
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড 

ঢাকা। 

 [ ভ্যাট বিভ্াগ ] 

 
আদেশ 

সাধারণ আদেশ নং-০২/মূসক/২০২১       তাবরখঃ ২০ জ্যযষ্ঠ, ১৪২৮ িঙ্গাব্দ/ ০৩ জুন, ২০২১ বিষ্টাব্দ। 

বিষয়ঃ এইচ.এস.দকাড ২৪০২.২০.০০ এর আওতাধীন বসগাদরদটর খুচরা মূল্য বৃবির বসিাদের 

পবরদেবিদত মূল্যস্তর ভভ্দে বিবভ্ন্ন স্ট্যাম্প/ব্যান্ডদরাল ব্যিহার এিং মূল্য সংদ াযন কর ও 

সম্পূরক  শুল্ক আহরণ সংবিষ্ট বনদে েশনা।  

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

ক্ষমতাবদল প্রণীত অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াদগর প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নাং-১৪৭-আইন/২০২০/১০৮-

মূসক, তাবরখঃ ১১ জুন, ২০২০ বিষ্টাব্দ এবাং সাংদশাধনী প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নাং-১৫৪-

আইন/২০২১/১৫১-মূসক, তাবরখঃ ০৩ জুন, ২০২১ বিষ্টাব্দ অনুসাদর স্থানীয় সরিরাদহর ভিদে বেবর্াং 

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

শুদল্কর হার বনধ োরণ করা হইয়াদে। নূতন মূল্যস্তর ও সম্পূরক শুল্ক বনম্নরূপঃ 

বশরনামা 

সংখ্যা 

(Heading 

no.) 

সামঞ্জস্যপূণ ে 

নামকরণ 

ভকাড  

(H.S. code) 

পণ্য সামগ্রীর বিিরণ  

(Description of goods) 
সম্পূরক 

শুল্ক হার 

(%) 

২৪.০২ ২৪০২.২০.০০ তামাকযুক্ত বসগাদরট (Cigarettes Containing 

Tobacco) প্রতি দশ শলাকা তিগারেরেে তিক্রয়মূল্য 

(প্যারকরেে গারয় তিগারেরেে িংখ্যা, সুস্পষ্ট 

লক্ষণীয় ও অনপনীয়ভারি মুতিি থাতকিাে এিং 

ফ্লেভাতেং কযাপসুল িম্বতলি তিগারেে িাজারে তনম্ন 

স্তরে িেিোরেে ফরল ধূমপায়ীে িংখ্যা বৃতিে 

কােরণ জনস্বারযযে ঝুঁতক বৃতি পাইরি পারে তিধায় 

স্বাযয ঝুঁতক তিরিচনায় ফ্লেভাতেং কযাপসুল িম্বতলি 

তিগারেে মধ্যম স্তরেে তনরম্ন িেিোে না কতেিাে 

শরিে): 

 

  (১)   ৩৯ টাকা ও তদূর্ধ্ে  ৫৭ 

  (২) ৬৩ টাকা ও তদূর্ধ্ে ৬৫ 

  (৩) ১০২ টাকা ও তদূর্ধ্ে ৬৫ 

  (৪)   ১৩৫ টাকা ও তদূর্ধ্ে ৬৫ 

 



০২।  নূতন মূল্যস্তদরর বিপরীদত বিবভ্ন্ন স্ট্যাদম্পর ও ব্যান্ডদরাদলর  থা থ ব্যিহার বনবিতকরণ 

তথা  থা থ পবরমাণ মূল্য সংদ াযন কর (মূসক) ও সম্পূরক শুল্ক আোদয়র লদিয বনম্নবলবখত 

পেদিপ গ্রহদণর যন্য যাতীয় রাযস্ব ভিাড ে বনদে েশ েোন কবরল: 

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

ভিদে উৎপােনকারীগণদক সংদশাবধত মূল্য অনু ায়ী েদ াযয শুল্ক-কর পবরদশাধ 

সাদপদি পণ্য খালাস গ্রহণ কবরদত হইদি। এ বিষদয় সংবিষ্ট কবমশনার েদয়াযনীয় 

কা েক্রম গ্রহণ কদর েদেয় সম্পূরক শুল্ক ও মূল্য সংদ াযন কর আোয় বনবিত 

কবরদিন; 

