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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

াথ থ ভন্ত্রণারয় 

াবযন্তযীণ ম্পদ বফবাগ 

(কাস্টভ ও মূল্য াংদমাজন কয) 

প্রজ্ঞান 

তাবযখ: ১০  জ  , ১৪২৮ ফঙ্গাব্দ/২৪   , ২০২১ বিষ্টাব্দ 

এ.াঅয.ও নাং-  ১২৭-াঅাআন/২০২১/১৬/কাস্টভ।- Customs Act, 1969 (Act No. 

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

শুল্ক াঅাআন, ২০১২ (২০১২      ৪৭    আই ) এ  ধাযা ১২৬ এয উ-ধাযা )১(  এ প্রদত্ত ক্ষভতাফদর 

যকায, জনস্বাদথ থ, জাতীয় যাজস্ব বফাদড থয বত যাভ থক্রদভ, স্থানীয়বাদফ বলুরায বপান 

উৎাদদনয রদক্ষয বনদে বফধৃত- 

(ক)  TABLE-1 ও TABLE-2 এয করাভ (1) এ উবিবখত Heading এয 

াঅওতাভুক্ত করাভ (2) এ ফবণ থত H.S. Code এয বফযীদত করাভ (3) এ 

উবিবখত দেয উয াঅদযা  য় াঅভদাবন শুল্ক, বমাআ বযভাদণ মূল্যবববত্তক ১ 

(এক) তাাং; এফাং  

(খ)  TABLE-3 ও TABLE-4 এয করাভ (1) এ উবিবখত Heading এয 

াঅওতাভুক্ত করাভ (2) এ ফবণ থত H.S. Code এয বফযীদত করাভ (3) এ 

উবিবখত দেয উয াঅদযা  য় াঅভদাবন শুল্ক, বমাআ বযভাদণ মূল্যবববত্তক ১০ 

(দ) তাাং- 

 এয াবতবযক্ত য় বাআ বযভাণ এফাং মুদয় মূল্য াংদমাজন কয ফা, বক্ষত্রভত, বযগুদরটবয 

বডউটি ও ম্পূযক শুল্ক, মবদ থাদক, াআদত বনেফবণ থত তথাধীদন াব্যাবত প্রদান কবযর, মথা:- 

TABLE-1 

Heading H.S. Code Description 

(1) (2) (3) 

25.13 2513.10.00  Pumice stone  

28.25 2825.90.00  Lithium Cobalt Oxide  

28.27 2827.41.00  Cupric chloride  

28.33 2833.25.00  Copper (II) sulfate pentahydrate  

  2833.29.90  Sodium per sulphate  

28.42 2842.10.90  Lithium iron phosphate  

29.33 2933.79.90  N-Methyl-2-Pyrrolidone (NMP)  

32.06 3206.11.00  Pigments and preparations based on titanium dioxide  
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Heading H.S. Code Description 

(1) (2) (3) 

32.09 3209.90.90  Color Paint or Varnishes  

32.15 3215.11.90  Solder Mask and Ink (Printing ink)  

34.02 3402.19.90  Antifoaming agent  

37.02 3702.98.00  
Unexposed photosensitive film of a width exceeding 

35mm  

  3707.90.00  Chemical preparations for photographic uses  

38.01 3801.10.00  
Conductive Carbon black; Meso Carbon Micro Beads 

(MCMB)  

38.10 3810.10.00  Soldering paste  

  3810.90.90  Solder flux 

38.12 3812.20.00  Plastic/Rubber Additives  

38.24 3824.99.90  Lithium Hexafluoride Phosphate electrolyte  

  3824.99.90  
Electroplating salts and chemicals for PCB 

manufacturing  

39.03 3903.30.90  Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) Copolymers  

39.04 3904.90.00  Poly Vinylidene Fluoride (PVDF)  

39.07 3907.40.90  Polycarbonates  

39.12 3912.31.00  Carboxymethyl cellulose (CMC)  

