
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                 

      

 

[ মূল্য ংযমোজন কয ও ম্পূযক শুল্ক ] 

 

প্রজ্ঞোন 

 

তোরযখঃ  ১৮ জ্জৈষ্ঠ, ১৪২৪ ফঙ্গোব্দ / ০১ জুন, ২০১৭ রিস্টোব্দ। 

 
 এ.অয.ও. নং- ১৫৯-অআন/২০১৭/০২-মূক।- মূল্য ংযমোজন কয ও ম্পূযক শুল্ক অআন, 

২০১২ (২০১২ যনয ৪৭ নং অআন) এয ধোযো ১৩৫ এ প্রদত্ত ক্ষভতোফযর জোতীয় যোজস্ব বফোর্ ড মূল্য 

ংযমোজন কয ও ম্পূযক শুল্ক রফরধভোরো, ২০১৬ এয রনম্নরূ ংযোধন করযর, মথো:-  

 
উরয-উক্ত রফরধভোরোয – 

 

 (১)  রফরধ ৮ এয- 

( ) উ-রফরধ (১) এ উরিরখত “পযভ “মূক-২.৪”” ব্দ, রচহ্নমূ, ব্দংযক্ষ ও 

ংখ্যোমূযয রযফযতড “নরোআন অযফদযনয বক্ষযে দপো (ঘ) এয জন্য পযভ 

“মূক-২.১” এ, কোগুযজ অযফদন ও নরোআযন দপো (ক) আযত দপো (গ) এয  জন্য 

অযফদযনয বক্ষযে পযভ “মূক-২.৪”” ব্দমূ, ফন্ধনীমূ, ফর্ ডমূ, রচহ্নমূ, 

ব্দংযক্ষমূ ও ংখ্যোমূ প্ররতস্থোরত আযফ;     
(খ) উ-রফরধ (৩) এ     খ  “করযয়ো পযভ “মূক-২.৫” এ একটি চূড়োন্ত দোরখরে 

ব” ব্দমূ, রচহ্নমূ, ব্দংযক্ষ ও ংখ্যোমূ রফলুপ্ত আযফ; 

 



 

 

 
(২)  রফরধ ৯ এয- 

(ক) উ-রফরধ (১) এ উরিরখত “পযভ “মূক-২.৪”” ব্দ, রচহ্নমূ, ব্দংযক্ষ ও 

ংখ্যোমূযয রযফযতড “নরোআন অযফদযনয বক্ষযে পযভ “মূক-২.১” এ এফং 

কোগুযজ অযফদযনয বক্ষযে পযভ “মূক-২.৪”” ব্দমূ, রচহ্নমূ, 

ব্দংযক্ষমূ ও ংখ্যোমূ প্ররতস্থোরত আযফ;     
(খ) উ-রফরধ (৩) এ     খ  “রযযোধপূফ ডক পযভ “মূক-২.৫” এ একটি চূড়োন্ত 

দোরখরে ব করযযফন” ব্দমূ, রচহ্নমূ, ব্দংযক্ষ ও ংখ্যোমূযয 

রযফযতড “রযযোধ করযযফন” ব্দমূ প্ররতস্থোরত আযফ; 

 
(৩)  রফরধ ১২ এয উ-রফরধ (২) এ উরিরখত “পযভ “মূক-২.৬”” ব্দ, রচহ্নমূ, 

        ও                   “নরোআযন দোরখযরয বক্ষযে “পযভ মূক-২.১” 

এ এফং কোগুযজ অযফদযনয বক্ষযে পযভ “মূক-২.৫”      ,       , 

           ও                  আযফ ; 

 
(৪)  রফরধ ১৩ এয উ-রফরধ (১) এ উরিরখত “পযভ “মূক-২.৭”” ব্দ, রচহ্নমূ, 

        ও                    “নরোআযন দোরখযরয বক্ষযে পযভ “মূক-২.১” 

এ এফং কোগুযজ অযফদযনয বক্ষযে পযভ “মূক-২.৫” এ”      ,       , 

           ও         প্ররতস্থোরত আযফ; 

 
(৫)  রফরধ ১৬ এয- 

(ক) উ-রফরধ (১) এ উরিরখত “য” যব্দয রযফযতড “পূযফ ড” ব্দ প্ররতস্থোরত আযফ; 

(খ) উ-রফরধ (৪) এ উরিরখত “োযযক্ষ” যব্দয য “বফোর্ ড কর্তডক রনধ ডোরযত রযরফো 

নুমোয়ী রফরধ ১০৯ এয নুরূ দ্ধরত নুযর্পূফ ডক” ব্দমূ ও ংখ্যো 

রিযফরত আযফ; এফং 

(গ) উ-রফরধ (৬) এ উরিরখত “পযভ “মূক-৩.৩” এ কোস্টভ, এক্সোআজ ও বৈোট 

বেরনং একোযর্রভয ভোরযচোরকযক নরোআযন ফো রররখতবোযফ” ব্দমূ, 

রচহ্নমূ, ব্দংযক্ষ ও ংখ্যোমূযয         “পযভ “মূক-৩.১” এ কোস্টভ, 

এক্সোআজ ও বৈোট বেরনং একোযর্রভয ভোরযচোরকযক নরোআযন” ব্দমূ, 

রচহ্নমূ, ব্দংযক্ষ ও ংখ্যোমূ প্ররতস্থোরত আযফ; 

 

 (৬)  রফরধ ১৭ এয- 

(ক) উ-রফরধ (২) এ উরিরখত “পযভ “মূক-৩.৪” এ নরোআযন’’                

        ও                   “পযভ “মূক-৩.৩” এ নরোআযন ফো 



ন্যরফধবোযফ’’ ব্দমূ, রচহ্নমূ, ব্দংযক্ষ, ংখ্যোমূ ও ফর্ ডমূ 

প্ররতস্থোরত আযফ; এফং 

(খ) উ-রফরধ (৫) এয দপো (ক) এ উরিরখত “ফো এযজন্ট” ব্দ    রফলুপ্ত আযফ; 

 

(৭)              রফরধ ৫৮ এয         পূযফ ড রনম্নরূ              ৫৭  

         আযফ, মথো:- 

  “৫৭ক। কয রনধ ডোযর্ দ্ধরত।- (১) বকোযনো রনফরন্ধত ফো তোররকোভুক্ত ব্যরক্ত ধোযো ৬৪ এয 

উ-ধোযো (১) এ ফরর্ ডত ভযয়য ভযে দোরখরে ব করযযত ব্যথ ড আযর পযভ “মূক-

১১.১” এ করভনোয তোোযক রফরযে দোরখরে ব করযফোয জন্য বনোটি প্রদোন 

করযযফন। 

 

(২) বনোটি প্রদোযনয ২১ (একু) রদযনয ভযে মরদ উক্ত ব্যরক্ত দোরখরে ব করযযত 

ব্যথ ড ন তোো আযর করভনোয পযভ ‘‘মূক-১১.২” এ কয রনধ ডোযর্ী বনোটি জোরয 

করযযফন। 

(৩) উ-রফরধ (১) এ উরিরখত বনোটি প্রদোযনয য   -      ২                    

   খ                       বফোর্ ড বৈোট নরোআন রযস্টযভয ভোেযভ 

স্বয়ংরিয়বোযফ তোোয অভদোরন-যপ্তোরন, উৎয কতডনযমোগ্য যফযো প্রদোন 

োভরয়কবোযফ স্থরগত করযফোয রযক্ষৈ রফঅআএন োভরয়কবোযফ কোম ডকয 

(Locked) করযযত োরযযফ এফং দোরখরে ব করযফোয ২ (দুআ) রদযনয ভযে উো 

স্বয়ংরিয়বোযফ কোম ডকয (Unlocked) আযফ।”; 

 
(৮)  রফরধ ৬০ এয   -     (১)                    -     (১)              , মথো:- 

“ ১      ∑৭৮                                                  

                                                                     

               “   -১২ ১”                                       

                                                              

        ”; 

 
(৯)  রফরধ ১০৯ এয উ-রফরধ (৬)       খ  “     ”         “    “   -১৮ ১ ” 

 ”                     ও                     ; 
 

(১০)  রফরধ ১১০ এয উ-রফরধ (১)   -  

(ক) দপো (খ) এয প্রোন্তরস্থত “এফং” ব্দটি রফলুপ্ত আযফ; এফং 

(খ) দপো (গ) এয প্রোন্তরস্থত “দোরড় (।);               “; এফং” রচহ্ন ও ব্দ 

প্ররতস্থোরত আযফ এফং ত:য রনম্নরূ নূতন দপো (ঘ) ংযমোরজত আযফ, মথো:- 

           “(ঘ) রনফরন্ধত ফো তোররকোভুক্ত আযত আযফ।”; 

 



(১১)  রফরধ ১১৮ এয                       ১১৮                     - 

    “১১৮                                                          

                                                              

                                                  ,             

                                                                 

                     -   খ                                     

                                                                ”; 

(১২) পযভ “মূক- ২.১” এয রযফযতড রনম্নরূ পযভ “মূক-২.১” প্ররতস্থোরত আযফ, মথো:- 

 

 

“গর্প্রজোতন্ত্রী ফোংরোযদ যকোয 

জোতীয় যোজস্ব বফোর্ ড 

 

মূল্য ংযমোজন কয রনফন্ধন ও টোন ডওবোয কয তোররকোভুরক্তয অযফদনে 

[রফরধ ৪ এয উ-রফরধ (১) ও রফরধ ৫ এয উ-রফরধ (১) দ্রষ্টব্য] 
 

ং-১: কযদোতোয তথ্য 

কযদোতো নোক্তকযর্ ংখ্যো (টিঅআএন) :  

টিঅআএন নোভ :  

কযদোতোয ফোরর্রজৈক নোভ  

(টিঅআএন নোভ যত রবি যর) 

:  

 রনফন্ধযনয প্রকোয :  
 

 

ং-২: রনফন্ধন ফো তোররকোভুরক্তয ঠিকোনো 

ঠিকোনো বমযকোযনো একটি পূযর্ করুন 

যযয ঠিকোনো গ্রোযভয ঠিকোনো 

বোরডং নং  োড়ো/ভিো  

বযোর্ নং ফো নোভ  গ্রোভ  

ব্লক/এরোকো  থোনো  
 

বজরো  

উ-বজরো  

বোস্টোর বকোর্  

বভৌজোয নোভ  

মূক-২.১ 



বপোন  পৈোক্স  

বভোফোআর বপোন  আযভআর  

ওযয়ফোআট  

 

ং-৩: ফহু ফস্থোন রফরষ্ট ত্ত্বোয ঠিকোনোমূ 

িরভক বভৌজো ঠিকোনো বভোফোআর/যপোন/ আযভআর 

১ ঠিকোনো  বভোফোআর  

বপোন  

বভৌজো  আযভআর  

২ ঠিকোনো  বভোফোআর  

বপোন  

বভৌজো  আযভআর  

৩ ঠিকোনো  বভোফোআর  

বপোন  

বভৌজো  আযভআর  

৪ ঠিকোনো  বভোফোআর  

বপোন  

বভৌজো  আযভআর  

(প্রযয়োজযন রতরযক্ত কোগজ ব্যফোয করুন) 

 

ং-৪: ব্যোংক রোযফয তথ্য 

িরভক রোযফয নোভ রোযফয নেয ব্যোংযকয নোভ োখো 

১.     

২.     

৩.     

৪.     

৫.     

(প্রযয়োজযন রতরযক্ত কোগজ ব্যফোয করুন) 

ং-৫: ফোরল ডক টোন ডওবোয এয রযভোর্ 



টোকো  

কথোয়  

 

ং-৬: রনফন্ধযনয প্রকৃরত 

প্রযমোজৈটিযত টিক রদন: 

 মূযকয জন্য রনফন্ধন  টোন ডওবোয কযযয জন্য তোররকোভুরক্ত 

 

ং-৭: অরন রক উৎয মূক কতডনকোযী? 

প্রযমোজৈটিযত টিক রদন: 

 ৈাঁ  আো 

 

ৈাঁ আযর প্রযমোজৈটিযত ফো প্রযমোজৈগুযরোযত টিক [√] রদন  

 যকোরয ত্তো  এনরজও  োফররক রররভযটর্ বকোম্পোরন 

      

 ভোেরভযকোত্তয রক্ষো প্ররতষ্ঠোন  ব্যোংক, ফীভো ফো ন্য অরথ ডক প্ররতষ্ঠোন 
  

 এরটিআউ-মূযকয অওতোভুক্ত প্ররতষ্ঠোন 

 

ং-৮: রনফন্ধন ফো তোররকোভুরক্তযমোগ্য ব্যরক্তয প্রকৃরত 

প্রযমোজৈটিযত টিক রদন: 

 প্রোকৃরতক ব্যরক্ত  বপ্রোপ্রোআটযী  োট ডনোযী 

      

 প্রোআযবট রররভযটর্ 

বকোম্পোরন 

 োফররক রররভযটর্ 

বকোম্পোরন  

 রফযদর 

বকোম্পোরনয োখো 

      

 কূটনীরতক  অন্তজডোরতক ংস্থো   

      

 ন্যোন্য (সুরনরদ ডষ্ট করুন)    

 

ং-৯: ন্যোন্য শুল্ক ও োযচোজড 

মূক ফো টোন ডওবোয কয ব্যতীত ন্যোন্য কয রযযোযধয দোয়ফদ্ধতো থোরকযর প্রযমোজৈটি ফো 



প্রযমোজৈগুররযত টিক  [√] রদন 

 ম্পূযক শুল্ক  অফগোরয শুল্ক  োযচোজড 

 

ং-১০: কোম ডকোরযতোয তোরযখ 

 

রনফন্ধন ফো তোররকোভুরক্ত কোম ডকোরযতোয তোরযখ 

ং-১১: অযফদযনয প্রকৃরত 

প্রযমোজৈটিযত টিক রদন: 

 ফোেতোমূরক  বস্বচ্ছো  করভনোয কর্তডক স্ব-উযযোগ 

  

ং-১২: অযফদযনয ধযর্ 

প্রযমোজৈটিযত টিক রদন: 

 অযফদনটি নূতন রনফন্ধন ফো তোররকোভুরক্তয জন্য 

 অযফদনটি পুনঃরনফন্ধন ফো পুনঃতোররকোভুরক্তয জন্য 

পুনঃরনফন্ধন ফো পুনঃতোররকোভুরক্তয      পুযোতন/রফযভোন ১১ রর্রজযটয রফঅআএন ররখুন 

িরভক পুযোতন/রফযভোন রফঅআএন  িরভক পুযোতন/রফযভোন রফঅআএন 

১   ১১  

২   ১২  

৩   ১৩  

৪   ১৪  

৫   ১৫  

৬   ১৬  

৭   ১৭  

৮   ১৮  

৯   ১৯  

১০   ২০  

ং-১৩: রযচোরক/ংীদোয/স্বত্তোরধকোযীয তথ্য 

িরভক নোভ দরফ বয়োয (%) রযরচরতয তথ্য 

 
১ 

 

