চঢ ভচ
ঠও

ট

[ মূল্য ংযমোচন ওয  ম্পূযও শুল্ক ]
প্রজ্ঞোন
তোরযঔঃ ৩০ জ্চৈষ্ঠ, ১৪২৬ ফঙ্গোব্দ / ১৩ জুন, ২০১৯ রিস্টোব্দ।
এ.অয.. নং-১৭১-অআন/২০১৯/২৮-মূও।- মূল্য ংযমোচন ওয  ম্পূযও শুল্ক
অআন, ২০১২ (২০১২ যনয ৪৭ নং অআন) এয ধোযো ১৩৫ এ প্রদত্ত ক্ষভতোফযর চোতীয় যোচস্ব
বফোর্ ড মূল্য ংযমোচন ওয  ম্পূযও শুল্ক রফরধভোরো, ২০১৬ এয রনম্নরূ রধওতয ংযোধন
ওরযর, মথো:উরয-উক্ত রফরধভোরোয –
(১) রফরধ ২ এয তন (ঝ) এভ ধভ দ ধ তন (টট)   যঢ আযফ, বণ “(ঝঝ) “ প ক ওফওঢ ” ণ এফদ ও দ 
ওফওঢ ব দ
 ব চদ ওভ প ক ও ব ম ভ ত
দ চঢ এ প ক
ওফওঢ ভ ব ও দ ও ব  ত দভ চ ত
 ব চদ ওভ ল
ওভত ঢ
দঝ এভ লও ভ ও ফযদ ভ ধ তভ দ দ লদ এ ধ ধতফব ত ভ
ও দ ওফওঢ ”;
(২)  থ-৩ এ

ঔঢ “ ঢ য ঔ

দ ঝভ” য

ম 

ল ;

(৩) রফরধ ৪ এয(ও) উ-রফরধ (১) এভ ধ ভ ঢ দ ধ ধ-  থ (১) ঢ ধঢ আযফ, বণ :“(১)

ঢ ও দ দ ব
ব তদ ঢ ল ভ দ দভ  ওঢ ঢ
ল   ত দভ ধভ ল ঢ ১৫ (ধ দভ) তদ ঢ লঢ ল ভ 
নভফ “ ও ২.১” এ 
প ক ওফওঢ ভ দওঝ ও
দ দভ চ
তদ ও ভ দ ”;

(ঔ) ধ-  থ (৪) এ( )

ঔঢ ‘ও ফযদ ভ’ য
ঢ ধঢ ল ; এ

ভ ধ ভ ঢ ‘ প ক

ওফওঢ ’ য

( ) এভ যর য ‘ ’(ত ) এভ ধ ভ ঢ ‘ ’ ( ও মদ)
এ দ ধ ঢদ যঢ য   যঢ ল , বণ :“ঢ  যঢ ণ ও ব, দ দভ ও দ
ল ম প ক ওফওঢ ও ভড
ঔ ও র
( ঢদ) ও ব ত ভ ফ
 লঢ ও ভ দ ”;
(ক) ধ  থ (৫) 

ম

ঢ ধঢ ল 

তদ  থ  ঢ দ
তদও ভ ও ৩

ল ”;
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(৪) রফরধ ৫ এয(ও)

ধ-  থ (১) এ
ঔঢ “ও ফযদ ভভ” য
ওফওঢ ভ” য ম ঢ ধঢ ল ; এ

ভ ধ ভ ঢ “ প ক

(ঔ)

ধ-  থ (৪) এ
ঔঢ “ও ফযদ ভ” য
ওফওঢ ” য ম ঢ ধঢ ল ;

ভ ধ ভ ঢ “ প ক

(৫) রফরধ ৬ এয উ-রফরধ (১) এ
ঔঢ “ও ফযদ ভভ” য
ওফওঢ ভ” য ম প্ররতস্থোরত আযফ;

ভ ধ ভ ঢ “ প ক

(৬) রফরধ ১৬ এভ ধ-  থ (২) এভ তন (ঘ) এভ ধভ ঢদ তন (ঙ)   যঢ ল ;
বণ :“(ঙ) ঘ ঝ ট  ঝ ভচ
এভ তন (৬) এ 

দ, ২০১০ (২০১০  দভ ২৫ দ
ঢ ঘ ঝ ট  ঝ ভ ”;

দ) এভ থ ভ ২

(৭) রফরধ ১৮ এভ ধভ দ ধ ঢদ  থ ১৮ও   যঢ ল , বণ :“১৮ও।
চ ঢও তভধ ভ ধভ ঢ  ত যও
ধ ভভ ল  
ত দ।― (১)
চ ঢও তভধ ভ ধভ ঢ ও ব তয
 ম ত য দ ঢ
ও দ
ও ও  ত যও
ধঢ ডধ ভ ফ ফ  ম ত যভ প ভ
ও দ ধ ভভ ল   ত দ ওভ ল ম, দ  ডঢ ত মম ত প ক
ওফওঢ ভ দওঝ ত ঔম  ধ , ল
দভ থ ভ ২ এভ তন (৬২) এভ থ দ
ভ দ  ম ক ল , বণ :(ও)

(ঔ)

চ ঢও তভধ ভ ফ
ত দও ভ ও তভধ 
ত যভ
ম ধ;

ফ দ ঘঢ ধ ভভ লও ভ 
, ভভ ল
তয  , ব চ


,

দ প   ল ঢ ধ ব   ভ দ ফ, ধ ভফ ড, ধ ভ য থঢ
ঢ তভ ভড;

ণ,

(ক) ধ   ভ ধভ ধ ভ য থঢ ধওভড ওভ   ভও
( বচ
) ও ভ ফ
ল ডভ চ ধ ভ  (Proceed Realization
Certificate) এভ
মধ
(২) ধ-  থ (১) এ ব ল ও ণ ও দ ওদ,  ম ত য দ ঢ ও দ
ও ও
চ ঢও তভধ ও ব তয
 ম ত যভ  ল ভ  ঢ ও দ
ঢ দভ ও ব তয ও ব ফভ
যও  ত দভ দ ফ  ত যও
ধঢ ডধ ভ ধভ ঢ  ম ত যভ প ভ ধ   ভভ ল ওভ
ল ম, দ  ডঢ ত মম ত প ক ওফওঢ ভ দওঝ ত ঔম  ধ , ল
দভ থ ভ ২ এভ তন (৬২) এভ থ দ
ভ দ  ম ক ল , বণ :(ও)

চ ঢও তভধ
ও ব তয
 ম ত যভ  ল ভ
ঢ দভ তভধ  , ভভ ল
তয, 
বচ
ত যভ ঢ ও ও ঢ ঢ
ম ধ;

 ঢ
,
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(ঔ)

চ ঢও তভধ ভ থ দ দ প  ভভ ল ঢ ধ   ভ দ ফ,
ধ ভফ ড, ধ ভ য থঢ ণ, দ  ফত দ ধব ধ ভ য থঢ ও ভভ ধ ভফ ড, ঢ তভ ভড;

(ক)

দ  ফত দ ধব ধ   ভ ধভ ধ ভ য থঢ ধওভড ওভ
  ভও
( বচ
) ও ভ ফ
ল ডভ চ ধ ভ 
(Proceed Realization Certificate) এভ
ম ধ ”;

(৮) রফরধ ১৯ এভ(ও) ধ-  থ (১) এ

ঔঢ “ ঢ মও

”য

ম 

ল 

(ঔ) ধ-  থ (২) এ

ঔঢ “ ঢ মও

”য

ম 

ল 

(৯) রফরধ ২১ এয রযফযতড রনম্নরূ নূতন রফরধ ২১ ঢ
“২১

ধঢ আযফ, মথো:-

ধওভড- ধ ত লক খ রড – থ ভ ৩২ এভ ধ-থ ভ (৫) এভ
ভডও ও দ দ ঢ  ঢ মও
ওধ
ধ তদ 
ভভ লভ  নভফ “ ও-৪.৩” এ প ক ওফওঢ ভ দওঝ এও
ধওভড- ধ ত লক (input output co-efficient) ত ঔম ও ভ ঢ ল 
ব ল ভ এও
ম ধ প ক ওফওঢ ও ও ৭ ( ঢ) ও ব ত ভ ফ

ও ফযদ ভভ দওঝ ভড ও ভ ঢ ল  ”;

(১০) রফরধ- ৪০ এয উ-রফরধ (১) এয দপো (ও), (ঔ), (ক) এয রযফযতড রনম্নরূ দপো
(ও), (ঔ), (ঔঔ)  (ক) প্ররতস্থোরত আযফ; মথো:“(ও) ক্রয় রোফ পুস্তও।– রনফরিত ব্যরক্ত তোোয থ ডননরতও ওোম ডক্রভ
ংরিষ্ট ওর ক্রযয়য রোফ পযভ “মূও-৬.১” এ ংযক্ষণ
ওরযযফন;
(ঔ) রফক্রয় রোফ পুস্তও।– রনফরিত ব্যরক্ত তোোয থ ডননরতও ওোম ডক্রভ
ংরিষ্ট ওর রফক্রযয়য রোফ পযভ “মূও-৬.২” এ ংযক্ষণ
ওরযযফন;
(ঔঔ) ক্রয়-রফক্রয় রোফ।– মরদ রনফরিত ব্যরক্ত বম ওর ণ্য ক্রয় ওযযন
উক্তরূ ণ্য বওোযনোরূ প্ররক্রয়োওযণ ব্যরতযযযও উো যফযো ওযযন,
তোো আযর রতরন উক্ত যণ্যয ক্রয়-রফক্রয় রোফ “মূও-৬.২.১” এ
ংযক্ষণ ওরযযফন;
(ক) ওভ ঘ ম দধ – দ  ডঢ ধ ঢ ঢ দ ঢ
চ ভ ও ভ ঢ ল , বণ :
( )

ও ও ঘ ম দধ

ঢ ভভ লভ ধভ ঢ নভফ “ ও ৬.৩” এ এও ওভ
ঘ ম দধ ;

( ) ঘ ম দধ

ত দভ

ঢ ঢ ভঔ  ফ ;

( ) ভভ লও ভ ভ দ ফ, ও দ   দ ওভড 

;
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(ঈ) ভভ ল
২৫,০০০.০০ ( ঘয ল চ ভ) ঝ ও ভ থও ল ম
ঢ ভ দ ফ, ও দ   দ ওভড  ;
( ) ভভ ল ঢ ধ ভ ডদ , ধ ভফ ড, ভভ ল ত দভ
ঢ ভঔ  ফ ;
(ঊ) ভভ ল

( ও

( ) ভভ লভ ধভ
(এ)

ত

ঢ

ঢঢ);

ব চ ও ল ভ;

 ওভ ধ ভফ ড;

(ঐ) ভভ ল

এ

ত

() ণ ভ প ও 

 ওভ ব কনম;
ফও ওভ ঘ ম দধ ;

() দ ঢ
এও থও দ ল ঢ ভভ ল ত দ ও ভ ম
ঢ
দভ চ দ ফ, ও দ  ঘ ম দধ দ ভ
ঔ ও
ণও 
ফও ওভ ঘ ম দধ ;
(

(

) ম ঘ ম দধ
ঢ ও ত দ ও ভ ঢ ল  এ
মধ
দ ঢ
 ভ ড ও ভ দ এ ধ দঢফ ২( )
ওভ ঘ ম দধ ;
)

 ওঢদ ব ভভ লভ
ওভঘ ম দধ
ঘ ম দধ   ওভ ওঢ দভ দতধ ;

( )  ট ও ও দথ ভঢ
(১১) রফরধ ৬২ এভ ধ ভ ঢ দ ধ  থ ৬২ ঢ
“৬২

ব ওদঢ

ফ ঢ ওভ

”

ধঢ ল , বণ :-

চ ঢ ভওট  ত মমধ নভঢ ত দ – (১)
দভ থ ভ ৯১
এভ ধ-থ ভ (৩) এভ
ভডও ,  থ ৬১ এভ থ দ ব
ভওট  ত মম ত চ ওভ ল ঙম ল দ
ল ম, দ  ডঢ যঢ ভড  ধ
র
দ
ভ ৭ ( ঢ)
ও ব ত ভ ফ
দ ঢ
ভ ভ ভ নভঢ ত দ ও ভ ঢ
ল , বণ :-

(২)

(ও)

ঘ ম দধ ভ মও ধ ঢ ঢ চ ঢ ভওট
 ত মম তভ
ঢ ম ধভ
ঢ
দ ঢ
 ঢ ও ও ফঢ
ঢ দ থভ  ম ফ লভ ঢ
ভ লড
ও ভ ঢ ল ;

(ঔ)

চ দ, দ ঢ
ওভ ঘ ম দধ ভ
ঢ ম ধ ঢ ও ওফওঢ ভ
ভ লড
ও ভ ঢ ধ ভ দ

ধ-  থ (১) এ
ঢ ম ধ এঢ 
ল  ”;

ঔঢ চ ঢ ভওট  ত মম তভ
ফ ফম ভ থ ত মম ল  ক
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(১২) রফরধ ৬৬ এভ(ও) ধ-  থ (১) এ
ঔঢ “ও ফযদ ভ” য
য ম   যঢ ল ;

ভ ধভ “ ফল ধ ভঘ মও”

(ঔ) ধ-  থ (২) এ
ঔঢ “ও ফযদ ভ” য
য ম   যঢ ল ;

ভ ধভ “ ফল ধ ভঘ মও”

(ক) ধ-  থ (৩) এ
ঔঢ “ও ফযদ ভভ” য
ফল ধ ভঘ ম ওভ” য ম ঢ ধঢ ল ;

ভ ধ ভ ঢ “ও ফযদ ভ 

(খ) ধ-  থ (৪) এ
ঔঢ “ও ফযদ ভভ” য
ফল ধ ভঘ ম ওভ” য ম ঢ ধঢ ল ;

ভ ধ ভ ঢ “ও ফযদ ভ 

(১৩) রফরধ ৬৬ এয য রনম্নরূ নতুন রফরধ ৬৬ও রিযফরত আযফ, মথো:“৬৬ও। ওযদোতোয ওয ংরিষ্ট ওোম ডক্রভ রনযীক্ষো।– যুগ্ম ওরভনোয ফো যুগ্ম
রযঘোরও দম ডোদোয রনযম্ন নযন এআরূ বওোযনো মূল্য ংযমোচন ওয
ওভডওতডো, এআ অআযনয ধীন প্রযদয় ওযযয মথোথ ডতো রনরূযণয উযেযে
ংরিষ্ট ওোম ডক্রভ রনযীক্ষো ফো নুিোযনয চন্য বম বওোযনো রনফরিত ফো
রনফিনযমোগ্য ব্যরক্তযও রনফ ডোঘন ওরযযত োরযযফন।”।
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(১৪)

নভফ ও-২.১ এভ ধ ভ ঢ দ ধ নভফ ও ২.১ ঢ ধঢ ল  বণ -

“কড চ ঢ  ম তয ভও ভ
চঢ ভচ ট
 ব চদ ওভ দ দ  ঝ দপ ভ ওভ ঢ মও
ভ
 থ ৪ এভ ধ-  থ (১)   থ ৫ এভ ধ-  থ (১)

তদধ
ও ২.১

এ নভফ
 ব চদ ওভ   ভও
দ ২০১২ এভ ঢ দ দ 
ঢ মও
ল ড ও ওম ওভত ঢ ভ চ
 ঢ ল  ও 
বও দ ঢ ভ
চ প ঝ দম দ ও
 ভ ওম ও দ ও
 ভভ দ ভ ১৬৫৫৫
ও. দ দ 
ঢ
ও১. দ দভ ও ভ
দ দ

দ দ দ
ভ ঢদ ১১ ট চঝ
 এদ
ও

দভ দ ফ

ঔ.  ও ব ফভ
ঢ
ঔ১.  ভ
ঢ
(১)

(৩)

(৫)

ধ ঝভ যধ

পঝ ম ফ ঝট

(৪) ধ  মও
ম ফ ঝট

চ ঢও 

(৬) ঝদ ঢও
ফযদ

(৭) ভও ভ 
(৯) ফ

(২) ধ ঝদ ভ যধ

ফও ভ য
ঢ দ

(৮) এদ চ

(১০)

দ ঘভ খ ভ
 ভঢ ম দ
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ঔ২.

ধদ ও 
ওঢদও ভ 
ল

দ

ক.  ভ  থ ভড ঢ
ক১. ট ম  দ ভ
( বচ
)

ভ
ঢ ভঔ

ক২. চ
ও
ভ চ যদ দ ভ
(ব ত ণ ও)

ভ
ঢ ভঔ

ক৩. এদ
( বচ

)

ক৪. ও
দভ দ ফ
( এদ এভ
ধ)

(
ক৫. ও
দভ দ ফ
( এদ এভ
দ ফ ল ঢ প ল ম)

ফ
ধ ঝভ
 ভ

)

ক৬.  ড চ ও
দ ফ (ব ত ণ ও)
ক৭. দ দ ড
 ব চদ ওভ

ঝ ডপ ভ ওভ

ক৮. ফ মও দ ঢ
১০০

দ

১০০
 তয

ব ণ ফ মও দ
দ য ভ( )
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ক১০. ট ভ চ যদ
দ ভ (ব ত ণ ও)

খ. ব ক ব কভ ও দ
খ১. ও ভঔ দ 
ধ ভঘ মদ ভ ও দ

খ২. চম
খ৩. ণ দ
খ৪. ধ

ওট

খ৫. ন দ (ব ত ণ ও)
( চম
ওট নদ
দ ভ)
খ৬. ফ  ম ন দ
খ৭.
খ৮. ন

ফ ম
(ব ত ণ ও)
( চম
ওট নদ
দ ভ)

খ৯.   ঝ (ব ত
ণ ও)
খ১০. ঢ দভ তভ
ত ভভ ও দ
(ব ত তভ ত ভ
খ১ এ
ঔঢ
ওদ
 ঢ
দ ল )
খ১১. ঢ দভ তভ
ত ভ  ম ত যভ
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 লভ  ঢ
ল মঢভ ওদ
(যঢপ ক  তয
ফ মও দ থ দ
ঢ দভ
বচ )
গ. ও

দ ঝভ থ দ ধ ভঘ মঢ য ঔ

যঔ
১.

দ ঝভ ও দ

যঔভ
দফ

দ ঝভ ঢ মও

 রও ঝ দপ ভ

এদ (ব ত
ণ ও)

২.
৩.
৪.
৫.
৬.

চদ

ঢ ভ ও কচ ল ভ ও দ

ঘ. থ দ ণ দ ঢও
ও ব ফ ল
ঘ১.

ধ তদও ভ

ঘ২.  ত দও ভ
ঘ৩. ঘভ ধ ও ভ


ঘ৪.

ফত দ

ঘ৫. ভ দ

ভ
দ ভ
ভ
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দ ভ
 ভ
ঢ ম দ

ঘ৬.
ঙ.

ধ ত দভ

১.

র দ ফ

২. প চ ঢম

ধদ

৪. ঢ ফ ও চ ঢ
ধ

৩. ঔ
৫.
৭.

 ল

ও ভও  ঔ দচ

৬. ভ  দও ধ

ওভভ
চঢ ধ

৮. ঘ ফ 
ঘফ চঢধ

৯. ও ঞ ও ঞভ  
ও ঞভ  ধ

১০. ও কচ 
ও চধ

১১. ঝ ঝ ম 
এধ ভম

১২.  ভ ফও
 ধ ণভ
ফ
১৪. ম ল

১৩.

মভ
১৬.

১৫. ফ যদ ভ  ব

১৭.

ম
থ ঢ

য

ঝ ফ ম

মও ও ম
 মও দ

১৮.  ওম 
ফ ঝভ  ওম

১৯. দ ব দ

২০. এ প যদ

২১. ধ ও ম ব ধ ঢ
(ঘযফ ও ফভ )

২২.
(  ভঢ ম দ)
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চ.  ভ

 ল
২. ঘভ 
( -ওফ  ল)

১. দফ ড 
৩. 

দও ভ

৪. ধ ভলদ

৫. 
 ধ দ
ভভ ল

৬.

ণও ঢ দ

৭. ল ঝম  ক ল 

৮. ভ

৯. ভ ম  ম চ


১০. ক রড 
ধভ ফযও ঢ দ
১২. য

১১.



ভ

মও 
য ড

১৩. ঝ মও ফ দ ওযদ

ভ দঝ

১৪. নঝ ভ 
ঝ

১৫.

১৬.


 দ তদ মও
ঢ দ

দ
 ধদ 
ঔ ভভ ল

১৭.  ওযধ 
দ ভ

১৮. ভ ধ ভঝভ
 পম
এচ

১৯.  ধদ  ঘ ভ

২০. ও ফ
ও ভচ 
ঝ
নভ ট
২২. ধভ ফযও
ঢ দ

২১. ভ ট 
ঝ ম পযদ
২৩.

(  ভঢ
ম দ)

ছ. ণ দ ঢও ও ব ফ ও ট
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ণ দ ঢও ও ব ফভ
ভড
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
জ.

