গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
অথ থ ভন্ত্রণারয়
অবযন্তযীণ ম্পদ বফবাগ
( কাস্টভ ও মূল্য াংদমাজন কয )
প্রজ্ঞান
তাবযখ: ১০

, ১৪২৮ ফঙ্গাব্দ/২৪

, ২০২১ বিষ্টাব্দ

এ.আয.ও. নাং- ১১৬-আইন/২০২১/০৫/কাস্টভ।- Customs Act, 1969 (Act No.
IV of 1969), অতঃয উক্ত Act ফবরয়া উবিবখত, এয section 19 এয sub-section (1)
এফাং মূল্য াংদমাজন কয ও
আইন, ২০১২ (২০১২ দনয ৪৭ নাং আইন) এয ধাযা ১২৬
এয উ-ধাযা (১) এ প্রদত্ত ক্ষভতাফদর যকায, জনস্বাদথ থ, জাতীয় যাজস্ব বফাদড থয বত যাভথক্রদভ,
কবম্পউটায, কবম্পউটাদযয মন্ত্রাাং, কবম্পউটাদযয একদবয, বববফ, বববফএ ও আনুলবঙ্গক
বডবজটার ণ্য স্থানীয়বাদফ উৎাদদনয রদক্ষয, উক্ত Act এয FIRST SCHEDULE ভুক্ত
ণ্যমূদয ভদে বনম্নফবণ থত TABLE এয করাভ (1) এ ফবণ থত Heading এয বফযীদত করাভ (2)
বত উবিবখত H.S. Code এফাং করাভ (3) এ ফবণ থত ণ্যমূদক উাদদয উয আদযাণীয় আভদাবন
শুল্ক, বম বযভাদণ মূল্যবববত্তক ১% (এক তাাং) এয অবতবযক্ত য়, বই বযভাণ, মুদয় বযগুদরটবয
বডউটি এফাং মুদয় মূল্য াংদমাজন কয ও ম্পূযক শুল্ক, মবদ থাদক, বনম্নফবণ থত তথাদদক্ষ অব্যাবত
প্রদান কবযর, মথা:TABLE
Heading
(1)

H. S. Code
(2)

25.13
28.07
28.29
28.33

2513.10.00
2807.00.00
2829.11.00
2833.25.00
2833.29.90
2841.61.00
2841.69.00
2843.30.00
3206.19.20
3209.90.90
3214.90.00
3402.19.10
3402.90.90
3506.99.00
3701.30.10
3702.42.00
3702.98.00
3707.90.00
3810.10.00
3810.90.90

28.41
28.43
32.06
32.09
32.14
34.02
35.06
37.01
37.02
37.07

Description
(3)
Pumice powder
Sulphuric acid
Sodium chlorate
Copper sulfate
Sodium per sulphate, Tin sulphate
Potassium Permanganate
Sodium permanganate
Gold (GPC)
Masterbatch
Color paints or varnishes
Silica gel
Defoaming agent
Thermal irresponsive glue
Thermal pest; Processor thermal pest
Unexposed photosensitive plate
Unexposed photo Sensitive emulsion film.
Unexposed photosensitive film
Photographic chemical
Solder paste
HASL Flux
0

38.24

3810.90.90
3810.90.90
3812.20.00
3814.00.90
3824.99.90

39.03
39.06
39.07
39.19

3903.30.90
3906.10.00
3907.40.90
3919.10.90

39.21
39.26

3919.90.99
3921.19.90
3926.90.99

38.12

40.16
56.03
70.19
70.20
72.26
73.18
73.26
74.03
74.08
74.10

76.07

3926.90.99
4016.93.00
4016.99.90
5603.11.90
7019.32.90
7019.90.90
7020.00.90
7226.99.90
7318.14.90
7318.22.90
7326.19.00
7403.19.00
7408.19.90
7410.11.00
7410.21.10

84.71

7607.11.90
7607.20.99
8001.20.00
8003.00.00
8003.00.00
8207.50.00
8207.70.00
8311.30.00
8311.30.00
8471.70.00