 

  রযরচরত প্রকোয এনঅআরর্/োযোট ড 

এনঅআরর্  

োযোট ড নেয  

   DD /MM /YYYY 

 

 



আসুৈকোযী বদ  

 
২ 

   রযরচরত প্রকোয এনঅআরর্/োযোট ড 

এনঅআরর্  

োযোট ড নেয  

আসুৈকোযী বদ  

 
৩ 

   রযরচরত প্রকোয এনঅআরর্/োযোট ড 

এনঅআরর্  

োযোট ড নেয  

আসুৈকোযী বদ  

 
৪ 

   রযরচরত প্রকোয এনঅআরর্/োযোট ড 

এনঅআরর্  

োযোট ড নেয  

আসুৈকোযী বদ  

 
৫ 

   রযরচরত প্রকোয এনঅআরর্/োযোট ড 

এনঅআরর্  

োযোট ড নেয  

আসুৈকোযী বদ  

 
৬ 

   রযরচরত প্রকোয এনঅআরর্/োযোট ড 

এনঅআরর্  

োযোট ড নেয  

আসুৈকোযী বদ  

(প্রযয়োজযন রতরযক্ত কোগজ ব্যফোয করুন) 

ং-১৪: ব্যফোয় কোম ডিযভয প্রকৃরত 

প্রযমোজৈটিযত ফো প্রযমোজৈগুররযত টিক রদন: 

 অভদোরনকোযক   যপ্তোরনকোযক 
     

 যফযোকোযী (উৎোদক)   যফযোকোযী (ফোরর্রজৈক) 
     

 বফো প্রদোনকোযী   কৃরল/ভৎস্য 
     

 খরনজ   ন্যোন্য (রনযচ রনরদ ডষ্ট করুন) 

     

 

ং-১৫: থ ডননরতক কোম ডিযভয প্রকৃরত 

(ক) প্রযমোজৈটিযত ফো প্রযমোজৈগুররযত টিক রদন: 

  খুচযো   োআকোযী  উৎোদক 
       

  রনভ ডোর্  বভৌসুভী ব্যফোয়  বফো প্রদোনকোযী 
       

  খরনজ  কৃরল/ভৎস্য  ন্যোন্য (রনযচ রনরদ ডষ্ট করুন) 
       

       



(খ) অনোয থ ডননরতক কোম ডিভযক মতটুকু ম্ভফ রফস্তোরযত ফর্ ডনো করুন। 

বমভন, ফর্ ডনো করুন ‘‘বটররকরভউরনযকন বফো প্রদোনকোযী’’, ‘‘এভএ ণ্য উৎোদনকোযী’’, 

‘‘স্টক বরোকোয’’ আতৈোরদ। 
 

োধোযর্ রফফযর্ বমভন ‘‘বদোকোনদোয’’, ‘‘উৎোদনকোযী’’, ‘‘বফো প্রদোনকোযী’’, ‘‘যোভ ডদোতো’’. 

আতৈোরদ রযোয করুন। 

 
 

 

 

ং-১৬: বঘোলর্ো 
 

এআ অযফদনযে স্বোক্ষযকোযী: (প্রযমোজৈটিযত টিক (√) রদন) 
(ক) একজন ভোররক   (খ) বকোম্পোরনয একজন  রযচোরক 
(গ) একজন ংীদোয   (ঘ) রোবজনক প্ররতষ্ঠোযনয একজন কভ ডকতডো 
(ঙ) ন্যোন্য (রনরদ ডষ্ট করুন): ............................ 
প্রথভ নোভ: ...............................  বল নোভ: ................................. 

রযরচরতয তথ্য: 

োযোট ড                     থফো জোতীয় রযচয়ে 

নেয: নেয: 

আসুৈকোযী বদ:  
আসুৈয তোরযখ:  
বভয়োদ উত্তীযর্ ডয তোরযখ:  

 

অরভ বঘোলর্ো করযযতরছ বম, এআ অযফদযন প্রদত্ত তথ্য যফ ডোতবোযফ ম্পূর্ ড, তৈ ও রনভু ডর।  

তোরযখ       স্বোক্ষয 

”; 

(১৩) পযভ “মূক- ২.২’’ এয রযফযতড রনম্নরূ পযভ “মূক-২.২’’ প্ররতস্থোরত আযফ, মথো:- 

 

 

“গর্প্রজোতন্ত্রী ফোংরোযদ যকোয 

জোতীয় যোজস্ব বফোর্ ড 

 

মূল্য ংযমোজন কযযয ধীন োখো আউরনট রনফন্ধযনয অযফদনে 

[রফরধ ৪ এয উ-রফরধ (১) দ্রষ্টব্য] 

ং-১: বকন্দ্রীয় আউরনযটয (প্রধোযনয) তথ্য 

ব্যফোয় নোক্তকযর্ ংখ্যো (রফঅআএন) :  

নোভ :  
 

ং-২: োখো আউরনযটয নোভ 

নোভ :  
 

ং-৩: এআ োখোয ফোরল ডক টোন ডওবোয 

মূক-২.২ 



টোকো  

কথোয়  

 

ং-৪: কোম ডকোরযতোয তোরযখ 

রনফন্ধন কোম ডকোরযতোয তোরযখ 
 

ং-৫: রনফন্ধযনয ঠিকোনো 

ঠিকোনো বমযকোযনো একটি পূযর্ করুন 

যযয ঠিকোনো গ্রোযভয ঠিকোনো 

বোরডং নং  োড়ো/ভিো  

বযোর্ নং ফো নোভ  গ্রোভ  

ব্লক/এরোকো  থোনো  
 

বজরো  

উ-বজরো  

বোস্টোর বকোর্  

বভৌজোয নোভ  

বপোন  পৈোক্স  

বভোফোআর বপোন  আযভআর  

ওযয়ফোআট  

 

 

ং-৬: ব্যোংক রোযফয তথ্য 

িরভক রোযফয নোভ রোযফয নেয ব্যোংযকয নোভ োখো 

১.     

২.     

৩.     

৪.     

৫.     

(প্রযয়োজযন রতরযক্ত কোগজ ব্যফোয করুন) 

   DD /MM /YYYY 



ং-৭: অরন রক উৎয মূক কতডনকোযী? 

প্রযমোজৈটিযত টিক রদন: 

 ৈাঁ  নো 

 

ৈাঁ আযর প্রযমোজৈটিযত ফো প্রযমোজৈগুযরোযত টিক [√] রদন  

 যকোরয ত্তো  এনরজও  োফররক রররভযটর্ বকোম্পোরন 

      

 ভোেরভযকোত্তয রক্ষো প্ররতষ্ঠোন  ব্যোংক, ফীভো ফো ন্য অরথ ডক প্ররতষ্ঠোন 
  

 এরটিআউ-মূযকয অওতোভুক্ত প্ররতষ্ঠোন 

 

ং-৮: রনফন্ধনযমোগ্য ব্যরক্তয প্রকৃরত 

প্রযমোজৈটিযত টিক রদন: 

 প্রোকৃরতক ব্যরক্ত  বপ্রোপ্রোআটযী  োট ডনোযী 

      

 প্রোআযবট রররভযটর্ 

বকোম্পোরন 

 োফররক রররভযটর্ 

বকোম্পোরন  

 রফযদর 

বকোম্পোরনয োখো 

      

 কূটনীরতক  অন্তজডোরতক ংস্থো   

      

 ন্যোন্য (সুরনরদ ডষ্ট করুন)    

 

ং-৯: ন্যোন্য শুল্ক ও োযচোজড 

মূক ব্যতীত ন্যোন্য কয রযযোযধয দোয়ফদ্ধতো থোরকযর প্রযমোজৈটি ফো প্রযমোজৈগুররযত টিক  

[√] রদন 

 ম্পূযক শুল্ক  অফগোরয শুল্ক  োযচোজড 

ং-১০: অযফদযনয ধযর্ 

প্রযমোজৈটিযত টিক রদন: 

 অযফদনটি নূতন রনফন্ধযনয জন্য 

 অযফদনটি পুনঃরনফন্ধযনয জন্য 

পুনঃরনফন্ধযনয      পুযোতন/রফযভোন ১১ রর্রজযটয রফঅআএন ররখুন 

িরভক পুযোতন/রফযভোন রফঅআএন  িরভক পুযোতন/রফযভোন রফঅআএন 

 

 



১   ১১  

২   ১২  

৩   ১৩  

৪   ১৪  

৫   ১৫  

৬   ১৬  

৭   ১৭  

৮   ১৮  

৯   ১৯  

১০   ২০  

 

ং-১১: ব্যফোয় কোম ডিযভয প্রকৃরত 

প্রযমোজৈটিযত ফো প্রযমোজৈগুররযত টিক রদন: 

 অভদোরনকোযক   যপ্তোরনকোযক 
     

 যফযোকোযী (উৎোদক)   যফযোকোযী (ফোরর্রজৈক) 
     

 বফো প্রদোনকোযী   কৃরল/ভৎস্য 
     

 খরনজ   ন্যোন্য (রনযচ রনরদ ডষ্ট করুন) 

     

 

ং-১২: থ ডননরতক কোম ডিযভয প্রকৃরত 

(ক) প্রযমোজৈটিযত ফো প্রযমোজৈগুররযত টিক রদন: 

  খুচযো   োআকোযী  উৎোদক 
       

  রনভ ডোর্  বভৌসুভী ব্যফোয়  বফো প্রদোনকোযী 
       

  খরনজ  কৃরল/ভৎস্য  ন্যোন্য (রনযচ রনরদ ডষ্ট করুন) 
       

       

(খ) অনোয থ ডননরতক কোম ডিভযক মতটুকু ম্ভফ রফস্তোরযত ফর্ ডনো করুন। 

বমভন, ফর্ ডনো করুন “বটররকরভউরনযকন বফো প্রদোনকোযী”, “এভএ ণ্য উৎোদনকোযী”, 

“স্টক বরোকোয” আতৈোরদ। 
 

োধোযর্ রফফযর্ বমভন “বদোকোনদোয”, “উৎোদনকোযী”, “বফো প্রদোনকোযী”, “যোভ ডদোতো”. 

আতৈোরদ রযোয করুর্। 



 

 

 

 

ং-১৬: বঘোলর্ো 
 

এআ অযফদনযে স্বোক্ষযকোযী: (প্রযমোজৈটিযত টিক (√) রদন) 
(ক) একজন ভোররক  (খ) বকোম্পোরনয একজন  রযচোরক 
(গ) একজন ংীদোয  (ঘ) রোবজনক প্ররতষ্ঠোযনয একজন কভ ডকতডো 
(ঙ) ন্যোন্য (রনরদ ডষ্ট করুন): ............................ 
প্রথভ নোভ: ...............................  বল নোভ: ................................. 

রযরচরতয তথ্য: 

োযোট ড                     থফো জোতীয় রযচয়ে 

নেয: নেয: 

আসুৈকোযী বদ:  
আসুৈয তোরযখ:  
বভয়োদ উত্তীযর্ ডয তোরযখ:  

 

অরভ বঘোলর্ো করযযতরছ বম, এআ অযফদযন প্রদত্ত তথ্য যফ ডোতবোযফ ম্পূর্ ড, তৈ ও রনভু ডর।  

তোরযখ       স্বোক্ষয 

”; 



(১৪) পযভ “মূক- ২.৪”            রনম্নরূ     “   -২.৪” প্ররতস্থোরত আযফ, মথো:- 

 

 

“গর্প্রজোতন্ত্রী ফোংরোযদ যকোয 

জোতীয় যোজস্ব বফোর্ ড 

 

মূল্য ংযমোজন কয রনফন্ধন/টোন ডওবোয কয তোররকোভুরক্ত োভরয়ক স্থরগত ফো ফোরতর এয অযফদনে 

[ রফরধ ৮ এয উ-রফরধ (১) ও রফরধ ৯ এয উ-রফরধ (১) দ্রষ্টব্য ] 
 

ং-১: োধোযর্ তথ্য 

(১) দোরখযরয তোরযখ :  

(২) রনফরন্ধত ফো তোররকোভুক্ত ব্যরক্তয নোভ :  

(৩) ব্যফোয় নোক্তকযর্ ংখ্য  :  

(৪) রনফন্ধযনয প্রকোয :  
 

ং-২: অফযদযনয রফস্তোরযত রফফযর্ 

(১) অযফদযনয উযেশ্য (টিক রচহ্ন রদন) : (ক) োভরয়ক স্থরগত 

(খ) ফোরতর 

(২) োভরয়ক স্থরগযতয বক্ষযে :  

(ক) োভরয়ক স্থরগযতয কোযর্ 

 (রফস্তোরযত ররখুন, প্রযয়োজযন 

অরোদো ীট ব্যফোয করুন।)  

:  

(খ) োভরয়ক স্থরগযতয বভয়োদ : শুরুয তোরযখ: ---/--/----  

বল তোরযখ: --/--/---- 

(৩) ফোরতযরয বক্ষযে  :  

(ক) ফোরতযরয কোযর্ 

 (প্রযমোজৈটিযত টিক রদন) 

: (ক) রনফরন্ধত ফো তোররকোভুক্ত ওয়োয 

যফতী ভযয় থ ডননরতক কোম ডিভ 

শুরু করযযত ব্যথ ড ওয়ো; 

(খ) থ ডননরতক কোম ডিভ ফন্ধ করযয়ো বদওয়ো; 

(গ) থ ডননরতক কোম ডিভটি ব্যোরতপ্রোপ্ত 

রোযফ বঘোরলত ওয়ো; 

(ঘ) যয রতনটি কযযভয়োযদ অনুোরতক 

োযয ফোরল ডক টোন ডওবোয তোররকোভুরক্ত 

ীভোয রনযচ থোকোয় টোন ডওবোয কয 

তোররকোভুরক্তয প্রযয়োজন নো ওয়ো; 

(খ) নুগ্র করযয়ো রতরযক্ত তথ্য :  

মূক-২.৪ 



থোরকযর তোো রফস্তোরযত ররখুন 

 
 

ং-৩: রনষ্পি রফলয়োরদ 

(১)  ফযকয়ো কয (মরদ থোযক তোো আযর 

ররখুন) 

: রযভোর্ (টোকো): 

(২) রনষ্পি ভোভরো (থোরকযর রফস্তোরযত 

ররখুন) 

:  

ভোভরো 

নং ও 

তোরযখ 

বম রপয 

রনষ্পি অযছ 

ভোভরোয ংরক্ষপ্ত 

রফফযর্ী 

দোরফকৃত কযযয 

রযভোর্ 
ভন্তব্য 

     

     

     

(৩) ভন্বয়কৃত বযয়োত  

 (থোরকযর ররখুন) 

: রযভোর্ (টোকো): 

