কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাদতয ভওাভ
চাঢী ভাচস্ব বাট ড
ঠাওা।
[মূল্য াংদবাচদ ওভ]
প্রজ্ঞাধদ
ঢারভঔঃ ২৪ জ্চৈষ্ঠ, ১৪২৫ ঙ্গাব্দ / ০৭ জুদ, ২০১৮ রিষ্টাব্দ
এ.আভ.. দাং-১৬৬-আইদ/২০১৮/৭৮৯-মূও।- মূল্য াংদবাচদ ওভ আইদ,
১৯৯১ (১৯৯১ দদভ ২২ দাং আইদ) এভ থাভা ৭২ এ প্রত্ত  ্ষমফঢাদম চাঢী ভাচস্ব বাট ড
মূল্য াংদবাচদ ওভ ররথফামা, ১৯৯১ এভ রদম্নরূধ অরথওঢভ াংদযাথদ ওরভম, বণা:উধরভ-উক্ত ররথফামাভ ররথ ২৭ এভ উধ-ররথ (৫) এর
(৫)
, :-
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আদতদধদেভ মূম,
রিঢী  তৃঢী অনুরমরধ ও ঘামাদধদেভ মূম অনুরমরধ ভপ্তারদওাভদওভ
রদওঝ বনভঢ
আদতদধদেভ ঘতুণ ড অনুরমরধ  ঘামাদধদেভ
রিঢী অনুরমরধ স্থাদী মূল্য াংদবাচদ ওভ ওাব ডামদ র ও র ।
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চাঢী ভাচস্ব বাদট ডভ আদতযক্রদফ,
(
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চ র
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাদতয ভওাভ
অপৈন্তভীড ম্পত রপাক
ঠাওা।
[ মূল্য াংদবাচদ ওভ ]
প্রজ্ঞাধদ
ঢারভঔ, ২৪ জ , ১৪২৫ ঙ্গাব্দ / ০৭ জু , ২০১৮ রিস্টাব্দ
এ
রও
-১৬৭/২০১৮/৭৯০।- মূল্য াংদবাচদ ওভ আইদ,
১৯৯১ (১৯৯১ দদভ ২২ দাং আইদ) এভ থাভা ১৪ এভ উধ-থাভা (১) এ প্রত্ত  ্ষমফঢাদম
ভওাভ রদদম্ন রধৃঢ
(ও) বঝরম-১ এভ ওমাফ (১)  (২) এ উরিরঔঢ Customs Act, 1969 (Act
No. IV of 1969) এভ First Schedule এভ বণাক্রদফ, রযভদাফা াংখ্যা
(Heading No.) এাং উলাদতভ াফঞ্জস্যপূড ড দাফওভড বওাট (H.S. Code)
এভ আঢাথীদ ওমাফ (৩) এ রড ডঢ ধণ্যমূলদও আফতারদ ধব ডাদ;
(ঔ) বঝরম-২ এভ ওমাফ (১)  (২) এ উ
Customs Act, 1969 (Act
No. IV of 1969) এভ First Schedule এভ বণাক্রদফ, রযভদাফা াংখ্যা
(Heading No.) এাং উলাদতভ াফঞ্জস্যপূড ড দাফওভড বওাট (H.S. Code)
এভ আঢাথীদ ওমাফ (৩) এ রড ডঢ ধণ্যমূলদও আফতারদ  উৎধাতদ
ধব ডাদ;
(ক) বঝরম-৩ এভ ওমাফ (১)  (২) এ উ
Customs Act, 1969 (Act
No. IV of 1969) এভ First Schedule এভ বণাক্রদফ, রযভদাফা াংখ্যা
(Heading No.) এাং উলাদতভ াফঞ্জস্যপূড ড দাফওভড বওাট (H.S. Code)
এভ আঢাথীদ ওমাফ (৩) এ রড ডঢ ধণ্যমূলদও উৎধাতদ ধব ডাদ;
(খ) বঝরম-৪ এভ ওমাফ (১) ও (২) এ উ
, রযভদাফা াংখ্যা ও
বাভ বওাট এভ রধভীদঢ ওমাফ (৩) এ রড ডঢ বা প্রতাদওাভী ওতৃও
ড
প্রত্ত  মূল্য াংদবাচদ ওভ আদভাধদবাগ্য বা
; এাং
(গ) বঝরম-৫ এভ ওমাফ (১)  (২) এ উ
Customs Act, 1969 (Act
No. IV of 1969) এভ First Schedule এভ বণাক্রদফ, রযভদাফা াংখ্যা
(Heading No.) এাং উলাদতভ াফঞ্জস্যপূড ড দাফওভড বওাট (H.S. Code)
এভ আঢাথীদ ওমাফ (৩) এ রড ডঢ ধণ্যমূলদও যবসাী ধব ডাদ 
উলাদতভ উধভ আদভাধডী মুত মূল্য াংদবাচদ ওভ লইদঢ
র
অযবসালরঢ প্রতাদ ওরভম, বণা:-

২ও৩এ
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বঝরম-১
(আফতারদ ধব ডা)
রযভদাফা াংখ্যা
(Heading
No.)

(১)

াফঞ্জস্যপূড ড
দাফওভড বওাট

ধণ্য াফগ্রীভ রভড
(Description of Goods)

(H. S. Code)

(২)

(৩)

0306.31.10
0306.91.10

Rock lobster and other sea craw fish (Palinurus spp.,
panulirus spp., jasus spp.) Live Pona

0306.32.10
0306.92.10

Lobsters (Homarus spp.) Live Pona

0306.33.10
0306.93.10

Crabs Live Pona

0306.34.10
0306.94.10

Norway lobsters (Nephrops norvegicus) Live Pona

0306.35.10

Cold-water shrimps and prawns (Pendalus spp.,
Crangon crangon) Live Pona

0306.36.10
0306.95.10

Other shrimps and prawns, Live Pona

0306.39.10
0306.99.10

Other, including flours, meals and pellets of
crustaceans, fit for human consumption Live Pona

07.09

0709.99.90

Other: Sweet corn

07.12

0712.90.10

Other vegetables; mixtures of vegetables: Sweet corn

09.09

0909.21.90

Coriander seed

03.06

(ীচ রলাদ ভপ্তারদওাভও বতদযভ প্রঢৈদ

প্রতাদদভ যদঢড)
10.05

1005.10.10

Maize Seed

(ীচ রলাদ ভপ্তারদওাভও বতদযভ প্রঢৈদ

প্রতাদদভ যদঢড)
10.07

1005.10.90

Other

1007.10.10

Sorghum Seed

1007.10.90

Other

(ীচ রলাদ ভপ্তারদওাভও বতদযভ প্রঢৈদ
ধে প্রতাদদভ যদঢড)
(ীচ রলাদ ভপ্তারদওাভও বতদযভ প্রঢৈদ ধে
প্রতাদদভ যদঢড)
Millet seed

10.08

1008.21.10

12.07

1207.70.10

12.09

1209.10.00

Sugar beet seed of a kind used for sowing

25.03

2503.00.00

ভও ামনাভ

(ীচ রলাদ ভপ্তারদওাভও বতদযভ প্রঢৈদ ধে
প্রতাদদভ যদঢড)
Melon seed
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রযভদাফা াংখ্যা
(Heading
No.)

াফঞ্জস্যপূড ড
দাফওভড বওাট

ধণ্য াফগ্রীভ রভড
(Description of Goods)

(H. S. Code)

(১)

(২)

(৩)

25.10

2510.20.00

ভও নদনঝ

25.20

2520.10.10

Gypsum, imported as fertilizer

26.01

2601.11.00
2601.12.00

Iron Ore

2601.20.00
26.02

2602.00.00

Manganese ores and concentrates, including
ferruginous manganese ores and concentrates with a
manganese content of 20% or more, calculated on the
dry weight.

27.11

2711.12.00
2711.13.00

এম রধ গ্যা

27.13

2713.20.10

Petroleum Bitumen In Drum

2713.20.90

Petroleum Bitumen In Bulk

28.18

2818.20.00

Aluminium Oxide, other than artificial corundum

28.21

2821.10.00

Iron oxides and hydroxides

28.33

2833.21.00

Magnesium Sulphates (Fertilizer)-

2833.29.10

Zinc Sulphates (Fertilizer)

2833.29.90

বনভা ামদনঝ

28.40

2840.19.00
2840.20.10

Disodium Tetraborates (Fertilizer)
Solubor boron

28.43

2843.90.10

Cisplatin BP, Oxaliplatin BP, Carboplatin BP

29.21

2921.21.10

Zinc salts as fertilizer

29.33

াংরিষ্ট
এইঘ,এ, বওাট

29.33

2933.91.00

Temozolomide INN, Anastrozole USP, Erlotinib HCI
INN

29.34

2934.99.20

Gemcitabine HCI USP, Cyclophosphamide BP
Ifosfamide BP,

29.37

2937.12.00

Insulin and its salts

2937.23.10

Desogestrel ethinyloestradiol and lynestrenal

2938.90.10

Etoposide BP
Vincristine Sulfate USP

29.38
29.39
29.41

াংরিষ্ট
এইঘ,এ, বওাট
াংরিষ্ট

5-Fluorouracil BP, Methotrexate BP, Capecitabine
USP

Doxorubicin HCL USP
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রযভদাফা াংখ্যা
(Heading
No.)

(১)
29.42

াফঞ্জস্যপূড ড
দাফওভড বওাট

ধণ্য াফগ্রীভ রভড
(Description of Goods)

(H. S. Code)

(২)
এইঘ,এ, বওাট
াংরিষ্ট
এইঘ,এ, বওাট
2942.00.10

(৩)
Paclitaxel USP, Docetaxel USP
Simeprevir sodium, Ledipasvir, Sofosbuvir,
Ombitasvir, Partitaprevir, Ritonavir, Dasabuvir

30.01

ওম
এইঘ,এ,দওাট

Glands and other organs for organotherapeutic uses,
dried, whether or not powdered; extracts of glands or
other organs or of their secretions for
organotherapeutic uses; heprain and its salts; other
human or animal substances prepared for therapeutic
or prophylactic uses, not elsewhere specified or
included.

30.02

3002.11.00
3002.12.00
3002.13.00
3002.14.00
3002.15.00
3002.19.00
3002.90.00
3003.10.00
3003.20.00
3003.31.00
3003.39.10
3003.39.90
3003.41.00
3003.42.00
3003.43.00
3003.49.10
3003.49.90
3003.90.91
3003.90.99
3004.10.00
3004.20.10
3004.20.90
3004.31.00
3004.32.00
3004.39.10
3004.39.90
3004.41.00

ম্যাদমরভা রদদভাথও, বক্ষ্মা রদদভাথও, ওৈান্সাভ রদদভাথও,
কুষ্ঠদভাক রদদভাথও রথমূল, এরিাদাটিও, বঙভা (sera)
ঝরিদ  ওারট ডপাকুমাভ রথমূল, এরি বলধাটিও, এরি
বলধাটিও এদদনাদমাপ্যারণ (encephalo-pathy); অন্যান্য;
বলারফপ্যারণও, াদাদওরফও  াইদওাট্ররধও রথমূল
(শুদৄফাে ফ্লুদনদারচদ বটওাদদাদঝ, ফ্লুদনদরণওম
বটওাদদাদঝ, বলাদনদরণওম বটওাদদাদঝ); এদাদণটিও,
াথাভড  বমাওাম, ইণাভ এদাদণটিও ররধ/ইউএরধ,
ইণাইম বলাভাইট ররধ, সুওাদফণরমা বরাফাইট/
বলাভাইট, ণাইদধিদ বারটাফ চাইদমাদওইদ/
রমদটাদওইদ / রমগুদওইদ, এটদভদারমদমৄক্ত লউও া দা
লউও, বপ্রাদওইদ লাইদরাদলাভাইট, এটদভদারমদ মৄক্ত লউও া
দা লউও, ওাইঝাফাইদ লাইদরাদলাভাইট, রওটদী বভাদকভ
টাারমর ফ্লুইট, রওটদী াংদবাচদদভ চন্য াইদলাধরভদ
রথ এাং Erythropoietin;

30.03

30.04
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রযভদাফা াংখ্যা
(Heading
No.)

(১)

াফঞ্জস্যপূড ড
দাফওভড বওাট

ধণ্য াফগ্রীভ রভড
(Description of Goods)

(H. S. Code)

(২)

(৩)

3003.42.00
3003.43.00
3004.49.10
3003.49.90
3004.50.00
3004.90.20

ম্যাদমরভা রদদভাথও, ব্ষমা রদদভাথও, ওৈান্সাভ রদদভাথও,
কুষ্ঠদভাক রদদভাথও, ওারট ডপাকুমাভ, এরিদলধাটিও
এদদনাদমাপ্যারণও (encephalopathy) রথ এাং রওটদী
টাারমর রমউযদ, Drugs for Thalassaemia

30.04

3004.90.91

30.06

াংরিষ্ট
এইঘ,এ,দওাট

32.15

3215.90.10

ওরম্পউঝাভ রপ্রিাদভ যবসলাব ড ইাংও বচঝ, রভরনম রওঝস্

3215.90.20

Ink for ball point pen imported by VAT registered
ball point pen manufacturing industries

35.07

3507.90.10

Streptokinase

39.07

3907.61.10

Poly ethylene terephthalate (imported by VAT
registered textile yarn manufacturer)

39.14

3914.00.00

Ion-exchangers based on polymers of 39.01 to 39.13,
in primary froms

39.16

3916.90.20

Fibre re-inforced polymer (FRP) sticks and profile
shapes

39.17

3917.29.10

Other: hoses for gas cylinder

39.21

3921.90.10

Vulcanised fibre sheet imported in pre punched, cut
to size shape for the manufacture of sliver cans;
plastic film metalised yarn grade imported by VAT
registered metalized yarn (flat or round)
manufacturing industry

39.26

3926.90.92

40.16

4016.99.20

Rubber bearing

44.21

4421.90.10

ম্যাঘ রিি

47.01

াংরিষ্ট
এইঘ,এ,দওাট

Pulp (

াংরিষ্ট
এইঘ,এ,দওাট

Waste and scrap paper (রদউচরপ্রণ্ট উৎধাতদওাভী প্ররঢষ্ঠাদ

লইদঢ

Sterile surgical catgut, surgical suture

জ এ

জ

র

জউ

র

র

জ)

47.06
47.07

ওতৃডও আফতারদভ ব্ষমদে)
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রযভদাফা াংখ্যা
(Heading
No.)

াফঞ্জস্যপূড ড
দাফওভড বওাট

ধণ্য াফগ্রীভ রভড
(Description of Goods)

(H. S. Code)

(১)

(২)

(৩)

49.01
52.02
54.03

4901.99.20
5202.99.10
5403.31.00

55.01

ওম
এইঘ,এ,দওাট

Text books for primary and secondary education
Cotton waste
Other yarn, single of viscose rayon, untwisted or with
a twist not exceeding 120 turns per meter
Synthetic filament tow (acrylic or mod acrylic)
imported by VAT Registerd Synthetic staple fibre
manufacturer.

70.19

7019.90.20

71.02

7102.21.00

Unworked or simply sawn, cleaved or bruted.

71.08

7108.13.00

Gold bullion

72.01

7201.10.00

Non-alloy pig iron containing by weight 0.5% or less
of phosphorus

7201.20.00

Non-alloy pig iron containing by weight more than
0.5% of phosphorus

7201.50.00

Alloy pig iron; spiegeleisen

জ এ

জ

72.03

ওম
এইঘ,এ,দওাট

স্পঞ্জ আভদ

72.04

ওম
এইঘ,এ,দওাট
ওম
এইঘ,এ,দওাট
ওম
এইঘ,এ,দওাট

রভ-বভাদমম  বফদেম স্ক্র্ৈাধ

72.05
72.06

র

Powder of pig-iron or steel
Iron and non-alloy steel in ingots or other primary
forms

84.07

8407.10.00

Aircraft Engine

84.21

8421.29.20

Haemodialyser (Artificial Kidney)

8421.39.30

Leucocyte filter

8430.61.10

Sand/Vibro compaction

8430.61.20

Jet/Cement grouting

8430.61.30

Soil anchoring/Grouting apparatus

84.34

8434.20.00

বটইভী বফরযদাভী

84.36

ওম
এইঘ,এ,দওাট

Other agricultural, horticultural, forestry, poultrykeeping or bee-keeping machinery, including
germination plant fitted with mechanical or thermal
equipment, poultry incubator and brooders

84.44

8444.00.00

Machines for extruding, drawing, texturing or cutting

84.30
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রযভদাফা াংখ্যা
(Heading
No.)

(১)

াফঞ্জস্যপূড ড
দাফওভড বওাট

ধণ্য াফগ্রীভ রভড
(Description of Goods)

(H. S. Code)

(২)

(৩)
man-made textile materials

84.45

ওম
এইঘ,এ,দওাট

Machines for preparing textile fibres; spinning,
doubling or twisting machines and other machinery
for producing textile yarns, textile reeling or winding
(including weft-winding) machines and machines for
preparing textile yarns for use on the machines of
heading No 84.46, or 84.47.

84.46

ওম এইঘ,এ,
বওাট

Weaving machines (looms)

84.47

ওম
এইঘ,এ, বওাট

Knitting machines, stitch-bonding machines and
machines for making gimped yarn, tulle, lace,
embroidery, trimmings, braid or net and machines for
tufting

84.81

8481.40.90

Safety or relief valves having inner diameter
exceeding 1 inch

85.01

াংরিষ্ট
এইঘ,এ,দওাট

85.17

8517.61.00
8517.62.10
8517.62.20

Telecom Sector এভ বন্ত্রধারঢ

8517.62.40

Grandmaster clock; modulator; multiplexer; optical
fibre platform
Database; operating systems; development tools;
productivity, communication or collaboration
software for automatic data processing machines

নদঝা বপাোরও বচদাদভঝভ

85.23

8523.29.12
8523.49.21
8523.80.10

85.25

8525.50.90
8525.60.90

Telecom Sector এভ বন্ত্রধারঢ

85.27

8527.12.00

85.28

8528.71.10

টু-ইদ-াদ (ম্পূড ড জ্ঢরভ অস্থা) [দওমফাে রদ্যফাদ
বােী (অধব ডঝও) যবসাদকচ (আফতারদ) ররথফামা এভ আঢা
আফতারদভ ব্ষমদে প্রদবাচৈ]
- -

87.02

8702.10.50

8702.90.51

রএদরচ ঘারমঢ টাম বটওাভ
রএদরচ ঘারমঢ ৪০ া ঢদুর্ধ্ড ীদঝভ রদওরট া

87.05

8705.90.10

Truck mounted CPT

87.06

8706.00.21

টাম বটওাভ এভ ইরঞ্জদল বঘর

8702.90.11
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রযভদাফা াংখ্যা
(Heading
No.)

(১)

াফঞ্জস্যপূড ড
দাফওভড বওাট

ধণ্য াফগ্রীভ রভড
(Description of Goods)

(H. S. Code)

(২)
8706.00.22
8706.00.23

(৩)
৪০ া ঢদুর্ধ্ড ীদঝভ া এভ ইরঞ্জদল বঘর
রাইপাভল অনুর্ধ্ড ১৫ আদ ররযষ্ট ধারমও ওৈারভাভ এভ
ইরঞ্জদল বঘর

8706.00.24

Chassis fitted with engine for the motor vehicles of
Heading 87.02 in CKD Condition

8706.00.29

৮৭.০২ বলরটাংভুক্ত অন্যান্য ালদদভ ইরঞ্জদল বঘর

87.13

8713.10.00

Carriages for disabled persons not machanically
propelled (Wheel chair)

88.02

ওম
এইঘ,এ,দওাট

ওম ধণ্য

88.03

ওম
এইঘ,এ,দওাট

Aircraft Parts

89.08

ওম
এইঘ,এ,দওাট

রযধ নভ স্ক্র্ৈাধ

90.14

9014.80.10

Accelerometer

90.15

9015.80.10

Seismometer

90.18

9018.39.20

Insulin pen / Insulin cartridge

90.21

9021.29.00

Other

9021.31.00

Artificial joints

9021.39.00

Other

90.24

9024.80.10

Shake table/CPT with seismic probe machine

90.32

9032.81.00

Regulator for gas cylinder

91.01

9101.19.10
9101.29.10
9101.91.10
9101.99.10

91.02

9102.11.10
9102.19.10
9102.21.10
9102.29.10
9102.91.10
9102.99.10

98.01

এ চএ

Watches specially designed for the used of the blind

(

)

জ(

)

, ২০১৬ এর

ও
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রযভদাফা াংখ্যা
(Heading No.)

বঝরম-২
(আফতারদ  উৎধাতদ ধব ডা)
াফঞ্জস্যপূড ড
ধণ্য াফগ্রীভ রভড
(Description
of goods)
দাফওভড বওাট
(H.S Code)

(১)

(২)

07.01

0701.10.10

(৩)
আলু ীচ (ীচ রলাদ ভপ্তারদওাভও বতদযভ
প্রঢৈদধে প্রতাদদভ যদঢড)

08.04

0804.10.19
0804.10.29

বঔজুভ, ঢাচা া শুওদদা (২.৫ বওরচ ধব ডন্ত বফাড়ও া টিদচাঢ
যবসঢীঢ)

09.04

0904.21.90

শুওদা ফরভঘ

10.01

1001.11.10
1001.91.10

কফ ীচ (ীচ রলাদ ভপ্তারদওাভও বতদযভ
প্রঢৈদধে প্রতাদদভ যদঢড)

10.06

1006.10.10
1006.10.90
1006.20.00
1006.30.90
1006.40.00

ওম প্রওাভ ঘাউম, ওম প্রওাভ থাদ ীচ (ীচ রলাদ
ভপ্তারদওাভও বতদযভ
ওতৃডধদ্ষমভ প্রঢৈদধে তারঔম
ওভাভ যদঢড, প্যাদওঝচাঢ লউও া দা লউও)

11.01

1101.00.10

কফ এভ ফতা া আঝা (২.৫ বওরচ ধব ডন্ত)
কফ এভ ফতা া আঝা (২.৫ বওরচভ উদর্ধ্ড াদে)
কফ া বফরমদ যবসঢীঢ অন্যান্য ধদণ্যভ ফতা া আঝা

1101.00.90
11.02

ওতৃডধদ্ষমভ

ওতৃডধদ্ষমভ

এইঘ,এ,দওাট
12.08

1208.10.00

Full fat soyabean

15.14

1514.11.00
1514.19.00

রভরাভ জ্ঢম

23.01

2301.10.10
2301.10.90

ফাাং া ফাাংদভ দচডৈভ গুড়া, ক্ষুদ্র তাদাকৃঢ ঔাাভ, করমঢ
ঘর ড, কাত
Animal feed রলাদ যবসলাব ড ওঠিদ বঔামমৄক্ত চমচ প্রাডীভ
(দবফদ, ওাঁওড়া) া অন্যান্য চমচ অদফরুতন্ডী প্রাডীভ গুড়া
ঔাাভ  বধদমঝ
তাদাতাভ লা া দা লা রদর ডদযদর ঘালুরদ, বধরা া অন্য
বওাদ পাদ প্রাপ্ত ভুট্টা, কফ, অন্যান্য ররভাম  জ্ঢম চাঢী
উরিদতভ ভূরর, তুর, া অন্য বওাদ অরযষ্টাাংয
বেঢাভ া ফচাঢী উৎধাতদদভ অরযষ্ট
তাদাতাভ া গুড়া লা া দা লা রদর ডদযদর ারদ লইদঢ
জ্ঢম রদষ্কাযদদভ ফ প্রাপ্ত জ্ঔম া অন্যান্য ওঠিদ অরযষ্ট

2301.20.10
2301.20.90
23.02

ওম
এইঘ,এ বওাট

23.03

2303.10.00

23.04

2304.00.00

23.05

2305.00.00

23.06

2306.10.00

তাদাতাভ া গুড়া লা া দা লা রদর ডদযদর ঘীদা াতাফ
লইদঢ জ্ঢম রদষ্কাযদদভ ফ প্রাপ্ত জ্ঔম া অন্যান্য ওঠিদ
অরযষ্ট
তাদাতাভ া গুড়া লা া দা লা রদর ডদযদর তুমা ীচ লইদঢ
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রযভদাফা াংখ্যা
(Heading No.)

াফঞ্জস্যপূড ড
দাফওভড বওাট

ধণ্য াফগ্রীভ রভড
(Description of goods)

(H.S Code)

(১)

(২)

2306.20.00

2306.30.00

2306.41.00
2306.49.00

2306.60.00
2306.90.00

23.08

2308.00.00

23.09

2309.90.11
2309.90.12
2309.90.13

28.21
29.22
29.23
29.30
30.02

2309.90.14
2309.90.19
2309.90.90
2821.10.00
2922.41.00
2923.10.00
2930.40.00
3002.20.00

(৩)
জ্ঢম রদষ্কাযদদভ ফ প্রাপ্ত জ্ঔম া অন্যান্য ওঠিদ অরযষ্ট
(দলরটাং ২৩.০৪  ২৩.০৫ এভ আঢাভুক্ত এওই চাঢী ধণ্য
যবসঢীঢ)
তাদাতাভ া গুড়া লা া দা লা রদর ডদযদর রঢরী ীচ
লইদঢ জ্ঢম রদষ্কাযদদভ ফ প্রাপ্ত জ্ঔম া অন্যান্য ওঠিদ
অরযষ্ট (দলরটাং ২৩.০৪  ২৩.০৫ এভ আঢাভুক্ত এওই
চাঢী ধণ্য যবসঢীঢ)
তাদাতাভ া গুড়া লা া দা লা রদর ডদযদর সূব ডমুঔীভ ীচ
লইদঢ জ্ঢম রদষ্কাযদদভ ফ প্রাপ্ত জ্ঔম া অন্যান্য ওঠিদ
অরযষ্ট (দলরটাং ২৩.০৪  ২৩.০৫ এভ আঢাভুক্ত এওই
চাঢী ধণ্য যবসঢীঢ)
তাদাতাভ া গুড়া লা া দা লা রদর ডদযদর রভরা া
বওামচা ীচ লইদঢ জ্ঢম রদষ্কাযদদভ ফ প্রাপ্ত জ্ঔম া
অন্যান্য ওঠিদ অরযষ্ট (দলরটাং ২৩.০৪  ২৩.০৫ এভ
আঢাভুক্ত এওই চাঢী ধণ্য যবসঢীঢ)
ধাফ দাঝ া ওাদড ডম এভ জ্ঔম  অন্যান্য অরযষ্ট
তাদাতাভ া গুড়া লা া দা লা রদর ডদযদর অন্যান্য ীচ
লইদঢ জ্ঢম রদষ্কাযদদভ ফ প্রাপ্ত জ্ঔম া অন্যান্য ওঠিদ
অরযষ্ট (দলরটাং ২৩.০৪  ২৩.০৫ এভ আঢাভুক্ত এওই
চাঢী ধণ্য & Maize (corn) germ যবসঢীঢ)
Vegetable materials and vegetable waste, vegetable
residues and by-products, whether or not in the form of
pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere
specified or included
Vitamin or mineral or amino acid or their combination
(feed grade)
Vitamin premix or mineral premix or amino acid
premix or their combination (feed grade)
Probiotics or Prebiotics or their combination (feed
grade)
Essential oil or combination oils (feed grade)
Other

অন্যান্য
Iron oxides and hydroxides

মাইরদ এাং ইলাভ এস্টাভমূল; ইলাভ মডমূল
বওারমদ (Choline) এাং ইলাভ মডমূল
রফরণদাইদ (Methionine)
পৈাওরন্স নভ রলউম্যাদ বফরটরদ
(আফতারদ দীরঢ
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রযভদাফা াংখ্যা
(Heading No.)

াফঞ্জস্যপূড ড
দাফওভড বওাট

ধণ্য াফগ্রীভ রভড
(Description of goods)

(H.S Code)

(১)

(২)
3002.30.00

30.02
30.03
30.04
30.06
31.01

লইদঢ

(৩)
পৈাওরন্স নভ বপদঝরভদারভ বফরটরদ

আদতদযভ যঢড
ধরভধামদ াদধদ্ষম)
ওম প্রওাভ চন্ম রদদভাথও  Insulin (ইদসুরমদ)

এইঘ,এ,দওাট
ওম
এইঘ,এ,দওাট

ওম প্রওাভ াভ

31.05
38.08

এইঘ,এ,দওাট

40.14

4014.10.00

Sheath Contraceptives (ওদটফ)

রধওল্ড  দঝ ব্লু ঘাফড়া

41.04

লইদঢ

কৃররওাদব ড যবসলাব ড ইদদওটিাইট,
নাাংরকাইট,
লাভরাইট, এরদঝস্প্রাউটিাং বপ্রাটাক্ট, প্লাি বগ্রাণ বভগুদমঝভ,
রটইদদনওট্যাি এাং কৃররওাদচ যবসলাভদবাগ্য অনুরূধ
অন্যান্য ধণ্যারত  ওাঁঘাফাম

এইঘ,এ,দওাট

41.07

ওম প্রওাভ বঘভাই ওাঞ

44.04
44.06
44.07

এইঘ,এ,দওাট

49.01
49.02
49.03
55.03

এইঘ,এ,দওাট

55.06

73.21
84.24
84.24
84.32
84.71

পুস্তও, পুরস্তওা, াংাতধে, ধরেওা, াফরওী
5503.11.00
5503.19.00
5503.20.00
5503.30.00
5506.10.00
5506.20.00
5506.30.00
7321.12.00
8424.10.00
8424.82.00
8424.89.00
8432.80.00

ওম
এইঘ,এ,দওাট

ধরমস্টাভ স্টৈাধম নাইাভ, দাইমদ স্টৈাধম নাইাভ, এরক্ররমও
স্টৈাধম নাইাভ, ফটারক্ররমও স্টৈাধম নাইাভ

বওদভারদ চুমা
Fire Extinguisher

কৃরর ওাদব ড যবসলাব ড ওম প্রওাভ বস্প্রাভ
Power Tiller

ওরম্পউঝাভ  ঢাভ ইউরদঝ ল এাং আনুররঙ্গও বন্ত্রধারঢ
(Finger print scanner/Biometric scanner যবসঢীঢ)

(8471.60.10

যবসঢীঢ)
84.73

8473.30.00

ওরম্পউঝাভ  ঢাভ ইউরদঝ ল এাং আনুররঙ্গও বন্ত্রধারঢ
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রযভদাফা াংখ্যা
(Heading No.)

াফঞ্জস্যপূড ড
দাফওভড বওাট

ধণ্য াফগ্রীভ রভড
(Description of goods)

(H.S Code)

(১)

(২)

(৩)

84.79

Aerator used in pisiculture

এইঘ,এ,দওাট
85.17

8517.62.30

ওরম্পউঝাভ ফদটফ

85.28

8528.52.10

Computer monitor size not exceeding 22 inch

85.41

8541.40.10

Photovoltaic cells, whether or not assembled in modules
or made up into panels.

87.01

Tractor (prime mover

যবসঢীঢ)

এইঘ,এ,দওাট
90.18

9018.32.00

Tubular metal needles and needles for sutures.

9018.90.30

Angiographic catheter, guide catheter, guide wire,
introducer sheath, PTCA dilatation catheter, balloons,
stents.

9018.90.90

Other

90.19

9019.20.10

Oxygen therapy and artificial respiration apparatus,
including heart/lung resuscitation units

90.21

9021.40.00

Hearing aids, excluding parts and accessories

90.21

9021.50.00

Pacemaker for stimulating heart muscles

9021.90.10

লাঝ ড পাল্ব

94.02

9402.90.10

লাধাঢাম যয্যা।

94.05

9405.40.10

Shadowless operation lamps

94.05

9405.50.10

96.09

9609.10.00

96.12

9612.10.10

লারভদওদ ারঢ
ওাঞ বধরন্সম
ওরম্পউঝাভ রপ্রণ্টাভ রভদ।
বঝরম-৩
(উৎধাতদ ধব ডা)

রযভদাফা াংখ্যা
(Heading No.)

াফঞ্জস্যপূড ড
দাফওভড বওাট

ধণ্য াফগ্রীভ রভড
(Description of goods)

(H. S. Code)

(১)

(২)

(৩)

02.01 লইদঢ
02.10 ধব ডন্ত

এইঘ,এ,দওাট

বতদয উৎধারতঢ ওম প্রওাভ বপাচৈ ওাঁঘা ফাাং
(প্যাদওঝকৃঢ লউও া দা লউও)

এইঘ,এ,দওাট

বতদয উৎধারতঢ ওম প্রওাভ বপাচৈ ওাঁঘা ফাঙ
(প্যাদওঝকৃঢ লউও া দা লউও)

03.01 লইদঢ
03.07 ধব ডন্ত
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রযভদাফা াংখ্যা
(Heading No.)

াফঞ্জস্যপূড ড
দাফওভড বওাট

ধণ্য াফগ্রীভ রভড
(Description of goods)

(H. S. Code)

(১)
04.01
04.03
04.04
04.06
06.03

06.04

07.01 লইদঢ
07.14 ধব ডন্ত

(২)
এইঘ,এ,দওাট
ওম এইঘ,এ,দওাট
ওম এইঘ,এ,দওাট

এইঘ,এ,দওাট

(৩)
প্যাদওঝকৃঢ ঢভম দুথ, ধরদভ, ফাঞা
পৄদমভ বঢাড়া জ্ঢরভ া অমাংওভদডভ উধদবাকী পৄম এাং
পৄদমভ ওরম, ঢাচা, শুওদা, ভাং ওভা, রিঘ, ধরভপুড ড া
অন্যপাদ প্রস্ত্্ত ঢকৃঢ
পৄদমভ বঢাড়া জ্ঢরভ া অমাংওভদডভ উধদবাকী, ঢাচা,
শুওদা, ভাং ওভা, রিঘ, ধরভপুড ড া অন্যপাদ প্রস্তুঢকৃঢ
ধাঢা, যাঔা এাং উরিদতভ অন্যান্য অাংয, পৄম অণা
পৄদমভ ওরম এাং খা, শ্যামা এাং জ্যাম ঙোও
যবসঢীঢ
বতদয উৎধারতঢ ওম প্রওাভ রিঁাচ, ভসুদ, যাওরি
বওাদ আকৃরঢ, প্রকৃরঢ  গুদকঢ ধরভঢডদ যবসরঢঢ
(প্যাদওঝকৃঢ লউও া দা লউও)

08.01

0801.11.90
0801.12.90
0801.19.90
0801.21.90
0801.22.90
0801.31.90
0801.32.90

দারভদওম, রারচম াতাফ এাং ওাজু াতাফ, ঢাচা
অণা শুওদদা, বঔাম া আভড ঙাড়াদদা লউও া দা
লউও (২.৫ বওরচ ধব ডন্ত বফাড়ও া টিদচাঢ যবসঢীঢ)

08.02

0802.11.90
0802.12.90
0802.21.90
0802.22.90
0802.31.90
0802.32.90
0802.41.90
0802.42.90
0802.51.90
0802.52.90
0802.61.90
0802.62.90
0802.70.90
0802.80.90
0802.90.19
0802.90.99

অন্যান্য াতাফ, সুধাভী, ঢাচা অণা শুওদদা, বঔাম া
আভড ঙাড়াদদা লউও া দা লউও (২.৫ বওরচ ধব ডন্ত
বফাড়ও া টিদচাঢ যবসঢীঢ)

08.03

0803.10.90
0803.90.90

08.04

0804.20.19

ওম প্রওাভ ওমা, ঢাচা া শুওদদা (২.৫ বওরচ ধব ডন্ত
বফাড়ও া টিদচাঢ যবসঢীঢ)
ডুমুভ, আদাভ, অৈাদপাওৈাদটা, বধাভা, আফ এাং
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রযভদাফা াংখ্যা
(Heading No.)

