
1 

 

 

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 ১১৮-আইন/২০২২/৬৬/কাস্টমস।– সরকার, Customs Act, 

1969 (Act No. IV of 1969), অতঃপর উক্ত Act ববলয়া উবিবখত, 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, জনস্বাদর্ থ, 

জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সবিত পরামশ থক্রদম, উক্ত Act এর FIRST SCHEDULE-ভুক্ত 

পণ্যসমূহের মহে বনম্নববণ থত TABLE এর কলাম (1) এ উবিবখত Heading এবাং 

কলাম (2) এ উবিবখত H. S. Code এর অধীন  ন্ত্রপাবত বা  ন্ত্রাাংদশর বা উভ্দয়র উপর 

আদরাপণীয় আমোবন শুল্ক, ব  পবরমাদণ মূল্যবভ্বত্তক ১ (এক) শতাাংদশর অবতবরক্ত িয় 

বসই পবরমাণ এবাং সমুেয় মূল্য সাংদ াজন কর, সম্পূরক শুল্ক,  বে র্াদক, বনম্নববণ থত 

শতথসমূি প্রবতপালন সাদপদক্ষ, অব্যািবত প্রোন কবরল,  র্া:- 

TABLE 
 

Heading                         H. S. Code 

(1) (2) 

39.23 3923.29.10; 3923.40.10 
40.10 4010.35.00; 4010.36.00 
42.05 4205.00.10 
42.06 4206.00.10 
44.21 4421.99.20 
56.08 5608.11.10 
59.11 5911.10.90; 5911.20.00; 5911.31.00; 5911.32.00; 

5911.40.00; 5911.90.00  
69.01 6901.00.10 
69.02 6902.10.00; 6902.20.00 
69.03 6903.10.10; 6903.20.10; 6903.20.20; 6903.90.20 
69.09 6909.11.00; 6909.12.00 
70.19 7019.90.11 
73.11 7311.00.10; 7311.00.90 
73.14 7314.12.00; 7314.14.00 
74.15 7415.21.00 
74.19 7419.80.10 
75.08 7508.90.10 
76.13 7613.00.00 
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78.06 7806.00.10 
79.07 7907.00.10 
80.07 8007.00.20 
82.03 8203.30.00; 8203.40.00 
82.05 8205.10.00 
82.07 All H. S. Codes 
82.08 All H. S. Codes 
82.09 8209.00.00 
84.01 All H. S. Codes 
84.02 All H. S. Codes 
84.03 All H. S. Codes 
84.04 All H. S. Codes 
84.05 All H. S. Codes 
84.06 All H. S. Codes 
84.07 8407.29.00; 8407.90.10 
84.08 8408.10.00; 8408.90.10; 8408.90.20 
84.09 8409.91.10; 8409.99.10 
84.10 All H. S. Codes 
84.11 All H. S. Codes 
84.12 8412.10.90; 8412.21.00; 8412.29.00; 8412.31.00; 

8412.39.00; 8412.80.00; 8412.90.90 
84.13 8413.11.00; 8413.19.00; 8413.40.00; 8413.50.00; 

8413.60.00; 8413.70.00; 8413.81.00; 8413.82.00; 
8413.91.00 

84.14 8414.10.00; 8414.30.10; 8414.40.00; 8414.59.10; 
8414.59.20; 8414.80.10; 8414.80.20; 8414.80.41 

84.15 8415.10.10; 8415.20.10; 8415.81.10; 8415.81.20; 
8415.82.10; 8415.82.20; 8415.83.10; 8415.83.30 

84.16 All H. S. Codes 
84.17 All H. S. Codes 
84.18 8418.61.10; 8418.69.10; 8418.69.93; 8418.69.95 
84.19 8419.20.00; 8419.33.00; 8419.34.00; 8419.35.00; 

8419.39.00; 8419.40.20; 8419.40.90; 8419.50.00; 
8419.60.00; 8419.81.00; 8419.89.00; 8419.90.00 

84.20 All H. S. Codes 
84.21 8421.11.00; 8421.12.00; 8421.19.10; 8421.21.10; 

8421.21.92; 8421.21.93; 8421.39.20; 8421.91.00; 
8421.99.00 

84.22 8422.19.00; 8422.20.00; 8422.30.00; 8422.40.00; 
8422.90.00 

84.23 8423.20.00; 8423.30.00; 8423.82.10; 8423.89.00; 
8423.90.00 

84.24 8424.10.00, 8424.20.10; 8424.20.30; 8424.30.00; 
8424.41.10; 8424.41.90; 8424.49.00; 8424.82.00; 
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8424.89.00; 8424.90.00 
84.25 8425.11.00; 8425.19.00; 8425.31.00; 8425.39.00; 