(৪) রনষ্পি বপযত দোরফ 

  (থোরকযর ররখুন) 

: রযভোর্ (টোকো): 

 

ং-৪: বঘোলর্ো 

অরভ বঘোলর্ো করযযতরছ বম, এআ অযফদযন প্রদত্ত তথ্য যফ ডোতবোযফ ম্পূর্ ড,  তৈ ও রনভু ডর। 

নোভ : 

দরফ : 

স্বোক্ষয ও ীর (কোগুযজ অযফদযনয বক্ষযে) 

ং-৫: শুধু রপযয ব্যফোযযয জন্য 

োভরয়ক স্থরগযতয বভয়োদ : শুরুয তোরযখ: ---/--/----  

বল তোরযখ: --/--/---- 

”; 
 



(১৫) পযভ “মূক- ২.৫” রফলুপ্ত আযফ এফং পযভ “মূক- ২.৬” পযভ “মূক- ২.৫” রযযফ 

পুনঙ্খোরয়ত আযফ; 

 

(১৬) পযভ “মূক- ২.৭” রফলুপ্ত আযফ; 

 



(১৭) পযভ “মূক- ৩.১”                      “    ৩.১” প্ররতস্থোরত আযফ, মথো:- 

 

 

“গর্প্রজোতন্ত্রী ফোংরোযদ যকোয 

জোতীয় যোজস্ব বফোর্ ড 

 

মূক এযজন্ট নদযেয জন্য অযফদনে  

[রফরধ ১৬ এয উ-রফরধ (৩) ও (৫) দ্রষ্টব্য] 

ং-১: োধোযর্ তথ্য 

অযফদনকোযীয ব্যফোয় নোক্তকযর্ ংখ্যো :  

অযফদনকোযীয কযদোতো নোক্তকযর্ 

ংখ্যো 

:  

অযফদনকোযীয নোভ :  
 

ং-২: অযফদনকোযীয বমোগ্যতো 

রনম্নফরর্ ডত তথ্যমূযয ভযে অনোয জন্য প্রযমোজৈটিযত টিক রচহ্ন রদন। 

(ক) অআযনয ধোযো ১৩০ এয ধীন রনযুক্ত মূক যোভ ডক  
   

(খ) আন্সটিটিউট ফ চোট ডোর্ ড একোউন্টৈোন্ট ফ ফোংরোযদ (অআরএরফ)-এয দস্য 

রোযফ রনফরন্ধত চোট ডোর্ ড একোউন্টৈোন্ট ও একোউন্টৈোন্ট 

 

   

(গ) আন্সটিটিউট ফ কস্ট ৈোন্ড ম্যোযনজযভন্ট একোউন্টৈোন্ট ফ ফোংরোযদ 

(অআরএভএরফ)-এয দস্য রোযফ  রনফরন্ধত একোউন্টৈোন্ট; 

 

   

(ঘ) ফোংরোযদ ফোয কোউরন্সর-এয দস্য রোযফ রনফরন্ধত বকোযনো অআনজীফী  
   

(ঙ) কোযী করভনোয দভম ডোদোয রন   নযন, মূল্য ংযমোজন কয রফবোযগয এভন 

বকোযনো ফযপ্রোপ্ত কভ ডকতডো 

 

   

(চ) এপরফররঅআ কর্তডক ভযনোনীত বফযকোরয খোযতয রফযলজ্ঞ ব্যফোরয় প্ররতরনরধ  
 

ং-৩: অযফদযনয জন্য প্রযয়োজনীয় দরররোরদ 

রযযোরধত রপ’য রযভোর্ (টোকো) :  

ব র্ ডোয নেয   

ব র্ ডোযযয তোরযখ   

ব্যোংযকয নোভ ও োখো   

 মোোয ফযোফয ব র্ ডোয কযো আয়োযছ   

 

ং-৪: বঘোলর্ো 

অরভ বঘোলর্ো করযযতরছ বম, এআ অযফদযন প্রদত্ত তথ্য যফ ডোতবোযফ ম্পূর্ ড,  তৈ ও রনভু ডর। 

নোভ : 
দরফ :  

মূক-৩.১ 

 



 

 

স্বোক্ষয ও ীর ”; 

(১৮) পযভ “মূক- ৩.৩”           এফং পযভ “মূক- ৩.৪”                      

“    ৩.৩”          আযফ,    :- 

 

 

“গর্প্রজোতন্ত্রী ফোংরোযদ যকোয 

জোতীয় যোজস্ব বফোর্ ড 

 

 

নোফোরক ব্যরক্ত কর্তডক মূক এযজন্টযক ক্ষভতো  ডর্ ও তো যরতকযর্  

[রফরধ ১৭ এয উ-রফরধ (২) দ্রষ্টব্য] 

ং-১: অযফদযনয উযেশ্য 

প্রযমোজৈটিযত টিক রদন 

 মূক এযজন্টযক ক্ষভতো  ডন  মূক এযজন্টযক প্রদত্ত ক্ষভতো যরতকযর্ 

[অরন মরদ একজন নোফোরক ব্যরক্ত ন এফং ফোংরোযদয মূকযমোগ্য থ ডননরতক 

কোম ডিভ রযচোরনো করযযত চোন তোো আযর অনোযক একজন মূক এযজন্ট রনযয়োগ প্রদোন 

করযযত আযফ। রনযয়োগপ্রোপ্ত মূক এযজন্ট অনোয যক্ষ মূক ংিোন্ত কর কোম ডিভ 

রযচোরনো করযযফন। করভনোয অনোয এআ ভযনোনয়নে প্রোরপ্তয য ংরিষ্ট এযজন্টযক 

অনোয প্রস্তোফ গ্রযর্য জন্য নুযযোধ করযযফন। ংরিষ্ট এযজন্ট ম্মরত প্রদোন করযযর 

অনোয এআ ভযনোনয়ন কোম ডকয আযফ। এযজন্ট তখন অনোয কর তযথ্য প্রযফোরধকোয 

োআযফন।] 

ং-২: নোফোরক ব্যরক্তয তথ্য 

(১) নোফোরক ব্যরক্তয কযদোতো নোক্তকযর্ 

ংখ্যো 

:  

(২) নোফোরক ব্যরক্তয নোভ :  

(৩) নোফোরক ব্যরক্তয বদ  :  

(৪) আ-বভআর :  

(৫) ব্যফোযয়য ধযর্   

(প্রযমোজৈটিযত টিক [√] রদন) 

 প্রোকৃরতক ব্যরক্ত  বপ্রোপ্রোআটযী  োট ডনোযী 

      

 প্রোআযবট রররভযটর্ 

বকোম্পোরন 

 োফররক রররভযটর্ 

বকোম্পোরন  

 রফযদর বকোম্পোরনয 

োখো 

মূক-৩.৩ 

 



      

 কূটনীরতক  অন্তজডোরতক ংস্থো   

 

(৬) যফযোতব্য ণ্য, বফো ফো স্থোফয ম্পরত্তয রফস্তোরযত রফফযর্: 

 

 

ং-৩: মূক এযজযন্টয রফস্তোরযত রফফযর্ 

(১) মূক এযজন্ট নেয :  

(২) মূক এযজন্ট নোভ :  

(৩) আযভআর  :  

 
 

বঘোলর্ো 

অরভ বঘোলর্ো করযযতরছ বম, এআ অযফদযন প্রদত্ত তথ্য যফ ডোতবোযফ ম্পূর্ ড, তৈ ও রনভু ডর। 

নোভ : 

দরফ : 

”; 

 



(১৯) পযভ “মূক- ৪.১”                      “   -৪.১”          আযফ, মথো:- 

 

 

অআযনয ধোযো ৩১ এয উ-ধোযো (৪) এয ধীন অভদোরন ম ডোযয় রযযোরধত অগোভ কয বপযত 

প্রোরপ্তয অযফদন 

[ রফরধ ১৯ এয উ-রফরধ (৩)        (খ) দ্রষ্টব্য ] 

 

আবেদনকারীর নাম :  

ননমমমিক ব্যেসায় সনাক্তকরণ 

সংখ্যা  

:  

 

      :  

    অ          :       

                          

       

:  

                    :  

                     

       

:  

                        :  

      অ         :       

   

 

       

 

                                                                      

 

     : 

 

      : 

 

 

“গর্প্রজোতন্ত্রী ফোংরোযদ যকোয 

জোতীয় যোজস্ব বফোর্ ড 
 

মূক-৪.১ 



           ”; 

 

 

 
(২০) পযভ “মূক- ৬.৩” এয                   “    ৬.৩”              ,    :- 

 

 

 

কয চোরোনে 

[ রফরধ ৪০ এয উ-রফরধ (১)        ( ) ও     ( ) দ্রষ্টব্য ] 

 

                  

                    

                    

 

           

              

                

              

            

          

 

     
         

      

         

    
       

    

  
১ 

        

     

     

       

        

        

       

        

           
২
 

          
৩
 

                         
৪
 

  

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

“গর্প্রজোতন্ত্রী ফোংরোযদ যকোয 

জোতীয় যোজস্ব বফোর্ ড 
 

মূক-৬.৩ 



     
১
                                                  
২
                  -       

৩
                                   

৪
                                                                       

                                                                          

                                    

(২১) পযভ “মূক- ৬.৭” এয                   “    ৬.৭”              ,    :- 

 

 

“গর্প্রজোতন্ত্রী ফোংরোযদ যকোয 

জোতীয় যোজস্ব বফোর্ ড 
 

 

বিরর্ট বনোট 

[ রফরধ ৪০ এয উ-রফরধ (১)        (ছ) দ্রষ্টব্য] 

 

বপযত প্রদোনকোযী ব্যরক্তয-                  - 

নোভ:  নোভ:  

      :       : 

            :  

                  খ:                 

             

           

  

               

        

        

         

      

         

    
       

      
১
 

(     ) 

        

(     ) 

   

 

   

             

           
২
   

              

                 

                     

          
৩
   

মূক-৬.৭ 



            

 

 

 

 

                  

            
১
           /          ও               
২
                                                      
৩
     ও                  ”; 

 

(২২) পযভ “মূক- ৯.১”            রনম্নরূ     “   -৯.১”          আযফ, মথো:- 

 

 

“গর্প্রজোতন্ত্রী ফোংরোযদ যকোয 

জোতীয় যোজস্ব বফোর্ ড 
 

মূল্য ংযমোজন কয দোরখরে 

[রফরধ ৪৭ এয উ-রফরধ (১) দ্রষ্টব্য] 

 

ং-১: কযোদোতোয তথ্য 

(১) কযদোতোয  নোভ :  

(২) ব্যফোয় নোক্তকযর্ ংখ্যো  : 
 

 

  

ং-২: দোরখরে জভোয তথ্য 

(১) কয বভয়োদ : 
 

ভো / ফৎয 
 

(২) দোরখরযেয প্রকোয  

 

: 
 

(ক) মূর দোরখরে (ধোযো ৬৪)  
   
 

  

(খ) ংযোরধত দোরখরে (ধোযো ৬৬)  
   

(গ) পূর্ ড, রতরযক্ত ফো রফকল্প দোরখরে 

(ধোযো ৬৭) 
 

 
 

(৩) রফগত কযযভয়োযদ বকোযনো কোম ডিভ 

ম্পোরদত আয়োযছ রক? 
: 

 

 ৈাঁ  নো  

[মরদ ’নো’ য় তোো আযর ং-১, ২ এফং ১০ পূযর্ করুন] 
(৪) বযয তোরযখ  

[নরোআযন দোরখযরয বক্ষযে 

তোৎক্ষরর্কবোযফ এফং র্োক ফো যোরয 

দোরখযরয বক্ষযে গ্রযর্য তোরযখ দোরখরে 

বযয তোরযখ রোযফ রফযফরচত আযফ।] 

: 
 
 

 
 

 
 

  

D D / M M / Y Y Y Y 
 

 

ং-৩: যফযো প্রদোন - প্রযদয় কয 

যফযোযয প্রকৃরত  বনোট মূল্য (ক) মূক (খ) এরর্ (গ) 

শূন্যোয রফরষ্ট 

যফযো 

প্রচ্ছি যপ্তোরন ১    

যোরয যপ্তোরন  ২    

মূক-৯.১ 



ব্যোরতপ্রোপ্ত যফযো ৩    

অদ ড োযযয যফযো ৪    

ভূরভ এফং বফযনয যফযো ৫    

বভোট প্রযদয় কয (৪খ+৪গ+৫খ) ৬   
 

ং-৪: িয় - উকযর্ কয 

িযয়য প্রকৃরত  বনোট মূল্য (ক) মূক (খ) 

ব্যোরতপ্রোপ্ত িয় যফযো ৭   

অভদোরন ৮   

শূন্যোয রফরষ্ট িয়  যফযো ৯   

অভদোরন ১০   

অদ ড োযযয িয়  

 

যফযো ১১   

অভদোরন ১২   

ভূরভ এফং বফযনয িয়  ১৩   

বভোট উকযর্ কয (১১খ+১২খ + ১৩খ) ১৪   

ং-৫: বৃরদ্ধকোযী ভন্বয় 

ভন্বয় ঘটনো  বনোট রযভোর্ 
যফযোকোযীয যফযো আযত উৎয কতডযনয জন্য ১৫  

ব্যোংরকং চৈোযনযর মূল্য রযযোরধত য় নোআ এভন যফযোযয জন্য ১৬  
িযয়য মূল্য ফো রযভোর্ রযফতডন ফো তোো ফোরতযরয জন্য  ১৭  
ন্যযকোযনো ভন্বয় ঘটনোয জন্য ১৮  
 বভোট  বৃরদ্ধকোযী ভন্বয় (১৫+১৬+১৭+১৮) ১৯  

 

ং-৬: হ্রোকোযী ভন্বয় 

ভন্বয় ঘটনো  বনোট রযভোর্ 
প্রদত্ত যফযো আযত উৎয কতডযনয জন্য ২০  

রফিযয়য মূল্য ফো রযভোর্ রযফতডন ফো তোো ফোরতযরয জন্য ২১  
ম্পূযক শুযল্কয জন্য ২২  
ন্যযকোযনো ভন্বয় ঘটনোয জন্য ২৩  
বভোট হ্রোকোযী ভন্বয় (২০+২১+২২+২৩ )  ২৪  

 

ং-৭: নীট কয রোফ 
অআযটভ  বনোট রযভোর্ 

ফতডভোন কযযভয়োযদ প্রযদয় বভোট মূক ও ম্পূযক শুল্ক  
(৬-১৪+১৯-২৪) 

২৫  

মূল্য ংযমোজন কয অআন, ১৯৯১ এয ধীন চররত রোফ (মূক-

১৮) আযত অনীত ভোনী বজযযয  ফরষ্ট ং (মূক-১৮.৬ 

এয রবরত্তযত) 

