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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

অর্ থ মন্ত্রণালয় 

অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ 

(কাস্টমস ও মূল্য সাংদ াজন কর) 

প্রজ্ঞাপন 

 

তারিখ: ১৮ জ্জযষ্ঠ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১ জুন, ২০২২ রিষ্টাব্দ 

 

এস,আর,ও নাং ১২২-আইন/২০২২/৭০/কাস্টমস।- Customs Act, 1969 

(Act No. IV of 1969), অতঃপর উক্ত Act ববলয়া উদেবিত, এর section 19 

এর sub-section (1) এবাং মূল্য সাংদ াজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ 

(২০১২ সদনর ৪৭ নাং আইন) এর ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রেত্ত ক্ষমতাবদল, 

সরকার, জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সবিত পরামশ থক্রদম, জনস্বাদর্ থ, স্থানীয়ভ্াদব Pre-

fabricated building উৎপােদনর লদক্ষয উক্ত Act এর First Schedule- 

ভুক্ত পণ্যসমূদির মদে বনম্নববণ থত Table এর কলাম (1) এ ববণ থত Heading এর 

ববপরীদত কলাম (2) এ উদেবিত HS Code এর ববপরীদত কলাম (3) এ ববণ থত 

পণ্যসমূি উিাদের উপর আদরাপনীয় Customs Duty (CD), ব  পবরমাদণ কলাম 

(4) এ ববণ থত িাদরর অবতবরক্ত িয় বসই পবরমাণ এবাং সম্পূরক শুল্ক (SD),  ব  পবরমাদণ 

কলাম (5) এ ববণ থত িাদরর অবতবরক্ত িয়, বসই পবরমাণ ও বক্ষত্রমত, বরগুদলটবর বডউটি, 

 বে র্াদক, িইদত বনম্নববণ থত শতথ সাদপদক্ষ অব্যািবত প্রোন কবরল,  র্াঃ- 

TABLE 

Heading H.S. Code Description of Goods CD SD 

(1) (2) (3) (4) (5) 

72.08 7208.10.90 In coils, not further worked than 

hot-rolled, with patterns in relief  

5 0 

 7208.25.90 Other, in coils, not further worked 

than hot- rolled, pickled of a thickness 

of 4.75 mm or more  

5 0 

 7208.26.90 Other, in coils, not further worked 

than hot- rolled, pickled of a thickness 

of 3 mm or more but less than 4.75 

mm  

5 0 

 7208.27.90 Other, in coils, not further worked 

than hot- rolled, pickled of a thickness 

of less than 3 mm  

5 0 

 7208.36.90 Other, in coils, not further worked 

than hot- rolled of a thickness 

exceeding 10 mm  

5 0 

 7208.37.90 Other, in coils, not further worked 

than hot- rolled of a thickness of 4.75 

5 0 
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mm or more but not exceeding 10 mm  

 7208.38.90 Other, in coils, not further worked 

than hot- rolled of a thickness of 3 

mm or more but less than 4.75 mm  

5 0 

 7208.39.80 Other, in coils, not further worked 

than hot- rolled of a thickness of less 

than 3 mm  

5 0 

 7208.40.90 Not in coils, not further worked than 

hot-rolled, with patterns in relief  

5 0 

 7208.51.90 Other, not in coils, not further worked 

than hot-rolled of a thickness 

exceeding 10 mm  

5 0 

 7208.52.90 Other, not in coils, not further worked 

than hot-rolled of a thickness of 4.75 

mm or more but not exceeding 10 mm  

5 0 

 7208.53.90 Other, not in coils, not further worked 

than hot-rolled of a thickness of 3 mm 

or more but less than 4.75 mm  

5 0 

 7208.54.90 Other, not in coils, not further worked 

than hot-rolled of a thickness of less 

than 3 mm  

5 0 

 7208.90.90 Other, not in coils, not further worked 

than hot-rolled, other 

5 0 

72.10 7210.49.10 Otherwise plated or coated with zinc 

other than corrugated of a thickness of 

0.4 mm or more  

10 0 

 7210.49.90 Otherwise plated or coated with zinc 

other than corrugated of a thickness of 

1.0 mm or more  

10 0 

 7210.61.20 Plated or coated with aluminium-zinc 

alloys of a thickness of 1.0 mm or 

more  

10 0 

 7210.69.20 Plated or coated with aluminium other 

than aluminium-zinc alloys of a 

thickness of 1.0 mm or more  

10 0 

 7210.70.20 Painted, varnished or coated with 

plastics of a thickness of 1.0 mm or 

more  

10 0 

73.18 7318.14.00 Self-tapping screws  15 20 

 