(খ) ০৩ জুন, ২০২১ বিষ্টাব্দ িা তার পদর সরিরাহ করা সকল বসগাদরদটর ভিদেই (পূদি ে 

উৎপাবেত ও মজুেসহ) নূতন মূল্যস্তর অনু ায়ী শুল্ক-কর আোয় বনবিত কবরদত 

হইদি। ০৩ জুন, ২০২১ বিষ্টাব্দ তাবরদখর পূদি ের খুচরা মূল্য মুবিত বসগাদরদটর 

প্যাদকদট সীল দ্বারা নূতন খুচরা মূল্য মুিণ কবরদত হইদি। ব্যিহাদরর যটিলতা পবরহার 

কবরিার লদিয বসগাদরট উৎপােনকারী েবতষ্ঠান  ত শীঘ্র সম্ভি নূতন খুচরা মূদল্যর 

প্যাদকট মুিদণর ব্যিস্থা গ্রহণ কবরদি;  

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

বিষ্টাব্দ এর আদলাদক জারীকৃত “উৎপাবেত িা আমোবনকৃত তামাকযুক্ত বসগাদরদটর 

মূল্য বনধ োরণসহ উহার প্যাদকদট স্ট্যাম্প িা ব্যান্ডদরাল ব্যিহার পিবত বিবধমালা, 

২০১৯” এর বিবধ (৩) এর উপ-বিবধ (৩) এর উদেশ্য পূরণকদে ভকাদনা বসগাদরট 

উৎপােনকারী েবতষ্ঠাদনর  বে নূতন ভকান বডযাইদনর স্ট্যাম্প িা ব্যান্ডদরাল ব্যিহাদরর 

েদয়াযন হয়, তদি তাহারা  থাদ্রুত সম্ভি িাংলাদেশ বসবকউবরটি বেবটং ভেদসর বনকট 

হইদত তাহা সংগ্রহ কবরিার ব্যিস্থা গ্রহণ কবরদিন। িাংলাদেশ  বসবকউবরটি বেবটং 

ভেস অবিলদে নূতন বডযাইদনর স্ট্যাম্প িা ব্যান্ডদরাল সরিরাহ কবরিার লদিয 

েদয়াযনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ কবরদি। নূতন বডযাইদনর স্ট্যাম্প িা ব্যান্ডদরাল না পাওয়া 

প েে উৎপােনকারীদক তাহাদের বিদ্যমান মূল্যস্তদরর বভ্বিদত স্ট্যাম্প িা ব্যান্ডদরাল 

ব্যিহাদরর মাধ্যদম অনুদেে ২(খ) অনু ায়ী বসল দ্বারা মূিণ কবরয়া  থা থ রাযস্ব 

পবরদশাধ বনবিত কবরদত হইদি। নূতন বডযাইদনর স্ট্যাম্প িা ব্যান্ডদরাল না পাওয়া 

প েে সংবিষ্ট কবমশনার বিষয়টি অনুদেে ২(চ) অনু ায়ী তোরকী বনবিত কবরদিন;       

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

রাযস্ব আোদয়র লদিয েদতযক মূসক কবমশনাদরদটর কবমশনারগণ তাহাদের স্ব-স্ব 

অবধদিেভুক্ত েদতযকটি বসগাদরট উৎপােনকারী েবতষ্ঠাদন উৎপাবেত িা আমোবনকৃত 

তামাকযুক্ত বসগাদরদটর প্যাদকদট স্ট্যাম্প িা ব্যান্ডদরাল ব্যিহার পিবত বিবধমালা, 

২০১৯ এর বিবধ ৯ অনু ায়ী তত্ত্বািধানাধীন সরিরাহ বনবিত কবরিার লদিয 

েদয়াযনীয় সংখ্যক মূল্য সংদ াযন কর কম েকতো পেস্থ কবরদিন; 

(ঙ) সংবিষ্ট কম েকতোগণ েবতটি উৎপােনকারীর েদতযকটি ব্রাদন্ডর বসগাদরদটর প্যাদকদটর 

েকৃবত, শলাকা সংখ্যা, খুচরা মূল্য, সম্পূরক শুল্ক ও মূল্য সংদ াযন কর হার ইতযাবের 

বভ্বিদত শুল্ক-কর এর পবরমাণ বনধ োরণ করত: রাযস্ব আোয় কা েক্রম সম্পােন িা 

পবরদশাধ কা েক্রম তত্ত্বািধান কবরদিন; এিং 



(চ)  কবমশনারগণ আদেদশর (ক) হইদত (ঙ) অনুদেদে িবণ েত পিবতর িাস্তিায়ন 

বনবিতকরদণর লদিয েদয়াযনীয় বনদে েশ যাবর ও তোরবক কবরদিন। িাস্তিায়দন 

ভকাদনা সমস্যা থাবকদল তাহা যরুবর বভ্বিদত ভিাদড ের ভগাচরীভূত কবরদিন। এোড়া, 

নূতন মূল্যস্তর ও সম্পূরক শুল্কহার েিতেদনর কারদণ ০২ জুন, ২০২১ বিষ্টাব্দ তাবরদখর 

বসগাদরদটর সমাপনী মজুে, পূদি ের স্ট্যাম্প/ব্যান্ডদরাল, খাবল ভমাড়ক এিং নূতন স্ট্যাম্প 

