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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জাতীয় যাজস্ব বফাড ড 

ঢাকা। 

[      বফবাগ ] 

আদদ 

 
াধাযণ আদদ নাং-০৫/মূক/২০১৮          ২৪     , ১৪২৫ ফঙ্গাব্দ/০৭ জুন, ২০১৮ বিস্টাব্দ। 

 
বমদতু, জাতীয় যাজস্ব বফাড ড জনস্বাদথ ডয গুরুত্ব বফদফচনায় ও মদথাযুক্ত 

অনুন্ধাদনয য এই ভদভ ড ন্তুষ্ট ইয়াদছ বম, বনম্নফবণ ডত বটবফর-১ এয করাভ (১) উবিবিত 

Customs Act, 1969 (IV of 1969) এয First Schedule এয বযনাভা াংখ্যা 

(Heading No.) এয আওতাধীন করাভ (২) এ উবিবিত উাদদয াভঞ্জস্য ণ ড নাভকযণ 

বকাড (H.S. Code) এয বফযীদত করাভ (৩) এ ফবণ ডত দেয বেদে উাদদয প্রস্তুতকযণ 

ফা উৎাদন ম ডাদয় এফাং বটবফর-২ এয করাভ (১) এ উবিবিত বফায বযনাভা াংখ্যা 

এফাং উায বফযীদত করাভ (২) এ উবিবিত বফা বকাদডয আওতাভূক্ত করাভ (৩) এ 

ফবণ ডত বফা প্রদানকাযী কর্তডক বফা প্রদাদনয বেদে ট্যাবযপ মূল্য বনধ ডাযণ কযা ভীচীন,          

 
বদতু, বফাড ড মূল্য াংদমাজন কয আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ দনয ২২ নাং আইন) 

এয ধাযা ৫ এয উ-ধাযা (৭) এ প্রদত্ত েভতাফদর বনম্নরূ তড াদদে বনদম্নাক্ত বটবফদর 

ফবণ ডত েমূ ফাাংরাদদদ প্রস্তুতকযণ ফা উৎাদন ম ডাদয় যফযাদয বেদে বটবফদরয 

করাভ (৪) এ ফবণ ডত ট্যাবযপ মূল্য বনধ ডাযণ কবযর, মথা:-   

তডঃ  

(1) বনম্নফবণ ডত ট্যাবযপ মূল্য বকফর মূল্য াংদমাজন কয ফা, বেেভত, মূল্য 

াংদমাজন কয ও ম্পূযক শুল্ক বনরূদণয জন্য বনধ ডাবযত মূল্য এফাং মূল্য 

াংদমাজন কয আইন, ১৯৯১ এয ধাযা ৯ অনুমায়ী এই বেদে বকাদনা 

উকযণ কয বযয়াত প্রদমাজয ইদফ না; 

(2) বনদম্নাক্ত বটবফদরয ৪ নাং ক্রবভদক উবিবিত একদকয বচদয় ে াভগ্রীয 

বযভাণ কভ ফা বফব ইদর, আনুাবতক াদয ট্যাবযপ মূল্য প্রদমাজয 

ইদফ;  

(3) বফাড ড, জনস্বাদথ ডয গুরুত্ব বফদফচনায় ও মদথাযুক্ত অনুন্ধাদনয য, বম 

বকাদনা ভয় বনদম্নাক্ত বটবফদর ফবণ ডত বম বকাদনা দেয ফা বফায ট্যাবযপ 

মূল্য বযফতডন বকাংফা যবত কবযদত াবযদফ।  
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বটবফর-১  

(দেয প্রস্তুতকযণ ফা উৎাদন ও যফযা ম ডাদয়)  

বযনাভা াংখ্যা 
(Heading No) 

াভঞ্জস্যপূণ ড 

নাভকযণ বকাড 

(H.S code) 

ে াভগ্রীয বফফযণ ট্যাবযপ মূল্য (একক) 

(১) (২) (৩) (৪) 

০৪.০২ াংবিষ্ট 

এইচএ বকাড 

তযর দুধ বথদক গুুঁড়া দুধ 

উৎাদন 

টাকা ১০০/- (একত)  

(প্রবত বকবজ) 

০৯.০৪ 

০৯.০৯ 

০৯.১০ 

াংবিষ্ট 

এইচএ বকাড 
গুুঁড়া (ভবযচ, ধবনয়া, আদা, 

লুদ) ফা এ কর ভরায 

বভশ্রণ 

টাকা ৪০/- (চবি)  

(প্রবত বকবজ) 

১৫.১৪ াংবিষ্ট 

এইচএ বকাড 
বযীড অদয়র,  

বকারজা ীড অদয়র 

এফাং বকদনারা অদয়র 

টাকা ৬,৬৬৭/- (ছয় াজায ছয় 

ত াতলবি) (প্রবত বভঃ টন) 

১৯.০৫ াংবিষ্ট 

এইচএ বকাড 

বভবদন প্রস্তুত বফস্কুট 

 

(1) বক্রকা ড/ডাইদজবস্টব/চকদরট 

বফস্কুটঃ টাকা ১২০/-(একত 

বফ) (প্রবত বকবজ) 

    (২) বক্রভ বফস্কুটঃ টাকা ১০০/- 

(একত) (প্রবত বকবজ) 

   

 

 (৩) াধাযণ বফস্কুটঃ টাকা ৮৫/- 

(পঁচাব) (প্রবত বকবজ)  

১৯.০৫ 
াংবিষ্ট 

এইচএ বকাড 
াদত ততবয বফস্কুট (    

          ন ১০০ 

                ) 

      ৬০/- (   ) (        ) 

১৯.০৫ াংবিষ্ট 

এইচএ বকাড 

াদত ততবয বকক (    

          ন ১৫০ 

                ) 

(            ) 

      ৬০/- (   ) (        ) 

১৯.০৫ াংবিষ্ট 

এইচএ বকাড 

াদত ততবয বকক  (১) ড্রাইদককঃ টাকা ৮৫/- 

(পঁচাব)  

      (প্রবত বকবজ) 

    (২) ার্ট ড বককঃ টাকা ৪০০/- 

(চাযত) (প্রবত বকবজ) 

২০.০১ াংবিষ্ট 

এইচএ বকাড 

আচায (pickle) 

(দফাতরজাত) 
 টাকা ৬০/- (লাট) (প্রবত বকবজ) 

  আচায (pickle)  

(প্যাদকটজাত) 
টাকা ৭০/- (ত্তয) (প্রবত বকবজ) 
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বযনাভা াংখ্যা 
(Heading No) 

াভঞ্জস্যপূণ ড 

নাভকযণ বকাড 

(H.S code) 

ে াভগ্রীয বফফযণ ট্যাবযপ মূল্য (একক) 

(১) (২) (৩) (৪) 

২০.০১ াংবিষ্ট 

এইচএ বকাড 
চাটনী   টাকা ৬০/- (লাট) (প্রবত বকবজ) 

২০.০২ াংবিষ্ট 

এইচএ বকাড 
টদভদটা বস্ট 

 

টাকা ৪০/- (    ) (প্রবত বকবজ) 

২০.০২ াংবিষ্ট 

এইচএ বকাড 

টদভদটা বকচা/ 

(দফাতরজাত) 

