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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অর্ থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ
(কাস্টমস ও মূল্য সংয াজন কর)
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ: ১৮ জ্জৈষ্ঠ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১ জুন, ২০২২ বিষ্টাব্দ
এস,আর,ও নাং ১৩৫-আইন/২০২২/৮৩/কাস্টমস।- Customs Act, 1969
(Act IV of 1969), অত:পর উক্ত Act ববলয়া উবিবখত, এর section 19 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, জনস্বাদর্ থ, জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সবিত
পরামশথক্রদম, উক্ত Act এর FIRST SCHEDULE ভুক্ত পণ্যসমূদির মদে বনদের
TABLE এ উবিবখত পণ্যসমূিদক উিাদের উপর আদরাপনীয় সমুেয় আমোবন শুল্ক এবাং
মূল্য সাংদ াজন কর িইদত বনেববণ থত শতথাধীদন অব্যািবত প্রোন কবরল, র্াাঃTABLE
Heading
(1)
84.07

H.S.Code
(2)
8407.90.90

84.08

8408.90.90

85.01

8501.61.00
8501.62.00

8501.63.00

8501.64.00

Description of goods
(3)
Other engines of spark-ignition reciprocating
or rotary internal combustion piston engines.
Other engines of Compression-ignition
internal combustion piston engines (diesel or
semi-diesel engines).
AC generators (alternators) : Of an output
not exceeding 75 KVA
AC generators (alternators) : Of an output
exceeding 75 KVA but not exceeding 375
KVA
AC generators (alternators) : Of an output
exceeding 375 KVA but not exceeding 750
KVA
AC generators (alternators) : Of an output
exceeding 750 KVA

শতথাবলি
(১)

বকবলমাত্র বববনদয়াগ ববাড থ ও ভ্যাট বনববিত স্থানীয়ভ্াদব Generator
প্রস্তুতকারী অর্বা Generator Assembling প্রবতষ্ঠানসমূদির বক্ষদত্র এই
সুববধা প্রদ াজয িইদব।
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(২)

আমোবনকৃত মালামাদলর পবরমাণ ও ব্যবিার বনবিতকদে পণ্যচালান শুল্কায়ন
তর্া খালাসকাদল আমোবনকারক প্রবতষ্ঠানদক অত্র প্রজ্ঞাপদনর ‘পবরবশষ্ট-১’
অনু ায়ী স্থানীয় কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট ববভ্াগীয় কা থালয় কর্তক
থ এবাং
‘পবরবশষ্ট-২’ অনু ায়ী এলবস ইসুযকারী ব্যাাংক কর্তক
থ প্রেত্ত প্রতযয়নপত্র
সাংগ্রিপূব থক সাংবিষ্ট কবমশনার অব কাস্টমস এর বরাবর োবখল কবরদত িইদব।

(৩)

Registered

(৪)

পণ্য খালাস িওয়ার ৩০ (বত্রশ) বেদনর মদে স্থানীয় কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট
ববভ্াগ িইদত ‘পবরবশষ্ট-৪’ অনু ায়ী একটি প্রতযয়নপত্র সাংবিষ্ট কবমশনার অব
কাস্টমস বরাবদর োবখল কবরদত িইদব।

(৫)

উবিবখত শতথ (৩) অনু ায়ী প্রেত্ত অঙ্গীকার ললিত িইয়াদে মদমথ প্রমাবণত
িইদল, আমোবনকৃত ন্ত্রপাবত ও ন্ত্রাাংদশর উপর প্রদ াজয সমুেয় শুল্ক ও কর
মাবসক ৫% (শতকরা পাঁচ ভ্াগ) সুেসি আোয়দ াগ্য িইদব।

২।

২০ মম, ২০০৭ বিষ্টাব্দ মমাতাযেক ৬ জ্জৈষ্ঠ, ১৪১৪ েঙ্গাব্দ তাবরদখ জারীকৃত
প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নাং ৮০-আইন/২০০৭/২১৩২/শুল্ক এতদ্দ্বারা রবিত করা
িইল।

৩।

এই প্রজ্ঞাপন ৯ জুন, ২০২২ বিষ্টাব্দ তাবরদখ কা থকর িইদব।

প্রস্তুতকারী অর্বা Generator
Assembling প্রবতষ্ঠান কর্তক
থ ‘পবরবশষ্ট-৩’ অনু ায়ী র্া র্ মূল্যমাদনর ননজুবডবশয়াল স্টযাদম্প একটি অঙ্গীকারনামা প্রোন কবরদত িইদব।
Generator

পবরবশষ্ট-১
[শতত (২) দ্রষ্টব্য]
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ববভ্াগ
............................
প্রতযয়নপত্র
এই মদমথ প্রতযয়ন করা াইদতদে ব , বমসাস থ ................................
(আমোবনকারদকর সম্পূণ থ ঠিকানা) বববনদয়াগ ববাড থ ও ভ্যাট ববভ্াগীয় েপ্তর কর্তক
থ
Generator Assembling Plant বিসাযে বনববিত একটি প্রবতষ্ঠান ( ািার
বনবিন নম্বর .................. ও ...................),
ািা Generator
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Assembling সাংক্রান্ত কাদজ বনদয়াবজত। এই বশে প্রবতষ্ঠান কর্তক
থ ঋণপত্র নাং