39.20 3920.20.20  Non printed cast polypropylene film  

  3920.51.00  Poly methyl methacrylate sheet  

  3920.61.00  Polycarbonate Sheet 

  3920.99.90  Thermoplastic sheets  

40.02 4002.19.00  Styrene-Butadiene Rubber (SBR)  

  4002.99.00  Plastic (thermoplastic) 92um  

48.11 4811.49.00  
Optically Clear Adhesive (OCA) Paper, High 

temperature paper/tape  

59.11 5911.90.00  Screen-printing mesh  

70.19 7019.32.90  Glass Fiber  

73.18 7318.22.90  Washer for Vibrator  

73.26 7326.90.90  Upper Case & Lower Case for Vibrator 

74.03 7403.19.00  Copper anode ball  

74.10 7410.11.00  Copper foil  

  7410.21.90  
Copper clad laminated with backing materials; Copper 

foil thickness not exceeding 1.5 mm  

75.06 7506.10.00  Nickel strip  

76.07 7607.11.90  Aluminium foil  

80.01 8001.10.00  Tin, not alloyed  

  8001.20.00  Tin alloys  

80.03 8003.00.00  Pure tin anode  

83.11 8311.30.00  Solder lead bar  

85.04 8504.31.00  Transformer  

85.04 8504.50.00  Inductor  

85.06 8506.90.10  Separator  

85.07 8507.60.00  Lithium ion/Polymer cell  

85.16 8516.80.00  Thermistor  



2 

 

Heading H.S. Code Description 

(1) (2) (3) 

85.17 8517.70.00  

Backlight Panel, Magmatic beads, Processed Plain 

Metal-Alloy Sheet for Mobile Housing; Decoration 

Steel Sheet For making Mobile Body Casing  

  8517.70.00  Touch Panel Glass for mobile phone 

85.18 8518.90.00  
Diaphragm; Microphone Connector; Coil for 

Microphone  

85.23 8523.29.12  Software with CD  

85.32 8532.29.90  Capacitor  

85.33 8533.29.00  Resistor  

85.34 8534.00.00  
Unloaded Printed Circuit Board, Protection Circuit 

Board, BMS (Battery management system)  

85.36 8536.90.90  2 Pin Connector Plug; Connector  

85.41 8541.10.00  Diode  

85.41 8541.29.00  Transistor  

  8541.60.00 Crystal diodes 

85.42 8542.39.90  
Ball Grid Array Integrated Circuit (BGA IC); Display 

Driver IC  

85.44 8544.19.90  Electric cable (Not exceeding diameter 5mm) 

  8544.42.00  Cable Fitted with Connector  

85.46 8546.90.00  Heat Sink/Shield  

 

TABLE-2 

Heading H.S. Code Description 

(1) (2) (3) 

32.14 3214.90.00 Silica Gel 

35.06 3506.91.90  
Red Glue; Seal Glue; Hot melt Glue; Adhesive Glue; 

Silicone Glue  

38.12 3812.20.00  Plastic/Rubber Additives  

39.19 3919.10.90  
Adhesive Type Foam; Adhesive Tape 

(Polypropylene 32 um), Single Foamed Tape  

  3919.90.20  Double glue adhesive tape  

  3919.90.99  Tape Mylar  

  4811.90.20  
Solid barley paper; Insulation paper; Hollow barley 

paper  

56.03 5603.11.90  Conductive Fabric  

73.18 7318.15.90  Screw  

83.11 8311.20.00  Solder lead wire  

85.17 8517.70.00  Touch Panel 

  8517.70.00  Liquid Crystal Module 

  8517.70.00  Camera Module 
  8517.70.00  Internal Earphone; Microphone; Antenna;  

  8517.70.00  Sim Card slot/T-Card slot  

  8517.70.00  Vibrator 

  8517.70.00  Receiver  

  8517.70.00  Motor 
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Heading H.S. Code Description 

(1) (2) (3) 

85.18 8518.29.00  Speaker  

85.41 8541.40.90  Light Emitting Diodes (LED)  

85.44 8544.19.90  Flexible Printed Cable (FPC)  

