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       ------  ২০১৬ 

                                                               

 

    

 

                                                                   

                                         

 

                                - 

 

         

 

       

 

 ১।                       ।-  ১                  ২০১৬                 । 

 

  ২                                                                । 

 

                      ,                                          , 

২০১৬      ১                        । 

 

           

 

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

 

 2| Act No. IV of 1969    section 2           ।- Customs Act, 

1969 (Act No. IV of 1969),           Act             ,     section 2    – 

 

(ক) clause (iii)                 clause (iiii)                    - 

  

“(iiii) “customs inland-water  container terminal” means 

any place declared under section 9 as a customs 

inland-water  container terminal;”     

 

( ) clause (k)                  clause (k)                    - 

 

“(k)   “customs station” means any customs port, customs 

airport, land customs stations, customs inland-water  
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container terminal or such other place as may be 

declared, from time to time, under section 9;”। 

 

 3। Act No. IV of 1969    section 2A          ।-    Act    section 

2                  section 2A              ,    :- 

 

“2A. Act to override other laws.- Notwithstanding anything 

contained in any other law for the time being in force, or any other legal 

instrument having the force of law, the provisions of this Act  shall have 

the effect.”। 

 

 4। Act No. IV of 1969    section 6           ।-    Act     section 

6                  section 6              ,    :- 

 

 “6. Entrustment of functions of customs officers to certain 

other officers.- (1) The Board may, by an official order, entrust, 

conditionally or unconditionally, any function of an officer of customs 

under this Act to any other officer of the Government. 

 

 (2) No officer entrusted with any function of an officer of customs 

under sub-section (1) shall interfere in any manner in the performance of 

any function by an officer of customs in places notified under section 9.”।  

  

 5। Act No. IV of 1969    section 9           ।-    Act    section 

9    - 

 

(ক) clause (b)           “customs-inland container 

depot”                  “or customs inland-water 

container terminal”                          ;     

 

( ) clause (c)           “any land customs station” 

          “or customs stations”                    ।  

 

 6। Act No. IV of 1969    section 18           ।-    Act    

section 18   - 
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( ) sub-section (2)           “not exceeding”           

“two times of”                    ; 

( ) sub-section (2)          (Explanation)        “not 

exceed”            “two times of”                

    । 

 

 7। Act No. IV of 1969    section 115           ।-    Act    

section 115    proviso           “two”              “three”              

    । 

 

 8। Act No. IV of 1969    section 129           ।-    Act    

section 129                                                                 

        proviso                    - 

 

 “Provided that such transit shall be subject to the submission of a 

guarantee or security for goods in transit as a surety for customs duties and 

other taxes chargeable thereon.”। 

 

 9। Act No. IV of 1969    section 129A          ।-    Act    

section 129                  section 129A              ,    :- 

 

 “129A. Cost of Transit. – Fees as cost of services for goods and 

vehicles in transit across Bangladesh to a foreign territory may be levied at 

such rates as the Board may, by notification in the official Gazette, 

prescribe.”। 

 

 10। Act No. IV of 1969    section 156           ।-    Act    

section 156   - 

 

( ) sub-section (1)    TABLE    item 59                 (1)   

       “or remove from the warehouse,”                  

    ; 

( ) sub-section (4)                 sub-section (5)          

          - 

 

“(5) An appropriate officer of customs may inquire 

into or investigate any offence under this Act, and such 



 5 

officer, while conducting inquiry or investigation, may 

exercise any of the powers of a Sub-Inspector of Police and 

follow the procedures as laid down in the Code of Criminal 

Procedure, 1898.”। 

 

 11। Act No. IV of 1969    section 193A           ।-    Act    

section 193A    sub-section (5)                 sub-sections (6), (7) ও (8) 

             ,    :- 

 

“(6) The Commissioner (Appeal) shall dispose of the 

appeal within two years from the date of receipt thereof. 

 

  (7) If the Commissioner (Appeal) fails to dispose of the 

appeal within the time specified in sub-section (6), the Board may, 

upon a request made by the Commissioner (Appeal), extend that 

period not exceeding 6 (six) months. 

 

  (8)  If the appeal is not disposed of within the extended  

time specified in sub-section (7), the appeal shall be deemed to 

have been allowed ”। 

 

 12। Act No. IV of 1969    section 196A           ।-    Act    

section 196A    sub-section (3)           “is communicated to the 

Commissioner of Customs”                “is received by the 

Commissioner of Customs”                    । 

 

 13। Act No. IV of 1969    Section 219           ।-    Act    

section 219    sub-section (4)          |  

 

 14। Act No. IV of 1969    section 219A           ।-    Act    

section 219    sub-section (2)           “thirty”              “forty five” 

                   । 

 

 15।   Act No. IV of 1969    FIRST SCHEDULE           ।-    

Act    “FIRST SCHEDULE”                          -1           

“FIRST SCHEDULE”                             ।  

 



 6 

          

 

Income-tax Ordinance, 1984 (Ord. No. XXXVI of 1984)            

 

 16। Ordinance No. XXXVI of 1984    section 2           ।- 

Income-tax Ordinance, 1984 (Ord. No. XXXVI of 1984)           

Ordinance               section 2   - 

 

 (ক)   clause (7)    sub-clause (a)                 sub-clause (aa) 

                   - 

 

  “(aa) every person by whom a minimum tax is payable 

under this Ordinance;”; 
 

 ( ) clause (34)                  clause (34)                    - 
 

“(34) “income” includes-  

 

(a) any income, receipts, profits or gains, from whatever 

source derived, chargeable to tax under any 

provision of this Ordinance;  
 

(b) any amount which is subject to collection or 

deduction of tax at source under any provision of this 

Ordinance; 
 

(c) any loss of such income, profits or gains; 
 

(d) the profits and gains of any business of insurance 

carried on by a mutual insurance association 

computed in accordance with paragraph 8 of the 

Fourth Schedule; 
 

(e) any sum deemed to be income, or any income 

accruing or arising or received, or deemed to accrue 

or arise or be received in Bangladesh under any 

provision of this Ordinance; 

 

(f) any amount on which a tax is imposed; 
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(g) any amount which is treated as income under any 

provision of this Ordinance;”; 

 

(গ)  clause (35)    sub-clause (f)    “financial institution” 

          “or any subsidiary thereof”                    ; 
 

(ঘ)  clause (46)                  clauses (46)     (46A)          

          - 

 

“(46) “person” includes an individual, a firm, an association 

of persons, a Hindu undivided family, a trust, a fund, a 

local authority, a company, an entity and every other 

artificial juridical person; 

 

(46A) “person with disability” means an individual 

registered as            (person with disability) under 

section 31 of                                           

                ”; 

 

(ঙ)   clause (48)    sub-clause (a)    “managing director ”       

ও ক         “chief executive officer ”       ও ক            

    ; 

 

(চ)  clause (62)             clause (62A)                    - 

 

“(62A) “Tax Day” means- 

 

(i) in the case of an assessee other than a company, 

the thirtieth day of October following the end of 

the income year; 

 

(ii) in the case of a company, the fifteenth day of the 

seventh month following the end of the income 

year; 

(iii) the next working day following the Tax Day if 

the day mentioned in sub-clauses (i) and (ii) is a 

public holiday;”।   
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17। Ordinance No. XXXVI of 1984    section 11           ।-    

Ordinance    section 11    sub-section (3)    clause (iii)    “a 

Commissioner of Taxes”           “having at least one year experience as 

a Commissioner”                     । 

 

 18। Ordinance No. XXXVI of 1984    sections 16B,  16BB     

16BBB           ।-    Ordinance    section 16B                  sections 

16B, 16BB     16BBB                    - 

 

“16B. Charge of additional tax.- Notwithstanding anything contained 

in any other provision of this Ordinance, where any person employs or 

allows, without prior approval of the Board of Investment or any 

competent authority of the Government, as the case may be, any 

individual not being a Bangladeshi citizen to work at his business or 

profession at any time during the income year, such person shall be 

charged additional tax at the rate of fifty percent (50%) of the tax 

payable on his income or taka five lakh, whichever is higher in 

addition to tax payable under this Ordinance. 

 

16BB. Charge of additional amount, etc.- Where under the 

provisions of this Ordinance any interest, amount or any other sum, by 

whatever name called, is to be charged in addition to tax, it shall be 

charged, levied, paid and collected accordingly. 

 

16BBB. Charge of minimum tax.- Where under the provisions of this 

Ordinance any minimum tax is to be charged, it shall be charged, 

levied, paid and collected accordingly.”। 

 

 19।  Ordinance No. XXXVI of 1984    section 16C          ।-    

Ordinance    section 16C          । 

 

20।  Ordinance No. XXXVI of 1984    section 16CCC    

      ।-    Ordinance    section 16CCC           । 

 

21।   Ordinance No. XXXVI of 1984    section 19           ।- 

   Ordinance    section 19   -  
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(ক) sub-section (11)    proviso                ক               

 ক                                      proviso          

          - 

 

“Provided further that the provisions of this sub-section 

shall not apply in case of a benefit or advantage, of an 

assessee being an individual, not exceeding taka ten lakh 

resulting from the waiver of margin loan or interest thereof 

by a holder of Trading Right Entitlement Certificate 

(TREC) as defined under                               

                           in respect of the assessee’s 

investment in shares, debentures, mutual funds or securities 

transacted in the stock exchange;”; 

 

( ) sub-section (29)    “which has not been paid in the 

following year in which such purchase was made, shall be 

deemed to be the income of the assessee for that income 

year classifiable under the head "Income from other 

sources””        ক   ও  চ              “which has not been 

paid within two years from the end of the income year in 

which the purchase was made, shall be deemed to be the 

income of the assessee for the income year immediately 

following the expiry of the said two years and be 

classifiable under the head "Income from other sources”” 

       ক   ও  চ                   ।  

 

22। Ordinance No. XXXVI of 1984    section 30           ।-    

Ordinance    section 30   - 

 

    clause (aa)   - 

 

     “and                value-added tax) thereon has 

not been collected or deducted and credited in 

accordance with the provisions of               

                               ”              

                   

 



 10 

             clause (aaa)                    - 

“(aaa) any payment by way of salary to an 

employee if the employee is required to obtain a 

twelve-digit Taxpayer’s Identification Number 

under the provisions of this Ordinance but fails to 

obtain the same at the time of making such 

payment ”  
 

    clause (e)    “four lakh and fifty thousand”                

“four lakh and seventy five thousand and to any employee 

who is a person with disability, as exceeds taka twenty five 

lakh”                            
 

 গ  clause (k)    “one percent”                “one point two 

five percent (1.25%)”                                  

              ।  

 

23।   Ordinance No. XXXVI of 1984    section 35           ।- 

   Ordinance    section 35    sub-section (3)    “the accounts are 

maintained according to the Bangladesh Accounting Standard (BAS) and 

reported in accordance with the Bangladesh Financial Reporting Standard 

(BFRS)”                ও   -                  “the accounts are 

maintained and the statements are prepared and reported in accordance 

with the Bangladesh Accounting Standards (BAS) and the Bangladesh 

Financial Reporting Standards (BFRS), and are audited in accordance with 

the Bangladesh Standards on Auditing (BSA)”                ও   -

                       ।  

 

24। Ordinance No. XXXVI of 1984    section 37           ।-    

Ordinance    section 37    চ    proviso    “cigarette”         “  bidi, 

zarda, chewing tobacco, gul or any other smokeless tobacco or tobacco 

products”                             । 
 

 25। Ordinance No. XXXVI of 1984    section 44           ।-    

Ordinance    section 44    - 

 

(ক) sub-section (2)    clause (b)                  clauses (b)     (c) 

                    - 
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“(b)  an assessee, being a resident or a non-resident Bangladeshi, 

shall be entitled to a credit from the amount of tax payable on his 

total income of the following amount: 

 

Total income Amount of credit 

(i) if the total income does 

not exceed taka ten lakh 

15% of the eligible amount;  

(ii) if the total income 

exceeds taka ten lakh but 

does not exceed taka thirty 

lakh 

(i) 15% of the first 2 lakh of 

the eligible amount; and 

(ii) 12% on the rest of the 

eligible amount; 

(iii) if the total income 

exceeds taka thirty  lakh 

(i) 15% of the first 2 lakh of 

the eligible amount; and 

(ii) 12% of the next 4 lakh of 

the eligible amount; and  

(iii) 10% on the rest of the 

eligible amount; 

 

(c)  the “eligible amount” mentioned in clause (b) shall be the 

lesser of- 

 

(i) the sums specified in all paragraphs excluding 

paragraphs 15 and 16 of Part B of the Sixth 

Schedule; or 

 

(ii) 20% of the total income excluding any income for 

which a tax exemption or a reduced rate is 

applicable under sub-section (4) of section 44 or 

any income from any source or sources mentioned 

in clause (a) of sub-section (2) of section 82C; or 

 

(iii) one crore and fifty lakh taka.”; 
 

( ) sub-section (3)          ; 
 

(গ) sub-section (4)             sub-section (5)                

    - 
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“(5) Notwithstanding anything contained in clause (b) of sub-

section (4) or any other section in Chapter VI – 

 

(a) the income of a person for the relevant income year 

shall not be- 

(i) exempted from tax; or 

(ii) be subject to reduced rate of tax; 

in an assessment year if the person fails to submit the 

return of income, as required under section 75; 

 

(b) any disallowance of expenditure under section 30, in 

calculating the income of a source or of a person that is 

exempted from tax or is subject to a reduced rate of tax, 

shall be treated as income for that source or of that 

person, as the case may be, and tax shall be payable on 

such income at the regular rate.”। 

 

 26। Ordinance No. XXXVI of 1984    section 51           ।-    

Ordinance    section 51                  section 51                    - 

 

“51. Deduction at source from interest or profit on securities.-  (1) Any 

person responsible for issuing a security of the government or a 

security approved by the Government, income of which is classifiable 

under the head "Interest on securities", shall collect, unless the 

Government otherwise directs, income tax at the rate of five percent 

(5%) upfront on interest or discount receivable on maturity on such 

security. 

 

(2) If the security mentioned in sub-section (1) is a security based on 

Islamic principles, income tax shall be deducted or collected at the rate 

of five percent (5%) on profit or discount at the time of payment or 

credit, whichever is earlier.  

 

(3) Income tax shall not be collected or deducted at source if the 

security mentioned in sub-section (1) is a Treasury bond or Treasury 

bill issued by the Government.”। 
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 27। Ordinance No. XXXVI of 1984    sections 52, 52A     

52AA           ।-    Ordinance    sections 52, 52A     52AA            

      sections 52, 52A     52AA                    - 

 

“52. Deduction from payment to contractors, etc.- (1) Where any 

payment is to be made by a specified person to a resident on account 

of- 

(a)  execution of a contract, other than a contract for providing or 

rendering a service mentioned in any other section of Chapter 

VII; 

(b) supply of goods;  

(c) manufacture, process or conversion;   

(d)  printing, packaging or binding; 

 

the person responsible for making the payment shall, at the time of 

making such payment, deduct tax at such rate, not exceeding ten 

percent (10%) of the base amount, as may be prescribed: 

 

 Provided that the rate of tax shall be fifty percent (50%) higher if 

the payee does not have the twelve-digit Taxpayer’s Identification 

Number at the time of making the payment.  

 

(2) In this section- 
 

(a) the specified person means- 
 

(i) the Government, or any authority, corporation or body of 

the Government, including its units, the activities of which 

are authorised by any Act, Ordinance, Order or instrument 

having the force of law in Bangladesh; 
 

(ii) a project, programme or activity where the Government 

has any financial or operational involvement; 
 

(iii) a joint venture or a consortium; 
 

(iv) a company as defined in clause (20) of section 2 of this 

Ordinance; 
 

(v) a co-operative bank; 
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(vi) a co-operative society; 

 

(vii) a financial institution; 

 

(viii) a Non-Government Organisation registered with the NGO 

Affairs Bureau; 

 

(ix) a school, a college, an institute or a university; 

 

(x) a hospital, a clinic or a diagnostic centre; 

 

(xi) a trust or a fund; 

 

(xii) a firm; 

 

(xiii) a public-private partnership;  

 

(xiv) a foreign contractor, a foreign enterprise or an association 

or a body established outside Bangladesh; and  

 

(xv) any artificial juridical person not mentioned above; 

 

(b) “contract” includes a sub-contract, any subsequent contract, an 

agreement or an arrangement, whether written or not; 

 

(c) “base amount” means  the higher of the - 

(i) contract value; or 

(ii) bill or invoice amount; or  

(iii) payment; 

 

and shall also be inclusive of            ক  (value added tax); 

 

(d) “payment” includes a transfer, a credit or an adjustment of 

payment. 

 

52A. Deduction from payment of royalties etc. - (1)  Where any 

payment is to be made by a specified person to a resident on account 

of royalties, franchise, or the fee for using license, brand name, 

patent, invention, formula, process, method, design, pattern, know-
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how, copyright, trademark, trade name, literary or musical or artistic 

composition, survey, study, forecast, estimate, customer list  or any 

other intangibles, the person responsible for making the payment 

shall, at the time of making payment, deduct income tax at the rate 

specified below- 

 

Description of payment 
  
 

Rate of deduction 
of tax (% of base 

amount) 
(a) Where base amount does 

not exceed taka 25 lakh 
10% 

(b) Where base amount exceeds 
taka 25 lakh 

12%: 

 

 Provided that the rate of tax shall be fifty percent (50%) 

higher if the payee does not have a twelve-digit Taxpayer’s 

Identification Number at the time of making the payment. 

  

 (2) In this section- 

 

(a) “specified person” shall have the same meaning as in 

clause (a) of sub-section (2) of section 52; 

 

(b)  “contract” includes a sub-contract, any subsequent 

contract, an agreement or an arrangement, whether written 

or not; 

 

(c) “base amount” means  the higher of the - 

(i) contract value; or 

(ii) bill or invoice amount; or  

(iii) payment; 

 

and shall also be inclusive of            ক  (value added tax); 

 

(d) “payment” includes a transfer, a credit or an adjustment of 

payment.  
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  52AA. Deduction from the payment of certain services.- (1) Where 

any payment is to be made by a specified person to a resident on 

account of a service as mentioned in this section, the person 

responsible for making the payment shall, at the time of making such 

payment, deduct income tax at the rate specified below:- 

 

 

SL. 

No 

 

Description of service and 

payment 

Rate of deduction of tax  

(% of base amount) 

Where base 

amount does 

not exceed 

Tk. 25 lakh 

Where base 

amount 

exceeds 

Tk. 25 lakh 

1 Advisory or consultancy 

service 

10% 12% 

2 Professional service , 

technical services fee, or 

technical assistance fee 

10% 12% 

3 Catering service 

(a) on commission 

(b) on gross amount 

 

10%                                            

1.5% 

 

12%                                            

2% 

4 Cleaning service 

(a) on commission 

(b) on gross amount 

 

10%                                            

1.5% 

 

12%                                            

2% 

5 Collection and recovery 

agency- 

(a) on commission 

(b) on gross amount 

 

10%                                            

1.5% 

 

12%                                            

2% 

6 Management of events, 

training, workshops etc. 

(a)  on commission 

(b) on gross amount 

 

 

10%                                            

1.5% 

 

 

12%                                            

2% 

7 Private security service  

(a) on commission 

(b) on gross amount 

 

10%                                            

1.5% 

 

12%                                            

2% 

8 Supply of manpower 

(a) on commission 

(b) on gross amount 

 

10%                                            

1.5% 

 

12%                                            

2% 

9 Indenting commission 6% 8% 
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SL. 

No 

 

Description of service and 

payment 

Rate of deduction of tax  

(% of base amount) 

Where base 

amount does 

not exceed 

Tk. 25 lakh 

Where base 

amount 

exceeds 

Tk. 25 lakh 

10 Meeting fees, training fees 

or honorarium  

10% 12% 

11 Mobile network operator, 

technical support service 

provider or service delivery 

agents engaged in mobile 

banking operations 

10% 12% 

12 Credit rating agency 10% 12% 

13 Motor garage or workshop  6% 8% 

14 Private container port or 

dockyard service 

6% 8% 

15 Shipping agency 

commission 

6% 8% 

16 Stevedoring/berth operation 

commission 

10% 12% 

17 Transport service, car rental  3% 4% 

18 Any other service which is 

not mentioned in Chapter 

VII of this Ordinance and is 

not a service provided by 

any bank, insurance or 

financial institutions  

10% 12%: 

 

 Provided that the rate of tax shall be fifty percent (50%) higher if 

the payee does not have a twelve-digit Taxpayer’s Identification 

Number at the time of making the payment:  

 

 Provided further that where the Board, on an application made in 

this behalf, gives a certificate in writing that the person rendering such 

service is otherwise exempted from tax under any provision of this 

Ordinance, the payment referred to in this section shall be made 
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without any deduction or with deduction at a lesser rate for that 

income year. 

