গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ সযকায
অথ থ ভন্ত্রণারয়
অবযন্তযীণ সম্পদ বফবাগ
(কাস্টভস ও মূল্য সাংদমাজন কয)
প্রজ্ঞান
তাবযখ: ১০

, ১৪২৮ ফঙ্গাব্দ/২৪

, ২০২১ বিষ্টাব্দ

এস.আয.ও. নাং- ১১৯-আইন/২০২১/০৮/কাস্টভস।-

Customs Act, 1969

(Act No. IV of 1969), অতঃয উক্ত Act ফবরয়া উবিবখত, এয section 19 এয subsection (1) এফাং মূল্য সাংদমাজন কয ও

আইন, ২০১২ (২০১২ সদনয ৪৭
নাং আইন) এয ধাযা ১২৬ এয উ-ধাযা (১) এ প্রদত্ত ক্ষভতাফদর সযকায, জনস্বাদথ থ,
জাতীয় যাজস্ব বফাদড থয সবিত যাভথক্রদভ, উক্ত Act এয FIRST SCHEDULE ভুক্ত
ণ্যসমূদিয ভদে বনদেয TABLE এয করাভ (1) এ ফবণ থত Heading এয বফযীদত
করাভ (2) এ উবিবখত H.S. Code এয বফযীদত করাভ (3) এ ফবণ থত ণ্যসমূি উিাদদয
উয আদযাণীয় আভদাবন শুল্ক, বম বযভাদণ মূল্যবববত্তক ৫ (াঁচ) তাাং এয অবতবযক্ত
িয়, বসই বযভাণ এফাং সমুদয় মূল্য সাংদমাজন কয িইদত বনেফবণ থত তথ সাদদক্ষ
অব্যািবত প্রদান কবযর, মথাঃTABLE
Heading
(1)
39.26
48.21
84.67

H. S. Code
(2)
3926.90.99
4821.10.00
4821.90.90
8467.19.00
8467.19.00

84.86
85.12
85.43

8486.90.00
8512.30.00
8543.70.10
8543.90.00

85.44
87.08
95.03

8544.42.00
8708.40.00
9503.00.90

Description
(3)
PVC Washer
Sticker Paper (Printed)
Sticker paper (non printed)
Prenumatic tools lelith softContained
electric
or
NonElectric-Motor
Preumatic
tools
with
selfcontained electric or non electricmotor
Parts and accessories
Horn
Remote control for electronic and
electrical apparatus
Remote
Control
parts/Mini
Loaded circuit
Battery Connector Cable
Gear box
Gear box

0

তথাফবর:
( )

এই প্রজ্ঞাদনয অধীন বযয়াবত সুবফধা শুধু বসইসফ Industrial IRC Holder VAT
Compliant উৎাদনকাযী প্রবতষ্ঠান এয বক্ষদে প্রদমাজয িইদফ, মািাযা এই প্রজ্ঞাদন
উবিবখত সকর তথ প্রবতারনপূফ থক আভদাবনকৃত ণ্য ফা মন্ত্রাাং ফা উকযণ দ্বাযা
স্থানীয়বাদফ
উৎাদন কবযয়া থাদকন;

(অ)

“Industrial

IRC holder”

এইরূপ প্রতিষ্ঠান যাহার তনকট
রতহয়াছে;

(Industrial Consumer)

( )

(খ)

“VAT compliant”
মূল্য সাংদমাজন কয ও
২০১২ ও মূল্য সাংদমাজন কয ও
অধীন
(
)
;

আইন,
, ২০১৬ এয
এইরূপ

এই প্রজ্ঞাদনয আওতায় ণ্য আভদাবন ও খারাদসয রদক্ষয
(

১৩
অ

)

অ

(

)

অ
ও

ও
:
,

ও

অ

;
(গ)

আভদাবনকৃত উকযণ শুধু বখরনা প্রস্তুতকাযী প্রবতষ্ঠাদন ব্যফহৃত িইদফ ভদভথ
আভদাবনকাযক কর্তক
থ ৩০০ (বতনত) টাকায নন-জুবডবয়ার স্টযাদম্প বযবষ্ট
অনুমায়ী একটি অঙ্গীকাযনাভা সাংবিষ্ট কবভনায অফ কাস্টভস এয বনকট
দাবখর কবযদত িইদফ;

