গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
জাতীয় যাজস্ব বফার্ ড
ঢাকা
[ মূল্য াংদমাজন কয ]
প্রজ্ঞান
তারযখ: ৩০ জ্জৈষ্ঠ, ১৪২৬ ফঙ্গাব্দ / ১৩ জুন, ২০১৯ রিষ্টাব্দ।
এস.আর.ও. -১৮৬-আই /২০১৯/৪৩- স ।- মূল্য াংদমাজন কয ও স র
আইন, ২০১২ (২০১২ দনয ৪৭ নাং আইন) এয র ৩২ বত প্রদত্ত ক্ষভতাফদর জাতীয় যাজস্ব
বফার্ ড, রনম্নফরণ ডত বেরফদরয করাভ (১) এ উরিরখত রযনাভা াংখ্যায রফযীদত করাভ (২) এ
উরিরখত বফায বকাদর্য আতাধীন করাভ (৩) এ ফরণ ডত কযদমাগ্য বফায রযরধ রনধ ডাযদণয
রদক্ষৈ ব্যাখ্যা প্রদান করযর, মথা:“বেরফর
রযনাভা
বফায বকার্
কযদমাগ্য বফা
াংখ্যা
(১)
(২)
(৩)
বাদের  বযদতাযাঁ
S০০১
S০০১.০০
বাদের:
S০০১.১০
ব্যাখ্যা। - “বাদের” অথ ড বকাদনা ক্লাফ, এভন বকাদনা
প্ররতষ্ঠান, াংস্থা ফা স্থান বমখাদন াভরয়কবাদফ অফস্থাদনয জন্য
বকাদনা কক্ষ ফা কক্ষমূদয স্যৈে ফা অন্য বকাদনা ধযদনয
আফান, উাদত কৈাোরযাং এয ব্যফস্থা অথফা বম বকাদনা নাদভ
অরবরত অন্য বকাদনা বফা, স্যরফধা ফা উদমারগতায ব্যফস্থা
থাকুক ফা না থাকুক, বাড়া বদয়া য় এফাং বলায বা
প্রদডনকাযী বকাদনা প্ররতষ্ঠান এই াংজ্ঞায অন্তর্ভডক্ত হ ইদফ।
বযদতাযাঁ:
S০০১.২০
ব্যাখ্যা।- “বযদতাযাঁ” অথ ড বকাদনা ক্লাফ, এভন বকাদনা
প্ররতষ্ঠান, াংস্থা ফা স্থান বমখাদন অথফা বম বকাদনা নাদভ
অরবরত অন্য বকাদনা বফা, স্যরফধা ফা উদমারগতা প্রদান কযা
উক ফা না উক, উাদত ফা অন্যত্র ববাদগয উদেদে বকাদনা
খাদ্য ফা ানীয় রফক্রয় কযা য় এফাং বলায বা প্রদডনকাযী
প্ররতষ্ঠান মারন্ত্রক মাদন রযচাররত বভাফাইর বযদতাযাঁ ইায
অন্তর্ভডক্ত হ ইদফ।
S০০২

S০০২.০০

বর্দকাদযেয  কৈাোযা ড:
ব্যাখ্যা।- “বর্দকাদযেয  কৈাোযা ড” অথ ড বকাদনা বদাকান,
পাভড, প্ররতষ্ঠান ফা ব্যরক্ত হফগ ড মাা ফা মাাযা রনদম্নাক্ত হ এক ফা
একারধক বফা প্রদান করযয়া থাদক, মথা:(ক) ফুর, বপস্টুন, ফারটাং, যরঙন কাগজ, কাড় ফা অন্য বকাদনা
উকযণ, বম বকাদনা ধযদনয জ্ফদ্যৈরতক ফারত, বতাযণ,
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S০০৩

S০০৩.০০
S০০৩.১০
S০০৩.২০

S০০৪

S০০৪.০০

S০০৫

S০০৫.০০
S০০৫.১০

S০০৫.২০

প্যাদের ফা ারভয়ানা দ্বাযা বকাদনা প্রাঙ্গণ, বফন, ভাঠ
অথফা মানফান রিতকযণ; অথফা
(খ) আফাফত্র ফা রপক্সচায দ্বাযা বকাদনা বফন, প্রাঙ্গণ ফা ভাঠ
রিতকযণ; অথফা
(গ) বম বকাদনা ধযদনয উৎফ ফা অনুষ্ঠাদন ররদনন, বক্রাকারযজ,
কােরারযাং ফা ফানত্র যফযাকযণ; অথফা
(ঘ) বকাদনা খাদ্য াভগ্রী ফা ানীয় প্রস্তুত, যফযা ফা
রযদফন বম বকাদনা ধযদনয আপ্যায়ন।
বভােয গাড়ীয গ্যাদযজ, য়াকড এফাং র্কইয়ার্:ড
বভােয গাড়ীয গ্যাদযজ এফাং য়াকড:
র্কইয়ার্ ড:
ব্যাখ্যা।– “বভােয গাড়ীয গ্যাদযজ, য়াকড এফাং র্কইয়ার্ ড”
অথ ড এভন বকাদনা প্ররতষ্ঠান, াংস্থা ফা স্থান বমখাদন বম বকাদনা
প্রকাদযয মারন্ত্রক মানফান ফা বনৌমান বভযাভত, রূান্তয
(কনবা ডন) ফা ারবডরাং কযা য় অথফা উাদদয মন্ত্রাাংদয ফা
আকৃরতয বকাদনা রযফতডন কযা য়।
রনভডাণ াংস্থা:
ব্যাখ্যা।- “রনভডাণ াংস্থা” অথ ড এভন বকাদনা প্ররতষ্ঠান, াংস্থা ফা
ব্যরক্ত হ মাা ফা রমরন ফারণরজৈক রবরত্তদত বফন, বমাগাদমাগ
ভাধ্যভ, রযফন, ড়ক, ভাড়ক, বতু ফা অন্য বম বকাদনা
ধযদনয অফকাঠাদভা রনভডাণ, বভযাভত ফা যক্ষণাদফক্ষণ করযয়া
থাদক ফা থাদকন এফাং বকাদনা অফকাঠাদভায রত াংযুক্ত হ য়
ফা উায অাং রাদফ ব্যফহৃত য় এইরূ বম বকাদনা ধযদনয
স্থায়ী ফা অস্থায়ী াংস্থান (দমভন: ীতাত রনয়ন্ত্রণ ব্যফস্থা,
পর রররাং, ররপে ইতৈারদ) ইায অন্তর্ভডক্ত হ ইদফ।
ণ্যাগায  ফন্দয:
ণ্যাগায:
ব্যাখ্যা।- “ণ্যাগায” অথ ড এভন বকাদনা উন্মুক্ত হ ফা অন্যরফধ স্থান
বমখাদন বম বকাদনা ণ্য, দণয রফরনভদয় ফা অন্য বকাদনা বাদফ
ভজুদ ফা াংযক্ষদণয ব্যফস্থা কযা য়; উক্ত হরূ বম বকাদনা ণ্য
ভজুদ ফা াংযক্ষদণয ায়ক প্রতৈক্ষ ফা দযাক্ষ কর
প্রস্তুরতমূরক কভডকাে ইায অন্তর্ভডক্ত হ ইদফ।
ফন্দয:
ব্যাখ্যা।- “ফন্দয” অথ ড এভন বকাদনা উন্মুক্ত হ ফা অন্যরফধ স্থান
বমখাদন আভদারনকৃত ফা যপ্তারনদমাগ্য বম বকাদনা ণ্য দণয
রফরনভদয় ফা অন্য বকাদনাবাদফ ভজুদ ফা াংযক্ষদণয ব্যফস্থা কযা
য় এফাং উক্ত হরূ বম বকাদনা ণ্য ভজুদ ফা াংযক্ষদণয ায়ক
প্রতৈক্ষ  দযাক্ষ কর প্রস্তুরতমূরক কভডকাে ভজুদকৃত
অথফা াংযরক্ষত উক্ত হরূ বকাদনা দণ্যয রনযাত্তা স্ক্ৈারনাং
বফা ণ্য চারাদনয রনষ্পরত্ত রফলয়ক কর কভডকাে এফাং
এতদ্যদেদে রযচাররত আইররর্ (ICD-Inland Container
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এফাং রএপএ (CFS-Container Freight Station) 
এই বফায অন্তর্ভডক্ত হ ইদফ।
Depot)

S০০৬

S০০৬.০০

রভাগায:
ব্যাখ্যা।- “রভাগায” অথ ড এভন বকাদনা স্থান বমখাদন তা
রনয়ন্ত্রণ দ্ধরতদত ফা অন্য বকাদনা দ্ধরতদত দণ্যয গুণগতভান
অরযফরতডত যারখফায জন্য ফারণরজৈক রবরত্তদত বকাদনা ণ্য
াংযক্ষদণয ব্যফস্থা যরয়াদছ।

