
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জাতীয় রাজস্ব ববার্ড  

(কাস্টমস্) 

প্রজ্ঞাপন তাররখ t- ২৮ জ্জৈষ্ঠ,১৪১৬ বঙ্গাব্দ/১১ জনু, ২০০৯ রিস্টাব্দ। 

এস,আর,ও নাং ১৫০-আইন/২০০৯/২২৫৩/শুল্ক |- Customs Act, 1969 (Act IV of 

1969) এর section ২১৯(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, THIRD SCHEDULE Gi item 21 এর সহিত পঠিতবয, 
জাতীয় রাজস্ব ববার্ড , হিম্নরূপ হবহিমাো প্রণয়ি কহরে, যথাাঃ- 

১। সাংরিপ্ত রশদরানাম |- (১) এই হবহিমাো কাস্টমস্ এলজন্টস্ (োইলসহসিং) হবহিমাো, ২০০৯ 
িালম অহিহিত িইলব। 

 ২। সাংজ্ঞা ।- হবষয় বা প্রসলের পহরপহি হকছু িা থাহকলে, এই হবহিমাোয় - 

                 (ক) আইি অথড, Customs Act 1969, (Act IV of 1969); 

                          1[(খ)“কাস্টমস্ এলজন্টস্” অথড আইলির section 207                            এর 
উলেশ্য পূরণকলে কাস্টম িাউস বা কাস্টমস্ বস্টশ্লি বকাি যািবািলির প্রলবশ্ বা খাোস অথবা বকাি 
আমদাহিকৃত বা রপ্তাহিতবয চাোি বা বযালেজ সিংহিষ্ট কাজ সম্পাদিকারী বযহি বা প্রহতহঠাি; 

                       (ে) “কাস্টমস্ এলজন্ট” অথড কাস্টম িাউজ বা কাস্টমস্ বস্টশ্লি বকাি যািবািলির 

প্রলবশ্ বা খাোস অথবা বকাি আমদাহিকৃত বা রপ্তাহিতবয পলণযর চাোি বা বযালেজ সিংহিষ্ট কাজ 
সম্পাদিকারী বযহি বা প্রহতঠাি; 

                      (ঘ) “কাস্টমস্ সরকার” অথড হবহি ১৫ এর অিীি হিযুি কাস্টমস সরকার; 

                      (ঙ) “বখাদ-খাোস” অথড হবহি ১০ এর অিীি বখাদ-খাোস; 

                       (চ) “গ্রািক” অথড এমি বযহি বা প্রহতঠাি হযহি হবলদশ্ িইলত বকাি পণয আমদাহি বা 
হবলদলশ্ বকাি পণয রপ্তাহি কলরি; 

        (ছ) “ফরম” অথড এই হবহিমাোর ফরম;            

                   (জ) “ববার্ড ” অথড আইলির section 2(e) এ সিংজ্ঞাহয়ত জাতীয় রাজস্ব ববার্ড ; 

                      (ঝ) “ বরফালরস োইলসস”  অথড হবহি ১২ এর অিীি প্রদত্ত বরফালরস োইলসস; 

                                                           
1 ১ এস,আর,ও নং ২৭২-আইন/২০০৯/২২৬৯/শুল্ক তাররখ ২২ রিসসম্বর, ২০০৯ দ্বারা প্ররতস্থারিত 



                      (ঞ) “োইলসস” অথড কাস্টমস্ এলজন্ট হিসালব কাযড সম্পাদলির জিয হবহি ৬ এর অিীি প্রদত্ত 
োইলসস; 

                      (ট) “োইলসহস” অথড  হবহি ৬ এর অিীি োইলসস প্রাপ্ত কাস্টমস্ এলজন্ট;  

              (ঠ) “োইলসহসিং কততড পক্ষ” অথড হবহি ৩ এর অিীি েঠিত োইলসহসিং কততড পক্ষ; 

  

 ৩। লাইদসরসাং কততড পি।- এই হবহিমাোর উলেশ্য পূরণকলে, সিংহিষ্ট কাস্টম িাউজ বা কহমশ্িালরলট 
কমডরত 2[একজি যুগ্ম কহমশ্িার এবিং একজি বর্পুটি কহমশ্িার/সিকারী কহমশ্িার  সমন্বলয় 
োইলসহসিং কততড পক্ষ েঠিত িইলব। 

        ৪। লাইদসরসাং কততড পদির োরয়ত্ব।- োইলসহসিং কততড পলক্ষর দাহয়ত্ব িইলব হিম্নরূপ, যথাাঃ- 

(ক) োইলসলসর জিয আলবদিপত্র গ্রিণ; 

(খ) প্রাপ্ত আলবদিপত্র হবলবচিা; 

(ে) োইলসস প্রদাি; 

(ঘ) োইলসস িবায়ি; 

(ঙ) োইলসস সামহয়কিালব স্থহেত; 

