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 [ মূল্য ংযমোজন কয ও ম্পূযক শুল্ক ] 

প্রজ্ঞোন 

 

তারযখ: ৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৬ ফঙ্গাব্দ / ১৩ জুন, ২০১৯ রিস্টাব্দ। 

  

 এ.আয.ও. নং-১৮১-আইন/২০1৯/৩৮-মূক।- মূল্য ংযমোজন কয ও ম্পূযক শুল্ক 

আইন, 2012 (2012 যনয 47 নং আইন) এয ধোযো ১৩৫, ধোযো ৫৮ এয হত ঠিতব্য, এ 

প্রদত্ত ক্ষভতোফযর,  জোতীয় যোজস্ব বফোড ড, Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এয First 

Schedule এয Heading No. 24.02 এয আওতোধীন উৎোহদত ফো আভদোহনকৃত তোভোকযুক্ত 

হগোযযট (োযত ততহয হফহি ব্যতীত) এয উয প্রযমোজয মূল্য ংযমোজন কয ফো, বক্ষত্রভত, মূল্য 

ংযমোজন কয ও ম্পূযক শুল্ক আদোযয়য রযক্ষয, হনম্নরূ হফহধভোরো প্রণয়ন কহযর, মথো:- 

  

১। ররযানাভ।- এআ রফরধভারা উৎারদত ফা অভদারনকৃত  তাভাকযুক্ত রগারযরেয 

মূল্য রনধ ধাযণ উায প্যারকরে স্টৈাম্প ফা ব্যান্ডরযার ব্যফায দ্ধরত রফরধভারা, ২০১৯ নারভ 

রবরত আরফ। 
 

২। ংজ্ঞা।- রফলয় ফা প্ররঙ্গয রযরি রকছু না থারকরর, এআ রফরধভারায়- 

 (ক)  “অআন” থ ধ মূল্য ংরমাযন কয ও ম্পূযক শুল্ক অআন, ২০১২ (২০১২ 

    রনয ৪৭ নং অআন); 

 (খ)  “কয” অথ ড আইযনয ধোযো ২ এয দপো (২৪) এ ংজ্ঞোহয়ত কয;  

(গ)  “রফরধভারা” থ ধ মূল্য ংরমাযন কয ও ম্পূযক শুল্ক রফরধভারা, ২০১৬; 

 (ঘ)  “বর এন্ড স্লোইড প্যোযকট” অথ ড ক্ত ফো নযভ কোগজ ফো কোগযজয বফোড ড ফো 

  অন্য বকোযনো উকযযণয ততহয দ ফো হফ রোকো ধোযণযমোগ্য হগোযযযটয 

  প্যোযকট, মোোয দুই মুখ বখোরো; এফং 

 (ঙ)  “োড ড ও পট প্যোযকট” অথ ড ক্ত ফো নযভ কোগজ ফো কোগযজয বফোড ড ফো 

  অন্য বকোযনো উকযযণয ততহয এক মুখ বখোরো ও এক মুখ আফদ্ধ দ, ফোযযো 

  ফো হফ রোকো হগোযযট ধোযণযমোগ্য হগোযযযটয প্যোযকট। 

 

৩। স্ট্যোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর-এয ব্যফোয দ্ধহত,ইতযোহদ।–(১) অভদারনকাযক ফা অআরনয 

ধীন রনফরিত উৎাদক, তঃয উৎাদক ফররয়া উরিরখত, অভদারনকৃত ফা উৎারদত 

রগারযরেয প্যারকরে রনরদ ধষ্টকৃত মূল্যভারনয রনযাত্তামূরক ব্যফস্থা ংফররত রফরল অকায ও 

