
অর্ থ আইন, ২০20 

 

অধ্যায় সূচি 

 

    অধ্যায়   চিষয় পৃষ্ঠা 

    

প্রর্ম অধ্যায় : প্রারচিক 

 

2 

চিতীয় অধ্যায় : Excises and Salt Act, 1944 (Act No. I of 

1944) এর সংশ োধন 

 

2-7 

তৃতীয় অধ্যায় : Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) 
এর সংশ াধন 

 

7-10 

িতুর্ থ অধ্যায় : Income-tax Ordinance, 1984 (Ordinance 

No. XXXVI of 1984) এর সংশ াধন 

 

11-31 

পঞ্চম অধ্যায় : মূল্য সংশ োজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ 

সশনর ৪৭ নং আইন) এর সংশ োধন 

 

32-79 

ষষ্ঠ অধ্যায় : রচিতকরণ ও হিফাজত 

 

৮০ 

সপ্তম অধ্যায় : তফচসলসমূিঃ  

  তফচসল-১ [Customs Act, 1969 (Act No. IV 

of 1969) এর FIRST SCHEDULE এর 

প্রচতস্থাপন] 

 

8১ 

  তফচসল-২ [১ জুলাই, ২০১9 তাচরশে আরব্ধ কর িৎসশরর 

জন্য আয়কশরর িার] 

 

8২-8৮ 

অষ্টম অধ্যায় : হ াষণা 

 

8৮ 

  উশেশ্য ও কারণ সম্বচলত চিবৃচত 8৮ 



 2 

চিল নং ------, ২০২০ 

সরকাশরর আচর্ থক প্রস্তািািচল কার্ থকরকরণ এিং কচতপয় আইন সংশ াধনকশে আনীত 

 

চিল 

 

হর্শিতু সরকাশরর আচর্ থক প্রস্তািািচল কার্ থকরকরণ এিং চনম্নিচণ থত উশেশ্যসমূি পূরণকশে 

কচতপয় আইন সংশ াধন করা সমীিীন ও প্রশয়াজনীয়; 

 

 হসশিতু এতদ্দ্বারা চনম্নরূপ আইন করা িইল:- 

 

প্রর্ম অধ্যায় 

 

প্রারচিক 

 

 ১। সংচিপ্ত চ শরানাম ও প্রিতথন।- (১) এই আইন অর্ থ আইন, ২০২০ নাশম অচিচিত িইশি। 

 

 (২) এই আইশনর তৃতীয় অধ্যায় এিং পঞ্চম অধ্যাশয়র ধারা ৭৯, ৮০ ও ৮১ অচিলশম্ব 

কার্ থকর িইশি। 

 

(৩) এই আইশনর চিতীয় অধ্যায় এিং িতুর্ থ অধ্যায় ও পঞ্চম অধ্যাশয়র ধারা ৭৯, ৮০ ও ৮১ 

ব্যতীত, অন্যান্য ধারাসমূি এিং ষষ্ঠ অধ্যায় ২০২০ সশনর ১ জুলাই তাচরশে কার্ থকর িইশি। 

 

চিতীয় অধ্যায় 

 

Excises and Salt Act, 1944 (Act No. I of 1944) এর সংশ োধন 

 

 ২। Act No. I of 1944 এর section 2 এর সংশ োধন।- Excises and Salt 

Act, 1944 (Act No I of 1944), অতঃপর উক্ত Act বলিয়া উলিলিত, এর section 2 এর- 

 

(ক) clause (a) এর পর লিম্নরূপ নূতি clause (aa) সলিববলিত হইবব, 

যথা:- 

“(aa) "associate" means such a relation between 

two or more persons as would make one act 

or reasonably expected to act in accordance 

with the intention of the other or make both 

acts or reasonably expected to act in 

accordance with the intention of a third 
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person, and it also includes the following 

persons, namely- 

(a) a partner of a partnership;  

(b) a shareholder of a company;  

(c) a Trust and a beneficiary of such Trust; 

or  

(d) a joint venture for property development 

and the landowner as a partner of that 

joint venture, builder, or other related 

person, but does not include the persons 

with employment relations;”; এবং 

(ি) clause (l) এর পর লিম্নরূপ নূতি clause (ll) সলিববলিত হইবব, 

যথা:- 

“(ll) "government entity" means- 

(a) a government or any of its ministries, 

divisions, or attached departments;  

(b) a semi-government entity or an 

autonomous body; 

(c) a state-owned enterprise; or 

(d) a local authority, council, or a similar 

organization;”। 

 

৩। Act No. I of 1944 এর section 3AA এর প্রতিস্থোপন।- উক্ত Act এর 

section 3AA এর পলরববতে লিম্নরূপ section 3AA প্রলতস্থালপত হইবব, যথা:-  

 

“3AA. Determination of duty.- (1) The 

Commissioner of Excise may, after giving a person an 

opportunity of being heard, determine the amount of duty 

of excise payable by such person, if the Commissioner 

reasonably believes that the person has made false or 

untrue statement in respect of payable duty of excises or if 

such person fails to pay the payable duty within the 

prescribed time. 

(2) In the cases specified in sub-section (1), the 

Commissioner of Excise shall, within 45 (forty five) 

working days from the date of hearing, serve a notice of the 
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determination of duty upon such person, which shall, along 

with other necessary particulars, contain the following 

matters, namely- 

(a) the reason for such determination, 

the amount of duty payable as a 

result of such determination and a 

description of the basis on or before 

such amount of duty is determined; 

(b) the date by which such duty shall be 

payable, but such date shall be at 

least 15 (fifteen) working days after 

the date on which the notice is 

served; and 

(c) the time and place of filing appeal 

against such determination of duty. 

 

(3) The Commissioner of Excise shall not make a 

determination of duty for a duty period at the expiry of 5 

(five) years after such tax period, unless a person wilfully 

neglects or commits a fraud in order to evade payment of 

duty, conceals or distorts any information, and any other 

offences under Value Added Tax and Supplementary Duty 

Act, 2012 (Act No. 47 of 2012). 

 

(4) If a person fails to pay a payable duty on or 

before the due date of payment, he shall be liable to pay an 

interest at a simple rate of 2% (two percent) per month on 

the amount of payable duty, from the next day, after the 

date such payment becomes due until the date the payment 

is made. 

 

(5) Nothing in this section shall prevent a 

Commissioner of Excise from imposing a fine mentioned in 

section 9.”। 
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৪। Act No. I of 1944 এর section 9 এর সংশ োধন।- উক্ত Act এর section 9 

এর clause (g) তত উলিলিত “five thousand or ten times” িব্দগুলির পলরববতে “five lac 

or two times” িব্দগুলি প্রলতস্থালপত হইবব। 

 

৫। Act No. I of 1944 এর section 11 এর প্রতিস্থোপন।- উক্ত Act এর section 

11 এর পলরববতে লিম্নরূপ section 11 প্রলতস্থালপত হইবব, যথা:-  

 

“11. Recovery of  Government Dues.- (1) When 

under this Act or any rules made thereunder, a duty is 

payable to the Government by any person or a penalty is 

adjudicated against any person or a notice or demand is 

served upon any person calling for the payment of any 

amount unpaid which may be payable by way of duty, 

penalty or under any bond or other instrument executed 

under the rules and such duty, penalty or other sum is not 

paid within the time it was required to be paid, an Excise 

Officer, not below the rank of Assistant Commissioner, 

may at any time-  

(a) deduct or require any other Excise, Customs 

or Value Added Tax (VAT) Officer to 

deduct the amount so payable from any 

money owing to such person or due which 

may be in the hands or at the disposal or 

under the control of such Officer or of the 

Government; 

(b) require, by a notice in writing, any person 

owing any money to the person from whom 

such duty or penalty or any other sum is 

recoverable or due, to pay to such officer the 

amount specified in the notice, or the whole 

of such money if it is less than the amount 

so recoverable or due, within 7 (seven) days 

of the receipt of the notice or within such 

longer time as may be allowed by such 

officer; 

(c) recover such amount by attachment and sale 

of excisable goods or any plant, machinery 
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and equipment used for the manufacture of 

such goods or any other goods in the factory 

or bonded warehouse or in any premises 

where any excisable services are provided or 

rendered; 

(d) stop removal of any goods belonging to such 

person or his associates from Customs 

control in the sea port, airport, land port, any 

other Customs-station or from such factory, 

bonded warehouse or premises till such 

amount is paid or recovered in full;  

(e) require any officer of Customs to recover 

such amount by detaining and selling any 

goods belonging to such person which are 

under the control of the Customs authorities;  

(f) require, by a notice in writing, any 

Government Entity to stop any excisable 

services till such amount is paid or 

recovered in full; 

(g) require, by a notice in writing, any 

Scheduled Bank having deposit of money of 

the person from whom such duty or 

regulatory duty or penalty or any other sum 

is recoverable to pay to such officer the 

amount specified in the notice or to freeze 

the account or make the account inoperative 

on respect of the notice. 

 

(2) If the amount is not recovered from such person 

in the manner provided in sub-section (1), the Excise 

Officer may prepare a certificate signed by him specifying 

the amount due from the person liable to pay the same and 

send it to the Deputy Collector (DC) in which such person 

resides or owns any property or conducts his business and 

the said Collector shall, on receiving such certificate, 

proceed to recover the amount specified in the certificate as 

a public demand or as if it were an arrear of land revenue. 
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(3) The Government may appoint one or more 

officers to exercise the powers of a Certificate-officer under 

the Public Demands Recovery Act, 1913 (Bengal Act III of 

1913) for the purpose of recovering the amount specified in 

a certificate prepared under sub-section (2), and when more 

than one Certificate-officers are so appointed the 

Government may also specify their territorial or other 

jurisdiction.”। 

 

৬। Act No. I of 1944 এর section 13 এর সংশ োধন।- উক্ত Act এর section 

13 এর clause (g) তত উলিলিত “Superintendent” িবব্দর পলরববতে “Revenue Officer” 

িব্দগুলি প্রলতস্থালপত হইবব।  

 

৭। Act No. I of 1944 এর FIRST SCHEDULE এর সংশ োধন।- উক্ত Act 

এর FIRST SCHEDULE এর PART-II এর “SERVICES” লিবরািামাধীি তেলববির 

কলোম (1) এর Service Code E032.00 এর তিপরীশি কলোম (3) তি উতিতিি “Taka 

30,000.00 (thirty thousand)”  ব্দগুতল, সংখ্যোটি, কমো এিং িন্ধনীর পতরিশিে “Taka 

40,000.00 (forty thousand)”  ব্দগুতল, সংখ্যোটি, কমো এিং িন্ধনী প্রতিস্থোতপি হইশি। 
 

তৃতীয় অধ্যায় 

 

Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর সংশ াধন 

 

৮।  Act No. IV of 1969 এর section 3 এর সংবিাধি।- Customs Act, 

1969 (Act No. IV of 1969), অতঃপর উক্ত Act বলিয়া উলিলিত, এর section 3 এর 

clause (d) এর পর লিম্নরূপ নূতি clause (dd) সলিববলিত হইবব, যথা:- 

 

“(dd) a Commissioner of Customs (Single Window);”। 

 

৯। Act No. IV of 1969 এর section 18 এর সংবিাধি।- উক্ত Act এর 

section 18 এর sub-section (1) এর proviso এর পতরিশিে লিম্নরূপ proviso প্রলতস্থালপত 

হইবব, যথা:- 

 

“Provided that no customs duty and regulatory duty under this Act 

or any other tax leviable under any other law for the time being in force 

shall, subject to such conditions, limitations or restrictions as the Board 
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may, from time to time, by notification in the official Gazette, impose, be 

levied or collected in respect thereof, if the value of the goods for 

assessment purpose in any one consignment does not exceed two thousand 

taka.”। 
 

১০। Act No. IV of 1969 এর section 79 এর সংবিাধি।- উক্ত Act এর 

section 79 এর sub-section (1A) এর পর লিম্নরূপ নূতি sub-section (1B) সলিববলিত 

হইবব, যথা:- 

 

"(1B) A bill of entry under sub-section (1) shall be delivered 

within five working days since the arrival of goods: 

 

Provided that the Board may, by notification in the official 

Gazette, extend such time upon stipulating such conditions or limitations 

as it deems fit and proper."। 

 

১১। Act No. IV of 1969 এর section 156 এর সংবিাধি।- উক্ত Act এর 

section 156 এর sub-section (1) এর Table এর Offences কলোম এর 14 নং ক্রতমশক 

িতণ েি Offence এর তিপরীশি Penalties কলোম এর এতির পলরববতে লিম্নরূপ এতি প্রলতস্থালপত 

হইবব, যথা:- 

 

“Such person shall be liable to a penalty at least twice but not 

exceeding four times the amount of the tax evaded in respect of which 

such offence is committed and such goods shall be liable to confiscation; 

and upon conviction by a Magistrate such person shall further be liable to 

rigorous imprisonment for a term not exceeding five years or to a fine not 

exceeding Taka fifty thousand or to both.”। 

 

১২। Act No. IV of 1969 এর section 196 এর সংবিাধি।- উক্ত Act এর 

section 196 এর পলরববতে লিম্নরূপ section 196 প্রলতস্থালপত হইবব, যথা:- 

 

“196. Appellate Tribunal- (1) The Government shall constitute an 

Appellate Tribunal to be called the Customs, Excise and VAT Appellate 

Tribunal which shall consist of as many members as it thinks fit to 

exercise the powers and discharge the functions conferred on the 

Appellate Tribunal by this Act. 
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(2) A person shall not be appointed as a member of the Customs, 

Excise and VAT Appellate Tribunal unless- 

(a)  he was or is a member of the Board or holds the current 

charge of a member of the Board; or 

(b)  he is a commissioner of Customs, Excise & VAT 

having experience of at least one year; or 

(c)  he is, was or has been a District Judge. 

 

(3) The Government shall appoint one of the members of the 

Appellate Tribunal to be the President thereof, who is a member of the 

Board or holds the current charge of a member of the Board.” 

 

১৩। Act No. IV of 1969 এর section 196C এর সংশ োধন।- উক্ত Act এর 

section 196C এর sub-section (2) ও (3) এর পলরববতে লিম্নরূপ sub-section (2) ও (3) 

প্রলতস্থালপত হইবব, যথা:- 

 

“(2) Subject to the provisions of sub-sections (3) and (4), a Bench 

shall consist of any two members.  

(3) Every appeal against a decision or order relating, among other 

things, to the determination of any question having a relation to the rate of 

duty of customs or to the value of goods for purposes of assessment shall 

be heard by a special Bench constituted by the President for hearing such 

appeals and such Bench shall consist of not less than two members.”। 

 

১৪। Act No. IV of 1969 এর section 197D এর সলিববি।- উক্ত Act এর 

section 197C এর পর লিম্নরূপ নূতি section 197D সলিববলিত হইবব, যথা: -  

 

“197D. Establishment of Bangladesh Single Window- (1) The 

Government may, by notification in the official Gazette, establish 

Bangladesh Single Window (BSW) which shall serve as the single 

electronic entry point and a platform for person involved in import, export, 

warehousing, transit or transhipment of goods. 

 

(2) There may be a Commissionerate to be called the Bangladesh 

Single Window Commissionerate which shall be responsible for the 

operation of the Bangladesh Single Window. 
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(3) The Bangladesh Single Window Commissionerate shall consist 

of the Commissioner of Customs (Single Window) and other designated 

representative from the certificate, license and permit issuing agencies or 

bodies, as the case may be. 
 
(4) The functions of the Bangladesh Single Window 

Commissionerate shall be determined by the Board by notification in the 

official Gazette. 

 

(5) Any person intending to engage in import, export, 

warehousing, transit or transhipment of goods, shall submit data and 

documents electronically to the Bangladesh Single Window in such form 

and manner as may be prescribed by the Board. 

 

(6) The Board may, by notification in the official Gazette, 

constitute a Standing Committee with the following members, namely:- 
 

(a)  Chairman, the National Board of Revenue, who shall 

also be its Chairperson; 

(b)  a Member (Customs), the National Board of Revenue, 

who shall also be its Member Secretary; and 

(c)  one representative from each of the certificate, license 

and permit issuing agencies or bodies, as the case may 

be. 

 

(7) The Standing Committee formed under sub-section (6) shall 

supervise and coordinate the activities of the Bangladesh Single Window 

Commissionerate and give necessary advice to it. 
 
(8) The Board may, by rules, prescribe the procedure, fees and 

other charges for the use of Bangladesh Single Window.”। 

 

১৫। Act No. IV of 1969 এর FIRST SCHEDULE এর প্রলতস্থাপি।- উক্ত 

Act এর FIRST SCHEDULE এর পলরববতে এই আইবির তফলসি-১ এ উলিলিত ÒFIRST 

SCHEDULEÓ (পৃথকভাবব মুলিত) প্রলতস্থালপত হইবব। 
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চতুর্ ে অধ্যোয় 

 

Income-tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) এর 

সংশ োধন 

 

১৬। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 2 এর সংশ োধন।- 

Income-tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984), অিঃপর উক্ত 

Ordinance িতলয়ো উতিতিি, এর section 2 এর- 

 

(ক) clause (30) এর- 

 

(অ)  প্রারবে উলিলিত “in relation to capital asset” িব্দগুলির পর 

“or a business or undertaking” িব্দগুলি সলিববলিত হইবব; 

এবং 

 

(আ) sub-clause (a) তত উলিলিত “the price which such asset” 

িব্দগুলির পর “or such business or undertaking” িব্দগুলি 

সলিববলিত হইবব; এবং 

 

(ি) clause (35) এর প্রারবে উলিলিত ““income year” means” িব্দগুলি ও 

উদ্ধৃলত লিহ্নগুলির  পলরববতে ““income year” means financial year 

immediately preceding the assessment year and includes” 
িব্দগুলি ও উদ্ধৃলত লিহ্নগুলি প্রলতস্থালপত হইবব। 

 

১৭। Ordinance No. XXXVI of 1984 এ  section 16G এর পর নূতি 

section 16H এর সলিববি।- উক্ত Ordinance এর section 16G এর পর তনম্নরূপ নূিন 

section 16H সলিববলিত হইবব, যথা:- 

 

“16H. Charge of tax on the difference of investment, 

import and export made.- Nothwithstanding anything contained 

in this Ordinance or any other law for the time being in force, if in 

any income year, the assessee has, in the statements submitted, 

claimed to make investment, export or import and the Deputy 

Commissioner of Taxes finds that the amount of investment made 

or the amount paid or received for import or export respectively is 

different from the actual amount or transaction value, tax, without 

prejudice to any other provisions of this Ordinance,  shall be 
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payable at the rate of fifty percent (50%) on the amount of the 

difference in that year.” । 

 

১৮। Ordinance No. XXXVI of 1984 এ  নূতি sections 19AAAA এবং 

19AAAAA এর সলিববি।- উক্ত Ordinance এর লবলুপ্ত section 19AAA এর পর তনম্নরূপ 

নূিন sections 19AAAA এবং 19AAAAA সলিববলিত হইবব, যথা:- 

 

“19AAAA. Special Tax Treatment in respect of investment 

in Securities.- (1) Notwithstanding anything contained in this 

Ordinance or any other law for the time being in force, no question as 

to the source of any sum invested in securities by an individual 

assessee during the period between the first day of July, 2020 and the 

thirtieth day of June, 2021 (both days inclusive) shall be raised by any 

authority if the assessee pays tax at the rate of ten percent (10%) on 

such investment within thirty days from the date of such investment.  

 

(2) A declaration in respect of such investment shall be made 

in the prescribed form and submitted to the respective Deputy 

Commissioner in the prescribed manner in respect of such investment 

shall be made and submitted to the respective Deputy Commissioner 

of Taxes. 

 

(3) Where any such sum invested is withdrawn from the 

capital market within three years from the day of such investment, 

such sum shall be deemed to be income of the assessee for that 

income year classifiable under the head “Income from other sources”. 

 

(4) The provisions of this section shall not apply to cases 

where any proceeding has been drawn on or before thirtieth June, 

2020 under any provision of this Ordinance or any other law.  

 

Explanation.- For the purpose of this section ‘securities’ 

mean stocks, shares, mutual fund units, bonds, debentures and other 

securities of the companies listed in and approved by the Bangladesh 

Securities and Exchange Commission and all other government 

securities and bonds tradable in the capital market. 
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19AAAAA. Special Tax Treatment in respect of 

undisclosed property, cash, etc.- (1) Notwithstanding anything 

contained in this Ordinance or any other law for the time being in 

force, no question as to the source of any undisclosed movable 

property and immovable property shall be raised by any authority if 

an individual assessee pays, before the submission of return or revised 

return of income during the period between the first day of July, 2020 

and the thirtieth day of June, 2021 (both days inclusive), tax at the 

rate specified in the following tables:  

 

Table- 1 

 

Serial 

No. 
Description of the Property Rate of tax 

(1) (2) (3) 

1. Land situated in the area of Gulshan 

Model Town, Banani, Baridhara, 

Motijheel Commercial Area and Dilkusha 

Commercial Area of Dhaka 

taka twenty 

thousand per 

square meter 

2. Land situated in the area of Dhanmandi 

Residential Area, Defence Officers 

Housing Society (DOHS), Mahakhali, 

Lalmatia Housing Society, Uttara Model 

Town, Bashundhara Residential Area, 

Dhaka Cantonment, Sidheshwary,  

Kawran Bazar,  Bijaynagar, Wari, 

Segunbagicha, Nikunja of Dhaka, and 

Panchlaish, Khulshi, Agrabad and 

Nasirabad Area of Chittagong 

taka fifteen 

thousand and 

five hundred per 

square meter 

3. Land situated in the area of any City 

Corporation other than areas mentioned 

in serial nos. 1and 2 

taka five 

thousand per 

square meter  

4. Land situated in the area of a Paurasabha 

or any district headquarters 

taka fifteen 

hundred per 

square meter 

5. Land situated in the area other than the 

areas mentioned in serial nos.1, 2, 3 and 4 

taka five 

hundred per 

square meter 
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Table- 2 

 

Serial 

No. 

Description of the Property Rate of tax 

(1) (2) (3) 

1. Building or  apartment, the plinth area of 

which does not exceed two hundred square 

meter, situated in the area of Gulshan 

Model Town, Banani, Baridhara, 

MotijheelCommercial Area and Dilkusha 

Commercial Area of Dhaka 

taka four 

thousand per 

square meter 

2. Building or  apartment, the plinth area of 

which exceeds two hundred square meter, 

situated in the area of Gulshan Model 

Town, Banani, Baridhara, Motijheel 

Commercial Area and Dilkusha 

Commercial Area of Dhaka 

taka six 

thousand per 

square meter 

3. 

 

 

 

Building or apartment, the plinth area of 

which does not exceed two hundred square 

meter, situated in the area of Dhanmandi 

Residential Area, Defence Officers 

Housing Society (DOHS), Mahakhali, 

Lalmatia Housing Society, Uttara Model 

Town, Bashundhara Residential Area, 

Dhaka Cantonment, Sidheshwary,  

Kawran Bazar, Banasree,  Bijaynagar, 

Wari, Segunbagicha, Nikunja of Dhaka, 

and Panchlaish, Khulshi, Agrabad and 

Nasirabad Area of Chittagong 

taka three 

thousand per 

square meter 

4. Building or apartment, the plinth area of 

which exceeds two hundred square meter, 

situated in the area of Dhanmandi 

Residential Area, Defence Officers 

Housing Society (DOHS), Mahakhali, 

Lalmatia Housing Society, Uttara Model 

Town, Bashundhara Residential Area, 

Dhaka Cantonment, Sidheshwary,  

Kawran Bazar, Banasree,  Bijaynagar, 

taka three 

thousand five 

hundred per 

square meter 
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Serial 

No. 

Description of the Property Rate of tax 

(1) (2) (3) 

Wari, Segunbagicha, Nikunja of Dhaka, 

and Panchlaish, Khulshi, Agrabad and 

Nasirabad Area of Chittagong 

5. Building or apartment, the plinth area of 

which does not exceed one hundred and 

twenty square meter, situated in the area of 

any City Corporation other than areas 

mentioned in serial nos. 1, 2, 3 and 4 

taka seven 

hundred per 

square meter  

6. Building or apartment, the plinth area of 

which exceeds one hundred and twenty 

square meter but does not exceed two 

hundred square meter, situated in the area 

of any City Corporation other than areas 

mentioned in serial nos. 1, 2, 3 and 4 

taka eight 

hundred and 

fifty per square 

meter  

7. Building or apartment, the plinth area of 

which exceeds two hundred square meter, 

situated in the area of any City 

Corporation other than areas mentioned in 

serial nos. 1, 2, 3 and 4 

taka one 

thousand and 

three hundred 

per square 

meter 

8. Building or apartment, the plinth area of 

which does not exceed one hundred and 

twenty square meter, situated in the area of 

a Paurasabha of any district headquarters 

taka three 

hundred per 

square meter 

9. Building or apartment, the plinth area of 

which exceeds one hundred and twenty 

square meter but does not exceed two 

hundred square meter, situated in the area 

of a Paurasabha of any district 

headquarters 

taka four 

hundred and 

fifty per square 

meter 

10. Building or apartment, the plinth area of 

which exceeds two hundred square meter, 

situated in the area of a Paurasabha of any 

district headquarters 

taka six 

hundred per 

square meter 
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Serial 

No. 

Description of the Property Rate of tax 

(1) (2) (3) 

11. Building or apartment, the plinth area of 

which does not exceed one hundred and 

twenty square meter, situated in the area 

other than the areas mentioned in serial 

nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 

taka two 

hundred per 

square meter 

12. Building or apartment, the plinth area of 

which exceeds one hundred and twenty 

square meter but does not exceed two 

hundred square meter, situated in the area 

other than the areas mentioned in serial 

nos.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 

taka three 

hundred per 

square meter 

13. Building or apartment, the plinth area of 

which exceeds two hundred square meter, 

situated in the area other than the areas 

mentioned in serial nos.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 and 10 

taka five 

hundred per 

square meter 

 

Table- 3 

 

Serial 

No. 
Description of the Property Rate of tax 

(1) (2) (3) 

1. Cash, bank deposits, financial schemes 

and instruments, all kinds of deposits 

or saving deposits, savings instruments 

or certificates 

ten percent of the 

total amount 

 

(2) The provisions of this section shall not apply to cases where 

any proceeding has been drawn under any provision of this Ordinance or 

any other laws by thirtieth June, 2020.”। 

 

১৯। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 19BBBBB এর 

সংশ োধন।- উক্ত Ordinance এর section 19BBBBB এর- 

 

(ক)  marginal note এ উলিলিত “residential” িব্দটি লবলুপ্ত হইবব; 
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(ি)  sub-section (1) এ উলিলিত “residential building” িব্দগুলির 

পলরববতে “building” িব্দটি প্রলতস্থালপত হইবব; এবং 

 

(গ)  sub-section (4) এ উলিলিত “residential building” িব্দগুলির 

পলরববতে “building” িব্দটি প্রলতস্থালপত হইবব। 

 

২০। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 28 এর সংবিাধি।- উক্ত 

Ordinance এর section 28 এর sub-section (1) এর clause (h) এর প্রান্তলস্থত “.” 

