গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অর্ থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ
[ মূল্য সাংদ াজন কর ও সম্পূরক শুল্ক ]
প্রজ্ঞাপন
তারিখ: ২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ / ০৩ জুন, ২০২১ রিষ্টাব্দ।
এস.আর.ও. নাং-১৫০-আইন/২০২১/১৪৭-মূসক ।–মূল্য সংয াযন কি ও সম্পূরক শুল্ক
আইন, ২০১২ (২০১২ সদনর ৪৭ নাং আইন), এর ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রেত্ত ক্ষমতাবদল
সরকার, জনস্বাদর্ থ জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সবিত পরামশথক্রদম, স্থানীয়ভ্াদব কবম্পউটার
উৎপােদনর লদক্ষয Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এি First Schedule
ভুক্ত পণ্যসমূদির মদে বনম্ন বটববল এর কলাম (১) এ বরণ িত রিযিানাম সংখ্যা (Heading No.)
এি রবপিীযত কলাম (২) এ উরিরখত সামঞ্জস্যপূণ ি নামকিণ ককাড (H.S. Code) এি আওতাধীন
কলাম (৩) এ বরণ িত পণ্যসমূহযক, এি উৎপাদন প িাযে উহাযদি উপি আযিাপণীে সমুদে মূল্য
সংয াযন কি িইদত বনম্নববণ থত শতথসাদপদক্ষ অব্যািবত প্রোন কবরল, র্া:বটববল
সামঞ্জস্যপূণ থ
বশদরানাম সাংখ্যা
পণ্য সামগ্রীর বববরণ
নামকরণ বকাড
(Heading No.)

(১)
84.43

(H.S Code)

(২)

(৩)

8443.32.10

কবম্পউটার বপ্রন্টার
থ কবম্পউটার
বটানার কার্টজথ বা ইন্কদজট কার্টজ,
বপ্রন্টাদরর ন্ত্রাাংশ
কবম্পউটার, ল্যাপটপ, AIO, বডস্কটপ, বনাটবুক,
বনাটপ্যাড, ট্যাব
সাভ্থার
বকদবাড থ, মাউস, বারদকাড বা বকউআর স্কযানার
i¨vg, বপবসববএ বা মাোরদবাড থ
পাওয়ার ব্যাাংক
রাউটার, বনটওয়াকথ সুইচ, মদডম, বনটওয়াকথ
বডভ্াইস বা িাব
বিকার, সাউন্ড বসদেম
ইয়ারদ ান বা বিডদ ান
এস.এস.বড বা বপাদট থবল এস.এস.বড, িাড থ বডস্ক
ড্রাইভ্, বপনড্রাইভ্, মাইদক্রা-এসবড কাড থ, ফ্লাশ
বমমবর কাড থ
বসবসর্টবভ্

8443.99.10
8471.30.00

84.71

8471.50.00
8471.60.90

84.73

8473.30.00

85.07

8507.80.10

85.17

8517.62.30

85.18

(Description of goods)

8518.29.00
8518.30.00

85.23

8523.51.10

85.25

8525.80.90

বশদরানাম সাংখ্যা
(Heading No.)

(১)

সামঞ্জস্যপূণ থ
নামকরণ বকাড

পণ্য সামগ্রীর বববরণ
(Description of goods)

(H.S Code)

(২)

(৩)

8528.62.00

মবনটর (২২" এর অবধক নদি)
প্রদজক্টর

85.34

8534.00.00

Printed Circuit Board

85.43

8543.70.90

85.44

8544.42.00

91.02

9102.99.90

ইরাইর্টাং প্যাড
ইউএসবব কযাবল বা ডাটা কযাবল
বডবজটাল ওয়াচ

84.14
84.15

8414.90.10
8415.90.99

84.18

8418.99.90

85.16

8516.90.90

85.17

8517.70.00

85.29

8529.90.39

85.38

8538.90.90

85.39

8539.90.39

85.28

8528.52.10

Loaded PCB

শতথাববলিঃ
(ক)

সাংদ াজনকারী প্রবতষ্ঠান ব্যতীত উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠাদনর বক্ষদে ইিা প্রদ াজয
িইদব;

(খ)

উক্ত পণ্য উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠানদক বাাংলাদেশ বববনদয়াগ উন্নয়ন কর্তথপক্ষ বা
বাাংলাদেশ অর্ থননবতক অঞ্চল কর্তথপক্ষ বা বাাংলাদেশ িাই-বটক পাকথ কর্তথপদক্ষর
বনকট িইদত উৎপােক বিসাদব বনবন্ধন গ্রিণ কবরদত িইদব;

(গ)

উক্ত পণ্যসমূি উৎপােদনর লদক্ষয SMT Line এবাং উৎপােন সাংবিষ্ট অন্যান্য
ন্ত্রপাবত প্রবতষ্ঠাদনর কারখানা প্রাঙ্গদন স্থাবপত র্াবকদত িইদব;