8425.41.00  
84.26 8426.11.00; 8426.12.00; 8426.19.00; 8426.20.00; 

8426.30.00; 8426.41.90; 8426.49.00; 8426.91.00; 
8426.99.00 

84.27 8427.10.00; 8427.20.00 
84.28 All H.S. Codes (Excluding 8428.10.00) 
84.29 All H. S. Codes 
84.30 All H. S. Codes 
84.31 All H. S. Codes 
84.32 All H. S. Codes 
84.33 8433.20.00; 8433.30.00; 8433.40.00; 8433.51.00; 

8433.52.00; 8433.53.00; 8433.59.10; 8433.59.90; 
8433.60.00; 8433.90.00 

84.34 All H. S. Codes 
84.35 All H. S. Codes 
84.36 All H. S. Codes 
84.37 8437.10.00; 8437.80.90; 8437.90.90 
84.38 All H. S. Codes 
84.39 All H. S. Codes 
84.40 All H. S. Codes 
84.41 All H. S. Codes 
84.42 8442.30.00; 8442.40.00; 8442.50.90 
84.43 8443.11.00; 8443.12.00; 8443.13.00; 8443.14.00; 

8443.15.00; 8443.16.00; 8443.17.00; 8443.19.00; 
8443.32.90; 8443.39.10; 8443.39.99; 8443.91.00 

84.44 8444.00.00 
84.45 All H. S. Codes 
84.46 All H. S. Codes 
84.47 All H. S. Codes 
84.48 All H.S. Codes (Excluding H.S. Code 8448.20.10; 

8448.42.10) 
84.49 8449.00.00 
84.50 8450.20.90; 8450.90.00 
84.51 All H.S. Codes (Excluding H.S. Code 8451.21.00) 
84.52 8452.21.00; 8452.29.90; 8452.30.00; 8452.90.90 
84.53 All H. S. Codes 
84.54 All H. S. Codes 
84.55 All H. S. Codes 
84.56 All H. S. Codes 
84.57 All H. S. Codes 
84.58 All H. S. Codes 
84.59 All H. S. Codes 



4 

 

 

84.60 All H. S. Codes 
84.61 All H. S. Codes 
84.62 All H. S. Codes 
84.63 All H. S. Codes 
84.64 All H. S. Codes 
84.65 All H. S. Codes 
84.66 All H.S. Codes 
84.67 8467.21.00; 8467.22.00; 8467.29.00; 8467.89.00; 

8467.91.00; 8467.99.00 
84.68 All H. S. Codes 
84.74 All H. S. Codes 
84.75 All H. S. Codes 
84.77 All H. S. Codes 
84.79 All H. S. Codes (Excluding H.S. Code 8479.60.00) 
84.80 All H. S. Codes 
84.81 8481.10.90; 8481.20.90; 8481.30.90; 8481.40.90; 

8481.90.90 
84.83 8483.20.00; 8483.30.00; 8483.40.00; 8483.50.00; 

8483.60.00; 8483.90.00 
84.84 All H. S. Codes 
84.86 8486.10.00; 8486.20.00; 8486.30.00; 8486.90.00 
85.01 All H.S. Codes (Excluding 8501.10.10; 8501.10.90; 

8501.20.10; 8501.20.91; 8501.20.99; 8501.31.00; 
8501.40.10; 8501.51.00) 

85.02 All H. S. Codes 
85.03 All H. S. Codes 
85.04 8504.23.10; 8504.50.00 
85.05 All H. S. Codes 
85.14 All H. S. Codes 
85.15 All H. S. Codes 
85.16 8516.40.10 
85.25 8525.50.10; 8525.60.10 
85.26 All H. S. Codes (Excluding H.S. Code 8526.91.10) 
85.30 8530.80.00 
85.31 8531.10.00 
85.37 8537.10.10; 8537.10.20 
85.41 8541.42.00; 8541.43.00 
85.43 8543.10.00; 8543.20.00; 8543.30.00; 8543.70.20 
87.01 8701.91.10; 8701.92.10; 8701.93.10; 8701.94.10; 

