
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংলাদদশ সরকার 

জাতীয় রাজস্ব বফার্ ড 

ঢাকা 

 

[মূল্য সাংদ াজন কর ও সম্পূরক শুল্ক] 

 

প্রজ্ঞান 

 

তাররখঃ ২৪ জ্জৈষ্ঠ, ১৪২৫ ফঙ্গাব্দ / ০৭ জুন, ২০১৮ রিষ্টাব্দ 

 
 এস.আর.ও. নাং-১৭০-আইন/২০১৮/৭৯৩-মূসক।- মূল্য সাংদ াজন কর আইন, 

১৯৯১ (১৯৯১ সদনর ২২ নাং আইন) এর ধারা ৬ এর উ-ধারা (৪ক) এ প্রদত্ত ক্ষমতাফদল 

জাতীয় রাজস্ব বফার্ ড, Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর First Schedule এর 

রশদরানামা সাংখ্যা (Heading No.) 24.02 ও সামঞ্জস্যপূণ ড নামকরণ বকার্ (H.S Code) 

2402.20.00 এর আওতাধীন উৎারদত তামাকযুক্ত রসগাদরট (Cigarettes containing 

Tobacco) এর উর প্রদ াজৈ মূল্য সাংদ াজন কর ফা, বক্ষত্রমত, মূল্য সাংদ াজন কর এফাং 

সম্পূরক শুল্ক আদাদয়র উদেদে রননবরফরণ ডত বটরফল এর কলাম (২) এ উরিরখত খুচরা 

মূল্যস্তর এফাং কলাম (৩) এ উরিরখত শলাকা সাংখ্যার রফরীদত কলাম (৪), (৫) এফাং (৬) 

এ উরিরখত এরিসমূহ  থাক্রদম, রসগাদরদটর বমাড়দকর (প্যাদকট) প্রকৃরত, রর্জাইন এফাং 

স্ট্ৈাম্প ফা ব্যান্ডদরাল আমদারনকৃত ফা উৎারদত তামাকযুক্ত রসগাদরট (প্যাদকদট স্ট্ৈাম্প 

ফা ব্যান্ডদরাল ব্যফহার দ্ধরত) রফরধমালা, ২০১১ এ ফরণ ডত দ্ধরতদত ব্যফহার কররফার 

রনদদ ডশ প্রদান কররল,  থাঃ-  
 

“বটরফল 

     

   

খুচরা মূল্যস্তর 

(প্ররত দশ শলাকা) 

শলাকা 

সাংখ্যা 

রসগাদরদটর 

বমাড়দকর 

(প্যাদকট) প্রকৃরত 

রর্জাইন 
স্ট্ৈাম্প ফা 

ব্যান্ডদরাল 

 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬)  

১। 
৩২ (ফরত্রশ) টাকা ও 

তদুর্ধ্ড 

১০ বশল এন্ড স্লাইর্ হালকা সবুজ ব্যান্ডদরাল  

১০ হার্ ড এন্ড সপট হালকা খদয়রী স্ট্ৈাম্প  

২০ হার্ ড এন্ড সপট হালকা খদয়রী স্ট্ৈাম্প  

২। 
৪৮ (আটচরিশ) টাকা ও 

তদুর্ধ্ড 

১০ হার্ ড এন্ড সপট হালকা সবুজ স্ট্ৈাম্প  

২০ হার্ ড এন্ড সপট হালকা সবুজ স্ট্ৈাম্প  

৩। 
৭৫ (পঁচাত্তর) টাকা ও 

তদুর্ধ্ড 

১০ হার্ ড এন্ড সপট হালকা বমরুন স্ট্ৈাম্প  

১২ হার্ ড এন্ড সপট হালকা বমরুন স্ট্ৈাম্প  

২০ হার্ ড এন্ড সপট হালকা বমরুন স্ট্ৈাম্প ”; 

 
২। জাতীয় রাজস্ব বফাদর্ ডর প্রজ্ঞান এস,আর,ও নাং- ১২১-আইন/২০১৫/৭২৭-মূসক; 

তাররখঃ ২১ জ্জৈষ্ঠ, ১৪২২ ফঙ্গাব্দ বমাতাদফক ০৪ জুন, ২০১৫ রিস্ট্াব্দ এতদ দ্বারা ররহত 

করা হইল। 

 

 

 
 



৩। অনুদেদ ২ এর অধীন ররহত হওয়া সদেও, ররহতকৃত প্রজ্ঞাদনর অধীন উরিরখত 

স্ট্ৈাম্প ও ব্যান্ডদরাল ৩০ জুন, ২০১৯ রিস্ট্াব্দ তাররখ  ডন্ত ফহাল থারকদফ।   

 

 জাতীয় রাজস্ব বফাদর্ ডর আদদশক্রদম, 
 

(বমাঃ বরজাউল হাসান ) 

সদস্য (মূসক নীরত) 

 

 


