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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জাতীয় যাজস্ব বফার্ ড 

ঢাকা। 

 

 [ মূল্য ংযমোজন কয ] 

 

প্রজ্ঞোন 

 

তোরযখ: ২৮ জ্জৈষ্ঠ, ১৪২৭ ফঙ্গোব্দ / ১১ জুন, ২০২০ রিস্টোব্দ। 

  

এ.অয.ও. নং-১৪৯-অআন/২০২০/১১০-মূক।-মূল্য ংযমোজন কয ও ম্পূযক 

শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ দনয ৪৭ নাং আইন) এয ধাযা ১৩৫, ধাযা ৪৯ ও ১২৭খ  এয হত 

ঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষভতোফযর জোতীয় যোজস্ব বফোর্ ড, উৎদ মূল্য াংদমাজন কয (মূক) আদায় 

ফা কতডদনয রদযৈ রনম্নরূ রফরধভোরো প্রণয়ন করযর, মথো:-      

 

১। াংহযপ্ত হদযানাভ।― এই হফহধভারা উৎদ মূল্য াংদমাজন কয কতডন ও আদায় 

হফহধভারা, ২০২০ নাদভ অহবহত ইদফ। 

 

২। াংজ্ঞা।―হফলয় ফা প্রদেয হযহি হকছু না থাহকদর , এই হফহধভারায়― 

(ক) “আইন” অথ ড মূল্য াংদমাজন কয ও ম্পূযক শুল্ক আইন , ২০১২ (২০১২ 

দনয ৪৭ নাং আইন); 

(খ) “উৎদ কতডনকাযী ত্তা” অথ ড বকাদনা যকায ফা উায বকাদনা ভন্ত্রণারয়, 

হফবাগ, ফা দপ্তয, আধা-যকাহয ফা স্বায়ত্বাহত বকাদনা াংস্থা, যাষ্ট্রীয় 

ভাহরকানাধীন প্রহতষ্ঠান, স্থানীয় কর্তডয, হযলদ ফা অনুরূ বকাবনা াংস্থা, 

এনহজও হফলয়ক ব্যৈদযা ফা ভাজবফা অহধদপ্তয কর্তডক অনুদভাহদত 

বফযকাহয প্রহতষ্ঠান, বকাদনা ব্যাাংক, ফীভা বকাম্পাহন ফা অনুরূ আহথ ডক 

প্রহতষ্ঠান, ভাধ্যহভক ফা তদূর্ধ্ড ম ডাদয়য হযা প্রহতষ্ঠান এফাং বকাদনা 

হরহভদের্ বকাম্পাহনদক ব্যঝাইদফ; 

(গ)  “ণ” অথ ড আইদনয ধাযা ২ এয দপা (৫৯) এ াংজ্ঞাহয়ত ণ; 

(ঘ) “পযভ” অথ ড হফহধভারায হফহধ ২ এয দপা (জ) এ াংজ্ঞাহয়ত পযভ; 

(ঙ) “হফহধভারা” অথ ড মূল্য াংদমাজন কয ও ম্পূযক শুল্ক হফহধভারা, ২০১৬; 

 (চ)  “বফার্ ড” থ ড অআযনয ধোযো ২ এয দপো (৭৩) এ ংজ্ঞোরয়ত বফোর্ ড। 

 

 ৩।  বমফ বযদে উৎদ মূক কতডন কহযদত ইদফ।– (1) আইদনয তৃতীয় 

তপরযর উহিহখত ১৫ (যনযযো) তোংযয রনযম্ন হ্রোকৃত োযযয রফযীযত উরিরখত 
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ণ্যমূ যফযো গ্রযণয বক্ষযে যফযো গ্রণকোযী উৎয কতডনকোযী  ত্তা আযর  মুদয় 

মূল্য াংদমাজন কয উৎদ কতডন কহযদত ইদফ। 

 

 (২) বেন্ডায, চুহি, কাম ডাদদ ফা অন্যহফধবাদফ যফযাদয বযদে রনযম্নয ছযক ফরণ ডত 

করাভ (২) এ ফহণ ডত বফায বকাদর্য হফযীদত করাভ (৩) এ ফহণ ডত বফায হফযীদত করাভ 

(৪) এ ফহণ ডত াদয আফহিকবাদফ উৎদ কতডনকাযী ত্তা কর্তডক উৎদ কতডন কহযদত ইদফ; 

মথা:-  

 

 
 

ক্রভ. 

