গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অর্ থ মন্ত্রণালয়
জাতীয় রাজস্ব ববার্ থ
(কাস্টমস)
প্রজ্ঞাপন
তারিখ: 20 শ্রাবণ, 1428 বঙ্গাব্দ/ 04 আগস্ট,2021, রিষ্টাব্দ
এস.আি.ও. নং-266-আইন/২০২১/৪৫/কাস্টমস।- Customs Act, 1969 (Act No.
IV of 1969) এর section 219, section 37, 39 এবাং THIRD SCHEDULE এর item
2, 5 ও 6 এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রেত্ত ক্ষমতাবদল জাতীয় রাজস্ব ববার্ থ হনম্নরূপ হবহিমালা প্রণয়ন
কহরল, যর্া:১। হশদরানাম ও প্রবতথন।— (১) এই হবহিমালা শুল্ক প্রতযপথণ হবহিমালা, ২০২১ নাদম
অহিহিত িইদব।
(২) ইিা ১ জুলাই, ২০১৯ হিষ্টাব্দ িইদত কায থকর িইয়াদে বহলয়া গণ্য িইদব।
২। সাংজ্ঞা।— (১) হবষয় বা প্রসদের পহরপহি বকাদনা হকছু না র্াহকদল, এই হবহিমালায়(ক)

“আইন” অর্ থ Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969);

(খ)

“আমোহন শুল্ক” অর্ থ রপ্তাহনকৃত পণ্য প্রস্তুদত বা উৎপােদন ব্যবহৃত
উপকরদণর হবপরীদত আমোহন পয থাদয় পহরদশাহিত কাস্টমস হর্উটি ও
বরগুদলটহর হর্উটি;

(গ)

“উপকরণ-উৎপাে সম্পকথ (input-output co-efficient)” অর্ থ প্রহত
একক রপ্তাহনকৃত পণ্য উৎপােদন ব্যবহৃত উপকরণসমূদির অপচয়সি বমাট
পহরমাণ;

(ঘ)

“প্রকৃত িার” অর্ থ বকাদনা হনহে থষ্ট পণ্য প্রহত একক রপ্তাহনকৃত পণ্য উৎপােদনর
জন্য প্রস্তুতকারী প্রহতষ্ঠানদক অপচয়সি ব্যবহৃত আমোহনকৃত উপকরদণর
হবপরীদত পহরদশাহিত সমপহরমাণ আমোহন শুল্ক;

(ঙ)

“প্রচ্ছন্ন রপ্তাহন” অর্ থ মূল্য সাংদযাজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২
(২০১২ সদনর ৪৭ নাং আইন) এর িারা
২ এর েফা (৬২) এ সাংজ্ঞাহয়ত
প্রচ্ছন্ন রপ্তাহন;

(চ)

“বদের্ প্রহতষ্ঠান” অর্ থ Customs Act, 1969 এর section 13 এর অিীন
ববসরকাহর ওয়যারিাউদসর জন্য লাইদসন্সপ্রাপ্ত প্রহতষ্ঠান;

(ে)

“হবল অব এক্সদপাট থ” অর্ থ Customs Act, 1969 এর section 2 এর
clause (d) এ সাংজ্ঞাহয়ত হবল অব এক্সদপাট থ;

(জ)

“ববার্ থ” অর্ থ National Board of Revenue Order, 1972
(President’s Order No. 76 of 1972) এর Article 3 এর অিীন
গঠিত জাতীয় রাজস্ব ববার্;থ

(ঝ)

“মিাপহরচালক (শুল্ক বরয়াত ও প্রতযপথণ)” অর্ থ Customs Act, 1969 এর
section 3 এর clause (g) এ উহিহখত মিাপহরচালক (শুল্ক বরয়াত ও
প্রতযপথণ);

(ঞ) “রপ্তাহন” অর্ থ মূল্য সাংদযাজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর িারা ২
এর েফা (৮২) এ সাংজ্ঞাহয়ত এবাং Customs Act, 1969 এ উহিহখত
রপ্তাহন;
(ট)

“রপ্তাহনকারক” অর্ থ এইরূপ বকাদনা ব্যহি বা প্রহতষ্ঠান হযহন বা বয(অ) তািার উৎপাহেত পণ্য অর্বা অন্যিাদব সাংগৃিীত পণ্য সরকার কর্তক
থ ,
সময় সময়, জাহরকৃত রপ্তাহন নীহতদত বহণ থত শতথাবহল এবাং বাাংলাদেশ
ব্যাাংক কর্তক
থ , সময় সময়, জাহরকৃত ববদেহশক মুদ্রা সাংক্রান্ত হবহিহবিান পহরপালন কহরয়া সরাসহর রপ্তাহন প্রহক্রয়াকরণ এলাকায় অর্বা
বাাংলাদেদশর বাহিদর রপ্তাহন কদরন; বা
(আ) প্রচ্ছন্ন রপ্তাহন কায থক্রম সম্পােন কদরন;

