
কেবলমাত্র সরোরি োজে ব্যবহার্ য 

 

 

 

 

 
গণপ্রোতন্ত্রী বাাংলাজেশ সরোর 

োতীয় রােস্ব কবার্ য 

রােস্ব ভবন 

কসগুনবাগগচা, ঢাো। 

 

 

 

 ২০২১-২০২২ অর্ যবছজরর বাজেজে 

মূল্য সাংজর্ােন ের েম যেতযাগজণর েন্য 

গনজে যশনা 

 

 

 

 

 

 

 

 
মূল্য সাংজর্ােন ের অনুগবভাগ 

তাগরখঃ ২০ জ্েৈষ্ঠ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/০৩ জুন, ২০২১ গিষ্টাব্দ 
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গণপ্রোতন্ত্রী বাাংলাজেশ সরোর 

োতীয় রােস্ব কবার্ য 

কসগুনবাগগচা, ঢাো। 

 
নগর্ নাং-০৮.০১.০০০০.০৬৮.১৬.০০১.২১/১৪৩ তাগরখঃ ২০ জ্েৈষ্ঠ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/০৩ জুন,২০২১গিঃ 

 
গবষয়ঃ ২০২১-২০২২ অর্ যবছজরর বাজেজে আনীত পগরবতযজনর ফজল মূল্য সাংজর্ােন ের ও 

সম্পূরে শুল্ক গবষজয় েরণীয় সাংক্রান্ত গনজে যশনা। 

 
বাাংলাদেদেি অর্ থনীরিি টেকসই উন্নয়দনি লদযে টবসিকারি রবরনদয়াদেি পাোপারে 

রবপুল পরিমাণ সিকারি রবরনদয়াে প্রদয়াজন। আি টস জন্য িাজস্ব আোয় বৃরিি মাধ্যদম কি-

রজরিরপ অনুপাি বৃরি কিা প্রদয়াজন। কি হাি বৃরি না কদি কদিি আওিা সম্প্রসািণ িাজস্ব আোয় 

বৃরিি অন্যিম রবকল্প উপায়। ভ্োদেি আওিা বৃরি, টেেীয় রেদল্পি রবকাদে সহায়িা প্রোন, 

কম থসাংস্থান বৃরি এবাং রবদেেী রবরনদয়াে আকর্ থণ কিাসহ ভ্োে আইন ও রবরি সহজীকিণ এবাং 

আদিা ব্যবসাবান্ধব কিা এ বছি বাদজে প্রণয়দনি মূল টকৌেল রহদসদব গ্রহণ কিা হদয়দছ। টস লদযে 

এ বছি বাদজদে মূল্য সাংদ াজন কি ও সম্পূিক শুল্ক আইন, ২০১২ এবাং মূল্য সাংদ াজন কি ও 

সম্পূিক শুল্ক রবরিমালা, ২০১৬ এ টবে রকছু প্রদয়াজনীয় সাংজশাধনী আনা হজয়জছ। এছাড়াও মূল্য 

সাংজর্ােন ের ও সম্পূরে শুল্ক সাংক্রান্ত েগতপয় প্রজ্ঞাপন বাগতল/সাংজশাধন েরা হজয়জছ। ২০২১-২২ 

অর্ থবছদিি বাদজদে গৃহীি কা থক্রমসমূদহি উদেখদ াগ্য অাংশ গনম্নরূপ: 
 

০২। মূল্য সাংজর্ােন ের ও সম্পূরে শুল্ক আইন, ২০১২ ও উহার তফগসলসমূজহ গনজম্নাগিগখত 

সাংজশাধনীসমূহ আনা হজয়জছঃ 

(ক)  মূল্য সাংজর্ােন ের ও সম্পূরে শুল্ক আইন, ২০১২ এর সাংজশাধনীসমূহঃ 

ক্রগমে 

নাং 
ধারা গবষয়বস্তু রনদে থেনা/কিণীয় 

1.  ধারা ২ 

এর েফা 

(৬৩) 

সাংজশাধন 

 

(অ)  উপ-েফা (খ) এর পগরবজতয গনম্নরূপ উপ-েফা 

(খ) প্রগতস্থাগপত হইজব, র্র্া:-  

“(খ) কোম্পানীর কেজত্র, অবসায়নাধীন কোম্পানী 

ব্যগতজরজে কোম্পানীর মুখ্য গনব যাহী েম যেতযা বা 

তৎের্তযে গনযুক্ত অন্যজোন উপযুক্ত েম যেতযা বা 

প্রগতগনগধ;”; 

(আ) উপ-েফা (চ) পগরবজতয গনম্নরূপ উপ-েফা (চ) 

প্রগতস্থাগপত হইজব, র্র্া:-  

“(চ) সরোগর সত্তার কেজত্র, উহার মুখ্য গনব যাহী 

েম যেতযা বা তৎের্তযে গনযুক্ত অন্যজোন উপযুক্ত 

েম যেতযা বা প্রগতগনগধ;” 

টকান প্ররিষ্ঠাদনি 

প্রিান রনব থাহীি 

পাোপারে অন্য 

টকান উপযু থক্ত 

কম থকিথাদক 

করমেনাদিদেি 

শুনানীদি সুদ াে 

োদনি লদযে এ 

সাংদোিনী আনা 

হদয়দছ।  

2.  ধারা ২ 

এর েফা 

(অ)  উপ-েফা (ছ) পর গনম্নরূপ নূতন উপ-েফা 

(ছছ) সগিজবগশত হইজব, র্র্া:-  

কম পরিদোরিি  

এবাং বদকয়া 
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ক্রগমে 

নাং 
ধারা গবষয়বস্তু রনদে থেনা/কিণীয় 

(৭১) 

সাংজশাধন 

“(ছছ) পূব থবিী ট  টকান কি টময়াদে কম 

পরিদোরিি মূসদকি বৃরিকািী সমন্বয়;”; 

(আ) উপ-েফা (ে) এর পগরবজতয গনম্নরূপ উপ-েফা 

(ে) প্রগতস্থাগপত হইজব, র্র্া:-  

“(ে) সুে, জরিমানা, অর্ থেণ্ড, রি, বদকয়া কি 

ইিোরে পরিদোি সাংক্রান্ত বৃরিকািী সমন্বয়; বা” 

মূসক বৃরিকািী 

সমন্বয় কিাি 

রবিান কিা 

হদয়দছ।  

3.  ধারা ২ 

এর েফা 

(১০৩) 

সাংজশাধন 

েফা (১০৩) এর  উপ-েফা (ঙ) গবলুপ্ত হইজব;” িপ্তারনি টযদে 

হ্রাসকািী 

সমন্বদয়ি 

পরিবদিথ টিয়াি 

গ্রহদণি রবিান 

কিা হদয়দছ। 

4.  িািা ৫ 

এি উপ-

িািা 

(১ক) 

সরন্নদবে 

“(১ক) উপ-িািা (১) এ  াহা রকছুই র্াকুক না টকন, 

িািা ৫৮ এি অিীন রবদের্ পরিকদল্পি অিীন 

িামাকজাি পণ্য সিবিাদহি টযদে টকন্দ্রীয় রনবন্ধন 

প্রদ াজে হইদব না।” 

িামাক ও 

িামাকজাি 

পদণ্যি িাজস্ব 

আোয় মরনেরিাং 

এি সুরবিাি জন্য 

টকন্দ্রীয় রনবন্ধন 

প্রদ াজে হদব না।  

5.  িািা ৯ 

সাংদোিন 

(ে) সেল স্থাজন উগিগখত “েগমশনাজরর” শজব্দর 

পগরবজতয “সাংগিষ্ট েম যেতযার” শব্দগুগল প্রগতস্থাগপত 

হইজব; 

(খ) সেল স্থাজন “েগমশনার” শজব্দর পগরবজতয 

“সাংগিষ্ট েম যেতযা” শব্দগুগল প্রগতস্থাগপত হইজব; এবাং 

(গ) উপ-ধারা (৭) এর- 

(অ) েফা (খ) এ উগিগখত “েগমশনাজরর গনেে 

সুপাগরশ েগরজবন; এবাং” শব্দগুগল ও কসগমজোলন গচহ্ন 

এর পগরবজতয “গনধ যাগরত শতয ও পদ্ধগতজত প্রজয়ােনীয় 

ব্যবস্থা গ্রহণ েগরজবন।” শব্দগুগল ও োঁগড় গচহ্ন  

প্রগতস্থাগপত হইজব; এবাং 

(আ) েফা (গ) গবলুপ্ত হইজব। 

আইদনি প্রদয়াে 

সহজীকিণ ও 

রবদকন্দ্রীকিদণি 

জন্য রনবন্ধন 

বারিল সাংক্রান্ত 

কা থাবলী 

করমেনাদিি 

পরিবদিথ রবভ্ােীয় 

কম থকিথাি উপি 

ন্যস্ত কিা হদয়দছ।  

6.  িািা ১১ 

সাংদোিন 

(ে) উপ-ধারা (৩) এ উগিগখত “েগমশনার” 

শজব্দর পগরবজতয “সাংগিষ্ট েম যেতযা” শব্দগুগল 

প্রগতস্থাগপত হইজব; এবাং 

িারলকাভুরক্ত 

বারিদলি যমিা 

রবভ্ােীয় 
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ক্রগমে 

নাং 
ধারা গবষয়বস্তু রনদে থেনা/কিণীয় 

(খ) উপ-ধারা (৪) এ উগিগখত “েগমশনার” 

শজব্দর পগরবজতয “সাংগিষ্ট েম যেতযা” শব্দগুগল 

প্রগতস্থাগপত হইজব। 

কম থকিথাদক 

প্রোদনি জন্য এ 

সাংদোিনী আনা 

হদয়দছ। 

7.  ধারা ১৯ 

এর উপ-

ধারা (২) 

প্রগতস্থাপন 

“(২) অনাবাগসে ব্যগক্তর সেল োয়োগয়ত্ব ও 

োর্ যাবলী উক্ত মূসে এজেন্ট পালন ও সম্পােন 

েগরজবন, িদব আদিারপি কি, জরিমানা, েণ্ড এবাং 

সুেসহ  াবিীয় অর্ থ পরিদোদিি জন্য অনাবারসক 

ব্যরক্ত োয়বি র্ারকদবন।” 

অনাবারসক 

ব্যরক্তদেি রনবন্ধন 

ও মূসদকি 

আওিায় আনাি 

জন্য িাদেি ভ্োে 

সাংরিষ্ট োয়বিিা 

সম্পূণ থভ্াদব 

িাদেি উপি 

র্াকদব মদম থ 

সাংদোিনী আনা 

হদয়দছ।  

8.  ধারা ২০ 

সাংজশাধন 

উপ-ধারা (১) এর েফা (খ) এর উপ-েফা (আ) এ 

উগিগখত “না” েব্দটি রবলুপ্ত হইদব। 

কিরণক ত্রুটি 

সাংদোিন কিা 

হদয়দছ। 

9.  ধারা ২৪ 

এর উপ-

ধারা (৫) 

প্রগতস্থাপন 

“(৫) বাাংলাজেজশর বাগহজর টসবা িপ্তারন শূন্যহাি 

রবরেষ্ট হইদব।” 

টসবা িপ্তারন 

শূণ্যহাি রবরেষ্ট। 

আইদন রবর্য়টি 

স্পষ্টীকিণ কিা 

হদয়দছ।  

10.  ধারা ৩১ 

এর উপ-

ধারা (২) 

সাংজশাধন 

উপ-ধারা (২) এ উগিগখত “৪ (চাি)” সাংখ্যা, বন্ধনী ও 

েদব্দি পরিবদিথ “৩ (রিন)” সাংখ্যা, বন্ধনী ও েব্দ 

প্ররিস্থারপি হইদব। 

রেদল্পি 

কাঁচামাল/উপকিণ 

আমোরনি টযদে 

আোম কি ৩ 

েিাাংে কিা 

হদয়দছ। 

11.  ধারা ৩২ 

এর উপ-

ধারা (৫) 

