
কওফরভাত্র যওা   ওাজচ ব্যফাম য 
 

 

 

 

 

কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরাজদ যওায 

চাতীয় যাচস্ব কফার্ য 

যাচস্ব বফন 

কগুনফাগকঘা, ঢাওা। 

 

 

 

 ২০১৮-২০১৯ অথ যফঙজযয ফাজচজে 

মূল্য াংজমাচন ওয ওভ যওতযাকজণয চন্য 

গনজদ যনা 

 

 

 

 

 

 

 

 
বযাে গফবাক 

তাগযঔঃ ২৪ জ্চযষ্ঠ, ১৪২৫ ফঙ্গাব্দ/ ০৭ জুন, ২০১৮ গিস্টাব্দ 
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কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরাজদ যওায 

চাতীয় যাচস্ব কফার্ য 

কগুনফাগকঘা, ঢাওা। 

নগথ নাং-০৮.০১.০০০০.০৬৮.১৬.০০৩.১৮/১৩৩; তাগযঔঃ ২৪ জ্চযষ্ঠ, ১৪২৫ ফঙ্গাব্দ/০৭ জুন,২০১৮ গি:। 

 
গফলয়ঃ ২০১৮-২০১৯ অথ যফঙজযয ফাজচজে মূল্য াংজমাচন ওয  ম্পূযও শুল্ক গফলজয় গৃীত 

ব্যফস্থায উয গনজদ যনা। 

 
মূল্য াংজমাচন ওয (মূও) ব্যফস্থাজও আয স্বচ্ছ, চীওযণ  সুাংত ওযায 

চন্য ২০১৮-২০১৯ অথ যফঙজযয ফাজচজে মূল্য াংজমাচন ওয আইন, ১৯৯১  মূল্য াংজমাচন 

ওয গফগধভারা, ১৯৯১ এ প্রজয়াচনীয় গওছু াংজাধনী আনা জয়জঙ। এঙাড়া মূল্য াংজমাচন ওয 

 ম্পূযও শুল্ক াংক্রান্ত ওগতয় প্রজ্ঞান ফাগতর/াংজাধন ওযা জয়জঙ এফাং ওজয়ওটি নতুন 

প্রজ্ঞান/আজদ চাগয ওযা জয়জঙ। এতদ্ব্যতীত কত অথ যফঙজযয ফাজচে াজয য গফগবন্ন 

ভজয় প্রজ্ঞান ফা আজদজয ভাধ্যজভ কম ওর গযফতযন আনয়ন ওযা জয়জঙ তা নতুন 

প্রজ্ঞান/আজদজ অন্তর্ভ যক্ত ওযা জয়জঙ।  

 
০২। মূল্য াংজমাচন ওয আইন, ১৯৯১ এয গনম্নফগণ যত ধাযামূ াংজাধন/াংজমাচন/ 

প্রগতস্থান/গন্নজফ/গফলুগিয প্রস্তাফ ওযা জয়জঙ: 

ক্র/ 

নাং 

ধাযা ওাম যক্রভ গফলয়ফস্তু 

1.  ধাযা ২ এয 

দপা (খখখ) 

গন্নজফ ওজযয াংজ্ঞায় োন যবায ওযজও অন্তর্ভ যক্ত ওযায রজযয 

ধাযা ২ এয দপা (খখখ) এ “মূল্য াংজমাচন ওয ফা” 

ব্দগুগরয য “োণ যবায ওয ফা” ব্দগুগর গন্নজফগত 

ওযা জয়জঙ। এয পজর োন যবায ওযজও ওজযয 

াংজ্ঞার্ভক্ত ওযা জয়জঙ। 

2.  ধাযা ৯ এয 

উ-ধাযা (১) 

এয দপা (ঢ) 

     

       

কযয়াত গ্রণ প্রগক্রয়া চীওযজণয গনগভজে ধাযা ৯ এয 

উ-ধাযা (১) এয দপা (ঢ) এয কজল গনজম্নাক্ত ‘ব্যাখ্যা’ 

গন্নজফ ওযা জয়জঙ।   

“ব্যাখ্যা।∑ “ব্যাাংগওাং ভাধ্যভ” অথ য ধাযা ৮, ১৫  ১৭ 

এয অধীজন তাগরওার্ভক্ত ফা গনফগিত ব্যগক্ত ওর্তযও 

কযত্রভত, তাগরওার্ভগক্ত ফা গনফিজনয আজফদজনয ভয় 

গফগধ দ্ব্াযা গনধ যাগযত পযজভ উগিগঔত ব্যাাংও গাফ; এফাং 

ভজয় ভজয় গযফগতযত ফা নতুনবাজফ াংজমাগচত ব্যাাংও 

গাফ ইায অন্তর্ভ যক্ত ইজফ।” এয পজর কযয়াত গ্রণ 

 
ীগভত 
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ক্র/ 

নাং 

ধাযা ওাম যক্রভ গফলয়ফস্তু 

াংক্রান্ত ভাঠ ম যাজয়য ভস্যা দূযীভূত জফ।  

3.       ১৫ এ  

উপ-     (১) 

াংজাধন                                        ১৫ এ 

    প                  । 

( )  উপ-     (১) এ উগিগঔত “কম কওান জেয 

আভদাগনওাযও ফা কম কওান ে ফা কফায” 

ব্দগুগরয গযফজতয “কম কওান ে ফা কফায 

আভদাগনওাযও ফা” ব্দগুগর       প      ; 

এ   

(ঔ)  উপ-     (২) এ - 

(অ)                     ; এ   

( )                “  ও”      

প       “   ”           প      । 

এ                                       

        । 

4.       ২৪ এয 

উ-ধাযা (১) 

এয দপা (খ) 

াংজমাচন                                      

                     ২৪ এ     প             

     । 

     ২৪ এয উ-ধাযা (১) এয দপা (খ) এ উ      

“        ”        প  “            

               উ       এ          উ     

এ                    অ                   

অ    এ  এ  উ         এ              এ     

এ ”       ও                        । এ      

    প                                     এ   

                            ।  

5.       ২৬  

এ  উপ-     

(৫) 

াংজাধন                 ও                          

     ২৬  এ  উপ-     (৫) এ উ      “এ        

                 ”        প       “উপ-     (৩) 

ও (৪) এ  অ                ”      ,       , 

        ও               প           । এ  

                      ,প       ও         

                          ।  
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ক্র/ 

নাং 

ধাযা ওাম যক্রভ গফলয়ফস্তু 

6.  ধাযা ৪০ প্রগতস্থান                       প                

                          ৪০ এয দপা (ঔ) এ 

উগিগঔত ‘কেগফর’ এয গযফজতয                   

                   

“      

                 
        

        
     

               

               

              

              

              

            

        

                     

                      

           

       

        

                     

                      

           

  -

        

                     

                     

           

  -

        

                     

                     

           

       

        

                     

                    

           

     

        

                     

                    

           

               

              

          

             

            

        

        
         ” 

এ                               এ           

    । 

7.  গদ্ব্তীয় 

তপগর 

       একটি মমৌলক মেবা লবববচনায় জলম লবক্রয় বা হস্তান্তর 

মেবাবক অব্যাহলি প্রদাবনর বযে লীি য় িিলেবর 

অনুবেদ ৭ এ (জ) এর পর লনম্নরূপ দিা (ঝ) েলিববল 

করার লনলমবে লনম্নরূপভাবব পলরবিতন আনা হবয়বে।  

৭ এর দিা ( ) এর                              

                                     পর 
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ক্র/ 

নাং 

ধাযা ওাম যক্রভ গফলয়ফস্তু 

লনম্নরূপ     দিা  ঝ  েংবযালজি হইবব, যথা:- 

“(ঝ)                                       

                                  ” 

8.  র্ততীয় 

তপগর 

প্রগতস্থান The Customs Act, 1969 এয First Schedule 

এ কগর্াং  ে ফণ যনায াম্প্রগতও গযফতযন  ম্পূযও 

শুল্ক ায এ গযফতযন আনায ওাযজণ এফাং এওটি কফায 

কযজত্র নতুনবাজফ ম্পূযও শুল্ক আজযাজয ওাযজণ আইজনয 

র্ততীয় তপগর াংজাধন ওজয নতুনবাজফ প্রগতস্থান ওযা 

জয়জঙ।  

 

৯. প্রজ্ঞান এ   ও   -১৯১-   /২০১৭/১৫-   ,      : ১৮   , ২০১৭       

                 এ      প           উ            ও      (    প ও     ) 

   , ২০১৫ (২০১৫      ২০       ) এ                 প      প        

      (   প  এ   ও   - ১৭৭-   /২০১৮/৮০০-   ,      : ০৭   , ২০১৮ 

     )।                                                       এ  উপ  

       এ   উ প    প             ১                       ,                 প 

           প              ২            এ   উ প    প      ০ (  )       

        ও                উ                প          ।                  

            ও                     উ            - 

 

উ            

                    

(১) (২) 

        অপ                                           

                                         অ         
১ (এ )       

 

     উ            

                    

(১) (২) 

                      উ প              প    

        উপ  
১ (এ )       
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প                   

                    

(১) (২) 

                     উ প     প            উপ  ১ (এ )       

 

   ও                উ            

                     

(১) (২)  

( )                                       এ  

        উপ   এ   

( )           উ প                                 এ  

        উপ । 

২ (  )       

 

০ (  )       

 

 

 

” 

 

          অ             

      /                  অ             

অ                      উ            ১-১১০৩-০০০১-২২১২ 

অ                 প                   ১-১১০৩-০০০১-২২১৩ 

অ                    ও                

উ            

১-১১০৩-০০০১-২২১৪ 

অ                 উ            ১-১১০৩-০০০০-২২২৫ 

 

০৩।  মূল্য াংজমাচন ওয গফগধভারা, ১৯৯১ এয গনম্নফগণ যত গফগধমূ াংজাধন/ 

াংজমাচন/প্রগতস্থান ওযা জয়জঙ: 

ক্র/ নাং গফগধ ওাম যক্রভ গফলয়ফস্তু 

1.  গফগধ ২৭ এয  

উ-গফগধ 

(৫) 

প্রগতস্থান                 ও                 গফগধ ২৭ এয  

উ-গফগধ (৫) এ  প       গনম্নরূ উপ-     (৫) 

     প           -  

“(৫)                          প    প     

                                  প         

উপ-     (১)                    উপ-     (২) এ 

           প         অ    প এ        প    
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ক্র/ নাং গফগধ ওাম যক্রভ গফলয়ফস্তু 

   ও       অ    প                     

                     ।                     

        আজফদনজত্রয মূর, গদ্ব্তীয়  র্ততীয় অনুগরগ ও 

ঘারানজত্রয মূর অনুগরগ যিাগনওাযজওয গনওে কপযত 

         আজফদনজত্রয ঘতুথ য অনুগরগ  ঘারানজত্রয 

গদ্ব্তীয় অনুগরগ স্থানীয় মূল্য াংজমাচন ওয ওাম যারজয় 

      ও     । অ  প , অ                   

যিাগন   প  ফন্দজয কপ্রয  ওগযজফন।      প   প  

প                                            

        প                        প      প  

          অ                ।” এ             

প  অ                                    ।  

 
০৪।  প্রজ্ঞান এ.আয. এয ভাধ্যজভ চাগযকৃত ২০১৮-২০১৯ অথ যফঙজযয ফাজচজে গৃীত 

মূল্য াংজমাচন ওয  ম্পূযও শুল্ক াংক্রান্ত  উজিঔজমাগ্য গদ্ধান্তমূ: 

 
(১) (ও) গনম্নফগণ যত ে  কফামূজও মূল্য াংজমাচন ওয জত অব্যাগত প্রদান ওযা 

জয়জঙঃ 

গজযানাভা াংখ্যা / এইঘ 

এ কওার্ 

জেয নাভ কম ম যাজয় অব্যাগত 

প্রদান ওযা জয়জঙ 

৩০.০৩ Erythropoietin            আভদাগন ম যাজয় 
০৯০৯.২১.৯০ Coriander seed  আভদাগন ম যাজয় 

১২০৭.৭০.১০ Melon seed  আভদাগন ম যাজয় 

১০০৮.২১.১০ Fodder Crop Seed         Millet 

seed 

আভদাগন ম যাজয় 

৬৪০২.২০.০০ cøvw÷K I ivev‡ii ‰Zix nvIqvB Pàj 

Ges cøvw÷‡Ki cv`yKv (১৫০         

প    অ প                         

          ) 

উৎাদন ম যাজয় 

১৯.০৫ 

(      এ  এ      ) 

         ১০০ (এ   )            

প    প উ   ও        

         ১০০ (এ   )      প    

                        এ   

          ১৫০ (এ    প   )      

উৎাদন ম যাজয় 
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গজযানাভা াংখ্যা / এইঘ 

এ কওার্ 

জেয নাভ কম ম যাজয় অব্যাগত 

প্রদান ওযা জয়জঙ 

প                          

(প           ) 

এ ০০৫.১০                 প              

         

কফা ম যাজয় 

এ ০২৭.০০      এ          কফা ম যাজয় 

 

 

(ঔ) গনম্নফগণ যত ে  কফায উয মূল্য াংজমাচন ওয অব্যাগত প্রতযাায ওযা জয়জঙঃ 

গজযানাভা াংখ্যা/এইঘ এ 

কওার্ 

জেয নাভ ম যায় 

৮৪.৭১ ও ৮৪.৭৩                            

প      

উ      গযফতযনমূ অ     ওজয মূও অব্যাগত       প্রজ্ঞান এ.আয. নাং- ২২৪-

আইন/২০১৭/৭৭৪মূও, তাগযঔঃ ০১     , ২০১৭ গি    যগতক্রজভ প্রজ্ঞান এ.আয.. 

নাং- ১৬৭-আইন/২০১৮/৭৯০-মূও, তাগযঔঃ ০৭ জুন, ২০১৮ গিস্টাব্দ চাগয ওযা জয়জঙ।  

 

(০২) গনম্নফগণ যত কফায গযগধ  ব্যাখ্যা কমৌগক্তওীওযণ ওযা জয়জঙঃ  

 
কফায গযগধ গনধ যাযজণয রজযয ব্যাখ্যা প্রদান াংক্রান্ত প্রজ্ঞান এ.আয. নাং- ১৬৮-

আইন/২০১৩/৬৭২-মূও, তাগযঔঃ ০৬ জুন, ২০১৩ গিস্টাব্দ এ “বার্চ যয়ার গফচজন” াংজ্ঞা 

অন্তর্ভ যগক্ত ওজয়ওটি াংজ্ঞায় গনম্নরূ াংজাধনী আনা জয়জঙ-  

 “বার্চ যয়ার গফচজন” অ                                            

            ও                              ও              

                  এ                       অ  প                

                 প             -                      ।      

       অপ                                          অ             

এ  অ            ।” 

 

 বযাজেয আতা ম্প্রাযজণয রজযয এফাং স্থানীয় ফাচাজয গফক্রজয়য উজেজে 
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উৎাগদত  গফণনকৃত স্থানীয় জ্তযী কালাও ঔাত জত যাচস্ব আযজণয রজযয 

কফাজওার্ এ০৭৮.০০ গফবাচনপূফ যও গনম্নরূবাজফ াংজ্ঞাগয়ত ওজয প্রগতস্থান 

ওযা জয়জঙ।   

  S০৭৮.০০ জ্তগয কাাও গফণনঃ  

“জ্তগয কালাও গফণন” ফগরজত গনচস্ব প্রস্তুতকৃত ফা অজন্যয 

দ্ব্াযা প্রস্তুতকৃত (গনচস্ব ব্র্যান্ড উও ফা না উও) কম কওান ধযজণয 

জ্তগয কাাজওয উৎাদন  গফণনজও বুছাইজফ।  

 (ও) গনচস্ব ব্রান্ড ম্বগরত জ্তগয কাাও গফণনঃ  

ব্যাখ্যা।- ‘‘গনচস্ব ব্রান্ড ম্বগরত জ্তগয কাাও গফণন’’ অথ য এভন 

কওান ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থা গমগন ফা মাাযা, গনচস্ব ব্রান্ড ফা 

কের্ভাওয ব্যফায ওগযয়া গযজধয় কাাও গনচস্ব অথফা 

র্চগক্তগবগেও ওাগযকজযয দ্ব্াযা উৎাদন অথফা আভদাগন ওগযয়া 

গনচস্ব কা-রুভ ফা গফণন কওন্দ্র কথজও জণয গফগনভজয় গফক্রয় 

ওজযন।   

 (ঔ) গনচস্ব ব্রান্ড ব্যগতত জ্তগয কাাও গফণনঃ 

ব্যাখ্যা।- ‘‘গনচস্ব ব্রান্ড ব্যগতত জ্তগয কাাও গফণন’’ অথ য এভন 

কওান ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থা গমগন ফা মাাযা, ওর প্রওায 

গযজধয় কাাও গনচস্ব ব্রান্ড ফা কের্ভাওয ব্যফায ব্যগতত গনচস্ব 

অথফা র্চগক্তগবগেও ওাগযকজযয দ্ব্াযা উৎাদন ওগযয়া জণয 

গফগনভজয় গফক্রয় ওজযন। 

 

 তথ্য প্রযুগক্ত গনবযয কফায গফস্তৃগতয কপ্রগযজত তথ্য-প্রযুগক্ত গনবযয কফা কওার্ 

S০৯৯.১০ (Information Technology Enabled Services) কফাটিজও 

যুজকাজমাকী ওযায রজযয গনম্নরূবাজফ াংজ্ঞাগয়ত ওজয প্রগতস্থান ওযা মায়; 

“তথ্য-প্রযুগক্ত গনবযয কফা (Information Technology Enabled Services) 

ব্যাখ্যা।– “তথ্য-প্রযুগক্ত গনবযয কফা (Information Technology Enabled 

Services)” অথ য Digital Content Development and Management, 

Animation (Both 2D and 3D), Geographic Information Services 

(GIS), IT Support and Software Maintenance Services,  Software 

Development and Customization,Web Site Development and 

Services, Website Hosting, Digital Data Analytics, Business Process 

Outsourcing, Data Entry, Data Processing, Call Centre, Digital 
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Graphics Design and Computer Aided Design, Search  Engine 

Optimization, Web Listing, Document conversion, imaging and 

archiving, Overseas Medical Transcription, Cyber Security Services, 

E-Procurement and E-Auction.” 