টাকা ৬৫/- (     ) (প্রবত   বজ) 

২০.০২ াংবিষ্ট 

এইচএ বকাড 
টদভদটা বকচা/ 

(প্যাদকটজাত) 

টাকা ৭০/- (   ) (প্রবত বকবজ) 

২০.০৮ াংবিষ্ট  

এইচ.এ. বকাড 

আভ, আনায, বয়াযা ও 

করায াল্প; বেঁতুদরয বস্ট 

টাকা ২৫/- (    ) (প্রবত বকবজ) 

২০.০৮ াংবিষ্ট  

এইচএদকাড 

আভত্ব (ম্াাংদগা ফায) টাকা ৪.০০ (চায) (প্রবত ১৬ গ্রাভ 

প্যাক) 

২০.০৯ াংবিষ্ট  

এইচ.এ. বকাড 
আদভয জু (ম্াাংদগা জু) টাকা ২৫/- (    ) (প্রবত ১০০০ 

বভ.বর. প্যাক) 

২০.০৯ াংবিষ্ট  

এইচ.এ. বকাড 

আনাযদয জু টাকা ২৫/- (    ) (প্রবত ১০০০ 

বভ.বর. প্যাক) 

২০.০৯ াংবিষ্ট  

এইচ.এ. বকাড 

বয়াযায জু টাকা ২৫/- (    ) (প্রবত ১০০০ 

বভ.বর. প্যাক)  

২০.০৯ াংবিষ্ট  

এইচ.এ. বকাড 

বততুদরয জু টাকা ২৫/- (    ) (প্রবত ১০০০ 

বভ.বর. প্যাক)  

২৭.০১ াংবিষ্ট 

এইচএ বকাড 

ফড় পুকুবযয়া কয়রা িবন 

প্রকদল্প উৎাবদত কয়রা 

$ ২০.০০ (বফ ভাবকডন ডরায) 

(প্রবত বভঃ টন) 

২৭.১০ াংবিষ্ট  

এইচ.এ. বকাড 

বাড়া/ব্যফাদযয অদমাগ্য 

ট্রান্সপযভায অদয়র (পুনঃ 

প্রবক্রয়াকযদণয বেদে) 

টাকা ৩,০০০/- (  ন াজায) 

(প্রবত ব্যাদযর ২০৫ বরটায) 

২৭.১০ াংবিষ্ট  

এইচ.এ. বকাড 

লুফদেবডাং অদয়র/যাফায 

প্রদবাং অদয়র 

টাকা ২৫/- (    ) (প্রবত বরটায) 

২৭.১১ াংবিষ্ট  

এইচ.এ. বকাড 

এরব গ্যা ক) প্রবত বকবজ ৩/- (বতন) টাকা 

    ক্রভফবধ ডষ্ণু াদয (৪৫ বকবজয  

উদবড) 

   ি) টাকা ১২৫/- (একত পঁবচ)   

    প্রবত ববরডায (৩১ বকবজ 

বথদক    

    ৪৫ বকবজ ম ডন্ত) 
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বযনাভা াংখ্যা 
(Heading No) 

াভঞ্জস্যপূণ ড 

নাভকযণ বকাড 

(H.S code) 

ে াভগ্রীয বফফযণ ট্যাবযপ মূল্য (একক) 

(১) (২) (৩) (৪) 

   গ)  টাকা ৬০/-(লাট) প্রবত ববরডায 

   (১১ বকবজ বথদক ৩০ বকবজ ম ডন্ত) 

   ঘ) টাকা ৩৫/- (পঁয়বে) প্রবত 

ববরডায (৫ বকবজ বথদক ১০ 

বকবজ ম ডন্ত) 

২৭.১৩ াংবিষ্ট  

এইচ.এ. বকাড 

Bulk Imported 

Petroleum Bitumen 
টাকা ৩,৫০০/- (বতন াজায াঁচ 

ত) (প্রবত বভ. টন) 

৩৯.২০ 
াংবিষ্ট 

এইচ.এ. বকাড 

                   

     ন           

       

     ২০/- (   )         

৪৪.০৩ ইদত 

৪৪.০৯ 

াংবিষ্ট  

এইচ.এ. বকাড 

(১) বববফ/ববএ 

বট্রটদভন্ট, বক্রদয়াদজাট 

বট্রটদভন্ট, বদজড এড 

ববএ বট্রটদভন্ট (বনজস্ব 

কাদঠয/অদন্যয 

যফযাকৃত কাদঠয দ্বাযা) 

২০০/- (দুই ত) (প্রবত ঘনফুট) 

 

 

 

 

  (২) বডবপউন বট্রটদভন্ট, 

বদজন্ট বট্রটদভন্ট, বদজড 

এড বডবপউন, বজবনাং 

(বনজস্ব কাদঠয/অদন্যয 

যফযাকৃত কাদঠয দ্বাযা) 

৮০/- (আব) (প্রবত ঘনফুট) 

৪৮.০১ াংবিষ্ট  

এইচ.এ. বকাড 

বনউজবপ্রণ্ট টাকা ১০,০০০/- (দ াজায)  

(প্রবত বভঃ টন) 

৪৮.০২ াংবিষ্ট  

এইচ.এ. বকাড 

কর বায বভর কর্তডক 

উৎাবদত - 
 

(ক) ক্রীভ বরইড/দায়াইট 

যাইর্টাং বায- 

(১)  ৫০/৫৫ ইদত তদুধ ড 

গ্রাভ/বভ.
২
 

 
 

     ৩১,২৫০              

                     ন  

(২) ৩৫/৪০ ইদত তদুধ ড 

গ্রাভ/বভ.
২
 

টাকা ৩৪,৩৭৫ (বচৌবে াজায 

বতনত পঁচাত্তয) (প্রবত বভঃ টন) 

  (ি) বায়াইট রুল্ড বায ৫৫ 

ইদত ৫৯.৯৯ গ্রাভ/বভ.
২
 

টাকা ৩১,৭৬০ (একবে াজায 

াত ত লাট) (প্রবত বভঃ টন) 

(গ) বায়াইট বপ্রবন্টাং বায-   
(১)  ৬০ গ্রাভ/বভ.

২
 ফা তদুবড 

গ্রাভ/বভ.
২
 

টাকা ৩০,১৩০ (বে াজায 

একত বে) (প্রবত বভঃ টন) 

(২)  ৫৫ গ্রাভ/বভ.
২
 ইদত টাকা ৩০,৬২৫ (বে াজায ছয়ত 
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বযনাভা াংখ্যা 
(Heading No) 

াভঞ্জস্যপূণ ড 

নাভকযণ বকাড 

(H.S code) 

ে াভগ্রীয বফফযণ ট্যাবযপ মূল্য (একক) 

(১) (২) (৩) (৪) 

৫৯.৯৯ গ্রাভ/বভ.
২
 বচ) (প্রবত বভঃ টন) 

(৩)  ৫০ গ্রাভ/বভ.
২
 ইদত 

৫৪.৯৯ গ্রাভ/বভ.
২
 

টাকা ৩২,৫০০ (ফবে াজায 

াঁচত) (প্রবত বভঃ টন) 

