গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড
ঢাকা।
[ মূল্য সংয োজন কর ও সম্পূরক শুল্ক ]
প্রজ্ঞোপন
তোররখ: ২০ জ্জৈষ্ঠ, ১৪২৮ বঙ্গোব্দ / ০৩ জুন, ২০২১ রিষ্টোব্দ।
এস.আর.ও. নং-১৪০-আইন/২০২১/১৩৭-মূসক।- মূল্য সংয োজন কর ও সম্পূরক
শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সযনর ৪৭ নং আইন) এর ধোরো ১৩৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতোবযে জোতীয়
রোজস্ব ববোর্ ড মূল্য সংয োজন কর ও সম্পূরক শুল্ক রবরধমোেো, ২০১৬ এর রনম্নরূপ অরধকতর
সংয োধন কররে, থো:উপরর-উক্ত রবরধমোেোর (১)

বববি ২ এর(ক)

েফা (চ) এর পর বিম্নরূপ নূতি েফা (চচ) সবিদববশত হইদব,
যথা:“(চচ) “পশ্চাে

বশল্প প্রবতষ্ঠাি”(Backward
Linkage Industry) অথ ড এইরূপ বকাদিা বশল্প প্রবতষ্ঠাি
বয বশল্প প্রবতষ্ঠাি অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র বা
অভ্যন্তরীণ ঋণপদত্রর ববপরীদত ববদেবশক মুদ্রার বববিমদয়
এইরূপ বকাদিা বিববিত ব্যবির বিকট পণ্য সরবরাহ বা
বসবা প্রোি কদর বযবি ববদেবশক মুদ্রার বববিমদয় বকাদিা
প্রকৃত রপ্তাবিকারদকর বিকট পণ্য সরবরাহ বা বসবা
প্রোদির জন্য অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপদত্র আবদ্ধ;”
এবাং

(খ)

সাংদযাগ

েফা (ছ) এর পর বিম্নরূপ নূতি েফা (ছছ) সবিদববশত হইদব,
যথা:-

“(ছছ) “প্রকৃত রপ্তাবিকারক বা রপ্তাবিকারক”অথ ড এইরূপ
বকাদিা ব্যবি বা প্রবতষ্ঠাি বযবি তাহার উৎপাবেত পণ্য
বা বসবা বা অন্যববিভ্াদব সাংগৃহীত পণ্য বা বসবা
সরকার কর্তক
ড , সময় সময়, জারীকৃত রপ্তাবি িীবত
আদেদশ ববণ ডত শতডাববল এবাং বাাংলাদেশ ব্যাাংক কর্তক
ড ,
সময় সময়, জারীকৃত ববদেবশক মুদ্রা সাংক্রান্ত বববিববিাি পালি কবরয়া সরাসবর রপ্তাবি প্রবক্রয়াকরণ
এলাকায় বা বাাংলাদেদশর বাবহদর রপ্তাবি কদরি;”;
(২)

(৩)

(৪)

বববি ৮ এর(ক)

উপ-বববি (১) এ উবিবখত “কবমশিাদরর” শদের পবরবদতড
“ববভ্াগীয় কমডকতডার” শেগুবল প্রবতস্থাবপত হইদব; এবং

(খ)

উপ-বববি (২), (৪), (৫) ও (৬) এ উবিবখত “কবমশিার” শদের
পবরবদতড “ববভ্াগীয় কমডকতডা” শেগুবল প্রবতস্থাবপত হইদব;

বববি ৯ এর(ক)

উপ-বববি (১) এ উবিবখত “কবমশিাদরর” শদের পবরবদতড
“ববভ্াগীয় কমডকতডার” শেগুবল প্রবতস্থাবপত হইদব;

(খ)

উপ-বববি (৩) এর েফা (খ) এ উবিবখত “কবমশিাদরর” শদের
পবরবদতড “ববভ্াগীয় কমডকতডার” শেগুবল প্রবতস্থাবপত হইদব; এবং

(গ)

উপ-বববি (২), (৪), (৫) এবাং (৬) এ উবিবখত “কবমশিার” শদের
পবরবদতড “ববভ্াগীয় কমডকতডা” শেগুবল প্রবতস্থাবপত হইদব;

বববি ১২ এর(ক)

