গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
জাতীয় যাজস্ব বফাড ড
ঢাকা।
[ মূল্য াংদমাজন কয ]
প্রজ্ঞান
তারযখঃ ২৪ জ্জৈষ্ঠ, ১৪২৫ ফঙ্গাব্দ / ০৭ জুন, ২০১৮ রিষ্টাব্দ
এ.আয.ও. নাং-১৭৪-আইন/২০১৮/৭৯৭মূক।মূল্য াংদমাজন কয আইন,
১৯৯১ (১৯৯১ দনয ২২ নাং আইন) এয ধাযা ৭২, ধাযা ৫ এয উ-ধাযা (২) এয তডাাং,
ধাযা ৬ এয উ-ধাযা (৪) এফাং ধাযা ৩১ এয উ-ধাযা (১) এয তডাাংদয রত ঠিতব্য,
এ প্রদত্ত ক্ষভতাফদর জাতীয় যাজস্ব বফাড ড রনম্নরূ রফরধভারা প্রণয়ন করযর, মথা ১। রদযানাভ। এই রফরধভারা ফারণরজৈক আভদারনকাযক, ব্যফায়ী ও ক্ষুদ্র
খুচযা ব্যফায়ী কর্তক
ড ণ্য যফযাদয উয আদযাণীয় মূল্য াংদমাজন কয আদায়
রফরধভারা, ২০১৮ নাদভ অরবরত ইদফ।
২। াংজ্ঞা।- রফলয় ফা প্রদঙ্গয রযন্থী বকান রকছু না থারকদর, এই রফরধভারায়(ক) “আইন” অথ ড মূল্য াংদমাজন কয আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ দনয ২২ নাং
আইন);
(খ) “ফারণরজৈক আভদারনকাযক” অথ ড আইদনয ধাযা ২ এয দপা (থথ) এ
াংজ্ঞারয়ত ফারণরজৈক আভদারনকাযক;
(গ) “ব্যফায়ী” অথ ড আইদনয ধাযা ২ এয দপা (থথথথ) এ াংজ্ঞারয়ত
ব্যফায়ী;
(ঘ) “মূক” অথ ড মূল্য াংদমাজন কয;
(ঙ) “মূক রফরধভারা” অথ ড মূল্য াংদমাজন কয রফরধভারা, ১৯৯১।
৩। প্রদমাজৈতা। এই রফরধভারা ফারণরজৈক আভদারনকাযক কর্তক
ড আভদারনকৃত
ও ব্যফায়ী কর্তক
াংগৃীত
দণ্যয
যফতী
যফযাদয
উয
প্রদদয়
মূল্য
াংদমাজন কয
ড
আদাদয়য বক্ষদে প্রদমাজৈ ইদফ।
৪। মূক রনরূণ। ফারণরজৈক আভদারনকাযক কর্তক
ড আভদারনকৃত অথফা
ফারণরজৈক আভদারনকাযক ব্যতীত অন্যান্য ব্যফায়ী কর্তক
ড াংগৃীত দণ্যয যফতী
যফযাদয ওয আদযানীয় মূক রনম্নফরণ ডত াদয রনরূরত ইদফ, মথাঃ(ক) ফারণরজৈক আভদারনকাযদকয বক্ষদে ণ্য আভদারনয ভয় শুল্ক বেদন
দারখরকৃত রফর অফ এরিদত শুল্ক কভডকতডা কর্তক
ড দণ্যয অনুদভারদত
শুল্কায়নদমাগ্য মূদল্যয রত আভদারন শুল্ক, ম্পূযক শুল্ক, অন্যান্য শুল্ক ও
কয (মূল্য াংদমাজন কয ও অরিভ আয়কয ব্যরতত) মরদ থাদক, গণনা

করযয়া উায রত ৩৩.৩৪ তাাং মূল্য াংদমাজনপূফ ডক ফ ডদভাট
মূদল্যয উয ৫ তাাং াদয মূক অরিভ আদায় করযদত ইদফ;
(খ)

