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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 ১২০-আইন/২০২২/৬৮/কাস্টমস।- Customs Act, 1969 

(Act No. IV of 1969), অতঃপর উক্ত Act ববলয়া উবিবিত, 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 পরামশ থক্রদম, বরবিজাদরটর ও বিজার 

স্থানীয়ভ্াদব উৎপােদনর লদক্ষয বনম্নববণ থত শতথ সাদপদক্ষ বনদম্ন ববধৃত- 

 

(ক) উৎপাদনকািী কযাটাগরি-১ ভুক্ত প্ররতষ্ঠান কর্তকৃ আমদারনি ক্ষেত্রে:- 

(i) TABLE-I এর কলাম (1) এ উবিবিত Heading এর আওতাভুক্ত 

কলাম (2) এ ববণ থত H.S. Code এর ববপরীদত কলাম (3) এ উবিবিত 

পদের উপর আদরাপনীয় আমোবন শুল্ক ব ই পবরমাণ মূল্যবভ্বত্তক ৫ (পাঁচ) 

শতাাংদশর অবতবরক্ত িয়, বসই পবরমাণ; 

(ii) TABLE-II এর কলাম (1) এ উবিবিত Heading এর 

আওতাভুক্ত কলাম (2) এ ববণ থত H.S. Code এর ববপরীদত কলাম (3) এ 

উবিবিত পদের উপর আদরাপনীয় আমোবন শুল্ক ব ই পবরমাণ মূল্যবভ্বত্তক ১০ 

(েশ) শতাাংদশর অবতবরক্ত িয়, বসই পবরমাণ; 

 

(ি) ক্ষেন্ডি কর্তকৃ আমদারনি ক্ষেত্রে TABLE-I এি কলাম (1) এ উরিরখত 

Heading এি আওতাভুক্ত কলাম (2) এ বরণতৃ H.S. Code এি 

রবপিীত্রত কলাম (3) এ উরিরখত পত্রেি উপি আত্রিাপণীয় আমদারন শুল্ক 

ক্ষেই পরিমাণ মূল্যরেরিক ৫ (পাঁচ) শতাাংবশর অরতরিক্ত হয়, ক্ষেই পরিমাণ; 

এবাং 

(গ)   উৎপাদনকািী কযাটাগরি-২ ভুক্ত প্ররতষ্ঠান কর্তকৃ আমদারনি ক্ষেত্রে 

TABLE-II ও TABLE-III এি কলাম (1) এ উরিরখত 

Heading এি আওতাভুক্ত কলাম (2) এ বরণতৃ H.S. Code এি 

রবপিীত্রত কলাম (3) এ উরিরখত পত্রেি উপি আত্রিাপণীয় আমদারন শুল্ক 

ক্ষেই পরিমাণ মূল্যরেরিক ১৫ (পদনর) শতাাংবশর অরতরিক্ত হয়, ক্ষেই 

পরিমাণ; 
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এবাং উপত্রির েফা (ক), (খ) ও (গ) এ উবিবিত আমোবনর েকল ক্ষেত্রেই সমুেয় 

বরগুদলটবর বডউটি ও সম্পূরক শুল্ক,  বে র্াদক, এতদ্দ্বািা অব্যাহরত প্রদান করিল, েথা:- 

TABLE-I 

 

Heading H.S. Code Description 

(1) (2) (3) 

28.11 2811.29.10 Silica Gel 

29.02 2902.19.10 Cyclopentane 

32.06 3206.19.20 Mater Batch  

34.03 3403.99.90 Anti Corrosion Preparation  

39.02 3902.10.00 Polypropylene (PP) 

 3902.30.00 Polypropylene Copolymer 

39.03 3903.19.00 Polystyrene (GPPS) 

 3903.30.90 Acrylonitrile-butadiene-styrene(ABS) 

copolymers 

39.04 3904.10.00 Polyvinyl Chloride ( Resin PVC) 

39.07 3907.20.00 Other polyethers 

39.09 3909.31.00 Poly Methylene Phenyl Isocyanate (crude 

MDI, Polymeric MDI) 