90.01 9001.90.90  LCM Protective lens; Camera Protective Lens  

90.13 9013.90.10  Diffuser Back light controller  

 

TABLE-3 

Heading H.S. Code Description 

(1) (2) (3) 

39.26 3926.90.99  Mobile cover (back/front/side cover),  

Mobile charger cover/casing, upper cap, lower cap 

48.11 4811.41.90  
Screw Void Paper Sticker & IMEI Label Paper 

Sticker  

73.19 7319.90.00  SIM slot ejector pin  

85.17 
8517.70.00 Earphone button, other covers for mobile 

components 

 8517.70.00  Key; Keypad housing; Keypad Dome; Front Shell 

85.38 8538.90.90  Charger connector pin 

 85.44 8544.19.90  USB Cable; OTG Cable  
 

TABLE-4 

Heading H.S. Code Description 

(1) (2) (3) 

85.04 8504.40.10 Cellular Phone Battery Charger 

85.07 8507.60.00 Lithium Ion Battery; Lithium Polymer Battery 

85.17 8517.70.00 
Loaded Printed Circuit Board/PCB 

Assembled/Mother Board for Cellular Phone 

তথাফবর: 

(ক)  াঅভদাবনকাযকদক াফশ্যাআ Industrial IRC Holder VAT Compliant বলুরায বপান 

উৎাদনকাযী ফা াংদমাজনকাযী প্রবতষ্ঠান ফা ববন্ডয াআদত াআদফ এফাং ফাাংরাদদ 

বটবরদমাগাদমাগ বনয়ন্ত্রণ কবভন এয াধীন বনফবিত াআদত াআদফ; 

ব্যাখ্াাঃ এাআ প্রজ্ঞাদনয উদেশ্য পূযণকদে,- 

অ) “বলুরায বপান উৎাদনকাযী” প্রবতষ্ঠান াথ থ Industrial IRC Holder VAT 

Compliant প্রবতষ্ঠান মাাযা স্থানীয়বাদফ াংগৃীত ফা াঅভদাবনকৃত কাঁচাভার 

দ্বাযা বলুরায বপাদনয ব্যাটাবয, চাজথায, PCBA ও াঅনুলবঙ্গক ান্যান্য মন্ত্রাাং ফা 

এদেবযজ বনদজ প্রস্তুত কবযয়া াথফা স্থানীয় ববন্ডয াআদত াংগ্র কবযয়া বলুরায 

বপান উৎাদন কবযয়া থাদক;  
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আ)  “বলুরায বপান াংদমাজনকাযী” প্রবতষ্ঠান াথ থ Industrial IRC Holder VAT 

Compliant প্রবতষ্ঠান মাাযা াঅভদাবনকৃত ফা স্থানীয় ববন্ডয াআদত াংগৃীত 

মন্ত্রাাং দ্বাযা বলুরায বপান াংদমাজন কবযয়া থাদক;  

ই)  “ববন্ডয” াদথ থ Industrial IRC Holder VAT Compliant প্রবতষ্ঠান মাাযা 

স্থানীয়বাদফ াংগৃীত ফা াঅভদাবনকৃত কাঁচাভার দ্বাযা বলুরায বপাদনয ব্যাটাবয, 

চাজথায, PCBA ও াঅনুলবঙ্গক ান্যান্য মন্ত্রাাং ফা এদেবযজ প্রস্তুতপূফ থক বলুরায 

বপান উৎাদনকাযী ফা াংদমাজনকাযী প্রবতষ্ঠানদক সুবনবদ থষ্ট বফক্রয় চুবক্তয 

াঅওতায় াথফা স্থানীয়বাদফ যফযা কবযয়া থাদক; 

ঈ)  ‘Industrial IRC Holder’ াথ থ াঅভদাবন ও যপ্তাবন প্রধান বনয়ন্ত্রদকয দপ্তয 

(CCI&E) াআদত াআসুযকৃত ারনাগাদ বে ববাক্তা (Industrial Consumer) 