ও ব্যান্ডদরাল এিং খাবল ভমাড়দকর মজুে তথ্য েক-ক  এ গ্রহণ কবরদিন এিং 

োবয়ত্বোপ্ত মূসক কম েকতো এিং েবতষ্ঠান কর্তেপদির অনুদমাবেত ভ ৌথ স্বাির সেবলত 

উক্ত েদক মজুে তদথ্যর এক কবপ সংবিষ্ট মূসক কবমশনাদরট সের েপ্তদর ০৩ জুন, 

২০২১ বিষ্টাব্দ তাবরদখর মদধ্য ভপশ কবরদত হইদি। রাযদস্বর হ্রাস/বৃবি সংক্রাে 

তুলনামূলক মাবসক বিিরণী েক-খ এিং েক-গ এ পরিতী মাদসর ১০ তাবরদখর মদধ্য 

যাতীয় রাযস্ব ভিাদড ে ভেরণ কবরদিন। 

 

০৩। এই আদেশ জাবর সদেও ০২ জুন, ২০২১ বিষ্টাব্দ তাবরদখ বলবৎ বকান ব্র্যাদের বসগাদরদটর 

খুচরা মূল্য হ্রাস করা  াইদব না। 

 

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

যাতীয় রাযস্ব ভিাড ে এই আদেশ যাবর কবরল এিং ইদতাপূদি ে যারীকৃত সাধারণ আদেশ নং-

০৬/মূসক/২০২০, তাবরখঃ ১১ জুন, ২০২০ বিষ্টাব্দ এতদ দ্বারা রবহত কবরল। 



েক-ক 

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

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

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

মজুে গ্রহদণর তাবরখ ও সময়ঃ ........................ 

(ক) উৎপাবেত বসগাদরদটর মজুে সংক্রাে তথ্যঃ 

ক্রবমক 

নং 

বসগাদরদটর 

ব্রাদন্ডর 

নাম 

প্যাদকদটর ধরণ 

(হাড ে/সফ্ট/ ভশল 

এন্ড স্লাইড)  

েবত প্যাদকদট 

শলাকার 

সংখ্যা 

স্ট্যাম্প িা 

ব্যান্ডদরাদলর 

বডযাইন (রং) 

েবত 

প্যাদকদটর 

মুবিত খুচরা 

মূল্য 

মজুে পদণ্যর 

প্যাদকদটর 

সংখ্যা 

মেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

(খ) অব্যিহৃত মুবিত বসগাদরদটর প্যাদকদটর মজুে সংক্রাে তথ্যঃ 

ক্রবমক 

নং 

বসগাদরদটর 

ব্রাদন্ডর নাম 

প্যাদকদটর ধরণ 

(হাড ে/সফ্ট/ 

ভশল এন্ড স্লাইড) 

েবত প্যাদকদট 

শলাকার সংখ্যা 

েবত প্যাদকদট 

মুবিত খুচরা  

মূল্য 

মজুে অব্যিহৃত 

প্যাদকদটর সংখ্যা 

মেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(গ) অব্যিহৃত স্ট্যাম্প িা ব্যান্ডদরাদলর মজুে সংক্রাে তথ্যঃ 

ক্রবমক 

নং 

েবত প্যাদকদট 

শলাকা সংখ্যা 

প্যাদকদটর 

ধরণ 

স্ট্যাম্প/ 

ব্যান্ডদরাল 

স্ট্যাম্প িা 

ব্যান্ডদরাদলর  

বডযাইন (রং) 

অব্যিহৃত 

স্ট্যাম্প/ব্যান্ডদরাদলর সংখ্যা 

মেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(ঘ) নূতন স্ট্যাম্প/ব্যান্ডদরাদলর মজুে সংক্রাে তথ্যঃ (চাবহো পদের বভ্বিদত) 