াফঞ্জস্যপূড ড
দাফওভড বওাট

ধণ্য াফগ্রীভ রভড
(Description of goods)

(H. S. Code)

(১)

(২)

(৩)

0804.20.29
0804.30.90
0804.40.90
0804.50.19
0804.50.29
0804.50.39

কা, ঢাচা া শুওদদা (২.৫ বওরচ ধব ডন্ত বফাড়ও া
টিদচাঢ যবসঢীঢ)

0805.10.90
0805.20.90
0805.40.90
0805.50.90
0805.90.19
0805.90.29
0806.10.90
0806.20.90

বমবুচাঢ নম, ঢাচা অণা শুওদদা (২.৫ বওরচ ধব ডন্ত
বফাড়ও া টিদচাঢ যবসঢীঢ)

08.07

0807.11.90
0807.19.90
0807.20.90

ঢভমুচ চাঢী নম (ঢভমুচল) এাং বিঁদধ, ঢাচা
(২.৫ বওরচ ধব ডন্ত বফাড়ও া টিদচাঢ যবসঢীঢ)

08.08

0808.10.90
0808.30.90
0808.40.90

আদধম, দাযধারঢ এাং বওাইন্স (Quinces), ঢাচা (২.৫
বওরচ ধব ডন্ত বফাড়ও া টিদচাঢ যবসঢীঢ)

08.09

0809.10.90
0809.21.90
0809.29.90
0809.30.90
0809.40.90
0810.10.90
0810.20.90
0810.30.90
0810.40.90
0810.50.90
0810.60.90
0810.70.90
0810.90.90

এরপ্রওঝ, বঘভী, ধীঘ (ন্যাক্টারভদ ল), প্লাফ এাং বধা,
ঢাচা (২.৫ বওরচ ধব ডন্ত বফাড়ও া টিদচাঢ যবসঢীঢ)

08.05

08.06

08.10

09.04
09.09
09.10
10.01 লইদঢ

এইঘ,এ,দওাট

আঙ্গুভ, ঢাচা অণা শুওদদা (২.৫ বওরচ ধব ডন্ত বফাড়ও
া টিদচাঢ যবসঢীঢ)

অন্যান্য নম, ঢাচা (২.৫ বওরচ ধব ডন্ত বফাড়ও া
টিদচাঢ যবসঢীঢ)

বতদয উৎধারতঢ ওম প্রওাভ ফরভঘ, আতা, থরদা, ললুত
(প্যাদওঝকৃঢ লউও া দা লউও)
বতদয উৎধারতঢ ওম প্রওাভ ঘাউম, কফ, পলট্টা,
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রযভদাফা াংখ্যা
(Heading No.)

াফঞ্জস্যপূড ড
দাফওভড বওাট

ধণ্য াফগ্রীভ রভড
(Description of goods)

(H. S. Code)

(১)

(২)

10.08 ধব ডন্ত

এইঘ,এ,দওাট

11.03

এইঘ,এ,দওাট
15.12

(৩)
(প্যাদওঝকৃঢ লউও া দা লউও)
ঘাম, কফ  ভুট্টাভ জ্ঢরভ সুরচ

15.15

1512.11.00
1512.19.00
1515.90.00

17.01

ওম এইঘ,এ,দওাট

19.05

1905.10.00
1905.20.00

১০০ (এ

1905.31.00

১০০ (এ

1905.90.00
23.03

2303.20.00

2303.30.00
24.01

এইঘ,এ,দওাট

Sunflower seeds oil (Crude and refined)

ঘাদমভ কুড়াভ বঢম (Rice Bran Oil)
রঘরদ  আঁদঔভ গুড়
)

উ

ও

)
(
জ)
র
র
;এ
১৫০ (এ
)
(
জ)
র
র
(
)
রদঝভ ফন্ড, রঘরদ উৎধাতদ লইদঢ প্রাপ্ত আদঔভ বঙাড়া া
অন্যান্য চডৈ
বঘামাই া ধাঢদ লইদঢ প্রাপ্ত ঢমাদী  চডৈ
অপ্ররক্রাচাঢ ঢাফাও

25.01

2501.00.10

মদ, ওম থভদদভ

27.11

2711.12.00
2711.13.00

এমরধ গ্যা (দাঢম া ররমন্ডাভচাঢওাভী ওতৃডও াে
ক্রদভ ব্ষমদে)

27.16

2716.00.00

রদুৈৎ

28.33

2833.21.00

Magnesium Sulphates (Fertilizer)

2833.29.10

Zinc Sulphates (Fertilizer)

2833.29.90

বনভা ামদনঝ

2840.19.00

Disodium Tetraborates (Fertilizer)

28.40

বপ্রারপঝারফদ  রপঝারফদ

29.36

এইঘ,এ,দওাট
29.37
30.02
30.03
30.04

2937.12.00

এইঘ,এ,দওাট

Insulin and its salts

ওৈান্সাভ রদদভাথও রথ  রওটদী টাামাইর
রমউযদ রমপাভ রদভার/ বলধাঝাইটি র
রদভাফওাভী রথ
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রযভদাফা াংখ্যা
(Heading No.)

াফঞ্জস্যপূড ড
দাফওভড বওাট

ধণ্য াফগ্রীভ রভড
(Description of goods)

(H. S. Code)

(১)

(২)

30.03
30.04

এইঘ,এ,দওাট

30.06

3006.50.00

First-aid boxes and kits

35.07

3507.90.10

Streptokinase

38.08

এইঘ,এ,দওাট

(৩)
ও

উ

ও

জ

ইঁদুভ ফাভাভ রর
রচধাফ রাই লাইদরঝ (াভ রল ব যবসলাদভভ চন্য)

38.24

এইঘ,এ,দওাট
39.02

এইঘ,এ,দওাট
39.24

এইঘ,এ,দওাট

40.01

এইঘ,এ, বওাট

48.01

4801.00.00

50.04
52.02
52.08 লইদঢ
52.12

5004.00.00
5202.99.10

ওম
এইঘ.এ.দওাট

রস্টও তাদা ( রস্টও চডৈ বণদও রভ-াইরলাং এভ
ফাধ্যদফ রস্টও তাদা উৎধাতদদভ
)
প্লারস্টদওভ জ্ঢরভ (দফমাফাইদ যবসঢীঢ) ণামা, াদ,
বধামা, াটি, ফক, চক, গ্লা, রি বথাাভ চন্য যবসলাব ড
চারম, কাফমা, ামরঢ, ঔাাভ ঠাওাভ ঠাওরদ, স্কুদমভ
াচ্চাদতভ যবসলাব ড ধারদভ বাঢম, ঝুরড়  টিরনদ
ওৈারভাভ, তদা, াাদতারদ, বী ধটি, বট প্যাদ,
বী াণঝা, ফযমাভ বট্র, ঘাদভ বট্র, ামাত ওাটিাং
বাট ড, রিঁরড় া টুম, রটয ভৈাও, ফমাভ ঝুরড়, প্যাদটম
রদ, টাস্ট প্যাদ, গ্লা স্টৈান্ড, লাঢধাঔা (প্লারস্টদওভ
জ্ঢরভ আাধে যবসঢীঢ)
বমদঝি (Latex) (প্রাণরফও ঢভম অস্থা)
রদউচরপ্রি (দভাম অণা যীঝ আওাদভ) (ঢথ্য 
প্রওাযদা অরথতপ্তভ প্রত্ত  প্রাপ্যঢাভ রপর্ত দঢ াংাতধে
রযল্প ওতৃডও ক্রদভ ব্ষমদে)
বভযফ সুঢা
Cotton waste

ওঝদ বগ্র বনররওস্, ওম থভদডভ
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রযভদাফা াংখ্যা
(Heading No.)

াফঞ্জস্যপূড ড
দাফওভড বওাট

ধণ্য াফগ্রীভ রভড
(Description of goods)

(H. S. Code)

(১)

(২)

53.03
53.07
53.10
56.01
56.02
56.06
56.07
56.08
57.01
57.02
57.03
57.04
57.05
58.01
58.02
58.03
63.05

এইঘ,এ,দওাট

(৩)

ধাঝচাঢ ধণ্য

54.01 লইদঢ
55.16

এইঘ,এ,দওাট

64.02

6402.20.00

68.02

এইঘ,এ,দওাট
68.10

লস্তঘারমঢ লুদফ (ধাাভ লুফ যবসঢীঢ) কৃরেফ আঁয 
সুঢাভ জ্ঢরভ বনররি
ও র রর ও
চ
এ
র
জ
১৫০ (এ
)
/
র
(
উ
র
)
Hollow concrete block, Concrete readymix.

73.11

এইঘ,এ,দওাট
ওম এইঘ,এ,দওাট

73.23

7323.91.00

73.26

7326.90.90

Containers for compressed or liquefied gas, of
iron or steel (LPG Cylinder) (এই সুরথা ৩০ জুদ,

২০১৯ ধব ডন্ত মৎ ণারওদ)

নাউন্ড্রী এাং ইরঞ্জরদারভাং রযদল্প উৎধারতঢ ওড়াই,
ঢাা
নাউন্ড্রী এাং ইরঞ্জরদারভাং রযদল্প উৎধারতঢ চাদমভ
ওাঠি
ও
র
( র
ও র ও

76.15

এইঘ,এ,দওাট
চ

র
জ ,
র এ
জ
এ

র
চ
র ও র এ
র র
উ র

)
82.01

8201.10.00

নাউন্ড্রী এাং ইরঞ্জরদারভাং রযদল্প উৎধারতঢ বওাতাম
এাং বমঘা
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রযভদাফা াংখ্যা
(Heading No.)

াফঞ্জস্যপূড ড
দাফওভড বওাট

ধণ্য াফগ্রীভ রভড
(Description of goods)

(H. S. Code)

(১)

(২)

(৩)

এইঘ,এ,দওাট

বঘ ধাম্প ইরঞ্জদদভ বন্ত্রাাংয এাং রনরযাং ট্রমাভ ইরঞ্জদদভ
বন্ত্রাাংয

এইঘ,এ,দওাট

নাউন্ড্রী এাং ইরঞ্জরদারভাং রযদল্প উৎধারতঢ বঘ ধাম্প
 উলাভ বন্ত্রাাংয

84.14

8414.20.00
8414.90.90

নাউন্ড্রী এাং ইরঞ্জরদারভাং রযদল্প উৎধারতঢ লস্তঘারমঢ
টিউ দম  উলাভ বন্ত্রাাংয

84.21

8421.29.20

Haemodialyzer (Artificial Kidney)

84.34

8434.20.00

বটইভী বফরযদাভী

84.23

8423.90.00

নাউন্ড্রী এাং ইরঞ্জরদারভাং রযদল্প উৎধারতঢ াঝঔাভা

84.33

8433.52.00

Thresher machine

84.36

8439.99.00

U.S.G. Applicator

84.37

8437.80.10
8437.80.90

নাউন্ড্রী এাং ইরঞ্জরদারভাং রযদল্প উৎধারতঢ ভাই লমাভ
এাং হুইঝ ক্রাযাভ

8437.90.10
8437.90.90

নাউন্ড্রী এাং ইরঞ্জরদারভাং রযদল্প উৎধারতঢ ভাই
লমাদভভ চামী, বিট  াঝফ এাং
রর

84.09

84.13

বঝিঝাইম  জুঝ রফদমভ খুঘভা বন্ত্রাাংয

84.48

এইঘ,এ,দওাট
84.69

এইঘ,এ,দওাট
84.80

াাংমা, াাংমা-ইাংদভচী বতাপাররও ঝাইধ ভাইঝাভ
বফরযদ
ইন্ডারিাম বফাল্ড

এইঘ,এ,দওাট
84.87
85.02

8487.90.00

Jute Fiber Separator

জ র র
এইঘ,এ,দওাট

85.07

ch©šÍ) [IDCOL wbewÜZ
†mvjvi c¨v‡bj Drcv`bKvix cÖwZôvb KZ©„K e¨vUvix
µ‡qi ‡ÿ‡Î]
Solar Battery (60 ampere

এইঘ,এ,দওাট
85.23

Software

এইঘ,এ,দওাট
87.06

87.13

8706.00.22

8713.10.00

৪০ (ঘরিয) া ঢদঢারথও বারেভ আদ ররযষ্ট া
(Buses for having seating capacity of 40 or
more)
Carriages for disabled persons not machanically
propelled (Wheel chair)
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াফঞ্জস্যপূড ড
দাফওভড বওাট

রযভদাফা াংখ্যা
(Heading No.)

ধণ্য াফগ্রীভ রভড
(Description of goods)

(H. S. Code)

(১)

(২)

87.16

8716.39.00
8706.00.29
9018.39.20
9021.31.00
9101.19.10
9101.29.10
9101.91.10
9101.99.10
9102.11.10
9102.19.10
9102.21.10
9102.29.10
9102.91.10
9102.99.10
9405.91.00
9608.10.00

90.18
90.21
91.01

91.02

94.05
96.08

(৩)
ধণ্য ধরভলদওাভী বট্রইমাভ
অন্যান্য (Others)
Insulin pen / Insulin cartridge
Artificial joint

Watches specially designed for the used of the
blind

লৈারভদওদ ারঢদঢ যবসলাব ড রঘফদী
ম ধদি বধদ
বঝরম-৪
(দা ধব ডা)

রযভদাফা
াংখ্যা

বাভ বওাট

বা

(১)

(২)

(৩)

S০০১

S০০১.১০
S০০১.২০

বলাদঝম  বভদস্তাভাঁ:
াাংমাদতদযভ অপৈন্তদভ ওম অস্থাী বলাদঝম  বভদস্তাভাঁ (অস্থাী
রমদঢ বষ্টদী রলীদ, রদুৈৎ নৈাদ রলীদ  অদরথও দুইটি জ্দুৈরঢও
ারঢমৄক্ত বলাদঝম  বভদস্তাভাঁদও বুছাইদ)।

S০০৪

S০০৪.০০

S০০৫

S০০৫.২০

রদফডাড াংস্থাঃ
(ও) ৩০ বয জুদ, ১৯৯১ ধব ডন্ত স্বা্ষমরভঢ ওম চুরক্তভ আঢাথীদ
রদফডাড াংক্রান্ত ওাব ডক্রফ এাং
(ঔ) ৩০ বয জুদ, ১৯৯১ ধব ডন্ত চা রকৃঢ বঝন্ডাভ মূদলভ রপর্ত দঢ ৩০
বয জুদ, ১৯৯৩ ধব ডন্ত স্বা্ষমরভঢ ওম চুরক্তভ আঢাথীদ রদফডাড
াংক্রান্ত ওাব ডক্রফ
ন্দভঃ (
র
রচ র
এ র
র র
রউ র

S০০৬

S০০৬.০০

রলফাকাভ

S০০৭

S০০৭.০০

রজ্ঞাধদী াংস্থাঃ ধরেওা প্রওারযঢ মৃতুৈ াংাত

S০০৮

S০০৮.১০

ঙাধাঔাদাঃ পুস্তও, াফরওী  ঙাে-ঙােীদতভ রয্ষমামূমও দ্রযবসারত
মুদ্রদডভ ঘাদচডভ উধভ
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রযভদাফা
াংখ্যা

বাভ বওাট

বা

(১)

(২)

(৩)

S০০৮.২০

াঁথাই াংস্থাঃ ওম প্রওাভ াঁথাইদভ ঘাদচডভ উধভ

S০১২

S০১২.১৪

S০১৯

S০১৯.০০

S০২৭

S০২৭.০০

S০৩১

S০৩১.০০

S০৩৭

S০৩৭.০০

S০৪৮

S০৪৮.০০

S০৫৫

S০৫৫.০০

S০৫৭
S০৬৩

S০৫৭.০০
S০৬৩.০০

S০৬৪

S০৬৪.২০

S০৭০

S০৭০.১০

ইিাভদদঝ াংস্থাঃ শুদৄফাে রয্ষমা প্ররঢষ্ঠাদদও বা প্রতাদদভ ব্ষমদে
নদঝা রদফডাঢা
ীফা বওাম্পাদীঃ
(ও) াাংমাদতদয মুদ্রকাফী চালাদচভ লাম ীফাভ রপ্ররফাফ;
(ঔ) Private Sector Power Generation Company ওতৃডও প্রত্ত 
ীফা রপ্ররফাফ;
(ক) এরপদযদ ীফাভ পুদঃ ীফাভ (co-insurance) ব্ষমদে জ্দতরযও
মুদ্রা ধরভদযারথঢ রপ্ররফাফ; এাং
(খ) ীফা এদচি ওরফযদ;
এভ উধভ প্রদত মূল্য াংদবাচদ ওভ
ওভদবাগ্য ধদণ্যভ বফভাফঢ  ারপডরাং ওাদচ রদদারচঢ যবসরক্ত,
প্ররঢষ্ঠাদ া াংস্থা (উৎদ মূল্য াংদবাচদ ওভ ওঢডদদভ ব্ষমে
যবসঢীঢ)
ববাকাদতাভঃ
(ও) স্কুদমভ টিরনদ ভভাল
(ঔ) চাঢী রয্ষমাক্রফ  ধাঠ্যপুস্তও বাট ড ওতৃডও প্রত্ত  ওাব ডাদতয এভ
রধভীদঢ মুরদ্রঢ প্রাণরফও  ফাধ্যরফও স্তভ এাং ফফাদ
ধব ডাদভ ধাঠ্যপুস্তও ভভাল
(ক) তুমা ভভাল
(খ) দস্ট এন্ড স্ক্র্ৈাধ বধধাভ ভভাল
(গ) পাঙ্গা ওাঁদঘভ টুওভা (cullet) ভভাল
(ঘ) রস্টও চডৈ ভভাল
(ঙ) রচদমটিদ ওৈাধসুদমভ উধওভড রলাদ যবসহৃঢ করু 
ফরলদরভ লাড়
(চ) রস্টম রফদম স্থাদীপাদ াংগৃলীঢ স্ক্র্ৈাধ/পাঙ্গাভী ভভাল
(ঝ) জ
র র
“ধরভলদ ঠিওাতাভ” যীর ডও বা প্রতাদওাভী ওতৃডও প্রত্ত  শুদৄফাে
ঔাদ্যযস্য ধরভলদডভ বা
ভূরফ রক্রওাভী
বঘ ওাদচ এাং রলফাকাভ বা যবসহৃঢ রদুৈৎ
বঝইমারভাং ধ  বঝইমা ড (যীঢাঢধ রদরন্ত্রঢ বঝইমারভাং ধ 
বঝইমা ড যবসঢীঢ)
ধব ডঝদ স্থাদ া স্থাধদা (ঐরঢলারও স্থাদল)
র র
র র
জও
র
জ

S০৭০.২০
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রযভদাফা
াংখ্যা

বাভ বওাট

বা

(১)

(২)

(৩)

S০৭৩

S০৭৩.০০

S০৭৪

S০৭৪.০০

চদযরক্ত ভপ্তারদওাভও প্ররঢষ্ঠাদ
স্থাদ  স্থাধদা পাড়া গ্রলডওাভীঃ
(ও) রদরিঢ া ঢারমওাভুক্ত প্রস্তুঢওাভও া উৎধাতদওাভী প্ররঢষ্ঠাদ
ওতৃডও ওাভঔাদা পাড়া; এাং

S০৭৫
S০৭৭
S০৯৯

S০৭৫.০০
S০৭৭.০০
S০৯৯.২০
S০৯৯.৪০
S০৯৯.৫০

(ঔ) ম্পূড ড আারও ওাদচ যবসলাদভভ চন্য প্রত্ত  সুরথা এাং
ারডরচৈও উদযৈদশ্য যবসহৃঢ অদরথও ১৫০ (এওযঢ ধঞ্চায)
ড আঢদদভ বওাদ স্থাধদা
কপৄঝ
(ক) ঢথ্য প্রমৄরক্ত রদপডভ বা অণ ডাৎ বাভ বওাট S০৯৯.১০ এভ
আঢা রদরিঢ প্ররঢষ্ঠাদ ওতৃডও বওাদ স্থাদ  স্থাধদা পাড়া
গ্রলদডভ ব্ষমদে
স্টও  ররওউরভটি বরাওাভ
টুৈভ অধাদভঝভ
এর
ও
র
(এই সুরথা ৩০ জুদ, ২০১৯ ধব ডন্ত মৎ ণারওদ)

বঝরম-৫
(যবসাী ধব ডা)
রযভদাফা াংখ্যা
(Heading No.)

াফঞ্জস্যপূড ড
দাফওভড বওাট

ধণ্য াফগ্রীভ রভড
(Description of goods)

(H.S. Code)

(১)

(২)

10.05

1005.10.10

10.06

1006.10.90
1006.20.00
1006.30.10
1006.30.90
1006.40.00
2309.90.11

23.09

2309.90.12
2309.90.13
2309.90.14

(৩)
ভূট্টা ীচ (শুদৄফাে বফাড়ওচাঢ অস্থা)
ওম প্রওাভ ঘাউম (প্যাদওঝচাঢ লউও
া দা লউও)

Vitamin or mineral or amino acid or
their combination (feed grade)
Vitamin premix or mineral premix
or amino acid premix or their
combination (feed grade)
Probiotics or Prebiotics or their
combination (feed grade)
Essential oil or combination oils
(feed grade)
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রযভদাফা াংখ্যা
(Heading No.)

াফঞ্জস্যপূড ড
দাফওভড বওাট

ধণ্য াফগ্রীভ রভড
(Description of goods)

(H.S. Code)

(১)

(২)
2309.90.19
2309.90.90

27.01

এইঘ,এ,দওাট

30.02
30.03

এইঘ. এ. বওাট

30.04

30.06
31.01 বণদও 31.05

(৩)
Other

অন্যান্য
ড়পুকুরভা বওাম ফাইরদাং বওাাং রম: এভ
ফাধ্যদফ উদ্ত ারমঢ ওমা
ওম প্রওাভ চন্ম রদদভাথও, Insulin
(ইদসুরমদ), পৈাওরন্স নভ রলউম্যাদ
বফরটরদ, রমপাভ রদভার/দলধাঝাইটি
র রদভাফওাভী রথ পৈাওরন্স নভ
বপদঝরভদারভ বফরটরদ, বলারফপ্যারণও,
আয়ুদ ডরতও, ইউদাদী  বপরচ রথ
াফগ্রী, রওটদী টাামাইর রমউযদ,
ওৈান্সাভ রদদভাথও রথ
ওম প্রওাভ াভ

এইঘ. এ. বওাট
35.07
38.08

3507.90.10

এইঘ. এ. বওাট

40.14
53.03
53.07
53.10
56.01
56.02
56.06
56.07
56.08
57.01
57.02
57.03
57.04
57.05
58.01
58.02
58.03
63.05
84.43

4014.10.00

াংরিষ্ট
এইঘ,এ,দওাট

85.17

8517.12.10

8443.32.10
8443.99.10
8443.99.20

Streptokinase

কৃররওাদব ড যবসলাব ড ইদদওটিাইট,
নাাংরকাইট,
বধরস্টাইট,
এরিস্প্রাউটিাং বপ্রাটাক্ট, প্লৈাি বগ্রাণ
বভগুদমঝভ  রটইদদনওট্যাি
Sheath Contraceptives (ওদটফ)

ধাঝচাঢ ধণ্য

উ র
র
র
জ/
জ
জ
উ র
রর
বফাাইম বঝরমদনাদ বঝ
ফদটফ, ইণাভদদঝ ইিাভদন ওাট ড,
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াফঞ্জস্যপূড ড
দাফওভড বওাট

রযভদাফা াংখ্যা
(Heading No.)

ধণ্য াফগ্রীভ রভড
(Description of goods)

(H.S. Code)

(১)

(২)

(৩)
বদঝাওড সুইঘ, লা, ভাউঝাভ

8517.62.30

র
ও র
র
র
র

8523.29.12
8523.29.90
8523.41.00
8523.49.21
8523.51.10
8523.59.10

85.23

,
,
জ
এ

85.28

Capable of directly connecting to
and designed for use with an
automatic data processing machine
of heading 84.71
Computer
monitor
size
not
exceeding 22 inch
Insulin pen/Insulin cartridge

8528.42.00

8528.52.10

২।

90.18

9018.39.20

96.12

9612.10.10

এ
র

রউ

র
জ

উ

জ

র
র

৩।
র

র
র

উ র

র র ।

র ,উ
র
র
, ১৯৯১ এর র ৩১, ৩২ ও ৩৫ এ
র
র চ
ও
র
।
ও

-২ এর

এ

।

৪।
এই রপাক ওতৃও
ড চারভকৃঢ ১৭ আরাঢ়, ১৪২৪ ঙ্গাব্দ বফাঢাদও ০১ জুমাই,
২০১৭ রিষ্টাব্দ ঢারভদঔভ প্রজ্ঞাধদ এ.আভ.. দাং- ২২৪-আইদ/২০১৭/৭৭৪-মূও এঢদ্দ্বাভা
ভরলঢ ওভা লইম।
ভাষ্ট্রধরঢভ আদতযক্রদফ,
(

রর

এ
র চ
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জ

র র
র
।
জ

র

ঢারভঔঃ ২৪ জ , ১৪২৫ ঙ্গাব্দ / ০৭

, ২০১৮ রিস্টাব্দ

এ
রও
-১৬৮/২০১৮/৭৯১।- মূল্য াংদবাচদ ওভ আইদ,
১৯৯১ (১৯৯১ দদভ ২২ দাং আইদ) এভ থাভা ১৪ এভ উধ-থাভা (১) এ প্রত্ত  ্ষমফঢাদম,
ভওাভ Customs Act, 1969 (IV of 1969) এভ First Schedule এভ ওমাফ (1) এভ
রযদভাদাফা াংখ্যা (Heading Nos) 85.17 এভ রধভীদঢ ওমাফ (2) এ উরিরঔঢ
র (H.S. Code)
র ও
(3) এ
বফাাইম
বঝরমদনাদ বঝ/দলুমাভ বনাদ,
রউ
উ
, এর
উ
এ উ
উ
জ উ র
র
উ র
উ র
র
জ র
র , :জ

র

উ

র

র

জ
উ

উৎধাতদওাভী প্ররঢষ্ঠাদদও Bangladesh Investment
Development Authority (BIDA) লইদঢ উৎধাতও রলাদ রদিদ গ্রলড
ওরভদঢ লইদ;
উ
উৎধাতদওাভী প্ররঢষ্ঠাদদও াাংমাদতয বঝরমদবাকাদবাক রদন্ত্রড
ওরফযদ লইদঢ উৎধাতদদভ রদিদ গ্রলড ওরভদঢ লইদ;
ঘ উ

উ

র

ভ

Printed Circuit Board (PCB), Charger, Battery, Housing &
Casing উ
র
এ
জ

উ র
ঙ) উ

উ

র
র

ভ রদচস্ব বফরযদাভী ববফদ:- Solder

Paste Printer, Pick & Place Machine, Auto Air Wave Soldering
Machine with Sprayer, Solder Paste Inspection Machine,
Automatic Optical Inspection Machine, Reflow Oven Machine,
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Temperature and Humidity Tester, Mobile Phone Network
Testing Machine, PCB Manufacturing Project, Flying Probe
Testing Machine, High Voltage Universal Grid Tester, Cutting
Machine, V-Cut Machine, Drilling Machine, Routing Machine,
DES (Developing, Etching & Stripping) Line, Direct
Metallization Line এাং Effluent Treatment Plant (ETP) ণারওদঢ

লইদ;
(ঘ) উক্ত ধণ্য উৎধাতদওাভী প্ররঢষ্ঠাদদও ন্যৈদঢফ ৩০% মূল্য াংদবাচদ ওরভদঢ
লইদ;
(ঙ) উক্ত ধণ্য উৎধাতদওাভী প্ররঢষ্ঠাদদ বব বওাদ ফ ওফডভঢ জ
২৫০ (
)জ
এ জ
র
র
র

র
র
;

(চ) এই প্রজ্ঞাধদদ উরিরঔঢ অযবসালরঢভ সুদবাক গ্রলদডভ চন্য উক্ত ধণ্য
উৎধাতদওাভী প্ররঢষ্ঠাদদও উধরভ-উক্ত তনা (ও) লইদঢ (ঙ) এ উরিরঔঢ
যঢডারত প্ররঢধামদ ওভা লইদ ফদফড ৩০০ (রঢদযঢ) ঝাওাভ দদ-জুরটরাম
স্টৈাদম্প অঙ্গীওাভদাফা প্রতাদপূ ডও আনুররঙ্গও তরমমারতল, চাঢী ভাচস্ব
বাদট ডভ রদওঝ আদতদ ওরভদঢ লইদ;
(ছ) উধরভ-উক্ত তনা (চ) এভ অথীদ তারঔমকৃঢ আদতদদভ রপর্ত দঢ চাঢী
ভাচস্ব বাট ড ওতৃও
ড কঠিঢ রদম্নরড ডঢ ধরভতযডদ ওরফটিভ প্ররঢদতদ উক্ত বাট ড
ওতৃও
ড গৃলীঢ লইদঢ লইদ, বণা:ওরফটিভ কঞদঃ
(১) রিঢী রঘ (মূও), চাঢী ভাচস্ব বাট;ড
(২) াংরিষ্ট রপাকী ওফডওঢডা;
(৩) াংরিষ্ট মূও াদওডদমভ ভাচস্ব ওফডওঢডা।
(জ) উধরভ-উক্ত তনা (ছ) বঢ রড ডঢ ওরফটি, ওরফটি কঞদদভ অদরথও ২০
(রয) ওাব ডরতদভ ফদধ্য, উক্ত ধণ্য উৎধাতদওাভী প্ররঢষ্ঠাদ
ধরভতযডদপূ ডও উলাভ ধরভতযডদ প্ররঢদতদ চাঢী ভাচস্ব বাদটভড রদওঝ
তারঔম ওরভদ এাং উক্ত বাট ড, তারঔমকৃঢ প্ররঢদতদদ প্রজ্ঞাধদদভ
যঢডামী বণাবণপাদ প্ররঢধারমঢ লা াদধদ্ষম, প্ররঢদতদ প্রারপ্তভ ৩০
(রেয) রতদদভ ফদধ্য, ররটি রদষ্পর্ত  ওরভদ এাং বাদট ডভ অনুদফাতদ
প্রারপ্তভ ধভ অনুদফাতদদভ ঢারভঔ লইদঢ অযবসালরঢ সুরথা প্রতাদ ওভা
লইদ।
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২। এ
রউ
র
উ
, ১৯৯১ এর র ৩১, ৩২, ৩৫ এ উ
র
রচ
ও
র
।
৩। উ র উ
২ এর

র

জ
জ

র
র

র
র

র

র

ও

।
৪। এ
র
র
উ
, ১৯৯১ এর

র

ও

র
র
জ

এ

র

ছ
র

র
রর

এ
র ।উ

ছ
Customs Act, 1969 ও

জ

র

এ

র

র

র

।

রর

এ
র চ
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাদতয ভওাভ
চাঢী ভাচস্ব বাট ড
ঠাওা
[ মূল্য াংদবাচদ ওভ ]
প্রজ্ঞাধদ
ঢারভঔঃ ২৪ জ্চৈষ্ঠ, ১৪২৫ ঙ্গাব্দ / ০৭ জুদ, ২০১৮ রিষ্টাব্দ
এ.আভ.. দাং-১৬৯-আইদ/২০১৮/৭৯২-মূও।- মূল্য াংদবাচদ ওভ আইদ,
১৯৯১ (১৯৯১ দদভ ২২ দাং আইদ) এভ থাভা ৩ এভ উধ-থাভা (৫) এভ তনা (ঔ) বঢ প্রত্ত 
্ষমফঢাদম চাঢী ভাচস্ব বাট ড উলাভ ২৩ জ্চৈষ্ঠ, ১৪২০ ঙ্গাব্দ বফাঢাদও ০৬ জুদ,
২০১৩ রিষ্টাব্দ ঢারভদঔভ প্রজ্ঞাধদ এ.আভ.. দাং- ১৬৮-আইদ/২০১৩/৬৭২-মূও এভ
রদম্নরূধ অরথওঢভ াংদযাথদ ওরভম, বণা:উধরভ-উক্ত প্রজ্ঞাধদদভ বঝরম এভ ওমাফ (১) এ উরিরঔঢ রযভদাফা াংখ্যা S০৭৮
ও S০৯৯ এ উ র রধভীদঢ ওমাফ (২) ও (৩) এ উরিরঔঢ
র
ও
এরি
র র
,
র
,
র
ও এ
লইদ, বণা:“S০৭৮
S০৭৮ ০০ জ্ঢভী বধাযাও রধডদঃ
“জ্ঢভী বধারাও রধডদ” অণ ড রদচস্ব প্রস্তুঢকৃঢ া
অদন্যভ িাভা প্রস্তুঢকৃঢ (রদচস্ব ব্র্যান্ড লউও া দা
লউও) বব বওাদ থভদদভ জ্ঢভী বধাযাদওভ উৎধাতদ
 রধডদদও বুছাইদ।
যবসাখ্যা।–
(ও) রদচস্ব রান্ড ম্বরমঢ জ্ঢভী বধাযাও রধডদঃ
“রদচস্ব রান্ড ম্বরমঢ জ্ঢভী বধাযাও রধডদ” অণ ড
এফদ বওাদ যবসরক্ত, প্ররঢষ্ঠাদ া াংস্থা রবরদ া
বালাভা, রদচস্ব রান্ড া বট্রটফাওড যবসলাভ ওরভা
ধরভদথ বধাযাও রদচস্ব অণা চুরক্তরপর্ত ও
ওারভকদভভ িাভা উৎধাতদ অণা আফতারদ ওরভা
রদচস্ব বযা-রুফ া রধডদ বওন্দ্র বণদও ধদডভ
ররদফদ রক্র ওদভদ; এাং
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(ঔ) রদচস্ব রান্ড যবসঢীঢ জ্ঢভী বধাযাও রধডদঃ
“রদচস্ব রান্ড যবসঢীঢ জ্ঢভী বধাযাও রধডদ” অণ ড
এফদ বওাদ যবসরক্ত, প্ররঢষ্ঠাদ া াংস্থা রবরদ া
বালাভা, ওম প্রওাভ ধরভদথ বধাযাও রদচস্ব রান্ড
া বট্রটফাওড যবসলাভ যবসঢীঢ রদচস্ব অণা
চুরক্তরপর্ত ও ওারভকদভভ িাভা উৎধাতদ ওরভা
ধদডভ ররদফদ রক্র ওদভদ।
S০৭৯

S০৭৯ ০০

পাচুড াম রচদদঃ
যবসাখ্যা।- “পাচুড াম রচদদ”
জ
ও
রর

র র
র

ও

এ
র

র

র

র
র

ঝ

র র
এ

র র
র
S০৯৯

S০৯৯ ১০

“ঢথ্য-প্রমৄরক্ত

-

।
রদপডভ

বা

(Information
Technology Enabled Services)”

যবসাখ্যা।– “ঢথ্য-প্রমৄরক্ত রদপডভ বা (Information
Technology Enabled Services)” অণ ড Digital
Content Development and Management,
Animation (Both 2D and 3D), Geographic
Information Services (GIS), IT Support and
Software Maintenance Services, Software
Development and Customization, Web Site
Development and Services, Website
Hosting, Digital Data Analytics, Business
Process Outsourcing, Data Entry, Data
Processing, Call Centre, Digital Graphics
Design and Computer Aided Design, Search
Engine
Optimization,
Web
Listing,
Document Conversion, Imaging and
Archiving, Overseas Medical Transcription,
Cyber Security Services, E-Procurement and
E-Auction.”।

চাঢী ভাচস্ব বাদট ডভ আদতযক্রদফ,
(

রর
চ র

এ
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাদতয ভওাভ
চাঢী ভাচস্ব বাট ড
ঠাওা
[মূল্য াংদবাচদ ওভ  ম্পূভও শুে]
প্রজ্ঞাধদ
ঢারভঔঃ ২৪ জ্চৈষ্ঠ, ১৪২৫ ঙ্গাব্দ / ০৭ জুদ, ২০১৮ রিষ্টাব্দ
এ.আভ.. দাং-১৭০-আইদ/২০১৮/৭৯৩-মূও।- মূল্য াংদবাচদ ওভ আইদ,
১৯৯১ (১৯৯১ দদভ ২২ দাং আইদ) এভ থাভা ৬ এভ উধ-থাভা (৪ও) এ প্রত্ত  ্ষমফঢাদম
চাঢী ভাচস্ব বাট ড, Customs Act, 1969 (IV of 1969) এভ First Schedule এভ
রযদভাদাফা াংখ্যা (Heading No.) 24.02  াফঞ্জস্যপূড ড দাফওভড বওাট (H.S Code)
2402.20.00 এভ আঢাথীদ উৎধারতঢ ঢাফাওমৄক্ত রকাদভঝ (Cigarettes containing
Tobacco) এভ উধভ প্রদবাচৈ মূল্য াংদবাচদ ওভ া, ব্ষমেফঢ, মূল্য াংদবাচদ ওভ এাং
ম্পূভও শুে আতাদভ উদযদশ্য রদম্নরড ডঢ বঝরম এভ ওমাফ (২) এ উরিরঔঢ খুঘভা
মূল্যস্তভ এাং ওমাফ (৩) এ উরিরঔঢ যমাওা াংখ্যাভ রধভীদঢ ওমাফ (৪), (৫) এাং (৬)
এ উরিরঔঢ এরিমূল বণাক্রদফ, রকাদভদঝভ বফাড়দওভ (প্যাদওঝ) প্রকৃরঢ, রটচাইদ এাং
স্টৈাম্প া যবসান্ডদভাম আফতারদকৃঢ া উৎধারতঢ ঢাফাওমৄক্ত রকাদভঝ (প্যাদওদঝ স্টৈাম্প
া যবসান্ডদভাম যবসলাভ ধদ্ধরঢ) ররথফামা, ২০১১ এ রড ডঢ ধদ্ধরঢদঢ যবসলাভ ওরভাভ
রদদত ডয প্রতাদ ওরভম, বণাঃ“বঝরম
খুঘভা মূল্যস্তভ
(প্ররঢ তয যমাওা)

যমাওা
াংখ্যা

(১)

(২)

১।

৩২ (রেয) ঝাওা 
ঢদুর্ধ্ড

২।

৪৮ (আঝঘরিয) ঝাওা 
ঢদুর্ধ্ড

৩।

৭৫ (িঁঘা্ত ভ) ঝাওা 
ঢদুর্ধ্ড

(৩)
১০
১০
২০
১০
২০
১০
১২
২০

রকাদভদঝভ
বফাড়দওভ
(প্যাদওঝ) প্রকৃরঢ
(৪)
বযম এন্ড স্লাইট
লাট ড এন্ড নঝ
লাট ড এন্ড নঝ
লাট ড এন্ড নঝ
লাট ড এন্ড নঝ
লাট ড এন্ড নঝ
লাট ড এন্ড নঝ
লাট ড এন্ড নঝ

রটচাইদ

স্টৈাম্প া
যবসান্ডদভাম

(৫)
লামওা বুচ
লামওা ঔদভী
লামওা ঔদভী
লামওা বুচ
লামওা বুচ
লামওা বফরুদ
লামওা বফরুদ
লামওা বফরুদ

(৬)
যবসান্ডদভাম
স্টৈাম্প
স্টৈাম্প
স্টৈাম্প
স্টৈাম্প
স্টৈাম্প
স্টৈাম্প
স্টৈাম্প

”

২।
চাঢী ভাচস্ব বাদট ডভ প্রজ্ঞাধদ এ,আভ, দাং- ১২১-আইদ/২০১৫/৭২৭-মূও;
ঢারভঔঃ ২১ জ্চৈষ্ঠ, ১৪২২ ঙ্গাব্দ বফাঢাদও ০৪ জুদ, ২০১৫ রিস্টাব্দ এঢদিাভা ভরলঢ
ওভা লইম।
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৩।
অনুদেত ২ এভ অথীদ ভরলঢ লা দে, ভরলঢকৃঢ প্রজ্ঞাধদদভ অথীদ উরিরঔঢ
স্টৈাম্প  যবসান্ডদভাম ৩০ জুদ, ২০১৯ রিস্টাব্দ ঢারভঔ ধব ডন্ত লাম ণারওদ।
চাঢী ভাচস্ব বাদট ডভ আদতযক্রদফ,
(বফাঃ বভচাউম লাাদ )
তস্য (মূও দীরঢ)
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জ

র র
র
।
জ

র

ঢারভঔঃ ২৪ জ , ১৪২৫ ঙ্গাব্দ / ০৭

, ২০১৮ রিস্টাব্দ

এ
রও
-১৭১/২০১৮/৭৯৪।- মূল্য াংদবাচদ ওভ আইদ,
১৯৯১ (১৯৯১ দদভ ২২ দাং আইদ) এর র ৫ এর উ - র (৩) এ প্রত্ত  ্ষমফঢাদম,
র র,
র
র ১৭
, ১৪২৪
০১
,
২০১৭
র র
এ . র.ও.
-২২৯/২০১৭/৭৭৯র
,
উ
Customs Act, 1969 (IV of 1969) এভ First
Schedule এভ রযভদাফা াংখ্যা (Heading No.) এর
র
(২) এ
াফঞ্জস্যপূড ড দাফওভড বওাট (H.S.Code) এভ আঢাথীদ ওমাফ (৩) এ রড ডঢ ধ র
চর
র
উ
জ র
র
র র , :বঝরম
রযভদাফা াংখ্যা
(Heading No.)

