গুদস এন্দ সর্ভি স তেক্স
চাউরাকপা মীৎয় েং অমা

তসয়েল ত াদি ওফ এক্সাইজ এন্দ কস্তমস

গুদস এন্দ সর্ভি স তেক্স
(র্জ এস র্ে)

১

কান্ন া:
১.

র্জ এস র্ে অর্স লল াক অর্সগীদক্তা পুম্নমক্তা কান্ন া ৱাফম অমর্ি। মর্সিা

কারখািা, সরকার অমর্দ তপায়থাক শীর্জন্নর্র া খুর্দেংমক্তা কান্ন া পীগর্ি। মর্সিা
তপায়থাকর্শেং অমর্দ সর্ভি সকী মমল হন্থহন্দুিা তশর্িৎয়লান্দা তহন্না খগৎহিগর্ি অমর্দ
লমদমর্সগী তপায়থাকর্শেং অমসুেং সর্ভি সর্শেং মায়লমগা চােংদম্ন া ঙমহিগর্ি। র্জ এস র্েিা
মান্ন া খাজিাগী চােং অমসুেং চৎি-পথাপর্শেং তশমদুিা ভারেপু মান্ন া লকয়থল অমা ওইহন্ন া
অমসুেং তশর্িৎয়লািদা ললর্র া খুয়রৌথােং র্শেং তলৌয়থাক্তুিা লল াক্কী থাক্তা অপুন্বা তশর্িৎয়লাি
অমা পুরক্ন া পান্দম থর্ি। তকন্দ্রগী অমর্দ রাজযগী ললর্র া খাজিা মখল অ াম্বা খাজিা
অমখক্তেংদা পুর্শশন্দুিা অমর্দ তভলুয তচি পুম্বগী ত্রায়েক্সিগীদমক প্রাইওর-তস্তজ খাজিার্শেং
চৎিহন্দুিা মর্সিা তশল তহন্না চৎপগী মাঙজ র্শেং হন্থহল্লগর্ি অমসুেং লয়ল্লাল ইর্েক্কী ফীভম
ফগৎহন্দুিা অমগা অমগা র্হদান্ন া তহিগৎহল্লগর্ি। র্জ এস র্ে অর্স পন্থুেংফমদা ুম্ফম
ওই া খাজিা মখলর্ি। মর্স তোঙাি-তোঙাি া োঙ্ককর্শেংদা খাজিা তখামগৎপগী তথৌওেং
অমদা ুম্ফম ওইদুিা চৎর্ল। মর্সদা োঙ্কক খুর্দেংমক্তা খাজিা তখামগৎকর্ি অমর্দ মমাঙগী
োঙ্কক্কী খাজিাগী তের্দে অদুিা মথঙগী োঙ্কক্কী খাজিা র্থ গী অয়হৌ া ওইহর্ল্ল। মর্সিা
খাজিা র্থ গী তথৌওেং অর্স তপায়থাক শীর্জন্নর্র র্শেংদা তহন্না িকর্শহর্ল্ল অমর্দ কারখািার্শেংদা
তশল লাকপা অমসুেং চৎপগী ফীভম ফগৎহন্দুিা অমর্দ ৱর্কি েং তকর্পয়েল শীর্জন্ন দা ফীভম
ফগৎহর্ল্ল।
২.

র্জ এস র্ে অর্স মপুেং ওইিা তেয়ক্নায়লার্জ র্শর্জন্নদুিা চৎর্ল। মর্সিা মীওই গী

খুৎ চঙ গী চােং হন্থহন্দুিা তহন্না থু া ফীয়রপর্শেং তলৌ া ঙমহিগর্ি।
৩.

র্জ এস র্েিা ভারেগী তপায়থাকর্শেং অমসুেং সর্ভি সর্শেং লল াকর্সগী অমর্দ

মায়লমগী থাক্তা চােংদম্ন া ঙমহন্দুিা ভারে ললঙাক্কী ‘তমক ইি ইর্ন্দ া’ তথৌরােংদা চাওিা
কান্ন া পীগর্ি। মর্সিা মপান্দগী পুর্শল্লকপা তপাৎর্শেংদা তকন্দ্রগী অমর্দ রাজযগী র্জ এস র্ে
অিী পুর্িি গা মান্ন া মওেংদা ইর্িয়েয়েদ তেক্স (আই র্জ এস র্ে) তলৌগর্ি। মর্সিা
লমদমর্সগী তপায়থাকর্শেংদা খাজিা তলৌ গী চােংগা মান্ন া থাক্তা পুরক্কর্ি।
৪.

র্জ এস র্েগী মখাদা তহৌর্জক চৎির্র া তকন্দ্রগী অমর্দ রাজযগী খাজিা

তলৌ গী ময়চৎ মকা ো া মওেংর্সিা খাজিা খরগী র্রেিি লাক্ত া মওেং অর্সগা মান্নদ া

মওেংদা মপান্দা থায়দাকর্খ া তপায়থাক খুর্দেংমক তভলুয এয়েদ তেক্সেগী তকাকহিগর্ি। মর্সিা
মায়লমগী লকয়থলদা ইর্ন্দ াগী তপায়থাক থায়দাকপদা ফীভম ফগৎহন্দুিা ত য়লি ওফ তপয়মি
তপার্জসি ফগৎহিগর্ি। অফ া তরয়কাদি লল া তপায়থাক থায়দাকপর্শেং (এক্সয়পােি রর্শেং) ু
িুর্মৎ েয়রৎর্িগী মিুেংদা ময়খা গী একাউি ওফ এক্সয়পােি ো লল া তেমগী চাদা ৯০গী
র্রফন্দ মিা ওইিা পীয়থাক্তুিা পুর্ক্নেং তথৌগৎকর্ি।
৫.

