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 [ বযাট বফবাগ ] 
 

অদদ 

াধাযণ অদদ নং-১৫/মূক/২০১৭              ১৭ অলাঢ়, ১৪২৪ ফঙ্গাব্দ/ ০১ জু   , ২০১৭ বিস্টাব্দ। 

বফলঃ এআচ.এ.দকাড ২৪০২.২০.০০ এয অওতাধীন বগাদযদটয খুচযা মূল্য বৃবিয বিাদেয 

বযদেবিদত মূল্যস্তয ভবদদ বফববন্ন স্টযাম্প/ব্য/ন্ডাোল দযার ন্ডফায এফং মূল্য ংদমাজন কয ও 

ম্পূযক  শুল্ক অযণ ংবিষ্ট বনদদ েনা।  

মূল্য ংদমাজন কয অআন, ১৯৯১ (১৯৯১ দনয ২২ নং অআন) এয      ১৪(২) এ     

                                                -০৭/   /২০১৭,      : ০১     , 

২০১৭  : এ                    বগাদযট               মূল্যস্তয ও ম্পূযক শুদল্কয ায বনধ োযণ 

কযা আাদছ।     মূল্যস্তয ও ম্পূযক শুল্ক বনম্নরূঃ 

বযনাভা 

ংখ্যা 

(Heading 

no.) 

াভঞ্জস্যপূণ ে 

নাভকযণ ভকাড 

(H.S. code) 

ণ্য াভগ্রীয বফফযণ (Description of goods) ম্পূযক 

শুল্ক ায 

(%) 

২৪.০২ ২৪০২.২০.০০ তাভাকযুক্ত বগাদযট (Cigarettes Containing 

Tobacco) েবত দ রাকা বগাদযদটয বফক্র 

মূল্য (প্যাদকদটয গাদ খুচযা বফক্রমূল্য ও 

বগাদযদটয ংখ্যা সুস্পষ্ট, রিণী ও ননীবাদফ 

মুবিত থাবকফায দতে): 

 

  (১) (ক) ২৭      [                        

                                     

                                    

                                      

                                      

                            

                                       

               ] 

( )    ৩১.০৫.২০১৭   :                 

                                      

                              

                                

                                   

                                   

                                       

৫২ 

 

 

 

 

 

 

 

৫৫ 
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বযনাভা 

ংখ্যা 

(Heading 

no.) 

াভঞ্জস্যপূণ ে 

নাভকযণ ভকাড 

(H.S. code) 

ণ্য াভগ্রীয বফফযণ (Description of goods) ম্পূযক 

শুল্ক ায 

(%) 

                

      

  (২)  ৪৫      ও        

 

৬৩ 

  (৩) ৭০      ও        ৬৫ 

০২।  নূতন মূল্যস্তদযয বফযীদত বফববন্ন স্টযাদম্প/ব্যয ও ন্ডাোল দযাদরয মথামথ ন্ডফায বনবিতকযণ তথা 

মথামথ বযভাণ মূল্য ংদমাজন কয (মূক) ও ম্পূযক শুল্ক অদাদয রদিয বনম্নবরবিত দদি 

গ্রদণয জন্য জাতী যাজস্ব ভফাড ে বনদদ ে েদান কবযর: 

(ক) নূতন খুচযা মূল্যস্তদযয বববিদত বগাদযট যফযাদয রদিয কর ব্রাদোল য বগাদযদটয 

ভিদে উৎাদনকাযীগণদক ংদাবধত মূল্য নুমাী েদমাজয শুল্ক-কয বযদাধ 

াদদি ণ্য িারা গ্রণ কবযদত আদফ। এ বফলদ ংবিষ্ট কবভনায েদাজনী 

কাম েক্রভ গ্রণ কদয েদদ ম্পূযক শুল্ক ও মূল্য ংদমাজন কয অদা বনবিত কবযদফন; 

(ি) ০১ জুরাআ, ২০১৭বিঃ ফা তায দয যফযা কযা কর বগাদযদটয ভিদেআ (পূদফ ে 

উৎাবদত ও ভজুদ) নূতন মূল্যস্তয নুমাী শুল্ক-কয অদা বনবিত কবযদত আদফ। 

০১ জুরাআ, ২০১৭বিঃ তাবযদিয পূদফ েয খুচযা মূল্য মুবিত বগাদযদটয প্যাদকদট ীর দ্বাযা 

নূতন খুচযা মূল্য মুিণ কবযদত আদফ। ন্ডফাদযয জটিরতা বযায কবযফায রদিয 

বগাদযট উৎাদনকাযী েবতষ্ঠান মত ীঘ্র ম্ভফ নূতন খুচযা মূদল্যয প্যাদকট মুিদণয 

ন্ডফস্থা গ্রণ কবযদফ;  

