ 

খ্রনফন্ধন/তাখ্ররকাভুখ্রক্ত 

ফাখ্রতর  

বৈাে অনরাইন খ্রদস্টভ খ্রযখ্রবউয়ায কর্তডক 

মাচাই ও খ্রফবাগীয় কভ ডকতডায খ্রদ্ধান্ত 

প্রদাদনয য স্বয়াংখ্রক্রয়বাদফ ব্ফস্থা গ্রণ 

কখ্রযদফ। 

৮ 

খ্রনফন্ধন ফাখ্রতর - 

প্রাপ্ত দখ্রররাখ্রদ মাচাই 

প্রদয়াজন এইরূ 

বক্ষদে 

কাযী/উ 

কখ্রভনায 

যাজস্ব 

কভ ডকতডা 

কাযী 

যাজস্ব 

কভ ডকতডা 

৯ 

বস্বচ্ছায় খ্রনফন্ধন - 

প্রাপ্ত দখ্রররাখ্রদ 

মথামথ যখ্রয়াদছ 

এইরূ বক্ষদে 

বৈাে অনরাইন খ্রদস্টভ স্বয়াংখ্রক্রয়বাদফ 

খ্রনফন্ধন নদে জাখ্রয কখ্রযদফ। 

১০ 

বস্বচ্ছায় খ্রনফন্ধ ন - 

প্রাপ্ত দখ্রররাখ্রদ মাচাই 

প্রদয়াজন এইরূ 

বক্ষদে 

কাযী/উ 

কখ্রভনায 

যাজস্ব 

কভ ডকতডা 

কাযী 

যাজস্ব 

কভ ডকতডা 

১১ 

ারনাগাদকৃত তথ্য 

উস্থান 

কাযী/উ 

কখ্রভনায 

যাজস্ব 

কভ ডকতডা 

কাযী 

যাজস্ব 

কভ ডকতডা 

১২ 

স্ব-উদযাদগ মূক 

খ্রনফন্ধনদমাগ্য ও 

তাখ্ররকাভুখ্রক্তদমাগ্য 

ব্খ্রক্তদক খ্রনফন্ধন ফা 

তাখ্ররকাভুখ্রক্তকযণ 

বৈাে অনরাইন খ্রদস্টভ খ্রযখ্রবউয়ায কর্তডক 

মাচাই ও খ্রফবাগীয় কভ ডকতডায অনুদভাদদনয 

য স্বয়াংখ্রক্রয়বাদফ খ্রনফন্ধন / তাখ্ররকাভুখ্রক্ত 

নদে জাখ্রয কখ্রযদফ। 

১৩ 

োন ডওবায 

ফাখ্রতরকযণপূফ ডক 

মূক খ্রনফন্ধন 

কাযী/উ 

কখ্রভনায 

 যাজস্ব 

কভ ডকতডা 
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ভখ্রর্উর 
ক্রখ্রভক 

নাং 
কাম ডাফরী 

দাখ্রয়ত্ব ারনকাযী কভ ডকতডা 

অনুদভাদদনয 

ক্ষভতা 

মাচাই-ফাছাই 

ম ডায় 
উত্থানকাযী 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

১৪ 

মূক খ্রনফন্ধন 

ফাখ্রতরকযণপূফ ডক 

োন ডওবায খ্রনফন্ধন 

কাযী/উ 

কখ্রভনায 

 যাজস্ব 

কভ ডকতডা 

 

১৫ 

খ্রনফন্ধন/তাখ্ররকাভুখ্রক্ত 

াংক্রান্ত অন্য বকান 

কাম ডক্রভ-(তথ্যাখ্রদ 

মথামথ বনই এইরূ 

বক্ষদে) 

বৈাে অনরাইন খ্রদস্টভ খ্রযখ্রবউয়ায কর্তডক 

মাচাই ও খ্রফবাগীয় কভ ডকতডা কর্তডক খ্রদ্ধান্ত 

প্রদাদনয য স্বয়াংখ্রক্রয়বাদফ ব্ফস্থা গ্রণ 

কখ্রযদফ। 

 

 (ে) অনুদচ্ছদ ২ এয য খ্রনম্নরূ নূতন অনুদচ্ছদ ৩ াংদমাখ্রজত ইদফ, মথা:- 

“৩। বম কর বক্ষদে অনরাইন ব্ফস্থা এেদনা চালু য়খ্রন , ব 

কর বক্ষদে দাখ্রয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডাগণ মূল্য াংদমাজন কয ও ম্পূযক শুল্ক 

আইন, ২০১২ এফাং মূল্য াংদমাজন কয ও ম্পূযক শুল্ক খ্রফখ্রধভারা , 

২০১৬ অনুযণপূফ ডক কাগুদজ প্রখ্রক্রয়ায় াংখ্রিষ্ট কাম ডক্রভ ম্পাদন 

কখ্রযদফন।”। 

 

জাতীয় যাজস্ব বফাদর্ ডয আদদক্রদভ,  

 

 

     (কাজী রেজাউল হাসান) 

দ্বিতীয় সদ্বিব (মূসক আইন ও দ্ববদ্বি) 

 

 

 

”; 