(ঠ)

“রপ্তাহনর তাহরখ” অর্ থ Customs Act, 1969 এর section 131 এর
অিীন রপ্তাহনর উদেদে বয তাহরদখ হবল অব এক্সদপাট থ োহখল করা িয় বসই
তাহরখ; এবাং

(র্)

“সমিার” অর্ থ বকাদনা প্রহতষ্ঠান বা সমজাতীয় অন্য বকাদনা প্রহতষ্ঠান কর্তক
থ
একই িরদনর উপকরণ ব্যবিার কহরয়া অহিন্ন বা সমজাতীয় পণ্য
উৎপােনপূব থক প্রহত একক রপ্তাহনকৃত পদণ্যর হবপরীদত হনি থাহরত িাদরর
পহরমাদণ আমোহন শুল্ক।

(২) এই হবহিমালায় বয সকল শব্দ বা অহিব্যহি ব্যবহৃত িইয়াদে হকন্তু সাংজ্ঞা প্রোন করা
িয় নাই, বসই সকল শব্দ বা অহিব্যহি আইদন বয অদর্ থ ব্যবহৃত িইয়াদে বসই অদর্ থ প্রদযাজয িইদব।
৩। শুল্ক প্রতযপথণ গ্রিদণর আদবেনপত্র োহখদলর পদ্ধহত।— রপ্তাহনকারক আমোহন শুল্ক
প্রতযপথণ গ্রিদণর জন্য উি পণ্য রপ্তাহন িইবার ৬ (েয়) মাদসর মদে রপ্তাহনর প্রমাণস্বরূপ সাংহিষ্ট
েহললাহেসি ফরম-ক অনুযায়ী আদবেনপত্র োহখল কহরদবন।
৪। আমোহন শুদল্কর পহরমাণ ও সমিার হনি থারণ।— (১) ববার্,থ সরকাহর বগদজদট আদেশ
দ্বারা, সমিার হিহত্তদত রপ্তাহন পদণ্যর বক্ষদত্র প্রতযপথণদযাগ্য আমোহন শুদল্কর পহরমাণ হনি থারণ
কহরদত পাহরদব, তদব বয সকল বক্ষদত্র একাহিক প্রহতষ্ঠান একই প্রকার উপকরণ ব্যবিার কহরয়া
সমজাতীয় পণ্য উৎপােনপূব থক রপ্তাহন কদর বসই সকল সমজাতীয় পণ্য রপ্তাহনর বক্ষদত্র ববার্ থ
রপ্তাহনকৃত পদণ্য ব্যবহৃত আমোহনকৃত উপকরদণর আমোহন শুল্ক প্রতযপথণ প্রোদনর জন্য, আদেশ
দ্বারা, সমিার হনি থারণপূব থক সরকাহর বগদজদট উিা প্রকাশ কহরদব।

