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তাবরখ ঃ  ২5 জ্জযষ্ঠ, 1407 বাাংলা. 08 জনু, ২000 ইাংদরজী. 

 

এস, আর, ও, নাং 165-আইন / ২000 / 1846 / The Customs Act, 1969 (IV of 1969) Gi section 219, Act Gi Third Schedule 

Gi  Item 17  এর সবিত পঠিতবয, এ প্রেত্ত ক্ষমতাবদল জাতীয় রাজস্ব ববার্থ  সাংক্রঙ্ক্র ববেযমান বববিমালা বাবতলক্রদম বনুরূপ বববিমালা 
প্রণয়ন কবরল, যর্া ঃ  

1. সাংবক্ষপ্ত বশদরানাম ও প্রদয়াগ. (1) এই বববিমালা ট্রান্সফার অফ বরবসদর্ন্স বযাদগজ Transfer of Residence) (আমোবন) 
বববিমালা, ২000 নাদম অবভ্বিত িইদব. 

(২) এই বববিমালা Tourists Baggage (Import) Rules, 1981  এবাং Privileged Persons Baggage Rules, 1985 এর আওতাভু্ক্ত 
যাত্রী বযতীত সকল যাত্রীর বক্ষদত্র প্রদযাজয িইদব. 

২. সাংজ্ঞা. ববষয় বা প্রসাংদগর পবরপন্থী বকছু না র্াবকদল, এই বববিমালায়  

(ক) "অবচয় মুলয" অর্থ বকান যাত্রীর ববদেদশ ন ?? - ঃ যনতম ২ (েুই) বৎসর অবস্থাদনর বক্ষদত্র আমোবনকৃত বযাদগদজর শুল্ক ম 
?? বলযর 40% ভ্াগ এবাং েুই বৎসদরর অবিক সময় অবস্থাদনর বক্ষদত্র অবতবরক্ত প্রবত এক বৎসদরর জনয আমোবনকৃত বযাদগদজর 
শুল্ক ?? ম - ?? বলযর 10% ভ্াগ এবাং সদবথাচ্চ 80% ভ্াগ; 

 (খ) "প্রকৃত আবাস স্থানা š @ ?? র" অর্থ ববদেদশ এক নাগাদ়ে ন ?? - ঃ যনতম ২ (েুই) বৎসর অবস্থাদনর পর বাাংলাদেদশ 
বসবাদসর বসদ্ধা š @ ?? গ্রিণকারী বকান যাত্রী এবাং তািার পবরবাদরর অনযানয সেসযগদণর বযাদগজ বাাংলাদেদশ স্থানা š @ ?? রকরণ; 

(গ) "বপশাগত দ্রবয" অর্থ সািারণভ্াদব বযবিাযথ এবাং সিদজই বিনদযাগয দ্রবয ও যন্ত্র ?? পাবত যািা যাত্রী তািার বনজস্ব বপশার 
কাদজ ববদেদশ অবস্থানকাদল বযবিার কবরয়াদছ; 

(ঘ) "বযাদগজ" অর্থ পবরদিয় অর্বা গৃিস্থালী পণয যািা সাংবিষ্ট যাত্রী ববদেদশ অবস্থানকাদল বযবিার কবরয়াদছ; 

(ঙ) "যাত্রী" অর্থ ববদেশ িইদত আগত প্রকৃত আবাস স্থানা š @ ?? রকারী বকান যাত্রী. 

3. প্রাপয সুববিাবে. (1) বববি 8 এর ববিান সাদপদক্ষ একজন যাত্রী ববদেদশ ?? ন - ?? ঃ যনতম ২ (েুই) বৎসর অবস্থাদনর পর 
3,000 (বতন িাজার) মাবকথ ন র্লার ম ?? - বলযর এবাং েুই বৎসদরর অবিক সময় অবস্থাদনর বক্ষদত্র অবতবরক্ত প্রবত এক বৎসদরর 
জনয 500 (পাাঁচশত) মাবকথ ন র্লার ?? ম - ?? বলযর এবাং সদবথাচ্চ 5000 (পাাঁচ িাজার) মাবকথ ন র্লার ম-বলযর বযাদগজ অবচয় ম-
বলযর উপর প্রদযাজয সকল প্রকার শুল্ক-কর পবরদশাি কবরয়া আমোবন কবরদত পাবরদব. 