সাংজশাধন 

“(৫) পণ্য সিবিাদহি টযদে রনবরন্ধি ও 

িারলকাভুক্ত ব্যরক্ত কর্তথক সাংরিষ্ট কম থকিথাি রনকে 

রনি থারিি পিরিদি উপকিণ-উৎপাে সহে (Input-

Output Coefficient) োরখল করিদি হইদব।” 

টসবাি টযদে 

মূসক ৪.৩ 

োরখদলি 

প্রদয়াজন টনই। 

রবর্য়টি 
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ক্রগমে 

নাং 
ধারা গবষয়বস্তু রনদে থেনা/কিণীয় 

স্পষ্টীকিদণি জন্য 

এ সাংদোিনী 

আনা হদয়দছ।  

12.  ধারা ৪৬ 

সাংজশাধন 

(ে) উপ-ধারা (১) এর- 

(অ) েফা (ঠ) এর প্রারজে উগিগখত “মূসজের হার 

১৫ শতাাংজশর” শব্দগুগল ও সাংখ্যার পগরবজতয “িপ্তারনি 

টযে ব্যিীি মূসদকি হাি ১৫ েিাাংদেি” েব্দগুরল ও 

সাংখ্যা প্ররিস্থারপি হইদব; 

(আ) েিা (ঢ) এি প্রান্তঃরস্থি “।” রচদেি পরিবদিথ 

“;” রচে প্ররিস্থারপি হইদব এবাং অিঃপি রনম্নরূপ 

নূিন েিা (ণ) সাংদ ারজি হইদব,  র্া:- 

“(ণ) উপকিণ মূদল্যি টচদয় কম মূদল্য পণ্য বা 

টসবা সিবিাহ কিা হইদল।”। 

(খ) উপ-ধারা (৩) এর- 

(অ) েফা (গ) গবলুপ্ত হইজব; এবাং 

(আ) েিা (ঙ) এ উরেরখি “রবদ্যেৎ” েদব্দি পি “, 

ব্যাাংক, বীমা, বন্দি” কমাগুরল ও েব্দগুরল সরন্নদবরেি 

হইদব। 

িপ্তারনকািক 

প্ররিষ্ঠাদনি 

হ্রাসকািী 

সমন্বদয়ি 

পরিবদিথ টিয়াি 

গ্রহণ, ঋণাত্বক 

সাংদ াজদনি 

টযদে টিয়াি 

গ্রহণ প্রদ াজে হদব 

না এবাং ব্যাাংক, 

বীমা ও বন্দি 

কর্তথপয কর্তথক 

ইসুেকৃি রবল 

মুসক ৬.৩ 

রহদসদব েণ্য 

কিাি জন্য এ 

সাংদোিনী আনা 

হদয়দছ।  

13.  ধারা ৪৮ 

সাংজশাধন 

উপ-ধারা (২) এর েফা (ঙ) রবলুপ্ত হইদব। িপ্তারনি টযদে 

টিয়াি গ্রহদণি 

সুরবিাদর্ থ এ 

সাংদোিনী আনা 

হদয়দছ। 

14.  ধারা ৪৯ 

এর উপ-

ধারা (৩) 

প্রগতস্থাপন 

“(৩) উৎজস ের েতযনোরী সত্তা গনধ যাগরত শতয ও 

পদ্ধগতজত উৎজস মূসে েতযন ও পগরজশাধ েগরজব।” 

উৎদস মূসক কিথন 

ও আোয় 

রবরিমালাি সাদর্ 

সামঞ্জস্যপূণ থ 

কিাি লদযে এ 

সাংদোিনী আনা 

হদয়দছ।  

15.  ধারা ৫০ “(২) ট  কি টময়াদে টকান সিবিাদহি রবপিীদি ব্যবসা-বারণজে 
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ক্রগমে 

নাং 
ধারা গবষয়বস্তু রনদে থেনা/কিণীয় 

এর উপ-

ধারা (২) 

প্রগতস্থাপন 

মূল্য পরিদোি কিা হয়, টসই কি টময়াদে বা টসই কি 

টময়াদেি পিবিী কি টময়াদে উক্ত সমন্বয় সািন 

করিদি হইদব এবাং উক্ত সমদয়ি পি সমন্বয় োবী 

িামারে হইদব।” 

সহজীকিদণি 

জন্য এ সাংদোিনী 

আনা হদয়দছ।  

16.  ধারা ৮২ 

সাংজশাধন 

উপ-ধারা (১) এ উগিগখত “বীমা” েদব্দি পি “, চাে থাি থ 

একাউদেে িাম থ” কমা ও েব্দগুরল সরন্নদবরেি হইদব। 

ভ্োে আইদনি 

আওিায় ‘চাে থাি থ 

একাউেদেন্ড 

িাম থ’ এি 

সহদ ারেিা 

গ্রহদণি জন্য এ 

সাংদোিনী আনা 

হদয়দছ। 

17.  ধারা ৮৫ 

সাংজশাধন 

(ে) উপান্তেীোয় উগিগখত “ব্যর্ থিা বা অরনয়দমি 

টযদে” েব্দগুরলি পরিবদিথ “ব্যর্ থিা, অরনয়ম বা কি 

িাঁরকি টযদে” েব্দগুরল ও কমা প্ররিস্থারপি হইদব; 

(খ) উপ-ধারা (১) এ উগিগখত “ব্যর্ থিা বা 

অরনয়দমি টযদে” েব্দগুরলি পরিবদিথ “ব্যর্ থিা, 

অরনয়ম বা কি িাঁরকি টযদে” েব্দগুরল ও কমা 

প্ররিস্থারপি হইদব; এবাং 

(গ) উপ-ধারা (১) এর সারণী এর ক্রগমে নাং (ছ), 

(ে), (ঝ) এবাং (র্) এর গবপরীজত েলাম (৩) এ 

উগিগখত “গিগুণ” শজব্দর পগরবজতয “সমপগরমাণ” েব্দ 

প্ররিস্থারপি হইদব; 

(ঘ) উপ-ধারা (২) এ উগিগখত “ব্যর্ থিা ও 

অরনয়ম” েব্দগুরলি পরিবদিথ “ব্যর্ থিা, অরনয়ম বা কি 

িাঁরক” েব্দগুরল ও কমা প্ররিস্থারপি হইদব; 

প্রাদয়ারেক 

জটিলিা রনিসন 

ও ব্যবসা-বারণজে 

আদিা েরিেীল ও  

সহজীকিদণি 

জন্য এ সাংদোিনী 

আনা হদয়দছ। 

18.  ধারা ৮৬ 

সাংজশাধন 

(ে) উপ-ধারা (১) এর শতযাাংজশ উগিগখত 

“গনধ যাগরত মূসে েম যেতযা” শব্দগুগলর পগরবজতয 

“সহকািী করমেনাদিি রনদম্ন নদহন এমন টকান 

কম থকিথা” েব্দগুরল প্ররিস্থারপি হইদব; এবাং 

(খ) উপ-ধারা (৩) এ উগিগখত “ব্যর্ থিা বা 

অরনয়দমি টযদে” েব্দগুরলি পরিবদিথ “ব্যর্ থিা, 

অরনয়ম বা কি িাঁরকি টযদে” েব্দগুরল ও কমা 

প্ররিস্থারপি হইদব। 

আইদনি 

প্রাদয়ারেক 

জটিলিা 

রনিসদনি জন্য এ 

সাংদোিনী আনা 

হদয়দছ। 
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ক্রগমে 

নাং 
ধারা গবষয়বস্তু রনদে থেনা/কিণীয় 

19.  ধারা ৯০ 

সাংজশাধন 

উপ-ধারা (৩) এ উগিগখত “উক্ত অরিে ম্যানুয়াল 

অনু ায়ী” শব্দগুগল রবলুপ্ত হইদব। 

নতুন আইদনি 

আওিায় অরিে 

ম্যানুদয়ল তিিী 

চলমান আদছ 

রবিায় রনিীযা 

সম্পন্ন কিাি জন্য 

এ সাংদোিনী 

আনা হদয়দছ। 

20.  নতুন িািা 

৯০ক 

সরন্নদবে 

“৯০ক। বারর্ থক আরর্ থক রববিণী োরখল।–টকান 

রনবরন্ধি রলরমদেি টকাম্পানী পূব থবিী বছদিি ব্যবসাি 

আয়-ব্যদয়ি রহসাব সম্বরলি বারর্ থক আরর্ থক রববিণী 

চলমান অর্ থ-বছদিি প্রর্ম ছয় কি টময়াদেি মদধ্য 

করমেনাদিি রনকে োরখল করিদব: 

িদব েিথ র্াদক ট , সাংরিষ্ট করমেনাি উক্ত টকাম্পানীি 

আদবেদনি রভ্রিদি উক্ত সময়সীমা ট ৌরক্তক কািণ 

রবদবচনাপূব থক আদিা ছয় কি টময়াে প থন্ত বৃরি করিদি 

পারিদবন।” 

কিোিা কর্তথক 

ভ্োে 

করমেনাদিদে 

রনয়রমিভ্াদব 

রসএ িাদম থি 

রনিীযা রিদপাে থ 

োরখদলি জন্য এ 

রবিান কিা 

হদয়দছ।  

21.  ধারা ১০৭ 

সাংজশাধন 

উপ-ধারা (২) এর েফা (গ) এ উগিগখত “সমরন্বি” 

শব্দটি রবলুপ্ত হইদব। 

কিরণক ত্রুটি 

সাংদোিন কিা 

হদয়দছ। 

22.  ধারা ১১১ 

এর উপ-

ধারা 

প্রগতস্থাপন 

“(১) র্গে কোজনা ব্যগক্ত অসৎ উজেজে- 

(ে) োল বা ভুয়া ব্যবসা সনাক্তেরণ সাংখ্যা 

সম্বগলত মূসে গনবন্ধন সনেপত্র বা োন যওভার ের 

সনেপত্র বা ের চালানপত্র এবাং উৎজস ের েতযন 

সনেপত্র জ্তরী বা ব্যবহার েজরন; বা 

(খ) োল বা ভুয়া ের চালানপত্র, কক্রগর্ে কনাে, 

কর্গবে কনাে, উৎজস ের েতযন সনেপত্র জ্তগর বা 

ব্যবহার েজরন; বা 

(ে) জাল বা ভুয়া বা পুনঃব্যবহৃি স্ট্োম্প বা 

ব্যান্ডদিাল উৎপােন, সাংিযণ, পরিবহন, 

বাজািজািকিণ বা ব্যবহাি কদিন অর্বা উক্ত 

কম থকাদণ্ড সহায়িা কদিন; বা 

(ঘ) জাল বা ভুয়া বা পুনঃব্যবহৃি স্ট্োম্প বা 

ব্যান্ডদিালযুক্ত টকাদনা পণ্য উৎপােন, গুোমজািকিণ, 

রবরি ও রসোদিে 

খাদি িাজস্ব 

আোয় মরনেরিাং 

আদিা কা থকি 

এবাং 

িাঁরকদিািকদল্প এ 

সাংদোিনী আনা 

হদয়দছ। 
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ক্রগমে 

নাং 
ধারা গবষয়বস্তু রনদে থেনা/কিণীয় 

পরিবহন, রবপণন বা রবক্রয় কদিন অর্বা উক্ত 

কম থকাদণ্ড সহায়িা কদিন; বা 

(ঙ) ব্যান্ডদিাল বা স্ট্োম্প ব্যবহাি করিবাি 

বাধ্যবািকিা িরহয়াদছ এমন টকাদনা পণ্য ব্যান্ডদিাল বা 

স্ট্োম্প রবহীন উৎপােন, গুোমজািকিণ, পরিবহন, 

রবপণন বা রবক্রয় কদিন অর্বা উক্ত কম থকাদণ্ড সহায়িা 

কদিন; বা 

(চ) অন্যদকাদনা উপাদয় প্রদেয় কি িাঁরক প্রোন 

কদিন; বা 

(ছ) উক্ত ব্যরক্ত প্রাপ্য না হওয়া সদেও কি টিিৎ 

োরব কদিন; 