39.17 3917.23.10 PVC Shrinkable Tube  

39.20 3920.20.90 Polymers of Propylene  

72.10 7210.61.10 Flat-rolled products of iron or non-alloy 

steel plated or coated with aluminium-

zinc alloys of a thickness of 0.25 mm or 

more 

 7210.70.10 Flat-rolled products of iron or non-alloy 

steel painted, varnished or coated with 

plastics of a thickness of 0.3 mm or more 

72.12 7212.20.10 Flat rolled products of iron or non-alloy 

steel electrolytically plated or coated 

with zinc 

 7212.40.99 Flat rolled products of iron or non-alloy 

steel of a width of less than 600 mm 

painted, varnished or coated with 

plastics 

 7212.50.10 Steel plate of a thickness of 0.25 mm to 

0.50 mm 

74.11 7411.10.00 Tubes and pipes of refined copper 

79.01 7901.20.00 Zinc alloys 

84.14 8414.30.90 Compressors of a kind used in 

refrigerating equipment 

 

TABLE-II 

 

Heading H.S. Code Description 

(1) (2) (3) 

3403 3403.99.90 Grease 

3506 3506.99.00 Adhesive 

4016 4016.93.00 Gaskets, washers and other seals 
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 4016.99.90 Other articles of vulcanized rubber 

7210 7210.49.10 Otherwise plated or coated with zinc 

other than corrugated of a thickness of 

0.4 mm or more 

 7210.69.10 Plated or coated with aluminium other 

than aluminium-zinc alloys of a thickness 

of 0.4 mm or more 

7304 7304.39.00 Tubes, pipes and hollow profiles 

7307 7307.99.10 Lock ring 

7318 7318.15.90 Screws and Bolts 

 7318.16.00 Nuts 

 7318.23.90 Rivets 

7607 7607.20.99 Aluminium foil 

8302 8302.10.00 Hinges 

8418 8418.99.00 Dryer 

 8418.99.00 Evaporator for Freezer 

 8418.99.00 Evaporator for Refrigerator 

 8418.99.00 PCB Inverter 

 8418.99.00 PCB Main  

8505 8505.19.00 Electro Magnets  

8536 8531.20.00 Indicator Panels Incorporating Liquid 

Crystal devices or LED 

8536 8536.50.00 Switch  

8544 8544.42.00 Power Cord 

9032 9032.10.00 Temperature Sensor 

84.14 8414.30.20 Compressors of a kind used in 

refrigerating equipment 

 

TABLE-III 

 

Heading H.S. Code Description 

(1) (2) (3) 

84.15 8415.90.90 Parts of Body Cabinet 

8415.90.90 Parts of Door 

40.16 4016.93.00 Gasket  

84.14 8414.90.90 Parts of Compressor 

84.18 8418.99.00 Parts of Evaporator 

85.34 8534.00.00 Printed Circuit Board (PCB) 

39.21 3921.11.00 ABS (Acrylonitrile-butadiene-Styrene) 

sheet 

39.17 3917.23.10 Shrinkable Tube 

90.32 9032.90.00 Parts of Temperature Sensor 

(Thermostat) 

 

শতথসমূি 
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(১) (ক) আমদারনকািক প্ররতষ্ঠানত্রক অবশ্যই Industrial IRC holder 

VAT compliant বরবিজাদরটর ও বিজার উৎপাদনকািী প্ররতষ্ঠান অথবা ক্ষেন্ডি 

হইত্রত হইত্রব। 

ব্যাখ্যা।- এই প্রজ্ঞাপত্রনি উত্রেশ্য পূিণকত্রে- 

(অ) Industrial IRC holder VAT compliant 

ক্ষিরিজাত্রিটি ও রিজাি  উৎপাদনকািী প্ররতষ্ঠান বরলত্রত 

‘‘ক্ষিরিজাত্রিটি ও রিজাি  উৎপাদনকািী প্ররতষ্ঠান কযাটাগবর-১’’ 