(২) বকান পবরবাদরর প্রকৃত আবাস স্থানা বরর বক্ষদত্র উক্ত পবরবাদরর প্রিান উপ-বববি (1) এ উবিবখত যাত্রীর সুববিাবে প্রাপয িইদব 
এবাং পবরবাদরর অনযানয সেদসযর প্রদতযদক উক্ত উপ-বববিদত উবিবখত ম ?? বলযর ২0% ম ?? - বলযর বযাদগদজর জনয উক্ত সুববিাবে 
প্রাপয িইদব. 

বযাখযা - (ক) বকান পবরবাদরর সেসযগণ বববভ্ন্ন বময়াদে ববদেদশ অবস্থান কবরয়া র্াবকদল উক্ত পবরবাদরর প্রিাদনর ববদেদশ 
অবস্থাদনর বময়াে পবরবাদরর অনযানয সেদসযর অবস্থাদনর বময়াে ববলয়া গণয িইদব. 

বযাখযা - (খ) এই বক্ষদত্র যাত্রীর ববদেদশ অবস্থাদনর বময়াে গণনাকাদল গদ়ে প্রবতমাদস 3 (বতন) বেদনর জনয বেদশ তািার সামবয়ক 
ভ্রমণকালদক ববদেদশ অবস্থাদনর মদিয অ š @ ?? ভু্থ ক্ত করা িইদব; 

4. শুল্ক-করমুক্ত সুববিা. বববি 3 এ ববণথত ম ?? লযসীমার অবতবরক্ত বিসাদব বযবহৃত ও পরুাতন (ঃাঁ ঃাংবফ িিফ ়েষফ) পবরদিয়, 

এবাং ববছানা (বববর্াং) সকল প্রকার শুল্ক-কর পবরদশাি বযবতদরদক আমোবন করা যাইদব. 

5. অবচয় ম - ?? বলয সকল প্রকার শুল্ক-কর পবরদশািক্রদম খালাসদযাগয বযাদগদজর তাবলকা. বববি 3 এর উপ-বববি (1) এ ববণথত 
ম-লযসীমা সাদপদক্ষ যাত্রী কতৃথ ক আমোবনকৃত বনু তাবলকায় ববণথত পদণযর প্রদতযকটি একটি কবরয়া প্রাপয অবচয় ম-বলযর উপর 
প্রদযাজয িাদর সকল প্রকার শুল্ক-কর পবরদশািক্রদম খালাস করা যাইদব; এদকর অবিক িইদল অবচয় সুববিা প্রোন করা যাইদবনা এবাং 
সকল প্রকার শুল্ক-কর পবরদশাি কবরদত িইদব. পবরবাদরর অনযানয সেসয বববি 3 এর উপ-বববি (২) এ ববণথত ম-লযসীমার মদিয 
বনু তাবলকায় ববণথত পণয একটি কবরয়া প্রাপয অবচয় উপর সকল প্রকার শুল্ক-কর পবরদশািক্রদম আমোবন কবরদত পাবরদব. 

 

 

তাবলকা 

 

বেবলবভ্শন বসে, বরবিজাদরের, বর্পবিজার, গৃিস্থালী কুকার ও ওদভ্ন, ওয়াবশাং বমবশন, ক্লর্ ড্রাইয়ার, বর্সওয়াশার, বভ্.বস.বপ. বভ্.বস.আর., 
বসলাই বমবশন, বনটিাং বমবশন, বমউবজক বসন্টার, বলজার বর্ক্স বেয়ার / কমপযাক্ট বর্স্ক বেয়ার, মুবভ্ কযাদমরা, বভ্বর্ও প্রদজক্টর, সবথ 
প্রকার ফযান, এয়ার কবিশনার, এয়ারকুলার, বেবলদফানদসে (বমাবাইলদসে সি), বভ্বর্ও কযাদসে (বরকর্থ কৃত) , মাইদক্রা-ক¤বঃক্সউোর, 

সযাদেলাইে বরবসভ্ার, বক্রাকাবরজ বা জ্তজষপত্র, আসবাবপত্র, বনবুলাইজার বমবশন, ক্রাচ (পৎাঁ ঃ পয), হুইল বচয়ার এবাং অনবিক [500 

(পাাঁচশত)] র্লার ম ?? - বলযর অনযানয গৃিস্থালী সামগ্রী. 

