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চফর নং ------, ২০১8 

যকাশযয অচথ থক প্রস্তাফাফরী কাম থকযকযণ এফং কচতয় অআন ংশাধনকশে অনীত 

 

চফর 

 

ঘমশতু যকাশযয অচথ থক প্রস্তাফাফরী কাম থকযকযণ এফং চনম্নফচণ থত উশেশ্যমূ পূযণকশে 

কচতয় অআন ংশাধন কযা ভীিীন ও প্রশয়াজনীয়; 

 

 ঘশতু এতদ্দ্বাযা চনম্নরূ অআন কযা আর:- 

 

প্রথভ ধ্যায় 

 

প্রাযচিক 

 

 ১। ংচিপ্ত চশযানাভ ও প্রফতথন।- (১) এআ অআন থ থ অআন, ২০১8 নাশভ চবচত আশফ। 

 

 (২) এআ অআশনয চিতীয় ধ্যায়, এফং িতুথ থ ধ্যাশয়য ধাযা ৫৪ চফরশম্ব কাম থকয আশফ। 

 

(৩) এআ অআশনয তৃতীয় ধ্যায় এফং িতুথ থ ধ্যাশয়য ধাযা ৫৪ ব্যতীত ন্যান্য ধাযামূ , 

২০১8 শনয ১ জুরাআ তাচযশে কাম থকয আশফ। 

 

চিতীয় ধ্যায় 

 

Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর সংশলোধন 
  

 ২। Act No. IV of 1969 এয section 18 এয ংশোধন। - Customs Act, 

1969 (Act No. IV of 1969), তঃয উক্ত Act ফলরয়ো উলিলঔত, এয section 18 এয 

sub-section (1) এয Proviso এয- 
 

(ও)    clause (a) তত উলিলঔত “one thousand Taka” ব্দগুলরয লযফশতে 

“two thousand Taka” ব্দগুলর প্রলতস্থোলত আশফ; 
 

(ঔ)   clause (b) তত উলিলঔত “Taka one thousand” ব্দগুলরয লযফশতে 

“two thousand Taka” ব্দগুলর প্রলতস্থোলত আশফ। 
 

৩। Act No. IV of 1969 এয section 32 এয ংশোধন।- উক্ত Act এয section 

32 এয sub-section (3) তে উলিলঔত “three years” ব্দদ্বশয়য লযফশতে “five years” 

ব্দদ্বয় প্রলতস্থোলত আশফ। 

 

৪। Act No. IV of 1969 এ section 58A এয লিশফ।- উক্ত Act এয section 

58 এয য লনম্নরূ নূতন section 58A লিশফলত আশফ, মথো:- 
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“58A. Advance Passenger Information (API) or Passenger 

Name Record (PNR).- The Board may, in a manner prescribed by rules, 

require the owner or agent of an aircraft or vessel conveying passengers to 

provide Advance Passenger Information (API) or Passenger Name Record 

(PNR) prior to the arrival and departure of such aircraft or vessel.”। 

 

৫। Act No. IV of 1969 এয section 83E এয ংশোধন। - উক্ত Act এয 

section 83E এয sub-section (1) এ উলিলঔত “The Commissioner of Customs 

shall, in a manner prescribed by the Board” ব্দগুলর  ওভোয লযফশতে “The 

Board shall, in a manner prescribed by rules” ব্দগুলর  ওভো প্রলতস্থোলত আশফ। 

 

৬। Act No. IV of 1969 এ section 197A এয লিশফ। - উক্ত Act এয 

section 197 এয য নূতন section 197A লিশফলত আশফ, মথো:-  

 

“197A. Risk Management and Customs Controls.- (1) Subject 

to the directions of the Board, an officer of Customs may, within his 

lawful authority, carry out all the Customs controls as he deems necessary. 

 

(2) For the purpose of identifying and evaluating the risks, and 

developing the necessary counter-measures thereof, the Customs controls, 

including random check, shall primarily be based on risk analysis done by 

using electronic data-processing techniques, if available, according to the 

criteria developed at local, national or international level. 

 

Explanation.- For the purpose of this section “Customs Controls” 

means measures applied by officers of Customs to ensure compliance with 

this Act governing the import, export, transit, transfer and storage of goods 

between Bangladesh and other countries or territories, and the presence 

and movement of imported goods within Bangladesh.”। 
 

৭। Act No. IV of 1969 এয section 211 এয ংশোধন। - উক্ত Act এয 

section 211 এয sub-section (1) এ উলিলঔত “three years” ব্দদ্বশয়য লযফশতে “five 

years” ব্দদ্বয় প্রলতস্থোলত আশফ। 

 

৮। Act No. IV of 1969 এয FIRST SCHEDULE এয প্রলতস্থোন।- উক্ত 

Act এয FIRST SCHEDULE এয লযফশতে এআ অআশনয তপলর-১ এ উলিলঔত “ FIRST 

SCHEDULE” (পৃথওবোশফ মুলিত) প্রলতস্থোলত আশফ। 
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তৃতীয় ধ্যায় 

 

Income-tax Ordinance, 1984 (Ord. No. XXXVI of 1984) এয ংশাধন 

 

9। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 2 এর সংশলোধন। - 

Income-tax Ordinance, 1984 (Ord. No. XXXVI of 1984), তঃয উক্ত  

Ordinance ফচরয়া উচিচেত, এয section 2 এয- 

 

(ক) clause (16) এর ররবশেে রনম্নরূ clause (16) প্ররেস্থোরে হআশব, যথো:- 

 

“(16) “charitable purpose” includes- 

 

(a) relief of the poor, education and medical relief; 

and 

 

(b) the advancement of any other object of general 

public utility, subject to the following conditions- 
 

(i) it does not involve carrying out any 

activities in the nature of trade, commerce or 

business; or 

(ii) where it involves any service rendered for a 

consideration, the aggregate value of such 

consideration in the income year does not 

exceed twenty lakh taka;”; 

 

(খ) clause (31) এর প্রোন্তরস্থে তসরমশকোন এর ররবশেে ফুস্ট প্ররেস্থোরে 

হআশব এবং েঃর রনম্নরূ Explanation সংশযোরিে হআশব, যথো:- 

 

“Explanation.- For the removal of doubts, it is hereby 

declared that in this clause, “fees for technical services” 

shall include technical services fee, technical assistance fee 

or any fee of similar nature;”; 

 

(গ) clause (44) এর র রনম্নরূ নূেন clause (44A) সরিশবরলে হআশব, যথো:- 
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“(44A) “permanent establishment”, in relation to income 

from business or profession, means a place or 

activity through which the business or profession of 

a person is wholly or partly carried on, and 

includes- 

 

(i) a place of management; 

(ii)  a branch; 

(iii)    an agency; 

(iv) an office; 

(v) a warehouse; 

(vi) a factory; 

(vii) a workshop; 

(viii) a mine, oil or gas well, quarry or any other 

place of exploration, exploitation or 

extraction of natural resources; 

(ix) a farm or plantation; 

(x) a building site, a construction, assembly or 

installation project or supervisory activities 

in connection therewith; 

(xi) the furnishing of services, including 

consultancy services, by a person through 

employees or other personnel engaged by 

the person for such purpose, if activities of 

that nature continue (for the same or a 

connected project) in Bangladesh; and 

(xii) any associated entity or person (hereinafter 

referred to as “Person A”) that is 

commercially dependent on a non-resident 

person where the associated entity or Person 

A carries out any activity in Bangladesh in 

connection with any sale made in 

Bangladesh by the non-resident person;”; 
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( ) clause (62A) এয য চনম্নরূ  নূতন clause (62B) চিশফচত আশফ , 

মথা:- 

 

“(62B) “taxed dividend” means the dividend income on 

which tax has been paid by the recipient under this 

Ordinance;”; 
 

(ঙ) clause (65) এয য চনম্নরূ নূতন clause (65A) চিশফচত আশফ, মথা:- 

 

“(65A) “trading account” or “profit and loss account” 

includes income statement and other similar 

statements of accounts prepared under International 

Financial Reporting Standards;” ।  
 

10। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 16B এর সংশলোধন। - 

উক্ত Ordinance এর section 16B এর “Board of Investment or any competent 

authority of the Government, as the case may be” ব্দগুচরয চযফশতথ 

“appropriate” ব্দটি প্রচতস্থাচত আযফ। 

 

11। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 18 এর সংতলোধন।- উক্ত 

Ordinance এর section 18 এর clause (2) এর ররবশেে রনম্নরূ clause (2) প্ররেস্থোরে 

হআশব, যথো:- 

 

“(2)  any income accruing or arising, whether directly or 

indirectly, through or from- 
 

(a)  any permanent establishment in Bangladesh; or 

(b) any property, asset, right or other source of income, 

including intangible property, in Bangladesh; or 

(c) the transfer of any assets situated in Bangladesh; or  

(d) the sale of any goods or services by any electronic 

means to purchasers in Bangladesh; or 

(e) any intangible property used in Bangladesh. 

 

Explanation.- For the purpose of clause (2)- 

 

(a) the shares of any company which is a resident in 

Bangladesh shall be deemed to be property in 

Bangladesh; 
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(b) intangible property shall be deemed to be property 

in Bangladesh if it is- 

(i) registered in Bangladesh; or 

(ii) owned by a person that is not a resident of 

Bangladesh but has a permanent 

establishment in Bangladesh to which the 

intangible property is attributed; 

 

(c) the transfer of any share in a company that is not a 

resident of Bangladesh shall be deemed to be the 

transfer of an asset situated in Bangladesh to the 

extent that the value of the share transferred is 

directly or indirectly attributable to the value of any 

assets in Bangladesh;”। 

 

12। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 19 এর সংশলোধন।- উক্ত 

Ordinance এর section 19 এর - 

 

(ক) sub-section (21) এর ররবশেে রনম্নরূ sub-section (21) প্ররেস্থোরে 

হআশব, যথো:- 

 

“(21) Where any sum is claimed or shown to have been 

received as loan or gift by an Assessee otherwise than by a 

bank transfer, the amount so received shall be deemed to be 

the income of such Assessee for the income year in which 

such loan or gift was received, and shall be classifiable 

under the head “Income from other sources”: 

 

Provided that- 

 

(a) where a loan or part thereof, which was deemed as the 

income under this sub-section and included in the total 

income of the Assessee, is repaid in a subsequent 

income year, the amount so repaid shall be deducted in 

computing the income of the Assessee for that income 

year; 
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(b) a loan shall not be deemed to be an income under this 

clause if the loan is taken from a banking company or a 

financial institution; 

 

(c) a loan or a gift received by an Aseessee, being an 

individual, shall not be deemed to be the income under 

this sub-section, if- 

 

(i) the aggregate amount of such loan or gift received 

in an income year does not exceed five lakh taka; or 

 

(ii) the loan or the gift is received from spouse or 

parents of the Aseessee, and a banking channel 

or a formal channel is involved in the process of 

such loan or gift. 

 

Explanation.- In this sub-section, “bank transfer”, in 

relation to a loan or a gift, means transfer from the account 

of the giver to the account of the receiver, and such 

accounts are maintained in a bank or a financial institution 

legally authorised to operate accounts.”; 

 

(খ) sub-sections (21A), (21B), (26)  ও (28) চফলুপ্ত আশফ। 

 

13। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 30 এর সংশলোধন।- উক্ত 

Ordinance এর section 30 এর- 

 

(ক) clause (aaaa) এয ররবশেে রনম্নরূ clause (aaaa) প্ররেস্থোরে হআশব , 

যথো:- 

 

“(aaaa) any payment made by way of salary to an employee 

for whom the statement under section 108A was not 

provided;”;  

 

(ে) clause (e) এয “four lakh and seventy five thousand” ব্দগুচরয 

চযফশতথ “five lakh and fifty thousand” ব্দগুচর প্রচতস্থাচত আশফ; 
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(গ) clause (g) এয “under the head of Head Office expenses” 

ব্দগুচরয চযফশতথ “by way of head office or intra-group 

expense, called by whatever name,” ব্দগুচর ও কভাগুচর 

প্রচতস্থাচত আশফ; 

 

(ঘ) clause (h) এয ররবশেে রনম্নরূ clause (h) প্ররেস্থোরে হআশব, যথো:- 

 

“(h) so much of the expenditure or aggregate of the 

expenditure by an assesse by way of royalty, technical 

services fee, technical know how fee or technical 

assistance fee or any fee of similar nature, as exceeds 

the following: 

 

(i) For the first three 

income years from the 

commencement of the 

business or profession 

Ten percent (10%) of the net 

profit disclosed in the 

statement of accounts;  

(ii) For subsequent  

income years 

Eight percent (8%) of the net 

profit disclosed in the 

statement of accounts;”। 

 

 14 । Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 35 এর সংশলোধন।- উক্ত 

Ordinance এর section 35 এর- 

 

(ক) sub-section (3) এর ররবশেে রনম্নরূ sub-section (3) প্ররেস্থোরে 

হআশব, যথো:- 

 

“(3) Without prejudice to the preceding sub-sections, every 

company as defined in the Companies Act, 1913 (VII of 

1913) or ঘকাম্পানী অআন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ শনয ১৮ নং অআন) shall, with 

the return of income required to be filed under this 

Ordinance, furnish a copy of the trading account, profit and 

loss account and the balance sheet in respect of the relevant 

income year- 

 

(a) certified by a chartered accountant to the effect that the 

accounts are- 

 



 10 

(i) maintained and the statements are prepared and 

reported in accordance with Bangladesh Accounting 

Standards (BAS) and Bangladesh Financial 

Reporting Standards (BFRS) or in accordance with 

International Accounting Standards (IAS) and 

International Financial Reporting Standards (IFRS) 

as adopted in Bangladesh; and 

 

(ii) audited in accordance with the Bangladesh 

Standards on Auditing (BSA); 

 

(b) signed by the persons including as many directors as 

required under sub-sections (1) and (2) of section 189 

of ঘকাম্পানী অআন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ শনয ১৮ নং অআন);”; 

 

(ে) sub-section (4) এয clause (c) এয “sub-section (3)” ব্দগুচর, 

ংখ্যা ও ফন্ধনীগুচরয য “or the certification of accounts is not 

found verifiable” ব্দগুচর চিশফচত আশফ। 
 

 15 । Ordinance No. XXXVI of 1984 এয section 52AA এয ংশাধন।-  

উক্ত Ordinance এয section 52AA এয sub-section (1) এয Table এয SL. No 13 

এয চফযীশত উচিচেত  “vehicle rental service” ব্দগুচরয য “or ride sharing 

service” ব্দগুচর লিশফলত আশফ। 
 

16। Ordinance No. XXXVI of 1984 এয section 52Q এয ংশাধন।- 

উক্ত Ordinance এয section 52Q এয প্রান্তচস্থত পৄরস্ট এয চযফশতথ ঘকারন প্রচতস্থাচত 

আশফ এফং তঃয চনম্নরূ নূতন proviso ংশমাচজত আশফ, মথা:- 

 

“Provided that no deduction under this section shall be made 

against the remittance from abroad of the proceeds of sales of 

software or services of a resident if the income from such sales is 

exempted from tax under paragraph 33 of Part A of the Sixth 

Schedule.” । 

 

17। Ordinance No. XXXVI of 1984 এয section 52S এয চফশরা।– উক্ত 

Ordinance এয section 52S চফলুপ্ত আশফ ।  
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18। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 52U এর প্ররেস্থোন।- 

উক্ত Ordinance এর section 52U এর ররবশেে রনম্নরূ section 52U প্ররেস্থোরে হআশব , 

যথো:- 

 

“52U. Deduction from payment on account of local letter of 

credit, etc.- (1) The bank or any other financial institution 

extending any credit facility under a local letter of credit or any 

other financing agreement, not being a financing arrangement 

under sub-section (2), for purchasing any goods in Bangladesh by 

a person (hereinafter referred to as “Person A”) from any person 

(hereinafter referred to as “Person B”) for the purpose of trading, 

or of reselling after process or conversion shall deduct, at the time 

of paying or crediting to Person B, tax at the rate of three percent 

(3%) of the amount so paid or credited in relation to the purchase 

by Person A.  

 

(2) The bank or any other financial institution extending any credit 

facility to a distributor under a financing arrangement in which a 

person (hereinafter referred to as “Person C”) receives payments 

from such bank or the financial institution against the invoice or 

sale of goods to its distributor (hereinafter referred to as “Person 

D”) shall deduct, at the time of paying or crediting payment to 

Person C, tax at the rate of one percent (1%) of the amount so paid 

or credited in relation to the goods invoiced to Person D. 

 

(3) The provision of this section shall not be applicable in the cases 

of local letter of credit or any other financing agreement opened or 

made for the purchase or procurement of rice, wheat, potato, onion, 

garlic, peas, chickpeas, lentils, ginger, turmeric, dried chillies, 

pulses, maize, coarse flour, flour, salt, edible oil, sugar, black 

pepper, cinnamon, cardamom, clove, date, cassia leaf, computer or 

computer accessories, jute, cotton, yarn and all kinds of fruits. 

 

(4) Nothing in this section shall limit the applicability of section 

52.  

 

Explanation.- For the purpose of this section, “distributor” means 

a person who performs the function of supply of finished goods 
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produced by another person to the end customer directly or through 

any other intermediary.”। 
 

19। Ordinance No. XXXVI of 1984 এয section 53F এয ংশাধন।- 

উক্ত Ordinance এয section 53F এয –  

  

(ক) sub-section (1) এয “Scheduled” ব্দটি বফলুপ্ত আযফ; 

 

(খ)  sub-section (2) এয “Scheduled” ব্দটি বফলুপ্ত আযফ; 

 

(গ) sub-section (3) এয “scheduled” ব্দটি বফলুপ্ত আযফ; 

 

20। Ordinance No. XXXVI of 1984 এয section 54 এয ংশাধন।- উক্ত 

Ordinance এয section 54 এয clause (b) এয প্রান্তচস্থত পৄরস্ট এয চযফশতথ ঘকারন  

প্রচতস্থাচত আশফ এফং তঃয চনম্নরূ নূতন proviso ংশমাচজত আশফ, মথা:- 

 

“Provided that the provision of this section shall not be applicable 

to any distribution of taxed dividend to a company being resident 

in Bangladesh if such taxed dividend enjoys tax exemption under 

the provisions of the paragraph 60 of Part A of the Sixth 

Schedule.”। 

 

21। Ordinance No. XXXVI of 1984 এয section 56 এয ংশাধন।- উক্ত 

Ordinance এয section 56 এয - 

 

(ক) sub-section (1) এয ছশকয SL. No 14 এয চফযীশত উচিচেত “Air 

transport or water transport” ব্দগুচরয য “not being the 

carrying services mentioned in sections 102 or 103A” 
ব্দগুচর ংশমাচজত আশফ; 

 

(ে) sub-section (2) এয চযফশতথ চনম্নরূ sub-sections (2) এফং (2A) 

প্রচতস্থাচত আশফ, মথা:- 

 

“(2) Where, in respect of any payment under this section, 

the Board, on an application made in this behalf, is satisfied 

that due to tax treaty or any other reason the non-resident is 

not be liable to pay any tax in Bangladesh, or is liable to 
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pay tax at a reduced rate in Bangladesh, the Board may 

issue a certificate to the effect that the payment referred to 

in sub-section (1) shall be made without any deduction or, 

in applicable cases, with a deduction at the reduced rate as 

mentioned in the certificate.  