িাহা হইদল রিরন অনূর্ধ্থ ১ (এক) বৎসি কািােণ্ড বা 

প্রদেয় কদিি সমপরিমাণ অর্ থেণ্ড বা উভ্য় েদণ্ড েরণ্ডি 

হইদবন। 

23.  ধারা ১২৪ 

সাংজশাধন 

(ে) উপান্তেীোয় উগিগখত “গরগভশন” শজব্দর 

পগরবজতয “আগপল” শব্দটি প্রগতস্থাগপত হইজব; এবাং 

(খ) উপ-ধারা (১), (২), (৩) ও (৪) এ উগিগখত 

“গরগভশজনর” শজব্দর পগরবজতয “আগপজলর” শব্দটি 

প্রগতস্থাগপত হইজব; 

টকান রসিাদন্তি 

রবরুদি উচ্চিি 

টিািাদম 

সািািণি আরপল 

কিা  ায়। টস 

কািদণ সাংরিষ্ট 

িািায় ‘রিরভ্উ’ না 

হদয় ‘আরপল’ 

েব্দটি  দর্াপযুক্ত 

হদব রবিায় এ 

সাংদোিনী আনা 

হদয়দছ।  

24.  ধারা ১২৭ 

সাংজশাধন 

উপ-ধারা (১) এ উগিগখত “মাগসে ২ (দুই) শতাাংশ” 

শব্দগুগল, সাংখ্যা ও বন্ধনীর পগরবজতয “মাগসে ১ (এে) 

শতাাংশ” শব্দগুগল, সাংখ্যা ও বন্ধনী প্ররিস্থারপি হইদব। 

বদকয়া বা 

অনাোয়ী মূসদকি 

উপি সুে মারসক 

২ েিাাংদেি 

পরিবদিথ ১ 

েিাাংে কিা 

হদয়দছ। ব্যবসা-

বারণজে 
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ক্রগমে 

নাং 
ধারা গবষয়বস্তু রনদে থেনা/কিণীয় 

সহজীকিণ কিাি 

জন্য এ সাংদোিনী 

আনা হদয়দছ। 

 

(খ) প্রর্ম িিরসদলি পরিবিথনসমূহঃ 

ক্রগমে 

নাং 
ধারা গবষয়বস্তু রনদে থেনা/কিণীয় 

1.  প্রর্ম 

িিরসল 

(ক) প্রর্ম খদন্ডি টেরবদলি কলাম (১) এ 

উরেরখি রেদিানামা সাংখ্যা ০২.০৭ এি রবপিীদি 

কলাম (২) এ উরেরখি সামঞ্জস্যপূণ থ নামকিণ 

টকাি “০২০৭.১১.৯০” ও “০২০৭.১২.৯০” রবলুপ্ত 

হইদব; এবাং 

(খ) রিিীয় খদন্ডি অনুদেে ২ (সমাজ 

কল্যাণমূলক টসবা) এি েিা (ঝ) এি প্রান্তরস্থি 

“।” রচদেি পরিবদিথ “;” রচে প্ররিস্থারপি হইদব 

এবাং অিঃপি রনম্নরূপ েিা (ঞ) সাংদ ারজি 

হইদব,  র্া:- 

“(ঞ) ব্যবসারয়ক উদেদে পরিচারলি নয় এমন 

সমাজকল্যাণমূলক অটিজম সাংক্রান্ত টসবা।” 

ক) সামঞ্জস্যপূণ থ 

নামকিণ টকাি 

০২০৭.১১.৯০ ও 

০২০৭.১২.৯০  এি 

রবপিীদি আমোরন 

প থাদয় মূসক আদিাপ 

কিা হদয়দছ। 

খ) সমাজকল্যানমূলক 

‘অটিজম সাংক্রান্ত 

টসবা’টক ভ্োে হদি 

অব্যাহরি টেয়া হদয়দছ। 

 

(ে) রিিীয় িিরসদলি পরিবিথনসমূহঃ 

ক্রগমে 

নাং 
ধারা গবষয়বস্তু রনদে থেনা/কিণীয় 

1.  রিিীয় 

িিরসদলি 

টেরবল-১ 

প্ররিস্থাপন 

টেরবল-১ (আমোরন প থাদয় সম্পূিক শুল্ক 

আদিাপদ াগ্য পণ্যসমূহ) টেরবলটি প্ররিস্থাপন কিা 

হদয়দছ। 

আমোরন প থাদয় 

রবরভ্ন্ন এইচ.এস. 

টকাদিি রবপিীদি 

সম্পূিক শুদল্কি হাি 

পরিবিথন কিা হদয়দছ। 

2.  রিিীয় 

িিরসল 

টেরবল-২ (সিবিাহ প থাদয় সম্পূিক শুল্ক 

আদিাপদ াগ্য পণ্যসমূহ) এি কলাম (১) এ 

উরেরখি- রেিনামা সাংখ্যা ৬৯.১০ এি রবপিীদি 

কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উরেরখি এরিসমূদহি 

পরিবদিথ  র্াক্রদম রনম্নরূপ রেিনামা সাংখ্যা ও 

এরিসমূহ প্ররিস্থারপি হইদব,  র্া:- 

শুধুমাে ‘লাং প্যান’ এি 

টযদে স্থানীয় প থাদয় 

১০ েিাাংে সম্পূিক 

শুল্ক প্রিোহাি কিা 

হদয়দছ।  
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ক্রগমে 

নাং 
ধারা গবষয়বস্তু রনদে থেনা/কিণীয় 

“সাংরিষ্ট 

এইচ,এস, 

টকাি 

রসিারমদকি রসঙ্ক, 

টবরসন, প্যাদিস্ট্াল 

টবরসন, কদমাি বা উহাি 

অাংে ও বার্রুদমি 

অন্যান্য রিটিাংস ও 

রিক্সাস থ (লাং প্যান 

ব্যিীি) 

১০ 

রসিারমদকি বার্োব ও 

রজকুরজ, োওয়াি, 

োওয়াি টে 

৩০”। 

 

 

(ঘ) র্তিীয় িিরসদলি পরিবিথনসমূহঃ 

ক্রগমে 

নাং 
ধারা গবষয়বস্তু রনদে থেনা/কিণীয় 

1.  র্তিীয় 

িিরসল 

(ক) টেরবল-১ (‘খন্ড-ক’ – মূসক আদিাপদ াগ্য পণ্য) 

এি কলাম (১) এি- 

(অ) রেিনামা সাংখ্যা ১৫.১৪ এবাং উহাি রবপিীদি 

কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উরেরখি এরিসমূদহি পরিবদিথ 

রনম্নরূপ রেিনামা সাংখ্যা এবাং এরিসমূহ প্ররিস্থারপি 

হইদব,  র্া:- 

“১৫.১৪ সাংরিষ্ট  

এইচএস 

টকাি 

টিপসীিস অদয়ল, 

টকালজা সীিস 

অদয়ল ও টকদনালা 

অদয়ল 

৫%”; 

(আ) রেিনামা সাংখ্যা ৪৮.২০ এবাং উহাি রবপিীদি 

কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উরেরখি এরিসমূদহি পি 

রনম্নরূপ রেিনামা সাংখ্যা এবাং এরিসমূহ সরন্নদবরেি 

হইদব,  র্া:- 

“৪৮.২২ সাংরিষ্ট  

এইচএস 

টকাি 

টপপাি টকান ৫%”; 

(ই) রেিনামা সাংখ্যা ৮৫.১৭, ৮৫.২৯, ৮৫.৩৮ ও 

৮৫.৩৪ এবাং উহাদেি রবপিীদি কলাম (২), (৩) ও (৪) এ 

উরেরখি এরিসমূহ রবলুপ্ত হইদব;  

 

 

 

 

 

 

কিরণক ত্রুটি 

সাংদোিন কিা 

হদয়দছ। 

 

টপপাি টকান এি 

উপি মূসক 

১৫% এি 

পরিবদিথ ৫% 

কিা হদয়দছ। 

 

 

উৎপােন প থাদয় 

মূসক অব্যাহরি 

প্রোন কিা 
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হদয়দছ রবিায় 

এরিসমূহ রবলুপ্ত  

কিা হদয়দছ। 

2.  র্তিীয় 

িিরসল 

(খ) টেরবল-২ (‘খন্ড-খ’ – মূসক আদিাপদ াগ্য 

টসবা) এি কলাম (১) এি রেিনামা সাংখ্যা S০২৪ এবাং 

উহাদেি রবপিীদি কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উরেরখি 

এরিসমূদহি পরিবদিথ রনম্নরূপ রেিনামা সাংখ্যা ও 

এরিসমূহ প্ররিস্থারপি হইদব,  র্া:- 

“S০২৪ S০২৪.১০ আসবাবপদেি 

উৎপােক  

(উৎপােক কািখানা 

হইদি সিাসরি টভ্াক্তাি 

রনকে সিবিাহ করিদল 

মূসক ১৫ েিাাংে) 

৭.৫% 

S০২৪ S০২৪.২০ আসবাব পদেি রবপণন 

টকন্দ্র (উৎপােন প থাদয় 

৭.৫ েিাাংে মূসক 

পরিদোদিি চালান 

র্াকা সাদপদয, 

অন্যর্ায় ১৫ েিাাংে) 

  

৭.৫%”; 

 

আসবাবপদেি 

উপি উৎদস 

মুসক আোয় 

স্পষ্টীকিদণি 

জন্য এ 

সাংদোিনী আনা 

হদয়দছ। 

3.  র্তিীয় 

িিরসল 

(ে) অনুদেে (৩) এ উরেরখি “ঔর্ি ও টপদোরলয়াম 

জািীয় পদণ্যি টযদে স্থানীয় ব্যবসায়ী প থাদয় মূসক হাি 

হইদব  র্াক্রদম ২.৪ েিাাংে এবাং ২ েিাাংে” েব্দগুরল, 

সাংখ্যগুরল ও রচদেি পরিবদিথ “স্থানীয় ব্যবসায়ী প থাদয় 

ঔর্দিি টযদে মূসক হাি হইদব ২.৪ েিাাংে এবাং 

রিদজল, টকদিারসন, অকদেন, টপদোল, িাদন থস অদয়ল ও 

এলরপ গ্যাস এি টযদে মূসক হাি হইদব ২ েিাাংে” 

েব্দগুরল, সাংখ্যাগুরল ও রচেগুরল প্ররিস্থারপি হইদব। 

পণ্যগুরলি নাম 

সুস্পষ্টভ্াদব 

উদেখ কিা 

হদয়দছ এবাং এি  

মদধ্য এলরপ 

গ্যাস অন্তভু থক্ত 

কিা হদয়দছ।  

 

০৩।  (ক) মূল্য সাংদ াজন কি ও সম্পূিক শুল্ক রবরিমালা, ২০১৬ এি উরেরখি সাংদোিনীসমূহঃঃ 

ক্র/ 

নাং 

গবগধ গবষয়বস্তু রনদে থেনা/ কিণীয় 

1.  রবরি ২ 

সাংদোিন 

রবরি ২ এি- 

(ক) েিা (চ) এি পি রনম্নরূপ নূিন েিা (চচ) 

সরন্নদবরেি হইদব,  র্া:- 

“(চচ) “পশ্চাে সাংদ াে রেল্প প্ররিষ্ঠান”(Backward 

‘পশ্চাে সাংদ াে রেল্প 

প্ররিষ্ঠান’ এবাং প্রকৃি 

িপ্তারনকািদকি সাংজ্ঞা 

রবরিদি অন্তভু থক্ত কিা 
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ক্র/ 

নাং 

গবগধ গবষয়বস্তু রনদে থেনা/ কিণীয় 

Linkage Industry) অর্ থ এইরূপ টকাদনা রেল্প 

প্ররিষ্ঠান ট  রেল্প প্ররিষ্ঠান অভ্েন্তিীণ ব্যাক-টু-ব্যাক 

ঋণপে বা অভ্েন্তিীণ ঋণপদেি রবপিীদি তবদেরেক 

মুদ্রাি রবরনমদয় এইরূপ টকাদনা রনবরন্ধি ব্যরক্তি 

রনকে পণ্য সিবিাহ বা টসবা প্রোন কদি র রন 

তবদেরেক মুদ্রাি রবরনমদয় টকাদনা প্রকৃি 

িপ্তারনকািদকি রনকে পণ্য সিবিাহ বা টসবা 

প্রোদনি জন্য অভ্েন্তিীণ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপদে 

আবি;” এবাং 

(খ) েিা (ছ) এি পি রনম্নরূপ নূিন েিা (ছছ) 