6. বপশাগত দ্রবয আমোবন সুববিা. এই বববিমালার আওতায় বকান যাত্রী বববি 3 এ উবিবখত ম-লয সীমার অবতবরক্ত সদবথাচ্চ 1, 

000 (এক িাজার) মাবকথ ন র্লার ?? ম - ?? বলযর বপশাগত দ্রবয সকল প্রকার শুল্ক-কর পবরদশাি বযবতদরদক আমোবন কবরদত 
পাবরদব. 

7. বমাের গা়েী আমোবন. বকান যাত্রী বাবণজয মন্ত্র ?? ণালয় িইদত প্রেত্ত ইমদপােথ  পারবমে অর্বা বক্লয়াদরন্স পারবমে বযবতদরদক 
বমাের গা়েী আমোবনর ববষদয় আমোবন নীবতর শতথ  প - ?? রণ সাদপদক্ষ তািার বযবহৃত একটি বমাের গা়েী আমোবন কবরদত 
পাবরদব, তদব এইরূপ আমোবনর বক্ষদত্র এই বববিমালায় ববণথত অবচয় ম ?? বলযর সুববিার পবরবদতথ  বাবণবজযক বভ্বত্তদত আমোবনকৃত 
গা়েীর বক্ষদত্র িাযথকৃত অবচয় ম-বলযর উপর সকল প্রকার শুল্ক-কর পবরদশাি কবরদত িইদব. এইরূপ গা়েী আমোবন বববি 3 এ 
ববণথত ম-লযসীমার অ š @ ?? ভু্থ ক্ত িইদব না. 

8. এই বববিমালার আওতায় প্রদযাজয সুববিাবে অজথ দনর জনয শতথ াবলী. (1) এই বববিমালার আওতায় প্রদযাজয সুববিাবে গ্রিদণর জনয 
বকান যাত্রী আদবেন কবরদল তািাদক এই বববিমালার সবিত সাংদযাবজত ফরদম বঘাষণা প্রোন কবরদত িইদব. 

 

(২) বনদজর ও তািার পবরবাদরর সকল সেদসযর একদত্র আবাস স্থানা š @ ?? র কবরবার প্রমাণ বিসাদব যাত্রীদক বনদজর, স্বামী / স্ত্র 
?? ঃী ও পবরবাদরর অনযানয সেসযদের নাদমর তাবলকাসি পাসদপােথ  সাংবিষ্ট শুল্ক কমথকতথ ার বনকে োবখল কবরদত িইদব. 



 

(3) এই বববিমালার আওতায় আমোবনতবয পণয যাত্রী বযই বেদশ বসবাস কবরদতন বসই বেশ িইদত বুবকাং কবরদত িইদব এবাং এই 
বুবকাং যাত্রীর বাাংলাদেদশ আগমদণর 30 (বত্রশ) বেদনর মদিয স¤ক্সন্ন কবরদত িইদব. 

 

(4) বকান যাত্রী এই বববিমালার আওতায় প্রদযাজয সুববিা গ্রিদণর পর বাাংলাদেদশ অবস্থান কবরবার বসদ্ধা š @ ?? পবরবতথ ন কবরয়া 
এক বৎসর অবস্থাদনর প ?? ববথই পুনরায় ববদেদশ গমদণর উদেযাগ গ্রিণ কবরদল বস তািার আমোবনকৃত পদণযর শুল্ক ম ?? - বলযর 
উপর প্রদযাজয িাদর সকল প্রকার শুল্ক-কর পবরদশাি কবরদত বািয র্াবকদব. 

