গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অর্ থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ
[ মূল্য সাংদ াজন কর ও সম্পূরক শুল্ক ]
প্রজ্ঞাপন
তারিখ: ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ / ০১ জুন, ২০২২ রিষ্টাব্দ।

এস.আর.ও. নাং-১৮১-আইন/২০২২/১৯৪-মূসক।– মূল্য সংয াযন কি ও
সম্পূিক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সযনি ৪৭ নং আইন) এি ধািা ১২৬ এি উপ-ধািা (১)
এ প্রদত্ত ক্ষমতাবযে সিকাি, Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এি First
Schedule এি কোম (1) এি রিযিানামা সংখ্যা (Heading No.) 85.07 এি রবপিীযত
কোম (2) এ উরিরখত সংরিষ্ট সামঞ্জস্যপূণ থ নামকরণ ককাড (H.S. Code) এর আওতায়
ককবলমাত্র আইডবলাং স্টপ/স্টার্ থ-স্টপ (Idling stop/start-stop) প্রযুবির কমইনদর্দনন্স বি
ও বসলড্ কমইনদর্দনন্স বি ব্যার্াবর, অতঃপর উি পণ্য ববলয়া উবিবিত, এর স্থানীয়
উৎপােদন ব্যবহৃত প্রদয়াজনীয় উপকরণ ও ন্ত্রাাংশ আমোবনর কেদত্র উহাদের উপর
আদরাপণীয় সমুেয় মূল্য সাংদ াজন কর (আগাম কর ব্যতীত) ও সম্পূরক শুল্ক (প্রদ াজয
কেদত্র) বনম্নববণ থত শদতথ অব্যাহবত প্রোন কবরল, র্া:শতথাববল:
(ক) বাংোযদি রবরনযয়াগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রবডা) বা, ক্ষক্ষত্রমত, বাংোযদি
অর্ ৃননরতক অঞ্চে কর্তৃপক্ষ হইযত উৎপােনকারী প্ররতষ্ঠানযক উৎপাদক
রহসাযব রনবন্ধন গ্রহণ কবরদত হইদব;
(খ)

উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠাদন আইডবলাং স্টপ/স্টার্ থ-স্টপ (Idling stop/start-stop)
প্রযুবির কমইনদর্দনন্স বি ও বসলড্ কমইনদর্দনন্স বি ব্যার্াবর ততবরর
প্রদয়াজনীয় কমবশনাবরজ কারিানা অঙ্গদন স্থাবপত র্াবকদত হইদব;

(গ)

উৎপাদনকািী প্ররতষ্ঠাযনি অনুকূযে পবরদবশ অবিেপ্তর কর্তথক প্রেত্ত ছাড়পত্র
র্াবকদত হইদব;
থ
উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠাদনর উৎপাবেত পদণ্যর আইএসও সার্টবিদকশন
(ISO
Certification) র্াবকদত হইদব;

(ঘ)
(ঙ)

উৎপাদনকািী প্ররতষ্ঠানযক ‘পরিরিষ্ট-ক’ ক্ষমাতাযবক সংরিষ্ট রবভাগীয়
কমৃকতৃাি রনকট মূল্য সংয াযযনি স্বপযক্ষ একটি ক্ষ াষণা দারখে করিযত
হইযব এবং উক্ত ক্ষ াষণাি রভরত্তযত উক্ত পণ্য প্রস্তুতকিযণ কমপযক্ষ ৩০ (রত্রি)
িতাংি মূল্য সংয াযন করিযত হইযব;

(চ)

উৎপাদনকািী প্ররতষ্ঠাযন কমৃিত বাংোযদরি যনবযেি সাংখ্যা অন্যযন ২০০
(দুইশত) জন হইদত হইদব;
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(ছ)

উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠাদনর কারিানা সরকার অনুদমাবেত ও বনি থাবরত
ইন্ডাবিয়াল প্লদর্ স্থাবপত হইদত হইদব;