  

(2A) Tax deducted under this section shall be deemed to be 

the minimum tax liability of the payee in respect of the 

income for which the deduction is made, and shall not be 

subject of refund or set off or an adjustment against a 

demand.”। 

 

22। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 58 এর সংশলোধন।- উক্ত 

Ordinance এর section 58 এর sub-section (2) এর র চনম্নরূ নূতন sub-section (3)   

চিশফচত আশফ,  যথো:- 

 

“(3) Every person who has deducted or collected any tax under 

this Chapter shall furnish a statement to such income tax 

authority and in such manner as may be prescribed.”। 

 

23। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 75 এর সংশলোধন।- উক্ত 

Ordinance এর section 75 এর – 

 

(ক) sub-section (1) এয clause (e) এয অআযেভ (ix) এয প্রোন্তবিত ককোরন 

এয বযফযতে “ ; or ” কবভযকোরন ও ব্দ প্রবতিোবত আযফ এফং তঃয 

বনম্নরূ নূতন অআযেভ (x) বিযফবত আযফ, মথো:- 

“(x) participates in a ride sharing arrangement by 

providing motor vehicle:”;   

 

(খ)  sub-section (2) এয- 

()  “return of income” ব্দগুচরয য “under sub section 

(1)” ব্দগুচর, ংখ্যা ও ফন্ধনীগুচর চিশফচত আযফ; 

  

(অ)  clause (iii) এয য চনম্নরূ নূতন clause (iiia) ও (iiib) 

চিশফচত আশফ, মথা:- 
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“(iiia) a non-resident, not being a non-resident 

individual, having no permanent establishment in 

Bangladesh; or 

 

(iiib) a non-resident individual having no fixed base 

in Bangladesh; or”। 
 

24। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 82BB এর সংশলোধন।- 

উক্ত Ordinance এর section 82BB এর- 

 

(ক) sub-section (4) এয- 

 

() clause (a) এয “sixty” ব্দটিয চযফশতথ  “ninety” ব্দটি 

প্রচতস্থাচত আশফ; 

 

(অ) clause (b) এয proviso এয “six” ব্দটিয চযফশতথ “nine” 

ব্দটি প্রচতস্থাচত আশফ; 

 

(ে) sub-section (7) এয  proviso এয clause (b) এয sub-clause (v) 

এয প্রান্তচস্থত পৄরস্ট এয চযফশতথ “; and” ঘচভশকারন ও ব্দ প্রচতস্থাচত 

আশফ এফং তঃয চনম্নরূ নূতন clause (c)  ংশমাচজত আশফ, মথা:- 

 

“(c) the assessee has complied with the provisions of 

sections 75A, 108 and 108A.”। 

 

25। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 82C এর সংশলোধন। -

উক্ত Ordinance এর section 82C এর sub-section (8) য চনম্নরূ নূতন sub-section 

(8A) চিশফচত আশফ, মথা:- 

 

“(8A) Where tax has been mistakenly deducted and 

collected in excess or deficit of the due amount (i.e. the 

amount to be deducted or collected in accordance with the 

provision of Chapter VII), minimum tax under this section 

shall be computed based on the due amount of deduction or 

collection, and provisions of this section shall apply 

accordingly.”। 
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26। Ordinance No. XXXVI of 1984 এয section 94 এয ংশাধন।- উক্ত 

Ordinance এয section 94 এয sub-section (3) এয proviso এয “forty five” 

ব্দগুলরয লযফশতে “sixty” ব্দটি প্রলতস্থোলত আশফ। 

 

27। Ordinance No. XXXVI of 1984 এয section 102 এয ংশাধন। - 

উক্ত Ordinance এয section 102 এয sub-section (2) এর clause (b) এয “at any 

port” ব্দগুচরয চযফশতথ “ shipped at any port” ব্দগুচর প্রচতস্থাচত আশফ ।   

 

28। Ordinance No. XXXVI of 1984 এয section 107A এর ংশোধন।- 

উক্ত Ordinance এর section 107A এর clause (6) রবলুপ্ত হআশব। 
 

29। Ordinance No. XXXVI of 1984 এ নূেন section 108A এর 

সরিশবল।- উক্ত Ordinance এর  section 108 এর র রনম্নরূ নূেন   section 108A 

সরিশবরলে হআশব, যথো:- 

 

“108A. Information regarding filing of return by 

employees.- (1) Every employee shall furnish the following 

information to the employer by the fifteenth day of April each 

year- 
 

(i) Taxpayer’s Identification Number; 

(ii) Date of filing of the return of income; and 

(iii) The serial number provided by the income tax 

authority upon filing of the return of income. 
 

(2) Any person responsible for making any payment which is an 

income of the payee classifiable under the head "Salaries", shall, 

by the thirtieth day of April of each year, furnish to such income 

tax authority and in such manner as may be prescribed, a statement 

containing the following information regarding the payee:-  
 

(i) The name, designation and the Taxpayer’s 

Identification Number; 

(ii) Date of filing of the return of income; 

(iii) The serial number provided by the income tax 

authority upon filing of the return; 

 

(3) Nothing in this section shall apply to a payment made by the 

Government.”। 
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30। Ordinance No. XXXVI of 1984 এ নূেন section 113A এর 

সরিশবল।- উক্ত Ordinance এর  section 113 এর র রনম্নরূ নূেন   section 113A 

সরিশবরলে হআশব, যথো:- 

 

“113A. Automatic furnishing of information.- (1) The Board 

may, by a notice in official gazette, require any authority, person or 

entity to furnish in digital manner to the Board or any income tax 

authority specified by the Board, any information including 

information regarding assets, liabilities, income, expenses and 

transactions in respect of any class of persons. 

 

(2) The information mentioned in sub-section (1) shall be 

furnished in such digital manner as may be specified in the notice. 

 

(3) For the purpose of this section, furnishing in digital manner 

includes- 

(a) uploading data in the system of the Board;  

(b) sharing data to the digital or electronic system of the Board; 

and  

(c) enabling digital or electronic access to the intended 

system.”। 
 

31। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 123 এর সংশলোধন। - 

উক্ত Ordinance এর section 123 এর sub-section (2) এয “shall” ব্দটিয বযফযতে 

“may” ব্দটি প্রবতিোবত আযফ। 

 

32। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 124 এর সংশলোধন।- 

উক্ত Ordinance এর section 124 এর- 

 (ক) sub-section (1) এয “under sections 75, 77, 89(2), 91(3), 

93(1) and or withholding tax required under section 75A” 

ব্দগুবর, ংখ্যোগুবর, কভোগুবর ও ফন্ধনীগুবরয বযফযতে “under sections 75, 

77, 89, 91 or 93” ব্দগুবর, ংখ্যোগুবর, কভোগুবর ও ফন্ধনীগুবর প্রবতিোবত 

আযফ; 

 

(খ) sub-section (2), proviso , এয চযফশতথ চনম্নরূ sub-sections (2) 

এফং (3) প্রচতস্থাচত আশফ, মথা:- 

“(2) Where any person has, without reasonable cause, 

failed to-  
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(a) file or furnish any return, certificate, statement or 

information required under sections 58, 75A, 108, 

108A, 109, or 110; or  

 

(b) display the tax payer's identification number 

(TIN) certificate in accordance with the 

provisions of section 184C,  

 

the Deputy Commissioner of Taxes may impose upon such 

person- 

 

(a) where the return, statement or information under 

sections 75A, 108 or 108A has not been filed or 

furnished, a penalty amounting to ten per cent of 

tax imposed on last assessed income or five 

thousand taka, whichever is higher, and in the 

case of a continuing default, a further penalty of 

one thousand taka for every month or fraction 

thereof during which the default continues; 

 

(b) in other cases of non-compliance, a penalty 

amounting to five thousand taka, and in the case 

of a continuing default, a further penalty of one 

thousand taka for every month or fraction thereof 

during which the default continues. 
 

(3) Where any person has, without any reasonable cause, 

failed to furnish information as required under section 113, 

the income tax authority requiring the information under 

section 113 may impose a penalty of twenty five thousand 

taka and in case of a continuing default a further penalty of 

five hundred taka for each day.”। 
  

33। Ordinance No. XXXVI of 1984 এয section 132 এয ংশাধন।- 

উক্ত Ordinance এয section 132  এয চযফশতথ চনম্নরূ section 132 প্রচতস্থাচত আশফ, 

মথা:- 

“132. Orders of penalty to be sent to Deputy Commissioner of 

Taxes.- The Appellate Tribunal or any income tax authority, not 
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being the Deputy Commissioner of Taxes himself, making an order 

imposing any penalty under this Ordinance shall forthwith send a 

copy of the order to the Deputy Commissioner of Taxes, and 

thereupon all the provisions of this Ordinance relating to the 

recovery of penalty shall apply as if such order were made by the 

Deputy Commissioner of Taxes.”। 

 

34। Ordinance No. XXXVI of 1984 এয section 143 এয ংশাধন।- 

উক্ত Ordinance এয section 143 এয sub-section (2) এর clause (a) এয চযফশতথ 

চনম্নরূ clause (a) প্রচতস্থাচত আশফ, মথা:- 

 

“(a) from whom any money or goods is due or may become 

due to the assessee, or who holds, or controls the receipt 

or disposal of, or may subsequently hold, or control the 

receipt or disposal of, any money or goods belonging to, 

or on account of, the assessee, to – 

 

(i) pay to the Deputy Commissioner of Taxes the sum 

specified in the notice on or before the date 

specified therein for such payment; or 

 

(ii) stop the transfer of that goods to the assessee or the 

placement of that goods under the disposal of the 

assesse until the amount of tax mentioned in the 

notice has been paid or a satisfactory arrangement 

has been made with the Deputy Commissioner of 

Taxes for payment of such tax; or”। 

 

35। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 153 এর প্ররেস্থোন। - 

উক্ত Ordinance এর section 153 এর ররবশেে রনম্নরূ section 153 প্ররেস্থোরে হআশব , 

যথো:- 

 

“153. Appeal to appellate income tax authority.- (1) Any person 

aggrieved by order of an income tax authority regarding the 

following matters may appeal to the respective appellate income-

tax authority- 
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(i) assessment of income; 

(ii)  computation of tax liability or refund;   

(ii) set off or carry forward of loss; 

(iv)  imposition of any penalty or interest; 

(v)  charge and computation of surcharge or any other 

sum; 

(vii)  credit of tax; and  

(viii)  payment of a refund. 

 

(2) Subject to sub-section (3), an appeal in the following cases 

shall be made only to the Commissioner of Taxes (Appeals)- 

(i) appeal by a company; 

(ii) appeal against an order under section  120; 

(iii) appeal against an order of adjustment or penalty 

involving international transactions as defined in 

107A; 

(iv) appeal against an order, in matters mentioned in 

sub-section (1), made by an income tax authority in 

the rank of a Joint Commissioner of Taxes or above. 

 

(3) The Board may- 

(i) assign any appeal to any appellate income-tax 

authority; 

(ii) transfer an appeal from one appellate income-tax 

authority to another appellate income-tax authority. 

 

(4) No appeal shall lie in respect of an income which is computed 

as a share of the taxed income. 

 
(5)  No appeal shall lie against any order of assessment in the 

following cases- 

 

(i) Where the return of 

income was filed 

if tax under section 74 has 

not been paid 

(ii) Where no return of 

income was filed 

if  at least ten per cent of the 

tax as determined by the 

Deputy Commissioner of 

Taxes has not been paid: 
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Provided that where the tax on the basis of return has been 

paid by the appellant before filing the appeal and the 

appellate income-tax authority is convinced that the 

appellant was barred by sufficient reason from paying the 

tax before filing the return, it may allow the appeal for 

hearing. 

 

Explanation.- In this section, appellate income-tax authority 

means the Commissioner of Taxes (Appeals) or the Appellate Joint 

Commissioner of Taxes, as the case may be.”। 

 

36। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 163 এর সংশলোধন। 

উক্ত Ordinance এর section 163 এর sub-section (3) এয- 

 

(ক) clause (q) এয প্রোন্তবিত “or” ব্দটি বফলুপ্ত আযফ; 

 

(খ) clause (r) এয চযফশতথ চনম্নরূ clause (r) প্রচতস্থাচত আশফ, মথা:- 

“(r) a list of highest taxpayers or distinguished taxpayers 

in accordance with rules made or guidelines issued 

by the board on this behalf;”; 

 

(গ) clause (s)  এয প্রোন্তবিত ফুরস্ট এয বযফযতে “; or” কবভযকোরন ও ব্দ 

প্রবতিোবত আযফ এফং তঃ য চনম্নরূ নূতন clause (t) ংশমাচজত আশফ , 

মথা:- 

  

“(t) any information required to furnish under section 

108A.”। 

 

37। Ordinance No. XXXVI of 1984 এ নূেন section 166A এর 

সরিশবল।- উক্ত Ordinance এর  section 166 এর র রনম্নরূ নূেন   section 166A 

সরিশবরলে হআশব, যথো:- 

 

“166A. Punishment for providing false information, etc.- A 

person is guilty of an offence punishable with imprisonment which 

may extend to three years or with fine, or with both, if he is in 

possession of any information in relation to an assessee and after 

being required to furnish the information to an income tax 

authority under this Ordinance - 
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(a) conceals the information; or 

(b) deliberately furnishes inaccurate information.”। 

 

38। Ordinance No. XXXVI of 1984 এ নূেন section 169A এর 

সরিশবল।- উক্ত Ordinance এর  section 169 এর র রনম্নরূ নূেন   section 169A 

সরিশবরলে হআশব, যথো:- 

 

“169A. Further enquiry and investigation, etc. for 

prosecution.- The Deputy Commissioner of Taxes, with prior 

approval of the Commissioner of Taxes, may make such enquiry 

and investigation, in addition to the enquiry already made under 

this Ordinance,  as may be necessary for the purpose of 

prosecution of an offence under  this Chapter or a tax related 

offence (কয ংক্রান্ত যাধ ) under ভাচন  রন্ডাচযং প্রচতশযাধ অআন , 2012 (2012 

াশরয 5নং অআন).”। 

 

39। Ordinance No. XXXVI of 1984 এয section 178 এয ংশাধন।- 

উক্ত Ordinance এয section 178 এয-  

 

(ক)  sub-section (1) এয “either by registered post” ব্দগুচরয চযফশতথ 

“by registered post or by sending from the official electronic 

mail of the sender to the specified electronic mail address of 

the person” ব্দগুচর প্রচতস্থাচত আশফ; 

  

(ে) sub-section (3) এয য চনম্নরূ নূতন sub-section (4) চিশফচত আশফ, 

মথা:- 

“(4) In this section- 

 

(a) “electronic mail” shall have the same meaning as 

assigned to “আশরকট্রচনক ঘভআর” by তথ্য ও ঘমাগাশমাগ প্রযুচক্ত অআন, 

২০০৬ (২০০৬ শনয ৩৯ নং অআন); 

 

(b) “official electronic mail of the sender” means the 

electronic mail designated by the Board to the income 

tax authority serving the notice; 
 

(c) “specified electronic mail address of the person” means 

the electronic mail address – 
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(i)  that has been mentioned in the return of income of 

the person submitted for the respective income year; 

 

(ii) that has been specified by a person, in writing, to 

the income tax authority, as the electronic mail 

address of such person.”।    

 

40। Ordinance No. XXXVI of 1984 এয section 184A এয ংযোধন।- 

উক্ত Ordinance এয section 184A এয sub-section (3) এয item (xxxi) এয প্রোন্তলস্থত 

পৄরস্ট এয লযফশতে তলভশওোরন প্রলতস্থোলত আশফ এফং তঃয লনম্নরূ নূতন item (xxxii) 

লিশফলত আশফ, মথো:- 

 

“(xxxii) participating in a ride sharing arrangement by providing 

motor vehicle.”। 

 

41। Ordinance No. XXXVI of 1984 এয section 184BBB এয 

বফযরো।- উক্ত Ordinance এয section 184BBB চফলুপ্ত আশফ । 

 

42। Ordinance No. XXXVI of 1984 এয section 184BBBB এয 

ংশাধন।- উক্ত Ordinance এয section 184BBBB এয য চনম্নরূ Explanation 

ংশমাচজত আশফ, মথা:- 

 

“Explanation.- For the removal of doubts, it is hereby declared 

that nothing in this Ordinance shall limit the authority of the 

Deputy Commissioner of Taxes in imposing the liability to pay any 

sum under this Ordinance on a person who has been given a 

Temporary Registration Number (TRN) for the reason that the 

person has failed to apply for the Tax-payer's Identification 

Number (TIN).”।   
 

43। Ordinance No. XXXVI of 1984 এয FOURTH SCHEDULE 

এয ংশাধন।- উক্ত Ordinance এয FOURTH SCHEDULE এয paragraph 9 এয 

য চনম্নরূ Explanation ংশমাচজত আশফ, মথা:- 

 

“Explanation.- For the removal of doubts, it is hereby declared 

that the provisions of section 30 shall apply in allowing 
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management expenses or any other expenses under this 

Schedule.”।    

 

44। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর SIXTH SCHEDULE এর 

সংশলোধন।- উক্ত Ordinance এর SIXTH SCHEDULE এর PART A এয paragraph 

58 এয চযফশতথ চনম্নরূ paragraph 58, 59 ও 60 প্রচতস্থাচত আশফ, মথা:- 

 

“58. Any income derived from the operation of an elderly 

care home or a day care home for children. 

 

59. Any income derived from the operation of an 

educational or training institution runs exclusively for 

persons with disability. 

