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-১৪৯-আইন/২০২১/১৪৬-মূসক।- মূল্য সাংদ াজন কর ও সম্পূরক
শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সদনর ৪৭ নাং আইন) এর ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রেত্ত
ক্ষমতাবদল সরকার Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর First Schedule এর কলাম
(1) এর বশদরানামা সাংখ্যা (Heading No.) 85.09 ও 85.16 ও এর ববপরীদত কলাম (2) এ
উবিবিত সাংবিষ্ট সামঞ্জস্যপূণ থ নামকরণ (H.S. Code) ককাদের আওতাধীন কলাম (3) এ
ববণ থত র্াক্রদম কেন্ডার, জুসার, বমক্সার, গ্রাইন্ডার, ইদলবিক ককটবল, আয়রন, রাইস কুকার,
মাবি কুকার ও কপ্রসার কুকার, অতঃপর পণ্য ববলয়া উবিবিত, এর স্থানীয় উৎপােন প থাদয়
মূল্য সাংদ াজন কর এবাং উক্ত পণ্য উৎপােদন ব্যবহৃত প্রদয়াজনীয় উপকরণ ও খুচরা ন্ত্রাাংশ
আমোবন ও স্থানীয়ভ্াদব ক্রদয়র কক্ষদে উহাদের উপর আদরাপণীয় সমুেয় মূল্য সাংদ াজন কর
(আগাম কর সহ) ও সম্পূরক শুল্ক ( বে র্াদক) হইদত বনম্নববণ থত শদতথ অব্যাহবত প্রোন কবরল,
র্া:শতথাববল:
(ক) সাংদ াজনকারী প্রবতষ্ঠান ব্যতীত উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠাদনর কক্ষদে ইহা
প্রদ াজয হইদব;
(ি)

সাংবিষ্ট পণ্য উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠানদক বাাংলাদেশ বববনদয়াগ উন্নয়ন কর্তপ
থ ক্ষ
বা বাাংলাদেশ অর্ থননবতক অঞ্চল কর্তপথ ক্ষ হইদত উৎপােক বহসাদব বনবন্ধন
গ্রহণ কবরদত হইদব;

(গ)

কেন্ডার, জুসার, বমক্সার, গ্রাইন্ডার উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠাদনর ন্যযনতম Plastic
Jar, Stainless Steel Jar, Blade Base ইতযাবে উৎপােদনর সক্ষমতা
র্াবকদত হইদব;
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(ঘ)

ইদলবিক ককটবল উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠাদনর ন্যযনতম Stainless Steel Jar,
Base, Top Lid, Handle ইতযাবে উৎপােদনর সক্ষমতা র্াবকদত হইদব;

(ঙ)

আয়রন উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠাদনর ন্যযনতম Sole Plate, Base Cover, Top
Casing, Metal Shell ইতযাবে উৎপােদনর সক্ষমতা র্াবকদত হইদব;

(চ)

রাইস কুকার, মাবি কুকার, কপ্রসার কুকার উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠাদনর ন্যযনতম
Outer Shell, Middle Frame, Inner Pot, Heating Plate ইতযাবে
উৎপােদনর সক্ষমতা র্াবকদত হইদব;

(ছ)

উৎপাদনকািী প্ররতষ্ঠানকক ‘পরিরিষ্ট-ক’ মর্াতাকবক রবভাগীয় কর্মকতমাি
রনকট মূল্য সংক াযকনি স্বপকে একটি ম াষণা দারখল করিকত হইকব এবং
উক্ত ম াষণাি রভরিকত কর্পকে ৩০ িতাংি মূল্য সংক াযন করিকত হইকব;

(জ) এই প্রজ্ঞাপদন উবিবিত অব্যাহবতর সুববধা গ্রহদণর জন্য উক্ত পণ্য উৎপােনকারী
প্রবতষ্ঠানদক উপবর-উক্ত েফা (ক) হইদত (ছ) এ উবিবিত শতথাবে পবরপালন করা
হইদব মদমথ ৩০০ (বতনশত) টাকার নন-জুবেবসয়াল স্ট্যাদম্প অঙ্গীকারনামা
প্রোনপূব থক, আনুষবঙ্গক েবললাবেসহ জাতীয় রাজস্ব কবাদে থর বনকট আদবেন কবরদত
হইদব।