(জ) প্রযুবি হস্তান্তদরর লদেয উি পণ্য উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠাদনর সবহত ন্যযনতম
৩ (বতন) র্ট স্বনামিন্য গাড়ী উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠাদনর অনুদমাবেত ব্যার্াবর
সরবরাহকারী (Original Equipment Manufacturer) প্রবতষ্ঠাদনর সবহত
কাবরগবর সহায়তা চুবি (Technical Assistance Agreement) র্াবকদত
হইদব;
(ঝ) ববক্রদয়াত্তর কসবা বনবিতকরদণর লদেয উি পণ্য উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠাদনর
বনজস্ব সাবভ্থবসাং কসন্টার র্াবকদত হইদব; এবাং
(ঞ) উি পণ্য উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠাদনর উৎপাবেত পণ্য আইডবলাং স্টপ/স্টার্ থ-স্টপ
(Idling stop/start-stop) প্রযুবির মদমথ গাড়ী উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠাদনর
অনুদমাবেত ব্যার্াবর সরবরাহকারী (Original Equipment Manufacturer)
প্রবতষ্ঠাদনর প্রতযয়ন র্াবকদত হইদব।
২।
এই প্রজ্ঞাপযন উরিরখত অব্যাহরতি সুয াগ গ্রহযণি যন্য উক্ত পণ্য উৎপাদনকািী
প্ররতষ্ঠানযক অনুযেদ ১ এ উরিরখত িতৃাববল পরিপােন কিা হইযব মযমৃ ৩০০ (রতনিত)
টাকাি নন-জুরডরসয়াে স্ট্ৈাযে অঙ্গীকািনামা প্রদানপূব ৃক আনুষরঙ্গক দরেোরদসহ যাতীয়
িাযস্ব ক্ষবাড,ৃ অতঃপি ক্ষবাড ৃ বরেয়া উরিরখত, এি রনকট আযবদন করিযত হইযব।
৩।
অনুদেে ২ এর অিীন প্রাপ্ত আদবেন ববদবচনার জন্য বনম্নরূপ একর্ট কবমর্ট
র্াবকদব, র্া:(ক)
(ি)
(গ)
(ঘ)

বিতীয় সবচব (মূসক), জাতীয় রাজস্ব কবাড,থ ঢাকা
সাংবিষ্ট ববভ্াগীয় কমথকতথা
বাাংলাদেশ প্রদকৌশল ও প্রযুবি ববশ্বববদ্যালয় (বুদয়র্) এর
একজন উপযুি প্রবতবনবি
সাংবিষ্ট মূসক সাদকথল এর রাজস্ব কমথকতথা

আহ্বায়ক
সেস্য
সেস্য
সেস্য সবচব।

৪।
অনুযেদ ৩ এ উরিরখত করমটি সংরিষ্ট প্ররতষ্ঠান পরিদিৃনপূব ৃক এবং সংরিষ্ট
দরেোরদ প ৃাযোচনাপূব ৃক এই প্রজ্ঞাপযন বরণ ৃত িতৃারদ পূিণ রবষযয় পরিদিৃন প্ররতযবদন
ক্ষবাযড ৃ দারখে করিযব।
৫।
অনুযেদ ৪ এি অধীন প্ররতযবদন প্রারিি পি, ক্ষবাড ৃ প্ররতযবদন রবযবচনাপূব ৃক, এই
প্রজ্ঞাপযনি িতৃাববল র্া র্ভাযব প্ররতপারেত হইয়াযে মযমৃ সন্তুষ্ট হইযে, উক্তরূপ প্ররতযবদন
প্রারিি ৩০ (রত্রি) রদযনি মযে উক্ত পণ্য উৎপাদনকািী প্ররতষ্ঠানযক অনুযেদ ১ এ উরিরখত
অব্যাহরত প্রদান করিযত পারিযব।
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৬।
এই প্রজ্ঞাপদনর উদেশ্য পূরণকদে, ককাদনা উৎপােনকারীদক মূল্য সাংদ াজন কর
ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর িারা ৫১, ৫৩, ৫৪, ৬৪ ও ১০৭ এবাং মূল্য সাংদ াজন কর
ও সম্পূরক শুল্ক বববিমালা, ২০১৬ এর বববি ৪০ এ উবিবিত মূল্য সাংদ াজন কর সাংক্রান্ত
বহসাবরেণসহ কর চালানপত্র ও োবিলপদত্রর াবতীয় আনুষ্ঠাবনকতা প্রবতপালন কবরদত
হইদব।
৭।
অনুদেে-১ এর শতথাবে পূরণ সাদপদে অব্যাহবতপ্রাপ্ত হইদলও সাংবিষ্ট প্রবতষ্ঠান
অনুদেে-৬ এর শতথ পবরপালন কবরদত ব্যর্ থ হইদল এই অব্যাহবত সুববিা প্রাপ্য হইদব না।
৮।
উি প্রবতষ্ঠান এই প্রজ্ঞাপদন ববণ থত শতথাববল র্া র্ভ্াদব প্রবতপালন কবরদতদছ
বকনা উহা াচাইদয়র জন্য সাংবিষ্ট মূল্য সাংদ াজন কর কবমশনার প্রদয়াজনীয় পেদেপ গ্রহণ
কবরদত পাবরদব।
৯।
অনুদেে ৮ এর অিীন মূল্য সাংদ াজন কর কবমশনার কর্তথক াচাইকাদল বে
তাহার বনকর্ প্রতীয়মান হয় ক , উি প্রবতষ্ঠান এই প্রজ্ঞাপদনর ককাদনা শতথ লঙ্ঘন কবরদতদছ,
তাহা হইদল উহার ববরুদে মূল্য সাংদ াজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ ও Customs
Act, 1969 এর ববিান অনু ায়ী প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা াইদব এবাং কবাড থ মূল্য
সাংদ াজন কর অব্যাহবতর সুববিা বাবতল কবরদত পাবরদব।
১০।
এই প্রজ্ঞাপন ০৯ জুন, ২০২২ বিষ্টাব্দ তাবরদি কা থকর হইদব এবাং ৩০ জুন, ২০২৫
রিষ্টাব্দ তারিখ প ৃন্ত বেবৎ র্ারকযব।
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পবরবশষ্ট-ক
১। করোতার নাম:
২। ঠিকানা:
৩। ব্যবসায় সনািকরণ সাংখ্যা:
৪। কঘাষণার তাবরি :
ক্রবমক
সাংখ্যা

