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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 ১২৮-আইন/২০২১/১৭/কাস্টভ।- Customs Act, 1969 

(Act No. IV of 1969), অতঃয উক্ত Act ফবরয়া উবিবখত, 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, জনস্বাদথ থ,  জাতীয় যাজস্ব 

বফাদড থয বত যাভ থক্রদভ,        আভদাবন নীবত আদদ এয আওতায় অনুদভাবদত ইবিন 

ক্ষভতা বফবষ্ট বভাটযাইদকর স্থানীয়বাদফ উৎাদদনয রদক্ষয বনম্নফবণ থত তথ াদদক্ষ বনদম্ন 

বফধৃত- 

 
(ক)  বভাটযাইদকর উৎাদনকাযী কযাটাগবয-১ ভুক্ত প্রবতষ্ঠান ও ববন্ডয কর্তথক 

আভদাবনয বক্ষদে:- 

(i) 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 আদযা    আভদাবন শুল্ক বমই বযভাণ 

মূল্যবববত্তক ৩ (বতন) তাাং    অবতবযক্ত য়, বই বযভাণ ও মুদয় 

বযগুদরটবয বডউটি;  

(ii) 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 আদযা    আভদাবন শুল্ক বমই বযভাণ 

মূল্যবববত্তক ১০ (দ) তাাং    অবতবযক্ত য়, বই বযভাণ ও মুদয় 

বযগুদরটবয বডউটি;  

(খ) ববন্ডয কর্তথক আভদাবনয বক্ষদে 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 আদযা    আভদাবন শুল্ক 

বমই বযভাণ মূল্যবববত্তক ৩ (বতন) তাাং    অবতবযক্ত য়, বই বযভাণ ও 

মুদয় বযগুদরটবয বডউটি; এফাং 
 

(গ)  বভাটযাইদকর উৎাদনকাযী কযাটাগবয-২ ভুক্ত প্রবতষ্ঠান কর্তথক আভদাবনয 

বক্ষদে TABLE-II ও  TABLE-III এয করাভ (1) এ উবিবখত 

Heading এয আওতাভুক্ত করাভ (2) এ ফবণ থত H.S. Code এয 

বফযীদত করাভ (3) এ উবিবখত দেয উয আদযা    আভদাবন শুল্ক 

বমই বযভাণ মূল্যবববত্তক ১৫ (    ) তাাং    অবতবযক্ত য়, বই বযভাণ 

ও মুদয় বযগুদরটবয বডউটি; এফাং 
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এত  যা অব্যাবত প্রদান কবযর, মথা:- 
 

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 3824.90.90 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 

 3903.30.00 Acrylonitrile-butadiene-styrene(ABS) copolymers 

39.06 3906.10.00 Poly (methyl methacrylate) 

39.07 3907.20.00 Other polyethers 

 3907.40.00 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 

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 

72.12 7212.50.00 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 7227.90.00 Other bars and rods 

73.15 7315.19.00 Parts of chain 

76.01 7601.20.00 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 

87.14 8714.10.90 Bottom plate for seat 
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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 

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 

 7318.22.00 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 

 7415.39.90 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 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 
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 8714.10.90 Bracket comp LH & RH eng front 

 8714.10.90 Bracket cowling 

 8714.10.90 Bracket fairing top 

 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 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 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 Tool kit 

 8714.10.90 Torque rod 

 8714.10.90 Upper bracket assly 

 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 
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TABLE-III 
 

Heading H.S. Code Description 

(1) (2) (3) 

87.14 8714.10.90 Parts of chassis 

8714.10.90 Parts of cwing 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) 

 

      : 

 
( ) আভদাবনকাযক প্রবতষ্ঠানদক অফশ্যই Industrial IRC holder VAT compliant 

বভাটযাইদকর উৎাদনকাযী প্রবতষ্ঠান অথফা ববন্ডয ইদত ইদফ। 

ব্যাখ্যা।- এই প্রজ্ঞাদনয উদেশ্য পূযণকদে- 

 
(অ) Industrial IRC holder VAT compliant বভাটযাইদকর উৎাদনকাযী 

প্রবতষ্ঠান ফবরদত ‘‘বভাটযাইদকর উৎাদনকাযী প্রবতষ্ঠান কযাটাগ  -১’’ ও 

‘‘বভাটযাইদকর উৎাদনকাযী প্রবতষ্ঠান কযাটাগ  -২’’ বক বুঝাইদফ: 

