[ মূল্য ংযমোজন কয ও ম্পূযক শুল্ক ]
প্রজ্ঞোন
তোরযখ: ৩০ জ্জৈষ্ঠ, ১৪২৬ ফঙ্গোব্দ / ১৩ জুন, ২০১৯ রিস্টোব্দ।
এ.অয.ও. নং-২০০-অআন/২০১৯/৫৭-মূক।–
২০১২ ২০১২
৪৭
১২৭
১৩৫ এয রত ঠিতব্য, এ
প্রদত্ত ক্ষভতোফযর জোতীয় যোজস্ব বফোর্ ড, রনম্নরূ রফরধভোরো প্রণয়ন করযর, মথো:১। রযযোনোভ ও প্রফতডন।- (১) এআ রফরধভোরো র বেরকং আয়োর্ ড বথযক রিভ মূল্য
ংযমোজন কয অদোয় ংক্রোন্ত (রফযল) রফরধভোরো, ২০১৯ নোযভ রবরত আযফ।
(২) আো ০১ জুরোআ, ২০১৯ রিস্টোব্দ তোরযযখ কোম ডকয আযফ।
২। ংজ্ঞো।- রফলয় ফো প্রযঙ্গয রযন্থী বকোন রকছু নো থোরকযর, এআ রফরধভোরোয়(ক) “অআন” থ ড মূল্য ংযমোজন কয ও ম্পূযক শুল্ক অআন, ২০১২ (২০১২ যনয
৪৭ নং অআন);
(খ) “করভনোয (অভদোরন)” থ ড বম শুল্ক বফন রদযয় অভদোরনকৃত র খোরো
আযফ ব শুল্ক বফযনয দোরয়ত্বপ্রোপ্ত করভনোয ফ কোস্টভ;
(গ) “পযভ” থ ড এআ রফরধভোরোয বকোন পযভ;
(ঘ) “মূক রফরধভোরো” থ ড মূল্য ংযমোজন কয ও ম্পূযক শুল্ক রফরধভোরো,
২০১৬;
(ঙ) “র বেরকং আয়োর্ ড” থ ড এভন বকোযনো স্থোন বমখোযন স্থোনীয়বোযফ ংগৃীত
থফো অভদোরনকৃত র রফরচং কযয বোঙ্গোয ভোধ্যযভ র স্ত্র্ৈো জ্তরয কযো
য়;
(চ) “রফবোগীয় কভডকতডো” থ ড র বেরকং আয়োর্ ড ংরিষ্ট কোস্টভ, এক্সোআজ ও
বৈোট রফবোযগয দোরয়যত্ব রনযয়োরজত কোযী করভনোয ফো উ-করভনোয।
৩। কয অদোয়।- অআযনয ধীন প্রণীত ন্য বকোন রফরধযত মোোআ থোকুক নো বকন, র
বেরকং আয়োর্ ড আযত র স্ক্র্ৈো যফযোযয উয প্রযদয় কয এআ রফরধভোরোয় ফরণ ডত দ্ধরতযত
অদোয় আযফ।
৪। কয অযযো।- (১) অভদোরনকৃত থফো স্থোনীয়বোযফ ংগৃীত র বোরঙ্গয়ো
উৎোরদত র স্ক্র্ৈোযয উয অআযনয ধোযো ১৫ এয উ-ধোযো (২) এয তডোং বভোতোযফক ন্যোয্য
ফোজোযমূযল্যয উয ৫ (াঁচ) তোং োযয মূল্য ংযমোজন কয অযযোযমোগ্য আযফ।
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(২) অভদোরনকৃত ও স্থোনীয়বোযফ ক্রয়কৃত রয ফোরত ণ্য (যমভন, পোযন ড যয়র,
রর্যজর, অফোফত্র, রিজ, টিরব, এয়োযকরিনোয, বভোটয, োখো, টয়যরট োভিী, আতৈোরদ)
খোরোযয ভয় ন্যোয্য ফোজোযমূযল্যয ৫ (াঁচ) তোং োযয ব্যফোয়ী ম ডোযয়য মূল্য ংযমোজন কয
অযযোযমোগ্য আযফ।
৫। কয রনরূন ও কয রযযোধ দ্ধরত।- (১) অভদোরনকৃত র থফো স্থোনীয়বোযফ
ংগৃীত র বোরঙ্গয়ো স্ক্র্ৈো উৎোদযনয বক্ষযত্র(ক) রনফরিত র বেরকং আয়োর্ ড কর্তডক্ষ প্রযমোজৈ মূল্য ংযমোজন কয
রযযোধ কযোয রযক্ষৈ “পযভ-ক” এ ংরিষ্ট রফবোগীয় কভডকতডোয রনকট
একটি বঘোলণো প্রদোন করযযফন:
তযফ তড থোযক বম, স্থোনীয়বোযফ ংগৃীত র এয বক্ষযত্র উক্তরূ
বঘোলণোয রত রটি পূযফ ড অভদোরনকৃত যর ংরিষ্ট শুল্ক বফযনয
