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 [            ] 

অদদ 

াধাযণ অদদ নং-১৬/মূক/২০১৭             ১৭ অলাঢ়, ১৪২৪ ফঙ্গাব্দ/ ০১ জু   , ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ। 

 
খ্রফলয়ঃ এআচ.এ.দকাড ২৪০২.৯০.০০ এয অওতাধীন খ্রপল্টাযযুক্ত/খ্রপল্টায খ্রফযুক্ত খ্রফখ্রি খাদত খুচযা 

মূল্য খ্রযফততদনয খ্রদ্ধাদেয খ্রযদেখ্রিদত মূল্য ও ম্পূযক শুল্ক খ্রনধ তাযদণয কাযদণ ভাঠ ম তাদয় 

গ্রণীয় কাম তক্রভ খ্রফলদয় খ্রদক-খ্রনদদ তনা।  
  

মূল্য ংদমাজন কয অআন, ১৯৯১ (১৯৯১ দনয ২২ নং অআন) এয      ১৪(১) এ      

                     -০৮.০১.০০০০.০৬৮.১৬.০০৪.১৭/০৬৮.১৬.০০৪.১৭/৭৮১-   /২০১৭, 

     : ০১     , ২০১৭  : এ  টেখ্রফর ২ এয Heading No 24.02 এ  ের্ভ তক্ত H.S. Code 

2402.90.00 ধীদন        /                      মূল্যস্তয ও ম্পূযক শুদল্কয ায খ্রনধ তাযণ 

কযা আয়াদছ।          মূল্যস্তয ও ম্পূযক শুল্ক     খ্রনম্নরূ: 

খ্রযনাভা 

ংখ্যা 

(Heading 

no.) 

াভঞ্জস্যপূণ ত 

নাভকযণ টকাড 

(H.S. code) 

ণ্য াভগ্রীয খ্রফফযণ (Description of goods) ম্পূযক 

শুল্ক ায 

(%) 

২৪.০২ ২৪০২.৯০.০০ (ক) মদেয াায্য ব্যতীত াদত ততখ্রয খ্রফখ্রি   

(খ্রপল্টায খ্রফযুক্ত) 

 (১) ৮                        ৪      

 (২) ১২                        ৬       

 (৩) ২৫                        ১২.৫০ 

      

 
30 

30 

30 

  (খ) মদেয াায্য ব্যতীত াদত ততখ্রয খ্রফখ্রি (খ্রপল্টায 

ংযুক্ত) 

 (১) ১০                   ৬      

 (২) ২০                   ১২      

 

35 

35 

 

০২।  নূতন মূল্যস্তদযয খ্রফযীদত খ্রফখ্রবন্ন স্টযাদেয ও ব্যান্ডদযাদরয মথামথ ব্যফায খ্রনখ্রিতকযণ তথা 

মথামথ খ্রযভাণ মূল্য ংদমাজন কয (মূক) ও ম্পূযক শুল্ক অদাদয়য রদিয খ্রনম্নখ্ররখ্রখত দদি 

গ্রদণয জ্য  জাতীয় যাজ্ব  টফাড ত খ্রনদদ ত েদান কখ্রযর: 

(ক) নূতন খুচযা মূল্যস্তদযয খ্রবখ্রিদত খ্রফখ্রিয যফযাদয রদিয কর খ্রফখ্রিয (খ্রপল্টায যুক্ত 

থফা খ্রফযুক্ত) উৎাদনকাযীগণদক ংদাখ্রধত মূল্য নুমায়ী েদমাজয শুল্ক-কয খ্রযদাধ 

াদদি ণ্য খারা গ্রণ কখ্রযদত আদফ। এ খ্রফলদয় ংখ্রিষ্ট কখ্রভনায েদয়াজনীয় 
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কাম তক্রভ গ্রণপূফ তক কদয েদদয় ম্পূযক শুল্ক ও মূল্য ংদমাজন কয অদায় খ্রনখ্রিত 

কখ্রযদফন; 

