
তৃতীয় তপস 

  
[সফসধ ৪ দ্রষ্টব্য] 

সপ সনধ ধারণ  

পরমের নাে পরমের সফয়ফস্ত্ত সপর সরোণ (টাকায়) 

(১) (২) (৩) 

টিএে-১  ট্রেডোকধ সনফন্ধমনর আমফদন (ট্রটক্্রটাই, নন-ট্রটক্সটাই  

প্রসতরক্ষামূক োকধ) 

৩৫০০.০০ 

াটি ধসপমকলন োকধ সনফন্ধমনর আমফদন ৩৫০০.০০ 
েসষ্টগত োকধ সনফন্ধমনর আমফদন ৩৫০০.০০ 

টিএে-২ ট্রেডোকধ প্রসতসনসধ সামফ সনফন্ধনভূক্ত ইফার আমফদন ১৫০০.০০ 

টিএে-৩ ট্রেডোকধ প্রসতসনসধর সনফন্ধন/নফায়ন/জসরোনা নফায়মনর 

আমফদন 

সনফন্ধন-২০০০.০০ 

নফায়ন-১৫০০.০০ 

সফম্ব সপ-৫০০.০০ 
ট্রেডোকধ প্রসতসনসধর সনফন্ধন পুনফ ধামর আমফদন ১৫০০.০০ এফং নফায়ন সপ 

টিএে-৪ অনুন্ধামনর আমফদন ১০০০.০০ 

টিএে-৫ সফমরাসধতার আমফদন  ২০০০.০০ 

টিএে-৬ াল্টা-সফবৃসত ১৫০০.০০ 

টিএে-৭ 
শুনাসনমত াসজর ইফার/ ইচ্ছাপ্রকাল/াটি ধসপমকলন ট্রেডোমকধর 

সফমরাসধতার শুনাসনমত াসজর ইফার আমফদন 

১০০০.০০ 

টিএে-৮ াটি ধসপমকলন ট্রেডোকধ অথফা েসষ্টগত োকধ এর ব্যফার 

ম্পসকধত প্রসফধান জোকরমণর জন্য আমফদন 

১,৫০০.০০ 

প্রসফধান ংমলাধন/সরফধ ধন/সরোজধমনর 

ট্রক্ষমে রফতীমত ঐ প্রসফধান ফা অসতসরক্ত 

প্রসতটি প্রসফধান সরফতধমনর ট্রক্ষমে 

৬০০.০০  

টিএে-৯ আমফদন গ্রমণর সফজ্ঞসি জান ধাম প্রকামলর জন্য আমফদন ১০০০.০০ 

 টিএে-১০  ট্রেডোকধ প্রসতসনসধ ফা আইনজীফী সনময়াগ ফা ট্রেডোকধ প্রসতসনসধ 

ফা আইনজীফী সরফতধমনর আমফদন  

 

Stamp Act, 1899 (Act No. II of 

1899) অনুযায়ী 

 ফাংামদমল ে জাসরর ঠিকানা  অন্তর্ভ ধক্তকরণ, সরফতধন  ১ে এসির জন্য ৬০০.০০ এফং রফতী 

প্রমতেক অসতসরক্ত এসির জন্য ৫০০.০০  

  টিএে-১১ 

 

 

 

সনফন্ধন ফসভূক্ত কসরফার এফং সনফন্ধন নদ জাসর কসরফার জন্য 

আমফদন 

১৫০০০.০০ 

(ক) রস্পরাক্রমে সফন্যস্ত (সসরজ) োমকধর জন্য অসতসরক্ত সপ  ৬০০.০০ 

প্রথে োমকধর জন্য উমরর সামফর 

অসতসরক্ত ৬০০.০০ এফং রফতী প্রসতটি 

োমকধর জন্য ৬০০০.০০  

(খ) মযাগী োমকধর ট্রক্ষমে প্রসতটি োকধ ংমযাজমনর ট্রক্ষমে  ৬০০.০০ 

 টিএে-১২  ট্রেডোকধ সনফন্ধন নফায়মনর আমফদন                              ১৫০০০.০০ 

টিএে-১৩ ট্রেডোকধ সনফন্ধন পুনফ ধামর আমফদন ২১০০০.০০  

(নফায়ন সপ ১৫০০০.০০,  

সফম্ব নফায়ন সপ ৫০০০.০০ এফং 

পুনফ ধা সপ ১০০০.০০) 

টিএে-১৪ মযাগী ট্রেডোমকধর সফলুসির আমফদন ৬০০.০০ 



 

