
কেফরভাত্র যোরয োজজ ব্যফাম য 

 

 

 

 

 
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাজদ যোয 

জাতীয় যাজস্ব কফার্ য 

যাজস্ব বফন 

কগুনফাগগচা, ঢাো। 

 

 

 

 ২০২০-২০২১ অথ যফছজযয ফাজজজে 

মূল্য াংজমাজন েয েভ যেতযাগজণয জন্য 

গনজদ যনা 

 

 

 

 

 

 

 

 
মূল্য াংজমাজন েয অনুগফবাগ 

তাগযখঃ ২৮ জ্জৈষ্ঠ, ১৪২৭ ফঙ্গাব্দ/১১ জুন, ২০২০ গিস্টাব্দ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাজদ যোয 

জাতীয় যাজস্ব কফার্ য 

কগুনফাগগচা, ঢাো। 

 
নগথ নাং-০৮.০১.০০০০.০৬৮.১৬.০০১.২০/১৯৭ তাগযখঃ ২৮ জ্জৈষ্ঠ, ১৪২৬ ফঙ্গাব্দ/১১ জুন,২০২০গিঃ 

 
গফলয়ঃ ২০২০-২০২১ অথ যফছজযয ফাজজজে আনীত গযফতযজনয পজর মূল্য াংজমাজন েয ও 

ম্পূযে শুল্ক গফলজয় েযণীয় াংক্রান্ত গনজদ যনা। 
 
২০২১ ালরয ভলে ভেলভ আলেয দদ এফং ২০৪১ ালর উন্নত ও মৃদ্ধ ফাংরালদ গড়ায 

প্রতযলে যকায নানামুখী দলে গ্রণ কলযদছ। অথ থননরতক উন্নেলনয রলেয রফপুর রযভাণ 

রফরনলোগ প্রলোজন। আয যকাযী খালত ফড় রফরনলোলগয জন্ ম যাজস্ব আযণ বৃরদ্ধয দকান রফকল্প 

দনই। ব্যফা ফারণলজযয রযলফ আলযা ভসৃণ কযা ও অথ থননরতক  উন্নেলন আলযা গরত ঞ্চায কযা 

প্রতযারত যাজস্ব আযণ এয উলেশ্যমূদক াভলন দযলখ ২০২০-২১ অথ থফছলযয ফালজট প্রণেন 

কযা লেলছ। ফালজলট মূল্য ংলমাজন কয (মূক) ব্যফস্থালক আযও স্বচ্ছ, জ ও কযদাতা ফান্ধফ 

কযায রলেয মূল্য ংলমাজন কয ও ম্পূযক শুল্ক আইন , ২০১২ এফং মূল্য ংলমাজন কয ও 

ম্পূযক শুল্ক রফরধভারা , ২০১৬ এ প্রলোজনীে াংজাধনী আনা জয়জছ। এছাড়া মূল্য াংজমাজন েয 

ও ম্পূযে শুল্ক াংক্রান্ত েগতয় প্রজ্ঞান ফাগতর/াংজাধন েযা জয়জছ। এয াাাগ The 

Excises and Salt Act, 1944 এয করতে ধাযা ংলাধন /ংলমাজন কযা লেলছ এফং 

রকছুলেলে আফগারয শুলল্কয ায রযফতথন কযা লেলছ। ২০২০-২১ অথ থফছলযয ফালজলট গৃীত 

কাম থক্রভমূলয উলেখলমাগ্য অাং গনম্নরূ: 
 

০২। The Excises and Salt Act, 1944 এয আওতাে ফলকো াওনা আদালে  োম যেয সুস্পষ্ট 

রফধান কযায রনরভলে The Excises and Salt Act, 1944 এয রনলনাক্ত ংলাধনীমূ আনা 

লেলছেঃ 

ক্রগভে 

নাং 
ধাযা গফলয়ফস্তু 

রনলদ থনা/ 

কযণীে 

1.  Section 2 
এয Clause 

aa ংলমাজন 

(aa) "associate" means such a relation between 

two or more persons as would make one act or 

reasonably expected to act in accordance with the 

intention of the other or make both acts or reasonably 

expected to act in accordance with the intention of a 

third person, and it also includes the following 

persons, namely— 

(a) a partner of a partnership;  

(b) a shareholder of a company;  

(c) a Trust and a beneficiary of such Trust; or  

(d) a joint venture for property development and 

the landowner as a partner of that joint venture, 

builder, or other related person, but does not include 

the persons with employment relations; 

The 

Excises and 

Salt Act, 

1944 এয 

আওতাে 

ফলকো 

আদাে 

কাম থক্রভ 

আলযা 

কাম থকয ও 

পরপ্রসু 

কযায রলেয 

এ রফধান 

কযা লেলছ। 
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ক্রগভে 

নাং 
ধাযা গফলয়ফস্তু 

রনলদ থনা/ 

কযণীে 

2.  Section 

(II) 

ংলমাজন  

(ll) "government entity" means— 

(a) a government or any of its ministries, 

divisions, or attached departments;  

(b) a semi-government entity or an autonomous 

body; 

(c) a state-owned enterprise; or 

(d) a local authority, council, or a similar 

organization;” 

মূল্য 

ংলমাজন 

কয আইলনয 

ালথ 

াভঞ্জস্য 

দযলখ 

যকারয 

স্বোয ংজ্ঞা 

ংলমাজন 

কযা লেলছ। 

3.  Section 

3AA 

প্ররতস্থান  

3AA. Determination of duty.— (1) The 

Commissioner of Excise may, after giving a person an 

opportunity of being heard, determine the amount of 

duty of excise payable by such person, if the 

Commissioner reasonably believes that the person has 

made false or untrue statement in respect of payable 

duty of excises or if such person fails to pay the 

payable duty within the prescribed time. 

(2) In the cases specified in sub-section (1), the 

Commissioner of Excise shall, within 45 (forty five) 

working days from the date of hearing, serve a notice 

of the determination of duty upon such person, which 

shall, along with other necessary particulars, contain 

the following matters, namely— 

(a) the reason for such determination, the 

amount of duty payable as a result of such 

determination and a description of the basis on or 

before such amount of duty is determined; 

(b) the date by which such duty shall be payable, 

but such date shall be at least 15 (fifteen) working 

days after the date on which the notice is served; and 

(c) the time and place of filing appeal against 

such determination of duty. 

 

(3) The Commissioner of Excise shall not make a 

determination of duty for a duty period at the expiry 

of 5 (five) years after such tax period, unless a person 

wilfully neglects or commits a fraud in order to evade 

payment of duty, conceals or distorts any information, 

and any other offences under Value Added Tax and 

Supplementary Duty Act, 2012 (Act No. 47 of 2012). 

 

(4) If a person fails to pay a payable duty on or before 

the due date of payment, he shall be liable to pay an 

মূল্য 

ংলমাজন 

কয আইলনয 

ন্যাে The 

Excises & 

Salt Act, 

1944 এ কয 

রনধ থাযলণয 

রফলেটি 

অন্তর্ভ থক্ত কযা 

লেলছ এফং 

এ ধাযায 

রফধান 

অনুমােী 

প্রদমাজয 

দেলে কয 

রনধ থাযণ 

কযলত লফ। 
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ক্রগভে 

নাং 
ধাযা গফলয়ফস্তু 

রনলদ থনা/ 

কযণীে 

interest at a simple rate of 2% (two percent) per 

month on the amount of payable duty, from the next 

day, after the date such payment becomes due until 

the date the payment is made. 

 

(5) Nothing in this section shall prevent a 

Commissioner of Excise from imposing a fine 

mentioned in section 9.”। 
4.  Section 9 

এয 

Clause 

(g) 

ংলাধন 

উক্ত Act এয section 9 এয clause (g) দত উরেরখত “five 

thousand or ten times” ব্দগুররয রযফলতথ “five lac or 

two times” ব্দগুরর প্ররতস্থারত ইলফ।  

জরযভানায 

রযভাণ 

মৄলগালমাগী 

কযা লেলছ। 

5.  Section 

11 

প্ররতস্থান 

11. Recovery of  Government Dues.- (1) When 

under this Act or any rules made thereunder, a duty is 

payable to the Government by any person or a penalty 

is adjudicated against any person or a notice or 

demand is served upon any person calling for the 

payment of any amount unpaid which may be payable 

by way of duty, penalty or under any bond or other 

instrument executed under the rules and such duty, 

penalty or other sum is not paid within the time it was 

required to be paid, an Excise Officer, not below the 

rank of Assistant Commissioner, may at any time-  

(a) deduct or require any other Excise, Customs 

or Value Added Tax (VAT) Officer to deduct the 

amount so payable from any money owing to such 

person or due which may be in the hands or at the 

disposal or under the control of such Officer or of the 

Government; 

(b) require, by a notice in writing, any person 

owing any money to the person from whom such duty 

or penalty or any other sum is recoverable or due, to 

pay to such officer the amount specified in the notice, 

or the whole of such money if it is less than the 

amount so recoverable or due, within 7 (seven) days 

of the receipt of the notice or within such longer time 

as may be allowed by such officer; 

(c) recover such amount by attachment and sale 

of excisable goods or any plant, machinery and 

equipment used for the manufacture of such goods or 

any other goods in the factory or bonded warehouse or 

in any premises where any excisable services are 

provided or rendered; 

(d) stop removal of any goods belonging to such 

person or his associates from Customs control in the 

আফগারয 

শুলল্কয 

ফলকো 

আদাে 

কাম থক্রভ 

ত্বযারিত 

কযায রলেয 

এ ধাযাটি 

নতুনবালফ 

ংলমাজন 

কযা লেলছ। 
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ক্রগভে 

নাং 
ধাযা গফলয়ফস্তু 

রনলদ থনা/ 

কযণীে 

sea port, airport, land port, any other Customs-station 

or from such factory, bonded warehouse or premises 

till such amount is paid or recovered in full;  

(e) require any officer of Customs to recover 

such amount by detaining and selling any goods 

belonging to such person which are under the control 

of the Customs authorities;  

(f) require, by a notice in writing, any 

Government Entity to stop any excisable services till 

such amount is paid or recovered in full; 

(g) require, by a notice in writing, any Scheduled 

Bank having deposit of money of the person from 

whom such duty or regulatory duty or penalty or any 

other sum is recoverable to pay to such officer the 

amount specified in the notice or to freeze the account 

or make the account inoperative on respect of the 

notice. 

 

(2) If the amount is not recovered from such person in 

the manner provided in sub-section (1), the Excise 

Officer may prepare a certificate signed by him 

specifying the amount due from the person liable to 

pay the same and send it to the Deputy Collector (DC) 

in which such person resides or owns any property or 

conducts his business and the said Collector shall, on 

receiving such certificate, proceed to recover the 

amount specified in the certificate as a public demand 

or as if it were an arrear of land revenue. 

 

(3) The Government may appoint one or more officers 

to exercise the powers of a Certificate-officer under 

the Public Demands Recovery Act, 1913 (Bengal Act 

III of 1913) for the purpose of recovering the amount 

specified in a certificate prepared under sub-section 

(2), and when more than one Certificate-officers are 

so appointed the Government may also specify their 

territorial or other jurisdiction.”। 

6.  Section 

13 এয 

Clause 

(g) 
ংলাধন 

উক্ত Act এয section 13 এয clause (g) দত উরেরখত 

“Superintendent” লব্দয রযফলতথ “Revenue Officer” 

ব্দগুরর প্ররতস্থারত ইদফ। 

ফতথভালন 

Superinten

dent দফীটি 

রফলুপ্ত 

ওোে  

আইলনয 

ালথ 

াভঞ্জস্য 
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ক্রগভে 

নাং 
ধাযা গফলয়ফস্তু 

রনলদ থনা/ 

কযণীে 

দযলখ 

রযফতথন 

কযা লেলছ। 
7.  FIRST 

SCHED

ULE এয 

PART-II 
এয 

“SERVI

CES” 
দটরফলরয 

ংলাধন 

উক্ত Act এয FIRST SCHEDULE এয PART-II এয 

“SERVICES” রলযানাভাধীন দটরফলরয েরাভ (1) এয  

Service Code E032.00 এয গফযীজত েরাভ (3) কত 

উগিগখত ‘‘Taka 30,000.00 (thirty thousand)’’ ব্দগুগর, 

াংখ্যাটি, েভা এফাং ফন্ধনীয গযফজতয ‘‘Taka 40,000.00 

(forty thousand)’’ ব্দগুগর, াংখ্যাটি, েভা এফাং ফন্ধনী 

প্রগতস্থাগত ইজফ। 

আফগারয 

শুলল্কয 

রযভাণ বৃরদ্ধ 

কযা লেলছ। 

 

০৩। মূল্য াংজমাজন েয ও ম্পূযে শুল্ক আইন, ২০১২ ও উায তপগরমূজ গনজম্নাগিগখত 

াংজাধনীমূ আনা জয়জছঃ  

ক্রগভে 

নাং 
ধাযা গফলয়ফস্তু রনলদ থনা/কযণীে 

1.  ধাযা ২ এয 

দপা (১৭) 

প্ররতস্থান 

দপা (১৭) এয গযফজতয গনম্নরূ দপা (১৭) প্রগতস্থান 

েযা জয়জছ।  

“(১৭) “আভদারনকৃত দফা ” অথ থ ফাংরালদলয 

ফারয ইলত যফযাকৃত দফা;” 

আভদারনকৃত 

দফায ংজ্ঞা 

সুরনরদ থষ্ট কযা 

লেলছ। 

2.  ধাযা ২ এয 

দপা 

(১৮ক) 

রন্নলফ 

(18K) ÒDcKiYÓ A_© কর প্রকায কাঁচাভার , 

ল্যাফলযটযী রয -এলজন্ট, ল্যাফলযটযী ইকুইলভন্ট , 

ল্যাফলযটযী এলেরযজ , জ্বারানী রালফ ব্যফহৃত দম 

দকান দাথ থ, দভাড়ক াভগ্রী , দফা, মন্ত্রারত ও 

মন্ত্রাং; তলফ wb¤œewY©Z cY¨ ev †mevmg~n DcKiY 

রালফ we‡ewPZ nB‡e bv, মথা:-  

(K) শ্রভ, f~wg, BgviZ, Awdm BKzBc‡g›U I 

wd•Pvi, `vjvb‡KvVv ev AeKvVv‡gv ev ¯’vcYv 

wbg©vY, mylgxKiY, AvaywbKxKiY, cÖwZ¯’vcন, 

m¤úªmviY, ms¯‹viKiY I ‡givgZKiY;  

(L) mKj cÖKvi AvmevecÎ, Awdm mvcøvB, 

†÷kbvix `ªe¨vw`, †iwd«Rv‡iUi I wd«Rvi, 

GqviKwÛkbvi, d¨vb, Av‡jvK miÄvg, †Rbv‡iUi 

µq ev †givgZKiY;  

(M) B‡›Uwiqi wWRvBb, ¯’vcZ¨ cwiKíbv I 

bKkv;  

(N) hvbevnb fvov I wjR MÖnY; 

(O) ågY, Avc¨vqb, Kg©Pvixi Kj¨vY, 

Dbœqbg~jK KvR I উায mwnZ mswkøó cY¨ ev 

†mev; Ges  

নতুনবালফ 

‘উকযণ’ এয 

ংজ্ঞা আইলন 

অন্তর্ভ থক্ত কযা 

লেলছ। ংজ্ঞা 

অনুমােী 

উকযণ রললফ 

রফলফরচত ওোয 

দমাগ্য 

ণ্য/দফায 

রফযীলত 

আইনানুমােী 

দযোত গ্রণ কযা 

মাদফ। 
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ক্রগভে 

নাং 
ধাযা গফলয়ফস্তু রনলদ থনা/কযণীে 

(P) e¨emv cÖwZôv‡bi cÖv½b, Awdm, †kv-iæg 

ev Abyiƒc †ÿÎ, †h bv‡gB AwfwnZ nDK bv †Kb, 

fvov (Rent) MÖnY : 
Z‡e kZ© _v‡K †h, GB AvB‡bi Z…Zxq Zdwm‡ji 

Aby‡”Q` (3) G DwjøwLZ Òe¨emvqxÓ KZ…©K e¨emvq 

cwiPvjbvi †ÿ‡Î weµq, wewbgq ev cÖKviv‡šÍ 

n¯ÍvšÍ‡ii D‡Ï‡k¨ Avg`vwbK…Z, µqK…Z, AwR©Z ev 

Ab¨‡Kvbfv‡e msM„nxZ cY¨ ÒDcKiYÓ wnmv‡e MY¨ 

nB‡e;Ó; 

3.  ধাযা ২ এয 

দপা (১৯) 

প্রগতস্থান 

দপা (১৯) এয গযফজতয গনম্নরূ দপা (১৯) প্রগতস্থাগত 

ইজফ, মথা:- 

“(১৯) “উকযণ কয” (Input Tax) অথ থ দকান 

রনফরন্ধত ব্যরক্ত কর্তথক উকযণ রালফ আভদারনকৃত 

ণ্য ফা দফায রফযীলত আভদারন ম থালে রযলারধত 

মূল্য ংলমাজন কয (আগাভ কয  ব্যতীত) এফং স্থানীে 

উৎ ইলত উকযণ রালফ ক্রেকৃত ফা ংগৃীত ণ্য 

ফা দফায রফযীলত রযলারধত মূল্য ংলমাজন কয;”; 