র্জ এস র্েিা খাজিা তখামগৎপগী লম পাকয়থাক চাউয়থাকহন্দুিা অমর্দ

খাজিা থীর্র র্শেংগী কম্প্লাইএি ফগৎহন্দুিা ললঙাক্কী র্রভু িুয ফগৎহিগর্ি হা িা পাির্র।
র্জ এস র্েিা লয়ল্লাল ইর্েক তেৌ দা তকাম গী ইয়ন্দক্স (ইজ ওফ দুইেং ুযর্জয়িস ইয়ন্দক্স)ো
ইর্ন্দ াগী তরর্ঙ্কেং তহিগৎহন্দুিা লল াকর্সগী র্জ র্দ র্প চাদা ১.৫ েগী ২ ফাও া
তহিগৎহিগর্ি হা িা পাির্র।
৬.

র্জ এস র্েিা ইন্দাইয়রক্ত তেক্সকী কােংয়লািদা তহন্না ময় ক তশিহন্দুিা অয়রাি

অথুপ ললে া ফীভম পুরক্কর্ি। সপ্প্লাই তচি অপুম্বা অর্সদা োঙ্কক খুর্দেংদা খাজিা র্থ া
িত্রগা মমােংগী োঙ্কক্তা খাজিা র্থর্খ গী তের্দৎ ললগদ িা মরম ওইরগা তশর্িৎয়লাি অমসুেং
সপ্প্লাইর্শেংগী খাজিাগী চােং অর্িগী মরক্তা তখন্ন া ইরা লা িা খঙলগর্ি। মর্সিা
কারখািার্শেংিা তের্দৎ তলৌ দা, ললঙাক্না খাজিা র্থরকপদা অচু ম চু মদা র্থর্জি দা অমর্দ
তপায়থাক শীর্জন্নর্র র্শেংিা খাজিা ক া াম্না র্থখ্র য়গ হা
৭.

দু চপ চািা খঙ া ঙমহল্লগর্ি।

খাজিা র্থর্র র্শেংিা তসয়েল এক্সাইজ, সর্ভি স তেক্স, তভে, তসয়েল তসল্স তেক্স,

ওকয়ত্রাই, এর্ে তেক্স, লকজর্র তেক্স, এিরয়েিয়মি তেক্সির্চেং গী তরয়কাদি থমর্জন্দুিা তকন্দ্র
অমর্দ রাজযগী ললঙাক্কী ইন্দাইয়রক্ত তেক্সগী কােংয়লাির্শেং ঙাক্না চৎর্ল হা

া উৎি গী ময়থৌ

োরয়রাই। ময়খা িা শুপ্নেগী ইো-তস্তে সপ্প্লাইর্শেংগী তরয়কাদি থমদুিা তসয়েল গুদস এন্দ
সর্ভি স তেক্স এি অমসুেং তস্তে গুদস এন্দ সর্ভি স তেক্স এক্ত (অর্িমক চাওরাক্না মান্ন া
কােংয়লাির্শেংর্ি) ঙাক্না চৎর্ল অদুগা ইির-তস্তে সপ্প্লাইর্শেংগীিা (ইর্িয়েয়েদ গুদস এন্দ সর্ভি স
তেক্স (মর্সগী মচেং ওই া ফীভমর্শেং র্স র্জ এস র্ে অমসুেং এস র্জ এস র্েদগী লাকপর্ি) ঙাক্না
চৎর্ল হা
২.

খক্তেং উৎপা ময়থৌ োরগর্ি।

র্জ এস র্েগী মচেং ওই া মশক মওেংর্শেং

র্জ এস র্েগী মচেং ওই া মশক মওেংর্শেংর্দ:
(১)

তহৌর্জক চৎির্র া তপায়থাক পুয়থাকপদা িৎত্রগা ত াি দা িৎত্রগা সর্ভি সর্শেং পী দা

খাজিা র্থ গী মওেং অর্সগী মহুত্তা র্জ এস র্ে অর্স তপায়থাক অমর্দ সর্ভি স সপ্প্লাই তেৌ দা
র্জ এস র্ে চৎিগর্ি। মর্সিা হা

র্দ তপায়থাক শীর্জন্নর্র া তস্তে িৎত্রগা ুর্ি ি তের্রের্র

অদুদা খাজিা অদু কাগর্ি। মর্স মান্ন া খাজিাগী চােং অমদা তকন্দ্র অমসুেং রাজযিা মান্নিা

খাজিা অর্ি তথাক্না তলৌ গী মওেং ওইগর্ি। তপায়থাকর্শেং অমর্দ সর্ভি সর্শেংগী ইো-তস্তে
সপ্প্লাইদা তকন্দ্রিা তলৌ া খাজিা ু তসয়েল তেক্স (র্স র্জ এস র্ে) তকৌগর্ি অদুগা তলর্জসয়লচর
লল া তস্তে অমর্দ ুর্ি ি তের্রের্র িৎত্রগা তলর্জসয়লচর ললে া ুর্ি ি তের্রের্রিা
তলৌ া খাজিার্শেং ুিা মথেংর্শৎিা তস্তে তেক্স (এস র্জ এস র্ে) িৎত্রগা র্ু ি ি তের্রের্র
তেক্স ( ু র্ে র্জ এস র্ে) তকৌগর্ি।
(২)