(ফুিস্টপ) এর পলরববতে “;” (বসলমবকািি) প্রলতস্থালপত হইবব এবং অত:পর লিম্নরূপ নূতি clause 

(i) সংবযালিত হইবব, যথা:- 

 

“(i) the shortfall of capital referred to in sub-section (12) of section 

82BB.”। 
 

২১। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 30 এর সংশ োধন।- উক্ত 

Ordinance এর section 30 এর clause- 

 

(ক)  (h) এর ছশকর Serial Nos. এর (i) ও (ii) এর তিপরীি কলোশম উতিতিি 

“net profit” িব্দগুলির পলরববতে “net profit from business or 

profession, excluding any profit or income of subsidiary or 

associate or joint venture,” িব্দগুলি ও লিহ্নগুলি প্রলতস্থালপত হইবব; 

 

(ি)  (k) তত উতিতিি “one point two five percent (1.25%)” িব্দগুলি, 

সংখ্যাগুলি, লিহ্ন ও বন্ধিীগুলির পলরববতে “zero point five zero percent 

(0.50%)” িব্দগুলি, সংখ্যাগুলি, লিহ্ন ও বন্ধিীগুলি প্রলতস্থালপত হইবব; এবং 

 

(গ) (o) এর পর তনম্নরূপ নূিন clause (p) সংবযালিত হইবব, যথা:-  

  

“(p) any promotional expense exceeding zero point 

five zero percent (0.50%) of the disclosed business 

turnover. 

 

Explanation: For the purpose of this clause, 

promotional expense means any expense incurred by way 

of giving any benefit in kind or cash or in any other form to 

any person for the promotion of business or profession.”। 
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২২। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 31 এর পর নূতি 

section 31A এর সলিববি।- উক্ত Ordinance এর section 31 এর পর তনম্নরূপ নূিন 

section 31A সলিববলিত হইবব, যথা:-  

 

“31A. Capital gains from the transfer of business or 

undertaking.- Tax shall be payable by an assessee on “capital gains from 

the transfer of business or undertaking” in respect of any profits and gains 

arising from the transfer of business or undertaking in its entirety with all 

of its assets and liabilities and such profits and gains shall be deemed to be 

the income of the assessee in respect of the income year during which the 

transfer takes place.”। 

 

২৩। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 32 এর পর নূতি 

section 32A এর সলিববি।- উক্ত Ordinance এর section 32 এর পর তনম্নরূপ নূিন 

section 32A সলিববলিত হইবব, যথা:- 

 

“32A. Computation of capital gains from the transfer of 

business or undertaking.-The Capital gains from the transfer of business 

or undertaking shall be computed after making the following deductions 

from the full value of the consideration received or accruing from the 

transfer of the business or undertaking in its entirety or the fair market 

value thereof, whichever is higher, namely:-    

 

(a)  any expenditure incurred solely in connection with the 

transfer of the business or undertaking in its entirety; and 

 

(b)  the book value of the assets minus the liabilities taken up as 

on the date of transfer as a result of the transfer of the 

business or undertaking in its entirety.”। 

 

২৪। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 33 এর সংশ োধন।- উক্ত 

Ordinance এর section 33 এর clause (d) এর পলরববতে লিম্নরূপ clause (d) প্রলতস্থালপত 

হইবব, যথা:- 

 

“(d) any income to which sub-sections (1)-(5), (8)-(13), (21), (24), 

(27), (29), (31) or (32) of section 19 and sub-section (3) of 

section 19AAAA apply.”। 
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২৫। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 42 এর সংশ োধন।- উক্ত 

Ordinance এর section 42 এর sub-section (3) এর পর লিম্নরূপ নূিন sub-sections 

(3A) ও (3B)  সলিববলিত হইবব, যথা:- 

  

“(3A) Where the assessee is an Association of Persons, the loss 

sustained by it under any head of income shall be set off under section 37 

only against the income of the Association of Persons under any other 

head and not against the income of any of the members of the Association 

of Persons. 

 

(3B) Where the assessee is a member of the Association of 

Persons, he shall not be entitled to have any loss sustained by the 

Association of Persons carried forward and set off against his own 

income.”। 

 

২৬। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 46BB এর সংশ োধন।- 

উক্ত Ordinance এর section 46BB এর sub-section (2) এর clause (a) এর sub-

clause (xxvi) পর লিম্নরূপ নূিন sub-clauses  (xxvii), (xxviii), (xxix), (xxx), 

(xxxi), (xxxii)  এবং (xxxiii) এবং উহাবের লবপরীবত উলিলিত এলিগুলি সংবযালিত হইবব, 

যথা:- 

 

“(xxvii) Electrical transformer; 

(xxviii)  Artificial fiber or manmade fiber manufacturing; 

(xxix)  Automobile parts and components manufacturing; 

(xxx)  Automation and Robotics design, manufacturing 

including parts and components thereof; 

(xxxi)  Artificial Intelligence based system design and/or 

manufacturing; 

(xxxii)  Nanotechnology based products manufacturing; 

(xxxiii) Aircraft heavy maintenance services including parts 

manufacturing;”। 

 

২৭। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 51 এর প্রতিস্থোপন।- উক্ত 

Ordinance এর section 51এর পতরিশিে তনম্নরূপ section 51 প্রতিস্থোতপি হইশি, যর্ো:- 

 

“51. Deduction at source from discount, interest or 

profit on securities.- Any person responsible for issuing a security 

of the Government, or security approved by the Government or 
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Bangladesh Securities and Exchange Commission, income of 

which is classifiable under the head “interest on securities”, shall 

collect income-tax at the rate of five percent (5%) on discount, 

intererst or profit on securities at the time of making payment or 

credit, whichever is earlier.”।  

 

২৮। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 52 এর সংশ োধন।- উক্ত 

Ordinance এর section 52 এর-  

 

(ক)  sub-section (1) এর proviso এর paragraph (d) এর প্রান্তলস্থত “.” 

(ফুিস্টপ) এর পলরববতে “:” (বকািি) প্রলতস্থালপত হইবব এবং অত:পর লিম্নরূপ 

নূতি proviso সংবযালিত হইবব, যথা:-  

 

“Provided that in case of the goods supplied by any 

distributor or any other person under a contract as referred 

in sub-section (3) of section 53E, the term “B” as 

mentioned in paragraph (d) shall be computed as follows:  

 

B={the selling price of the company to the 

distributor or the other person as referred in section 53E 

(3)} x 7% x 5%.”; এবং 
 

(ি)  sub-section (2) এর clause (d) তত উলিলিত “adjustment of 

payment” িব্দগুলির পর “or an order or instruction of making 

payment” িব্দগুলি সংবযালিত হইবব। 

 

২৯। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 52A এর সংশ োধন।- 

উক্ত Ordinance এর section 52A এর sub-section (2) এর clause (d) তত উলিলিত 

“adjustment of payment” িব্দগুলির পর “or an order or instruction of making 

payment” িব্দগুলি সংবযালিত হইবব। 

 

৩০। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 52AAএর সংশ োধন।- 

উক্ত Ordinance এর section 52AA এর- 

 

(ক)  sub-section (1) এর Table এর SL Nos. 13 ও 13A এবং উহাবের 

লবপরীবত লিতীয়, তৃতীয় ও িতুথ ে কিাবম উলিলিত এলিগুলির পলরববতে লিম্নরূপ 
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SL Nos. 13  ও 13A এবং উহাবের লবপরীবত উলিলিত এলিগুলি প্রলতস্থালপত 

হইবব, যথা:- 

 

“ 13. (i) Transport service, carrying 

service, vehicle rental service; 

 

(ii) Any other service under 

any sharing economy platform 

including ride sharing service, 

coworking space providing 

service and accommodation 

providing service.; 
 

3% 4%  

 13A. Wheeling charge for electricity 

transmission 

2% 3% ”; এবং 

 

(ি)  sub-section (2) এর clause (d) তত উলিলিত “adjustment of 

payment” িব্দগুলির পর “or an order or instruction of making 

payment” িব্দগুলি সংবযালিত হইবব। 

 

৩১। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 52C এর সংশ োধন।- 

উক্ত Ordinance এর section 52C এর- 

 

(ক)  clause (a) তত উলিলিত “two” িব্দটির পলরববতে “six” িব্দটি প্রলতস্থালপত 

হইবব; এবং 

 

(ি)  clause (b) তত উলিলিত “one” িব্দটির পলরববতে “three” িব্দটি 

প্রলতস্থালপত হইবব। 

 

৩২। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 52Q এর প্রতিস্থোপন।- 

উক্ত Ordinance এর section 52Q এর পলরববতে লিম্নরূপ section 52Q প্রলতস্থালপত হইবব, 

যথা:-  

 

“52Q. Deduction of Tax from any income remitted from 

abroad in connection with any service, revenue sharing, etc.- 

Any person, responsible for paying or crediting to the account of a 

person any sum remitted from abroad by way of a fee, service 
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charges, commission or remuneration, called by whatever name, or 

by way of revenue sharing of any name and nature, for – 

 

(a) providing any service rendered in Bangladesh; or 

 

(b)  rendering any service or performing any task by a resident 

person in favour of a foreign person; or 

 

(c)  allowing the use of any online platform for advertisement 

or any other purposes, 

shall deduct tax at the rate of ten percent at the time of 

making payment of the sum or crediting the sum to the 

account of the payee: 
 
Provided that no deduction under this section shall be made 

against the remittance from abroad which is- 

 

(i) excluded from total income by paragraph 48 of Part 

A of the Sixth  Schedule, or 

 

(ii) the proceeds of sales of software or services of a 

resident if the income from such sales or services is 

exempted from tax under paragraph 33 of Part A of 

the Sixth Schedule.”। 

 

৩৩। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 52R এর সংশ োধন।- 

উক্ত Ordinance এর section 52R এর sub-section (2) তত উলিলিত “Access 

Network Services (ANS)” িব্দগুলি ও বন্ধিীগুলির পর “, Bangladesh 

Telecommunication Regulatory Commission (BTRC)” কমা, িব্দগুলি ও 

বন্ধিীগুলি সলিববলিত হইবব। 

 

৩৪। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 52U এর সংশ োধন।- 

উক্ত Ordinance এর section 52U এর- 

 

(ক)  sub-section (3) তত উলিলিত “The provision of this section 

shall not be applicable” িব্দগুলির পলরববতে “The tax shall be 

deducted at the rate of two percent (2%) ” িব্দগুলি,  সংখ্যা,  লিহ্ন 

ও বন্ধিীগুলি প্রলতস্থালপত হইবব; এবং 
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(ি)  sub-section (4) লবলুপ্ত হইবব। 

 

৩৫। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 53BB এর সংশ োধন।- 

উক্ত Ordinance এর section 53BB তত উলিলিত “one percent (1%)” িব্দগুলি, সংখ্যা, 

লিহ্ন ও বন্ধিীগুলির পলরববতে “zero point five percent (0.5%)” িব্দগুলি, সংখ্যাগুলি, লিহ্ন 

ও বন্ধিীগুলি প্রলতস্থালপত হইবব। 

 

৩৬। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 53BBB এর 

প্রতিস্থোপন।- উক্ত Ordinance এর section 53BBB  এর পলরববতে লিম্নরূপ section 53BBB 

প্রলতস্থালপত হইবব, যথা:-  

 

“53BBB. Collection of tax from Member of Stock Exchanges.-

The Chief Executive Officer of a stock exchange shall collect tax at the 

rate of “zero point zero five percent (0.05%)”on the value of shares and 

mutual funds transacted by a member of a stock exchange and at the rate 

of ten percent (10%) on the commission received or receivable by a 

member of a stock exchange for the transaction of securities other than 

shares and mutual funds at the time of making payment for such 

transactions.”। 
 

৩৭। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 53BBBB এর 

সংশ োধন।- উক্ত Ordinance এর section 53BBBB তত উলিলিত “one percent (1%)” 

িব্দগুলি, সংখ্যা, লিহ্ন ও বন্ধিীগুলির পলরববতে “zero point five percent (0.5%)” িব্দগুলি, 

সংখ্যাগুলি, লিহ্ন ও বন্ধিীগুলি প্রলতস্থালপত হইবব। 

 

৩৮। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 53E এর সংশ োধন।- 

উক্ত Ordinance এর section 53E তত উলিলিত “adjustment of payment” িব্দগুলির 

পর “or an order or instruction of making payment” িব্দগুলি সংবযালিত হইবব। 

 

৩৯। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 56 এর সংশ োধন।- উক্ত 

Ordinance এর section 56 এর-  

 

(ক)  sub-section (1) এর তেলববির SL. No. 20 এর লবপরীবত লিতীয় কিাবম 

উলিলিত এলিগুলির পলরববতে লিম্নরূপ এলিগুলি প্রলতস্থালপত হইবব, যথা:- 

 

“Dividend-  
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(a)  company, fund and trust 

 

(b)  any other person not being a company, fund and 

trust”; এবং 

 

(ি)  sub-section (2A) এর পর  লিম্নরূপ নূতি sub-section (3) সংবযালিত 

হইবব, যথা:- 

 
“(3) For the purpose of this section- 

 

(i)  “specified person” shall have the 

same meaning as in clause (a) of 

sub-section (2) of section 52 of this 

Ordinance; and 

 

(ii)  “payment” includes a transfer, a 

credit, an adjustment of payment or 

an order or instruction of making 

payment.”। 
 

৪০। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 68 এর সংশ োধন।- উক্ত 

Ordinance এর section 68 এ উলিলিত “four” িব্দটির পলরববতে “six” িব্দটি প্রলতস্থালপত 

হইবব। 

৪১। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 68B এর সংশ োধন।- 

উক্ত Ordinance এর section 68B এর sub-section (2) এর তেলববির পলরববতে লিম্নরূপ 

Table প্রলতস্থালপত হইবব, যথা:- 

 

“Table 
 

Serial 

No. 
Type and engine capacity of motor car 

Amount of 

tax (in taka) 

(1) (2) (3) 

1. A car or a jeep, not exceeding 1500cc 

 

25,000/- 

2. A car or a jeep, exceeding 1500cc but not 

exceeding 2000cc 

 

50,000/- 
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3. A car or a jeep, exceeding 2000cc but not 

exceeding 2500cc 

 

75,000/- 

4. A car or a jeep, exceeding 2500cc but not 

exceeding 3000cc 

 

1,25,000/- 

5. A car or a jeep, exceeding 3000cc but not 

exceeding 3500cc 

 

1,50,000/- 

6. A car or a jeep, exceeding 3500cc 

 

2,00,000/- 

7. A microbus 

 

30,000/- : 

 

৪২। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 75 এর সংশ োধন।- উক্ত 

Ordinance এর section 75 এর- 

 

(ক)  sub-section (1) এর clause (e) এর-  

 

(অ) sub-clause (vii) এর প্রান্তলস্থত “;” (বসলমবকািি)  এর পর “or” 

িব্দটি সলিববলিত হইবব; এবং 

  

(আ) sub-clause (x) এর পলরববতে লিম্নরূপ sub-clauses (x) ও (xi) 

প্রলতস্থালপত হইবব, যথা:- 

 

“(x) participates in a shared economic activities 

by providing motor vehicle, space, 

accommodation or any other assets; or 

 

 “(xi)  owns any licensed arms; or”; এবং 

 

(ই)  পর লিম্নরূপ নূতি clause (f) সলিববলিত হইবব, যথা:- 

 

“(f)  if such person is required to have 

Twelve-Digit Taxpayer’s 

Identification Number under section 

184A:”; এবং 

 

”। 
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(ি)  sub-section (2) এর clause (iv) এর প্রান্তলস্থত “.” (ফুিস্টপ) এর পলরববতে 

“; or” লিহ্ন ও িব্দ প্রলতস্থালপত হইবব এবং অত:পর লিম্নরূপ নূতি clauses 

(v) ও (vi) সংবযালিত হইবব, যথা:- 

 

“(v) an individual assessee who has no taxable income 

but who is required to have Twelve-Digit 

Taxpayer’s Identification Number under section 

184A for selling a land; or 

(vi)  an individual assessee who has no taxable income 

but who is required to have Twelve-Digit 

Taxpayer’s Identification Number under section 

184A for obtaining a credit card.”। 
 

৪৩। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 75A এর সংশ োধন।- 

উক্ত Ordinance এর section 75A এর sub-section (1) তত  উলিলিত “a private 

university” িব্দগুলির পলরববতে “a university, a private hospital, a clinic, a 

diagnostic centre, an English medium school providing education 

following international curriculum, local authority, artificial juridical 

person,” িব্দগুলি, কমাগুলি ও লিহ্নগুলি প্রলতস্থালপত হইবব । 

 

৪৪। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 80 এর সংশ োধন।- উক্ত 

Ordinance এর section 80 এর- 

 

(ক)  sub-section (1) এর clause (a) তত উলিলিত “twenty five” িব্দগুলির 

পলরববতে “forty” িব্দটি প্রলতস্থালপত হইবব; এবং 

(ি)  sub-section (2) এর proviso তত উলিলিত “three” িব্দটির পলরববতে 

“four” িব্দটি প্রলতস্থালপত হইবব। 

 

৪৫। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 82C এর সংশ োধন।- 

উক্ত Ordinance এর section 82C এর- 

  

(ক)  sub-section (2) এর clause (b) এর- 

 

(অ)  “SL No. 1 of the Table of sub-section (1) of section 

52AA” অক্ষরগুলি, িব্দগুলি, লিহ্নগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধিীগুলির 

পলরববতে “SL. No. 1, 2 and 13A of the Table of sub-

section (1) of section 52AA” অক্ষরগুলি, িব্দগুলি, লিহ্নগুলি, 

সংখ্যাগুলি ও বন্ধিীগুলি  প্রতিস্থোতপি হইবব; এবং 
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(আ)  proviso এর sub-clause (ii) তত উলিলিত “iron products,” 

িব্দগুলি ও লিবহ্নর পর “ferro alloy products,” িব্দগুলি ও কমা 

সলিববলিত হইবব; এবং 

 

(ি)  sub-section (4) এর প্রারলেক অংি ও clause (a) এর পলরববতে 

লিম্নরূপভাবব sub-section (4) এর প্রারলেক অংি ও clause (a) 

প্রতিস্থোতপি হইবব, যথা:- 

 

“(4) Subject to the provision of sub-section (5), 

minimum tax for an individual, a firm or a company shall 

be the following- 

 

(a) an assessee being- 

 

(i) an individual having gross receipts 

of taka three crore or more; or 

(ii) a firm having gross receipts of more 

than taka fifty lakh; or 

(ii) a company, 

 

shall, irrespective of its profits or loss in an 

assessment year, for any reason whatsoever, 

including the sustaining of a loss, the setting off of a 

loss of earlier year or years or the claiming of 

allowances or deductions (including depreciation) 

allowed under this Ordinance, be liable to pay 

minimum tax in respect of an assessment year at the 

following rate- 
 

Serial 

No 
Classes of assessee 

Rate of 

minimum tax 

(1) (2) (3) 

1. Manufacturer of 

cigarette, bidi, 

chewing tobacco, 

smokeless tobacco or 

any other tobacco 

products   

1% of the 

gross receipts 
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Serial 

No 
Classes of assessee 

Rate of 

minimum tax 

(1) (2) (3) 

2. Mobile phone operator 2% of the 

gross receipts 

3. Individual other than 

individual engaged in 

mobile phone 

operation or in the 

manufacturing of 

cigarette, bidi, 

chewing tobacco, 

smokeless tobacco or 

any other tobacco 

products,  having 

gross receipts taka 3 

crore or more 

0.50% of the 

gross receipts 

4. Any other cases 0.60% of the 

gross receipts: 

 

Provided that such rate of tax shall be zero point 

one zero percent (0.10%) of such receipts for an industrial 

undertaking engaged in manufacturing of goods for the first 

three income years since commencement of its commercial 

production.” । 

 

            ৪৬। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 124 এর সংশ োধন।- 

উক্ত Ordinance এর section 124 এর sub-section (2) এর clause (a) তত উলিলিত  

“75A,” সংখ্যা, অক্ষর ও কমার পর “103A,” সংখ্যা, অক্ষর ও কমা সলিববলিত হইবব।  

 

৪৭। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 158 এর সংশ োধন।- 

উক্ত Ordinance এর section 158 এর sub-section (2) এর proviso তত উলিলিত 

“reasonable to him” িব্দগুলির পর “and shall pass such order in this regard as 

he thinks fit within thirty days from date of the receipt of such 

application” িব্দগুলি সতিশিত ি হইশি। 

 

৪৮। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 184A এর সংশ োধন।- 

উক্ত Ordinance এর section 184A এর sub-section (3) এর-  
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(ক)  clause (xxiii) তত উলিলিত “paurashava,” িব্দটি ও কমার পর “zilla 

parishad,” িব্দগুলি ও কমা সলিববলিত হইবব; 

 

(ি)  clause (xxxii) এর পলরববতে লিম্নরূপ clause (xxxii) প্রতিস্থোতপি হইবব, 

যথা:- 

 

“(xxxii) participates in a shared economic activities 

by providing motor vehicle, space, 

accommodation or any other assets.”; এবং 
 

(গ)  clause (xxxiii) এর প্রান্তলস্থত “.” (ফুিস্টপ) এর পলরববতে “;” (বসলমবকািি) 

প্রলতস্থালপত হইবব এবং অতঃপর লিম্নরূপ নূতি clause (xxxiv) সংবযালিত 

হইবব, যথা:- 

 

“(xxxiv)  obtaining or maintaining a license for 

arms.”। 
 

৪৯। Ordinance No. XXXVI of 1984 এ নূিন section 184G এর 

সতিশি ।- উক্ত Ordinance এর section 184F এর পর লিম্নরূপ নূতি section 184G 

সলিববলিত হইবব, যথা:- 

 

“184G. Power to condone or extend, etc.- (1) Notwithstanding 

anything contained contrary to any provision of this Ordinance, the Board 

may, with prior approval of the Government, by an order, and in public 

interest,-  

 

(a) condone the period of epidemic, pandemic, or any other 

acts of God, and war in computing the time limits specified 

in any provision of this Ordinance; or 

 

(b) extend the time limits specified in any provision of this 

Ordinance to such extent as the Board may think fit, due to 

such epidemic, pandemic, or any other acts of God, and 

war.  

 

(2) The order under sub-section (1) may be issued with 

retrospective effect.”। 
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৫০। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর FIRST SCHEDULE এর 

সংশ োধন।- উক্ত Ordinance এর FIRST SCHEDULE এর Part B এর paragraph 1 

এর clause (f) এর sub-clause (i) তত উলিলিত “a company,” িব্দগুলি ও লিবহ্নর পর 

“local authority,” িব্দগুলি ও লিহ্ন সতিশিত ি হইশি। 

 

৫১। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর SIXTH SCHEDULE এর 

সংশ োধন।- উক্ত Ordinance এর SIXTH SCHEDULE এর PART A এর- 

 

(ক) paragraph 8 এর পতরিশিে তনম্নরূপ paragraph 8 প্রতিস্থোতপি হইশি, যর্ো:- 

 

“8. Any pension due to, or received by an assessee 

from the Government or an approved pension fund.”; 
 

(ি) paragraph 20 এর পতরিশিে তনম্নরূপ paragraph 20 প্রতিস্থোতপি হইশি, যর্ো:- 

 

“20. Any income up to taka two crore fifty lakh 

received by an assessee as gratuity from the Government or 

an approved gratuity fund.”; 
 

(গ)  paragraph 40 লবলুপ্ত হইবব; এবং 

 

(ঘ)  paragraph 54 এর পতরিশিে তনম্নরূপ paragraph 54 প্রতিস্থোতপি হইশি, যর্ো:- 

 

“54. Any income earned by an alternative investment 

fund recognized by the Bangladesh Securities and Exchange 

Commission.”। 

 

৫২। আয়কর।- (১) উপ-ধোরো (৩) এর তিধোনোিতল সোশপশে, ২০২০ সোশলর ১ জুলোই িোতরশি 

আরদ্ধ কর িৎসশরর জন্য তকোশনো কর তনধ েোরশণর তেশে এই আইশনর িফতসল-২ এর প্রর্ম অংশ  

তনতদ েষ্ট কর হোর অনুযোয়ী আয়কর ধোয ে হইশি। 

 

(২) তয সকল তেশে Income-tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. 

XXXVI of 1984) এর SECOND SCHEDULE (লটোরী আয় সংক্রোন্ত) প্রশযোজয হইশি, 

তসই সকল তেশে আশরোপণশযোগ্য কর উক্ত SCHEDULE অনুসোশরই ধোয ে করো হইশি, তকন্তু কশরর 

হোর তনধ েোরশণর তেশে উপ-ধোরো (১) এর তিধোন প্রশয়োগ কতরশি হইশি। 
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(৩) Income-tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) 

এর Chapter VII অনুসোশর কর কিেশনর তনতমত্ত িফতসল-২ এ (আয়কর হোর সংক্রোন্ত) িতণ েি হোর 

২০২০ সোশলর ১ জুলোই িোতরশি আরদ্ধ এিং ২০২১ সোশলর ৩০ জুন িোতরশি সমোপ্য িৎসশরর জন্য 

প্রশযোজয হইশি। 

 
(৪) এই ধোরোয় এিং এই ধোরোর অধীন আশরোতপি আয়কর হোশরর উশেশে ব্যিহৃি “শমোট 

আয় (total income)” অর্ ে Income-tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. 