84.73

8473.30.00

80.01
80.03
82.07
83.11

8473.30.00
8473.30.00

Soldering Cleaner
Soldering Flux
Plastic/ rubber additives (controller)
Reducer (Printing Ink Reducer)
Electroplating salts and chemicals for PCB
Manufacturing, Alkalineetchant,Tin stripper,Resist, Striper
Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) Resin
PMMA Resin
Polycarbonate (PC) Resin
adhesive type foam; Adhesive type thermal tape; Double
side adhesive tape
Tape mylar
Pet optical film (coated/non-coated) in roll form
A-cover; B-cover; C-cover; D-cover; Back cover; Side
cover –Left; Side cover –right (for computer monitor,
Laptop monitor, Tab, keyboard and mouse)
Sponge for case
Gasket
Stand rubber; Thermal pad
Conductive fabric
Glass fiber
Prepreg (glass fiber and expoy)
Glass cover sheet for monitor
Processed plain metal-alloy sheet for housing; Decoration
steel sheet for making computer body casing
Screw
Washer
Protector steel
Copper anode ball
Copper Wire; Jumper wire
Copper foil
Copper clad laminate with backing material: Copper foil
thickness not exceeding 0.15 mm
Aluminum Foil; Thickness: 0.18 mm
Bottom case aluminum foil
Tin alloy/solder bar
Pure tin anode
Solder Tin Bar
Tools for drilling (drill bit),Tools for drilling (slot bit)
Tools for milling (routing bit)
Solder lead bar
Soldering Wire
Internal hard disk drive (HDD); Random access memory
(RAM); Embedded multimedia card (EMMC)
Antenna; Antenna WLAN combo; Receiver; mic; Keypad
dome; Receiver; Vibrator
Tuner; Graphics card; Loaded printed circuit board (PCB)
CPU supporter base; CPU support bracket single edge
contact cartridge (SECC); Lid PWR SW board; VGA
support single edge contact cartridge (SECC); Battery
1

8473.30.00

8473.30.00
8473.30.00
8473.30.00

85.01
85.04

85.06
85.07
85.18
85.18
85.23
85.29
85.29

8501.31.90
8504.31.00
8504.50.00
8504.40.90
8506.50.00
8507.60.00
8518.29.00
8518.90.00
8523.51.90
8529.90.22
8529.90.90
8532.23.00
8532.24.00

85.32

85.44

8532.29.90
8532.22.90
8533.29.00
8534.00.00
8535.21.10
8536.69.90
8541.10.00
8541.29.00
8541.60.00
8542.39.90
8542.39.90
8544.42.00
8544.19.90

85.46
90.01
90.06
90.13

8546.90.00
9001.90.90
9006.69.00
9013.90.10

85.33
85.34
85.35
85.36
85.41

85.42

charge input pin; Charging pin; Iinput-output (I/O) port
Fan module; Jointing roller; RAM module; Memory
module; Camera module; CCD lens module; CPU heat
sink module ; Liquid crystal module; HDD board
module; Panel mirrors
Keypad; Bottom case
LCD hinge; Hinge ring; Steel frame hinge; Gears; Battery
cell; Battery board;
Solid static devices (SSD) slot; SIM slot; T-card slot;
Earphone port; Connecting ports/slots; HDD caddy;
Stand silver;Iinternal optical device drive (ODD)
DC motors
Transformer
Inductor
AC adapter
Battery 3v
Lithium ion battery
Speaker
Parts & components for speaker
Internal solid state drive (SSD);
Liquid crystal device /open cell/TFT-LCD module
Touch panel; Touch pad
Ceramic Dielectric, Single layer
Capacitor
Ceramic Dielectric, Multi-layer
Capacitor
Capacitor
Aluminum Electrolytic Capacitor
Resistor
Unloaded printed circuit board (PCB)
Circuit breakers
2 pin connector plug; Connectors; Sockets
Diode
Transistor
Crystal oscillator
Integrated circuit
CPU chips;
Cable fitted with connector
Power switch board; Flexible flat cable motherboard to
audio board; Flexible flat cable for power board to mother
board; Flexible flat cable mother board to audio board;
Ribbon cables; Low voltage serial (LVS) cable; Power
cord; Speaker cable; USB cable; Wire cable for CCD dmic; Wire cable for lid
Heat sink
LCM protective lens; Camera protective lens
LED/ Flash light
Open cell (display panel); Polarizing film; Optical film;
Light guide plate; Reflector; Wave guide , Diffuser (back
2

