গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
অথ থ ভন্ত্রণারয়
অবযন্তযীণ ম্পদ বফবাগ

(কাস্টভ ও মূল্য াংদমাজন কয)
প্রজ্ঞান
তাবযখ: ১০

, ১৪২৮ ফঙ্গাব্দ/২৪

, ২০২১ বিষ্টাব্দ

এ.আয.ও. নাং- ১২৫-আইন/২০২১/১৪/কাস্টভ।- Customs Act, 1969
(Act No. IV of 1969) এয section 19 এয sub-section (1) এফাং মূল্য
াংদমাজন কয ও
আইন, ২০১২ (২০১২ দনয ৪৭ নাং আইন) এয ধাযা ১২৬
এয উ-ধাযা (১) এ প্রদত্ত ক্ষভতাফদর যকায, জাতীয় যাজস্ব বফাদড থয বত
যাভথক্রদভ, জনস্বাদথ থ, স্থানীয়বাদফ ও
উৎাদদনয
বন বফধৃত(ক)

TABLE-I এয করাভ (1) এ উবিবখত Heading এয আওতাভুক্ত
করাভ (2) এ ফবণ থত H.S. Code এয বফযীদত করাভ (3) এ
উবিবখত দেয উয আদযাণীয় আভদাবন শুল্ক বমই বযভাণ
মূল্যবববত্তক ৫ (াঁচ) তাাং; এফাং

(খ)

TABLE-II এয করাভ (1) এ উবিবখত Heading এয আওতাভুক্ত
করাভ (2) এ ফবণ থত H.S. Code এয বফযীদত করাভ (3) এ
উবিবখত দেয উয আদযাণীয় আভদাবন শুল্ক বমই বযভাণ
মূল্যবববত্তক ১০ (দ) তাাং-

এয অবতবযক্ত য়, বই বযভাণ, এফাং মুদয় বযগুদরটবয বডউটি, মূল্য াংদমাজন কয ও
ম্পূযক শুল্ক, মবদ থাদক, ইদত বনম্নফবণ থত তথ া
এতদ্দ্বাযা অব্যাবত প্রদান
কবযর, মথা:TABLE-I
Heading H.S. code
Description
(1)
(2)
(3)
7212.30.00 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, plated
72.12
72.20
85.01
85.32

or coated with Zinc, width less than 600mm
7220.20.90 Stainless Steel Sheet; Not further work than cold
rolled; width less than 600mm; Thickness of more
than 0.125 mm
8501.20.91 Universal AC/DC Motors of an output not exceeding
37.5 W but not exceeding 750 W
8532.29.90 Fixed electrical capacitors

0

TABLE-II
Heading
(1)
39.17
39.21
72.10
73.20
73.26
85.38
85.44

H.S. code
(2)

Description
(3)

3917.23.90 Tubes, Pipes and Hoses Of Polymers Of Vinyl
Chloride
3921.13.00 plates, sheets, film, foil and strip Of polyurethanes
7210.70.99 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel,
painted, varnished or coated with plastic; width
more than 600mm; thickness of less than 1.0 mm
7320.90.90 Clip Springs; Suspension Springs
7326.90.90 Spider Angel
8538.90.90 Panel
8544.42.00 Electric conductors for a voltage not exceeding
1,000 V, Fitted with Connector

তথমূ
(ক)

আভদাবনকাযক প্রবতষ্ঠানদক অফশ্যই Industrial IRC holder VAT
compliant ও
উৎাদনকাযী (Manufacturer) ইদত
ইদফ;
(অ)

“Industrial

এমন প্রতিষ্ঠান যাহার তনকট

IRC holder”

রতহয়াছে;

(Industrial Consumer)

( )

(খ)

“VAT compliant”
২০১২ এয অধীন

মূল্য াংদমাজন কয ও
(
;

আইন,
)

এই প্রজ্ঞাদনয আওতায় ে আভদাবন ও খারাদয রদক্ষয
(

১৩
অ

)

অ

(

)

