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চিল নং ------, ২০২1 

সরকাশরর আচর্ থক প্রস্তািািচল কার্ থকরকরণ এিং কচতপয় আইন সংশ াধনকশে আনীত 

 

চিল 

 

ঘর্শহতু সরকাশরর আচর্ থক প্রস্তািািচল কার্ থকরকরণ এিং চনম্নিচণ থত উশেশ্যসমূহ পূরণকশে 

কচতপয় আইন সংশ াধন করা সমীিীন ও প্রশয়াজনীয়; 

 

 ঘসশহতু এতদ্দ্বারা চনম্নরূপ আইন করা হইল:- 

 

প্রর্ম অধ্যায় 

 

প্রারচিক 

 

 ১। সংচিপ্ত চ শরানাম ও প্রিতথন।- (১) এই আইন অর্ থ আইন, ২০২1 নাশম অচিচহত হইশি। 

 

 (২) Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (Act No. XVI of 1931) 

এর অধীন এই আইননর ষষ্ঠ অধযানে উল্লিল্লিত জনস্বাশর্ থ জারীকৃত ঘ াষণা সাশপশি, এই 

আইন ২০২১ সশনর ১ জুলাই তাচরশে কার্ থকর হইশি। 

 

চিতীয় অধ্যায় 

 

Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর সংশ োধন 

 

২।  Act No. IV of 1969 এর section 2 এর সংশ োধন।- Customs Act, 1969 

(Act No. IV of 1969), অতঃপর উক্ত Act বলিয়ো উলিলিত, এর section 2 এর clause (bb) 

এ উলিলিত “twelve nautical miles”  ব্দগুলির পলরবশতে “twenty four nautical miles” 

 ব্দগুলি প্রলতস্থোলপত হইশব। 

 

৩। Act No. IV of 1969 এর section 156 এর সংশ োধন।- উক্ত Act এর section 

156 এর sub-section (1) এর Table এর column 1 এ বলণ েত- 

 

(ক)  ক্রলিক নম্বর 1 এ বলণ েত Offences এর লবপরীশত column 2 এ বলণ েত 

Penalties এ উলিলিত “fifty thousand Taka”  ব্দগুলির পলরবশতে “one 

lac Taka”  ব্দগুলি প্রলতস্থোলপত হইশব;  
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(ি)  ক্রলিক নম্বর 12 এ বলণ েত Offences এর লবপরীশত column 2 এ বলণ েত 

Penalties এ উলিলিত “twenty thousand Taka”  ব্দগুলির পলরবশতে 

“fifty thousand Taka”  ব্দগুলি প্রলতস্থোলপত হইশব। 
 

৪। Act No. IV of 1969 এর section 179 এর সংশ োধন।- উক্ত Act এর section 

179 এর sub-section (1) এর TABLE এর পলরবশতে লনম্নরূপ TABLE প্রলতস্থোলপত হইশব, 

যথো:- 

“TABLE 

 

Type of cases Designation of Officers Jurisdiction and 

powers 

(1) (2) (3) 

I. Adjudication 

of cases 

involving 

confiscation of 

goods or 

imposition of 

penalty or both  

 

(1) Commissioner of Customs 

or Commissioner of Customs 

(Bond) or Director General 

(Duty Exemption and 

Drawback) 

 

(2) Additional Commissioner 

of Customs  

 

 

(3) Joint Commissioner 

of Customs  

 

 

(4) Deputy Commissioner of 

Customs  

 

 

(5) Assistant Commissioner 

of Customs  

 

 

(6) Revenue Officer 

(1) Value of goods 

exceeding Taka 50 

(fifty) lac 

 

 

 

(2) Value of goods 

not exceeding Taka 

50 (fifty) lac 

 

(3) Value of goods 

not exceeding Taka 

30 (thirty) lac 

 

(4) Value of goods 

not exceeding Taka 

20 (twenty) lac 

 

(5) Value of goods 

not exceeding Taka 

10 (ten) lac 

 

(6) Value of goods 

not  exceeding 

Taka 5 (five) lac 
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II. Adjudication 

of cases relating 

to Manifest 

clearance in 

custom-houses 

and customs-

stations 

involving only 

imposition of 

penalty under 

item 24 of the 

Table under 

sub-section (1) 

of section 156. 

Deputy Commissioner of 

Customs or Assistant 

Commissioner of Customs in 

charge of Manifest clearance in 

custom-houses or customs-

stations, as the case may be. 

Value of goods 

without limit.” 

 

৫। Act No. IV of 1969 এর section 196K এর সংশ োধন।- উক্ত Act এর 

section 196K এর- 

 

(ক)  sub-section (1) এ উলিলিত “prescribed in this behalf”  ব্দগুলির 

পর “or a Chartered Accountant as is defined in Article 

2(1)(b) of the Bangladesh Chartered Accountants Order, 

1973 (President’s Order No. 2 of 1973)”  ব্দগুলি, সংখ্যোগুলি, 

বন্ধনীগুলি, বণ ে ও লিহ্ন সলিশবল ত হইশব; এবং 

(ি)  sub-section (2) এ উলিলিত “Customs Consultant”  ব্দগুলির পর 

“or a Chartered Accountant”  ব্দগুলি সলিশবল ত হইশব। 

 

৬। Act No. IV of 1969 এর section 197D এর সংশ োধন।- উক্ত Act এর 

section 197D এর sub-section (1) এর পলরবশতে লনম্নরূপ sub-section (1) প্রলতস্থোলপত 

হইশব, যথো:- 

 

“(1) The Government may, by notification in the official Gazette, 

establish Bangladesh Single Window (BSW) which shall serve as 

the single electronic entry point for documents including certificate, 

licence and permit except documents mentioned in section 43, 44, 

50 and 79A,  and a platform for persons involved in import, export, 

warehousing, transit or transhipment of goods.”। 
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৭। Act No. IV of 1969 এর FIRST SCHEDULE এর প্রলতস্থোপন।- উক্ত Act 

এর FIRST SCHEDULE এর পলরবশতে এই আইশনর তফলসি-১ এ উলিলিত ÒFIRST 

SCHEDULEÓ (পৃথকভোশব মুলিত) প্রলতস্থোলপত হইশব। 

 

তৃতীয় অধ্যায় 

 

Income tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) এর 

সংশ োধন 

 

৮। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 30 এর সংশ োধন।- 

Income tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984), অতঃপর উক্ত 

Ordinance বলিয়ো উলিলিত, এর section 30 এর- 

 

(ক)  clause (i) এ উলিলিত “crossed cheque or”  ব্দগুলি লবলুপ্ত হইশব;   

 

(ি)   clause (k) এ উলিলিত ‘disclosed’  ব্দটির পশর ‘business’  ব্দটি 

সলিশবল ত হইশব; 

 

(গ)    clause (m) এর পলরবশতে লনম্নরূপ clause (m) প্রলতস্থোলপত হইশব, যথো:-  

 

“(m) any payment by a person exceeding taka fifty 

thousand or more, otherwise than by bank transfer 

excluding- 

(i)  salary or remuneration made to any 

employee, without prejudice to an obligation 

referred to in clause (i) ; 

(ii)  any payment for government obligation ;”;  

 

(ঘ)  clause (n) এ উলিলিত “ a crossed cheque or”  ব্দগুলি লবলুপ্ত হইশব; 

এবং 

 

(ঙ)  Explanation এর পলরবশতে লনম্নরূপ Explanation সমূহ প্রলতস্থোলপত হইশব, 

যথো:- 

 

“Explanation-1.- For the purpose of the clause (p), 

‘promotional expense’ means any expense incurred by way 

of giving any benefit in kind or cash or in any other form to 

any person for the promotion of business or profession. 
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Explanation-2.- For the purpose of this section, ‘bank 

transfer’ includes transfer of money by crossed cheque, 

mobile financial services or any other digital means 

approved by the Bangladesh Bank.”। 

 

৯। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 37 এর সংশ োধন।- উক্ত 

Ordinance এর section 37 এর প্রথি Proviso এর পলরবশতে লনম্নরূপ দুইটি Proviso 

প্রলতস্থোলপত হইশব, যথো:- 

 

“Provided that any loss in respect of any speculation 

business or any loss under the head “Capital gains” shall be set off 

only against any income in respect of speculation business or any 

income under the head “Capital gains”: 

 

Provided further that any loss from any source, income of 

which is exempted from tax or income of which is taxed at a reduced 

rate, shall not be set off against any income from any source:”। 
 

১০। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 44 এর সংশ োধন।- উক্ত 

Ordinance এর section 44 এর sub-section (2) এর clause (c) এর sub-clause (iii) 

এ উলিলিত “and fifty lakh”  ব্দগুলি লবলুপ্ত হইশব। 

 

১১। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 52 এর সংশ োধন।- উক্ত 

Ordinance এর section 52 এর- 

 

(ক)  sub-section (1) এর proviso এর লবলুপ্ত paragraph (b) এর পর লনম্নরূপ 

paragraph (bb) সলিশবল ত হইশব, যথো:- 

 

“(bb)  the rate of tax shall be 50% (fifty percent) higher if 

the payee does not receive payment by bank transfer 

or by mobile financial services or any other digital 

means approved by the Bangladesh Bank;”; এবং  

 

(ি)   sub-section (2) এর clause (a) এর item (xiv) এর প্রোন্তঃলস্থত ‘and’ 

 ব্দটি লবলুপ্ত হইশব এবং item (xv) এর পলরবশতে  লনম্নরূপ items (xv) এবং 

(xvi)  প্রলতস্থোলপত হইশব, যথো:- 
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“(xv) any e-commerce platform called by whatever name; 

and  

 

(xvi) any artificial juridical person not mentioned above;”। 

 

১২। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 52AA এর সংশ োধন।- 

উক্ত Ordinance এর section 52AA এর sub-section (1) এর Table এর SL. No 12 

এবং উহোর লবপরীশত উলিলিত এলিসমূশহর পলরবশতে লনম্নরূপ SL. No 12 এবং উহোর লবপরীশত 

উলিলিলত এলিসমূহ প্রলতস্থোলপত হইশব, যথো:-  

 

“ 12. Stevedoring/berth operation-  

a. on commission or fee 

b. on gross bill amount 
10% 

1.5% 

12% 

2% ”। 

   

১৩। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 52DD এর প্রলতস্থোপন।- 

উক্ত Ordinance এর section 52DD এর পলরবশতে লনম্নরূপ section 52DD প্রলতস্থোলপত  

হইশব, যথো:- 

 

“52DD. Deduction from payment to a beneficiary of 

workers’ participation fund.- (1) Notwithstanding anything 

contained in any other provision of this Ordinance or any other law 

being in force in respect of exemption from tax on payments from 

workers’ participation fund, any person responsible for making any 

payment from such fund to a beneficiary shall, at the time of 

payment, deduct tax at the rate of 5% (five percent) on whole 

payment. 

 

(2) No tax under sub-section (1) shall be deducted from the 

payment of worker’s participation fund where the following 

conditions are met- 

(i)  the beneficiary does not have taxable 

income; and  

(ii)  amount of fund does not exceed Taka 

25,000.”। 
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১৪। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 52N এর প্রলতস্থোপন।- উক্ত 

Ordinance এর section 52N এর পলরবশতে লনম্নরূপ section 52N প্রলতস্থোলপত হইশব, যথো:- 

“52N.  Collection of tax on account of purchase of 

power.- (1) Notwithstanding anything contained in this Ordinance, 

Bangladesh Power Development Board or any other person engaged 

in power distribution, at the time of payment to any person on 

account of purchase of power, shall collect, deduct or pay tax on the 

said payment at the rate of six percent. 

 

(2) Where a person is exempted from tax or is subject to a 

reduced tax rate in an income year, the Board may, on an application 

made in this behalf, give a certificate in writing that the payment for 

that income year shall be made without any deduction or with 

deduction at a proportionately reduced rate, as the case may be.”। 

 

১৫। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 52Q এর সংশ োধন।- উক্ত 

Ordinance এর section 52Q এর লবদ্যিোন Proviso এর পলরবশতে লনম্নরূপ দুইটি  Proviso 

প্রলতস্থোলপত হইশব, যথো:- 

 

“Provided that the rate of deduction under this section shall 

be 7.5% (seven point five percent) where the remittance has been 

received as consideration for contracts on manufacturing, process or 

conversion, civil work, construction, engineering or works of 

similar nature: 

Provided further that no deduction under this section shall be 

made against the remittance from abroad which is- 

(i) the proceeds of sales of software or services of a 

resident if the income from such sales or services is 

exempted from tax under paragraph 33 of Part A of 

the Sixth Schedule, or 
(ii) excluded from total income by paragraph 48 of Part 

A of the Sixth Schedule.”। 

 

১৬। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 53 এর প্রলতস্থোপন।- উক্ত 

Ordinance এর section 53 এর পলরবশতে লনম্নরূপ section 53 প্রলতস্থোলপত হইশব, যথো:- 

 

“53.  Collection of tax on account of import of goods.- 

The Commissioner of Customs or the officer authorized in this 



 9 

behalf shall collect advance income tax at such rate, not exceeding 

20% (twenty percent) on the value of imported goods, as may be 

prescribed.”। 

 

১৭। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 53B এর প্রলতস্থোপন।- উক্ত 

Ordinance এর section 53B এর পলরবশতে লনম্নরূপ section 53B প্রলতস্থোলপত হইশব, যথো:-  

“53B.  Collection of tax from recruiting agents.- The 

Director General, Bureau of Manpower, Employment and Training 

shall not- 

(i) grant clearance for export of manpower by 

recruiting agencies unless challan of advance 

tax for Taka amounting to 10% (ten percent) 

of service charge or fees received by 

recruiting agents on account of export of 

manpower attached with the application 

made in this behalf; and 

(ii) issue or renew license under section 9 of 
ববশেল ক কি েসংস্থোন ও অলভবোসী আইন, ২০১৩ (২০১৩ 

সশনর ৪৮ নং আইন) unless a challan of advance 

tax for Taka 50,000 is submitted along with 

the application made for license or renew of 

license.”। 

 

১৮। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 53C এর সংশ োধন।- উক্ত 

Ordinance এর section 53C তত উলিলিত- 

(ক) “before delivering the possession of the goods or the 

property”  ব্দগুলি পর “or allowing to exercise the rights” 

 ব্দগুলি সলিশবল ত হইশব; 

 

(ি)  “at such rate, not exceeding seven and a half percent of the 

sale price, as may be prescribed.”  ব্দগুলি, কিোগুলি এবং 

ফুিস্টশপর পলরবশতে “at the rate of 10% (ten percent) of the sale 

price:”  ব্দগুলি, সংখ্যো এবং তকোিন (:) প্রলতস্থোলপত হইশব; এবং 

 

(গ)   Explanation এর পূশব ে লনম্নরূপ নূতন Proviso সলিশবল ত হইশব, যথো:- 
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“Provided that the rate of deduction shall be 1% (one 

percent) in case of sale of tea by public auction.”। 
 

১৯। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 53E এর সংশ োধন।- উক্ত 

Ordinance এর section 53E এর sub-section (4) এর clause (b) এর প্রোন্তলস্থত ফুিস্টপ 

এর পলরবশতে তসলিশকোিন প্রলতস্থোলপত হইশব এবং অতঃপর লনম্নরূপ নূতন clause (c) সংশযোলিত 

হইশব, যথো:- 

“(c) “company” includes a firm.”। 

 

২০। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 53F এর সংশ োধন।- উক্ত 

Ordinance এর section 53F এর sub-section (1) এর clause (b) এর Proviso এর 

প্রোন্তঃলস্থত ফুিস্টপ এর পলরবশতে তকোিন প্রলতস্থোলপত হইশব এবং অতঃপর লনম্নরূপ নূতন Proviso 

সলিশবল ত হইশব, যথো:- 

“Provided further that twelve-digit Taxpayer’s Identification 

Number (TIN) of parent shall be considered as Taxpayer’s 

Identification Number (TIN) of a minor.”। 

 

২১। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 53H এর সংশ োধন।- উক্ত 

Ordinance এর section 53H এর sub-section (2) এর clause (b) এর প্রোন্তলস্থত ফুিস্টপ 

এর পলরবশতে তসলিশকোিন প্রলতস্থোলপত হইশব এবং অতঃপর লনম্নরূপ নূতন clause (c) সংশযোলিত 

হইশব, যথো:-  

 

“(c)  transfer of property to a trust or special purpose 

vehicle established only for the purpose of issuing 

sukuk approved by government or Securities 

Exchange Commission and vice versa.”। 

 

২২। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 68B এর সংশ োধন।- উক্ত 

Ordinance এর section 68B এর-  

(ক)   sub-section (2) এ উলিলিত Table এর পলরবশতে লনম্নরূপ Table প্রলতস্থোলপত 

হইশব, যথো:-  

 

“ Serial 

No. 

Type and engine capacity of motor 

car 

Amount of 

tax (in taka) 

 

 1 A car or a jeep, not exceeding 

1500cc or 75kw 

25,000/-  
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 2 A car or a jeep, exceeding 1500cc 

or 75kw but not exceeding 2000cc 

or 100 kw 

50,000/-  

 3 A car or a jeep, exceeding 2000cc 

or 100 kw but not exceeding 

2500cc or 125 kw 

75,000/-  

 4 A car or a jeep, exceeding 2500cc 

or 125 kw but not exceeding 

3000cc or 150 kw 

1,25,000/-  

 5 A car or a jeep, exceeding 3000cc 

or 150 kw but not exceeding 

3500cc or 175 kw  

1,50,000/-  

 6 A car or a jeep, exceeding 3500cc 

or 175 kw 

2,00,000/-  

 7 A microbus 30,000/- ;” এবং 

 

(ি)   sub-section (2) এর পর লনম্নরূপ নূতন sub-sections (2A) এবং (2B) 

সংশযোলিত হইশব, যথো:-  

  

“(2A)  In case of registration or fitness renewal of 

motor car for more than one year, advance tax under sub-

section (2) shall be collected on or before 30th June in every 

subsequent year or years following the year in which 

registration or fitness renewal of motor car has been done.  