90.31
94.05

light controller)
Sensor; Touch panel sensor
Backlight]

9031.90.00
9405.40.90

তথমূ
( )

এই প্রজ্ঞাদনয অধীন বযয়াবত সুবফধা শুধু বইফ Industrial IRC Holder VAT Compliant
উৎাদনকাযী ফা াংদমাজনকাযী প্রবতষ্ঠান এয বক্ষদে প্রদমাজয ইদফ, মাাযা এই প্রজ্ঞাদন উবিবখত
কর তথ প্রবতারনপূফ থক আভদাবনকৃত ণ্য ফা মন্ত্রাাং ফা উকযণ দ্বাযা স্থানীয়বাদফ কবম্পউটায
উৎাদন ফা াংদমাজন কবযয়া থাদকন;

(অ)

এইরূপ প্রতিষ্ঠান যাহার তনকট

Industrial IRC holder

(Industrial

রতহয়াছে;

Consumer)

( )

VAT compliant

াংদমাজন কয ও
(
)
(খ)

মূল্য াংদমাজন কয ও
আইন, ২০১২ ও মূল্য
, ২০১৬ এয অধীন
এইরূপ
;

এই প্রজ্ঞাদনয আওতায় ণ্য আভদাবন ও খারাদয রদক্ষয
১৩
অ
খ
অ
খ
ও
ও
:
,
ও

(

)
খ

(

)

অ

অ
।

(গ)

দণ্যয ভান বনয়ন্ত্রদণয জন্য াংবিষ্ট উৎাদনকাযী ফা াংদমাজনকাযী প্রবতষ্ঠাদনয বনজস্ব Testing
Lab থাবকদত ইদফ, অথফা ভান বনয়ন্ত্রদণয জন্য বকাদনা স্বীকৃত Testing Lab এয বত চুবক্তফদ্ধ
ইদত ইদফ, তদফ উক্ত প্রবতষ্ঠাদনয এতদাংক্রান্ত বনজস্ব গুরুত্বপূণ থ বভবনাবযজ, বমভন- Exposing
machine, Wave soldering machine, Surface mounting technology, Injection
moulding machine, Automatic optical inspection mechine, Reflow oven
machine, D.E.S, V.M.C, Effluent treatment plant (ETP), ইতযাবদ থাবকদত ইদফ।

২।

উৎাদনকাযী ফা াংদমাজনকাযী বল্প প্রবতষ্ঠান কর্তথক কাযখানা স্থাদনয য এই প্রজ্ঞাদনয অধীন
বযয়াবত সুবফধায় ণ্য ফা মন্ত্রাাং ফা উকযণ আভদাবনয অনুদভাদদনয জন্য বচয়াযম্যান, জাতীয় যাজস্ব
বফাড থ ফযাফয আদফদন কবযদত ইদফ এফাং আদফদন বফদফচনায বক্ষদে
(
), তথ্য
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ও বমাগাদমাগ প্রযুবক্ত বফবাদগয প্রবতবনবধ এফাং াংবিষ্ট বযাট বফবাগীয় কভথকতথা দযজবভন মাচাইপূফ থক
বচয়াযম্যান, জাতীয় যাজস্ব বফাড থ ফযাফয ‘‘বযবষ্ট-১’’ অনুমায়ী একটি প্রবতদফদন দাবখর কবযদফন।
৩।

‘‘বযবষ্ট-১’’ অনুমায়ী প্রাপ্ত প্রবতদফদদন প্রবতষ্ঠাদনয বল্প স্থান াংক্রান্ত কাম থক্রভ দন্তালজনক বফদফবচত
ইদর আদফদনকাযী প্রবতষ্ঠানদক এই প্রজ্ঞাদনয অধীন বযয়াবত াদয ণ্য আভদাবনয অনুদভাদন প্রদান
কযা ইদফ এফাং উক্ত অনুদভাদন দেয তযাবয়ত পদটাকব প্রবতটি আভদাবন ণ্যচারান শুল্কায়দনয
ভয় বফর অফ এবিয বত দাবখর কবযদত ইদফ।