XXXVI of 1984) এর তিধোন অনুসোশর তনরূতপি তমোট আয় (total income)। 

 

(৫) তকোশনো স্কুল, কশলজ, তিশ্বতিদ্যোলয় িো এনতজওশি তসিো গ্রহণকোরী প্রতিিন্ধী ব্যতক্তশদর 

তসিোস্থশল গম্যিোর তেশে এিং তসিো প্রদোশন তদশ  িলিৎ আইতন তিধোন অনুযোয়ী উপযুক্ত ব্যিস্থো নো 

রোতিশল ২০২০ সোশলর ১ জুলোই িোতরশি আরদ্ধ কর িৎসর হইশি উক্ত প্রতিষ্ঠোশনর তেশে প্রশযোজয 

কশরর পাঁচ  িোং  (৫%) অতিতরক্ত কর ধোয ে করো হইশি। 

 

(৬) তকোশনো করদোিো তনশয়োগকোরী কর্তেপে তহসোশি প্রতিষ্ঠোশন কম েরি তমোট জনিশলর 

নূযনিম দ   িোং  (১০%) প্রতিিন্ধী ব্যতক্তশদর তনশয়োগ কতরশল উক্ত করদোিোশক প্রশদয় কশরর পাঁচ 

 িোং  (৫%) কর তরয়োি প্রদোন করো হইশি। 

 

৫৩। সোরচোজে।- Income-tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI 

of 1984) এর আওিোয় ২০২০ সোশলর ১ জুলোই হইশি আরদ্ধ কর িৎসশরর জন্য তকোশনো কর 

তনধ েোরশণর তেশে িফতসল-২ এর তিিীয় অংশ  তনতদ েষ্ট হোর অনুযোয়ী সোরচোজে ধোয ে হইশি। 
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পঞ্চম অধ্যায় 

 
মূল্য সংশযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সশনর ৪৭ নং আইন) এর সংশ োধন 

 
৫৪। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ২ এর সংশ োধন।- মূল্য সংশযোজন কর ও সম্পূরক 

শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সশনর ৪৭ নং আইন), অিঃপর উক্ত আইন িতলয়ো উতিতিি, এর ধোরো ২ 

এর∑ 

 

 (১) দফো (১৭) এর পতরিশিে তনম্নরূপ দফো (১৭) প্রতিস্থোতপি হইশি, যর্ো:- 

 

“(১৭) “আমোলিকৃত তসবা” অথ ে বাংিাবেবির বালহর হইবত সরবরাহকৃত 

তসবা;”; 

 

(২)  দফো (১৮) এর পর তনম্নরূপ নূিন দফো (১৮ক) সতিশিত ি হইশি, যর্ো:- 

 

Ò(18K) ÒDcKiYÓ A_© সকি প্রকার কাঁিামাি, ল্যাববরেরী লর-এবিন্ট, 

ল্যাববরেরী ইকুইপবমন্ট, ল্যাববরেরী এবেসলরি, জ্বািািী লহসাবব 

ব্যবহৃত তয তকাি পোথ ে, তমাড়ক সামগ্রী, তসবা, যন্ত্রপালত ও যন্ত্রাংি; 

তবব wb¤œewY©Z cY¨ ev †mevmg~n DcKiY লহসাবব we‡ewPZ nB‡e 

bv, যথা:-  

 

(K) শ্রম, f~wg, BgviZ, Awdm BKzBc‡g›U I wd·Pvi, 

`vjvb‡KvVv ev AeKvVv‡gv ev ¯’vcYv wbg©vY, mylgxKiY, 

AvaywbKxKiY, cÖwZ¯’vcি, m¤úªmviY, ms¯‹viKiY I 

‡givgZKiY;  

(L) mKj cÖKvi AvmevecÎ, Awdm mvcøvB, †÷kbvix 

`ªe¨vw`, †iwd«Rv‡iUi I wd«Rvi, GqviKwÛkbvi, d¨vb, 

Av‡jvK miÄvg, †Rbv‡iUi µq ev †givgZKiY;  

(M) B‡›Uwiqi wWRvBb, ¯’vcZ¨ cwiKíbv I bKkv;  

(N) hvbevnb fvov I wjR MÖnY; 

(O) ågY, Avc¨vqb, Kg©Pvixi Kj¨vY, Dbœqbg~jK KvR I 

উহার mwnZ mswkøó cY¨ ev †mev; Ges  

(P) e¨emv cÖwZôv‡bi cÖv½b, Awdm, †kv-iæg ev Abyiƒc 

†ÿÎ, †h bv‡gB AwfwnZ nDK bv †Kb, fvov (Rent) 

MÖnY : 
Z‡e kZ© _v‡K †h, GB AvB‡bi Z…Zxq 

Zdwm‡ji Aby‡”Q` (3) G DwjøwLZ Òe¨emvqxÓ KZ…©K 

e¨emvq cwiPvjbvi †ÿ‡Î weµq, wewbgq ev cÖKviv‡šÍ 
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n¯ÍvšÍ‡ii D‡Ï‡k¨ Avg`vwbK…Z, µqK…Z, AwR©Z ev 

Ab¨‡Kvbfv‡e msM„nxZ cY¨ ÒDcKiYÓ wnmv‡e MY¨ 

nB‡e;Ó; 

 

 (৩)  দফো (১৯) এর পতরিশিে তনম্নরূপ দফো (১৯) প্রতিস্থোতপি হইশি, যর্ো:- 

“(১৯) “উপকরণ কর” (Input Tax) অথ ে তকাি লিবলন্ধত ব্যলক্ত কতৃেক 

উপকরণ লহসাবব আমোলিকৃত পণ্য বা তসবার লবপরীবত আমোলি 

পয োবয় পলরবিালধত মূল্য সংবযািি কর (আগাম কর ব্যতীত) এবং 

স্থািীয় উৎস হইবত উপকরণ লহসাবব ক্রয়কৃত বা সংগৃহীত পণ্য বা 

তসবার লবপরীবত পলরবিালধত মূল্য সংবযািি কর;”; 

 

(৪)  দফো (৩৮) এর পতরিশিে তনম্নরূপ দফো (৩৮) প্রতিস্থোতপি হইশি, যর্ো:-   

“(৩৮) “বকাম্পালি” অথ ে িোংলোশদ  িো অন্য তকোন তদশ র তিদ্যমোন তকোন 

আইবির অধীি তকাম্পালি লহসাবব লিগলমত তকাি প্রলতষ্ঠাি;”; 

 

(৫)  দফো (৪০) এর পতরিশিে তনম্নরূপ দফো (৪০) প্রতিস্থোতপি হইশি, যর্ো:-  

 “(৪০) “িািািপত্র” অথ ে পণ পলরবিাবধর োয় সংক্রান্ত তকাি েলিি;”; 

 

(৬) েফা (৫৭) এর প্রান্তঃলস্থত তসলমবকািি লিবহ্নর পলরববতে তকািি লিহ্ন প্রলতস্থালপত 

হইবব এবং অতঃপর লিম্নরূপ িতোংি সংবযালিত হইবব, যথা:- 

“তবব িতে থাবক তয, ধারা ৪ এর উপ-ধারা (২) এর েফা (ঘ) এর অধীি 

তকাি ব্যলক্তবক লিবলন্ধত কলরবার তক্ষবত্র এই লিবন্ধিসীমা প্রবযািয হইবব িা;”; 

 

(৭)  দফো (৬২) এর উপ-দফো (ক) তি উতিতিি “পণ্য িো তসিোর উপকরণ”  ব্দগুতলর 

পতরিশিে “পণ্য িো তসিো”   ব্দগুতল প্রতিস্থোতপি হইশি; 

  

(৮) দফো (৭৪) এর উপ-দফো (চ) এর পর তনম্নরূপ উপ-দফো (ছ) সংশযোতজি হইশি, 

যর্ো:- 

“(ছ) অন্যান্য ব্যবসা প্রলতষ্ঠাি;”; 

 

(৯)  দফো (৮২) তি উতিতিি “পণ্য”  ব্দটি তিলুপ্ত হইশি; 

  

(১০)   দফো (১০৩) এর পতরিশিে তনম্নরূপ দফো (১০৩) প্রতিস্থোতপি হইশি, যর্ো:- 

 

“(১০৩) “হ্রাসকারী সমন্বয়” অথ ে লিম্নবলণ েত তকাি হ্রাসকারী সমন্বয়, যথা:- 

(ক) আগাম কর লহসাবব পলরবিালধত অবথ ের হ্রাসকারী সমন্বয়;  

(ি) সরবরাহকারী কতৃেক প্রেত্ত সরবরাবহর লবপরীবত উৎবস কলতেত 

কবরর হ্রাসকারী সমন্বয়;  
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(গ) বাৎসলরক পুিঃলহসাব প্রণয়ি বা লিরীক্ষার ফবি প্রবযািয 

হ্রাসকারী সমন্বয়;  

(ঘ) তক্রলিে তিাে ইস্যযর কারবণ হ্রাসকারী সমন্বয়; 

(ঙ) রপ্তালির তক্ষবত্র পলরবিালধত উপকরণ কবরর হ্রাসকারী সমন্বয়; 

(ি) মূসক হার হ্রাস পাইবার তক্ষবত্র হ্রাসকারী সমন্বয়; 

(ছ) পূব েবতী কর তময়াে হইবত তিলতবািক অবথ ের পলরমাণ তির 

োিার লিলমত্ত হ্রাসকারী সমন্বয়; 

(ি) পূব েবতী কর তময়াবে অলতলরক্ত পলরবিালধত মূসক হ্রাসকারী 

সমন্বয়; বা 

(ঝ) লিধ োলরত অন্য তকাি হ্রাসকারী সমন্বয়।”। 

 

৫৫। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ৫ এর সংশ োধন।- উক্ত আইশনর ধোরো ৫ এর- 

 

(ক) উপ-ধোরো (১) এ উতিতিি “তনধ েোতরি পদ্ধতিশি”  ব্দগুতলর পতরিশিে 

“তনধ েোতরি  িে ও পদ্ধতিশি”   ব্দগুতল প্রতিস্থোতপি হইশি; এিং 

(ি) উপ-ধোরো (১) এর  িেোংশ র প্রোন্তঃতস্থি দাঁতি তচশের পতরিশিে তকোলন 

তচে প্রতিস্থোতপি হইশি এিং অিঃপর লিম্নরূপ িতোংি সংবযালিত 

হইবব, যথা:- 

“আরও িতে থাবক তয, তকন্দ্রীয় লিবন্ধি গ্রহণ ও কর 

পলরবিাবধর িবক্ষয তবাি ে লবলধমািা প্রণয়ি কলরবত পালরবব।”। 

 

৫৬। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ৮ এর সংশ োধন।- উক্ত আইশনর ধোরো ৮ এর উপ-

ধোরো (১) এ উতিতিি “তনধ েোতরি  িে ও পদ্ধতিশি”  ব্দগুতল তিলুপ্ত হইশি। 

 

৫৭। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ১২ এর সংশ োধন।- উক্ত আইশনর ধোরো ১২ এর- 

 

(ক) উপোন্তটীকোয় উতিতিি “কতম নোর কর্তেক”  ব্দগুতল তিলুপ্ত হইশি; 

(ি) দুইটি স্থোশন উতিতিি “কতম নোর”  ব্দটির পতরিশিে, উভয়স্থোশন, 

“সংতিষ্ট কম েকিেো”  ব্দগুতল প্রতিস্থোতপি হইশি। 

 

৫৮। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ৩১ এর সংশ োধন।- উক্ত আইশনর ধোরো ৩১ এর- 

 

(ক) উপ-ধোরো (২) এর পতরিশিে তনম্নরূপ উপ-ধোরো (২) প্রতিস্থোতপি হইশি, 

যর্ো:- 

“(২) Ki‡hvM¨ Avg`vwbi Dci g~mK †h mgq I c×wZ‡Z 

Av`vq Kiv nq †mB GKB mgq I c×wZ‡Z Ki‡hvM¨ Avg`vwbi 

g~mK Av‡ivc‡hvM¨ wfwËg~‡j¨i Dci তবাি ে কতৃেক লিধ োলরত িতে ও 

পদ্ধলতবত cY¨ উৎপােবির িবক্ষয আমোলিকৃত DcKi‡Yi †ÿ‡Î ৪ 
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(িার) kZvsk nv‡i Ges Ab¨vb¨ †ÿ‡Î 5 (cvuP) kZvsk nv‡i AvMvg 

Ki cÖ‡`q nB‡e|Ó; 

(ি) উপ-ধারা (৩) এ উলিলিত “দুইটি কর তময়োশদর”  ব্দগুতলর পতরিশিে 
“চোরটি কর তময়োশদর”  ব্দগুতল প্রতিস্থোতপি হইশি। 

 

৫৯। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ৩২ এর সংশ োধন।- উক্ত আইশনর ধোরো ৩২ এর 

উপ-ধোরো (২) এর পতরিশিে তনম্নরূপ উপ-ধোরো (২) প্রতিস্থোতপি হইশি, যর্ো:- 

 

“(২) আমোলিকৃত তসবার করবযাগ্য সরবরাবহর পণ হইবব সরবরাবহর 

মূল্য বা সরবরাহকারী এবং সরবরাহগ্রহীতা পরস্পর সম্পকেযুক্ত হইবি ন্যায্য 

বািার মূল্য।”। 

 

৬০। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ৩৩ এর সংশ োধন।- উক্ত আইশনর ধোরো ৩৩ এর 

উপ-ধোরো (৩) এ উতিতিি “৬০ (ষোট)” সংখ্যো, িন্ধনী ও  শব্দর পতরিশিে “৯০ (নব্বই)” সংখ্যো, িন্ধনী 

ও  ব্দ প্রতিস্থোতপি হইশি। 

 

৬১। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ৪৬ এর সংশ োধন।- উক্ত আইশনর ধোরো ৪৬ এর- 

 

 (ক) উপ-ধোরো (১) এর- 

(অ) দফো (গ) তি উতিতিি “দুইটি কর তময়াবের” িব্দগুলির 

পলরববতে “িারটি কর তময়াবের” িব্দগুলি প্রলতস্থালপত হইবব;  

(আ) দফো (ঙ) তি উতিতিি “ক্রয় তহসোি পুস্তশক”  শব্দর পর “িো 

ক্রয়-লবক্রয় লহসাব পুস্তবক” িব্দগুলি সলিববলিত হইশি; 

(ই) দফো (ড) এর প্রোন্তঃতস্থি দাঁতি তচশের পতরিশিে তসতমশকোলন 

তচে প্রতিস্থোতপি হইশি এিং অিঃপর তনম্নরূপ নূিন দফো 

সংশযোতজি হইশি, যর্ো:- 

Ò(X) †gvU DcKiY g~j¨ 7.5 (সাত েিলমক পাঁি) 

িতাংবির AwaK cwieZ©‡bi †ÿ‡Î নূিন 

উপকরণ-উৎপাে সহগ cÖ`vb bv Kwi‡j AwZwi³ 

ewa©Z DcKiY Ki|Ó; 

 

(ি) উপ-ধোরো (২) এর- েফা (ঘ) এর পতরিশিে তনম্নরূপ দফো (ঘ) 

প্রতিস্থোতপি হইশি, যর্ো:- 

“(ঘ) উক্ত অিেি পণ্য পলরবহি তসবা সংক্রান্ত ব্যবয়র ৮০ (আলি) 

িতাংবির অলধক হয়।”; 

 

(গ) উপ-ধোরো (৩) এর- 
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(অ) েফা (ঘ) তত উলিলিত “(৫)” বন্ধিী ও সংখ্যার পলরববতে 

“(২)” বন্ধিী ও সংখ্যা প্রলতস্থালপত হইবব; 

(আ) েফা (ঘ) এর প্রান্তঃলস্থত োঁলড় লিবহ্নর পলরববতে তসলমবকািি 

লিহ্ন প্রলতস্থালপত হইবব অতঃপর লিম্নরূপ নূিন দফো (ঙ) 

সংশযোতজি হইশি, যর্ো:- 

“(ঙ) গ্যাস, পালি, লবদুযৎ ও তেলিবফাি তসবার উপর 

পলরবিালধত মূসক তরয়াত গ্রহবণর তক্ষবত্র সংলিষ্ট 

প্রলতষ্ঠাি কতৃেক ইস্যযকৃত লবি, যাহা িািািপত্র 

লহসাবব গণ্য হইবব।”। 

 

৬২। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ৪৭ এর সংশ োধন।- উক্ত আইশনর ধোরো ৪৭ এর- 

 

(ক) উপ-ধারা (১) এর পলরববতে লিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রলতস্থালপত হইবব, 

যথা:- 

“(১) তয তক্ষবত্র তকাি লিবলন্ধত ব্যলক্ত করবযাগ্য সরবরাবহর 

লিলমত্ত তকাি লিলে েষ্ট কর তময়াবে তয পলরমাণ উপকরণ ব্যবহার কবরি, 

উক্ত ব্যলক্তর প্রাপ্য উপকরণ কর তরয়াত তসই পলরমাবণর লভলত্তবত 

লিরূপণ কলরবত হইবব।”; 

 

(ি) উপ-ধারা (৩) এর পলরববতে লিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রলতস্থালপত হইবব, 

যথা:- 

“(৩) প্রলত কর তময়াবে এই ধারার সলহত সংলিষ্ট আমোলি 

লকংবা অিেবির তক্ষবত্র তয পলরমাণ উপকরণ কর তরয়াত গ্রহণ করা 

যাইবব উহা লিম্নবলণ েত সূত্র অনুযায়ী লিরূপণ কলরবত হইবব: 

I x T/A 
তযবক্ষবত্র- 

I হইি উপ-ধারা (১) এর সলহত সংলিষ্ট আমোলিকৃত লকংবা অলিেত 

উপকরণ হইবত লিবলন্ধত ব্যলক্ত তয পলরমাণ উপকরণ ব্যবহার কবরি 

তাহার লবপরীবত প্রবযািয মূল্য সংবযািি কবরর তমাে পলরমাণ; 

T হইি তকাি কর তময়াবে লিবলন্ধত ব্যলক্ত কতৃেক প্রেত্ত ১৫ (পবির) 

িতাংি হাবর করবযাগ্য সকি সরবরাবহর মূল্য; এবং 

A হইি তকাি কর তময়াবে লিবলন্ধত ব্যলক্ত কতৃেক প্রেত্ত সকি 

সরবরাবহর মূল্য।”। 

 

৬৩। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ৪৮ এর সংশ োধন।- উক্ত আইশনর ধোরো ৪৮ এর 

পতরিশিে তনম্নরূপ ধোরো ৪৮ প্রতিস্থোতপি হইশি, যর্ো:- 
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 “৪৮। সমন্বয়।- (১) তনধ েোতরি পতরমোণ,  িে, সময়সীমো ও পদ্ধতিশি 

করদোিো তনম্নিতণ েি তেশে বৃলদ্ধকারী সমন্বয় সোধন কতরশি পোতরশিন, যর্ো:- 

 
(ক)  উৎশস কতিেি কশরর বৃতদ্ধকোরী সমন্বয়;  

(ি)  িোৎসতরক পুনঃতহসোি প্রণয়শনর ফশল বৃতদ্ধকোরী সমন্বয়;  

(গ)  ব্যোংতকং চযোশনশল অর্ ে পতরশ োধ নো কতরিোর  ফশল 

বৃতদ্ধকোরী সমন্বয়;  

(ঘ)  ব্যতক্তগি উশেশে ব্যিহৃি (private use) পশণ্যর তেশে 

বৃতদ্ধকোরী সমন্বয়;  

(ঙ)  তনিতন্ধি হইবার পর বৃতদ্ধকোরী সমন্বয়;  

(চ)  তনিন্ধন িোতিশলর কোরশণ বৃতদ্ধকোরী সমন্বয়;  

(ছ)  মূসক হোর পতরিতিেি হইবার কোরশণ বৃতদ্ধকোরী সমন্বয়;  

(ি) স্যে, িলরমািা, অথ েেণ্ড, তফ ইিযোতদ পতরশ োধ সংক্রোন্ত 

বৃতদ্ধকোরী সমন্বয়; িো 

(ঝ)  তনধ েোতরি অন্য তকোন বৃতদ্ধকোরী সমন্বয়। 

 

(২) লিধ োলরত পলরমাণ, িতে, সময়সীমা ও পদ্ধলতবত করোতা লিম্নবলণ েত 

তক্ষবত্র হ্রাসকোরী সমন্বয় সাধি কলরবত পালরববি, যর্ো:- 

 
(ক) আগাম কর লহসাবব পলরবিালধত অবথ ের হ্রাসকারী সমন্বয়;  

(ি) সরবরাহকারী কতৃেক প্রেত্ত সরবরাবহর লবপরীবত উৎবস 

কলতেত কবরর হ্রাসকারী সমন্বয়;  

(গ) বাৎসলরক পুিঃলহসাব প্রণয়ি বা লিরীক্ষার ফবি প্রবযািয 

হ্রাসকারী সমন্বয়;  

(ঘ) তক্রলিে তিাে ইস্যযর কারবণ হ্রাসকারী সমন্বয়; 

(ঙ) রপ্তালির তক্ষবত্র পলরবিালধত উপকরণ কবরর হ্রাসকারী 

সমন্বয়; 

(ি) মূসক হার হ্রাস পাইবার তক্ষবত্র হ্রাসকারী সমন্বয়; 

(ছ) পূব েবতী কর তময়াে হইবত তিলতবািক অবথ ের পলরমাণ তির 

োলিবার লিলমত্ত হ্রাসকারী সমন্বয়; 

(ি) পূব েবতী কর তময়াবে অলতলরক্ত পলরবিালধত মূসক হ্রাসকারী 

সমন্বয়; বা 

(ঝ) লিধ োলরত অন্য তকাি হ্রাসকারী সমন্বয়।”। 

 

৬৪। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ৪৯ এর সংশ োধন।- উক্ত আইশনর ধোরো ৪৯ এর- 

 

(ক) উপ-ধারা (১) এর প্রারবে উলিলিত “উপ-ধারা” িবব্দর পূবব ে “ধারা ৩৩ 

এর লবধািাবিী সবেও,” িব্দগুলি, সংখ্যা এবং কমা সলিববলিত হইবব; 
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(ি) উপ-ধারা (২) এ উতিতিি “সমলন্বত কর িািািপত্র এবং উৎবস কর 

কতেি সিেপত্র” িব্দগুলির পলরববতে “কর িািািপত্র” িব্দগুলি 

প্রলতস্থালপত হইশি; 

(গ) উপ-ধারা (৪) এর পর লিম্নরূপ নূতি উপ-ধারা (৫) সংবযালিত হইবব, 

যথা:- 

“(৫) তকোন প্রকশের আওিোয় তকোন তসিো গ্রহণকোরী কর্তেক 

প্রশদয় মূল্য সংশযোজন কর যতদ তসিো গ্রহণকোরী িো, তেেমি, তসিোর 

মূল্য িো কতম ন পতরশ োধকোরী ব্যতক্ত তসিোর মূল্য িো কতম ন 

পতরশ োধকোশল তনধ েোতরি পদ্ধতিশি উৎশস আদোয় িো কিেনপূি েক 

সরকোতর তেজোতরশি জমো কশরন এিং উক্ত তসিো সরিরোহকোরী ব্যতক্ত 

কর্তেক উক্ত সমুদয় তসিোর অং তিশ ষ সরিরোশহর লশেয তকোন সোি-

কিোক্টর, এশজন্ট িো অন্যশকোন তসিো সরিরোহকোরী ব্যতক্তশক তনশয়োগ 

কশরন, তসইশেশে উক্ত তসিো সরিরোহকোরীর সোি-কিোক্টর, এশজন্ট িো 

তনশয়োগকৃি অন্যশকোন তসিো সরিরোহকোরী ব্যতক্তর তনকট হইশি, উক্ত 

তসিোর উপর প্রোর্তমক পয েোশয় প্রশযোজয মূল্য সংশযোজন কর আদোয় িো 

কিেন এিং সরকোতর তেজোতরশি জমো প্রদোশনর দোতলতলক প্রমোণোতদ 

উপস্থোপন সোশপশে পুনরোয় উৎশস মূল্য সংশযোজন কর আদোয় করো 

যোইশি নো; িশি, প্রকশের আওিোয় পণ্য ক্রশয়র তেশে এই তিধোন 

প্রশযোজয হইশি নো।”। 

 

৬৫। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ৫০ এর সংশ োধন।- উক্ত আইশনর ধোরো ৫০ এর 

 উপ-ধারা (৩) এর পলরববতে লিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রলতস্থালপত হইবব, যথা:- 

 

“(৩) সরবরাহকারী উৎবস কর কতেিকারী সত্তা হইবত উৎবস কর কতেি 

সিেপত্র গ্রহণ ব্যতীত হ্রাসকারী সমন্বয় সাধি কলরবত পালরববি িা।”। 

 

৬৬। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ৫৩ এর প্রতিস্থোপন।- উক্ত আইশনর ধোরো ৫৩ এর 

পলরববতে লিম্নরূপ ধারা ৫৩ প্রলতস্থালপত হইবব, যথা:- 

 

“৫৩। উৎবস কর কতেি সিেপত্র।- তকাি লিবলন্ধত ব্যলক্তর লিকে হইবত 

উৎবস কর কতেিকারী সত্তা তকাি সরবরাহ গ্রহবণর তক্ষবত্র, উক্ত উৎস কর 

কতেিকারী সত্তা তৎকতৃেক উক্ত সরবরাবহর লবপরীবত মূল্য পলরবিাবধর সময় তবাি ে 

কতৃেক লিধ োলরত পদ্ধলতবত উৎবস কর কতেি সিেপত্র ইস্যয কলরববি।” 

 

৬৭। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ৬৪ এর সংশ োধন।- উক্ত আইশনর ধোরো ৬৪ এর- 
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(ক) উপ-ধারা (১) এর প্রান্তঃলস্থত োঁলড় লিবহ্নর পলরববতে তকািি লিহ্ন 

প্রলতস্থালপত হইবব এবং অতঃপর লিম্নরূপ িতোংি সংবযালিত হইবব; 

যথা:- 

“তবব িতে থাবক তয, ১৫ (পবিবরা) তম লেববস সরকালর ছুটি 

থালকবি তৎপরবতী কায েলেববস োলিিপত্র তপি কলরবত হইবব।”; 

 

 (ি) উপ-ধারা (১) এর পর চনম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (1ক) ও (1ে) সংশর্াচজত 

িইশি; র্র্া:- 

“(১ক) এই আইশনর অন্যান্য চিধাশন চিন্নতর র্ািা চকছুই 

র্াকুক না হকন, প্রাকৃচতক দুশর্ থাগ, মিামারী, দৈি-দুচি থপাক িা যুশের 

কারশণ জনস্বাশর্ থ, হিার্ থ, সরকাশরর পূি থানুশমাৈনক্রশম, আশৈ  িারা, 

উক্তরূপ আপৎকালীন সমশয়র জন্য সুৈ ও জচরমানা আৈায় িইশত 

অব্যািচত প্রৈানপূি থক ৈাচেলপত্র হপশ র সময়সীমা বৃচে কচরশত 

পাচরশি। 

(১ে) উপ-ধারা (১ক) এ উচিচেত আশৈ  ভূতাশপিিাশি 

কার্ থকরতা প্রৈান করা র্াইশি।”। 

 