াফঞ্জস্যপূড ড
দাফওভড বওাট

ধণ্য াফগ্রীভ রভড
(Description of goods)

(H.S. Code)

(১)
24.02
২৪.০৩
38.08

(২)
2402.20.00
2402.90.00
২৪০৩.৯৯.০০
এইচ.এ .

(৩)
(Cigarettes containing
tobacco, manufactured mechanically)

ই

ভাষ্ট্রধরঢভ আদতযক্রদফ,
রর

এ
র চ
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাদতয ভওাভ
অণ ড ফন্ত্রডাম
অপৈন্তভীড ম্পত রপাক
[ ম্পূভও শুে ]
প্রজ্ঞাধদ
ঢারভঔঃ ২৪ জ , ১৪২৫ ঙ্গাব্দ / ০৭ জু , ২০১৮ রিস্টাব্দ
এ . র.ও. -১৭২/২০১৮/৭৯৫১৯৯১ (১৯৯১ দদভ ২২ দাং আইদ),
র উক্ত
এভ উধ-থাভা (১) এ প্রত্ত  ্ষমফঢাদম র র

।∑মূল্য াংদবাচদ ওভ আইদ,
উ
, এভ থাভা ১৪
∑

(ও) বঝরম-১ এভ ওমাফ (১)  (২) এ উরিরঔঢ Customs Act, 1969 (IV of
1969) এভ First Schedule এভ রযভদাফা াংখ্যা (Heading No.) এাং
উলাদতভ াফঞ্জস্যপূড ড দাফওভড বওাট (H.S. Code) এভ আঢাথীদ ওমাফ
(৩) এ রড ডঢ ধণ্যমূলদও আফতারদ ধব ডাদ;
(ঔ) বঝরম-২ এভ ওমাফ (১)  (২) এ উরিরঔঢ Customs Act, 1969 (IV of
1969) এভ First Schedule এভ রযভদাফা াংখ্যা (Heading No.) এাং
উলাদতভ াফঞ্জস্যপূড ড দাফওভড বওাট (H.S. Code) এভ আঢাথীদ ওমাফ
(৩) এ রড ডঢ ধণ্যমূলদও উৎধাতদ ধব ডাদ; এাং
(ক) বঝরম-৩ এভ ওমাফ (১) এ উরিরঔঢ রযভদাফা াংখ্যা (Heading No.)
এাং উলাভ রধভীদঢ ওমাফ (২) এ উরিরঔঢ বাভ বওাট এভ রধভীদঢ
ওমাফ (৩) এ রড ডঢ মূল্য াংদবাচদ ওভ আদভাধদবাগ্য বামূলদওউলাদতভ উধভ আদভাধডী ম্পূভও শুে, বব ধরভফাড উলাদতভ রধভীদঢ
ওমাফ (৪) এ উরিরঔঢ লাদভভ অরঢরভক্ত ল বই ধরভফাড, এাং বঝরম-২ এ
রড ডঢ ধণ্যমূল যবসঢীঢ উক্ত আইদদভ তৃঢী ঢনরদমভ প্রণফ অাংদয রড ডঢ
ধণ্যমূলদও উৎধাতদ ধব ডাদ এাং বঝরম-৩ এ রড ডঢ বা যবসঢীঢ উক্ত
আইদদভ তৃঢী ঢনরদমভ রিঢী অাংদয রড ডঢ বামূলদও উলাদতভ উধভ
আদভাধডী মুত ম্পূভও শুে লইদঢ অযবসালরঢ প্রতাদ ওরভম, বণা:বঝরম-১
(আফতারদ ধব ডা)
রযভদাফা াংখ্যা
(Heading
No.)

(১)
০৪.০২
২৭.১১

াফঞ্জস্যপূড ড
দাফওভড বওাট

ধণ্য াফগ্রীভ রভড
(Description of goods)

ম্পূভও শুে
লাভ (%)

(H.S. Code)

(২)
০৪০২.১০.৯০
০৪০২.২১.৯০
০৪০২.২৯.৯০
২৭১১.২১.০০

(৩)
গুুঁড়া দুথ: খুঘভা রক্রদভ চন্য বফাড়ওচাঢ
দদল (২.৫ বওরচভ উদর্ধ্ড)

(৪)
শূন্য

প্রাকৃরঢও গ্যা (গ্যাী অস্থা)

শূন্য
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বঝরম-২
(উৎধাতদ ধব ডা)
রযভদাফা াংখ্যা
(Heading No.)

াফঞ্জস্যপূড ড
দাফওভড বওাট

ধণ্য াফগ্রীভ রভড

ম্পূভও
শুে লাভ
(%)
(৪)
১০

(Description of goods)

(H.S. Code)

(১)
১৯.০২
২০.০৯
২১.০৬
২২.০১
২২.০২

২৪.০২

(২)

(৩)
Cooked

এ চ,এ ,
ওম
নদমভ ভ  ফ্রুঝ ররাংও
এইঘ,এ, বওাট
২১০৬.৯০৯০
র
র জ
র
উ চ চ

১০
র র
জ

১০

ওম
রফদাদভম াঝাভ (৩ রমঝাভ ধব ডন্ত)
এইঘ,এ, বওাট
২২০২.১০.০০ বওাফম ধাদী
২২০২.৯০.০০ এদারচড ররাংও (কঢ ০৬.০৬.২০১৮ রিস্টাব্দ
ঢারভদঔ া ঢালাভ অযবসরলঢ পূদ ড স্থাদীপাদ
উৎধারতঢ  াচাভচাঢকৃঢ ঐ ওম ব্র্যাদন্ডভ
ধাদী বালাভ বমদদম রড ডঢ উধাতাদদ রওাংা
প্রকৃঢধদ্ষম এদারচডভ ধরভফাড প্ররঢ ১০০ রফরম
রমঝাদভ ৬০ রওদমাওৈামরভ রওাংা ঢদঢারথও এাং
পরষ্যদঢ উৎধারতঢ  াচাভচাঢকৃঢ এইরূধ
ফাোভ এদারচড ম্বরমঢ ররাংও)।
২৪০২.২০.০০ ঢাফাওমৄক্ত রকাদভঝ (Cigarettes Containing
Tobacco) প্ররঢ তয যমাওা রকাদভদঝভ রক্র
মূল্য (প্যাদওদঝভ কাদ খুঘভা রক্রমূল্য 
রকাদভদঝভ াংখ্যা সুস্পষ্ট, ম্ষমডী 
অদধদীপাদ মুরদ্রঢ ণারওাভ যদঢড):

৫

২৪০২.৯০.০০

এ

২৫
৩৫

(১) ৩২ ঝাওা  ঢদূর্ধ্ড
(২) ৪৮ ঝাওা  ঢদূর্ধ্ড
(৩) ৭৫ ঝাওা  ঢদূর্ধ্ড
(ও) বদন্ত্রভ ালায্য যবসঢীঢ লাদঢ জ্ঢরভ ররড়
(রনোভ রমৄক্ত)
(১) ৮
র
র চর
৪.০০

৫৫
৬৫
৬৫

(২) ১২
র
র চর
৬.০০
(৩) ২৫
র
র চর
১২.৫০
(ঔ) বদন্ত্রভ ালায্য যবসঢীঢ লাদঢ জ্ঢরভ ররড়

৩০

৩০

৩০
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রযভদাফা াংখ্যা
(Heading No.)

াফঞ্জস্যপূড ড
দাফওভড বওাট

ধণ্য াফগ্রীভ রভড

ম্পূভও
শুে লাভ
(%)
(৪)

(Description of goods)

(H.S. Code)

(১)

(২)

(৩)
(রনোভ াংমৄক্ত)
(১) ১০
র
(২) ২০
র

২৪.০৩

২৪০৩.৯৯.০০

র
র

৭.৫০
১৫.০০

৩৫
৩৫

চত ডা  গুম (প্ররঢ ১০ গ্রাদফভ ন্যৈদঢফ খুঘভা মূল্য
২৫ ঝাওা এ
জর
র
জ ও
র
চর
২.৫০
)
প্রাকৃরঢও গ্যা (গ্যাী অস্থা)
বধইি

১০০

রকাদভঝ বধধাভ/ররড় বধধাভ (াইচ ফঢ ওরঢডঢ
লউও া দা লউও অণা বুওদমঝ া টিউদভ

২৫

২৭.১১
২৭১১.২১.০০
৯৩.২৪
৩২.০৮
াংরিষ্ট
৫
লইদঢ ৩২.১০ এইঘ,এ, বওাট
৩৩.০৪
বৌন্দয্যড অণা প্রাথদ াফগ্রী এাং ত্বও
ধরভঘব ডাভ প্রাথদ াফগ্রী (রদথ যবসহৃঢ ধতাণ ড
যবসঢীঢ), াদরস্ক্র্দ া াদ ট্যাদ াফগ্রী; লাঢ, দঔ
া ধাদভ প্রাথদ াফগ্রীল:
৩৩০৪.১০.০০ ষ্ঠাথাভ প্রাথদ াফগ্রী
১০
৩৩০৪.২০.০০ ঘক্ষু প্রাথদ াফগ্রী
১০
৩৩০৪.৩০.০০ লাঢ, দঔ া ধাদভ প্রাথদ াফগ্রী
১০
৩৩০৪.৯১.০০ ধাউটাভ, ঘাধমৄক্ত লউও া দা লউও
১০
৩৩০৪.৯৯.০০ অন্যান্য
১০
৩৩.০৫
বওয ধরভঘব ডা যবসহৃঢ াফগ্রী:
৩৩০৫.১০.০০ শ্যাম্পু
১৫
৩৩০৫.২০.০০ বওয স্থাীপাদ ঢভঙ্গারঢ অণা ভম ওরভাভ
১০
প্রাথদী
৩৩০৫.৩০.০০ বওয ারড ডয (Hair Lacquer)
১০
৩৩০৫.৯০.০০ অন্যান্য
১০
৩৩.০৭
৩৩০৭.১০.০০ বযদপভ আদক, বযদপভ ফ া বযদপভ ধদভ
১৫
যবসলাব ড াফগ্রী
৩৩০৭.২০.০০ যভীদভভ দুকিড এাং খাফ দূভীওভদড যবসহৃঢ
১৫
াফগ্রী (আঢভ যবসঢীঢ)
৩৩০৭.৩০.০০ সুকিমৄক্ত াণ ে এাং অন্যান্য বকাম াফগ্রী
১৫
৩৩০৭.৪৯.০০ ওদ্ষমভ দুকিড দূভীওভদড যবসহৃঢ অন্যান্য সুকরি
১৫
াফগ্রী (আকভারঢ এাং ফচাঢী ধণ্য যবসঢীঢ)
৩৩০৭.৯০.০০ অন্যান্য
১৫
৩৯.২৩
াংরিষ্ট
র
র
র র
৫
এইঘ,এ,দওাট
,
(ও
)ও
৪৮.১৩

াংরিষ্ট
এইঘ,এ,দওাট
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রযভদাফা াংখ্যা
(Heading No.)

াফঞ্জস্যপূড ড
দাফওভড বওাট

ধণ্য াফগ্রীভ রভড
(Description of goods)

(H.S. Code)

(১)
৬৯.০৭

৬৯.০৮

৬৯.১০

৮৫.৩৯

(২)

(৩)
আওাদভ)
ওম
অনুজ্জ্বম রভারফও প্রস্তভ নমও এাং উদাদদভ
এইঘ,এ,দওাট প্রস্তভ অণা বতাদমভ ঝাইম; অনুজ্জ্বম রভারফও
বফাচাইও রওউ এাং ফচাঢী ধণ্য, বওাদ
স্তুভ উধভ স্থারধঢ লউও া দা লউও
ওম
উজ্জ্বম রভারফও প্রস্তভ নমও এাং উদাদদভ প্রস্তভ
এইঘ,এ,দওাট অণা বতাদমভ ঝাইম; ঘওঘদও রভারফও
বফাচাইও রওউ এাং ফচাঢী ধণ্য, বওাদ
স্তুভ উধভ স্থারধঢ লউও া দা লউও
াংরিষ্ট
রভারফদওভ রঙ্ক, বরদ, প্যাদটস্টাম বরদ,
এইঘ, এ,দওাট ওদফাট া উলাভ অাংয, বব বওাদ থভদদভ প্যাদ 
াণরুদফভ অন্যান্য রনটিাং  রনিা ড
াংরিষ্ট
রভারফদওভ াণঝা  রচকুরচ, যাাভ,
এইঘ, এ,দওাট যাাভ বট্র
াংরিষ্ট
আমট্রা পাদাদমঝ/ইদফ্রা-বভট ল্যাম্প যবসঢীঢ
এইঘ,এ, বওাট অন্যান্য রনমাদফি ল্যাম্প

ম্পূভও
শুে লাভ
(%)
(৪)
১৫

১৫

০
৩০
১০

বঝরম-৩
(দা ধব ডা)
রযভদাফা
াংখ্যা
(১)
S০০১

বাভ বওাট

বা মূল

(২)

(৩)
বলাদঝম  বভদস্তাঁভাঃ
বলাদঝমঃ আাদ, ঔাদ্য া ধাদী ভভালওাদম বরত
বলাদঝদম ফত চাঢী ধাদী ভভাল ওভা ল া বব
বওাদ থভদডভ “বলাভ বযা” এভ আদাচদ ওভা ল
বওম ঐ ওম রদমভ উধভ (ৎদভ এওরতদদভ চন্য
ওভা লইদম)
বভদস্তাঁভাঃ ঔাদ্য া ধাদী ভভালওাদম বরত বভদস্তাঁভা
ফত চাঢী ধাদী ভভাল ওভা ল া বব বওাদ
থভদডভ “বলাভ বযা” এভ আদাচদ ওভা ল বওম ঐ
ওম রদমভ উধভ (ৎদভ এওরতদদভ চন্য ওভা
লইদম)
বঝরমদনাদঃ
শুদৄফাে বফাাইম বনাদদভ রফ/রভফ ওাট ড যবসলাদভভ
ফাধ্যদফ প্রত্ত  বা
রফ ওাট ড ভভালওাভীঃ
বলুমাভ (Mobile/Fixed Wireless) বঝরমদনাদদভ

S০০১.০০
S০০১.১০

S০০১.২০

S০১২

S০১২.১০

S০১২.২০

ম্পূভও শুে
লাভ (%)
(৪)
২০

২০

৫
৩৫
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S০২৩
S০৩৮

S০২৩.১০
S০৩৮.০০

ব্ষমদে রফ (Subscriber's Identity Module-SIM)
ওাট ড া রভফ (Removable User Identification
Module-RUIM) ওাট ড া অনুরূধ অন্য বওাদ
Microchip ম্বরমঢ ওাট ড ভভাল অণা এওই
উদযশ্যপূভডওদল্প উরিরঔঢ ওাট ড যবসঢীঢ প্ররঢাভ Code
Division Multiple Access (CDMA) া অনুরূধ
অন্য বওাদ ধদ্ধরঢ যবসলাভ
ঘমরচ্চে প্রতযডও (দপ্র্ষমাগৃল)

চর
S০৩৯

S০৩৯.২০

S০৫৮

S০৫৮.০০

জ (
ও

ও

রর
)

জ
স্যাদঝমাইঝ ঘৈাদদম রটরিরউঝভ
চ
(এ র

শূন্য
১০

২৫

র

র

২০।

)

ভাষ্ট্রধরঢভ আদতযক্রদফ,
(

রর

এ
র চ
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাদতয ভওাভ
চাঢী ভাচস্ব বাট ড
ঠাওা।
[ মূল্য াংদবাচদ ওভ ]
প্রজ্ঞাধদ
ঢারভঔঃ ২৪ জ্চৈষ্ঠ, ১৪২৫ ঙ্গাব্দ / ০৭ জুদ, ২০১৮ রিষ্টাব্দ।
এ.আভ.. দাং-১৭৩-আইদ/২০১৮/৭৯৬-মূও।- মূল্য াংদবাচদ ওভ আইদ,
১৯৯১ (১৯৯১ দদভ ২২ দাং আইদ) এভ থাভা ৭২, থাভা ৫ এভ উধ-থাভা (৪) এভ রলঢ
ধঠিঢযবস, এ প্রত্ত  ্ষমফঢাদম চাঢী ভাচস্ব বাট ড রদরত ডষ্ট বাভ ব্ষমদে মূল্য াংদবাচদদভ
রদথ ডারভঢ লাদভভ রপর্ত দঢ ওভ থাব ডওভড ররথফামা, ২০১২ এর রদম্নরূধ অরথওঢভ াংদযাথদ
ওরভম, বণা:উধরভ-উক্ত ররথফামাভ বঝরদমভ ধরভদঢড রদম্নরূধ বঝরম প্ররঢস্থারধঢ লইদ,
বণা:‘‘বঝরম
রযভদাফা
াংখ্যা
(১)
S০০১

দীঝ মূল্য
বা প্রতাদওাভী মূল্য াংদবাচদদভ রদথ ডারভঢ লাদভভ রপর্ত  াংদবাচদ
ওদভভ লাভ
(২)
(৩)
(৪)
(৫)
বভদস্তাভাঁ
(ও)
যীঢাঢধ
রদরন্ত্র
ঢ
বভদস্তাভাঁ
ওতৃ
ও
১৫%
ড
S০০১.২০
বাভ ররদফদ প্রাপ্ত মুত অদণ ডভ
যঢওভা এওযঢ যঢাাংয।
বাভ
বওাট

(ঔ) াথাভড বভদস্তাভাঁ (যীঢাঢধ রদরন্ত্রঢ
দ) ওতৃও
ড বাভ ররদফদ প্রাপ্ত
মুত অদণ ডভ যঢওভা বঙঘরিয
তযরফও ঙ াঢ যঢাাংয।

৭%

S০০৩ S০০৩.১০ বফাঝভ কাড়ীভ
গ্যাদভচ এাং
াওডযধ

বব বওাদ প্রওাভ বারন্ত্র
ও বাদালদ বফভাফঢ
া ারপডরাং এভ ব্ষমদে াংরিষ্ট বা
প্রতাদওাভী ওতৃও
উক্ত বাদালদদ
ড
াংদবারচঢ বন্ত্র
ধারঢ া বন্ত্রাাংদযভ মূল্যল
বাভ ররদফদ প্রাপ্ত মুত অদণ ডভ
যঢওভা বঙররট্ট তযরফও ঙ াঢ যঢাাংয।

১০%

S০০৩ S০০৩.২০ টওইাট ড

বব বওাদ প্রওাভ বারন্ত্র
ও বদৌবাদ বফভাফঢ
া ারপডরাং এভ ব্ষমদে বা প্রতাদওাভী
ওতৃও
ড উক্ত বদৌবাদ বফভাফঢ া ারপডরাং

১০%
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এ যবসহৃঢ বন্ত্র
ধারঢ  উধওভদডভ মূল্যল
বাভ ররদফদ প্রাপ্ত মুত অদণ ডভ
যঢওভা বঙররট্ট তযরফও ঙ াঢ যঢাাংয।
S০০৪

S০১০

S০০৪.০০ রদফডাড াংস্থা

বব বওাদ রদফডাড ওাদচভ চন্য তভধদে
উরিরঔঢ মূদল্যভ যঢওভা বঙঘরিয তযরফও
ঙ াঢ যঢাাংয।
S০১০.১০ ভূরফ উন্নদ াংস্থা উন্নদকৃঢ ভূরফ রক্র া লস্তান্তভ াত
প্রাপ্ত মুত অদণ ডভ যঢওভা রয যঢাাংয।

S০১০.২০ পদ রদফডাড
াংস্থা

পদ রক্র া লস্তান্তভ াত প্রাপ্ত মুত
অদণ ডভ উধভ
ড
ও) ১-১৬০০ কপৄঝ
ধব ডন্ত যঢওভা বঢভ
তযরফও রঢদ ঘাভ যঢাাংয
ড লইদঢ ঢদুর্ধ্ড যঢওভা
ঔ) ১৬০১ কপৄঝ
রেয যঢাাংয

S০২৪

S০২৪.০০ আাধদেভ
রধডদ বওন্দ্র

৭%
৩%

২%
৪.৫%

ক) পুডঃ বভরচদিযদদভ ব্ষমদে যঢওভা
বঢভ তযরফও রঢদ ঘাভ যঢাাংয

২%

(ও) উৎধাতদ ধব ডাদভ  ডদফাঝ প্রারপ্তভ
যঢওভা বঙঘরিয তযরফও ঙ াঢ
যঢাাংয;

৭%

(ঔ) রধডদ ধব ডাদভ  ডদফাঝ প্রারপ্তভ
যঢওভা বঢরেয তযরফও রঢদ ঘাভ
যঢাাংয (উৎধাতদ ধব ডাদ ৭% লাদভ
মূও ধরভদযাদথভ ঘামাদধে ণাওা
াদধদ্ষম)।
ডওাভ
ড,
স্বড

স্বড
স্বড ডামাংওাভ, বভৌপ্য া বভৌপ্যামাংওাভ
S০২৬ S০২৬.০০
বভৌপ্যওাভ এাং রক্র াত প্রাপ্ত মুত অদণ ডভ যঢওভা
স্বদড ডভ  বভৌদপ্যভ বঢরেয তযরফও রঢদ ঘাভ যঢাাংয।
বতাওাদতাভ এাং
স্বড ড ধাওাওাভী
বা প্রতাদওাভী ওতৃও
ড ভভালকৃঢ
S০৩৭ S০৩৭.০০ ববাকাদতাভ
(Procurement ধদণ্যভ া বাভ মূল্য া তভধদে উরিরঔঢ
provider)
মূদল্যভ যঢওভা বঢরেয তযরফও রঢদ ঘাভ
যঢাাংয।
(ও) বধদট্রারমাফচাঢ ধণ্য ধরভলদদ
S০৪৮ S০৪৮.০০ ধরভলদ
ঠিওাতাভ
রদদারচঢ বা প্রতাদওাভী ওতৃও
ড
প্রাপ্ত বফাঝ মূদল্যভ (প্রদবাচৈ ব্ষমদে
তভধদে উরিরঔঢ মূদল্যভ) যঢওভা

৫%

৫%

৫%

৫%
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বঢরেয তযরফও রঢদ ঘাভ যঢাাংয;

S০৫৭

S০৫৭.০০ রদুৈৎ
রঢভডওাভী

(ঔ) অন্যান্য ধণ্য ধরভলদদ রদদারচঢ
বা প্রতাদওাভী ওতৃও
ড প্রাপ্ত বফাঝ
মূদল্যভ (প্রদবাচৈ ব্ষমদে তভধদে
উরিরঔঢ মূদল্যভ) যঢওভা বঙররট্ট
তযরফও ঙ াঢ যঢাাংয।

১০%

যবসহৃঢ রদুৈদঢভ রধভীদঢ প্রাপ্ত বফাঝ
রদুৈৎ রদমভ যঢওভা বঢরেয তযরফও
রঢদ ঘাভ যঢাাংয।

৫%

S০৬০ S০৬০.০০ রদমাফকৃঢ ধদণ্যভ রদমাফকৃঢ ধদণ্যভ রক্র মূদল্যভ যঢওভা
বক্রঢা
বঢরেয তযরফও রঢদ ঘাভ যঢাাংয।

৫%

S০৬৯ S০৬৯.০০ ইাংরময
রফরটাফ স্কুম

বা প্রতাদওাভী প্ররঢষ্ঠাদ ওতৃও
ড বাভ
ররদফদ প্রাপ্ত মুত অদণ ডভ যঢওভা
বঢরেয তযরফও রঢদ ঘাভ যঢাাংয।

৫%

S০৭৮ S০৭৮.০০ জ্ঢভী বধাযাও
রধডদ

(ও) রদচস্ব রান্ড ম্বরমঢ জ্ঢভী বধাযাও
রধডদ:
রধডদ ধব ডাদভ  ডদফাঝ প্রারপ্তভ
যঢওভা বঢরেয তযরফও রঢদ ঘাভ
যঢাাংয;

৫%

(ঔ) রদচস্ব রান্ড যবসরঢঢ জ্ঢভী বধাযাও
রধডদঃ
উৎধাতদ ধব ডাদভ  ডদফাঝ প্রারপ্তভ
যঢওভা বঢরেয তযরফও রঢদ ঘাভ
যঢাাংয।
ড বাভ
S০৭৯.০০ পাচুড াম রচদদ বা প্রতাদওাভী প্ররঢষ্ঠাদ ওতৃও
ররদফদ প্রাপ্ত মুত অদণ ডভ যঢওভা
বঢরেয তযরফও রঢদ ঘাভ যঢাাংয (
র
উ
র
রর
জ
র
র
র চ
)।

৫%

বা প্রতাদওাভী ওতৃও
ড প্রাপ্ত মুত অদণ ডভ
যঢওভা বঢরেয তযরফও রঢদ ঘাভ
যঢাাংয।”।

৫%

S০৭৯

S০৯৯

S০৯৯.১০ ঢথ্য-প্রমৄরক্ত
রদপডভ বা
(Information
Technology
Enabled
Services)

৫%
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চাঢী ভাচস্ব বাদট ডভ আদতযক্রদফ,
(

রর

এ
চ র
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাদতয ভওাভ
চাঢী ভাচস্ব বাট ড
ঠাওা।
[ মূল্য াংদবাচদ ওভ ]
প্রজ্ঞাধদ
ঢারভঔঃ ২৪ জ্চৈষ্ঠ, ১৪২৫ ঙ্গাব্দ / ০৭ জুদ, ২০১৮ রিষ্টাব্দ
এ.আভ.. দাং-১৭৪-আইদ/২০১৮/৭৯৭মূও।মূল্য াংদবাচদ ওভ আইদ,
১৯৯১ (১৯৯১ দদভ ২২ দাং আইদ) এভ থাভা ৭২, থাভা ৫ এভ উধ-থাভা (২) এভ যঢডাাংয,
থাভা ৬ এভ উধ-থাভা (৪) এাং থাভা ৩১ এভ উধ-থাভা (১) এভ যঢডাাংদযভ রলঢ ধঠিঢযবস,
এ প্রত্ত  ্ষমফঢাদম চাঢী ভাচস্ব বাট ড রদম্নরূধ ররথফামা প্রডদ ওরভম, বণা:১। রযদভাদাফ। এই ররথফামা ারডরচৈও আফতারদওাভও, যবসাী  ক্ষুদ্র
খুঘভা যবসাী ওতৃও
ড ধণ্য ভভাদলভ উধভ আদভাধডী মূল্য াংদবাচদ ওভ আতা
ররথফামা, ২০১৮ দাদফ অরপরলঢ লইদ।
২। াংজ্ঞা।- রর া প্রদঙ্গভ ধরভধন্থী বওাদ রওছু দা ণারওদম, এই ররথফামা(ও) “আইদ” অণ ড মূল্য াংদবাচদ ওভ আইদ, ১৯৯১ (১৯৯১ দদভ ২২ দাং
আইদ);
(ঔ) “ারডরচৈও আফতারদওাভও” অণ ড আইদদভ থাভা ২ এভ তনা (ণণ) এ
াংজ্ঞারঢ ারডরচৈও আফতারদওাভও;
(ক) “যবসাী” অণ ড আইদদভ থাভা ২ এভ তনা (ণণণণ) এ াংজ্ঞারঢ
যবসাী;
(খ) “মূও” অণ ড মূল্য াংদবাচদ ওভ;
(গ) “মূও ররথফামা” অণ ড মূল্য াংদবাচদ ওভ ররথফামা, ১৯৯১।
৩। প্রদবাচৈঢা। এই ররথফামা ারডরচৈও আফতারদওাভও ওতৃও
ড আফতারদকৃঢ
 যবসাী ওতৃও
াংগৃলীঢ
ধদণ্যভ
ধভঢী
ভভাদলভ
উধভ
প্রদত
মূল্য
াংদবাচদ ওভ
ড
আতাদভ ব্ষমদে প্রদবাচৈ লইদ।
৪। মূও রদরূধড। ারডরচৈও আফতারদওাভও ওতৃও
ড আফতারদকৃঢ অণা
ারডরচৈও আফতারদওাভও যবসঢীঢ অন্যান্য যবসাী ওতৃও
ড াংগৃলীঢ ধদণ্যভ ধভঢী
ভভাদলভ ধভ আদভাধদী মূও রদম্নরড ডঢ লাদভ রদরূরধঢ লইদ, বণাঃ(ও) ারডরচৈও আফতারদওাভদওভ ব্ষমদে ধণ্য আফতারদভ ফ শুে বস্টযদদ
তারঔমকৃঢ রম অ এরিদঢ শুে ওফডওঢডা ওতৃও
ড ধদণ্যভ অনুদফারতঢ
শুোদদবাগ্য মূদল্যভ রলঢ আফতারদ শুে, ম্পূভও শুে, অন্যান্য শুে 
ওভ (মূল্য াংদবাচদ ওভ  অরগ্রফ আওভ যবসরঢঢ) বরত ণাদও, কডদা
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ওরভা উলাভ রলঢ ৩৩.৩৪ যঢাাংয মূল্য াংদবাচদপূ ডও  ডদফাঝ
মূদল্যভ উধভ ৫ যঢাাংয লাদভ মূও অরগ্রফ আতা ওরভদঢ লইদ;
(ঔ)

আফতারদস্তদভ মূও া অরগ্রফ মূও া উপই ধরভদযাথ ওরভাভ ধভ
আফতারদ বষ্টযদ লইদঢ াংরিষ্ট রম অ এরিদঢ প্রতরযডঢ ঠিওাদা া
যবসাস্থম াংরিষ্ট ধণ্য আদদদভ পূদ ড া ধদভ ধভঢী প্রণফ রক্র া
ভভাদলভ ফ (রদচস্ব ফারমওাদাথীদ রওন্তু আমাতাপাদ রদরিঢ অন্য
বওাদ যবসাস্থম া ধণ্যাকাদভ স্থাদান্তভল) আফতারদ ধব ডাদ ৩৩.৩৪
যঢাাংয লাদভ রদথ ডারভঢ মূল্য াংদবাচদ  ঢালাভ রপর্ত দঢ ৫ যঢাাংয
লাদভ ধরভদযারথঢ অরগ্রফ মূওদও চূড়ান্ত রদঘদা ওরভদম উক্ত আফতারদ
ধব ডাদ ধরভদযারথঢ ১৫ যঢাাংয মূও (বরত প্রদবাচৈ ল) ল ৫ যঢাাংয
অরগ্রফ মূও আনুধারঢওলাদভ প্রতযডদ, াংরিষ্ট আফতারদ রম অ এরিভ
দম্বভ, ঢারভঔ  শুে বষ্টযদদভ দাফ উদিঔ ওরভা মূও ররথফামাভ
‘মূও-১১’ ঘামাদধে ইসুৈ ওভা বাইদ;

(ক) তনা (ঔ) এ উরিরঔঢ ব্ষমে যবসঢীঢ ারডরচৈও আফতারদওাভও ওতৃও
ড
আফতারদকৃঢ া অন্যান্য বব বওাদ যবসাী ওতৃও
ড ক্রীঢ া াংগৃলীঢ ধণ্য
ধভঢী ভভাল া রক্রদভ ফ আইদদভ থাভা ৮ এভ রথাদ াদধদ্ষম,
ররথ ৫(২) লইদঢ ররথ ৫(১১) এভ রথাদ, অণা ররথ ৫(১২) এভ রথাদ
অনুবাী (বালাভ ব্ষমদে বালা প্রদবাচৈ) যবসাী ধব ডাদভ মূও প্রদত
লইদ;
(খ)

বধদট্রারমাফ চাঢী ধদণ্যভ যবসাী ধব ডাদ ভভাদলভ ফ মূল্য
াংদবাচদদভ লাভ ১৩.৩৩ যঢাাংয রলাদ কডদা ওরভা ঢালাভ উধভ
১৫% অণ ডাৎ ভভাল মূদল্যভ উধভ ২ যঢাাংয মূও প্রদত লইদ;

(গ)

সুধাভযধ এভ যবসাী ধব ডাদ ভভাদলভ ফ মূল্য াংদবাচদদভ লাভ
৩৩.৩৪ যঢাাংয রলাদ কডদা ওরভা ঢালাভ উধভ ১৫% অণ ডাৎ ভভাল
মূদল্যভ উধভ ৫ যঢাাংয মূও প্রদত লইদ;
যবসাখ্যা।- ‘সুধাভযধ’ অণ ড যীঢাঢধ রদরন্ত্রঢ লউও া দা লউও, এওই
ড আঢদদভ অরথও দদল,
অঙ্গদদ াকুদল্য ১২,০০০ (াভ লাচাভ) কপৄঝ
এইরূধ বওাদ স্বঢন্ত্র  ধরভপূড ড বতাওাদ, ববঔাদদ আদৄরদও রজ্ঞাদ্মতঢ
প্রমৄরক্ত যবসলাদভভ ফাধ্যদফ স্বাস্থৈ্মতঢ, চীানুমুক্ত  রপ্রচাভদপটিপ
রলীদ ফাঙ-ফাাং, ঘাম-টাম, যাও-রচ, নম-মূমল জ্তদরন্দদ যবসলাব ড
গৃলস্থারম  ফদদালাভী ধণ্য রক্র ওভা লইা ণাদও এাং ববঔাদদ রলা
াংভ্ষমড  মূও-১১ ঘামাদ ইসুৈ ওরভাভ চন্য আইদ  ররথ িাভা
রদথ ডারভঢ Electronic Cash Register (ECR) া Point of Sale (POS)
software অণা উপই যবসলাভ ওভা লইা ণাদও এইরূধ বতাওাদ।