সরন্নদবরেি হইদব,  র্া:- 

“(ছছ) “প্রকৃি িপ্তারনকািক বা 

িপ্তারনকািক”অর্ থ এইরূপ টকাদনা ব্যরক্ত বা প্ররিষ্ঠান 

র রন িাহাি উৎপারেি পণ্য বা টসবা বা অন্যরবিভ্াদব 

সাংগৃহীি পণ্য বা টসবা সিকাি কর্তথক, সময় সময়, 

জািীকৃি িপ্তারন নীরি আদেদে বরণ থি েিথাবরল এবাং 

বাাংলাদেে ব্যাাংক কর্তথক, সময় সময়, জািীকৃি 

তবদেরেক মুদ্রা সাংক্রান্ত রবরি-রবিান পালন করিয়া 

সিাসরি িপ্তারন প্ররক্রয়াকিণ এলাকায় বা 

বাাংলাদেদেি বারহদি িপ্তারন কদিন;” 

হদয়দছ।  

2.  রবরি ৮ 

সাংদোিন 

(ক) উপ-রবরি (১) এ উরেরখি “করমেনাদিি” 

েদব্দি পরিবদিথ “রবভ্ােীয় কম থকিথাি” েব্দগুরল 

প্ররিস্থারপি হইদব; এবাং 

(খ) উপ-রবরি (২), (৪), (৫) ও (৬) এ উরেরখি 

“করমেনাি” েদব্দি পরিবদিথ “রবভ্ােীয় কম থকিথা” 

েব্দগুরল প্ররিস্থারপি হইদব; 

মূসক রনবন্ধন বারিদলি 

যমিা করমেনাদিি 

পরিবদিথ রবভ্ােীয় 

কম থকিথা এি উপি 

ন্যাস্ত কিা হদয়দছ। 

3.  রবরি ৯ 

সাংদোিন 

 

(ক) উপ-রবরি (১) এ উরেরখি “করমেনাদিি” 

েদব্দি পরিবদিথ “রবভ্ােীয় কম থকিথাি” েব্দগুরল 

প্ররিস্থারপি হইদব;  

(খ) উপ-রবরি (৩) এি েিা (খ) এ উরেরখি 

“করমেনাদিি” েদব্দি পরিবদিথ “রবভ্ােীয় 

কম থকিথাি” েব্দগুরল প্ররিস্থারপি হইদব; এবাং 

(ে) উপ-রবরি (২), (৪), (৫) এবাং (৬) এ 

উরেরখি “করমেনাি” েদব্দি পরিবদিথ “রবভ্ােীয় 

োন থওভ্াি কি 

িারলকাভুরক্ত বারিদলি 

যমিা করমেনাদিি 

পরিবদিথ রবভ্ােীয় 

কম থকিথা কিা হদয়দছ। 
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ক্র/ 

নাং 

গবগধ গবষয়বস্তু রনদে থেনা/ কিণীয় 

কম থকিথা” েব্দগুরল প্ররিস্থারপি হইদব; 

4.  রবরি ১২ 

সাংদোিন 

(ক) উপ-রবরি (১) এ উরেরখি “(চ)” বন্ধনী ও 

বদণ থি পরিবদিথ “(ছ)” বন্ধনী ও বণ থ প্ররিস্থারপি হইদব 

এবাং “েিা (ক) হইদি (ঙ)” েব্দগুরল, বন্ধনী ও 

বণ থগুরলি পরিবদিথ “েিা (ক) হইদি (চ)” েব্দগুরল, 

বন্ধনী ও বণ থগুরল প্ররিস্থারপি হইদব; 

(খ) উপ-রবরি (১) ও (২) এ উরেরখি 

“করমেনািদক” েদব্দি পরিবদিথ “রবভ্ােীয় 

কম থকিথাদক” েব্দগুরল প্ররিস্থারপি হইদব; এবাং 

(ে) উপ-রবরি (৩) এ উরেরখি “করমেনাি” 

েদব্দি পরিবদিথ “রবভ্ােীয় কম থকিথা” েব্দগুরল 

প্ররিস্থারপি হইদব; 

রনবন্ধন সাংক্রান্ত িথ্য 

অবরহিকিদণি জন্য 

করমেনাদিি পরিবদিথ 

রবভ্ােীয় কম থকিথা কিা 

হদয়দছ। 

5.  রবরি ১৩ 

সাংদোিন 

(ক) উপ-রবরি (১) এ উরেরখি “করমেনাি” 

েদব্দি পরিবদিথ “সাংরিষ্ট রবভ্ােীয় কম থকিথা” 

েব্দগুরল প্ররিস্থারপি হইদব; এবাং 

(খ) উপ-রবরি (২) এ উরেরখি “করমেনাি” 

েদব্দি পরিবদিথ “সাংরিষ্ট রবভ্ােীয় কম থকিথা” 

েব্দগুরল প্ররিস্থারপি হইদব; 

ব্যবসাদয়ি স্থান 

পরিবিথন সাংক্রান্ত িথ্য 

রবভ্ােীয় কম থকিথাদক 

অবরহি কিাি রবিান 

কিা হদয়দছ। 

6.  রবরি ১৭ 

সাংদোিন 

রবরি ১৭ এি উপ-রবরি (৩) ও (৪) রবলুপ্ত হইদব; কিরণক ত্রুটি সাংদোিন 

কিা হদয়দছ।  

7.  রবরি ১৮ক 

সাংদোিন 

 

(ক) উপ-রবরি (১) এি েিা (ে) এ উরেরখি 

“এবাং িপ্তারন আদয়ি স্বপদয বাাংলাদেে ব্যাাংদকি 

প্রিেয়ন পে” েব্দগুরল রবলুপ্ত হইদব; 

(খ) উপ-রবরি (২) এি পরিবদিথ রনম্নরূপ উপ-

রবরি (২) প্ররিস্থারপি হইদব,  র্া:- 

“(২) উপ-বিবি (১) এ যাহা বিছুই থাকুি না 

কিন, িাাংলাদেদে বনিবিত কিাদনা ব্যবি ির্তিৃ 

আন্তর্াৃবতি েরপদে িাযাৃদেেপ্রাপ্ত িাাংলাদেদের 

অভ্যন্তদর িা িাবহদর অিবিত কিাদনা প্রবতষ্ঠাদনর 

িাযাৃদেেভুি িাযকৃ্রদের আাংবেি সম্পােদনর 

বনবেত্ত বিদেবেি মুদ্রায় িাবপত ঋণপদের বিপরীদত 

িাাংলাদেদের অভ্যন্তদর পণ্য িা কসিা সরিরাহ িরা 

হইদল, বনম্নিবণতৃ েবললাবে বিভ্াগীয় িেিৃতাৃর 

বনিট োবিল সাদপদে, উহা আইদনর িারা ২ এর 

বাাংলাদেে ব্যাাংক হদি 

িপ্তারন আদয়ি স্বপদয 

টকান প্রিেয়নপে ইসুে 

কিা হয় না রবিায় 

রবরিটি সাংদোিন কিা 

হদয়দছ। এছািা টেেী ও 

রবদেেী প্ররিষ্ঠাদনি 

মদধ্য ব্যবসা-বারণদজে 

সমিা রবিাদনি জন্য এ 

সাংদোিনী আনা 

হদয়দছ। 
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ক্র/ 

নাং 

গবগধ গবষয়বস্তু রনদে থেনা/ কিণীয় 

েফা (৬২) এর অিীন প্রচ্ছন্ন রপ্তাবন িবলয়া গণ্য হইদি, 

যথা:- 

(ি) আন্তর্াৃবতি েরপদে িাযাৃদেেপ্রাপ্ত 

িাাংলাদেদের অভ্যন্তদর িা িাবহদর অিবিত 

প্রবতষ্ঠাদনর েরপে বিজ্ঞবপ্ত, সরিরাহ আদেে, িা 

প্রদযার্য কেদে, ক্রয়াদেদের তৎির্তিৃ সতযাবয়ত 

অনুবলবপ; 

(ি)  আন্তর্াৃবতি েরপদের অিীন িানীয়ভ্াদি 

সাংগৃহীত পণ্য িা কসিার িণনৃা, পবরোণ, পবরদোবিত 

অথ,ৃ বিল অি এবি/মূসি চালানপে, ক াবিত 

উপিরণ-উৎপাে সহগ ইতযাবের বিিরণ; 

(গ) িানীয় িা আেোবন পযাৃদয় পণ্য িা কসিার 

উপর পবরদোবিত উপিরণ ির ও সম্পূরি শুল্ক 

(প্রদযার্য কেদে) হ্রাসিারী সেন্বয় গ্রহদণর র্ন্য 

বপআরবস (Proceed Realization Certificate) এর 

ব্যাাংি ির্তিৃ সতযাবয়ত অনুবলবপ।” 

8.  রবরি ১৮খ 

ও ১৮ে 

সরন্নদবে 

“১৮খ। অভৈন্তরীণ ব্যাে-টু-ব্যাে ঋণপজত্রর 

গবপরীজত জ্বজেগশে মুদ্রার গবগনমজয় পণ্য বা কসবা 

সরবরাহ।– (১) কোজনা গনবগন্ধত ব্যগক্ত অভৈন্তরীণ 

ব্যাে-টু-ব্যাে ঋণপজত্রর গবপরীজত জ্বজেগশে মুদ্রার 

গবগনমজয় কোজনা প্রকৃত রপ্তাগনোরেজে কোজনা 

পণ্য বা কসবা সরবরাহ (র্গে প্রজর্ােৈ হয়) েগরজল 

উক্ত পণ্য বা কসবার সরবরাহ আইজনর ধারা ২ এর 

েফা (৬২) এর অধীন প্রচ্ছি রপ্তাগন বগলয়া গণ্য েরা 

হইজব।  

(২)  উপ-গবগধ (১) এ বগণ যত গনবগন্ধত ব্যগক্তর 

কেজত্র আইজনর ধারা ৬৪ অনুর্ায়ী োগখলপত্র 

প্রোজনর কেজত্র অভৈন্তরীণ ব্যাে-টু-ব্যাে ঋণপজত্রর 

গবপরীজত জ্বজেগশে মুদ্রার গবগনমজয় কোজনা 

রপ্তাগনোরেজে সরবরাহকৃত পণ্য বা কসবায় 

ব্যবহৃত উপেরজণর কেজত্র উপেরণ ের, আইজনর 

ধারা ৪৬ অনুর্ায়ী করয়াত গ্রহণ এবাং আইজনর ধারা 

৬২ ও গবগধ ৪৫ অনুর্ায়ী সম্পূরে শুজল্কর গনগমত্ত 

হ্রাসোরী সমন্বয় সাধন েরা র্াইজব।  

প্রেন্ন িপ্তারন ও পশ্চাে 

সাংদ াে রেল্প প্ররিষ্ঠাদন 

পণ্য সিবিাদহি টকান 

রবরিমালা না র্াকায় 

নতুন রবরি সাংদ াজন 

কিা হদয়দছ।  
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ক্র/ 

নাং 

গবগধ গবষয়বস্তু রনদে থেনা/ কিণীয় 

(৩) উপ-গবগধ (২) এ বগণ যত কেজত্র সাংগিষ্ট 

ব্যাাংজের অনুজমাগেত েম যেতযা ের্তযে সতৈাগয়ত 

ব্যাে-টু-ব্যাে ঋণপত্র, রপ্তানী ঋণপজত্রর অনুগলগপ ও 

জ্বজেগশে মুদ্রায় মূল্য প্রাগপ্তর প্রমাণপত্র গনবগন্ধত 

ব্যগক্ত ের্তযে েখজল রাগখজত হইজব।  

(৪) এই গবগধজত বগণ যত সুগবধাগে প্রাগপ্তেজে প্রকৃত 

রপ্তাগনোরজের োস্টমস ের্তযপে বা অন্য কোজনা 

অনুজমাগেত প্রগতষ্ঠান ের্তযে অনুজমাগেত বজের্ 

ওয়ৈারহাউস বা কেশাল বজের্ ওয়ৈারহাউস 

র্াগেজত হইজব। অভৈন্তরীণ ব্যাে-টু-ব্যাে ঋণপজত্রর 

গবপরীজত সরবরাহতব্য পণ্য সাংক্রান্ত তথ্যাগে র্র্া: 