২। শতথ নাং (জ) এর অধীন কৃত আদবেদনর বভ্বত্তদত কবাে থ কর্তক
থ বনম্নববণ থত সেস্য
সমন্বদয় গঠিত পবরেশথন কবমটির প্রবতদবেন কবাে থ কর্তক
থ গৃহীত হইদত হইদব, র্া:(১) বিতীয় সবচব (মূসক), জাতীয় রাজস্ব কবাে;থ
(২) সাংবিষ্ট ববভ্াগীয় কমথকতথা;
(৩) সাংবিষ্ট মূসক সাদকথদলর রাজস্ব কমথকতথা;
৩। পবরেশথন কবমটি গঠদনর অনবধক ২০ (ববশ) কা থবেবদসর মদে উক্ত কবমটি
পবরেশথন প্রবতদবেন কবাদে থ োবিল কবরদব এবাং কবাে থ োবিলকৃত প্রবতদবেদনর আদলাদক ও
প্রজ্ঞাপদনর শতথাববল র্া র্ভ্াদব প্রবতপাবলত হওয়া সাদপদক্ষ ৩০ (বেশ) কা থবেবদসর মদে
ববষয়টি বনষ্পবত্ত কবরদব এবাং কবাে থ উহা অনুদমােন কবরদল অনুদমােদনর তাবরি হইদত এই
সুববধা প্রোন করা হইদব।
৪। এই প্রজ্ঞাপদনর উদেশ্য পূরণকদে, ককাদনা উৎপােনকারীদক 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 উবিবিত মূল্য সাংদ াজন কর সাংক্রান্ত
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বহসাবরক্ষণসহ কর চালানপে ও োবিলপদের াবতীয় আনুষ্ঠাবনকতা প্রবতপালন কবরদত
হইদব।
৫। অনুদেে ১ এর শতথাববল পূরণ সাদপদক্ষ, অব্যাহবতপ্রাপ্ত হইদলও সাংবিষ্ট প্রবতষ্ঠান
অনুদেে ৪ এর ববধানাবলী পবরপালন কবরদত ব্যর্ থ হইদল অব্যাহবত বা করয়াবত সুববধা প্রাপ্য
হইদব না।
৬। এই প্রজ্ঞাপদনর আওতায় অব্যাহবত বা করয়াবত সুববধা কভ্াগকারী ককাদনা প্রবতষ্ঠান
এই প্রজ্ঞাপদন ববণ থত শতথাববল র্া র্ভ্াদব পবরপালন কবরদতদছ বকনা তাহা দর্াপযুক্ত
অনুসন্ধাদনর লদক্ষয কবাে থ ক ককাদনা সময় প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ গ্রহণ কবরদত পাবরদব, তদব
অনুসন্ধাদনর কপ্রবক্ষদত এই প্রজ্ঞাপদনর ককান শতথ প্রবতপাবলত হইদতদছ না মদমথ প্রতীয়মান
হইদল সাংবিষ্ট উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠাদনর ববরুদে মূল্য সাংদ াজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন,
২০১২ অনু ায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবাং প্রেত্ত অব্যাহবত বা করয়াবত সুববধা
তাৎক্ষবণকভ্াদব বাবতল করা াইদব।
৭। ইহা অরবলকে কা মকি হইকব এবং ইহাি কা মকারিতা ৩০ জুন, ২০২৩ রিষ্টাব্দ
তারিখ প মন্ত বলবৎ থারককব।
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পবরবশষ্ট-ক
১। করোতার নাম:
২। ঠিকানা:
৩। ব্যবসায় সনাক্তকরণ সাংখ্যা:
৪। কঘাষণার তাবরি :
ক্রবমক
নম্বর

(১)

১।
২।
৩।

তাবরি:

পদণ্যর
উৎপা
সামজ্ঞস্যপূণ থ বেত
নামকরণ
পদণ্যর
ককাে
নাম ও
বববরণ
(HS
(প্রদ া
Code)
জয
কক্ষদে
ব্র্যান্ড
কনম
সহ)
(২)

(৩)

সরবরাহ
/ববক্রদয়র
একক

(৪)

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

(৫)

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

(৬)

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

মূল্য
সাংদ াজদনর
িাত/
আইদটদমর
নাম

(৮)

প্রবত একক
পণ্য মূদল্য
কলাম (৮)
এ উবিবিত
প্রবতটি
আইদটম 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 াগফল]
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 দক্ষদে
স্থানীয় প থাদয়
সম্পূরক শুল্ক প্রদ াজয
নয়দসদক্ষদে [কলাম
(৭)+(৯)]
বতথমান
প্রস্তাববত

(১৩)

(১৪)

উক্ত ছদক প্রেত্ত তদের সমর্ থদন প্রমাবণক েবললাবে এই কঘাষণা পদের সবহত সাংযুু্ক্ত করা হইয়াদছ।
আবম এই মদমথ অঙ্গীকার কবরদতবছ ক , এই প্রজ্ঞাপদন ববণ থত অব্যাহবত সুববধা গ্রহণকদে প্রেত্ত সকল তে র্ার্ থ ও সতয এবাং ইহা বনধ থারদণর অনুকূদল সকল েবললাবে আমার এিাবতয়াদর আদছ।
মূল্য সাংদ াজন কর কর্তথপক্ষ কর্তথক পবরচাবলত ককাদনা তেদন্ত উবিবিত কঘাষণা অসাংগবতপূণ থ বা অসতয প্রতীয়মান হওয়ার কক্ষদে কবােথ অব্যাহবত সুববধা বাবতল কবরদত পাবরদব ও প্রদ াজয কর
পবরদশাধদ াগ্য হইদব।
বনববন্ধত ব্যবক্ত/ ব্যবস্থাপনা কর্তথপদক্ষর স্বাক্ষর ও বসল

িাষ্ট্রপরতি আকদিক্রকর্,
( আবু মহনা মর্াোঃ িহর্াতুল মুরনর্ )
রসরনয়ি সরচব
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শুল্ক ও করসহ ববক্রয়মূল্য

পাইকাবর

(১৫)

মুবদ্রত
খুচরা মূল্য
( বে
র্াদক)
(১৬)