(ঘ) রথ চাঢী ধদণ্যভ যবসাী ধব ডাদ ভভাদলভ ফ মূল্য াংদবাচদদভ
লাভ ১৬% (দরাম যঢাাংয) রলাদ কডদা ওরভা উলাভ উধভ ১৫%
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(ধদদভ যঢাাংয) অণ ডাৎ ভভাল মূদল্যভ উধভ ২.৪ (দুই তযরফও ঘাভ)
যঢাাংয মূও প্রদত লইদ।
৫। মূও আতা, রলা ভ্ষমড, ইঢৈারত। (১) ারডরচৈও আফতারদওাভদওভ
ব্ষমদে আফতারদকৃঢ ধদণ্যভ ধভঢী ভভাদলভ উধভ প্রদত মূল্য াংদবাচদ ওভ আফতারদ
শুে বস্টযদদ আফতারদকৃঢ ধণ্য ঘামাদদ রম অ এরি শুোদ ফাপ্ত লইাভ ধভ ঘামাদ
ঔামাদভ অনুদফাতদ প্রতাদদভ পূদ ড উৎদ আতা ওরভদঢ লইদ।
(২) ররথ ৪ এভ তনা (ঔ) এভ রথাদ াদধদ্ষম ারডরচৈও আফতারদওাভও ওতৃও
ড
আফতারদকৃঢ ধদণ্যভ রধভীদঢ অগ্রীফ মূও ধরভদযাথ ওরভাভ ধভ ধভঢী রক্র া
ভভাদলভ ফ প্রকৃঢ মূল্য াংদবাচদদভ রপর্ত দঢ মূল্য াংদবাচদ ওভ প্রতাদদভ ব্ষমদে
আইদদভ থাভা ৫ এভ উধ-থাভা (২) অনুবাী মূল্য রদথ ডারভঢ লইদ।
(৩) ারডরচৈও আফতারদওাভও যবসরঢঢ অন্যান্য ওম যবসাীভ ব্ষমদে যবসাী
ওতৃও
ড প্রকৃঢ মূল্য াংদবাচদদভ রপর্ত দঢ রক্রদভ ব্ষমদে মূল্য াংদবাচদ ওভ থাদব ডভ চন্য
আইদদভ থাভা ৫ এভ উধ-থাভা (২) অনুাদভ মূল্য রদথ ডারভঢ লইদ।
(৪) উধ-ররথ (২)  (৩) এভ উদযশ্য পূভডওদল্প ারডরচৈও আফতারদওাভও এাং
অন্যান্য যবসাীদও মূও ররথফামাভ ররথ ৩ এভ রথাদ অনুবাী নভফ ‘মূও-১ঔ’ বঢ
াংরিষ্ট রপাকী ওফডওঢডাভ রদওঝ প্রকৃঢ াচাভমূল্য বখারডা ওরভদঢ লইদ এাং ঢালা
ম্ভ দা লইদম আইদদভ থাভা ৫(২) এভ রথাদদভ রলঢ ঙ্গরঢপূড ড  াংরিষ্ট ধদণ্যভ
াচাভ মূদল্যভ করঢ প্রকৃরঢ অনুবাী রদদত ডযও রলাদ ম্ভাযবস াচাভ মূল্য বখারডা ওরভদঢ
লইদ।
(৫) উধ-ররথ (৪) এভ অথীদ বখাররঢ মূল্য অণা াংরিষ্ট ধদণ্যভ প্রকৃঢ াচাভ
া রক্র মূল্য বখাররঢ মূদল্যভ বঘদ বযী লইদম বই মূদল্যভ রপর্ত দঢ আইদদভ থাভা ৩
অনুবাী মূও ধরভদযাথ াদধদ্ষম ধণ্য ভভাল ওরভদঢ লইদ।
(৬) উধ-ররথ (৪) এভ অথীদ বখাররঢ উক্ত মূল্য রপর্ত  আইদদভ থাভা ৫ এভ রলঢ
াংকরঢপূড ড দা লইদম উক্ত আইদদভ থাভা ৩৭  থাভা ৫৫ অনুবাী যবসস্থা গ্রলড ওরভদঢ
লইদ।
(৭) ারডরচৈও আফতারদওাভও এাং অন্যান্য যবসাী ওতৃও
ড মূও ররথফামাভ
ররথ ১৬ অনুবাী নভফ ‘মূও-১১’ অণা ‘মূও-১১ও’ এ ঘামাদধে প্রতাদ ওরভা ধণ্য
ভভাল ওরভদঢ লইদ।
(৮) ারডরচৈও আফতারদওাভও ওতৃও
ড আফতারদ ধব ডাদ ধরভদযারথঢ মূত মূল্য
াংদবাচদ ওভ  অরগ্রফ মূল্য াংদবাচদ ওভ, আইদদভ থাভা ৯ এভ রথাদ াদধদ্ষম, প্রদত
মূও এভ রধভীদঢ ঘমরঢ রলাদ অণা তারঔমধদে ফন্বদভ ফাধ্যদফ বভাঢ গ্রলড ওভা
বাইদ।
(৯) যবসাী ওতৃও
ড প্রকৃঢ মূল্য াংদবাচদদভ রপর্ত দঢ ওভ ধরভদযাদথভ ব্ষমদে
ঢৎওতৃও
ক্রকৃঢ
উধওভদডভ
রধভীদঢ ধরভদযারথঢ মূল্য াংদবাচদ ওভ বভাঢ গ্রলড
ড
ওভা বাইদ, বালা যবসাী ওতৃও
ড প্রদত মূও এভ রধভীদঢ ঘমরঢ রলা া তারঔমধদে
ফন্বদবাগ্য লইদ।
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(১০) উধওভড ওভ বভাঢ গ্রলড  প্রকৃঢ লাদভ মূও ধরভদযাথ ওরভাভ মদ্ষমৈ
ারডরচৈও আফতারদওাভও এাং অন্যান্য যবসাীদও মূও ররথফামাভ ররথ ২২ অনুবাী
রলা াংভ্ষমড ওরভদঢ লইদ, ঢদ ক্র রলা পুস্তও ‘নভফ মূও-১৬’  রক্র রলা
পুস্তও ‘নভফ মূও-১৭’ এভ ধরভদঢড ‘নভফ-ও’ অনুবাী ফরন্বঢ ক্র  রক্র রলা
পুস্তও াংভ্ষমড ওভা বাইদ।
(১১) বব ওভ বফাদত আফতারদ ধব ডাদ অরগ্রফ মূল্য াংদবাচদ ওভ আতা ওভা
লইাদঙ বই ওভ বফাদত া উলাভ অযবসরলঢ ধভঢী ওভ বফাদত বভাঢ গ্রলড ওভা
বাইদ।
(১২) প্রকৃঢ মূল্য াংদবাচদদভ রপর্ত দঢ ওভ ধরভদযাথওাভী ারডরচৈও
আফতারদওাভও  যবসাী যবসঢীঢ অন্যান্য ারডরচৈও আফতারদওাভও  যবসাী ওতৃও
ড
আফতারদকৃঢ া অন্যপাদ াংগৃলীঢ ধদণ্যভ ব্ষমদে ৩৩.৩৪ যঢাাংয লাদভ মূল্য াংদবাচদ
রলা ওরভা ঢালাভ উধভ ১৫ যঢাাংয অণ ডাৎ ভভাল মূদল্যভ উধভ ৫ যঢাাংয লাদভ
মূও প্রতাদ ওরভদঢ লইদ, ঢদ বই ব্ষমদে বওাদ বভাঢ গ্রলড ওভা বাইদ দা।
(১৩) ারডরচৈও আফতারদওাভও এাং অন্যান্য যবসাী ওতৃও
ড প্ররঢ ওভ বফাদত
রদরূরধঢ মূল্য াংদবাচদ ওভ ধভঢী ফাদভ ধদদভ ঢারভদঔভ ফদধ্য বট্রচাভী ঘামাদদভ
ফাধ্যদফ ‘‘১/১১৩৩/াংরিষ্ট ওরফযদাদভদঝভ বওাট/০৩১১’’ বওাদট ভওাভী বওারাকাদভ
চফা প্রতাদ ওরভদদ এাং বট্রচাভী ঘামাদদভ মূম ওরধল প্ররঢ ওভ বফাদতভ তারঔমধে
াংরিষ্ট এমাওাভ স্থাদী মূল্য াংদবাচদ ওভ ওাব ডামদ উক্ত এওই ঢারভদঔভ ফদধ্য তারঔম
ওরভদদ।
(১৪) ভভাল ধব ডাদ প্রদত মূল্য াংদবাচদ ওভ অদধ্ষমা গৃলীঢ বভাদঢভ
ধরভফাড বযী লইদম রঢরদ আইদদভ থাভা ৬৭  মূও ররথফামাভ ররথ ৩৪ও  ররথ
৩৪ঔ অনুভডপূ ডও অরঢরভক্ত ধরভদযারথঢ ওভ বনভঢ তাী ওরভদঢ ধারভদদ।
৬। ক্ষুদ্র খুঘভা যবসাীভ মুও ধরভদযাথ ধদ্ধরঢ। (১) এই ররথফামাভ অন্যান্য
রথাদদ বালা রওছুই ণাকুও দা বওদ, বস্বো রদরিঢ ক্ষুদ্র খুঘভা যবসাী া বতাওাদদভ
ব্ষমদে, রদদম্নাক্ত বঝরদম রধৃঢরূদধ  ডরদম্ন ারর ডও মূল্য াংদবাচদ ওভ প্রদত লইদ,
বণা:বঝরম
মূল্য
দ ডাচ্চ ারর ডও মূল্য
াংদবাচদ
াংদবাচদদভ
ওদভভ
ধরভফাড
লাভ
(১)
(২)
(৩)
(৪)
১. ঠাওা উ্ত ভ, ঠাওা তর্ষমড  ঘট্টগ্রাফ ১,৮৬,৬৬৭/১৫%
রটি ওদধডাদভযদ এমাওা
ঝাওা
২. অন্যান্য রটি ওদধডাদভযদ এমাওা
১,৩৩,৩৩৪/১৫%
ঝাওা
৩. বচমা যলদভভ বধৌভ এমাওা
৯৩,৩৩৪/- ঝাওা
১৫%
৪. বতদযভ অন্যান্য এমাওা
৪৬,৬৬৭/- ঝাওা
১৫%

ক্ররফও
বব ওম এমাওাভ চন্য প্রদবাচৈ
দাং

প্রদত ন্যৈদঢফ
মূল্য াংদবাচদ
ওদভভ ধরভফাড
(৫)
২৮,০০০/- ঝাওা
২০,০০০/-ঝাওা
১৪,০০০/-ঝাওা
৭,০০০/- ঝাওা
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(২) উধ-ররথ (১) এভ অথীদ প্রদত মূল্য াংদবাচদ ওভ আকাফী ০১ জুমাই,
২০১৮ রিস্টাব্দ ঢারভঔ লইদঢ ওাব ডওভ লইদ এাং উলা ারর ডও এওওামীদ া ফারও
রওরস্তদঢ ধরভদযাথ ওভা বাইদ।
(৩) এই ররথভ অথীদ মূল্য াংদবাচদ ওভ ধরভদযাদথভ ব্ষমদে, ক্ষুদ্র খুঘভা
যবসাীকডদও ধণ্য ক্রদভ তরমমারত, ওৈায বফদফা  রক্র পুস্তও াংভ্ষমড ওরভদঢ
ইলদ।
(৪) রপাকী ওফডওঢডা, াংরিষ্ট ভাচস্ব ওফডওঢডা, লওাভী ভাচস্ব ওফডওঢডা 
যবসাী বদতৃবৃদন্দভ লাঢা চাঢী ভাচস্ব বাট ড ওতৃও
ড চাভীকৃঢ আদতদয রড ডঢ ধদ্ধরঢ
অনুভডপূ ডও এইরূধ ক্ষুদ্র যবসাীদতভ ঢারমওা জ্ঢভী ওরভদদ।
৭। অরগ্রফ মূও আতাদবাগ্য দ এইরূধ ধণ্য। রদম্নরড ডঢ ব্ষমদে অরগ্রফ মূও
আতাদবাগ্য লইদ দা, বণাঃ(ও)

উ

র

Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর

র
ও

জ র

র
ও

র
র

Customs

র র
-৭ এ

এ
উ র
-১
র
ছ

উ

র
র

ও
-১

-১

(ঔ) ভওারভ, আথাভওারভ  স্বাত্বযারঢ াংস্থা, চারঢাংখভুক্ত াংস্থা,
দূঢাা, রদযর সুরথাপ্রাপ্ত যবসরক্ত  াংস্থা, রয্ষমা প্ররঢষ্ঠাদ  থফী
প্ররঢষ্ঠাদ ওতৃও
ড রক্র/লস্তান্তদভভ চন্য দ এফদ আফতারদকৃঢ ধণ্য;
(ক) Customs Act, 1969 (Act IV of 1969) এভ Section এভ ১৩ এভ
অথীদদ ন্ড মাইদন্স া ন্ড বভরচদিযদ প্রাপ্ত ভারভ ভপ্তারদমুঔী রযল্প
প্ররঢষ্ঠাদ, প্রেন্ন ভপ্তারদমুঔী রযল্প প্ররঢষ্ঠাদ  রটপ্লদফটিও দন্ডটৈাভ
লাউ ওতৃও
ড ন্ড মাইদদন্সভ আঢা আফতারদকৃঢ ধণ্য;
(খ) ভওারভ, আথাভওারভ  স্বাত্বযারঢ াংস্থা, যবসাাংও, ীফা 
এদরচ বঢ তভধে া ওাব ডাদতদযভ রপর্ত দঢ ববাকাদতাভ রলদদ
ভভাদলভ উদযদশ্য আফতারদকৃঢ ধণ্য;
(গ) Customs Act, 1969 (Act IV of 1969) এভ অথীদদ প্রডীঢ বােী
(অধব ডঝও) যবসাদকচ ররথফামাভ আঢা ররক্র/লস্তান্তদভভ চন্য দ
এফদ আফতারদকৃঢ ধণ্য;
(ঘ) Presidents (Remunaretation and Previliges) Act, 1975 অনুাদভ
ভাষ্ট্রধরঢ ওতৃও
ড আফতারদকৃঢ ধণ্য;
(ঙ) াংত তস্যকড ওতৃও
ড অযবসালরঢ সুরথাভ আঢা আফতারদকৃঢ কারড়
অণা রচধ;
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(চ) অপৈন্তভীড ম্পত রপাদকভ প্রজ্ঞাধদ এআভ দাং- ৬১-আইদ/৯২/
১৪৪৪/শুে, ঢারভঔ: ১৭/০৩/১৯৯২ রিস্টাব্দ এভ আঢা োড রলদদ
আফতারদকৃঢ ধণ্য;
(ছ) অপৈন্তভীড ম্পত রপাদকভ প্রজ্ঞাধদ এ,আভ, দাং ৩৬আইদ/৯৩/১৫০২/শুে, ঢারভঔ: ১৫/০২/১৯৯৪ রিস্টাব্দ এভ আঢা
অি  রথভদতভ চন্য আফতারদকৃঢ ধণ্য;
(জ) অপৈন্তভীড ম্পত রপাদকভ স্মাভও দাং 9(41)NBR/Cus-IV/72/246,
Date: 10.04.1981 এভ আঢা Defence Store রলদদ
আফতারদকৃঢ ধণ্য;
(ঝ) চাঢী ভাচস্ব বাদট ডভ প্রজ্ঞাধদ এ,আভ, দাং- ৫৪২এম/৮৪/৮৮৬/ওা, ঢারভঔ: ১০/১২/১৯৮৪ রিস্টাব্দ এভ আঢা
াফরও আফতারদ রলদদ আফতারদকৃঢ ধণ্য;
(ঞ) চাঢী ভাচস্ব বাট ড ওতৃও
ড অনুদফাতদদভ রপর্ত দঢ ভওারভ প্রওদল্পভ
আঢা আফতারদকৃঢ ধণ্য;
(ট) ধণ্য ধরভলদদ যবসহৃঢযবস মুদ্রকাফী চালাচ আফতারদভ ব্ষমদে;
(ঠ) অপৈন্তভীড ম্পত রপাদকভ প্রজ্ঞাধদ এ,আভ, দাং- ২০২-আইদ/
৯৫/১৬৩৯/ওা, ঢারভঔঃ ২৮/১১/১৯৯৫ রিস্টাব্দ এভ আঢা
আফতারদকৃঢ ধণ্য;
(ড) বােী ধরভলদদ যবসহৃঢযবস রফাদ  উলাভ বন্ত্রাাংয আফতারদভ ব্ষমদে;
(ঢ) ওৈান্সাভ রদভাফদ যবসহৃঢযবস Glivec (Imatinib capsule) 
Tasigna (Nilotinib) দাফী রথ আফতারদভ ব্ষমদে;
(ণ) ধণ্য ধরভলদড যবসহৃঢ ওাদকাড রফাদ;
(ত) উৎধাতদওাভী প্ররঢষ্ঠাদ ওতৃও
ড ররদদাক বাদট ডভ রদিদ দতধে এাং
যঢপাক ভপ্তারদমুঔী বধাযাও রযল্প প্ররঢষ্ঠাদ ওতৃও
ড স্ত্র অরথতপ্তদভভ
দতধদে উরিরঔঢ বন্ত্রধারঢ  বন্ত্রাাংয; এাং
(থ) ধরমস্টাভ সুঢাভ ওাঁঘাফাম রধইটিরঘধ (এইঘ এ বওাট ৩৯০৭.৬০.১০)
আফতারদভ ব্ষমদে।
৮। ভরলঢওভড  বলনাচঢ।- (১) ারডরচৈও আফতারদওাভও, যবসাী  ক্ষুদ্র
খুঘভা যবসাী ওতৃও
ড ধণ্য ভভাদলভ উধভ আদভাধডী মূল্য াংদবাচদ ওভ আতা
ররথফামা, ২০১৫ এঢদিাভা ভরলঢ ওভা লইম।
(২) উক্তরূধ ভরলঢওভড দে উক্ত ররথফামাভ অথীদ কৃঢ ওাব ড, গৃলীঢ যবসস্থা
া ঘমফাদ ওাব ডক্রফ এই ররথফামাভ অথীদ কৃঢ, গৃলীঢ া ঘমফাদ রমা কণ্য লইদ।
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‘নভফ-ও’
ক্র  রক্র রলা পুস্তও
[ররথ ৫(১০) দ্রষ্ট]
প্ররঢষ্ঠাদদভ দাফ
পূড ড যবসারও ঠিওাদা
রদিদ দম্বভ
ঢারভঔ
এমাওা বওাট

:
:
:
:
:

বঝরমদনাদ দম্বভঃ
নৈাি দম্বভঃ

ক্ররফও
দাং

ধদণ্যভ
রভড

ধদণ্যভ
এওও

এওও
ধদণ্যভ
মূল্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

ধদণ্যভ
ধদণ্যভ
ফজুত
াংগৃরলঢ/
রদক্রঢা/
ক্র
বফাঝ ভভালকৃঢ
রক্র
প্রারন্তও
ধদণ্যভ
ক্রকৃঢ
ভভালওাভীভ
প্রদত
ঘামাদধদেভ ফজুত
ধদণ্যভ
ঘামাদধদেভ
বচভ ফন্তযবস
প্রাভরম্ভও /আফতারদকৃঢ দাফ, ঠিওাদা 
মূও
দম্বভ  ঢারভঔ (ওমাফ ধরভফাড দম্বভ  ঢারভঔ
(ওমাফ
ধরভফাড ধদণ্যভ ধরভফাড রদিদ দম্বভ
৫+৬)
(৯-১০)
(৫)

(৬)

(৭)

(৮)

(৯)

(১০)

(১১)

(১২)

(১৩)

(১৪)

চাঢী ভাচস্ব বাদট ডভ আদতযক্রদফ,
[ লাঙাদ মুল্মতত ঢাদভও রভওাতাভ ]
প্রণফ রঘ (মূও দীরঢ)
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জ

র র
র
।
জ

ঢারভ

র

২৪ জ , ১৪২৫ ঙ্গাব্দ / ০৭

, ২০১৮ রিস্টাব্দ

এ
রও
-১৭৫/২০১৮/৭৯৮।– মূল্য াংদবাচদ ওভ আইদ,
১৯৯১ (১৯৯১ দদভ ২২ দাং আইদ) এভ থাভা ১৪ এভ উধ-থাভা (১) এ প্রত্ত  ্ষমফঢাদম,
ভওাভ –
(১) বফাঝভাইদওম উৎধাতদওাভী প্ররঢষ্ঠাদ ওতৃও
এ
রও ড
১৫৫/২০১৭/৪১/
র ০১
২০১৭
এর
TABLE-I ও TABLE-II এর
(CKD Motorcycle
e¨ZxZ)
র
এ †gvUimvB‡Kj cvU©m Drcv`bKvix
(‡fÛi)
উ
র TABLE-I এর
(CKD Motorcycle e¨ZxZ)
র
এ
২

উ র-উ
র

১ এ উ
hš¿vsk I DcKi
†gvUimvB‡Kj Ges †gvUimvB‡K‡ji cvU©m ¯’vbxqfv‡e
(CKD Motorcycle ¯’vbxq ms‡hvRb e¨ZxZ) Drcv` র
-

উ

র উ র
র ,
জ

র
:-

জ

র

উ

র

র

র

জ
র

উ

র

প্ররঢষ্ঠাদদও Bangladesh
Investment Development Authority (BIDA) লইদঢ উৎধাতও রলদদ
রদিদ  Bangladesh Road Transport Authority (BRTA) লইদঢ
উৎধাতদওাভী প্ররঢষ্ঠাদ রলদদ অনুদফাতদ গ্রলড ওরভদঢ লইদ এাং
বফাঝভাইদওদমভ ধাঝ ড উৎধাতদওাভী (দপন্ডভ) প্ররঢষ্ঠাদদও BIDA
উ
র
;
(ক) বফাঝভাইদওম উৎধাতদওাভী  বফাঝভাইদওম ধাঝ ড (দপন্ডভ)
উৎধাতদওাভী প্ররঢষ্ঠাদদও ওফধদ্ষম ৩০% মূল্য াংদবাচদ ওরভদঢ লইদ;
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ঘ

বফাঝভাইদওম উৎধাতদওাভী প্ররঢষ্ঠাদদ বফাঝভাইদওদমভ
বঘরল এও া এওারথও গুরুত্বপূড ড বন্ত্রাাংয ববফদ: Swing Arm, Wheel,
Fuel Tank, Handle Bar, Muffler, ইঢৈারত বন্ত্রাাংয Basic Raw
Material লইদঢ জ্ঢরভ ওরভদঢ লইদ এাং উলা জ্ঢরভভ াংরিষ্ট বফরযদাভী
ণারওদঢ লইদ;

ঙ) বফাঝভাইদওম উৎধাতদওাভী
জ
র র
Products,

Seamless Tube/Pipe/Rod/Bars/Hollow Profile

জ
চ

র
ও
এ

চ
উ

এর

র

র

জ

র

উ
জ

র

র

চ
রউ
র র

উ
রজ

ছ

Plain Metal Sheet/Flat-rolled

র

র
ও
জ

Paint Shop
Paint Shop

জ
র
জ

র
র

র
উ

র
ও জ

এ

র

উ
জ

এ
এ

র
রজ

এর

(ছ) এই প্রজ্ঞাধদদ উরিরঔঢ অযবসালরঢভ সুদবাক গ্রলদডভ চন্য াংরিষ্ট
বফাঝভাইদওম  বফাঝভাইদওম ধাঝ ড (দপন্ডভ) উৎধাতদওাভী
প্ররঢষ্ঠাদদও উধরভ-উক্ত তনা (ও) লইদঢ (চ) এ উরিরঔঢ যঢডারত প্ররঢধামদ
ওভা লইদ ফদফড ৩০০ (রঢদযঢ) ঝাওাভ দদ-জুরটরাম স্টৈাদম্প
অঙ্গীওাভদাফা প্রতাদপূ ডও, আনুররঙ্গও তরমমারতল, চাঢী ভাচস্ব বাদটভড
রদওঝ আদতদ ওরভদঢ লইদ;
(জ) উধরভ-উক্ত তনা (ছ) এভ অথীদ তারঔমকৃঢ আদতদদভ রপর্ত দঢ চাঢী
ভাচস্ব বাট ড ওতৃও
ড কঠিঢ রদম্নরড ডঢ ধরভতযডদ ওরফটিভ প্ররঢদতদ উক্ত বাট ড
ওতৃও
ড গৃলীঢ লইদঢ লইদ, বণা:ওরফটি কঞদঃ
(১) রিঢী রঘ (মূও), চাঢী ভাচস্ব বাট;ড
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(২) াংরিষ্ট রপাকী ওফডওঢডা;
(৩) াংরিষ্ট মূও াদওডদমভ ভাচস্ব ওফডওঢডা।
উধরভ-উক্ত তনা (জ) বঢ রড ডঢ ওরফটি, ওরফটি কঞদদভ অদরথও ২০
(রয) ওাব ডরতদভ ফদধ্য াংরিষ্ট প্ররঢষ্ঠাদ ধরভতযডদপূ ডও উলাভ ধরভতযডদ
প্ররঢদতদ চাঢী ভাচস্ব বাদট ড তারঔম ওরভদ এাং উক্ত বাট ড,
তারঔমকৃঢ প্ররঢদতদদ প্রজ্ঞাধদদভ যঢডামী বণাবণপাদ প্ররঢধারমঢ
লা াদধদ্ষম, প্ররঢদতদ প্রারপ্তভ ৩০ (রেয) রতদদভ ফদধ্য, ররটি
রদষ্পর্ত  ওরভদ এাং বাদট ডভ অনুদফাতদ প্রারপ্তভ ধভ অনুদফাতদদভ ঢারভঔ
লইদঢ অযবসালরঢ সুরথা প্রতাদ ওভা লইদ।

(ঝ)

২।

৩।

৪।

এ
র উ
র
উ
, ১৯৯১ এর র ৩১, ৩২, ৩৫ এ উ
র
রচ
ও
র
।
উ র
২ এর
এ

জ
জ

র

এ

।

ও

র
র
জ

উ
, ১৯৯১ এর

র

ও

র

এ

র

এ

ছ
র

র
রর

র
র

র

র

র
র

র

র ।উ

ছ
Customs Act, 1969 ও

র

জ

র

এ

।
৫।

এ

র

র

৩০

২০২০

র

।
র
(

র

রর

এ

)

র চ
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাদতয ভওাভ
অপৈন্তভীড ম্পত রপাক
ঠাওা।
[মূল্য াংদবাচদ ওভ]
প্রজ্ঞাধদ
ঢারভঔঃ ২৪ জ্চৈষ্ঠ, ১৪২৫ ঙ্গাব্দ / ০৭ জুদ, ২০১৮ রিস্টাব্দ
এ.আভ.. দাং-১৭৬-আইদ/২০১৮/৭৯৯-মূও।– মূল্য াংদবাচদ ওভ আইদ,
১৯৯১ (১৯৯১ দদভ ২২ দাং আইদ) এভ থাভা ১৪ এভ উধ-থাভা (১) এ প্রত্ত  ্ষমফঢাদম
ভওাভ, Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এভ First Schedule এ
উরিরঔঢ ধণ্যমূদলভ ফদধ্য রদম্নরড ডঢ বঝরদমভ ওমাফ (1) এভ রধভীদঢ ওমাফ (2) এ
উরিরঔঢ H.S. Code এভ রধভীদঢ ওমাফ (3) এ উরিরঔঢ ধণ্যারত আফতারদভ ব্ষমদে
প্রদবাচৈ মূল্য াংদবাচদ ওভ অরগ্রফ ধরভদযাথ লইদঢ অযবসালরঢ প্রতাদ ওরভম, বণা:“Table
Heading
(1)

H.S. Code
(2)

85.41

8541.40.10

Description
(3)
Photovoltaic
cells,
whether or not assembled
in modules or made up
into panels.

২।
এই রপাক ওতৃও
ড ১৬ আরাঢ়, ১৪১৬ ঙ্গাব্দ বফাঢাদও ৩০ জুদ, ২০০৯ রিস্টাব্দ
ঢারভদঔ চাভীকৃঢ প্রজ্ঞাধদ এ,আভ, দাং- ১৭০-আইদ/২০০৯/২২৬২/শুে এঢিাভা ভরলঢ
ওভা লইম।
ভাষ্ট্রধরঢভ আদতযক্রদফ,
(

রর

এ
র চ
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাদতয ভওাভ
অপৈন্তভীড ম্পত রপাক
ঠাওা।
[মূল্য াংদবাচদ ওভ]
প্রজ্ঞাধদ
ঢারভঔঃ ২৪ জ্চৈষ্ঠ, ১৪২৫ ঙ্গাব্দ / ০৭ জুদ, ২০১৮ রিস্টাব্দ
এ.আভ.. দাং-১৭৭-আইদ/২০১৮/৮০০-মূও।- উন্নদ াভঘাচড  বমপী
(আদভাধ  আতা) আইদ, ২০১৫ (২০১৫ দদভ ২০ দাং আইদ), অঢ:ধভ উক্ত আইদ
রমা উরিরঔঢ, এভ থাভা ৫ এ প্রত্ত  ্ষমফঢাদম ভওাভ, উক্ত আইদদভ
র
র
র
উ

র

এর র

“
র ৩
উ

রচ জ

র
১)

রচ জর র
২)

র র
র

র
রর

র ১ এ

উ

রচ জ

র
(১)

রচ জর র
(২)
উ

র

রউ র

জ

১ এ
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র

র

রচ জ

র
১)

রচ জর র
(২)
উ

র

রউ র
ও

এর

উ

রচ জ

র
১)
র
রউ র এ
উ
এর

১ এ

রচ জর র
২)
২(
র
র উ র।

০(

”

ভাষ্ট্রধরঢভ আদতযক্রদফ,
(

রর

এ
র চ
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাদতয ভওাভ
অণ ড ফন্ত্রডাম
অপৈন্তভীড ম্পত রপাক
প্রজ্ঞাধদ
ঢারভঔঃ ২৪ জ , ১৪২৫ ঙ্গাব্দ / ০৭ জু , ২০১৮ রিস্টাব্দ
- ০৮.০১.০০০০.০৬৮.১৬.০০৩.১৮/৮০১/২০১৮।∑মূল্য
াংদবাচদ ওভ আইদ, ১৯৯১ (১৯৯১ দদভ ২২ দাং আইদ) এভ থাভা ১৪ এভ উধ-থাভা (১)
এ প্রত্ত  ্ষমফঢাদম র র
১৭
১৪২৪
০১
২০১৭
র জর
- ০৮ ০১ ০০০০ ০৬৮ ১৬ ০০৪
১৭/৭৮১/২০১৭ এ
র র
র ।
ভাষ্ট্রধরঢভ আদতযক্রদফ,
(

রর

এ
র চ
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাদতয ভওাভ
চাঢী ভাচস্ব বাট ড
ঠাওা।
[মূও অনুরপাক]

প্রজ্ঞাধদ
ঢারভঔঃ ২৪ জ , ১৪২৫ ঙ্গাব্দ / ০৭ জু , ২০১৮ রিস্টাব্দ
-

০৮.০১.০০০০.০৬৮.১৬.০০৩.১৮/৮০২-

/২০১৮।∑মূল্য

াংদবাচদ ওভ আইদ, ১৯৯১ (১৯৯১ দদভ ২২ দাং আইদ) এর র ৬ এর উ - র (৪ ) এ
প্রত্ত  ্ষমফঢাদম, জ
রজ
, উ র ১৭
১৪২৪
০১

২০১৭
১৭/৭৮৩/২০১৭ এ

র

জর
র র

- ০৮ ০১ ০০০০ ০৬৮ ১৬ ০০৪
র ।

চাঢী ভাচস্ব বাদট ডভ আদতযক্রদফ,
(

রজ উ

)
)

Page 57 of 106

কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাদতয ভওাভ
চাঢী ভাচস্ব বাট ড
ঠাওা
[ মূল্য াংদবাচদ ওভ ]
রদযর আদতয
ঢারভঔঃ ২৪ জ্চৈষ্ঠ, ১৪২৫ ঙ্গাব্দ / ০৭ জুদ, ২০১৮ রিষ্টাব্দ
রদযর আদতয দাং-০৬/মূও/২০১৮।- মূল্য াংদবাচদ ওভ
, ১৯৯১ (১৯৯১
দদভ ২২ দাং আইদ) এভ র ১৪ এর উ - র (২) এ প্রত্ত  ্ষমফঢাদম চাঢী ভাচস্ব
বাট ড, উলাভ ১৭
১৪২৪
০১
২০১৭
র
জর
রদযর আদতয দাং- ০৬/মূও/২০১৭ এঢ িাভা ভরলঢ ওরভম।
২।
র
১ এর
ও
৩ এ “২৭
ছ

উ
এ
”ও
১

এর

৪ এ
র
৪ এ “৫২”
ও
২০১৭
র

৩ এ
ও
চ

র

র

ছ

।

চাঢী ভাচস্ব বাদট ডভ আদতযক্রদফ,

রর

এ
চ র
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাদতয ভওাভ
চাঢী ভাচস্ব বাট ড
ঠাওা।
[

রপাক ]
আদতয

াথাভড আদতয দাং-০৫/মূও/২০১৮

র

২৪ জ , ১৪২৫ ঙ্গাব্দ/০৭ জু , ২০১৮ রিস্টাব্দ।

ববদলতু, চাঢী ভাচস্ব বাট ড চদস্বাদণ ডভ গুরুত্ব রদঘদা  বদণাধমৄক্ত
অনুিাদদভ ধভ এই ফদফড ন্তুষ্ট লইাদঙ বব, রদম্নরড ডঢ বঝরম-১ এভ ওমাফ (১) উরিরঔঢ
Customs Act, 1969 (IV of 1969) এভ First Schedule এভ রযভদাফা াংখ্যা
(Heading No.) এভ আঢাথীদ ওমাফ (২) এ উরিরঔঢ উলাদতভ াফঞ্জস্য ড ড দাফওভড
বওাট (H.S. Code) এভ রধভীদঢ ওমাফ (৩) এ রড ডঢ ধদণ্যভ ব্ষমদে উলাদতভ প্রস্তুঢওভড
া উৎধাতদ ধব ডাদ এাং বঝরম-২ এভ ওমাফ (১) এ উরিরঔঢ বাভ রযভদাফা াংখ্যা
এাং উলাভ রধভীদঢ ওমাফ (২) এ উরিরঔঢ বা বওাদটভ আঢাভূক্ত ওমাফ (৩) এ
রড ডঢ বা প্রতাদওাভী ওতৃও
ড বা প্রতাদদভ ব্ষমদে ট্যারভন মূল্য রদথ ডাভড ওভা ফীঘীদ,
বদলতু, বাট ড মূল্য াংদবাচদ ওভ আইদ, ১৯৯১ (১৯৯১ দদভ ২২ দাং আইদ)
এভ থাভা ৫ এভ উধ-থাভা (৭) এ প্রত্ত  ্ষমফঢাদম রদম্নরূধ যঢড াদধদ্ষম রদদম্নাক্ত বঝরদম
রড ডঢ ধণ্যমূল াাংমাদতদয প্রস্তুঢওভড া উৎধাতদ ধব ডাদ ভভাদলভ ব্ষমদে বঝরদমভ
ওমাফ (৪) এ রড ডঢ ট্যারভন মূল্য রদথ ডাভড ওরভম, বণা:যঢডঃ
(1)

রদম্নরড ডঢ ট্যারভন মূল্য বওম মূল্য াংদবাচদ ওভ া, ব্ষমেফঢ, মূল্য
াংদবাচদ ওভ  ম্পূভও শুে রদরূধদডভ চন্য রদথ ডারভঢ মূল্য এাং মূল্য
াংদবাচদ ওভ আইদ, ১৯৯১ এভ থাভা ৯ অনুবাী এই ব্ষমদে বওাদদা
উধওভড ওভ বভাঢ প্রদবাচৈ লইদ দা;

(2)

রদদম্নাক্ত বঝরদমভ ৪ দাং ক্ররফদও উরিরঔঢ এওদওভ বঘদ ধণ্য াফগ্রীভ
ধরভফাড ওফ া বরয লইদম, আনুধারঢও লাদভ ট্যারভন মূল্য প্রদবাচৈ
লইদ;