২৬  

বনোট ২৬ এয জন্য হ্রোকোযী ভন্বয় (যনোট ২৫ এয ১০% ম ডন্ত) ২৭  
অগোভ কয ২৮  
পূফ ডফতী কযযভয়োদ আযত অনীত ঋর্োত্ধক বজয ২৯  
অফগোরয শুল্ক ৩০  
োযচোজড ৩১  

 
 

ং-৮: কয রযযোযধয তপরর 



অআযটভ  বনোট থ ডননরতক বকোর্ রযভোর্ 

বভোট কয (২৫-২৭-২৮-২৯) ৩২ ১/১১৩৩/োযযনোর বকোর্/০৩১১  
অফগোরয শুল্ক ৩৩ ১/১১৩৩/োযযনোর বকোর্/০৬০১  
োযচোজড ৩৪ ১/১১৩৩/োযযনোর বকোর্/২২১৪  

 

ং-৯: ঋর্োত্ধক নীট থ ড বজয টোনো এফং বপযত 

ঋর্োত্ধক নীট থ ড বজয 

টোরনফোয জন্য ফো  বপযযতয 

জন্য টিক রচহ্ন রদন 

৩৫ বজয টোনো           নগদ বপযত  

বপযতদোরফয রযভোর্   টোকো 
  

ং-১০: বঘোলর্ো 
অরভ বঘোলর্ো করযযতরছ বম, এআ দোরখরযে প্রদত্ত তথ্য যফ ডোতবোযফ ম্পূর্ ড, তৈ ও রনভু ডর। 
নোভ  
দরফ   
তোরযখ   
বভোফোআর নেয  
আযভআর  
  স্বোক্ষয 



মূক দোরখরে পূযযর্য রনযদ ডরকো 

মূক দোরখরে পূযযর্য গুরুত্বপূর্ ড অআনগত রনযদ ডনো 

(1) এআ পযভ মূল্য ংযমোজন কয ও ম্পূযক শুল্ক অআন, ২০১২ এয অওতোয় রনফরন্ধত 

কর ব্যরক্তয জন্য ব্যফহৃত আযফ। রনফরন্ধত রর্যলোযভটযদয বক্ষযে প্রযমোজৈতোনুমোয়ী 

উো দোরখরযমোগ্য আযফ। 

(2) প্ররত কযযভয়োযদয পূযর্কৃত পযভ কযযভয়োদ যফতী ভোযয ১৫ তোরযযখয ভযে ব 

করযযত আযফ। মূক দপ্তয ফো বৈোট নরোআন রযস্টভ কর্তডক গ্রযর্য তোরযখ 

দোরখরে বযয তোরযখ রোযফ রফযফরচত আযফ। 

(3) রফরযে দোরখরে ব ফো ব নো করযফোয কোযযর্ সুদ ফো থ ডদণ্ড- ফো উবয়আ আযত 

োযয। 

(4) দোরখরে বযয পূযফ ড নীট কয ধনোত্ধক আযর উো রযযোধ করুন। 

(5) দোরখরে বযয পূযফ ড ফো একআ োযথ মূক-৬.১০ এয তথ্যও ব করুন। 

(6) দোরখরে ব নো করযযর বৈোট নরোআন রযস্টযভয ভোেযভ রনধ ডোরযত ভযয়য ভযে 

রফরবি ধযযর্য স্বয়ংিীয় রনয়ন্ত্রর্ ব্যফস্থোয মু্মখীন আযত আযফ। 

 

পযভ মূক-৯.১পূযযর্য রনযদ ডনো 

(1) নরোআযন দোরখরে ব জ ও গ্রোরধকোযপ্রোপ্ত দ্ধরত। নরোআযন দোরখরে 

বযয জন্য www.vat.gov.bd রবরজট করুন। অনোয নরোআন সুরফধো নো 

থোরকযর বৈোট নরোআন োরব ড বন্টোযয মোআয়োও দোরখরে নরোআযন ব করযযত 

োরযযফন। অনোয রনকটফতী বৈোট নরোআন োরব ড বন্টোযযয ঠিকোনো 

www.nbr.gov.bd                  

(2) কোগুযজ দোরখরে বযয বক্ষযে ীর ও স্বোক্ষয ংফররত মূর দোরখরে বপ্রযর্ করুন 

এফং উোয একটি কর অরন ংযক্ষর্ করুন। পযটোকর গ্রর্যমোগ্য আযফ নো। 

(3) স্পষ্ট ক্ষযয পযভটি পূযর্ করুন। আংযযরজ পযভ ব্যফোযযয বক্ষযে CAPITAL  

ক্ষয ব্যফোয করুন। 

(4) পযভটি পূযযর্য পূযফ ড রনযদ ডরকোটি বোযরোবোযফ ড়ুন। 

(5) ম্পূর্ ড পযভ যফতী কোম ডিযভয জন্য গৃীত আযফ নো। 

(6) কোগুযজ দোরখরে র্োক ফো োযত োযত রনম্নফরর্ ডত দপ্তযমূযয বমযকোযনো একটিযত 

বপ্রযর্ করুন, মথো:- 

(ক) অনোয রনকটফতী কোস্টভ, এক্সোআজ ও বৈোট করভনোযযট 

(খ)  অনোয রনকটফতী কোস্টভ, এক্সোআজ ও বৈোট রফবোগীয় দপ্তয। 

(7) মূক ংিোন্ত বমযকোযনো তযথ্যয জন্য বৈোট নরোআন কন্টোক্ট বন্টোযয কর করুন। 

কন্টোক্ট বন্টোযযয নেয: ১৬৫৫৫। 

  

পযভ মূক-৯.১ (মূক দোরখরে) পূযযর্য দ্ধরত 

িরভক 

নং/যনোট 

রফলয় পূযযর্য দ্ধরত 

ং-১: কযদোতোয তথ্য 

http://www.vat.gov.bd/
http://www.nbr.gov.bd/


পযভ মূক-৯.১ (মূক দোরখরে) পূযযর্য দ্ধরত 

িরভক 

নং/যনোট 

রফলয় পূযযর্য দ্ধরত 

১ কযদোতোয  নোভ  কোগুযজ বযয ভয় কযদোতোয নোভ রররখযত আযফ।  

 নরোআযন বযয বক্ষযে স্বয়ংিীয়বোযফ অরযফ। 

২ ব্যফোয় 

নোক্তকযর্ 

ংখ্যো 

 কোগুযজ বযয ভয় রফঅআএন রররখযত আযফ। 

 নরোআযন বযয বক্ষযে স্বয়ংিীয়বোযফ অরযফ। 

ং-২: দোরখরে জভোয তথ্য 

১ কয বভয়োদ বম কযযভয়োযদয দোরখরে ব করযযফন উোয ভোযয নোভ এফং 

ন ররখুন। 

২ দোরখরযেয 

প্রকোয 

প্রযমোজৈতো নুমোয়ী একটি রনফ ডোচন করুন: 

 মূর দোরখরে (ধোযো ৬৪) 

 ংযোরধত দোরখরে (ধোযো ৬৬) 

 পূর্ ড, রতরযক্ত ফো রফকল্প দোরখরে (ধোযো ৬৭) 

৩ রফগত 

কযযভয়োযদ 

বকোযনো কোম ডিভ 

ম্পোরদত 

আয়োযছ রক? 

বম কযযভয়োযদয দোরখরে ব কযযভয়োযদ বকোযনো থ ডননরতক 

কোম ডিভ আয়োযছ রকনো। মরদ আয়ো থোযক তোো আযর ‘‘ৈো’’ 

রনফ ডোচন করযয়ো যফতী ংমূ (ং ৩ আযত ১০) পূযর্ 

করযযত আযফ। অয মরদ বকোযনো কোম ডিভ নো আয়ো থোযক তোো 

আযর ‘‘নো’’ রনফ ডোচন করযয়ো শুধু ং-১০ পূযর্ করযয়ো ব 

করযযত আযফ। 

৪ বযয তোরযখ দোরখরে বযয তোরযখ। নরোআযন দোরখযরয বক্ষযে 

স্বয়ংিীয়বোযফ পূযর্ আযফ। কোগুযজ দোরখরযেয বক্ষযে পূযর্ 

করযযত আযফ। তযফ মূক দপ্তয কর্তডক গ্রযর্য তোরযখ দোরখরে 

বযয তোরযখ রোযফ রফযফরচত আযফ। 

ং-৩: যফযো প্রদোন - প্রযদয় কয 

১ শূন্যোয রফরষ্ট 

যফযো - 

প্রচ্ছি যপ্তোরন 

বমকর কয চোরোনে (মূক-৬.৩) দ্বোযো প্রচ্ছি যপ্তোরনয যফযো 

প্রদোন কযো আয়োযছ বগুররয রম্মররত মূল্য এআ ঘযয রররখযত 

আযফ। 

২ শূন্যোয রফরষ্ট 

যফযো - 

যোরয যপ্তোরন 

বমকর কয চোরোনে (মূক-৬.৩) দ্বোযো যোরয যপ্তোরনয 

যফযো প্রদোন কযো আয়োযছ বগুররয রম্মররত মূল্য এআ ঘযয 

রররখযত আযফ। 

৩ ব্যোরতপ্রোপ্ত 

যফযো 

বমকর কয চোরোনে (মূক-৬.৩) দ্বোযো ব্যোরতপ্রোপ্ত যফযো 

প্রদোন কযো আয়োযছ বগুররয রম্মররত মূল্য (শুধু ব্যোরতপ্রোপ্ত 

ং) এআ ঘযয রররখযত আযফ। 

৪ অদ ড োযযয 

যফযো 

শূন্যোয ও ব্যোরতপ্রোপ্ত যফযো ফোযদ ফরষ্ট অদ ড োযয 

কযযমোগ্য কর যফযোযয বভোট মূল্য (মূক ও ম্পূযক শুল্ক 

মূল্য) রররখযত আযফ।  

মূক ও ম্পূযক শুযল্কয রযভোর্ও রররখযত আযফ। 

৫ ভূরভ এফং ভূরভ এফং বফযনয যফযো এয বক্ষযে বভোট মূযল্যয ৫০% এয 



পযভ মূক-৯.১ (মূক দোরখরে) পূযযর্য দ্ধরত 

িরভক 

নং/যনোট 

রফলয় পূযযর্য দ্ধরত 

বফযনয 

যফযো 

ওয অদ ড োযয মূক প্রযমোজৈ আযফ। কোগুযজ বযয বক্ষযে 

বভোট মূল্য রররখযফন এফং অদ ড োযয মূক রনধ ডোযর্ করযয়ো 

তোোয যধ ডক মূযকয ঘযয রররখযফন। 

নরোআযন দোরখযরয বক্ষযে রযস্টভ স্বয়ংিীয়বোযফ মূযকয 

রযভোর্ রনধ ডোযর্ করযযফ। 

৬ বভোট প্রযদয় কয 

(৪খ+৪গ+৫খ) 

এটি বভোট প্রযদয় কযযয রোফ। কোগুযজ বযয ভয় ফক্স ৪খ, ৪গ 

ও ৫খ এয বমোগপর রররখযফন। 

নরোআযন বযয বক্ষযে রযস্টভ স্বয়ংিীয়বোযফ বভোট প্রযদয় 

কযযয রযভোর্ রনধ ডোযর্ করযযফ। 

ং-৪: িয় - উকযর্ কয 

৭ ব্যোরতপ্রোপ্ত 

িয় - যফযো 

বম কর স্থোনীয় িয় ব্যোরতপ্রোপ্ত তোোয বভোট মূল্য এখোযন 

ররখুন। টোন ডওবোয তোররকোভুক্ত প্ররতষ্ঠোযনয রনকট আযত িীত 

িয়ও এখোযন বদখোআযত আযফ।  

৮ ব্যোরতপ্রোপ্ত 

িয় - অভদোরন 

ব্যোরতপ্রোপ্ত কর অভদোরনয বভোট মূল্য এখোযন ররখুন। 

৯ শূন্যোয রফরষ্ট 

িয় - যফযো 

শূন্য োযযয কর স্থোনীয় িযয়য বভোট মূল্য এখোযন ররখুন।  

১০ শূন্যোয রফরষ্ট 

িয় - অভদোরন 

শূন্য োযযয কর অভদোরনয বভোট মূল্য এখোযন ফোন। রফর ফ 

এরিয মূক অযযোযমোগ্য মূল্য ররখুন। অনোয আনবযয় মূল্য 

মূক অযযোযমোগ্য মূল্য আযত রবি আযত োযয। 

১১ অদ ড োযযয 

িয় - যফযো 

অদ ড োযযয কর স্থোনীয় িযয়য বভোট মূল্য এখোযন ররখুন। 

মূক মূল্য রররখযফন। মূযকয রযভোর্ রযস্টভ আযত 

স্বয়ংিীয়বোযফ রনর্ ডয় আযফ। 

১২ অদ ড োযযয 

িয় - অভদোরন 

অদ ড োযযয কর অভদোরনয বভোট মূল্য এখোযন ফোন। রফর ফ 

এরিয মূক অযযোযমোগ্য মূল্য ফোন। অনোয আনবযয় মূল্য 

রবি আযত োযয। মূযকয রযভোর্ রযস্টভ আযত স্বয়ংিীয়বোযফ 

রনর্ ডয় আযফ। 

১৩ ভূরভ এফং 

বফযনয িয় 

ভূরভ এফং বফন িযয়য বক্ষযে উোয বভোট মূযল্যয ৫০% এয ওয 

অদ ড োযয মূক প্রযমোজৈ আযফ। কোগুযজ বযয বক্ষযে বভোট 

মূল্য ররখযফন এফং অদ ড োযয মূক রনধ ডোযর্ করযয়ো তোোয 

যধ ডক মূযকয ঘযয রররখযফন। 

নরোআযন দোরখযরয বক্ষযে রযস্টভ স্বয়ংিীয়বোযফ মূযকয 

রযভোর্ রনধ ডোযর্ করযযফ। 

১৪ বভোট উকযর্ 

কয  

(১১খ+১২খ+১৩খ) 