(খ) ০১ জুরাআ, ২০১৭খ্রিঃ ফা তায দয যফযা কযা কর খ্রফখ্রিয টিদেআ (পূদফ ত উৎাখ্রদত 

ও ভজুদ) নূতন মূল্যস্তয নুমায়ী শুল্ক-কয অদায় খ্রনখ্রিত কখ্রযদত আদফ। ০১ জুরাআ, 

২০১৭খ্রিঃ তাখ্রযদখয পূদফ তয েস্তুতকৃত প্যাদকদে ীর দ্বাযা নূতন খুচযা মূল্য মুদ্রণ কখ্রযদত 

আদফ। ব্যফাদযয জটিরতা খ্রযায কখ্রযফায রদিয খ্রফখ্রি উৎাদনকাযী েখ্রতষ্ঠান মত 

ীঘ্র ম্ভফ নূতন খুচযা মূদল্যয প্যাদকে মুদ্রদণয ব্যফস্থা গ্রণ কখ্রযদফ; 

(গ) খ্রফখ্রিয নূতন মূল্যস্তয ও ম্পূযক শুল্কায কাম তকয ওয়ায় মথামথ খ্রযভাণ যাজ্ব  

অদাদয়য রদিয েদতযক মূক কখ্রভনাদযদেয কখ্রভনাযগণ তাাদদয ্ব -্ব  

খ্রধদিের্ভক্ত খ্রফখ্রিয উৎাদনকাযী েখ্রতষ্ঠাদন মূল্য ংদমাজন কয অআন, ১৯৯১ এয 

ধাযা ২৬খ এয উ-ধাযা (১) নুমায়ী তত্ত্বাফধানাধীন যফযা খ্রনখ্রিত কখ্রযফায রদিয 

েদয়াজনীয় ংখ্যক  মূল্য ংদমাজন কয কভ তকততা দস্থ কখ্রযদফন;  

(ঘ) ংখ্রিষ্ট কভ তকততাগণ েখ্রতটি উৎাদনকাযীয েদতযকটি খ্রফখ্রিয প্যাদকদেয েকৃখ্রত, রাকা 

ংখ্যা, খুচযা মূল্য, ম্পূযক শুল্ক ও মূল্য ংদমাজন কয ায আতযাখ্রদয খ্রবখ্রিদত শুল্ক-কয 

এয খ্রযভাণ খ্রনধ তাযণ কযত: যাজ্ব  অদায় কাম তক্রভ োদন ফা খ্রযদাধ কাম তক্রভ 

তত্ত্বাফধান কখ্রযদফন; এফং 

(ঙ)  কখ্রভনাযগণ অদদদয (ক) আদত (ঘ) নুদচছদদ ফখ্রণ তত দ্ধখ্রতয ফাস্তফায়ন 

খ্রনখ্রিতকযদণয রদিয েদয়াজনীয় খ্রনদদ ত জাখ্রয ও তদাযখ্রক কখ্রযদফন। ফাস্তফায়দন টকাদনা 

ভস্যা থাখ্রকদর তাা জরুখ্রয খ্রবখ্রিদত টফাদড তয টগাচযীভূত কখ্রযদফন। এছািা, নূতন 

মূল্যস্তয ও ম্পূযক শুল্কায েফততদনয কাযদণ ৩০ জুন, ২০১৭খ্রিঃ তাখ্রযদখয খ্রফখ্রিয 

ভাণী ভজুদ, পূদফ তয স্টযাে/ব্যান্ডদযার, খাখ্রর টভািক এফং নূতন স্টযাে ও ব্যান্ডদযার 

এফং খাখ্রর টভািদকয ভজুদ তথ্য ‘ছক-ক’ এ গ্রণ কখ্রযদফন এফং দাখ্রয়ত্ব োপ্ত মূক 

কভ তকততা এফং েখ্রতষ্ঠান কর্ততদিয নুদভাখ্রদত টমৌথ ্ব ািয ম্বখ্ররত উক্ত ছদক ভজুদ 

তদথ্যয এক কখ্র ংখ্রিষ্ট মূক কখ্রভনাদযে দয দপ্তদয ০১ জুরাআ, ২০১৭খ্রিঃ তাখ্রযদখয 

ভদে ট কখ্রযদত আদফ। যাজদ্ব য হ্রা/বৃখ্রদ্ধ ংক্রাে লনরনামূরক ভাখ্রক খ্রফফযণী ছক-

খ এফং ছক-গ এ যফতী ভাদয ১০ তাখ্রযদখয ভদে জাতীয় যাজ্ব  টফাদড ত টেযণ 

কখ্রযদফন। 

 