৬৮। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ৬৮ এর প্রতিস্থোপন।- উক্ত আইশনর ধোরো ৬৮ এর 

পলরববতে লিম্নরূপ ধারা ৬৮ প্রলতস্থালপত হইবব, যথা:- 

 

“৬৮। ঋণাত্মক নীট অর্ থ হজর টানা ও হফরত প্রৈান।- (১) র্চৈ হকান 

কর হময়াশৈ উপকরণ কর এিং প্রাপ্য হ্রাসকারী সমন্বশয়র সমচষ্ট, উৎপাৈ কর, 

সম্পূরক শুল্ক এিং বৃচেকারী সমন্বশয়র সমচষ্টশক অচতক্রশমর কারশণ উক্ত কর 

হময়াশৈ প্রশৈয় নীট অশর্ থর পচরমাণ ঋণাত্মক িয়, তািা িইশল অচতচরক্ত পচরমাণ 

অর্ থ হজর টাচনশত িইশি এিং পরিতী ছয়টি কর হময়াশৈ উক্ত অর্ থ চিশয়াজন করা 

র্াইশি, তৎপরিতীশত অিচ ষ্ট অর্ থ এই ধারা অনুসাশর হফরৎ প্রৈান কচরশত 

িইশি।  

(২) হকান চনিচিত ব্যচক্তশক পূি থিতী কর হময়াৈ িইশত হজর টানা 

অচতচরক্ত অর্ থ চনম্নিচণ থত পেচতশত হ্রাসকারী সমন্বয় প্রৈান কচরশত িইশি- 

 

(ক) সকল উৎপাৈ কশরর পচরমাণ এিং এই ধারার 

অধীন প্রৈত্ত সমন্বয় ব্যতীত অন্যান্য সমুৈয় সমন্বয় 

চিসাশি লইয়া পরিতী কর হময়াশৈ উক্ত হময়াশৈর 

জন্য প্রশৈয় কশরর পচরমাণ চনধ থারণ কচরশত িইশি; 

(ে) র্চৈ চনরূচপত অশর্ থর পচরমাণ ধনাত্মক িয়, তশি 

পূশি থর কর হময়াৈ িইশত হজর টানা অচতচরক্ত 

অশর্ থর এমন অং  হ্রাসকারী সমন্বয় প্রৈান কচরশত 
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িইশি র্ািাশত প্রশৈয় অশর্ থর পচরমাণ শূশন্য হ্রাস 

পায়; 

(গ) পূশি থর কর হময়াৈ িইশত হজর টানা হর্ পচরমাণ 

অর্ থ ৈফা (ে) এর অধীন সমন্বয় করা র্াইশি না, 

উিা ততিণ পর্ থন্ত হজর টাচনশত িইশি, র্তিণ না- 

(অ) হকান কর হময়াশৈর জন্য হজর টানা 

সমুৈয় অচতচরক্ত অর্ থ চিশয়াচজত িয়; িা 

(আ) চনচৈ থষ্ট হময়াশৈর জন্য হজর টানা 

অচতচরক্ত অশর্ থর আংচ ক িা সমুৈয় 

পচরমাণ ছয়টি কর হময়াৈ পর্ থন্ত হজর 

টানা িয়।  

(৩) র্চৈ ছয়টি কর হময়াৈ র্ািৎ হজর টাচনিার পর অচতচরক্ত অর্ থ 

অিচ ষ্ট র্াশক, তািা িইশল- 

(ক) অচতচরক্ত অশর্ থর পচরমাণ ৫০,০০০.০০ (পঞ্চা  

িাজার) টাকার অচধক না িইশল উক্ত পচরমাণ 

শূশন্য হ্রাস না পাওয়া পর্ থন্ত উিার হজর টাচনশত 

িইশি; িা 

(ে) অন্যান্য হিশত্র, উক্ত পচরমাণ অর্ থ চনধ থাচরত  তথ ও 

পেচতশত আশিৈন প্রাচপ্তর ৩ (চতন) মাশসর মশধ্য 

হফরৎ প্রৈান কচরশত িইশি।”। 

 

৬৯। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ৭১ এর সংশ োধন।- উক্ত আইশনর ধোরো ৭১ এর 

উপ-ধারা (১) এ উলিলিত “কলমিিার” িবব্দর পলরববতে “কলমিিার বা মহাপলরিািক” িব্দগুলি 

প্রলতস্থালপত হইবব। 

 

৭০। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ৭৩ এর সংশ োধন।- উক্ত আইশনর ধোরো ৭৩ এর- 

 

(ক) Dc-aviv (1) এর েফা (ক) তত উলিলিত “কলমিিার” িবব্দর পলরববতে 

“কলমিিার বা ধারা ৮৬ এর সারণীবত বলণ েত যবথাপযুক্ত কম েকতো” 

িব্দগুলি ও সংখ্যা প্রলতস্থালপত হইবব; 

(ি) Dc-aviv (১) এর েফা (ক) এর উপ-েফা (অ) এর “, বা 

অলিয়লমতভাবব উপকরণ কর তরয়াত বা হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণ 

কলরয়াবছি” কমা ও িব্দগুলি লবলুপ্ত হইবব; 

(গ) উপ-ধারা (২) এ উলিলিত “কলমিিার” িবব্দর পলরববতে “কলমিিার বা 

ধারা ৮৬ এর সারণীবত বলণ েত যবথাপযুক্ত কম েকতো” িব্দগুলি ও সংখ্যা 

প্রলতস্থালপত হইবব; 



 41 

(ঘ) উপ-ধারা (৩) এ উলিলিত “কলমিিার” িবব্দর পলরববতে “কলমিিার বা 

ধারা ৮৬ এর সারণীবত বলণ েত যবথাপযুক্ত কম েকতো” িব্দগুলি ও সংখ্যা 

প্রলতস্থালপত হইবব; 

(ঙ) Dc-aviv (৪) এ উলিলিত “কলমিিারবক” িবব্দর পলরববতে 

“কলমিিার বা ধারা ৮৬ এর সারণীবত বলণ েত যবথাপযুক্ত 

কম েকতোবক” িব্দগুলি প্রলতস্থালপত হইবব; 

(ি) উপ-ধারা (৪) এর পর লিম্নরূপ নূতি উপ-ধারা (৫) সংবযালিত হইবব, 

যথা:- 

“(৫) োলিিপত্র পরীক্ষায় উপকরণ কর তরয়াত বা হ্রাসকারী 

সমন্বয় গ্রহবণর অলিয়ম উেঘাটিত হইবি সহকারী কলমিিাবরর লিবম্ন 

িবহি এমি কম েকতো উপ-ধারা (২) তত বলণ েত পদ্ধলত অনুসরণ কলরয়া 

প্রবেয় কবরর পলরমাণ লিধ োরণ কলরবত পালরববি।”। 

  

৭১। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ৭৬ এর সংশ োধন।- উক্ত আইশনর ধোরো ৭৬ এর 

উপ-ধারা (১) এর পলরববতে লিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রলতস্থালপত হইবব, যথা:- 

 

“(১) র্চৈ হকান ব্যচক্ত এই আইশনর হকান চিধাশনর অপব্যাখ্যা িা 

অপব্যিিার কচরয়া হকান পচরকশের (scheme) মাধ্যশম হকান কর সুচিধা গ্রিণ 

কশরন িা গ্রিণ কচরিার হিষ্টা কশরন, তািা িইশল কচম নার করৈাতাশক শুনাচন 

প্রৈান কচরয়া চনধ থাচরত হিত্র ও পেচতশত এমনিাশি কর সুচিধার র্র্ার্ থতা 

চনরূপণ, চনধ থারণ, রৈকরণ িা হ্রাসকরশণর জন্য যুচক্তযুক্ত আশৈ  প্রৈান কচরশত 

পাচরশিন এিং সুচিধা লািকারী ব্যচক্তর করৈাচয়তা চনরূপণ কচরশত পাচরশিন হর্ন 

চিশ ষ প্রস্তািটি গৃিীত িয় নাই িা কার্ থকর িয় নাই।”। 

 

৭২। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ৮৩ এর সংশ োধন।- উক্ত আইশনর ধোরো ৮৩ এর 

উপ-ধারা (৩) এর পর চনম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৪) সংশর্াচজত িইশি; র্র্া:- 

 

“(৪) উপ-ধারা (১) এ যাহা লকছুই থাকুক িা তকি, রািস্ব কম েকতোর 

লিবম্ন িবহি এমি কম েকতো তাঁহার এিলতয়ারাধীি এিাকায় তকাি লিবলন্ধত বা 

লিবন্ধিবযাগ্য ব্যলক্তর উৎপােিস্থি বা সরবরাহস্থি বা তসবা প্রোিস্থি বা 

ব্যবসায়স্থি পলরেি েি এবং মজুে পণ্য, তসবা, উপকরণ ও লহসাব পরীক্ষা কলরবত 

পালরববি।”। 

 

৭৩। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ৮৬ এর সংশ োধন।- উক্ত আইশনর ধোরো ৮৬ এর 

উপ-ধারা (২) এর পর চনম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৩) সংশর্াচজত িইশি; র্র্া:- 

 

“(৩) যলে তকাি ব্যলক্ত তৎকতৃেক সংঘটিত অপরাধ স্বীকার কলরয়া 

সংলক্ষপ্ত ন্যায় লিণ েয়ি এর আববেি কবরি, তবব তস তক্ষবত্র ন্যায় লিণ েয়ণকারী 
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কম েকতো কারণ েি োবিা তিাটিি িারী ও শুিািী গ্রহণ ব্যোতিশরশক কর তনধ েোরণ ও 

উক্ত অপরোশধর ন্যোয় তনণ েয়ন কোয েক্রম সম্পি কতরশি পোতরশিন।”। 

 

৭৪। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ৯৫ এর সংশ োধন।- উক্ত আইশনর ধোরো ৯৫ এর 

উপ-ধারা (১ক) হত উচিচেত “উপ-কচম নার”  শের পচরিশতথ “সিকারী কচম নার”  েগুচল 

প্রচতস্থাচপত িইশি। 

 

৭৫। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ১২১ এর সংশ োধন।- উক্ত আইশনর ধোরো ১২১ এর 

উপ-ধারা (২) এ উচিচেত “১০ (ৈ )” সংখ্যা, িিনী ও  শের পচরিশতথ “২০ (চি )” সংখ্যা, িিনী ও 

 ে প্রচতস্থাচপত িইশি। 

 

৭৬। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ১২২ এর সংশ োধন।- উক্ত আইশনর ধোরো ১২২ এর 

উপ-ধারা (২) এ উলিলিত “১০ (েি)” সংখ্যা, বন্ধিী ও িবব্দর পলরববতে “২০ (লবি)” সংখ্যা, বন্ধিী ও 

িব্দ প্রলতস্থালপত হইবব। 

 

৭৭। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ১২৬ এর সংশ োধন।- উক্ত আইশনর ধোরো ১২৬ এর- 

 

(ক) উপ-ধারা (১) এ উচিচেত “সম্পূরক শুল্ক”  েগুচলর পর “িা আগাম 

কর”  েগুচল সচন্নশিচ ত িইশি; 

(ে) উপ-ধারা (২) এ উচিচেত “সম্পূরক শুল্ক”  েগুচলর পর “িা আগাম 

কর”  েগুচল সচন্নশিচ ত িইশি; 

(গ) উপ-ধারা (৩) এ উচিচেত “সম্পূরক শুল্ক”  েগুচলর পর “িা আগাম 

কর”  েগুচল সচন্নশিচ ত িইশি। 

 

৭৮। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ১৩০ এর সংশ োধন।- উক্ত আইশনর ধোরো ১৩০ এর 

উপ-ধারা (২) এর পচরিশতথ চনম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রচতস্থাচপত িইশি, র্র্া:- 

 

“(২) উপ-ধারা (১) এর উবেশ্য পূরণকবে, তবাি ে, মূসক পরামি েক 

লিবয়াবগর িতে, পদ্ধলত ও োয়-োলয়ত্ব লিধ োরণ কলরবত পালরবব।”। 

 

৭৯। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর প্রথম তফলসবির সংবিাধি।- উক্ত আইশনর প্রথম 

তফলসি এর- 

 

(ক) প্রথম িবের তেলববির প্রথম কিাবম উলিলিত- 

(অ) লিবরািামা সংখ্যা ০২.০৭ এর লবপরীবত লিতীয় কিাবম উলিলিত 

সামঞ্জস্যপূণ ে িামকরণ তকাি “০২০৭.১৩.৯০” ও “০২০৭.১৪.৯০” 

লবলুপ্ত হইবব; 
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(আ) লিবরািামা সংখ্যা “০৪.০৯” এবং তৎলবপরীবত লিতীয় ও তৃতীয় 

কিাবম উলিলিত এলিসমূহ লবলুপ্ত হইবব; 

(ই) লিবরািামা সংখ্যা “২৫.০৫” এবং তৎলবপরীবত লিতীয় ও তৃতীয় 

কিাবম উলিলিত এলিসমূবহর পর, যথাক্রবম, লিম্নরূপ নূতি লিবরািামা 

সংখ্যা ও এলিসমূহ সলিববলিত হইবব, যথা:- 

“২৫.০৮ ২৫০৮.৪০.০০ মাটি”; 

 

 (ি) লিতীয় িবের- 

(অ) অনুবেে ৩ (সংস্কৃলত সংলিষ্ট তসবা) এর েফা (ি) এর পলরববতে লিম্নরূপ 

েফা (ি) প্রলতস্থালপত হইবব, যথা:- 

“(ি) পুস্তক, সংবােপত্র, ম্যাগালিি, সরকারী তগবিে ছাপা, প্রকািিা 

ও লবক্রয় (ছাপািািা ও বাধাই সংস্থা ব্যতীত);”; 

(আ) অনুবেে ৪ (অথ ে ও আলথ েক লবষয় সংলিষ্ট তসবা) এর েফা (গ) এর পর 

লিম্নরূপ নূতি েফা (ঘ) সংবযালিত হইবব, যথা:- 

“(ঘ) তিয়ার ক্রয়-লবক্রয় লিষ্পলত্ত সংক্রান্ত কায েক্রম।”; 

(ই) অনুবেে ৫ (পলরবহি তসবা) এর েফা (ঘ) এর পর লিম্নরূপ নূতি েফা 

(ঙ) সংবযালিত হইবব, যথা:- 

“(ঙ) এয়ার অযামু্ববিন্স তসবা সংক্রান্ত কায েক্রম।”। 

 

৮০। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর লিতীয় তফলসবির সংবিাধি।- উক্ত আইশনর লিতীয় 

তফলসি এর- 

 

(ক) তেলবি-১ (আমোলি পয োবয় সম্পূরক শুল্ক আবরাপবযাগ্য পণ্যসমূহ) এর পলরববতে 

লিম্নরূপ তেলবি-১ প্রলতস্থালপত হইবব, যথা:- 

 

“শটতিল-১ 

আমদোতন পয েোশয় সম্পূরক শুল্ক আশরোপশযোগ্য পণ্যসমূহ 

 

ত রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপূণ ে 

নোমকরণ তকোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর তিিরণ 

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহোর 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

০২.০৭ ০২০৭.১৩.১০ Fresh or chilled Cuts and offal of 

fowls Wrapped/canned up to 2.5 kg 
২০ 

০২০৭.১৩.৯০ Fresh or chilled Cuts and offal of 

fowls in bulk 
২০ 

০২০৭.১৪.১০ Frozen Cuts and offal of fowls in 

Wrapped/canned up to 2.5 kg 
২০ 



 44 

ত রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপূণ ে 

নোমকরণ তকোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর তিিরণ 

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহোর 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

০২০৭.১৪.৯০ Frozen Cuts and offal of fowls in 

bulk 
২০ 

০৩.০২ সকল 

এইচ,এস,শকোড  
Fish, fresh or chilled, excluding 

fish fillets and other fish meat of 

heading 03.04. 

২০ 

০৩.০৩ সকল 

এইচ,এস,শকোড 
Fish, frozen, excluding fish fillets 

and other fish meat of heading 

03.04.  

২০ 

০৩.০৪ সকল 

এইচ,এস,শকোড 
Fish fillets and other fish meat 

(whether or not minced), fresh, 

chilled or frozen. 

২০ 

০৩.০৫ ০৩০৫.১০.১০ মোনুশষর িোওয়োর উপশযোগী মোশছর টুকরো িো গুুঁিো 

(আিোই তকতজ পয েন্ত তমোিক িো টিনজোি) 
২০ 

 ০৩০৫.৩১.৯০ 

০৩০৫.৩২.৯০ 

০৩০৫.৩৯.৯০ 

শুকনো, লিণোক্ত িো লিশণর দ্রিশণ সংরতেি তকন্তু 

ধুমোতয়ি নয় এমন কোটো ছোিোশনো মোছ (আিোই 

তকতজ পয েন্ত তমোিক িো টিনজোি ব্যিীি) 

২০ 

 ০৩০৫.৫৯.৯০ 

 

অন্যোন্য শুকনো মোছ (লিণোক্ত হউক িো নো হউক),  

ধুমোতয়ি নয় (আিোই তকতজ পয েন্ত তমোিক িো 

টিনজোি ব্যিীি) 

২০ 

০৩.০৬ ০৩০৬.১৬.০০ 

০৩০৬.১৭.০০ 

তহমোতয়ি তচংতি 
২০ 

০৪.০২ ০৪০২.১০.১০ 

০৪০২.২১.১০ 

০৪০২.২৯.১০ 

গুুঁিো দুধঃ খুচরো প্যোতকং (আিোই তকতজ পয েন্ত) 

২০ 

০৪.০৫ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

মোিন এিং অন্যোন্য দুগ্ধজোি চতি ে ও তিল; 

তডইরী তেডস্  
২০ 

০৭.০২ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

িোজো িো ঠোন্ডো টশমশটো  
২০ 

০৭.০৯ সকল 

এইচ,এস,শকোড 
Other vegetables, fresh or chilled. 

২০ 

০৮.০১ এিং 

০৮.০২ 

০৮০১.১১.১০  

০৮০১.১২.১০  

০৮০১.১৯.১০ 

০৮০১.২১.১০ 

Coconuts, Brazil nuts, cashew nuts 

and other nuts, fresh or dried 

(Wrapped or canned up to 2.5 kg) 
২০ 
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ত রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপূণ ে 

নোমকরণ তকোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর তিিরণ 

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহোর 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

০৮০১.২২.১০ 

০৮০১.৩১.১০ 

০৮০১.৩২.১০  

০৮০২.১১.১০  

০৮০২.১২.১০  

০৮০২.২১.১০ 

০৮০১.২২.১০ 

০৮০১.৩১.১০ 

০৮০১.৩২.১০  

০৮০২.৪১.১০ 

০৮০২.৪২.১০ 

০৮০২.৫১.১০ 

০৮০২.৫২.১০ 

০৮০২.৬১.১০ 

০৮০২.৬২.১০ 

০৮০২.৭০.১০ 

০৮০২.৮০.১০ 

০৮০২.৯০.৯১ 

০৮.০২ ০৮০২.৯০.১১  

০৮০২.৯০.১২ 

০৮০২.৯০.১৯ 

িোজো িো শুকনো সুপোতর, তিোসো ছোিোশনো হউক িো 

নো হউক ৩০ 

০৮.০৪ ০৮০৪.৫০.৩১ 

০৮০৪.৫০.৩৯ 

িোজো িো শুকনো আম 
২০ 

০৮.০৫ ০৮০৫.১০.১০ 

০৮০৫.১০.৯০ 

িোজো িো শুকনো কমলোশলবু 
২০ 

০৮০৫.২১.১০ 

 ০৮০৫.২১.৯০ 

০৮০৫.২২.১০ 

০৮০৫.২২.৯০ 

০৮০৫.২৯.১০ 

০৮০৫.২৯.৯০ 

িোজো িো শুকনো তলবুজোিীয় ফল 

২০ 

০৮০৫.৪০.১০ 

০৮০৫.৪০.৯০ 

িোজো িো শুকনো আঙ্গুর 
২০ 

০৮০৫.৫০.১০ িোজো িো শুকনো তলবু ২০ 
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ত রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপূণ ে 

নোমকরণ তকোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর তিিরণ 

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহোর 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

০৮০৫.৫০.৯০ 

০৮০৫.৯০.১১ 

০৮০৫.৯০.১৯ 

০৮০৫.৯০.২১ 

০৮০৫.৯০.২৯ 

িোজো িো শুকনো অন্যোন্য তলবু জোিীয় ফল 

২০ 

০৮.০৬ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

িোজো িো শুকনো আঙ্গুর ফল  
২০ 

০৮.০৭ সকল 

এইচ,এস,শকোড 
Melons (including watermelons) and 

papaws (papayas), fresh. 
২০ 

০৮.০৮ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

িোজো আশপল, নো পোতি ও কুইশেস 
২০ 

০৮.০৯ সকল 

এইচ,এস,শকোড 
Apricots, cherries, peaches 

(including nectarines), plums and 

sloes, fresh 

২০ 

০৮.১০ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

অন্যোন্য িোজো ফল  
২০ 

০৯.০১ ০৯০১.১১.১০ 

০৯০১.১২.১০ 

০৯০১.২১.১০ 

০৯০১.২২.১০ 

০৯০১.৯০.১০ 

Coffee; coffee husks and skins; 

coffee substitutes containing coffee 

in any proportion (Wrapped or 

canned up to 2.5 kg) 

২০ 

০৯.০২ ০৯০২.১০.০০ 

০৯০১.২০.০০ 
Green tea 

২০ 

০৯০২.৩০.০০ Black tea (fermented) and partly 

fermented tea, in immediate 

packings of a content not exceeding 

3 kg 

২০ 

০৯০২.৪০.০০ Other black tea (fermented) and 

other partly fermented tea 
২০ 

০৯.০৪ ০৯০৪.১১.১০ 

০৯০৪.১১.৯০ 

০৯০৪.১২.০০ 

তগোলমতরচ, চূণ ে িো দলোশনো হউক িো নো হউক 

২০ 

০৯.০৬ সকল দোরুতচতন এিং দোরুতচতন গোশছর ফুল ২০ 
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ত রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপূণ ে 

নোমকরণ তকোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর তিিরণ 

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহোর 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

এইচ,এস,শকোড 

০৯.০৭ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

লিঙ্গ  
২০ 

০৯.০৮ ০৯০৮.৩১.১০ 

০৯০৮.৩১.৯০ 

০৯০৮.৩২.১০ 

০৯০৮.৩২.৯০ 

এলোচ  ২০ 

০৯.০৯ ০৯০৯.৩১.১০ 

০৯০৯.৩১.৯০ 

০৯০৯.৩২.১০ 

০৯০৯.৩২.৯০ 

তজরো ২০ 

১৫.১৩ ১৫১৩.১৯.০০ তরফোইন্ড নোতরশকল তিল ও ইহোর অং  তিশ ষ, 

অন্যোন্য 
৩০ 

১৭.০২ ১৭০২.৩০.১০ Dextrose anhydrous/monohydrate 

BP/USP Pyrogen free imported 

under blocklist 

২০ 

১৭০২.৩০.২০ Liquid glucose  ২০ 

১৭০২.৩০.৯০ Other glucose and glucose syrup ২০ 

১৭০২.৪০.০০ Glucose and glucose syrup, 

containing in the dry state at least 

20% but less than 50% by weight of 

fructose, excluding invert sugar 

২০ 

১৭.০৪ ১৭০৪.১০.১০ 

১৭০৪.৯০.১০ 
Sugar confectionery (including 

white chocolate), not containing 

cocoa, put up for retail sale 

৪৫ 

১৭০৪.১০.৯০ 

১৭০৪.৯০.৯০ 

Sugar confectionery (including 

white chocolate), not containing 

cocoa, excluding put up for retail 

sale 

২০ 

১৮.০৬  তকোকোযুক্ত চকশলট এিং অন্যোন্য িোদ্য 

তপ্রপোশর নঃ 
 

১৮০৬.২০.০০ তকোকোযুক্ত চকশলট এিং অন্যোন্য িোদ্য 

তপ্রপোশর ন (২ তকতজর উশবে ব্লক, স্লোি িো িোর 

আকোশর অর্িো িরল, তপস্ট, গুুঁিো, দোনোদোর িো 

৪৫ 
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ত রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপূণ ে 

নোমকরণ তকোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর তিিরণ 

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহোর 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

অন্যরূশপ িোল্ক প্যোতকং এ) 

১৮০৬.৩১.০০ 

১৮০৬.৩২.০০ 

তফতনস্ড চকশলট (ব্লক, স্লোি িো িোর আকোশর) 
৪৫ 

১৮০৬.৯০.০০ অন্যোন্য ৪৫ 

১৯.০১ ১৯০১.১০.০০ খুচরো তমোিশক শুন্য তর্শক ১ িছশরর ত শুশদর 

ব্যিহোশরর জন্য িোদ্য সোমগ্রী (শহতডং নং ০৪.০১ 

তর্শক ০৪.০৪ ভুক্ত পণ্যজোি) 

২০ 

১৯০১.২০.০০ Mixes and doughs for the 

preparation of bakers' wares of 

heading 19.05 

২০ 

১৯০১.৯০.৯১ Malt extract/food preparations 

Imported in bulk by VAT registered 

food processing industries 

২০ 

১৯০১.৯০.৯৯ অন্যোন্য িোদ্য সোমগ্রী ২০ 

১৯.০২ সকল 

এইচ,এস,শকোড 
Pasta, whether or not cooked or 

stuffed or otherwise prepared; 

couscous 

৩০ 

১৯.০৪ সকল 

এইচ,এস,শকোড 
Prepared foods obtained by the 

swelling or roasting of cereals or 

cereal products; all types of cereals 

৩০ 

১৯.০৫ ১৯০৫.৩১.০০ Sweet biscuits ৪৫ 

১৯০৫.৩২.০০ Waffles and wafers ৪৫ 

১৯০৫.৪০.০০ Rusks, toasted bread and similar 

toasted products 
৪৫ 

১৯০৫.৯০.০০ Other ৪৫ 

২০.০৫ ২০০৫.২০.০০ পশটশটো তচপস্ ৪৫ 

২০.০৭ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

রোিোর ফশল প্রোপ্ত জযোম, ফশলর তজতল, 

মোরমোশলডস, ফল িো িোদোমযুক্ত তপউতর এিং 

ফল িো িোদোশমর তপস্ট, তচতন িো অন্যোন্য তমতষ্ট 

পদোর্ ে যুক্ত হউক িো নো হউক 

 

২০ 

২০.০৯ সকল 

এইচ,এস,শকোড 
ফশলর রস (আঙ্গুশরর must সহ) িো সতির রস, 

গাঁজোশনো নশহ িো তেতরটযুক্ত নশহ, তচতন িো 

অন্যোন্য তমতষ্ট পদোর্ ে যুক্ত হউক িো নো হউক 

২০ 
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ত রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপূণ ে 