8701.95.10 
87.04 8704.10.00; 8704.22.13; 8704.22.15; 8704.90.11  
87.16 8716.20.00; 8716.31.00; 8716.39.00 
89.02 8902.00.00 
90.07 9007.10.90; 9007.20.90 
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90.08 All H. S. Codes 
90.10 All H. S. Codes 
90.11 All H. S. Codes 
90.12 All H. S. Codes 
90.14 All H. S. Codes 
90.15 All H. S. Codes 
90.18 9018.11.00; 9018.12.00; 9018.13.00; 9018.14.00; 

9018.19.90; 9018.20.00; 9018.41.00; 9018.49.00; 
9018.50.00; 9018.90.20 

90.19 9019.10.10; 9019.10.90; 9019.20.10; 9019.20.90 
90.20 9020.00.00 
90.21 9021.39.00; 9021.40.00; 9021.50.00; 9021.90.10; 

9021.90.90 
90.22 All H. S. Codes 
90.24 All H. S. Codes 
90.25 9025.90.00 
90.26 All H. S. Codes 
90.27 All H. S. Codes 
90.28 9028.10.00; 9028.20.00 
90.29 9029.10.90 
90.30 All H. S. Codes 
90.31 All H. S. Codes 
90.32 9032.10.00; 9032.20.00; 9032.81.00; 9032.90.00 
91.06 9106.10.00 
94.03 9403.20.30; 9403.60.20 
94.06 9406.90.10 

শতথাববল: 

(১)  ন্ত্রপাবত বা  ন্ত্রাাংশ বা উভ্দয়র আমোবনর বক্ষদে বরয়াবত সুববধা Industrial 

IRC holder VAT compliant বশল্প প্রবতষ্ঠান ও VAT compliant 

আমোবনকারক উভ্দয়র জন্য প্রদ াজয িইদব, তহে পৃর্ক চালাদন বকবল  ন্ত্রাাংশ 

আমোবনর বক্ষদে শুধু Industrial IRC holder VAT compliant বশল্প 

প্রবতষ্ঠাদনর জন্য উক্ত বরয়াবত সুববধা প্রদ াজয িইদব; 

ব্যাখ্যা।-  

(ক) Industrial IRC holder অর্ থ এইরূপ প্রবতষ্ঠান  ািার বনকট 

আমদানন ও রপ্তানন প্রধান ননয়ন্ত্রহকর দপ্তর েইহত ইস্যৈকৃত 

োলনাগাদ নিল্প ভ াক্তা (Industrial consumer) 

আইআরনস রবিয়াদে; 

(খ) VAT compliant নিল্প প্রনতষ্ঠান অর্ থ মূয স সোহ াযন কর 

ও সম্পূরক শুু্ল্ক আইন, ২০১২ এর অধীন ননেনিত ননয়নমত 
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দানখলপত্র (নরটান থ) দানখল কহর এইরূপ উৎপাদনকারী নিল্প 

প্রনতষ্ঠান; 

(গ) VAT compliant আমোবনকারক অর্ থ মূয স সোহ াযন কর 

ও সম্পূরক শুু্ল্ক আইন, ২০১২ এর অধীন ননেনিত ননয়নমত 

দানখলপত্র (নরটান থ) দানখল কহর এইরূপ আমদাননকারক 

প্রনতষ্ঠান; 

(ঘ) এই প্রজ্ঞাপহনর উহেশ্যপূরণকহল্প “ ন্ত্রাাংশ” অর্ থ বনম্নববণ থত 

পণ্যসমূি,  র্া:- 

(অ) TABLE এ অন্তভু থক্ত Heading 39.23 িইদত 

Heading 82.09 এর ববপরীদত উনিবখত H.S. Code 

সমূদির পণ্য; এবাং 

(আ) TABLE এ অন্তভু থক্ত Heading 84.01 িইদত 

Heading 94.06 এর ববপরীদত উবিবখত H.S. Code 

সমূদির পণ্য (H.S. Code 8448.51.00 এবাং 

8503.00.20 ব্যতীত) বকবল  ািার ববপরীদত 

Customs Act, 1969 এর FIRST SCHEDULE 

-এ Parts বিসাদব উদিখ রবিয়াদে;  

