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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

অথ থ ভ ণারয় 

অবযন্তযীণ ম্পদ বফবাগ 
 

 (কাস্টভ ও মূল্য াংদমাজন কয) 
 

প্রজ্ঞান 
 

তাবযখ: ১০     , ১৪২৮ ফঙ্গাব্দ/২৪   , ২০২১ বিষ্টাব্দ 
 

এ.আয.ও. নাং- ১২২-আইন/২০২১/১১/কাস্টভ।- Customs Act, 1969 (Act No. 

IV of 1969), অতঃয উক্ত Act ফবরয়া উবিবখত, এয section 19 এয sub-section (1) 

এফাং মূল্য াংদমাজন কয ও         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, 

এরববজ ববরন্ডায, অদ া ট্যাঙ্ক         ও     প্রস্তুতকযদণয রদক্ষয উক্ত Act এয FIRST 

SCHEDULE-ভুক্ত ণ্যমূদয ভদে বনম্নফবণ থত TABLE এয করাভ (1) এ উবিবখত H.S. Code 

এয বফযীদত করাভ (2) এ ফবণ থত মন্ত্রাবত, মন্ত্রাাং ও উকযণদক, উাদদয উয আদযাণীয় 

Customs Duty (CD) বম বযভাদণ করাভ (3) এ ফবণ থত াদযয অবতবযক্ত য় বই বযভাণ এফাং 

মূল্য াংদমাজন কয (VAT) বম বযভাদণ করাভ (4) এ ফবণ থত াদযয বযভাণ, বক্ষত্রভত, বযগুদর বয 

বডউটি ও ম্পূযক শুল্ক, মবদ থাদক, ইদত বনম্নফবণ থত তথাদদক্ষ অব্যাবত প্রদান কবযর, মথা:- 
TABLE 

 

H.S. Code Description CD VAT 

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

3402.90.90 Degreasing agent 10% 15% 

3403.99.90 Cutting or forming oil 5% 15% 

3810.90.10 Submerge welding flux for LPG 3% 0% 

7208.27.10 Flat-rolled products of iron or non-alloy 

steel, of a width of 600 mm or more, Hot-

Rolled, Pickled, in coils of a thickness less 

than 3 mm 

5% 0% 

7208.27.10 Pickled Hot-Rolled coils 3% 0% 

7208.39.80 Flat-rolled products of iron or non-alloy 

steel, of a width of 600 mm or more, hot-

rolled, not clad, plated or coated of a 

thickness of less than 3 mm 

3% 0% 

7214.99.00 Carbon Steel S20C/SAF 1020 (42mmRD) 5% 0% 

7217.30.00 Wire of iron or non-alloy steel plated or 

coated with other base metals 

3% 0% 

7904.00.00 Zinc Wire 5% 15% 

8311.30.00 Welding wire 5% 15% 

8481.40.11 Safety or relief valve inner diameter not 

exceeding 1 inch for LPG. 

3% 0% 
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তথাফবর: 

(ক) TABLE এ উবিবখত মন্ত্রাবত, মন্ত্রাাং ও উকযণ ফাাংরাদদ বদরাবরয়াভ কদ থাদযন ও 

বফদফাযক অবধদপ্তয কর্তথক অনুদভাবদত Industrial IRC Holder ও VAT 

Compliant এরব গ্যা ববরন্ডায, অদ া ট্যাঙ্ক         ও     প্রস্তুতকাযী প্রবতষ্ঠান 

কর্তথক আভদাবনদমাগ্য ইদফ; 

      

(অ) “Industrial IRC holder”     এইরূপ প্রতিষ্ঠান যাহার তনকট          

                                                      Industrial 

Consumer         রতহয়াছে; 

    “VAT compliant”     মূল্য াংদমাজন কয ও         আইন, ২০১২ ও 

মূল্য াংদমাজন কয ও                 , ২০১৬ এয অধীন               

                                                 ; 

(খ) এই প্রজ্ঞাদনয আওতায় ণ্য আভদাবন ও খারাদয রদক্ষয                           

                             ১৩                           (   ) 

                          অ         খ    অ                       

   খ    (      )    খ                                            অ      

                              ও                              ও         

                              :  

               ,                 -                               

              ও                             অ                      

                                                     ; 

(গ) আভদাবনকৃত মন্ত্রাবত, মন্ত্রাাং ও উকযণ শুধু বনফবিত এরব গ্যা ববরন্ডায    অ    

           ও     প্রস্তুতকাযী কাযখানাদতই ব্যফায কবযদত ইদফ এফাং এই ভদভ থ 

আভদাবনকাযক ৩ (   ) ত  াকায নন-জুবডবয়ার স্টযাদম্প বযবষ্ট-১ অনুমায়ী একটি 

অবঙ্গকাযনাভা াংবিষ্ট কবভনায অফ কাস্টভ এয বনক  দাবখর কবযদফন। 

২। ণ্যচারান খারাদয ৬ (ছয়) ভাদয ভদে আভদাবনকৃত ণ্যমূ বনফবিত এরব গ্যা 

ববরন্ডায    অ               ও     প্রস্তুতকাযী প্রবতষ্ঠাদন ব্যফায কযা ইয়াদছ বক না 

উা াংবিষ্ট মূল্য াংদমাজন কয বফবাগীয় কভ থকতথা দযজবভদন তদন্তপূফ থক তাায স্বাক্ষদয 

বযবষ্ট-২ অনুমায়ী একটি প্রতযয়নত্র দযজবভদন তদদন্তয যফতী ৩০ (বত্র) বদদনয ভদে 

াংবিষ্ট কবভনায অফ কাস্টভ ফযাফয বপ্রযণ কবযদফন। 

৩। দপা (২) এ উবিবখত প্রবতদফদন প্রাবপ্তয য মবদ বদখা মায় বম, আভদাবনকৃত মন্ত্রাবত, মন্ত্রাাং 

