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তারযখ:  ৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৬ ফঙ্গাব্দ / ১৩ জুন, ২০১৯ রিস্টাব্দ। 

 

এ .আ . .   -১৮৯-আই /২০১৯/৪৬-মূক।―মূল্য ংযমাযন কয ও ম্পূযক শুল্ক 

আইন, ২০১২ (২০১২ যনয ৪৭ নং আইন) এয ধাযা ১২৬ এয উ-ধাযা (১) এ প্রদত্ত ক্ষভতাফযর, 

যকায রনযেয টেরফযরয করাভ (১) এ ফরণ িত রযযানাভা ংখ্যা এফং উায রফযীযত করাভ (২) 

এ উরিরখত টফায টকাযেয আওতাধীন করাভ (৩) এ ফরণ িত টফা প্রদানকাযীযক করাভ (৪) এ 

ফরণ িত তিাধীযন উাযদয উয আযযানীয় মুদয় মূল্য ংযমাযন কয ইযত অব্যারত প্রদান 

করযর, মথা:-   

 

রযযানাভা 

ংখ্যা 

টফায 

টকাে 

টফা 

প্রদানকাযী 

তিমূ 

(১) (২) (৩) (৪) 

S০১২ S০১২.১০ টেররযপান,   (ক) টফা গ্রীতা ফযেে ওয়ৈায াউ এফং 

টোর ফযেে ওয়ৈায াউ সুরফধাযবাগী 

তকযা একত বাগ উৎাদক 

যপ্তারনকাযক রল্প প্ররতষ্ঠান ইযত ইযফ; 

(খ) উক্ত টফা গ্রীতা কর্তিক টকফরভাত্র যপ্তারন 

কাযয ব্যফহৃত ২ (দুই) টি টেররযপান, ১ 

(এক) টি টেযরক্স ও ১ (এক)টি পৈাক্স এয 

টক্ষযত্র এ অব্যারত প্রযমাযৈ ইযফ; 

(গ) টফা গ্রীতাযক উক্ত টেররযপান, টেযরক্স ও 

পৈাক্স নম্বয উযিখ করযয়া ংরিষ্ট মূল্য 

ংযমাযন কয করভনাযযযে আযফদন 

করযযত ইযফ। আযফদন প্রারপ্তয য 

করভনায মূল্য ংযমাযন কয 

অব্যারতয রফলযয় একটি প্রতৈয়নত্র 

যারয করযযফন এফং উক্ত প্রতৈয়নত্র 

যারযয তারযখ ইযত যফতী ২ (দুই) 

অথ ি ফৎয ম িন্ত ফার থারকযফ। 

 S০১২.১২ টেযরক্স, 

 S০১২.১৩ পৈাক্স 

S০২৭ S০২৭.০০ ফীভা টকাম্পারন তবাগ যপ্তারনমুখী প্ররতষ্ঠাযনয অরিফীভা টফা। 

S০২৮ S০২৮.০০ কুরযয়ায 

(Courier) ও 

টকফর যপ্তারনয রত ম্পৃক্ত টফায উয 

যপ্তারনয সুযমাগ সৃরষ্টয যন্য নমুনা (Sample) 
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রযযানাভা 

ংখ্যা 

টফায 

টকাে 

টফা 

প্রদানকাযী 

তিমূ 

(১) (২) (৩) (৪) 

এক্সযপ্র টভইর 

ারব ি  

রফযদয টপ্রযণ অব্যারতয আওতায় থারকযফ। 

S০৫৬ S০৫৬.০০ ব্যাংরকং ও 

নন-ব্যাংরকং 

টফা 

প্রদানকাযী 

ব্যাংরকং ও নন-ব্যাংরকং টফা প্রদানকাযী 

কর্তিক যপ্তারন ও যপ্তারন ংরিষ্ট টফা প্রদাযনয 

রফযীযত প্রাপ্ত করভন, রপ ফা চাযি। 

  

২। এই প্রজ্ঞাযন প্রদত্ত সুরফধা যপ্তারন প্ররিয়াকযণ অঞ্চযর অফরিত রল্প প্ররতষ্ঠাযনয 

টক্ষযত্রও প্রযমাযৈ ইযফ। 

 

৩। এই       ১৭ আ   , ১৪২৬               ০১    ই, ২০১৯       

               ই  । 

 
যাষ্ট্ররতয আযদিযভ,  

 

(যভাোঃ টভাাযযপ টাযন ভ ূঁইয়া, এনরের) 

ররনয়য রচফ 

 