ভাঠ ম যাজয়য ওভ যওতযাজদয সুগফধাজথ য প্রজ্ঞান এ.আয. নাং-১৬৮-আইন/২০১৩/৬৭২-মূও, 

তাগযঔঃ ০৬ জুন, ২০১৩ গিস্টাব্দ এয ২০১৮ ার ম যন্ত াংজাধনীমূ ভগিত আওাজয এ 

গনজদ যগওায ‘াংরগ্নী-ও’ কত াংযুক্ত ওযা জয়জঙ। ওভ যওতযাজদয সুগফধায চন্য উক্ত প্রজ্ঞাজন 

ফগণ যত প্রগতটি কফায াজ মূজওয গফদ্যভান ায উজিঔ ওযা জয়জঙ। 

 
(০৩) (ও) স্থানীয় ম যাজয় গনম্নফগণ যত ে  কফামূজয ম্পূযও শুজল্কয ায বৃগদ্ধ/ নতুনবাজফ 

আজযা ওযা জয়জঙঃ 

গজযানাভা 

াংখ্যা/এইঘ এ 

কওার্ 

ে/জফায গফফযণ ম্পূযও 

শুজল্কয 

গফদ্যভান ায 

ম্পূযও শুজল্কয 

গযফগতযত ায 

২২০২.৯০.০০ এনাগচয গরাংও (কত 

০৬.০৬.২০১৮ গিস্টাব্দ 

তাগযজঔ ফা তাায অব্যফগত 

পূজফ য স্থানীয়বাজফ উৎাগদত  

ফাচাযচাতকৃত ঐ ওর 

ব্র্যাজন্ডয ানীয় মাায করজফজর 

ফগণ যত উাদাজন গওাংফা 

প্রকৃতজয এনাগচযয গযভাণ 

প্রগত ১০০ গভগর গরোজয ৬০ 

গওজরাওযারগয গওাংফা 

তজতাগধও এফাং বগফষ্যজত 

উৎাগদত  ফাচাযচাতকৃত 

এইরূ ভাত্রায এনাগচয ম্বগরত 

গরাংও)। 

২৫ ৩৫ 

৩৩০৪.৯৯.০০ কৌন্দর্য্য অথফা প্রাধন াভগ্রী 

এফাং ত্বও গযঘম যায প্রাধন 

াভগ্রী (লজধ ব্যফহৃত দাথ য 

ব্যতীত), ানগিন ফা ান 

ট্যান াভগ্রী; াত, নঔ ফা 

াজয়য প্রাধন াভগ্রী: 

অন্যান্য 

শূন্য ১০ 
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গজযানাভা 

াংখ্যা/এইঘ এ 

কওার্ 

ে/জফায গফফযণ ম্পূযও 

শুজল্কয 

গফদ্যভান ায 

ম্পূযও শুজল্কয 

গযফগতযত ায 

৩৩০৭.১০.০০ কজবয আজক, কজবয ভয় 

ফা কজবয জয ব্যফাম য 

াভগ্রী 

১০ ১৫ 

৩৩০৭.২০.০০ যীজযয দুক যি এফাং খাভ 

দূযীওযজণ ব্যফহৃত াভগ্রী 

(আতয ব্যতীত) 

১০ ১৫ 

৩৩০৭.৩০.০০ সুকিযুক্ত ফাথ ল্ট এফাং 

অন্যান্য ককার াভগ্রী 

১০ ১৫ 

৩৩০৭.৪৯.০০ ওজযয দুক যি দূযীওযজণ 

ব্যফহৃত অন্যান্য সুকগি াভগ্রী 

(আকযফাগত এফাং ভচাতীয় 

ে ব্যতীত)  

১০ ১৫ 

৩৩০৭.৯০.০০ অন্যান্য ১০ ১৫ 

াংগিষ্ট 

এইঘ,এ,জওার্ 

গকাজযে কায/গফগড় কায 

(াইচ ভত ওগতযত উও ফা 

না উও অথফা বুওজরে ফা 

টিউজফয আওাজয) 

২০ ২৫ 

াংগিষ্ট  
এইঘ, এ,জওার্ 

গযাগভজওয ফাথোফ  

গচকুগচ, ায়ায, ায়ায কে  
২০ ৩০ 

াংগিষ্ট  

এইঘ, এ,জওার্ 

আরো বাজয়াজরে/ইনফ্রা-কযর্ 

ল্যাম্প ব্যতীত অন্যান্য 

গপরাজভন্ট ল্যাম্প 

শূন্য ১০ 

াংগিষ্ট  

এইঘ, এ,জওার্ 

প                    

      প         , 

          (ও          

     ) ও             

শূন্য ৫ 
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S০০১.০০ কাজের  কযজস্তোঁযাঃ   

S০০১.১০ কাজেরঃ আফান, ঔাদ্য ফা 

ানীয় যফযাওাজর মগদ 

কাজেজর ভদ চাতীয় ানীয় 

যফযা ওযা য় ফা কম কওান 

ধযজণয ‘‘কলায কা’’ এয 

আজয়াচন ওযা য় কওফর ঐ 

ওর গফজরয উয (ফৎজয 

এওগদজনয চন্য ওযা ইজর) 

১০ ২০ 

S০০১.২০ কযজস্তোঁযাঃ ঔাদ্য ফা ানীয় 

যফযাওাজর মগদ কযজস্তোঁযায় 

ভদ চাতীয় ানীয় যফযা ওযা 

য় ফা কম কওান ধযজণয ‘‘কলায 

কা’’ এয আজয়াচন ওযা য় 

কওফর ঐ ওর গফজরয উয 

(ফৎজয এওগদজনয চন্য ওযা 

ইজর) 

১০ ২০ 

S০৫৮.০০                           

                   (এ    

অ            ) 

    ২০ 

প্রজ্ঞান নাং- ০৮.০১.০০০০.০৬৮.১৬.০০৪.১৭/৭৮১-মূও/২০১৭, তাগযঔঃ ০১ জুরাই, ২০১৭ 

গিস্টাব্দ যগতপূফ যও    প    - ০৮.০১.০০০০.০৬৮.১৬.০০৩.১৮/৮০১-   /২০১৮, ০৭ 

জুন, ২০১৮ গিস্টাব্দ চাগয ওযা য়। ম্পূযও শুল্ক ায কমৌগক্তওীওযজণয রজযয প্রজ্ঞান 

এ.আয. নাং-১৭২-আইন/২০১৮/৭৯৫, তাগযঔঃ ০৭ জুন, ২০১৮ গিস্টাব্দ চাগয ওযা জয়জঙ।  

  

(ঔ) চনস্বাস্থয াংযযজণয স্বাজথ য গকাজযে ঔাজত গনম্ন, ভধ্যভ  উচ্চস্তজয মূল্য  ম্পূযও শুল্ক 

বৃগদ্ধ ওযা জয়জঙ। অগত উচ্চস্তজযয মূল্য  ম্পূযও শুল্কায অগযফগতযত যজয়জঙ। গনজম্নয 

কেগফজর তা ফগণ যত জরাঃ – 
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গফদ্যভান      (১০ 

রাওায চন্য) োওা 

গফদ্যভান ম্পূযও 

শুল্ক ায 

       মূল্য  

(১০ রাওায চন্য)  

প্রস্তাগফত ম্পূযও 

শুল্ক ায  

২৭        ৫২% 
৩২      ও      ৫৫% 

৩৫      ৫৫% 

৪৫      ও        ৬৩% ৪৮      ও        ৬৫% 

৭০      ও      ৬৫% ৭৫      ও      ৬৫% 

 
গকাজযজেয নতুন        আজরাজও স্টযাম্প  ব্যান্ডজযার ব্যফায গফলজয় গফদ্যভান প্রজ্ঞান 

এ.আয. নাং- ০৮.০১.০০০০.০৬৮.১৬.০০৪.১৭/৭৮৩-   /২০১৭,        ০১     , 

২০১৭      ,    প    - ০৮.০১.০০০০.০৬৮.১৬.০০৩.১৮/৮০২-   /২০১৮, ০৭ জুন, 

২০১৮ গিস্টাব্দ এয ভাধ্যজভ যগত ওযা য় এফাং এ াংক্রান্ত এওটি প্রজ্ঞান এ.আয. নাং-

১৭০-আইন/২০১৮/৭৯৩-মূও, তাগযঔঃ ০৭ জুন, ২০১৮ গিস্টাব্দ চাগয ওযা জয়জঙ। 

 
(ক) গফগড়য              ম্পূযও শুজল্কয ায      প প                : 

জেয গফফযণ       

(প্রগত 

প্যাজওে) 

গফদ্যভান      

    

       

      

মূল্য  

গফদ্যভান  

 যও 

শুল্ক ায 

        

 যও 

শুল্ক ায 

মজন্ত্রয াার্য্ 

ব্যতীত াজত 

জ্তযী গফগড় 

(গপল্টায াংযুক্ত) 

১০ রাওা  োওা ৬.০০ োওা ৭.৫০ ৩৫ ৩৫ 

২০ রাওা  োওা ১২.০০ োওা ১৫.০০ ৩৫ ৩৫ 

 

(ঘ)      ও                    ও      শুজল্কয ায 

গফদ্যভান                         

        

গফদ্যভান ম্পূযও 

শুল্ক ায (%) 

প্রস্তাগফত ম্পূযও 

শুল্ক ায (%) 

            

 ঘ        

     ২৫.০০ 

(          ) (ও   

               

                  

    ) 

১০০ ১০০ 

         ২৪.০৩ এ    প     এ  এ          ২৪০৩.৯৯.০০ অ          ও      উপ  

                  ১০০% অ                                     ২৫ 

     এ   অ                      প          অ                  ও      

              ২.৫০              ওযা                    প  এ   ও   -
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২২৯-   /২০১৭/৭৭৯-   ,      : ০১     , ২০১৭                     ও    

অ         এ          প  এ.আয. নাং-১৭১-আইন/২০১৮/৭৯৪-মূও, তাগয   ০৭ 

জুন, ২০১৮ গিস্টাব্দ চাগয ওযা জয়জঙ।  

 

(০৪) মূল্য াংজমাচজনয গনধ যাগযত াজযয গবগেজত ওয ধাম যওযণ াংক্রান্ত গফগধভারা প্রজ্ঞান 

এ .  .ও নাং-১৮২-আইন/২০১২/৬৪০-মূও, তাগয   ০৭   , ২০১২       এ গনম্নরু 

ওগতয় াংজাধনী াংজমাচন ওজয প্রজ্ঞান এ.আয. নাং-১৭৩-আইন/২০১৮/৭৯৬-মূও, 

তাগয   ০৭   , ২০১৮ গি    চাগয ওযা জয়জঙ, মথা:- 

                     

       

       

       

              

       

এ ০০১.২০                ৭.৫% ৭% 

এ ০১০.২০                 

১-১১০০       প    

১১০১-১৬০০       প    

১৬০১                

 

১.৫% 

২.৫% 

৪.৫% 

 

১-১৬০০       প    

২% 

১৬০১                

৪.৫% 

               

                  

                  

                

২% 

এ ০০৪.০০             ৬% ৭% 

এ ০২৪.০০      প      প       

উ প    প      

  প   প      

 

৬% 

৪% 

 

৭% 

৫% 

এ ০৪৮.০০ প             

( প            প  

প            ) 

৪.৫% ৫% 

এ ০৬০.০০         প          ৪% ৫% 

এ ০৬৯.০০                  ৭.৫% ৫% 

এ ০৭৮.০০ জ্ত   কাাও গফণন 

 

৪% গনচস্ব ব্রান্ড ম্বগরত জ্ত   

কাাও গফ ন    ৫% 

গনচস্ব ব্রান্ড      জ্ত   

কাাও গফ ন    ৫% 
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s০৭৯.০০ বার্চযয়ার গফচজন  - ৫% (                

        প          

       প           

উ প                

                   

    প           

        ও      প  ) 

এ ০৯৯.১০                    

(Information Technology 

Enabled Services) 

৪.৫% ৫% 

 
(৫) ফাগণগচযও আভদাগনওাযও  ব্যফায়ী ওর্তযও ে যফযাজয উয আজযাণীয় মূল্য 

াংজমাচন ওয আদায় গফগধভারা, ২০১৫ (প্রজ্ঞান নাং-১২৪-আইন/২০১৫/৭৩০-মূও, তাগয   

০৪   , ২০১৫ গি   ) এ     প গযফতযন   অ     ওজয উ     প           

ফাগণগচযও আভদাগনওাযও  ব্যফায়ী ওর্তযও ে যফযাজয উয আজযাণীয় মূল্য 

াংজমাচন ওয আদায় গফগধভারা, ২০১৮ (প্রজ্ঞান এ.আয. নাং- ১৭৪-আইন/২০১৮/৭৯৭-

মূও, তাগযঔঃ ০৭ জুন, ২০১৮ গিস্টাব্দ) চাগয ওযা জয়জঙ।  

 

      ৪ এ  ( )     প          প            :- 

“(ও) ফাগণগচযও আভদাগনওাযজওয কযজত্র ে আভদাগনয ভয় শুল্ক কস্টজন 

দাগঔরকৃত গফর অফ এগিজত শুল্ক ওভ যওতযা ওর্তযও জেয অনুজভাগদত 

শুল্কায়নজমাগ্য মূজল্যয গত আভদাগন শুল্ক, ম্পূযও শুল্ক, অন্যান্য শুল্ক  ওয 

(মূল্য াংজমাচন ওয  অগগ্রভ আয়ওয ব্যগতত) মগদ থাজও, কণনা ওগযয়া 

উায গত ৩৩.৩৪ তাাং মূল্য াংজমাচনপূফ যও ফ যজভাে মূজল্যয উয ৫ 

তাাং াজয মূও অগগ্রভ আদায় ওগযজত ইজফ;”  

      ৪ এ  ( )     প          প            :- 

“(ঔ) আভদাগনস্তজয মূও ফা অগগ্রভ মূও ফা উবয়ই গযজাধ ওগযফায য 

আভদাগন কস্টন ইজত াংগিষ্ট গফর অফ এগিজত প্রদগ যত ঠিওানা ফা 

ব্যফাস্থর াংগিষ্ট ে আনয়জনয পূজফ য ফা জয যফতী প্রথভ গফক্রয় ফা 

যফযাজয ভয় (গনচস্ব ভাগরওানাধীন গওন্তু আরাদাবাজফ গনফগিত অন্য 

কওান ব্যফাস্থর ফা োকাজয স্থানান্তয) আভদাগন ম যাজয় ৩৩.৩৪ তাাং 

াজয গনধ যাগযত মূল্য াংজমাচন  তাায গবগেজত ৫ তাাং াজয 

গযজাগধত অগগ্রভ মূওজও চূড়ান্ত গফজফঘনা ওগযজর উক্ত আভদাগন ম যাজয় 

গযজাগধত ১৫ তাাং মূও (মগদ প্রজমাচয য়)  ৫ তাাং অগগ্রভ মূও 
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আনুাগতওাজয প্রদ যন, াংগিষ্ট আভদাগন গফর অফ এগিয নম্বয, তাগযঔ  

শুল্ক কস্টজনয নাভ উজিঔ ওগযয়া মূও গফগধভারায ‘মূও-১১’ ঘারানত্র 

ইসুয ওযা মাইজফ;”; 

      ৪ এ  ( )     প          প            :- 

“(গ) সুায এয ব্যফায়ী ম যাজয় যফযাজয ভয় মূল্য াংজমাচজনয ায 

৩৩.৩৪ তাাং গাজফ কণনা ওগযয়া তাায উয ১৫% অথ যাৎ যফযা 

মূজল্যয উয ৫ তাাং মূও প্রজদয় ইজফ; 

