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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 ১২৭-আইন/২০২২/৭৫/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, জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সবিত 

পরামশ থক্রদম, জনস্বাদর্ থ, বনম্নববণ থত শদতথ বসএনবজ বিবলাং বস্টশন স্থাপন ও বসএনবজ 

কা থক্রম এবং এলপিপয পিপলং স্টেশন স্থািন ও এলপিপয কার্ যক্রম পবরচালনার জন্য 

আমোবনকৃত  ন্ত্রপাবত,  ন্ত্রাাংশ ও পদের (বসএনবজ কনভ্াস থন বকট ও বসএনবজ বসবলন্ডার 

এবং এলপিপয কনভ্াস থন বকট ও এলপিপয বসবলন্ডারসহ) উপর আদরাপনীয় আমোবন শুল্ক, 

ব  পবরমাদণ মূল্যবভ্বত্তক ৩ (বতন) শতাাংদশর অবতবরক্ত িয় বসই পবরমাণ এবাং সমুেয় 

মূল্য সাংদ াজন কর ও সম্পূরক শুল্ক,  বে র্াদক, এতদ্দ্বারা অব্যািবত প্রোন কবরল,  র্া: 

শতথাববল 

(১) আমোবনকৃত  ন্ত্রপাবত ও  ন্ত্রাাংশ (বসএনবজ কনভ্াস থন বকট ও বসএনবজ 

বসবলন্ডার এবং এলপিপয কনভ্াস থন বকট ও এলপিপয বসবলন্ডারসহ) বসএনবজ 

বিবলাং বস্টশন স্থাপন ও বসএনবজ কা থক্রম এবং এলপিপয পিপলং স্টেশন স্থািন 

ও এলপিপয কার্ যক্রম পবরচালনার জন্য ব্যবহৃত িইদব মদম থ জ্বালাবন ও খবনজ 

সম্পে ববভ্াদগর অন্যযন যুগ্ম-সবচব পেম থাোর স্টকাননা কম থকতথা চালান-ওয়ারী 

িপরপশষ্ট-১ অনু ায়ী একটি প্রতযয়নপত্র প্রোনসি উিার একটি অনুবলবপ জ্বালাবন 

ও খবনজ সম্পে ববভ্াগ কর্তথক সাংবিষ্ট কাস্টম িাউস বা কাস্টমস বষ্টশদন বপ্ররণ 

কবরদবন। 

(২) এই প্রজ্ঞাপদনর আওতায় বরয়াত প্রাপ্ত আমোবনকৃত  ন্ত্রপাবত ও  ন্ত্রাাংশ অন্যববধ 

বকান উদেদে ব্যবহৃত িইদল আমোবনকারক কােমস কর্তথপদক্ষর গৃিীত 

আইনানুগ ব  বকান ব্যবস্থা মাবনয়া লইদত বাধ্য র্াবকদবন মদম থ আমোবনকৃত পে 

খালাদসর সময়, সাংবিষ্ট কবমশনার বরাবদর, িপরপশষ্ট-২ অনু ায়ী একটি 

অবঙ্গকারনামা োবখল কবরদবন। 

(৩) বসএনবজ বিবলাং বস্টশন স্থাপন ও কা থক্রম এবং এলপিপয পিপলং স্টেশন স্থািন 

ও এলপিপয কার্ যক্রম পবরচালনার সাদর্ সরাসবর সম্পৃক্ত নদি এইরূপ তিবসদল 

ববণ থত কনবজউম্যাবল পে এই প্রজ্ঞাপন বদল বরয়াত প্রাপ্ত িইদব না। 
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ব্যাখ্যা।- শর্য (৩) এর উদেে পূরণকদে, কনবজউম্যাবল পে অর্ থ বসএনবজ 