(চ) োইলসস বাহতে; 

(ছ) োইলসহসর হবরুবে শ্াম্তিমেূক বযবস্থা হিসালব অথডদন্ড আলরাপ; 

(জ) োইলসহসিং কাযডক্রলমর তদারহক; 

 3[(ঝ) োইলসলসর বময়াদ উত্তীণড িওয়ার অিহিক ৬০(ষাট) হদলির মলিয োইলসহস বরাবলর 
পারফরলমস সিদ প্রদাি; 

(ঞ) আইি ও হবহিমাোর অিীি অহপডত বয বকাি দাহয়ত্ব পােি;] 

 

৫। লাইদসদসর জনৈ আদবেন।- এই হবহিমাোর অিীি কাস্টমস্ এলজন্ট োইলসস প্রাহপ্তর জিয 
োইলসহসিং কততড পলক্ষর হিকট হিন্ম 

বহণডত কােজপত্রাহদসি ফরম-ক বত আলবদি কহরলব; যথাাঃ- 

 

    (১) হিজ এোকার বচয়ারমযাি বা ওয়ার্ড  কহমশ্িার কততড ক িােহরকত্ব সিদপলত্রর সতযাহয়ত কহপ; 

    (২) হিজ এোকার বচয়ারমযাি বা ওয়ার্ড  কহমশ্িার অথবা ১ম বেিীর বেলজলটর্ কমডকতড া কততড ক 
প্রতযাহয়ত চহরহত্রক সিদপত্র; 

                                                           
2 এস,আর,ও নং ১৯৬-আইন/২০১০/২৩১৪/শুল্ক তাররখ ১০ জুন, ২০১০ দ্বারা প্ররতস্থারিত 
3 এস,আর,ও নং ২৭২-আইন/২০০৯/২২৬৯/শুল্ক তাররখ ২২ রিসসম্বর, ২০০৯ দ্বারা প্ররতস্থারিত 



    (৩)স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীণড িইবার সিদপলত্রর সতযাহয়ত কহপ; 

   (৪) বয়স প্রমালণর জিয জš§হিবন্ধি সিদ অথবা বয়স প্রমাণ সিংক্রাšত সিলদর সতযাহয়ত কহপ; 

   

     4 [  **      **     **    **  [         

             (৬) জাতীয় পরহচয়পলত্রর সতযায়হত কহপ যহদ থালক 
 
   (৭) োইলসহসিং কততড পলক্ষর অিুকূলে আলবদি হফ হিসালব 5[২ (দইু) িাজার ৫ (পাাঁচ) শ্ত টাকার] 
অলফরতলযােয বেজারী চাোি বা বযািংক ড্রাফট বা বপ-অর্ড ার; 

             (৮) আহথডক স্বচ্ছেতার স্বপলক্ষ বযািংলকর সিদপত্র; 

             (৯) টি, আই, এি, সিদপত্র [Taxpayer Identification Number (TIN)]; 

  6[(৯ক) আয়কর কততড পক্ষ কততড ক প্রদত্ত সবডলশ্ষ হিরুহপত আলয়র সাটিড হফলকট বা আয়কর হিিডারণী 
আলদলশ্র ( আই,টি -৮৮) কহপ; 

    (১০) বের্ োইলসলসর িােিাোদ সতযাহয়ত কহপ; 

    (১১) মূেয সিংলযাজি কর হিবন্ধি সিদপলত্রর সতযাহয়ত কহপ; 

    (১২) আলবদিকারী বযৌথ মাহেকািািীি ফামড িইলে, বযৌথ কারবালরর চুহিপলত্রর সতযাহয়ত কহপ; 

     (১৩) আলবদিকারী বকাি বকাম্পািী িইলে, উি বকাম্পািী হিবন্ধি সিদপত্র, বমলমালরন্ডাম অব 
এলসাহসলয়শ্ি এবিং আটিড লকেস অব এলসাহসলয়শ্লির সতযাহয়ত কহপ। 

৬। লাইদসস প্রোন।- (১) হবহি ৫ এর অিীি বকালিা আলবদি প্রাহপ্তর পরবতী ৩০ (হত্রশ্) কাযড 
হদবলসর মলিয োইলসহসিং কতৃপক্ষ, উি আলবদিপত্র এবিং উিার সহিত দাহখেকৃত কােজপত্র বাছাই ও 
পরীক্ষালে উি আলবদিপত্র প্রাথহমকিালব গ্রিি বা বাহতে কহরলব অথবা প্রলয়াজলি, এতদ্সিংহিষ্ট অিয 
বয বকাি তথয সরবরাি কহরবার জিয আলবদিকারীলক হিলদডশ্ হদলত পাহরলব। 