 

(2) In this section- 

 

(a) “specified person” shall have the same meaning as in clause 

(a) of sub-section (2) of section 52; 

 

(b) “contract” includes a sub-contract, any subsequent contract, 

an agreement or an arrangement, whether written or not;  

 

(c) “base amount” means  the higher of the - 

(i) contract value; or 

(ii) bill or invoice amount , ; or  

(iii) payment; 

 

       and shall also be inclusive of            ক  (value added tax); 

 

 (d) “payment” includes a transfer, a credit or an adjustment of 

payment; 

 

(e) “professional services” means- 

 

(i) services rendered by a doctor;  

(ii) services rendered by a person carrying on any 

profession or any other services applying professional 

knowledge.”।  

 

28। Ordinance No. XXXVI of 1984    section 52B           ।- 

   Ordinance    section 52B                  section 52B                

    - 

 

 “52B.Collection of tax from Cigarette manufacturers.- Any 

person responsible for selling banderols to any manufacturer of cigarettes 

shall, at the time of selling banderols, collect tax from such manufacturers 

on account of the manufacture of cigarette at the rate of ten percent (10%) 

of the value of the banderols. 
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Explanation.- For the purposes of this section, “manufacture of 

cigarettes” means manufacture of cigarettes manually without any 

mechanical aid whatsoever."। 

 

29। Ordinance No. XXXVI of 1984    section 52D           ।- 

   Ordinance    section 52D                  section 52D                

    - 

 

“52D. Deduction at source from interest on saving instruments.- 

Notwithstanding anything contained in any other provision of this 

Ordinance or any other law being in force in respect of exemption 

from tax on interest of savings instrument purchased by an 

approved superannuation fund or pension fund or gratuity fund or a 

recognized provident fund or a workers’ profit participation fund, 

any person responsible for making any payment by way of interest 

on any savings instruments shall, at the time of such payment, 

deduct income tax at the rate of five percent (5%) on such interest: 

 

Provided that no tax shall be deducted under this section 

where the cumulative investment at the end of the income 

year in the pensioners' savings certificate does exceed five 

lakh taka: 

 

Provided further that no tax shall be deducted from interest 

or profit arising from Wage earners development bond, US 

dollar premium bond, US dollar investment bond, Euro 

premium bond, Euro investment bond, Pound sterling 

investment bond or Pound sterling premium bond."।  
  

30। Ordinance No. XXXVI of 1984    section 52JJ           ।- 

   Ordinance    section 52JJ                  section 52JJ                

    - 

 

“52JJ.  Collection of tax from travel agent.- (1) 

Nothwithstanding anything contained in any other 

provisions of this Ordinance, any person responsible for 

making any payment to a resident any sum by way of 

commission or discount  or any other benefits, called by 
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whatever name, convertible into money for selling 

passenger tickets or air cargo carriage shall deduct or 

collect advance tax at the rate of zero point three zero 

percent  (0.30%) of the total value of the tickets or any 

charge for carrying cargo by air at the time of payment to 

such resident. 

 

(2)  Where any incentive bonus, performance bonus or any 

other benefits, called by whatever name, is to be paid in 

relation to such sale of tickets or bill for carrying cargo by 

air in addition to the amount mentioned in sub-section (1), 

person responsible for making such payment shall deduct 

an amount equal to   (A/B) x C, where- 

  

“A”  is the amount of incentive bonus, performance 

bonus or any other benefits as mentioned in sub-

section (2), 

 

“B”  is the amount of commission or discount or any 

other benefits as mentioned in sub-section (1), and 
 

“C”  is the amount of source tax on commission or 

discount or any other benefits as mentioned in sub-

section (1). 
 

     (3)  For the purpose of computation of value of tickets or 

charge, any payment made in respect of any embarkation 

fees, travel tax, flight safety insurance, security tax and 

airport tax shall not be included in such value or charge. 
 

Explanation.- In this section, “payment” includes a 

transfer, a credit or an adjustment of payment.”।  
 

31। Ordinance No. XXXVI of 1984    section 52R           ।- 

   Ordinance    section 52R    - 

 

(ক) sub-section (1)    “one percent”                “one point 

five percent (1.5%)”                  চ  ও                  

    ; 
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( ) sub-section (2)    “five percent”                “seven point 

five percent (7.5%)”                  চ  ও                   

     । 

 

32। Ordinance No. XXXVI of 1984    section 53BB           ।- 

   Ordinance    section 53BB    “zero point eight zero percent (0.80%)” 

                 চ  ও                  “one point five percent (1.5%)” 

                 চ  ও                       । 

 

33। Ordinance No. XXXVI of 1984    section 53BBBB    

       ।-    Ordinance    section 53BBBB    “zero point eight zero 

percent (0.80%)”                  চ  ও                  “one point five 

percent (1.5%)”                  চ  ও                      । 

 

34। Ordinance No. XXXVI of 1984        section 53CCC    

      ।-    Ordinance          section 53CC                 section 

53CCC                    - 

 

“53CCC. Deduction or collection of tax at source from courier 

business of a non-resident.-  Any person being a company 

registered under the Companies Act, 1913 (VII of 1913) or  ক      

আ    1994 (                আ  ) working as local agent of a non-

resident courier company shall deduct or collect tax in advance at 

the rate of fifteen percent (15%) on the amount of service charge 

accrued from the shipment of goods, documents, parcels or any 

other things outside Bangladesh.”। 

 

35। Ordinance No. XXXVI of 1984    section 53E           ।- 

   Ordinance    sub-section (2)                  sub-section (2)          

          - 

 

“(2)  Any company, other than an oil marketing company, which 

sells goods to- 

(a) any distributor; or  

(b) any other person under a contract; 
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at a price lower than the retail price fixed by such company, 

shall collect tax from such distributor or such any other person 

at the rate of five percent (5%) on the amount equal to B x C, 

where- 

B =  the selling price of the company to the distributor or the 

other person; 

C = 12%. 

 

Explanation.- For the purpose of this section, “contract” 

includes an agreement or an arrangement, whether written or 

not.”। 

 

36। Ordinance No. XXXVI of 1984    section 53F           ।- 

   Ordinance    section 53F    sub-section (2)                  sub-

sections (2)     (3)                   :- 

 

 “(2) Notwithstanding anything contained in this Ordinance or any other 

law for the time being in force in respect of exemption of tax from any 

fund, any person responsible for paying any sum by way of interest on 

any saving deposits or fixed deposits or any term deposit maintained with 

any Scheduled bank including a co-operative bank or any bank run on 

Islamic principles or non-banking financial institution or any leasing 

company or housing finance company, as the case may be, by or in the 

name of a fund shall deduct, at the time of credit of such interest to the 

account of the fund or at the time of payment thereof, whichever occurs 

earlier, income tax at the rate of five percent (5%) on such sum. 

(3) Nothing contained in this section shall apply-  

(a) to interest or share of profit arising out of any deposit pension 

scheme sponsored by the Government or by a scheduled Bank 

with prior approval of the Government; or 

(b) to such payee or class of payees as the Board may, by a general 

or special order, specify that income of such payee or class of 

payee is otherwise exempted from tax.”। 

37। Ordinance No. XXXVI of 1984    section 53FF           ।- 

   Ordinance    section 53FF   -  
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 (ক) clause (a)    sub-clause (iii)                  sub-clause (iii) 

                   -  

 

“(iii)  in areas other than the areas mentioned in sub-

clauses (i) and (ii) –  

 

A. if the area is within Dhaka South City 

Corporation, Dhaka North City Corporation and 

Chittagong City Corporation, taka one thousand 

per square metre; 

 

B. if the area is within any other city corporation, 

taka seven hundred per square metre; 

 

C. any other area, taka three hundred per square 

metre: 

 

Provided that the rate of source tax under clause (a) in 

respect of a residential apartment shall be twenty percent 

(20%) lower if the size of the apartment, including common 

space, is not more than seventy square metre, and forty 

percent (40%) lower if the size of the apartment, including 

common space,  is not more than sixty square metre.”; 

  

( ) clause (aa)    sub-clause (iii)                  sub-clause 

(iii)                    - 

 

“(iii)  in areas other than the areas mentioned in sub-

clauses (i) and (ii) – 

 

A. if the area is within Dhaka South City 

Corporation, Dhaka North City Corporation and 

Chittagong City Corporation, taka three 

thousand and five hundred per square metre; 

 

B. if the area is within any other city corporation, 

taka two thousand and five hundred per square 

metre; 



 24 

C. any other area, taka one thousand and two 

hundred per square metre.”। 

 

38। Ordinance No. XXXVI of 1984    section 56           ।-    

Ordinance    section 56                  section 56                    - 

 

“56. Deduction from income of non-residents.- (1) Subject to the 

provisions of sub-section (2), the specified person or any other 

person responsible for making payment to a non-resident of any 

amount which constitutes the income of such non-resident 

chargeable to tax under this Ordinance shall, unless such person is 

himself liable to pay tax thereon as agent, at the time of making 

such payment, deduct tax on the amount so payable at the rate, 

specified below:  

 

SL. 

No 
Description of services or payments Rate of 

deduction 

of tax 

1 Advisory or consultancy service 20% 

2 Pre-shipment inspection service 20% 

3 Professional service, technical services, 

technical know-how or technical 

assistance 

20% 

4 Architecture, interior design or landscape 

design, fashion design or process design 

20% 

5 Certification, rating etc. 20% 

6 Charge or rent for satellite, airtime or 

frequency, rent for channel broadcast 

20% 

7 Legal service 20% 

8 Management service including even 

management  

20% 

9 Commission 20% 

10 Royalty, license fee or payments related 

to intangibles 

20% 
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SL. 

No 
Description of services or payments Rate of 

deduction 

of tax 

11 Interest 20% 

12 Advertisement  broadcasting  20% 

13 Advertisement making 15% 

14 Air transport or water transport 7.5% 

15 Contractor or sub-contractor of 

manufacturing, process or conversion  

7.5% 

16 Supplier 7.5% 

17 Capital gain 15% 

18 Insurance premium 10% 

19 Rental of machinery, equipment etc. 15% 

20 Dividend- 

(a) company------ 

(b) any other person, not being a 

company------- 

 

20% 

30% 

21 Artist, singer or player 30% 

22 Salary or remuneration 30% 

23 Exploration or drilling in petroleum 

operations 

5.25% 

24 Survey for oil or gas exploration 5.25% 

25 Any service for making connectivity 

between oil or gas field and its export 

point 

5.25% 

26 Any payments against any services not 

mentioned above 

20% 

 

27 Any other payments 30%. 

 

(2)  Where the Board, on an application made in this behalf, gives a 

certificate that, to the best of its belief, the non-resident will not be 
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liable to pay any tax under this Ordinance, or will be liable to pay tax 

at a rate less than the maximum rate, payment referred to in sub-

section (1) shall be made without any deduction, or, as the case may 

be, with deduction at the lesser rate specified in the certificate. 

(3) In this section,- 

 

(i) “specified person” shall have the same meaning as in 

clause (a) of sub-section (2) of section 52 of this 

Ordinance; 

 

(ii) “payment” includes a transfer, a credit or an adjustment of 

payment.”। 

 

 39। Ordinance No. XXXVI of 1984    section 57           ।-    

Ordinance    section 57                  section 57                    - 

 

“57. Consequences of failure to deduct, collect, etc.- (1) Where a 

person- 

 

(a) fails to deduct or collect tax at source as required by or under 

the provisions of this Chapter; or  
 

(b) deducts or collects tax at a lesser rate or in lesser amount; or 
 

(c) after deducting or collecting tax under this Chapter, fails to 

pay the same to the credit of the Government, or pays to the 

credit of the Government an amount lower than the collected 

or deducted amount; 
 

such person shall be deemed to be an asseesee in default, and 

without prejudice to any other consequences to which such person 

may be liable, shall be personally liable to pay - 

 

(i) the amount of tax that has not been deducted or 

collected; or  

  

(ii) the amount which was required to be deducted or 

collected under this Chapter as reduced by the amount 

that has been actually deducted or collected; or 
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(iii) the amount that, after being collected and deducted, has 

not been paid to the credit of the Government. 

 

(2) In addition to the amount as mentioned in sub-section (1), the 

person shall also be liable to pay an additional amount at the rate 

of two percent (2%) per month on the amount  as mentioned in 

sub-clauses (i), (ii) and (iii) of clause (c) of sub-section (1), as the 

case or cases may be, calculated for the period-  

 

(i) in the case of failure to deduct or collect, or of the deduction 

or collection at lower rate or amount, from the due date of the 

deduction or collection to the date of the payment of the 

amount, as mentioned  in sub-clauses (i) or (ii) of clause (c) 

of sub-section (1), as the case may be, to the credit of the 

Government; 

 

(ii) in the case of failure to deposit the amount deducted or 

collected, from the date of deduction or collection to the date 

of payment of the amount, as mentioned  in sub-clause (iii) of 

clause (c) of sub-section (1), to the credit of the Government. 

 

Explanation.- The period for which the additional amount is 

calculated shall not exceed twenty four months. 

 

(3)  The Deputy Commissioner of Taxes shall take necessary action for 

the realisation of the amount as mentioned in sub-section (1) and 

the additional amount as mentioned in sub-section (2) from the 

person referred to in sub-section (1) after giving the person a 

reasonable opportunity of being heard. 

 

(4)  No realisation of the amount mentioned in sub-section (1) shall be 

made if it is established that such amount has meanwhile been paid 

by the person from whom the deduction or collection was due.”। 

 

 40। Ordinance No. XXXVI of 1984        section 57A          ।- 

   Ordinance     section 57                  section 57A                

    - 
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“57A. Consequences of the issuance of certificate of tax deduction 

or collection without actual deduction, collection or payment.- (1) 

Where a person issues a certificate of deduction or collection of tax at 

source without actual deduction or collection or payment to the credit 

of the Government, without prejudice to any other consequences to 

which he may be liable, the person shall be personally liable to pay 

the amount not being deducted, collected or paid to the credit of the 

Government. 

 

(2) The Deputy Commissioner of Taxes shall take necessary action 

for the collection of amount mentioned in sub-section (1) from the 

person so personally liable after giving the person a reasonable 

opportunity of being heard.”। 

 

 41। Ordinance No. XXXVI of 1984    section 58           ।-    

Ordinance    section 58                  section 58                    -  

 

 “58. Certificate of deduction, etc. of tax.- (1) Every person who has 

deducted or collected any tax under this Chapter shall furnish, to the 

person from whom such deduction or collection has been made, a 

certificate of tax deduction or collection specifying therein- 

 

(a) the name and the Taxpayer’s Identification Number, if any, 

of the person from whom tax has been deducted or collected; 

 

(b) the amount of deduction or collection of taxes; 

 

(c) section or sections under which tax has been deducted or 

collected; 

 

(d) the particulars of the payment of deducted or collected 

amount to the credit of the Government; and 

 

(e) such other particulars as may be prescribed. 

 

 (2)  The Board may, by notification in the official Gazette, -  
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(a) specify that the certificate of tax deduction or collection shall 

be generated or furnished electronically or in any other 

machine readable or computer readable media; 

 

(b) specify the manner in which such electronic, machine 

readable or computer readable certificate shall be generated 

or furnished.”। 

 

42। Ordinance No. XXXVI of 1984    section 62           ।-    

Ordinance    section 62    “furnished”         “  along with the proof of 

payment of such tax to the account of the Government ”                

             । 

 

43। Ordinance No. XXXVI of 1984       sections 68A     68B 

         ।-    Ordinance   section 68                  sections 68A     

68B                    - 

 

“68A. Advance tax on certain income.- (1) A manufacturer of 

cigarette shall pay advance tax at the rate of three percent (3%) on 

net sale price in every month. 
 

(2) The advance tax paid under sub-section (1) shall be adjustable 

against the quarterly installments of advance tax payable under 

section 66. 

 

Explanation.- In this section, “net sale” shall be A- B, where, A is 

the gross sale and B is the value added tax and the supplementary 

duty, if any, on such gross sale. 

 

68B. Advance tax for the owners of private motor car.-  (1) 

Every person owning a private motor car shall be deemed to have 

an income by which the motor car is maintained and shall pay 

advance income tax to be collected at the rate and in the manner as 

mentioned in sub-section (2). 

 

(2) Subject to the provision of sub-section (3), the authority 

responsible for the registration and fitness renewal of motor car 
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shall collect, on or before the date of registration or fitness renewal 

of the motor car, advance tax at the following rate- 

 

Serial 

No. 

Type and engine capacity of motor 

car 

Amount of tax  

(in taka) 

1 A car or a Jeep, not exceeding 

1500cc 

15,000/- 

2 A car or a Jeep, exceeding 1500cc 

but not exceeding 2000cc 

30,000/- 

3 A car or a Jeep, exceeding 2000cc 

but not exceeding 2500cc 

50,000/- 

4 A car or a Jeep,  exceeding 2500cc 

but not exceeding 3000cc 

75,000/- 

5 A car or a Jeep, exceeding 3000cc 

but not exceeding 3500cc 

1,00,000/- 

6 A car or a Jeep, exceeding 3500cc  1,25,000/- 

7 A microbus 20,000/-: 

 

Provided that the rate of tax shall be fifty percent (50%) higher for 

each additional motor car if the owner has two or more motor cars 

in his name or in joint names with other person or persons.  
 

 (3) Advance tax under sub-section (2) shall not be collected if the 

motor  car is owned by- 
 

(i) the government and the local government;  

(ii) a project, programme or activity under the the 

government and the local government;  

(iii) a foreign diplomat, a diplomatic mission in Bangladesh, 

United Nations and its offices; 

(iv) a development partner of Bangladesh and its affiliated 

office or offices; 

(v) an educational institution under the Monthly Payment 

Order of the Government;  

(vi) a public  university; 

(vii) any entity that is not a person as defined under clause 

46 of section (2) of this Ordinance; 

(viii) a gazetted war-wounded freedom fighter; or 
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(ix) an institution that has obtained a certificate from the 

Board that advance tax shall not be collected from it. 

 

 (4) Where a person pays advance tax under sub-section (2), and the 

income from regular sources of the person results in a tax liability less 

than the said advance tax, the income of such person shall be deemed to be 

the amount that results a tax liability equal to the said advance tax. 

 

 (5) The advance tax paid under sub-section (2) shall not be 

refundable. 

 

 (6) In this section-  

 

(a) "motor car" means a motor car as defined in clause (25) of 

section 2 of the Motor Vehicles Ordinance 1983 (LV of 

1983) and includes a jeep and a microbus; 

 

(b) income from regular sources means income from any 

source other  than the sources mentioned in sub-section 

(2) of section 82C.”। 

 

44। Ordinance No. XXXVI of 1984    sections 73     73A    

        ।-    Ordinance    section 73                  sections 73     73A 

                   - 

 

“73. Interest payable by the assessee on deficiency in payment 

of advance tax.-  (1) Where in any financial year advance tax paid 

by an assessee together with the tax deducted or collected at 

source, if any, under this Chapter is less than seventy-five percent 

(75%) of the amount of tax payable by him as determined on 

regular assessment, the assessee shall pay, in addition to the 

balance of tax payable by him, simple interest at the rate of ten 

percent (10%) per annum on the amount by which the tax so paid, 

deducted and collected falls short of the seventy five percent (75%) 

of the assessed tax: 

 

 Provided that the rate of interest shall be fifty percent 

(50%) higher if the return is not filed on or before the Tax Day. 
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(2) The period for which the interest under sub-section (1) is 

payable shall be the period from the first day of July next 

following the financial year in which the advance tax was 

applicable to the date of regular assessment in respect of the 

income of that year or a period of two years from the said first day 

of July, whichever is shorter. 

