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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

অথ থ ভন্ত্রণারয় 

অবযন্তযীণ ম্পদ বফবাগ 

 

(কাস্টভ ও মূল্য াংদমাজন কয) 

প্রজ্ঞান 

তাবযখ:        , ১৪২৮ ফঙ্গাব্দ/২৪   , ২০২  বিষ্টাব্দ 

এ.আয.ও. নাং-  ৩ -আইন/২০২ / ৯/কাস্টভ।- Customs Act, 1969 (Act No. 

IV of 1969) এয section 19  এয sub-section (1) এফাং মূল্য াংদমাজন কয ও ম্পূযক 

শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ দনয ৪৭ নাং আইন) এয ধাযা ১২৬ এয উ-ধাযা (১) এ প্রদত্ত 

ক্ষভতাফদর যকায, জাতীয় যাজস্ব বফাদড থয বত যাভ থক্রদভ, জনস্বাদথ থ, ফাাংরাদদদ খবনজ 

ততর ও গ্যা অনুন্ধান, উদত্তারন ও উৎাদন কাম থক্রভ বযাারনায উদদেশদযে  ফাাংরাদদ ততর, গ্যা ও 

খবনজ ম্পদ কদ থাদযন (দদরাফাাংরা) এয                (          ,            

     )                 বত ম্পাবদত উৎাদন ফণ্টন চুবি (Production Sharing 

Contract) এয আওতায় ফাাংরাদদদ খবনজ ততর ও গ্যা অনুন্ধান, উদত্তারন ও উৎাদন কাম থক্রভ 

বযাারনায উদদেশদযে  স্থায়ীবাদফ মন্ত্রাবত ও মন্ত্রাাং আভদাবন এফাং পুনঃযপ্তাবনয দতথ াভবয়কবাদফ 

মন্ত্রাবত আভদাবনয বক্ষদে, উাদদয উয আদযাণীয় মুদয় আভদাবন শুল্ক, মূল্য াংদমাজন কয ও 

ম্পূযক শুল্ক, মবদ থাদক, বনম্নফবণ থত তথাফবর প্রবতারন াদদক্ষ, অব্যাবত প্রদান কবযর, মথা:- 

তথাফবর: 

(১)  আভদাবনকৃত মন্ত্রাবত ও মন্ত্রাাং বকফর ততর ও গ্যা অনুন্ধান, উদত্তারন ও উৎাদন 

কাদজ ব্যফহৃত ইদফ ভদভ থ জ্বারাবন ও খবনজ ম্পদ বফবাদগয অন্যযন যুগ্ম-বাফ 

দভম থাদায কভ থকতথা কর্তথক প্রদত্ত াারান ওয়াযী বযবষ্ট-১ অনুমায়ী প্রতযয়নে দাবখর 

কবযদত ইদফ; 

(২)  এই প্রজ্ঞাদনয আওতায় বযয়াবত সুবফধায় স্থায়ীবাদফ আভদাবনকৃত মন্ত্রাবত, মন্ত্রাাং এই 

প্রজ্ঞাদনয উদদেশযে  ব্যতীত অন্য বকাদনা উদদেশদযে  ব্যফহৃত ইদর, আভদাবনকাযক কাস্টভ 

কর্তথদক্ষয গৃীত আইনানুগ বম বকাদনা ব্যফস্থা ভাবনয়া রাইদত ফাধ্য থাবকদফন ভদভ থ 

বযবষ্ট-২ অনুমায়ী একটি অবঙ্গকাযনাভা আভদাবনকৃত ণ্য খারাদয ভয় াংবিষ্ট 

কবভনাদযয ফযাফয দাবখর কবযদফন;  
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(৩)  তপবর-  এ ফবণ থত মন্ত্রাবত ও মন্ত্রাাং পুনঃযপ্তাবনয দতথ াভবয়কবাদফ এই প্রজ্ঞাদনয 

আওতায় বযয়াবত সুবফধায় আভদাবনদমাগ্য ইদফ এফাং পুনঃযপ্তাবনয দতথ াভবয়কবাদফ 

আভদাবনকৃত ণ্যমূদয বক্ষদে- 

(ক) উি ণ্যমূ ব্যফাদযয পদর ম্পূণ থ বনঃদবলত ফা ব্যফাদযয অদমাগ্য ইয়া 

মাইদফ, উাদদয তাবরকা ও প্রকৃত বযভাণ ম্পদকথ বদরাফাাংরায প্রতযয়নে 

াংবিষ্ট কাস্টভ কর্তথদক্ষয বনকট বপ্রযণ কবযদত ইদফ, এই ধযদনয  আভদাবনকৃত 

ণ্যমূদয জন্য শুল্ক ও কয বযদাধ কবযদত ইদফ না এফাং এয তাবরকা জাতীয় 

যাজস্ব বফাদড থয দস্য (কাস্টভ নীবত ও আইবটি) ও াংবিষ্ট কবভনায অফ 

কাস্টভ এয বনকট দাবখর কবযদত ইদফ; 