আভদারনস্তদয মূক ফা অরিভ মূক ফা উবয়ই রযদাধ করযফায য
আভদারন বষ্টন ইদত াংরিষ্ট রফর অফ এরিদত প্রদরডত ঠিকানা ফা
ব্যফাস্থর াংরিষ্ট ণ্য আনয়দনয পূদফ ড ফা দয যফতী প্রথভ রফক্রয় ফা
যফযাদয ভয় (রনজস্ব ভাররকানাধীন রকন্তু আরাদাবাদফ রনফরিত অন্য
বকান ব্যফাস্থর ফা ণ্যাগাদয স্থানান্তয) আভদারন ম ডাদয় ৩৩.৩৪
তাাং াদয রনধ ডারযত মূল্য াংদমাজন ও তাায রবরত্তদত ৫ তাাং
াদয রযদারধত অরিভ মূকদক চূড়ান্ত রফদফচনা করযদর উক্ত আভদারন
ম ডাদয় রযদারধত ১৫ তাাং মূক (মরদ প্রদমাজৈ য়)  ৫ তাাং
অরিভ মূক আনুারতকাদয প্রদডন, াংরিষ্ট আভদারন রফর অফ এরিয
নম্বয, তারযখ ও শুল্ক বষ্টদনয নাভ উদেখ করযয়া মূক রফরধভারায
‘মূক-১১’ চারানে ইস্যৈ কযা মাইদফ;

(গ) দপা (খ) এ উরেরখত বক্ষে ব্যতীত ফারণরজৈক আভদারনকাযক কর্তক
ড
আভদারনকৃত ফা অন্যান্য বম বকান ব্যফায়ী কর্তক
ড ক্রীত ফা াংগৃীত ণ্য
যফতী যফযা ফা রফক্রদয়য ভয় আইদনয ধাযা ৮ এয রফধান াদদক্ষ,
রফরধ ৫(২) ইদত রফরধ ৫(১১) এয রফধান, অথফা রফরধ ৫(১২) এয রফধান
অনুমায়ী (মাায বক্ষদে মাা প্রদমাজৈ) ব্যফায়ী ম ডাদয়য মূক প্রদদয়
ইদফ;
(ঘ)

বদরাররয়াভ জাতীয় দণ্যয ব্যফায়ী ম ডাদয় যফযাদয ভয় মূল্য
াংদমাজদনয ায ১৩.৩৩ তাাং রাদফ গণনা করযয়া তাায উয
১৫% অথ ডাৎ যফযা মূদল্যয উয ২ তাাং মূক প্রদদয় ইদফ;

(ঙ)

স্যায এয ব্যফায়ী ম ডাদয় যফযাদয ভয় মূল্য াংদমাজদনয ায
৩৩.৩৪ তাাং রাদফ গণনা করযয়া তাায উয ১৫% অথ ডাৎ যফযা
মূদল্যয উয ৫ তাাং মূক প্রদদয় ইদফ;
ব্যাখ্যা।- ‘স্যায’ অথ ড ীতাত রনয়রন্ত্রত উক ফা না উক, একই
ড আয়তদনয অরধক নদ,
অঙ্গদন াকুদল্য ১২,০০০ (ফায াজায) ফগফুট
এইরূ বকান স্বতন্ত্র ও রযপূণ ড বদাকান, বমখাদন আুনরনক রফজ্ঞান্মতত
প্রযুরক্ত ব্যফাদযয ভাধ্যদভ স্বাস্থৈ্মতত, জীফানুমুক্ত ও রপ্রজাযদবটিব
রফীন ভাছ-ভাাং, চার-ডার, াক-ফরজ, পর-মূর জ্দনরিন ব্যফাম ড
গৃস্থারর ও ভদনাাযী ণ্য রফক্রয় কযা ইয়া থাদক এফাং বমখাদন রাফ
াংযক্ষণ ও মূক-১১ চারান ইস্যৈ করযফায জন্য আইন ও রফরধ দ্বাযা
রনধ ডারযত Electronic Cash Register (ECR) ফা Point of Sale (POS)
software অথফা উবয়ই ব্যফায কযা ইয়া থাদক এইরূ বদাকান।