ওট

ওযদ ঙ  চ ব
ণও ণও ণ দ ঢও
ও ব ফভ চ ণও
ণও ও ট দ ঘদ
ও দ

ও এও
ওভ দ ফ

ভঢ
যঔভ
দফ

এও

ভদফ

এও

দ ভ

১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.

চদ

ঢ ভ ও কচ ল ভ ও দ
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ঝ. ধ ভঘ মও

য চদ

থও ভ ভ ঢ
য ভ
(%)

দফ

এদ ট
ধ ধঝদ ভ
ও ভ তয

এদ দ ভ

১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.

চ দ ঢ ভ ও কচ ল ভ ও দ
ধ  ধ ঝ দ ভ এভ ঢ ত দ ও দ
ঞ. ধ ভঘ মও

য চদ

ভদফ

 তয দ ক ভও তভ

থও ভ ভ ফ মও দ থ দ
য ভ
(%)

ও


দভ দ ফ

বতণ ও

ঢ দভ ঢ
ও


দভ
এদ দ ভ

১.
২.
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৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.

চদ ঢভ
ও কচ ল ভ ও দ)
ট.  ভ ও ব ফ
ট১. ঢ ১২ ফ ভ ওভ ব
ঝ দপ ভভ ধ ভফ ড ( ব চ
)

ঝও

ট২. ধভঢ ১২ ফ ভ
মঢ ঝ দপ ভভ
ধ ভফ ড

ঝও

ট৩. ওফঘ ভ তভ 
ট৪.

ট৫.

ধদ ও
ল ভভ
ও দ ধ  ভভ ল
ও ভদ

ল

দ

ধদ ও
লঢ
ও দ ধ  ভভ ল
ও ভদ

ল

দ

ট৬. থ দ মথদ
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ব ধ ঢভ ভড
( বচ
):
ডড

(ঝ ও )

১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
ট৭. দ ঝ-

ঝ ঝঢ

(ব ত ব চ ল )
ভভ ল ঢ ধ ভ
ডদ

থদ
ও ঘ ফ ম লভ
ভড
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.

ওট

ঝ ঝভ
ধ ভফ ড এওও

 ত ধ  ভ
চদ
ঢ ভ ও কচ ল ভ ও দ)
ঠ. দম দ ও ব ফভ চ ফ দ দ ঢ
ভড

 কভ ভড
-১

-২

-৩

১. দ ফ
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২. ধত
৩. চ ঢ ধ ভঘ ধ
দ ভ
৪. ফ  ম দ ভ
৫. - ফ ম
৬.

দ. খ রড
ফ খ রড ও ভ ঢ ঙ ব এ ও নভ ফ ত ঢ   ঢপ   ড ঢ  দ ম
ফ  লঢ ঙ ব ঢ ম ঢ ত দ ট চঝ ম  ও ভ
দ ২০১৮ এভ থ দ
য ব
ধভ থ এ ফ ভ ড ঢ ত দভ চ দ  ন ওঝ ওভ ড ম
লঢধ ভ
ডদফ
ধত
ফঢ

ভ

( ফ ও চ ধ যভ
(১৫)

”;

ভ

)

নভফ ও-২.২ 

ল ;
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(১৬)

dig g~mK-2.৩ এভ ধ ভ ঢ দ ধ dig g~mK-2.৩
বণ -

ঢ

ধঢ ল 

মূও-২.৩

“কণপ্রচোতন্ত্রী ফোংরোযদ যওোয
চোতীয় যোচস্ব বফোর্ ড
ওোস্টভ, এক্সোআচ  বৈোট ওরভনোযযট, .....
......রফবোক
[  থ ৪ এভ ধ-  থ (৪)
]

মূল্য ংযমোচন ওয রনফিন নদত্র/টোন ডবোয ওয তোররওোভুরক্ত নদত্র
প্রতৈয়ন ওযো মোআযতযঙ বম, রনযম্ন ফরণ ডত ওযদোতো মূল্য ংযমোচন ওয 
ম্পূযও শুল্ক অআন, ২০১২ (২০১২ যনয ৪৭ নং অআন) এয ধীন
রনফরিত/তোররওোভুক্ত।
রনফরিত/তোররওোভুক্ত ওযদোতোয ংরক্ষপ্তরফফযণ
নোভ

:

রফঅআএন

:

পুযোতন রফঅআএন (মরদ থোযও)

:

e-TIN (মরদ থোযও)

:

ঠিওোনো

:

আস্যৈয তোরযঔ

:

ওোম ডওোরযতোয তোরযঔ

:

ব্যফোয প্রকৃরত

:

থ ডননরতও ওোম ডক্রযভয প্রকৃরত

:

ণ দ ঢও ও ব ফবওোর্  রফফযণ :
This is a system generated certificate and requires no signature

QR Code

”;
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(১৭)

dig g~mK-৪.২ এভ ধভ দ ধ ঢদ dig g~mK-৪.৩   যঢ ল  বণ “কণপ্রচোতন্ত্রী ফোংরোযদ যওোয
চোতীয় যোচস্ব বফোর্ ড
মূও-৪.৩
উওযণ-উৎোদ ক (Input-Output Coefficient)বখোলণো

(  থ ২১

)

প্ররতষ্ঠোযনয নোভ:
ঠিওোনো:
রফন:
দোরঔযরয তোরযঔ :
বখোরলত ক নুমোয়ী ণ্য/যফোয প্রথভ যফযোযয তোরযঔ :
ক্ররভও
ংখ্যো

(১)

যণ্যয এআঘ এ বওোর্/
বফো বওোর্

(২)

যণ্যভ নোভ 
রফফযণ

(৩)

যফযোযয
এওও

(৪)

এওও ণ্য/যফো যফযোয ব্যফোম ড মোফতীয় উওযযণয/ওাঁঘোভোযরয  প্যোরওং োভগ্রীয
রফফযণ, রযভোণ  ক্রয়মূল্য
(উওযণরবরত্তও ঘযয়য তওযো োয)
রফফযণ

ঘয় রযভোণ

মূল্য

ঘযয়য রযভোণ

তওযো োয

(৫)

(৬)

(৭)

(৮)

(৯)

মূল্য ংযমোচযনয রফফযণ

মূল্য ংযমোচযনয
ঔোত
(১০)

ভন্তব্য

মূল্য
(১১)

ঢ দও ধ  ফ দদঢ
ভ
রফযল দ্রষ্টব্যঃ
1| বমযওোন ণ্য ফো বফো প্রথভ যফযোযয নূৈনতভ ১৫ রদন পূযফ ড নরোআযন মূও ওরিউটোয রযস্টযভ ফো ংরিষ্ট রফবোকীয় ওভডওতডোয দপ্তযয উওযণ-উৎোদ ক বখোলণো দোরঔর ওরযযত আযফ।
2| ণ্যমূল্য উওযণ/ওাঁঘোভোরফো মূল্য ংযমোচযনয ঔোযতয রযভোণ ফো মূযল্য ৭.৫% এয বফী রযফতডন আযর নতুন বখোলণো দোরঔর ওরযযত আযফ।
3| ণ্য ক্রযয়য স্বযক্ষ প্রোভোরণও দররর রোযফ রফর ফ এরি ফো ঘোরোনযত্রয ওর ংযুক্ত ওরযযত আযফ। ”;

(১২)
ভ
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(১৮)

dig g~mK-৬.১ এভ ধ ভ ঢ দ ধ dig g~mK-৬.১

ঢ ধঢ ল  বণ মূও-৬.১

“ক্রয় রোফ পুস্তও
(ণ্য ফো বফো প্ররক্রয়োওযযণ িৃক্ত এভন রনফরিত ফো তোররওোভূক্ত ব্যরক্তয চন্য প্রযমোচৈ)
[রফরধ ৪০(১) এয দপো (ও) এফং ৪১ এয দপো (ও) দ্রষ্টব্য]
ণ্য/যফোয উওযণ ক্রয়
ক্ররভও
ংখ্যো

তোরযঔ

ভজুদ
উওযযণযপ্রোযরিও
বচয
রযভোণ
মূল্য

ক্রয়কৃত উওযণ
ঘোরোনত্র/
রফর ফ
এরি নম্বয

তোরযঔ

রফযক্রতো/ যফযোওোযী

নোভ

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

ঠিওোনো

(৮)

রফফযণ

রযভোণ

উওযযণয প্রোরন্তও বচয
মূল্য
(মূও
ম্পূযও
শুল্কফোযদ)

ম্পূযওশুল্ক
(মরদ
থোযও)

মূও

রনফিন/
তোররওোভুরক্ত/
চোতীয়
রযঘয়ত্র নং
(৯)

ণ্য
প্রস্তুত/প্ররক্রয়োওযযণ
উওযযণয ব্যফোয

রযভোণ
(১০)

(১১)

(১২)

(১৩)

(১৪)

(১৫)

রযভোণ

মূল্য

(১৭)

(১৮)

ভন্তব্য

মূল্য
(১৬)

(১৯)

রফযল দ্রষ্টব্যঃ
১। থ ডননরতওওোম ডক্রভ ংরিষ্ট ওর প্রওোয ক্রযয়য তথ্য এআ পযযভ ন্তভুডক্ত ওরযযত আযফ।
২। বম বক্ষযত্র রনফরিত ব্যরক্তয রনওটআযতণ্য ক্রয় ওযোআযফ বআ বক্ষযত্র উক্ত ব্যরক্তয পূণ ডোঙ্গ নোভ, ঠিওোনো  চোতীয় রযঘয়ত্র নম্বয মথোমথবোযফ ংরিষ্ট ওরোভ [(৭), (৮)  (৯)] এ অফরেওবোযফ
উযেঔ ওরযযত আযফ।
৩। ণ্য ক্রযয়য স্বযক্ষ প্রোভোরণও দররর রোযফ রফর ফ এরি ফো ঘোরোনযত্রয ওর ংযক্ষণ ওরযযত আযফ।”;
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(১৯)

dig g~mK-৬.২ এভ ধ ভ ঢ দ ধ dig g~mK-৬.২ ঢ ধঢ ল  বণ “কণপ্রচোতন্ত্রী ফোংরোযদ যওোয
চোতীয় যোচস্ব বফোর্ ড
মূও-৬.২
প্ররতষ্ঠোযনয নোভ, ঠিওোনো  রফন
রফক্রয় রোফ পুস্তও
(ণ্য ফো বফো প্ররক্রয়োওযযণ িৃক্ত এভন রনফরিত ফো তোররওোভূক্ত ব্যরক্তয চন্য প্রযমোচৈ)
[ রফরধ ৪০ এয উ-রফধ (১) এয দপো (ঔ) এফং রফরধ ৪১ এয দপো (ও) দ্রষ্টব্য ]
ণ্য/যফোয রফক্রয়

ক্ররভও
ংখ্যো

(১)

তোরযঔ

(২)

উৎোরদত যণ্যয
প্রোযরিও বচয
রযভোণ
মূল্য

(৩)

(৪)

উৎোদন
রযভোণ

(৫)

বক্রতো/ যফযোগ্রীতো
মূল্য

(৬)

নোভ

ঠিওোনো

(৭)

(৮)

রনফিন/
তোররওোভুরক্ত/
চোতীয়
রযঘয়ত্র নং
(৯)

ঘোরোনযত্রয রফফযণ

রফরক্রত/যফযোকৃত যণ্যয রফফযণ

নম্বয

তোরযঔ

রফফযণ

রযভোণ

(১০)

(১১)

(১২)

(১৩)

ওযযমোগ্য
মূল্য

(১৪)

ম্পূযও
শুল্ক (মরদ
থোযও)

(১৫)

যণ্যয প্রোরন্তও বচয
মূও

(১৬)

রযভোণ

মূল্য

(১৭)

(১৮)

ভন্তব্য

(১৯)

রফযল দ্রষ্টব্যঃ
* বমআযক্ষযত্র রনফরিত ব্যরক্তয রনওট ণ্য রফক্রয় ওযো আযফ বআযক্ষযত্র উক্ত ব্যরক্তয পূণ ডোঙ্গ নোভ,ঠিওোনো চোতীয় রযঘয়ত্র নম্বয মথোমথবোযফ ংরিষ্ট ওরোযভ [(৭), (৮)  (৯)] অফরেওবোযফ উযেঔ ওরযযত
আযফ।”;
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(২০)

dig g~mK-৬.২ এভ ধভ দ ধ dig g~mK-৬.২.১   যঢ ল  বণ “কণপ্রচোতন্ত্রী ফোংরোযদ যওোয
চোতীয় যোচস্ব বফোর্ ড
মূও-৬.২.১
প্ররতষ্ঠোযনয নোভ, ঠিওোনো  রফন
ক্রয়-রফক্রয় রোফ
(ণ্য ফো বফো প্ররক্রয়োওযযণ িৃক্ত নয় (ব্যফোয়ী) এভন রনফরিত ফো তোররওোভূক্ত ব্যরক্তয চন্য প্রযমোচৈ)
[ রফরধ ৪০ এয উ-রফরধ (১) এয দপো (ঔঔ) দ্রষ্টব্য ]

ক্ররভও তোরযঔ
ংখ্যো

রফক্রয়যমোগ্য
যণ্যভ
প্রোযরিও বচয
রযভোণ মূল্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

ক্রয়

রযভোণ

(৫)

রফযক্রতোয তথ্য

ক্রয়
ঘোরোনযত্রয/
রফর ফ
এরিয রফফযণ
নম্বয তোরযঔ

মূল্য

(৬)

নোভ

ঠিওোনো

(৭)

(৮)

রফরক্রত/যফযোকৃত যণ্যভ রফফযণ

রফফযণ

রযভোণ

ওযযমোগ্য
মূল্য

ম্পূযও
শুল্ক (মরদ
থোযও)

বক্রতোয তথ্য

মূও

রনফিন/
তোররওোভুরক্ত/
চোতীয় রযঘয়ত্র
নং
(৯)

(১০)

(১১)

(১২)

(১৩)

(১৪)

(১৫)

রফক্রয়
ঘোরোনযত্রয
রফফযণ

(১৬)

যণ্যয প্রোরন্তও

রযভোণ

নোভ

ঠিওোনো

রনফিন/
তোররওোভুরক্ত/
চোতীয়
রযঘয়ত্র নং

নম্বয

তোরযঔ

(১৭)

(১৮)

(১৯)

(২০)

(২১)

ভন্তব্য

মূল্য

(২২)=(৩) (২৩)=(৪)
+(৫)-(১৩) +((৬)-(১৪)

(২৪)

রফযল দ্রষ্টব্যঃ
* বমআযক্ষযত্র রনফরিত ব্যরক্তয রনওট আযত ণ্য ক্রয় ফো রনফরিত ব্যরক্তয রনওট ণ্য রফক্রয় ওযো আযফ বআযক্ষযত্র উক্ত ব্যরক্তয পূণ ডোঙ্গ নোভ, ঠিওোনো  চোতীয় রযঘয়ত্র নং মথোমথবোযফ ংরিষ্ট ওরোযভ
[(৭), (৮), (৯), (১৭), (১৮)  (১৯)] অফরেওবোযফ উযেঔ ওরযযত আযফ।”;
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(২১)

dig g~mK-৬.৫ এভ ধ ভ ঢ দ ধ dig g~mK-৬.৫
বণ “কণপ্রচোতন্ত্রী ফোংরোযদ যওোয
চোতীয় যোচস্ব বফোর্ ড

ঢ ধঢ ল 

মূও-৬.৫

বওন্দ্রীয় রনফরিত প্ররতষ্ঠোযনয ণ্য স্থোনোন্তয ঘোরোনত্র
[রফরধ ৪০ এয উ-রফরধ (১) এয দপো (গ) দ্রষ্টব্য]
রনফরিত ব্যরক্তয নোভ :
রনফরিত ব্যরক্তয রফঅআএন :
বপ্রযণওোযী োঔোয নোভ  ঠিওোনো :
গ্রীতো োঔোয নোভ :

ঘোরোন নম্বয :
আস্যৈয তোরযঔ :

গ্রীতো োঔোয ঠিওোনো:

আস্যৈয ভয় :

ক্ররভও নং

যণ্যয
(প্রযমোচৈ
বক্ষযত্র
স্যরনরদ ডষ্ট ব্রোন্ড
নোভ)
রফফযণ

রযভোণ

ওয
ব্যতীতমূল্য

প্রযমোচৈ
ওযযযরযভোণ

ভন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

ঢ

দভ স্বোক্ষয

নোভ  ধত : .............................................
ফ  ম দ ভ ………………………”;
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(২২)

dig g~mK-৬.১০ এভ ধ ভ ঢ দ ধ dig g~mK-৬.১০
বণ -

ঢ

ধঢ ল 
নভফ ৬.১০

“কণপ্রচোতন্ত্রী ফোংরোযদ যওোয
চোতীয় যোচস্ব বফোর্ ড

২ (দুআ) রক্ষ টোওোয রধও মূল্যভোযনয ক্রয়-রফক্রয় ঘোরোনযত্রয তথ্য
[রফরধ ৪২ এয উ-রফরধ (১) দ্রষ্টব্য]
রনফরিত/তোররওোভুু্ক্ত ব্যরক্তয নোভ : ............................ রফঅআএন
:.................................
ং-ও : ক্রয় রোফ তথ্য
ক্ররভও
নং

(১)

ঘোরোনত্র
নং

আস্যৈয
তোরযঔ

(২)

(৩)

ক্রয়
মূল্য রফযক্রতোয রফযক্রতোয
নোভ
ঠিওোনো
(৪)

(৫)

(৬)

বক্রতোয
ঠিওোনো
(৬)

রফযক্রতোয
রফঅআএন/
চোতীয়
রযঘয়ত্র নং*
(৭)

ং-ঔ : রফক্রয় রোফ তথ্য
ক্ররভও
নং

(১)

ঘোরোনত্র
নং

আস্যৈয
তোরযঔ

মূল্য

রফক্রয়
বক্রতোয
নোভ

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

বক্রতোয
রফঅআএন/চোতীয়
রযঘয়ত্র নং*
(৭)

দোরয়ত্বপ্রোপ্ত ব্যরক্তয স্বোক্ষয :
নোভ :
তোরযঔঃ
* বমআযক্ষযত্র রনফরিত ব্যরক্তয রনওট আযত ণ্য/যফো ক্রয় ওযো আযফ ফো রনফরিত ব্যরক্তয রনওট ণ্য/যফো
রফক্রয় ওযো আযফ, বআযক্ষযত্র উক্ত ব্যরক্তয পূণ ডোঙ্গ নোভ, ঠিওোনো  চোতীয় রযঘয়ত্র নম্বয মথোমথবোযফ ংরিষ্ট
ওরোযভ [(৭), (৮)  (৯)] অফরেওবোযফ উযেঔ ওরযযত আযফ।”;
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(২৩)

dig g~mK-৯.১ এভ ধ ভ ঢ দ ধ dig g~mK-৯.১
বণ -

“কণপ্রচোতন্ত্রী ফোংরোযদ যওোয
চোতীয় যোচস্ব বফোর্ ড

ঢ

ধঢ ল 

মূও-৯.১

মূল্য ংযমোচন ওয দোরঔরত্র
[রফরধ ৪৭ এয উ-রফরধ (১) দ্রষ্টব্য]
(১) ব্যফোয় নোক্তওযণ ংখ্যো
(২) ওযদোতোয নোভ
(৩) ওযদোতোয ঠিওোনো
(৪) ব্যফোয প্রকৃরত
(৫)থ ডননরতও ওোম ডক্রভ এয প্রকৃরত

(১) ওয বভয়োদ
(২) রফকত ওযযভয়োযদ বওোযনো ওোম ডক্রভ
িোরদত আয়োযঙ রও?
(৩) বযয তোরযঔ

ং-১: ওযোদোতোয তথ্য
:
:
:
:
:
ং-২: দোরঔরত্র চভোয তথ্য
:
ভো
:
ৈাঁ

ফৎয

/

নো
[মরদ ’নো’ য় তোো আযর ং-১, ২ এফং ১০ পূযণ ওরুন]

:

D

D

/

ং-৩: যফযো প্রদোন - প্রযদয় ওয
যফযোযয প্রকৃরত
বনোট
মূল্য (ও)
শূন্যোয
যোরয যপ্তোরন
১
রফরষ্ট
প্রচ্ছি যপ্তোরন
২
ণ্য/যফো
ব্যোরতপ্রোপ্ত ণ্য/যফো
৩
অদড োযযয ণ্য/যফো
৪
যফ ডোচ্চ খুঘযো মূল্যরবরত্তও ণ্য
৫
 যর ফরবরত্তও ণ্য/বফো
৬
অদড ওযোয ব্যতীত রবি ওযোয
৭
রবরত্তও ণ্য/বফো
খুঘযো/োআওোযী রবরত্তও যফযো
৮
বভোট রফক্রয়মূল্য  বভোট প্রযদয় ওয
৯
ং-৪: ক্রয় - উওযণ ওয
ক্রযয়য প্রকৃরত
বনোট
শূন্যোয রফরষ্ট ণ্য/যফো
স্থোনীয় ক্রয়
১০
অভদোরন
১১
ব্যোরতপ্রোপ্ত ণ্য/যফো
স্থোনীয় ক্রয়
১২
অভদোরন
১৩
অদড োযযয ণ্য/যফো
স্থোনীয় ক্রয়
১৪
অভদোরন
১৫
অদড ল ভ ঢঢ
স্থোনীয় ক্রয়
১৬
ল ভভ ণ্য/বফো
অভদোরন
১৭

