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                        ) 

      

তারিখ: ১৪     , ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ২৮   , ২০২২ রিষ্টাব্দ 

এ ,  ,     ২০১- ই /২০২২/১০৯/     ।- Customs Act, 1969 (Act 

No. IV of 1969),          Act             , এ  section 19 এ  sub-

section (1) এ                            ই , ২০১২  ২০১২      ৪     

 ই   এ       ১২  এ    -      ১  এ                  ,        ,            

                      , এ ই       এ   এ                                   

             - 

    এ ই                       TABLE-1 এ       (1) এ       

Heading এ               (2) এ        H.S. Code এ  

             (3) এ       যন্ত্রপারত, যন্ত্রাাংশ ও কম্পাম্েন্ট     ; 

( ) এ                                TABLE-2 এ       (1) এ 

      Heading এ               (2) এ        H.S. Code এ  

             (3) এ       যন্ত্রপারত, যন্ত্রাাংশ ও কম্পাম্েন্ট     - 

                     সমুদয় আমদারে শুল্ক এবাং মূল্য সাংম্যাজে কি হইম্ত 

রেম্নবরণ িত শতিাব    িণসাম্পম্ে অব্যাহরত প্রদাে করিল,    :- 

 

TABLE-1 

 
 

Heading H. S. Code Description 

(1) (2) (3) 

39.07 3907.40.10 Polycarbonates 
 3907.40.10 PBT 

76.06 7606.11.10 Non-alloyed aluminium rectangular 
(including square) plates, sheets and 
strips 

 7606.92.10  Other Aluminium alloy plate, sheet and 
strips 

85.39 8539.90.31 Metal CAP B22/E27 

 8539.90.31 LED Driver 

 8539.90.31 PCB 

 8539.90.31 LED CHIPS 
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TABLE-2 

 
 

Heading H. S. Code Description 

(1) (2) (3) 

85.04 8504.90.29 Electro Magnetic Coil 

 8504.90.29 Inverter coil 

 8504.90.90 Coil Bobbin 

 8504.90.90 E Core (Ferrite Core) 

 8504.90.90 O Core (Ferrite Core) 

 8504.90.90 Torrodial Coil 

85.32 8532.10.00 

8532.30.00 

Mylar Capacitor 

 All H. S. Code Surface Mont Device (SMD) 

Capacitor 

Electrolytic Capacitor 

Ceramic Capacitor 

Metallized Polypropylene (X2) 

Capacitor 

85.33 8533.10.00 Resistor 

 8533.10.00 Surface Mount Device (SMD) 

Resistor 

 8533.39.00 Metal Oxide Varister (MOV) 

Resistor 

 8533.39.00 Negative Temperature Coefficient 

(NTC) Resistor 

 8533.39.00 Positive Temperature Coefficient 

(PTC) Resistor 

85.34 8534.00.00 Printed Circuits 

85.36 8536.10.00 Fuse 

 8536.30.90 Small Relay, 12V 5A 

 8536.90.90 Small Connector 

85.41 8541.10.00 Control Transistor NPN and PNP 

 8541.10.00 Crystal Diode 

 8541.10.00 Doide 

 8541.10.00 MOSFET Transistor 

 8541.10.00 Power Transistor NPN 

 8541.10.00 Surface Mount Device (SMD) Diode 

 8541.10.00 Thyristor 

 8541.10.00 Zender Diode 

 8541.30.00 Diac/Bi Directional Switching 

Diode 

85.42 8542.31.90 Power Factor Connector (PFC) 

Integrated Circuit (IC) 

 8542.31.90 Special Integrated Circuit (IC) 2520 

85.44 8544.11.90 Power Line 

 

        
 

 ১                     Industrial IRC holder VAT compliant এ ই   

      এ                                       ই    ই  । 
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    - 

  ) “Industrial IRC holder”     এই                            

                          ই   ই                        

(Industrial Consumer   ই            ; 

    “VAT compliant”                              ই , ২০১২ 

                                  , ২০১  এ              

এ                                     এই                    ; 

    “এ ই                        ” অর্ ি মূল্য সাংম্যাজে কি রেবরিত 

উৎপাদেকািী প্ররতষ্ঠাে যাহািা স্থােীয়ভাম্ব সাংগৃহীত বা আমদারেকৃত কাঁচামাল 

দ্বািা এ ই       এ                            (Components  

               :- 

 

(১) LED DIFUSER (COVER) 

(২) LED HOUSING (Base) 

( ) Aluminium CUP। 

(২) এই প্রজ্ঞাপম্েি আওতায় পণ্য আমদারে ও খালাম্সি লম্েে                   

                   ই             এ   ১                            (   ) 

                             এ                                           

                               (      )                                  

                   ই                                               এ  

      ই   ই                          ই  : 

