
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড 

ঢাকা। 

 [ মূল্য সংয োজন কর ও সম্পূরক শুল্ক ] 

প্রজ্ঞোপন 

 

তারিখ: ২০ জ্জৈষ্ঠ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ / ০৩ জুন, ২০২১ রিষ্টাব্দ। 

  

 এস.আর.ও. নং-১৬০-আইন/২০২১/১৫৭-মূসক।- মূল্য সংয োজন কর ও সম্পূরক 

শুল্ক আইন, 2012 (2012 সযনর 47 নং আইন) এর ধোরো 32ক তে প্রদত্ত ক্ষমেোবযে জোেীয় 

রোজস্ব তবোর্ ড ১৩ জুন, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ তাখ্ররদে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নাং- ১৮৬-

আইন/২০১৯/৪৩-মূসক এর খ্রনম্নরূপ অখ্রিকতর সাংদশািন কখ্ররল, যথা:- 

  

 উপরি-উক্ত প্রজ্ঞাপনেি টেরিনেি কোম (১) এ উরিরিত-  

 

 (ক) রিিোমা সংখ্যা S০৩৬ ও টসিাি টকাড S036.00 এিং উহানেি 

রিপিীনত কোম (৩) এ উরিরিত এরিসমূনহি পরিিনতে রেম্নরূপ রিিোমা 

সংখ্যা, টসিাি টকাড ও এরিসমূহ প্ররতস্থারপত হইনি, যথা:- 

    

“S০৩৬ S০৩৬.০০ শীতাতপ খ্রনয়খ্রন্ত্রত বা তাপানুকূল বাস, বনৌযান ও 

বরলওদয় সাখ্রভ ডস:”; 

 

 (ে) রিিোমা সংখ্যা S০৩৬ ও টসিাি টকাড S036.২0 এিং উহানেি 

রিপিীনত কোম (৩) এ উরিরিত এরিসমূনহি পরিিনতে রেম্নরূপ এরিসমূহ 

প্ররতস্থারপত হইনি, যথা:- 

    

“শীতাতপ খ্রনয়খ্রন্ত্রত  বা তাপানুকূল বনৌযান সাখ্রভ ডস: 

ব্যাখ্যা।- “শীতাতপ খ্রনয়খ্রন্ত্রত বা তাপানুকূল বনৌযান সাখ্রভ ডস” অথ ড এমন 

বকাদনা ব্যখ্রি, প্রখ্রতষ্ঠান বা সাংস্থা খ্রযখ্রন এক বা একাখ্রিক শীতাতপ 

খ্রনয়খ্রন্ত্রত বা তাপানুকূল বকখ্রবন বা কক্ষ খ্রবখ্রশষ্ট লঞ্চ বা ষ্টীমার বা ক্রুজ 

জাহাজ সাখ্রভ ডস বা অন্য বয বকাদনা িরদনর বনৌযান এর মাধ্যদম যাত্রী 

পখ্ররবহন ব্যবসাদয় খ্রনদয়াখ্রজত।”;  

 

 (গ) রিিোমা সংখ্যা S০৫৬ এিং উহানেি রিপিীনত কোম (২) ও (৩) এ 

উরিরিত টসিাি টকাড ও এরিসমূনহি পি রেম্নরূপ নূতে টসিাি টকাড ও 

এরিসমূহ সরিনিরিত হইনি, যথা:- 

  



“S০৫৬ S০৫৬.১০ বমাবাইল ব্যাাংখ্রকাং বসবা প্রোনকারী: 

  ব্যাখ্যা।- “বমাবাইল ব্যাাংখ্রকাং বসবা প্রোনকারী” 

অথ ড এমন খ্রনবখ্রিত বসবা প্রোনকারী খ্রযখ্রন বা 

যাহারা Bangladesh Mobile Financial 

Services (MFS) Regulations, 2018 এর 

আওতায় বাাংলাদেশ ব্যাাংক হইদত Mobile 

Financial Services (MFS) প্রোদনর লদক্ষৈ 

যথাযথ লাইদসন্সপ্রাপ্ত হইয়াদেন খ্রকাংবা বাাংলাদেশ 

র্াকখ্রবভাগ হইদত এতেসাংক্রান্ত বসবা প্রোদনর 

লদক্ষৈ যথাযথ অনুদমােনপ্রাপ্ত হইয়াদেন।”; 

 

 (ঘ) রিিোমা সংখ্যা S০৯৯ এিং উহানেি রিপিীনত কোম (২) ও (৩) এ 

উরিরিত টসিাি টকাড ও এরিসমূনহি পরিিনতে রেম্নরূপ টসিাি টকাড ও 

এরিসমূহ প্ররতস্থারপত হইনি, যথা:- 

  

“S০৯৯.১০ তথ্য-প্রযুরি রনর্ভি সেবা (Information 

Technology Enabled Services): 

 ব্যাখ্যা।- “তথ্য-প্রযুরি রনর্ভি সেবা (Information 

Technology Enabled Services)” অর্ ভ 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-learning, E-book, E-

Procurement and E-Auction. 

 

  জাতীয় িাজস্ব সবার্ড ভি আর্েশক্রর্ে, 

       

 
                    ( কাজী ফখ্ররে উদ্দীন ) 

                প্রথম সখ্রিব (মূসক নীখ্রত) 