(i) ‘‘বভাটযাইদকর উৎাদনকাযী প্রবতষ্ঠান কযাটাগ  -১’’ অথ থ মূল্য 

াংদমাজন কয বনফবিত উৎাদনকাযী প্রবতষ্ঠান মাাযা স্থানীয়বাদফ 

াংগৃীত ফা আভদাবনকৃত কাঁচাভার দ্বাযা বভাটযাইদকদরয ভস্ত 

াট থ বনদজ প্রস্তুত কবযয়া অথফা বচব ও এক ফা একাবধক গুরুত্বপূণ থ 

াট থ বনদজ প্রস্তুত কবযয়া এফাং অফবষ্ট াট থ স্থানীয় ববন্ডয ইদত 

াংগ্র ফা আভদাবন কবযয়া বভাটযাইদকর াংদমাজন ফা উৎাদন 

কদয; 

 
(ii) ‘‘বভাটযাইদকর উৎাদনকাযী প্রবতষ্ঠান কযাটাগ  -২’’ অথ থ মূল্য 

াংদমাজন কয বনফবিত উৎাদনকাযী প্রবতষ্ঠান মাাযা স্থানীয়বাদফ 

াংগৃীত ফা আভদাবনকৃত                ই          বচবদয 

ক্ষুদ্র অাং ফা অাংবফদল দ্বাযা বচব এফাং স্থানীয়বাদফ াংগৃীত ফা 

আভদাবনকৃত                ই          ক্ষুদ্র অাং ফা 

অাংবফদল দ্বাযা এক ফা একাবধক গুরুত্বপূণ থ াট থ প্রস্তুত কবযয়া এফাং 

অফবষ্ট াট থ স্থানীয় ববন্ডয ইদত াংগ্র ফা আভদাবন কবযয়া 

বভাটযাইদকর াংদমাজন ফা উৎাদন কদয:  

 
তদফ তথ থাদক বম,    কর প্রবতষ্ঠান ততযী বচব এফাং অন্যান্য 

াট থ  ম্পূণ থ বফযুক্ত অফস্থায় বভাটযাইদকর আভদাবন কবযয়া 

স্থানীয়বাদফ াংদমাজন কদয তাাযা ইায আওতাভুক্ত ইদফ না; 
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(আ) ‘‘ববন্ডয’’ অথ থ মূক বনফবিত উৎাদনকাযী প্রবতষ্ঠান মাাযা স্থানীয়বাদফ 

াংগৃীত অথফা আভদাবনকৃত কাঁচাভার দ্বাযা বভাটযাইদকর এয মন্ত্রাাং 

প্রস্তুতপূফ থক বভাটযাইদকর উৎাদনকাযী প্রবতষ্ঠানদক সুবনবদ থষ্ট বফক্রয় চুবক্তয 

আওতায় অথফা স্থানীয়বাদফ যফযা কবযয়া থাদক; 

 
(ই) ‘‘গুরুত্বপূণ থ াট থ’’ অথ থ Swing arm, wheel, fuel tank, handle bar 

এফাং muffler (cylencer); 

 
(খ) এই প্রজ্ঞাদনয আওতায় ে আভদাবন ও খারাদয রদক্ষয               গ   

                  আইআ                ১৩                        

   (   )                           অ         খ    অ             

      অ                                     খ    (      )    খ  

                                          অ   ই                  

                                ও     ই   ই                         

 ই  :  

               ,           -                               

ই             ও                   ই                    অ        

                                                             

      ; 

(গ) উদিখ্য, এই প্রজ্ঞাদনয বযয়াবত সুবফধায় বভাটযাইদকর উৎাদনকাযী প্রবতষ্ঠান 

কযাটাগ  -১ ও ববন্ডযগণ TABLE-I     TABLE-II এয অন্তর্ভ থক্ত ে এফাং 

বভাটযাইদকর উৎাদনকাযী প্রবতষ্ঠান কযাটাগ  -২ TABLE-II ও TABLE-III এয 

অন্তভু থক্ত ে আভদাবন কবযদত াবযদফন; 

(ঘ)        ই                    গ  -১             ই            

       ই            স্থানীয়বাদফ াংগৃীত ফা আভদাবনকৃত               

 ই   াংগৃীত বচবদয ক্ষুদ্র অাং ফা অাংবফদল দ্বাযা বচব এফাং স্থানীয়বাদফ 

াংগৃীত ফা আভদাবনকৃত                ই   াংগৃীত ক্ষুদ্র অাং ফা অাংবফদল 

দ্বাযা এক ফা একাবধক গুরুত্বপূণ থ াট থ প্রস্তুত কবযয়া এফাং অফবষ্ট াট থ স্থানীয় ববন্ডয 

ইদত াংগ্র ফা আভদাবন কবযয়া বভাটযাইদকর াংদমাজন ফা উৎাদন ক    , 

       ই                 ই                    গ  -১              

বভাটযাইদকর উৎাদনকাযী প্রবতষ্ঠান কযাটাগযী-২               ই        ই 

                                                              

