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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জাতীয় যাজস্ব বফার্ ড 

ঢাকা। 

[মূক অনুবফবাগ] 

 
াধাযণ আদদ নাং-০৩/মূক/২০১৬                তাবযখঃ ১৯ জ্জৈষ্ঠ, ১৪২৩ ফঙ্গাব্দ/০২ জুন, ২০১৬বি:। 

বফলয়ঃ এইচ.এ.বকার্ ২৪০২.২০.০০ এয আওতাধীন বগাদযদেয খুচযা মূল্য বৃবিয বিাদেয বযদপ্রবিদত 

মূল্যস্তয ববদদ বফববন্ন স্ট্ৈাম্প/ব্যান্ডদযার ব্যফায এফাং মূল্য াংদমাজন কয ও ম্পূযক  শুল্ক 

বযদাধ প্রদঙ্গ।  

অবৈেযীণ ম্পদ বফবাদগয প্রজ্ঞান এ,আয,ও নাং- ১৭৯-আইন/২০১৬/৭৫৫-মূক, তাবযখ: 

০২ জুন, ২০১৬বিঃ অনুাদয ২৪০২.২০.০০ এইচ.এ.বকাদর্য অধীদন বগাদযদেয মূল্যস্তয ও  

ম্পূযক শুদল্কয ায বৃবি কযা দয়দছ। নতুন মূল্যস্তয ও ম্পূযক শুল্ক বনম্নরূঃ 
 

বযনাভা 

াংখ্যা 

(Heading 

no.) 

াভঞ্জস্যপূণ ড 

নাভকযণ বকার্ 

(H.S. code) 

ণ্য াভগ্রীয বফফযণ (Description of goods) ম্পূযক 

শুল্ক ায 

(%) 

২৪.০২ ২৪০২.২০.০০ তাভাকযুক্ত বগাদযে (Cigarettes 

containing tobacco) প্রবত দ রাকা 

বগাদযদেয বফক্রয় মূল্য (প্যাদকদেয গাদয় খুচযা 

বফক্রয়মুল্য ও বগাদযদেয াংখ্যা সুস্পষ্ট, রিণীয় ও 

অননীয়বাদফ মুবিত থাকায দতড):  

 

  (১) বতই োকা  ৫০ 

  (২) য়তাবি োকা ও তদূর্ধ্ড  ৬২ 

  (৩) ত্তয োকা ও তদূর্ধ্ড  ৬৪ 

০২। নতুন মূল্যস্তদযয বফযীদত বফববন্ন স্ট্ৈাদম্পয ও ব্যান্ডদযাদরয ঠিক ব্যফায বনবিতকযণ তথা 

ঠিক বযভাণ মূল্য াংদমাজন কয (মূক) ও ম্পূযক শুল্ক আদাদয়য/বযদাদধয রদিৈ বনম্নবরবখত দদি 

গ্রদণয জন্য জাতীয় যাজস্ব বফার্ ড বনদদ ড প্রদান কযদছঃ 

(ক) নতুন খুচযা মূল্যস্তদযয বববত্তদত বগাদযে যফযাদয রদিৈ কর ব্রাদন্ডয বগাদযদেয বিদে 

উৎাদনকাযীগণদক াংদাবধত মূল্য অনুমায়ী প্রদমাজৈ শুল্ক-কয বযদাধ াদদি ণ্য খারা 

গ্রণ কযদত দফ। এ বফলদয় াংবিষ্ট কবভনায প্রদয়াজনীয় কাম ডক্রভ গ্রণ কদয প্রদদয় ম্পূযক 

শুল্ক ও মূল্য াংদমাজন কয আদায় বনবিত কযদফন; 

(খ) ০২ জুন, ২০১৬ ফা তায দয যফযা কযা কর বগাদযদেয বিদেই (পূদফ ড উৎাবদত ও ভজুদ 

) নুতন মূল্যস্তয অনুমায়ী শুল্ক-কয আদায় বনবিত কযদত দফ। ০২ জুন, ২০১৬ তাবযদখয   

পূদফ ডয খুচযা মূল্য মুবিত বগাদযদেয প্যাদকদে ীর দ্বাযা নতুন খুচযা মূল্য মুিণ কযদত দফ। 