অথবা ‘‘ক্ষিরিজাত্রিটি ও রিজাি  উৎপাদনকািী প্ররতষ্ঠান কযাটাগবর-

২’’ ক্ষক বুঝাইত্রব: 

(i) ‘‘ক্ষিরিজাত্রিটি ও রিজাি  উৎপাদনকািী প্ররতষ্ঠান কযাটাগবর-১’’ 

অথ ৃমূল্য োংত্রোজন কি রনবরিত উৎপাদনকািী প্ররতষ্ঠান োহািা 

স্থানীয়োত্রব োংগৃহীত বা আমদারনকৃত কাঁচামাল দ্বািা 

বরবিজাদরটর ও বিজার এর েকল অাংশ রনত্রজ প্রস্তুত করিয়া 

অথবা প্রধান অাংশেমূহ ও এক বা একারধক গুরুত্বপূণ ৃঅাংশ রনত্রজ 

প্রস্তুত করিয়া এবাং অবরশষ্ট অাংশ বা অাংশেমূহ স্থানীয় ক্ষেন্ডি 

হইত্রত োংগ্রহ বা আমদারন করিয়া বরবিজাদরটর ও বিজার 

উৎপাদন কত্রি; 

(ii) ‘‘ক্ষিরিজাত্রিটি ও রিজাি উৎপাদনকািী প্ররতষ্ঠান কযাটাগবর-২’’ 

অথ ৃমূল্য োংত্রোজন কি রনবরিত উৎপাদনকািী প্ররতষ্ঠান োহািা 

স্থানীয়োত্রব োংগৃহীত বা আমদারনকৃত বা স্থানীয় বভ্ন্ডর িইদত 

সাংগৃিীত ক্ষুদ্র অাংশ বা অাংশরবত্রশষ দ্বািা Body Cabinet 

এবাং স্থানীয়োত্রব োংগৃহীত বা আমদারনকৃত বা স্থানীয় বভ্ন্ডর 

িইদত সাংগৃিীত ক্ষুদ্র অাংশ বা অাংশরবত্রশষ দ্বািা দুই বা তত্রতারধক 

প্রধান অাংশ (Body Cabinet ব্যতীত) বা গুরুত্বপূণ ৃ অাংশ 

োংত্রোজন করিয়া এবাং অবরশষ্ট অাংশেমূহ স্থানীয় ক্ষেন্ডি হইত্রত 

োংগ্রহ করিয়া বা আমদারন করিয়া োংত্রোজন এি মাধ্যত্রম 

ক্ষিরিজাত্রিটি ও রিজাি উৎপাদন কত্রি: 

তত্রব শত ৃ থাত্রক ক্ষে, ব  েকল প্ররতষ্ঠান ততিী Body 

Cabinet এবাং অন্যান্য অাংশেমূহ েম্পূণ ৃ রবযুক্ত অবস্থায় 

ক্ষিরিজাত্রিটি ও রিজাি  আমদারন করিয়া স্থানীয়োত্রব 

োংত্রোজন কত্রি তাহািা ইহাি আওতাভুক্ত হইত্রব না; 

(আ) ‘‘ক্ষেন্ডি’’ অথ ৃ মূেক রনবরিত উৎপাদনকািী প্ররতষ্ঠান োহািা 

স্থানীয়োত্রব োংগৃহীত অথবা আমদারনকৃত কাঁচামাল দ্বািা ক্ষিরিজাত্রিটি 

ও রিজাি  এি েন্ত্াাংশ প্রস্তুতপূবকৃ ক্ষিরিজাত্রিটি ও রিজাি  
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উৎপাদনকািী প্ররতষ্ঠানত্রক সুরনরদষৃ্ট রবক্রয় চুরক্তি আওতায় অথবা 

স্থানীয়োত্রব েিবিাহ করিয়া থাত্রক; 

