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[ মূল্য সংযমোজন কয ও সম্পূযক শুল্ক ] 

 
প্রজ্ঞোন 

 
তোরযখ:  ৩০ জ্জৈষ্ঠ, ১৪২৬ ফঙ্গোব্দ / ১৩ জুন, ২০১৯ রিস্টোব্দ। 

 
এস.আয.ও. নং-১৮৪-আইন/২০১৯/৪১-মূসক।–                              

২০১২  ২০১২      ৪                          -      ২                 জোতীয় 

যোজস্ব বফোর্ ড, উক্ত আইন ও উহোয অধীন প্রণীত রফরধভোরো কোম ডকয করযফোয উযেযে,  রনম্নফরণ ডত 

বেরফযরয করোভ (২) এ উরিরখত এরোকোয় কভ ডযত কভ ডকতডোগণযক করোভ (৩) এ উরিরখত এরোকোয 

জন্য মূল্য সংযমোজন কয (মূসক) কভ ডকতডো যদ রনযয়োগ প্রদোন করযর এফং তাঁহোযো উক্ত আইযনয ধোযো 

২ এয দপো (৯৭ক) এ সংজ্ঞোরয়ত সংরিষ্ট কভ ডকতডো ফররয়ো গণ্য হইযফন, মথো: 

 

ক্ররভক 

নং 
ফতডভোন দ ও এরোকো বম দ ও এরোকোয জন্য রনযয়োগপ্রোপ্ত 

(১) (২) (৩) 

১। করভনোয, অরতরযক্ত করভনোয, যুগ্ম 

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো, শুল্ক, আফগোযী ও মূসক 

করভনোযযে, ঢোকো (দরিণ), ঢোকো। 

করভনোয, অরতরযক্ত করভনোয, যুগ্ম 

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো, শুল্ক, আফগোযী ও মূসক 

করভনোযযে, ঢোকো (দরিণ), ঢোকো। 

২। করভনোয, অরতরযক্ত করভনোয, যুগ্ম 

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো, শুল্ক, আফগোযী ও মূসক 

করভনোযযে, ঢোকো (উত্তয), ঢোকো। 

করভনোয, অরতরযক্ত করভনোয, যুগ্ম 

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো, শুল্ক, আফগোযী ও মূসক 

করভনোযযে, ঢোকো (উত্তয), ঢোকো। 

৩। করভনোয, অরতরযক্ত করভনোয, যুগ্ম 

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো, শুল্ক, আফগোযী ও মূসক 

করভনোযযে, ঢোকো  (পূফ ড), ঢোকো। 

করভনোয, অরতরযক্ত করভনোয, যুগ্ম 

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো, শুল্ক, আফগোযী ও মূসক 

করভনোযযে, ঢোকো (পূফ ড), ঢোকো। 

৪। করভনোয, অরতরযক্ত করভনোয, যুগ্ম 

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো, শুল্ক, আফগোযী ও মূসক 

করভনোযযে, ঢোকো (রিভ), ঢোকো। 

করভনোয, অরতরযক্ত করভনোয, যুগ্ম 

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো, শুল্ক, আফগোযী ও মূসক 

করভনোযযে, ঢোকো (রিভ), ঢোকো। 
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ক্ররভক 

নং 
ফতডভোন দ ও এরোকো বম দ ও এরোকোয জন্য রনযয়োগপ্রোপ্ত 

(১) (২) (৩) 