(২) বযদক্ষদত্র বকাদনা রপ্তাহনকারক বকাদনা অর্ থ বৎসদর হনয়হমতিাদব অহিন্ন উপকরণসমূি
ব্যবিার কহরয়া একই রপ্তাহন পণ্য উৎপােনপূব থক রপ্তাহন কহরদবন বসইদক্ষদত্র বকবল উি
রপ্তাহনকারদকর জন্য আমোহন শুল্ক প্রতযপথণ প্রোদনর উদেদে ববার্ থ সমিার হনি থারণপূব থক সরকাহর
বগদজদট উিা প্রকাশ কহরদত পাহরদব।
(৩) উপ-হবহি (১) ও (২) অনুযায়ী সমিার আদেশ জাহর কহরবার পর শুল্ক বরয়াত ও
প্রতযপথণ পহরেপ্তর হনয়হমতিাদব রপ্তাহনতব্য পদণ্য ব্যবিায থ আমোহনকৃত উপকরদণর মূল্য, আমোহন
শুল্কিার ও প্রহতষ্ঠাদনর উৎপােন প্রহক্রয়া পয থাদলাচনা কহরদব এবাং বকাদনারূপ পহরবতথন পহরলহক্ষত
িইদল পহরেপ্তদরর সুপাহরদশর পহরদপ্রহক্ষদত ববার্ থ পরবতীদত সাংদশাহিত সমিার আদেশ বগদজদটর
মােদম জাহর কহরদব, অন্যর্ায় অব্যবহিত পূব থবতী হনি থাহরত সমিার আদেশ বিাল র্াহকদব।
(৪) সমিার হনি থারদণর জন্য উপকরণ-উৎপাে সম্পকথ, হনহে থষ্ট অর্ থ বৎসদরর আমোহন
শুল্কিার এবাং হবগত অর্ থ বৎসদরর ১২ (বাদরা) মাদসর আমোহন মূদল্যর প্রহতহনহিত্বমূলক গড় মূল্য
হবদবচনায় বনয়া িইদব।
(৫) এই হবহিদত উহিহখত সমিার শুধু বাাংলাদেদশর বিৌদগাহলক সীমার বাহিদর রপ্তাহনর
হবপরীদত প্রতযপথণ গ্রিদণর বক্ষদত্র প্রদযাজয িইদব।
(৬) বয সকল পদণ্য সমিার আদেশ জাহর করা সম্ভব নদি বসই সকল পদণ্যর বক্ষদত্র
প্রকৃতিাদর প্রতযপথণ প্রোন করা িইদব।
৫। সমিার হিহত্তক প্রতযপথণ গ্রিণ পদ্ধহত।— (১) সমিাদর প্রতযপথণ গ্রিদণ ইচ্ছুক
রপ্তাহনকারক হবহি ৩ এর অিীন আদবেনপত্র োহখদলর পূদব থ ফরম-খ অনুযায়ী উপকরণ-উৎপাে
সম্পকথ গ্রিদণর জন্য প্রদয়াজনীয় েহললাহে ও তথ্যসি আদবেন কহরদবন।
(২) সমিার আদেশ দ্বারা হনি থাহরত সমিাদরর আওতায় প্রতযপথণ আদবেন হনষ্পহত্তর বক্ষদত্র
আদবেনকারী প্রহতষ্ঠানদক উপকরণ আমোহন সাংক্রান্ত েহললাহে োহখল কহরদত িইদব না।
(৩) বযদক্ষদত্র রপ্তাহনকারক সরাসহর উপকরণ আমোহন কদরন না, বরাং বাাংলাদেদশর
অিযন্তদর আমোহনকৃত উপকরণ স্থানীয়িাদব ক্রদয়র মােদম সাংগ্রি কহরয়া পণ্য উৎপােনপূব থক
রপ্তাহন কদরন, বসইদক্ষদত্র তৎকর্তক
থ ক্রয়কৃত উপকরণ মূদল্যর মদে পহরদশাহিত আমোহন শুল্ক
অন্তর্ভথি র্াদক হবদবচনায় প্রতযপথণ আদবেদনর সহিত তািাদক উপকরণ আমোহনর েহললাহে বা
স্থানীয়িাদব ক্রদয়র েহললাহে োহখল কহরদত িইদব না।
৬। প্রকৃত িার হিহত্তক প্রতযপথণ গ্রিণ পদ্ধহত।— (১) প্রকৃত িাদর প্রতযপথণ গ্রিদণ ইচ্ছুক
রপ্তাহনকারক রপ্তাহনর তাহরদখর পূদব থ কাঁচামাল আমোহনর পর উৎপােন প্রহক্রয়া শুরু িইদল ফরম-খ
বত উহিহখত েহললাহেসি উপকরণ-উৎপাে সম্পকথ গ্রিদণর জন্য আদবেন কহরদবন।
(২) আদবেন প্রাহপ্তর পর প্রদয়াজদন, উৎপােন প্রহক্রয়া জহরপ কহরয়া প্রদয়াজনীয় শতথ, সীমা
ও পহরহি আদরাপপূব থক মিাপহরচালক (শুল্ক বরয়াত ও প্রতযপথণ), প্রদয়াজদন, সাংহিষ্ট হবদশষজ্ঞ
প্রহতষ্ঠাদনর সিায়তা গ্রিণ কহরয়া উপকরণ-উৎপাে সম্পকথ হনি থারণ কহরদবন:
তদব শতথ র্াদক বয, জহরপ কায থ সম্পােনকালীন আদবেনকারী যাবতীয় সিদযাহগতা
প্রোন কহরদবন এবাং আইদনর িারা ২০০ অনুযায়ী সমুেয় খরচ পহরদশাি কহরদবন।