(ঘ)

উৎপাদনকািী প্ররতষ্ঠানযক ‘পরিরিষ্ট-ক’ কমাতাযবক রবভাগীে কমিকতিাি রনকট
মূল্য সংয াযযনি স্বপযে একটি ক াষণা দারখল করিযত হইযব এবং উক্ত ক াষণাি
রভরিযত কমপযে ৩০ িতাংি মূল্য সংয াযন করিযত হইযব; এবং

(ঙ)

এই প্রজ্ঞাপদন উবিবখত অব্যািবতর সুদ াগ গ্রিদণর জন্য উক্ত পণ্য উৎপােনকারী
প্রবতষ্ঠানদক উপবর-উক্ত ে া (ক) িইদত (ঘ) এ উবিবখত শতথাবে পবরপালন করা
িইদব মদমথ ৩০০ (বতনশত) টাকার নন-জুবডবসয়াল েযাদম্প অঙ্গীকারনামা
প্রোনপূব থক, আনুষবঙ্গক েবললাবেসি জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর বনকট আদবেন
কবরদত িইদব।

২। উবিবখত শতথাধীদন উক্ত পণ্য উৎপােদনর লদক্ষয বনববন্ধত প্রবতষ্ঠান কর্তথক োবখলকৃত

আদবেদনর বভ্বত্তদত বনম্নববণ থত সেস্য সমন্বদয় গঠিত পবরেশথন কবমর্টর প্রবতদবেন জাতীয় রাজস্ব
ববাড থ কর্তথক গৃিীত িইদত িইদব, র্া :(ক) বিতীয় সবচব (মূসক), জাতীয় রাজস্ব ববাড থ;
(খ) সাংবিষ্ট ববভ্াগীয় কমথকতথা;
(গ) বকাদনা পাববলক ববশ্বববদ্যালদয়র কবম্পউটার সাইন্স বা ইদলবিকযাল ও
ইদলকট্রবনক্স সাইন্স ববভ্াদগর এক বা একাবধক উপযুক্ত বশক্ষক
প্রবতবনবধ।
৩। পবরেশথন কবমর্ট গঠদনর অনবধক ২০ (ববশ) কা থবেবদসর মদে উক্ত কবমর্ট
পবরেশথন প্রবতদবেন ববাদড থ োবখল কবরদব এবাং ববাড থ োবখলকৃত প্রবতদবেদনর আদলাদক ও
প্রজ্ঞাপদনর শতথাববল র্া র্ভ্াদব প্রবতপাবলত িওয়া সাদপদক্ষ ৩০ (বেশ) কা থবেবদসর মদে
ববষয়র্ট বনষ্পবত্ত কবরদব এবাং ববাড থ উিা অনুদমােন কবরদল অনুদমােদনর তাবরখ িইদত এই সুববধা
প্রোন করা িইদব।
৪। এই প্রজ্ঞাপদনর উদেশ্য পূরণকদে বকাদনা উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠানদক মূল্য সাংদ াজন
কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৫১, ৫৩, ৫৪, ৬৪ ও ১০৭ এবাং মূল্য সাংদ াজন কর
ও সম্পূরক শুল্ক বববধমালা, ২০১৬ এর বববধ ৪০ এ উবিবখত মূল্য সাংদ াজন কর সাংক্রান্ত
বিসাবরক্ষণসি কর চালানপে ও োবখলপদের াবতীয় আনুষ্ঠাবনকতা প্রবতপালন কবরদত িইদব।
৫। অনুদেে ১ এর শতথাববল পূরণ সাদপদক্ষ, অব্যািবতপ্রাপ্ত িইদলও সাংবিষ্ট প্রবতষ্ঠান
অনুদেে ৪ এর ববধানাবলী পবরপালন কবরদত ব্যর্ থ িইদল অব্যািবত বা বরয়াবত সুববধা প্রাপ্য িইদব
না।
৬। এই প্রজ্ঞাপদনর আওতায় অব্যািবত বা বরয়াবত সুববধা বভ্াগকারী বকাদনা প্রবতষ্ঠান এই
প্রজ্ঞাপদন ববণ থত শতথাববল র্া র্ভ্াদব পবরপালন কবরদতদে বকনা তািা দর্াপযুক্ত অনুসন্ধাদনর
লদক্ষয ববাড থ ব বকাদনা সময় প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ গ্রিণ কবরদত পাবরদব, তদব অনুসন্ধাদনর
বপ্রবক্ষদত এই প্রজ্ঞাপদনর বকাদনা শতথ প্রবতপাবলত িইদতদে না মদমথ প্রতীয়মান িইদল সাংবিষ্ট
উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠাদনর ববরুদে মূল্য সাংদ াজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ অনু ায়ী
আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রিণ এবাং প্রেত্ত অব্যািবত বা বরয়াবত সুববধা তাৎক্ষবণকভ্াদব বাবতল করা
াইদব।
৭। এই প্রজ্ঞাপন ০১ জুলাই, ২০২১ বিষ্টাব্দ তাবরদখ কা থকর িইদব এবাং ইিা ৩০ জুন,
২০২৩ বিষ্টাব্দ তাবরখ প থন্ত বলবৎ র্াবকদব।