(চ) ঔলধ জাতীয় দণ্যয ব্যফায়ী ম ডাদয় যফযাদয ভয় মূল্য াংদমাজদনয
ায ১৬% (দলার তাাং) রাদফ গণনা করযয়া উায উয ১৫%
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(দনয তাাং) অথ ডাৎ যফযা মূদল্যয উয ২.৪ (দুই দরভক চায)
তাাং মূক প্রদদয় ইদফ।
৫। মূক আদায়, রাফ যক্ষণ, ইতৈারদ। (১) ফারণরজৈক আভদারনকাযদকয
বক্ষদে আভদারনকৃত দণ্যয যফতী যফযাদয উয প্রদদয় মূল্য াংদমাজন কয আভদারন
শুল্ক বেদন আভদারনকৃত ণ্য চারাদন রফর অফ এরি শুল্কায়ন ভাপ্ত ইফায য চারান
খারাদয অনুদভাদন প্রদাদনয পূদফ ড উৎদ আদায় করযদত ইদফ।
(২) রফরধ ৪ এয দপা (খ) এয রফধান াদদক্ষ ফারণরজৈক আভদারনকাযক কর্তক
ড
আভদারনকৃত দণ্যয রফযীদত অিীভ মূক রযদাধ করযফায য যফতী রফক্রয় ফা
যফযাদয ভয় প্রকৃত মূল্য াংদমাজদনয রবরত্তদত মূল্য াংদমাজন কয প্রদাদনয বক্ষদে
আইদনয ধাযা ৫ এয উ-ধাযা (২) অনুমায়ী মূল্য রনধ ডারযত ইদফ।
(৩) ফারণরজৈক আভদারনকাযক ব্যরতত অন্যান্য কর ব্যফায়ীয বক্ষদে ব্যফায়ী
কর্তক
ড প্রকৃত মূল্য াংদমাজদনয রবরত্তদত রফক্রদয়য বক্ষদে মূল্য াংদমাজন কয ধাদম ডয জন্য
আইদনয ধাযা ৫ এয উ-ধাযা (২) অনুাদয মূল্য রনধ ডারযত ইদফ।
(৪) উ-রফরধ (২) ও (৩) এয উদেশ্য পূযণকদে ফারণরজৈক আভদারনকাযক এফাং
অন্যান্য ব্যফায়ীদক মূক রফরধভারায রফরধ ৩ এয রফধান অনুমায়ী পযভ ‘মূক-১খ’ বত
াংরিষ্ট রফবাগীয় কভডকতডায রনকট প্রকৃত ফাজাযমূল্য বঘালণা করযদত ইদফ এফাং তাা
ম্ভফ না ইদর আইদনয ধাযা ৫(২) এয রফধাদনয রত ঙ্গরতপূণ ড ও াংরিষ্ট দণ্যয
ফাজায মূদল্যয গরত প্রকৃরত অনুমায়ী রনদদ ডক রাদফ ম্ভাব্য ফাজায মূল্য বঘালণা করযদত
ইদফ।
(৫) উ-রফরধ (৪) এয অধীন বঘারলত মূল্য অথফা াংরিষ্ট দণ্যয প্রকৃত ফাজায
ফা রফক্রয় মূল্য বঘারলত মূদল্যয বচদয় বফী ইদর বই মূদল্যয রবরত্তদত আইদনয ধাযা ৩
অনুমায়ী মূক রযদাধ াদদক্ষ ণ্য যফযা করযদত ইদফ।
(৬) উ-রফরধ (৪) এয অধীন বঘারলত উক্ত মূল্য রবরত্ত আইদনয ধাযা ৫ এয রত
াংগরতপূণ ড না ইদর উক্ত আইদনয ধাযা ৩৭ ও ধাযা ৫৫ অনুমায়ী ব্যফস্থা িণ করযদত
ইদফ।
(৭) ফারণরজৈক আভদারনকাযক এফাং অন্যান্য ব্যফায়ী কর্তক
ড মূক রফরধভারায
রফরধ ১৬ অনুমায়ী পযভ ‘মূক-১১’ অথফা ‘মূক-১১ক’ এ চারানে প্রদান করযয়া ণ্য
যফযা করযদত ইদফ।
(৮) ফারণরজৈক আভদারনকাযক কর্তক
ড আভদারন ম ডাদয় রযদারধত মূদয় মূল্য
াংদমাজন কয ও অরিভ মূল্য াংদমাজন কয, আইদনয ধাযা ৯ এয রফধান াদদক্ষ, প্রদদয়
মূক এয রফযীদত চররত রাদফ অথফা দারখরদে ভন্বদয়য ভাধ্যদভ বযয়াত িণ কযা
মাইদফ।
(৯) ব্যফায়ী কর্তক
ড প্রকৃত মূল্য াংদমাজদনয রবরত্তদত কয রযদাদধয বক্ষদে