উপ-বববি (১) এ উবিবখত “(চ)” বিিী ও বদণ ডর পবরবদতড “(ছ)”
বিিী ও বণ ড প্রবতস্থাবপত হইদব এবাং “েফা (ক) হইদত (ঙ)”
শেগুবল, বিিী ও বণ ডগুবলর পবরবদতড “েফা (ক) হইদত (চ)”
শেগুবল, বিিী ও বণ ডগুবল প্রবতস্থাবপত হইদব;

(৫)

(খ)

উপ-বববি (১) ও (২) এ উবিবখত “কবমশিারদক” শদের পবরবদতড
“ববভ্াগীয় কমডকতডাদক” শেগুবল প্রবতস্থাবপত হইদব; এবং

(গ)

উপ-বববি (৩) এ উবিবখত “কবমশিার” শদের পবরবদতড
“ববভ্াগীয় কমডকতডা” শেগুবল প্রবতস্থাবপত হইদব;

বববি ১৩ এর(ক)

উপ-বববি (১) এ উবিবখত “কবমশিার” শদের পবরবদতড “সাংবিষ্ট
ববভ্াগীয় কমডকতডা” শেগুবল প্রবতস্থাবপত হইদব; এবং

(খ)

উপ-বববি (২) এ উবিবখত “কবমশিার” শদের পবরবদতড “সাংবিষ্ট
ববভ্াগীয় কমডকতডা” শেগুবল প্রবতস্থাবপত হইদব;

(৬)

বববি ১৭ এর উপ-বববি (৩) ও (৪) ববলুপ্ত হইদব;

(৭)

বববি ১৮ক এর(ক)

উপ-বববি (১) এর েফা (গ) এ উবিবখত “এবাং রপ্তাবি আদয়র
স্বপদে বাাংলাদেশ ব্যাাংদকর প্রতযয়ি পত্র” শেগুবল ববলুপ্ত হইদব;

(খ)

উপ-বববি (২) এর পবরবদতড বিম্নরূপ উপ-বববি (২) প্রবতস্থাবপত
হইদব, যথা:“(২) উপ-বিবি (১) এ যাহা বিছুই থাকুি না কিন,
িাাংলাদেদে বনিবিত কিাদনা ব্যবি ির্তি
ৃ আন্তর্ৃাবতি েরপদে
িায ৃাদেেপ্রাপ্ত িাাংলাদেদের অভ্যন্তদর িা িাবহদর অিবিত কিাদনা
প্রবতষ্ঠাদনর িায ৃাদেেভুি িায ৃক্রদের আাংবেি সম্পােদনর বনবেত্ত
বিদেবেি মুদ্রায় িাবপত ঋণপদের বিপরীদত িাাংলাদেদের
অভ্যন্তদর পণ্য িা কসিা সরিরাহ িরা হইদল, বনম্নিবণ ৃত েবললাবে
বিভ্াগীয় িেৃিতৃার বনিট োবিল সাদপদে, উহা আইদনর িারা ২
এর েফা (৬২) এর অিীন প্রচ্ছন্ন রপ্তাবন িবলয়া গণ্য হইদি, যথা:-

(ি)

আন্তর্ৃাবতি েরপদে িায ৃাদেেপ্রাপ্ত িাাংলাদেদের
অভ্যন্তদর িা িাবহদর অিবিত প্রবতষ্ঠাদনর েরপে বিজ্ঞবপ্ত,

সরিরাহ আদেে, িা প্রদযার্য কেদে, ক্রয়াদেদের
তৎির্তি
ৃ সতযাবয়ত অনুবলবপ;

(৮)

(ি)

আন্তর্ৃাবতি েরপদের অিীন িানীয়ভ্াদি সাংগৃহীত পণ্য
িা কসিার িণ ৃনা, পবরোণ, পবরদোবিত অথ ৃ, বিল অি
এবি/মূসি চালানপে, ক াবিত উপিরণ-উৎপাে সহগ
ইতযাবের বিিরণ;

(গ)

িানীয় িা আেোবন পয ৃাদয় পণ্য িা কসিার উপর
পবরদোবিত উপিরণ ির ও সম্পূরি শুল্ক (প্রদযার্য
কেদে) হ্রাসিারী সেন্বয় গ্রহদণর র্ন্য বপআরবস
(Proceed Realization Certificate) এর ব্যাাংি ির্তি
ৃ
সতযাবয়ত অনুবলবপ।”;