M

M

মূও (ঔ)

/

Y

Y

Y

Y

এরর্ (ক)
 ন -ও
 ন -ও
 ন
 ন
 ন
 ন
 ন

-ও
-ও
-ও
-ক
-ও

 ন -ঔ

মূল্য (ও)

মূও (ঔ)
 ন
 ন
 ন
 ন
 ন
 ন
 ন
 ন

-ও
-ও
-ও
-ও
-ও
-ও
-ও
-ও
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 যর ফরবরত্তও ণ্য/বফো
স্যরনরদ ডষ্ট ওয
বযয়োতযমোগ্য নয় এরূ
ণ্য/বফো (স্থোনীয় ক্রয়)

স্থোনীয় ক্রয়
স্থোনীয় ক্রয়
টোণ ডবোয
প্ররতষ্ঠোন আযত
রনফরিত
প্ররতষ্ঠোন আযত
স্থোনীয় ক্রয়

বযয়োতযমোগ্য নয় এরূ ণ্য/
বফো ( বওম ওযদোতো শুধু
ভোত্র ব্যোরতপ্রোপ্ত ফঢ ল ভ
ঢঢ
ল ভভ ধভ ঢ অভদোরন
ণ্য/বফো রফক্রয় ওযযন)
বভোট উওযণ ওয বযয়োত

১৮
১৯
২০

 ন -ক
 ন -ও
 ন -ও

২১

 ন -ও

২২

 ন -ও

২৩

 ন -ও

২৪

ং-৫: বৃরিওোযী ভন্বয় (মূল্য ংযমোচন ওয)
ভন্বয় খটনো
বনোট
যফযো গ্রীতো ওর্তডও উৎয ওতডযনয চন্য
২৫
ব্যোংরওং ঘৈোযনযর মূল্য রযযোরধত য় নোআ এভন যফযোযয চন্য

২৬

বর্রফট বনোযটয চন্য

২৭

ন্যযওোযনো ভন্বয় খটনোয চন্য (রনযঘ ফণ ডনো ওরুন)

২৮

বভোট বৃরিওোযী ভন্বয়

২৯

ং-৬: হ্রোওোযী ভন্বয় (মূল্য ংযমোচন ওয)
ভন্বয় খটনো
বনোট
প্রদত্ত যফযো আযত উৎয ওতডযনয চন্য
৩০
অভদোরন ম ডোযয় প্রযদয় রগ্রভ মূল্য ংযমোচন ওয

৩১

যপ্তোরনকৃত ওাঁঘোভোযরয রফযীযত প্রযদয় মূল্য ংযমোচন ওয

৩২

বক্ররর্ট বনোট আস্যৈয চন্য
ন্যযওোযনো ভন্বয় খটনোয চন্য(রনযঘ ফণ ডনো ওরুন)

৩৩
৩৪

বভোট হ্রোওোযী ভন্বয়

৩৫

ং-৭: নীট ওয রোফ
অআযটভ
ফতডভোন ওযযভয়োযদ প্রযদয় বভোট মূও (ভোনী বচয ব্যতীত)
(৯ঔ-২৪ঔ+২৯-৩৫)
ভোনী বচয এয রত ভন্বযয়য য ফতডভোন ওযযভয়োযদ প্রযদয়
বভোট মূও (৩৬-৫১)
ফতডভোন ওযযভয়োযদ প্রযদয় বভোট ম্পূযও শুল্ক (ভোনী বচয
ব্যতীত)
(৯ক+৪০-৪১-৪২)
ভোনী বচয এয রত ভন্বযয়য য ফতডভোন ওযযভয়োযদ প্রযদয়
বভোট ম্পূযও শুল্ক (৩৮-৫২)
বর্রফট বনোট আস্যৈয চন্য ভন্বয়কৃত ম্পূযও শুল্ক
বক্ররর্ট বনোট আস্যৈয চন্য ভন্বয়কৃত ম্পূযও শুল্ক
যপ্তোরনকৃত ওাঁঘোভোযরয রফযীযত প্রযদয় ম্পূযও শুল্ক
রযযোরধত মূযওয চন্য স্যদ
রযযোরধত ম্পূযও শুল্ক এয চন্য স্যদ

বনোট
৩৬

রযভোণ
োফপর্মড - খ

রযভোণ
োফপর্মড - গ
োফপর্মড - ঘ

রযভোণ

৩৭
৩৮
৩৯
৪০
৪১
৪২
৪৩
৪৪
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থ ডদন্ড  চরযভোনো
অফকোরয শুল্ক
উিয়ন োযঘোর্জড
তথ্য প্রযুরক্ত উিয়ন োযঘোর্জড
স্বোস্থ স্যযক্ষো োযঘোর্জড
রযযফ স্যযক্ষো োযঘোর্জড
বল ওযযভয়োযদয ভোনী বচয (মূল্য ংযমোচন ওয)
বল ওযযভয়োযদয ভোনী বচয (ম্পূযও শুল্ক)

৪৫
৪৬
৪৭
৪৮
৪৯
৫০
৫১
৫২

ং-৮: ওয রযযোযধয তপরর (যেচোযী চভো)
অআযটভ
বনোট
থ ডননরতও বওোর্
রযভোণ
ফতডভোন ওযযভয়োযদ রযযোরধত
৫৩ ১/১১৩৩/োযযনোর বওোর্/০৩১১
বভোট মূও
ফতডভোন ওযযভয়োযদ রযযোরধত
৫৪ ১/১১৩৩/োযযনোর বওোর্/০৭১১বভোট ম্পূযও শুল্ক
০৭২১
রযযোরধত মূযওয চন্য স্যদ
৫৫ ১/১১৩৩/োযযনোর বওোর্/০৩১১
রযযোরধত ম্পূযও শুল্ক এয
৫৬ ১/১১৩৩/োযযনোর বওোর্/০৭১১চন্য স্যদ
০৭২১
থ ডদন্ড  চরযভোনো
৫৭ ১/১১০৩/োযযনোর বওোর্/১৯০১
অফকোরয শুল্ক
৫৮ ১/১১৩৩/োযযনোর বওোর্/০৬০১
উিয়ন োযঘোর্জড
৫৯ ১/১১০৩/োযযনোর বওোর্/২২২৫
তথ্য প্রযুরক্ত উিয়ন োযঘোর্জড
৬০ ১/১১০৩/োযযনোর বওোর্/২২১৪
স্বোস্থৈ স্যযক্ষো োযঘোর্জড
৬১ ১/১১০৩/োযযনোর বওোর্/২২১২
রযযফ স্যযক্ষো োযঘোর্জড
৬২ ১/১১০৩/োযযনোর বওোর্/২২১৩
ং-৯: ভোনী বচয (যফতী ওয বভয়োযদয প্রোযরিও বচয)
অআযটভ
বনোট
রযভোণ
ভোনী বচয (মূল্য ংযমোচন ওয)
৬৩
ভোনী বচয (ম্পূযও শুল্ক)
৬৪

োফপর্মড - ঙ
োফপর্মড - ঙ
োফপর্মড - ঙ
োফপর্মড - ঙ
োফপর্মড - ঙ
োফপর্মড - ঙ
োফপর্মড - ঙ
োফপর্মড - ঙ
োফপর্মড - ঙ
োফপর্মড - ঙ

ং-১০: বখোলণো
অরভ বখোলণো ওরযযতরঙ বম, এআ দোরঔরযত্র প্রদত্ত তথ্য যফ ডোতবোযফ ম্পূণ ড, তৈ  রনভুডর।
নোভ
দরফ
তোরযঔ
বভোফোআর নম্বয
আযভআর
স্বোক্ষয
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োফপভড মূ
োফপর্মড - ও ( বনোট ১,২ ৩ ৪ ৫ ৭ ১০,১১ ১২ ১৩ ১৪, ১৫ ১৬ ১৭ ১৯ ২০,২১,২২,২৩ এয চন্য প্রযমোচৈ)
ণ্য/
বফোয
ফণ ডনো

ণ্য/বফোয
বওোর্

ণ্য/বফোয নোভ

মূল্য
(ও)

ম্পূযও শুল্ক
(ঔ)

মূল্য ংযমোচন
ওয
(ক)

ভন্তব্য

বভোট

োফপর্মড - ঔ ( বনোট ৮ এয চন্য প্রযমোচৈ)
ণ্য/
বফোয
ফণ ডনো

ও ঝ কভ

ণ্য/বফোয
বওোর্

ণ্য/বফোয
নোভ

মূল্য
(ও)

ম্পূযও
শুল্ক
(ঔ)

মূল্য ংযমোচন
ওয
(ক)

ভন্তব্য

 ডচও
ফত দও ভও
ধ ম ফ
চঢ ধ
ধ ভ যধ
ফ ট দ
চঢ ধ
বভোট

োফপর্মড - ক ( বনোট ৬ ১৮ এয চন্য প্রযমোচৈ)
ণ্য/
বফোয
ফণ ডনো

ণ্য/
বফোয
বওোর্

ণ্য/
বফোয
নোভ

রযভোযয
এওও
(ও)

রযভোণ
(ঔ)

প্রকৃত
রফক্রয়/ক্রয়
মূল্য
(ক)

ম্পূযও
শুল্ক (খ)

মূল্য
ংযমোচন
ওয
(গ)

ভন্তব্য

বভোট
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োফপর্মড - খ ( বনোট ২৫-“যফযোওোযীয যফযো আযত উৎয ওতডযনয চন্য” এয চন্য প্রযমোচৈ)
যফযোওোযীয
যফযো
যফযোওোযীয
রফঅআএন
ওোযীয
নোভ
নম্বয
ঠিওোনো

মূল্য

ওরতডত
মূল্য
ংযমোচন
ওয

আনবযয় নং
( মূও-১১, রফর
নম্বয আতৈোরদ)

আনবযয়
তোরযঔ

এওোউন্ট
বওোর্

ভন্তব্য

এওোউন্ট
বওোর্

ভন্তব্য

বভোট

োফপর্মড - গ ( বনোট ৩০-“প্রদত্ত যফযো আযত উৎয ওতডযনয চন্য” এয চন্য প্রযমোচৈ)
বক্রতোয
রফঅআএন
নম্বয

বক্রতোয
নোভ

বক্রতোয
ঠিওোনো

মূল্য

ওরতডত মূল্য
ংযমোচন
ওয

আনবযয় নং
( মূও-১১,
রফর নম্বয
আতৈোরদ)

আনবযয়
তোরযঔ

বভোট

োফপর্মড - ঘ ( বনোট ৩১-“অভদোরন ম ডোযয় প্রযদয় রগ্রভ মূল্য ংযমোচন ওয” এয চন্য প্রযমোচৈ)
রফর ফ এরি নম্বয

তোরযঔ

শুল্ক বস্টন

এটিরবয রযভোণ

ভন্তব্য

বভোট

োফপর্মড - ঙ ( বনোট ৫৩,৫৪,৫৫,৫৬,৫৭,৫৮,৫৯,৬০,৬১,৬২ এয চন্য প্রযমোচৈ)
ঘোরোন নম্বয

তোরযঔ

এওোউন্ট বওোর্

রযভোণ

ভন্তব্য

বভোট
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মূও দোরঔরত্র পূযযণয রনযদ ডরওো
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

মূও দোরঔরত্র পূযযণয গুরুত্বপূণ ড অআনকত রনযদ ডনো
এআ পযভ মূল্য ংযমোচন ওয  ম্পূযও শুল্ক অআন, ২০১২ এয অতোয় রনফরিত
ওর ব্যরক্তয চন্য ব্যফহৃত আযফ। রনফরিত রর্যলোযভটযদয বক্ষযত্র প্রযমোচৈতোনুমোয়ী
উো দোরঔরযমোগ্য আযফ।
প্ররত ওযযভয়োযদয পূযণকৃত পযভ ওযযভয়োদ যফতী ভোযয ১৫ তোরযযঔয ভযে ব
ওরযযত আযফ। মূও দপ্তয ফো বৈোট নরোআন রযস্টভ ওর্তডও গ্রযণয তোরযঔ
দোরঔরত্র বযয তোরযঔ রোযফ রফযফরঘত আযফ।
রফরযম্ব দোরঔরত্র ব ফো ব নো ওরযফোয ওোযযণ স্যদ ফো থ ডদণ্ড- ফো উবয়আ আযত
োযয।
দোরঔরত্র বযয পূযফ ড নীট ওয ধনোত্মও আযর উো রযযোধ ওরুন।
দোরঔরত্র বযয পূযফ ড ফো এওআ োযথ মূও-৬.১০ এয তথ্য ব ওরুন।
দোরঔরত্র ব নো ওরযযর বৈোট নরোআন রযস্টযভয ভোেযভ রনধ ডোরযত ভযয়য ভযে
রফরবি ধযযণয স্বয়ংক্রীয় রনয়ন্ত্রণ ব্যফস্থোয ম্মুঔীন আযত আযফ।
পযভ মূও-৯.১পূযযণয রনযদ ডনো
নরোআযন দোরঔরত্র ব চ  গ্রোরধওোযপ্রোপ্ত িরত। নরোআযন দোরঔরত্র
বযয চন্য www.vat.gov.bd রবরচট ওরুন। অনোয নরোআন স্যরফধো নো
থোরওযর বৈোট নরোআন োরবড বন্টোযয মোআয়ো  দোরঔরত্র নরোআযন ব ওরযযত
োরযযফন। অনোয রনওটফতী বৈোট নরোআন োরবড বন্টোযযয ঠিওোনো
www.nbr.gov.bd হইতে জানিয়া নিি।
ওোগুযচ দোরঔরত্র বযয বক্ষযত্র ীর  স্বোক্ষয ংফররত মূর দোরঔরত্র বপ্রযণ ওরুন
এফং উোয এওটি ওর অরন ংযক্ষণ ওরুন। পযটোওর গ্রণযমোগ্য আযফ নো।
স্পষ্ট ক্ষযয পযভটি পূযণ ওরুন। আংযযরচ পযভ ব্যফোযযয বক্ষযত্র CAPITAL
ক্ষয ব্যফোয ওরুন।
পযভটি পূযযণয পূযফ ড রনযদ ডরওোটি বোযরোবোযফ ড়ুন।
ম্পূণ ড পযভ যফতী ওোম ডক্রযভয চন্য গৃীত আযফ নো।
ওোগুযচ দোরঔরত্র র্োও ফো োযত োযত রনম্নফরণ ডত দপ্তযমূযয বমযওোযনো এওটিযত
বপ্রযণ ওরুন, মথো:(ও) অনোয রনওটফতী ওোস্টভ, এক্সোআচ  বৈোট ওরভনোযযট
(ঔ) অনোয রনওটফতী ওোস্টভ, এক্সোআচ  বৈোট রফবোকীয় দপ্তয।
মূও ংক্রোন্ত বমযওোযনো তযথ্যয চন্য বৈোট নরোআন ওন্টোক্ট বন্টোযয ওর ওরুন।
ওন্টোক্ট বন্টোযযয নম্বয: ১৬৫৫৫।
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পযভ মূও-৯.১ (মূও দোরঔরত্র) পূযযণয িরত
ক্ররভও
নং/যনোট

রফলয়

১

ব্যফোয়
নোক্তওযণ
ংখ্যো

২

ওযদোতোয নোভ

৩

৪

৫

১

২

৩

১

পূযযণয িরত
ং-১: ওযদোতোয তথ্য
 ওোগুযচ বযয ভয় ওযদোতোয ৯-রর্রচট আ-রফন নম্বয রররঔযত
আযফ।
 নরোআযন বযয বক্ষযত্র স্বয়ংক্রীয়বোযফ অরযফ।





ওোগুযচ বযয ভয় ওযদোতোয নোভ রররঔযত আযফ।
নরোআযন বযয বক্ষযত্র স্বয়ংক্রীয়বোযফ অরযফ।
ওযদোতোয
ওোগুযচ বযয ভয় ওযদোতোয ঠিওোনো রররঔযত আযফ।
ঠিওোনো
নরোআযন বযয বক্ষযত্র আ-রফন র্োটোযফ আযত স্বয়ংক্রীয়বোযফ
অরযফ।
ব্যফোয প্রকৃরত  ওোগুযচ বযয ভয় ওযদোতোয ব্যফোয প্রকৃরত রররঔযত আযফ।
উদোযণ : োট ডনোযর, প্রোআযবট রররভযটর্ বওোিোরন ।
 নরোআযন বযয বক্ষযত্র আ-রফন র্োটোযফ আযত স্বয়ংক্রীয়বোযফ
অরযফ।
থ ডননরতও
 ওোগুযচ বযয ভয় ওযদোতোযথ ডননরতও ওোম ডক্রভ এয প্রকৃরত
ওোম ডক্রভ এয
রররঔযত আযফ। উদোযণ: অভদোরনওোযও, উৎোদও।
প্রকৃরত
 নরোআযন বযয বক্ষযত্র আ-রফন র্োটোযফ বথযও স্বয়ংক্রীয়বোযফ
অরযফ।
ং-২: দোরঔরত্র চভোয তথ্য
ওয বভয়োদ
 ওোগুযচ বযয ভয় বম ওযযভয়োযদয দোরঔরত্র ব ওরযযফন
উোয ভোযয নোভ এফং ন ররখুন।
 নরোআযন বযয বক্ষযত্র স্বয়ংক্রীয়বোযফ অরযফ।
রফকত
বম ওযযভয়োযদয দোরঔরত্র ব ওযযভয়োযদ বওোযনো থ ডননরতও
ওযযভয়োযদ
ওোম ডক্রভ আয়োযঙ রওনো। মরদ আয়ো থোযও তোো আযর “ৈো” রনফ ডোঘন
বওোযনো ওোম ডক্রভ ওরযয়ো যফতী ংমূ (ং ৩ আযত ১০) পূযণ ওরযযত আযফ।
িোরদত
অয মরদ বওোযনো ওোম ডক্রভ নো আয়ো থোযও তোো আযর “নো” রনফ ডোঘন
আয়োযঙ রও?
ওরযয়ো শুধু ং-১০ পূযণ ওরযয়ো ব ওরযযত আযফ।
বযয তোরযঔ  ওোগুযচ বযয ভয় বম ওযযভয়োযদয দোরঔরত্র ব ওরযযফন
উোয ভোযয নোভ এফং ন ররখুন।
 নরোআযন বযয বক্ষযত্র স্বয়ংক্রীয়বোযফ অরযফ।
ং-৩: যফযো প্রদোন - প্রযদয় ওয
শূন্যোয রফরষ্ট  নরোআযন বযয বক্ষযত্র বমওর ওয ঘোরোনত্র দ্বোযো যোরয
ণ্য/ বফো
যপ্তোরনয যফযো প্রদোন ওযো আয়োযঙ বগুররয রম্মররত ওয
ব্যতীত মূল্য এআ খযয রররঔযত আযফ। মূর পযযভ বওোন তথ্য
পূযযণয স্যযমোক নোআ। প্রথযভ "Details" ট্যোফ রিও ওরযযত আযফ
এফং এওটি োফপভড প্রদরডত আযফ। োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ
ওরযযত আযফ। যফযোকৃত ণ্য/বফো ফণ ডনো এফং িরওডত
এআঘ.এ.বওোর্/ বফোযওোর্ টোআ ওরুন। ণ্য/বফোয নোভ
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পযভ মূও-৯.১ (মূও দোরঔরত্র) পূযযণয িরত
ক্ররভও
নং/যনোট

