
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদদশ সরকার 

জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড 

ঢাকা। 

[ মূল্য সাংদ াজন কর ] 

প্রজ্ঞান 

তাররখঃ ২৪ জ্জৈষ্ঠ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ০৭ জুন, ২০১৮ রিষ্টাব্দ। 

 
এস.আর.ও. নাং-১৭৩-আইন/২০১৮/৭৯৬-মূসক।- মূল্য সাংদ াজন কর আইন, 

১৯৯১ (১৯৯১ সদনর ২২ নাং আইন) এর ধারা ৭২, ধারা ৫ এর উ-ধারা (৪) এর সরহত 

ঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবদল জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড রনরদ ডষ্ট বসবার বক্ষদে মূল্য সাংদ াজদনর 

রনধ ডাররত হাদরর রিরত্তদত কর ধা ডকরণ রবরধমালা, ২০১২ এর রনম্নরূ অরধকতর সাংদশাধন 

কররল,  থা:- 
 

উরর-উক্ত রবরধমালার বেরবদলর ররবদতড রনম্নরূ বেরবল প্ররত্ারত হইদব, 

 থা:- 

‘‘বেরবল 

রশরনামা 

সাংখ্যা 

বসবার 

বকার্ 
বসবা প্রদানকারী মূল্য সাংদ াজদনর রনধ ডাররত হাদরর রিরত্ত 

নীে মূল্য 

সাংদ াজন 

কদরর হার 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

S০০১ S০০১.২০ বরদতারাঁ (ক) শীতাত রনয়রন্ত্রত বরদতারাঁ কর্তডক 

বসবার রবরনমদয় প্রাপ্ত সমুদয় অদথ ডর 

শতকরা একশত শতাাংশ। 

১৫% 

 

    (খ) সাধারণ বরদতারাঁ (শীতাত রনয়রন্ত্রত 

নয়) কর্তডক বসবার রবরনমদয় প্রাপ্ত 

সমুদয় অদথ ডর শতকরা বেচরিশ 

দশরমক েয় সাত শতাাংশ। 

৭% 

S০০৩ S০০৩.১০ বমাের গাড়ীর 

গ্যাদরজ এবাং 

ওয়াকডশ 

ব  বকান প্রকার  ারন্ত্র�ক  ানবাহন বমরামত 
বা সারি ডরসাং এর বক্ষদে সাংর্ষ্ট বসবা 

প্রদানকারী কর্তডক উক্ত  ানবাহদন 

সাংদ ারজত  ন্ত্র�ারত বা  ন্ত্রাাংদশর মূল্যসহ 

বসবার রবরনমদয় প্রাপ্ত সমুদয় অদথ ডর  

শতকরা বেষরি দশরমক েয় সাত শতাাংশ। 

১০% 

S০০৩ S০০৩.২০ র্কইয়ার্ ড ব  বকান প্রকার  ারন্ত্র�ক বনৌ ান বমরামত 
বা সারি ডরসাং এর বক্ষদে বসবা প্রদানকারী 

কর্তডক উক্ত বনৌ ান বমরামত বা সারি ডরসাং 

১০% 



এ ব্যবহৃত  ন্ত্র�ারত ও উকরদণর মূল্যসহ 

বসবার রবরনমদয় প্রাপ্ত সমুদয় অদথ ডর 

শতকরা বেষরি দশরমক েয় সাত শতাাংশ। 

S০০৪ S০০৪.০০ রনম ডাণ সাং্া ব  বকান রনম ডাণ কাদজর জন্য দরদে 

উরিরখত মূদল্যর শতকরা বেচরিশ দশরমক 

েয় সাত শতাাংশ। 

৭% 

S০১০ S০১০.১০ ভূরম উন্নয়ন সাং্া উন্নয়নকৃত ভূরম রবক্রয় বা হতান্তর বাবদ 

প্রাপ্ত সমুদয় অদথ ডর শতকরা রবশ শতাাংশ।  

৩% 

 S০১০.২০ িবন রনম ডাণ 

সাং্া 

িবন রবক্রয় বা হতান্তর বাবদ প্রাপ্ত সমুদয় 

অদথ ডর উর 

 

   ক) ১-১৬০০ বগ ডফুে   ডন্ত শতকরা বতর 

দশরমক রতন চার শতাাংশ 

খ) ১৬০১ বগ ডফুে হইদত তদুর্ধ্ড শতকরা 

রেশ শতাাংশ 

গ) পুণঃ বররজদেশদনর বক্ষদে শতকরা 

বতর দশরমক রতন চার শতাাংশ 

২% 

 

৪.৫% 

২% 

S০২৪ S০২৪.০০ আসবাবদের 

রবণন বকন্দ্র  

(ক) উৎাদন  ডাদয়র সব ডদমাে প্রারপ্তর 

শতকরা বেচরিশ দশরমক েয় সাত 

শতাাংশ; 