বববি ১৮ক এর পর বিম্নরূপ নূতি বববি ১৮খ ও ১৮গ সবিদববশত হইদব,
যথা:“১৮খ। অভ্ৈন্তরীণ ব্যোক-টু-ব্যোক ঋণপযের রবপরীযত জ্বযদর ক
মুদ্রোর রবরনমযয় পণ্য বো বসবো সরবরোহ।– (১) বকোযনো রনবরিত ব্যরক্ত
অভ্ৈন্তরীণ ব্যোক-টু-ব্যোক ঋণপযের রবপরীযত জ্বযদর ক মুদ্রোর রবরনমযয়
বকোযনো প্রকৃত রপ্তোরনকোরকযক বকোযনো পণ্য বো বসবো সরবরোহ ( রদ
প্রয োজৈ হয়) কররযে উক্ত পণ্য বো বসবোর সরবরোহ আইযনর ধোরো ২ এর
দফো (৬২) এর অধীন প্রচ্ছন্ন রপ্তোরন বরেয়ো গণ্য করো হইযব।
(২) উপ-রবরধ (১) এ বরণ ডত রনবরিত ব্যরক্তর বক্ষযে আইযনর ধোরো
৬৪ অনু োয়ী দোরখেপে প্রদোযনর বক্ষযে অভ্ৈন্তরীণ ব্যোক-টু-ব্যোক
ঋণপযের রবপরীযত জ্বযদর ক মুদ্রোর রবরনমযয় বকোযনো রপ্তোরনকোরকযক
সরবরোহকৃত পণ্য বো বসবোয় ব্যবহৃত উপকরযণর বক্ষযে উপকরণ কর,
আইযনর ধোরো ৪৬ অনু োয়ী বরয়োত গ্রহণ এবং আইযনর ধোরো ৬২ ও রবরধ
৪৫ অনু োয়ী সম্পূরক শুযল্কর রনরমত্ত হ্রোসকোরী সমন্বয় সোধন করো োইযব।
(৩) উপ-রবরধ (২) এ বরণ ডত বক্ষযে সংরিষ্ট ব্যোংযকর অনুযমোরদত
কমডকতডো কর্তক
ড সতৈোরয়ত ব্যোক-টু-ব্যোক ঋণপে, রপ্তোনী ঋণপযের
অনুরেরপ ও জ্বযদর ক মুদ্রোয় মূল্য প্রোরপ্তর প্রমোণপে রনবরিত ব্যরক্ত কর্তক
ড
দখযে রোরখযত হইযব।