S০০৭

S০০৭.০০

রফজ্ঞানী াংস্থা:
ব্যাখ্যা।- (ক) “রফজ্ঞানী াংস্থা” অথ ড বকাদনা দণ্যয ফা বফায
প্রচাযণায ফা অন্য বকাদনা প্রচাযণায উদেদে, ফারণরজৈক
রবরত্তদত বম বকাদনা নাদভয ফা ধযদনয রফজ্ঞান প্রস্তুতকযদণ ফা
উক্ত হ উদেদে প্রস্তুতকৃত বকাদনা রফজ্ঞান বম বকাদনা ভাধ্যদভ ফা
অন্য বকাদনা ন্থায় প্রচাযকযদণ ফা প্রচায কাদম ড ায়তাকযদণ
রনদয়ারজত বকাদনা ব্যরক্ত হ, প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা; এফাং
(খ) বকাদনা ব্যরক্ত হ, প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থায দয়ফাইে ফা বকাদনা
রত্রকা, াভরয়কী, ম্যাগারজন, ইতৈারদ এয অনরাইন াংস্ক্যদণ
রফজ্ঞান প্রচায কযা ইদর উা রফজ্ঞানী াংস্থায অন্তর্ভডক্ত হ
ইদফ।

S০০৮

S০০৮.০০
S০০৮.১০

ছাাখানা  ফাঁধাই াংস্থা:
ছাাখানা:
ব্যাখ্যা।- “ছাাখানা” অথ ড বকাদনা পুতক ফা রত্রকা ছাায
কাদজ অথফা অন্য বম বকাদনা নাদভয ফা ধযদনয ছাায কাদজ
রনদয়ারজত প্ররতষ্ঠান, াংস্থা ফা ব্যরক্ত হ।

S০০৮.২০

ফাঁধাই াংস্থা:
ব্যাখ্যা।- “ফাঁধাই াংস্থা” অথ ড বকাদনা পুতক, রত্রকা ফা অন্য
বকাদনা দররর দতাদফজ ফা খাতাত্র ফাঁধাইদয়য কাদজ রনদয়ারজত
প্ররতষ্ঠান, াংস্থা ফা ব্যরক্ত হ।

S০০৯

S০০৯.০০

রনরাভকাযী াংস্থা:
ব্যাখ্যা।- “রনরাভকাযী াংস্থা” অথ ড যকারয এফাং বফযকারয
রনরাদভয আদয়াজদন ফা রযচারনা কাদম ড রনদয়ারজত বকাদনা
প্ররতষ্ঠান, াংস্থা ফা ব্যরক্ত হ।

S০১০

S০১০.০০

ভূরভ উন্নয়ন াংস্থা  বফন রনভডাণ াংস্থা:

S০১০.১০

ভূরভ উন্নয়ন াংস্থা:
ব্যাখ্যা।- “ভূরভ উন্নয়ন াংস্থা” অথ ড ফারণরজৈক রবরত্তদত ক্রয়কৃত
ফা অন্য বম বকাদনা উাদয় প্রাপ্ত ভূরভয উন্নয়ন াধন ফা চুরক্ত হয
ভাধ্যদভ ভূরভয উন্নয়ন াধনপূফ ডক ইজাযায ভাধ্যদভ ফা অন্য
বকাদনাবাদফ দণয রফরনভদয় উক্ত হ উন্নয়নকৃত ভূরভ রফক্রয় ফা
তান্তযকাদম ড রনদয়ারজত বকাদনা ব্যরক্ত হ, প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা।
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S০১১

S০১০.২০

বফন রনভডাণ াংস্থা:
ব্যাখ্যা।- “বফন রনভডাণ াংস্থা” অদথ ড ফারণরজৈক রবরত্তদত ক্রয়কৃত
ফা অন্য বম বকাদনা উাদয় প্রাপ্ত ভূরভয উয বফন রনভডাণপূফ ডক
ইজাযায ভাধ্যদভ ফা অন্য বকাদনাবাদফ দণয রফরনভদয়
ফারণরজৈক রবরত্তদত উক্ত হ রনরভডত বফন রফক্রয় অথফা তান্তযকাদম ড
রনদয়ারজত বকাদনা ব্যরক্ত হ, প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা, এফাং অন্য বম
বকাদনা উাদয় প্রাপ্ত ভূরভয উয দণয রফরনভদয় বফন
রনভডাণপূফ ডক তান্তয কাম ডক্রভ ইায অন্তর্ভডক্ত হ ইদফ।

S০১১.০০

রবরর্ কৈাদে , রবরর্ বগভ , অরর্ রবরর্ বযকরর্ ডাং
, অরর্  রবরর্ ররর্ বাড়া প্রদানকাযী :
রবরর্ কৈাদে :
রবরর্ বগভ :
অরর্, রবরর্ বযকরর্ ডাং :
রবরর্  অরর্ ররর্ বাড়া প্রদানকাযী :
ব্যাখ্যা।- “রবরর্ কৈাদে , রবরর্ বগভ , অরর্,
রবরর্ বযকরর্ ডাং , অরর্  রবরর্ ররর্ বাড়া প্রদানকাযী
” অথ ড ফারণরজৈক রবরত্তদত রবরর্ কৈাদে ফা রবরর্ বগভ
ফা অরর্  রবরর্ ররর্ রফক্রয় অথফা উা াভরয়কবাদফ
ব্যফাদযয স্যদমাগ প্রদান অথফা অরর্ ফা রবরর্ ফা রবরর্
ররর্ বযকরর্ ডাং এয কাদজ রনদয়ারজত বকাদনা প্ররতষ্ঠান, াংস্থা ফা
ব্যরক্ত হ।

S০১১.১০
S০১১.২০
S০১১.৩০
S০১১.৪০

S০১২

S০১২.০০
S০১২.১০
S০১২.১১
S০১২.১২
S০১২.১৩
S০১২.১৪

বেররদপান, বেরররপ্রটায, বেদরক্স, পৈাক্স ফা ইটাযদনে াংস্থা 
রভ কার্ ড যফযাকাযী:
বেররদপান:
বেরররপ্রটায:
বেদরক্স:
পৈাক্স:
ইটাযদনে াংস্থা:
ব্যাখ্যা।- “বেররদপান, বেরররপ্রটায, বেদরক্স, পৈাক্স ফা ইটাযদনে
াংস্থা” অথ ড বেররদপান, বেরররপ্রটায, বেদরক্স, পৈাক্স ফা
ইটাযদনে এয ভাধ্যদভ ফারণরজৈক রবরত্তদত বমাগাদমাগ স্থান,
তথ্য ফা উাত্ত আদান-প্রদাদনয ব্যফস্থাকাযী বকাদনা ব্যরক্ত হ,
প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা।

S০১২.২০

রভ কার্ ড যফযাকাযী:
ব্যাখ্যা।- “রভ কার্ ড যফযাকাযী” অথ ড দণয রফরনভদয়
Subscriber's Identity Module (SIM) কার্ ড, Removable
User Identification Module (RUIM) কার্ ড ফা অনুরূ অন্য
বকাদনা microchip াংফররত কাদর্ ডয ভাধ্যদভ বলুরায
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বেররদপান াংদমাগ প্রদানকাযী
াংস্থা; এফাং একই উদেেপূযণকদে উরিরখত কার্ ড ব্যতীত
Code Division Multiple Access (CDMA) ফা অনুরূ অন্য
বকাদনা দ্ধরত ব্যফায এই বফায অন্তর্ভডক্ত হ ইদফ।
(Mobile/ Fixed Wireless)

S০১৩

S০১৩.০০

মারন্ত্রক ররি:
ব্যাখ্যা।- “মারন্ত্রক ররি” অথ ড ফারণরজৈক রবরত্তদত মারন্ত্রক
দ্ধরতদত বকাদনা বাাক, রযচ্ছদ ফা উায অাং রফদল ফা বম
বকাদনা ধযদনয ফস্ত্র, আ
চ্ছাদন ফা বভাড়ক বধারাই, ইরস্ত্র, যাং,
রযপু, কাো ফা রর করযফায কাদম ড রনদয়ারজত বকাদনা স্থান,
প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা।

S০১৪

S০১৪.০০

ইদেনটাং াংস্থা:
ব্যাখ্যা।- “ইদেনটাং াংস্থা” অথ ড বদর ফা রফদদর বক্রতা এফাং
রফদক্রতায ভদধ্য ফারণরজৈক রবরত্তদত ণ্য ফা বফা ক্রয়-রফক্রয় ফা
আদান-প্রদান ম্পরকডত বমাগাদমাগ স্থান অথফা অনুরূ ক্রয়রফক্রয় ফা আদান-প্রদান াংক্রান্ত চুরক্ত হ ম্পাদদন প্রদয়াজনীয়
ভন্বয় কাদম ড রনদয়ারজত বকাদনা প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা।

S০১৫

S০১৫.০০
S০১৫.১০

বেইে পদযায়ার্ ডা ড এফাং রক্লয়ারযাং  পদযায়ারর্ ডাং াংস্থা:
বেইে পদযায়ার্ ডা ড:
ব্যাখ্যা।- “বেইে পদযায়ার্ ডা ড” অথ ড দণয রফরনভদয় ণ্য
বভাড়কজাতকযণ ফা অদন্যয দ্বাযা বভাড়কজাতকৃত ফা
বভাড়কজাতকযণ ব্যতীত বকাদনা ণ্য বুরকাং এয ভাধ্যদভ
গন্তব্যস্থদর বপ্রযদণয জন্য ফারণরজৈক রবরত্তদত রযফন ব্যফা
াংক্রান্ত কাম ড ম্পাদনকাযী ব্যরক্ত হ, প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা।

S০১৫.২০

রক্লয়ারযাং  পদযায়ারর্ ডাং াংস্থা:
ব্যাখ্যা।- “রক্লয়ারযাং  পদযায়ারর্াংড াংস্থা” অথ ড রফদদ ইদত
আভদারনকৃত ফা রফদদদ যপ্তারনদমাগ্য বকাদনা ণ্য দণয
রফরনভদয় ফা বখাদ খারাী (self clearance) এয উদেদে শুল্ক
আনুষ্ঠারনকতা ম্পন্ন করযফায রদক্ষৈ Customs Act, 1969
(Act No. IV of 1969) এয section 207 এয অধীন রাইদন্স
প্রাপ্ত বকাদনা ব্যরক্ত হ, প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা।

