কেবলমাত্র সরোরি োজে ব্যবহার্ য

গণপ্রোতন্ত্রী বাাংলাজেশ সরোর
োতীয় রােস্ব কবার্ য
রােস্ব ভবন
কসগুনবাগগচা, ঢাো।

২০২২-২০২৩ অর্ যবছজরর বাজেজে
মূল্য সাংজর্ােন ের েমযেতযাগজণর েন্য
গনজে যশনা

মূল্য সাংজর্ােন ের অনুগবভাগ
তাগরখ: ২৬ জ্েৈষ্ঠ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ০৯ জুন, ২০২২ গিষ্টাব্দ

গণপ্রোতন্ত্রী বাাংলাজেশ সরোর
োতীয় রােস্ব কবার্ য
কসগুনবাগগচা, ঢাো।
[ ভৈাে গবভাগ ]
নগর্ নাং-০৮.০১.০০০০.০৬৮.১৬.০০১.২২/১৮৩, তাগরখ: ২৬ জ্েৈষ্ঠ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ০৯ জুন, ২০২২ গিষ্টাব্দ।
গবষয়ঃ ২০২২-২০২৩ অর্ যবছজরর বাজেজে আনীত পগরবতযজনর ফজল মূল্য সাংজর্ােন ের ও সম্পূরে শুল্ক
গবষজয় েরণীয় সাংক্রান্ত গনজে যশনা।
বাাংলাদেদেি পদিাক্ষ কি ব্যবস্থাপনায় সবদেদয় বড় সাংস্কাি নতুন ভ্যাট আইন। কি রিরিরপ এি
অনুপাত বৃরিি অন্যতম ককৌেল হদে নতুন ভ্যাট আইদনি সফল বাস্তবায়ন। কেেী-রবদেেী রবরনদয়াগ
আকর্ ষণ এবাং কি আহিদণি প্ররিয়া সহিীকিদণি মাধ্যদম িািস্ব আোয় বৃরি এ বছি বাদিদটি অন্যতম
ককৌেল রহদসদব গ্রহণ কিা হদয়দছ। কস লদক্ষয এ বছি বাদিদট মূল্য সাংদ ািন কি ও সম্পূিক শুল্ক আইন,
২০১২ এবাং মূল্য সাংদ ািন কি ও সম্পূিক শুল্ক রবরিমালা, ২০১৬ এ কবে রকছু প্রদয়ািনীয় সাংজশাধনী
আনা হজয়জছ। এছাড়াও মূল্য সাংজর্ােন ের ও সম্পূরে শুল্ক সাংক্রান্ত েগতপয় প্রজ্ঞাপন বাগতল/সাংজশাধন
েরা হজয়জছ। এর পাশাপাগশ The Excises and Salt Act, 1944 এি তফরসদল সাংদোিনী আনয়ন কিা
হদয়দছ এবাং কস অনু ায়ী আবগারি শুদল্কি হাি পরিবতষন কিা হদয়দছ। ২০২২-২৩ অর্ ষবছদিি বাদিদট গৃহীত
কা ষিমসমূদহি উদেখদ াগ্য অাংশ গনম্নরূপ:
০২।
The Excises and Salt Act, 1944 এি রনদনাক্ত সাংদোিনী আনা হদয়দছেঃ
ক্রগমে
ধারা
গবষয়বস্তু
রনদে ষেনা/কিণীয়
নাং
FIRST
1.
উক্ত Act এর FIRST SCHEDULE এর PART-II শুধুমাত্র ৫ (পাঁে) ককাটি
SCHEDU এর “SERVICES” রেদিানামািীন কটরবদলি েলাম টাকাি উদবষ ব্যাাংক
LE এর
(1) এর Service Code E032.00 এর গবপরীজত রস্থরতি উপি (বছজরর কর্
PART-II
েলাম (3)-কত উগিগখত “Taka 40,000.00 (forty কোন সময়) আবগারি
এর
“SERVIC thousand)” শব্দগুগল, সাংখ্যা, েমা, গচহ্ন এবাং শুল্ক ৪০,০০০/- টাকাি
ES”
বন্ধনীর পগরবজতয “Taka 50,000.00 (fifty পরিবদতষ ৫০,০০০/- টাকা
কটরবদলি
thousand)” শব্দগুগল, সাংখ্যা, েমা, গচহ্ন এবাং বন্ধনী রনি ষািণ কিা হদয়দছ। ক
সাংদোিন
সকল করমেনাদিদটি
প্রগতস্থাগপত হইজব।
আওতািীন
ব্যারকাং
প্ররতষ্ঠান আদছ তািা
সাংরিষ্ট ব্যাাংকসমূহদক
পত্র মািফত রবর্য়টি
অবরহত কিদব।
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০৩।

মূল্য সাংজর্ােন ের ও সম্পূরে শুল্ক আইন, ২০১২ ও উহার তফগসলসমূজহ গনজম্নাগিগখত
সাংজশাধনীসমূহ আনা হজয়জছঃ

(ক) মূল্য সাংজর্ােন ের ও সম্পূরে শুল্ক আইন, ২০১২ এর সাংজশাধনীসমূহঃ
ক্রগমে
ধারা
গবষয়বস্তু
নাং
1.
ধারা ২ েফা (১৮ে) এি েতষাাংদেি পরিবদতষ রননরূপ
এর েফা েতষাাংে প্ররতস্থাপন কিা হদয়দছ, র্া:(১৮ে) “তদব েতষ র্াদক ক , এই আইদনি তৃতীয়
এর
তফরসদলি অনুদেে (৩) এ উরেরখত ব্যবসায়ী
শতযাাংশ কতৃষক ব্যবসা পরিোলনাি কক্ষদত্র রবিয়, রবরনময়
প্রগতস্থাপন বা হস্তান্তদিি উদেদে আমোরনকৃত, িয়কৃত,

2.

রনদে ষেনা/কিণীয়
উপকিণ এি সাংজ্ঞায়
ব্যবসায়ী এি কক্ষদত্র পণ্য এি
পাোপারে “দসবা” েব্দ
অন্তর্ভষরক্তি
লদক্ষয
এ
সাংদোিনী আনয়ন কিা
হদয়দছ।

অরিষত বা অন্যদকানভ্াদব সাংগৃহীত পণ্য বা কসবা
উপকিণ রহসাদব গণ্য হইদব;”
ধারা ২ েফা (৩৭) এর পগরবজতয গনম্নরূপ েফা (৩৭) “ককন্দ্রীয় ইউরনট” েব্দগুরল
এর েফা প্রগতস্থাপন েরা হজয়জছ, র্র্া:আইন ও রবরিি সকল স্থান
(৩৭)
“(৩৭) “দকন্দ্রীয়ভ্াদব রনবরিত প্ররতষ্ঠান” অর্ ষ হদত বাে কেয়া হদয়দছ
প্রগতস্থাপন িািা ৫ অনু ায়ী ককন্দ্রীয়ভ্াদব রনবরিত প্ররতষ্ঠান;
রবিায় এ সাংদোিনী আনয়ন
কিা হদয়দছ।
ধারা ৪ ধারা ৪ এর উপ-ধারা (২) এর পগরবজতয গনম্নরূপ গবদ্যমান ভৈাে আইজন
এর উপ- উপ-ধারা (২) প্রগতস্থাপন েরা হজয়জছ, র্র্া:রবদেেী
প্ররতষ্ঠাদনি
ধারা (২) “(২) উপ-িািা (১) এ াহা রকছুই র্াকুক না ককন, বাাংলাদেেী ব্রাঞ্চ অরফস বা
প্রগতস্থাপন রননবরণ ষত অর্ ষননরতক কা ষিম পরিোলনাকািী
রলয়াদিা অরফস বা প্রদিক্ট
প্রদতযক ব্যরক্তদক টান ষওভ্াি রনরব ষদেদর্ মূসক অরফস
এি
রনবিন
রনবরিত হইদত হইদব, র রনবাধ্যতামূলক নয়। এ সকল
(ক) বাাংলাদেদে সম্পূিক শুল্ক আদিাপদ াগ্য পণ্য প্ররতষ্ঠান রবদেেী প্ররতষ্ঠাদনি
বা কসবা সিবিাহ, প্রস্তুত বা আমোরন কদিন; পদক্ষ মাদকষটিাং, প্রোি(খ) ককান কটন্ডাদি অাংেগ্রহদণি মাধ্যদম বা ককান প্রোিণা, বািাি সৃরষ্টসহ
চুরক্ত বা কা ষাদেদেি রবপিীদত পণ্য বা কসবা নানারবি ভ্যাট আদিাপদ াগ্য
বা উভ্য়ই সিবিাহ কদিন;
কসবা সিবিাহ কদি র্াদক।
(গ) ককান আমোরন-িপ্তারন ব্যবসায় রনদয়ারিত;
সুতিাাং
এ
িিদনি
(ঘ) রবদেরে ককান প্ররতষ্ঠাদনি ব্রাঞ্চ অরফস বা প্ররতষ্ঠাদনি
রনবিন
রলয়াদিাঁ অরফস বা প্রদিক্ট অরফস স্থাপন
বাধ্যতামূলক কিাি লদক্ষয এ
কদিন;
সাংদোিনী আনা হদয়দছ।
(ঙ) মূসক এদিন্ট রহসাদব রনদয়াগপ্রাপ্ত হন;
(ে) কবাি ষ কতৃষক রনি ষারিত ককান রনরে ষষ্ট
কভ্ৌদগারলক এলাকায় বা ককান রনরে ষষ্ট পণ্য বা
কসবা সিবিাহ, প্রস্তুত বা আমোরন সাংরিষ্ট
অর্ ষননরতক কা ষিদম রনদয়ারিত।
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ক্রগমে
নাং
3.

ধারা
িািা ৫
সাংদোিন

গবষয়বস্তু

রনদে ষেনা/কিণীয়

ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এবাং (১ে) এর পগরবজতয এেটি উৎপােনস্থল এবাং
গনম্নরূপ উপ-ধারা (১), (১ে) ও (১খ) প্রগতস্থাপন গর্জপা/ওয়ৈারহাউে/
েরা হজয়জছ, র্র্া:গবক্রয়জেন্দ্র র্ােজল কেগন্দ্রয়
“(১) রে ককান ব্যরক্ত এক বা একারিক স্থান হইদত গনবন্ধন গ্রহণ েরা র্াজব।
অরভ্ন্ন অর্বা সমিাতীয় পণ্য বা কসবা বা উভ্য়ই সািািণত একই অর্ ষননরতক
সিবিাহ সাংিান্ত অর্ ষননরতক কা ষিদমি সকল কা ষিদমি কক্ষদত্র একারিক
রহসাব-রনকাে, কি পরিদোি ও কিকিষপত্র
ওয়ৈারহাউস/ গর্জপা বা
সফটওয়যাি রভ্রিক অদটাদমদটি পিরতদত
ককন্দ্রীয়ভ্াদব সাংিক্ষণ কদিন, তাহা হইদল রতরন, কসলস কসন্টার র্ােজল একটি
রনি ষারিত েতষ ও পিরতদত, একটি ককন্দ্রীয় মূসক মূসক রনবিন প্রোন কিা
হদল একরেদক ক মন
রনবিন গ্রহণ করিদত পারিদবন:
তদব েতষ র্াদক ক , অরভ্ন্ন বা সমিাতীয় পণ্য বা ব্যবসা-বারণিয সহি হদব,
কসবা সিবিাহ কিা সদেও ককান ইউরনদট অপিরেদক িািস্ব আহিণ ও
অর্ ষননরতক কা ষিদমি রহসাব-রনকাে, কি রনিীক্ষা কা ষিম পরিোলনা
পরিদোি ও কিকি ষপত্র স্বতন্ত্রভ্াদব সাংিক্ষণ করিদল কিা সহি হদব। ব্যবসাতাহাদক প্ররতটি ইউরনদটি িন্য পৃর্ক রনবিন গ্রহণ বারণিয সহিীকিণ, িািস্ব
করিদত হইদব।
আহিণ ও রনিীক্ষা কা ষিম
কিািোিকিদণি লদক্ষয এ
(১ক) উপ-িািা (১) এ াহা রকছুই র্াকুক না ককন,
িািা ৫৮ এি অিীন রবদের্ পরিকদেি অিীন সাংদোিনী আনা হদয়দছ
তামাকিাত পণ্য সিবিাদহি কক্ষদত্র ককন্দ্রীয় রনবিন
প্রদ ািয হইদব না।
(১খ) ককন্দ্রীয় রনবিন গ্রহণ ও কি পরিদোদিি
লদক্ষয কবািষ রবরিমালা প্রণয়ন করিদত পারিদব।”

4.

5.

িািা ২০
এি উপিািা (১)
এি েফা
(খ)
প্ররতস্থাপন

ধারা ২০ এর উপ-ধারা (১) এর েফা (খ) এর আমোগনকৃত
কসবার
পগরবজতয গনম্নরূপ েফা (খ) প্রগতস্থাপন েরা হজয়জছ, গবপরীজত মূসে আোয়
র্র্া:পদ্ধগত সহেজবাধ্য েরার
“(খ)
সিবিাহটি রনবরিত বা রনবিনদ াগ্য লজযৈ এ সাংদোিনী আনয়ন
ব্যরক্ত কতৃষক অর্ ষননরতক কা ষিম প্ররিয়ায় কিা হদয়দছ।
বাাংলাদেদে প্রেি হইত এবাং উক্ত কসবা শূন্যহাি
রবরেষ্ট না হইয়া অন্য ককান হাদি কিদ াগ্য হইত।”
িািা ২৪ ধারা ২৪ এর উপ-ধারা (১১) এর পগরবজতয গনম্নরূপ গবদ্যমান আইজনর ধারা ২৪
এি উপ- উপ-ধারা (১১) প্রগতস্থাপন েরা হজয়জছ, র্র্া:এর উপ-ধারা (১১) অনুর্ায়ী
িািা (১১) “(১১) রননবরণ ষত কসবা সিবিাহ শূন্যহাি রবরেষ্ট আন্তেযাগতে
পগরবহন
প্ররতস্থাপন
হইদব, র্া:সাংগিষ্ট কসবার কযজত্র
(ক) পদণ্যি আন্তিষারতক পরিবহদণ বীমা কসবা আইদনি িািা ২ এি উপ-
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ক্রগমে
নাং

ধারা

গবষয়বস্তু
সিবিাহ;
(খ)

আন্তিষারতক পরিবহদণ রনদয়ারিত সমুদ্রগামী
িাহাি বা উদড়ািাহাদিি কমিামত,
সাংিক্ষণ, পরিষ্কািকিণ, সাংস্কাি সািন,
পরিবতষন সািন বা অন্যদকানভ্াদব কারয়ক
অবস্থাি উপি প্রভ্াব রবস্তািকিদণি কসবা
সিবিাহ; বা

আন্তিষারতক পরিবহদণ রনদয়ারিত ককান
সমুদ্রগামী িাহাি বা উদড়ািাহাদিি োলনা,
পরিোলনা বা ব্যবস্থাপনা, অনুরূপ রবর্দয়ি
সরহত প্রতযক্ষভ্াদব িরড়ত কসবা অরনবরিত
ও অনাবারসক ব্যরক্তি রনকট সিবিাহ।
ধারা ২৯ এ উগিগখত “মূসেজর্াগ্য মূল্য গনধ যারণ
েগরজত হইজব” শব্দগুগলর পগরবজতয “শুু্ল্কায়নজর্াগ্য
মূল্য গনধ যারণ েগরজত হইজব, র্াহা মূসে আজরাজপর
গভগিমূল্য হইজব” েব্দগুরল ও রেহ্ন প্ররতস্থাপন কিা
হদয়দছ।

রনদে ষেনা/কিণীয়
িািা (১১) ও (১২) এি
অসামঞ্জস্যতা িদয়দছ, াি
ফদল মাঠ প ষাদয় িটিলতাি
উদ্ভব হদে। এ অসামঞ্জস্যতা
দূিীকিদণি
লজযৈ
সাংদোিনী আনয়ন কিা
হদয়দছ।

(গ)

6.

ধারা ২৯
সাংজশাধন

7.

ধারা ৩৮
এর উপধারা (৫)
সাংজশাধন

ধারা ৩৮ এর উপ-ধারা (৫) এ উগিগখত “মূসে
পগরজশাধ” শব্দগুগলর পগরবজতয “মূসে ও সম্পূরে
শুু্ল্ক পগরজশাধ” েব্দগুরল প্ররতস্থাপন কিা হদয়দছ।

8.

ধারা ৪৫
এর উপধারা (১)
সাংজশাধন

ধারা ৪৫ এর উপ-ধারা (১) এর েফা (খ) এ
উগিগখত “রনরূরপত কি ক াগফল” েব্দগুরলি
পরিবদতষ “রনরূরপত ক াগফল” েব্দগুরল প্ররতস্থাপন
কিা হদয়দছ।

5

পুনেঃআমোরনকৃত পদণ্যি
কক্ষদত্র বরি ষত মূদল্যি সাদর্
বীমা, ভ্াড়া এবাং ল্যারন্ডাং
োিষ ক াগ কদি “মূসকদ াগ্য
মূল্য” রনি ষািণ কিা হয়।
এদক্ষদত্র মূসক আদিাদপি
রভ্রিমূল্য কীভ্াদব রনি ষারিত
হদব তা সঠিকভ্াদব বণ ষনা
কিা সমীেীন রবিায় এ
সাংদোিনী আনয়ন কিা
হদয়দছ।
আগাম মূল্য পগরজশাগধত
কেগলজর্াগাজর্াগ দ্রব্য বা কসবা
সরবরাজহর কযজত্র মূসজের
পাশাপাগশ সম্পূরে শুল্ক
হ্রাসোরী সমন্বজয়র প্রজয়ােন
হয় গবধায়, সম্পূিক শুদল্কি
হ্রাসকািী সমন্বদয়ি রবর্য়টি
আইদন অন্তর্ভষক্ত কিায় এ
সাংদোিনী আনয়ন কিা
হদয়দছ।
কিণীক ত্রুটি সাংদোিন কিা
হদয়দছ

ক্রগমে
নাং
9.