 

(3) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), 

where-  
 

(a)  tax is paid under section 74; or 
 

(b) provisional assessment has been made under section 81 but 

regular assessment has not been made, the simple interest shall 

be calculated in accordance with the following provisions-  
 

(i) up to the date or dates on which tax under section 74 

or as provisionally assessed, was paid; 
 

(ii) thereafter, such simple interest shall be calculated 

on the amount by which the tax so paid falls short of  

the said seventy five percent (75%) of the assessed tax. 
 

 (4) Where as a result of appeal, revision or reference the amount 

on which interest was payable under sub-section (1) has been 

reduced, the amount of interest payable shall be reduced 

accordingly and the excess interest paid, if any, shall be refunded 

together with the amount of tax that is refundable. 
 

Explanation.-  For the removal of doubts, it is hereby declared 

that in this section, “regular assessment” includes an assessment 

under section 82BB(3). 
 

73A. Delay Interest for not filing return on or before the Tax 

Day.-  (1) Where an assessee is required to file a return of income 

for an assessment year under section 75 and fails to file the same 

before the expiry of the Tax Day, the assessee shall, without 

prejudice to any other consequences to which he may be liable to, 

pay a delay interest at the rate of two percent (2%) per month on 

the difference between the tax assessed on total income for the 
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assessment year and the tax paid in advance for the assessment 

year including the tax deducted or collected at source; 

 

Explanation.- In this section, the expression “tax assessed on total 

income” as mentioned in clause (a) of sub-section (1) means- 

 

(i) where the return is subject to assessment under section 

82BB, tax on total income under sub-section (1) or sub-

section (2) or sub-section (3), whichever is higher. 

 

(ii) where the return is not subject to assessment under section 

82BB, tax on total income as assessed by the Deputy 

Commissioner of Taxes. 

 

(2) The delay interest under sub-section (1) shall be calculated for a 

period from the first day immediately following the Tax Day to- 

 

(a) where the return is filed, the date of filing the return; 

(b) where the return is not filed, the date of regular assessment: 

 

 Provided that the period for calculating delay interest under 

this section shall not exceed one year: 

 

 Provided further that the delay interest under this section 

shall not be payable by an assessee for whom the proviso of clause 

(c) of sub-section (2) of section 75 applies.” । 

 

 45। Ordinance No. XXXVI of 1984    sections 75, 75A     

75AA           ।-    Ordinance    sections 75     75A                  

sections 75, 75A     75AA                    - 

 

“75. Return of income.-  (1) Subject to the provisions of sub-section 

(2), every person shall file or cause to be filed, with the Deputy 

Commissioner of Taxes, a return of income of the income year -   

 

(a) if the total income of the person during the income year 

exceeds the  maximum amount that is not chargeable to tax under 

this Ordinance; or  
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(b) if such person was assessed to tax for any one of the three 

years immediately preceding that income year; or  

 

(c) if the person is –  

 

(i) a company; or 
 

(ii) a non-government organisation registered with 

NGO Affairs Bureau; or 
 

(iii) a co-operative society; or 
 

(iv) a firm; or 
 

(v) an association of persons; or 
 

(vi) a shareholder director or a shareholder employee of 

a company; or 
 

(vii) a partner of a firm; or 
 

(viii) an employee of the government or an authority, 

corporation, body or units of the government or 

formed by any law, order or instrument being in 

force, if the employee, at any time in the income 

year, draws a basic salary of taka sixteen thousand 

or more; or 

 

(d) if the person, not being an institution established solely for 

charitable purpose or a fund, has an income during the 

income year which is subject to tax exemption or lower tax 

rate under section 44; or  

 

(e) if the person, at any time during the relevant income year 

fulfills any of the following conditions, namely:- 

 

 (i)  owns a motor car; or 

 

(ii) owns a membership of a club registered under    

                                             or 
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(iii) runs any business or profession having trade license 

from a city corporation, a paurashava or a union 

parishad; or 

 

(iv) has registered with a recognized professional body as 

a doctor, dentist, lawyer, chartered accountant, cost 

and management accountant, engineer, architect or 

surveyor or any other similar profession; or 

 

(v) has registered with the Board as an income tax 

practitioner; or 
 

(vi) has a membership of a chamber of commerce and 

industries or a trade association or body; or 
 

(vii) runs for an office of any paurashava, city corporation, 

or a Member of Parliament; 
 

(viii) participates in a tender floated by the government, 

semi-government, autonomous body or a local 

authority; or 
 

(ix) serves in the board of directors of a company or a 

group of companies: 
 

 Provided that any non-resident Bangladeshi may 

file his return of income along with bank draft equivalent to 

the tax liability, if any, on the basis of such return, to his 

nearest Bangladesh mission and the mission will issue a 

receipt of such return with official seal and send the return 

to the Board. 

 

(2) A return of income shall not be mandatory for- 

 

(i) an educational institution receiving government 

benefits under Monthly Payment Order (MPO); or 
 

(ii) a public  university; or 
 

(iii) a fund; or 
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(iv) any class of persons which the Board, by order in 

official gazette, exempt from filing the return. 

  

(3) Subject to the provision of sub-section (4), the return under sub-

section (1) shall be-  

 

(a)  furnished in the prescribed form setting forth therein such 

particulars and information, and accompanied by such schedules, 

statements, accounts, annexures or  documents as may be 

prescribed; 

 

(b) signed and verified-  

 

(i) in the case of an individual, by the individual himself ; 

where the individual is absent from Bangladesh, by the 

individual concerned or by some person duly 

authorised by him in this behalf; and when the 

individual is mentally incapacitated from attending to 

his affairs, by his guardian or by any other person 

competent to act on his behalf; 

 

(ii) in the case of a Hindu undivided family, by the Karta, 

and, where the Karta is absent from Bangladesh or is 

mentally incapacitated from attending to his affairs, by 

any other adult member of such family; 

 

(iii) in the case of a company or a local authority, by the 

principal officer thereof; 

 

(iv) in the case of a firm, by any partner thereof, not being 

a minor;  

 

(v) in the case of any other association, by any member of 

the association or the principal officer thereof; 

 

(vi) in the case of any other person, by that person or by 

any person competent to act on his behalf; 

 

(c) accompanied by-  
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(i) in the case of individual, statements of assets, 

liabilities and life style as required under section 80; 

 

(ii) in the case of a company, an audited statement of 

accounts and a computation sheet explaining the 

difference between the profit or loss shown in the 

statement of accounts and the income shown in the  

return.      

            

(4) The Board may, by notification in the official Gazette, - 

 

(a) specify that any return required to be filed under this section 

shall be filed electronically or in any other machine readable or 

computer readable media; 
 

(b) specify the form and the manner in which such electronic, 

machine readable or computer readable returns shall be filed. 
 

(5)  Every return under this section shall be filed, unless the date is 

extended under sub-section (6), on or before the Tax Day: 
 

 Provided that an individual being Government official 

engaged in higher education on deputation or employed under lien 

outside Bangladesh shall file return or returns for the period of 

such deputation or lien, at a time, within three months from the 

date of his return to Bangladesh. 
 

(6) The last date for the submission of a return for a person may be 

extended by the Deputy Commissioner of Taxes upon the application 

by the person in the prescribed form: 
 

 Provided that the Deputy Commissioner of Taxes may 

extend the date up to two months from the date so specified and he 

may further extend the date up to two months with the approval of 

the Inspecting Joint Commissioner. 

 

75A. Return of withholding tax.- (1) Every person, being a company 

or a co-operative society or a non-government organisation registered 

with NGO Affairs Bureau, shall file or cause to be filed, with the 

Deputy Commissioner of Taxes under whose jurisdiction he is an 
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assessee, a return of tax deducted or collected under the provisions of 

Chapter VII of this Ordinance. 

 

(2) The return under sub-section (1) shall be-   

 

(a)  furnished in the prescribed form setting forth therein such 

particulars and information, and accompanied by such schedules, 

statements, accounts, annexures or  documents as may be 

prescribed; 

 

(b) signed and verified in the manner as specified in clause (c) of 

sub-section (3) of section 75; 

 

(c)   filed half-yearly by the following dates-   

 

(i) First return: by Thirty-first January of the year in which the 

deduction or collection was made; 

(ii) Second return: by Thirty-first July of the next year 

following the year in which the deduction or collection was 

made: 

 

 Provided that the last date for the submission of a return as 

specified in this sub-section may be extended by the Deputy 

Commissioner of Taxes upto fifteen days from the date so 

specified. 

 

(3) The Board may, by notification in the official Gazette, - 

 

(a) specify that any return required to be filed under this section 

shall be filed electronically or in any other machine readable 

or computer readable media; 

 

(b) specify the form and the manner in which such electronic, 

machine readable or computer readable returns shall be filed. 

 

75AA. Audit of the return of withholding tax.- (1) The Deputy 

Commissioner of Taxes, with the approval of the Board, shall select a 

number of returns of withholding tax filed under section 75A for audit.  
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(2) The Deputy Commissioner of Taxes shall conduct the audit of the 

selected return in respect of the following matters- 

 

(a) whether the tax has been deducted or collected at the rate, in the 

amount and in the manner as provided in Chapter VII of this 

Ordinance and the rules made thereunder; 

 

(b) whether the tax collected or deducted has been paid to the credit 

of the Government, or has been paid in accordance with the 

manner and within the time as prescribed; 

 

(c) whether the certificate of tax deduction or collection has been 

furnished  in accordance with the provisions of this Ordinance. 

 

(3) Where an audit under sub-section (2) results in findings that the 

provisions of this Ordinance in respect of the matters mentioned in 

clauses (a), (b) or (c) of sub-section (2) have not complied with, the 

Deputy Commissioner of Taxes conducting the audit may take 

necessary actions under this Ordinance, including the actions under 

sections 57, 57A and 124.   

 

(4) No return shall be selected for audit after the expiry of four years 

from the end of the year in which the return was filed.”। 

 

 46। Ordinance No. XXXVI of 1984    section 76          ।-    

Ordinance    section 76           ।  

 

 47। Ordinance No. XXXVI of 1984    section 80           ।-    

Ordinance    section 80                  section 80                    - 

 

“80. Statements of assets, liabilities and life style.- (1) Every person, 

being an individual assessee, shall furnish statements in the forms and 

manners as prescribed in respect of the total assets, liabilities and 

expenses of the person or the spouse, minor children and dependents 

of the person as on the last date of the income year if the person- 
 

(a) has, in the last date of the income year, a gross wealth 

exceeding taka twenty lakh; or  
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(b) owns a motor car; or 
 

(c) has made an investment in a house property or an apartment 

in the city corporation area: 
 

 Provided any person, being an individual assessee, who is 

not requied to submit the statement mentioned in this sub-section 

may voluntarily submit such statement. 
 

(2)  Every person, being an individual assessee, shall furnish 

statements in the forms and manners as prescribed, a statement of 

expenses relating to the life style of such expenses: 
 

  Provided that an individual, not being a shareholder 

director of a company, having income from salary or from business 

or profession  may opt not to submit such statement if his total 

income does not exceed three lakh taka in the income year. 
 

(3) Where any statement as mentioned in sub-section (1) is not 

submitted by a person being an individual, the Deputy 

Commissioner of Taxes may require, by notice in writing, to 

submit the same by person within the time as mentioned in the 

notice.”। 
 

 48। Ordinance No. XXXVI of 1984    section 82BB           ।- 

   Ordinance    section 82BB   -   

 

(ক)  sub-section (1)    “sub-section (2) of”         চ           ও 

              ; 

 

( )  sub-section (1)             Explanation                    -  
 

“Explanation.- In this section, return furnished 

“electronically” means a return filed in accordance with the 

provisions of sub-section (4) of section 75.”  

 

(গ)  sub-section (2)    clause (a)    sub-clause (i)    “ any 

information in the return”           “and the statements 

and documents submitted therewith”                    ; 
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(ঘ)  sub-section (4)    “filing of income”                “filing 

of return”                    । 
 

 49। Ordinance No. XXXVI of 1984    section 82C           ।- 

   Ordinance    section 82C                  section 82C                

    - 

 

 “82C. Minimum Tax. - (1) Notwithstanding anything contained in any 

other provisions of this Ordinance, minimum tax shall be payable 

by an assessee in accordance with the provisions of this section. 
 

(2) Minimum tax on income on sources from which tax has been 

deducted or collected under certain sections shall be the following- 
 

(a) any tax deducted or collected at source under the provisions 

of sections mentioned in clause (b) shall be the minimum 

tax on income from the source or sources for which tax has 

been deducted or collected; 
 

(b) the tax referred to in clause (a) shall be the tax deducted or 

collected under sections 52, 52A, 52AAA, 52B, 52C, 52D, 

52JJ, 52N, 52O, 52R, 53, 53AA, 53B, 53BB, 53BBB, 

53BBBB, 53C, 53CCC, 53DDD, 53EE, 53F, 53FF, 53G, 

53GG, 53H, 53M, 53N and 55: 
 

 Provided that the tax deducted or collected from the 

following sources shall not be the minimum tax for the purpose of 

this sub-section- 
 

(i)  tax collected under section 52 from the 

following persons- 

 

a. a contractor of an oil company or a sub-

contractor to the contractor of an oil 

company as may be prescribed; 

b. an oil marketing company and its dealer or 

agent excluding petrol pump station; 

c. any company engaged in oil refinery; 

d. any company engaged in gas transmission or 

gas distribution; 
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(ii)  tax deducted under section 53 from import of 

goods by an industrial undertaking as raw 

materials for its own consumption; 
 

(iii)  tax deducted under section 53F from a source 

other than the sources mentioned in clause (c) of 

sub-section (1) and sub-section (2) of that 

section; 
 

(c) for the sources of income for which minimum tax is applicable, 

books of accounts shall be maintained in the regular manner in 

accordance with the provisions of section 35; 
 

(d) income from any source, for which minimum tax is 

applicable under this sub-section, shall be determined in 

regular manner and tax shall be calculated by using regular 

rate on such income. If the tax so calculated is higher than 

the minimum tax under clause (a), the higher amount shall 

be payable on such income: 
 

 Provided that income shall be determined and tax 

shall be calculated for certain sources in the manner as 

specified in the following-  
 

Serial 

No. 

Sources of 

income as 

mentioned in 

Amount that 

will be taken as 

income 

Rate or 

amount of 

tax 

(1) (2) (3) (4) 

1 section 52C amount of 

compensation as 

mentioned in 

section 52C 

as 

mentioned in 

section 52C 

2 section 52D amount of 

interest as 

mentioned in 

section 52D 

as 

mentioned in 

section 52D 

3 section 

53DDD 

amount of export 

cash subsidy as 

mentioned in 

section 53DDD 

as 

mentioned in 

section 

53DDD 
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Serial 

No. 

Sources of 

income as 

mentioned in 

Amount that 

will be taken as 

income 

Rate or 

amount of 

tax 

(1) (2) (3) (4) 

4 Section 

53F(1)(c) and 

(2) 

amount of 

interest as 

mentioned in 

section 53F 

 

as 

mentioned in 

section 53F 

5 section 53H deed value as 

mentioned in 

section 53H 

as 

mentioned in 

section 53H 

and the rule 

made 

thereunder 
 

(e) income or loss computed in accordance with clause (d) or 

the proviso of clause (d) shall not be set off with loss or 

income, respectively, computed for any regular source. 
 

(3) Where the assessee has income from regular source in addition to 

the income from source or sources for which minimum tax is 

applicable under sub-section (2)- 
 

(a) regular tax shall be calculated on the income from regular 

source; 
 

(b) the tax liability of the assessee shall be the aggregate of the 

tax as determined under sub-section (2) and the regular tax 

under clause (a). 
 

(4) Subject to the provisions of sub-section (5), minimum tax for a 

firm or a company shall be the following- 
 

(a) every firm having gross receipts of more than taka fifty 

lakh or every company shall, irrespective of its profits or 

loss in an assessment year, for any reason whatsoever, 

including the sustaining of a loss, the setting off of a loss of 

earlier year or years or the claiming of allowances or 

deductions (including depreciation) allowed under this 
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Ordinance, be liable to pay minimum tax in respect of an 

assessment year at the following rate- 

 

Serial 

No 

Classes of assessee Rate of 

minimum tax 

1 Manufacturer of cigarette, 

bidi, chewing tobacco, 

smokeless tobacco or any 

other tobacco products   

1% of the gross 

receipts 

2 Mobile phone operator 0.75% of the 

gross receipts 

3 Any other cases 0.60% of the 

gross receipts: 
 

 Provided that such rate of tax shall be zero point one zero 

percent (0.10%) of such receipts for an industrial undertaking 

engaged in  manufacturing of goods for the first three income 

years since  commencement of its commercial production. 

 

(b) where the assessee has an income from any source that is 

exempted from tax or is subject to a reduced tax rate, the 

gross receipts from such source or sources shall be shown 

separately, and the minimum tax under this sub-section 

shall be calculated in the following manner- 

 

(i) minimum tax for receipts from sources that are subject 

to regular tax rate shall be calculated by applying the 

rate mentioned in clause (a);  

 

(ii) minimum tax for receipts from sources that enjoys tax 

exemption or reduced tax rate shall be calculated by 

applying a rate equal to (A/B) x C, where- 

 

A=  amount of tax under the reduced rate or under the 

tax benefit that the source or person enjoys, 

B =  amount of regular tax if there were no such 

exemption or reduced rate, 

C=  rate of minimum tax as mentioned in clause (a); 
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(iii) minimum tax under this sub-section shall be the 

aggregate of the amounts calculated under sub-clauses 

(i) and (ii). 

  

 Explanation.- For the purposes of this sub-section, 'gross 

receipts' means- 

(i) all receipts derived from the sale of goods; 

(ii) all fees or charges for rendering services or giving 

benefits including commissions or discounts; 

(iii) all receipts derived from any heads of income. 

 

(5) Where the provisions of both sub-section (2) and sub-section (4) 

apply to an assessee, minimum tax payable by the assessee shall be 

the higher of 

(a) the minimum tax under sub-section (2); or  

(b) the minimum tax under sub-section (4). 

 

(6) Minimum tax under this section shall not be refunded, nor shall be 

adjusted against refund due for earlier year or years or refund due 

for the assessment year from any source. 

 

(7) Where any surcharge, additional interest, additional amount etc. is 

payable under provisions of this Ordinance, it shall be payable in 

addition to the minimum tax. 

 

(8) Where the regular tax calculated for any assessment year is higher 

than the minimum tax under this section, regular tax shall be 

payable. 