(ই) (i)  ‘‘প্রধান অাংশ (Main Part)’’ অথ ৃ Body Cabinet, 

Door ও Gasket। 

 (ii) ‘‘গুরুত্বপূণ ৃ অাংশ’’ অথ ৃ Compressor, Evaporator, 

Printed Circuit Board (PCB), ABS 

(Acrylonitrile-butadiene-Styrene) sheet, 

Shrinkable Tube ও Temperature Sensor 

(Thermostat)। 

(ি) এই প্রজ্ঞাপত্রনি আওতায় পে আমদারন ও খালাত্রেি লত্রেয 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 থবততী মাদসর অর্বা প্রদ াজয বক্ষদে প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক 

মূসক োবিলপে (বরটান থ) োবিল কবরয়াদে মদম থ কাস্টমস কবম্পউটার বসদস্টদম 

বা ভ্যাট অনলাইন বসদস্টদম বা জাতীয় রাজস্ব ববাড থ বা ভ্যাট কবমশনাদরট এর 

ওদয়বসাইদট ইদলকট্রবনক তথ্য প্রেবশ থত র্াবকদত িইদব: 

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

ইদলকট্রবনক তথ্য পাওয়া সম্ভব না িয় তদব বসই বক্ষদে সাংবিষ্ট কবমশনার অব 

কাস্টমস প্রবত বক্ষদে কারণ বলবপবদ্ধ কবরয়া শুল্কায়দনর প্রদয়াজনীয় কা থক্রম 

গ্রিণ কবরদত পাবরদব: 

তদব আদরা শতথ র্াদক ব , বাাংলাদেশ রপ্তাবন প্রবক্রয়াকরণ অঞ্চল 

কর্তথপক্ষ (BEPZA), বাাংলাদেশ অর্ থননবতক অঞ্চল কর্তথপক্ষ (BEZA), 

বাাংলাদেশ িাইদটক পাকথ কর্তথপক্ষ অর্বা আইন বদল প্রবতবষ্ঠত অন্য ব  বকাদনা 

কর্তথপদক্ষর বনয়ন্ত্রণাধীন বশল্প প্রবতষ্ঠান  ািাদের জন্য বশল্প বভ্াক্তা আইআরবস 

গ্রিদণর বাধ্যবাধকতা নাই বসইরূপ বক্ষদে সাংবিষ্ট কর্তথপক্ষ কর্তথক ইস্যযকৃত 

আমোবন অনুমবতপে োবিল কবরদত িইদব। 

(গ) এই প্রজ্ঞাপত্রনি ক্ষিয়ারত সুরবধায় ক্ষিরিজাত্রিটি ও রিজাি উৎপাদনকািী প্ররতষ্ঠান 

কযাটাগবর-১ TABLE-I ও TABLE-II এি অন্তর্ভকৃ্ত পে এবাং 

ক্ষিরিজাত্রিটি ও রিজাি উৎপাদনকািী প্ররতষ্ঠান কযাটাগবর-২ TABLE-II ও 

TABLE-III এি অন্তভুকৃ্ত পে এবাং ক্ষেন্ডিগণ TABLE-I  এর পে 

আমদারন করিত্রত পারিত্রবন। 

(২)  ক্ষিরিজাত্রিটি ও রিজাি উৎপাদনকািী বা ক্ষেন্ডি রশে প্ররতষ্ঠান কর্তকৃ কািখানা 

স্থাপত্রনি পি এই প্রজ্ঞাপত্রনি অধীন ক্ষিয়ারত সুরবধায় কাঁচামাল বা েন্ত্াাংশ আমদারনি 

অনুত্রমাদত্রনি জন্য জাতীয় িাজস্ব ক্ষবাত্রডিৃ েদস্য (কাস্টমে নীরত) বিাবি আত্রবদন করিত্রত 
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হইত্রব, উক্ত আত্রবদন রবত্রবচনাি ক্ষেত্রে জাতীয় িাজস্ব ক্ষবাড ৃএি রদ্বতীয় েরচব (কাস্টমে 

নীরত), োংরিষ্ট েযাট রবোগীয় কমকৃতাৃ এবাং রশে মন্ত্ণালত্রয়ি প্ররতরনরধি েমন্বত্রয় গঠিত 

