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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অর্ থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ
(কাস্টমস ও মুল্য সাংদ াজন কর)
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ: ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১ জুন, ২০২২ বিষ্টাব্দ
এস,আর,ও নাং ১৪৬-আইন/২০২২/৯৪/কাস্টমস।- Customs Act, 1969
(Act No. IV of 1969), অত:পর উক্ত Act বলিয়া উলিলিত, এর section 19,
মূল্য সাংদ াজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সদনর ৪৭ নাং আইন) এর ধারা
১২৬ এর উপ-ধারা (১) এর সলিত পঠিতব্য, এ প্রেত্ত ক্ষমতাবদল সরকার, জনস্বাদর্,থ
জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সবিত পরামশথক্রদম, উক্ত Act এর FIRST SCHEDULE ভুক্ত
পণ্যসূদির মদে বনদের TABLE এর কলাম (1) এ ববণ থত H.S. Code এর ববপরীদত
কলাম (2) এ উবিবখত ন্ত্রপাবত, ন্ত্রাাংশ ও উপকরণদক উিাদের উপর আদরাপণীয় সমুেয়
আমোবন শুল্ক, মূল্য সাংদ াজন কর ও সম্পূরক শুল্ক ( বে র্াদক) িইদত বনেববণ থত
শতথাবলী পূরণসাদপদক্ষ অব্যািবত প্রোন কবরল, যথা:TABLE
Heading
(1)
32.14
38.10
39.20

39.21
39.26

H.S. Code
(2)
3214.10.00
3810.90.10
3920.10.90
3920.10.90
3920.62.90
3921.19.90

70.07

3926.90.99
3926.90.99
7007.19.00

70.20

7020.00.90

76.16
84.22

7610.90.90
8422.40.00

84.28
84.84
84.68
85.41

8428.90.00
8484.90.00
8468.80.00
8541.42.00

Description
(3)
RTV Seelant
Soldering flux
Ethylene vinyl acetate (EVA)
Blak EVA
Bus insulator
Plastic sheet for solar module back side and/or
front side
Junction box
Tedlar
Glass cover of Solar Panel of different size and
thickness required for manufacturing Solar
Panel
Glass Washers (Glass Cover of Solar Cell
Module)
Aluminium frame for solar module
Laminating Machine for Inter-connected Solar
Cell Lamination
Vacuum pick-up machine
Edge gasket
Solar Cell Stringer
Photovoltaic cells not assembled in modules or
made up into panels
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Heading
(1)

H.S. Code
(2)
8541.43.00

85.44

8544.49.00

90.30

9030.33.00
9030.39.00
9030.89.00
9030.89.00
9031.80.00

Description
(3)
Photovoltaic cells assembled in modules or
made up into panels
Inter Connect Ribbon For Inter-connecting
Solar Cells
Sun Simulator

Module testing machine

শতথাবলি
(১)

আমোবনকারকদক Solar Panel Manufacturing Plant বিসাদব
বববনদয়াগ ববাড থ কর্তক
থ বনববিত িইদত িইদব।

(২)

আমোবনকৃত

ন্ত্রপাবত, ন্ত্রাাংশ ও উপকরণ Solar Panel
Manufacturing এর কাদজ ব্যবিার কবরদত িইদব।

(৩) আমোবনকৃত উপকরণ খালাদসর পর উিা অন্যববধ কাদজ ব্যবিার বা
িস্তান্তর করা িইদল আদরাপণীয় শুল্ক-কর প্রোনসি Customs Act,
1969 (Act No. IV of 1969) এর অধীদন গৃিীত আইনানুগ শাবস্ত
মাবনয়া বনদত বাে র্াবকদবন মদমথ আমোবনকারকদক ৩০০.০০ (লতনশত)
টাকার নন-জুবডবসয়াল স্ট্যাদম্প পবরবশষ্ট-১ অনু ায়ী একটি অঙ্গীকারনামা
সাংবিষ্ট কবমশনার অব কাস্ট্ম্  এর বনকট োবখল কবরদত িইদব।
(৪)

