
 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

অর্ থ মন্ত্রণালয় 

জাতীয় রাজস্ব ববার্ থ  

 

(আয়কর) 

 

প্রজ্ঞাপন 

 

তারিখ: 20 জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ /03 জুন, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ।  

 

এস. আর. ও. নাং-167-আইন/আয়কর/২০২১।- Income tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. 

XXXVI of 1984), অতঃপর উক্ত Ordinance বললয়া উলিলিত, এি section 44 এি sub-section (4) এি 

clause (b) তত প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সিকাি ওয়াশ িং মেশ ন, মেন্ডার, োইক্রাওক্য়ভ অক্ভন, ইক্েশিক মেোই মেশ ন, 

ইন্ডাক ন কুকার, শকক্েনহুড এবিং শকক্েন নাইভস্ উৎপাদন হইদত অলজথত আদয়র উপর উক্ত Ordinance এর অধীন 

প্রদেয় আয়কর হইদত লনম্নবলণ থত শতথ সাদপদে ১০ (েশ) বৎসদরর জন্য সম্পূণ থভাদব কর অব্যাহলত প্রোন কলরল, যর্া:- 

 

শতথাবলল:   

 

(১)  উৎপাদনকািী প্রলতষ্ঠানদক বকাম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সদনর ১৮ নাং আইন) এর অধীন লনবলিত হইদত 

হইদব এবাং বাাংোলদশ রবরনল াগ উন্ন ন কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ রনবরিত হইলত হইদব;  

(২)  উৎপােনকারী প্রলতষ্ঠানদক আবলিকভাদব তার লনজস্ব কারিানায় অন্যূন ৩০ (লিশ) শতাাংশ মূল্য সাংদযাজন 

কলরদত হইদব; 

(৩)  এই প্রজ্ঞাপলনি অধীন অনুলমারদত প্ররতষ্ঠানলক উক্ত Ordinance এর লবধানাবলল পলরপালন কলরদত হইদব;   

(৪)  এই প্রজ্ঞাপদন বলণ থত পণ্য উৎপাদন হইদত অলজথত আয় ব্যলতদরদক অন্যান্য সকল প্রকার আদয়র বেদি এই 

প্রজ্ঞাপদনর সুলবধা প্রদযাজূ হইদব না; 

(৫)      উপলর-উক্ত শতথাবললর পলরপালন এবাং তফরসে তমাতালবক অনুলমাদন সাদপদে ০১ জুলাই, ২০২১ হইদত ৩০ 

জুন, ২০৩০ রিষ্টাব্দ তারিলখি মলে ওয়াশ িং মেশ ন, মেন্ডার, োইক্রাওক্য়ভ অক্ভন, ইক্েশিক মেোই মেশ ন, 

ইন্ডাক ন কুকার, শকক্েনহুড এবিং শকক্েন নাইভস্- এ েকে পক্ের বালণলজূক উৎপােন আরম্ভ কলরয়াদে এমন 

বকাম্পালন এই প্রজ্ঞাপলনি সুরবধা প্রাপ্য হইলব।  

 

তফলসল 

১। এই প্রজ্ঞাপলন উরিরখত অব্যাহরতি সুল াগ গ্রহণ করিবাি জন্য সাংরিষ্ট উৎপাদনকািী প্ররতষ্ঠানলক এই প্রজ্ঞাপলন 

উরিরখত শতাৃবরে পরিপােন কিা হইলব মলম ৃ নন-জুরিরস াে স্ট্যালে অঙ্গীকািনামা প্রদানপূবকৃ আনুষরঙ্গক 

দরেোরদসহ জাতী  িাজস্ব তবালিিৃ রনকট তফরসলেি অনুলেদ ২ তমাতালবক আলবদন করিলত হইলব। 

২।  বকাম্পালনর ব্যবস্থাপনা পলরচালক লনম্নবলণ থত আদবেন ফদম থর লনধ থালরত স্থাদন প্রতূয়ন এবাং স্বাের কলরয়া ২ (দুই) 

কলপ জাতীয় রাজস্ব ববাদর্ থ োলিল কলরদবন:  

 

আদবেন পি  

ক. বকাম্পালনর নাম, টিআইএন ও লবআইএন: 

ি. বকাম্পালনর লনবিদনর তালরি: 

গ. বকাম্পালনর লনবলিত অলফদসর পূণ থাঙ্গ ঠিকানা: 

ঘ. প্রর্ম এললস বিালার তালরি (প্রদযাজূ বেদি): 



 

 

ঙ. যন্ত্রপালত স্থাপদনর কাল এবাং উৎপােদনর জন্য প্রস্তুত হইবার তালরি: 

চ. পরীোমূলক উৎপােদনর কাল: 

ে. বালণলজূক উৎপােন আরদম্ভর তালরি:  

জ. লবলনদয়াদগর পলরমাণ:  

ঝ. পলরদশালধত মূলধদনর পলরমাণ: 

ঞ. অনুদমালেত মূলধদনর পলরমাণ:  

ট. কমথচারীর সাংখ্যা: 

ঠ. গ্যাস বা লবদুূৎ সাংদযাগ গ্রহদণর তালরি: 