(৪)  ৪৫ গ্রাভ/বভ.
২
 ইদত 

৪৯.৯৯ গ্রাভ/বভ.
২ 
 

টাকা ৩৪,৩৭৫ (বচৌবে াজায বতন 

ত পঁচাত্তয) (প্রবত বভঃ টন) 

  (৫)  ৩৫ গ্রাভ/বভ.
২
 ইদত 

৪৪.৯৯ গ্রাভ/বভ.
২
 

টাকা ৩৬,৮৭৫ (ছবে াজায 

আটত পঁচাত্তয) (প্রবত বভঃ টন) 

৪৮.০৪ াংবিষ্ট 

এইচএ বকাড 

(ক) রাইনায বায 

 

টাকা ২৬,২৫০ (ছাবি াজায দুই 

ত ঞ্চা) (প্রবত বভঃ টন)  

  (ি) বায়াইট রাইনায 

বায 
 

টাকা ২৭,৫০০ (াতা াজায 

াঁচত) (প্রবত বভঃ টন)  

  (গ) ক্রাপট রাইনায বায টাকা ৩০,০০০ (বে াজায) 

(প্রবত বভঃ টন) 

৪৮.০৫ াংবিষ্ট 

এইচএ বকাড 
বভবডয়াভ বায টাকা ২০,০০০ (বফ াজায) (প্রবত 

বভঃ টন) 

৪৮.০৯ াংবিষ্ট 

এইচএ বকাড 
বল্ফ কব বায টাকা ৫০,০০০ (ঞ্চা াজায) 

(প্রবত বভঃ টন) 

৪৮.১০ াংবিষ্ট 

এইচএ বকাড 
ডুদেক্স ব বফাড ড / বকাদটড 

বায 

টাকা ৩৫,০০০ (      াজায) 

(প্রবত বভঃ টন)  

৪৮.১৩ াংবিষ্ট 

এইচএ বকাড 

বগাদযট/বফবড় বায   

২৬  ২ গ্রাভ/বভ.
২
 

টাকা ৪৩,৭৫০ (বততাবি াজায 

াতত ঞ্চা) (প্রবত বভঃ টন)  

৪৮.১৮ 

 

াংবিষ্ট  

এইচএ বকাড 
(১)  বকদচন টাওয়ার (২৪-

২৬ বজএএভ)  

টাকা ৬৮,৭৫০/- (আটলবি াজায 

াত ত ঞ্চা) (প্রবত বভঃ টন) 

  (২)  টয়দরট র্টস্যয (১৮-২৪ 

বজএএভ) 

টাকা ৭১,২৫০/- (একাত্তয াজায 

দুইত ঞ্চা) (প্রবত বভঃ টন) 

  (৩)  ন্যাবকন র্টস্যয (২০-

২৪ বজএএভ) 

টাকা ৭৫,০০০/- (পঁচাত্তয াজায) 

(প্রবত বভঃ টন) 

  (৪)  বপবয়ার র্টস্যয/দকট 

র্টস্যয (১২-১৬ 

বজএএভ) 

টাকা ৮১,২৫০/- (একাব াজায 

দুইত ঞ্চা) (প্রবত বভঃ টন) 

৪৮.২০ াংবিষ্ট 

এইচএ বকাড 
এক্স বাযাইজ বুক/ 

স্পাইযার বনাট বুক/িাতা 

(৪৫ ইদত তদুবড 

টাকা ২৫,০০০/- (পঁবচ াজায)  

(প্রবত বভঃ টন) 
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বযনাভা াংখ্যা 
(Heading No) 

াভঞ্জস্যপূণ ড 

নাভকযণ বকাড 

(H.S code) 

ে াভগ্রীয বফফযণ ট্যাবযপ মূল্য (একক) 

(১) (২) (৩) (৪) 

বজএএভ) 

৪৮.২৩ কর 

এইচ,এ,দকাড 

বভদেক্স ব বায টাকা ২৫,০০০/- (পঁবচ াজায)  

(প্রবত বভঃ টন) 

  প্যাবকাং বায টাকা ২৭,৫০০/- (াতা াজায 

াঁচত) (প্রবত বভঃ টন) 

  কারাযড বায টাকা ৩৫,০০০/- (      াজায) 

(প্রবত বভঃ টন) 

৫২.০২ বথদক 

৫২.০৭ 

কর  

এইচ, এ, বকাড 

(ক) কটন ইয়ান ড ফজডয, মাা 

hardwaste নাদভ 

বযবচত এফাং মাা বকান 

ধযদণয কাড় ততবযদত 

ব্যফায কযা মায় না 

টাকা ২০/- (  ) (প্রবত বকঃ গ্রাঃ) 

(ি) কটন ইয়ান ড, ট্যযইস্ট ও 

বেড  

টাকা ২০/- (  ) (প্রবত বকঃ গ্রাঃ) 

৫২.০৮ বথদক 

৫২.১২ 

কর 

এইচ,এ,দকাড 

ওদয়স্ট বগ্র-বডবনভ টাকা ২০/- (   ) (প্রবত বকবজ) 

৫৪.০২ বথদক 

৫৪.১০ 

এফাং 

৫৫.১২ বথদক 

৫৫.১৬ 

কর 

এইচ,এ,দকাড 

(ক) কৃবেভ আঁ (man 

made fibre) এফাং অন্যান্য 

আঁদয াংবভশ্রদণ ততবয 

ইয়ান ড, মাায ভদে কৃবেভ 

আঁদয আবধকয যদয়দছ   

টাকা ২০/- (  ) (প্রবত বকঃ গ্রাঃ) 

(ি) কৃবেভ আঁ দ্বাযা ততবয 

বপবিক্স ব, কর ধযদণয, নীদচ 

উবিবিত বেেমূ ব্যতীত, 

মথাঃ- 

(১) আঁদয কাটা এফাং নষ্ট 

ট্যকযা (এক বভটাদযয 

বফী দীঘ ড নয়) 

(২) কৃবেভ আঁদয ততবয 

বপবিক্স ব, মা ফয়ন ফা 

বুননকাযী কাযিানা 

ব্যতীত অন্য বকাদনা 

কাযিানা 

প্রবক্রয়াজাতকৃত, 

(৩) ফাাংরাদদ স্টযাডাড ড 

এড বটবস্টাং 

টাকা ৩৩.৩৩/- (দতবে দবভক 

বতন বতন) (প্রবত ফগ ডবভটায) 
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বযনাভা াংখ্যা 
(Heading No) 

াভঞ্জস্যপূণ ড 

নাভকযণ বকাড 

(H.S code) 

ে াভগ্রীয বফফযণ ট্যাবযপ মূল্য (একক) 

(১) (২) (৩) (৪) 

ইনবস্টর্টউন এয 

বনকট নমুনা বদদফ 

বফনা বল্য যফযাকৃত 

বপবিক (বতন 

ফগ ডবভটাদযয নীদচয 

আকৃবতয), এফাং 

(৪) Taps and Braids  
 

৬৮.০২ াংবিষ্ট 

এইচ,এ, বকাড 

কঠিন বরা $ ৬.০০ (ছয় ভাবকডন ডরায)  

(প্রবত বভঃ টন) 

৬৮.১০ াংবিষ্ট 

এইচ,এ, বকাড 

তফদুযবতক খ ুঁর্ট দযদে উদ্বৃত যফযা মূদল্যয 

টাকা ৬৬.৬৭% (দছলবি দবভক 

ছয় াত তাাং) (প্রবতর্ট) 