      ৫ এ  (১২)     প          প            :- 

“(১২) প্রকৃত মূল্য াংজমাচজনয গবগেজত ওয গযজাধওাযী ফাগণগচযও 

আভদাগনওাযও  ব্যফায়ী ব্যতীত অন্যান্য ফাগণগচযও আভদাগনওাযও  

ব্যফায়ী ওর্তযও আভদাগনকৃত ফা অন্যবাজফ াংগৃীত জেয কযজত্র ৩৩.৩৪ 

তাাং াজয মূল্য াংজমাচন গাফ ওগযয়া তাায উয ১৫ তাাং অথ যাৎ 

যফযা মূজল্যয উয ৫ তাাং াজয মূও প্রদান ওগযজত ইজফ, তজফ কই 

কযজত্র কওান কযয়াত গ্রণ ওযা মাইজফ না।” 

 
(৬)                        ও                                          

             উ প                                           উ প     ও 

                                                                অ      

      ৩০   , ২০২০             প              এ       এ          প  

এ .  .ও   - ১৭৫-   /২০১৮/৭৯৮-   ,        ০৭   , ২০১৮                

     । 

 

(৭)                                           উ প            

        /                     উ প                           উ প    প      

              এ   উ প                   উপ    ও                    

         প                       অ            এ          প  

এ .  .ও   - ১৬৮-   /২০১৮/৭৯১-   ,        ০৭   , ২০১৮                

     ।  

 

(৮)                                                                 এ 

                     Photovoltaic cell (HS code 8541.40.10) এ         এ    

অ                                       উ  ও       (HS code 8541.40.20) 

এ  উপ      এ    অ                             ।            প  এ .  .ও 
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  - ২১৭-   /২০১৭/৫৫/     ,        ০১     , ২০১৭                   প  

এ .  .ও   - ১৭৬-   /২০১৮/৭৯৯-   ,        ০৭   , ২০১৮                

     । 

 

০৬।  াধাযণ আজদজয ভাধ্যজভ চাগযকৃত ২০১৮-২০১৯ অথ যফঙজযয ফাজচজে      

উ                  

 
[১] ট্যাগযপ মূল্য       মূল্য াংজমাচন ওয আজদ এয াংজাধন  কমৌগক্তওীওযণঃ  

               উেযজণয রজযয ওগতয় াংস্কায গফদ্যভান ট্যাগযপ মূল্য       

আজদ নাং ১২/মূও/২০১৭, তাগযঔ: ০১ জুরাই, ২০১৭ গি    এফাং এয যফতীজত চাযীকৃত 

এওইরূ ওর াংজাধনী  আজদমূ ভগিত ওজয                 অ     ওজয 

এফাং অন্যান্য      গফদ্যভান ট্যাগযপ মূল্য অব্যাত কযজঔ ভগিত                নতুন 

       আজদ   -০৫/   /২০১৮,        ০৭   , ২০১৮       চাগয ওযা জয়জঙ

        

     

াভঞ্জস্যপূণ য 

নাভওযণ কওার্ 
প               

২০১৭-১৮ এ 

          

২০১৮-১৯ এ  

     

২০.০২ 
াংগিষ্ট 

এইঘএ কওার্ 

েজভজো কস্ট োওা ২০/- (গফ)  

(প্রগত কওগচ) 

োওা ৪০/- (   ) 

(প্রগত কওগচ) 

২০.০২ 
াংগিষ্ট 

এইঘএ কওার্ 
েজভজো কওঘা/ 

(জফাতরচাত) 
োওা ৫৫/- 

(পঁঞ্চান্ন)  

(প্রগত কওগচ) 

োওা ৬৫/- 

(পঁয়লগি) (প্রগত 

কওগচ) 

২০.০২ 
াংগিষ্ট 

এইঘএ কওার্ 
েজভজো কওঘা/ 

(প্যাজওেচাত) 
োওা ৬৫/- (য়লগি)  

(প্রগত কওগচ) 
োওা ৭০/- 

(েয) (প্রগত 

কওগচ) 

২০.০৮ 

াংগিষ্ট  

এইঘ.এ. কওার্ 

আভ, আনায, কয়াযা  ওরায 

াল্প; কেঁতুজরয কস্ট 
োওা ২০/- (গফ) 

(প্রগত কওগচ) 

োওা ২৫/- 

(পঁগঘ) (প্রগত 

কওগচ) 

২০.০৮ 
াংগিষ্ট  

এইঘএজওার্ 
আভত্ব (ম্াাংজকা ফায) োওা ২.০০ (দুই) 

(প্রগত ১৬ গ্রাভ 

প্যাও) 

োওা ৪/- (ঘায) 

(প্রগত ১৬ গ্রাভ 

প্যাও) 

২০.০৯ 

াংগিষ্ট  

এইঘ.এ. কওার্ 
আজভয জু (ম্াাংজকা জু) োওা ২০/- (গফ) 

(প্রগত ১০০০ 

গভ.গর. প্যাও) 

োওা ২৫/- 

(পঁগঘ) (প্রগত 

কওগচ) 

২০.০৯ 
াংগিষ্ট  

এইঘ.এ. কওার্ 
আনাযজয জু োওা ২০/- (গফ) 

(প্রগত ১০০০ 

গভ.গর. প্যাও) 

োওা ২৫/- 

(পঁগঘ) (প্রগত 

কওগচ) 

২০.০৯ 
াংগিষ্ট  

এইঘ.এ. কওার্ 
কয়াযায জু োওা ২০/- (গফ) 

(প্রগত ১০০০ 

োওা ২৫/- 

(পঁগঘ) (প্রগত 
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াভঞ্জস্যপূণ য 

নাভওযণ কওার্ 
প               

২০১৭-১৮ এ 

          

২০১৮-১৯ এ  

     

গভ.গর. প্যাও)  কওগচ) 

২০.০৯ 
াংগিষ্ট  

এইঘ.এ. কওার্ 
কেঁতুজরয জু োওা ২০/- (গফ) 

(প্রগত ১০০০ 

গভ.গর. প্যাও)  

োওা ২৫/- 

(পঁগঘ) (প্রগত 

কওগচ) 

২৭.১০ 

াংগিষ্ট  
এইঘ.এ. কওার্ 

কাড়া/ব্যফাজযয অজমাগ্য 

োন্সফরপযভায অজয়র (নঃনঃ 

প্রগক্রয়াওযজণয কযজত্র) 

োওা ২,২০০/- 

(দুই াচায দুই 

ত) (প্রগত 

ব্যাজযর ২০৫ 

গরোয) 

োওা ৩,০০০/- 

(গতন াচায) 

(প্রগত ব্যাজযর 

২০৫ গরোয) 

২৭.১০ 

াংগিষ্ট 

এইঘ.এ. কওার্ 

লুফজেগন্ডাং অজয়র/যাফায প্রজগাং 

অজয়র 

োওা ২০/- (গফ) 

(প্রগত গরোয) 

োওা ২৫/- 

(পঁগঘ) (প্রগত 

গরোয) 

৪৮.০৯ 

াংগিষ্ট 

এইঘএ কওার্ 

কল্ফ ওগ কায োওা ৩০,০০০ 

(গত্র াচায) 

(প্রগত কভঃ েন) 

োওা ৫০,০০০ 

(ঞ্চা াচায) 

(প্রগত কভঃ েন) 

৪৮.১০ 

াংগিষ্ট 

এইঘএ কওার্ 

ডুজেক্স কফার্ য / কওাজের্ কায োওা ২৮,৭৫০ 

(আো াচায 

াত ত ঞ্চা) 

(প্রগত কভঃ েন)  

োওা ৩৫,০০০ 

(পঁয়গত্র াচায) 

(প্রগত কভঃ েন) 

৪৮.২৩ 
াংগিষ্ট 

এইঘএ কওার্ 
ওারাযর্ কায 

োওা ২৮,৭৫০/- 

(      াচায 

      প   ) 

(প্রগত কভঃ েন) 

োওা ৩৫,০০০/- 

(      াচায) 

(প্রগত কভঃ েন) 

৫২.০২ 

কথজও 

৫২.০৭ 

ওর 

এইঘ, এ, কওার্ 

(ও) ওেন ইয়ান য ফচযয, মাা 

hardwaste নাজভ গযগঘত 

এফাং মাা কওান ধযজণয ওাড় 

জ্তগযজত ব্যফায ওযা মায় না 

োওা ১০/- (দ)  

(প্রগত গওঃ গ্রাঃ) 

োওা ২০/- 

(গফ) (প্রগত 

গওঃ গ্রাঃ) 

(ঔ) ওেন ইয়ান য, ট্যযইস্ট  কের্  োওা ১০/- (দ)  

(প্রগত গওঃ গ্রাঃ) 

োওা ২০/- 

(গফ) (প্রগত 

গওঃ গ্রাঃ) 

৫২.০৮ 

কথজও 

৫২.১২ 

ওর 

এইঘ,এ,জওার্ 

জয়স্ট কগ্র-কর্গনভ োওা ১০/- (দ)  

(প্রগত গওঃ গ্রাঃ) 

োওা ২০/- 

(গফ) (প্রগত 

গওঃ গ্রাঃ) 

৫৪.০২ 

কথজও 

৫৪.১০ 

এফাং 

ওর 

এইঘ,এ,জওার্ 

(ও) কৃগত্রভ আঁ (man made 

fibre) এফাং অন্যান্য আঁজয 

াংগভশ্রজণ জ্তগয ইয়ান য, মাায 

ভজধ্য কৃগত্রভ আঁজয আগধওয 

োওা ১০/- (দ)  

(প্রগত গওঃ গ্রাঃ) 

োওা ২০/- 

(গফ) (প্রগত 

গওঃ গ্রাঃ) 
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াভঞ্জস্যপূণ য 

নাভওযণ কওার্ 
প               

২০১৭-১৮ এ 

          

২০১৮-১৯ এ  

     

৫৫.১২ 

কথজও 

৫৫.১৬ 

যজয়জঙ   

 

 

 

৭২.১০ 
৭২.১২ 

 

 

 

াংগিষ্ট  
এইঘ এ কওার্ 

গ আয ওজয়র কথজও গচগ ীে োওা ৬,৫০০/- 

(ঙয় াচায 

োঁঘত) (প্রগত কভঃ 

েন) 

োওা ৭,০০০/- 

(াত াচায)  

(প্রগত কভঃ েন) 

গ আয ওজয়র কথজও গচগ 

ীে/ওজয়র(যঙ্গীন) 
োওা ৭,০০০/- 

(াত াচায)  

(প্রগত কভঃ েন) 

োওা ৭,৫০০/- 

(াত াচায 

োঁঘত)   

(প্রগত কভঃ েন) 

গ আয ওজয়র কথজও গআই ীে  

(যঙ্গীন) 
োওা ৭,২০০/- 

(াত াচায দুই 

ত) (প্রগত কভঃ 

েন) 

োওা ৭,৫০০/- 

(াত াচায 

োঁঘত)   

(প্রগত কভঃ েন) 

৭৩.০৮ 
াংগিষ্ট 

এইঘ.এ. কওার্ 

ইজরগিও কার (স্টীর কেে দ্ব্াযা 

উৎাগদত) 
োওা ৩০,০০০/- 

(গত্র াচায) 

(প্রগত কভঃ েন) 

োওা ৪০,০০০/- 

(ঘগি াচায) 

(প্রগত কভঃ েন) 

৭৩.১৮ 

৭৪.১৫ 

৭৬.১৬ 

ওর 

এইঘএ কওার্ 

চজয়ন্ট (ওাজনক্টয), নাে, কফাল্ট 

গফগবন্ন াইচ  প্রওাজযয 

গ্যারবানাইচর্ /নন 

গ্যারবানাইচর্/গচাংও 

কওাটিাং/গনজওর কওাটিাং/ অন্যান্য 

কভোর কওাটিাং/ কওাটিাং ব্যতীত 

োওা ৯,১৩০/- 

(নয় াচায 

এওত গত্র) 

(প্রগত কভঃ েন) 

 

োওা ১৫,০০০/- 

(প    াচায) 

(প্রগত কভঃ েন) 

ইজরগিও রাইন ার্ যয়যায এফাং 

কার গপটিাং, মা এভ, এ  

স্টীর দ্ব্াযা জ্তগয (নাে, কফাল্ট 

ব্যতীত)  

োওা ২২,০০০/- 

(ফাই াচায) 

(প্রগত কভঃ েন) 

োওা ৩০,০০০/- 

(গত্র াচায) 

(প্রগত কভঃ েন) 

৮২.১২ 
াংগিষ্ট 

এইঘ.এ. কওার্ 

কস্টইনজর স্টীজরয গি ইজত 

প্রস্তুত কের্  

 
 
ওাফ যন স্টীজরয গি ইজত প্রস্তুত 

কের্  

োওা ০.৪০ (শূন্য 

দগভও ঘায শূন্য) 

(প্রগত গ) 

 
োওা ০.২০ (শূন্য 

দগভও দুই শূন্য) 

(প্রগত গ) 

োওা ০.৫০ 

(শূন্য দগভও 

োঁঘ শূন্য) (প্রগত 

গ) 
োওা ০.৩০ 

(শূন্য দগভও 

গতন শূন্য) (প্রগত 

গ) 

৯০.০৩ ৯০০৩.১১.০০ 

ঘভায োগস্টও কফ্রভ োওা ৪০/- (ঘগি) 

(প্রগত গ) 

োওা ৫০/- 

(ঞ্চা) (প্রগত 

গ) 
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াভঞ্জস্যপূণ য 

নাভওযণ কওার্ 
প               

২০১৭-১৮ এ 

          

২০১৮-১৯ এ  

     

৯০০৩.১৯.০০ 
ঘভায কভোর কফ্রভ (গস্ধাংযুক্ত 

কাও ফা না কাও) 

োওা ৫০/- (ঞ্চা) 

(প্রগত গ) 

 

োওা ৬০/- (লাে) 

(প্রগত গ) 

৯০.০৪ 
াংগিষ্ট 

এইঘএ কওার্ 

ান গ্লা (োগস্টও কফ্রভযুক্ত) োওা ৪০/- (ঘগি) 

(প্রগত গ) 

োওা ৫০/- 

(ঞ্চা) (প্রগত 

গ) 

ান গ্লা (জভোর কফ্রভযুক্ত) োওা ৫০/- (ঞ্চা) 

(প্রগত গ) 
োওা ৬০/- 

(লাে) (প্রগত 

গ) 

৯০.০৪ ৯০০৪.৯০.০০ 

          (           ) 

 

 

 

          (            ) 

োওা ৪৫/- 

(পঁয়তাগি) (প্রগত 

গ) 

 

োওা ৫৫/- (ঞ্চান্ন) 

(প্রগত গ) 

োওা ৫৫/- 

(ঞ্চান্ন) (প্রগত 

গ) 

োওা ৬৫/- 

(পঁয়লগি) (প্রগত 

গ) 

 

[২]                প      উ                 ও                      ও 

অ                        উ                                 

       -১৪/   /২০১৭,      : ০১     , ২০১৭                এ   

                নাং-০৬/মূও/২০১৮, তাগযঔঃ ০৭ জুন, ২০১৮ গিস্টাব্দ চাগয 

ওযা জয়জঙ। 

 

[৩] গকাজযজেয খুঘযা মূল্য ও         বৃগদ্ধয         গযজপ্রগযজত        নতুন 

দ্ধগতয মূল্যায়ন  ওয আদায় গফলজয় গফগবন্ন স্টযাম্প/ব্যান্ডজযাজরয ব্যফায এফাং 

মূল্য াংজমাচন ওয  ম্পূযও শুল্ক গযজাধ       াধাযণ আজদ নাং- 

১৫/মূও/২০১৭; তাগযঔঃ ০১ জুরাই, ২০১৭ গিস্টাব্দ ফাগতরপূফ যও এ       নতুন 

এ   াধাযণ আজদ নাং-০৭/মূও/২০১৮, তাগযঔঃ ০৭ জুন, ২০১৮ গিস্টাব্দ চাগয 

ওযা জয়জঙ এফাং এওইাজথ গকাজযজেয মূল্যস্তয  ম্পূযও শুল্ক াংক্রান্ত ফতযভাজন 

গফদ্যভান গফজল আজদ নাং- ০৬/মূও/২০১৭, তাগযঔঃ ০১ জুরাই, ২০১৭ গিস্টাব্দ,  

গফজল আজদ নাং- ০৬/মূও/২০১৮, তাগযঔঃ ০৭ জুন, ২০১৮ গিস্টাব্দ ফাগতর ওযা 

জয়জঙ। 

 

[৪]                    উ                                             

                   ।                         প   অ        

                    । এ                        প   অ       প  
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       অ                          প      ।                         

       । এ                     এ                              

                                     ও  প   অ                

উ                       উ                                    

           -         াংক্রা  নতুন এ   াধাযণ আজদ নাং-০৮/মূও/২০১৮, 

তাগযঔঃ ০৭ জুন, ২০১৮ গিস্টাব্দ চাগয ওযা জয়জঙ। 

 

[৫] গপল্টাযযুক্ত/গপল্টায-গফযুক্ত গফগড় ঔাজত     প           ও    আদাজয়য 

গদও-গনজদ যনা       াধাযণ আজদ নাং- ১৬/মূও/২০১৭, তাগযঔ: ০১ জুরাই, 

২০১৭ গিস্টাব্দ ফাগতরপূফ যও এ       নতুন এ   াধাযণ আজদ নাং-

০৯/মূও/২০১৮, তাগযঔঃ ০৭ জুন, ২০১৮ গিস্টাব্দ চাগয ওযা জয়জঙ। 

 

[৬]                                প /     এ           

   প /     এ              উ            : 

   প  

   প         

এ.আয.. নাং- ১৬৬-আইন/২০১৮/৭৮৯-

মূও, তাগযঔঃ ০৭ জুন, ২০১৮ গিস্টাব্দ 

                      , ১৯৯১ এ  

        

এ.আয.. নাং- ১৬৭-আইন/২০১৮/৭৯০-

মূও, তাগযঔঃ ০৭ জুন, ২০১৮ গিস্টাব্দ 

অব্যাগত াংক্রান্ত এ.আয.. নাং- ২২৪-

আইন/২০১৭/৭৭৪-মূও, তাগযঔঃ ০১ জুরাই, 

২০১৭ গিস্টাব্দ যগতওযণ। 

এ.আয.. নাং- ১৬৮-আইন/২০১৮/৭৯১-

মূও, তাগযঔঃ ০৭ জুন, ২০১৮ গিস্টাব্দ 

কলুরায কপান/জভাফাইজরয উৎাদন ম যাজয় 

অব্যাগত াংক্রান্ত। 

এ.আয.. নাং- ১৬৯-আইন/২০১৮/৭৯২-

মূও, তাগযঔঃ ০৭ জুন, ২০১৮ গিস্টাব্দ 

কফায ব্যাখ্যা  গযগধ াংক্রান্ত এ.আয.. 