বিবলাং বস্টশন স্থাপন ও বসএনবজ কা থক্রম এবং এলপিপয পিপলং স্টেশন স্থািন 

ও এলপিপয কার্ যক্রম পবরচালনার লদক্ষয তিবসদল ববণ থত আমোবনকৃত বকান 

পে  ািা প্রতযক্ষ বা পদরাক্ষভ্াদব ব্যবিাদরর িদল আাংবশক বা সম্পূণ থ বনিঃদশষ 

িইয়া  ায় অর্বা পুনব্যথবিার ব াগ্যতা িারায়। 

২। ৩ জুন, ২০২১ পিোব্দ স্টমার্ানবক ২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ র্াপরনে জারীকৃত 

প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নাং- ১৩৩-আইন/ ২০২০/৮৪/কাস্টমস এর্দ্দ্বারা রপহর্ করা হইল। 

৩। এই প্রজ্ঞাপন ৯ জুন ২০২২ পিোব্দ র্াপরনে কার্ যকর হইনব। 

পবরবশষ্ট-১ 

প্রতযয়নপত্র 

[শতথ (১) দ্রষ্টব্য] 

প্রতযয়ন করা  াইদতদে ব , (প্রবতষ্ঠাদনর নাম, ঠিকানা)........................ বসএনবজ 

বিবলাং বস্টশন স্থাপন ও বসএনবজ কা থক্রম এবং এলপিপয পিপলং স্টেশন স্থািন ও এলপিপয 

কার্ যক্রম পবরচালনার জন্য অনুনমাপির্ একটি প্রবতষ্ঠান। প্রতযয়নাধীন র্ন্ত্রিাপর্ ও র্ন্ত্রাংশ বসএনবজ 

বিবলাং বস্টশন স্থাপন ও বসএনবজ কা থক্রম এবং এলপিপয পিপলং স্টেশন স্থািন ও এলপিপয 

কার্ যক্রম পবরচালনা সংক্রান্ত কার্ যক্রনমর সবিত সম্পবকথত এবাং বকবল বসএনবজ বিবলাং বস্টশন 

স্থাপন ও বসএনবজ কা থক্রম এবং এলপিপয পিপলং স্টেশন স্থািন ও এলপিপয কার্ যক্রম 

পবরচালনার বনবমত্ত প্রজ্ঞাপদনর শতথ প্রবতপালনপূব থক আমোবনকৃত। উক্ত প্রবতষ্ঠান কর্তথক ইনভ্দয়স 

নাং.................. তাবরখ,....................... ববল অব বলবডাং/এয়ারওদয় ববল/ট্রাক বরবসপ্ট 

নাং...................তাবরখ,....................এ উবিবখত বববরণ, পবরমাণ ও মূল্য অনু ায়ী 

আমোবনকৃত র্ন্ত্রিাপর্ ও র্ন্ত্রাংশ বসএনবজ বিবলাং বস্টশন স্থাপন ও বসএনবজ কা থক্রম এবং 

এলপিপয পিপলং স্টেশন স্থািন ও এলপিপয কার্ যক্রম পবরচালনায় ব্যবহৃত িইদব। 

   স্বাক্ষর :................................................. 

   নাম :................................................. 

তাবরখ:                 পেবব :................................................. 

    সীল :................................................. 

 

পবরবশষ্ট-২ 

অবঙ্গকারনামা 

[শতথ (২) দ্রষ্টব্য] 

আবম/আমরা এই মদম থ অবঙ্গকার ও প্রতযয়ন কবরদতবে ব , ইনভ্দয়স  

নাং.......................... তাবরখ,........................................ ববল অব বলবডাং/এয়ারওদয় 

ববল/ট্রাক বরবসপ্ট নাং.................... তাবরখ,...................এর মাধ্যদম আমোবনকৃত র্ন্ত্রিাপর্ 

ও র্ন্ত্রাংশ বসএনবজ বিবলাং বস্টশন স্থাপন ও বসএনবজ কা থক্রম এবং এলপিপয পিপলং স্টেশন 

স্থািন ও এলপিপয কার্ যক্রম পবরচালনা সংক্রান্ত কার্ যক্রনমর সবিত সম্পবকথত এবাং বকবল 