৬৯.০৪ াংবিষ্ট 

এইচ,এ, বকাড 

(ক) মদন্ত্রয াায্য ব্যতীত 

ততবয াধাযণ ইট (নন্-

বযদেকটযী বফবল্ডাং বিক), 

বপবাং এ ব্যফহৃত ইট 

ব্যতীত 

 

ঢাকা, নাযায়নগঞ্জ, মুবন্সগঞ্জ, 

নযবাংদী, গাজীপুয, ভাবনকগঞ্জ 

এফাং চিগ্রাভ বজরায় অফবিত 

ইটবাটায বেদে টাকা ৩,০০০/- 

(বতন াজায) (প্রবত াজাদয); 

এফাং বদদয অন্যান্য বজরায জন্য 

টাকা ২,৬৪০/- (দুই াজায ছয়ত 

চবি) (প্রবত াজাদয) 

  (ি) মাবন্ত্রক দ্ধবতদত ফা 

মদন্ত্রয াাদয্য ততবয 

াধাযণ ইট (নন্-

বযদেকটযী বফবল্ডাং বিক), 

বপবাং এ ব্যফহৃত ইট 

ব্যতীত 

টাকা ৩,২৪০/- (বতন াজায দুই 

ত চবি) (প্রবত াজাদয) 

 

  (গ) মদন্ত্রয াাদয্য ফা 

মাবন্ত্রক দ্ধবতদত ততবয 

ইটঃ 

প্রথভ বগ্রড 

(১) বতন বছদ্র বফবষ্ট ইট 

(২) দ বছদ্র বফবষ্ট ইট 

(৩) দতয বছদ্র বফবষ্ট ইট 

(৪) ভারর্ট বকাযড ইট 

 

 

 

 

টাকা ৪,৮৬৭/- (চায াজায 

আটত াতলবি) (প্রবত াজাদয) 
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বযনাভা াংখ্যা 
(Heading No) 

াভঞ্জস্যপূণ ড 

নাভকযণ বকাড 

(H.S code) 

ে াভগ্রীয বফফযণ ট্যাবযপ মূল্য (একক) 

(১) (২) (৩) (৪) 

  বদ্বতীয় বগ্রড 

(১) বতন বছদ্র বফবষ্ট ইট 

(২) দ বছদ্র বফবষ্ট ইট 

(৩) দতয বছদ্র বফবষ্ট ইট 

 

টাকা ৩,৭০০/- (বতন াজায 

াতত) (প্রবত াজাদয) 

 

  (ঘ) বিকস্ বচ 

 

টাকা ৪,৭৭৮/- (চায াজায 

াতত আটাত্তয) (প্রবত ১০০ 

বএপর্ট) 

  (ঙ) বভকাড ব্যাট টাকা ৩,৫০০/- (বতন াজায 

াঁচত) (প্রবত ১০০ বএপর্ট) 
    

৭২.০২ াংবিষ্ট  

এইচ এ বকাড 

(ক) বপদযা-ম্াঙ্গাবনজ ও 

বপদযা-ববরদকা-

ম্াঙ্গাবনজ এযারয় 

টাকা ৩,৫০০/- (বতন াজায 

াঁচত) (প্রবত বভঃ টন) 

 

  (ি) বপদযা-ববরকন 

এযারয় 
 

টাকা ৪,৫০০/- (চায াজায াঁচত) 

(প্রবত বভঃ টন) 

৭২.০৪ াংবিষ্ট 

এইচএ বকাড 

স্ক্র্যা/ব স্ক্র্যা টাকা ২,০০০/- (দুই াজায)  

(প্রবত বভঃ টন) 

৭২.০৯ াংবিষ্ট  

এইচ এ বকাড 

এইচ আয কদয়র বথদক ব 

আয কদয়র 

টাকা ৮,০০০ (আট াজায) (প্রবত 

বভঃ টন) 

৭২.১০ 

৭২.১২ 

াংবিষ্ট  

এইচ এ বকাড 

ব আয কদয়র বথদক 

বজব ীট 

টাকা ৭,০০০/- (াত াজায) (প্রবত 

বভঃ টন) 

  ব আয কদয়র বথদক 

বজব ীট/কদয়র(যঙ্গীন) 

টাকা ৭,৫০০/- (াত াজায 

াঁচত)  (প্রবত বভঃ টন) 

  ব আয কদয়র বথদক বআই 

ীট   

টাকা ৭,০০০/- (াত াজায)   

(প্রবত বভঃ টন) 

  ব আয কদয়র বথদক বআই 

ীট  (যঙ্গীন) 

টাকা ৭,৫০০/- (াত াজায 

াঁচত) (প্রবত বভঃ টন) 

  এইচ আয কদয়র বথদক 

বজব ীট   

টাকা ১৫,০০০/- (দনয াজায) 

(প্রবত বভঃ টন) 

  এইচ আয কদয়র বথদক 

বজব ীট/কদয়র (যঙ্গীন) 

টাকা ১৫,৫০০/- (দনয াজায 

াঁচত) (প্রবত বভঃ টন) 

  এইচ আয কদয়র বথদক 

বআই ীট  

টাকা ১৫,৫০০/- (দনয াজায 

াঁচত) (প্রবত বভঃ টন) 

  এইচ আয কদয়র বথদক টাকা ১৬,০০০/- (দলার াজায) 
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বযনাভা াংখ্যা 
(Heading No) 

াভঞ্জস্যপূণ ড 

নাভকযণ বকাড 

(H.S code) 

ে াভগ্রীয বফফযণ ট্যাবযপ মূল্য (একক) 

(১) (২) (৩) (৪) 

বআই ীট (যঙ্গীন) (প্রবত বভঃ টন) 
  

  

৭২.১৩ ইদত 

৭২.১৬ 

কর 

এইচএ বকাড 

এভ, এ বপ্রাডাক্ট 

(ক) আভদাবন/িানীয়বাদফ 

াংগৃীত বয-বযাদরফর স্ক্র্যা 

ইদত প্রস্তুতকৃত এভ.এ. 

ে  

 

টাকা ৩,৬০০/- (বতন াজায 

ছয়ত) (প্রবত বভঃ টন)  

  (ি)আভদাবনকৃত/িানীয়বাদফ 

াংগৃীত বভরদটফর স্ক্র্যা 

ইদত প্রস্ত্ত্ততকৃত কর 

প্রকায বফদরট ও ইনগট 

টাকা ৩,০০০/- (বতন াজায)   

(প্রবত বভঃ টন) 

 

  (গ) বফদরট/ ইনগট ইদত 

প্রস্ত্ত্ততকৃত এভ.এ. ে 

টাকা ৩,০০০/- (বতন াজায)   

(প্রবত বভঃ টন)  

  (ঘ) গদ ডা/দভরদটফর স্ক্র্যা 

ইদত প্রস্ত্ত্ততকৃত ইনগট/ 

বফদরট এফাং ইনগট/বফদরট 

ইদত প্রস্ত্ত্ততকৃত এভ.এ. 