স্থাফয ম্পরে 

উকযলণয 

ংজ্ঞা দথলক ফাদ 

দদো লেলছ। 

4.  ধাযা ২ এয 

দপা (৩৮) 

প্রগতস্থান 

দপা (৩৮) এয গযফজতয গনম্নরূ দপা (৩৮) প্রগতস্থান 

েযা জয়জছ।  

“(৩৮) “দকাম্পারন” অথ থ ফাাংরাজদ ফা অন্য কোন 

কদজয গফদ্যভান কোন আইলনয অধীন দকাম্পারন 

রালফ রনগরভত দকান প্ররতষ্ঠান;”; 

অন্যান্য আইলনয 

ালথ াভঞ্জস্য 

দযলখ 

‘দকাম্পানীয’ 

ংজ্ঞা রযফতথন 

কযা লেলছ। 

5.  ধাযা ২ এয 

দপা (৪০) 

াংজাধন 

দপা (৪০) গনম্নরূজ াংজাধন েযা জয়জছ।  

“(৪০) “চারানে” অথ থ ণ রযলালধয দাে 

ংক্রান্ত দকান দররর;”; 

আইলনয ালথ 

াভঞ্জস্য দযলখ 

ংজ্ঞাটি 

ংলাধন কযা 

লেলছ। 

6.  ধাযা ২ এয 

দপা (৫৭) 

াংজমাজন 

দপা (৫৭) এয দলাংল রননরূ তথ ংলমাজন কযা 

লেলছ।  

“তলফ তথ থালক দম , ধাযা ৪ এয উ-ধাযা (২) এয দপা 

(ঘ) এয অধীন দকান ব্যরক্তলক রনফরন্ধত করযফায দেলে 

এই রনফন্ধনীভা প্রলমাজয ইলফ না;”; 

টান থওবায 

রনরফ থললল স্ব-

উলযালগ 

রনফন্ধনলক 

আইলনয ালথ 

াভঞ্জস্যপূণ থ 

কযায জন্য এ 

ংলাধন কযা 

লেলছ। 

7.  ধাযা ২ এয 

দপা (৬২) 

দপা (৬২) এয উ-দপা (ে) কত উগিগখত “ণ্য ফা 

কফায উেযণ” ব্দগুগরয গযফজতয “ণ্য ফা কফা”  

স্পষ্টীকযলণয 

জন্য বালা 
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ক্রগভে 

নাং 
ধাযা গফলয়ফস্তু রনলদ থনা/কযণীে 

াংজাধন ব্দগুগর প্রগতস্থাগত ইজফ; ংলাধন কযা 

লেলছ। 

8.  ধাযা ২ এয 

দপা (৭৪) 

এয উ-

দপা (ছ) 

াংজমাজন 

দপা (৭৪) এয উ-দপা (চ) এয য গনম্নরূ উ-দপা 

(ছ) াংজমাগজত ইজফ, মথা:-   

“(ছ) অন্যান্য ব্যফা প্ররতষ্ঠান;”; 

দকাম্পানী 

ব্যতীত অন্যান্য 

ব্যফা প্ররতষ্ঠান 

ব্যরক্তয ংজ্ঞাে 

অন্তর্ভ থক্ত না 

থাকাে বযালটয 

আওতা বৃৃ্রদ্ধয 

জন্য এ 

ংলাধন কযা 

লেলছ। 

9.  ধাযা ২ এয 

দপা 

(৮২)গফলুপ্ত 

দপা (৮২) কত উগিগখত “ণ্য” ব্দটি গফলুপ্ত ইজফ; “ণ্য” ব্দটি 

রফলুপ্ত কযা লর 

যপ্তারন ফরলত 

ণ্য ফা দফা 

উবেই বুঝালফ। 

10.  ধাযা ২ এয 

দপা 

(১০৩) 

প্রগতস্থান 

দপা (১০৩) এয গযফজতয গনম্নরূ দপা (১০৩) 

প্রগতস্থাগত ইজফ, মথা:-   

“(১০৩) “হ্রাকাযী ভিে” অথ থ রননফরণ থত দকান 

হ্রাকাযী ভিে, মথা:― 

(ক) আগাভ কয রালফ রযলারধত অলথ থয হ্রাকাযী 

ভিে;  

(খ) যফযাকাযী কর্তথক প্রদে যফযালয রফযীলত 

উৎল করতথত কলযয হ্রাকাযী ভিে;  

(গ) ফাৎরযক পুনেঃরাফ প্রণেন ফা রনযীোয পলর 

প্রলমাজয হ্রাকাযী ভিে;  

(ঘ) দক্ররডট দনাট ইসুযয কাযলণ হ্রাকাযী ভিে; 

(ঙ) যপ্তারনয দেলে রযলারধত উকযণ কলযয 

হ্রাকাযী ভিে; 

(চ) মূক ায হ্রা াইফায দেলে হ্রাকাযী ভিে; 

(ছ) পূফ থফতী কয দভোদ ইলত দনরতফাচক অলথ থয 

রযভাণ দজয টানায রনরভে হ্রাকাযী ভিে; 

(জ) পূফ থফতী কয দভোলদ অরতরযক্ত রযলারধত মূক 

হ্রাকাযী ভিে; ফা 

(ঝ) রনধ থারযত অন্য দকান হ্রাকাযী ভিে।”। 

করতে 

অপ্রলোজনীে 

অং ফাদ রদলে 

ংজ্ঞাটি প্রাঞ্জর 

কযায রলেয এ 

ংলাধনী 

আনেন কযা 

লেলছ। 
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ক্রগভে 

নাং 
ধাযা গফলয়ফস্তু রনলদ থনা/কযণীে 

11.  ধাযা ৫ 

ংলাধন 

উক্ত আইজনয ধাযা ৫ এয- 

(ে) উ-ধাযা (১) এ উগিগখত “গনধ যাগযত 

দ্ধগতজত” ব্দগুগরয গযফজতয “গনধ যাগযত তয ও 

দ্ধগতজত”  ব্দগুগর প্রগতস্থাগত ইজফ; এফাং 

(খ) উ-ধাযা (১) এয তযাাংজয প্রান্তঃগস্থত 

দাঁগড় গচজেয গযফজতয কোরন গচে প্রগতস্থাগত ইজফ 

এফাং অতঃয রননরূ তথাং ংলমারজত ইলফ, 

মথা:- 

“আযও তথ থালক দম, দকন্দ্রীে রনফন্ধন গ্রণ ও কয 

রযলালধয রলেয দফাড থ রফরধভারা প্রণেন করযলত 

ারযলফ।”। 

রনফন্ধলনয দেলে 

জাতীে যাজস্ব 

দফাড থ কর্তথক 

রফরবন্ন ভলে 

জাযীকৃত তথ ও 

দ্ধরত অনুযণ 

কযলত লফ। 

12.  ধাযা ৮ 

াংজাধন 

উক্ত আইজনয ধাযা ৮ এয উ-ধাযা (১) এ উগিগখত 

“গনধ যাগযত তয ও দ্ধগতজত” ব্দগুগর গফলুপ্ত ইজফ। 

একই ব্দ 

দুইফায উলেখ 

থাকাে এ 

ংলাধনী 

আনেন কযা 

লেলছ। 

13.  ধাযা ১২ 

ংলাধন 

উক্ত আইজনয ধাযা ১২ গনম্নরূজ াংজাধন েযা জয়জছ।  

(ে) উান্তেীোয় উগিগখত “েগভনায ের্তযে” 

ব্দগুগর গফলুপ্ত ইজফ; 

(খ) দুইটি স্থাজন উগিগখত “েগভনায” ব্দটিয 

গযফজতয, উবয়স্থাজন, “াংগিষ্ট েভ যেতযা” ব্দগুগর 

প্রগতস্থাগত ইজফ। 

ভাঠ ম থালেয 

ংরিষ্ট কভ থকতথা 

(রফবাগীে 

কভ থকতথা) কর্তথক 

স্ব-উলযালগ 

রনফন্ধন প্রদান 

কযলত লফ। 

14.  ধাযা ৩১ 

াংজাধন 

উক্ত আইজনয ধাযা ৩১ এয- 

(ে) উ-ধাযা (২) এয গযফজতয গনম্নরূ উ-ধাযা 

(২) প্রগতস্থাগত ইজফ, মথা:- 

“(২) Ki‡hvM¨ Avg`vwbi Dci g~mK †h mgq I 

c×wZ‡Z Av`vq Kiv nq †mB GKB mgq I c×wZ‡Z 

Ki‡hvM¨ Avg`vwbi g~mK Av‡ivc‡hvM¨ wfwËg~‡j¨i 

Dci দফাড থ কর্তথক রনধ থারযত তথ ও দ্ধরতলত cY¨ 

উৎাদলনয রলেয আভদারনকৃত DcKi‡Yi †ÿ‡Î ৪ 

(চায) kZvsk nv‡i Ges Ab¨vb¨ †ÿ‡Î 5 (cvuP) 

kZvsk nv‡i AvMvg Ki cÖ‡`q nB‡e|Ó; 

াধাযণ আলদ 

নং-

১০/মূক/২০২০ 

তারযখ: ১১ জুন, 

২০২০ রি: এয 

তথ ও দ্ধরত 

রযারন 

াললে 

উৎাদনকাযী 

প্ররতষ্ঠান 

উকযণ 

আভদারনয 

দেলে ৪  

তাং ালয 
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ক্রগভে 

নাং 
ধাযা গফলয়ফস্তু রনলদ থনা/কযণীে 

আগাভ কয 

প্রদানপূফ থক 

কাঁচাভার 

আভদারন কযলত 

াযলফ। 

(খ) উ-ধাযা (৩) এ উরেরখত  “দুইটি েয 

কভয়াজদয” ব্দগুগরয গযফজতয “চাযটি েয কভয়াজদয” 

ব্দগুগর প্রগতস্থাগত ইজফ। 

আগাভ কয 

হ্রাকাযী ভিে 

গ্রলণয ভে 

বৃরদ্ধ কযা 

লেলছ। 

15.  ধাযা ৩২ 

এয উ-

ধাযা (২) 

প্রগতস্থান 

উক্ত আইজনয ধাযা ৩২ এয উ-ধাযা (২) এয গযফজতয 

গনম্নরূ উ-ধাযা (২) প্রগতস্থান েযা জয়জছ।  

“(২) আভদারনকৃত দফায কযলমাগ্য যফযালয ণ 

ইলফ যফযাল য মূল্য ফা যফযাকাযী এফং 

যফযাগ্রীতা যস্পয ম্পকথমৄক্ত ইলর ন্যায্য ফাজায 

মূল্য।”। 

আভদারনকৃত 

দফায ভলে 

মূক অন্তর্ভ থক্ত না 

থাকায কাযলণ 

দফায মূল্য 

রনধ থাযলণ 

যফযা মূল্য 

অথফা 

ন্যায্যফাজায 

মূল্যলক রবরে 

রললফ গ্রণ 

কযলত লফ। 

16.  ধাযা ৩৩ 

এয উ-

ধাযা (৩) 

াংজাধন 

উক্ত আইজনয ধাযা ৩৩ এয উ-ধাযা (৩) এ উগিগখত 

“৬০ (লাে)” াংখ্যা, ফন্ধনী ও জব্দয গযফজতয “৯০ 

(নব্বই)” াংখ্যা, ফন্ধনী ও ব্দ প্রগতস্থাগত ইজফ। 

গ্যা, ারন ও 

রফদুযলতয উয 

আদােকৃত মূক 

রযলালধয 

ভেকার 

দমৌরক্তক কযা 

লেলছ। 

17.  ধাযা ৪৬ 

াংজাধন 

উক্ত আইজনয ধাযা ৪৬ এয – 

(ে) উ-ধাযা (১) এয- 

(অ) দপা (গ) কত উগিগখত “দুইটি কয দভোলদয” 

ব্দগুররয রযফলতথ “চাযটি কয দভোলদয” ব্দগুরর 

প্ররতস্থারত ইলফ;  

দযোত গ্রলণয 

ভেীভা বৃরদ্ধ 

কযা লেলছ। 
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ক্রগভে 

নাং 
ধাযা গফলয়ফস্তু রনলদ থনা/কযণীে 

(আ) দপা (ঙ) কত উগিগখত “ক্রয় গাফ পুস্তজে” 

জব্দয য “ফা ক্রে-রফক্রে রাফ পুস্তলক ” ব্দগুরর 

রন্নলফরত ইজফ; 

ব্যফােী কর্তথক 

দযোত গ্রলণয 

দেলে ক্রে-

রফক্রে রাফ 

পুস্তক 

মথামথবালফ 

ংযেণ 

ফােতামূরক। 

(ই) দপা (র্) এয প্রান্তঃগস্থত দাঁগড় গচজেয 

গযফজতয কগভজোরন গচে প্রগতস্থাগত ইজফ এফাং 

অতঃয গনম্নরূ নূতন দপা াংজমাগজত ইজফ, মথা:- 

Ò(X) †gvU DcKiY g~j¨ 7.5 (াত দরভক াঁচ ) 

তাংলয AwaK cwieZ©‡bi †ÿ‡Î নূতন উকযণ-

উৎাদ গ cÖ`vb bv Kwi‡j AwZwi³ ewa©Z DcKiY 

Ki|Ó; 

উকযণ মূল্য 

৭.৫% এয দফী 

বৃরদ্ধ দলর নতুন 

গ দঘালণা না 

কযলর দযোত 

প্রাপ্য লফ না। 

(খ) উ-ধাযা (২) এয- দপা (ঘ) এয গযফজতয 

গনম্নরূ দপা (ঘ) প্রগতস্থাগত ইজফ, মথা:- 

“(ঘ) উক্ত অজথন ণ্য রযফন দফা ংক্রান্ত 

ব্যলেয ৮০ (আর) তাংলয অরধক ে।”; 

রযফন দফা 

ংরিষ্ট ব্যলেয 

৮০ তাংলক 

দযোতলমাগ্য 

কযা লেলছ। 

(গ) উ-ধাযা (৩) এয- 

(অ) দপা (ঘ) দত উরেরখত “(৫)” ফন্ধনী ও 

ংখ্যায রযফলতথ “(২)” ফন্ধনী ও ংখ্যা প্ররতস্থারত 

ইলফ; 

মুদ্রণ প্রভাদ 

ংলাধন। 

(আ) দপা (ঘ) এয প্রান্তেঃরস্থত দাঁরড় রচলেয রযফলতথ 

দরভলকারন রচে প্ররতস্থারত ইলফ অতেঃয রননরূ 

নূতন দপা (ঙ) াংজমাগজত ইজফ, মথা:- 

“(ঙ) গ্যা, ারন, রফদুযৎ ও দটররলপান দফায উয 

রযলারধত মূক দযোত গ্রলণয দেলে ংরিষ্ট 

প্ররতষ্ঠান কর্তথক ইসুযকৃত রফর , মাা চারানে রালফ 

গণ্য ইলফ।”। 

গ্যা, ারন, 

রফদুযত ও 

দটররলপান দফা 

প্রদানকাযী 

কর্তথে কর্তথক 

ইসুযকৃত 

চারানলক ‘মূক 

চারানে’ 

রললফ গ্রণ 

কযা মালফ। 

18.  ধাযা ৪৭ 

এয উ-

ধাযা (১) 

ও (৩) 

প্রগতস্থান 

উক্ত আইজনয ধাযা ৪৭ এয- 

(ক) উ-ধাযা (১) এয রযফলতথ রননরূ উ-ধাযা 

(১) প্ররতস্থারত ইলফ, মথা:- 

“(১) দম দেলে দকান রনফরন্ধত ব্যরক্ত কযলমাগ্য 

যফযালয রনরভে দকান রনরদ থষ্ট কয দভোলদ দম 

ণ্য উৎাদলন 

দম রযভাণ 

উকযণ ব্যফায 

কযা লফ দই 

রযভাণ 
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ক্রগভে 

নাং 
ধাযা গফলয়ফস্তু রনলদ থনা/কযণীে 

রযভাণ উকযণ ব্যফায কলযন, উক্ত ব্যরক্তয প্রাপ্য 

উকযণ কয দযোত দই রযভালণয রবরেলত রনরূণ 

করযলত ইলফ।”; 

(খ) উ-ধাযা (৩) এয রযফলতথ রননরূ উ-ধাযা 

(৩) প্ররতস্থারত ইলফ, মথা:- 

“(৩) প্ররত কয দভোলদ এই ধাযায রত ংরিষ্ট 

আভদারন রকংফা অজথলনয দেলে দম রযভাণ উকযণ 

কয দযোত গ্রণ কযা মাইলফ উা রননফরণ থত সূে 

অনুমােী রনরূণ করযলত ইলফ: 

I x T/A 
দমলেলে- 

I ইর উ-ধাযা (১) এয রত ংরিষ্ট আভদারনকৃত 

রকংফা অরজথত উকযণ ইলত রনফরন্ধত ব্যরক্ত দম 

রযভাণ উকযণ ব্যফায কলযন তাায রফযীলত 

প্রলমাজয মূল্য ংলমাজন কলযয দভাট রযভাণ; 