নাং- ১৬৮-আইন/২০১৩/৬৭২-মূও, তাগযঔঃ 

০৬ জুন, ২০১৩ গিস্টাব্দ এয অগধওতয 

াংজাধন। 

এ.আয.. নাং- ১৭০-আইন/২০১৮/৭৯৩-

মূও, তাগযঔঃ ০৭ জুন, ২০১৮ গিস্টাব্দ 

ব্যান্ডজযার াংক্রান্ত এআয নাং- ১২১-

আইন/২০১৫/৭২৭-মূও, তাগযঔঃ ০৪ জুন, 

২০১৫ গিস্টাব্দ যগতওযণ। 

এ.আয.. নাং- ১৭১-আইন/২০১৮/৭৯৪-

মূও, তাগযঔঃ ০৭ জুন, ২০১৮ গিস্টাব্দ 

খুঘযা মূল্য াংক্রান্ত এ.আয.. নাং- ২২৯-

আইন/২০১৭/৭৭৯-মূও, তাগযঔঃ ০১ জুরাই, 

২০১৭ গিস্টাব্দ যগতওযণ। 

এ.আয.. নাং- ১৭২-আইন/২০১৮/৭৯৫-

মূও, তাগযঔঃ ০৭ জুন, ২০১৮ গিস্টাব্দ 

ম্পূযও শুল্ক াংক্রান্ত নতুন প্রজ্ঞান 

চাযীওযণ। 
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   প         

এ.আয.. নাং- ১৭৩-আইন/২০১৮/৭৯৬-

মূও, তাগযঔঃ ০৭ জুন, ২০১৮ গিস্টাব্দ 

াংকুগঘত গবগেমূল্য াংক্রান্ত প্রজ্ঞান 

এ.আয. নাং- ১৮২-আইন/২০১২/৬৪০-

মূও, তাগযঔঃ ০৭ জুন, ২০১২ গিস্টাব্দ এয 

অগধওতয াংজাধন। 

এ.আয.. নাং- ১৭৪-আইন/২০১৮/৭৯৭-

মূও, তাগযঔঃ ০৭ জুন, ২০১৮ গিস্টাব্দ 

এ.আয.. নাং- ১২৪-আইন/২০১৫/৭৩০-

মূও, তাগযঔঃ ০৪ জুন, ২০১৫ গিস্টাব্দ 

যগতপূফ যও নতুনবাজফ          

          ,    ও             

        , ২০১৮        । 

এ.আয.. নাং- ১৭৫-আইন/২০১৮/৭৯৮-

মূও, তাগযঔঃ ০৭ জুন, ২০১৮ গিস্টাব্দ 

উ প    প                    অ      

             প         । 

এ.আয.. নাং- ১৭৬-আইন/২০১৮/৭৯৯-

মূও, তাগযঔঃ ০৭ জুন, ২০১৮ গিস্টাব্দ 

   প  এ .  .ও   - ১৭০-

   /২০০৯/২২৬২/  ,        ৩০   , 

২০০৯                       

   প         । 

এ.আয.. নাং- ১৭৩-আইন/২০১৮/৮০০-

মূও, তাগযঔঃ ০৭ জুন, ২০১৮ গিস্টাব্দ 

                              

 

 

     

            

            নাং-৫/মূও/২০১৮,  

তাগযঔঃ ০৭ জুন, ২০১৮ গিস্টাব্দ। 

                           নাং-

১২/মূও/২০১৭, তাগযঔঃ ০১ জুরাই, ২০১৭ 

গিস্টাব্দ ফাগতরওযণ। 

            নাং-৬/মূও/২০১৮, 

তাগযঔঃ ০৭ জুন, ২০১৮ গিস্টাব্দ। 

উ                           নাং-

১৪/মূও/২০১৭, তাগযঔঃ ০১ জুরাই, ২০১৭ 

গিস্টাব্দ ফাগতরওযণ। 

            নাং-৭/মূও/২০১৮, 

তাগযঔঃ ০৭ জুন, ২০১৮ গিস্টাব্দ। 

                         -         

            নাং-১৫/মূও/২০১৭, তাগযঔঃ 

০১ জুরাই, ২০১৭ গিস্টাব্দ ফাগতরওযণ। 

            নাং-৮/মূও/২০১৮, 

তাগযঔঃ ০৭ জুন, ২০১৮ গিস্টাব্দ। 

                                 

            ।  

            নাং-৯/মূও/২০১৮, 

তাগযঔঃ ০৭ জুন, ২০১৮ গিস্টাব্দ। 

                     -               

            নাং-১৬/মূও/২০১৭, তাগযঔঃ 

০১ জুরাই, ২০১৭ গিস্টাব্দ ফাগতরওযণ। 
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           নাং-৬/মূও/২০১৮, 

তাগযঔঃ ০৭ জুন, ২০১৮ গিস্টাব্দ। 

           নাং-৬/মূও/২০১৭, তাগযঔঃ ০১ 

জুরাই, ২০১৭ গিস্টাব্দ ফাগতরওযণ। 

     প    - ০১/   /২০১৮ অ  প        প                     

                    প   । 

 

০৭।  ভাননীয় ভন্ত্রী, অথ য ভন্ত্রণারয় এয ফাজচে ফকৃ্ততা, অথ য গফর, ২০১৮ এফাং ফগণ যত নতুন 

প্রজ্ঞান  আজদমূ এ গনজদ যনায াজথ কপ্রযণ ওযা জরা। অথ য গফর, ২০১৮ এ মূল্য 

াংজমাচন ওয আইন, ১৯৯১ এয ম্পগওযত অাং এফাং মূল্য াংজমাচন ওয গফগধভারা, ১৯৯১ 

এয াংজাধনী এফাং ফাজচে ম্পগওযত উগয-উক্ত প্রজ্ঞান  আজদমূজয আজরাজও মথামথ 

যওাগয যাচস্ব আযজণয স্বাজথ য অগফরজম্ব প্রজয়াচনীয় দজয গ্রজণয চন্য অনুজযাধ ওযা 

জরা। এওই াজথ এ ওর গফলজয় কওান প্রওায র্ভর-    , অাংকগত ফা          প্রজয়াচন 

অনুভূত জর তা      গবগেজত আকাভী ২১ জুন, ২০১৮ গি    তাগযজঔয ভজধ্য কফাজর্ যয 

নচজয আনায চন্য অনুজযাধ ওযা জরা। ফাজচজে গৃীত ওাম যক্রভমূ অগফরজম্ব ওাম যওয জফ। 

 

০৮। এই গনজদ যনায কওান অাংকগতয কযজত্র চাযীকৃত অথ য গফর, গফগধভারা, প্রজ্ঞান  

আজদমূ অনুযণীয় জফ।  
 

 

 

 

 

 

চাতীয় যাচস্ব কফাজর্ যয আজদক্রজভ, 

 
[                           ] 

প্রথভ গঘফ (মূও-নীগত) 

 কপানঃ ৮৩৯২৩০২। 

গফতযণ (জচযষ্ঠতায ক্রভানুাজয নয়): 

১। কপ্রগজর্ন্ট, ওাস্টভ, এক্সাইচ  বযাে আীরাত োইবুযনার,  

চীফন ফীভা বফন, গদরকুা ফা/এ, ঢাওা। 

২-১৩। ওগভনায, শুল্ক, আফকাযী  মূও ওগভনাজযে, 

 ঢাওা(দগযণ)/ঢাওা(উেয)/ঢাওা(পূফ য)/ঢাওা(গচিমভ)/ঘিগ্রাভ/কুগভিা/ 

খুরনা/মজায/যাচাী/যাংনঃয/গজরে/বৃৎ ওযদাতা ইউগনে, মূও, ঢাওা। 

১৪-১৫। ভাগযঘারও, গনযীযা, ককাজয়ন্দা  তদন্ত অগধদিয-মূও,  

           ঢাওা/শুল্ক কযয়াত  প্রতয যণ গযদিয, ঢাওা। 

১৬। ভাগযঘারও, ওাস্টভ, এক্সাইচ  বযাে কেগনাং এওাজর্ভী, াাড়তরী, ঘিগ্রাভ। 

১৭-২০। ওগভনায, শুল্ক, আফকাযী  মূও (আীর), ঘিগ্রাভ/ ঢাওা-১/ঢাওা-২/খুরনা। 
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নগথ নাং-০৮.০১.০০০০.০৬৮.১৬.০০৩.১৮/১৩৩, তাগযঔঃ ২৪ জ্চযষ্ঠ, ১৪২৫ ফঙ্গাব্দ/০৭ জুন,২০১৮ গিঃ। 

অনুগরগ প্রজয়াচনীয় ওাম যাজথ যঃ 

১। ভাগযঘারও, শুল্ক ককাজয়ন্দা  তদন্ত অগধদিয, ঢাওা। 

২-৭। ওগভনায, ওাস্টভ াউ, ঘিগ্রাভ/ঢাওা/ভাংরা/জফনাজার/আই গ গর্, ওভরানঃয, 

ঢাওা/ানকোঁ, মুগন্সফরকঞ্জ। 

৮-৯। ওগভনায, ওাস্টভ ফন্ড ওগভনাজযে, ঢাওা/ঘিগ্রাভ। 

১০। ওগভনায, শুল্ক মূল্যায়ন  অবযন্তযীণ গনযীযা ওগভনাজযে, ঢাওা। 

 

  [                ] 

গদ্ব্তীয় গঘফ (মূও আইন  গফগধ) 
E-mail: tariqcsdu2131@yahoo.com 
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াংরগ্নী-ও  

(৭ জুন, ২০১৮ ম যন্ত ারনাকাদকৃত) 

 

কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরাজদ যওায 

চাতীয় যাচস্ব কফার্ য 

ঢাওা 
 

[ মূল্য াংজমাচন ওয ] 
 

প্রজ্ঞান 

তাগযঔঃ ২৩ জ্চযষ্ঠ, ১৪২০ ফঙ্গাব্দ / ০৬ জুন, ২০১৩ গিষ্টাব্দ। 
 

এ,আয, নাং- ১৬৮-আইন/২০১৩/৬৭২-মূও।- মূল্য াংজমাচন ওয আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ 

জনয ২২ নাং আইন) এয ধাযা ৩ এয উ-ধাযা (৫) এয দপা (ঔ) কত প্রদে যভতাফজর চাতীয় যাচস্ব 

কফার্ য, উায ২৬ জ্চযষ্ঠ, ১৪১৮ ফঙ্গাব্দ কভাতাজফও ০৯ জুন, ২০১১ গিষ্টাব্দ তাগযজঔয প্রজ্ঞান 

এ,আয, নাং-১৭৫-আইন/২০১১/৫৯৮-মূও যগতক্রজভ গনম্নফগণ যত কেগফজরয ওরাভ (১) এ উগিগঔত 

গযনাভা াংখ্যায গফযীজত ওরাভ (২) এ উগিগঔত কফায কওাজর্য আতাধীন ওরাভ (৩) এ ফগণ যত 

ওযজমাগ্য কফায গযগধ গনধ যাযজণয রজযয ব্যাখ্যা প্রদান ওগযর, মথাঃ- 

‘‘কেগফর 

গযনাভা 

াংখ্যা 

কফায কওার্ ওযজমাগ্য কফা         

    

(১) (২) (৩) (৪) 

S০০১ S০০১.০০ 

S০০১.১০ 

কাজের  কযজস্তাযোঁ 

কাজেরঃ 

১৫ 

  ব্যাখ্যা। - ‘‘কাজের’’ অথ য কওান ক্লাফ, এভন কওান প্রগতষ্ঠান, 

াংস্থা ফা স্থান কমঔাজন াভগয়ওবাজফ অফস্থাজনয চন্য কওান ওয 

ফা ওযমূজয সুযে ফা অন্য কওান ধযজনয আফান, উাজত 

ওযাোগযাং এয ব্যফস্থা অথফা কম কওান নাজভ অগবগত অন্য কওান 

কফা, সুগফধা ফা উজমাগকতায ব্যফস্থা থাকুও ফা না থাকুও, বাড়া 

কদয়া য় এফাং কলায কা প্রদ যনওাযী কওান প্রগতষ্ঠান এই 

াংজ্ঞায অন্তর্ভ যক্ত ইজফ। 

 

 S০০১.২০ কযজস্তাযোঁ: ৭ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘কযজস্তাযোঁ’’ অথ য কওান ক্লাফ, এভন কওান প্রগতষ্ঠান, 

াংস্থা ফা স্থান কমঔাজন অথফা কম কওান নাজভ অগবগত অন্য 

কওান কফা, সুগফধা ফা উজমাগকতা প্রদান ওযা উও ফা না উও, 

উাজত ফা অন্যত্র কবাজকয উজেজে কওান ঔাদ্য ফা ানীয় গফক্রয় 

ওযা য় এফাং কলায কা প্রদ যনওাযী প্রগতষ্ঠান মাগন্ত্রও মাজন 

গযঘাগরত কভাফাইর কযজস্তাযোঁ ইায অন্তর্ভ যক্ত ইজফ। 
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S০০২ S০০২.০০ কর্জওাজযেয  ওযাোযা যঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘কর্জওাজযেয  ওযাোযা য’’ অথ য কওান কদাওান, 

পাভ য, প্রগতষ্ঠান ফা ব্যগক্তফক য মাা ফা মাাযা গনজভণাক্ত এও ফা 

এওাগধও কফা প্রদান ওগযয়া থাজও, মথাঃ- 

 

  (ও) ফুর, কপস্টুন, ফাগন্টাং, যগগন ওাকচ, ওাড় ফা অন্য কওান 

উওযণ, কম কওান ধযজনয জ্ফদুযগতও ফাগত, কতাযণ, 

প্যাজন্ডর ফা াগভয়ানা দ্ব্াযা কওান প্রাঙ্গণ, বফন, ভাঠ অথফা 

মানফান গিতওযণ; অথফা 

 

  (ঔ) আফাফত্র ফা গপক্সঘায দ্ব্াযা কওান বফন, প্রাঙ্গণ ফা ভাঠ 

গিতওযণ; অথফা 

 

  (ক) কম কওান ধযজনয উৎফ ফা অনুষ্ঠাজন গরজনন, কক্রাওাগযচ, 

ওােরাগযাং ফা ফানত্র যফযাওযণ; অথফা 

 

  (খ) কওান ঔাদ্য াভগ্রী ফা ানীয় প্রস্তুত, যফযা ফা 

গযজফন কম কওান ধযজনয আপ্যায়ন। 

 

S০০৩ S০০৩.০০ কভােয কাড়ীয গ্যাজযচ, য়াওয এফাং র্ওইয়ার্ যঃ  

 S০০৩.১০ কভােয কাড়ীয গ্যাজযচ এফাং য়াওযঃ ১০ 

 S০০৩.২০ র্ওইয়ার্ যঃ ১০ 

  ব্যাখ্যা।- কভােয কাড়ীয গ্যাজযচ, য়াওয এফাং র্ওইয়ার্ য অথ য 

এভন কওান প্রগতষ্ঠান, াংস্থা ফা স্থান কমঔাজন কম কওান প্রওাজযয 

মাগন্ত্রও মানফান ফা কনৌমান কভযাভত, রূান্তয (ওনবা যন) ফা 

াগব যগাং ওযা য় অথফা উাজদয মন্ত্রাাংজয ফা আকৃগতয কওান 

গযফতযন ওযা য়।  

 

