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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

অর্ থ মন্ত্রণালয় 

অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ 

(কাস্টমস ও মূল্য সাংদ াজন কর) 

প্রজ্ঞাপন 

তাবরখ: ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১ জুন, ২০২২ বিষ্টাব্দ 

 এস,আর,ও নাং ১৩৯-আইন/২০২২/৮৭/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 

পরামশ থক্রদম, বিদ্যমান আমোবন নীবত আদেশ এর আওতায় অনুদমাবেত ইবিন ক্ষমতা 

বববশষ্ট বমাররসাইদকল ্ানীয়ভ্াদব উপপােদনর লদক্ষয বন্নবববণ থত শতথ সাদপদক্ষ বনদ্নব 

ববধৃত- 

(ক)  বমাররসাইদকল উপপােনকারী কযারাগবর-১ ভুক্ত প্রবতষ্ঠান কর্তথক আমোবনর 

বক্ষদে:- 

(i) TABLE-I এর কলাম (1) এ উবিবখত Heading এর 

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

(3) এ উবিবখত পদের উপর আদরাপণীয় আমোবন শুল্ক ব ই 

পবরমাণ মূল্যবভ্বত্তক ৩ (বতন) শতাাংশের অবতবরক্ত িয়, বসই 

পবরমাণ; 

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

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

(3) এ উবিবখত পদের উপর আদরাপণীয় আমোবন শুল্ক ব ই 

পবরমাণ মূল্যবভ্বত্তক ১০ (েশ) শতাাংশের অবতবরক্ত িয়, বসই 

পবরমাণ: 

তবি েতত থাবক শে, ২৫০ বসবসর উর্ধ্তসীমার ইবিন 

ক্ষমতাসম্পন্ন শমাটরসাইবকবের েন্ত্াাংে আমদাবনবত TABLE-I 

এর পবের বিপরীবত আমদাবন শুল্ক হইবি ১০ (দে) েতাাংে, 

TABLE-II এর পবের বিপরীবত আমদাবন শুল্ক হইবি ১৫ 

(পবনর) েতাাংে; 

 (খ) বভ্ন্ডর কর্তথক আমোবনর বক্ষদে TABLE-I এর কলাম (1) এ উবিবখত 

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

ববপরীদত কলাম (3) এ উবিবখত পদের উপর আদরাপণীয় আমোবন শুল্ক 

ব ই পবরমাণ মূল্যবভ্বত্তক ৩ (বতন) শতাাংশের অবতবরক্ত িয়, বসই পবরমাণ: 
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  তবি েতত থাবক শে, ২৫০ বসবসর উর্ধ্তসীমার ইবিন ক্ষমতাসম্পন্ন 

শমাটরসাইবকবের েন্ত্াাংে আমদাবনবত TABLE-I এর পবের বিপরীবত 

আমদাবন শুল্ক হইবি ১০ (দে) েতাাংে; 

(গ)  বমাররসাইদকল উপপােনকারী কযারাগবর-২ ভুক্ত প্রবতষ্ঠান কর্তথক আমোবনর 

বক্ষদে TABLE-II ও TABLE-III এর কলাম (1) এ উবিবখত 

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

ববপরীদত কলাম (3) এ উবিবখত পদের উপর আদরাপণীয় আমোবন শুল্ক 

ব ই পবরমাণ মূল্যবভ্বত্তক ১৫ (পবনর) শতাাংশের অবতবরক্ত িয়, বসই 

পবরমাণ: 

তবি েতত থাবক শে, ২৫০ বসবসর উর্ধ্তসীমার ইবিন ক্ষমতাসম্পন্ন 

শমাটরসাইবকবের েন্ত্াাংে আমদাবনবত TABLE-II এর পবের বিপরীবত 

আমদাবন শুল্ক হইবি ১৫ (পবনর) েতাাংে এিাং TABLE-III এর পবের 

বিপরীবত আমদাবন শুল্ক হইবি ২৫ (পঁবিে) েতাাংে; 

 

এবাং সমুদয় শরগুবেটবর বিউটি ও সম্পূরক শুল্ক, েবদ থাবক, এতদ্দ্বারা অব্যািবত প্রোন 

কবরল,  র্া:- 

TABLE-I  
 

Heading H.S. Code Description 

(1) (2) (3) 