রিযাআরনয স্টৈাম্প ফা ব্যান্ডরযার ব্যফায করযরফ। 

(২) অভদারনকৃত ফা উৎারদত রগারযরেয প্যারকরে স্টৈাম্প ফা ব্যান্ডরযার এয 

ব্যফারযয উরেরে অভদারনকাযক ফা উৎাদক বফাি ধ কর্তধক ভয় ভয় প্রারনক অরদ দ্বাযা 

যাযীকৃত রনরদ ধনা নুারয স্টৈাম্প ফা ব্যান্ডরযার ংগ্র করযরফ।  
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  ৪। স্ট্যোম্প ও ব্যোন্ডযযোযরয আকোয, হডজোইন ও মূল্য।- (১) আভদোহনকৃত ফো উৎোহদত 

হগোযযযটয প্যোযকযট ব্যফোম ড- 
 

(ক) স্ট্যোযম্পয আকোয ইযফ তদযঘ ডয ৪৫ (পঁয়তোহি) হভহরহভটোয ও প্রযে ২০ 

(হফ) হভহরহভটোয এফং ব্যোন্ডযযোযরয আকোয ইযফ তদযঘ ডয ১৪০+০.৫ 

হভহরহভটোয এফং প্রযে ১৪+০.২৫ হভহরহভটোয; এফং   

 (খ) স্ট্যোযম্পয হডজোইন ইযফ প্রধোন যং এয হবহত্তযত মথো্রমযভ “োরকো বভরুন”, 

“োরকো বুজ”, “োরকো নীর” ও “োরকো খযয়যী” এফং ব্যোন্ডযযোযরয 

হডজোইন ইযফ “োরকো বগোরোী” ও “োরকো বুজ”।   

  (২) উ-হফহধ (১) এ উহিহখত স্ট্যোম্প ও ব্যোন্ডযযোযরয মূল্যভোন বফোড ড কর্তডক হনধ ডোহযত 

ইযফ।   

৫। হগোযযযটয যফ ডোচ্চ খুচযো মূল্য।- (১) আইযনয ধোযো ৫৮ এয উ-ধোযো (২) এয 

উযেশ্য পূযণকযে বফোড ড, যকোহয বগযজযট প্রজ্ঞোন দ্বোযো উৎোদযকয উৎোহদত হফহবন্ন ব্র্যোযন্ডয 

উৎ, নোভ ও মূল্যভোযনয হগোযযযটয জন্য যফ ডোচ্চ খুচযো মূল্য হনধ ডোযণ উোয হবহত্তযত মূল্য 

ংযমোজন কয এফং ম্পূযক শুযল্কয হযভোণ হনধ ডোযণ কহযযত োহযযফ। 

(২) বকোযনো উৎোদক ফো হফয্রমতো উ-হফহধ (১) এয অধীন হনধ ডোহযত মূল্যস্তযযয 

অহতহযক্ত বকোযনো হগোযযযটয মূল্য হনধ ডোযণ কহযযত োহযযফন নো। 

(3) উপ-     ( )   ( )             প           উ প     প     - ”      

                           উ                 উ প                  

উপ                                                                   

                 (            )                                      

                                               প                          

     উ প                                                                

 ৫ (প   )                                                                    

                                         উ                প              

উ প                                                               

          ৫ (প   )                                                         ৫ 

(প   )                                           

(৪) হফহধ ৪ ও          উযেশ্য পূযণকযে              ,       ,      ( ), 

(৩), (৪)   (৫)   উ                                 ,           ,        

             ,       ৬             প  ,                                 , 

   :-   
 

বেরফর 
 

     

   

খুচযা মূল্যস্তয 

(প্ররত দ রাকা) 

রাকা 

ংখ্যা 

রগারযরেয বভাড়রকয 

(প্যারকে) প্রকৃরত 
রিযাআন 

স্টৈাম্প ফা 

ব্যান্ডরযার 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

১  ৩৭ োকা ও তদুর্ধ্ধ 

১০ বর এন্ড স্লাআি ারকা বুয ব্যান্ডরযার 

১০ াি ধ এন্ড পে ারকা খরয়যী স্টৈাম্প 

২০ াি ধ এন্ড পে ারকা খরয়যী স্টৈাম্প 

২  ৬৩ োকা ও তদুর্ধ্ধ 
১০ বর এন্ড স্লাআি ারকা বগারাী ব্যান্ডরযার 

১০ াি ধ এন্ড পে ারকা নীর স্টৈাম্প 
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খুচযা মূল্যস্তয 