রফলয়

পূযযণয িরত


২

শূন্যোয রফরষ্ট
ণ্য/যফো




৩

ব্যোরতপ্রোপ্ত
ণ্য/যফো



ওরোযভয ধীযন প্রোরঙ্গও ণ্য/বফোয নোভ স্বয়ংরক্রয়বোযফ
এনরফঅয এয বৈন্তযীণ র্োটোযফ নুমোয়ী প্রদরডত আযফ।
ঠিও ণ্য/বফোয নোযভয তথ্য প্ররতপররত ওরযফোয চন্য
ণ্য/বফোয ফণ ডনো ফো বওোর্ ওরোযভয এরিগুরর িোদনো ওরযযত
োরযযফন। তোযয ণ্য/বফোয রফক্রয়মূল্য ররখুন। োফপভডগুররযত
পৃথও এআঘএযওোর্/বফো বওোযর্য চন্য পৃথও রোআন ব্যফোয
ওরুন। োফপযভড এরর্ এফং বৈোট রযভোণ স্বয়ংরক্রয়বোযফ
এআঘএযওোর্/রফফযণ এফং যফযোযয রযভোযণয উয রবরত্ত
ওরযয়ো কণনো ওযো আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর
দোরঔরযত্র ংরক্ষপ্ত োয রোযফ প্রদরডত আযফ। োফপযভড এরর্
এফং বৈোট রযভোণ স্বয়ংরক্রয়বোযফ কণনো ওযো আযর
যপ্তোরনকৃত যফযো রফধোয় মূর দোরঔরযত্র তো প্রদরডত আযফ নো।
ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওরযযত আযফ।
নরোআযন বযয বক্ষযত্র বমওর ওয ঘোরোনত্র দ্বোযো প্রচ্ছি
যপ্তোরনয যফযো প্রদোন ওযো আয়োযঙ বগুররয রম্মররত ওয
ব্যতীত মূল্য এআ খযয রররঔযত আযফ। মূর পযযভ বওোন তথ্য
পূযযণয স্যযমোক নোআ। প্রথযভ "Details" ট্যোফ রিও ওরযযত আযফ
এফং এওটি োফপভড প্রদরডত আযফ। োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ
ওরযযত আযফ। যফযোকৃত ণ্য/বফো ফণ ডনো এফং িরওডত
এআঘএযওোর্/বফোযওোর্ টোআ ওরুন। ণ্য/বফোয নোভ ওরোযভয
ধীযন প্রোরঙ্গও ণ্য/বফোয নোভ স্বয়ংরক্রয়বোযফ এনরফঅয এয
বৈন্তযীণ র্োটোযফ নুমোয়ী প্রদরডত আযফ। ঠিওণ্য/বফোয
নোযভয তথ্য প্ররতপররত ওরযফোয চন্য ণ্য/বফোয ফণ ডনো ফো
বওোর্ ওরোযভয এরিগুরর িোদনো ওরযযত োরযযফন। তোযয
ণ্য/বফোয রফক্রয়মূল্য ররখুন। োফপভডগুররযত পৃথও
এআঘএযওোর্/বফো বওোযর্য চন্য পৃথও রোআন ব্যফোয ওরুন।
োফপভড এরর্ এফং বৈোট রযভোণ স্বয়ংরক্রয়বোযফ
এআঘএযওোর্/রফফযণ এফং যফযোযয রযভোযণয উয রবরত্ত
ওরযয়ো কণনো ওযো আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর
দোরঔরযত্র ংরক্ষপ্তোয রোযফ প্রদরডত আযফ। োফপযভড এরর্
এফং বৈোট রযভোণ স্বয়ংরক্রয়বোযফ কণনো ওযো আযর
যপ্তোরনকৃত যফযো রফধোয় মূর দোরঔরযত্র তো প্রদরডত আযফ নো।
ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওরযযত আযফ।
নরোআযন বযয বক্ষযত্র বমওর ওয ঘোরোনত্র দ্বোযো মূল্য
ংযমোচন ওয অআযনয তপরর  এঅয বত উযেরঔত
ব্যোরতপ্রোপ্ত ণ্য/যফো যফযো প্রদোন ওযো আয়োযঙ বগুররয
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পযভ মূও-৯.১ (মূও দোরঔরত্র) পূযযণয িরত
ক্ররভও
নং/যনোট

রফলয়

পূযযণয িরত
রম্মররত মূল্য এআ খযয রররঔযত আযফ। মূর পযযভ বওোন তথ্য
পূযযণয স্যযমোক নোআ। প্রথযভ "Details" ট্যোফ রিও ওরযযত আযফ
এফং এওটি োফপভড প্রদরডত আযফ। োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ
ওরযযত আযফ। যফযোকৃত ণ্য/বফো ফণ ডনো এফং িরওডত
এআঘএযওোর্/বফোযওোর্ টোআ ওরুন। ণ্য/বফোয নোভ ওরোযভয
ধীযন প্রোরঙ্গও ণ্য/বফোয নোভ স্বয়ংরক্রয়বোযফ এনরফঅয এয
বৈন্তযীণ র্োটোযফ নুমোয়ী প্রদরডত আযফ। ঠিও ণ্য/বফোয
নোযভয তথ্য প্ররতপররত ওরযফোয চন্য ণ্য/বফোয ফণ ডনো ফো
বওোর্ ওরোযভয এরিগুরর িোদনো ওরযযত োরযযফন। তোযয
ণ্য/বফোয রফক্রয়মূল্য ররখুন। োফপভডগুররযত পৃথও
এআঘএযওোর্/বফোযওোযর্য চন্য পৃথও রোআন ব্যফোয ওরুন।
োফপভড এরর্ এফং বৈোট রযভোণ স্বয়ংরক্রয়বোযফ
এআঘএযওোর্/রফফযণ এফং যফযোযয রযভোযণয উয রবরত্ত
ওযয কণনো ওযো আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর
দোরঔরযত্র ংরক্ষপ্তোয রোযফ প্রদরডত আযফ। োফপযভড এরর্
এফং বৈোট রযভোণ স্বয়ংরক্রয়বোযফ কণনো ওযো আযর
ব্যোরতপ্রোপ্ত যফযো রফধোয় মূর দোরঔরযত্র তো প্রদরডত আযফ
নো।
 ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওরযযত আযফ।

৪

অদড োযযয
ণ্য/যফো

 নরোআযন বযয বক্ষযত্র বমওর ওয ঘোরোনত্র দ্বোযো অদড
োযযয (১৫%)ণ্য/যফো যফযো প্রদোন ওযো আয়োযঙ বগুররয
রম্মররত ওয ব্যতীত মূল্য এআ খযয রররঔযত আযফ। মূর পযযভ
বওোন তথ্য পূযযণয স্যযমোক নোআ। প্রথযভ "Details" ট্যোফ রিও
ওরযযত আযফ এফং এওটি োফপভড প্রদরডত আযফ। োফপযভডয
তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত আযফ। যফযোকৃত ণ্য/বফোফণ ডনো
এফং িরওডত এআঘএযওোর্ / বফোযওোর্ টোআ ওরুন।
ণ্য/বফোয নোভ ওরোযভয ধীযন প্রোরঙ্গও ণ্য/বফোয নোভ
স্বয়ংরক্রয়বোযফ এনরফঅয এয বৈন্তযীণ র্োটোযফ নুমোয়ী
প্রদরডত আযফ। ঠিওণ্য/বফোয নোযভয তথ্য প্ররতপররত ওযোয
চন্য ণ্য/বফোয ফণ ডনো ফো বওোর্ ওরোযভয এরিগুরর িোদনো
ওরযযত রযযফন। তোযয ণ্য/বফোয রফক্রয় মূল্য ররখুন।
োফপভডগুররযত পৃথও এআঘএযওোর্/বফোযওোযর্য চন্য পৃথও
রোআন ব্যফোয ওরুন। োফপভড এএরর্ এফং বৈোট রযভোণ
স্বয়ংরক্রয়বোযফ এআঘএযওোর্/রফফযণ এফং যফযোযয
রযভোযণয উয রবরত্ত ওযয কণনো ওযো আযফ। োফপযভডয
বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র ংরক্ষপ্তোয রোযফ
প্রদরডত আযফ।
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পযভ মূও-৯.১ (মূও দোরঔরত্র) পূযযণয িরত
ক্ররভও
নং/যনোট

রফলয়

৫

খুঘযো মূল্য
রবরত্তও ণ্য
{ধোযো ৫(৩)}

৬

রফযল স্কীভ
রবরত্তও
ণ্য/বফো

পূযযণয িরত
 ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওরযযত আযফ।
 নরোআযন বযয বক্ষযত্র বমওর ওয ঘোরোনত্র দ্বোযো মূল্য
ংযমোচন ওয অআযনয ধোযো ৫(৩) এ উযেরঔত খুঘযোমূল্য
রবরত্তও ণ্য/যফো যফযো প্রদোন ওযো আয়োযঙ বগুররয
রম্মররত ওয ব্যতীত মূল্য এআ খযয রররঔযত আযফ। মূর পযযভ
বওোন তথ্য পূযযণয স্যযমোক নোআ। প্রথযভ "Details" ট্যোফ রিও
ওরযযত আযফ এফং এওটি োফপভড প্রদরডত আযফ। োফপযভডয
তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত আযফ। যফযোকৃত ণ্য/বফো ফণ ডনো
এফং িরওডত এআঘএযওোর্/বফোযওোর্ টোআ ওরুন।
ণ্য/বফোয নোভ ওরোযভয ধীযন প্রোরঙ্গও ণ্য/বফোয নোভ
স্বয়ংরক্রয়বোযফ এনরফঅয এয বৈন্তযীণ র্োটোযফ নুমোয়ী
প্রদরডত আযফ। ঠিও ণ্য/বফোয নোযভয তথ্য প্ররতপররত
ওরযফোয চন্য ণ্য/বফোয ফণ ডনো ফো বওোর্ ওরোযভয এরিগুরর
িোদনো ওরযযত োরযযফন। তোযয ণ্য/বফোয রফক্রয়মূল্য
ররখুন। োফপভডগুররযত পৃথও এআঘএযওোর্/বফোযওোযর্য চন্য
পৃথও রোআন ব্যফোয ওরুন। োফপভড এরর্ এফং বৈোট রযভোণ
স্বয়ংরক্রয়বোযফ এআঘএযওোর্/রফফযণ এফং যফযোযয
রযভোযণয উয রবরত্ত ওযয কণনো ওযো আযফ। োফপযভডয
বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র ংরক্ষপ্তোয রোযফ
প্রদরডত আযফ।
 ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওরযযত আযফ।
 নরোআযন বযয বক্ষযত্র বমওর ওয ঘোরোনত্র দ্বোযো ট্যোরযপ
মূল্য রবরত্তও ণ্য/যফো যফযো প্রদোন ওযো আয়োযঙ বগুররয
রম্মররত ওয ব্যতীত মূল্য এআ খযয রররঔযত আযফ। মূর পযযভ
বওোন তথ্য পূযযণয স্যযমোক নোআ। প্রথযভ "Details" ট্যোফ রিও
ওরযযত আযফ এফং এওটি োফপভড প্রদরডত আযফ। োফপযভডয
তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত আযফ। যফযোকৃত ণ্য/বফো ফণ ডনো
এফং িরওডত এআঘএযওোর্ / বফোযওোর্ টোআ ওরুন।
ণ্য/বফোয নোভ ওরোযভয ধীযন প্রোরঙ্গও ণ্য/বফোয নোভ
স্বয়ংরক্রয়বোযফ এনরফঅয এয বৈন্তযীণ র্োটোযফ নুমোয়ী
প্রদরডত আযফ। ঠিও ণ্য/বফোয নোযভয তথ্য প্ররতপররত ওযোয
চন্য ণ্য/বফোয ফণ ডনো ফো বওোর্ ওরোযভয এরিগুরর িোদনো
ওরযযত রযযফন। ট্যোরযপ মূল্য রোযফয এযওওটি
স্বয়ংরক্রয়বোযফ এনরফঅয এয বৈন্তযীণ র্োটোযফ নুমোয়ী
প্রদরডত আযফ। তোযয ঐ এওও নুমোয়ী ণ্য/বফোয রফক্রয়
এয তথ্য ররখুন। তোযয ণ্য/বফোয প্রকৃত রফক্রয় মূল্য ররখুন।
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পযভ মূও-৯.১ (মূও দোরঔরত্র) পূযযণয িরত
ক্ররভও
নং/যনোট

রফলয়

পূযযণয িরত


৭

নূৈনতভ মূল্য
ংযমোচন/
অদড ওয োয
ব্যতীত রবি
ওযোয রবরত্তও
ণ্য/বফো




৮

খুঘযো/োআওোযী 
রবরত্তও যফযো

োফপভডগুররযত পৃথও এআঘএযওোর্/বফোযওোযর্য চন্য পৃথও
রোআন ব্যফোয ওরুন। োফপভড এ এরর্ এফং বৈোট রযভোণ
স্বয়ংরক্রয়বোযফ এআঘএযওোর্/রফফযণ এফং যফযোযয
রযভোযণয উয রবরত্ত ওযয কণনো ওযো আযফ। োফপযভডয
বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র ংরক্ষপ্তোয রোযফ
প্রদরডত আযফ।
ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওরযযত আযফ।
নরোআযন বযয বক্ষযত্র বমওর ওয ঘোরোনত্র দ্বোযো নূৈনতভ
মূল্য ংযমোচন/ অদড ওযোয ব্যতীত রবি ওযোয রবরত্তও
ণ্য/বফো যফযো প্রদোন ওযো আয়োযঙ বগুররয রম্মররত ওয
ব্যতীত মূল্য এআ খযয রররঔযত আযফ। মূর পযযভ বওোন তথ্য
পূযযণয স্যযমোক নোআ। প্রথযভ "Details" ট্যোফ রিও ওরযযত আযফ
এফং এওটি োফপভড প্রদরডত আযফ। োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ
ওরযযত আযফ। যফযোকৃত ণ্য/বফো ফণ ডনো এফং িরওডত
এআঘএযওোর্/বফোযওোর্ টোআ ওরুন। ণ্য/বফোয নোভ ওরোযভয
ধীযন প্রোরঙ্গও ণ্য/বফোয নোভ স্বয়ংরক্রয়বোযফ এনরফঅয এয
বৈন্তযীণ র্োটোযফ নুমোয়ী প্রদরডত আযফ। ঠিও ণ্য/বফোয
নোযভয তথ্য প্ররতপররত ওযোয চন্য ণ্য/বফোয ফণ ডনো ফো বওোর্
ওরোযভয এরিগুরর িোদনো ওরযযত রযযফন। তোযয
ণ্য/বফোয রফক্রয়মূল্য ররখুন। োফপভডগুররযত পৃথও
এআঘএযওোর্/বফোযওোযর্য চন্য পৃথও রোআন ব্যফোয ওরুন।
োফপভড এ এরর্ এফং বৈোট রযভোণ স্বয়ংরক্রয়বোযফ
এআঘএযওোর্/রফফযণ এফং যফযোযয রযভোযণয উয রবরত্ত
ওযয কণনো ওযো আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর
দোরঔরযত্র ংরক্ষপ্তোয রোযফ প্রদরডত আযফ।
ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওরযযত আযফ।
নরোআযন বযয বক্ষযত্র বমওর ওয ঘোরোনত্র
দ্বোযোখুঘযো/োআওোযী মূল্য রবরত্তও ণ্য/যফো যফযো প্রদোন ওযো
আয়োযঙ বগুররয রম্মররত ওয ব্যতীত মূল্য এআ খযয রররঔযত
আযফ। মূর পযযভ বওোন তথ্য পূযযণয স্যযমোক নোআ। প্রথযভ
"Details" ট্যোফ রিও ওরযযত আযফ এফং এওটি োফপভড প্রদরডত
আযফ। োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত আযফ। প্রথযভ
ওৈোটোকরয আযত ফোরণরচৈও অভদোরনওোযও/যযেোররয়োভ চোতীয়
ণ্য/স্যোয/লধ চোতীয় যণ্যয ব্যফোয়ী রনফ ডোঘন ওরযযত
আযফ। যফযোকৃত ণ্য/বফো ফণ ডনো এফং িরওডত
এআঘএযওোর্/বফোযওোর্ টোআ ওরুন। ণ্য/বফোয নোভ ওরোযভয
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পযভ মূও-৯.১ (মূও দোরঔরত্র) পূযযণয িরত
ক্ররভও
নং/যনোট

৯

১০

রফলয়

পূযযণয িরত

ধীযন প্রোরঙ্গও ণ্য/বফোয নোভ স্বয়ংরক্রয়বোযফ এনরফঅয এয
বৈন্তযীণ র্োটোযফ নুমোয়ী প্রদরডত আযফ। ঠিও ণ্য/বফোয
নোযভয তথ্য প্ররতপররত ওযোয চন্য ণ্য/বফোয ফণ ডনো ফো বওোর্
ওরোযভয এরিগুরর িোদনো ওরযযত রযযফন। তোযয
ণ্য/বফোয রফক্রয়মূল্য ররখুন। োফপভডগুররযত পৃথও
এআঘএযওোর্/বফোযওোযর্য চন্য পৃথও রোআন ব্যফোয ওরুন।
োফপভড এ এরর্ এফং বৈোট রযভোণ স্বয়ংরক্রয়বোযফ
এআঘএযওোর্/রফফযণ এফং যফযোযয রযভোযণয উয রবরত্ত
ওযয কণনো ওযো আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর
দোরঔরযত্র ংরক্ষপ্ত োয রোযফ প্রদরডত আযফ।
 ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওরযযত আযফ।
বভোট রফক্রয়মূল্য এটি বভোট প্রযদয় ওযযয রোফ। ওোগুযচ বযয ভয় বমোকপর
এফং
বভোট রররঔযফন।
প্রযদয় ওয
বমোকপযরয রনয়ভ:
৯ও=১ও+২ও+৩ও+৪ও+৫ও+৬ও+৭ও+৮ও
৯ঔ=৪ঔ+৫ঔ+৬ঔ+৭ঔ+৮ঔ
৯ক=৪ক+৫ক+৬ক+৭ক+৮ক
নরোআযন বযয বক্ষযত্র রযস্টভ স্বয়ংক্রীয়বোযফ রফক্রয় মূল্য, বভোট
প্রযদয় মূল্য ংযমোচন ওয  ম্পূযও শুল্ক এয রযভোণ রনধ ডোযণ
ওরযযফ।
ং-৪: ক্রয় - উওযণ ওয
শূন্যোয রফরষ্ট  নরোআযন বযয বক্ষযত্র বমওর স্থোনীয় উওযণ ক্রয় শূন্যোয
ণ্য/যফোরফরষ্ট বগুররয রম্মররত ওয ব্যতীত মূল্য এআ খযয রররঔযত
স্থোনীয় ক্রয়
আযফ। এআ বনোট টি মূরত তবোক যপ্তোরনমুঔী ফন্ড রোআযন্সধোযী
প্ররতষ্ঠোযনয চন্য প্রযমোচৈ। মূর পযযভ বওোন তথ্য পূযযণয স্যযমোক
নোআ। প্রথযভ "Details" ট্যোফ রিও ওরযযত আযফ এফং এওটি
োফপভড প্রদরডত আযফ। োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
আযফ। ক্রয়কৃত ণ্য/বফো ফণ ডনো এফং িরওডত এআঘএযওোর্/
বফোযওোর্ টোআ ওরুন। ণ্য/বফোয নোভ ওরোযভয ধীযন
প্রোরঙ্গও ণ্য/বফোয নোভ স্বয়ংরক্রয়বোযফ এনরফঅয এয
বৈন্তযীণ র্োটোযফ নুমোয়ী প্রদরডত আযফ। ঠিও ণ্য/বফোয
নোযভয তথ্য প্ররতপররত ওযোয চন্য ণ্য/বফোয ফণ ডনো ফো বওোর্
ওরোযভয এরিগুরর িোদনো ওরযযত রযযফন। তোযয
ণ্য/বফোয রফক্রয়মূল্য ররখুন। োফপভডগুররযত পৃথও
এআঘএযওোর্/বফোযওোযর্য চন্য পৃথও রোআন ব্যফোয ওরুন।
োফপভড এ এরর্ এফং বৈোট রযভোণ স্বয়ংরক্রয়বোযফ
এআঘএযওোর্/রফফযণ এফং যফযোযয রযভোযণয উয রবরত্ত
ওযয কণনো ওযো আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর
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পযভ মূও-৯.১ (মূও দোরঔরত্র) পূযযণয িরত
ক্ররভও
নং/যনোট