াঅাআাঅযব থাবকদত াআদফ; 

উ) ‘VAT Compliant’ াথ থ মূল্য াংদমাজন কয ও ম্পূযক শুল্ক াঅাআন, ২০১২ এফাং 

মূল্য াংদমাজন কয ও ম্পূযক শুল্ক বফবধভারা, ২০১৬ এয াধীন বনয়বভত 

দাবখরত্র (বযটান থ) দাবখর কদয এভন বলুরায বপান উৎাদনকাযী ফা 

াংদমাজনকাযী প্রবতষ্ঠান ফা ববন্ডয বাদফ বনফবিত প্রবতষ্ঠান; 

(খ) এাআ প্রজ্ঞাদনয াঅওতায় ে াঅভদাবন ও খারাদয রদক্ষয প্রবতষ্ঠানটিয ারনাগাদ 

নফায়নকৃত বে ববাক্তা াঅাআাঅযব যবয়াদছ এফাং ১৩ বডবজট ম্ববরত মূল্য াংদমাজন কয 

(মূক) বনফবিত প্রবতষ্ঠানটি বফদফচয বফর াফ এবি দাবখদরয াব্যফবত পূফ থফতী ভাদয 

মূক দাবখরত্র (বযটান থ) দাবখর কবযয়াদছ ভদভ থ      ক     ক  উ              

     অ   ই            জ       জ        এ        ই           ক         এ  

      ই   াআদরকট্রবনক তথ্য প্রদব থত থাবকদত াআদফ; 

           ক   ,  ক              -      ক     ক          ক ক     

ই  ক   ক                  ই         ক       অ  ক              ক    

       ক                 জ    ক          ক           ; 

(গ) বলুরায বপান উৎাদনকাযী প্রবতষ্ঠান TABLE-1, TABLE-2 ও TABLE-3 ভুক্ত ে 

াঅভদাবন কবযদত াবযদফ; বলুরায বপান াংদমাজনকাযী প্রবতষ্ঠান TABLE-2, TABLE-

3 ও TABLE-4 ভুক্ত ে াঅভদাবন কবযদত াবযদফ এ   ববন্ডয TABLE-1 ভুক্ত ে 

াঅভদাবন কবযদত াবযদফ।  

(ঘ) দেয ভান বনয়ন্ত্রদণয জন্য াংবিষ্ট উৎাদনকাযী ফা াংদমাজনকাযী প্রবতষ্ঠাদনয বনজস্ব 

Testing Lab থাবকদত াআদফ, াথফা ভান বনয়ন্ত্রদণয জন্য  ক     স্বীকৃত Testing Lab 

এয     চুবক্তফদ্ধ াআদত াআদফ; 

(ঙ) প্রজ্ঞাদনয TABLE-ভুক্ত একাবধক মন্ত্রাাং াংদমাবজত াফস্থায় াঅভদাবন কযা মাাআদফ না; 
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(চ) উ     ক               ক                          জ  ক      ক     ই 

 ক         জ  TABLE-4       আ      ক           ; 

(ছ)      জ ক               ক                                 চ জ       

PCBA উ      ক      ক     ই  ক                   চ জ       PCBA এ  

জ  TABLE-1                আ      ক           ; 

(জ) অ     (চ)   (ছ) উ             ক          ক      উ /            

       ক  ক   ক     গ           খ      ক     গ   ক  ক    ক  ক         

উ ক  -উ       গ  ঘ       (  ক-৪.৩)    খ  ক      ই  ; 

২। উৎাদনকাযী ফা াংদমাজনকাযী বে প্রবতষ্ঠান কর্তথক কাযখানা স্থাদনয য এাআ 

প্রজ্ঞাদনয াধীন বযয়াবত সুবফধায় ে ফা মন্ত্রাাং ফা উকযণ াঅভদাবনয ানুদভাদদনয জন্য 

বচয়াযম্যান, জাতীয় যাজস্ব বফাড থ ফযাফয াঅদফদন কবযদত াআদফ। উক্ত াঅদফদন বফদফচনায বক্ষদত্র 