নং 

বফোয 

বকোর্ 
বফোয রফফযণ 

মূক উৎয 

কতডযনয োয 

(১) (২) (৩) (৪) 

০১. 

S০০১.১০ এহ বাদের ১৫% 

S০০১.২০ এহ বযদতাযাঁ ১৫% 

S০০১.১০ নন এহ বাদের ৭.৫% 

S০০১.২০ নন এহ বযদতাযাঁ ৭.৫% 

০২. S০০২.০০ বর্যকোযযট ড ও কযোটোযো ড ১৫% 

০৩. S০০৩.১০ বভোটয গোরিয গ্যোযযজ ও ওয়োকড ১০% 

০৪. S০০৩.২০ র্কআয়োর্ ড ১০% 

০৫. S০০৪.০০ রনভ ডোণ ংস্থো  ৭.৫% 

০৬. S০০৭.০০ রফজ্ঞোনী ংস্থো ১৫% 

০৭. S০০৮.১০ ছোোখোনো ১০% 

০৮. S০০৯.০০ রনরোভকোযী ংস্থো ১০% 

০৯. S০১০.১০ ভূরভ উন্নয়ন ংস্থো ২% 

১০. S০১০.২০ বফন রনভ ডোণ ংস্থো 

ক) ১-১৬০০ ফগ ডফুট  ম ডন্ত  ২% 

খ) ১৬০১ ফগ ডফুট আযত তদুর্ধ্ড  ৪.৫% 

গ)  পুনঃ বযরজযেযনয বক্ষযে  ২% 

১১. S০১৪.০০ ইদন্ডহটাং াংস্থা ৫% 

১২. S০১৫.১০ বেইে পদযায়ার্ ডা ড ১৫% 

১৩. S০২০.০০ জরয ংস্থো ১৫% 

১৪. S০২১.০০ প্ল্যোন্ট ফো মূরধনী মন্ত্রোরত বোিো প্রদোনকোযী ংস্থো ১৫% 

 

১৫. 
S০২৪.০০ 

অফোফযেয 

রফণন বকন্দ্র 

(ক) উৎোদন ম ডোযয় ৭.৫% 

(খ) রফণন ম ডোযয় (বো-রুভ) 

(উৎোদন  ম ডোযয় ৭.৫% োযয মূক  

রযযোযধয চোরোনে থোকো োযযক্ষ 

ন্যথোয়, ১৫%)। 

৭.৫% 

 

 

১৬. S০২৮.০০ কুরযয়োয (Courier) ও এক্সযপ্র বভআর োরব ড ১৫% 

১৭. S০৩১.০০ যণয রফরনভযয় কযযমোগ্য ণ্য বভযোভত ফো োরব ডরং- 

এয কোযজ রনযয়োরজত ব্যরি, প্ররতষ্ঠোন ফো ংস্থো  

১০% 

১৮. S০৩২.০০ কনোরযটরি পোভ ড ও সুোযবোআজরয পোভ ড ১৫% 

১৯. S০৩৩.০০ আজোযোদোয ১৫% 

২০. S০৩৪.০০ রর্ট এন্ড একোউরন্টং পোভ ড ১৫% 

২১. S০৩৭.০০ বমোগোনদোয (Procurement Provider) ৭.৫% 

২২. S০৪০.০০ ররকউরযটি োরব ড ১০% 

২৩. S০৪৩.০০ বটরররবন ও নরোআন ম্প্রচোয ভোধ্যযভ নুষ্ঠোন ১৫% 
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ক্রভ. 

নং 

বফোয 

বকোর্ 
বফোয রফফযণ 

মূক উৎয 

কতডযনয োয 

(১) (২) (৩) (৪) 

যযোকোযী 

২৪. S০৪৫.০০ অআন যোভ ডক ১৫% 

 