( )         -০৮.০১.০০০০.০৬৮.১৬.০০৪.১৭/৭৮৩-   /২০১৭,        ০১     , 

২০১৭  : এ         ভকাদনা বগাদযট উৎাদনকাযী েবতষ্ঠাদনয মবদ নূতন ভকান 

বডজাআদনয স্টযাম্প/ব্য ফা ন্ডাোল দযার ন্ডফাদযয েদাজন , তদফ তাাযা মথাদ্রুত ম্ভফ 

ফাংরাদদ ববকউবযটি বেবটং ভেদয বনকট আদত তাা ংগ্র কবযফায ন্ডফস্থা গ্রণ 

কবযদফন। ফাংরাদদ  ববকউবযটি বেবটং ভে বফরদে নূতন বডজাআদনয স্টযাম্প/ব্য ফা 

ন্ডাোল দযার যফযা কবযফায রদিয েদাজনী ন্ডফস্থা গ্রণ কবযদফ। নূতন বডজাআদনয 

স্টযাম্প/ব্য ফা ন্ডাোল দযার না াওা ম েে উৎাদনকাযীদক তাাদদয বফদ্যভান মূল্যস্তদযয 

বববিদত স্টযাম্প/ব্য ফা ন্ডাোল দযার ন্ডফাদযয ভাধ্যদভ নুদেদ ২(ি) নুমাী বর দ্বাযা মূিণ 

কবযা মথামথ যাজস্ব বযদাধ বনবিত কবযদত আদফ। নূতন বডজাআদনয স্টযাম্প/ব্য ফা 

ন্ডাোল দযার না াওা ম েে ংবিষ্ট কবভনায বফলটি নুদেদ ২(চ) নুমাী তদাযকী 

বনবিত কবযদফন;       

 (ঘ) বগাদযদটয নূতন মূল্যস্তয ও ম্পূযক শুল্কায কাম েকয ওা মথামথ বযভাণ যাজস্ব 

অদাদয রদিয েদতযক মূক কবভনাদযদটয কবভনাযগণ তাাদদয স্ব-স্ব 

বধদিেভুক্ত েদতযকটি বগাদযট উৎাদনকাযী েবতষ্ঠাদন মূল্য ংদমাজন কয অআন, 

১৯৯১ এয ধাযা ২৬ি এয উ-ধাযা (১) নুমাী তত্ত্বাফধানাধীন যফযা বনবিত 

কবযফায রদিয েদাজনী ংখ্যক  মূল্য ংদমাজন কয কভ েকতো দস্থ কবযদফন; 
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(ঙ) ংবিষ্ট কভ েকতোগণ েবতটি উৎাদনকাযীয েদতযকটি ব্রাদোল য বগাদযদটয প্যাদকদটয 

েকৃবত, ব্রাদোল য মূল্যভান, উৎ [বফদল অদদ নং ০৬/মূক/২০১৭, তাবযিঃ 

০১.০৭.২০১৭ বিঃ এয ভটবফদরয করাভ (৩) এয দপা ১ (ক) ও ১ (ি) নুাদয], রাকা 

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

এয বযভাণ বনধ োযণ কযত: যাজস্ব অদা কাম েক্রভ ম্প/ব্যাদন ফা বযদাধ কাম েক্রভ 

তত্ত্বাফধান কবযদফন; এফং 

(চ)  কবভনাযগণ অদদদয (ক) আদত (ঙ) নুদেদদ ফবণ েত িবতয ফাস্তফান 

বনবিতকযদণয রদিয েদাজনী বনদদ ে জাবয ও তদাযবক কবযদফন। ফাস্তফাদন ভকাদনা 

ভস্যা থাবকদর তাা জরুবয বববিদত ভফাদড েয ভগাচযীভূত কবযদফন। এছাড়া, নূতন 

মূল্যস্তয ও ম্পূযক শুল্কায েফতেদনয কাযদণ ৩০ জুন, ২০১৭বিঃ তাবযদিয বগাদযদটয 

ভানী ভজুদ, পূদফ েয স্টযাম্প/ব্য/ন্ডাোল দযার, িাবর ভভাড়ক এফং নূতন স্টযাম্প/ব্য ও ন্ডাোল দযার 