প্রথভ বচফ (কাস্টভ: নীবত), জাতীয় যাজস্ব বফাড থ; াংবিষ্ট বফবাগীয় কভ থকতথা, কাস্টভ, এোাআজ ও 

বযাট বফবাগ; এফাং ফাাংরাদদ বটবরদমাগদমাগ বনয়ন্ত্রণ কবভদনয প্রবতবনবধয ভন্বদয় গঠিত কবভটি 

াঅদফদনকাযী প্রবতষ্ঠান দযজবভন বযদ থনপূফ থক বচয়াযম্যান, জাতীয় যাজস্ব বফাড থ ফযাফয বযবষ্ট-১ 

ানুমায়ী একটি প্রবতদফদন দাবখর কবযদফ এ   উক্ত প্রবতদফদন ানুমায়ী প্রবতষ্ঠাদনয বে স্থান 

াংক্রান্ত কাম থক্রভ দন্তালজনক বফদফবচত াআদর াঅদফদনকাযী প্রবতষ্ঠানদক এাআ প্রজ্ঞাদনয াধীন 

বযয়াবত াদয ে াঅভদাবনয ানুদভাদন প্রদান কযা মাাআদফ এ   উক্ত ানুদভাদনদত্রয তযাবয়ত 

পদটাকব প্রবতটি েচারান শুল্কায়দনয ভয় বফর াফ এবিয বত দাবখর কবযদত াআদফ; 

৩। বযবষ্ট-১ ানুমায়ী প্রাপ্ত প্রবতদফদদন প্রবতষ্ঠাদনয বে স্থান াংক্রান্ত কাম থক্রভ দন্তালজনক 

বফদফবচত াআদর াঅদফদনকাযী প্রবতষ্ঠানদক এাআ প্রজ্ঞাদনয াধীন বযয়াবত াদয ে াঅভদাবনয 

ানুদভাদন প্রদান কযা াআদফ এ   উক্ত ানুদভাদনদত্রয তযাবয়ত পদটাকব প্রবতটি েচারান 

শুল্কায়দনয ভয় বফর াফ এবিয বত দাবখর কবযদত াআদফ; 

৪। প্রবত একক বলুরায বপান উৎাদদনয জন্য ম্ভাব্য ফা বমৌবক্তক াচয় বক বক ে ফা 

মন্ত্রাাং ফা উকযণ বক বযভাদণ াঅফশ্যক (উকযণ-উৎাদ গ) বই ম্পবকথত তথ্য বযবষ্ট-২ 

ানুমায়ী ৩ (বতন) কব ে াঅভদাবনয পূদফ থাআ াংবিষ্ট বযাট কবভনাদযট এয কবভনায ফযাফয 

দাবখর কবযদত াআদফ এ   কবভনায উক্ত গ ানুদভাদনপূফ থক প্রবতস্বাক্ষয কবযদফন এফাং উায 

একটি কব াবপদয বযকড থ বাদফ াংযক্ষণ কবযদফন, বদ্বতীয় কব জাতীয় যাজস্ব বফাদড থয দস্য 

(কাস্টভ: নীবত ও াঅাআবটি) ফযাফদয বপ্রযণ কবযদফন এফাং ায কব প্রবতষ্ঠান কর্তথক্ষদক বপযত 

প্রদান কবযদফন, বযবষ্ট-২ এয তযাবয়ত পদটাকব প্রবতটি েচারান শুল্কায়দনয ভয় বফর াফ 

এবিয বত দাবখর কবযদত াআদফ;  
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৫। এাআ প্রজ্ঞাদন উবিবখত উকযণ বযবষ্ট-২ ানুমায়ী াঅভদাবন কবযয়া ানুদভাবদত 

উকযণ-উৎাদ গ বভাতাদফক বলুরায বপান উৎাদন কযা াআদতদছ বকনা উা াংবিষ্ট বযাট 

কবভনাদযদটয কবভনায তাায াধীনস্থ াংবিষ্ট বযাট বফবাগীয় কভ থকতথায ভাধ্যদভ প্রবত ৬ (ছয়) 