               ,           -                               ই           

              ই                                                     

                                        । 

( ) এ ই         এ                রশল্প প্ররতষ্ঠাে কর্তিক কািখাো স্থাপম্েি পি এই 

প্রজ্ঞাপম্েি অধীে রিয়ারত সুরবধায় কাঁচামাল বা যন্ত্রাাংশ আমদারেি অনুম্মাদম্েি জন্য জাতীয় 

িাজস্ব রবাম্ড িি সদস্য (কাস্টমস: েীরত    ই   ) বিাবি আম্বদে করিম্ত হইম্ব, উক্ত আম্বদে 

রবম্বচোি রেম্ে জাতীয় িাজস্ব রবাড ি এি রদ্বতীয় সরচব (কাস্টমস েীরত), সাংরিষ্ট ভোট রবভাগীয় 

কম িকতিা এবাং রশল্প মন্ত্রণালম্য়ি প্ররতরেরধি সমন্বম্য় গঠিত করমটি আম্ব       প্ররতষ্ঠাে সম্িজরমে 

যাচাইপূব িক জাতীয় িাজস্ব রবাম্ড িি সদস্য (কাস্টমস: েীরত ও আইরসটি)  বিাবি ‘‘পরিরশষ্ট-১’’ 

অনুযায়ী একটি প্ররতম্বদে দারখল করিম্বে এ   উক্ত প্ররতম্বদে অনুযায়ী প্ররতষ্ঠাম্েি রশল্প স্থাপে 

সাংক্রান্ত কায িক্রম সম্ন্তাষজেক রবম্বরচত হইম্ল আম্বদেকািী প্ররতষ্ঠােম্ক এই প্রজ্ঞাপম্েি অধীে 

রিয়ারত হাম্ি পণ্য আমদারেি অনুম্মাদে প্রদাে কিা হইম্ব। উক্ত অনুম্মাদেপম্েি সতোরয়ত 

ফম্টাকরপ প্ররতটি পণ্যচালাে শুল্কায়ম্েি সময় রবল অব এরিি সরহত দারখল করিম্ত হইম্ব। 

(৪)  এ ই         এ                উৎপাদেকািী কর্তিক প্ররত একক এ ই       

  এ                এি যন্ত্র বা যন্ত্রাাংশ উৎপাদম্েি জন্য সম্ভাব্য বা রযৌরক্তক অপচয়সহ কী কী 

উপকিণ কী পরিমাম্ণ আবশ্যক (উপকিণ-উৎপাদ সহগ) রস সপরকিত তথ্য ‘‘পরিরশষ্ট-২’’ অনুযায়ী 

৩ (রতে) করপ পণ্য আমদারেি পূম্ব ি সাংরিষ্ট ভোট                                    

     উপকিণ-উৎপাদ সহগ অনুম্মাদেপূব িক প্ররতস্বােি করিম্বে এবাং একটি করপ অরফম্সি 
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রিকড ি রহসাম্ব সাংিেণ করিম্বে, রদ্বতীয় করপ জাতীয় িাজস্ব রবাম্ড িি সদস্য (কাস্টমস: েীরত ও 

আইরসটি) বিাবম্ি রপ্রিণ করিম্বে এবাং অপি করপ প্ররতষ্ঠাে কর্তিপেম্ক রফিত রদম্বে। পরিরশষ্ট-২ 

এি সতোরয়ত ফম্টাকরপ প্ররতটি পণ্যচালাে শুল্কায়ম্েি সময় রবল অব এরিি সরহত দারখল করিম্ত 

হইম্ব। 

(৫)                                          (১), (২), (     (৪) এ      

             ই                                                ই 

             ই    ই   এ                                

                                                  ই    ই  ; 

 

                                                                   

                                                    ই        

                    এ        ই                    এ        ই  

 ই                   (BIN)           ই       । 

( )        উৎপাদেকািী এই প্রজ্ঞাপম্েি শতি লঙ্ঘে করিম্ল এবাং উক্ত লঙ্ঘেজরেত কািম্ণ 

িাজস্ব েরত হইম্ল রসইম্েম্ে তাহাি রবরুম্ে Customs Act, 1969 এ   মূল্য সাংম্যাজে কি   

         ই , ২০১২ এ        রবধাে অনুযায়ী ও প্রম্যাজে রেম্ে সাংরিষ্ট অন্যান্য আই    

             প্রম্য়াজেীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কিা হইম্ব। 

২। ২৪        , ২০১১ রিষ্টাব্দ          ১২     , ১৪১       তারিম্খ জািীকৃত 

প্রজ্ঞাপে এস,আি,ও োং   -আইে/২০১১/২ ২৮/শুল্ক এতদ্দ্বািা িরহত কিা হইল। 

 । এই       ১    ই, ২০২২                      ই  । 
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পরিরশষ্ট-১ 

[    ( ) দ্রষ্টব্য] 

কািখাো পরিদশ িে প্ররতম্বদে 

 

