
#�ক� াস_��ানঃ ১ম িদেনর �ক� াস ��ানঃ :- �াথিমক আেলাচনা
১.১) মসূক বা মলূ� সংেযাজন কর কী?
১.২) মসূক কীভােব কাজ কের?
১.৩) মসূক িনেয় কাজ করেত হেল িক িক িবষয় জানেত হেব?
১.৩.১) মলূ� সংেযাজন কর ও স�ূরক �� আইন, ২০১২
১.৩.২) মলূ� সংেযাজন কর ও স�ূরক �� িবিধমালা, ২০১৬
১.৩.৩.১) ��াপন বা Statutory Regulatory Order (SRO)
১.৩.৩.২) সাধারণ আেদশ General Order (GO)
১.৩.৩.৩) িবেশষ আেদশ Special Orders (SO)
১.৩.৩.৪) ব�াখ�া Explanation
১.৩.৪.১ 1st Schedule ১ম তফিসল (অব�াহিত �া� পণ� ও �সবা)
১.৩.৪.২) 2nd Schedule ২য় তফিসল (স�ূরক �� )
১.৩.৪. 3rd Schedule ৩য় তফিসল (৫%,৭.৫%,১০% ও সুিন�িদ� কর)
১.৪) মসূক িনব�ন ও ট� ানওভার কর তািলকাভুি� কী?
১.৫) কখন মসূক িনব�ন ও ট� ানওভার কর ট� ানওভার কর তািলকাভুি� কর �েয়াজন হয়?
১.৬) �কি�য় িনব�ন ও শাখা িনব�ন �েয়াজন হয়?
২য় িদন �কাস� ��ানঃ �কান ব�বসায়ীর ভ�াটের হার কত �কান ব�বসায়ীর ভ�াটের হার কত এবং তা কীভােব
বঝুেবন?
২.১) ১৫%ভ�াট �দানকারীঃ �কান ব�বসায়ীর ভ�াটের হার ১৫% তা কিভােব বঝুবেন?
২.২) ৫% হাের ভ�াট �দানকারীঃ বাণীিজ�ক আমদানীকারক ও �টিডং ,�কান ব�বসায়ীর ভ�াটের হার ৫% বা ১৫%
তা কীভােব বঝুেবন ?
২.৩) ০% হাের ভ�াট অব�াহিত �া� পণ� ও �সবা।
২.৪) ০% হাের ভ�াট ১০০% র�ািনকারক (সরাসির র�ািন ও ��� র�ািন)
৩য় িদন �কাস� ��ানঃ-সকল মসূক ফরম (২.০১ হেত ১৮.৬ পয��) �মাট ৭৫ � মসূক ফরম মসূক ৬.৩ ভ�াট
চালান।
৩.১) মসূক ফরম বা ভ�াট �রিজ�ার িক?
৩.২) কত� মসূক ফরম বা ভ�াট �রিজ�ার রেয়েছ?
৩.৩) িক কের বঝুেবন �কান �িত�ােনর �কান মসূক ফরম বা ভ�াট �রিজ�ার রাখেত হেব।
৩.৪) সকল মসূক ফরম (২.০১ হেত ১৮.৬ পয��) �মাট ৭৫ � মসূক ফরম িনেয় আেলাচনা ।
৩.৫) আপনার �িত�ােনর ধরন অনযুায়ী আপনােক �কান �কান মসূক বিহ এবং ফরম রাখেত হেব ।
৩.৬.১) উৎপাদনকারী �িত�ােনর �কান মসূক বিহ এবং ফরম রাখেত হেব ।
৩.৬.২) বািণিজ�ক আমদািনকারক ও ��িডং �িত�ােনর �কান মসূক বিহ এবং ফরম রাখেত হেব ।
৩.৬.৩) অব�াহিত�া� পেণ�র ব�বসায়ীর �িত�ােনর �কান মসূক বিহ এবং ফরম রাখেত হেব ।
৩.৬.৪) ১০০% এ�েপাট�  (সরাসির ও ���) র�ািনকারক �িত�ােনর �িত�ােনর �কান মসূক বিহ এবং ফরম
রাখেত হেব ।
৩.৬.৫) �সবা �দানকাির �িত�ােনর �িত�ােনর �কান মসূক বিহ এবং ফরম রাখেত হেব ।
৩.৭) মসূক-৬.৩ বা ভ�াট চালান কী?
৩.৮) কীভােব মসূক-৬.৩ বা ভ�াট চালান িলখেত হয়?