ে 

টাকা ৬,০০০/- (ছয় াজায)  

(প্রবত বভঃ টন) 

৭২.১৭ কর 

এইচএ বকাড 
বজ আই ওয়যায টাকা ১২,০০০/- (ফায াজায) 

(প্রবত বভঃ টন) 

৭৩.০৮ াংবিষ্ট  

এইচ.এ. বকাড 

ইদরবিক বার (স্টীর বেট 

দ্বাযা উৎাবদত) 

টাকা ৪০,০০০/- (চবি াজায)  

(প্রবত বভঃ টন) 

৭৩.১৭ াংবিষ্ট  

এইচ.এ. বকাড 
তায কাটা  টাকা ৬,০০০/- (ছয় াজায)  

(প্রবত বভঃ টন) 

  বটা তাযকাটা টাকা ৭,২০০/- (াত াজায 

দুইত) (প্রবত বভঃ টন) 

৭৩.১৮ 

৭৪.১৫ 

৭৬.১৬ 

কর 

এইচএ বকাড 

(ক) বফববন্ন াইদজয ও 

প্রকাদযয স্ক্রু, 

গ্যারবানাইজড/ নন 

গ্যারবানাইজড/ বজাংক 

বকার্টাং/বনদকর বকার্টাং/ 

অন্যান্য বভটার বকার্টাং/ 

বকার্টাং ব্যতীত  

টাকা ১০,২৩০/- (দ াজায 

দুইত বে) (প্রবত বভঃ টন) 

 

  (ি) জদয়ন্ট (কাদনক্টয), 

নাট, বফাল্ট বফববন্ন াইজ 

টাকা ১৫,০০০/- (  ন  াজায) 

(প্রবত বভঃ টন) 
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বযনাভা াংখ্যা 
(Heading No) 

াভঞ্জস্যপূণ ড 

নাভকযণ বকাড 

(H.S code) 

ে াভগ্রীয বফফযণ ট্যাবযপ মূল্য (একক) 

(১) (২) (৩) (৪) 

ও প্রকাদযয গ্যারবানাইজড 

/নন গ্যারবানাইজড/বজাংক 

বকার্টাং/বনদকর বকার্টাং/ 

অন্যান্য বভটার বকার্টাং/ 

বকার্টাং ব্যতীত 

 

  (গ) ইদরবিক রাইন 

াড ডওয়যায এফাং বার 

বপর্টাং, মা এভ, এ ও 

স্টীর দ্বাযা ততবয (নাট, 

বফাল্ট ব্যতীত)  

টাকা ৩০,০০০/- (বে াজায) 

(প্রবত বভঃ টন) 

৮২.১২ াংবিষ্ট  

এইচ.এ. বকাড 

বস্টইনদর স্টীদরয বি 

ইদত প্রস্তুত বেড  
 

কাফ ডন স্টীদরয বি ইদত 

প্রস্তুত বেড  

টাকা ০.৫০ (শূন্য দবভক াঁচ 

শূন্য) (প্রবত ব) 
 

টাকা ০.৩০ (শূন্য দবভক বতন 

শূন্য) (প্রবত ব) 

৮৪.০৮ াংবিষ্ট  

এইচ.এ. বকাড 

ফাাংরাদদ বডদজর োন্ট 

বরঃ, জয়দদফপুয, গাজীপুয 

কর্তডক উৎাবদত বডদজর 

ইবঞ্জন- 

 

  (ক) ১ ববরডায ২১০ 

বডদজর ইবঞ্জন 

টাকা ৪,০০০/- (চায াজায) (প্রবতর্ট) 

  (ি) ২ ববরডায ৯১২ 

বডদজর ইবঞ্জন 

 টাকা ৩৩,০০০/- (দতবে াজায)    

 (প্রবতর্ট) 

   (গ) ৩ ববরডায বডদজর  

      ইবঞ্জন 

টাকা ৪০,০০০/- (চবি াজায) 

(প্রবতর্ট) 

৮৫.০৪ াংবিষ্ট  

এইচ এ বকাড 

(ক)  ৫ বকববএ তফদুযবতক 

ট্রান্সপযভায 

টাকা ৩,০০০/- (বতন াজায)  

(প্রবতর্ট) 

(ি)  ১০ বকববএ তফদুযবতক 

ট্রান্সপযভায 

টাকা ৬০০০/- (ছয় াজায) 

(প্রবতর্ট) 

(গ)  ১১ বকদরাদবাল্ট 

দটনবয়ার 

ট্রান্সপযভায (দকববএ 

ভান-২০০ববএ) 

টাকা ১০,০০০/- (দ াজায) 

(প্রবতর্ট) 

(ঘ)  ১১ বকদরাদবাল্ট 

কাদযন্ট  

      ট্রান্সপযভায (দকববএ 

ভান-৫০ ববএ) 

টাকা ৯,৯০০/- (নয় াজায 

নয়ত) (প্রবতর্ট) 
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বযনাভা াংখ্যা 
(Heading No) 

াভঞ্জস্যপূণ ড 

নাভকযণ বকাড 

(H.S code) 

ে াভগ্রীয বফফযণ ট্যাবযপ মূল্য (একক) 

(১) (২) (৩) (৪) 

(ঙ)  ১৫ বকববএ তফদুযবতক 

ট্রান্সপযভায 

টাকা ৯,০০০/- (নয় াজায) 

(প্রবতর্ট) 

(চ)  ২০ বকববএ তফদুযবতক 

ট্রান্সপযভায 

টাকা ১২,০০০/- (ফাদযা াজায) 

(প্রবতর্ট) 

(ছ)  ২৫ বকববএ তফদুযবতক 

ট্রান্সপযভায 

টাকা ১৫,০০০/- (দনয াজায) 

(প্রবতর্ট) 

(জ)  ৩৩ বকদরাদবাল্ট   

      দটনবয়ার ট্রান্সপযভায  

(দকববএ ভান-৪০০ ববএ) 

টাকা ১৯,৮০০/- (উবন াজায 

আটত) (প্রবতর্ট) 

(ঝ)  ৩৩ বকদরাদবাল্ট 

কাদযন্ট 

ট্রান্সপযভায(দকববএ 

ভান-৫০ ববএ) 

টাকা ১৩,১০০/- (দতয াজায 

একত) (প্রবতর্ট) 

(ঞ) ৩৭.৫ বকববএ 

তফদুযবতক 

ট্রান্সপযভায 

টাকা ২২,৫০০/- (ফাই াজায 

াঁচত) (প্রবতর্ট) 

(ট)  ৫০ বকববএ তফদুযবতক  

ট্রান্সপযভায 

টাকা ৩০,০০০/- (বে াজায) 

(প্রবতর্ট) 

(ঠ)  ৭৫ বকববএ তফদুযবতক 

ট্রান্সপযভায 

টাকা ৪৫,০০০/- (পঁয়তাবি 

াজায)  (প্রবতর্ট) 

  (ড)  ১০০বকববএ 

তফদুযবতক 

ট্রান্সপযভায 

টাকা ৬০,০০০/- (লাট াজায) 

(প্রবতর্ট) 

  (ঢ)  ২০০বকববএ 

তফদুযবতক 

ট্রান্সপযভায 

টাকা ৯৫,০০০/- (পঁচানিই 

াজায) (প্রবতর্ট) 

