
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

অথ থ ভন্ত্রণারয় 

অবযন্তযীণ ম্পদ বফবাগ 
 

(কাস্টভ ও মূল্য াংদমাজন কয) 

 

প্রজ্ঞান 

তাবযখ:        , ১৪২৮ ফঙ্গাব্দ/২৪   , ২০২  বিষ্টাব্দ 

 

এ.আয.ও. নাং-  ২৬-আইন/২০২১/ ৫/কাস্টভ।– Customs Act, 1969 

(Act No. IV of 1969) এয section 19 এফাং মূল্য াংদমাজন কয ও ম্পূযক শুল্ক 

আইন, ২০১২ (২০১২ দনয ৪৭ নাং আইন) এয ধাযা ১২৬ এয উ-ধাযা (১) এ প্রদত্ত 

ক্ষভতাফদর যকায, জাতীয় যাজস্ব বফাদড থয বত যাভ থক্রদভ, জনস্বাদথ থ,         -

                                                                    

                                                                     

                       বফদ্যযৎ উৎাদদনয বনবভত্ত বফদ্যযৎ উৎাদন বকন্দ্র স্থান ও 

বযচারনায রদক্ষয স্থায়ীবাদফ আভদাবনকৃত প্লান্ট ও ইক্যযইদভন্ট (plant & 

equipment) এফাং অস্থায়ীবাদফ আভদাবনকৃত ইদযকন ম্যাদেবযয়ার (erection 

materials), মন্ত্রাবত ও মন্ত্রাাংদয উয আদযা  য় আভদাবন শুল্ক, বযগুদরেবয বডউটি, 

মূল্য াংদমাজন কয ফা, বক্ষত্রভত, ম্পূযক শুল্ক বনম্নফবণ থত তথমূ প্রবতারন াদদক্ষ, 

অব্যাবত প্রদান কবযর, মথা:- 

      : 

                                                          -     

                                                        

                                                 -         

                                                    

                                                    ; 

 ২                                                              

                 ;  

 ৩                                                            

                                                            

                          ; 

 ৪  প্রবতটি চারান খারাদয পূদফ থ আভদাবনকাযক প্রবতষ্ঠান কর্তথক াংবিষ্ট কবভনায 

ফযাফয বযবষ্ট-২ অনুমায়ী একটি অবঙ্গকাযনাভা দাবখর কবযদত ইদফ; 

 ৫  বফদ্যযৎ উৎাদদনয বত যাবয ম্পবকথত নয়, বফদ্যযৎ উৎাদন বকদন্দ্র ব্যফাম থ 

নদ এফাং বফদ্যযৎ উৎাদন বকন্দ্র স্থাদনয জন্য প্রদয়াজনীয় ইদযকন 

ম্যাদেবযয়ার, মন্ত্রাবত ও মন্ত্রাাংও নদ এইরূ ণ্য, বমভন: অবপ 



যঞ্জাভাবদ, এয়াযকবিনায, বযবিজাদযেয, মানফান, গৃস্থারী ইতযাবদ 

দ্রব্যাবদয উয এই প্রজ্ঞাদনয আওতায় বযয়াতী সুবফধা প্রদমাজয ইদফ না;  

 ৬  এই         আওতায় বযয়া   স্থায়ীবাদফ আভদাবনকৃত প্লান্ট ও ইক্যযইদভন্ট 

এফাং অস্থায়ীবাদফ আভদাবনকৃত ইদযকন ম্যাদেবযয়ার, মন্ত্রাবত ও মন্ত্রাাং 

আভদাবনকাদর উাদদয উয আদযাণীয় শুল্ক                      

                                 ; 

(৭) অস্থায়ীবাদফ আভদাবনকৃত ইদযকন ম্যাদেবযয়ার, মন্ত্রাবত ও মন্ত্রাাং 

ফাবণবজযক উৎাদন শুরু পূদফ থ বম বকাদনা ভয় আভদাবন ইদত ইদফ এফাং 

ফাবণবজযক উৎাদন শুরু       ৬  ছয়) ভাদয ভদে বফদদদ বপযত াঠাইদত 

ইদফ; 

(৮) বমই কর ইদযকন ম্যাদেবযয়ার, মন্ত্রাবত ও মন্ত্রাাং ব্যফাদযয পদর ম্পূণ থ 

বনিঃদাবলত ফা ব্যফাদযয অদমাগ্য ইয়া মায়, উায বফফযণ ম্ববরত একটি 

তাবরকা প্রতযয়নকাযী কর্তথক্ষ পূফ থাদেই জাতীয় যাজস্ব বফাড থ এফাং াংবিষ্ট শুল্ক 

বস্টদনয কবভনায অফ কাস্টভদক অফবত কবযদফন এফাং এইরূ ইদযকন 

ম্যাদেবযয়ার, মন্ত্রাবত ও মন্ত্রাাং উক্ত দত্রয আওতায় শুল্ক ও কয মুক্তবাদফ 

খারাদমাগ্য ইদফ;  

