তারযখঃ ১৮ জ্জৈষ্ঠ, ১৪২৪ ফঙ্গাব্দ / ০১ জুন, ২০১৭ রিস্টাব্দ।
-০৮.০১.০০০০.০৬৮.১৬.০০৪.১৭/১২/২০১৭ ∑মূল্য ংযমাজন কয
আই , ২০১২ (২০১২
৪৭ আই ), অ :
আই
,এ
১৩৫ এ
, আই
১৬ এ
১১ এ
, :২ Customs Act, 1969 (IV) of 1969) এয First Schedule এয করাভ (1) এয রযযানাভা
ংখ্যা (Heading No.) 84.15 এয রফযীযত করাভ (2) এ উরিরখত ংরিষ্ট ন্যান্য াভঞ্জস্যপূর্ ণ নাভকযর্
ককাড (H.S. Code) এয অওতাধীন করাভ (3) এ ফরর্ ণত এয়াযকরিনায, তঃয ণ্য ফররয়া উরিরখত,
এয যফযা ম ণাযয় এফং উায প্রযয়াজনীয় উকযর্ ও ম্াং অভদারনয কষেতযরে  উাযদয উয অযযার্ীয়
মুদয় মূল্য ংযমাজন কয ব্যারতয
ই ,
:তণাফরীঃ
( )

ই

ই ;

(খ)

ংরিষ্ট এয়াযকরিনায উৎাদনকাযী প্ররতষ্ঠানযক ফাংরাযদ রফরনযয়াগ উন্নয়ন কর্তণষেত
আযত উৎাদক রযযফ রনফন্ধন গ্রর্ করযযত আযফ;

(গ)

এয়াযকরিনায উৎাদনকাযী প্ররতষ্ঠাযনয প্রযয়াজনীয় কভরনাযীজ আযফ, কমভন- Plastic
Injection Molding Machine, Power Press Machine, Hydraulic Press
Machine, Ultrasonic welding Machine, Shearing Machine, Milling
Machine, Vertical Expander Machine, Tube Bending Machine, Air
Compressor ETP, Power coating Plant, Vertical Machining Centre
(VMC), Electric Discharge Machine (EDM), Wire Straightening &
Cutting Machine, Lathe Machine, Heat Treatment Furnace, Heat
Treatment Oven, Psychometric Treatment Machine:

তযফ তণ থাযক কম, ংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাযনয Treatment Furnace, Heat Treatment
Oven, Psychometric Treatment Machine রনজস্ব প্রাঙ্গযর্ ংস্থারত না থারকযর
উাযদয দ্বাযা ম্পারদত কাম ণক্রভ ফা কফা ন্য ককান প্লান্ট ফা প্ররতষ্ঠান আযত ংগ্র
করযফায ব্যফস্থা থারকযত আযফ;
(ঘ)

উৎাদনকাযী প্ররতষ্ঠানযক কভযষেত ৩০% মূল্য ংযমাজন করযযত আযফ;
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(ঙ)

দপা (ক) আযত (ঘ) এ উরিরখত তণারদ রযারনপূফ ণক উৎাদনকাযী প্ররতষ্ঠানমূযক
ব্যারতয রফধান কাম ণকযকযযর্য রযষেতৈ ংরিষ্ট এয়াযকরিনায উৎাদনকাযী
প্ররতষ্ঠানমূযক জাতীয় যাজস্ব কফাযড ণ অযফদন করযযত আযফ;

(চ)

উক্ত অযফদযনয রবরিযত জাতীয় যাজস্ব কফাড ণ কর্তণক গঠিত রনযে ফরর্ ণত রযদণন করভটিয
প্ররতযফদন কফাড ণ কর্তণক গৃীত আযত আযফ; এফং

করভটি গঠনঃ
(১) রদ্বতীয় রচফ (মূক), জাতীয় যাজস্ব কফাড ণ;
(২) ংরিষ্ট রফবাগীয় কভণকতণা;
(৩) ংরিষ্ট মূক াযকণযরয যাজস্ব কভণকতণা।
(ছ)

দপা (চ) কত ফরর্ ণত করভটি নরধক ১০ (দ) রদযনয ভযে রযদণন প্ররতযফদন জাতীয়
যাজস্ব কফাযড ণ দারখর করযযফ, তঃয কফাড ণ, দারখরকৃত প্ররতযফদযন প্রজ্ঞাযনয তণাফরী
মথামথবাযফ প্ররতাররত ওয়া াযযষেত অযফদন প্রারিয ৩০ (ররে ) রদযনয ভযে রফলয়টি
রনষ্পরি করযযফ। নুযভাদযনয তারযখ আযত এআ সুরফধা প্রদান কযা আযফ।

৩। এই
আই , ২০১২ এ

অ

৪
-৩ এ

অ

৫১, ৬৪, ১০৭ এ
আ
-২ এ

অ
ই

আই

ই
ই

এই অ

ই

ই

৭৬ এ

৫। এআ প্রজ্ঞাযনয কাম ণকারযতা অগাভী ০১ জুরাআ, ২০১৭ রিস্টাব্দ তারযখ আযত ৩০ জুন, ২০১৯
রিস্টাব্দ তারযখ ম ণন্ত ফরফৎ থারকযফ।
আ

(
কচয়াযম্যান
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