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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 ১২১-আইন/২০২২/৬৯/কাস্টমস।- Customs Act, 1969
(Act No. IV of 1969) 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, জনস্বাদর্ থ, জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সবিত
পরামশথক্রদম Heading No. 84.15 এর আওতাধীন সকল পন্যসমুি স্থানীয়ভ্াদব
উৎপােদনর লদক্ষয, উক্ত Act এর FIRST SCHEDULE ভুক্ত পণ্যসমূদির মদে
বনম্নববণ থত Table এর কলাম (1) এ ববণ থত Heading এর ববপরীদত কলাম (2) বত
উদেবিত HS Code এবাং কলাম (3) এ ববণ থত পণ্যসমূিদক উিাদের উপর আদরাপণীয়
আমোবন শুল্ক, ব পবরমাদণ কলাম (4) এ ববণ থত িাদরর অবতবরক্ত িয় বসই পবরমাণ এবাং
সম্পুরক শুল্ক ব পবরমাদণ কলাম (5) এ ববণ থত িাদরর অবতবরক্ত িয় বসই পবরমাণ ও
সমুেয় বরগুদলটরী বডউটি, বে র্াদক, বনম্নববণ থত শতথসাদপদক্ষ অব্যািবত প্রোন কবরল,
র্াাঃTable
Heading
(1)

HS Code
(2)

Description
(3)

72.10

7210.49.10

72.10

7210.61.10

72.10

7210.69.10

72.10

7210.70.10

72.12

7212.20.00

Flat-rolled products of iron or
non-alloy steel, of a width of 600
mm or more, plated or coated with
zinc; Of a thickness (0.4mm 2.0mm)
Flat-rolled products of iron or
non-alloy steel plated or coated
with aluminium-zinc alloy of a
thickness of 0.25 mm or more
Plated or coated with aluminium
other than aluminium-zinc alloys
of a thickness of 0.4 mm or more
Flat-rolled products of iron or
non-alloy steel painted, varnished
or coated with plastics of a
thickness of 0.3 mm or more
Flat rolled products of iron or nonalloy steel electrolytically plated

CD%
(4)

SD%
(5)

10

0

10

0

10

0

10

0

5

0

2

72.12

7212.40.99

74.11

7411.10.10

74.15
76.07

7415.39.00
7607.11.10

76.07
84.14

7607.20.99
8414.80.49

84.15

8415.90.90

84.21
84.81
84.81
85.36

8421.39.99
8481.10.19
8481.40.19
8536.90.90

or coated with zinc
Flat rolled products of iron or non- 5
alloy steel painted, varnished or
coated with plastics
Tubes and pipes of refined copper 5
Brass Fittings (Flare Nut)
Aluminum Foil (Not backed) for
Air Conditioner Fin (Goldenstock)
Aluminium foil
Compressors of a kind used in air
conditioning machines
Other parts of air conditioning
machines
Oil separator
Reversing valve
Expansion Valve (<1 inch)
Terminal Block, Connector

0

0

10
10

0
0

10
5

0
0

25

20

10
10
10
10

0
0
0
0

শতথসমূি
(১)

(ক)

আমোনীকারক প্রবতষ্ঠানদক অবশ্যই Industrial IRC holder
VAT compliant এয়ারকবিশনার উৎপােনকারী (Manufacturer) িইদত
িইদব।
ব্যাখ্যা(অ) “Industrial IRC holder” অর্ থ এমন প্রবতষ্ঠান ািার বনকট
আমোবন ও রপ্তাবন প্রধান বনয়ন্ত্রদকর েপ্তর িইদত িইদত ইস্যযকৃত
িালনাগাে বশল্প বভ্াক্তা (Industrial Consumer) আইআরবস
রবিয়াদে;
(আ) “VAT compliant” অর্ থ মূল্য সাংদ াজন কর ও সম্পূরক শুল্ক
আইন, ২০১২ এর অধীদন বনববিত বনয়বমত োবিলপত্র (বরটান থ) োবিল
কদর এমন উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠান;
(ি)
এই প্রজ্ঞাপদনর আওতায় পণ্য আমোবন ও িালাদসর লদক্ষয
প্রবতষ্ঠানটির িালনাগাে নবায়নকৃত বশল্প বভ্াক্তা আইআরবস রবিয়াদে এবাং ১৩ বডবজট
সাংববলত মূল্য সাংদ াজন কর (মূসক) বনববিত প্রবতষ্ঠানটি ববদবচ্য ববল অব এবি
োবিদলর অব্যববিত পূব থবতী মাদসর মূসক োবিলপত্র (বরটান থ) োবিল কবরয়াদে মদমথ
কাস্টমস কবম্পউটার বসদস্টদম বা ভ্যাট অনলাইন বসদস্টদম বা জাতীয় রাজস্ব ববাড থ এর
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ওদয়বসাইদট বা ভ্যাট কবমশনাদরট এর ওদয়বসাইদট ইদলকট্রবনক তথ্য প্রেবশথত র্াবকদত
িইদবাঃ
তদব শতথ র্াদক ব , বকাদনা ধরদনর জ্েব-দূবব থপাক বা বকাদনা ব ৌবক্তক কারদণ
ইদলকট্রবনক তথ্য পাওয়া সম্ভব না িইদল সাংবিষ্ট ক কবমশনার অব কাস্টমস প্রবত বক্ষদত্র
কারণ বলবপবদ্ধ কবরয়া শুল্কায়দনর প্রদয়াজনীয় কা থক্রম গ্রিণ কবরদত পাবরদব।
(গ)
এয়ারকবিশনার উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠানদক বনম্নববণ থত গুরুত্বপূণ থ
অাংশসমূি িইদত ন্যযনতম বতনটি অাংশ উৎপােন কবরদত িইদব; র্াাঃi) Condenser
ii) Evaporator
iii) Outdoor body
iv) Heat Shrinkable Tube.