 

                                 (2B)  Where any person fails to pay advance tax in 

accordance with sub-section (2A), the amount of advance 

tax payable shall be calculated following A+ B formula, 

where- 

 

                              A = the amount of advance tax not paid in the 

previous year or years; and  

         B =  the amount of advance tax payable under 

sub-section (2) for the year in which an 

asseesee is making the payment.”। 
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২৩। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 80 এর সংশ োধন।- উক্ত 

Ordinance এর section 80 এর sub-section (1) এর Proviso এর প্রোন্তলস্থত ফুিস্টপ এর 

পলরবশতে তকোিন প্রলতস্থোলপত হইশব এবং অতঃপর লনম্নরূপ নূতন Proviso সলিশবল ত হইশব, যথো:-  

 

“Provided further that an individual assessee being a non-

resident or resident foreigner may submit the statement only in 

respect of wealth located in Bangladesh.”।  
 

২৪। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 82C এর সংশ োধন।- উক্ত 

Ordinance এর section 82C এর- 

(ক)  sub-section (2) এর clause (b) এর proviso এর sub-clause (ii) এ 

উলিলিত “ferro alloy products,”  ব্দগুলি ও কিোর পর “Perfumes and 

toilet waters,”  ব্দগুলি এবং কিো সলিশবল ত হইশব; এবং 

 

(ি)  sub-section (4) এর clause (a) এ উলিলিত তেলবি এর  Serial No. 3 

এর কিোি (3) এ  উলিলিত “0.50%” সংখ্যোগুলি ও লিশহ্নর পলরবশতে  

“0.25%” সংখ্যোগুলি ও লিহ্ন প্রলতস্থোলপত হইশব। 

 

২৫। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 113 এর সংশ োধন।- উক্ত 

Ordinance এর section 113 এ উলিলিত “Central Intelligence Cell,”  ব্দগুলি এবং 

লিশহ্নর পর “Directors-General of Inspection (Taxes),”  ব্দগুলি, লিহ্নগুলি ও বন্ধনী 

সলিশবল ত হইশব।  

 

২৬। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 117A এর সংশ োধন।- 

উক্ত Ordinance এর section 117A এ উলিলিত “the Board or any other authority 

empowered by the Board in this behalf”  ব্দগুলির পলরবশতে “an authority 

empowered by the Commissioner of Taxes, Directors-General of Inspection 

(Taxes) or Director General, Central Intelligence Cell”  ব্দগুলি, কিোগুলি ও বন্ধনী 

প্রলতস্থোলপত হইশব।  

 

২৭। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 152O এর সংশ োধন।- 

উক্ত Ordinance এর section 152O এর sub-section (8) এ উলিলিত “two months” 

 ব্দগুলির পলরবশতে “three months”  ব্দগুলি প্রলতস্থোলপত হইশব। 

 

২৮। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর section 184A এর সংশ োধন।- 

উক্ত Ordinance এর section 184A এর sub-section (3) এর- 
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(ক)  item (xv) এর প্রোন্তলস্থত তসলিশকোিন এর পলরবশতে “in any city 

corporation or paurasava;”  ব্দগুলি ও তসলিশকোিন প্রলতস্থোলপত হইশব; 

এবং 

 

(ি)  item (xxxiv) এর প্রোন্তলস্থত ফুিস্টপ এর পলরবশতে তসলিশকোিন প্রলতস্থোলপত 

হইশব এবং অতঃপর লনম্নরূপ নূতন items (xxxv), (xxxvi) ও (xxxvii) 

সংশযোলিত হইশব, যথো:- 

 

“(xxxv)  purchasing savings instruments (Sanchayapatra) of 

Taka exceeding 2 lakhs; 

 

(xxxvi)  opening postal savings accounts of Taka exceeding 

2 lakhs; 

 

(xxxvii)  obtaining registration of co-operative society.”। 
 

২৯। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর THIRD SCHEDULE এর 

সংশ োধন।- উক্ত Ordinance এর THIRD SCHEDULE এর Paragraph 3 এর Table 

এর Serial No.1 এবং উহোর লবপরীশত কিোি 2 ও 3 এ উলিলিত এলিসমূশহর পলরবশতে লনম্নরূপ 

Serial No.1 এবং উহোর লবপরীশত কিোি 2 ও 3 এ উলিলিত এলিসমূহ প্রলতস্থোলপত হইশব, যথো:-  

 

“ 

1 

(1) Buildings (general)  5  

 (2) Factory buildings  10 ”। 

 

৩০। Ordinance No. XXXVI of 1984 এর SIXTH SCHEDULE এর 

সংশ োধন।- উক্ত Ordinance এর SIXTH SCHEDULE এর PART A এর- 

 

(ক)  Paragraph 1A এ উল্লিল্লিত “Bureau” শনের পর “or 

Microcredit Regulatory Authority”  ব্দগুলি সলিশবল ত হইশব;  

 

(ি)  Paragraph 33 এর item (xxii) এর প্রোন্তলস্থত ফুিস্টপ এর পলরবশতে 

তসলিশকোিন প্রলতস্থোলপত হইশব এবং অতঃপর লনম্নবলণ েত নূতন items 

(xxiii), (xxiv), (xxv), (xxvi), (xxvii) ও (xxviii) সংশযোলিত 

হইশব, যথো:-  

“ (xxiii) Cloud service;  

 

(xxiv) System Integration; 
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(xxv) e-learning platform; 

 

(xxvi) e-book publications; 

 

(xxvii) Mobile application development service; and 

  

(xxviii) IT Freelancing. ”; 
 

(গ)  Paragraph 39 এর পলরবশতে লনম্নরূপ Paragraph 39 প্রলতস্থোলপত হইশব, 

যথো:-  

“39.  Income derived from any Small and Medium 

Enterprise (SME), engaged in production of any goods, 

having- 

(a) an annual turnover of not more than Taka 

fifty lakhs; or 

(b) an annual turnover of not more than Taka 70 

lakhs where the SME is owned by women: 

Provided that exemption under this paragraph shall 

not be applicable to the assessee who fails to comply 

with any provision of this Ordinance.”। 
 

৩১। আয়কর।- (১) উপ-ধোরো (৩) এর লবধোনোবলি সোশপশে, ২০২১ সোশির ১ জুিোই তোলরশি 

আরদ্ধ কর বৎসশরর জন্য ককোশনো কর লনধ েোরশের কেশে এই আইশনর তফলসি-২ এর প্রথম অংশ  লনলদ েষ্ট 

কর হোর অনুযোয়ী আয়কর ধোয ে হইশব। 

 

(২) কয সকি কেশে Income tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI 

of 1984) এর SECOND SCHEDULE (িটোলর আয় সংক্রোন্ত) প্রশযোজয হইশব, কসই সকি 

কেশে আশরোপেশযোগ্য কর উক্ত SCHEDULE অনুসোশরই ধোয ে করো হইশব, লকন্তু কশরর হোর 

লনধ েোরশের কেশে উপ-ধোরো (১) এর লবধোন প্রশয়োগ কলরশত হইশব। 

 

(৩) Income tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) 

এর Chapter VII অনুসোশর কর কতেশনর লনলমত্ত তফলসি-২ এ (আয়কর হোর সংক্রোন্ত) বলে েত হোর 

২০২১ সোশির ১ জুিোই তোলরশি আরদ্ধ এবং ২০২২ সোশির ৩০ জুন তোলরশি সমোপ্য বৎসশরর জন্য 

প্রশযোজয হইশব। 
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(৪) এই ধোরোয় এবং এই ধোরোর অধীন আশরোলপত আয়কর হোশরর উশেশে ব্যবহৃত “শমোট 

আয় (total income)” অথ ে Income tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI 

of 1984) এর লবধোন অনুসোশর লনরূলপত কমোট আয় (total income)।  

 

(৫) ককোশনো স্কুি, কশিজ, লবশ্বলবদ্যোিয় বো এনলজওশত কসবো গ্রহেকোরী প্রলতবন্ধী ব্যলক্তগশের 

কসবোস্থশি গম্যতোর কেশে এবং কসবো প্রদোশন কদশ  বিবৎ আইলন লবধোন অনুযোয়ী উপযুক্ত ব্যবস্থো নো 

রোলিশি ২০২১ সোশির ১ জুিোই তোলরশি আরদ্ধ কর বৎসর হইশত উক্ত প্রলতষ্ঠোশনর কেশে প্রশযোজয কশরর 

৫% (পাঁচ  তোং ) অলতলরক্ত কর ধোয ে করো হইশব। 

 

(৬) ককোশনো করদোতো লনশয়োগকোরী কর্তেপে লহসোশব প্রলতষ্ঠোশন কম েরত কমোট জনবশির অন্যযন 

১০% (দ   তোং )  প্রলতবন্ধী ব্যলক্তশক লনশয়োগ কলরশি উক্ত করদোতোশক প্রশদয় কশরর ৫% (পাঁচ 

 তোং ) কর করয়োত প্রদোন করো হইশব। 

 

(৭) ককোশনো করদোতো লনশয়োগকোরী কর্তেপে লহসোশব প্রলতষ্ঠোশন কম েরত কমোট জনবশির ১০% 

(দ   তোং ) অথবো ১০০ (এক ত) জশনর অলধক কম েচোরী র্ততীয় লিঙ্গ হইশত লনশয়োগ কলরশি উক্ত 

করদোতোশক প্রশদয় কশরর ৫% (পাঁচ  তোং ) অথবো র্ততীয় লিশঙ্গর কম েচোরীগশের পলরশ োলধত কমোট 

কবতশনর ৭৫% (পঁচোত্তর  তোং ), যোহো কম, কর করয়োত প্রদোন করো হইশব। 

 

৩২। সোরচোজে।- Income tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 

1984) এর আওতোয় ২০২১ সোশির ১ জুিোই হইশত আরদ্ধ কর বৎসশরর জন্য ককোশনো কর লনধ েোরশের 

কেশে তফলসি-২ এর লিতীয় অংশ  লনলদ েষ্ট হোর অনুযোয়ী সোরচোজে ধোয ে হইশব। 

 

চতুথ ে অধ্যোয় 

 
মূল্য সংশযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সশনর ৪৭ নং আইন) এর সংশ োধন 

 
৩৩। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ২ এর সংশ োধন।- মূল্য সংশযোজন কর ও সম্পূরক 

শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সশনর ৪৭ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়ো উলিলিত, এর ধোরো ২ 

এর∑ 

 (ক)  দফো (৬৩) এর- 

(অ) উপ-দফো (ি) এর পলরবশতে লনম্নরূপ উপ-দফো (ি) প্রলতস্থোলপত হইশব, যথো:-  

“(ি) ককোম্পোনীর কেশে, অবসোয়নোধীন ককোম্পোনী ব্যলতশরশক 

ককোম্পোনীর মুখ্য লনব েোহী কম েকতেো বো তৎকর্তেক লনযুক্ত 

অন্যশকোন উপযুক্ত কম েকতেো বো প্রলতলনলধ;”; 

 

(আ) উপ-দফো (চ) পলরবশতে লনম্নরূপ উপ-দফো (চ) প্রলতস্থোলপত হইশব, যথো:-  

“(চ) সরকোলর সত্তোর কেশে, উহোর মুখ্য লনব েোহী কম েকতেো বো 

তৎকর্তেক লনযুক্ত অন্যশকোন উপযুক্ত কম েকতেো বো প্রলতলনলধ;”; 
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(ি)  দফো (৭১) এর- 

(অ)  উপ-দফো (ছ) পর লনম্নরূপ ন্যতন উপ-দফো (ছছ) সলিশবল ত হইশব, যথো:-  

“(ছছ) পূব েবতী তয তকোন কর তিয়োশে কি পলরশ োলধত মূসশকর 

বৃলিকোরী সিন্বয়;”; 

 

(আ) উপ-দফো (জ) এর পলরবশতে লনম্নরূপ উপ-দফো (জ) প্রলতস্থোলপত হইশব, যথো:-  

“(জ) সুে, িলরিোনো, অথ েেণ্ড, লফ, বশকয়ো কর ইতযোলে পলরশ োধ 

সংক্রোন্ত বৃলিকোরী সিন্বয়; বো”; 

 

(গ)  দফো (১০৩) এর  উপ-দফো (ঙ) লবলুপ্ত হইশব;”। 

 

৩৪। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ৫ এর সংশ োধন।- উক্ত আইশনর ধোরো ৫ এর উপ-

ধোরো (১) এর পর লনম্নরূপ ন্যতন উপ-ধোরো (১ক) সলিশবল ত হইশব, যথো:- 

 

“(১ক) উপ-ধোরো (১) এ যোহো লকছুই থোকুক নো তকন, ধোরো ৫৮ এর অধীন লবশ ষ 

পলরকশের অধীন তোিোকিোত পণ্য সরবরোশহর তেশে তকন্দ্রীয় লনবন্ধন 

প্রশযোিয হইশব নো।”। 

 

৩৫। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ৯ এর সংশ োধন।- উক্ত আইশনর ধোরো ৯ এর- 

 

(ক) সকি স্থোশন উলিলিত “কলম নোশরর”  শব্দর পলরবশতে “সংলিষ্ট 

কম েকতেোর”  ব্দগুলি প্রলতস্থোলপত হইশব; 

(ি) সকি স্থোশন “কলম নোর”  শব্দর পলরবশতে “সংলিষ্ট কম েকতেো”  ব্দগুলি 

প্রলতস্থোলপত হইশব; এবং 

(গ) উপ-ধোরো (৭) এর- 

(অ) দফো (ি) এ উলিলিত “কলম নোশরর লনকট সুপোলর  কলরশবন; 

এবং”  ব্দগুলি ও লচশের পলরবশতে “লনধ েোলরত  তে ও পদ্ধলতশত 

প্রশয়োজনীয় ব্যবস্থো গ্রহে কলরশবন।”  ব্দগুলি ও লচে  প্রলতস্থোলপত 

হইশব; এবং 

(আ) দফো (গ) লবলুপ্ত হইশব। 

 

৩৬। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ১১ এর সংশ োধন।- উক্ত আইশনর ধোরো ১১ এর- 

 

(ক) উপ-ধোরো (৩) এ উলিলিত “কলম নোর”  শব্দর পলরবশতে “সংলিষ্ট 

কম েকতেো”  ব্দগুলি প্রলতস্থোলপত হইশব; এবং 

(ি) উপ-ধোরো (৪) এ উলিলিত “কলম নোর”  শব্দর পলরবশতে “সংলিষ্ট 

কম েকতেো”  ব্দগুলি প্রলতস্থোলপত হইশব। 
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৩৭। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ১৯ এর সংশ োধন।- উক্ত আইশনর ধোরো ১৯ এর উপ-

ধোরো (২) এর পলরবশতে লনম্নরূপ উপ-ধোরো (২) প্রলতস্থোলপত হইশব, যথো:- 

 

“(২) অনোবোলসক ব্যলক্তর সকি দোয়দোলয়ত্ব ও কোয েোবিী উক্ত মূসক এশজন্ট 

পোিন ও সম্পোদন কলরশবন, তশব আশরোলপত কর, িলরিোনো, েণ্ড এবং 

সুেসহ যোবতীয় অথ ে পলরশ োশধর িন্য অনোবোলসক ব্যলক্ত েোয়বি 

থোলকশবন।”।  

 

৩৮। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ২০ এর সংশ োধন।- উক্ত আইশনর ধোরো ২০ এর উপ-

ধোরো (১) এর দফো (ি) এর উপ-দফো (আ) এ উলিলিত “নো”  ব্দটি লবলুপ্ত হইশব। 

 

৩৯। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ২৪ এর সংশ োধন।- উক্ত আইশনর ধোরো ২৪ এর উপ-

ধোরো (৫) এর পলরবশতে লনম্নরূপ উপ-ধোরো (৫) প্রলতস্থোলপত হইশব, যথো:- 

 

 “(৫) বোংিোশদশ র বোলহশর তসবো রপ্তোলন শূন্যহোর লবল ষ্ট হইশব।”। 

 

৪০। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ৩১ এর সংশ োধন।- উক্ত আইশনর ধোরো ৩১ এর উপ-

ধোরো (২) এ উলিলিত “৪ (িোর)” সংখ্যো, বন্ধনী ও  শব্দর পলরবশতে “৩ (লতন)” সংখ্যো, বন্ধনী ও  ব্দ 

প্রলতস্থোলপত হইশব। 

 

৪১। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ৩২ এর সংশ োধন।- উক্ত আইশনর ধোরো ৩২ এর উপ-

ধোরো (৫) এর পলরবশতে লনম্নরূপ উপ-ধোরো (৫) প্রলতস্থোলপত হইশব, যথো:- 

 

“(৫) পণ্য সরবরোশহর তেশে লনবলন্ধত ও তোলিকোভুক্ত ব্যলক্ত কর্তেক সংলিষ্ট 

কি েকতেোর লনকে লনধ েোলরত পিলতশত উপকরণ-উৎপোে সহগ (Input-

Output Coefficient) েোলিি কলরশত হইশব।”। 

 

৪২। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ৪৬ এর সংশ োধন।- উক্ত আইশনর ধোরো ৪৬ এর- 

 

(ক) উপ-ধোরো (১) এর- 

(অ) দফো (ঠ) এর প্রোরশে উলিলিত “মূসশকর হোর ১৫  তোংশ র” 

 ব্দগুলি ও সংখ্যোর পলরবশতে “রপ্তোলনর তেে ব্যতীত মূসশকর 

হোর ১৫  তোংশ র”  ব্দগুলি ও সংখ্যো প্রলতস্থোলপত হইশব; 

 

(আ) েফো (ঢ) এর প্রোন্তঃলস্থত “।” লিশহ্নর পলরবশতে “;” লিহ্ন 

প্রলতস্থোলপত হইশব এবং অতঃপর লনম্নরূপ নূতন েফো (ণ) 

সংশযোলিত হইশব, যথো:- 
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“(ণ) উপকরণ মূশের তিশয় কি মূশে পণ্য বো তসবো 

সরবরোহ করো হইশি।”; 

(ি) উপ-ধোরো (৩) এর- 

(অ) দফো (গ) লবলুপ্ত হইশব; এবং 

 

(আ) েফো (ঙ) এ উলিলিত “লবদুযৎ”  শব্দর পর “, ব্যোংক, বীিো, 

বন্দর” কিোগুলি ও  ব্দগুলি সলিশবল ত হইশব। 

 

৪৩। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ৪৮ এর সংশ োধন।- উক্ত আইশনর ধোরো ৪৮ এর উপ-

ধোরো (২) এর দফো (ঙ) লবলুপ্ত হইশব। 

 

৪৪। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ৪৯ এর সংশ োধন।- উক্ত আইশনর ধোরো ৪৯ এর উপ-

ধোরো (৩) এর পলরবশতে লনম্নরূপ উপ-ধোরো (৩) প্রলতস্থোলপত হইশব, যথো:- 

 

“(৩) উৎশস কর কতেনকোরী সত্তো লনধ েোলরত  তে ও পদ্ধলতশত উৎশস মূসক কতেন 

ও পলরশ োধ কলরশব।”। 

৪৫। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ৫০ এর সংশ োধন।- উক্ত আইশনর ধোরো ৫০ এর উপ-

ধোরো (২) এর পলরবশতে লনম্নরূপ উপ-ধোরো (২) প্রলতস্থোলপত হইশব, যথো:- 

 

“(২) তয কর তিয়োশে তকোন সরবরোশহর লবপরীশত মূে পলরশ োধ করো হয়, তসই 

কর তিয়োশে বো তসই কর তিয়োশের পরবতী কর তিয়োশে উক্ত সিন্বয় সোধন 

কলরশত হইশব এবং উক্ত সিশয়র পর সিন্বয় েোবী তোিোলে হইশব।”। 

 

৪৬। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ৮২ এর সংশ োধন।- উক্ত আইশনর ধোরো ৮২ এর উপ-

ধোরো (১) এ উলিলিত “বীিো”  শব্দর পর “, িোে েোর্ ে একোউশেে ফোি ে” কিো ও  ব্দগুলি সলিশবল ত 

হইশব। 

 

৪৭। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ৮৫ এর সংশ োধন।- উক্ত আইশনর ধোরো ৮৫ এর- 

 

(ক) উপোন্তটীকোয় উলিলিত “ব্যথ েতো বো অলনয়শির তেশে”  ব্দগুলির পলরবশতে 

“ব্যথ েতো, অলনয়ি বো কর ফাঁলকর তেশে”  ব্দগুলি ও কিো প্রলতস্থোলপত 

হইশব; 

 

(ি) উপ-ধোরো (১) এ উলিলিত “ব্যথ েতো বো অলনয়শির তেশে”  ব্দগুলির 

পলরবশতে “ব্যথ েতো, অলনয়ি বো কর ফাঁলকর তেশে”  ব্দগুলি ও কিো 

প্রলতস্থোলপত হইশব; 
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(গ) উপ-ধোরো (১) এর সোরেী এর ক্রলমক নং (ছ), (জ), (ঝ) এবং (ড) এর 

লবপরীশত কিোম (৩) এ উলিলিত “লিগুে”  শব্দর পলরবশতে 

“সমপলরমোে”  ব্দ প্রলতস্থোলপত হইশব; এবং 

 

(ঘ) উপ-ধোরো (২) এ উলিলিত “ব্যথ েতো ও অলনয়ি”  ব্দগুলির পলরবশতে 

“ব্যথ েতো, অলনয়ি বো কর ফাঁলক”  ব্দগুলি ও কিো প্রলতস্থোলপত হইশব। 

 

৪৮। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ৮৬ এর সংশ োধন।- উক্ত আইশনর ধোরো ৮৬ এর- 

 

(ক) উপ-ধোরো (১) এর  তেোংশ  উলিলিত “লনধ েোলরত মূসক কম েকতেো” 

 ব্দগুলির পলরবশতে “সহকোরী কলি নোশরর লনশম্ন নশহন এিন তকোন 

কি েকতেো”  ব্দগুলি প্রলতস্থোলপত হইশব; এবং 

 