ব্যাে-টু-ব্যাে ঋণপত্র নম্বর ও তাগরখ, প্রচ্ছি 

রপ্তাগনোরজের নাম ও ঠিোনা, পজণ্যর গববরণী ও 

পগরমাণ ও আনুষগঙ্গে অন্যান্য তথ্য প্রকৃত 

রপ্তাগনোরজের অনুকূজল সাংগিষ্ট োস্টমস ের্তযপে 

বা অন্য কোজনা অনুজমাগেত প্রগতষ্ঠান ের্তযে 

ইসুৈকৃত ইউটিলাইজেশন পারগমশন (ইউগপ) বা 

ইউটিলাইজেশন গর্ক্লাজরশন (ইউগর্) এ উজিখ 

র্াগেজত হইজব এবাং গবগধ ৪৫ অনুর্ায়ী সম্পূরে 

শুল্ক হ্রাসোরী সমন্বজয়র কেজত্র ফরম মূসে-৭.১ এর 

সগহত উক্ত ইউটিলাইজেশন পারগমশন (ইউগপ) বা 

ইউটিলাইজেশন গর্ক্লাজরশন (ইউগর্)- এর 

অনুগলগপও সাংযুক্ত েগরজত হইজব। প্রজয়ােনীয় 

পরীোজন্ত হ্রাসোরী সমন্বয় গ্রহজণর অনুমগত 

প্রোজনর সাজর্ সাজর্ সাংগিষ্ট ইউটিলাইজেশন 

পারগমশন (ইউগপ) বা ইউটিলাইজেশন গর্ক্লাজরশন 

(ইউগর্) এ উগিগখত তথ্যাগের র্র্ার্ থিা এবাং 

সরবরাহকৃত পজণ্যর  প্রকৃত রপ্তাগনোরজের পাশ 

বগহ ও ওয়ৈারহাউস করগেস্টাজর গলগপবদ্ধ েগরবার 

গবষজয় তথ্যাগে গনগিত হইবার েন্য সাংগিষ্ট মূল্য 

সাংজর্ােন ের ের্তযপে প্রকৃত রপ্তাগনোরজের বে 

গনয়ন্ত্রণোরী সাংগিষ্ট োস্টমস ের্তযপজের সাজর্ 

কর্াগাজর্াগ েগরজবন। 

(৫) প্রকৃত রপ্তাগনোরে সাংগৃহীত পণ্য িারা 
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ক্র/ 

নাং 

গবগধ গবষয়বস্তু রনদে থেনা/ কিণীয় 

প্রস্তুতকৃত পজণ্যর সাংরেণ, রপ্তাগন বা অন্য কোজনা 

প্রোজর গনষ্পগত্তর গববরণী সাংগিষ্ট পাশ বগহ, 

করগেস্টার বা কবার্ য ের্তযে গনধ যাগরত অন্যান্য 

েগললপজত্র গলগপবদ্ধ েগরজবন এবাং বে েম যেতযা 

িারা উহা প্রিোরয়ি েরাইজবন।  

(৬) ব্যাে-টু-ব্যাে ঋণপজত্রর মাধ্যজম সাংগৃহীত পণ্য 

বা তৎিারা প্রস্তুতকৃত পণ্য রপ্তাগন েগরজত ব্যর্ য 

হইজল রপ্তাগনোরে উক্ত সাংগৃহীত পজণ্যর গবপরীজত 

করয়াত বা হ্রাসোরী সমন্বয় গহসাজব র্র্াক্রজম গৃহীত 

উপেরণ ের ও সম্পূরে শুল্ক রপ্তাগন ঋণপজত্রর 

তামাগে তাগরখ অর্বা Customs Act, 1969 

(IV of 1969) অনুর্ায়ী উক্ত পণ্য বজের্ 

ওয়ৈারহাউস বা কেশাল বজের্ ওয়ৈারহাউস এ 

সাংগৃহীত হইবার তাগরখ হইজত ২ (দুই) বৎসর 

অগতক্রান্ত হইবার তাগরখ, র্াহা পূজব য হইজব, এর 

মজধ্য কফরত প্রোজন বাধ্য র্াগেজবন। 

 

১৮গ। পিাে সাংজর্াগ গশে প্রগতষ্ঠাজনর কেজত্র পণ্য 

বা কসবা সরবরাহ।- পিাে সাংজর্াগ গশে প্রগতষ্ঠান 

(প্রজর্ােৈ কেজত্র) ের্তযে সরবরাহকৃত পণ্য বা কসবা 

গনম্নরূপ শতযাধীজন আইজনর ধারা ২ এর েফা (৬২) 

এর অধীন প্রচ্ছি রপ্তাগন বগলয়া গণ্য েরা হইজব, 

র্র্া:- 

(ে) উক্ত গশে প্রগতষ্ঠানজে ১০০% রপ্তাগনমুখী 

বজের্ ওয়ৈারহাউস বা কেশাল বজের্ ওয়ৈারহাউস 

লাইজসন্সধারী প্রগতষ্ঠাজনর অনুকূজল পণ্য সরবরাহ বা 

কসবা প্রোন েগরজত হইজব;  

(খ) উক্ত গশে প্রগতষ্ঠাজনর সরবরাহকৃত পণ্য 

বা কসবার অনুকূজল ইউটিলাইজেশন পারগমশন বা 

ইউটিলাইজেশন গর্ক্লাজরশন র্াগেজত হইজব এবাং 

উহাজত অভৈন্তরীণ ব্যাে-টু-ব্যাে ঋণপত্র বা 

অভৈন্তরীণ ঋণপজত্রর নম্বর ও তাগরখ, উক্ত গশে 

প্রগতষ্ঠাজনর গনেে হইজত পণ্য বা কসবা গ্রহণোরী 

ব্যগক্তর মূসে গনবন্ধন নম্বর, নাম ও ঠিোনাসহ উক্ত 
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ক্র/ 

নাং 

গবগধ গবষয়বস্তু রনদে থেনা/ কিণীয় 

ব্যগক্তর অনুকূজল ইসুৈকৃত অভৈন্তরীণ ব্যাে-টু-ব্যাে 

ঋণপজত্রর নম্বর ও তাগরখ উজিখ র্াগেজত হইজব;  

(গ)  উক্ত ঋণপত্রসমূহ কর্ ব্যাাংজে হইজব কসই 

ব্যাাংে ের্তযে সতৈাগয়ত ঋণপজত্রর অনুগলগপসহ 

ইউটিলাইজেশন পারগমশন বা ইউটিলাইজেশন 

গর্ক্লাজরশনসমূহ উক্ত গশে প্রগতষ্ঠাজনর েখজল 

র্াগেজত হইজব;  

(ঘ)  উক্ত গশে প্রগতষ্ঠান ের্তযে সরবরাহকৃত 

পণ্য বা কসবার গবপরীজত প্রেত্ত উপেরণ ের, 

আইজনর ধারা ৪৬ এবাং সম্পূরে শুল্ক, আইজনর 

ধারা ৬২ ও গবগধ ৪৫ অনুর্ায়ী র্র্াক্রজম করয়াত ও 

হ্রাসোরী সমন্বয় গ্রহজণর কেজত্র আজবেনপজত্রর 

সগহত েফা (খ) ও (গ) কত উগিগখত েগললাগেসহ 

জ্বজেগশে মুদ্রা প্রাগপ্তর সনেপত্র, গনবন্ধজনর 

ছায়াগলগপ, পণ্য বা কসবা সরবরাহ প্রোজনর 

গবপরীজত ফরম “মূসে ৬.৩” এ প্রেত্ত চালানপত্র, 

সরবরাহকৃত পণ্য বা কসবায় ব্যবহৃত উপেরণ 

আমোগনর সপজে গবল অব এগির মূল েগপ বা 

উপেরজণর সরবরাহোরী ের্তযে ফরম “মূসে 

৬.৩” এ প্রেত্ত চালানপত্র েখজল রাগখজত হইজব ও 

উপস্থাগপত েগললপত্রাগের সতৈতা গবষজয় ৩ (গতন) 

শত োোর নন-জুগর্শয়াল স্টৈাজম্প অঙ্গীোরনামা 

সাংগিষ্ট েগমশনার বরাবর োগখল েগরজত হইজব; 

এবাং 

(ঙ) উক্ত গশে প্রগতষ্ঠান ের্তযে োগখলজর্াগ্য 

প্রগত ের কময়াজে কপশকৃত োগখলপত্র “মূসে ৯.১” এ 

এই গবগধর আওতায় প্রাপ্ত সুগবধাগে সাংক্রান্ত তথ্যাগে 

উজিখ েগরজত হইজব এবাং প্রগত োনুয়াগর ও জুলাই 

মাজস এতেসাংক্রান্ত ষান্মাগসে গববরণী স্থানীয় মূল্য 

সাংজর্ােন ের োর্ যালজয় োগখল েগরজত হইজব।” 

9.  রবরি ২৭ 

সাংদোিন 

রবরি ২৭ এি উপ-রবরি (১) এ উরেরখি “উপ-েিা 

(ি)” েব্দগুরল, রচে ও বন্ধনীি পরিবদিথ  “উপ-েিা 

(ঝ)” েব্দগুরল, রচে ও বন্ধনী প্ররিস্থারপি হইদব; 

কিরণক ত্রুটি সাংদোিন 

কিা হদয়দছ। 

10.  রবরি ৩৭ “(২) উৎদস কিথনকািী সিা রনি থারিি েিথ ও ভ্ার্ােি জটিলিা 



18 

 

ক্র/ 

নাং 

গবগধ গবষয়বস্তু রনদে থেনা/ কিণীয় 

এি উপ-

রবরি (২) 

প্ররিস্থাপন 

পিরিদি উক্তরূপ করিথি মূসক সিকারি টকার্াোদি 

জমা প্রোনপূব থক উৎদস কি কিথন সনেপে ইসুে 

করিদবন।” 

রনিসণ কিা হদয়দছ।  

11.  রবরি ৪০ 

সাংদোিন 

রবরি ৪০ এি উপ-রবরি (১) এি েিা (ে) এি উপ-

েিা (আআ) এ উরেরখি “সমরন্বি” েব্দটি রবলুপ্ত 

হইদব; 

কিরণক ত্রুটি সাংদোিন 

কিা হদয়দছ। 

12.  রবরি ৪৯ 

সাংদোিন 

রবরি ৪৯ এি উপ-রবরি (২) এ  উরেরখি “কিোিা 

ত্রুটি রচরেি হওয়াি অব্যবরহি পি, কিোিা” 

েব্দগুরল ও কমাি পরিবদিথ “কিোিা ত্রুটি রচরেি 

হওয়াি অব্যবরহি পি”  েব্দগুরল প্ররিস্থারপি হইদব; 

কিরণক ত্রুটি সাংদোিন 

কিা হদয়দছ। 

13.  রবরি ৫২ 

এি উপ-

রবরি (৭) 

প্ররিস্থাপন 

“(৭) রনবরন্ধি ব্যরক্ত কর্তথক উপ-রবরি (৬) এ বরণ থি 

কি টময়াদেি মদধ্য হ্রাসকািী সমন্বয় গ্রহদণি সুদ াে 

না র্ারকদল উক্ত ব্যরক্ত িিম “মূসক-৯.১” এ 

করমেনাি বিাবি টিিিদ াগ্য অর্ থ টিিি গ্রহদণি 

জন্য আদবেন করিদবন এবাং করমেনাি এই রবরিদি 

বরণ থি পিরিদি টিিি আদবেন রনষ্পরি করিদবন।” 

িািা ও রবরিি মদধ্য 

সামঞ্জস্যিা ও 

প্রাদয়ারেক জটিলিা 

রনিসদণ এ সাংদোিনী 

আনা হদয়দছ। 

14.  রবরি ৫৪ 

সাংদোিন 

রবরি ৫৪ এ উরেরখি “উপ-িািা (৪) ও (৫)” 