৩.৯) ৫ �কার �তি�ানের মসূক-৬.৩ বা ভ�াট চালান হােত কলেম ��াক�স ।
৩.১০) ১৫% হাের ভ�াট �দানকািরর মসূক ৬.৩ উদাহরণসহ ��াক�স। ৩.১১) ৫% হাের ভ�াট �দানকািরর
মসূক-৬.৩ উদাহরণসহ ��াক�স।
৩.১৩) ০% হাের অব�াহিত�া� পেণ�র ব�বসায়ীর মসূক ৬.৩ ফরম উদাহরণসহ ��াক�স।
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৩.১৪) ১০০% এ�েপ�াট (সরাসির ও ���) র�ািনকারক �িত�ান মসূক ৬.৩ ��াক�স।
৩.১৫) চু�িভি�ক কর চালান বা মসূক ৬.৪ চালান ফরম উদাহরসহ ��াক�স। �া�ফার চালান বা মসূক ৬.৫
চালান ফরম উদাহরণসহ ��াক�স।
৪থ� িদন �কাস� ��ানঃ- �রয়াত �নয়ার প�িত
৪.১) �রয়াত িক?
৪.২) �রয়াত �নয়ার শত�  িক?
৪.৩) এক� �িত�ান কখন �রয়াত িনেত পারেব এবং কখন �রয়াত িনেত পারেব না ।
৪.৪) আমদািনর সময় িবল অফ এি�র সােথ �য �পাট�  চাজ� , ই��ুের� ও ব�াংক চাজ�  থােক এ সব
৪.৫) চাজ�  �রয়াত �নয়ার প�িত হােত কলেম �াক�স।
৪.৬) িবদ�ুৎ িবল, গ�াস িবল, ই�ারেনট িবল,িব�াপন, ই�েূর�, ব�াংক চাজ� , এই সকল সািভ� স এর মসূক-৬.৩
চালান �থেক িকভােব �রয়াত িনেত হয় এবং �য়-িব�য় িহসাব পু�েক িকভােব িলিপব� করেত হয় তা �দখােনা
হেব।
৪.৭) এক� �িত�ান ১৫% হাের পণ� িবি� কের িকছু পণ� র�ািন কের এবং উ� �িত�ান একইসােথ অব�াহিত
পণ� উৎপাদন কের তার �রয়াত িকভােব সম�য় ও িহেসব িনকাশ করেত হেব তা �দখােনা হেব।
৫ম িদন �কাস� ��ানঃ- �য় িহসাব (মসূক-৬.১) উৎপাদনকাির �িত�ান
৫.১) �য় িহসাব বা মসূক ৬.১ িক?
৫.২) আপিন আপনার �িত�ােনর ধরন অনযুায়ী িকভােব �য় িহসাব সংর�ণ করেবন ।
৫.৩) উৎপাদনকারী �িত�ােনর মত �সবা �দানকারী �িত�ানেক ও িক �য় িহসাব সংর�ণ করেত হেব? ৫.৪) �য
সব �সবা ও পেণ�র �ক রাখা স�ব নয় �স সব �সবা িকভােব �য় িহসােব িলখেত হেব।
৫.৫) উৎপাদনকারী �িত�ােনর �য় িহসাব বা মসূক ৬.১ এ পণ� ও �সবার �রি�ক �জর, �য় বা আমদািন,
িব�য়, ন�, �ময়াদ উ�ীণ� ও িসে�ম লস সং�া� ঘটনা িকভােব িলিপব� করেত হেব।
৫.৬) �য় �ফরত সং�া� �ডিবট �নাট ��িডট �নাট িকভােব �য় িহসােব সম�য় করত হেব।
৫.৭) ১ মােসর �য় িব�য় এর তথ� িদেয় ১০০ �পেজর এক� �য় িহসাব বাসায় ��াক�স করার জন� �দওয়া হেব।
৬� িদনঃ �য় িহঃ ও িব�য় িহঃ িব�য় িহসাব (মসূক-৬.২) উৎপাদনকাির �িত�ান
৬.১) িব�য় িহসাব বা মসূক ৬.২ িকভােব সংর�ণ করেবন।
৬.২) িব�য়েফরত সং�া� �ডিবট �নাট ও ��িডট �নাট িকভােব িলিপব� ও �তির করেত হেব ।