মীওই িা শীর্জন্নি া গ
ু ী তপাৎলমর্শেং অমসুেং তপয়ত্রার্ল ম েুদ, তমায়োর র্ির্রে

(তপয়ত্রাল), হা র্িদ র্দজল, তিচয়রল তগযস অমর্দ এর্ভএসি ে িাইি ফু যল হা র্র া
তপয়ত্রার্ল ম তপায়থাক মঙার্স িত্তিা অতে তপায়থাক খুর্দেংমক্তা র্জ এস র্ে চৎিগর্ি। তকান্না
খঙহল্লক্কদ া খরখক িত্তিা সর্ভি স খুর্দেংমক্তা র্জ এস র্ে চৎিগর্ি। মখাদা পীর্র া তকন্দ্র
ললঙাক্না তলৌ া অমর্দ তখামগৎপা খাজিা মখলর্শেং অর্স র্জ এস র্েিা র্শল্লগর্ি:
ক.

তসয়েল এক্সাইজ দুযর্ে

খ.

দুযর্েজ ওফ এক্সাইজ (তমর্দর্সয়িল এন্দ তোইয়লে র্প্রয়পয়রসি)

গ.

এর্দসয়িল দুযর্েজ ওফ এক্সাইজ (গুদস ওফ তিয়সল ইয়পায়েি ি)

ঘ.

এর্দসয়িল দুযর্েজ ওফ এক্সাইজ (তেক্সোইল্স এন্দ তেক্সোইল প্রদক্তস)

ঙ.

এর্দসয়িল দুযর্েজ ওফ কস্তমস (র্জ র্ভ র্দ হা রগা খঙি া)

চ.

তিয়সল এর্দসয়িল দুযর্ে ওপ কস্তমস (এস এ র্দ)

ছ.

সর্ভি স তেক্স

জ.

তপায়থাকর্শেং অমসুেং সর্ভি সর্শেংগী সপ্প্লাইগা মরী ললি া তসয়েল সচিাজির্শেং

অমর্সেং তসসর্শেং
(৩)

র্জ এস র্ে গী মখাদা চিগদ া তস্তে তেক্সর্শেংর্দ:
ক.

তস্তে তভে

খ.

তসয়েল তসল্স তেক্স

গ.

লকজর্র তেক্স

ঘ.

এর্ে তেক্স (মওেং খুর্দেংমক)

ঙ.

এিয়েি িয়মি অমসুেং এমুযজয়মি তেক্স (তলায়কল ত ার্দর্শেংিা তলৌ া িত্ত র্শেং)

চ.

তেয়ক্সস ওি এদভেি াইজয়মিস

ছ.

পয়চিজ তেক্স

জ.

তেয়ক্সস ওি তলাত্তর্র, ত র্ত্তেং অমসুেং তগমর্লেং

ঝ.

তপায়থাকর্শেং অমসুেং সর্ভি সর্শেংগী সপ্প্লাইগা মরী ললি া তস্তে সচিাজির্শেং

অমর্সেং তসসর্শেং
(৪)

খাজিা ললয়রাইদ া তপায়থাকর্শেং অমসুেং সর্ভি সর্শেংর্দ তকন্দ্র অমসুেং তস্তে অর্িমক্তা

মান্নগর্ি।
(৫)

তেক্স তকাময়থাকপগী চােং: খাজিা র্থ া মীওই অমগী চহীগী অপুি া লাকপা তশিফম

লুপা লাখ ২০ ফাও র্দ খাজিা তকাময়থাক্কর্ি। হা র্র া চহীগী অপুি া লাকপা তশিফম অর্স
ইর্ন্দ া পুম্বগী চােংদা তহাৎকর্ি। অৱােং-তিােংয়পাক অমর্দ চীেংগী তস্তেির্চেং া তিয়সল
তকয়েগর্র তস্তে েরামায়থাইগীদমক্তর্দ হা র্র া তেক্স তকাময়থাকপগী চােং অর্স লুপা লাখ ১০
ওইগর্ি। তেক্স তকাময়থাকপগী মিুেং চি া খাজিা র্থর্র া মীপুম খুর্দেংমক্তা ইিপুৎ তেক্স
তের্দৎ (আই র্ে র্স) ত র্ির্ফৎকী খুথােংদা খাজিা র্থ গী খুয়দােংচা া পীগর্ি। ইির-তস্তে
সপ্প্লাই তেৌ া িৎত্রগা র্রভসি-চাজি ত র্সসো খাজিা র্থ া মীওইর্শেংর্দ হা র্র া তেক্স
তকাময়থাকপগী খুয়দােংচা া অর্স ফেংয়লাই।
(৬)

