
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

অথ থ ভন্ত্রণারয় 

অবযন্তযীণ ম্পদ বফবাগ 

 
(কাস্টভ ও মূল্য াংদমাজন কয) 

 
 প্রজ্ঞান 

 
তাবযখ : ১৬ আলাঢ়, ১৪২৭ ফঙ্গাব্দ/৩০ জুন, ২০২০ বিস্টাব্দ 

 

 এ.আয.ও. নাং ১৮২-আইন/২০২০/৯১/কাস্টভ।-Customs Act, 1969 

(Act No. IV of 1969) এয section 19 এয sub-section (1) 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, ৩ জুন, ২০২০ বিস্টাব্দ তাবযদখ জাযীকৃত প্রজ্ঞান এ.আয.ও. 

নাং- ১২১-আইন/২০২০/৭২/কাস্টভ এয বনম্নরূ াংদাধন কবযর, মথা:- 
 

উবয-উক্ত প্রজ্ঞাদনয– 

(১) তথাফবরয- 

(ক)  দপা (৬) এয “বল্পদবাক্তা” ব্দগুবর বফলুপ্ত ইদফ; 

(খ)  দপা (৭) এয “দপা (২) ও (৩)” ব্দগুবর, ফন্ধনীগুবর ও 

াংখ্যাগুবরয বযফদতথ “এফাং দপা (৬)” ব্দগুবর, ফন্ধনী ও 

াংখ্যা প্রবতস্থাবত ইদফ; 

(গ)  দপা (৮) এয “মূক এরাকায বডপুটি কবভনায ফা কাযী 

কবভনাযগদণয” ব্দগুবরয বযফদতথ “মূক বফবাগীয় 

কভ থকতথায” ব্দগুবর এফাং “দপা (২) ও (৩)” ব্দগুবর, 

ফন্ধনীগুবর ও াংখ্যাগুবরয বযফদতথ “এফাং দপা (৬)” ব্দগুবর, 

ফন্ধনী ও াংখ্যা প্রবতস্থাবত ইদফ; 

(ঘ)  দপা (৮) এয প্রান্তবস্থত দাঁবি (।) বিহ্ন বফলুপ্ত ইদফ এফাং উায 

বযফদতথ ববভদকারন (;) বিহ্ন প্রবতস্থাবত ইদফ এফাং অতঃয 

বনম্নরূ দপা (৯) ও (১০) বিদফবত ইদফ, মথা:- 

“(৯) দপা (১) এ মাা বকছুই থাকুক না বকন, দপা (৩), (৪) ও (৫) 

এয বফধানাফবর শুধু Industrial IRC holder VAT 

compliant বল্প প্রবতষ্ঠাদনয বক্ষদে প্রদমাজয ইদফ; 



(১০) দপা (১) এ মাা বকছুই থাকুক না বকন, যকাবয, আধা 

যকাবয, স্বায়ত্ব-াবত াংস্থা, জাবতাংঘ ভুক্ত াংস্থা, 

দূতাফা, বফদল সুবফধা প্রাপ্ত াংস্থা, যকাদযয বনয়ন্ত্রণাধীন 

বল্প প্রবতষ্ঠান, ধভীয় প্রবতষ্ঠান এফাং এইরূ প্রবতষ্ঠান মাাদদয 

জন্য বল্প ববাক্তা আইআযব গ্রণ ফা VAT Compliant 

বদদফ বযটান থ দাবখদরয ফাধ্যফাধকতা নাই, এভন প্রবতষ্ঠান 

কর্তথক বফক্রয় ও স্তান্তদযয জন্য নদ এইরূ আভদাবনকৃত 

মন্ত্রাবত ও মন্ত্রাাংদয জন্য দপা (১) ও (৬) এয বফধানাফবর 

প্রদমাজয ইদফ না।”; এফাং  

(২) বযবষ্ট এয বযফদতথ বনম্নরূ বযবষ্ট প্রবতস্থাবত ইদফ, মথা:- 

 

“বযবষ্ট 

প্রতযয়নে 

[তথাফবরয দপা (৬) দ্রষ্টব্য] 
 

 এই ভদভ থ প্রতযয়ন কযা মাইদতদে বম, ...................................... 

(আভদাবনকাযদকয নাভ ও ঠিকানা) আভদাবন যপ্তাবন প্রধান বনয়ন্ত্রদকয দপ্তয ইদত 

ারনাগাদ নফায়নকৃত আইআযব ম্ববরত একটি মূক বনফবন্ধত উৎাদনকাযী/ 

আভদাবনকাযক প্রবতষ্ঠান। 
 

 উক্ত প্রবতষ্ঠান বফগত..................... অথ থ-ফৎদয বযয়াবত াদয আভদাবনকৃত 

মন্ত্রাবত ও মন্ত্রাাং প্রবতষ্ঠাদনয মূক াংক্রান্ত বযবজস্টাদয এবি কবযয়াদে এফাং বফগত 

অথ থ-ফৎদযয মূল্য াংদমাজন কয াংক্রান্ত ১২ (ফায) টি অথফা প্রদমাজযদক্ষদে ….. টি 

বযটান থ ফা দাবখরে াংবিষ্ট মূল্য াংদমাজন কয কর্তথদক্ষয বনকট অনরাইদন/াড থকব 

দাবখর কবযয়াদে/কদয নাই। 

 

 স্বাক্ষয : 

(মূক বফবাগীয় কভ থকতথা) 

(নাভীয় বর)” 

২। এই প্রজ্ঞান ১১ জুন, ২০২০ বিস্টাব্দ তাবযদখ কাম থকয ইয়াদে ফবরয়া গণ্য 

ইদফ। 

 

 যাষ্ট্রবতয আদদক্রদভ, 

 

      /- 

                         

           । 
 