(ি) উপ-ধোরো (৩) এ উলিলিত “ব্যথ েতো বো অলনয়শির তেশে”  ব্দগুলির 

পলরবশতে “ব্যথ েতো, অলনয়ি বো কর ফাঁলকর তেশে”  ব্দগুলি ও কিো 

প্রলতস্থোলপত হইশব। 

 

৪৯। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ৯০ এর সংশ োধন।- উক্ত আইশনর ধোরো ৯০ এর উপ-

ধোরো (৩) এ উলিলিত “উক্ত অলর্ে ম্যোনুয়োি অনুযোয়ী”  ব্দগুলি লবলুপ্ত হইশব। 

 

৫০। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশন ন্যতন ধোরো ৯০ক এর সলিশব ।- উক্ত আইশনর ধোরো ৯০ এর 

পর লনম্নরূপ ন্যতন ধোরো ৯০ক সলিশবল ত হইশব, যথো:- 

 

“৯০ক। বোলষ েক আলথ েক লববরণী েোলিি।- তকোন লনবলন্ধত লিলিশের্ তকোম্পোনী 

পূব েবতী বছশরর ব্যবসোর আয়-ব্যশয়র লহসোব সম্বলিত বোলষ েক আলথ েক লববরণী িিিোন অথ ে-

বছশরর প্রথি ছয় কর তিয়োশের িশে কলি নোশরর লনকে েোলিি কলরশব: 

তশব  তে থোশক তয, সংলিষ্ট কলি নোর উক্ত তকোম্পোনীর আশবেশনর লভলিশত উক্ত 

সিয়সীিো তযৌলক্তক কোরণ লবশবিনোপূব েক আশরো ছয় কর তিয়োে পয েন্ত বৃলি কলরশত 

পোলরশবন।”। 

 

৫১। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ১০৭ এর সংশ োধন।- উক্ত আইশনর ধোরো ১০৭ এর 

উপ-ধোরো (২) এর দফো (গ) এ উলিলিত “সিলন্বত”  ব্দটি লবলুপ্ত হইশব। 

 

৫২। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ১১১ এর সংশ োধন।- উক্ত আইশনর ধোরো ১১১ এর 

উপ-ধোরো (১) এর পলরবশতে লনম্নরূপ উপ-ধোরো (১) প্রলতস্থোলপত হইশব, যথো:- 

 

“(১) যলদ ককোন ব্যলক্ত অসৎ উশেশে- 
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(ক) জোি বো ভুয়ো ব্যবসো সনোক্তকরে সংখ্যো সম্বলিত মূসক লনবন্ধন 

সনদপে বো টোন েওভোর কর সনদপে বো কর চোিোনপে এবং 

উৎশস কর কতেন সনদপে ততরী বো ব্যবহোর কশরন; বো 

 

(ি) জোি বো ভুয়ো কর চোিোনপে, কক্রলডট কনোট, কডলবট কনোট, উৎশস 

কর কতেন সনদপে ততরী বো ব্যবহোর কশরন; বো 

 

(গ) িোি বো ভুয়ো বো পুনঃব্যবহৃত স্টযোম্প বো ব্যোন্ডশরোি উৎপোেন, 

সংরেণ, পলরবহন, বোিোরিোতকরণ বো ব্যবহোর কশরন অথবো 

উক্ত কি েকোশণ্ড সহোয়তো কশরন; বো 

 

(ঘ) িোি বো ভুয়ো বো পুনঃব্যবহৃত স্টযোম্প বো ব্যোন্ডশরোিযুক্ত তকোন 

পণ্য উৎপোেন, গুেোিিোতকরণ, পলরবহন, লবপণন বো লবক্রয় 

কশরন অথবো উক্ত কি েকোশণ্ড সহোয়তো কশরন; বো 

 

(ঙ) ব্যোন্ডশরোি বো স্টযোম্প ব্যবহোর কলরবোর বোেবোধকতো রলহয়োশছ 

এিন তকোন পণ্য ব্যোন্ডশরোি বো স্টযোম্প লবহীন উৎপোেন, 

গুেোিিোতকরণ, পলরবহন, লবপণন বো লবক্রয় কশরন অথবো উক্ত 

কি েকোশণ্ড সহোয়তো কশরন; বো 

 

(ি) অন্যশকোন উপোশয় প্রশেয় কর ফাঁলক প্রেোন কশরন; বো 

 

(ছ) উক্ত ব্যলক্ত প্রোপ্য নো হওয়ো সশেও কর তফরৎ েোলব কশরন; 

 

তোহো হইশি লতলন অনূর্ধ্ে ১ (এক) বৎসর কোরোেণ্ড বো প্রশেয় কশরর সিপলরিোণ 

অথ েেণ্ড বো উভয় েশণ্ড েলণ্ডত হইশবন। 

 

৫৩। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ১২৪ এর সংশ োধন।- উক্ত আইশনর ধোরো ১২৪ এর- 

 

(ক) উপোন্তটীকোয় উলিলিত “লরলভ ন”  শব্দর পলরবশতে “আলপি”  ব্দ 

প্রলতস্থোলপত হইশব; এবং 

(ি) উপ-ধোরো (১), (২), (৩) ও (৪) এ উলিলিত “লরলভ শনর”  শব্দর পলরবশতে 

“আলপশির”  ব্দ প্রলতস্থোলপত হইশব। 

 

৫৪। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর ধোরো ১২৭ এর সংশ োধন।- উক্ত আইশনর ধোরো ১২৭ এর 

উপ-ধোরো (১) এ উলিলিত “মোলসক ২ (দুই)  তোং ”  ব্দগুলি, সংখ্যো ও বন্ধনীর পলরবশতে “মোলসক ১ 

(এক)  তোং ”  ব্দগুলি, সংখ্যো ও বন্ধনী প্রলতস্থোলপত হইশব। 
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৫৫। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর প্রথি তফলসশির সংশ োধন।- উক্ত আইশনর প্রথি তফলসি 

এর- 

(ক) প্রথি িশন্ডর তেলবশির কিোি (১) এ উলিলিত ল শরোনোিো সংখ্যো ০২.০৭ 

এর লবপরীশত কিোি (২) এ উলিলিত সোিঞ্জস্যপূণ ে নোিকরণ তকোর্ 

“০২০৭.১১.৯০” ও “০২০৭.১২.৯০” লবলুপ্ত হইশব; এবং 

 

(ি) লিতীয় িশন্ডর অনুশেে ২ (সিোি কেোণমূিক তসবো) এর েফো (ঝ) এর 

প্রোন্তলস্থত “।” লিশহ্নর পলরবশতে “;” লিহ্ন প্রলতস্থোলপত হইশব এবং অতঃপর 

লনম্নরূপ েফো (ঞ) সংশযোলিত হইশব, যথো:- 

“(ঞ) ব্যবসোলয়ক উশেশে পলরিোলিত নয় এিন সিোিকেোণমূিক 

অটিিি সংক্রোন্ত তসবো।”। 

 

৫৬। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর লিতীয় তফলসশির সংশ োধন।- উক্ত আইশনর লিতীয় 

তফলসি এর- 

 

(ক) তেলবি-১ (আিেোলন পয েোশয় সম্পূরক শুল্ক আশরোপশযোগ্য পণ্যসমূহ) এর পলরবশতে 

লনম্নরূপ তেলবি-১ প্রলতস্থোলপত হইশব, যথো:- 

 

“শটলবি-১ 

আমদোলন পয েোশয় সম্পূরক শুল্ক আশরোপশযোগ্য পণ্যসমূহ 

 

ল রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপুে ে 

নোমকরে ককোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর লববরে 
(Description of Goods) 

সম্পুরক 

শুল্কহোর 

(%) 
(১) (২) (৩) (৪) 

০২.০১, 

০২.০২, 

০২.০৪, 

০২.০৬ ও 

০২.০৭ 

সকি 

এইি,এস,তকোর্ 

Meat and edible offal of bovine 

animals, sheeps or goats 

২০ 

০৩.০২ সকি 

এইচ,এস,শকোড  
Fish, fresh or chilled, excluding fish 

fillets and other fish meat of heading 

03.04. 

২০ 

০৩.০৩ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
Fish, frozen, excluding fish fillets and 

other fish meat of heading 03.04.  

২০ 

০৩.০৪ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
Fish fillets and other fish meat 

(whether or not minced), fresh, chilled 

or frozen. 

২০ 
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ল রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপুে ে 

নোমকরে ককোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর লববরে 
(Description of Goods) 

সম্পুরক 

শুল্কহোর 

(%) 
(১) (২) (৩) (৪) 

০৩.০৫ ০৩০৫.১০.১০ মোনুশের িোওয়োর উপশযোগী মোশছর টুকরো বো গুুঁড়ো 

(আড়োই ককলজ পয েন্ত কমোড়ক বো টিনজোত) 
২০ 

 ০৩০৫.৩১.৯০ 
০৩০৫.৩২.৯০ 
০৩০৫.৩৯.৯০ 

শুকনো, িবেোক্ত বো িবশের দ্রবশে সংরলেত লকন্তু 

ধুমোলয়ত নয় এমন কোটো ছোড়োশনো মোছ (আড়োই ককলজ 

পয েন্ত কমোড়ক বো টিনজোত ব্যতীত) 

২০ 

 ০৩০৫.৫৯.৯০ 

 

অন্যোন্য শুকনো মোছ (িবেোক্ত হউক বো নো হউক),  

ধুমোলয়ত নয় (আড়োই ককলজ পয েন্ত কমোড়ক বো টিনজোত 

ব্যতীত) 

২০ 

০৩.০৬ ০৩০৬.১৬.০০ 
০৩০৬.১৭.০০ 

লহমোলয়ত লচংলড় ২০ 

০৪.০২ ০৪০২.১০.১০ 
০৪০২.২১.১০ 
০৪০২.২৯.১০ 

গুুঁড়ো দুধঃ খুচরো প্যোলকং (আড়োই ককলজ পয েন্ত) ২০ 

০৪.০৫ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
মোিন এবং অন্যোন্য দুগ্ধজোত চলব ে ও ততি; কডইরী 

কেডস্  
২০ 

০৭.০২ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
তোজো বো ঠোন্ডো টশমশটো  ২০ 

০৭.০৬ ০৭০৬.১০.১০ Carrots And Turnips, Fresh Or 

Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg 

২০ 

০৭০৬.১০.৯০ Carrots And Turnips, Fresh Or 

Chilled, in bulk 

২০ 

০৭.০৯ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
Other vegetables, fresh or chilled. ২০ 
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ল রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপুে ে 

নোমকরে ককোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর লববরে 
(Description of Goods) 

সম্পুরক 

শুল্কহোর 

(%) 
(১) (২) (৩) (৪) 

০৮.০১ এবং 

০৮.০২ 
০৮০১.১১.১০  

০৮০১.১২.১০  

০৮০১.১৯.১০ 

০৮০১.২১.১০ 

০৮০১.২২.১০ 

০৮০১.৩১.১০ 

০৮০১.৩২.১০  

০৮০২.১১.১০  

০৮০২.১২.১০  

০৮০২.২১.১০ 

০৮০২.২২.১০ 

০৮০২.৩১.১০ 

০৮০২.৩২.১০  

 ০৮০২.৪১.১০ 

০৮০২.৪২.১০ 

০৮০২.৫১.১০ 

০৮০২.৫২.১০ 

০৮০২.৬১.১০ 

০৮০২.৬২.১০ 

০৮০২.৭০.১০ 

০৮০২.৯০.৯১ 

Coconuts, Brazil nuts, cashew nuts 

and other nuts, fresh or dried 

(Wrapped or canned upto 2.5 kg) 

২০ 

 ০৮০২.৮০.১০ 

০৮০২.৮০.৯০ 

Areca Nut ৩০ 

০৮.০২ ০৮০২.৯০.১১  

০৮০২.৯০.১২ 

০৮০২.৯০.১৯ 

তোজো বো শুকনো সুপোলর, কিোসো ছোড়োশনো হউক বো নো 

হউক 
৩০ 

০৮.০৪ ০৮০৪.৫০.৩১ 

০৮০৪.৫০.৩৯ 
তোজো বো শুকনো আম ২০ 

০৮.০৫ ০৮০৫.১০.১০ 

০৮০৫.১০.৯০ 
তোজো বো শুকনো কমিোশিবু ২০ 

০৮০৫.২১.১০ 

 ০৮০৫.২১.৯০ 

০৮০৫.২২.১০ 

০৮০৫.২২.৯০ 

তোজো বো শুকনো কিবুজোতীয় ফি ২০ 
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ল রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপুে ে 

নোমকরে ককোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর লববরে 
(Description of Goods) 

সম্পুরক 

শুল্কহোর 

(%) 
(১) (২) (৩) (৪) 

০৮০৫.২৯.১০ 

০৮০৫.২৯.৯০ 
০৮০৫.৪০.১০ 
০৮০৫.৪০.৯০ 

তোজো বো শুকনো আঙ্গুর ২০ 

০৮০৫.৫০.১০ 
০৮০৫.৫০.৯০ 

তোজো বো শুকনো কিবু ২০ 

০৮০৫.৯০.১১ 

০৮০৫.৯০.১৯ 

০৮০৫.৯০.২১ 

০৮০৫.৯০.২৯ 

তোজো বো শুকনো অন্যোন্য কিবু জোতীয় ফি ২০ 

০৮.০৬ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
তোজো বো শুকনো আঙ্গুর ফি  ২০ 

০৮.০৭ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
Melons (including watermelons) and 

papaws (papayas), fresh. 

২০ 

০৮.০৮ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
তোজো আশপি, নো পোলত ও কুইশেস ২০ 

০৮.০৯ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
Apricots, cherries, peaches (including 

nectarines), plums and sloes, fresh 
২০ 

০৮.১০ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
অন্যোন্য তোজো ফি  ২০ 

০৯.০১ ০৯০১.১১.১০ 

০৯০১.১২.১০ 

০৯০১.২১.১০ 

০৯০১.২২.১০ 

০৯০১.৯০.১০ 

Coffee; coffee husks and skins; 

coffee substitutes containing coffee 

in any proportion (Wrapped or 

canned upto 2.5 kg) 

২০ 

০৯.০২ ০৯০২.১০.০০ 

০৯০১.২০.০০ 
Green tea ২০ 

০৯০২.৩০.০০ Black tea (farmented) and partly 

farmented tea, in immediate packings 

of a content not exceeding 3 kg 

২০ 

০৯০২.৪০.০০ Other black tea (farmented) and other 

partly farmented tea 
২০ 
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ল রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপুে ে 

নোমকরে ককোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর লববরে 
(Description of Goods) 

সম্পুরক 

শুল্কহোর 

(%) 
(১) (২) (৩) (৪) 

০৯.০৪ ০৯০৪.১১.১০ 

০৯০৪.১১.৯০ 

০৯০৪.১২.০০ 

কগোিমলরচ, চূে ে বো দিোশনো হউক বো নো হউক ২০ 

০৯.০৬ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
দোরুলচলন এবং দোরুলচলন গোশছর ফুি ২০ 

০৯.০৭ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
িবঙ্গ  ২০ 

০৯.০৮ ০৯০৮.৩১.১০ 

০৯০৮.৩১.৯০ 
০৯০৮.৩২.১০ 
০৯০৮.৩২.৯০ 

এিোচ  ২০ 

০৯.০৯ ০৯০৯.৩১.১০ 

০৯০৯.৩১.৯০ 
০৯০৯.৩২.১০ 
০৯০৯.৩২.৯০ 

লজরো ২০ 

১৫.১৩ ১৫১৩.১৯.০০ লরফোইন্ড নোলরশকি ততি ও ইহোর অং  লবশ ে, 

অন্যোন্য 

 

৩০ 

১৭.০২ ১৭০২.৩০.১০ Dextrose anhydrous/monohydrate 

BP/USP Pyrogen free imported under 

blocklist 

২০ 

১৭০২.৩০.২০ Liquid glucose  ২০ 
১৭০২.৩০.৯০ Other glucose and glucose syrup ২০ 
১৭০২.৪০.০০ Glucose and glucose syrup, containing 

in the dry state at least 20% but less 

than 50% by weight of fructose, 

excluding invert sugar 

২০ 

১৭.০৪ ১৭০৪.১০.১০ 

১৭০৪.৯০.১০ 
Sugar confectionery (including white 

chocolate), not containing cocoa, put 

up for retail sale 

৪৫ 

১৭০৪.১০.৯০ 

১৭০৪.৯০.৯০ 

Sugar confectionery (including white 

chocolate), not containing cocoa, 

excluding put up for retail sale 

৪৫ 

১৮.০৬  ককোকোযুক্ত চকশিট এবং অন্যোন্য িোদ্য লপ্রপোশর নঃ  
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ল রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপুে ে 

নোমকরে ককোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর লববরে 
(Description of Goods) 

সম্পুরক 

শুল্কহোর 

(%) 
(১) (২) (৩) (৪) 

১৮০৬.২০.০০ ককোকোযুক্ত চকশিট এবং অন্যোন্য িোদ্য লপ্রপোশর ন 

(২ ককলজর উশবে ব্লক, স্লোব বো বোর আকোশর অথবো 

তরি, কপস্ট, গুুঁড়ো, দোনোদোর বো অন্যরুশপ বোল্ক 

প্যোলকং এ) 

৪৫ 

১৮০৬.৩১.০০ 

১৮০৬.৩২.০০ 
লফলনস্ড চকশিট (ব্লক, স্লোব বো বোর আকোশর) ৪৫ 

১৮০৬.৯০.০০ অন্যোন্য ৪৫ 
১৯.০১ ১৯০১.১০.০০ খুচরো কমোড়শক শুন্য কথশক ১ বছশরর ল শুশদর 

ব্যবহোশরর জন্য িোদ্য সোমগ্রী (শহলডং নং ০৪.০১ 

কথশক ০৪.০৪ ভূক্ত পণ্যজোত) 

২০ 

১৯০১.২০.০০ Mixes and dough’s for the preparation 

of bakers' wares of heading 19.05 

২০ 

১৯০১.৯০.৯১ Malt extract/food preparations 

Imported in bulk by VAT registered 

food processing industries 

২০ 

১৯০১.৯০.৯৯ অন্যোন্য িোদ্য সোমগ্রী ২০ 
১৯.০২ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
Pasta, whether or not cooked or 

stuffed or otherwise prepared; 

couscous 

৩০ 

১৯.০৪ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
Prepared foods obtained by the 

swelling or roasting of cereals or 

cereal products; all types of cereals 

৩০ 

১৯.০৫ ১৯০৫.৩১.০০ Sweet biscuits ৪৫ 
১৯০৫.৩২.০০ Waffles and wafers ৪৫ 
১৯০৫.৪০.০০ Rusks, toasted bread and similar 

toasted products 

৪৫ 

১৯০৫.৯০.০০ Other ৪৫ 
২০.০৫ ২০০৫.২০.০০ পশটশটো লচপস্ ৪৫ 
২০.০৭ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
রোিোর ফশি প্রোপ্ত জযোম, ফশির কজলি, মোরমোশিডস, 

ফি বো বোদোমযুক্ত লপউলর এবং ফি বো বোদোশমর 

কপস্ট, লচলন বো অন্যোন্য লমলষ্ট পদোথ ে যুক্ত হউক বো নো 

হউক 

 

২০ 
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ল রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপুে ে 

নোমকরে ককোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর লববরে 
(Description of Goods) 

সম্পুরক 

শুল্কহোর 

(%) 
(১) (২) (৩) (৪) 

২০.০৯ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
ফশির রস (আঙ্গুশরর must সহ) বো সবলজর রস, 

গাঁজোশনো নশহ বো লেলরটযুক্ত নশহ, লচলন বো অন্যোন্য 

লমলষ্ট পদোথ ে যুক্ত হউক বো নো হউক 

২০ 

২১.০৩ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
সস এবং অনুরূপ পণ্য; mixed condiments, 

