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 [ বযাট বফবাগ ] 

অদদ 

াধাযণ অদদ নং-০৮/মূক/২০১৭         তাবযখঃ ১৮ জ্জযষ্ঠ, ১৪২৪ ফঙ্গাব্দ / ০১ জুন, ২০১৭ বিস্টাব্দ। 

 
বফলয়ঃ এআচ.এ.দকাড ২৪০২.৯০.০০ এয অওতাধীন বপল্টাযযুক্ত/বপল্টায বফযুক্ত বফবি খাদত খুচযা 

মূল্য বৃবিয বিাদেয বযদেবিদত মূল্য ও ম্পূযক শুল্ক বনধ ধাযদণয কাযদণ ভাঠ ম ধাদয় গ্রণীয় 

কাম ধক্রভ বফলদয় বদক-বনদদ ধনা।  

  

মূল্য ংদমাজন কয ও ম্পূযক শুল্ক অআন, ২০১২ (২০১২ দনয ৪৭ নং অআন) এয বিতীয় 

তপবর নুাদয ২৪০২.৯০.০০ এআচ.এ. ককাদডয ধীদন বপল্টাযযুক্ত/বপল্টায বফযুক্ত বফবি খাদতয 

মূল্যস্তয ও ম্পূযক শুদল্কয ায বনধ ধাযণ কযা আয়াদছ। নূতন মূল্যস্তয ও ম্পূযক শুল্ক বনম্নরূঃ 

বযনাভা 

ংখ্যা 

(Heading 

no.) 

াভঞ্জস্যপূণ ধ 

নাভকযণ ককাড 

(H.S. code) 

ণ্য াভগ্রীয বফফযণ (Description of goods) ম্পূযক 

শুল্ক ায 

(%) 

২৪.০২ ২৪০২.৯০.০০ (ক) বফবি   (বপল্টায বফযুক্ত) 

(১) ৮                   ৬.০০       

(২) ১২                   ৯.০০       

(৩) ২৫                   ১৮.৭৫       

 

35 

35 

35 

  (খ) বফবি (বপল্টায ংযুক্ত) 

(১) ১০                   ১০.০০      

(২) ২০                   ২০.০০      

 

40 

40 

 

০২।  নূতন মূল্যস্তদযয বফযীদত বফববন্ন স্টযাদেয ও ব্যান্ডদযাদরয মথামথ ব্যফায বনবিতকযণ তথা 

মথামথ বযভাণ মূল্য ংদমাজন কয (মূক) ও ম্পূযক শুল্ক অদাদয়য রদিয বনম্নবরবখত দদি 

গ্রদণয জন্য জাতীয় যাজস্ব কফাড ধ বনদদ ধ েদান কবযরঃ 

(ক) নূতন খুচযা মূল্যস্তদযয বববিদত বফবিয যফযাদয রদিয কর বফবিয (বপল্টায যুক্ত 

থফা বফযুক্ত) উৎাদনকাযীগণদক ংদাবধত মূল্য নুমায়ী েদমাজয শুল্ক-কয বযদাধ 

াদদি ণ্য খারা গ্রণ কবযদত আদফ। এ বফলদয় ংবিষ্ট কবভনায েদয়াজনীয় 

কাম ধক্রভ গ্রণপূফ ধক কদয েদদয় ম্পূযক শুল্ক ও মূল্য ংদমাজন কয অদায় বনবিত 

কবযদফন; 

(খ) ০১ জুন, ২০১৭বিঃ ফা তায দয যফযা কযা কর বফবিয কিদেআ (পূদফ ধ উৎাবদত ও 

ভজুদ) নূতন মূল্যস্তয নুমায়ী শুল্ক-কয অদায় বনবিত কবযদত আদফ। ০১ জুন, 

২০১৭বিঃ তাবযদখয পূদফ ধয ট্যাবযপ মূদল্যয বববিদত েস্তুতকৃত প্যাদকদট ীর িাযা নূতন 
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খুচযা মূল্য মুদ্রণ কবযদত আদফ। ব্যফাদযয জটিরতা বযায কবযফায রদিয বফবি 

উৎাদনকাযী েবতষ্ঠান মত ীঘ্র ম্ভফ নূতন খুচযা মূদল্যয প্যাদকট মুদ্রদণয ব্যফস্থা গ্রণ 

কবযদফ; 

(গ) বফবিয নূতন মূল্যস্তয ও ম্পূযক শুল্কায কাম ধকয ওয়ায় মথামথ বযভাণ যাজস্ব 

অদাদয়য রদিয েদতযক মূক কবভনাদযদটয কবভনাযগণ তাাদদয স্ব-স্ব 

বধদিেভুক্ত বফবিয উৎাদনকাযী েবতষ্ঠাদন                                 

                                    ২০১৭          ৯ নুমায়ী 

তত্ত্বাফধানাধীন যফযা বনবিত কবযফায রদিয েদয়াজনীয় ংখ্যক মূল্য ংদমাজন কয 

কভ ধকতধা দস্থ কবযদফন; 