শতথাববল 
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(১) সাংবিষ্ট আমোবনকারকদক Industrial IRC holder VAT 

compliant বপ্র-ফ্যাবিদকদটড বববডাং উৎপােনকারী বশল্প প্রবতষ্ঠান িইদত 

িইদব। 

ব্যাখ্াঃ 

(ক) Industrial IRC holder অর্ থ এইরূপ প্রবতষ্ঠান  ািার বনকট 

আমোবন ও রপ্তাবন প্রধান বনয়ন্ত্রদকর েপ্তর িইদত ইস্যযকৃত িালনাগাে 

বশল্প বভ্াক্তা (Industrial Consumer) আইআরবস রবিয়াদে; 

 

(ি) VAT compliant অর্ থ মূল্য সাংদ াজন কর ও সম্পূরক শুল্ক 

আইন, ২০১২ ও মূল্য সাংদ াজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বববধমালা, ২০১৬ 

এর অধীন বনববিত এবাং বনয়বমত োবিলপত্র (বরটান থ) োবিল কদর 

এইরূপ উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠান; 

 

(গ) এই প্রজ্ঞাপদনর উদেশ্য পূরণকদল্প বপ্র-ফ্যাবিদকদটড বববডাং ববলদত 

World Customs Organization (WCO) কর্তথক 

প্রকাবশত Harmonized Commodity Description 

and Coding System Explanatory Notes এর 

ব্যাখ্ায় উদেবিত পণ্য উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠানদক বুঝাইদব; 

 

(ঘ) উপ-েফ্া (গ) বত  ািা বকছুই র্াকুক না বকন, বকান উৎপােনকারী 

প্রবতষ্ঠান বনম্নববণ থত ৬ (েয়) টি উপাোন (Components) উৎপােন 

কবরদল ঐ প্রবতষ্ঠানদক বপ্র-ফ্যাবিদকদটড বববডাং বশল্প বিদসদব গন্য করা 

 াইদব;  র্া:- 

(১) Column 

(২) Rafter 

(৩) Purlin 

(৪) Roof Panel/Wall Panel 

(৫) Deck Level 

(৬) Main Beam/Sub-Beam/Crane Beam। 

 

(২)  বপ্র-ফ্যাবিদকদটড বববডাং প্রস্তুতকািী রিল্প প্ররতষ্ঠান কর্তকৃ কািখানা থাপােরনি েি 

এই প্রজ্ঞােরনি অধীন রিয়ারত সুরবধায় কাঁচামাল বা যন্ত্াাংি আমদারনি 

অনুরমাদরনি জন্য জাতীয় িাজস্ব রবারডিৃ সদস্য (কাস্টমস নীরত) বিাবি 

আরবদন করিরত হইরব এবাং উক্ত আরবদন রবরবচনাি বক্ষদত্র রিতীয় সরচব 

(কাস্টমস নীরত) জাতীয় িাজস্ব রবাড,ৃ সাংরিষ্ট ভ্যাট রবভ্াগীয় কমকৃতাৃ এবাং 

রিল্প মন্ত্ণালরয়ি প্ররতরনরধি সমন্বরয় গঠিত করমটি আরবরদত প্ররতষ্ঠান 

সরিজরমরন েরিদিনৃ ও যাচাইপূবকৃ জাতীয় িাজস্ব রবারডিৃ সদস্য (কাস্টমস 

নীরত) বিাবি ‘‘েরিরিষ্ট-১’’ অনুযায়ী একটি প্ররতরবদন দারখল করিরবন; উক্ত 
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প্ররতরবদন অনুযায়ী প্ররতষ্ঠারনি রিল্প থাপােন সাং্ান্ত কায ৃ্ ম সরন্তাষজনক 