S০১৬

S০১৬.০০

ট্রাদবর এদজরন্স:
ব্যাখ্যা।- “ট্রাদবর এদজরন্স” অথ ড করভন রবরত্তদত বকাদনা মাত্রী
রযফন প্ররতষ্ঠাদনয দক্ষ মাত্রী াধাযদণয রনকে এক স্থান
ইদত অন্য স্থাদন মাতায়াদতয জন্য টরকে রফক্রয় কাদম ড
রনদয়ারজত বকাদনা প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা।

S০১৭

S০১৭.০০

কম্যৈরনট বটায:
ব্যাখ্যা।- “কম্যৈরনট বটায” অথ ড রফফা, জন্মরদন, বরভনায,
রদম্পারজয়াভ ফা অন্য বকাদনা াাংস্কৃরতক, াভারজক ফা
যাজননরতক অনুষ্ঠান ম্পাদদনয রনরভত্ত াভরয়কবাদফ বাড়া
প্রদত্ত বকাদনা বফন ফা প্রাঙ্গণ এফাং তদাংরিষ্ট অনুষ্ঠান ম্পাদন
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াংক্রান্ত কাম ডাফররয ভদধ্য খাদ্য রযদফন অন্তর্ভডক্ত হ ইদফ।
S০১৮

S০১৮.০০

চররিত্র স্টুরর্:
ব্যাখ্যা।- “চররিত্র স্টুরর্” অথ ড চররিত্র বযকরর্ ডাং এয স্যরফধা
াংফররত বকাদনা স্থান, প্রাঙ্গণ ফা বফন মাা অদথ ডয রফরনভদয়
ব্যফায করযফায স্যদমাগ প্রদান কযা য়।

S০১৯

S০১৯.০০

পদো রনভডাতা:
ব্যাখ্যা।- “পদো রনভডাতা” অথ ড ফারণরজৈক রবরত্তদত যরঙ্গন ফা
াদাকাদরা পদো প্রস্তুতকযণ ফা রপল্ম প্ররক্রয়াকযদণ রনদয়ারজত
বকাদনা ব্যরক্ত হ ফা প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা

S০২০

S০২০.০০

জরয াংস্থা:
ব্যাখ্যা।- “জরয াংস্থা” অথ ড ফারণরজৈক রবরত্তদত আভদারনকৃত,
যপ্তারনতব্য, বদদয অবৈন্তদয ভজুদকৃত ফা যফযাকৃত দণ্যয
জরয কাদম ড অথফা ফীভা াংক্রান্ত জরয কাদম ড অথফা ভূরভ
জরয কর প্রাকৃরতক, আরথ ডক, ভানফ  কারযগরয ম্পদ
রযভা ফা জরয কাদম ড ফা আথ ড-াভারজক জরয কাদম ড ফা
অন্য বম বকাদনা জরয কাদম ড রনদয়ারজত বম বকাদনা ব্যরক্ত হ,
প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা, এফাং দণয রফরনভদয় বম বকাদনা ধযদনয
ববৌত ফা যাায়রনক যীক্ষা ম্পাদনকাযী ফা বম বকাদনা
রফলদয়য ম্ভাব্যতা মাচাইকাযী ফা বকাদনা প্ররতষ্ঠাদনয ভান
(standardization)
প্রতৈয়ন ফা াযপযদভন্স অরর্ে
ম্পাদনকাযী প্ররতষ্ঠান এফাং বভরযন াদবডয়ায প্ররতষ্ঠান ইায
অন্তর্ভডক্ত হ ইদফ।

S০২১

S০২১.০০

প্ল্ৈাট ফা মূরধনী মন্ত্রারত বাড়া প্রদানকাযী াংস্থা:
ব্যাখ্যা।- “প্ল্ৈাট ফা মূরধনী মন্ত্রারত বাড়া প্রদানকাযী াংস্থা”
অথ ড অদথ ডয রফরনভদয় বকাদনা প্ল্ৈাট ফা মূরধনী মন্ত্রারত অন্য
বকাদনা ব্যরক্ত হ, প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থাদক ব্যফাদযয স্যদমাগ
প্রদানকাযী বকাদনা ব্যরক্ত হ, প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা।

S০২২

S০২২.০০

রভষ্টান্ন বাোয:
ব্যাখ্যা।- “রভষ্টান্ন বাোয” অথ ড রভষ্টান্ন ফা রভষ্টান্নজাতীয় খাদ্য
াভগ্রী প্রস্তুতকযণ ফা রফক্রদয় রনদয়ারজত বকাদনা ব্যরক্ত হ, প্ররতষ্ঠান
ফা াংস্থা।

S০২৩

S০২৩.১০

চররিত্র প্রদডক (দপ্রক্ষাগৃ):
ব্যাখ্যা।- “চররিত্র প্রদডক” অথ ড দডকদদয উদবাদগয জন্য
ফারণরজৈক রবরত্তদত চররিত্র প্রদডনকাযী ফা প্রদডদনয
ব্যফস্থানাকাযী বকাদনা ব্যরক্ত হ, প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা।

S০২৩.২০

চররিত্র রযদফক:
ব্যাখ্যা।- “চররিত্র রযদফক” অথ ড চররিত্র প্রদমাজনা ফা
রনভডাতা ফা রনদফদক াংস্থা ফা প্ররতষ্ঠাদনয রনকে ইদত াংগৃীত
চররিত্র অদথ ডয রফরনভদয় চররিত্র প্রদডক (দপ্রক্ষাগৃ) ফা
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ম্প্রচায কর্তডক্ষ ফা অন্য বকাদনা ব্যরক্ত হ ফা াংস্থায রনকে
তান্তযকাযী বকাদনা ব্যরক্ত হ, প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা।
S০২৪

S০২৪.০০
S০২৪.১০

S০২৪.২০

আফাফত্র:
আফাফদত্রয উৎাদক:
ব্যাখ্যা।- “আফাফদত্রয উৎাদক” অথ ড এভন বকান ব্যরক্ত হ,
প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা রমরন ফা মাাযা আফাফত্র প্রস্তুত রকাংফা
বভযাভত করযয়া দণয রফরনভদয় ফা অন্যরফধবাদফ যফযা
করযয়া থাদকন।
আফাফদত্রয রফণন বকন্দ্র:
ব্যাখ্যা।- “আফাফদত্রয রফণন বকন্দ্র” অথ ড রনজস্ব প্রস্তুতকৃত ফা
অদন্যয দ্বাযা প্রস্তুতকৃত বম বকাদনা আফাফত্র দণয রফরনভদয়
ফা অন্যরফধবাদফ রফক্রদয়য স্থান।

S০২৫

S০২৫.০০

য়াা:
ব্যাখ্যা।- “য়াা” অথ ড ারন যফযা  য়ঃরনষ্কান কর্তডক্ষ
আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ দনয ৬ নাং আইন) এয ধাযা ৩ এয
অধীন প্ররতরষ্ঠত ারন যফযা  য়ঃ রনস্ক্ান কর্তডক্ষ।

S০২৬

S০২৬.০০

S০২৭

S০২৭.০০

স্বণ ডকায  বযৌপ্যকায এফাং স্বদণ ডয  বযৌদপ্যয বদাকানদায এফাং
স্বণ ড াকাকাযী:
ব্যাখ্যা।- (১) “স্বণ ডকায  বযৌপ্যকায এফাং স্বণ ড  বযৌদপ্যয
বদাকানদায কর্তডক প্রদত্ত বফা” অথ ড ভজুরয ফা ারবড চাদজডয
রফরনভদয় স্বণ ড ফা বযৌদপ্যয রকাংফা স্বণ ড  বযৌদপ্যয অরাংকায
প্রস্তুত, বভযাভত, ভজুদ ফা রফণন কাদম ড রনদয়ারজত বকাদনা
ব্যরক্ত হ, প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা; এফাং
(২) “স্বণ ড াকাকাযী” অথ ড স্বণ ড গরাইয়া ফা রযষ্কায করযয়া ফা
অন্য বকাদনা দ্ধরতদত বতজারফ স্বণ ড ফা স্বণ ডরে প্রস্তুত 
রফণনকাযী।
ফীভা বকাম্পারন:
ব্যাখ্যা।- “ফীভা বকাম্পারন” অথ ড অরি, বনৌ, রফভান, বভােয,
স্বাস্থৈগত দ্যঘ ডেনা অন্যান্য বম বকাদনা দ্যঘ ডেনায বক্ষদত্র ফীভা
ররর (জীফন ফীভা ররর ব্যতীত) এয ভাধ্যদভ ক্ষরতপূযণ
ব্যফস্থা াংক্রান্ত ব্যফা রযচারনায় রনদয়ারজত বকাদনা ব্যরক্ত হ,
প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা।