আমোবনকৃত উপকরণ Solar Panel Manufacturing -এ
বনদয়াবজত প্রবতষ্ঠাদনর কাঁচামাল বরবজস্ট্াদর এবি িইয়াদে মদমথ সাংবিষ্ট
ূল্য সাংদ াজন কর ববভ্াদগর ববভ্াগীয় কমথকতথা কর্তক
থ পবরবশষ্ট-২ অনু ায়ী
প্রেত্ত প্রতযয়ন পত্র সাংবিষ্ট কাস্ট্ম িাউদসর কবমশনার বরাবদর োবখল করা
িইদল অঙ্গীকারনামা বেরতদ াগ্য িইদব:
তদব শতত থাকক যয, ন্ত্রপাবত, ন্ত্রাাংশ ও উপকরণ আমোবনর ৬ (েয়)
মাদসর মদে উক্তরুপ প্রতযয়ন পত্র সাংবিষ্ট কাস্ট্ম িাউদস োবখল কবরদত
আমোবনকারক ব্যর্ থ িইদল আমোবনকৃত উপকরদণর উপর প্রদ াজয
স্বাভ্াববক িাদরর বচদয় কম প্রেত্ত শুল্ক-কর আোয়দ াগ্য িইদব।

২।
১০ জুন, ২০০৪ বিস্ট্াব্দ বমাতাদবক ২৭ জ্জযষ্ঠ, ১৪১১ বঙ্গাব্দ তাবরদখর প্রজ্ঞাপন
এস,আর,ও নাং ১৫৫-আইন/২০০৪/২০৪৭/শুল্ক এতদ্দ্বারা রবিত করা িকিা।
৩।

এই প্রজ্ঞাপন ৯ জুন, ২০২২ লিস্টাব্দ তালরকি কায তকর িইকব।
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পবরবশষ্ট-১
[শতত (৩) দ্রষ্টব্য]
অঙ্গীকারনামা
আবম ----------------------------- (নাম) মাবলক/ব্যবস্থাপনা পবরচালক, বমসাস থ
-------------------------------------------- (প্রবতষ্ঠাদনর নাম ও সম্পূণ থ ঠিকানা) এই
মদমথ অঙ্গীকার কবরদতবে ব , ঋণপত্র নাং -------- তাবরখ: ------- ইনভ্দয়স নাং --------তাবরখঃ ----------- বব এল/ এয়ারওদয় ববল/ট্রাক বরবসট নাং --------- তাবরখঃ --------এর মােদম আমোবনকৃত ন্ত্রপাবত, ন্ত্রাাংশ ও উপকরণ Solar Panel
Manufacturing এর কাদজ ব্যবিার কবরব। এর বকান ব্যতযয় িইদল আমোবনকৃত
উক্ত পদণ্যর উপর প্রদ াজয স্বাভ্াববক িাদরর শুল্ক-কর পবরদশাধ োড়াও The Customs
Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর অধীদন শুল্ক কর্তপ
থ ক্ষ কর্তক
থ গৃিীত অন্য
ব দকাদনা শাবস্ত মাবনয়া বনদত বাে র্াবকব।
স্বাক্ষরঃ .......................................................
তাবরখঃ
মাবলক/ব্যবস্থাপনা পবরচালদকর নামঃ ....................
প্রবতষ্ঠাদনর নাম ও ঠিকানাঃ .................................
পবরবশষ্ট-২
[শতত (২) দ্রষ্টব্য]
প্রতযয়ন পত্র
এই মদমথ প্রতযয়ন করা াইদতদে ব , বমসাস থ ----------------------------------(সম্পূণ থ ঠিকানা বেদত িইদব) বববনদয়াগ ববাড থ কর্তক
থ বনববিত Solar Panel
Manufacturing Plant এই বশল্প প্রবতষ্ঠান কর্তক
থ ঋণপত্র নাং -----------------তাবরখঃ ----------------- এর আওতায় ইনভ্দয়স নাং -----------------------------তাবরখঃ -------------- ববল অব এবি নাং ----------------- তাবরখঃ -------------- এর
মােদম আমোবনকৃত উপকরণ সম্পূণ থ পবরমাদণ/ --------------------- পবরমাদণ উবিবখত
প্রবতষ্ঠাদনর Solar Panel প্রস্তুকতর কাদজ ব্যবিার করা িইয়াদে।

তাবরখঃ

স্বাক্ষরঃ . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
নামঃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ববভ্াগীয় কমথকতথা .......................
কাস্ট্মস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ববভ্াগ
সীলঃ
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
স্বাক্ষলরত/আবু যিনা যমাোঃ রিমাতুি মুলনম
লসলনয়র সলিব।