অ
ও

ও
:
,

-

ও

অ
1

।
২।

ও
প্র কাযী বল্প প্রবতষ্ঠান কর্তক
থ কাযখানা স্থাদনয য এই
প্রজ্ঞাদনয অধীন বযয়াবত সুবফধায় কাঁচাভার ফা মন্ত্রাাং আভদাবনয অনুদভাদদনয
জন্য বচয়াযম্যান, জাতীয় যাজস্ব বফাড থ ফযাফয আদফদন কবযদত ইদফ এফাং উক্ত
আদফদন বফদফচনায
প্রথভ বচফ (কাস্টভ নীবত) জাতীয় যাজস্ব বফাড,থ
াংবিষ্ট বযাট বফবাগীয় কভথকতথা এফাং বল্প ভন্ত্রণারদয়য প্রবতবনবধয ভন্বদয়
গঠিত কবভটি আদফবদত প্রবতষ্ঠান দযজবভদন বযদথন ও মাচাইপূফ থক
বচয়াযম্যান, জাতীয় যাজস্ব বফাড থ ফযাফয ‘‘বযবষ্ট-১’’ অনুমায়ী একটি
প্রবতদফদন দাবখর কবযদফন। উক্ত প্রবতদফদন অনুমায়ী প্রবতষ্ঠাদনয বল্প স্থান
াংক্রান্ত কাম থক্রভ দন্তাষজনক বফদফবচত ইদর আদফদনকাযী প্রবতষ্ঠানদক এই
প্রজ্ঞাদনয অধীন বযয়াবত াদয ে আভদাবনয অনুদভাদন প্রদান কযা ইদফ
এফাং উক্ত অনুদভাদন দেয তযাবয়ত পদটাকব প্রবতটি েচারান শুল্কায়দনয
ভয় বফর অফ এবিয বত দাবখর কবযদত ইদফ।

৩।

ও
উৎাদনকাযী কর্তক
উৎাদদনয
থ প্রবত একক ও
জন্য ম্ভাব্য ফা বমৌবক্তক অচয় বক বক উকযণ বক বযভাদণ আফশ্যক
(উকযণ-উৎাদ গ) ব ম্পবকথত তথ্য ‘‘বযবষ্ট-২’’ অনুমায়ী ৩ (বতন)
কব ে আভদাবনয পূদফ থই াংবিষ্ট বযাট কবভনাদযট এয কবভনায ফযাফয
দাবখর কবযদত ইদফ এফাং কবভনায উক্ত উকযণ-উৎাদ গ
অনুদভাদনপূফ থক প্রবতস্বা কবযদফন এফাং একটি কব অবপদয বযকড থ বাদফ
াং
কবযদফন, বিতীয় কব জাতীয় যাজস্ব বফাদড থয দস্য (কাস্টভ নীবত)
ফযাফদয বপ্রযণ কবযদফন এফাং অয কব প্রবতষ্ঠান কর্তথ বক বপযত বদদফন।
‘‘বযবষ্ট-২’’ এয তযাবয়ত পদটাকব প্রবতটি েচারান শুল্কায়দনয ভয় বফর
অফ এবিয বত দাবখর কবযদত ইদফ।

৪।

এই প্রজ্ঞাদন উবিবখত মন্ত্রাাং ফা উকযণ ‘‘বযবষ্ট-২’’ অনুমায়ী আভদাবন
কবযয়া অনুদভাবদত উকযণ-উৎাদ গ বভাতাদফক ও
উৎাদন
কযা ইদতদছ বকনা তাা াংবিষ্ট বযাট কবভনাদযদটয কবভনায তাায
অধীনস্থ যুগ্ম-কবভনাদযয
নদন এইরূ বকাদনা কভথকতথায বনর্তদে াংবিষ্ট
বযাট বফবাগীয় কভথকতথা ও দয দপ্তদয দস্থ কাযী ফা বডপুটি কবভনাদযয
ভন্বদয় গঠিত কবভটি কর্তক
থ প্রবত ৬ (ছয়) ভা অ দযজবভদন বযদথন
কবযয়া বনবিত কবযদফন।

৫।

বকাদনা উৎাদনকাযী এই প্রজ্ঞাদনয তথ রঙ্ঘন কবযদর এফাং উক্ত রাংঘন
জবনত কাযদণ যাজস্ব বত ইদর বই
তাায বফরুদে কাস্টভ আইন ও

2

মূল্য াংদমাজন কয আইদনয বফধান অনুমায়ী ও প্রদমাজয
আইন বভাতাদফক প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা ইদফ।

াংবিষ্ট অন্যান্য

৬।

আভদাবনকৃত মন্ত্রাাং ফা উকযণ িাযা ও
উৎাদদনয পদর সৃষ্ট
অচয়জবনত স্ক্র্যা াংবিষ্ট বফবাগীয় কভথকতথায অনুদভাদনক্রদভ স্থানীয়বাদফ
বফক্রয় কযা মাইদফ এফাং
উক্ত স্ক্র্যাদয মূদল্যয উয প্রদমাজয াদয
মূল্য াংদমাজন কয বকাংফা প্রদমাজয অন্যান্য শুল্ক-কয আভদাবনকাযকদক
বযদাধ কবযদত ইদফ।