২৫. 
S০৪৮.০০ 

রযফন 

ঠিকোদোয 

(ক)  বযরোররয়োভজোত ণ্য রযফযনয বক্ষযে ৫% 
 

(খ)  ন্যোন্য ণ্য রযফযনয বক্ষযে ১০% 

২৬. S০৪৯.০০ মোনফোন বোিো প্রদোনকোযী ১৫% 

২৭. S০৫০.১০ অরকডযটক্ট, আযন্টরযয়য রর্জোআনোয ফো আযন্টরযয়য 

বর্যকোযযটয 

১৫% 

২৮. S০৫০.২০ গ্রোরপক রর্জোআনোয ১৫% 

২৯. S০৫১.০০ আরিরনয়োরযং পোভ ড ১৫% 

৩০. S০৫২.০০ ব্দ ও অযরোক যিোভ বোিো প্রদোনকোযী ১৫% 

৩১. S০৫৩.০০ বফোর্ ড বোয় বমোগদোনকোযী  ১০% 

৩২. S০৫৪.০০ উগ্র চযোযনযরয ভোধ্যযভ রফজ্ঞোন প্রচোযকোযী ১৫% 

৩৩. S০৫৮.০০ চোট ডোর্ ড রফভোন ফো বররকপ্টোয বোিো প্রদোনকোযী  ১৫% 

৩৪. S০৬০.০০ রনরোভকৃত যণ্যয বক্রতো ৭.৫% 

৩৫. S০৬৫.০০ বফন, বভযঝ ও ংগন রযস্কোয ফো যক্ষণোযফক্ষণকোযী ংস্থো ১০% 

৩৬. S০৬৬.০০ রটোরযয টিরকট রফক্রয়কোযী ১০% 

৩৭. S০৬৭.০০ ইহভদেন উদদষ্টা ১৫% 

৩৮. S০৭১.০০ নুষ্ঠোন অযয়োজক ১৫% 

৩৯. S০৭২.০০ ভোনফ ম্পদ যফযো ফো ব্যফস্থোনো প্ররতষ্ঠোন ১৫% 

৪০. S০৯৯.১০ তথ্য-প্রযুরি রনব ডয বফো (Information Technology 

Enabled Services) 

৫% 

৪১. S৯৯.২০ ন্যোন্য রফরফধ বফো ১৫% 

৪২. S৯৯.৩০ স্পিযী বফো (Sponsorship Services) ১৫% 

৪৩. S০৯৯.৬০ বেহর্ে বযটাং এদজহি ৭.৫% 

   

(৩) রনফরিত ব্যরি কতৃডক ফোংরোযদযয ফোরযয ফরস্থত নোফোরক ব্যরিয 

রনকট আযত গৃীত বফোয বফোমূল্য রযযোযধয ভয় ংরিষ্ট ব্যোংক ১৫ (যনযযো) তোং 

োযয উৎয মূক অদোয় করযযফ এফং অদোয়কৃত মূক অদোয়কোযী ব্যোংক বম মূক 

করভনোযযযট রনফরিত বআ করভনোযযযটয থ ডননরতক বকোযর্ জভো প্রদোন করযযফ। 

 

(৪) রনফরিত ব্যরিয বক্ষযে ১৫ (যনযযো) তোং োযয মূক জভো প্রদোন করযয়ো 

বরজোরয চোরোযনয নুররর ব্যোংযক প্রদোন করযযর ব্যোংক উৎয অদোয় ব্যতীত নোফোরক 

ব্যরিয প্রোপ্য থ ড বপ্রযণ করযযফ এফং এআ বক্ষযে, মথোমথ বরজোরয চোরোন নো থোরকযর ফো 

প্রযদয় মূক কভ প্রদত্ত আযর প্রযমোজয মুদয় মূক ব্যোংক উৎয অদোয় করযযফ ও ব্যোংক 

ংরিষ্ট মূক করভনোযযযটয থ ডননরতক বকোযর্ তোো জভো প্রদোন করযযফ। 

 

(৫) যকোরয, অধো-যকোরয, স্বোয়ত্বোরত প্ররতষ্ঠোন এফং স্থোনীয় কতৃডক্ষ রোআযি 

প্রদোন ফো নফোয়নকোযর ফো, বক্ষে রফযযল, বকোযনো সুরফধো সৃরষ্টকোযী বফোয বক্ষযে উিরূ 

সুরফধো গ্রণকোযী ব্যরিয রনকট আযত প্রোপ্ত মুদয় যথ ডয উয ১৫ (যনযযো) তোং োযয 

উৎয মূক অদোয় করযযফ। এছোিো, প্রদত্ত রোআযি, বযরজযেন,োযরভযট উরিরখত যতডয 
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অওতোয় যোজস্ব ফন্টন (Revenue sharing),  যয়যোরটি, করভন, চোজড, রপ ফো ন্য বকোযনো 