এফং িাবর ভভাড়দকয ভজুদ তথ্য ছক ‘ক’ এ গ্রণ কবযদফন এফং দাবত্বোপ্ত মূক 

কভ েকতো এফং েবতষ্ঠান কর্তেদিয নুদভাবদত ভমৌথ স্বািয েবরত উক্ত ছদক ভজুদ 

তদথ্যয এক কব ংবিষ্ট মূক কবভনাদযট দয দপ্তদয ০১ জুরাআ, ২০১৭বিঃ তাবযদিয 

ভদধ্য ভ কবযদত আদফ। যাজদস্বয হ্রা/বৃবি ংক্রাে তুরনামূরক ভাবক বফফযণী ছক-

ি এফং ছক-গ এ যফতী ভাদয ১০ তাবযদিয ভদধ্য জাতী যাজস্ব ভফাদড ে ভেযণ 

কবযদফন। 

 

০৩।  মূল্য ংদমাজন কয বফবধভারা, ১৯৯১ এয বফবধ ৩৮ এ েদি িভতাফদর জাতী যাজস্ব ভফাড ে 

এআ অদদ জাবয কবযর এফং উায ১৯ জ্জযষ্ঠ, ১৪২৩ ফঙ্গাব্দ ভভাতাদফক ০২ জুন, ২০১৬ বিস্টাব্দ 

তাবযদিয াধাযণ অদদ নং ০৩/মূক/২০১৬ যবত কবযর। 
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ছক-ক 

 েবতষ্ঠাদনয নাভঃ ........................................ 

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

 মূক বনফন্ধন নং - ...................................... 

 ভজুদ গ্রদণয তাবযি ও ভঃ ....................... 
 

(ক) উৎাবদত বগাদযদটয ভজুদ ংক্রাে তথ্যঃ 

ক্রবভক নং বগাদযদটয ব্রাদোল য নাভ প্যাদকদটয ধযণ (াড ে/ফ্ট/ 

ভর এোল  স্লাআড)  

েবত প্যাদকদট রাকায 

ংখ্যা 

স্টযাম্প/ব্য ফা ন্ডাোল দযাদরয 

বডজাআন (যং) 

েবত প্যাদকদটয মুবিত 

খুচযা মূল্য 

ভজুদ দণ্যয 

প্যাদকদটয ংখ্যা 

ভেন্ড 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 

(ি) ন্ডফহৃত মুবিত বগাদযদটয প্যাদকদটয ভজুদ ংক্রাে তথ্যঃ 

ক্রবভক নং বগাদযদটয ব্রাদোল য নাভ প্যাদকদটয ধযণ (াড ে/ফ্ট/  

ভর এোল  স্লাআড) 

েবত প্যাদকদট রাকায ংখ্যা েবত প্যাদকদট মুবিত খুচযা  

মূল্য 

ভজুদ ন্ডফহৃত প্যাদকদটয 

ংখ্যা 

ভেন্ড 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

(গ) ন্ডফহৃত স্টযাম্প/ব্য ফা ন্ডাোল দযাদরয ভজুদ ংক্রাে তথ্যঃ 

ক্রবভক নং েবত প্যাদকদট রাকা 

ংখ্যা 

প্যাদকদটয ধযণ স্টযাম্প/ব্য/ন্ডাোল দযার স্টযাম্প/ব্য ফা ন্ডাোল দযাদরয বডজাআন 

(যং) 

ন্ডফহৃত স্টযাম্প/ব্য/ন্ডাোল দযাদরয ংখ্যা ভেন্ড 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

(ঘ) নূতন স্টযাম্প/ব্য/ন্ডাোল দযাদরয ভজুদ ংক্রাে তথ্যঃ (চাবদা দেয বববিদত) 

ক্রবভক নং েবত প্যাদকদট রাকায 

ংখ্যা 

প্যাদকদটয ধযণ (াড ে/ফ্ট/ 

ভর এোল  স্লাআড) 