৬.৩) এক ��ার �থেক অন� ��াের পণ� ��রণ এর সময় �া�ফার চালান বা মসূক ৬.৫ িকভােব িলিপব� করেত
হেব।
৬.৪) িরেজ�, ড�ােমজ বা ন� পেণ�র সম�য় িকভােব করেত হেব।
৬.৫) �ডিবট �নাট বা মসূক ৬.৭
৬.৬) ��িডট �নাট বা মসূক ৬.৮
৭ম িদন �কাস� ��ানঃ-১০০ %এ�েপাট�  (সরাসির ও ���) র�ািনকারক
৭.১) ১০০% এ�েপাট�  (সরাসির ও ���) র�ািনকারক িকভােব �য় িহসাব সংর�ণ করেবন ।
৭.২) �য সব �সবা ও পেণ�র �ক রাখা স�ব নয় �স সব �সবা িকভােব �য় িহসােব িলখেত হেব।
৭.৩) �য় িহসাব বা মসূক ৬.১ এ পণ� ও �সবার �রি�ক �জর, �য় বা আমদািন, িব�য়, ন�, �ময়াদ উ�ীণ� ও
িসে�ম লস সং�া� ঘটনা িকভােব িলিপব� করেত হেব।
৭.৪) �য় �ফরত সং�া� �ডিবট �নাট ��িডট �নাট িকভােব �য় িহসােব সম�য় করত হেব।
৭.৫) িব�য় িহসাব বা মসূক ৬.২ িকভােব সংর�ণ করেবন।
৭.৬) িব�য়েফরত সং�া� �ডিবট �নাট ও ��িডট �নাট িকভােব িলিপব� ও �তির করেত হেব ।
৮ম িদনঃ িহসাব ও িব�য় িহসাব �য় �সবা �দানকাির �িত�ােনর
৮.১) �সবা �দানকাির িকভােব �য় িহসাব সংর�ণ করেবন ।
৮.২) �য সব �সবার �ক রাখা স�ব নয় �স সব �সবা িকভােব �য় িহসােব িলখেত হেব।



৮.৩) �য় িহসাব বা মসূক ৬.১ এ �সবার �রি�ক �জর, �য় বা আমদািন, িব�য়,িকভােব িলিপব� করেত হেব।
৮.৪) �য় �ফরত সং�া� �ডিবট �নাট ��িডট �নাট িকভােব �য় িহসােব সম�য় করত হেব।
৮.৫) িব�য় িহসাব বা মসূক ৬.২ িকভােব সংর�ণ করেবন।
৮.৬) িব�য়েফরত সং�া� �ডিবট �নাট ও ��িডট �নাট িকভােব িলিপব� ও �তির করেত হেব ।
৯ম িদন �কাস� ��ানঃ-�য়-িব�য় িহঃমসূক-৬.২.১বািণিজ�ক আমদািনকারক ও ��িডং AT(ADVANCE TAX)
৯.১) �য়-িব�য় িহসাব বা মসূক-৬.২.১ িক?
৯.২) �কান �কান ব�বসার ��ে� �য় িহসাব বা মসূক-৬.১ ও িব�য় িহসাব বা মসূক-৬.২ সংর�ণ না কের
মসূক-৬.২.১ সংর�ণ করেত হেব ।
৯.৪) �য় বা িব�য় �ফরত সং�া� �লনেদন মসূক-৬.২.১ �য়- িব�য় িহসােব িলিপব� করার প�িত
৯.৫) ড�ােমজ বা ন� ও িসে�ম লস সং�া� ঘটনা মসূক-৬.২.১ �য়- িব�য় িহসােব িলিপব� করা।
৯.৬) AT (ADVANCE TAX)িক?
৯.৭) AT (ADVANCE TAX) িকভােব সম�য় করেত হেব?
৯.৮) AT (ADVANCE TAX) সম�য় করার সময়সীমা কত িদন?
৯.৯) অব�াহিত পেণ�র ব�বসায়ী, র�ািনকারক ও অিনবি�ত �িত�ান িকভােব AT সম�য় করেব বা �ফরত
�দােনর আেবদন
১০ম িদন �কাস� ��ানঃ- উপকরণ উৎপাদ সহগ উৎেস কত� ন
১০.১) উপকরণ উৎপাদ সহগ বা মসূক-৪.৩ িক?
