গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
জাতীয় যাজস্ব বফার্ ড
ঢাকা
[ মূল্য াংদমাজন কয ]
প্রজ্ঞান
তারযখঃ ২৪ জ্জৈষ্ঠ, ১৪২৫ ফঙ্গাব্দ / ০৭ জুন, ২০১৮ রিষ্টাব্দ
এ.আয.ও. নাং-১৬৯-আইন/২০১৮/৭৯২-মূক।- মূল্য াংদমাজন কয আইন,
১৯৯১ (১৯৯১ দনয ২২ নাং আইন) এয ধাযা ৩ এয উ-ধাযা (৫) এয দপা (খ) বত প্রদত্ত
ক্ষভতাফদর জাতীয় যাজস্ব বফার্ ড উায ২৩ জ্জৈষ্ঠ, ১৪২০ ফঙ্গাব্দ বভাতাদফক ০৬ জুন,
২০১৩ রিষ্টাব্দ তারযদখয প্রজ্ঞান এ.আয.ও. নাং- ১৬৮-আইন/২০১৩/৬৭২-মূক এয
রনম্নরূ অরধকতয াংদাধন করযর, মথা:উরয-উক্ত প্রজ্ঞাদনয বেরফর এয করাভ (১) এ উরিরখত রযনাভা াংখ্যা S০৭৮
ও S০৯৯
রফযীদত করাভ (২) ও (৩) এ উরিরখত
ও
এরি
,
,
ও
ইদফ, মথা:“S০৭৮
S০৭৮.০০ জ্তযী বাাক রফণনঃ
“জ্তযী বালাক রফণন” অথ ড রনজস্ব প্র্তুততৃতত ফা
অদেয দ্বাযা প্র্তুততৃতত (রনজস্ব ব্র্যান্ড হ উক ফা না
উক) বম বকান ধযদনয জ্তযী বাাদকয উৎাদন
ও রফণনদক বুঝাইদফ।
ব্যাখ্যা।–
(ক) রনজস্ব ব্রান্ড হ ম্বররত জ্তযী বাাক রফণনঃ
“রনজস্ব ব্রান্ড হ ম্বররত জ্তযী বাাক রফণন” অথ ড
এভন বকান ব্যরক্ত, প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা রমরন ফা
মাাযা, রনজস্ব ব্রান্ড হ ফা বের্ভাকড ব্যফায করযয়া
রযদধয় বাাক রনজস্ব অথফা চুরক্তরবরত্তক
কারযগদযয দ্বাযা উৎাদন অথফা আভদারন করযয়া
রনজস্ব বা-রুভ ফা রফণন বকন্দ্র বথদক দণয
রফরনভদয় রফক্রয় কদযন; এফাং

(খ) রনজস্ব ব্রান্ড হ ব্যতীত জ্তযী বাাক রফণনঃ
“রনজস্ব ব্রান্ড হ ব্যতীত জ্তযী বাাক রফণন” অথ ড
এভন বকান ব্যরক্ত, প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা রমরন ফা
মাাযা, কর প্রকায রযদধয় বাাক রনজস্ব ব্রান্ড হ
ফা বের্ভাকড ব্যফায ব্যতীত রনজস্ব অথফা
চুরক্তরবরত্তক কারযগদযয দ্বাযা উৎাদন করযয়া দণয
রফরনভদয় রফক্রয় কদযন।
S০৭৯

S০৭৯.০০

বাচুয়ড ার রফজদনঃ
ব্যাখ্যা।- “বাচুয়ড ার রফজদন”
ও

ও
-

S০৯৯

S০৯৯.১০

“তথ্য-প্রযুরক্ত

রনবডয

বফা

(Information
Technology Enabled Services)”

ব্যাখ্যা।– “তথ্য-প্রযুরক্ত রনবডয বফা (Information
Technology Enabled Services)” অথ ড Digital
Content Development and Management,
Animation (Both 2D and 3D), Geographic
Information Services (GIS), IT Support and
Software Maintenance Services, Software
Development and Customization, Web Site
Development and Services, Website
Hosting, Digital Data Analytics, Business
Process Outsourcing, Data Entry, Data
Processing, Call Centre, Digital Graphics
Design and Computer Aided Design, Search
Engine
Optimization,
Web
Listing,
Document Conversion, Imaging and
Archiving, Overseas Medical Transcription,
Cyber Security Services, E-Procurement and
E-Auction.”।

জাতীয় যাজস্ব বফাদর্ ডয আদদক্রদভ,
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)