তৎকর্তক
ক্রয়কৃত
উকযদণয
রফযীদত রযদারধত মূল্য াংদমাজন কয বযয়াত িণ
ড
কযা মাইদফ, মাা ব্যফায়ী কর্তক
ড প্রদদয় মূক এয রফযীদত চররত রাফ ফা দারখরদে
ভন্বয়দমাগ্য ইদফ।
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(১০) উকযণ কয বযয়াত িণ ও প্রকৃত াদয মূক রযদাধ করযফায রদক্ষৈ
ফারণরজৈক আভদারনকাযক এফাং অন্যান্য ব্যফায়ীদক মূক রফরধভারায রফরধ ২২ অনুমায়ী
রাফ াংযক্ষণ করযদত ইদফ, তদফ ক্রয় রাফ পুস্তক ‘পযভ মূক-১৬’ ও রফক্রয় রাফ
পুস্তক ‘পযভ মূক-১৭’ এয রযফদতড ‘পযভ-ক’ অনুমায়ী ভরন্বত ক্রয় ও রফক্রয় রাফ
পুস্তক াংযক্ষণ কযা মাইদফ।
(১১) বম কয বভয়াদদ আভদারন ম ডাদয় অরিভ মূল্য াংদমাজন কয আদায় কযা
ইয়াদছ বই কয বভয়াদদ ফা উায অব্যফরত যফতী কয বভয়াদদ বযয়াত িণ কযা
মাইদফ।
(১২) প্রকৃত মূল্য াংদমাজদনয রবরত্তদত কয রযদাধকাযী ফারণরজৈক
আভদারনকাযক ও ব্যফায়ী ব্যতীত অন্যান্য ফারণরজৈক আভদারনকাযক ও ব্যফায়ী কর্তক
ড
আভদারনকৃত ফা অন্যবাদফ াংগৃীত দণ্যয বক্ষদে ৩৩.৩৪ তাাং াদয মূল্য াংদমাজন
রাফ করযয়া তাায উয ১৫ তাাং অথ ডাৎ যফযা মূদল্যয উয ৫ তাাং াদয
মূক প্রদান করযদত ইদফ, তদফ বই বক্ষদে বকান বযয়াত িণ কযা মাইদফ না।
(১৩) ফারণরজৈক আভদারনকাযক এফাং অন্যান্য ব্যফায়ী কর্তক
ড প্ররত কয বভয়াদদ
রনরূরত মূল্য াংদমাজন কয যফতী ভাদয দনয তারযদখয ভদধ্য বরজাযী চারাদনয
ভাধ্যদভ ‘‘১/১১৩৩/াংরিষ্ট করভনাদযদটয বকাড/০৩১১’’ বকাদড যকাযী বকালাগাদয
জভা প্রদান করযদফন এফাং বরজাযী চারাদনয মূর কর প্ররত কয বভয়াদদয দারখরে
াংরিষ্ট এরাকায স্থানীয় মূল্য াংদমাজন কয কাম ডারদয় উক্ত একই তারযদখয ভদধ্য দারখর
করযদফন।
(১৪) যফফযা ম ডাদয় প্রদদয় মূল্য াংদমাজন কয অদক্ষা গৃীত বযয়াদতয
রযভাণ বফী ইদর রতরন আইদনয ধাযা ৬৭ ও মূক রফরধভারায রফরধ ৩৪ক ও রফরধ
৩৪খ অনুযণপূফ ডক অরতরযক্ত রযদারধত কয বপযত দাফী করযদত ারযদফন।
৬। ক্ষুদ্র খুচযা ব্যফায়ীয মুক রযদাধ দ্ধরত। (১) এই রফরধভারায অন্যান্য
রফধাদন মাা রকছুই থাকুক না বকন, বস্বচ্ছায় রনফরিত ক্ষুদ্র খুচযা ব্যফায়ী ফা বদাকাদনয
বক্ষদে, রনদম্নাক্ত বটরফদর রফধৃতরূদ ফ ডরনম্ন ফারল ডক মূল্য াংদমাজন কয প্রদদয় ইদফ,
মথা বটরফর
মূল্য
দফ ডাচ্চ ফারল ডক মূল্য
াংদমাজন
াংদমাজদনয
কদযয
রযভাণ
ায
(১)
(২)
(৩)
(৪)
১. ঢাকা উত্তয, ঢাকা দরক্ষণ ও চট্টিাভ ১,৮৬,৬৬৭/১৫%
রটি কদডাদযন এরাকা
টাকা
২. অন্যান্য রটি কদডাদযন এরাকা
১,৩৩,৩৩৪/১৫%
টাকা
৩. বজরা দযয বৌয এরাকা
৯৩,৩৩৪/- টাকা
১৫%
৪. বদদয অন্যান্য এরাকা
৪৬,৬৬৭/- টাকা
১৫%