কয়পার্জসি তলর্ভ: চহীদা অপুি া লাকপা তশিফম লুপা লাখ ৫০ ফাও া ওই া

খাজিা মচা র্থ র্শেং কয়পার্জসি তলর্ভগী খুয়দােংচা া ফেংগর্ি। তথৌরােং অর্সগী মখাদা মীওই
অমিা আই র্ে র্সগী খুয়দােংচা া াওদিা চহী অমদা লার্ে া তশিফমগী পয়সিয়িজ অমা
খাজিা ওইিা র্থ া াগর্ি। র্স র্জ এস র্ে অমসুেং এস র্জ এস র্ে/ ু র্ে র্জ এস র্েগী চােং
অদু মখাগী অর্সদগী তহয়ল্লাইদ র্ি ০

তরস্তুয়রিির্চেং গী চাদা ২.৫

০

তপায়থাক পুয়থাকপর্শেংগী তস্তে/ ুর্েদা চহীদা লাকপা তশিফমগী চাদা ১

০

অয়োপ্পা সপ্প্লাই রর্শেংগী তস্তে/ ুর্েদা চহীদা লাকপা তশিফমগী চাদা ০.৫

কয়পার্জসি তলর্ভগী কান্ন া তলৌর্র া খাজিা র্থ া মীওই অমিা মহাক্কী কস্তমরর্শেংদগী
মখল অমেগী তেক্স তলৌয়রাইদ র্ি অমসুেং ইিপুৎ তেক্স তের্দৎকী কান্ন সু তলৌ া ায়রাই।
কয়পার্জসি অর্স তলৌর সু িৎত্রগা তলৌদ্র সু া া র্িমর্ি। ইির-তস্তে সপ্প্লাই তেৌর্র া
মীওই অমিা কয়পার্জসি র্িমগী কান্ন া তলৌ া ায়দ। র্জ এস র্ে কাউর্িলগী
র্রকয়মন্দসিগী মেু েং ইন্না ললঙাক্না র্িম অর্সগী তেসয়হাল্দ অর্স লুপা তোর অমদা
তহিগৎলকপসু াই।

(৭)

ইর্িয়েয়েদ তেক্স (আই র্জ এস র্ে) অর্স তকন্দ্র ললঙাক্না তপায়থাক অমর্দ সর্ভি সর্শেংগী

ইির-তস্তে সপ্প্লাইদা তলৌগর্ি অমর্দ তখামগৎকর্ি। আই র্জ এস র্েদা াওর্র া এস র্জ এস
র্ে/ ু র্ে র্জ এস র্েগী শরুকর্শেং তপায়থাক অমর্দ সর্ভি সর্শেং শীর্জন্নর্র া তস্তের্শেংদা
তশা দিা ত ৌহন্ন গীদমক্তা অকক্ন া মেম খরা খরা কান্নরগা চােং িাইিা তকন্দ্র অমসুেং
তস্তের্শেংগী মরক্তা একাউির্শেং তলাইর্শন্নগর্ি।
(৮)

ইিপুৎ তেক্স তের্দৎ শীর্জন্ন া: খাজিা র্থর্র র্শেংিা ইিপুৎো তেক্স র্থ গী তের্দৎ

(ইিপুৎ তেক্স তের্দৎ) তলৌ া াগর্ি অমসুেং হা র্র া তের্দৎ অর্স আউেপুৎ তেক্স র্থ দা
শীর্জন্ন া াগর্ি। অদুম ওইিমক র্স র্জ এস র্েগী ইিপুৎ তেক্স তের্দৎ অমত্তা এস র্জ এস
র্ে/ ু র্ে র্জ এস র্ে র্থ দা শীর্জন্ন া ায়রাই অমর্দ এস র্জ এস র্ে/ ু র্ে র্জ এস র্েগী
ইিপুৎ তেক্স তের্দৎ অমত্তা র্স র্জ এস র্ে র্থ দা শীর্জন্ন া ায়রাই। আই র্জ এস র্েগী
তের্দৎিা আই র্জ এস র্ে র্থ দা শীর্জন্ন া াগর্ি অমর্দ র্স র্জ এস র্ে অমর্দ এস র্জ এস
র্ে/ ু র্ে র্জ এস র্েগীসু মর্সগা মান্ন া মওেংদা শীর্জন্ন া াগর্ি।
(৯)

ঐচ এস এি (হায়মিািাইজ র্সয়স্তম ওফ তিায়মিয়েচর) তকাদ র্জ এস র্েগী মখাদা

তপায়থাকর্শেং খা য়দাকপদা শীর্জন্নগর্ি। চহীদা লাকপা তশিফম লুপা তোর ১.৫েগী তহি া
অদু ু লুপা ক্তরার ৫দগীর্দ ো া খাজিা র্থ া মীওইর্শেংিা র্দর্জৎ অর্িগী তকাদ শীর্জন্নগর্ি
অদুগা চহীগী লাকপা তশিফম লুপা তোর ৫দগী তহি া মীওইর্শেংিা র্দর্জৎ মর্রগী তকাদ
শীর্জন্নগর্ি। চহীদা লুপা তোর ১.৫ ত ৌদিা লাকপা মীওইর্শেংগীদমক্তর্দ ময়খা গী
ইিয়ভাইসো ঐচ এস এি তকাদ শীর্জন্ন গী ময়থৌ োয়রাই।
(১০) এস ই র্জদা তেৌ া এক্সয়পােি অমসুেং সপ্প্লাইর্শেং তভে ললে া সপ্প্লাইর্শেং ওইিা
তলৌগর্ি। এক্সয়পােি তেৌর্র র্শেংিা আউেপুৎ তেক্স র্থদুিা মদুগী র্রফন্দ তেম তেৌ া িৎত্রগা
তেক্স াওদ া ত ান্দগী মখাদা এক্সয়পােি তেৌদুিা ইিপুৎ তেক্স তের্দে তেম তেৌ গী
খুয়দােংচা া ফেংগর্ি।
(১১) তপায়থাক অমসুেং সপ্প্লাইর্শেং পুর্শল্লকপ ুিা ইির-তস্তে সপ্প্লাইর্শেং ওইিা তলৌগর্ি
অদুগা চৎির্র া কস্তম দুযর্েজগী মথক্তা আই র্জ এস র্েগী মখাদা ওইগর্ি। র্থর্র া আই র্জ
এস র্ে অদু মখা ো া ত্রায়েক্সিগীদমক আই র্ে র্স ওইিা ফেংগর্ি।
৩.

