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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড 

ঢাকা। 

 
[মূল্য সংয োজন কর ও সম্পূরক শুল্ক] 

 
প্রজ্ঞোপন 

 
তাররখ: ১৪ আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ / ২৮ জুন, ২০২২ রিষ্টাব্দ। 

 
 এস.আর.ও. নং-২২৩-আইন/২০২২/১৯৫-মূসক।- জোতীয় রোজস্ব ব োর্ ড,  মূল্য 

সংয োজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সযনর ৪৭ নং আইন) এর ধোরো ১৩৫ এ 

প্রদত্ত ক্ষমতো যে, মূল্য সংয োজন কর ও সম্পূরক শুল্ক ব বধমোেো, ২০১৬ এর বনম্নরূপ 

অবধকতর সংয োধন কবরে,  থো:-  

 

 উপবর-উক্ত ব বধমোেোর - 

 

(১) রবরি ৬৫ এর উপ-রবরি (২) এর েফা (ক) এ উরিরখত “অন্যূন অযধ ডক এ ং 

অন্যর্ধ্ড পবরমোণ” শব্দগুরলর পররবদতড “অন্যূন অযধ ডক এ ং অন্যর্ধ্ড 

সমপবরমোণ” শব্দগুরল প্ররতস্থারপত হইদব; 

(২) ফরম মূসক-৪.৩ এর বশষাাংদশ উরিরখত “রবদশষ দ্রষ্টব্য” এর ক্ররমক-৩ এর 

পর রনম্নরূপ ক্ররমক-৪ সাংদ ারজত হইদব,  থা:- 

“৪। রনবরিত ব্যবসায়ী কর্তডক পণ্য সরবরাদহর বেদে কলাম (১০) এ 

“সব ডদমাট মূল্য সাংদ াজদনর পররমাণ” শব্দগুরল উদিখপূব ডক 

কলাম (১১) এ সব ডদমাট মূল্য একটি সাংখ্যায় উদিখ করা  াইদব। 

অথ ডাৎ, এদেদে মূল্য সাংদ াজদনর খাত পৃথকভাদব উদিখ কররদত 

হইদব না।”; এবাং 

(৩) ফরম মূসক-৯.১ এর মূসক োরখলপে পূরদণর রনদে ডরশকা এর ফরম মূসক-

৯.১ (মূসক োরখলপে) পূরদণর পদ্ধরতর অাংশ-৭: নীট কর রহসাব এর 

ক্ররমক নাং/বনাট ৩৮ ও ৩৯ এবাং উহাদের রবপরীদত উরিরখত এরিসমূদহর 

পররবদতড রনম্নরূপ ক্ররমক নাং/বনাট ৩৮ ও ৩৯ এবাং এরিসমূহ প্ররতস্থারপত 

হইদব,  থা:- 
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৩৮ সম্পূরক শুল্ক 

বৃরদ্ধকারী 

সমন্বয়  

• বর্ব ট বনোট ইস্যূর বক্ষত্রসহ, 
বকোযনো সর রোযহর ক্রয় মূল্য  ো 

পবরমোণ পবর বতডত হইযে  ো 

আইযনর অন্যোন্য ব ধোন সোযপযক্ষ 

প্রযদয় সম্পূরক শুল্ক এর পবরমোণ 

বৃবি পোইযে ব  পবরমোণ 

পবর বতডত হইয়োযে তোহোর 

বহসো  (সম্পূরক শুযল্কর 

পবরমোণ) এইখোযন উযেখ 

কবরযত হইয । 

৩৯ সম্পূরক শুল্ক 

হ্রাসকারী 

সমন্বয় 

• বক্রবর্ট বনোট ইস্যূর বক্ষত্রসহ, 

ব ক্রযয়র পর সর রোযহর বকছু 

অং  বেরত আবসযে  ো 

সর রোযহর মূল্য পবর বতডত 

হইযে  ো আইযনর অন্যোন্য 

ব ধোন সোযপযক্ষ প্রযদয় সম্পূরক 

শুযল্কর পবরমোণ হ্রোস পোইযে 

ঘটনোর সবহত সংবিষ্ট 

সর রোযহর ব  পবরমোণ সংযিষ 

রবহয়োযে তোহোর বহসো  (সম্পূরক 

শুযল্কর পবরমোণ) এইখোযন উযেখ 

কবরযত হইয । 

 

০২। এই প্রজ্ঞাপন ২৯ জুন, ২০২২ রিষ্টাব্দ তাররদখ কা ডকর হইদব। 

 

 জোতীয় রোজস্ব ব োযর্ ডর আযদ ক্রযম, 
 

 

( জারকয়া সুলতানা ) 

সেস্য ( মূসক নীরত )  

 

“ 

”। 