(৪) এই রবরধযত বরণ ডত সুরবধোরদ প্রোরপ্তকযে প্রকৃত রপ্তোরনকোরযকর
কোস্টমস কর্তপড ক্ষ বো অন্য বকোযনো অনুযমোরদত প্ররতষ্ঠোন কর্তক
ড
অনুযমোরদত বযের্ ওয়ৈোরহোউস বো বে োে বযের্ ওয়ৈোরহোউস থোরকযত
হইযব। অভ্ৈন্তরীণ ব্যোক-টু-ব্যোক ঋণপযের রবপরীযত সরবরোহতব্য পণ্য
সংক্রোন্ত তথ্যোরদ থো: ব্যোক-টু-ব্যোক ঋণপে নম্বর ও তোররখ, প্রচ্ছন্ন
রপ্তোরনকোরযকর নোম ও ঠিকোনো, পযণ্যর রববরণী ও পররমোণ ও আনুষরঙ্গক
অন্যোন্য তথ্য প্রকৃত রপ্তোরনকোরযকর অনুকূযে সংরিষ্ট কোস্টমস কর্তপড ক্ষ বো
অন্য বকোযনো অনুযমোরদত প্ররতষ্ঠোন কর্তক
ড ইসুৈকৃত ইউটিেোইযজ ন
পোররম ন (ইউরপ) বো ইউটিেোইযজ ন রর্ক্লোযর ন (ইউরর্) এ উযেখ
থোরকযত হইযব এবং রবরধ ৪৫ অনু োয়ী সম্পূরক শুল্ক হ্রোসকোরী সমন্বযয়র
বক্ষযে ফরম মূসক-৭.১ এর সরহত উক্ত ইউটিেোইযজ ন পোররম ন
(ইউরপ) বো ইউটিেোইযজ ন রর্ক্লোযর ন (ইউরর্)- এর অনুরেরপও সংযুক্ত
কররযত হইযব। প্রযয়োজনীয় পরীক্ষোযন্ত হ্রোসকোরী সমন্বয় গ্রহযণর অনুমরত
প্রদোযনর সোযথ সোযথ সংরিষ্ট ইউটিেোইযজ ন পোররম ন (ইউরপ) বো
ইউটিেোইযজ ন রর্ক্লোযর ন (ইউরর্) এ উরেরখত তথ্যোরদর থোথ ডতা এবং
সরবরোহকৃত পযণ্যর প্রকৃত রপ্তোরনকোরযকর পো বরহ ও ওয়ৈোরহোউস
বররজস্টোযর রেরপবদ্ধ কররবোর রবষযয় তথ্যোরদ রনরিত হইবোর জন্য
সংরিষ্ট মূল্য সংয োজন কর কর্তপড ক্ষ প্রকৃত রপ্তোরনকোরযকর বে
রনয়ন্ত্রণকোরী সংরিষ্ট কোস্টমস কর্তপড যক্ষর সোযথ ব োগোয োগ কররযবন।
(৫) প্রকৃত রপ্তোরনকোরক সংগৃহীত পণ্য দ্বোরো প্রস্তুতকৃত পযণ্যর
সংরক্ষণ, রপ্তোরন বো অন্য বকোযনো প্রকোযর রনষ্পরত্তর রববরণী সংরিষ্ট পো
বরহ, বররজস্টোর বো ববোর্ ড কর্তক
ড রনধ ডোররত অন্যোন্য দরেেপযে রেরপবদ্ধ
কররযবন এবং বে কমডকতডো দ্বোরো উহো প্রতযাবয়ত করোইযবন।
(৬) ব্যোক-টু-ব্যোক ঋণপযের মোধ্যযম সংগৃহীত পণ্য বো তৎদ্বোরো
প্রস্তুতকৃত পণ্য রপ্তোরন কররযত ব্যথ ড হইযে রপ্তোরনকোরক উক্ত সংগৃহীত
পযণ্যর রবপরীযত বরয়োত বো হ্রোসকোরী সমন্বয় রহসোযব থোক্রযম গৃহীত
উপকরণ কর ও সম্পূরক শুল্ক রপ্তোরন ঋণপযের তোমোরদ তোররখ অথবো
Customs Act, 1969 (IV of 1969) অনু োয়ী উক্ত পণ্য বযের্
ওয়ৈোরহোউস বো বে োে বযের্ ওয়ৈোরহোউস এ সংগৃহীত হইবোর তোররখ
হইযত ২ (দুই) বৎসর অরতক্রোন্ত হইবোর তোররখ, োহো পূযব ড হইযব, এর
মযধ্য বফরত প্রদোযন বোধ্য থোরকযবন।

১৮গ। পিোদ সংয োগ র ে প্ররতষ্ঠোযনর বক্ষযে পণ্য বো বসবো
সরবরোহ।- পিোদ সংয োগ র ে প্ররতষ্ঠোন (প্রয োজৈ বক্ষযে) কর্তক
ড
সরবরোহকৃত পণ্য বো বসবো রনম্নরূপ তডোধীযন আইযনর ধোরো ২ এর দফো (৬২)
এর অধীন প্রচ্ছন্ন রপ্তোরন বরেয়ো গণ্য করো হইযব, থো:(ক) উক্ত র ে প্ররতষ্ঠোনযক ১০০% রপ্তোরনমুখী বযের্ ওয়ৈোরহোউস
বো বে োে বযের্ ওয়ৈোরহোউস েোইযসন্সধোরী প্ররতষ্ঠোযনর
অনুকূযে পণ্য সরবরোহ বো বসবো প্রদোন কররযত হইযব;
(খ)