ধারা
ধারা ৪৬
এর উপধারা (১)
সাংজশাধন

গবষয়বস্তু
ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (১) এর(অ) েফা (ে) এর পগরবজতয গনম্নরূপ েফা (ে)
প্রগতস্থাপন েরা হজয়জছ, র্র্া:“(ক) একই মারলকানািীন রনবরিত সিবিাহকািী
বা সিবিাহগ্রহীতাি মদধ্য উপকিণ িয়রবিদয়ি কক্ষত্র ব্যতীত রে কিদ াগ্য
সিবিাদহি মূল্য ১ (এক) লক্ষ টাকা
অরতিম কদি এবাং উক্ত সিবিাদহি সমুেয়
পণ ব্যাাংরকাং মাধ্যম বা কমাবাইল ব্যাাংরকাং
মাধ্যম ব্যরতদিদক পরিদোি কিা হয়;”
(আ) েফা (ঘ) এর পগরবজতয গনম্নরূপ েফা (ঘ)
প্রগতস্থাপন েরা হজয়জছ, র্র্া:Ò(ঘ) প্রদ ািয কক্ষদত্র, চুরক্তরভ্রিদত পণ্য
উৎপােদনি কক্ষত্র ব্যতীত, অদন্যি অরিকাদি,
েখদল বা তোবিাদন িরক্ষত পণ্য বা কসবাি
রবপিীদত পরিদোরিত মূল্য সাংদ ািন
কি;”
(ই) েফা (ছ) এ উগিগখত “পজের বণ যনার গমল না
র্াগেজল” শব্দগুগলর পগরবজতয “পজের বণ যনার
আজলাজে র্র্ার্র্ বাগণগেৈে বণ যনার গমল না
র্াগেজল” শব্দগুগল প্রগতস্থাপন েরা হজয়জছ;
এবাং
(ঈ) েফা (ণ) এি পরিবদতষ রননরূপ েফা (ণ)
প্ররতস্থাপন কিা হদয়দছ, র্া:“(ণ) উপকিণ মূদল্যি কেদয় কম মূদল্য পণ্য বা
কসবা সিবিাহ কিা হইদল, উপকিণ মূল্য
এবাং সিবিাহ মূদল্যি পার্ ষদকযি উপি
উপকিণ কি।”

ধারা ৪৬
এর উপ-

(খ) উপ-ধারা (৩) এর
েফা (ঙ) এি
প্রান্তেঃরস্থত “।” রেদহ্নি পরিবদতষ “;” রেহ্ন
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রনদে ষেনা/কিণীয়
কিয়াত গ্রহদণি কক্ষদত্র রনিস্ব
মারলকানািীন প্ররতষ্ঠাদনি
মদধ্য কলনদেদনি কক্ষদত্র
ব্যাাংরকাং এবাং কমাবাইল
েযাদনদল পণ পরিদোদিি
বাধ্যবািকতা রেরর্ল কিা
হদয়ছ। উপকিণ কি
কিয়াদতি রবিান আদিা
সহিীকিদণি লদক্ষয এ
সাংদোিনী আনয়ন কিা
হদয়দছ।
চুরক্তরভ্রিক
উৎপােদনি
কক্ষদত্র
উপকিণ
কি
কিয়াদতি রবর্য়টি আইদন
অন্তর্ভষক্ত কিাি লদক্ষয এ
সাংদোিনী আনয়ন কিা
হদয়দছ।
আমোরনকৃত উপকিদণি
রবপিীদত উপকিণ কি
কিয়াদতি রবিান আদিা
সহিীকিদণি লদক্ষয এ
সাংদোিনী আনয়ন কিা
হদয়দছ।
উপকিণ মূদল্যি কেদয়
সিবিাহকৃত পদণ্যি োম
কম
হদল,
শুধুমাত্র
পরিদোরিত উপকিণ কি
কিয়াত গ্রহণ কিাি রবিান
সরন্নদবে কিদণি লদক্ষয এ
সাংদোিনী আনয়ন কিা
হদয়দছ।
কমাবাইল ব্যাাংরকাং কসবা
প্রোনকািী প্ররতষ্ঠান কতৃষক

ক্রগমে
নাং

ধারা
ধারা (৩)
সাংজশাধন

10.

11.

গবষয়বস্তু

রনদে ষেনা/কিণীয়

প্ররতস্থাপন কিা হদয়দছ এবাং অতেঃপি রবদ্যযৎ রবদলি রবপিীদত
রননরূপ নূতন েফা (ে) সাংদ ািন কিা ইসুযকৃত রবলদক োলানপত্র
হদয়দছ, র্া:রহদসদব কঘার্ণা কিা হদল
“(ে) গ্রাহক কতৃষক পরিদোরিত রবদ্যযৎ রবদলি ব্যবসা সহি হওয়াি
রবপিীদত কমাবাইল ব্যাাংরকাং কসবা প্রোনকািী পাোপারে োলান াোই
প্ররতষ্ঠান কতৃষক ইসুযকৃত ইনভ্দয়স, াহা কিাি রবর্য়টি সহি হদব।
রনি ষারিত েতষ ও পিরতদত, োলানপত্র রহদসদব তাই
উক্ত
রবিানটি
গণ্য হইদব।”
সাংদ ািন কিা হদয়দছ।

ধারা ৪৭ এর উপ-ধারা (১) এর পর গনম্নরূপ নূতন আাংরেক উপকিণ কি
উপ-ধারা (১ে) সগিজবশ েরা হজয়জছ, র্র্া:কিয়াত সম্পরকষত রবিান
“(১ক) ককান রনবরিত ব্যরক্ত কতৃষক আেেষ মূসক আদিা সহিদবাধ্য কিাি
হাি বা হ্রাসকৃত হাি বা সুরনরে ষষ্ট কি বা লদক্ষয এ রবিান সরন্নদবে
অব্যাহরতপ্রাপ্ত বা শূন্যহাি রবরেষ্ট বা এইরূপ কিা হদয়দছ।
করতপয় িিদনি বা এইরূপ সকল িিদনি পণ্য বা
কসবা সিবিাহ কিা হইদল ককবল আেেষ মূসক হাদি
সিবিাহকৃত পণ্য বা কসবাি রবপিীদত পরিদোরিত
মূসক আনুপারতক হাদি কিয়াত গ্রহণ কিা াইদব
এবাং এইরূপ কক্ষদত্র রনবরিত পণ্য বা কসবা সিবিাহ
গ্রহদণি পি িািা ৪৬ অনুসিণপূব ষক সমুেয়
সিবিাদহি রবপিীদত কিয়াত গ্রহণ করিদত
পারিদবন, তদব, সাংরিষ্ট কি কময়াে সমারপ্তি পি
তাহাদক উক্ত কি কময়াদে হ্রাসকৃত হাি বা সুরনরে ষষ্ট
কি বা অব্যাহরতপ্রাপ্ত বা এইরূপ করতপয় িিদনি বা
এইরূপ সকল িিদনি পণ্য বা কসবাি রবপিীদত
গৃহীত কিয়াত বৃরিকািী সমন্বয়পূব ষক োরখলপদত্র
প্রেেষন করিদত হইদব।”
িািা ৪৯ ধারা ৪৯ এরবাস্তবতার গনগরজখ অজনে
এি উপ- (ে) উপ-ধারা (২) এর প্রান্তঃগস্থত “।” গচজহ্নর কযজত্রই অগনবগন্ধত বা
িািা (২)
পগরবজতয “:” গচহ্ন প্রগতস্থাপন েরা হজয়জছ তাগলোভুক্ত নয় এমন
এবাং অতঃপর গনম্নরূপ শতয সাংজর্ােন েরা ব্যাগক্তর গনেে হজত উৎজস
এ েতষাাংে
হজয়জছ, র্র্া:সাংদ ািন
েতযনোরী সত্ত্বা সরবরাহ
“তজব শতয র্াজে কর্, সরবরাহ গ্রহীতা প্রজর্ােৈ গ্রহণ েজর র্াজে। তাই এ
কযজত্র অগনবগন্ধত বা তাগলোভুক্ত নয় এইরূপ সাংজশাধনী আনায়ন েরা
ব্যগক্তর গনেে হইজত সরবরাহ গ্রহণ েগরয়া র্াগেজল হজয়জছ।
প্রজর্ােৈ মূসে পগরজশাজধ গতগন োয়ী র্াগেজবন।”
ধারা ৪৭
এ নূতন
উপ-ধারা
(১ে)
সগিজবশ
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ক্রগমে
নাং

ধারা
িািা ৪৯
এি উপিািা (৫)
সাংদোিন

12.

িািা ৫০
এি উপিািা (২)
সাংদোিন

13.

িািা ৫২
এি উপিািা (১)
এি েফা
(ে)
সাংদোিন
িািা ৭২
সাংদোিন

14.

গবষয়বস্তু

রনদে ষেনা/কিণীয়

(খ) উপ-ধারা (৫) এ উগিগখত “উপস্থাপন আইজনর ধারা ৪৯ এর উপসাদপদক্ষ” েব্দগুরলি পি “মূল্য সাংদ ািন কি ধারা (৫) এ কসবা সরবরাজহর
এই কক্ষদত্র প্রদ ািয হইদব না রবিায়” েব্দগুরল কযজত্র প্রজর্ােৈ কযজত্র সাবসরন্নদবে কিা হদয়দছ।
েন্ট্রাক্টজরর গবজলর উপর
উৎজস মূসে েতযন না েরার
গবধান রজয়জছ। এজযজত্র
প্রাজয়াগগে
েটিলতা
গনরসনেজে এ গবধান
সগিজবশ েরা হজয়জছ।
ধারা ৫০ এর উপ-ধারা (২) এ উগিগখত “পরবতী রবলদে মূল্য পরিদোিসহ
ের কময়াজে” শব্দগুগলর পগরবজতয “পরবতী ৩ নানারবি কািদণ উৎদস
(গতন) ের কময়াজে” শব্দগুগল, সাংখ্যা ও গচহ্ন কতষনকািী সিাি রনকট
প্রগতস্থাপন েরা হজয়জছ।
হদত র্াসমদয় ফিম মূসক৬.৬ এ উৎদস কতষন
সনেপত্র পাওয়া ায় না।
ফদল
কিোতাগদণি
হ্রাসকািী সমন্বয় তামারে
হদয় ায়। কস কািদণ
ব্যবসা-বারণিয সহিীকিণ
এবাং মূল্য সাংদ ািন কি
আইদনি পিরতগত ও
প্রদয়ারগক
িটিলতা
রনিসনকদে এ সাংদোিনী
আনয়ন কিা হদয়দছ।
ধারা ৫২ এর উপ-িািা (১) এি েফা (ে) এ প্রাজয়াগগে
েটিলতা
উরেরখত “ব্যবসা সনাক্তকিণ সাংখ্যা” েব্দগুরলি গনরসনেজে এ সাংদোিনী
পরিবদতষ “ব্যবসা সনাক্তকিণ সাংখ্যা (প্রদ ািয আনয়ন কিা হদয়দছ।
কক্ষদত্র)” েব্দগুরল ও রেহ্ন প্ররতস্থাপন কিা হদয়দছ।

ধারা ৭২ এর গবদ্যমান গবধান উপ-ধারা (১) গহসাজব বতযমাজন অগনবগদ্ধত ব্যগক্ত
সাংখ্যাগয়ত েরা হজয়জছ এবাং উক্তরূপ সাংখ্যাগয়ত ের্তযে র্ভলবেত িমাকৃত
উপ-ধারা (১) এর পর গনম্নরূপ উপ-ধারা (২) অর্ ষ কফিত প্রোদনি ককান
সাংজর্ােন েরা হজয়জছ, র্র্া:রবিান মূল্য সাংদ ািন কি
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ক্রগমে
নাং

15.

গবষয়বস্তু

রনদে ষেনা/কিণীয়

“(২) যদি ক োন ো অদ বদিত ব্যদি র্তৃ ভুলবশত
ক ো
র পদরনশোধ রো হয়, তোহো হইনল কয
দিশ োনরনের অর্ ৃন দত ক োনে উি র জিো
প্রিো
রো হইয়োনে উি দিশ োনরে দ ধ ৃোদরত
পদ্ধদতনত উি র কেরত প্রিো দরনত পোদরনব।”

আইদন িাখা হয়রন। কস
কািদণ অরনবরিত ব্যরক্ত
কতৃষক ভূলবেত ককান অর্ ষ
িমা কিা হদল তা কফিত
প্রোদন িটিলতা সৃরষ্ট হয়।
কস কািদণ এ গবধান
সাংজর্ােন েরা হজয়জছ।
র দ ধ ৃোরনের কেনে
প্রোর্দি
ক োটিশ জোদরর
দবষয়টি অদধ তর স্পষ্ট
রোর লনেে এ সংনশোধ ী
আ ো হনয়নে।

ধারা

িািা ৭৩
এি উপিািা (১)
প্ররতস্থাপন

ধারা ৭৩ এর উপ-ধারা (১) এর পগরবজতয গনম্নরূপ
উপ-ধারা (১) প্রগতস্থাপন েরা হজয়জছ, র্র্া:“(১) েগমশনার বা ধারা ৮৬ এর সারণীজত বগণ যত
র্জর্াপযুক্ত েমযেতযা কোজনা ব্যগক্তজে গনম্নবগণ যত
কযত্রসমূজহ তৎের্তযে প্রজেয় ের গনধ যারজণর েন্য
প্রার্গমে োরণ েশযাজনা কনাটিশ প্রোন েগরজত
পাগরজবন, র্া:―
(ক)

রে করমেনাি বা িািা ৮৬ এি সািণীদত
বরণ ষত দর্াপযুক্ত কমষকতষা োরখলপত্র পিীক্ষা
করিয়া োরখলপদত্রি র্ার্ ষতা সম্পদকষ সন্তুষ্ট
না হন বা যুরক্তসঙ্গতভ্াদব রবশ্বাস কদিন ক ,-

(অ) ককান োরখলপদত্র উক্ত ব্যরক্ত উৎপাে কি,
সম্পূিক শুল্ক বা বৃরিকািী বা হ্রাসকািী
সমন্বদয়ি রবর্দয় রমথ্যা কঘার্ণা বা অসতয
বণ ষনা প্রোন করিয়াদছন; বা
(আ) টান ষওভ্াি কি োরখলপদত্র উক্ত ব্যরক্ত ককান
কি কময়াদে তাহাি টান ষওভ্াি সম্পদকষ
রমথ্যা কঘার্ণা প্রোন করিয়াদছন;
রে উক্ত ব্যরক্ত রনি ষারিত সময়সীমাি মদধ্য
োরখলপত্র কপে করিদত ব্যর্ ষ হন;
(গ) র্গে উক্ত ব্যগক্ত প্রজেয় ের পগরজশাধ েগরজত
ব্যর্ য হন বা ফাঁগে প্রোন েজরন বা পগরহার
েজরন; বা
(খ)

(ঘ)

রে উক্ত ব্যরক্ত অর্ ষ কফিত লাদভ্ি বা
প্রতযপষণ পাওয়াি অরিকািী না হওয়া সদেও
তাহাি বিাবদি অর্ ষ কফিত প্রোন বা প্রতযপষণ
প্রোন কিা হয়।
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ক্রগমে
নাং

ধারা

গবষয়বস্তু

রনদে ষেনা/কিণীয়

িািা ৭৩ ধারা ৭৩ এর উপ-ধারা (২) এর পগরবজতয গনম্নরূপ
র দ ধ ৃোরনের কেনে চূড়োন্ত
উপ-ধারা
(২)
প্রগতস্থাপন
েরা
হজয়জছ,
র্র্া:এি উপক োটিশ জোদরর দবষয়টি
িািা (২)
অদধ তর স্পষ্ট রোর লনেে
প্ররতস্থাপন (২) উপ-িািা (১) এি অিীন ক ব্যরক্তি উপি কি এ সংনশোধ ী আ ো হনয়নে।
রনি ষািণ কিা হয় কসই ব্যরক্ত উক্ত উপ-িািাি অিীন
কািণ েেষাদনা কনাটিদে উরেরখত সময়সীমাি মদধ্য
রলরখতভ্াদব উক্ত কনাটিদেি রবরুদি আপরি উত্থাপন
করিদল তাহাদক শুনারনি সুদ াগ প্রোন করিদত
হইদব, অতেঃপি উক্ত ব্যরক্তি উত্থারপত আপরি
রবদবেনা করিয়া সাংরিষ্ট করমেনাি বা িািা ৮৬
এি সািণীদত বরণ ষত দর্াপযুক্ত কমষকতষা উক্ত
আপরি োরখদলি ১২০ (একেত রবে) রেদনি মদধ্য,
াহাি মদধ্য উক্ত ব্যরক্তি আদবেদনি কপ্ররক্ষদত
অনুদমারেত সময় অন্তর্ভষক্ত হইদব না বা ককান
আপরি োরখল না কিা হইদল উক্ত উপ-িািাি
অিীন কনাটিে িারিি তারিখ হইদত ১২০ (একেত
রবে) রেদনি মদধ্য কনাটিে চূড়ান্তকিদণি মাধ্যদম
চূড়ান্ত কি রনি ষািণ করিদত পারিদবন, াহাদত
অন্যান্য প্রদয়ািনীয় তদথ্যি সরহত রননবরণ ষত
রবর্য়ারে উদেখ র্ারকদব, র্া:(ক) কি রনি ষািদণি কািণ, কি রনি ষািদণি ফদল
প্রদেয় কদিি পরিমাণ এবাং াহাি রভ্রিদত
উক্ত পরিমাণ কি রনি ষািণ কিা হইয়াদছ
উহাি রববিণ;
(খ) ক তারিদখি মদধ্য কি প্রোন করিদত হইদব
কসই তারিখ, তদব, উক্ত তারিখ কনাটিে
িারিি তারিখ হইদত কমপদক্ষ ১৫ (পদনি)
কা ষরেবস পদি হইদত হইদব; এবাং
(গ) কি রনি ষািদণি রবরুদি আরপল োদয়ি
করিবাি স্থান ও সময়।
িািা ৭৩ ধারা ৭৩ এর উপ-ধারা (৩) এর পগরবজতয গনম্নরূপ
এি উপ- উপ-ধারা (৩) প্রগতস্থাপন েরা হজয়জছ, র্র্া:িািা (৩)
(৩) করমেনাি বা িািা ৮৬ এি সািণীদত বরণ ষত
প্ররতস্থাপন
দর্াপযুক্ত কমষকতষা কি কময়াে সমারপ্তি ৫ (পাঁে)
বৎসি, তদব শতভাগ রপ্তাগনমুখী গশে প্রগতষ্ঠাজনর
কযজত্র ৩ (গতন) বৎসদিি অরিককাল পদি উরেরখত
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ধোরো ৯০ এর সোনর্
সোিঞ্জস্যপূে ৃ রোর লনেে এ
সংনশোধ ী আ য়
রো
হনয়নে।

ক্রগমে
নাং

16.