(৩) বযদক্ষদত্র উপ-হবহি (২) এর হবিান অনুসরণপূব থক সিগ হনণ থয় না কহরয়া পণ্য রপ্তাহনর
তাহরদখর পর প্রতযপথদণর আদবেন করা িয়, বসইদক্ষদত্র মিাপহরচালক (শুল্ক বরয়াত ও প্রতযপথণ) স্বীয়
এখহতয়ার প্রদয়াগ কহরয়া আইনানুগ পিায় আদবেনসমূি হনষ্পহত্ত কহরদবন।
৭। ববের্ প্রহতষ্ঠান কর্তক
থ উপকরণ-উৎপাে সম্পকথ গ্রিণ ও প্রতযপথণ পদ্ধহত।— (১)
বযদক্ষদত্র বদের্ প্রহতষ্ঠানদক শুল্ক বরয়াত ও প্রতযপথণ পহরেপ্তর িইদত উপকরণ-উৎপাে সম্পকথ সাংগ্রি
কহরয়া কাস্টমস বে কহমশনাদরট এর হনকট ইউটিলাইদজশন পারহমশদনর জন্য আদবেন কহরদত
িইদব, বসইদক্ষদত্র উি প্রহতষ্ঠান উপকরণ-উৎপাে সম্পকথ গ্রিদণর জন্য ফরম-খ অনুযায়ী আদবেন
োহখল কহরদব এবাং শুল্ক বরয়াত ও প্রতযপথণ পহরেপ্তদর উপকরণ-উৎপাে সম্পকথ প্রোদনর বক্ষদত্র
হবহি ৬ এর উপ-হবহি (২) এ বহণ থত পদ্ধহত অনুসরণ কহরদত িইদব।
(২) বয সকল ববের্ প্রহতষ্ঠান শুল্ক পহরদশাদির মােদম কাঁচামাল আমোহন কহরয়া পণ্য
প্রস্তুতপূব থক উি পণ্য রপ্তাহন কহরয়া র্াদক, বসই সকল বদের্ প্রহতষ্ঠান উি কাঁচামাদলর আমোহনর
হবপরীদত পহরদশাহিত শুল্ক হবহি ৫ বা হবহি ৬ অনুযায়ী প্রতযপথদণর জন্য মিাপহরচালক (শুল্ক বরয়াত
ও প্রতযপথণ) বরাবর আদবেন কহরদত পাহরদব।
৮। আদবেন হনষ্পহত্তর পদ্ধহত।— (১) হবহি ৩ ও ৭ এর অিীন োহখলকৃত আদবেনপত্র
প্রাহপ্তর পর মিাপহরচালক (শুল্ক বরয়াত ও প্রতযপথণ) প্রার্হমক পরীক্ষায় আদবেনপত্রটি যর্াযর্িাদব
পূরণকৃত িইয়াদে বহলয়া সন্তুষ্ট িইদল প্রতযপথণ প্রোদনর জন্য কায থক্রম গ্রিণ কহরদবন।
(২) আদবেনটি অসম্পূণ থ র্াহকদল মিাপহরচালক (শুল্ক বরয়াত ও প্রতযপথণ) প্রদয়াজনীয়
েহললাহে োহখল কহরবার জন্য হনদে থশ প্রোন কহরদত পাহরদবন।
(৩) উপ-হবহি (২) এর অিীন েহললাহে োহখদলর হনদে থদশর ১৫ (পদনদরা) হেদনর মদে
তলবকৃত েহললাহে োহখল কহরদত িইদব, তদব উি সমদয়র মদে বযৌহিক কারদণ তলবকৃত
েহললাহে োহখদল ব্যর্ থ িইদল রপ্তাহনকারক সময় বৃহদ্ধর জন্য মিাপহরচালক (শুল্ক বরয়াত ও
প্রতযপথণ) এর হনকট আদবেন কহরবত পাহরববন এবাং মিাপহরচালক (শুল্ক বরয়াত ও প্রতযপথণ)
উপযুি হবদবচনা কহরদল েহলল োহখদলর জন্য অহতহরি ১৫ (পদনদরা) হেন সময় বৃহদ্ধ কহরবত
পাহরববন।
(৪) উপ-হবহি (৩) এ উহিহখত সমদয়র মদে েহললাহে োহখল কহরদত ব্যর্ থ িইবল
মিাপহরচালক (শুল্ক বরয়াত ও প্রতযপথণ) প্রতযপথণ আদবেন প্রতযাখ্যান কহরবত পাহরদবন।
(৫) মিাপহরচালক (শুল্ক বরয়াত ও প্রতযপথণ) োহখলকৃত েহললাহের সঠিকতা যাচাইদয়র
উদেদে সদরজহমদন বা অনলাইদন পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রিণ কহরদত পাহরদবন এবাং প্রদয়াজদন,
প্রহতষ্ঠান সদরজহমদন পহরেশথন কহরদত পাহরদবন।
৯। বচক ইসুয পদ্ধহত।— হবহি ৮ এর উপ-হবহি (৫) এ বহণ থত পহরেশথন সম্পন্ন িইবার ২১
(একুশ) কায থহেবদসর মদে এবাং বযদক্ষদত্র পহরেশথন প্রদয়াজন িইদব না বসইদক্ষদত্র েহললাহে
োহখদলর ১৫ (পদনর) কায থহেবদসর মদে মিাপহরচালক (শুল্ক বরয়াত ও প্রতযপথণ) প্রতযপথণ মঞ্জুর
কহরয়া প্রতযপথণদযাগ্য অর্ থ Account Payee বচদকর মােদম ফরম-গ এ উহিহখত অেীকারনামায়
রপ্তাহনকারদকর ব্যাাংক একাউদের হবপরীদত ইসুয কহরদবন।