বোযফ প্রোপ্ত মুদয় যথ ডয উয ১৫ (যনযযো) তোং োযয উৎয মূক অদোয় করযযত 

আযফ। 

 

(৬) “স্থোন ও স্থোনো বোিো গ্রণকোযী” বফোয বক্ষযে বোিো গ্রণকোযী কতৃডক বোিোয 

উয ১৫ (যনযযো) তোং োযয মুদয় মূক অদোয় করযযত আযফ। 

  

4। বমাগানদাদযয বযদে উৎদ মূক কতডন।- উৎদ কতডনকাযী কর্তডক বমাগানদায 

বফায হফযীদত উৎদ মূক কতডদনয বযদে অনুযণীয়:   

(ক) “বমাগানদায” অথ ড বকাদেন ফা দযে ফা কাম ডাদদ ফা অন্যহফধবাদফ 

বকাদনা ভন্ত্রণারয়, হফবাগ ফা দপ্তয, আধা-যকাহয ফা স্বায়ত্বাহত 

বকাদনা াংস্থা, যাষ্ট্রীয় ভাহরকানাধীন বকাদনা প্রহতষ্ঠান, স্থানীয় কর্তডয, 

হযলদ ফা অনুরূ বকাদনা াংস্থা, এনহজও হফলয়ক ব্যৈদযা ফা 

ভাজদফা অহধদপ্তয কর্তডক অনুদভাহদত বকাদনা বফযকাহয প্রহতষ্ঠান , 

বকাদনা ব্যাাংক, ফীভা বকাম্পাহন ফা অনুরূ আহথ ডক প্রহতষ্ঠান , বকাদনা 

ভাধ্যহভক ফা তদূর্ধ্ড ম ডাদয়য হযা প্রহতষ্ঠান এফাং বকাদনা হরহভদের্ 

বকাম্পাহনয হনকে দণয হফহনভদয় অব্যাহতপ্রাপ্ত যফযা ব্যতীত বম 

বকাদনা ণ্য ফা ব ফা ফা উবয়ই যফযা কদযন এভন বকাদনা ব্যহি , 

প্রহতষ্ঠান ফা াংস্থা। সুতযাাং , উৎাদক, বফা প্রদানকাযী ও ব্যফায়ী 

হাদফ হনফহিত ব্যহি ব্যতীত অন্য কর ব্যহি মাাযা অন্য বকাদনা 

আভদাহনকাযক, উৎাদক, ব্যফায়ী ফা বফাপ্রদানকাযীয হনকে ইদত 

প্রথভ তপহর দ্বাযা অব্যাহতপ্রাপ্ত নদ এভন বকাদনা ণ্য ফা বফা েয় 

ফা াংে কহযয়া উৎদ কতডনকাযী ত্তায হনকে যফযা কদয, তাাযা 

বমাগানদায হাদফ হফদফহচত ইদফ। বমই কর বফায সুহনহদ ডষ্ট াংজ্ঞা 

যহয়াদছ বই কর বফা বমাগানদায হাদফ গণ্য ইদফ না; 

(খ) প্রজ্ঞান দ্বাযা অব্যাহতপ্রাপ্ত বকাদনা ণ্য ফা বফা বমাগানদায কর্তডক 

যফযা প্রদাদনয বযদে বমাগানদায বফা হাদফ যফযা 

েণকাযীদক উৎদ কতডন কহযদত ইদফ; তদফ প্রজ্ঞাদন বমাগানদায 

হাদফ পৃথকবাদফ অব্যাহতপ্রাপ্ত বফা উি কতডদনয আওতা ফহর্ভ ডত 

হাদফ হফদফহচত ইদফ; এফাং 

(গ) মূক আদায়পূফ ডক আইদনয র্ততীয় তপহদরয বেহফদর উহিহখত 

হ্রাকৃত াদযয ণ্যমূ যফযাদয বযদে ‘বমাগানদায’ বফায 

আওতায় উৎদ মূক কতডন প্রদমাজৈ ইদফ না। 
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5। বমই ফ বক্ষযে উৎয মূক কতডন ক হযবত ইবফ নো।– (১) যফযাকাযী ১৫ 