17.

18.

ধারা

িািা ৭৪
সাংদোিন

িািা ৭৫
এি উপিািা (২)
সাংদোিন
িািা ৭৭
সাংদোিন

গবষয়বস্তু

রনদে ষেনা/কিণীয়

কি কময়াদেি িন্য সাংদোরিত কি রনি ষািণসহ
ককান কি রনি ষািণ করিদত পারিদবন না, রে না―
(ক) রনবরিত ব্যরক্ত োরখলপত্র কপেকিদণ
ইোকৃতভ্াদব অবদহলা বা প্রতািণা কদিন,
ককান কি কময়াদেি িন্য োরখলপত্র কপে না
কদিন, বা কি কময়াদে প্রতািণাি আশ্রয় গ্রহণ
করিয়া অর্ ষ কফিত প্রোদনি িন্য আদবেন
কদিন; বা
(খ) রনবরিত ব্যরক্ত কি ফাঁরক কেওয়াি উদেদে
ককান তথ্য কগাপন কদিন, রবকৃত কদিন বা
রমথ্যা তথ্য প্রোনপূব ষক কি োলানপত্র ইসুয
কদিন বা উদেেমূলকভ্াদব এই সকল বা
অন্য ককান অপিাি কদিন; বা
(গ) আোলত বা আপীলাত ট্রাইব্যযনাল বা মূল্য
সাংদ ািন কি কতৃষপদক্ষি রসিান্ত
কা ষকিকিদণি িন্য সাংদোরিত কি রনি ষািণ
প্রদয়ািন হয়।”
ধারা ৭৪ এরআইন র ধোরো ৭৩ এর সোনর্
(ে) উপ-ধারা (১), (২) ও (৪) এ উগিগখত সোিঞ্জস্যপূে ৃ রোর লনেে এ
রো
“েগমশনার” শজব্দর পগরবজতয “েগমশনার বা সংনশোধ ী আ য়
ধারা ৮৬ এর সারণীজত বগণ যত র্জর্াপযুক্ত হনয়নে।
েমযেতযা” শব্দগুগল ও সাংখ্যা প্রগতস্থাপন েরা
হজয়জছ; এবাং
(খ) উপ-ধারা (৩) এ উগিগখত “েগমশনারজে”
শজব্দর পগরবজতয “েগমশনারজে বা ধারা ৮৬
এর সারণীজত বগণ যত র্জর্াপযুক্ত েমযেতযাজে”
শব্দগুগল ও সাংখ্যা প্রগতস্থাপন েরা হজয়জছ।
ধারা ৭৫ এর উপ-ধারা (২) এ উগিগখত
“েগমশনার” শজব্দর পগরবজতয “েগমশনার বা ধারা
৮৬ এর সারণীজত বগণ যত র্জর্াপযুক্ত েমযেতযা”
শব্দগুগল ও সাংখ্যা প্রগতস্থাপন েরা হজয়জছ।
ধারা ৭৭ এর-

আইন র ধোরো ৭৩ এর সোনর্
সোিঞ্জস্যপূে ৃ রোর লনেে এ
সংনশোধ ী আ য়
রো
হনয়নে।
আইন র ধোরো ৭৩ এর সোনর্
(ে) উপ-ধারা (১) এ উগিগখত “ের গনধ যারণ সোিঞ্জস্যপূে ৃ রোর লনেে এ
রো
কনাটিজশর” শব্দগুগলর পূজব য “চূড়ান্ত” শব্দটি সংনশোধ ী আ য়
সগিজবশ েরা হজয়জছ; এবাং
হনয়নে।
(খ) উপ-ধারা (৩) এ উগিগখত “উক্ত কনাটিজশ”

11

ক্রগমে
নাং

ধারা

19.

িািা ৮২
সাংদোিন

20.

িািা ৮৫
এি উপিািা (১)
সাংদোিন

রনদে ষেনা/কিণীয়

গবষয়বস্তু

শব্দগুগলর পগরবজতয “উক্ত চূড়ান্ত কনাটিজশ”
শব্দগুগল প্রগতস্থাপন েরা হজয়জছ।
ধারা ৮২ এর উপ-ধারা (১) এ উগিগখত “োট ষাি ষ রবরভ্ন্ন প্ররতষ্ঠাদনি রনিীক্ষা
একাউদন্টন্ট ফামষ” েব্দগুরলি পি, “, কিরিট কিটিাং কা ষিম পরিোলনাি সময়
োরখলকৃত বারর্ ষক রনিীক্ষা
এদিরি” রেহ্ন ও েব্দগুরল সরন্নদবে কিা হদয়দছ।
প্ররতদবেদনি সাদর্ কিরিট
কিটিাং এদিরি এি রিদপাট ষ
প ষাদলােনা কিা প্রদয়ািন
হয়। তাই, আইদন মূসক
কমষকতষাদক
সহায়তা
প্রোদনি লদক্ষয “দিরিট
কিটিাং এদিরি” অন্তর্ভষক্ত
কিা হদয়দছ।
উক্ত আইজনর ধারা ৮৫ এরমূল্য সাংদ ািন কি আইদনি
প্রাদয়ারগক
িটিলতা
(ে) উপ-ধারা (১) এর সারণীর েলাম (১) এররনিসণকদে ও ব্যবসা(অ) ক্রগমে নাং (চ) এর গবপরীজত েলাম (৩) এ
উগিগখত “১০ (েশ)” সাংখ্যা, গচহ্ন ও শজব্দর বারণিয সহিীকিদণি লদক্ষয
পগরবজতয “৫ (পাঁচ)” সাংখ্যা, গচহ্ন ও শব্দ এ সাংদোিনী আনয়ন কিা
হদয়দছ।
প্ররতস্থাপন কিা হদয়দছ;
(আ) ক্রগমে নাং (ছ), (ে), (ঝ) এবাং
গবপরীজত েলাম (৩) এ
“সমপগরমাণ” শজব্দর পগরবজতয
অজধ যে এবাং অনূর্ধ্য সমপগরমাণ”
প্ররতস্থাপন কিা হদয়দছ;

(র্) এর
উগিগখত
“অনূৈন
শব্দগুগল

(ই) ক্রগমে নাং (ঞ) এর গবপরীজত েলাম (২) এ
উগিগখত “, সমগন্বত ের চালানপত্র” গচহ্ন ও
শব্দগুগল গবলুপ্ত কিা হদয়দছ;
(ঈ) ক্রগমে নাং (ঢ) এর েলাম (৩) এর প্রান্তঃগস্থত
“।” গচহ্ন গবলুপ্ত হইজব এবাং অতঃপর নূতন
ক্রগমে নাং (ণ) এবাং তৎগবপরীজত েলাম (২)
এবাং েলাম (৩) এ গনম্নরূপ এগন্ট্রসমূহ
সগিজবশ েরা হজয়জছ, র্র্া:(ণ)

অব্যাহরত প্রাপ্ত পণ্য বা কসবা
সিবিাদহি কক্ষদত্র আইদনি িািা ৫১,
৫৩, ৫৪, ৬৪ ও ১০৭ এ উরেরখত
রবিান পরিপালন করিবাি ব্যর্ ষতা বা
অরনয়ম;
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১ (লক্ষ)
টাকা
মাত্র।

ক্রগমে
নাং

ধারা
িািা ৮৫
এ নূতন
উপ-িািা
(২ক)
সরন্নদবে

িািা ৮৫
এ নূতন
উপ-িািা
(৪ক)
সরন্নদবে

21.

িািা ৯৫
সাংদোিন

গবষয়বস্তু

রনদে ষেনা/কিণীয়

উপ-িািা (২) এি পি রননরূপ নূতন উপ-িািা (২ক) মূল্য সাংদ ািন কি আইদনি
সরন্নদবে কিা হদয়দছ, র্া:প্রাদয়ারগক
িটিলতা
“(২ক) ককান ব্যরক্ত র্ভলবেত বা র্ভল ব্যাখ্যাি রনিসণকদে ও ব্যবসাকািদণ কি পরিদোি না করিদল বা কি অনাোয়ী বারণিয সহিীকিদণি লদক্ষয
র্ারকদল বা কি কফিত গ্রহণ করিদল বা অরিক এ সাংদোিনী আনয়ন কিা
কিয়াত গ্রহণ করিদল বা
র্া র্ভ্াদব হদয়দছ।
হ্রাসকািী/বৃরিকািী সমন্বয় না করিদল এবাং
পিবতীদত আইদনি সাংরিষ্ট িািা অনু ায়ী রনরূরপত
চূড়ান্ত কি সুেসহ পরিদোি করিদল, উক্ত কক্ষদত্র
তাহাি উপি ককাদনা িরিমানা আদিাপ কিা াইদব
না।”
উপ-িািা (৪) এি পি রননরূপ নূতন উপ-িািা (৪ক) মূল্য সাংদ ািন কি আইদনি
সরন্নদবে কিা হদয়দছ, র্া:প্রাদয়ারগক
িটিলতা
“(৪খ) ককাদনা প্ররতষ্ঠাদনি ককাদনা সিবিাহ না রনিসণকদে ও ব্যবসার্ারকবাি কািদণ উক্ত প্ররতষ্ঠান রে সামরয়কভ্াদব বারণিয সহিীকিদণি লদক্ষয
বি হইয়া ায় এবাং প্ররত কি কময়াোদন্ত োরখলপত্র এ সাংদোিনী আনয়ন কিা
কপে করিদত ব্যর্ ষ হয় এবাং রনরে ষষ্ট সময় পি হদয়দছ।
পুনিায় উক্ত প্ররতষ্ঠান োলু হয়, কসই কক্ষদত্র উক্ত
প্ররতষ্ঠান সামরয়কভ্াদব বি এবাং পুনিায় োলু
হইবাি মধ্যবতী কি কময়াে বা কি কময়ােসমূদহি
োরখলপত্র কপদেি ব্যর্ ষতাি িন্য উপ-িািা (১) এি
সািণীি (১) নাং কলাদমি িরমক নাং (ে) এ
উরেরখত িরিমানা আদিাপ কিা াইদব না।”
ধারা ৯৫ এর-

বজেয়া
ভৈাে
আোয়
োর্ যক্রম কোরোর েরার
(ে) উপ-ধারা (১ে) এ উগিগখত “এেেন” শজব্দর
লজযৈ এোগধে Debt
পগরবজতয “এে বা এোগধে” শব্দগুগল
Recovery Officer (DRO)
প্রগতস্থাপন েরা হজয়জছ; এবাং
গনজয়াজগর গবধান েরা
(খ) উপ-ধারা ৫ এর েফা (ে) এর প্রান্তঃগস্থত “।” হজয়জছ। এছাড়া কখলাপী
গচজহ্নর পগরবজতয “;” গচহ্ন প্রগতস্থাপন েরা েরোতা হজত বজেয়া
হজয়জছ এবাং অতঃপর গনম্নরূপ নূতন েফা (ঝ)
আোজয়র োর্ যক্রম কোরোর
সাংজর্ােন েরা হজয়জছ, র্র্া:েরার লজযৈ নতুন গবধান
“(ঝ) উক্ত কি সম্পূণ ষরূদপ পরিদোি না হওয়া প ষন্ত সগিজবশ েরা হজয়জছ।
কখলারপ কিোতাি ব্যবসা অঙ্গদনি গ্যাস,
পারন ও রবদ্যযৎ সাংদ াগ রবরেন্ন করিবাি িন্য
সাংরিষ্ট কতৃষপক্ষদক অনুদিাি করিদত
পারিদবন।”
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ক্রগমে
নাং
22.

23.

ধারা
ধারা ১২১
এর উপধারা (২)
সাংজশাধন
ধারা ১২২
সাংজশাধন

গবষয়বস্তু

রনদে ষেনা/কিণীয়

ধারা ১২১ এর উপ-ধারা (২) এ উগিগখত “কদিি” আপীল রুজুর গবধান সহে
েদব্দি পগরবজতয “েজরর, েগরমানা ব্যতীত,” েরার লজযৈ এ সাংজশাধনী
শব্দগুগল ও েমাগুগল প্রগতস্থাপন েরা হজয়জছ।
আনয়ন েরা হজয়জছ।
ধারা ১২২ এর-

আপীল রুজুর গবধান সহে
(ে) উপ-ধারা (১) এর প্রান্তগস্থত “।” গচজহ্নর েরার লজযৈ এ গবধান
পগরবজতয “:” গচহ্ন প্রগতস্থাপন েরা হজয়জছ সাংজর্ােন েরা হজয়জছ।
এবাং অতঃপর গনম্নরূপ শতযাাংশ সাংজর্ােন
েরা হজয়জছ, র্র্া:“তজব শতয র্াজে কর্, কপ্রগসজর্ন্ট, আপীলাত
ট্রাইব্যৈনাল র্গে এই মজময সন্তুষ্ট হন কর্, আপীলোরী
যুরক্তসাংগত কািদণ উক্ত ৯০ (নব্বই) রেদনি মদধ্য
আপীল োদয়ি করিদত সক্ষম হন নাই, তাহা হইদল
রতরন আপীলকািীদক উক্ত কময়াদেি পিবতী ৬০
(র্াট) রেদনি মদধ্য আপীল োদয়ি করিবাি িন্য
অনুমরত প্রোন করিদত পারিদবন।”
(খ) উপ-ধারা (২) এ উগিগখত “কদিি” েদব্দি
পগরবজতয “েজরর, েগরমানা ব্যতীত,”
শব্দগুগল ও েমাগুগল প্রগতস্থাপন েরা হজয়জছ।

24.

25.

িািা ১২৪
এি উপিািা (৪)
সাংদোিন
িািা ১২৭
এি উপিািা (১)
সাংদোিন

ধারা ১২৪ এর উপ-ধারা (৪) এ উগিগখত “কদিি বা
িরিমানাি” েব্দগুরলি পগরবজতয “েজরর, েগরমানা
ব্যতীত,” শব্দগুগল ও েমাগুগল প্রগতস্থাপন েরা
হজয়জছ।
উক্ত আইজনর ধারা ১২৭ এর-

আপীল রুজুর গবধান সহে
েরার লজযৈ এ সাংজশাধনী
আনয়ন েরা হজয়জছ।

আইদনি িািা ৭৩ এি সাদর্
(ে) উপ-ধারা (১) এ উগিগখত “েগমশনাজরর” সামঞ্জস্যপূণ ষ কিাি লদক্ষয এ
শজব্দর পগরবজতয “করমেনাি বা িািা ৮৬ এি সাংদোিনী আনয়ন কিা
সািণীদত বরণ ষত দর্াপযুক্ত কমষকতষাি” হদয়দছ।
শব্দগুগল ও সাংখ্যা প্ররতস্থাপন কিা হদয়দছ;
এবাং
বজেয়া ভৈাজের উপর সুে
(খ) উপ-ধারা (১) এর ব্যাখ্যার পগরবজতয গনম্নরূপ আজরাজপর সময়সীমা সজব যাচ্চ
ব্যাখ্যা প্ররতস্থাপন কিা হদয়দছ, র্া:২৪ মাস েরা হজয়জছ।
“ব্যাখ্যােঃ এই উপ-িািায়, “পরিদোদিি রেন
প ষন্ত” অর্ ষ রনি ষারিত তারিদখি পিবতী রেন হইদত
রনষ্পন্নািীন সময়সহ পরিদোদিি রেন প ষন্ত, তদব
২৪ (েরব্বে) মাদসি অরিক নদহ।”
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(খ) প্রর্ম তফরসদলি পরিবতষনসমূহেঃ
ক্রগমে
নাং
1.

তফগসল
প্রর্ম
তফরসল
(প্রর্ম
খন্ড)

রনদে ষেনা/কিণীয়

গবষয়বস্তু

Customs
প্রর্ম তফরসল এি- প্রর্ম খন্ড এি েফা (২) এি World
Organization
(WCO)
কটরবদলি কলাম (১) এ উরেরখতকতৃষক করতপয় H.S.
(অ) রেদিানামা সাংখ্যা ০৩.০৫ এি রবপিীদত কলাম Code রবলুপ্তকিণপূব ষক
(২) এ উরেরখত সামঞ্জস্যপূণ ষ নামকিণ ককাি নতুন H.S. Code সৃিন
কিায় এ সাংদোিনী
“০৩০৫.১০.৯০” রবলুপ্ত কিা হদয়দছ;
আনয়ন কিা হদয়দছ।

(আ) রেদিানামা সাংখ্যা ০৩.০৭ এি রবপিীদত কলাম
(২) ও (৩) এ উরেরখত এরিসমূদহি পি,
র্ািদম রননরূপ নূতন রেদিানামা সাংখ্যা ও
এরিসমূহ সরন্নদবে কিা হদয়দছ, র্া:“০৩.০৯

০৩০৯.১০.৯০

মানুদর্ি কভ্াদগি িন্য মাদছি
গুুঁড়া (২.৫ ককরি প ষন্ত কমাড়ক
বা টিনিাত ব্যতীত)”

(ই) রেদিানামা সাংখ্যা ০৪.১০ এবাং উহাি রবপিীদত
কলাম (২) ও (৩) এ উরেরখত এরিসমূদহি
পরিবদতষ রননরূপ রেদিানামা সাংখ্যা ও এরিসমূহ
প্ররতস্থাপন কিা হদয়দছ, র্া:“০৪.১০

০৪১০.১০.৯০
০৪১০.৯০.৯০

অন্যত্র অন্তর্ভষক্ত বা বরণ ষত হয়
নাই পশু হইদত উদ্ভুত এইরূপ
কভ্ািয সামগ্রী (২.৫ ককরি
প ষন্ত কমাড়ক বা টিনিাত
ব্যতীত)”

(ঈ) রেদিানামা সাংখ্যা ২৫.০৮ এবাং উহাি রবপিীদত
কলাম (২) ও (৩) এ উরেরখত এরিসমূদহি
পরিবদতষ রননরূপ রেদিানামা সাংখ্যা ও এরিসমূহ
প্ররতস্থাপন কিা হদয়দছ, র্া:“২৫.০৮

2.