ক্ররভক
বম কর এরাকায জন্য প্রদমাজৈ
নাং

প্রদদয় ন্যৈনতভ
মূল্য াংদমাজন
কদযয রযভাণ
(৫)
২৮,০০০/- টাকা
২০,০০০/-টাকা
১৪,০০০/-টাকা
৭,০০০/- টাকা
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(২) উ-রফরধ (১) এয অধীন প্রদদয় মূল্য াংদমাজন কয আগাভী ০১ জুরাই,
২০১৮ রিোব্দ তারযখ ইদত কাম ডকয ইদফ এফাং উা ফারল ডক এককারীন ফা ভারক
রকরস্তদত রযদাধ কযা মাইদফ।
(৩) এই রফরধয অধীন মূল্য াংদমাজন কয রযদাদধয বক্ষদে, ক্ষুদ্র খুচযা
ব্যফায়ীগণদক ণ্য ক্রদয়য দরররারদ, কৈা বভদভা ও রফক্রয় পুস্তক াংযক্ষণ করযদত
ইদফ।
(৪) রফবাগীয় কভডকতডা, াংরিষ্ট যাজস্ব কভডকতডা, কাযী যাজস্ব কভডকতডা ও
ব্যফায়ী বনর্তবৃদিয ায়তায় জাতীয় যাজস্ব বফাড ড কর্তক
ড জাযীকৃত আদদদ ফরণ ডত দ্ধরত
অনুযণপূফ ডক এইরূ ক্ষুদ্র ব্যফায়ীদদয তাররকা জ্তযী করযদফন।
৭। অরিভ মূক আদায়দমাগ্য নয় এইরূ ণ্য। রনম্নফরণ ডত বক্ষদে অরিভ মূক
আদায়দমাগ্য ইদফ না, মথাঃ(ক)

