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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 
জাতীয় যাজস্ব বফাড ড 

ঢাকা 

[মূক অনুবফবাগ] 

আদদ 

াধাযণ আদদ নাং-০৪/মূক/২০১৬               তাবযখঃ ১৯ জ্জৈষ্ঠ, ১৪২৩ ফঙ্গাব্দ/০২ জুন, ২০১৬বি:। 
 

বফলয়ঃ বপল্টাযযুক্ত/বপল্টায বফযুক্ত বফবি খাদত নতুন ট্যাবযপ মূল্য ও ম্পূযক শুল্ক বনধ ডাযদণয কাযদণ ভাঠ 

ম ডাদয় গ্রণীয় কাম ডক্রভ বফলদয় বদক-বনদদ ডনা প্রদঙ্গ।  
  

জাতীয় যাজস্ব বফাদড ডয াধাযণ আদদ নাং- ০২/মূক/২০১৬ তাবযখ- ০২ জুন, ২০১৬ এয ভাধ্যদভ 

স্থানীয় ম ডাদয় উৎাবদত মন্ত্র ব্যতীত াদত জ্তযী বফবি (বপল্টায বফযুক্ত) প্রবত ২৫ (পঁবি) রাকায বেদে ট্যাবযপ 

মূ�ল্য ৭.১০ (াত দবভক এক শূন্য) টাকা, প্রবত ১২(ফায) রাকায বেদে ট্যাবযপ মূল্য ৩.৪০ (বতন দবভক িায 

শূন্য) টাকা, প্রবত ০৮ (আট) রাকায বেদে ট্যাবযপ মূল্য ২.২৫ (দুই দবভক দুই াঁি) টাকা, এফাং মন্ত্র ব্যতীত 

াদত জ্তযী বপল্টাযযুক্ত প্রবত ২০ (বফ) রাকায বেদে ট্যাবযপ মূল্য ৭.৭৫ (াত দবভক াত াঁি) টাকা, প্রবত 

১০ (দ) রাকায বেদে ট্যাবযপ মূল্য ৩.৮৫ (বতন দবভক আট াঁি) টাকা বনধ ডাযণ কযা দয়দে এফাং অবৈন্তযীণ 

ম্পদ বফবাদগয প্রজ্ঞান এআযও নাং- ১৭৯-আইন/২০১৬/৭৫৫-মূক, তাবযখ: ০২ জুন, ২০১৬ বিঃ এয ভাধ্যদভ 

বপল্টায বফযুক্ত ও বপল্টায াংযুক্ত বফবিয ম্পূযক শুদল্কয ায মথাক্রদভ ৩০% এফাং ৩৫% ধাম ড কযা দয়দে। 

বফবিয উয ট্যাবযপ মূল্য ও বভাট কযবায বনদে ফবণ ডত েদক উদেখ কযা দরাঃ 

দেয বফফযণ একক ট্যাবযপ  

মূল্য (টাকা) 

ম্পূযক 

শুল্ক ায 

(%) 

কযবায 

(মূক+ম্পূযক 

শুল্ক) (টাকা) 

মদন্ত্রয াায্য ব্যতীত 

াদত জ্তযী বফবি 

(বপল্টায বফযুক্ত) 

৮ রাকা প্রবত প্যাদকট ২.২৫ ৩০ ১.১১ 

১২ রাকা প্রবত প্যাদকট ৩.৪০ ৩০ ১.৬৮ 

২৫ রাকা প্রবত প্যাদকট ৭.১০ ৩০ ৩.৫১ 

মদন্ত্রয াায্য ব্যতীত 

াদত জ্তযী বফবি 

(বপল্টায াংযুক্ত) 

১০ রাকা প্রবত প্যাদকট ৩.৮৫ ৩৫ ২.১৩ 

২০ রাকা প্রবত প্যাদকট ৭.৭৫ ৩৫ ৪.২৮ 

০২। বমদতু ০২ জুন, ২০১৬ বি: তাবযখ ইদত বনধ ডাবযত ট্যাবযপ মূল্য ও ম্পূযক শুল্ক কাম ডকয ইদফ, 

বদতু এই খাদত উক্ত তাবযখ বথদকই মথামথ যাজস্ব বনবিতকযদণয রদেৈ ভাঠ ম ডাদয় কাম ডক্রভ গ্রণ কযা জরুবয 

বফদফিনায় বনেরূ তকডতামূরক দদে গ্রদণয জন্য াংবিষ্ট করদক বনদদ ড প্রদান কযা ইরঃ    

(ক) যকাযী বেজাযী এফাং ডাকঘদয তাৎেবণকবাদফ ব্যান্ডদযাদরয স্টক যীোপূ �ফ ডক উবেবখত আদদ 