প্রর্ম
তফরসল
(রিতীয়
খন্ড)

২৫০৮.৪০.৯০

মাটি”

World
Customs
Organization (WCO)
কতৃষক করতপয় H.S.

রবলুপ্তকিণপূব ষক
নতুন H.S. Code সৃিন
কিায় এ সাংদোিনী
আনয়ন কিা হদয়দছ।
Code

World
Customs
Organization (WCO)
কতৃষক করতপয় H.S.

রবলুপ্তকিণপূব ষক
নতুন H.S. Code সৃিন
কিায় এ সাংদোিনী
আনয়ন কিা হদয়দছ।
Code

World
Customs
Organization (WCO)

এি রনদে ষেনাি আদলাদক
H.S. Code প্ররতস্থাপন
কিা হদয়দছ।

দৃরষ্ট প্ররতবরি মানুর্দেি
(অ) অনুদেে ২ এি েফা (ঞ) এি প্রান্তরস্থত “।” পড়াি উপকিণ কব্রইল
রেদহ্নি পরিবদতষ “;” রেহ্ন প্ররতস্থাপন কিা মুদ্রদণি কক্ষদত্র মূসক
অব্যাহরত প্রোদনি লদক্ষয
হদয়দছ এবাং অতেঃপি রননরূপ েফা (ট)
আইজনর প্রর্ম তফগসজলর
সাংদ ািন কিা হদয়দছ, র্া:রিতীয় খদন্ডি অনুদেে-২
“(ে) দৃরষ্ট প্ররতবিী মানুদর্ি পড়াি উপকিণ কব্রইল মুদ্রণ।”
এ সমাি কল্যাণমূলক
কসবা রহদসদব রবর্য়টি
অন্তর্ভষক্ত কিা হদয়দছ।
প্রর্ম তফরসল এি রিতীয় খদন্ডি-
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ক্রগমে
নাং

তফগসল
প্রর্ম
তফরসল
(রিতীয়
খন্ড)

রনদে ষেনা/কিণীয়

গবষয়বস্তু

(আ) অনুদেে ৫ এি েফা (ক) এি পরিবদতষ রননরূপ বতষমাদন
েীতাতপ
েফা (ক) প্ররতস্থাপন কিা হদয়দছ, র্া:রনয়রন্ত্রত/তাপানুকূল
কিলওদয় সারভ্ষদসি উপি
“(ক)
াত্রী পরিবহন কসবা (েীতাতপ রনয়রন্ত্রত/তাপানুকূল
১৫
েতাাংে মূসক
বাস, েীতাতপ রনয়রন্ত্রত/তাপানুকূল কনৌ ান,
েীতাতপ রনয়রন্ত্রত/ তাপানুকূল ও প্রর্ম কশ্রণীি ননপ্রদ ািয িদয়দছ। এি
এরস কিলওদয় সারভ্ষস, ানবাহন ভ্াড়া প্রোনকািী
পাোপারে প্রর্ম কশ্রণীি
ব্যতীত);”
কিলওদয় সারভ্ষদসি উপি
মূসক আদিাপ কিাি
লদক্ষয এ সাংদোিনী
আনয়ন কিা হদয়দছ।

(গ) রিতীয় তফরসদলি পরিবতষনসমূহেঃ
ক্রগমে
নাং
1.

2.

ধারা
রিতীয়
তফরসদলি
কটরবল-১
প্ররতস্থাপন
রিতীয়
তফরসল
এি
কটরবল-২
সাংদোিন

রনদে ষেনা/কিণীয়

গবষয়বস্তু

রিতীয় তফরসদলি কটরবল-১ (আমোরন প ষাদয় আমোরন প ষাদয় রবরভ্ন্ন
সম্পূিক শুল্ক আদিাপদ াগ্য পণ্যসমূহ) প্ররতস্থাপন এইে.এস.
ককাদিি
কিা হদয়দছ।
রবপিীদত সম্পূিক শুদল্কি
হাি পরিবতষন কিা
হদয়দছ।
কটরবল-২ এি কলাম (১) এিরবএসটিআই এি রবদ্যমান
রবিাদনি সাদর্ সামঞ্জস্য
(অ) রেিনামা সাংখ্যা ২২.০২ এবাং উহাি রবপিীদত
কিদখ সম্পূিক শুল্ক
কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উরেরখত
রবর্য়টি
এরিসমূদহি পরিবদতষ রননরূপ রেিনামা প্রদ ািযতাি
সাংখ্যা ও এরিসমূহ প্ররতস্থাপন কিা হদয়দছ, স্পষ্টীকিদনি লদক্ষয এ
সাংদোিনীি প্রস্তাব কিা
র্া:হদয়দছ।
২২.০২

২২০২.১০.০০

কাব ষদনদটি কবভ্াদিি
[বাাংলাদেে
মান
(রবরিএস
১১২৩:২০১৩)
অনুসাদি
রনি ষারিত
মাত্রাি
উপাোন
সেরলত পানীয় াদত
কযাদফইদনি
মাত্রা
সদব ষাচ্চ
১৪৫
রমরলগ্রাম/প্ররত রলটাি]
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২৫

ক্রগমে
নাং

ধারা

২২০২.৯৯.০০

রিতীয়
তফরসল
এি
কটরবল-২
সাংদোিন

রনদে ষেনা/কিণীয়

গবষয়বস্তু
বাাংলাদেে
মান
(রবরিএস
১১২৩:২০১৩)
অনুসাদি সাংজ্ঞারয়ত
কাব ষদনদটি
কবভ্াদিদিি
িন্য
রনি ষারিত
মাত্রাি
উপাোন
অদপক্ষা
রভ্ন্নতি
মাত্রাি
উপাোন
সেরলত
পানীয়

৩৫

(আ) রেিনামা সাংখ্যা ৩৯.২৩ এবাং উহাি
রবপিীদত কলাম (২), (৩) ও (৪) এ
উরেরখত এরিসমূহ রবলুপ্ত কিা হদয়দছ।

মাঠ প ষাদয়ি িটিলতা
রনিসনকদে
পরলইরর্রলদনি প্যাদকরিাং
সামগ্রীি কক্ষদত্র আদিারপত
রবদ্যমান ৫% সম্পূিক
শুল্ক প্রতযাহাি কিা
হদয়দছ।

(ঘ) তৃতীয় তফরসদলি পরিবতষনসমূহেঃ
ক্রগম
ে নাং
1.

ধারা

রনদে ষেনা/কিণীয়

গবষয়বস্তু

তৃতীয় তৃতীয় তফরসল এিতফরসল (ক) কটরবল-১ (‘খন্ড-ক’-মূসক আদিাপদ াগ্য পণ্য) এি
এি
কলাম (১) এিকটরবল-১
(খন্ড-ক) (অ) রেিনামা সাংখ্যা ১৯.০৫ এবাং উহাি রবপিীদত
সাংদোিন
কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উরেরখত এরিসমূদহি
পরিবদতষ রননরূপ রেিনামা সাংখ্যা এবাং এরিসমূহ
প্ররতস্থাপন কিা হদয়দছ, র্া: “১৯.০৫
১৯.০৫

১৯.০৫

সাংরিষ্ট
এইেএস ককাি
সাংরিষ্ট
এইেএস ককাি
সাংরিষ্ট
এইেএস ককাি

কমরেদন প্রস্তুত রবস্কুট

৫%

হাদত ততরি রবস্কুট (প্ররত
ককরি ১৫০ টাকা
মূল্যমাদনি উদবষ)
ককক (প্ররত ককরি ২৫০
টাকা মূল্যমাদনি উদবষ)

৫%
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৫%

রনতয পণ্য রবদবেনায় ও
মাঠ প ষাদয়ি িটিলতা
এড়াদনাি লদক্ষয “হাদত
ততরি ককক (প্ররত ককরি
১৫০ টাকা মূল্য মাদনি
উদবষ)” এি পরিবদতষ
“ককক (প্ররত ককরি ২৫০
টাকা মূল্যমাদনি উদবষ)
রনি ষািণ কিা হদয়দছ।

ক্রগম
ে নাং

ধারা

রনদে ষেনা/কিণীয়

গবষয়বস্তু

তৃতীয় (আ) রেিনামা সাংখ্যা ৪৮.১৮ এবাং উহাি রবপিীদত
কলাম (৩) এ উরেরখত এরি (৪) এি পি রননরূপ
তফরসল
এরি (৫) সাংদ ািন কিা হদয়দছ, র্া:এি
“হযান্ড টাওদয়ল/কপপাি টাওদয়ল/ রিরনকাল কবি
কটরবল-১
রেট”;
(খন্ড-ক)
সাংদোিন

2.

তৃতীয় (খ) কটরবল-১ (‘খন্ড-খ’-মূসক আদিাপদ াগ্য কসবা) এি
কলাম (১) এি রেিনামা সাংখ্যা S০০১ এবাং
তফরসল
উহাদেি রবপিীদত কলাম (২), (৩) ও (৪) এ
এি
উরেরখত এরিসমূদহি পরিবদতষ রননরূপ রেিনামা
কটরবল-১
সাংখ্যা এবাং এরিসমূহ প্ররতস্থাপন কিা হদয়দছ,
(খন্ড-খ)
র্া:সাংদোিন
S০০১ S০০১.২০ কিদস্তািাঁ (কবসামরিক রবমান
পরিবহণ ও প ষটন মন্ত্রণালদয়ি
তারলকার্ভক্ত রতন তািকা বা তদূবষ
মাদনি
আবারসক
কহাদটদল
অবরস্থত কিস্টুদিন্ট, মদেি বাি
সেরলত আবারসক কহাদটদল
অবরস্থত কিস্টুদিন্ট এবাং মদেি
বাি আদছ এমন কিস্টুদিন্ট ব্যতীত)
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৫%”

রকদেন
টাওদয়ল,
টয়দলট টিসুয, ন্যাপরকন
টিসুয, কফরসয়াল টিসুয/
পদকট
টিসুয
এি
রবদ্যমান মূসক হাি
৫%। সমিাতীয় পণ্য
হওয়ায় কহরিাং ৪৮.১৮
এি আওতািীন “হযান্ড
টাওদয়ল/দপপাি
টাওদয়ল/রিরনকাল কবি
রেট” এি মূসক হাি
উৎপােন প ষাদয় ৫
(পাঁে) েতাাংে রনি ষািণ
কিা হদয়দছ।
কিদস্তািাঁ খাদত মূসক
আোয়
পিরত
সহিীকিণ এবাং কনট
বৃরিি লদক্ষয এরস ও
নন-এরস কিদস্তািাঁি উপি
মূসক হাি র্ািদম
১০% ও ৫% এি
পরিবদতষ উভ্য় কক্ষদত্র
৫% কিা হদয়দছ।
এদক্ষদত্র ৩ তািকা ও
তদূর্ধ্য মাজনর কহাজেজল
অবগস্থত করজস্তারাঁ, মদেি
বাি সেরলত আবারসক
কহাদটদল
অবরস্থত
কিস্টুদিন্ট ও মজের বার
রজয়জছ এমন করজস্তারাঁয়
১৫% মূসে প্রজর্ােৈ
র্ােজব। কস লদক্ষয
প্রদয়ািনীয় সাংদোিনী
আনায়ন কিা হদয়দছ।

ক্রগম
ে নাং
3.

4.

ধারা

রনদে ষেনা/কিণীয়

গবষয়বস্তু

তৃতীয় (গ) কটরবল-৩ (‘খন্ড-খ’-মূসক আদিাপদ াগ্য কসবা) এি
কলাম (১) এিতফরসল
এি
(অ) রেিনামা সাংখ্যা S০০১ এবাং উহাি রবপিীদত
কটরবল-৩
কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উরেরখত এরিসমূহ রবলুপ্ত
(খন্ড-খ)
কিা হদয়দছ।
সাংদোিন

তৃতীয়
তফরসদলি
কটরবল-১ (‘খন্ড-খ’ মূসক
আদিাপদ াগ্য
কসবা)
এি
সাদর্
সামঞ্জস্য
আনয়দনি
লদক্ষয তৃতীয় তফরসদলি
কটরবল-৩ (‘খন্ড-খ’ মূসক
আদিাপদ াগ্য
কসবা) এ উরেরখত “এরস
কিদস্তািাঁ” কসবাটি রবলুপ্ত
কিা হদয়দছ।

তৃতীয় (আ) রেিনামা সাংখ্যা S০৩৬ এবাং উহাদেি রবপিীদত
কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উরেরখত এরিসমূদহি
তফরসল
পরিবদতষ রননরূপ রেিনামা সাংখ্যা ও এরিসমূহ
এি
প্ররতস্থাপন কিা হদয়দছ, র্া:কটরবল-৩
(খন্ড-খ)
S০৩৬ S০৩৬.২০ েীতাতপ রনয়রন্ত্রত বা ১০%”;
তাপানুকূল কনৌ ান সারভ্ষস
সাংদোিন

আইদনি
তৃতীয়
তফরসদলি কটরবল-৩
(‘খন্ড-খ’ - মূসক
আদিাপদ াগ্য কসবা) এ
লঞ্চ সারভ্ষস উদেখ
র্াকায় অদনক কক্ষদত্র
রেপ বা কছাট িাহাি বা
প্রদমােতিী বা ওয়াটাি
বাস এি কক্ষদত্র মূসক
আোদয়
আইনগত
বাধ্যবািকতা র্াদক না।
রবর্য়টি স্পষ্টীকিদণি
িন্য এ সাংদোিনী
আনয়ন কিা হদয়দছ।
কটন সুতাি ন্যায় কৃরত্রম
আঁে (man made
fibre) এবাং অন্যান্য
আঁদেি সাংরমশ্রদণ ততরি
ইয়ান ষ এি উপি “৬
(ছয়) টাকা (প্ররত
ককরি)” সুরনরে ষষ্ট কি
হ্রাস কদি “৩ (রতন)
টাকা (প্ররত ককরি)”
সুরনরে ষষ্ট কি আদিাপ
কিা হদয়দছ।

তৃতীয় (ঘ) কটরবল-৪ (‘খন্ড-ক’-মূসক আদিাপদ াগ্য পণ্য) এি
কলাম (১) এিতফরসল
এি
(অ) রেিনামা সাংখ্যা ৫৪.০২ কর্দক ৫৪.১০ এবাং
৫৫.১২ কর্দক ৫৫.১৬ এবাং তৎরবপিীদত কলাম
কটরবল-৪
(২), (৩) ও (৪) এ উরেরখত এরিসমূদহি পরিবদতষ
(খন্ড-ক)
র্ািদম রননরূপ রেিনামা সাংখ্যাসমূহ এবাং
সাংদোিন
এরিসমূহ প্ররতস্থাপন কিা হদয়দছ, র্া:“৫৪.০২
হইজত
৫৪.১০
এবাং
৫৫.১২
হইজত
৫৫.১৬

সেল
এইচ.এস.
কোর্

কৃগত্রম আঁশ (man
made fibre) এবাং
অন্যান্য
আঁজশর
সাংগমশ্রজণ জ্তগর ইয়ান য,
র্াহার মজধ্য কৃগত্রম
আঁজশর আগধেৈ রজয়জছ
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৩ (রতন)
টাকা/
প্ররত
ককরি”;

ক্রগম
ে নাং

ধারা

রনদে ষেনা/কিণীয়

গবষয়বস্তু

তৃতীয় (আ) রেিনামা সাংখ্যা ৭২.১৩ হইদত ৭২.১৬ এবাং
তৎরবপিীদত কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উরেরখত
তফরসল
এরিসমূদহি পরিবদতষ রননরূপ রেিনামা
এি
সাংখ্যাসমূহ এবাং এরিসমূহ প্ররতস্থাপন কিা
কটরবল-৪
হদয়দছ, র্া:(খন্ড-ক)
“৭২.১৩ সেল
এম,এস কপ্রািাক্ট
হইজত এইচএস (ে)
আমোগন/
সাংদোিন
১৪০০ টাকা
৭২.১৬

5.

6.