(২) একই চালাদন  ন্ত্রপাবত ও  ন্ত্রাাংশ আমোবনর বক্ষদে বাবণবজযক আমোবনকারক 

কর্তথক  ন্ত্রপাবতর নীট (Net) ওজদনর সদব থাচ্চ ১০ (েশ) শতাাংশ পবরমাণ  ন্ত্রাাংশ 

আমোবন করা  াইদব; 

(৩) (ক) নিল্পখাহতর প্ল্ৈান্ট, ভমনিনানর ো মূলধনী  ন্ত্রপানত ও  ন্ত্রাোি আমদাননর 

ভেহত্র শুল্ক ও কর এর নেহিষ ভরয়ানত স্যনেধা প্রদাহনর নেষহয় এক ো 

একানধক কাস্টমস ভস্টিহনর মােহম একই H.S. code এর 

আওতাভুক্ত প্ল্ৈান্ট, ভমনিনানর, মূলধনী  ন্ত্রপানত ো  ন্ত্রাোি ো উ য়, 

এক ো একানধক ঋণপহত্রর অধীন এক ো একানধক উৎস ভদি েইহত 

এক ো একানধক চালাহন আমদানন করা  াইহে: 

   তহে িতথ র্াহক ভ , একানধক ভস্টিহনর মােহম এক ো 

একানধক ঋণপহত্রর অধীন এক ো একানধক উৎস ভদি েইহত এক ো 

একানধক চালাহনর মােহম আমদাননর ভেহত্র যাতীয় রাযস্ব ভোর্ থ 

কর্তথক যানরকৃত নিল্পখাহতর প্ল্ৈান্ট, ভমনিনানর ো মূলধনী  ন্ত্রপানত ও 

 ন্ত্রাোি আমদাননর ভেহত্র শুল্ক ও কর এর ভরয়ানত স্যনেধা সোক্রান্ত 

নীনতমালার আওতায়, প্রর্ম চালান খালাহসর পূহে থ উনিনখত নীনতমালা 

অনুসরণপূে থক যাতীয় রাযস্ব ভোর্ থ এর সদস্য (কাস্টমস: নীনত ও 

আইনসটি) এর ননকট েইহত পূে থানুমনত গ্রেণ কনরহত েইহে; 
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(খ) একই H. S. Code এর আওতাভুক্ত মূলধনী  ন্ত্রপাবত বা  ন্ত্রাাংশ বা 

উভ্য়, এক বা একাবধক ঋণপদের অধীন একাবধক চালাদন আমোবনর 

বক্ষদে, প্রর্ম পণ্যচালান আমোবনর ববল অব এবি োবখদলর তাবরখ 

িইদত ২৪ (চবিশ) মাহসর মদে সকল  ন্ত্রপাবত বা  ন্ত্রাাংশ বা উভ্দয়র 

আমোবন সম্পন্ন কবরদত িইদব:  

তদব শতথ র্াদক ব , উন্নত প্রযুবক্তর বৃিোয়তন বশদল্পর 

 ন্ত্রপাবত ও  ন্ত্রাাংশ উক্ত ২৪ (চবিশ) মাস সমদয়র মদে আমোবন 

কবরদত না পাবরদল আমোবনকারক কর্তথক আদবেদনর পবরদপ্রনেহত 

সোনিষ্ট কনমিনার, প্রহয়াযহন, অননধক ১২ (বাদরা) মাস প থন্ত উক্ত 

সময় বৃনি কনরহত পানরহেন: 

আরও শতথ র্াদক ব , কবমশনার কর্তথক ববধ থত উক্ত ১২ 

(বাদরা) মাস সমদয়র মদেও আমোবন কবরদত না পাবরদল 

আমোবনকারক জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সেস্য (কাস্টমস: নীবত ও 

আইবসটি) বরাবর আদবেন কবরদত পাবরদব এবাং উক্ত আদবেন 

প থাদলাচনায় ব ৌবক্তক মদন কবরদল জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সেস্য 

(কাস্টমস: নীবত ও আইবসটি), প্রদয়াজদন, আরও অনবধক ১২ (বাদরা) 

মাস প থন্ত উক্ত সময় বৃবি কবরদত পাবরদবন: 

আরও িতথ র্াহক ভ , উক্ত ১২ (বাদরা) মাস সমহয়র মহে 

আমদানন কনরহত না পানরহল আমদাননকারক কর্তথক আহেদহনর 

পনরহপ্রনেহত যাতীয় রাযস্ব ভোর্ থ, প্রহয়াযহন, যুনক্তসোগত পনরমাণ 

সময় বৃনির নেষহয় নসিান্ত গ্রেণ কনরহে; 