    গ                                  খ            গ           

                  -        গ  ঘ       (   -৪.৩)    খ         ই  । 

 

২।  বভাটযাইদকর উৎাদনকাযী ফা ববন্ডয বে প্রবতষ্ঠান কর্তথক কাযখানা স্থাদনয য 

এই প্রজ্ঞাদনয অধীন বযয়াবত সুবফধায় কাঁচাভার ফা মন্ত্রাাং আভদাবনয অনুদভাদদনয জন্য 

বচয়াযম্যান, জাতীয় যাজস্ব বফাড থ ফযাফয আদফদন কবযদত ইদফ। উক্ত আদফদন বফদফচনায বক্ষদে 

জাতীয় যাজস্ব বফাড থ, াংবিষ্ট বযাট বফবাগীয় কভ থকতথা এফাং বে ভন্ত্রণারদয়য প্রবতবনবধয ভন্বদয় 



7 

 

গঠিত কবভটি আদফবদত প্রবতষ্ঠান দযজবভন মাচাইপূফ থক বচয়াযম্যান, জাতীয় যাজস্ব বফাড থ ফযাফয 

‘‘বযবষ্ট-১’’ অনুমায়ী একটি প্রবতদফদন দাবখর কবযদফন     উক্ত প্রবতদফদন অনুমায়ী 

প্রবতষ্ঠাদনয বে স্থান াংক্রান্ত কাম থক্রভ দন্তালজনক বফদফবচত ইদর আদফদনকাযী প্রবতষ্ঠানদক 

এই প্রজ্ঞাদনয অধীন বযয়াবত াদয ে আভদাবনয অনুদভাদন প্রদান কযা ইদফ। উক্ত অনুদভাদন 

দেয তযাবয়ত পদটাকব প্রবতটি েচারান শুল্কায়দনয ভয় বফর অফ এবিয বত দাবখর 

কবযদত ইদফ। 

 
৩।  বভাটযাইদকর উৎাদনকাযী অথফা ববন্ডয কর্তথক প্রবত একক বভাটযাইদকর ফা 

বভাটযাইদকদরয মন্ত্র ফা মন্ত্রাাং উৎাদদনয 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     কবভনায উক্ত উকযণ-উৎাদ গ অনুদভাদনপূফ থক প্রবতস্বাক্ষয কবযদফন 

এফাং একটি কব অবপদয বযকড থ বাদফ াংযক্ষণ কবযদফন, বদ্বতীয় কব জাতীয় যাজস্ব বফাদড থয 

দস্য (কাস্টভ নীবত) ফযাফদয বপ্রযণ কবযদফন এফাং অয কব প্রবতষ্ঠান কর্তথক্ষদক 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 বভাটযাইদকর ফা তায মন্ত্রাাং উৎাদন কযা 

ইদতদছ বকনা তাা াংবিষ্ট বযাট কবভনাদযদটয কবভনায তাায অধীনস্থ যুগ্ম-কবভনাদযয 

বনদম্ন নদন এইরূ        কভ থকতথায বনর্তদত্ব াংবিষ্ট বযাট বফবাগীয় কভ থকতথা ও দয দপ্তদয 

দস্থ কাযী ফা বডপুটি কবভনাদযয ভন্বদয় গঠিত কবভটি কর্তথক প্রবত ৬ (ছয়) ভা অন্তয 

দযজবভদন বযদ থন কবযয়া বনবিত কবযদফন। 

 
৫। আভদাবনকৃত মন্ত্রাাং ফা উকযণ দ্বাযা বভাটযাইদকর ফা মন্ত্রাাং উৎাদদনয পদর সৃষ্ট 

অচয়জবনত স্ক্র্যা াংবিষ্ট বফবাগীয় কভ থকতথায অনুদভাদনক্রদভ স্থানীয়বাদফ বফক্রয় কযা মাইদফ 

    এই বক্ষদে উক্ত স্ক্র্যাদয মূদল্যয উয প্রদমাজয াদয মূল্য াংদমাজন কয বকাংফা প্রদমাজয 

অন্যান্য শুল্ক-কয আভদাবনকাযকদক বযদাধ কবযদত ইদফ। 

 

৬। বকান উৎাদনকাযী ফা ববন্ডয এই প্রজ্ঞাদনয তথ রঙ্ঘন কবযদর এফাং উক্ত 

রঙ্ঘনজবনত কাযদণ যাজস্ব ক্ষবত ইদর বইদক্ষদে তাায বফরুদে কাস্টভ আইন ও মূল্য 

াংদমাজন কয আইদনয বফধান অনুমায়ী ও প্রদমাজয বক্ষদে াংবিষ্ট অন্যান্য আইন বভাতাদফক 

প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা ইদফ।  

 

 