S০০৪ S০০৪.০০ গনভ যাণ াংস্থাঃ ৭ 

  ব্যাখ্যা।- (১) ‘‘গনভ যাণ াংস্থা’’ অথ য এভন কওান প্রগতষ্ঠান, াংস্থা 

ফা ব্যগক্ত মাা ফা গমগন ফাগণগচযও গবগেজত বফন, কমাকাজমাক 

ভাধ্যভ, গযফণ, ড়ও, ভাড়ও, কতু ফা অন্য কম কওান 

ধযজনয অফওাঠাজভা গনভ যাণ, কভযাভত ফা যযণাজফযণ ওগযয়া 

থাজও ফা থাজওন এফাং কওান অফওাঠাজভায গত াংযুক্ত য় ফা 

উায অাং গাজফ ব্যফহৃত য় এইরূ কম কওান ধযজনয স্থায়ী 

ফা অস্থায়ী াংস্থান (জমভনঃ ীতাত গনয়ন্ত্রণ ব্যফস্থা, পর 

গগরাং, গরপে ইতযাগদ) ইায অন্তর্ভ যক্ত ইজফ। 

 

S০০৫ S০০৫.০০ োকায  ফন্দযঃ  

 S০০৫.১০ োকাযঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘োকায’’ অথ য এভন কওান উন্মুক্ত ফা অন্যগফধ স্থান 

কমঔাজন কম কওান ে, জণয গফগনভজয় ফা অন্য কওানবাজফ ভজুদ 

ফা াংযযজণয ব্যফস্থা ওযা য়; উক্তরূ কম কওান ে ভজুদ ফা 
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াংযযজণয ায়ও প্রতযয ফা জযায ওর  

প্রস্তুগতমূরও ওভ যওান্ড ইায অন্তর্ভ যক্ত ইজফ। 

 S০০৫.২০ ফন্দযঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘ফন্দয’’ অথ য এভন কওান উন্মুক্ত ফা অন্যগফধ স্থান 

কমঔাজন আভদাগনকৃত ফা যিাগনজমাগ্য কম কওান ে ফা জেয 

গফগনভজয় ফা অন্য কওানবাজফ ভজুদ ফা াংযযজণয ব্যফস্থা ওযা 

য় এফাং উক্তরূ কম কওান ে ভজুদ ফা াংযযজণয ায়ও 

প্রতযয  জযায ওর প্রস্ত্েগতমূরও ওভ যওান্ড ভজুদকৃত 

অথফা াংযগযত উক্তরূ কওান জেয গনযাো স্কযাগনাং কফা 

ে ঘারাজনয গনষ্পগে গফলয়ও ওর ওভ যওান্ড এফাং এতদুজেজে 

গযঘাগরত আইগগর্ (ICD-Inland Container Deport) 

এফাং গএপএ (CFS-Container Freight Station)  

এই কফায অন্তর্ভ যক্ত ইজফ। 

 

S০০৬ S০০৬.০০ গভাকাযঃ ০ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘গভাকায’’ অথ য এভন কওান স্থান কমঔাজন তা গনয়ন্ত্রণ 

দ্ধগতজত ফা অন্য কওান দ্ধগতজত জেয গুণকতভান 

অগযফগতযত যাঔায চন্য ফাগণগচযও গবগেজত কওান ে 

াংযযজণয ব্যফস্থা যগয়াজঙ। 

 

S০০৭ S০০৭.০০ গফজ্ঞানী াংস্থাঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- (ও) ‘‘গফজ্ঞানী াংস্থা’’ অথ য কওান জেয ফা কফায 

প্রঘাযণায ফা অন্য কওান প্রঘাযণায উজেজে, ফাগণগচযও গবগেজত 

কম কওান নাজভয ফা ধযজনয গফজ্ঞান প্রস্ত্েতওযজণ ফা উক্ত 

উজেজে প্রস্ত্েতকৃত কওান গফজ্ঞান  কম কওান ভাধ্যজভ ফা অন্য 

কওান ন্থায় প্রঘাযওযজণ ফা প্রঘায ওাজম য ায়তাওযজণ 

গনজয়াগচত কওান ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থা; এফাং 

(ঔ) কওান ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থায জয়ফাইে ফা কওান 

গত্রওা, াভগয়ওী, ম্াকাগচন, ইতযাগদ এয অনরাইন াংস্কযজণ 

গফজ্ঞান প্রঘায ওযা ইজর উা গফজ্ঞানী াংস্থায অন্তর্ভ যক্ত 

ইজফ।  

 

S০০৮ S০০৮.০০ ঙাাঔানা  ফোঁধাই াংস্থাঃ  

 S০০৮.১০ ঙাাঔানাঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘ঙাাঔানা’’ অথ য কওান নঃস্তও ফা গত্রওা ঙাায ওাজচ 

অথফা অন্য কম কওান নাজভয ফা ধযজনয ঙাায ওাজচ গনজয়াগচত 

প্রগতষ্ঠান, াংস্থা ফা ব্যগক্ত। 

 

 S০০৮.২০ ফোঁধাই াংস্থাঃ ০ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘ফোঁধাই াংস্থা’’ অথ য কওান নঃস্তও, গত্রওা ফা অন্য  
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কওান দগরর দস্তাজফচ ফা ঔাতাত্র ফোঁধাইজয়য ওাজচ গনজয়াগচত 

প্রগতষ্ঠান, াংস্থা ফা ব্যগক্ত। 

S০০৯ S০০৯.০০ গনরাভওাযী াংস্থাঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘গনরাভওাযী াংস্থা’’ অথ য যওাযী এফাং কফযওাযী 

গনরাজভয আজয়াচজন ফা গযঘারনা ওাজম য গনজয়াগচত কওান 

প্রগতষ্ঠান, াংস্থা ফা ব্যগক্ত। 

 

S০১০ S০১০.০০ ভূগভ উন্নয়ন াংস্থা  বফন গনভ যাণ াংস্থাঃ  

 S০১০.১০ ভূগভ উন্নয়ন াংস্থাঃ ৩ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘ভূগভ উন্নয়ন াংস্থা’’ অথ য ফাগণগচযও গবগেজত  ক্রয়কৃত 

ফা অন্য কম কওান উাজয় প্রাি ভূগভয উন্নয়ন াধন ফা র্চগক্তয 

ভাধ্যজভ ভূগভয উন্নয়ন াধনপূফ যও ইচাযায ভাধ্যজভ ফা অন্য 

কওানবাজফ জণয গফগনভজয় উক্ত উন্নয়নকৃত ভূগভ গফক্রয় ফা 

স্তান্তযওাজম য গনজয়াগচত কওান ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থা। 

 

 S০১০.২০ বফন গনভ যাণ াংস্থাঃ  

  ব্যাখ্যা।- ‘‘বফন গনভ যাণ াংস্থা’’ অজথ য ফাগণগচযও গবগেজত 

ক্রয়কৃত ফা অন্য কম কওান উাজয় প্রাি ভূগভয উয বফন 

গনভ যাণপূফ যও ইচাযায ভাধ্যজভ ফা অন্য কওানবাজফ জণয 

গফগনভজয় ফাগণগচযও গবগেজত উক্ত গনগভ যত বফন গফক্রয় অথফা 

স্তান্তযওাজম য গনজয়াগচত কওান ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থা, এফাং 

অন্য কম কওান উাজয় প্রাি ভূগভয উয জণয গফগনভজয় বফন 

গনভ যাণপূফ যও স্তান্তয ওাম যক্রভ ইায অন্তর্ভ যক্ত ইজফ। 

২ 

৪.৫ 

২ 

S০১১ S০১১.০০ গবগর্ ওযাজে , গবগর্ ককভ , অগর্ গবগর্ কযওগর্ যাং 

, অগর্  গবগর্ গগর্ বাড়া প্রদানওাযী ঃ  

 

 S০১১.১০ গবগর্ ওযাজে ঃ  

 S০১১.২০ গবগর্ ককভ ঃ  

 S০১১.৩০ অগর্, গবগর্ কযওগর্ যাং ঃ  

 S০১১.৪০ গবগর্  অগর্ গগর্ বাড়া প্রদানওাযী ঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘গবগর্ ওযাজে , গবগর্ ককভ , অগর্, 

গবগর্ কযওগর্ যাং , অগর্ এফাং গবগর্ গগর্ বাড়া 

প্রদানওাযী ’’ অথ য ফাগণগচযও গবগেজত গবগর্ ওযাজে ফা 

গবগর্ ককভ ফা অগর্  গবগর্ গগর্ গফক্রয় অথফা উা 

াভগয়ওবাজফ ব্যফাজযয সুজমাক প্রদান অথফা অগর্ ফা গবগর্ 

ফা গবগর্ গগর্ কযওগর্ যাং এয ওাজচ গনজয়াগচত কওান প্রগতষ্ঠান, 

াংস্থা ফা ব্যগক্ত। 
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S০১২ S০১২.০০ কেগরজপান, কেগরগপ্রন্টায, কেজরক্স, পযাক্স ফা ইন্টাযজনে াংস্থা  

গভ ওার্ য যফযাওাযীঃ 

১৫ 

 S০১২.১০ কেগরজপানঃ ১৫ 
 S০১২.১১ কেগরগপ্রন্টাযঃ ১৫ 
 S০১২.১২ কেজরক্সঃ ১৫ 
 S০১২.১৩ পযাক্সঃ ১৫ 
 S০১২.১৪ ইন্টাযজনে াংস্থাঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘কেগরজপান, কেগরগপ্রন্টায, কেজরক্স, পযাক্স ফা ইন্টাযজনে 

াংস্থা’’ অথ য কেগরজপান, কেগরগপ্রন্টায, কেজরক্স, পযাক্স ফা 

ইন্টাযজনে এয ভাধ্যজভ ফাগণগচযও গবগেজত কমাকাজমাক স্থান, 

তথ্য ফা উাে আদান-প্রদাজনয ব্যফস্থাওাযী কওান ব্যগক্ত,  

প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থা। 

 

 S০১২.২০ গভ ওার্ য যফযাওাযী ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘গভ ওার্ য যফযাওাযী’’ অথ য জণয গফগনভজয় 

Subscriber's Identity Module (SIM) ওার্ য, 

Removable User Identification Module 

(RUIM) ওার্ য ফা অনুরূ অন্য কওান microchip ম্বগরত 

ওাজর্ যয ভাধ্যজভ কলুরায (Mobile/ Fixed Wireless) 

কেগরজপান াংজমাক প্রদানওাযী াংস্থা; এফাং এওই উজেে 

পূযণওজল্প উগিগঔত ওার্ য ব্যতীত Code Division 

Multiple Access (CDMA) ফা অনুরূ অন্য কওান দ্ধগত 

ব্যফায এই কফায অন্তর্ভ যক্ত ইজফ। 

 

S০১৩ S০১৩.০০ মাগন্ত্রও রগরঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘মাগন্ত্রও রগর’’ অথ য ফাগণগচযও গবগেজত মাগন্ত্রও 

দ্ধগতজত কওান কালাও, গযচ্ছদ ফা উায অাং গফজল ফা কম 

কওান ধযজনয ফস্ত্র, আ�ঙাদন ফা কভাড়ও কধারাই, ইগস্ত্র, যাং, গযনঃ, 

ওাো ফা গর ওযায ওাজম য গনজয়াগচত কওান স্থান, প্রগতষ্ঠান ফা 

াংস্থা। 

 

S০১৪ S০১৪.০০ ইজন্ডনটিাং াংস্থাঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘ইজন্ডনটিাং াংস্থা’’ অথ য কদী ফা গফজদী কক্রতা এফাং 

গফজক্রতায ভজধ্য ফাগণগচযও গবগেজত ে ফা কফা ক্রয়-গফক্রয় ফা 

আদান-প্রদান ম্পগওযত কমাকাজমাক স্থান অথফা অনুরূ ক্রয়-

গফক্রয় ফা আদান-প্রদান াংক্রান্ত র্চগক্ত ম্পাদজন প্রজয়াচনীয় 

ভিয় ওাজম য গনজয়াগচত কওান প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থা। 
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S০১৫ S০১৫.০০ কফ্রইে পজযায়ার্ যা য এফাং গক্লয়াগযাং  পজযায়াগর্ যাং াংস্থাঃ  

 S০১৫.১০ কফ্রইে পজযায়ার্ যা যঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘কফ্রইে পজযায়ার্ যা য’’ অথ য জণয গফগনভজয় ে 

কভাড়ওচাতওযণ ফা অজন্যয দ্ব্াযা কভাড়ওচাতকৃত ফা 

কভাড়ওচাতওযণ ব্যতীত কওান ে বুগওাং এয ভাধ্যজভ 

কভত্মব্যস্থজর কপ্রযজণয চন্য ফাগণগচযও গবগেজত গযফন ব্যফা 

াংক্রান্ত ওাম য ম্পাদনওাযী ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থা। 

 

 S০১৫.২০ গক্লয়াগযাং  পজযায়াগর্ যাং াংস্থাঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘গক্লয়াগযাং  পজযায়াগর্ যাং াংস্থা’’ অথ য গফজদ ইজত 

আভদাগনকৃত ফা গফজদজ যিাগনজমাগ্য কওান ে জণয গফগনভজয় 

ফা কঔাদ ঔারাী (self clearance) এয উজেজে শুল্ক 

আনুষ্ঠাগনওতা ম্পন্ন ওযায রজযয Customs Act, 1969 

(Act No. IV of 1969) এয section 207 এয অধীন 

রাইজন্সফর প্রাি কওান ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থা। 

 

S০১৬ S০১৬.০০ োজবর এজচগন্সফরঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘োজবর এজচগন্সফর’’ অথ য ওগভন গবগেজত কওান মাত্রী 

গযফণ প্রগতষ্ঠাজনয জয মাত্রী াধাযজণয গনওে এও স্থান 

ইজত অন্য স্থাজন মাতায়াজতয চন্য টিগওে গফক্রয় ওাজম য 

গনজয়াগচত কওান প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থা। 

 

S০১৭ S০১৭.০০ ওমুযগনটি কন্টাযঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘ওমুযগনটি কন্টায’’ অথ য গফফা, চন্মগদন, কগভনায, 

গজম্পাগচয়াভ ফা অন্য কওান াাংস্কৃগতও, াভাগচও ফা 

যাচননগতও অনুষ্ঠান ম্পাদজনয গনগভে াভগয়ওবাজফ বাড়া 

প্রদে কওান বফন ফা প্রাঙ্গন এফাং তদাংগিষ্ট অনুষ্ঠান ম্পাদন 

াংক্রান্ত ওাম যাফরীয ভজধ্য ঔাদ্য গযজফন অন্তর্ভ যক্ত ইজফ। 

 

S০১৮ S০১৮.০০ ঘরগচ্চত্র স্টুগর্ঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘ঘরগচ্চত্র স্টুগর্’’ অথ য ঘরগচ্চত্র কযওগর্ যাং এয সুগফধা 

ম্বগরত কওান স্থান, প্রাঙ্গণ ফা বফন মাা অজথ যয গফগনভজয় 

ব্যফায ওযায সুজমাক প্রদান ওযা য়। 

 

 

S০১৯ S০১৯.০০ পজো গনভ যাতাঃ ০ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘পজো গনভ যাতা’’ অথ য ফাগণগচযও গবগেজত যগঙ্গন ফা 

াদাওাজরা পজো প্রস্ত্েতওযণ ফা গপল্ম প্রগক্রয়াওযজণ গনজয়াগচত 

কওান ব্যগক্ত ফা প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থা 
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‘‘S০২০ S০২০.০০ চগয াংস্থাঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘চগয াংস্থা’’ অথ য ফাগণগচযও গবগেজত আভদাগনকৃত, 

যিাগনতব্য, কদজয অবযন্তজয ভজুদকৃত ফা যফযাকৃত জেয 

চগয ওাজম য অথফা ফীভা াংক্রান্ত চগয ওাজম য অথফা ভূগভ 

চগয ওর প্রাকৃগতও, আগথ যও, ভানফ  ওাগযকগয ম্পদ 

গযভা ফা চগয ওাজম য ফা আথ য-াভাগচও চগয ওাজম য ফা 

অন্য কম কওান চগয ওাজম য গনজয়াগচত কম কওান ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান 

ফা াংস্থা, এফাং জণয গফগনভজয় কম কওান ধযজনয কবৌত ফা 

যাায়গনও যীযা ম্পাদনওাযী ফা কম কওান গফলজয়য  

ম্ভাব্যতা মাঘাইওাযী ফা কওাজনা প্রগতষ্ঠাজনয ভান 

(standardization) প্রতযয়ন ফা াযপযজভন্সফর অগর্ে 

ম্পাদনওাযী প্রগতষ্ঠান এফাং কভগযন াজব যয়ায প্রগতষ্ঠান ইায 

অন্তর্ভ যক্ত ইজফ। 

 

S০২১ S০২১.০০ েযান্ট ফা মূরধনী মন্ত্রাগত বাড়া প্রদানওাযী াংস্থাঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘েযান্ট ফা মূরধনী মন্ত্রাগত বাড়া প্রদানওাযী াংস্থা’’ 

অথ য অজথ যয গফগনভজয় কওান েযান্ট ফা মূরধনী মন্ত্রাগত অন্য কওান 

ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থাজও ব্যফাজযয সুজমাক প্রদানওাযী কওান 

ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থা। 

 