র্জ এস র্ে কাউর্িল

র্জ এস র্ে কাউর্িলগী তমকার্িজম অর্সিা তকন্দ্র অমসুেং তস্তের্শেংগী মরক্তা অমর্দ
তস্তের্শেংগী মরক্তা ললর্র া তোঙাি তোঙাি া র্জ এস র্েগী মওেংর্শেং ু পুির্শলহন্ন া
তহাৎিগর্ি। র্জ এস র্েগী মশক মওেংর্শেং পুির্শলহি গী ময়থৌ ো া অমসুেং তপায়থাক অমসুেং
সর্ভি সর্শেংগী অমত্তা ওই া লল াক্কী লকয়থল অমা তশমগৎপদ া ময়থৌ ো গী মেু েং ইন্না র্জ এস

র্ে কাউর্িলগী তোঙাি তোঙাি া ময়থৌর্শেং তেৌ দা লমর্জেং ওইি া অখন্ন া ৱাফম থর্ি।
মর্সিা পী া র্রকয়ময়ন্দসি অমসুেং মদু ু চৎিহি দা তথােকপা চয় ৎি র্শেং ত েংর্শন্ন া
তমকার্িজম অমর র্জ এস র্ে কাউর্িলিা তশমগর্ি।
৪.

র্মর্িয়মল ইিরয়ফস

র্জ এস র্েগী মখাদা খাজিা র্থর্র র্শেং অমসুেং খাজিা তলৌর্র া এয়থার্রর্েগগী মরক্তা ললর্র া
র্ফর্জয়কল ইিরয়ফস মর্শেং ামহয়ল্লাই। মর্সগীদমক্তা অকক্ন া তথৌরােং খরা মখাদা ময় ক
তশেংিা পীর্র:
ক)

তকন্দ্র অমসুেং তস্তে ললঙাক্কী ওই া ওর্ফসরর্শেংগী তোস এপৱরয়মি ললগর্ি।

র্জ র্স এস র্েগী ওর্ফসরিা এস র্জ এসর্েগী তপ্রাপর ওর্ফসর ওইিা ময়থৌ তেৌ গী
মঙম অমসুেং এস র্জ এসর্েগী ওর্ফসরিা র্স র্জ এস র্েগী তপ্রাপর ওর্ফসর ওইিা
ময়থৌ তেৌ গী মঙম পীগর্ি।
খ)

তরর্জয়েসি ওিলাইিদা পী গী খুয়দােংচা া ললগর্ি অমসুেং এর্প্প্লয়কসি

ত েংর্শন্ন া ললর্র া তেক্স এদর্মর্িয়েসিিা ছু র্ে ললে া িুর্মৎ হুর্ম্নগী মিুেংদা অৱাৎ
অপাগী মরমদা ঈ-পাউ ফাওয়দাকত্র র্দ তরর্জয়েসি পীয়র হা িা তলৌগর্ি। অর্সগুম্বা
তরর্জয়েসি পী া অর্স তকন্দ্র অমসুেং তস্তেকী তেক্স এদর্মর্িয়েসি অর্িগী মরক্তা
অমুক অমুক খন্নিা তেৌগর্ি।
গ)

খাজিা র্থ া া া মীওই অমিা মশািা র্থফম তথাকপা খাজিা অদু

খঙয়দাকচগর্ি (তসল্ফ এয়সসয়মি) অদুগা ললঙাক্কী একাউিো হাপর্চিগর্ি। খাজিা
র্থর্র া মীওইদুিা ফাইল তেৌরকপা র্রেিি অদু মশািা তলপয়থাকজ র্ি হা িা
তলৌগর্ি।
ঘ)

খাজিা র্থ গী মওেং অর্স ইয়লকয়ত্রার্িক ওইিা ইিরয়িে ত র্ঙ্কেং িৎত্রগা

তের্দৎ কাদি িৎত্রগা র্রএল োইম তোস তসত্তলয়মি (আর র্ে র্জ এস) িৎত্রগা তিসয়িল
ইয়লকয়ত্রার্িক ফন্দস ত্রািফর (এি ই এফ র্ে)গী খুথাঙদা তেৌগর্ি। খাজিা র্পক্না
র্থ র্শেংগীদমক্তর্দ ত ঙ্ক কাউিরদা র্থ া াহিগর্ি। র্থর্খ া খাজিা খুর্দেংমক্কী
চল্লাির্শেং গুদস এন্দ সর্ভি স তেক্স তিেৱকি ো ওিলাইিদা তজয়িয়রে তেৌগর্ি।
ঙ)