নোমকরণ তকোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর তিিরণ 

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহোর 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

২১.০৩ সকল 

এইচ,এস,শকোড 
সস এিং অনুরূপ পণ্য; mixed condiments, 

সতরষোর গুুঁিো এিং অন্যোন্য পণ্য 
২০ 

২১.০৫ ২১০৫.০০.০০ Ice cream and other edible ice, 

whether or not containing cocoa 
২০ 

২১.০৬ ২১০৬.৯০.১০ সুগতন্ধ দ্রশব্যর তমশ্রণ ব্যিীি তকোমল পোনীয় প্রস্তুশি 

ব্যিহৃি সোমগ্রী, আয়িন তভতত্তক এযোলশকোহল 

েমিো ০.৫% এর উশবে 

৩৫০ 

২১০৬.৯০.৪৯ Other Stabilizer for milk ১০ 

২১০৬.৯০.৫০ Creamer in bulk imported by VAT 

registered milk foodstuffs 

manufacturers 

২০ 

২১০৬.৯০.6০ Food supplement ২০ 

২১০৬.৯০.৯০ অন্যোন্য ২০ 

২২.০১ সকল 

এইচ,এস,শকোড 
Waters, including natural or 

artificial mineral waters and aerated 

waters, not containing added sugar 

or other sweetening matter nor 

flavoured; ice and snow 

২০ 

২২.০২ ২২০২.১০.০০ Waters, including mineral waters 

and aerated waters containing added 

sugar of other sweetening matter or 

flavoured 

১৫০ 

২২০২.৯১.০০ নন-এযোলশকোহতলক তিয়োর ১৫০ 

২২০২.৯৯.০০ অন্যোন্য ১৫০ 

২২.০৩ ২২০৩.০০.০০ মল্ট হইশি প্রস্তুি তিয়োর ২৫০ 

২২.০৪ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

িোজো আঙ্গুশরর মদ্য, ফটি েফোইড মদ্যসহ; (২০.০৯ 

তহতডংভুক্ত grape must ব্যিীি) 
৩৫০ 

২২.০৫ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

ভোরমুর্ এিং িোজো আঙ্গুশরর তিতর মদ্য, সুিোতসি 

 

 

৩৫০ 

২২.০৬ ২২০৬.০০.০০ অন্যোন্য গাঁজোশনো পোনীয় (উদোহরণস্বরূপ তসডোর, 

তপরী) 
৩৫০ 

২২.০৮ সকল Undenatured ethyl alcohol of an 

alcoholic strength by volume of less 
৩৫০ 
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ত রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপূণ ে 

নোমকরণ তকোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর তিিরণ 

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহোর 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

এইচ,এস,শকোড than 80% volume, spirits, liquors 

and other spirituous beverages 
২৪.০১ সকল 

এইচ,এস,শকোড 
Unmanufactured Tobacco, Tobacco 

refuse 
৬০ 

২৪.০২ ২৪০২.১০.০০ িোমোশকর তিতর তসগোর, চুরুট ও তসগোতরশিো ৩৫০ 

২৪০২.২০.০০ িোমোশকর তিতর তসগোশরট ৩৫০ 

২৪০২.৯০.০০ হোশি িো অযোতিক পদ্ধতিশি তিতর তিতি এিং 

অন্যোন্য 
১৫০ 

২৪.০৩ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

অন্যোন্য প্রস্তুিকৃি িোমোক এিং সমজোিীয় পদোর্ ে; 

িোমোশকর “homogenised” িো 

“reconstituted” তনজেোস িো সুগতন্ধ 

১৫০ 

২৫.০১ ২৫০১.০০.২০ Salt (other than pure sodium 

chloride) not in aqueous solution 

including salt boulder for crushing 

and salt in bulk 

২০ 

২৫০১.০০.৩০ Rock salt, bhit lobon ২০ 

২৫০১.০০.৯৯ অন্যোন্য লিণ ২০ 

২৫.১৫ ২৫১৫.১১.০০ মোশি েল এিং তেভোরটিন (আপোি: আশপতেক পুরুত্ব 

২.৫% িো িোর তি ী), ক্রুড িো সু্থলভোশি কতিেি 
২০ 

২৫১৫.১২.০০ Merely cut, by sawing or otherwise, 

into blocks or slabs of a rectangular 

(including square) shape 

২০ 

২৫১৫.২০.০০ Ecaussine and other calcareous 

monumental or building stone; 

alabaster 

২০ 

২৫.১৬ ২৫১৬.১১.০০  গ্রোনোইট (সু্থলভোশি কতিেি)  ২০ 

২৫১৬.১২.০০ গ্রোনোইটঃ করোি িোরো িো অন্য প্রকোশর ব্লক অর্িো 

চতুভু েজ িো িগ েোকোর স্লোি তহসোশি কতিেি 
২০ 

২৫১৬.৯০.১০ তিোল্ডোর তস্টোন ১০ 

২৫.১৭ ২৫১৭.১০.৯০ Pebbles, gravel, broken or crushed 

stone (excl. imported by VAT 

registered ceramic products 

manufacturing industries) 

৩০ 



 51 

ত রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপূণ ে 

নোমকরণ তকোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর তিিরণ 

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহোর 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

২৫১৭.৪৯.০০ Other Pebbles, gravel, broken or 

crushed stone 
৩০ 

25.21 2521.00.91 Boulder Lime stone 10 

2521.00.99 Other 30 

২৫.২৩ ২৫২৩.২১.০০ তপোট েল্যোন্ড তসশমন্টঃ সোদো, কৃতেমভোশি রঙ্গীন করো 

হউক িো নো হউক 
২০ 

২৫২৩.২৯.০০ অন্যোন্য তপোট েল্যোন্ড তসশমন্ট ২০ 

২৭.১০ ২৭১০.১২.৩৯ অন্যোন্য হোলকো তিল ও তপ্রপোশর নঃ অন্যোন্য ২০ 

২৭১০.১২.৫০ অন্যোন্য মধ্যম তিল ও তপ্রপোশর ন ২০ 

২৭১০.১২.৬৯ গ্যোস তিলঃ অন্যোন্য ২০ 

২৭১০.১৯.১৯ জ্বোলোনী তিলঃ অন্যোন্য ২০ 

২৭১০.১৯.৯৩ আংত ক পতরশ োতধি তপশেোতলয়োম, টপক্রুডসহ ২০ 

২৭১০.১৯.৯৯ অন্যোন্য ভোরী তিল ও তপ্রপোশর ন ২০ 

২৭.১১ ২৭১১.২১.০০ প্রোকৃতিক গ্যোস, গ্যোসীয় অিস্থোয়  ১০০ 

২৮.০৭ ২৮০৭.০০.০০ সোলতফউতরক এতসড, ওতলয়োম 20 

২৯.১৫ ২৯১৫.৭০.৩২ Sodium salt of palmitic acid (soap 

noodle) imported by other 
২০ 

২৯.১৭ ২৯১৭.৩২.১০ Dioctyl orthophthalates 

pharmaceutical grade imported 

under block list by VAT registered 

pharmaceutical industry 

২০ 

২৯১৭.৩২.৯০ ডোইঅক্টোইল অশর্ েোশর্শলটস (তড ও তপ) ১০ 

২৯১৭.৩৩.০০ Dinonyl or didecyl orthophthalates ২০ 

২৯১৭.৩৪.০০ Other esters of orthophthalic acid ২০ 

২৯১৭.৩৯.০০ Other plasticizer ২০ 

৩২.০৮ ৩২০৮.১০.১০ Paints and varnishes imported by 

Bangladesh Biman, flying club, 

concerned Government Department 

and VAT registered manufacturer as 

raw material for their product 

২০ 

৩২০৮.১০.৯০ পতলশয়স্টোর তিইজড অন্যোন্য তপইন্টস, ভোতন ে  

(এনোশমল তলকোরসহ) 
২০ 

৩২০৮.২০.১০ Paints and varnishes imported by ২০ 
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ত রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপূণ ে 

নোমকরণ তকোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর তিিরণ 

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহোর 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

Bangladesh Biman, flying club, 

concerned Government Department 

and VAT registered manufacturer as 

raw material for their product 
৩২০৮.২০.৯৯ Other paints based on acrylic or 

vinyl polymers, in a non-aqueous 

medium 

২০ 

৩২০৮.৯০.১০ Paints and varnishes imported by 

Bangladesh Biman, flying club, 

concerned Government Department 

and VAT registered manufacturer as 

raw material for their product 

২০ 

৩২০৮.৯০.৯০ অন্যোন্য তপইন্টস, ভোতন ে  এিং তলকোর ২০ 

৩২.০৯ ৩২০৯.১০.১০ Paints and varnishes imported by 

Bangladesh Biman, flying club, 

concerned Government Department 

and VAT registered manufacturer as 

raw material for their product 

২০ 

৩২০৯.১০.৯০ এশক্রতলক তভনোইল পতলমোর তিইজড অন্যোন্য 

তপইন্ট এন্ড ভোতন ে  (এনোশমল ও তলকোরসহ) 
২০ 

৩২০৯.৯০.১০ Paints and varnishes imported by 

Bangladesh Biman, flying club, 

concerned Government Department 

and VAT registered manufacturer as 

raw material for their product 

২০ 

৩২০৯.৯০.৯০ অন্যোন্য তপইন্টস, ভোতন ে  এিং তলকোর ২০ 

৩২.১০ ৩২১০.০০.১০ Paints and varnishes imported by 

Bangladesh Biman, flying club, 

concerned Government Department 

and VAT registered manufacturer as 

raw material for their product 

২০ 

৩২১০.০০.২০ Prepared water pigments of a kind 

used for finishing leather, for 

cleaning footwear in tablet form 

২০ 
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ত রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপূণ ে 

নোমকরণ তকোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর তিিরণ 

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহোর 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

৩২১০.০০.৯০ অন্যোন্য তপইন্ট, ভোতন ে  (এনোশমল, তলকোর ও 

তডশস্টম্পোরসহ) 
২০ 

৩৩.০৩ ৩৩০৩.০০.০০ সুগতন্ধ ও প্রসোধনী পোতন ৩০ 

৩৩.০৪ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

তসৌন্দয ে অর্িো প্রসোধন সোমগ্রী এিং ত্বক পতরচয েোর 

প্রসোধন সোমগ্রী (ঔষশধ ব্যিহৃি পদোর্ ে ব্যিীি), 

সোনতিন িো সোন ট্যোন সোমগ্রী; হোি, নি িো 

পোশয়র প্রসোধন সোমগ্রীসহ 

৪৫ 

৩৩.০৫ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

তক  পতরচয েোয় ব্যিহৃি সোমগ্রী 
৬০ 

৩৩.০৬ ৩৩০৬.১০.০০ তডনতেতফস ২০ 

৩৩০৬.৯০.০০ মুিগহির িো দাঁশির জন্য ব্যিহৃি অন্যোন্য সোমগ্রী ২০ 

৩৩.০৭ সকল 

এইচ,এস,শকোড  

ত শভর আশগ, ত শভর পশর িো ত শভর সময় 

ব্যিহোয ে সোমগ্রী;  রীশরর দুগ েন্ধ দূরীকরশণ ব্যিহৃি 

সোমগ্রী, তডপোইশলটরী এিং অন্যোন্য সুগতন্ধ, 

প্রসোধনী ও টয়শলট সোমগ্রী যো অন্য তকোর্োও িতণ েি 

িো অন্তভু েক্ত নশহ; কশের দুগ েন্ধ নো ক (সুগতন্ধযুক্ত 

হউক িো নো হউক) অর্িো জীিোনুনো ক েমিো 

র্োকুক িো নো র্োকুক) 

৩০ 

৩৩০৭.২০.০০ Personal deodorants and 

antiperspirants 
৩০ 

৩৩০৭.৯০.০০ অন্যোন্য ৩০ 

৩৪.০১ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

সোিোন এিং সোিোন তহসোশি ব্যিহৃি সোরশফস 

একটিভ সোমগ্রী এিং সমজোিীয় পণ্য 
২০ 

৩৪.০২ ৩৪০২.৯০.১০ তডটোরশজন্ট ২০ 

৩৪.০৫ ৩৪০৫.১০.০০ Polishes, creams and similar 

preparations for footwear or leather 
২০ 

৩৬.০১ ৩৬০১.০০.০০ তিশফোরক পোউডোর ৩০ 

৩৬.০২ ৩৬০২.০০.০০ তিতর তিশফোরক, তিশফোরক পোউডোর ব্যিীি ৩০ 

৩৬.০৪ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

আি িোতজ তসগনোতলং তেয়োর, তরইন রশকট, ফগ 

তসগনোল এিং অন্যোন্য পোইশরোশটকতনক পণ্য 
৩০ 

৩৬.০৫ ৩৬০৫.০০.০০ তদয়ো লোই; ত রনোমো সংখ্যো ৩৬.০৪ এর 

পোইশরোশটকতনক পণ্য সোমগ্রী ব্যিীি 
২০ 

৩৮.০৮ ৩৮০৮.৯১.২১ Mosquito coil; aerosol; mosquito ২০ 
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ত রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপূণ ে 

নোমকরণ তকোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর তিিরণ 

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহোর 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

repellent 
 ৩৮০৮.৯১.২২ Charcoal frame of mosquito coil ২০ 

৩৮.২৪ ৩৮২৪.৯০.২০ Chlorinated paraffin wax ১০ 

38.24 3824.99.40 Refill for Electronic Nicotine 

Delivery System (ENDS) 
100 

৩৯.১৭ ৩৯১৭.২১.০০ Tubes, pipes and hoses, rigid of 

polymers of ethylene 
৩০ 

৩৯১৭.২২.০০ Tubes, pipes and hoses, rigid of 

polymers of propylene  
৩০ 

৩৯১৭.২৩.৯০ Tubes, pipes and hoses, rigid of 

polymers of vinyl chloride 

(excluding PVC shrinkable tube 

(plain)) 

৩০ 

৩৯১৭.২৯.৯১ Fibre glass imported by VAT 

registered electric fan manufacturers 
৩০ 

৩৯১৭.২৯.৯৯ Tubes, pipes and hoses, rigid of 

other plastics (excluding Silicone 

tubing for laboratory use; Hoses 

pipe for gas cylinder) 

৩০ 

৩৯.১৮ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

প্লোতস্টশকর তিতর তেোর কোভোতরং, ওয়োল অর্িো 

তসতলং কোভোতরং, তসলফ এডশহতসভ হউক িো নো 

হউক (শরোল অর্িো টোইল আকোশর) 

২০ 

৩৯.১৯ ৩৯১৯.৯০.৯৯ প্লোতস্টশকর তিতর তসলফ এডশহতসভ তপ্লট,  ীট, 

তফল্ম, ফশয়ল, তটপ, স্ট্রীপ এিং অন্যোন্য েযোট 

আকৃতি (শরোল আকোশর) (মূসক তনিতন্ধি প্রতিষ্ঠোন 

ব্যিীি) 

১০ 

৩৯.২০ প্লোতস্টশকর তপ্লট,  ীট, তফল্ম, ফশয়ল, স্ট্রীপ (নন-তসলুলোর, তরইনশফোস েড 

নশহ, অন্য তকোন পদোর্ ে িোরো ল্যোতমশনশটড, সোশপোশট েড িো অন্য তকোন 

পদোশর্ ের সোশর্ অনুরূপ উপোশয় সমতন্বি): 
 

৩৯২০.২০.১০ ছোপোশনো আকোশর তপ্রোপোইতলন পতলমোশরর তিতর 

(ঔষধ ত ে কর্তেক আমদোতনকৃি ঔষধ প্র োসশনর 

প্রিযয়নকৃি ব্লকতলস্টভুক্ত পণ্য ব্যিীি) 

১০ 

৩৯২০.৪৯.২১ Printed PVC sheet Imported by 

VAT registered SIM card or Smart 
২০ 
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ত রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপূণ ে 

নোমকরণ তকোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর তিিরণ 

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহোর 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

card manufacturing industry 
৩৯২০.৪৯.২৯ তপ্রশন্টড তপতভতস  ীট ২০ 

৩৯২০.৬২.১০ ছোপোশনো আকোশর পতল ইর্োইতলন তটশরফশর্শলশটর 

তিতর 
২০ 

৩৯২০.৬৯.১০ ছোপোশনো আকোশর অন্যোন্য পতলশয়স্টোশরর তিতর ১০ 

৩৯২০.৯২.১০ ছোপোশনো আকোশর প্লোতস্টশকর তিতর পতলমোইডস ১০ 

৩৯২০.৯৯.৯০ অন্যোন্য প্লোতস্টক  ীট ১০ 

৩৯.২১ প্লোতস্টশকর তিতর অন্যোন্য তপ্লট,  ীট, তফল্ম, ফশয়ল ও স্ট্রীপ (শসলুলোর, 

তরইনশফোস েড, অন্য তকোন পদোর্ ে িোরো ল্যোতমশনশটড, সোশপোশট েড িো অন্য 

তকোন পদোশর্ ের সোশর্ অনুরূপ উপোশয় সমতন্বি): 
 

৩৯২১.১৯.৯০ Other cellular plate/sheet/film/foil of 

plastic 
২০ 

৩৯২১.৯০.৯১ ছোপোশনো আকোশর অন্যোন্য প্লোতস্টশকর তিতর 

তসলুলোর, ভলকোনোইজড, তমটোলোইজড িো অনুরূপ 

প্লোতস্টক 

৩০ 

৩৯২১.৯০.৯৯ ছোপোশনো ব্যিীি অন্যোন্য প্লোতস্টশকর তিতর 

তসলুলোর, ভলকোনোইজড, তমটোলোইজড িো অনুরূপ 

প্লোতস্টক 

২০ 

৩৯.২২ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

প্লোতস্টশকর তিতর িোর্টোি,  োওয়োর িোর্, তসঙ্ক, 

ওয়ো  তিতসন, তিশডট, ল্যোশভটরী প্যোন, সীট ও 

কভোর, েোত ং তসস্টোন েস এিং অনুরূপ স্যোতনটোরী 

ওয়যোরস্ 

২০ 

৩৯.২৩ পণ্য িহন িো প্যোতকং এর জন্য ব্যিহৃি প্লোতস্টশকর তিতর দ্রব্যোতদঃ  
৩৯২৩.১০.০০ প্লোতস্টশকর তিতর িোক্স, তকইস, তক্রট এিং 

সমজোিীয় পণ্য 
৪৫ 

৩৯২৩.২১.০০ Sacks and bags (including cones) of 

polymers of ethylene other than 

plastics 

৪৫ 

৩৯২৩.২৯.৯০ Sacks and bags (including cones) of 

other plastics 
৪৫ 

৩৯২৩.৩০.৯০ কোি েয়, তিোিল, েোস্ক ও সমজোিীয় পণ্য (ঔষশধর 

স্যোশ  ও ইনশহলোশরর কশন্টইনোর ব্যিীি) 
৪৫ 

৩৯২৩.৪০.৯০ Other Spools, caps, bobbins and ৪৫ 
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ত রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপূণ ে 

নোমকরণ তকোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর তিিরণ 

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহোর 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

similar supports 
৩৯২৩.৫০.০০ Stoppers, lids, caps and other 

closures 
৪৫ 

৩৯২৩.৯০.৯০ প্লোতস্টক প্যোশলটস ৪৫ 

৩৯.২৪ ৩৯২৪.১০.০০ প্লোতস্টশকর তটতিলওয়যোর িো তকশচনওয়যোর ৪৫ 

৩৯২৪.৯০.১০ Feeding Bottles ২০ 

৩৯২৪.৯০.৯০ অন্যোন্য ৪৫ 

৩৯.২৫ ৩৯২৫.২০.০০ প্লোতস্টশকর তিতর দরজো, জোনোলো ও উহোশদর তেম 

এিং দরজোর threshold 
৪৫ 

৩৯২৫.৩০.০০ প্লোতস্টশকর তিতর  োটোর, ব্লোইন্ড এিং উহোশদর 

পোট েস 
২০ 

৩৯২৫.৯০.০০ প্লোতস্টশকর তিতর অন্যোন্য তিল্ডোস ে ওয়যোর ২০ 

৩৯.২৬ ৩৯২৬.১০.০০ প্লোতস্টশকর তিতর অতফস এিং স্কুল সোমগ্রী ২০ 

৩৯২৬.৪০.০০ Statuettes and other ornamental 

articles 
২০ 

৩৯২৬.৯০.৯৯ প্লোতস্টশকর তিতর অন্যোন্য দ্রব্যোতদ ৩০ 

৪০.১১ ৪০১১.১০.০০ তমোটর গোতির টোয়োর ২০ 

৪০.১৬ ৪০১৬.৯১.০০ Floor coverings and mats ২০ 

৪২.০২ সকল 

এইচ,এস,শকোড 
Trunks, suit-case, vanity-cases, 

executive-cases, brief-cases, school 

satchels, spectacle cases, binocular 

cases, camera cases, musical 

instrument cases, gun cases, holsters 

and similar containers; travelling-

bags, insulated food or beverages 

bags toilet bags, rucksacks, 

handbags, shopping bags, wallets, 

purses, map-cases, cigarette-cases, 

tobacco pouches, tool bags, sports 

bags, bottle-cases, jewellery boxes, 

powder-boxes, cutlery cases and 

similar containers, of leather or of 

composition leather, of sheeting of 

plastics, of textile materials, of 

২০ 
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ত রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপূণ ে 

নোমকরণ তকোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর তিিরণ 

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহোর 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

vulcanised fibre or of paperboard, or 

wholly or mainly covered with such 

materials or with paper. 
৪২.০৩ ৪২০৩.৩০.০০ Belts and bandoliers ২০ 

৪২০৩.৪০.০০ Other clothing accessories  ২০ 

৪৪.১০ হশি 

৪৪.১২ 

সকল 

এইচ,এস,শকোড 

(৪৪১১.১২.০০, 

৪৪১১.১৩.০০ ও 

৪৪১১.১৪.০০ 

ব্যিীি) 

সকল প্রকোর পোটি েকযোল তিোড ে, ওতরশয়শন্টড স্ট্রোন্ড 

তিোড ে ও সমজোিীয় তিোড ে, ফোইিোর তিোড ে, হোড ে 

তিোড ে, প্লোইউড, তভতনয়োড ে প্যোশনলস্ ও সমজোিীয় 

তলতমশনশটড পণ্য 
১০ 

৪৪.১০ ৪৪১০.১১.০০ Particle board ২০ 

৪৪.১৮ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

দরজো, জোনোলো, উহোশদর তেম ও তে শহোল্ড, 

প্যোরতকট প্যোশনল,  োটোতরং, ত ংশগল ও ত ক 

এিং সমজোিীয় পণ্য 

১০ 

44.20 4420.10.00 Wooden Beads 20 

৪৮.০২ ৪৮০২.৫৪.১০ 

৪৮০২.৫৪.৯০ 
Other paper and paperboard, not 

containing fibres obtained by a 

mechanical or chemi-mechanical 

process or of which not more than 

10% by weight of the total fibre 

content consists of such fibres of 

weighing less than 40 g/m² (Excl. 

imported by VAT registered 

manufacturing industries) 

১০ 

৪৮.১৩ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

সসগোশরট পেেোর, সোইজ মত কসতিত হউক বো নো 

হউক অথবো বুকশেট বো টিউশবর আকোশর 
১০০ 

৪৮.১৮ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

টয়শলট তপপোর, টিসুয তপপোর, টোওশয়ল িো 

ন্যোপতকন তপপোর িো সমজোিীয় পণ্য, গৃহস্থোলী, 

তসতনটোরী িো অনুরূপ কোশজ ব্যিহৃি 

৩০ 

৪৮.১৯ ৪৮১৯.১০.০০ 

 

Cartons, boxes and cases, of 

corrugated paper and paperboard 
১০ 

৪৮১৯.২০.০০ ম্যোচ কোঠি প্যোতকংশয়র জন্য ডুশপ্লক্স আউটোর ত ল 

ব্যিীি নন-কশরোশগশটড তপপোর ও তপপোর তিোশড ের 
১০ 
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ত রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপূণ ে 

নোমকরণ তকোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর তিিরণ 

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহোর 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

তিতর তফোতল্ডং কোটু েন, িোক্স ও তকস 

৪৮১৯.৩০.০০ স্যোকস্ এিং ব্যোগস্ (৪০ তস. তম ও িদুবে প্রস্থ 

তিজ তিত ষ্ট) 
১০ 

৪৮.২১ ৪৮২১.১০.০০ তপ্রশন্টড তলশভলস ২০ 

৪৮.২৩ ৪৮২৩.৯০.৯৩ 

৪৮২৩.৯০.৯৪ 
Surface coloured or printed paper or 

paper board 
২০ 

৪৯.০১ ৪৯০১.১০.০০ Printed Books, Brochures, leaflets, 

similar printed matter in single 

sheets, whether or not folded 

১০ 

৪৯.০৯ ৪৯০৯.০০.০০ Printed or illustrated postcards; 

printed cards bearing personal 

greetings, messages or 

announcements, whether or not 

illustrated, with or without 

envelopes or trimmings 

২০ 

৪৯.১০ ৪৯১০.০০.০০ Calendars of any kind, printed, 

including calendar blocks  
২০ 

৪৯.১১ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

ছোপোশনো ছতি, ফশটোগ্রোফসসহ অন্যোন্য ছোপোশনো 

পণ্য সোমগ্রী 
২০ 

৫০.০৭ সকল 

এইচ,এস,শকোড 
Woven fabrics of silk or of silk 

waste. 
৪৫ 

৫২.০৮ হইশি 

৫২.১২ 

সকল 

এইচ,এস,শকোড 

ওশভন তফতিক্স 
২০ 

৫৪.০৭ এিং 

৫৪.০৮ 

সকল 

এইচ,এস,শকোড 

(৫৪০৭.১০.১০ 

ব্যিীি) 

ওশভন তফতিক্স 

২০ 

৫৫.১২ হইশি 

৫৫.১৬ 

সকল 

এইচ,এস,শকোড 

(৫৫.১২.১৯.১০ 

ব্যিীি) 

ওশভন তফতিক্স 

২০ 

৫৬.০৫ ৫৬০৫.০০.১০ Metalized round yarn ২০ 

৫৭.০১ হইশি সকল কোশপ েট ও অন্যোন্য তটক্সটোইল তেোর আচ্ছোদন ২০ 
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ত রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপূণ ে 

নোমকরণ তকোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর তিিরণ 

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহোর 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

৫৭.০৫ এইচ,এস,শকোড 

৫৮.০১ সকল 

এইচ,এস,শকোড 
Woven pile fabrics and chenille 

fabrics, other than fabrics of heading 

58.02 or 58.06. 