S০২২ S০২২.০০ গভষ্টান্ন বান্ডাযঃ 

ব্যাখ্যা।- ‘‘গভষ্টান্ন বান্ডায’’ অথ য গভষ্টান্ন ফা গভষ্টান্নচাতীয় ঔাদ্য 

াভগ্রী প্রস্তুতওযণ ফা গফক্রজয় গনজয়াগচত কওান ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান 

ফা াংস্থা। 

১৫ 

S০২৩ S০২৩.১০ ঘরগচ্চত্র প্রদ যও (জপ্রযাগৃ): ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘ঘরগচ্চত্র প্রদ যও’’ অথ য দ যওজদয উজবাজকয চন্য 

ফাগণগচযও গবগেজত ঘরগচ্চত্র প্রদ যনওাযী ফা প্রদ যজনয 

ব্যফস্থানাওাযী কওান ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থা। 

 

 S০২৩.২০ ঘরগচ্চত্র গযজফওঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘ঘরগচ্চত্র গযজফও’’ অথ য ঘরগচ্চত্র প্রজমাচনা ফা 

গনভ যাতা ফা গনজফদও াংস্থা ফা প্রগতষ্ঠাজনয গনওে ইজত াংগৃীত 

ঘরগচ্চত্র অজথ যয গফগনভজয় ঘরগচ্চত্র প্রদ যও (জপ্রযাগৃ) ফা 

ম্প্রঘায ওর্তযয ফা অন্য কওান ব্যগক্ত ফা াংস্থায গনওে 

স্তান্তযওাযী কওান ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থা। 

 

S০২৪ S০২৪.০০ আফাফজত্রয গফণন কওন্দ্রঃ  

 

 

 

 ব্যাখ্যা।- ‘‘আফাফজত্রয গফণন কওন্দ্র’’ অথ য গনচস্ব প্রস্তুতকৃত 

ফা অজন্যয দ্ব্াযা প্রস্তুতকৃত কম কওান আফাফত্র জণয গফগনভজয় 

গফক্রজয়য স্থান এফাং উক্তরূ আফাফজত্রয প্রস্তুত  কভযাভজতয 

স্থান উায অন্তর্ভ যক্ত ইজফ। 

৭  

৫ 
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S০২৫ S০২৫.০০ য়াাঃ ১৫ 

 
 ব্যাখ্যা।- ‘‘য়াা’’ অথ য াগন যফযা  য়ঃগনষ্কান ওর্তযয 

আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ জনয ৬ নাং আইন) এয ধাযা ৩ এয 

অধীন প্রগতগষ্ঠত াগন যফযা  য়ঃ গনস্কান ওর্তযয।  

 

S০২৬ S০২৬.০০ স্বণ যওায  কযৌপ্যওায এফাং স্বজণ যয  কযৌজপ্যয কদাওানদায এফাং 

স্বণ য াওাওাযীঃ 

৫ 

  ব্যাখ্যা।- (১) ‘‘স্বণ যওায  কযৌপ্যওায এফাং স্বণ য  কযৌজপ্যয 

কদাওানদায ওর্তযও প্রদে কফা’’ অথ য ভজুযী ফা াগব য ঘাজচযয 

গফগনভজয় স্বণ য ফা কযৌজপ্যয গওাংফা স্বণ য  কযৌজপ্যয অরাংওায 

প্রস্তুত, কভযাভত, ভজুদ ফা গফণন ওাজম য গনজয়াগচত কওান ব্যগক্ত, 

প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থা; এফাং 

 

  (২) ‘‘স্বণ য াওাওাযী’’ অথ য স্বণ য করাইয়া ফা গযষ্কায ওগযয়া ফা 

অন্য কওান দ্ধগতজত কতচাগফ স্বণ য ফা স্বণ য গন্ড প্রস্তুত  

গফণনওাযী। 

 

S০২৭ S০২৭.০০ ফীভা কওাম্পানীঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘ফীভা কওাম্পানী’’ অথ য অগগ্ন, কনৌ, গফভান, ভেয, 

স্বাস্থযকত দুখ যেনা অন্যান্য কম কওান দুখ যেনায কযজত্র ফীভা 

গরগ (চীফন ফীভা গরগ ব্যতীত) এয ভাধ্যজভ যগতপূযণ 

ব্যফস্থা াংক্রান্ত ব্যফা গযঘারনায় গনজয়াগচত কওান ব্যগক্ত, 

প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থা। 

 

S০২৮ S০২৮.০০ কুগযয়ায (courier)  এক্সজপ্র কভইর াগব যঃ ১৫ 

 
 ব্যাখ্যা।- ‘‘কুগযয়ায (courier)  এক্সজপ্র কভইর াগব য’’ অথ য 

কদজয অবযন্তজয অথফা কদজয ফাগজয অজথ যয গফগনভজয় ফাতযা, 

াংফাদ, তথ্য, দগররত্র, ে ফা াজ যর (চনীভা ১০ কওগচ 

ম যন্ত) কপ্রযজণ এফাং কদজয অবযন্তজয গপ ফা ঘাজচযয গফগনভজয় 

কভাফাইর, ইন্টাযজনে, কপান, পযাক্স ফা অন্যজওাজনা ইজরিগনও 

গভগর্য়া এয ভাধ্যজভ কমাকাজমাজকয গবগেজত অথ য আদান-প্রদাজন 

গনজয়াগচত ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থা (যওাযী র্াও গফবাক এফাং 

কফা গজযানাভা াংখ্যা S০১৫ এ ফগণ যত ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান ফা 

াংস্থা ব্যতীত), তজফ যওাগয র্াও গফবাক ফা কফযওাগয 

কমজওান াংস্থা ওর্তযও প্রদে এক্সজপ্র কভইর ইায অন্তর্ভ যক্ত 

ইজফ।   

 

S০২৯ S০২৯.০০ (গফলুি)  

 S০২৯.১০ (গফলুি)  

 S০২৯.২০ (গফলুি)  
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 S০২৯.৩০ (গফলুি)  

S০৩০ S০৩০.০০ গফউটি ার যাযঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘গফউটি ার যায’’ অথ য এভন কওান স্থান, প্রগতষ্ঠান ফা 

াংস্থা কমইঔাজন ফাগণগচযও গবগেজত নাযী ফা নঃরুল ফা উবজয়য 

কওিা, অঙ্গিা ফা রূিামূরও কফা প্রদাজনয ফা 

তদানুলগঙ্গও কওান সুজমাক-সুগফধা প্রদাজনয ব্যফস্থা যগয়াজঙ। 

 

S০৩১ S০৩১.০০ জণয গফগনভজয় ওযজমাগ্য ে কভযাভত ফা াগব যগাং এয ওাজচ 

গনজয়াগচত ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থাঃ 

১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘জণয গফগনভজয় ওযজমাগ্য ে কভযাভত ফা াগব যগাং 

এয ওাজচ গনজয়াগচত ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থা’’ অথ য জণয 

গফগনভজয় গনচস্ব োন্ট, কভগনাযী ফা মন্ত্রাগত দ্ব্াযা অজন্যয 

ভাগরওানাধীন কওান ওযজমাগ্য ে কভযাভত ফা াগব যগাং এয 

ওাজচ গনজয়াগচত কওান ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থা। 

 

S০৩২ S০৩২.০০ ওনারজেন্সফরী পাভ য  সুাযবাইচযী পাভ যঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘ওনারজেন্সফরী পাভ য ফা সুাযবাইচযী পাভ য’’ অথ য জণয 

গফগনভজয় কমজওান যাভ যও কফা প্রদাজন গনজয়াগচত কওান ব্যগক্ত, 

াংস্থা ফা প্রগতষ্ঠান গমগন কওান ম্ভাব্যতা মাঘাই, প্রওল্প প্রণয়ন ফা 

ফাস্তফায়ন ফা গযওল্পনা প্রণয়ন ফা ফাস্তফায়জনয যাভ য প্রদান 

ওজযন  অথফা উা ফাস্তফায়জনয তদাযগও ওজযন। 

 

S০৩৩ S০৩৩.০০ ইচাযাদাযঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘ইচাযাদায’’ অথ য জণয গফগনভজয় কওান স্থান ফা 

স্থানায অথফা কওান স্থাফয ম্পগে ফা কওান স্থাজন 

প্রজফাগধওাজযয ইচাযা গ্রণওাযী ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থা এফাং 

উক্তরূ ইচাযা প্রদান ব্যগতজযজও গনচস্ব ব্যফস্থানায় ইচাযায 

স্থান ফা স্থানায কোর, গপ, াগর ফা ঔা াংগ্রওাযী ইায 

অন্তর্ভ যক্ত ইজফন। 

 

S০৩৪ S০৩৪.০০ অগর্ে এন্ড এযাওাউগন্টাং পাভ যঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘অগর্ে এন্ড এযাওাউগন্টাং পাভ য’’ অথ য জণয গফগনভজয় 

কওান ব্যগক্ত ফা প্রগতষ্ঠাজনয ফাগল যও ফা কওান গনগদ যষ্ট কভয়াজদয 

আয়-ব্যয় গনযীযা অথফা গাফ যীযা ফা াংযযজণয ওাজচ 

গনজয়াগচত কওান ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থা। 

 

S০৩৫ S০৩৫.০০ গগাং এজচন্টঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘গগাং এজচন্ট’’ অথ য Customs Act, 1969 (Act 

No. IV of 1969) এয section ২ (ভ) কত াংজ্ঞাগয়ত 

‘‘conveyance’’ এয আকভন, অফস্থান  প্রস্থাজন াংগিষ্ট ব্যফা 

গযঘারনাওাযী ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থা এফাং কওান গফজদী 
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গগাং রাইজনয স্থানীয় এজচন্ট ইায অন্তর্ভ যক্ত ইজফ। 

S০৩৬ S০৩৬.০০ ীতাত গনয়গন্ত্রত ফা তাানুকূর ফা, রঞ্চ  কযরজয় াগব যঃ  

 S০৩৬.১০ ীতাত গনয়গন্ত্রত ফা তাানুকূর ফা াগব যঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘ীতাত গনয়গন্ত্রত ফা তাানুকূর ফা াগব য’’ অথ য 

এভন কওান ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থা গমগন ীতাত গনয়গন্ত্রত ফা 

তাানুকূর ফা, গভগনফা ফা কওাষ্টাজযয ভাধ্যজভ মাত্রী গযফণ 

ব্যফাজয় গনজয়াগচত। 

 

 S০৩৬.২০ ীতাত গনয়গন্ত্রত ফা তাানুকূর রঞ্চ াগব যঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘ীতাত গনয়গন্ত্রত ফা তাানুকূর রঞ্চ াগব য’’ অথ য 

এভন কওান ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থা গমগন এও ফা এওাগধও 

ীতাত গনয়গন্ত্রত ফা তাানুকূর কওগফন ফা ওয গফগষ্ট রঞ্চ ফা 

ষ্টীভাজযয ভাধ্যজভ মাত্রী গযফণ ব্যফাজয় গনজয়াগচত।  

 

 S০৩৬.৩০ ীতাত গনয়গন্ত্রত ফা তাানুকুর কযরজয় াগব যঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘ীতাত গনয়গন্ত্রত ফা তাানুকূর কযরজয় াগব য’’ 

অথ য এভন কওান ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থা গমগন এও ফা এওাগধও 

ীতাত গনয়গন্ত্রত ফা তাানুকূর কওগফন ফা ওয গফগষ্ট কেজনয 

ভাধ্যজভ মাত্রী গযফণ ব্যফাজয় গনজয়াগচত। 

 

S০৩৭ S০৩৭.০০ কমাকানদায (Procurement Provider) ৫ 

  ব্যাখ্যা।- “         ” অ                প     

অ                                             

                      (এ   ও)               অ  

                                                  

এ       প                   প             উ    

            এ                           । 

 

S০৩৮ S০৩৮.০০ গফজদী গল্পী জমাজক গফজনাদনমূরও াাংস্কৃগতও অনুষ্ঠান 

আজয়াচওঃ 

১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘গফজদী গল্পী জমাজক গফজনাদনমূরও াাংস্কৃগতও 

অনুষ্ঠান আজয়াচও’’ অথ য ণ ফা ম্মানীয গফগনভজয় 

ফাাংরাজদজয নাকগযও নজন এভন কওান গল্পী অথফা 

ফাাংরাজদজয নাকগযও নজন এভন কওান গল্পী াংস্থা জমাজক 

নৃতয, াংকীত, ব্যান্ড কা, ওনাে য ফা অন্য কম কওান নাজভয ফা 

ধযজনয াাংস্কৃগতও অনুষ্ঠান, চরা ফা কা আজয়াচন ওজযন 

এভন কওান ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থা। 

 

S০৩৯ S০৩৯.০০ স্যাজেরাইে ওযাফর অাজযেয  স্যাজেরাইে ঘযাজনর 

গর্গিগফউেযঃ 

 

 S০৩৯.১০ স্যাজেরাইে ওযাফর অাজযেযঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘স্যাজেরাইে ওযাফর অাজযেয’’ অথ য গর্ এজন্টনা ফা  
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অন্য কওান ভাধ্যজভ স্যাজেরাইে কপ্রাগ্রাভ গ্রণপূফ যও তাা ওযাফর 

ফা তাজযয ভাধ্যজভ ফাগণগচযও গবগেজত জণয গফগনভজয় অগপ, 

ফাড়ী, ব্যফাস্থর, অন্যজওান স্থাজন ফা অঙ্গজণ াংজমাকদান ওজযন 

এভন কওান ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থা। 

 S০৩৯.২০ স্যাজেরাইে ঘযাজনর গর্গিগফউেযঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘স্যাজেরাইে ঘযাজনর গর্গিগফউেয’’ অথ য গর্ এজন্টনা 

ফা অন্য কওান ভাধ্যজভ স্যাজেরাইে টিগব ঘযাজনজরয কপ্রাগ্রাভ 

গ্রণপূফ যও তা ওযাফর ফা অন্য কওান ভাধ্যজভ স্যাজেরাইে ওযাফর 

অাজযেয, অন্য কওান ব্যগক্ত ফা াংস্থাজও জণয গফগনভজয় 

াংজমাকদান ওজযন, উক্তরূ কপ্রাগ্রাভ ধযজনয স্বত্ত্ব ফা অগধওায 

প্রদান ওজযন অথফা মাগন্ত্রও াংজমাক দ্ব্াযা উক্তরূ কপ্রাগ্রাভ দ যন 

ফা প্রঘাজযয অনুভগত প্রদান ওজযন এভন কওান ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান ফা 

াংস্থা, গমগন ফাাংরাজদজ মূর ঘযাজনর ভাগরজওয প্রগতগনগধত্ব 

ওজযন। 

 

S০৪০ S০৪০.০০ গগওউগযটি াগব যঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘গগওউগযটি াগব য’’ অথ য ফাগণগচযও গবগেজত কম 

কওান স্থাফয ফা অস্থাফয ম্পগে, বফন, ওভজেক্স, অাংকন, অগপ 

ফা অন্য কম কওান ধযজণয স্থানায ফা কওান ব্যগক্তয ব্যগক্তকত 

গনযাো গফধাজনয চন্য প্রযী, ওভী, চনফর ফা মন্ত্রাগত 

যফযা ওাজচ গনজয়াগচত কওান ব্যগক্ত ফা প্রগতষ্ঠান। 

 

S০৪১ S০৪১.০০ (গফলুি)  

S০৪২ S০৪২.০০ স্বয়াংগক্রয় ফা মন্ত্রঘাগরত ওযাতওরঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘স্বয়াংগক্রয় ফা মন্ত্রঘাগরত ওযাতওর’’ অথ য স্বয়াংগক্রয় ফা 

মন্ত্রঘাগরত ওযাত ওর মাায দ্ব্াযা কওান ব্যগক্ত ফা প্রগতষ্ঠান 

জণয গফগনভজয় কাঙ, কাজঙয ওান্ড ফা গুগড় ফা াঔা প্রাঔা 

কঘযাই গওাংফা কম কওান ধযজনয ওাঠ ওতযন, কঘযাই, ভসৃণ ওযায 

ওাচ ওগযয়া থাজওন এফাং ওাঠ গচগনাং োন্ট ইায অন্তর্ভ যক্ত 

ইজফ। 

 

S০৪৩ S০৪৩.০০ (গফলুি)  

S০৪৪ S০৪৪.০০ (গফলুি)  

S০৪৫ S০৪৫.০০ আইন যাভ যওঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘আইন যাভ যও’’ অথ য এভন কওান ব্যগক্ত, আইনচীফী 

অথফা ওগতয় আইনচীফী ভিজয় কঠিত কম কওান কঘম্বায ফা 

প্রগতষ্ঠান, গমগন এওওবাজফ গওাংফা এও ফা এওাগধও জুগনয়য 

আইনচীফী জমাজক গনচস্ব ফাবফজন অথফা এওওবাজফ গওাংফা 

এও ফা এওাগধও জুগনয়য আইনচীফী জমাজক অন্য কওাথা 

স্থাগত কঘম্বাজয ফা প্রগতষ্ঠাজন কওান কপৌচদাযী ফা কদয়ানী 
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প্রকৃগতয ভাভরা অথফা অন্য কওান গফলজয় জণয গফগনভজয় কওান 