 

(9) In this section- 

 

(a) “regular source” means any source for which minimum tax 

is not applicable under sub-section (2); 

 

(b) “regular tax” means the tax calculated on regular income 

using the regular manner; 
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(c) “regular rate” means the rate of tax, that would be 

applicable if the tax exemption or the reduced rate were not 

granted.”। 

 

50। Ordinance No. XXXVI of 1984    section 107I           ।- 

   Ordinance    section 107I    “from a Chartered Accountant”       

         । 

 

51। Ordinance No. XXXVI of 1984    section 117A           ।- 

   Ordinance    section 117A    “any other law for the time being in 

force ”       ও ক         “without prejudice to the provisions of section 

75AA ”                          । 

 

52। Ordinance No. XXXVI of 1984    section 129A           ।- 

   Ordinance    section 129A    clause (a)               clause (a) 

                   - 

 

“(a) is not certified by a chartered accountant to the effect that the 

accounts are maintained and the statements are prepared and reported in 

accordance with the Bangladesh Accounting Standards (BAS) and the 

Bangladesh Financial Reporting Standards (BFRS), and are audited in 

accordance with the Bangladesh Standards on Auditing (BSA), or”। 

 

53। Ordinance No. XXXVI of 1984    section 134           ।- 

   Ordinance    section 134    “interest”         “  delay interest, 

additional amount ”       ও ক                   । 

 

54। Ordinance No. XXXVI of 1984    section 152J           ।- 

   Ordinance    section 152J                  section 152J                

    - 

 

“152J. Eligibility for application for ADR.- An assessee shall not be 

eligible for application to ADR if he fails to pay tax payable under section 

74 where the return of income for the relevant year or years has been 

submitted.”।  
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55। Ordinance No. XXXVI of 1984    section 153           ।- 

   Ordinance    section 153    sub-section (3)                          

 ক                                      proviso                    - 

 

 “Provided that where the tax on the basis of return has been paid 

by the appellant before filing the appeal and the Appellate Joint 

Commissioner or the Commissioner (Appeals), as the case may be, is 

convinced that the appellant was barred by sufficient reason from paying 

the tax before filing the return, Appellate Joint Commissioner or the 

Commissioner (Appeals) may allow the appeal for hearing.”। 

 

56। Ordinance No. XXXVI of 1984    section 154           ।- 

   Ordinance    section 154    sub-section (1)              sub-section 

(1A)                    - 

 

“(1A)  The Board may, by notification in the official Gazette,- 

 

(a) specify that any appeal of any assessee or any class of assessee 

shall be filed electronically or in any other machine readable or 

computer readable media; 

 

(b) specify the form and manner in which such appeal shall be 

filed.”। 

 

 57। Ordinance No. XXXVI of 1984    section 158           ।- 

   Ordinance    section 158    sub-section (5)                 sub-

section (6)                    - 

 

“(6) The Board may, by notification in the official Gazette,- 

 

(a)  specify that any appeal of any assessee or any class of assessee 

shall be filed electronically or in any other machine readable or 

computer readable media; 

 

(b) specify the form and manner in which such appeal shall be filed.”। 
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 58। Ordinance No. XXXVI of 1984    section 163           ।- 

   Ordinance    section 163    sub-section (3)    clause (p)              

    clause (pp)                    - 

 

“(pp) any such information as may be required for the purpose of 

investigation relating to money laundering and terrorist financing if the 

information is requested by the authority responsible for giving approval 

to a prosecution relating to money laundering and terrorist financing;”। 

 

59। Ordinance No. XXXVI of 1984    section 184A           ।- 

   Ordinance    section 184A    sub-section (1)    clause (x)             

    clauses (y), (z)     (za)                     - 

 

“(y) receiving any payment which is an income of the payee classifiable 

under the head "Salaries" by an employee of the government or an 

authority, corporation, body or units of the government or formed by any 

law, order or instrument being in force, and if the employee, at any time in 

the income, draws salary at a scale of grade 10 or above of the চ ক   (     

ও       ) আ     ২০১৫ proclaimed in 2015 or at an equivalent grade or pay in 

any other pay scales applicable in 2015; 

  

(z) receiving any amount from the Government under the Monthly 

Payment Order (MPO) if the amount of payment exceeds taka sixteen 

thousand per month; 

 

(za) receiving any payment which is an income of the payee classifiable 

under the head "Salaries" by any person employed in the management or 

administrative function or in any supervisory position in the production 

function.”। 

     

60। Ordinance No. XXXVI of 1984    section 184F           ।- 

   Ordinance    section 184F    “tax on income and exemption of tax 

thereof”                “the imposition and the collection of tax, the 

exemption of any income from tax, the reduction of the rate of tax, the 

calling for any information for the purpose of taxation, and the protection 

of information under this Ordinance”                             । 
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61। Ordinance No. XXXVI of 1984       section 185A    

      ।-    Ordinance     section 185                  section 185A 

                   - 

 

“185A. Power to issue circular, clarification, etc.- The Board may, by 

order, issue circular, clarification, explanation and directives relating to 

the scope and application of any provision under this Ordinance and the 

rules and orders made thereunder.”। 

 

62। Ordinance No. XXXVI of 1984    THE THIRD 

SCHEDULE           ।-    Ordinance    THE THIRD  SCHEDULE    

paragraph 10A    sub-paragraph (2)     “cellular mobile phone operator” 

          “or any other licence fee, paid by any other company engaged 

in providing specialized services, if such licence is integral to the 

operation of the company”                    । 

 

63। Ordinance No. XXXVI of 1984    THE SIXTH 

SCHEDULE           ।-    Ordinance    THE SIXTH SCHEDULE    

PART A   -  

 

(ক) paragraph 21    sub-paragraph (d)                  sub-paragraph 

(d)                    - 

 

 “(d) a workers participation fund established under             

                                to any person not exceeding fifty 

thousand taka, notwithstanding anything contained in any other 

law for the time being in force regarding tax exemption of such 

payment ”  
 

( ) paragraph 32A                  paragraph 32A                     

 

“32A. Any sum or aggregate of sums received as interest from 

pensioners' savings certificate where the total accumulated 

investment at the end of the relevant income year in such 

certificate does not exceed taka five lakh.”  
 

(গ)  paragraph 33    Explanation    “E-commerce and Online 

Shopping, document conversion, imaging and archiving”         
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             “document conversion, imaging and archiving 

including digital archiving of physical records”                

    ; 

 

(ঘ) paragraph 39    “thirty lakh”                “thirty six lakh”       

             । 

 

 64।     ।- (১) উপ-ধারা (৩) এর বিধানািলী সাপপপে, ২০১৬ সাপলর ১ জুলাই তাররখে 

আরদ্ধ কর বৎসখরর জন্য ককান কর রনর্ ধারখের কেখে এই আইখনর তফরসল-2 এর প্রথম অংখে 

রনরদ ধষ্ট কর হার অনুযায়ী আয়কর র্ায ধ হইখব। 

 

(২) যে সকল যেপে Income-tax Ordinance, 1984 (Ord. No. XXXVI of 

1984) এর SECOND SCHEDULE (লটারী আয় সংক্রান্ত) প্রপোজ্য হইপি যস 

সকল যেপে আপরাপণপোগ্য কর উক্ত SCHEDULE অনুসাপরই ধাে য করা হইপি, বকন্তু 

কপরর হার বনধ যারপণর যেপে উপ-ধারা (১) এর বিধান প্রপয়াগ কবরপে হইপি। 

 

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

Chapter VII অনুসাপর কর কেযপনর বনবিত্ত েফবসল-2 এ (আয়কর হার সংক্রান্ত) বরে ধত 

হার ২০১৬ সাখলর ১ জুলাই তাররখে আরদ্ধ এিং ২০১৭ সাপলর ৩০ জুন োবরপে সিাপ্য 

িৎসপরর জ্ন্য প্রপোজ্য হইপি। 

 

(৪) এই ধারায় এিং এই ধারার অধীন আপরাবপে আয়কর হাপরর উপেপে ব্যিহৃে “যিাট 

আয় (total income)” িবলপে Income-tax Ordinance, 1984 (Ord. No. 

XXXVI of 1984) এর বিধান অনুসাপর বনরূবপে যিাট আয় (total income) 

বুঝাইপি। 

 

65।      জ্য।- Income-tax Ordinance, 1984 (Ord. No. XXXVI of 

1984) এর আওতায় ২০১৬ সাখলর ১ জুলাই হইখত আরদ্ধ কর বৎসখরর জন্য ককান কর রনর্ ধারখের 

কেখে তফরসল-2 এর বিেীয় অংপে বনবদ যষ্ট হার অনুোয়ী সারচাজ্য ধাে য হইপি। 

 

          

 

মূল্য সংখযাজন কর আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সখনর ২২ নং আইন) এর সংখোর্ন 

 

66। ১৯৯১ সখনর ২২ নং আইখনর র্ারা ৯ এর সংখোর্ন।- মূল্য সংপোজ্ন কর আইন, 

১৯৯১ (১৯৯১ সখনর ২২ নং আইন), অত:পর উক্ত আইন বরলয়া উরিরেত, এর র্ারা ৯ এর- 

(ক)  উপ-ধারা ১ এর দফা (ঙ) এ        “যজ্নাপরটর ইেযাবদ ক্রয়          ক  , 

         ক    ও  ক  , োনিাহন,        ভাড়া িা লীজ্ গ্রহণ,        ” 

েব্দগুবল ও ক       পবরিপেয “যজ্নাপরটর ক্রয়          ক  ,       



 51 

   ক    ও  ক  , োনিাহন ভাড়া িা লীজ্ গ্রহ            ” েব্দ    ও 

ক      প্রবেস্থা    হইপি; 

( )    -     (২)          “গৃহীে যরয়াে নাকচ কবরয়া চলবে বহসাি িা দাবেলপপে 

প্রপয়াজ্নীয় সিন্বয় সাধপনর বনপদ যে বদপে পাবরপিন” েব্দগুবলর পবরিপেয “গৃহীে 

যরয়াে নাকচ কবরিার লপেয ক                        ক         শুনাবনর 

সুপোগ প্রদান কবর   চলবে বহসাি িা দাবেলপপে প্রপয়াজ্নীয় সিন্বয় সাধন কবরপে 

পাবরপিন                ক                         ” েব্দ    প্রবেস্থাবপে 

হইপি;  

(গ)  উপ-ধারা (২ক) এ              “বনপদ যপের” ে  র পবরিপেয উভয়স্থাপন 

“       ”     “      ”              “     ” েব্দ প্রবেস্থাবপে হইপি;     

(ঘ) উপ-ধারা (২ে) এ        “পপনর” ে    পবরিপেয “বেে” েব্দ               

এিং “    উক্ত কি যকেযার অনুরূপ যকান আপদে চূড়ান্ত হইপি” েব্দগুবল      

    । 

 

67। ১৯৯১ সখনর ২২ নং আইখনর র্ারা ১৫ এর সংখোর্ন।- উক্ত আইখনর      ১৫    

  -     (২)                                               ,    :-  

 

“           ক   ,  ক      ক         ক      ক   ক      গ  প্রবেষ্ঠান 

   ক              সকল বহসািপে একপে সংরেণ করা হইপল           একটি 

বনিন্ধন করা োইপি: 

 আ ও            ,                                           

                  ,                                             

                           -                     ,               , 

     ,                                                        ।”। 

 

68। ১৯৯১ সখনর ২২ নং আইখনর র্ারা ৪১গ এর সংখোর্ন।- উক্ত আইখনর      ৪১গ এর 

উপ-র্ারা (২) এর পররবখতধ রনম্নরূপ উপ-র্ারা (২)              ,    :- 

 

“ ২)   -     (১)                        ,                                  

                                                         ,                গ  

                                                                          

                ।”।  

 

69। ১৯৯১ সখনর ২২ নং আইখনর র্ারা ৪১ঙ এর সংখোর্ন।- উক্ত আইখনর      ৪১ঙ    

  -     ( )          “১০ (   ”     ,                     “২০ (    ”     ,        

                । 
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70। ১৯৯১ সখনর ২২ নং আইখনর র্ারা ৪১ছ এর সংখোর্ন।- উক্ত আইখনর      ৪১ছ এর 

উপ-র্ারা (২) এ         “৬০ (ষাট)”     ,                     “৫০ (পঞ্চাে)”     , 

                       । 

 

71। ১৯৯১ সখনর ২২ নং আইখনর র্ারা ৪২ এর সংখোর্ন।- উক্ত আইখনর      ৪২    

  -     (২)   - 

 

(ক)      ( ) এ দুইবার উরিরেত   “দে” েখের পররবখতধ উভয়স্থখল “পঞ্চাে” েে 

প্ররতস্থারপত হইখব;        

(ে)      (ে) এ দুইবার উরিরেত   “দে” েখের পররবখতধ উভয়স্থখল “পঞ্চাে” েে 

প্ররতস্থারপত হইখব। 

 

72। ১৯৯১ সখনর ২২ নং আইখনর রিতীয় তফরসখলর সংখোর্ন।- উক্ত আইখনর রিতীয় 

তফরসখলর অনুখেদ ৫ এর দফা (গ) এর                                              

      :পর রনম্নরূপ     দফা ( ) সংখযারজত হইখব, যথা:- 

‘‘(ঘ) অযামু্বখলন্স কসবা (খরাগী ও লাে পররবহখনর কাখজ রনখয়ারজত)।”।  

 

73। ১৯৯১ সখনর ২২ নং আইখনর তৃতীয় তফরসখলর প্ররতস্থাপন।- উক্ত আইখনর তৃতীয় 

তফরসখলর পররবখতধ রনম্নরূপ তৃতীয় তফরসল প্ররতস্থারপত হইখব, যথা:-  

 

 
“তৃতীয় তফরসল 

(র্ারা ৭ দ্রষ্টব্য) 

 
সম্পূরক শুল্ক আপরাপপোগ্য পণ্য ও যসিাসমূহ 

 
এই েফবসপলর-  

 

(ক)  প্রথি অংপে িবণ যে সম্পূরক শুল্ক আপরাপপোগ্য পণ্যসমূপহর যেপে কলাি (১) এ িবণ যে The 

Customs Act, 1969 এর FIRST SCHEDULE এ  বেরনািা সংখ্যা (Heading 

No.) সমূপহর বিপরীপে কলাি (২) এ উবিবেে সািঞ্জস্যপূণ য নািকরণ যকাড (H.S. Code) 

এর আওোধীন কলাি (৩) এ িবণ যে পণ্যসমূপহর উপর, এিং  

 
(ে)  বিেীয় অংপে িবণ যে সম্পূরক শুল্ক আপরাপপোগ্য যসিাসমূপহর যেপে কলাি (১) এ িবণ যে 

বেরনািা সংখ্যার বিপরীপে কলাি (২) এ উবিবেে যসিার যকাপডর আওোধীন কলাি (৩) এ 

িবণ যে যসিা প্রদানকারী কর্তযক প্রদত্ত     সমূপহর উপর,  

 

 কলাি (৪) এ িবণ যে হাপর সম্পূরক শুল্ক আপরাপণীয় হইপি, েথা:- 
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প্রথি অংে 

সম্পূরক শুল্ক আপরাপপোগ্য পণ্যসমূহ  

বেরনািা 

সংখ্যা     

(Heading) 

সািঞ্জস্যপুণ য 

নািকরণ যকাড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমুপহর বিিরণ  

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহার 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

০৩.০২ সকল 

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

fillets and other fish meat of heading 

03.04. 

২০ 

০৩.০৩ সকল 

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

other fish meat of heading 03.04.  

২০ 

০৩.০৪ সকল 

এইচ,এস,পকাড 
Fish fillets and other fish meat (whether 

or not minced), fresh, chilled or frozen. 

২০ 

০৩.০৫ ০৩০৫.১০.১০ িানুপের োওয়ার উপপোগী িাপের টুকরা িা গুড়া 

(আড়াই যকবজ্ পে যন্ত যিাড়ক িা টিনজ্াে) 

 

২০ 

 ০৩০৫.৩১.৯০ 

০৩০৫.৩২.৯০ 

০৩০৫.৩৯.৯০ 

শুকনা, লিণাক্ত িা লিপণর দ্রিপণ সংরবেে বকন্তু 

ধুিাবয়ে নয় এিন কাটা োড়াপনা িাে (আড়াই যকবজ্ 

পে যন্ত যিাড়ক িা টিনজ্াে ব্যেীে) 

২০ 

 ০৩০৫.৫৯.৯০ 

 

অন্যান্য শুকনা িাে (লিণাক্ত হউক িা না হউক),  

ধুিাবয়ে নয় (আড়াই যকবজ্ পে যন্ত যিাড়ক িা টিনজ্াে 

ব্যেীে) 

২০ 

০৩.০৬ ০৩০৬.১৬.০০ 

০৩০৬.১৭.০০ 

বহিাবয়ে বচংবড় ২০ 

০৪.০২ ০৪০২.১০.১০ 

০৪০২.২১.১০ 

০৪০২.২৯.১০ 

গুড়া দুধঃ খুচরা প্যাবকং (আড়াই যকবজ্ পে যন্ত) ২০ 

০৪.০৫ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

িােন এিং অন্যান্য দুগ্ধজ্াে চবি য ও তেল; যডইরী 

যেডস্  

২০ 

০৭.০২ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

োজ্া িা ঠান্ডা টপিপটা  ২০ 

০৭.০৯ সকল 

এইচ,এস,পকাড 
Other vegetables, fresh or chilled. ২০ 

০৮.০২ ০৮০২.৯০.১১ 

০৮০২.৯০.১৯ 

োজ্া িা শুকনা সুপাবর, যোসা োড়াপনা হউক িা না 

হউক 

৩০ 

০৮.০৪ ০৮০৪.৫০.৩১ 

০৮০৪.৫০.৩৯ 

োজ্া িা শুকনা আি ২০ 
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বেরনািা 

সংখ্যা     

(Heading) 

সািঞ্জস্যপুণ য 

নািকরণ যকাড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমুপহর বিিরণ  

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহার 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

০৮.০৫ ০৮০৫.১০.১০ 

০৮০৫.১০.৯০ 

োজ্া িা শুকনা কিলাপলবু ২০ 

 ০৮০৫.২০.১০ 

০৮০৫.২০.৯০ 

োজ্া িা শুকনা যলবুজ্ােীয় ফল ২০ 

 ০৮০৫.৪০.১০ 

০৮০৫.৪০.৯০ 

োজ্া িা শুকনা আঙ্গুর ২০ 

 ০৮০৫.৫০.১০ 

০৮০৫.৫০.৯০ 

োজ্া িা শুকনা যলবু ২০ 

 ০৮০৫.৯০.১১ 

০৮০৫.৯০.১৯ 

০৮০৫.৯০.২১ 

০৮০৫.৯০.২৯ 

োজ্া িা শুকনা অন্যান্য যলবু জ্ােীয় ফল ২০ 

০৮.০৬ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

োজ্া িা শুকনা আঙ্গুর ফল  ২০ 

০৮.০৭ সকল 

এইচ,এস,পকাড 
Melons (including watermelons) and 

papaws (papayas), fresh. 