স্টযাম্প/ব্য/ন্ডাোল দযার স্টযাম্প/ব্য/ন্ডাোল দযাদরয বডজাআন (যং) ভজুদ ংখ্যা ভেন্ড 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

(ঙ) নুতন খুচযা মূদল্যয বববিদত মুবিত বগাদযদটয প্যাদকদটয ভজুদ ংক্রাে তথ্যঃ 

ক্রবভক নং বগাদযদটয ব্রাদোল য নাভ প্যাদকদটয ধযণ (াড ে/ফ্ট/ 

ভর এোল  স্লাআড) 

েবত প্যাদকদট রাকায ংখ্যা েবত প্যাদকট মুবিত খুচযা মূল্য ভজুদ প্যাদকদটয ংখ্যা ভেন্ড 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
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ছক-ি 
বগাদযদটয যাজস্ব অদাদয তুরনামূরক বফফযণী (েবতষ্ঠানওাযী) 

বগাদযট উৎাদনকাযী েবতষ্ঠাদনয নাভ ও ঠিকানাঃ ...........................................। 

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

ক্রবভ

ক নং 

বগাদযদট

য ব্রাোল  

নাভ 

েবত 

প্যাদকদট 

রাকা 

ংখ্যা 

------------ (পুফ েফতী) থ েফছদযয  ---------------- ভা ম েে  ------------ (ফতেভান) থ েফছদযয  ---------------- ভা ম েে  াথ েকয  

১১-১৯ ম্পূয

ক 

শুদল্কয 

ায 

খুচযা  

মূল্য 

েবত 

প্যাদক

ভট 

েদমাজয 

ম্পূয

ক শুল্ক 

েবত 

প্যাদক

ভট 

েদমাজয  

মূক 

যফযাকৃত 

প্যাদকট 

ংখ্যা 

ম্পূযক 

শুল্ক 

মূ

ক 

ভভাট ম্পূযক 

শুদল্কয  

ায 

েবত 

প্যাদকদট

য খুচযা 

মূল্য 

েবত 

প্যাদক

ভট 

েদমাজয 

ম্পূযক 

শুল্ক 

েবত 

প্যাদক

ভট 

েদমাজয  

মূক 

যফযাকৃত 

প্যাদকট 

ংখ্যা 

ম্পূযক 

শুল্ক 

মূক ভভাট 

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

(১)                    

(২)                    

(৩)                    

ভভাট                   

(৪)                    

(৫)                    

(৬)                    

ভভাট                   

(৭)                    

(৮)                    

(৯)                    

ভভাট                   

ফ েদভাট                   
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ছক-গ 

বগাদযদটয যাজস্ব অদাদয তুরনামূরক বফফযণী (েবতষ্ঠানওাযী) 

বগাদযট উৎাদনকাযী েবতষ্ঠাদনয নাভ ও ঠিকানাঃ ...........................................। 

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

ক্রবভক 

নং 

বগাদযদটয 

ব্রাোল  নাভ 

েবত 

প্যাদকদট 

রাকা 

ংখ্যা 

------------ (পূফ েফতী) থ েফছদযয  ---------------- ভা ------------ (ফতেভান) থ েফছদযয  ---------------- ভা াথ েকয  

১১-১৯ ম্পূযক 

শুদল্কয 

ায 

খুচযা  

মূল্য 

েবত 

প্যাদকদট 

েদমাজয  

ম্পূযক 

শুল্ক 

েবত 

প্যাদকদট 

েদমাজয  

মূক 

যফযাকৃত 

প্যাদকট 

ংখ্যা 

ম্পূযক 

শুল্ক 

মূক ভভাট ম্পূযক 

শুদল্কয 

ায 

েবত 

প্যাদকদটয 

খুচযা মূল্য 

েবত 

প্যাদকদট 

েদমাজয 

ম্পূযক 

শুল্ক 

েবত 

প্যাদকদট 

েদমাজয  

মূক 

যফযাকৃত 

প্যাদকট 

ংখ্যা 

ম্পূযক 

শুল্ক 

মূক ভভাট 

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

(১)                    

(২)                    

(৩)                    

ভভাট                   

(৪)                    

(৫)                    

(৬)                    

ভভাট                   

(৭)                    

(৮)                    

(৯)                    

ভভাট                   

ফ েদভাট                   
 

                             

 

                    

    ভচাযম্যান 