১০। বদকয়ার তথ্য ও অেীকারনামা।— (১) প্রতযপথণ প্রহক্রয়া সিজীকরণ এবাং সরকাহর
রাজস্ব সুরক্ষার স্বাদর্ থ জাতীয় রাজস্ব ববাদর্ থর শুল্ক ও িযাট প্রশাসদনর আওতািীন সকল কহমশনাদরট
এবাং কাস্টম িাউসসমূি হনয়হমতিাদব স্ব স্ব েপ্তদরর রপ্তাহনকারক প্রহতষ্ঠানহিহত্তক হনরঙ্কুশ বদকয়ার
হবষদয় শুল্ক বরয়াত ও প্রতযপথণ পহরেপ্তরদক হলহখতিাদব অবহিত কহরদব।
(২) রপ্তাহনকারদকর হনকট বকাদনা বদকয়া পাওনা রহিয়াদে হকনা তািা প্রতযপথণ আদবেন
োহখদলর সময় রপ্তাহনকারক সরকার কর্তক
থ হনি থাহরত মূদল্যর নন জুহর্হসয়াল স্টযাদম্প ফরম-গ এ
উহিহখত অেীকারনামায় উদিখ কহরদবন।
(৩) অেীকারনামায় প্রেত্ত তথ্য এবাং প্রতযপথণ আদবেদনর সহিত এই হবহিমালায় উহিহখত
োহখলকৃত েহললাহে এবাং তথ্য অসতয অর্বা জাল প্রমাহণত িইদল আইদনর হবিান অনুযায়ী
মিাপহরচালক (শুল্ক বরয়াত ও প্রতযপথণ) ব্যবস্থা গ্রিণ কহরদবন।
১১। র্ভলক্রদম গৃিীত প্রতযপথণ সমন্বয়।— (১) বকাদনা আদবেনকারী প্রহতষ্ঠান র্ভলক্রদম
বকাদনা প্রতযপথণ গ্রিণ কহরদল প্রতযপথদণর বচক ইসুযর ৩০ (হত্রশ) হেদনর মদে শুল্ক বরয়াত ও প্রতযপথণ
পহরেপ্তরদক হলহখতিাদব অবহিত কহরদবন এবাং পহরেপ্তদর োহখলকৃত অব্যবহিত পরবতী প্রতযপথণ
আদবেদনর সহিত উিা সমন্বয় কহরদবন।
(২) উপ-হবহি (১) এ বহণ থত সমন্বদয়র বকাদনা সুদযাগ না র্াহকদল শুল্ক বরয়াত ও প্রতযপথণ
পহরেপ্তরদক অবহিতকরদণর তাহরখ িইদত পরবতী ১৫ (পদনর) হেদনর মদে র্ভলক্রদম গৃিীত
প্রতযপথণ বেজাহর চালাদনর মােদম সরকাহর বকাষাগাদর জমা প্রোন কহরদত িইদব।
(৩) র্ভলক্রদম গৃিীত প্রতযপথদণর হবষদয় বকাদনা প্রহতষ্ঠান শুল্ক বরয়াত ও প্রতযপথণ
পহরেপ্তরদক অবহিত না কহরদল পরবতীদত শুল্ক বরয়াত ও প্রতযপথণ পহরেপ্তর কর্তক
থ তািা উেঘাটিত
িইদল আইদনর হবিান অনুযায়ী মিাপহরচালক (শুল্ক বরয়াত ও প্রতযপথণ) ব্যবস্থা গ্রিণ কহরদবন।
(৪) রপ্তাহনকারদকর প্রাপ্য নদি এইরূপ প্রতযপথণ এবাং সাংহিষ্ট অর্ থেণ্ড আইদনর সাংহিষ্ট
হবিান অনুযায়ী শুল্ক বরয়াত ও প্রতযপথণ পহরেপ্তর আোয় কহরদব।