ব্যফাদযয জটিরতা বযায কযায রদিৈ বগাদযে উৎাদনকাযী প্রবতষ্ঠান মত ীঘ্র ম্ভফ নতুন 

খুচযা মূদল্যয প্যাদকে মুিদণয ব্যফস্থা বনদফ; 

(গ) বগাদযদেয নতুন মূল্যস্তয ও ম্পূযক শুল্কায কাম ডকয ওয়ায় ঠিক যাজস্ব আদাদয়য রদিৈ 

প্রদতৈক মূক কবভনাদযদেয কবভনাযগণ তায স্ব-স্ব অবধদিেভুক্ত প্রদতৈকটি বগাদযে 

উৎাদনকাযী প্রবতষ্ঠাদন মূল্য াংদমাজন কয আইন, ১৯৯১ এয ধাযা ২৬খ এয উ-ধাযা (১) 



Page 2 of 6 

অনুমায়ী তত্ত্বাফধানাধীন যফযা বনবিত কযায রদিৈ প্রদয়াজনীয় াংখ্যক  মূল্য াংদমাজন কয 

কভ ডকতডা দস্থ কযদফন; 

(ঘ) াংবিষ্ট কভ ডকতডাগণ প্রবতটি উৎাদনকাযীয প্রদতৈকটি ব্রাদন্ডয বগাদযদেয প্যাদকদেয প্রকৃবত, 

রাকা াংখ্যা, খুচযা মূল্য, ম্পূযক শুল্ক ও মূল্য াংদমাজন কয ায ইতৈাবদয বববত্তদত শুল্ক-কয 

এয বযভাণ বনধ ডাযণ কযত: যাজস্ব আদায় কাম ডক্রভ ম্পাদন ফা বযদাধ কাম ডক্রভ তত্ত্বাফধান 

কযদফন; এফাং 

(ঙ)  কবভনাযগণ আদদদয (ক) বথদক (ঘ) অনুদচছদদ ফবণ ডত িবতয ফাস্তফায়ন বনবিতকযদণয 

রদিৈ প্রদয়াজনীয় বনদদ ড জাবয ও তদাযবক কযদফন। ফাস্তফায়দন বকাদনা ভস্যা থাকদর তা 

জরুবয বববত্তদত বফাদর্ ডয বগাচযীভূত কযদফন। এছাড়া, নতুন মূল্যস্তয ও ম্পূযক শুল্কায প্রফতডদনয 

কাযদণ ০১ জুন, ২০১৬ তাবযদখয বগাদযদেয ভাণী ভজুদ, পূদফ ডয স্ট্ৈাম্প/ব্যান্ডদযার, খাবর 

বভাড়ক এফাং নতুন স্ট্ৈাম্প ও ব্যান্ডদযার এফাং খাবর বভাড়দকয ভজুদ তথ্য ছক ‘ক’ এ গ্রণ 

কযদফন এফাং দাবয়ত্ব প্রাপ্ত মূক কভ ডকতডা এফাং প্রবতষ্ঠান কর্তডদিয অনুদভাবদত বমৌথ স্বািয 

ম্ববরত উক্ত ছদক ভজুদ তদথ্যয এক কব াংবিষ্ট মূক বফবাগীয় দপ্তদয ও এক কব স্থানীয় 

মূল্য াংদমাজন কয কাম ডারয় ফযাফদয ০২ জুন, ২০১৬ তাবযদখয ভদে ব কযদত দফ। 

যাজদস্বয হ্রা/বৃবি াংক্রাে তুরনামূরক ভাবক বফফযণী ছক-খ এফাং ছক-গ এ যফতী ভাদয ১০ 

তাবযদখয ভদে জাতীয় যাজস্ব বফাদর্ ড বপ্রযণ কযদফন। 

 