  (ণ)  ২৫০বকববএ 

তফদুযবতক 

ট্রান্সপযভায 

টাকা ১,১০,০০০/- (এক রে দ 

াজায) (প্রবতর্ট)  

  (ত)  ৩০০বকববএ 

তফদুযবতক 

ট্রান্সপযভায 

টাকা ১,২০,০০০/- (এক রে বফ 

াজায) (প্রবতর্ট) 

  (থ)  ৩১৫বকববএ 

তফদুযবতক 

ট্রান্সপযভায 

টাকা ১,২২,০০০/-(এক রে ফাই 

াজায) (প্রবতর্ট) 

  (দ)  ৪০০বকববএ 

তফদুযবতক 

ট্রান্সপযভায 

টাকা ১,৫০,০০০/- (এক রে 

ঞ্চা াজায) (প্রবতর্ট) 

  (ধ)  ৫০০বকববএ 

তফদুযবতক 

টাকা ১,৮০,০০০/- (এক রে 

আব াজায) (প্রবতর্ট) 
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বযনাভা াংখ্যা 
(Heading No) 

াভঞ্জস্যপূণ ড 

নাভকযণ বকাড 

(H.S code) 

ে াভগ্রীয বফফযণ ট্যাবযপ মূল্য (একক) 

(১) (২) (৩) (৪) 

ট্রান্সপযভায 

  (ন)  ৬৩০বকববএ 

তফদুযবতক 

ট্রান্সপযভায 

টাকা ২,০০,০০০/- (দুই রে 

টাকা) (প্রবতর্ট) 

  ()  ৭০০বকববএ 

তফদুযবতক 

ট্রান্সপযভায 

টাকা ২,১০,০০০/- (দুই রে দ 

াজায) (প্রবতর্ট) 

  (প)  ৮০০বকববএ 

তফদুযবতক 

ট্রান্সপযভায 

টাকা ২,২৫,০০০/- (দুই রে পঁবচ 

াজায) (প্রবতর্ট) 

  (ফ)  ১০০০বকববএ 

তফদুযবতক 

ট্রান্সপযভায 

টাকা ২,৬০,০০০/- (দুই রে লাট 

াজায) (প্রবতর্ট) 

  (ব)  ১২০০বকববএ 

তফদুযবতক 

ট্রান্সপযভায 

টাকা ২,৯০,০০০/- (দুই রে নিই 

াজায টাকা) (প্রবতর্ট) 

  (ভ)  ১৫০০বকববএ 

তফদুযবতক 

ট্রান্সপযভায 

টাকা ৩,৪০,০০০/- (বতন রে 

চবি াজায) (প্রবতর্ট) 

   (ম) ২০০০বকববএ 

তফদুযবতক 

ট্রান্সপযভায 

টাকা ৪,২৫,০০০/- (চায রে 

পঁবচ াজায) (প্রবতর্ট) 

৮৫.৩৯ ৮৫৩৯.৩১.১০ (ক) ১ বথদক ১০ ওয়াট 

েভতা ম্পন্ন বফদুযৎ 

াশ্রয়ী ফাল্ব 

টাকা ৪৫/- (পঁয়তাবি) (প্রবতর্ট) 

  (ি)  ১১ বথদক ২০ ওয়াট 

েভতা ম্পন্ন বফদুযৎ 

াশ্রয়ী ফাল্ব 

টাকা ৫০/- (ঞ্চা) (প্রবতর্ট) 

  (গ)  ২১ বথদক ৩০ ওয়াট 

েভতা ম্পন্ন বফদুযৎ 

াশ্রয়ী ফাল্ব 

টাকা ৫৫/- (ঞ্চান্ন) (প্রবতর্ট) 

  (ঘ)  ৩১ বথদক ৫০ ওয়াট 

েভতা ম্পন্ন বফদুযৎ 

াশ্রয়ী ফাল্ব 

টাকা ৭৫/- (পঁচাত্তয) (প্রবতর্ট) 

  (ঙ) ৫০ ওয়াদটয অবধক 

েভতা ম্পন্ন বফদুযৎ 

টাকা ৮৫/- (পঁচাব) (প্রবতর্ট) 
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বযনাভা াংখ্যা 
(Heading No) 

াভঞ্জস্যপূণ ড 

নাভকযণ বকাড 

(H.S code) 

ে াভগ্রীয বফফযণ ট্যাবযপ মূল্য (একক) 

(১) (২) (৩) (৪) 

াশ্রয়ী ফাল্ব 

৮৫.৩৯ াংবিষ্ট  

এইচ.এ. বকাড 

র্টউফ রাইট 

১৮ ওয়াট ও ৩৬ ওয়াট 
 
টাকা ২৫/- (পঁবচ) (প্রবতর্ট) 

৮৫.৪২ 

৩৯.২০ 

     

াংবিষ্ট  

এইচ.এ. বকাড 

(ক) ফাাংরাদদ বভবন 

ট্যর পযাক্টযী বরঃ, 

গাজীপুয কর্তডক উৎাদন 

ম ডাদয় -  

(অ) Retro-Reflective 

Vehicle Number 

Plate, Vehicle 

Type (I) ও (II). 

 

 

 
টাকা ৩৪০/- (বতনত চবি) 

(প্রবতর্ট) 

 

 

  (আ) Retro-Reflective 

Vehicle Number 

Plate, Vehicle 

Type (III). 

টাকা ১৬০/- (একত লাট)       

(প্রবতর্ট) 

 

  (ই) Vehicle Ownership 

Card.  
টাকা ২০/- (বফ) (প্রবতর্ট) 

  (ি) ফাাংরাদদ বযাড 

ট্রান্সদাট ড অথবযর্ট 

(বফআযর্টএ) কর্তডক 

ববাক্তায বনকট যফযা 

ম ডাদয়-  

(অ) Retro-Reflective 

Vehicle Number 

Plate, Vehicle Type 

(I) ও (II). 

 

 

 
 

 

টাকা ৮৪৮/- (আটত আটচবি) 

(প্রবতর্ট) 

  (আ) Retro-Reflective 

Vehicle Number 

Plate, Vehicle Type 

(III). 

টাকা ৩৯৫/- (বতনত পঁচানিই)       

(প্রবতর্ট) 

 

  (ই) Vehicle Ownership 

Card.  
টাকা ১০০/- (একত) (প্রবতর্ট) 

৮৭.০২ াংবিষ্ট 

এইচএদকাড 

(ক) ফা (৫২ আন 

বফবষ্ট-াধাযণ)  

টাকা ২,৪২,০০০/- (দুই রে 

বফয়াবি াজায) (প্রবতর্ট) 

  (ি) ফা (৫২ আন 

বফবষ্ট-বচয়াযযুক্ত 

বডরাক্স ব) 

টাকা ৩,০২,৫০০/- (বতন রে দুই 

াজায াঁচত) (প্রবতর্ট) 

  (গ) ফা (৪০ আন 

বফবষ্ট-াধাযণ) 

টাকা ৩,০২,৫০০/- (বতন রে দুই 

াজায াঁচত) (প্রবতর্ট) 

  (ঘ) ফা (৪০ আন বফবষ্ট- টাকা ৩,৬৩,০০০/- (বতন রে 
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বযনাভা াংখ্যা 
(Heading No) 

