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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ সযকায 

অথ থ ভন্ত্রণারয় 

অবযন্তযীণ সম্পদ বফবাগ 

 
[ মূল্য সংয োজন কর ও সম্পূরক শুল্ক ] 

 
প্রজ্ঞোপন 

 
তারিখ: ২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ১১ জুন, ২০২০ রিস্টাব্দ। 

 
এস.আর.ও. নং-১৫৫-আইন/২০২০/১১৬-মূসক।– মূল্য সাংদমাজন কয ও সম্পূযক 

শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সদনয ৪৭ নাং আইন ) এয ধাযা ১২৬ এয উ -ধাযা (১) এ প্রদত্ত 

ক্ষভতাফদর, সযকায, বনদেয টেবফদরয করাভ (১) ও (২) এ উবিবিত Customs Act, 1969 

(Act No. IV of 1969) এয First Schedule এয বযনাভা সাংখ্যা (Heading No.) এফাং 

উহাদদয সাভঞ্জস্যপূণ থ নাভকযণ টকাড (H.S. Code) এয আওতাধীন করাভ (৩) এ ফবণ থত 

ণ্যসমূহদক উৎাদন ম থাদয় উহাদদয উয আদযাণীয় সম্পূযক শুল্ক , করাভ (৪) এ উবিবিত 

টম হাদযয অবতবযক্ত হয়, টসই বযভাণ হইদত অব্যাহবত প্রদান কবযর , মথা:- 

টেবফর 

বযনাভা 

সাংখ্যা 

(Heading 

No.) 

সাভঞ্জস্যপূণ থ 

নাভকযণ টকাড 

(H.S Code) 

ণ্য সাভগ্রীয বফফযণ ও সদফ থাচ্চ খুচযামূল্য 

(Description of Goods & Maximum 

Retail Price) 

সম্পূযক 

শুল্ক হায 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

২৪.০২ ২৪০২.২০.০০ তাভাকযুক্ত বসগাদযে (Cigarettes Containing 

Tobacco) প্রবত দ রাকা বসগাদযদেয 

বফক্রয়মূল্য (প্যাদকদেয গাদয় খুচযা বফক্রয়মূল্য 

ও বসগাদযদেয সাংখ্যা সুস্পষ্ট , রক্ষণীয় ও 

অননীয়বাদফ মুবিত থাবকফায দতথ): 

 

বনেস্তয- ৩৯ োকা ও তদূর্ধ্থ ৫৭ 

ভধ্যভস্তয- ৬৩ োকা ও তদূর্ধ্থ ৬৫ 

উচ্চস্তয- ৯৭ োকা ও তদূর্ধ্থ ৬৫ 

অবত উচ্চস্তয- ১২৮ োকা ও তদূর্ধ্থ ৬৫ 

২৪০২.৯০.০০ (ক) মদন্ত্রয সাহায্য ব্যতীত হাদত ততবয বফবি 

(বপল্টায বফযুক্ত) 

 

(১) ৮ রাকায প্রবত প্যাদকে ৬.০০ োকা ৩০ 

(২) ১২ রাকায প্রবত প্যাদকে ৯.০০ োকা ৩০ 

(৩) ২৫ রাকায প্রবত প্যাদকে ১৮.০০ োকা ৩০ 

(ি) মদন্ত্রয সাহায্য ব্যতীত হাদত ততবয বফবি 

(বপল্টায সাংযুক্ত) 
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বযনাভা 

সাংখ্যা 

(Heading 

No.) 

সাভঞ্জস্যপূণ থ 

নাভকযণ টকাড 

(H.S Code) 

ণ্য সাভগ্রীয বফফযণ ও সদফ থাচ্চ খুচযামূল্য 

(Description of Goods & Maximum 

Retail Price) 

সম্পূযক 

শুল্ক হায 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

(১) ১০ রাকায প্রবত প্যাদকে ১০.০০ োকা ৪০ 

(২) ২০ রাকায প্রবত প্যাদকে ১৯.০০ োকা ৪০ 

 

           রোষ্ট্রপতির আযেশক্রযে,  

 

 
       (আবু টহনা টভাোঃ যহভাতুর মুবনভ) 

 বসবনয়য সবচফ 

 
 