T ইর দকান কয দভোলদ রনফরন্ধত ব্যরক্ত কর্তথক প্রদে 

১৫ (লনয) তাং ালয কযলমাগ্য কর যফযালয 

মূল্য; এফং 

A ইর দকান কয দভোলদ রনফরন্ধত ব্যরক্ত কর্তথক প্রদে 

কর যফযালয মূল্য।”। 

উকযণ কয 

ধাযায ফরণ থত 

রফধান অনুমােী 

দযোত গ্রণ কযা 

মালফ। 

19.  ধাযা ৪৮ 

প্রগতস্থান 

উক্ত আইজনয ধাযা ৪৮ এয গযফজতয গনম্নরূ ধাযা ৪৮ 

প্রগতস্থান েযা জয়জছ।  

“৪৮। ভন্বয়।- (১) গনধ যাগযত গযভাণ, তয, ভয়ীভা 

ও দ্ধগতজত েযদাতা গনম্নফগণ যত কেজত্র বৃরদ্ধকাযী ভন্বয় 

াধন েগযজত াগযজফন, মথা:― 
(ে) উৎজ েগতযত েজযয বৃগদ্ধোযী ভন্বয়;  
(খ) ফাৎগযে পুনঃগাফ প্রণয়জনয পজর বৃগদ্ধোযী 

ভন্বয়;  
(গ) ব্যাাংগোং চৈাজনজর অথ য গযজাধ না েগযফায  পজর 

বৃগদ্ধোযী ভন্বয়;  

(ঘ) ব্যগক্তগত উজেজে ব্যফহৃত (private use) 

জণ্যয কেজত্র বৃগদ্ধোযী ভন্বয়;  
(ঙ) গনফগন্ধত ইফায য বৃগদ্ধোযী ভন্বয়;  
(চ) গনফন্ধন ফাগতজরয োযজণ বৃগদ্ধোযী ভন্বয়;  
(ছ) মূে ায গযফগতযত ইফায োযজণ বৃগদ্ধোযী 

ভন্বয়;  
(জ) সুদ, জরযভানা, অথ থদণ্ড, গপ ইতৈাগদ গযজাধ 

াংক্রান্ত বৃগদ্ধোযী ভন্বয়; ফা 
(ঝ)  গনধ যাগযত অন্য কোন বৃগদ্ধোযী ভন্বয়। 

ংজ্ঞায ালথ 

াভঞ্জস্য দযলখ 

বৃরদ্ধকাযী ও 

হ্রাকাযী 

ভিলেয রফধান 

ংলাধন কযা 

লেলছ। 
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ক্রগভে 

নাং 
ধাযা গফলয়ফস্তু রনলদ থনা/কযণীে 

 

(২) রনধ থারযত রযভাণ, তথ, ভেীভা ও দ্ধরতলত 

কযদাতা রননফরণ থত দেলে হ্রাোযী ভন্বয় াধন 

করযলত ারযলফন, মথা:― 
(ক) আগাভ কয রালফ রযলারধত অলথ থয হ্রাকাযী 

ভিে;  

(খ) যফযাকাযী কর্তথক প্রদে যফযালয রফযীলত 

উৎল করতথত কলযয হ্রাকাযী ভিে;  

(গ) ফাৎরযক পুনেঃরাফ প্রণেন ফা রনযীোয পলর 

প্রলমাজয হ্রাকাযী ভিে;  

(ঘ) দক্ররডট দনাট ইসুযয কাযলণ হ্রাকাযী ভিে; 

(ঙ) যপ্তারনয দেলে রযলারধত উকযণ কলযয 

হ্রাকাযী ভিে; 

(চ) মূক ায হ্রা াইফায দেলে হ্রাকাযী ভিে; 

(ছ) পূফ থফতী কয দভোদ ইলত দনরতফাচক অলথ থয 

রযভাণ দজয টারনফায রনরভে হ্রাকাযী ভিে; 

(জ) পূফ থফতী কয দভোলদ অরতরযক্ত রযলারধত মূক 

হ্রাকাযী ভিে; ফা 

(ঝ) রনধ থারযত অন্য দকান হ্রাকাযী ভিে।”। 

20.  ধাযা ৪৯ 

াংজাধন 

উক্ত আইজনয ধাযা ৪৯ এয- 

(ে) উ-ধাযা (১) এয প্রাযলে উরেরখত “উ-

ধাযা” লব্দয পূলফ থ “ধাযা ৩৩ এয রফধানাফরী লেও,” 

ব্দগুরর, ংখ্যা এফং কভা রন্নলফরত ইলফ; 

 

 

(ক) উৎল মূক 

কতথলনয দেলে 

রফযীত নীরত 

অনুসৃত ে 

রফধাে ধাযা ৩৩ 

এয উয ধাযা 

৪৯ এয প্রাধান্য 

প্ররতষ্ঠায রলেয। 

(খ) উ-ধাযা (২) এ উগিগখত “ভরিত কয 

চারানে এফং উৎল কয কতথন নদে ” ব্দগুররয 

রযফলতথ “কয চারানে” ব্দগুরর প্ররতস্থারত ইজফ; 

(খ) আইলনয 

ালথ াভঞ্জস্য 

দযলখ কয 

চারানে 

ব্দগুরর 

প্ররতস্থান কযা 

লেলছ। 
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ক্রগভে 

নাং 
ধাযা গফলয়ফস্তু রনলদ থনা/কযণীে 

(গ) উ-ধাযা (৪) এয য রননরূ নূতন উ-ধাযা 

(৫) ংলমারজত ইলফ, মথা:- 

“(৫) কোন প্রেজেয আওতায় কোন কফা গ্রণোযী 

ের্তযে প্রজদয় মূল্য াংজমাজন েয মগদ কফা গ্রণোযী 

ফা, কেত্রভত, কফায মূল্য ফা েগভন গযজাধোযী 

ব্যগক্ত কফায মূল্য ফা েগভন গযজাধোজর গনধ যাগযত 

দ্ধগতজত উৎজ আদায় ফা েতযনপূফ যে যোগয 

কেজাগযজত জভা েজযন এফাং উক্ত কফা যফযাোযী 

ব্যগক্ত ের্তযে উক্ত মুদয় কফায অাংগফজল 

যফযাজয রজেৈ কোন াফ-েন্ট্রাক্টয , এজজন্ট ফা 

অন্যজোন কফা যফযাোযী ব্যগক্তজে গনজয়াগ েজযন , 

কইজেজত্র উক্ত কফা যফযাোযীয াফ-েন্ট্রাক্টয , 

এজজন্ট ফা গনজয়াগকৃত অন্যজোন কফা যফযাোযী 

ব্যগক্তয গনেে ইজত, উক্ত কফায উয প্রাথগভে ম যাজয় 

প্রজমাজৈ মূল্য াংজমাজন েয আদায় ফা েতযন এফাং 

যোগয কেজাগযজত জভা প্রদাজনয দাগরগরে প্রভাণাগদ 

উস্থান াজজে পুনযায় উৎজ মূল্য াংজমাজন েয 

আদায় েযা মাইজফ না; তজফ , প্রেজেয আওতায় ণ্য 

ক্রজয়য কেজত্র এই গফধান প্রজমাজৈ ইজফ না।”। 

প্রকলল্প দফা 

গ্রণকাযী কর্তথক 

একফায 

মথামথবালফ 

উৎল মূক 

কতথন কযলর 

পুনযাে াফ -

কন্ট্রাক্টয এলজন্ট 

ফা অন্য দকান 

দফা 

যফযাকাযীয 

রনকট লত 

উৎল মূক 

কতথন কযলত 

লফ না।  

21.  ধাযা ৫০ 

এয উ-

ধাযা (৩) 

প্ররতস্থান 

উক্ত আইজনয ধাযা ৫০ এয উ-ধাযা (৩) এয রযফলতথ 

রননরূ উ-ধাযা (৩) প্ররতস্থান কযা লেলছ। 

“(৩) যফযাকাযী উৎল কয কতথনকাযী ো ইলত 

উৎল কয কতথন নদে গ্রণ ব্যতীত হ্রাকাযী ভিে 

াধন করযলত ারযলফন না।”। 

আইলনয া দথ 

াভঞ্জস্য দযলখ 

ধাযাটি রযফতথন 

কযা লেলছ।  

22.  ধাযা ৫৩ 

প্ররতস্থান 

উক্ত আইজনয ধাযা ৫৩ এয রযফলতথ রননরূ ধাযা (৫৩) 

প্ররতস্থান কযা লেলছ।  

“৫৩। উৎল কয কতথন নদে। দকান রনফরন্ধত 

ব্যরক্তয রনকট ইলত উৎল কয কতথনকাযী ো দকান 

যফযা গ্রলণয দেলে, উক্ত উৎ কয কতথনকাযী ো 

তৎকর্তথক উক্ত যফযালয রফযীলত মূল্য রযলালধয 

ভে দফাড থ কর্তথক রনধ থারযত দ্ধরতলত উৎল কয কতথন 

নদে ইসুয করযলফন।” 

ধাযা ৪৯ এয 

ালথ াভঞ্জস্য 

দযলখ উৎল কয 

নদে ইসুযয 

ধাযা ংলাধন 

কযা লেলছ। 

23.  ধাযা ৬৪ 

াংজাধন 

উক্ত আইজনয ধাযা ৬৪ এয- 

(ক)  উ-ধাযা (১) এয প্রান্তেঃরস্থত দাঁরড় রচলেয 

রযফলতথ দকারন রচে প্ররতস্থারত ইলফ এফং অতেঃয 

রননরূ তথাং ংলমারজত ইলফ; মথা:- 

“তলফ তথ থালক দম , ১৫ (লনলযা) তভ রদফল যকারয 

১৫ (লনলযা) 

তারযখ যকারয 

ছুটি থাকলর 

তৎযফতী 

কাম থরদফল 
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ক্রগভে 

নাং 
ধাযা গফলয়ফস্তু রনলদ থনা/কযণীে 

ছুটি থারকলর তৎযফতী কাম থরদফল দারখরে দ 

করযলত ইলফ।”; 

রযটান থ দারখর 

কযলত লফ।  

(খ) উ-ধাযা (১) এয য রননরূ নূতন উ-ধাযা 

ংলমারজত ইলফ; মথা:- 

“(১ক) এই আইলনয অন্যান্য রফধালন রবন্নতয মাা 

রকছুই থাকুক না দকন , প্রাকৃরতক দুলম থাগ , ভাভাযী, 

দদফ-দুরফ থাক ফা মৄলদ্ধয  কাযলণ জনস্বালথ থ , দফাড থ, 

যকালযয পূফ থানুলভাদনক্রলভ , আলদ দ্বাযা , উক্তরূ 

আৎকারীন ভলেয জন্য সুদ ও জরযভানা আদাে 

ইলত অব্যারত প্রদানপূফ থক দারখরে দলয 

ভেীভা বৃরদ্ধ করযলত ারযলফ। 

(১খ) উ-ধাযা (১ক) এ উরেরখত আলদ ভূতালে  

কাম থকযতা প্রদান কযা মাইলফ।”। 

ধাযাে ফরণ থত 

রফলল অফস্থায 

দপ্ররেলত জাতীে 

যাজস্ব দফাড থ 

প্রলোজনলফালধ 

যকালযয 

পূফ থানুলভাদনক্রলভ 

দারখরে 

দলয 

ভেীভা বৃরদ্ধ 

কযলত াযলফ। 

24.  ধাযা ৬৮ 

প্ররতস্থান 

উক্ত আইজনয ধাযা ৬৮ এয রযফলতথ রননরূ ধাযা (৬৮) 

প্ররতস্থান কযা লেলছ। 

“৬৮। ঋণাত্মক নীট অর্থ দজয টানা ও দপযত 

প্রদান।- (১) মরদ দকান কয দভোলদ উকযণ কয এফং 

প্রাপ্য হ্রাকাযী ভিলেয ভরষ্ট, উৎাদ কয, ম্পূযক 

শুল্ক এফং বৃরদ্ধকাযী ভিলেয ভরষ্টলক অরতক্রলভয 

কাযলণ উক্ত কয দভোলদ প্রলদে নীট অলথ থয রযভাণ 

ঋণাত্মক ে, তাা ইলর অরতরযক্ত রযভাণ অথ থ দজয 

টারনলত ইলফ এফং যফতী ছেটি কয দভোলদ উক্ত অথ থ 

রফলোজন কযা মাইলফ, তৎযফতীলত অফরষ্ট অথ থ এই 

ধাযা অনুালয দপযৎ প্রদান করযলত ইলফ।  

(২) দকান রনফরন্ধত ব্যরক্তলক পূফ থফতী কয দভোদ ইলত 

দজয টানা অরতরযক্ত অথ থ রননফরণ থত দ্ধরতলত হ্রাকাযী 

ভিে প্রদান করযদত ইলফÑ 

(ক) কর উৎাদ কলযয রযভাণ এফং এই ধাযায 

অধীন প্রদে ভিে ব্যতীত অন্যান্য মুদে ভিে 

রালফ রইো যফতী কয দভোলদ উক্ত দভোলদয জন্য 

প্রলদে কলযয রযভাণ রনধ থাযণ করযলত ইলফ; 

(খ) মরদ রনরূরত অলথ থয রযভাণ ধনাত্মক ে, 

তলফ পূলফ থয কয দভোদ ইলত দজয টানা অরতরযক্ত 

অলথ থয এভন অং হ্রাকাযী ভিে প্রদান করযলত ইলফ 

মাালত প্রলদে অলথ থয রযভাণ শূলন্য হ্রা াে; 

(গ) পূলফ থয কয দভোদ ইলত দজয টানা দম 

রযভাণ অথ থ দপা (খ) এয অধীন ভিে কযা মাইলফ 

রনভ থাণ, গৃ 

রনভ থাণ, ভূরভ 

উন্নেন ফা 

ম্পরে উন্নেন 

ংরিষ্ট 

অথ থননরতক 

কাম থক্রভলক 

উকযলণয 

ংজ্ঞা লত ফাদ 

দদোয কাযলণ এ 

ধাযায ংলাধনী 

আনা লেলছ। 

অথ থাৎ উরেরখত 

দেলে ঋণাত্মক 

নীট অথ থ দজয 

টানা ফা দপযত 

প্রদান কযা মালফ 

না। 
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ক্রগভে 

নাং 
ধাযা গফলয়ফস্তু রনলদ থনা/কযণীে 

না, উা ততেণ ম থন্ত দজয টারনলত ইলফ, মতেণ নাÑ 

(অ) দকান কয দভোলদয জন্য দজয টানা মুদে 

অরতরযক্ত অথ থ রফলোরজত ে; ফা 

(আ) রনরদ থষ্ট দভোলদয জন্য দজয টানা অরতরযক্ত 

অলথ থয আংরক ফা মুদে রযভাণ ছেটি কয দভোদ 

ম থন্ত দজয টানা ে।  

(৩) মরদ ছেটি কয দভোদ মাফৎ দজয টারনফায য 

অরতরযক্ত অথ থ অফরষ্ট থালক, তাা ইলরÑ 

(ক) অরতরযক্ত অলথ থয রযভাণ ৫০,০০০.০০ 

(ঞ্চা াজায) টাকায অরধক না ইলর উক্ত রযভাণ 

শূলন্য হ্রা না াওো ম থন্ত উায দজয টারনলত ইলফ, ফা 

(খ) অন্যান্য দেলে, উক্ত রযভাণ অথ থ রনধ থারযত 

তথ ও দ্ধরতলত আলফদন প্রারপ্তয ৩ (রতন) ভালয ভলে 

দপযৎ প্রদান করযলত ইলফ।”। 

25.  ধাযা ৭১ 

ংলাধন 

উক্ত আইজনয ধাযা ৭১ এয উ-ধাযা (১) এ উরেরখত 

“করভনায” লব্দয রযফলতথ “করভনায ফা 

ভারযচারক” ব্দগুরর প্ররতস্থারত ইলফ। 

Duty 

Exemption 

and Draw 

Back Office 

(DEDO) 

কূটননরতক এফং 

অন্যান্য 

আন্তজথারতক 

ংস্থায মূক 

দপযত প্রদান 

কযলফ। 

26.  ধাযা ৭৩ 

াংজাধন 

উক্ত আইজনয ধাযা ৭৩ এয – 

(ে) Dc-aviv (1) এয দপা (ক) দত উরেরখত 

“করভনায” লব্দয রযফলতথ “করভনায ফা ধাযা ৮৬ 

এয াযণীলত ফরণ থত মলথামৄক্ত কভ থকতথা ” ব্দগুরর ও 

ংখ্যা প্ররতস্থারত ইলফ; 

(খ) Dc-aviv (১) এয দপা (ক) এয উ-দপা (অ) 

এয “, ফা অরনেরভতবালফ উকযণ কয দযোত ফা 

হ্রাকাযী ভিে গ্রণ করযোলছন ” কভা ও ব্দগুরর 

রফলুপ্ত ইলফ; 

(গ) উ-ধাযা (২) এ উরেরখত “করভনায” লব্দয 

রযফলতথ “করভনায ফা ধাযা ৮৬ এয াযণীলত ফরণ থত 

মলথামৄক্ত কভ থকতথা ” ব্দগুরর ও ংখ্যা প্ররতস্থারত 

কয রনধ থাযলণয 

দেদে শুধুভাে 

করভনায এয 

রযফলতথ ধাযা 

৮৬ দত ফরণ থত 

াযণী অনুমােী 

কভ থকতথাগণ 

আইলনয রফধান 

অনুযণপূফ থক 

কয রনধ থাযণ 

কযলত াযলফন।   
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ক্রগভে 

নাং 
ধাযা গফলয়ফস্তু রনলদ থনা/কযণীে 

ইলফ; 

(ঘ) উ-ধাযা (৩) এ উরেরখত “করভনায” 