ভা ান্তয দযজবভদন বযদ থন কবযয়া বনবিত কবযদফন এফাং এই াংক্রান্ত প্রবতদফদন দস্য 

(কাস্টভ: নীবত ও াঅাআবটি) ফযাফয বপ্রযণ কবযদফন; 

৬। াঅভদাবনকৃত ে ফা মন্ত্রাাং ফা উকযণ, বলুরায বপান ও ট্যাফ উৎাদন ফা াংদমাজন 

াথফা বলুরায বপান াংবিষ্ট ব্যাটাবয, চাজথায ও PCBA উৎাদন ব্যতীত ান্য  ক     কাদজ 

ব্যফায ফা বফক্রয় ফা ান্যবফধ স্তান্তয কযা মাাআদফ না; 

৭। বকান উৎাদনকাযী ফা াংদমাজনকাযী ফা ববন্ডয এাআ প্রজ্ঞাদনয তথ রঙ্ঘন কবযদর এফাং 

উক্ত রঙ্ঘনজবনত কাযদণ যাজস্ব ক্ষবত াআদর বাআদক্ষদত্র তাায বফরুদদ্ধ Customs Act, 1969 ও 

মূল্য াংদমাজন কয ও ম্পূযক শুল্ক াঅাআন, ২০১২ এয বফধান ানুমায়ী এফাং প্রদমাজয বক্ষদত্র, াংবিষ্ট 

ান্যান্য াঅাআন বভাতাদফক প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা াআদফ। 

 

৮। ৩ জুন, ২০২০ বিস্টাব্দ তাবযদখ জাযীকৃত প্রজ্ঞান এ.াঅয.ও নাং ১২৩-াঅাআন/ 

২০২০/৭৪/কাস্টভ এতদ্দ্বাযা যবত কযা াআর।  

 

৯। এাআ প্রজ্ঞান ৩ জুন, ২০২১ বিস্টাব্দ তাবযদখ কাম থকয াআদফ এফাং উা ৩০ জুন, ২০২২ 

বিস্টাব্দ তাবযখ ম থন্ত ফরফৎ থাবকদফ। 
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বযবষ্ট-১ 

কাযখানা বযদ থন প্রবতদফদন 

[দপা ২   ৩ দ্রষ্টব্য] 
 

 াঅভযা বনেস্বাক্ষযকাযগণ বফগত ------------বি তাবযখ------------------------নাভীয় বলুরায বপান 

উৎাদনকাযী ফা াংদমাজনকাযী াথফা বলুরায বপান াংবিষ্ট ব্যাটাবয, চাজথায, PCBA ও াঅনুলবঙ্গক ান্যান্য 

মন্ত্রাাং ফা এদেবযজ উৎাদনকাযী বে কাযখানা দযজবভন বযদ থন কবয। বযদ থদন প্রাপ্ত তথ্যাবদ বনেরূ, মথা:- 
 

১। প্রবতষ্ঠাদনয নাভ ও ঠিকানা : 

২। মূক বনফিন নম্বয (BIN) :  

৩।  ভাবরক/স্ব  বধকাযীয নাভ ও ঠিকানা (ফতথভান/স্থায়ী) : 

৪।  াঅয়কয নদ নম্বয (TIN) : 

৫। জবভ ও বফদনয বফফযণ : 

 (ক) জবভ ও বফন বনজস্ব বকনা : 

 (খ) বভাট জবভয বযভাণ : 

 (গ) কাযখানা বফদনয (ওয়যাযাউ) াঅয়তন: 

 (ঘ) কাযখানা বফদনয প্রকৃবত : (াকা/দবভ াকা/ান্যান্য) :  

 (ঙ) াবপ  বফদনয াঅয়তন :    

 (চ) বফদ্যযৎ াংদমাগ াঅদছ বকনা :  

৬।  কাযখানা বফন বাড়া াআদর বাড়া চুবক্তয কব: 