এটি বভোট উকযর্ কযযয রোফ। কোগুযজ বযয ভয় ফক্স ১১খ, 

১২খ + ১৩খ এয বমোগপর রররখযফন। 

নরোআযন বযয বক্ষযে রযস্টভ স্বয়ংিীয়বোযফ বভোট উকযর্ 

কযযয রযভোর্ রনধ ডোযর্ করযযফ। 



পযভ মূক-৯.১ (মূক দোরখরে) পূযযর্য দ্ধরত 

িরভক 

নং/যনোট 

রফলয় পূযযর্য দ্ধরত 

ং-৫: বৃরদ্ধকোযী ভন্বয় 

১৫ যফযোকোযীয 

যফযো বথযক 

উৎয কতডযনয 

জন্য 

অরন মরদ উৎয কতডনকোযী ন তোো আযর ংরিষ্ট কযযভয়োযদ 

করতডত মুদয় মূযকয রযভোর্ এখোযন ররখযফন। এ জন্য 

অনোযক উৎয কতডনযমোগ্য যফযোযয রফযীযত গৃীত মূক-

৬.৩ এফং অনোয আসুৈকৃত মূক-৬.৬ থোরকযত আযফ। 

১৬ ব্যোংরকং 

চৈোযনযর মূল্য 

রযযোরধত য় 

নোআ এভন 

যফযোযয 

জন্য 

মরদ কযযভয়োযদ এভন বকোযনো যফযো থোযক মোোয মূল্য এক 

রক্ষ টোকোয বফর রকন্তু উোয মুদয় ংআ নগযদ রযযোধ 

করযয়োযছন এফং মূক-৬.৩ চোরোযনয রবরত্তযত অরন ফতডভোন 

দোরখরযে ফো পূযফ ডয বকোযনো দোরখরযেয ভোেযভ বযয়োত গ্রর্ 

করযয়োযছন তোো আযর উোয মূযকয রযভোর্ এখোযন রররখযত 

আযফ। 

১৭ িযয়য মূল্য ফো 

রযভোর্ 

রযফতডন ফো 

তোো ফোরতযরয 

জন্য 

বকোযনো যফযোযয িয় মূল্য ফো রযভোর্ রযফরতডত আযর ংরিষ্ট 

যফযোযয মতটুকুয রযফরতডত আয়োযছ ততটুকুয রোফ 

(মূযকয রযভোর্) এখোযন অরযফ। 

১৮ ন্যযকোযনো 

ভন্বয় ঘটনোয 

জন্য 

ব্যফোযয়য বরনযদযনয বক্ষযে যনক ধযযর্য ভন্বযয়য ঘটনো ঘযট। 

বনোট ১৫, ১৬ ও ১৭ এ ফরর্ ডত ভন্বয় ঘটনোেয় ব্যতীত ন্য 

বমযকোযনো ধযযর্য ভন্বয় ঘটনোয জন্য এ ঘযয ভন্বয়যমোগ্য বভোট 

মূযকয রযভোর্ রররখযত আযফ। উযিখ্য, প্ররতটি ভন্বয় ঘটনোয 

রনজস্বতো যরয়োযছ। উোয জন্য প্রযমোজৈ রফরধ-রফধোন নুযর্ 

করযয়ো ভন্বয় োধন করযযত আযফ এফং ংরিষ্ট দরররোরদ 

কযদোতোয রধকোযয ংযক্ষর্ করযযত আযফ। 

১৯ বভোট  বৃরদ্ধকোযী 

ভন্বয় 

(১৫+১৬+১৭+১

৮) 

এটি বভোট বৃরদ্ধকোযী ভন্বযয়য রযভোর্। কোগুযজ দোরখরে বযয 

ভয় ফক্স ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ এয বমোগপর এখোযন রররখযফন। 

নরোআযন বযয বক্ষযে রযস্টভ স্বয়ংিীয়বোযফ বভোট বৃরদ্ধকোযী 

ভন্বযয়য রযভোর্ রনধ ডোযর্ করযযফ। 

ং-৬: হ্রোকোযী ভন্বয় 

২০ প্রদত্ত যফযো 

আযত উৎয 

কতডযনয জন্য 

অরন মরদ উৎয কতডনকোযী নো ন তোো আযর ংরিষ্ট  

কযযভয়োযদ অনোয প্রদত্ত যফযো আযত করতডত মুদয় মূযকয 

রযভোর্ এখোযন রররখযফন। এ জন্য অনোয রধকোযয উৎয 

কতডনযমোগ্য যফযোযয রফযীযত অনোয আসুৈকৃত মূক-৬.৩ 

এফং অনোয নুকূযর উৎয কতডনকোযী কর্তডক আসুৈকৃত মূক-

৬.৬ থোরকযত আযফ। অরন রনযজ উৎয কতডনকোযী আযর 

অনোযক অয এআ ঘয পূযর্ করযযত আযফ নো কোযর্ ন্যযকোযনো 

উৎয কতডনকোযী অনোয যফযো আযত উৎয কতডন করযযফ 

নো। 



পযভ মূক-৯.১ (মূক দোরখরে) পূযযর্য দ্ধরত 

িরভক 

নং/যনোট 

রফলয় পূযযর্য দ্ধরত 

২১ রফিযয়য মূল্য 

ফো রযভোর্ 

রযফতডন ফো 

তোো ফোরতযরয 

জন্য 

রফিযয়য য যফযোযয রকছু ং বপযত অরযর ফো 

যফযোযয মূল্য রযফরতডত আযর ঘটনোয োযথ ংরিষ্ট 

যফযোযয মতটুকুয ংযিল যরয়োযছ ততটুকুয রোফ (মূযকয 

রযভোর্) এখোযন অরযফ। 

২২ ম্পূযক শুযল্কয 

জন্য 

এআ ঘযয ভন্বয়যমোগ্য ম্পূযক শুযল্কয রযভোর্ ররখযফন। ম্পূযক 

শুল্ক শুধু ম্পূযক শুযল্কয রফযীযত ভন্বয়যমোগ্য। উযিখ্য, 

যফযোযয বক্ষযে শুধু একটি ম ডোযয় ম্পূযক শুল্ক আযফ। বনোট ৪ 

এয এরর্ ফযক্স ম্পূযক শুল্ক নো থোরকযর অরন এখোযনও 

রররখযত োরযযফন নো। অভদোরন ম ডোযয় রযযোরধত ম্পূযক শুল্ক 

যফযোযয রফযীযত রযযোরধত ম্পূযক শুল্ক আযত 

ভন্বয়যমোগ্য আযফ নো। 

২৩ ন্যযকোযনো 

ভন্বয় ঘটনোয 

জন্য 

ব্যফোযয়য বরনযদযনয বক্ষযে যনক ধযযর্য ভন্বযয়য ঘটনো ঘযট। 

বনোট ২০, ২১ ও ২২ এ ফরর্ ডত ভন্বয় ঘটনোেয় ব্যতীত ন্য 

বমযকোযনো ধযযর্য ভন্বয় ঘটনোয জন্য এ ঘযয হ্রোকোযী 

ভন্বয়যমোগ্য বভোট মূযকয রযভোর্ রররখযত আযফ। উযিখ্য, 

প্ররতটি ভন্বয় ঘটনোয রনজস্বতো যরয়োযছ। উোয জন্য প্রযমোজৈ 

রফরধ-রফধোন নুযর্ করযয়ো ভন্বয় োধন করযযত আযফ এফং 

ংরিষ্ট দরররোরদ কযদোতোয রধকোযয ংযক্ষর্ করযযত আযফ। 

২৪ বভোট  হ্রোকোযী 

ভন্বয় 

(২০+২১+২২২২৩) 

এটি বভোট হ্রোকোযী ভন্বযয়য রযভোর্। কোগুযজ দোরখরে বযয 

ভয় ফক্স ২০, ২১, ২২ ও ২৩ এয বমোগপর এখোযন রররখযফন। 

নরোআযন বযয বক্ষযে রযস্টভ স্বয়ংিীয়বোযফ বভোট হ্রোকোযী 

ভন্বযয়য রযভোর্ রনধ ডোযর্ করযযফ। 

ং-৭: নীট কয রোফ 

২৫ ফতডভোন 

কযযভয়োযদ 

প্রযদয় বভোট 

মূক ও 

ম্পূযক শুল্ক  
(৬-১৪+১৯-২৪) 

এটি ফতডভোন কযযভয়োযদ প্রযদয় বভোট মূক ও ম্পূযক শুযল্কয  

 রযভোর্।  

কোগুযজ বযয ভয় ফক্স ৬-১৪+১৯-২৪ রোফ করযয়ো ফোন। 

নরোআযন বযয বক্ষযে রযস্টভ স্বয়ংিীয়বোযফ বভোট নীট প্রযদয় 

কযযয রযভোর্ রনধ ডোযর্ করযযফ। 

২৬ মূল্য ংযমোজন 

কয অআন, 

১৯৯১ এয 

ধীন চররত 

রোফ (মূক-

১৮) আযত 

অনীত ভোনী 

বজযযয ফরষ্ট 

মূল্য ংযমোজন কয অআন, ১৯৯১ এয অওতোয় মোোযদয চররত 

রোযফ (মূক-১৮) ভোনী বজয রোযফ থ ড জভো থোরকযফ 

তোোযদয বআ থ ড নূতন অআযনয অওতোয় ভন্বযয়য সুযমোগ 

থোরকযফ। বমযতু নূতন অআযন দোরখরেআ একভোে রোযফয স্থোন 

বযতু উো দোরখরযেয ভোেযভযআ বপযত প্রদোন কযো আযফ। 

মূক-১৮.৬ এ ফরর্ ডত এতদংিোন্ত প্রতৈয়নযে ফরর্ ডত থ ড 

এখোযন রররখযত আযফ। উক্ত অআযন কোযযো একোরধক চররত রোফ 

থোরকযত োযয। বআ প্ররতষ্ঠোনগুরর নূতন অআযন একটি রনফন্ধযনয 



পযভ মূক-৯.১ (মূক দোরখরে) পূযযর্য দ্ধরত 

িরভক 

নং/যনোট 

রফলয় পূযযর্য দ্ধরত 

ং (মূক-

১৮.৬ এয 

রবরত্তযত) 

অওতোয় অরযর পূযফ ডয ফগুযরোয জন্য আসুৈকৃত মূক-১৮.৬ এয 

বমোগপর এখোযন ফোআযত আযফ। ংরিষ্ট করভনোয/করভনোযগর্ 

এআ তথ্য বৈোট নরোআন রযস্টযভ প্রদোন করযযফন। 

নরোআযন দোরখযরয বক্ষযে রযস্টভ যোরয মুদয় তথ্য এখোযন 

ফোআযফ। 

২৭ বনোট ২৬ এয 

জন্য হ্রোকোযী 

ভন্বয় (যনোট 

২৫ এয ১০% 

ম ডন্ত) 

অনোয বভোট বজয এয মুদয় থ ড একযে ভন্বযয়য সুযমোগ 

বদওয়ো আযফ নো। প্ররত কযযভয়োযদয নীট প্রযদয় মূযকয ১০% 

ভন্বযয়য সুযমোগ অযছ। অনোয বভোট বজয মরদ বকোযনো ভোযয 

নীট প্রযদয় কযযয ১০% এয বচযয় কভ য় তোো আযর অরন 

ফটুকুআ ভন্বয় করযযত োরযযফন। কোগুযজ দোরখরে বযয 

বক্ষযে বআবোযফ রোফ করযয়ো ররখুন। 

নরোআযন বযয বক্ষযে রকছু ররখযত আযফ নো। রযস্টভ 

স্বয়ংিীয়বোযফ বভোট রযভোর্ রনধ ডোযর্ করযয়ো এখোযন ফোআযফ। 

২৮ অগোভ কয ংরিষ্ট কযযভয়োযদয কর অভদোরন রফর ফ এরিযত ফরর্ ডত 

অগোভ কযযয বভোট রযভোর্ এখোযন রররখযত আযফ। 

নরোআযন বযয বক্ষযে রকছু রররখযত আযফ নো। কোস্টভ 

রযস্টভ আযত বৈোট নরোআন রযস্টভ র্োটো ংগ্র করযয়ো এখোযন 

স্বয়ংিীয়বোযফ উস্থোন করযযফ। 

২৯ পূফ ডফতী 

কযযভয়োদ 

আযত অনীত 

ঋর্োত্ধক বজয 

পূফ ডফতী কয বভয়োযদয দোরখরযে মরদ নীট কয ঋর্োত্ধক য় এফং 

উো বজয টোনো য় তোো আযর উোয রযভোর্ এখোযন রররখযত 

আযফ। 

নরোআযন বযয বক্ষযে রকছু রররখযত আযফ নো। রযস্টভ 

স্বয়ংিীয়বোযফ পূফ ডফতী কযযভয়োযদয দোরখরে আযত ঋর্োত্দক 

রযভোর্ থ ড অরনয়ো এখোযন ফোআযফ। 

৩০ অফগোরয শুল্ক রনফরন্ধত কযদোতোযদয বকউ বকউ অফগোরয শুল্ক অদোয় কযযন। 

এখোযন কযদোতো ংরিষ্ট কযযভয়োযদয অদোয়কৃত অফগোরয শুযল্কয 

বভোট রযভোর্ রররখযফন। 

৩১ োযচোজড বকোযনো বকোযনো কযদোতো মূযকয োোোর রফরবি ধযযর্য 

োযচোজডও অদোয় কযযন। রকছু োযচোজড অদোযয়য দোরয়ত্ব মূক 

প্রোনযক বদওয়ো আয়োযছ। মোোযদয োযচোজড অদোযয়য দোরয়ত্ব 

অযছ তোোযো এখোযন ংরিষ্ট কযযভয়োযদ অদোয়কৃত োযচোযজডয 

রযভোর্ রররখযফন। 

ং-৮: কয রযযোযধয তপরর 

৩২ বভোট কয 
(২৫-২৭-২৮-২৯) 

এটি ফতডভোন কযযভয়োযদ রযযোধযমোগ্য কযযয রযভোর্। এআ 

রযভোর্ কয রযযোধ করযয়ো দোরখরে ব করযফোয রফধোন 

যরয়োযছ।  

কোগুযজ বযয ভয় (২৫-২৭-২৮-২৯) সূে ব্যফোয করযয়ো বভোট 



পযভ মূক-৯.১ (মূক দোরখরে) পূযযর্য দ্ধরত 

িরভক 

নং/যনোট 

রফলয় পূযযর্য দ্ধরত 

কযযয রযভোর্ রনধ ডোযর্ করযযত আযফ।  

নরোআযন বযয বক্ষযে রযস্টভ স্বয়ংিীয়বোযফ বভোট কযযয 

রযভোর্ রনধ ডোযর্ করযয়ো এখোযন ফোআযফ। 

এখোযন কযযয ভযে ফরকছুআ ন্তডভুক্ত অযছ। কযদোতোযক এ ঘযয 

ফরর্ ডত রযভোর্ কয ব্যোংযক জভো প্রদোন করযযত আযফ। বৈোট 

নরোআন রযস্টভ মূক, ম্পূযক শুল্ক, আতৈোরদ খোযতয যোজযস্বয 

রোফ জ্তরয করযযফ। 

োযযনোর বকোযর্য বক্ষযে অরন বম করভনোযযযটয অওতোয় 

রনফরন্ধত বআ করভনোযযযটয োযযনোর বকোর্ ব্যফোয করযযত 

আযফ। রফরবি কোস্টভ, এক্সোআজ ও বৈোট করভনোযযযটয 

োযযনোর বকোর্ রনম্নরূ: 

(১) কোস্টভ, এক্সোআজ ও বৈোট করভনোযযট, খুরনো: ০০০১ 

(২) কোস্টভ, এক্সোআজ ও বৈোট করভনোযযট, মযোয: ০০০৫ 

(৩) বৃৎ কযদোতো আউরনট-মূক: ০০০৬  

(৪) কোস্টভ, এক্সোআজ ও বৈোট করভনোযযট, ঢোকো (দরক্ষর্): 