রফলয়

পূযযণয িরত


১১

শূন্যোয রফরষ্ট 
ণ্য/যফোঅভদোরন


১২

ব্যোরতপ্রোপ্ত
ণ্য/যফোস্থোনীয় ক্রয়




১৩

ব্যোরতপ্রোপ্ত
ণ্য/যফোঅভদোরন





দোরঔরযত্র ংরক্ষপ্তোয রোযফ প্রদরডত আযফ। োফপযভড এরর্
এফং বৈোট রযভোণ স্বয়ংরক্রয়বোযফ কণনো ওযো আযর শূন্যোয
রফরষ্ট ক্রয় রফধোয় মূর দোরঔরযত্র তো প্রদরডত আযফ নো।
ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওরযযত আযফ।
নরোআযন বযয বক্ষযত্র বমওর অভদোরনকৃত উওযণ
শূন্যোয রফরষ্ট বগুররয রম্মররত ওয ব্যতীত মূল্য এআ খযয
রররঔযত আযফ। এআ বনোটটি মূরত তবোক যপ্তোরনমুঔী ফন্ড
রোআযন্সধোযী প্ররতষ্ঠোযনয চন্য প্রযমোচৈ। মূর পযযভ বওোন তথ্য
পূযযণয স্যযমোক নোআ। োফপযভড তথ্য প্রদোযনয চন্য ১০ নং এয
নুরূ প্ররক্রয়ো নুযণ ওরযযত আযফ। োফপযভড এরর্ এফং
বৈোট রযভোণ স্বয়ংরক্রয়বোযফ কণনো ওযো আযর শূন্যোয রফরষ্ট
অভদোরন রফধোয় মূর দোরঔরযত্র তো প্রদরডত আযফ নো।
ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওরযযত আযফ।
নরোআযন বযয বক্ষযত্র বমওর স্থোনীয় ক্রয়কৃত উওযণ মূল্য
ংযমোচন ওয অআযনয তপরর  এঅয এয ভোেযভ
ব্যোরতপ্রোপ্ত বগুররয রম্মররত ওয ব্যতীত মূল্য এআ খযয
রররঔযত আযফ। মূর পযযভ বওোন তথ্য পূযযণয স্যযমোক নোআ।
োফপযভড তথ্য প্রদোযনয চন্য ১০ নং এয নুরূ প্ররক্রয়ো নুযণ
ওরযযত আযফ। োফপযভড এরর্ এফং বৈোট রযভোণ
স্বয়ংরক্রয়বোযফ কণনো ওযো আযর ব্যোরতপ্রোপ্ত ক্রয় রফধোয় মূর
দোরঔরযত্র তো প্রদরডত আযফ নো।
ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওরযযত আযফ।
নরোআযন বযয বক্ষযত্র বমওর অভদোরনকৃত উওযণমূল্য
ংযমোচন ওয অআযনয তপরর  এঅয এয ভোেযভ
ব্যোরতপ্রোপ্ত বগুররয রম্মররত ওয ব্যতীত মূল্য এআ খযয
রররঔযত আযফ। মূর পযযভ বওোন তথ্য পূযযণয স্যযমোক নোআ।
োফপযভড তথ্য প্রদোযনয চন্য ১০ নং এয নুরূ প্ররক্রয়ো নুযণ
ওরযযত আযফ। োফপযভড এরর্ এফং বৈোট রযভোণ
স্বয়ংরক্রয়বোযফ কণনো ওযো আযর ব্যোরতপ্রোপ্ত অভদোরন
রফধোয় মূর দোরঔরযত্র তো প্রদরডত আযফ নো।
ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওরযযত আযফ।
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পযভ মূও-৯.১ (মূও দোরঔরত্র) পূযযণয িরত
ক্ররভও
রফলয়
পূযযণয িরত
নং/যনোট
১৪ অদড োযযয  নরোআযন বযয বক্ষযত্র বমওর উওযণ অদড োযযয
ণ্য/যফো(১৫%)মূও প্রদোন ওযয স্থোনীয় বোযফ ক্রয় ওযো আয়োযঙ
স্থোনীয় ক্রয়
বগুররয রম্মররত ওয ব্যতীত মূল্য এআ খযয রররঔযত আযফ।
মূর পযযভ বওোন তথ্য পূযযণয স্যযমোক নোআ। োফপযভড তথ্য
প্রদোযনয চন্য ১০ নং এয নুরূ প্ররক্রয়ো নুযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূরদোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ প্রদরডত আযফ।
 ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওরযযত আযফ।
১৫ অদড োযযয  নরোআযন বযয বক্ষযত্র বমওর উওযণ অদড োযযয
ণ্য/যফো(১৫%) মূও প্রদোন ওযয অভদোরন ওযো আয়োযঙ বগুররয
অভদোরন
রম্মররত ওয ব্যতীত মূল্য এআ খযয রররঔযত আযফ। মূর পযযভ
বওোন তথ্য পূযযণয স্যযমোক নোআ। োফপযভড তথ্য প্রদোযনয চন্য ১০
নং এয নুরূ প্ররক্রয়ো নুযণ ওরযযত আযফ। োফপযভডয
বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র ংরক্ষপ্তোয রোযফ
প্রদরডত আযফ।
 ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওরযযত আযফ।
১৬ প্ররভত
োয  নরোআযন বযয বক্ষযত্র বমওর উওযণ স্থোনীয় বোযফ ক্রয়
ব্যতীত ন্যোন্য
এয বক্ষযত্র অংরও বযয়োত নুযভোদন ওযো আয়োযঙ (যমভন:
ণ্য/যফোগ্যো, আযরওরেরটি, ফীভো, রযফন ঠিওোদোয আতৈোরদ বগুররয
স্থোনীয় ক্রয়
রম্মররত ওয ব্যতীত মূল্য এআ খযয রররঔযত আযফ। মূর পযযভ
বওোন তথ্য পূযযণয স্যযমোক নোআ। োফপযভড তথ্য প্রদোযনয চন্য ১০
নং এয নুরূ প্ররক্রয়ো নুযণ ওরযযত আযফ। োফপযভডয
বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র ংরক্ষপ্তোয রোযফ
প্রদরডত আযফ।
 ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওরযযত আযফ।
১৭ প্ররভত
োয  নরোআযন বযয বক্ষযত্র বমওর উওযণ অভদোরনয বক্ষযত্র
ব্যতীত ন্যোন্য
অংরও বযয়োত নুযভোদন ওযো আয়োযঙ বগুররয রম্মররত ওয
ণ্য/যফোব্যতীত মূল্য এআ খযয রররঔযত আযফ। মূর পযযভ বওোন তথ্য
অভদোরন
পূযযণয স্যযমোক নোআ। োফপযভড তথ্য প্রদোযনয চন্য ১০ নং এয
নুরূ প্ররক্রয়ো নুযণ ওরযযত আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো
শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র ংরক্ষপ্তোয রোযফ প্রদরডত আযফ।
 ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
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পযভ মূও-৯.১ (মূও দোরঔরত্র) পূযযণয িরত
ক্ররভও
নং/যনোট
১৮

রফলয়

রফযল
রস্কভরবরত্তও
ণ্য/বফোস্থোনীয় ক্রয়

পূযযণয িরত




১৯

স্যরনরদ ডষ্ট ওয/
অদড ওযোয
ব্যতীত রবি
ওযোয রবরত্তও
ণ্য/বফোস্থোনীয় ক্রয়




২০

বযয়োতযমোগ্য
নয় এরূ
ণ্য/বফোস্থোনীয় ক্রয়টোন ডবোয
প্ররতষ্ঠোন আযত




২১

বযয়োতযমোগ্য
নয় এরূ
ণ্য/বফো স্থোনীয় ক্রয়রনফরিত
প্ররতষ্ঠোন আযত



ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওরযযত আযফ।
নরোআযন বযয বক্ষযত্র বমওর ওয ঘোরোনত্র দ্বোযো ট্যোরযপ
মূল্য রবরত্তও উওযণ স্থোনীয়বোযফ ক্রয় ওযো আয়োযঙ বগুররয
রম্মররত ওয ব্যতীত মূল্য এআ খযয রররঔযত আযফ। মূর পযযভ
বওোন তথ্য পূযযণয স্যযমোক নোআ। োফপযভড তথ্য প্রদোযনয চন্য ৬
নং এয নুরূ প্ররক্রয়ো নুযণ ওরযযত আযফ। োফপযভডয
বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র ংরক্ষপ্তোয রোযফ
প্রদরডত আযফ।
ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওরযযত আযফ।
নরোআযন বযয বক্ষযত্র বমওর ওয ঘোরোনত্র দ্বোযো নূৈনতভ
মূল্য ংযমোচন/ অদড ওযোয ব্যতীত রবি ওযোয রবরত্তও
উওযণ স্থোনীয়বোযফ ক্রয় ওযো আয়োযঙ বগুররয রম্মররত ওয
ব্যতীত মূল্য এআ খযয রররঔযত আযফ। মূর পযযভ বওোন তথ্য
পূযযণয স্যযমোক নোআ। োফপযভড তথ্য প্রদোযনয চন্য ১০ নং এয
নুরূ প্ররক্রয়ো নুযণ ওরযযত আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো
শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র ংরক্ষপ্তোয রোযফ প্রদরডত আযফ।
ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওরযযত আযফ।
নরোআযন বযয বক্ষযত্র বযয়োতযমোগ্য নয় বমওর উওযণ
মূ টোন ডবোয প্ররতষ্ঠোন আযত স্থোনীয়বোযফ ক্রয় ওযো আয়োযঙ
বগুররয রম্মররত ওয ব্যতীত মূল্য এআ খযয রররঔযত আযফ।
মূর পযযভ বওোন তথ্য পূযযণয স্যযমোক নোআ। োফপযভড তথ্য
প্রদোযনয চন্য ১০ নং এয নুরূ প্ররক্রয়ো নুযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ প্রদরডত আযফ। োফপযভড বৈোট রযভোণ
স্বয়ংরক্রয়বোযফ কণনো ওযো আযর বযয়োতযমোগ্য নয় রফধোয় মূর
দোরঔরযত্র তো প্রদরডত আযফ নো।
ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওরযযত আযফ।
নরোআযন বযয বক্ষযত্র বযয়োতযমোগ্য নয় বমওর উওযণ
মূ রনফরিত প্ররতষ্ঠোন আযত স্থোনীয়বোযফ ক্রয় ওযো আয়োযঙ
বগুররয রম্মররত ওয ব্যতীত মূল্য এআ খযয রররঔযত আযফ।
মূর পযযভ বওোন তথ্য পূযযণয স্যযমোক নোআ। োফপযভড তথ্য
প্রদোযনয চন্য ১০ নং এয নুরূ প্ররক্রয়ো নুযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
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পযভ মূও-৯.১ (মূও দোরঔরত্র) পূযযণয িরত
ক্ররভও
নং/যনোট

রফলয়

পূযযণয িরত


২২

২৩

২৪

বযয়োতযমোগ্য
নয় এরূ
ণ্য/বফোস্থোনীয় ক্রয়
(বমওর
ওযদোতো
শুধুভোত্র
ব্যোরতপ্রোপ্ত/
ফঢ ল ভ
ঢঢ
ল ভভ
ধভ ঢ
ণ্য/বফো
রফক্রয় ওযযন)



বযয়োতযমোগ্য
নয় এরূ
ণ্য/বফোঅভদোরন
বযয়োতযমোগ্য
নয় এরূ
ণ্য/বফোস্থোনীয় ক্রয়
(বমওর
ওযদোতো
শুধুভোত্র
ব্যোরতপ্রোপ্ত/
ফঢ ল ভ
ঢঢ
ল ভভ
ধভ ঢ
ণ্য/বফো
রফক্রয় ওযযন)
বভোট উওযণ











ংরক্ষপ্তোয রোযফ প্রদরডত আযফ। োফপযভড বৈোট রযভোণ
স্বয়ংরক্রয়বোযফ কণনো ওযো আযর বযয়োতযমোগ্য নয় রফধোয় মূর
দোরঔরযত্র তো প্রদরডত আযফ নো।
ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওরযযত আযফ।
বম ওর ওযদোতো শুধুভোত্র ব্যোরতপ্রোপ্ত/ ট্যোরযপমূল্য রবরত্তও/
নূৈনতভ মূল্য ংযমোচন রবরত্তও ণ্য/বফো রফক্রয় ওযযন, তোোযো
স্থোনীয়বোযফ ক্রয়কৃত উওযণ এয তথ্য উক্ত বনোট এ উযেঔ
ওরযযফন এফং বনোট ১৪ বত বওোন তথ্য প্রদোযনয প্রযয়োচন নোআ।
নরোআযন বযয বক্ষযত্র বমওর উওযণ স্থোনীয়বোযফ ক্রয়
ওযো আয়োযঙ বগুররয রম্মররত ওয ব্যতীত মূল্য এআ খযয
রররঔযত আযফ। মূর পযযভ বওোন তথ্য পূযযণয স্যযমোক নোআ।
োফপযভড তথ্য প্রদোযনয চন্য ১০ নং এয নুরূ প্ররক্রয়ো নুযণ
ওরযযত আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্রমূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ প্রদরডত আযফ। োফপযভড বৈোট রযভোণ
স্বয়ংরক্রয়বোযফ কণনো ওযো আযর বযয়োতযমোগ্য নয় রফধোয় মূর
দোরঔরযত্র তো প্রদরডত আযফ নো।
ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওরযযত আযফ।
বম ওর ওযদোতো শুধুভোত্র ব্যোরতপ্রোপ্ত/ ট্যোরযপমূল্য রবরত্তও/
নূৈনতভ মূল্য ংযমোচন রবরত্তও ণ্য/বফো রফক্রয় ওযযন, তোোযো
অভদোরনকৃত উওযণ এয তথ্য উক্ত বনোট এ উযেঔ ওরযযফন
এফং বনোট ১৫ বত বওোন তথ্য প্রদোযনয প্রযয়োচন নোআ।
নরোআযন বযয বক্ষযত্র বমওর উওযণ অভদোরন ওযো
আয়োযঙ বগুররয রম্মররত ওয ব্যতীত মূল্য এআ খযয রররঔযত
আযফ। মূর পযযভ বওোন তথ্য পূযযণয স্যযমোক নোআ। োফপযভড
তথ্য প্রদোযনয চন্য ১০ নং এয নুরূ প্ররক্রয়ো নুযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ প্রদরডত আযফ। োফপযভড বৈোট রযভোণ
স্বয়ংরক্রয়বোযফ কণনো ওযো আযর বযয়োতযমোগ্য নয় রফধোয় মূর
দোরঔরযত্র তো প্রদরডত আযফ নো।
ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওরযযত আযফ।

 এটি বভোট উওযণ ওয বযয়োত এয রোফ। ওোগুযচ বযয ভয়
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পযভ মূও-৯.১ (মূও দোরঔরত্র) পূযযণয িরত
ক্ররভও
নং/যনোট

রফলয়

পূযযণয িরত

ওয বযয়োত

২৫

২৬

২৭

২৮

বমোকপর রররঔযফন।
বমোকপযরয রনয়ভ:
২৪ও=১০ও+১১ও+১২ও+১৩ও+১৪ও+১৫ও+১৬ও+১৭ও+
১৮ও+১৯ও+২০ও+২১ও+২২ও+২৩ও
২৪ঔ=১৪ঔ+১৫ঔ+১৬ঔ+১৭ঔ+১৮ঔ+১৯ঔ
 নরোআযন বযয বক্ষযত্র রযস্টভ স্বয়ংক্রীয়বোযফ বভোট উওযণ
ওয মূল্য  বভোট উওযণ ওয বযয়োত এয রযভোণ রনধ ডোযণ
ওরযযফ।
ং-৫: বৃরিওোযী ভন্বয় (মূল্য ংযমোচন ওয)
যফযো গ্রীতো  অরন মরদ উৎয ওতডনওোযী ন তোো আযর ংরিষ্ট
ওর্তডও উৎয
ওযযভয়োযদ ওরতডত মুদয় মূযওয রযভোণ এঔোযন রররঔযফন। এ
ওতডযনয চন্য
চন্য অনোযও উৎয ওতডনযমোগ্য যফযোযয রফযীযত গৃীত
মূও-৬.৩ এফং অনোয আস্যৈকৃত মূও-৬.৬ থোরওযত আযফ।
 নরোআযন বযয বক্ষযত্র মূর পযযভ বওোন তথ্য পূযযণয স্যযমোক
নোআ। প্রথযভ "Details" ট্যোফ রিও ওরযযত আযফ এফং এওটি
োফপভড প্রদরডত আযফ। োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
আযফ। যফযোওোযীয নোভ, ঠিওোনো এফং রফন নম্বয টোআ ওরুন।
যফতী ওরোভ দুটিযত যফযো মূল্য উৎয ওরতডত মূযওয
রযভোণ টোআ ওরুন। যফতী ওরোভ দুটিযত ওযঘোরোনযত্রয
নম্বয তোরযঔ রররঔযত আযফ। বম এওোউন্ট বওোযর্য রফযীযত
ওয চভো প্রদোন ওযো আয়োযঙ তোয রফফযণ উযেঔ ওরযযত আযফ।
োফপভড এ পৃথও পৃথও ঘোরোনযত্রয চন্য পৃথওরোআন ব্যফোয
ওরুন। োফপযভডয উৎয ওরতডত বৈোযটয রযভোণ এয বমোকপর
শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র ংরক্ষপ্তোয রোযফ প্রদরডত আযফ।
 ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয উৎয ওরতডত বৈোযটয রযভোণ এয
বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ
ওরযযত আযফ।
ব্যোংরওং
মরদ ওযযভয়োযদ এভন বওোযনো যফযো থোযও মোোয মূল্য এও রক্ষ
ঘৈোযনযর মূল্য টোওোয বফর রওন্তু উোয মুদয় ংআ নকযদ রযযোধ ওরযয়োযঙন
রযযোরধত য় এফং মূও-৬.৩ ঘোরোযনয রবরত্তযত অরন ফতডভোন দোরঔরযত্র ফো
নোআ
এভন পূযফ ডয বওোযনো দোরঔরযত্রয ভোেযভ বযয়োত গ্রণ ওরযয়োযঙন তোো
যফযোযয
আযর উোয মূযওয রযভোণ এঔোযন রররঔযত আযফ।
চন্য
বর্রফট বনোযটয বওোযনো যফযোযয ক্রয় মূল্য ফো রযভোণ রযফরতডত আযর/ বর্রফট
চন্য
বনোযটয চন্য প্রযদয় মূযওয রযভোণ বৃরি োআযর মতটুকুয
রযফরতডত আয়োযঙ ততটুকুয রোফ (মূযওয রযভোণ) এঔোযন
উযেঔ ওরযযত আযফ।
ন্যযওোযনো
ব্যফোযয়য বরনযদযনয বক্ষযত্র যনও ধযযণয ভন্বযয়য খটনো খযট।
ভন্বয় খটনোয বনোট ২৫, ২৬  ২৭ এ ফরণ ডত ভন্বয় খটনোত্রয় ব্যতীত ন্য
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পযভ মূও-৯.১ (মূও দোরঔরত্র) পূযযণয িরত
ক্ররভও
নং/যনোট

রফলয়
চন্য

২৯

বভোট বৃরিওোযী
ভন্বয়
(২৫+২৬+২৭+
২৮)

৩০

প্রদত্ত যফযো
আযত উৎয
ওতডযনয চন্য

৩১

অভদোরন
ম ডোযয় প্রযদয়
অকোভ ওয

পূযযণয িরত
বমযওোযনো ধযযণয ভন্বয় খটনোয চন্য এ খযয ভন্বয়যমোগ্য বভোট
মূযওয রযভোণ রররঔযত আযফ এফং ভন্বয় খটনোয রফফযণরররঔযত
আযফ।উযেখ্য, প্ররতটি ভন্বয় খটনোয রনচস্বতো যরয়োযঙ। উোয চন্য
প্রযমোচৈ রফরধ-রফধোন নুযণ ওরযয়ো ভন্বয় োধন ওরযযত আযফ
এফং ংরিষ্ট দরররোরদ ওযদোতোয রধওোযয ংযক্ষণ ওরযযত
আযফ।
এটি বভোট বৃরিওোযী ভন্বযয়য রযভোণ। ওোগুযচ দোরঔরত্র বযয
ভয় বনোট ২৫, ২৬, ২৭  ২৮ এয বমোকপর এঔোযন রররঔযফন।
নরোআযন বযয বক্ষযত্র রযস্টভ স্বয়ংক্রীয়বোযফ বভোট বৃরিওোযী
ভন্বযয়য রযভোণ রনধ ডোযণ ওরযযফ।
ং-৬: হ্রোওোযী ভন্বয়
 অরন মরদ উৎয ওতডনওোযী নো ন তোো আযর ংরিষ্ট
ওযযভয়োযদ অনোয প্রদত্ত যফযো আযত ওরতডত মুদয়
মূযওয রযভোণ এঔোযন রররঔযফন। এ চন্য অনোয রধওোযয
উৎয ওতডনযমোগ্য যফযোযয রফযীযত অনোয আস্যৈকৃত মূও৬.৩ এফং অনোয নুকূযর উৎয ওতডনওোযী ওর্তডও আস্যৈকৃত
মূও-৬.৬ থোরওযত আযফ। অরন রনযচ উৎয ওতডনওোযী
আযর অনোযও অয এআ খয পূযণ ওরযযত আযফ নো ওোযণ
ন্যযওোযনো উৎয ওতডনওোযী অনোয যফযো আযত উৎয
ওতডন ওরযযফ নো।
 নরোআযন বযয বক্ষযত্র মূর পযযভ বওোন তথ্য পূযযণয স্যযমোক
নোআ। প্রথযভ "Details" ট্যোফ রিও ওরযযত আযফ এফং এওটি
োফপভড প্রদরডত আযফ। োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
আযফ। যফযোওোযীয নোভ, ঠিওোনো এফং রফন নম্বয টোআ ওরুন।
যফতী ওরোভ দুটিযত যফযো মূল্য  উৎয ওরতডত মূযওয
রযভোণ টোআ ওরুন। যফতী ওরোভ দুটিযত ওযঘোরোনযত্রয
নম্বয  তোরযঔ রররঔযত আযফ। বম এওোউন্ট বওোযর্য রফযীযত
ওয চভো প্রদোন ওযো আয়োযঙ তোয রফফযণ উযেঔ ওরযযত আযফ।
োফপভড এ পৃথও পৃথও ঘোরোনযত্রয চন্য পৃথও রোআন ব্যফোয
ওরুন। োফপযভডয উৎয ওরতডত বৈোযটয রযভোণ এয বমোকপর
শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র ংরক্ষপ্তোয রোযফ প্রদরডত আযফ।
 ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয উৎয ওরতডত বৈোযটয রযভোণ এয
বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ
ওরযযত আযফ।
 অভদোরন ম ডোযয় প্রযদয় অকোভ ওয এয রযভোণ উক্ত বনোযট
রররঔযত আযফ।
 নরোআযন বযয বক্ষযত্র মূর পযযভ বওোন তথ্য পূযযণয স্যযমোক
নোআ। প্রথযভ "Details" ট্যোফ রিও ওরযযত আযফ এফং এওটি
োফপভড প্রদরডত আযফ। োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
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পযভ মূও-৯.১ (মূও দোরঔরত্র) পূযযণয িরত
ক্ররভও
নং/যনোট