(ঘ) ংবিষ্ট কভ ধকতধাগণ েবতটি উৎাদনকাযীয েদতযকটি বফবিয প্যাদকদটয েকৃবত, রাকা 

ংখ্যা, খুচযা মূল্য, ম্পূযক শুল্ক ও মূল্য ংদমাজন কয ায আতযাবদয বববিদত শুল্ক-কয 

এয বযভাণ বনধ ধাযণ কযত: যাজস্ব অদায় কাম ধক্রভ োদন ফা বযদাধ কাম ধক্রভ 

তত্ত্বাফধান কবযদফন; এফং 

(ঙ)  কবভনাযগণ অদদদয (ক) আদত (ঘ) নুদচছদদ ফবণ ধত িবতয ফাস্তফায়ন 

বনবিতকযদণয রদিয েদয়াজনীয় বনদদ ধ জাবয ও তদাযবক কবযদফন। ফাস্তফায়দন ককাদনা 

ভস্যা থাবকদর তাা জরুবয বববিদত কফাদড ধয কগাচযীভূত কবযদফন। এছািা, নূতন 

মূল্যস্তয ও ম্পূযক শুল্কায েফতধদনয কাযদণ ৩১ কভ, ২০১৭বিঃ তাবযদখয বফবিয 

ভাণী ভজুদ, পূদফ ধয স্টযাে/ব্যান্ডদযার, খাবর কভািক এফং নূতন স্টযাে ও ব্যান্ডদযার 

এফং খাবর কভািদকয ভজুদ তথ্য ছক ‘ক’ এ গ্রণ কবযদফন এফং দাবয়ত্ব োপ্ত মূক 

কভ ধকতধা এফং েবতষ্ঠান কর্তধদিয নুদভাবদত কমৌথ স্বািয ম্ববরত উক্ত ছদক ভজুদ 

তদথ্যয এক কব ংবিষ্ট মূক কবভনাদযট দয দপ্তদয ০১ জুন, ২০১৭বিঃ তাবযদখয 

ভদে ক কবযদত আদফ। যাজদস্বয হ্রা/বৃবি ংক্রাে তুরনামূরক ভাবক বফফযণী ছক-

খ এফং ছক-গ এ যফতী ভাদয ১০ তাবযদখয ভদে জাতীয় যাজস্ব কফাদড ধ কেযণ 

কবযদফন। 

 

০৩। মূল্য ংদমাজন কয ও ম্পূযক শুল্ক বফবধভারা, ২০১৬ এয বফবধ ১১৮ক এ েদি 

িভতাফদর জাতীয় যাজস্ব কফাড ধ এআ অদদ জাবয কবযর। 
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ছক-ক 
েবতষ্ঠাদনয নাভঃ ........................................ 
ঠিকানাঃ .................................................. 
মূক বনফন্ধন নং - ...................................... 
ভজুদ গ্রদণয তাবযখ ও ভয়ঃ ....................... 

(ক) উৎাবদত বগাদযদটয ভজুদ ংক্রাে তথ্যঃ 
ক্রবভক নং বফবিয ধযণ (বপল্টায যুক্ত/বফযুক্ত) প্যাদকদটয ধযণ (াড ধ/ফ্ট/ কর এন্ড 

স্লাআড/দঞ্জ)  
েবত প্যাদকদট রাকায ংখ্যা স্টযাে ফা ব্যান্ডদযাদরয বডজাআন (যং) েবত প্যাদকদটয মুবদ্রত খুচযা মূল্য ভজুদ দণ্যয প্যাদকদটয ংখ্যা ভেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

(খ) ব্যফহৃত মুবদ্রত বফবিয প্যাদকদটয ভজুদ ংক্রাে তথ্যঃ 
ক্রবভক নং বফবিয ধযণ (বপল্টায যুক্ত/বফযুক্ত) প্যাদকদটয ধযণ (াড ধ/ফ্ট/  

কর এন্ড স্লাআড) 

েবত প্যাদকদট রাকায ংখ্যা েবত প্যাদকদট মুবদ্রত খুচযা  

মূল্য 

ভজুদ ব্যফহৃত প্যাদকদটয ংখ্যা ভেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(গ) ব্যফহৃত স্টযাে ফা ব্যান্ডদযাদরয ভজুদ ংক্রাে তথ্যঃ 
ক্রবভক নং বফবিয ধযণ (বপল্টায 

যুক্ত/বফযুক্ত) 
প্যাদকদটয ধযণ স্টযাে/ব্যান্ডদযার স্টযাে ফা ব্যান্ডদযাদরয বডজাআন (যং) ব্যফহৃত স্টযাে/ব্যান্ডদযাদরয ংখ্যা ভেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
(ঘ) নূতন স্টযাে/ব্যান্ডদযাদরয ভজুদ ংক্রাে তথ্যঃ (চাবদা দেয বববিদত) 

