
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড 

ঢাকা। 

 [ ভ্যাট বিভ্াগ ] 

 
অদদশ 

সাধারণ অদদশ নং-০৬/মূসক/২০২০  তাবরখঃ ২৮ জ্জযষ্ঠ, ১৪২৭ িঙ্গাব্দ /১১ জুন, ২০২০ বিস্টাব্দ। 

বিষয়ঃ এআচ.এস.ককাড ২৪০২.২০.০০ এর অওতাধীন বসগাদরদটর খুচরা মূল্য  ও সম্পূরক শুল্ক 

বৃবির বসিাদের বরদেবিদত মূল্যস্তর কভ্দদ বিবভ্ন্ন স্টযাম্প/ব্যান্ডদরাল ব্যিহার এিং 

মূল্য সংদ াজন কর ও সম্পূরক  শুল্ক অহরণ সংবিষ্ট বনদদ েশনা।  

মূল্য সাংদ াজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ১২৬ এর উ-ধারা (১) এ 

প্রেত্ত ক্ষমতাবদল প্রণীত অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াদগর প্রজ্ঞান এস.আর.ও. নাং-১৪৭-আইন/২০২০/ 

১০৮-মূসক, তাবরখঃ ১১ জুন, ২০২০ বিস্টাব্দ অনুসাদর স্থানীয় সরিরাদহর কিদে  বেবর্াং নাং. 

২৪.০২ এর অন্তর্ভ ডক্ত এইচ.এস বকার্ ২৪০২.২০.০০ এর অধীদন বসগাদরদটর মূল্যস্তর ও সম্পূরক 

শুদল্কর হার বনধ োরণ করা হআয়াদছ। নূতন মূল্যস্তর ও সম্পূরক শুল্ক বনম্নরূঃ 

বশরনামা 

সংখ্যা 

(Heading 

no.) 

সামঞ্জস্যপূণ ে 

নামকরণ 

ককাড  

(H.S. code) 

ণ্য সামগ্রীর বিিরণ  

(Description of goods) 
সম্পূরক 

শুল্ক হার 

(%) 

২৪.০২ ২৪০২.২০.০০ তামাকযুক্ত বসগাদরট (Cigarettes containing 

tobacco) েবত দশ শলাকা বসগাদরদটর বিক্রয় 

মূল্য (প্যাদকদটর গাদয় খুচরা বিক্রয়মূল্য ও 

বসগাদরদটর সংখ্যা সুস্পষ্ট, লিণীয় ও 

ননীয়ভ্াদি মুবিত থাবকিার শদতে):  

 

  (১)   ৩৯ টাকা ও তদূর্ধ্ে  ৫৭ 

  (২) ৬৩ টাকা ও তদূর্ধ্ে  ৬৫ 

  (৩) ৯৭ টাকা ও তদূর্ধ্ে  ৬৫ 

  (৪)   ১২৮ টাকা ও তদূর্ধ্ে ৬৫ 

০২।  নূতন মূল্যস্তদরর বিরীদত বিবভ্ন্ন স্টযাদম্পর ও ব্যান্ডদরাদলর  থা থ ব্যিহার 

বনবিতকরণ তথা  থা থ বরমাণ মূল্য সংদ াজন কর (মূসক) ও সম্পূরক শুল্ক অদাদয়র লদিয 

বনম্নবলবখত দদি গ্রহদণর জন্য জাতীয় রাজস্ব কিাড ে বনদদ েশ েদান কবরল:  

(ক) নূতন খুচরা মূল্যস্তদরর বভ্বিদত বসগাদরট সরিরাদহর লদিয সকল ব্রাদন্ডর 

বসগাদরদটর কিদে উৎাদনকারীগণদক সংদশাবধত মূল্য নু ায়ী েদ াজয শুল্ক-

কর বরদশাধ সাদদি ণ্য খালাস গ্রহণ কবরদত হআদি। এ বিষদয় সংবিষ্ট 

কবমশনার েদয়াজনীয় কা েক্রম গ্রহণ কদর েদদয় সম্পূরক শুল্ক ও মূল্য সংদ াজন 

কর অদায় বনবিত কবরদিন; 

(খ) ১১ জুন, ২০২০ বিস্টাব্দ িা তার দর সরিরাহ করা সকল বসগাদরদটর কিদেআ 

(পূদি ে উৎাবদত ও মজুদসহ) নূতন মূল্যস্তর নু ায়ী শুল্ক-কর অদায় বনবিত 

কবরদত হআদি। ১১ জুন, ২০২০ বিস্টাব্দ তাবরদখর পূদি ের খুচরা মূল্য মুবিত 

বসগাদরদটর প্যাদকদট সীল দ্বারা নূতন খুচরা মূল্য মুিণ কবরদত হআদি। ব্যিহাদরর 



জটিলতা বরহার কবরিার লদিয বসগাদরট উৎাদনকারী েবতষ্ঠান  ত শীঘ্র সম্ভি 

নূতন খুচরা মূদল্যর প্যাদকট মুিদণর ব্যিস্থা গ্রহণ কবরদি;  