28.04 2804.80.00 Arsenic 

29.29 2929.10.00 Isocyanates 

34.03 3403.19.00 Mold release preparation 

35.06 3506.91.90 Adhesives 

38.14 3814.00.90 Organic composite solvents and thinner 

 3814.00.90 Electric discharging machine (EDM) fluid 

38.24 3824.99.99 Electroplating chemicals 

39.02 3902.10.00 Polypropylene 

 3902.30.00 Polypropylene copolymers 

39.03 3903.19.00 Polystyrene (GPPS) 

 3903.20.00 Styrene-acrylonitrile (SAN) copolymers 

 3903.30.90 Acrylonitrile-butadiene-styrene(ABS) 

copolymers 

39.06 3906.10.00 Poly (methyl methacrylate) 

39.07 3907.29.00 Other polyethers 

 3907.40.90 Polycarbonates 

39.08 3908.10.00 Polyamide  

 3908.90.00 Glass filled (GF) nylon 

39.09 3909.40.90 Phenolic resin 

 3909.50.00 Polyurethanes 

39.10 3910.00.00 Silicones in primary forms 
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39.17 3917.23.10 PVC shrinkable tube (plain) 

40.02 4002.31.00 Isobutene-isoprene (Butyl) 

 4002.49.00 Chloroprene rubber  

 4002.99.00 Other synthetic rubber 

72.08 7208.10.90 Hot rolled Sheet 

 7208.52.10 Hot rolled Sheet 

 7208.53.10 Hot rolled Sheet 

72.09 7209.15.00 Cold rolled sheet 

 7209.16.90 Cold rolled flat-rolled products of iron or non-

alloy steel in coils of a thickness exceeding 1mm 

but less than 3mm 

 7209.17.90 Cold rolled flat-rolled products of iron or non-

alloy steel in coils of a thickness exceeding 

0.5mm or more but not exceeding 1mm  

 7209.18.00 Cold rolled flat-rolled products of iron or non-

alloy steel in coils of a thickness of less than 0.5 

mm   

72.12 7212.50.90 Otherwise plated or coated iron or non-alloy steel 

72.15 7215.10.00 Non-alloy bar 

 7215.90.00 Other bar 

72.21 7221.00.00 Stainless steel bars and rods 

72.24 7224.90.00 Semifinished alloy product  

72.25 7225.92.00 Zinc plated or coated flat rolled products 

72.27 7227.90.90 Other bars and rods 

73.06 7306.30.00 Electric Resistance Welded (ERW) Precision 

Tubes or Pipes 

 7306.40.00  

 7306.50.00  

 7306.61.00  

 7306.69.00  

 7306.90.00 Other tubes, pipes and hollow profiles (for 
example, open seam or welded riveted or 
similarly closed of iron or steel. 
Other 

73.15 7315.19.00 Parts of chain 

76.01 7601.20.90 Aluminium alloy 

76.04 7604.29.00 Bar, rods, and profile of alumimium alloy 

78.01 7801.10.00 Refined lead 

81.10 8110.10.00 Antimony ingot 

83.11 8311.30.00 Coated rod & cored wire 

84.09 8409.99.90 Carburetor 
 

TABLE-II 
 

Heading H.S. Code Description 

(1) (2) (3) 

32.08 3208.20.10 Paints and varnishes 
 3208.90.90 Pre treatment chemicals for painting operations 
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39.19 3919.90.99 Adhesive sticker 
39.21 3921.90.99 Sticker 
40.16 4016.93.00 Gaskets, washers and other  seals 

 4016.99.90 Other articles of vulcanised rubber 
59.03 5903.90.90 Other textile fabrics, impregnated, coated, 

covered or laminated with plastics 
70.07 7007.29.00 Wind shield 
70.09 7009.10.00 Mirror 
72.28 7228.70.00 Angles, shapes and sections 
73.01 7301.20.00 Welded angles, shapes and sections 
73.04 7304.39.00 Tubes, pipes and hollow profiles 
73.18 7318.15.90 Screws & bolts 

 7318.16.00 Nuts 
 7318.22.90 Washer 
 7318.23.90 Rivet 

73.20 7320.90.90 Other springs 
73.26 7326.19.00 Semi-finished alloy wheel 
74.15 7415.33.90 Screws 

 7415.39.00 Bolts & nuts 
83.01 8301.20.00 Main lock 
84.07 8407.32.90 Engine in CKD condition 
84.21 8421.31.00 Air filter 
84.83 8483.90.00 Toothed  wheels, chain sprockets & others 
85.11 8511.10.00 Sparking plugs 