সলরেোর গুুঁড়ো এবং অন্যোন্য পণ্য 
২০ 

২১.০৫ ২১০৫.০০.০০ Ice cream and other edible ice, 

whether or not containing cocoa 
২০ 

২১.০৬ ২১০৬.৯০.১০ সুগলন্ধ দ্রশব্যর লমশ্রে ব্যতীত ককোমি পোনীয় প্রস্তুশত 

ব্যবহৃত সোমগ্রী, আয়তন লভলত্তক এযোিশকোহি েমতো 

০.৫% এর উশবে 

৩৫০ 

২১০৬.৯০.৪৯ Other Stabilizer for milk ১০ 
২১০৬.৯০.৫০ Creamer in bulk imported by VAT 

registered milk foodstuffs 

manufacturers 

২০ 

২১০৬.৯০.6০ Food supplement ২০ 

২১০৬.৯০.৯০ অন্যোন্য ২০ 
২২.০১ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
Waters, including natural or artificial 

mineral waters and aerated waters, not 

containing added sugar or other 

sweetening matter nor flavoured; ice 

and snow 

২০ 

২২.০২ ২২০২.১০.০০ Waters, including mineral waters and 

aerated waters containing added sugar 

of other sweetening matter or 

flavoured 

১৫০ 

২২০২.৯১.০০ নন-এযোিশকোহলিক লবয়োর ১৫০ 
২২০২.৯৯.০০ অন্যোন্য ১৫০ 

২২.০৩ ২২০৩.০০.০০ মল্ট হইশত প্রস্তুত লবয়োর ২৫০ 
২২.০৪ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
তোজো আঙ্গুশরর মদ্য, ফটি েফোইড মদ্যসহ; (২০.০৯ 

কহলডংভুক্ত grape must ব্যতীত) 
৩৫০ 

২২.০৫ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
ভোরমুথ এবং তোজো আঙ্গুশরর ততলর মদ্য, সুবোলসত ৩৫০ 
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ল রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপুে ে 

নোমকরে ককোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর লববরে 
(Description of Goods) 

সম্পুরক 

শুল্কহোর 

(%) 
(১) (২) (৩) (৪) 

২২.০৬ ২২০৬.০০.০০ অন্যোন্য গাঁজোশনো পোনীয় (উদোহরেস্বরূপ লসডোর, 

কপরী) 
৩৫০ 

২২.০৮ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
Undenatured ethyl alcohol of an 

alcoholic strength by volume of less 

than 80% volume, spirits, liquors and 

other spirituous beverages 

৩৫০ 

২৪.০১ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
Unmanufactured Tobacco, Tobacco 

refuse 

৬০ 

২৪.০২ ২৪০২.১০.০০ তোমোশকর ততলর লসগোর, চুরুট ও লসগোলরশিো ৩৫০ 
২৪০২.২০.০০ তোমোশকর ততলর লসগোশরট ৩৫০ 
২৪০২.৯০.০০ হোশত বো অযোলিক পদ্ধলতশত ততলর লবলড় এবং অন্যোন্য ১৫০ 

২৪.০৩ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
অন্যোন্য প্রস্তুতকৃত তোমোক এবং সমজোতীয় পদোথ ে; 

তোমোশকর “homogenised” বো 

“reconstituted” লনজেোস বো সুগলন্ধ 

১৫০ 

২৫.০১ ২৫০১.০০.১০ Pure sodium chloride BP/USP 

pyrogen free 

২০ 

২৫০১.০০.২০ Salt (other than pure sodium chloride) 

not in aqueous solution including salt 

boulder for crushing and salt in bulk 

২০ 

২৫০১.০০.৩০ Rock salt, bhit lobon ২০ 
২৫০১.০০.৯১ Denatured salt (coloured) ২০ 

২৫০১.০০.৯৯ অন্যোন্য িবে 

 

২০ 

২৫.১৫ ২৫১৫.১১.০০ মোশব েি এবং কেভোরটিন (আপোত: আশপলেক পুরুত্ব 

২.৫% বো তোর কব ী), ক্রুড বো সু্থিভোশব কলতেত 
২০ 

২৫১৫.১২.০০ Merely cut, by sawing or otherwise, 

into blocks or slabs of a rectangular 

(including square) shape 

২০ 

২৫১৫.২০.০০ Ecsussine and other calcareous 

monumental or building stone; alabaster 

২০ 

২৫.১৬ ২৫১৬.১১.০০  গ্রোনোইট (সু্থিভোশব কলতেত)  ২০ 
২৫১৬.১২.০০ গ্রোনোইটঃ করোত িোরো বো অন্য প্রকোশর ব্লক অথবো 

চতুভু েজ বো বগ েোকোর স্লোব লহসোশব কলতেত 
২০ 
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ল রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপুে ে 

নোমকরে ককোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর লববরে 
(Description of Goods) 

সম্পুরক 

শুল্কহোর 

(%) 
(১) (২) (৩) (৪) 

২৫১৬.৯০.১০ কবোল্ডোর কস্টোন ১০ 
২৫.১৭ ২৫১৭.১০.৯০ Pebbles, gravel, broken or crushed 

stone (excl. imported by VAT 

registered ceramic products 

manufacturing industries) 

৩০ 

২৫১৭.৪৯.০০ Other Pebbles, gravel, broken or 

crushed stone 

৩০ 

25.21 2521.00.91 Boulder Lime stone 10 

2521.00.99 Other 30 

২৫.২৩ ২৫২৩.২১.০০ কপোট েল্যোন্ড লসশমন্টঃ সোদো, কৃলেমভোশব রঙ্গীন করো 

হউক বো নো হউক 
২০ 

২৫২৩.২৯.০০ অন্যোন্য কপোট েল্যোন্ড লসশমন্ট ২০ 
২৭.১০ ২৭১০.১২.৩৯ অন্যোন্য হোিকো ততি ও লপ্রপোশর নঃ অন্যোন্য ২০ 

২৭১০.১২.৫০ অন্যোন্য মধ্যম ততি ও লপ্রপোশর ন ২০ 
২৭১০.১২.৬৯ গ্যোস ততিঃ অন্যোন্য ২০ 
২৭১০.১৯.১৯ জ্বোিোনী ততিঃ অন্যোন্য ২০ 
২৭১০.১৯.২২ Recycled lube base oil ২০ 

২৭১০.১৯.৩২ Recycled lubricating oil ২০ 

২৭১০.১৯.৯৩ আংল ক পলরশ োলধত কপশেোলিয়োম, টপক্রুডসহ ২০ 
২৭১০.১৯.৯৯ অন্যোন্য ভোরী ততি ও লপ্রপোশর ন ২০ 

২৭.১১ ২৭১১.২১.০০ প্রোকৃলতক গ্যোস, গ্যোসীয় অবস্থোয়  ১০০ 
২৮.০৭ ২৮০৭.০০.০০ সোিলফউলরক এলসড, ওলিয়োম 20 

২৮.৩৩ ২৮৩৩.১১.০০ Disodium sulphate  ২০ 

২৮৩৩.১৯.০০ Sodium sulphates ২০ 

২৯.১৫ ২৯১৫.৭০.৩২ Sodium salt of palmitic acid (soap 

noodle) imported by other 

২০ 

২৯.১৭ ২৯১৭.৩২.১০ Dioctyl orthophthalates 

pharmaceutical grade imported under 

block list by VAT registered 

pharmaceutical industry 

২০ 

২৯১৭.৩২.৯০ ডোইঅক্টোইি অশথ েোশথশিটস (লড ও লপ) ১০ 
২৯১৭.৩৩.০০ Dinonyl or didecyl orthophthalates ২০ 
২৯১৭.৩৪.০০ Other esters of orthophthalic acid ২০ 
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ল রনোমো 

সংখ্যো     
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সম্পুরক 

শুল্কহোর 

(%) 
(১) (২) (৩) (৪) 

২৯১৭.৩৯.০০ Other plasticizer ২০ 
৩২.০৮ ৩২০৮.১০.১০ Paints and varnishes imported by 

Bangladesh Biman, flying club, 

concerned Government Department 

and VAT registered manufacturer as 

raw material for their product 

২০ 

৩২০৮.১০.৯০ পলিশয়স্টোর কবইজড অন্যোন্য কপইন্টস, ভোলে ে  

(এনোশমি কিকোরসহ) 
২০ 

৩২০৮.২০.১০ Paints and varnishes imported by 

Bangladesh Biman, flying club, 

concerned Government Department 

and VAT registered manufacturer as 

raw material for their product 

২০ 

৩২০৮.২০.৯৯ Other paints based on acrylic or vinyl 

polymers, in a non-aqueous medium 

২০ 

৩২০৮.৯০.১০ Paints and varnishes imported by 

Bangladesh Biman, flying club, 

concerned Government Department 

and VAT registered manufacturer as 

raw material for their product 

২০ 

৩২০৮.৯০.৯০ অন্যোন্য কপইন্টস, ভোলে ে  এবং কিকোর ২০ 
৩২.০৯ ৩২০৯.১০.১০ Paints and varnishes imported by 

Bangladesh Biman, flying club, 

concerned Government Department 

and VAT registered manufacturer as 

raw material for their product 

২০ 

৩২০৯.১০.৯০ এশক্রলিক লভনোইি পলিমোর কবইজড অন্যোন্য কপইন্ট 

এন্ড ভোলে ে  (এনোশমি ও কিকোরসহ) 
২০ 

৩২০৯.৯০.১০ Paints and varnishes imported by 

Bangladesh Biman, flying club, 

concerned Government Department 

and VAT registered manufacturer as 

raw material for their product 

২০ 

৩২০৯.৯০.৯০ অন্যোন্য কপইন্টস, ভোলে ে  এবং কিকোর ২০ 
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ল রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপুে ে 

নোমকরে ককোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর লববরে 
(Description of Goods) 

সম্পুরক 

শুল্কহোর 

(%) 
(১) (২) (৩) (৪) 

৩২.১০ ৩২১০.০০.১০ Paints and varnishes imported by 

Bangladesh Biman, flying club, 

concerned Government Department 

and VAT registered manufacturer as 

raw material for their product 

২০ 

৩২১০.০০.২০ Prepared water pigments of a kind 

used for finishing leather, for cleaning 

footwear in tablet form 

২০ 

৩২১০.০০.৯০ অন্যোন্য কপইন্ট, বোলে ে  (এনোশমি, কিকোর ও 

লডশস্টম্পোরসহ) 
২০ 

৩৩.০৩ ৩৩০৩.০০.০০ সুগলন্ধ ও প্রসোধনী পোলন ৩০ 
৩৩.০৪ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
কসৌন্দয ে অথবো প্রসোধন সোমগ্রী এবং ত্বক পলরচয েোর 

প্রসোধন সোমগ্রী (ঔেশধ ব্যবহৃত পদোথ ে ব্যতীত), 

সোনলিন বো সোন ট্যোন সোমগ্রী; হোত, নি বো পোশয়র 

প্রসোধন সোমগ্রীসহ 

৪৫ 

৩৩.০৫ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
কক  পলরচয েোয় ব্যবহৃত সোমগ্রী ৬০ 

৩৩.০৬ ৩৩০৬.১০.০০ কডনলেলফস ২০ 
৩৩০৬.৯০.০০ মুিগহবর বো দাঁশতর জন্য ব্যবহৃত অন্যোন্য সোমগ্রী ২০ 

৩৩.০৭ সকি 

এইচ,এস,শকোড  
ক শভর আশগ, ক শভর পশর বো ক শভর সময় ব্যবহোয ে 

সোমগ্রী;  রীশরর দুগ েন্ধ দুরীকরশে ব্যবহৃত সোমগ্রী, 

লডপোইশিটরী এবং অন্যোন্য সুগলন্ধ, প্রসোধনী ও 

টয়শিট সোমগ্রী যো অন্য ককোথোও বলে েত বো অন্তভু েক্ত 

নশহ; কশের দুগ েন্ধ নো ক (সুগলন্ধযুক্ত হউক বো নো 

হউক) অথবো জীবোনুনো ক েমতো থোকুক বো নো 

থোকুক) 

৩০ 

৩৩০৭.২০.০০ Personal deodorants and 

antiperspirants 

৩০ 

৩৩০৭.৯০.০০ অন্যোন্য ৩০ 

৩৪.০১ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
সোবোন এবং সোবোন লহসোশব ব্যবহৃত সোরশফস একটিভ 

সোমগ্রী এবং সমজোতীয় পণ্য 
৪৫ 

৩৪.০২ ৩৪০২.২০.০০ Preparations put up for retail sale ২০ 

 ৩৪০২.৯০.১০ লডটোরশজন্ট ২০ 
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ল রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপুে ে 

নোমকরে ককোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর লববরে 
(Description of Goods) 

সম্পুরক 

শুল্কহোর 

(%) 
(১) (২) (৩) (৪) 

৩৪.০৫ ৩৪০৫.১০.০০ Polishes, creams and similar 

preparations for footwear or leather 

২০ 

৩৬.০১ ৩৬০১.০০.০০ লবশফোরক পোউডোর ৩০ 
৩৬.০২ ৩৬০২.০০.০০ ততলর লবশফোরক, লবশফোরক পোউডোর ব্যতীত ৩০ 
৩৬.০৪ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
আত বোলজ লসগনোলিং কেয়োর, করইন রশকট, ফগ 

লসগনোি এবং অন্যোন্য পোইশরোশটকলনক পণ্য 
৩০ 

৩৬.০৫ ৩৬০৫.০০.০০ লদয়ো িোই; ল রনোমো সংখ্যো ৩৬.০৪ এর 

পোইশরোশটকলনক পণ্য সোমগ্রী ব্যতীত 
২০ 

৩৮.০৮ ৩৮০৮.৯১.২১ Mosquito coil; aerosol; mosquito 

repellent 

২০ 

৩৮.২৪ ৩৮২৪.৯০.২০ Chlorinated parafin wax ১০ 
38.24 3824.99.40 Refil for Electronic Nicotine Delivery 

System (ENDS) 

100 

৩৯.১৭ ৩৯১৭.২১.০০ Tubes, pipes and hoses, rigid of 

polymers of ethylene 

৩০ 

৩৯১৭.২২.০০ Tubes, pipes and hoses, rigid of 

polymers of propylene  

৩০ 

৩৯১৭.২৩.৯০ Tubes, pipes and hoses, rigid of 

polymers of vinyl chloride (excluding 

PVC shrinkable tube (plain)) 

৩০ 

৩৯১৭.২৯.৯১ Fibre glass imported by VAT 

registered electric fan manufacturers 

৩০ 

৩৯১৭.২৯.৯৯ Tubes, pipes and hoses, rigid of other 

plastics (excluding Silicone tubing for 

laboratory use; Hoses pipe for gas cylinder) 

৩০ 

৩৯.১৮ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
প্লোলস্টশকর ততলর কেোর কোভোলরং, ওয়োি অথবো 

লসলিং কোভোলরং, কসিফ এডশহলসভ হউক বো নো হউক 

(শরোি অথবো টোইি আকোশর) 

২০ 

৩৯.১৯ ৩৯১৯.৯০.৯৯ প্লোলস্টশকর ততলর কসিফ এডশহলসভ কপ্লট,  ীট, লফল্ম, 

ফশয়ি, কটপ, স্ট্রীপ এবং অন্যোন্য েযোট আকৃলত (শরোি 

আকোশর) (মূসক লনবলন্ধত প্রলতষ্ঠোন ব্যতীত) 

১০ 

৩৯.২০ প্লোলস্টশকর কপ্লট,  ীট, লফল্ম, ফশয়ি, স্ট্রীপ (নন-শসলুিোর, লরইনশফোস েড 

নশহ, অন্য ককোন পদোথ ে িোরো ল্যোলমশনশটড, সোশপোশট েড বো অন্য ককোন 

পদোশথ ের সোশথ অনুরূপ উপোশয় সমলিত): 
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ল রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপুে ে 

নোমকরে ককোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর লববরে 
(Description of Goods) 

সম্পুরক 

শুল্কহোর 

(%) 
(১) (২) (৩) (৪) 

৩৯২০.২০.১০ ছোপোশনো আকোশর কপ্রোপোইলিন পলিমোশরর ততলর (ঔেধ 

ল ল্প কর্তেক আমদোলনকৃত ঔেধ প্র োসশনর প্রতযয়নকৃত 

ব্লকলিস্টভূক্ত পণ্য ব্যতীত) 

১০ 

৩৯২০.৪৯.২১ Printed PVC sheet Imported by VAT 

registered SIM card or Smart card 

manufacturing industry 

২০ 

৩৯২০.৪৯.২৯ লপ্রশন্টড লপলভলস  ীট ২০ 
৩৯২০.৬২.১০ ছোপোশনো আকোশর পলি ইথোইলিন কটশরফশথশিশটর 

ততলর 
২০ 

৩৯২০.৬৯.১০ ছোপোশনো আকোশর অন্যোন্য পলিশয়স্টোশরর ততলর ১০ 
৩৯২০.৯২.১০ ছোপোশনো আকোশর প্লোলস্টশকর ততলর পলিমোইডস ১০ 
৩৯২০.৯৯.৯০ অন্যোন্য প্লোলস্টক  ীট ১০ 

৩৯.২১ প্লোলস্টশকর ততলর অন্যোন্য কপ্লট,  ীট, লফল্ম, ফশয়ি ও স্ট্রীপ (শসলুিোর, 

লরইনশফোস েড, অন্য ককোন পদোথ ে িোরো ল্যোলমশনশটড, সোশপোশট েড বো অন্য 

ককোন পদোশথ ের সোশথ অনুরূপ উপোশয় সমলিত): 

 

৩৯২১.১৯.৯০ Other cellular plate/sheet/film/foil of 

plastic 

২০ 

৩৯২১.৯০.৯১ ছোপোশনো আকোশর অন্যোন্য প্লোলস্টশকর ততলর কসলুিোর, 

ভিকোনোইজড, কমটোিোইজড বো অনুরূপ প্লোলস্টক 
৩০ 

৩৯২১.৯০.৯৯ ছোপোশনো ব্যতীত অন্যোন্য প্লোলস্টশকর ততলর কসলুিোর, 

ভিকোনোইজড, কমটোিোইজড বো অনুরূপ প্লোলস্টক 
২০ 

৩৯.২২ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
প্লোলস্টশকর ততলর বোথটোব,  োওয়োর বোথ, লসঙ্ক, ওয়ো  

কবলসন, লবশডট, ল্যোশভটরী প্যোন, সীট ও কভোর, 

েোল ং লসস্টোে েস এবং অনুরূপ স্যোলনটোরী ওয়যোরস্ 

২০ 

৩৯.২৩ পণ্য বহন বো প্যোলকং এর জন্য ব্যবহৃত প্লোলস্টশকর ততলর দ্রব্যোলদঃ  
৩৯২৩.১০.০০ প্লোলস্টশকর ততলর বোক্স, ককইস, কক্রট এবং সমজোতীয় 

পণ্য 
৪৫ 

৩৯২৩.২১.০০ Sacks and bags (including cones) of 

polymers of ethylene other than 

plastics 

৪৫ 

৩৯২৩.২৯.৯০ Sacks and bags (including cones) of 

other plastics 

৪৫ 
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ল রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপুে ে 

নোমকরে ককোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর লববরে 
(Description of Goods) 

সম্পুরক 

শুল্কহোর 

(%) 
(১) (২) (৩) (৪) 

৩৯২৩.৩০.৯০ কোব েয়, কবোতি, েোস্ক ও সমজোতীয় পণ্য (ঔেশধর 

স্যোশ  ও ইনশহিোশরর কশন্টইনোর ব্যতীত) 
৪৫ 

৩৯২৩.৪০.৯০ Other Spools, caps, bobbins and 

similar supports 

৪৫ 

৩৯২৩.৫০.০০ Stoppers, lids, caps and other closures ৪৫ 
৩৯২৩.৯০.৯০ প্লোলস্টক প্যোশিটস ৪৫ 

৩৯.২৪ ৩৯২৪.১০.০০ প্লোলস্টশকর কটলবিওয়যোর বো লকশচনওয়যোর ৪৫ 
৩৯২৪.৯০.১০ Feeding Bottles ২০ 
৩৯২৪.৯০.৯০ অন্যোন্য ৪৫ 