(খ) বকাদনা মন্ত্র বাবঙ্গয়া ফা ব্যফাদযয ম্পূণ থ অদমাগ্য ইদর বদটাফাাংরায ভাধ্যদভ ৩ 

(বতন) ভাদয ভদধ্য কাস্টভ কর্তথদক্ষয বনকট উা জভা বদদত ইদফ এফাং এই 

ধযদনয জভাকৃত মদন্ত্রয জন্য বকাদনা শুল্ক ও কয প্রদান কবযদত ইদফ না, জভাকৃত 

বগ্ন মন্ত্রাাং স্ক্র্যা বাদফ প্রাবরত বনয়দভ বনরাভ কযা ইদফ এফাং বফক্রয়রব্ধ 

মুদয় অথ থ যকাবয বকালাগাদয জভা কবযদত ইদফ; 

(গ) এই প্রজ্ঞাদনয আওতায় বযয়াবত সুবফধায় স্থায়ীবাদফ ও পুনঃযপ্তাবনয দতথ 

াভবয়কবাদফ আভদাবনকৃত কর প্রকায মন্ত্রাবত, মন্ত্রাাং ও অন্যান্য দণ্যয একটি 

তাবরকা প্রবত আবথ থক ফৎয বদল অথ থাৎ ৩১ব জুরাই তাবযদখয ভদধ্য বদরাফাাংরা 

জ্বারাবন ও খবনজ ম্পদ বফবাদগয ভাধ্যদভ জাতীয় যাজস্ব বফাদড থ বপ্রযণ কবযদফ; 

(৪)  ততর ও গ্যা অনুন্ধান, উদত্তারন ও উৎাদদনয বত যাবয ম্পৃি নদ এইরূ 

তপবর-২   ফবণ থত এইরূ ণ্যমূ  এই প্রজ্ঞাদনয অধীন বযয়াত প্রাপ্ত ইদফ না; 

(৫)  পুনঃযপ্তাবনয দতথ াভবয়কবাদফ আভদাবনকৃত জী ও বক-আদয াংখ্যা ম্পদকথ 

আভদাবনয পূদফ থই বদরাফাাংরা কর্তথক জাতীয় যাজস্ব বফাদড থয ম্মবত গ্রণ কবযদত ইদফ; 

(৬)  এই প্রজ্ঞাদনয আওতায় বযয়াতপ্রাপ্ত আভদাবনকৃত বকাদনা প্রকায বফা, মন্ত্রাবত, মানফান, 

মন্ত্রাাং ও ণ্য জাতীয় যাজস্ব বফাদড থয অনুভবত ব্যবতদযদক বফক্রয় ফা স্তান্তয কযা মাইদফ 

না।  

২। ৩   , ২০২  বিস্টাব্দ তাবযদখ জাযীকৃত প্রজ্ঞান এ.আয.ও. নাং  ৩২-আইন/২০২০/৮৩/ 

কাস্টভ এতদ্দ্বাযা যবত কযা ইর। 

৩। এই প্রজ্ঞান ৩ জুন ২০২  বিস্টাব্দ        কাম থকয ইদফ। 
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বযবষ্ট-১ 

[তথাফবরয দপা (১) দ্রষ্টব্য] 

প্রতযয়নে 

প্রতযয়ন কযা মাইদতদে বম, (প্রবতষ্ঠাদনয নাভ, ঠিকানা)........................ ততর ও গ্যা 

অনুন্ধান, উদত্তারন ও উৎাদদনয রদক্ষয ফাাংরাদদ ততর, গ্যা ও খবনজ ম্পদ কদ থাদযদনয 

(দদরাফাাংরা) বত চুবিফদ্ধ একটি প্রবতষ্ঠান। প্রতযয়নাধীন মন্ত্রাবত, মন্ত্রাাং ও অন্যান্য ণ্যমূ ততর 

ও গ্যা অনুন্ধান, উদত্তারন ও উৎাদদনয বত ম্পবকথত এফাং ম্পাবদত চুবি বভাতাদফক বকফর 

ততর ও গ্যা অনুন্ধান, উদত্তারন ও উৎাদদনয বনবভত্ত প্রজ্ঞাদনয তথ প্রবতারনপূফ থক আভদাবনকৃত। 

উি প্রবতষ্ঠান কর্তথক ইনবদয় নাং...................... তাবযখ,.......................বফর অফ 

বরবডাং/এয়াযওদয় বফর /রাক বযবপ্ট নাং...................তাবযখ,....................এ উবিবখত বফফযণ, 

বযভাণ ও মূল্য অনুমায়ী আভদাবনকৃত মন্ত্রাবত, মন্ত্রাাং ও অন্যান্য ণ্যমূ ততর ও গ্যা অনুন্ধান, 

উদত্তারন ও উৎাদদন ব্যফহৃত ইদফ। 

   স্বাক্ষয :.................................... 

   নাভ :.................................... 

তাবযখ:      দবফ :..................................... 

    ীর :........................................ 