লব্দয রযফলতথ “করভনায ফা ধাযা ৮৬ এয াযণীলত 

ফরণ থত মলথামৄক্ত কভ থকতথা ” ব্দগুরর ও ংখ্যা 

প্ররতস্থারত ইলফ; 

(ঙ) Dc-aviv (৪) এ উরেরখত “করভনাযলক” 

লব্দয রযফলতথ “করভনায ফা ধাযা ৮৬ এয 

াযণীলত ফরণ থত মলথামৄক্ত কভ থকতথালক ” ব্দগুরর 

প্ররতস্থারত ইলফ; 

(চ) উ-ধাযা (৪) এয য রননরূ নূতন উ-

ধাযা (৫) ংলমারজত ইলফ, মথা:- 

“(৫) দারখরে যীোে উকযণ কয দযোত ফা 

হ্রাকাযী ভিে গ্রলণয অরনেভ উদঘাটিত ইলর 

কাযী করভনালযয রনলন নলন এভন কভ থকতথা উ-

ধাযা (২) দত ফরণ থত দ্ধরত অনুযণ করযো প্রলদে কলযয 

রযভাণ রনধ থাযণ করযলত ারযলফন।”। 

‘উকযণ কয 

দযোত’ এফং 

হ্রাকাযী ভিে 

গ্রলণয 

অরনেলভয দেলে 

কাযী 

করভনায ও 

তদুর্ধ্থ ম থাদেয 

কভ থকতথাগণ ণ্য 

মূল্য রনরফ থললল 

আইনানুগ 

কাম থক্রভ গ্রণ 

কযলত াযলফন। 

27.  ধাযা ৭৬ 

এয উ-

ধাযা (১) 

প্ররতস্থান 

উক্ত আইজনয ধাযা ৭৬ এয উ-ধাযা (১) এয রযফলতথ 

রননরূ উ-ধাযা (১) প্ররতস্থান কযা লেলছ।  

“(১) মরদ দকান ব্যরক্ত এই আইলনয দকান রফধালনয 

অব্যাখ্যা ফা অব্যফায করযো দকান রযকলল্পয 

(scheme) ভােলভ দকান কয সুরফধা গ্রণ কলযন ফা 

গ্রণ করযফায দচষ্টা কলযন, তাা ইলর করভনায 

কযদাতালক শুনারন প্রদান করযো রনধ থারযত দেে ও 

দ্ধরতলত এভনবালফ কয সুরফধায মথাথ থতা রনরূণ, 

রনধ থাযণ, যদকযণ ফা হ্রাকযলণয জন্য মৄরক্তমৄক্ত আলদ 

প্রদান করযলত ারযলফন এফং সুরফধা রাবকাযী ব্যরক্তয 

কযদারেতা রনরূণ করযলত ারযলফন দমন রফলল 

প্রস্তাফটি গৃীত ে নাই ফা কাম থকয ে নাই।”। 

আইলনয বালালক 

জলফাে ও 

প্রাঞ্জর কযা 

লেলছ।  

28.  ধাযা ৮৩ 

এয উ-

ধাযা (৪) 

ংলমাজন 

উক্ত আইজনয ধাযা ৮৩ এয উ-ধাযা (৩) এয য 

রননরূ নতুন উ-ধাযা (৪) ংলমারজত ইলফ; মথা:- 

“(৪) উ-ধাযা (১) এ মাা রকছুই থাকুক না দকন , 

যাজস্ব কভ থকতথায রনলন নলন এভন কভ থকতথা তাঁায 

কয আদাে 

কাম থক্রভ 

ভরনটরযং এয 

সুরফধালথ থ যাজস্ব 
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ক্রগভে 

নাং 
ধাযা গফলয়ফস্তু রনলদ থনা/কযণীে 

এখরতোযাধীন এরাকাে দকান রনফরন্ধত ফা রনফন্ধনলমাগ্য 

ব্যরক্তয উৎাদনস্থর ফা যফযাস্থর ফা দফা প্রদানস্থর 

ফা ব্য ফােস্থর রযদ থন এফং ভজুদ ণ্য , দফা, 

উকযণ ও রাফ যীো করযলত ারযলফন।”। 

কভ থকতথা এফং 

তদুর্ধ্থ ম থালেয 

কভ থকতথাগণ তায 

এখরতোযাধীন 

এরাকায 

প্ররতষ্ঠানমূ 

রযদ থন কযলত 

াযলফন। 

 

 

29.  ধাযা ৮৬ 

এয উ-

ধাযা (৩) 

ংলমাজন 

উক্ত আইজনয ধাযা ৮৬ এয উ-ধাযা (২) এয য 

রননরূ নতুন উ-ধাযা (৩) ংলমাজন কযা লেলছ।  

“(৩) মরদ দকান ব্যরক্ত তৎকর্তথক ংঘটিত অযাধ 

স্বীকায করযো ংরেপ্ত ন্যাে রনণ থেন এয আলফদন 

কলযন তলফ দ দেলে ন্যাে রনণ থেণকাযী কভ থকতথা কাযণ 

দ থালনা দনাটি জাযী ও শুনানী গ্রণ ব্যাগতজযজে েয 

গনধ যাযণ ও উক্ত অযাজধয ন্যায় গনণ যয়ন োম যক্রভ ম্পন্ন 

েগযজত াগযজফন।”। 

কযদাতালদয 

সুরফধালথ থ কাযণ 

দ থালনা দনাটি 

ও শুনানী 

ব্যরতলযলক 

ংরেপ্ত ন্যাে-

রনণ থেলনয নতুন 

ধাযা ংলমাজন 

কযা লেলছ। 

30.  ধাযা ৯৫ 

এয উ-

ধাযা (১ক) 

ংলাধন 

উক্ত আইজনয ধাযা ৯৫ এয উ-ধাযা (১ক) দত উরেরখত 

“উ-করভনায” লব্দয রযফলতথ “কাযী 

করভনায” ব্দগুরর প্ররতস্থারত ইলফ। 

ফলকো আদাে 

কভ থকতথা রললফ 

উ-করভনায 

এয রযফলতথ 

কাযী 

করভনায কযা 

লেলছ। 

31.  ধাযা ১২১ 

এয উ-

ধাযা (২) 

ংলাধন 

উক্ত আইজনয ধাযা ১২১ এয উ-ধাযা (২) এ উরেরখত 

“১০ (দ)” ংখ্যা, ফন্ধনী ও লব্দয রযফলতথ “২০ 

(রফ)” ংখ্যা, ফন্ধনী ও ব্দ প্ররতস্থারত ইলফ। 

আীর দালেলযয 

দেলে ১০ 

তাংলয 

রযফলতথ ২০ 

তাং অথ থ 

রযলাধ কযলত 

লফ। 

32.  ধাযা ১২২ 

এয উ-

ধাযা (২) 

ংলাধন 

উক্ত আইজনয ধাযা ১২২ এয উ-ধাযা (২) এ উরেরখত 

“১০ (দ)” ংখ্যা, ফন্ধনী ও লব্দয রযফলতথ “২০ 

(রফ)” ংখ্যা, ফন্ধনী ও ব্দ প্ররতস্থারত ইলফ। 

আীর দালেলযয 

দেলে ১০ 

তাংলয 

রযফলতথ ২০ 

তাং অথ থ 

রযলাধ কযলত 
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ক্রগভে 

নাং 
ধাযা গফলয়ফস্তু রনলদ থনা/কযণীে 

লফ। 

33.  ধাযা ১২৬ 

াংজাধন 

উক্ত আইজনয ধাযা ১২৬ এয- 

(ক) উ-ধাযা (১) এ উরেরখত “ম্পূযক শুল্ক” 

ব্দগুররয য “ফা আগাভ কয” ব্দগুরর রন্নলফরত 

ইলফ; 

(খ) উ-ধাযা (২) এ উরেরখত “ম্পূযক শুল্ক” 

ব্দগুররয য “ফা আগাভ কয” ব্দগুরর রন্নলফরত 

ইলফ; 

(গ) উ-ধাযা (৩) এ উরেরখত “ম্পূযক শুল্ক” 

ব্দগুররয য “ফা আগাভ কয” ব্দগুরর রন্নলফরত 

ইলফ। 

আগাভ কয 

অব্যারতয 

রফলেটি ধাযালত 

ংলমাজন কযা 

লেলছ। 

34.  ধাযা ১৩০ 

এয উ-

ধাযা (২) 

প্ররতস্থান 

উক্ত আইজনয ধাযা ১৩০ এয উ-ধাযা (২) রননরূল 

প্ররতস্থান কযা লেলছ।  

“(২) উ-ধাযা (১) এয উলেশ্য পূযণকলল্প, দফাড থ, মূক 

যাভ থক রনলোলগয তথ, দ্ধরত ও তাায দাে-দারেত্ব 

রনধ থাযণ করযলত ারযলফ।”। 

মূক যাভ থক 

রাইলন্স 

প্রদালনয তথ ও 

দ্ধরত দফাড থ 

রনধ থাযণ কযলত 

াযলফ। 

 

(ক) প্রথভ তপরলরয রযফতথনমূেঃ 

ক্রগভে 

নাং 
ধাযা গফলয়ফস্তু রনলদ থনা/কযণীে 

1.  প্রথভ 

তপরর 

উক্ত আইজনয প্রথভ তপরর এয- 

(ক) প্রথভ খলেয দটরফলরয প্রথভ করালভ 

উরেরখত- 

(অ) রদযানাভা ংখ্যা ০২.০৭ এয রফযীলত 

রদ্বতীে করালভ উরেরখত াভঞ্জস্যপূণ থ নাভকযণ 

দকাড “০২০৭.১৩.৯০” ও “০২০৭.১৪.৯০” রফলুপ্ত 

ইলফ; 

াঁ মুযগীয ংরিষ্ট 

এইচ.এ. দকাড 

০২০৭.১৩.৯০ ও 

০২০৭.১৪.৯০ ভূক্ত 

ণ্যমূলয উয 

আভদারন ম থালে মূক 

আলযা কযা লেলছ।    

(আ) রলযানাভা ংখ্যা “০৪.০৯” এফং 

তৎরফযীলত রদ্বতীে ও র্ততীে করালভ উরেরখত 

এরন্ট্রমূ রফলুপ্ত ইলফ; 

 

প্রাকৃরতক ভধু 

(এইচ.এ. দকাড 

০৪০৯.০০.৯০) ভূক্ত 

ণ্যমূলয উয 

আভদারন ম থালে মূক 

আলযা কযা লেলছ।  
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ক্রগভে 

নাং 
ধাযা গফলয়ফস্তু রনলদ থনা/কযণীে 

(ই) রলযানাভা ংখ্যা “২৫.০৫” এফং 

তৎরফযীলত রদ্বতীে ও র্ততীে করালভ উরেরখত 

এরন্ট্রমূলয য মথাক্রলভ রননরূ নূতন 

রলযানাভা ংখ্যা ও এরন্ট্রমূ রন্নলফরত ইলফ, 

মথা:- 

“২৫.০৮ ২৫০৮.৪০.০০ ভাটি”; 
 

‘ভাটি’ দক মূল্য 

ংলমাজন কয লত 

অব্যারত প্রদান কযা 

লেলছ। 

 

 

(খ) রদ্বতীে খলেয- 

(অ) অনুলচ্ছদ ৩ (ংস্কৃরত ংরিষ্ট দফা) এয 

দপা (খ) এয রযফলতথ রননরূ দপা (খ) 

প্ররতস্থারত ইলফ, মথা:- 

“(খ) পুস্তক, ংফাদে, ম্যাগারজন, যকাযী 

দগলজট ছাা, প্রকানা ও রফক্রে 

(ছাাখানা ও ফাধাই ংস্থা ব্যতীত);”; 
 

পুস্তক, ংফাদে, 

ম্যাগারজন যকাযী 

দগলজলটয ছাা ও 

প্রকানাে রফযভান 

মূক অব্যারতয 

অরতরযক্ত রফক্রে ম থালে 

অব্যারত দদো লেলছ। 

 

(আ) অনুলচ্ছদ ৪ (অথ থ ও আরথ থক রফলে 

ংরিষ্ট দফা) এয দপা (গ) এয য রননরূ নূতন 

দপা (ঘ) ংলমারজত ইলফ, মথা:- 

“(ঘ) দোয ক্রে-রফক্রে রনষ্পরে ংক্রান্ত 

কাম থক্রভ।”; 
 

দোয ক্রে-রফক্রে 

রনষ্পরে ংক্রান্ত 

কাম থক্রভদক মূল্য 

ংলমাজন কয লত 

অব্যারতয রফলেটি 

আলযা স্পষ্টীকযলণয 

জন্য এই ংলমাজন 

কযা লেলছ। 

(ই) অনুলচ্ছদ ৫ (রযফন দফা) এয দপা 

(ঘ) এয য রননরূ নূতন দপা (ঙ) ংলমারজত 

ইলফ, মথা:- 

“(ঙ) এোয অযামু্বলরন্স দফা ংক্রান্ত 

কাম থক্রভ।”। 
 

এোয অযামু্বলরন্স দফা 

ংক্রান্ত কাম থক্রভদক 

মূল্য ংলমাজন কয 

লত অব্যারত প্রদান 

কযা লেলছ। 

 

(খ) রদ্বতীে তপরলরয রযফতথনমূেঃ 

ক্রগভে 

নাং 
ধাযা গফলয়ফস্তু রনলদ থনা/কযণীে 

1.  রদ্বতীে 

তপরলরয 

দটরফর-১ 

প্ররতস্থান 

দটরফর-১ (আভদারন ম থালে ম্পূযক শুল্ক 

আলযালমাগ্য ণ্যমূ) দটরফরটি প্ররতস্থান কযা 

লেলছ। 

আভদারন ম থালে 

রফরবন্ন এইচ .এ. 

দকালডয রফযীলত 

ম্পূযক শুলল্কয ায 

রযফতথন কযা লেলছ। 

2.  রদ্বতীে 

তপরলরয 

দটরফর-২ 

দটরফর-২ (যফযা ম থালে ম্পূযক শুল্ক 

আলযালমাগ্য ণ্যমূ ) এয করাভ (১) এ 

উরেরখত- 

স্থানীে যফযা ম থালে 

তপরলর রগালযলটয 

উয লফার্চ্থ ৬৫ 
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ক্রগভে 

নাং 
ধাযা গফলয়ফস্তু রনলদ থনা/কযণীে 

ংলাধন (অ) রযনাভা ংখ্যা ২৪.০২ এফং 

তৎরফযীলত করাভ (২), (৩) ও (৪) এ উরেরখত 

এরন্ট্রমূলয রযফলতথ মথাক্রলভ রননরূ রযনাভা 

ংখ্যা ও এরন্ট্রমূ প্ররতস্থারত ইলফ, মথা:- 

২৪.০২ ২৪০২.২০.০০ তাভাকমৄক্ত 

রগালযট 
৬৫ 

 ২৪০২.৯০.০০ ালত ফা অমারন্ত্রক 

দ্ধরতলত দতরয 

রফরড় (রপল্টাযমৄক্ত 

উক ফা না উক ) 

এফং অন্যান্ম 

    

৪০ 

২৪.০৩ ২৪০৩.৯৯.০০ জদ থা (প্ররত ১০ 

গ্রালভয খুচযা মূল্য 

৪০ টাকা অথ থাৎ 

প্ররত গ্রাভ ৪ টাকা) 

৫৫ 

 ২৪০৩.৯৯.০০ গুর (প্ররত ১০ 

গ্রালভয খুচযা মূল্য 

২০ টাকা অথ থাৎ 

প্ররত গ্রাভ ২ টাকা) 

৫৫ 

 

তাং, রফরড়য উয 

লফ থার্চ্ ৪০ তাং 

এফং জদ থা ও গুলরয 

উয লফ থার্চ্ ৫৫ 

তাং ম্পূযক শুল্ক 

আলযা কযা লেলছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(আ) রযনাভা ংখ্যা ৩৩.০৪ এয রফযীলত 

করাভ (২) এ উরেরখত াভঞ্জস্যপূণ থ নাভকযণ 

দকাড ৩৩.০৪.৯৯.০০ এয রফযীলত করাভ (৪) 

এয এরন্ট্রলত উরেরখত “৫” ংখ্যায রযফলতথ 

“১০” ংখ্যাটি প্ররতস্থারত ইলফ; 

 

 

এইচ.এ. দকাড 

৩৩.০৪.৯৯.০০ এয 

আওতাে প্রাধন 

াভগ্রীয উয উৎাদন 

ম থালে ম্পূযক শুল্ক  

বৃরদ্ধপূফ থক ১০ তাং  

কযা লেলছ।  

(ই) রযনাভা ংখ্যা ৬৯.১০ এফং 

তৎরফযীলত করাভ (২), (৩) ও (৪) এ উরেরখত 

এরন্ট্রমূলয রযফলতথ মথাক্রলভ রননরূ রযনাভা 

ংখ্যা ও এরন্ট্রমূ প্ররতস্থারত ইলফ, মথা:- 

৬৯.১০ াংগিষ্ট  
এইচ, 

এ, 

কোর্ 

গযাগভজেয গঙ্ক, 

কফগন, প্যাজর্স্টার 

কফগন, েজভার্ ফা 

উায অাং, কম কোন 

ধযজনয প্যান ও 

ফাথরুজভয অন্যান্য 

গপটিাং ও গপক্সা য 

১০ 

 াংগিষ্ট  
এইচ, 

এ, 

কোর্ 

রযারভদকয ফাথটাফ 

ও রজকুরজ, াওোয, 

াওোয দে 

৩০ 

 