 8511.20.00 Ignition magnetos 
 8511.30.00 DC CDI unit, coil (LH/RH) 
 8511.40.00 Starter 

85.12 8512.20.00 Number plate lamp 
 8512.30.00 Horn 

85.36 8536.10.00 Fuse 
 8536.49.90 Starter relay-with grommet 
 8536.50.00 Switch 
 8536.61.00 Lamp Holder 

85.39 8539.32.90 Indicator lamp 
85.47 8547.20.00 Connector housing 
87.14 8714.10.90 Air cleaner sub assy 

 8714.10.90 Axle 
 8714.10.90 Arm brake rear 
 8714.10.90 After the foot mounting plate 
 8714.10.90 After the foot limit board 
 8714.10.90 After being a bumper 
 8714.10.90 After the center cover 
 8714.10.90 After the sign 
 8714.10.90 Battery arrestor 
 8714.10.90 Battery arrestor bkt 
 8714.10.90 Battery pipe 
 8714.10.90 Bracket comp LH & RH eng front 
 8714.10.90 Bracket cowling 
 8714.10.90 Bracket fairing top 
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 8714.10.90 Bracket fender-drum 
 8714.10.90 Bracket flap support LH& RH 
 8714.10.90 Bracket head lamp 
 8714.10.90 Brake pedal assy 
 8714.10.90 Brake shoe 
 8714.10.90 Bush 1- windshield 
 8714.10.90 Bush 2- windshield 
 8714.10.90 Brake rod rear 
 8714.10.90 Break Padel 
 8714.10.90 Brace fender 
 8714.10.90 Cage bearing steering 
 8714.10.90 Cap - swing arm 
 8714.10.90 Chain adjuster 
 8714.10.90 Choke cable comb 
 8714.10.90 Clamp 
 8714.10.90 Clamp (breather tube) 
 8714.10.90 Collar 
 8714.10.90 Connector pte 
 8714.10.90 Coupling 
 8714.10.90 Cup-steering 
 8714.10.90 Clip 
 8714.10.90 Cable speedometer 
 8714.10.90 Cowling (fairing) 
 8714.10.90 Cock fuel 
 8714.10.90 Cowling body 
 8714.10.90 Cap cleaner 
 8714.10.90 Cap lock 
 8714.10.90 Cotter 
 8714.10.90 Clutch control 
 8714.10.90 Dash board 
 8714.10.90 Dust seal 
 8714.10.90 End plug handle bar 
 8714.10.90 Engine mounting bracket 
 8714.10.90 Flasher 
 8714.10.90 Front axle 
 8714.10.90 Fuel cock assy 
 8714.10.90 Front fender 
 8714.10.90 Front fork assy 
 8714.10.90 Fender (front & rear ) 
 8714.10.90 Front and rear disc brake system 
 8714.10.90 Front mark 
 8714.10.90 Fairing 
 8714.10.90 Front brake 
 8714.10.90 Flange finaldriven 
 8714.10.90 Foam Side flap 
 8714.10.90 Fixing 
 8714.10.90 Flap cowling 
 8714.10.90 Gear change leaver 
 8714.10.90 Grip handle assembly 
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 8714.10.90 Gear shift pedal 
 8714.10.90 Handle bar 
 8714.10.90 Handle set 
 8714.10.90 Hook. 
 8714.10.90 Inlet pipe 
 8714.10.90 Instruction 
 8714.10.90 Kick lever 
 8714.10.90 Lever complete gear shifter 
 8714.10.90 Modulator assy 
 8714.10.90 Motorcycle brakes 
 8714.10.90 Muffler 
 8714.10.90 Muffler protecting cover 
 8714.10.90 Nail cable guide 
 8714.10.90 Net  protect 
 8714.10.90 Ornamental plate comp. 
 8714.10.90 Plate set upper pressure 
 8714.10.90 Panel brake comp front & rear  
 8714.10.90 Panel box 
 8714.10.90 Plug RR fender RR 
 8714.10.90 Pivot stand 
 8714.10.90 Peephole cap 
 8714.10.90 Protector comp 
 8714.10.90 Pedal comp. gear change 
 8714.10.90 Plate upper linking 
 8714.10.90 Pin 
 8714.10.90 Pressure plate 
 8714.10.90 Plug -seat lock cable 
 8714.10.90 Rim comp (front and rear) 
 8714.10.90 Retiiner 
 8714.10.90 Rear scutcheon 
 8714.10.90 Rim comp. 
 8714.10.90 Reflector front 
 8714.10.90 Rear grabe holder 
 8714.10.90 Ring snap 
 8714.10.90 Rear brake 
 8714.10.90 Steering stem 
 8714.10.90 Sleeve 
 8714.10.90 Shaft 
 8714.10.90 Shock absorber (front & rear) 
 8714.10.90 Stripe (left and right) 
 8714.10.90 Step (left and right) 
 8714.10.90 Swing arm 
 8714.10.90 Support  front label 
 8714.10.90 Seat lock 
 8714.10.90 Step holder 
 8714.10.90 Throttle cable 
 8714.10.90 Tool kit 
 8714.10.90 Torque rod 
 8714.10.90 Upper bracket assly 
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 8714.10.90 Wheel& brake comp. set (front and rear) 
 8714.10.90 Wheel com  (front and rear) 