উক্ত র ে প্ররতষ্ঠোযনর সরবরোহকৃত পণ্য বো বসবোর অনুকূযে
ইউটিেোইযজ ন পোররম ন বো ইউটিেোইযজ ন রর্ক্লোযর ন
থোরকযত হইযব এবং উহোযত অভ্ৈন্তরীণ ব্যোক-টু-ব্যোক ঋণপে
বো অভ্ৈন্তরীণ ঋণপযের নম্বর ও তোররখ, উক্ত র ে প্ররতষ্ঠোযনর
রনকট হইযত পণ্য বো বসবো গ্রহণকোরী ব্যরক্তর মূসক রনবিন
নম্বর, নোম ও ঠিকোনোসহ উক্ত ব্যরক্তর অনুকূযে ইসুৈকৃত
অভ্ৈন্তরীণ ব্যোক-টু-ব্যোক ঋণপযের নম্বর ও তোররখ উযেখ
থোরকযত হইযব;

(গ)

উক্ত ঋণপেসমূহ ব ব্যোংযক হইযব বসই ব্যোংক কর্তক
ড
সতৈোরয়ত ঋণপযের অনুরেরপসহ ইউটিেোইযজ ন পোররম ন
বো ইউটিেোইযজ ন রর্ক্লোযর নসমূহ উক্ত র ে প্ররতষ্ঠোযনর
দখযে থোরকযত হইযব;

(ঘ)

উক্ত র ে প্ররতষ্ঠোন কর্তক
ড সরবরোহকৃত পণ্য বো বসবোর
রবপরীযত প্রদত্ত উপকরণ কর, আইযনর ধোরো ৪৬ এবং
সম্পূরক শুল্ক, আইযনর ধোরো ৬২ ও রবরধ ৪৫ অনু োয়ী
থোক্রযম বরয়োত ও হ্রোসকোরী সমন্বয় গ্রহযণর বক্ষযে
আযবদনপযের সরহত দফো (খ) ও (গ) বত উরেরখত
দরেেোরদসহ জ্বযদর ক মুদ্রো প্রোরপ্তর সনদপে, রনবিযনর
ছোয়োরেরপ, পণ্য বো বসবো সরবরোহ প্রদোযনর রবপরীযত ফরম
“মূসক ৬.৩” এ প্রদত্ত চোেোনপে, সরবরোহকৃত পণ্য বো বসবোয়
ব্যবহৃত উপকরণ আমদোরনর সপযক্ষ রবে অব এরির মূে করপ
বো উপকরযণর সরবরোহকোরী কর্তক
ড ফরম “মূসক ৬.৩” এ
প্রদত্ত চোেোনপে দখযে রোরখযত হইযব ও উপস্থোরপত

দরেেপেোরদর সতৈতো রবষযয় ৩ (রতন) ত টোকোর ননজুরর্ য়োে স্টৈোযে অঙ্গীকোরনোমো সংরিষ্ট করম নোর বরোবর
দোরখে কররযত হইযব; এবং
(ঙ)

উক্ত র ে প্ররতষ্ঠোন কর্তক
ড দোরখেয োগ্য প্ররত কর বময়োযদ
বপ কৃত দোরখেপে “মূসক ৯.১” এ এই রবরধর আওতোয় প্রোপ্ত
সুরবধোরদ সংক্রোন্ত তথ্যোরদ উযেখ কররযত হইযব এবং প্ররত
জোনুয়োরর ও জুেোই মোযস এতদসংক্রোন্ত ষোন্মোরসক রববরণী
স্থোনীয় মূল্য সংয োজন কর কো ডোেযয় দোরখে কররযত হইযব।”;

(৯)

বববি ২৭ এর উপ-বববি (১) এ উবিবখত “উপ-েফা (র্)” শেগুবল, বচহ্ন ও
বিিীর পবরবদতড “উপ-েফা (ঝ)” শেগুবল, বচহ্ন ও বিিী প্রবতস্থাবপত
হইদব;

(১০)

বববি ৩৭ এর উপ-বববি (২) এর পবরবদতড বিম্নরূপ উপ-বববি (২) প্রবতস্থাবপত
হইদব; যথা:“(২)

উৎদস কতডিকারী সত্তা বিি ডাবরত শতড ও পদ্ধবতদত উিরূপ কবতডত
মূসক সরকাবর বকাষাগাদর জমা প্রোিপূব ডক উৎদস কর কতডি
সিেপত্র ইস্যয কবরদবি।”;

(১১)

বববি ৪০ এর উপ-বববি (১) এর েফা (গ) এর উপ-েফা (আআ) এ উবিবখত
“সমবিত” শেটি ববলুপ্ত হইদব;

(১২)

