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 [ মূল্য ংযমোজন কয ও ম্পূযক শুল্ক ] 

প্রজ্ঞোন 

তোরযখ: ১৮ই জজষ্ঠ্য, ১৪২৪ ফঙ্গোব্দ   ১   , ২০১৭ রিস্টোব্দ 

 

 এ.আয.ও নং- ১৬৪-আইন ২০17 ০৭-মূক।- মূল্য ংযমোজন কয ও ম্পূযক শুল্ক 

আইন, 2012 (2012 যনয 47 নং আইন) এয ধোযো ১৩৫ এ প্রদত্ত ক্ষভতোফযর, ধোযো 58 এয 

রত ঠিতব্য, জোতীয় যোজস্ব বফোর্ ড, Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এয 

First Schedule এয Heading No. 24.02 এয আওতোধীন উৎোরদত ফো আভদোরনকৃত 

তোভোকজোত রগোযযযেয উয প্রযমোজয মূল্য ংযমোজন কয ফো, বক্ষত্রভত, মূল্য ংযমোজন কয ও 

ম্পূযক শুল্ক আদোযয়য রযক্ষয, রনম্নরূ রফরধভোরো প্রণয়ন করযর, মথো:- 

  

১। শলররোনোম ও প্রবর্তন।- (১) এই শবশিমোো উৎপোশির্ বো আমিোশনকৃর্  

র্োমোকযুক্ত শগোরররের মূল্য শনি তোরণ উোর প্যোরকরে স্ট্যোম্প বো ব্যোন্ডররো ব্যবোর পদ্ধশর্ 

শবশিমোো, ২০১৭ নোরম অশভশর্ ইরব। 

(২)  এই শবশিমোো ১৮ জ্যযষ্ঠ, ১৪২৪ বঙ্গোব্দ মমোর্োরবক          ৭ শিস্ট্োব্দ র্োশররে 

কোয তকর ইরব। 

 

২। ংজ্ঞো।- শবয় বো প্ররঙ্গর পশরপশি শকছু নো থোশকর, এই শবশিমোোয়- 

 (ক)  “আইন” অথ ত মূল্য ংরযোযন কর ও ম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ 

    রনর ৪৭ নং আইন); 

 (খ)  “কশমলনোর” অথ ত আইরনর িোরো ২(২৩) এ ংজ্ঞোশয়র্ কশমলনোর; 

 (গ)  “শবশিমোো” অথ ত মূল্য ংরযোযন কর ও ম্পূরক শুল্ক শবশিমোো, ২০১৬; 

 (ঘ)  “মবোর্ ত” অথ ত আইরনর িোরো-২(৭৩) এ ংজ্ঞোশয়র্ মবোর্ ত; 

 (ঙ)  “বর এন্ড স্লোইর্ প্যোযকে” অথ ড ক্ত ফো নযভ কোগজ ফো কোগযজয বফোর্ ড ফো 

  অন্য বকোযনো উকযযণয জতরয দ ফো রফ রোকো ধোযণযমোগ্য রগোযযযেয 

  প্যোযকে, মোোয দুই মুখ বখোরো; এফং 

 (চ)  “োর্ ড ও পে প্যোযকে” অথ ড ক্ত ফো নযভ কোগজ ফো কোগযজয বফোর্ ড ফো 

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

  ফো রফ রোকো রগোযযে ধোযণযমোগ্য রগোযযযেয প্যোযকে।  

 

  ৩। স্টযোম্প ও ব্যোন্ডযযোযরয আকোয, রর্জোইন ও মূল্য।- (১) আভদোরনকৃত ফো উৎোরদত 

রগোযযযেয প্যোযকযে ব্যফোম ড- 

 

(ক) স্টযোযম্পয আকোয ইযফ জদযঘ ডয ৪৫ (পঁয়তোরি) রভরররভেোয ও প্রযে ২০ 

(রফ) রভরররভেোয এফং ব্যোন্ডযযোযরয আকোয ইযফ জদযঘ ডয ১৪০+০.৫ 

রভরররভেোয এফং প্রযে ১৪+০.২৫ রভরররভেোয; এফং   
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 (খ) স্টযোযম্পয রর্জোইন ইযফ প্রধোন যং এয রবরত্তযত মথোক্রযভ “োরকো বভরুন”, 

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

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

  (২) উ-রফরধ (১) এ উরিরখত স্টযোম্প ও ব্যোন্ডযযোযরয মূল্যভোন বফোর্ ড কর্তডক রনধ ডোরযত 

ইযফ।   

  

(৩) উ-     (১) ও (২) এয উযেশ্য পূযণকযে              ,       ,      

(২), (৩), (৪) ও (৫) এ     খ                             ,           ,      ও 

             ,       ৬ এ              ,                                 , 

   :-   
 

মেশব 
 

     