করমটি আত্রবরদত প্ররতষ্ঠান েত্রিজরমন োচাইপূবকৃ জাতীয় িাজস্ব ক্ষবাত্রডিৃ েদস্য (কাস্টমে 

নীরত) বিাবি ‘‘পরিরশষ্ট-১’’ অনুোয়ী একটি প্ররতত্রবদন দারখল করিত্রবন এবাং উক্ত 

প্ররতত্রবদন অনুোয়ী প্ররতষ্ঠাত্রনি রশে স্থাপন োংক্রান্ত কােকৃ্রম েত্রন্তাষজনক রবত্রবরচত হইত্রল 

আত্রবদনকািী প্ররতষ্ঠানত্রক এই প্রজ্ঞাপত্রনি অধীন ক্ষিয়ারত হাত্রি পে আমদারনি অনুত্রমাদন 

প্রদান কিা হইত্রব, উক্ত অনুত্রমাদন পত্রেি েতযারয়ত ফত্রটাকরপ প্ররতটি পেচালান 

শুল্কায়ত্রনি েময় রবল অব এরিি েরহত দারখল করিত্রত হইত্রব। 

(৩)  ক্ষিরিজাত্রিটি ও রিজাি উৎপাদনকািী অথবা ক্ষেন্ডি কর্তকৃ প্ররত একক 

ক্ষিরিজাত্রিটি ও রিজাি বা ক্ষিরিজাত্রিটি ও রিজাি এি েন্ত্ বা েন্ত্াাংশ উৎপাদত্রনি জন্য 

েম্ভাব্য বা ক্ষেৌরক্তক অপচয়েহ কী কী উপকিণ কী পরিমাত্রণ আবশ্যক (উপকিণ-উৎপাদ 

েহগ) ক্ষে েম্পরকৃত তথ্য ‘‘পরিরশষ্ট-২’’ অনুোয়ী ৩ (রতন) করপ পে আমদারনি পূত্রবইৃ 

োংরিষ্ট েযাট করমশনাত্রিট এি করমশনাি বিাবি দারখল করিত্রত হইত্রব এবাং করমশনাি 

উক্ত উপকিণ-উৎপাদ েহগ অনুত্রমাদনপূবকৃ প্ররতস্বােি করিত্রবন এবাং একটি করপ 

অরফত্রেি ক্ষিকড ৃ রহোত্রব োংিেণ করিত্রবন, রদ্বতীয় করপ জাতীয় িাজস্ব ক্ষবাত্রডিৃ েদস্য 

(কাস্টমে নীরত) বিাবত্রি ক্ষপ্রিণ করিত্রবন এবাং অপি করপ প্ররতষ্ঠান কর্তপৃেত্রক ক্ষফিত 

রদত্রবন, পরিরশষ্ট-২ এি েতযারয়ত ফত্রটাকরপ প্ররতটি পেচালান শুল্কায়ত্রনি েময় রবল অব 

এরিি েরহত দারখল করিত্রত হইত্রব। 

(৪) এই প্রজ্ঞাপত্রন উরিরখত েন্ত্াাংশ বা উপকিণ ‘‘পরিরশষ্ট-২’’ অনুোয়ী আমদারন 

করিয়া অনুত্রমারদত উপকিণ-উৎপাদ েহগ ক্ষমাতাত্রবক ক্ষিরিজাত্রিটি ও রিজাি বা উিার 

েন্ত্াাংশ উৎপাদন হইত্রতত্রে রকনা তাহা রনরিত হওয়াি জন্য োংরিষ্ট েযাট করমশনাত্রিত্রটি 