(ঘ)

এতদসাংবিষ্ট ণ্য চারান ছাড় যফতীদত কাস্টভস কর্ত
থ ক্ষ চারাদন আভদাবনকৃত
দণ্যয তথ্য সাংবিষ্ট মূল্য সাংদমাজন কয কাম থারদয় বপ্রযণ কবযদফন।
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২।

সাংবিষ্ট মূল্য সাংদমাজন কয কর্তথ ক্ষ এই প্রজ্ঞাদনয অধীন আভদাবনকৃত ণ্য
মথামথ উদেদে ব্যফিায কযা িইয়াদছ বকনা তািা মাচাইপূফ থক ণ্যচারান
আভদাবনয ৬ (ছয়) ভাদসয ভদে সাংবিষ্ট কাস্টভ িাউস ফা কাস্টভস বস্টন এয
কবভনায ফযাফদয একটি প্রবতদফদন বপ্রযণ কবযদফন।

৩।

দপা (২) এ উবিবখত প্রবতদফদন প্রাবিয য মবদ বদখা মায় বম, আভদাবনকৃত
উকযণ আভদাবনকাযক কর্তক
থ বখরনা বদে আাংবকবাদফ ব্যফহৃত িইয়াদছ ফা
ব্যফহৃত িয় নাই তািা িইদর আভদাবনকাযদকয বনকট িইদত প্রদমাজয িাদয শুল্ক,
কয এফাং জবযভানা (fine) আদায়দমাগ্য িইদফ।

৪।
৪ জুন, ২০১৫ বিষ্টাব্দ তাবযদখ জাযীকৃত প্রজ্ঞান এস.আয.ও. নাং- ১৪৫-আইন/
২০১৫/২৫/কাস্টভস এতদ্দ্বাযা যবিত কযা িইর।
৫।

এই প্রজ্ঞান ৩ জুন, ২০২১ বিস্টাব্দ তাবযদখ কাম থকয িইদফ।
বযবষ্ট
[দপা ২ দ্রষ্টব্য]
অঙ্গীকাযনাভা

আবভ ------------------------------------ ভাবরক/প্রধান বনফ থািী কভথকতথা/
ব্যফস্থানা বযচারক, বভসাস থ --------------------------------------------------------------------- (প্রবতষ্ঠাদনয নাভ ও সম্পূণ থ ঠিকানা ) এই ভদভথ অঙ্গীকায কবযদতবছ বম, আভায
প্রবতষ্ঠান বফবনদয়াগ বফাড থ কর্তক
থ বনফবিত (বনফিন নম্বয ............)। আবভ ঋণে নাং------------------, তাবযখঃ--------, ইনবদয়স নাং------------------ তাবযখঃ --------------,
বফ এর/এয়াযওদয় বফর/ট্রাক বযবসট নাং ---------------------- তাবযখঃ ----------------এয ভােদভ আভদাবনকৃত উকযণ বখরনা প্রস্তুতকাযী প্রবতষ্ঠাদন ব্যফিায কবযফ এফাং
উিায বকাদনা ব্যতযয় িইদর আভদাবনকৃত উক্ত দণ্যয উয প্রদমাজয িাদয শুল্ক ও কয
বযদাধ ছাড়াও Customs Act, 1969 এয অধীন শুল্ক কর্তথ ক্ষ কর্তক
থ গৃিীত অন্য বম
বকাদনা াবিমূরক ব্যফস্থা ভাবনয়া রইদত ফাে থাবকফ।
তাবযখঃ

স্বাক্ষযঃ ................................................
ভাবরক/প্রধান বনফ থািী কভথকতথা / ব্যফস্থানা
বযচারদকয নাভঃ ...................................
প্রবতষ্ঠাদনয নাভ ও ঠিকানাঃ ......................... ’’।
যাষ্ট্রবতয আদদক্রদভ
।
2