৪।

প্রবত একক কবম্পউটায, কবম্পউটাদযয মন্ত্রাাং, কবম্পউটাদযয একদবয, বববফ, বববফএ ও
আনুলবঙ্গক বডবজটার ণ্য উৎাদদনয জন্য ম্ভাব্য ফা বমৌবক্তক অচয় কী কী ণ্য ফা মন্ত্রাাং ফা
উকযণ কী বযভাদণ আফশ্যক (উকযণ-উৎাদ গ) ব ম্পবকথত তথ্য ‘‘বযবষ্ট-২’’ অনুমায়ী ৩
(বতন) কব ণ্য আভদাবনয পূদফ থই াংবিষ্ট বযাট কবভনাদযট এয কবভনায ফযাফয দাবখর কবযদত
ইদফ এফাং কবভনায উক্ত গ অনুদভাদনপূফ থক প্রবতস্বাক্ষয কবযদফন এফাং একটি কব অবপদয
বযকড থ বাদফ াংযক্ষণ কবযদফন, বদ্বতীয় কব জাতীয় যাজস্ব বফাদড থয দস্য (কাস্টভ নীবত) ফযাফদয
বপ্রযণ কবযদফন এফাং অয কব প্রবতষ্ঠান কর্তথক্ষ বক বপযত বদদফন, বযবষ্ট-২ এয তযাবয়ত
পদটাকব প্রবতটি আভদাবন ণ্যচারান শুল্কায়দনয ভয় বফর অফ এবিয বত দাবখর কবযদত ইদফ।

৫।

এই প্রজ্ঞাদন উবিবখত ণ্য ফা মন্ত্রাাং ফা উকযণ ‘‘বযবষ্ট-২’’ অনুমায়ী আভদাবন কবযয়া
অনুদভাবদত উকযণ-উৎাদ গ বভাতাদফক কবম্পউটায, কবম্পউটাদযয মন্ত্রাাং, কবম্পউটাদযয
একদবয, বববফ, বববফএ ও আনুলবঙ্গক বডবজটার ণ্য উৎাদন কযা ইদতদছ বকনা উা াংবিষ্ট
বযাট কবভনাদযদটয কবভনায তাায অধীনস্থ াংবিষ্ট বযাট বফবাগীয় কভথকতথায ভােদভ প্রবত ৬ (ছয়)
ভা অ দযজবভদন বযদথন কবযয়া বনবিত কবযদফন।

৬।

আভদাবনকৃত ণ্য ফা মন্ত্রাাং ফা উকযণ, কবম্পউটায, কবম্পউটাদযয মন্ত্রাাং, কবম্পউটাদযয
একদবয, বববফ, বববফএ ও আনুলবঙ্গক বডবজটার ণ্য উৎাদন ফা াংদমাজন ব্যতীত অন্য
বকাদনা কাদজ ব্যফায ফা বফক্রয় ফা অন্যবফধবাদফ স্তান্তয কযা মাইদফ না।

৭।

বকাদনা উৎাদনকাযী ফা াংদমাজনকাযী প্রবতষ্ঠান এই প্রজ্ঞাদনয তথ রঙ্ঘন কবযদর এফাং উক্ত
রঙ্ঘনজবনত কাযদণ যাজস্ব ক্ষবত ইদর বইদক্ষদে তাায বফরুদদ্ধ কাস্টভ আইন ও মূল্য াংদমাজন কয
আইদনয বফধান অনুমায়ী ও প্রদমাজযদক্ষদে াংবিষ্ট অন্যান্য আইন বভাতাদফক প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ
কযা ইদফ।

৮।
১ জুন, ২০১৭ বিষ্টাব্দ তাবযদখ জাযীকৃত প্রজ্ঞান এ.আয.ও. নাং- ১৩১-আইন/২০১৭/১৭/
কাস্টভ এতদ্দ্বাযা যবত কযা ইর।
৯।

এই প্রজ্ঞান ৩ জুন, ২০২১ বিস্টাব্দ তাবযদখ কাম থকয ইদফ।
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বযবষ্ট-১
[দপা ২ দ্রষ্টব্য]
কাযখানা বযদথন প্রবতদফদন
আভযা বনম্নস্বাক্ষযকাযগণ বফগত - - - - - - - বি: তাবযখ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - নাভীয় কবম্পউটায, কবম্পউটাদযয মন্ত্রাাং, কবম্পউটাদযয একদবয, বববফ, বববফএ ও আনুলবঙ্গক
বডবজটার ণ্য উৎাদনকাযী ফা াংদমাজনকাযী বল্প কাযখানা দযজবভন বযদথন কবয। বযদথদন প্রাপ্ত
তথ্যাবদ বনভণরূ, মথা:১।