(খ) রবণন  ডাদয়র সব ডদমাে প্রারপ্তর 

শতকরা বতরেশ দশরমক রতন চার 

শতাাংশ (উৎাদন  ডাদয় ৭% হাদর 

মূসক ররদশাদধর চালানে থাকা 

সাদদক্ষ)। 

৭% 

 

 
৫% 

S০২৬ S০২৬.০০ স্বণ ডকার ও 

বরৌপ্যকার এবাং 

স্বদণ ডর ও বরৌদপ্যর 

বদাকানদার এবাং 

স্বণ ড াকাকারী 

স্বণ ড, স্বণ ডালাংকার, বরৌপ্য বা বরৌপ্যালাংকার 

রবক্রয় বাবদ প্রাপ্ত সমুদয় অদথ ডর শতকরা 

বতরেশ দশরমক রতন চার শতাাংশ।  

৫% 

S০৩৭ S০৩৭.০০ ব াগানদার 

(Procurement 

provider) 

বসবা প্রদানকারী কর্তডক সরবরাহকৃত 

দের বা বসবার মূল্য বা দরদে উরিরখত 

মূদল্যর শতকরা বতরেশ দশরমক রতন চার 

শতাাংশ। 

৫% 

S০৪৮ S০৪৮.০০ ররবহন 

ঠিকাদার 

(ক) বদরারলয়ামজাত ে ররবহদন 

রনদয়ারজত বসবা প্রদানকারী কর্তডক 

প্রাপ্ত বমাে মূদল্যর (প্রদ াজৈ বক্ষদে 

দরদে উরিরখত মূদল্যর) শতকরা 

৫% 

 



বতরেশ দশরমক রতন চার শতাাংশ;  

   (খ)  অন্যান্য ে ররবহদন রনদয়ারজত 

বসবা প্রদানকারী কর্তডক প্রাপ্ত বমাে 

মূদল্যর (প্রদ াজৈ বক্ষদে দরদে 

উরিরখত মূদল্যর) শতকরা বেষরি 

দশরমক েয় সাত শতাাংশ। 

১০% 

S০৫৭ S০৫৭.০০ রবদুৈৎ 

রবতরণকারী 

ব্যবহৃত রবদুৈদতর রবরীদত প্রাপ্ত বমাে 

রবদুৈৎ রবদলর শতকরা বতরেশ দশরমক 

রতন চার শতাাংশ। 

৫% 

S০৬০ S০৬০.০০ রনলামকৃত দের 

বক্রতা 

রনলামকৃত দের রবক্রয় মূদল্যর শতকরা 

বতরেশ দশরমক রতন চার শতাাংশ। 

৫% 

S০৬৯ S০৬৯.০০ ইাংরলশ 

রমরর্য়াম স্কুল 

বসবা প্রদানকারী প্ররতষ্ঠান কর্তডক বসবার 

রবরনমদয় প্রাপ্ত সমুদয় অদথ ডর শতকরা 

বতরেশ দশরমক রতন চার শতাাংশ। 

৫% 

S০৭৮ S০৭৮.০০ জ্তরী বাশাক 

রবণন 

(ক)  রনজস্ব ব্রান্ড সম্বরলত জ্তরী বাশাক 

রবণন:  

       রবণন  ডাদয়র সব ডদমাে প্রারপ্তর 

শতকরা বতরেশ দশরমক রতন চার 

শতাাংশ; 

(খ) রনজস্ব ব্রান্ড ব্যরতত জ্তরী বাশাক 

রবণনঃ 

        উৎাদন  ডাদয়র সব ডদমাে প্রারপ্তর 

শতকরা বতরেশ দশরমক রতন চার 

শতাাংশ। 

৫% 

 

 

 

৫% 

S০৭৯ 

 

S০৭৯.০০ িার্চডয়াল রবজদনস বসবা প্রদানকারী প্ররতষ্ঠান কর্তডক বসবার 

রবরনমদয় প্রাপ্ত সমুদয় অদথ ডর শতকরা 

বতরেশ দশরমক রতন চার শতাাংশ (      

               র  প          

       প             প     র     

           র র                 

   র     প র     র      প       

   প  )। 

৫% 

S০৯৯ 

 

S০৯৯.১০ তথ্য-প্রযুরক্ত 

রনিডর বসবা 

(Information 

Technology 

Enabled 

Services)  

বসবা প্রদানকারী কর্তডক প্রাপ্ত সমুদয় অদথ ডর 

শতকরা বতরেশ দশরমক রতন চার 

শতাাংশ।”। 

৫% 



 

 জাতীয় রাজস্ব ববাদর্ ডর আদদশক্রদম, 

 

 

 (          রর                এ       

    র    
 

 