90.29 9029.20.00 Speedo meter 
90.32 9032.89.00 DC regulator with capacitor 

 

TABLE-III 
 

Heading H.S. Code Description 

(1) (2) (3) 

87.14 8714.10.90 Parts of chassis 

8714.10.90 Parts of swing arm 

8714.10.90 Parts of fuel tank 

8714.10.90 Parts of wheel 

8714.10.90 Parts of handle bar 

8714.10.90 Parts of muffler (cylencer) 

 

শততািবে: 

১। (ক) আমোবনকারক প্রবতষ্ঠানদক অবশ্যই Industrial IRC holder VAT 

compliant বমাররসাইদকল উপপােনকারী প্রবতষ্ঠান অর্বা বভ্ন্ডর িইদত 

িইদব। 

ব্যাখ্যা।- এই প্রজ্ঞাপদনর উদেশ্য পূরণকদে- 

(অ) “Industrial IRC holder VAT compliant 

বমাররসাইদকল উপপােনকারী প্রবতষ্ঠান” অথ ত ‘‘বমাররসাইদকল 

উপপােনকারী প্রবতষ্ঠান কযারাগবর-১’’ ও ‘‘বমাররসাইদকল 

উপপােনকারী প্রবতষ্ঠান কযারাগবর-২’’;  

(i) ‘‘বমাররসাইদকল উপপােনকারী প্রবতষ্ঠান কযারাগবর-১’’ অর্ থ মূল্য 

সাংদ াজন কর বনববিত উপপােনকারী প্রবতষ্ঠান  ািারা 

্ানীয়ভ্াদব সাংগৃিীত বা আমোবনকৃত কাঁচামাল দ্বারা 

বমাররসাইদকদলর সমস্ত পার থস বনদজ প্রস্তুত কবরয়া অর্বা বচবসস 

ও এক বা একাবধক গুরুত্বপূণ থ পার থস বনদজ প্রস্তুত কবরয়া এবাং 

অববশষ্ট পার থস ্ানীয় বভ্ন্ডর িইদত সাংগ্রি বা আমোবন কবরয়া 

বমাররসাইদকল সাংদ াজন বা উপপােন কদর; 

(ii) ‘‘বমাররসাইদকল উপপােনকারী প্রবতষ্ঠান কযারাগবর-২’’ অর্ থ মূল্য 

সাংদ াজন কর বনববিত উপপােনকারী প্রবতষ্ঠান  ািারা 

্ানীয়ভ্াদব সাংগৃিীত বা আমোবনকৃত িা স্থানীয় শেন্ডর হইবত 

সাংগৃহীত বচবসদসর ক্ষুদ্র অাংশ বা অাংশববদশষ দ্বারা বচবসস এবাং 

্ানীয়ভ্াদব সাংগৃিীত বা আমোবনকৃত িা স্থানীয় শেন্ডর হইবত 

সাংগৃহীত ক্ষুদ্র অাংশ বা অাংশববদশষ দ্বারা এক বা একাবধক 
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গুরুত্বপূণ থ পার থস প্রস্তুত কবরয়া এবাং অববশষ্ট পার থস ্ানীয় বভ্ন্ডর 

িইদত সাংগ্রি বা আমোবন কবরয়া বমাররসাইদকল সাংদ াজন বা 

উপপােন কদর:  

তদব শতথ র্াদক ব , শে সকল প্রবতষ্ঠান ততরী বচবসস এবাং 

অন্যান্য পার থসসি সম্পূণ থ ববযুক্ত অব্ায় বমাররসাইদকল 

আমোবন কবরয়া ্ানীয়ভ্াদব সাংদ াজন কদর তািারা ইিার 

আওতাভুক্ত িইদব না; 

