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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড 

ঢাকা।  

[মূল্য সাংদ াজন কর] 

 

প্রজ্ঞাপন 

 

তারিখ: ১৪ আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ / ২৮ জুন, ২০২২ রিষ্টাব্দ। 

 

 এস.আর.ও. নাং-২২৪-আইন/২০২২/১৯৬-মূসক।- জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড, মূল্য 

সাংদ াজন কর ও সম্পূিক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সদনর ৪৭ নাং আইন) এর ধারা ১৩৫, 

ধারা ৫ ও ১২৭খ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রেত্ত ক্ষমতাবদল, মূল্য সাংদ াজন কর ও সম্পূরক 

শুল্ক (দকন্দ্রীয় হনবন্ধন গ্রিণ ও কর পহরদশাধ) হবহধমালা, ২০১৯ এি রনম্নরূপ অরিকতি 

সংশ ািন করিল, যথা:- 

 

 উপরি-উক্ত রবরিমালাি- 

 

(১) রবরি ১ এি উপ-রবরি (২) এি- 

 

(ক)  দফা (ঘ) এি প্রান্তরিত “এবং”  ব্দ রবলুপ্ত হইশব; 

 

(খ)  দফা (ঙ) এি পরিবশতে রনম্নরূপ দফা (ঙ) ও (চ) প্ররতিারপত হইশব, যথা:- 
 

“(ঙ) যযই যেশে যকাশনা উৎপাদনকািী এক বা একারিক িান হইশত 

পণ্য উৎপাদনপূব েক রনজস্ব মারলকানা বা রনয়ন্ত্রণািীন রবক্রয় 

যকশেি মাধ্যশম তফরসশল উরিরখত হ্রাসকৃত হাি বা সুরনরদ েষ্ট কি 

বা ১৫  তাং  হাশি মূসক পরিশ ািপূব েক সিবিাহ কশিন, তশব, 

 তেযুক্ত প্রজ্ঞাপশনি রবপিীশত উৎপাদন পয োশয় একটি রনরদ েষ্ট 

হাশিি অরতরিক্ত মূসক অব্যাহরতি যেশে ইহা প্রশযাজয হইশব না; 

 

(চ) যযই যেশে যকাশনা উৎপাদনকািী এক বা একারিক িান হইশত 

পণ্য উৎপাদনপূব েক রনজস্ব মারলকানা ও রনয়ন্ত্রণািীন রবরিন্ন 

রবক্রয়শকে বা রিশপা বা ওয়যািহাউস এি মাধ্যশম প্রশযাজয মূসক 

পরিশ ািপূব েক সিবিাহ কশিন।”; 

 

(২) রবরি ৩ এি- 

 

(ক) উপ-রবরি (৩) এি পরিবশতে রনম্নরূপ উপ-রবরি (৩) প্ররতিারপত হইশব, 

যথা:- 
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“(৩) সংরিষ্ট পণ্য উৎপাদনকািী বা যসবা সিবিাহকািী বা বারণরজযক 

আমদারনকািক বা ব্যবসায়ীশক জাতীয় িাজস্ব যবাি ে কর্তেক রনি োরিত বা 

অনুশমারদত সফটওয়যাি রিরিক অশটাশমশটি পদ্ধরতশত রহসাব-রনকা  

সংিেণ করিশত হইশব।”; 

  

(খ) উপ-রবরি (৪) এি পরিবশতে রনম্নরূপ উপ-রবরি (৪) প্ররতিারপত হইশব, যথা:- 

 

“(৪) ০১ জুন, ২০২২ রিষ্টাব্দ তারিশখ জািীকৃত প্রজ্ঞাপন এস.আি.ও. নং-

১৭৪-আইন/২০২২/১৮৭-মূসক জারিি পূশব ে যকেীয়িাশব রনবরিত 

প্ররতষ্ঠানসমূহশক ৩১ রিশসম্বি, ২০২২ রিষ্টাব্দ তারিশখি মশধ্য জাতীয় িাজস্ব 

যবাি ে কর্তেক রনি োরিত বা অনুশমারদত সফটওয়যাি রিরিক অশটাশমশটি 

পদ্ধরতশত রহসাব-রনকা  সংিেণ করিশত হইশব, অন্যথায় উক্ত প্ররতষ্ঠাশনি 

যকেীয় রনবিন বারতল হইশব এবং সংরিষ্ট করম নাশিট হইশত নূতন 

রনবিন গ্রহণ করিশত হইশব।”।  

 

০২। এই প্রজ্ঞাপন ২৯ জুন, ২০২২ রিষ্টাব্দ তারিশখ কায েকি হইশব। 

 

                                                                     

 জাতীয় িাজস্ব যবাশি েি আশদ ক্রশম, 

  

 

কাজী বরজাউল িাসান 

হিতীয় সহিব (মূসক আইন ও হবহধ) 

 

 
(  

 