০৩। মূল্য াংদমাজন কয বফবধভারা, ১৯৯১ এয বফবধ ৩৮ এ প্রদত্ত িভতাফদর জাতীয় যাজস্ব 

বফার্ ড এই আদদ জাবয কবযর এফাং উায ২১ জ্জৈষ্ঠ, ১৪২২ ফঙ্গাব্দ বভাতাদফক ০৪ জুন, ২০১৫ বিষ্টাব্দ 

তাবযদখয াধাযণ আদদ নাং ০৫/মূক/২০১৫ যবত কবযর। 
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ছক-ক 
প্রবতষ্ঠাদনয নাভঃ ........................................  
ঠিকানাঃ ..................................................  
মূক বনফন্ধন নাং - ......................................  
ভজুদ গ্রদণয তাবযখ ও ভয়ঃ .......................  

(ক) উৎাবদত বগাদযদেয ভজুদ াংক্রাে তথ্যঃ  
ক্রবভক 

নাং 
বগাদযদেয ব্রাদন্ডয 

নাভ 
প্যাদকদেয ধযণ (ার্ ড/ফ্ট/ 

বর এন্ড স্লাইর্)  
প্রবত প্যাদকদে 

রাকায াংখ্যা 
স্ট্ৈাম্প ফা ব্যান্ডদযাদরয 

বর্জাইন (যাং) 
প্রবত প্যাদকদেয মুবিত 

খুচযা মূল্য 
ভজুদ দণ্যয 

প্যাদকদেয াংখ্যা 
ভেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

(খ) অব্যফহৃত মুবিত বগাদযদেয প্যাদকদেয ভজুদ াংক্রাে তথ্যঃ  
ক্রবভক 

নাং 

বগাদযদেয ব্রাদন্ডয 

নাভ 

প্যাদকদেয ধযণ (ার্ ড/ফ্ট/  

বর এন্ড স্লাইর্) 

প্রবত প্যাদকদে রাকায 

াংখ্যা 

প্রবত প্যাদকদে মুবিত খুচযা  

মূল্য 

ভজুদ অব্যফহৃত প্যাদকদেয 

াংখ্যা 

ভেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(গ) অব্যফহৃত স্ট্ৈাম্প ফা ব্যান্ডদযাদরয ভজুদ াংক্রাে তথ্যঃ  
ক্রবভক 

নাং 
প্রবত প্যাদকদে 

রাকা াংখ্যা 
প্যাদকদেয ধযণ স্ট্ৈাম্প/ব্যান্ডদযার স্ট্ৈাম্প ফা ব্যান্ডদযাদরয বর্জাইন 

(যাং) 
অব্যফহৃত স্ট্ৈাম্প/ব্যান্ডদযাদরয াংখ্যা ভেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
(ঘ) নতুন স্ট্ৈাম্প/ব্যান্ডদযাদরয ভজুদ াংক্রাে তথ্যঃ (চাবদা দেয বববত্তদত)  

ক্রবভক 

নাং 
প্রবত প্যাদকদে রাকায 

াংখ্যা 
প্যাদকদেয ধযণ (ার্ ড/ফ্ট/ 

বর এন্ড স্লাইর্) 
স্ট্ৈাম্প/ব্যান্ডদযার স্ট্ৈাম্প/ব্যান্ডদযাদরয বর্জাইন (যাং) ভজুদ 

াংখ্যা 
ভেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(ঙ) নুতন খুচযা মূদল্যয বববত্তদত মুবিত বগাদযদেয প্যাদকদেয ভজুদ াংক্রাে তথ্যঃ  
ক্রবভক 

নাং 
বগাদযদেয ব্রাদন্ডয 

নাভ 
প্যাদকদেয ধযণ (ার্ ড/ফ্ট/ 

বর এন্ড স্লাইর্) 
প্রবত প্যাদকদে রাকায াংখ্যা প্রবত প্যাদকে মুবিত খুচযা মূল্য ভজুদ প্যাদকদেয াংখ্যা ভেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
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ছক-খ 