(3) বাট ড, চদস্বাদণ ডভ গুরুত্ব রদঘদা  বদণাধমৄক্ত অনুিাদদভ ধভ, বব
বওাদদা ফ রদদম্নাক্ত বঝরদম রড ডঢ বব বওাদদা ধদণ্যভ া বাভ ট্যারভন
মূল্য ধরভঢডদ রওাংা ভরলঢ ওরভদঢ ধারভদ।
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বঝরম-১
(ধদণ্যভ প্রস্তুঢওভড া উৎধাতদ  ভভাল ধব ডাদ)
রযভদাফা াংখ্যা
(Heading No)

(১)
০৪.০২

াফঞ্জস্যপূড ড
দাফওভড বওাট

ধণ্য াফগ্রীভ রভড

ট্যারভন মূল্য (এওও)

(H.S code)

(২)
াংরিষ্ট
এইঘএ বওাট
াংরিষ্ট
এইঘএ বওাট

(৩)
ঢভম দুথ বণদও গুুঁড়া দুথ
উৎধাতদ
গুুঁড়া (ফরভঘ, থরদা, আতা,
ললুত) া এ ওম ফযমাভ
রফশ্রড

১৫.১৪

াংরিষ্ট
এইঘএ বওাট

বভধীট অদম,
ঝাওা ৬,৬৬৭/- (ঙ লাচাভ ঙ
বওামচা ীট অদম যঢ াঢররট্ট) (প্ররঢ বফঃ ঝদ)
এাং বওদদামা অদম

১৯.০৫

াংরিষ্ট
এইঘএ বওাট

বফরযদদ প্রস্তুঢ রস্কুঝ

১৯.০৫

াংরিষ্ট
এইঘএ বওাট

লাদঢ জ্ঢরভ রস্কুঝ (
জর
১০০
রউ র
)

৬০/- (

)(

জ)

১৯.০৫

াংরিষ্ট
এইঘএ বওাট

লাদঢ জ্ঢরভ বওও (
জর
১৫০
রউ র
)
(
)

৬০/- (

)(

জ)

১৯.০৫

াংরিষ্ট
এইঘএ বওাট

লাদঢ জ্ঢরভ বওও

০৯.০৪
০৯.০৯
০৯.১০

(৪)
ঝাওা ১০০/- (এওযঢ)
(প্ররঢ বওরচ)
ঝাওা ৪০/- (ঘরিয)
(প্ররঢ বওরচ)

(1) বক্রওা ড/টাইদচরস্টপ/ঘওদমঝ
রস্কুঝঃ ঝাওা ১২০/-(এওযঢ
রয) (প্ররঢ বওরচ)
(২) রক্রফ রস্কুঝঃ ঝাওা ১০০/(এওযঢ) (প্ররঢ বওরচ)
(৩) াথাভড রস্কুঝঃ ঝাওা ৮৫/(িঁঘারয) (প্ররঢ বওরচ)

(১) রাইদওওঃ ঝাওা ৮৫/(িঁঘারয)
(প্ররঢ বওরচ)
(২) ধাটি ড বওওঃ ঝাওা ৪০০/(ঘাভযঢ) (প্ররঢ বওরচ)

২০.০১

াংরিষ্ট
এইঘএ বওাট

আঘাভ (pickle)
(দাঢমচাঢ)

ঝাওা ৬০/- (রাঝ) (প্ররঢ বওরচ)

আঘাভ (pickle)
(প্যাদওঝচাঢ)

ঝাওা ৭০/- (্ত ভ) (প্ররঢ বওরচ)
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রযভদাফা াংখ্যা
(Heading No)

(১)
২০.০১
২০.০২

াফঞ্জস্যপূড ড
দাফওভড বওাট

ধণ্য াফগ্রীভ রভড

ট্যারভন মূল্য (এওও)

(৩)

(৪)

(H.S code)

(২)
াংরিষ্ট
এইঘএ বওাট
াংরিষ্ট
এইঘএ বওাট

ঘাঝদী

ঝাওা ৬০/- (রাঝ) (প্ররঢ বওরচ)

ঝদফদঝা বধস্ট

ঝাওা ৪০/- (চ

) (প্ররঢ বওরচ)

২০.০২

াংরিষ্ট
এইঘএ বওাট

ঝদফদঝা বওঘাধ/
(দাঢমচাঢ)

ঝাওা ৬৫/- (

) (প্ররঢ

২০.০২

াংরিষ্ট
এইঘএ বওাট

ঝদফদঝা বওঘাধ/
(প্যাদওঝচাঢ)

ঝাওা ৭০/- (

র) (প্ররঢ বওরচ)

২০.০৮

াংরিষ্ট
এইঘ.এ. বওাট
াংরিষ্ট
এইঘএদওাট
াংরিষ্ট
এইঘ.এ. বওাট

আফ, আদাভ, বধাভা  ঝাওা ২৫/- ( চ ) (প্ররঢ বওরচ)
ওমাভ ধাল্প; বেঁতুদমভ বধস্ট

২০.০৮
২০.০৯

আফত্ব (ম্যাাংদকা াভ)
আদফভ জু (ম্যাাংদকা জু)

রচ)

ঝাওা ৪.০০ (ঘাভ) (প্ররঢ ১৬ গ্রাফ
প্যাও)
ঝাওা ২৫/- ( চ ) (প্ররঢ ১০০০
রফ.রম. প্যাও)

২০.০৯

াংরিষ্ট
আদাভদভ জু
এইঘ.এ. বওাট

ঝাওা ২৫/- ( চ ) (প্ররঢ ১০০০
রফ.রম. প্যাও)

২০.০৯

াংরিষ্ট
বধাভাভ জু
এইঘ.এ. বওাট

ঝাওা ২৫/- ( চ ) (প্ররঢ ১০০০
রফ.রম. প্যাও)

২০.০৯

াংরিষ্ট
বঢতুদমভ জু
এইঘ.এ. বওাট

ঝাওা ২৫/- ( চ ) (প্ররঢ ১০০০
রফ.রম. প্যাও)

২৭.০১

াংরিষ্ট
এইঘএ বওাট

$ ২০.০০ (রয ফারওডদ টমাভ)
(প্ররঢ বফঃ ঝদ)

২৭.১০

বধাড়া/যবসলাদভভ অদবাগ্য
াংরিষ্ট
এইঘ.এ. বওাট ট্রান্সনভফাভ অদম (পুদঃ
প্ররক্রাওভদডভ ব্ষমদে)

ঝাওা ৩,০০০/- ( লাচাভ)
(প্ররঢ যবসাদভম ২০৫ রমঝাভ)

২৭.১০

াংরিষ্ট
লুদিরন্ডাং অদম/ভাাভ
এইঘ.এ. বওাট প্রদরাং অদম
াংরিষ্ট
এমরধ গ্যা
এইঘ.এ. বওাট

ঝাওা ২৫/- ( চ ) (প্ররঢ রমঝাভ)

২৭.১১

ড় পুকুরভা ওমা ঔরদ
প্রওদল্প উৎধারতঢ ওমা

ও) প্ররঢ বওরচ ৩/- (রঢদ) ঝাওা
ক্রফরথ ডষ্ণু লাদভ (৪৫ বওরচভ
উদর্ধ্ড)
ঔ) ঝাওা ১২৫/- (এওযঢ িঁরঘয)
প্ররঢ ররমন্ডাভ (৩১ বওরচ
বণদও
৪৫ বওরচ ধব ডন্ত)
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রযভদাফা াংখ্যা
(Heading No)

(১)

াফঞ্জস্যপূড ড
দাফওভড বওাট

ধণ্য াফগ্রীভ রভড

ট্যারভন মূল্য (এওও)

(৩)

(৪)
ক) ঝাওা ৬০/-(রাঝ) প্ররঢ ররমন্ডাভ
(১১ বওরচ বণদও ৩০ বওরচ ধব ডন্ত)
খ) ঝাওা ৩৫/- (িঁরেয) প্ররঢ
ররমন্ডাভ (৫ বওরচ বণদও ১০
বওরচ ধব ডন্ত)

(H.S code)

(২)

২৭.১৩

Bulk Imported
াংরিষ্ট
এইঘ.এ. বওাট Petroleum Bitumen

৩৯ ২০

াংরিষ্ট
এইঘ.এ. বওাট

৪৪.০৩ লইদঢ
৪৪.০৯

৪৮.০১
৪৮.০২

র এ

ঝাওা ৩,৫০০/- (রঢদ লাচাভ ধাঁঘ
যঢ) (প্ররঢ বফ. ঝদ)

র র
২০/- (

)

াংরিষ্ট
(১) ররর/ররএ
এইঘ.এ. বওাট রট্রঝদফি, রক্রদাদচাঝ
রট্রঝদফি, রদচন্ড এন্ড
ররএ রট্রঝদফি (রদচস্ব
ওাদঞভ/অদন্যভ
ভভালকৃঢ ওাদঞভ িাভা)
(২) রটরনউযদ রট্রঝদফি,
রদচি রট্রঝদফি, রদচন্ড
এন্ড রটরনউযদ, রচরদাং
(রদচস্ব ওাদঞভ/অদন্যভ
ভভালকৃঢ ওাদঞভ িাভা)

২০০/- (দুই যঢ) (প্ররঢ খদপৄঝ)

াংরিষ্ট
রদউচরপ্রণ্ট
এইঘ.এ. বওাট
াংরিষ্ট
ওম বধধাভ রফম ওতৃডও
এইঘ.এ. বওাট উৎধারতঢ (ও) ক্রীফ বমইট/দলাাইঝ
ভাইটিাং বধধাভ(১) ৫০/৫৫ লইদঢ ঢদুথ ড
গ্রাফ/রফ.২
(২) ৩৫/৪০ লইদঢ ঢদুথ ড
গ্রাফ/রফ.২
(ঔ) বলাাইঝ রুল্ড বধধাভ ৫৫
লইদঢ ৫৯.৯৯ গ্রাফ/রফ.২
(ক) বলাাইঝ রপ্ররিাং বধধাভ(১) ৬০ গ্রাফ/রফ.২ া ঢদুর্ধ্ড
গ্রাফ/রফ.২
(২) ৫৫ গ্রাফ/রফ.২ লইদঢ

ঝাওা ১০,০০০/- (তয লাচাভ)
(প্ররঢ বফঃ ঝদ)

৮০/- (আরয) (প্ররঢ খদপৄঝ)

৩১ ২৫০ এ

জর

ঝাওা ৩৪,৩৭৫ (বঘৌরেয লাচাভ
রঢদযঢ িঁঘা্ত ভ) (প্ররঢ বফঃ ঝদ)
ঝাওা ৩১,৭৬০ (এওরেয লাচাভ
াঢ যঢ রাঝ) (প্ররঢ বফঃ ঝদ)
ঝাওা ৩০,১৩০ (রেয লাচাভ
এওযঢ রেয) (প্ররঢ বফঃ ঝদ)
ঝাওা ৩০,৬২৫ (রেয লাচাভ ঙযঢ
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রযভদাফা াংখ্যা
(Heading No)

াফঞ্জস্যপূড ড
দাফওভড বওাট

ধণ্য াফগ্রীভ রভড

ট্যারভন মূল্য (এওও)

(৩)
৫৯.৯৯ গ্রাফ/রফ.২
(৩) ৫০ গ্রাফ/রফ.২ লইদঢ
৫৪.৯৯ গ্রাফ/রফ.২
(৪) ৪৫ গ্রাফ/রফ.২ লইদঢ
৪৯.৯৯ গ্রাফ/রফ.২
(৫) ৩৫ গ্রাফ/রফ.২ লইদঢ
৪৪.৯৯ গ্রাফ/রফ.২

(৪)
ধরঘয) (প্ররঢ বফঃ ঝদ)
ঝাওা ৩২,৫০০ (রেয লাচাভ
ধাঁঘযঢ) (প্ররঢ বফঃ ঝদ)
ঝাওা ৩৪,৩৭৫ (বঘৌরেয লাচাভ রঢদ
যঢ িঁঘা্ত ভ) (প্ররঢ বফঃ ঝদ)
ঝাওা ৩৬,৮৭৫ (ঙরেয লাচাভ
আঝযঢ িঁঘা্ত ভ) (প্ররঢ বফঃ ঝদ)

(ও) মাইদাভ বধধাভ

ঝাওা ২৬,২৫০ (ঙারিয লাচাভ দুই
যঢ ধঞ্চায) (প্ররঢ বফঃ ঝদ)

(ঔ) বলাাইঝ মাইদাভ
বধধাভ

ঝাওা ২৭,৫০০ (াঢায লাচাভ
ধাঁঘযঢ) (প্ররঢ বফঃ ঝদ)

(ক) ক্রানঝ মাইদাভ বধধাভ

ঝাওা ৩০,০০০ (রেয লাচাভ)
(প্ররঢ বফঃ ঝদ)

(H.S code)

(১)

(২)

৪৮.০৪

াংরিষ্ট
এইঘএ বওাট

৪৮.০৫

াংরিষ্ট
এইঘএ বওাট

রফরটাফ বধধাভ

ঝাওা ২০,০০০ (রয লাচাভ) (প্ররঢ
বফঃ ঝদ)

৪৮.০৯

াংরিষ্ট
এইঘএ বওাট

বল্ফ ওরধ বধধাভ

ঝাওা ৫০,০০০ (ধঞ্চায লাচাভ)
(প্ররঢ বফঃ ঝদ)

৪৮.১০

াংরিষ্ট
এইঘএ বওাট

ডুদপ্লি বাট ড / বওাদঝট
বধধাভ

ঝাওা ৩৫,০০০ (
(প্ররঢ বফঃ ঝদ)

৪৮.১৩

াংরিষ্ট
এইঘএ বওাট
াংরিষ্ট
এইঘএ বওাট

রকাদভঝ/ররড় বধধাভ
২৬  ২ গ্রাফ/রফ.২
(১) রওদঘদ ঝাাম (২৪২৬ রচএএফ)

ঝাওা ৪৩,৭৫০ (বঢঢারিয লাচাভ
াঢযঢ ধঞ্চায) (প্ররঢ বফঃ ঝদ)
ঝাওা ৬৮,৭৫০/- (আঝররট্ট লাচাভ
াঢ যঢ ধঞ্চায) (প্ররঢ বফঃ ঝদ)

(২) ঝদমঝ টিসুৈ (১৮-২৪
রচএএফ)

ঝাওা ৭১,২৫০/- (এওা্ত ভ লাচাভ
দুইযঢ ধঞ্চায) (প্ররঢ বফঃ ঝদ)

(৩) ন্যাধরওদ টিসুৈ (২০২৪ রচএএফ)
(৪) বনরাম টিসুৈ/ধদওঝ
টিসুৈ (১২-১৬
রচএএফ)
এিাভাইচ বুও/
স্পাইভাম বদাঝ বুও/ঔাঢা
(৪৫ লইদঢ ঢদুর্ধ্ড

ঝাওা ৭৫,০০০/- (িঁঘা্ত ভ লাচাভ)
(প্ররঢ বফঃ ঝদ)
ঝাওা ৮১,২৫০/- (এওারয লাচাভ
দুইযঢ ধঞ্চায) (প্ররঢ বফঃ ঝদ)

৪৮.১৮

৪৮.২০

াংরিষ্ট
এইঘএ বওাট

লাচাভ)

ঝাওা ২৫,০০০/- (িঁরঘয লাচাভ)
(প্ররঢ বফঃ ঝদ)
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রযভদাফা াংখ্যা
(Heading No)

াফঞ্জস্যপূড ড
দাফওভড বওাট

ধণ্য াফগ্রীভ রভড

ট্যারভন মূল্য (এওও)

(৩)

(৪)

(H.S code)

(১)

(২)

৪৮.২৩

ওম
এইঘ,এ,দওাট

রচএএফ)
রফদপ্লি বধধাভ
প্যারওাং বধধাভ

ঝাওা ২৫,০০০/- (িঁরঘয লাচাভ)
(প্ররঢ বফঃ ঝদ)
ঝাওা ২৭,৫০০/- (াঢায লাচাভ
ধাঁঘযঢ) (প্ররঢ বফঃ ঝদ)

ওামাভট বধধাভ

৫২.০২ বণদও
৫২.০৭

ঝাওা ৩৫,০০০/- (
লাচাভ)
(প্ররঢ বফঃ ঝদ)
ওম
(ও) ওঝদ ইাদ ড চডৈ, বালা ঝাওা ২০/- ( য) (প্ররঢ রওঃ গ্রাঃ)
এইঘ, এ, বওাট
hardwaste দাদফ
ধরভরঘঢ এাং বালা বওাদ
থভদডভ ওাধড় জ্ঢরভদঢ
যবসলাভ ওভা বা দা
(ঔ) ওঝদ ইাদ ড, টুৈইস্ট  ঝাওা ২০/- ( য) (প্ররঢ রওঃ গ্রাঃ)
বেট

৫২.০৮ বণদও
৫২.১২

ওম
এইঘ,এ,দওাট

দস্ট বগ্র-বটরদফ

৫৪.০২ বণদও
৫৪.১০

ওম
এইঘ,এ,দওাট

(ও) কৃরেফ আঁয (man ঝাওা ২০/- ( য) (প্ররঢ রওঃ গ্রাঃ)
made fibre) এাং অন্যান্য
আঁদযভ াংরফশ্রদড জ্ঢরভ
ইাদ ড, বালাভ ফদধ্য কৃরেফ
আঁদযভ আরথওৈ ভদদঙ

এাং
৫৫.১২ বণদও
৫৫.১৬

ঝাওা ২০/- (

) (প্ররঢ বওরচ)

(ঔ) কৃরেফ আঁয িাভা জ্ঢরভ ঝাওা ৩৩.৩৩/- (দঢরেয তযরফও
ড
বনররি, ওম থভদডভ, দীদঘ রঢদ রঢদ) (প্ররঢ করফঝাভ)
উরিরঔঢ ব্ষমেমূল যবসঢীঢ,
বণাঃ(১) আঁদযভ ওাঝা এাং দষ্ট
টুওভা (এও রফঝাদভভ
বযী তীখ ড দ)
(২) কৃরেফ আঁদযভ জ্ঢরভ
বনররি, বা দ া
বুদদওাভী ওাভঔাদা
যবসঢীঢ অন্য বওাদদা
ওাভঔাদা
প্ররক্রাচাঢকৃঢ,
(৩) াাংমাদতয স্টৈান্ডাট ড
এন্ড বঝরস্টাং
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রযভদাফা াংখ্যা
(Heading No)

(১)

াফঞ্জস্যপূড ড
দাফওভড বওাট

ধণ্য াফগ্রীভ রভড

ট্যারভন মূল্য (এওও)

(H.S code)

(২)

(৩)
ইদরস্টটিউযদ এভ
রদওঝ দমুদা রলদদ
রদা বল্য ভভালকৃঢ
বনররও (রঢদ
ড
করফঝাদভভ
দীদঘভ
আকৃরঢভ), এাং

(৪)

(৪) Taps and Braids
৬৮.০২

াংরিষ্ট
এইঘ,এ, বওাট

ওঠিদ রযমা

$ ৬.০০ (ঙ ফারওডদ টমাভ)
(প্ররঢ বফঃ ঝদ)

৬৮.১০

াংরিষ্ট
এইঘ,এ, বওাট

জ্দুৈরঢও খুটিুঁ

তভধদে উিৃঢ ভভাল মূদল্যভ
ঝাওা ৬৬.৬৭% (দঙররট্ট তযরফও
ঙ াঢ যঢাাংয) (প্ররঢটি)

৬৯.০৪

াংরিষ্ট
এইঘ,এ, বওাট

(ও) বদন্ত্রভ ালায্য যবসঢীঢ
জ্ঢরভ াথাভড ইঝ (দন্রভদফ্রওঝভী ররল্ডাং ররও),
বনরাং এ যবসহৃঢ ইঝ
যবসঢীঢ

ঠাওা, দাভাদকঞ্জ, মুরন্সকঞ্জ,
দভরাংতী, কাচীপুভ, ফারদওকঞ্জ
এাং ঘট্টগ্রাফ বচমা অরস্থঢ
ইঝপাঝাভ ব্ষমদে ঝাওা ৩,০০০/(রঢদ লাচাভ) (প্ররঢ লাচাদভ);
এাং বতদযভ অন্যান্য বচমাভ চন্য
ঝাওা ২,৬৪০/- (দুই লাচাভ ঙযঢ
ঘরিয) (প্ররঢ লাচাদভ)

(ঔ) বারন্ত্রও ধদ্ধরঢদঢ া
ঝাওা ৩,২৪০/- (রঢদ লাচাভ দুই
বদন্ত্রভ ালাদয্য জ্ঢরভ
যঢ ঘরিয) (প্ররঢ লাচাদভ)
াথাভড ইঝ (দন্রভদফ্রওঝভী ররল্ডাং ররও),
বনরাং এ যবসহৃঢ ইঝ
যবসঢীঢ
(ক) বদন্ত্রভ ালাদয্য া
বারন্ত্রও ধদ্ধরঢদঢ জ্ঢরভ
ইঝঃ
প্রণফ বগ্রট
(১) রঢদ রঙদ্র ররযষ্ট ইঝ
(২) তয রঙদ্র ররযষ্ট ইঝ
(৩) দঢভ রঙদ্র ররযষ্ট ইঝ

ঝাওা ৪,৮৬৭/- (ঘাভ লাচাভ
আঝযঢ াঢররট্ট) (প্ররঢ লাচাদভ)

(৪) ফামটি বওাভট ইঝ
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রযভদাফা াংখ্যা
(Heading No)

(১)

াফঞ্জস্যপূড ড
দাফওভড বওাট

ধণ্য াফগ্রীভ রভড

ট্যারভন মূল্য (এওও)

(৩)

(৪)

(H.S code)

(২)

রিঢী বগ্রট
(১) রঢদ রঙদ্র ররযষ্ট ইঝ
(২) তয রঙদ্র ররযষ্ট ইঝ

ঝাওা ৩,৭০০/- (রঢদ লাচাভ
াঢযঢ) (প্ররঢ লাচাদভ)

(৩) দঢভ রঙদ্র ররযষ্ট ইঝ

৭২.০২

৭২.০৪
৭২.০৯
৭২.১০
৭২.১২

াংরিষ্ট
এইঘ এ বওাট

াংরিষ্ট
এইঘএ বওাট
াংরিষ্ট
এইঘ এ বওাট
াংরিষ্ট
এইঘ এ বওাট

(খ) ররওস্ রঘধ

ঝাওা ৪,৭৭৮/- (ঘাভ লাচাভ
াঢযঢ আঝা্ত ভ) (প্ররঢ ১০০
রএনটি)

(গ) রফওাট যবসাঝ

ঝাওা ৩,৫০০/- (রঢদ লাচাভ
ধাঁঘযঢ) (প্ররঢ ১০০ রএনটি)
ঝাওা ৩,৫০০/- (রঢদ লাচাভ
ধাঁঘযঢ) (প্ররঢ বফঃ ঝদ)

(ও) বনদভা-ম্যাঙ্গারদচ 
বনদভা-ররমদওাম্যাঙ্গারদচ এৈাম
(ঔ) বনদভা-ররমওদ
এৈাম
স্ক্র্ৈাধ/রযধ স্ক্র্ৈাধ
এইঘ আভ ওদম বণদও র
আভ ওদম

ঝাওা ৪,৫০০/- (ঘাভ লাচাভ ধাঁঘযঢ)
(প্ররঢ বফঃ ঝদ)
ঝাওা ২,০০০/- (দুই লাচাভ)
(প্ররঢ বফঃ ঝদ)
ঝাওা ৮,০০০ (আঝ লাচাভ) (প্ররঢ
বফঃ ঝদ)

র আভ ওদম বণদও
রচরধ যীঝ

ঝাওা ৭,০০০/- (াঢ লাচাভ) (প্ররঢ
বফঃ ঝদ)

র আভ ওদম বণদও
রচরধ যীঝ/ওদম(ভঙ্গীদ)
র আভ ওদম বণদও রআই
যীঝ

ঝাওা ৭,৫০০/- (াঢ লাচাভ
ধাঁঘযঢ) (প্ররঢ বফঃ ঝদ)
ঝাওা ৭,০০০/- (াঢ লাচাভ)
(প্ররঢ বফঃ ঝদ)
র আভ ওদম বণদও রআই ঝাওা ৭,৫০০/- (াঢ লাচাভ
যীঝ (ভঙ্গীদ)
ধাঁঘযঢ) (প্ররঢ বফঃ ঝদ)
এইঘ আভ ওদম বণদও
ঝাওা ১৫,০০০/- (ধদদভ লাচাভ)
রচরধ যীঝ
(প্ররঢ বফঃ ঝদ)
এইঘ আভ ওদম বণদও
রচরধ যীঝ/ওদম (ভঙ্গীদ)

ঝাওা ১৫,৫০০/- (ধদদভ লাচাভ
ধাঁঘযঢ) (প্ররঢ বফঃ ঝদ)

এইঘ আভ ওদম বণদও
রআই যীঝ

ঝাওা ১৫,৫০০/- (ধদদভ লাচাভ
ধাঁঘযঢ) (প্ররঢ বফঃ ঝদ)

এইঘ আভ ওদম বণদও

ঝাওা ১৬,০০০/- (দরাম লাচাভ)
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রযভদাফা াংখ্যা
(Heading No)

(১)
৭২.১৩ লইদঢ
৭২.১৬

াফঞ্জস্যপূড ড
দাফওভড বওাট

ধণ্য াফগ্রীভ রভড

ট্যারভন মূল্য (এওও)

(H.S code)

(২)
ওম
এইঘএ বওাট

(৩)
রআই যীঝ (ভঙ্গীদ)

(৪)
(প্ররঢ বফঃ ঝদ)

এফ, এ বপ্রাটাক্ট
(ও) আফতারদ/স্থাদীপাদ ঝাওা ৩,৬০০/- (রঢদ লাচাভ
াংগৃলীঢ রভ-বভাদমম স্ক্র্ৈাধ ঙযঢ) (প্ররঢ বফঃ ঝদ)
লইদঢ প্রস্তুঢকৃঢ এফ.এ.
ধণ্য
(ঔ)আফতারদকৃঢ/স্থাদীপাদ ঝাওা ৩,০০০/- (রঢদ লাচাভ)
াংগৃলীঢ বফমদঝম স্ক্র্ৈাধ (প্ররঢ বফঃ ঝদ)
লইদঢ প্রস্ত্্ত ঢকৃঢ ওম
প্রওাভ রদমঝ  ইদকঝ
(ক) রদমঝ/ ইদকঝ লইদঢ
প্রস্ত্্ত ঢকৃঢ এফ.এ. ধণ্য

ঝাওা ৩,০০০/- (রঢদ লাচাভ)
(প্ররঢ বফঃ ঝদ)

(খ) কত ডা/দফমদঝম স্ক্র্ৈাধ
লইদঢ প্রস্ত্্ত ঢকৃঢ ইদকঝ/
রদমঝ এাং ইদকঝ/রদমঝ
লইদঢ প্রস্ত্্ত ঢকৃঢ এফ.এ.
ধণ্য

ঝাওা ৬,০০০/- (ঙ লাচাভ)
(প্ররঢ বফঃ ঝদ)

রচ আই ৈাভ

ঝাওা ১২,০০০/- (াভ লাচাভ)
(প্ররঢ বফঃ ঝদ)
ঝাওা ৪০,০০০/- (ঘরিয লাচাভ)
(প্ররঢ বফঃ ঝদ)

৭২.১৭

ওম
এইঘএ বওাট

৭৩.০৮

াংরিষ্ট
ইদমরিও বধাম (স্টীম বপ্লঝ
এইঘ.এ. বওাট িাভা উৎধারতঢ)
াংরিষ্ট
ঢাভ ওাঝা
এইঘ.এ. বওাট

৭৩.১৭

৭৩.১৮
৭৪.১৫
৭৬.১৬

ওম
এইঘএ বওাট

ঝাওা ৬,০০০/- (ঙ লাচাভ)
(প্ররঢ বফঃ ঝদ)

বঝাধ ঢাভওাঝা

ঝাওা ৭,২০০/- (াঢ লাচাভ
দুইযঢ) (প্ররঢ বফঃ ঝদ)

(ও) ররপন্ন াইদচভ 
প্রওাদভভ স্ক্রু,
গ্যামপাদাইচট/ দদ
গ্যামপাদাইচট/ রচাংও
বওাটিাং/রদদওম বওাটিাং/
অন্যান্য বফঝাম বওাটিাং/
বওাটিাং যবসঢীঢ

ঝাওা ১০,২৩০/- (তয লাচাভ
দুইযঢ রেয) (প্ররঢ বফঃ ঝদ)

(ঔ) চদি (ওাদদক্টভ),
দাঝ, বাে ররপন্ন াইচ

ঝাওা ১৫,০০০/- (
(প্ররঢ বফঃ ঝদ)

র লাচাভ)
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রযভদাফা াংখ্যা
(Heading No)

(১)

৮২.১২

৮৪.০৮

াফঞ্জস্যপূড ড
দাফওভড বওাট

ধণ্য াফগ্রীভ রভড

ট্যারভন মূল্য (এওও)

(৩)
 প্রওাদভভ গ্যামপাদাইচট
/দদ গ্যামপাদাইচট/রচাংও
বওাটিাং/রদদওম বওাটিাং/
অন্যান্য বফঝাম বওাটিাং/
বওাটিাং যবসঢীঢ

(৪)

(H.S code)

(২)

(ক) ইদমরিও মাইদ
লাট ডৈাভ এাং বধাম
রনটিাং, বা এফ, এ 
স্টীম িাভা জ্ঢরভ (দাঝ,
বাে যবসঢীঢ)

ঝাওা ৩০,০০০/- (রেয লাচাভ)
(প্ররঢ বফঃ ঝদ)

াংরিষ্ট
বস্টইদদম স্টীদমভ রিধ
এইঘ.এ. বওাট লইদঢ প্রস্তুঢ বিট

ঝাওা ০.৫০ (শূন্য তযরফও ধাঁঘ
শূন্য) (প্ররঢ রধ)

ওা ডদ স্টীদমভ রিধ লইদঢ
প্রস্তুঢ বিট
াংরিষ্ট
াাংমাদতয রটদচম প্লাি
এইঘ.এ. বওাট রমঃ, চদতপুভ, কাচীপুভ
ওতৃডও উৎধারতঢ রটদচম
ইরঞ্জদ-

ঝাওা ০.৩০ (শূন্য তযরফও রঢদ
শূন্য) (প্ররঢ রধ)

(ও) ১ ররমন্ডাভ ২১০
রটদচম ইরঞ্জদ

ঝাওা ৪,০০০/- (ঘাভ লাচাভ) (প্ররঢটি)

(ঔ) ২ ররমন্ডাভ ৯১২
রটদচম ইরঞ্জদ

ঝাওা ৩৩,০০০/- (দঢরেয লাচাভ)

(ক) ৩ ররমন্ডাভ রটদচম

ঝাওা ৪০,০০০/- (ঘরিয লাচাভ)
(প্ররঢটি)

ইরঞ্জদ
৮৫.০৪

াংরিষ্ট
এইঘ এ বওাট

(ও) ৫ বওরপএ জ্দুৈরঢও
ট্রান্সনভফাভ
(ঔ) ১০ বওরপএ জ্দুৈরঢও
ট্রান্সনভফাভ
(ক) ১১ রওদমাদপাে
ধদঝদরযাম
ট্রান্সনভফাভ (দওরপএ
ফাদ-২০০রপএ)
(খ) ১১ রওদমাদপাে
ওাদভি
ট্রান্সনভফাভ (দওরপএ
ফাদ-৫০ রপএ)

(প্ররঢটি)

ঝাওা ৩,০০০/- (রঢদ লাচাভ)
(প্ররঢটি)
ঝাওা ৬০০০/- (ঙ লাচাভ)
(প্ররঢটি)
ঝাওা ১০,০০০/- (তয লাচাভ)
(প্ররঢটি)
ঝাওা ৯,৯০০/- (দ লাচাভ
দযঢ) (প্ররঢটি)
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রযভদাফা াংখ্যা
(Heading No)

(১)

াফঞ্জস্যপূড ড
দাফওভড বওাট

ধণ্য াফগ্রীভ রভড

ট্যারভন মূল্য (এওও)

(H.S code)

(২)

(৩)
(৪)
(গ) ১৫ বওরপএ জ্দুৈরঢও ঝাওা ৯,০০০/- (দ লাচাভ)
ট্রান্সনভফাভ
(প্ররঢটি)
(ঘ) ২০ বওরপএ জ্দুৈরঢও ঝাওা ১২,০০০/- (াদভা লাচাভ)
ট্রান্সনভফাভ
(প্ররঢটি)
(ঙ) ২৫ বওরপএ জ্দুৈরঢও ঝাওা ১৫,০০০/- (ধদদভ লাচাভ)
ট্রান্সনভফাভ
(প্ররঢটি)
(চ) ৩৩ রওদমাদপাে
ঝাওা ১৯,৮০০/- (উরদয লাচাভ
ধদঝদরযাম ট্রান্সনভফাভ আঝযঢ) (প্ররঢটি)
(দওরপএ ফাদ-৪০০ রপএ)
(ছ) ৩৩ রওদমাদপাে
ঝাওা ১৩,১০০/- (দঢভ লাচাভ
ওাদভি
এওযঢ) (প্ররঢটি)
ট্রান্সনভফাভ(দওরপএ
ফাদ-৫০ রপএ)
(জ) ৩৭.৫ বওরপএ
ঝাওা ২২,৫০০/- (াইয লাচাভ
জ্দুৈরঢও
ধাঁঘযঢ) (প্ররঢটি)
ট্রান্সনভফাভ
(ঝ) ৫০ বওরপএ জ্দুৈরঢও ঝাওা ৩০,০০০/- (রেয লাচাভ)
ট্রান্সনভফাভ
(প্ররঢটি)
(ঞ) ৭৫ বওরপএ জ্দুৈরঢও ঝাওা ৪৫,০০০/- (িঁঢারিয
ট্রান্সনভফাভ
লাচাভ) (প্ররঢটি)
(ট) ১০০বওরপএ
ঝাওা ৬০,০০০/- (রাঝ লাচাভ)
জ্দুৈরঢও
(প্ররঢটি)
ট্রান্সনভফাভ
(ঠ) ২০০বওরপএ
ঝাওা ৯৫,০০০/- (িঁঘাদিই
জ্দুৈরঢও
লাচাভ) (প্ররঢটি)
ট্রান্সনভফাভ
(ড) ২৫০বওরপএ
ঝাওা ১,১০,০০০/- (এও ম্ষম তয
জ্দুৈরঢও
লাচাভ) (প্ররঢটি)
ট্রান্সনভফাভ
(ঢ) ৩০০বওরপএ
ঝাওা ১,২০,০০০/- (এও ম্ষম রয
জ্দুৈরঢও
লাচাভ) (প্ররঢটি)
ট্রান্সনভফাভ
(ণ) ৩১৫বওরপএ
ঝাওা ১,২২,০০০/-(এও ম্ষম াইয
জ্দুৈরঢও
লাচাভ) (প্ররঢটি)
ট্রান্সনভফাভ
(ত) ৪০০বওরপএ
ঝাওা ১,৫০,০০০/- (এও ম্ষম
জ্দুৈরঢও
ধঞ্চায লাচাভ) (প্ররঢটি)
ট্রান্সনভফাভ
(থ) ৫০০বওরপএ
ঝাওা ১,৮০,০০০/- (এও ম্ষম
জ্দুৈরঢও
আরয লাচাভ) (প্ররঢটি)
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রযভদাফা াংখ্যা
(Heading No)

(১)

৮৫.৩৯

াফঞ্জস্যপূড ড
দাফওভড বওাট

ধণ্য াফগ্রীভ রভড

ট্যারভন মূল্য (এওও)

(H.S code)

(২)

৮৫৩৯.৩১.১০

(৩)
ট্রান্সনভফাভ
(দ) ৬৩০বওরপএ
জ্দুৈরঢও
ট্রান্সনভফাভ

(৪)
ঝাওা ২,০০,০০০/- (দুই ম্ষম
ঝাওা) (প্ররঢটি)

(ধ) ৭০০বওরপএ
জ্দুৈরঢও
ট্রান্সনভফাভ

ঝাওা ২,১০,০০০/- (দুই ম্ষম তয
লাচাভ) (প্ররঢটি)

(ন) ৮০০বওরপএ
জ্দুৈরঢও
ট্রান্সনভফাভ

ঝাওা ২,২৫,০০০/- (দুই ম্ষম িঁরঘয
লাচাভ) (প্ররঢটি)

() ১০০০বওরপএ
জ্দুৈরঢও
ট্রান্সনভফাভ

ঝাওা ২,৬০,০০০/- (দুই ম্ষম রাঝ
লাচাভ) (প্ররঢটি)

(প) ১২০০বওরপএ
জ্দুৈরঢও
ট্রান্সনভফাভ

ঝাওা ২,৯০,০০০/- (দুই ম্ষম দিই
লাচাভ ঝাওা) (প্ররঢটি)

(ফ) ১৫০০বওরপএ
জ্দুৈরঢও
ট্রান্সনভফাভ

ঝাওা ৩,৪০,০০০/- (রঢদ ম্ষম
ঘরিয লাচাভ) (প্ররঢটি)

(ব) ২০০০বওরপএ
জ্দুৈরঢও
ট্রান্সনভফাভ

ঝাওা ৪,২৫,০০০/- (ঘাভ ম্ষম
িঁরঘয লাচাভ) (প্ররঢটি)

(ও) ১ বণদও ১০ াঝ
্ষমফঢা ম্পন্ন রদুৈৎ
াশ্রী াল্ব
(ঔ) ১১ বণদও ২০ াঝ
্ষমফঢা ম্পন্ন রদুৈৎ
াশ্রী াল্ব
(ক) ২১ বণদও ৩০ াঝ
্ষমফঢা ম্পন্ন রদুৈৎ
াশ্রী াল্ব
(খ) ৩১ বণদও ৫০ াঝ
্ষমফঢা ম্পন্ন রদুৈৎ
াশ্রী াল্ব
(গ) ৫০ াদঝভ অরথও
্ষমফঢা ম্পন্ন রদুৈৎ

ঝাওা ৪৫/- (িঁঢারিয) (প্ররঢটি)

ঝাওা ৫০/- (ধঞ্চায) (প্ররঢটি)

ঝাওা ৫৫/- (ধঞ্চান্ন) (প্ররঢটি)

ঝাওা ৭৫/- (িঁঘা্ত ভ) (প্ররঢটি)

ঝাওা ৮৫/- (িঁঘারয) (প্ররঢটি)
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রযভদাফা াংখ্যা
(Heading No)

(১)
৮৫.৩৯
৮৫.৪২
৩৯.২০

াফঞ্জস্যপূড ড
দাফওভড বওাট

ধণ্য াফগ্রীভ রভড

ট্যারভন মূল্য (এওও)

(H.S code)

(২)

(৩)
াশ্রী াল্ব
াংরিষ্ট
টিউ মাইঝ
এইঘ.এ. বওাট ১৮ াঝ  ৩৬ াঝ

(৪)
ঝাওা ২৫/- (িঁরঘয) (প্ররঢটি)

াংরিষ্ট
(ও) াাংমাদতয বফরযদ
এইঘ.এ. বওাট টুম নৈাক্টভী রমঃ,
কাচীপুভ ওতৃডও উৎধাতদ
ঝাওা ৩৪০/- (রঢদযঢ ঘরিয)
ধব ডাদ (অ) Retro-Reflective (প্ররঢটি)
Vehicle Number
Plate,
Vehicle
Type (I) ও (II).
(আ) Retro-Reflective
Vehicle Number
Plate,
Vehicle
Type (III).
(ই) Vehicle Ownership
Card.