৭।

এই প্রজ্ঞান ৩ জুন, ২০২১ বিষ্টাব্দ তাবযদখ কাম থকয ইদফ।

3

বযবষ্ট-১
[দপা ২ দ্রষ্টব্য]
কাযখানা বযদথন প্রবতদফদন
আভযা বন স্বা যকাযীগণ বফগত ------------ বি: তাবযখ-------------------নাভীয় ও
উৎাদনকাযী বল্প কাযখানা দযজবভদন বযদথন কবয।
বযদথদন প্রাপ্ত তথ্যাবদ বনম্নরূ, মথা:১।
২।
৩।
৪।
৫।

৬।
৭।
৮।
৯।

প্রবতষ্ঠাদনয নাভ ও ঠিকানা :
মূক বনফন্ধন নম্বয (BIN) :
ভাবরক/স্বোবধকাযীয নাভ ও ঠিকানা (ফতথভান/স্থায়ী) :
আয়কয নদ নম্বয (TIN) :
জবভ ও বফদনয বফফযণ :
(ক) জবভ ও বফন বনজস্ব বকনা :
(খ) বভাট জবভয বযভাণ :
(গ) কাযখানা বফদনয (ওয়যাযাউ) আয়তন:
(ঘ) কাযখানা বফদনয প্রকৃবত : (াকা/দবভ াকা/অন্যান্য) :
(ঙ) অবপ বফদনয আয়তন :
(চ) বফদ্যযৎ াংদমাগ আদছ বকনা :
কাযখানা বফন বাড়া ইদর বাড়া চুবক্তয কব:
স্থাবত মন্ত্রাবতয বফফযণ :
স্থাবত মন্ত্রাবত িাযা উৎাদনদমাগ্য দেয বফফযণ :
উৎাদনদমাগ্য দেয উকযণ-উৎাদ গ াংবিষ্ট বযাট কবভনাদযদট দাবখর
ও অনুদভাদন কযা ইয়াদছ বকনা :

উযু থক্ত তথ্যাবদ ম থাদরাচনায় প্রতীয়ভান য় বম, ফবণ থত প্রবতষ্ঠানটি স্থানীয়বাদফ
ওয়াবাং বভবন উৎাদদনয
প্রাথবভক প্র বত ম্পন্ন কবযয়াদছ। প্রবতষ্ঠানটিদক
প্রজ্ঞান এ.আয.ও. নাং ১২৫-আইন/২০২১/১৪/কাস্টভ তাবযখ: ২৪/০৫/২০২১ বি: এয
আওতায় প্রজ্ঞাদন উবিবখত ে/মন্ত্রাাং/উকযণ বযয়াবত সুবফধায় আভদাবনয অনুদভাদন
প্রদাদনয সুাবয কযা ইর।
াংবিষ্ট বযাট বফবাগীয়
কভথকতথায নাভ ও স্বা য

বল্প ভন্ত্রণারদয়য
প্রবতবনবধয নাভ ও স্বা য

জাতীয় যাজস্ব বফাদড থয
প্রবতবনবধয নাভ ও স্বা য

তাবযখ:

তাবযখ:

তাবযখ:
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বযবষ্ট-২
[দপা ৩ ও ৪ দ্রষ্টব্য]
গণপ্রজতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
জাতীয় যাজস্ব বফাড থ, ঢাকা।
ও
১।
২।
৩।

ততযীয উকযণ/কাঁচাভার ম্পবকথত বঘালণা:

প্রবতষ্ঠাদনয নাভ:
ঠিকানা:
মূক বনফন্ধন নম্বয:

ক্রঃ
নাং

দেয
নাভ ও
H.S.
Code

(১)

(২)

একক ে উৎাদদন
ব্যফাম থ
কাঁচাভার ফা
উকযণ এয
নাভ (H.S.
Code )
(৩)

(৪)

অচয় প্রবত
একক ে
উৎাদদন
প্রদয়াজনীয়
কাঁচাভার ফা
উকযদণয
প্রবতটিয বযভাণ
(দকবজ)
(৫)

াংবিষ্ট বযাট কবভনাদযয প্রবতস্বা য

অচয় ব্যতীত
প্রবত একক ে
উৎাদদন
প্রদয়াজনীয়
কাঁচাভার ফা
উকযদণয
প্রবতটিয বযভাণ
(দকবজ)
(৬)

প্রবতষ্ঠাদনয ব্যফস্থানা কর্তথ
স্বা য ও তাবযখ

যাষ্ট্রবতয আদদক্রদভ
।
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অচদয়য
তকযা
ায

(৭)