 

60. Any distribution of taxed dividend to a company 

being resident in Bangladesh if the company 

distributing such taxed dividend has maintained 

separate account for the taxed dividend.”।   

 

45। অয়কয।- (১) উ-ধোযো (3) এয বফধোনোফবর োযযে, ২০১৮ োযরয ১ জুরোআ তোবযযখ 

অযদ্ধ কয ফৎযযয জন্য ককোযনো কয বনধ েোযযণয কেযে এআ অআযনয তপবর-2 এয প্রথভ ংয 

বনবদ েষ্ট কয োয নুমোয়ী অয়কয ধোম ে আযফ। 

 

(২) তম ওর তেশে Income-tax Ordinance, 1984 (Ord. No. XXXVI of 

1984) এয SECOND SCHEDULE (রটোযী অয় ংক্রোন্ত) প্রশমোচয আশফ ত ওর তেশে 

অশযোণশমোগ্য ওয উক্ত SCHEDULE নুোশযআ ধোম ে ওযো আশফ, লওন্তু ওশযয োয লনধ েোযশণয 

তেশে উ-ধোযো (১) এয লফধোন প্রশয়োক ওলযশত আশফ। 

 

(৩) Income-tax Ordinance, 1984 (Ord. No. XXXVI of 1984) এয 

Chapter VII নুোশয ওয ওতেশনয লনলভত্ত তপল র-2 এ (অয়কয োয ংক্রোন্ত) ফবণ েত োয 

২০১৮ োযরয ১ জুরোআ তোবযযখ অযদ্ধ এফং ২০১৯ োযরয ৩০ জুন তোবযযখ ভোপ্য ফৎযযয জন্য 

প্রযমোজয আযফ। 

 
(৪) এআ ধোযোয় এফং এআ ধোযোয ধীন অশযোলত অয়ওয োশযয উশেশে ব্যফহৃত “তভোট 

অয় (total income)” থ ে Income-tax Ordinance, 1984 (Ord. No. XXXVI of 

1984) এয লফধোন নুোশয লনরূলত তভোট অয় (total income)। 
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(৫) ককোযনো বচবকৎো কফো প্রদোনকোযী প্রবতষ্ঠোন কফো গ্রণকোযী প্রবতফন্ধী ব্যবিযদয 

কফোিযর গম্যতোয কেযে এফং কফো প্রদোযন কদয ফরফৎ অআবন বফধোন নুমোয়ী উযুি ব্যফিো নো 

যোবখযর ২০১৯ োযরয ১ জুরোআ তোবযযখ অযদ্ধ কয ফৎয আযত উি প্রবতষ্ঠোযনয কেযে প্রযমোজয 

কযযয ৫ তোং বতবযি কয ধোম ে কযো আযফ। 

 

46। াযিাচে।- Income-tax Ordinance, 1984 (Ord. No. XXXVI of 

1984) এয অতোয় ২০১৮ োযরয ১ জুরোআ আযত অযদ্ধ কয ফৎযযয জন্য ককোযনো কয বনধ েোযযণয 

কেযে তপবর-2 এয লদ্বতীয় ংশ লনলদ েষ্ট োয নুমোয়ী োযঘোচে ধোম ে আশফ।  
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িতুথ থ ধ্যায় 

 

মূল্য ংযমোজন কয অআন, ১৯৯১ (১৯৯১ যনয ২২ নং অআন) এয ংযোধন 

 

47। ১৯৯১ যনয ২২ নং অআযনয ধোযো ২ এয ংযোধন।-  মূল্য ংযমোজন কয অআন, 

১৯৯১ (১৯৯১ যনয ২২ নং অআন), ত:য উি অআন ফবরয়ো উবিবখত, এয ধোযো ২ এয দপো (ঘঘঘ) 

এ “মূল্য ংযমোজন কয ফো” ব্দগুবরয য “েোণ েওবোয কয ফো” ব্দগুবর বিযফবত আযফ।  

 

48। ১৯৯১ যনয ২২ নং অআযনয ধোযো ৯ এয ংযোধন।-  উি অআযনয ধোযো ৯ এয উ-

ধোযো (১) এয দপো (ঢ) এয কযল বনযম্নোি ‘ব্যোখ্যো’ বিযফবত আযফ, মথো:-  

 

“ব্যোখ্যো।∑ “ব্যোংবকং ভোধ্যভ” থ ে ধোযো ৮, ১৫ ও ১৭ এয ধীন তোবরকোভুি ফো বনফবন্ধত 

ব্যবি কর্তেক কেেভত, তোবরকোভুবি ফো বনফন্ধযনয অযফদযনয ভয় বফবধ দ্বোযো বনধ েোবযত 

পযযভ উবিবখত ব্যোংক বোফ; এফং ভয় ভয়, বযফবতেত ফো নতুনবোযফ ংযমোবজত 

ব্যোংক বোফও আোয ন্তভু েি আযফ।” 

 

49। ১৯৯১ যনয ২২ নং অআযনয ধোযো ১৫ এয ংযোধন।- উি অআযনয ধাযা ১৫ এয- 

 

(ক) উ-ধাযা (১) এ উবিবখত “কম ককোন যেয অভদোবনকোযক ফো কম ককোন ে ফো 

কফোয” ব্দগুবরয বযফযতে “কম ককোন ে ফো কফোয অভদোবনকোযক ফো” 

ব্দগুবর প্রচতস্থাচত আশফ; এফং 

 

(খ) উ-ধাযা (২) এয- 

 

() প্রথভ তথাং চফলুপ্ত আশফ; এফং 

 

(অ) চিতীয় তথাংশয “অযও” ব্দটিয চযফশতথ “তশফ” ব্দটি প্রচতস্থাচত আশফ। 

 

50। ১৯৯১ যনয ২২ নং অআযনয ধোযো ২৪ এয ংযোধন।-  উি অআযনয ধাযা ২৪ এয 

উ-ধোযো (১) এয দপো (ঘ) এ উচিচেত “কর ব্যাংক” ব্দগুচরয য “, নন ব্যাংচকং পাআন্যাচিয়ার 

আিটিটিউন, স্টক এক্সশিঞ্জ , চচকউচযটিজ এক্সশিঞ্জ কচভন , ঘযচজস্ট্রায ফ জশয়ন্ট স্টক ঘকাম্পাচন , 

চিট এন্ড একাউচন্টং পাভ থ এফং ঘক্রচিট ঘযটিং এশজচি এয” ব্দগুচর ও কভাগুচর চিশফচত আশফ। 

 

51। ১৯৯১ যনয ২২ নং অআযনয ধোযো ২৬খ এয ংযোধন।- উি অআযনয ধাযা ২৬ে এয 

উ-ধাযা (৫) এ উচিচেত “এআ ধাযায চফধান কাম থকয কযায” ব্দগুচরয চযফশতথ “উ-ধাযা (৩) ও 

(৪) এয ধীন কয চনধ থাযশণয” ব্দগুচর, াআশপন, ফন্ধনীগুচর ও ংখ্যাগুচর প্রচতস্থাচত আশফ। 
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52। ১৯৯১ যনয ২২ নং অআযনয ধোযো ৪০ এয ংযোধন।-  উি অআযনয ধাযা ৪০ এয 

দপো (খ) এ উবিবখত ‘কেবফর’ এয বযফযতে চনম্নরূ ‘ঘটচফর’ প্রচতস্থাচত আশফ, মথা:- 

 

“কেবফর 

 

ন্যায় চনণ থয়শনয 

ধযন 
িভতাপ্রাপ্ত কভ থকতথা িভতা 

() ণ্য ফা ঘফা 

ফাশজয়াপ্তকযণ এফং 

কয পাঁচক  থফা 

ফাশজয়াপ্তকযণ ফা 

কয পাঁচক ংচিষ্ট 

থ থদন্ড অশযা 

কচভনায 
ণ্য মূল্য ফা কযশমাগ্য ঘফা মূল্য ৪০ 

(িচি) রি টাকায চধক আশর; 

চতচযক্ত কচভনায 
ণ্য মূল্য ফা কযশমাগ্য ঘফা মূল্য 

নচধক ৪০ (িচি) রি টাকা আশর; 

যুগ্ম-কচভনায 
ণ্য মূল্য ফা কযশমাগ্য ঘফা মূল্য 

নচধক ৩০ (চি) রি টাকা আশর; 

উ-কচভনায 
ণ্য মূল্য ফা কযশমাগ্য ঘফা মূল্য 

নচধক ২০ (চফ) রি টাকা আশর; 

কাযী কচভনায 
ণ্য মূল্য ফা কযশমাগ্য ঘফা মূল্য 

নচধক ১০ (দ) রি টাকা আশর; 

যাজস্ব কভ থকতথা 
ণ্য মূল্য ফা কযশমাগ্য ঘফা মূল্য 

নচধক ৪ (িায) রি টাকা আশর; 

(অ) দপা () ঘত 

ফচণ থত কয পাঁচক 

ব্যতীত ন্যান্য 

চনয়শভয ঘিশি 

থ থদন্ড অশযা 

চফবাগীয় কভ থকতথা পূণ থ িভতা।” 

 

53। ১৯৯১ যনয ২২ নং অআযনয ‘বদ্বতীয় তপবর’ এয ংযোধন।- উি অআযনয বদ্বতীয় 

তপবযরয নুযেদ ৭ এয দপো ( জ) এয প্রান্তচস্থত ‘দাচি (।)’ এয চযফশতথ ‘ঘচভশকারন (;)’ 

প্রচতস্থাচত আশফ এফং ত:য বনম্নরূ নূতন দপো (ঝ) ংযমোবজত আযফ, মথো:- 

 

“(ঝ) জচভ চফক্রয় ফা স্তান্তয এফং উায চনফন্ধন (ভূচভ উিয়ন ংস্থা ও বফন চনভ থাণ 

ংস্থা ব্যতীত)।”  

 

54। ১৯৯১ যনয ২২ নং অআযনয ‘র্ততীয় তপবর’ এয প্রবতিোন।- উি অআযনয র্ততীয় 

তপবযরয বযফযতে বনম্নরূ র্ততীয় তপবর প্রবতিোবত আযফ, মথো:-  
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‘‘র্ততীয় তপবর 

(ধোযো ৭ দ্রষ্টব্য) 

 

ম্পূযক শুল্ক অযযোযমোগ্য ে ও কফোমূ 

 
এআ তপলশরয-  

 
(ও) প্রথভ ংশ ফলণ েত ম্পূযও শুল্ক অশযোশমোগ্য ণ্যমূশয তেশে ওরোভ (১) এ ফলণ েত  

The Customs Act, 1969 এয FIRST SCHEDULE এ র লযনোভো 

ংখ্যোমূশয (Heading) লফযীশত ওরোভ (২) এ উলিলঔত োভঞ্জস্যপূণ ে নোভওযণ তওোড 

(H. S. Code) এয অতোধীন ওরোভ (৩) এ ফলণ েত ণ্যমূশয উয, এফং 

 

(ঔ) লদ্বতীয় ংশ ফলণ েত ম্পূযও শুল্ক অশযোশমোগ্য তফোমূশয তেশে ওরোভ (১) এ ফলণ েত 

লযনোভো ংখ্যোয লফযীশত ওরোভ (২) এ উলিলঔত তফোয তওোশডয অতোধীন ওরোভ (৩) 

এ ফলণ েত তসবোমূশয উয ওরোভ (৪) এ ফলণ েত োশয ম্পূযও শুল্ক অশযোণীয় আশফ, 

মথো:- 

 

প্রথভ ং 

 
ম্পূযও শুল্ক অশযোশমোগ্য ণ্যমূ 

লযনোভো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োভঞ্জস্যপুণ ে 

নোভওযণ তওোড 

(H.S. Code) 

ণ্যমূশয লফফযণ  

(Description of Goods) 

ম্পুযও 

শুল্কোয 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

০৩.০২ ওর 

এআঘ,এ,তওোড  
Fish, fresh or chilled, excluding fish 

fillets and other fish meat of heading 

03.04. 

২০ 

০৩.০৩ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 
Fish, frozen, excluding fish fillets and 

other fish meat of heading 03.04.  
২০ 

০৩.০৪ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 
Fish fillets and other fish meat 

(whether or not minced), fresh, chilled 

or frozen. 

২০ 

০৩.০৫ ০৩০৫.১০.১০ ভোনুশলয ঔোয়োয উশমোকী ভোশঙয টুওযো ফো গুড়ো 

(অড়োআ তওলচ ম েন্ত তভোড়ও ফো টিনচোত) 
২০ 

 ০৩০৫.৩১.৯০ 

০৩০৫.৩২.৯০ 

০৩০৫.৩৯.৯০ 

শুওনো, রফণোক্ত ফো রফশণয িফশণ ংযলেত লওন্তু 

ধুভোলয়ত নয় এভন ওোটো ঙোড়োশনো ভোঙ (অড়োআ তওলচ 

ম েন্ত তভোড়ও ফো টিনচোত ব্যতীত) 

২০ 
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লযনোভো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োভঞ্জস্যপুণ ে 

নোভওযণ তওোড 

(H.S. Code) 

ণ্যমূশয লফফযণ  

(Description of Goods) 

ম্পুযও 

শুল্কোয 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

 ০৩০৫.৫৯.৯০ 

 

ন্যোন্য শুওনো ভোঙ (রফণোক্ত উও ফো নো উও),  

ধুভোলয়ত নয় (অড়োআ তওলচ ম েন্ত তভোড়ও ফো টিনচোত 

ব্যতীত) 

২০ 

০৩.০৬ ০৩০৬.১৬.০০ 

০৩০৬.১৭.০০ 

লভোলয়ত লঘংলড় 
২০ 

০৪.০২ ০৪০২.১০.১০ 

০৪০২.২১.১০ 

০৪০২.২৯.১০ 

গুড়ো দুধঃ খুঘযো প্যোলওং (অড়োআ তওলচ ম েন্ত) 

২০ 

০৪.০৫ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

ভোঔন এফং ন্যোন্য দুগ্ধচোত ঘলফ ে  ততর; তডআযী 

তেডস্  
২০ 

০৭.০২ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

তোচো ফো ঠোন্ডো টশভশটো  
২০ 

০৭.০৯ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 
Other vegetables, fresh or chilled. 

২০ 

০৮.০১ এফং 

০৮.০২ 

০৮০১.১১.১০  

০৮০১.১২.১০  

০৮০১.১৯.১০ 

০৮০১.২১.১০ 

০৮০১.২২.১০ 

০৮০১.৩১.১০ 

০৮০১.৩২.১০  

০৮০২.১১.১০  

০৮০২.১২.১০  

০৮০২.২১.১০ 

০৮০২.২২.১০ 

০৮০২.৩১.১০ 

০৮০২.৩২.১০  

 ০৮০২.৪১.১০ 

০৮০২.৪২.১০ 

০৮০২.৫১.১০ 

০৮০২.৫২.১০ 

০৮০২.৬১.১০ 

০৮০২.৬২.১০ 

০৮০২.৭০.১০ 

Coconuts, Brazil nuts, cashew nuts and 

other nuts, fresh or dried (Wrapped or 

canned upto 2.5 kg) 

২০ 



 29 

লযনোভো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োভঞ্জস্যপুণ ে 

নোভওযণ তওোড 

(H.S. Code) 

ণ্যমূশয লফফযণ  

(Description of Goods) 

ম্পুযও 

শুল্কোয 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

০৮০২.৮০.১০ 

০৮০২.৯০.৯১ 

০৮.০২ ০৮০২.৯০.১১  

০৮০২.৯০.১২ 

০৮০২.৯০.১৯ 

তোচো ফো শুওনো সুোলয, তঔোো ঙোড়োশনো উও ফো নো 

উও ৩০ 

০৮.০৪ ০৮০৪.৫০.৩১ 

০৮০৪.৫০.৩৯ 

তোচো ফো শুওনো অভ 
২০ 

০৮.০৫ ০৮০৫.১০.১০ 

০৮০৫.১০.৯০ 

তোচো ফো শুওনো ওভরোশরবু 
২০ 

০৮০৫.২১.১০ 

 ০৮০৫.২১.৯০ 

০৮০৫.২২.১০ 

০৮০৫.২২.৯০ 

০৮০৫.২৯.১০ 

০৮০৫.২৯.৯০ 

তোচো ফো শুওনো তরবুচোতীয় পর 

২০ 

০৮০৫.৪০.১০ 

০৮০৫.৪০.৯০ 

তোচো ফো শুওনো অঙ্গুয 
২০ 

০৮০৫.৫০.১০ 

০৮০৫.৫০.৯০ 

তোচো ফো শুওনো তরবু ২০ 

০৮০৫.৯০.১১ 

০৮০৫.৯০.১৯ 

০৮০৫.৯০.২১ 

০৮০৫.৯০.২৯ 

তোচো ফো শুওনো ন্যোন্য তরবু চোতীয় পর 

২০ 

০৮.০৬ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

তোচো ফো শুওনো অঙ্গুয পর  
২০ 

০৮.০৭ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 
Melons (including watermelons) and 

papaws (papayas), fresh. 
২০ 

০৮.০৮ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

তোচো অশর, নোোলত  কুআশে 
২০ 

০৮.০৯ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 
Apricots, cherries, peaches (including 

nectarines), plums and sloes, fresh 
২০ 

০৮.১০ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

ন্যোন্য তোচো পর  
২০ 



 30 

লযনোভো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োভঞ্জস্যপুণ ে 

নোভওযণ তওোড 

(H.S. Code) 

ণ্যমূশয লফফযণ  

(Description of Goods) 

ম্পুযও 

শুল্কোয 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

০৯.০১ ০৯০১.১১.১০ 

০৯০১.১২.১০ 

০৯০১.২১.১০ 

০৯০১.২২.১০ 

০৯০১.৯০.১০ 

Coffee; coffee husks and skins; coffee 

substitutes containing coffee in any 

proportion (Wrapped or canned upto 

2.5 kg) 

২০ 

০৯.০২ ০৯০২.১০.০০ 

০৯০১.২০.০০ 

 

Green tea 
২০ 

০৯০২.৩০.০০ Black tea (farmented) and partly 

farmented tea, in immediate packings 

of a content not exceeding 3 kg 

২০ 

০৯০২.৪০.০০ Other black tea (farmented) and other 

partly farmented tea 
২০ 

০৯.০৪ ০৯০৪.১১.১০ 

০৯০৪.১১.৯০ 

০৯০৪.১২.০০ 

তকোরভলযঘ, চূণ ে ফো দরোশনো উও ফো নো উও 

২০ 

০৯.০৬ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

দোরুলঘলন এফং দোরুলঘলন কোশঙয পৄর 
২০ 

০৯.০৭ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

রফঙ্গ  
২০ 

০৯.০৮ ০৯০৮.৩১.১০ 

০৯০৮.৩১.৯০ 

০৯০৮.৩২.১০ 

০৯০৮.৩২.৯০ 

এরোঘ  ২০ 

০৯.০৯ ০৯০৯.৩১.১০ 

০৯০৯.৩১.৯০ 

০৯০৯.৩২.১০ 

০৯০৯.৩২.৯০ 

লচযো ২০ 

১৫.১৩ ১৫১৩.১৯.০০ লযপোআন্ড নোলযশওর ততর  আোয ং লফশল, 

ন্যোন্য 
৩০ 

১৭.০২ ১৭০২.৩০.২০ Liquid glucose  ২০ 

১৭০২.৩০.৯০ Other glucose and glucose syrup ২০ 

১৭০২.৪০.০০ Glucose and glucose syrup, containing ২০ 
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লযনোভো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োভঞ্জস্যপুণ ে 

নোভওযণ তওোড 

(H.S. Code) 

ণ্যমূশয লফফযণ  

(Description of Goods) 

ম্পুযও 

শুল্কোয 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

in the dry state at least 20% but less 

than 50% by weight of fructose, 

excluding invert sugar 

১৭.০৪ ১৭০৪.১০.১০ 

১৭০৪.৯০.১০ 
Sugar confectionery (including white 

chocolate), not containing cocoa, put 

up for retail sale 

৪৫ 

১৭০৪.১০.৯০ 

১৭০৪.৯০.৯০ 

Sugar confectionery (including white 

chocolate), not containing cocoa, 

excluding put up for retail sale 

২০ 

১৮.০৬  তওোওোযুক্ত ঘওশরট এফং ন্যোন্য ঔোদ্য লপ্রোশযনঃ  

১৮০৬.২০.০০ তওোওোযুক্ত ঘওশরট এফং ন্যোন্য ঔোদ্য লপ্রোশযন 

(২ তওলচয উশবে ব্লও, স্লোফ ফো ফোয অওোশয থফো 

তযর, তস্ট, গুড়ো, দোনোদোয ফো ন্যরুশ ফোল্ক 

প্যোলওং এ) 

