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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 ১৪৯-আইন/২০২২/৯৭/কাস্টমস।- Customs Act,
1969 (Act IV of 1969), অত:পর উক্ত Act ববলয়া উবিবখত, 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 পরামশথক্রদম, জনস্বাদর্ থ, উক্ত
Customs Act এর First Schedule ভুক্ত পণ্যসমূদির মদে বনম্নববণ থত
TABLE এর কলাম (1) ও (2) এ উবিবখত Heading এবাং H.S.Code এর
ববপরীদত কলাম (3) এ ববণ থত equipment ও accessories বক, উিাদের
উপর আদরাপনীয় আমোবন শুল্ক, ব ই পবরমাদণ মূল্যবভ্বত্তক ৫% এর অবতবরক্ত িয় বসই
পবরমাণ এবাং সমুেয় মূল্য সাংদ াজন কর ও, বক্ষত্রমত, সম্পূরক শুল্ক, বে র্াদক, িইদত
বনম্নববণ থত শতথাধীদন অব্যািবত প্রোন কবরল, র্া:TABLE
Heading
(1)
40.16
61.12

63.06
65.06
83.08
87.03
88.01
88.04
89.03

89.06
95.03
95.04
95.06

H.S.Code
(2)
4016.99.90
6112.31.00
6112.39.00
6112.41.00
6112.49.00
6306.22.00
6506.10.00
8308.10.00
8703.10.00
8801.00.00
8804.00.00
8903.31.00
8903.32.00
8903.33.00
8903.99.00
8906.90.00
9503.00.90
9504.90.00
9506.99.00

Description
(3)
Scuba diving equipments
Swimming accessories

Camping and hiking tents
Safety cap for skating or biking
Mountain climbing materials
Go-curt
Hot air balloons
Paragliding equipments
Surfing boats
Kayak, sea ray and its accessories,
water bikes, jet ski
House boats/Glass bottom boats
Kite surfing equipments
Bowling items
Pool table
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শর্তাবলি
(১)

আমোবনকারক প্রবতষ্ঠানদক মূল্য সাংদ াজন কর (মূসক) বনববিত ট্যযর
অপাদরটর (টি.ও) িইদত িইদব এবাং ইনবাউন্ড ট্যযর অপাদরশদন
কমপদক্ষ ২ (দুই) বৎসররর অবভ্জ্ঞতা র্াবকদত িইদব।

(২)

আমোবনকারক প্রবতষ্ঠানদক বাাংলাদেশ ব্যাাংক িইদত প্রেত্ত বক্রবডট
ইনফরদমশন ব্যযদরা (বস,আই,বব) প্রবতদবেন োবখল কবরদত িইদব;
বস,আই,বব প্রবতদবেন োবখদল ব্যর্ থ িইদল বা বস,আই,বব প্রবতদবেদন
বকাদনা অবনয়ম পবরলবক্ষত িইদল উক্ত প্রবতষ্ঠান এই বরয়াতী সুববধা
পাইদব না।

(৩)

প থটন

(৪)

আমোবনকৃত equipment ও accessories ব্যবিাদর
ববসামবরক ববমান ও প থটন মন্ত্রণালয় কর্তক
থ প্রণীত নীবতমালা অনুসৃত
িইদব।

(৫)

বাাংলাদেশ ববসামবরক ববমান পবরবিন ও প থটন মন্ত্রণাণালদয়র যুগ্ম
সবিব পে ম থাোর বনদম্ন নদিন এমন একজন কমথকতথা কর্তক
থ স্বাক্ষবরত
একটি প্রতযয়নপত্র পবরবশষ্ট-২ এ ববধৃত ছদক আমোবনকৃত
equipment ও accessories খালাদসর সময় সাংলিষ্ট শুল্ক
ভ্বদন বা বষ্টশদন োবখল কবরদত িইদব।

(৬)

পণ্য িালান খালাদসর ৬ (ছয়) মাদসর মদে আমোবনকৃত
equipment ও accessories বনববিত প থটন বশদে ব্যবিার
িইয়াদছ বক না উিা সাংবিষ্ট কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ববভ্াগীয়
কমথকতথা সদরজবমদন তেন্তপূব থক স্বীয় স্বাক্ষদর পবরবশষ্ট-৩ অনু ায়ী
তেদন্তর পরবতী ৩০ (বত্রশ) বেদনর মদে একটি প্রতযয়নপত্র সাংলিষ্ট
কবমশনার অব কাস্টমস বরাবর বপ্ররণ কবরদত িইদব।

(৭)

শতথ (৬) এ উবিবখত প্রতযয়নপত্র প্রাবির পর বে বেখা ায় ব ,
আমোবনকৃত equipment ও accessories আমোবনকারক
প্রবতষ্ঠাদন ব্যবহৃত িইয়াদছ তািা িইদল শতথ (৩) অনু ায়ী প্রেত্ত
অঙ্গীকারনামা বফরতদ াগ্য িইদব, অন্যর্ায় প্রদ াজয িাদর শুল্ক, কর
পবরদশাধ ছাড়াও Customs Act, 1969 অনু ায়ী অন্যান্য
অর্ থেন্ড বা জবরমানা আমোবনকারদকর বনকট িইদত আোয়দ াগ্য
িইদব।