রবরবরচত হইরল আরবদনকািী প্ররতষ্ঠানরক এই প্রজ্ঞােরনি অধীন রিয়ারত হারি 

েণ্য আমদারনি অনুরমাদন প্রদান কিা হইরব এবাং উক্ত অনুরমাদন েরেি 

সতযারয়ত ফরটাকরে প্ররতটি েণ্যচালান শুল্কায়রনি সময় রবল অব এরিি সরহত 

দারখল করিরত হইরব। 

(৩) বপ্র-ফ্যাবিদকদটড বববডাং উৎোদনকািী কর্তকৃ প্ররত একক বপ্র-ফ্যাবিদকদটড 

বববডাং উৎোদরনি জন্য সম্ভাব্য বা রযৌরক্তক অেচয়সহ রক রক উেকিণ রক 

েরিমারণ আবশ্যক (উেকিণ-উৎোদ সহগ) রস সম্পরকৃত তথ্য ‘‘েরিরিষ্ট-২’’ 

অনুযায়ী ৩ (রতন) করে েণ্য আমদারনি পূরবইৃ সাংরিষ্ট ভ্যাট করমিনারিট এি 

করমিনাি বিাবি দারখল করিরত হইরব এবাং করমিনাি উক্ত উেকিণ-উৎোদ 

সহগ অনুরমাদনপূবকৃ প্ররতস্বাক্ষর করিরবন এবাং একটি করে অরফরসি রিকড ৃ

রহসারব সাংরক্ষণ করিরবন, রিতীয় করে জাতীয় িাজস্ব রবারডিৃ সদস্য (কাস্টমস 

নীরত) বিাবরি রপ্রিণ করিরবন এবাং অেি করে প্ররতষ্ঠান কর্তপৃক্ষদক রফিত 

রদরবন। ‘‘েরিরিষ্ট-২’’ এি সতযারয়ত ফরটাকরে প্ররতটি েণ্যচালান শুল্কায়রনি 

সময় রবল অব এরিি সরহত দারখল করিরত হইরব। 

(৪) এই প্রজ্ঞােরন উরিরখত যন্ত্াাংি বা উেকিণ ‘‘েরিরিষ্ট-২’’ অনুযায়ী আমদারন 

করিয়া অনুরমারদত উেকিণ-উৎোদ সহগ রমাতারবক বপ্র-ফ্যাবিদকদটড বববডাং 

উৎোদন হইরতরে রকনা তাহা রনরিত হওয়াি জন্য সাংরিষ্ট ভ্যাট 

করমিনারিরটি করমিনাি একজন যুগ্ম করমিনাি ও সাংরিষ্ট ভ্যাট রবভ্ারগি 

রবভ্াগীয় কমকৃতাৃি সমন্বরয় একটি করমটি গঠন করিরবন; গঠিত করমটি প্ররত ৬ 

(েয়) মাস অন্তি সরিজরমন েরিদিনৃ করিয়া করমিনারিি রনকট প্ররতরবদন 

দারখল করিরবন; োবিলকৃত প্রবতদবেদনর সাদর্ আমোবনকৃত পদণ্যর 

ব্যবিারজবনত বা অন্য বকান অসঙ্গবত র্াবকদল তািা িালাসকারী কাস্টম িাউস 

বা কাস্টমস বস্টশনদক অববিত কবরদত িইদব; ভ্যাট কবমশনাদরট িইদত প্রাপ্ত 

প্রবতদবেদনর বভ্বত্তদত কাস্টম িাউস বা কাস্টমস বস্টশন  র্ার্ থতা  াচাই 

সাদপদক্ষ পুন:শুল্কায়দনর প্রদয়াজনীয় কা থক্রম গ্রিণ কবরদব। 

 

(৫) এই প্রজ্ঞাপদনর আওতায় পণ্য আমোবন ও িালাদসর লদক্ষয প্রবতষ্ঠানটির 

িালনাগাে নবায়নকৃত বশল্প বভ্াক্তা আইআরবস রবিয়াদে এবাং ১৩ বডবজট 

সম্ববলত মূল্য সাংদ াজন কর (মূসক) বনববিত প্রবতষ্ঠানটি ববদবচয ববল অব এবি 

োবিদলর অব্যববিত পূব থবতী মাদসর মূসক োবিলপত্র (বরটান থ) োবিল কবরয়াদেন 

মদম থ কাস্টমস কবম্পউটার বসদস্টদম বা ভ্যাট অনলাইন বসদস্টদম বা জাতীয় 

রাজস্ব ববাড থ এর ওদয়বসাইদট বা ভ্যাট কবমশনাদরট এর ওদয়বসাইদট 

ইদলকট্রবনক তথ্য প্রেবশ থত র্াবকদত িইদব: 