করভনোয কর্তডক প্রদত্ত দোয়-বদনো নো থোরকফোয প্রতৈয়নত্র ও ব্যফোয়ী
ম ডোযয় প্রযমোজৈ মূল্য ংযমোজন কয রযযোযধয প্রভোণত্র দোরখর
করযযফন;
(খ) রফবোগীয় কভডকতডো দপো (ক) এয ধীন প্রদত্ত বঘোলণো ম্পরকডত তথ্য বথযক
র এয ওজযনয (LDT) দ তোংযক চয় রফযফচনো করযয়ো রফরধ ৪
এ উরিরখত মূযল্যয রবরত্তযত স্থোনীয় ম ডোযয় বভোট রযযোধযমোগ্য কযযয
রযভোণ রনধ ডোযণ করযযফন;
(গ) রফবোগীয় কভডকতডো র এ ফোরত যণ্যয রফক্রয় মূযল্যয উয প্রযদয়
ব্যফোয়ী ম ডোযয় ন্যোয্য ফোজোযমূযল্যয উয রনধ ডোরযত োযয মূল্য ংযমোজন
কয অদোয় করযযফন;
(ঘ) রফবোগীয় কভডকতডো দপো (খ) ও (গ) নুোযয রনধ ডোরযত রযভোণ কয
বেজোরয চোরোযনয ভোধ্যযভ যকোরয বকোলোগোযয জভো প্রদোযনয জন্য র
বেরকং আয়োর্ ড কর্তডক্ষযক ফরত করযযফন; এফং
(ঙ) র বেরকং আয়োর্ ড কর্তডক্ষ মূল্য ংযমোজন কয বেজোরযযত জভো
প্রদোনপূফ ডক কযযভয়োদ বযল অআযনয ধোযো ৬৪ নুমোয়ী একটি দোরখরত্র
রফবোগীয় দপ্তযয ব করযযফন, মোোয ংযগ কয জভো প্রদোযনয প্রভোণস্বরূ
বেজোরয চোরোযনয মূর কর ংযুক্ত করযযত আযফ।
৬। রফরচং এয নুভরত।- র বেরকং আয়োর্ ড কর্তডক দোরখরকৃত দোরখরযত্রয রবরত্তযত() অভদোরনকৃত র বোরঙ্গয়ো স্ক্র্ৈো উৎোদযনয বক্ষযত্র রফবোগীয় কভডকতডো
“পযভ-খ” বত একটি প্রতৈয়নত্র প্রদোন করযয়ো উোয একটি নুররর
অভদোরন ংরিষ্ট করভনোয ফ কোস্টভ বক প্রদোন করযযফন; অভদোরন
ম্পরকডত শুল্ক অনুষ্ঠোরনকতো ম্পন্ন আযর করভনোয ফ কোস্টভ
(অভদোরন) উক্ত প্রতৈয়নত্র প্রোরপ্তয য অভদোরনকৃত রযয রফরচং এয
নুভরত প্রদোন করযযফন;
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(অ) স্থোনীয়বোযফ ংগৃীত র বোরঙ্গয়ো স্ক্র্ৈো উৎোদযনয বক্ষযত্র রফবোগীয়
কভডকতডো “পযভ-খ” বত একটি প্রতৈয়নত্র প্রদোন করযয়ো উোয একটি
নুররর র বেরকং আয়োর্ ড ংরিষ্ট মূক করভনোযযয রনকট বপ্রযণ
করযযফন; মূক করভনোয উক্ত পযযভয রবরত্তযত স্থোনীয়বোযফ ংগৃীত
রযয রফরচং এয নুভরত প্রদোন করযযফন।
৭। কয চোরোনত্র প্রদোন।- রনফরিত র বেরকং আয়োর্ ডযক প্ররতটি যফযোযয (স্ক্র্ৈো
ও ফোরত ণ্য) রফযীযত মূল্য ংযমোজন কয ও ম্পূযক শুল্ক রফরধভোরো, ২০১৬ এয রফরধ ৪০ এয
উ-রফরধ (১) এয দপো (গ) নুমোয়ী পযভ “মূক ৬.৩” বত বক্রতোয নুকূযর একটি চোরোনত্র
আস্যৈ করযযত আযফ।
৮। জরযভোনো।– এআ রফরধভোরোয বকোযনো রফধোন রঙ্ঘন করযফোয বক্ষযত্র অআযনয ধোযো
৮৫ নুমোয়ী জরযভোনো অযযো কযো মোআযফ।
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“পযভ-ক”
বঘোলণোত্র
[ রফরধ ৫ (১) (ক) দ্রষ্টব্য ]
১।