কোর্

স্থানীয়ভাজব সাংগৃহীত
গর-করাজলবল স্ক্র্ৈাপ
হইজত
প্রস্তুতকৃত
এম.এস পে
(খ) আমোগনকৃত/
স্থানীয়ভাজব সাংগৃহীত
কমলজেবল
স্ক্র্ৈাপ
হইজত
প্রস্তুতকৃত
সেল প্রোর গবজলে
ও ইনগে
(গ) গবজলে/ইনগে
হইজত
প্রস্তুতকৃত
এম.এস. পে
(ঘ) গে যা/জমলজেবল
স্ক্র্ৈাপ
হইজত
প্রস্তুতকৃত
ইনগে/
গবজলে এবাং ইনগে/
গবজলে
হইজত
প্রস্তুতকৃত এম.এস.
পে

(প্ররত কম: টন)

রেিনামা সাংখ্যা ৭২.১৩
কর্দক ৭২.১৬ এি
রবপিীদত
এমএস
কপ্রািাদক্টি
কক্ষদত্র
সুরনরে ষষ্ট কি প্ররত কক্ষদত্র
২০০ টাকা বৃরি কিা
হদয়দছ।

১২০০ টাকা
(প্ররত কম: টন)

১২০০ টাকা
(প্ররত কম: টন)
২২০০ টাকা
(প্ররত কম: টন)

বতষমাদন
কমাবাইল
অপাদিটিগণ
রসম
কাদিষি পাোপারে eSIM সিবিাহ কিদছ।
সুতিাাং, তৃতীয় তফরসল
এি কটরবল-৪ (‘খন্ড-খ’
২০০ টাকা
“S০১২
S০১২.২০ রসম কাি ষ বা eমূসক
আদিাপদ াগ্য
(প্ররতটি রসম
SIM
কসবা) এ e-SIM
কাি ষ বা প্ররতটি
সিবিাহকািী
সিবিাদহি
রবর্য়টি
e-SIM)”
অন্তর্ভষক্ত কিা হদয়দছ।
তৃতীয় (ে) অনুদেে (৩) এি পি রননরূপ নূতন অনুদেে (৪)
করতপয় পদণ্যি
তফরসল এ সাংদ ািন কিা হদয়দছ, র্া:পাইকারি ব্যবসাদয়ি
নূতন
“(৪) রনি ষারিত েতষ ও পিরত পরিপালন সাদপদক্ষ কক্ষদত্র মূসক হাি ১.৫
অনুদেে (৪)
করতপয় পাইকারি ব্যবসাদয়ি কক্ষদত্র মূসক হাি েতাাংে রনি ষািণ কিা
সাংদ ািন
হদয়দছ।
হইদব ১.৫ েতাাংে।”
তৃতীয়
তফরসল
এি
কটরবল-৪
(খন্ড-খ)
সাংদোিন

(ঙ)
কটরবল-৪ (‘খন্ড-খ’ – মূসক আদিাপদ াগ্য
কসবা) এি কলাম (১) এ উরেরখত রেিনামা সাংখ্যা
S০১২ এবাং উহাদেি রবপিীদত কলাম (২), (৩) ও (৪) এ
উরেরখত এরিসমূদহি পরিবদতষ রননরূপ সাংখ্যা ও
এরিসমূহ প্ররতস্থাপন কিা হদয়দছ, র্া:-
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০৪।
ক্র/ নাং
1.

2.

3.

4.

(ক) মূল্য সাংদ ািন কি ও সম্পূিক শুল্ক রবরিমালা, ২০১৬ এি উরেরখত সাংদোিনীসমূহ:গবগধ
গবষয়বস্তু
রনদে ষেনা/ কিণীয়
রবরি ২ রবরি ২ এি উপ-রবরি (১) এি েফা (খ) এর পর মূল্য সাংজর্ােন ের আইজনর
এি উপ- রননরূপ নূতন েফা (খখ) সরন্নদবে কিা হদয়দছ, র্া:- আওতায়
চুগক্তগভগিে
রবরি (১)
উৎপােন প্রগক্রয়ায় পে
ষ
“(খখ)
“চুরক্তরভ্রিক
উৎপােক”
অর্
পদণ্যি
সাংদোিন
উৎপােজনর গবধান রজয়জছ।
স্বত্বারিকািী কতৃষক সিবিাহকৃত উপকিণ
মাঠ পর্ যাজয় এর পগরগধ গনজয়
অর্বা রনিস্ব উপকিণ ব্যবহাি করিয়া
পদণি রবরনমদয় চুরক্তরভ্রিদত পণ্য অজনে সময় গবতজেযর সৃগষ্ট
হয়। তাই, চুগক্তগভগিে
উৎপােনকািী;”
উৎপােজনর পগরগধ গনণ যজয়র
লজযৈ এ সাংজ্ঞা প্রোন েরা
হজয়জছ।
রবরি ১৬ রবরি ১৬ এি উপ-রবরি (১) এ উরেরখত “বা ধারা ১০ আমোরনকৃত কসবাি কক্ষদত্র
এি উপ- এর অধীন তাগলোভুক্ত” শব্দগুগল ও সাংখ্যা গবলুপ্ত আইদনি িািা ২০ এি সাদর্
রবরি (১) েরা হজয়জছ;
সামঞ্জস্য কিদখ রবরিদত এ
সাংদোিন
সাংদোিনী আনয়ন কিা
হদয়দছ।
রবরি ১৮ক রবরি ১৮ক এি উপ-রবরি (১) এ উরেরখত “জ্বজেগশে ব্যবসা-বারণিয সহিীকিণ,
এি উপ- মূদ্রায় স্থাগপত ঋণপজত্রর” শব্দগুগল পগরবজতয কেেীয় ও রবদেেী প্ররতষ্ঠাদনি
রবরি (১) “জ্বজেগশে মুদ্রায় স্থাগপত ঋণপজত্রর বা চুগক্তপজত্রর” মদধ্য ব্যবসা বারণদিয সমতা
সাংদোিন শব্দগুগল ও রেহ্নগুরল প্ররতস্থাপন কিা হদয়দছ।
রবিান ও মূল্য সাংদ ািন কি
আইদনি পিরতগত ও
প্রদয়ারগক িটিলতা রনিসন
কিাি লদক্ষয এ সাংদোিনী
আনয়ন কিা হদয়দছ।
রবরি ২৪গ রবরি ২৪গ এি উপ-রবরি (১) এ উরেরখত “মূসক- মূসক-৪.৩ ফিমটি উপকিণএি উপ- ৪.৩” এি পরিবদতষ “মূসক-৪.৬” প্ররতস্থাপন কিা উৎপাে সহগ কঘার্ণাি িন্য
রবরি (১) হদয়দছ।
রনি ষারিত র্াকায় রবরি-২৪গ
সাংদোিন
অনু ায়ী বিষয (ওদয়স্ট) বা
উপিাত (বাই- কপ্রািাক্ট)
পদণ্যি
সিবিাহ
ও
রনষ্পরিকিদণি িন্য রভ্ন্ন
ফিম প্রবতষন কিা িরুিী।
তাই রবরি-২৪গ এ রবিান
সাংদোিন কিা হদয়দছ।

21

ক্র/ নাং
গবগধ
5.
রবরি ৪০
এি উপরবরি (১)
সাংদোিন

গবষয়বস্তু
গবগধ ৪০ এর উপ-রবরি (১) এি(ে)
েফা (ঘ) এি উপ-েফা (অ) এি পি
রননরূপ নূতন উপ-েফা (অঅ) সরন্নদবে কিা হদয়দছ,
র্া:“(অঅ) চুরক্তরভ্রিক উৎপােদনি কক্ষদত্র পদণ্যি
স্বত্বারিকািী কতৃষক আমোনীকৃত উপকিণ
আমোরনস্থল হইদত রনি ষারিত েতষ ও
পিরতদত চুরক্তরভ্রিক উৎপােদকি রনকট
সিাসরি সিবিাহ কিা াইদব;” এবাং
(খ)
েফা (ে) এি উপ-েফা (আ) এি পরিবদতষ
রননরূপ উপ-েফা (আ) প্ররতস্থাপন কিা হদয়দছ, র্া:-

6.

রবরি ৪৮
এি উপরবরি (১)
সাংদোিন

“(আ) রনবরিত বা তারলকার্ভক্ত সিবিাহ গ্রহীতা
উৎদস কতষন বা আোয়কৃত মূসক সাংরিষ্ট
কি কময়াে সমারপ্তি ৭ (সাত) রেদনি মদধ্য
রনি ষারিত অর্ ষননরতক ককাদি সিকারি
ককার্াগাদি কট্রিািী োলাদনি মাধ্যদম িমা
প্রোন করিদবন এবাং িমা প্রোদনি ৩ (রতন)
কা ষরেবদসি মদধ্য ফিম “মূসক-৬.৬” এ
সিবিাহকািীি অনুকূদল একটি উৎদস কি
কতষন সনেপত্র ইস্যয করিদবন;”
রবরি ৪৮ এি উপ-রবরি (১) এ উরেরখত “কি কময়াে
কের্ হওয়াি নূযনতম ৭ (সাত) রেন পূদব ষ” েব্দগুরলি
পরিবদতষ “কি কময়াে সমারপ্তি ৭ (সাত) রেদনি
মদধ্য” েব্দগুরল প্ররতস্থাপন কিা হদয়দছ;
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রনদে ষেনা/ কিণীয়
রবদ্যমান রবিান অনু ায়ী
চুরক্তরভ্রিক
উৎপােদনি
কক্ষদত্র পদন্যি স্বোরিকািী
প্রর্দম উপকিণ িয় কদি
তাি উৎপােনস্থদল আনয়ন
কদিন
এবাং
এিপি
চুরক্তরভ্রিক
উৎপােদকি
রনকট কপ্রিণ কদিন। ফদল
উপকিদণি পরিবহন খিে
বৃরি পায়। এদত কদি পদণ্যি
মূল্য বৃরি পায়। এদক্ষদত্র
উপকিণ
রে সিাসরি
চুরক্তরভ্রিক
উৎপােদকি
রনকট কপ্রিণ কিা সম্ভব হয়
কসদক্ষদত্র পদন্যি খিে সাশ্রয়
সম্ভব হয় এবাং ব্যবসা বািব
হয়। এছাড়া উৎদস করতষত
আোয়কৃত মূসক পরিদোদিি
পিরত সহি কিাি লদক্ষয
রবরিদত
প্রদয়ািনীয়
সাংদোিনী আনয়ন কিা
হদয়দছ।
কিোতা কতৃষক রবলদে
োরখলপত্র কপে কিদত
োইদল রবদ্যমান রবিান
অনু ায়ী কি কময়াে কের্
হওয়াি নূযনতম ৭ রেন পূদব ষ
করমেনাদিি
রনকট
আদবেদনি রবিান িদয়দছ।
সািািণত কিোতাগণ কি
কময়াে সমারপ্তি পিই
োরখলপত্র কপে সাংিান্ত
সমস্যাি সম্মুখীন হন। তাই,
বাস্তবতাি রনরিদখ প্রাদয়ারগক
িটিলতা রনিসদণি লদক্ষয এ
সাংদোিনী আনয়ন কিা
হদয়দছ।

ক্র/ নাং
7.

8.

9.

গবষয়বস্তু
রনদে ষেনা/ কিণীয়
একােে অধ্যাদয়ি রেদিানাদম উরেরখত “করমেনাি আইদনি িািা ৭৩ এি সাদর্
কতৃষক” েব্দগুরল রবলুপ্ত কিা হদয়দছ;
সামঞ্জস্য রবিান ও প্রাদয়ারগক
িটিলতা রনিসদণি িন্য এ
সাংদোিনী আনয়ন কিা
হদয়দছ।
রবরি ৫৭ক গবগধ ৫৭ে এররবলরেত োরখলপত্র কপে
এি উপ- (ক) উপ-রবরি (১) এ উরেরখত “করমেনাি” েব্দটিি করিবাি কনাটিে মূসক ফিমষািদণি
রবরি (১)
পরিবদতষ “করমেনাি বা আইদনি িািা ৮৬ এি ১১.১ ও কি রনি
সাংদোিন
সািণীদত বরণ ষত দর্াপযুক্ত কমষকতষা” েব্দগুরল কনাটিে মূসক ফিম-১১.২ এ
কনাটিে প্রোদন রবরি ৫৭ক কত
ও সাংখ্যা প্ররতস্থাপন কিা হদয়দছ; এবাং
করমেনািদক ক্ষমতা কেয়া
হদয়দছ। অর্ে আইদনি িািা
৭৩ এ করমেনাি সহ অন্যান্য
কি কমষকতষাগদণি কি
রনি ষািদণি ক্ষমতা িদয়দছ।
তাই, বাস্তবতাি সাদর্
সামঞ্জস্য রবিান ও প্রাদয়ারগক
িটিলতা রনিসদণি িন্য এ
সাংদোিনী আনয়ন কিা
হদয়দছ।
রবরি ৫৭ক (খ) উপ-রবরি (২) এি পরিবদতষ রননরূপ উপ-রবরি আইদনি িািা ৭৩ এি সাদর্
এি উপ- (২) প্ররতস্থাপন কিা হদয়দছ, র্া:সামঞ্জস্য কিদখ এ সাংদোিনী
রবরি (২)
“(২) কনাটিে প্রোদনি ২১ (একুে) রেদনি মদধ্য আনয়ন কিা হদয়দছ।
প্ররতস্থাপন রে উক্ত ব্যরক্ত োরখলপত্র কপে করিদত ব্যর্ ষ হন,
গবগধ
একােে
অধ্যায়
সাংদোিন

রবরি ৬১
এি উপরবরি (৫)
সাংদোিন

তাহা হইদল সাংরিষ্ট করমেনাি বা আইদনি িািা ৮৬
এি সািণীদত বরণ ষত দর্াপযুক্ত কমষকতষা িািা ৭৩
অনুসিণপূব ষক কি রনি ষািদণি লদক্ষয প্রার্রমক কনাটিে
িারি করিয়া উহা চূড়ান্ত করিদত পারিদবন।”
রবরি ৬১ এি উপ-রবরি (৫) এ উরেরখত “১৫
(পদনদিা) কা ষরেবদসি” সাংখ্যা, বিনী ও েব্দগুরলি
পরিবদতষ “৩০ (রত্রে) রেদনি” সাংখ্যা, বিনী ও
েব্দগুরল প্ররতস্থাপন কিা হদয়দছ;
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তোরে ও িব্দকিণ প্ররিয়াি
পি েরললারে াোই বাছাই
কদি চূড়ান্ত প্ররতদবেন
প্রোদনি কক্ষদত্র ১৫ কা ষরেবস
সময় প ষাপ্ত না হওয়ায়
প্ররতদবেন অসম্পূণ ষ র্াকাি
সুদ াগ কর্দক ায় রবিায় ৩০

ক্র/ নাং

10.

11.

রনদে ষেনা/ কিণীয়
(রত্রে) রেন সময় প্রোন কিা
হদল প্ররতদবেন আদিা
ক ৌরক্তক ও রনর্ভষল কিা সম্ভব
হদব।
তাই,
র্ভলভ্রারন্ত
পরিহাদিি
লদক্ষয
এ
সাংদোিনী আনয়ন কিা
হদয়দছ।
রবরি ৬৫ (খ) উপ-রবরি (৬) এি েফা (ঠ) এি পরিবদতষ সাংরিষ্ট
রবরিি
ভ্ার্া
এি উপ- রননরূপ েফা (ঠ) প্ররতস্থাপন কিা হদয়দছ, র্া:সামঞ্জস্যপূণ ষ কিাি লদক্ষয এ
রবরি (৬) “(ঠ) আদেদে ককাদনা িরিমানা আদিাপ কিা হইয়া সাংদোিনী আনায়ন কিা
এি েফা
র্ারকদল উক্ত িরিমানা িমা প্রোদনি িন্য হদয়দছ।
(ঠ)
প্রদ ািয অর্ ষননরতক ককাি, সময় ও িমা
প্ররতস্থাপন
প্রোদনি পিরত;”
রবরি ৯৯ রবরি ৯৯ এিউচ্চ আোলদত মামলা িট
এি উপ- (ক) উপ-রবরি (১) এি পরিবদতষ রননরূপ উপ-রবরি হ্রাদসি লদক্ষয বতষমাদন
রবরি (১) (১) প্ররতস্থাপন কিা হদয়দছ, র্া:বাাংলাদেদে প্রায় সকল
প্ররতস্থাপন
আইদন রবকে রবদিাি
“(১) মূল্য সাংদ ািন কি করমেনাদিট, বা
রনষ্পরিি রবিান অন্তর্ভষক্ত
কক্ষত্রমত, আরপল করমেনাদিট বা আরপলাত
কিা হদয়দছ। রকন্তু মূল্য
ট্রাইব্যনাদল বা সুরপ্রম ককাদট ষি হাইদকাট ষ রবভ্াদগ বা
সাংদ ািন কি ও সম্পূিক
আরপল রবভ্াদগ রনষ্পন্নািীন ককাদনা রবদিাি আইদনি
শুল্ক আইন, ২০১২ ও
িািা ১২৫ এি অিীন রবকে উপাদয় রনষ্পরি করিদত
তেিীদন
প্রণীত
মূল্য
োরহদল সাংরিষ্ট রনবরিত বা রনবিনদ াগ্য বা
সাংদ ািন কি ও সম্পূিক
তারলকার্ভক্ত বা তারলকার্ভরক্তদ াগ্য ব্যরক্তদক সাংরিষ্ট
শুল্ক রবরিমালা, ২০১৬ এি
করমেনাি বা করমেনাি (আরপল) বা কপ্ররসদিন্ট
রবরি ৯৯ এ আপীল
(আরপলাত ট্রাইব্যযনাল), বা কক্ষত্রমত, সুরপ্রম ককাদট ষি
করমেনাদিট ও আপীলাত
আরপল রবভ্াগ বা হাইদকাট ষ রবভ্াগ, াহাই প্রদ ািয
ট্রাইব্যযনাদল মামলাি কক্ষদত্র
হয়, রবদিািীয় রবর্য় সাংরিষ্ট প্রাসরঙ্গক েরললারেসহ
রবকে রবদিাি রনষ্পরিি
ফিম “মূসক-১৭.১” এরবিান িাখা হদলও উচ্চ
(ক) করমেনাদিদট রবোিািীন বা রনষ্পন্নািীন আোলদতি
কপরন্ডাং
মামলা বা রবদিাদিি কক্ষদত্র সাংরিষ্ট মামলাসমূহ রবকে রবদিাি
করমেনাি; অর্বা
রনষ্পরিি আওতায় না িাখাি
(খ) আরপল করমেনাদিট বা আরপলাত ট্রাইব্যনাদল রবর্য়টি রবকে রবদিাি
রবোিািীন মামলা বা রবদিাদিি কক্ষদত্র রনষ্পরিি প্ররিয়া রবরিত
সাংরিষ্ট করমেনাি (আরপল) বা কপ্ররসদিন্ট হওয়াি সম্ভাবনা কর্দক ায়।
(আরপলাত ট্রাইব্যযনাল);
গবগধ