র্. উৎপােনকৃত পদের তাললকা: 

ঢ. পেলভলিক উৎপােদনর কাঁচামাল: 

ণ. কারিানার অবস্থান ও ঠিকানা:  

 

 

 

 

 

তালরি: ব্যবস্থাপনা পলরচালদকর স্বাের 

 

 

প্রশিপাদন এবিং স্বাক্ষর 

 

 

আলম........................ সশ্রদ্ধলচদি বঘাষণা কলরদতলে বয, এই লরটান থ এবাং সাংযুক্ত তথ্য ও প্রমাণালে আমার 

জ্ঞান ও লবশ্বাসমদত সঠিক ও সম্পূণ থ। 

 

 

তালরি: ব্যবস্থাপনা পলরচালদকর স্বাের 

 

৩।  আদবেনপদির সলহত আবলিক সাংযুলক্ত: 

 

ক. বকাম্পালনর লনবিন সনদের কলপ;  

ি. ব্যবসা আরদম্ভর সনদের;  

গ. বকাম্পালনর বমদমাদরন্ডাম এবাং আটি থকূাল অব এদসালসদয়শদনর কলপ;  

ঘ. এই প্রজ্ঞাপদন উলিলিত কারিানা মূল্য সাংদযাজদনর সপদে মূসক ৪.৩ োলিল; 

ঙ. আদবেদনর মাদসর পূব থবতী মাস পয থন্ত বকাম্পালনর লনরীলেত আলর্ থক লববরণী সমূহ; 

চ. লবলনদয়াদগর লবস্তালরত লববরণ;  

ে. ভাড়ায় বা লীদজ লবলডাং, প্ল্ূান্ট বা যন্ত্রপালত ব্যবহৃত হইদল তাহার লবস্তালরত লববরণ;  

জ. পেলভলিক উৎপােদনর কাঁচামাল এবাং সরবরাহকারীর লবস্তালরত তাললকা।  

 

৪।  বকাম্পালনর আদবেদনর বপ্রলেদত লনদম্নাক্ত কলমটি আদবেদনর লবষদয় অনুসিান কায থক্রম পলরচালনাপূব থক 

অনুসিান প্রলতদবেন জাতীয় রাজস্ব ববাদর্ থর লনকট োলিল কলরদব-  

 

(ক) প্রর্ম সলচব (কর নীলত), জাতীয় রাজস্ব ববার্ থ, ঢাকা আহবায়ক 



 

 

(ি) সাংলিষ্ট উপ-কর কলমশনার  সেস্য 

(গ) বযদকাদনা প্রদকৌশল লবশ্বলবদ্যালদয়র একজন উপযুক্ত প্রলতলনলধ  সেস্য 

(ঘ) লিতীয় সলচব (কর আইন-১ ), জাতীয় রাজস্ব ববার্ থ, ঢাকা সেস্য সলচব। 

   

৫। পলরেশ থদনর আদেশ প্রালির ৩০ (লিশ) লেদনর মদে তফলসল এর অনুদেে ৪ এ উলিলিত করমটি সাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠান 

পরিদশনৃপূবকৃ পরিদশনৃ প্ররতলবদন জাতী  িাজস্ব তবালি ৃদারখে করিলব এবাং উক্ত করমটিি আলবদলনি তপ্ররক্ষলত 

তবাি ৃত ৌরক্তক সম  বৃরি করিলত পারিলব।  

৬। পরিদশনৃ প্ররতলবদন প্রারিি পি জাতী  িাজস্ব তবাি ৃপ্ররতলবদন রবলবচনাপূবকৃ এই প্রজ্ঞাপলনি শতাৃবরে  থা থভালব 

প্ররতপারেত হই ালে মলম ৃ সন্তুষ্ট হইলে উক্ত প্ররতলবদন প্রারিি ৩০ (রিশ) রদলনি মলে সাংরিষ্ট উৎপাদনকািী 

প্ররতষ্ঠানলক অব্যাহরত সনদ প্রদান করিলব অথবা, তক্ষিমত, আলবদন প্রতযাখাত হই ালে মলম ৃআলবদনকািীলক 

রেরখতভালব অবরহত করিলব। 

৭।  দারখেকৃত আলবদন প্রতযাখাত হইলে আলবদনকািী জাতী  িাজস্ব তবালিিৃ রসিান্ত পুনরবলৃবচনা করিবাি রনরমত্ত 

আলবদন করিলত পারিলব এবাং উক্ত পুনরবলৃবচনাি আলবদন দারখলেি ৩০ (রিশ) রদলনি মলে জাতী  িাজস্ব তবালিিৃ 

সদস্য পদম াৃদাি একজনলক আহবা ক করি া রতন সদস্য রবরশষ্ট করমটি আলবদনকািীলক শুনানীি সুল াগ 

প্রদানপূবকৃ চূড়ান্ত রসিান্ত প্রদান করিলব।   

 

 

 

রাষ্ট্রপলতর আদেশক্রদম, 

 

 

 

                                                                                              আবু হেনা হমাোঃ রেমাতুল মুখ্রনম 

          খ্রিখ্রনয়র িখ্রিব 

 

 

 

 


