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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ সযকায 

অথ থ ভন্ত্রণারয় 

অবযন্তযীণ সম্পদ বফবাগ 

[ সম্পূযক শুল্ক ] 

প্রজ্ঞান 

তাবযখঃ  ১৯ জ্জযষ্ঠ, ১৪২৩ ফঙ্গাব্দ / ০২ জুন, ২০১৬ বিষ্টাব্দ। 

এস.আয.ও নাং-১৭৯-আইন/২০১৬/৭৫৫-মূসক ।- মূল্য সাংদমাজন কয আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ 

সদনয ২২ নাং আইন) এয ধাযা  ১৪ এর উ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবল সরকার, অত্র ববভালের ২২ 

জৈষ্ঠ্য, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ মমাতালবক ০৫ জুন, ২০১৪ বিষ্টাব্দ তাবরলের প্রজ্ঞান এস.আর.ও নং- ১০৯-

আইন/২০১৪/৭০৪-মূসক এর বনম্নরূ অবধকতর সংললাধন কবর, যথা:-  

 
উবর-উক্ত প্রজ্ঞালনর- 

 

(১) মেবব-২ এর কাম (১)  এর বলরনামা সংখ্যা (Heading No.) – 

(ক) 24.02 এবং উহার ববরীলত  কাম (২), (৩) এবং (৪) এ উবিবেত 

এবিসমূলহর বরবলতে বনম্নরূ বলরনামা সংখ্যা এবং এবিসমূহ প্রবতস্থাবত 

হইলব, যথা:- 

 

“24.02 2402.20.00 তাভাকযুক্ত বসগাদযট (Cigarettes 

Containing Tobacco) প্রবত দ 

রাকা বসগাদযদটয বফক্রয় মূল্য 

(প্যাদকদটয গাদয় খুচযা বফক্রয়মূল্য 

ও বসগাদযদটয সাংখ্যা সুস্পষ্ট, 

রক্ষণীয় ও অননীয়বাদফ মুবিত 

থাবকফায দতথ): 

 

  (১) ততইল টাকা       ৫০ 

  (২) য়তাবিল োকা ও তদূর্ধ্ে      ৬২ 

  (৩) সত্তর োকা ও তদূর্ধ্ে      ৬৪ 
    

 2402.90.00 (ক) মদন্ত্রয সাহায্য ব্যতীত হাদত 

জ্তযী বফবি   (বপল্টায বফযুক্ত) 

 ৩০ 

  (খ) মদন্ত্রয সাহায্য ব্যতীত হাদত 

জ্তযী বফবি (বপল্টায সাংযুক্ত) 

    ৩৫”; 

(ে) 24.03 এবং উহার ববরীলত কাম (২), (৩) এবং (৪) এ উবিবেত 

এবিসমূলহর বরবলতে বনম্নরূ বলরনামা সংখ্যা এবং এবিসমূহ প্রবতস্থাবত 

হইলব, যথা:- 

 

“24.03 2403.99.00 ৈদ ো ও গু ১০০”; 
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(২) মেবব-৩ এর কাম (১) এর বলরনামা সংখ্যা (মসবার মকাড) – 

(ক) S০১২ এবং উহার ববরীলত কাম (২), (৩) এবং (৪) এ উবিবেত এবিসমূলহর 

বরবলতে বনম্নরূ বলরনামা সংখ্যা এবং এবিসমূহ প্রবতস্থাবত হইলব, যথা:- 

 

“S০১২ S০১২.১০ তটবরদপানঃ 

শুধুভাত্র তভাফাইর তপাদনয 

বসভ/বযভ কার্ থ ব্যফহাদযয 

ভাধ্যদভ প্রদত্ত তসফা 

 

 ৫ ”; 

 

(ে) S০২৩.০০ এবং উহার ববরীলত কাম (২), (৩) এবং (৪) এ উবিবেত 

এবিসমূলহর লর বনম্নরূ বলরনামা সংখ্যা এবং এবিসমূহ সবিলববলত হইলব , 

যথা:- 

 

“S০৩৮ S০৩৮.০০ ববলদলী বলল্পী সহলযালে 

ববলনাদনমূক সাংস্কৃবতক অনুষ্ঠ্ান 

আলয়াৈক (বিক্ষীয় সাংস্কৃবতক 

বববনময় কম েসূচীর আওতায় আেত 

ববলদলী বলল্পী ও মূ ধারার ববলদলী 

বলল্পী সহলযালে আলয়াবৈত অনুষ্ঠ্ান 

ব্যতীত) 

১০”। 

 

যাষ্ট্রবতয আদদক্রদভ, 

 

 
(মমাোঃ নবৈবুর রহমান) 

বসবনয়য সবচফ 

 