৭। স্থাবত মন্ত্রাবতয বফফযণ : 

৮। স্থাবত মন্ত্রাবত দ্বাযা উৎাদনদমাগ্য দেয বফফযণ :  

৯। উৎাদনদমাগ্য দেয উকযণ-উৎাদ গ াংবিষ্ট বযাট কবভনাদযদট দাবখর ও ানুদভাদন কযা াআয়াদছ 

বকনা : 

 

 উর্য থক্ত তথ্যাবদ ম থাদরাচনায় প্রতীয়ভান য় বম, ফবণ থত প্রবতষ্ঠানটি স্থানীয়বাদফ বলুরায বপান উৎাদন ফা 

াংদমাজদনয াথফা বলুরায বপান াংবিষ্ট ব্যাটাবয, চাজথায, PCBA ও াঅনুলবঙ্গক ান্যান্য মন্ত্রাাং ফা এদেবযজ 

উৎাদদনয রদক্ষয প্রাথবভক প্রস্তুবত ম্পন্ন কবযয়াদছ। প্রবতষ্ঠানটিদক প্রজ্ঞান এ.াঅয.ও. নাং ১২৭-াঅাআন/ 

২০২১/১৬/কাস্টভ তাবযখ: ২৪/০৫/২০২১ বি  ব্দ এয াধীন প্রজ্ঞাদন উবিবখত ে ফা মন্ত্রাাং ফা উকযণ বযয়াবত 

সুবফধায় াঅভদাবনয ানুদভাদন প্রদাদনয সুাবয কযা াআর।  

 

 
 

াংবিষ্ট বযাট বফবাগীয় কভ থকতথা 

নাভ ও স্বাক্ষয 
 ফাাংরাদদ বটবরদমাগদমাগ বনয়ন্ত্রণ কবভন 

এয প্রবতবনবধয নাভ ও স্বাক্ষয 

তাবযখ:  তাবযখ: 

 

 

প্রথভ বচফ (কাস্টভ: নীবত), জাতীয় যাজস্ব বফাড থ  

নাভ ও স্বাক্ষয 

তাবযখ: 
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বযবষ্ট-২ 

[দপা ৪   ৫ দ্রষ্টব্য] 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জাতীয় যাজস্ব বফাড থ, ঢাকা 

 
বলুরায বপান উৎাদন ফা াংদমাজন াথফা বলুরায বপান াংবিষ্ট ব্যাটাবয, চাজথায, PCBA ও াঅনুলবঙ্গক 

ান্যান্য মন্ত্রাাং ফা এদেবযজ উৎা     কাদজ াঅফশ্যক ে, মন্ত্রাাং ফা উকযণ ম্পবকথত বঘালণা: 
 

১। প্রবতষ্ঠাদনয নাভ: 

২। ঠিকানা: 

৩। মূক বনফিন নম্বয: 
 
 

ক্রবভক 

নাং 

দেয নাভ ও 

 H. S. 

Code 

একক ে উৎাদদন ব্যফাম থ 

ে ফা মন্ত্রাাং ফা 

উকযণ এয নাভ  

(H. S. Code ) 

াচয় প্রবত একক 

ে উৎাদদন প্রদয়াজনীয় 

ে ফা মন্ত্রাাং ফা 

উকযদণয প্রবতটিয 

বযভাণ   

াচয় ব্যতীত প্রবত একক 

ে উৎাদদন প্রদয়াজনীয় 

ে ফা মন্ত্রাাং ফা 

উকযদণয প্রবতটিয 

বযভাণ  

াচদয়য 

তকযা 

ায 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

       

 

 

 

াংবিষ্ট বযাট কবভনাদযয 

প্রবতস্বাক্ষয 

 প্রবতষ্ঠাদনয ব্যফস্থানা কর্তথদক্ষয 

স্বাক্ষয ও তাবযখ 

  

 

 যাষ্ট্রবতয াঅদদক্রদভ 

 

আ                        

         চ । 

 