গবষয়বস্তু
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ক্র/ নাং

গবগধ

রবরি ৯৯
এি উপরবরি (৪)
সাংদোিন
রবরি ৯৯
এি উপরবরি (৬)
ও (৭)
সাংদোিন

গবষয়বস্তু
রনদে ষেনা/ কিণীয়
(গ) সুরপ্রম ককাদট ষি আরপল রবভ্াগ বা হাইদকাট ষ তাই, উচ্চ আোলদত মূসক
রবভ্াদগ রবোিািীন মামলা বা রবদিাদিি সাংিান্ত মামলাি সাংখ্যা হ্রাস
কক্ষদত্র সাংরিষ্ট রবভ্াগ;
কিাি রনরমি এ সাংদোিনী
এি রনকট েফা (ক) এি কক্ষদত্র ২ (দ্যই) প্রস্থ এবাং আনা হদয়দছ।
েফা (খ) ও েফা (গ) এি কক্ষদত্র ৩ (রতন) প্রদস্থ
আদবেন করিদত হইদব।”
উপ-রবরি (৪) এি কের্াাংদে উরেরখত “নরর্,” েব্দ ও কিরণক ত্রুটি সাংদোিদনি
রেদহ্নি পরিবদতষ “নরর্ি অনুরলরপ,” েব্দগুরল ও রেহ্ন রনরমি এ সাংদোিনী আনয়ন
প্ররতস্থাপন কিা হদয়দছ; এবাং
কিা হদয়দছ।
উপ-রবরি (৬) ও (৭) এি পরিবদতষ রননরূপ নূতন উপ- উচ্চ আোলদত মামলা িট
রবরি (৬), (৭), (৮), (৯), (১০) ও (১১) প্ররতস্থাপন হ্রাদসি লদক্ষয বতষমাদন
কিা হদয়দছ, র্া:বাাংলাদেদে প্রায় সকল
“(৬) রবকে রবদিাি রনষ্পরিদ াগ্য ককাদনা মামলা, আইদন রবকে রবদিাি
াহা সুরপ্রম ককাদট ষি আরপল রবভ্াদগ বা হাইদকাট ষ রনষ্পরিি রবিান অন্তর্ভষক্ত
রবভ্াদগ রবোিািীন িরহয়াদছ, উহা সাংক্ষুব্ধ ব্যরক্তি কিা হদয়দছ। রকন্তু মূল্য
আদবেদনি পরিদপ্ররক্ষদত সাংরিষ্ট করমেনাদিট সাংদ ািন কি ও সম্পূিক
কতৃষপদক্ষি রনকট রবকে রবদিাি রনষ্পরিি িন্য শুল্ক আইন, ২০১২ ও
তেিীদন
প্রণীত
মূল্য
কপ্রিণ করিদত পারিদবন।
সাংদ ািন কি ও সম্পূিক
(৭) আরপল রবভ্াগ বা হাইদকাট ষ রবভ্াগ কতৃষক রবকে শুল্ক রবরিমালা, ২০১৬ এি
রবদিাি রনষ্পরি প্ররিয়াি িন্য সাংরিষ্ট আোলদত রবরি ৯৯ এ আপীল
মামলাটি স্থরগত (Stay) র্ারকদব।
করমেনাদিট ও আপীলাত
(৮) রে আরপল রবভ্াগ বা হাইদকাট ষ রবভ্াগ উপ- ট্রাইব্যযনাদল মামলাি কক্ষদত্র
রবরি (৬) এি অিীন ককাদনা আদবেদনি কক্ষদত্র রবকে রবকে রবদিাি রনষ্পরিি
রবদিাি রনষ্পরি প্ররিয়ায় রবর্য়টি রনষ্পদন্নি িন্য রবিান িাখা হদলও উচ্চ
কপরন্ডাং
সাংরিষ্ট ককাদনা কতৃষপক্ষদক রনদে ষেনা প্রোনসহ আোলদতি
আদবেনপত্রটি মঞ্জুি কদিন, তাহা হইদল রনদে ষরেত মামলাসমূহ রবকে রবদিাি
কতৃষপক্ষ, আইন িািা বারিত না হইদল, উক্তরূপ রনষ্পরিি আওতায় না িাখাি
রবর্য়টি রবকে রবদিাি
রনদে ষরেত পন্থায় মামলাটি রনষ্পরি করিদবন।
রনষ্পরিি প্ররিয়া রবরিত
(৯) আগপল েগমশনাজরে, বা কযত্রমত, আগপলাত
হওয়াি সম্ভাবনা কর্দক ায়।
ট্রাইব্যৈনাল ের্তযপয হইজত উপ-গবগধ (৩) এ উগিগখত
তাই, উচ্চ আোলদত মূসক
আজবেনপত্র ও উক্ত গবষজয় প্রেি গনজে যশনা বা উপসাংিান্ত মামলাি সাংখ্যা হ্রাস
গবগধ (৮) এ উগিগখত সুগপ্রম কোজে যর আগপল গবভাগ
কিাি রনরমি এ সাংদোিনী
বা হাইজোে য গবভাগ হইজত প্রাপ্ত গনজে যশনা প্রাগপ্তর পর
আনয়ন কিা হদয়দছ।

25

ক্র/ নাং

গবগধ

গবষয়বস্তু
সাংগিষ্ট েগমশনাজরে ের্তযপয উক্ত আজবেনপজত্রর
উপর গনজে যশনা অনুর্ায়ী ইহার উপর তাহার েপ্তজরর
মন্তব্যসহ প্রগতগনগধ মজনানয়নপূব যে প্রজয়ােনীয়
েগললাগেসহ সাংগিষ্ট নগর্র অনুগলগপ উক্ত প্রগতগনগধর
মাধ্যজম ১০ (েশ) োর্ যগেবজসর মজধ্য আগপল
েগমশনাজরজে, বা কযত্রমত, আগপলাত ট্রাইব্যৈনাজলর
মাধ্যজম, বা কযত্রমত, সুগপ্রম কোজে যর আপীল গবভাগ
বা হাইজোে য গবভাজগর গনজে যশনা অনুর্ায়ী উপ-গবগধ
(৪) কমাতাজবে মজনানীত সহায়তাোরীর গনেে কপ্ররণ
েগরজবন।

রনদে ষেনা/ কিণীয়

(১০) উপ-গবগধ (৯) এর অধীন আজবেনপত্রসহ
সাংগিষ্ট নগর্র অনুগলগপ প্রাগপ্তর পর মজনানীত
সহায়তাোরীগণ ৩ (গতন) োর্ যগেবজসর মজধ্য
আজবেজন উগিগখত গবজরাধীয় গবষয়টি গনষ্পগির েন্য
ব্যবস্থা গ্রহণ েগরজবন।

12.

রবরি ১০১
এি উপরবরি (১)
সাংদোিন

13.

রবরি ১০৮
সাংদোিন

(১১) আজবেনপত্রসহ নগর্র অনুগলগপ প্রাগপ্তর ৯০
(নব্বই) োর্ যগেবজসর মজধ্য গবেে গবজরাধ গনষ্পগি
েগরজত হইজব।”
রবরি ১০১ এি উপ-রবরি (১) এি েফা (গ) এ উরেরখত
“োট ষািষ একাউন্টযান্ট” েব্দগুরলি পি “বা কস্ট এন্ড
ম্যাদনিদমন্ট একাউন্টযান্ট” েব্দগুরল সরন্নদবে কিা
হদয়দছ;

রবরি ১০৮ এি কের্াাংদে উরেরখত “।” রেহ্ন রবলুপ্ত
কিা হদয়দছ অতেঃপি “এবাং ককাদনা তেন্তকািী সাংস্থা
এতেরবর্দয় ককাকনা তেন্ত কা ষিম পরিোলনা
করিদত পারিদব না।” েব্দগুরল ও রেহ্ন সাংদ ািন
কিা হদয়দছ।
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োট ষািষ অযাকাউন্টযান্টগদণি
ন্যায় কস্ট এন্ড ম্যাদনিদমন্ট
অযাকাউন্টযান্টগণদকও গবেে
গবজরাধ গনষ্পগির কযজত্র
সহায়তাোরী
গহজসজব
অন্তর্ভষক্ত কিাি লদক্ষয এ
প্রস্তাব কিা হদয়দছ।
রবকে রবদিাি রনষ্পরিদক
অরিকতি কা ষকি কিাি
লদক্ষয এ সাংদোিনী আনয়ন
কিা হদয়দছ।

(খ)
িরমক
নাং
1.

2.

3.

4.

5.

মূল্য সাংদ ািন কি ও সম্পূিক শুল্ক রবরিমালা, ২০১৬ এি অিীন সাংদোরিত বা প্ররতস্থারপত বা
বারতলকৃত ফিমসমূহ রননরূপেঃ
মূসক ফিম

প্রস্তারবত সাংদোিন

নূতন ফরম
“মূসক-৪.৬”
সরন্নদবে

ফিদমি রবর্য়

ফিম “মূসক-৪.৫” এি পি নূতন ফিম “মূসক- রবরি-২৪গ অনু ায়ী বিষয
(ওদয়স্ট) বা উপিাত (বাই৪.৬” সরন্নদবে কিা হদয়দছ।
কপ্রািাক্ট) পদণ্যি সিবিাহ ও
রনষ্পরিকিদণি িন্য রভ্ন্ন
ফিম প্রবতষদনি লদক্ষয নূতন
ফিম
“মূসক-৪.৬”
সরন্নদবে কিা হদয়দছ।
ফরম “মূসক- ফিম “মূসক-৬.৬” এ উরেরখত “ব্যক কিরণক ত্রুটি সাংদোিন কিা
৬.৬”
ট্রািফাি/কট্রিারি োলান/োরখলপদত্র বৃরিকািী হদয়দছ।
সাংদোিন
সমন্বদয়ি” েব্দগুরল ও রেহ্নগুরলি পরিবদতষ “ব্যক
ট্রািফাি/কট্রিারি োলাদনি” েব্দগুরল ও রেহ্নগুরল
প্ররতস্থাপন কিা হদয়দছ এবাং উক্ত ফিদমি
কটরবদল উরেরখত “সিবিাহ মূল্য” েব্দগুরলি
পরিবদতষ “পণ” েব্দটি প্ররতস্থাপন কিা হদয়দছ।
ফরম “মূসক- ফিম “মূসক-৬.৭” এি কের্াাংদে উরেরখত কিরণক ত্রুটি সাংদোিন কিা
৬.৭” সাংদোিন “পণ্য/কসবাি মূসক ও সম্পূিক শুল্কসহ মূল্য।” হদয়দছ।
েব্দগুরল ও রেহ্নগুরলি পরিবদতষ “সকল প্রকাি
কি ব্যতীত মূল্য।” েব্দগুরল ও রেহ্ন প্ররতস্থাপন
কিা হদয়দছ।
ফরম “মূসক- ফিম “মূসক-৬.৮” এি কের্াাংদে উরেরখত কিরণক ত্রুটি সাংদোিন কিা
“পণ্য/কসবাি মূসক ও সম্পূিক শুল্কসহ মূল্য।” হদয়দছ।
৬.৮”
েব্দগুরল ও রেহ্নগুরলি পরিবদতষ “সকল প্রকাি
সাংদোিন
কি ব্যতীত মূল্য।” েব্দগুরল ও রেহ্ন প্ররতস্থাপন
কিা হদয়দছ।
Part-2 এি Serial No. 2 এি পি ব্যবসায়ীদেি
ফিম “মূসক- (ক)
অনলাইদন
রননরূপ
Serial
No.
2a.
এবাং
এরিসমূহ
সরন্নদবে
৯.১” সাংদোিন
োরখলপত্র
কপে
কিা হদয়দছ, র্া:সহিীকিদণি লদক্ষয ফিম
2a. Economic

Yes

No
“মূসক-৯.১” এ প্রদয়ািনীয়
Activity
is
Trader
or
সাংদোিনী আনায়ন কিা
approved
wholesaler and
হদয়দছ।
want to pay
VAT at the rate
of 5% or 1.5%.
[If “No” is
selected, please
fill up the full
Mushak-9.1
form]
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িরমক
নাং

মূসক ফিম

প্রস্তারবত সাংদোিন
(খ)

(অ)

(আ)

ফিদমি রবর্য়

সম্পূিক শুদল্কি হ্রাসকািী/
বৃরিকািী সমন্বদয়ি রবর্য়াটি
Item “Supplementary Duty Against
Issuance of Debit Note” এি পরিবদতষ আইদনি রবিাদনি সাদর্
“Increasing Adjustment of Supplementary সামঞ্জস্য কিদখ এ সাংদোিনী
Duty” প্ররতস্থাপন কিা হদয়দছ; এবাং
আনয়ন কিা হদয়দছ।
Part-7

এি-

Item “Supplementary Duty Against
Issuance of Credit Note” এি পরিবদতষ
“Decreasing
Adjustment
of
Supplementary Duty” প্ররতস্থাপন কিা

হদয়দছ;
(গ)
মূসক োরখলপত্র পূিদণি রনদে ষরেকা
এি ফিম মূসক-৯.১ (মূসক োরখলপত্র) পূিদণি
পিরতি অাংে-২: োরখলপত্র িমাি তথ্য এি
িরমক নাং/কনাট ২ এবাং উহাদেি রবপিীদত
উরেরখত এরিসমূদহি পি রননরূপ িরমক
নাং/কনাট ২ক এবাং এরিসমূহ সরন্নদবে কিা
হদয়দছ, র্া:২ক

ব্যবসায়ী
রহদসদব
োরখলপত্র
পূিণ

• ব্যবসায়ী বা অনুদমারেত
পাইকািী ব্যবসায়ী রহদসদব
৫% বা ১.৫% হাদি
(প্রদ ািয কক্ষদত্র) মূসক
পরিদোিপূব ষক অনলাইদন
সাংরক্ষপ্ত রিটাণ ষ কপে করিদত
ইচ্ছুক হইদল, “হযা” রনব ষােন
করিদবন এবাং তোনু ায়ী
অনলাইদন সাংরক্ষপ্ত রিটাণ ষ
ফিম পূিণ করিদবন।
অপিরেদক “না” রনব ষােন
করিদল, পূণ ষাঙ্গ ফিদমি
প্রদ ািয অাংেসমূহ পূিণ
করিদত হইদব।

(ঘ)
মূসক োরখলপত্র পূিদণি রনদে ষরেকা
এি ফিম মূসক-৯.১ (মূসক োরখলপত্র) পূিদণি
পিরতি অাংে-৭: নীট কি রহসাব এি িরমক
নাং/কনাট ৩৮ ও ৩৯ এবাং উহাদেি রবপিীদত
উরেরখত এরিসমূদহি পরিবদতষ রননরূপ িরমক
নাং/কনাট ৩৮ ও ৩৯ এবাং এরিসমূহ প্ররতস্থাপন
কিা হদয়দছ, র্া:-
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ব্যবসায়ীদেি
িন্য
অনলাইদন রিটাণ ষ োরখল
সহি কিাি উদেদে
রবদ্যমান
“মূসক-৯.১”
রিটাণ ষ ফদমষি প্রদ ািয অাংে
পূিদণি রবর্দয় ফিম
“মূসক-৯.১” এ আনীত
সাংদোিনীি সাদর্ সামঞ্জস্য
কিদখ
রনদে ষরেকায়
প্রদয়ািনীয়
সাংদোিনী
আনায়ন কিা হদয়দছ।

ফিম “মূসক-৯.১” এি
সাংদোিনীি
রবপিীদত
রনদে ষরেকায়
প্রদয়ািনীয়
সাংদোিনী আনায়ন কিা
হদয়দছ।

িরমক
নাং

মূসক ফিম

6.

ফিম “মূসক১১.১”
সাংদোিন

7.

ফিম “মূসক১১.২”
রবলুপ্তকিণ

8.