২০ 

০৮.০৮ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

োজ্া আপপল, নােপাবে ও কুইপেস ২০ 

০৮.০৯ সকল 

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

nectarines), plums and sloes, fresh 

২০ 

০৮.১০ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

অন্যান্য োজ্া ফল  ২০ 

০৯.০২ ০৯০২.৩০.০০ Black tea (fermented) and partly 

fermented tea, in immediate packings 

of a content not exceeding 3 kg 

২০ 

 ০৯০২.৪০.০০ Other black tea (fermented) and other 

partly fermented tea 

২০ 

০৯.০৪ ০৯০৪.১১.১০ 

০৯০৪.১১.৯০ 

০৯০৪.১২.০০ 

যগালিবরচ, চূণ য িা দলাপনা হউক িা না হউক ২০ 

০৯.০৬ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

 

দারুবচবন এিং দারুবচবন গাপের ফুল ২০ 
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বেরনািা 

সংখ্যা     

(Heading) 

সািঞ্জস্যপুণ য 

নািকরণ যকাড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমুপহর বিিরণ  

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহার 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

০৯.০৭ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

লিঙ্গ  ২০ 

০৯.০৮ ০৯০৮.৩১.১০ 

০৯০৮.৩১.৯০ 

০৯০৮.৩২.১০ 

০৯০৮.৩২.৯০ 

এলাচ  

২০ 

০৯.০৯ ০৯০৯.৩১.১০ 

০৯০৯.৩১.৯০ 

০৯০৯.৩২.১০ 

০৯০৯.৩২.৯০ 

বজ্রা 

২০ 

১৫.১৩ ১৫১৩.১৯.০০ বরফাইন্ড নাবরপকল তেল ও ইহার অংে বিপেে, অন্যান্য ৩০ 

১৭.০২ 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 সকল 

এইচ,এস,পকাড 

যকাকাযুক্ত নয় এিন সুগার কনপফকেনারী (সাদা 

চকপলটসহ) 

২০ 

১৮.০৬  যকাকাযুক্ত চকপলট এিং অন্যান্য োদ্য বপ্রপাপরেনঃ  

 ১৮০৬.২০.০০ যকাকাযুক্ত চকপলট এিং অন্যান্য োদ্য বপ্রপাপরেন (২ 

যকবজ্র উপবয ব্লক, স্লাি িা িার আকাপর অথিা েরল, 

যপস্ট, গুড়া, দানাদার িা অন্যরুপপ িাল্ক প্যাবকং এ) 

২০ 

 ১৮০৬.৩১.০০ 

১৮০৬.৩২.০০ 

বফবনস্ড চকপলট (ব্লক, স্লাি িা িার আকাপর) ২০ 

 ১৮০৬.৯০.০০ অন্যান্য ২০ 

১৯.০১ ১৯০১.১০.০০ খুচরা যিাড়পক শুন্য যথপক ১ িেপরর বেশুপদর 

ব্যিহাপরর জ্ন্য োদ্য সািগ্রী (পহবডং নং ০৪.০১ যথপক 

০৪.০৪ ভূক্ত পণ্যজ্াে) 

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 

২০ 
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বেরনািা 

সংখ্যা     

(Heading) 

সািঞ্জস্যপুণ য 

নািকরণ যকাড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমুপহর বিিরণ  

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহার 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

processing industries 

 ১৯০১.৯০.৯৯ অন্যান্য োদ্য সািগ্রী ২০ 

১৯.০২ সকল 

এইচ,এস,পকাড 
Pasta, whether or not cooked or stuffed 

or otherwise preapared; couscous 

৩০ 

১৯.০৪ সকল 

এইচ,এস,পকাড 
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 পপটপটা বচপস্ ৪৫ 

২০.০৭ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

রান্নার ফপল প্রাপ্ত জ্যাি, ফপলর যজ্বল, িারিাপলডস, 

ফল িা িাদািযুক্ত বপউবর এিং ফল িা িাদাপির যপস্ট, 

বচবন িা অন্যান্য বিবষ্ট পদাথ য যুক্ত হউক িা না হউক 

২০ 

২০.০৯ সকল 

এইচ,এস,পকাড 
ফপলর রস (আঙ্গুপরর must সহ) িা সবির রস, 

গাঁজ্াপনা নপহ িা বেবরটযুক্ত নপহ, বচবন িা অন্যান্য 

বিবষ্ট পদাথ য যুক্ত হউক িা না হউক 

২০ 

২১.০৩ সকল 

এইচ,এস,পকাড 
সস এিং অনুরুপ পণ্য; mixed condiments, 

সবরোর গুড়া এিং অন্যান্য পণ্য 

২০ 

২১.০৫ ২১০৫.০০.০০ Ice cream and other edible ice, whether 

or not containing cocoa 

২০ 

২১.০৬ ২১০৬.৯০.১০ সুগবন্ধ দ্রপব্যর বিশ্রণ ব্যেীে যকািল পানীয় প্রস্ত্তপে 

ব্যিহৃে সািগ্রী, আয়েন বভবত্তক এযালপকাহল েিো 

০.৫% এর উপবয 

৩৫০ 

২১০৬.৯০.৪৯ Other Stabilizer for milk ১০ 

২১০৬.৯০.৫০ Coffee mate in bulk imported by VAT 

registered milk foodstuffs manufacturers 

২০ 

২১০৬.৯০.৯০ অন্যান্য ২০ 
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বেরনািা 

সংখ্যা     

(Heading) 

সািঞ্জস্যপুণ য 

নািকরণ যকাড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমুপহর বিিরণ  

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহার 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

২২.০১ সকল 

এইচ,এস,পকাড 
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 যকািল পানীয়  ১৫০ 

 ২২০২.৯০.০০ নন-এযালপকাহবলক বিয়ার ১৫০ 

২২.০৩ ২২০৩.০০.০০ িল্ট হইপে প্রস্ত্তে বিয়ার ২৫০ 

২২.০৪ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

োজ্া আঙ্গুপরর িদ্য, ফটি যফাইড িদ্যসহ; (২০.০৯ 

যহবডংভুক্ত grape must ব্যেীে) 

৩৫০ 

২২.০৫ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

ভারমুথ এিং োজ্া আঙ্গুপরর তেরী িদ্য, সুিাবসে ৩৫০ 

২২.০৬ ২২০৬.০০.০০ অন্যান্য গাঁজ্াপনা পানীয় (উদাহরণস্বরুপ বসডার, যপরী) ৩৫০ 

২২.০৮ সকল 

এইচ,এস,পকাড 
Undenatured ethyl alcohol of an 

alcoholic strength by volume of less 

than 80% volume, spirits, liquors and 

other spirituous beverages 

৩৫০ 

২৪.০১ সকল 

এইচ,এস,পকাড 
Unmanufactured Tobacco, Tobacco 

refuse 

৬০ 

২৪.০২ ২৪০২.১০.০০ োিাপকর তেরী বসগার, চুরুট ও বসগাবরপিা ৩৫০ 

 ২৪০২.২০.০০ োিাপকর তেরী বসগাপরট ৩৫০ 

 ২৪০২.৯০.০০ হাপে িা অোবিক পদ্ধবেপে তেরী বিবড় এিং অন্যান্য ১৫০ 

২৪.০৩ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

অন্যান্য প্রস্ত্তেকৃে োিাক এিং সিজ্ােীয় পদাথ য; 

োিাপকর “homogenised” িা “reconstituted” 

বনজ্যাস িা সুগবন্ধ 

১৫০ 

২৫.০১ 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 

 ২৫০১.০০.৯৯ অন্যান্য লিণ ২০ 

২৫.১৫ ২৫১৫.১১.০০ িাপি যল এিং যেভারটিন (আপাে: আপপবেক পুরুত্ব 

২.৫% িা োর যিেী), ক্রুড িা সু্থলভাপি কবেযে 

 

২০ 
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বেরনািা 

সংখ্যা     

(Heading) 

সািঞ্জস্যপুণ য 

নািকরণ যকাড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমুপহর বিিরণ  

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহার 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

 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  গ্রানাইট (সু্থলভাপি কবেযে)  ২০ 

 ২৫১৬.১২.০০ গ্রানাইটঃ করাে িারা িা অন্য প্রকাপর ব্লক অথিা 

চতুভু যজ্ িা িগ যাকার স্লাি বহসাপি কবেযে 

২০ 

 ২৫১৬.৯০.১০ যিাল্ডার যস্টান ১০ 

২৫.১৭ ২৫১৭.১০.৯০ Pebbles, gravel, broken or crushed stone 

(excl. imported by VAT registered 

ceramic products manufacturing 

industries) 

৩০ 

২৫.২৩ ২৫২৩.২১.০০ যপাট যল্যান্ড বসপিন্টঃ সাদা, কৃবেিভাপি রঙ্গীন করা 

হউক িা না হউক 

২০ 

 ২৫২৩.২৯.০০ অন্যান্য যপাট যল্যান্ড বসপিন্ট ২০ 

২৭.১০ ২৭১০.১২.৩৯ অন্যান্য হালকা তেল ও বপ্রপাপরেনঃ অন্যান্য ২০ 

 ২৭১০.১২.৫০ অন্যান্য িধ্যি তেল ও বপ্রপাপরেন ২০ 

 ২৭১০.১২.৬৯ গ্যাস তেলঃ অন্যান্য ২০ 

 ২৭১০.১৯.১৯ জ্বালানী তেলঃ অন্যান্য ২০ 

 ২৭১০.১৯.৩৩ আংবেক পবরপোবধে যপপোবলয়াি, টপ্ক্রক্রুডসহ ২০ 

 ২৭১০.১৯.৩৯ অন্যান্য ভারী তেল ও বপ্রপাপরেনঃ (োেফরিার অপয়ল 

ও যহবভ নরম্যাল প্যারাবফন ব্যেীে) 

২০ 

২৭.১১ ২৭১১.২১.০০ প্রাকৃবেক গ্যাস, গ্যাসীয় অিস্থায়  ১০০ 

২৮.০৭ ২৮০৭.০০.০০ সালবফউবরক এবসড, ওবলয়াি ২০ 

২৯.১৫ ২৯১৫.৭০.৩১ 

২৯১৫.৭০.৩২ 
Sodium salt of palmitic acid (soap 

noodle) imported by other 

২০ 

২৯.১৭ ২৯১৭.৩২.১০ Pharmaceutical grade imported under 

block list by VAT registered 

pharmaceutical industry 

২০ 

 ২৯১৭.৩২.৯০ ডাইঅক্টাইল অপথ যাপথপলট্স (বড ও বপ) ১০ 

 ২৯১৭.৩৩.০০ Dinonyl or didecyl orthophthalates ২০ 

 ২৯১৭.৩৪.০০ Other esters of orthophthalic acid ২০ 
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বেরনািা 

সংখ্যা     

(Heading) 

সািঞ্জস্যপুণ য 

নািকরণ যকাড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমুপহর বিিরণ  

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহার 

(%) 

(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 পবলপয়স্টার যিইজ্ড অন্যান্য যপইন্টস, ভাবণ যে (এনাপিল 

যলকারসহ) 

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 অন্যান্য যপইন্টস, ভাবণ যে এিং যলকার 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 এপক্রবলক বভনাইল পবলিার যিইজ্ড অন্যান্য যপইন্ট 

এন্ড ভাবণ যে (এনাপিল ও যলকারসহ) 

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 অন্যান্য যপইন্টস, ভাবণ যে এিং যলকার ২০ 
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বেরনািা 

সংখ্যা     

(Heading) 

সািঞ্জস্যপুণ য 

নািকরণ যকাড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমুপহর বিিরণ  

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহার 

(%) 

(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 অন্যান্য যপইন্ট, িাবণ যে (এনাপিল, যলকার ও 

বডপস্টম্পারসহ) 

২০ 

৩৩.০৩ ৩৩০৩.০০.০০ সুগবন্ধ ও প্রসাধনী পাবন ৩০ 

৩৩.০৪ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

যসৌন্দে য অথিা প্রসাধন সািগ্রী এিং ত্বক পবরচে যার 

প্রসাধন সািগ্রী (ঔেপধ ব্যিহৃে পদাথ য ব্যেীে), 

সানবিন িা সান ট্যান সািগ্রী; হাে, নে িা পাপয়র 

প্রসাধন সািগ্রীসহ 

৪৫ 

৩৩.০৫ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

যকে পবরচে যায় ব্যিহৃে সািগ্রী ৬০ 

৩৩.০৬ ৩৩০৬.১০.০০ যডনটিবিস ২০ 

 ৩৩০৬.৯০.০০ মুেগহির িা দাঁপের জ্ন্য ব্যিহৃে অন্যান্য সািগ্রী ২০ 

৩৩.০৭ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

(৩৩০৭.৯০.০০ 

ব্যেীে) 

যেপভর আপগ, যেপভর পপর িা যেপভর সিয় ব্যিহাে য 

সািগ্রী; েরীপরর দুগ যন্ধ দুরীকরপণ ব্যিহৃে সািগ্রী, 

বডপাইপলটরী এিং অন্যান্য সুগবন্ধ, প্রসাধনী ও টয়পলট 

সািগ্রী ো অন্য যকাথাও িবণ যে িা অন্তভু যক্ত নপহ; কপের 

দুগ যন্ধ নােক (সুগবন্ধযুক্ত হউক িা না হউক) অথিা 

জ্ীিানুনােক েিো থাকুক িা না থাকুক) 

২০ 

 ৩৩০৭.৯০.০০ অন্যান্য ৩০ 

৩৪.০১ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

সািান এিং সািান বহসাপি ব্যিহৃে সারপফস একটিভ 

সািগ্রী এিং সিজ্ােীয় পণ্য 

২০ 

৩৪.০২ ৩৪০২.৯০.১০ বডটারপজ্ন্ট ২০ 

৩৪.০৫ ৩৪০৫.১০.০০ Polishes, creams and similar 

preparations for footwear or leather 

২০ 

৩৬.০১ ৩৬০১.০০.০০ বিপফারক পাউডার ৩০ 

৩৬.০২ ৩৬০২.০০.০০ তেরী বিপফারক, বিপফারক পাউডার ব্যেীে ৩০ 
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বেরনািা 

সংখ্যা     

(Heading) 

সািঞ্জস্যপুণ য 

নািকরণ যকাড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমুপহর বিিরণ  

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহার 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

৩৬.০৪ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

আেেিাবজ্ বসগনাবলং যেয়ার, যরইন রপকট, ফগ 

বসগনাল এিং অন্যান্য পাইপরাপটকবনক পণ্য 

৩০ 

৩৬.০৫ ৩৬০৫.০০.০০ বদয়ােলাই; বেরনািা সংখ্যা ৩৬.০৪ এর 

পাইপরাপটকবনক পণ্য সািগ্রী ব্যেীে 

২০ 

৩৮.০৮ ৩৮০৮.৯১.২১ Mosquito coil; aerosol; mosquito 

repellent 

২০ 

৩৮.২৪ ৩৮২৪.৯০.২০ Chlorinated parafin wax ১০ 

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 সকল 

এইচ,এস,পকাড 

প্লাবস্টপকর তেরী যোর কাভাবরং, ওয়াল অথিা বসবলং 

কাভাবরং, যসলফ এডপহবসভ হউক িা না হউক (পরাল 

অথিা টাইল আকাপর) 

২০ 

৩৯.১৯ ৩৯১৯.৯০.৯৯ প্লাবস্টপকর তেরী যসলফ এডপহবসভ যপ্লট, েীট, বফল্ম, 

ফপয়ল, যটপ, স্ট্রীপ এিং অন্যান্য েযাট আকৃবে (পরাল 

আকাপর) (মূসক বনিবন্ধে প্রবেষ্ঠান ব্যবেে) 

১০ 

৩৯.২০  প্লাবস্টপকর যপ্লট, েীট, বফল্ম, ফপয়ল, স্ট্রীপ (নন-

যসলুলার, বরইনপফাস যড নপহ, অন্য যকান পদাথ য িারা 

ল্যাবিপনপটড, সাখপাখট ধড বা অন্য ককান পদাখথ ধর সাখথ 

অনুরুপ উপাখয় সমরিত): 

 

 ৩৯২০.২০.১০ োপাপনা আকাপর যপ্রাপাইবলন পবলিাপরর তেরী (ঔেধ 

বেল্প কর্তযক আিদাবনকৃে ঔেধ প্রোসপনর প্রেযয়নকৃে 

ব্লকবলস্টভূক্ত পণ্য ব্যেীে) 

 

১০ 
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সংখ্যা     

(Heading) 

সািঞ্জস্যপুণ য 

নািকরণ যকাড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমুপহর বিিরণ  

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহার 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

 ৩৯২০.৪৯.২১ Printed PVC sheet Imported by VAT 

registered SIM card or Smart card 

manufacturing industry 

২০ 

 ৩৯২০.৪৯.২৯ বপ্রপন্টড বপবভবস েীট ২০ 

 ৩৯২০.৬২.১০ োপাপনা আকাপর পবল ইথাইবলন যটপরফপথপলপটর তেরী ২০ 

 ৩৯২০.৬৯.১০ োপাপনা আকাপর অন্যান্য পবলপয়স্টাপরর তেরী ১০ 

 ৩৯২০.৯২.১০ োপাপনা আকাপর প্লাবস্টপকর তেরী পবলিাইডস ১০ 

 ৩৯২০.৯৯.৯০ অন্যান্য   বস্টক েীট ১০ 

৩৯.২১  প্লাবস্টপকর তেরী অন্যান্য যপ্লট, েীট, বফল্ম, ফপয়ল ও 

স্ট্রীপ (পসলুলার, বরইনপফাস যড, অন্য যকান পদাথ য িারা 

ল্যাবিপনপটড, সাপপাপট যড িা অন্য যকান পদাপথ যর সাপথ 

অনুরুপ উপাপয় সিবন্বে): 

 

 ৩৯২১.১৯.৯০ Other celluer plate/sheet/film/foil of 

plastic 

২০ 

 ৩৯২১.৯০.৯১ োপাপনা আকাপর অন্যান্য প্লাবস্টপকর তেরী যসলুলার, 

ভলকানাইজ্ড, যিটালাইজ্ড িা অনুরুপ প্লাবস্টক 

৩০ 

 ৩৯২১.৯০.৯৯ োপাপনা ব্যবেে অন্যান্য প্লাবস্টপকর তেরী যসলুলার, 

ভলকানাইজ্ড, যিটালাইজ্ড িা অনুরুপ প্লাবস্টক 

২০ 

৩৯.২২ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

প্লাবস্টপকর তেরী িাথটাি, োওয়ার িাথ, বসঙ্ক, ওয়াে 

যিবসন, বিপডট, ল্যাপভটরী প্যান, সীট ও কভার, োবেং 

বসস্টাণ যস এিং অনুরুপ স্যাবনটারী ওয়যারস্ 

২০ 

৩৯.২৩  পণ্য িহন িা প্যাবকং এর জ্ন্য ব্যিহৃে প্লাবস্টপকর তেরী 

দ্রব্যাবদঃ 
 

 ৩৯২৩.১০.০০ প্লাবস্টপকর তেরী িাক্স, যকইস, যক্রট এিং সিজ্ােীয় 

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 

 ৩৯২৩.৩০.৯০ কাি যয়, যিােল, োস্ক ও সিজ্ােীয় পণ্য (ঔেপধর স্যাপে 

ও ইনপহলাপরর কপন্টইনার ব্যেীে) 

৪৫ 

 ৩৯২৩.৪০.৯০ 

 

Other Spools, caps, bobbins and similar 

supports 

৪৫ 
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বেরনািা 

সংখ্যা     

(Heading) 

সািঞ্জস্যপুণ য 

নািকরণ যকাড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমুপহর বিিরণ  

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহার 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

 ৩৯২৩.৫০.০০ Stoppers, lids, caps and other closures ৪৫ 

 ৩৯২৩.৯০.৯০ প্লাবস্টক প্যাপলটস ৪৫ 

৩৯.২৪ ৩৯২৪.১০.০০   বস্টপকর যটবিলওয়যার িা বকপচনওয়যার ৪৫ 

 ৩৯২৪.৯০.১০ Feeding Bottles ২০ 

 ৩৯২৪.৯০.৯০ অন্যান্য ৪৫ 

৩৯.২৫ ৩৯২৫.২০.০০   বস্টপকর তেরী দরজ্া, জ্ানালা ও উহাপদর যিি এিং 

দরজ্ার threshold 

৪৫ 

 ৩৯২৫.৩০.০০ প্লাবস্টপকর তেরী োটার, ব্লাইন্ড এিং উহাপদর পাট যস ২০ 

 ৩৯২৫.৯০.০০ প্লাবস্টপকর তেরী অন্যান্য বিল্ডাস য ওয়যার ২০ 

৩৯.২৬ ৩৯২৬.১০.০০ প্লাবস্টপকর তেরী অবফস এিং স্কুল সািগ্রী ২০ 

 ৩৯২৬.৪০.০০ Statuettes এিং অন্যান্য গৃহসজ্জার দ্রব্যাবদ ৩০ 

 ৩৯২৬.৯০.৯৯   বস্টপকর তেরী অন্যান্য দ্রব্যাবদ ৩০ 

৪০.১১ ৪০১১.১০.০০ যিাটর গাবড়র টায়ার ২০ 

৪০.১৬ ৪০১৬.৯১.০০ Floor coverings and mats ২০ 

৪২.০২ সকল 

এইচ,এস,পকাড 
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, ewellery boxes, 

powder-boxes, cutlery cases and similar 

containers, of leather or of composition 

leather, of sheeting of plastics, of textile 

materials, of vulcanised fibre or of 

paperboard, or wholly or mainly covered 

with such materials or with paper. 