০৩। মূল্য ংদমাজন কয খ্রফখ্রধভারা, ১৯৯১ এয খ্রফখ্রধ ৩৮ এ েদি িভতাফদর জাতীয় যাজ্ব  

টফাড ত এআ অদদ জাখ্রয কখ্রযর এফং উায ১৯ তজযষ্ঠ, ১৪২৩ ফঙ্গাব্দ টভাতাদফক ০২ জুন, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ 

তাখ্রযদখয াধাযণ অদদ নং ০৪/মূক/২০১৬ যখ্রত কখ্রযর। 
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ছক-ক 

েখ্রতষ্ঠাদনয নাভঃ ........................................ 

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

মূক খ্রনফন্ধন নং - ...................................... 

ভজুদ গ্রদণয তাখ্রযখ ও ভয়ঃ ....................... 

 
(ক) উৎাখ্রদত খ্রগাদযদেয ভজুদ ংক্রাে তথ্যঃ 

ক্রখ্রভক নং খ্রফখ্রিয ধযণ (খ্রপল্টায 

যুক্ত/খ্রফযুক্ত) 

প্যাদকদেয ধযণ (াড ত/ফ্ট/ 

টর এন্ড স্লাআড/দঞ্জ)  

েখ্রত প্যাদকদে রাকায 

ংখ্যা 

স্টযাে ফা ব্যান্ডদযাদরয 

খ্রডজাআন (যং) 

েখ্রত প্যাদকদেয মুখ্রদ্রত 

খুচযা মূল্য 

ভজুদ দণ্যয 

প্যাদকদেয ংখ্যা 

ভেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

(খ) ব্যফহৃত মুখ্রদ্রত খ্রফখ্রিয প্যাদকদেয ভজুদ ংক্রাে তথ্যঃ 

ক্রখ্রভক নং খ্রফখ্রিয ধযণ (খ্রপল্টায 

যুক্ত/খ্রফযুক্ত) 

প্যাদকদেয ধযণ (াড ত/ফ্ট/  

টর এন্ড স্লাআড) 

েখ্রত প্যাদকদে রাকায ংখ্যা েখ্রত প্যাদকদে মুখ্রদ্রত খুচযা  

মূল্য 

ভজুদ ব্যফহৃত প্যাদকদেয 

ংখ্যা 

ভেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(গ) ব্যফহৃত স্টযাে ফা ব্যান্ডদযাদরয ভজুদ ংক্রাে তথ্যঃ 

ক্রখ্রভক নং খ্রফখ্রিয ধযণ (খ্রপল্টায 

যুক্ত/খ্রফযুক্ত) 

প্যাদকদেয ধযণ স্টযাে/ব্যান্ডদযার স্টযাে ফা ব্যান্ডদযাদরয খ্রডজাআন 

(যং) 

ব্যফহৃত স্টযাে/ব্যান্ডদযাদরয ংখ্যা ভেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(ঘ) নূতন স্টযাে/ব্যান্ডদযাদরয ভজুদ ংক্রাে তথ্যঃ (চাখ্রদা দেয খ্রবখ্রিদত) 

ক্রখ্রভক নং খ্রফখ্রিয ধযণ (খ্রপল্টায 

যুক্ত/খ্রফযুক্ত) 

প্যাদকদেয ধযণ (াড ত/ফ্ট/ 

টর এন্ড স্লাআড/দঞ্জ) 

স্টযাে/ব্যান্ডদযার স্টযাে/ব্যান্ডদযাদরয খ্রডজাআন (যং) ভজুদ ংখ্যা ভেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(ঙ) নুতন খুচযা মূদল্যয খ্রবখ্রিদত মুখ্রদ্রত খ্রফখ্রিয প্যাদকদেয ভজুদ ংক্রাে তথ্যঃ 

ক্রখ্রভক নং খ্রফখ্রিয ধযণ (খ্রপল্টায 

যুক্ত/খ্রফযুক্ত) 

প্যাদকদেয ধযণ (াড ত/ফ্ট/ 

টর এন্ড স্লাআড/দঞ্জ) 