৩২

৩৩

৩৪

৩৫

৩৬

রফলয়

পূযযণয িরত

আযফ। রফর ফ এরিয নম্বয, তোরযঔ, ংরিষ্ট ওোস্টভ বস্টন
/োউযয নোভ, প্রযদয় রগ্রভ মূল্য ংযমোচন ওয এয রযভোণ
পৃথও পৃথও ওরোযভ উযেঔ ওরযযত আযফ। োফপভড এ পৃথও
পৃথও রফর ফ এরিয চন্য পৃথও রোআন ব্যফোয ওরুন।
োফপযভডয অভদোরন ম ডোযয় প্রযদয় রগ্রভ মূল্য ংযমোচন ওয
এয রযভোণ এয বমোকপর শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র ংরক্ষপ্তোয
রোযফ প্রদরডত আযফ।
 ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয অভদোরন ম ডোযয় প্রযদয় রগ্রভ মূল্য ংযমোচন
ওয এয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র ংরক্ষপ্তোয
রোযফ পূযণ ওরযযত আযফ।
যপ্তোরনকৃত
 যপ্তোরনকৃত ওাঁঘোভোযরয রফযীযত বম উওযণ ব্যফোয ওযো
ওাঁঘোভোযরয
আয়োযঙ, বআ উওযণ ক্রযয়য রফযীযত প্রযদয় মূল্য ংযমোচন
রফযীযত প্রযদয়
ওয এয রযভোণ এঔোযন উযেঔ ওরযযত আযফ।
মূল্য ংযমোচন
ওয
বক্ররর্ট বনোট রফক্রযয়য য যফযোযয রওছু ং বপযত অরযর/যফযোযয মূল্য
আস্যৈয চন্য
রযফরতডত আযর/যক্ররর্ট বনোযটয চন্য প্রযদয় মূযওয রযভোণ হ্রো
োআযর খটনোয োযথ ংরিষ্ট যফযোযয মতটুকুয ংযিল যরয়োযঙ
ততটুকুয রোফ (মূযওয রযভোণ) এঔোযন অরযফ।
ন্যযওোযনো
ব্যফোযয়য বরনযদযনয বক্ষযত্র যনও ধযযণয ভন্বযয়য খটনো খযট।
ভন্বয় খটনোয বনোট ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩  ৩৪ ফরণ ডত ভন্বয় খটনোত্রয় ব্যতীত ন্য
চন্য
বমযওোযনো ধযযণয ভন্বয় খটনোয চন্য এ খযয ভন্বয়যমোগ্য বভোট
মূযওয রযভোণ রররঔযত আযফ এফং ভন্বয় খটনোয রফফযণ
রররঔযত আযফ। উযেখ্য, প্ররতটি ভন্বয় খটনোয রনচস্বতো যরয়োযঙ।
উোয চন্য প্রযমোচৈ রফরধ-রফধোন নুযণ ওরযয়ো ভন্বয় োধন
ওরযযত আযফ এফং ংরিষ্ট দরররোরদ ওযদোতোয রধওোযয ংযক্ষণ
ওরযযত আযফ।
বভোট হ্রোওোযী এটি বভোট হ্রোওোযী ভন্বযয়য রযভোণ। ওোগুযচ দোরঔরত্র বযয
ভন্বয়
ভয় বনোট ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩  ৩৪ এয বমোকপর এঔোযন রররঔযফন।
(৩০+৩১+৩২+ নরোআযন বযয বক্ষযত্র রযস্টভ স্বয়ংক্রীয়বোযফ বভোট হ্রোওোযী
৩৩+৩৪)
ভন্বযয়য রযভোণ রনধ ডোযণ ওরযযফ।
ং-৭: নীট ওয রোফ
ফতডভোন
 এটি ভোনী বচয ব্যতীত ফতডভোন ওযযভয়োযদ প্রযদয় বভোট মূও
ওযযভয়োযদ
এয রোফ।
প্রযদয় বভোট
 ওোগুযচ বযয ভয় বমোকপর রররঔযফন।
মূও (ভোনী
বমোকপযরয রনয়ভ:
বচয ব্যতীত)
৩৬=৯ঔ-২৪ঔ+২৯-৩৫
(৯ঔ-২৪ঔ+২৯-  নরোআযন বযয বক্ষযত্র রযস্টভ স্বয়ংক্রীয়বোযফ রযভোণ
৩৫)
রনধ ডোযণ ওরযযফ।
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পযভ মূও-৯.১ (মূও দোরঔরত্র) পূযযণয িরত
ক্ররভও
রফলয়
নং/যনোট
৩৭ ভোনী বচয
এয রত
ভন্বযয়য য
ফতডভোন
ওযযভয়োযদ
প্রযদয় বভোট
মূও
৩৮ ফতডভোন
ওযযভয়োযদ
প্রযদয় বভোট
ম্পূযও শুল্ক
(ভোনী বচয
ব্যতীত)
৩৯

৪০

৪১

৪২

৪৩
৪৪

পূযযণয িরত

 এটি ভোনী বচয এয রত ভন্বযয়য য ফতডভোন ওযযভয়োযদ
প্রযদয় বভোট মূও এয রোফ।
 ওোগুযচ বযয ভয় বমোকপর রররঔযফন।
বমোকপযরয রনয়ভ: ৩৭ = ৩৬-৫১
 নরোআযন বযয বক্ষযত্র রযস্টভ স্বয়ংক্রীয়বোযফ রযভোণ
রনধ ডোযণ ওরযযফ। নরোআযন পূযযণয বক্ষযত্র অযক বনোট নম্বয ৫১
অযক পূযণ ওরযযত আযফ।
 এটি ভোনী বচয ব্যতীত ফতডভোন ওযযভয়োযদ প্রযদয় বভোট
ম্পূযও শুল্ক এয রোফ।
 ওোগুযচ বযয ভয় বমোকপর রররঔযফন।
বমোকপযরয রনয়ভ:৩৮ = ৯ক+৪০-৪১-৪২
 নরোআযন বযয বক্ষযত্র রযস্টভ স্বয়ংক্রীয়বোযফ রযভোণ
রনধ ডোযণ ওরযযফ। নরোআযন পূযযণয বক্ষযত্র অযক বনোট নম্বয
৪০,৪১  ৪২ অযক পূযণ ওরযযত আযফ।
ভোনী বচয
 এটি ভোনী বচয এয রত ভন্বযয়য য ফতডভোন ওয বভয়োযদ
এয রত
প্রযদয় বভোট ম্পূযও শুল্ক এয রোফ।
ভন্বযয়য য
 ওোগুযচ বযয ভয় বমোকপর রররঔযফন।
ফতডভোন
বমোকপযরয রনয়ভ: ৩৯ = ৩৮-৫২
ওযযভয়োযদ
 নরোআযন বযয বক্ষযত্র রযস্টভ স্বয়ংক্রীয়বোযফ রযভোণ
প্রযদয় বভোট
রনধ ডোযণ ওরযযফ। নরোআযন পূযযণয বক্ষযত্র অযক বনোট নম্বয ৫২
ম্পূযও শুল্ক
অযক পূযণ ওরযযত আযফ।
বর্রফট বনোট
 বওোযনো যফযোযয ক্রয় মূল্য ফো রযভোণ রযফরতডত আযর/
আস্যৈয চন্য
বর্রফট বনোযটয চন্য প্রযদয় ম্পূযও শুল্ক এয রযভোণ বৃরি
ভন্বয়কৃত
োআযর মতটুকুয রযফরতডত আয়োযঙ ততটুকুয রোফ (ম্পূযও
ম্পূযও শুল্ক
শুল্ক এয রযভোণ) এঔোযন উযেঔ ওরযযত আযফ।
বক্ররর্ট বনোট
 রফক্রযয়য য যফযোযয রওছু ং বপযত অরযর/ যফযোযয
আস্যৈয চন্য
মূল্য রযফরতডত আযর/ বক্ররর্ট বনোযটয চন্য প্রযদয় ম্পূযও
ভন্বয়কৃত
শুযল্কয রযভোণ হ্রো োআযর খটনোয োযথ ংরিষ্ট যফযোযয
ম্পূযও শুল্ক
মতটুকুয ংযিল যরয়োযঙ ততটুকুয রোফ (ম্পূযও শুযল্কয
রযভোণ) এঔোযন অরযফ।
যপ্তোরনকৃত
 যপ্তোরনকৃত ওাঁঘোভোযরয রফযীযত বম উওযণ ব্যফোয ওযো
ওাঁঘোভোযরয
আয়োযঙ, বআ উওযণ ক্রযয়য রফযীযত প্রযদয় ম্পূযও শুল্ক এয
রফযীযত প্রযদয়
রযভোণ এঔোযন উযেঔ ওরযযত আযফ।
ম্পূযও শুল্ক
রযযোরধত
 রযযোরধত মূযওয চন্য রোফকৃত স্যদ এয রযভোণ উক্ত
মূযওয চন্য স্যদ
বনোট এ রররঔযত আযফ।
রযযোরধত
 রযযোরধত ম্পূযও শুযল্কয চন্য রোফকৃত স্যদ এয রযভোণ
ম্পূযও শুল্ক
উক্ত বনোট এ রররঔযত আযফ।
এয চন্য স্যদ
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পযভ মূও-৯.১ (মূও দোরঔরত্র) পূযযণয িরত
ক্ররভও
রফলয়
নং/যনোট
৪৫ থ ডদন্ড 
চরযভোনো
৪৬ অফকোরয শুল্ক

৪৭

৪৮

৪৯

৫০

৫১

৫২

৫৩

পূযযণয িরত

 উক্ত ওযযভয়োযদ অযযোকৃত থ ডদন্ড  চরযভোনোয রযভোণ
এঔোযন উযেঔ ওরযযত আযফ।
 রনফরিত ওযদোতোযদয বওউ বওউ অফকোরয শুল্ক অদোয় ওযযন।
এঔোযন ওযদোতো ংরিষ্ট ওযযভয়োযদয অদোয়কৃত অফকোরয
শুযল্কয বভোট রযভোণ রররঔযফন।
উিয়ন োযঘোচড  বওোযনো বওোযনো ওযদোতো মূযওয োোোর উিয়ন োযঘোচড
অদোয় ওযযন। বম ওর ওযদোতোযদয উিয়ন োযঘোচড অদোযয়য
দোরয়ত্ব বদয়ো অযঙ তোোযো এঔোযন ংরিষ্ট ওযযভয়োযদ অদোয়কৃত
উিয়ন োযঘোযচডয রযভোণ রররঔযফন।
তথ্য প্রযুরক্ত
 বওোযনো বওোযনো ওযদোতো মূযওয োোোর তথ্যপ্রযুরক্ত উিয়ন
উিয়ন োযঘোচড
োযঘোচড অদোয় ওযযন। বম ওর ওযদোতোযদয তথ্য প্রযুরক্ত
উিয়ন োযঘোচড অদোযয়য দোরয়ত্ব বদয়ো অযঙ তোোযো এঔোযন
ংরিষ্ট ওযযভয়োযদ অদোয়কৃত তথ্যপ্রযুরক্ত উিয়ন োযঘোযচডয
রযভোণ রররঔযফন।
স্বোস্থৈ স্যযক্ষো
 বওোযনো বওোযনো ওযদোতো মূযওয োোোর স্বোস্থৈ স্যযক্ষো
োযঘোচড
োযঘোচড অদোয় ওযযন। বম ওর ওযদোতোযদয স্বোস্থৈ স্যযক্ষো
োযঘোচড অদোযয়য দোরয়ত্ব বদয়ো অযঙ তোোযো এঔোযন ংরিষ্ট
ওযযভয়োযদ অদোয়কৃত স্বোস্থৈ স্যযক্ষো োযঘোযচডয রযভোণ
রররঔযফন।
রযযফ স্যযক্ষো  বওোযনো বওোযনো ওযদোতো মূযওয োোোর রযযফ স্যযক্ষো
োযঘোচড
োযঘোচড অদোয় ওযযন। বম ওর ওযদোতোযদয রযযফ স্যযক্ষো
োযঘোচড অদোযয়য দোরয়ত্ব বদয়ো অযঙ তোোযো এঔোযন ংরিষ্ট
ওযযভয়োযদ অদোয়কৃত রযযফ স্যযক্ষো োযঘোযচডয রযভোণ
রররঔযফন।
বল
 ওোগুযচ দোরঔযরয বক্ষযত্র ওযদোতোয বল ওযযভয়োযদয ভোনী
ওযযভয়োযদয
বচয (মূল্য ংযমোচন ওয) উক্ত বনোযট ফোযত আযফ।
ভোনী বচয
 নরোআযন দোরঔযরয বক্ষযত্র, প্রথভ ভোযয বক্ষযত্র বল
(মূল্য ংযমোচন
ওযযভয়োযদয ভোনী বচয (মূল্য ংযমোচন ওয) উক্ত বনোযট
ওয)
ফোযত আযফ, যফতীযত রযস্টভ স্বয়ংরক্রয়বোযফ রোফ ওযযফ।
বলওয
 ওোগুযচ দোরঔযরয বক্ষযত্র ওযদোতোয বল ওযযভয়োযদয ভোনী
বভয়োযদয
বচয (ম্পূযও শুল্ক) উক্ত বনোযট ফোযত আযফ।
ভোনী বচয
 নরোআযন দোরঔযরয বক্ষযত্র, প্রথভ ভোযয বক্ষযত্র বল
(ম্পূযও শুল্ক)
ওযযভয়োযদয ভোনী বচয (ম্পূযও শুল্ক) উক্ত বনোযট ফোযত
আযফ, যফতীযত রযস্টভ স্বয়ংরক্রয়বোযফ রোফ ওযযফ।
ং-৮: ওয রযযোযধয তপরর(যেচোযী চভো)
ফতডভোন
 নরোআযন বযয বক্ষযত্র মূর পযযভ বওোন তথ্য পূযযণয স্যযমোক
ওযযভয়োযদ
নোআ। প্রথযভ "Details" ট্যোফ রিও ওরযযত আযফ এফং এওটি
রযযোরধত
োফপভড প্রদরডত আযফ। োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
বভোট মূও
আযফ। প্রথযভ মূও রযযোযধয ঘোরোন নম্বয এফং তোরযঔ টোআ
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পযভ মূও-৯.১ (মূও দোরঔরত্র) পূযযণয িরত
ক্ররভও
নং/যনোট

রফলয়

৫৪

ফতডভোন
ওযযভয়োযদ
রযযোরধত
বভোট ম্পূযও
শুল্ক

৫৫

রযযোরধত
মূযওয চন্য
স্যদ

৫৬

রযযোরধত
ম্পূযও শুল্ক

পূযযণয িরত
ওরুন। যফতী দুটি ওরোযভ এওোউন্ট বওোর্ চভোকৃত মূযওয
রযভোণ উযেঔ ওরযযত আযফ। োফপভড এ পৃথও পৃথও ঘোরোযনয
চন্য পৃথও রোআন ব্যফোয ওরুন। োফপযভডয রযযোরধত
মূযওয বমোকপর শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র ংরক্ষপ্তোয রোযফ
প্রদরডত আযফ।
 ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওরযযত আযফ।
 োযযনোর বওোযর্য বক্ষযত্র অরন বম ওরভনোযযযটয অতোয়
রনফরিত বআ ওরভনোযযযটয োযযনোর বওোর্ ব্যফোয
ওরযযত আযফ। রফরবি ওোস্টভ, এক্সোআচ  বৈোট
ওরভনোযযযটয োযযনোর বওোর্ রনম্নরূ:
(১) ওোস্টভ, এক্সোআচ  বৈোট ওরভনোযযট, খুরনো: ০০০১
(২) ওোস্টভ, এক্সোআচ  বৈোট ওরভনোযযট, মযোয: ০০০৫
(৩) বৃৎ ওযদোতো আউরনট-মূও: ০০০৬
(৪) ওোস্টভ, এক্সোআচ  বৈোট ওরভনোযযট, ঢোওো (দরক্ষণ): ০০১০
(৫) ওোস্টভ, এক্সোআচ  বৈোট ওরভনোযযট, ঢোওো (উত্তয): ০০১৫
(৬) ওোস্টভ, এক্সোআচ  বৈোট ওরভনোযযট, রযরট: ০০১৮
(৭) ওোস্টভ, এক্সোআচ  বৈোট ওরভনোযযট, যোচোী: ০০২০
(৮) ওোস্টভ, এক্সোআচ  বৈোট ওরভনোযযট, ঘট্টগ্রোভ: ০০২৫
(৯) ওোস্টভ, এক্সোআচ  বৈোট ওরভনোযযট, ঢোওো (পূফ ড): ০০৩০
(১০) ওোস্টভ, এক্সোআচ  বৈোট ওরভনোযযট, ঢোওো (রিভ):
০০৩৫
(১১) ওোস্টভ, এক্সোআচ  বৈোট ওরভনোযযট, কুরভেো: ০০৪০
(১২) ওোস্টভ, এক্সোআচ  বৈোট ওরভনোযযট, যংপুয: ০০৪৫
 নরোআযন বযয বক্ষযত্র মূর পযযভ বওোন তথ্য পূযযণয স্যযমোক
নোআ। োফপযভড তথ্য প্রদোযনয চন্য বনোট ৫৩ নং এয নুরূ
প্ররক্রয়ো নুযণ ওরযযত আযফ।
 ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওরযযত আযফ।
 নরোআযন বযয বক্ষযত্র মূর পযযভ বওোন তথ্য পূযযণয স্যযমোক
নোআ। োফপযভড তথ্য প্রদোযনয চন্য বনোট ৫৩ নং এয নুরূ
প্ররক্রয়ো নুযণ ওরযযত আযফ।
 ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওরযযত আযফ।
 নরোআযন বযয বক্ষযত্র মূর পযযভ বওোন তথ্য পূযযণয স্যযমোক
নোআ। োফপযভড তথ্য প্রদোযনয চন্য বনোট ৫৩ নং এয নুরূ
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পযভ মূও-৯.১ (মূও দোরঔরত্র) পূযযণয িরত
ক্ররভও
নং/যনোট

রফলয়

পূযযণয িরত

এয চন্য স্যদ

৫৭

থ ডদন্ড 
চরযভোনো




৫৮

অফকোরয শুল্ক




৫৯

উিয়ন োযঘোর্জড




৬০

তথ্যপ্রযুরক্ত
উিয়ন োযঘোর্জড




৬১

স্বোস্থৈ স্যযক্ষো
োযঘোর্জড




৬২

রযযফ স্যযক্ষো
োযঘোর্জড




প্ররক্রয়ো নুযণ ওরযযত আযফ।
ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওরযযত আযফ।
নরোআযন বযয বক্ষযত্র মূর পযযভ বওোন তথ্য পূযযণয স্যযমোক
নোআ। োফপযভড তথ্য প্রদোযনয চন্য বনোট ৫৩ নং এয নুরূ
প্ররক্রয়ো নুযণ ওরযযত আযফ।
ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূরদোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওরযযত আযফ।
নরোআযন বযয বক্ষযত্র মূর পযযভ বওোন তথ্য পূযযণয স্যযমোক
নোআ। োফপযভড তথ্য প্রদোযনয চন্য বনোট ৫৩ নং এয নুরূ
প্ররক্রয়ো নুযণ ওরযযত আযফ।
ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওরযযত আযফ।
নরোআযন বযয বক্ষযত্র মূর পযযভ বওোন তথ্য পূযযণয স্যযমোক
নোআ। োফপযভড তথ্য প্রদোযনয চন্য বনোট ৫৩ নং এয নুরূ
প্ররক্রয়ো নুযণ ওরযযত আযফ।
ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওরযযত আযফ।
নরোআযন বযয বক্ষযত্র মূর পযযভ বওোন তথ্য পূযযণয স্যযমোক
নোআ। োফপযভড তথ্য প্রদোযনয চন্য বনোট ৫৩ নং এয নুরূ
প্ররক্রয়ো নুযণ ওরযযত আযফ।
ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওরযযত আযফ।
নরোআযন বযয বক্ষযত্র মূর পযযভ বওোন তথ্য পূযযণয স্যযমোক
নোআ। োফপযভড তথ্য প্রদোযনয চন্য বনোট ৫৩ নং এয নুরূ
প্ররক্রয়ো নুযণ ওরযযত আযফ।
ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওরযযত আযফ।
নরোআযন বযয বক্ষযত্র মূর পযযভ বওোন তথ্য পূযযণয স্যযমোক
নোআ। োফপযভড তথ্য প্রদোযনয চন্য বনোট ৫৩ নং এয নুরূ
প্ররক্রয়ো নুযণ ওরযযত আযফ।
ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
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পযভ মূও-৯.১ (মূও দোরঔরত্র) পূযযণয িরত
ক্ররভও
নং/যনোট