(প্ররত দ রাকা) 

রাকা 

ংখ্যা 

রগারযরেয বভাড়রকয 

(প্যারকে) প্রকৃরত 
রিযাআন 

স্টৈাম্প ফা 

ব্যান্ডরযার 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

২০ াি ধ এন্ড পে ারকা নীর স্টৈাম্প 

৩  ৯৩ োকা ও তদুর্ধ্ধ 
১০ াি ধ এন্ড পে ারকা বুয স্টৈাম্প 

২০ াি ধ এন্ড পে ারকা বুয স্টৈাম্প 

৪  ১২৩ োকা ও তদুর্ধ্ধ 

১০ াি ধ এন্ড পে ারকা বভরুন স্টৈাম্প 

১২ াি ধ এন্ড পে ারকা বভরুন স্টৈাম্প 

২০ াি ধ এন্ড পে ারকা বভরুন স্টৈাম্প 

 

 ৬।  উৎোহদত হগোযযযটয প্যোযকযট স্ট্যোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর রোগোইফোয দ্ধহত।- (১) 

উৎোহদত হগোযযযটয প্যোযকযট হনম্নফহণ ডত দ্ধহতযত স্ট্যোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর রোগোইযত (affix) 

ইযফ, মথো:-  

 

(ক) উৎোদযনয য হগোযযযটয প্যোহকং ম ডোযয় ংহিষ্ট হগোযযট কোযখোনোয় 

 েোহত স্ট্যোহম্পং বভহন দ্বোযো হগোযযযটয প্যোযকযট স্ট্যোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর 

 রোগোইযত ইযফ; এফং 

(খ)   স্ট্যোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর রোগোইফোয ভয় কহভনোয কর্তডক ক্ষভতোপ্রোপ্ত কোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডোয হনযম্ন নযন এভন বকোযনো কভ ডকতডোয উহেহতযত উক্ত 

বভহন দ্বোযো স্ট্যোম্প ফো ব্যোন্ডযযোযর আঁঠো (Glue) রোগোইয়ো, বক্ষত্রভত, ∑  

(অ)  োড ড ও পট প্যোযকট বখোরোয মুযখ এভনবোযফ স্ট্যোম্প রোগোইযত ইযফ 

বমন উক্ত রোগোযনো স্ট্যোম্প হিঁহিয়ো বপরো ব্যতীত ংহিষ্ট হগোযযযটয 

প্যোযকযটয মুখ বখোরো নো মোয়;  

(আ)  বর এন্ড স্লোইড প্যোযকযটয প্রযেয হদযক দুই প্রোযেয স্লোইডযক যুক্ত 

কহযয়ো এভনবোযফ ব্যোন্ডযযোর রোগোইযত ইযফ বমন উক্ত রোগোযনো 

ব্যোন্ডযযোর হিঁহিয়ো বপরো ব্যতীত প্যোযকযটয বকোযনো মুখ বখোরো নো মোয়; 

এফং 

(ই)  োড ড ও পট প্যোযকযট এফং বর এন্ড স্লোইড প্যোযকযট এভনবোযফ 

ব্যোন্ডযযোর রোগোইযত ইযফ মোোযত মুহিত খুচযো মূল্য যজই বদখো 

মোয় এফং বকোযনো ্রমযভই স্ট্যোম্প,ব্যোন্ডযযোর ফো অন্যযকোযনো কোযযণ 

খুচযো মূল্য আবৃত নো য়। 

 

 (২) স্ট্যোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর রোগোযনোয স্ট্যোহম্পং বভহযনয কোহযগহয ত্রুটিয কোযযণ বকোযনো 

স্ট্যোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর নষ্ট ইযর, উক্ত নষ্ট ইয়ো মোওয়ো স্ট্যোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর উৎোদক কর্তডক 