   

খুচরো মূল্যস্তর 

(প্রশর্ িল লোকো) 

লোকো 

ংখ্যো 

শগোরররের মমোড়রকর 

(প্যোরকে) প্রকৃশর্ 
শর্যোইন 

স্ট্যোম্প বো 

ব্যোন্ডররো 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

১  
২৭ (োর্োল) েোকো  

(রিশলয় ব্রোরন্ডর শগোররে) 

১০ মল এন্ড স্লোইর্ োকো বুয ব্যোন্ডররো 

১০ োর্ ত এন্ড ফে োকো েরয়রী স্ট্যোম্প 

২০ োর্ ত এন্ড ফে োকো েরয়রী স্ট্যোম্প 

২  

৩৫ (পয়শিল) েোকো 

(আন্তযতোশর্ক ব্রোরন্ডর 

শগোররে) 

১০ মল এন্ড স্লোইর্ োকো মগোোপী ব্যোন্ডররো 

১০ োর্ ত এন্ড ফে োকো নী স্ট্যোম্প 

২০ োর্ ত এন্ড ফে োকো নী স্ট্যোম্প 

৩  ৪৫ (পয়র্োশিল) েোকো ও র্দুর্ধ্ত 
১০ োর্ ত এন্ড ফে োকো বুয স্ট্যোম্প 

২০ োর্ ত এন্ড ফে োকো বুয স্ট্যোম্প 

৪  ৭০ (ত্তর) েোকো ও র্দুর্ধ্ত 

১০ োর্ ত এন্ড ফে োকো মমরুন স্ট্যোম্প 

১২ োর্ ত এন্ড ফে োকো মমরুন স্ট্যোম্প 

২০ োর্ ত এন্ড ফে োকো মমরুন স্ট্যোম্প 

 

(৪) এ                                              ,                

                             ৩০   , ২০১৮   :      খ          “    এ  

    ”                                         ।  

৪। রগোযযযেয ন্যযনতভ মূল্য।- (১) আইযনয ধোযো ৫৮ এয উ-ধোযো (২) এ এয উযেশ্য 

পূযণকযে বফোর্ ড, যকোরয বগযজযে প্রজ্ঞোন দ্বোযো উৎোদক ফো আভদোরনকোযযকয উৎোরদত 

রফরবন্ন ব্র্যোযন্ডয উৎ, নোভ ও মূল্যভোযনয রগোযযযেয জন্য ন্যযনতভ খুচযো মূল্য রনধ ডোযণ উোয 

রবরত্তযত মূল্য ংযমোজন কয এফং ম্পূযক শুযল্কয রযভোণ রনধ ডোযণ করযযত োরযযফ। 

(২) বকোযনো উৎোদক, আভদোরনকোযক ফো রফযক্রতো উ-রফরধ (১) এয অধীন রনধ ডোরযত 

মূল্যস্তযযয অরতরযক্ত বকোযনো রগোযযযেয মূল্য রনধ ডোযণ করযযত োরযযফন নো। 

( )   -      (১) ও (২) এ                                 

           “      - ”                                                   

                                         ও                         

                ও                  ও    (                  )       

                            ঘ                ।              ঘ             

                                                                       

                         ।   
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 ৫। স্টযোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর ংগ্র।-  উৎোরদত ফো আভদোরনকৃত  রগোযযযেয প্যোযকযে 

স্টযোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর ব্যফোযযয উযেযশ্য আভদোরনকোযক ফো উৎোদক বফোর্ ড কর্তডক, ভয় ভয়, 

প্রোরনক আযদ দ্বোযো জোরযকৃত রনযদ ডনো অনুোযয, স্টযোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর ংগ্র করযযত 

োরযযফন।  

 

 ৬।  উৎোরদত রগোযযযেয প্যোযকযে স্টযোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর রোগোইফোয দ্ধরত।- (১) 

উৎোরদত রগোযযযেয প্যোযকযে রনম্নফরণ ডত দ্ধরতযত স্টযোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর রোগোইযত (affix) 

ইযফ, মথো:-  

 

(ক) উৎোদযনয য রগোযযযেয প্যোরকং ম ডোযয় ংরিষ্ট রগোযযে কোযখোনোয় 

 েোরত স্টযোরম্পং বভরন দ্বোযো রগোযযযেয প্যোযকযে স্টযোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর 

 রোগোইযত ইযফ; এফং 

 

(খ)   স্টযোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর রোগোইফোয ভয় করভনোয কর্তডক ক্ষভতোপ্রোত স কোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডোয রনযম্ন নযন এভন বকোযনো কভ ডকতডোয উরেরতযত উক্ত 