(৪) আমোবনকৃত বা আমোবনতব্য বমবশনাবর, প্ল্যান্ট,  ন্ত্রপাবত,  ন্ত্রাাংশ বা অন্যান্য 

অাংশ সাংবিষ্ট বশল্প প্রবতষ্ঠান স্থাপহন ব্যবিার করা িইদব এবাং খালাদসর পর 

অন্যববধ কাদজ ব্যবিার, িস্তান্তর বা মাবলকানা পবরবতথন করা িইদল 

আমোবনকৃত পদণ্যর উপর স্বাভ্াববক ও প্রদ াজয িাদর শুল্ক ও কর প্রোন কবরদত 

বাে র্াবকদবন মদম থ আমোবনকারক প্রবতষ্ঠান  র্া র্ মূল্যমাদনর নন-

জুবডবসয়াল স্টযাদম্প সাংবিষ্ট কবমশনার অব কাস্টমস বরাবদর একটি 

অবঙ্গকারনামা োবখল কবরদব; 

(৫) সব থদশষ পণ্যচালান আমোবনর ৬ (েয়) মাদসর মদে আমোবনকৃত সমুেয় 

বমবশনাবর প্ল্যান্ট,  ন্ত্রপাবত,  ন্ত্রাাংশ বা অন্যান্য অাংশ  র্া র্ভ্াদব  র্া্াদন 

্াবপত িইয়াদে বক না বসই ববষদয় সদরজবমদন তেন্তপূব থক বনবিত েওয়ার 

লহেৈ সাংবিষ্ট কবমশনার অব কাস্টমস সাংবিষ্ট পাববলক ববশ্বববদ্যালদয়র 

বমকাবনকযাল বা, বক্ষেমত, ইদলকবিকযাল, অনুষে বা ববভ্াদগর ববদশষজ্ঞ 

মতামত সাংগ্রি কবরদবন এবাং এই সাংক্রান্ত  াবতীয় ব্যয় সাংবিষ্ট 

আমোবনকারকদক বিন কবরদত েইহে: 
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  তহে িতথ র্াহক ভ , সে থহিষ পণ্যচালান খালাহসর ৬ (ছয়) মাহসর মহে 

েনণ থত নেহিষজ্ঞ মতামত দানখল করা সম্ভে না েইহল আমদাননকারক কর্তথক 

ভ ৌনক্তক কারণ উহিখপূর্েক আহেদহনর পনরহপ্রনেহত সোনিষ্ট কনমিনার অে 

কাস্টমস, প্রহয়াযহন, অননধক ৬ (ছয়) মাস প থন্ত উক্ত সময় বৃনি কনরহত 

পানরহেন: 

আরও িতথ র্াহক ভ , কনমিনার কর্তথক েনধ থত সমহয়র মহেও 

নেহিষজ্ঞ মতামত দানখল কনরহত না পানরহল আমদাননকারক যাতীয় রাযস্ব 

ভোহর্ থর সেস্য (কাস্টমস: নীনত ও আইনসটি) েরাের আহেদন কনরহত পানরহে 

এবাং উক্ত আহেদন প থাহলাচনায় ভ ৌনক্তক মহন কনরহল যাতীয় রাযস্ব ভোহর্ থর 

সদস্য (কাস্টমস: নীবত ও আইবসটি), প্রদয়াজদন, আরও অনবধক ১২ (বাদরা) মাস 

প থন্ত উক্ত সময় বৃবি কবরদত পাবরদবন: 

আরও িতথ র্াহক ভ , উক্ত ১২ (বাদরা) মাস সমহয়র মহেও নেহিষজ্ঞ 

মতামত দানখল কনরহত না পানরহল আমদাননকারহকর আহেদহনর পনরহপ্রনেহত 

যাতীয় রাযস্ব ভোর্ থ, প্রহয়াযহন, যুনক্তসোগত পনরমাণ সময় বৃনির নেষহয় নসিান্ত 

গ্রেণ কনরহে; 

(৬)  আমোবনকৃত বমবশনাবর প্ল্যান্ট,  ন্ত্রপাবত,  ন্ত্রাাংশ বা অন্যান্য অাংদশর সব থদশষ 