ংযক্ষণ কহযযত ইযফেঃ 

তযফ তড থোযক বম, নষ্ট ওয়ো স্ট্যোম্প ফো ব্যোন্ডযযোযরয ংখ্যো বকোযনো্রমযভই ব্যফহৃত 

স্ট্যোম্প ফো ব্যোন্ডযযোযরয বভোট ংখ্যোয ১ (এক) তোংযয অহধক ইযত োহযযফ নো: 

 আযও তড থোযক বম, কোহযগহয ত্রুটি ব্যতীত অন্য বকোযনো কোযযণ স্ট্যোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর 

নষ্ট ইফোয বক্ষযত্র, ংহিষ্ট কহভনোয মথোমথ তদেপূফ ডক, ব্যফহৃত স্ট্যোম্প ফো ব্যোন্ডযযোযরয বভোট 

ংখ্যোয যফ ডোচ্চ ২ (দুই) তোং ম ডে নষ্ট ইয়োযছ ভযভ ড বফোযড ড প্রহতযফদন বপ্রযণ কহযযফন এফং 

উক্ত প্রহতযফদন হফলযয় বফোড ড ইযত হবন্নরূ বকোন হনযদ ডনো প্রদোন নো কহযযর স্ট্যোম্প ফো 

ব্যোন্ডযযোযরয ২ (দুই) তোং ম ডে নষ্ট ইয়োযছ ফহরয়ো গণ্য ইযফ।   
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 (৩) উ-হফহধ (২) এ হনধ ডোহযত ংখ্যক ফো োযযয অহধক স্ট্যোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর নষ্ট 

ইযর ফো নষ্ট ইয়োযছ ভযভ ড বদখোযনো ইযর ংহিষ্ট উৎোদক কর্তডক উক্তরূ নষ্ট ইয়ো মোওয়ো 

অহতহযক্ত স্ট্যোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর মত ংখ্যক হগোযযযটয প্যোযকযট রোগোযনো মোইত, তৎংখ্যক 

হগোযযযটয প্যোযকযটয বক্ষযত্র প্রযদয় মূল্য ংযমোজন কয ফো, বক্ষত্রভত, মূল্য ংযমোজন কয ও 

ম্পূযক শুল্ক ফোফদ প্রোপ্য যোজস্ব আদোয়্রমযভ হগোযযযটয চোরোন খোরো কযো মোইযফ।  

 

 ৭। আভদোহনকৃত হগোযযযটয প্যোযকযট স্ট্যোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর রোগোযনোয দ্ধহত।- (১) 

আভদোহনকৃত হগোযযযটয প্যোযকযট স্ট্যোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর রোগোযনোয বক্ষযত্র- 

  (ক) আভদোহনকোযক কর্তডক হগোযযট আভদোহনয বক্ষযত্র আভদোহন ঋণযত্র 

“জোতীয় যোজস্ব বফোযড ডয হনযদ ডহত স্ট্যোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর রোগোযনো” ীল ডক 

তড উযিখ কহযযত ইযফ; এফং 

  (খ) হগোযযযটয প্যোযকযট স্ট্যোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর রোগোযনোয বক্ষযত্র বফোড ড কর্তডক 

হনযদ ডহত দ্ধহত অনুযণ কহযযত ইযফ। 

  (২) স্ট্যোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর রোগোযনো অফেোয় হগোযযযটয প্যোযকট আভদোহন ইয়োযছ 

হকনো বই ম্পযকড হনহিত ইয়ো ংহিষ্ট শুল্ক আদোয়কোযী কর্তডক্ষ উক্ত হগোযযট চোরোন শুল্কোয়ন 

কহযযফন এফং হনরূহত কয ফোফদ প্রযদয় অথ ড ইযত স্ট্যোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর ্রময়কোযর প্রদত্ত অথ ড 