করমশনাি একজন যুগ্ম করমশনাি ও োংরিষ্ট েযাট রবোত্রগি রবোগীয় কমকৃতাৃি েমন্বত্রয় 

একটি করমটি গঠন করিত্রবন; গঠিত করমটি প্ররত ৬ (েয়) মাে অন্তি েত্রিজরমন পরিদশনৃ 

করিয়া করমশনাত্রিি রনকট প্ররতত্রবদন দারখল করিত্রবন; োবিলকৃত প্রবতদবেদনর সাদর্ 

আমোবনকৃত পদের ব্যবিারজবনত বা অন্য বকান অসঙ্গবত র্াবকদল তািা িালাসকারী 

কাস্টম িাউস বা কাস্টমস বস্টশনদক অববিত কবরদত িইদব; েযাট 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 পে 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 থবততী মাদসর মূসক োবিলপে (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: 
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তদব শতথ র্াদক ব , বকান জ্েব-দূবব থপাক বা বকাদনা ব ৌবক্তক কারদণ ইদলকট্রবনক 

তথ্য পাওয়া সম্ভব না িইদল সাংবিষ্ট কবমশনার অব কাস্টমস প্রবত বক্ষদে কারণ বলবপবদ্ধ 

কবরয়া শুল্কায়দনর প্রদয়াজনীয় কা থক্রম গ্রিণ কবরদত পাবরদব। 

 

(৬) (ক) আমোবন ও শুল্কায়ন সাংক্রান্ত অন্যান্য ববষয়সি েফা (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। 

 

(৭) ক্ষকান উৎপাদনকািী বা ক্ষেন্ডি এই প্রজ্ঞাপত্রনি শত ৃ লঙ্ঘন করিত্রল এবাং উক্ত 

লঙ্ঘনজরনত কািত্রণ িাজস্ব েরত হইত্রল ক্ষেইত্রেত্রে তাহাি রবরুত্রে কাস্টমে আইন ও মূল্য 

োংত্রোজন কি আইত্রনি রবধান অনুোয়ী ও প্রত্রোজয ক্ষেত্রে োংরিষ্ট অন্যান্য আইদনর ববধান 

অনু ায়ী প্রত্রয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কিা হইত্রব। 

২। এই প্রজ্ঞাপন ৯ জুন, ২০২২ বিস্টাব্দ তাবরদি কা থকর িইদব। 

 

পরিরশষ্ট-১ 

[শতথ ২ দ্রষ্টব্য] 

কািখানা পরিদশনৃ প্ররতত্রবদন 

 

 আমিা রনম্নস্বােিকািীগণ রবগত ------------রি তারিখ--------------------  নামীয় 

ক্ষিরিজাত্রিটি ও রিজাি উৎপাদনকািী/ত্রিরিজাত্রিটি ও রিজাি এি পাটেৃ উৎপাদনকািী রশে 

কািখানা েত্রিজরমত্রন পরিদশনৃ করি। পরিদশতৃ্রন প্রাপ্ত তথ্যারদ রনম্নরূপ, েথা:- 

 

১। প্ররতষ্ঠাত্রনি নাম ও ঠিকানা : 

২। মূেক রনবিন নম্বি (BIN) : 

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

৪।  আয়কি েনদ নম্বি (TIN) : 

৫। জরম ও েবত্রনি রববিণ  : 

(ক) জরম ও েবন রনজস্ব রকনা : 

(খ) ক্ষমাট জরমি পরিমাণ : 

(গ) কািখানা েবত্রনি (ওয়যািহাউেেহ) আয়তন : 

(ঘ) কািখানা েবত্রনি প্রকৃরত : (পাকা/ত্রেরম পাকা/অন্যান্য) : 
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(ঙ) অরফে  েবত্রনি আয়তন : 

(চ) রবদুযৎ োংত্রোগ আত্রে রকনা : 

৬।  কািখানা েবন োড়া হইত্রল োড়া চুরক্তি করপ: 

৭। স্থারপত েন্ত্পারতি রববিণ : 

৮। স্থারপত েন্ত্পারত দ্বািা উৎপাদনত্রোগ্য পত্রেি রববিণ : 

৯। উৎপাদনত্রোগ্য পত্রেি উপকিণ-উৎপাদ েহগ োংরিষ্ট েযাট করমশনাত্রিত্রট দারখল ও 

অনুত্রমাদন কিা হইয়াত্রে রকনা : 