S০২৮

S০২৮.০০

কুরযয়ায (courier)  এক্সদপ্র বভইর ারবড:
ব্যাখ্যা।- “কুরযয়ায (courier)  এক্সদপ্র বভইর ারবড” অথ ড
বদদয অবৈন্তদয অথফা বদদয ফারদয অদথ ডয রফরনভদয় ফাতডা,
াংফাদ, তথ্য, দরররত্র, ণ্য ফা াদ ডর (জনীভা ১০ বকরজ
ম ডন্ত) বপ্রযদণ এফাং বদদয অবৈন্তদয রপ ফা চাদজডয রফরনভদয়
বভাফাইর, ইটাযদনে, বপান, পৈাক্স ফা অন্য বকাদনা ইদরক্ট্ররনক
রভরর্য়া এয ভাধ্যদভ বমাগাদমাদগয রবরত্তদত অথ ড আদান-প্রদাদন
রনদয়ারজত ব্যরক্ত হ, প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা (যকারয র্াক রফবাগ এফাং
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বফা রদযানাভা াংখ্যা S০১৫ এ ফরণ ডত ব্যরক্ত হ, প্ররতষ্ঠান ফা
াংস্থা ব্যতীত), তদফ যকারয র্াক রফবাগ ফা বফযকারয বম
বকাদনা াংস্থা কর্তডক প্রদত্ত এক্সদপ্র বভইর ইায অন্তর্ভডক্ত হ ইদফ।
S০২৯

:

S০২৯.০০

ব্যাখ্যা।- “
র
র

”
র
এ এই
র
র

স
র
স সর র

,
র
,
র
র
র ,
র ।

রফউট ারডায:
ব্যাখ্যা।- “রফউট ারডায” অথ ড এভন বকাদনা স্থান, প্ররতষ্ঠান ফা
াংস্থা বমইখাদন ফারণরজৈক রবরত্তদত নাযী ফা পুরুল ফা উবদয়য
বকিা, অঙ্গিা ফা রূিামূরক বফা প্রদাদনয ফা
তদানুলরঙ্গক বকাদনা স্যদমাগ-স্যরফধা প্রদাদনয ব্যফস্থা যরয়াদছ।
দণয রফরনভদয় কযদমাগ্য ণ্য বভযাভত ফা ারবডরাং এয কাদজ
রনদয়ারজত ব্যরক্ত হ, প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা:
ব্যাখ্যা।- “দণয রফরনভদয় কযদমাগ্য ণ্য বভযাভত ফা ারবডরাং
এয কাদজ রনদয়ারজত ব্যরক্ত হ, প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা” অথ ড দণয
রফরনভদয় রনজস্ব প্ল্াট, বভরনাযী ফা মন্ত্রারত দ্বাযা অদন্যয
ভাররকানাধীন বকাদনা কযদমাগ্য ণ্য বভযাভত ফা ারবডরাং এয
কাদজ রনদয়ারজত বকাদনা ব্যরক্ত হ, প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা।

S০৩০

S০৩০.০০

S০৩১

S০৩১.০০

S০৩২

S০৩২.০০

কনারদেন্সী পাভড  স্যাযবাইজযী পাভড:
ব্যাখ্যা।- “কনারদেন্সী পাভড ফা স্যাযবাইজযী পাভড” অথ ড দণয
রফরনভদয় বম বকাদনা যাভডক বফা প্রদাদন রনদয়ারজত বকাদনা
ব্যরক্ত হ, াংস্থা ফা প্ররতষ্ঠান রমরন বকাদনা ম্ভাব্যতা মাচাই, প্রকে
প্রণয়ন ফা ফাতফায়ন ফা রযকেনা প্রণয়ন ফা ফাতফায়দনয যাভড
প্রদান কদযন অথফা উা ফাতফায়দনয তদাযরক কদযন।

S০৩৩

S০৩৩.০০

ইজাযাদায:
ব্যাখ্যা।- “ইজাযাদায” অথ ড দণয রফরনভদয় বকাদনা স্থান ফা
স্থানায অথফা বকাদনা স্থাফয ম্পরত্ত ফা বকাদনা স্থাদন
প্রদফারধকাদযয ইজাযা গ্রণকাযী ব্যরক্ত হ, প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা এফাং
উক্ত হরূ ইজাযা প্রদান ব্যরতদযদক রনজস্ব ব্যফস্থানায় ইজাযায
স্থান ফা স্থানায বোর, রপ, ারর ফা খা াংগ্রকাযী ইায
অন্তর্ভডক্ত হ ইদফন।

S০৩৪

S০৩৪.০০

অরর্ে এে এৈাকাউরটাং পাভড:
ব্যাখ্যা।- “অরর্ে এে এৈাকাউরটাং পাভড” অথ ড দণয রফরনভদয়
বকাদনা ব্যরক্ত হ ফা প্ররতষ্ঠাদনয ফারল ডক ফা বকাদনা রনরদ ডষ্ট বভয়াদদয
আয়-ব্যয় রনযীক্ষা অথফা রাফ যীক্ষা ফা াংযক্ষদণয কাদজ
রনদয়ারজত বকাদনা ব্যরক্ত হ, প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা।

Page 8 of 19

S০৩৫

S০৩৫.০০

ররাং এদজট:
ব্যাখ্যা।- “ররাং এদজট” অথ ড Customs Act, 1969 (Act No.
IV of 1969) এয section 2 (g) বত াংজ্ঞারয়ত “conveyance”

S০৩৬

S০৩৭

S০৩৬.০০
S০৩৬.১০

এয আগভন, অফস্থান  প্রস্থাদন াংরিষ্ট ব্যফায় রযচারনাকাযী
ব্যরক্ত হ, প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা এফাং বকাদনা রফদদর ররাং রাইদনয
স্থানীয় এদজট ইায অন্তর্ভডক্ত হ ইদফ।
ীতাত রনয়রন্ত্রত ফা তাানুকূর ফা, রঞ্চ  বযরদয় ারবড:
ীতাত রনয়রন্ত্রত ফা তাানুকূর ফা ারবড:
ব্যাখ্যা।- “ীতাত রনয়রন্ত্রত ফা তাানুকূর ফা ারবড” অথ ড
এভন বকাদনা ব্যরক্ত হ, প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা রমরন ীতাত রনয়রন্ত্রত
ফা তাানুকূর ফা, রভরনফা ফা বকাষ্টাদযয ভাধ্যদভ মাত্রী
রযফন ব্যফাদয় রনদয়ারজত।

S০৩৬.২০

ীতাত রনয়রন্ত্রত ফা তাানুকূর রঞ্চ ারবড:
ব্যাখ্যা।- “ীতাত রনয়রন্ত্রত ফা তাানুকূর রঞ্চ ারবড” অথ ড
এভন বকাদনা ব্যরক্ত হ, প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা রমরন এক ফা একারধক
ীতাত রনয়রন্ত্রত ফা তাানুকূর বকরফন ফা কক্ষ রফরষ্ট রঞ্চ ফা
ষ্টীভাদযয ভাধ্যদভ মাত্রী রযফন ব্যফাদয় রনদয়ারজত।

S০৩৬.৩০

ীতাত রনয়রন্ত্রত ফা তাানুকুর বযরদয় ারবড:
ব্যাখ্যা।- “ীতাত রনয়রন্ত্রত ফা তাানুকূর বযরদয় ারবড”
অথ ড এভন বকাদনা ব্যরক্ত হ, প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা রমরন এক ফা
একারধক ীতাত রনয়রন্ত্রত ফা তাানুকূর বকরফন ফা কক্ষ
রফরষ্ট বট্রদনয ভাধ্যদভ মাত্রী রযফন ব্যফাদয় রনদয়ারজত।

S০৩৭.০০

বমাগানদায (Procurement Provider):
ব্যাখ্যা।- “
র”
স

স

র
র আ -সর

র
এ

এ

S০৩৮

S০৩৮.০০

ও
র
১ এ
র
স
স ।

র
সর
আ

র

র
স
স

স

র

র
র

ই সর র

ও র
সর র
র এ

এর

রফদদর রেী দমাদগ রফদনাদনমূরক াাংস্কৃরতক অনুষ্ঠান
আদয়াজক:
ব্যাখ্যা।- “রফদদর রেী দমাদগ রফদনাদনমূরক াাংস্কৃরতক
অনুষ্ঠান আদয়াজক” অথ ড ণ ফা ম্মানীয রফরনভদয় ফাাংরাদদদয
নাগরযক নদন এভন বকাদনা রেী অথফা ফাাংরাদদদয নাগরযক
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নদন এভন বকাদনা রেী াংস্থা দমাদগ নৃতৈ, াংগীত, ব্যাে
বা, কনাে ড ফা অন্য বম বকাদনা নাদভয ফা ধযদনয াাংস্কৃরতক
অনুষ্ঠান, জরা ফা বা আদয়াজন কদযন এভন বকাদনা ব্যরক্ত হ,
প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা।
S০৩৯