েব্দগুরল, সাংখ্যাগুরল, রচে ও বন্ধনীি পরিবদিথ “উপ-

িািা (৩)” েব্দগুরল, সাংখ্যা, রচে ও বন্ধনী 

প্ররিস্থারপি হইদব; 

িািা ও রবরিি মদধ্য 

সামঞ্জস্যিা আনয়দনি 

জন্য এ সাংদোিনী 

আনা হদয়দছ। 

15.  রবরি ৬৫ 

সাংদোিন 

 

(ক) উপ-রবরি (১) এি পরিবদিথ রনম্নরূপ উপ-

রবরি (১) প্ররিস্থারপি হইদব,  র্াঃ- 

“(১) িািা ৮৫ এি উপ-িািা (১) এি সািণীি 

ক্ররমক নাং (ছ), (জ), (ঝ) ও (ি) এ বরণ থি ব্যর্ থিা বা 

অরনয়ম বা কি িাঁরকি টযদে রবরি ৬১ এি উপ-রবরি 

(৬) এ উরেরখি িিম মূসক-১২.৬ এ প্ররিদবেন 

প্রারপ্তি পি উক্ত টযে সহ অন্যান্য সকল কি িাঁরকি 

টযদে িািা ৭৩ এ উরেরখি কি রনি থািণ কা থক্রম 

সম্পন্ন করিয়া জরিমানা আদিাদপি লদযে িািা ৮৬ 

এি উপ-িািা (১) এি েিা (খ) এ বরণ থি আরর্ থক 

যমিা অনু ায়ী ন্যায় রনণ থয়নকািী কম থকিথা িিম 

মূসক-১২.১২ এ কািণ েে থাদনা টনাটিে জারি 

করিদবন।”; 

(খ) উপ-রবরি (২) এি পরিবদিথ রনম্নরূপ উপ-

আইদনি িািা ৭৩ এবাং 

৮৫(১) এি প্রদ াজেিাি 

রবর্য়টি স্পষ্টীকিদণি 

লদযে এ সাংদোিনী 

আনা হদয়দছ। 
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ক্র/ 

নাং 

গবগধ গবষয়বস্তু রনদে থেনা/ কিণীয় 

রবরি (২) প্ররিস্থারপি হইদব,  র্াঃ- 

“(২) িািা ৮৫ এি উপ-িািা (১) এ বরণ থি কি 

িাঁরক সাংক্রান্ত ব্যর্ থিা বা অরনয়ম ব্যিীি অন্য ট  

টকাদনা িিদনি ব্যর্ থিা বা অরনয়দমি জন্য –  

(ক)  রে টকাদনা কি িাঁরক হইয়া র্াদক িাহা 

হইদল িািা ৮৬ এি উপ-িািা (১) এি েিা (খ) এ 

বরণ থি আরর্ থক যমিা অনু ায়ী ন্যায় রনণ থয়নকািী 

কম থকিথা িািা ৭৩ এ উরেরখি কি রনি থািণ কা থক্রম 

সম্পন্নকিণ করিয়া কািণ েে থাদনা টনাটিে জারি 

করিদবন এবাং টসই টযদে িাঁরক প্রেি কদিি 

সমপরিমাণ জরিমানা আদিারপি হইদব;  

(খ)  রে টকাদনা কি িাঁরক না হইয়া র্াদক 

িাহা হইদল সহকািী করমেনাি পেম থাোি রনদম্ন 

নদহন এইরূপ টকাদনা মূসক কম থকিথা কািণ েে থাদনা 

টনাটিে জারি করিদবন এবাং টসই টযদে অনূেন ১০ 

(েে) হাজাি এবাং অনূর্ধ্থ ১ (এক) লয োকা 

জরিমানা আদিারপি হইদব।”; 

(ে) উপ-রবরি (৩) এি- 

(অ) েিা (খ) এ উরেরখি “ব্যর্ থিা বা অরনয়দমি” 

েব্দগুরলি পরিবদিথ “ব্যর্ থিা বা অরনয়ম বা কি 

িাঁরকি” েব্দগুরল প্ররিস্থারপি হইদব; এবাং 

(আ) েিা (ে) এ উরেরখি “ব্যর্ থিা বা অরনয়দমি” 

েব্দগুরলি পরিবদিথ “ব্যর্ থিা বা অরনয়ম বা কি 

িাঁরকি” েব্দগুরল প্ররিস্থারপি হইদব;  

(ঘ) উপ-রবরি (৬) এ- 

(অ) উরেরখি “ব্যর্ থিা বা অরনয়দমি” েব্দগুরলি পরিবদিথ 

“ব্যর্ থিা বা অরনয়ম বা কি িাঁরকি” েব্দগুরল 

প্ররিস্থারপি হইদব; এবাং 

(আ) েিা (ক) এ উরেরখি “ব্যর্ থিা বা 

অরনয়দমি” েব্দগুরলি পরিবদিথ “ব্যর্ থিা বা অরনয়ম 

বা কি িাঁরকি” েব্দগুরল প্ররিস্থারপি হইদব; 

16.  রবরি ১১৮ 

সাংদোিন 

রবরি ১১৮ এি উপ-রবরি (২) এি েিা (খ) ও (ে) 

রবলুপ্ত হইদব; 

ব্যবসা-বারণজে 

েরিেীল ও 

সহজীকিদণি জন্য এ 
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ক্র/ 

নাং 

গবগধ গবষয়বস্তু রনদে থেনা/ কিণীয় 

সাংদোিনী আনা 

হদয়দছ। 

17.  নূিন রবরি 

১১৮ে 

সাংদ াজন 

রবরি ১১৮খ এি পি রনম্নরূপ নূিন রবরি ১১৮ে 

সরন্নদবরেি হইদব;  র্া:- 

“১১৮ে। স্থানীয় প থাদয় মূলিনী  ন্ত্রপারি ও  ন্ত্রাাংে 

উৎপােদন সুরবিা।– Customs Act, 1969 

(Act No. IV of 1969) এি Section 19 এি 

sub-section (1) এবাং আইদনি িািা ১২৬ এি 

উপ-িািা (১) এি আওিায় সিকাি কর্তথক, সময় 

সময়, জািীকৃি অব্যাহরি বা টিয়ািী সুরবিা সাংক্রান্ত 

কাস্ট্মস ও মূল্য সাংদ াজন কি প্রজ্ঞাপদনি 

আওিাভুক্ত অব্যাহরিপ্রাপ্ত সুরনরে থষ্ট এইচএস টকাি 

এি মূলিনী  ন্ত্রপারি ও  ন্ত্রাাংে বাাংলাদেদে 

উৎপােদনি টযদে উহাি প্রস্তুিকািক বা উৎপােক, 

রনম্নবরণ থি েিথসাদপদয মূল্য সাংদ াজন কি পরিদোি 

ব্যরিদিদক সিবিাহ করিদি পারিদবন,  র্া:- 

(ক) (ক) আইন অনু ায়ী রনবরন্ধি হইদি হইদব; এবাং 

(খ) রনয়রমি মূল্য সাংদ াজন কি োরখলপে টপে 

করিদি হইদব।” 

স্থানীয় প থাদয় মূলিনী 

 ন্ত্রপারি উৎপারেি 

প্ররিষ্ঠাদনি ব্যবসা 

সহজীকিদণি জন্য এ 

রবিান সাংদ াজন কিা 

হদয়দছ।  

 

(খ)  মূল্য সাংদ াজন কি ও সম্পূিক শুল্ক রবরিমালা, ২০১৬ এি অিীন সাংদোরিি বা 

প্ররিস্থারপি বা বারিলকৃি িিমসমূহ রনম্নরূপঃ  

ক্ররম

ক নাং 

মূসক িিম প্রস্তারবি সাংদোিন িিদমি রবর্য় 

1.  ফরম “মূসক-

২.৩” 

সাংদোিন 

িিম “মূসক-২.৩” এি “[ রবরি ৪ এি উপ-

রবরি (৪) দ্রষ্টব্য ]” বন্ধনীগুরল,  েব্দগুরল, 

সাংখ্যাগুরল ও রচদেি পগরবজতয “[ রবরি ৪ এি 

উপ-রবরি (৪) ও গবগধ ৫ এর উপ-গবগধ (৪) 

দ্রষ্টব্য ]” বন্ধনীগুরল, েব্দগুরল, সাংখ্যাগুরল ও 

রচে প্ররিস্থারপি হইদব; 

কিরণক ত্রুটি সাংদোিন 

কিা হদয়দছ। 

2.  িিম “মূসক-

৬.১০” 

সাংদোিন 

িিম “মূসক-৬.১০” এি টের্াাংদে উরেরখি 

“সাংরিষ্ট কলাদম [(৭), (৮) ও (৯)] েব্দগুরল, 

কমা, সাংখ্যাগুরল ও বন্ধনীি পরিবদিথ “কলাম 

(৭) এ” েব্দ, সাংখ্যা ও বন্ধনী প্ররিস্থারপি 

কিরণক ত্রুটি সাংদোিন 

কিা হদয়দছ। 
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ক্ররম

ক নাং 

মূসক িিম প্রস্তারবি সাংদোিন িিদমি রবর্য় 

হইদব; এবাং 

3.  িিম “মূসক-

১১.১” 

সাংদোিন 

িিম “মূসক-১১.১” এি ক্ররমক নাং (৩) এি 

টের্াাংদে উরেরখি “হইল” েদব্দি পরিবদিথ 

“হইদব” েব্দটি প্ররিস্থারপি হইদব। 

কিরণক ত্রুটি সাংদোিন 

কিা হদয়দছ। 

 

০৪।  মূল্য সাংদ াজন কি ও সম্পূিক শুল্ক আইন, ২০১২ ও মূল্য সাংদ াজন ও সম্পূিক শুল্ক 

রবরিমালা, ২০১৬ এি আওিায় ট  সকল প্রজ্ঞাপন ও আদেে জারি কিা হদয়দছ, িাি িারলকাঃ 

 

(ক) প্রজ্ঞাপনসমূদহি িারলকাঃ  

(1) প্রজ্ঞাপন এসআিও নাং-১৪০-আইন/২০২১/১৩৭-মূসক িারিখঃ ০৩ জুন, ২০২১ রিস্ট্াব্দ 

এি মাধ্যদম মূল্য সাংদ াজন ও সম্পূিক শুল্ক রবরিমালা, ২০১৬ এ করিপয় প্রদয়াজনীয় 

সাংদোিন কিা হদয়দছ; 

(2) প্রজ্ঞাপন এসআিও নাং-১৪১-আইন/২০২১/১৩৮-মূসক িারিখঃ ০৩ জুন, ২০২১ রিস্ট্াব্দ 

এি মাধ্যদম আমোরন, আমোরন ও উৎপােন, উৎপােন, টসবা ও ব্যবসায়ী প থাদয় 

বিথমাদনি ন্যায় অব্যাহরি প্রোন কিা হদয়দছ; 

(3) প্রজ্ঞাপন এসআিও নাং-১৪২-আইন/২০২১/১৩৯-মূসক িারিখ: ০৩ জুন, ২০২১ রিস্ট্াব্দ এি 

মাধ্যদম এয়ািকরন্ডেনাি ও এি কদম্প্রসি উৎপােদনি জন্য উপকিণ ও  ন্ত্রাাংে আমোরন 

ও স্থানীয় ক্রদয়ি টযদে  মূসক, সম্পূিক শুল্ক ও আোম কি অব্যাহরিি এি টময়াে ৩০ 

জুন, ২০২৪ প থন্ত বৃরি কিা হদয়দছ;  

(4) প্রজ্ঞাপন এসআিও নাং-১৪৩-আইন/২০২১/১৪০-মূসক িারিখ: ০৩ জুন, ২০২১ রিস্ট্াব্দ এি 

মাধ্যদম টিরিজাদিেি ও রিজাি ও এি কদম্প্রসি উৎপােদনি জন্য উপকিণ ও খুচিা 

 ন্ত্রাাংে আমোরন ও স্থানীয় ক্রদয়ি টযদে মূসক, সম্পূিক শুল্ক ও আোম কি অব্যাহরিি 

এি টময়াে ৩০ জুন, ২০২২ প থন্ত বৃরি কিা হদয়দছ; 