২০ 

৫৮.০৪ সকল 

এইচ,এস,শকোড 
Tulles and other net fabrics, not 

including woven, knitted or 

crocheted fabrics; lace in the piece, 

in strips or in motifs, other than 

fabrics of headings 60.02 to 60.06. 

২০ 

৫৯.০৩ ৫৯০৩.১০.৯০ Other textile fabrics, impregnated, 

coated, covered or laminated with 

polyvinyl chloride 

২০ 

৫৯০৩.২০.৯০ Other textile fabrics, impregnated, 

coated, covered or laminated with 

polyurethane 

২০ 

৫৯০৩.৯০.৯০ Other textile fabrics with 

polyurethane 
২০ 

৬০.০১ সকল 

এইচ,এস,শকোড 
Pile fabrics, including "long pile" 

fabrics and terry fabrics, knitted or 

crocheted. 

২০ 

৬০.০২ সকল 

এইচ,এস,শকোড 
Knitted or crocheted fabrics of a 

width not exceeding 30 cm, 

containing by weight 5% or more of 

elastomeric yarn or rubber thread, 

other than those of heading 60.01. 

২০ 

৬০.০৩ সকল 

এইচ,এস,শকোড 
Knitted or crocheted fabrics of a 

width not exceeding 30 cm, other 

than those of heading 60.01 or 60.02 

২০ 

৬০.০৪ সকল 

এইচ,এস,শকোড 
Knitted or crocheted fabrics of a 

width exceeding 30 cm, containing 

by weight 5% or more of 

elastomeric yarn or rubber thread, 

other those of heading 60.01 

২০ 

৬০.০৫ সকল Warp knit fabrics (including those ২০ 
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ত রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপূণ ে 

নোমকরণ তকোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর তিিরণ 

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহোর 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

এইচ,এস,শকোড made on galloon knitting machines), 

other than of headings 60.01 to 

60.04 
৬০.০৬ সকল 

এইচ,এস,শকোড 
Other knitted or crocheted fabrics 

২০ 

৬১.০১ এিং 

৬১.০২ 

 

সকল 

এইচ,এস,শকোড  

ওভোরশকোট, কোর-তকোট, তকইপ, তলোক, 

অযোশনোর যোক (তস্ক-জযোশকটসহ), উইন্ডতচটোর, উইন্ড-

জযোশকট এিং সমজোিীয় পণ্য, তনশটড িো 

ক্রশ শটড 

৪৫ 

৬১.০৩ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

তছশলশদর সুযট, ইনতসম্বল, জযোশকট, তব্লজোর, 

েোউজোর, তিি ও তিস ওভোরঅল, তিচ ও  ট েস 

(সাঁিোশরর তপোষোক ছোিো), তনশটড িো ক্রশ শটড 

৪৫ 

৬১.০৪ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

তমশয়শদর সুযট, ইনতসম্বল, জযোশকট, তব্লজোর, তেস, 

স্কোট ে, তডভোইশডড স্কোট ে, েোউজোর, তিি ও তিস 

ওভোরঅল, তিচ ও  ট েস (সাঁিোশরর তপোষোক ছোিো), 

তনশটড িো ক্রশ শটড 

৪৫ 

৬১.০৫ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

তছশলশদর  োট ে, তনশটড িো ক্রশ শটড 
৪৫ 

৬১.০৬ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

তমশয়শদর ব্লোউজ,  োট ে এিং  োট ে-ব্লোউজ, তনশটড িো 

ক্রশ শটড 
৪৫ 

৬১.০৭ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

তছশলশদর আন্ডোরপ্যোন্ট, তিফ, নোইট োট ে, 

পোয়জোমো, িোর্শরোি, তেতসং গোউন এিং 

সমজোিীয় পণ্য, তনশটড িো ক্রশ শটড 

৪৫ 

৬১.০৮ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

তমশয়শদর তস্লপ, তপটিশকোট, তিফ, প্যোতন্ট, 

নোইটশেস, পোয়জোমো, তনগশলতজ, িোর্শরোি, তেতসং 

গোউন এিং সমজোিীয় পণ্য, তনশটড িো ক্রশ শটড 

৪৫ 

৬১.০৯ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

টি- োট ে, তসংশলট এিং অন্যোন্য তভস্ট, তনশটড িো 

ক্রশ শটড 
৪৫ 

৬১.১০ সকল 

এইচ,এস,শকোড  

জোতস ে, পুলওভোর, কোতড েগোন, ওশয়স্টশকোট এিং 

সমজোিীয় পণ্য, তনশটড িো ক্রশ শটড, কোতিরী 

ছোগল িো অন্য প্রোণীর সরু তলোম িোরো তিতর সোমগ্রী 

৪৫ 

৬১.১১ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

ত শুশদর গোশম েন্টস ও তলোতদং এশক্সসতরজ, তনশটড 

িো ক্রশ শটড 
৪৫ 

৬১.১৩ ৬১১৩.০০.০০ তনশটড িো ক্রশ শটড তফতিশক্সর (৫৯.০৩, ৫৯.০৬ ৪৫ 
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ত রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপূণ ে 

নোমকরণ তকোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর তিিরণ 

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহোর 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

িো ৫৯.০৭ তহতডং এর) তিতর গোশম েন্টস 

৬১.১৪ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

অন্যোন্য গোশম েন্টস, তনশটড িো ক্রশ শটড  
৪৫ 

৬১.১৫ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

প্যোতন্ট তহোস, টোইটস, স্টতকংস, সকস এিং 

অন্যোন্য তহোতসয়োরী (শভতরশকোজ ত রোর জন্য 

স্টতকংস এিং তসোলতিহীন জুিোসহ), তনশটড িো 

ক্রশ শটড  

৪৫ 

৬১.১৬ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

গ্লোভস, তমশটনস এিং তমটস, তনশটড িো ক্রশ শটড 
৪৫ 

৬১.১৭ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

(৬১১৭.৮০.৯০ 

ব্যিীি)  

অন্যোন্য তনশটড িো ক্রশ শটড তলোতদং এশক্সসতরজ; 

গোশম েন্টস িো তলোতদং এশক্সসতরশজর অং  (শেোট েস 

আউটিতফট তহসোশি ব্যিহৃি তন-কযোপ, অযোঙ্কশলট 

ইিযোতদ ব্যিীি) 

৪৫ 

৬২.০১ তর্শক 

৬২.১০ পয েন্ত 

সকল 

এইচ,এস,শকোড 

পুরুষ, মতহলো ও ত শুশদর সকল ধরশনর তিতর 

তপোষোক, অন্তি েোস ও সমজোিীয় পণ্য (সাঁিোশরর 

তপোষোক ছোিো) 

৪৫ 

৬২.১১ ৬২১১.৩২.০০ 

৬২১১.৩৩.০০ 

৬২১১.৩৯.০০ 

৬২১১.৪২.০০ 

৬২১১.৪৩.০০ 

৬২১১.৪৯.০০ 

েযোক সুযট ও অন্যোন্য গোশম েন্টস (সাঁিোশরর তপোষোক 

ও তস্ক-সুযট ব্যিীি) 

২০ 

৬২.১২ তর্শক 

৬২.১৭ পয েন্ত 

সকল 

এইচ,এস,শকোড 

তিতসয়োর, গোড েল, করশসট, তিস, সোসশপন্ডোর, 

গোট েোর, রুমোল,  োল, স্কোফে, মোফলোর, ম্যোতন্টলো, 

তভইল, টোই, তিো-টোই, ক্রযোশভট, গ্লোভস, তমশটে, 

তমটস এিং সমজোিীয় তলোতদং এশক্সসতরজ ও িোর 

অং  

৪৫ 

৬৩.০১ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

সকল প্রকোর প মী কম্বল 
২০ 

৬৩.০২ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

তিড তলশনন, তটতিল তলশনন, টয়শলট তলশনন এিং 

তকশচন তলশনন 
২০ 

৬৩.০৩ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

পদ েো (শেপসহ) এিং ইশন্টতরয়র ব্লোইন্ড; পদ েো িো 

তিড ভযোলোে 
২০ 

৬৩.০৪ সকল অন্যোন্য আসিোি (৯৪.০৪ তহতডং এর পণ্য ব্যিীি) ২০ 
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ত রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপূণ ে 

নোমকরণ তকোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর তিিরণ 

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহোর 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

এইচ,এস,শকোড 

৬৪.০২ সকল 

এইচ,এস,শকোড 
Other footwear with outer soles and 

uppers of rubber or plastics. 
৪৫ 

৬৪.০৩ সকল 

এইচ,এস,শকোড 
Footwear with outer soles of rubber, 

plastics, leather or composition 

leather and uppers of leather. 

৪৫ 

৬৪.০৪ সকল 

এইচ,এস,শকোড 
Footwear with outer soles of rubber, 

plastics, leather or composition 

leather and uppers of textile 

materials. 

৪৫ 

৬৪.০৫ সকল 

এইচ,এস,শকোড 
Other footwear. 

৪৫ 

৬৪.০৬ ৬৪০৬.১০.১০ 

৬৪০৬.১০.৯০ 

৬৪০৬.২০.১০ 

৬৪০৬.২০.৯০ 

Upper and outer soles and heels 

২০ 

৬৭.০২ সকল 

এইচ,এস,শকোড 
Artificial flowers, foliage and fruit 

and parts thereof; articles made of 

artificial flowers, foliage or fruit 

২০ 

৬৮.০২ সকল 

এইচ,এস,শকোড 
Granite, marble, travertine and 

alabaster and other stone 
৬০ 

68.03 6803.00.00 Worked slate and articles of slate or 

of agglomerated slate 
৬০ 

৬৮.০৮ ৬৮০৮.০০.০০ Panels, boards, tiles, blocks and 

similar articles or vegetable fibre, of 

straw or of shavings, chips, 

particles, sawdust or other waste, of 

wood, agglomerated with cement, 

plaster or other mineral binders. 

১০ 

68.09 6809.11.00 

6809.19.00 

Plaster Boards and sheets 
১০ 

৬৯.০৪ সকল 

এইচ,এস,শকোড 
Ceramic building bricks, flooring 

blocks, support or filler tiles and the 

like. 

২০ 
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ত রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপূণ ে 

নোমকরণ তকোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর তিিরণ 

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহোর 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

৬৯.০৫ সকল 

এইচ,এস,শকোড 
Roofing tiles, chimney-pots, cowls, 

chimney liners, architectural 

ornaments and other ceramic 

constructional goods. 

২০ 

৬৯.০৬ ৬৯০৬.০০.০০ Ceramic pipes, conduits, guttering 

and pipe fittings. 
২০ 

৬৯.০৭ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

অনুজ্জ্বল তসরোতমক প্রস্তর ফলক এিং উনোশনর  

প্রস্তর অর্িো তদয়োশলর টোইলস; অনুজ্জ্বল তসরোতমক 

তমোজোইক তকউি এিং সমজোিীয় পণ্য, তকোন 

িস্তুর উপর স্থোতপি হউক িো নো হউক 

৬০ 

৬৯.০৮ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

উজ্জ্বল তসরোতমক প্রস্তর ফলক এিং উনোশনর প্রস্তর 

অর্িো তদয়োশলর টোইলস; চকচশক তসরোতমক 

তমোজোইক তকউি এিং সমজোিীয় পণ্য, তকোন 

িস্তুর উপর স্থোতপি হউক িো নো হউক 

৬০ 

৬৯.১০ 

 

সকল 

এইচ,এস,শকোড  

তসরোতমশকর তসঙ্ক, ওয়ো  তিতসন, ওয়ো  তিতসন 

প্যোশডস্টোল, িোর্টোি, তিশড, ওয়োটোর লশজট প্যোন, 

েোত ং তসস্টোন ে, ইউতরনোল ও সমজোিীয় তসতনটোরী 

তফক্সোস ে 

৬০ 

৬৯.১১ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

তচনোমোটি িো তপোরতসতলশনর তিতর তটতিল ওয়যোর, 

তকশচন ওয়যোর ও অন্যোন্য গৃহস্থোলী এিং টয়শলট 

সোমগ্রী 

৬০ 

৬৯.১২ ৬৯১২.০০.০০ তসরোতমশকর তিতর তটতিল ওয়যোর, তকশচন ওয়যোর 

ও অন্যোন্য গৃহস্থোলী সোমগ্রী 
৬০ 

৬৯.১৩ সকল 

এইচ,এস,শকোড 
Statuettes and other ornamental 

ceramic articles. 
৬০ 

৬৯.১৪ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

অন্যোন্য তসরোতমক সোমগ্রী  
৬০ 

৭০.০২ ৭০০২.৩৯.৯০ গ্লোস টিউি ২০ 

৭০.০৩ ৭০০৩.১২.০০ সম্পূণ েভোশি রংকৃি নন ওয়যোরড  ীট আকোশর 

কোস্ট অর্িো তরোল গ্লোস (অস্বচ্ছ, 

েো ড্/এযোিজরশিন্টসহ, তরশেতক্টং হউক িো নো 

হউক)  

২০ 

৭০০৩.১৯.০০ অন্যোন্য কোস্ট অর্িো তরোল গ্লোস নন-ওয়যোড ে  ীট ২০ 

৭০০৩.২০.০০ কোস্ট অর্িো তরোল গ্লোস ওয়যোড ে  ীট ২০ 
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ত রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপূণ ে 

নোমকরণ তকোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর তিিরণ 

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহোর 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

৭০০৩.৩০.০০ কোস্ট অর্িো তরোল গ্লোস তপ্রোফোইলস্ ২০ 

৭০.০৪ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

েন গ্লোস এিং তিোন গ্লোস  ীট, এযোিজরশিন্ট 

র্োকুক িো নো র্োকুক, তরশেতক্টং হউক িো নো হউক ২০ 

৭০.০৫ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

 ীট আকোশর তেোট গ্লোস এিং সোরশফস গ্রোউন্ড িো 

পতল ড গ্লোস, ত োষকযুক্ত, প্রতিফলন িো 

প্রতিফলনহীন স্তরতিত ষ্ট হউক িো নো হউক, অন্য 

তকোন কোজ করো নয় 

৪৫ 

৭০.০৬ 7006.00.00 Edge-worked glass ২০ 

৭০.০৭ ৭০০৭.১৯.০০ Other tampered safety glass ২০ 

৭০০৭.২৯.০০ Other laminated safety glass ২০ 

৭০.০৯ ৭০০৯.৯১.৯০ তেমতিহীন অন্যোন্য কাঁশচর আয়নো ২০ 

৭০০৯.৯২.৯০ তেমযুক্ত অন্যোন্য কাঁশচর আয়নো ২০ 

৭০.১০ ৭০১০.৯০.০০ Carboys, bottles, flasks, jars, pots, 

phials and other containers, of 

glass, of a kind used for the 

conveyance or packing of goods; 

preserving jars of glass 

২০ 

৭০.১৩ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

তটতিল, রোিোঘর, টয়শলট, অতফস, ইনশডোর 

তডশকোশর ন অর্িো একইরূপ উশেশে ব্যিহোশরর 

উপশযোগী কাঁশচর তিজসপে (৭০.১০ ও ৭০.১৮ 

তহতডং এর পণ্য ব্যিীি) 

৪৫ 

৭০.১৬ সকল 

এইচ,এস,শকোড 
Paving blocks, slabs, bricks, 

squares, tiles and other articles of 

pressed or moulded glass, whether 

or not wired, of a kind used for 

building or construction purposes; 

glass cubes and other glass small 

wares, whether or not on a backing, 

for mosaics or similar decorative 

purposes; leaded lights and the like; 

multi-cellular or foam glass in 

blocks, panels, plates, shells or 

similar forms. 

২০ 
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ত রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপূণ ে 

নোমকরণ তকোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর তিিরণ 

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহোর 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

৭০.১৮ ৭০১৮.১০.০০ Glass beads, imitation pearls, 

imitation precious or semi-precious 

stones and similar glass small 

wares 

২০ 

৭১.০২ ৭১০২.১০.০০ 

৭১০২.৩১.০০ 

অমসৃণ হীরো 
২০ 

৭১০২.৩৯.০০ মসৃণ হীরো ৬০ 

৭১.১৭ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

ইতমশট ন জুশয়লোরী  
২০ 

৭২.১৩ সকল 

এইচ,এস,শকোড  
Bars and rods, hot-rolled, in 

irregularly wound coils, of iron or 

non-alloy steel. 

৪৫ 

৭২.১৪ সকল 

এইচ,এস,শকোড  
Other bars and rods of iron or non-

alloy steel, not further worked than 

forged, hot-rolled, hot-drawn or hot-

extruded, but including those 

twisted after rolling. 

৪৫ 

৭২.১৫ সকল 

এইচ,এস,শকোড 
Other bars and rods of iron or non-

alloy steel. Of free-cutting steel, not 

further worked than cold-formed or 

cold-finished 

৪৫ 

৭২.১৬ সকল 

এইচ,এস,শকোড 
Angles, shapes and sections of iron 

or non-alloy steel. 
২০ 

৭৩.০৩ ৭৩০৩.০০.০০ কোস্ট আয়রশনর তিতর টিউি পোইপস ২০ 

৭৩.০৪ ৭৩০৪.১১.২০ 

৭৩০৪.১৯.২০ 

অশয়ল অর্িো গ্যোস পোইপ লোইশন ব্যিহৃি লোইন 

পোইপঃ তভিশরর ব্যোস ৮ ইতি অর্িো িোর তনশম্ন 
২০ 

৭৩০৪.৯০.০০ আয়রন অর্িো ষ্টীশলর তিতর অন্যোন্য টিউি, পোইপ 

এিং ফাঁপো তপ্রোফোইল, তসমশলস (Seamless) 
২০ 

৭৩.০৬ 

 

৭৩০৬.১১.২০ 

৭৩০৬.১৯.২০ 

অশয়ল অর্িো গ্যোস পোইপ লোইশন ব্যিহৃি লোইন 

পোইপড, (তভিশরর ব্যোস ৮ ইতি অর্িো িোর 

তনশম্ন) 

২০ 

৭৩০৬.২১.২০ 

৭৩০৬.২৯.২০ 

অশয়ল ও গ্যোশসর তেতলং এর কোশজ ব্যিহৃি 

তকতসং এিং টিউতিং (তভিশরর ব্যোস ৮ ইতি 

অর্িো িোর তনশম্ন) 

২০ 
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ত রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপূণ ে 

নোমকরণ তকোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর তিিরণ 

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহোর 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

৭৩০৬.৩০.০০ Other, welded, of circular cross-

section of iron or non-alloy steel  
২০ 

৭৩০৬.৪০.০০ Other, welded, of circular cross-

section, of stainless steel  
২০ 

৭৩০৬.৫০.০০ Other, welded, of circular cross-

section, of other alloy steel  
২০ 

৭৩০৬.৬১.০০ Other, welded, of non-circular 

cross-section of square or 

rectangular cross-section 

২০ 

৭৩০৬.৬৯.০০ Other, welded, of non-circular 

cross-section of other non-circular 

cross-section 

২০ 

৭৩০৬.৯০.০০ Other, welded, of non-circular 

cross-section: Other 
২০ 

৭৩.১৭ ৭৩১৭.০০.০০ Nails, Tacks, Drawing Pins of 

iron/steel 
২০ 

৭৩.১৮ ৭৩১৮.১৪.৯০ Other Self-Tapping Screws ২০ 

৭৩১৮.১৬.০০ Threaded Nuts of Iron/Steel ২০ 

৭৩.২০ ৭৩২০.১০.০০ Leaf-springs and leaves therefore ২০ 

৭৩.২১ ৭৩২১.১১.০০ গ্যোস জ্বোলোনীর উপশযোগী িো গ্যোস এিং অন্যোন্য 

উভয় জ্বোলোনীর উপশযোগী রোিোর তিজসপে এিং 

তপ্লট গরমকোরক 

২০ 

৭৩.২৩ ৭৩২৩.৯৩.০০ 

৭৩২৩.৯৪.০০ 

৭৩২৩.৯৯.০০ 

Table/kitchenware of stainless steel 
২০ 

৭৩.২৪ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

তস্টইনশলস স্টীশলর তসঙ্ক, ওয়োস তিতসন উহোর 

যিোং , ওয়োটোর ট্যোপ এিং িোর্রুশমর অন্যোন্য 

তফটিংস ও তফক্সোস ে 

২০ 

৭৪.১৮ ৭৪১৮.২০.০০ কপোশরর তিতর তসতনটোরী ওয়যোর ও উহোর যিোং  ২০ 

৭৬.০৭ ৭৬০৭.২০.১০ তপপোর/শপপোর তিোড ে িোরো ব্যোক্ড (Backed) 

এযোলুযতমতনয়োম ফশয়ল, রতঙ্গন হউক িো নো হউক, 

তরোল/তরল/িতিন আকোশর 

২০ 

৭৬.১৫ ৭৬১৫.২০.০০ এযোলুতমতনয়োম স্যোতনটোরী ওয়যোর ও যিোং  ২০ 

৮২.১২ ৮২১২.১০.০০ তরজর ২০ 
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ত রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপূণ ে 

নোমকরণ তকোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর তিিরণ 

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহোর 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

৮২১২.২০.১৯ তস্টইনশলস স্টীল তব্লড ২০ 

৮২১২.২০.৯০ অন্যোন্য ২০ 

৮২১২.৯০.০০ তরজর পোট েস ২০ 

৮৩.০১ সকল 

এইচ,এস,শকোড 
Padlocks and locks (key, 

combination or electrically 

operated), of base metal; clasps and 

frames with clasps, incorporating 

locks, of base metal; keys for any of 

the foregoing articles, of base metal. 

২০ 

৮৪.০৭ এিং 

৮৪.০৮ 

৮৪০৭.৩১.১০ 

৮৪০৭.৩২.১০ 

৮৪০৭.৩৩.১০ 

৮৪০৮.২০.১০ 

দুই তস্ট্রোক তিত ষ্ট অশটো তরক্সো/তে হুইলোশরর ইতঞ্জন 

২০ 

৮৪০৭.৩১.২০ 

৮৪০৭.৩২.২০ 

৮৪০৭.৩৩.২০ 

৮৪০৮.২০.২০ 

চোর তস্ট্রোক তিত ষ্ট অশটো তরক্সো/তে হুইলোশরর ইতঞ্জন 

২০ 

৮৪.১৪ ৮৪১৪.৫১.০০ ১২৫ ওয়োট িো িোর তনশম্নর মটরযুক্ত তটতিল, 

তেোর, ওয়োল, তসতলং, উইশন্ডো, জোনোলো ও ছোশদর 

ফযোন 

৪৫ 

৮৪১৪.৯০.১০ ফযোন এর যিোং  ৪৫ 

৮৪.১৫ ৮৪১৫.১০.৯০ 

৮৪১৫.২০.৯০ 

৮৪১৫.৮১.৯০ 

৮৪১৫.৮২.৯০ 

৮৪১৫.৮৩.৯০ 

মটরচোতলি পোিোযুক্ত এিং উষ্ণিো ও আদ্র েিো 

পতরিিেন এর সুতিধো সম্বতলি, আদ্র েিো পৃর্কভোশি 

তনয়িণ করো যোয় নো এইরূপ তিত ষ্টয সম্বতলি 

 ীিোিপ তনয়িণকোরী যি  

১০০ 

 যিোং ঃ  
৮৪১৫.৯০.১০ ইনশডোর অর্িো আউটশডোর ইউতনট ১০০ 

 অন্যোন্য যিোং   

৮৪১৫.৯০.৯১ ভযোট তরতজষ্টোড ে এয়োর কতন্ড নোর প্রস্তুিকোরক 

প্রতিষ্ঠোন কর্তেক আমদোতনকৃি 
৬০ 

৮৪১৫.৯০.৯৯ অন্যোন্য আমদোতনকোরক কর্তেক আমদোতনকৃি ৬০ 

৮৪.১৮ সকল 

এইচ,এস,শকোড  

তরতেজোশরটর, তেজোর এিং সমজোিীয় পণ্য; তহট 

পোম্প; তরতেজোশরটিং ফোতন েচোর 
৩০ 
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ত রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপূণ ে 

নোমকরণ তকোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর তিিরণ 

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহোর 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

(৮৪১৮.৬১.১০, 

৮৪১৮.৬৯.১০, 

৮৪১৮.৬৯.৯৩, 

৮৪১৮.৬৯.৯৫ 

ব্যিীি) 

৮৪.২১ ৮৪২১.২৩.০০ 

৮৪২১.২৯.৯০ 

তফল্টোর 
২০ 

৮৫.০৪ ৮৫০৪.৩২.০০ Other transformer having a power 

handling capacity exceeding 1 kVA 

but not exceeding 16 kVA 

২০ 

৮৫০৪.৩৩.০০ Other transformer having a power 

handling capacity exceeding 16 

kVA but not exceeding 500 kVA 

২০ 

৮৫.০৬ ৮৫০৬.১০.০০ ম্যোঙ্গোতনজ ডোই অক্সোইড ব্যোটোরী ২০ 

৮৫০৬.৩০.০০ Mercuric oxide battery ২০ 

৮৫০৬.৪০.০০ Silver oxide battery ২০ 

৮৫০৬.৫০.০০ Lithium battery ২০ 

৮৫০৬.৬০.০০ Air-zinc battery ২০ 

৮৫০৬.৮০.০০ Other primary cells and primary 

batteries 
২০ 

৮৫.০৭ ৮৫০৭.১০.০০  লীড এতসড ব্যোটোরী ও ইশলকতেক এযোকুমুশলটর ২০ 

৮৫০৭.২০.৯০ Other lead acid accumulators ২০ 

৮৫.০৯ ৮৫০৯.৪০.০০ Blender, Mixer and Grinder ২০ 

৮৫.১০ ৮৫১০.১০.০০ Shavers ২০ 

৮৫১০.২০.০০ Hair clippers ২০ 

৮৫১০.৩০.০০ Hair-removing appliances ২০ 

৮৫.১৬ ৮৫১৬.৬০.০০ Other ovens; cookers, cooking 

plates, boiling rings, grillers and 

roasters 

২০ 

৮৫.১৯ ৮৫১৯.২০.০০ কশয়ন, ব্যোংকশনোট, ব্যোংক কোড ে, তটোশকন ইিযোতদ 

িোরো চোতলি সোউন্ড তরকতড েং িো তরশপ্রোতডউতসং 

এপোশরটোস,   সম্পূণ ে তিতর 

২০ 

৮৫১৯.৩০.০০ টোন ে তটিলস (শরকড ে-তডক), সম্পূণ ে তিতর ২০ 
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ত রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপূণ ে 

নোমকরণ তকোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর তিিরণ 

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহোর 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