খাজিা র্থর্র া মীওইদুিা থায়দাকর্খ া সপ্প্লাইর্শেংগী অকুপ্পা ময়রাল তেক্স

ওয়থার্রর্েগা হকয়থেংিিা উিদিা ইয়লকয়ত্রার্িক ওইিা পীগর্ি। চঙলকপা
সপ্প্লাইর্শেংগী অকুপ্পা ময়রালর্দ মরী ললি া সপ্প্লাই রর্শেংিা পীরকপা সপ্প্লাই
র্দয়েলর্শেংদগী মথিা তশমলক্কর্ি।

চ)

খাজিা র্থর্র র্শেংিা থায়দাকর্খ া অমসুেং চঙলকপা সপ্প্লাইর্শেং থাগী র্রেিি,

ফেংর্ল া আই র্ে র্স, র্থফম তথাকপা খাজিা, র্থখ্র া খাজিা অমসুেং পীর্র া অয়োপ্পা
লমর্শেং মশািা ইয়লকয়ত্রার্িক ওইিা ফাইল তেৌগর্ি। কয়পার্জসি খাজিা র্থর্র র্শেংিা
ক্বােি রর্ল র্রেিি ইয়লকয়ত্রার্িক ওইিা ফাইল তেৌগর্ি। র্চথয়হৌ া িৎত্রগা লান্ন া
হাপর্খ া ৱায়রালর্শেং মথেংগী চহীগী তসয়েম্বর থাগী র্রেিি ফাইল তেৌ গী অয়রাই া
োর্রখ ত ৌর্দ্রতঙ িৎত্রগা চহীগী র্রেিি ফাইল তেৌ গী োর্রখ অর্িগী মিুেংদা অহাি া
অদুদা মশািা তশময়দাকচ া াগর্ি।
ছ)

চান্নদ া ইিয়ভাইসর্শেংগীদমক্তর্দ ইিপুৎ তেক্স তের্দৎগী র্রভয়সিল অমসুেং

র্রয়েম খাজিা র্থর্র দুগা োিদিা র্জ এস র্ে এি তপায়েি লদা ইয়লকয়ত্রার্িক ওইিা
তেৌগির্। ইয়লকয়ত্রার্িক র্সয়স্তম অর্সিা তোঙাি তোঙাি া লমর্শেংগী মিুেংদা
শার্জন্ন া ইিয়ভাইস শীর্জন্নরগা িৎত্রগা চপ মান্ন া ইিয়ভাইসো অর্িরক হন্না ইিপুৎ
তেক্স তের্দৎ তলৌ ির্চেং র্শেং র্থেংগর্ি।
জ)

খাজিা র্থর্র র্শেংিা একাউি অমসুেং অয়োপ্পা তরয়কাদি র্শেং ইয়লকয়ত্রার্িক

মওেংদা থম া অমসুেং তময়িি তেৌ া াহিগর্ি।
৫.

ইিপুৎ তেক্স তের্দৎ

খাজিা র্থর্র র্শেংিা মশািা তলপয়থাকচদুিা ইিপুৎ (ইিপুৎ তেক্স তের্দৎ)ো র্থর্খ া
খাজিাগী তের্দৎ মহাক্কী র্রেিিদা তলৌ া াহর্ল্ল। খাজিা র্থর্র র্শেংিা তিয়গর্েভ র্লস্তো
াও া আইয়েম খরখক িত্তিা তপায়থাক অমর্সেং সর্ভি স খুর্দেংমক্তা র্থর্র া খাজিাগী তের্দৎ
তলৌ া াগর্ি অদুগা মদু ু আউেপুৎ তেক্স র্থ দা শীর্জন্ন া াগর্ি। ইিপুৎর্শেং লয়ল্লাল
ইর্েক্কী ওইিা শীর্জন্ন া িৎত্রগা খাজিা তলৌ া া া সপ্প্লাইর্শেং ওইিা শীর্জন্নর র্দ
মদুগীদমক র্থর্র া খাজিাগী তের্দৎ তলৌ া াগর্ি। তহৌর্জক চৎির্র া তকন্দ্র ললঙাক অমসুেং
তোঙাি তোঙাি া তস্তে ললঙাকর্শেংিা তকর্পয়েল গুদস ফেং দা পী া ইিপুৎ তেক্স তের্দৎ
ইিয়োলয়মি অমদগী তহন্না পী গী চৎি ী অর্সগী মহুত্তা অমুক্তদা মপুেং ফািা পীয়থাকপা
াহিগর্ি। শীর্জন্নয়হৌদ া ইিপুৎ তেক্স তের্দৎর্শেং অদুমক তলঙদিা ললহি া াগর্ি। গ্রুপ
কয়পর্ির্শেংগী মরক্তা সর্ভি সর্শেংগী ইিপুৎ তেক্স তের্দৎ ত য়ন্থাকপগী খুয়দােংচা া ইিপুৎ
সর্ভি স র্দর্ে ুযের (আই ঐস র্দ)গী খুথাঙদা পীগর্ি।
৬.

