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Practical VAT Management Course
(Technical Education Board)
ভ্যাট ফ ারামের প্রিয় সদসয
আোমদর ছালাে ও শুমভ্চ্ছা প্রিি।
আশা কপ্রর আপিারা অবগত আমছি ফে, বাাংলামদশ কাপ্ররগপ্রর প্রশক্ষা ফবার্ড-এ
অপ্রিভ্ুক্ত “ইন্টারিযাশিাল ভ্যাট ফেপ্রিাং ইন্সটটটটউট” কাপ্ররগপ্রর প্রশক্ষা ফবামর্ডর জাতীয়
দক্ষতাোি ফবপ্রসক (৩৬০ ঘন্টা ) প্রশক্ষাক্রে এর আওতায় “িযাকটটকযাল ভ্যাট
েযামিজমেন্ট” ফকাস ড পপ্ররচালািা করমছ। প্রিতীয় বযামচ জািুয়ারী-জুি/২০২১ ফসশমি
বতডোমি ভ্প্রত ড চলমছ। এই ফকামসরড ববপ্রশষ্ট্যসেূহ প্রিম্নরূপ:
(ক ) বাাংলামদমশ এই িমে ভ্যাট সাংক্রা
অিুমোপ্রদত;

ফকাস ড ো ফকামিা সরকাপ্রর কতৃপ
ড ক্ষ কতৃক
ড

()) ইন্টারিযাশিাল ভ্যাট ফেপ্রিাং ইন্সটটটটউট পাদদাি করমব। পরীক্ষা হহ , েূলযায়ি এবাং
সাটটড প্র মকট িদাি করমব বাাংলামদশ কাপ্ররগপ্রর প্রশক্ষা ফবার্ড;
(গ) ফকামসরড ফেয়াদ ৩৬০ ঘন্টা। ৭২টট ফসশি, িপ্রত ফসশি ৫ ঘন্টা। ৩০০ ঘন্টা ভ্যাট, ৬০
ঘন্টা কপ্রেউপ্রিমকটটভ্ ইাংপ্রলশ পাদদাি করা হমব;
(ঘ ) সীট কযাপাপ্রসটট ৪০ (চপ্রশশ) জি;
()) িযাকটটকযামলর ওপর অতযপ্রিক ফজার ফদয়া হমব;
(চ) প্রকছু ফসশি অিলাইমি হমব Ges

wKQ’ †mkb K¬vmiæ‡g n‡e|
†mkb¸‡jv Aek¨B K‡c©v‡iU Awdm UvB‡gi evB‡i (mÜ¨v 6.30
wgwbU †_‡K 10.30 wgwbU ch©šÍ) n‡e |
(ছ) ïµevimn mßv‡n 3 †_‡K 4 w`b K¬vm n‡e|
(R) f¨vU †dviv‡gi m`m¨ nBj 45,000 UvKv Ges m`m¨ bv nB‡j 60,000
UvKv wd cÖ`vb Ki‡Z n‡e|
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(P) fwZ©i mgq wgwbgvg 50% ‡Kvm© wd cwi‡kva Ki‡Z n‡e |
(Q) ÷z‡W›U Ges Avw_©K mgm¨vi †ÿ‡Î Av‡e`bcÎ Rgv cÖ`vb
mv‡c‡ÿ 5000 UvKv †_‡K 10,000 UvKv cwi‡kv‡ai gva¨‡g fwZ©i
my‡hvMmn 4 †_‡K 5 av‡c cwi‡kv‡ai my‡hvM i‡q‡Q|
ফকাসটট
ড সম্পন্ন করমল আশা কপ্রর ফকউ ফবকার মাকমবি িা। ভ্যামটর ওপর উত্তে িার া
হমব। ফকামিা ফেশার ফকাসটট
ড সম্পন্ন করমল দক্ষ ভ্যাট ফপশাদামর পপ্রর ত হমবি ইি-শাআশাহ্;
ভ্প্রতর
ড প্রবষময়; ফকাস ড ফকা-অপ্রর্মড িটর জিাব আকতারুল ইসলাে-এর সামম দয়া কমর
ফোগামোগ করুি (০১৭৫৮-৬৬৯০৬৫, ই-মেইল: akhter5959@gmail.com)।
প্রবিঃ দ্রিঃ ভ্যাট ফ ারামের সদসযমদরমক দ্রুত ভ্প্রতড কি াে করার
ড
জিয অিুমরাি করা হমলা।
িমে বযামচ প্রকছু সদসয আমগ ভ্প্রত ড কি াে ড িা কমর, সীট প্র ল-আপ হময় োওয়ার পর
উচ্চবাচয কমরমছি, ো কােয িয়। আেরা িমমে শুিু ফ ারামের ফেম্বারমদরমক এই
িপ্রশক্ষ সুপ্রবিা প্রদমত চাই। িমে বযামচ সদসযগ আমগ ফমমক সীট কি াে িা
ড করামত
প্রকছু িি-মেম্বার প্রিমত হময়মছ। প্রিতীয় বযামচ শুিু ফ ারামের সদসয প্রিমত চাই। কার , এই
িপ্রশক্ষ এবাং সাটটড প্র মকমটর ফবশ প্রর্োন্ড সৃটষ্ট্ হময়মছ। তাই, ফ ারামের সদসযমদরমক
অিুমরাি করপ্রছ আকতারুল ইসলামের সামম ফোগামোগ কমর দ্রুত ভ্প্রত ড কি াে ড করুি।
অমিক সেয় আমছ েমি করমবি িা। সীট প্র ল-আপ হময় ফেমত পামর।
আসুি, ভ্যাট প্রশপ্র), পপ্ররপালি প্রিশ্চিত কপ্রর, ফদমশ একটট োিসম্মত ভ্যাট বযবস্থা গমে
তু প্রল।
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