(২)

এয়ারকবিশনার উৎপােনকারী বশল্প প্রবতষ্ঠান কর্তক
থ কারিানা স্থাপদনর পর এই
প্রজ্ঞাপদনর অধীন বরয়াবত স্যববধায় কাঁচ্ামাল বা ন্ত্রাাংশ আমোবনর অনুদমােদনর
জন্য জাতীয় িাজস্ব ববার্ড েি সদস্য (কাস্টমস নীরত ও আইরসটি) বিাবি আর্বদন
করির্ত হইর্ব এবং উক্ত আর্বদন রবর্বচনাি বক্ষদত্র রিতীয় সরচব (কাস্টমস
নীরত) জাতীয় িাজস্ব ববাড ে, সংরিষ্ট ভ্যাট রবভ্াগীয় কমেকতো এবং রিল্প
মন্ত্রণালর্য়ি প্ররতরনরিি সমন্বর্য় গঠিত করমটি আর্বরদত প্ররতষ্ঠান সর্িজরমর্ন
পরিদিেন ও যাচাইপূব েক জাতীয় িাজস্ব ববার্ড েি সদস্য (কাস্টমস নীরত ও
আইরসটি) বিাবি ‘‘পরিরিষ্ট-১’’ অনুযায়ী একটি প্ররতর্বদন দারখল করির্বন;
উক্ত প্ররতর্বদন অনুযায়ী প্ররতষ্ঠার্নি রিল্প স্থাপন সংক্রান্ত কায েক্রম সর্ন্তাষজনক
রবর্বরচত হইর্ল আর্বদনকািী প্ররতষ্ঠানর্ক এই প্রজ্ঞাপর্নি অিীন বিয়ারত হার্ি
পণ্য আমদারনি অনুর্মাদন প্রদান কিা হইর্ব এবং উক্ত অনুর্মাদন পর্েি
সতযারয়ত ফর্টাকরপ প্ররতটি পণ্যচালান শুল্কায়র্নি সময় রবল অব এরিি সরহত
দারখল করির্ত হইর্ব।

(৩)

এয়ারকবিশনার উৎপাদনকািী কর্তক
ে প্ররত একক এয়ারকবিশনার উৎপাদর্নি
জন্য সম্ভাব্য বা বযৌরক্তক অপচয়সহ রক রক উপকিণ রক পরিমার্ণ আবশ্যক
(উপকিণ-উৎপাদ সহগ) বস সম্পরকেত তথ্য ‘‘পরিরিষ্ট-২’’ অনুযায়ী ৩ (রতন)
করপ পণ্য আমদারনি পূর্ব েই সংরিষ্ট ভ্যাট করমিনার্িট এি করমিনাি বিাবি
দারখল করির্ত হইর্ব এবং করমিনাি উক্ত উপকিণ-উৎপাদ সহগ
অনুর্মাদনপূব েক প্ররতস্বাক্ষর করির্বন এবং একটি করপ অরফর্সি বিকড ে রহসার্ব
সংরক্ষণ করির্বন, রিতীয় করপ জাতীয় িাজস্ব ববার্ড েি সদস্য (কাস্টমস নীরত ও
আইরসটি) বিাবর্ি বপ্রিণ করির্বন এবং অপি করপ প্ররতষ্ঠান কর্তপে ক্ষদক বফিত
রদর্বন; ‘‘পরিরিষ্ট-২’’ এি সতযারয়ত ফর্টাকরপ প্ররতটি পণ্যচালান শুল্কায়র্নি
সময় রবল অব এরিি সরহত দারখল করির্ত হইর্ব।
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(৪)

