
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড 

ঢাকা। 

 

 [ মূল্য সংয োজন কর ও সম্পূরক শুল্ক ] 

 

প্রজ্ঞোপন 

 

তোররখ: ২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২8 বঙ্গোব্দ / ০৩ জুন, ২০২1 রিষ্টোব্দ। 

  

 এস.আর.ও. নং-১৫৩-আইন/২০২১/১৫০-মূসক।- মূল্য সংয োজন কর ও সম্পূরক 

শুল্ক আইন, 2012 (2012 সযনর 47 নং আইন) এর ধোরো 135, ধোরো ৫8 এর সরিত পঠিতব্য, 

এ প্রদত্ত ক্ষমতোবযে, জোতীয় রোজস্ব ববোর্ ড, উৎপাদেত বা আমোদিকৃত তামাকযুক্ত দসগাদরদের 

মূল্য দির্ ডারণসহ উহার প্যাদকদে স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডদরাল ব্যবহার পদ্ধদত দবদর্মালা, ২০১৯ এর 

দিম্নরূপ অদর্কতর সাংদশার্ি কররে,  থো:- 

 
উপদর-উক্ত দবদর্মালার-  

 

(ক) দবদর্ ৫ এর- 

(অ) উপ-দবদর্ (৪) এর “বেদবল” এর পদরবদতড দিম্নরূপ “বেদবল” 

প্রদতস্থাদপত হইদব, যথা:- 

 

“টেবিল 
 

ক্রদমক 

িাং 

খুচরা 

মূল্যস্তর 

(প্রবি দশ 

শলাকা) 

শলাকা 

সংখ্যা 

বসগারররের 

ট াড়রকর 

(প্যারকে) প্রকৃবি 

বিজাইন 
স্ট্যাম্প িা 

ব্যান্ডররাল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

১। 
৩৯ োকা ও 

িদূর্ধ্ব 

১০ টশল এন্ড স্লাইি হালকা সবুজ ব্যান্ডররাল 

১০ হাি ব এন্ড সফে হালকা খরেবর স্ট্যাম্প 

২০ হাি ব এন্ড সফে হালকা খরেবর স্ট্যাম্প 

২। 
৬৩ োকা ও 

িদূর্ধ্ব 

১০ টশল এন্ড স্লাইি হালকা টগালাপী ব্যান্ডররাল 

১০ হাি ব এন্ড সফে হালকা সবুজ স্ট্যাম্প 

২০ হাি ব এন্ড সফে হালকা সবুজ স্ট্যাম্প 

৩। 
১০২ োকা 

ও িদূর্ধ্ব 

১০ হাি ব এন্ড সফে হালকা নীল স্ট্যাম্প 

১২ হাি ব এন্ড সফে হালকা নীল স্ট্যাম্প 

২০ হাি ব এন্ড সফে হালকা নীল স্ট্যাম্প 



”; 

ক্রদমক 

িাং 

খুচরা 

মূল্যস্তর 

(প্রবি দশ 

শলাকা) 

শলাকা 

সংখ্যা 

বসগারররের 

ট াড়রকর 

(প্যারকে) প্রকৃবি 

বিজাইন 
স্ট্যাম্প িা 

ব্যান্ডররাল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

৪। 
১৩৫ োকা 

ও িদূর্ধ্ব 

১০ হাি ব এন্ড সফে হালকা ট রুন স্ট্যাম্প 

১২ হাি ব এন্ড সফে হালকা ট রুন স্ট্যাম্প 

২০ হাি ব এন্ড সফে হালকা ট রুন স্ট্যাম্প 

 

(খ) দবদর্ (৬) এর উপ-দবদর্ (২) এর পর দিম্নরূপ নূতি উপ-দবদর্ (২ক) 

সদিদবদশত হইদব, যথা:- 

“(২ক) প্রদতষ্ঠাি িষ্ট হওয়া স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডদরাল ধ্বাংদসর জন্য 

সাংদিষ্ট কদমশিার বরাবর আদবেি কদরদল কদমশিার 

উক্তরূপ স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডদরাল ধ্বাংদসর দবষদয় 

প্রদয়াজিীয় কায ডক্রম গ্রহণ কদরদব।”; 

 

(গ) দবদর্ ১১ এর উপ-দবদর্ (৫) এর পদরবদতড পদরবদতড দিম্নরূপ উপ-দবদর্ (৫) 

প্রদতস্থাদপত হইদব, যথা:- 

“(৫) স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডদরাল দে দসদকউদরটি দপ্রদটাং কদপ ডাদরশি 

হইদত সাংগ্রহ কদরদত হইদব এবাং “পদরদশষ্ট-গ” বত 

স্ট্যাদম্পর বা ব্যান্ডদরাদলর দহসাব সাংরক্ষণ কদরদত 

হইদব।”; এবাং 



 

 (ঘ) “পদরদশষ্ট-গ” এর পদরবদতড দিম্নরূপ “পদরদশষ্ট-গ” প্রদতস্থাদপত হইদব, যথা:- 

“পদরদশষ্ট-গ” 

স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডদরাল বরদজস্ট্ার 

 [ অনুদেে ১১ এর উপ-অনুদেে (৫) দ্রষ্টব্য ] 

ক্রদমক 

িাং 

তাদরখ প্রারদিক 

স্ট্যাম্প বা 

ব্যান্ডদরাদলর 

পদরমাণ 

সাংগৃহীত বা ক্রয়কৃত 

স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডদরাদলর 

পদরমাণ 

সাংগৃহীত বা 

ক্রয়কৃত স্ট্যাম্প 

বা ব্যান্ডদরাদলর 

মূল্য 

বমাে স্ট্যাম্প বা 

ব্যান্ডদরাদলর 

পদরমাণ 

(৬=৩+৪) 

বপাস্ট্ অদিস কম ডকতডা 

বা ববার্ ড কর্তডক ক্ষমতা 

প্রাপ্ত কম ডকতডার স্বাক্ষর 

ব্যবহৃত 

স্ট্যাম্প বা 

ব্যান্ডদরাদলর 

পদরমাণ 

স্ট্যাম্প বা 

ব্যান্ডদরাদলর বজর 

৯ = ৬-৮ 

মন্তব্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) 

          

 

 

জাতীয় রাজস্ব ববাদর্ ডর আদেশক্রদম, 

 

 

 ( বমাোঃ মাসুে সাদেক ) 

  সেস্য (মূসক িীদত) 