বসএনবজ বিবলাং বস্টশন স্থাপন ও বসএনবজ কা থক্রম এবং এলপিপয পিপলং স্টেশন স্থািন ও 
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এলপিপয কার্ যক্রম পবরচালনায় ব্যবহৃত িইদব। আবম/আমরা আদরা অবঙ্গকার কবরদতবে ব , 

আমোবনকৃত র্ন্ত্রিাপর্ ও র্ন্ত্রাংশসমূহ বিবলাং বস্টশন স্থাপন ও বসএনবজ কা থক্রম এবং এলপিপয 

পিপলং স্টেশন স্থািন ও এলপিপয কার্ যক্রম পবরচালনা ব্যতীত অন্য বকান উদেদে/স্থাদন 

ব্যবহৃত/স্থাবপত িইদল আবম/আমরা আমোবনকাদল উিার উপর প্রদ াজয সকল শুল্ক ও কর 

পবরদশাধ কবরদত বাধ্য র্াবকব এবাং উিার জন্য Customs Act, 1969 (Act No. IV of 

1969) এর অধীন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রিণ করা িইদল আবম/আমরা তা মাবনয়া লইদত বাধ্য 

র্াবকব।  

প্রবতষ্ঠাদনর নাম  :..............................................................................................  

ঠিকানা :......................................................................................................... 

.................................................................................................................। 

 

র্িপসল 

[শতথ (৩) দ্রষ্টব্য] 

(কনবজউম্যাবল পদের তাবলকা) 
 

1.  পনপম যর্ ভবন বা স্টশড; 

2. বস্টল বশট (steel sheet): American Standard Testing 

Method (ASTM) অনু ায়ী ১০ (িশ) বমবলবমটার বা তৎবনম্ন A36 বা 

সমমাদনর MS বেট; 

3. সকল ধরবনর বস্টল রড; 

4.   স্টল-আউট েযাস্টন উনেে স্টনই এমন িপরমাি (diameter) এর বস্টল পাইপ;  

5. সকল ধরদনর বসদমন্ট, বাপল, স্টোন, টাইলসসহ সকল প্রকার কন্সট্রাকশন 

ম্যানটপরয়ালস;  

6. লুপিনকটং অনয়লসহ সকল ধরবনর অনয়ল; 

7. বপ্র-বিবিদকটিড বববডাং এবং এর িাট যস; 

8. সকল ধরবনর ববদ্যযবতক লাইট এবং লাইট-বিটিাংস; 

9. কনয়ল আকানর আমিাপনর্কৃর্ কযাবল (পবপভন্ন র্ন্ত্রিাপর্র সানে অিপরহার্ য িপরমাণ 

কৈাবল ব্যতীত); 

10. ট্রান্সিম যার ও ট্রান্সিম যার অনয়ল; 

11. সকল ধরদনর রাং (paint) ও ভাবন থশ; 

12. গৃিস্থালী সামগ্রী (household goods); 

13. সকল ধরদনর রাসায়বনক সামগ্রী (chemicals); 

14. সকল ধরদনর অবিস সরঞ্জামাবে ও আসবাবপত্র; 

15. অন্যর্ধ্থ ২,০০,০০০ ববটিইউ (BTU) সম্পন্ন air conditioner; 

16. সকল ধরবনর স্টরপিযানরটর; 

17. Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর First 

Schedule এ ববণ থত Heading 87.02 িইদত Heading 87.03 এর 

অন্তর্ভ থক্ত সকল ধরদনর  ানবািন; 
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18. েযাদন্টর স্টল-আউট েযান বা পডযাইনন উনেে স্টনই বা েযান্ট স্থািননর সানে 

সম্পপকযর্ নয় এমন িণ্য; এবং 

19. এমন বেবসবিদকশন (specification) এর পে বা বনম থাণ সামগ্রী ও সরঞ্জাম 

 ািা বাাংলাদেদশ দ্যই বা তদতাবধক প্রবতষ্ঠাদন উৎপাবেত িয়। 

 

 রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম, 
 

স্বাক্ষপরর্/- 

আবু স্টহনা স্টমাোঃ রহমাতুল মুপনম 

পসপনয়র সপিব। 

 