বববি ৪৯ এর উপ-বববি (২) এ উবিবখত “করোতা ত্রুটি বচবহ্নত হওয়ার
অব্যববহত পর, করোতা” শেগুবল ও কমার পবরবদতড “করোতা ত্রুটি
বচবহ্নত হওয়ার অব্যববহত পর” শেগুবল প্রবতস্থাবপত হইদব;

(১৩)

বববি ৫২ এর উপ-বববি (৭) এর পবরবদতড বিম্নরূপ উপ-বববি (৭) প্রবতস্থাবপত
হইদব, যথা:“(৭) বিববিত ব্যবি কর্তক
ড উপ-বববি (৬) এ ববণ ডত কর বময়াদের
মদে হ্রাসকারী সমিয় গ্রহদণর স্যদযাগ িা থাবকদল উি ব্যবি ফরম “মূসক৯.১” এ কবমশিার বরাবর বফরতদযাগ্য অথ ড বফরত গ্রহদণর জন্য আদবেি

কবরদবি এবাং কবমশিার এই বববিদত ববণ ডত পদ্ধবতদত বফরত আদবেি
বিষ্পবত্ত কবরদবি।”;
(১৪)

বববি ৫৪ এ উবিবখত “উপ-িারা (৪) ও (৫)” শেগুবল, সাংখ্যাগুবল, বচহ্ন ও
বিিীর পবরবদতড “উপ-িারা (৩)” শেগুবল, সাংখ্যা, বচহ্ন ও বিিী
প্রবতস্থাবপত হইদব;

(১৫)

বববি ৬৫ এর(ক)

উপ-বববি (১) এর পবরবদতড বিম্নরূপ উপ-বববি (১) প্রবতস্থাবপত
হইদব, যথাাঃ“(১) িারা ৮৫ এর উপ-িারা (১) এর সারণীর ক্রবমক
িাং (ছ), (জ), (ঝ) ও (র্) এ ববণ ডত ব্যথ ডতা বা অবিয়ম বা কর
ফাঁবকর বেদত্র বববি ৬১ এর উপ-বববি (৬) এ উবিবখত ফরম
মূসক-১২.৬ এ প্রবতদবেি প্রাবপ্তর পর উি বেত্র সহ অন্যান্য সকল
কর ফাঁবকর বেদত্র িারা ৭৩ এ উবিবখত কর বিি ডারণ কায ডক্রম
সম্পি কবরয়া জবরমািা আদরাদপর লদেয িারা ৮৬ এর উপ-িারা
(১) এর েফা (খ) এ ববণ ডত আবথ ডক েমতা অনুযায়ী ন্যায়
বিণ ডয়িকারী কমডকতডা ফরম মূসক-১২.১২ এ কারণ েশডাদিা
বিাটিশ জাবর কবরদবি।”;

(খ)

উপ-বববি (২) এর পবরবদতড বিম্নরূপ উপ-বববি (২) প্রবতস্থাবপত
হইদব, যথাাঃ“(২)

িারা ৮৫ এর উপ-িারা (১) এ ববণ ডত কর ফাঁবক সাংক্রান্ত
ব্যথ ডতা বা অবিয়ম ব্যতীত অন্য বয বকাদিা িরদির
ব্যথ ডতা বা অবিয়দমর জন্য –
(ক) যবে বকাদিা কর ফাঁবক হইয়া থাদক তাহা হইদল
িারা ৮৬ এর উপ-িারা (১) এর েফা (খ) এ
ববণ ডত আবথ ডক েমতা অনুযায়ী ন্যায় বিণ ডয়িকারী
কমডকতডা িারা ৭৩ এ উবিবখত কর বিি ডারণ
কায ডক্রম সম্পিকরণ কবরয়া কারণ েশডাদিা

বিাটিশ জাবর কবরদবি এবাং বসই বেদত্র ফাঁবক
প্রেত্ত কদরর সমপবরমাণ জবরমািা আদরাবপত
হইদব;
(খ)

(গ)

(ঘ)

যবে বকাদিা কর ফাঁবক িা হইয়া থাদক তাহা
হইদল সহকারী কবমশিার পেময ডাোর বিদম্ন
িদহি এইরূপ বকাদিা মূসক কমডকতডা কারণ
েশডাদিা বিাটিশ জাবর কবরদবি এবাং বসই বেদত্র
অনূযি ১০ (েশ) হাজার এবাং অনূর্ধ্ড ১ (এক) লে
টাকা জবরমািা আদরাবপত হইদব।”;