র বেরকং আয়োর্ ড এয নোভ

:

২।

মূক রনফিন নম্বয

:

৩।

র বেরকং আয়োর্ ড এয ঠিকোনো

:

৪।

র এয ওজন

:

৫।

অভদোরন শুল্ক বফযনয নোভ

:

৬।

রফর ফ এরি নম্বয (মরদ থোযক)(তৈোরয়ত কর ংযুক্ত
করযযত আযফ)

:

৭।

রফর ফ বররর্ং নম্বয (তৈোরয়ত কর ংযুক্ত করযযত
আযফ)

:

৮।

আনবযয় নং (তৈোরয়ত কর ংযুক্ত করযযত আযফ)

:

৯।

ঋণযত্রয কর (তৈোরয়ত কর ংযুক্ত করযযত আযফ)

:

১০।

স্থোনীয়বোযফ ংগৃীত রযয বক্ষযত্র ক্রয় ম্পরকডত তথ্য
(তৈোরয়ত কর ংযুক্ত করযযত আযফ)

:

অরভ এআভযভড ঙ্গীকোয প্রদোন করযযতরছ বম, ওযয ফরণ ডত তথ্যোরদ অভোয জোনো ভযত
ঠিক। উক্ত তযথ্য যফতীকোযর বকোযনো প্রকোয ঙ্গরত োওয়ো বগযর মূল্য ংযমোজন কয
অআযনয ধোযো ৮৫ নুমোয়ী প্রদত্ত দি ভোরনয়ো রআযত ফোধ্য থোরকফ।
র বেরকং আয়োর্ ড এয পূণ ড নোভ
ও
স্বোক্ষয (রর)
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“পযভ-খ”
প্রতৈয়নত্র
[ রফরধ ৬ দ্রষ্টব্য ]
এতদ্বোযো প্রতৈয়ন কযো মোআযতযছ বম, বভো ড (প্ররতষ্ঠোযনয নোভ)
......................................... রনফিন নম্বয ................................... শুল্ক বফন/
করভনোযযযটয নোভ .................................................... এয রফ/আ নম্বয .............. র
এয নোভ ............................... এয ওজযনয (LDT) দ তোং চয় ফোযদ ফ ডযভোট
................................ বভরেক টন এয ন্যোয্য ফোজোযমূল্য ............................. টোকোয
উয প্রযমোজৈ মূল্য ংযমোজন কয ......................... টোকো এফং র-এ ফোরত যণ্যয উয
প্রযমোজৈ মূল্য ংযমোজন কয ......................... টোকো রিভ মূক রযযফ বেজোরয চোরোন
নম্বয ................................. তোরযখ ...................... এয ভোধ্যযভ রযযোধ করযয়োযছ।
তোরযখঃ

রফবোগীয় কভডকতডোয স্বোক্ষয ও রর
তোরযখঃ

নরথ নংনুররর:

প্রযয়োজনীয় কোম ডক্রভ িণোযথ ড বেজোরয চোরোযনয তৈোরয়ত কর করভনোয
এয রনকট রফযল ফোক ভোযপত বপ্রযণ কযো আরঃ

০১।

করভনোয, শুল্ক বফন, ................................................. (ঠিকোনো)।

০২।

করভনোয, কোস্টভ, এক্সোআজ ও বৈোট, ............................. (ঠিকোনো)।

রফবোগীয় কভডকতডোয স্বোক্ষয ও রর
জোতীয় যোজস্ব বফোযর্ ডয অযদক্রযভ,
( .

)
(

)
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