(আ) ‘‘বভ্ন্ডর’’ অর্ থ মূসক বনববিত উপপােনকারী প্রবতষ্ঠান  ািারা 

্ানীয়ভ্াদব সাংগৃিীত অর্বা আমোবনকৃত কাঁচামাল দ্বারা 

বমাররসাইদকল এর  ন্ত্রাাংশ প্রস্তুতপূব থক বমাররসাইদকল উপপােনকারী 

প্রবতষ্ঠানদক সুবনবে থষ্ট ববক্রয় চুবক্তর আওতায় অর্বা ্ানীয়ভ্াদব 

সরবরাি কবরয়া র্াদক; 

(ই) ‘‘গুরুত্বপূণ থ পার থস’’ অর্ থ Swing arm, wheel, fuel tank, 

handle bar এবাং muffler (cylencer); 

(খ) এই প্রজ্ঞাপদনর আওতায় পে আমোবন ও খালাদসর লদক্ষয প্রবতষ্ঠানটির 

হােনাগাদ নিায়নকৃত বেল্প শোক্তা আইআরবস রবহয়াবে এিাং ১৩ বিবযট 

সম্ববেত মূল্য সাংবোযন কর (মূসক) বনিবিত প্রবতষ্ঠানটি বিবিিৈ বিে অি এবি 

দাবখবের অব্যিবহত পূি তিতী মাবসর অথিা প্রবোযৈ শক্ষবে প্রবয়াযনীয় সাংখ্যক 

মূসক দাবখেপে (বরটান ত) দাবখে কবরয়াবে মবম ত কাস্টমস কবম্পউটার বসবস্টবম 

িা েৈাট অনোইন বসবস্টবম িা যাতীয় রাযস্ব শিাি ত িা েৈাট কবমেনাবরট এর 

ওবয়িসাইবট ইবেকট্রবনক তথ্য প্রদবে তত থাবকবত হইবি:  

তবি েতত থাবক শে, শকাবনা জ্দি-দূবি তপাক িা শকাবনা শেৌবক্তক কারবণ 

ইবেকট্রবনক তথ্য পাওয়া সম্ভি না হয় তবি শসই শক্ষবে সাংবিষ্ট কবমেনার অি 

কাস্টমস প্রবত শক্ষবে কারণ বেবপিদ্ধ কবরয়া শুল্কায়বনর প্রবয়াযনীয় কাে তক্রম 

গ্রহণ কবরবত পাবরবি: 

তবি আবরা েতত থাবক শে, িাাংোবদে রপ্তাবন প্রবক্রয়াকরণ অঞ্চে 

কর্ততপক্ষ (BEPZA), িাাংোবদে অথ তননবতক অঞ্চে কর্ততপক্ষ (BEZA), 

িাাংোবদে হাইবটক পাকত কর্ততপক্ষ অথিা আইন িবে প্রবতবষ্ঠত অন্য শে শকাবনা 

কর্ততপবক্ষর বনয়ন্ত্ণাধীন বেল্প প্রবতষ্ঠান োহাবদর যন্য বেল্প শোক্তা আইআরবস 

গ্রহবণর িাধ্যিাধকতা নাই শসইরূপ শক্ষবে সাংবিষ্ট কর্ততপক্ষ কর্ততক ইস্যৈকৃত 

আমদাবন অনুমবতপে দাবখে কবরবত হইবি; 

(গ) এই প্রজ্ঞাপদনর বরয়াবত সুববধায় বমাররসাইদকল উপপােনকারী প্রবতষ্ঠান 

কযারাগবর-১ ও বভ্ন্ডরগণ TABLE-I এিাং TABLE-II এর অন্তর্ভ থক্ত পে এবাং 

বমাররসাইদকল উপপােনকারী প্রবতষ্ঠান কযারাগবর-২ TABLE-II ও 

TABLE-III এর অন্তভু থক্ত পে আমোবন কবরদত পাবরদবন; 
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(ঘ) শমাটরসাইবকে উৎপাদনকারী কৈাটাগবর-১ ভুক্ত প্রবতষ্ঠান শেই সকে মবিবের 