(দনদযা) তাাং াদয মূক আদযাহত যহয়াদছ এইরূ বকাদনা ণ্য উি ায উদিখপূফ ডক 

পযভ মূক-৬.৩ (কয চারানে) এয ভাধ্যদভ যফযা কহযদর বই বযদে উৎদ মূক 

কতডন কহযদত ইদফ না। 

 

(২) অনুদেদ-৩ এ ফহণ ডত বেহফদর উহিহখত বফা ব্যতীত বকাদনা যফযাকাযী ১৫ 

(দনদযা) তাাং াদয মূক আদযাহত যহয়াদছ এইরূ বকাদনা বফা, উি ায উদিখপূফ ডক 

পযভ মূক-৬.৩ (কয চারানে) এয ভাধ্যদভ যফযা কহযদর, বই বযদে উৎদ মূক 

কতডন কহযদত ইদফ না। 

 

(৩) জ্বারানী বতর, গ্যো, াহন (ওয়াা), রফদুযৎ, বটররযপোন, বভোফোআর বপোন 

রযযফোয রফর রযযোযধয বক্ষযে উৎয মূক কতডন কহযদত ইদফ নো।  

 

(৪) আইদনয প্রথভ তপহদর উহিহখত ণ্য ফা বফা ফা উবয়ই যফযাদয বযদে 

উৎদ মূক কতডন কহযদত ইদফ না। 

 

(৫) মূল্য াংদমাজন কয ও ম্পূযক শুল্ক আইন , ২০১২ এয ধাযা ২১ এয আওতায় 

শূন্যায হফহষ্ট যফযাদয বযদে উৎদ মূক কতডন কহযদত ইদফ না।  

 

6। উৎয মূক কতডনকোযীয কযণীয়।- (১) যফযাকাযী ভহিত কয চারানে 

(পযভ মূক-৬.৩) জাহয না কহযদর, উৎদ কয কতডনকাযী ত্তা যফযাকাযীয হনকে ইদত 

বকাদনা যফযা েণ কহযদফ না এফাং যফযাকাযীদক উি যফযাদয হফযীদত বকাদনা 

মূল্য হযদাধ কহযদফ না। 

 

(২) উৎদ মূক কতডনকাযী ত্তা ফা যফযােীতা ণ হযদাদধয ১৫ (দনদযা) 

হদদনয ভদধ্য উৎদ কহতডত মূক হনধ ডাহযত অথ ডননহতক বকাদর্ যকাহয বকালাগাদয জভা 

প্রদানপূফ ডক ৩ (হতন) কাম ডহদফদয ভদধ্য পযভ মূক-৬.৬ এ হতন প্রদস্থ উৎদ কয কতডন 

নদে ইসুৈ কহযয়া মূরকহ (বেজাহয চারাদনয মূরকহ) াংহিষ্ট মূক াদকডদর ও  

একট অনুহরহ যফযাকাযীদক প্রদান এফাং একট অনুহরহ উৎদ কতডনকাযী ত্তা ৫ (াঁচ) 

ফৎয াংযযণ কহযদফন। 

 

(৩) উৎদ কতডনকাযী উৎদ কহতডত মূক দাহখরদে (পযভ মূক-৯.১) বৃহিকাযী 

ভিয় কহযদত াহযদফন এফাং বেজাহয চারাদনয ভাধ্যদভ জভাকৃত উৎদ কহতডত মূক াংহিষ্ট 

কয বভয়াদদয হনে প্রদদয় কদযয হফযীদত ভিয়পূফ ডক অফহষ্ট অথ ড, মহদ থাদক, জভা প্রদান 

কহযদত াহযদফন।  
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(৪) উৎদ কতডনকাযী হনফহিত ব্যহি ইদর, উৎদ কহতডত মূক জভা প্রদাদনয 