ফরম-ক
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব ববার্ থ, ঢাকা
আমোহন শুল্ক প্রতযপথদণর আদবেনপত্র
[হবহি ৩ দ্রষ্টব্য]
আদবেনকারীর জন্য হনদে থহশকা
প্রদতযক রপ্তাহনকারকদক প্রতযপথদণর জন্য বহণ থত ফরদমট অনুযায়ী আদবেন কহরদত িইদব। শুল্ক বরয়াত ও প্রতযপথণ
পহরেপ্তদরর চাহিত তদথ্যর তাহলকার মদে বয সকল তথ্য প্রোন করা িইয়াদে তািাও উদিখ কহরদত িইদব।
আদবেদনর ব্যবসা
করোতা হক শতিাগ সরাসহর/শতিাগ প্রচ্ছন্ন/স্থানীয় বা আন্তজথাহতক
তাহরখ:
সনািকরণ
েরপত্র/পশ্চাে সাংদযাগ/স্থানীয় উৎপােনকারী/বাহণহজযক রপ্তাহনকারক?
সাংখ্যা (BIN)
প্রদযাজযটিদত টিক হেন।
প্রহতষ্ঠাদনর নাম:
এলাকা বকার্:
প্রহতষ্ঠাদনর ঠিকানা:
আদবেদনর প্রকৃহত:
সাংদযাজনী: (সাংদযাজনী হিসাদব োহখলকৃত মূল েহললাহের ফদটাকহপ
(ক) সমিাদরর হিহত্তদত প্রতযপথণ আদবেনকারী কর্তথক সতযাহয়ত িইদত িইদব)
(খ) প্রকৃতিাদরর হিহত্তদত
১. হতনশত টাকার নন-জুহর্হসয়াল স্টযাদম্প অেীকারনামা।
প্রতযপথণ
২. বাাংলাদেশ ব্যাাংদকর সাকুথলার অনুযায়ী ববদেহশক মুদ্রা প্রাহপ্তর সনেপত্র
*প্রদযাজযটিদত টিক হেন।
(হপআরহস)।
** এই ফরদমর প্রহতটি ঘর
৩. হলদয়ন ব্যাাংক কর্তথক প্রহতষ্ঠাদনর ব্যবস্থাপনা পহরচালদকর/সত্বাহিকারীর
অবেই পূরণ কহরদত িইদব।
স্বাক্ষদরর প্রতযয়ন পত্র।
৪. রপ্তাহন ঋণপদত্রর ফদটাকহপ (ব্যাাংক কর্তথক সতযাহয়ত)/বসলস কন্ট্রাক্ট এর
ফদটাকহপ (ব্যাাংক কর্তথক সতযাহয়ত)।
৫. ইএক্সহপ ফরম এর সাংহিষ্ট ব্যাাংক কর্তথক সতযাহয়ত কহপ।
৬. কাস্টমস স্বাক্ষহরত রপ্তাহন ইনিদয়স ও প্যাহকাং হলস্ট।
৭. হবল অব বলহর্াং/এয়ারওদয় হবল/োক চালান/বরলওদয় হরহসট এর ব্যাাংক
কর্তথক সতযাহয়ত কহপ।
৮. হবল অব এক্সদপাদট থর কহপ।
৯. আমোহন সাংক্রান্ত েহললাহে (প্রদযাজয বক্ষদত্র): হবল অব এহন্ট্র, ইনিদয়স,
প্যাহকাং হলস্ট, এলহস।
১০. উপকরণ-উৎপাে সম্পকথ এর কহপ (প্রদযাজয বক্ষদত্র)।
১১. সমিার আদেদশর কহপ (প্রদযাজয বক্ষদত্র)।
১২. আন্তজথাহতক/স্থানীয় েরপদত্রর বক্ষদত্র: (১-১১ এর েহললাহেসি) েরপদত্রর
বপপার কাটিাং, মূল েরপত্র/হবর্ র্কুদমেস এর Financial Part এর
ফদটাকহপ (কায থাদেশ প্রোনকারী কমথকতথা বা তািার মদনানীত কমথকতথা
কর্তথক সতযাহয়ত), কায থাদেদশর কহপ (কায থাদেশ প্রোনকারী কমথকতথা বা
তািার মদনানীত কমথকতথা কর্তথক সতযাহয়ত), চুহিপদত্রর কহপ (কায থাদেশ
প্রোনকারী কমথকতথা বা তািার মদনানীত কমথকতথা কর্তথক সতযাহয়ত),
বাাংলাদেশ ব্যাাংদকর সাকুথলার অনুযায়ী ববদেহশক মুদ্রা প্রাহপ্তর সনেপত্র
(হপআরহস), Joint Venture প্রহতষ্ঠাদনর বক্ষদত্র Joint Venture
Agreement এর কহপ, Joint Venture প্রহতষ্ঠাদনর বক্ষদত্র পাওয়ার অব
এযাটহন থর কহপ।

ক্রহমক
নাং

১

রপ্তাহন
কৃত
পদণ্যর
নাম
২

রপ্তাহনকৃত
পদণ্যর
এইচ.এস
বকার্
৩

পদণ্যর
একক

৪

পদণ্যর
পহরমাণ

৫

রপ্তাহনলব্ধ মূল্য
(হপআরহস’র তথ্য
অনুযায়ী)
ববদেহশক
মুদ্রায়
৬

প্রহত একদক
প্রতযপথণদযাগ্য
শুদল্কর
পহরমাণ
(টাকা)

প্রতযপথণদযাগ্য
বমাট শুদল্কর
পহরমাণ
(টাকা)

৮

৯

টাকায়
৭

আহম বঘাষণা কহরদতহে বয, এই আদবেদন প্রেত্ত সকল তথ্য ও সাংযুি েহলল সঠিক এবাং সতয। োহখলকৃত
েহললাহের কহপ মূলকহপর অনুরূপ। প্রদয়াজদন শুল্ক বরয়াত ও প্রতযপথণ পহরেপ্তদরর চাহিো অনুযায়ী মূলকহপ
োহখল কহরব।
হনদবেক,
তাহরখ: ...........................
বচয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পহরচালদকর স্বাক্ষর
নাম:.....................
পেহব: ..................