র্রফন্দ

ওিলাইিদা র্রফন্দ তেম তেৌ গী মেম চহী অমদগী চহী অর্িদা তহিগৎয়ল। র্রফন্দ অদু
মপুেং ফা া এর্প্প্লয়কসি ফেং া িুর্মত্তগী পারগা িুর্মৎ ৬০গী মিুেংদা পীয়থাক্কর্ি। অপী া মেম
িুর্মৎ ৬০গী মিুেংদা র্রফন্দ পীয়থাকত্রগর্দ মদুগী চাি া তশয়ন্দা পীগর্ি। কর্রগুম্বা তেম

তেৌর্র া র্রফন্দ অদু লুপা লাখ ২দগী োর র্দ মহাক্না ইর্িয়দি ওফ তেক্স অদু অয়োপ্পা মীওই
অমদা পাস তেৌর্খয়দ হা

গী খুদম পীি া ময়থৌ ো া তচ চােং পুয়থাকপগী ময়থৌ োয়রাই।

মশািা চু য়ি হা জ া অদুিা অদুম্মক ায়র। ইিপুৎ তেক্স ের্দৎগী র্রফন্দ তপায়থাক
থায়দাকর্খ দা িৎত্রগা তের্দৎ পুির্শর্ল্ল া অদু ইিভয়েি দ দুযর্ে েকচর (খাজিাগী চােং অদু
ইিপুৎেগী আউেপুৎেিা তহল্ল া)দা াগর্ি।
৭.

র্দমান্দস

খাজিাগী চয় ৎি গী সিয়সৎ তোজগী অিী া ৱাখয়ল্লাি অমা তিৌিা পুয়থারয়ে। মর্সগী
মখাদা অচম্বা তকসো চহীগী র্রেিি ফাইল তেৌ া িুর্মত্তগী চহী অহুমগী মিুেংদা িৎত্রগা
িমথাক্কী/শুপ্নমগী তকসর্শেং ওইরগিা চহীগী র্রেিি ফাইল তেৌ া িুর্মত্তগী চহী মঙাগী মিুেংদা
চয় ৎি া অদুগী ৱায়রাইর্শিগী াথেং অদু পীগদ র্ি। ৱায়রাইর্শিগী াথেং পীর্দ্রতঙগী
মােংওইিিা অচম া তকসর্শেংগীিা থা অহুমগী মমােংদা িৎত্রগা িমথাক/শুপ্নমগী তকসর্শেংগী
ওইরগিা থা েরুক্কী মমােংদা এস র্স এি পীগদ র্ি। ওর্দৎ/র্থর্জতল্লঙ মিুেংদা ৱাৎিা
র্থর্খ া/র্থয়হৌদ া খাজিা তশয়ন্দা গা তলা িিা র্থর র্দ তপিালর্ে ললয়রাই িৎত্রগা খর্জক্তমক
ওইগর্ি।
৮.

অলেয়িিৎ র্দস্প্যযৎ র্রয়জালুসি তমকার্িজম – এদভাি রুর্লেংস

র্জ এস র্ে চৎি কােংয়লািগী মখাদা এদভাি রুর্লেং তমকার্িজম অদুমক চৎির্র। মদুগী মচেং
ওই া মশক মওেংর্শেংর্দ মখাগীর্শেংর্সর্ি:
ক)

তহৌর্জক অ া া পীর্র র্সদগী অয়হি া হীরমর্শেংগীদমক্তা এদভাি রুর্লেংগী

হা জ া াগর্ি। হীরমর্শেংদুর্দ : গুদস িৎত্রগা সপ্প্লাইর্শেংগী মখল খা য়দাকপা,
সপ্প্লাইগী মেম অমসুেং মমল, খাজিাগী চােং, ইিপুৎ তেক্স তের্দৎ তলৌ া া া াদ া,
খাজিা র্থ া া গী ওইয়থাকপা, তরর্জয়েসি লস া া গী ওইয়থাকপা অমসুেং
অকক্ন া ত্রায়েক্সি অমা র্জ এস র্ে চৎি-কােংয়লািগী মখাদা সপ্প্লাই ওইব্রা ওইদব্রা
হা
খ)

র্শেংর্সর্ি।
অয়িৌ া তথৌওেংর্শেংখক্তা িত্তিা হান্নিা ললর া তথৌওেংর্শেংগীদমক্তা এদভাি

রুর্লেংগীদমক্তা হা জ া াগর্ি। তকন্দ্রগী চৎি-কােংয়লািগী মখাদা ললে া হা জ গী
খুয়দােংচা া অর্স র্জ এস র্ে চৎি-কােংয়লািগী মখাদা পীয়র।
গ)

কর্রগুম্বা এদভাি রুর্লেং অদুদা এর্প্প্লকাি িৎত্রগা র্দপােি য়মিেু িা তপন্দ্র র্দ

অর্পয়লে ওয়থার্রর্েদা রুর্লেং অদু অমুক হন্না ত েংর্শি ীি া মখা োিা হা জি গী
খুয়দােংচা া পীর্র। তস্তে খুর্দেংমক্তা এদভাি রুর্লেং ওয়থার্রর্ে (অর্পয়লে ওয়থার্রর্েসু)
অমমম থমদুিা এদভাি রুর্লেং ইরা লা িা ফেং া ঙমহল্লগর্ি।

৯.