শমাটরসাইবকবের শক্ষবে ্ানীয়ভ্াদব সাংগৃিীত বা আমোবনকৃত িা স্থানীয় শেন্ডর 

হইবত সাংগৃিীত বচবসদসর ক্ষুদ্র অাংশ বা অাংশববদশষ দ্বারা বচবসস এবাং 

্ানীয়ভ্াদব সাংগৃিীত বা আমোবনকৃত িা স্থানীয় শেন্ডর হইবত সাংগৃিীত ক্ষুদ্র 

অাংশ বা অাংশববদশষ দ্বারা এক বা একাবধক গুরুত্বপূণ থ পার থস প্রস্তুত কবরয়া এবাং 

অববশষ্ট পার থস ্ানীয় বভ্ন্ডর িইদত সাংগ্রি বা আমোবন কবরয়া বমাররসাইদকল 

সাংদ াজন বা উপপােন কবরবি, শকিে শসই সকে শক্ষবে শমাটরসাইবকে 

উৎপাদনকারী কৈাটাগবর-১ ভুক্ত প্রবতষ্ঠানসমূহ বমাররসাইদকল উপপােনকারী 

প্রবতষ্ঠান কযারাগরী-২ এর স্যবিধা প্রাপ্য হইবি এিাং এই শক্ষবে শুল্কায়নকাবে 

সাংবিষ্ট কাস্টম হাউস িা শস্টেবন সাংবিষ্ট প্রবতষ্ঠান কর্ততক মূসক বিোগীয় দপ্তবর 

প্রবতটি মবিবের যন্য পৃথক পৃথক দাবখেকৃত মূসক বিোগীয় কম তকততা কর্ততক 

সতৈাবয়ত উপকরণ-উৎপাদ সহগ শঘাষণাপে (মূসক-৪.৩) দাবখে কবরবত হইবি। 

২।  বমাররসাইদকল উপপােনকারী বা বভ্ন্ডর বশে প্রবতষ্ঠান কর্তথক কারখানা ্াপদনর 

পর এই প্রজ্ঞাপদনর অধীন বরয়াবত সুববধায় কাঁচামাল বা  ন্ত্রাাংশ আমোবনর অনুদমােদনর 

জন্য বচয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব ববাড থ বরাবর আদবেন কবরদত িইদব; উক্ত আদবেন 

ববদবচনার বক্ষদে জাতীয় রাজস্ব ববাড থ, সাংবিষ্ট ভ্যার ববভ্াগীয় কম থকতথা এবাং বশে 

মন্ত্রণালদয়র প্রবতবনবধর সম্বয়দয় গিতত কবমি  আদববেত প্রবতষ্ঠান সদরজবমন  াচাইপূব থক 

বচয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব ববাড থ বরাবর ‘‘পবরবশষ্ট-১’’ অনু ায়ী একি  প্রবতদবেন োবখল 

কবরদবন এিাং উক্ত প্রবতদবেন অনু ায়ী প্রবতষ্ঠাদনর বশে ্াপন সাংক্রান্ত কা থক্রম 

সদন্তাষজনক ববদববচত িইদল আদবেনকারী প্রবতষ্ঠানদক এই প্রজ্ঞাপদনর অধীন বরয়াবত 

িাদর পে আমোবনর অনুদমােন প্রোন করা িইদব; উক্ত অনুদমােন পদের সতযাবয়ত 

ফদরাকবপ প্রবতি  পেচালান শুল্কায়দনর সময় ববল অব এবির সবিত োবখল কবরদত 

িইদব। 

৩।  বমাররসাইদকল উপপােনকারী অর্বা বভ্ন্ডর কর্তথক প্রবত একক বমাররসাইদকল 

বা বমাররসাইদকদলর  ন্ত্র বা  ন্ত্রাাংশ উপপােদনর জন্য সম্ভাব্য বা ব ৌবক্তক অপচয়সি কী 

কী উপকরণ কী পবরমাদণ আবশ্যক (উপকরণ-উপপাে সিগ) বস সম্পবকথত তথ্য 

‘‘পবরবশষ্ট-২’’ অনু ায়ী ৩ (বতন) কবপ পে আমোবনর পূদব থই সাংবিষ্ট ভ্যার কবমশনাদরর 

এর কবমশনার বরাবর োবখল কবরদত িইদব এিাং কবমশনার উক্ত উপকরণ-উপপাে সিগ 

অনুদমােনপূব থক প্রবতস্বাক্ষর কবরদবন এবাং একি  কবপ অবফদসর বরকড থ বিসাদব সাংরক্ষণ 

কবরদবন, বদ্বতীয় কবপ জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সেস্য (কাস্টমস নীবত) বরাবদর বপ্ররণ 