পবরবশষ্ট-ক
১। করোতার নাম:
২। ঠিকানা:
৩। ব্যবসায় সনাক্তকরণ সাংখ্যা:
৪। বঘাষণার তাবরখ :
ক্রবমক
নম্বর

(১)

১।
২।
৩।
তাবরখ:

পদণ্যর
সামজ্ঞস্যপূণ থ
নামকরণ
বকাড
(HS
Code)

(২)

উৎপাবেত
পদণ্যর
নাম ও
বববরণ
(প্রদ াজয
বক্ষদে
ব্র্যান্ড বনম
সি)

(৩)

সরব
রাি
/ববক্র
বয়র
একক

(৪)

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

(৫)

একক পণ্য
উৎপােদন ব্যবিা থ
অপচয়সি
উপকরণ/কাঁচামাল
ও প্যাবকাং সামগ্রীর
পবরমাণ (অপচদয়র
পবরমাণ প্রর্ম
বন্ধনীর মদে
আলাোভ্াদব উদিখ
কবরদত িইদব)

(৬)

কলাম (৬) এ ববণ থত
উপকরণ বা প্যাবকাং সামগ্রীর
মূল্য (আমোবনকৃত িদল
শুল্কায়নদ াগ্য মূল্য+শুল্ক+
সম্পূরক শুল্ক+এলবস ব +
অবকাঠাদমা উন্নয়ন সারচাজথ/
স্থানীয় উৎপাবেত িইদল
সম্পূরক শুল্কসি বমাট ক্রয়মূল্য
(প্রেত্ত মসক ব্যতীত)/আবগাবর
পণ্য িইদল আবগাবর শুল্কসি
বমাট মূল্য/ মূসক অব্যািবতপ্রাপ্ত
িইদল বমাট ক্রয়মূল্য)
(৭)

মূল্য
সাংদ াজদনর
খাত/
আইদটদমর
নাম

(৮)

প্রবত একক
পণ্য মূদল্য
কলাম (৮)
এ উবিবখত
প্রবতর্ট
আইদটম বা
খাদতর
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 ব াগ ল]
বতথমান

প্রস্তাববত

(১০)

(১১)

কলাম
(১১) এ
প্রস্তাববত
মূদল্যর
উপর
সম্পূরক
শুদল্কর
পবরমাণ

(১২)

মূসক আদরাপদ াগ্য
মূল্য [কলাম (১১)+
কলাম (১২)]
[বব:দ্র: ব দক্ষদে
স্থানীয় প থাদয়
সম্পূরক শুল্ক প্রদ াজয
নয়দসদক্ষদে [কলাম
(৭)+(৯)]
বতথমান
প্রস্তাববত

(১৩)

(১৪)

শুল্ক ও করসি ববক্রয়মূল্য

পাইকাবর

(১৫)

উক্ত েদক প্রেত্ত তদের সমর্ থদন প্রমাবণক েবললাবে এই বঘাষণা পদের সবিত সাংযুু্ক্ত করা িইয়াদে।
আবম এই মদমথ অঙ্গীকার কবরদতবে ব , এই প্রজ্ঞাপদন ববণ থত অব্যািবত সুববধা গ্রিণকদে প্রেত্ত সকল তে র্ার্ থ ও সতয এবাং ইিা বনধ থারদণর অনুকূদল সকল েবললাবে আমার এখাবতয়াদর আদে।
মূল্য সাংদ াজন কর কর্তথপক্ষ কর্তথক পবরচাবলত বকাদনা তেদন্ত উবিবখত বঘাষণা অসাংগবতপূণ থ বা অসতয প্রতীয়মান িওয়ার বক্ষদে ববাডথ অব্যািবত সুববধা বাবতল কবরদত পাবরদব ও প্রদ াজয কর পবরদশাধদ াগ্য িইদব।
বনববন্ধত ব্যবক্ত/ ব্যবস্থাপনা কর্তথপদক্ষর স্বাক্ষর ও বসল

িাষ্ট্রপরতি আযদিক্রযম,
( আবু কহনা কমাোঃ িহমাতুল মুরনম )
রসরনেি সরিব

মুবদ্রত
খুচরা মূল্য
( বে
র্াদক)
(১৬)