 

তদব শতথ র্াদক ব , বকান জ্েব-দূবব থপাক বা বকাদনা ব ৌবক্তক কারদণ 

ইদলকট্রবনক তথ্য পাওয়া সম্ভব না িইদল সাংবিষ্ট কবমশনার অব কাস্টমস প্রবত 
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বক্ষদত্র কারণ বলবপবদ্ধ কবরয়া শুল্কায়দনর প্রদয়াজনীয় কা থক্রম গ্রিণ কবরদত 

পাবরদব। 

 

(৬) (ক) আমোবন ও শুল্কায়ন সাংক্রান্ত অন্যান্য ববষয়সি েফ্া (১), (২), (৩), (৪) 

ও (৫) এর শতথ পবরপালন করা িইয়াদে বকনা তািা সাংবিষ্ট 

শুল্কায়নকারী কম থকতথা কর্তথক  াচাই কবরয়া বনবিত িইদত িইদব এবাং 

শুল্কায়ন তত্ত্বাবধানকারী সাংবিষ্ট বডপুটি কবমশনার বা সিকারী 

কবমশনার প থাদয় শুল্কায়ন অনুদমােন করাইদত িইদব; 

 

(ি) শুল্কায়ন তত্ত্বাবধানকারী সাংবিষ্ট বডপুটি কবমশনার বা সিকারী 

কবমশনার শুল্কায়দন ববলম্ব পবরিাদরর লদক্ষয কাস্টমস কবম্পউটার 

বসদস্টদম বা ভ্যাট অনলাইন বসদস্টম বা জাতীয় রাজস্ব ববাড থ এর 

ওদয়বসাইট বা ভ্যাট কবমশনাদরট এর ওদয়বসাইট িইদত মূসক বনবিন 

সনদের (BIN)  সঠিকতা  াচাই কবরদবন; 

 

(গ) এই প্রজ্ঞাপদনর আওতায় িালাসকৃত প্রবতটি পণ্য চালাদনর তথ্য সাংবিষ্ট 

শুল্কায়ন বসকশন কর্তথক সাংবিষ্ট মূসক ববভ্াদগ পদত্রর মােদম 

জানাইদত িইদব। আমোবনকৃত উপকরণ বা কাঁচামাল শতথ (১) এর েফ্া 

(গ) অর্বা (ঘ) বমাতাদবক বপ্র-ফ্যাবিদকদটড বববডাং উৎপােন কাদজ 

ব্যবহৃত িইদব মদম থ সাংবিষ্ট আমোবনকারকদক অঙ্গীকারনামা প্রোন 

কবরদত িইদব। 

 

২। এই প্রজ্ঞােন ৯ জুন, ২০২২ রিস্টাব্দ তারিরখ কাযকৃি হইরব। 

 

েরিরিষ্ট-১ 

[শতথ ২ দ্রষ্টব্য] 
 

কািখানা েরিদিনৃ প্ররতরবদন 
 

 আমিা রনম্নস্বাক্ষিকািীগণ রবগত ------------ রি: তারিখ--------------------  নামীয় 

বপ্র-বফ্বিদকদটড বববডাং স্ট্রাকচার উৎোদনকািী রিল্প কািখানা সরিজরমরন েরিদিনৃ করি। 

েরিদিরৃন প্রাপ্ত তথ্যারদ রনম্নরূে, যথা:- 

১। প্ররতষ্ঠারনি নাম ও ঠিকানা  : 

২। মূসক রনবন্ধন নম্বি (BIN) :  

৩।  মারলক/স্বত্বারধকািীি নাম ও ঠিকানা (বতমৃান/থাপায়ী) : 

৪।  আয়কি সনদ নম্বি (TIN) : 

৫। জরম ও ভ্বরনি রববিণ  : 