৮৫১৯.৮১.২০  অন্যোন্য সোউন্ড তরকতড েং িো তরশপ্রোতডউতসং 

এপোশরটোস (ম্যোগশনটিক, অপটিকযোল অর্িো 

তসতমকন্ডোক্টর তমতডয়ো ব্যিহোরকোরী), সম্পূণ ে তিতর 

২০ 

৮৫১৯.৮৯.২০ অন্যোন্য সোউন্ড তরকতড েং িো তরশপ্রোতডউতসং 

এপোশরটোস, সম্পূণ ে তিতর 
২০ 

৮৫.২১ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

তভতডও তরকতড েং িো তরপ্রতডউতসং এর যিপোতি, 

তভতডও টিউনোরযুক্ত হউক িো নো হউক 
২০ 

৮৫.২২ ৮৫২২.৯০.২০ তলোশডড তপ্রশন্টড সোতকেট তিোড ে (৮৫.২১ তহতডংভুক্ত 

পশণ্যর জন্য) 
২০ 

৮৫.২৩ ৮৫২৩.৫২.০০ স্মোট ে কোড েস ১০ 

৮৫.২৭ ৮৫২৭.১২.০০  পশকট সোইজ তরতডও কযোশসট তপ্লয়োর, সম্পূণ ে 

তিতর 
২০ 

৮৫২৭.২১.০০  সোউন্ড তরকতড েং িো উৎপোদশনর যি সংশযোতজি 

তমোটরগোিীশি ব্যিহোর উপশযোগী িোতহশরর  তক্ত 

ছোিো চোলনোেম নশহ এইরূপ তরতডও সম্প্রচোর 

গ্রোহকযি, তরতডও তটতলশফোন িো তরতডও তটতলগ্রোফ 

গ্রহশণ সেম যিসহঃ সোউন্ড তরকতড েং িো সোউন্ড 

তরশপ্রোতডউতসং যিপোতিসহ,  সম্পূণ ে তিতর 

১০ 

৮৫২৭.৯১.০০ সোউন্ড তরকতড েং িো উৎপোদশনর যি সংশযোতজি 

িোতহশরর  তক্ত ছোিো চোলনোেম এইরূপ অন্যোন্য 

তরতডও সম্প্রচোর গ্রোহক যি, তরতডও তটতলশফোন িো 

তরতডও তটতলগ্রোফ গ্রহশণ সেম যিসহঃ সোউন্ড 

তরকতড েং িো সোউন্ড পুনঃ উৎপোদনেম যিপোতিসহ 

১০ 

৮৫.২৮ ৮৫২৮.৭২.০০ রতঙন তটতলতভ ন  ২০ 

৮৫.২৯ ৮৫২৯.৯০.২১ 

৮৫২৯.৯০.২৯ 

টিতভ কোড েসহ তটতলতভ ন পোট েস্ (টিতভ 

উৎপোদনকোরী ত ে ব্যিীি অন্যোন্য আমদোতনর 

তেশে) 

২০ 

৮৫২৯.৯০.৩১ তলোশডড তপ্রশন্টড সোতকেট তিোড ে ৮৫.২৭ এিং 

৮৫.২৮ তহতডংভুক্ত পশণ্যর জন্য (ভযোট তরতজষ্টোড ে 

টিতভ উৎপোদনকোরী প্রতিষ্ঠোন কর্তেক আমদোতনর 

তেশে) 

৩০ 

৮৫২৯.৯০.৩৯ তলোশডড তপ্রশন্টড সোতকেট তিোড ে ৮৫.২৭ এিং 

৮৫.২৮ তহতডংভুক্ত পশণ্যর জন্য (অন্যোন্য 

আমদোতনকোরক কর্তেক আমদোতনকৃি) 

২০ 
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ত রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপূণ ে 

নোমকরণ তকোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর তিিরণ 

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহোর 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

৮৫.৩৬ ৮৫৩৬.৫০.০০ Other switches ২০ 

৮৫৩৬.৬১.০০ Lamp-holders ২০ 

৮৫৩৬.৬৯.১০ 

৮৫৩৬.৬৯.৯০ 
Plugs and sockets 

২০ 

৮৫৩৬.৭০.০০ Connectors for optical fibres, optical 

fibre bundles or cables 
১০ 

৮৫৩৬.৯০.০০ Other apparatus ১০ 

৮৫.৩৯ ৮৫৩৯.২১.৯০ Tungsten halogen ১০ 

৮৫৩৯.২২.০০ 

৮৫৩৯.২৯.৯০ 

আলেোভোশয়োশলট/ইনেো-তরড ল্যোম্প ব্যিীি 

অন্যোন্য তফলোশমন্ট ল্যোম্পঃ অন্যোন্য 
২০ 

৮৫৩৯.৩১.৯০ এনোতজে তসতভং ল্যোম্প ব্যিীি অন্যোন্য ফ্লুশরোশসন্ট, 

হট কযোশর্োড ল্যোম্প 
৪৫ 

৮৫৩৯.৩২.৯০ 

৮৫৩৯.৩৯.৯০ 

ইতন্ডশকটর পোইলট ল্যোম্প ও পরীেোগোশর ব্যিহৃি 

ল্যোম্প ব্যিীি অন্যোন্য মোকেোরী, তসোতডয়োম িো 

তমটোল হযোলোইড ল্যোম্প 

১০ 

৮৫.৪২ ৮৫৪২.৩৯.১০ তসম কোড ে 
 

২০ 

৮৫.৪৩ ৮৫৪৩.৭০.৫০ Electronic Nicotine Delivery System 

(ENDS) 
১০০ 

৮৫.৪৪ ৮৫৪৪.১৯.৯০ উইতন্ডং ওয়যোরঃ অন্যোন্য 
 

২০ 

৮৫৪৪.২০.০০ তি-অে তিত ষ্ট (co-axial) িোর এিং অন্যোন্য 

তি-অে তিত ষ্ট (co-axial) তিদুযতিক পতরিোহী 
৩০ 

৮৫৪৪.৪২.০০ Other electric conductors for a 

voltage not exceeding 1,000 V 

fitted with connectors 

২০ 

৮৫.৪৫ ৮৫৪৫.৯০.৯০ ল্যোম্প কোি েন, ব্যোটোরী কোি েন, এিং ইশলকতেকযোল 

কোশজ ব্যিহৃি অন্যোন্য পণ্য 
 

১০ 

৮৭.০২ ৮৭০২.১০.৪১ 

৮৭০২.১০.৪৯ 
Motor vehicles built-up, having a 

seating capacity not exceeding 15, 

including the driver 
 

৩০ 

৮৭০২.৯০.৪০ Motor vehicles built-up, having a 

seating capacity not exceeding 15, 

including the driver 

৩০ 
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ত রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপূণ ে 

নোমকরণ তকোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর তিিরণ 

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহোর 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

৮৭.০৩ সংসিষ্ট 

এইচ,এস,শকোড 

তমোটর গোিী এিং অন্যোন্য তমোটরযোন, তস্ট ন 

ওয়োগনসহ: 

 

(১) ইসিনসহ অশটো সরক্সো/ সি হুইেোর 2০ 

(২) (২) সম্পূর্ ি ততসর ইসিনসহ চোর পরোক সবস ষ্ট 

সসএনসজ ও ব্যোটোরী চোসেত অশটো সরক্সো/সি হুইেোর  
2০ 

(3) ইশেসিক ব্যোটোরী চোসেত পমোটর গোসি 2০ 

(৩) (৪) সম্পূণ ে তিতর তমোটর গোিী ও অন্যোন্য 

তমোটরযোন, তস্ট ন ওয়োগনসহ (হোইতিড 

তমোটরযোন, এযোমু্বশলে এিং ইশলতিক ব্যোটোরী 

চোতলি তমোটর গোতি ব্যিীি): 

 

(ক) সসসেন্ডোর কযোেোসসটি ১৬০০ সসসস ে িন্ত ৪৫ 

(খ) সসসেন্ডোর কযোেোসসটি ১৬০১ হইশত ২০০০ 

সসসস ে িন্ত (মোইশরোবোস ব্যতীত) 
১০০ 

(গ) সসসেন্ডোর কযোেোসসটি ২০০১ সসসস হইশত 

৩০০০ সসসস ে িন্ত  
২০০ 

(ঘ) সসসেন্ডোর কযোেোসসটি ৩০০১ সসসস হইশত 

৪০০০ সসসস ে িন্ত  
৩৫০ 

(ঙ) সসসেন্ডোর কযোেোসসটি ৪০০০ সসসস এর উশবি ৫০০ 

(চ) সসসেন্ডোর কযোেোসসটি ১৮০০ সসসস ে িন্ত 

মোইশরোবোস 
৪৫ 

(ছ) সসসেন্ডোর কযোেোসসটি ১৮০১ সসসস হইশত 

২০০০ সসসস ে িন্ত মোইশরোবোস 
৬০ 

(৫) তিযুক্ত (তসশকতড) তমোটর গোিী, তমোটর যোন, 

তস্ট ন ওয়োগন ও জীপ গোিী সহ: 
 

(ক) তসতলন্ডোর কযোপোতসটি ১৬০০ তসতস পয েন্ত ২০ 

(ি) তসতলন্ডোর কযোপোতসটি ১৬০১ তসতস হইশি 

২০০০ তসতস পয েন্ত 
৪৫ 

(গ) তসতলন্ডোর কযোপোতসটি ২০০১ তসতস হইশি 

৩০০০ তসতস পয েন্ত 
১০০ 

(ঘ) তসতলন্ডোর কযোপোতসটি ৩০০১ তসতস হইশি 

৪০০০ তসতস পয েন্ত 
৩০০ 

(ঙ) তসতলন্ডোর কযোপোতসটি ৪০০০ তসতস এর উশবে 

 

৩৫০ 
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ত রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপূণ ে 

নোমকরণ তকোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর তিিরণ 

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহোর 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

৮৭.০৩ সংসিষ্ট  

এইচ,এস, পকোড 

সম্পূর্রণ ে তিতর হোইতিড তমোটর গোিী ও অন্যোন্য 

তমোটরযোন, তস্ট ন ওয়োগনসহ: 

 

(ক) তসতলন্ডোর কযোপোতসটি ১৮০০ তসতস ে িন্ত ২০ 

(ি) তসতলন্ডোর কযোপোতসটি ১৮০১ তসতস হইশি 

২০০০ তসতস ে িন্ত 
৪৫ 

(গ) তসতলন্ডোর কযোপোতসটি ২০০১ তসতস হইশি 

৩০০০ তসতস ে িন্ত 
৬০ 

(ঘ) তসতলন্ডোর কযোপোতসটি ৩০০১ তসতস হইশি 

৪০০০ তসতস ে িন্ত 

১০০ 

(ঙ) তসতলন্ডোর কযোপোতসটি ৪০০০ তসতস এর উশবে ৩০০ 

(চ) তসতলন্ডোর কযোপোতসটি ১৮০০ তসতস ে িন্ত 

মোইশক্রোিোস 

২০ 

(ছ) তসতলন্ডোর কযোপোতসটি ১৮০১ হইশি ২০০০ 

তসতস ে িন্ত মোইশক্রোিোস 

৪৫ 

(জ) সসসেন্ডোর কযোেোসসটি 2001 বো তদুবি 

মোইশক্রোিোস 

60 

৮৭.০৪ সংসিষ্ট  

এইচ,এস, পকোড 

সম্পূণ ে তিতর নূযনিম চোর দরজো তিত ষ্ট ডোিল তকতিন তপক-

আপ: 

সসসেন্ডোর কযোেোসসটি ১৬০০ সসসস ে িন্ত ৪৫ 

সসসেন্ডোর কযোেোসসটি ১৬০১ সসসস হইশত ২০০০ 

সসসস ে িন্ত 
৬০ 

 সসসেন্ডোর কযোেোসসটি ২০০১ সসসস হইশত ৩০০০ 

সসসস ে িন্ত 
৬০ 

সসসেন্ডোর কযোেোসসটি ৩০০১ সসসস হইশত ৪০০০ 

সসসস ে িন্ত 
৩৫০ 

তসতলন্ডোর কযোপোতসটি ৪০০০ তসতস এর উশবে ৫০০ 

৮৭.০৬ সংসিষ্ট  

এইচ,এস, পকোড 

Chassis fitted with engines, for the 

motor vehicles of headings 87.03: 

 

(১) দুই তস্ট্রোক তিত ষ্ট অশটো তরক্সো/ তে হুইলোশরর  

ইতঞ্জনযুক্ত তচতসস 

২০ 

(২) চোর তস্ট্রোক তিত ষ্ট অশটো তরক্সো/ তে হুইলোশরর  

ইতঞ্জনযুক্ত তচতসস 

২০ 

(৩) তসতলন্ডোর কযোপোতসটি ১৮০০ তসতস ে িন্ত ২০ 
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ত রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপূণ ে 

নোমকরণ তকোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর তিিরণ 

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহোর 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

মোইশক্রোিোস 

(৪) তসতলন্ডোর কযোপোতসটি ১৮০১ তসতস হইশি 

২০০০ তসতস ে িন্ত মোইশক্রোিোস 

৪৫ 

(৫) অন্যোন্য তমোটর গোিী, তমোটর যোন, তস্ট ন ওয়োগন ও জীপ 

গোিীসহঃ 

(ক) তসতলন্ডোর কযোপোতসটি ১৬০০ তসতস ে িন্ত ২০ 

(ি) তসতলন্ডোর কযোপোতসটি ১৬০১ তসতস হইশি 

২০০০ তসতস ে িন্ত 
৬০ 

(গ) তসতলন্ডোর কযোপোতসটি ২০০১ তসতস হইশি 

৩০০০ তসতস ে িন্ত 
১৫০ 

(ঘ) তসতলন্ডোর কযোপোতসটি ৩০০১ তসতস হইশি 

৪০০০ তসতস ে িন্ত 

৩০০ 

(ঙ) তসতলন্ডোর কযোপোতসটি ৪০০০ তসতস এর উশবে ৩৫০ 

৮৭.০৬ সংসিষ্ট  

এইচ,এস, পকোড 

Chassis fitted with engines, for the double 

cabin pick-up of headings 87.04: 
(ক) তসতলন্ডোর কযোপোতসটি ১৬০০ তসতস ে িন্ত ২০ 

(ি) তসতলন্ডোর কযোপোতসটি ১৬০১ তসতস হইশি 

২০০০ তসতস ে িন্ত 
৪৫ 

(গ) তসতলন্ডোর কযোপোতসটি ২০০১ তসতস হইশি 

৩০০০ তসতস ে িন্ত 
৬০ 

(ঘ) তসতলন্ডোর কযোপোতসটি ৩০০১ তসতস হইশি 

৪০০০ তসতস ে িন্ত 

২০০ 

(ঙ) তসতলন্ডোর কযোপোতসটি ৪০০০ তসতস এর উশবে ৩০০ 

৮৭.০৭ ৮৭০৭.১০.০০ Bodies for the vehicles of heading 

87.03 
45 

৮৭.১১ সংসিষ্ট  

এইচ,এস, পকোড 

Motorcycles, in CBU with four-

stroke engine 
৬০ 

Motorcycles, in CKD with four-

stroke engine 
20 

৮৭.১২ ৮৭১২.০০.০০ অযোতিক িোই-সোইশকল ও অন্যোন্য সোইশকল 

(শডতলভোরী েোইসোইশকলসহ) 
২০ 

৮৭.১৪ ৮৭১৪.১০.২০ তমোটর সোইশকশলর ফুশয়ল ট্যোংক ২০ 

 ৮৭১৪.৯২.১০ অযোতিক িোই-সোইশকল ও অন্যোন্য সোইশকশলর ২০ 
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ত রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপূণ ে 

নোমকরণ তকোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর তিিরণ 

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহোর 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

চোকোর তরম ও তেোক 

৯০.০৩ ৯০০৩.১১.০০ 

৯০০৩.১৯.০০ 
Frames and mountings for 

spectacles, goggles or the like 
১০ 

৯০.০৪ সকল 

এইচ,এস,শকোড 
Spectacles, goggles and the like, 

corrective protective or other 
১০ 

৯৩.০২ ৯৩০২.০০.৯০ তরভলিোর ও তপস্তল: অন্যোন্য ১৫০ 

৯৩.০৩ অন্যোন্য আশেয়োস্ত্রঃ  
৯৩০৩.১০.৯০ 

৯৩০৩.২০.৯০ 

৯৩০৩.৩০.৯০ 

৯৩০৩.৯০.৯০ 

অন্যোন্য ১০০ 

৯৩.০৪ ৯৩০৪.০০.৯০ অন্যোন্য অস্ত্রঃ শুযটিং তফডোশর ন কর্তেক আমদোতনকৃি 

match weapon ব্যিীি অন্যোন্য অস্ত্র 
১০০ 

৯৩.০৫ সকল  

এইচ,এস,শকোড 

৯৩.০১ তর্শক ৯৩.০৪ তহতডংভুক্ত পশণ্যর যিোং  

ও এশক্সসতরজ 
১০০ 

৯৩.০৬ সকল  

এইচ,এস,শকোড 

(৯৩০৬.২৯.১০ 

ব্যিীি) 

তিোমো, তগ্রশনড, টশপ েশডো, মোইন, তমসোইল এিং 

সমজোিীয় তগোলো িোরুদ (শুযটিং তফডোশর ন তর্শক 

আমদোতনকৃি তেোট েস তগোলোিোরুদ ব্যিীি) 
১০০ 

৯৩.০৭ ৯৩০৭.০০.৯০ িরিোরী, তছোরো, সতঙ্গন, ি েো এিং সমজোিীয় 

পণ্যঃ অন্যোন্য 
১০০ 

৯৪.০১ ৯৪০১.২০.১০ Seats of a kind used for motorcycle ২০ 

৯৪০১.৩০.০০ Swivel seats with variable height 

adjustment 
৪৫ 

৯৪০১.৬১.০০ 

৯৪০১.৬৯.০০ 
Other seats, with wooden frames 

৪৫ 

৯৪০১.৭১.০০ 

৯৪০১.৭৯.০০ 
Other seats with metal frames  

৪৫ 

৯৪০১.৮০.০০ Other seats ৪৫ 

৯৪.০৩ সকল 

এইচ,এস,শকোড 

(৯৪০৩.২০.১০, 

৯৪০৩.২০.২০, 

আসিোিপে ও যিোং  ২০ 
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ত রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপূণ ে 

নোমকরণ তকোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর তিিরণ 

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহোর 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

৯৪০৩.২০.৩০,  

৯৪০৩.৬০.১০, 

৯৪০৩.৬০.২০ 

ব্যিীি) 

৯৪.০৪ ৯৪০৪.২১.০০ Mattresses of cellular rubber or 

plastics, whether or not covered 
২০ 

৯৪.০৫ সকল  

এইচ,এস,শকোড 

(৯৪০৫.৪০.১০, 

৯৪০৫.৪০.২০, 

৯৪০৫.৪০.৩০, 

৯৪০৫.৫০.১০, 

৯৪০৫.৬০.০০ 

ব্যিীি) 

Lamps and lighting fittings 

including searchlights and spotlights 

and parts thereof, not elsewhere 

specified or included; illuminated 

signs, illuminated name-plates and 

the like, having a permanently fixed 

light source, and parts thereof not 

elsewhere specified or included. 

৪৫ 

৯৫.০৩ সকল 

এইচ,এস,শকোড 
Tricycles, scooters, pedal cars and 

similar wheeled toys; dolls’ 

carriages; dolls; other toys; reduced-

size ("scale") models and similar 

recreational models, working or not 

২০ 

৯৫.০৪ ৯৫০৪.৪০.০০ Playing cards ১০ 

৯৬.০৩ ৯৬০৩.২১.০০ তডন্টোল তপ্লট িো সহ সকল প্রকোর টুর্ িো  ২০ 

৯৬.১৯ ৯৬১৯.০০.০০ Sanitary towels (pads) and tampons, 

napkins and napkin liners for babies 

and similar articles, of any material. 

৪৫ 

 

 ”; 

 
(ি) তেলবি-২ (সরবরাহ পয োবয় সম্পূরক শুল্ক আবরাপবযাগ্য পণ্যসমূহ) এর কিাম (১) 

এ উলিলিত- 

 

(অ) লিরিামা সংখ্যা ২৪.০২ এবং তৎলবপরীবত কিাম (২), (৩) ও (৪) এ 

উলিলিত এলিসমূবহর পলরববতে যথাক্রবম লিম্নরূপ লিরিামা সংখ্যা ও 

এলিসমূহ প্রলতস্থালপত হইবব, যথা:- 

 

“২৪.০২ ২৪০২.২০.০০ তামাকযুক্ত লসগাবরে ৬৫ 

 



 76 

 ২৪০২.৯০.০০ হাবত বা অযালন্ত্রক 

পদ্ধলতবত ততলর লবলড় 

(লফল্টারযুক্ত হউক বা িা 

হউক) এবং অন্যান্য 

 

৪০ 

২৪.০৩ ২৪০৩.৯৯.০০ িে ো (প্রলত ১০ গ্রাবমর 

খুিরা মূল্য ৪০ োকা অথ োৎ 

প্রলত গ্রাম ৪ োকা) 

 

৫৫ 

 ২৪০৩.৯৯.০০ গুি (প্রলত ১০ গ্রাবমর খুিরা 

মূল্য ২০ োকা অথ োৎ প্রলত 

গ্রাম ২ োকা) 

৫৫”; 

 

(আ) লিরিামা সংখ্যা ৩৩.০৪ এর লবপরীবত কিাম (২) এ উলিলিত 

সামঞ্জস্যপূণ ে িামকরণ তকাি ৩৩.০৪.৯৯.০০ এর লবপরীবত কিাম (৪) 

এর এলিবত উলিলিত “৫” সংখ্যার পলরববতে “১০” সংখ্যাটি 

প্রলতস্থালপত হইবব; 

 

(ই) লিরিামা সংখ্যা ৬৯.১০ এবং তৎলবপরীবত কিাম (২), (৩) ও (৪) এ 

উলিলিত এলিসমূবহর পলরববতে যথাক্রবম লিম্নরূপ লিরিামা সংখ্যা ও 

এলিসমূহ প্রলতস্থালপত হইবব, যথা:- 

 

“৬৯.১০ সংতিষ্ট  

এইচ, এস,শকোড 

তসরোতমশকর তসঙ্ক, তিতসন, 

প্যোশডস্টোল তিতসন, কশমোড িো 

উহোর অং , তয তকোন ধরশনর 

প্যোন ও িোর্রুশমর অন্যোন্য 

তফটিংস ও তফক্সোস ে 

 

১০ 

 সংতিষ্ট  

এইচ, এস,শকোড 

লসরালমবকর বাথোব ও 

লিকুলি, িাওয়ার, িাওয়ার তে 

৩০”; 

 

 (গ) তেলবি-৩ (সরবরাহ পয োবয় সম্পূরক শুল্ক আবরাপবযাগ্য তসবাসমূহ) এর কিাম (১) 

এ উলিলিত- 

 

(অ) লিরিামা সংখ্যা S০১২ এবং তৎলবপরীবত কিাম (২), (৩) ও (৪) এ 

উলিলিত এলিসমূবহর পলরববতে যথাক্রবম লিম্নরূপ লিরিামা সংখ্যা ও 

এলিসমূহ প্রলতস্থালপত হইবব, যথা:- 

“S০১২ S০১২.১০ তেলিবফািঃ শুধুমাত্র তমাবাইি 

তফাবির লসম/লরম কাি ে ব্যবহাবরর 

মাধ্যবম প্রেত্ত তসবা 

১৫”; 
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(অ) লিরিামা সংখ্যা S০৪৪ এবং তৎলবপরীবত কিাম (২), (৩) ও (৪) এ 

উলিলিত এলিসমূবহর পলরববতে যথাক্রবম লিম্নরূপ লিরিামা সংখ্যা ও 

এলিসমূহ প্রলতস্থালপত হইবব, যথা:- 

 

“S০৪৪ S০৪৪.০০ চিআরটিএ প্রৈত্ত হসিাঃ 

িাংলাশৈ  সড়ক পচরিিন 

কতৃথপি কতৃথক গাড়ীর (র্াত্রীিািী 

িাস, পণ্যিািী ট্রাক ও লরী, 

এযামু্বশলন্স ও স্কুলিাস ব্যতীত) 

হরচজশে ন, রুট পারচমট, 

চফটশনস সনৈ, মাচলকানা সনৈ 

ইতযাচৈ গ্রিণ ও নিায়ন সংক্রান্ত 

হসিা প্রৈাশনর চিপরীশত গৃিীত 

হসিামূশের (িাজথ িা চফ) উপর 

১৫”; 

 

(ই) লিরিামা সংখ্যা S০৫৮ এবং তৎলবপরীবত কিাম (২), (৩) ও (৪) এ 

উলিলিত এলিসমূবহর পলরববতে যথাক্রবম লিম্নরূপ লিরিামা সংখ্যা ও 

এলিসমূহ প্রলতস্থালপত হইবব, যথা:- 

 

“S০৫৮ S০৫৮.০০ িাট থার্ থ চিমান িা হিচলকপ্টার 

িাড়া প্রৈানকারী সংস্থাঃ 

িাট থার্ থ চিমান িা হিচলকপ্টার 

িাড়া প্রৈানকারী সংস্থা (এয়ার 

অযামু্বশলন্স ব্যতীত) 

৩০”। 

 

৮১। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর তৃতীয় তফলসবির সংবিাধি।- উক্ত আইশনর তৃতীয় 

তফলসি এর- 

 

(ক) তেলবি-১ (‘িে-ক’  মূসক আবরাপবযাগ্য পণ্য) এর কিাম (১) এর- 

 

(অ) লিরিামা সংখ্যা ০৯.০৪, ০৯.০৯ ও ০৯.১০ এবং তৎলবপরীবত কিাম 

(২), (৩) ও (৪) এ উলিলিত এলিসমূবহর পর যথাক্রবম লিম্নরূপ 

লিরিামা সংখ্যা এবং এলিসমূহ সলিববলিত হইবব, যথা:- 

 

“১১.০৫ ১১০৫.২০.০০ পবেবো ফ্ল্যাকস ৫% 

১১.০৮ ১১০৮.১২.০০ Maize (Corn) Starch ৫%”; 
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(আ) লিরিামা সংখ্যা “৫৪.০২ তথবক ৫৪.১০ এবং ৫৫.১২ তথবক ৫৫.১৬” 

এবং তৎলবপরীবত কিাম (২), (৩) ও (৪) এ উলিলিত এলিসমূবহর 

পলরববতে লিম্নরূপ লিরিামা সংখ্যা ও এলিসমূহ প্রলতস্থালপত হইবব, 

যথা:- 

 

৫৪.০২ 

তর্শক 

৫৪.১০ 

এিং 

৫৫.১২ 

তর্শক 

৫৫.১৬ 

সকল 

এইচ.এস. 