কবরদবন এবাং অপর কবপ প্রবতষ্ঠান কর্তথপক্ষদক বফরত বেদবন, পবরবশষ্ট-২ এর সতযাবয়ত 

ফদরাকবপ প্রবতি  পেচালান শুল্কায়দনর সময় ববল অব এবির সবিত োবখল কবরদত 

িইদব। 

৪। এই প্রজ্ঞাপদন উবিবখত  ন্ত্রাাংশ বা উপকরণ ‘‘পবরবশষ্ট-২’’ অনু ায়ী আমোবন 

কবরয়া অনুদমাবেত উপকরণ-উপপাে সিগ বমাতাদবক বমাররসাইদকল বা তার  ন্ত্রাাংশ 

উপপােন করা িইদতদে বকনা তািা সাংবিষ্ট ভ্যার কবমশনাদরদরর কবমশনার তািার 

অধীন্ যুগ্ম-কবমশনাদরর বনদ্নব নদিন এইরূপ শকাবনা কম থকতথার বনর্তদত্ব সাংবিষ্ট ভ্যার 
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ববভ্াগীয় কম থকতথা ও সের েপ্তদর পে্ সিকারী বা বডপুি  কবমশনাদরর সম্বয়দয় গিতত 

কবমি  কর্তথক প্রবত ৬ (েয়) মাস অন্তর সদরজবমদন পবরেশ থন কবরয়া বনবিত কবরদবন। 

৫। আমোবনকৃত  ন্ত্রাাংশ বা উপকরণ দ্বারা বমাররসাইদকল বা  ন্ত্রাাংশ উপপােদনর 

ফদল সৃষ্ট অপচয়জবনত স্ক্র্যাপ সাংবিষ্ট ববভ্াগীয় কম থকতথার অনুদমােনক্রদম ্ানীয়ভ্াদব 

ববক্রয় করা  াইদব এিাং এই বক্ষদে উক্ত স্ক্র্যাদপর মূদল্যর উপর প্রদ াজয িাদর মূল্য 

সাংদ াজন কর বা প্রদ াজয অন্যান্য শুল্ক-কর আমোবনকারকদক পবরদশাধ কবরদত িইদব। 

৬। বকান উপপােনকারী বা বভ্ন্ডর এই প্রজ্ঞাপদনর শতথ লঙ্ঘন কবরদল এবাং উক্ত 

লঙ্ঘনজবনত কারদণ রাজস্ব ক্ষবত িইদল বসইদক্ষদে তািার ববরুদে কাস্টমস আইন ও মূল্য 

সাংদ াজন কর আইদনর ববধান অনু ায়ী ও প্রদ াজয বক্ষদে সাংবিষ্ট অন্যান্য আইন 

বমাতাদবক প্রদয়াজনীয় ব্যব্া গ্রিণ করা িইদব।  

৭। ১৩ আষাঢ়, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ শমাতাবিক ২৭ জুন, ২০২১ বিস্টাব্দ তাবরদখ জারীকৃত 

প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নাং ২২৩-আইন/২০২১/৩১/কাস্টমস এতদ্দ্বারা রবিত করা িইল। 

৮। এই প্রজ্ঞাপন ৯ জুন, ২০২২ বিস্টাব্দ তাবরদখ কা থকর িইদব। 

পবরবশষ্ট-১ 

[েতত ২ দ্রষ্টব্য] 

কারখানা পবরেশ থন প্রবতদবেন 

 
 আমরা বন্নবস্বাক্ষরকারীগণ ববগত ------------বি তাবরখ--------------------  নামীয় 

বমারর সাইদকল উপপােনকারী/দমারর সাইদকদলর পার থস উপপােনকারী বশে কারখানা 

সদরজবমদন পবরেশ থন কবরয়াবে। পবরেশ থদন প্রাপ্ত তথ্যাবে বন্নবরূপ,  র্া:- 
 

১। প্রবতষ্ঠাদনর নাম ও িতকানা :  

২। মূসক বনবিন নম্বর (BIN) :  

৩।  মাবলক/স্বত্বাবধকারীর নাম ও িতকানা (বতথমান/্ায়ী) : 

৪।  আয়কর সনে নম্বর (TIN) : 

৫। জবম ও ভ্বদনর বববরণ  : 

 (ক) জবম ও ভ্বন বনজস্ব বকনা : 