এই প্রজ্ঞাপর্ন উরিরখত যন্ত্রাংি বা উপকিণ ‘‘পরিরিষ্ট-২’’ অনুযায়ী আমদারন
করিয়া অনুর্মারদত উপকিণ-উৎপাদ সহগ বমাতার্বক এয়ারকবিশনার উৎপাদন
হইর্তর্ে রকনা তাহা রনরিত হওয়াি জন্য সংরিষ্ট ভ্যাট করমিনার্ির্টি
করমিনাি একজন যুগ্ম করমিনাি ও সংরিষ্ট ভ্যাট রবভ্ার্গি রবভ্াগীয় কমেকতোি
সমন্বর্য় একটি করমটি গঠন করির্বন; গঠিত করমটি প্ররত ৬ (েয়) মাস অন্তি
সর্িজরমন পরিদিেন করিয়া করমিনার্িি রনকট প্ররতর্বদন দারখল করির্বন;
ো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 াচ্াই 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 ববদবচ্য ববল অব এবি
োবিদলর অব্যববিত পূব থবতী মাদসর মূসক োবিলপত্র (বরটান থ) োবিল কবরয়াদেন
মদমথ কাস্টমস কবম্পউটার বসদস্টদম বা ভ্যাট অনলাইন বসদস্টদম বা জাতীয়
রাজস্ব ববাড থ এর ওদয়বসাইদট বা ভ্যাট কবমশনাদরট এর ওদয়বসাইদট
ইদলকট্রবনক তথ্য প্রেবশথত র্াবকদত িইদব:
তদব শতথ র্াদক ব , বকান জ্েব-দূবব থপাক বা বকাদনা ব ৌবক্তক কারদণ
ইদলকট্রবনক তথ্য পাওয়া সম্ভব না িইদল সাংবিষ্ট ক কবমশনার অব কাস্টমস প্রবত
বক্ষদত্র কারণ বলবপবদ্ধ কবরয়া শুল্কায়দনর প্রদয়াজনীয় কা থক্রম গ্রিণ কবরদত
পাবরদব।

(৬)

(ক)

আমোবন ও শুল্কায়ন সাংক্রান্ত অন্যান্য ববষয়সি ক্রবমক (১), (২), (৩),
(৪) ও (৫) এর শতথ পবরপালন করা িইয়াদে বকনা তািা সাংবিষ্ট ক
শুল্কায়নকারী কমথকতথা কর্তক
থ াচ্াই কবরয়া বনবিত িইদত িইদব এবাং
শুল্কায়ন তত্ত্বাবধানকারী সাংবিষ্ট ক বডপুটি কবমশনার বা সিকারী
কবমশনার প থাদয় শুল্কায়ন অনুদমােন করাইদত িইদব;

(ি)

শুল্কায়ন তত্ত্বাবধানকারী সাংবিষ্ট ক 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 াচ্াই কবরদবন;
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(গ)

২।

এই প্রজ্ঞাপদনর আওতায় িালাসকৃত প্রবতটি পণ্য চ্ালাদনর তথ্য শুল্কায়ন
তত্ত্বাবধানকারী সাংবিষ্ট ক বডপুটি কবমশনার বা সিকারী কবমশনার কর্তক
থ
সাংবিষ্ট ক মূসক ববভ্াদগ পদত্রর মােদম জানাইদত িইদব। আমোবনকৃত
উপকরণ বা কাঁচ্ামাল শতথ (১) এর েফা (গ) অর্বা (ঘ) বমাতাদবক
এয়ারকবিশনার উৎপােন কাদজ ব্যবহৃত িইদব মদমথ সাংবিষ্ট ক
আমোবনকারকদক অঙ্গীকারনামা প্রোন কবরদত িইদব।

এই প্রজ্ঞাপন ৯ জুন, ২০২২ বিস্টাব্দ তাবরদি কা থকর িইদব।
পবরবশষ্ট ক-১
কারিানা পবরেশথন প্রবতদবেন
[শতথ (২) দ্রষ্ট কব্য]