ব্যগক্ত ফা প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থা ফা কওাম্পানীজও আইনানুক যাভ য 

প্রদান প্রতযয ফা জযাযবাজফ উক্ত গফলয় ম্পগওযত 

ওাম যগনফ যা ওগযয়া থাজওন। 

S০৪৬ S০৪৬.০০ করথ্ ক্লাফ  গপেজন কন্টাযঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘করথ্ ক্লাফ  গপেজন কন্টায’’ অথ য এভন কওান 

স্থান (জঔারা ফা আফদ্ধ মাাই উও না কওন) কমঔাজন জণয 

গফগনভজয় াযীগযও কৌন্দম য বৃগদ্ধওজল্প, াযীগযও কঠন ঠিও যাঔায 

ফা াযীগযও ভস্যা উজভয উজেজে যীযঘঘ যা ওযাজনা য় 

অথফা মন্ত্রাগত  সুইগভাংনঃর ইতযাগদ ব্যফাজযয সুজমাক কদয়া 

য় অথফা উক্ত গফলজয় গফজলজ্ঞ যাভ য  প্রগযণ প্রদান ওযা 

য়। 

 

S০৪৭ S০৪৭.০০ কঔরাধুরা আজয়াচওঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘কঔরাধুরা আজয়াচও’’ অথ য এভন কওান ব্যগক্ত, 

প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থা গমগন, চাতীয় ফা আন্তচযাগতও ম যাজয়য 

প্রগতজমাগকতামূরও কঔরাধুরা প্রদ যনাজথ য দ যওজদয গনওে ইজত 

গপ, টিজওে মূল্য ফা কওান প্রওায গফগনভয় মূল্য গ্রণ ওজযন। 

 

S০৪৮ S০৪৮.০০ গযফণ ঠিওাদাযঃ  

  ব্যাখ্যা।- ‘‘গযফণ ঠিওাদায’’ অথ য এভন কওান ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান 

ফা াংস্থা গমগন ফা মাযা ফাগণগচযও গবগেজত কওান যওাযী, 

আধা-যওাযী, স্বায়ত্ত্বাগত প্রগতষ্ঠান, কফযওাযী াংস্থা 

(এনগচ), ব্যাাংও, ফীভা ফা অন্য কওান আগথ যও প্রগতষ্ঠান, 

গরগভজের্ কওাম্পানী ফা গযা প্রগতষ্ঠাজন, তাগরওার্ভক্ত উও ফা 

না উও, জণয গফগনভজয় কম কওান ে গযফণপূফ যও 

কন্তব্যস্থজর কৌঙাজনায দাগয়ত্ব ারন ওজযন। 

৫ 

১০ 

S০৪৯ S০৪৯.০০ মানফান বাড়া প্রদানওাযীঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘মানফান বাড়া প্রদানওাযী’’ অথ য এভন কওান ব্যগক্ত, 

প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থা গমগন ফা মাাযা ফাগণগচযও গবগেজত জণয 

গফগনভজয় যওাযী, আধা-যওাযী, স্বায়ত্ত্বাগত প্রগতষ্ঠান, 

কফযওাযী াংস্থা (এনগচ), ব্যাাংও, ফীভা ফা অন্য কওান আগথ যও 

প্রগতষ্ঠান, গরগভজের্ কওাম্পানী ফা গযা প্রগতষ্ঠানজও ওায 

(ট্যাগক্সওযাফ ব্যতীত), চী, ভাইজক্রাফা, ফা, কওাষ্টায, 

গভগনফা, কেন, রঞ্চ, স্পীর্জফাে, েরায ফা অনুরূ কম কওান 

নাজভয ফা ধযজনয স্থরমান ফা চরমান বাড়া প্রদান ওজযন। 
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S০৫০ S০৫০.০০ আগওযজেক্ট, ইজন্টগযয়য গর্চাইনায ফা ইজন্টগযয়য কর্জওাজযেয  

গ্রাগপও গর্চাইনাযঃ 

১৫ 

 S০৫০.১০ আগওযজেক্ট, ইজন্টগযয়য গর্চাইনায ফা ইজন্টগযয়য কর্জওাজযেযঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘আগওযজেক্ট, ইজন্টগযয়য গর্চাইনায ফা ইজন্টগযয়য 

কর্জওাজযেয’’ অথ য এভন কওান ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থা গমগন 

ফাগণগচযও গবগেজত, জণয গফগনভজয় ফাবফন, ফাগণগচযও বফন, 

অগপ, যাস্তা, কতু, ওারবাে য, স্মৃগতজৌধ, বাস্কম য, বাযগব্রচ, 

লাইবায, গযা প্রগতষ্ঠান কম কওান ধযজনয অফওাঠাজভা 

গনভ যাজণয নওা প্রণয়ন  প্রজমাচয কযজত্র, কম কওান 

অফওাঠাজভায গবতযওায কৌন্দম য বৃগদ্ধওজল্প গর্চাইন  ওস্ট 

এগস্টজভে প্রণয়ন অথফা তাা ফাস্তফায়ন ওজযন। অস্থায়ী গবগেজত 

কওান বফজনয অাংগফজজলয িাওঘায ফা গর্চাইন গযফতযন 

াংক্রান্ত ওাম যাগদ ইায অন্তর্ভ যক্ত ইজফ। 

 

 S০৫০.২০ গ্রাগপও গর্চাইনাযঃ  

ব্যাখ্যা।- ‘‘গ্রাগপও গর্চাইনায’’ অথ য এভন কওান ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান 

ফা াংস্থা গমগন ফাগণগচযও গবগেজত, জণয গফগনভজয় মুদ্রণ, 

ইজরওেগনও ফা ঘরগচ্চত্র ভাধ্যভ (film media) ব্যফায পূফ যও 

গফলয় (text)  গ্রাগপও এয ভিজয় দ যনজমাগ্য ভাধ্যভ 

(visual media) ফা গর্চাইন, করাজকা, গ্রাগপও, কব্রাগউয, 

গনউচ করোয, কাস্টায, াইন, গফচজন ওার্ য, কাস্টওার্ য, 

ইনবজয়, নঃস্তও, ফা এ ধযজনয অন্য কওান দ যনজমাগ্য ে 

(visual communication) সৃগষ্ট ওজযন। 

১৫ 

S০৫১ S০৫১.০০ ইগঞ্জগনয়াগযাং পাভ যঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘ইগঞ্জগনয়াগযাং পাভ য’’ অথ য এভন কওান ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান 

ফা াংস্থা গমগন অথফা মাযা ফাগণগচযও গবগেজত, গনগদ যষ্ট ঘাচয, গপ 

ফা জণয গফগনভজয় বফন, যাস্তাখাে, কতু, ওারবাে য, স্মৃগতজৌধ, 

বাষ্কম য, বাযব্রীচ, লাইবায কম কওান ধযজনয 

অফওাঠাজভাকত গর্চাইন  ওষ্ট এগস্টজভে প্রণয়ন ওজযন অথফা 

উক্ত অফওাঠাজভায গনভ যাণ ওাচ তদাযওী ফা ফাস্তফায়ন ওজযন। 

 

S০৫২ S০৫২.০০ ব্দ  আজরাও যঞ্জাভ বাড়া প্রদানওাযীঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘ব্দ  আজরাও যঞ্জাভ বাড়া প্রদানওাযী’’ অথ য 

ফাগণগচযও গবগেজত, জণয গফগনভজয় কওান াভাগচও, দািগযও, 

যাচননগতও ফা কম কওান অনুষ্ঠাজন ব্যফাজযয উজেজে কম কওান 

ধযজনয ইজরওগেওযার, ইজরওজোম্াকজনটিও ফা ইজরওেগনও 

ব্দ যঞ্জাভ অথফা আজরাও যঞ্জাভ বাড়া প্রদানওাযী ব্যগক্ত, 

প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থা। 
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S০৫৩ S০৫৩.০০ কফার্ য বায় কমাকদানওাযীঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘কফার্ য বায় কমাকদানওাযী’’ অথ য এভন কওান ব্যগক্ত 

গমগন কওান যওাযী, আধাযওাযী, কফযওাযী (এনগচ), 

ফাাংরাজদজ অফগস্থত আন্তচযাগতও াংস্থা, স্বায়ত্বাগত প্রগতষ্ঠান, 

ব্যাাংও, ফীভা ফা গরগভজের্ কওাম্পানীয কফার্ য ফা ফাগল যও াধাযণ 

বায় গপ ফা ম্মানীয গফগনভজয় কমাকদান ওগযয়া থাজওন। 

 

S০৫৪ S০৫৪.০০ উগ্র ঘযাজনজরয ভাধ্যজভ গফজ্ঞান প্রঘাযওাযীঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘উগ্র ঘযাজনজরয ভাধ্যজভ গফজ্ঞান প্রঘাযওাযী’’ অথ য 

এভন কওান উৎাদনওাযী ফা কফা প্রদানওাযী গমগন তাায 

প্রগতষ্ঠাজন উৎাগদত মূও আজযাজমাগ্য কম কওান ে ফা 

কফায গফণজনয ফা প্রঘাযণায উজেজে কওান গফজ্ঞান 

প্রস্ত্েতওাযী প্রগতষ্ঠাজনয ভাধ্যজভ গফজ্ঞান প্রস্ত্েতপূফ যও, জণয 

গফগনভজয় কওান চাতীয় ফা আন্তচযাগতও ভূগভজত অথফা ভাওাজ 

স্থাগত উগ্র ঘযাজনজরয ভাধ্যজভ প্রঘাজযয ব্যফস্থা ওগযয়া 

থাজওন। 

 

S০৫৫ S০৫৫.০০ ভূগভ গফক্রয়ওাযীঃ ০ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘ভূগভ গফক্রয়ওাযী’’ অথ য এভন কওান ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান ফা 

াংস্থা গমগন কভজোগরেন, গভউগনগপ্যার ওজ যাজযন ফা কৌয 

এরাওায ভাস্টাযেযাজনয আতার্ভক্ত এরাওায় অফগস্থত 

উেযাগধওায সূজত্র, ক্রয়সূজত্র ফা অন্য কম কওান সূজত্র প্রাি ভূগভ 

জণয গফগনভজয় অন্য কওান ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থায গনওে 

গনজচ ফা অজন্যয ভাধ্যজভ গফক্রয় ওজযন। তজফ ভূগভ উন্নয়ন াংস্থা 

এই াংজ্ঞায অন্তর্ভ যক্ত ইজফ না। 

 

S০৫৬ S০৫৬.০০ ব্যাাংগওাং  নন-ব্যাাংগওাং কফা প্রদানওাযীঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘ব্যাাংগওাং  নন-ব্যাাংগওাং কফা প্রদানওাযী’’ অথ য 

কওান যাষ্ট্রায়ত্ত্ব, কদীয় ফা গফজদী ফাগণগচযও ব্যাাংও অথফা 

আগথ যও প্রগতষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ জনয ২৭ নাং আইন) 

এয ধাযা ২ এয দপা (ঔ) কত াংজ্ঞাগয়ত আগথ যও প্রগতষ্ঠান ফা 

াংস্থা, মাাযা ওগভন, গপ ফা ঘাজচযয গফগনভজয় কম কওাজনা 

ভাধ্যজভ ব্যাাংগওাং ফা নন-ব্যাাংগওাং কফা  (স্টও এক্সজঘজঞ্জ 

তাগরওার্ভক্ত কওাম্পানীয কয়ায ক্রয়-গফক্রয় াংক্রান্ত কফা 

ব্যতীত) প্রদান ওগযয়া থাজও। 

 

S০৫৭ S০৫৭.০০ গফদুযৎ গফতযণওাযীঃ ৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘গফদুযৎ গফতযণওাযী’’ অথ য এভন কওান ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান 

ফা াংস্থা গমগন ফাগণগচযও গবগেজত উৎাগদত অথফা ক্রীত অথফা 

অন্য কম কওান উাজয় প্রাি গফদুযৎ যাগয কবাক্তায গনওে জণয 

গফগনভজয় যফযা ওজযন। 
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S০৫৮ S০৫৮.০০ ঘাে যার্ য গফভান ফা কগরওপ্টায বাড়া প্রদানওাযী াংস্থাঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘ঘাে যার্ য গফভান ফা কগরওপ্টায বাড়া প্রদানওাযী 

াংস্থা’’ অথ য এভন কওান ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থা গমগন জণয 

গফগনভজয় কওান ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থাজও ঘাে যাজয গফভান ফা 

কগরওপ্টায বাড়া প্রদান ওজযন। 

 

S০৫৯ S০৫৯.০০ গ্লাীে প্রজরওাযী প্রগতষ্ঠানঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘গ্লাীে প্রজরওাযী প্রগতষ্ঠান’’ অথ য এভন কওান 

ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থা গমগন ফাগণগচযও গবগেজত জণয 

গফগনভজয় গ্লাীজেয উয গনচস্ব োন্ট ফা কভগনাযী দ্ব্াযা 

প্রগতপরন কওাটিাং ফা আস্তযণ ফা প্রজর প্রদান ওজযন এফাং 

যফযাওাযীয ঘাগদা কভাতাজফও াইচ ফা আকৃগত প্রদাজনয 

গনগভজে ওাটিাং ওাম য ম্পাদন ওজযন। 

 

S০৬০ S০৬০.০০ গনরাভকৃত জেয কক্রতাঃ ৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘গনরাভকৃত জেয কক্রতা’’ অথ য এভন কওান ব্যগক্ত, 

প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থা গমগন অজথ যয গফগনভজয় গনরাভ র্াজওয ভাধ্যজভ 

ফা দযত্র দ্ব্াযা ফা দযত্র ঙাড়া কওান যওাযী, আধা-যওাযী, 

স্বায়ত্ত্বাগত প্রগতষ্ঠান, কফযওাযী াংস্থা (এনগচ), ব্যাাংও, 

ফীভা ফা অন্য কওান আগথ যও প্রগতষ্ঠান, গরগভজের্ কওাম্পানী ফা 

গযা প্রগতষ্ঠাজনয স্থাফয ফা অস্থাফয ম্পগে ফাগণগচযও ফা 

ব্যগক্তকত ব্যফাজযয উজেজে ক্রয় ওগযয়া থাজওন। 

 

S০৬১ S০৬১.০০ কক্রগর্ে ওার্ য প্রদানওাযী প্রগতষ্ঠানঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘কক্রগর্ে ওার্ য প্রদানওাযী প্রগতষ্ঠান’’ অথ য এভন কওান 

ব্যাাংও ফা আগথ যও াংস্থা ফা প্রগতষ্ঠান মাাযা তদওর্তযও গনধ যাগযত 

গপ ফা ঘাজচযয গফগনভজয়, আগথ যও করনজদজনয সুগফধাজথ য, কক্রগর্ে 

ওার্ য ইসুয ফা নফায়ন ওগযয়া থাজও। 

 

S০৬২ S০৬২.০০ অথ য গফগনভয়ওাযী (ভাগন কঘঞ্জায) প্রগতষ্ঠানঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।-‘‘অথ য গফগনভয়ওাযী (ভাগন কঘঞ্জায) প্রগতষ্ঠান’’ অথ য এভন 

কওান ব্যগক্ত, াংস্থা ফা প্রগতষ্ঠান গমগন অজথ যয গফগনভজয় ওর 

প্রওায জ্ফজদগও মুদ্রা ক্রয়-গফক্রয় ফা গফগনভয় ওগযয়া থাজওন।  

 

S০৬৩ S০৬৩.০০ কেইরাগযাং   কেইরা যঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘কেইরাগযাং   কেইরা য’’ অথ য এভন কওান ব্যগক্ত, 

াংস্থা ফা প্রগতষ্ঠান গমগন অজথ যয গফগনভজয় কম কওান ধযজনয 

গযজধয় কাাও ফা াচ-িায চন্য ওাড় ফা প্রগক্রয়াচাত 

ঘাভড়া ফা অনুরূ দ্রব্যাগদ ওাটিাং, গর্চাইন  করাই ওজযন। 

 

S০৬৪ S০৬৪.১০ এযাগভউচজভন্ট াওয  গথভ াওযঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘এযাগভউচজভন্ট াওয  গথভ াওয’’ অথ য এভন কওান 

স্থান কমঔাজন জণয গফগনভজয় প্রজফাগধওায মাগন্ত্রও কঔরনা, 
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যাইর্, অফওাঠাজভা ফা প্রদ যনীয ভাধ্যজভ দ যনাথীজদয চন্য 

গফজনাদজনয ব্যফস্থা ওযা য়। 

 S০৬৪.২০ গওগনও স্পে, শূযটিাং স্পে  ম যেন স্থান ফা স্থানাঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘গওগনও স্পে, শূযটিাং স্পে  ম যেন স্থান ফা 

স্থানা’’ অথ য প্রকৃগত প্রদে অথফা ফাগণগচযও উজেজে ব্যফাজযয 

রজযয গযওগল্পতবাজফ উন্নয়নকৃত কওান স্থান ফা স্থানা মাা, 

অন্যজওান কফা, সুগফধা ফা উজমাগকতা প্রদান ওযা উও ফা না 

উও, জণয গফগনভজয় বাড়া কদয়া য় এফাং ইচাযা প্রদে না 

ইজর কওান ঐগতাগও স্থান ইায অন্তর্ভ যক্ত ইজফ। 

 