৪৫ 

১৮০৬.৩১.০০ 

১৮০৬.৩২.০০ 

লপলনস্ড ঘওশরট (ব্লও, স্লোফ ফো ফোয অওোশয) 
৪৫ 

১৮০৬.৯০.০০ ন্যোন্য ৪৫ 

১৯.০১ ১৯০১.১০.০০ খুঘযো তভোড়শও শুন্য তথশও ১ ফঙশযয লশুশদয 

ব্যফোশযয চন্য ঔোদ্য োভগ্রী (তলডং নং ০৪.০১ 

তথশও ০৪.০৪ ভূক্ত ণ্যচোত) 

২০ 

১৯০১.২০.০০ Mixes and dough’s for the preparation 

of bakers' wares of heading 19.05 
২০ 

১৯০১.৯০.৯১ Malt extract/food preparations 

Imported in bulk by VAT registered 

food processing industries 

২০ 

১৯০১.৯০.৯৯ ন্যোন্য ঔোদ্য োভগ্রী ২০ 

১৯.০২ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 
Pasta, whether or not cooked or stuffed 

or otherwise prepared; couscous 
৩০ 

১৯.০৪ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 
Prepared foods obtained by the 

swelling or roasting of cereals or 

cereal products; all types of cereals 

৩০ 

১৯.০৫ ১৯০৫.৩১.০০ Sweet biscuits ৪৫ 

১৯০৫.৩২.০০ Waffles and wafers ৪৫ 

১৯০৫.৪০.০০ Rusks, toasted bread and similar ৪৫ 
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লযনোভো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োভঞ্জস্যপুণ ে 

নোভওযণ তওোড 

(H.S. Code) 

ণ্যমূশয লফফযণ  

(Description of Goods) 

ম্পুযও 

শুল্কোয 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

toasted products 

১৯০৫.৯০.০০ Other ৪৫ 

২০.০৫ ২০০৫.২০.০০ শটশটো লঘস্ ৪৫ 

২০.০৭ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

যোিোয পশর প্রোপ্ত চযোভ, পশরয তচলর, ভোযভোশরড, 

পর ফো ফোদোভযুক্ত লউলয এফং পর ফো ফোদোশভয 

তস্ট, লঘলন ফো ন্যোন্য লভলষ্ট দোথ ে যুক্ত উও ফো নো 

উও 

২০ 

২০.০৯ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 
পশরয য (অঙ্গুশযয must ) ফো লিয য, 

কাঁচোশনো নশ ফো লেলযটযুক্ত নশ, লঘলন ফো ন্যোন্য 

লভলষ্ট দোথ ে যুক্ত উও ফো নো উও 

২০ 

২১.০৩ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 
 এফং নুরূ ণ্য; mixed condiments, 

লযলোয গুড়ো এফং ন্যোন্য ণ্য 
২০ 

২১.০৫ ২১০৫.০০.০০ Ice cream and other edible ice, 

whether or not containing cocoa 
২০ 

২১.০৬ ২১০৬.৯০.১০ সুকলি িশব্যয লভশ্রণ ব্যতীত তওোভর োনীয় প্রস্তুশত 

ব্যফহৃত োভগ্রী, অয়তন লবলত্তও এযোরশওোর েভতো 

০.৫% এয উশবে 

৩৫০ 

২১০৬.৯০.৪৯ Other Stabilizer for milk ১০ 

২১০৬.৯০.৫০ Creamer in bulk imported by VAT 

registered milk foodstuffs 

manufacturers 

২০ 

২১০৬.৯০.6০ Food supplement ২০ 

২১০৬.৯০.৯০ ন্যোন্য ২০ 

২২.০১ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 
Waters, including natural or artificial 

mineral waters and aerated waters, not 

containing added sugar or other 

sweetening matter nor flavoured; ice 

and snow 

২০ 

২২.০২ ২২০২.১০.০০ তওোভর োনীয়  ১৫০ 

২২০২.৯১.০০ নন-এযোরশওোলরও লফয়োয ১৫০ 

২২০২.৯৯.০০ ন্যোন্য ১৫০ 

২২.০৩ ২২০৩.০০.০০ ভল্ট আশত প্রস্তুত লফয়োয ২৫০ 

২২.০৪ ওর তোচো অঙ্গুশযয ভদ্য, পটি েপোআড ভদ্য; (২০.০৯ ৩৫০ 
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লযনোভো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োভঞ্জস্যপুণ ে 

নোভওযণ তওোড 

(H.S. Code) 

ণ্যমূশয লফফযণ  

(Description of Goods) 

ম্পুযও 

শুল্কোয 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

এআঘ,এ,তওোড তলডংভুক্ত grape must ব্যতীত) 

২২.০৫ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

বোযমুথ এফং তোচো অঙ্গুশযয ততলয ভদ্য, সুফোলত 
৩৫০ 

২২.০৬ ২২০৬.০০.০০ ন্যোন্য কাঁচোশনো োনীয় (উদোযণস্বরূ লডোয, তযী) ৩৫০ 

২২.০৮ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 
Undenatured ethyl alcohol of an 

alcoholic strength by volume of less 

than 80% volume, spirits, liquors and 

other spirituous beverages 

৩৫০ 

২৪.০১ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 
Unmanufactured Tobacco, Tobacco 

refuse 
৬০ 

২৪.০২ ২৪০২.১০.০০ তোভোশওয ততলয লকোয, চুরুট  লকোলযশিো ৩৫০ 

২৪০২.২০.০০ তোভোশওয ততলয লকোশযট ৩৫০ 

২৪০২.৯০.০০ োশত ফো মোলিও দ্ধলতশত ততলয লফলড় এফং ন্যোন্য ১৫০ 

২৪.০৩ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

ন্যোন্য প্রস্তুতকৃত তোভোও এফং ভচোতীয় দোথ ে; 

তোভোশওয “homogenised” ফো “reconstituted” 

লনচেো ফো সুকলি 

১৫০ 

২৫.০১ ২৫০১.০০.২০ Salt (other than pure sodium chloride) 

not in aqueous solution including salt 

boulder for crushing and salt in bulk 

২০ 

২৫০১.০০.৩০ Rock salt, bhit lobon ২০ 

২৫০১.০০.৯৯ ন্যোন্য রফণ ২০ 

২৫.১৫ ২৫১৫.১১.০০ ভোশফ ের এফং তেবোযটিন (অোত: অশলেও পুরুত্ব 

২.৫% ফো তোয তফী), ক্রুড ফো সু্থরবোশফ ওলতেত 
২০ 

২৫১৫.১২.০০ Merely cut, by sawing or otherwise, 

into blocks or slabs of a rectangular 

(including square) shape 

২০ 

২৫১৫.২০.০০ Ecsussine and other calcareous 

monumental or building stone; alabaster 
২০ 

২৫.১৬ ২৫১৬.১১.০০  গ্রোনোআট (সু্থরবোশফ ওলতেত)  ২০ 

২৫১৬.১২.০০ গ্রোনোআটঃ ওযোত দ্বোযো ফো ন্য প্রওোশয ব্লও থফো 

ঘতুভু েচ ফো ফক েোওোয স্লোফ লোশফ ওলতেত 
২০ 

২৫১৬.৯০.১০ তফোল্ডোয তস্টোন ১০ 

২৫.১৭ ২৫১৭.১০.৯০ Pebbles, gravel, broken or crushed ৩০ 
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লযনোভো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োভঞ্জস্যপুণ ে 

নোভওযণ তওোড 

(H.S. Code) 

ণ্যমূশয লফফযণ  

(Description of Goods) 

ম্পুযও 

শুল্কোয 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

stone (excl. imported by VAT 

registered ceramic products 

manufacturing industries) 

25.21 2521.00.91 Boulder Lime stone 10 

2521.00.99 Other 30 

২৫.২৩ ২৫২৩.২১.০০ তোট েল্যোন্ড লশভন্টঃ োদো, কৃলেভবোশফ যঙ্গীন ওযো 

উও ফো নো উও 
২০ 

২৫২৩.২৯.০০ ন্যোন্য তোট েল্যোন্ড লশভন্ট ২০ 

২৭.১০ ২৭১০.১২.৩৯ ন্যোন্য োরওো ততর  লপ্রোশযনঃ ন্যোন্য ২০ 

২৭১০.১২.৫০ ন্যোন্য ভধ্যভ ততর  লপ্রোশযন ২০ 

২৭১০.১২.৬৯ গ্যো ততরঃ ন্যোন্য ২০ 

২৭১০.১৯.১৯ জ্বোরোনী ততরঃ ন্যোন্য ২০ 

২৭১০.১৯.৩৩ অংলও লযশোলধত তশেোলরয়োভ, টক্রুড ২০ 

২৭১০.১৯.৩৯ ন্যোন্য বোযী ততর  লপ্রোশযনঃ (েোেপযভোয 

শয়র  তলব নযম্যোর প্যোযোলপন ব্যতীত) 
২০ 

২৭.১১ ২৭১১.২১.০০ প্রোকৃলতও গ্যো, গ্যোীয় ফস্থোয়  ১০০ 

২৮.০৭ ২৮০৭.০০.০০ োরলপউলযও এলড, লরয়োভ 20 

২৯.১৫ ২৯১৫.৭০.৩২ Sodium salt of palmitic acid (soap 

noodle) imported by other 
২০ 

২৯.১৭ ২৯১৭.৩২.১০ Dioctyl orthophthalates 

pharmaceutical grade imported under 

block list by VAT registered 

pharmaceutical industry 

২০ 

২৯১৭.৩২.৯০ ডোআক্টোআর শথ েোশথশরট (লড  ল) ১০ 

২৯১৭.৩৩.০০ Dinonyl or didecyl orthophthalates ২০ 

২৯১৭.৩৪.০০ Other esters of orthophthalic acid ২০ 

২৯১৭.৩৯.০০ Other plasticizer ২০ 

৩২.০৮ ৩২০৮.১০.১০ Paints and varnishes imported by 

Bangladesh Biman,  flying club, 

concerned Government Department 

and VAT registered manufacturer as 

raw material for their product 

২০ 

৩২০৮.১০.৯০ লরশয়স্টোয তফআচড ন্যোন্য তআন্ট, বোলণ ে ২০ 
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লযনোভো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োভঞ্জস্যপুণ ে 

নোভওযণ তওোড 

(H.S. Code) 

ণ্যমূশয লফফযণ  

(Description of Goods) 

ম্পুযও 

শুল্কোয 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

(এনোশভর তরওোয) 

৩২০৮.২০.১০ Paints and varnishes imported by 

Bangladesh Biman,  flying club, 

concerned Government Department 

and VAT registered manufacturer as 

raw material for their product 

২০ 

৩২০৮.২০.৯৯ Other paints based on acrylic or vinyl 

polymers, in a non-aqueous medium 
২০ 

৩২০৮.৯০.১০ Paints and varnishes imported by 

Bangladesh Biman,  flying club, 

concerned Government Department 

and VAT registered manufacturer as 

raw material for their product 

২০ 

৩২০৮.৯০.৯০ ন্যোন্য তআন্ট, বোলণ ে এফং তরওোয ২০ 

৩২.০৯ ৩২০৯.১০.১০ Paints and varnishes imported by 

Bangladesh Biman,  flying club, 

concerned Government Department 

and VAT registered manufacturer as 

raw material for their product 

২০ 

৩২০৯.১০.৯০ এশক্রলরও লবনোআর লরভোয তফআচড ন্যোন্য তআন্ট 

এন্ড বোলণ ে (এনোশভর  তরওোয) 
২০ 

৩২০৯.৯০.১০ Paints and varnishes imported by 

Bangladesh Biman,  flying club, 

concerned Government Department 

and VAT registered manufacturer as 

raw material for their product 

২০ 

৩২০৯.৯০.৯০ ন্যোন্য তআন্ট, বোলণ ে এফং তরওোয ২০ 

৩২.১০ ৩২১০.০০.১০ Paints and varnishes imported by 

Bangladesh Biman,  flying club, 

concerned Government Department 

and VAT registered manufacturer as 

raw material for their product 

২০ 

৩২১০.০০.২০ Prepared water pigments of a kind 

used for finishing leather, for cleaning 
২০ 
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লযনোভো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োভঞ্জস্যপুণ ে 

নোভওযণ তওোড 

(H.S. Code) 

ণ্যমূশয লফফযণ  

(Description of Goods) 

ম্পুযও 

শুল্কোয 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

footwear in tablet form 

৩২১০.০০.৯০ ন্যোন্য তআন্ট, ফোলণ ে (এনোশভর, তরওোয  

লডশস্টম্পোয) 
২০ 

৩৩.০৩ ৩৩০৩.০০.০০ সুকলি  প্রোধনী োলন ৩০ 

৩৩.০৪ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

তৌন্দম ে থফো প্রোধন োভগ্রী এফং ত্বও লযঘম েোয 

প্রোধন োভগ্রী (লশধ ব্যফহৃত দোথ ে ব্যতীত), 

োনলিন ফো োন ট্যোন োভগ্রী; োত, নঔ ফো োশয়য 

প্রোধন োভগ্রী 

৪৫ 

৩৩.০৫ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

তও লযঘম েোয় ব্যফহৃত োভগ্রী 
৬০ 

৩৩.০৬ ৩৩০৬.১০.০০ তডনলেলপ ২০ 

৩৩০৬.৯০.০০ মুঔকফয ফো দাঁশতয চন্য ব্যফহৃত ন্যোন্য োভগ্রী ২০ 

৩৩.০৭ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

(৩৩০৭.৯০.০০ 

ব্যতীত) 

তশবয অশক, তশবয শয ফো তশবয ভয় ব্যফোম ে 

োভগ্রী; যীশযয দুক েি দুযীওযশণ ব্যফহৃত োভগ্রী, 

লডোআশরটযী এফং ন্যোন্য সুকলি, প্রোধনী  

টয়শরট োভগ্রী মো ন্য তওোথো ফলণ েত ফো ন্তভু েক্ত 

নশ; ওশেয দুক েি নোও (সুকলিযুক্ত উও ফো নো 

উও) থফো চীফোনুনোও েভতো থোকুও ফো নো 

থোকুও) 

২০ 

৩৩০৭.৯০.০০ ন্যোন্য ৩০ 

৩৪.০১ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

োফোন এফং োফোন লোশফ ব্যফহৃত োযশপ এওটিব 

োভগ্রী এফং ভচোতীয় ণ্য 
২০ 

৩৪.০২ ৩৪০২.৯০.১০ লডটোযশচন্ট ২০ 

৩৪.০৫ ৩৪০৫.১০.০০ Polishes, creams and similar 

preparations for footwear or leather 
২০ 

৩৬.০১ ৩৬০১.০০.০০ লফশফোযও োউডোয ৩০ 

৩৬.০২ ৩৬০২.০০.০০ ততলয লফশফোযও, লফশফোযও োউডোয ব্যতীত ৩০ 

৩৬.০৪ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

অতফোলচ লকনোলরং তেয়োয, তযআন যশওট, পক 

লকনোর এফং ন্যোন্য োআশযোশটওলনও ণ্য 
৩০ 

৩৬.০৫ ৩৬০৫.০০.০০ লদয়োরোআ; লযনোভো ংখ্যো ৩৬.০৪ এয 

োআশযোশটওলনও ণ্য োভগ্রী ব্যতীত 
২০ 

৩৮.০৮ ৩৮০৮.৯১.২১ Mosquito coil; aerosol; mosquito 

repellent 
২০ 
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লযনোভো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োভঞ্জস্যপুণ ে 

নোভওযণ তওোড 

(H.S. Code) 

ণ্যমূশয লফফযণ  

(Description of Goods) 

ম্পুযও 

শুল্কোয 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

৩৮.২৪ ৩৮২৪.৯০.২০ Chlorinated parafin wax ১০ 

38.24 3824.99.40 Refil for Electronic Nicotine Delivery 

System (ENDS) 
100 

৩৯.১৭ ৩৯১৭.২১.০০ Tubes, pipes and hoses, rigid of 

polymers of ethylene 
৩০ 

৩৯১৭.২২.০০ Tubes, pipes and hoses, rigid of 

polymers of propylene  
৩০ 

৩৯১৭.২৩.৯০ Tubes, pipes and hoses, rigid of 

polymers of vinyl chloride (excluding 

PVC shrinkable tube (plain)) 

৩০ 

৩৯১৭.২৯.৯১ Fibre glass imported by VAT 

registered electric fan manufacturers 
৩০ 

৩৯১৭.২৯.৯৯ Tubes, pipes and hoses, rigid of other 

plastics (excluding Silicone tubing for 

laboratory use; Hoses pipe for gas 

cylinder) 

৩০ 

৩৯.১৮ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

প্লোলস্টশওয ততলয তেোয ওোবোলযং, য়োর থফো ললরং 

ওোবোলযং, তরপ এডশলব উও ফো নো উও (তযোর 

থফো টোআর অওোশয) 

২০ 

৩৯.১৯ ৩৯১৯.৯০.৯৯ প্লোলস্টশওয ততলয তরপ এডশলব তপ্লট, ীট, লপল্ম, 

পশয়র, তট, স্ট্রী এফং ন্যোন্য েযোট অকৃলত (তযোর 

অওোশয) (মূও লনফলিত প্রলতষ্ঠোন ব্যতীত) 

১০ 

৩৯.২০ প্লোলস্টশওয তপ্লট, ীট, লপল্ম, পশয়র, স্ট্রী (নন-তলুরোয, লযআনশপো েড 

নশ, ন্য তওোন দোথ ে দ্বোযো ল্যোলভশনশটড, োশোশট েড ফো ন্য তওোন 

দোশথ েয োশথ নুরূ উোশয় ভলিত): 
 

৩৯২০.২০.১০ ঙোোশনো অওোশয তপ্রোোআলরন লরভোশযয ততলয 

(লধ লল্প ওর্তেও অভদোলনকৃত লধ প্রোশনয 

প্রতযয়নকৃত ব্লওলরস্টভূক্ত ণ্য ব্যতীত) 

১০ 

৩৯২০.৪৯.২১ Printed PVC sheet Imported by VAT 

registered SIM card or Smart card 

manufacturing industry 

২০ 

৩৯২০.৪৯.২৯ লপ্রশন্টড ললবল ীট ২০ 

৩৯২০.৬২.১০ ঙোোশনো অওোশয লর আথোআলরন তটশযপশথশরশটয 

ততলয 
২০ 
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লযনোভো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োভঞ্জস্যপুণ ে 

নোভওযণ তওোড 

(H.S. Code) 

ণ্যমূশয লফফযণ  

(Description of Goods) 