(৯) মবদ বকাদনা ইদযকন ম্যাদেবযয়ার, মন্ত্রাবত ও মন্ত্রাাং বাবঙ্গয়া মায় ফা 

ব্যফাদযয ম্পূণ থ অদমাগ্য ইয়া দে বই বক্ষদত্র উক্ত ণ্য ব্যফাদযয অদমাগ্য 

ওয়ায ৩ (বতন) ভাদয ভদে াংবিষ্ট শুল্ক বস্টদনয কবভনায অফ কাস্টভদক 

অফবত কবযদর এফাং ৬ (ছয়) ভাদয ভদে উা াংবিষ্ট শুল্ক বস্টদন জভা প্রদান 

কবযদর উক্ত ইদযকন ম্যাদেবযয়ার, মন্ত্রাবত ও মন্ত্রাাং উক্ত দত্রয আওতায় 

শুল্ক-কয অব্যাবত প্রাপ্ত ইদফ এফাং উক্তরূ জভাকৃত অব্যফহৃত ইদযকন 

ম্যাদেবযয়ার, মন্ত্রাবত ও মন্ত্রাাং প্রচবরত বনয়দভ বনষ্পবত্ত ইদফ।  

 

২।                                           - ৩৭৩ ৬৫৫          

 ৩  ২ ২  ৮                         । 

 

৩। এই প্রজ্ঞান ৩ জুন, ২০২  বিস্টাব্দ তাবযদখ কাম থকয ইদফ। 

বযবষ্ট-১ 

[তথ (১) দ্রষ্টব্য] 

প্রতযয়নত্র 

 

প্রতযয়ন কযা মাইদতদছ বম,         -                               

                                           বফদ্যযৎ উৎাদন বকন্দ্র স্থাদনয 

রদক্ষয ফাাংরাদদ যকাদযয বত চুবক্তফদ্ধ একটি প্রবতষ্ঠান।              

                        । প্রতযয়নাধীন মন্ত্রাবত প্লান্ট ও ইক্যযইদভন্ট বফদ্যযৎ 

উৎাদদনয বত যাবয ম্পবকথত এফাং ম্পাবদত চুবক্তয      বফদ্যযৎ উৎাদদনয 



বনবভত্ত বফদ্যযৎ বকন্দ্র স্থাদনয জন্য         ।                ইনবদয় নাং 

....................................... তাবযখ ......................... বফর অফ বরবডাং/এয়াযওদয় 

বফর/ট্রাক বযবপ্ট নাং ............................... তাবযখ ........................ এ উবিবখত 

বফফযণ, বযভাণ ও মূল্য অনুমায়ী আভদাবনকৃত প্লান্ট ও ইক্যযইদভন্ট উক্ত বকদন্দ্র ব্যফহৃত 

ইদফ। 

 

তাবযখ:     স্বাক্ষয :................................................. 

নাভ :................................................. 

দবফ :................................................. 

ীর :................................................ 
 

বযবষ্ট-২ 

[তথ (৪) দ্রষ্টব্য] 

অবঙ্গকাযনাভা 

 

আবভ/আভযা এই ভদভ থ অবঙ্গকায ও প্রতযয়ন কবযদতবছ বম, ইনবদয়  নাং 

............................ তাবযখ, .......................... বফর অফ বরবডাং/এয়াযওদয় 

বফর/ট্রাক বযবপ্ট নাং ......................................... তাবযখ, ...................... এয 

ভােদভ আভদাবনকৃত প্লান্ট ও ইক্যযইদভন্ট বফদ্যযৎ উৎাদদনয বত যাবয ম্পবকথত 

এফাং উা প্রবতবষ্ঠতব্য বফদ্যযৎ উৎাদন বকদন্দ্র স্থাবত     । আবভ/আভযা     

অবঙ্গকায কবযদতবছ বম, আভদাবনকৃত মন্ত্রাবত প্লান্ট ও ইক্যযইদভন্ট বফদ্যযৎ উৎাদদনয 

বনবভদত্ত স্থাবতব্য আভায/আভাদদয বফদ্যযৎ উৎাদন বকন্দ্র                          

                                          ব্যতীত অন্য বকাদনা উদেদে/স্থাদন 

ব্যফহৃত/স্থাবত ইদর আবভ/আভযা আভদাবনকাদর উায উয প্রদমাজয কর শুল্ক ও কয 

বযদাধ কবযদত ফাে থাবকফ এফাং উায জন্য Customs Act, 1969 (Act No. IV 

of 1969) এয       আইনানুগ ব্যফস্থা গ্রণ কযা ইদর আভযা তা ভাবনয়া রইদত 

ফাে থাবকফ।  

 

প্রবতষ্ঠাদনয নাভ :...................................................................  

ঠিকানা  :................................................................... 

.................................................................... 

                                       : ........................... 

 

 যাষ্ট্রবতয আদদক্রদভ 

 

                         

           । 
 