৫। করভনোয, অরতরযক্ত করভনোয, যুগ্ম 

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো, শুল্ক, আফগোযী ও মূসক 

করভনোযযে, চট্টগ্রোভ। 

করভনোয, অরতরযক্ত করভনোয, যুগ্ম 

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো, শুল্ক, আফগোযী ও মূসক 

করভনোযযে, চট্টগ্রোভ। 

৬। করভনোয, অরতরযক্ত করভনোয, যুগ্ম 

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো, শুল্ক, আফগোযী ও মূসক 

করভনোযযে, খুরনো। 

করভনোয, অরতরযক্ত করভনোয, যুগ্ম 

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো, শুল্ক, আফগোযী ও মূসক 

করভনোযযে, খুরনো। 

৭। করভনোয, অরতরযক্ত করভনোয, যুগ্ম 

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো, শুল্ক, আফগোযী ও মূসক 

করভনোযযে, মযোয। 

করভনোয, অরতরযক্ত করভনোয, যুগ্ম 

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো, শুল্ক, আফগোযী ও মূসক 

করভনোযযে, মযোয। 

৮। করভনোয, অরতরযক্ত করভনোয, যুগ্ম 

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো, শুল্ক, আফগোযী ও মূসক 

করভনোযযে, যোজোহী। 

করভনোয, অরতরযক্ত করভনোয, যুগ্ম 

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো, শুল্ক, আফগোযী ও মূসক 

করভনোযযে, যোজোহী। 

৯। করভনোয, অরতরযক্ত করভনোয, যুগ্ম 

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো, শুল্ক, আফগোযী ও মূসক 

করভনোযযে, যংপুয। 

করভনোয, অরতরযক্ত করভনোয, যুগ্ম 

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো, শুল্ক, আফগোযী ও মূসক 

করভনোযযে, যংপুয। 

১০। করভনোয, অরতরযক্ত করভনোয, যুগ্ম 

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো, শুল্ক, আফগোযী ও মূসক 

করভনোযযে, রসযরে। 

করভনোয, অরতরযক্ত করভনোয, যুগ্ম 

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো, শুল্ক, আফগোযী ও মূসক 

করভনোযযে, রসযরে। 

১১। করভনোয, অরতরযক্ত করভনোয, যুগ্ম 

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো, শুল্ক, আফগোযী ও মূসক 

করভনোযযে, কুরভিো। 

করভনোয, অরতরযক্ত করভনোয, যুগ্ম 

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো, শুল্ক, আফগোযী ও মূসক 

করভনোযযে, কুরভিো। 

১২। করভনোয, অরতরযক্ত করভনোয, যুগ্ম 

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো,   মূল্য সংযমোজন কয, বৃহৎ 

কযদোতো ইউরনে   (মূসক), ঢোকো। 

করভনোয, অরতরযক্ত করভনোয, যুগ্ম 

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো, মূল্য সংযমোজন কয, বৃহৎ 

কযদোতো ইউরনে (মূসক), ঢোকো। 
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ক্ররভক 

নং 
ফতডভোন দ ও এরোকো বম দ ও এরোকোয জন্য রনযয়োগপ্রোপ্ত 

(১) (২) (৩) 

১৩। করভনোয, অরতরযক্ত করভনোয, যুগ্ম 

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো, কোস্টভ হোউস, ঢোকো। 

করভনোয, অরতরযক্ত করভনোয, যুগ্ম 

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো, মূল্য সংযমোজন কয, কোস্টভ 

হোউস, ঢোকো। 

১৪। করভনোয, অরতরযক্ত করভনোয, যুগ্ম 

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো, কোস্টভ হোউস (আইরসরর্), 

কভরোপুয, ঢোকো। 

করভনোয, অরতরযক্ত করভনোয, যুগ্ম 

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো, মূল্য সংযমোজন কয, কোস্টভ 

হোউস (আইরসরর্), কভরোপুয, ঢোকো। 

১৫। করভনোয, অরতরযক্ত করভনোয, যুগ্ম 

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো, কোস্টভ হোউস, চট্টগ্রোভ। 

করভনোয, অরতরযক্ত করভনোয, যুগ্ম 

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো, মূল্য সংযমোজন কয, কোস্টভ 

হোউস, চট্টগ্রোভ। 

১৬। করভনোয, অরতরযক্ত করভনোয, যুগ্ম 

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো, ভংরো কোস্টভ হোউস, খুরনো। 

করভনোয, অরতরযক্ত করভনোয, যুগ্ম 

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো, মূল্য সংযমোজন কয, ভংরো 

কোস্টভ হোউস, খুরনো। 

১৭। করভনোয, অরতরযক্ত করভনোয, যুগ্ম 

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো, কোস্টভ হোউস, বফনোযোর। 

করভনোয, অরতরযক্ত করভনোয, যুগ্ম 

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো, মূল্য সংযমোজন কয, কোস্টভ 

হোউস, বফনোযোর। 

১৮। করভনোয, অরতরযক্ত করভনোয, যুগ্ম 

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো, কোস্টভ হোউস, োনগাঁও। 

করভনোয, অরতরযক্ত করভনোয, যুগ্ম 

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো, মূল্য সংযমোজন কয, কোস্টভ 

হোউস, োনগাঁও। 

১৯। করভনোয, অরতরযক্ত করভনোয, যুগ্ম 

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো, কোস্টভস ফন্ড করভনোযযে, 

ঢোকো। 

করভনোয, অরতরযক্ত করভনোয, যুগ্ম 

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো,   মূল্য সংযমোজন কয, 

কোস্টভস ফন্ড করভনোযযে, ঢোকো। 

২০। করভনোয, অরতরযক্ত করভনোয, যুগ্ম 

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো, কোস্টভস ফন্ড করভনোযযে, 

চট্টগ্রোভ। 

করভনোয, অরতরযক্ত করভনোয, যুগ্ম 

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো,   মূল্য সংযমোজন কয, 

কোস্টভস ফন্ড করভনোযযে, চট্টগ্রোভ। 
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ক্ররভক 

নং 
ফতডভোন দ ও এরোকো বম দ ও এরোকোয জন্য রনযয়োগপ্রোপ্ত 

(১) (২) (৩) 

২১। করভনোয, অরতরযক্ত করভনোয, যুগ্ম 

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো, শুল্ক মুল্যোয়ন ও অবৈন্তযীণ 