াভঞ্জস্যপূণ ড 

নাভকযণ বকাড 

(H.S code) 

ে াভগ্রীয বফফযণ ট্যাবযপ মূল্য (একক) 

(১) (২) (৩) (৪) 

বচয়াযযুক্ত বডরাক্স ব টাই)  বতলবি াজায) (প্রবতর্ট) 

  (ঙ) ফা (৩৬/৪০ আন 

বফবষ্ট বফরা/স্যবফরা 

টাই) 

টাকা ৫,৪৪,৫০০/- (াঁচ রে 

চুয়াবি াজায াঁচত) (প্রবতর্ট) 

  (চ) ফা (৩৬ আন বফবষ্ট- 

ীতাত বনয়ন্ত্রীত)  

টাকা ৬,০৫,০০০/- (ছয় রে াঁচ 

াজায) (প্রবতর্ট) 

  (ছ) বভবনফা (৩০ আন  

বফবষ্ট-াধাযণ) 

টাকা ৯১,৩০০/- (একানিই 

াজায বতনত) (প্রবতর্ট) 

  (জ) বভবনফা (২৪/৩০ 

আন বফবষ্ট-বডরাক্স ব 

টাই) 

টাকা ১,২১,০০০/- (এক রে 

একু াজায) (প্রবতর্ট) 

৮৭.০৪ াংবিষ্ট 

এইচএদকাড 

(ক) ট্রাক (৭ টন বযফন 

েভতা ম্পন্ন) 

টাকা ৭৭,০০০/- (াতাত্তয াজায) 

(প্রবতর্ট) 

  (ি) ট্রাক বযান (৭ টন 

বযফন েভতা ম্পন্ন) 

টাকা ৭৯,২০০/- (ঊনআব  াজায 

দুই ত) (প্রবতর্ট) 

  (গ) ট্রাক (৫ টন বযফন 

েভতা ম্পন্ন) 

টাকা ৬০,৫০০/- (লাট াজায 

াঁচত) (প্রবতর্ট) 

  (ঘ)  ট্রাক বযান (৫ টন 

বযফন েভতা ম্পন্ন) 

টাকা ৬৭,১০০/- (াতলবি াজায 

একত) (প্রবতর্ট) 

  (ঙ) ট্রাক (৩ টন বযফন 

েভতা ম্পন্ন) 

টাকা ৪৮,৪০০/- (আটচবি 

াজায চাযত) (প্রবতর্ট) 

  (চ) ট্রাক বযান (৩ টন 

বযন েভতা ম্পন্ন) 

টাকা ৫৫,০০০/- (ঞ্চান্ন াজায) 

(প্রবতর্ট) 

   (ছ) ট্রাক বযান/বক-আ 

(মােীফাী উক ফা না 

বাক) (১-১.৫ টন 

বযফন েভতা ম্পন্ন) 

টাকা ৩৬,৩০০/- (ছবে াজায 

বতনত) (প্রবতর্ট) 

৮৯.০১ ইদত 

৮৯.০৭ 

        

াংবিষ্ট 

এইচএদকাড 

(১) ল্যাবডাং ক্রযাপটঃ 

(ক) ল্যাবডাং ক্রযাপট 

বববদকর এফাং 

াদ ডাদনর (এরবববব) 

(ি) ল্যাবডাং ক্রযাপট 

ইউর্টবরর্ট (এরবইউ) 

(গ) ল্যাবডাং ক্রযাপট ট্যাাংক 

বনৌমাদনয ফ ডদভাট মূদল্যয ২০% 

(বফ তাাং) (প্রবতর্ট) 
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বযনাভা াংখ্যা 
(Heading No) 

াভঞ্জস্যপূণ ড 

নাভকযণ বকাড 

(H.S code) 

ে াভগ্রীয বফফযণ ট্যাবযপ মূল্য (একক) 

(১) (২) (৩) (৪) 

(এরবর্ট) 

(ঘ) ল্যাবডাং ব ট্যাাংক 

(এরএর্ট) 

(ঙ) ল্যাবডাং ক্রযাপট 

রবজবস্টক (এরবএর) 

(চ) ল্যাবডাং ব রবজবস্টক 

(এরএএর) 

(ছ) ল্যাবডাং ক্রযাপট 

াদ ডাদনর 

  (২)  ল্যাবডাং েযাটপযভ 

ববরকপ্টায 

এরবএইচ 

বনৌমাদনয ফ ডদভাট মূদল্যয ১৫% 

(দনয তাাং) (প্রবতর্ট) 

  (৩)  প্যাট্রর বফাট/ গান বফাট 

/ বকাস্টার প্যাট্রর বফাট 

বনৌমাদনয ফ ডদভাট মূদল্যয ১৫% 

(দনয তাাং) (প্রবতর্ট) 

  (৪)  পাস্ট অযাটাক ক্রযাপট 

(বভাইর বফাট,টদ ডদডা 

বফাট, পযাক বজ) 

বনৌমাদনয ফ ডদভাট মূদল্যয ১৫% 

(দনয তাাং) (প্রবতর্ট) 

  (৫)  ওববড/ কযদবট/ 

রাজড প্যাট্রর ক্রযাপট 

(এরবব) 

বনৌমাদনয ফ ডদভাট মূদল্যয ২০% 

(বফ তাাং) (প্রবতর্ট) 

  (৬)  প্যাট্রর বফাট/ াযফায 

প্যাট্রর বফাট/ ইনল্যাড 

প্যাট্রর ববদর 

বনৌমাদনয ফ ডদভাট মূদল্যয ১০% 

(দ তাাং) (প্রবতর্ট) 

  (৭)  াইরট বফাট/ াইরট 

রঞ্চ/ ববকউবযর্ট 

বফাট 

বনৌমাদনয ফ ডদভাট মূদল্যয ১৫% 

(দনয তাাং) (প্রবতর্ট) 

  (৮) াদব ড ববদর বনৌমাদনয ফ ডদভাট মূদল্যয ১৫% 

(দনয তাাং)(প্রবতর্ট) 

  (৯) টাগ বনৌমাদনয ফ ডদভাট মূদল্যয ১৫% 

(দনয তাাং) (প্রবতর্ট) 

  (১০) মুবযাং বফাট বনৌমাদনয ফ ডদভাট মূদল্যয ২০% 

(বফ তাাং) (প্রবতর্ট) 

  (১১) াউ বফাট/ ওয়াটায 

বফাট (ইবঞ্জন ছাড়া) 

বনৌমাদনয ফ ডদভাট মূদল্যয ৩০% 

(বে তাাং) (প্রবতর্ট) 

  (১২) বড্রজায বনৌমাদনয ফ ডদভাট মূদল্যয ৩০% 

(বে তাাং) (প্রবতর্ট) 

  (১৩) বলার্টাং বক্রন/ ফয়া 

বরপর্টাং ববদর/ 

স্যারদবজ ববদর/ 

বনৌমাদনয ফ ডদভাট মূদল্যয ২৫% 

(পঁবচ তাাং) (প্রবতর্ট) 
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বযনাভা াংখ্যা 
(Heading No) 

াভঞ্জস্যপূণ ড 

নাভকযণ বকাড 

(H.S code) 

ে াভগ্রীয বফফযণ ট্যাবযপ মূল্য (একক) 