৬৩

৬৪

রফলয়

পূযযণয িরত

আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওরযযত আযফ।
ং-৯: ভোনী বচয
যফতী
 এটি ওযদোতোয যফতী ওযযভয়োযদয মূল্য ংযমোচন ওযযয
ওযযভয়োযদয
প্রোযরিও বচযযয রোফ। ওোগুযচ বযয ভয় রফযয়োকপর
প্রোযরিও বচয
রররঔযফন।
(মূল্য ংযমোচন রফযয়োকপযরয রনয়ভ:
ওয)
৬৩ = ৫৩-৩৭
 নরোআযন বযয বক্ষযত্র রযস্টভ স্বয়ংক্রীয়বোযফ ওযদোতোয
যফতী ওযযভয়োযদয মূল্য ংযমোচন ওযযয প্রোযরিও বচযযয
রযভোণ রনধ ডোযণ ওরযযফ।
যফতী
 এটি ওযদোতোয যফতী ওযযভয়োযদয ম্পূযও শুযল্কয প্রোযরিও
ওযযভয়োযদয
বচযযয রোফ।
প্রোযরিও বচয
 ওোগুযচ বযয ভয় রফযয়োকপর রররঔযফন।
(ম্পূযও শুল্ক)  রফযয়োকপযরয রনয়ভ: ৬৪= ৫৪-৩৯।
 নরোআযন বযয বক্ষযত্র রযস্টভ স্বয়ংক্রীয়বোযফ ওযদোতোয
যফতী ওযযভয়োযদয ম্পূযও শুল্ক এয প্রোযরিও বচযযয
রযভোণ রনধ ডোযণ ওরযযফ।
ং-১০: বখোলণো
বখোলণো
 ওোগুযচ বযয বক্ষযত্র ক্ষভতোপ্রোপ্ত ব্যরক্ত তোোয নোভ, দরফ, তোরযঔ,
স্বোক্ষয
বভোফোআর নম্বয  আযভআর উযেঔ ওরযয়ো স্বোক্ষয ওরযযফন।
নরোআযন বযয বক্ষযত্রওযদোতোয নোভ, দরফ, তোরযঔ, বভোফোআর
নম্বয  আযভআরএযে বযরচযেযন প্রদত্ত র্োটোযফ বথযও
স্বয়ংরক্রয়বোযফ প্রদডন ওযযফ। মরদ পযভ দোরঔরওোযী ব্যরক্ত রবি
যয় থোযওন, তযফ, উক্ত তথ্য ংযোধন ওযয মথোমথ তথ্য উযেঔ
”;
ওরযয়ো দোরঔরত্র ব ওরযযফন।

Page 47 of 59

(২৪)

dig g~mK-৯.২ এভ ধ ভ ঢ দ ধ dig g~mK-৯.২
বণ -

“কণপ্রচোতন্ত্রী ফোংরোযদ যওোয
চোতীয় যোচস্ব বফোর্ ড
টোন ডবোয ওয দোরঔরত্র
[রফরধ ৪৭ এয উ-রফরধ (১) দ্রষ্টব্য]

ঢ ধঢ ল 

মূও-৯.২

ং-১: ওযদোতোয তথ্য
:
:
:
:
:

(১) ব্যফোয় নোক্তওযণ ংখ্যো
(২) ওযদোতোয নোভ
(৩) ওযদোতোয ঠিওোনো
(৪) ব্যফোয প্রকৃরত
(৫)থ ডননরতও ওোম ডক্রভ এয প্রকৃরত

ং-২: দোরঔরত্র চভোয তথ্য
:
ভো
ফৎয
/
:
(ও) মূর দোরঔরত্র (ধোযো ৬৪)

(১) ওয বভয়োদ

(২) দোরঔরযত্রয প্রওোয
[নুগ্র ওরযয়ো প্রযমোচৈটিযত টিও রদন]

(৩) রফকত ওযযভয়োযদ বওোযনো ওোম ডক্রভ
িোরদত আয়োযঙ রও?

:

(৪) বযয তোরযঔ

:

(ঔ)

ংযোরধত দোরঔরত্র (ধোযো ৬৬)

(ক)

পূণ ড, রতরযক্ত ফো রফওল্প দোরঔরত্র
(ধোযো ৬৭)

ৈাঁ
নো
[মরদ ’নো’ য় তোো আযর ং-১, ২ এফং ৮ পূযণ ওরুন]
D

D

/

M

M

/

Y

Y

Y

Y

ং-৩: রফক্রয় তথ্য
যফযোযয প্রকৃরত
বনোট
শূন্যোয রফরষ্ট
ণ্য/যফো

যোরয যপ্তোরন
প্রচ্ছি যপ্তোরন

ব্যোরতপ্রোপ্ত ণ্য/যফো
অদড োযযয ণ্য/যফো
বভোট রফক্রয়মূল্য  বভোট টোন ডবোয ওয

মূল্য
(ও)

টোন ডবোয ওয
(ঔ)

১
২
৩
৪
৫

ং-৪: ক্রয় - উওযণ/ওাঁঘোভোর
ক্রযয়য প্রকৃরত
বনোট
মূল্য (ও)
ব্যোরতপ্রোপ্ত ণ্য/যফো
৬
অদড োযযয ণ্য/যফো
৭

োফপভড-ও
োফপভড-ও
োফপভড-ও
োফপভড-ও

ওয (ঔ)
োফপভড-ও
োফপভড-ও

প্ররভত োয ব্যরতত ন্যোন্য োযযয ন্য/বফো

৮

োফপভড-ও

রফযল রস্কভরবরত্তও ন্য/বফো
রনধ ডোরযত মূল্য ংযমোচন ওযরবরত্তও ন্য/বফো

৯
১০

োফপভড-ও
োফপভড-ও
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বভোট উওযণ ক্রয় মূল্য  ওয

১১

ং-৫: নীট ওয রোফ
অআযটভ
বনোট
ফতডভোন ওযযভয়োযদ প্রযদয় বভোট ওয (ভোনী
১২
বচয ব্যতীত) (৫ঔ)
ভোনী বচয এয রত ভন্বযয়য য ফতডভোন
১৩
ওযযভয়োযদ প্রযদয় বভোট ওয (১২-২১)
রযযোরধত ওযযয চন্য স্যদ
১৪
থ ডদন্ড  চরযভোনো
১৫
অফকোরয শুল্ক
১৬
উিয়ন োযঘোচড
১৭
তথ্য প্রযুরক্ত উিয়ন োযঘোচড
১৮
স্বোস্থৈ স্যযক্ষো োযঘোচড
রযযফ স্যযক্ষো োযঘোচড
বল ওয বভয়োযদয ভোনী বচয (টোন ডবোয ওয)

রযভোণ

১৯
২০
২১

ং-৬: ওয রযযোযধয তপরর (যেচোযী চভো)
অআযটভ
বনোট
থ ডননরতও বওোর্
ফতডভোন ওযযভয়োযদ রযযোরধত
২২ ১/১১৩৩/োযযনোর বওোর্/০৩১৩
বভোট ওয
রযযোরধত ওযযয চন্য স্যদ
২৩ ১/১১৩৩/োযযনোর বওোর্/০৩১৩
থ ডদন্ড  চরযভোনো
২৪ ১/১১০৩/োযযনোর বওোর্/১৯০১
অফকোরয শুল্ক
২৫ ১/১১৩৩/োযযনোর বওোর্/০৬০১
উিয়ন োযঘোচড
২৬ ১/১১০৩/োযযনোর বওোর্/২২২৫
তথ্য প্রযুরক্ত উিয়ন োযঘোচড
২৭ ১/১১০৩/োযযনোর বওোর্/২২১৪
স্বোস্থৈ স্যযক্ষো োযঘোচড
২৮ ১/১১০৩/োযযনোর বওোর্/২২১২
রযযফ স্যযক্ষো োযঘোচড
২৯ ১/১১০৩/োযযনোর বওোর্/২২১৩
ং-৭: ভোনী বচয (যফতী ভোযয প্রোযরিও বচয)
অআযটভ
বনোট
রযভোণ
ভোনী বচয (টোন ডবোয ওয) (২২- ৩০
১৩)

রযভোণ
োফপভড-ঔ
োফপভড-ঔ
োফপভড-ঔ
োফপভড-ঔ
োফপভড-ঔ
োফপভড-ঔ
োফপভড-ঔ
োফপভড-ঔ

ং-৮: বখোলণো
অরভ বখোলণো ওরযযতরঙ বম, এআ দোরঔরযত্র প্রদত্ত তথ্য যফ ডোতবোযফ ম্পূণ ড, তৈ  রনভুডর।
নোভ
দরফ
তোরযঔ
বভোফোআর নম্বয
আযভআর
স্বোক্ষয
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োফপভড মূ
োফপভড - ও ( বনোট ১,২,৩,৪,৬ ৭ ৮ ৯ ১০ এয চন্য প্রযমোচৈ)
ণ্য/ বফোয
eY©Yv

ণ্য/বফোয
বওোর্

ণ্য/বফোয নোভ

টোন ডবোয ওয
(ঔ)

মূল্য
(ও)

ভন্তব্য

বভোট

োফপভড - ঔ ( বনোট ২২,২৩,২৪,২৫,২৬,২৭,২৮,২৯ এয চন্য প্রযমোচৈ)
ঘোরোন নম্বয/
েোনচৈোওন
অআরর্ (আবযভযন্টয
বক্ষযত্র)

তোরযঔ

এওোউন্ট বওোর্

রযভোণ

বম ফোরণরচৈও ব্যোংযওয
ভোেযভ রযযোরধত (আবযভযন্টয বক্ষযত্র) তোয নোভ
 োঔো

বভোট
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টোন ডবোয ওয দোরঔরত্র পূযযণয রনযদ ডরওো
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

টোন ডবোয ওয দোরঔরত্র পূযযণয গুরুত্বপূণ ড অআনকত রনযদ ডনো
এআ পযভ মূল্য ংযমোচন ওয  ম্পূযও শুল্ক অআন, ২০১২ এয অতোয়
তোররওোভুক্ত ওর ব্যরক্তয চন্য ব্যফহৃত আযফ।
প্ররত ওযযভয়োযদয পূযণকৃত পযভ ওযযভয়োদ যফতী ভোযয ১৫ তোরযযঔয ভযে ব
ওরযযত আযফ। মূও দপ্তয ফো বৈোট নরোআন রযস্টভ ওর্তডও গ্রযণয তোরযঔ
দোরঔরত্র বযয তোরযঔ রোযফ রফযফরঘত আযফ।
দোরঔরত্র রফরযম্ব ব ফো ব নো ওরযফোয ওোযযণ স্যদ ফো থ ডদণ্ড ফো উবয়আ
অযযোরত আযত োযয।
দোরঔরত্র বযয পূযফ ড নীট ওয রযযোধ ওরুন।
দোরঔরত্র বযয পূযফ ড ফো এওআ োযথ মূও-৬.১০ এয তথ্য ব ওরুন।
দোরঔরত্র ব নো ওরযযর বৈোট নরোআন রযস্টযভয ভোেযভ রনধ ডোরযত ভযয়য ভযে
রফরবি ধযযণয স্বয়ংক্রীয় রনয়ন্ত্রণ ব্যফস্থোয ম্মুঔীন আযত আযফ।

পযভ মূও-৯.২ পূযযণয রনযদ ডনো
(1) নরোআযন দোরঔরত্র ব চ  গ্রোরধওোযপ্রোপ্ত িরত। নরোআযন দোরঔরত্র
বযয চন্য www.vat.gov.bd রবরচট ওরুন। অনোয নরোআন স্যরফধো নো থোরওযর
বৈোট নরোআন োরবড বন্টোযয মোআয়ো দোরঔরত্র নরোআযন ব ওরযযত োরযযফন।
অনোয রনওটফতী বৈোট নরোআন োরবড বন্টোযযয ঠিওোনো www.nbr.gov.bd

(2) ওোগুযচ দোরঔরত্র বযয বক্ষযত্র ীর  স্বোক্ষয ংফররত মূর দোরঔরত্র বপ্রযণ ওরুন
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

এফং উোয এওটি ওর অরন ংযক্ষণ ওরুন। পযটোওর গ্রণযমোগ্য আযফ নো।
স্পষ্ট ক্ষযয পযভটি পূযণ ওরুন। আংযযরচ পযভ ব্যফোযযয বক্ষযত্র CAPITAL
ক্ষয ব্যফোয ওরুন।
পযভটি পূযযণয পূযফ ড রনযদ ডরওোটি বোযরোবোযফ ড়ুন।
ম্পূণ ড পযভ যফতী ওোম ডক্রযভয চন্য গৃীত আযফ নো।
ওোগুযচ দোরঔরত্র র্োও ফো োযত োযত রনম্নফরণ ডত দপ্তযমূযয বমযওোযনো এওটিযত
বপ্রযণ ওরুন, মথো:(ও) অনোয রনওটফতী ওোস্টভ, এক্সোআচ  বৈোট ওরভনোযযট
(ঔ) অনোয রনওটফতী ওোস্টভ, এক্সোআচ  বৈোট রফবোকীয় দপ্তয।
মূও  টোন ডবোয ওয ংক্রোন্ত বমযওোযনো তযথ্যয চন্য বৈোট নরোআন ওন্টোক্ট
বন্টোযয ওর ওরুন। ওন্টোক্ট বন্টোযযয নম্বয: ১৬৫৫৫।

পযভ মূও-৯.২ (টোন ডবোয ওয দোরঔরত্র) পূযযণয িরত
ক্ররভও
নং/যনো
ট

রফলয়

পূযযণয িরত

১

ব্যফোয়
নোক্তওযণ
ংখ্যো
ওযদোতোয

ং-১: ওযদোতোয তথ্য
 ওোগুযচ বযয ভয় ওযদোতোয ৯-রর্রচট আ-রফন নম্বয রররঔযত
আযফ।
 নরোআযন বযয বক্ষযত্র স্বয়ংক্রীয়বোযফ অরযফ।
 ওোগুযচ বযয ভয় ওযদোতোয নোভ রররঔযত আযফ।

২
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পযভ মূও-৯.২ (টোন ডবোয ওয দোরঔরত্র) পূযযণয িরত
ক্ররভও
নং/যনো
ট
৩

৪

৫

১

২

৩

৪

১

রফলয়

পূযযণয িরত

 নরোআযন বযয বক্ষযত্র স্বয়ংক্রীয়বোযফ অরযফ।
 ওোগুযচ বযয ভয় ওযদোতোয ঠিওোনো রররঔযত আযফ।
 নরোআযন বযয বক্ষযত্র আ-রফন র্োটোযফ আযত স্বয়ংক্রীয়বোযফ
অরযফ।
ব্যফোয
 ওোগুযচ বযয ভয় ওযদোতোয ব্যফোয প্রকৃরত রররঔযত আযফ।
প্রকৃরত
উদোযণ : োট ডনোযর, প্রোআযবট রররভযটর্ বওোিোরন ।
 নরোআযন বযয বক্ষযত্র আ-রফন র্োটোযফ আযত স্বয়ংক্রীয়বোযফ
অরযফ।
থ ডননরতও  ওোগুযচ বযয ভয় ওযদোতোয থ ডননরতও ওোম ডক্রভ এয প্রকৃরত
ওোম ডক্রভ
রররঔযত আযফ। উদোযণ: উৎোদও, বফো প্রদোনওোযী।
এয প্রকৃরত  নরোআযন বযয বক্ষযত্র আ-রফন র্োটোযফ বথযও স্বয়ংক্রীয়বোযফ
অরযফ।
ং-২: দোরঔরত্র চভোয তথ্য
ওয বভয়োদ  ওোগুযচ বযয ভয় বম ওযযভয়োযদয দোরঔরত্র ব ওরযযফন
উোয ভোযয নোভ এফং ন ররখুন।
 নরোআযন বযয বক্ষযত্র স্বয়ংক্রীয়বোযফ অরযফ।
দোরঔরযত্রয প্রযমোচৈতো নুমোয়ী এওটি রনফ ডোঘন ওরুন:
প্রওোয
 মূর দোরঔরত্র (ধোযো ৬৪)
 ংযোরধত দোরঔরত্র (ধোযো ৬৬)
 পূণ ড, রতরযক্ত ফো রফওল্প দোরঔরত্র (ধোযো ৬৭)
রফকত
বম ওযযভয়োযদয দোরঔরত্র ব ওযযভয়োযদ বওোযনো থ ডননরতও
ওযযভয়োযদ ওোম ডক্রভ আয়োযঙ রওনো। মরদ আয়ো থোযও তোো আযর ‘‘ৈো’’
বওোযনো
রনফ ডোঘন ওরযয়ো যফতী ংমূ (ং ৩ আযত ৮) পূযণ ওরযযত
ওোম ডক্রভ
আযফ। অয মরদ বওোযনো ওোম ডক্রভ নো আয়ো থোযও তোো আযর ‘‘নো’’
িোরদত
রনফ ডোঘন ওরযয়ো শুধু ং-৮ পূযণ ওরযয়ো ব ওরযযত আযফ।
আয়োযঙ রও?
দোরঔরত্র
 ওোগুযচ বযয ভয় বম ওযযভয়োযদয দোরঔরত্র ব ওরযযফন
বযয
উোয ভোযয নোভ এফং ন ররখুন।
তোরযঔ
 নরোআযন বযয বক্ষযত্র স্বয়ংক্রীয়বোযফ অরযফ।
ং-৩: রফক্রয় তথ্য
শূন্যোয
 নরোআযন বযয বক্ষযত্র বমওর ওয ঘোরোনত্র দ্বোযো যোরয
রফরষ্ট ণ্য/
যপ্তোরনয যফযো প্রদোন ওযো আয়োযঙ বগুররয রম্মররত ওয
বফোব্যতীত মূল্য এআ খযয রররঔযত আযফ। মূর পযযভ বওোন তথ্য
যোরয
পূযযণয স্যযমোক নোআ। প্রথযভ "Details" ট্যোফ রিও ওরযযত আযফ
যপ্তোরন
এফং এওটি োফপভড প্রদরডত আযফ। োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ
ওরযযত আযফ। যফযোকৃত ণ্য/বফোয ফণ ডনো এফং িরওডত
এআঘএযওোর্/বফো বওোর্ টোআ ওরুন। ন্য/বফোয নোভ
নোভ
ওযদোতোয
ঠিওোনো
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পযভ মূও-৯.২ (টোন ডবোয ওয দোরঔরত্র) পূযযণয িরত
ক্ররভও
নং/যনো
ট

রফলয়

পূযযণয িরত
ওরোযভয ধীযন প্রোরঙ্গও ণ্য/বফোয নোভ স্বয়ংরক্রয়বোযফ
এনরফঅয এয বৈন্তযীণ র্োটোযফ নুমোয়ী প্রদরডত আযফ।
ঠিও ণ্য/বফোয নোযভয তথ্য প্ররতপররত ওরযফোয চন্য
ণ্য/বফোয ফণ ডনো ফো বওোর্ ওরোযভয এরিগুরর িোদনো ওরযযত
োরযযফন। তোযয ণ্য/বফোয রফক্রয়মূল্য ররখুন। োফপভডগুররযত
পৃথও এআঘএযওোর্/বফোযওোযর্য চন্য পৃথও রোআন ব্যফোয
ওরুন। োফপভড এএরর্ এফং বৈোট রযভোণ স্বয়ংরক্রয়বোযফ
এআএযওোর্/রফফযণ এফং যফযোযয রযভোযনয উয রবরত্ত
ওরযয়ো কণনো ওযো আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর
দোরঔরযত্র ংরক্ষপ্তোয রোযফ প্রদরডত আযফ। োফপযভড
টোন ডবোয ওযযয রযভোণ স্বয়ংরক্রয়বোযফ কণনো ওযো আযর
যপ্তোরনকৃত যফযো রফধোয় মূর দোরঔরযত্র তো প্রদরডত আযফ নো।
 ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওরযযত আযফ।

২

শূন্যোয
রফরষ্ট
ণ্য/যফোপ্রচ্ছি
যপ্তোরন

 নরোআযন বযয বক্ষযত্র বমওর ওয ঘোরোনত্র দ্বোযো প্রচ্ছি
যপ্তোরনয যফযো প্রদোন ওযো আয়োযঙ বগুররয রম্মররত ওয
ব্যতীত মূল্য এআ খযয রররঔযত আযফ। োফপযভড তথ্য প্রদোযনয
চন্য ক্ররভও ১ এয নুরূ প্ররক্রয়ো নুযণ ওরযযত আযফ।
োফপযভড টোন ডবোয ওযযয রযভোণ স্বয়ংরক্রয়বোযফ কণনো ওযো
যর যপ্তোরনকৃত যফযো রফধোয় মূর দোরঔরযত্র তো প্রদরডত
আযফ নো।
 ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওরযযত আযফ।