       (২)রবরি (১) এর অিীি আলবদিপত্র েতিীত িইলে পরবতী ৩০ (হত্রশ্) কায©  হদবলসর মলিয 

োইলসহসিং কততড পক্ষ 7[হেহখত পরীক্ষা] মািযলম আইি ও তদসিংহশ্ষ্ট¬ অিযািয হবষয়াহদ স¤পলকড  

আলবদিকারীর জ্ঞাি ও গ্রািকলক যথাযথ বসবা প্রদালির বযােযতা যাচাইপূবডক োইলসস প্রদালির হবষলয় 
হসোে গ্রিণ কহরলব। 

                                                           
4 এস,আর,ও নং ২৭২-আইন/২০০৯/২২৬৯/শুল্ক তাররখ ২২ রিসসম্বর, ২০০৯ দ্বারা রিলুপ্ত                  
5 এস,আর,ও নং ২৭২-আইন/২০০৯/২২৬৯/শুল্ক তাররখ ২২ রিসসম্বর, ২০০৯ দ্বারা প্ররতস্থারিত 
6 এস,আর,ও নং ১৯৬-আইন/২০১০/২৩১৪/শুল্ক তাররখ ১০ জুন, ২০১০ দ্বারা সংস ারজত 
7 এস,আর,ও নং ১৪০-আইন/২০১৪/২৫০৪/কাস্টমস তাররখ ০৫ জুন,২০১৪ প্ররতস্থারিত 



   (৩)উপ-রবরি (২) এর অিীি োইলসস প্রদালির হবষলয় হসোে েতিীত িইলে, উি হসোে হেহখতিালব 
আলবদিকারীলক অবহিত কহরলব। 

   (৪)উপ-রবরি (৩) এর অিীি োইলসস প্রাহপ্তর হবষলয় হসোে অবহিত িইবার ১৫ (পলির) কাযড 
হদবলসর মলিয োইলসস প্রাহপ্তর জিয আলবদিকারীলক হিম্নবহণডত হফ এবিং দহেে োইলসহসিং কততড পলক্ষর 
হিকট দাহখে কহরলত িইলব, যথাাঃ------------------------------------ 

        (ক) কাস্টম িাউলজর বক্ষলত্র 8[১০ (দশ্)] িাজার টাকা এবিং েযান্ড কাস্টমস বস্টশ্লির বক্ষলত্র 
9[৫ (পাাঁচ)] িাজার টাকার বেজারী চাোি বা বযািংক ড্রাফট বা বপ-অর্ড ার;  

            (খ) ফরম-খ এর অিীি সম্পাহদত কাস্টম িাউলজর বক্ষলত্র ২ (দইু) েক্ষ টাকা 

এবিং েযান্ড কাস্টমস বস্টশ্লির বক্ষলত্র ১ (এক) েক্ষ 10[টাকা মূেযমালির সঞ্চয়পত্র এর কহপ]; 

             (ে) ফরম-ে এর অিীি সম্পাহদত কাস্টম িাউলজর বক্ষলত্র ১ (এক) েক্ষ টাকা এবিং েযান্ড 
কাস্টমস বস্টশ্লির বক্ষলত্র ৫০ (পঞ্চাশ্) িাজার টাকার বন্ড এর কম্তি ; 

             (ঘ) োইলসলসর অিীি কাযডাবেী স¤পাদলির জিয প্রলয়াজিীয় সিংখযক কমডচারী হিলয়ালের 
প্রহতশ্রুহতপত্র; 

             (ঙ) োইলসলসর অিীি কাযডাবেী পহরচাোিার উলেলশ্য অহফস স্থাপি সিংক্রাে অহফস িবলির 
িাড়ার চুহি বা উি িবলির মাহেকািার স্বপলক্ষ দহেেপত্র; 

            (চ) প্রলয়াজিীয় তথয-প্রযহুির সক্ষমতার হববরণী; 

              (ছ) োইলসহসিং কততড পলক্ষর  হিকট সততা, হিঠা ও বপশ্ােত দক্ষতার সহিত দাহয়ত্ব পােলির 
অেীকারিামা; 

              (জ) আিংহশ্ক হবলদশ্ী মাহেকািািীি বকা¤পািী বা প্রহতঠালির বক্ষলত্র, বকাম্পািী আইি, ১৯৯৪ 
(১৯৯৪ সলির ১৮ িিং আইি) এর অিীি হিবন্ধলির সিদপত্র; 

         

(৫)উপ-রবরি (৪) এ উহেহখত¬ হফ এবিং দহেোহদ প্রাহপ্তর পর োইলসহসিং কততড পক্ষ ১৫(পলির) 