S০৩৯.০০
S০৩৯.১০

S০৩৯.২০

S০৪০

S০৪০.০০

S০৪১

S০৪১.০০

S০৪২

S০৪২.০০

S০৪৩

S০৪৩.০০

স্যাদেরাইে কৈাফর অাদযেয  স্যাদেরাইে চৈাদনর
রর্রিরফউেয:
স্যাদেরাইে কৈাফর অাদযেয:
ব্যাখ্যা।- “স্যাদেরাইে কৈাফর অাদযেয” অথ ড রর্ এদটনা ফা
অন্য বকাদনা ভাধ্যদভ স্যাদেরাইে বপ্রাগ্রাভ গ্রণপূফ ডক তাা
কৈাফর ফা তাদযয ভাধ্যদভ ফারণরজৈক রবরত্তদত দণয রফরনভদয়
অরপ, ফারড়, ব্যফাস্থর, অন্য বকাদনা স্থাদন ফা অঙ্গদণ
াংদমাগদান কদযন এভন বকাদনা ব্যরক্ত হ, প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা।
স্যাদেরাইে চৈাদনর রর্রিরফউেয:
ব্যাখ্যা।- “স্যাদেরাইে চৈাদনর রর্রিরফউেয” অথ ড রর্ এদটনা
ফা অন্য বকাদনা ভাধ্যদভ স্যাদেরাইে টরব চৈাদনদরয বপ্রাগ্রাভ
গ্রণপূফ ডক তা কৈাফর ফা অন্য বকাদনা ভাধ্যদভ স্যাদেরাইে
কৈাফর অাদযেয, অন্য বকাদনা ব্যরক্ত হ ফা াংস্থাদক দণয
রফরনভদয় াংদমাগদান কদযন, উক্ত হরূ বপ্রাগ্রাভ ধযদনয স্বত্ব ব ফা
অরধকায প্রদান কদযন অথফা মারন্ত্রক াংদমাগ দ্বাযা উক্ত হরূ
বপ্রাগ্রাভ দডন ফা প্রচাদযয অনুভরত প্রদান কদযন এভন বকাদনা
ব্যরক্ত হ, প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা, রমরন ফাাংরাদদদ মূর চৈাদনর
ভাররদকয প্ররতরনরধত্ব কদযন।
ররকউরযট ারবড:
ব্যাখ্যা।- “ররকউরযট ারবড” অথ ড ফারণরজৈক রবরত্তদত বম
বকাদনা স্থাফয ফা অস্থাফয ম্পরত্ত, বফন, কভদপ্ল্ক্স, অাংগন,
অরপ ফা অন্য বম বকাদনা ধযদণয স্থানায ফা বকাদনা ব্যরক্ত হয
ব্যরক্ত হগত রনযাত্তা রফধাদনয জন্য প্রযী, কভী, জনফর ফা
মন্ত্রারত যফযা কাদজ রনদয়ারজত বকাদনা ব্যরক্ত হ ফা প্ররতষ্ঠান।
র
:
ব্যাখ্যা।- “ র
”
এ
,স
র
র
- র
স
স
র
স
র
।
স্বয়াংরক্রয় ফা মন্ত্রচাররত কযাতকর:
ব্যাখ্যা।- “স্বয়াংরক্রয় ফা মন্ত্রচাররত কযাতকর” অথ ড স্বয়াংরক্রয় ফা
মন্ত্রচাররত কযাত কর মাায দ্বাযা বকাদনা ব্যরক্ত হ ফা প্ররতষ্ঠান
দণয রফরনভদয় গাছ, গাদছয কাে ফা গুুঁরড় ফা াখা প্রাখা
বচযাই রকাংফা বম বকাদনা ধযদনয কাঠ কতডন, বচযাই, ভসৃণ
করযফায কাজ করযয়া থাদকন এফাং কাঠ রজরনাং প্ল্াট ইায
অন্তর্ভডক্ত হ ইদফ।
ও
ই
স
র
সর র র :
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S০৪৪

S০৪৪.০০

S০৪৫

S০৪৫.০০

S০৪৬

S০৪৬.০০

S০৪৭

S০৪৭.০০

S০৪৮

S০৪৮.০০

ব্যাখ্যা।- “
ও
ই স
র
সর র র ”
ও
ই স
র
রর
র
,
,
ও,
,
,
,
,
,
সর র
স
র র
।
আর এ
স :
ব্যাখ্যা।- “ আর এ
স ”
সড়
র
ড়র র
,
র ,
সস ,
স ই
ও
স
স ।
আইন যাভডক:
ব্যাখ্যা।- “আইন যাভডক” অথ ড এভন বকাদনা ব্যরক্ত হ,
আইনজীফী অথফা করতয় আইনজীফী ভন্বদয় গঠিত বম বকাদনা
বচম্বায ফা প্ররতষ্ঠান, রমরন এককবাদফ রকাংফা এক ফা একারধক
জুরনয়য আইনজীফী দমাদগ রনজস্ব ফাবফদন অথফা
এককবাদফ রকাংফা এক ফা একারধক জুরনয়য আইনজীফী
দমাদগ অন্য বকাথা স্থারত বচম্বাদয ফা প্ররতষ্ঠাদন বকাদনা
বপৌজদাযী ফা বদয়ানী প্রকৃরতয ভাভরা অথফা অন্য বকাদনা
রফলদয় দণয রফরনভদয় বকাদনা ব্যরক্ত হ ফা প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা ফা
বকাম্পানীদক আইনানুগ যাভড প্রদান প্রতৈক্ষ ফা
দযাক্ষবাদফ উক্ত হ রফলয় ম্পরকডত কাম ডরনফ ডা করযয়া থাদকন।
বরথ্ ক্লাফ  রপেদন বটায:
ব্যাখ্যা।- “বরথ্ ক্লাফ  রপেদন বটায” অথ ড এভন বকাদনা
স্থান (দখারা ফা আফদ্ধ মাাই উক না বকন) বমখাদন দণয
রফরনভদয় াযীরযক বৌন্দম ড বৃরদ্ধকদে, াযীরযক গঠন ঠিক
যারখফায ফা াযীরযক ভস্যা উদভয উদেদে যীযচচ ডা
কযাদনা য় অথফা মন্ত্রারত  স্যইরভাংপুর ইতৈারদ ব্যফাদযয
স্যদমাগ বদয়া য় অথফা উক্ত হ রফলদয় রফদলজ্ঞ যাভড 
প্ররক্ষণ প্রদান কযা য়।
বখরাধুরা আদয়াজক:
ব্যাখ্যা।- “বখরাধুরা আদয়াজক” অথ ড এভন বকাদনা ব্যরক্ত হ,
প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা রমরন, জাতীয় ফা আন্তজডারতক ম ডাদয়য
প্ররতদমারগতামূরক বখরাধুরা প্রদডনাদথ ড দডকদদয রনকে ইদত
রপ, টদকে মূল্য ফা বকাদনা প্রকায রফরনভয় মূল্য গ্রণ কদযন।
রযফন ঠিকাদায:
ব্যাখ্যা।- “রযফন ঠিকাদায” অথ ড এভন বকাদনা ব্যরক্ত হ, প্ররতষ্ঠান
ফা াংস্থা রমরন ফা মাাযা ফারণরজৈক রবরত্তদত দণয রফরনভদয়
বকাদনা যকারয, আধা-যকারয, স্বায়ত্ব বারত প্ররতষ্ঠান,
বফযকারয াংস্থা (এনরজ), ব্যাাংক, ফীভা ফা অন্য বকাদনা
আরথ ডক প্ররতষ্ঠান,
র (Post
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রররভদের্ বকাম্পারন ফা ১ এ
র
ও র
তাররকার্ভক্ত হ উক ফা না উক, দণয রফরনভদয় বম বকাদনা ণ্য
রযফনপূফ ডক গন্তব্যস্থদর বৌুঁছাদনায দারয়ত্ব ারন কদযন।
মানফান বাড়া প্রদানকাযী:
ব্যাখ্যা।- “মানফান বাড়া প্রদানকাযী” অথ ড এভন বকাদনা ব্যরক্ত হ,
প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা রমরন ফা মাাযা ফারণরজৈক রবরত্তদত দণয
রফরনভদয় যকারয, আধা-যকারয, স্বায়ত্ব বারত প্ররতষ্ঠান,
বফযকারয াংস্থা (এনরজ), ব্যাাংক, ফীভা ফা অন্য বকাদনা
আরথ ডক প্ররতষ্ঠান,
র (Post
Secondary)
১ এ
র
ও র
কায
(ট্যারক্সকৈাফ ব্যতীত), জী, ভাইদক্রাফা, ফা, বকাষ্টায,
রভরনফা, বট্রন, রঞ্চ, স্পীর্দফাে, ট্ররায ফা অনুরূ বম বকাদনা
নাদভয ফা ধযদনয স্থরমান ফা জরমান বাড়া প্রদান কদযন।
আরকডদেক্ট, ইদটরযয়য রর্জাইনায ফা ইদটরযয়য বর্দকাদযেয 
গ্রারপক রর্জাইনায:
আরকডদেক্ট, ইদটরযয়য রর্জাইনায ফা ইদটরযয়য বর্দকাদযেয:
ব্যাখ্যা।- “আরকডদেক্ট, ইদটরযয়য রর্জাইনায ফা ইদটরযয়য
বর্দকাদযেয” অথ ড এভন বকাদনা ব্যরক্ত হ, প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা রমরন
ফারণরজৈক রবরত্তদত, দণয রফরনভদয় ফাবফন, ফারণরজৈক বফন,
অরপ, যাতা, বতু, কারবাে ড, স্মৃরতদৌধ, বাস্ক্ম ড, বাযরিজ,
লাইবায, রক্ষা প্ররতষ্ঠান বম বকাদনা ধযদনয অফকাঠাদভা
রনভডাদণয নকা প্রণয়ন  প্রদমাজৈ বক্ষদত্র, বম বকাদনা
অফকাঠাদভায রবতযকায বৌন্দম ড বৃরদ্ধকদে রর্জাইন  কস্ট
এরস্টদভে প্রণয়ন অথফা তাা ফাতফায়ন কদযন। অস্থায়ী রবরত্তদত
বকাদনা বফদনয অাংরফদদলয িাকচায ফা রর্জাইন রযফতডন
াংক্রান্ত কাম ডারদ ইায অন্তর্ভডক্ত হ ইদফ।
Secondary)