ফরম-খ
উপকরণ-উৎপাে সম্পকথ গ্রিণ
[হবহি ৫, ৬ ও ৭ দ্রষ্টব্য]
বরাবর
মিাপহরচালক (শুল্ক বরয়াত ও প্রতযপথণ)
শুল্ক বরয়াত ও প্রতযপথণ পহরেপ্তর,
ঠিকানা: ............................

প্রহতষ্ঠাদনর
নাম, ঠিকানা

ব্যবসায় সনািকরণ
সাংখ্যা (BIN)

প্রহতষ্ঠাদনর বে
লাইদসন্স নাং ও
তাহরখ

ব্যবস্থাপনা পহরচালদকর নাম, ঠিকানা,
বটহলদফান নম্বর, বমাবাইল নম্বর, ফযাক্স
নম্বর ও ই-বমইল ঠিকানা, প্রহতষ্ঠাদনর ইবমইল ঠিকানা

উপকরণ-উৎপাে সম্পকথ গ্রিদণর আদবেদনর প্রকৃহত: (প্রদযাজযটিদত টিক হেন)
(ক) সমিাদরর জন্য উপকরণ-উৎপাে সম্পকথ
(খ) প্রকৃতিাদরর জন্য উপকরণ-উৎপাে সম্পকথ
সাংদযাজনীীঃ
১। মূল্য সাংদযাজন কর হনবন্ধন সনেপদত্রর সতযাহয়ত ফদটাকহপ; (প্রহতষ্ঠাদনর বচয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পহরচালক
কর্তথক সতযাহয়ত)।
২। িালনাগাে প্রাপ্যতা শীটসি বে লাইদসদন্সর সতযাহয়ত ফদটাকহপ (প্রহতষ্ঠাদনর বচয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পহরচালক
কর্তথক সতযাহয়ত)।
৩। প্রস্তাহবত উপকরণ-উৎপাে সম্পকথ এবাং পূদব থর উপকরণ-উৎপাে সম্পকথ (যহে র্াদক) এর ফদটাকহপ (প্রহতষ্ঠাদনর
বচয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পহরচালক কর্তথক স্বাক্ষহরত)।
৪। সাংহিষ্ট বে কহমশনাদরট কর্তথক অনুদমাহেত মূল্য সাংদযাজন কর ও সম্পূরক শুল্ক হবহিমালা, ২০১৬ এর ফরম ২.১
(এল-৬) বমাতাদবক বমহশনাহরর তাহলকা (প্রহতষ্ঠাদনর বচয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পহরচালক কর্তথক স্বাক্ষহরত)।
৫। কাঁচামাল স্থানীয় িাদব ক্রয়কৃত/আমোহনর েহললাহে (হবল অব এহন্ট্র ও সাংহিষ্ট ব্যাাংক কর্তথক সতযাহয়ত ইনিদয়স
ও প্যাহকাং হলস্ট এর ফদটাকহপ) এবাং রপ্তাহন এলহস বা রপ্তাহন আদেদশর কহপ (ব্যাাংক ও প্রহতষ্ঠাদনর
বচয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পহরচালক কর্তথক সতযাহয়ত)।
৬। উপকরণ-উৎপাে সম্পকথ প্রাহপ্তর জন্য আদবেনকারী প্রহতষ্ঠাদনর স্বপদক্ষ অনুমহত প্রাপ্ত কমথকতথার বমাবাইল নম্বর ও
ই-বমইল ঠিকানা সাংবহলত অনুমহতপত্র (প্রহতষ্ঠাদনর বচয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পহরচালক কর্তথক সতযাহয়ত)।
৭। বয পণ্য রপ্তাহন িইদব উিার ইতীঃপূদব থর রপ্তাহন সাংক্রান্ত েহললাহে (সমিাদর প্রতযপথণ গ্রিদণ ইচ্ছুক প্রহতষ্ঠাদনর বক্ষদত্র
প্রদযাজয), ইনিদয়স, প্যাহকাং হলস্ট, হবল অব এক্সদপাট থ (ব্যাাংক ও প্রহতষ্ঠাদনর বচয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পহরচালক কর্তথক
সতযাহয়ত)।
Sample Chart of proposed Input-Output Co-efficient
Name of
Export
Item &
Unit

Name of
Raw
Materials

Measurement Unit of
Raw Materials

Net

Consumption
Wastage
Gross

Sample Chart of Mechinery list
Serial
No.

Name of
Machine

Number of
Machine

Country of Origin of Imported Machinery

আহম বঘাষণা কহরদতহে বয, উপদর প্রেত্ত তথ্য ও েহললাহে সতয ও সঠিক।
িন্যবাোদন্তবচয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পহরচালদকর স্বাক্ষর
নাম:.....................
পেহব: ..................