তকোড 

কৃতেম আঁ  িোরো তিতর তফতিক্স, 

সকল ধরশণর, নীশচ উতিতিি 

তেেসমূহ ব্যিীি, যর্োঃ- 

(১) আঁশ র কোটো এিং নষ্ট টুকরো 

(এক তমটোশরর তি ী দীঘ ে নয়) 

(২) কৃতেম আঁশ র তিতর তফতিক্স, 

যো িয়ন িো বুননকোরী 

কোরিোনো ব্যিীি অন্য তকোশনো 

কোরিোনো প্রতক্রয়োজোিকৃি, 

(৩) িোংলোশদ  স্টযোন্ডোড েস এন্ড 

তটতস্টং ইনতস্টটিউ ন এর 

তনকট নমুনো তহশসশি 

তিনোমূশল্য সরিরোহকৃি 

তফতিকস (তিন িগ েতমটোশরর 

নীশচর আকৃতির), এিং 

(৪)  Taps and Braids 

৫% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”; 

 

(ই) লিরিামা সংখ্যা ৮৫.০৪ এবং তৎলবপরীবত কিাম (২), (৩) ও (৪) এ 

উলিলিত এলিসমূবহর পর যথাক্রবম লিম্নরূপ লিরিামা সংখ্যা ও 

এলিসমূহ সলিববলিত হইবব, যথা:- 

 

“৮৫.১৭ ৮৫১৭.৬২.৩০ Router ৫% 

৮৫.১৭ 

৮৫.২৯ 

৮৫.৩৮ 

সংচিষ্ট 

এইি.এস. হকার্ 
Loaded PCB ৫% 

৮৫.৩৪ ৮৫৩৪.০০.০০ Printed Circuit Board ৫%”; 

 

(ি) তেলবি-১ (‘িে-ি’ – মূসক আবরাপবযাগ্য তসবা) এর কিাম (১) এর- 

 

(অ) লিরিামা সংখ্যা S০২৪ এবং তৎলবপরীবত কিাম (২), (৩) ও (৪) এ 

উলিলিত এলিসমূহ লবলুপ্ত হইবব; 

(আ) লিরিামা সংখ্যা S০৩৬ এবং তৎলবপরীবত কিাম (২), (৩) ও (৪) এ 

উলিলিত এলিসমূহ লবলুপ্ত হইবব; 

 

“ 



 79 

(গ) তেলবি-২ (‘িে-ি’ – মূসক আবরাপবযাগ্য তসবা) এর কিাম (১) এর- 

 

(অ) লিরিামা সংখ্যা S০০১ এবং তৎলবপরীবত কিাম (২), (৩) ও (৪) এ 

উলিলিত এলিসমূবহর পলরববতে যথাক্রবম লিম্নরূপ লিরিামা সংখ্যা ও 

এলিসমূহ প্রলতস্থালপত হইবব, যথা:- 

 

“S০০১ S০০১.২০ নন এতস তরশস্তাঁরো ৭.৫%”; 

 

(আ) লিরিামা সংখ্যা S০২৪ এবং তৎলবপরীবত কিাম (২), (৩) ও (৪) এ 

উলিলিত এলিসমূবহর পর যথাক্রবম লিম্নরূপ লিরিামা সংখ্যা ও 

এলিসমূহ সলিববলিত হইবব, যথা:- 

 

“S০২৪ S০২৪.২০ আসিোিপশের তিপণন তকন্দ্র ৭.৫%”; 

 

(ঘ) তেলবি-৩ এর (‘িে-ি’ – মূসক আবরাপবযাগ্য তসবা) এর কিাম (১) এ উলিলিত 

লিরিামা সংখ্যা S০৩১ এবং তৎলবপরীবত কিাম (২), (৩) ও (৪) এ উলিলিত 

এলিসমূবহর পর যথাক্রবম লিম্নরূপ লিরিামা সংখ্যা ও এলিসমূহ সলিববলিত 

হইবব, যথা:- 

 

“S০৩৬ S০৩৬.২০ িীতাতপ লিয়লন্ত্রত বা 

তাপানুকুি িঞ্চ সালভ েস 

১০%”; 

 

(ঙ) তেলবি-৪ এর (‘িে-ক’ – মূসক আবরাপবযাগ্য পণ্য) এর কিাম (১) এ উলিলিত 

লিরিামা সংখ্যা “৫২.০৫ হইবত ৫২.০৭” এবং তৎলবপরীবত কিাম (২), (৩) ও 

(৪) এ উলিলিত এলিসমূবহর পলরববতে যথাক্রবম লিম্নরূপ লিরিামা সংখ্যাসমূহ 

এবং এলিসমূহ প্রলতস্থালপত হইবব, যথা:- 

 

“লিরিামা সংখ্যা 

(Heading 

No.) 

সামঞ্জস্যপূণ ে  

িামকরণ তকাি 

(HS Code) 

পণ্য সামগ্রীর লববরণ স্যলিলে েষ্ট 

কবরর 

পলরমাণ 

৫২.০৫ হইবত 

৫২.০৭ 

সকল 

এইচ.এস. 

তকোড 

কটন স্যতা ৩ (লতি) 

োকা/প্রলত 

তকলি 

৫৪.০২ তর্শক 

৫৪.১০ 

এিং 

৫৫.১২ তর্শক 

৫৫.১৬ 

সকল 

এইচ.এস. 

তকোড 

কৃতেম আঁ  (man made 

fibre) এিং অন্যোন্য আঁশ র 

সংতমশ্রশণ তিতর ইয়োন ে, যোহোর 

মশধ্য কৃতেম আঁশ র আতধকয 

রশয়শছ   

৬ (ছয়) 

োকা/প্রলত 

তকলি” 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 

 

রচিতকরণ ও হিফাজত 

 

৮২। রচিতকরণ ও হিফাজত।- (১) এই আইন কার্ থকর িইিার সশে সশে- 

 

(ক)  মূে সংশর্াজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (সংশ াধন) অধ্যাশৈ , ২০২০ (২০২০ সশনর 

২ নং অধ্যাশৈ ); এিং 

(ে) Income-tax (Amendment) Ordinance, 2020 (২০২০ সশনর ৩ নং 
অধ্যাশৈ ); 

এতদ্দ্বারা রচিত করা িইল। 

 

 (২) উক্তরূপ রচিতকরণ সশেও রচিতকৃত অধ্যাশৈ  দুইটির অধীন কৃত হকান কার্ থ িা গৃিীত 

হকান ব্যিস্থা িা জারীকৃত হকান আশৈ  এই আইশনর অধীন কৃত িা গৃিীত িা জারীকৃত িইয়াশছ িচলয়া 

গণ্য িইশি। 
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সপ্তম অধ্যায় 

 

িফতসে-1 

 

[অথ ি আইন, 20২০ এর ধোরো ১৫ দ্রষ্টব্য] 

 

 

[Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর  

FIRST SCHEDULE এর প্রচতস্থাপন] 

 

“FIRST SCHEDULE 

[Bangladesh Customs Tariff] 

(see section 18) 
 

(পৃর্কিাশি মুচিত)” 
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তফসসে-2 

 

প্রর্ম অং  

 

(অর্ ে আইন, ২০২০ এর ধোরো ৫২ দ্রষ্টব্য)  

 

১ জুলোই, ২০২০ িোতরশি আরদ্ধ কর িৎসশরর জন্য আয়কশরর হোর 

 

অনুশচ্ছদ-ক 

 

Income-tax Ordinance, 1984 (Ordinance. No. XXXVI of 1984) এর 

section 2(46) এ সংজ্ঞোতয়ি ব্যতক্তগশণর (person) মশধ্য যোহোশদর তেশে অনুশচ্ছদ-ি প্রশযোজয 

হইশি নো তসই সকল প্রশিযক ব্যতক্ত-করদোিো (অতনিোসী িোংলোশদ ীসহ), তহন্দু তযৌর্ পতরিোর, 

অং ীদোতর ফোম েও আইশনর িোরো সৃষ্ট কৃতেম ব্যতক্তসহ অন্যোন্য করদোিোর তেশে তমোট আশয়র উপর 

আয়কশরর হোর তনম্নরূপ হইশি, যর্ো:- 

 

তমোট আয় হোর 

  

(ক)  প্রর্ম   ৩,০০,০০০/- টোকো পয েন্ত তমোট আশয়র উপর -- শূন্য 

(ি)  পরিিী ১,০০,০০০/- টোকো পয েন্ত তমোট আশয়র উপর -- ৫% 

(গ)  পরিিী ৩,০০,০০০/- টোকো পয েন্ত তমোট আশয়র উপর -- ১০% 

(ঘ)  পরিিী ৪,০০,০০০/- টোকো পয েন্ত তমোট আশয়র উপর -- ১৫% 

(ঙ) পরিিী ৫,০০,০০০/- টোকো পয েন্ত তমোট আশয়র উপর -- ২০% 

(চ)  অিত ষ্ট তমোট আশয়র উপর -- ২৫%  : 

  

িশি  িে র্োশক তয,- 

 

(ক) মতহলো করদোিো এিং ৬৫ িৎসর িো িদূবে িয়শসর করদোিোর করমুক্ত আশয়র সীমো হইশি 

৩,৫০,০০০/- টোকো;  

(ি) প্রতিিন্ধী ব্যতক্ত করদোিোর করমুক্ত আশয়র সীমো হইশি ৪,৫০,০০০/- টোকো; 

(গ) তগশজটভুক্ত যুদ্ধোহি মুতক্তশযোদ্ধো করদোিোর করমুক্ত আশয়র সীমো হইশি ৪,৭৫,০০০/- 

টোকো; 

(ঘ) তকোশনো প্রতিিন্ধী ব্যতক্তর তপিোমোিো িো আইনোনুগ অতভভোিশকর প্রশিযক সন্তোন/শপোশের 

জন্য করমুক্ত আশয়র সীমো ৫০,০০০/- টোকো তি ী হইশি; প্রতিিন্ধী ব্যতক্তর তপিো ও মোিো 

উভশয়ই করদোিো হইশল তয তকোন একজন এই সুতিধো তভোগ কতরশিন; 

(ঙ) নূযনিম কশরর পতরমোণ তকোন ভোশিই তনম্নরূশপ িতণ েি হোশরর কম হইশি নো, যথা:- 
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এলোকোর তিিরণ নূযনিম কশরর হোর 

(টোকো) 

ঢোকো উত্তর তসটি কশপ েোশর ন , ঢোকো দতেণ তসটি 

কশপ েোশর ন ও চট্টগ্রোম তসটি কশপ েোশর ন এলোকোয় 

অিতস্থি করদোিো 

৫,০০০/- 

অন্যোন্য তসটি কশপ েোশর ন এলোকোয় অিতস্থি করদোিো ৪,০০০/- 

তসটি কশপ েোশর ন ব্যিীি অন্যোন্য এলোকোয় অিতস্থি 

করদোিো 

৩,০০০/- 

 

(চ) তকোশনো করদোিো যতদ স্বে উিি এলোকো (less developed area) িো সিশচশয় কম 

উিি এলোকোয় (least developed area) অিতস্থি তকোশনো ক্ষুদ্র িো কুটির ত শের মোতলক হন এিং 

উক্ত কুটির ত শের দ্রব্যোতদ উৎপোদশন তনশয়োতজি র্োশকন, িোহো হইশল তিতন উক্ত ক্ষুদ্র িো কুটির ত ে 

হইশি উদ্ভূি আশয়র উপর তনম্নিতণ েি হোশর আয়কর তরয়োি লোভ কতরশিন, যর্ো :- 

 

 তিিরণ তরয়োশির হোর 

(অ) তযশেশে সংতিষ্ট িৎসশরর উৎপোদশনর 

পতরমোণ পূি েিিী িৎসশরর উৎপোদশনর 

পতরমোশণর তুলনোয় ১৫% এর অতধক, তকন্তু 

২৫% এর অতধক নশহ 

 

তসইশেশে উক্ত আশয়র উপর প্রশদয় 

আয়কশরর ৫%; 

(আ) তযশেশে সংতিষ্ট িৎসশরর উৎপোদশনর 

পতরমোণ পূি েিিী িৎসশরর উৎপোদশনর 

পতরমোশণর তুলনোয় ২৫% এর অতধক হয় 

তসইশেশে উক্ত আশয়র উপর প্রশদয় 

আয়কশরর ১০%; 

 

(ছ) প্রথমবোশরর মশতো আয়কর সরটোন ি দোসখেকোরী ব্যসক্ত করদোতো অনেোইশন সরটোন ি দোসখে 

কসরশে সবসনশয়োগ পরয়োত েরবতী প্রশদয় কর হইশত অসতসরক্ত ২,০০০/- টোকো কর পরয়োত প্রোপ্য 

হইশবন।  

  

ব্যোখ্যো।- এই অনুশচ্ছশদ- 

 

(1) প্রতিিন্ধী ব্যতক্ত (person with disability)িতলশি প্রতিিন্ধী ব্যতক্তর অতধকোর ও সুরেো 

আইন, ২০১৩ (২০১৩ সবির ৩৯ নং আইন) এর ৩১ ধোরো তমোিোশিক প্রতিিন্ধী তহশসশি 

তনিতন্ধি ব্যতক্তশক বুঝোইশি; 

 

(2) “সবশচশয় কম উিি এলোকো (least developed area)” িো “স্বে উিি এলোকো (less 

developed area)” অর্ ে Income-tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. 

XXXVI of 1984) এর section 45 এর sub-section (2A) এর clauses (b) 

; 
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এিং (c) এর তিধোন অনুসোশর তিোড ে কর্তেক তনতদ েষ্টকৃি সিশচশয় কম উিি এলোকো (least 

developed area) িো স্বে উিি এলোকো (less developed area)। 

 

অনুশচ্ছদ-ি 

 

তকোম্পোতন, ব্যতক্ত-সংঘ, স্থোনীয় কর্তেপে এিং তস সকল করদোিো যোহোশদর তেশে 

Income-tax Ordinance, 1984 (Ordinance. No. XXXVI of 1984) অনুযোয়ী 

সশি েোচ্চ হোশর (at the maximum rate) আয়কর আশরোতপি হয়- 

 

(১) ‘‘শয তকোম্পোতনর তরতজতস্ট্রকৃি অতফস িোংলোশদশ  অিতস্থি তসই তকোম্পোতন হইশি লব্ধ 

তডতভশডন্ড আয় ব্যতিশরশক অন্য’’ সি ে প্রকোর আশয়র উপর- 

   

(ক) দফো (ি), (গ), (ঘ) ও (ঙ) তি িতণ েি তকোম্পোতনসমূশহর তেে ব্যিীি- 

 (অ) এইরূপ প্রশিযকটি তকোম্পোতনর তেশে 

যোহো publicly traded company-  

 

উক্ত আশয়র ২৫% : 

 

িশি  িে র্োশক তয, যতদ এইরূপ 

তকোম্পোতন যোহো publicly traded 

company নশহ, উহোর পতরশ োতধি 

মূলধশনর নূযনিম ২০% ত য়োর Initial 

Public Offering (IPO) এর 

মোধ্যশম হস্তোন্তর কশর, িোহো হইশল 

এইরূপ তকোম্পোতন উক্ত হস্তোন্তর সংতিষ্ট 

িৎসশর প্রশযোজয আয়কশরর উপর ১০% 

হোশর আয়কর তরয়োি লোভ কতরশি; 

 (আ) এইরূপ প্রশিযকটি তকোম্পোতনর তেশে 

যোহো publicly traded company 

নশহ, এিং স্থোনীয় কর্তেপেসহ 

Income-tax Ordinance, 1984 

(Ordinance. No. XXXVI of 

1984) এর section 2 এর clause 

(20) এর sub-clauses (a), (b), 

(bb), (bbb) ও (c) এর আওিোধীন 

অন্যোন্য তকোম্পোতনর তেশে- 

 

 

 

 

 

 

 

উক্ত আশয়র ৩২.৫%: 
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 (ি) 

 

ব্যোংক, িীমো, আতর্ েক প্রতিষ্ঠোনসমূহ (মোশচ েন্ট 

ব্যোংক ব্যিীি): 

 

(অ) এইরূপ প্রশিযকটি তকোম্পোতনর তেশে 

যোহো publicly traded 

company- 
 

 

 

 

উক্ত আশয়র ৩৭.৫%; 

 

 (আ)  এইরূপ প্রশিযকটি তকোম্পোতনর    

       তেশে যোহো publicly    

        traded company নশহ: 

 

 

 

উক্ত আশয়র ৪০%; 

 

(গ) 

 

মোশচ েন্ট ব্যোংক এর তেশে--  উক্ত আশয়র ৩৭.৫%; 

(ঘ) তসগোশরট, তিতি, জদ েো, গুলসহ সকল প্রকোর 

িোমোকজোি পণ্য প্রস্তুিকোরক তকোম্পোতনর তেশে- 

 

উক্ত আশয়র ৪৫%; 

 

  (ঙ) তমোিোইল তফোন অপোশরটর তকোম্পোতনর তেশে - উক্ত আশয়র ৪৫%: 

 

িশি  িে র্োশক তয, তমোিোইল 

তফোন অপোশরটর তকোম্পোতন যতদ উহোর 

পতরশ োতধি মূলধশনর নূযনিম ১০% 

ত য়োর, যোহোর মশধ্য Pre Initial 

Public Offering Placement 
৫% এর তি ী র্োতকশি পোতরশি নো, স্টক 

এক্সশচশঞ্জর মোধ্যশম হস্তোন্তর করি: 

Publicly traded companyতি 

রূপোন্ততরি হয় তসই তেশে কশরর হোর 

হইশি ৪০%: 

 

  আরও  িে র্োশক তয, যতদ এইরূপ 

তকোম্পোতন উহোর পতরশ োতধি মূলধশনর 

নূযনিম ২০% ত য়োর Initial Public 

Offering (IPO) এর মোধ্যশম হস্তোন্তর 

কশর, িোহো হইশল এইরূপ তকোম্পোতন উক্ত 

হস্তোন্তর সংতিষ্ট িৎসশর প্রশযোজয 

আয়কশরর উপর ১০% হোশর আয়কর 

তরয়োি লোভ কতরশি; 

(২) তকোম্পোতন আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সশনর ১৮ নং  
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আইন) এর অধীশন িোংলোশদশ  তনিতন্ধি তকোশনো 

তকোম্পোতন অর্িো আইন অনুযোয়ী গঠিি সংতিতধিদ্ধ 

তকোশনো প্রতিষ্ঠোন হইশি ১৪ আগস্ট, ১৯৪৭ এর পশর 

ইসুযকৃি, প্রতিশ্রুি ও পতরশ োতধি পু ুঁতজর উপশর 

তঘোতষি ও পতরশ োতধি তডতভশডন্ড আশয়র উপর িো 

িোংলোশদশ  তনিতন্ধি নয় এইরূপ তিশদত  

তকোম্পোতনর মুনোফো প্রিযোিোসন যোহো Income-

tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. 

XXXVI of 1984) এর section 2 এর 

clause (26) এর sub-clause (dd) অনুসোশর 

লভযোং  তহশসশি গণ্য, িোহোর উপর প্রশযোজয কর- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উক্ত আশয়র ২০%; 

(৩) তকোম্পোতন নশহ, িোংলোশদশ  অতনিোসী (অতনিোসী 

িোংলোশদলি ব্যিীি) এইরূপ ব্যতক্ত-করদোিোর তেশে 

আশয়র উপর প্রশযোজয কর- 

 

 

 

উক্ত আশয়র ৩০%; 

(৪) তকোম্পোতন নশহ, তসগোশরট, তিতি, জদ েো, গুলসহ 

সকল প্রকোর িোমোকজোি পণ্য প্রস্তুিকোরক এইরূপ 

করদোিোর উক্ত ব্যিসোয় হইশি অতজেি আশয়র 

উপর প্রশযোজয কর- 

 

 

 

উক্ত আশয়র ৪৫%; 

 

(৫) সমিোয় সতমতি আইন, ২০০১ (২০০১ সশনর ৪৭ নং 

আইন) অনুযোয়ী তনিতন্ধি সমিোয় সতমতির তেশে 

আশয়র উপর প্রশযোজয কর- 

 

 

উক্ত আশয়র ১৫%; 

(৬) ব্যতক্ত-সংশঘর তেশে আশয়র উপর প্রশযোজয কর- উক্ত আশয়র ৩২.৫%। 

ব্যোখ্যো।- এই অনুশেশদ “publicly traded company” বসেশত এইরূে পকোশনো 

েোবসেক সেসমশটড পকোম্পোসনশক বুঝোইশব  োহো পকোম্পোনী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সশনর ১৮ নং আইন) 

অনুসোশর বোংেোশদশ  সনবসিত এবং প  আয় বৎসশরর আয়কর সনধ িোরর্ করো হইশব পসই আয় বৎসর 

সমোসির পূশব ি উক্ত পকোম্পোসনটির প য়োর স্টক এক্সশচশি তোসেকোভুক্ত হইয়োশছ। 

 

  



 87 

তিিীয় অং  

 

(অর্ ে আইন, ২০২০ এর ধোরো ৫৩ দ্রষ্টব্য) 

 

সোরচোশজের হোর 

 

অনুবেে ক 

ব্যতক্ত-করদোিো (assessee being individual) এর তেশে, Income-tax Ordinance, 

1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) এর section 80 অনুযোয়ী পতরসম্পদ, দোয় ও 

িরশচর তিিরণী (statement of assets, liabilities and expenses) তি প্রদত েি তনম্নিতণ েি 

সম্পশদর তভতত্তশি, আয়কর প্রশযোজয এইরূপ আশয়র উপর প্রশযোজয আয়কশরর উপর তনম্নরূপ হোশর 

সোরচোজে প্রশদয় হইশি, যর্ো:- 

 

সম্পদ সোরচোশজের 

হোর 

নূযিতম 

সারিািে 

(ক)  নীট পতরসম্পশদর মূল্যমোন তিন তকোটি টোকো পয েন্ত- শূন্য শূন্য 

(ি)  নীট পতরসম্পশদর মূল্যমোন তিন তকোটি টোকোর অতধক তকন্তু পাঁচ 

তকোটি টোকোর অতধক নশহ; 

িো, তনজ নোশম এশকর অতধক তমোটর গোতি   

িো, তকোশনো তসটি কশপ েোশর ন এলোকোয় তমোট ৮,০০০ িগ েফুশটর অতধক 

আয়িশনর গৃহ-সম্পতত্ত 

১০% ৩,০০০/- 

 

(গ)  নীট পতরসম্পশদর মূল্যমোন পাঁচ তকোটি টোকোর অতধক তকন্তু দ  তকোটি 

টোকোর অতধক নশহ- 

১৫% 

(ঘ)  নীট পতরসম্পশদর মূল্যমোন দ  তকোটি টোকোর অতধক তকন্তু পশনর 

তকোটি টোকোর অতধক নশহ- 

২০% 

 

৫,০০০/- 

(ঙ)  নীট পতরসম্পশদর মূল্যমোন পশনর তকোটি টোকোর অতধক তকন্তু তি  

তকোটি টোকোর অতধক নশহ- 

২৫% 

(চ)  নীট পতরসম্পশদর মূল্যমোন তি  তকোটি টোকোর অতধক তয তকোন 

অংশকর উপর- 

  ৩০% 

 

তবব িতে থাবক তয, তযইসব করোতার িীে পলরসম্পে ৫০ তকাটি োকা িো উহোর ঊববে 

তসইসব করোতার সারিািে এর পলরমাণ হইবব উক্ত করোতার িীে পলরসম্পবের ০.১% অথবা 

আয়কর প্রশযোজয এইরূপ আশয়র উপর প্রশযোজয আয়কশরর উপর ৩০% হাবর প্রবেয় সারিািে, এই 

দুইটির মবধ্য যাহা তবলি।  

 

ব্যাখ্যা।- 
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এই অনুশচ্ছশদ-  
 

(১) নীট পতরসম্পশদর মূল্যমোন িলশি Income-tax Ordinance, 1984 

(Ordinance No. XXXVI of 1984) এর section 80 অনুযোয়ী 

পতরসম্পদ, দোয় ও িরশচর তিিরণী (statement of assets, liabilities 

and expenses) তি প্রদ েনশযোগ্য নীট পতরসম্পশদর মূল্যমোন (total net 

worth) বুঝাইবব; এবং 
 

(২) তমাের গালড় িতলশি প্রোইশভট কোর, জীপ িো মোইশক্রোিোস বুঝোইশি। 

 

অনুবেে ি 

 

তসগোশরট, তিতি, জদ েো, গুলসহ সকল প্রকোর িোমোকজোি পণ্য প্রস্তুিকোরক করদোিোর উক্ত 

ব্যিসোয় হইশি অতজেি আশয়র উপর ২.৫% হোশর সোরচোজে প্রশদয় হইশি। 

 

অষ্টম অধ্যায় 
 

হ াষণা 

 

 Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (Act No. XVI of 1931), 

অতঃপর উক্ত Act িচলয়া উচিচেত, এর section 3 হত প্রৈত্ত িমতািশল সরকার এই চিশলর ৈফা 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ৭৯, ৮০ ও ৮১ এর চিন্নতর চিধানািলী সাশপশি, জনস্বাশর্ থ, 

অচিলশম্ব কার্ থকর করা সমীিীন ও প্রশয়াজনীয় মশম থ হ াষণা কচরল। 

 

 ২। এই হ াষণার পচরশপ্রচিশত উক্ত Act এর section 4(1) এর চিধান অনুর্ায়ী এই 

চিশলর প্রস্তাচিত ৈফা 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ৭৯, ৮০ ও ৮১ এর চিধানািলী অচিলশম্ব 

কার্ থকর িইশি, তশি প্রস্তাচিত ৈফা ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 

46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, 

৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, 71, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮ ও ৮২ এর চিধানািলী 1 জুলাই, 20২০ 

তাচরশে কার্ থকর িইশি। 

 

উশেশ্য ও কারণ সম্বচলত চিবৃচত 

 

 এই চিশলর উশেশ্য িইল ২০২০ সাশলর ১ জুলাই তাচরশে শুরু অর্ থ িৎসশরর জন্য আচর্ থক 

চিধান করা এিং কচতপয় আইন সংশ াধন করা। চিশলর অধ্যায়সমূশির টীকার চিচিন্ন চিধাশনর ব্যাখ্যা 

প্রৈান করা িইয়াশছ। 

 

 

িারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। 