ঝাওা ১৬০/- (এওযঢ রাঝ)
(প্ররঢটি)
ঝাওা ২০/- (রয) (প্ররঢটি)

(ঔ) াাংমাদতয বভাট
ট্রান্সদধাঝ ড অণরভটি
(রআভটিএ) ওতৃডও
বপাক্তাভ রদওঝ ভভাল
ধব ডাদ(অ) Retro-Reflective ঝাওা ৮৪৮/- (আঝযঢ আঝঘরিয)
Vehicle
Number (প্ররঢটি)
Plate, Vehicle Type
(I) ও (II).
(আ) Retro-Reflective
Vehicle
Number
Plate, Vehicle Type
(III).
(ই) Vehicle Ownership
Card.

৮৭.০২

াংরিষ্ট
এইঘএদওাট

ঝাওা ৩৯৫/- (রঢদযঢ িঁঘাদিই)
(প্ররঢটি)
ঝাওা ১০০/- (এওযঢ) (প্ররঢটি)

(ও) া (৫২ আদ
ররযষ্ট-াথাভড)

ঝাওা ২,৪২,০০০/- (দুই ম্ষম
রারিয লাচাভ) (প্ররঢটি)

(ঔ) া (৫২ আদ
ররযষ্ট-বঘাভমৄক্ত
রটমাি)

ঝাওা ৩,০২,৫০০/- (রঢদ ম্ষম দুই
লাচাভ ধাঁঘযঢ) (প্ররঢটি)

(ক) া (৪০ আদ
ররযষ্ট-াথাভড)

ঝাওা ৩,০২,৫০০/- (রঢদ ম্ষম দুই
লাচাভ ধাঁঘযঢ) (প্ররঢটি)

(খ) া (৪০ আদ ররযষ্ট- ঝাওা ৩,৬৩,০০০/- (রঢদ ম্ষম
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রযভদাফা াংখ্যা
(Heading No)

(১)

াফঞ্জস্যপূড ড
দাফওভড বওাট

ধণ্য াফগ্রীভ রভড

ট্যারভন মূল্য (এওও)

(H.S code)

(২)

(৩)
(৪)
বঘাভমৄক্ত রটমাি ঝাইধ) বঢররট্ট লাচাভ) (প্ররঢটি)
(গ) া (৩৬/৪০ আদ
ররযষ্ট রমা/সুরমা
ঝাইধ)

ঝাওা ৫,৪৪,৫০০/- (ধাঁঘ ম্ষম
চুারিয লাচাভ ধাঁঘযঢ) (প্ররঢটি)

(ঘ) া (৩৬ আদ ররযষ্ট- ঝাওা ৬,০৫,০০০/- (ঙ ম্ষম ধাঁঘ
যীঢাঢধ রদন্ত্রীঢ)
লাচাভ) (প্ররঢটি)

৮৭.০৪

াংরিষ্ট
এইঘএদওাট

(ঙ) রফরদা (৩০ আদ
ররযষ্ট-াথাভড)

ঝাওা ৯১,৩০০/- (এওাদিই
লাচাভ রঢদযঢ) (প্ররঢটি)

(চ) রফরদা (২৪/৩০
আদ ররযষ্ট-রটমাি
ঝাইধ)

ঝাওা ১,২১,০০০/- (এও ম্ষম
একুয লাচাভ) (প্ররঢটি)

(ও) ট্রাও (৭ ঝদ ধরভলদ
্ষমফঢা ম্পন্ন)

ঝাওা ৭৭,০০০/- (াঢা্ত ভ লাচাভ)
(প্ররঢটি)

(ঔ) ট্রাও পৈাদ (৭ ঝদ
ঝাওা ৭৯,২০০/- (ঊদআরয লাচাভ
ধরভলদ ্ষমফঢা ম্পন্ন) দুই যঢ) (প্ররঢটি)
(ক) ট্রাও (৫ ঝদ ধরভলদ
্ষমফঢা ম্পন্ন)

ঝাওা ৬০,৫০০/- (রাঝ লাচাভ
ধাঁঘযঢ) (প্ররঢটি)

(খ) ট্রাও পৈাদ (৫ ঝদ
ঝাওা ৬৭,১০০/- (াঢররট্ট লাচাভ
ধরভলদ ্ষমফঢা ম্পন্ন) এওযঢ) (প্ররঢটি)
(গ) ট্রাও (৩ ঝদ ধরভলদ
্ষমফঢা ম্পন্ন)

ঝাওা ৪৮,৪০০/- (আঝঘরিয
লাচাভ ঘাভযঢ) (প্ররঢটি)

(ঘ) ট্রাও পৈাদ (৩ ঝদ
ধরভলদ ্ষমফঢা ম্পন্ন)

ঝাওা ৫৫,০০০/- (ধঞ্চান্ন লাচাভ)
(প্ররঢটি)

(ঙ) ট্রাও পৈাদ/রধও-আধ ঝাওা ৩৬,৩০০/- (ঙরেয লাচাভ
(বােীালী লউও া দা
রঢদযঢ) (প্ররঢটি)
বলাও) (১-১.৫ ঝদ
ধরভলদ ্ষমফঢা ম্পন্ন)
৮৯.০১ লইদঢ
৮৯.০৭

াংরিষ্ট
এইঘএদওাট

(১) ল্যারন্ডাং ক্রৈানঝঃ
বদৌবাদদভ  ডদফাঝ মূদল্যভ ২০%
(ও) ল্যারন্ডাং ক্রৈানঝ
(রয যঢাাংয) (প্ররঢটি)
বপরলদওম এাং
ধাদ ডাদদম (এমররপরধ)
(ঔ) ল্যারন্ডাং ক্রৈানঝ
ইউটিরমটি (এমরইউ)
(ক) ল্যারন্ডাং ক্রৈানঝ ট্যাাংও
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রযভদাফা াংখ্যা
(Heading No)

(১)

াফঞ্জস্যপূড ড
দাফওভড বওাট

ধণ্য াফগ্রীভ রভড

ট্যারভন মূল্য (এওও)

(৩)
(এমরটি)
(খ) ল্যারন্ডাং রযধ ট্যাাংও
(এমএটি)
(গ) ল্যারন্ডাং ক্রৈানঝ
মরচরস্টও (এমরএম)
(ঘ) ল্যারন্ডাং রযধ মরচরস্টও
(এমএএম)
(ঙ) ল্যারন্ডাং ক্রৈানঝ
ধাদ ডাদদম
(২) ল্যারন্ডাং প্লৈাঝনভফ
বলরমওপ্টাভ
এমরধএইঘ
(৩) প্যাট্রম বাঝ/ কাদ বাঝ
/ বওাস্টাম প্যাট্রম বাঝ
(৪) নাস্ট অৈাঝাও ক্রৈানঝ
(রফাইম বাঝ,ঝদধডদটা
বাঝ, নৈাও রচ)
(৫) রধরট/ ওভদপঝ/
মাচড প্যাট্রম ক্রৈানঝ
(এমরধর)
(৬) প্যাট্রম বাঝ/ লাভাভ
প্যাট্রম বাঝ/ ইদল্যান্ড
প্যাট্রম বপদম
(৭) ধাইমঝ বাঝ/ ধাইমঝ
মঞ্চ/ ররওউরভটি
বাঝ

(৪)

(H.S code)

(২)

(৮) াদপড বপদম
(৯) ঝাক
(১০) মুরভাং বাঝ
(১১) লাউ বাঝ/ াঝাভ
বাঝ (ইরঞ্জদ ঙাড়া)
(১২) বরচাভ
(১৩) বলাটিাং বক্রদ/ া
রমনটিাং বপদম/
স্যামদপচ বপদম/

বদৌবাদদভ  ডদফাঝ মূদল্যভ ১৫%
(ধদদভ যঢাাংয) (প্ররঢটি)
বদৌবাদদভ  ডদফাঝ মূদল্যভ ১৫%
(ধদদভ যঢাাংয) (প্ররঢটি)
বদৌবাদদভ  ডদফাঝ মূদল্যভ ১৫%
(ধদদভ যঢাাংয) (প্ররঢটি)
বদৌবাদদভ  ডদফাঝ মূদল্যভ ২০%
(রয যঢাাংয) (প্ররঢটি)
বদৌবাদদভ  ডদফাঝ মূদল্যভ ১০%
(তয যঢাাংয) (প্ররঢটি)
বদৌবাদদভ  ডদফাঝ মূদল্যভ ১৫%
(ধদদভ যঢাাংয) (প্ররঢটি)
বদৌবাদদভ  ডদফাঝ মূদল্যভ
(ধদদভ যঢাাংয)(প্ররঢটি)
বদৌবাদদভ  ডদফাঝ মূদল্যভ
(ধদদভ যঢাাংয) (প্ররঢটি)
বদৌবাদদভ  ডদফাঝ মূদল্যভ
(রয যঢাাংয) (প্ররঢটি)
বদৌবাদদভ  ডদফাঝ মূদল্যভ
(রেয যঢাাংয) (প্ররঢটি)
বদৌবাদদভ  ডদফাঝ মূদল্যভ
(রেয যঢাাংয) (প্ররঢটি)
বদৌবাদদভ  ডদফাঝ মূদল্যভ
(িঁরঘয যঢাাংয) (প্ররঢটি)

১৫%
১৫%
২০%
৩০%
৩০%
২৫%
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রযভদাফা াংখ্যা
(Heading No)

(১)

াফঞ্জস্যপূড ড
দাফওভড বওাট

ধণ্য াফগ্রীভ রভড

(H.S code)

(২)

(৩)
াঘ ড এন্ড বভরওউ
বপদম
(১৪) মাইন বাঝ
(১৫) কাদ ডচ রটদধাচাম
বপদম
(১৬) ধন্টুদ
(১৭) নাাভ নাইটিাং রযধ
(১৮) লরধঝাম রযধ
(স্ব-ঘারমঢ দ)
(১৯) রনরযাং ট্রমাভ বাঝ
(২০)উদটদ বাঝ/রচআভরধ
বাঝ/স্পীট বাঝ/দনভী
বাঝ/টাইরপাং বাঝ/ বফাঝভ
মঞ্চ/াদপড বাঝ /ইদল্যান্ড
স্মমাভ ক্রৈানঝ/া/মুরভাং
া/দক্রইদ বাঝ/
এৈালুরফরদাফ াদপড বাঝ

৮৯.০১ লইদঢ
৮৯.০৭

াংরিষ্ট
এইঘএ বওাট

ধণ্যালী বারন্ত্রও বদৌবাদ
বােীালী বারন্ত্রও বদৌবাদ

৯০.০৩

৯০০৩.১১.০০
৯০০৩.১৯.০০

৯০.০৪

৯০.০৪

ট্যারভন মূল্য (এওও)

বদৌবাদদভ  ডদফাঝ মূদল্যভ
(রেয যঢাাংয) (প্ররঢটি)
বদৌবাদদভ  ডদফাঝ মূদল্যভ
(রেয যঢাাংয) (প্ররঢটি)
বদৌবাদদভ  ডদফাঝ মূদল্যভ
(রেয যঢাাংয) (প্ররঢটি)
বদৌবাদদভ  ডদফাঝ মূদল্যভ
(িঁরঘয যঢাাংয) (প্ররঢটি)
বদৌবাদদভ  ডদফাঝ মূদল্যভ
(রেয যঢাাংয) (প্ররঢটি)
বদৌবাদদভ  ডদফাঝ মূদল্যভ
(িঁরঘয যঢাাংয) (প্ররঢটি)
বদৌবাদদভ  ডদফাঝ মূদল্যভ
(রয যঢাাংয) (প্ররঢটি)

৩০%
৩০%
৩০%
২৫%
৩০%
২৫%
২০%

ঝাওা ১৫,০০,০০০/- (ধদদভ ম্ষম)
(প্ররঢটিভ চদ ৫০০ বফঃ ঝদ)
ঝাওা ২০,০০,০০০/- (রয ম্ষম)
(প্ররঢটিভ থাভড ্ষমফঢা ৫০০ চদ
বােী)

অন্যান্য বারন্ত্রও বদৌবাদ
(ধণ্যালী া বােীালী)

চদ রপর্ত ও প্ররঢ ঝদ ৩০০০
(রঢদ লাচাভ) ঝাওা ক্রফরথ ডষ্ণু
লাদভ

ঘযফাভ প্লারস্টও বফ্রফ

ঝাওা ৫০/- (

ঘযফাভ বফঝাম বফ্রফ
ঝাওা ৬০/- (
(রস্প্রাংমৄক্ত বলাও া দা বলাও)

াংরিষ্ট এইঘএ াদ গ্লা (প্লারস্টও
বওাট
বফ্রফমৄক্ত)
৯০০৪.৯০.০০

(৪)

ঝাওা ৫০/- (

) (প্ররঢ রধ)
) (প্ররঢ রধ)
) (প্ররঢ রধ)

াদ গ্লা (দফঝাম বফ্রফমৄক্ত) ঝাওা ৬০/- ( ) (প্ররঢ রধ)
র
(
ঝাওা ৫৫/- (ধঞ্চান্ন) (প্ররঢ রধ)
)
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রযভদাফা াংখ্যা
(Heading No)

(১)

াফঞ্জস্যপূড ড
দাফওভড বওাট

ধণ্য াফগ্রীভ রভড

ট্যারভন মূল্য (এওও)

(৩)
(

(৪)

(H.S code)

(২)
র

ঝাওা ৬৫/- (

) (প্ররঢ রধ)

)
বঝরম-২
(দা ধব ডা)
রযভদাফা
াংখ্যা
(Heading
No)

াফঞ্জস্যপূড ড
দাফওভড
বওাট

বাভ রভড

ট্যারভন মূল্য (এওও)

(H.S code)

(১)

(২)

S০১২

S০১২.২০

(৩)
রফ ওাট ড ভভালওাভীঃ
(ও) দতুদ াংদবাকল রফ
ভভাদলভ ব্ষমদে
(ঔ) প্ররঢস্থারধঢ রফ ভভাদলভ
ব্ষমদে
বঝরম-৩
(যবসাী ধব ডাদ)
ধণ্য াফগ্রীভ রভড

রযভদাফা
াফঞ্জস্যপূড ড
াংখ্যা
দাফওভড বওাট
(Heading (H.S code)
No)
(১)
(২)
(৩)
১৫.০৭
াংরিষ্ট
অধরভদযারথঢ বপাচৈ
১৫.১১
এইঘএ বওাট বঢম

(৪)
ঝাওা ১৮১/- (এওযঢ
এওারয) (প্ররঢটি)
ঝাওা ১৮১/- (এওযঢ
এওারয) (প্ররঢটি)

ট্যারভন মূল্য (এওও)

(৪)
ঝাওা ২,০০০/- (দুই লাচাভ)
(প্ররঢ বফঃ ঝদ)

২৭.১১

াংরিষ্ট
এইঘএ বওাট

এমরধ গ্যা

প্ররঢ বওরচ ৩/- (রঢদ) ঝাওা
ক্রফরথ ডষ্ণু লাদভ (৪৫ বওরচভ
উদর্ধ্ড)

৭২.১০
লইদঢ
৭২.১২

াংরিষ্ট
এইঘএ বওাট

রচরধ যীঝ/রআই যীঝ

ঝাওা ১,৩৩৩.৩৪ (এও লাচাভ
রঢদযঢ বঢরেয তযরফও রঢদ
ঘাভ) (প্ররঢ বফঃ ঝদ)

৭২.১৩
লইদঢ
৭২.১৬

ওম
এইঘএ বওাট

এফ.এ বপ্রাটাক্ট

ঝাওা ১,৩৩৩.৩৪ (এও লাচাভ
রঢদযঢ বঢরেয তযরফও রঢদ
ঘাভ) (প্ররঢ বফঃ ঝদ)

০২। ট্যারভন মূদল্যভ আঢাভুক্ত ধদণ্যভ াংরিষ্ট উৎধাতদওাভী মূল্য াংদবাচদ
ওভ আইদ, ১৯৯১ এভ থাভা ৫ এভ উধ-থাভা (২) অনুবাী মূল্য াংদবাচদ ওভ প্রতাদ
ওরভদম, উক্ত আইদ  মূল্য াংদবাচদ ওভ ররথফামা, ১৯৯১ এভ রথাদ  যঢড পূভড
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াদধদ্ষম ঢদওতৃও
ড ভভালকৃঢ ধদণ্য যবসহৃঢ উধওভদডভ ধভ ধরভদযারথঢ মুত মূল্য
াংদবাচদ ওভ বভাঢ গ্রলড ওরভদঢ ধারভদদ।
০৩। চাঢী ভাচস্ব বাদট ডভ াথাভড আদতয- ১২/মূও/২০১৮ ঢারভঔঃ ১৭
, ১৪২৪ ঙ্গাব্দ/ ০১
, ২০১৭রি: এঢদিাভা ারঢম ওভা লইম।
চাঢী ভাচস্ব বাদট ডভ আদতযক্রদফ,
(বফাঃ ঢাদভও লাাদ)
চ
ও

)
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাদতয ভওাভ
চাঢী ভাচস্ব বাট ড
ঠাওা।
[ পৈাঝ রপাক ]
আদতয
াথাভড আদতয দাং-০৬/মূও/২০১৮

র

২৪ জ , ১৪২৫ ঙ্গাব্দ/০৭ জু , ২০১৮ রিস্টাব্দ

রর: মূল্য াংদবাচদ ওভ (মূও) উৎদ আতা/ওঢডদ এাং ধভঢী ওভডী ম্পদওড
রতও-রদদত ডযদা।
মূল্য াংদবাচদ ওভ ররথফামা, ১৯৯১ এভ ররথ ৩৮ এ প্রত্ত  ্ষমফঢাদম চাঢী
ভাচস্ব বাট,ড ভওারভ প্ররঢষ্ঠাদ, আথাভওারভ প্ররঢষ্ঠাদ, স্বাত্বযারঢ প্ররঢষ্ঠাদ, এদরচ,
যবসাাংও, ীফা, আরণ ডও প্ররঢষ্ঠাদ, রমরফদঝট বওাম্পারদ, ১ (এও) বওাটি ঝাওাভ অরথও
ারর ডও ঝাদ ডপাভমৄক্ত প্ররঢষ্ঠাদ এাং রয্ষমা প্ররঢষ্ঠাদ ওতৃও
ড উৎদ মূল্য াংদবাচদ ওভ
(মূও) আতা/ওঢডদ এাং ধভঢী ওভডী ম্পদওড রদম্নরূধ রতও-রদদত ডযদা প্রতাদ ওভদমা।
০২। বব  ব্ষমদে উৎদ মূও ওঢডদ ওভদঢ লদ:
(১) রদদম্নভ ঙদও রড ডঢ বা
ভ ব্ষমদে
উ রঔঢ লাদভ
আরশ্যওপাদ উৎদ মূও ওঢডদ ওভদঢ লদ। বাপ্রতাদওাভী মূও ধরভদযাথ  ডও
বা প্রতাদ ওভদম রঢরদ অনুদেত দাং-৫(ও) এ রড ডঢ ধদ্ধরঢ অনুভড ওভদদ।
বাপ্রতাদওাভী মূও ধরভদযাথ যবসরঢদভদও বা প্রতাদ ওভদম রঢরদ অনুদেত দাং-৫(ঔ) এ
রড ডঢ ধদ্ধরঢ অনুভড ওভদদ ( র
):
ক্রফ.
দাং
(১)
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.
০৭.
০৮.

০৯.

বাভ
বওাট
(২)
S০০২.০০
S০০৩.১০
S০০৩.২০
S ০০৪.০০
S০০৭.০০
S০০৮.১০
S০০৯.০০
S০১০.১০

S০১০.২০

বাভ রযদভাদাফা
(৩)
বটদওাদভঝ ড  ওৈাঝাভা ড
বফাঝভ কারড়ভ গ্যাদভচ  াওডযধ
টওইাট ড
রদফডাড াংস্থা
রজ্ঞাধদী াংস্থা
ঙাধাঔাদা
রদমাফওাভী াংস্থা
ভূরফ উন্নদ াংস্থা
ড ধব ডন্ত যঢওভা বঢভ
ও) ১-১৬০০ কপৄঝ
তযরফও রঢদ ঘাভ যঢাাংয
পদ রদফডাড
ড লইদঢ ঢদুর্ধ্ড যঢওভা
াংস্থা
ঔ) ১৬০১ কপৄঝ
রেয যঢাাংয

মূও উৎদ
ওঢডদদভ লাভ
(৪)
১৫%
১০%
১০%
৭%
১৫%
১৫%
১৫%
৩%
২%
৪.৫%
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ক্রফ.
দাং
(১)

বাভ
বওাট
(২)

১০.
১১.
১২.
১৩.

S০১৪.০০
S০২০.০০
S০২১.০০
S০২৪.০০

১৪.
১৫.

S০২৮.০০
S০৩১.০০

১৬.
১৭.
১৮.
১৯.
২০.
২১.
২২.

S০৩২.০০
S০৩৩.০০
S০৩৪.০০
S০৩৭.০০
S০৪০.০০
S০৪৫.০০
S০৪৮.০০

২৩.
২৪.
২৫.
২৬.
২৭.
২৮.
২৯.
৩০.
৩১.
৩২.
৩৩.
৩৪.
৩৫.
৩৬.

S০৪৯.০০
S০৫০.১০
S০৫০.২০
S০৫১.০০
S০৫২.০০
S০৫৩.০০
S০৫৪.০০
S০৫৮.০০
S০৬০.০০
S০৬৫.০০
S০৬৬.০০
S০৭১.০০
S০৭২.০০
S০৯৯.১০

বাভ রযদভাদাফা
(৩)
ক) পুডঃ বভরচদিযদদভ ব্ষমদে যঢওভা
বঢভ তযরফও রঢদ ঘাভ যঢাাংয
চরভধ াংস্থা
প্লৈাি া মূমথদী বন্ত্রধারঢ পাড়া প্রতাদওাভী াংস্থা
আাধদেভ (ও) উৎধাতদ ধব ডাদ
রধডদ বওন্দ্র (ঔ) রধডদ ধব ডাদ (দযা-রুফ)
(উৎধাতদ ধব ডাদ ৭% লাদভ মূও
ধরভদযাদথভ ঘামাদধে ণাওা াদধদ্ষম)।
কুরভাভ (Courier)  এিদপ্র বফইম ারপড
ধদডভ ররদফদ ওভদবাগ্য ধণ্য বফভাফঢ া ারপডরাং- এভ
ওাদচ রদদারচঢ যবসরক্ত, প্ররঢষ্ঠাদ া াংস্থা
ওদামদঝরন্স নাফড  সুধাভপাইচরভ নাফড
ইচাভাতাভ
অরটঝ এন্ড এওাউরিাং নাফড
ববাকাদতাভ (Procurement Provider)
ররওউরভটি ারপড
আইদ ধভাফযডও
ধরভলদ (ও) বধদট্রারমাফচাঢ ধণ্য ধরভলদদভ ব্ষমদে
ঠিওাতাভ (ঔ) অন্যান্য ধণ্য ধরভলদদভ ব্ষমদে
বাদালদ পাড়া প্রতাদওাভী
আরওডদঝক্ট, ইদিরভভ রটচাইদাভ া ইদিরভভ বটদওাদভঝভ
গ্রারনও রটচাইদাভ
ইরঞ্জরদারভাং নাফড
যব্দ  আদমাও ভঞ্জাফ পাড়া প্রতাদওাভী
বাট ড পা ববাকতাদওাভী
উধগ্রল ঘৈাদদদমভ ফাধ্যদফ রজ্ঞাধদ প্রঘাভওাভী
ঘাঝ ডাট ড রফাদ া বলরমওপ্টাভ পাড়া প্রতাদওাভী
রদমাফকৃঢ ধদণ্যভ বক্রঢা
পদ বফদছ  অঙ্গদ ধরভষ্কাভ/ভ্ষমডাদ্ষমডওাভী
মঝারভভ টিরওঝ রক্রওাভী
অনুষ্ঠাদ আদাচও
ফাদ ম্পত ভভাল া যবসস্থাধদা প্ররঢষ্ঠাদ
ঢথ্য-প্রমৄরক্ত রদপডভ বা (Information Technology

মূও উৎদ
ওঢডদদভ লাভ
(৪)
২%
১৫%
১৫%
১৫%
৭%
৫%
১৫%
১৫%
১৫%
১৫%
১৫%
৫%
১৫%
১৫%
৫%
১০%
১৫%
১৫%
১৫%
১৫%
১৫%
১৫%
১৫%
১৫%
৫%
১৫%
১৫%
১৫%
১৫%
৫%

Enabled Services)

