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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড 

ঢাকা।  

 

[মূল্য সাংদ াজন কর] 

প্রজ্ঞাপন 

তাররখ: ১৮ জ্জৈষ্ঠ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ / ০১ জুন, ২০২২ রিষ্টাব্দ। 

 
 এস.আর.ও. নাং-১৭৪-আইন/২০২২/১৮৭-মূসক।- মূল্য সাংদ াজন কর ও সম্পূরক শুল্ক 

আইন, ২০১২ (২০১২ সদনর ৪৭ নাং আইন) এর ধারা ১৩৫, ধারা ৫ ও ১২৭খ এর সরিত পঠিতব্য, এ 

প্রেত্ত ক্ষমতাবদল জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড মূল্য সাংদ াজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (দকন্দ্রীয় রনবন্ধন গ্রিণ ও 

কর পররদশাধ) রবরধমালা, ২০১৯ এর নিম্নরূপ অনিকতর সংশ োিি কনরল, যথো:- 

 

 উপনর-উক্ত নিনিমোলোর- 

 

(১) নিনি ১ এর উপ-নিনি (২) এর পনরিশতে নিম্নরূপ উপ-নিনি (২) প্রনতস্থোনপত হইশি, 

যথো:- 

“(২) এই নিনিমোলো নিম্নিনণ েত ক্ষেশে প্রশযোজ্য হইশি, যথো:- 

(ক) ক্ষযই ক্ষেশে ক্ষকোশিো উৎপোদিকোরী এক িো একোনিক 

স্থোি হইশত অনিন্ন িো সমজ্োতীয় পণ্য উৎপোদিপূি েক 

সরিরোহ কশরি; 

(খ) ক্ষযই ক্ষেশে ক্ষকোশিো িোনণনজ্যক আমদোনিকোরক পণ্য 

আমদোনিপূি েক উহোর নিজ্স্ব মোনলকোিো ও নিয়ন্ত্রণোিীি 

নিক্রয় ইউনিশের মোধ্যশম উহো সরিরোহ কশরি; 

(গ)  ক্ষযই ক্ষেশে ক্ষকোশিো ব্যিসোয়ী তৎকর্তেক ক্রয়কৃত িো 

সংগৃহীত পণ্য নিজ্স্ব মোনলকোিো ও নিয়ন্ত্রণোিীি নিক্রয় 

ইউনিশের মোধ্যশম নিক্রয় িো সরিরোহ কশরি; 

(ঘ) ক্ষযই ক্ষেশে ক্ষকোশিো ক্ষসিো সরিরোহকোরী নিজ্স্ব 

মোনলকোিো ও নিয়ন্ত্রণোিীি নিনিন্ন  োখোর মোধ্যশম 

অনিন্ন িো সমজ্োতীয় ক্ষসিো সরিরোহ কশরি; এিং 

 

(ঙ) ক্ষযই ক্ষেশে ক্ষকোশিো উৎপোদিকোরী এক িো একোনিক 

স্থোি হইশত পণ্য উৎপোদিপূি েক নিজ্স্ব মোনলকোিো ও 

নিয়ন্ত্রণোিীি নিক্রয় ক্ষকন্দ্র িো নিশপো িো ওয়োরহোউস এর 
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মোধ্যশম প্রশযোজ্য মূসক পনরশ োিপূি েক সরিরোহ 

কশরি।”;  

 

            (২) নিনি ২ এর- 

(ক) উপ-নিনি (১) এর দফো (খ) নিলুপ্ত হইশি; এিং 

(খ) দফো (জ্) নিম্নরূপিোশি প্রনতস্থোনপত হইশি, যথো:- 

“(জ্) “সমজ্োতীয় পণ্য” অথ ে ক্ষিোগ িো ব্যিহোশরর প্রকৃনত অনুযোয়ী 

সমশগোেীয়, ক্ষযমি- ঔষি, ইশলক্ট্রনিক্স পণ্য, খোদ্য, কসশমটিক, 

ট্রয়শলনট্রজ্, প্লোনিক পণ্য ইতযোনদ এিং উহোশদর প্যোশকনজ্ং িো 

মধ্যিতী উপকরণ।”; 

 