৭। ১ জুন, ২০১৭ বিস্টাব্দ তাবযদখ জাযীকৃত প্রজ্ঞান এ.আয.ও. নাং ১৫৫-

আইন/২০১৭/৪১/কাস্টভ এতদ্দ্বাযা যবত কযা ইর। 

 

৮। এই প্রজ্ঞান ৩ জুন, ২০২১ বিস্টাব্দ তাবযদখ কাম থকয ইদফ। 
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বযবষ্ট-১ 

[    ২ দ্রষ্টব্য] 

কাযখানা বযদ থন প্রবতদফদন 
 

 আভযা বনম্নস্বাক্ষযকাযীগণ বফগত ------------বি তাবযখ--------------------  

নাভীয় বভাটয াইদকর উৎাদনকাযী/দভাটয াইদকদরয াট থ উৎাদনকাযী বে 

কাযখানা দযজবভদন বযদ থন কবয। বযদ থদন প্রাপ্ত তথ্যাবদ বনম্নরূ, মথা:- 
 

১। প্রবতষ্ঠাদনয নাভ ও ঠিকানা  :  

২। মূক বনফিন নম্বয (BIN) :  

৩।  ভাবরক/স্ব  বধকাযীয নাভ ও ঠিকানা (ফতথভান/স্থায়ী) : 

৪।  আয়কয নদ নম্বয (TIN) : 

৫। 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 :  

৬।  কাযখানা বফন বাড়া ইদর বাড়া চুবক্তয কব: 

৭। স্থাবত মন্ত্রাবতয বফফযণ : 

৮। স্থাবত মন্ত্রাবত দ্বাযা উৎাদনদমাগ্য দেয বফফযণ :  

৯। 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 

বভাটয াইদকর উৎাদন/দভাটয াইদকদরয াট থ উৎাদদনয রদক্ষয প্রাথবভক প্রস্তুবত 

ম্পন্ন কবযয়াদছ। প্রবতষ্ঠানটিদক প্রজ্ঞান এ.আয.ও. নাং ১২৮-আইন/২০২১/১৭/কাস্টভ 

তাবযখ: ২৪   , ২০২১ বিঃ এয আওতায় প্রজ্ঞাদন উবিবখত ে/মন্ত্রাাং/উকযণ 

বযয়াবত সুবফধায় আভদাবনয  অনুদভাদন প্রদাদনয সুাবয কযা ইর এফাং প্রবতষ্ঠানটিদক 

এই প্রজ্ঞাদনয উদেশ্য পূযণকদে, বভাটযাইদকর উৎাদনকাযী প্রবতষ্ঠান কযাটাগ  -

১/বভাটযাইদকর উৎাদনকাযী প্রবতষ্ঠান কযাটাগ  -২/দবন্ডয বাদফ তাবরকাভুক্ত কযা 

ইর। 

 
াংবিষ্ট বযাট বফবাগীয় 

কভ থকতথায নাভ ও স্বাক্ষয  

বে ভন্ত্রণারদয়য প্রবতবনবধয 

নাভ ও স্বাক্ষয 

জাতীয় যাজস্ব বফাদড থয 

প্রবতবনবধয নাভ ও স্বাক্ষয 

তাবযখ: তাবযখ: তাবযখ: 
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বযবষ্ট-২ 

[    ৩ ও ৪    ] 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জাতীয় যাজস্ব বফাড থ, ঢাকা।  

 
বভাটযাইদকর অথফা বভাটযাইদকদরয মন্ত্রাাং ততযীয উকযণ/কাঁচাভার ম্পবকথত 

বঘালণা: 

 
১। প্রবতষ্ঠাদনয নাভ: 

২। ঠিকানা: 

৩। মূক বনফিন নম্বয: 

 
ক্রঃ

নাং 

দেয 

নাভ ও 

H.S. 

Code 

একক ে উৎাদদন 

ব্যফাম থ 

কাঁচাভার ফা 

উকযণ এয 

নাভ (H.S. 

Code ) 

অচয় প্রবত 

একক ে 

উৎাদদন 

প্রদয়াজনীয় কাঁচাভার 

ফা উকযদণয 

প্রবতটিয বযভাণ  

(দকবজ) 

অচয় ব্যতীত প্রবত 

একক ে 

উৎাদদন 

প্রদয়াজনীয় কাঁচাভার 

ফা উকযদণয 

প্রবতটিয বযভাণ  

(দকবজ) 

অচদয়য 

তকযা 

ায 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

       

 

 

 

াংবিষ্ট বযাট কবভনাদযয প্রবতস্বাক্ষয   প্রবতষ্ঠাদনয ব্যফস্থানা কর্তথদক্ষয  

স্বাক্ষয ও তাবযখ  

 
যাষ্ট্রবতয আদদক্রদভ 

 

আ                        

           । 
 