কাযড হদবলসর মলিয ফরম-ঘ বত আলবদিকারীলক োইলসস প্রদাি কহরলব। 

                                                           
8 এস,আর,ও নং ২৭২-আইন/২০০৯/২২৬৯/শুল্ক তাররখ ২২ রিসসম্বর, ২০০৯ দ্বারা প্ররতস্থারিত 
9 এস,আর,ও নং ২৭২-আইন/২০০৯/২২৬৯/শুল্ক তাররখ ২২ রিসসম্বর, ২০০৯ দ্বারা প্ররতস্থারিত 
10 এস,আর,ও নং ২৭২-আইন/২০০৯/২২৬৯/শুল্ক তাররখ ২২ রিসসম্বর, ২০০৯ দ্বারা প্ররতস্থারিত 



(৬) যহদ বকালিা কারলণ োইলসস প্রদাি িা কহরবার হসোে েতিীত িয়, তািা িইলে 
োইলসহসিং কততড পক্ষ উি হসোলের কারণ হেহখতিালব হসোে গ্রিলির ৭ (সাত) কাযড হদবলসর মলিয 
আলবদিকারীলক অবহিত কহরলব। 

৭। লাইদসস প্রোদনর বিদে রনদেিাজ্ঞা।- এই হবহিমাোর অিযািয হবহিলত যািা 
হকছুই থাকুক িা বকি, সমূ্পণড হবলদশ্ী মাহেকািািীি বকাি প্রহতঠািলক এই হবহিমাোর আওতায় োইলসস 
প্রদাি করা যাইলব িাাঃ         

তলব শ্তড  থালক বয, বদশ্ী ও হবলদশ্ী বযৌথ মাহেকািায় প্রহতহঠত বকাম্পািী োইলসস 
পাইবার বযােয িইলব, যহদ হবলদশ্ী মাহেক বা মাহেকলদর বশ্য়ার িারলির পহরমাণ উি বকাম্পািীর 
বমাট বশ্য়ালরর শ্তকরা ৪৯ (ঊিপঞ্চাশ্) এর ববশ্ী িা িয় | 

 

৮। লাইদসদসর অরিদিে ও বময়াে।- (১) োইলসহসিং কততড পক্ষ কততড ক প্রদত্ত োইলসস 
উিার অহিলক্ষলত্র অবহস্থত কাস্টম িাউজ বা কাস্টমস্ বস্টশ্লির জিয প্রলযাজয িইলব। 

      (২) োইলসলসর বময়াদ িইলব োইলসস প্রদালির তাহরখ িইলত পরবতী ৪ (চার) বৎসর। 

  ৯। লাইদসরসর োরয়ত্ব ও কতড বৈ।- এই হবহিমাোর অিীি োইলসহসর দাহয়ত্ব ও কতড বয 
িইলব হি¤œরূপ, যথাাঃ- 

  (ক) প্রহতহিহি হিসালব মলিািীত বযহি বা প্রহতঠাি কততড ক োইলসহসলক প্রদত্ত ক্ষমতা অপডলণর 
পত্র (authorisation letter) সিংহিষ্ট কততড পলক্ষর হিকট দাহখে করা; 

 (খ) গ্রািক আইি অিুযায়ী কাযড স¤পাদি কলরি িাই বা বকাি দহেলে বকাি হমথযা তথয 
উপস্থাপি কহরয়ালছি, তদসম্পলকড  অবেত িইবার সলে সলে উিা হেহখতিালব শুল্ক কততড পক্ষলক অবহিত 
করা; 

 (ে) কাস্টমস সিংহশ্ষ্ট¬ কাযড সম্পাদলি গ্রািকলক সঠিক তথয প্রদাি করা; 

 (ঘ) জাহিবার অহিকার রহিয়ালছ এমি বকাি কাস্টমস্ সিংহশ্ষ্ট¬ তথয গ্রািলকর হিকট বোপি িা 
করা; 

(ঙ) গ্রািলকর হিকট িইলত সরকালরর বকাি পাওিা প্রাহপ্তর সলে সলে সরকারী বকাষাোলর জমা 
প্রদাি করা এবিং সরকালরর হিকট িইলত গ্রািলকর পাওিা প্রাহপ্তর সলে সলে গ্রািকলক প্রদাি করা;       

(চ) শুল্ক কততড পলক্ষর বকাি কালজ অযাহচত প্রিাব হবস্তার িা করা; 

(ছ) সিংহিষ্ট কততড পলক্ষর অিুমহত বযহতলরলক কাস্টম িাউস বা কাস্টমস্ বস্টশ্লির বরকর্ড  বা শুল্ক 
কততড পলক্ষর অহিকালর থাকা বকাি তথয সিংগ্রি িা করা; 



 (জ) োইলসস সিংহশ্ষ্ট¬ কালজ এমি বকাি বযহিলক হিলয়াে িা করা, যািার োইলসলসর আলবদি 
প্রতযাখাত িইয়ালছ বা বাহতে করা িইয়ালছ; 