S০৪৯

S০৪৯.০০

S০৫০

S০৫০.০০
S০৫০.১০

S০৫১

S০৫০.২০

গ্রারপক রর্জাইনায:
ব্যাখ্যা।- “গ্রারপক রর্জাইনায” অথ ড এভন বকাদনা ব্যরক্ত হ, প্ররতষ্ঠান
ফা াংস্থা রমরন ফারণরজৈক রবরত্তদত, দণয রফরনভদয় ম্যদ্রণ,
ইদরকট্ররনক ফা চররিত্র ভাধ্যভ (film media) ব্যফায পূফ ডক
রফলয় (text)  গ্রারপক এয ভন্বদয় দডনদমাগ্য ভাধ্যভ (visual
media) ফা রর্জাইন, বরাদগা, গ্রারপক, বিারউয, রনউজ বরোয,
বাস্টায, াইন, রফজদন কার্ ড, বাস্টকার্ ড, ইনবদয়, পুতক, ফা
এ ধযদনয অন্য বকাদনা দডনদমাগ্য ণ্য (visual
communication) সৃরষ্ট কদযন।

S০৫১.০০

ইরিরনয়ারযাং পাভড:
ব্যাখ্যা।- “ইরিরনয়ারযাং পাভড” অথ ড এভন বকাদনা ব্যরক্ত হ, প্ররতষ্ঠান
ফা াংস্থা রমরন অথফা মাাযা ফারণরজৈক রবরত্তদত, রনরদ ডষ্ট চাজড,
রপ ফা দণয রফরনভদয় বফন, যাতাঘাে, বতু, কারবাে ড,
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স্মৃরতদৌধ, বাষ্কম ড, বাযিীজ, লাইবায বম বকাদনা ধযদনয
অফকাঠাদভাগত রর্জাইন  কষ্ট এরস্টদভে প্রণয়ন কদযন অথফা
উক্ত হ অফকাঠাদভায রনভডাণ কাজ তদাযরক ফা ফাতফায়ন কদযন।
S০৫২

S০৫২.০০

ব্দ  আদরাক যিাভ বাড়া প্রদানকাযী:
ব্যাখ্যা।- “ব্দ  আদরাক যিাভ বাড়া প্রদানকাযী” অথ ড
ফারণরজৈক রবরত্তদত, দণয রফরনভদয় বকাদনা াভারজক,
দাপ্তরযক, যাজননরতক ফা বম বকাদনা অনুষ্ঠাদন ব্যফাদযয
উদেদে বম বকাদনা ধযদনয ইদরকরট্রকৈার, ইদরকদট্রাম্যাগদনটক
ফা ইদরকট্ররনক ব্দ যিাভ অথফা আদরাক যিাভ বাড়া
প্রদানকাযী ব্যরক্ত হ, প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা।

S০৫৩

S০৫৩.০০

বফার্ ড বায় বমাগদানকাযী:
ব্যাখ্যা।- “বফার্ ড বায় বমাগদানকাযী” অথ ড এভন বকাদনা ব্যরক্ত হ
রমরন বকাদনা যকারয, আধাযকারয, বফযকারয (এনরজ),
ফাাংরাদদদ অফরস্থত আন্তজডারতক াংস্থা, স্বায়ত্বারত প্ররতষ্ঠান,
ব্যাাংক, ফীভা ফা রররভদের্ বকাম্পানীয বফার্ ড ফা ফারল ডক াধাযণ
বায় রপ ফা ম্মানীয রফরনভদয় বমাগদান করযয়া থাদকন।

S০৫৪

S০৫৪.০০

উগ্র চৈাদনদরয ভাধ্যদভ রফজ্ঞান প্রচাযকাযী:
ব্যাখ্যা।- “উগ্র চৈাদনদরয ভাধ্যদভ রফজ্ঞান প্রচাযকাযী” অথ ড
এভন বকাদনা উৎাদনকাযী ফা বফা প্রদানকাযী রমরন তাায
প্ররতষ্ঠাদন উৎারদত মূক আদযাদমাগ্য বম বকাদনা ণ্য ফা
বফায রফণদনয ফা প্রচাযণায উদেদে বকাদনা রফজ্ঞান
প্রস্তুতকাযী প্ররতষ্ঠাদনয ভাধ্যদভ রফজ্ঞান প্রস্তুতপূফ ডক, দণয
রফরনভদয় বকাদনা জাতীয় ফা আন্তজডারতক ভূরভদত অথফা
ভাকাদ স্থারত উগ্র চৈাদনদরয ভাধ্যদভ প্রচাদযয ব্যফস্থা
করযয়া থাদকন।

S০৫৫

S০৫৫.০০

ভূরভ রফক্রয়কাযী:
ব্যাখ্যা।- “ভূরভ রফক্রয়কাযী” অথ ড এভন বকাদনা ব্যরক্ত হ, প্ররতষ্ঠান
ফা াংস্থা রমরন বভদট্রাররেন, রভউরনরপ্যার কদডাদযন ফা
বৌয এরাকায ভাস্টায প্ল্ৈাদনয আতার্ভক্ত হ এরাকায় অফরস্থত
উত্তযারধকায সূদত্র, ক্রয়সূদত্র ফা অন্য বম বকাদনা সূদত্র প্রাপ্ত ভূরভ
দণয রফরনভদয় অন্য বকাদনা ব্যরক্ত হ, প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থায রনকে
রনদজ ফা অদন্যয ভাধ্যদভ রফক্রয় কদযন। তদফ ভূরভ উন্নয়ন াংস্থা
এই াংজ্ঞায অন্তর্ভডক্ত হ ইদফ না।

S০৫৬

S০৫৬.০০

ব্যাাংরকাং  নন-ব্যাাংরকাং বফা প্রদানকাযী:
ব্যাখ্যা।- “ব্যাাংরকাং  নন-ব্যাাংরকাং বফা প্রদানকাযী” অথ ড
বকাদনা যাষ্ট্রায়ত্ব ব, বদরয় ফা রফদদর ফারণরজৈক ব্যাাংক অথফা
আরথ ডক প্ররতষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ দনয ২৭ নাং আইন)
এয ধাযা ২ এয দপা (খ) বত াংজ্ঞারয়ত আরথ ডক প্ররতষ্ঠান ফা
াংস্থা, মাাযা করভন, রপ ফা চাদজডয রফরনভদয় বম বকাদনা
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ভাধ্যদভ ব্যাাংরকাং ফা নন-ব্যাাংরকাং বফা (স্টক এক্সদচদি
তাররকার্ভক্ত হ বকাম্পানীয বয়ায ক্রয়-রফক্রয় াংক্রান্ত বফা
ব্যতীত) প্রদান করযয়া থাদক।
S০৫৭

S০৫৭.০০

রফদ্যৈৎ রফতযণকাযী:
ব্যাখ্যা।- “রফদ্যৈৎ রফতযণকাযী” অথ ড এভন বকাদনা ব্যরক্ত হ,
প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা রমরন ফারণরজৈক রবরত্তদত উৎারদত অথফা
ক্রীত অথফা অন্য বম বকাদনা উাদয় প্রাপ্ত রফদ্যৈৎ যারয
ববাক্ত হায রনকে দণয রফরনভদয় যফযা কদযন।

S০৫৮

S০৫৮.০০

চাে ডার্ ড রফভান ফা বররকপ্টায বাড়া প্রদানকাযী াংস্থা:
ব্যাখ্যা।- “চাে ডার্ ড রফভান ফা বররকপ্টায বাড়া প্রদানকাযী াংস্থা”
অথ ড এভন বকাদনা ব্যরক্ত হ, প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা রমরন দণয
রফরনভদয় বকাদনা ব্যরক্ত হ, প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থাদক চাে ডাদয রফভান ফা
বররকপ্টায বাড়া প্রদান কদযন।

S০৫৯

S০৫৯.০০

গ্লাীে প্রদরকাযী প্ররতষ্ঠান:
ব্যাখ্যা।- “গ্লাীে প্রদরকাযী প্ররতষ্ঠান” অথ ড এভন বকাদনা
ব্যরক্ত হ, প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা রমরন ফারণরজৈক রবরত্তদত দণয
রফরনভদয় গ্লাীদেয উয রনজস্ব প্ল্াট ফা বভরনাযী দ্বাযা
প্ররতপরন বকাটাং ফা আতযণ ফা প্রদর প্রদান কদযন এফাং
যফযাকাযীয চারদা বভাতাদফক াইজ ফা আকৃরত প্রদাদনয
রনরভদত্ত কাটাং কাম ড ম্পাদন কদযন।

S০৬০

S০৬০.০০

রনরাভকৃত দণ্যয বক্রতা:
ব্যাখ্যা।- “রনরাভকৃত দণ্যয বক্রতা” অথ ড এভন বকাদনা ব্যরক্ত হ,
প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা রমরন অদথ ডয রফরনভদয় রনরাভ র্াদকয ভাধ্যদভ
ফা দযত্র দ্বাযা ফা দযত্র ছাড়া বকাদনা যকারয, আধা-যকারয,
স্বায়ত্ব বারত প্ররতষ্ঠান, বফযকারয াংস্থা (এনরজ), ব্যাাংক,
ফীভা ফা অন্য বকাদনা আরথ ডক প্ররতষ্ঠান, রররভদের্ বকাম্পানী ফা
রক্ষা প্ররতষ্ঠাদনয স্থাফয ফা অস্থাফয ম্পরত্ত ফারণরজৈক ফা
ব্যরক্ত হগত ব্যফাদযয উদেদে ক্রয় করযয়া থাদকন।