(5) প্রজ্ঞাপন এসআিও নাং-১৪৪-আইন/২০২১/১৪১-মূসক, িারিখ: ০৩ জুন, ২০২১ রিস্ট্াব্দ এি 

মাধ্যদম টমােি টভ্রহকোল ও উহাি  ন্ত্রাাংে আমোরন ও স্থানীয় ক্রদয়ি টযদে মূসক, 

সম্পূিক শুল্ক ও আোম কি অব্যাহরিি টময়াে ৩০ জুন, ২০২৬ প থন্ত বৃরি কিা হদয়দছ; 

(6) পরলদপ্রাপাইরলন স্ট্োপল িাইবাি সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এসআিও নাং-১৪৫-আইন/২০২১/১৪২-

মূসক, িারিখ: ০৩ জুন, ২০২১ রিস্ট্াব্দ এি এি টময়াে ৩০ জুন, ২০২৩ প থন্ত বৃরি কিা 

হদয়দছ;  

(7) প্রজ্ঞাপন এসআিও নাং-১৪৬-আইন/২০২১/১৪৩-মূসক, িারিখ: ০৩ জুন, ২০২১ রিস্ট্াব্দ এি 

মাধ্যদম টমাবাইল টিান সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপদন SMT Line সাংদোিন এবাং এি  প্রদয়াজনীয় 

উপকিণ ও খুচিা  ন্ত্রাাংে আমোরন ও স্থানীয়ভ্াদব ক্রদয়ি টযদে সমুেয় মূসক ও সম্পূিক 

শুল্ক অব্যাহরিি টময়াে ৩০ জুন, ২০২৩ প থন্ত বৃরি কিা হদয়দছ; 
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(8) প্রজ্ঞাপন এসআিও নাং-১৪৭-আইন/২০২১/১৪৪-মূসক, িারিখ: ০৩ জুন, ২০২১ রিস্ট্াব্দ এি 

মাধ্যদম স্যারনোিী ন্যাপরকন ও িায়াপাদিি কাঁচামাল আমোরনি টযদে মূসক ও সম্পূিক 

শূল্ক অব্যাহরিি টময়াে ৩০ জুন, ২০২৩ প থন্ত বৃরি কিা হদয়দছ; 

(9) প্রজ্ঞাপন এসআিও নাং-১৪৮-আইন/২০২১/১৪৫-মূসক, িারিখ: ০৩ জুন, ২০২১ রিস্ট্াব্দ এি 

মাধ্যদম ওয়ারসাং টমরেন, মাইদক্রাওদয়ভ্ ওদভ্ন, ইদলরিক ওদভ্ন এি প্রদয়াজনীয় উপকিণ 

ও উহাি  ন্ত্রাাংে আমোরন ও স্থানীয়ভ্াদব ক্রদয়ি টযদে উহাদেি উপি আদিাপনীয় সমূেয় 

মূল্য সাংদ াজন কি ও সম্পূিক শুল্ক (আোম কিসহ) ৩০ জুন, ২০২৩ প থন্ত অব্যাহরি 

প্রোন কিা হদয়দছ; 

(10) প্রজ্ঞাপন এসআিও নাং-১৪৯-আইন/২০২১/১৪৬-মূসক, িারিখ: ০৩ জুন, ২০২১ রিস্ট্াব্দ এি 

মাধ্যদম টেন্ডাি, জুসাি, রমক্সাি, গ্রাইন্ডাি, ইদলরিক টকেরল, িাইস কুকাি, মারি কুকাি 

এবাং টপ্রসাি কুকাি এি প্রদয়াজনীয় উপকিণ ও উহাি  ন্ত্রাাংে আমোরন ও স্থানীয়ভ্াদব 

ক্রদয়ি টযদে উহাদেি উপি আদিাপনীয় সমূেয় মূল্য সাংদ াজন কি ও সম্পূিক শুল্ক 

(আোম কিসহ) ৩০ জুন, ২০২৩ প থন্ত অব্যাহরি প্রোন কিা হদয়দছ; 

(11) প্রজ্ঞাপন এসআিও নাং-১৫০-আইন/২০২১/১৪৭-মূসক, িারিখ: ০৩ জুন, ২০২১ রিস্ট্াব্দ এি 

মাধ্যদম রপ্রোি, টোনাি কাটি থজ/ইনকদজে কাটি থজ, করম্পউোি রপ্রোদিি  ন্ত্রাাংে, 

করম্পউোি, ল্যাপেপ, AIO, টিস্কেপ, টনােবুক, টনেপ্যাি, ট্যাব, সাভ্ থাি, রকদবাি থ, মাউস, 

বািদকাি/রকউআি স্কোনাি, i¨vg, রপরসরবএ/মাোিদবাি থ, পাওয়াি ব্যাাংক, িাউোি, 

টনেওয়াকথ সুইচ, মদিম, টনেওয়াকথ রিভ্াইস/হাব, রস্পকাি, সাউন্ড রসদস্ট্ম, ইয়ািদিান, 

টহিদিান, এসএসরি/দপাদে থবল এসএসরি, হাি থ রিস্ক ড্রাইভ্, টপনড্রাইভ্, মাইদক্রা এসরি 

কাি থ, ফ্লাে টমমরি কাি থ, রসরসটিরভ্, মরনেি (Not Exceeding 22”), প্রদজক্টি, 

Printed Circuit Board, ইিাইটিাং প্যাি, ইউএসরব কোবল, িাো কোবল, রিরজোল 

ওয়াচ, রবরভ্ন্ন িিদণি Loaded PCB এি উৎপােন প থাদয় মূল্য সাংদ াজন কি 

অব্যাহরি প্রোন কিা হদয়দছ; 

(12) প্রজ্ঞাপন এসআিও নাং-১৫১-আইন/২০২১/১৪৮-মূসক, িারিখ: ০৩ জুন, ২০২১ রিস্ট্াব্দ এি 

মাধ্যদম করিপয় পদণ্যি আোম কি অব্যাহরি সুরবিা প্রোন কিা হদয়দছ; 

(13) প্রজ্ঞাপন এসআিও নাং-১৫২-আইন/২০২১/১৪৯-মূসক, িারিখ: ০৩ জুন, ২০২১ রিস্ট্াব্দ 

এি মাধ্যদম Iron or steel (LPG Cylinder) এি উপি স্থানীয় উৎপােন প থাদয়ি 

অব্যাহরি সুরবিা ৩০ জুন, ২০২২ প থন্ত বরি থি কিা হদয়দছ; 

(14)  প্রজ্ঞাপন এসআিও নাং-১৫৩-আইন/২০২১/১৫০-মূসক িারিখ: ০৩ জুন, ২০২১ রিস্ট্াব্দ 

এি মাধ্যদম উৎপারেি বা আমোরনকৃি িামাকযুক্ত রসোদিদেি মূল্য রনি থািণসহ উহাি 

প্যাদকদে স্ট্োম্প বা ব্যান্ডদিাল ব্যবহাি পিরি রবরিমালা, ২০১৯ প্রদয়াজনীয় সাংদোিন 

কিা হদয়দছ; 

(15)   প্রজ্ঞাপন এসআিও নাং-১৫৪-আইন/২০২১/১৫১-মূসক িারিখ: ০৩ জুন, ২০২১ রিস্ট্াব্দ 

এি মাধ্যদম রসোদিে এি খুচিা মূল্য ও সম্পূিক শুল্ক রনি থািণ কিা হদয়দছ; 

(16) প্রজ্ঞাপন এসআিও নাং-১৫৫-আইন/২০২১/১৫২-মূসক, িারিখ: ০৩ জুন, ২০২১ রিস্ট্াব্দ 

এি মাধ্যদম রসোদিটেি সম্পূিক শুল্ক অব্যাহরি প্রোন কিা হদয়দছ; 
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(17)    প্রজ্ঞাপন এসআিও নাং-১৫৬-আইন/২০২১/১৫৩-মূসক, িারিখ: ০৩ জুন, ২০২১ রিস্ট্াব্দ 

এি মাধ্যদম জািীকৃি “টমৌসুমী ইেভ্াো মূল্য সাংদ াজন কি রবরিমালা, ২০১৯” এি 

সাংদোিন কিা হদয়দছ; 

(18)   প্রজ্ঞাপন এসআিও নাং-১৫৭-আইন/২০২১/১৫৪-মূসক, িারিখ: ০৩ জুন, ২০২১ রিস্ট্াব্দ 

এি মাধ্যদম জািীকৃি “মূল্য সাংদ াজন কি ও সম্পূিক শুল্ক (দকন্দ্রীয় রনবন্ধন গ্রহণ ও 

কি পরিদোি) রবরিমালা, ২০১৯” এি সাংদোিন কিা হদয়দছ; 

(19)   প্রজ্ঞাপন এসআিও নাং-১৫৮-আইন/২০২১/১৫৫-মূসক, িারিখ: ০৩ জুন, ২০২১ রিস্ট্াব্দ 

এি মাধ্যদম জািীকৃি “উৎদস মূল্য সাংদ াজন কি কিথন ও আোয় রবরিমালা, ২০২০” 

সাংদোিন কিা হদয়দছ; 

(20) প্রজ্ঞাপন এসআিও নাং-১৫৯-আইন/২০২১/১৫৬-মূসক, িারিখ: ০৩ জুন, ২০২১ রিস্ট্াব্দ 

এি মাধ্যদম করিপয় টযদে যমিা অপ থণ সাংক্রান্ত রবর্য়সমূহ সাংদোিন কিা হদয়দছ; 

(21)    প্রজ্ঞাপন এসআিও নাং-১৬০-আইন/২০২১/১৫৭-মূসক, িারিখ: ০৩ জুন, ২০২১ রিস্ট্াব্দ  

এি মাধ্যদম করিপয় টসবাি ব্যাখ্যা অন্তভু থক্ত কিা হদয়দছ;  

(22) প্রজ্ঞাপন এসআিও নাং-১৬১-আইন/২০২১/১৫৮-মূসক, িারিখ: ০৩ জুন, ২০২১ রিস্ট্াব্দ  

এি মাধ্যদম স্থানীয়ভ্াদব উৎপারেি োইলস ও স্যারনোরি ওয়োি এি পরিদবেক ও 

রিলািদেি জন্য নীে করমেদনি উপি ১৫ েিাাংে মূসক আদিাপ সাংক্রান্ত নতুন প্রজ্ঞাপন 

জারি কিা হদয়দছ; 

(23) প্রজ্ঞাপন এসআিও নাং-১৬২-আইন/২০২১/১৫৯-মূসক িারিখ: ০৩ জুন, ২০২১ রিস্ট্াব্দ  

এি মাধ্যদম স্থানীয় মূলিনী  ন্ত্রপারি সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন (এসআিও নাং-১০১-

আইন/২০২০/৯৫-মূসক, িারিখ: ২৫.০৩.২০২০ রিঃ) বারিল কিা হদয়দছ। 

(খ) আদেেসমূদহি িারলকাঃ 

(1) সািািণ আদেে নাং-০২/মূসক/২০২১ িারিখ: ০৩ জুন, ২০২১ রিস্ট্াব্দ এি মাধ্যদম 

রসোদিদেি মূল্যস্তি টভ্দে স্ট্োম্প ও ব্যান্ডদিাল ব্যবহাি এবাং মূসক ও সম্পূিক শুল্ক 

আোদয়ি রেক-রনদে থেনা সাংক্রান্ত আদেে জারি কিা হদয়দছ; 

(2) সািািণ আদেে নাং-০৩/মূসক/২০২১ িারিখ: ০৩ জুন, ২০২১ রিস্ট্াব্দ এি মাধ্যদম 

সমুদ্রোমী জাহাজ এি অব্যাহরি সাংক্রান্ত আদেে সাংদোিন কিা হদয়দছ;  

(3) সািািণ আদেে নাং-০৪/মূসক/২০২১ িারিখ: ০৩ জুন, ২০২১ এি মাধ্যদম আোম কি 

সাংক্রান্ত আদেদেি প্রদয়াজনীয় সাংদোিনীসহ একটি সমরন্বি আদেে জারি কিা হদয়দছ।  

 