পণ্যচালান খালাদসর ৬ (েয়) মাদসর মদে অর্বা, প্রদ াজয ভেহত্র, অনুদমাবেত 

ববধ থত সমদয়র মদে  র্া র্ভ্াদব  র্া্াদন ্াবপত িইয়াদে মদম থ ববণ থত 

ববদশষজ্ঞ মতামত পাওয়া বগদল মুচদলকাটি বেরত প্রোন করা িইদব, অন্যর্ায় 

আমোবনকারদকর বনকট ি ইদত প্রদ াজয িাদর শুল্ক ও কর আোয়দ াগ্য িইদব; 

(৭) Industrial IRC Holder VAT Compliant নিল্প প্রনতষ্ঠান কর্তথক নিল্প 

খাহতর ভরয়ানত স্যনেধা প্রদান সম্পনকথত নীনতমালার আওতায় প্ল্ৈান্ট ও 

ভমনিনারীর যন্য প্রদত্ত নেহিষ স্যনেধা প্রদাহনর ভেত্র ব্যতীত একক কাস্টমস 

ভস্টিহনর মােহম ভকেল মূলধনী  ন্ত্রপানত ো  ন্ত্রাোি ো উ য় আমদাননর ভেহত্র 

দফা (৪), (৫) ও (৬) এ উনিনখত িতথ প্রহ াযৈ েইহে না: 

  তহে িতথ র্াহক ভ , বকাদনা ভেহত্র কাস্টম োউস ো কাস্টমস ভস্টিন 

এর কনমিনার প্রহয়াযন মহন কনরহল প্রনত ভেহত্র কারণ উহিখপূে থক দফা (৪), 

(৫) ও (৬) এ উনিনখত িতথ প্রনতপালহনর যন্য ননহদ থি প্রদান কনরহত পানরহেন; 

(৮) োনণনযৈক আমদাননকারক কর্তথক ন ন্ন ন ন্ন চালাহন প্ল্যান্ট আকাহর মূলধনী 

 ন্ত্রপানত ও  ন্ত্রাোি আমদাননর ভেহত্র এই প্রজ্ঞাপহন েনণ থত ভরয়ানত স্যনেধার 

পার্ থকৈযননত শুল্ককহরর সমপনরমাণ অর্ থ ননিঃিতথ ব্যাোক গ্যারানন্ট দানখহলর 

মােহম সামনয়ক শুল্কায়হনর স্যনেধা প্রাপ্ত েইহে এেো েো  (৫) ও (৬) এ 

উনিনখত পিনত অনুসরণপূব থক চূড়ান্ত শুল্কায়ন সম্পন্ন েইবার পর উক্ত ব্যাোক 

গ্যারানন্ট ভফরতহ াগ্য েইহে; 

(৯) এই প্রজ্ঞাপদনর আওতায় পণ্য আমোবন ও খালাদসর লদক্ষয প্রনতষ্ঠানটির 

োলনাগাদ নোয়নকৃত আইআরনস রনেয়াহছ এেো ১৩ নর্নযট সাংবনলত মূয স 
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সোহ াযন কর (মূসক) ননেনিত প্রনতষ্ঠানটি নেহেচৈ নেল অে এনি দানখহলর 

অব্যেনেত পূে থেতী করদময়াদের মূল্য সোহ াযন কর দানখলপত্র (নরটান থ) দানখল 

কনরয়াহছ মহম থ কাস্টমস কনম্পউটার নসহস্টহম ো  ৈাট অনলাইন নসহস্টহম ো 

যাতীয় রাযস্ব ববাদড থর ওহয়েসাইহট ো  ৈাট কবমশনাদরদটর ওহয়েসাইহট 

ইহলকট্রননক তথ্য প্রদনি থত র্ানকহত েইহে: 

তহে িতথ র্াহক ভ , ভকাহনা ধরহনর জ্দে-দূনে থপাক ো ভকাহনা ভ ৌনক্তক 

কারহণ ইহলকট্রননক তথ্য পাওয়া সম্ভে না েইহল সোনিষ্ট কনমিনার অে 

কাস্টমস প্রনত ভেহত্র কারণ নলনপেি কনরয়া শুল্কায়হনর প্রহয়াযনীয় কা থক্রম 

গ্রেণ কনরহত পানরহেন; 