 (খ) বমার জবমর পবরমাণ : 

 (গ) কারখানা ভ্বদনর (ওয়যারিাউসসি) আয়তন : 

 (ঘ) কারখানা ভ্বদনর প্রকৃবত : (পাকা/দসবম পাকা/অন্যান্য) :  

 (ঙ) অবফস  ভ্বদনর আয়তন :    

 (চ) ববদ্যযপ সাংদ াগ আদে বকনা :  

৬।  কারখানা ভ্বন ভ্াড়া িইদল ভ্াড়া চুবক্তর কবপ : 

৭। ্াবপত  ন্ত্রপাবতর বববরণ : 

৮। ্াবপত  ন্ত্রপাবত দ্বারা উপপােনদ াগ্য পদের বববরণ :  

৯। উপপােনদ াগ্য পদের উপকরণ-উপপাে সিগ সাংবিষ্ট ভ্যার কবমশনাদরদর োবখল ও 

অনুদমােন করা িইয়াদে বকনা : 
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 উপযু থক্ত তথ্যাবে প থাদলাচনায় প্রতীয়মান িয় ব , ববণ থত প্রবতষ্ঠানি  ্ানীয়ভ্াদব বমারর 

সাইদকল উপপােন/দমারর সাইদকদলর পার থস উপপােদনর লদক্ষয প্রার্বমক প্রস্তুবত সম্পন্ন 

কবরয়াদে। প্রবতষ্ঠানি দক প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নাং ১৩৯-আইন/২০২২/৮৭/কাস্টমস, তাবরখ: ১ 

জুন, ২০২২ বিস্টাব্দ এর আওতায় প্রজ্ঞাপদন উবিবখত পে/ ন্ত্রাাংশ/উপকরণ বরয়াবত সুববধায় 

আমোবনর  অনুদমােন প্রোদনর সুপাবরশ করা িইল এবাং প্রবতষ্ঠানি দক এই প্রজ্ঞাপদনর উদেশ্য 

পূরণকদে, বমাররসাইদকল উপপােনকারী প্রবতষ্ঠান কযারাগবর-১/বমাররসাইদকল উপপােনকারী 

প্রবতষ্ঠান কযারাগবর-২/দভ্ন্ডর বিসাদব তাবলকাভুক্ত করা িইল। 

 
সাংবিষ্ট ভ্যার ববভ্াগীয় 

কম থকতথার নাম ও স্বাক্ষর  

বশে মন্ত্রণালদয়র প্রবতবনবধর 

নাম ও স্বাক্ষর 

জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর 

প্রবতবনবধর নাম ও স্বাক্ষর 

তাবরখ: তাবরখ: তাবরখ: 

 

পবরবশষ্ট-২ 

[েতত ৩ ও ৪ দ্রষ্টব্য] 

গণপ্রযাতন্ত্ী িাাংোবদে সরকার 

যাতীয় রাযস্ব শিাি ত, ঢাকা। 

  
বমাররসাইদকল অর্বা বমাররসাইদকদলর  ন্ত্রাাংশ ততরীর উপকরণ/কাঁচামাল সম্পবকথত বঘাষণা: 
 

১। প্রবতষ্ঠাদনর নাম: 

২। িতকানা: 

৩। মূসক বনবিন নম্বর: 
 

ক্রঃ

নাং 

পদের 

নাম ও 

H.S. 

Code 

একক পে উপপােদন 

ব্যবিা থ 

কাঁচামাল বা 

উপকরণ এর 

নাম (H.S. 

Code সি) 

অপচয়সি প্রবত 

একক পে 

উপপােদন 

প্রদয়াজনীয় 

কাঁচামাল বা 

উপকরদণর প্রবতি র 

পবরমাণ  (দকবজ) 

অপচয় ব্যতীত প্রবত 

একক পে 

উপপােদন 

প্রদয়াজনীয় 

কাঁচামাল বা 

উপকরদণর প্রবতি র 

পবরমাণ  (দকবজ) 

অপচদয়র 

শতকরা 

িার 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

       

 

সাংবিষ্ট ভ্যার কবমশনাদরর প্রবতস্বাক্ষর   প্রবতষ্ঠাদনর ব্যব্াপনা কর্তথপদক্ষর  

স্বাক্ষর ও তাবরখ  

 

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম, 

 

স্বাক্ষবরত/- 

আবু শহনা শমাোঃ রহমাতুে মুবনম 

বসবনয়র সবিি। 