ভন্বয় কহযয়ো অফহষ্ট কয ফোফদ প্রোপ্য যোজস্ব আদোয়্রমযভ হগোযযযটয চোরোন খোরো কযো 

মোইযফ। 

 ৮। প্রহতযফদন।- (১) হগোযযট উৎোদক তোোযদয ংগৃীত স্ট্যোম্প ফো ব্যোন্ডযযোযরয 

ভজুদ, ব্যফোয, ভোওয়োযী হফফযণ ংফহরত প্রহতযফদন যফতী ভোযয ৭ (োত) কোম ডহদফযয 

ভযে বফোড ড কর্তডক হনধ ডোহযত পযযভ ংহিষ্ট কহভনোয এয কোম ডোরযয় বপ্রযণ কহযযফন। 

  (২) হগোযযট উৎোদক ফো আভদোহনকোযকযক তোোযদয উৎোহদত হগোযযট 

ফোজোযজোতকযযণয হফ্রময় বকন্দ্র হনযয়োগকৃত হডরোয, এযজন্ট এফং হডহিহফউটযযয নোভ ও 

ঠিকোনো েোনীয় ংহিষ্ট কহভনোযযয কোম ডোরযয় দোহখর কহযযত ইযফ।  

 

৯। তদোযহক।- (১) কহভনোয, হগোযযট উৎোদন কোযখোনোয় হগোযযযটয প্যোযকযট 

হফহধ ৬ এ ফহণ ডত দ্ধহতযত স্ট্যোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর রোগোইফোয প্রহ্রময়ো ম ডযফক্ষণ ও হনহিত কহযফোয 

রযক্ষয, ংহিষ্ট কোযখোনোয় োফ ডক্ষহণকবোযফ প্রযয়োজনীয় ংখ্যক কভ ডকতডোয (ন্যযনতভ কোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো) উহেহত হনহিত কহযযফন এফং দে কভ ডকতডো কোযখোনোয় ইস্যযকৃত স্ট্যোম্প ফো 

ব্যোন্ডযযোযরয চোহদোত্র এফং উো যফযোযয আযদত্র, স্ট্যোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর ভজুদ, 

হগোযযযটয প্যোযকযটয গোযয় স্ট্যোম্প ব্যফোয ম্পহকডত ব্যফেো ইতযোহদ কোম ড্রমভ ম ডযফক্ষণ এফং 

তৎম্পযকড তোোয ভেব্য বফোড ড কর্তডক হনধ ডোহযত পযযভ হরহফদ্ধ কহযযফন।  

  (২) এই হফহধভোরোয অধীন হনধ ডোহযত দ্ধহতযত স্ট্যোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর ংগ্র কহযয়ো উো 

উৎোহদত ফো আভদোহনকৃত হগোযযযটয প্যোযকযট মথোমথবোযফ ব্যফোয কযো ইয়োযছ হকনো তোো 

হনহিত কহযফোয রযক্ষয কহভনোয ফো তৎকর্তডক ভযনোনীত উযুক্ত প্রহতহনহধ প্রহত একভো অেয 

একফোয ংহিষ্ট হগোযযট কোযখোনো হযদ ডন কহযযফন।   

 

  ১০। স্ট্যোম্প ফো ব্যোন্ডযযোযরয হোফ ংযক্ষণ ইতযোহদ।- (১) হগোযযট উৎোদকযক 

হগোযযট প্যোযকযট স্ট্যোম্প ফো ব্যোন্ডযযোযরয ভোহক ম্ভোব্য চোহদো ংখ্যো, বফোড ড কর্তডক হনধ ডোহযত 

পযযভ ও ক্ষভতোপ্রোপ্ত কভ ডকতডোয হনকট দোহখর কহযযত ইযফ। 

 



            Page 5 of 10 

 

  (২) হগোযযযটয উৎোদক হগোযযযটয প্যোযকযট ব্যফোযযয উযেযশ্য ম ডোপ্ত হযভোণ 

স্ট্োম্প ফো ব্যোন্ডযযোর ভজুদ যোহখয়ো ন্যতন স্ট্যোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর ংগ্র কহযযত ইযফ। 

 

  (৩) আভদোহনকোযক ফো উৎোদক কর্তডক ংগৃীত স্ট্যোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর ংহিষ্ট 