ফরম-গ
অেীকারনামা
[হবহি ৯ ও ১০ দ্রষ্টব্য]
বরাবর
মিাপহরচালক (শুল্ক বরয়াত ও প্রতযপথণ)
শুল্ক বরয়াত ও প্রতযপথণ পহরেপ্তর,
ঠিকানা: ............................
(১) আহম হনম্ন স্বাক্ষরকারী ............................................................. এই মদমথ বঘাষণা প্রোন কহরদতহে বয,
(ক) আমাদের প্রহতষ্ঠান ‘......................................’ একটি রপ্তাহনকারক হশল্প প্রহতষ্ঠান। হনদম্নর েক অনুযায়ী
আমরা ......................... রপ্তাহন কহরয়াহে
ক্রহমক
নাং

হবল অব
এক্সদপাট থ
নাং

তাহরখ

ঋণপত্র/চুহিপত্র
নাং

তাহরখ

রপ্তাহনকৃত
পদণ্যর পহরমাণ
(এককসি)

প্রতযপথণদযাগ্য শুদল্কর
পহরমাণ

(খ) রপ্তাহনকৃত পণ্য প্রকৃতই রপ্তাহন করা িইয়াদে, উিা বাাংলাদেদশর বকাদনা স্থাদন পুনরায় খালাস করা িয় নাই এবাং
বাাংলাদেদশর বকাদনা স্থাদন উিা পুনীঃ খালাদসর অহিপ্রায় নাই;
(গ) আমরা উৎপােক, রপ্তাহনকারক হিসাদব বেশাল বে সুহবিা বিাগ কহর নাই;
(ঘ) আদলাচয রপ্তাহনকৃত পণ্য প্রস্তুদত ব্যবহৃত উপকরণ আমোহনর প্রমাণক হিসাদব বযই সকল হবল অব এহন্ট্র োহখল
কহরয়াহে তািা আমাদের প্রহতষ্ঠাদনর োহখলপদত্র প্রহতফহলত িইয়াদে;
(ঙ) আদলাচয রপ্তাহনতব্য পণ্য উৎপােদন বয সমস্ত কাঁচামাল ব্যবহৃত িইয়াদে বসই সমস্ত কাঁচামাল আমোহনকালীন
বকাদনা বে সুহবিা গ্রিণ কহর নাই;
(চ) বাাংলাদেশ ব্যাাংক িইদত জাহরকৃত সাকুল
থ ার এর আওতায় নগে সিায়তা গ্রিণ কহরয়াহে/ কহর নাই (নগে সিায়তা
গ্রিণ কহরয়া র্াহকদল তািার তথ্য);
(ে) এই যাবৎ আমাদের প্রহতষ্ঠাদনর হনকট সরকাদরর বকাদনা শুল্ক কর, মূল্য সাংদযাজন কর ও সম্পূরক শুল্ক পাওনা
নাই এবাং বকাদনা পাওনা উদ্ভব িইদল আপনার েপ্তর িইদত পত্র মারফত োহব করা মাত্রই তািা সরকাদরর বকাষাগাদর
জমা প্রোদন বাে র্াহকব;
(জ) আমোহন শুল্ক প্রতযপথণ হবহিমালা, ২০২১ এর হবহি ১১ এর হবিান অনুযায়ী র্ভলক্রদম গৃিীত প্রতযপথণ সমন্বয়
কহরদত বাে র্াহকব;
(ঝ) শুল্ক বরয়াত ও প্রতযপথণ পহরেপ্তদরর হনকট োহখলকৃত এই আদবেদনর সহিত সাংযুি সকল েহলল, তথ্য আমার
দ্বারা স্বাক্ষহরত, যািা সঠিক ও সতয। উি তথ্যাহে ও োহখলকৃত েহললাহে পরবতীদত যহে র্ভল বা হমথ্যা প্রমাহণত িয়,
তািা িইদল আমাদের অনুকূদল প্রেত্ত হকন্তু প্রাপ্য নদি এইরূপ সমুেয় অর্ থ বফরৎ প্রোনসি বয বকাদনা আইনানুগ শাহস্ত
মাহনয়া লইদত বাে র্াহকব।
(২) বহণ থত পহরহস্থহতদত আদবেন অনুযায়ী আমাদের প্রহতষ্ঠাদনর নাদম পহরচাহলত হিসাব নাং-.................... এর
বরাবদর বচক ইসুয কহরবার জন্য অনুদরাি কহরদতহে।

হনদবেক,
বচয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পহরচালদকর স্বাক্ষর
নাম:.....................
পেহব: ..................
** বক্ষত্রহবদশদষ অহতহরি তথ্য সাংদযাজদনর প্রদয়াজন িইদল আলাো পৃষ্ঠা সাংযুি করা যাইদব।

জাতীয় রাজস্ব ববাদর্ থর আদেশক্রদম,

স্বাক্ষরিত/আবু হেনা হ াোঃ িে াতুল মুরন
হেয়ািম্যান।