বশদের

জন্য আমোবনকৃত equipment ও
accessories শুধুমাত্র সাংবিষ্ট প থটন বশদের কাদজ ব্যবহৃত িইদব
মদমথ আমোবনকারক কর্তক
থ ৩০০ (লর্নশত) টাকার নন-জুবডবশয়াল
স্টযাদম্প পবরবশষ্ট-১ অনু ায়ী একটি অঙ্গীকারনামা সাংলিষ্ট শুল্ক
কর্তপথ দক্ষর বরাবদর োবখল কবরদত িইদব।
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২। ০৬ জুন, ২০১৩ বিস্টাব্দ মমার্ারবক ২৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ র্ালররে
যারীকৃর্ প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নাং ১৫১-আইন/২০১৩/২৪৩৮/কাস্টমস এর্দ্দ্বারা রলির্
করা িইি।
৩। এই প্রজ্ঞাপন ৯ জুন, ২০২২ লিস্টাব্দ র্ালররে কার্ তকর িইরব।
পবরবশষ্ট-১
[শর্ত (৩) দ্রষ্টব্য]
অঙ্গীকারনামা
আবম ------------------------------------ (নাম) মাবলক/ব্যবস্থাপনা পবরিালক,
বমসাস থ --------------------------------------------------------------------------- (প্রবতষ্ঠাদনর
নাম ও সম্পূণ থ ঠিকানা ) এই মদমথ অঙ্গীকার কবরদতবছ ব , প্রবতষ্ঠানটি বববনদয়াগ ববাড থ কর্তথক
বনববিত (বনবিন নম্বর ............) এবাং বাাংলাদেশ ববসামবরক ববমান ও প থটন মন্ত্রণালয় কর্তথক
বরবজষ্টারডভুক্ত (দরবজদষ্টশন নাং ............. । আবম ঋণপত্র নাং---------- --------------------তাবরখঃ--------------- ইনভ্দয়স নাং------------------ তাবরখঃ -------------------- বব এল/
এয়ারওদয় ববল/ট্রাক বরবসট নাং ---------------------- তাবরখঃ ----------------- এর মােদম
আমোবনকৃত equipment ও accessories প থটন বশদে ব্যবিার িইদব এবাং উিার
বকান ব্যতযয় িইদল আমোবনকৃত উক্ত equipment ও accessories এর উপর প্রদ াজয
িাদর শুল্ক ও কর পবরদশাধ ছাড়াও Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969)
এর অধীদন শুল্ক কর্তথপক্ষ কর্তথক গৃিীত অন্য ব বকাদনা শাবিমূলক ব্যবস্থা মাবনয়া লইদত বাে
র্াবকব।
তাবরখঃ

স্বাক্ষরঃ ........................................................
মাবলক/ব্যবস্থাপনা পবরিালদকর নামঃ ......................
প্রবতষ্ঠাদনর নাম ও ঠিকানাঃ .................................
পবরবশষ্ট -২
[শর্ত (৫) দ্রষ্টব্য]
প্রতযয়ন পত্র

প্রতযয়ন করা াইদতদছ ব , বমসাস থ ............................................. বববনদয়াগ
ববাড থ কর্তথক বনববিত (বনবিন নম্বর ............) এবাং বাাংলাদেশ ববসামবরক ববমান ও প থটন
মন্ত্রণালয় কর্তথক বরবজষ্টারডভুক্ত (দরবজদষ্টশন নাং .............) একটি ট্যযর অপাদরটর প্রবতষ্ঠান।
উক্ত প্রবতষ্ঠান কর্তথক ইনভ্দয়স নাং ...................... তাবরখ .................., ববল অব ল্যাবডাং/
এয়ারওদয় ববল/ট্রাক বরবসপ্ট নাং ..........................., তাবরখ ....................(প্রবতস্বাক্ষবরত)
-এ উবিবখত প্রবতষ্ঠানটি আমোবনকৃত equipment ও accessories বনববিত প থটন
বশদে ব্যবিার কবরদব।
প্রতযয়নকারী কর্তথপক্ষ
স্বাক্ষরঃ
নামঃ
পেবী
সীল
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পবরবশষ্ট-৩
[শর্ত (৬) দ্রষ্টব্য]
প্রতযয়ন পত্র
এই মদমথ প্রতযয়ন করা াইদতদছ ব , বমসাস থ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (সম্পূণ থ নাম ও
ঠিকানা) বববনদয়াগ ববাড থ কর্তথক বনববিত (বনবিন নম্বর ............) এবাং ববসামবরক ববমান ও
প থটন মন্ত্রণালয় কর্তথক বরবজস্টারডভুক্ত একটি প থটন বশে প্রবতষ্ঠান। এই প্রবতষ্ঠান কর্তথক ঋণপত্র
নাং ----------------------------- তাবরখঃ ------------------- ইনভ্দয়স নাং -------------------তাবরখঃ ----------------- ববল অব এবি নাং ----------------------- তাবরখঃ -----------------এর মােদম আমোবনকৃত equipment ও accessories উক্ত প থটন বশদে ব্যবিার করা
িইয়াদছ/িয় নাই।

তাবরখঃ

স্বাক্ষরঃ ...........................................
নামঃ .............................................
পেবীঃ ববভ্াগীয় কমথকতথা
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট
ববভ্াগীয় েির, ................।
সীলঃ।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,

স্বাক্ষলরর্/আবু মিনা মমাোঃ রিমাতুি মুলনম
লসলনয়র সলিব।