(১) (২) (৩) (৪) 

াচ ড এড বযবকউ 

ববদর 

  (১৪) রাইপ বফাট বনৌমাদনয ফ ডদভাট মূদল্যয ৩০% 

(বে তাাং) (প্রবতর্ট) 

  (১৫) গাদফ ডজ বডদাজার 

ববদর 

বনৌমাদনয ফ ডদভাট মূদল্যয ৩০% 

(বে তাাং) (প্রবতর্ট) 

  (১৬) ন্টুন বনৌমাদনয ফ ডদভাট মূদল্যয ৩০% 

(বে তাাং) (প্রবতর্ট) 

  (১৭) পায়ায পাইর্টাং ব বনৌমাদনয ফ ডদভাট মূদল্যয ২৫% 

(পঁবচ তাাং) (প্রবতর্ট) 

  (১৮) বটার ব 

       (স্ব-চাবরত নয়) 

বনৌমাদনয ফ ডদভাট মূদল্যয ৩০% 

(বে তাাং) (প্রবতর্ট) 

  (১৯) বপবাং ট্ররায বফাট বনৌমাদনয ফ ডদভাট মূদল্যয ২৫% 

(পঁবচ তাাং) (প্রবতর্ট) 

  (২০)উদডন বফাট/বজআযব 

বফাট/স্পীড বফাট/দপযী 

বফাট/ডাইববাং বফাট/ বভাটয 

রঞ্চ/াদব ড বফাট /ইনল্যাড 

স্মরায ক্রযাপট/ফয়া/মুবযাং 

ফয়া/দক্রইন বফাট/ 

এযালুবভবনয়াভ াদব ড বফাট 

বনৌমাদনয ফ ডদভাট মূদল্যয ২০% 

(বফ তাাং) (প্রবতর্ট) 

৮৯.০১ ইদত 

৮৯.০৭ 

াংবিষ্ট  

এইচএ বকাড 

েফাী মাবন্ত্রক বনৌমান টাকা ১৫,০০,০০০/- (দনয রে) 

(প্রবতর্টয ওজন ৫০০ বভঃ টন) 

  মােীফাী মাবন্ত্রক বনৌমান টাকা ২০,০০,০০০/- (বফ রে)  

(প্রবতর্টয ধাযণ েভতা ৫০০ জন 

মােী) 

  অন্যান্য মাবন্ত্রক বনৌমান 

(েফাী ফা মােীফাী) 

ওজন বববত্তক প্রবত টন ৩০০০ 

(বতন াজায) টাকা ক্রভফবধ ডষ্ণু 

াদয 

৯০.০৩ ৯০০৩.১১.০০ চভায োবস্টক বেভ টাকা ৫০/- (    ) (প্রবত ব) 

 ৯০০৩.১৯.০০ চভায বভটার বেভ 

(বরাংযুক্ত বাক ফা না বাক) 

টাকা ৬০/- (   ) (প্রবত ব) 

 

৯০.০৪ াংবিষ্ট এইচএ 

বকাড 

ান গ্লা (োবস্টক 

বেভযুক্ত) 

টাকা ৫০/- (    ) (প্রবত ব) 

  ান গ্লা (দভটার বেভযুক্ত) টাকা ৬০/- (   ) (প্রবত ব) 

৯০.০৪ ৯০০৪.৯০.০০           (      

     ) 

টাকা ৫৫/- (ঞ্চান্ন) (প্রবত ব) 
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বযনাভা াংখ্যা 
(Heading No) 

াভঞ্জস্যপূণ ড 

নাভকযণ বকাড 

(H.S code) 

ে াভগ্রীয বফফযণ ট্যাবযপ মূল্য (একক) 

(১) (২) (৩) (৪) 

          (       

     ) 

টাকা ৬৫/- (     ) (প্রবত ব) 

 
বটবফর-২  

(দফা ম ডায়) 

বযনাভা 

াংখ্যা 
(Heading 

No) 

াভঞ্জস্যপূণ ড 

নাভকযণ 

বকাড 

(H.S code) 

বফায বফফযণ ট্যাবযপ মূল্য (একক) 

(১) (২) (৩) (৪) 

S০১২ S০১২.২০ বভ কাড ড যফযাকাযীঃ  

(ক) নতুন াংদমাগ বভ 

যফযাদয বেদে  

টাকা ১৮১/- (একত 

একাব) (প্রবতর্ট) 

(ি) প্রবতিাবত বভ যফযাদয 

বেদে 

টাকা ১৮১/- (একত 

একাব) (প্রবতর্ট) 

 
বটবফর-৩  

(ব্যফায়ী ম ডাদয়) 

বযনাভা 

াংখ্যা 

(Heading 

No) 

াভঞ্জস্যপূণ ড 

নাভকযণ বকাড 

(H.S code) 

ে াভগ্রীয বফফযণ ট্যাবযপ মূল্য (একক) 

(১) (২) (৩) (৪) 

১৫.০৭ 

১৫.১১ 

াংবিষ্ট  

এইচএ বকাড 

অবযদাবধত ববাজয 

বতর 

টাকা ২,০০০/- (দুই াজায)   

(প্রবত বভঃ টন) 

২৭.১১ াংবিষ্ট  

এইচএ বকাড 

এরব গ্যা প্রবত বকবজ ৩/- (বতন) টাকা 

ক্রভফবধ ডষ্ণু াদয (৪৫ বকবজয  

উদবড) 

৭২.১০ 

ইদত 

৭২.১২ 

াংবিষ্ট  

এইচএ বকাড 

বজব ীট/বআই ীট টাকা ১,৩৩৩.৩৪ (এক াজায 

বতনত বতবে দবভক বতন 

চায) (প্রবত বভঃ টন)  

৭২.১৩ 

ইদত 

৭২.১৬ 

কর  

এইচএ বকাড 

এভ.এ বপ্রাডাক্ট টাকা ১,৩৩৩.৩৪ (এক াজায 

বতনত বতবে দবভক বতন 

চায) (প্রবত বভঃ টন)  

০২। ট্যাবযপ মূদল্যয আওতাভুক্ত দেয াংবিষ্ট উৎাদনকাযী মূল্য াংদমাজন 

কয আইন, ১৯৯১ এয ধাযা ৫ এয উ-ধাযা (২) অনুমায়ী মূল্য াংদমাজন কয প্রদান 

কবযদর, উক্ত আইন ও মূল্য াংদমাজন কয বফবধভারা, ১৯৯১ এয বফধান ও তড পূযণ 
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াদদে তদ কর্তডক যফযাকৃত দে ব্যফহৃত উকযদণয ওয বযদাবধত মুদয় মূল্য 

াংদমাজন কয বযয়াত গ্রণ কবযদত াবযদফন। 

 
 ০৩। জাতীয় যাজস্ব বফাদড ডয াধাযণ আদদ- ১২/মূক/২০১৮ তাবযিঃ ১৭ 

    , ১৪২৪ ফঙ্গাব্দ/ ০১     , ২০১৭বি: এতদ দ্বাযা ফাবতর কযা ইর। 

     

জাতীয় যাজস্ব বফাদড ডয আদদক্রদভ, 

 

 

 (বভাঃ তাদযক াান) 

                  ন ও     ) 

 

 