টিএে-১৫ সদ্ধান্ত প্রদামনর যুসক্তমূ অফসত কসরফার আমফদন ১৫০০.০০ 

টিএে-১৬ র্ভ ংমলাধমনর আমফদন ১০০০.০০ 

টিএে-১৭ ট্রেডোকধ সনফন্ধন সফমম্ব নফায়মনর আমফদন ২০০০০.০০ 

(নফায়ন সপ ১৫০০০.০০ এফং সফম্ব সপ 

৫০০০.০০ )  

টিএে-১৮ পনাো আকামর াক্ষে দাসখ Stamp Act, 1899 (Act No. II of 

1899) অনুযায়ী 

টিএে-১৯ েয় ফসধ ধতকরমণর আমফদন প্রসতফার আমফদমনর ট্রক্ষমে ১০০০.০০ 

টিএে-২০ সনফসন্ধত ট্রেডোমকধর/াটি ধসপমকলন ট্রেডোমকধর প্রস্তাসফত স্বত্ব সনময়ামগর 

বফধতার সফময় সিফ/সনফন্ধমকর সদ্ধামন্তর জন্য আমফদন 
১৫০০.০০ রফতী প্রসতটির জন্য ৬০০.০০ 

টিএে-২১ জনাধারমণর জন্য উনু্মক্ত দসমর অনুসসর জন্য আমফদন  ১০০০.০০ 

টিএে-২২ ব্যফাময়র সুনাে ব্যতীত স্বত্ব সনময়ামগর অনুমোদন রফতী সফজ্ঞসি 

প্রকামলর সনমদ ধলনা প্রদামনর জন্য আমফদন 
১৫০০.০০ 

রফতী প্রসতটির জন্য ৬০০.০০  

টিএে-২৩ শুনাসনর জন্য আমফদন ১০০০.০০ 

টিএে-২৪ ট্রেডোমকধর স্বত্ব সনময়াগ/স্তান্তর সনফন্ধমনর জন্য আমফদন  ৩০০০.০০ রফতী প্রমতেকটি অসতসরক্ত 

োমকধর জন্য ৬০০.০০  

টিএে-২৫ সনফসন্ধত ব্যফারকারীর সনফন্ধন সরফতধন অথফা ফাসতমর জন্য 

আমফদন 

১৫০০.০০ 

রফতী প্রসতটির জন্য ৬০০.০০  

টিএে-২৬ ট্রেডোমকধর সনফসন্ধত স্বত্বাসধকারী নমন, এেন ট্রকান ব্যসক্ত কতৃধক 

ণ্য ফা ট্রফা ফাদ ট্রদয়া, সনফন্ধন প্রতোার, সফসধ-সনমধ আমরা 

ফা সনফন্ধন সরফতধমনর জন্য আমফদন 

৩০০০.০০ 

টিএে-২৭ 
ট্রেডোমকধর সনফসন্ধত স্বত্বাসধকারী কতৃধক সনফন্ধন ফসমত ট্রকান তথ্য 

সসফদ্ধকরণ ফা সফদ্যোন তথ্য ফাসত ফা সরফতধমনর আমফদন  

১০০০.০০ 

 

 

োকধ সরোজধমনর আমফদন প্রথে োকধ-১৫০০.০০ 

রফতী প্রসতটির জন্য-১০০০.০০ 
টিএে-২৮ সনফসন্ধত ব্যফারকারী সামফ সনফন্ধমনর জন্য আমফদন ৫০০০.০০ 

টিএে-২৯ সনফসন্ধত ট্রেডোমকধর সনফসন্ধত স্বত্বাসধকারী কতৃধক দাফী তোগ ফা 

স্মারকসস এসির জন্য আমফদন 

১০০০.০০ 

টিএে-৩০ ট্রেডোমকধর সনফসন্ধত স্বত্বাসধকারী কতৃধক সনফন্ধন ফসমত আদাত 

কতৃধক প্রদত বফধতার প্রতেয়নে এসি কসরফার আমফদন 

৬০০.০০ 

রফতী প্রসতটি অসতসরক্ত ট্ররসজমেলমনর  

জন্য আর ২০০.০০  

টিএে-৩১ সনফন্ধন নদ ব্যতীত অন্য ট্রকান এসির জন্য আমফদন ৬০০.০০ 

টিএে-৩২ কায ধধারায় ক্ষভূক্ত ইফার আমফদন ১০০০.০০ 
টিএে-৩৩ সনফসন্ধত স্বত্বাসধকারী কতৃধক সনফন্ধন ফসর এসি ংমলাধমনর জন্য 

আমফদন 

১০০০.০০ 

রফতী প্রসতটির জন্য ৬০০.০০  

টিএে-৩৪ সনফন্ধমকর সদ্ধান্ত পুনসফ ধমফিনা/পুনফ ধা/অন্তধফতী 

(Interlocutory)   আমদমলর জন্য আমফদন 

৬০০.০০ 