২০ 

৪২.০৩ ৪২০৩.৩০.০০ Belts and bandoliers ২০ 

 ৪২০৩.৪০.০০ Other clothing accessories  ২০ 
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বেরনািা 

সংখ্যা     

(Heading) 

সািঞ্জস্যপুণ য 

নািকরণ যকাড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমুপহর বিিরণ  

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহার 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

৪৪.১০ হপে 

৪৪.১২ 

সকল 

এইচ,এস,পকাড 

(৪৪১১.১২.০০, 

৪৪১১.১৩.০০ ও 

৪৪১১.১৪.০০ 

ব্যেীে) 

সকল প্রকার পাটি যকযাল যিাড য, ওবরপয়পন্টড স্ট্রান্ড যিাড য 

ও সিজ্ােীয় যিাড য, ফাইিার যিাড য, হাড য যিাড য,   ইউড, 

বভবনয়াড য প্যাপনলস্ ও সিজ্ােীয় যলবিপনপটড পণ্য 

১০ 

৪৪.১৮ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

দরজ্া, জ্ানালা, উহাপদর যিি ও যেেপহাল্ড, প্যারবকট 

প্যাপনল, োটাবরং, বেংপগল ও যেক এিং সিজ্ােীয় 

পণ্য 

১০ 

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 সকল 

এইচ,এস,পকাড 

বসগাপরট যপপার, সাইজ্ িে কবেযে হউক িা না হউক 

অথিা বুকপলট িা টিউপির আকাপর 

১০০ 

৪৮.১৮ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

টয়পলট যপপার, টিসুয যপপার, টাওপয়ল িা ন্যাপবকন 

যপপার িা সিজ্ােীয় পণ্য, গৃহস্থালী, যসবনটারী িা 

অনুরুপ কাপজ্ ব্যিহৃে 

৩০ 

৪৮.১৯ ৪৮১৯.১০.০০ 

 

Cartons, boxes and cases, of corrugated 

paper and paperboard 

১০ 

 ৪৮১৯.২০.০০ ম্যাচ কাঠি প্যাবকংপয়র জ্ন্য ডুপপ্লক্স আউটার যেল 

ব্যেীে নন-কপরাপগপটড যপপার ও যপপার যিাপড যর তেরী 

যফাবল্ডং কাটু যন, িাক্স ও যকস 

১০ 

 ৪৮১৯.৩০.০০ স্যাকস্ এিং ব্যাগস্ (৪০ যস. বি ও েদুবয প্রস্থ যিজ্ 

বিবেষ্ট) 

১০ 

৪৮.২১ ৪৮২১.১০.০০ বপ্রপন্টড যলপভলস 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, 

১০ 
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বেরনািা 

সংখ্যা     

(Heading) 

সািঞ্জস্যপুণ য 

নািকরণ যকাড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমুপহর বিিরণ  

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহার 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

wheather or not folded 

৪৯.১১ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

োপাপনা েবি, ফপটাগ্রাফসসহ অন্যান্য োপাপনা পণ্য 

সািগ্রী 

১০ 

৫০.০৭ সকল 

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

৫২.০৮ 

হইপে 

৫২.১২ 

সকল 

এইচ,এস,পকাড 

ওপভন যফবিক্স ২০ 

৫৪.০৭ এিং 

৫৪.০৮ 

সকল 

এইচ,এস,পকাড 

(৫৪০৭.১০.১০ 

ব্যেীে) 

ওপভন যফবিক্স ২০ 

৫৫.১২ 

হইপে 

৫৫.১৬ 

সকল 

এইচ,এস,পকাড 

ওপভন যফবিক্স ২০ 

৫৬.০৫ ৫৬০৫.০০.১০ Metalized round yarn ২০ 

৫৭.০১ 

হইপে 

৫৭.০৫ 

সকল 

এইচ,এস,পকাড 

কাপপ যট ও অন্যান্য যটক্সটাইল যোর আচ্ছাদন ২০ 

৫৮.০১ সকল 

এইচ,এস,পকাড 
Woven pile fabrics and chenille fabrics, 

other than fabrics of heading 58.02 or 

58.06. 

২০ 

৫৮.০৪ সকল 

এইচ,এস,পকাড 
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 
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বেরনািা 

সংখ্যা     

(Heading) 

সািঞ্জস্যপুণ য 

নািকরণ যকাড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমুপহর বিিরণ  

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহার 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

 ৫৯০৩.৯০.৯০ Other textile fabrics with polyurethane ২০ 

৬০.০১ সকল 

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

and terry fabrics, knitted or crocheted. 

২০ 

৬০.০২ সকল 

এইচ,এস,পকাড 
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 সকল 

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

not exceeding 30 cm, other than those of 

heading 60.01 or 60.02 

২০ 

৬০.০৪ সকল 

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

exceeding 30 cm, containing by weight 

5% or more of elastomeric yarn or 

rubber thread, other those of heading 

60.01 

২০ 

৬০.০৫ সকল 

এইচ,এস,পকাড 
Warp knit fabrics (including those made 

on galloon knitting machines), other 

than of headings 60.01 to 60.04 

২০ 

৬০.০৬ সকল 

এইচ,এস,পকাড 
Other knitted or crocheted fabrics ২০ 

৬১.০১ এিং 

৬১.০২ 

 

সকল 

এইচ,এস,পকাড  

ওভারপকাট, কার-যকাট, যকইপ, যলাক, অযাপনার যাক 

(বস্ক-জ্যাপকটসহ), উইন্ডবচটার, উইন্ড-জ্যাপকট এিং 

সিজ্ােীয় পণ্য, বনপটড িা ক্রপেপটড 

৪৫ 

৬১.০৩ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

যেপলপদর সুযট, ইনবসম্বল, জ্যাপকট,   জ্ার, োউজ্ার, 

বিি ও যিস ওভারঅল, বিচ ও েট যস (সাঁোপরর যপাোক 

োড়া), বনপটড িা ক্রপেপটড 

৪৫ 

৬১.০৪ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

যিপয়পদর সুযট, ইনবসম্বল, জ্যাপকট,   জ্ার, যেস, স্কাট য, 

বডভাইপডড স্কাট য, োউজ্ার, বিি ও যিস ওভারঅল, বিচ 

ও েট যস (সাঁোপরর যপাোক োড়া), বনপটড িা ক্রপেপটড 

৪৫ 

৬১.০৫ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

যেপলপদর োট য, বনপটড িা ক্রপেপটড ৪৫ 

৬১.০৬ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

যিপয়পদর ব্লাউজ্, োট য এিং োট য-ব্লাউজ্, বনপটড িা 

ক্রপেপটড 

৪৫ 
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বেরনািা 

সংখ্যা     

(Heading) 

সািঞ্জস্যপুণ য 

নািকরণ যকাড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমুপহর বিিরণ  

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহার 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

৬১.০৭ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

যেপলপদর আন্ডারপ্যান্ট, বিফ, নাইটোট য, পায়জ্ািা, 

িাথপরাি, যেবসং গাউন এিং সিজ্ােীয় পণ্য, বনপটড িা 

ক্রপেপটড 

৪৫ 

৬১.০৮ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

যিপয়পদর বস্লপ, যপটিপকাট, বিফ, প্যাবন্ট, নাইটপেস, 

পায়জ্ািা, যনগপলবজ্, িাথপরাি, যেবসং গাউন এিং 

সিজ্ােীয় পণ্য, বনপটড িা ক্রপেপটড 

৪৫ 

৬১.০৯ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

টি-োট য, বসংপলট এিং অন্যান্য যভস্ট, বনপটড িা 

ক্রপেপটড 

৪৫ 

৬১.১০ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

(৬১১০.১২.০০ 

ও ৬১১০.১৯.০০ 

ব্যেীে) 

জ্াবস য, পুলওভার, কাবড যগান, ওপয়স্টপকাট এিং 

সিজ্ােীয় পণ্য, বনপটড িা ক্রপেপটড (কাবিরী োগল িা 

অন্য প্রাণীর সরু যলাি িারা তেরী সািগ্রী ব্যেীে) 

৪৫ 

৬১.১১ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

বেশুপদর গাপি যন্টস ও যলাবদং এপক্সসবরজ্, বনপটড িা 

ক্রপেপটড 

৪৫ 

৬১.১৩ ৬১১৩.০০.০০ বনপটড িা ক্রপেপটড যফবিপক্সর (৫৯.০৩, ৫৯.০৬ িা 

৫৯.০৭ যহবডং এর) তেরী গাপি যন্টস 

৪৫ 

৬১.১৪ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

অন্যান্য গাপি যন্টস, বনপটড িা ক্রপেপটড  ৪৫ 

৬১.১৫ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

প্যাবন্ট যহাস, টাইটস, স্টবকংস, সকস এিং অন্যান্য 

যহাবসয়ারী (পভবরপকাজ্ বেরার জ্ন্য স্টবকংস এিং 

যসালবিহীন জুোসহ), বনপটড িা ক্রপেপটড  

৪৫ 

৬১.১৬ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

  ভস, বিপটনস এিং বিটস, বনপটড িা ক্রপেপটড ৪৫ 

৬১.১৭ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

(৬১১৭.৮০.৯০ 

ব্যেীে)  

অন্যান্য বনপটড িা ক্রপেপটড যলাবদং এপক্সসবরজ্; 

গাপি যন্টস িা যলাবদং এপক্সসবরপজ্র অংে (পোট যস 

আউটিবফট বহসাপি ব্যিহৃে বন-কযাপ, অযাঙ্কপলট 

ইেযাবদ ব্যেীে) 

৪৫ 

৬২.০১ 

যথপক 

৬২.১০ পে যন্ত 

সকল 

এইচ,এস,পকাড 

পুরুে, িবহলা ও বেশুপদর সকল ধরপনর তেরী যপাোক, 

অন্তি যাস ও সিজ্ােীয় পণ্য (সাঁোপরর যপাোক োড়া) 

৪৫ 

৬২.১১ ৬২১১.৩২.০০ 

৬২১১.৩৩.০০ 

েযাক সুযট ও অন্যান্য গাপি যন্টস (সাঁোপরর যপাোক ও 

বস্ক-সুযট ব্যেীে) 

২০ 
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বেরনািা 

সংখ্যা     

(Heading) 

সািঞ্জস্যপুণ য 

নািকরণ যকাড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমুপহর বিিরণ  

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহার 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

৬২১১.৩৯.০০ 

৬২১১.৪২.০০ 

৬২১১.৪৩.০০ 

৬২১১.৪৯.০০ 

৬২.১২ 

যথপক 

৬২.১৭ পে যন্ত 

সকল 

এইচ,এস,পকাড 

যিবসয়ার, গাড যল, করপসট, যিস, সাসপপন্ডার, গাট যার, 

রুিাল, োল, স্কাফয, িাফলার, ম্যাবন্টলা, যভইল, টাই, 

যিা-টাই, ক্রযাপভট,   ভস, বিপটে, বিটস এিং 

সিজ্ােীয় যলাবদং এপক্সসবরজ্ ও োর অংে 

৪৫ 

৬৩.০১ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

সকল প্রকার পেিী কম্বল ২০ 

৬৩.০২ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

যিড বলপনন, যটবিল বলপনন, টয়পলট বলপনন এিং 

বকপচন বলপনন 

 

২০ 

৬৩.০৩ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

পদ যা (পেপসহ) এিং ইপন্টবরয়র িাইন্ড; পদ যা িা যিড 

ভযালাে 

২০ 

৬৩.০৪ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

অন্যান্য আসিাি (৯৪.০৪ যহবডং এর পণ্য ব্যেীে) ২০ 

৬৪.০২ সকল 

এইচ,এস,পকাড 
Other footwear with outer soles and 

uppers of rubber or plastics. 

৪৫ 

৬৪.০৩ সকল 

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

plastics, leather or composition leather 

and uppers of leather. 

৪৫ 

৬৪.০৪ সকল 

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

plastics, leather or composition leather 

and uppers of textile materials. 

৪৫ 

৬৪.০৫ সকল 

এইচ,এস,পকাড 
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 সকল 

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

parts thereof; articles made of artificial 

flowers, foliage or fruit 

২০ 
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বেরনািা 

সংখ্যা     

(Heading) 

সািঞ্জস্যপুণ য 

নািকরণ যকাড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমুপহর বিিরণ  

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহার 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

৬৮.০২ সকল 

এইচ,এস,পকাড 
Granite, marble, travertine and alabaster 

and other stone 

৬০ 

৬৯.০৪ সকল 

এইচ,এস,পকাড 
Ceramic building bricks, flooring 

blocks, support or filler tiles and the 

like. 

২০ 

৬৯.০৫ সকল 

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

chimney liners, architectural ornaments 

and other ceramic constructional goods. 

২০ 

৬৯.০৬ ৬৯০৬.০০.০০ Ceramic pipes, conduits, guttering and 

pipe fittings. 

২০ 

৬৯.০৭ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

অনুজ্জ্বল বসরাবিক প্রস্তর ফলক এিং উনাপনর  

প্রস্তর অথিা যদয়াপলর টাইলস; অনুজ্জ্বল বসরাবিক 

যিাজ্াইক বকউি এিং সিজ্ােীয় পণ্য, যকান িস্ত্তর 

উপর স্থাবপে হউক িা না হউক 

৬০ 

৬৯.০৮ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

উজ্জ্বল বসরাবিক প্রস্তর ফলক এিং উনাপনর প্রস্তর 

অথিা যদয়াপলর টাইলস; চকচপক বসরাবিক যিাজ্াইক 

বকউি এিং সিজ্ােীয় পণ্য, যকান িস্ত্তর উপর স্থাবপে 

হউক িা না হউক 

৬০ 

৬৯.১০ 

 

সকল 

এইচ,এস,পকাড  

বসরাবিপকর বসঙ্ক, ওয়াে যিবসন, ওয়াে যিবসন 

প্যাপডস্টাল, িাথটাি, বিপড, ওয়াটার লপজ্ট প্যান, 

োবেং বসস্টান য, ইউবরনাল ও সিজ্ােীয় যসবনটারী 

বফক্সাস য 

৬০ 

৬৯.১১ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

বচনািাটি িা যপারবসবলপনর তেরী যটবিল ওয়যার, বকপচন 

ওয়যার ও অন্যান্য গৃহস্থালী এিং টয়পলট সািগ্রী 

৬০ 

৬৯.১২ ৬৯১২.০০.০০ বসরাবিপকর তেরী যটবিল ওয়যার, বকপচন ওয়যার ও 

অন্যান্য গৃহস্থালী সািগ্রী 

৬০ 

৬৯.১৩ সকল 

এইচ,এস,পকাড 
Statuettes and other ornamental ceramic 

articles. 

৬০ 

৬৯.১৪ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

অন্যান্য বসরাবিক সািগ্রী  ৬০ 

৭০.০২ ৭০০২.৩৯.৯০ গ্লাস টিউি ২০ 

৭০.০৩ ৭০০৩.১২.০০ সম্পুণ যভাপি রংকৃে নন ওয়যারড েীট আকাপর কাস্ট 

অথিা যরাল গ্লাস (অস্বচ্ছ, োেড্/এযািজ্রপিন্টসহ, 

বরপেবক্টং হউক িা না হউক)  

২০ 
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বেরনািা 

সংখ্যা     

(Heading) 

সািঞ্জস্যপুণ য 

নািকরণ যকাড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমুপহর বিিরণ  

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহার 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

 ৭০০৩.১৯.০০ অন্যান্য কাস্ট অথিা যরাল গ্লাস নন-ওয়যাড য েীট ২০ 

 ৭০০৩.২০.০০ কাস্ট অথিা যরাল   স ওয়যাড য েীট ২০ 

 ৭০০৩.৩০.০০ কাস্ট অথিা যরাল গ্লাস যপ্রাফাইলস্ ২০ 

৭০.০৪ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

েন গ্লাস এিং যিান গ্লাস েীট, এযািজ্রপিন্ট থাকুক িা 

না থাকুক, বরপেবক্টং হউক িা না হউক 

২০ 

৭০.০৫ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

েীট আকাপর যোট গ্লাস এিং সারপফস গ্রাউন্ড িা 

পবলেড গ্লাস, যোেকযুক্ত, প্রবেফলন িা প্রবেফলনহীন 

স্তরবিবেষ্ট হউক িা না হউক, অন্য যকান কাজ্ করা নয় 

৪৫ 

৭০.০৭ ৭০০৭.১৯.০০ Other tempered safety glass ২০ 

 ৭০০৭.২৯.০০ Other laminated safety glass ২০ 

৭০.০৯ ৭০০৯.৯১.৯০ যিিবিহীন অন্যান্য কাঁপচর আয়না ২০ 

 ৭০০৯.৯২.৯০ যিিযুক্ত অন্যান্য কাঁপচর আয়না ২০ 

৭০.১৩ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

যটবিল, রান্নাঘর, টয়পলট, অবফস, ইনপডার 

যডপকাপরেন অথিা একইরুপ উপেপে ব্যিহাপরর 

উপপোগী কাঁপচর তেজ্সপে (৭০.১০ ও ৭০.১৮ যহবডং 

এর পণ্য ব্যেীে) 

৪৫ 

৭০.১৬ সকল 

এইচ,এস,পকাড 
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 

১০ 

৭১.০২ ৭১০২.১০.০০ 

৭১০২.৩১.০০ 

অিসৃণ হীরা ২০ 

 ৭১০২.৩৯.০০ িসৃণ হীরা ৬০ 
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বেরনািা 

সংখ্যা     

(Heading) 

সািঞ্জস্যপুণ য 

নািকরণ যকাড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমুপহর বিিরণ  

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহার 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

৭১.১৭ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

ইবিপটেন জুপয়লারী  ২০ 

৭২.১৩ সকল 

এইচ,এস,পকাড  
Bars and rods, hot-rolled, in irregularly 

wound coils, of iron or non-alloy steel. 

৪৫ 

৭২.১৪ সকল 

এইচ,এস,পকাড  
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. 

৪৫ 

৭২.১৫ সকল 

এইচ,এস,পকাড 
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 সকল 

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

non-alloy steel. 