০০১০ 

(৫) কোস্টভ, এক্সোআজ ও বৈোট করভনোযযট, ঢোকো (উত্তয): 

০০১৫ 

(৬) কোস্টভ, এক্সোআজ ও বৈোট করভনোযযট, রযরট: ০০১৮ 

(৭) কোস্টভ, এক্সোআজ ও বৈোট করভনোযযট, যোজোী: ০০২০ 

(৮) কোস্টভ, এক্সোআজ ও বৈোট করভনোযযট, চট্টগ্রোভ: ০০২৫ 

(৯) কোস্টভ, এক্সোআজ ও বৈোট করভনোযযট, ঢোকো (পূফ ড): ০০৩০ 

(১০) কোস্টভ, এক্সোআজ ও বৈোট করভনোযযট, ঢোকো (রিভ): 

০০৩৫ 

(১১) কোস্টভ, এক্সোআজ ও বৈোট করভনোযযট, কুরভি: ০০৪০ 

(১২) কোস্টভ, এক্সোআজ ও বৈোট করভনোযযট, যংপুয: ০০৪৫ 

৩৩ অফগোরয শুল্ক বনোট ৩০ এয ভোন। নরোআযন দোরখযরয বক্ষযে রযস্টভ 

স্বয়ংিীয়বোযফ ফোআযফ। এখোযন ফরর্ ডত অফগোরয শুল্ক ফরর্ ডত 

বকোযর্ ব্যোংযক জভো প্রদোন করযযত আযফ। করভনোযযযটয 

োযযনোর বকোর্ বনোট ৩২ এয ভরূ আযফ। 

৩৪ োযচোজড বনোট ৩১ এয ভোন। নরোআযন দোরখযরয বক্ষযে রযস্টভ 

স্বয়ংিীয়বোযফ ফোআযফ। এখোযন ফরর্ ডত োযচোজড ফরর্ ডত বকোযর্ 

ব্যোংযক জভো প্রদোন করযযত আযফ। করভনোযযযটয োযযনোর 

বকোর্ বনোট ৩২ এয ভরূ আযফ। 

ং-৯: ঋর্োত্ধক নীট থ ড বজয টোনো এফং বপযত 

৩৫ ঋর্োত্ধক নীট 

থ ড বজয 

মরদ বনোট ৩২ এয রযভোর্ ঋর্োত্দক য় তোো আযর উো যফতী 

কযযভয়োযদ ভন্বযয়য জন্য বজয টোরনযত আযফ। এআ বক্ষযে 



পযভ মূক-৯.১ (মূক দোরখরে) পূযযর্য দ্ধরত 

িরভক 

নং/যনোট 

রফলয় পূযযর্য দ্ধরত 

টোরনফোয জন্য 

ফো  বপযযতয 

জন্য টিক রচহ্ন 

রদন 

ঋর্োত্ধক রযভোর্ থ ড যযয কযযভয়োযদয দোরখরযেয বনোট ২৯ 

এ রররখযত আযফ।  

নরোআযন বযয বক্ষযে রযস্টভ স্বয়ংিীয়বোযফ ঋর্োত্ধক বজযযয 

রযভোর্ রনধ ডোযর্ করযয়ো বনোট ২৯ এ ফোআযফ। 

ঋর্োত্ধক রযভোর্ যথ ডয বকোযনো ং নগদ বপযত দোরফয বক্ষযে 

দোরফকৃত রযভোর্ রররখযত আযফ। বটি বনোট ৩২ এয ভরযভোর্ 

আযত োযয অফোয কভও আযত োযয। বআ বক্ষযে বপযযতয 

রফরধ-রফধোন নুযর্ করযয়ো বপযত দোরফয রযভোর্ উযিখ 

করযযত আযফ।  

ং-১০: বঘোলর্ো 

 বঘোলর্ো ও 

স্বোক্ষয 

কোগুযজ বযয বক্ষযে ক্ষভতোপ্রোপ্ত ব্যরক্ত তোোয নোভ, দরফ, 

তোরযখ, বভোফোআর নেয ও আযভআর উযিখ করযয়ো স্বোক্ষয করযযফন। 

নরোআযন বযয বক্ষযে ফরর্ ডত ব্যরক্ত তোোয নোভ, দরফ, তোরযখ, 

বভোফোআর নেয ও আযভআর উযিখ করযয়ো দোরখরে ব 

করযযফন। 

”; 



(২৩) পযভ “মূক- ৯.২”            রনম্নরূ     “   -৯.২”          আযফ, মথো:- 

 

 

“গর্প্রজোতন্ত্রী ফোংরোযদ যকোয 

জোতীয় যোজস্ব বফোর্ ড 

 

টোন ডওবোয কয দোরখরে 

[রফরধ ৪৭ এয উ-রফরধ (১) দ্রষ্টব্য] 

ং-১: কযোদোতোয তথ্য 

(১) কযদোতোয  নোভ :  

(২) ব্যফোয় নোক্তকযর্ ংখ্যো 

(রফঅআএন) 
: 

 

         
 

  

ং-২: দোরখরে জভোয তথ্য 

(1) কয বভয়োদ : 
 

জ্েভো / ফৎয 
 

(2) দোরখরযেয প্রকোয  

[নুগ্র করযয়ো প্রযমোজৈটিযত টিক 

রদন]  

: 
 

(ক) মূর দোরখরে (ধোযো ৬৪)  
   
   

(খ) ংযোরধত দোরখরে (ধোযো ৬৬)  
   

(গ) পূর্ ড, রতরযক্ত ফো রফকল্প দোরখরে 

(ধোযো ৬৭) 
 

 
 

(3) রফগত কযযভয়োযদ বকোযনো কোম ডিভ 

ম্পোরদত আয়োযছ রক? 
: 

 

 ৈাঁ  নো  

[মরদ ’নো’ য় তোো আযর ং-১, ২ এফং ৭ পূযর্ করুন] 

(4) বযয তোরযখ  

[নরোআযন দোরখযরয বক্ষযে 

তোৎক্ষরর্কবোযফ এফং র্োক ফো 

যোরয দোরখযরয বক্ষযে গ্রযর্য 

তোরযখ দোরখরে জভোয তোরযখ 

রোযফ রফযফরচত আযফ।] 

: 
 

 

 

 

 

 

  

D D / M M / Y Y Y Y 
 

ং-৩: রফিয় তথ্য 

অআযটভ বনোট মূল্য  

(ক) 
োয 

(খ) 
টোন ডওবোয কয  

(গ) 
শূন্যোয 

রফরষ্ট রফিয় 
প্রচ্ছি যপ্তোরন ১  ০%  

যোরয যপ্তোরন  ২  ০%  

ব্যোরতপ্রোপ্ত রফিয় ৩  -  

অদ ড োযযয রফিয়  ৪  ৩%  
বভোট টোন ডওবোয কয [৪গ] ৫    

 
  

মূক-৯.২ 



ং-৪: নীট প্রযদয় কয রোফ 

অআযটভ বনোট টোন ডওবোয কয /মূল্য 

বভোট টোন ডওবোয কয [৫] ৬  

বভোট হ্রোকোযী ভন্বয় (ফতডভোন কযযভয়োদ) ৭  
ন্যযকোযনো বৃরদ্ধকোযী ভন্বয়  ৮  
ন্যযকোযনো হ্রোকোযী ভন্বয় ৯  

পূফ ডফতী কযযভয়োদ আযত অনীত ঋর্োত্ধক বজয ১০  
ফতডভোন কযযভয়োযদয জন্য বভোট প্রযদয় টোন ডওবোয কয (৬-৭+৮-৯-

১০) 
১১  

শূন্যোয রফরষ্ট অভদোরন (যভোট মূল্য) ১২  

শূন্যোয রফরষ্ট িয় (যভোট মূল্য) ১৩  

অগোভ কয ১৪  
অফগোরয শুল্ক ১৫  
োযচোজড ১৬  

 

ং-৫: কয রযযোযধয তপরর 

অআযটভ  বনোট থ ডননরতক বকোর্ রযভোর্ 

বভোট কয (১১-১৪) ১৭ ১/১১৩৩/োযযনোর বকোর্/০৩১৩  
অফগোরয শুল্ক ১৮ ১/১১৩৩/োযযনোর বকোর্/০৬০১  
োযচোজড ১৯ ১/১১৩৩/োযযনোর বকোর্/২২১৪  

  
 

ং-৬: ঋর্োত্ধক নীট থ ড বজয টোনো এফং বপযত 

ঋর্োত্ধক নীট থ ড বজয 

টোরনফোয জন্য ফো  বপযযতয 

জন্য টিক রচহ্ন রদন 

২০ বজয টোনো                       নগদ বপযত  

বপযতদোরফয রযভোর্   টোকো 
  

ং-৭: বঘোলর্ো 

অরভ বঘোলর্ো করযযতরছ বম, এআ দোরখরযে প্রদত্ত তথ্য যফ ডোতবোযফ ম্পূর্ ড, তৈ ও রনভু ডর। 

নোভ  

দরফ   

তোরযখ   

বভোফোআর নেয  

আযভআর  

  স্বোক্ষয 

 

টোন ডওবোয কয দোরখরে পূযযর্য রনযদ ডরকো 

টোন ডওবোয কয দোরখরে পূযযর্য গুরুত্বপূর্ ড অআনগত রনযদ ডনো 

(1) এআ পযভ মূল্য ংযমোজন কয ও ম্পূযক শুল্ক অআন, ২০১২ এয অওতোয় 

তোররকোভুক্ত কর ব্যরক্তয জন্য ব্যফহৃত আযফ। 

(2) প্ররত কযযভয়োযদয পূযর্কৃত পযভ কযযভয়োদ যফতী ভোযয ১৫ তোরযযখয ভযে ব 



করযযত আযফ। মূক দপ্তয ফো বৈোট নরোআন রযস্টভ কর্তডক গ্রযর্য তোরযখ 

দোরখরে বযয তোরযখ রোযফ রফযফরচত আযফ। 

(3) রফরযে দোরখরে ব ফো ব নো করযফোয কোযযর্ সুদ ফো থ ডদণ্ড- ফো উবয়আ আযত 

োযয। 

(4) দোরখরে বযয পূযফ ড নীট কয রযযোধ করুন। 

(5) দোরখরে বযয পূযফ ড ফো একআ োযথ মূক-৬.১০ এয তথ্যও ব করুন। 

(6) দোরখরে ব নো করযযর বৈোট নরোআন রযস্টযভয ভোেযভ রনধ ডোরযত ভযয়য ভযে 

রফরবি ধযযর্য স্বয়ংিীয় রনয়ন্ত্রর্ ব্যফস্থোয মু্মখীন আযত আযফ। 

 

পযভ মূক-৯.২ পূযযর্য রনযদ ডনো 

(1) নরোআযন দোরখরে ব জ ও গ্রোরধকোযপ্রোপ্ত দ্ধরত। নরোআযন দোরখরে 

বযয জন্য www.vat.gov.bd রবরজট করুন। অনোয নরোআন সুরফধো নো থোরকযর 

বৈোট নরোআন োরব ড বন্টোযয মোআয়োও দোরখরে নরোআযন ব করযযত োরযযফন। 

অনোয রনকটফতী বৈোট নরোআন োরব ড বন্টোযযয ঠিকোনো www.nbr.gov.bd 

                 

(2) কোগুযজ দোরখরে বযয বক্ষযে ীর ও স্বোক্ষয ংফররত মূর দোরখরে বপ্রযর্ করুন 

এফং উোয একটি কর অরন ংযক্ষর্ করুন। পযটোকর গ্রর্যমোগ্য আযফ নো। 

(3) স্পষ্ট ক্ষযয পযভটি পূযর্ করুন। আংযযরজ পযভ ব্যফোযযয বক্ষযে CAPITAL  

ক্ষয ব্যফোয করুন। 

(4) পযভটি পূযযর্য পূযফ ড রনযদ ডরকোটি বোযরোবোযফ ড়ুন। 

(5) ম্পূর্ ড পযভ যফতী কোম ডিযভয জন্য গৃীত আযফ নো। 

(6) কোগুযজ দোরখরে র্োক ফো োযত োযত রনম্নফরর্ ডত দপ্তযমূযয বমযকোযনো একটিযত 

বপ্রযর্ করুন, মথো:- 

(ক) অনোয রনকটফতী কোস্টভ, এক্সোআজ ও বৈোট করভনোযযট 

(খ)  অনোয রনকটফতী কোস্টভ, এক্সোআজ ও বৈোট রফবোগীয় দপ্তয। 

(7) মূক ও টোন ডওবোয কয ংিোন্ত বমযকোযনো তযথ্যয জন্য বৈোট নরোআন কন্টোক্ট 

বন্টোযয কর করুন। কন্টোক্ট বন্টোযযয নেয: ১৬৫৫৫। 

  

পযভ মূক-৯.২ (টোন ডওবোয কয দোরখরে) পূযযর্য দ্ধরত 

িরভক 

নং/যনোট 

রফলয় পূযযর্য দ্ধরত 

ং-১: কযদোতোয তথ্য 

১ কযদোতোয  

নোভ 

কোগুযজ বযয ভয় কযদোতোয নোভ ররখযত আযফ।  

নরোআযন বযয বক্ষযে স্বয়ংিীয়বোযফ অরযফ। 

২ ব্যফোয় 

নোক্তকযর্ 

ংখ্যো 

কোগুযজ বযয ভয় রফঅআএন ররখযত আযফ। 

নরোআযন বযয বক্ষযে স্বয়ংিীয়বোযফ অরযফ। 

ং-২: দোরখরে জভোয তথ্য 

১ কয বভয়োদ কোগুযজ বযয ভয় জ্েভোরক কযযভয়োদ ও ফছয ররখযত আযফ, 

http://www.vat.gov.bd/
http://www.nbr.gov.bd/


পযভ মূক-৯.২ (টোন ডওবোয কয দোরখরে) পূযযর্য দ্ধরত 

িরভক 

নং/যনোট 

রফলয় পূযযর্য দ্ধরত 

বমভন: জুরোআ-বযেেয/২০১৬ আতৈোরদ। 

নরোআযন বযয ভয়: ড্র র্োউন তোররকো আযত কযযভয়োদ ও 

ফৎয রনফ ডোচন করযযত আযফ। 

২ দোরখরযে

য প্রকোয 

প্রযমোজৈতো নুমোয়ী একটি রনফ ডোচন করুন: 

 মূর দোরখরে (ধোযো ৬৪) 

 ংযোরধত দোরখরে (ধোযো ৬৬) 

 পূর্ ড, রতরযক্ত ফো রফকল্প দোরখরে (ধোযো ৬৭) 

৩ রফগত 

কযযভয়োযদ 

বকোযনো 

কোম ডিভ 

ম্পোরদত 

আয়োযছ 

রক? 