(গ) প্রজ্ঞান এস.আর.ও নাং-১৮১-আইন/২০১৯/৩৮-মূসক, তাবরখঃ ১৩ জুন, ২০১৯ 

বিস্টাব্দ এর আদলাদক জারীকৃত “উৎাবদত িা অমদাবনকৃত তামাকযুক্ত 

বসগাদরদটর মূল্য বনধ োরণসহ উহার প্যাদকদট স্টযাম্প িা ব্যান্ডদরাল ব্যিহার িবত 

বিবধমালা, ২০১৯” এর বিবধ (৩) এর উ-বিবধ (৩) এর উদেশ্য পূরণকদে 

ককাদনা বসগাদরট উৎাদনকারী েবতষ্ঠাদনর  বদ নূতন ককান বডজাআদনর স্টযাম্প 

িা ব্যান্ডদরাল ব্যিহাদরর েদয়াজন হয়, তদি তাহারা  থাদ্রুত সম্ভি িাংলাদদশ 

বসবকউবরটি বেবটং কেদসর বনকট হআদত তাহা সংগ্রহ কবরিার ব্যিস্থা গ্রহণ 

কবরদিন। িাংলাদদশ  বসবকউবরটি বেবটং কেস বিলদে নূতন বডজাআদনর স্টযাম্প 

িা ব্যান্ডদরাল সরিরাহ কবরিার লদিয েদয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ কবরদি। নূতন 

বডজাআদনর স্টযাম্প িা ব্যান্ডদরাল না াওয়া  েে উৎাদনকারীদক তাহাদদর 

বিদ্যমান মূল্যস্তদরর বভ্বিদত স্টযাম্প িা ব্যান্ডদরাল ব্যিহাদরর মাধ্যদম নুদেদ 

২(খ) নু ায়ী বসল দ্বারা মূিণ কবরয়া  থা থ রাজস্ব বরদশাধ বনবিত কবরদত 

হআদি। নূতন বডজাআদনর স্টযাম্প িা ব্যান্ডদরাল না াওয়া  েে সংবিষ্ট কবমশনার 

বিষয়টি নুদেদ ২(চ) নু ায়ী তদারকী বনবিত কবরদিন;       

 (ঘ) বসগাদরদটর নূতন মূল্যস্তর ও সম্পূরক শুল্কহার কা েকর হওয়ায়  থা থ বরমাণ 

রাজস্ব অদাদয়র লদিয েদতযক মূসক কবমশনাদরদটর কবমশনারগণ তাহাদদর স্ব-

স্ব বধদিেভুক্ত েদতযকটি বসগাদরট উৎাদনকারী েবতষ্ঠাদন উৎাবদত িা 

অমদাবনকৃত তামাকযুক্ত বসগাদরদটর প্যাদকদট স্টযাম্প িা ব্যান্ডদরাল ব্যিহার 

িবত বিবধমালা, ২০১৯ এর বিবধ ৯ নু ায়ী তত্ত্বািধানাধীন সরিরাহ বনবিত 

কবরিার লদিয েদয়াজনীয় সংখ্যক মূল্য সংদ াজন কর কম েকতো দস্থ কবরদিন; 