২০ 

৭৩.০৩ ৭৩০৩.০০.০০ কাস্ট আয়রপনর তেরী টিউি পাইপস ২০ 

৭৩.০৪ ৭৩০৪.১১.২০ 

৭৩০৪.১৯.২০ 

অখয়ল অথবা গ্যাস পাইপ লাইখন ব্যবহৃত লাইন পাইপঃ 

রভতখরর ব্যাস ৮ ইরঞ্চ অথবা তার রনখম্ন 

২০ 

 ৭৩০৪.৯০.০০ আয়রন অথিা ষ্টীপলর তেরী অন্যান্য টিউি, পাইপ এিং 

ফাঁপা যপ্রাফাইল, বসিপলস (Seamless) 

২০ 

৭৩.০৬ ৭৩০৬.১১.২০ 

৭৩০৬.১৯.২০ 

অপয়ল অথিা গ্যাস পাইপ লাইপন ব্যিহৃে লাইন পাইপ, 

(বভেপরর ব্যাস ৮ ইবি অথিা োর বনপে) 

২০ 

 ৭৩০৬.২১.২০ 

৭৩০৬.২৯.২০ 

অপয়ল ও গ্যাপসর বেবলং এর কাপজ্ ব্যিহৃে যকবসং 

এিং টিউবিং (বভেপরর ব্যাস ৮ ইবি অথিা োর বনপে) 

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 
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বেরনািা 

সংখ্যা     

(Heading) 

সািঞ্জস্যপুণ য 

নািকরণ যকাড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমুপহর বিিরণ  

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহার 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

 ৭৩০৬.৯০.০০ Other, welded, of non-circular cross-

section: Other 

২০ 

৭৩.২০ ৭৩২০.১০.০০ লীফ স্প্ীং ২০ 

৭৩.২১ ৭৩২১.১১.০০ গ্যাস জ্বালানীর উপপোগী িা গ্যাস এিং অন্যান্য উভয় 

জ্বালানীর উপপোগী রান্নার তেজ্সপে এিং যপ্লট 

গরিকারক 

২০ 

৭৩.২৩ ৭৩২৩.৯৩.০০ 

৭৩২৩.৯৪.০০ 

৭৩২৩.৯৯.০০ 

Table/kitchenware of stainless steel ২০ 

৭৩.২৪ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

যস্টইনপলস স্টীপলর বসঙ্ক, ওয়াস যিবসন উহার েিাংে, 

ওয়াটার ট্যাপ এিং িাথরুপির অন্যান্য বফটিংস ও 

বফক্সাস য 

২০ 

৭৪.১৮ ৭৪১৮.২০.০০ কপাপরর তেরী যসবনটারী ওয়যার ও উহার েিাংে ২০ 

৭৬.০৭ ৭৬০৭.২০.১০ যপপার/পপপার যিাড য িারা ব্যাক্ড এযালুযবিবনয়াি ফপয়ল, 

রবঙ্গন হউক িা না হউক, যরাল/বরল/িবিন আকাপর 

২০ 

৭৬.১৫ ৭৬১৫.২০.০০ এযালুবিবনয়াি স্যাবনটারী ওয়যার ও েিাংে ২০ 

৮২.১২ ৮২১২.১০.০০ যরজ্র ২০ 

 ৮২১২.২০.১৯ যস্টইনপলস স্টীল যব্লড ২০ 

 ৮২১২.২০.৯০ অন্যান্য ২০ 

 ৮২১২.৯০.০০ যরজ্র পাট যস ২০ 

৮৩.০১ সকল 

এইচ,এস,পকাড 
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 

৮৪.০৭ এিং 

৮৪.০৮ 

৮৪০৭.৩১.১০ 

৮৪০৭.৩২.১০ 

৮৪০৭.৩৩.১০ 

৮৪০৮.২০.১০ 

দুই যস্ট্রাক বিবেষ্ট অপটা বরক্সা/বে হুইলাপরর ইবঞ্জন ২০ 

 ৮৪০৭.৩১.২০ 

৮৪০৭.৩২.২০ 

৮৪০৭.৩৩.২০ 

৮৪০৮.২০.২০ 

চার যস্ট্রাক বিবেষ্ট অপটা বরক্সা/বে হুইলাপরর ইবঞ্জন ২০ 
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বেরনািা 

সংখ্যা     

(Heading) 

সািঞ্জস্যপুণ য 

নািকরণ যকাড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমুপহর বিিরণ  

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহার 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

৮৪.১৪ ৮৪১৪.৫১.০০ ১২৫ ওয়াট িা োর বনপের িটরযুক্ত যটবিল, যোর, 

ওয়াল, বসবলং, উইপন্ডা, জ্ানালা ও োপদর ফযান 

৪৫ 

 ৮৪১৪.৯০.১০ ফযান এর       ৪৫ 

৮৪.১৫ ৮৪১৫.১০.৯০ 

৮৪১৫.২০.৯০ 

৮৪১৫.৮১.৯০ 

৮৪১৫.৮২.৯০ 

৮৪১৫.৮৩.৯০ 

িটরচাবলে পাোযুক্ত এিং উষ্ণো ও আদ্র যো পবরিেযন 

এর সুবিধা সম্ববলে, আদ্র যো ৃথথকভাপি বনয় ণ করা 

োয় না এইরুপ তিবেষ্টয সম্ববলে েীোেপ বনয় ণকারী 

ে   

১০০ 

      েঃ  

 ৮৪১৫.৯০.১০ ইনপডার অথিা আউটপডার ইউবনট ১০০ 

  অন্যান্য     েঃ  

 ৮৪১৫.৯০.৯১ ভযাট যরবজ্ষ্টাড য এয়ার কবন্ডেনার প্রস্ত্তেকারক প্রবেষ্ঠান 

কর্তযক আিদাবনকৃে 

৬০ 

 ৮৪১৫.৯০.৯৯ অন্যান্য আিদাবনকারক কর্তযক আিদাবনকৃে ৬০ 

৮৪.১৮ সকল 

এইচ,এস,পকাড  

(৮৪১৮.৬১.১০, 

৮৪১৮.৬৯.১০, 

৮৪১৮.৬৯.৯৩, 

৮৪১৮.৬৯.৯৫, 

ব্যেীে) 

যরবিজ্াপরটর, বিজ্ার এিং সিজ্ােীয় পণ্য; বহট 

পাম্প; যরবিজ্াপরটিং ফাবন যচার 

৩০ 

৮৪.২১ ৮৪২১.২৩.০০ 

৮৪২১.২৯.৯০ 

বফল্টার 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 ম্যাঙ্গাবনজ্ ডাই অক্সাইড ব্যাটারী ২০ 

 ৮৫০৬.৩০.০০ Mercuric oxide battery ২০ 

 ৮৫০৬.৪০.০০ Silver oxide battery ২০ 

 ৮৫০৬.৫০.০০ Lithium battery ২০ 
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বেরনািা 

সংখ্যা     

(Heading) 

সািঞ্জস্যপুণ য 

নািকরণ যকাড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমুপহর বিিরণ  

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহার 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

 ৮৫০৬.৬০.০০ Air-zinc battery ২০ 

 ৮৫০৬.৮০.০০ Other primary cells and primary 

batteries 

২০ 

৮৫.০৭ ৮৫০৭.১০.০০  লীড এবসড ব্যাটারী ও ইপলকবেক এযাকুমুপলটর ২০ 

 ৮৫০৭.২০.৯০ Other lead acid accumulators ২০ 

৮৫.১০ ৮৫১০.১০.০০ Shavers ২০ 

৮৫.১৯ ৮৫১৯.২০.০০ কপয়ন, ব্যাংকপনাট, ব্যাংক কাড য, যটাপকন ইেযাবদ িারা 

চাবলে সাউন্ড যরকবড যং িা বরপপ্রাবডউবসং এপাপরটাস,   

সম্পুণ য তেরী 

২০ 

 ৮৫১৯.৩০.০০ টাণ য যটিলস (পরকড য-যডক), সম্পুণ য তেরী ২০ 

 ৮৫১৯.৮১.২০  অন্যান্য সাউন্ড যরকবড যং িা বরপপ্রাবডউবসং এপাপরটাস 

(ম্যাগপনটিক, অপটিকযাল অথিা যসবিকন্ডাক্টর বিবডয়া 

ব্যিহারকারী), সম্পুণ য তেরী 

২০ 

 ৮৫১৯.৮৯.২০ অন্যান্য সাউন্ড যরকবড যং িা বরপপ্রাবডউবসং এপাপরটাস, 

সম্পুণ য তেরী 

২০ 

৮৫.২১ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

বভবডও যরকবড যং িা বরপ্রবডউবসং এর েিপাবে, বভবডও 

টিউনারযুক্ত হউক িা না হউক 

২০ 

৮৫.২২ ৮৫২২.৯০.২০ যলাপডড বপ্রপন্টড সাবকযট যিাড য (৮৫.২১ যহবডংভুক্ত 

পপণ্যর জ্ন্য) 

২০ 

৮৫.২৩ ৮৫২৩.৫২.০০ স্মাট য কাড যস ১০ 

৮৫.২৭ ৮৫২৭.১২.০০  পপকট সাইজ্ যরবডও কযাপসট যপ্লয়ার, সম্পুণ য তেরী ২০ 

 ৮৫২৭.২১.০০  সাউন্ড যরকবড যং িা উৎপাদপনর েি সংপোবজ্ে 

যিাটরগাড়ীপে ব্যিহার উপপোগী িাবহপরর েবক্ত োড়া 

চালনােি নপহ এইরুপ যরবডও সম্প্রচার গ্রাহকেি, 

যরবডও যটবলপফান িা যরবডও যটবলগ্রাফ গ্রহপণ সেি 

েিসহঃ সাউন্ড যরকবড যং িা সাউন্ড বরপপ্রাবডউবসং 

েিপাবেসহ,  সম্পুণ য তেরী 

১০ 

 ৮৫২৭.৯১.০০ সাউন্ড যরকবড যং িা উৎপাদপনর েি সংপোবজ্ে িাবহপরর 

েবক্ত োড়া চালনােি এইরুপ অন্যান্য যরবডও সম্প্রচার 

গ্রাহক েি, যরবডও যটবলপফান িা যরবডও যটবলগ্রাফ 

গ্রহপণ সেি েিসহঃ সাউন্ড যরকবড যং িা সাউন্ড পুনঃ 

উৎপাদনেি েিপাবেসহ 

১০ 

৮৫.২৮ ৮৫২৮.৭২.০০ রবঙন যটবলবভেন  ২০ 
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বেরনািা 

সংখ্যা     

(Heading) 

সািঞ্জস্যপুণ য 

নািকরণ যকাড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমুপহর বিিরণ  

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহার 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

৮৫.২৯ ৮৫২৯.৯০.২১ 

৮৫২৯.৯০.২৯ 

টিবভ কাড যসহ যটবলবভেন পাট যস্ (টিবভ উৎপাদনকারী 

বেল্প ব্যেীে অন্যান্য আিদাবনর যেপে) 

২০ 

 ৮৫২৯.৯০.৩১ 

  

যলাপডড বপ্রপন্টড সাবকযট যিাড য ৮৫.২৭ এিং ৮৫.২৮ 

যহবডংভুক্ত পপণ্যর জ্ন্য (ভযাট যরবজ্ষ্টাড য টিবভ 

উৎপাদনকারী প্রবেষ্ঠান কর্তযক আিদাবনর যেপে) 

৩০ 

 ৮৫২৯.৯০.৩৯ 

  

যলাপডড বপ্রপন্টড সাবকযট যিাড য ৮৫.২৭ এিং ৮৫.২৮ 

যহবডংভুক্ত পপণ্যর জ্ন্য (অন্যান্য আিদাবনকারক কর্তযক 

আিদাবনকৃে) 

২০ 

৮৫.৩৬ ৮৫৩৬.৫০.০০ Other switches ২০ 

 ৮৫৩৬.৬১.০০ Lamp-holders ১০ 

 ৮৫৩৬.৬৯.০০ 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 

আলোভাপয়াপলট/ইনিা-যরড ল্যাম্প ব্যেীে অন্যান্য 

বফলাপিন্ট ল্যাম্প): অন্যান্য 

২০ 

 ৮৫৩৯.৩১.৯০ এনাবজ্য যসবভং ল্যাম্প ব্যেীে অন্যান্য ফ্লুপরপসন্ট, হট 

কযাপথাড ল্যাম্প 

৪৫ 

 ৮৫৩৯.৩২.৯০ 

৮৫৩৯.৩৯.৯০ 

ইবন্ডপকটর পাইলট ল্যাম্প ও পরীোগাপর ব্যিহৃে 

ল্যাম্প ব্যেীে অন্যান্য িাকযারী, যসাবডয়াি িা যিটাল 

হযালাইড ল্যাম্প 

১০ 

৮৫.৪২ ৮৫৪২.৩৯.১০ বসি কাড য ২০ 

৮৫.৪৪ ৮৫৪৪.১৯.৯০ উইবন্ডং ওয়যারঃ অন্যান্য ২০ 

 ৮৫৪৪.২০.০০ বি-অে বিবেষ্ট (co-axial) োর এিং অন্যান্য বি-

অে বিবেষ্ট (co-axial) তিদুযবেক পবরিাহী 

৩০ 

 ৮৫৪৪.৪২.০০ Other electric conductors for a voltage 

not exceeding 1,000 V fitted with 

connectors 

২০ 

৮৫.৪৫ ৮৫৪৫.৯০.৯০ ল্যাম্প কাি যন, ব্যাটারী কাি যন, এিং ইপলকবেকযাল 

কাপজ্ ব্যিহৃে অন্যান্য পণ্য 

১০ 

৮৭.০২ ৮৭০২.১০.৪১ 

৮৭০২.১০.৪৯ 
Motor vehicles built-up, having a 

seating capacity not exceeding 15, 

৩০ 
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বেরনািা 

সংখ্যা     

(Heading) 

সািঞ্জস্যপুণ য 

নািকরণ যকাড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমুপহর বিিরণ  

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহার 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

including the driver 

 ৮৭০২.৯০.৪০ Motor vehicles built-up, having a 

seating capacity not exceeding 15, 

including the driver 

৩০ 

৮৭.০৩ বসংবিষ্ট 

এইচ,এস,পকাড 

যিাটর গাড়ী এিং অন্যান্য যিাটরোন, যস্টেন 

ওয়াগনসহ (হাইবিড যিাটরোনসহ): 
 

  (১)  ইবঞ্জনসহ অপটা বরক্সা/ বে হুইলার ২০ 

  (২) সসম্পূণ যতেরী ইবঞ্জনসহ চার যস্ট্রাক বিবেষ্ট 

বসএনবজ্ ও ব্যাটারী চাবলে অপটা বরক্সা/বে 

হুইলার  

২০ 

  (৩) ইপলবিক ব্যাটারী চাবলে যিাটর গাবড় ২০ 

  (৪) সম্পুণ যতেরী যিাটর গাড়ী ও অন্যান্য যিাটরোন, 

যস্টেন ওয়াগনসহ (হাইবিড যিাটরোনসহ), 

(এযামু্বপলে এিং ইপলবিক ব্যাটারী চাবলে যিাটর 

গাবড় ব্যেীে): 

 

  (ক) বসবলন্ডার কযাপাবসটি ১৫০০ বসবস পে যন্ত ৪৫ 

  (ে) বসবলন্ডার কযাপাবসটি ১৫০১ বসবস হইপে 

২০০০ বসবস পে যন্ত (িাইপক্রািাস ব্যেীে) 

১০০ 

  (গ) বসবলন্ডার কযাপাবসটি ২০০১ বসবস হইপে 

২৭৫০ বসবস পে যন্ত 

২০০ 

  (ঘ) বসবলন্ডার কযাপাবসটি ২৭৫১ বসবস হইপে 

৪০০০ বসবস পে যন্ত 

৩৫০ 

  (ঙ) বসবলন্ডার কযাপাবসটি ৪০০০ বসবস এর উপধ যি ৫০০ 

  (চ) বসবলন্ডার কযাপাবসটি ১৮০০ বসবস পে যন্ত 

িাইপক্রািাস 

৪৫ 

  (ে) বসবলন্ডার কযাপাবসটি ১৮০১ হইপে ২০০০ 

বসবস পে যন্ত িাইপক্রািাস 

৬০ 

  (৫) বিযুক্ত (বসপকবড) যিাটর গাড়ী, যিাটর োন, 

যস্টেন ওয়াগন ও জ্ীপ গাড়ী সহ (চার যস্ট্রাক 

বিবেষ্ট বসএনবজ্ চাবলে অপটা বরক্সা/বে হুইলার 

ব্যেীে): 

 

  (ক) যিাটর গাড়ী (২০০০ বসবস পে যন্ত), বিযুক্ত 

(বসপকবড) 

৩০ 
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বেরনািা 

সংখ্যা     

(Heading) 

সািঞ্জস্যপুণ য 

নািকরণ যকাড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমুপহর বিিরণ  

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহার 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

  (ে) অন্যান্য, বিযুক্ত (বসপকবড) ৬০ 

৮৭.০৪  সম্পূণ য তেরী ন্যযনেি চার দরজ্া বিবেষ্ট ডািল যকবিন 

বপক-আপ 
 

 ৮৭০৪.২১.১২ 

৮৭০৪.৩১.১২ 

বসবলন্ডার কযাপাবসটি ১৫০০ বসবস পে যন্ত ৪৫ 

 ৮৭০৪.২১.১৩ 

৮৭০৪.৩১.১৩ 

বসবলন্ডার কযাপাবসটি ১৫০১ বসবস হইপে ২৭৫০ বসবস 

পে যন্ত 

৬০ 

 ৮৭০৪.২১.১৪ 

৮৭০৪.৩১.১৪ 

বসবলন্ডার কযাপাবসটি ২৭৫১ বসবস হইপে ৪০০০ বসবস 

পে যন্ত 

৩৫০ 

 ৮৭০৪.২১.১৫ 

৮৭০৪.৩১.১৫ 

বসবলন্ডার কযাপাবসটি ৪০০০ বসবস এর উপধ যি ৫০০ 

৮৭.০৬ ৮৭০৬.০০.৩১ দুই যস্ট্রাক বিবেষ্ট অপটা বরক্সা/বে হুইলাপরর ইবঞ্জনযুক্ত 

যচবসস 

২০ 

 ৮৭০৬.০০.৩২ চার যস্ট্রাক বিবেষ্ট অপটা বরক্সা/বে হুইলাপরর ইবঞ্জনযুক্ত 

যচবসস 

২০ 

৮৭.১১ ৮৭১১.১০.১১ 

৮৭১১.১০.৯১ 

৮৭১১.২০.১১ 

৮৭১১.২০.৯১ 

চার যস্ট্রাক বিবেষ্ট সম্পুণ য তেরী যিাটর সাইপকল  ৬০ 

 ৮৭১১.১০.২১ 

৮৭১১.১০.৯২ 

৮৭১১.২০.২১ 

৮৭১১.২০.৯২ 

চার যস্ট্রাক বিবেষ্ট বিযুক্ত যিাটর সাইপকল  ৪৫ 

 ৮৭১১.১০.১৯ 

৮৭১১.১০.২৯ 

৮৭১১.১০.৯৯ 

৮৭১১.২০.১৯ 

৮৭১১.২০.২৯ 

৮৭১১.২০.৯৯ 

দুই যস্ট্রাক বিবেষ্ট যিাটর সাইপকল (সম্পুণ য তেরী িা 

বিযুক্ত) 

২৫০ 

৮৭.১২ ৮৭১২.০০.০০ অোবিক িাই-সাইপকল ও অন্যান্য সাইপকল (পডবলভারী 

োইসাইপকলসহ) 

২০ 

৮৭.১৪ ৮৭১৪.১০.২০ যিাটর সাইপকপলর ফুপয়ল ট্যাংক 

 

২০ 
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বেরনািা 

সংখ্যা     

(Heading) 

সািঞ্জস্যপুণ য 

নািকরণ যকাড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমুপহর বিিরণ  

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহার 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

 ৮৭১৪.৯২.১০ অোবিক িাই-সাইপকল ও অন্যান্য সাইপকপলর চাকার 

বরি ও যোক 

২০ 

৯০.০৩ ৯০০৩.১১.০০ 

৯০০৩.১৯.০০ 
Frames and mountings for spectacles, 

goggles or the like 

১০ 

৯০.০৪ সকল 

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

corrective protective or other 

১০ 

৯৩.০২ ৯৩০২.০০.৯০ বরভলিার ও    লঃ অন্যান্য ১৫০ 

৯৩.০৩  অন্যান্য আপেয়াস্ত্র  

 ৯৩০৩.১০.৯০ 

৯৩০৩.২০.৯০ 

৯৩০৩.৩০.৯০ 

৯৩০৩.৯০.৯০ 

অন্যান্য ১০০ 

৯৩.০৪ ৯৩০৪.০০.৯০ অন্যান্য অস্ত্রঃ শুযটিং যফডাপরেন কর্তযক আিদাবনকৃে 

match weapon ব্যেীে অন্যান্য অস্ত্র 

১০০ 

৯৩.০৫ সকল  

এইচ,এস,পকাড 

৯৩.০১ যথপক ৯৩.০৪ যহবডংভুক্ত পপণ্যর ে   ে ও 

এপক্সসবরজ্ 

১০ 

৯৩.০৬ সকল  

এইচ,এস,পকাড 

(৯৩০৬.২৯.১০ 

ব্যেীে) 

যিািা, যগ্রপনড, টপপ যপডা, িাইন, বিসাইল এিং 

সিজ্ােীয় যগালা িারুদ (শুযটিং যফডাপরেন যথপক 

আিদাবনকৃে যোট যস যগালািারুদ ব্যেীে) 

১০০ 

৯৩.০৭ ৯৩০৭.০০.৯০ েরিারী, যোরা, সবঙ্গন, িে যা এিং সিজ্ােীয় পণ্য 

অন্যান্য 

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 

 ৯৪০১.৭১.০০ 

৯৪০১.৭৯.০০ 
Other seats with metal frames  ৪৫ 

৯৪.০৩ সকল 

এইচ,এস,পকাড 

(৯৪০৩.২০.১০, 

৯৪০৩.২০.২০, 

আসিািপে ও ে   ে ২০ 
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বেরনািা 

সংখ্যা     

(Heading) 

সািঞ্জস্যপুণ য 

নািকরণ যকাড 

(H.S. Code) 