০৫। উপদিাক্ত প্রজ্ঞাপন ও আদেেসমূদহ মূল্য সাংদ াজন কি ও সম্পূিক শুল্ক অব্যাহরি/আদিাপ 

সাংক্রান্ত উদেখদ াগ্য সাংদোিনীসমূহ আনা হদয়দছ,  র্া:- 

(ে) মূসক অব্যাহরি প্রোনঃ 

পদণ্যি এইচএস 

টকাি/দসবাি 

টকাি 

পণ্য/দসবাি নাম 
ট  প থাদয় 

অব্যাহরি 

8471 ভুক্ত সকল করম্পউোি ও িাি ইউরনেসমূহ এবাং আনুর্রিক আমোরন প থায় 
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পদণ্যি এইচএস 

টকাি/দসবাি 

টকাি 

পণ্য/দসবাি নাম 
ট  প থাদয় 

অব্যাহরি 

এইচএস টকাি 

(8471.60.10 

ব্যিীি) 

 ন্ত্রপারি 

8473.30.00 করম্পউোি ও িাি ইউরনেসমূহ এবাং আনুর্রিক 

 ন্ত্রপারি 

আমোরন প থায় 

8517.62.30 করম্পউোি মদিম আমোরন প থায় 

8528.52.10 করম্পউোি মরনেি (২২” প থন্ত) আমোরন প থায় 

1904.10.00 মুরি উৎপােন প থাদয় 

84.32 ও 84.33 

সাংরিষ্ট এইচএস 

টকাি 

উইর্ার (গনড়ানী) ও  উইজনায়ার (ঝাড়াইেল) উৎপােন, 

ব্যবসায়ী প থাদয় 

9619.00.00 স্যারনোরি ন্যাপরকন উৎপােন প থাদয় 

S037.00 পুিািন ব্যাোিী টসবা 

(দ াোনোি) 

প থাদয় 

S099.40 টমরিদেেন (৩০ জুন, ২০২২ প থন্ত) টসবা প থাদয় 

08.03-08.10 

সাংরিষ্ট এইচএস 

টকাি 

িাজা িল ব্যবসায়ী প থাদয় 

 

(খ) মূসক আদিাপঃ 

পদণ্যি এইচএস 

টকাি/দসবাি 

টকাি 

পণ্য/দসবাি নাম ট  প থাদয় 

অব্যাহরি 

0207.11.90, 

0207.12.90 

০১.০৫ এি টেণীভুক্ত হাঁস মুিেীি মাাংস এবাং টভ্াজে 

নারিভূরি, িাঁজা, ঠান্ডা অর্বা রহমারয়ি (২.৫ টকরজ প থন্ত 

টমািক বা টিনজাি ব্যিীি) 

আমোরন প থাদয় 

 

(ে)  িামাক ও িামাকজাি পদণ্যি মূল্য বৃরিি মাধ্যদম িামাদকি ব্যবহাি হ্রাস কদি জনস্বাস্থে 

সুিযা রনরশ্চি কিাি লদযে িামাকজাি পদণ্যি উপি রনম্নরূপ হাদি মূল্য রনি থািণপূব থক 

সম্পূিক শুল্ক িা থ কিা হদয়দছ। 
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রবদ্যমান মূল্য  
(১০ শলাোর েন্য) 

োকা 

রবদ্যমান সম্পূরে 

শুল্ক হার (%) 
প্রস্তারবি মূল্য  

(১০ শলাোর েন্য) োকা 
প্রস্তাগবত  

সম্পূরে শুল্ক 

হার (%) 

৩৯ োো ও তদূর্ধ্য ৫৭ ৩৯ োো ও তদূর্ধ্য ৫৭ 
৬৩ োকা ও তদূর্ধ্য ৬৫ ৬৩ োকা ও তদূর্ধ্য ৬৫ 

৯৭ োকা ও তদূর্ধ্য ৬৫ ১০২ োকা ও তদূর্ধ্য ৬৫ 

১২৮ োকা ও তদূর্ধ্য ৬৫ ১৩৫ োকা ও তদূর্ধ্য ৬৫ 
 

(ঘ)  রবরিি টযদে সদব থাচ্চ খুচিা মূল্য রনি থািণপূব থক সম্পূিক শুল্ক রনম্নরুদপ রনি থািণ কিা 

হদয়দছ: 

গবগড়র ধরন 
েলাকা 

(প্রগত 

প্যাজেে) 

রবদ্যমান মূল্য 

(ভ্োে ও 

সম্পূিক 

শুল্কসহ) োকা 

প্রস্তারবি মূল্য 

(ভ্োে ও 

সম্পূিক 

শুল্কসহ) োকা 

রবদ্যমান 

সম্পূরে 

শুল্ক হার 

(%) 

প্রস্তারবি 

সম্পূরে 

শুল্ক হার 

(%) 

র্জন্ত্রর সাহায্য 

ব্যতীত হাজত জ্তরি 

গবগড় 

(গফল্টার গবযুক্ত) 

৮ শলাো  ৬.০০ োো  ৬.০০ োো  ৩০ ৩০ 

১২ শলাো  ৯.০০ োো  ৯.০০ োো  ৩০ ৩০ 

২৫ শলাো  ১৮.০০ োো  ১৮.০০ োো  ৩০ ৩০ 

র্জন্ত্রর সাহায্য 

ব্যতীত হাজত জ্তরি  

গবগড় 

(গফল্টার সাংযুক্ত) 

১০ শলাো  ১০.০০ োো  ১০.০০ োো  ৪০ ৪০ 

২০ শলাো  ১৯.০০ োো  ১৯.০০ োো  ৪০ ৪০ 

 

(ঙ)  জে থা ও গুদলি টযদে সদব থাচ্চ খুচিা মূল্য রনি থািণপূব থক সম্পূিক শুল্ক রনম্নরুদপ রনি থািণ  

কিা হদয়দছ: 

পদণ্যি নাম একক 
রবদ্যমান 

মূল্য 
প্রস্তারবি মূল্য 

রবদ্যমান 

সম্পূিক শুল্ক 

হাি 

প্রস্তারবি 

সম্পূিক শুল্ক 

হাি 

জে থা প্ররি েে গ্রাম ৪০ োকা ৪০ োকা ৫৫% ৫৫% 

গুল প্ররি েে গ্রাম ২০ োকা ২০ োকা ৫৫% ৫৫% 

 

০৬।  মাননীয় মন্ত্রী, অর্ য মন্ত্রণালয় এর বাজেে বক্তৃতা, অর্ য গবল, ২০২১ এবাং বগণ যত নতুন 

প্রজ্ঞাপন ও আজেশসমূহ এ গনজে যশনার সাজর্ কপ্ররণ েরা হজলা। অর্ য গবল, ২০২১ এ মূল্য সাংজর্ােন 

ের ও সম্পূিক শুল্ক আইন, ২০১২ এর সম্পগেযত অাংশ এবাং মূল্য সাংজর্ােন ের ও সম্পূিক শুল্ক 

গবগধমালা, ২০১৬ এর সাংজশাধনী এবাং বাজেে সম্পগেযত উপগর-উক্ত প্রজ্ঞাপন ও আজেশসমূজহর 

আজলাজে র্র্ার্র্ সরোগর রােস্ব আহরজণর স্বাজর্ য অগবলজম্ব প্রজয়ােনীয় পেজেপ গ্রহজণর েন্য 
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অনুজরাধ েরা হজলা। এেইসাজর্, এ সেল গবষজয় কোন প্রোর ভুল-ভ্রারন্ত, অসাংগগত বা রবদির্দণি 

প্রজয়ােন অনুভূত হজল তা জরুরি গভগত্তজত আগামী ১০ জুন, ২০২১ রিস্ট্াব্দ তাগরজখর মজধ্য জািীয় 

িাজস্ব কবাজর্ যর নেজর আনার েন্য অনুজরাধ েরা হজলা।  

 

০৭।  এই রনদে থরেকা মাঠ প থাদয়ি ভ্োে ও কাস্ট্মস কম থকিথাদেি ভ্োে রবর্দয় বাদজদে গৃহীি 

প্রস্তাবনাসমূহ সহদজ অনুিাবন কিাি লদযে একটি েরলল মাে। এ কািদণ রবদবচে রনদে থরেকায় বরণ থি 

রবর্য়সমূহ সহ সাংরিষ্ট আইন, রবরিমালা, প্রজ্ঞাপন ও সািািণ আদেেসমূহ মদনাদ াে সহকাদি 

পাঠপূব থক িা সহকমীদেি রনদয় আদলাচনাি মাধ্যদম জারনদয় টেয়াি জন্য অনুদিাি কিা হদলা।  

 

০৮।  এই গনজে যশনার কোন অসাংগগতর কেজত্র োগরকৃত অর্ য গবল, গবগধমালা, প্রজ্ঞাপন ও 

আজেশসমূহ অনুসরণীয় হজব।  

 

 
গবতরণ (জেৈষ্ঠতার ক্রমানুসাজর নয়): 

১। সেস্য (টগ্রি-১), জািীয় িাজস্ব টবাি থ, টসগুনবারেচা, ঢাকা। 

২। সেস্য (সকল), জািীয় িাজস্ব টবাি থ, টসগুনবারেচা, ঢাকা। 

৩। কপ্রগসজর্ন্ট, োস্টমস, এক্সাইে ও ভৈাে আপীলাত 

ট্রাইব্যৈনাল, েীবন বীমা ভবন, গেলকুশা বা/এ, ঢাো। 

৪-১৫। েগমশনার, োস্টমস, এক্সাইে ও ভৈাে েগমশনাজরে, 

ঢাো(েগেণ)/ঢাো(উত্তর)/ঢাো(পূব য)/ঢাো(পগিম)/ 

চট্টগ্রাম/কুগমিা/খুলনা/র্জশার/রােশাহী/রাংপুর/গসজলে/ 

বৃহৎ েরোতা ইউগনে, মূসে, ঢাো। 

১৬-১৭। মহাপগরচালে, গনরীো, কগাজয়ন্দা ও তেন্ত অগধেপ্তর  

মূসে, ঢাো/শুল্ক করয়াত ও প্রতৈপ যণ পগরেপ্তর, ঢাো। 

১৮। মহাপগরচালে, োস্টমস, এক্সাইে ও ভৈাে কট্রগনাং 

এোজর্মী, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম। 

১৯-২২। েগমশনার, োস্টমস, এক্সাইে ও ভৈাে (আপীল), 

চট্টগ্রাম/ ঢাো-১/ঢাো-২/খুলনা। 

২৩-২৫।   প্রেে পগরচালে, ভৈাে অনলাইন প্রেে/বে অজোজমশন 

প্রেে/ন্যাশনাল গসাংজগল উইজো প্রেে, োেরাইল, ঢাো। 

োতীয় রােস্ব কবাজর্ যর আজেশক্রজম, 

স্বাযরিি/০৩/০৬/২০২১রি: 

 [ কাজী িরিে উেীন ] 

প্রর্ম সগচব (মূসে-নীগত) 

কফানঃ ৮৩৯২৩০২। 

E-mail: kazifarid75@yahoo.com 

 

নগর্ নাং-০৮.০১.০০০০.০৬৮.১৬.০০১.২১/১৪৩ তাগরখঃ ২০ জ্েৈষ্ঠ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/০৩ জুন,২০২১গিঃ। 

 

অনুগলগপ প্রজয়ােনীয় োর্ যাজর্ যঃ 

১। মহাপগরচালে, শুল্ক কগাজয়ন্দা ও তেন্ত অগধেপ্তর, ঢাো। 

২-৭। েগমশনার, োস্টম হাউস, চট্টগ্রাম/ঢাো/মাংলা/জবনাজপাল/আইগসগর্-েমলাপুর/পানগাঁও। 

৮-৯। েগমশনার, োস্টমস বে েগমশনাজরে, ঢাো/চট্টগ্রাম। 

১০। েগমশনার, শুল্ক মূল্যায়ন ও অভৈন্তরীণ গনরীো েগমশনাজরে, ঢাো। 

 
 

স্বাযরিি/০৩/০৬/২০২১রি: 

 [কাজী টিজাউল হাসান] 

গিতীয় সগচব (মূসে আইন ও গবগধ) 
E-mail: rezahasan.nbr@gmail.com 

 
 