েখ্রত প্যাদকদে রাকায ংখ্যা েখ্রত প্যাদকে মুখ্রদ্রত খুচযা মূল্য ভজুদ প্যাদকদেয ংখ্যা ভেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
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ছক-খ 
খ্রফখ্রিয যাজ্ব  অদাদয়য লনরনামূরক খ্রফফযণী (েখ্রতষ্ঠানওয়াযী) 

খ্রফখ্রি উৎাদনকাযী েখ্রতষ্ঠাদনয নাভ ও ঠিকানাঃ ...........................................। 

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

ক্রখ্রভক 

নং 

খ্রফখ্রিয 

ব্রাদন্ডয নাভ 

(খ্রপল্টাযযুক্ত

/খ্রফযুক্ত) 

েখ্রত 

প্যাদকদে 

রাকা 

ংখ্যা 

------------ (পুফ তফতী) থ তফছদযয  ---------------- ভা ম তে  ------------ (ফততভান) থ তফছদযয  ---------------- ভা ম তে  াথ তকয  

১১-১৯ ম্পূযক 

শুদল্কয 

ায 

খুচযা  

মূল্য 

েখ্রত 

প্যাদকদে 

েদমাজয 

ম্পূযক 

শুল্ক 

েখ্রত 

প্যাদকদে 

েদমাজয  

মূক 

যফযাকৃত 

প্যাদকে ংখ্যা 

ম্পূযক 

শুল্ক 

মূক টভাে ম্পূযক 

শুদল্কয  

ায 

েখ্রত 

প্যাদকদেয 

খুচযা মূল্য 

েখ্রত 

প্যাদকদে 

েদমাজয 

ম্পূযক 

শুল্ক 

েখ্রত 

প্যাদকদে 

েদমাজয  

মূক 

যফযাকৃত 

প্যাদকে ংখ্যা 

ম্পূযক 

শুল্ক 

মূক টভাে 

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

(১)                    

(২)                    

(৩)                    

টভাে                   

(৪)                    

(৫)                    

(৬)                    

টভাে                   

(৭)                    

(৮)                    

(৯)                    

টভাে                   

ফ তদভাে                   
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ছক-গ 
খ্রফখ্রিয যাজ্ব  অদাদয়য লনরনামূরক খ্রফফযণী (েখ্রতষ্ঠানওয়াযী) 

খ্রফখ্রিয উৎাদনকাযী েখ্রতষ্ঠাদনয নাভ ও ঠিকানাঃ ...........................................। 

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

ক্রখ্রভক 

নং 

খ্রফখ্রিয ব্রাদন্ডয 

নাভ 

(খ্রপল্টাযযুক্ত/ 

খ্রফযুক্ত) 

েখ্রত 

প্যাদকদে 

রাকা 

ংখ্যা 

------------ (পূফ তফতী) থ তফছদযয  ---------------- ভা ------------ (ফততভান) থ তফছদযয  ---------------- ভা াথ তকয  

১১-১৯ ম্পূযক 

শুদল্কয 

ায 

খুচযা  

মূল্য 

েখ্রত 

প্যাদকদে 

েদমাজয  

ম্পূযক 

শুল্ক 

েখ্রত 

প্যাদকদে 

েদমাজয  

মূক 

যফযাকৃত 

প্যাদকে 

ংখ্যা 

ম্পূযক 

শুল্ক 

মূক টভাে ম্পূযক 

শুদল্কয 

ায 

েখ্রত 

প্যাদকদেয 

খুচযা মূল্য 

েখ্রত 

প্যাদকদে 

েদমাজয 

ম্পূযক 

শুল্ক 

েখ্রত 

প্যাদকদে 

েদমাজয  

মূক 

যফযাকৃত 

প্যাদকে 

ংখ্যা 

ম্পূযক 

শুল্ক 

মূক টভাে 

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

(১)                    

(২)                    

(৩)                    

টভাে                   

(৪)                    

(৫)                    

(৬)                    

টভাে                   

(৭)                    

(৮)                    

(৯)                    

টভাে                   

ফ তদভাে                   
 

 

                             

 

 

                            

                   টচয়াযম্যান 