S০৬৫ S০৬৫.০০ বফন, কভজছ  অাংকন গযস্কায ফা যযণাজফযণওাযী াংস্থাঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘বফন, কভজছ  অাংকন গযস্কায ফা যযণাজফযণওাযী 

াংস্থা’’ অথ য জণয গফগনভজয় যওাযী, আধা-যওাযী, 

স্বায়ত্ত্বাগত প্রগতষ্ঠান, কফযওাযী াংস্থা (এনগচ), ব্যাাংও, 

ফীভা ফা অন্য কওান আগথ যও প্রগতষ্ঠান, গরগভজের্ কওাম্পানী, 

গযা প্রগতষ্ঠান ফা আন্তচযাগতও াংস্থায বফন, কভজছ  অাংকন 

গযস্কাজযয ওাজম য গনজয়াগচত কওান ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থা। 

 

S০৬৬ S০৬৬.০০   রোযীয টিগওে গফক্রয়ওাযীঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘রোযীয টিগওে গফক্রয়ওাযী’’ অথ য এভন কওান ব্যগক্ত, 

াংস্থা ফা প্রগতষ্ঠান গমগন ওগভজনয গফগনভজয় ওর প্রওায 

রোযীয টিগওে গফক্রয় ওগযয়া থাজওন। 

 

S০৬৭ S০৬৭.০০   ইগভজগ্রন উজদষ্টাঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘ইগভজগ্রন উজদষ্টা’’ অথ য এভন কওান ব্যগক্ত ফা 

প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থা গমগন ফা মাাযা গফজদ কভন ফা গফজদী 

নাকগযওত্ব রাজবয উজেজে জণয গফগনভজয় কওান ব্যগক্ত ফা 

াংস্থাজও কওান যাভ য প্রদান প্রতযয ফা জযাযবাজফ উক্ত 

গফলয় ম্পগওযত কওান ওাম যগনফ যা ওগযয়া থাজওন। 

 

S০৬৮ S০৬৮.০০ কওাগঘাং কন্টাযঃ ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘কওাগঘাং কন্টায’’ অথ য এভন কওান ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান ফা 

াংস্থা গমগন ফা মাাযা জণয গফগনভজয় গফউটিগপজওন প্রগযণ, 

গফগবন্ন গযা প্রগতষ্ঠাজন বগতয, যীযায় উন্নত পরাপর রাব, 

গফজদী বালা গযা  দযতা অচযন, ঘাকুযী ায়ায উজেে 

এফাং প্রগতজমাগকতামূরও যীযায় বাজরা পরাপজরয চন্য 

এওওবাজফ গওাংফা এও ফা এওাগধও জমাকী জমাজক কম কওান 

স্থান, কন্টায ফা প্রগতষ্ঠাজন ঙাত্র-ঙাত্রী ফা ব্যগক্তফক যজও প্রগযণ ফা 

াঠদান ওগযয়া থাজওন এফাং GMAT, GRE, TOEFL  

IELTS প্রগযণ ইায অন্তর্ভ যক্ত ইজফ। 
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S০৬৯ S০৬৯.০০ ইাংগর গভগর্য়াভ স্কুরঃ 

ব্যাখ্যা।- ‘‘ইাংগর গভগর্য়াভ স্কুর’’ অথ য এইরূ কওান গযা 

প্রগতষ্ঠান কমঔাজন জণয গফগনভজয় আন্তচযাগতও াঠ্যক্রভ অনুাজয 

ইাংজযচী বালায় াঠ দান ওযা য়। চাতীয় গযাক্রভ অনুাজয 

ইাংজযচী ভাধ্যজভয (Version) গযা ইায আতা ফগর্ভ যত 

ইজফ।    

৫ 

S০৭০ S০৭০.০০ কফযওাযী গফশ্বগফদ্যারয় এফাং কভগর্জওর  ইগঞ্জগনয়াগযাং ওজরচঃ  

 

 
S০৭০.১০ কফযওাযী গফশ্বগফদ্যারয়ঃ  

ব্যাখ্যা।- ‘‘কফযওাযী গফশ্বগফদ্যারয়’’ অথ য এইরূ কওান 

কফযওাযী প্রগতষ্ঠান কমঔাজন জণয গফগনভজয় াঠদান কজল 

স্দাতও   স্দাতজওােয গর্গ্রী প্রদান ওযা ইয়া থাজও। 

০ 

 

   S০৭০.২০ কফযওাযী কভগর্জওর  ইগঞ্জগনয়াগযাং ওজরচঃ 

ব্যাখ্যা।- ‘‘কফযওাযী কভগর্জওর  ইগঞ্জগনয়াগযাং ওজরচ’’ অথ য 

এইরূ কওান কফযওাযী প্রগতষ্ঠান কমঔাজন জণয গফগনভজয় 

াঠদান কজল কভগর্জওর ফা ইগঞ্জগনয়াগযাং গফলজয় স্দাতও  

স্দাতজওােয গর্গ্রী প্রদান ওযা ইয়া থাজও। 

০ 

S০৭১   S০৭১.০০ অনুষ্ঠান আজয়াচওঃ 

ব্যাখ্যা।- ‘‘অনুষ্ঠান আজয়াচও’’ অথ য এভন কওান ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান 

ফা াংস্থা, গমগন ফা মাাযা, জণয গফগনভজয় অয কওান ব্যগক্ত 

ফা প্রগতষ্ঠাজনয কম কওান ধযজনয অনুষ্ঠান আজয়াচজন ায়তা 

ওজয থাজওন। 

১৫ 

S০৭২   S০৭২.০০ ভানফ ম্পদ যফযা ফা ব্যফস্থানা প্রগতষ্ঠানঃ 

ব্যাখ্যা।- ‘‘ভানফ ম্পদ যফযা ফা ব্যফস্থানা’’ অথ য কওান 

যওাযী, কফযওাযী, স্বায়ত্বাগত প্রগতষ্ঠান ফা গরগভজের্ 

কওাম্পানীজত সুগনগদ যষ্ট ওাচ ম্পাদজনয রজযয ফা াভগগ্রও 

ব্যফস্থানায রজযয র্চগক্তয গবগেজত জণয গফগনভজয় দয, অদয 

চনগক্ত যফযা ফা দািগযও কফা প্রদানওাযী কওান ব্যগক্ত, 

প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থা। শ্রভ যান্ডগরাং ফা শ্রগভও ঠিওাদায প্রগতষ্ঠান 

ফা শ্রগভও যফযাওাযী প্রগতষ্ঠান ইায অন্তর্ভ যক্ত ইজফ।   

১৫ 

S০৭৩   S০৭৩.০০ চনগক্ত যিাগনওাযী প্রগতষ্ঠানঃ 

ব্যাখ্যা।- ‘‘চনগক্ত যিানীওাযী প্রগতষ্ঠান’’ অথ য এভন কওান 

ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থা গমগন ফা মাাযা, চনগক্ত ফা 

ওভ যাংস্থান বুযজযা ফা ভচাতীয় অন্য কওান ওর্তযজযয অধীজন 

তাগরওার্ভক্ত ফা গনফগিত ইয়া ফাাংরাজদ ইজত গফজদজ গওাংফা 

গফজদ ইজত ফাাংরাজদজ করাওফর গনজয়াজক গফগবন্ন দিজযয 

ভজধ্য ভিয় াধন ওগভন ফা ঘাচয ফা গপ এয গফগনভজয় 

গবা প্রজগাং  অন্যান্য দািগযও কফা প্রদান ওজযন। 

০ 
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S০৭৪ 

 

 

  S০৭৪.০০ স্থান  স্থানা বাড়া গ্রণওাযীঃ 

ব্যাখ্যা।- ‘‘স্থান  স্থানা বাড়া গ্রণওাযী’’ অথ য এভন কওান 

ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থা গমগন ফা মাাযা আফাগও ওাজচ 

ব্যফাম য নয় এরূ কওান স্থান ফা স্থানা জণয গফগনভজয় গনগদ যষ্ট 

কভয়াজদ ব্যফায ওযায অগধওাযী। গনগদ যষ্ট কভয়াদাজন্ত 

নফায়নজমাগ্য উক্তরূ অগধওায অচযন ইায অন্তর্ভ যক্ত ইজফ।  

১৫ 

S০৭৫   S০৭৫.০০ স্টও  গগওউগযটি কব্রাওাযঃ 

ব্যাখ্যা।- ‘‘স্টও  গগওউগযটি কব্রাওায’’ অথ য ওগভজনয 

গফগনভজয় কওান কফগনগপগয়াযী নায’ এওাউন্টধাযী  ব্যগক্ত 

ফা প্রগতষ্ঠাজনয জয কয়ায ক্রয়-গফক্রয় ওাজম য গনজয়াগচত কওান 

ব্যগক্ত ফা প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থা। 

০ 

S০৭৬   S০৭৬.০০ াভাগচও  কঔরাধুরা গফলয়ও ক্লাফঃ 

ব্যাখ্যা।- ‘‘াভাগচও  কঔরাধুরা গফলয়ও ক্লাফ’’ অথ য করপ 

ক্লাফ, কযগাং কে, লাইাং ক্লাফ, রাইগবাং ক্লাফ এভন কওান 

াভাগচও অথফা কঔরাধুরা গফলয়ও াংকঠন ফা াংস্থা ফা 

প্রগতষ্ঠান মাায দস্যদ গ্রণ ওগযজত ইজর ১০,০০০/- োওায 

উজবয গপ প্রদান ওগযজত য় অথফা ভাগও ৫০০/- োওায উজবয 

ঘোঁদা প্রদান ওগযজত য় এফাং কমঔাজন জণয গফগনভজয় অন্যান্য 

কফা যফযা ওযা য়। তজফ ফুেফর, গক্রজওে, গও, বগরফর, 

ওাফাগর্, ফাজস্কেফর, যান্ডফর, ইতযাগদ কঔরা অগরগম্পও 

ককভজয অন্তর্ভ যক্ত ওর ইজবন্ট ইায আতা ফগভূ যত ইজফ। 

১৫ 

S০৭৭   S০৭৭.০০ ট্যযয অাজযেযঃ 

ব্যাখ্যা।- ‘‘ট্যযয অাজযেয’’ অথ য এভন কওান ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান ফা 

াংস্থা গমগন ফা মাাযা, ফাগণগচযও গবগেজত অয কওান ব্যগক্ত ফা 

প্রগতষ্ঠাজনয কদজ ফা গফজদজ কম কওান ধযজনয ভ্রভণ আজয়াচজন 

ায়তা ওজয থাজওন। 

০ 

S০৭৮   S০৭৮.০০ জ্তযী কাাও গফণনঃ  

“জ্তযী কালাও গফণন” অথ য গনচস্ব প্রস্তুতকৃত ফা অজন্যয দ্ব্াযা 

প্রস্তুতকৃত (গনচস্ব ব্র্যান্ড উও ফা না উও) কম কওান ধযজনয 

জ্তযী কাাজওয উৎাদন  গফণনজও বুছাইজফ। 

৫ 

 

  ব্যাখ্যা।– 

(ও) গনচস্ব ব্রান্ড ম্বগরত জ্তযী কাাও গফণনঃ  

“গনচস্ব ব্রান্ড ম্বগরত জ্তযী কাাও গফণন” অথ য এভন কওান 

ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থা গমগন ফা মাাযা, গনচস্ব ব্রান্ড ফা 

কের্ভাওয ব্যফায ওগযয়া গযজধয় কাাও গনচস্ব অথফা 

র্চগক্তগবগেও ওাগযকজযয দ্ব্াযা উৎাদন অথফা আভদাগন ওগযয়া 

গনচস্ব কা-রুভ ফা গফণন কওন্দ্র কথজও জণয গফগনভজয় গফক্রয় 

ওজযন; এফাং 
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  (ঔ) গনচস্ব ব্রান্ড ব্যতীত জ্তযী কাাও গফণনঃ 

“গনচস্ব ব্রান্ড ব্যতীত জ্তযী কাাও গফণন” অথ য এভন কওান 

ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থা গমগন ফা মাাযা, ওর প্রওায গযজধয় 

কাাও গনচস্ব ব্রান্ড ফা কের্ভাওয ব্যফায ব্যতীত গনচস্ব অথফা 

র্চগক্তগবগেও ওাগযকজযয দ্ব্াযা উৎাদন ওগযয়া জণয গফগনভজয় 

গফক্রয় ওজযন। 

 

 

 

S০৭৯ S০৭৯.০০ বার্চযয়ার গফচজনঃ ৫ 

  ব্যাখ্যা।- “বার্চযয়ার গফচজন” অ                      

                                  ও             

                 ও                                

এ                       অ  প                

                 প             -                

                   অপ                            

             এ                  অ            । 

 

S০৯৯   S০৯৯.০০ গফগফধ কফাঃ  

 S০৯৯.১০ তথ্য-প্রযুগক্ত গনব যয কফা (Information Technology 

Enabled Services) 

৫ 

  ব্যাখ্যা।– “তথ্য-প্রযুগক্ত গনবযয কফা (Information 

Technology Enabled Services)” অথ য Digital 

Content Development and Management, 

Animation (Both 2D and 3D), Geographic 

Information Services (GIS), IT Support and 

Software Maintenance Services,  Software 

Development and Customization, Web Site 

Development and Services, Website Hosting, 

Digital Data Analytics, Business Process 

Outsourcing, Data Entry, Data Processing, Call 

Centre, Digital Graphics Design and Computer 

Aided Design, Search  Engine Optimization, Web 

Listing, Document Conversion, Imaging and 

Archiving, Overseas Medical Transcription, Cyber 

Security Services, E-Procurement and E-Auction.   

 

   S০৯৯.২০ অন্যান্য গফগফধ কফাঃ  

ব্যাখ্যা।- ‘‘অন্যান্য গফগফধ কফা’’ অথ য মূল্য াংজমাচন ওয 

আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ জনয ২২ নাং আইন) এয গদ্ব্তীয় 

তপগজরয অন্তর্ভ যক্ত নয়, এই প্রজ্ঞাজন াংজ্ঞাগয়ত ওযা য় নাই 

এফাং উক্ত আইজনয ধাযা ১৪ অনুমায়ী অব্যাগতপ্রাি নয়, জণয 

গফগনভজয় প্রদে এভন ওর কফা। 

১৫ 
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 S০৯৯.৩০ স্পন্সফরযী কফা (Sponsorship Services) ১৫ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘স্পন্সফরযী কফা (Sponsorship services)’’ অথ য 

‘‘Sponsorship services includes naming an event 

after the sponsor, displaying the sponsor’s 

company logo or trading name, giving the sponsor 

exclusive or priority booking rights, sponsoring 

prizes or trophies for competition; but does not 

include any sports event involving national teams 

of Bangladesh. It also excludes any financial or 

other support in the form of donations or gifts, 

given by the donors subject to the condition that 

the service provider is under no obligation to 

provide anything in return to such donations. 

 

 S০৯৯.৪০ কভগর্জেন কফাঃ  ০ 

  ব্যাখ্যা।- ‘‘কভগর্জেন কফা’’ অথ য এভন কওান ব্যগক্ত, প্রগতষ্ঠান 

ফা াংস্থা গমগন ফা মাাযা, জণয গফগনভজয় ভজনানদগও কযাকগ্রস্থ, 

তাাগ্রস্থ এফাং নানাগফধ াযীগযও চটির ব্যাগধজত আক্রান্ত 

কযাকীজও অথফা কম কওান ব্যগক্তজও কভগর্জেন, ধ্যানঘঘ যা, 

ওাউজন্সফরগরাং, কভাগতওযণ ফা অনুরূ কওান দ্ধগতজত ভানগও  

ভজনানদগও উৎওল য াধন ফা প্রাগন্ত আনয়জনয রজযয কফা 

প্রদান ওজযন। 

 

S০৯৯ S০৯৯.৫০ অনরাইজন ে গফক্রয়ঃ ০ 

 
 

ব্যাখ্যা।- “অ       প      ” অ               ও     

                      প  ও         -       

                          উ প                

                          প                

       এ                                ।   

 

S০৯৯ S০৯৯.৬০ কক্রগর্ে কযটিাং এজচগন্সফরঃ ১৫ 

 
 

ব্যাখ্যা।- ‘‘কক্রগর্ে কযটিাং এজচগন্সফর’’ অথ য এভন কওান ব্যগক্ত, 

প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থা গমগন ফা মাাযা জণয গফগনভজয় কওান ব্যগক্ত, 

প্রগতষ্ঠান ফা াংস্থায আগথ যও অফস্থা ম যাজরাঘনাপূফ যও ঋণ 

গযজাজধয াভথ য গযভা ওজয এফাং আগথ যও অফস্থা গফজিলণ 

ইায অন্তর্ভ যক্ত ইজফ।   

 

        

        চাতীয় যাচস্ব কফাজর্ যয আজদক্রজভ, 

স্বাযগযত/- 

প্রথভ গঘফ (মূও নীগত) 