রযারভলকয রঙ্ক 

দফরন অন্যান্য 

আইলটলভ স্থানীে 

উৎাদন ম থালে ১০ 

তাং ম্পূযক শুল্ক 

আলযা কযা লেলছ।  
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ক্রগভে 

নাং 
ধাযা গফলয়ফস্তু রনলদ থনা/কযণীে 

3.  রদ্বতীে 

তপরলরয 

দটরফর-৩ 

এয 

ংলাধন 

দটরফর-৩ (যফযা ম থালে ম্পূযক শুল্ক 

আলযালমাগ্য দফামূ ) এয করাভ (১) এ 

উরেরখত- 

(অ) রযনাভা ংখ্যা S০১২ এফং 

তৎরফযীলত করাভ (২), (৩) ও (৪) এ উরেরখত 

এরন্ট্রমূলয রযফলতথ মথাক্রলভ রননরূ রযনাভা 

ংখ্যা ও এরন্ট্রমূ প্ররতস্থারত ইলফ, মথা:- 

S০১২ S০১২.১০ দটররলপানেঃ শুধুভাে 

দভাফাইর দপালনয 

রভ/রযভ কাড থ 

ব্যফালযয ভােলভ 

প্রদে দফা 

১৫ 

 

দভাফাইর দপালনয 

রভ/রযভ কাড থ 

ব্যফালযয ভােলভ 

প্রদে দফায উয 

ম্পূযক শুল্ক ১০ 

তাং দথলক বৃরদ্ধ 

কলয ১৫ তাং কযা 

লেলছ।  

(আ) রযনাভা ংখ্যা S০৪৪ এফং তৎরফযীলত 

করাভ (২), (৩) ও (৪) এ উরেরখত এরন্ট্রমূলয 

রযফলতথ মথাক্রলভ রননরূ রযনাভা ংখ্যা ও 

এরন্ট্রমূ প্ররতস্থারত ইলফ, মথা:- 

S০৪৪ S০৪৪.০০ রফআযটিএ প্রদে 

দফােঃ 

ফাংরালদ ড়ক 

রযফন কর্তথে 

কর্তথক গাড়ীয 

(মােীফাী ফা, 

ণ্যফাী োক ও রযী, 

এযামু্বলরন্স ও স্কুরফা 

ব্যতীত) দযরজলেন, 

রুট াযরভট, রপটলন 

নদ, ভাররকানা নদ 

ইতযারদ গ্রণ ও 

নফােন ংক্রান্ত দফা 

প্রদালনয রফযীলত 

গৃীত দফামূলল্যয 

(চাজথ ফা রপ) উয 

১৫ 

 

রফআযটিএ প্রদে দফায 

উয ম্পূযক শুল্ক ১০ 

তাং দথলক বৃরদ্ধ 

কলয ১৫ তাং কযা 

লেলছ। 
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ক্রগভে 

নাং 
ধাযা গফলয়ফস্তু রনলদ থনা/কযণীে 

(ই) রযনাভা ংখ্যা S০৫৮ এফং 

তৎরফযীলত করাভ (২), (৩) ও (৪) এ উরেরখত 

এরন্ট্রমূলয রযফলতথ মথাক্রলভ রননরূ রযনাভা 

ংখ্যা ও এরন্ট্রমূ প্ররতস্থারত ইলফ, মথা:- 

S০৫৮ S০৫৮.০০ চাট থাড থ রফভান ফা 

দররকপ্টায বাড়া 

প্রদানকাযী ংস্থােঃ 

চাট থাড থ রফভান ফা 

দররকপ্টায বাড়া 

প্রদানকাযী ংস্থা 

(এোয অযামু্বলরন্স 

ব্যতীত) 

৩০ 

 

চাট থার্ড রফভান ফা 

দররকপ্টায বাড়া 

প্রদানকাযী ংস্থায 

রফযীলত ম্পূযক শুল্ক 

২৫ তাং দথলক বৃরদ্ধ 

কলয ৩০ তাং কযা 

লেলছ। 

 

(গ) র্ততীে তপরলরয রযফতথনমূেঃ 

ক্রগভে 

নাং 
ধাযা গফলয়ফস্তু রনলদ থনা/কযণীে 

1.  র্ততীে 

তপরলরয 

দটরফর-১ 

(খে-ক) 

ংলাধন 

উক্ত আইজনয র্ততীে তপরর এয- 

(ক) দটরফর-১ (‘খে-ক’ – মূক আলযালমাগ্য ণ্য ) এয 

করাভ (১) এয- 

(অ) রযনাভা ংখ্যা ০৯.০৪, ০৯.০৯ ও ০৯.১০ এফং 

তৎরফযীলত করাভ (২), (৩) ও (৪) এ উরেরখত 

এরন্ট্রমূলয য মথাক্রলভ রননরূ রযনাভা ংখ্যা এফং  

এরন্ট্রমূ রন্নলফরত ইলফ, মথা:- 

১১.০৫ ১১০৫.২০.০০ লটলটা ফ্ল্যাক ৫% 

১১.০৮ ১১০৮.১২.০০ Maize (Corn) 

Starch 

৫% 

 
 

লটলটা ফ্ল্যাে ও 

দভইজ (কন থ) 

স্টাচ থ এয স্থানীে 

যফযা ম থালে 

১৫ তাংলয 

রযফলতথ ৫ 

তাং মূক 

আলযা কযা 

লেলছ। 

 
(আ) রযনাভা ংখ্যা “৫৪.০২ দথলক ৫৪.১০ এফং 

৫৫.১২ দথলক ৫৫.১৬” এফং তৎরফযীলত করাভ (২), (৩) 

ও (৪) এ উরেরখত এরন্ট্রমূলয রযফলতথ রননরূ রযনাভা 

ংখ্যা ও এরন্ট্রমূ প্ররতস্থারত ইলফ, মথা:- 

৫৪.০২ 

কথজে 

৫৪.১০ 

এফাং 

৫৫.১২ 

কথজে 

৫৫.১৬ 

ের  

এইচ.এ. 

কোর্ 

কৃগত্রভ আঁ দ্বাযা জ্তগয 

কপগিক্স, ের ধযজণয, 

নীজচ উগিগখত কেত্রমূ 

ব্যতীত, মথাঃ- 

(১) আঁজয োো এফাং 

নষ্ট টুেযা (এে 

গভোজযয কফী দীঘ য নয়) 

(২) কৃগত্রভ আঁজয জ্তগয 

কপগিক্স, মা ফয়ন ফা 

৫% 

 ‘রনলথটিক 

ইোন থ’ এয উয 

সুরনরদ থষ্ট কয ৬ 

টাকা/প্ররত দকরজ 

আলযা কযা 

লেলছ রফধাে 

খে-ক এয 

ংরিষ্ট 

এরন্ট্রমূ রফলুপ্ত 

কযা লেলছ।  
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বুননোযী োযখানা 

ব্যতীত অন্য কোজনা 

োযখানা 

প্রগক্রয়াজাতকৃত, 

(৩) ফাাংরাজদ 

স্টৈান্ডার্ য এন্ড কেগস্টাং 

ইনগস্টটিউন এয গনেে 

নমুনা গজজফ গফনামূজল্য 

যফযাকৃত কপগিে 

(গতন ফগ যগভোজযয 

নীজচয আকৃগতয), এফাং 

(৪)  Taps and Braids  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ই) রযনাভা ংখ্যা ৮৫.০৪ এফং তৎরফযীলত 

করাভ (২), (৩) ও (৪) এ উরেরখত এরন্ট্রমূলয য 

মথাক্রলভ রননরূ রযনাভা ংখ্যা ও এরন্ট্রমূ রন্নলফরত 

ইলফ, মথা:- 

“৮৫.১৭ ৮৫১৭.৬২.৩০ Router    ৫% 

৮৫.১৭ 

৮৫.২৯ 

৮৫.৩৮ 

ংরিষ্ট 

এইচ.এ. 

দকাড 

Loaded PCB ৫% 

৮৫.৩৪ ৮৫৩৪.০০.০০   Printed Circuit 

Board 
৫%”; 

 

Loaded PCB, 

PCB এফং 
Router  এয 

স্থানীয় উৎাদন 

ম যাজয় ১৫ 

তাাংজয 

গযফজতয ৫ 

তাাং াজয 

মূে আজযা 

েযা জয়জছ। 

2.  র্ততীে 

তপরলরয 

দটরফর-১ 

(খে-খ) 

ংলাধন 

দটরফর-১ (‘খে-খ’ – মূক আলযালমাগ্য দফা ) এয 

করাভ (১) এয- 

(অ) রযনাভা ংখ্যা S০২৪ এফং তৎরফযীলত 

করাভ (২), (৩) ও (৪) এ উরেরখত এরন্ট্রমূ রফলুপ্ত 

ইলফ; 

আফাফলেয 

রফণন দকলন্দ্রয 

মূক ায 

রযফতথলনয 

কাযলণ এরন্ট্রমূ 

রফলুপ্ত কযা 

লেলছ।  

(আ) রযনাভা ংখ্যা S০৩৬ এফং তৎরফযীলত 

করাভ (২), (৩) ও (৪) এ উরেরখত এরন্ট্রমূ রফলুপ্ত 

ইলফ; 

ীতাত 

রনেরন্ত্রত ফা 

তাানুকুর রঞ্চ  

ারব থলয মূক 

ায রযফতথলনয 

কাযলণ এরন্ট্রমূ 

রফলুপ্ত কযা 

লেলছ।  
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3.  র্ততীে 

তপরলরয 

দটরফর-২ 

(খে-খ) 

ংলাধন 

দটরফর-২ (‘খে-খ’ – মূক আলযালমাগ্য দফা ) এয 

করাভ (১) এয- 

(অ) রযনাভা ংখ্যা S০০১ এফং তৎরফযীলত 

করাভ (২), (৩) ও (৪) এ উরেরখত এরন্ট্রমূলয রযফলতথ  

মথাক্রলভ রননরূ রযনাভা ংখ্যা ও এরন্ট্রমূ 

প্ররতস্থারত ইলফ, মথা:- 

“S০০১ S০০১.২০ নন এগ কযজস্তাযাঁ ৭.৫%”; 

 

 

শুধুভাে নন এর 

দযলস্তাযায উয 

প্রলমাজয মূক 

৭.৫%। তাই 

রফলেটি 

স্পষ্টীকযলণয 

রলেয এ 

রযফতথন 

আনেন কযা 

লেলছ।  

(আ) রযনাভা ংখ্যা S০২৪ এফং তৎরফযীলত 

করাভ (২), (৩) ও (৪) এ উরেরখত এরন্ট্রমূলয য 

মথাক্রলভ রননরূ রযনাভা ংখ্যা ও এরন্ট্রমূ রন্নলফরত 

ইলফ, মথা:- 

“S০২৪ S০২৪.২০ আফাফজত্রয 

গফণন কেন্দ্র 
৭.৫%”; 

 

আফাফলেয 

রফণন দকলন্দ্রয 

উয ৫ তাং 

এয রযফলতথ 

৭.৫ তাং 

মূক আলযা 

কযা দেলছ। 

4.  র্ততীে 

তপরলরয 

দটরফর-৩ 

(খে-খ) 

ংলাধন 

দটরফর-৩ এয (‘খে-খ’ – মূক আলযালমাগ্য দফা ) এয 

করাভ (১) এ উরেরখত রযনাভা ংখ্যা S০৩১ এফং 

তৎরফযীলত করাভ (২), (৩) ও (৪) এ উরেরখত 

এরন্ট্রমূলয য মথাক্রলভ রননরূ রযনাভা ংখ্যা ও 

এরন্ট্রমূ রন্নলফরত ইলফ, মথা:- 

“S০৩৬ S০৩৬.২০ ীতাত রনেরন্ত্রত 

ফা তাানুকুর রঞ্চ 

ারব থ 

১০%”; 

 

ীতাত 

রনেরন্ত্রত ফা 

তাানুকুর রঞ্চ 

ারব থ এয উয 

৫ তাং এয 

রযফলতথ ১০ 

তাং মূক 

আলযা কযা 

লেলছ। 

5.  র্ততীে 

তপরলরয 

দটরফর-৪ 

(খে-ক) 

ংলাধন 

দটরফর-৪ এয (‘খে-ক’ – মূক আলযালমাগ্য ণ্য ) এয 

করাভ (১) এ উরেরখত রযনাভা ংখ্যা “৫২.০৫ ইলত 

৫২.০৭” এফং তৎরফযীলত করাভ (২), (৩) ও (৪) এ 

উরেরখত এরন্ট্রমূলয রযফলতথ মথাক্রলভ রননরূ রযনাভা 

ংখ্যামূ এফং এরন্ট্রমূ প্ররতস্থারত ইলফ, মথা:- 

রযনাভা 

ংখ্যা 

(Heading 

No.) 

াভঞ্জস্যপূণ থ  

নাভকযণ 

দকাড (HS 

Code) 

ণ্য াভগ্রীয 

রফফযণ 

সুরনরদ থষ্ট 

কলযয 

রযভাণ 

৫২.০৫ 

ইলত 

৫২.০৭ 

ের  

এইচ.এ. 

কোর্ 

েেন সুতা ৩ (রতন) 

টাকা/প্ররত 

দকরজ 

৫৪.০২ কথজে 

৫৪.১০ 

এফাং 

৫৫.১২ কথজে 

ের  

এইচ.এ. 

কোর্ 

কৃগত্রভ আঁ 

(man made 

fibre) এফাং 

অন্যান্য আঁজয 

৬ (ছে) 

টাকা/প্ররত 

দকরজ” 

কটন সুতায 

উয মূক ৪ 

টাকা/প্ররত 

দকরজয রযফলতথ 

৩ (রতন) 

টাকা/প্ররত দকরজ 

আলযা কযা 

লেলছ। 

রনলথটিক 

সুতায উয ৬ 

(ছে) টাকা/প্ররত 

দকরজ রললফ 

মূক আলযা 

কযা লেলছ। 



26 

 

৫৫.১৬ াংগভশ্রজণ জ্তগয 

ইয়ান য, মাায 

ভজে কৃগত্রভ 

আঁজয আগধেৈ 

যজয়জছ   
 

 

০৪। (ক) মূল্য ংলমাজন কয ও ম্পূযক শুল্ক রফরধভারা, ২০১৬ এয উরেরখত ংলাধনীমূেঃ 

ক্র/ 

নাং 

গফগধ গফলয়ফস্তু রনলদ থনা/ কযণীে 

1.  রফরধ ৭ 

ংলাধন 

(ক) উান্তটীকা কর স্থালন উরেরখত 

“করভনায” ব্দটিয রযফলতথ “রফবাগীে কভ থকতথা” 

ব্দগুরর প্ররতস্থারত ইলফ; 

(খ) উ-রফরধ (৪) এ উরেরখত “করভনালযয” 

ব্দটিয রযফলতথ “রফবাগীে কভ থকতথায” ব্দগুরর 

প্ররতস্থারত ইলফ। 

স্ব-উলযালগ 

রনফন্ধন/তাররকার্ভক্তক

যলণয দেলে করভনায 

এয রযফলতথ রফবাগীে 

কভ থকতথালক দারেত্ব 

প্রদান কযা লেলছ। 

2.  রফরধ ৮ 

ংলাধন 

রফরধ ৮ এয উ-রফরধ (১) এ উরেরখত “অনরাইন 

আলফদলনয দেলে দপা (ঘ) এয জন্য পযভ “মূক-

২.১” এ, কাগুলজ আলফদন ও অনরাইলন দপা (ক) 

ইলত দপা (গ) এয জন্য আলফদলনয দেলে” 

ব্দগুরর, ফন্ধনীগুরর, ফণ থগুরর, রচেগুরর ও ংখ্যাগুরর 

রফলুপ্ত ইলফ; 

পযভ মূক-২.১ মূক 

রনফন্ধন/তাররকার্ভরক্তয 

পযভ মা ফারতলরয 

ালথ ম্পরকথত না 

ওোয কাযলণ এ 

রযফতথন আনেন 

লেলছ। 

3.  রফরধ ৯ 

ংলাধন 

রফরধ ৯ এয উ-রফরধ (১) এ উরেরখত “অনরাইন 

আলফদলনয দেলে পযভ “মূক-২.১” এ, এফং 

কাগুলজ আলফদলনয দেলে” ব্দগুরর, রচেগুরর ও 

ংখ্যাগুরর রফলুপ্ত ইলফ; 

পযভ মূক-২.১ মূক 

রনফন্ধন/তাররকার্ভরক্তয 

পযভ মা ফারতলরয 

ালথ ম্পরকথত না 

ওোয কাযলণ এ 

রযফতথন আনেন 

লেলছ। 

4.  রফরধ ১৯ 

এয উ-

রফরধ (৩) 

ংলাধন 

রফরধ ১৯ এয উ-রফরধ (৩) এয দপা (খ) দত 

উরেরখত “৬০ (লাট)” ংখ্যা, ফন্ধনী ও লব্দয 

রযফলতথ “১২০ (একত রফ)” ংখ্যা, ফন্ধনী ও 

ব্দগুরর এফং “অনরাইলন” ব্দটিয রযফলতথ 

“অনরাইলন ফা কাগুলজ” ব্দগুরর প্ররতস্থারত ইলফ; 

আগাভ কয দপযত 

ংক্রান্ত ধাযা ৩১(৩) 