(১)

১।
২।
৩।

পদণ্যর
সামজ্ঞস্যপূণ থ
নামকরণ
ককাড
(HS
Code)

(২)

উৎপাবেত
পদণ্যর
নাম ও
বববরণ
(প্রদ াজয
কেদত্র
ব্র্যান্ড কনম
সহ)

(৩)

সরবরাহ
/ববক্রদয়র
একক

(৪)

পণ্য
উৎপােদন
ব্যবহা থ
উপকরণ/
কাঁচামাল
এবাং
প্যাবকাং
সামগ্রীর
নাম ও
বববরণ

একক পণ্য
উৎপােদন ব্যবহা থ
অপচয়সহ
উপকরণ/কাঁচামাল
ও প্যাবকাং সামগ্রীর
পবরমাণ (অপচদয়র
পবরমাণ প্রর্ম
বিনীর মদে
আলাোভ্াদব উদিি
কবরদত হইদব)

(৫)

(৬)

কলাম (৬) এ ববণ থত
উপকরণ বা প্যাবকাং সামগ্রীর
মূল্য (আমোবনকৃত হদল
শুল্কায়নদ াগ্য মূল্য+শুল্ক+
সম্পূরক শুল্ক+এলবস বি+
অবকাঠাদমা উন্নয়ন সারচাজথ/
স্থানীয় উৎপাবেত হইদল
সম্পূরক শুল্কসহ কমার্ ক্রয়মূল্য
(প্রেত্ত মূসক ব্যতীত)/আবগাবর
পণ্য হইদল আবগাবর শুল্কসহ
কমার্ মূল্য/ মূসক অব্যাহবতপ্রাপ্ত
হইদল কমার্ ক্রয়মূল্য)
(৭)

মূল্য
সাংদ াজদনর
িাত/
আইদর্দমর
নাম

(৮)

প্রবত একক পণ্য
মূদল্য
কলাম (৮) এ
উবিবিত
প্রবতর্ট আইদর্ম
বা িাদতর
অবোন/মূল্য
সাংদ াজদনর
পবরমাণ

(৯)

সম্পূরক শুল্ক
আদরাপদ াগ্য মূল্য
( বে ববদবচয পদণ্যর
উৎপােন প থাদয়
সম্পূরক শুল্ক প্রদ াজয
র্াদক) [কলাম (৭)
ও (৯) এর ক াগিল]
বতথমান

প্রস্তাববত

(১০)

(১১)

কলাম
(১১) এ
প্রস্তাববত
মূদল্যর
উপর
সম্পূরক
শুদল্কর
পবরমাণ

(১২)

মূসক আদরাপদ াগ্য
মূল্য [কলাম (১১)+
কলাম (১২)]
[বব:দ্র: ক দেদত্র
স্থানীয় প থাদয়
সম্পূরক শুল্ক প্রদ াজয
নয় কসদেদত্র [কলাম
(৭)+(৯)]
বতথমান
প্রস্তাববত

(১৩)

(১৪)

শুল্ক ও করসহ ববক্রয়মূল্য

পাইকারী

(১৫)

মুবদ্রত
খুচরা মূল্য
( বে
র্াদক)
(১৬)

উি কর্ববদল প্রেত্ত তদের সমর্ থদন প্রমাবণক েবললাবে এই কঘাষণাপদত্রর সবহত সাংযুু্ি করা হইয়াদছ।
আবম এই মদমথ অঙ্গীকার কবরদতবছ ক , এই প্রজ্ঞাপদন ববণ থত অব্যাহবত সুববিা গ্রহণকদে প্রেত্ত সকল তে র্ার্ থ ও সতয এবাং ইহা বনি থারদণর অনুকূদল সকল েবললাবে আমার এিাবতয়াদর রবহয়াদছ।
মূল্য সাংদ াজন কর কর্তথপে কর্তথক পবরচাবলত ককাদনা তেদন্ত উপবর-উি কঘাষণা অসাংগবতপূণ থ বা অসতয প্রতীয়মান হওয়ার কেদত্র কবাড থ অব্যাহবত সুববিা বাবতল কবরদত পাবরদব ও প্রদ াজয কর পবরদশািদ াগ্য হইদব।

তাবরি:
বনববিত ব্যবি/ ব্যবস্থাপনা কর্তথপদের স্বাের ও বসল

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
(আবু কহনা কমাঃ রহমাতুল মুবনম)
বসবনয়র সবচব
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