ক্রবভক নং বফবিয ধযণ (বপল্টায যুক্ত/বফযুক্ত) প্যাদকদটয ধযণ (াড ধ/ফ্ট/ 

কর এন্ড স্লাআড/দঞ্জ) 
স্টযাে/ব্যান্ডদযার স্টযাে/ব্যান্ডদযাদরয বডজাআন (যং) ভজুদ ংখ্যা ভেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
(ঙ) নুতন খুচযা মূদল্যয বববিদত মুবদ্রত বফবিয প্যাদকদটয ভজুদ ংক্রাে তথ্যঃ 

ক্রবভক নং বফবিয ধযণ (বপল্টায যুক্ত/বফযুক্ত) প্যাদকদটয ধযণ (াড ধ/ফ্ট/ 

কর এন্ড স্লাআড/দঞ্জ) 
েবত প্যাদকদট রাকায ংখ্যা েবত প্যাদকট মুবদ্রত খুচযা মূল্য ভজুদ প্যাদকদটয ংখ্যা ভেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
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ছক-খ 
বফবিয যাজস্ব অদাদয়য তুরনামূরক বফফযণী (েবতষ্ঠানওয়াযী) 

বফবি উৎাদনকাযী েবতষ্ঠাদনয নাভ ও ঠিকানাঃ ...........................................। 

..................................... ভা ম ধে। 

ক্রবভক 

নং 

বফবিয 

ব্রাদন্ডয নাভ 

(বপল্টাযযুক্ত

/বফযুক্ত) 

েবত 

প্যাদকদট 

রাকা 

ংখ্যা 

------------ (পুফ ধফতী) থ ধফছদযয  ---------------- ভা ম ধে  ------------ (ফতধভান) থ ধফছদযয  ---------------- ভা ম ধে  াথ ধকয  

১১-১৯ ম্পূযক 

শুদল্কয 

ায 

খুচযা  

মূল্য 

েবত 

প্যাদকদট 

েদমাজয 

ম্পূযক 

শুল্ক 

েবত 

প্যাদকদট 

েদমাজয  

মূক 

যফযাকৃত 

প্যাদকট ংখ্যা 

ম্পূযক 

শুল্ক 

মূক কভাট ম্পূযক 

শুদল্কয  

ায 

েবত 

প্যাদকদটয 

খুচযা মূল্য 

েবত 

প্যাদকদট 

েদমাজয 

ম্পূযক 

শুল্ক 

েবত 

প্যাদকদট 

েদমাজয  

মূক 

যফযাকৃত 

প্যাদকট ংখ্যা 

ম্পূযক 

শুল্ক 

মূক কভাট 

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

(১)                    

(২)                    

(৩)                    

কভাট                   

(৪)                    

(৫)                    

(৬)                    

কভাট                   

(৭)                    

(৮)                    

(৯)                    

কভাট                   

ফ ধদভাট                   
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ছক-গ 
বফবিয যাজস্ব অদাদয়য তুরনামূরক বফফযণী (েবতষ্ঠানওয়াযী) 

বফবিয উৎাদনকাযী েবতষ্ঠাদনয নাভ ও ঠিকানাঃ ...........................................। 

ভাদয নাভঃ ..................................... । 

ক্রবভক 

নং 

বফবিয ব্রাদন্ডয 

নাভ 

(বপল্টাযযুক্ত/ 

বফযুক্ত) 

েবত 

প্যাদকদট 

রাকা 

ংখ্যা 

------------ (পূফ ধফতী) থ ধফছদযয  ---------------- ভা ------------ (ফতধভান) থ ধফছদযয  ---------------- ভা াথ ধকয  

১১-১৯ ম্পূযক 

শুদল্কয 

ায 

খুচযা  

মূল্য 

েবত 

প্যাদকদট 

েদমাজয  

ম্পূযক 

শুল্ক 

েবত 

প্যাদকদট 

েদমাজয  

মূক 

যফযাকৃত 

প্যাদকট 

ংখ্যা 

ম্পূযক 

শুল্ক 

মূক কভাট ম্পূযক 

শুদল্কয 

ায 

েবত 

প্যাদকদটয 

খুচযা মূল্য 

েবত 

প্যাদকদট 

েদমাজয 

ম্পূযক 

শুল্ক 

েবত 

প্যাদকদট 

েদমাজয  

মূক 

যফযাকৃত 

প্যাদকট 

ংখ্যা 

ম্পূযক 

শুল্ক 

মূক কভাট 

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

(১)                    

(২)                    

(৩)                    

কভাট                   

(৪)                    

(৫)                    

(৬)                    

কভাট                   

(৭)                    

(৮)                    

(৯)                    

কভাট                   

ফ ধদভাট                   
 

                             

 

 

                            

       কচয়াযম্যান 