Customs
Act, 1969 (Act No. IV of 1969)

-

-

-

(খ) যকারয, আধাযকারয ও স্বায়ত্বারত াংস্থা, জারতাংঘভুক্ত াংস্থা,
দূতাফা, রফদল স্যরফধাপ্রাপ্ত ব্যরক্ত ও াংস্থা, রক্ষা প্ররতষ্ঠান ও ধভীয়
প্ররতষ্ঠান কর্তক
ড রফক্রয়/স্তান্তদযয জন্য নয় এভন আভদারনকৃত ণ্য;
(গ) Customs Act, 1969 (Act IV of 1969) এয Section এয ১৩ এয
অধীদন ফন্ড রাইদন্স ফা ফন্ড বযরজদেন প্রাপ্ত যারয যপ্তারনমুখী রে
প্ররতষ্ঠান, প্রচ্ছন্ন যপ্তারনমুখী রে প্ররতষ্ঠান ও রডপ্লদভটিক ফদন্ডডওয়ৈায
াউ কর্তক
ড ফন্ড রাইদদন্সয আওতায় আভদারনকৃত ণ্য;
(ঘ) যকারয, আধাযকারয ও স্বায়ত্বারয়ত াংস্থা, ব্যাাংক, ফীভা ও
এনরজও বত দযে ফা কাম ডাদদদয রবরত্তদত বমাগানদায রদদফ
যফযাদয উদেদশ্য আভদারনকৃত ণ্য;
(ঙ) Customs Act, 1969 (Act IV of 1969) এয অধীদন প্রণীত মােী
(অম ডটক) ব্যাদগজ রফরধভারায আওতায় রফরক্র/স্তান্তদযয জন্য নয়
এভন আভদারনকৃত ণ্য;
(চ) Presidents (Remunaretation and Previliges) Act, 1975 অনুাদয
যাষ্ট্ররত কর্তক
ড আভদারনকৃত ণ্য;
(ছ) াংদ দস্যগণ কর্তক
ড অব্যারত স্যরফধায আওতায় আভদারনকৃত গারড়
অথফা রজ;
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(জ) অবৈন্তযীণ ম্পদ রফবাদগয প্রজ্ঞান এআযও নাং- ৬১-আইন/৯২/
১৪৪৪/শুল্ক, তারযখ ১৭/০৩/১৯৯২ রিোব্দ এয আওতায় োণ রদদফ
আভদারনকৃত ণ্য;
(ঝ) অবৈন্তযীণ ম্পদ রফবাদগয প্রজ্ঞান এ,আয,ও নাং ৩৬আইন/৯৩/১৫০২/শুল্ক, তারযখ ১৫/০২/১৯৯৪ রিোব্দ এয আওতায়
অি ও ফরধযদদয জন্য আভদারনকৃত ণ্য;
(ঞ) অবৈন্তযীণ ম্পদ রফবাদগয স্মাযক নাং 9(41)NBR/Cus-IV/72/246,
Date: 10.04.1981 এয আওতায় Defence Store রদদফ
আভদারনকৃত ণ্য;
(ট) জাতীয় যাজস্ব বফাদড ডয প্রজ্ঞান এ,আয,ও নাং- ৫৪২এর/৮৪/৮৮৬/কা, তারযখ ১০/১২/১৯৮৪ রিোব্দ এয আওতায়
াভরয়ক আভদারন রদদফ আভদারনকৃত ণ্য;
(ঠ) জাতীয় যাজস্ব বফাড ড কর্তক
ড অনুদভাদদনয রবরত্তদত যকারয প্রকদেয
আওতায় আভদারনকৃত ণ্য;
(ড) ণ্য রযফদন ব্যফহৃতব্য মুদ্রগাভী জাাজ আভদারনয বক্ষদে;