(ঙ) সংবিষ্ট কম েকতোগণ েবতটি উৎাদনকারীর েদতযকটি ব্রাদন্ডর বসগাদরদটর 

প্যাদকদটর েকৃবত, শলাকা সংখ্যা, খুচরা মূল্য, সম্পূরক শুল্ক ও মূল্য সংদ াজন 

কর হার আতযাবদর বভ্বিদত শুল্ক-কর এর বরমাণ বনধ োরণ করত: রাজস্ব অদায় 

কা েক্রম সম্পাদন িা বরদশাধ কা েক্রম তত্ত্বািধান কবরদিন; এিং  

(চ)  কবমশনারগণ অদদদশর (ক) হআদত (ঙ) নুদেদদ িবণ েত িবতর িাস্তিায়ন 

বনবিতকরদণর লদিয েদয়াজনীয় বনদদ েশ জাবর ও তদারবক কবরদিন। িাস্তিায়দন 

ককাদনা সমস্যা থাবকদল তাহা জরুবর বভ্বিদত কিাদড ের কগাচরীভূত কবরদিন। 

এছাড়া, নূতন মূল্যস্তর ও সম্পূরক শুল্কহার েিতেদনর কারদণ ১০ জুন, ২০২০ 

বিস্টাব্দ তাবরদখর বসগাদরদটর সমানী মজুদ, পূদি ের স্টযাম্প/ব্যান্ডদরাল, খাবল 

কমাড়ক এিং নূতন স্টযাম্প ও ব্যান্ডদরাল এিং খাবল কমাড়দকর মজুদ তথ্য ছক-ক  

এ গ্রহণ কবরদিন এিং দাবয়ত্বোপ্ত মূসক কম েকতো এিং েবতষ্ঠান কর্তেদির 

নুদমাবদত ক ৌথ স্বাির সেবলত উক্ত ছদক মজুদ তদথ্যর এক কব সংবিষ্ট মূসক 

কবমশনাদরট সদর দপ্তদর ১১ জুন, ২০২০ বিস্টাব্দ তাবরদখর মদধ্য কশ কবরদত 

হআদি। রাজদস্বর হ্রাস/বৃবি সংক্রাে তুলনামূলক মাবসক বিিরণী ছক-খ এিং ছক-

গ এ রিতী মাদসর ১০ তাবরদখর মদধ্য জাতীয় রাজস্ব কিাদড ে কেরণ কবরদিন। 

 
০৩। এই আদেশ জাবর সদেও ১০ জুন, ২০২০ বিস্টাব্দ তাবরদখ বলবৎ বকান ব্র্যাদের 

বসগাদরদের খুচরা মূল্য হ্রাস করা  াইদব না। 



 ০৪।  মূল্য সংদ াজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিবধমালা, ২০১৬ এর বিবধ ১১৮ক এ েদি 

িমতািদল জাতীয় রাজস্ব কিাড ে এআ অদদশ জাবর কবরল এিং আদতাপূদি ে জারীকৃত সাধারণ 

অদদশ নং-০৫/মূসক/২০১৯, তাবরখঃ ১৩ জুন, ২০১৯ বিস্টাব্দ  এতদ দ্বারা রবহত কবরল। 

 

ছক-ক 

েবতষ্ঠাদনর নামঃ ........................................ 

ঠিকানাঃ .................................................. 

মূসক বনিন্ধন নং - ...................................... 

মজুদ গ্রহদণর তাবরখ ও সময়ঃ ........................ 

(ক) উৎাবদত বসগাদরদটর মজুদ সংক্রাে তথ্যঃ 

ক্রবমক 

নং 

বসগাদরদটর 

ব্রাদন্ডর নাম 

প্যাদকদটর 

ধরণ 

(হাড ে/সফ্ট/ 

কশল এন্ড 

স্লাআড)  

েবত 

প্যাদকদট 

শলাকার 

সংখ্যা 

স্টযাম্প িা 

ব্যান্ডদরাদলর 

বডজাআন (রং) 

েবত 

প্যাদকদটর 

মুবিত খুচরা 

মূল্য 

মজুদ দণ্যর 

প্যাদকদটর 

সংখ্যা 

মেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

(খ) ব্যিহৃত মুবিত বসগাদরদটর প্যাদকদটর মজুদ সংক্রাে তথ্যঃ 

ক্রবমক 

নং 

বসগাদরদটর 

ব্রাদন্ডর নাম 

প্যাদকদটর ধরণ 

(হাড ে/সফ্ট/ 

কশল এন্ড 

স্লাআড) 

েবত প্যাদকদট 

শলাকার সংখ্যা 

েবত প্যাদকদট 

মুবিত খুচরা  

মূল্য 

মজুদ ব্যিহৃত 

প্যাদকদটর সংখ্যা 

মেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(গ) ব্যিহৃত স্টযাম্প িা ব্যান্ডদরাদলর মজুদ সংক্রাে তথ্যঃ 

ক্রবমক 

নং 

েবত প্যাদকদট 

শলাকা সংখ্যা 

প্যাদকদটর 

ধরণ 

স্টযাম্প/ 

ব্যান্ডদরাল 

স্টযাম্প িা 

ব্যান্ডদরাদলর 

বডজাআন (রং) 

ব্যিহৃত 

স্টযাম্প/ব্যান্ডদরাদলর 

সংখ্যা 

মেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(ঘ) নূতন স্টযাম্প/ব্যান্ডদরাদলর মজুদ সংক্রাে তথ্যঃ (চাবহদা দের বভ্বিদত) 

ক্রবমক 

নং 

েবত প্যাদকদট 

শলাকার সংখ্যা 

প্যাদকদটর ধরণ 

(হাড ে/সফ্ট/ 

কশল এন্ড স্লাআড) 