ফিম “মূসক১২.১৩”
সাংদোিন

প্রস্তারবত সাংদোিন
৩৮

সম্পূিক
শুল্ক
হ্রাসকািী
সমন্বয়

৩৯

সম্পূিক
শুল্ক
বৃরিকািী
সমন্বয়

ফিদমি রবর্য়

• কর্গবে
কনাে
ইসুৈর
কযত্রসহ,
কোজনা
সরবরাজহর ক্রয় মূল্য বা
পগরমাণ পগরবগতযত হইজল/
আইজনর গবধান সাজপজয
প্রজেয় সম্পূরে শুল্ক এর
পগরমাণ বৃগদ্ধ পাইজল কর্
পগরমাণ
পগরবগতযত
হইয়াজছ তাহার গহসাব
(সম্পূরে
শুল্ক
এর
পগরমাণ) এইখাজন উজিখ
েগরজত হইজব।
• কক্রগর্ে কনাে ইসুৈর
কযত্রসহ, গবক্রজয়র পর
সরবরাজহর গেছু অাংশ
কফরত
আগসজল/
সরবরাজহর
মূল্য
পগরবগতযত হইজল/ আইজনর
গবধান সাজপজয প্রজেয়
সম্পূরে শুজল্কর পগরমাণ
হ্রাস পাইজল ঘেনার সগহত
সাংগিষ্ট সরবরাজহর কর্
পগরমাণ সাংজিষ রগহয়াজছ
তাহার গহসাব (সম্পূরে
শুজল্কর পগরমাণ) এইখাজন
উজিখ েগরজত হইজব।

ফিম “মূসক-১১.১” এি কের্াাংদে উরেরখত
“করমেনাি” েদব্দি পরিবদতষ “ক্ষমতাপ্রাপ্ত
সাংরিষ্ট কমষকতষা” েব্দগুরল প্ররতস্থাপন কিা
হদয়দছ।
ফিম “মূসক-১১.২” রবলুপ্ত কিা হদয়দছ।

আইন ও রবরিি সাদর্
সামঞ্জস্য আনয়দনি লদক্ষয
এ সাংদোিনী আনা হদয়দছ।

রবরি ৫৭ক এি উপ-রবরি
(২) এ সাংদোিনী আনয়ন
কিায় ফিমটি রবলুপ্ত কিা
হদয়দছ।
ফিম “মূসক-১২.১৩” এি িরমক নাং (ঠ) ও রবরি ৬৫ এি উপ-রবরি (৬)
এরিসমূদহি পরিবদতষ রননরূপ িরমক নাং (ঠ) ও এি েফা (ঠ) এি সাদর্
সামঞ্জস্য আনয়দনি লদক্ষয
এরিসমূহ প্ররতস্থাপন কিা হদয়দছ, র্া:এ সাংদোিনী আনা হদয়দছ।
“(ঠ) আদেদে ককাদনা িরিমানা আদিাপ কিা
হইয়া র্ারকদল উক্ত িরিমানা িমা
প্রোদনি িন্য প্রদ ািয অর্ ষননরতক ককাি,
সময় ও িমা প্রোদনি পিরত:”
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০৫।
The Excises and Salt Act, 1944, মূল্য সাংদ ািন কি ও সম্পূিক শুল্ক আইন, ২০১২ ও মূল্য
সাংদ ািন ও সম্পূিক শুল্ক রবরিমালা, ২০১৬ এি আওতায় ক সকল প্রজ্ঞাপন, সািািণ আদেে ও রবদের্
আদেে িারি কিা হদয়দছ, তাি তারলকােঃ
(ক)

প্রজ্ঞাপনসমূদহি তারলকােঃ
(1) প্রজ্ঞাপন এস.আি.ও. নাং-১৬১-আইন/২০২২/১৭৪-মূসক, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ রিষ্টাব্দ
এি মাধ্যদম মূল্য সাংদ ািন ও সম্পূিক শুল্ক রবরিমালা, ২০১৬ এ করতপয় প্রদয়ািনীয়
সাংদোিন কিা হদয়দছ;
(2) প্রজ্ঞাপন এস.আি.ও. নাং-১৬২-আইন/২০২২/১৭৫-মূসক, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ রিষ্টাব্দ
এি মাধ্যদম এস.আি.ও. নাং-১৪৩-আইন/২০২০/১০৪-আবগারি, তারিখ: ১১ জুন, ২০২০
রিষ্টাব্দ িরহত কদি শুধুমাত্র ৫ (পাঁে) ককাটি টাকাি উদবষ ব্যাাংক রস্থরতি উপি (বছজরর কর্
কোন সময়) আবগারি শুল্ক ৪০,০০০/- টাকাি পরিবদতষ ৫০,০০০/- টাকা রনি ষািণপূব ষক
ব্যাাংক রহসাদবি আবগারি শুল্ক পুনেঃরনি ষািণ কিা হদয়দছ এবাং অন্যান্য কক্ষদত্র আবগারি
শুদল্কি হাি অপরিবতীত িদয়দছ;
(3) প্রজ্ঞাপন এস.আি.ও. নাং-১৬৩-আইন/২০২২/১৭৬-মূসক, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ রিষ্টাব্দ
এি মাধ্যদম আমোরন, আমোরন ও উৎপােন, উৎপােন, কসবা ও ব্যবসায়ী প ষাদয় প্ররত
বছদিি ন্যায় রবরভ্ন্ন কক্ষদত্র অব্যাহরত প্রোনপূব ষক পূদব ষি অব্যাহরত প্রজ্ঞাপন িরহত কদি
নূতন প্রজ্ঞাপন িারি কিা হদয়দছ;
(4) প্রজ্ঞাপন এস.আি.ও. নাং-১৬৪-আইন/২০২২/১৭৭-মূসক, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ রিষ্টাব্দ
এি মাধ্যদম কিরিিাদিটি ও রিিাি উৎপােদনি কক্ষদত্র স্থানীয় উৎপােন প ষাদয় ৫
েতাাংে মূসক আদিাপপূব ষক উপকিণ ও ন্ত্রাাংে আমোরন ও স্থানীয়ভ্াদব িদয়ি কক্ষদত্র
রবদ্যমান মূসক (আগাম কিসহ) ও সম্পূিক শুল্ক (প্রদ ািয কক্ষদত্র) অব্যাহরত সুরবিা ৩০
জুন, ২০২৩ রিষ্টাব্দ প ষন্ত বরি ষতকিণ এবাং কদেসি উৎপােদনি কক্ষদত্র স্থানীয় প ষাদয়
রবদ্যমান অব্যাহরত সুরবিা ৩০ জুন, ২০২৫ রিষ্টাব্দ প ষন্ত বৃরি কিা হদয়দছ;
(5) প্রজ্ঞাপন এস.আি.ও. নাং-১৬৫-আইন/২০২২/১৭৮-মূসক, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ রিষ্টাব্দ
এি মাধ্যদম ভ্ািী রেে রহদসদব কমাটি কাি ও কমাটি কভ্রহকযাল উৎপােন এি কক্ষদত্র
উৎপােদনি প ষায় কভ্দে কিয়াতী সুরবিা সাংিান্ত প্রজ্ঞাপন এস.আি.ও. নাং-১৭৬আইন/২০১৯/৩৩-মূসক, তারিখ: ১৩ জুন, ২০১৯ রিষ্টাব্দ রবলুপ্ত কদি নতুন প্রজ্ঞাপন
িািীপূব ষক উক্ত প্রজ্ঞাপদনি কময়াে ৩০ জুন, ২০৩০ রিষ্টাব্দ প ষন্ত বরি ষত কিা হদয়দছ।
একই সাদর্ রবদ্যমান সুরবিা ২৫০০ রসরস প ষন্ত বৃরি কিা হদয়দছ। এদক্ষদত্র উক্ত প্রজ্ঞাপদনি
কটরবল-১ এি আওতায় উৎপােনকািী প্ররতষ্ঠাদনি িন্য ২০৩০ সাল প ষন্ত মূসক অব্যাহরত
সুরবিা এবাং কটরবল-২ এি আওতাি উৎপােনকািী প্ররতষ্ঠাদনি িন্য ২০২৫ সাল প ষন্ত
সম্পূণ ষ মূসক অব্যাহরত সুরবিা প্রোন কিা হদয়দছ। কসদক্ষদত্র কটরবল-২ এি উৎপােনকািী
প্ররতষ্ঠান কতৃষক ২০২৬ সাল হদত ৫ েতাাংে হাদি মূসক প্রোদনি েতষও সাংদ ািন কিা
হদয়দছ। তদব, কটরবল-১ এবাং কটরবল-২ উভ্দয়ি কক্ষদত্র উপকিণ ও ন্ত্রাাংে আমোরনি
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কক্ষদত্র মূসক (আগাম কিসহ) ও সম্পূিক শুল্ক (প্রদ ািয কক্ষদত্র) অব্যাহরতি সুরবিা ২০৩০
রিষ্টাব্দ প ষন্ত প্রোন কিা হদয়দছ;
(6) প্রজ্ঞাপন এস.আি.ও. নাং-১৬৬-আইন/২০২২/১৭৯-মূসক, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ রিষ্টাব্দ
এি মাধ্যদম িাতীয় এরপআই (Active Pharmaceutical Ingredients) উৎপােন ও িপ্তারন
নীরতমালাি আদলাদক রবদ্যমান কিয়াতী সুরবিাি পাোপারে এরপআই উৎপােদনি কক্ষদত্র
উৎপােন প ষাদয় সমুেয় মূল্য সাংদ ািন কি এবাং উৎপােদন ব্যবহৃত কাঁোমাল আমোরন
ও স্থানীয়ভ্াদব িদয়ি কক্ষদত্র আগাম কিসহ মূসক ও সম্পূিক শুল্ক ৩১ রিদসেি, ২০২৫
রিষ্টাব্দ প ষন্ত অব্যাহরত প্রোনপূব ষক প্রজ্ঞাপন এস.আি.ও. নাং-১৭৮-আইন/২০১৯/৩৫মূসক, তারিখ: ১৩ জুন, ২০১৯ রিষ্টাব্দ এ প্রদয়ািনীয় সাংদোিনী আনয়ন কিা হদয়দছ;
(7) প্রজ্ঞাপন এস.আি.ও. নাং-১৬৭-আইন/২০২২/১৮০-মূসক, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ রিষ্টাব্দ
এি মাধ্যদম পগলজপ্রাপাইগলন স্ট্ৈাপল ফাইবার সাংিান্ত রবদ্যমান প্রজ্ঞাপন এস.আি.ও. নাং১৭৯-আইন/২০১৯/৩৬-মূসক, তারিখ: ১৩ জুন, ২০১৯ রিষ্টাব্দ এি মাধ্যদম প্রেি কিয়ারত
সুরবিাি পাোপারে “আগাম কি” অব্যাহরত প্রোন কিা হদয়দছ;
(8) প্রজ্ঞাপন এস.আি.ও. নাং-১৬৮-আইন/২০২২/১৮১-মূসক, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ রিষ্টাব্দ
এি মাধ্যদম মূল্য সাংজর্ােন ের ও সম্পূরে শুল্ক (ন্যায্য বাোর মূল্য গনধ যারণ) গবগধমালা,
২০১৯ যুজগাপজর্াগী েরার লজযৈ েগতপয় সাংজশাধনী আনয়ন েরা হজয়জছ;
(9) প্রজ্ঞাপন এস.আি.ও. নাং-১৬৯-আইন/২০২২/১৮২-মূসক, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ রিষ্টাব্দ
এি মাধ্যদম উৎপারেত বা আমোরনকৃত তামাকযুক্ত রসগাদিদটি মূল্য রনি ষািণসহ উহাি
প্যাদকদট স্টযাম্প বা ব্যান্ডদিাল ব্যবহাি পিরত রবরিমালা, ২০১৯ প্রদয়ািনীয় সাংদোিনী
আনয়ন কিা হদয়দছ;
(10) প্রজ্ঞাপন এস.আি.ও. নাং-১৭০-আইন/২০২২/১৮৩-মূসক, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ রিষ্টাব্দ
এি মাধ্যদম রসগাদিট এি খুেিা মূল্য ও সম্পূিক শুল্ক রনি ষািণ কিা হদয়দছ;
(11) প্রজ্ঞাপন এস.আি.ও. নাং-১৭১-আইন/২০২২/১৮৪-মূসক, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ রিষ্টাব্দ
এি মাধ্যদম রসগাদিদটি সম্পূিক শুল্ক অব্যাহরত প্রোন সাংিান্ত ইদতাপূদব ষ িািীকৃত
প্রজ্ঞাপন এস.আি.ও. নাং-১৫৫-আইন/২০২০/১১৬-মূসক, তারিখ: ১১ জুন, ২০২০ রিষ্টাব্দ
হালনাগাে কিা হদয়দছ;
(12) প্রজ্ঞাপন এস.আি.ও. নাং-১৭২-আইন/২০২২/১৮৫-মূসক, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ রিষ্টাব্দ
এি মাধ্যদম করতপয় কসবাি ব্যাখ্যা র্ািদম কসবা ককাি S০১০.১০ এি আওতায় “ভূরম
উন্নয়ন সাংস্থা”, কসবা ককাি S০১২.২০ এি আওতায় “রসম কাি ষ সিবিাহকািী”, কসবা
ককাি S০২৬.০০ এি আওতায় “স্বণ ষকাি ও কিৌপ্যকাি এবাং স্বদণ ষি কোকানোি এবাং স্বণ ষ
পাকাকািী”, কসবা ককাি S০২৭.০০ এি আওতায় “বীমা ককাম্পারন”, কসবা ককাি
S০৩৩.০০ এি আওতায় “ইিািাোি”, কসবা ককাি S০৯৯.১০ এি আওতায় “তথ্য
প্রযুরক্ত রনভ্ষি কসবা” এবাং কসবা ককাি S০৯৯.৬০ এি আওতায় “অনলাইদন পণ্য রবিয়”
সাংদোিন কিা হদয়দছ;
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(13) ইটভ্াটাি কঘার্ণাপত্র ফিদম ইটভ্াটাি উচ্চতা উদেখ কিাি রবিান সাংদ ািদনি লদক্ষয
প্রজ্ঞাপন এস.আি.ও. নাং-১৭৩-আইন/২০২২/১৮৬-মূসক, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ রিষ্টাব্দ
এি মাধ্যদম “কমৌসুমী ইটভ্াটা মূল্য সাংদ ািন কি রবরিমালা, ২০১৯” এি সাংদোিনী
আনয়ন কিা হদয়দছ;
(14) প্রজ্ঞাপন এস.আি.ও. নাং-১৭৪-আইন/২০২২/১৮৭-মূসক, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ রিষ্টাব্দ
এি মাধ্যদম “মূল্য সাংদ ািন কি ও সম্পূিক শুল্ক (দকন্দ্রীয় রনবিন গ্রহণ ও কি
পরিদোি) রবরিমালা, ২০১৯” এ সাংদোিনী আনয়ন কিা হদয়দছ;
(15) প্রজ্ঞাপন এস.আি.ও. নাং-১৭৫-আইন/২০২২/১৮৮-মূসক, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ রিষ্টাব্দ
এি মাধ্যদম ব্যবসায়ী প ষাদয় এম.এস. কপ্রািাক্ট এি মূসদকি পরিমাণ হ্রাসপূব ষক ৫০০
টাকাি পরিবদতষ ২০০ টাকা রনি ষািণ কিা হদয়দছ;
(16) প্রজ্ঞাপন এস.আি.ও. নাং-১৭৬-আইন/২০২২/১৮৯-মূসক, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ রিষ্টাব্দ
এি মাধ্যদম Iron or steel (LPG Cylinder) এি উপি স্থানীয় উৎপােন প ষাদয়ি
অব্যাহরত সুরবিা ৩০ জুন, ২০২৩ রিষ্টাব্দ প ষন্ত বরি ষত কিা হদয়দছ;
(17) প্রজ্ঞাপন এস.আি.ও. নাং-১৭৭-আইন/২০২২/১৯০-মূসক, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ রিষ্টাব্দ
এি মাধ্যদম কমাবাইল কফাদনি ব্যাটারি, োিষাি ও ইন্টাদিকটিভ্ রিসদে এি উৎপােন
প ষাদয় মূল্য সাংদ ািন কি অব্যাহরত প্রোন কিা হদয়দছ;
(18) প্রজ্ঞাপন এস.আি.ও. নাং-১৭৮-আইন/২০২২/১৯১-মূসক, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ রিষ্টাব্দ
এি মাধ্যদম করতপয় পণ্য আমোরনি কক্ষদত্র আমোরন প ষাদয় আগাম কি অব্যাহরত সুরবিা
প্রোন কিা হদয়দছ;
(19) প্রজ্ঞাপন এস.আি.ও. নাং-১৭৯-আইন/২০২২/১৯২-মূসক, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ রিষ্টাব্দ
এি মাধ্যদম “উৎদস মূল্য সাংদ ািন কি কতষন ও আোয় রবরিমালা, ২০২১” এ করতপয়
সাংদোিনী আনয়ন কিা হদয়দছ;
(20) প্রজ্ঞাপন এস.আি.ও. নাং-১৮০-আইন/২০২২/১৯৩-মূসক, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ রিষ্টাব্দ
এি মাধ্যদম রি-হুইলাি এি স্থানীয় উৎপােদনি কক্ষদত্র উৎপােন প ষাদয় ৫ েতাাংদেি
অরতরিক্ত মূসক এবাং উপকিণ ও ন্ত্রাাংে আমোরনি কক্ষদত্র সমুেয় মূসক (আগাম কিসহ)
ও সম্পূিক শুল্ক (প্রদ ািয কক্ষদত্র) ৩০ জুন, ২০২৫ রিষ্টাব্দ প ষন্ত েতষ সাদপদক্ষ অব্যাহরত
প্রোন কিা হদয়দছ; এবাং
(21) প্রজ্ঞাপন এস.আি.ও. নাং-১৮১-আইন/২০২২/১৯৪-মূসক, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ রিষ্টাব্দ
এি Idling Stop (IS)/Start-stop ব্যাটািীি উৎপােদন ব্যবহৃত প্রদয়ািনীয় উপকিণ ও
ন্ত্রাাংে আমোরনি কক্ষদত্র আদিাপণীয় মূল্য সাংদ ািন কি (আগাম কি ব্যতীত) ও
সম্পূিক শুল্ক (প্রদ ািয কক্ষদত্র) ৩০ জুন, ২০২৫ রিষ্টাব্দ প ষন্ত েতষ সাদপদক্ষ অব্যাহরত
প্রোন কিা হদয়দছ।
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(খ)