            (৩) নিনি ৩ এর পনরিশতে নিম্নরূপ নিনি ৩ প্রনতস্থোনপত হইশি, যথো:- 

“৩। ক্ষকন্দ্রীয় নিিন্ধি গ্রহণ। (১) যনদ ক্ষকোশিো ব্যনক্ত এক িো একোনিক স্থোি 

হইশত অনিন্ন িো সমজ্োতীয় পণ্য িো ক্ষসিো িো উিয়ই সরিরোহ সংক্রোন্ত অথ েনিনতক 

কোয েক্রম পনরচোলিো কশরি, তোহো হইশল নিনি ১ অনুসরণপূি েক- 

(ক) একটি উৎপোদিস্থল থোনকশল উৎপোদিস্থশল ক্ষকন্দ্রীয় 

নিিন্ধি গ্রহণ কনরশত হইশি; 

(খ)  একোনিক উৎপোদিস্থল থোনকশল উক্ত ব্যনক্ত ক্ষযই 

ইউনিশে ক্ষকন্দ্রীয়িোশি নহসোি-নিকো  সংরনেত 

থোনকশি ক্ষসই ইউনিশের িো উৎপোদিস্থশল ক্ষকন্দ্রীয় 

নিিন্ধি গ্রহণ কনরশিি; এিং 

(গ) িোনণনজ্যক আমদোনিকোরক িো ব্যিসোয়ী িো ক্ষসিো 

সরিরোহকোরী ক্ষযই ইউনিশে ক্ষকন্দ্রীয়িোশি নহসোি-

নিকো  সংরনেত থোনকশি ক্ষসই ইউনিশের অনুকূশল 

ক্ষকন্দ্রীয় নিিন্ধি গ্রহণ কনরশিি। 

(২) ক্ষকোশিো ব্যনক্ত, ক্ষযই ঠিকোিোয় ক্ষকন্দ্রীয় নিিন্ধি গ্রহণ নিনি সম্মত হইশি 

ক্ষসই ঠিকোিো উশেখপূি েক ফরম “মূসক-২.১” এ তোহোর সকল ইউনিশের তথ্যোনদ 

উশেখ কনরয়ো মূল্য সংশযোজ্ি কর ও সম্পূরক শুল্ক নিনিমোলোর নিনি ৪ অনুযোয়ী 

সংনিষ্ট নিিোগীয় কম েকতেোর নিকে আশিদি কনরশিি। 

 

(৩) সংনিষ্ট পণ্য উৎপোদিকোরী িো ক্ষসিো সরিরোহকোরী িো িোনণনজ্যক 

আমদোনিকোরক িো ব্যিসোয়ীশক সফেওয়যোর নিনিক অশেোশমশেি পদ্ধনতশত নহসোি-

নিকো  সংরেণ কনরশত হইশি। 
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(৪) ০১ জুি, ২০২২ নিষ্টোব্দ তোনরশখ জ্োরীকৃত প্রজ্ঞোপি এস.আর.ও. িং-

১৭৪-আইি/২০২২/১৮৭-মূসক জ্োনরর পূশি ে ক্ষকন্দ্রীয়িোশি নিিনন্ধত প্রনতষ্ঠোিসমূহশক 

৩১ নিশসম্বর, ২০২২ নিষ্টোব্দ তোনরশখর মশধ্য সফেওয়যোর নিনিক অশেোশমশেি 

পদ্ধনতশত নহসোি-নিকো  সংরেণ কনরশত হইশি, অন্যথোয় উক্ত প্রনতষ্ঠোশির ক্ষকন্দ্রীয় 

নিিন্ধি িোনতল হইশি এিং সংনিষ্ট কনম িোশরে হইশত নূতি নিিন্ধি গ্রহণ কনরশত 

হইশি। 

 

(৫) নিিোগীয় কম েকতেো প্রোপ্ত আশিদশি িনণ েত তথ্য প্রোথনমক যোচোই-

িোছোইপূি েক যথোযথ পোইশল সংনিষ্ট কনম িোশরশের অনতনরক্ত কনম িোর িো যুগ্ম 

কনম িোশরর অনুশমোদিক্রশম ফরম “মূসক-২.৩” এ ক্ষকন্দ্রীয় নিিন্ধি জ্োনর 

কনরশিি, তশি অনুশমোদি িো পোইশল যথোযথ কোরণ উশেখপূি েক আশিদিকোরীশক 

অিনহত কনরশিি।”; 

  

(৪) নিনি ৪ এর- 

  (ক) উপ-নিনি (১), (২) ও (৩) এ উনেনখত “ক্ষকন্দ্রীয় ইউনিে”  ব্দগুনলর 

পনরিশতে “ক্ষযই ইউনিশে ক্ষকন্দ্রীয় নিিন্ধি গ্রহণ করো হইয়োশছ ক্ষসই ইউনিে” 