৩৭
৩৮
৩৯

S৯৯.২০
S৯৯.৩০
S০৯৯.৬০

অন্যান্য ররথ বা
স্পন্সভযীধ বা (Sponsorship Services)
র এজ

১৫%
১৫%
১৫%
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(২) “ববাকাদতাভ” বাভ ব্ষমদে উৎদ মূও ওঢডদ: উধদভভ ঢারমওাভ ১৯ দাং
ক্ররফদও রড ডঢ বা “ববাকাদতাভ” এভ ব্ষমদে উৎদ মূও ওঢডদ ররদ যবসাখ্যাভ প্রদাচদ
ভদদঙ। “ববাকাদতাভ” (Procurement Provider) অণ ড বওাদঝযদ া তভধে া
অন্যরথপাদ ররপন্ন ভওাভী, আথাভওাভী, স্বােযারঢ প্ররঢষ্ঠাদ, বভওাভী াংস্থা
(এদরচ), যবসাাংও, ীফা া অন্যদওাদদা আরণ ডও প্ররঢষ্ঠাদ, রমরফদঝট বওাম্পারদ, ১ (এও)
বওাটি ঝাওাভ অরথও ারর ডও ঝাদ ডপাভমৄক্ত প্ররঢষ্ঠাদ া রয্ষমা প্ররঢষ্ঠাদদভ রদওঝ ধদডভ
ররদফদ ওভদবাগ্য ধণ্য া বা া উপই ভভাল ওদভদ এফদ বওাদদা যবসরক্ত, প্ররঢষ্ঠাদ
া াংস্থা। ববাকাদতাভ বাভ াংজ্ঞা ‘অন্যরথপাদ’ যদব্দভ অণ ড লদমা- ববপাদই ক্র
ওভা বলাও দা বওদদা, অণ ডাৎ দকদত ক্র ওভা লদম া বব বওাদদা মূদল্য ক্র ওভা লদম ঢা
‘ববাকাদতাভ’ বাভ অন্তভুডক্ত লদ। ঢাই, এ ব্ষমদে মূও উৎদ ওঢডদ ওভদঢ লদ
অণা ক্রওাভী ঢাভ রদচস্ব ঢলরম বণদও প্রদবাচৈ মূও-এভ অণ ড প্রতাদ ওদভ ভওারভ
বওারাকাদভ চফা প্রতাদ ওভদদ। ববাকাদতাদভভ াংজ্ঞা “ওভদবাগ্য ধণ্য া বা”
ভভালওাভী অন্তভুডক্ত ওভা লদদঙ। এভ অণ ড লদমা- বব ধণ্য া বা ভভাল বদা
লদদঙ ঢা ওভদবাগ্য লদঢ লদ। ঢদ ধণ্য া বাভ ওভদবাগ্যঢা আইদদভ প্রণফ ঢনরম
 রিঢী ঢনরম এভ রপর্ত দঢ রদরূরধঢ লদ। প্রজ্ঞাধদ িাভা প্রত্ত  অযবসালরঢ বওম
ওভদবাগ্য ধণ্য া বাভ ররপন্ন ধব ডাদভ অযবসালরঢ রলদদ কণ্য রথা উক্ত ধণ্য া
বাভ ব্ষমদে মূও উৎদ ওঢডদ ওভদঢ লদ। ফদদ ভাঔদঢ লদ বব, “ববাকাদতাভ” লদমা
এওটি বা- ওভদবাগ্য ধণ্য া বা ভভাল ওভা াংক্রান্ত বা। ঢাই, বওাদ ধদণ্যভ
ভভাল “ববাকাদতাভ” বা রলদদ রদরঘঢ লদ রওদা ঢা অনুথাদদভ চন্য রদদম্নভ
ররমূল রদঘদা আদদঢ লদ:
(ও) বওাদ উৎধাতও া যবসাী ১৫% লাদভ মূও ধরভদযারথঢ “মূও১১”/“মূও-১১ও” ঘামাদধেল ধণ্য ভভাল ওভদম এরূধদ্ষমদে উৎদ মূও ওঢডদ
ওভদঢ লদ দা।
(ঔ) উৎধাতদওভ া যবসাীভ রদওঝ বণদও ধণ্য ক্র ওদভ া আফতারদ ওদভ ধণ্য
ভভাল ওভা লদম ঢা ববাকাদতাভ বা রলদদ রদরঘঢ লদ, রথা এরূধদ্ষমদে মূও
উৎদ ওঢডদ ওভদঢ লদ।
(ক) বব ওম বাভ সুরদরত ডষ্ট াংজ্ঞা ভদদঙ, ব ওম বা ভভাল ববাকাদতাভ
রলদদ কণ্য লদ দা।
(৩) উধদভভ (১) উধানুদেদতভ ঢারমওা রড ডঢ বামূল যবসঢীঢ অন্য বওাদদা বা
া ধণ্য ক্রদভ ব্ষমদে উৎদ মূও ওঢডদদভ াধ্যাথওঢা বদই। ঢদ, মূল্য াংদবাচদ ওভ
আইদ, ১৯৯১ এভ থাভা ৩৭ এভ উধ-থাভা (২) এভ তনা (ঝ) অনুাদভ প্রদবাচৈ মূও
ধরভদযারথঢ লদদঙ রও-দা ঢা বতঔাভ তারত্ব ধণ্য া বা গ্রলডওাভীভ ভদদঙ। রঢরদ
মূও ঘামাদ, বট্রচাভী ঘামাদ, ঘমরঢ রলা া অন্য বওাদদা তরমমারত দৃদষ্ট মূও
ধরভদযারথঢ লদদঙ রওদা ঢা রদরিঢ লদদ। মূও ধরভদযারথঢ লদ ণাওদম উৎদ মূও
ওঢডদ ওভদঢ লদ দা। মূও ধরভদযারথঢ দা লদ ণাওদম প্রদবাচৈ মূও উৎদ ওঢডদ
ওভদঢ লদ।
(৪) ররথ-১৮গ অনুাদভ উৎদ মূও ওঢডদ: মূল্য াংদবাচদ ওভ ররথফামা, ১৯৯১
এভ ররথ-১৮গ অনুাদভ ভওাভী, আথাভওাভী  স্বাত্বযারঢ প্ররঢষ্ঠাদ এাং স্থাদী
ওতৃধড ্ষম ওতৃও
ড মাইদন্স প্রতাদ া দাদওাদম উক্তরূধ সুরথা গ্রলডওাভী যবসরক্তভ রদওঝ
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লদঢ প্রাপ্ত মুত অদণ ডভ উধভ ১৫ (ধদদভ) যঢাাংয লাদভ উৎদ মূও ওঢডদ ওভদঢ লদ।
প্রত্ত  মাইদন্স, বভরচদিযদ, ধাভরফদঝ উরিরঔঢ যদঢডভ আঢা ভাচস্ব িদ (revenue
sharing), ভৈামটি, ওরফযদ, ঘাচড, রন া অন্য বওাদদাপাদ প্রাপ্ত মুত অদণ ডভ উধভ
উৎদ মূও ওঢডদ ওভদঢ লদ। ধারদ, রদুৈৎ, গ্যা এাং বঝরমদনাদ াংদবাক প্রতাদওাদম
াংদবাক রন’ভ উধভ উৎদ মূও ওঢডদ ওভদঢ লদ।
(৫) ররথ-১৮ও এভ উধ-ররথ (৩) অনুাদভ বা আফতারদভ ব্ষমদে উৎদ মূও
ওঢডদ: ববদ্ষমদে াাংমাদতদযভ বপৌদকারমও ীফাদাভ ারলভ লদঢ বা ভভাল ওভা ল
এাং াাংমাদতদয বা গ্রলড ওভা ল, বদ্ষমদে যবসাাংও া অন্য বওাদদা আরণ ডও প্ররঢষ্ঠাদ
(বাভা রম ধরভদযাদথভ াদণ ম্পৃক্ত ণাওদ ঢাভা) প্রদবাচৈ লাদভ মূও উৎদ ওঢডদ
ওভদ। ওরঢডঢ মূও চফাতাদদভ প্রফাড এাং মূল্য বখারডা উক্ত বা অন্তভুডক্ত ণাওা
াদধদ্ষম বাভ বক্রঢা উক্ত মূও বভাঢ গ্রলড ওভদঢ ধাভদ।
(৬) উৎদ মূও ওঢডদদবাগ্য বওাদদা বা ক্রদভ রধভীদঢ বরত বক্রঢাভ যবসাাংও
অপৈন্তভীড ঋডধে া অন্য বওাদদা ফাধ্যদফ বক্রঢাভ ধদ্ষম মূল্য ধরভদযাথ ওদভ, ঢালদম উক্ত
যবসাাংও বক্রঢাভ ধদ্ষম প্রদবাচৈ মূও উৎদ ওঢডদ এাং ভওাভী বওারাকাদভ চফা প্রতাদ
ওভদ।
০৩। বব  ব্ষমদে উৎদ মূও ওঢডদ ওভদঢ লদ দা:
(ও) ১৫
র “মূও-১১”/ “
-১১ ” ঘামাদধে া “মূও-১১”
ঘামাদধে রলদদ রদরঘঢ বওাদদা ঘামাদধে
উৎধাতও/প্র ঢওাভও া যবসাী
ভারভ ধণ্য ভভাল ওভদম, া ঝাদ ডপাভ ওভ া কুটিভরযদল্পভ আঢা ঢারমওাভুক্ত
প্ররঢষ্ঠাদ ঢারমওাভুরক্ত দম্বভ ম্বরমঢ ওৈাযদফদফা
র
র ভারভ ধণ্য ভভাল
ওভদম, এরূধ ব্ষমদে মূও উৎদ ওঢডদ ওভদঢ লদ দা।
(ঔ)
, গ্যা, রদুৈৎ, বঝরমদনাদ, বফাাইম বনাদ, ধারদ ইঢৈারত
ধরভদাভ রম ধরভদযাদথভ ব্ষমদে উৎদ মূও ওঢডদ ওভদঢ লদ দা।
(ক) “রজ্ঞাধদী াংস্থা” যীর ডও বা প্রতাদওাভী ববদ্ষমদে স্থাদী মূল্য াংদবাচদ ওভ
ওাব ডামদভ ভাচস্ব ওফডওঢডা/লওাভী ভাচস্ব ওফডওঢডা ওতৃও
ড প্রঢৈারঢ ১৫ যঢাাংয লাদভ
“মূও-১১” ঘামাদধে া “মূও-১১” রলদদ রদরঘঢ বওাদ ঘামাদধেল রম তারঔম
ওভদ, বদ্ষমদে মূও উৎদ ওঢডদ ওভদঢ লদ দা।
০৪। উৎদ মূও ওঢডদওাভীভ ওভডী: উৎদ মূও ওঢডদদভ ১৫ (ধদদভ) ওাব ডরতদভ
ফদধ্য বট্রচাভী ঘামাদদভ ফাধ্যদফ ভওাভী বওারাকাদভ উৎদ ওঢডদওাভীভ াং ষ্ট মূও
ওরফযদাদভদঝভ বওাদট ওরঢডঢ অণ ড চফা প্রতাদ ওভদঢ লদ। বট্রচাভী ঘামাদদ অণ ডনদরঢও
বওাট “১/১১৩৩/াং ষ্ট ওরফযদাদভদঝভ বওাট/০৩১১” রমঔদঢ লদ। ওরফযদাদভদঝভ
বওাট ল লদমা: ঠাওা (  ড) ০০৩০, ঠাওা (ধরিফ) ০০৩৫, ঠাওা (উ্ত ভ) ০০১৫, ঠাওা
(তর্ষমড) ০০১০, ঘট্টগ্রাফ ০০২৫, কুরফ ০০৪০, রদমঝ ০০১৮, ভাচযালী ০০২০, ভাংপুভ
০০৪৫, বদযাভ ০০০৫, এাং খুমদা ০০০১। এমটিইউ (মূও) ওরফযদাদভদঝভ অণ ডনদরঢও
বওাট ১/১১৩৩/০০০৬/০৩১১। বট্রচাভী ঘামাদদভ প্রণফ ওমাদফ “বাভ ফাভনঢ প্রত্ত  লদমা
ঢাভ দাফ  ঠিওাদা” এভ রদদম্ন উৎদ ওঢডদওাভীভ দাফ, ঠিওাদা, মূও রদিদ দম্বভ (বরত
ণাদও), াদওডম এাং ওরফযদাদভদঝভ দাফ রমঔদঢ লদ। বট্রচাভী ঘামাদদভ রিঢী ওমাদফ
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“বব যবসরক্তভ/ প্ররঢষ্ঠাদদভ ধ্ষম লদঢ ঝাওা প্রত্ত  লদমা ঢাভ দাফ, ধতর  ঠিওাদা” এভ
রদদম্ন ধণ্য া বা ভভালওাভীভ দাফ, ঠিওাদা, মূও রদিদ দম্বভ, াদওডম 
ওরফযদাদভদঝভ দাফ রমঔদঢ লদ। এওারথও ভভালওাভীভ রদওঝ লদঢ ওরঢডঢ মূও,
এওটি বট্রচাভী ঘামাদদভ ফাধ্যদফ চফা প্রতাদদভ ব্ষমদে এস্থদম “র র রধভীঢ পৃষ্ঠা
বতখুদ” রমঔদঢ লদ। অঢ:ধভ রধভীঢ পৃষ্ঠা ধণ্য/দা ভভালওাভী প্ররঢষ্ঠাদ র
বরও-আধ রতদঢ লদ। চফা প্রতাদদভ অদরথও ৫ (ধাঁঘ) ওাব ডরতদভ ফদধ্য অণ ডঙভ রপর্ত ও
াংখ্যানুক্ররফও দম্বভমৄক্ত ‘মূও-১২ঔ’ নভদফ রঢদওরধ প্রঢৈদধে প্র ঢ  চা র ওভদঢ
লদ। মূও-১২ঔ’ নভদফ এওারথও ভভালওাভীভ ঢথ্যারত রমরধদ্ধ ওভা বাদ।
প্রঢৈদধে (দট্রচাভী ঘামাদদভ ম ওরধল) উৎদ মূও ওঢডদওাভীভ াং
াদওডদম
বপ্রভড ওভদঢ লদ। মূও াদওডম ভাচস্ব রভডীদঢ উলা প্রতযডদ ওভদ। প্রঢৈদধদেভ
অনুরমরধ (দট্রচাভী ঘামাদদভ ঢৈারঢ ঙাারমরধল) বা ভভালওাভী ভাদভ বপ্রভড
ওভদঢ লদ। প্রঢৈদধদেভ এওটি অনুরমরধ উৎদ ওঢডদওাভী ৬ (ঙ) ঙভ াংভ্ষমড
ওভদদ। ঢদ, বঘদওভ ফাধ্যদফ বট্রচাভীদঢ অণ ড চফা প্রতাদদভ ব্ষমদে অদদও ফ বট্রচাভী
ঘামাদ বধদঢ রমম্ব ল। ঢাই, এরূধ ব্ষমদে বট্রচাভী ঘামাদ প্রারপ্তভ (দট্রচাভী ঘামাদদ
উ রঔঢ) ঢারভঔ বণদও অদরথও ৫ (ধাঁঘ) ওাব ডরতদভ ফদধ্য প্রঢৈদধে প্র ঢ  চা র
ওভদঢ লদ। রদরিঢ উৎদ ওঢডদওাভী াং ষ্ট ওভ বফাদত উৎদ ওরঢডঢ এাং বট্রচাভী
ঘামাদদভ ফাধ্যদফ চফাকৃঢ মূও-এভ ধরভফাড তারঔমধদেভ বণাক্রদফ ক্ররফও দাং-৫ এাং
১৬ এভ রধভীদঢ প্রতযডদ ওভদদ।
০৫। বা প্রতাদওাভীভ ওভডী:
(ও) ববদ্ষমদে মূও ধরভদযাথ ওদভ বা প্রতাদ ওভা লদদঙ: অদদও ব্ষমদে বা
প্রতাদওাভী উৎদ ওঢডদওাভীভ রদওঝ বা ভভাল ওভদম বা প্রতাদদভ উধভ প্রদবাচৈ
মূও স্বাপারওপাদ ধরভদযাথ ওদভ ণাদওদ। আাভ, বা গ্রলডওাভী ওতৃও
ড বভাঢ
বদাভ সুরথাদণ ড অদদও ফ মূও ধরভদযাথ ওদভ বা গ্রলড ওভা ল।
র
তারঔমধে তারঔম ওভাভ ব্ষমদে “মূও-১৯” নভদফভ খভ
অাংও ঙাড়া অন্য
বওাদদা ড ডদা এরি প্রতাদদভ সুদবাক বদই। এ
র র উৎদ মূও
ওঢডদ ওভদঢ লদ এাং প্রত্ত  বাভ রধভীদঢ প্রদবাচৈ মূও ধরভদযারথঢ লদ ণাওদম
াং
বা প্রতাদওাভী ঢাভ তারঔমধদেভ ১ দাং ক্ররফদও মুত রক্র াংক্রা ঢথ্য
রমরধদ্ধ ওভদদ। ৪ দাং ক্ররফদও স্বাপারওপাদ মুত প্রদত রমরধদ্ধ ওভদদ। রঢরদ
ভভালকৃঢ বাভ রধভীদঢ প্রাপ্ত “মূও-১২ঔ” এভ ঢথ্য অনুবাী ঢাভ ধরভফাড উলা
চা রভ ওভ বফাত া ঢাভ অযবসারলঢ ধভঢী ওভ বফাদতভ তারঔমধদেভ ক্ররফও দাং-১২
এভ রধভীদঢ রমরধদ্ধ ওদভ ফন্ব ওভদদ। প্রাপ্ত “মূও-১২ঔ” এভ রপর্ত দঢ  ডদফাঝ
অদণ ডভ ধরভফাড ক্ররফও দাং-১৯ এ রমরধদ্ধ ওভদঢ লদ। ঢদ, এমটিইউভুক্ত প্ররঢষ্ঠাদ ল
বরত উধানুদেত (ঔ) বফাঢাদও ওাব ডক্রফ গ্রলড ওদভ, বদ্ষমদে তারঔমধদেভ লাট ডওরধদঢ
বণাবণপাদ এরি প্রতাদ ওভদঢ লদ।
(ঔ) ববদ্ষমদে মূও ধরভদযাথ দা ওদভ বা প্রতাদ ওভা লদদঙ: াথাভডঢ: বা
প্রতাদওাভীকড াং ওভ বফাদতভ ধভঢী ফাদভ ১৫ ঢারভদঔভ ফদধ্য তারঔমধে তারঔম
ওভাভ
মূও-এভ অণ ড ভওাভী বট্রচাভীদঢ চফা প্রতাদ ওদভ ণাদওদ। উৎদ মূও
ওঢডদওাভী ওতৃধড দ্ষমভ রদওঝ বা প্রতাদদভ ব্ষমদে ববদলতু প্রদবাচৈ মূও উৎদ ওঢডদ
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ওভা লদ বদলতু বা প্রতাদওাভী ওতৃও
ড মূও ধরভদযাথ দা ওভাভ চন্য এই উধানুদেদত
ধদ্ধরঢ রদথ ডাভড ওভা লদদঙ। এরূধ ব্ষমদে বা প্রতাদদভ াংরিষ্ট ওভ বফাদত,
ভভালওাভীভ তারঔমধদেভ ১ এাং ৪ দাং ক্ররফদও এরি রতদঢ লদ। তারঔমধদেভ ১ দাং
ক্ররফদও “ওভদবাগ্য ধণ্য, বা া ধণ্য  বাভ দীঝ রক্র” এভ রধভীদঢ ৪ দাং খদভ
‘মূল্য াংদবাচদ ওভ’ এভ ধরভফাড রমঔদঢ লদ। উক্ত ধরভফাদডভ ফদধ্য ওঢ ঝাওা উৎদ
ওঢডদদবাগ্য ঢা প্রণফ িদীভ (..) ফদধ্য রমঔদঢ লদ। তারঔমধদেভ ৪ দাং ক্ররফদও “বফাঝ
প্রদত ওভ (ারভ ১ লইদঢ SD+VAT)” এভ রধভীদঢ, ১ দাং ক্ররফদও উ
উৎদ
ওঢডদদবাগ্য অদণ ডভ ধরভফাড াত রতদ রমঔদঢ লদ। বা ভভালওাভী “মূও-১২ঔ”
নভদফ প্রঢৈদধে প্রারপ্তভ ধভ উৎদ ওঢডদওাভী ওতৃও
ড ভভালওাভীদও প্রত্ত  প্রঢৈদধে
প্রতাদদভ ওভ বফাদত অণা অযবসারলঢ ধভঢী ওভ বফাদত তারঔমধদেভ ১৯ দাং
ক্ররফদও উলা এরি বতদদ। প্রাপ্ত “মূও-১২ঔ” এাং বট্রচাভী ঘামাদদভ ঙররমরধ
তারঔমধদেভ াদণ াংমৄক্ত ওভদঢ লদ। ওঢ ঝাওাভ “মূও-১২ঔ” এঔদ ধাা বারদ
ঢা এস্থদম তারঔমধদেভ ১৯ দাং ক্ররফদও িদীভ (…) ফদধ্য উ
ওভদঢ লদ। প্রঙ্গঢ
উ
বব,  ডঢী ওভ বফাদতভ তারঔমধদেভ ১৯ দাং ক্ররফদওভ িদীদঢ প্রতরযডঢ
“মূও-১২ঔ” এভ ধরভফাদডভ াদণ ঢডফাদ ওভ বফাদতভ তারঔমধদেভ ১ দাং ক্ররফদওভ
িদীদঢ প্রতরযডঢ উৎদ ওঢডদদবাগ্য দওভ ধরভফাড ববাক ওদভ, ববাকনম বণদও ঢডফাদ
ওভ বফাদতভ তারঔমধদেভ ১৯ দাং ক্ররফদও প্রতরযডঢ প্রাপ্ত “মূও-১২ঔ” এভ ধরভফাড
রদাক ওভদম, এ
ওঢ ঝাওাভ “মূও-১২ঔ” ধাা বারদ ঢাভ ধরভফাড ধাা
বাদ। তারঔমধদেভ ১৯ দাং ক্ররফদওভ িদীদঢ প্রতরযডঢ অদণ ডভ ধরভফাড বতদঔ মূও
ওফডওঢডাকড বুছদঢ ধাভদদ বব, এঔদ
ওঢ ঝাওাভ উৎদ ওঢডদ অরদ
ভদদঙ
অণ ডাৎ “মূও-১২ঔ” ধাা বারদ।
০৬। সুত, তন্ড ইঢৈারত: উৎদ ওঢডদদভ তারত্ব ণাওা দে মূও ওঢডদ ওভা দা লদম উক্ত
অণ ড
২% সুতল ঢাভ রদওঝ বণদও এফদপাদ আতাদবাগ্য লদ, ববদ রঢরদ ধণ্য
া বা ভভালওাভী। উৎদ ওঢডদ ওভাভ ধভ ভওাভী বওারাকাদভ বণাফদ চফা
প্রতাদ ওভা দা লদম ওঢডদওাভী যবসরক্ত, চফা প্রতাদদভ তারত্বপ্রাপ্ত যবসরক্ত এাং প্ররঢষ্ঠাদদভ
প্রথাদ রদ ডালী ওফডওঢডা প্রদঢৈওদও াংরিষ্ট মূও ওরফযদাভ অদরথও ২৫,০০০ (িঁরঘয
লাচাভ ঝাওা ফাে) যবসরক্তকঢ চরভফাদা আদভাধ ওভদঢ ধাভদদ। ঢাঙাড়া, ওরঢডঢ অণ ড
২% সুতল আতাদবাগ্য লদ। উৎদ মূও ওঢডদ  চফাতাদদ যবসণ ডঢাভ চন্য
ধণ্য/দা ভভালওাভী এাং গ্রলডওাভী উপদ ফাদপাদ তাী লদদ।
০৭। ররথ:
(ও) অদদও ফ “ববাকাদতাভ” প্ররঢষ্ঠাদ প্রাপ্ত তভধে া ওাব ডাদতদযভ রধভীদঢ
ভভাল প্রতাদদভ উদযদশ্য ধণ্য আফতারদ ওদভ ণাদওদ। তভধে া
ওাব ডাদতদযভ রধভীদঢ ভভাদলভ উদযদশ্য আফতারদকৃঢ ধদণ্যভ ধভ
আফতারদ ধব ডাদ অরগ্রফ মূল্য াংদবাচদ ওভ আতাদবাগ্য লদ দা। শুোদদভ
ফ তভধে া ওাব ডাদতয াংক্রা তরমমারত তারঔম ওভদঢ লদ। ভভাল
ধব ডাদ “ববাকাদতাভ” রলদদ মূও উৎদ ওঢডদদবাগ্য লদ।
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(ঔ) বওন্দ্রী রদরিঢ প্ররঢষ্ঠাদ র যাঔা/রক্রদওন্দ্র ঢাদতভ বওন্দ্রী তপ্তদভভ
ফাধ্যদফ উৎদ ওরঢডঢ মূও চফা প্রতাদ ওভদ।
(ক) “স্থাদ  স্থাধদা পাড়া গ্রলডওাভী” বাভ উধভ মূও বা লচ পারা আফভা
ারড় পাড়া া অন্য বওাদদা স্থাদ  স্থাধদা পাড়াভ উধভ মূও দম বুদছ
ণারও, ঢা পাড়া গ্রলডওাভী ওতৃও
ড প্রদত মূও। ইলা উৎদ ওঢডদ দ। পাড়া
গ্রলডওাভী রদদচভ মূও রদদচই প্রতাদ ওদভদ।
(খ) আফতারদ ধব ডাদ ধরভদযারথঢ অরগ্রফ মূও (ATV) ঘমরঢ রলা বভরচস্টাদভ
(মূও-১৮) বভাঢ বদাভ স্বাপারও রথাদ ভদদঙ। ঢাই, তারঔমধদেভ ১২
দাং ক্ররফদও উলা প্রতযডদ ওভদঢ লদ দা। ঢদ, বব  বা প্রতাদওাভী ঘমরঢ
রলা বভরচস্টাভ াংভ্ষমড ওদভদ দা, ঢাভা উক্ত মূও তারঔমধদেভ ১২ দাং
ক্ররফদও প্রতযডদ ওদভ বভাঢ গ্রলড ওভদদ।
(গ) বওাদদা ধদণ্যভ ঘ
মূদল্যভ বঘদ বঝন্ডাভ মূল্য ওফ া বরয লদম বঝন্ডাভ
উৎধাতদ ধব ডাদ মূও ধরভদযাথ ওভাভ রথাদ ভদদঙ। বঝন্ডাভমূল্য এাং
মূও ঘামাদধদে (মূও-১১) উ
মূওল মূল্য অরপন্ন লদঢ লদ।
এদ্ষমদে অনুদেত দাং-৩(ও) বফাঢাদও উৎদ মূও ওঢডদ ওভদঢ লদ দা।
(ঘ) এওটি ভভাদলভ এওারথও উধাতাদ ণাওদম উৎদ মূও ওঢডদ রদদ
চটিমঢাভ সৃরষ্ট ল। এরূধদ্ষমদে বঝন্ডাভ, বওাদঝযদ া রদম ভভাদলভ
উধাতাদ ল  প্ররঢটি উধাতাদদভ রধভীদঢ মূল্য আমাতা আমাতাপাদ উ ঔ
ওভদঢ লদ এাং প্ররঢটি উধাতাদদভ উধভ উৎদ মূও ওঢডদ াংক্রা
রথাদামী প্রদাক ওভদঢ লদ।
০৮।

চাঢী ভাচস্ব বাদট ডভ ১৭ আরাঢ়, ১৪২৪ ঙ্গাব্দ বফাঢাদও ০১ জুমাই, ২০১৭
রিষ্টাব্দ ঢারভদঔভ াথাভড আদতয -১৪/মূও/২০১৭ এঢ িাভা র
ওভা
লদমা।
চাঢী ভাচস্ব বাদট ডভ আদতযক্রদফ,
( ছ

র

র

র)

চ
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জ
জ

র র
রজ
।
[ পৈাঝ রপাক ]
আদতয

াথাভড আদতয দাং-০৭/মূও/২০১৮

র

২৪ জ , ১৪২৫ ঙ্গাব্দ/ ০৭ জু , ২০১৮ রিস্টাব্দ

ররঃ এইঘ.এ.দওাট ২৪০২.২০.০০ এভ আঢাথীদ রকাদভদঝভ খুঘভা মূল্য বৃরদ্ধভ
রদ্ধাদন্তভ ধরভদপ্রর্ষমদঢ মূল্যস্তভ বপদত ররপন্ন স্টৈাম্প/যবসান্ডদভাম যবসলাভ এাং
মূল্য াংদবাচদ ওভ  ম্পূভও শুে আলভড াংরিষ্ট রদদত ডযদা।
র
র ০৭

এ , র,ও -১৭২/২০১৮/৭৯৫,
, ২০১৮
র ২৪০২.২০.০০ এ চ.এ
এর
রকাদভঝ উ
র
মূল্যস্তভ  ম্পূভও শুদেভ লাভ
রদথ ডাভড ওভা লইাদঙ।
মূল্যস্তভ  ম্পূভও শুে রদম্নরূধঃ
রযভদাফা
াংখ্যা
(Heading
no.)

২৪.০২

াফঞ্জস্যপূড ড
দাফওভড
বওাট

র

ধণ্য াফগ্রীভ রভড (Description of goods)

ম্পূভও
শুে লাভ
(%)

(H.S. code)

ঢাফাওমৄক্ত রকাদভঝ (Cigarettes Containing
Tobacco) প্ররঢ তয যমাওা রকাদভদঝভ রক্র
মূল্য (প্যাদওদঝভ কাদ খুঘভা রক্রমূল্য 
রকাদভদঝভ াংখ্যা সুস্পষ্ট, ম্ষমডী 
২৪০২.২০.০০ অদধদীপাদ মুরদ্রঢ ণারওাভ যদঢড):
(১) ৩২
ও
(২) ৪৮
ও
(৩) ৭৫
ও

৫৫
৬৫
৬৫

০২।
ন্যঢদ মূল্যস্তদভভ রধভীদঢ ররপন্ন স্টৈাদম্পভ  যবসান্ডদভাদমভ বণাবণ যবসলাভ
রদরিঢওভড ঢণা বণাবণ ধরভফাড মূল্য াংদবাচদ ওভ (মূও)  ম্পূভও শুে আতাদভ
মদ্ষমৈ রদম্নরমরঔঢ ধতদ্ষমধ গ্রলদডভ চন্য চাঢী ভাচস্ব বাট ড রদদত ডয প্রতাদ ওরভম:
(ও) ন্যঢদ খুঘভা মূল্যস্তদভভ রপর্ত দঢ রকাদভঝ ভভাদলভ মদ্ষমৈ ওম রাদন্ডভ
রকাদভদঝভ ব্ষমদে উৎধাতদওাভীকডদও াংদযারথঢ মূল্য অনুবাী প্রদবাচৈ
শুে-ওভ ধরভদযাথ াদধদ্ষম ধণ্য ঔামা গ্রলড ওরভদঢ লইদ। এ ররদ
াংরিষ্ট ওরফযদাভ প্রদাচদী ওাব ডক্রফ গ্রলড ওদভ প্রদত ম্পূভও শুে 
মূল্য াংদবাচদ ওভ আতা রদরিঢ ওরভদদ;
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(ঔ) ০৭ জুদ, ২০১৮ রিস্টাব্দ া ঢাভ ধদভ ভভাল ওভা ওম রকাদভদঝভ
ব্ষমদেই (পূদ ড উৎধারতঢ  ফজুতল) ন্যঢদ মূল্যস্তভ অনুবাী শুে-ওভ
আতা রদরিঢ ওরভদঢ লইদ। ০৭ জুদ, ২০১৮ রিস্টাব্দ ঢারভদঔভ পূদ ডভ
খুঘভা মূল্য মুরদ্রঢ রকাদভদঝভ প্যাদওদঝ ীম িাভা ন্যঢদ খুঘভা মূল্য মুদ্রড
ওরভদঢ লইদ। যবসলাদভভ চটিমঢা ধরভলাভ ওরভাভ মদ্ষমৈ রকাদভঝ
উৎধাতদওাভী প্ররঢষ্ঠাদ বঢ যীঘ্র ম্ভ ন্যঢদ খুঘভা মূদল্যভ প্যাদওঝ মুদ্রদডভ
যবসস্থা গ্রলড ওরভদ;
( ) এ , র,ও -১৭০/২০১৮/৭৯৩, র ০৭
, ২০১৮
এর
বওাদদা রকাদভঝ উৎধাতদওাভী প্ররঢষ্ঠাদদভ বরত
ন্যঢদ বওাদ রটচাইদদভ স্টৈাম্প া যবসান্ডদভাম যবসলাদভভ প্রদাচদ ল, ঢদ
ঢালাভা বণাদ্রুঢ ম্ভ াাংমাদতয ররওউরভটি রপ্ররিাং বপ্রদভ রদওঝ লইদঢ
ঢালা াংগ্রল ওরভাভ যবসস্থা গ্রলড ওরভদদ। াাংমাদতয ররওউরভটি
রপ্ররিাং বপ্র অরমদম্ব ন্যঢদ রটচাইদদভ স্টৈাম্প া যবসান্ডদভাম ভভাল
ওরভাভ মদ্ষমৈ প্রদাচদী যবসস্থা গ্রলড ওরভদ। ন্যঢদ রটচাইদদভ স্টৈাম্প
া যবসান্ডদভাম দা ধাা ধব ডন্ত উৎধাতদওাভীদও ঢালাদতভ রদ্যফাদ
মূল্যস্তদভভ রপর্ত দঢ স্টৈাম্প া যবসান্ডদভাম যবসলাদভভ ফাধ্যদফ অনুদেত ২(ঔ)
অনুবাী রম িাভা মূদ্রড ওরভা বণাবণ ভাচস্ব ধরভদযাথ রদরিঢ ওরভদঢ
লইদ। ন্যঢদ রটচাইদদভ স্টৈাম্প া যবসান্ডদভাম দা ধাা ধব ডন্ত াংরিষ্ট
ওরফযদাভ ররটি অনুদেত ২(ঘ) অনুবাী ঢতাভওী রদরিঢ ওরভদদ;
(খ) রকাদভদঝভ ন্যঢদ মূল্যস্তভ  ম্পূভও শুেলাভ ওাব ডওভ লা বণাবণ
ধরভফাড ভাচস্ব আতাদভ মদ্ষমৈ প্রদঢৈও মূও ওরফযদাদভদঝভ
ওরফযদাভকড ঢালাদতভ স্ব-স্ব অরথদ্ষমেভুক্ত প্রদঢৈওটি রকাদভঝ
উৎধাতদওাভী প্ররঢষ্ঠাদদ মূল্য াংদবাচদ ওভ আইদ, ১৯৯১ এভ থাভা ২৬ঔ
এভ উধ-থাভা (১) অনুবাী ঢোথাদাথীদ ভভাল রদরিঢ ওরভাভ মদ্ষমৈ
প্রদাচদী াংখ্যও মূল্য াংদবাচদ ওভ ওফডওঢডা ধতস্থ ওরভদদ;
(গ) াংরিষ্ট ওফডওঢডাকড প্ররঢটি উৎধাতদওাভীভ প্রদঢৈওটি রাদন্ডভ রকাদভদঝভ
প্যাদওদঝভ প্রকৃরঢ, যমাওা াংখ্যা, খুঘভা মূল্য, ম্পূভও শুে  মূল্য
াংদবাচদ ওভ লাভ ইঢৈারতভ রপর্ত দঢ শুে-ওভ এভ ধরভফাড রদথ ডাভড ওভঢ:
ভাচস্ব আতা ওাব ডক্রফ ম্পাতদ া ধরভদযাথ ওাব ডক্রফ ঢোথাদ ওরভদদ;
এাং
(ঘ) ওরফযদাভকড আদতদযভ (ও) লইদঢ (গ) অনুদেদত রড ডঢ ধদ্ধরঢভ াস্তাদ
রদরিঢওভদডভ মদ্ষমৈ প্রদাচদী রদদত ডয চারভ  ঢতাভরও ওরভদদ।
াস্তাদদ বওাদদা ফস্যা ণারওদম ঢালা চরুরভ রপর্ত দঢ বাদট ডভ
বকাঘভীভূঢ ওরভদদ। এঙাড়া, ন্যঢদ মূল্যস্তভ  ম্পূভও শুেলাভ প্রঢডদদভ
ওাভদড ০৬ জুদ, ২০১৮ রিস্টাব্দ ঢারভদঔভ রকাদভদঝভ ফাধদী ফজুত,
পূদ ডভ স্টৈাম্প/যবসান্ডদভাম, ঔারম বফাড়ও এাং ন্যঢদ স্টৈাম্প  যবসান্ডদভাম
এাং ঔারম বফাড়দওভ ফজুত ঢথ্য ঙও ‘ও’ এ গ্রলড ওরভদদ এাং
তারত্বপ্রাপ্ত মূও ওফডওঢডা এাং প্ররঢষ্ঠাদ ওতৃধড দ্ষমভ অনুদফারতঢ ববৌণ
স্বা্ষমভ ম্বরমঢ উক্ত ঙদও ফজুত ঢদথ্যভ এও ওরধ াংরিষ্ট মূও
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ওরফযদাদভঝ তভ তপ্তদভ ০৭ জুদ, ২০১৮ রিস্টাব্দ ঢারভদঔভ ফদধ্য বধয
ওরভদঢ লইদ। ভাচদস্বভ হ্রা/বৃরদ্ধ াংক্রান্ত তুমদামূমও ফারও রভডী
ঙও-ঔ এাং ঙও-ক এ ধভঢী ফাদভ ১০ ঢারভদঔভ ফদধ্য চাঢী ভাচস্ব
বাদট ড বপ্রভড ওরভদদ।
০৩। মূল্য াংদবাচদ ওভ ররথফামা, ১৯৯১ এভ ররথ ৩৮ এ প্রত্ত  ্ষমফঢাদম চাঢী
ভাচস্ব বাট ড এই আদতয চারভ ওরভম এাং উলাভ ১৭ আরাঢ়, ১৪২৪ ঙ্গাব্দ বফাঢাদও ০১
জুমাই, ২০১৭ রিস্টাব্দ ঢারভদঔভ াথাভড আদতয দাং- ১৫/মূও/২০১৭ ভরলঢ ওরভম।
০৪।

এ
র র চর

জর

ও ০৬
র

, ২০১৮
।

র

র

Page 86 of 106

ঙও-ও
প্ররঢষ্ঠাদদভ দাফঃ ........................................
ঠিওাদাঃ ..................................................
মূও রদিদ দাং - ......................................
ফজুত গ্রলদডভ ঢারভঔ  ফঃ .......................
ক্ররফও দাং

রকাদভদঝভ রাদন্ডভ দাফ

(১)

(২)

ক্ররফও দাং

রকাদভদঝভ রাদন্ডভ দাফ

(১)

(২)

ক্ররফও দাং
(১)

ক্ররফও দাং
(১)

প্ররঢ প্যাদওদঝ যমাওা
াংখ্যা
(২)

প্ররঢ প্যাদওদঝ যমাওাভ
াংখ্যা
(২)

ক্ররফও দাং

রকাদভদঝভ রাদন্ডভ দাফ

(১)

(২)

প্যাদওদঝভ থভড (লাটড/ফ্ট/
বযম এন্ড স্লাইট)
(৩)

(ও) উৎধারতঢ রকাদভদঝভ ফজুত াংক্রান্ত ঢথ্যঃ
প্ররঢ প্যাদওদঝ যমাওাভ
স্টৈাম্প া যবসান্ডদভাদমভ
াংখ্যা
রটচাইদ (ভাং)
(৪)
(৫)

প্ররঢ প্যাদওদঝভ মুরদ্রঢ
খুঘভা মূল্য
(৬)

ফজুত ধদণ্যভ
প্যাদওদঝভ াংখ্যা
(৭)

ফন্তযবস

ফজুত অযবসহৃঢ প্যাদওদঝভ
াংখ্যা
(৬)

ফন্তযবস

অযবসহৃঢ স্টৈাম্প/যবসান্ডদভাদমভ াংখ্যা

ফন্তযবস

(৬)

(৭)

(ঔ) অযবসহৃঢ মুরদ্রঢ রকাদভদঝভ প্যাদওদঝভ ফজুত াংক্রান্ত ঢথ্যঃ
প্যাদওদঝভ থভড (লাট ড/ফ্ট/
প্ররঢ প্যাদওদঝ যমাওাভ াংখ্যা
প্ররঢ প্যাদওদঝ মুরদ্রঢ খুঘভা
বযম এন্ড স্লাইট)
মূল্য
(৩)
(৪)
(৫)

প্যাদওদঝভ থভড
(৩)

(ক) অযবসহৃঢ স্টৈাম্প া যবসান্ডদভাদমভ ফজুত াংক্রান্ত ঢথ্যঃ
স্টৈাম্প/যবসান্ডদভাম
স্টৈাম্প া যবসান্ডদভাদমভ রটচাইদ
(ভাং)
(৪)
(৫)

(খ) ন্যঢদ স্টৈাম্প/যবসান্ডদভাদমভ ফজুত াংক্রান্ত ঢথ্যঃ (ঘারলতা ধদেভ রপর্ত দঢ)
প্যাদওদঝভ থভড (লাট ড/ফ্ট/
স্টৈাম্প/যবসান্ডদভাম
স্টৈাম্প/যবসান্ডদভাদমভ রটচাইদ (ভাং)
বযম এন্ড স্লাইট)
(৩)
(৪)
(৫)
(গ) নুঢদ খুঘভা মূদল্যভ রপর্ত দঢ মুরদ্রঢ রকাদভদঝভ প্যাদওদঝভ ফজুত াংক্রান্ত ঢথ্যঃ
প্যাদওদঝভ থভড (লাট ড/ফ্ট/
প্ররঢ প্যাদওদঝ যমাওাভ াংখ্যা
প্ররঢ প্যাদওঝ মুরদ্রঢ খুঘভা মূল্য
বযম এন্ড স্লাইট)
(৩)
(৪)
(৫)

(৮)

(৭)

ফজুত াংখ্যা

ফন্তযবস

(৬)

(৭)

ফজুত প্যাদওদঝভ াংখ্যা

ফন্তযবস

(৬)

(৭)
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ঙও-ঔ
রকাদভদঝভ ভাচস্ব আতাদভ তুমদামূমও রভডী (প্ররঢষ্ঠাদাভী)
রকাদভঝ উৎধাতদওাভী প্ররঢষ্ঠাদদভ দাফ  ঠিওাদাঃ ...........................................।
..................................... ফা ধব ডন্ত।
------------ (পু ডঢী) অণ ডঙদভভ ---------------- ফা ধব ডন্ত
ক্ররফও
দাং

রকাদভদঝভ
রান্ড দাফ

প্ররঢ
প্যাদওদঝ
যমাওা
াংখ্যা

ম্পূভও
শুদেভ
লাভ

২

৩

৪

১
(১)
(২)
(৩)

খুঘভা
মূল্য

প্ররঢ
প্যাদওদঝ
প্রদবাচৈ
ম্পূভও
শুে

প্ররঢ
প্যাদওদঝ
প্রদবাচৈ
মূও

৫

৬

৭

------------ (ঢডফাদ) অণ ডঙদভভ ---------------- ফা ধব ডন্ত

ভভালকৃঢ
ম্পূভও
প্ররঢ
ম্পূভও
প্যাদওঝ
মূও বফাঝ শুদেভ প্যাদওদঝভ
শুে
াংখ্যা
লাভ খুঘভা মূল্য
৮

৯

১০

১১

১২

১৩

প্ররঢ
প্যাদওদঝ
প্রদবাচৈ
ম্পূভও
শুে
১৪

প্ররঢ
ধাণ ডওৈ
ভভালকৃঢ
প্যাদওদঝ
ম্পূভও
প্যাদওঝ
মূও বফাঝ ১১-১৯
প্রদবাচৈ
শুে
াংখ্যা
মূও
১৫

১৬

১৭

১৮

১৯

২০

বফাঝ
(৪)
(৫)
(৬)
বফাঝ
(৭)
(৮)
(৯)
বফাঝ
 ডদফাঝ

Page 88 of 106

ঙও-ক
রকাদভদঝভ ভাচস্ব আতাদভ তুমদামূমও রভডী (প্ররঢষ্ঠাদাভী)
রকাদভঝ উৎধাতদওাভী প্ররঢষ্ঠাদদভ দাফ  ঠিওাদাঃ ...........................................।
ফাদভ দাফঃ ..................................... ।
ক্ররফও
দাং

রকাদভদঝভ
রান্ড দাফ

প্ররঢ
প্যাদওদঝ
যমাওা
াংখ্যা

১
(১)
(২)
(৩)

২

৩

ম্পূভও
শুদেভ
লাভ
৪

------------ (পূ ডঢী) অণ ডঙদভভ ---------------- ফা
প্ররঢ
প্ররঢ
প্যাদওদঝ
ভভালকৃঢ
খুঘভা
প্যাদওদঝ
ম্পূভও
প্রদবাচৈ
প্যাদওঝ
মূও
মূল্য
প্রদবাচৈ
শুে
ম্পূভও
াংখ্যা
মূও
শুে
৫
৬
৭
৮
৯
১০

ম্পূভও
বফাঝ শুদেভ
লাভ
১১

১২

------------ (ঢডফাদ) অণ ডঙদভভ ---------------- ফা
প্ররঢ
প্ররঢ
প্ররঢ
প্যাদওদঝ
ভভালকৃঢ
প্যাদওদঝ
ম্পূভও
প্যাদওদঝভ
প্রদবাচৈ
প্যাদওঝ
মূও
প্রদবাচৈ
শুে
খুঘভা মূল্য
ম্পূভও
াংখ্যা
মূও
শুে
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮

বফাঝ

ধাণ ডওৈ
১১-১৯

১৯

২০

বফাঝ
(৪)
(৫)
(৬)
বফাঝ
(৭)
(৮)
(৯)
বফাঝ
 ডদফাঝ
.