৩৯.২৫ ৩৯২৫.২০.০০ প্লোলস্টশকর ততলর দরজো, জোনোিো ও উহোশদর কেম 

এবং দরজোর threshold 
৪৫ 

৩৯২৫.৩০.০০ প্লোলস্টশকর ততলর  োটোর, ব্লোইন্ড এবং উহোশদর পোট েস ২০ 
৩৯২৫.৯০.০০ প্লোলস্টশকর ততলর অন্যোন্য লবল্ডোস ে ওয়যোর ২০ 

৩৯.২৬ ৩৯২৬.১০.০০ প্লোলস্টশকর ততলর অলফস এবং স্কুি সোমগ্রী ২০ 
৩৯২৬.৪০.০০ Statuettes and other ornamental 

articles 

২০ 

৩৯২৬.৯০.৯৯ প্লোলস্টশকর ততলর অন্যোন্য দ্রব্যোলদ ৩০ 
৪০.১১ ৪০১১.১০.০০ কমোটর গোলড়র টোয়োর ২০ 
৪০.১৬ ৪০১৬.৯১.০০ Floor coverings and mats ২০ 
৪২.০২ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
Trunks, suit-case, vanity-cases, 

executive-cases, brief-cases, school 

satchels, spectacle cases, binocular 

cases, camera cases, musical 

instrument cases, guncases, holsters 

and similar containers; travelling-

bags, insulated food or beverages bags 

toilet bags, rucksacks, handbags, 

shopping bags, wallets, purses, map-

cases, cigarette-cases, tobacco 

pouches, tool bags, sports bags, bottle-

cases, jewellery boxes, powder-boxes, 

cutlery cases and similar containers, of 

leather or of composition leather, of 

sheeting of plastics, of textile 

২০ 
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ল রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপুে ে 

নোমকরে ককোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর লববরে 
(Description of Goods) 

সম্পুরক 

শুল্কহোর 

(%) 
(১) (২) (৩) (৪) 

materials, of vulcanised fibre or of 

paperboard, or wholly or mainly 

covered with such materials or with 

paper. 
৪২.০৩ ৪২০৩.৩০.০০ Belts and bandoliers ২০ 

৪২০৩.৪০.০০ Other clothing accessories  ২০ 
৪৪.১০ হশত 

৪৪.১২ 
সকি 

এইচ,এস,শকোড 
(৪৪১১.১২.০০, 

৪৪১১.১৩.০০ ও 

৪৪১১.১৪.০০ 

ব্যতীত) 

সকি প্রকোর পোটি েকযোি কবোড ে, ওলরশয়শন্টড স্ট্রোন্ড কবোড ে 

ও সমজোতীয় কবোড ে, ফোইবোর কবোড ে, হোড ে কবোড ে, 

প্লোইউড, লভলনয়োড ে প্যোশনিস্ ও সমজোতীয় 

কিলমশনশটড পণ্য 

১০ 

৪৪.১০ ৪৪১০.১১.০০ Particle board ২০ 

৪৪.১৮ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
দরজো, জোনোিো, উহোশদর কেম ও কে শহোল্ড, 

প্যোরলকট প্যোশনি,  োটোলরং, ল ংশগি ও ক ক এবং 

সমজোতীয় পণ্য 

১০ 

44.20 4420.10.00 Wooden Beads 20 

৪৮.০২ ৪৮০২.৫৪.১০ 
৪৮০২.৫৪.৯০ 

Other paper and paperboard, not 

containing fibres obtained by a 

mechanical or chemi-mechanical 

process or of which not more than 10% 

by weight of the total fibre content 

consists of such fibres of weighing less 

than 40 g/m²  (Excl. imported by VAT 

registered manufacturing industries) 

১০ 

৪৮.১৩ সকি 

এইচ,এস,শকোড 

সসগোযরট পেেোর, সোইজ মত কসতিত হউক বো নো 

হউক অথবো বুকযেট বো টিউযবর আকোযর 

১০০ 

৪৮.১৮ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
টয়শিট কপপোর, টিসুয কপপোর, টোওশয়ি বো ন্যোপলকন 

কপপোর বো সমজোতীয় পণ্য, গৃহস্থোিী, কসলনটোরী বো 

অনুরূপ কোশজ ব্যবহৃত 

৩০ 

৪৮.১৯ ৪৮১৯.১০.০০ 

 
Cartons, boxes and cases, of 

corrugated paper and paperboard 
১০ 
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ল রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপুে ে 

নোমকরে ককোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর লববরে 
(Description of Goods) 

সম্পুরক 

শুল্কহোর 

(%) 
(১) (২) (৩) (৪) 

৪৮১৯.২০.০০ ম্যোচ কোঠি প্যোলকংশয়র জন্য ডুশপক্স আউটোর ক ি 

ব্যতীত নন-কশরোশগশটড কপপোর ও কপপোর কবোশড ের 

ততলর কফোলল্ডং কোটু েন, বোক্স ও ককস 

১০ 

৪৮১৯.৩০.০০ স্যোকস্ এবং ব্যোগস্ (৪০ কস. লম ও তদুবে প্রস্থ কবজ 

লবল ষ্ট) 
১০ 

৪৮.২১ ৪৮২১.১০.০০ লপ্রশন্টড কিশভিস ২০ 

৪৮.২৩ ৪৮২৩.৯০.৯৩ 
৪৮২৩.৯০.৯৪ 

Surface coloured or printed paper or 

paper board 

২০ 

৪৯.০১ ৪৯০১.১০.০০ Printed Books, Brochures, leaflets, 

similar printed matter in single sheets, 

wheather or not folded 

১০ 

৪৯.০৯ ৪৯০৯.০০.০০ Printed or illustrated postcards; 

printed cards bearing personal 

greetings, messages or 

announcements, wheather or not 

illustrated, with or without envelopes 

or trimmings 

২০ 

৪৯.১০ ৪৯১০.০০.০০ Calenders of any kind, printed, 

including calender blocks  

২০ 

৪৯.১১ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
ছোপোশনো ছলব, ফশটোগ্রোফসসহ অন্যোন্য ছোপোশনো পণ্য 

সোমগ্রী 
২০ 

৫০.০৭ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
Woven fabrics of silk or of silk waste. ৪৫ 

৫২.০৮ হইশত 

৫২.১২ 
সকি 

এইচ,এস,শকোড 

 

ওশভন কফলিক্স ২০ 

৫৪.০৭ এবং 

৫৪.০৮ 
সকি 

এইচ,এস,শকোড 

(৫৪০৭.১০.১০ 

ব্যতীত) 

ওশভন কফলিক্স ২০ 

৫৫.১২ হইশত 

৫৫.১৬ 
সকি 

এইচ,এস,শকোড 

ওশভন কফলিক্স ২০ 
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ল রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপুে ে 

নোমকরে ককোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর লববরে 
(Description of Goods) 

সম্পুরক 

শুল্কহোর 

(%) 
(১) (২) (৩) (৪) 

(৫৫১২.১৯.১০ 

ব্যতীত) 
৫৬.০৫ ৫৬০৫.০০.১০ Metalized round yarn ২০ 

৫৭.০১ হইশত 

৫৭.০৫ 
সকি 

এইচ,এস,শকোড 
কোশপ েট ও অন্যোন্য কটক্সটোইি কেোর আচ্ছোদন ২০ 

৫৮.০১ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
Woven pile fabrics and chenille 

fabrics, other than fabrics of heading 

58.02 or 58.06. 

২০ 

৫৮.০৪ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
Tulles and other net fabrics, not 

including woven, knitted or crocheted 

fabrics; lace in the piece, in strips or in 

motifs, other than fabrics of  headings 

60.02 to 60.06. 

২০ 

৫৯.০৩ ৫৯০৩.১০.৯০ Other textile fabrics, impregnated, 

coated, covered or laminated with 

polyvinyl chloride 

২০ 

৫৯০৩.২০.৯০ Other textile fabrics, impregnated, 

coated, covered or laminated with 

polyurethane 

২০ 

৫৯০৩.৯০.৯০ Other textile fabrics with polyurethane ২০ 
৬০.০১ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
Pile fabrics, including "long pile" 

fabrics and terry fabrics, knitted or 

crocheted. 

২০ 

৬০.০২ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
Knitted or crocheted fabrics of a width 

not exceeding 30 cm, containing by 

weight 5% or more of elastomeric yarn 

or rubber thread, other than those of 

heading 60.01. 

২০ 

৬০.০৩ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
Knitted or crocheted fabrics of a width 

not exceeding 30 cm, other than those 

of heading 60.01 or 60.02 

২০ 

৬০.০৪ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
Knitted or crocheted fabrics of a width 

exceeding 30 cm, containing by 

weight 5% or more of elastomeric yarn 

২০ 
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ল রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপুে ে 

নোমকরে ককোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর লববরে 
(Description of Goods) 

সম্পুরক 

শুল্কহোর 

(%) 
(১) (২) (৩) (৪) 

or rubber thread, other those of 

heading 60.01 
৬০.০৫ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
Warp knit fabrics (including those 

made on galloon knitting machines), 

other than of headings 60.01 to 60.04 

২০ 

৬০.০৬ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
Other knitted or crocheted fabrics ২০ 

৬১.০১ এবং 

৬১.০২ 

 

সকি 

এইচ,এস,শকোড  
ওভোরশকোট, কোর-শকোট, ককইপ, কলোক, অযোশনোর যোক 

(লস্ক-জযোশকটসহ), উইন্ডলচটোর, উইন্ড-জযোশকট এবং 

সমজোতীয় পণ্য, লনশটড বো ক্রশ শটড 

৪৫ 

৬১.০৩ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
কছশিশদর সুযট, ইনলসম্বি, জযোশকট, কব্লজোর, েোউজোর, 

লবব ও কিস ওভোরঅি, লিচ ও  ট েস (সাঁতোশরর 

কপোেোক ছোড়ো), লনশটড বো ক্রশ শটড 

৪৫ 

৬১.০৪ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
কমশয়শদর সুযট, ইনলসম্বি, জযোশকট, কব্লজোর, কেস, 

স্কোট ে, লডভোইশডড স্কোট ে, েোউজোর, লবব ও কিস 

ওভোরঅি, লিচ ও  ট েস (সাঁতোশরর কপোেোক ছোড়ো), 

লনশটড বো ক্রশ শটড 

৪৫ 

৬১.০৫ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
কছশিশদর  োট ে, লনশটড বো ক্রশ শটড ৪৫ 

৬১.০৬ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
কমশয়শদর ব্লোউজ,  োট ে এবং  োট ে-ব্লোউজ, লনশটড বো 

ক্রশ শটড 
৪৫ 

৬১.০৭ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
কছশিশদর আন্ডোরপ্যোন্ট, লিফ, নোইট োট ে, পোয়জোমো, 

বোথশরোব, কেলসং গোউন এবং সমজোতীয় পণ্য, লনশটড 

বো ক্রশ শটড 

৪৫ 

৬১.০৮ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
কমশয়শদর লস্লপ, কপটিশকোট, লিফ, প্যোলন্ট, নোইটশেস, 

পোয়জোমো, কনগশিলজ, বোথশরোব, কেলসং গোউন এবং 

সমজোতীয় পণ্য, লনশটড বো ক্রশ শটড 

৪৫ 

৬১.০৯ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
টি- োট ে, লসংশিট এবং অন্যোন্য কভস্ট, লনশটড বো 

ক্রশ শটড 
৪৫ 

৬১.১০ সকি 

এইচ,এস,শকোড  
জোলস ে, পুিওভোর, কোলড েগোন, ওশয়স্টশকোট এবং 

সমজোতীয় পণ্য, লনশটড বো ক্রশ শটড, কোলিরী ছোগি 

বো অন্য প্রোেীর সরু কিোম িোরো ততলর সোমগ্রী 

৪৫ 

৬১.১১ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
ল শুশদর গোশম েন্টস ও কলোলদং এশক্সসলরজ, লনশটড বো 

ক্রশ শটড 
৪৫ 
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ল রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপুে ে 

নোমকরে ককোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর লববরে 
(Description of Goods) 

সম্পুরক 

শুল্কহোর 

(%) 
(১) (২) (৩) (৪) 

৬১.১৩ ৬১১৩.০০.০০ লনশটড বো ক্রশ শটড কফলিশক্সর (৫৯.০৩, ৫৯.০৬ বো 

৫৯.০৭ কহলডং এর) ততলর গোশম েন্টস 
৪৫ 

৬১.১৪ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
অন্যোন্য গোশম েন্টস, লনশটড বো ক্রশ শটড  ৪৫ 

৬১.১৫ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
প্যোলন্ট কহোস, টোইটস, স্টলকংস, সকস এবং অন্যোন্য 

কহোলসয়োরী (শভলরশকোজ ল রোর জন্য স্টলকংস এবং 

কসোিলবহীন জুতোসহ), লনশটড বো ক্রশ শটড  

৪৫ 

৬১.১৬ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
গ্লোভস, লমশটনস এবং লমটস, লনশটড বো ক্রশ শটড ৪৫ 

৬১.১৭ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
(৬১১৭.৮০.৯০ 

ব্যতীত)  

অন্যোন্য লনশটড বো ক্রশ শটড কলোলদং এশক্সসলরজ; 

গোশম েন্টস বো কলোলদং এশক্সসলরশজর অং  (শেোট েস 

আউটিলফট লহসোশব ব্যবহৃত লন-কযোপ, অযোঙ্কশিট 

ইতযোলদ ব্যতীত) 

৪৫ 

৬২.০১ কথশক 

৬২.১০ পয েন্ত 
সকি 

এইচ,এস,শকোড 
পুরুে, মলহিো ও ল শুশদর সকি ধরশনর ততলর 

কপোেোক, অন্তব েোস ও সমজোতীয় পণ্য (সাঁতোশরর 

কপোেোক ছোড়ো) 

৪৫ 

৬২.১১ ৬২১১.৩২.০০ 
৬২১১.৩৩.০০ 
৬২১১.৩৯.০০ 
৬২১১.৪২.০০ 
৬২১১.৪৩.০০ 
৬২১১.৪৯.০০ 

েযোক সুযট ও অন্যোন্য গোশম েন্টস (সাঁতোশরর কপোেোক ও 

লস্ক-সুযট ব্যতীত) 
২০ 

৬২.১২ কথশক 

৬২.১৭ পয েন্ত 
সকি 

এইচ,এস,শকোড 
কিলসয়োর, গোড েি, করশসট, কিস, সোসশপন্ডোর, গোট েোর, 

রুমোি,  োি, স্কোফে, মোফিোর, ম্যোলন্টিো, কভইি, টোই, 

কবো-টোই, ক্রযোশভট, গ্লোভস, লমশটে, লমটস এবং 

সমজোতীয় কলোলদং এশক্সসলরজ ও তোর অং  

৪৫ 

৬৩.০১ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
সকি প্রকোর প মী কম্বি ২০ 

৬৩.০২ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
কবড লিশনন, কটলবি লিশনন, টয়শিট লিশনন এবং 

লকশচন লিশনন 
২০ 

৬৩.০৩ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
পদ েো (শেপসহ) এবং ইশন্টলরয়র ব্লোইন্ড; পদ েো বো কবড 

ভযোিোে 
২০ 

৬৩.০৪ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
অন্যোন্য আসবোব (৯৪.০৪ কহলডং এর পণ্য ব্যতীত) ২০ 
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ল রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপুে ে 

নোমকরে ককোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর লববরে 
(Description of Goods) 

সম্পুরক 

শুল্কহোর 

(%) 
(১) (২) (৩) (৪) 

৬৪.০২ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
Other footwear with outer soles and 

uppers of rubber or plastics. 

৪৫ 

৬৪.০৩ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
Footwear with outer soles of rubber, 

plastics, leather or composition leather 

and uppers of leather. 

৪৫ 

৬৪.০৪ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
Footwear with outer soles of rubber, 

plastics, leather or composition leather 

and uppers of textile materials. 

৪৫ 

৬৪.০৫ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
Other footwear. ৪৫ 

৬৪.০৬ ৬৪০৬.১০.১০ 
৬৪০৬.১০.৯০ 
৬৪০৬.২০.১০ 
৬৪০৬.২০.৯০ 

Upper and outer soles and heels ২০ 

৬৭.০২ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
Artificial flowers, foliage and fruit and 

parts thereof; articles made of artificial 

flowers, foliage or fruit 

২০ 

৬৮.০২ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
Granite, marble, travertine and 

alabaster and other stone 

৬০ 

68.03 6803.00.00 Worked slate and articles of slate or of 

agglomerated slate 

৬০ 

৬৮.০৮ ৬৮০৮.০০.০০ Panels, boards, tiles, blocks and similar 

articles or vegetable fibre, of straw or of 

shavings, chips, particles, sawdust or 

other waste, of wood, agglomerated with 

cement, plaster or other mineral binders. 

১০ 

68.09 6809.11.00 

6809.19.00 

Plaster Boards and sheets ১০ 

৬৯.০৪ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
Ceramic building bricks, flooring 

blocks, support or filler tiles and the 

like. 

২০ 

৬৯.০৫ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
Roofing tiles, chimney-pots, cowls, 

chimney liners, architectural 

২০ 
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ল রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপুে ে 

নোমকরে ককোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর লববরে 
(Description of Goods) 

সম্পুরক 

শুল্কহোর 

(%) 
(১) (২) (৩) (৪) 

ornaments and other ceramic 

constructional goods. 
৬৯.০৬ ৬৯০৬.০০.০০ Ceramic pipes, conduits, guttering and 

pipe fittings. 

