গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদদশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড
ঢাকা।
[মূল্য সাংদ াজন কর]
প্রজ্ঞান
তাররখঃ ১৯ জ্জৈষ্ঠ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ / ০২ জুন, ২০১৬ রিষ্টাব্দ।
এস.আর.ও. নাং-১৭৫-আইন/২০১৬/৭৫১-মূসক।- মূল্য সাংদ াজন কর আইন, ১৯৯১ (১৯৯১
সদনর ২২ নাং আইন) এর ধারা ৭২ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবদল জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড মূল্য সাংদ াজন কর
রবরধমালা, ১৯৯১ এর রনম্নরূ অরধকতর সাংদশাধন কররল, থা:উরর-উক্ত রবরধমালার

রবরধ ৩ এর -

(ক) উ-রবরধ (১ক) এর

রযফর্তে রনম্নরূ উ-রফরধ (১ক) প্ররতস্থারত ইর্ফ, মথা:-

“(১ক) কযর্মাগ্য ণ্য যফযা ফা সফা প্রদার্ন রনর্ ারিত সকার্না রনফরিত ব্যরি
স্থানী বার্ফ ণ্য যফযা ফা সফা প্রদার্নয াাার অব্যারতপ্রাপ্ত অথফা
ফাাংরার্দ ইর্ত যপ্তারনকৃত ফা যপ্তারনকৃত ফরর া গণ্য সকার্না ণ্য ফা সফা
যফযা ফা যপ্তারন করযর্র মরদ উা ইর্তাপূর্ফ ে স ারলত মূল্য ফা র্গয
ার্থ াভঞ্জস্যপূর্ ে না  , তাা ইর্র উিরূ যফযা ফা যপ্তারনয পূর্ফ ে
াংরিষ্ট ব্যরির্ক পযভ “মূক-১গ” এ উকযর্ মূল্য এফাং উকযর্-উৎাদ
ম্পকে ফা গ (input-output co-efficient) ম্পরকেত একটি
স ালর্াত্র াংরিষ্ট এরাকায রফবাগী কভেকতোয রনকট দারির করযর্ত
ইর্ফ:
তর্ফ তে থার্ক সম, এই রফধান তবাগ যপ্তারনকাযক ফা তবাগ প্রচ্ছন্ন
যপ্তারনকাযক রনফরিত ব্যরিয সের্ত্র প্রর্মািয ইর্ফ না।”;
(ি) উ-রবরধ (২ক) এ য রযফর্তে রনম্নরূ উ-রফরধ (২ক) প্ররতস্থারত ইর্ফ, মথা:“(২ক) উ-রফরধ (১ক) অনুমা ী দারিরকৃত স ালর্ার্ত্রয সকার্না রযফতেন াধর্নয
প্রর্ ািন ইর্র, উি রযফতেন কাম েকয করযফায ৭ (াত) কাম েরদফ পূর্ফ ে
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অব্যারতপ্রাপ্ত অথফা ফাাংরার্দ ইর্ত যপ্তারনকৃত ফা যপ্তারনকৃত ফরর া গণ্য
র্ণ্যয উৎাদক পযভ “মূক-১গ” সত একটি নূতন স ালর্া ফা পূর্ফ ে
দারিরকৃত স ালর্ায াংর্াধনী, মাাই প্রর্মািয উক না সকন, রফবাগী
কভেকতোয রনকট দারির করযর্ফন এফাং রফবাগী কভেকতোয রনকট মরদ
প্রতী ভান  সম, দারিরকৃত স ালর্া ফা, সেত্রভত, পূর্ফ ে দারিরকৃত সকান
স ালর্া আইর্নয ধাযা ৫ এয রত অাংগরতপূর্ ে তাা ইর্র রতরন উ-রফরধ
(৭) এয রফধান অনুমা ী প্রর্ ািনী ব্যফস্থা গ্রর্র্য িন্য করভনাযর্ক
অফরত করযর্ফন।”;
(গ)

উ-রবরধ (৩) এ উরিরিত(অ) “, অনুর্ভারদত মূল্য” কভা ও শব্দগুরর রবলুপ্ত হইদব;
(আ) “রনফরিত ব্যরির্ক যুরিঙ্গত শুনারনয সুর্মাগ প্রদান কযায য, উিরূর্
াংগৃীত ফা প্রাপ্ত তর্েয রবরির্ত যুরিঙ্গত মূল্যরবরি রনধ োযর্ করযর্ত
ারযর্ফন এফাং স ালর্ায তারযি ইর্ত উি মূল্যরবরি অনুমা ী াংরিষ্ট কর
কয সভ ার্দ প্রর্দ কয রনরূর্ ও রযর্াধর্মাগ্য ইর্ফ” ব্দগুরর এফাং কভায
রযফর্তে “উ-রফরধ (৭) এয রফধান অনুমা ী প্রর্ ািনী ব্যফস্থা গ্রর্র্য িন্য
করভনাযর্ক অফরত করযর্ফন” ব্দগুরর, রিহ্ন, াংখ্যা ও ফিনী প্ররতস্থারত
ইর্ফ এফাং ব্যাখ্যা রফলুপ্ত ইর্ফ;

( ) উ-রফরধ (৬) এ উরিরিত “এফাং ফারর্িয ফাটায রযভার্ প্রকৃত মূর্ল্যয র্নয
তাাংর্য অরধক ইর্ত ারযর্ফ না এফাং সম সকার্না ফায ভা ভর্ র্ফ োচ্চ রতরয
রদর্নয িন্য ফারর্িয ফাটা প্রদান কযা মাইর্ফ” ব্দগুরর রফলুপ্ত ইর্ফ; এফাং
(ঙ) উ-রবরধ (৭) এ য প্রথভ তে রফলুপ্ত ইর্ফ এফাং রিতী র্তে উরিরিত “আযও” র্ব্দয
রযফর্তে “তর্ফ” ব্দ প্ররতস্থারত ইর্ফ।
জাতীয় রাজস্ব ববাদর্ ডর আদদশক্রদম,

(বমাঃ নরজবুর রহমান)
বেয়ারম্যান
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