পণ্যসমুপহর বিিরণ  

(Description of Goods) 

সম্পূরক 

শুল্কহার 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

৯৪০৩.২০.৩০,  

৯৪০৩.৬০.১০, 

৯৪০৩.৬০.২০ 

ব্যেীে) 

৯৪.০৪ ৯৪০৪.২১.০০ Mattresses of cellular rubber or plastics, 

whether or not covered 

২০ 

৯৪.০৫ সকল  

এইচ,এস,পকাড 

(৯৪০৫.৪০.১০, 

৯৪০৫.৪০.২০, 

৯৪০৫.৪০.৩০, 

৯৪০৫.৪০.৪১, 

৯৪০৫.৪০.৪৯, 

৯৪০৫.৫০.১০, 

৯৪০৫.৬০.০০, 

৯৪০৫.৯২.১০, 

৯৪০৫.৯৯.১০ 

ব্যেীে) 

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 সকল 

এইচ,এস,পকাড 
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 

৯৬.০৩ ৯৬০৩.২১.০০ যডন্টাল যপ্লট িােসহ সকল প্রকার 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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বিেীয় অংে 

সম্পূরক শুল্ক আপরাপপোগ্য যসিাসমূহ  

বেরনািা 

সংখ্যা 

যসিার যকাড যসিা সমূহ সম্পূরক 

শুল্ক হার 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

S০০১ S০০১.০০ যহাপটল ও যরপস্তাঁরা:  

 S০০১.১০ যহাপটলঃ আিাসন, োদ্য িা পানীয় সরিরাহকাপল েবদ 

যহাপটপল িদ জ্ােীয় পানীয় সরিরাহ করা হয় িা যে যকান 

ধরপণর ‘‘যোর যো’’ এর আপয়াজ্ন করা হয় যকিল ঐ সকল 

বিপলর উপর (িৎসপর একবদপনর জ্ন্য করা হইপলও) 

১০ 

 S০০১.২০ যরপস্তারাঁ: োদ্য িা পানীয় সরিরাহকাপল েবদ যরপস্তারাঁয় িদ 

জ্ােীয় পানীয় সরিরাহ করা হয় িা যে যকান ধরপণর ‘‘যোর 

যো’’ এর আপয়াজ্ন করা হয় যকিল ঐ সকল বিপলর উপর 

(িৎসপর একবদপনর জ্ন্য করা হইপলও) 

১০ 

S০১২ S০১২.১০ যটবলপফানঃ 

শুধুিাে যিািাইল যফাপনর বসি/বরি কাড য ব্যিহাপরর িাধ্যপি 

প্রদত্ত যসিা 

 
৫ 

 S০১২.২০ বসি কাড য সরিরাহকারীঃ 

যসলুলার (Mobile/Fixed Wireless) যটবলপফাপনর 

যেপে বসি (Subscriber's Identity Module-SIM) 

কাড য িা বরি (Removable User Identification 

Module-RUIM) কাড য িা অনুরূপ অন্য যকান 

Microchip সম্ববলে কাড য সরিরাহ অথিা একই 

উপেেপূরণকপল্প উবিবেে কাড য ব্যেীে প্রবেিার Code 

Division Multiple Access (CDMA) িা অনুরূপ 

অন্য যকান পদ্ধবে ব্যিহার 

৩৫ 

S০২৩ S০২৩.১০ চলবিে প্রদে যক (পপ্রোগৃহ) শূন্য 

S০৩৮ S০৩৮.০০                   গ          ক       ক       

আ    ক  

           ক                  ক        ক   চ   

আও                      গ          ক       ক 

      আ                                     

১০ 

S০৩৯ S০৩৯.২০ স্যাপটলাইট চযাপনল বডবস্ট্রবিউটর  ২৫।”। 



 81 

পিি অধ্যায় 

 

েফবসল-1 

 

[অথ ধ আইন, 2016 এর র্ারা 15 দ্রষ্টব্য] 

 

 

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

FIRST SCHEDULE           ] 

 

“FIRST SCHEDULE 

[Bangladesh Customs Tariff] 

(see section 18) 
 

(            )” 
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তফরসল-2 

 

প্রথম অংে 

 

(অথ ধ আইন, ২০১৬ এর র্ারা 64 দ্রষ্টব্য)  

 
 ১ জুলাই, ২০১৬ োবরপে আরদ্ধ কর িৎসপরর জ্ন্য আয়কপরর হার 

 
অনুপচ্ছদ-ক 

 

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

2(46) এ সংজ্ঞাবয়ে ব্যবক্তগপণর (person) িপধ্য োহাপদর যেপে অনুপচ্ছদ-ে প্রপোজ্য হইপি না যসই 

সকল প্রপেযক ব্যবক্ত-করদাো (অবনিাসী িাংলাপদেীসহ), বহন্দু যেৌথ পবরিার, অংেীদারী ফাি য, ব্যবক্ত-

সংঘ ও আইপনর িারা সৃষ্ট কৃবেি ব্যবক্তসহ অন্যান্য করদাোর যেপে যিাট আপয়র উপর আয়কপরর 

হার বনেরূপ হইপি, েথা:- 

 
যিাট আয় হার 

  
(ক)  প্রথি   ২,৫০,০০০/- টাকা পে যন্ত যিাট আপয়র উপর -- শূন্য 

(ে)  পরিেী ৪,০০,০০০/- টাকা পে যন্ত যিাট আপয়র উপর -- ১০% 

(গ)  পরিেী ৫,০০,০০০/- টাকা পে যন্ত যিাট আপয়র উপর -- ১৫% 

(ঘ)  পরিেী ৬,০০,০০০/- টাকা পে যন্ত যিাট আপয়র উপর -- ২০% 

(ঙ) পরিেী ৩০,০০,০০০/- টাকা পে যন্ত যিাট আপয়র উপর-- ২৫% 

(চ)  অিবেষ্ট যিাট আপয়র উপর --   ৩০%  : 

  

     েপি েেয থাপক যে,- 

 

(ক) িবহলা করদাো এিং ৬৫ িৎসর িা েদূবয িয়পসর করদাোর করমুক্ত আপয়র সীিা হইপি 

৩,০০,০০০/- টাকা;  

( ) প্রবেিন্ধী ব্যবক্ত করদাোর করমুক্ত আপয়র সীিা হইপি ৩,৭৫,০০০/- টাকা;  

(গ) যগপজ্টভুক্ত যুদ্ধাহে মুবক্তপোদ্ধা করদাোর করমুক্ত আপয়র সীিা হইপি ৪,২৫,০০০/- 

টাকা; 

(ঘ) যকান প্রবেিন্ধী ব্যবক্তর বপোিাো িা আইনানুগ অবভভািপকর জ্ন্য করমুক্ত সীিা 

২৫,০০০/- টাকা যিেী হইপি; প্রবেিন্ধী ব্যবক্তর বপো ও িাো উভপয়ই করদাো হইপল যে 

যকান একজ্ন এই সুবিধা যভাগ কবরপিন; এিং 

(ঙ) ন্যযনেি কপরর পবরিাণ যকান ভাপিই বনেরূপপ িবণ যে হাপরর কি হইপি না- 

 

পবরবেষ্ট-২ 
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এলাকার বিিরণ ন্যযনেি কপরর হার (টাকা) 

ঢাকা উত্তর ও দবেণ বসটি কপপ যাপরেন এিং চট্টগ্রাি 

বসটি কপপ যাপরেন এলাকায় অিবস্থে করদাো 

৫,০০০/- 

অন্যান্য বসটি কপপ যাপরেন এলাকায় অিবস্থে করদাো ৪,০০০/- 

বসটি কপপ যাপরেন ব্যেীে অন্যান্য এলাকায় অিবস্থে 

করদাো 

৩,০০০/-: 

 

আরও েেয থাপক যে, যকান করদাো েবদ স্বল্প উন্নে এলাকা (less developed area) িা 

সিপচপয় কি উন্নে এলাকায় (least developed area) অিবস্থে যকান ক্ষুদ্র িা কুটির বেপল্পর 

িাবলক হন এিং উক্ত কুটির বেপল্পর দ্রব্যাবদ উৎপাদপন বনপয়াবজ্ে থাপকন, োহা হইপল বেবন উক্ত ক্ষুদ্র 

িা কুটির বেল্প হইপে উদ্ভূে আপয়র উপর বনেিবণ যে হাপর আয়কর যরয়াে লাভ কবরপিন, েথা :- 

 

 বিিরণ যরয়াপের হার 

(অ) যেপেপে সংবিষ্ট িৎসপরর উৎপাদপনর 

পবরিাণ পূি যিেী িৎসপরর উৎপাদপনর 

পবরিাপণর তুলনায় ১৫% এর অবধক, বকন্তু 

২৫% এর অবধক নপহ 

যসইপেপে উক্ত আপয়র উপর প্রপদয় 

আয়কপরর ৫%; 

   
(আ) যেপেপে সংবিষ্ট িৎসপরর উৎপাদপনর 

পবরিাণ পূি যিেী িৎসপরর উৎপাদপনর 

পবরিাপণর তুলনায় ২৫% এর অবধক হয় 

যসইপেপে উক্ত আপয়র উপর প্রপদয় 

আয়কপরর ১০%। 

 
ব্যাখ্যা।- এই অনুখেখদ- 

(1) প্ররতবন্ধী ব্যরক্ত (person with disability) িবলপে প্রবেিন্ধী ব্যবক্তর অবধকার ও সুরো 

আইন, ২০১৩ (২০১৩      ৩৯ নং আইন) এর ৩১ ধারা যিাোপিক প্রবেিন্ধী বহপসপি 

বনিবন্ধে ব্যবক্তপক বুঝাইপি; 

 

(2) ‘‘সিপচপয় কি উন্নে এলাকা (least developed area)’’ িা ‘‘স্বল্প উন্নে এলাকা (less 

developed area)’’ অথ য Income-tax Ordinance, 1984 (Ord. No. 

XXXVI of 1984) এর section 45 এর sub-section (2A) এর clauses (b) 

এিং (c) এর বিধান অনুসাপর যিাড য কর্তযক বনবদ যষ্টকৃে সিপচপয় কি উন্নে এলাকা (least 

developed area) িা স্বল্প উন্নে এলাকা (less developed area)। 
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অনুপচ্ছদ-ে 

 

যকাম্পানী, স্থানীয় কর্তযপে এিং যস সকল করদাো োহাপদর যেপে Income-tax 

Ordinance, 1984 (Ord. No. XXXVI of 1984) অনুোয়ী সপি যাি হাপর (at the 

maximum rate) আয়কর আপরাবপে হয়- 

 
(১) ‘‘যে যকাম্পানীর যরবজ্ষ্ট্রীকৃে অবফস িাংলাপদপে অিবস্থে যসই যকাম্পানী হইপে লব্ধ বডবভপডন্ড 

আয় ব্যবেপরপক অন্য’’ সি য প্রকার আপয়র উপর- 

    
 (ক) দফা (ে), (গ), (ঘ) ও (ঙ) যে িবণ যে 

যকাম্পানীসমূপহর যেে ব্যেীে- 
 

 (অ) এইরূপ প্রপেযকটি যকাম্পানীর যেপে 

োহা publicly traded company-  

 

উক্ত আপয়র ২৫% : 

 
েপি েেয থাপক যে, েবদ এইরূপ 

যকাম্পানী োহা publicly traded 

company নপহ, উহার পবরপোবধে 

মূলধপনর ন্যযনেি ২০% যেয়ার Initial 

Public Offerings (IPO) এর 

িাধ্যপি হস্তান্তর কপর, োহা হইপল 

এইরূপ যকাম্পানী উক্ত হস্তান্তর সংবিষ্ট 

িৎসপর প্রপোজ্য আয়কপরর উপর ১০% 

হাপর আয়কর যরয়াে লাভ কবরপি; 

 

 (আ) এইরূপ প্রপেযকটি যকাম্পানীর যেপে 

োহা publicly traded company 

নপহ, এিং স্থানীয় কর্তযপেসহ 

Income-tax Ordinance, 1984 

(Ord. No. XXXVI of 1984) 

এর section 2 এর clause (20) এর 

sub-clauses (a), (b), (bb), 

(bbb) ও (c) এর আওোধীন অন্যান্য 

যকাম্পানীর যেপে-- 

 

 

 

 

 

 

 
উক্ত আপয়র ৩৫%: 

 

(ে) 

 

ব্যাংক, িীিা, আবথ যক প্রবেষ্ঠানসমূহ (িাপচ যন্ট 

ব্যাংক ব্যেীে): 

(অ) এইরূপ প্রপেযকটি যকাম্পানীর যেপে 

োহা publicly traded company-  

 

 

 

উক্ত আপয়র ৪০%; 
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 (আ)  এইরূপ প্রপেযকটি যকাম্পানীর    

       যেপে োহা publicly    

        traded company নপহ: 

 

েপি েেয থাপক যে, সরকার কর্তযক ২০১৩ 

সাপল অনুপিাবদে ব্যাংক, িীিা ও আবথ যক 

প্রবেষ্ঠাপনর কপরর হার হইপি ৪০% । 

 

 

 
উক্ত আপয়র ৪২.৫%; 

 

(গ) 

 

িাপচ যন্ট ব্যাংক এর যেপে--  উক্ত আপয়র ৩৭.৫%; 

(ঘ) বসগাপরট, বিবড়, জ্দ যা, গুলসহ সকল প্রকার 

োিাকজ্াে পণ্য প্রস্ত্তেকারক যকাম্পানীর 

যেপে-- 

 
উক্ত আপয়র ৪৫%; 

  

(ঙ) যিািাইল যফান অপাপরটর যকাম্পানীর যেপে -- উক্ত আপয়র ৪৫%: 

     
েপি েেয থাপক যে, যিািাইল যফান 

অপাপরটর যকাম্পানী েবদ উহার 

পবরপোবধে মূলধপনর ন্যযনেি ১০% 

যেয়ার, োহার িপধ্য Pre Initial 

Public Offering Placement ৫% 

এর যিেী থাবকপে পাবরপি না, স্টক 

এক্সপচপঞ্জর িাধ্যপি হস্তান্তর করেঃ 

Publicly traded company যে 

রূপান্তবরে হয় যসই যেপে কর হার হইপি 

৪০%: 

 
  আরও েেয থাপক যে, েবদ এইরূপ 

যকাম্পানী উহার পবরপোবধে মূলধপনর 

ন্যযনেি ২০% যেয়ার Initial Public 

Offerings (IPO) এর িাধ্যপি হস্তান্তর 

কপর, োহা হইপল এইরূপ যকাম্পানী উক্ত 

হস্তান্তর সংবিষ্ট িৎসপর প্রপোজ্য 

আয়কপরর উপর ১০% হাপর আয়কর 

যরয়াে লাভ কবরপি; 

(২) যকাম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সপনর ১৮ নং 

আইন) এর অধীপন িাংলাপদপে বনিবন্ধে যকান 

যকাম্পানী অথিা আইন অনুোয়ী গঠিে 

সংবিবধিদ্ধ যকান প্রবেষ্ঠান হইপে ১৪ আগষ্ট, 

 

 

 

 



 86 

১৯৪৭ এর পপর ইসুযকৃে, প্রবেশ্রুে ও পবরপোবধে 

পু ুঁবজ্র উপপর যঘাবেে ও পবরপোবধে বডবভপডন্ড 

আপয়র উপর িা িাংলাপদপে বনিবন্ধে নয় এইরূপ 

বিপদেী যকাম্পানীর মুনাফা প্রেযািাসন োহা 

Income-tax Ordinance, 1984 (Ord. 

No. XXXVI of 1984) এর section 2 

এর clause (26) এর sub-clause (dd) 

অনুসাপর লভযাংে বহপসপি গণ্য, োহার উপর 

প্রপোজ্য কর-- 

 

 

 

 

 

 

 

 
উক্ত আপয়র ২০%; 

(৩) যকাম্পানী নপহ, িাংলাপদপে অবনিাসী (অবনিাসী 

িাংলাপদেী ব্যেীে) এইরূপ ব্যবক্ত যশ্রণীভুক্ত করদাোর 

যেপে আপয়র উপর প্রপোজ্য কর-- 

 

 

 
উক্ত আপয়র ৩০%; 

(4) যকাম্পানী নপহ, বসগাপরট, বিবড়, জ্দ যা, গুলসহ সকল 

প্রকার োিাকজ্াে পণ্য প্রস্ত্তেকারক এইরূপ করদাোর 

উক্ত ব্যিসায় হইপে অবজ্যে আপয়র উপর প্রপোজ্য কর-- 

 

 

উক্ত আপয়র 45%; 

(5) সমবায় সরমরত আইন, ২০০১ অনুযায়ী রনবরন্ধত সমবায় 

সরমরতর কেখে আখয়র উপর প্রখযাজয কর-- 

  
উক্ত আপয়র ১৫%। 

 

ব্যাখ্যা।- এই অনুপচ্ছপদ “publicly traded company” িবলপে এইরূপ যকান পািবলক 

বলবিপটড যকাম্পানীপক বুঝাইপি োহা যকাম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সপনর ১৮ নং আইন) অনুসাপর 

িাংলাপদপে বনিবন্ধে এিং যে আয় িৎসপরর আয়কর বনধ যারণ করা হইপি যসই আয় িৎসর সিাবপ্তর 

পূপি য উক্ত যকাম্পানীটির যেয়ার স্টক এক্সপচপঞ্জ োবলকাভুক্ত হইয়াপে। 
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বিেীয় অংে 

 

(অথ ধ আইন, ২০১৬ এর র্ারা 65 দ্রষ্টব্য)  

  

সারচাপজ্যর হার 

 

 েবদ যকান ব্যবক্ত-করদাো (assessee being individual) োহার Income-tax 

Ordinance, 1984 (Ord. No. XXXVI of 1984) এর section 80 অনুোয়ী পবরসম্পদ, 

দায় ও েরপচর বিিরণী (statement of assets, liabilities and expenses) যে প্রদবে যে নীট 

পবরসম্পপদর মূল্যিান (total net worth) বনেরূপ হয়, যসইরূপ ব্যবক্ত করদাোর যেপে আয়কর 

প্রপোজ্য এইরূপ আপয়র উপর প্রপোজ্য আয়কপরর উপর বনেরূপ হাপর সারচাজ্য প্রপদয় হইপি, েথা:- 

 
নীট পবরসম্পপদর মূল্যিান সারচাপজ্যর হার 

 
(ক)  দুই যকাটি পঁবচে লে টাকা পে যন্ত- শূন্য 

(ে)  দুই যকাটি পঁবচে লে টাকার অবধক বকন্তু পাঁচ যকাটি টাকার অবধক নয়- ১০% 

(গ)  পাঁচ যকাটি টাকার অবধক বকন্তু দে যকাটি টাকার অবধক নয়- ১৫% 

(ঘ)  দে যকাটি টাকার অবধক বকন্তু পপনর যকাটি টাকার অবধক নয়- 

(ঙ)  পপনর যকাটি টাকার অবধক বকন্তু বিে যকাটি টাকার অবধক নয়- 

২০% 

২৫% 

(চ)  বিে যকাটি টাকার অবধক যে যকান অংপকর উপর-   ৩০% : 

েপি েেয থাপক যে, নীট পবরসম্পপদর মূল্যিান দুই যকাটি পঁবচে লে 

টাকা অবেক্রি কবরপল ন্যযনেি সারচাপজ্যর পবরিাণ যকান ভাপিই 

৩,০০০/- টাকার কি হইপি না। 
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 Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (Act No. XVI of 1931), 

         Act                  section 3                                   

২     ৪  ৫  ৬  ৭  ৮  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15   ৭3                               

                                                             । 

 

 ২।                         Act    section 4(1)                    

                 ২     ৪  ৫  ৬  ৭  ৮  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15                   

                  ।                  , 67, 68, 69  ৭0  ৭1   ৭               

 গ                                       । 

 

 

 

                        

 

                   ২০১6       ১                                    

                                   ।                                          

            । 

 

          । 