আমরা বনম্নস্বাক্ষরকারীগণ ববগত - - - - ------ - - বিাঃ তাবরি - - - - - - - - - - - - - - - - - নামীয় এয়ারকবিশনার উৎপােনকারী বা সাংদ াজনকারী বশল্প কারিানা সদরজবমন পবরেশন থ
কবর। পবরেশথদন প্রাপ্ত তথ্যাবে বনম্নরূপ, র্া:১। প্রবতষ্ঠাদনর নাম ও ঠিকানা :
২। মূসক বনবিন নম্বর (BIN) :
৩। মাবলক/স্বত্ত্বাবধকারীর নাম ও ঠিকানা
(বতথমান/স্থায়ী):
৪। আয়কর সনে নম্বর (TIN):
৫। জবম ও ভ্বদনর বববরণ:
(ক) জবম ও ভ্বন বনজস্ব বকনা:
(ি) বমাট জবমর পবরমাণ:
(গ) কারিানা ভ্বদনর
(ওয়যারিাউসসি) আয়তন:
(ঘ) কারিানা ভ্বদনর প্রকৃবত: (পাকা/দসবম পাকা/অন্যান্য):
(ঙ) অবফস ভ্বদনর আয়তন:
(চ্) ববদ্যযৎ সাংদ াগ আদে বকনা:
৬। কারিানা ভ্বন ভ্াড়া িইদল ভ্াড়া চুবক্তর কবপ:
৭। স্থাবপত ন্ত্রপাবতর বববরণ:
৮। স্থাবপত ন্ত্রপাবত দ্বারা উৎপােনদ াগ্য পদণ্যও বববরণ:
৯। উৎপােনদ াগ্য পদণ্যর উপকরণ-উৎপাে সিগ
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সাংবিষ্ট ক ভ্যাট কবমশনাদরদট োবিল ও
অনুদমােন করা িইয়াদে বকনা :
উপর্য থক্ত তথ্যাবে প থাদলাচ্নায় প্রতীয়মান িয় ব , ববণ থত প্রবতষ্ঠানটি স্থানীয়ভ্াদব এয়ারকবিশনার
উৎপােদনর লদক্ষয প্রার্বমক প্রস্তুবত সম্পন্ন কবরয়াদে। প্ররবতষ্ঠানটিদক প্রজ্ঞাপন [এস,আর,ও নাং
১২১-আইন/২০২২/৬৯/কাস্টমস, তাবরিাঃ ১ জুন, ২০২২ বিস্টাব্দ] এর আওতায় প্রজ্ঞাপদন
উবেবিত পণ্য/ ন্ত্রাাংশ/উপকরণ বরয়াবত স্যববধায় আমোবনর অনুদমােন প্রোদনর স্যপাবরশ করা
িইল।
সাংবিষ্ট ক ভ্যাট ববভ্াগীয়
কমথকতথার নাম ও স্বাক্ষর
তাবরি:

বশল্প মন্ত্রণালদয়র
প্রবতবনবধর নাম ও স্বাক্ষর
তাবরি:

জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর
প্রবতবনবধর নাম ও স্বাক্ষর
তাবরি:

পবরবশষ্ট ক-২
[শতথ েফা (৩) ও (৪) দ্রষ্ট কব্য]
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব ববাড থ, ঢাকা
এয়ারকবিশনার জ্তবরর উপকরণ/ কাঁচ্ামাল সম্পবকথত বঘাষণাাঃ
১।
২।
৩।

প্রবতষ্ঠাদনর নাম:
ঠিকানা:
মূসক বনবিন নম্বর :

ক্রবমক পদণ্যর
নাং নাম ও
H.S.
Code

একক

(1)

(3)

(2)

অপচ্য়সি প্রবত একক
অপচ্য়
পণ্য উৎপােদন
ব্যবিা থ কাঁচ্ামাল বা পণ্য উৎপােদন প্রদয়াজনীয় ব্যতীত প্রবত
উপকরণ এর নাম
কাঁচ্ামাল বা উপকরদণর
প্রবতটির পবরমাণ (দকবজ)
(H.S. Code
সি)
(4)

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
সাংবশষ্ট ক ভ্যাট কবমশনাদরর প্রবতস্বাক্ষর

(5)

(6)

ক্রবমক
নাং

(7)

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
প্রবতষ্ঠাদনর ব্যবস্থাপনা কর্তথপদক্ষর
স্বাক্ষর ও তাবরি

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
স্বাক্ষবরত/আবু বিনা বমাাঃ রিমাতুল মুবনম
বসবনয়র সবচ্ব।