১০.২) মলূ� �ঘাষণা ও উপকরণ উৎপাদ সহগ এর মেধ� পাথ�ক�।
১০.৩) �কান ধরেনর �িত�ােনর জন� মসূক-৪.৩ বা উপকরণ–উৎপাদ সহগ �ঘাষণা বাধ�তামলূক।
১০.৪) উৎপাদনকারী �িত�ােনর উপকরণ–উৎপাদ সহগ ��ত ও ক�াল�েলশন।
১০.৫) �সবা �দান কাির �িত�ােনর মসূক-৪.৩ বা উপকরণ–উৎপাদ সহগ ��ত ও ক�াল�েলশন।
১০.৬) বািণিজ�ক আমদািনকারক এর মসূক-৪.৩ বা উপকরণ–উৎপাদ সহগ ��ত ও ক�াল�েলশন। পরী�া �হণঃ
১০.৭) বািণিজ�ক আমদািনকারক এর মসূক-৪.৩ বা উপকরণ–উৎপাদ সহগ ��ত করার পরী�া �হণ। ১০.৮)
উৎপাদনকারী �িত�ােনর মসূক-৪.৩ বা উপকরণ–উৎপাদ সহগ ��ত করার পরী�া �হণ।
১১ম িদন �কাস� ��ানঃ-
১১.১) VDS বা উৎেস কত� ন িক?
১১.২) VDS বা উৎেস কত� নকারী �ক?
১১.৩) VDS বা উৎেস কত� েনর খাত সমহূ িক,িক এবং উৎস কত� েনর হার কত।
১১.৪) উৎেস কত� েনর টাকা জমা �দােনর িনয়ম ।
১১.৫) উৎেস কত� েনর টাকা ��জাির চালান জমা �দয়ার নমনুা ও �কাড �কাথায় পাওয়া যােব।
১১.৬) উৎেস কত� ন না করেল িক শাি� বা জিরমানা হেত পাের ।
১১.৭) উৎেস কত� ন �ত�য়নপ� বা মসূক ৬.৬ পূরেণর িনয়ম ।
১১.৮) মসূক-৬.৬ উৎেস কত� েনর �ত�য়নপ� এর টাকা িকভােব ভ�াট িরটােন� �ফরত িনেত হেব ।
১১তম িদন এর �কাস� ��ানঃ- মসূক ৯.১ বা অনলাইন ভ�াট িরটান� A টু Z
১১.১) মসূক ৯.১ বা ভ�াট িরটান� িক?
১১.২) �কান �কান ব�বসায়ী �ক ভ�াট িরটান� জমা িদেত হেব? কতিদন পরপর জমা িদেত হেব।
১১.৩) সময়মত মসূক িরটান� জমা না িদেল শাি� ও জিরমানার িবধান আইেনর �কাথায় আেছ।
১১.৪) মসূক িরটান� িক,িক উপােয় জমা�দান করা যায় ? �যমন অনলাইন ও ভ�াট অিফস িগেয় ।
১১.৫) মসূক িরটান� র সােথ িক,িক ড�েম� জমা িদেত হয়?
১১.৬) অনলাইন মসূক িরটান� জমা �দয়ার সময় সাবফম� িকভােব পূরণ করেত হেব।
১১.৭) অনলাইেন মসূক ৯.১ বা ভ�াট িরটান� জমা �দয়ার প�িত ও এর �িত� অংশ ও টাম� স�েক�  আেলাচনা।



১১.৮) অনলাইেন মসূক ৯.১ বা ভ�াট িরটান� জমা ও সাব-ফরম ��ত (৫রকম �িত�ােনর অনলাইন িরটান�)
১২তম িদন এর �কাস� ��ানঃ- ৫রকম �িত�ােনর ভ�াট িরটান� প�াক�স ।
১২.১) ১৫% হাের ভ�াট �দানকাির �িত�ােনর মসূক িরটান�। ১মােসর �য় িব�য় এর তথ� িদেয় �াক�স ।
১২.২) ৫% হাের ১ মােসর �য় িব�য় এর তথ� িদেয় মসূক িরটান� পূরণ করার �াক�স।
১২.৩) ০% হাের ভ�াট অব�াহিত ১ মােসর �য় িব�য় এর তথ� িদেয় মসূক িরটান� পূরণ করার �াক�স।
১২.৪) ১০০% র�ািনমখুী �িত�ােনর ১ মােসর �য় িব�য় এর তথ� িদেয় মসূক িরটান� পূরণ করার �াক�স।
১২.৫) সুিনিদ�� কর �দানকাির �িত�ােনর ১ মােসর �য় িব�য় এর তথ� িদেয় মসূক িরটান� �াক�স।
১২.৬) �সবা �দানকাির �িত�ােনর ১ মােসর �য় িব�য় এর তথ� িদেয় মসূক িরটান� পূরণ করার �াক�স। ১২.৭)
টাণ�ওভার কর এর আওতায় িনবি�ত �িত�ােনর মসূক িরটান� জমা �দান।
১২.৮) সকল িবষয় এর উপর িরিভউ এবং সা�� িফেকট �দান ।