জন্য বরজোরয চোরোযন থ ডননরতক বকোর্ “১/১১৩৩/উৎদ কতডনকাযীয ংহিষ্ট করভনোযযযটয 

বকোর্/০৩১১” ররহখদত ইদফ। উৎদ কতডনকাযী অহনফহিত ব্যহি ইদর, উৎদ কহতডত মূক 

জভা প্রদাদনয জন্য বরজোরয চোরোযন থ ডননরতক বকোর্ “১/১১৩৩/ যফযাকাযীয ংহিষ্ট 

করভনোযযযটয বকোর্/০৩১১” রর হখদত ইদফ। করভনোযযযটয বকোর্মূ ইর: ঢোকো ( পূফ ড) 

০০৩০, ঢোকো (রিভ) ০০৩৫, ঢোকো (উত্তয) ০০১৫, ঢোকো (দরক্ষণ) ০০১০, চট্টগ্রোভ ০০২৫, 

কুরভিা ০০৪০, রযরট ০০১৮, যোজোী ০০২০, যংপুয ০০৪৫, মযোয ০০০৫, এফং খুরনো 

০০০১। এরটিআউ (মূক) করভনোযযযটয থ ডননরতক বকোর্ ১/১১৩৩/০০০৬/  ০৩১১। বরজোহয 

চোরোযনয প্রথভ করোযভ “মোয ভোযপত প্রদত্ত  ইর তোয নোভ ও ঠিকোনো ” এয রনযম্ন উৎয 

কতডনকোযীয নোভ, ঠিকোনো, মূক রনফিন নম্বয , মরদ থোযক, োযকডর এফং করভনোযযযটয নোভ 

ররহখদত ইদফ। বরজোহয চোরোযনয রিতীয় করোযভ “বম ব্যরিয ফা প্ররতষ্ঠোযনয ক্ষ ইদত টোকো 

প্রদত্ত ইদরা তোয নোভ, দরফ ও ঠিকোনো ” এয রনযম্ন ণ্য ফো বফো যফযোকোযীয নোভ, 

ঠিকোনো,  মূক রনফিন নম্বয, োযকডর ও করভনোযযযটয নোভ ররহখদত ইদফ। 

 

(৫) উৎদ কতডনকাযী ত্তামূদয ভদধ্য বম কর ত্তায বরনদদন ফা তৎাংোন্ত 

হফর হাফযযণ কভ ডকতডা কর্তডক হনষ্পহত্ত য়, তাাদদয উৎদ মূল্য াংদমাজন কয কতডন ও 

তাা বকালাগাদয হযদাধ াংোন্ত কাম ডেভ াংহিষ্ট হাফযযণ কভ ডকতডা কর্তডক ম্পাহদত 

ইদফ। 

 

(৬) উৎদ কতডনকাযী ত্তা হাফযযণ কভ ডকতডায হনকে দাহখরকৃত হফদর, মাায 

অনুকূদর হফর অনুবভাদন কযা ইয়াদছ তাায নাভ ও ব্যফায় নািকযণ াংখ্যা উদিখ 

কহযদফন এফাং উহিহখত হফর হযদাদধয জন্য অনুদভাহদত ইদর হাফযযণ কভ ডকতডা উা 

ইদত প্রদমাজৈ মূল্য াংদমাজন কয কতডন কহযয়া ব্যক োিপায ফা অন্যহফধ স্বীকৃত িহতদত 

যকাহয বকালাগাদয জভা কহযদফন। 

 

(৭) হাফযযণ কভ ডকতডা হফর হযদাদধয ৩ (হতন) কাম ডহদফদয ভদধ্য াংহিষ্ট 

উৎদ কতডনকাযী ত্তাদক অফহত কহযদফন ও মূক কহম্পউোয হদেদভ তথ্য বপ্রযণ 

কহযদফন।  

 

7। যফযাকাযীয কযণীয়।- (১) যফযাকাযীদক ণ্য ফা বফা যফযাকাদর 

পযভ মূক-৬.৩ এ কযচারানে ইসুৈ কহযদত ইদফ। 

 

(২) দাহখরে পযভ মূক-৯.১ এয “অাং-৩: যফযা প্রদান-প্রদদয় কয” এ  মূল্য 

এফাং মূদকয হযভাণ ফা সুহনহদ ডষ্ট কদযয হযভাণ উদিখ কহযদত ইদফ। 

 