(ঢ) অবৈন্তযীণ ম্পদ রফবাদগয প্রজ্ঞান এ,আয,ও নাং- ২০২-আইন/
৯৫/১৬৩৯/কা, তারযখঃ ২৮/১১/১৯৯৫ রিোব্দ এয আওতায়
আভদারনকৃত ণ্য;
(ণ) মােী রযফদন ব্যফহৃতব্য রফভান ও উায মন্ত্রাাং আভদারনয বক্ষদে;
(ত) কৈান্সায রনযাভদয় ব্যফহৃতব্য Glivec (Imatinib capsule) ও
Tasigna (Nilotinib) নাভীয় ঔলধ আভদারনয বক্ষদে;
(থ) ণ্য রযফদণ ব্যফহৃত কাদগাড রফভান;
(দ) উৎাদনকাযী প্ররতষ্ঠান কর্তক
ড রফরনদয়াগ বফাদড ডয রনফিন নদে এফাং
তবাগ যপ্তারনমুখী বাাক রে প্ররতষ্ঠান কর্তক
ড ফস্ত্র অরধদপ্তদযয
নদদে উরেরখত মন্ত্রারত ও মন্ত্রাাং; এফাং
(ধ) ররোয স্যতায কাঁচাভার রইটিরচ (এইচ এ বকাড ৩৯০৭.৬০.১০)
আভদারনয বক্ষদে।
৮। যরতকযণ ও বপাজত।- (১) ফারণরজৈক আভদারনকাযক, ব্যফায়ী ও ক্ষুদ্র
খুচযা ব্যফায়ী কর্তক
ড ণ্য যফযাদয উয আদযাণীয় মূল্য াংদমাজন কয আদায়
রফরধভারা, ২০১৫ এতদ্দ্বাযা যরত কযা ইর।
(২) উক্তরূ যরতকযণ দেও উক্ত রফরধভারায অধীন কৃত কাম ড, গৃীত ব্যফস্থা
ফা চরভান কাম ডক্রভ এই রফরধভারায অধীন কৃত, গৃীত ফা চরভান ফররয়া গণ্য ইদফ।
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‘পযভ-ক’
ক্রয় ও রফক্রয় রাফ পুস্তক
[রফরধ ৫(১০) দ্রষ্টফ]
প্ররতষ্ঠাদনয নাভ
পূণ ড ব্যফারয়ক ঠিকানা
রনফিন নম্বয
তারযখ
এরাকা বকাড

বটররদপান নম্বযঃ
পৈাক্স নম্বযঃ

ক্ররভক
নাং

দণ্যয
রফফযণ

দণ্যয
একক

একক
দণ্যয
মূল্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

দণ্যয
দণ্যয
ভজুদ
াংগৃরত/
রফদক্রতা/
ক্রয়
বভাট যফযাকৃত
রফক্রয়
প্রারন্তক
দণ্যয
ক্রয়কৃত
যফযাকাযীয
প্রদদয়
চারানদেয ভজুদ
দণ্যয
চারানদেয
বজয ভন্তব্য
প্রাযরম্ভক /আভদারনকৃত নাভ, ঠিকানা ও
মূক
নম্বয ও তারযখ (করাভ রযভাণ নম্বয ও তারযখ
(করাভ
রযভাণ দণ্যয রযভাণ রনফিন নম্বয
৫+৬)
(৯-১০)
(৫)

(৬)

(৭)

(৮)

(৯)

(১০)

(১১)

(১২)

(১৩)

(১৪)

জাতীয় যাজস্ব বফাদড ডয আদদক্রদভ,
[ াছান মু্মতদ তাদযক রযকাফদায ]
প্রথভ রচফ (মূক নীরত)
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