বগাদযদেয যাজস্ব আদাদয়য তুরনামুরক বফফযণী (প্রবতষ্ঠানওয়াযী) 

বগাদযে উৎাদনকাযী প্রবতষ্ঠাদনয নাভ ও ঠিকানাঃ ...........................................। 

..................................... ভা ম ডে। 

ক্রবভক 

নাং 

বগাদযদেয 

ব্রান্ড নাভ 

প্রবত 

প্যাদকদে 

রাকা 

াংখ্যা 

------------ (পুফ ডফতী) অথ ডফছদযয  ---------------- ভা ম ডে  ------------ (ফতডভান) অথ ডফছদযয  ---------------- ভা ম ডে  াথ ডকৈ  

১১-১৯ ম্পূযক 

শুদল্কয 

ায 

খুচযা  

মূল্য 

প্রবত 

প্যাদকদে 

প্রদমাজৈ 

ম্পূযক 

শুল্ক 

প্রবত 

প্যাদকদে 

প্রদমাজৈ  

মূক 

যফযাকৃত 

প্যাদকে াংখ্যা 

ম্পূযক 

শুল্ক 

মূক বভাে ম্পূযক 

শুদল্কয  

ায 

প্রবত 

প্যাদকদেয 

খুচযা মূল্য 

প্রবত 

প্যাদকদে 

প্রদমাজৈ 

ম্পূযক 

শুল্ক 

প্রবত 

প্যাদকদে 

প্রদমাজৈ  

মূক 

যফযাকৃত 

প্যাদকে াংখ্যা 

ম্পূযক 

শুল্ক 

মূক বভাে 

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

(১)                    

(২)                    

(৩)                    

বভাে                   

(৪)                    

(৫)                    

(৬)                    

বভাে                   

(৭)                    

(৮)                    

(৯)                    

বভাে                   

ফ ডদভাে                   
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ছক-গ 

বগাদযদেয যাজস্ব আদাদয়য তুরনামুরক বফফযণী (প্রবতষ্ঠানওয়াযী) 

বগাদযে উৎাদনকাযী প্রবতষ্ঠাদনয নাভ ও ঠিকানাঃ ...........................................। 

ভাদয নাভঃ ..................................... । 

ক্রবভক 

নাং 

বগাদযদেয 

ব্রান্ড নাভ 

প্রবত 

প্যাদকদে 

রাকা 

াংখ্যা 

------------ (পূফ ডফতী) অথ ডফছদযয  ---------------- ভা ------------ (ফতডভান) অথ ডফছদযয  ---------------- ভা  াথ ডকৈ  

১১-১৯ ম্পূযক 

শুদল্কয 

ায 

খুচযা  

মূল্য 

প্রবত 

প্যাদকদে 

প্রদমাজৈ  

ম্পূযক 

শুল্ক 

প্রবত 

প্যাদকদে 

প্রদমাজৈ  

মূক 

যফযাকৃত 

প্যাদকে 

াংখ্যা 

ম্পূযক 

শুল্ক 

মূক বভাে ম্পূযক 

শুদল্কয 

ায 

প্রবত 

প্যাদকদেয 

খুচযা মূল্য 

প্রবত 

প্যাদকদে 

প্রদমাজৈ 

ম্পূযক 

শুল্ক 

প্রবত 

প্যাদকদে 

প্রদমাজৈ  

মূক 

যফযাকৃত 

প্যাদকে 

াংখ্যা 

ম্পূযক 

শুল্ক 

মূক বভাে 

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

(১)                    

(২)                    

(৩)                    

বভাে                   

(৪)                    

(৫)                    

(৬)                    

বভাে                   

(৭)                    

(৮)                    

(৯)                    

বভাে                   

ফ ডদভাে                   

 
জাতীয় যাজস্ব বফাদর্ ডয আদদক্রদভ, 

 

(বভাাম্মদ পাইজুয যভান) 

প্রথভ বচফ (মূক নীবত)
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