  (ঝ) কাস্টম িাউস বা কাস্টমস্ বস্টশ্লির বকাি কমডকতড া বা কমডচারীলক বকাি অথড িার বা 
কজড  হিসালব প্রদাি িা করা এবিং এইরূপ বকাি কমডকতড া বা কমডচারী কততড ক েতিীত িার বা কজড  
পহরলশ্ালির জিয হজম্মাদার িা িওয়া; 

      (ঞ) বযবসাহয়ক অহফলসর ঠিকািা পহরবতড ি িইলে, উি পহরবতড ি কাযডকর িইবার সলে সলে 
োইলসহসিং কততড পক্ষলক উিা অবেত করা; 

      (ট) োইলসস সিংহশ্ষ্ট¬ আহথডক বেিলদলির পূিডাে দহেে এবিং উিা দ্বারা বযবহস্থত সকে 
কাস্টমস্ 

দহেে, হচঠি, হবে, হিসাব কমপলক্ষ হতি বৎসর সমলয়র জিয হিজস্ব দপ্তলর সিংরক্ষণ ও মজদু রাখা; 

       (ঠ) সিংহিষ্ট কততড পক্ষ কততড ক মলিািীত বকালিা কাস্টমস্ কমডকতড া দফা (ট) এ বহণডত বকাি 
দহেে তেব কহরলে উিা উপস্থাপি করা এবিং উিার বকাি অিংশ্ বোপি, অপসারণ বা ধ্বিংস িা করা; 

  (র্) োইলসহসিং কততড পলক্ষর হেহখত অিুলমাদি বযহতলরলক োইলসহসিং কাযডক্রলমর বকািরূপ 
েঠিেত পহরবতড ি িা করা। 

11[১০। রনজস্ব পণৈ খালাদসর (Self Clearence) জনৈ লাইদসস প্রোন |- এই হবহিমাোর অিযািয 
হবহিলত যািা হকছুই থাকুক িা বকি, বকাি গ্রািক তদকততড ক আমদাহিকতত  বা রপ্তাহিতবয পণয হিলজ 
খাোস কহরবার জিয এই হবহিমাোর অিীি োইলসস প্রাহপ্তর সকে শ্তড  পূরণ কহরয়া আলবদি 
কহরলে, োইলসহসিং কততড পক্ষ প্রশ্াসহিক আলদশ্ দ্বারা, আলদলশ্ উহিহখত শ্তড  ও সীমাবেতা সালপলক্ষ, উি 
গ্রািকলক শুিুমাত্র হিজস্ব প্রহতঠালির পণয খাোলসর োইলসস প্রদাি কহরলত পাহরলব।] 

12[১১। লাইদসস নবায়ন।- 13[(১) োইলসলসর বময়াদ বশ্ষ িইবার ৪৫ (পাঁয়তাহেশ্)¬কাযডহদবস 
পূলবড োইলসহসিং কততড পলক্ষর হিকট কাস্টম িাউলসর বক্ষলত্র ৫,০০০ (পাাঁচ িাজার) টাকা এবিং েযান্ড 
কাস্টমস্ বস্টশ্লির বক্ষলত্র ২,৫০০ (দইু িাজার পাাঁচশ্ত) টাকা িবায়ি হফ পহরলশ্াি কহরয়া 
োইলসহসলক োইলসস িবায়লির জিয হিম্ন বহণডত দহেোহদসি আলবদি কহরলত িইলব, যথা :- 

           (ক) মূে োইলসলসর কহপ; 

           (খ) িােিাোদ বের্ োইলসলসর কহপ; 

                                                           
11 এস,আর,ও নং ১৪০-আইন/২০১৪/২৫০৪/কাস্টমস, তাররখ ০৫ জুন, ২০১৪ দ্বারা প্ররতস্থারিত 
12 এস,আর,ও নং ১৬১-আইন/২০১১/২৩৪৮/শুল্ক তাররখ ৯ জুন, ২০১১ দ্বারা প্ররতস্থারিত 
13 এস,আর,ও নং ১৭৩-আইন/২০১২/২৪০১/কাস্টমস্ তাররখ ৭ জুন, ২০১২ দ্বারা প্ররতস্থারিত 



           (ে) িােিাোদ আয়কর সিলদর কহপ; 

           (ঘ) পূলবডর বময়ালদর পারফরলমস সিলদর কহপ; 

           (ঙ) িােিাোদ অহফস িাড়ার চুহিপত্র এবিং উিরূপ িাড়ার হবপরীলত পহরলশ্াহিত মূসক 
চাোলির কহপ; 

           (চ) িবায়ি হফ ও উিার উপর প্রলযাজয মূসক পহরলশ্ালির চাোলির কহপ; এবিং 

           (ছ) স্ব-স্ব দপ্তর সিংহিষ্ট হসএন্ডএফ এলসাহসলয়শ্ি এর সদসযিুহির সিদপত্র।] 