S০৬১

S০৬১.০০

বক্ররর্ে কার্ ড প্রদানকাযী প্ররতষ্ঠান:
ব্যাখ্যা।- “বক্ররর্ে কার্ ড প্রদানকাযী প্ররতষ্ঠান” অথ ড এভন বকাদনা
ব্যাাংক ফা আরথ ডক াংস্থা ফা প্ররতষ্ঠান মাাযা তদকর্তডক রনধ ডারযত
রপ ফা চাদজডয রফরনভদয়, আরথ ডক বরনদদদনয স্যরফধাদথ ড, বক্ররর্ে
কার্ ড ইস্যৈ ফা নফায়ন করযয়া থাদক।

S০৬২

S০৬২.০০

অথ ড রফরনভয়কাযী (ভারন বচিায) প্ররতষ্ঠান:
ব্যাখ্যা।- “অথ ড রফরনভয়কাযী (ভারন বচিায) প্ররতষ্ঠান” অথ ড এভন
বকাদনা ব্যরক্ত হ, াংস্থা ফা প্ররতষ্ঠান রমরন অদথ ডয রফরনভদয় কর
প্রকায জ্ফদদরক ম্যদ্রা ক্রয়-রফক্রয় ফা রফরনভয় করযয়া থাদকন।

S০৬৩

S০৬৩.০০

বেইরারযাং   বেইরা ড:
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ব্যাখ্যা।- “বেইরারযাং   বেইরা ড” অথ ড এভন বকাদনা ব্যরক্ত হ,
াংস্থা ফা প্ররতষ্ঠান রমরন অদথ ডয রফরনভদয় বম বকাদনা ধযদনয
রযদধয় বাাক ফা াজ-িায জন্য কাড় ফা প্ররক্রয়াজাত
চাভড়া ফা অনুরূ দ্রব্যারদ কাটাং, রর্জাইন  বরাই কদযন।
S০৬৪

S০৬৪.১০

S০৬৪.২০

S০৬৫

S০৬৫.০০

S০৬৬

S০৬৬.০০

S০৬৭

S০৬৭.০০

S০৬৮

S০৬৮.০০

এৈারভউজদভট াকড  রথভ াকড:
ব্যাখ্যা।- “এৈারভউজদভট াকড  রথভ াকড” অথ ড এভন বকাদনা
স্থান বমখাদন দণয রফরনভদয় প্রদফারধকায মারন্ত্রক বখরনা,
যাইর্, অফকাঠাদভা ফা প্রদডনীয ভাধ্যদভ দডনাথীদদয জন্য
রফদনাদদনয ব্যফস্থা কযা য়।
রকরনক স্পে, শ্যৈটাং স্পে  ম ডেন স্থান ফা স্থানা:
ব্যাখ্যা।- “রকরনক স্পে, শ্যৈটাং স্পে  ম ডেন স্থান ফা
স্থানা” অথ ড প্রকৃরত প্রদত্ত অথফা ফারণরজৈক উদেদে ব্যফাদযয
রদক্ষৈ রযকরেতবাদফ উন্নয়নকৃত বকাদনা স্থান ফা স্থানা মাা,
অন্য বকাদনা বফা, স্যরফধা ফা উদমারগতা প্রদান কযা উক ফা
না উক, দণয রফরনভদয় বাড়া বদয়া য় এফাং ইজাযা প্রদত্ত না
ইদর বকাদনা ঐরতারক স্থান ইায অন্তর্ভডক্ত হ ইদফ।
বফন, বভদঝ  অাংগন রযস্ক্ায ফা যক্ষণাদফক্ষণকাযী াংস্থা:
ব্যাখ্যা।- “বফন, বভদঝ  অাংগন রযস্ক্ায ফা যক্ষণাদফক্ষণকাযী
াংস্থা” অথ ড দণয রফরনভদয় যকারয, আধা-যকারয,
স্বায়ত্ব বারত প্ররতষ্ঠান, বফযকারয াংস্থা (এনরজ), ব্যাাংক,
ফীভা ফা অন্য বকাদনা আরথ ডক প্ররতষ্ঠান, রররভদের্ বকাম্পানী,
রক্ষা প্ররতষ্ঠান ফা আন্তজডারতক াংস্থায বফন, বভদঝ  অাংগন
রযস্ক্াদযয কাদম ড রনদয়ারজত বকাদনা ব্যরক্ত হ, প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা।
রোযীয টরকে রফক্রয়কাযী:
ব্যাখ্যা।- “রোযীয টরকে রফক্রয়কাযী” অথ ড এভন বকাদনা ব্যরক্ত হ,
াংস্থা ফা প্ররতষ্ঠান রমরন করভদনয রফরনভদয় কর প্রকায
রোযীয টরকে রফক্রয় করযয়া থাদকন।
ইরভদগ্রন উদদষ্টা:
ব্যাখ্যা।- “ইরভদগ্রন উদদষ্টা” অথ ড এভন বকাদনা ব্যরক্ত হ ফা
প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা রমরন ফা মাাযা রফদদ গভন ফা রফদদর
নাগরযকত্ব রাদবয উদেদে দণয রফরনভদয় বকাদনা ব্যরক্ত হ ফা
াংস্থাদক বকাদনা যাভড প্রদান প্রতৈক্ষ ফা দযাক্ষবাদফ উক্ত হ
রফলয় ম্পরকডত বকাদনা কাম ডরনফ ডা করযয়া থাদকন।
বকারচাং বটায:
ব্যাখ্যা।- “বকারচাং বটায” অথ ড এভন বকাদনা ব্যরক্ত হ, প্ররতষ্ঠান ফা
াংস্থা রমরন ফা মাাযা দণয রফরনভদয় রফউটরপদকন প্ররক্ষণ,
রফরবন্ন রক্ষা প্ররতষ্ঠাদন বরতড, যীক্ষায় উন্নত পরাপর রাব,
রফদদর বালা রক্ষা  দক্ষতা অজডন, চাকুযী ায়ায উদেে
এফাং প্ররতদমারগতামূরক যীক্ষায় বাদরা পরাপদরয জন্য
এককবাদফ রকাংফা এক ফা একারধক দমাগী দমাদগ বম
ড
বকাদনা স্থান, বটায ফা প্ররতষ্ঠাদন ছাত্র-ছাত্রী ফা ব্যরক্ত হফগদক
প্ররক্ষণ ফা াঠদান করযয়া থাদকন এফাং GMAT, GRE,
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TOEFL  IELTS প্ররক্ষণ ইায অন্তর্ভডক্ত হ ইদফ।

S০৬৯

S০৬৯.০০

S০৭০

S০৭০.০০
S০৭০.১০

S০৭০.২০

S০৭১

S০৭১.০০

S০৭২

S০৭২.০০

S০৭৩

S০৭৩.০০

ইাংরর রভরর্য়াভ স্কুর:
ব্যাখ্যা।- “ইাংরর রভরর্য়াভ স্কুর” অথ ড এইরূ বকাদনা রক্ষা
প্ররতষ্ঠান বমখাদন দণয রফরনভদয় আন্তজডারতক াঠ্যক্রভ অনুাদয
ইাংদযরজ বালায় াঠ দান কযা য়। জাতীয় রক্ষাক্রভ অনুাদয
ইাংদযরজ ভাধ্যদভয (Version) রক্ষা ইায আতা ফরর্ভডত
ইদফ।
বফযকারয রফশ্বরফদ্যারয় এফাং বভরর্দকর  ইরিরনয়ারযাং কদরজ:
বফযকারয রফশ্বরফদ্যারয়:
ব্যাখ্যা।- “বফযকারয রফশ্বরফদ্যারয়” অথ ড এইরূ বকাদনা
বফযকারয প্ররতষ্ঠান বমখাদন দণয রফরনভদয় াঠদান বদল
স্নাতক  স্নাতদকাত্তয রর্রগ্র প্রদান কযা ইয়া থাদক।
বফযকারয বভরর্দকর  ইরিরনয়ারযাং কদরজ:
ব্যাখ্যা।- “বফযকারয বভরর্দকর  ইরিরনয়ারযাং কদরজ” অথ ড
এইরূ বকাদনা বফযকারয প্ররতষ্ঠান বমখাদন দণয রফরনভদয়
াঠদান বদল বভরর্দকর ফা ইরিরনয়ারযাং রফলদয় স্নাতক 
স্নাতদকাত্তয রর্রগ্র প্রদান কযা ইয়া থাদক।
অনুষ্ঠান আদয়াজক:
ব্যাখ্যা।- “অনুষ্ঠান আদয়াজক” অথ ড এভন বকাদনা ব্যরক্ত হ,
প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা, রমরন ফা মাাযা, দণয রফরনভদয় অয
বকাদনা ব্যরক্ত হ ফা প্ররতষ্ঠাদনয বম বকাদনা ধযদনয অনুষ্ঠান
আদয়াজদন ায়তা করযয়া থাদকন।
ভানফ ম্পদ যফযা ফা ব্যফস্থানা প্ররতষ্ঠান:
ব্যাখ্যা।- “ভানফ ম্পদ যফযা ফা ব্যফস্থানা” অথ ড বকাদনা
র আ -সর র
স
স
র
র
স
এ ও
র
স
স
র
সর র
আ
র
এ ১ এ
র
ও র
স্যরনরদ ডষ্ট কাজ
ম্পাদদনয রদক্ষৈ ফা াভরগ্রক ব্যফস্থানায রদক্ষৈ চুরক্ত হয
রবরত্তদত দণয রফরনভদয় দক্ষ, অদক্ষ জনরক্ত হ যফযা ফা
দাপ্তরযক বফা প্রদানকাযী বকাদনা ব্যরক্ত হ, প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা।
শ্রভ ৈােররাং ফা শ্ররভক ঠিকাদায প্ররতষ্ঠান ফা শ্ররভক
যফযাকাযী প্ররতষ্ঠান ইায অন্তর্ভডক্ত হ ইদফ।
জনরক্ত হ যপ্তারনকাযী প্ররতষ্ঠান:
ব্যাখ্যা।- “জনরক্ত হ যপ্তানীকাযী প্ররতষ্ঠান” অথ ড এভন বকাদনা
ব্যরক্ত হ, প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা রমরন ফা মাাযা, জনরক্ত হ ফা
কভডাংস্থান বুৈদযা ফা ভজাতীয় অন্য বকাদনা কর্তডদক্ষয অধীদন
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তাররকার্ভক্ত হ ফা রনফরিত ইয়া ফাাংরাদদ ইদত রফদদদ রকাংফা
রফদদ ইদত ফাাংরাদদদ বরাকফর রনদয়াদগ রফরবন্ন দপ্তদযয
ভদধ্য ভন্বয় াধন করভন ফা চাজড ফা রপ এয রফরনভদয়
রবা প্রদরাং  অন্যান্য দাপ্তরযক বফা প্রদান কদযন।
S০৭৪