সািািণ আদেেসমূদহি তারলকােঃ
(1) সািািণ আদেে নাং-০২/মূসক/২০২২, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ রিষ্টাব্দ এি মাধ্যদম
রসগাদিদটি মূল্যস্তি কভ্দে স্টযাম্প ও ব্যান্ডদিাল ব্যবহাি এবাং মূসক ও সম্পূিক শুল্ক
আোদয়ি রেক-রনদে ষেনা সাংিান্ত আদেে িারি কিা হদয়দছ;
(2) সািািণ আদেে নাং-০৩/মূসক/২০২২, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ রিষ্টাব্দ এি মাধ্যদম
পাইোরী ব্যবসার কযজত্র মূসে হার ১.৫ শতাাংশ প্রজর্ােৈতা এবাং পাইোরী ব্যবসায়
পর্ যাজয় মূসে আোয় ও পদ্ধগত গনধ যারজণর লজযৈ এ সাংক্রান্ত নতুন এেটি আজেশ োগর েরা
হজয়জছ;
(3) সািািণ আদেে নাং-০৪/মূসক/২০২২, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ রিষ্টাব্দ এি মাধ্যদম ককন্দ্রীয়
রনবিন গ্রহণ ও কি পরিদোি সাংিান্ত ইদতাপূদব ষ িািীকৃত সািািণ আদেে নাং-২১/মূসক/
২০১৯, তারিখ: ১৪ অদক্টাবি, ২০১৯ রিষ্টাব্দ এ িরহত কিা হদয়দছ;
(4) সািািণ আদেে নাং-০৫/মূসক/২০২২, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ রিষ্টাব্দ এি মাধ্যদম
সফেওয়ৈার ব্যবহার সাংিান্ত ইদতাপূদব ষ িািীকৃত সািািণ আদেে নাং-১৬/মূসক/২০১৯,
তারিখ: ৩০ জুন, ২০১৯ রিষ্টাব্দ এি প্রদয়ািনীয় সাংদোিনী আনয়ন কিা হদয়দছ;
(5) সািািণ আদেে নাং-০৬/মূসক/২০২২, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ রিষ্টাব্দ এি মাধ্যদম
োন যওভার গনগব যজশজষ গনবন্ধজনর গেে-গনজে যশনা সাংিান্ত ইদতাপূদব ষ িািীকৃত সািািণ
আদেে নাং-১৭/মূসক/২০১৯, তারিখ: ১৭ জুলাই, ২০১৯ রিষ্টাব্দ এি প্রদয়ািনীয় সাংদোিনী
আনয়ন কিা হদয়দছ;
(6) সািািণ আদেে নাং-০৭/মূসক/২০২২, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ রিষ্টাব্দ এি মাধ্যদম
চুগক্তগভগিে পে উৎপােন ও সরবরাজহর কযজত্র পালনীয় পদ্ধগত, করয়াত গ্রহণ ও অন্যান্য
প্রগক্রয়ার গেে-গনজে যশনা সাংিান্ত ইদতাপূদব ষ িািীকৃত সািািণ আদেে নাং-১৪/মূসক/২০২০,
তারিখ: ২৪ নদভ্েি, ২০২০ রিষ্টাব্দ এি প্রদয়ািনীয় সাংদোিনী আনয়ন কিা হদয়দছ;
(7) সািািণ আদেে নাং-০৮/মূসক/২০২২, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ রিষ্টাব্দ এি মাধ্যদম জ্তরী
কপাষাে প্রস্তুতোরী বজের্ প্রগতষ্ঠাজনর মজধ্য সাব-েন্ট্রাজক্টর গভগিজত পে সরবরাজহর
কযজত্র মূল্য সাংজর্ােন ের অব্যাহগত প্রোন েরা হজয়জছ;

(গ)

রবদের্ আদেেসমূদহি তারলকােঃ
(1) রবদের্ আদেে নাং-১৪/মূসক/২০২২, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ রিষ্টাব্দ এি মাধ্যদম কমাবাইল
অপাজরের ের্তযে BTRC কে প্রেি 4G কমাবাইল কসবার গবপরীজত করগভগনউ কশয়াগরাং এর
উপর মূসে অব্যাহগত প্রোন েরা হজয়জছ; এবাং
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(2) রবদের্ আদেে নাং-১৫/মূসক/২০২২, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ রিষ্টাব্দ এি মাধ্যদম NTTN
কসবার গবপরীজত BTRC কে প্রেি করগভগনউ কশয়াগরাং এর উপর মূসে অব্যাহগত প্রোন
েরা হজয়জছ।
০৬।

উপদিাক্ত প্রজ্ঞাপন ও আদেেসমূদহ মূল্য সাংদ ািন কি, সম্পূিক শুল্ক ও আগাম কি
অব্যাহরত/আদিাপ সাংিান্ত উদেখদ াগ্য সাংদোিনীসমূহ আনা হদয়দছ, র্া:(ে) মূসক অব্যাহরত প্রোনেঃ
পদণ্যি এইে.এস.
ককাি/দসবাি ককাি

পণ্য/দসবাি নাম

ক প ষাদয়
অব্যাহরত
উৎপােন প ষায়

1905.90.00

“২৫০ (দ্যইেত পঞ্চাে) টাকা প ষন্ত (প্ররত
ষ
ককরি) মূল্যমাদনি ককক (পাটিদকক
ব্যতীত)”

2711.12.00
2711.13.00

বাল্ক এলরপরি পুনেঃ রবিদয়ি লদক্ষয প্রর্ম
প ষাদয়ি বাল্ক রবিদয় কক্ষদত্র

উৎপােন প ষায়

3907.69.10

Textile Grade Pet Chips

উৎপােন প
উৎপােন প
ব্যবসায়ী প
ব্যবসায়ী প

68.10

Autoclaved aerated concrete Block

17.01

রেরন

1904.10.00

মুরড়

2821.10.00

Iron oxides and hydroxides

2922.41.00
2923.10.00
2930.40.00
84.32

লাইরসন এবাং ইহাি এস্টািসমূহ; ইহাি
লবণসমূহ
কোগলন (Choline) এবাং ইহার লবণসমূহ
গমগর্ওনাইন (Methionine)
পাওয়াি টিলাি

ও 84.33
9018.32.10

S037.00

Tubular metal needles and needles for
suture

ষায়
ষায়
ষায়
ষায়

ব্যবসায়ী প ষায়

উৎপােন ও
ব্যবসায়ী প ষায়
ব্যবসায়ী প ষায়

কাস্টমস প্রজ্ঞাপন এস.আি.ও. নাং-১২৮আইন/২০২০/৭৯/কাস্টমস, তারিখ: ১৩ জুন,
২০২০ রিষ্টাব্দ এি মাধ্যদম রনরে ষষ্টকৃত পণ্যসমূহ
সিবিাদহি কক্ষদত্র

উৎপােন ও
ব্যবসায়ী প ষায়

ফাউরি রেদে স্থানীয়ভ্াদব
স্ক্র্যাপ/ভ্াঙ্গািী সিবিাহ

কসবা
(দ াগানোি)
প ষায়
আমোরন প ষায়
আমোরন প ষায়
আমোরন প ষায়
আমোরন প ষায়

0801.31.90

Other Cashew nuts in shell

0801.32.90

Other Cashew nuts Shelled

8713.90.00

Wheelchair

9608.99.10

Ball points for ball point pen
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সাংগৃহীত

(খ) মূসক আদিাপেঃ
পদণ্যি এইেএস
ককাি/দসবাি ককাি

পণ্য/দসবাি নাম

3002.15.00,
3822.00.00,
3926.20.90,
6210.10.00,
6211.33.00,
6211.39.00,
6211.43.00,
6307.90.00
68.10

COVID-19 Test Kit, PPE, Protective
Garments, Plastic Face Shields, Medical
Protective Gear, Protective Spectacles
and Googles for medical use এবাং মাস্ক

8517.12.11
8517.12.19
S099.40

কমাবাইল কটরলদফান কসট

Concrete Ready Mix

ক প ষাদয়
অব্যাহরত িরহত
কিা হদয়দছ
উৎপােন ও
ব্যবসায়ী প ষায়

উৎপােন প ষায়
ব্যবসায়ী প ষায়
কসবা প ষায়

কমরিদটেন কসবা

(গ) আগাম ের অব্যাহগত প্রোন:
(ক)
কৃরর্ মন্ত্রনালদয়ি সুপারিেকৃত রনবরিত উৎপােনকািী প্ররতষ্ঠান কতৃষক
কৃরর্কাদ ষ ব্যবহা ষ কীটনােক, ছত্রাকনােক ও বালাইনােক উৎপােদন
ব্যবহৃত উপকিণ Castor Oil Polyglycol 36-37 (H.S Code
1515.30.00), Solvesso 150 (APAC) (H.S Code 2707.50.90),
Genapol 100 (H.S Code 2909.49.00), Propoconazole Technical
220 KG 22D (H.S Code 2934.99.90), Dodecylbzols Acid Branched
CA-S Sol (H.S Code 3402.11.90);

(খ)

রনবরিত উৎপােনকািী প্ররতষ্ঠান কতৃষক Textile Grade Pet Chips
উৎপােদনি লদক্ষয উপকিণ রহদসদব আমোরনকৃত Terephthalic Acid (HS
Code 2917.36.10) ও Ethylene Glycol (HS Code 2905.31.10);

(গ)

অভ্যন্তিীণ সম্পে রবভ্াদগি প্রজ্ঞাপন এস.আি.ও. নাং-১৪৩-আইন/২০২২/
৯১/কাস্টমস, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ রিষ্টাব্দ এি আওতায় গনবগন্ধত হাঁসমুরগগর খামার ের্তযে র্ন্ত্র ও র্ন্ত্রাাংশ আমোগন;

(ঘ)

রনবরিত প্ররতষ্ঠান কতৃষক উদড়ািাহাি আমোরন; এবাং

(ঙ)

H.S. Code 8713.90.00
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এি আওতায় আমোরনকৃত Wheelchair।

(ঙ) তামাক ও তামাকিাত পদণ্যি মূল্য বৃরিি মাধ্যদম তামাদকি ব্যবহাি হ্রাস কদি িনস্বাস্থয
সুিক্ষা রনরিত কিাি লদক্ষয তামাকিাত পদণ্যি উপি রননরূপ হাদি মূল্য রনি ষািণপূব ষক
সম্পূিক শুল্ক িা ষ কিা হদয়দছ।
রবদ্যমান মূল্য
রবদ্যমান
প্রস্তারবত মূল্য
প্রস্তাগবত
(১০ শলাোর েন্য) টাকা সম্পূরে শুল্ক
(১০ শলাোর েন্য) টাকা
সম্পূরে শুল্ক
হার (%)
হার (%)
৩৯ োো ও তদূর্ধ্য
৫৭
৪০ োো ও তদূর্ধ্য
৫৭
৬৩ টাকা ও তদূর্ধ্য
৬৫
৬৫ টাকা ও তদূর্ধ্য
৬৫
৯৭ টাকা ও তদূর্ধ্য
৬৫
১১১ টাকা ও তদূর্ধ্য
৬৫
১২৮ টাকা ও তদূর্ধ্য
৬৫
১৪২ টাকা ও তদূর্ধ্য
৬৫
(ে) রবরড়ি কক্ষদত্র সদব ষাচ্চ খুেিা মূল্য ও সম্পূিক শুল্ক পূদব ষি ন্যয় অপরিবতীত িাখা হদয়দছ, া
রননরূপ:
গবগড়র ধরণ
র্জন্ত্রর সাহায্য ব্যতীত
হাজত জ্তরি গবগড়
(গফল্টার গবযুক্ত)
র্জন্ত্রর সাহায্য ব্যতীত
হাজত জ্তরি গবগড়
(গফল্টার সাংযুক্ত)

েলাকা
(প্রগত প্যাজেে)

রবদ্যমান মূল্য (ভ্যাট
ও সম্পূিক শুল্কসহ)
টাকা

৮ শলাো
১২ শলাো
২৫ শলাো
১০ শলাো
২০ শলাো

৬.০০ োো
৯.০০ োো
১৮.০০ োো
১০.০০ োো
১৯.০০ োো

প্রস্তারবত মূল্য
(ভ্যাট ও
সম্পূিক শুল্কসহ)
টাকা
৬.০০ োো
৯.০০ োো
১৮.০০ োো
১০.০০ োো
১৯.০০ োো

রবদ্যমান
সম্পূরে
শুল্ক হার
(%)
৩০
৩০
৩০
৪০
৪০

প্রস্তারবত
সম্পূরে
শুল্ক হার
(%)
৩০
৩০
৩০
৪০
৪০

(ছ) িে ষা ও গুদলি কক্ষদত্র সদব ষাচ্চ খুেিা মূল্য ও সম্পূিক শুল্ক পূদব ষি ন্যয় অপরিবতীত িাখা
হদয়দছ, া রননরূপ:
পদণ্যি
নাম
িে ষা
গুল

০৭।

একক
প্ররত েে গ্রাম
প্ররত েে গ্রাম

রবদ্যমান
মূল্য
৪০ টাকা
২০ টাকা

প্রস্তারবত
মূল্য
৪০ টাকা
২০ টাকা

রবদ্যমান সম্পূিক
শুল্ক হাি
৫৫%
৫৫%

প্রস্তারবত সম্পূিক
শুল্ক হাি
৫৫%
৫৫%

মাননীয় মন্ত্রী, অর্ য মন্ত্রণালয় এর বাজেে বক্তৃতা, অর্ য গবল, ২০২২ এবাং বগণ যত নতুন প্রজ্ঞাপন ও
আজেশসমূহ এ গনজে যশনার সাজর্ কপ্ররণ েরা হজলা। অর্ য গবল, ২০২২ এ মূল্য সাংজর্ােন ের ও
সম্পূিক শুল্ক আইন, ২০১২ এর সম্পগেযত অাংশ এবাং মূল্য সাংজর্ােন ের ও সম্পূিক শুল্ক
গবগধমালা, ২০১৬ এর সাংজশাধনী এবাং বাজেে সম্পগেযত উপগর-উক্ত প্রজ্ঞাপন ও আজেশসমূজহর
আজলাজে র্র্ার্র্ সরোগর রােস্ব আহরজণর স্বাজর্ য অগবলজে প্রজয়ােনীয় পেজযপ গ্রহজণর েন্য
অনুজরাধ েরা হজলা। এেইসাজর্, এ সেল গবষজয় কোন প্রোর ভুল-ভ্রারন্ত, অসাংগগত বা রবদির্দণি
প্রজয়ােন অনুভূত হজল তা িরুরি গভগিজত আগামী ১৬ জুন, ২০২২ রিষ্টাব্দ তাগরজখর মজধ্য িাতীয়
িািস্ব কবাজর্যর নেজর আনার েন্য অনুজরাধ েরা হজলা।
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০৮।

এই রনদে ষরেকা মাঠ প ষাদয়ি ভ্যাট ও কাস্টমস কমষকতষাদেি ভ্যাট রবর্দয় বাদিদট গৃহীত
প্রস্তাবনাসমূহ সহদি অনুিাবন কিাি লদক্ষয একটি েরলল মাত্র। এ কািদণ রবদবেয রনদে ষরেকায়
বরণ ষত রবর্য়সমূহ সহ সাংরিষ্ট আইন, রবরিমালা, প্রজ্ঞাপন ও সািািণ আদেেসমূহ মদনাদ াগ
সহকাদি পাঠপূব ষক তা সহকমীদেি রনদয় আদলােনাি মাধ্যদম িারনদয় কেয়াি িন্য অনুদিাি কিা
হদলা।

এই গনজে যশনার কোন অসাংগগতর কযজত্র োরীকৃত অর্ য গবল, গবগধমালা, প্রজ্ঞাপন ও আজেশসমূহ
অনুসরণীয় হজব।
োতীয় রােস্ব কবাজর্ যর আজেশক্রজম,
স্বাক্ষরিত/০৯/০৬/২০২২রি:
গবতরণ (জেৈষ্ঠতার ক্রমানুসাজর নয়):
[ কািী ফরিে উেীন ]
১।
সেস্য (কগ্রি-১), িাতীয় িািস্ব কবািষ, কসগুনবারগো, ঢাকা।
প্রর্ম সগচব (মূসে-নীগত)
২।
সেস্য (সকল), িাতীয় িািস্ব কবািষ, কসগুনবারগো, ঢাকা।
কফানঃ ৮৩৯২৩০২।
৩। কপ্রগসজর্ন্ট, োস্ট্মস, এক্সাইে ও ভৈাে আপীলাত
E-mail: kazifarid75@yahoo.com
ট্রাইব্যৈনাল, েীবন বীমা ভবন, গেলকুশা বা/এ, ঢাো।
৪-১৫। েগমশনার, োস্ট্মস, এক্সাইে ও ভৈাে েগমশনাজরে,
ঢাো(েগযণ)/ঢাো(উির)/ঢাো(পূব য)/ঢাো(পগিম)/
চট্টগ্রাম/কুগমিা/খুলনা/র্জশার/রােশাহী/রাংপুর/গসজলে/
বৃহৎ েরোতা ইউগনে-মূসে, ঢাো।
১৬-১৭। মহাপগরচালে, গনরীযা, কগাজয়ন্দা ও তেন্ত অগধেপ্তর
মূসে, ঢাো/শুল্ক করয়াত ও প্রতৈপযণ পগরেপ্তর, ঢাো।
১৮। মহাপগরচালে, োস্ট্মস, এক্সাইে ও ভৈাে কট্রগনাং
এোজর্মী, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।
১৯-২২। েগমশনার, োস্ট্মস, এক্সাইে ও ভৈাে (আপীল),
চট্টগ্রাম/ ঢাো-১/ঢাো-২/খুলনা।
২৩-২৫। প্রেে পগরচালে, বে অজোজমশন প্রেে/ন্যাশনাল
গসাংজগল উইজো প্রেে, োেরাইল, ঢাো।
০৯।

নগর্ নাং-০৮.০১.০০০০.০৬৮.১৬.০০১.২২/১৮৩, তাগরখ: ২৬ জ্েৈষ্ঠ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ০৯ জুন, ২০২২ গিষ্টাব্দ।
অনুগলগপ প্রজয়ােনীয় োর্ যাজর্ যঃ
১।
২-৭।
৮-৯।
১০।

মহাপগরচালে, োস্ট্মস, কগাজয়ন্দা ও তেন্ত অগধেপ্তর, ঢাো।
েগমশনার, োস্ট্ম হাউস, চট্টগ্রাম/ঢাো/মাংলা/জবনাজপাল/আইগসগর্-েমলাপুর/পানগাঁও।
েগমশনার, োস্ট্মস বে েগমশনাজরে, ঢাো/চট্টগ্রাম।
েগমশনার, োস্ট্মস মূল্যায়ন ও অভৈন্তরীণ গনরীযা েগমশনাজরে, ঢাো।
স্বাক্ষরিত/০৯/০৬/২০২২রি:
[কািী কিিাউল হাসান]
গিতীয় সগচব (মূসে আইন ও গবগধ)
E-mail: rezahasan.nbr@gmail.com
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