৩

ব্যোরত
প্রোপ্ত
ণ্য/যফো

 নরোআযন বযয বক্ষযত্র বমওর ওয ঘোরোনত্র দ্বোযো মূল্য
ংযমোচন ওয অআযনয তপরর  এঅয বত উযেরঔত
ব্যোরতপ্রোপ্ত ণ্য/যফো যফযো প্রদোন ওযো আয়োযঙ বগুররয
রম্মররত মূল্য এআ খযয রররঔযত রররঔযত আযফ। োফপযভড তথ্য
প্রদোযনয চন্য ক্ররভও ১ এয নুরূ প্ররক্রয়ো নুযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভড টোন ডবোয ওযযয রযভোণ স্বয়ংরক্রয়বোযফ কণনো
ওযো আযর ব্যোরত প্রোপ্ত যফযো রফধোয় মূর দোরঔরযত্র তো
প্রদরডত আযফ নো।
 ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
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পযভ মূও-৯.২ (টোন ডবোয ওয দোরঔরত্র) পূযযণয িরত
ক্ররভও
নং/যনো
ট

রফলয়

পূযযণয িরত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওরযযত আযফ।

৪

অদড
োযযয
ণ্য/যফো

৫

বভোট
রফক্রয়মূল্য

টোন ডবোয
ওয

৬

ব্যোরত
প্রোপ্ত
ণ্য/যফো

৭

অদড
োযযয
ণ্য/যফো

 নরোআযন বযয বক্ষযত্র বমওর ওয ঘোরোনত্র দ্বোযো অদড
োযযয (৪%) ণ্য/যফো যফযো প্রদোন ওযো আয়োযঙ বগুররয
রম্মররত ওয ব্যতীত মূল্য এআ খযয রররঔযত আযফ। োফপযভড
তথ্য প্রদোযনয চন্য ক্ররভও ১ এয নুরূ প্ররক্রয়ো নুযণ
ওরযযত আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ প্রদরডত আযফ।
 ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওরযযত আযফ।
এটি বভোট রফক্রয়মূল্য  টোন ডবোয ওযযয রোফ। ওোগুযচ বযয
ভয় বমোকপর রররঔযফন। বমোকপযরয রনয়ভ:
৫ও=১ও+২ও+৩ও+৪ও
৫ঔ=৪ঔ
নরোআযন বযয বক্ষযত্র বৈোট নরোআন রযস্টভ স্বয়ংক্রীয়বোযফ
বভোট রফক্রয়মূল্য  টোন ডবোয ওযযয রযভোণ রনধ ডোযণ ওরযযফ।
ং-৪: ক্রয়-উওযণ/ওাঁঘোভোর
 নরোআযন বযয বক্ষযত্র বমওর স্থোনীয়বোযফ ক্রয়কৃত উওযণ,
মূল্য ংযমোচন ওয অআযনয তপরর  এঅয বত উযেরঔত
ব্যোরতপ্রোপ্ত বগুররয রম্মররত মূল্য এআ খযয রররঔযত আযফ।
োফপযভড তথ্য প্রদোযনয চন্য ক্ররভও ১ এয নুরূ প্ররক্রয়ো
নুযণ ওরযযত আযফ। োফপযভড ওযযয রযভোণ স্বয়ংরক্রয়বোযফ
কণনো ওযো আযর ব্যোরত প্রোপ্ত ক্রয় রফধোয় মূর দোরঔরযত্র
তো প্রদরডত আযফ নো।
 ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওরযযত আযফ।
 নরোআযন বযয বক্ষযত্র বমওর উওযণ অদড োযযয মূও
প্রদোন ওযয স্থোনীয় বোযফ ক্রয় ওযো যয়যঙ বগুররয রম্মররত ওয
ব্যতীত মূল্য এআ খযয রররঔযত আযফ। োফপযভড তথ্য প্রদোযনয
চন্য ক্ররভও ১ এয নুরূ প্ররক্রয়ো নুযণ ওরযযত আযফ।
 ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওরযযত আযফ।
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পযভ মূও-৯.২ (টোন ডবোয ওয দোরঔরত্র) পূযযণয িরত
ক্ররভও
রফলয়
পূযযণয িরত
নং/যনো
ট
৮
প্ররভত োয  নরোআযন বযয বক্ষযত্র বমওর উওযণ প্ররভত োয ব্যতীত
ব্যতীত
ন্য বওোন োযয ওয রযযোধ ওযয স্থোনীয় বোযফ ক্রয় ওযো
ণ্য/যফো
যয়যঙ বগুররয রম্মররত ওয ব্যতীত মূল্য এআ খযয রররঔযত
আযফ। োফপযভড তথ্য প্রদোযনয চন্য ক্ররভও ১ এয নুরূ
প্ররক্রয়ো নুযণ ওরযযত আযফ।
 ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওরযযত আযফ।
৯
রফযল স্কীভ  নরোআযন বযয বক্ষযত্র বমওর ওয ঘোরোনত্র দ্বোযো রফযল
রবরত্তও
স্কীভ রবরত্তও উওযণ স্থোনীয়বোযফ ক্রয় ওযো যয়যঙ বগুররয
ন্য/বফো
রম্মররত ওয ব্যতীত মূল্য এআ খযয রররঔযত আযফ। োফপযভড
তথ্য প্রদোযনয চন্য ক্ররভও ১ এয নুরূ প্ররক্রয়ো নুযণ
ওরযযত আযফ।
 ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওরযযত আযফ।
১০
রনধ ডোরযত
 নরোআযন বযয বক্ষযত্র বমওর ওয ঘোরোনত্র দ্বোযো রনধ ডোরযত
মূল্য
মূল্য ংযমোচন রবরত্তও উওযণ স্থোনীয় বোযফ ক্রয় ওযো আয়োযঙ
ংযমোচনও
বআগুররয রম্মররত ওয ব্যতীত মূল্য এআ খযয রররঔযত আযফ।
য রবরত্তও
োফপযভড তথ্য প্রদোযনয চন্য ক্ররভও ১ এয নুরূ প্ররক্রয়ো
ন্য/বফো
নুযণ ওরযযত আযফ।
 ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওরযযত আযফ।
১১
বভোট
 এটি বভোট উওযন ক্রয় মুল্য  ওযযয রোফ। ওোগুযচ বযয
উওযন
ভয় বমোকপর রররঔযফন।
ক্রয় মূল্য  বমোকপযরয রনয়ভ:
ওয
১১ও=৬ও+৭ও+৮ও+৯ও+১০ও
১১ঔ=৭ঔ+৮ঔ+৯ঔ+১০ঔ
 নরোআযন বযয বক্ষযত্র রযস্টভ স্বয়ংক্রীয়বোযফ বভোট উওযন
ওয মূল্য  বভোট উওযণ ক্রয় মূল্য  ওযযয রযভোণ রনধ ডোযণ
ওরযযফ।
ং-৫: নীট ওয রোফ
ফতডভোন ওয  এটি ভোনী বচয ব্যতীত ফতডভোন ওযযভয়োযদ প্রযদয় বভোট
১২
বভয়োযদ
ওযযয রোফ।
প্রযদয় বভোট
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পযভ মূও-৯.২ (টোন ডবোয ওয দোরঔরত্র) পূযযণয িরত
ক্ররভও
নং/যনো
ট

১৩

১৪
১৫
১৬

রফলয়
ওয
(ভোনী
বচয
ব্যতীত)
(৫ঔ)
ভোনী
বচয এয
রত
ভন্বযয়য
য ফতডভোন
ওযযভয়োযদ
প্রযদয় বভোট
ওয (১২২১)
রযযোরধ
ত ওযযয
চন্য স্যদ
থ ডদন্ড 
চরযভোনো
অফকোরয
শুল্ক

১৭

উিয়ন
োযঘোচড

১৮

তথ্যপ্রযুরক্ত
উিয়ন
োযঘোচড

১৯

স্বোস্থৈ
স্যযক্ষো
োযঘোচড

২০

রযযফ
স্যযক্ষো
োযঘোচড

পূযযণয িরত



ওোগুযচ বযয ভয় ৫ঔ এয রযভোণ রররঔযফন।
নরোআযন বযয বক্ষযত্র রযস্টভ স্বয়ংক্রীয়বোযফ রযভোণ
রনধ ডোযণ ওরযযফ।

 এটি ভোনী বচয এয রত ভন্বযয়য য ফতডভোন ওযযভয়োযদ
প্রযদয় বভোট ওযযয রোফ।
 ওোগুযচ বযয ভয় বমোকপর রররঔযফন।
বমোকপযরয রনয়ভ: ১৩=১২-২১
 নরোআযন বযয বক্ষযত্র রযস্টভ স্বয়ংক্রীয়বোযফ রযভোণ
রনধ ডোযণ ওরযযফ। নরোআযন পূযযনয বক্ষযত্র অযক বনোট নম্বয ২১
অযক পূযণ ওরযযত আযফ।
 রযযোরধত ওযযয চন্য রোফকৃত স্যদ এয রযভোন উক্ত বনোট
এ রররঔযত আযফ।
 উক্ত ওযযভয়োযদ অযযোকৃত থ ডদন্ড  চরযভোনোয রযভোন
এঔোযন উযেঔ ওরযযত আযফ।
 রনফরিত ওযদোতোযদয বওউ বওউ অফকোরয শুল্ক অদোয় ওযযন।
এঔোযন ওযদোতো ংরিষ্ট ওযযভয়োযদয অদোয়কৃত অফকোরয
শুযল্কয বভোট রযভোণ রররঔযফন।
 বওোযনো বওোযনো ওযদোতো টোন ডবোয ওযযয োোোর উিয়ন
োযঘোচড অদোয় ওযযন। বম ওর ওযদোতোযদয উিয়ন োযঘোচড
অদোযয়য দোরয়ত্ব বদয়ো অযঙ তোোযো এঔোযন ংরিষ্ট ওযযভয়োযদ
অদোয়কৃত উিয়ন োযঘোযচডয রযভোণ রররঔযফন।
 বওোযনো বওোযনো ওযদোতো টোন ডবোয ওযযয োোোর তথ্যপ্রযুরক্ত
উিয়ন োযঘোচড অদোয় ওযযন। বম ওর ওযদোতোযদয
তথ্যপ্রযুরক্ত উিয়ন োযঘোচড অদোযয়য দোরয়ত্ব বদয়ো অযঙ তোোযো
এঔোযন ংরিষ্ট ওযযভয়োযদ অদোয়কৃত তথ্যপ্রযুরক্ত উিয়ন
োযঘোযচডয রযভোণ রররঔযফন।
 বওোযনো বওোযনো ওযদোতো টোন ডবোয ওযযয োোোর স্বোস্থৈ
স্যযক্ষো োযঘোচড অদোয় ওযযন। বম ওর ওযদোতোযদয স্বোস্থৈ
স্যযক্ষো োযঘোচড অদোযয়য দোরয়ত্ব বদয়ো অযঙ তোোযো এঔোযন
ংরিষ্ট ওযযভয়োযদ অদোয়কৃত স্বোস্থৈ স্যযক্ষো োযঘোযচডয রযভোণ
রররঔযফন।
 বওোযনো বওোযনো ওযদোতো টোন ডবোয ওযযয োোোর রযযফ
স্যযক্ষো োযঘোচড অদোয় ওযযন। বম ওর ওযদোতোযদয রযযফ
স্যযক্ষো োযঘোচড অদোযয়য দোরয়ত্ব বদয়ো অযঙ তোোযো এঔোযন
ংরিষ্ট ওযযভয়োযদ অদোয়কৃত রযযফ স্যযক্ষো োযঘোযচডয
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পযভ মূও-৯.২ (টোন ডবোয ওয দোরঔরত্র) পূযযণয িরত
ক্ররভও
নং/যনো
ট
২১

২২

রফলয়

পূযযণয িরত

রযভোণ রররঔযফন।
বল ওয
 ওোগুযচ দোরঔযরয বক্ষযত্র ওযদোতোয বল ওয বভয়োযদয ভোনী
বভয়োযদয
বচয (টোন ডবোয ওয) উক্ত বনোযট ফোআযত আযফ।
ভোনী
 নরোআযন দোরঔযরয বক্ষযত্র, প্রথভফোয পূযযণয বক্ষযত্র বল ওয
বচয
বভয়োযদয ভোনী বচয (টোন ডবোয ওয) উক্ত বনোযট ফোআযত
(টোন ডবোয
আযফ, যফতীযত রযস্টভ স্বয়ংরক্রয়বোযফ রোফ ওরযযফ।
ওয)
ং-৬: ওয রযযোযধয তপরর (যেচোযী চভো)
ফতডভোন ওয  নরোআযন বযয বক্ষযত্র মূর পযযভ বওোন তথ্য পূযযণয স্যযমোক
বভয়োযদ
বনআ। প্রথযভ "Details" ট্যোফ রিও ওরযযত আযফ এফং এওটি
রযযোরধত
োফপভড প্রদরডত আযফ। োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
বভোট ওয
আযফ। প্রথযভ টোন ডবোয ওয রযযোযধয ঘোরোন
নম্বয/েোনচৈোওন নম্বয এফং তোরযঔ টোআ ওরুন। যফতী দুটি
ওরোযভ এওোউন্ট বওোর্  চভোকৃত টোন ডবোয ওয এয রযভোন
উযেঔ ওরযযত আযফ। আ-বযভযন্টয বক্ষযত্র, যফতী ওরোযভ বম
ফোরণরচৈও ব্যোংযওয ভোেযভ ওয রযযোধ ওযো আয়োযঙ তোোয
নোভ  োঔোয নোভ রররঔযত আযফ। োফপভড এ পৃথও পৃথও
ঘোরোযনয চন্য পৃথও রোআন ব্যফোয ওরুন। োফপযভডয
রযযোরধত টোন ডবোয ওয এয বমোকপর শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ প্রদরডত আযফ।
 ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওরযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওরযযত আযফ।
 োযযনোর বওোযর্য বক্ষযত্র অরন বম ওরভনোযযযটয অতোয়
রনফরিত বআ ওরভনোযযযটয োযযনোর বওোর্ ব্যফোয
ওরযযত আযফ। রফরবি ওোস্টভ, এক্সোআচ  বৈোট
ওরভনোযযযটয োযযনোর বওোর্ রনম্নরূ:
(১) ওোস্টভ, এক্সোআচ  বৈোট ওরভনোযযট, খুরনো: ০০০১
(২) ওোস্টভ, এক্সোআচ  বৈোট ওরভনোযযট, মযোয: ০০০৫
(৩) বৃৎ ওযদোতো আউরনট-মূও: ০০০৬
(৪) ওোস্টভ, এক্সোআচ  বৈোট ওরভনোযযট, ঢোওো (দরক্ষণ): ০০১০
(৫) ওোস্টভ, এক্সোআচ  বৈোট ওরভনোযযট, ঢোওো (উত্তয): ০০১৫
(৬) ওোস্টভ, এক্সোআচ  বৈোট ওরভনোযযট, রযরট: ০০১৮
(৭) ওোস্টভ, এক্সোআচ  বৈোট ওরভনোযযট, যোচোী: ০০২০
(৮) ওোস্টভ, এক্সোআচ  বৈোট ওরভনোযযট, ঘট্টগ্রোভ: ০০২৫
(৯) ওোস্টভ, এক্সোআচ  বৈোট ওরভনোযযট, ঢোওো (পূফ ড): ০০৩০
(১০) ওোস্টভ, এক্সোআচ  বৈোট ওরভনোযযট, ঢোওো (রিভ):
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পযভ মূও-৯.২ (টোন ডবোয ওয দোরঔরত্র) পূযযণয িরত
ক্ররভও
নং/যনো
ট

২৩

২৪

২৫

২৬

২৭

রফলয়

পূযযণয িরত

০০৩৫
(১১) ওোস্টভ, এক্সোআচ  বৈোট ওরভনোযযট, কুরভেো: ০০৪০
(১২) ওোস্টভ, এক্সোআচ  বৈোট ওরভনোযযট, যংপুয: ০০৪৫
রযযোরধত  নরোআযন বযয বক্ষযত্র মূর পযযভ বওোন তথ্য পূযযণয স্যযমোক
ওযযয চন্য
বনআ। োফপযভড তথ্য প্রদোযনয চন্য বনোট ২২ নং এয নুরূ
স্যদ
প্ররক্রয়ো নুযণ ওরযযত আযফ।
 ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওযযত আযফ।
থ ডদন্ড 
 নরোআযন বযয বক্ষযত্র মূর পযযভ বওোন তথ্য পূযযণয স্যযমোক
চরযভোনো
বনআ। োফপযভড তথ্য প্রদোযনয চন্য বনোট ২২ নং এয নুরূ
প্ররক্রয়ো নুযণ ওরযযত আযফ।
 ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওযযত আযফ।
অফকোরয
 নরোআযন বযয বক্ষযত্র মূর পযযভ বওোন তথ্য পূযযণয স্যযমোক
শুল্ক
বনআ। োফপযভড তথ্য প্রদোযনয চন্য বনোট ২২ নং এয নুরূ
প্ররক্রয়ো নুযণ ওরযযত আযফ।
 ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওযযত আযফ।
উিয়ন
 নরোআযন বযয বক্ষযত্র মূর পযযভ বওোন তথ্য পূযযণয স্যযমোক
োযঘোচড
বনআ। োফপযভড তথ্য প্রদোযনয চন্য বনোট ২২ নং এয নুরূ
প্ররক্রয়ো নুযণ ওরযযত আযফ।
 ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওযযত আযফ।
তথ্য প্রযুরক্ত  নরোআযন বযয বক্ষযত্র মূর পযযভ বওোন তথ্য পূযযণয স্যযমোক
উিয়ন
বনআ। োফপযভড তথ্য প্রদোযনয চন্য বনোট ২২ নং এয নুরূ
োযঘোচড
প্ররক্রয়ো নুযণ ওরযযত আযফ।
 ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওযযত আযফ।
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পযভ মূও-৯.২ (টোন ডবোয ওয দোরঔরত্র) পূযযণয িরত
ক্ররভও
রফলয়
নং/যনো
ট
২৮ স্বোস্থ স্যযক্ষো
োযঘোচড

২৯

৩০

পূযযণয িরত
 নরোআযন বযয বক্ষযত্র মূর পযযভ বওোন তথ্য পূযযণয স্যযমোক
বনআ। োফপযভড তথ্য প্রদোযনয চন্য বনোট ২২ নং এয নুরূ
প্ররক্রয়ো নুযণ ওরযযত আযফ।
 ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওযযত আযফ।

রযযফ
স্যযক্ষো
োযঘোচড

 নরোআযন বযয বক্ষযত্র মূর পযযভ বওোন তথ্য পূযযণয স্যযমোক
বনআ। োফপযভড তথ্য প্রদোযনয চন্য বনোট ২২ নং এয নুরূ
প্ররক্রয়ো নুযণ ওরযযত আযফ।
 ওোগুযচ বযয ভয়, প্রথযভ োফপযভডয তথ্যগুযরো পূযণ ওযযত
আযফ। োফপযভডয বমোকপরগুযরো শুধুভোত্র মূর দোরঔরযত্র
ংরক্ষপ্তোয রোযফ পূযণ ওযযত আযফ।
ং-৭: ভোনী বচয (যফতী ওযযভয়োযদয প্রোযরিও বচয)
ফ ধদ
 এটি ওযদোতোয যফতী ওযযভয়োযদয ঝ দপ ভ ওভ এভ প্রোযরিও
চভ
বচযযয রোফ। ওোগুযচ বযয ভয় রফযয়োকপর রররঔযফন।
(ঝ দপ ভ রফযয়োকপযরয রনয়ভ:
ওভ)
৩০=২২-১৩
 নরোআযন বযয বক্ষযত্র রযস্টভ স্বয়ংক্রীয়বোযফ ওযদোতোয
যফতী ওয বভয়োযদয ঝ দপ ভ ও ভভ প্রোযরিও বচযযয
রযভোণ রনধ ডোযণ ওরযযফ।
ং-৮: বখোলণো
বখোলণো  ওোগুযচ বযয বক্ষযত্র ক্ষভতোপ্রোপ্ত ব্যরক্ত তোোয নোভ, দরফ, তোরযঔ,
স্বোক্ষয
বভোফোআর নম্বয  আযভআর উযেঔ ওরযয়ো স্বোক্ষয ওরযযফন।
নরোআযন বযয বক্ষযত্রওযদোতোয নোভ, দরফ, তোরযঔ, বভোফোআর
নম্বয  আযভআর এযে বযরচযেযন প্রদত্ত র্োটোযফ বথযও
স্বয়ংরক্রয়বোযফ প্রদডন ওরযযফ। মরদ পযভ দোরঔরওোযী ব্যরক্ত রবি
আয়ো থোযওন, তযফ, উক্ত তথ্য ংযোধন ওযয মথোমথ তথ্য উযেঔ
”
ওরযয়ো দোরঔরত্র ব ওরযযফন।
চোতীয় যোচস্ব বফোযর্ ডয অযদক্রযভ,
(ট.

ম ফ দ যওত ভ)
ত ( ও দ ঢ)
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