S০৭৪.০০

স্থান  স্থানা বাড়া গ্রণকাযী:
ব্যাখ্যা।- “স্থান  স্থানা বাড়া গ্রণকাযী” অথ ড এভন বকাদনা
ব্যরক্ত হ, প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা রমরন ফা মাাযা আফারক কাদজ
ব্যফাম ড নয় এরূ বকাদনা স্থান ফা স্থানা দণয রফরনভদয় রনরদ ডষ্ট
বভয়াদদ ব্যফায করযফায অরধকাযী এফাং রনরদ ডষ্ট বভয়াদাদন্ত
নফায়নদমাগ্য উক্ত হরূ অরধকায অজডন ইায অন্তর্ভডক্ত হ ইদফ।
স্টক  ররকউরযট বিাকায:
ব্যাখ্যা।- “স্টক  ররকউরযট বিাকায” অথ ড করভদনয
রফরনভদয় বকাদনা বফরনরপরয়াযী নায’ একাউটধাযী ব্যরক্ত হ
ফা প্ররতষ্ঠাদনয দক্ষ বয়ায ক্রয়-রফক্রয় কাদম ড রনদয়ারজত বকাদনা
ব্যরক্ত হ ফা প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা।
াভারজক  বখরাধুরা রফলয়ক ক্লাফ:
ব্যাখ্যা।- “াভারজক  বখরাধুরা রফলয়ক ক্লাফ” অথ ড গরপ ক্লাফ,
বযরাং বপ্ল্, লাইাং ক্লাফ, ড্রাইরবাং ক্লাফ এভন বকাদনা
াভারজক অথফা বখরাধুরা রফলয়ক াংগঠন ফা াংস্থা ফা
প্ররতষ্ঠান বমখাদন দণয রফরনভদয় অন্যান্য বফা যফযা কযা
য়। তদফ ফুেফর, রক্রদকে, রক, বররফর, কাফারর্, ফাদস্ক্েফর,
ৈােফর, ইতৈারদ বখরা অরররম্পক বগভদয অন্তর্ভডক্ত হ কর
ইদবট ইায আতা ফরভূডত ইদফ।

S০৭৫

S০৭৫.০০

S০৭৬

S০৭৬.০০

S০৭৭

S০৭৭.০০

ট্যৈয অাদযেয:
ব্যাখ্যা।- “ট্যৈয অাদযেয” অথ ড এভন বকাদনা ব্যরক্ত হ, প্ররতষ্ঠান ফা
াংস্থা রমরন ফা মাাযা, ফারণরজৈক রবরত্তদত অয বকাদনা ব্যরক্ত হ
ফা প্ররতষ্ঠাদনয বদদ ফা রফদদদ বম বকাদনা ধযদনয ভ্রভণ
আদয়াজদন ায়তা কদয থাদকন।

S০৭৮

S০৭৮.০০

জ্তরয বাাক রফণন:
“জ্তরয বাাক রফণন” অথ ড রনজস্ব প্রস্তুতকৃত ফা অদন্যয দ্বাযা
প্রস্তুতকৃত (রনজস্ব ব্র্যাে উক ফা না উক) বম বকাদনা ধযদনয
জ্তরয বাাদকয উৎাদন  রফণনদক বুঝাইদফ।
ব্যাখ্যা।–
(ক) রনজস্ব িাে াংফররত জ্তরয বাাক রফণন:
“রনজস্ব িাে াংফররত জ্তরয বাাক রফণন” অথ ড এভন
বকাদনা ব্যরক্ত হ, প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা রমরন ফা মাাযা, রনজস্ব িাে
ফা বট্রর্ভাকড ব্যফায করযয়া রযদধয় বাাক রনজস্ব অথফা
চুরক্ত হরবরত্তক কারযগদযয দ্বাযা উৎাদন অথফা আভদারন করযয়া
রনজস্ব বা-রুভ ফা রফণন বকন্দ্র বথদক দণয রফরনভদয় রফক্রয়
কদযন; এফাং
(খ) রনজস্ব িাে ব্যতীত জ্তরয বাাক রফণন:
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“রনজস্ব িাে ব্যতীত জ্তরয বাাক রফণন” অথ ড এভন বকাদনা
ব্যরক্ত হ, প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা রমরন ফা মাাযা, কর প্রকায রযদধয়
বাাক রনজস্ব িাে ফা বট্রর্ভাকড ব্যফায ব্যতীত রনজস্ব অথফা
চুরক্ত হরবরত্তক কারযগদযয দ্বাযা উৎাদন করযয়া দণয রফরনভদয়
রফক্রয় কদযন।
S০৭৯

S০৭৯.০০

বাোর রভরর্য়া  বাচুয়ড ার রফজদন:
ব্যাখ্যা।- “ স
র র
ই
ও
স

ই
S০৯৯

S০৯৯.১০

ও বাচুয়ড ার রফজদন”
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তথ্য-প্রযুরক্ত হ রনবডয বফা (Information Technology
Enabled Services):

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

S০৯৯.২০

অন্যান্য রফরফধ বফা:
ব্যাখ্যা।- “অন্যান্য রফরফধ বফা” অথ ড মূল্য াংদমাজন কয 
ম্পূযক শুল্ক আইন, ২০১২ এয প্রথভ তপরদর অন্তর্ভডক্ত হ নয়, এই
প্রজ্ঞাদন াংজ্ঞারয়ত কযা য় নাই এফাং উক্ত হ আইদনয ধাযা ১২৬
অনুমায়ী অব্যারতপ্রাপ্ত নয়, দণয রফরনভদয় প্রদত্ত এভন কর
বফা।

S০৯৯.৩০

স্পন্সযী বফা (Sponsorship Services):
ব্যাখ্যা।- “স্পন্সযী বফা (Sponsorship services)” অথ ড
Sponsorship services includes naming an event after the
sponsor, displaying the sponsor’s company logo or
trading name, giving the sponsor exclusive or priority
booking rights, sponsoring prizes or trophies for
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competition; but does not include any sports event
involving national teams of Bangladesh. It also excludes
any financial or other support in the form of donations
or gifts, given by the donors subject to the condition that
the service provider is under no obligation to provide
anything in return to such donations.

S০৯৯.৪০

S০৯৯

০২।

এই
র ই ।

S০৯৯.৫০

১৭ আ

বভরর্দেন বফা:
ব্যাখ্যা।- “বভরর্দেন বফা” অথ ড এভন বকাদনা ব্যরক্ত হ, প্ররতষ্ঠান
ফা াংস্থা রমরন ফা মাাযা, দণয রফরনভদয় ভদনানদরক বযাগগ্রত,
তাাগ্রত এফাং নানারফধ াযীরযক জটর ব্যারধদত আক্রান্ত
বযাগীদক অথফা বম বকাদনা ব্যরক্ত হদক বভরর্দেন, ধ্যানচচ ডা,
কাউদন্সররাং, বভারতকযণ ফা অনুরূ বকাদনা দ্ধরতদত ভানরক
 ভদনানদরক উৎকল ড াধন ফা প্রারন্ত আনয়দনয রদক্ষৈ বফা
প্রদান কদযন।
বক্ররর্ে বযটাং এদজরন্স:
ব্যাখ্যা।- “বক্ররর্ে বযটাং এদজরন্স” অথ ড এভন বকাদনা ব্যরক্ত হ,
প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থা রমরন ফা মাাযা দণয রফরনভদয় বকাদনা
ব্যরক্ত হ, প্ররতষ্ঠান ফা াংস্থায আরথ ডক অফস্থা ম ডাদরাচনাপূফ ডক ঋণ
রযদাদধয াভথ ড রযভা কদয এফাং আরথ ডক অফস্থা রফদিলণ
ইায অন্তর্ভডক্ত হ ইদফ।
১৪২৬

০১

ই ২০১৯

র

জাতীয় যাজস্ব বফাদর্ ডয আদদক্রদভ,
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