স্টযাম্প/ব্যান্ডদরাল স্টযাম্প/ব্যান্ডদরাদলর 

বডজাআন (রং) 

মজুদ 

সংখ্যা 

মেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(ঙ) নুতন খুচরা মূদল্যর বভ্বিদত মুবিত বসগাদরদটর প্যাদকদটর মজুদ সংক্রাে তথ্যঃ 

ক্রবমক 

নং 

বসগাদরদটর 

ব্রাদন্ডর নাম 

প্যাদকদটর ধরণ 

(হাড ে/সফ্ট/ 

কশল এন্ড স্লাআড) 

েবত প্যাদকদট 

শলাকার সংখ্যা 

েবত প্যাদকট 

মুবিত খুচরা মূল্য 

মজুদ 

প্যাদকদটর 

সংখ্যা 

মেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
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ছক-খ 
বসগাদরদটর রাজস্ব অদাদয়র তুলনামূলক বিিরণী (েবতষ্ঠানওয়ারী) 

বসগাদরট উৎাদনকারী েবতষ্ঠাদনর নাম ও ঠিকানাঃ ...........................................। 

..................................... মাস  েে। 
ক্রবমক 

নং 

বসগাদরদটর 

ব্রান্ড নাম 

েবত 

প্যাদকদট 

শলাকা 

সংখ্যা 

------------ (পূি েিতী) থ েিছদরর  ---------------- মাস  েে  ------------ (িতেমান) থ েিছদরর  ---------------- মাস  েে  াথ েকয  

১১-১৯ সম্পূরক 

শুদল্কর 

হার 

খুচরা  

মূল্য 

েবত 

প্যাদকদট 

েদ াজয 

সম্পূরক 

শুল্ক 

েবত 

প্যাদকদট 

েদ াজয  

মূসক 

সরিরাহকৃত 

প্যাদকট 

সংখ্যা 

সম্পূরক 

শুল্ক 

মূসক কমাট সম্পূরক 

শুদল্কর  

হার 

েবত 

প্যাদকদটর 

খুচরা মূল্য 

েবত 

প্যাদকদট 

েদ াজয 

সম্পূরক 

শুল্ক 

েবত 

প্যাদকদট 

েদ াজয  

মূসক 

সরিরাহকৃত 

প্যাদকট 

সংখ্যা 

সম্পূরক 

শুল্ক 

মূসক কমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ 

(১)                    

(২)                    

(৩)                    

কমাট                   

(৪)                    

(৫)                    

(৬)                    

কমাট                   

(৭)                    

(৮)                    

(৯)                    

কমাট                   

সি েদমাট                   
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ছক-গ 
বসগাদরদটর রাজস্ব অদাদয়র তুলনামূলক বিিরণী (েবতষ্ঠানওয়ারী) 

বসগাদরট উৎাদনকারী েবতষ্ঠাদনর নাম ও ঠিকানাঃ ...........................................। 

মাদসর নামঃ ..................................... । 

ক্রবমক 

নং 

বসগাদরদটর 

ব্রান্ড নাম 

েবত 

প্যাদকদট 

শলাকা 

সংখ্যা 

------------ (পূি েিতী) থ েিছদরর  ---------------- মাস ------------ (িতেমান) থ েিছদরর  ---------------- মাস  

াথ েকয 

১১-১৯ 

সম্পূরক 

শুদল্কর 

হার 

খুচরা  

মূল্য 

েবত 

প্যাদকদট 

েদ াজয  

সম্পূরক শুল্ক 

েবত 

প্যাদকদট 

েদ াজয  

মূসক 

সরিরাহকৃত 

প্যাদকট 

সংখ্যা 

সম্পূরক 

শুল্ক 
মূসক কমাট 

সম্পূরক 

শুদল্কর 

হার 

েবত 

প্যাদকদটর 

খুচরা মূল্য 

েবত 

প্যাদকদট 

েদ াজয 

সম্পূরক শুল্ক 

েবত 

প্যাদকদট 

েদ াজয  

মূসক 

সরিরাহকৃত 

প্যাদকট 

সংখ্যা 

সম্পূরক 

শুল্ক 
মূসক কমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ 

(১)                    

(২)                    

(৩)                    

কমাট                   

(৪)                    

(৫)                    

(৬)                    

কমাট                   

(৭)                    

(৮)                    

(৯)                    

কমাট                   

সি েদমাট                   
 

জাতীয় রাজস্ব ববাদর্ ডর আদেশক্রদম,  

 

 (বমাঃ মাসুে সাবেক)   

                      সদস্য (মূসক নীবত)  