প্রবতষ্ঠাদনয নাভ ও ঠিকানা

২।

মূক বনফন্ধন নম্বয (BIN) :

৩।

ভাবরক/স্বত্বাবধকাযীয নাভ ও ঠিকানা (ফতথভান/স্থায়ী) :

৪।
৫।

আয়কয নদ নম্বয (TIN) :
জবভ ও বফদনয বফফযণ :
(ক) জবভ ও বফন বনজস্ব বকনা :
(খ) বভাট জবভয বযভাণ :
(গ) কাযখানা বফদনয (ওয়যাযাউ) আয়তন:
(ঘ) কাযখানা বফদনয প্রকৃবত : (াকা/দবভ াকা/অন্যান্য) :
(ঙ) অবপ বফদনয আয়তন :
(চ) বফদ্যযৎ াংদমাগ আদছ বকনা :
কাযখানা বফন বাড়া ইদর বাড়া চুবক্তয কব:
স্থাবত মন্ত্রাবতয বফফযণ :
স্থাবত মন্ত্রাবত দ্বাযা উৎাদনদমাগ্য দণ্যয বফফযণ :
উৎাদনদমাগ্য দণ্যয উকযণ-উৎাদ গ াংবিষ্ট বযাট কবভনাদযদট দাবখর ও অনুদভাদন কযা
ইয়াদছ বকনা :

৬।
৭।
৮।
৯।

:

উযু থক্ত তথ্যাবদ ম থাদরাচনায় প্রতীয়ভান য় বম, ফবণ থত প্রবতষ্ঠানটি স্থানীয়বাদফ কবম্পউটায উৎাদন
ফা াংদমাজদনয রদক্ষয প্রাথবভক প্রস্তুবত ম্পন্ন কবযয়াদছ। প্রবতষ্ঠানটিদক প্রজ্ঞান এ.আয.ও. নাং -------------,
তাবযখ: ------------------ এয আওতায় উক্ত প্রজ্ঞাদন উবিবখত ণ্য ফা মন্ত্রাাং ফা উকযণ বযয়াবত সুবফধায়
আভদাবনয অনুদভাদন প্রদাদনয সুাবয কযা ইর।
াংবিষ্ট বযাট বফবাগীয়
কভথকতথায নাভ ও স্বাক্ষয
তাবযখ:

তথ্য ও বমাগাদমাগ প্রযুবক্ত বফবাদগয
প্রবতবনবধয নাভ ও স্বাক্ষয
তাবযখ:
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তাবযখ:

বযবষ্ট-২
[দপা ৪ ও ৫ দ্রষ্টব্য]
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
জাতীয় যাজস্ব বফাড থ, ঢাকা
কবম্পউটায উৎাদন ফা াংদমাজন এয কাদজ আফশ্যক ণ্য ফা মন্ত্রাাং ফা উকযণ ম্পবকথত বঘালণা:
১।
২।
৩।

প্রবতষ্ঠাদনয নাভ:
ঠিকানা:
মূক বনফন্ধন নম্বয:

ক্রভ
নাং

দণ্যয
নাভ ও
এইচ.
এ. বকাড

একক

ণ্য উৎাদদন
ব্যফাম থ ণ্য ফা
মন্ত্রাাং ফা
উকযদণয নাভ
(এইচ.এ. বকাড)

অচয় প্রবত একক
ণ্য উৎাদদন
প্রদয়াজনীয় ণ্য ফা
মন্ত্রাাং ফা উকযদণয
প্রবতটিয বযভাণ

অচয় ব্যতীত প্রবত
একক ণ্য উৎাদদন
প্রদয়াজনীয় ণ্য ফা
মন্ত্রাাং ফা উকযদণয
প্রবতটিয বযভাণ

অচদয়য
তকযা
ায

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

াংবিষ্ট বযাট কবভনাদযয প্রবতস্বাক্ষয

প্রবতষ্ঠাদনয ব্যফস্থানা কর্তথদক্ষয
স্বাক্ষয ও তাবযখ

যাষ্ট্রবতয আদদক্রদভ,
।
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