....................... তাবরখাঃ ................ ইনভ্দয়স নাং ................... তাবরখাঃ
................. বব,এল/এয়ারওদয় ববল/ট্রাক বরবসপ্ট নাং ............................. তাবরখাঃ
.................. এর মােদম আমোবনকৃত ন্ত্রপাবত, ন্ত্রাাংশ ও উপকরণ উক্ত প্রবতষ্ঠাদনর
উৎপােন প্রবক্রয়ায় ব্যবহৃত িইদব মদমথ প্রবতষ্ঠান কর্তপথ ক্ষ তাঁিাদের আদবেদন
জানাইয়াদেন। সদরজবমন পবরেশথন কবরয়া প্রবতষ্ঠাদনর অবস্থান, মাবলকানা সাংক্রান্ত
েবললাবে ও কা থক্রম র্া র্ মদমথ বেখা বগয়াদে।
স্বাক্ষরাঃ
তাবরখাঃ
( মূসক ববভ্াগীয় কমথকতথার
নাম ও পেবী সাংক্রান্ত সীল )
পবরবশষ্ট-২
[শতত (২) দ্রষ্টব্য]
প্রতযয়ন পত্র
এই মদমথ প্রতযয়ন করা াইদতদে ব , জনাব/দমসাস থ ..............................
এর স্বত্ত্বাবধকারী ..................................... এই ব্যাাংদকর একজন সম্মাবনত গ্রািক।
বতবন ....................................... বৎসর াবত এই ব্যাাংদকর সবিত বনয়বমত
আবর্ থক বলনদেন কবরদতদেন। তািার বলনদেন কা থক্রম সদন্তাষজনক।
জনাব/দমসাস থ ............................................. কর্তক
থ .................... নাং
ববল অব বলবডাং/এয়ারওদয় ববল/ট্রাক বরবসদপ্ট আমোবনকৃত ন্ত্রপাবত ও ন্ত্রাাংশ
Generator Assembling সাংক্রান্ত কাদজ ব্যবহৃত িইদব।
তাবরখাঃ

নামাঃ
পেবীাঃ
সীলাঃ
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পবরবশষ্ট-৩
[শতত (৩) দ্রষ্টব্য]
অঙ্গীকারনামা
আবম ............................... (নাম) মাবলক/ব্যবস্থাপনা পবরচালক, বমসাস থ ------------------------------------------------------------------------(প্রবতষ্ঠাদনর
নাম ও সম্পূণ থ ঠিকানা ) এই মদমথ অঙ্গীকার কবরদতবে ব , ঋণপত্র নাং ---------------------- তাবরখাঃ ------------- ইনভ্দয়স নাং --------------------- তাবরখাঃ ---------------বব এল/এয়ারওদয় ববল/ট্রাক বরবসপ্ট নাং -------------- তাবরখাঃ ---------------- এর
মােদম আমোবনকৃত ন্ত্রপাবত, ন্ত্রাাংশ ও উপকরণ উবিবখত প্রবতষ্ঠাদনর বনজস্ব Plantএ Generator Assembling সাংক্রান্ত কাদজ ব্যবিার কবরব।
শুল্ক বা স্থানীয় মূল্য সাংদ াজন কর কর্তপথ দক্ষর বনকট অবভ্দ াগ বা তেদন্তর
বভ্বত্তদত বে প্রমাবণত িয় ব , আমোবনকৃত মালামাল সম্পূণ থরূদপ Assembling এর
জন্য ব্যবহৃত িয় নাই, তািা িইদল আমোবনকৃত সমুেয় মালামাদলর উপর প্রদ াজয শুল্ক ও
অন্যান্য কর এবাং প্রদ াজয বক্ষদত্র সুে ও জবরমানা সি সকল োবী পবরদশাধ কবরদত বাে
র্াবকব। এ োড়াও The Customs Act, 1969 এর অধীদন শুল্ক কর্তপথ ক্ষ কর্তক
থ গৃিীত
অন্য ব দকাদনা শাবি মাবনয়া বনদত বাে র্াবকব।
স্বাক্ষরাঃ ........................................................
তাবরখাঃ

মাবলক/ব্যবস্থাপনা পবরচালদকর নামাঃ .....................
প্রবতষ্ঠাদনর নাম ও ঠিকানাাঃ .................................
পবরবশষ্ট-৪
[শতত (৪) দ্রষ্টব্য]
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ববভ্াগ
............................
প্রতযয়নপত্র

এই মদমথ প্রতযয়ন করা াইদতদে ব , বমসাস থ ................................
(আমোবনকারদকর সম্পূণ থ ঠিকানা) বববনদয়াগ ববাড থ ও ভ্যাট ববভ্াগীয় েপ্তর কর্তক
থ
Generator Assembling Plant বিসাযে বনববিত একটি প্রবতষ্ঠান ( ািার বনবিন
নম্বর ..................... ও ...................), ািা সদরজবমন পবরেশথনকাদল বেখা বগয়াদে
ব , আদলাচয প্রবতষ্ঠান কর্তক
থ ঋণপত্র নাং .............................. তাবরখাঃ .................
ইনভ্দয়স নাং ............. ............................ তাবরখাঃ ...................
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বব,এল/এয়ারওদয় ববল/ট্রাক বরবসপ্ট নাং .................. তাবরখাঃ ................... এর
ববপরীদত আমোবনকৃত ........... ও অন্যান্য ন্ত্রপাবত প্রবতষ্ঠাদনর ক্রয় বরবজষ্টাদর
র্া র্ভ্াদব এবি করা িইয়াদে। উৎপােনকাদল উক্ত পণ্য সামগ্রী র্া র্ভ্াদব ব্যবহৃত
িইদতদে লক না তা পরবতীদত মবনটর করা িইদব।
স্বাক্ষরাঃ
তাবরখাঃ
( মূসক ববভ্াগীয় কমথকতথার
নাম ও পেবী সাংক্রান্ত সীল )
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
স্বাক্ষলরত/আবু মেনা মমাোঃ রেমাতুি মুলনম
লসলনয়র সলিে।