ম্পুযও 

শুল্কোয 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

৩৯২০.৬৯.১০ ঙোোশনো অওোশয ন্যোন্য লরশয়স্টোশযয ততলয ১০ 

৩৯২০.৯২.১০ ঙোোশনো অওোশয প্লোলস্টশওয ততলয লরভোআড ১০ 

৩৯২০.৯৯.৯০ ন্যোন্য প্লোলস্টও ীট ১০ 

৩৯.২১ প্লোলস্টশওয ততলয ন্যোন্য তপ্লট, ীট, লপল্ম, পশয়র  স্ট্রী (তলুরোয, 

লযআনশপো েড, ন্য তওোন দোথ ে দ্বোযো ল্যোলভশনশটড, োশোশট েড ফো ন্য 

তওোন দোশথ েয োশথ নুরূ উোশয় ভলিত)ঃঃ 
 

৩৯২১.১৯.৯০ Other celluer plate/sheet/film/foil of 

plastic 
২০ 

৩৯২১.৯০.৯১ ঙোোশনো অওোশয ন্যোন্য প্লোলস্টশওয ততলয তলুরোয, 

বরওোনোআচড, তভটোরোআচড ফো নুরূ প্লোলস্টও 
৩০ 

৩৯২১.৯০.৯৯ ঙোোশনো ব্যতীত ন্যোন্য প্লোলস্টশওয ততলয তলুরোয, 

বরওোনোআচড, তভটোরোআচড ফো নুরূ প্লোলস্টও 
২০ 

৩৯.২২ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

প্লোলস্টশওয ততলয ফোথটোফ, োয়োয ফোথ, লঙ্ক, য়ো 

তফলন, লফশডট, ল্যোশবটযী প্যোন, ীট  ওবোয, 

েোলং লস্টোণ ে এফং নুরূ স্যোলনটোযী য়যোযস্ 

২০ 

৩৯.২৩ ণ্য ফন ফো প্যোলওং এয চন্য ব্যফহৃত প্লোলস্টশওয ততলয িব্যোলদঃ   

৩৯২৩.১০.০০ প্লোলস্টশওয ততলয ফোক্স, তওআ, তক্রট এফং ভচোতীয় 

ণ্য 
৪৫ 

৩৯২৩.২১.০০ Sacks and bags (including cones) of 

polymers of ethylene other than 

plastics 

৪৫ 

৩৯২৩.২৯.৯০ Sacks and bags (including cones) of 

other plastics 
৪৫ 

৩৯২৩.৩০.৯০ ওোফ েয়, তফোতর, েোস্ক  ভচোতীয় ণ্য (লশধয 

স্যোশ  আনশরোশযয ওশন্টআনোয ব্যতীত) 
৪৫ 

৩৯২৩.৪০.৯০ 

 

Other Spools, caps, bobbins and 

similar supports 
৪৫ 

৩৯২৩.৫০.০০ Stoppers, lids, caps and other closures ৪৫ 

৩৯২৩.৯০.৯০ প্লোলস্টও প্যোশরট ৪৫ 

৩৯.২৪ ৩৯২৪.১০.০০ প্লোলস্টশওয তটলফরয়যোয ফো লওশঘনয়যোয ৪৫ 

৩৯২৪.৯০.১০ Feeding Bottles ২০ 

৩৯২৪.৯০.৯০ ন্যোন্য ৪৫ 

৩৯.২৫ ৩৯২৫.২০.০০ প্লোলস্টশওয ততলয দযচো, চোনোরো  উোশদয তেভ ৪৫ 
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লযনোভো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োভঞ্জস্যপুণ ে 

নোভওযণ তওোড 

(H.S. Code) 

ণ্যমূশয লফফযণ  

(Description of Goods) 

ম্পুযও 

শুল্কোয 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

এফং দযচোয threshold 

৩৯২৫.৩০.০০ প্লোলস্টশওয ততলয োটোয, ব্লোআন্ড এফং উোশদয োট ে ২০ 

৩৯২৫.৯০.০০ প্লোলস্টশওয ততলয ন্যোন্য লফল্ডো ে য়যোয ২০ 

৩৯.২৬ ৩৯২৬.১০.০০ প্লোলস্টশওয ততলয লপ এফং স্কুর োভগ্রী ২০ 

৩৯২৬.৪০.০০ Statuettes and other ornamental 

articles 
২০ 

৩৯২৬.৯০.৯৯ প্লোলস্টশওয ততলয ন্যোন্য িব্যোলদ ৩০ 

৪০.১১ ৪০১১.১০.০০ তভোটয কোলড়য টোয়োয ২০ 

৪০.১৬ ৪০১৬.৯১.০০ Floor coverings and mats ২০ 

৪২.০২ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 
Trunks, suit-case, vanity-cases, 

executive-cases, brief-cases, school 

satchels, spectacle cases, binocular 

cases, camera cases, musical 

instrument cases, guncases, holsters 

and similar containers; travelling-bags, 

insulated food or beverages bags toilet 

bags, rucksacks, handbags, shopping 

bags, wallets, purses, map-cases, 

cigarette-cases, tobacco pouches, tool 

bags, sports bags, bottle-cases, 

jewellery boxes, powder-boxes, cutlery 

cases and similar containers, of leather 

or of composition leather, of sheeting 

of plastics, of textile materials, of 

vulcanised fibre or of paperboard, or 

wholly or mainly covered with such 

materials or with paper. 

২০ 

৪২.০৩ ৪২০৩.৩০.০০ Belts and bandoliers ২০ 

৪২০৩.৪০.০০ Other clothing accessories  ২০ 

৪৪.১০ শত 

৪৪.১২ 

ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

(৪৪১১.১২.০০, 

৪৪১১.১৩.০০  

৪৪১১.১৪.০০ 

ওর প্রওোয োটি েওযোর তফোড ে, লযশয়শন্টড স্ট্রোন্ড তফোড ে 

 ভচোতীয় তফোড ে, পোআফোয তফোড ে, োড ে তফোড ে, 

প্লোআউড, লবলনয়োড ে প্যোশনরস্  ভচোতীয় 

তরলভশনশটড ণ্য 

১০ 
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লযনোভো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োভঞ্জস্যপুণ ে 

নোভওযণ তওোড 

(H.S. Code) 

ণ্যমূশয লফফযণ  

(Description of Goods) 

ম্পুযও 

শুল্কোয 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

ব্যতীত) 

 

৪৪.১৮ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

দযচো, চোনোরো, উোশদয তেভ  তেশোল্ড, 

প্যোযলওট প্যোশনর, োটোলযং, লংশকর  তও এফং 

ভচোতীয় ণ্য 

১০ 

44.20 4420.10.00 Wooden Beads 20 

৪৮.০২ ৪৮০২.৫৪.১০ 

৪৮০২.৫৪.৯০ 
Other paper and paperboard, not 

containing fibres obtained by a 

mechanical or chemi-mechanical 

process or of which not more than 

10% by weight of the total fibre 

content consists of such fibres of 

weighing less than 40 g/m²  (Excl. 

imported by VAT registered 

manufacturing industries) 

১০ 

৪৮.১৩ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

চগাশযট ঘায , াআজ ভত কচতথ ত উক ফা না 

উক থফা বুকশরট ফা টিউশফয অকাশয 
১০০ 

৪৮.১৮ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

টয়শরট তোয, টিসুয তোয, টোশয়র ফো ন্যোলওন 

তোয ফো ভচোতীয় ণ্য, গৃস্থোরী, তলনটোযী ফো 

নুরূ ওোশচ ব্যফহৃত 

৩০ 

৪৮.১৯ ৪৮১৯.১০.০০ 

 

Cartons, boxes and cases, of 

corrugated paper and paperboard 
১০ 

৪৮১৯.২০.০০ ম্যোঘ ওোঠি প্যোলওংশয়য চন্য ডুশক্স অউটোয তর 

ব্যতীত নন-ওশযোশকশটড তোয  তোয তফোশড েয 

ততলয তপোলল্ডং ওোটু েন, ফোক্স  তও 

১০ 

৪৮১৯.৩০.০০ স্যোওস্ এফং ব্যোকস্ (৪০ ত. লভ  তদুবে প্রস্থ তফচ 

লফলষ্ট) 
১০ 

৪৮.২১ ৪৮২১.১০.০০ লপ্রশন্টড তরশবর 

 
২০ 

৪৮.২৩ ৪৮২৩.৯০.৯৩ 

৪৮২৩.৯০.৯৪ 
Surface coloured or printed paper or 

paper board 
২০ 

৪৯.০১ ৪৯০১.১০.০০ Printed Books, Brochures, leaflets, 

similar printed matter in single sheets, 

wheather or not folded 

১০ 
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লযনোভো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োভঞ্জস্যপুণ ে 

নোভওযণ তওোড 

(H.S. Code) 

ণ্যমূশয লফফযণ  

(Description of Goods) 

ম্পুযও 

শুল্কোয 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

৪৯.০৯ ৪৯০৯.০০.০০ Printed or illustrated postcards; printed 

cards bearing personal greetings, 

messages or announcements, wheather 

or not illustrated, with or without 

envelopes or trimmings 

২০ 

৪৯.১০ ৪৯১০.০০.০০ Calenders of any kind, printed, 

including calender blocks  
২০ 

৪৯.১১ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

ঙোোশনো ঙলফ, পশটোগ্রোপ ন্যোন্য ঙোোশনো ণ্য 

োভগ্রী 
২০ 

৫০.০৭ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 
Woven fabrics of silk or of silk waste. 

৪৫ 

৫২.০৮ আশত 

৫২.১২ 

ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

শবন তপলিক্স 
২০ 

৫৪.০৭ এফং 

৫৪.০৮ 

ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

(৫৪০৭.১০.১০ 

ব্যতীত) 

শবন তপলিক্স 

২০ 

৫৫.১২ আশত 

৫৫.১৬ 

ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

(৫৫.১২.১৯.১০ 

ব্যতীত) 

শবন তপলিক্স 

২০ 

৫৬.০৫ ৫৬০৫.০০.১০ Metalized round yarn ২০ 

৫৭.০১ আশত 

৫৭.০৫ 

ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

ওোশ েট  ন্যোন্য তটক্সটোআর তেোয অচ্ছোদন 
২০ 

৫৮.০১ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 
Woven pile fabrics and chenille 

fabrics, other than fabrics of heading 

58.02 or 58.06. 

২০ 

৫৮.০৪ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 
Tulles and other net fabrics, not 

including woven, knitted or crocheted 

fabrics; lace in the piece, in strips or in 

motifs, other than fabrics of  headings 

60.02 to 60.06. 

২০ 

৫৯.০৩ ৫৯০৩.১০.৯০ Other textile fabrics, impregnated, 

coated, covered or laminated with 
২০ 
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লযনোভো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োভঞ্জস্যপুণ ে 

নোভওযণ তওোড 

(H.S. Code) 

ণ্যমূশয লফফযণ  

(Description of Goods) 

ম্পুযও 

শুল্কোয 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

polyvinyl chloride 

৫৯০৩.২০.৯০ Other textile fabrics, impregnated, 

coated, covered or laminated with 

polyurethane 

২০ 

৫৯০৩.৯০.৯০ Other textile fabrics with polyurethane ২০ 

৬০.০১ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 
Pile fabrics, including "long pile" 

fabrics and terry fabrics, knitted or 

crocheted. 

২০ 

৬০.০২ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 
Knitted or crocheted fabrics of a width 

not exceeding 30 cm, containing by 

weight 5% or more of elastomeric yarn 

or rubber thread, other than those of 

heading 60.01. 

২০ 

৬০.০৩ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 
Knitted or crocheted fabrics of a width 

not exceeding 30 cm, other than those 

of heading 60.01 or 60.02 

২০ 

৬০.০৪ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 
Knitted or crocheted fabrics of a width 

exceeding 30 cm, containing by weight 

5% or more of elastomeric yarn or 

rubber thread, other those of heading 

60.01 

২০ 

৬০.০৫ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 
Warp knit fabrics (including those 

made on galloon knitting machines), 

other than of headings 60.01 to 60.04 

২০ 

৬০.০৬ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 
Other knitted or crocheted fabrics 

২০ 

৬১.০১ এফং 

৬১.০২ 

 

ওর 

এআঘ,এ,তওোড  

বোযশওোট, ওোয-তওোট, তওআ, তলোও, যোশনোম েোংও 

(লস্ক-চযোশওট), উআন্ডলঘটোয, উআন্ড-চযোশওট এফং 

ভচোতীয় ণ্য, লনশটড ফো ক্রশশটড 

৪৫ 

৬১.০৩ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

তঙশরশদয সুযট, আনলম্বর, চযোশওট, তেচোয, েোউচোয, 

লফফ  তি বোযর, লিঘ  ট ে (াঁতোশযয 

তোলোও ঙোড়ো), লনশটড ফো ক্রশশটড 

৪৫ 

৬১.০৪ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

তভশয়শদয সুযট, আনলম্বর, চযোশওট, তেচোয, তে, 

স্কোট ে, লডবোআশডড স্কোট ে, েোউচোয, লফফ  তি 
৪৫ 
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লযনোভো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োভঞ্জস্যপুণ ে 

নোভওযণ তওোড 

(H.S. Code) 

ণ্যমূশয লফফযণ  

(Description of Goods) 

ম্পুযও 

শুল্কোয 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

বোযর, লিঘ  ট ে (াঁতোশযয তোলোও ঙোড়ো), 

লনশটড ফো ক্রশশটড 

 

৬১.০৫ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

তঙশরশদয োট ে, লনশটড ফো ক্রশশটড 
৪৫ 

৬১.০৬ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

তভশয়শদয ব্লোউচ, োট ে এফং োট ে-ব্লোউচ, লনশটড ফো 

ক্রশশটড 
৪৫ 

৬১.০৭ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

তঙশরশদয অন্ডোযপ্যোন্ট, লিপ, নোআটোট ে, োয়চোভো, 

ফোথশযোফ, তেলং কোউন এফং ভচোতীয় ণ্য, লনশটড 

ফো ক্রশশটড 

৪৫ 

৬১.০৮ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

তভশয়শদয লস্ল, তটিশওোট, লিপ, প্যোলন্ট, নোআটশে, 

োয়চোভো, তনকশরলচ, ফোথশযোফ, তেলং কোউন এফং 

ভচোতীয় ণ্য, লনশটড ফো ক্রশশটড 

৪৫ 

৬১.০৯ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

টি-োট ে, লংশরট এফং ন্যোন্য তবস্ট, লনশটড ফো 

ক্রশশটড 
৪৫ 

৬১.১০ ওর 

এআঘ,এ,তওোড  

চোল ে, পুরবোয, ওোলড েকোন, শয়স্টশওোট এফং 

ভচোতীয় ণ্য, লনশটড ফো ক্রশশটড , ওোলিযী ঙোকর 

ফো ন্য প্রোণীয রু তরোভ দ্বোযো ততলয োভগ্রী  

৪৫ 

৬১.১১ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

লশুশদয কোশভ েন্ট  তলোলদং এশক্সলযচ, লনশটড ফো 

ক্রশশটড 
৪৫ 

৬১.১৩ ৬১১৩.০০.০০ লনশটড ফো ক্রশশটড তপলিশক্সয (৫৯.০৩, ৫৯.০৬ ফো 

৫৯.০৭ তলডং এয) ততলয কোশভ েন্ট 
৪৫ 

৬১.১৪ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

ন্যোন্য কোশভ েন্ট, লনশটড ফো ক্রশশটড  
৪৫ 

৬১.১৫ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

প্যোলন্ট তো, টোআট, স্টলওং, ও এফং ন্যোন্য 

তোলয়োযী (তবলযশওোচ লযোয চন্য স্টলওং এফং 

তোরলফীন জুতো), লনশটড ফো ক্রশশটড  

৪৫ 

৬১.১৬ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

গ্লোব, লভশটন এফং লভট, লনশটড ফো ক্রশশটড 
৪৫ 

৬১.১৭ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

(৬১১৭.৮০.৯০ 

ব্যতীত)  

ন্যোন্য লনশটড ফো ক্রশশটড তলোলদং এশক্সলযচ; 

কোশভ েন্ট ফো তলোলদং এশক্সলযশচয ং (তেোট ে 

অউটিলপট লোশফ ব্যফহৃত লন-ওযো, যোঙ্কশরট 

আতযোলদ ব্যতীত) 

৪৫ 

৬২.০১ তথশও ওর পুরুল, ভলরো  লশুশদয ওর ধযশনয ততলয ৪৫ 
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লযনোভো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োভঞ্জস্যপুণ ে 

নোভওযণ তওোড 

(H.S. Code) 

ণ্যমূশয লফফযণ  

(Description of Goods) 

ম্পুযও 

শুল্কোয 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

৬২.১০ ম েন্ত এআঘ,এ,তওোড তোলোও, ন্তফ েো  ভচোতীয় ণ্য (াঁতোশযয 

তোলোও ঙোড়ো) 

৬২.১১ ৬২১১.৩২.০০ 

৬২১১.৩৩.০০ 

৬২১১.৩৯.০০ 

৬২১১.৪২.০০ 

৬২১১.৪৩.০০ 

৬২১১.৪৯.০০ 

েযোও সুযট  ন্যোন্য কোশভ েন্ট (াঁতোশযয তোলোও  

লস্ক-সুযট ব্যতীত) 

২০ 

৬২.১২ তথশও 

৬২.১৭ ম েন্ত 

ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

তিলয়োয, কোড ের, ওযশট, তি, োশন্ডোয, কোট েোয, 

রুভোর, োর, স্কোপে, ভোপরোয, ম্যোলন্টরো, তবআর, টোআ, 

তফো-টোআ, ক্রযোশবট, গ্লোব, লভশটে, লভট এফং 

ভচোতীয় তলোলদং এশক্সলযচ  তোয ং 

৪৫ 

৬৩.০১ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

ওর প্রওোয ভী ওম্বর 
২০ 

৬৩.০২ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

তফড লরশনন, তটলফর লরশনন, টয়শরট লরশনন এফং 

লওশঘন লরশনন 
২০ 

৬৩.০৩ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

দ েো (তে) এফং আশন্টলযয়য ব্লোআন্ড; দ েো ফো তফড 

বযোরোে 
২০ 

৬৩.০৪ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

ন্যোন্য অফোফ (৯৪.০৪ তলডং এয ণ্য ব্যতীত) 
২০ 

৬৪.০২ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 
Other footwear with outer soles and 

uppers of rubber or plastics. 
৪৫ 

৬৪.০৩ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 
Footwear with outer soles of rubber, 

plastics, leather or composition leather 

and uppers of leather. 

৪৫ 

৬৪.০৪ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 
Footwear with outer soles of rubber, 

plastics, leather or composition leather 

and uppers of textile materials. 

৪৫ 

৬৪.০৫ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 
Other footwear. 

৪৫ 

৬৪.০৬ ৬৪০৬.১০.১০ 

৬৪০৬.১০.৯০ 

৬৪০৬.২০.১০ 

৬৪০৬.২০.৯০ 

Upper and outer soles and heels 

২০ 
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লযনোভো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োভঞ্জস্যপুণ ে 

নোভওযণ তওোড 

(H.S. Code) 

ণ্যমূশয লফফযণ  

(Description of Goods) 

ম্পুযও 

শুল্কোয 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 
 

৬৭.০২ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 
Artificial flowers, foliage and fruit and 

parts thereof; articles made of artificial 

flowers, foliage or fruit 

২০ 

৬৮.০২ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 
Granite, marble, travertine and 

alabaster and other stone 
৬০ 

68.03 6803.00.00 Worked slate and articles of slate or of 

agglomerated slate 
৬০ 

৬৯.০৪ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 
Ceramic building bricks, flooring 

blocks, support or filler tiles and the 

like. 

২০ 

৬৯.০৫ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 
Roofing tiles, chimney-pots, cowls, 

chimney liners, architectural 

ornaments and other ceramic 

constructional goods. 