বম কযযভয়োযদয দোরখরে ব কযযভয়োযদ বকোযনো থ ডননরতক 

কোম ডিভ আয়োযছ রকনো। মরদ আয়ো থোযক তোো আযর ‘‘ৈো’’ 

রনফ ডোচন করযয়ো যফতী ংমূ (ং ৩ আযত ৭) পূযর্ 

করযযত আযফ। অয মরদ বকোযনো কোম ডিভ নো আয়ো থোযক তোো 

আযর ‘‘নো’’ রনফ ডোচন করযয়ো শুধু ং-৭ পূযর্ করযয়ো ব করযযত 

আযফ। 

৪ বযয 

তোরযখ 

দোরখরে বযয তোরযখ। নরোআযন দোরখযরয বক্ষযে 

স্বয়ংিীয়বোযফ পূযর্ আযফ। কোগুযজ দোরখরযেয বক্ষযে পূযর্ 

করযযত আযফ। তযফ মূক দপ্তয কর্তডক গ্রযর্য তোরযখ দোরখরে 

বযয তোরযখ রোযফ রফযফরচত আযফ। 

ং-৩: রফিয় তথ্য 

১ শূন্যোয 

রফরষ্ট 

রফিয় - 

প্রচ্ছি 

যপ্তোরন 

বমকর কয চোরোনে (মূক-৬.৯) দ্বোযো প্রচ্ছি যপ্তোরনয যফযো 

প্রদোন কযো আয়োযছ বগুররয রম্মররত মূল্য এআ ঘযয রররখযত 

আযফ। 

২ শূন্যোয 

রফরষ্ট 

রফিয় - 

যোরয 

যপ্তোরন 

বমকর কয চোরোনে (মূক-৬.৯) দ্বোযো যোরয যপ্তোরনয 

যফযো প্রদোন কযো আয়োযছ বগুররয রম্মররত মূল্য এআ ঘযয 

রররখযত আযফ। 

৩ ব্যোরত 

প্রোপ্ত রফিয় 

বমকর কয চোরোনে (মূক-৬.৯) দ্বোযো ব্যোরতপ্রোপ্ত যফযো 

প্রদোন কযো আয়োযছ বগুররয রম্মররত মূল্য (শুধু ব্যোরতপ্রোপ্ত 

ং) এআ ঘযয রররখযত আযফ। 

৪ অদ ড 

োযযয 

রফিয় 

শূন্যোয ও ব্যোরতপ্রোপ্ত যফযো ফোযদ ফরষ্ট অদ ড োযয 

কযযমোগ্য কর যফযোযয বভোট মূল্য (টোন ডওবোয কয মূল্য) 

রররখযত আযফ। কোগুযজ বযয বক্ষযে টোন ডওবোয কয রনরূর্ 

করযয়ো রররখযত আযফ। 

নরোআযন দোরখযরয বক্ষযে টোন ডওবোয কয স্বয়ংিীয়বোযফ রনধ ডোরযত 



পযভ মূক-৯.২ (টোন ডওবোয কয দোরখরে) পূযযর্য দ্ধরত 

িরভক 

নং/যনোট 

রফলয় পূযযর্য দ্ধরত 

আযফ। 

৫ বভোট 

টোন ডওবোয 

কয [৪গ] 

এটি বভোট টোন ডওবোয কযযয রোফ। কোগুযজ বযয ভয় বনোট ৪গ 

এয ভরযভোর্ রররখযফন। 

নরোআযন বযয বক্ষযে বৈোট নরোআন রযস্টভ স্বয়ংিীয়বোযফ 

বভোট প্রযদয় টোন ডওবোয কযযয রযভোর্ রনধ ডোযর্ করযযফ। 

ং-৪: নীট প্রযদয় কয রোফ 

৬ বভোট 

টোন ডওবোয 

কয [৫] 

 বনোট ৫ এয ভোন। নরোআন বযয বক্ষযে রযস্টভ 

স্বয়ংিীয়বোযফ ফোআযফ। 

৭ বভোট 

হ্রোকোযী 

ভন্বয় 

(ফতডভোন 

কযযভয়োদ) 

ংরিষ্ট কযযভয়োযদ বকোযনো হ্রোকোযী ভন্বয় থোরকযর তোোয বভোট 

রযভোর্ এখোযন রররখযত আযফ। 

৮ ন্যযকোযনো 

বৃরদ্ধকোযী 

ভন্বয় 

বকোযনো বৃরদ্ধকোযী ভন্বয় থোরকযর তোোয বভোট রযভোর্ এখোযন 

রররখযত আযফ। 

৯ ন্যযকোযনো 

হ্রোকোযী 

ভন্বয় 

ংরিষ্ট কযযভয়োযদ বনোট ৭ এ ফরর্ ডত হ্রোকোযী ভন্বয় ব্যতীত 

ন্যযকোযনো হ্রোকোযী ভন্বয় থোরকযর তোোয বভোট রযভোর্ এখোযন 

রররখযত আযফ। 

১০ পূফ ডফতী 

কযযভয়োদ 

আযত অনীত 

ঋর্োত্ধক বজয 

পূফ ডফতী কয বভয়োযদয দোরখরযে মরদ নীট কয ঋর্োত্ধক য় এফং 

উো বজয টোনো য় তোো আযর উোয রযভোর্ এখোযন রররখযত 

আযফ।নরোআযন বযয বক্ষযে রকছু রররখযত আযফ নো। রযস্টভ 

স্বয়ংিীয়বোযফ পূফ ডফতী কযযভয়োযদয দোরখরে আযত ঋর্োত্দক 

রযভোর্ থ ড অরনয়ো এখোযন ফোআযফ। 

১১ ফতডভোন 

কযযভয়োযদয 

জন্য ফ ডযভোট 

প্রযদয় 

টোন ডওবোয 

কয (৬-

৭+৮-৯-১০) 

এটি ফতডভোন কযযভয়োযদয বভোট প্রযদয় টোন ডওবোয কযযয রযভোর্। 

কোগুযজ বযয ভয় (৬-৭+৮-৯-১০) সূে ব্যফোয করযয়ো রনরূর্ 

করযযত আযফ। 

নরোআযন বযয বক্ষযে রযস্টভ স্বয়ংিীয়বোযফ বভোট প্রযদয় 

টোন ডওবোয কযযয রযভোর্ রনধ ডোযর্ করযযফ। 

১২ শূন্যোয 

রফরষ্ট 

অভদোরন 

(যভোট মূল্য) 

শূন্য োযযয কর অভদোরনয বভোট মূল্য এখোযন ফোন। রফর ফ 

এরিয মূক অযযোযমোগ্য মূল্য ররখুন। অনোয আনবযয় মূল্য 

মূক অযযোযমোগ্য মূল্য আযত রবি আযত োযয। 

১৩ শূন্যোয শূন্যোয রফরষ্ট স্থোনীয় িযয়য বভোট মূল্য এখোযন ফোন। 



পযভ মূক-৯.২ (টোন ডওবোয কয দোরখরে) পূযযর্য দ্ধরত 

িরভক 

নং/যনোট 

রফলয় পূযযর্য দ্ধরত 

রফরষ্ট িয় 

(যভোট মূল্য) 

১৪ অগোভ কয অভদোরন ম ডোযয় রযযোরধত অগোভ কয হ্রোকোযী ভন্বয়যমোগ্য। 

ংরিষ্ট কযযভয়োযদয কর অভদোরন রফর ফ এরিযত ফরর্ ডত 

অগোভ কযযয বভোট রযভোর্ এখোযন রররখযত আযফ। 

নরোআযন বযয বক্ষযে রকছু রররখযত আযফ নো। কোস্টভ রযস্টভ 

আযত বৈোট নরোআন রযস্টভ র্োটো ংগ্র করযয়ো এখোযন 

স্বয়ংিীয়বোযফ উস্থোন করযযফ। 

১৫ অফগোরয 

শুল্ক 

অফগোরয শুল্ক অদোয়কোযীগযর্য বকউ টোন ডওবোয কযযয অওতোয় 

তোররকোভুক্ত আযর তোোযো অফগোরয শুল্কও অদোয় করযযফন। 

এখোযন কযদোতো ংরিষ্ট কযযভয়োযদ অদোয়কৃত অফগোরয শুযল্কয 

রযভোর্ রররখযফন। 

১৬ োযচোজড বকোযনো বকোযনো কযদোতো মূক ফো টোন ডওবোয কযযয োোোর 

োযচোজডও অদোয় কযযন। ব কর োযচোজড অদোযয়য দোরয়ত্ব 

মূক প্রোনযক বদওয়ো আয়োযছ।  মোোযদয োযচোজড অদোযয়য 

দোরয়ত্ব অযছ তোোযো এখোযন ংরিষ্ট কযযভয়োযদয অদোয়কৃত 

োযচোযজডয রযভোর্ রররখযফন। 

ং-৫: কয রযযোযধয তপরর 

১৭ বভোট 

টোন ডওবোয 

কয   
(১১-১৪) 

এটি ফতডভোন কযযভয়োযদ রযযোধযমোগ্য কযযয রযভোর্। এআ 

রযভোর্ কয রযযোধ করযয়ো দোরখরে ব করযফোয রফধোন 

যরয়োযছ।  

কোগুযজ বযয ভয় (১১-১৪) সূে ব্যফোয করযয়ো বভোট টোন ডওবোয কযযয 

রযভোর্ রনধ ডোযর্ করযযত আযফ।  
নরোআযন বযয বক্ষযে রযস্টভ স্বয়ংিীয়বোযফ বভোট টোন ডওবোয 

কযযয রযভোর্ রনধ ডোযর্ করযয়ো এখোযন ফোআযফ। 

োযযনোর বকোযর্য বক্ষযে অরন বম করভনোযযযটয অওতোয় 

রনফরন্ধত বআ করভনোযযযটয োযযনোর বকোর্ ব্যফোয করযযত 

আযফ। রফরবি কোস্টভ, এক্সোআজ ও বৈোট করভনোযযযটয 

োযযনোর বকোর্ রনম্নরূ: 

(১) কোস্টভ, এক্সোআজ ও বৈোট করভনোযযট, খুরনো: ০০০১ 

(২) কোস্টভ, এক্সোআজ ও বৈোট করভনোযযট, মযোয: ০০০৫ 

(৩) বৃৎ কযদোতো আউরনট-মূক: ০০০৬  

(৪) কোস্টভ, এক্সোআজ ও বৈোট করভনোযযট, ঢোকো (দরক্ষর্): 

০০১০ 

(৫) কোস্টভ, এক্সোআজ ও বৈোট করভনোযযট, ঢোকো (উত্তয): ০০১৫ 

(৬) কোস্টভ, এক্সোআজ ও বৈোট করভনোযযট, রযরট: ০০১৮ 

(৭) কোস্টভ, এক্সোআজ ও বৈোট করভনোযযট, যোজোী: ০০২০ 

(৮) কোস্টভ, এক্সোআজ ও বৈোট করভনোযযট, চট্টগ্রোভ: ০০২৫ 



পযভ মূক-৯.২ (টোন ডওবোয কয দোরখরে) পূযযর্য দ্ধরত 

িরভক 

নং/যনোট 

রফলয় পূযযর্য দ্ধরত 

(৯) কোস্টভ, এক্সোআজ ও বৈোট করভনোযযট, ঢোকো (পূফ ড): ০০৩০ 

(১০) কোস্টভ, এক্সোআজ ও বৈোট করভনোযযট, ঢোকো (রিভ): 

০০৩৫ 

(১১) কোস্টভ, এক্সোআজ ও বৈোট করভনোযযট, কুরভিো: ০০৪০ 

(১২) কোস্টভ, এক্সোআজ ও বৈোট করভনোযযট, যংপুয: ০০৪৫ 

১৮ অফগোরয 

শুল্ক 

বনোট ১৫ এয ভোন। নরোআযন দোরখযরয বক্ষযে রযস্টভ 

স্বয়ংিীয়বোযফ ফোআযফ। এখোযন ফরর্ ডত অফগোরয শুল্ক ফরর্ ডত বকোযর্ 

ব্যোংযক জভো প্রদোন করযযত আযফ। করভনোযযযটয োযযনোর 

বকোর্ বনোট ১৭ এয ভরূ আযফ। 

১৯ োযচোজড  বনোট ১৬ এয ভোন। নরোআযন দোরখযরয বক্ষযে রযস্টভ 

স্বয়ংিীয়বোযফ ফোআযফ। এখোযন ফরর্ ডত অফগোরয শুল্ক ফরর্ ডত বকোযর্ 

ব্যোংযক জভো প্রদোন করযযত আযফ। করভনোযযযটয োযযনোর 

বকোর্ বনোট ১৭ এয ভরূ আযফ। 

ং-৬: ঋর্োত্ধক নীট থ ড বজয টোনো এফং বপযত 

২০ ঋর্োত্ধক 

নীট থ ড 

বজয 

টোরনফোয 

জন্য ফো  

বপযযতয 

জন্য টিক 

রচহ্ন রদন 

মরদ বনোট ১৭ এয রযভোর্ ঋর্োত্দক য় তোো আযর উো যফতী 

কযযভয়োযদ ভন্বযয়য জন্য বজয টোরনযত আযফ। এআ বক্ষযে 

ঋর্োত্ধক রযভোর্ থ ড যযয কযযভয়োযদয দোরখরযেয বনোট ১০ এ 

রররখযত আযফ।  

নরোআযন বযয বক্ষযে রযস্টভ স্বয়ংিীয়বোযফ ঋর্োত্ধক বজযযয 

রযভোর্ রনধ ডোযর্ করযয়ো বনোট ১০ এ ফোআযফ। 

ঋর্োত্ধক রযভোর্ যথ ডয বকোযনো ং নগদ বপযতদোরফয বক্ষযে 

দোরফকৃত রযভোর্ রররখযত আযফ। বটি বনোট ১৭ এয ভরযভোর্ 

আযত োযয অফোয কভও আযত োযয। বআ বক্ষযে বপযযতয রফরধ-

রফধোন নুযর্ করযয়ো বপযতদোরফয রযভোর্ উযিখ করযযত আযফ।  

ং-৭: বঘোলর্ো 

 বঘোলর্ো ও 

স্বোক্ষয 

কোগুযজ বযয বক্ষযে ক্ষভতোপ্রোপ্ত ব্যরক্ত তোোয নোভ, দরফ, 

তোরযখ, বভোফোআর নেয ও আযভআর উযিখ করযয়ো স্বোক্ষয করযযফন। 

নরোআযন বযয বক্ষযে ফরর্ ডত ব্যরক্ত তোোয নোভ, দরফ, তোরযখ, 

বভোফোআর নেয ও আযভআর উযিখ করযয়ো দোরখরে ব করযযফন। 

”; 