 

উপযুকৃ্ত তথ্যারদ পোৃত্রলাচনায় প্রতীয়মান হয় ক্ষে, বরণতৃ প্ররতষ্ঠানটি স্থানীয়োত্রব ক্ষিরিজাত্রিটি ও 

রিজাি উৎপাদনকািী/ত্রিরিজাত্রিটি ও রিজাি এি পাটেৃ উৎপাদত্রনি লত্রেয প্রাথরমক প্রস্তুরত 

েম্পন্ন করিয়াত্রে। প্ররতষ্ঠানটিত্রক প্রজ্ঞাপন এে,আি,ও নাং ১২০-আইন/২০২২/৬৮/কাস্টমস 

তারিখ: ১ জুন, ২০২২ রিিঃ এি আওতায় প্রজ্ঞাপত্রন উরিরখত পে/েন্ত্াাংশ/উপকিণ ক্ষিয়ারত 

সুরবধায় আমদারনি  অনুত্রমাদন প্রদাত্রনি সুপারিশ কিা হইল এবাং প্ররতষ্ঠানটিত্রক এই প্রজ্ঞাপত্রনি 

উত্রেশ্য পূিণকত্রে, ক্ষিরিজাত্রিটি ও রিজাি উৎপাদনকািী প্ররতষ্ঠান কযাটাগবর-১/ক্ষিরিজাত্রিটি ও 

রিজাি উৎপাদনকািী প্ররতষ্ঠান কযাটাগবর-২/ক্ষেন্ডি রহোত্রব তারলকাভুক্ত কিা হইল। 

 

 

োংরিষ্ট েযাট রবোগীয় 

কমকৃতাৃি নাম ও স্বােি 

রশে মন্ত্ণালত্রয়ি প্ররতরনরধি 

নাম ও স্বােি 

জাতীয় িাজস্ব ক্ষবাত্রডিৃ 

প্ররতরনরধি নাম ও স্বােি 

তারিখ: তারিখ: তারিখ: 

 

পরিরশষ্ট-২ 

[শতথ ৩ ও ৪ দ্রষ্টব্য] 

গণপ্রজাতন্ত্ী বাাংলাত্রদশ েিকাি 

জাতীয় িাজস্ব ক্ষবাড,ৃ ঢাকা।  

 
ক্ষিরিজাত্রিটি ও রিজাি অথবা ক্ষিরিজাত্রিটি ও রিজাি এি েন্ত্াাংশ ততিীি উপকিণ/কাঁচামাল 

েম্পরকতৃ ক্ষঘাষণা: 

 
১। প্ররতষ্ঠাত্রনি নাম: 

২। ঠিকানা: 

৩। মূেক রনবিন নম্বি: 

 
ক্রিঃ

নাং 

পত্রেি 

নাম ও 

H.S. 

Code 

একক পে উৎপাদত্রন 

ব্যবহাে ৃ

কাঁচামাল বা 

উপকিণ এি 

নাম (H.S. 

Code েহ) 

অপচয়েহ প্ররত 

একক পে 

উৎপাদত্রন 

প্রত্রয়াজনীয় 

কাঁচামাল বা 

উপকিত্রণি প্ররতটিি 

পরিমাণ  (বকরজ) 

অপচয় ব্যতীত 

প্ররত একক পে 

উৎপাদত্রন 

প্রত্রয়াজনীয় 

কাঁচামাল বা 

উপকিত্রণি 

প্ররতটিি পরিমাণ  

(বকরজ) 

অপচত্রয়ি 

শতকিা 

হাি 
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(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

       

 

োংরিষ্ট েযাট করমশনাত্রিি প্ররতস্বােি   প্ররতষ্ঠাত্রনি ব্যবস্থাপনা কর্তপৃত্রেি  

স্বােি ও তারিখ  

 

িাষ্ট্রপরতি আত্রদশক্রত্রম, 

 

স্বাক্ষবরত/- 

আবু বিনা বমাঃ রিমাতুল মুবনম 

বসবনয়র সবচব। 