(২) উপ-রবরি (১) এর অিীি আলবদি প্রাহপ্তর পর োইলসহসিং কততড পলক্ষর হিকট োইলসহসর হবেত 
সমলয়র কাযডক্রম সন্তোষজিক হবলবহচত িইলে, োইলসহসিং কততড পক্ষ আলবদি প্রাহপ্তর 

২০(হবশ্)কাযডহদবলসর মলিয পরবতী ৪(চার) বৎসর বময়ালদ োইলসস িবায়ি কহরলব। 

(৩) উপ-রবরি (১) এর অিীি আলবদি প্রাহপ্তর পর প্রথম বময়ালদ বকাি কাযডক্রম িা কহরয়া 
থাহকলেও োইলসহসিং কততড পক্ষ িযায়-হিণডয়িপূবডক জহরমািা বা অথডদণ্ড আদায় সালপলক্ষ আলবদি 
প্রাহপ্তর ৩০(হত্রশ্) কাযডহদবলসর মলিয পরবতী ৪(চার) বৎসর বময়ালদ উি োইলসস িবায়ি 
কহরলবাঃ 

তলব শ্তড  থালক বয, প্রথম বময়ালদ িবায়লির পলরও হদ্বতীয় বময়ালদ োইলসলসর কাযডক্রম িা থাহকলে 
পরবতী বময়ালদর জিয আর িবায়ি কহরলব িা। 

(৪) উপ-রবরি (১) এর অিীি আলবদি প্রাহপ্তর পর োইলসহসিং কততড পলক্ষর হিকট যহদ প্রতীয়মাি িয় 
বয- 

                   (ক)োইলসহসর কাযডক্রম সলোষজিক িয় ;  বা 

                   (খ)োইলসহসর হবরুলে বকাি মামো, সরকারী পাওিা বলকয়া রলয়লছ; বা 

                     (ে)োইলসহস তািার োইলসস প্রাহপ্তর তাহরখ িইলত ৮(আট) বৎসর বা িবায়ি 
গ্রিলণর পর ৪ (চার) বৎসর পযডে বকাি কাযডক্রম পহরচােিা কহরলত বযথ© িইয়ালছি; 

তািা িইলে োইলসহসিং কততড পক্ষ োইলসস িবায়ি কহরলব িা এবিং উি হসোে আলবদি প্রাহপ্তর 
১০(দশ্) কাযডহদবলসর মলিয োইলসহসলক হেহখতিালব অবহিত কহরলব।] 

১২। বরফাদরস লাইদসস প্রোন।- োইলসহসিং কততড পক্ষ আলদশ্ দ্বারা, আলদলশ্ উহিহখত হিিডাহরত 
শ্তড  ও সীমাবেতা সালপলক্ষ, বকাি োইলসহসলক োইলসলস উহিহখত কাস্টম িাউস বা কাস্টমস্ বস্টশ্ি 
বযতীত অিয বকাি কাস্টম িাউস বা কাস্টমস্ বস্টশ্লির জিয 14[হবহি ৬ এরউপ-হবহি (৪) এর 
                                                           
14 এস,আর,ও নং ২৭২-আইন/২০০৯/২২৬৯/শুল্ক তাররখ ২২ রিসসম্বর, ২০০৯ দ্বারা প্ররতস্থারিত 



হবিাি অিুসালর দাহখেীয় ফী ও দহেে প্রাহপ্ত সালপলক্ষ] বরফালরস োইলসস প্রদাি কহরলত পাহরলব 15[, 
তলব অিুরূপ বক্ষলত্র োইলসহসর িযূিতম ১০ (দশ্) বৎসলরর সলোষজিক কাযডক্রম কহরবার অহিজ্ঞতা 
থাহকলে হবহি ৫(৩) এ বহণডত হশ্ক্ষােত বযােযতার হবিাি প্রলযাজয িইলব িা।] 

১৩। লাইদসস হস্তান্তদরর বিদে রনদেিাজ্ঞা।- এই হবহিমাোর অিীি প্রদত্ত বকাি োইলসস 
িস্তােরলযােয িইলব িাাঃ 

তলব শ্তড  থালক বয, োইলসহসর মততুয জহিত কারলণ তািার ববি উত্তরাহিকারী, হযহি এই হবহিমাোর 
অিীি োইলসস পাইবার বযােয, তািার আলবদলির বপ্রহক্ষলত োইলসহসিং কততড পক্ষ উি ববি উত্তারাহিকারীর 
বমৌহখক সাক্ষাৎকার গ্রিণপবূডক বযােয মলি কহরলে, তািার অিুকূলে োইলসস িস্তাের কহরলত পাহরলব। 

১৪। স্বাির প্রোদনর িমতা।- োইলসহসিং কততড পলক্ষর অিুলমাদিক্রলম োইলসহস তািার পলক্ষ 
কাস্টমস্ দহেেপলত্র স্বাক্ষর কহরবার জিয এক বা একাহিক বযহিলক ফরম-ঙ অিুযায়ী দহেে স্বাক্ষলরর 
ক্ষমতা অপডণ কহরলত পাহরলবি। 