আমিা রেম্নস্বােিকািীগণ রবগত ------------রি তারিখ--------------------  োমীয় 

এ ই         এ                উৎপাদেকািী রশল্প কািখাো সম্িজরমম্ে 

পরিদশ িে করি। পরিদশ িম্ে প্রাপ্ত তথ্যারদ রেম্নরূপ, যর্া:- 

 

১। প্ররতষ্ঠাম্েি োম ও ঠিকাো  : 

২। মূসক রেবিে েম্বি (BIN) : 

৩।  মারলক/স্ব  রধকািীি োম ও ঠিকাো (বতিমাে/স্থায়ী) : 

৪।  আয়কি সেদ েম্বি (TIN) : 

৫। জরম ও ভবম্েি রববিণ  : 

(ক) জরম ও ভবে রেজস্ব রকো : 

(খ) রমাট জরমি পরিমাণ : 

(গ) কািখাো ভবম্েি (ওয়োিহাউসসহ) আয়তে: 

(ঘ) কািখাো ভবম্েি প্রকৃরত : (পাকা/রসরম পাকা/অন্যান্য) : 

(ঙ) অরফস  ভবম্েি আয়তে : 

(চ) রবদ্যেৎ সাংম্যাগ আম্ে রকো : 

৬।  কািখাো ভবে ভাড়া হইম্ল ভাড়া চুরক্তি করপ: 

৭। স্থারপত যন্ত্রপারতি রববিণ : 

৮। স্থারপত যন্ত্রপারত দ্বািা উৎপাদেম্যাগ্য পম্ণ্যি রববিণ : 

৯। উৎপাদেম্যাগ্য পম্ণ্যি উপকিণ-উৎপাদ সহগ সাংরিষ্ট ভোট করমশোম্িম্ট 

দারখল ও অনুম্মাদে কিা হইয়াম্ে রকো : 

 

উপর্য িক্ত তথ্যারদ পয িাম্লাচোয় প্রতীয়মাে হয় রয, বরণ িত প্ররতষ্ঠােটি স্থােীয়ভাম্ব এ ই   

      এ                উৎপাদম্েি লম্েে প্রার্রমক প্রস্তুরত সপন্ন করিয়াম্ে। 

প্ররতষ্ঠােটিম্ক প্রজ্ঞাপে এস,আি,ও োং ২০১- ই /২০২২/১০৯/     ,      : ২৮ 

  , ২০২২       এি আওতায় প্রজ্ঞাপম্ে উরিরখত পণ্য/যন্ত্রাাংশ/উপকিণ রিয়ারত 

সুরবধায় আমদারেি  অনুম্মাদে প্রদাম্েি সুপারিশ কিা হইল এবাং প্ররতষ্ঠােটিম্ক এই 

প্রজ্ঞাপম্েি উম্েশ্য পূিণকম্ল্প, এ ই         এ                উৎপাদেকািী 

প্ররতষ্ঠাে রহসাম্ব তারলকাভুক্ত কিা হইল। 

 

 

সাংরিষ্ট ভোট রবভাগীয় কম িকতিাি 

োম ও স্বােি 

রশল্প মন্ত্রণালম্য়ি প্ররতরেরধি 

োম ও স্বােি 

জাতীয় িাজস্ব রবাম্ড িি 

প্ররতরেরধি োম ও স্বােি 

তারিখ: তারিখ: তারিখ: 
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পরিরশষ্ট-২ 

[    (৪)     ] 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাম্দশ সিকাি 

জাতীয় িাজস্ব রবাড ি, ঢাকা।  

 

এ ই         এ                ততিীি উপকিণ/কাঁচামাল সপরকিত রঘাষণা: 

 
১। প্ররতষ্ঠাম্েি োম: 

২। ঠিকাো: 

৩। মূসক রেবিে েম্বি: 

 
ক্রঃ

োং 

পম্ণ্যি 

োম ও 

H.S. 

Code 

একক পণ্য উৎপাদম্ে 

ব্যবহায ি 

কাঁচামাল বা 

উপকিণ এি 

োম (H.S. 

Code সহ) 

অপচয়সহ প্ররত 

একক পণ্য 

উৎপাদম্ে 

প্রম্য়াজেীয় 

কাঁচামাল বা 

উপকিম্ণি প্ররতটিি 

পরিমাণ  (রকরজ) 

অপচয় ব্যতীত প্ররত 

একক পণ্য 

উৎপাদম্ে 

প্রম্য়াজেীয় 

কাঁচামাল বা 

উপকিম্ণি প্ররতটিি 

পরিমাণ  (রকরজ) 

অপচম্য়ি 

শতকিা 

হাি 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

       

 

 
                              

        

 সাংরিষ্ট ভোট                  

প্ররতস্বােি         

 

 

 

িাষ্ট্রপরতি আম্দশক্রম্ম, 

 

 

                         

           । 