(৩) উৎদ কতডনকাযী ত্তায হনকে ইদত পযভ মূক-৬.৬ এ উৎদ কতডন 

নদে প্রাহপ্ত াদদয দাহখরদে উৎদ কহতডত মূদকয ভহযভাণ ফা সুহনহদ ডষ্ট কয  
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হ্রাকাযী ভিয় েণ কহযদত াহযদফ এফাং প্রদদয় করাদভ উৎদ কহতডত বফামূল্য ও মূক 

উদিখ কযা না  ইদর বফা যফযাকাযী হ্রাকাযী ভিয় েণ কহযদত াহযদফন না। 

 

(৪) বম কযযভয়োযদ বকোযনো যফযোযয উয প্রযদয় কয রযযোধ কযো য়, বআ 

কযযভয়োযদ ফো বআ কযযভয়োযদয যফতী ৬ (ছয়) ভোযয ভযধ্য ভন্বয় োধন করযযত আযফ 

এফং উি ভযয়য য ভন্বয় দোরফ তোভোরদ আযফ। 

 

8। সুদ, দন্ড, আতযোরদ।– (১) উৎদ কয কতডনকাযী ত্তা এফাং যফযাকাযী উৎদ 

কয কতডন এফাং যকাহয বকালাগাদয জভা প্রদাদনয জন্য  বমৌথ ও পৃথকবাদফ দায়ী থাহকদফ। 

 

(২) উৎয কতডযনয দোরয়ত্ব থোকো যেও মূক কতডন কযো নো ইদর উি থ ড 

লাণ্মাহক ২% সুদ তাায রনকট ইদত এভনবোযফ অদোয়  কযা ইদফ, বমন রতরন ণ্য ফো 

বফো যফযোকোযী। উৎয কতডন ক হযফায য যকো হয বকোলোগোযয মথোভযয় জভো প্রদোন 

কযো নো ইদর আইদনয ধাযা ৮৫ এয উ-ধাযা (১ক) বভাতাদফক উৎদ কতডনকোযী ব্যরিযক 

ংরিষ্ট মূক করভনোয নরধক ২৫,০০০ (পঁরচ োজোয টোকো ভোে) ব্যরিগত জরযভোনো 

অযযো ক হযদত ো হযদফন। উৎয মূক কতডন ও জভোদোযন ব্যথ ডতোয জন্য ণ্য  ফা বফো 

যফযোকোযী এফং গ্রণকোযী উবযয় ভোনবোযফ দোয়ী ইদফন।   

 

9। রফরফধ।- (১) বকন্দ্রীয় রনফরিত প্ররতষ্ঠোন মূদয োখো ফা রফক্রয়যকন্দ্র তাাদদয 

বকন্দ্রীয় দপ্তযযয ভোধ্যযভ উৎয করতডত মূক জভো প্রদোন কহযবফ। 

 

 (২) একটি যফযোযয ভদধ্য একোরধক উোদোন থো হকফায কাযদণ উৎয মূক কতডন 

রনযয় জটিরতোয সৃরষ্ট ইদর বটন্ডোয, বকোযটন ফো রফযর যফযোযয উোদোন মূ ও প্ররতটি 

উোদোযনয রফযীযত মূল্য অরোদোবোযফ উদিখ ক হযদত ইদফ এফং প্ররতটি উোদোযনয উয 

প্রদমাজৈ াদয মুদয় মূক উৎয কতডন কহযদত ইদফ। 
                                   

(৩) মূল্য াংদমাজন কয ও ম্পূযক শুল্ক আইন, ২০১২ কাম ডকয ইফায পূদফ ড 

চুহিফি হকন্তু মূল্য হযদাহধত য় নাই এভন যফযাদয বযদে হযদাধকারীন ভদয় 

প্রদমাজৈ হফধান প্রদমাজৈ ইদফ। 

 

১০। যহতকযণ।- এই হফহধভারা কাম ডকয ইফায দে দে উৎদ মূল্য াংদমাজন 

কয আদায় হফহধভারা, ২০১৯ যহত ইদফ। 

 

 জোতীয় যোজস্ব বফোযর্ ডয অযদক্রযভ, 

  

 

(কাজী পহযদ উদ্দীন) 

প্রথভ হচফ (মূক নীহত) 

  