২০ 

৬৯.০৭ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
অনুজ্জ্বি লসরোলমক প্রস্তর ফিক এবং উনোশনর  

প্রস্তর অথবো কদয়োশির টোইিস; অনুজ্জ্বি লসরোলমক 

কমোজোইক লকউব এবং সমজোতীয় পণ্য, ককোন বস্তুর 

উপর স্থোলপত হউক বো নো হউক 

৬০ 

৬৯.০৮ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
উজ্জ্বি লসরোলমক প্রস্তর ফিক এবং উনোশনর প্রস্তর 

অথবো কদয়োশির টোইিস; চকচশক লসরোলমক 

কমোজোইক লকউব এবং সমজোতীয় পণ্য, ককোন বস্তুর 

উপর স্থোলপত হউক বো নো হউক 

৬০ 

৬৯.১০ 

 

সকি 

এইচ,এস,শকোড  
লসরোলমশকর লসঙ্ক, ওয়ো  কবলসন, ওয়ো  কবলসন 

প্যোশডস্টোি, বোথটোব, লবশড, ওয়োটোর লশজট প্যোন, 

েোল ং লসস্টোন ে, ইউলরনোি ও সমজোতীয় কসলনটোরী 

লফক্সোস ে 

৬০ 

৬৯.১১ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
লচনোমোটি বো কপোরলসলিশনর ততলর কটলবি ওয়যোর, 

লকশচন ওয়যোর ও অন্যোন্য গৃহস্থোিী এবং টয়শিট 

সোমগ্রী 

৬০ 

৬৯.১২ ৬৯১২.০০.০০ লসরোলমশকর ততলর কটলবি ওয়যোর, লকশচন ওয়যোর ও 

অন্যোন্য গৃহস্থোিী সোমগ্রী 

৬০ 

৬৯.১৩ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
Statuettes and other ornamental 

ceramic articles. 
৬০ 

৬৯.১৪ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
অন্যোন্য লসরোলমক সোমগ্রী  ৬০ 

৭০.০২ ৭০০২.৩৯.৯০ গ্লোস টিউব 

 

২০ 

৭০.০৩ ৭০০৩.১২.০০ সম্পূে েভোশব রংকৃত নন ওয়যোরড  ীট আকোশর কোস্ট 

অথবো করোি গ্লোস (অস্বচ্ছ, েো ড্/এযোবজরশবন্টসহ, 

লরশেলক্টং হউক বো নো হউক)  

২০ 

৭০০৩.১৯.০০ অন্যোন্য কোস্ট অথবো করোি গ্লোস নন-ওয়যোড ে  ীট ২০ 
৭০০৩.২০.০০ কোস্ট অথবো করোি গ্লোস ওয়যোড ে  ীট ২০ 
৭০০৩.৩০.০০ কোস্ট অথবো করোি গ্লোস কপ্রোফোইিস্ ২০ 
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ল রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপুে ে 

নোমকরে ককোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর লববরে 
(Description of Goods) 

সম্পুরক 

শুল্কহোর 

(%) 
(১) (২) (৩) (৪) 

৭০.০৪ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
েন গ্লোস এবং কবোন গ্লোস  ীট, এযোবজরশবন্ট থোকুক 

বো নো থোকুক, লরশেলক্টং হউক বো নো হউক 
২০ 

৭০.০৫ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
 ীট আকোশর কেোট গ্লোস এবং সোরশফস গ্রোউন্ড বো 

পলি ড গ্লোস, ক োেকযুক্ত, প্রলতফিন বো 

প্রলতফিনহীন স্তরলবল ষ্ট হউক বো নো হউক, অন্য 

ককোন কোজ করো নয় 

৪৫ 

৭০.০৬ 7006.00.00 Edge-worked glass ২০ 

৭০.০৭ ৭০০৭.১৯.০০ Other tampered safety glass ২০ 
৭০০৭.২৯.০০ Other laminated safety glass ২০ 

৭০.০৯ ৭০০৯.৯১.৯০ কেমলবহীন অন্যোন্য কাঁশচর আয়নো ২০ 
৭০০৯.৯২.৯০ কেমযুক্ত অন্যোন্য কাঁশচর আয়নো ২০ 

৭০.১০ ৭০১০.৯০.০০ Carboys, bottles, flastks, jars, pots, 

phials and other containers, of glass, 

of a kind used for the conveyance or 

packing of goods; preserving jars of 

glass 

২০ 

৭০.১৩ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
কটলবি, রোিোঘর, টয়শিট, অলফস, ইনশডোর 

কডশকোশর ন অথবো একইরূপ উশেশে ব্যবহোশরর 

উপশযোগী কাঁশচর ততজসপে (৭০.১০ ও ৭০.১৮ 

কহলডং এর পণ্য ব্যতীত) 

৪৫ 

৭০.১৬ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
Paving blocks, slabs, bricks, squares, 

tiles and other articles of pressed or 

moulded glass, whether or not wired, 

of a kind used for building or 

construction purposes; glass cubes 

and other glass smallwares, whether 

or not on a backing, for mosaics or 

similar decorative purposes; leaded 

lights and the like; multi-cellular or 

foam glass in blocks, panels, plates, 

shells or similar forms. 

২০ 

৭০.১৮ ৭০১৮.১০.০০ Glass beads, imitation pearls, 

imitation precious or semi-precious 

stones and similar glass small wares 

২০ 
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ল রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপুে ে 

নোমকরে ককোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর লববরে 
(Description of Goods) 

সম্পুরক 

শুল্কহোর 

(%) 
(১) (২) (৩) (৪) 
৭১.০২ ৭১০২.১০.০০ 

৭১০২.৩১.০০ 
অমসৃে হীরো ২০ 

৭১০২.৩৯.০০ মসৃে হীরো ৬০ 
৭১.১৭ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
ইলমশট ন জুশয়িোরী  ২০ 

৭২.১৩ সকি 

এইচ,এস,শকোড  
Bars and rods, hot-rolled, in 

irregularly wound coils, of iron or 

non-alloy steel. 

৪৫ 

৭২.১৪ সকি 

এইচ,এস,শকোড  
Other bars and rods of iron or non-

alloy steel, not further worked than 

forged, hot-rolled, hot-drawn or hot-

extruded, but including those twisted 

after rolling. 

(শুধুিোে এিলপলি লসলিন্ডোশরর ভোল্ব ও বোঙ্গ 
উৎপোেনকোরী প্রলতষ্ঠোশনর কাঁিোিোি লহসোশব এইিএস 

তকোর্ ৭২১৪.৯৯.০০ এর অধীন Carbon steel 

S20c/SAE 1020 (42mmRD) আিেোলনর 

তেে ব্যতীত) 

৪৫ 

৭২.১৫ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
Other bars and rods of iron or non-

alloy steel. Of free-cutting steel, not 

further worked than cold-formed or 

cold-finished 

৪৫ 

৭২.১৬ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
Angles, shapes and sections of iron or 

non-alloy steel. 

২০ 

৭৩.০৩ ৭৩০৩.০০.০০ কোস্ট আয়রশনর ততলর টিউব পোইপস ২০ 
৭৩.০৪ ৭৩০৪.১১.২০ 

৭৩০৪.১৯.২০ 
অশয়ি অথবো গ্যোস পোইপ িোইশন ব্যবহৃত িোইন 

পোইপঃ লভতশরর ব্যোস ৮ ইলি অথবো তোর লনশম্ন 
২০ 

৭৩০৪.৯০.০০ আয়রন অথবো ষ্টীশির ততলর অন্যোন্য টিউব, পোইপ 

এবং ফাঁপো কপ্রোফোইি, লসমশিস (Seamless) 
২০ 

৭৩.০৬ ৭৩০৬.১১.২০ 
৭৩০৬.১৯.২০ 

অশয়ি অথবো গ্যোস পোইপ িোইশন ব্যবহৃত িোইন 

পোইপড, (লভতশরর ব্যোস ৮ ইলি অথবো তোর লনশম্ন) 
২০ 
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ল রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপুে ে 

নোমকরে ককোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর লববরে 
(Description of Goods) 

সম্পুরক 

শুল্কহোর 

(%) 
(১) (২) (৩) (৪) 

 ৭৩০৬.২১.২০ 
৭৩০৬.২৯.২০ 

অশয়ি ও গ্যোশসর লেলিং এর কোশজ ব্যবহৃত ককলসং 

এবং টিউলবং (লভতশরর ব্যোস ৮ ইলি অথবো তোর 

লনশম্ন) 

২০ 

৭৩০৬.৩০.০০ Other, welded, of circular cross-

section of iron or non-alloy steel  

২০ 

৭৩০৬.৪০.০০ Other, welded, of circular cross-

section, of stainless steel  

২০ 

৭৩০৬.৫০.০০ Other, welded, of circular cross-

section, of other alloy steel  

২০ 

৭৩০৬.৬১.০০ Other, welded, of non-circular cross-

section of square or rectangular cross-

section 

২০ 

৭৩০৬.৬৯.০০ Other, welded, of non-circular cross-

section of other non-circular cross-

section 

২০ 

৭৩০৬.৯০.০০ Other, welded, of non-circular cross-

section: Other 

২০ 

৭৩.১৭ ৭৩১৭.০০.০০ Nails, Tacks, Drawing Pins of 

iron/steel 

২০ 

৭৩.১৮ ৭৩১৮.১৪.৯০ Other Self-Tapping Screws ২০ 

৭৩১৮.১৫.৯০ Other Screw ২০ 

৭৩১৮.১৬.০০ Threaded Nuts of Iron/Steel ২০ 

৭৩১৮.১৯.০০ Other Screw ২০ 

৭৩.২০ ৭৩২০.১০.০০ Leaf-springs and leaves therefore ২০ 
৭৩.২১ ৭৩২১.১১.০০ গ্যোস জ্বোিোনীর উপশযোগী বো গ্যোস এবং অন্যোন্য 

উভয় জ্বোিোনীর উপশযোগী রোিোর ততজসপে এবং 

কপ্লট গরমকোরক 

২০ 

৭৩.২৩ ৭৩২৩.৯৩.০০ 
৭৩২৩.৯৪.০০ 
৭৩২৩.৯৯.০০ 

Table/kitchenware of stainless steel ২০ 

৭৩.২৪ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
কস্টইনশিস স্টীশির লসঙ্ক, ওয়োস কবলসন উহোর 

যিোং , ওয়োটোর ট্যোপ এবং বোথরুশমর অন্যোন্য 

লফটিংস ও লফক্সোস ে 

২০ 

৭৪.১৮ ৭৪১৮.২০.০০ কপোশরর ততলর কসলনটোরী ওয়যোর ও উহোর যিোং  ২০ 
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ল রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপুে ে 

নোমকরে ককোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর লববরে 
(Description of Goods) 

সম্পুরক 

শুল্কহোর 

(%) 
(১) (২) (৩) (৪) 

৭৬.০৭ ৭৬০৭.২০.১০ কপপোর/শপপোর কবোড ে িোরো ব্যোক্ড (Backed) 

এযোলুযলমলনয়োম ফশয়ি, রলঙ্গন হউক বো নো হউক, 

করোি/লরি/বলবন আকোশর 

২০ 

৭৬.১৫ ৭৬১৫.২০.০০ এযোলুলমলনয়োম স্যোলনটোরী ওয়যোর ও যিোং  ২০ 
৮২.১২ ৮২১২.১০.০০ করজর ২০ 

৮২১২.২০.১৯ কস্টইনশিস স্টীি কব্লড ২০ 
৮২১২.২০.৯০ অন্যোন্য ২০ 
৮২১২.৯০.০০ করজর পোট েস ২০ 

৮৩.০১ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
Padlocks and locks (key, combination 

or electrically operated), of base 

metal; clasps and frames with clasps, 

incorporating locks, of base metal; 

keys for any of the foregoing articles, 

of base metal. 

২০ 

৮৩.০৯ ৮৩০৯.৯০.৯০ Other Stoppers ৪৫ 

৮৪.০৭ এবং 

৮৪.০৮ 
৮৪০৭.৩১.১০ 

৮৪০৭.৩২.১০ 

৮৪০৭.৩৩.১০ 

৮৪০৮.২০.১০ 

দুই কস্ট্রোক লবল ষ্ট অশটো লরক্সো/লে হুইিোশরর ইলঞ্জন ২০ 

৮৪০৭.৩১.২০ 

৮৪০৭.৩২.২০ 

৮৪০৭.৩৩.২০ 

৮৪০৮.২০.২০ 

চোর কস্ট্রোক লবল ষ্ট অশটো লরক্সো/লে হুইিোশরর ইলঞ্জন ২০ 

৮৪.১৪ ৮৪১৪.৫১.০০ ১২৫ ওয়োট বো তোর লনশম্নর মটরযুক্ত কটলবি, কেোর, 

ওয়োি, লসলিং, উইশন্ডো, জোনোিো ও ছোশদর ফযোন 
৪৫ 

৮৪১৪.৯০.১০ ফযোন এর যিোং  

 

৪৫ 

৮৪.১৫ ৮৪১৫.১০.৯০ 
৮৪১৫.২০.৯০ 
৮৪১৫.৮১.৯০ 

৮৪১৫.৮২.৯০ 

৮৪১৫.৮৩.৯০ 

মটরচোলিত পোিোযুক্ত এবং উষ্ণতো ও আদ্র েতো 

পলরবতেন এর সুলবধো সম্বলিত, আদ্র েতো পৃথকভোশব 

লনয়িে করো যোয় নো এইরূপ তবল ষ্টয সম্বলিত 

 ীতোতপ লনয়িেকোরী যি  

১০০ 

 যিোং ঃ 
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ল রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপুে ে 

নোমকরে ককোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর লববরে 
(Description of Goods) 

সম্পুরক 

শুল্কহোর 

(%) 
(১) (২) (৩) (৪) 

৮৪১৫.৯০.১০ ইনশডোর অথবো আউটশডোর ইউলনট ১০০ 

 অন্যোন্য যিোং   
৮৪১৫.৯০.৯১ ভযোট করলজষ্টোড ে এয়োর কলন্ড নোর প্রস্তুতকোরক 

প্রলতষ্ঠোন কর্তেক আমদোলনকৃত 
৬০ 

৮৪১৫.৯০.৯৯ অন্যোন্য আমদোলনকোরক কর্তেক আমদোলনকৃত ৬০ 
৮৪.১৮ সকি 

এইচ,এস,শকোড  
(৮৪১৮.৬১.১০, 
৮৪১৮.৬৯.১০, 

৮৪১৮.৬৯.৯৩, 

৮৪১৮.৬৯.৯৫ 
ব্যতীত) 

করলেজোশরটর, লেজোর এবং সমজোতীয় পণ্য; লহট 

পোম্প; করলেজোশরটিং ফোলন েচোর 
৩০ 

৮৪.২১ ৮৪২১.২৩.০০ 
৮৪২১.২৯.৯০ 

লফল্টোর ২০ 

৮৫.০৪ ৮৫০৪.৩২.০০ Other transformer having a power 

handling capacity exceeding 1 kVA 

but not exceeding 16 kVA 

২০ 

৮৫০৪.৩৩.০০ Other transformer having a power 

handling capacity exceeding 16 kVA 

but not exceeding 500 kVA 

২০ 

৮৫.০৬ ৮৫০৬.১০.০০ ম্যোঙ্গোলনজ ডোই অক্সোইড ব্যোটোরী ২০ 
৮৫০৬.৩০.০০ Mercuric oxide battery ২০ 
৮৫০৬.৪০.০০ Silver oxide battery ২০ 
৮৫০৬.৫০.০০ Lithium battery ২০ 
৮৫০৬.৬০.০০ Air-zinc battery ২০ 
৮৫০৬.৮০.০০ Other primary cells and primary 

batteries 

২০ 

৮৫.০৭ ৮৫০৭.১০.০০  িীড এলসড ব্যোটোরী ও ইশিকলেক এযোকুমুশিটর ২০ 
৮৫০৭.২০.৯০ Other lead acid accumulators ২০ 

৮৫.০৯ ৮৫০৯.৪০.০০ Blender, Mixer and Grinder ২০ 

৮৫.১০ ৮৫১০.১০.০০ Shavers ২০ 
৮৫১০.২০.০০ Hair clippers ২০ 
৮৫১০.৩০.০০ Hair-removing appliances ২০ 
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ল রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপুে ে 

নোমকরে ককোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর লববরে 
(Description of Goods) 

সম্পুরক 

শুল্কহোর 

(%) 
(১) (২) (৩) (৪) 

৮৫.১৬ ৮৫১৬.৬০.০০ Other ovens; cookers, cooking plates, 

boiling rigns, grillers and roasters 

২০ 

৮৫.১৯ ৮৫১৯.২০.০০ কশয়ন, ব্যোংকশনোট, ব্যোংক কোড ে, কটোশকন ইতযোলদ 

িোরো চোলিত সোউন্ড করকলড েং বো লরশপ্রোলডউলসং 

এপোশরটোস,   সম্পূে ে ততলর 

২০ 

৮৫১৯.৩০.০০ টোে ে কটবিস (শরকড ে-শডক), সম্পূে ে ততলর ২০ 
৮৫১৯.৮১.২০  অন্যোন্য সোউন্ড করকলড েং বো লরশপ্রোলডউলসং এপোশরটোস 

(ম্যোগশনটিক, অপটিকযোি অথবো কসলমকন্ডোক্টর 

লমলডয়ো ব্যবহোরকোরী), সম্পূে ে ততলর 

২০ 

৮৫১৯.৮৯.২০ অন্যোন্য সোউন্ড করকলড েং বো লরশপ্রোলডউলসং 

এপোশরটোস, সম্পূে ে ততলর 
২০ 

৮৫.২১ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
লভলডও করকলড েং বো লরপ্রলডউলসং এর যিপোলত, 

লভলডও টিউনোরযুক্ত হউক বো নো হউক 
২০ 

৮৫.২২ ৮৫২২.৯০.২০ কিোশডড লপ্রশন্টড সোলকেট কবোড ে (৮৫.২১ কহলডংভুক্ত 

পশণ্যর জন্য) 
২০ 

৮৫.২৩ ৮৫২৩.৫২.০০ স্মোট ে কোড েস ১০ 
৮৫.২৭ ৮৫২৭.১২.০০  পশকট সোইজ করলডও কযোশসট কপ্লয়োর, সম্পূে ে ততলর ২০ 

৮৫২৭.২১.০০  সোউন্ড করকলড েং বো উৎপোদশনর যি সংশযোলজত 

কমোটরগোড়ীশত ব্যবহোর উপশযোগী বোলহশরর  লক্ত ছোড়ো 

চোিনোেম নশহ এইরূপ করলডও সম্প্রচোর গ্রোহকযি, 

করলডও কটলিশফোন বো করলডও কটলিগ্রোফ গ্রহশে সেম 

যিসহঃ সোউন্ড করকলড েং বো সোউন্ড লরশপ্রোলডউলসং 

যিপোলতসহ,  সম্পূে ে ততলর 

১০ 

৮৫২৭.৯১.০০ সোউন্ড করকলড েং বো উৎপোদশনর যি সংশযোলজত 

বোলহশরর  লক্ত ছোড়ো চোিনোেম এইরূপ অন্যোন্য 

করলডও সম্প্রচোর গ্রোহক যি, করলডও কটলিশফোন বো 

করলডও কটলিগ্রোফ গ্রহশে সেম যিসহঃ সোউন্ড 

করকলড েং বো সোউন্ড পুনঃ উৎপোদনেম যিপোলতসহ 

১০ 

৮৫.২৮ ৮৫২৮.৭২.০০ রলঙন কটলিলভ ন  ২০ 
৮৫.২৯ ৮৫২৯.৯০.২১ 

৮৫২৯.৯০.২৯ 
টিলভ কোড েসহ কটলিলভ ন পোট েস্ (টিলভ উৎপোদনকোরী 

ল ল্প ব্যতীত অন্যোন্য আমদোলনর কেশে) 
২০ 
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ল রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপুে ে 

নোমকরে ককোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর লববরে 
(Description of Goods) 

সম্পুরক 

শুল্কহোর 

(%) 
(১) (২) (৩) (৪) 

৮৫২৯.৯০.৩১ কিোশডড লপ্রশন্টড সোলকেট কবোড ে ৮৫.২৭ এবং ৮৫.২৮ 

কহলডংভুক্ত পশণ্যর জন্য (ভযোট করলজষ্টোড ে টিলভ 

উৎপোদনকোরী প্রলতষ্ঠোন কর্তেক আমদোলনর কেশে) 

৩০ 

৮৫২৯.৯০.৩৯ কিোশডড লপ্রশন্টড সোলকেট কবোড ে ৮৫.২৭ এবং ৮৫.২৮ 

কহলডংভুক্ত পশণ্যর জন্য (অন্যোন্য আমদোলনকোরক 

কর্তেক আমদোলনকৃত) 

২০ 

৮৫.৩৬ ৮৫৩৬.৫০.০০ Other switches ২০ 

৮৫৩৬.৬১.০০ Lamp-holders ২০ 

৮৫৩৬.৬৯.১০ 

৮৫৩৬.৬৯.৯০ 
Plugs and sockets ২০ 

৮৫৩৬.৭০.০০ Connectors for optical fibres, optical 

fibre bundles or cables 

১০ 

৮৫৩৬.৯০.০০ Other apparatus ১০ 

৮৫.৩৯ ৮৫৩৯.২১.৯০ Tungsten halogen ১০ 
৮৫৩৯.২২.০০ 
৮৫৩৯.২৯.৯০ 

আিেোভোশয়োশিট/ইনেো-শরড ল্যোম্প ব্যতীত অন্যোন্য 

লফিোশমন্ট ল্যোম্পঃ অন্যোন্য 
২০ 

৮৫৩৯.৩১.৯০ এনোলজে কসলভং ল্যোম্প ব্যতীত অন্যোন্য ফ্লুশরশসন্ট, হট 

কযোশথোড ল্যোম্প 
৪৫ 

৮৫৩৯.৩২.৯০ 
৮৫৩৯.৩৯.৯০ 

ইলন্ডশকটর পোইিট ল্যোম্প ও পরীেোগোশর ব্যবহৃত 

ল্যোম্প ব্যতীত অন্যোন্য মোকেোরী, কসোলডয়োম বো কমটোি 

হযোিোইড ল্যোম্প 

১০ 

৮৫.৪২ ৮৫৪২.৩৯.১০ লসম কোড ে ২০ 
৮৫.৪৩ ৮৫৪৩.৭০.৫০ Electronic Nicotine Delivery System 