   16[১৫। কাস্টম সরকার রনদয়াগ।- োইলসহসিং, ববার্ড  কততড ক প্রশ্াসহিক আলদশ্ দ্বারা হিিডাহরত পেহত 
অিুসালর, কাস্টমস্ সরকার হিলয়াে কহরলত পাহরলবি 17[এবিং উি কাস্টমস্ সরকার পারহমট এর 
বময়াদ িইলব োইলসস প্রদালির তাহরখ িইলত ৪ (চার) বৎসর।] 

 

             ১৬। করমশন রনিডারণ।- ববার্ড , োইলসহস কততড ক প্রদত্ত বসবার হবহিমলয় প্রাপয কহমশ্ি হিিডারণ কহরলত 
পাহরলব। 

 

           ১৭। লাইদসস বারতল।- োইলসহস কততড ক ম্তিম্নবহিডত এক বা একাহিক কাযডক্রলমর কারলণ োইলসহসিং কততড পক্ষ 
োইলসহসলক শুিািীর সুলযাে প্রদাি কহরয়া তািার োইলসস বাহতে কহরলত পাহরলব, যথাাঃ- 

      

             (১) এই হবহিমাোর বকাি হবিাি বা োইলসলস উম্তিহখত বকাি শ্তড  িে করা িইলে; 

      (২) কতড বয পােলি অবলিো, দীঘডসূত্রতা বা অদক্ষতা প্রদশ্ডণ করা িইলে; 

      (৩) কাস্টমস্ কমডকতড ােলণর সহিত অলসৌজিযমেূযক আচরণ করা িইলে; 

      (৪) তািার গ্রািলকর আমদাহিকৃত বা রপ্তাহিতবয পলণযর চাোি সম্পলকড  বকাি হমথযা বঘাষণা উদ্ঘাটলির বক্ষলত্র 
শুল্ক কততড পক্ষলক যথাযথ সিলযাহেতা প্রদালি বযথড িইলে; 

      (৫) কাস্টমস্ কমডকতড া কততড ক চাহিত তািার আহথডক বেিলদলির পূিডাে দহেে, 

      উিা দ্বারা বযবহস্থত সকে কাস্টমস্ দহেে এবিং কাস্টমস্ সিংহশ্ষ্ট¬ বযবসালয়র সহিত সিংহিষ্ট সকে হচঠি, হবে, 

হিসাব বোপি, অপসারণ বা ধ্বিংস কহরলে অথবা কাস্টমস্ কমডকতড ালক উি বরকর্ড সমিূ বদখাইলত অস্বীকহতত  
জািাইলে;            (৬) িয়-িীহত, হমথযা অহিলযাে, বেপ্রলয়াে বা বকাি অিযায়সুলযাে-সহুবিা প্রদালির 
মািযলম কাস্টমস কমডকতড া বা কমডচারীলক প্রিাহবত কহরলে; 

            (৭) গ্রািক কততড ক বকাি হমথযা তলথযর মািযলম শুল্ক-কর ফাাঁহকর ঘটিা সম্পকড  অবেত িইবার 
পর কাস্টমস্ কমডকতড ার হিকট উি তথয িা জািাইলে; 

            (৮) তািার গ্রািক কততড ক শুল্ক-কর ফাাঁহকর ঘটিায় সিলযাহেতা কহরলে; 

                                                           
15 এস,আর,ও নং ১৬১-আইন/২০১১/২৩৪৮/শুল্ক তাররখ ৯ জুন, ২০১১ দ্বারা সংস ারজত 
16 এস,আর,ও নং ২৭২-আইন/২০০৯/২২৬৯/শুল্ক তাররখ ২২ রিসসম্বর, ২০০৯ দ্বারা প্ররতস্থারিত 
17 এস,আর,ও নং ১৬১-আইন/২০১১/২৩৪৮/শুল্ক তাররখ ৯ জুন, ২০১১ দ্বারা সংস ারজত 



            (৯) প্রলযাজয বকাি শুল্ক-কর ফাাঁহক বা প্রচহেত আইলির অিীলি আলরাহপত শ্তড  বা হিলষিাজ্ঞা 
এড়াইয়া যাইবার উলেলশ্য বকাি জাে দহেে প্রস্তুত কহরয়া কাস্টমস্ কমডকতড ার হিকট দাহখে 
কহরলে; 

           (১০) প্রলযাজয বকাি শুল্ক-কর পহরিার কহরলে; 

           (১১) যথাসমলয় োইলসস িবায়লির উলদযাে গ্রিণ ও িবায়ি িা কহরলে; 

            (১২ )গ্রািলকর হিকট িইলত হবহি বহিিূড ত অথড আদায় বা তািালক অিয বকািরূলপ িয়রাহি 
কহরলে; এবিং 