কাম ডকয ওয়ায তাবযখ বথদক মূ �ক এফাং ম্পূযক শুল্ক জভা প্রদাদনয বফলয়টি বনবিত কবযদত 

ইদফ;   

(খ) এই খাত ইদত প্রাপ্ত যাজস্ব মূক বকাড নাং ১/১১৩৩/াংবিষ্ট কবভনাদযট বকাড/০৩১১ এফাং 

ম্পূযক শুল্ক বকাড নাং ১/১১৩৩/াংবিষ্ট কবভনাদযট বকাড/০৭১১ এ মথাক্রদভ বপল্টাযযুক্ত 

বফবিয বেদে বভাট যাজদস্বয ৩৬.৬৫% ও ৬৩.৩৫% াদয এফাং বপল্টায বফযুক্ত বফবিয বেদে 

৩৯.৩৯% ও ৬০.৬১% াদয জভা প্রদাদনয ব্যফস্থা গ্রণ কবযদত ইদফ; 

(গ) বমদতু ফতডভাদন বপল্টায বফযুক্ত বফবিয বেদে প্রবত প্যাদকদট ব্যফাম ড ব্যান্ডদযাদরয মূল্য প্রবত 

পঁবি রাকায জন্য ৩.৫১ (বতন দবভক াঁি এক)  টাকা, প্রবত ফাদযা রাকায জন্য ১.৬৮ (এক 

দবভক েয় আট)  টাকা  ও প্রবত আট রাকায জন্য ১.১১ (এক দবভক এক এক)  টাকা  এফাং 
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বপল্টাযযুক্ত বফবিয বেদে প্রবত বফ রাকায জন্য ৪.২৮ (িায দবভক দুই আট) টাকা ও প্রবত 

দ রাকায জন্য ২.১৩ (দুই দবভক এক বতন)  টাকা াদয যাজস্ব প্রদান কবযদত ইদফ; বদতু 

বপল্টায াংযুক্ত এফাং বপল্টায বফযুক্ত উবয় বেদে, নতুন ব্যান্ডদযার প্রস্তুত না ওয়া ম ডন্ত নতুন 

ায বভাতাদফক াথ ডকৈজবনত যাজস্ব ফাফদ মথামথ বযভাণ অথ ড উ-অনুদেদ (খ) অনুযণপূ �ফ ডক 

বেজাযীদত জভা প্রদাদনয ব্যফস্থা কবযদত ইদফ; এফাং 

(ঘ) বপল্টায াংযুক্ত/বপল্টায বফযুক্ত বফবি কাযখানায় উযুক্ত কভ ডকতডা বপ্রযণপূ �ফ ডক অব্যফহৃত 

ব্যান্ডদযার ভজুদ, ব্যান্ডদযার াংযুক্ত অফস্থায় বফবিয ভজুদ, ব্যান্ডদযারবফীন বফবিয ভজুদ 

ইতৈাবদয বাফ গ্রণ কবযদত ইদফ। ভজুদ ব্যান্ডদযার ও রাগাদনা ব্যান্ডদযাদরয বফযীদত পুযাতন 

াদয অথ ড জভা প্রদান কযা ইয়া থাবকদর নতুন ায বভাতাদফক াথ ডকৈজবনত যাজস্ব ফাফদ 

মথামথ বযভাণ অথ ড উ-অনুদেদ (খ) অনুযণপূ �ফ ডক বেজাযীদত জভা প্রদাদনয ব্যফস্থা কবযদত 

ইদফ। 
 

০৩। উযু ডক্ত বনদদ ডাফরী োিাও মূল্য াংদমাজন কয আইন, ১৯৯১ ও মূল্য াংদমাজন কয বফবধভারা, 

১৯৯১ অনুমায়ী অবযাম ড অন্যান্য আনুষ্ঠাবনকতা প্রদমাজৈ বেদে ারন কবযদত ইদফ। 

০৪। মূল্য াংদমাজন কয বফবধভারা, ১৯৯১ এয বফবধ ৩৮ এ প্রদত্ত েভতাফদর জাতীয় যাজস্ব বফাড ড এই 

আদদ জাবয কবযর এফাং উায ২১ জ্জৈষ্ঠ, ১৪২২ ফঙ্গাব্দ বভাতাদফক ০৪ জুন, ২০১৫ বিষ্টাব্দ তাবযদখয াধাযণ 

আদদ নাং ০৬/মূ�ক/২০১৫ যবত কবযর। 

 

জাতীয় যাজস্ব বফাদড ডয আদদক্রদভ, 

 

 

[বভাাম্মদ পাইজুয যভান] 

প্রথভ বিফ (মূ�কঃ নীবত) 

 