(ENDS) 

১০০ 

৮৫.৪৪ ৮৫৪৪.১৯.৯০ উইলন্ডং ওয়যোরঃ অন্যোন্য ২০ 
৮৫৪৪.২০.০০ লি-অে লবল ষ্ট (co-axial) তোর এবং অন্যোন্য লি-

অে লবল ষ্ট (co-axial) তবদুযলতক পলরবোহী 

৩০ 

৮৫৪৪.৪২.০০ Other electric conductors for a 

voltage not exceeding 1,000 V fitted 

with connectors 

২০ 

৮৫.৪৫ ৮৫৪৫.৯০.৯০ ল্যোম্প কোব েন, ব্যোটোরী কোব েন, এবং ইশিকলেকযোি 

কোশজ ব্যবহৃত অন্যোন্য পণ্য 
১০ 
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ল রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপুে ে 

নোমকরে ককোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর লববরে 
(Description of Goods) 

সম্পুরক 

শুল্কহোর 

(%) 
(১) (২) (৩) (৪) 

৮৭.০২ ৮৭০২.১০.৪১ 
৮৭০২.১০.৪৯ 

Motor vehicles built-up, having a 

seating capacity not exceeding 15, 

including the driver 

৩০ 

৮৭০২.৯০.৪০ Motor vehicles built-up, having a 

seating capacity not exceeding 15, 

including the driver 

৩০ 

৮৭.০৩ সংসিষ্ট 

এইচ,এস,যকোড 

কমোটর গোড়ী এবং অন্যোন্য কমোটরযোন, কস্ট ন 

ওয়োগনসহ: 

 

(১) ইসিনসহ অযটো সরক্সো/ সি হুইেোর 2০ 

(২) (২) সম্পূর্ ি ততসর ইসিনসহ চোর পরোক সবস ষ্ট 

সসএনসজ ও ব্যোটোরী চোসেত অযটো সরক্সো/সি হুইেোর  

2০ 

(3) ইযেসিক ব্যোটোরী চোসেত পমোটর গোসি 2০ 

(৩) (৪) সম্পূে ে ততলর কমোটর গোড়ী ও অন্যোন্য কমোটরযোন, 

কস্ট ন ওয়োগনসহ (হোইলিড কমোটরযোন, এযোমু্বশিে 

এবং ইশিলিক ব্যোটোরী চোলিত কমোটর গোলড় ব্যতীত): 

 

(ক) সসসেন্ডোর কযোেোসসটি ১৬০০ সসসস ে িন্ত ৪৫ 

(খ) সসসেন্ডোর কযোেোসসটি ১৬০১ হইযত ২০০০ সসসস 

ে িন্ত (মোইযরোবোস ব্যতীত) 

১০০ 

(গ) সসসেন্ডোর কযোেোসসটি ২০০১ সসসস হইযত ৩০০০ 

সসসস ে িন্ত  

২০০ 

(ঘ) সসসেন্ডোর কযোেোসসটি ৩০০১ সসসস হইযত ৪০০০ 

সসসস ে িন্ত  

৩৫০ 

(ঙ) সসসেন্ডোর কযোেোসসটি ৪০০০ সসসস এর উযবি ৫০০ 

(চ) সসসেন্ডোর কযোেোসসটি ১৮০০ সসসস ে িন্ত 

মোইযরোবোস 

২০ 

(ছ) সসসেন্ডোর কযোেোসসটি ১৮০১ সসসস হইযত ২০০০ 

সসসস ে িন্ত মোইযরোবোস 

৪৫ 

(৫) লবযুক্ত (লসশকলড) কমোটর গোড়ী, কমোটর যোন, কস্ট ন 

ওয়োগন ও জীপ গোড়ী সহ: 

 

(ক) লসলিন্ডোর কযোপোলসটি ১৬০০ লসলস পয েন্ত ২০ 

(ি) লসলিন্ডোর কযোপোলসটি ১৬০১ লসলস হইশত 

২০০০ লসলস পয েন্ত 
৪৫ 
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ল রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপুে ে 

নোমকরে ককোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর লববরে 
(Description of Goods) 

সম্পুরক 

শুল্কহোর 

(%) 
(১) (২) (৩) (৪) 

(গ) লসলিন্ডোর কযোপোলসটি ২০০১ লসলস হইশত 

৩০০০ লসলস পয েন্ত 
১০০ 

(ঘ) লসলিন্ডোর কযোপোলসটি ৩০০১ লসলস হইশত 

৪০০০ লসলস পয েন্ত 
৩০০ 

(ঙ) লসলিন্ডোর কযোপোলসটি ৪০০০ লসলস এর উশবে ৩৫০ 

৮৭.০৩ সংসিষ্ট  

এইচ,এস, পকোড 

সম্পূর্রে ে ততলর হোইলিড কমোটর গোড়ী ও অন্যোন্য 

কমোটরযোন, কস্ট ন ওয়োগনসহ: 

 

(ক) লসলিন্ডোর কযোপোলসটি ১৮০০ লসলস ে িন্ত ২০ 

(ি) লসলিন্ডোর কযোপোলসটি ১৮০১ লসলস হইশত ২৫০০ 

লসলস ে িন্ত 

৪৫ 

(গ) লসলিন্ডোর কযোপোলসটি ২৫০১ লসলস হইশত ৩০০০ 

লসলস ে িন্ত 

৬০ 

(ঘ) লসলিন্ডোর কযোপোলসটি ৩০০১ লসলস হইশত ৪০০০ 

লসলস ে িন্ত 

১০০ 

(ঙ) লসলিন্ডোর কযোপোলসটি ৪০০০ লসলস এর উশবে ৩০০ 

(চ) লসলিন্ডোর কযোপোলসটি ১৮০০ লসলস ে িন্ত 

মোইশক্রোবোস 

০ 

(ছ) লসলিন্ডোর কযোপোলসটি ১৮০১ হইশত ২০০০ লসলস 

ে িন্ত মোইশক্রোবোস 

৩০ 

(জ) সসসেন্ডোর কযোেোসসটি 2001 বো তদুবি 

মোইশক্রোবোস 

৪৫ 

৮৭.০৪ সংসিষ্ট  

এইচ,এস, পকোড 

সম্পূে ে ততলর ন্যযনতম চোর দরজো লবল ষ্ট ডোবি ককলবন 

লপক-আপ: 

 

সসসেন্ডোর কযোেোসসটি ১৬০০ সসসস ে িন্ত ৪৫ 

সসসেন্ডোর কযোেোসসটি ১৬০১ সসসস হইযত ২০০০ সসসস ে িন্ত ৬০ 

সসসেন্ডোর কযোেোসসটি ২০০১ সসসস হইযত ৩০০০ সসসস 

ে িন্ত 

৬০ 

সসসেন্ডোর কযোেোসসটি ৩০০১ সসসস হইযত ৪০০০ সসসস ে িন্ত ৩৫০ 

লসলিন্ডোর কযোপোলসটি ৪০০০ লসলস এর উশবে ৫০০ 

৮৭.০৬ সংসিষ্ট  

এইচ,এস, পকোড 

Chassis fitted with engines, for the 

motor vehicles of  headings  87.03: 

 

(১) দুই কস্ট্রোক লবল ষ্ট অশটো লরক্সো/ লে হুইিোশরর  

ইলঞ্জনযুক্ত কচলসস 

২০ 
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ল রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপুে ে 

নোমকরে ককোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর লববরে 
(Description of Goods) 

সম্পুরক 

শুল্কহোর 

(%) 
(১) (২) (৩) (৪) 

(২) চোর কস্ট্রোক লবল ষ্ট অশটো লরক্সো/ লে হুইিোশরর  

ইলঞ্জনযুক্ত কচলসস 

২০ 

(৩) লসলিন্ডোর কযোপোলসটি ১৮০০ লসলস ে িন্ত 

মোইশক্রোবোস 
২০ 

(৪) লসলিন্ডোর কযোপোলসটি ১৮০১ লসলস হইশত ২০০০ 

লসলস ে িন্ত মোইশক্রোবোস 

৪৫ 

(৫) অন্যোন্য কমোটর গোড়ী, কমোটর যোন, কস্ট ন 

ওয়োগন ও জীপ গোড়ীসহঃ 

 

(ক) লসলিন্ডোর কযোপোলসটি ১৬০০ লসলস ে িন্ত ২০ 

(ি) লসলিন্ডোর কযোপোলসটি ১৬০১ লসলস হইশত ২০০০ 

লসলস ে িন্ত 

৬০ 

(গ) লসলিন্ডোর কযোপোলসটি ২০০১ লসলস হইশত ৩০০০ 

লসলস ে িন্ত 

১৫০ 

(ঘ) লসলিন্ডোর কযোপোলসটি ৩০০১ লসলস হইশত ৪০০০ 

লসলস ে িন্ত 

৩০০ 

(ঙ) লসলিন্ডোর কযোপোলসটি ৪০০০ লসলস এর উশবে ৩৫০ 

৮৭.০৬ সংসিষ্ট  

এইচ,এস, পকোড 

Chassis fitted with engines, for the 

double cabin pick-up of headings  

87.04 : 

 

(ক) লসলিন্ডোর কযোপোলসটি ১৬০০ লসলস ে িন্ত ২০ 

(ি) লসলিন্ডোর কযোপোলসটি ১৬০১ লসলস হইশত ২০০০ 

লসলস ে িন্ত 

৪৫ 

(গ) লসলিন্ডোর কযোপোলসটি ২০০১ লসলস হইশত ৩০০০ 

লসলস ে িন্ত 

৬০ 

(ঘ) লসলিন্ডোর কযোপোলসটি ৩০০১ লসলস হইশত ৪০০০ 

লসলস ে িন্ত 

২০০ 

(ঙ) লসলিন্ডোর কযোপোলসটি ৪০০০ লসলস এর উশবে ৩০০ 

৮৭.০৭ ৮৭০৭.১০.০০ Bodies for the vehicles of heading 

87.03 

45 

৮৭.১১ সংসিষ্ট  

এইচ,এস, পকোড 

Motorcycles, in CBU with four-stroke 

engine 

৬০ 

Motorcycles, in CKD with four-stroke 

engine 

20 
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ল রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপুে ে 

নোমকরে ককোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর লববরে 
(Description of Goods) 

সম্পুরক 

শুল্কহোর 

(%) 
(১) (২) (৩) (৪) 

(৮৭১১.২০.৩২ 

ও ৮৭১১.২০.৪২ 

ব্যতীত) 

৮৭.১২ ৮৭১২.০০.০০ অযোলিক বোই-সোইশকি ও অন্যোন্য সোইশকি 

(শডলিভোরী েোইসোইশকিসহ) 
২০ 

৮৭.১৪ ৮৭১৪.১০.২০ কমোটর সোইশকশির ফুশয়ি ট্যোংক ২০ 

 ৮৭১৪.৯২.১০ অযোলিক বোই-সোইশকি ও অন্যোন্য সোইশকশির 

চোকোর লরম ও কেোক 
২০ 

৯০.০৩ ৯০০৩.১১.০০ 
৯০০৩.১৯.০০ 

Frames and mountings for spectacles, 

goggles or the like 

১০ 

৯০.০৪ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
Spectacles, goggles and the like, 

corrective protective or other 

১০ 

৯৩.০২ ৯৩০২.০০.৯০ লরভিবোর ও লপস্তি: অন্যোন্য ১৫০ 
৯৩.০৩ অন্যোন্য আশেয়োস্ত্রঃ  

৯৩০৩.১০.৯০ 
৯৩০৩.২০.৯০ 
৯৩০৩.৩০.৯০ 
৯৩০৩.৯০.৯০ 

অন্যোন্য ১০০ 

৯৩.০৪ ৯৩০৪.০০.৯০ অন্যোন্য অস্ত্রঃ শুযটিং কফডোশর ন কর্তেক আমদোলনকৃত 

match weapon ব্যতীত অন্যোন্য অস্ত্র 
১০০ 

৯৩.০৫ সকি  
এইচ,এস,শকোড 

৯৩.০১ কথশক ৯৩.০৪ কহলডংভুক্ত পশণ্যর যিোং  ও 

এশক্সসলরজ 
১০০ 

৯৩.০৬ সকি  
এইচ,এস,শকোড 

(৯৩০৬.২৯.১০ 

ব্যতীত) 

কবোমো, কগ্রশনড, টশপ েশডো, মোইন, লমসোইি এবং 

সমজোতীয় কগোিো বোরুদ (শুযটিং কফডোশর ন কথশক 

আমদোলনকৃত কেোট েস কগোিোবোরুদ ব্যতীত) 

১০০ 

৯৩.০৭ ৯৩০৭.০০.৯০ তরবোরী, কছোরো, সলঙ্গন, ব েো এবং সমজোতীয় পণ্যঃ 

অন্যোন্য 
১০০ 

৯৪.০১ ৯৪০১.২০.১০ Seats of a kind used for motorcycle ২০ 
৯৪০১.৩০.০০ Swivel seats with variable height 

adjustment 

৪৫ 

৯৪০১.৬১.০০ 
৯৪০১.৬৯.০০ 

Other seats, with wooden frames ৪৫ 
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ল রনোমো 

সংখ্যো     

(Heading) 

সোমঞ্জস্যপুে ে 

নোমকরে ককোড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমূশহর লববরে 
(Description of Goods) 

সম্পুরক 

শুল্কহোর 

(%) 
(১) (২) (৩) (৪) 

৯৪০১.৭১.০০ 
৯৪০১.৭৯.০০ 

Other seats with metal frames  ৪৫ 

৯৪০১.৮০.০০ Other seats ৪৫ 

৯৪.০৩ সকি 

এইচ,এস,শকোড 

(৯৪০৩.২০.১০, 

৯৪০৩.২০.২০, 

৯৪০৩.২০.৩০,  

৯৪০৩.৬০.১০, 

৯৪০৩.৬০.২০ 

ব্যতীত) 

আসবোবপে ও যিোং  

২০ 

৯৪.০৪ ৯৪০৪.২১.০০ Mattresses of cellular rubber or 

plastics, whether or not covered 

২০ 

৯৪.০৫ সকি  
এইচ,এস,শকোড 

(৯৪০৫.৪০.১০, 
৯৪০৫.৪০.২০, 
৯৪০৫.৪০.৩০, 
৯৪০৫.৫০.১০, 
৯৪০৫.৬০.০০ 

ব্যতীত) 

Lamps and lighting fittings including 

searchlights and spotlights and parts 

thereof, not elsewhere specified or 

included; illuminated signs, 

illuminated name-plates and the like, 

having a permanently fixed light 

source, and parts thereof not elsewhere 

specified or included. 

৪৫ 

৯৫.০৩ সকি 

এইচ,এস,শকোড 
Tricycles, scooters, pedal cars and 

similar wheeled toys; dolls’ carriages; 

dolls; other toys; reduced-size 

("scale") models and similar 

recreational models, working or not 

২০ 

৯৫.০৪ ৯৫০৪.৪০.০০ Playing cards ১০ 
৯৫.০৫ ৯৫০৫.৯০.০০ Carnival or other entertainment 

articles 

২০ 

৯৬.০৩ ৯৬০৩.২১.০০ কডন্টোি কপ্লট িো সহ সকি প্রকোর টুথ িো  ২০ 
৯৬.১৯ ৯৬১৯.০০.০০ Sanitary towels (pads) and tampons, 

napkins and napkin liners for babies 

and similar articles, of any material. 

৪৫ 

 

; 
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(ি) তেলবি-২ (সরবরোহ পয েোশয় সম্পূরক শুল্ক আশরোপশযোগ্য পণ্যসমূহ) এর কিোি (১) এ উলিলিত- 

ল রনোিো সংখ্যো ৬৯.১০ এর লবপরীশত কিোি (২), (৩) ও (৪) এ উলিলিত এলিসমূশহর পলরবশতে 

যথোক্রশি লনম্নরূপ ল রনোিো সংখ্যো ও এলিসমূহ প্রলতস্থোলপত হইশব, যথো:- 

“সংলিষ্ট 

এইি,এস, 

তকোর্ 

লসরোলিশকর লসঙ্ক, তবলসন, প্যোশর্স্টোি 

তবলসন, কশিোর্ বো উহোর অং  ও বোথরুশির 

অন্যোন্য লফটিংস ও লফক্সোস ে (িং প্যোন ব্যতীত) 

১০ 

লসরোলিশকর বোথেোব ও লিকুলি,  োওয়োর, 

 োওয়োর তে 

৩০”। 

 

৫৭। ২০১২ সশনর ৪৭ নং আইশনর র্ততীয় তফলসশির সংশ োধন।- উক্ত আইশনর র্ততীয় 

তফলসি এর- 

(ক) তেলবি-১ (‘িন্ড-ক’ μ মূসক আশরোপশযোগ্য পণ্য) এর কিোি (১) এর- 

 

(অ) ল রনোিো সংখ্যো ১৫.১৪ এবং উহোর লবপরীশত কিোি (২), (৩) ও (৪) এ 

উলিলিত এলিসমূশহর পলরবশতে লনম্নরূপ ল রনোিো সংখ্যো এবং এলিসমূহ 

প্রলতস্থোলপত হইশব, যথো:- 

“১৫.১৪ সংলিষ্ট  

এইি,এস, 

তকোর্ 

তরপসীর্স অশয়ি, তকোিিো 

সীর্স অশয়ি ও তকশনোিো 

অশয়ি 

৫%”; 

 

(আ) ল রনোিো সংখ্যো ৪৮.২০ এবং উহোর লবপরীশত কিোি (২), (৩) ও (৪) এ 

উলিলিত এলিসমূশহর পর লনম্নরূপ ল রনোিো সংখ্যো এবং এলিসমূহ 

সলিশবল ত হইশব, যথো:- 

“৪৮.২২ সংলিষ্ট  

এইি,এস, 

তকোর্ 

তপপোর তকোন ৫%”; 

 

(ই) ল রনোিো সংখ্যো ৮৫.১৭, ৮৫.২৯, ৮৫.৩৪ ও ৮৫.৩৮ এবং উহোশের 

লবপরীশত কিোি (২), (৩) ও (৪) এ উলিলিত এলিসমূহ লবলুপ্ত হইশব; 

  

(ি) তেলবি-২ (‘িন্ড-ি’ μ মূসক আশরোপশযোগ্য তসবো) এর কিোি (১) এর ল রনোিো 

সংখ্যো S০২৪ এবং উহোশের লবপরীশত কিোি (২), (৩) ও (৪) এ উলিলিত 

এলিসমূশহর পলরবশতে লনম্নরূপ ল রনোিো সংখ্যো ও এলিসমূহ প্রলতস্থোলপত হইশব, 

যথো:- 
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“S০২৪ S০২৪.১০ আসবোবপশের উৎপোেক  

(উৎপোেক কোরিোনো হইশত 

সরোসলর তভোক্তোর লনকে 

সরবরোহ কলরশি মূসক ১৫ 

 তোং ) 

৭.৫% 

S০২৪ S০২৪.২০ আসবোবপশের লবপণন তকন্দ্র 

(উৎপোেন পয েোশয় ৭.৫  তোং  

মূসক পলরশ োশধর িোিোন থোকো 

সোশপশে, অন্যথোয় ১৫  তোং ) 

  ৭.৫%”; 

 