 

বযবষ্ট-২ 

[তথাফবরয দপা (২) দ্রষ্টব্য] 

অবঙ্গকাযনাভা 

আবভ/আভযা এই ভদভ থ অবঙ্গকায ও প্রতযয়ন কবযদতবে বম, ইনবদয়  

নাং................................. তাবযখ, .......................... বফর অফ বরবডাং/এয়াযওদয় বফর/রাক 

বযবপ্ট নাং .............................. তাবযখ, ...................... এয ভাধ্যদভ আভদাবনকৃত মন্ত্রাবত, 

মন্ত্রাাং ও অন্যান্য ণ্যমূ ততর ও গ্যা অনুন্ধান, উদত্তারন ও উৎাদদনয বত ম্পবকথত এফাং 

বকফর ততর ও গ্যা অনুন্ধান, উদত্তারন ও উৎাদদন ব্যফহৃত ইদফ। আবভ/আভযা আদযা অবঙ্গকায 

কবযদতবে বম, আভদাবনকৃত মন্ত্রাবত, মন্ত্রাাং ও অন্যান্য ণ্যমূ ততর ও গ্যা অনুন্ধান, উদত্তারন ও 

উৎাদন ব্যতীত অন্য বকাদনা উদদেশদযে /স্থাদন ব্যফহৃত/স্থাবত ইদর বকাংফা বফদদদ বপযত বপ্রযণ 
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(প্রদমাজয বক্ষদে) কযা না ইদর আবভ/আভযা আভদাবনকাদর উায উয প্রদমাজয কর শুল্ক ও কয 

বযদাধ কবযদত ফাধ্য থাবকফ এফাং উায জন্য Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) 

এয অধীন আইনানুগ ব্যফস্থা গ্রণ কযা ইদর আবভ/আভযা তা ভাবনয়া রইদত ফাধ্য থাবকফ।  

প্রবতষ্ঠাদনয নাভ  :..................................................................................... 

ঠিকানা:......................................................................................................... ........

...............................................................................................................। 

 

তপবর-  

[তথাফবরয দপা (৩) দ্রষ্টব্য] 

পুনঃযপ্তাবনয দতথ াভবয়কবাদফ আভদাবনদমাগ্য দণ্যয তাবরকা 

(ক)  বিবরাং, ডাইদযকনার বিবরাং, ওয়াকথওবায, ভাডরবগাং, ভাড ইবিবনয়াবযাং, ওয়াযরাইন রবগাং, 

বদভদেন, ওদয়র বটবষ্টাং (প্রডাকন), বডএটি, কদয়র টিউবফাং, স্লাবফাং এফাং াইবভক/ 

গ্রাববটি/ম্যাগদনটিক/ এযাদযাম্যাগদনটিক াবব থদ এয মন্ত্রাবত; 

 

(খ) ততর ও গ্যা অনুন্ধান, উদত্তারন ও উৎাদন কাদম থ যাবয ব্যফাযদমাগ্য জী ও বক-আ। 

তপবর-২ 

[তথাফবরয দপা (৪) দ্রষ্টব্য] 

1. বস্টর বট (steel sheet): American Standard Testing Method (ASTM) অনুমায়ী ১০ 

(দ) বভবরবভটায ফা তৎবনম্ন A36 ফা ভভাদনয MS বেট; 

2. বস্টর যড; 

3. বর-আউট েযাদন উদিখ বনই এভন বযভা (diameter) এয বস্টর াই; 

4. কর ধযদনয বদভে, ফাবর, বস্টান, টাইর কর প্রকায কন্সরাকন ম্যাদটবযয়ার;  

5. বপ্র-বপবিদকটিড বফবডাং; 

6. কযাফর (Control Cable, Communication Cable & Optical Fiber Cable এফাং 132 

বকবব ও তদূর্ধ্থ াওয়ায কযাফর ব্যতীত); 

7. গৃস্থারী াভগ্রী (household goods); 

8. লুবিদকটিাং অদয়র কর ধযদনয অদয়র; 

9. রান্সপযভায অদয়র; 



4 

 

10. কর ধযদনয অবপ যিাভাবদ ও আফাফে; 

11. অন্যর্ধ্থ ২,০০,০০০ বফটিইউ (BTU) ম্পন্ন air conditioner; 

12. কর ধযদনয বযবিজাদযটয; 

13. বিজায; 

14. এযাাংকয বফাট (anchor boat); 

15. েযাদেয বর-আউট েযান ফা বডজাইদন উদিখ বনই ফা েযাে স্থাদনয াদথ ম্পবকথত নয় এভন ণ্য; 

16. এভন বেববপদকন (specification) এয ণ্য ফা বনভ থাণ াভগ্রী ও যিাভ মাা ফাাংরাদদদ দুই ফা 

তদতাবধক প্রবতষ্ঠাদন উৎাবদত য়; এফাং 

17. Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এয First Schedule এ ফবণ থত 

Heading 87.02 ইদত Heading 87.03 এয অন্তর্ভ থি কর ধযদনয মানফান মা ততর 

ও গ্যা অনুন্ধান, উদত্তারন ও উৎাদনকাদম থ যাবয ব্যফায বমাগ্য নয়। 

 

 

 যাষ্ট্রবতয আদদক্রদভ 

 

                         

           । 

 