 (ক) জরম ও ভ্বন রনজস্ব রকনা : 

 (খ) রমাট জরমি েরিমাণ : 
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 (গ) কািখানা ভ্বরনি (ওয়যািহাউসসহ) আয়তন: 

 (ঘ) কািখানা ভ্বরনি প্রকৃরত : (োকা/রসরম োকা/অন্যান্য) :  

 (ঙ) অরফস  ভ্বরনি আয়তন :    

 (চ) রবদ্যযৎ সাংরযাগ আরে রকনা :  

৬।  কািখানা ভ্বন ভ্াড়া হইরল ভ্াড়া চুরক্তি করে: 

৭। থাপারেত যন্ত্োরতি রববিণ : 

৮। থাপারেত যন্ত্োরত িািা উৎোদনরযাগ্য েরণ্যি রববিণ :  

৯। উৎোদনরযাগ্য েরণ্যি উেকিণ-উৎোদ সহগ সাংরিষ্ট ভ্যাট করমিনারিরট দারখল ও 

অনুরমাদন কিা হইয়ারে রকনা : 

 উেযুকৃ্ত তথ্যারদ েযাৃরলাচনায় প্রতীয়মান হয় রয, বরণতৃ প্ররতষ্ঠানটি থাপানীয়ভ্ারব বপ্র-

বফ্বিদকদটড বববডাং স্ট্রাকচার উৎোদরনি লদক্ষয প্রাথরমক প্রস্তুরত সম্পন্ন করিয়ারে। প্ররতষ্ঠানটিরক 

প্রজ্ঞােন এস,আি,ও নাং ১২২-আইন/২০২২/৭০/কাস্টমস, তারিখ: ১ জুন, ২০২২ রি: এি আওতায় 

প্রজ্ঞােরন উরিরখত েণ্য/যন্ত্াাংি/উেকিণ রিয়ারত সুরবধায় আমদারনি অনুরমাদন প্রদারনি 

সুোরিি কিা হইল। 

 

সাংরিষ্ট ভ্যাট রবভ্াগীয় 

কমকৃতাৃি নাম ও স্বাক্ষি 

রিল্প মন্ত্ণালরয়ি প্ররতরনরধি 

নাম ও স্বাক্ষি 

জাতীয় িাজস্ব রবারডিৃ 

প্ররতরনরধি নাম ও স্বাক্ষি 

তারিখ: তারিখ: তারিখ: 

 

 

 

 

েরিরিষ্ট-২ 

[শতথ (৩) ও (৪) দ্রষ্টব্য] 
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জাতীয় রাজস্ব ববাড থ, ঢাকা। 

  
বপ্র-বফ্বিদকদটড বববডাং স্ট্রাকচার ততিীি উেকিণ/কাঁচামাল সম্পরকতৃ রঘাাণা: 

 
১। প্ররতষ্ঠারনি নাম: 

২। ঠিকানা: 

৩। মূসক রনবন্ধন নম্বি: 

্ঃ 

নাং 

েরণ্যি 

নাম ও 

H.S. 

Code 

একক েণ্য উৎোদরন 

ব্যবহায ৃ

কাঁচামাল বা 

উেকিণ এি 

নাম (H.S. 

Code সহ) 

অেচয়সহ প্ররত 

একক েণ্য 

উৎোদরন 

প্ররয়াজনীয় 

কাঁচামাল বা 

উেকিরণি 

অেচয় ব্যতীত 

প্ররত একক েণ্য 

উৎোদরন 

প্ররয়াজনীয় 

কাঁচামাল বা 

উেকিরণি 

অেচরয়ি 

িতকিা 

হাি 
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প্ররতটিি েরিমাণ  

(বকরজ) 

প্ররতটিি 

েরিমাণ  

(বকরজ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

       

 

সাংরিষ্ট ভ্যাট করমিনারিি প্ররতস্বাক্ষি  প্ররতষ্ঠারনি ব্যবথাপােনা কর্তপৃদক্ষর  

স্বাক্ষি ও তারিখ  

 

িাষ্ট্রেরতি আরদি্রম, 

 

স্বাক্ষবরত/- 

আবু বিনা বমাঃ রিমাতুল মুবনম 

বসবনয়র সবচব। 
 

 