(গ) অনুশেে (৩) এ উলিলিত “ঔষধ ও তপশেোলিয়োি িোতীয় পশণ্যর তেশে স্থোনীয় 

ব্যবসোয়ী পয েোশয় মূসক হোর হইশব যথোক্রশি ২.৪  তোং  এবং ২  তোং ”  ব্দগুলি, 

সংখ্যোগুলি ও লিশহ্নর পলরবশতে “স্থোনীয় ব্যবসোয়ী পয েোশয় ঔষশধর তেশে মূসক হোর 

হইশব ২.৪  তোং  এবং লর্শিি, তকশরোলসন, অকশেন, তপশেোি, ফোশন েস অশয়ি ও 

এিলপ গ্যোস এর তেশে মূসক হোর হইশব ২  তোং ”  ব্দগুলি, সংখ্যোগুলি ও 

লিহ্নগুলি প্রলতস্থোলপত হইশব। 
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পঞ্চম অধ্যায় 

 

তফলসে-1 

 

[অথ ি আইন, 20২১ এর ধোরো ৭ দ্রষ্টব্য] 

 

 

[Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর  

FIRST SCHEDULE এর প্রচতস্থাপন] 

 

“FIRST SCHEDULE 

[Bangladesh Customs Tariff] 

(see section 18) 
 

(পৃর্কিাশি মুচিত)” 
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তফলসি-২ 

 

প্রথম অং  

 

(অথ ে আইন, ২০২১ এর ধোরো ৩১ দ্রষ্টব্য)  

 

১ জুিোই, ২০২১ তোলরশি আরদ্ধ কর বৎসশরর জন্য আয়কশরর হোর 

 

অনুশচ্ছদ-ক 

 

Income tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) এর 

section 2(46) এ সংজ্ঞোলয়ত ব্যলক্তগশের (person) মশধ্য যোহোশদর কেশে অনুশচ্ছদ-ি প্রশযোজয 

হইশব নো কসই সকি প্রশতযক ব্যলক্ত-করদোতো (অলনবোসী বোংিোশদ ীসহ), লহন্দু কযৌথ পলরবোর ও 

অং ীদোলর ফোশম ের কেশে কমোট আশয়র উপর আয়কশরর হোর লনম্নরূপ হইশব, যথো:- 

 

কমোট আয় হোর  

(ক)  প্রথম   ৩,০০,০০০/- টোকো পয েন্ত কমোট আশয়র উপর -- শূন্য  

(ি)  পরবতী ১,০০,০০০/- টোকো পয েন্ত কমোট আশয়র উপর -- ৫%  

(গ)  পরবতী ৩,০০,০০০/- টোকো পয েন্ত কমোট আশয়র উপর -- ১০%  

(ঘ)  পরবতী ৪,০০,০০০/- টোকো পয েন্ত কমোট আশয়র উপর -- ১৫%  

(ঙ) পরবতী ৫,০০,০০০/- টোকো পয েন্ত কমোট আশয়র উপর-- ২০%  

(চ)  অবল ষ্ট কমোট আশয়র উপর -- ২৫%   : 

 

তশব  তে থোশক কয,- 

 

(ক) র্ততীয় লিশঙ্গর করেোতো, মলহিো করদোতো এবং ৬৫ বৎসর বো তদূবে বয়শসর 

করদোতোর করমুক্ত আশয়র সীমো হইশব ৩,৫০,০০০/- টোকো; 

(ি) প্রলতবন্ধী ব্যলক্ত করদোতোর করমুক্ত আশয়র সীমো হইশব ৪,৫০,০০০/- টোকো; 

(গ) কগশজটভুক্ত যুদ্ধোহত মুলক্তশযোদ্ধো করদোতোর করমুক্ত আশয়র সীমো হইশব ৪,৭৫,০০০/- 

টোকো; 

(ঘ) ককোশনো প্রলতবন্ধী ব্যলক্তর লপতোমোতো বো আইনোনুগ অলভভোবশকর প্রশতযক 

সন্তোন/শপোশের জন্য করমুক্ত আশয়র সীমো ৫০,০০০/- টোকো অলধক হইশব; প্রলতবন্ধী 

ব্যলক্তর লপতো ও মোতো উভশয়ই করদোতো হইশি কযশকোশনো একজন এই সুলবধো কভোগ 

কলরশবন; 

(ঙ) ন্যযনতম কশরর পলরমোে ককোশনো ভোশবই লনম্নরূশপ বলে েত হোশরর কম হইশব নো, যথো:- 
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এিোকোর লববরে ন্যযনতম কশরর হোর 

(টোকো) 

ঢোকো উত্তর লসটি কশপ েোশর ন , ঢোকো দলেে লসটি 

কশপ েোশর ন ও চট্টগ্রোম লসটি কশপ েোশর ন এিোকোয় 

অবলস্থত করদোতো 

৫,০০০/- 

অন্যোন্য লসটি কশপ েোশর ন এিোকোয় অবলস্থত 

করদোতো 

৪,০০০/- 

লসটি কশপ েোশর ন ব্যতীত অন্যোন্য এিোকোয় 

অবলস্থত করদোতো 

৩,০০০/- 

 

(চ) ককোশনো করদোতো যলদ স্বল্প উিত এিোকো (less developed area) বো সবশচশয় 

কম উিত এিোকোয় (least developed area) অবলস্থত ককোশনো ক্ষুদ্র বো কুটির 

ল শল্পর মোলিক হন এবং উক্ত কুটির ল শল্পর দ্রব্যোলদ উৎপোদশন লনশয়োলজত থোশকন, 

তোহো হইশি লতলন উক্ত ক্ষুদ্র বো কুটির ল ল্প হইশত উদ্ভূত আশয়র উপর লনম্নবলে েত হোশর 

আয়কর করয়োত িোভ কলরশবন, যথো :- 

 

 লববরে করয়োশতর হোর 

 

(অ) কযশেশে সংলিষ্ট বৎসশরর উৎপোদশনর 

পলরমোে পূব েবতী বৎসশরর উৎপোদশনর 

পলরমোশের তুিনোয় ১৫% এর অলধক, লকন্তু 

২৫% এর অলধক নশহ 

কসইশেশে উক্ত আশয়র উপর প্রশদয় 

আয়কশরর ৫%; 

   

(আ) কযশেশে সংলিষ্ট বৎসশরর উৎপোদশনর 

পলরমোে পূব েবতী বৎসশরর উৎপোদশনর 

পলরমোশের তুিনোয় ২৫% এর অলধক হয় 

কসইশেশে উক্ত আশয়র উপর প্রশদয় 

আয়কশরর ১০%। 

  

ব্যোখ্যো।- এই অনুশচ্ছশদ- 

 

(1) প্রলতবন্ধী ব্যলক্ত (person with disability) বলিশত প্রলতবন্ধী ব্যলক্তর অলধকোর 

ও সুরেো আইন, ২০১৩ (২০১৩ সশনর ৩৯ নং আইন) এর ধোরো ৩১ কমোতোশবক 

প্রলতবন্ধী লহশসশব লনবলন্ধত ব্যলক্তশক বুঝোইশব; এবং 

 

(2) “সবশচশয় কম উিত এিোকো (least developed area)” বো “স্বল্প উিত এিোকো 
(less developed area)” অথ ে Income tax Ordinance, 1984 

(Ordinance No. XXXVI of 1984) এর section 45 এর sub-

section (2A) এর clauses (b) এবং(c) এর লবধোন অনুসোশর কবোড ে কর্তেক 
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লনলদ েষ্টকৃত সবশচশয় কম উিত এিোকো (least developed area) বো স্বল্প উিত 

এিোকো (less developed area)। 

 

অনুশচ্ছদ-ি 

 

ককোম্পোলন, ব্যলক্ত-সংঘ, আইনী সত্তো, আইশনর িোরো সৃষ্ট কৃলেম ব্যলক্ত এবং কস সকি করদোতো, 

যোহোশদর কেশে Income tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) 

অনুযোয়ী সশব েোচ্চ হোশর (at the maximum rate) আয়কর আশরোলপত হয়- 

 

 

(১) “শয ককোম্পোলনর করলজলস্ট্রকৃত অলফস বোংিোশদশ  অবলস্থত কসই ককোম্পোলন হইশত 

িব্ধ লডলভশডন্ড আয় ব্যলতশরশক অন্য” সব ে প্রকোর আশয়র উপর- 

     

 (ক)  দফো (ি), (গ), (ঘ) এবং (ঙ) কত বলে েত 

ককোম্পোলনসমূশহর কেে ব্যতীত- 

 

  (অ) এইরূপ প্রশতযকটি ককোম্পোলনর 

কেশে যোহো publicly traded 
company-  

উক্ত আশয়র ২২.৫% : 

 

তশব  তে থোশক কয, যলদ এইরূপ 

ককোম্পোলন যোহো publicly 

traded company নশহ, উহোর 

পলরশ োলধত মূিধশনর ন্যযনতম 

২০% ক য়োর Initial Public 

Offering (IPO) এর মোধ্যশম 

হস্তোন্তর কশর, তোহো হইশি এইরূপ 

ককোম্পোলন উক্ত হস্তোন্তর সংলিষ্ট 

বৎসশর প্রশযোজয আয়কশরর উপর 

১০% হোশর আয়কর করয়োত িোভ 

কলরশব; 

     

  (আ) এক ব্যলক্ত তকোম্পোলনর তেশে উক্ত আশয়র ২৫%; 

     

  (ই) এইরূপ প্রশতযকটি ককোম্পোলনর 

কেশে যোহো publicly traded 

company নশহ, এবং 

Income tax Ordinance, 

1984 (Ordinance No. 

XXXVI of 1984) এর 

উক্ত আশয়র ৩০%: 
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section 2 এর clause (20) 

এর sub-clauses (a), (b), 

(bb), (bbb) ও (c) এর 

আওতোধীন অন্যোন্য ককোম্পোলনর 

কেশে- 

     

 (ি)   ব্যোংক, বীমো, কমোবোইি 

ফোইন্যোনলসয়োি সোলভ েস প্রদোনকোরী 

প্রলতষ্ঠোন ও আলথ েক প্রলতষ্ঠোনসমূহ 

(মোশচ েন্ট ব্যোংক ব্যতীত): 

 

  (অ) এইরূপ প্রশতযকটি ককোম্পোলনর 

কেশে যোহো publicly 

traded company- 

উক্ত আশয়র ৩৭.৫%; 

 

  (আ)  এইরূপ প্রশতযকটি ককোম্পোলনর 

কেশে যোহো publicly 

traded company নশহ: উক্ত আশয়র ৪০%; 

     

 (গ)   মোশচ েন্ট ব্যোংক এর কেশে- উক্ত আশয়র ৩৭.৫%; 

     

 (ঘ) লসগোশরট, লবলড়, জদ েো, গুিসহ সকি 

প্রকোর তোমোকজোত পণ্য প্রস্তুতকোরক 

ককোম্পোলনর কেশে- 

উক্ত আশয়র ৪৫%; 

 

     

 (ঙ) কমোবোইি কফোন অপোশরটর ককোম্পোলনর 

কেশে - 

উক্ত আশয়র ৪৫%: 

 

তশব  তে থোশক কয, 

কমোবোইি কফোন অপোশরটর 

ককোম্পোলন যলদ উহোর পলরশ োলধত 

মূিধশনর ন্যযনতম ১০% ক য়োর, 

যোহোর মশধ্য Pre Initial 

Public Offering 

Placement ৫% এর অলধক 

থোলকশত পোলরশব নো, স্টক 

এক্সশচশঞ্জর মোধ্যশম হস্তোন্তর করত: 

Publicly traded company 
কত রূপোন্তলরত হয় কসই কেশে 

কশরর হোর হইশব ৪০%: 
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তশব আরও  তে থোশক কয, 

যলদ এইরূপ ককোম্পোলন উহোর 

পলরশ োলধত মূিধশনর ন্যযনতম 

২০% ক য়োর Initial Public 

Offering (IPO) এর মোধ্যশম 

হস্তোন্তর কশর, তোহো হইশি এইরূপ 

ককোম্পোলন উক্ত হস্তোন্তর সংলিষ্ট 

বৎসশর প্রশযোজয আয়কশরর উপর 

১০% হোশর আয়কর করয়োত িোভ 

কলরশব; 

     

(২) ককোম্পোলন আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সশনর ১৮ নং 

আইন) এর অধীশন বোংিোশদশ  লনবলন্ধত ককোশনো 

ককোম্পোলন অথবো আইন অনুযোয়ী গঠিত 

সংলবলধবদ্ধ ককোশনো প্রলতষ্ঠোন হইশত ১৪ আগস্ট, 

১৯৪৭ এর পশর ইসুযকৃত, প্রলতশ্রুত ও পলরশ োলধত 

পু ুঁলজর উপশর কঘোলেত ও পলরশ োলধত লডলভশডন্ড 

আশয়র উপর বো বোংিোশদশ  লনবলন্ধত নশহ 

এইরূপ লবশদল  ককোম্পোলনর মুনোফো প্রতযোবোসন 

যোহো Income tax Ordinance, 1984 

(Ordinance No. XXXVI of 1984) 
এর section 2 এর clause (26) এর sub-

clause (dd) অনুসোশর িভযোং  লহশসশব গণ্য, 

তোহোর উপর প্রশযোজয কর- উক্ত আশয়র ২০%; 

     

(৩) ককোম্পোলন এবং ব্যলক্ত-সংঘ নশহ, বোংিোশদশ  

অলনবোসী (অলনবোসী বোংিোশদল  ব্যতীত) এইরূপ 

অন্যোন্য সকি করদোতোর কেশে আশয়র উপর 

প্রশযোজয কর- উক্ত আশয়র ৩০%; 

     

(৪) ককোম্পোলন নশহ, লসগোশরট, লবলড়, জদ েো, গুিসহ 

সকি প্রকোর তোমোকজোত পণ্য প্রস্তুতকোরক 

এইরূপ করদোতোর উক্ত ব্যবসোয় হইশত অলজেত 

আশয়র উপর প্রশযোজয কর- উক্ত আশয়র ৪৫%; 
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(৫) ককোম্পোলন নশহ, ব্যলক্ত-সংঘ, আইশনর িোরো সৃষ্ট 

কৃলেম ব্যলক্ত এবং অন্যোন্য করোশরোপশযোগ্য 

সত্তোর কেশে আশয়র উপর প্রশযোজয কর- 

উক্ত আশয়র ৩০%; 

     

(৬) সমবোয় সলমলত আইন, ২০০১ (২০০১ সশনর ৪৭ 

নং আইন) অনুযোয়ী লনবলন্ধত সমবোয় সলমলতর 

কেশে আশয়র উপর প্রশযোজয কর- উক্ত আশয়র ১৫%; 

     

(৭) তবসরকোলর লবশ্বলবদ্যোিয়, তবসরকোলর তিলর্কযোি 

কশিি, তবসরকোলর তর্েোি কশিি, তবসরকোলর 

ইলঞ্জলনয়োলরং কশিি বো তকবিিোে তথ্যপ্রযুলক্ত 

লবষশয় ল েোেোশন লনশয়োলিত তবসরকোলর কশিি 

এর উদ্ভূত আশয়র উপর প্রশযোজয কর- উক্ত আশয়র ১৫%। 

     

ব্যোখ্যো।- এই অনুশচ্ছশদ “publicly traded company” বলিশত এইরূপ 

ককোশনো পোবলিক লিলমশটড ককোম্পোলনশক বুঝোইশব যোহো ককোম্পোলন আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ 

সশনর ১৮ নং আইন) অনুসোশর বোংিোশদশ  লনবলন্ধত এবং কয আয় বৎসশরর আয়কর লনধ েোরে 

করো হইশব কসই আয় বৎসর সমোলপ্তর পূশব ে উক্ত ককোম্পোলনর ক য়োর স্টক এক্সশচশঞ্জ 

তোলিকোভুক্ত হইয়োশছ। 

 

লিতীয় অং  

 

(অথ ে আইন, ২০২১ এর ধোরো ৩২ দ্রষ্টব্য) 

 

সোরচোশজের হোর 

 

অনুশেে ক 

ব্যলক্ত-করদোতো (assessee being individual) এর কেশে, Income tax 

Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) এর section 80 অনুযোয়ী 

পলরসম্পদ, দোয় ও িরশচর লববরেী (statement of assets, liabilities and expenses) কত 

প্রদল েত লনম্নবলে েত সম্পশদর লভলত্তশত, আয়কর প্রশযোজয এইরূপ আশয়র উপর প্রশযোজয আয়কশরর উপর 

লনম্নরূপ হোশর সোরচোজে প্রশদয় হইশব, যথো:- 

 

সম্পদ সোরচোশজের হোর 

(ক) নীট পলরসম্পশদর মূল্যমোন লতন ককোটি টোকো পয েন্ত- শূন্য 

(ি)  নীট পলরসম্পশদর মূল্যমোন লতন ককোটি টোকোর অলধক লকন্তু দ  ককোটি 

টোকোর অলধক নশহ; 

বো, লনজ নোশম এশকর অলধক কমোটর গোলড়   

১০% 
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বো, ককোশনো লসটি কশপ েোশর ন এিোকোয় কমোট ৮,০০০ বগ েফুশটর অলধক আয়তশনর 

গৃহ-সম্পলত্ত 

(গ)  নীট পলরসম্পশদর মূল্যমোন দ  ককোটি টোকোর অলধক লকন্তু লব  ককোটি টোকোর 

অলধক নশহ- 

২০% 

(ঘ)  নীট পলরসম্পশদর মূল্যমোন লব  ককোটি টোকোর অলধক লকন্তু পিো  ককোটি 

টোকোর অলধক নশহ- 

  ৩০% 

(ঙ)  নীট পলরসম্পশদর মূল্যমোন পিো  ককোটি টোকোর অলধক হশি-  ৩৫% 

 

ব্যোখ্যো।- এই অনুশচ্ছশদ-  

 

(১) “নীট পলরসম্পশদর মূল্যমোন” বলিশত Income tax Ordinance, 1984 

(Ordinance No. XXXVI of 1984) এর section 80 অনুযোয়ী 

পলরসম্পদ, দোয় ও িরশচর লববরেী (statement of assets, liabilities and 

expenses) কত প্রদ েনশযোগ্য নীট পলরসম্পশদর মূল্যমোনশক (total net 

worth) বুঝোইশব; এবং 

 

(২) “তিোেরগোলি” বলিশত প্রোইশভট কোর, জীপ বো মোইশক্রোবোসশক বুঝোইশব। 

 

 

অনুশেে ি 

 

লসগোশরট, লবলড়, জদ েো, গুিসহ সকি প্রকোর তোমোকজোত পণ্য প্রস্তুতকোরক করদোতোর উক্ত 

ব্যবসোয় হইশত অলজেত আশয়র উপর ২.৫% হোশর সোরচোজে প্রশদয় হইশব। 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 

 

ঘ াষণা 

 

 Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (Act No. XVI of 1931), 

অতঃপর উক্ত Act িচলয়া উচিচেত, এর section 3 ঘত প্রদত্ত িমতািশল সরকার এই চিশলর প্রস্তাচিত 

দফা ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৫৫, ৫৬ ও ৫৭ এর চিন্নতর চিধানািলী সাশপশি, জনস্বাশর্ থ, অচিলশম্ব কার্ থকর 

করা সমীিীন ও প্রশয়াজনীয় মশম থ ঘ াষণা কচরল। 

 

 ২। এই ঘ াষণার পচরশপ্রচিশত উক্ত Act এর section 4(1) এর চিধান অনুর্ায়ী এই চিশলর 

প্রস্তাচিত দফা ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৫৫, ৫৬ ও ৫৭ এর চিধানািলী অচিলশম্ব কার্ থকর হইশি, তশি প্রস্তাচিত 

দফা ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53 ও ৫৪ এর চিধানািলী 1 জুলাই, 20২১ তাচরশে কার্ থকর হইশি। 

 

 

উশেশ্য ও কারণ সম্বচলত চিবৃচত 

 

 এই চিশলর উশেশ্য হইল ২০২১ সাশলর ১ জুলাই তাচরশে শুরু অর্ থ িৎসশরর জন্য আচর্ থক 

চিধান করা এিং কচতপয় আইন সংশ াধন করা। চিশলর অধ্যায়সমূশহর টীকার চিচিন্ন চিধাশনর ব্যাখ্যা 

প্রদান করা হইয়াশে। 

 

 

িারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। 


