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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ সযকায 

জাতীয় যাজস্ব বফার্ ড 

ঢাকা। 

 

 [ মূল্য সংয োজন কর ও সম্পূরক শুল্ক ] 

 

প্রজ্ঞোন 

 

তোররখ: ২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৭ বঙ্গোব্দ / ১১ জুন, ২০২০ রিস্টোব্দ। 

  

 এস.আর.ও. নং-১৪৫-আইন/২০২০/১০৬-মূসক।-  মূল্য সংয োজন কর ও 

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

সরিত ঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতোবযে, জোতীয় রোজস্ব ববোর্ ড, উৎাদদত ফা আভদাদনকৃত 

তাভাকযুক্ত দসগাদযদেয মূল্য দনধ ডাযণসহ উহায প্যাদকদে স্ট্যাম্প ফা ব্যান্ডদযার ব্যফহায 

দ্ধদত দফদধভারা, ২০১৯ এয দনম্নরূ অদধকতয সাংদাধন কররে,  থো:- 

 
 উদয-উক্ত দফদধভারায-  

 

(ক) দফদধ ৪ এয উ-দফদধ (১) এয দপা (খ) বত উদিদখত “, “হারকা নীর”” 

দিহ্নগুদর ও ব্দগুদর দফলুপ্ত হইদফ; 

 

(খ) দফদধ ৫ এয উ-দফদধ (৪) এয “বেদফর” এয দযফদতড দনম্নরূ “বেদফর” 

প্রদতস্থাদত হইদফ, মথা:- 

 

“টেববল 
 

ক্রদভক 

নাং 
খুচরা মূল্যস্তর 

(প্রবি দশ শলাকা) 

শলাকা 

সংখ্যা 

বসগারররের 

ট াড়রকর 

(প্যারকে) প্রকৃবি 

বিজাইন 
স্ট্যাম্প বা 

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 খরেরী স্ট্যাম্প 

২০ হাি ব এন্ড সফে হালকা খরেরী 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। ৯৭ োকা ও িদূর্ধ্ব 
১০ হাি ব এন্ড সফে হালকা ট রুন স্ট্যাম্প 

২০ হাি ব এন্ড সফে হালকা ট রুন স্ট্যাম্প 

৪। ১২৮ ো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 

 

 

”; 
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(৩) দফদধ ১১ এয- 

(ক) উ-দফদধ (১) এ উদিদখত “৫১” সাংখ্যায য “, ৫২” দিহ্ন ও 

সাংখ্যা সদিদফদত হইদফ; 

(খ) উ-দফদধ (৫) এয য দনম্নরূ নূতন উ -দফদধ (৬) 

সাংদমাদজত হইদফ, মথা:- 

“(৬) সাংদিষ্ট কদভনাদযে , দদ দসদকউদযটি দপ্রদটাং 

কদ ডাদযন অফ ফাাংরাদদ এফাং দসগাদযে উৎাদনকাযী 

প্রদতষ্ঠাদনয প্রদতদনদধয সভন্বদয় গঠিত কদভটি প্রদত ৩ (দতন) 

ভাস অন্তয প্রদতষ্ঠানদবদিক দসগাদযদেয  স্ট্যাম্প ও ব্যান্ডদযার 

সযফযাহ ও ব্যফহায আড়াআদড় মািাইপূফ ডক প্রদতদফদন জাতীয় 

যাজস্ব বফাদর্ ডয মূসক ফাস্তফায়ন াখায় বপ্রযণ কদযদফ। ”; 

 

(৪) দফদধ ১২ এয উ-দফদধ (১) এ উদিদখত “বক্রতায” দব্দয দযফদতড 

“বক্রতায, দর্দায ফা ওয়যাযহাউদজয” ব্দগুদর ও দিহ্নগুদর প্রদতস্থাদত 

হইদফ। 

 

জাতীয় যাজস্ব বফাদর্ ডয আদদক্রদভ,  

 

 

    (বভাোঃ ভাসুদ সাদদক) 

         সদস্য (মূসক নীদত) 

 