হগোযযট কোযখোনোয় আনয়যনয য, বফোড ড কর্তডক হনধ ডোহযত পযযভ, স্ট্যোম্প ফো ব্যোন্ডযযোযরয 

মোফতীয় তথ্য হরহফদ্ধ যোহখযত ইযফ। 

 

  (৪) আভদোহনকোযক ফো উৎোদক কর্তডক ংগৃীত স্ট্যোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর ংহিষ্ট 

হগোযযট কোযখোনোয় আনয়যনয য, বফোড ড কর্তডক হনধ ডোহযত পযযভ, স্ট্যোম্প ফো ব্যোন্ডযযোযরয 

মোফতীয় তথ্য হরহফদ্ধ যোহখযত ইযফ। 

 

  (৫) উৎোদক একটি হনহদ ডষ্ট ভযয় বকোন্রমযভই কোযখোনোয গি চোহদো অনুমোয়ী ২ (দুই) 

ভোযয অহধক হযভোণ স্ট্যোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর ভজুদ যোহখযত োহযযফন নো এফং বকোযনো কোযযণ 

বফী ভজুদ থোহকযর কতডব্যযত কোযী যোজস্ব কভ ডকতডো তোো যযজহভন মোচোই কহযয়ো 

ব্যোন্ডযযোর বযহজস্ট্োযয নোভ দস্তখত ও নোভীয় ীর প্রদোনপূফ ডক হরহফদ্ধ কহযযফন এফং ২ (দুই) 

কোম ডহদফযয ভযে তো মূক োযকডর ও হফবোগীয় দপ্তযযক যত্রয ভোেযভ অফহত কহযযফন। 

 

  (৬) কতডব্যযত কোযী যোজস্ব কভ ডকতডো কোযখোনোয তদহনক কোম ড্রমযভয োযথ হভর 

যোহখয়ো একটি স্যহফধোজনক ভযয় নকর, জোর, নষ্ট ফো ব্যফোয অনুযমোগী স্ট্যোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর 

ংখ্যো ব্যোন্ডযযোর বযহজিোযয তোহযখ অনুমোয়ী নোভ, দস্তখত ও নোভীয় ীর প্রদোনপূফ ডক হরহফদ্ধ 

কহযযফন। 

 

  (৭) উ-হফহধ (৫) এ উহিহখত কভ ডকতডো নকর, জোর, নষ্ট ফো ব্যফোয অনুযমোগী ফো 

ফোংরোযদ হকউহযটি হপ্রহন্টং কয ডোযযযন বপযতযমোগ্য স্ট্যোম্প ফো ব্যোন্ডযযোযরয হোফ োহক্ষক 

হবহত্তযত মূক োযকডর ও হফবোগীয় দপ্তযযক যত্রয ভোেযভ অফহত কহযযফন। 

 

  (৮) মূক  হফবোগীয় কভ ডকতডো প্রহত ভোযয ১০ (দ) কোম ডহদফযয ভযে পূফ ডফতী ভোযয 

ংহিষ্ট হগোযযট উৎোদনকোযী প্রহতষ্ঠোযনয ব্যোন্ডযযোযরয ভজুদ, নকর, জোর, নষ্ট ফো ব্যফোয 

অনুযমোগী স্ট্যোম্প ফো ব্যোন্ডযযোযরয ংখ্যো, ফোংরোযদ হহকউহযটি হপ্রহন্টং কয ডোযযযন 

বপযতযমোগ্য স্ট্যোম্প ফো ব্যোন্ডযযোযরয হোফ, যোজস্ব তথ্য ংহিষ্ট কহভনোযযযট বপ্রযণ কহযযফন। 

 

১১                        -  ১                                  

                                                          ৫১  ৫৩  ৫৪  ৬৪  

১০৭                                                 

 ২                                                     -      

                                               

 ৩    -      ২                                     “      -খ”         

                                খ                                           

                                                                          

                              

 ৪    -      ২     ৩                “      -খ”                 
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