 

(5) বকান যাত্রী পনয খালাসকাদল উপবস্থত র্াবকদত পাবরদব না এই বিতুদত তািার পাসদপােথ  -এ আমোবনতবয পণয অবগ্রম অ š @ ?? 

ভু্থ ক্ত করা যাইদব না. 

 

[বববি 8 (1) দ্রষ্টবয] 

বঘাষণাপদত্রর ফরম 

 

যাত্রীর বযবক্তগত, গৃিস্থালী ও বপশাগত পণয খালাদসর বযাপাদর ট্রান্সফার অফ বরবসদর্ন্স (ঞৎিিাংভ্বৎ ়েভ্ জবাংরফবিপব) বযাদগজ 
(আমোবন) বববিমালা, ২000 এর বববি 8 (1) এর আওতায় বঘাষণা প্রোন সাংক্রা š @ ??. 

 

1. যাত্রী বয শুল্ক বষ্টশন / স্থল / সমুদ্র / ববমান বন্দদরর মািযদম আগমণ কবরয়াদছন তািার নাম ঃ  

২. আগমদণর তাবরখ ও ফ্লাইে নাং / বািদনর বরাদেশন নম্বর ঃ  

3. বযই শুল্ক বষ্টশন / স্থল / সমুদ্র / ববমান বন্দদরর মািযদম পণয আমোবন করা িইদব তািার নাম ঃ  

4. আবম এই মদমথ বঘাষণা কবরদতবছ বয, 

(ক) আবম বাাংলাদেদশর বাবিদর ................. তাবরখ িইদত ................. তাবরখ পযথ š @ ?? সবথদমাে .......... বৎসর 
......... মাস বসবাস কবরয়াবছ. 

(খ) আবম আমার আবাস ববদেশ িইদত বাাংলাদেদশ বনু ববণথত কারদণ স্থানা š @ ?? র কবরদতবছ ঃ . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . 

(গ) বনু ববণথত আমার পবরবাদরর অনযানয সেসযবগথ আমার সবিত একদত্র আবাস স্থানা š @ ?? র কবরদতদছন  

 

নাম পাসদপােথ  নাং স¤ক্সকথ  আগমদণর তাবরখ ববদেদশ অবস্থাদনর প্রকৃত বময়াে 

1. 



২. 

3. 

4. 

5. 

 

 (ঘ) ববল অব বলবর্াং / এয়ারওদয় ববল নম্বর ............................ তাবরখ ........... ........ এর মািযদম আমোবনকৃত 
বনুববণথত পণয / সাংযুক্ত তাবলকায় ববণথত পণয আবম আমার বযবক্তগত, পবরবাদরর এবাং বপশাগত কাদজ ববদেদশ কমপদক্ষ ---------
----- বৎসর বযবিার কবরয়াবছ এবাং উক্ত পণয বাাংলাদেদশ ন -ঃ য ?? নতম এক বৎসর বযবিার কবরব. 

 

ক্রবমক নম্বর পদণযর বণথনা সাংখযা / পবরমাণ ক্রদয়র তাবরখ ও স্থান পদণযর ক্রয়ম ?? - লয 

1 ২ 3 4 5 

1. 

২. 

3. 

4. 

5. 

 

যাত্রীর স্বাক্ষর .......................................... 

যাত্রীর নাম ............................................. 

পাসদপােথ  নাং ........................................... 

ঠিকানা ................................................. 

বতথ মান ঃ  .............................................. 

স্থায়ী ঃ  ................................................ . 

তাবরখ ঃ  ................................................ 

 

আমার সম্মুদখ ................................ তাবরদখ 



উক্ত বঘাষণা প্রোন করা িইল. 

 

সিকারী / উপ / যুগ্ম কবমশনাদরর নাদমর 

সীল সি স্বাক্ষর 

জাতীয় রাজস্ব ববাদর্থ র আদেশক্রদম, 

 

স্বাক্ষবরত / - (শাহ্নাজ পারভ্ীন) বিতীয় সবচব (শুল্ক). 

 