২০ 

৬৯.০৬ ৬৯০৬.০০.০০ Ceramic pipes, conduits, guttering and 

pipe fittings. 
২০ 

৬৯.০৭ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

নুজ্জ্বর লযোলভও প্রস্তয পরও এফং উনোশনয  

প্রস্তয থফো তদয়োশরয টোআর; নুজ্জ্বর লযোলভও 

তভোচোআও লওউফ এফং ভচোতীয় ণ্য, তওোন ফস্তুয 

উয স্থোলত উও ফো নো উও 

৬০ 

৬৯.০৮ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

উজ্জ্বর লযোলভও প্রস্তয পরও এফং উনোশনয প্রস্তয 

থফো তদয়োশরয টোআর; ঘওঘশও লযোলভও 

তভোচোআও লওউফ এফং ভচোতীয় ণ্য, তওোন ফস্তুয 

উয স্থোলত উও ফো নো উও 

৬০ 

৬৯.১০ 

 

ওর 

এআঘ,এ,তওোড  

লযোলভশওয লঙ্ক, য়ো তফলন, য়ো তফলন 

প্যোশডস্টোর, ফোথটোফ, লফশড, য়োটোয লশচট প্যোন, 

েোলং লস্টোন ে, আউলযনোর  ভচোতীয় তলনটোযী 

লপক্সো ে 

৬০ 

৬৯.১১ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

লঘনোভোটি ফো তোযললরশনয ততলয তটলফর য়যোয, 

লওশঘন য়যোয  ন্যোন্য গৃস্থোরী এফং টয়শরট 

োভগ্রী 

৬০ 

৬৯.১২ ৬৯১২.০০.০০ লযোলভশওয ততলয তটলফর য়যোয, লওশঘন য়যোয  

ন্যোন্য গৃস্থোরী োভগ্রী 

 

৬০ 
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লযনোভো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োভঞ্জস্যপুণ ে 

নোভওযণ তওোড 

(H.S. Code) 

ণ্যমূশয লফফযণ  

(Description of Goods) 

ম্পুযও 

শুল্কোয 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

৬৯.১৩ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 
Statuettes and other ornamental 

ceramic articles. 
৬০ 

৬৯.১৪ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

ন্যোন্য লযোলভও োভগ্রী  
৬০ 

৭০.০২ ৭০০২.৩৯.৯০ গ্লো টিউফ ২০ 

৭০.০৩ ৭০০৩.১২.০০ ম্পূণ েবোশফ যংকৃত নন য়যোযড ীট অওোশয ওোস্ট 

থফো তযোর গ্লো (স্বচ্ছ, েোড্/এযোফচযশফন্ট, 

লযশেলক্টং উও ফো নো উও)  

২০ 

৭০০৩.১৯.০০ ন্যোন্য ওোস্ট থফো তযোর গ্লো নন-য়যোড ে ীট ২০ 

৭০০৩.২০.০০ ওোস্ট থফো তযোর গ্লোস য়যোড ে ীট ২০ 

৭০০৩.৩০.০০ ওোস্ট থফো তযোর গ্লো তপ্রোপোআরস্ ২০ 

৭০.০৪ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

েন গ্লো এফং তফোন গ্লো ীট, এযোফচযশফন্ট থোকুও ফো 

নো থোকুও, লযশেলক্টং উও ফো নো উও ২০ 

৭০.০৫ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

ীট অওোশয তেোট গ্লো এফং োযশপ গ্রোউন্ড ফো 

লরড গ্লো, তোলওযুক্ত, প্রলতপরন ফো 

প্রলতপরনীন স্তযলফলষ্ট উও ফো নো উও, ন্য 

তওোন ওোচ ওযো নয় 

৪৫ 

৭০.০৬ 7006.00.00 Edge-worked glass ২০ 

৭০.০৭ ৭০০৭.১৯.০০ Other tampered safety glass ২০ 

৭০০৭.২৯.০০ Other laminated safety glass ২০ 

৭০.০৯ ৭০০৯.৯১.৯০ তেভলফীন ন্যোন্য ওাঁশঘয অয়নো 

 
২০ 

৭০০৯.৯২.৯০ তেভযুক্ত ন্যোন্য ওাঁশঘয অয়নো 

 
২০ 

৭০.১৩ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

তটলফর, যোিোখয, টয়শরট, লপ, আনশডোয 

তডশওোশযন থফো এওআরূ উশেশে ব্যফোশযয 

উশমোকী ওাঁশঘয ততচে (৭০.১০  ৭০.১৮ 

তলডং এয ণ্য ব্যতীত) 

৪৫ 

৭০.১৬ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 
Paving blocks, slabs, bricks, squares, 

tiles and other articles of pressed or 

moulded glass, whether or not wired, 

of a kind used for building or 

construction purposes; glass cubes 

২০ 
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লযনোভো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োভঞ্জস্যপুণ ে 

নোভওযণ তওোড 

(H.S. Code) 

ণ্যমূশয লফফযণ  

(Description of Goods) 

ম্পুযও 

শুল্কোয 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

and other glass smallwares, whether 

or not on a backing, for mosaics or 

similar decorative purposes; leaded 

lights and the like; multi-cellular or 

foam glass in blocks, panels, plates, 

shells or similar forms. 

৭০.১৮ ৭০১৮.১০.০০ Glass beads, imitation pearls, 

imitation precious or semi-precious 

stones and similar glass small wares 

২০ 

৭১.০২ ৭১০২.১০.০০ 

৭১০২.৩১.০০ 

ভসৃণ ীযো 
২০ 

৭১০২.৩৯.০০ ভসৃণ ীযো ৬০ 

৭১.১৭ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

আলভশটন জুশয়রোযী  
২০ 

৭২.১৩ ওর 

এআঘ,এ,তওোড  
Bars and rods, hot-rolled, in irregularly 

wound coils, of iron or non-alloy steel. 
৪৫ 

৭২.১৪ ওর 

এআঘ,এ,তওোড  
Other bars and rods of iron or non-

alloy steel, not further worked than 

forged, hot-rolled, hot-drawn or hot-

extruded, but including those twisted 

after rolling. 

৪৫ 

৭২.১৫ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 
Other bars and rods of iron or non-

alloy steel. Of free-cutting steel, not 

further worked than cold-formed or 

cold-finished 

৪৫ 

৭২.১৬ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 
Angles, shapes and sections of iron or 

non-alloy steel. 
২০ 

৭৩.০৩ ৭৩০৩.০০.০০ ওোস্ট অয়যশনয ততলয টিউফ োআ ২০ 

৭৩.০৪ ৭৩০৪.১১.২০ 

৭৩০৪.১৯.২০ 

শয়র থফো গ্যো োআ রোআশন ব্যফহৃত রোআন 

োআঃ লবতশযয ব্যো ৮ আলি থফো তোয লনশম্ন 
২০ 

৭৩০৪.৯০.০০ অয়যন থফো ষ্টীশরয ততলয ন্যোন্য টিউফ, োআ 

এফং পাঁো তপ্রোপোআর, লভশর (Seamless) 
২০ 

৭৩.০৬ 

 

৭৩০৬.১১.২০ 

৭৩০৬.১৯.২০ 

শয়র থফো গ্যো োআ রোআশন ব্যফহৃত রোআন 

োআড, (লবতশযয ব্যো ৮ আলি থফো তোয লনশম্ন) 
২০ 
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লযনোভো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োভঞ্জস্যপুণ ে 

নোভওযণ তওোড 

(H.S. Code) 

ণ্যমূশয লফফযণ  

(Description of Goods) 

ম্পুযও 

শুল্কোয 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

৭৩০৬.২১.২০ 

৭৩০৬.২৯.২০ 

শয়র  গ্যোশয লেলরং এয ওোশচ ব্যফহৃত তওলং 

এফং টিউলফং (লবতশযয ব্যো ৮ আলি থফো তোয 

লনশম্ন) 

২০ 

৭৩০৬.৩০.০০ Other, welded, of circular cross-

section of iron or non-alloy steel  
২০ 

৭৩০৬.৪০.০০ Other, welded, of circular cross-

section, of stainless steel  
২০ 

৭৩০৬.৫০.০০ Other, welded, of circular cross-

section, of other alloy steel  
২০ 

৭৩০৬.৬১.০০ Other, welded, of non-circular cross-

section of square or rectangular cross-

section 

২০ 

৭৩০৬.৬৯.০০ Other, welded, of non-circular cross-

section of other non-circular cross-

section 

২০ 

৭৩০৬.৯০.০০ Other, welded, of non-circular cross-

section: Other 
২০ 

৭৩.২০ ৭৩২০.১০.০০ Leaf-springs and leaves therefore ১০ 

৭৩.২১ ৭৩২১.১১.০০ গ্যো জ্বোরোনীয উশমোকী ফো গ্যো এফং ন্যোন্য 

উবয় জ্বোরোনীয উশমোকী যোিোয ততচে এফং 

তপ্লট কযভওোযও 

২০ 

৭৩.২৩ ৭৩২৩.৯৩.০০ 

৭৩২৩.৯৪.০০ 

৭৩২৩.৯৯.০০ 

Table/kitchenware of stainless steel 
২০ 

৭৩.২৪ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

তস্টআনশর স্টীশরয লঙ্ক, য়ো তফলন উোয 

মিোং, য়োটোয ট্যো এফং ফোথরুশভয ন্যোন্য 

লপটিং  লপক্সো ে 

২০ 

৭৪.১৮ ৭৪১৮.২০.০০ ওোশযয ততলয তলনটোযী য়যোয  উোয মিোং ২০ 

৭৬.০৭ ৭৬০৭.২০.১০ তোয/তোয তফোড ে দ্বোযো ব্যোক্ড ( Backed) 

এযোলুযলভলনয়োভ পশয়র, যলঙ্গন উও ফো নো উও, 

তযোর/লযর/ফলফন অওোশয 

২০ 

৭৬.১৫ ৭৬১৫.২০.০০ এযোলুলভলনয়োভ স্যোলনটোযী য়যোয  মিোং ২০ 

৮২.১২ ৮২১২.১০.০০ তযচয ২০ 
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লযনোভো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োভঞ্জস্যপুণ ে 

নোভওযণ তওোড 

(H.S. Code) 

ণ্যমূশয লফফযণ  

(Description of Goods) 

ম্পুযও 

শুল্কোয 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

৮২১২.২০.১৯ তস্টআনশর স্টীর তব্লড ২০ 

৮২১২.২০.৯০ ন্যোন্য ২০ 

৮২১২.৯০.০০ তযচয োট ে ২০ 

৮৩.০১ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 
Padlocks and locks (key, combination 

or electrically operated), of base metal; 

clasps and frames with clasps, 

incorporating locks, of base metal; 

keys for any of the foregoing articles, 

of base metal. 

২০ 

৮৪.০৭ এফং 

৮৪.০৮ 

৮৪০৭.৩১.১০ 

৮৪০৭.৩২.১০ 

৮৪০৭.৩৩.১০ 

৮৪০৮.২০.১০ 

দুআ তস্ট্রোও লফলষ্ট শটো লযক্সো/লে হুআরোশযয আলঞ্জন 

২০ 

৮৪০৭.৩১.২০ 

৮৪০৭.৩২.২০ 

৮৪০৭.৩৩.২০ 

৮৪০৮.২০.২০ 

ঘোয তস্ট্রোও লফলষ্ট শটো লযক্সো/লে হুআরোশযয আলঞ্জন 

২০ 

৮৪.১৪ ৮৪১৪.৫১.০০ ১২৫ য়োট ফো তোয লনশম্নয ভটযযুক্ত তটলফর, তেোয, 

য়োর, ললরং, উআশন্ডো, চোনোরো  ঙোশদয পযোন 
৪৫ 

৮৪১৪.৯০.১০ পযোন এয মন্ত্োং ৪৫ 

৮৪.১৫ ৮৪১৫.১০.৯০ 

৮৪১৫.২০.৯০ 

৮৪১৫.৮১.৯০ 

৮৪১৫.৮২.৯০ 

৮৪১৫.৮৩.৯০ 

ভটযঘোলরত োঔোযুক্ত এফং উষ্ণতো  অি েতো 

লযফতেন এয সুলফধো ম্বলরত, অি েতো পৃথওবোশফ 

লনয়ন্ত্ণ ওযো মোয় নো এআরূ তফলষ্টয ম্বলরত 

ীতোত লনয়ন্ত্ণওোযী মন্ত্  

১০০ 

 মন্ত্োংঃ  

৮৪১৫.৯০.১০ আনশডোয থফো অউটশডোয আউলনট ১০০ 

 ন্যোন্য মন্ত্োংল  

৮৪১৫.৯০.৯১ বযোট তযলচষ্টোড ে এয়োয ওলন্ডনোয প্রস্তুতওোযও 

প্রলতষ্ঠোন ওর্তেও অভদোলনকৃত 
৬০ 

৮৪১৫.৯০.৯৯ ন্যোন্য অভদোলনওোযও ওর্তেও অভদোলনকৃত ৬০ 

৮৪.১৮ ওর 

এআঘ,এ,তওোড  

তযলেচোশযটয, লেচোয এফং ভচোতীয় ণ্য; লট 

োম্প; তযলেচোশযটিং পোলন েঘোয 
২০ 
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লযনোভো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োভঞ্জস্যপুণ ে 

নোভওযণ তওোড 

(H.S. Code) 

ণ্যমূশয লফফযণ  

(Description of Goods) 

ম্পুযও 

শুল্কোয 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

(৮৪১৮.৬১.১০, 

৮৪১৮.৬৯.১০, 

৮৪১৮.৬৯.৯৩, 

৮৪১৮.৬৯.৯৫ 

ব্যতীত) 

৮৪.২১ ৮৪২১.২৩.০০ 

৮৪২১.২৯.৯০ 

লপল্টোয 
২০ 

৮৫.০৪ ৮৫০৪.৩২.০০ Other transformer having a power 

handling capacity exceeding 1 kVA 

but not exceeding 16 kVA 

২০ 

৮৫০৪.৩৩.০০ Other transformer having a power 

handling capacity exceeding 16 kVA 

but not exceeding 500 kVA 

২০ 

৮৫.০৬ ৮৫০৬.১০.০০ ম্যোঙ্গোলনচ ডোআ ক্সোআড ব্যোটোযী ২০ 

৮৫০৬.৩০.০০ Mercuric oxide battery ২০ 

৮৫০৬.৪০.০০ Silver oxide battery ২০ 

৮৫০৬.৫০.০০ Lithium battery ২০ 

৮৫০৬.৬০.০০ Air-zinc battery ২০ 

৮৫০৬.৮০.০০ Other primary cells and primary 

batteries 
২০ 

৮৫.০৭ ৮৫০৭.১০.০০  রীড এলড ব্যোটোযী  আশরওলেও এযোকুমুশরটয ২০ 

৮৫০৭.২০.৯০ Other lead acid accumulators ২০ 

৮৫.১০ ৮৫১০.১০.০০ Shavers ২০ 

৮৫১০.২০.০০ Hair clippers ২০ 

৮৫১০.৩০.০০ Hair-removing appliances ২০ 

৮৫.১৯ ৮৫১৯.২০.০০ ওশয়ন, ব্যোংওশনোট, ব্যোংও ওোড ে, তটোশওন আতযোলদ 

দ্বোযো ঘোলরত োউন্ড তযওলড েং ফো লযশপ্রোলডউলং 

এোশযটো,   ম্পূণ ে ততলয 

২০ 

৮৫১৯.৩০.০০ টোণ ে তটফর (তযওড ে-তডও), ম্পূণ ে ততলয ২০ 

৮৫১৯.৮১.২০  ন্যোন্য োউন্ড তযওলড েং ফো লযশপ্রোলডউলং এোশযটো 

(ম্যোকশনটিও, টিওযোর থফো তলভওন্ডোক্টয 

লভলডয়ো ব্যফোযওোযী), ম্পূণ ে ততলয 

২০ 

৮৫১৯.৮৯.২০ ন্যোন্য োউন্ড তযওলড েং ফো লযশপ্রোলডউলং এোশযটো, ২০ 
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লযনোভো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োভঞ্জস্যপুণ ে 

নোভওযণ তওোড 

(H.S. Code) 

ণ্যমূশয লফফযণ  

(Description of Goods) 

ম্পুযও 

শুল্কোয 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

ম্পূণ ে ততলয 

৮৫.২১ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

লবলড তযওলড েং ফো লযপ্রলডউলং এয মিোলত, 

লবলড টিউনোযযুক্ত উও ফো নো উও 
২০ 

৮৫.২২ ৮৫২২.৯০.২০ তরোশডড লপ্রশন্টড োলওেট তফোড ে (৮৫.২১ তলডংভুক্ত 

শণ্যয চন্য) 
২০ 

৮৫.২৩ ৮৫২৩.৫২.০০ স্মোট ে ওোড ে ১০ 

৮৫.২৭ ৮৫২৭.১২.০০  শওট োআচ তযলড ওযোশট তপ্লয়োয, ম্পূণ ে ততলয ২০ 

৮৫২৭.২১.০০  োউন্ড তযওলড েং ফো উৎোদশনয মি ংশমোলচত 

তভোটযকোড়ীশত ব্যফোয উশমোকী ফোলশযয লক্ত ঙোড়ো 

ঘোরনোেভ নশ এআরূ তযলড ম্প্রঘোয গ্রোওমি, 

তযলড তটলরশপোন ফো তযলড তটলরগ্রোপ গ্রশণ েভ 

মিঃ োউন্ড তযওলড েং ফো োউন্ড লযশপ্রোলডউলং 

মিোলত,  ম্পূণ ে ততলয 

১০ 

৮৫২৭.৯১.০০ োউন্ড তযওলড েং ফো উৎোদশনয মি ংশমোলচত 

ফোলশযয লক্ত ঙোড়ো ঘোরনোেভ এআরূ ন্যোন্য 

তযলড ম্প্রঘোয গ্রোও মি, তযলড তটলরশপোন ফো 

তযলড তটলরগ্রোপ গ্রশণ েভ মিঃ োউন্ড 

তযওলড েং ফো োউন্ড পুনঃ উৎোদনেভ মিোলত 

১০ 

৮৫.২৮ ৮৫২৮.৭২.০০ যলগন তটলরলবন  ২০ 

৮৫.২৯ ৮৫২৯.৯০.২১ 

৮৫২৯.৯০.২৯ 

টিলব ওোড ে তটলরলবন োট েস্ (টিলব উৎোদনওোযী 

লল্প ব্যতীত ন্যোন্য অভদোলনয তেশে) 
২০ 

৮৫২৯.৯০.৩১ 

  

তরোশডড লপ্রশন্টড োলওেট তফোড ে ৮৫.২৭ এফং ৮৫.২৮ 

তলডংভুক্ত শণ্যয চন্য (বযোট তযলচষ্টোড ে টিলব 

উৎোদনওোযী প্রলতষ্ঠোন ওর্তেও অভদোলনয তেশে) 

৩০ 

৮৫২৯.৯০.৩৯ 

  

তরোশডড লপ্রশন্টড োলওেট তফোড ে ৮৫.২৭ এফং ৮৫.২৮ 

তলডংভুক্ত শণ্যয চন্য (ন্যোন্য অভদোলনওোযও 

ওর্তেও অভদোলনকৃত) 