বভরন দ্বোযো স্টযোম্প ফো ব্যোন্ডযযোযর আঁঠো (Glue) রোগোইয়ো, বক্ষত্রভত, ∑  

(অ)  োর্ ড ও পে প্যোযকে বখোরোয মুযখ এভনবোযফ স্টযোম্প রোগোইযত ইযফ 

বমন উক্ত রোগোযনো স্টযোম্প রিঁরিয়ো বপরো ব্যতীত ংরিষ্ট রগোযযযেয 

প্যোযকযেয মুখ বখোরো নো মোয়; এফং 

(আ)  বর এন্ড স্লোইর্ প্যোযকযেয প্রযেয রদযক দুই প্রোযেয স্লোইর্যক যুক্ত 

করযয়ো এভনবোযফ ব্যোন্ডযযোর রোগোইযত ইযফ বমন উক্ত রোগোযনো 

ব্যোন্ডযযোর রিঁরিয়ো বপরো ব্যতীত প্যোযকযেয বকোযনো মুখ বখোরো নো মোয়। 

 

 (২) স্টযোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর রোগোযনোয স্টযোরম্পং বভরযনয কোরযগরয ত্রুটিয কোযযণ বকোযনো 

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

ংযক্ষণ করযযত ইযফেঃ 

তযফ তড থোযক বম, নষ্ট ওয়ো স্টযোম্প ফো ব্যোন্ডযযোযরয ং্ো বকোযনোক্রযভই ব্যফৃতত 

স্টযোম্প ফো ব্যোন্ডযযোযরয বভোে ং্োয ১ (এক) তোংযয অরধক ইযত োরযযফ নো: 

 আযও তড থোযক বম, কোরযগরয ত্রুটি ব্যতীত অন্য বকোযনো কোযযণ স্টযোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর 

নষ্ট ইফোয বক্ষযত্র, ংরিষ্ট করভনোয মথোমথ তদেপূফ ডক, ব্যফৃতত স্টযোম্প ফো ব্যোন্ডযযোযরয বভোে 

ং্োয যফ ডোচ্চ ২ (দুই) তোং ম ডে নষ্ট ইয়োযছ ভযভ ড বফোযর্ ড প্ররতযফদন বপ্রযণ করযযফন এফং 

উক্ত প্ররতযফদন রফলযয় বফোর্ ড যত রবন্নরূ বকোন রনযদ ডনো প্রদোন নো করযযর স্টযোম্প ফো 

ব্যোন্ডযযোযরয ২ (দুই) তোং ম ডে নষ্ট ইয়োযছ ফররয়ো গণ্য ইযফ।   

 (৩) উ-রফরধ (২) এ রনধ ডোরযত ং্ক ফো োযযয অরধক স্টযোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর নষ্ট 

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

অরতরযক্ত স্টযোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর মত ং্ক রগোযযযেয প্যোযকযে রোগোযনো মোইত, তৎং্ক 

রগোযযযেয প্যোযকযেয বক্ষযত্র প্রযদয় মূল্য ংযমোজন কয ফো, বক্ষত্রভত, মূল্য ংযমোজন কয ও 

ম্পূযক শুল্ক ফোফদ প্রোপ্য যোজস্ব আদোয়ক্রযভ রগোযযযেয চোরোন খোরো কযো মোইযফ।  

 

  ৭।  আভদোরনকৃত রগোযযযেয প্যোযকযে স্টযোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর রোগোইফোয দ্ধরত।- (১) 

আভদোরনকৃত রগোযযযেয প্যোযকযে স্টযোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর রোগোইফোয বক্ষযত্র- 
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 (ক) আভদোরনকোযক কর্তডক রগোযযে আভদোরনয বক্ষযত্র আভদোরন ঋণযত্র 

 “জোতীয় যোজস্ব বফোযর্ ডয রনযদ ডরত স্টযোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর রোগোযনো” ীল ডক 

 তড উযিখ করযযত ইযফ; এফং 

 (খ)  বফোর্ ড কর্তডক রনযদ ডরত দ্ধরত অনুযণ করযযত ইযফ। 

 (২) স্টযোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর রোগোযনো অফেোয় রগোযযযেয প্যোযকে আভদোরন ইয়োযছ 

রকনো তৎম্পযকড রনরিত ইয়ো ংরিষ্ট শুল্ক আদোয়কোযী কর্তডক্ষ উক্ত রগোযযযেয চোরোন 

শুল্কোয়ন করযযফ এফং রনরূরত মূল্য ংযমোজন কয ফো, বক্ষত্রভত, মূল্য ংযমোজন কয ও ম্পূযক 

শুল্ক ফোফদ প্রযদয় অথ ড ইযত স্টযোম্প ফো, ব্যোন্ডযযোর ক্রয়কোযর প্রদত্ত অথ ড ভন্বয় করযয়ো অফরষ্ট 