রনযীিো করভনোযযে, চট্টগ্রোভ।  

করভনোয, অরতরযক্ত করভনোয, যুগ্ম 

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো,   মূল্য সংযমোজন কয, শুল্ক 

মুল্যোয়ন ও অবৈন্তযীণ রনযীিো করভনোযযে, 

ঢোকো। 

২২। ভহোরযচোরক, অরতরযক্ত ভহোরযচোরক, যুগ্ম 

রযচোরক, উ-রযচোরক, সহকোযী 

রযচোরক, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো, ফোংরোযদ কোস্টভস্ 

এক্সোইজ ও বৈোে বেরনং একোযর্ভী, চট্টগ্রোভ। 

ভহোরযচোরক, অরতরযক্ত ভহোরযচোরক, যুগ্ম 

রযচোরক, উ-রযচোরক, সহকোযী 

রযচোরক, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো,    মূল্য সংযমোজন কয, 

ফোংরোযদ কোস্টভস্ এক্সোইজ ও বৈোে বেরনং 

একোযর্ভী, চট্টগ্রোভ। 

২৩। ভহোরযচোরক, অরতরযক্ত ভহোরযচোরক, 

রযচোরক, উ-রযচোরক, সহকোযী 

রযচোরক, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো,    মূসক রনযীিো, বগোযয়ন্দো 

ও তদন্ত অরধদপ্তয, ঢোকো। 

ভহোরযচোরক, অরতরযক্ত ভহোরযচোরক, 

রযচোরক, উ-রযচোরক, সহকোযী 

রযচোরক, যোজস্ব কভ ডকতডো ও সহকোযী 

যোজস্ব কভ ডকতডো,    মূল্য সংযমোজন কয, 

মূসক রনযীিো, বগোযয়ন্দো ও তদন্ত� অরধদপ্তয, 

ঢোকো। 

২৪। ভহোরযচোরক, অরতরযক্ত ভহোরযচোরক, যুগ্ম 

রযচোরক, উ-রযচোরক, সহকোযী 

রযচোরক যোজস্ব কভ ডকতডো, সহকোযী যোজস্ব 

কভ ডকতডো, শুল্ক, বযয়োত ও প্রতৈ ডণ রযদপ্তয, 

ঢোকো। 

ভহোরযচোরক, অরতরযক্ত ভহোরযচোরক, যুগ্ম 

রযচোরক, উ-রযচোরক, সহকোযী 

রযচোরক যোজস্ব কভ ডকতডো, সহকোযী যোজস্ব 

কভ ডকতডো, মূল্য সংযমোজন কয, শুল্ক, বযয়োত 

ও প্রতৈ ডণ রযদপ্তয, ঢোকো। 

২৫। করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো, সহকোযী যোজস্ব 

কভ ডকতডো, কোস্টভস, এক্সোইজ ও বৈোে 

(আীর) করভনোযযে, ঢোকো-১।  

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো, সহকোযী যোজস্ব 

কভ ডকতডো, মূল্য সংযমোজন কয, কোস্টভস, 

এক্সোইজ ও বৈোে (আীর) করভনোযযে, 

ঢোকো-১। 

২৬। করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো, সহকোযী যোজস্ব 

কভ ডকতডো, কোস্টভস, এক্সোইজ ও বৈোে 

(আীর) করভনোযযে, ঢোকো-২।  

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো, সহকোযী যোজস্ব 

কভ ডকতডো, মূল্য সংযমোজন কয, কোস্টভস, 

এক্সোইজ ও বৈোে (আীর) করভনোযযে, 

ঢোকো-২। 

২৭। করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো, সহকোযী যোজস্ব 

কভ ডকতডো, কোস্টভস, এক্সোইজ ও বৈোে 

(আীর) করভনোযযে, চট্টগ্রোভ।  

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো, সহকোযী যোজস্ব 

কভ ডকতডো, মূল্য সংযমোজন কয, কোস্টভস, 

এক্সোইজ ও বৈোে (আীর) করভনোযযে, 

চট্টগ্রোভ। 
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ক্ররভক 

নং 
ফতডভোন দ ও এরোকো বম দ ও এরোকোয জন্য রনযয়োগপ্রোপ্ত 

(১) (২) (৩) 

২৮। করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো, সহকোযী যোজস্ব 

কভ ডকতডো, কোস্টভস, এক্সোইজ ও বৈোে 

(আীর) করভনোযযে, খুরনো।  

করভনোয, উ-করভনোয, সহকোযী 

করভনোয, যোজস্ব কভ ডকতডো, সহকোযী যোজস্ব 

কভ ডকতডো, মূল্য সংযমোজন কয, কোস্টভস, 

এক্সোইজ ও বৈোে (আীর) করভনোযযে, 

খুরনো। 

 
০২           ১        ১৪২৬               ০১       ২০১৯              

             

জোতীয় যোজস্ব বফোযর্ ডয আযদক্রযভ, 

 

                      

               

 
 

 


