
1/2 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ সযকায 

জাতীয় যাজস্ব বফার্ ড 

ঢাকা। 

 
[ মূল্য সংয োজন কর ও সম্পূরক শুল্ক ] 

 
প্রজ্ঞোপন 

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

 
এস.আর.ও. নং-১৪৭-আইন/২০২০/১০৮-মূসক।– মূল্য সাংদমাজন কয ও সম্পূযক 

শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সদনয ৪৭ নাং আইন) এয ধাযা ১৩৫, ধাযা ৫৮ এয উ-ধাযা (২) 

এয সহিত ঠিতব্য , এ প্রদত্ত ক্ষভতাফদর , জাতীয় যাজস্ব বফার্ ড, Customs Act, 1969 (Act 

No. IV of 1969) এয First Schedule এয Heading No. ২৪.০২ এয হফযীদত করাভ 

(২) এ হফধৃত সাভঞ্জস্যপূণ ড নাভকযণ বকার্ (H.S Code) এয আওতাধীন করাভ (৩) এ ফহণ ডত 

দেয বক্ষদে করাভ (৪) এ উহিহিত হযভাণ সদফ ডাচ্চ খুচযা মূল্য ও করাভ (৫) এ উহিহিত 

িাদয সম্পূযক শুল্ক হনধ ডাযণ কহযর, মথা:- 

হযনাভা 

সাংখ্যা 

(Heading 

No.) 

সাভঞ্জস্যপূণ ড 

নাভকযণ 

বকার্ 

(H.S Code) 

ে সাভগ্রীয 

হফফযণ 

(Description 

of Goods) 

সদফ ডাচ্চ খুচযামূল্য 

(Maximum Retail Price) 

সম্পূযক 

শুল্ক িায 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

২৪.০২ ২৪০২.২০.০০ তাভাকযুক্ত 

হসগাদযট 

(Cigarettes 

Containing 

Tobacco, 

manufactured 

mechanically) 

প্রহত দ রাকা হসগা বযদটয 

হফক্রয়মূল্য (প্যাদকদটয গা বয় 

হসগাদযদটয সাংখ্যা , সুস্পষ্ট 

রক্ষণীয় ও অননীয়বাদফ 

মুহিত থাহকফায দতড) 

 

হনম্নস্তয- ৩৯ টাকা ও তদূর্ধ্ড ৫৭ 

ভধ্যভস্তয- ৬৩ টাকা ও তদূর্ধ্ড ৬৫ 

উচ্চস্তয- ৯৭ টাকা ও তদূর্ধ্ড ৬৫ 

অহত উচ্চস্তয - ১২৮ টাকা ও 

তদূর্ধ্ড 

৬৫ 

২৪০২.৯০.০০ মদন্ত্রয সািায্য 

ব্যতীত িাদত 

ততহয হফহি 

(হপল্টায 

হফযুক্ত) 

৬.০০ টাকা 

(আট রাকায প্রহত প্যাদকট) 

৩০ 

৯.০০ টাকা  

(ফায রাকায প্রহত প্যাদকট) 

৩০ 

১৮.০০ টাকা 

(পঁহচ রাকায প্রহত 

প্যাদকট) 

৩০ 
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হযনাভা 

সাংখ্যা 

(Heading 

No.) 

সাভঞ্জস্যপূণ ড 

নাভকযণ 

বকার্ 

(H.S Code) 

ে সাভগ্রীয 

হফফযণ 

(Description 

of Goods) 

সদফ ডাচ্চ খুচযামূল্য 

(Maximum Retail Price) 

সম্পূযক 

শুল্ক িায 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

মদন্ত্রয সািায্য 

ব্যতীত িাদত 

ততহয হফহি 

(হপল্টায 

সাংযুক্ত) 

১০ টাকা 

(দ রাকায প্রহত প্যাদকট) 

৪০ 

১৯ টাকা  

(হফ রাকায প্রহত প্যাদকট) 

৪০ 

২৪.০৩ ২৪০৩.৯৯.০০ 

জদ ডা প্রহত দ গ্রাভ ৪০ টাকা ৫৫ 

গুর প্রহত দ গ্রাভ ২০ টাকা ৫৫ 

  

২। উহয-উক্ত বটহফদরয করাভ (৪) এ উহিহিত মূল্য মূল্য সাংদমাজন কয ও সম্পূযক শুল্ক 

আদযাদমাগ্য মূল্য হিসাদফ গে িইদফ এফাং করাভ (৩) এ ফহণ ডত েসাভগ্রীয স্থানীয় সযফযাি 

ম ডাদয় মূল্য সাংদমাজন কয ও সম্পূযক শুল্ক, করাভ (৪) এ উহিহিত সদফ ডাচ্চ খুচযা মূদল্যয উয 

প্রদমাজয িাদয উৎাদনস্থর িইদত সযফযাদিয সভয় হযদাধ কহযদত িইদফ। 

 

৩। এই হফবাগ কর্তডক জাযীকৃত ৩০ তজযষ্ঠ, ১৪২৬ ফঙ্গাব্দ বভাতাদফক ১৩ জুন, ২০১৯ 

হিস্টাব্দ তাহযদিয প্রজ্ঞান এস.আয.ও নাং- ১৮৫-আইন/২০১৯/৪২-মূসক এতদ্দ্বাযা যহিত কযা 

িইর। 

 

      জোতীয় রোজস্ব ব োযড ের আযেশক্রযে,  

 
              

      (বভাোঃ ভাসুদ সাহদক) 

                     সদস্য (মূসক নীহত) 

 

  