 ব্দগুনল প্রনতস্থোনপত হইশি; এিং 

  (খ)  উপ-নিনি (৩) এর পর নিম্নরূপ উপ-নিনি (৩ক) সনন্নশিন ত হইশি, যথো:- 

“(৩ক) যনদ ক্ষকোশিো প্রনতষ্ঠোশির উৎপোদি ইউনিে এিং নিজ্স্ব 

মোনলকোিো ও নিয়ন্ত্রণোিীি নিনিন্ন নিক্রয় ক্ষকন্দ্র িো নিশপো িো ওয়যোরহোউস 

ক্ষকন্দ্রীয়িোশি নিিনন্ধত হয় এিং উক্ত প্রনতষ্ঠোশির উৎপোদি ইউনিশে মূসক 

অব্যোহনতপ্রোপ্ত ক্ষকোশিো পণ্য উৎপোদি করো হয় নকন্তু ব্যিসোয়ী পয েোশয় উক্ত 

পণ্য মূসক অব্যোহনতপ্রোপ্ত িো হয়, তশি উক্ত ক্ষেশে ক্ষকন্দ্রীয় নিিন্ধশির 

নিপরীশত ব্যিসোয়ী পয েোশয়র প্রশযোজ্য মূসক পনরশ োি কনরশত হইশি।”; 

 

 (৫) নিনি ৫ এ উনেনখত- 

  (ক) “ক্ষকন্দ্রীয় ইউনিশের”  ব্দগুনলর পনরিশতে “ক্ষযই ইউনিশের অনুকূশল 

ক্ষকন্দ্রীয় নিিন্ধি গ্রহণ করো হইয়োশছ ক্ষসই ইউনিশের”  ব্দগুনল প্রনতস্থোনপত 

হইশি; 

 

  (খ) “আমদোনিকৃত”  শব্দর পনরনিশতে “আমদোনিকৃত িো স্থোিীয়িোশি 

ক্রয়কৃত”  ব্দগুনল প্রনতস্থোনপত হইশি; 

 

 (৬) নিনি ৬ এর- 
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  (ক) দফো (ঘ) এ উনেনখত “ক্ষকন্দ্রীয় ইউনিে”  ব্দগুনলর পনরিশতে “প্রশযোজ্য 

ক্ষেশে, ক্ষযই ইউনিশের অনুকূশল ক্ষকন্দ্রীয় নিিন্ধি গ্রহণ করো হইয়োশছ ক্ষসই 

ইউনিে”  ব্দগুনল এিং “ক্ষকন্দ্রীয় ইউনিশে”  ব্দগুনলর পনরিশতে “ক্ষযই 

ইউনিশের অনুকূশল ক্ষকন্দ্রীয় নিিন্ধি গ্রহণ করো হইয়োশছ ক্ষসই ইউনিশে” 

প্রনতস্থোনপত হইশি; এিং 

  (খ) দফো (ঙ) এ উনেনখত “ক্ষকন্দ্রীয় ইউনিে”  ব্দগুনলর পনরিশতে “ক্ষযই 

ইউনিশের অনুকূশল ক্ষকন্দ্রীয় নিিন্ধি গ্রহণ করো হইয়োশছ ক্ষসই ইউনিে” 

 ব্দগুনল প্রনতস্থোনপত হইশি; 

 

 (৭) নিনি ৭ এ উনেনখত “ক্ষকন্দ্রীয় ইউনিে”  ব্দগুনলর পনরিশতে “ক্ষযই ইউনিশের অনুকূশল 

ক্ষকন্দ্রীয় নিিন্ধি গ্রহণ করো হইয়োশছ ক্ষসই ইউনিে”  ব্দগুনল প্রনতস্থোনপত হইশি; এিং 

 

 (৮) “ছক-ক” এিং “ছক-খ” এর সকল স্থোশি “ক্ষকন্দ্রীয় ইউনিে”  ব্দগুনলর পনরিশতে 

“ক্ষযই ইউনিশের অনুকূশল ক্ষকন্দ্রীয় নিিন্ধি গ্রহণ করো হইয়োশছ ক্ষসই ইউনিে” 

 ব্দগুনল প্রনতস্থোনপত হইশি।  

 

২। এই প্রজ্ঞোপি ০৯ জুি, ২০২২ নিষ্টোব্দ তোনরশখ কোয েকর হইশি।  

  

জ্োতীয় রোজ্স্ব ক্ষিোশি ের আশদ ক্রশম, 

 

( কোজ্ী ক্ষরজ্োউল হোসোি ) 

নিতীয় সনচি (মূসক আইি ও নিনি) 

  