চাঢী ভাচস্ব বাদট ডভ আদতযক্রদফ,
( লাঙাদ মুল্মতত ঢাদভও রভওাতাভ )
চ
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাদতয ভওাভ
চাঢী ভাচস্ব বাট,ড
ঠাওা।
র

-০৮/

/২০১৮

র ২৪ জ

১৪২৫

০৭

২০১৮

ররঃ উৎধারতঢ ররড়ভ প্যাদওদঝ যবসলাদভভ উদযদশ্য রদথ ডারভঢ যবসান্ডদভাম াংগ্রদলভ
ধদ্ধরঢ।
মূল্য াংদবাচদ ওভ আইদ, ১৯৯১, অঢ:ধভ আইদ রমা উরিরঔঢ, এভ থাভা ৬
এভ উধ-থাভা (৪ও) এাং উক্ত থাভা প্রত্ত  ্ষমফঢাদম চাভীকৃঢ এ.আভ.. দাং- ১৮২আইদ/২০১১/৬০৫-মূও, ঢারভঔ ০৯ জুদ, ২০১১ রিস্টাব্দ, অঢ:ধভ প্রজ্ঞাধদ রমা
উরিরঔঢ, এভ ্ষমফঢাদম, উক্ত থাভা  প্রজ্ঞাধদদভ উদযশ্য পূভডওদল্প চাঢী ভাচস্ব
বাট ড রদম্নরূধ আদতয চারভ ওরভম, বণা:
১।
এই আদতয উৎধারতঢ ররড়ভ প্যাদওদঝ াধ্যঢামূমওপাদ যবসলাদভভ উদযদশ্য
রদথ ডারভঢ যবসান্ডদভাম াংগ্রল ধদ্ধরঢ, ২০১৮ দাদফ অরপরলঢ লইদ।
২।
াংজ্ঞা:- রর া প্রদঙ্গভ ধরভধন্থী রওছু দা ণারওদম, এই আদতদয যবসান্ডদভাম
অণ ড আইদদভ থাভা ৬ এভ উধ-থাভা (৪ও)  উধরভ-উক্ত প্রজ্ঞাধদদ রড ডঢ ররড়ভ প্যাদওদঝ
যবসলাদভভ উদযদশ্য চাঢী ভাচস্ব বাট ড ওতৃও
ড রদথ ডারভঢ রদযর রদভাধ্ত ামূমও যবসস্থা
ম্বরমঢ, রত ররওউরভটি রপ্ররিাং ওদধডাদভযদ (াাংমাদতয) রম:, কাচীপুভ ওতৃও
ড মুরদ্রঢ এাং
উরিরঔঢ প্রজ্ঞাধদদভ অনুদেত-৪ এ রড ডঢ রদরত ডষ্ট আওাভ  ভাং এভ যবসান্ডদভাম।
৩।
যবসান্ডদভাম উৎধাতদ, াংভ্ষমড, ভভাল, াংরিষ্ট রলা াংভ্ষমড  প্ররঢদতদ
বপ্রভড: বাদট ডভ রলঢ ম্পারতঢ ফদছাঢা চুরক্ত অনুাদভ এাং ফদ ফদ চাঢী
ভাচস্ব বাদট ডভ রদওঝ লইদঢ প্রাপ্ত ্মতরঢধে া ওাব ডাদতদযভ রপর্ত দঢ রত ররওউরভটি
রপ্ররিাং ওদধডাদভযদ (াাংমাদতয) রম:, কাচীপুভ এই আদতদয উরিরঔঢ যবসান্ডদভাম মুদ্রড া
উৎধাতদ, ফজুত-াংভ্ষমড, উৎধারতঢ যবসান্ডদভাম যবসলাভওাভীদতভ রদওঝ ভভাল,
এঢদররও রলা াংভ্ষমড  আনুররঙ্গও অন্যান্য তারত্ব ধামদ ওরভদ।
৪।
উৎধাতও ওতৃও
ড াাংমাদতদয উৎধারতঢ ররড়ভ ব্ষমদে অনুভডী ভীরঢ 
ধদ্ধরঢ: এই আদতদযভ উদযদশ্য পূভডওদল্প ররড় উৎধাতও প্ররঢষ্ঠাদ রদদম্নাক্ত ভীরঢ 
ধদ্ধরঢ অনুভড ওরভদ (১) রদরিঢ ররড় উৎধাতদওাভী প্ররঢষ্ঠাদ াংরিষ্ট মূও াদওডদম যবসান্ডদভাম
ধরভলদদভ চন্য দ ডাচ্চ দুইচদ যবসরক্তদও ফদদাদদ প্রতাদ ওরভাভ মদ্ষমৈ ৪ ওরধ ‘নভফও’ পূভড ওরভা মূও রপাকী ওফডওঢডাভ রদওঝ তারঔম ওরভদদ। রপাকী ওফডওঢডা
ওতৃও
ড অনুদফারতঢ ‘নভফ-ও’ এভ ১ ওরধ াংরিষ্ট মূও াদওডদম, ১ ওরধ রত ররওউরভটি
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রপ্ররিাং বপ্র (াাংমাদতয) রমঃ, কাচীপুদভ, ১ ওরধ ররড় উৎধাতদওাভী প্ররঢষ্ঠাদদ এাং ১
ওরধ যবসান্ডদভাম ধরভলদদভ ফ শুদৄফাে ফদদাদীঢ যবসরক্ত াংভ্ষমড ওরভদদ। ফদদাদীঢ
যবসরক্ত রত ররওউরভটি রপ্ররিাং বপ্র (াাংমাদতয) রমঃ, কাচীপুভ লইদঢ ররড়ভ যবসান্ডদভাম
াংগ্রল ওরভদদ। রত ররওউরভটি রপ্ররিাং ওদধডাদভযদ (াাংমাদতয) রম:, কাচীপুভ বওম
এইরূধ ফদদাদীঢ যবসরক্তভ রদওঝই উৎধাতদওভ রদরিঢ ঘারলতা (Firm Demand Order)
অনুবাী যবসান্ডদভাম ভভাল ওরভদদ।
(২) যবসান্ডদভাম প্রারপ্তভ চন্য রত ররওউরভটি রপ্ররিাং বপ্র (াাংমাদতয) রমঃ,
কাচীপুভদও ন্যৈদঢফ এওফা পূদ ড যবসান্ডদভাদমভ থভড উদিঔপূ ডও প্রদাচদী ঘারলতা
‘নভফ-ঔ’ বঢ তারঔম ওরভদঢ লইদ। াংরিষ্ট মূও াদওডদমভ ভাচস্ব ওফডওঢডা ঢালা
প্ররঢস্বা্ষমভ ওরভদদ।
(৩) যবসান্ডদভাদমভ ধব ডাপ্ত ফজুত ভারঔা প্রদাচদ সৃরষ্টভ অন্তঢ তয রতদ পূূ্দ ড রত
ররওউরভটি রপ্ররিাং ওদধডাদভযদ (াাংমাদতয) রম:, কাচীপুভ লইদঢ প্রদবাচৈ আওাভ, ভাং 
মূল্যফাদদভ প্রদাচদী াংখ্যও যবসান্ডদভাম াংগ্রল ওরভদঢ লইদ। এদ্ষমদে, আইদানুক
বভাঢ (বরত প্রাপ্য ল ঢালা রলা ওরভা) ফন্বপূ ডও তারঔমধদে প্রতযডদদভ যদঢড দীঝ
মূও  ম্পূভও শুে বট্রচারভ ঘামাদদভ ফাধ্যদফ চফা ওরভদদ। এঙাড়া, প্রদবাচৈ াভঘাচড
বট্রচারভ ঘামাদদভ ফাধ্যদফ চফা প্রতাদ ওরভা ওম ঘামাদদভ মূমওরধ াংরিষ্ট মূও
াদওডদম প্রতাদ ওরভদদ। ‘নভফ-ঔ’ এভ াদণ ভাচদস্বভ রলা বণাবণ ধাইদম াংরিষ্ট
াদওডদমভ তারত্বপ্রাপ্ত ভাচস্ব ওফডওঢডা বট্রচারভ ঘামাদদভ অনুরমরধগুদমা ঢৈারঢ ওরভা
উৎধাতদওভ রদরিঢ ঘারলতা নভফ (Firm Demand Order) ‘নভফ-ক’ এওটি
অগ্রাডধেল ররওউরভটি রপ্ররিাং বপ্রদ বপ্রভড ওরভদদ। রত ররওউরভটি রপ্ররিাং
ওদধডাদভযদ (াাংমাদতয) রম:, কাচীপুদভভ যবসান্ডদভাম প্রতাদদভ তারত্বপ্রাপ্ত ওফডওঢডা
যবসান্ডদভাম বভরচস্টাভ ‘নভফ-খ’ এভ (৭) দাং ওমাদফ স্বা্ষমভ ওরভা প্রত্ত  যবসান্ডদভাদমভ
ধরভফাড উদিঔপূ ডও ফদদাদীঢ যবসরক্তদও যবসান্ডদভাম প্রতাদ ওরভদদ। এওইাদণ এঢদদঙ্গ
াংমৄক্ত ‘নভফ-গ’ পূভডপূ ডও ঢালা াংভ্ষমড ওরভা, উক্ত াংস্থাভ প্রদবাচৈ অন্যান্য ঘামাদ
ইসুৈ ওরভদদ। ভভাল গ্রলদডভ ন্যৈদঢফ দুইরতদ পূদ ড ররড় উৎধাতদওাভী প্ররঢষ্ঠাদ
ররটি রত ররওউরভটি রপ্ররিাং ওদধডাদভযদ (াাংমাদতয) রম:, কাচীপুভদও রদরিঢ
ওরভদদ।
(৪) ররড় উৎধাতদওভ ঘারলতা অনুবাী রত ররওউরভটি রপ্ররিাং ওদধডাদভযদ
(াাংমাদতয) রম:, কাচীপুভ বালাদঢ বণাফদ ধব ডাপ্ত াংখ্যও যবসান্ডদভাম আকাফ মুরদ্রঢ
ওরভা ভাদঔ বই উদযদশ্য প্রদঢৈও রদরিঢ উৎধাতও ঢালাভ ররপন্ন ব্র্যাদন্ডভ ররড়দঢ
যবসলাব ড যবসান্ডদভাদমভ ফারও ম্ভাযবস ঘারলতা ‘নভফ-ঔ’ অনুবাী রত ররওউরভটি রপ্ররিাং
ওদধডাদভযদ (াাংমাদতয) রম:, কাচীপুভ ওতৃধড ্ষমদও বভরচরি টাদও া নৈািদবাদক া
অন্যরথপাদ রদরিঢ যবসস্থা অরগ্রফ অরলঢ ওরভদ, বাভ অনুরমরধ াংরিষ্ট ভাচস্ব
ওফডওঢডাদও প্রতাদ ওরভদঢ লইদ।
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(৫) রত ররওউরভটি রপ্ররিাং ওদধডাদভযদ (াাংমাদতয) রম:, কাচীপুভ লইদঢ
াংগৃলীঢ যবসান্ডদভাম রদভাধদত রদচস্ব ওাভঔাদা আরদাভ তারত্ব ম্পূড ডরূদধ ররড়
উৎধাতদওভ ধভ ঢডাইদ। এইচন্য ঢাঁলাদও ধরভলদওাভী যবসরক্ত, বাদালদ 
ধরভলদদভ ফ ইঢৈারত ররদ অঢৈন্ত ঢওডঢামূমও যবসস্থা গ্রলড ওরভদঢ লইদ। এই
যবসান্ডদভাম ববদলতু প্রওাভান্তদভ এও প্রওাভ ভাচস্ব, ওাদচই উলা লাভাইদম া অন্যপাদ
যবসহৃঢ লইদম ঢালাভ তাতারত্ব যবসলাভওাভীদওই লদ ওরভদঢ লইদ। অনুরূধপাদ
রদরিঢ উৎধাতদওভ ওাভঔাদা লইদঢ বওাদদা যবসান্ডদভাম চুরভ লইদম া অওাভদড দষ্ট
লইদম যবসলাভওাভীই ঢালাভ চন্য তাী লইদদ এাং চুরভ লা, লাভাইা বাা, বঔাা
বাা া দষ্ট লা যবসান্ডদভাদমভ ধভ প্রদবাচৈ শুে  ওভ ধরভদযাথ ওরভদঢ াধ্য
ণারওদদ।
(৬) ররড়ভ প্যাদওদঝ যবসলাদভভ উদযদশ্য রদরিঢ উৎধাতও ফ ধব ডাপ্ত
ধরভফাড যবসান্ডদভাম ফজুত ভারঔা দতুদ ঘামাদ আরদাভ যবসস্থা ওরভদদ।
(৭) াংগৃলীঢ যবসান্ডদভাম ওাভঔাদা আরদাভ ধভ “নভফ-খ” এভ ঙদও জ্ঢরভ
বভরচস্টাদভ এঢতাংক্রান্ত প্রদাচদী ঢথ্য রমরধদ্ধ ওরভদঢ লইদ। াংগৃলীঢ যবসান্ডদভাম
যবসলাভ, ফজুত ইঢৈারত ররদ প্রদাচদী ঢথ্য লামদাকাত ওরভা ভারঔদঢ লইদ।
(৮) রদরিঢ উৎধাতও ঢালাভ াংগৃলীঢ যবসান্ডদভাম ফজুত, যবসলাভ, প্রত্ত  ভাচস্ব,
ব্র্যান্ড দাফাভী ঔামাকৃঢ প্যাদওঝ ইঢৈারতভ ররদ ফারও ধরভরস্থরঢ ধভঢী ফাদভ ৭
(াঢ) ওাব ডরতদভ ফদধ্য ‘নভফ-ঘ’ বঢ স্থাদী মূল্য াংদবাচদ ওভ ওাব ডামদ  রপাকী
ওাব ডামদও অরলঢ ওরভদদ। রপাকী ওাব ডাম ঢালা বাঘাই ওরভা ঠিও ধাইদম
াংরিষ্ট ওরফযদাভদও অরলঢ ওরভদদ। এই ব্ষমদে, বওাদ প্রওাভ নাঁরও া অরদফ
ধরভমর্ষমঢ লইদম আইদানুক ওাব ডক্রফ গ্রলড ওরভদঢ লইদ।
(৯) রদরিঢ ররড় উৎধাতদওভ উৎধারতঢ ব্র্যান্ড দাদফভ ররড় অন্য বওউ দওম
ওরভা যবসান্ডদভাম ঙাড়া উৎধাতদ ওরভা রওাংা দওম দা ওরভা যবসান্ডদভাম ঙাড়া
উৎধাতদ ওরভা াচাভচাঢ ওরভদঢদঙ রওদা বই ররদ প্রদঢৈও উৎধাতওদও ঢওড
ণারওদঢ লইদ। এই থভদডভ অরপদবাক ধাইাভ াদণ াদণ রঢরদ আইদানুক যবসস্থা গ্রলড
ওরভাভ চন্য াংরিষ্ট ওরফযদাভ (মূল্য াংদবাচদ ওভ) বও রমরঔঢপাদ অরলঢ ওরভদদ।
(১০) এই আদতদয বালাই মা ণাকুও দা বওদ, রদরিঢ উৎধাতওদও মূল্য
াংদবাচদ ওভ আইদ  ররথফামাভ আঢা প্রদবাচৈ অধভাধভ রথাদামী ববফদউৎধারতঢ  ভভালকৃঢ ররড়ভ প্রদত ম্পূভও শুে  মূল্য াংদবাচদ ওভ বণাফদ
ধরভদযাথ, ক্র রলা পুস্তও, রক্র রলা পুস্তও, ঘমরঢ রলা পুস্তও, ওভ ঘামাদধে
পুস্তও, যবসান্ডদভাম বভরচস্টাভ ইঢৈারত বণাভীরঢ াংভ্ষমড  অনুভড ওরভদঢ লইদ। ঢালা
ঙাড়া রদরিঢ উৎধাতও ঢৎওতৃও
ড আফতারদকৃঢ া স্থাদীপাদ ক্রকৃঢ উধওভদড প্রত্ত 
মূল্য াংদবাচদ ওভ, আইদ  ররথফামাভ রথাদ অনুবাী বভাঢ গ্রলড ওরভদঢ ধারভদদ।
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৫।
১) রত ররওউরভটি রপ্ররিাং ওদধডাদভযদ (াাংমাদতয) রম:, কাচীপুভ লইদঢ
ভভালকৃঢ যবসান্ডদভাম এভ াংখ্যাভ াদণ যবসলাভওাভী প্ররঢটি রদরিঢ উৎধাতদওভ
গৃলীঢ াংখ্যাভ ফন্ব (Reconciliation), গৃলীঢ যবসান্ডদভাদমভ যবসলাভ, ররড় উৎধাতদ
ধরভরস্থরঢ ধব ডাদমাঘদা ইঢৈারত াংক্রান্ত বভওট ড  ওাব ডারত প্ররঢ ঙ ফাদ অন্তঢঃ এওাভ
াংরিষ্ট মূও ওরফযদাভ ওতৃও
ড কঠিঢ ওরফটি ধভী্ষমা  রদভী্ষমা ওরভাভ যবসস্থা
ওরভদদ।
(২) যবসান্ডদভাম ঙাড়া বওাদদা রদরিঢ া অরদরিঢ উৎধাতও ররড় উৎধাতদ 
াচাভচাঢ ওরভদম ঢাঁলাভ ররুদদ্ধ আইদদভ থাভা ৩৭  থাভা ৩৮ অনুবাী যারস্তমূমও
যবসস্থা গ্রলড ওরভদঢ লইদ।
(৩) চাম া যবসলাভ অনুধদবাকী া যবসহৃঢ যবসান্ডদভাদমভ দাক্তওভড  পুদ:
যবসলাভদভাদথ ফাঞ ধব ডাদভ ওমস্তদভভ ওফডওঢডাদতভ যবসাধও রদাভও ওাব ডক্রফ ধরভঘামদা
ওরভদঢ লইদ। ররড়ভ ব্ষমদে খুঘভামূল্য রদথ ডারভঢ ণাওা খুঘভা  ধাইওারভ যবসা
ধব ডাদ এটি মূল্য াংদবাচদ ওভ প্রতাদ লইদঢ অযবসালরঢপ্রাপ্ত লইদম ঢাঁলাদতভ ওাব ডক্রফ
এইরূধ রদাভও ঢৎধভঢাভ আঢাভুক্ত লইদ। চাম া যবসহৃঢ া যবসলাভ অনুধদবাকী
যবসান্ডদভামল বব বওাদদা ররড়ভ প্যাদওঝ ঢাৎ্ষমরডওপাদ আঝওপূ ডও ভারভ াংরিষ্ট
এমাওাভ ওরফযদাভদও ঢালা অরলঢ ওরভদঢ লইদ। আঝওওাভী ওরফযদাদভদঝ আঝওকৃঢ
ররড়ভ দমুদা াংভ্ষমড, াংরিষ্ট এমাওাভ ওরফযদাদভভ রদওঝ ধব ডাপ্ত ধরভফাড প্রঢৈারঢ
দমুদা বপ্রভড এাং আইদানুবাী ন্যা রদড ড (Adjudication) ম্পরওডঢ আনুষ্ঠারদওঢা
প্ররঢধামদ ওরভদঢ লইদ। ধাযাধারয আইদদভ থাভা ৩৭ এভ অথীদদ আদভাধদবাগ্য 
যারস্তমূমও ওাব ডক্রফ অযবসালঢ ভারঔদঢ লইদ।
(৪) বওাদদা রদরিঢ া অরদরিঢ যবসরক্ত খুঘভা া ধাইওাভী রদক্রঢাভ রদওঝ
যবসান্ডদভামরলীদ ররড়ভ প্যাদওঝ ফজুত, াংভ্ষমড া ঢালাভ িাভা রক্র, ভভাল,
ধরভলদ া লস্তান্তভ ধরভমর্ষমঢ লইদম ঢালাদতভ ব্ষমদে আইদদভ থাভা ৩৭  ৩৮ ল
অন্যান্য রথাদামী প্রদবাচৈ লইদ।
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জ
জ

র র
রজ
।
[

]
আদতয

াথাভড আদতয দাং-০৯/মূও/২০১৮

র

২৪ জ , ১৪২৪ ঙ্গাব্দ/ ০৭ জু , ২০১৮রিস্টাব্দ

ররঃ এইঘ.এ.দওাট ২৪০২.৯০.০০ এভ আঢাথীদ রনোভমৄক্ত/রনোভ রমৄক্ত ররড়
ঔাদঢ খুঘভা মূল্য ধরভঢডদদভ রদ্ধাদন্তভ ধরভদপ্রর্ষমদঢ মূল্য  ম্পূভও শুে
রদথ ডাভদডভ ওাভদড ফাঞ ধব ডাদ গ্রলডী ওাব ডক্রফ ররদ রতও-রদদত ডযদা।
মূল্য াংদবাচদ ওভ আইদ, ১৯৯১ (১৯৯১ দদভ ২২ দাং আইদ) এভ র ১৪(১)
এ রও -১৭২/২০১৮/৭৯৫, র :
, ২০১৮
এর বঝরম ২ এভ Heading No 24.02 এর অন্তভুডক্ত H.S. Code
2402.90.00 অথীদদ
র /
র
র চর মূল্যস্তভ  ম্পূভও শুদেভ
লাভ রদথ ডাভড ওভা লইাদঙ।
চর মূল্যস্তভ  ম্পূভও শুে র রদম্নরূধ:
এ
০৭

রযভদাফা
াংখ্যা
(Heading
no.)

২৪.০২

াফঞ্জস্যপূড ড
দাফওভড
বওাট (H.S.

ধণ্য াফগ্রীভ রভড (Description of goods)

ম্পূভও
শুে লাভ
(%)

code)

২৪০২.৯০.০০ (ও) বদন্ত্রভ ালায্য যবসঢীঢ লাদঢ জ্ঢরভ ররড়
(রনোভ রমৄক্ত)
(১) ৮
র
র চর
৪.০০
(২) ১২
চ
৬.০০
(৩) ২৫
চ
১২.৫০
(ঔ) বদন্ত্রভ ালায্য যবসঢীঢ লাদঢ জ্ঢরভ ররড়
(রনোভ াংমৄক্ত)
(১) ১০
র
র
৭.৫০
(২) ২০
র
র
১৫.০০

30
30
30
35
35

০২।
ন্যঢদ মূল্যস্তদভভ রধভীদঢ ররপন্ন স্টৈাদম্পভ  যবসান্ডদভাদমভ বণাবণ যবসলাভ
রদরিঢওভড ঢণা বণাবণ ধরভফাড মূল্য াংদবাচদ ওভ (মূও)  ম্পূভও শুে আতাদভ মদ্ষমৈ
রদম্নরমরঔঢ ধতদ্ষমধ গ্রলদডভ চন্য চাঢী ভাচস্ব বাট ড রদদত ডয প্রতাদ ওরভম:
(ও) ন্যঢদ খুঘভা মূল্যস্তদভভ রপর্ত দঢ ররড়ভ ভভাদলভ মদ্ষমৈ ওম ররড়ভ (রনোভ
মৄক্ত অণা রমৄক্ত) উৎধাতদওাভীকডদও াংদযারথঢ মূল্য অনুবাী প্রদবাচৈ শুেওভ ধরভদযাথ াদধদ্ষম ধণ্য ঔামা গ্রলড ওরভদঢ লইদ। এ ররদ াংরিষ্ট
ওরফযদাভ প্রদাচদী ওাব ডক্রফ গ্রলডপূ ডও ওদভ প্রদত ম্পূভও শুে  মূল্য
াংদবাচদ ওভ আতা রদরিঢ ওরভদদ;
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(ঔ) ০৭ জুদ, ২০১৮ রিস্টাব্দ া ঢাভ ধদভ ভভাল ওভা ওম ররড়ভ ব্ষমদেই (পূদ ড
উৎধারতঢ  ফজুতল) ন্যঢদ মূল্যস্তভ অনুবাী শুে-ওভ আতা রদরিঢ ওরভদঢ
লইদ। ০৭ জুদ, ২০১৮ রিস্টাব্দ ঢারভদঔভ পূদ ডভ প্রস্তুঢকৃঢ প্যাদওদঝ ীম িাভা
ন্যঢদ খুঘভা মূল্য মুদ্রড ওরভদঢ লইদ। যবসলাদভভ চটিমঢা ধরভলাভ ওরভাভ মদ্ষমৈ
ররড় উৎধাতদওাভী প্ররঢষ্ঠাদ বঢ যীঘ্র ম্ভ ন্যঢদ খুঘভা মূদল্যভ প্যাদওঝ মুদ্রদডভ
যবসস্থা গ্রলড ওরভদ;
(ক) ররড়ভ ন্যঢদ মূল্যস্তভ  ম্পূভও শুেলাভ ওাব ডওভ লা বণাবণ ধরভফাড ভাচস্ব
আতাদভ মদ্ষমৈ প্রদঢৈও মূও ওরফযদাদভদঝভ ওরফযদাভকড ঢালাদতভ স্ব-স্ব
অরথদ্ষমেভুক্ত ররড়ভ উৎধাতদওাভী প্ররঢষ্ঠাদদ মূল্য াংদবাচদ ওভ আইদ, ১৯৯১
এভ থাভা ২৬ঔ এভ উধ-থাভা (১) অনুবাী ঢোথাদাথীদ ভভাল রদরিঢ
ওরভাভ মদ্ষমৈ প্রদাচদী াংখ্যও মূল্য াংদবাচদ ওভ ওফডওঢডা ধতস্থ ওরভদদ;
(খ) াংরিষ্ট ওফডওঢডাকড প্ররঢটি উৎধাতদওাভীভ প্রদঢৈওটি ররড়ভ প্যাদওদঝভ প্রকৃরঢ,
যমাওা াংখ্যা, খুঘভা মূল্য, ম্পূভও শুে  মূল্য াংদবাচদ ওভ লাভ ইঢৈারতভ
রপর্ত দঢ শুে-ওভ এভ ধরভফাড রদথ ডাভড ওভঢ: ভাচস্ব আতা ওাব ডক্রফ ম্পাতদ
া ধরভদযাথ ওাব ডক্রফ ঢোথাদ ওরভদদ; এাং
(গ) ওরফযদাভকড আদতদযভ (ও) লইদঢ (খ) অনুদঘঙদত রড ডঢ ধদ্ধরঢভ াস্তাদ
রদরিঢওভদডভ মদ্ষমৈ প্রদাচদী রদদত ডয চারভ  ঢতাভরও ওরভদদ। াস্তাদদ
বওাদদা ফস্যা ণারওদম ঢালা চরুরভ রপর্ত দঢ বাদট ডভ বকাঘভীভূঢ ওরভদদ।
এঙাড়া, ন্যঢদ মূল্যস্তভ  ম্পূভও শুেলাভ প্রঢডদদভ ওাভদড ০৬ জুদ, ২০১৮
রিস্টাব্দ ঢারভদঔভ ররড়ভ ফাধডী ফজুত, পূদ ডভ স্টৈাম্প/যবসান্ডদভাম, ঔারম বফাড়ও
এাং ন্যঢদ স্টৈাম্প  যবসান্ডদভাম এাং ঔারম বফাড়দওভ ফজুত ঢথ্য ‘ঙও-ও’ এ
গ্রলড ওরভদদ এাং তারত্ব প্রাপ্ত মূও ওফডওঢডা এাং প্ররঢষ্ঠাদ ওতৃডধদ্ষমভ
অনুদফারতঢ ববৌণ স্বা্ষমভ ম্বরমঢ উক্ত ঙদও ফজুত ঢদথ্যভ এও ওরধ াংরিষ্ট মূও
ওরফযদাদভঝ তভ তপ্তদভ ০৭ জুদ, ২০১৮ রিস্টাব্দ ঢারভদঔভ ফদধ্য বধয ওরভদঢ
লইদ। ভাচদস্বভ হ্রা/বৃরদ্ধ াংক্রান্ত তুমদামূমও ফারও রভডী ‘ঙও-ঔ’ এাং
‘ঙও-ক’ এ ধভঢী ফাদভ ১০ ঢারভদঔভ ফদধ্য চাঢী ভাচস্ব বাদট ড বপ্রভড
ওরভদদ।
০৩। মূল্য াংদবাচদ ওভ ররথফামা, ১৯৯১ এভ ররথ ৩৮ এ প্রত্ত  ্ষমফঢাদম চাঢী
ভাচস্ব বাট ড এই আদতয চারভ ওরভম এাং উলাভ ১৭ আরাঢ়, ১৪২৪ ঙ্গাব্দ বফাঢাদও ০১ জুমাই,
২০১৭ রিস্টাব্দ ঢারভদঔভ াথাভড আদতয দাং- ১৬/মূও/২০১৭ ভরলঢ ওরভম।
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ঙও-ও
প্ররঢষ্ঠাদদভ দাফঃ ........................................
ঠিওাদাঃ ..................................................
মূও রদিদ দাং - ......................................
ফজুত গ্রলদডভ ঢারভঔ  ফঃ .......................
(ও) উৎধারতঢ ররড়ভ ফজুত াংক্রান্ত ঢথ্যঃ
ক্ররফও
দাং

ররড়ভ থভড
(রনোভ
মৄক্ত/রমৄক্ত)

(১)

(২)

ক্ররফও
দাং

ররড়ভ থভড
(রনোভ
মৄক্ত/রমৄক্ত)
(২)

(১)
ক্ররফও
দাং
(১)

ররড়ভ থভড
(রনোভ
মৄক্ত/রমৄক্ত)
(২)

ক্ররফও ররড়ভ থভড
দাং (রনোভ
মৄক্ত/রমৄক্ত)
(১)
(২)
ক্ররফও
দাং
(১)

ররড়ভ থভড
(রনোভ
মৄক্ত/রমৄক্ত)
(২)

প্যাদওদঝভ থভড
(লাট ড/ফ্ট/ বযম
এন্ড স্লাইট/দলঞ্জ)

প্ররঢ
স্টৈাম্প া
প্ররঢ প্যাদওদঝভ ফজুত ধদণ্যভ
প্যাদওদঝ
যবসান্ডদভাদমভ
মুরদ্রঢ খুঘভা
প্যাদওদঝভ
যমাওাভ
রটচাইদ (ভাং)
মূল্য
াংখ্যা
াংখ্যা
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)
(৭)
(ঔ) অযবসহৃঢ মুরদ্রঢ ররড়ভ প্যাদওদঝভ ফজুত াংক্রান্ত ঢথ্যঃ
প্যাদওদঝভ থভড
প্ররঢ প্যাদওদঝ
প্ররঢ প্যাদওদঝ
ফজুত অযবসহৃঢ
(লাট ড/ফ্ট/
যমাওাভ াংখ্যা
মুরদ্রঢ খুঘভা
প্যাদওদঝভ াংখ্যা
বযম এন্ড স্লাইট)
মূল্য
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)
(ক) অযবসহৃঢ স্টৈাম্প া যবসান্ডদভাদমভ ফজুত াংক্রান্ত ঢথ্যঃ
প্যাদওদঝভ
স্টৈাম্প/যবসান্ডদভাম
স্টৈাম্প া
অযবসহৃঢ
থভড
যবসান্ডদভাদমভ
স্টৈাম্প/যবসান্ডদভাদমভ
রটচাইদ (ভাং)
াংখ্যা
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)
(খ) ন্যঢদ স্টৈাম্প/যবসান্ডদভাদমভ ফজুত াংক্রান্ত ঢথ্যঃ (ঘারলতা ধদেভ রপর্ত দঢ)
প্যাদওদঝভ থভড
স্টৈাম্প/যবসান্ডদভাম
স্টৈাম্প/যবসান্ডদভাদমভ
ফজুত
(লাট ড/ফ্ট/
রটচাইদ (ভাং)
াংখ্যা
বযম এন্ড স্লাইট/দলঞ্জ)
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)
(গ) নুঢদ খুঘভা মূদল্যভ রপর্ত দঢ মুরদ্রঢ ররড়ভ প্যাদওদঝভ ফজুত াংক্রান্ত ঢথ্যঃ
প্যাদওদঝভ থভড
প্ররঢ প্যাদওদঝ
প্ররঢ প্যাদওঝ মুরদ্রঢ
ফজুত
(লাট ড/ফ্ট/
যমাওাভ াংখ্যা
খুঘভা মূল্য
প্যাদওদঝভ
বযম এন্ড স্লাইট/দলঞ্জ)
াংখ্যা
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)

ফন্তযবস

(৮)
ফন্তযবস
(৭)
ফন্তযবস
(৭)
ফন্তযবস
(৭)
ফন্তযবস

(৭)
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ঙও-ঔ
ররড়ভ ভাচস্ব আতাদভ তুমদামূমও রভডী (প্ররঢষ্ঠাদাভী)
ররড় উৎধাতদওাভী প্ররঢষ্ঠাদদভ দাফ  ঠিওাদাঃ ...........................................।
..................................... ফা ধব ডন্ত।

ক্ররফও
দাং

ররড়ভ রাদন্ডভ
দাফ
(রনোভমৄক্ত/
রমৄক্ত)

১
(১)
(২)
(৩)

২

প্ররঢ
প্যাদওদঝ
যমাওা
াংখ্যা

৩

ম্পূভও
শুদেভ
লাভ
৪

------------ (পূ ডঢী) অণ ডঙদভভ ---------------- ফা ধব ডন্ত
------------ (ঢডফাদ) অণ ডঙদভভ ---------------- ফা ধব ডন্ত
প্ররঢ
প্ররঢ
প্ররঢ
প্ররঢ
ধাণ ডওৈ
প্যাদওদঝ
ভভালকৃঢ
ম্পূভও
প্ররঢ
প্যাদওদঝ
ভভালকৃঢ
খুঘভা
প্যাদওদঝ
ম্পূভও
প্যাদওদঝ
ম্পূভও
প্রদবাচৈ
প্যাদওঝ
মূও বফাঝ শুদেভ প্যাদওদঝভ
প্রদবাচৈ
প্যাদওঝ
মূও বফাঝ ১১-১৯
মূল্য
প্রদবাচৈ
শুে
প্রদবাচৈ
শুে
ম্পূভও
াংখ্যা
লাভ খুঘভা মূল্য ম্পূভও
াংখ্যা
মূও
মূও
শুে
শুে
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১ ১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮ ১৯ ২০

বফাঝ
(৪)
(৫)
(৬)
বফাঝ
(৭)
(৮)
(৯)
বফাঝ
 ডদফাঝ
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ঙও-ক
ররড়ভ ভাচস্ব আতাদভ তুমদামূমও রভডী (প্ররঢষ্ঠাদাভী)
ররড়ভ উৎধাতদওাভী প্ররঢষ্ঠাদদভ দাফ  ঠিওাদাঃ ...........................................।
ফাদভ দাফঃ ..................................... ।
ক্ররফও
দাং

ররড়ভ রাদন্ডভ
দাফ
(রনোভমৄক্ত/
রমৄক্ত)

প্ররঢ
প্যাদওদঝ
যমাওা
াংখ্যা

২

৩

১
(১)
(২)
(৩)

------------ (পূ ডঢী) অণ ডঙদভভ ---------------- ফা
প্ররঢ
প্ররঢ
ভভালকৃঢ
ম্পূভও
ম্পূভও খুঘভা
প্যাদওদঝ
প্যাদওদঝ
ম্পূভও
প্যাদওঝ
মূও বফাঝ শুদেভ
শুদেভ লাভ মূল্য
প্রদবাচৈ
প্রদবাচৈ
শুে
াংখ্যা
লাভ
ম্পূভও শুে মূও
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২

------------ (ঢডফাদ) অণ ডঙদভভ ---------------- ফা
প্ররঢ
প্ররঢ
ধাণ ডওৈ
প্ররঢ
ভভালকৃঢ
প্যাদওদঝ
প্যাদওদঝ
ম্পূভও
প্যাদওদঝভ
প্যাদওঝ
মূও বফাঝ ১১-১৯
প্রদবাচৈ
প্রদবাচৈ
শুে
খুঘভা মূল্য
াংখ্যা
ম্পূভও শুে
মূও
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮ ১৯ ২০

বফাঝ
(৪)
(৫)
(৬)
বফাঝ
(৭)
(৮)
(৯)
বফাঝ
 ডদফাঝ

চাঢী ভাচস্ব বাদট ডভ আদতযক্রদফ,
(বফাঃ ঢাদভও লাাদ)
চ
ও

)
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(বফাঃ ঢাদভও লাাদ)
চ
ও

)
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