র্জ এস র্েগী অয়োপ্পা তথৌরােংর্শেং

পি া া া তথৌরােংর্শেং অদুর্দ:
(ক)

তপায়থাকর্শেংগী মমল ত্রায়েকসি তভলুযদা হা

র্দ তসয়েল এক্সাইজ এন্দ কস্তম

তলাগী মখাদা তহৌর্জক চৎির্র া অর্সগুম্না ইিয়ভাইসো লল া মমলদা ুম্ফম ওইদুিা
তলপয়থাক্কর্ি। খাজিা র্থর্র র্শেংিা হান্না তেৌখ্র া সপ্প্লাই অমগী অৱাৎপা িৎত্রগা
তিৌিা তশময়দাে া ইিয়ভাইস পী া পী া াগর্ি।
(খ)

খাজিা র্থ গী অয়িৌ া তথৌওেংর্শেং হা

র্দ তের্দৎ িৎত্রগা তদর্ ৎ কাদি ,

তিসয়িল ইয়লকয়ত্রার্িক ফন্দ ত্রািফর (এি ই এফ র্ে) অমসুেং র্রএল োইম তোস
তসত্তলয়মি (আর র্ে র্জ এস)কী খুথােংদা র্থিি া মওেংর্শেং পুয়থারর্ে।
(গ)

ই-কম্মসি কয়পর্ির্শেংিা ফু লর্ফলয়মি তমায়দলগী মখাদা ময়খা গী ওিলাইি

তলেয়ফামিদা তেৌ া সপ্প্লাইর্শেংগা মরী ললি া খাজিা ললঙাক্না তলপ্পা মমলদা তসাসিেগী
তখামগৎকদ র্ি।
(ঘ)

খাজিা মমল হন্থরকপিা মরম ওইরগা ফেং া খুয়দােংচা র্শেংদুিা তপায়থাক

িৎত্রগা সর্ভি সর্শেংগী মমলদা মপা চািিা হন্থহন্নি গীদমক্তা র্জ এস র্ে চৎিকােংয়লািগী মখাদা মরম চাদািা তশয়ন্দােং োি া র্থেংি া তথৌওেংর্শেং তলৌখৎয়ল।
১০.

আই র্ে র্প্রপযাদি য়িস
র্জ এস র্ে চৎিি গীদমক্তা অয়চৌ া আই র্ে তিেৱকি অমা তশমগৎপা হা

র্স

েঙা ফদিা ময়থৌ োই। র্জ এস র্েগী েঙা ফদ র্শেং পীিি গীদমক্তা র্জ এস র্ে এি
তকৌ া তিয়সল পপিজ তভর্হকল অমা তশমগৎয়ল। র্জ এস র্ে এিিা র্জ এস র্ে
চৎিহন্ন গীদমক্তা তকন্দ্র অমসুেং তস্তে ললঙাকর্শেং, খাজিা র্থর্র র্শেং অমসুেং অয়োপ্পা মরী
ললি র্শেংদা অপুি া আই র্েগী মচাক অমসুেং সর্ভি সর্শেং পীগর্ি। র্জ এস র্ে এিগী ময়থৌ
ম ামগী মিুেংদা াওগ র্শেংর্দ (১) তরর্জয়েসি তেৌহি া; (২) র্রেিির্শেং তকন্দ্র অমসুেং তস্তে
ললঙাকর্শেংদা থায়দাকর্খ া; (৩) আই র্জ এস র্ে তহাৎপা অমসুেং ৱায়রা র্শি পুরকপা; (৪)
খাজিা র্থ গী অকুপ্পা মচাকর্শেং ত র্ঙ্কেং তিেৱকি কা শমর্জন্নদুিা চান্নহি া; (৫) থাজিা
র্থর্র র্শেংগী র্রেিি ইিয়ফায়মিসিদা ুম্ফম ওইদুিা তকন্দ্র অমসুেং তস্তে ললঙাকর্শেংদা তোঙাি
তোঙাি া এম আই এস র্রয়পােি র্শেং ফেংহি া; (৬) খাজিা র্থর্র র্শেংগী তপ্রাফাইল
এিালাইর্সস ফেংহি া; অমসুেং (৭) ইিপুৎ তেক্স তের্দৎকী তমের্চেং, র্রভয়সিল অমসুেং
র্রয়েমগীদমক্তা তমের্চেং ইর্েি ময়থৌ তেৌহি া। র্জ এস র্ে পুয়থাক্তুিা চৎি া তহৌি গী
পান্দম থর্ি র্স ইেং ২০১৭কী জুলাই ১দগীর্ি।

লয়ল্লাল ইর্েক মচা তেৌ র্শেংগীদমক্তা তস্তন্দদি তসাফয়ৱযর র্জ এস র্ে এিদা থমদুিা র্জ
এস র্ে এিগী তৱ সাইেো থাগী র্রেিির্শেং খুদক্তা অপয়লাদ তেৌ া াি া খুয়দােংচা সু
মর্সিা পীর্র। মর্সিা লয়ল্লাল ইর্েক মচা তেৌ র্শেং ু কােংয়লাির্শেং ঙাক্না চৎহি দা তহন্না
লা হিগর্ি।

*******

তশমর্ল া:
তিসয়িল একাদর্ম ওফ কস্তমস, এক্সাইজ এি িায়কি ার্েক্স
এর্প্রল, ২০১৭
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