ক্রবমক 

নং 

েবত প্যাদকদট 

শলাকার সংখ্যা 

প্যাদকদটর ধরণ 

(হাড ে/সফ্ট/ 

ভশল এন্ড স্লাইড) 

স্ট্যাম্প/ব্যান্ডদরাল স্ট্যাম্প/ব্যান্ডদরাদলর 

বডযাইন (রং) 

মজুে 

সংখ্যা 

মেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

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

ক্রবমক 

নং 

বসগাদরদটর 

ব্রাদন্ডর নাম 

প্যাদকদটর ধরণ 

(হাড ে/সফ্ট/ 

ভশল এন্ড স্লাইড) 

েবত প্যাদকদট 

শলাকার সংখ্যা 

েবত প্যাদকট 

মুবিত খুচরা মূল্য 

মজুে প্যাদকদটর 

সংখ্যা 

মেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 



েক-খ 
বসগাদরদটর রাযস্ব আোদয়র তুলনামূলক বিিরণী (েবতষ্ঠানওয়ারী) 

বসগাদরট উৎপােনকারী েবতষ্ঠাদনর নাম ও ঠিকানাঃ ...........................................। 

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

নং 

বসগাদরদটর 

ব্রান্ড নাম 

েবত 

প্যাদকদট 

শলাকা 

সংখ্যা 

------------ (পূি েিতী) অথ েিেদরর  ---------------- মাস প েে  ------------ (িতেমান) অথ েিেদরর  ---------------- মাস প েে  পাথ েকয  

১১-১৯ সম্পূরক 

শুদল্কর 

হার 

খুচরা  

মূল্য 

েবত 

প্যাদকদট 

েদ াযয 

সম্পূরক 

শুল্ক 

েবত 

প্যাদকদট 

েদ াযয  

মূসক 

সরিরাহকৃত 

প্যাদকট সংখ্যা 

সম্পূরক 

শুল্ক 

মূসক ভমাট সম্পূরক 

শুদল্কর  

হার 

েবত 

প্যাদকদটর 

খুচরা মূল্য 

েবত 

প্যাদকদট 

েদ াযয 

সম্পূরক 

শুল্ক 

েবত 

প্যাদকদট 

েদ াযয  

মূসক 

সরিরাহকৃত 

প্যাদকট 

সংখ্যা 

সম্পূরক 

শুল্ক 

মূসক ভমাট 

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

(১)                    

(২)                    

(৩)                    

ভমাট                   

(৪)                    

(৫)                    

(৬)                    

ভমাট                   

(৭)                    

(৮)                    

(৯)                    

ভমাট                   

সি েদমাট                   



েক-গ 
বসগাদরদটর রাযস্ব আোদয়র তুলনামূলক বিিরণী (েবতষ্ঠানওয়ারী) 

বসগাদরট উৎপােনকারী েবতষ্ঠাদনর নাম ও ঠিকানাঃ ...........................................। 

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

ক্রবমক 

নং 

বসগাদরদটর 

ব্রান্ড নাম 

েবত 

প্যাদকদট 

শলাকা 

সংখ্যা 

------------ (পূি েিতী) অথ েিেদরর  ---------------- মাস ------------ (িতেমান) অথ েিেদরর  ---------------- মাস 

পাথ েকয 

১১-১৯ 

সম্পূরক 

শুদল্কর 

হার 

খুচরা  

মূল্য 

েবত 

প্যাদকদট 

েদ াযয  

সম্পূরক শুল্ক 

েবত 

প্যাদকদট 

েদ াযয  

মূসক 

সরিরাহকৃত 

প্যাদকট 

সংখ্যা 

সম্পূরক 

শুল্ক 
মূসক ভমাট 

সম্পূরক 

শুদল্কর 

হার 

েবত 

প্যাদকদটর 

খুচরা মূল্য 

েবত 

প্যাদকদট 

েদ াযয 

সম্পূরক শুল্ক 

েবত 

প্যাদকদট 

েদ াযয  

মূসক 

সরিরাহকৃত 

প্যাদকট 

সংখ্যা 

সম্পূরক 

শুল্ক 
মূসক ভমাট 

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

(১)                    

(২)                    

(৩)                    

ভমাট                   

(৪)                    

(৫)                    

(৬)                    

ভমাট                   

(৭)                    

(৮)                    

(৯)                    

ভমাট                   

সি েদমাট                   
 

 

জাতীয় রাজস্ব ববাদর্ ডর আদেশক্রদম,  

 

 ( বমাঃ মাসুে সাবেক )   

                           সেস্য (মূসক নীবত) 