(২৪) পযভ “মূক- ৯.৩” এয রফরধসূযে     খ  “এফং রফরধ ৪৯ এয উ-রফরধ (২)” ব্দমূ, 

ংখ্যো    এফং      রফলুপ্ত আযফ; 

 

(২৫) পযভ “মূক- ১০.১” এয ং-৪ এয            খ  “দোরখরযে”              

“অযফদনযে” ব্দ প্ররতস্থোরত আযফ;  



(২৬) পযভ “মূক- ১০.৩”                     পযভ “মূক-১১.১” ও “   -১১.২” 

রিযফরত আযফ,    :- 

 

 

 

“গর্প্রজোতন্ত্রী ফোংরোযদ যকোয 

জোতীয় যোজস্ব বফোর্ ড 

কোস্টভ, এক্সোআজ ও বৈোট করভনোযযট 

--------- 

 

রফররেত দোরখরে ব করযফোয জন্য বনোটি  

[রফরধ ৫৭ক এয উ-রফরধ (১) দ্রষ্টব্য] 

প্রোক: 

কযদোতোয নোভ :  
কযদোতোয ব্যফোয় নোক্তকযর্ ংখ্যো :  
কযদোতোয ঠিকোনো :  
বনোটি নেয :  
বনোটি আসুৈয তোরযখ :  

 

রফলয়: মথোভযয় দোরখরে ব নো করযফোয কোযযর্ উো দোরখযরয বনোটি 

 

উযু ডক্ত রফলযয় জোনোযনো মোআযতযছ বম,  

(১) জোতীয় যোজস্ব বফোযর্ ডয রনকট যরক্ষত তথ্যোনুমোয়ী অরন -------- কযযভয়োযদয মূল্য 

ংযমোজন কয/টোন ডওবোয কয দোরখরে ব কযযন নোআ; 

(২) মূল্য ংযমোজন কয ও ম্পূযক শুল্ক অআন, ২০১২ (২০১২ যনয ৪৭ নং অআন) এয ধোযো 

৮৫ এয উ-ধোযো (১) এয দপো (চ) নুমোয়ী ১০,০০০.০০ (দ োজোয) টোকো জরযভোনো 

অযযোরত আয়োযছ মোো ------ তোরযখ আযত রযযোধযমোগ্য; 

(৩) এআ বনোটি জোরযয ২১ (একু) রদযনয ভযে ফরর্ ডত জরযভোনো ও প্রযমোজৈ সুদ কয 

রযযোধ করযয়ো উক্ত কযযভয়োযদয দোরখরে ব করযফোয জন্য নুযযোধ কযো আর। এআ 

২১ (একু) রদযনয ভযে অরন আো প্ররতোরন নো করযযর উক্ত বভয়োদ বল আফোয তোরযখ 

আযত অনোয অভদোরন-যপ্তোরন, উৎয কতডনযমোগ্য যফযো প্রদোন োভরয়কবোযফ স্থরগত 

করযফোয রযক্ষৈ রফঅআএন োভরয়কবোযফ কোম ডকয (Locked) কযো আর। 

(৪) ফরর্ ডত ২১ (একু) রদযনয ভযে দোরখরে ব রযযোধ করযযত ব্যথ ড আযর কয 

রনধ ডোযর্ী বনোটি জোরযয ভোেযভ কয রনধ ডোযর্ কযো আযফ। বআ বক্ষযে অনোয বকোযনো 

ফক্তব্য থোরকযর উো ব করযযত এফং ব্যরক্তগত শুনোরন প্রদোযন অগ্রী আযর উোও 

জোনোআযত নুযযোধ কযো আর। 

 
তোরযখ:  করভনোয 

কোস্টভ, এক্সোআজ ও বৈোট করভনোযযট, ................ 

বপোন: ..................... 

মূক-১১.১ 

 



আ-বভআর: .............................. 

 

 

 

গর্প্রজোতন্ত্রী ফোংরোযদ যকোয 

জোতীয় যোজস্ব বফোর্ ড 

কোস্টভ, এক্সোআজ ও বৈোট করভনোযযট 

--------- 

 

কয রনধ ডোযযর্য বনোটি  

[রফরধ ৫৭ক এয উ-রফরধ (২) দ্রষ্টব্য] 

কযদোতোয নোভ :  
ব্যফোয় নোক্তকযর্ ংখ্যো :  
কযদোতোয ঠিকোনো :  
কযযভয়োদ :  
কয রনধ ডোযর্ী বনোটি নেয :  
কয রনধ ডোযযর্য তোরযখ :  

 

উযু ডক্ত রফলযয় জোনোযনো মোআযতযছ বম,  

(১) জোতীয় যোজস্ব বফোযর্ ডয রনকট যরক্ষত তথ্যোনুমোয়ী অরন -------- কযযভয়োযদয মূল্য 

ংযমোজন কয/টোন ডওবোয কয দোরখরে ব কযযনরন 

(২) মূল্য ংযমোজন কয ও ম্পূযক শুল্ক অআন, ২০১২ (২০১২ যনয ৪৭ নং অআন) এয ধোযো 

৮৫ এয উ-ধোযো (১) এয দপো (চ) নুমোয়ী ১০,০০০.০০ (দ োজোয) টোকো জরযভোনো 

অযযোরত আয়োযছ মোো ------ তোরযখ আযত রযযোধযমোগ্য; 

(৩) মূক-১১.১ এয ভোেযভ অনোযক ----- তোরযযখ বনোটি প্রদোন কযো য় এফং --- তোরযযখ 

অনোযক ব্যরক্তগত শুনোরন প্রদোন কযো য়। এতদযত্ত্বও অরন দোরখরে ব কযযন নোআ।  

(৪) এভতোফস্থোয়, ফরর্ ডত কয বভয়োযদ অনোয বভোট ---- টোকো (কথোয়: -----) কয রনধ ডোযর্ কযো 

আর মোো ------ তোরযখ আযত প্রযদয় আযফ। 

(৫) অনোয অভদোরন-যপ্তোরন, উৎয কতডনযমোগ্য যফযো প্রদোন োভরয়কবোযফ স্থরগত করযফোয 

রযক্ষৈ রফঅআএন োভরয়কবোযফ কোম ডকয (Locked) থোরকযফ। 

 
তোরযখ:  করভনোয 

কোস্টভ, এক্সোআজ ও বৈোট করভনোযযট, ................ 

বপোন: ..................... 

আ-বভআর: .............................. 

’’; 
  

মূক-১১.২ 

 



(২৭) পযভ “মূক- ১৪.১”                      “   -১৪.১”          আযফ, মথো:- 

 

 

“গর্প্রজোতন্ত্রী ফোংরো�দ যকোয 

জোতীয় যোজস্ব �ফোর্ ড 

 

 
কোস্টভ, এক্সোআজ ও বৈোট করভনোযযট 

.................................... 

 
   য়ো কয অদোয় োটি ড      

[ রফরধ ৬৮ এয উ-রফরধ (২) ] 

 
োটি ড      নেয: ......................,  তোরযখ: ......... 

  
 গর্প্রজোত   ফোং              োওনো             ভোভোন্য যোষ্ট্ররতয     

কোস্টভ, এক্সোআজ ও বৈোট করভনো�যট, ......... এয  ভতোপ্রোপ্ত ফযকয়ো অদোয় কভ ডকতডো (Debt 

Recovery Officer - DRO) রো�ফ অরভ রন স্বো যকোযী এআ োটি ডরপ    জোরয করযরোভ। 

 
 ০২।  মোোয রফ    োটি ডরপ    জোরয কযো আর:  

(ক) প্ররত     /ব্যরক্তয নোভ : 

(খ) রফঅআএন: 

(গ) ঠিকোনো: 

 

 ০৩।  জোতীয় যোজস্ব �        রনকট ংয  ত তথ্য          ...... তোরযখ ম ড�  অনোয 

রনকট যকো�যয প্রোপ্য      , মোো যোফরধ         কযো য় নোআ, উোয রযভোর্: 

খোত          �   তোরয�খ 

            রছর 

রযভোর্ (টোকো) 

    

    

    

�   ট  

 
 ০৪।  অ     ..... তো   খ  ভযে মুদয়               করযফোয      ধ কযো আর। 

অরন মরদ         , অরন উক্ত        মুদয় ফো অংরক        করযয়ো�ছন থফো উো 

        করযফোয দোয় অনোয নোআ, তোো আ�র জোতীয় যোজস্ব         ক          নেয ১৬৫৫৫ 

এ    ন করযয়ো উো ফরত করযযত      ।        , মূল্য ং�মোজন কয ও ম্পূযক শুল্ক অআন, 

২০১২ এয ধীন এআ োটি ডরপ      রফ    অরর করযফোয ফো অরত্ত উত্থো     রধকোয অনোয 

যরয়োযছ। 

মূক-১৪.১ 



 

 ০৫।     য়ো      ওয ভোরক ২% ো�য সুদ              ছ এফং রয�     নো কযো 

ম ড�  উো ব্যোত থো    । 

 
 ০৬।  এআ োটি ড      আসুৈয ২১ (একু) রদ    ভ          জফোফ োওয়ো নো      ফো 

      রয�োধ কযো নো     উক্ত       ধীন যফতী কোম ডিভ গ্রর্ কযো      এফং 

     রধত    য়ো      ওয সুদ              থো    । 

 

  
তোরযখ: য .......       .................       .................... রদফ। 

 
    য়ো অদোয় কভ ডকতডোয স্বোক্ষয ও নোভীয় রর”  

 
 

 

 

(২৮) পযভ “মূক- ১৬.২”        (খ)           “   ”    রফলুপ্ত আযফ; 

 



(২৯) পযভ “মূক- ১৮.১”            রনম্নরূ     “   -১৮.১”          আযফ, মথো:- 

 

 

“গর্প্রজোতন্ত্রী ফোংরোযদ যকোয 

জোতীয় যোজস্ব বফোর্ ড 

 

মূক যোভ ডক রোআযযন্সয জন্য অযফদনে  

[রফরধ ১০৯ এয উ-রফরধ (১) দ্রষ্টব্য] 

ং-১: োধোযর্ তথ্য 

অযফদনকোযীয ব্যফোয় নোক্তকযর্ ংখ্যো :  

অযফদনকোযীয কযদোতো নোক্তকযর্ ংখ্যো :  

অযফদনকোযীয নোভ :  

অযফদনকোযীয জন্ম তোরযখ :  

অযফদনকোযীয জোতীয়তো :  

 

ং-২: অযফদনকোযীয রক্ষোগত বমোগ্যতো 

অযফদনকোযীয রজডত ফ ডযল রর্রগ্র :  

রক্ষো প্ররতষ্ঠোন :  

 

ং-৩: অযফদনকোযীয বমোগ্যতো 

রনম্নফরর্ ডত তথ্যমূযয ভযে অনোয জন্য প্রযমোজৈটিযত টিক রচহ্ন রদন। প্রযমোজৈ নো আযর রযোয 

করুন। 

(ক) যকোয ফো বকোযনো স্থোনীয় কর্তডযক্ষয ধীযন চোকুরযযত ব্যরক্ত রকনো  
   

(খ) বকোযনো চোকুরয আযত োরযত ফো ফযখোস্তকৃত রকনো?  
   

(গ) বকোযনো বপৌজদোযী যোযধ োজোপ্রোপ্ত ব্যরক্ত রকনো? োজোপ্রোপ্ত আযর োজো 

ববোযগয য ৫ (াঁচ) ফৎয রতফোরত আয়োযছ রকনো (োজোয কোযর্, ধযর্ ও 

প্রদোনকোযী রফলযয় রফস্তোরযত রফফযর্)? 

 

   

(ঘ) আতঃপূযফ ড তোোয মূক যোভ ডক, মূক এযজন্ট, রিয়োরযং ও পযযোয়োরর্ ডং, বেআট 

পযযোয়োর্ ডো ড ফো অয়কয যোভ ডযকয রোআযন্স ফোরতর কযো আয়োযছ রকনো? 
 

   

 

ং-৪: অযফদযনয জন্য প্রযয়োজনীয় দরররোরদ 

(ক) ফয় রনধ ডোযযর্য জন্য এএর ফো 

ভভোযনয যীক্ষোয নদ; 

:  

(খ) োযোট ড অকোযযয ছরফ;   

মূক-১৮.১ 

 



(গ)     যফ ডোচ্চ রক্ষোগত বমোগ্যতোয 

নযদয কর; 
  

(ঘ)    জোতীয় রযচয়যেয কর;   

(ঙ) ভোরযচোরক, কোস্টভ, এক্সোআজ 

ও বৈোট বেরনং একোযর্রভ এয 

নুকূযর যীক্ষোয রপ রোযফ ১০ 

(দ) োজোয টোকো মূল্যভোযনয ব 

র্ ডোয নেয, তোরযখ ও ব্যোংক; 

  

(চ) ং ৩ এয ভথ ডযন প্রযয়োজনীয় 

দরররোরদ: 
  

 

ং-৫: বঘোলর্ো 

অরভ বঘোলর্ো করযযতরছ বম, এআ অযফদযন প্রদত্ত তথ্য যফ ডোতবোযফ ম্পূর্ ড,  তৈ ও রনভু ডর। 

নোভ : 

দরফ : 

”;  

  



(৩০) পযভ “মূক- ১৮.১”                     “   -১৮.১ ”          আযফ, মথো:- 

 

 

“গর্প্রজোতন্ত্রী ফোংরোযদ যকোয 

জোতীয় যোজস্ব বফোর্ ড 

 

মূক যোভ ডক রোআযন্স 

[রফরধ ১০৯ এয উ-রফরধ (৬) দ্রষ্টব্য] 

 

প্রতৈয়ন কযো মোআযতযছ বম, রনযম্নফরর্ ডত ব্যরক্ত কযযমোগ্য থ ডননরতক কোম ডিযভ রনযুক্ত এফং মূল্য 

ংযমোজন কয ও ম্পূযক শুল্ক অআন, ২০১২ (২০১২ যনয ৪৭ নং অআন) এয ধোযো ১৩০ এয ধীন 

রোআযন্সপ্রোপ্ত একজন মূক যোভ ডক। 

মূক যোভ ডযকয নোভ :       

ব্যফোয় নোক্তকযর্ ংখ্যো  :       

মূক যোভ ডক নেয :       

আসুৈয তোরযখ :       

বভয়োদ উত্তীযর্ ডয তোরযখ :       

 

 ভোরযচোরক 

কোস্টভ, এক্সোআজ ও বৈোট বেরনং একোযর্রভ 

 
”; 

 

(৩১) পযভ “মূক- ১৮.৪”              ‘‘/অরর করভনোযযট/েোআব্যৈনোর”    মূ ও 

      রফলুপ্ত আযফ। 

 

জোতীয় যোজস্ব বফোযর্ ডয অযদিযভ, 

 

 
      (যভোঃ নরজব্যয যভোন) 

বচয়োযম্যোন 

মূক-১৮.১ক 

 

 