মূল্য ংযমোজন কয ফো, বক্ষত্রভত, মূল্য ংযমোজন কয ও ম্পূযক শুল্ক ফোফদ প্রোপ্য যোজস্ব 

আদোয়ক্রযভ রগোযযযেয চোরোন খোরো করযযত োরযযফ।  

 

  ৮। প্ররতযফদন।- (১) রগোযযে উৎোদক ফো আভদোরনকোযক তোোযদয ংগৃীত স্টযোম্প 

ফো ব্যোন্ডযযোযরয ভজুদ, ব্যফোয, ভোওয়োযী রফফযণ ম্বররত প্ররতযফদন যফতী ভোযয ৭ (োত) 

কোম ডরদফযয ভযে বফোর্ ড কর্তডক রনধ ডোরযত পযযভ ংরিষ্ট করভনোয এয কোম ডোরযয় বপ্রযণ 

করযযফন। 

  (২) রগোযযে উৎোদক ফো আভদোরনকোযকযক তোোযদয উৎোরদত রগোযযে 

ফোজোযজোতকযযণয রফক্রয় বকন্দ্র রনযয়োগকৃত রর্রোয, এযজন্ট এফং রর্রিরফউেযযয নোভ ও 

ঠিকোনো েোনীয় ংরিষ্ট করভনোযযয কোম ডোরযয় দোরখর করযযত ইযফ।  

 

৯। তদোযরক।- (১) করভনোয, রগোযযে উৎোদন কোযখোনোয় রগোযযযেয প্যোযকযে 

রফরধ ৬ এ ফরণ ডত দ্ধরতযত স্টযোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর রোগোইফোয প্ররক্রয়ো ম ডযফক্ষণ ও রনরিত করযফোয 

রযক্ষয, ংরিষ্ট কোযখোনোয় োফ ডক্ষরণকবোযফ প্রযয়োজনীয় ং্ক কভ ডকতডোয (ন্যযনতভ কোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো) উরেরত রনরিত করযযফন এফং দে কভ ডকতডো কোযখোনোয় ইস্যযকৃত স্টযোম্প ফো 

ব্যোন্ডযযোযরয চোরদোত্র এফং উো যফযোযয আযদত্র, স্টযোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর ভজুদ, 

রগোযযযেয প্যোযকযেয গোযয় স্টযোম্প ব্যফোয ম্পরকডত ব্যফেো ইতযোরদ কোম ডক্রভ ম ডযফক্ষণ এফং 

তৎম্পযকড তোোয ভেব্য বফোর্ ড কর্তডক রনধ ডোরযত পযযভ রররফদ্ধ করযযফন।  

  (২) এই রফরধভোরোয অধীন রনধ ডোরযত দ্ধরতযত স্টযোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর ংগ্র করযয়ো উো 

উৎোরদত ফো আভদোরনকৃত রগোযযযেয প্যোযকযে মথোমথবোযফ ব্যফোয কযো ইয়োযছ রকনো তোো 

রনরিত করযফোয রযক্ষয করভনোয ফো তৎকর্তডক ভযনোনীত উযুক্ত প্ররতরনরধ প্ররত একভো অেয 

একফোয ংরিষ্ট রগোযযে কোযখোনো রযদ ডন করযযফন।   

 

  ১০। স্টযোম্প ফো ব্যোন্ডযযোযরয রোফ ংযক্ষণ ইতযোরদ।- (১) রগোযযে উৎোদক ফো 

আভদোরনকোযকযক রগোযযে প্যোযকযে স্টযোম্প ফো ব্যোন্ডযযোযরয ভোরক ম্ভোব্য চোরদো ং্ো, 

বফোর্ ড কর্তডক রনধ ডোরযত পযযভ, করভনোযগযণয রনকে দোরখর করযযত ইযফ। 

 

  (২) রগোযযযেয উৎোদক ফো আভদোরনকোযকযক রগোযযযেয প্যোযকযে ব্যফোযযয 

উযেযশ্য ম ডোত স রযভোণ স্টোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর ভজুদ যোরখয়ো ন্যতন স্টযোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর ংগ্র 

করযযত ইযফ। 

 

  (৩) আভদোরনকোযক ফো উৎোদক কর্তডক ংগৃীত স্টযোম্প ফো ব্যোন্ডযযোর ংরিষ্ট 

রগোযযে কোযখোনোয় আনয়যনয য, বফোর্ ড কর্তডক রনধ ডোরযত পযযভ, স্টযোম্প ফো ব্যোন্ডযযোযরয 

মোফতীয় তথ্য রররফদ্ধ যোরখযত ইযফ।  
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  বভোেঃ নরজবুয যভোন  

                  বচয়োযম্যোন 


