গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
জাতী যাজস্ব বফার্ ড
বগুন ফাগগচা, ঢাকা।
(কাস্টভ)
প্রজ্ঞান
তাগযখ : ১৬ আলাঢ়, ১৪২৭ ফঙ্গাব্দ/৩০ জুন, ২০২০ গিস্টাব্দ
এ.আয.ও. নাং ১৯৪-আইন/২০২০/১০৪/কাস্টভ।- Customs Act, 1969
(Act No. IV of 1969) এয section 219, section 13 এয গত ঠিতব্য
উদেশ্য পূযণকদে এফাং এ প্রদত্ত ক্ষভতাফদর জাতী যাজস্ব বফার্,ড ফদের্ ওযাযাউ
রাইদগসাং গফগধভারা, ২০০৮ এয গনম্নরূ অগধকতয াংদাধন কগযর, মথা:উগয-উক্ত গফগধভারায
, :-
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দগররাগদ

ক্রগভক নাং
গফফযণ
1. মথামথ মূল্যভাদনয বকার্ ড গপ আদফদন।
2. BIDA/BSCIC
3. বকাম্পাগনয টিআইএন নদ কর গযচারক/ভাগরদকয আকয গফবাগ কর্তডক ইস্যযকৃত
ড
ম্পদ গফফযণী (আইটি ১০গফ) এয াটিপাইর্
কগ
4. ারনাগাদ বের্ রাইদস।
5. ারনাগাদ পাায রাইদস।
6. মূল্য াংদমাজন কয নদত্র।
7. াংগিষ্ট এদাগদদনয স্যাগযত্র।
8. প্রগতষ্ঠাদনয ভাগরক/গযচারকদদয নাভ, দগফ, ফতডভান ও স্থাী ঠিকানা, স্বাক্ষয এফাং ছগফ
বনার্াযী াফগরক ও গরদন ব্যাাংক কর্তডক তযানপূফ ডক ৩ (গতন) ত র্াকায নন জুগর্গার
স্টযাম্প দাগখর।
ড
9. ফরায াটিগপদকর্
(প্রদমাজয বক্ষদত্র)।
ড
ড
10. জদন্ট স্টক বকাম্পাগনয বভদভাদযোভ এে আটিদকর
অফ এদাগদন এফাং াটিগপদকর্
অফ ইনকযদাদযন এয ১টি কদয মূর ফই (প্রদমাজয বক্ষদত্র)।
11. বভগনাগয আভদাগনয বক্ষদত্র Invoice ও B/E এফাং স্থানী ক্রদয বক্ষদত্র ক্র াংক্রান্ত
দগররাগদয তযাগত পদর্াকগ।
12. প্রস্তাগফত ফদের্ ওযাযাউদয ২ (দুই) কগ নকা মা এযাদভাগনা গপ্রন্ট বাদয প্রস্তুতকৃত
ড
ও াটিপাইর্
ইগিগনায কর্তডক প্রগতস্বাক্ষগযত।
13. কাযখানায ভাগরকানা দগরর গকাংফা বাড়ায বক্ষদত্র বনার্াযীকৃত চুগক্তত্র।

14. ব্যফা গযচারনাকাদর বদদ প্রচগরত াংগিষ্ট কর আইন ও গফগধ-গফধান ভাগনা চরায
অগঙ্গকায ৩ (গতন) ত র্াকায নন জুগর্গার স্টযাদম্প রপনাভা।
15. কাযখানায চতুগদ ডদক গনযাত্তা বফস্টগন এফাং একই ইোগিার এগযায ভদে স্থাগত অফ ইোগিদজ
ড
স্থাগত প্রগতষ্ঠানমূদয
একই ধযদনয গনযাত্তা বফস্টগন থা
নকা মা াটিপাইর্
ইগিগনায
কর্তডক প্রগত
।
16. কাযখানায গবতদয অফগস্থত কাঁচাভার ও গপগনর্ গুর্ এয জন্য গনধ ডাগযত ওযাযাউ
আ গতক ভানম্পন্ন
। অ ৎ ফদের্ কাঁচাভাদরয জন্য গনধ ডাগযত
ওযাযাউদয তদয বকান ইউটিগরটি াংদমাগ ফা ইদরকগেকযার ওযায থা
না এফাং
ওযাযাউদয গবতদয ম ডাপ্ত আদরা ফাতা প্রদফদয ব্যফস্থা থা
।
ড
17. গুদাভ প্রগতষ্ঠাদনয আতন ন্যযনতভ ৫ (াঁচ) াজায ফগফুর্
।
18. প্রগতষ্ঠান মগদ বাড়াকৃত স্থাদন স্থাগত 
ন্যযনতভ ৫ (াঁচ) ফৎদযয বাড়ায চুগক্ত
দাগখর ক
এফাং উক্ত স্থাদন ইদতাপূদফ ড বকান ফে প্রগতষ্ঠান গছদরা গকনা তা বাড়া
প্রদানকাযী কর্তডক প্রতযাগত
।
19. প্রগতষ্ঠাদনয গনজস্ব নাদভ জ্বারাগন াংদমাগ থা
তদফ একই বাগডাং এ একাগধক
প্রগতষ্ঠান
াফ-গভর্ায
া ।
20. আদফদনকাযী মগদ উৎাদন কাম ডক্রদভয জন্য স্থানী উৎ
আভদাগনকৃত ও
ব্যফহৃত মন্ত্রাগত ও মন্ত্রাাং াংগ্র
থাদক, তাা ইদর তা আয়ুস্কার গনধ ডাযদণয
আ গতক াদবডায প্রগতষ্ঠান কর্তডক ন্যযনতভ ১০ (দ) ফৎয ক
থা
এই
ডক
ভদভড Life Span Certificate াংগ্রপূফ আদফদদনয গত দাগখর
।
এছাড়া, উক্ত মন্ত্রাগত ও মন্ত্রাাং াংগ্রদয
প্রদমাজয মূল্য াংদমাজন কয (মূক)
গযদাদধয দাগরগরক প্রভাণাগদ, বভগদনয আভদাগন াং ষ্ট গফর অফ এগি, ইনবদ ও
প্যাগকাং গরস্ট দাগখর ক
এযাং বভগনাযীদজয ন্যযনতভ মূল্য ৪০ (চ )
র্াকা
।
21. প্রগতষ্ঠাদনয এদাগ কর প্রগতষ্ঠাদনয গনযী ারনাগাদ থা
।
ব্যাখ্যা:- এ
Excises and Salt Act, 1994 এ section 2(aa)
গত এ
22. প্রগতষ্ঠাদনয গফদদগ গযচারকগণ (দদদ অফস্থান ক ন ফা না ক ন) এয কযদাতা
নাক্তকযণ নম্বয (টিআইএন) ও Private Investor (PI) Visa দাগখর
23. গরগভদর্র্ বকাম্পাগনয
গযদাগধত মূরধন ন্যন্যতভ ১ (এক) বকাটি র্াকা এফাং
একক/অাংীদাযী ভাগরকানায
ন্যন্যতভ র্ান ডওবায ৩০ (গত্র)
র্াকা
”

২।
৩ , ২০২০
২০২০/৮৭/কাস্টভ এতদ্দ্বাযা যগত কযা ইর।
৩।

এই প্রজ্ঞান ১ জু

এ.আয.ও. নাং- ১৩৬-আইন/

, ২০২০ গিস্টাব্দ তাগযদখ কাম ডকয ইদফ।
জাতী যাজস্ব বফাদর্যড আদদক্রদভ,