এয ালথ াভঞ্জস্য 

দযলখ এ রযফতথন 

আনেন কযা লেলছ। 

5.  রফরধ ২১ 

প্ররতস্থান 

রফরধ ২১ এয রযফলতথ রননরূ রফরধ ২১ প্ররতস্থারত 

ইলফ, মথা:- 

“২১। উকযণ-উৎাদ গ দঘালণা। ―ধাযা ৩২ 

এয উ -ধাযা (৫) এয উলে শ্য পূযণকলল্প দকালনা 

রনফরন্ধত ফা তাররকার্ভক্ত ব্যরক্তলক ণ্য উৎাদন ফা 

যফযালয পূলফ থ পযভ “মূক-৪.৩” এ রফবাগীে 

কভ থকতথায রনকট একটি উকযণ -উৎাদ গ  

প্ররতষ্ঠান কর্তথক 

দারখরকৃত উকযণ-

উৎাদ গ (মূক 

৪.৩) রফবাগীে 

কভ থকতথা কর্তথক মাচাই-

ফাছাই এফং ভতাভত 

একটি অনুররর ১৫ 
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ক্র/ 

নাং 

গফগধ গফলয়ফস্তু রনলদ থনা/ কযণীে 

(Input-Output Coefficient) দারখর করযলত ইলফ 

মাায একটি অনুররর রফবাগীে কভ থকতথা কর্তথক 

সুারয ১৫ (লনলযা) কাম থরদফলয ভলে ংরিষ্ট 

করভনালযয রনকট দপ্রযণ করযলত ইলফ। তলফ , 

তবাগ যপ্তারনমুখী রল্প প্ররতষ্ঠান কর্তথক যপ্তারনলমাগ্য 

ফা যপ্তারনকৃত লণ্যয দেলে এইরূ দঘালণা প্রদান 

করযলত ইলফ না।”; 

কাম থরদফলয ভলে 

করভনায ফযাফয 

দপ্রযণ কযলফন।  

6.  গফগধ 

২৪ে, 

২৪খ ও 

২৪গ 

াংজমাজন 

“২৪ক। অব্যফহৃত ফা ব্যফাজযয অনুজমাগী 

উেযজণয গনষ্পগিেযণ।― (১) কোজনা গনফগন্ধত  ফা 

তাররকার্ভক্ত ব্যগক্ত তৎের্তযে ক্রীত মূল্য াংজমাজন 

েয প্রদি কোজনা উেযণ যফতীজত ব্যফাজযয 

অনুজমাগী ফগরয়া ভজন েগযজর গতগন উায 

গনষ্পগিেজে পযভ “মূে-১৮.৭” এ এতদ াংক্রা ন্ত 

এেটি আজফদনত্র রফবাগীে কভ থকতথায  োম যারজয় 

ক েগযজফন। 
(২) উ-গফগধ (১) অনুমায়ী অফগত  ইফায ১৫ 

(লনলযা) কাম থরদফলয ভজে রফবাগীে েভ যেতযা 

তদন্তপূফ যে উ-গফগধ (১) এ ফগণ যত উেযণ গনফগন্ধত 

ফা তাররকার্ভক্ত ব্যগক্তয ব্যফাজযয অনুজমাগী ফগরয়া 

ন্তুষ্ট ইজর গতগন উা যফযা ফা গফনষ্টেযজণয 

গদ্ধান্ত প্রদান  করযলফন এফং রফবাগীে কভ থকতথা 

রদ্ধান্ত প্রদালনয ৭ (াত) রদলনয ভলে একটি 

প্ররতলফদন করভনায ফযাফয কপ্রযণ েগযজফন। 
(৩) উ-গফগধ ( ২) এ প্রদি গনজদ য  অনুমায়ী গনফগন্ধত 

ব্যগক্তজে তৎের্তযে উ-গফগধ (১) এ ফগণ যত উেযণ 

ফাফদ গৃীত কযয়াত যফতী দাগখরজত্র  বৃরদ্ধকাযী 

ভন্বয়াধন েগযজত ইলফ। 

অব্যফহৃত ফা ব্যফায 

অনুলমাগী উকযণ 

রনষ্পরেয রফধান 

আইন/রফরধলত না 

থাকাে এ ধযলণয 

উকযণ রনষ্পরেলত 

জটিরতা সৃরষ্ট লতা। 

উক্ত জটিরতা 

রনযনকলল্প এ রফধান 

ংলমাজন কযা লেলছ। 
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ক্র/ 

নাং 

গফগধ গফলয়ফস্তু রনলদ থনা/ কযণীে 

২৪খ| দুঘ যেনায় েগতগ্র স্ত ফা ধ্বাংপ্রাপ্ত  লণ্যয 

গনষ্পগিেযণ।― (১) কোজনা গনফগন্ধত ফা 

তাররকার্ভক্ত ব্যগক্ত, তৎের্তযে প্রস্তুতকৃত ফা উৎাগদত 

ফা যফযাজয জন্য ভজুদকৃত ণ্য কোজনা দুঘ যেনায় 

েগতগ্রস্ত ফা ধ্বাংপ্রাপ্ত ইফায ফা অন্য কোজনা োযজণ 

যফযাজয অজমাগ্য ফগরয়া ভজন েগযজর গতগন 

উক্তরূ যফযাজয অজমাগ্য জণ্যয গনষ্পগিেজে 

পযভ “মূে-১৮.৮” এ এতদ াংক্রা ন্ত এেটি 

আজফদনত্র দুঘ যেনা াংঘটিত ইফায ২ (দুই) রদদনয 

ভজে রফবাগীে কভ থকতথায োম যারজয় ক েগযজফন। 
(২) উ-গফগধ (১) এ ফগণ যত আজফদনত্র প্রাগপ্তয য 

রফবাগীে েভ যেতযা তদন্তপূফ যে উ-গফগধ (১) এ ফগণ যত 

দুঘ যেনায় ধ্বাংপ্রাপ্ত ফা েগতগ্রস্ত ণ্য মূল্য ও উায 

ালথ ংরিষ্ট প্রজদয় উৎাদ েজযয গযভাণ গনণ যয়  

করযদফন। 

(৩) উ-গফগধ (২) এ ফগণ যত ণ্য হ্রাকৃত মূজল্য 

আাংগে ফা ম্পূণ যবাজফ যফযাজমাগ্য গফজফগচত 

ইজর রফবাগীে কভ থকতথা উক্তরূ জণ্যয দমৌরক্তক 

যফযামূল্য গনধ যাযণ েগযজফন। 
(৪) গফবাগীয় েভ যেতযা তাায ন্তুগষ্ট াজজে, উ-

গফগধ ( ১) এ ফগণ যত ণ্য  আলফদন প্রারপ্তয ৩০  (গত্র) 

রদলনয ভজে যফযা ফা গফনষ্টেযণ ফা অন্য 

কোজনারূজ গনষ্পগিয গদ্ধান্ত প্রদান েগযজফন  এফং 

বিভাগীয় কর্ মকর্মা বিদ্ধান্ত প্রদানের ৭ (িার্) বদনের 

র্নে একটি প্রবর্নিদে কবর্শোর িরাির প্রপ্ররণ 

কবরনিে। 
(৫) গফবাগীয় েভ যেতযায গনেে ইজত মথামথ গনজদ য 

প্রাগপ্তয য, রনফরন্ধত ব্যরক্ত ― 
(ে) ম্পূণ যবাজফ ধ্বাংপ্রাপ্ত ফা েগতগ্রস্ত জণ্যয 

কেজত্র, উক্ত ণ্য প্রস্তুতেযণ ফা উৎাদজন ব্যফহৃত 

উেযণ ফাফদ গৃীত েয কযয়াত যফতী দাগখরজত্র 

বৃরদ্ধকাযী ভন্বয় েগযজফন; ফা 

(খ) দুঘ যেনায় ধ্বাংপ্রাপ্ত ফা েগতগ্রস্ত জণ্যয 

কেজত্র, ন্যায্য ফাজায মূল্য ও গফবাগীয় েভ যেতযা 

ের্তযে অনুজভাগদত হ্রাকৃত মূজল্যয তাযতজেয 

গবগিজত আনুাগতে াজয উেযণ েয কযয়াত 

ফাগতর েগযয়া যফতী দাগখরজত্র ভন্বয় েগযজফন। 

দুঘ যেনায় েগতগ্র স্ত ফা 

ধ্বাংপ্রাপ্ত লণ্যয 

গনষ্পগিয রফধান 

আইন/রফরধলত না 

থাকাে এ ধযলণয 

উকযণ রনষ্পরেলত 

জটিরতা সৃরষ্ট লতা। 

উক্ত জটিরতা 

রনযনকলল্প এ রফধান 

ংলমাজন কযা লেলছ। 
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ক্র/ 

নাং 

গফগধ গফলয়ফস্তু রনলদ থনা/ কযণীে 

২৪গ| ফজযৈ (ওজয়স্ট) ফা উজাত (ফাই-কপ্রার্াক্ট) 

জণ্যয যফযা ও গনষ্পগিেযণ। ― (১) কোজনা 

গনফগন্ধত ফা তাররকার্ভক্ত ব্যগক্ত ের্তযে প্রস্তুতকৃত ফা 

উৎাগদত জণ্যয ফজযৈ ফা উজাত ণ্য 

যফযাজমাগ্য ফা যফযা অজমাগ্য মাাই উক না 

দকন উা গনষ্পগিয জন্য  পযভ “মূক-৪.৩” এয 

ভােলভ াং রিষ্ট গফবাগীয় েভ যেতযায গনেে আজফদন 

েগযজফন। 
(২) যফযাজমাগ্য ফজযৈ ফা উজাত জণ্যয েযজমাগ্য 

মূল্য গনধ যাযজণয কেজত্র মূল্য ংলমাজন কয ও 

ম্পূযক শুল্ক (ন্যায্য ফাজায মূল্য রনধ থাযণ) রফরধভারা, 

২০১৯ এয রফরধ ৬ প্রজমাজৈ ইজফ। 
(৩) যফযা অজমাগ্য ফজযৈ ফা উজাত জণ্যয 

ফাগণগজৈে মূল্য না থাোয োযজণ গনফগন্ধত  ফা 

তাররকার্ভক্ত ব্যগক্ত মতদূয ম্ভফ, ফাাংরাজদ গযজফ 

াংযেণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ জনয ১ নং আইন) 

ফা উক্ত আইজনয অধীন প্রণীত গফগধভারায গফধানাফরী 

অনুযণক্রজভ উৎাদনস্থজর গোংফা স্বাস্থৈগত ফা 

গযজফগত ফা অফোঠাজভাগত োযজণ 

উৎাদনস্থজরয ফাগজয গফবাগীয় েভ যেতযা ফা 

তৎের্তযে ভজনানীত মূল্য াংজমাজন েয েভ যেতযায 

উগস্থগতজত উক্তরূ ণ্য ম্পূণ যরূজ ধ্বাং ফা গফনষ্ট 

েগযজত াগযজফন। 

(৪) উ-গফগধ (৩) এয অধীন কোজনা ণ্য ধ্বাং ফা 

গফনষ্ট েযা ইজর, গফবাগীয় েভ যেতযা তৎম্পগেযত 

এেটি প্রগতজফদন র্ধ্ং ফা গফনষ্টেযজণয ৭ (াত) 

গদজনয ভজে েগভনাজযয গনেে কপ্রযণ েগযজফন 

এফাং গনফগন্ধত ফা তাররকার্ভক্ত ব্যগক্ত এ াংক্রা ন্ত 

দগররাগদ আইজনয গফধান কভাতাজফে াংযেণ 

েগযজফন।”; 

ফজযৈ (ওজয়স্ট) ফা 

উজাত (ফাই-কপ্রার্াক্ট) 

জণ্যয যফযা ও 

গনষ্পগিয  রফধান 

আইন/রফরধলত না 

থাকাে এ ধযলণয 

উকযণ রনষ্পরেলত 

জটিরতা সৃরষ্ট লতা। 

উক্ত জটিরতা 

রনযনকলল্প এ রফধান 

ংলমাজন কযা লেলছ। 

7.  রফরধ ৪০ 

ংলাধন 

(ক) উ-রফরধ (১) এয দপা (গ) Gi- 

(অ) উ-দপা (উ) এয রযফলতথ রননরূ উ-দপা 

(উ) প্ররতস্থারত ইলফ, মথা:-  

“(উ) লণ্যয ফণ থনা, রযভাণ, যফযা প্রদালনয 

তারযখ, ভে, মানফালনয প্রকৃরত ও নম্বয;”; 

‘মানফালনয প্রকৃরত ও 

নম্বয’ উলেখপূফ থক 

চারানে ইসুয কযায 

রফধান কযা লেলছ।   
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(আ) উ-দপা (অঅ) এয রযফলতথ রননরূ উ-

দপা (অঅ) প্ররতস্থারত ইলফ, মথা:- 

“(অঅ) মূর চারানেটি দক্রতালক প্রদান করযলত 

ইলফ, মাা ণ্য রযফণকালর মানফালনয রত 

থারকলত ইলফ এফং অনুররর রনফরন্ধত ব্যরক্ত 

ংযেণ করযলফন এইরূ নূযনতভ ২ (দুই) প্রদস্থ কয 

চারানে।”; 

ণ্য রযফনকালর মূর 

‘চারানে’ 

মানফালনয ালথ 

যাখায রফধান কযা 

লেলছ।  

 

 

(খ) উ-রফরধ (৬) এয য রননরূ নূতন উ-

রফরধ (৭) ংলমারজত ইলফ, মথা:- 

“(৭) দফাড থ, যকারয দগলজলট আলদ দ্বাযা , দকালনা 

রনফরন্ধত ব্যরক্ত কর্তথক তাালদয রনজস্ব পযলভলট  

ইসুযকৃত রফর ফা ইনবলেলক কয চারানে রালফ 

দঘালণা করযলত ারযলফ।”; 

জাতীে যাজস্ব দফাড থ 

কর্তথক দকান প্ররতষ্ঠান 

কর্তথক ইসুযকৃত রফর ফা 

ইনবলেলক চারানে 

রললফ দঘালণায 

রফধান কযা লেলছ।  

8.  রফরধ ৪৭ 

এয উ-

রফরধ (৩) 

ংলাধন 

(ক) দপা (খ) এয রযফলতথ রননরূ দপা (খ) 

প্ররতস্থারত ইলফ, মথা:- 

“(খ) রনফরন্ধত ফা তাররকার্ভক্ত ব্যরক্তয ংরিষ্ট 

কাস্টভ, এোইজ ও বযাট করভনালযট ফা রফবাগীে 

দপ্তয ফা স্থানীে মূল্য ংলমাজন কয কাম থারে;” 

অন্যান্য কাম থারলেয 

াাার স্থানীে মূল্য 

ংলমাজন কয 

কাম থারলে দারখরে 

দ কযা মালফ।  

(খ)  দপা (গ) দত উরেরখত “দফা দকন্দ্র” 

ব্দগুররয রযফলতথ “স্থান” ব্দটি প্ররতস্থারত ইলফ; 

দারখরে দলয 

দেলে “দফা দকন্দ্র” 

এয রযফলতথ “স্থান” 

রন্নলফরত লেলছ। 

9.  রফরধ 

(৫৩) 

রফলুপ্ত 

রফরধ ৫৩ রফলুপ্ত ইলফ; রনভ থাণ, গৃ ফা বফন 

রনভ থাণ, ভূরভ ফা ম্পরে 

উন্নেন উকযণ নে 

রফধাে রফরধটি রফলুপ্ত 

কযা লেলছ।  

10.  রফরধ ৫৫ 

ংলাধন 

(ক) উ-রফরধ (১) এ উরেরখত- 

(অ) “পযভ “মূক-১০.১” এ” ব্দগুরর, 

ংখ্যাগুরর ও রচেগুরর রফলুপ্ত ইলফ; 

(আ) “করভনায” লব্দয রযফলতথ “করভনায 

ফা ভারযচারক” ব্দগুরর প্ররতস্থারত ইলফ; 

 

(খ) উ-রফরধ (৩) এ উরেরখত “করভনায” 

লব্দয রযফলতথ “করভনায ফা ভারযচারক” 

ব্দগুরর প্ররতস্থারত ইলফ। 

কূটননরতক এফং 

অন্যান্য আন্তজথারতক 

ংস্থা কর্তথক প্রদে কয 

Duty Exemption 

and Draw Back 

Office (DEDO)  

কর্তথক দপযত প্রদান 

কযা লফ রফধাে 

ংলাধন আনেন কযা 

লেলছ। 
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11.  রফরধ ৬১ 

এয উ-

রফরধ (৫) 

প্ররতস্থান 

রফরধ ৬১ এয উ-রফরধ (৫) এয রযফলতথ রননরূ 

উ-রফরধ (৫) প্ররতস্থারত ইলফ, মথা:- 

“(৫) তোর ও দযকড থে , দরররে, ণ্য ফা 

ণ্যফাী মান জব্দকযলণয যফতী ৩ (রতন) 

কাম থরদফলয ভলে পযভ “মূক-১২.৪” এ প্রাথরভক 

প্ররতলফদন ও ১৫ (লনলযা) কাম থরদফলয ভলে পযভ 

“মূক-১২.৫” এ চূড়ান্ত প্ররতলফদন করভনায ফযাফয 

দারখর করযলত ইলফ।”; 