২০ 

৮৫.৩৬ ৮৫৩৬.৫০.০০ Other switches ২০ 

৮৫৩৬.৬১.০০ Lamp-holders ২০ 

৮৫৩৬.৬৯.০০ Plugs and sockets ২০ 

৮৫৩৬.৭০.০০ Connectors for optical fibres, optical 

fibre bundles or cables 
১০ 

৮৫৩৬.৯০.০০ Other apparatus ১০ 
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লযনোভো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োভঞ্জস্যপুণ ে 

নোভওযণ তওোড 

(H.S. Code) 

ণ্যমূশয লফফযণ  

(Description of Goods) 

ম্পুযও 

শুল্কোয 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

৮৫.৩৯ ৮৫৩৯.২১.৯০ Tungsten halogen ১০ 

৮৫৩৯.২২.০০ 

৮৫৩৯.২৯.৯০ 

অরেোবোশয়োশরট/আনেো-তযড ল্যোম্প ব্যতীত ন্যোন্য 

লপরোশভন্ট ল্যোম্পঃ ন্যোন্য 
২০ 

৮৫৩৯.৩১.৯০ এনোলচে তলবং ল্যোম্প ব্যতীত ন্যোন্য ফ্লুশযশন্ট, ট 

ওযোশথোড ল্যোম্প 
৪৫ 

৮৫৩৯.৩২.৯০ 

৮৫৩৯.৩৯.৯০ 

আলন্ডশওটয োআরট ল্যোম্প  যীেোকোশয ব্যফহৃত 

ল্যোম্প ব্যতীত ন্যোন্য ভোওেোযী, তোলডয়োভ ফো তভটোর 

যোরোআড ল্যোম্প 

১০ 

৮৫.৪২ ৮৫৪২.৩৯.১০ লভ ওোড ে ২০ 

৮৫.৪৩ ৮৫৪৩.৭০.৫০ Electronic Nicotine Delivery System 

(ENDS) 
১০০ 

৮৫.৪৪ ৮৫৪৪.১৯.৯০ উআলন্ডং য়যোযঃ ন্যোন্য ২০ 

৮৫৪৪.২০.০০ লদ্ব-ে লফলষ্ট (co-axial) তোয এফং ন্যোন্য লদ্ব-

ে লফলষ্ট (co-axial) তফদুযলতও লযফোী 
৩০ 

৮৫৪৪.৪২.০০ Other electric conductors for a voltage 

not exceeding 1,000 V fitted with 

connectors 

২০ 

৮৫.৪৫ ৮৫৪৫.৯০.৯০ ল্যোম্প ওোফ েন, ব্যোটোযী ওোফ েন, এফং আশরওলেওযোর 

ওোশচ ব্যফহৃত ন্যোন্য ণ্য 
১০ 

৮৭.০২ ৮৭০২.১০.৪১ 

৮৭০২.১০.৪৯ 
Motor vehicles built-up, having a 

seating capacity not exceeding 15, 

including the driver 

৩০ 

৮৭০২.৯০.৪০ Motor vehicles built-up, having a 

seating capacity not exceeding 15, 

including the driver 

৩০ 

৮৭.০৩ ংবিষ্ট 

এআচ,এ,ককোড 

তভোটয কোড়ী এফং ন্যোন্য তভোটযমোন, তস্টন 

য়োকন: 

 

(১) আবিন যেো বযক্সো/ বি হুআরোয 2০ 

(২) (২) ম্পূণ ে ততবয আবিন চোয করোক বফবষ্ট 

বএনবজ ও ব্যোেোযী চোবরত যেো বযক্সো/বি হুআরোয  
2০ 

(3) আশরচিক ব্যাটাযী িাচরত ঘভাটয গাচি 2০ 

(৩) (৪) ম্পূণ ে ততলয তভোটয কোড়ী  ন্যোন্য তভোটযমোন, 

তস্টন য়োকন (োআলিড তভোটযমোন, এযোমু্বশরে 
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লযনোভো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োভঞ্জস্যপুণ ে 

নোভওযণ তওোড 

(H.S. Code) 

ণ্যমূশয লফফযণ  

(Description of Goods) 

ম্পুযও 

শুল্কোয 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

এফং আশরলিও ব্যোটোযী ঘোলরত তভোটয কোলড় ব্যেীে): 

(ক) ববরন্ডোয কযোোবটি ১৬০০ বব ম েন্ত ৪৫ 

(খ) ববরন্ডোয কযোোবটি ১৬০১ আযত ২০০০ বব 

ম েন্ত (ভোআযক্রোফো ব্যতীত) 
১০০ 

(গ) ববরন্ডোয কযোোবটি ২০০১ বব আযত ৩০০০ 

বব ম েন্ত  
২০০ 

(ঘ) ববরন্ডোয কযোোবটি ৩০০১ বব আযত ৪০০০ 

বব ম েন্ত  
৩৫০ 

(ঙ) ববরন্ডোয কযোোবটি ৪০০০ বব এয উযবে ৫০০ 

(চ) ববরন্ডোয কযোোবটি ১৮০০ বব ম েন্ত 

ভোআযক্রোফো 
৪৫ 

(ছ) ববরন্ডোয কযোোবটি ১৮০১ বব আযত ২০০০ 

বব ম েন্ত ভোআযক্রোফো 
৬০ 

(৫) লফযুক্ত (লশওলড) তভোটয কোড়ী, তভোটয মোন, তস্টন 

য়োকন  চী কোড়ী : 
 

(ও) ললরন্ডোয ওযোোলটি ১৬০০ লল য েন্ত ২০ 

(ঔ) ললরন্ডোয ওযোোলটি ১৬০১ লল আশত ২০০০ 

লল য েন্ত 
৪৫ 

(ক) ললরন্ডোয ওযোোলটি ২০০১ লল আশত ৩০০০ 

লল য েন্ত 
১০০ 

(খ) ললরন্ডোয ওযোোলটি ৩০০১ লল আশত ৪০০০ 

লল য েন্ত 
৩০০ 

(গ) ললরন্ডোয ওযোোলটি ৪০০০ লল এয উশবে  ৩৫০ 

৮৭.০৩ ংবিষ্ট  

এআচ,এ, ককোড 

সম্পূর্র্ ে তেরর  োআলিড তভোটয কোড়ী  ন্যোন্য 

তভোটযমোন, তস্টন য়োকন: 

 

(ও) ললরন্ডোয ওযোোলটি ১৮০০ লল ম েন্ত ২০ 

(ঔ) ললরন্ডোয ওযোোলটি ১৮০১ লল আশত ২০০০ 

লল ম েন্ত 
৪৫ 

(ক) ললরন্ডোয ওযোোলটি ২০০১ লল আশত ৩০০০ 

লল ম েন্ত 
৬০ 

(খ) ললরন্ডোয ওযোোলটি ৩০০১ লল আশত ৪০০০ 

লল ম েন্ত 
১০০ 

(গ) ললরন্ডোয ওযোোলটি ৪০০০ লল এয উশবে ৩০০ 
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লযনোভো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োভঞ্জস্যপুণ ে 

নোভওযণ তওোড 

(H.S. Code) 

ণ্যমূশয লফফযণ  

(Description of Goods) 

ম্পুযও 

শুল্কোয 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

(ঘ) ললরন্ডোয ওযোোলটি ১৮০০ লল ম েন্ত 

ভোআশক্রোফো 
২০ 

(ঙ) ললরন্ডোয ওযোোলটি ১৮০১ আশত ২০০০ লল 

ম েন্ত ভোআশক্রোফো 
৪৫ 

(জ) চচরন্ডায কযাাচটি 2001 ফা তদুর্ধ্থ 

ভোআশক্রোফো 
60 

৮৭.০৪ ংবিষ্ট  

এআচ,এ, ককোড 

ম্পূণ ে ততলয নূযনতভ ঘোয দযচো লফলষ্ট ডোফর তওলফন লও-

অ: 

ববরন্ডোয কযোোবটি ১৬০০ বব ম েন্ত ৪৫ 

ববরন্ডোয কযোোবটি ১৬০১ বব আযত ২০০০ বব 

ম েন্ত 
৬০ 

 ববরন্ডোয কযোোবটি ২০০১ বব আযত ৩০০০ বব 

ম েন্ত 
৬০ 

ববরন্ডোয কযোোবটি ৩০০১ বব আযত ৪০০০ বব 

ম েন্ত 
৩৫০ 

ললরন্ডোয ওযোোলটি ৪০০০ লল এয উশবে ৫০০ 

৮৭.০৬ ংবিষ্ট  

এআচ,এ, ককোড 

Chassis fitted with engines, for the 

motor vehicles of  headings  87.03: 

 

(১) দুআ তস্ট্রোও লফলষ্ট শটো লযক্সো/ লে হুআরোশযয  

আলঞ্জনযুক্ত তঘল 
২০ 

(২) ঘোয তস্ট্রোও লফলষ্ট শটো লযক্সো/ লে হুআরোশযয  

আলঞ্জনযুক্ত তঘল 
২০ 

(৩) ললরন্ডোয ওযোোলটি ১৮০০ লল ম েন্ত 

ভোআশক্রোফো 

 

২০ 

(৪) ললরন্ডোয ওযোোলটি ১৮০১ লল আশত ২০০০ 

লল ম েন্ত ভোআশক্রোফো 
৪৫ 

(৫) ন্যোন্য তভোটয কোড়ী, তভোটয মোন, তস্টন য়োকন  চী 

কোড়ীঃ 

(ও) ললরন্ডোয ওযোোলটি ১৬০০ লল ম েন্ত ২০ 

(ঔ) ললরন্ডোয ওযোোলটি ১৬০১ লল আশত ২০০০ 

লল ম েন্ত 
৬০ 

(ক) ললরন্ডোয ওযোোলটি ২০০১ লল আশত ৩০০০ ১৫০ 
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লযনোভো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োভঞ্জস্যপুণ ে 

নোভওযণ তওোড 

(H.S. Code) 

ণ্যমূশয লফফযণ  

(Description of Goods) 

ম্পুযও 

শুল্কোয 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

লল ম েন্ত 

(খ) ললরন্ডোয ওযোোলটি ৩০০১ লল আশত ৪০০০ 

লল ম েন্ত 
৩০০ 

(গ) ললরন্ডোয ওযোোলটি ৪০০০ লল এয উশবে ৩৫০ 

৮৭.০৬ ংবিষ্ট  

এআচ,এ, ককোড 

Chassis fitted with engines, for the double 

cabin pick-up of headings  87.04 : 
(ও) ললরন্ডোয ওযোোলটি ১৬০০ লল ম েন্ত ২০ 

(ঔ) ললরন্ডোয ওযোোলটি ১৬০১ লল আশত ২০০০ 

লল ম েন্ত 
৪৫ 

(ক) ললরন্ডোয ওযোোলটি ২০০১ লল আশত ৩০০০ 

লল ম েন্ত 
৬০ 

(খ) ললরন্ডোয ওযোোলটি ৩০০১ লল আশত ৪০০০ 

লল ম েন্ত 
২০০ 

(গ) ললরন্ডোয ওযোোলটি ৪০০০ লল এয উশবে ৩০০ 

৮৭.০৭ ৮৭০৭.১০.০০ Bodies for the vehicles of heading 

87.03 
45 

৮৭.১১ ংবিষ্ট  

এআচ,এ, ককোড 

Motorcycles, in CBU with four-stroke 

engine 
৬০ 

Motorcycles, in CKD with four-stroke 

engine 
20 

৮৭.১২ ৮৭১২.০০.০০ মোলিও ফোআ-োআশওর  ন্যোন্য োআশওর 

(তডলরবোযী েোআোআশওর) 
২০ 

৮৭.১৪ ৮৭১৪.১০.২০ তভোটয োআশওশরয পৄশয়র ট্যোংও ২০ 

 ৮৭১৪.৯২.১০ মোলিও ফোআ-োআশওর  ন্যোন্য োআশওশরয 

ঘোওোয লযভ  তেোও 
২০ 

৯০.০৩ ৯০০৩.১১.০০ 

৯০০৩.১৯.০০ 
Frames and mountings for spectacles, 

goggles or the like 
১০ 

৯০.০৪ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 
Spectacles, goggles and the like, 

corrective protective or other 
১০ 

৯৩.০২ ৯৩০২.০০.৯০ লযবরফোয  রস্ত: ন্যোন্য ১৫০ 

৯৩.০৩ ন্যোন্য অশেয়োস্ত্রঃ  

৯৩০৩.১০.৯০ 

৯৩০৩.২০.৯০ 

ন্যোন্য 
১০০ 
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লযনোভো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োভঞ্জস্যপুণ ে 

নোভওযণ তওোড 

(H.S. Code) 

ণ্যমূশয লফফযণ  

(Description of Goods) 

ম্পুযও 

শুল্কোয 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

৯৩০৩.৩০.৯০ 

৯৩০৩.৯০.৯০ 

৯৩.০৪ ৯৩০৪.০০.৯০ ন্যোন্য স্ত্রঃ শুযটিং তপডোশযন ওর্তেও অভদোলনকৃত 

match weapon ব্যতীত ন্যোন্য স্ত্র 
১০০ 

৯৩.০৫ ওর  

এআঘ,এ,তওোড 

৯৩.০১ তথশও ৯৩.০৪ তলডংভুক্ত শণ্যয ম ন্ত্োং  

এশক্সলযচ 
১০০ 

৯৩.০৬ ওর  

এআঘ,এ,তওোড 

(৯৩০৬.২৯.১০ 

ব্যতীত) 

তফোভো, তগ্রশনড, টশ েশডো, ভোআন, লভোআর এফং 

ভচোতীয় তকোরো ফোরুদ (শুযটিং তপডোশযন তথশও 

অভদোলনকৃত তেোট ে তকোরোফোরুদ ব্যতীত) 
১০০ 

৯৩.০৭ ৯৩০৭.০০.৯০ তযফোযী, তঙোযো, লঙ্গন, ফ েো এফং ভচোতীয় ণ্যঃ 

ন্যোন্য 
১০০ 

৯৪.০১ ৯৪০১.২০.১০ Seats of a kind used for motorcycle ২০ 

৯৪০১.৩০.০০ Swivel seats with variable height 

adjustment 
৪৫ 

৯৪০১.৬১.০০ 

৯৪০১.৬৯.০০ 
Other seats, with wooden frames 

৪৫ 

৯৪০১.৭১.০০ 

৯৪০১.৭৯.০০ 
Other seats with metal frames  

৪৫ 

৯৪.০৩ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 

(৯৪০৩.২০.১০, 

৯৪০৩.২০.২০, 

৯৪০৩.২০.৩০,  

৯৪০৩.৬০.১০, 

৯৪০৩.৬০.২০ 

ব্যতীত) 

অফোফে  মিোং 

২০ 

৯৪.০৪ ৯৪০৪.২১.০০ Mattresses of cellular rubber or 

plastics, whether or not covered 
২০ 

৯৪.০৫ ওর  

এআঘ,এ,তওোড 

(৯৪০৫.৪০.১০, 

৯৪০৫.৪০.২০, 

Lamps and lighting fittings including 

searchlights and spotlights and parts 

thereof, not elsewhere specified or 

included; illuminated signs, 

illuminated name-plates and the like, 

৪৫ 
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লযনোভো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োভঞ্জস্যপুণ ে 

নোভওযণ তওোড 

(H.S. Code) 

ণ্যমূশয লফফযণ  

(Description of Goods) 

ম্পুযও 

শুল্কোয 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

৯৪০৫.৪০.৩০, 

৯৪০৫.৫০.১০, 

৯৪০৫.৬০.০০ 

ব্যতীত) 

having a permanently fixed light 

source, and parts thereof not elsewhere 

specified or included. 

৯৫.০৩ ওর 

এআঘ,এ,তওোড 
Tricycles, scooters, pedal cars and 

similar wheeled toys; dolls’ carriages; 

dolls; other toys; reduced-size 

("scale") models and similar 

recreational models, working or not 

২০ 

৯৫.০৪ ৯৫০৪.৪০.০০ Playing cards ১০ 

৯৬.০৩ ৯৬০৩.২১.০০ তডন্টোর তপ্লট িো ওর প্রওোয টুথ িো ২০ 

৯৬.১৯ ৯৬১৯.০০.০০ Sanitary towels (pads) and tampons, 

napkins and napkin liners for babies 

and similar articles, of any material. 