(১০) েো (৯) এ উবিবখত শতথ প্রবতপালন সাদপদক্ষ, োনণনযৈক আমদাননকারক 

প্রনতষ্ঠান নেক্রয় ো েস্তান্তহরর উহেহশ্য এই প্রজ্ঞাপহনর TABLE এ উবিবখত 

মূলধনী  ন্ত্রপানত ও  ন্ত্রাোি আমদানন কনরহত পানরহে এবাং এইরূপ আমদাননর 

ভেহত্র দফা (৪) এ উনিনখত িতথ প্রহ াযৈ েইহে না; 

(১১) বকাদনা উৎপােনকারী বশল্প প্রবতষ্ঠাদন কাঁচামাল বা উপকরণ বিসাদব ব্যবিা থ এই 

প্রজ্ঞাপদনর TABLE-ভুক্ত বকাদনা মূলধনী  ন্ত্রপাবত ও  ন্ত্রাাংশ উক্ত প্রবতষ্ঠান 

কর্তথক এই প্রজ্ঞাপদনর আওতায় বরয়াবত সুববধায় আমোবনদ াগ্য িইদব না; 

(১২) (ক) আমোবন ও শুল্কায়ন সাংক্রান্ত অন্যান্য ববষয়সমূি এেো েো (৯) এ 

উনিনখত শতথ পবরপালন করা িইয়াদে বক না উিা সাংবিষ্ট শুল্কায়নকারী 

কম থকতথা  াচাই কনরয়া নননিত েইহেন, তদব এই প্রকৃবতর 

পণ্যচালাদনর অন্যযন ১০ (েশ) শতাাংশ দেবচয়ন ও ঝুঁবক ব্যব্াপনার 

বভ্বত্তদত শুল্কায়ন তত্ত্বাবধানকারী সাংবিষ্ট বডপুটি কবমশনার বা সিকারী 

কবমশনার প থাদয় শুল্কায়ন অনুদমােন করাইদত িইদব; 

(খ) শুল্কায়ন তত্ত্বাবধানকারী সাংবিষ্ট শুল্কায়নকারী কম থকতথা শুল্কায়দন ববলম্ব 

পবরিাদরর লদক্ষয কাস্টমস কনম্পউটার নসহস্টম ো  ৈাট অনলাইন 

নসহস্টম ো যাতীয় রাযস্ব ববাদড থর ওহয়েসাইট ো  ৈাট কবমশনাদরদটর 

ওহয়েসাইট েইহত সঠিকতা  াচাই কনরহেন; 

(১৩) ননম্নেনণ থত ভেত্রসমূহে েো (১) ও  (৯) এ উনিনখত িতথ প্রহ াযৈ েইহে না,  র্া:- 

(ক) সরকাবর, আধা সরকাবর, স্বায়ত্তশাবসত সাং্া, জাবতসাংঘভুক্ত সাং্া, 

দূতাবাস, ববদশষ সুববধা প্রাপ্ত ব্যবক্ত ও সাং্া, সরকাদরর বনয়ন্ত্রণাধীন 

বশল্প প্রবতষ্ঠান, ননযস্ব ব্যেোহরর যন্য ধমীয় প্রবতষ্ঠান কর্তথক আমোবন 

চালান; 

(খ) ন্যতন বশল্প প্রবতষ্ঠান কর্তথক ন্যতন বশল্প ্াপদনর উদেদে মূলধনী 

 ন্ত্রপাবত ও প্রার্বমক  ন্ত্রাাংদশর আমোবন চালান; এবাং 

(গ) এইরূপ প্রবতষ্ঠান  ািাদের জন্য বশল্প বভ্াক্তা আইআরবস গ্রিদণর 

বােবাধকতা নাই এবাং  ািাদের জন্য VAT Compliant বিসাদব 
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বরটান থ োবখদলর বােবাধকতা নাই, তৎকর্তথক নেক্রয় ো েস্তান্তহরর যন্য 

নহে এইরূপ আমদাননর ভেহত্র।  

২। ১০ এনপ্রল, ২০২২ বিষ্টাব্দ ভমাতাহেক ২৭ জ্চত্র, ১৪২৮ েঙ্গাব্দ তাবরদখ 

জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নাং ৭৫-আইন/ ২০২২/৬০/কাস্টমস এতদ্দ্বারা রবিত করা 

িইল। 

৩।  এই প্রজ্ঞাপন ৯ জুন, ২০২২ নিস্টাব্দ তানরহখ কা থকর িইদব। 

 

 রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম, 

 

স্বােনরত/- 

আবু ভেনা ভমািঃ রেমাতুল মুননম 

নসননয়র সনচে। 
 

 