দযকড থ, দরররে, ণ্য 

ফা ণ্যফাী মান 

জব্দকযলণয য 

প্ররতলফদন প্রদালনয 

ভে দমৌরক্তক কযা 

লেলছ।  

12.  রফরধ ৬৮ 

এয উ-

রফরধ (১) 

ংলাধন 

রফরধ ৬৮ এয উ-রফরধ (১) এ উরেরখত “উ-

করভনালযয” ব্দটিয রযফলতথ “কাযী 

করভনালযয” ব্দগুরর প্ররতস্থারত ইলফ; 

কাযী করভনালযয 

রনলন নে এভন দকান 

কভ থকতথা Debt 

Recovery Officer 

রললফ দারেত্ব ারন 

কযলত াযলফন।  

13.  রফরধ ৮৩ 

রফলুপ্ত 

রফরধ ৮৩ এয দলাংল উরেরখত “ফলকো আদাে 

কভ থকতথা” ব্দগুরর রফলুপ্ত ইলফ; 

ব্দগুরর দুইফায থাকাে 

একফায রফলুপ্ত কযা 

লেলছ।  

14.  রফরধ ১০৯ 

প্ররতস্থান 

রফরধ ১০৯ এয রযফলতথ রননরূ রফরধ ১০৯ 

প্ররতস্থারত ইলফ, মথা:-  

“১০৯। মূক পরামল শক াইসন্স প্রদান পদ্ধতি।- (১) 

ববার্ শ তবতি ১১০ এ বতণ শি বযাগ্যিাম্পন্ন ব্যতি গসণর 

তনকট ইসি ফরম “মূক-১৮.১” এ মূক পরামল শক 

াইসসন্সর আসবদন গ্রণ কতরবার সযে প্রতি 

বৎর জুাই মাস একটি বাাংা ও একটি ইাংসরতজ 

দদতনক পতিকা এবাং তনজস্ব ওসেবাইসট তবজ্ঞতি 

প্রকাল কতরসব। 

(২) বযাগ্য প্রার্থীগণ প্রতি বৎর জুাই -তর্সম্বর 

বমোসদ তবতি ১১১ এ বতণ শি দতাতদ ৫ (পাঁচ) 

াজার টাকা তফ   মাপতরচাক , কাস্টম, 

এক্সাইজ ও ভোট বেতনাং একাসর্তম বরাবর আসবদন 

কতরসি পাতরসবন। 

(৩) উপ-তবতি (২) এ উতিতিি আসবদনপি প্রার্থতমক 

বাছাইসের পর পরীযাে অাংলগ্রসণর বযাগ্য প্রার্থীসদর 

িাতকা মাপতরচাক , কাস্টম, এক্সাইজ ও ভোট 

বেতনাং একাসর্তম চূড়ান্ত কতরসবন এবাং উা 

ওসেবাইসট প্রকাল কতরসবন। 

(৪) মাপতরচাক প্রাি আসবদসনর তভতিসি 

সুতবিাজনক মসে এিদ াংতিষ্ট তবতিমাাে বতণ শি 

তসবা অনুযােী ততিি পরীযা গ্রণ কতরসবন 

এবাং বমৌতিক পরীযার মে দাতিকৃি দতাতদর 

মূক যাভ থক 

রাইলন্স প্রদান দ্ধরত 

জ ও দমৌরক্তক কযা 

লেলছ। 
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িেিা তনতিি কতরসবন। 

(৫) মাপতরচাক পরীযা গ্রসণর ১৫ (পসনসরা) 

তদসনর মসে ফাফ প্রকাল কতরসবন এবাং উিীণ শ 

প্রার্থীসদরসক মূক তনবন্ধন গ্রণ কতরসি ইসব। 

(৬) মাপতরচাক মূক তনবতন্ধি উিীণ শ প্রার্থীগণসক 

যর্থাযর্থ তনরাপিা দবতলষ্টে াংবতি ফরম “মূক-

১৮.১ক” এ মূক পরামল শ ক াইসন্স প্রদান 

কতরসবন। 

(৭) মূক পরামল শক তনসোগ াংক্রান্ত যাবিীে 

কায শক্রসমর ব্যে উপ -তবতি (২) এর অিীন আদােকৃি 

তফ ইসি পতরসলাি করা ইসব। 

(৮) মূল্য াংসযাজন কর তবভাসগ জািীে ববিন 

বেসর ৯ম বগ্রসর্র তনসে নসন এমন পসদ ন্যেনিম ৫ 

(পাঁচ) বৎর কাজ কতরবার অতভজ্ঞিা ম্পন্ন 

অবরপ্রাি কম শকিশাগণসক উপ -তবতি (৪) এর অিীন 

পরীযাে অাংলগ্রণ কতরসি ইসব না।  

(৯) এই আইন ও তবতিসি যাা তকছুই র্থাকুক না 

বকন, মূল্য াংসযাজন কর আইন , ১৯৯১ (১৯৯১ 

সনর ২২ নাং আইন ) এর অিীন প্রদি মূক 

পরামল শক াইসন্সমূ এই আইসনর আওিাে প্রদি 

ইোসছ বতো গণ্য ইসব।”; 

15.  রফরধ ১১০ 

এয উ-

রফরধ (১) 

প্ররতস্থান 

রফরধ ১১০ এয উ-রফরধ (১) এয রযফলতথ রননরূ 

উ-রফরধ (১) প্ররতস্থারত ইলফ, মথা:- 

(১) মূক পরামল শক াইসন্স প্রাতির জন্য 

আসবদনকারীর তনে বতণ শি বযাগ্যিা র্থাতকসি ইসব , 

যর্থা:- 

(ক) বাাংাসদসলর নাগতরক ইসি ইসব; 

(ি) আসবদসনর িাতরসি বে অন্যেন ২৫ 

(পঁতচল) বৎর ইসি ইসব;  

(গ) বকাসনা স্বীকৃি তবশ্বতবদ্যাে ইসি বয 

বকাসনা তবসে স্নািক বা মমাসনর তর্তগ্রিারী ইসি 

ইসব ।”; 

মূক যাভ থক 

রাইলন্স প্রদান দ্ধরত 

জ ও দমৌরক্তক কযা 

লেলছ। 

16.  রফরধ ১১১ 

এয দপা 

(ঙ) 

প্ররতস্থান 

রফরধ ১১১ এয দপা (ঙ) এয রযফলতথ রননরূ দপা 

(ঙ) প্ররতস্থারত ইলফ, মথা:- 

“(ঙ) মাপতরচাক, কাস্টম, এক্সাইজ ও ভোট 

বেতনাং একাসর্তম এর অনুকূস আসবদন তফ তাসব ৫ 

(পাঁচ) াজার টাকা মূল্যমাসনর বপ -অর্ শার বা ব্যাাংক 

ড্রাফট।”; 

 

আলফদন রপ কভালনা 

লেলছ।  
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ক্র/ 

নাং 

গফগধ গফলয়ফস্তু রনলদ থনা/ কযণীে 

17.  রফরধ ১১২ 

রফলুপ্ত  

রফরধ ১১২ রফলুপ্ত ইলফ;  

18.  গফগধ 

১১৮খ 

াংজমাজন 

রফরধ ১১৮ক এয য গনম্নরূ নূতন গফগধ ১১৮খ 

ংলমারজত ইলফ, মথা:-  

“১১৮খ| যফযা প্রদান ইলত াভরেক রফযরতয 

দঘালণা। (১) কোজনা গনফগন্ধত ফা তাগরোভুক্ত ব্যগক্ত 

েযজমাগ্য যফযা প্রদান ইজত াভগয়েবাজফ গফযত 

থাগেজত চাগজর গতগন অনূৈন ৪৮ (আেচগি) ঘণ্টা 

পূজফ য গফবাগীয় েভ যেতযাজে উা অফগত েগযজফন 

এফাং উক্তরূজ অফগত ইফায ২৪ (চগব্ব) ঘণ্টায 

ভজে গফবাগীয় েভ যেতযা ফা তৎের্তযে ভজনানীত 

েভ যেতযা গনফগন্ধত ফা তাগরোভুক্ত ব্যগক্তয ভজুত 

উেযণ এফাং প্রস্তুতকৃত জণ্যয ফা কফায জযজগভন 

গাফ গ্রণ েগযজফন। 

(২) কোজনা গনফগন্ধত ফা তাগরোভুক্ত ব্যগক্ত েযজমাগ্য 

যফযা ইজত গফযত থাগেজর এফাং যফতীজত 

পুনযায় উা আযম্ভ েগযজত চাগজর উক্তরূ আযম্ভ 

েগযফায পূফ যফতী োম যগদফজ াংগিষ্ট গফবাগীয় 

েভ যেতযাজে অফগত েগযজত ইজফ।”; 

দকান প্ররতষ্ঠান যফযা 

প্রদান লত াভরেক 

রফযত থাকলর রফরধ 

দ্বাযা রনধ থারযত ভলেয 

ভলে তা রফবাগীে 

কভ থকতথালক অফরত 

কযলত লফ এফং 

রফবাগীে কভ থকতথা রফরধ 

দ্বাযা রনধ থারযত ভলে 

ব্যফস্থা গ্রণ কযলফন।  

 

(খ) মূল্য ংলমাজন কয ও ম্পূযক শুল্ক রফরধভারা, ২০১৬ এয অধীন ংলারধত ফা প্ররতস্থারত ফা 

ফারতরকৃত পযভমূ রননরূেঃ  

ক্ররভক 

নং 

মূক পযভ প্রস্তারফত ংলাধন পযলভয রফলে 

1.  পযভ “মূে- 

৬.২.১” 

dig g~mK-৬.2.১ cÖwZ¯’vcন কযা লেলছ।  পযভটি মূক ক্রে -রফক্রে 

রাফ ংক্রান্ত। 

2.  পযভ “মূে- 

৬.৩” 

dig g~mK-৬.৩ cÖwZ¯’vcন কযা লেলছ।  পযভটি মূক চারানে। 

3.  পযভ “মূে- 

৬.৫” 

dig g~mK-৬.৫ cÖwZ¯’vcন কযা লেলছ।  পযভটি াখা ইউরনলট 

ণ্য স্থানান্তয ংক্রান্ত 

মূক চারানে। 

4.  পযভ “মূে- 

৬.৭” 

dig g~mK-৬.৭ cÖwZ¯’vcন কযা লেলছ।  পযভটি মূক দক্ররডট 

দনাট ংক্রান্ত। 

5.  পযভ “মূে- 

৬.৮” 

dig g~mK-৬.৮ cÖwZ¯’vcন কযা লেলছ।  পযভটি মূক দডরফট দনাট 

ংক্রান্ত। 

6.  পযভ “মূে- 

৯.২” 

dig g~mK-৯.২ cÖwZ¯’vcন কযা লেলছ।  পযভটি টান থওবায কয 

দারখরে। 

7.  পযভ “মূে- 

১০.১” 

dig g~mK-১০.১ রফলুপ্ত কযা লেলছ।  পযভটি কূটননরতক ফা 

আন্তজথারতক ংস্থায  কয 

দপযলতয আলফদন 
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ক্ররভক 

নং 

মূক পযভ প্রস্তারফত ংলাধন পযলভয রফলে 

8.  পযভ “মূে- 

১৮.১” 

dig g~mK-১৮.১ প্ররতস্থান কযা লেলছ।  পযভটি মূক যাভ থক 

রাইললন্সয আলফদন 

9.  পযভ “মূে- 

১৮.১ে” 

dig g~mK-১৮.১ক নতুন ংলমাজন কযা 

লেলছ।  

পযভটি মূক যাভ থক 

রাইলন্স 

10.  পযভ “মূে- 

১৮.৭” 

dig g~mK-১৮.৭ নতুন ংলমাজন কযা 

লেলছ।  

পযভটি অব্যফহৃত ফা 

ব্যফায অনুলমাগী 

উকযণ রনষ্পরেয 

আলফদন 

11.  পযভ “মূে- 

১৮.৮” 

dig g~mK-১৮.৮ নতুন ংলমাজন কযা 

লেলছ।  

পযভটি দুঘ থটনাে েরতগ্রস্থ 

ফা র্ধ্ংপ্রাপ্ত ফা 

যফযালয অলমাগ্য ণ্য 

রনষ্পরেয আলফদন 

 

০৫।  The Excises and Salt Act, 1944, মূল্য ংলমাজন কয ও ম্পূযক শুল্ক আইন, ২০১২ ও 

মূল্য ংলমাজন ও ম্পূযক শুল্ক রফরধভারা , ২০১৬ এয আওতাে দম কর প্রজ্ঞান ও আলদ জারয 

কযা লেলছ, তায তাররকােঃ 
 

(ক) প্রজ্ঞানমূলয তাররকােঃ  

(1) প্রজ্ঞান এআযও নং -১৪২-আইন/২০২০/১০৩-মূক তারযখেঃ  ১১.০৬.২০২০ রিস্টাব্দ এয 

ভােলভ মূল্য ংলমাজন  কয ও ম্পূযক শুল্ক রফরধভারা , ২০১৬ এ প্রলোজনীে ংলাধন 

কযা লেলছ; 

(2) প্রজ্ঞান এআযও নং -১৪৩-আইন/২০২০/১০৪-মূক তারযখেঃ  ১১.০৬.২০২০ রিস্টাব্দ এয 

ভােলভ এআযও নং -২৩১-আইন/২০১৭/৩১৮-মূক তারযখেঃ  ০১.০৭.২০১৭ রিস্টাব্দ 

যরতপূফ থক ব্যাংক রালফয আফগারয শুল্ক পুনেঃরনধ থাযণ কযা লেলছ; 

(3) প্রজ্ঞান এআযও নং-১৪৪-আইন/২০২০/১০৫-মূক তারযখেঃ ১১.০৬.২০২০ রিস্টাব্দ এয 

ভােলভ আভদারন , আভদারন ও উৎাদন , উৎাদন, দফা ও ব্যফােী ম থালে ফতথভালনয 

ন্যাে অব্যারত প্রদান কযা লেলছ; 

(4) প্রজ্ঞান এআযও নং -১৪৫-আইন/২০২০/১০৬-মূক তারযখেঃ  ১১.০৬.২০২০ রিস্টাব্দ এয 

ভােলভ উৎারদত ফা আভদারনকৃত তাভাকমৄক্ত রগালযলটয মূল্য রনধ থাযণ উায 

প্যালকলট স্টযাম্প ফা ব্যােলযার ব্যফায দ্ধরত রফরধভারা , ২০১৯ প্রলোজনীে ংলাধন 

কযা লেলছ;  

(5) প্রজ্ঞান এআযও নং -১৪৬-আইন/২০২০/১০৭-মূক তারযখেঃ  ১১.০৬.২০২০ রিস্টাব্দ এয 

ভােদভ রফরড়য উয প্রলদে কয আদাে ও রফরড়য প্যালকলট ব্যােলযার ব্যফায দ্ধরত 

রফরধভারা, ২০১৯ প্রলোজনীে ংলাধন কযা লেলছ; 

(6) প্রজ্ঞান এআযও নং -১৪৭-আইন/২০২০/১০৮-মূক তারযখেঃ  ১১.০৬.২০২০ রিস্টাব্দ এয 

ভােলভ প্রজ্ঞান এআযও নং -১৮৫-আইন/২০১৯/৪২-মূক তারযখেঃ  ১৩ জুন, ২০১৯ 

রিস্টাব্দ যরতপূফ থক রগালযট, রফরড়, জদ থা ও গুর এয খুচযা মূল্য ওম্পূযক শুল্ক রনধ থাযণ 

কযা লেলছ; 
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(7) প্রজ্ঞান এআযও নং -১৪৮-আইন/২০২০/১০৯-মূক তারযখেঃ ১১.০৬.২০২০ রিস্টাব্দ 

এয ভােলভ রফরধ ৫ এয ভােলভ মূল্য রনধ থাযলণয জন্য ন্যায্য ফাজায মূল্য রফরধভারা 

ংলাধন কযা লেলছ; 

(8) উৎল মূল্য ংলমাজন কয আদাে রফরধভারা , ২০১৯ যরতপূফ থক প্রজ্ঞান এআযও নং -

১৪৯-আইন/২০২০/১১০-মূক তারযখেঃ ১১.০৬.২০২০ রিস্টাব্দ এয ভােলভ উৎল কতথদনয 

রদক-রনলদ থনা প্রদান কযা লেলছ; 

(9) প্রজ্ঞান এআযও নং -১৫০-আইন/২০২০/১১১-মূক তারযখেঃ  ১১.০৬.২০২০ রিস্টাব্দ এয 

ভােলভ স্যারনটারয ন্যারকন ও ডাোায  দতযীয উকযলণয এইচএ দকাড ংলাধন 

কযা লেলছ; 

(10) প্রজ্ঞান এআযও নং -১৫১-আইন/২০২০/১১২-মূক তারযখেঃ  ১১.০৬.২০২০ রিস্টাব্দ এয 

ভােলভ আগাভ কয আলযা/অব্যারত ংক্রান্ত করতে ংলাধন কযা লেলছ; 

(11) প্রজ্ঞান এআযও নং -১৫২-আইন/২০২০/১১৩-মূক তারযখেঃ  ১১.০৬.২০২০ রিস্টাব্দ এয 

ভােলভ মূৃ্ল্য ংলমাজন কয -যাভ থক (রাইলন্স) রফরধভারাে করতে ংলাধন  কযা 

লেলছ; 