ও উকযণ আভদাবনকাযক প্রবতষ্ঠাদন ব্যফহৃত ইয়াদছ এফাং তাা দ্বাযা উকযণ উৎাদ 
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গ অনুমায়ী এরব গ্যা ববরন্ডায    অ               ও     প্রস্তুত ইয়াদছ তাা 

ইদর তথাফবরয অনুদেদ (গ) দপা (৩) অনুমায়ী প্রদত্ত অবঙ্গকাযনাভা বপযতদমাগ্য ইদফ, 

অন্যথায় প্রদমাজয াদয শুল্ক, কয এফাং অথ থদণ্ড ফা জবযভানা আভদাবনকাযদকয বনক  ইদত 

আদায়দমাগ্য ইদফ। 

৪। ৩   , ২০২০ বিষ্টাব্দ তাবযদখ জাযীকৃত প্রজ্ঞান এ.আয.ও. নাং ১২৬-আইন/২০২০/৭৭/ 

কাস্টভ                    । 

৫।   এই প্রজ্ঞান ৩ জুন, ২০২১ বিষ্টাব্দ তাবযদখ কাম থকয ইদফ। 

 
 

বযবষ্ট-১ 

অবঙ্গকাযনাভা 

[তথাফবরয অনুদেদ (গ) দ্রষ্টব্য] 

 
 আবভ ------------------------------------ (নাভ) ভাবরক/ব্যফস্থানা বযচারক, বভা থ -----

----------------------------------------------------------------------(প্রবতষ্ঠাদনয নাভ ও ম্পূণ থ 

ঠিকানা ) এই ভদভ থ অঙ্গীকায কবযদতবছ বম, প্রবতষ্ঠানটি                                    

           (নাং.............)            ফাাংরাদদ বদরাবরয়াভ কদ থাদযন ও বফদফাযক 

অবধদপ্তয কর্তথক অনুদভাবদত (অনুদভাদদনয কাগজাবদ াংযুক্ত)                এরব গ্যা 

ববরন্ডায/অদ া ট্যাঙ্ক/    ও     প্রস্তুতকাযী প্রবতষ্ঠান। আবভ ঋণত্র নাং------------------- তাবযখঃ-

-------------- ইনবদয় নাং------------------ তাবযখঃ --------------------- বফ এর/এয়াযওদয় 

বফর/রাক বযব  নাং ---------------------- তাবযখঃ ----------------- এয ভােদভ আভদাবনকৃত 

মন্ত্রাবত, মন্ত্রাাং ও উকযণ এরব গ্যা ববরন্ডায/অদ া ট্যাঙ্ক/    ও     প্রস্তুতকাযী প্রবতষ্ঠাদন 

ব্যফায কবযফ এফাং উায বকাদনা ব্যতযয় ইদর আভদাবনকৃত উক্ত দণ্যয উয প্রদমাজয াদয শুল্ক ও 

কয বযদাধ ছাড়াও Customs Act, 1969 এয অধীন শুল্ক কর্তথক্ষ কর্তথক গৃীত অন্য বম বকাদনা 

াবি ভাবনয়া বনদত ফাে থাবকফ। 

 

 স্বাক্ষযঃ ................................................. 

তাবযখঃ ভাবরক/ব্যফস্থানা বযচারদকয নাভঃ ............. 

 প্রবতষ্ঠাদনয নাভ ও ঠিকানাঃ .......................... 
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বযবষ্ট-২ 

প্রতযয়নত্র 

[দপা ২ দ্রষ্টব্য] 
 

 এই ভদভ থ প্রতযয়ন কযা মাইদতদছ  বম, বভা থ ---------------------------------- (ম্পূণ থ নাভ 

ও ঠিকানা)                                                         ফাাংরাদদ 

বদরাবরয়াভ কদ থাদযন ও বফদফাযক অবধদপ্তয কর্তথক অনুদভাবদত                এরব গ্যা 

ববরন্ডায/অদ া ট্যাঙ্ক/    ও     প্রস্তুতকাযী প্রবতষ্ঠান। এই বল্প প্রবতষ্ঠান কর্তথক ঋণত্র নাং --------

----------------- তাবযখঃ ------- ইনবদয় নাং ------------------- তাবযখঃ ----------------- বফর 

অফ এবি নাং -------------------- তাবযখঃ ---------------------- এয ভােদভ আভদাবনকৃত মন্ত্রাবত, 

মন্ত্রাাং ও উকযণ ফা উায অাংবফদল (অাংবফদল ব্যফহৃত ইদর উক্ত ব্যফহৃত অাংদয বযভাণ 

উদিখ কবযদত ইদফ) উবিবখত এরব গ্যা ববরন্ডায/অদ া ট্যাঙ্ক/    ও     প্রস্তুতকাযী প্রবতষ্ঠাদন 

ব্যফায কযা ইয়াদছ/য় নাই। 

 

 স্বাক্ষযঃ ........................................... 

নাভঃ  ............................................. 

তাবযখঃ দবফঃ বফবাগীয় কভ থকতথা 

কাস্টভ, এক্সাইজ ও বযা  

বফবাগীয় দপ্তয, ................। 

 

 ীর। 
 

 

 যাষ্ট্রবতয আদদক্রদভ 

 

                         

           । 

 