উপ-বববি (৩) এর(অ)

েফা (খ) এ উবিবখত “ব্যথ ডতা বা অবিয়দমর” শেগুবলর
পবরবদতড “ব্যথ ডতা বা অবিয়ম বা কর ফাঁবকর” শেগুবল
প্রবতস্থাবপত হইদব; এবাং

(আ)

েফা (গ) এ উবিবখত “ব্যথ ডতা বা অবিয়দমর” শেগুবলর
পবরবদতড “ব্যথ ডতা বা অবিয়ম বা কর ফাঁবকর” শেগুবল
প্রবতস্থাবপত হইদব;

উপ-বববি (৬) এ(অ)

উবিবখত “ব্যথ ডতা বা অবিয়দমর” শেগুবলর পবরবদতড
“ব্যথ ডতা বা অবিয়ম বা কর ফাঁবকর” শেগুবল
প্রবতস্থাবপত হইদব; এবাং

(আ)

েফা (ক) এ উবিবখত “ব্যথ ডতা বা অবিয়দমর” শেগুবলর
পবরবদতড “ব্যথ ডতা বা অবিয়ম বা কর ফাঁবকর” শেগুবল
প্রবতস্থাবপত হইদব;

(১৬)

বববি ১১৮ এর উপ-বববি (২) এর েফা (খ) ও (গ) ববলুপ্ত হইদব;

(১৭)

বববি ১১৮খ এর পর বিম্নরূপ নূতি বববি ১১৮গ সবিদববশত হইদব; যথা:-

“১১৮গ। স্থািীয় পয ডাদয় মূলিিী যন্ত্রপাবত ও যন্ত্রাাংশ উৎপােদি স্যববিা।–
Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর Section 19
এর sub-section (1) এবাং আইদির িারা ১২৬ এর উপ-িারা (১)
এর আওতায় সরকার কর্তক
ড , সময় সময়, জারীকৃত অব্যাহবত বা
বরয়াতী স্যববিা সাংক্রান্ত কাস্টমস ও মূল্য সাংদযাজি কর
প্রজ্ঞাপদির আওতাভুি অব্যাহবতপ্রাপ্ত স্যবিবে ডষ্ট এইচএস বকার্ এর
মূলিিী যন্ত্রপাবত ও যন্ত্রাাংশ বাাংলাদেদশ উৎপােদির বেদত্র উহার
প্রস্তুতকারক বা উৎপােক, বিম্নববণ ডত শতডসাদপদে মূল্য সাংদযাজি
কর পবরদশাি ব্যবতদরদক সরবরাহ কবরদত পাবরদবি, যথা:(ক)

আইি অনুযায়ী বিববিত হইদত হইদব;

(খ)

বিয়বমত মূল্য সাংদযাজি কর োবখলপত্র বপশ কবরদত
হইদব।”;

(১৮)

ফরম “মূসক-২.৩” এর “[ বববি ৪ এর উপ-বববি (৪) দ্রষ্টব্য ]” বিিীগুবল,
শেগুবল, সাংখ্যাগুবল ও বচদহ্নর পররবযতড “[ বববি ৪ এর উপ-বববি (৪) ও
রবরধ ৫ এর উপ-রবরধ (৪) দ্রষ্টব্য ]” বিিীগুবল, শেগুবল, সাংখ্যাগুবল ও বচহ্ন
প্রবতস্থাবপত হইদব;

(১৯)

ফরম “মূসক-৬.১০” এর বশষাাংদশ উবিবখত “সাংবিষ্ট কলাদম [(৭), (৮) ও
(৯)] শেগুবল, কমা, সাংখ্যাগুবল ও বিিীর পবরবদতড “কলাম (৭) এ” শে,
সাংখ্যা ও বিিী প্রবতস্থাবপত হইদব; এবাং

(২০)

ফরম “মূসক-১১.১” এর ক্রবমক িাং (৩) এর বশষাাংদশ উবিবখত “হইল”
শদের পবরবদতড “হইদব” শেটি প্রবতস্থাবপত হইদব।
জোতীয় রোজস্ব ববোযর্ ডর আযদ ক্রযম,
(দমাাঃ মাস্যে সবেক)
সেস্য (মূসক িীবত)