(12) প্রজ্ঞান এআযও নং -১৫৩-আইন/২০২০/১১৪-মূক তারযখেঃ  ১১.০৬.২০২০ রিস্টাব্দ এয 

ভােলভ করভনালযয দারেত্ব ও কতথব্য ম্পাদলনয েভতা অ থ ণ ংক্রান্ত  রদক রনলদ থনাে 

করতে ংলাধন কযা লেলছ; 

(13) প্রজ্ঞান এআযও নং -১৫৪-আইন/২০২০/১১৫-মূক তারযখেঃ  ১১.০৬.২০২০ রিস্টাব্দ এয 

ভােলভ দভাফাইর দপান রলল্পয অব্যারতয দভোদ বৃরদ্ধ রকছু ংলাধন কযা লেলছ; 

(14) প্রজ্ঞান এআযও নং-১৫৫-আইন/২০২০/১১৬-মূক তারযখেঃ ১১.০৬.২০২০ রিস্টাব্দ এয 

ভােলভ তাভাকজাত ণ্যলক রনরদ থষ্ট ালযয অরতরযক্ত  ম্পূযক শুল্ক লত অব্যারত প্রদান 

কযা লেলছ; 

(15) প্রজ্ঞান এআযও নং-১৫৬-আইন/২০২০/১১৭-মূক তারযখেঃ ১১.০৬.২০২০ রিস্টাব্দ এয 

ভােলভ রফরড়য ম্পূযক শুল্ক আংরক অব্যারত ংক্রান্ত প্রজ্ঞানটি যরত কযা লেলছ। 

 

(খ) আলদমূলয তাররকােঃ 

(1) আলদ নং-০৬/মূক/২০২০ তারযখ: ১১ জুন, ২০২০ রিস্টাব্দ এয ভােলভ রগালযলটয 

মূল্যস্তয দবলদ স্টযাম্প ও ব্যােলযার ব্যফায এফং মূক ও ম্পূযক শুল্ক আদালেয রদক-

রনলদ থনা ংক্রান্ত আলদ জারয কযা লেলছ; 

(2) আলদ নং-০৭/মূক/২০২০ তারযখ: ১১ জুন, ২০২০ রিস্টাব্দ এয ভােলভ রফরড়য 

ব্যােলযার ব্যফায ও মূক এফং ম্পূযক শুল্ক আদালেয রদক-রনলদ থনা ংক্রান্ত আলদ 

জারয কযা লেলছ; 

(3) আলদ নং-০৮/মূক/২০২০ তারযখ: ১১ জুন, ২০২০ রিস্টাব্দ এয ভােলভ মুদ্রগাভী 

জাাজ এয অব্যারত ংক্রান্ত আলদ ংলাধন কযা লেলছ; 

(4) আলদ নং-০৯/মূক/২০২০ তারযখ: ১১ জুন, ২০২০ রিস্টাব্দ এয ভােলভ আইলন 

উকযলণয ংজ্ঞা অন্তর্ভ থক্ত কযাে উকযলণয রযরধ ংক্রান্ত াধাযণ আলদ নং-

২৩/মূক/২০১৯ তারযখ: ২৬.১০.২০১৯ ফারতর কযা লেলছ; 

(5) আলদ নং-১০/মূক/২০২০ তারযখ: ১১ জুন, ২০২০ রিস্টাব্দ এয ভােলভ উৎাদনকাযী 

কর্তথক ৪% আগাভ কয রযলাধপূফ থক উকযণ আভদারনয দেলে একটি নতুন াধাযণ 

আলদ জাযী কযা লেলছ; 

(6) আলদ নং-১১/মূক/২০২০ তারযখ: ১১ জুন, ২০২০ রিস্টাব্দ এয ভােলভ দডলডা কর্তথক 

কূটননরতকলদয রযপাে প্রদালনয একটি নতুন াধাযণ আলদ জাযী কযা লেলছ। 
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০৬। উলযাক্ত প্রজ্ঞান ও আলদমূল  আফগাযী শুল্ক , মূল্য ংলমাজন কয ও ম্পূযক শুল্ক 

অব্যারত/আলযা ংক্রান্ত উলেখলমাগ্য ংলাধনীমূ আনা লেলছ, মথা:- 

(ে) The Excises and Salt Act, 1944 (Act No. 1 of 1944)  এয আওতায় ব্যাাংে গাজফয 

গস্থগতয উয আফগাগয শুজল্কয ায গনজম্নাক্তবাজফ গনধ যাযণ েযা জয়জছ:  

ব্যাাংজে কর্গফে ফা কক্রগর্ে গাজফয গযভাণ 

(ফছজযয কম কোন ভয়) 

রফযভান ায (োো) প্রস্তাগফত ায (োো) 

১ রে টাকা ম থন্ত ০/= ০/= 

১ রে টাকায উলর্ধ্থ লত ৫ রে টাকা ম থন্ত ১৫০/= ১৫০/= 

৫ রে টাকায উলর্ধ্থ লত ১০ রে টাকা ম থন্ত ৫০০/= ৫০০/= 

১০ রে টাকায উলর্ধ্থ লত ১ দকাটি টাকা ম থন্ত ২,৫০০/= ৩,০০০/= 

১ দকাটি টাকায উলর্ধ্থ লত ৫ দকাটি টাকা ম থন্ত ১২,০০০/= ১৫,০০০/= 

৫ দকাটি টাকায উলর্ধ্থ ২৫,০০০/= ৪০,০০০/= 

 

(খ)  মূক অব্যারত প্রদানেঃ 

লণ্যয এইচএ 

দকাড/দফায 

দকাড 

ণ্য/দফায নাভ দম ম থালে 

অব্যারত 

0207.13.90 Fresh or chilled Cuts and Offal of fowls in bulk উৎাদন, 

ব্যফােী ম থালে 

0207.14.90 Frozen Cuts and Offal of fowls in bulk উৎাদন, 

ব্যফােী ম থালে 

0409.00.90 প্রাকৃরতক ভধু (২.৫ দকরজ ম থন্ত দভাড়ক ফা টিনজাত 

ব্যতীত) 

উৎাদন ম থালে 

1514.11.00 

1514.19.00 

রযলায দতর উৎাদন ম থালে 

85.07 ংরিষ্ট 

এইচ.এ. দকাড 

IDCOL এয াট থনায অগ থানাইলজনমূলয 60 AMP 

ম থন্ত দারায ব্যাটাযী ক্রলেয দেলে 

উৎাদন ম থালে 

3002.15.00 
COVID-19 Test Kits  

(based on Immunological Reactions) 

উৎাদন ও 

ব্যফােী ম থালে 

3822.00.00 Covid 19 Test Kits based on polymerase chain 

reaction acid test 
উৎাদন ও 

ব্যফােী ম থালে 

3926.20.90 Protective garments made from plastic sheeting 

(medical purpose) 
উৎাদন ও 

ব্যফােী ম থালে 
3926.20.90 Plastic face shields (covering more than the eye 

area) (medical purpose) 
উৎাদন ও 

ব্যফােী ম থালে 
6210.10.00 Protective garments for surgical/medical use 

(medical purpose) 
উৎাদন ও 

ব্যফােী ম থালে 
6211.33.00 

6211.39.00 

6211.43.00 

6211.49.00 

Medical Protective gear উৎাদন ও 

ব্যফােী ম থালে 
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লণ্যয এইচএ 

দকাড/দফায 

দকাড 

ণ্য/দফায নাভ দম ম থালে 

অব্যারত 

9004.90.00 Protective spectacles and goggles for medical use উৎাদন ও 

ব্যফােী ম থালে 
9018.90.90 

9020.00.00 

3-ply/3 layer surgical Mask (Including Face Mask) উৎাদন ও 

ব্যফােী ম থালে 
৩০.০২, ৩০.০৩ ও 

৩০.০৪ ংরিষ্ট 

এইচ.এ. দকাড 

দকারবড-১৯ রনলযাধক ঔলধ আভদারন, 

উৎাদন ও 

ব্যফােী ম থালে 

S০৯৯.৪০ দভরডলটন দফা (৩০ জুন, ২০২১ ম থন্ত) দফা প্রদান 

ম থালে 

84.32 ও 84.33 

ংরিষ্ট এইচ.এ. 

দকাড 

দোয দভরন, াওোয রযায, াওোয টিরায অালযলটড 

রডায, কম্বাইে াযলবটয ও দযাটাযী টিরায 

ব্যফােী ম থালে 

 

(গ)  তাভাক ও তাভাকজাত লণ্যয মূল্য বৃরদ্ধয ভােলভ তাভালকয ব্যফায হ্রা কলয জনস্বাস্থয 

সুযো রনরিত কযায রলেয তাভাকজাত লণ্যয উয রননরূ ালয ম্পূযক শুল্ক এ 

ংলাধন কযা লেলছ। 

রফযভান মূল্য  
(১০ রাোয জন্য) 

টাকা 

রফযভান ম্পূযে 

শুল্ক ায (%) 
প্রস্তারফত মূল্য  

(১০ রাোয জন্য) টাকা 
প্রস্তাগফত  

ম্পূযে শুল্ক 

ায (%) 

৩৭ োো ও তদূধ্বয ৫৫ ৩৯ োো ও তদূধ্বয ৫৭ 

৬৩ টাকা ও তদূধ্বয ৬৫ ৬৩ টাকা ও তদূধ্বয ৬৫ 

৯৩ টাকা ও তদূধ্বয ৬৫ ৯৭ টাকা ও তদূধ্বয ৬৫ 

১২৩ টাকা ও তদূধ্বয ৬৫ ১২৮ টাকা ও তদূধ্বয ৬৫ 
 

(ঘ)  রফরড়য দেলে লফ থার্চ্ খুচযা মূল্য রনধ থাযণপূফ থক ম্পূযক শুল্ক রননরুল রনধ থাযণ কযা 

লেলছ: 

গফগড়য ধযন রাকা 

(প্রগত 

প্যাজেে) 

রফযভান মূল্য 

(বযাট ও 

ম্পূযক 

শুল্ক) টাকা 

প্রস্তারফত মূল্য 

(বযাট ও 

ম্পূযক 

শুল্ক) টাকা 

রফযভান 

ম্পূযে 

শুল্ক ায 

(%) 

প্রস্তারফত 

ম্পূযে 

শুল্ক ায 

(%) 

মজন্ত্রয াায্য 

ব্যতীত াজত জ্তরয 

গফগড় 

(গপল্টায গফযুক্ত) 

৮ রাো  ৪.৪৮ োো ৬.০০ োো  ৩০ ৩০ 

১২ রাো  ৬.৭২ োো ৯.০০ োো  ৩০ ৩০ 

২৫ রাো  ১৪.০০ োো ১৮.০০ োো  ৩০ ৩০ 

মজন্ত্রয াায্য 

ব্যতীত াজত জ্তরয  

গফগড় 
(গপল্টায াংযুক্ত) 

১০ রাো  ৮.৫০ োো ১০.০০ োো  ৪০ ৪০ 

২০ রাো  ১৭.০০ োো ১৯.০০ োো  ৪০ ৪০ 
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(ঙ)  জদ থা ও গুলরয দেলে লফ থার্চ্ খুচযা মূল্য রনধ থাযণপূফ থক ম্পূযক শুল্ক রননরুল রনধ থাযণ  

কযা লেলছ: 

লণ্যয নাভ একক রফযভান 

মূল্য 

প্রস্তারফত মূল্য রফযভান 

ম্পূযক শুল্ক 

ায 

প্রস্তারফত 

ম্পূযক শুল্ক 

ায 

জদ থা প্ররত দ গ্রাভ ৩০ টাকা ৪০ টাকা ৫০% ৫৫% 

গুর প্ররত দ গ্রাভ ১৫ টাকা ২০ টাকা ৫০% ৫৫% 

 

০৭।  ভাননীয় ভন্ত্রী, অথ য ভন্ত্রণারয় এয ফাজজে ফক্তৃতা, অথ য গফর, ২০ ২০ এফাং ফগণ যত নতুন 

প্রজ্ঞান ও আজদমূ এ গনজদ যনায াজথ কপ্রযণ েযা জরা। অথ য গফর, ২০ ২০ এ The Excises 

and Salt Act, 1944, মূল্য াংজমাজন েয ও ম্পূযক শুল্ক আইন, ২০১২ এয ম্পগেযত অাং এফাং 

মূল্য াংজমাজন েয ও ম্পূযক শুল্ক গফগধভারা, ২০১৬ এয াংজাধনী এফাং ফাজজে ম্পগেযত উগয-

উক্ত প্রজ্ঞান ও আজদমূজয আজরাজে মথামথ যোগয যাজস্ব আযজণয স্বাজথ য অগফরজে 

প্রজয়াজনীয় দজে গ্রজণয জন্য অনুজযাধ েযা জরা। এেইাজথ , এ ের গফলজয় কোন প্রোয 

ভুর-ভ্রারন্ত, অাংগগত ফা রফলিললণয প্রজয়াজন অনুভূত জর তা জরুরয গবগিজত আগাভী ১৮ জুন, 

২০২০ রিস্টাব্দ তাগযজখয ভজে জাতীে যাজস্ব কফাজর্ যয নজজয আনায জন্য অনুজযাধ েযা জরা।  

 

০৮।  এই রনলদ থরকা ভাঠ ম থালেয বযাট ও কাস্টভ কভ থকতথালদয বযাট রফললে ফালজলট গৃীত 

প্রস্তাফনামূ লজ অনুধাফন কযায রলেয একটি দররর ভাে। সুতযাং আইন, রফরধভারা, প্রজ্ঞান ও 

াধাযণ আলদলয দকালনা রফলে, তথ্য ফা অন্য দকালনা দেলে এই রনলদ থরকায দকালনা ফক্তলব্য/তলথ্য 

অংগরত রযররেত লর দলেলে আইন, রফরধভারা, প্রজ্ঞান ও াধাযণ আলদলয ফক্তব্য 

স্বাবারফকবালফই প্রধান্য ালফ। এ কাযলণ রফলফচয রনলদ থরকাে ফরণ থত রফলেমূ  ংরিষ্ট আইন, 

রফরধভারা, প্রজ্ঞান ও াধাযণ আলদমূ ভলনালমাগ কালয াঠপূফ থক তা কভীলদয রনলে 

আলরাচনায ভােলভ জারনলে দদোয জন্য অনুলযাধ কযা লরা।  

 
০৯।  এই গনজদ যনায কোন অাংগগতয কেজত্র জাগযকৃত অথ য গফর, গফগধভারা, প্রজ্ঞান ও 

আজদমূ অনুযণীয় জফ।  

 

 
গফতযণ (কজৈষ্ঠতায ক্রভানুাজয নয়): 

১। দস্য (কর), জাতীে যাজস্ব দফাড থ, দগুনফারগচা, ঢাকা। 

২। কপ্রগজর্ন্ট, োস্টভ, এক্সাইজ ও বৈাে আীরাত 

োইবুৈনার, জীফন ফীভা বফন, গদরকুা ফা/এ, ঢাো। 

৩-১৪। েগভনায, োস্টভ, এক্সাইজ ও বৈাে েগভনাজযে, 

ঢাো(দগেণ)/ঢাো(উিয)/ঢাো(পূফ য)/ঢাো(গিভ)/ 

চট্টগ্রাভ/কুগভিা/খুরনা/মজায/যাজাী/যাংপুয/গজরে/ 

বৃৎ েযদাতা ইউগনে, মূে, ঢাো। 

১৫-১৬। ভাগযচারে, গনযীো, কগাজয়ন্দা ও তদন্ত অগধদপ্তয  

মূে, ঢাো/শুল্ক কযয়াত ও প্রতৈ যণ গযদপ্তয, ঢাো। 

জাতীয় যাজস্ব কফাজর্ যয আজদক্রজভ, 

স্বােরযত/১১/০৬/২০২০রি: 

 [ কাজী পরযদ উেীন ] 

প্রথভ গচফ (মূে-নীগত) 

কপানঃ ৮৩৯২৩০২। 

E-mail: kazifarid75@yahoo.com 
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১৭। ভাগযচারে, োস্টভ, এক্সাইজ ও বৈাে কেগনাং 

এোজর্ভী, াাড়তরী, চট্টগ্রাভ। 

১৮-২১। েগভনায, শুল্ক, আফগাযী ও মূে (আীর), চট্টগ্রাভ/ 

ঢাো-১/ঢাো-২/খুরনা। 

 

নগথ নাং-০৮.০১.০০০০.০৬৮.১৬.০০১.২০/১৯৭ তাগযখঃ ২৮ জ্জৈষ্ঠ, ১৪২৬ ফঙ্গাব্দ/১১ জুন,২০২০গিঃ 

 

অনুগরগ প্রজয়াজনীয় োম যাজথ যঃ 

১। ভাগযচারে, শুল্ক কগাজয়ন্দা ও তদন্ত অগধদপ্তয, ঢাো।  

২-৭। েগভনায, োস্টভ াউ, চট্টগ্রাভ/ঢাো/ভাংরা/কফনাজার/আইগগর্-েভরাপুয/ানগাঁও।  

৮-৯। েগভনায, োস্টভ ফন্ড েগভনাজযে, ঢাো/চট্টগ্রাভ।  

১০। েগভনায, শুল্ক মূল্যায়ন ও অবৈন্তযীণ গনযীো েগভনাজযে, ঢাো।  

 
 

স্বােরযত/১১/০৬/২০২০রি: 

 [কাজী দযজাউর াান] 

গদ্বতীয় গচফ (মূে আইন ও গফগধ) 
E-mail: rezahasan.nbr@gmail.com 

 

 