৪৫ 
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লদ্বতীয় ং 

 
ম্পূযও শুল্ক অশযোশমোগ্য তফোমূ  

 

লযনোভো 

ংখ্যো 

তফোয 

তওোড 

তফোমূ ম্পূযও শুল্ক 

োয (%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

S০০১ S০০১.০০ তোশটর  তযশস্তাঁযো:  

 S০০১.১০ তোশটরঃ অফোন, ঔোদ্য ফো োনীয় যফযোওোশর মলদ 

তোশটশর ভদ চোতীয় োনীয় যফযো ওযো য় ফো তম তওোন 

ধযশণয “তেোয তো” এয অশয়োচন ওযো য় তওফর ঐ ওর 

লফশরয উয (ফৎশয এওলদশনয চন্য ওযো আশর) 

২০ 

 S০০১.২০ তযশস্তাঁযো: ঔোদ্য ফো োনীয় যফযোওোশর মলদ তযশস্তাঁযোয় ভদ 

চোতীয় োনীয় যফযো ওযো য় ফো তম তওোন ধযশণয “তেোয 

তো” এয অশয়োচন ওযো য় তওফর ঐ ওর লফশরয উয 

(ফৎশয এওলদশনয চন্য ওযো আশর) 

২০ 

S০১২ S০১২.১০ তটলরশপোনঃ 

শুধুভোে তভোফোআর তপোশনয লভ/লযভ ওোড ে ব্যফোশযয ভোধ্যশভ 

প্রদত্ত তফো 

 
৫ 

 S০১২.২০ লভ ওোড ে যফযোওোযীঃ 

তলুরোয (Mobile/Fixed Wireless) তটলরশপোশনয 

তেশে লভ (Subscriber's Identity Module-SIM) 

ওোড ে ফো লযভ (Removable User Identification 

Module-RUIM) ওোড ে ফো নুরূ ন্য তওোন 

Microchip ম্বলরত ওোড ে যফযো থফো এওআ 

উশেেপূযণওশল্প উলিলঔত ওোড ে ব্যতীত প্রলতফোয Code 

Division Multiple Access (CDMA) ফো নুরূ 

ন্য তওোন দ্ধলত ব্যফোয 

৩৫ 

S০২৩ S০২৩.১০ ঘরলিে প্রদ েও (তপ্রেোগৃ) শূন্য 

S০৩৮ S০৩৮.০০ রবশেলী রলল্পী সহশযোশগ রবশনোেনমূক সোংস্কৃরেক নুষ্ঠোন 

অশ োিক: 

েশব লেে থোশক তয , রিক্ষী  সোংস্কৃরেক রবরনম  কম েসূচীর 

অওেো  রবশেলী রলল্পী সহশযোশগ রবশনোেনমূক সোংস্কৃরেক 

নুষ্ঠোন অশ োিশনর তক্ষশে এআ রবধোন প্রশযোিয হআশব নো 

১০ 

S০৩৯ S০৩৯.২০ স্যোশটরোআট ঘযোশনর লডলস্ট্রলফউটয ২৫ 

S০৫৮ S০৫৮.০০ চোর্ েোর্ ে রবমোন বো তহরকপ্টোর ভোড়ো প্রেোনকোরী সংস্থো 

(এ োর যোমু্বশন্স ব্যেীে) 
২০।”। 
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ঞ্চভ ধ্যায় 

 

তপলর-1 

 

[থ ে অআন, 201৮ এয ধোযো ৮ দ্রষ্টব্য] 

 

 

[Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এয  

FIRST SCHEDULE এয প্রচতস্থান] 

 

“FIRST SCHEDULE 

[Bangladesh Customs Tariff] 

(see section 18) 
 

(পৃথকবাশফ মুচিত)” 
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তপবর-2 

 

প্রথভ ং 

 

(থ ে অআন, ২০১৮ এয ধোযো 45 দ্রষ্টব্য)  

 
 ১ জুরোআ, ২০১৮ তোবযযখ অযদ্ধ কয ফৎযযয জন্য অয়কযযয োয 

 

 

নুশচ্ছদ-ও 

 

Income-tax Ordinance, 1984 (Ord. No. XXXVI of 1984) এয section 

2(46) এ ংজ্ঞোলয়ত ব্যলক্তকশণয (person) ভশধ্য মোোশদয তেশে নুশচ্ছদ-ঔ প্রশমোচয আশফ নো তআ 

ওর প্রশতযও ব্যলক্ত-ওযদোতো (লনফোী ফোংরোশদী), লন্দু তমৌথ লযফোয, ংীদোলয পোভ ে, ব্যলক্ত-

ংখ  অআশনয দ্বোযো সৃষ্ট কৃলেভ ব্যলক্ত ন্যোন্য ওযদোতোয তেশে তভোট অশয়য উয অয়ওশযয 

োয লনম্নরূ আশফ, মথো:- 

 
তভোট অয় োয 

  
(ও)  প্রথভ   ২,৫০,০০০/- টোওো ম েন্ত তভোট অশয়য উয -- শূন্য 

(ঔ)  যফতী ৪,০০,০০০/- টোওো ম েন্ত তভোট অশয়য উয -- ১০% 

(ক)  যফতী ৫,০০,০০০/- টোওো ম েন্ত তভোট অশয়য উয -- ১৫% 

(খ)  যফতী ৬,০০,০০০/- টোওো ম েন্ত তভোট অশয়য উয -- ২০% 

(গ) যফতী ৩০,০০,০০০/- টোওো ম েন্ত তভোট অশয়য উয-- ২৫% 

(ঘ)  ফলষ্ট তভোট অশয়য উয --   ৩০%  : 

  

     তশফ তে থোশও তম,- 

 

(ক) ভলরো ওযদোতো এফং ৬৫ ফৎয ফো তদূবে ফয়শয ওযদোতোয ওযমুক্ত অশয়য ীভো 

আশফ ৩,০০,০০০/- টোওো;  

(খ) প্রলতফিী ব্যলক্ত ওযদোতোয ওযমুক্ত অশয়য ীভো আশফ 4,00,০০০/- টোওো;  

(গ) তকশচটভুক্ত যুদ্ধোত মুলক্তশমোদ্ধো ওযদোতোয ওযমুক্ত অশয়য ীভো আশফ ৪,২৫,০০০/- 

টোওো; 

(ঘ) তওোশনো প্রলতফিী ব্যলক্তয লতোভোতো ফো অআনোনুক লববোফশওয প্রশতযও ন্তোন/তোশেয 

চন্য ওযমুক্ত অশয়য ীভো ৫ ০,০০০/- টোওো তফী আশফ ; প্রলতফিী ব্যলক্তয লতো  

ভোতো উবশয়আ ওযদোতো আশর তম তওোশনো এওচন এআ সুলফধো তবোক ওলযশফন ; এফং 

(ঙ) নূযনতভ ওশযয লযভোণ তওোশনো বোশফআ লনম্নরূশ ফলণ েত োশযয ওভ আশফ নো - 

 

লযলষ্ট-২ 
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এরোওোয লফফযণ নূযনতভ ওশযয োয 

(টোওো) 

ঢোওো উত্তয লটি ওশ েোশযন , ঢোওো দলেণ লটি 

ওশ েোশযন  ঘট্টগ্রোভ লটি ওশ েোশযন এরোওোয় 

ফলস্থত ওযদোতো 

৫,০০০/- 

ন্যোন্য লটি ওশ েোশযন এরোওোয় ফলস্থত ওযদোতো ৪,০০০/- 

লটি ওশ েোশযন ব্যতীত ন্যোন্য এরোওোয় ফলস্থত 

ওযদোতো 

৩,০০০/- 

 

(ঘ) তওোশনো ওযদোতো মলদ স্বল্প উিত এরোওো (less developed area) ফো ফশঘশয় ওভ 

উিত এরোওোয় (least developed area) ফলস্থত তওোশনো ক্ষুি ফো কুটিয লশল্পয 

ভোলরও ন এফং উক্ত কুটিয লশল্পয িব্যোলদ উৎোদশন লনশয়োলচত থোশওন, তোো আশর 

লতলন উক্ত ক্ষুি ফো কুটিয লল্প আশত উদ্ভূত অশয়য উয লনম্নফলণ েত োশয অয়ওয 

তযয়োত রোব ওলযশফন, মথো :- 

 

 লফফযণ তযয়োশতয োয 

() তমশেশে ংলিষ্ট ফৎশযয উৎোদশনয 

লযভোণ পূফ েফতী ফৎশযয উৎোদশনয 

লযভোশণয তুরনোয় ১৫% এয লধও, লওন্তু 

২৫% এয লধও নশ 

তআশেশে উক্ত অশয়য উয প্রশদয় 

অয়ওশযয ৫%; 

   
(অ) তমশেশে ংলিষ্ট ফৎশযয উৎোদশনয 

লযভোণ পূফ েফতী ফৎশযয উৎোদশনয 

লযভোশণয তুরনোয় ২৫% এয লধও য় 

তআশেশে উক্ত অশয়য উয প্রশদয় 

অয়ওশযয ১০%। 

 
ব্যোখ্যো।- এআ নুযেযদ- 

(1) প্রবতফন্ধী ব্যবি  (person with disability) ফলরশত প্রলতফিী ব্যলক্তয লধওোয  

সুযেো অআন, ২০১৩ (২০১৩ সশনর ৩৯ নং অআন) এয ৩১ ধোযো তভোতোশফও প্রলতফিী 

লশশফ লনফলিত ব্যলক্তশও বুছোআশফ; 

 

(2) ‘‘ফশঘশয় ওভ উিত এরোওো (least developed area)’’ ফো ‘‘স্বল্প উিত এরোওো 

(less developed area)’’ থ ে Income-tax Ordinance, 1984 (Ord. 

No. XXXVI of 1984) এয section 45 এয sub-section (2A) এয 

clauses (b) এফং (c) এয লফধোন নুোশয তফোড ে ওর্তেও লনলদ েষ্টকৃত ফশঘশয় ওভ 

উিত এরোওো (least developed area) ফো স্বল্প উিত এরোওো (less developed 

area)। 
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নুশচ্ছদ-ঔ 

 

ককোম্পোবন, িোনীয় কর্তেে এফং ক কর কযদোতো মোোযদয কেযে   Income-tax 

Ordinance, 1984 (Ord. No. XXXVI of 1984) নুমোয়ী যফ েোচ্চ োযয (at the 

maximum rate) অয়কয অযযোবত য়- 

 
(১) “তম তওোম্পোলনয তযলচলস্ট্রকৃত লপ ফোংরোশদশ ফলস্থত তআ তওোম্পোলন আশত রব্ধ লডলবশডন্ড 

অয় ব্যলতশযশও ন্য” ফ ে প্রওোয অশয়য উয- 

    
(ও) 

 

দপো (ঔ), (ক), (খ)  (গ) তত ফলণ েত  

তওোম্পোলনমূশয তেে ব্যতীত- 
 

 () এআরূ প্রশতযওটি তওোম্পোলনয তেশে 

মোো publicly traded 

company-  

 

 

 

উক্ত অশয়য ২৫% : 

 
    তশফ তে থোশও তম, মলদ এআরূ 

তওোম্পোলন মোো publicly traded 

company নশ, উোয লযশোলধত 

মূরধশনয নূযনতভ ২০% তয়োয Initial 

Public Offering (IPO) এয 

ভোধ্যশভ স্তোন্তয ওশয, তোো আশর এআরূ 

তওোম্পোলন উক্ত স্তোন্তয ংলিষ্ট ফৎশয 

প্রশমোচয অয়ওশযয উয ১০% োশয 

অয়ওয তযয়োত রোব ওলযশফ; 

    

 (অ) এআরূ প্রশতযওটি তওোম্পোলনয তেশে 

মোো publicly traded 

company নশ, এফং স্থোনীয় 

ওর্তেে Income-tax 

Ordinance, 1984 (Ord. 

No. XXXVI of 1984) এয 

section 2 এয clause (20) এয 

sub-clauses (a), (b), (bb), 

(bbb)  (c) এয অতোধীন 

ন্যোন্য তওোম্পোলনয তেশে- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উক্ত অশয়য ৩৫%: 
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(খ) 

 

ব্যোংও, ফীভো, অলথ েও প্রলতষ্ঠোনমূ 

(ভোশঘ েন্ট ব্যোংও ব্যতীত): 

() এআরূ প্রশতযওটি তওোম্পোলনয তেশে 

মোো publicly traded company-  

 

 

 

উক্ত অশয়য ৩৭.৫%; 

 (অ)  এআরূ প্রশতযওটি তওোম্পোলনয    

       তেশে মোো publicly    

        traded company নশ: 

 

তশফ তে থোশও তম, যওোয ওর্তেও 

২০১৩ োশর নুশভোলদত ব্যোংও, ফীভো  

অলথ েও প্রলতষ্ঠোশনয ওশযয োয আশফ 

৩৭.৫% । 

 

 
উক্ত অশয়য ৪০%; 

 

(ক) 

 

ভোশঘ েন্ট ব্যোংও এয তেশে- উক্ত অশয়য ৩৭.৫%; 

(খ) লকোশযট, লফলড়, চদ েো, গুর ওর প্রওোয 

তোভোওচোত ণ্য প্রস্তুতওোযও তওোম্পোলনয 

তেশে- 

 
উক্ত অশয়য ৪৫%; 

  

 (গ) তভোফোআর তপোন োশযটয তওোম্পোলনয 

তেশে - 

উক্ত অশয়য ৪৫%: 

 

   তশফ তে থোশও তম, তভোফোআর তপোন 

োশযটয তওোম্পোলন মলদ উোয 

লযশোলধত মূরধশনয নূযনতভ ১০% 

তয়োয, মোোয ভশধ্য Pre Initial 

Public Offering Placement ৫% 

এয তফী থোলওশত োলযশফ নো, স্টও 

এক্সশঘশঞ্জয ভোধ্যশভ স্তোন্তয ওযত: 

Publicly traded company তত 

রূোন্তলযত য় তআ তেশে ওশযয োয আশফ 

৪০%: 
 

     অয তে থোশও তম, মলদ এআরূ 

তওোম্পোলন উোয লযশোলধত মূরধশনয 

নূযনতভ ২০% তয়োয Initial Public 

Offering (IPO) এয ভোধ্যশভ স্তোন্তয 

ওশয, তোো আশর এআরূ তওোম্পোলন উক্ত 

স্তোন্তয ংলিষ্ট ফৎশয প্রশমোচয অয়ওশযয 

উয ১০% োশয অয়ওয তযয়োত রোব 

ওলযশফ; 
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(২) তওোম্পোনী অআন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ শনয ১৮ 

নং অআন) এয ধীশন ফোংরোশদশ লনফলিত 

তওোশনো তওোম্পোলন থফো অআন নুমোয়ী 

কঠিত ংলফলধফদ্ধ তওোশনো প্রলতষ্ঠোন আশত 

১৪ অকস্ট, ১৯৪৭ এয শয আসুযকৃত, 

প্রলতশ্রুত  লযশোলধত পু ুঁলচয উশয 

তখোললত  লযশোলধত লডলবশডন্ড অশয়য 

উয ফো ফোংরোশদশ লনফলিত নয় এআরূ 

লফশদল তওোম্পোলনয মুনোপো প্রতযোফোন 

মোো Income-tax Ordinance, 

1984 (Ord. No. XXXVI of 

1984) এয section 2 এয clause 

(26) এয sub-clause (dd) নুোশয 

রবযোং লশশফ কণ্য, তোোয উয 

প্রশমোচয ওয- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
উক্ত অশয়য ২০%; 

(৩) তওোম্পোলন নশ, ফোংরোশদশ লনফোী 

(লনফোী ফোংরোশদী ব্যতীত) এআরূ 

ব্যলক্ত-ওযদোতোয তেশে অশয়য উয 

প্রশমোচয ওয- 

 

 

 
উক্ত অশয়য ৩০%; 

(4) তওোম্পোলন নশ, লকোশযট, লফলড়, চদ েো, 

গুর ওর প্রওোয তোভোওচোত ণ্য 

প্রস্তুতওোযও এআরূ ওযদোতোয উক্ত ব্যফোয় 

আশত লচেত অশয়য উয প্রশমোচয ওয- 

 

 

 

উক্ত অশয়য 45%; 

(5) ভফোয় বভবত অআন, ২০০১ নুমোয়ী 

বনফবন্ধত ভফোয় বভবতয কেযে অযয়য 

উয প্রযমোজয কয- 

 

 
উক্ত অশয়য ১৫%। 

 

ব্যোখ্যো।- এআ নুশচ্ছশদ “ publicly traded company” ফলরশত এআরূ তওোশনো োফলরও 

লরলভশটড তওোম্পোলনশও বুছোআশফ মোো তওোম্পোনী অআন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ শনয ১৮ নং অআন) নুোশয 

ফোংরোশদশ লনফলিত এফং তম অয় ফৎশযয অয়ওয লনধ েোযণ ওযো আশফ তআ অয় ফৎয ভোলপ্তয 

পূশফ ে উক্ত তওোম্পোলনটিয তয়োয স্টও এক্সশঘশঞ্জ তোলরওোভুক্ত আয়োশঙ। 
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লদ্বতীয় ং 

 

(থ ে অআন, ২০১৮ এয ধোযো 46 দ্রষ্টব্য) 

 

োযঘোশচেয োয 

 

নুশেে ক 

 

ব্যলক্ত-ওযদোতো (assessee being individual) এয তেশে, Income-tax 

Ordinance, 1984 (Ord. No. XXXVI of 1984) এয section 80 নুমোয়ী লযম্পদ, 

দোয়  ঔযশঘয লফফযণী (statement of assets, liabilities and expenses) তত প্রদ েনযমোগ্য 

লনম্নফলণ েত ম্পশদয লবলত্তশত, অয়ওয প্রশমোচয এআরূ অশয়য উয প্রশমোচয অয়ওশযয উয লনম্নরূ 

োশয োযঘোচে প্রশদয় আশফ, মথো:- 

 

ম্পদ োযচোযজেয 

োয 

নূযনতভ 

াযিাজথ 

(ক) নীে বযম্পযদয মূল্যভোন দুআ ককোটি পঁবচ রে েোকো ম েন্ত- শূন্য শূন্য 

(খ)  নীে বযম্পযদয মূল্যভোন দুআ ককোটি পঁবচ রে েোকোয 

বধক বকন্তু াঁচ ককোটি েোকোয বধক নয়; 

ফো, বনজ নোযভ এযকয বধক কভোেয গোবি   

ফো, তওোশনো বটি কয েোযযন এরোকোয় কভোে 8,০০০ ফগ েফুযেয 

বধক অয়তযনয গৃ-ম্পবি 

১০% ৩,০০০/- 

(গ)  নীে বযম্পযদয মূল্যভোন াঁচ ককোটি েোকোয বধক বকন্তু দ 

ককোটি েোকোয বধক নয়- 

১৫% 

(ঘ)  নীে বযম্পযদয মূল্যভোন দ ককোটি েোকোয বধক বকন্তু 

যনয ককোটি েোকোয বধক নয়- 

২০% 

 

৫,০০০/- 

(ঙ)  নীে বযম্পযদয মূল্যভোন যনয ককোটি েোকোয বধক বকন্তু 

বফ ককোটি েোকোয বধক নয়- 

২৫% 

(চ)  নীে বযম্পযদয মূল্যভোন বফ ককোটি েোকোয বধক কম 

তওোশনো ংযকয উয- 

  ৩০% 

 

ব্যোখ্যো।- 

এআ নুশেশদ- 

(১) নীে বযম্পযদয মূল্যভোন ফবরযত Income-tax Ordinance, 1984 (Ord. No. 

XXXVI of 1984) এয section 80 নুমোয়ী বযম্পদ, দোয় ও খযযচয বফফযণী 

(statement of assets, liabilities and expenses) কত প্রদ েনযমোগ্য নীে 

বযম্পযদয মূল্যভোন (total net worth) বুঝাআশফ; 

 

(২) ঘভাটয গাচি ফলরশত প্রোআশবট ওোয, চী ফো ভোআশক্রোফো বুছোআশফ।  
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নুশেে খ 

 

বগোযযে, বফবি, জদ েো, গুর কর প্রকোয তোভোকজোত ে প্রস্তুতকোযক কযদোতোয উি 

ব্যফোয় আযত বজেত অযয়য উয 2.5% োযয োযচোজে প্রযদয় আযফ। 

 

লষ্ঠ ধ্যায় 

 

ঘ ালণা 

 

 Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (Act No. XVI of 1931), 

তঃয উক্ত Act ফচরয়া উচিচেত, এয section 3 ঘত প্রদত্ত িভতাফশর যকায এআ চফশরয দপা 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ও 54 উাশত চবিতয চফধানাফরী াশশি , জনস্বাশথ থ, চফরশম্ব কাম থকয কযা 

ভীিীন ও প্রশয়াজনীয় ভশভ থ ঘ ালণা কচযর। 

 

 ২। এআ ঘ ালণায চযশপ্রচিশত উক্ত Act এয section 4(1) এয চফধান নুমায়ী এআ 

চফশরয প্রস্তাচফত দপা 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ও 54 এয চফধানাফরী চফরশম্ব কাম থকয আ ঘফ। তশফ 

প্রস্তাচফত দপা 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50, 51, 52 ও 53  এয চফধানাফরী অগাভী 1 জুরাআ, 201৮ তাচযে আশত কাম থকয 

আশফ। 

 

উশেশ্য ও কাযণ ম্বচরত চফবৃচত 

 

 এআ চফশরয উশেশ্য আর ২০১৮ াশরয ১ জুরাআ তাচযশে শুরু থ থ ফৎশযয জন্য অচথ থক 

চফধান কযা এফং কচতয় অআন ংশাধন কযা। চফশরয ধ্যায়মূশয টীকায চফচবি চফধাশনয ব্যাখ্যা 

ঘদওয়া আয়াশছ। 

 

বাযপ্রাপ্ত ভন্ত্রী। 