        (১৩) এই হবহিমাোর অিীি অহপডত বকাি দাহয়ত্ব পােি িা কহরলে। 

১৮। লাইদসস সামরয়ক স্থরগতকরণ।- োইলসহসিং কততড পলক্ষর হিকট যহদ প্রতীয়মাি িয় বয, বকাি 
োইলসহসর অিুকূলে প্রদত্ত োইলসস অহবেলে স্থহেত করা আবশ্যক, তািা িইলে উি 
কততড পক্ষ18[হবহি ১৭] এর অিীি োইলসস বাহতে কহরবার পূলবড োইলসলসর কাযডকাহরতা 
সামহয়কিালব স্থহেত রাহখলত পাহরলব। 

১৯। েণ্ড আদরাপ।- হবহি ১৭ এর অিীি োইলসস বাহতে করা ছাড়াও োইলসহসিং কততড পক্ষ সিংহিষ্ট 
োইলসহসলক শুিািীর সুলযাে প্রদাি কহরয়া ম্তিম্নরূপ অথডদন্ড আলরাপ কহরলত পাহরলব- 

   19[(ক) োইলসহসর কমডকান্ড শুল্ক-কলরর সহিত সিংহিষ্ট িা িইলে অিূধ্বড ৫০ (পঞ্চাশ্) িাজার 
টাকা িইলত অিূধ্বড ২ (দইু) েক্ষ টাকা;] 

   (খ)োইলসহসর কমডকান্ড শুল্ক-কর ফাাঁহকর সহিত সিংহিষ্ট িইলে, বয পহরমাি শুল্ক-কলরর 
ক্ষহত িইয়ালছ উিার অিহিক হদ্বগুি পহরমাি অথ© হকন্তু অিূযি 20[২ (দইু) েক্ষ টাকা, 
উিালদর মলিয যািা অহিক িয়]। 

       ২০। অনুরলরপ প্রোন।- প্রদত্ত বকাি োইলসস িারাইয়া বেলে বা হছহড়য়া বেলে বা অিয বকাি 
প্রকালর উিা কালযডাপলযােী িা থাহকলে োইলসহস 21[২ (দইু) িাজার ৫(পাাঁচ) শ্ত টাকা ] হফ 
পহরলশ্াি সালপলক্ষ োইলসস প্রদািকারী কততড পক্ষ বরাবলর হেহখত আলবদি কহরলে োইলসহসিং কততড পক্ষ  
োইলসলসর একটি অহবকে িকে প্রদাি কহরলব। 

    ২১। আপীল।- হবহি ১৭ ও ১৯ এর অিীি োইলসহসিং কততড পক্ষ কততড ক েতিীত বয বকালিা 
হসোলের হবরুলে সিংকু্ষব্ধ বযহি, বা কাস্টমস এলজন্ট, এখহতয়ার সম্পন্ন কহমশ্িার অব কাস্টমস্ 
(আপীে) এর হিকট, হসোে প্রদালির ৩০ (হত্রশ্) কাযড হদবলসর মলিয, আপীে কহরলত পাহরলব এবিং 
এই হবষলয় উি কহমশ্িার অব কাস্টমস্ (আপীে) এর হসোেই চূড়াে িইলব। 

 22| ররহতকরণ ও বহফাজতকরণ।-(1) Customs Agents (licensing) Rules, 1986 
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(২) উিরূপ রহিত করণ সলেও উি হবহিমাোর অিীলি কতত  কাযডক্রম বা েতিীত বযবস্থা এই 
হবহিমাোর অিীি কতত  বা েতিীত িইয়ালছ বহেয়া েণয িইলব। 

 

                                                           
18 এস,আর,ও নং ২৭২-আইন/২০০৯/২২৬৯/শুল্ক তাররখ ২২ রিসসম্বর, ২০০৯ দ্বারা প্ররতস্থারিত 
19 এস,আর,ও নং ২৭২-আইন/২০০৯/২২৬৯/শুল্ক তাররখ ২২ রিসসম্বর, ২০০৯ দ্বারা প্ররতস্থারিত 
20 এস,আর,ও নং ১৪০-আইন/২০১৪/২৫০৪/কাস্টমস, তাররখ ০৫ জুন, ২০১৪ দ্বারা প্ররতস্থারিত 
21 এস,আর,ও নং ২৭২-আইন/২০০৯/২২৬৯/শুল্ক তাররখ ২২ রিসসম্বর, ২০০৯ দ্বারা প্ররতস্থারিত 



ফরম-ক 

কাস্টমস্ এজলন্টস্ (োইলসহসিং) হবহিমাো, ২০০৯ এর অিীি  

কাস্টমস্ এজলন্টস্ োইসলস প্রাপ্তহর আবলদি 

(রবরি ৫ দ্রষ্টবৈ) 
বকাটড  হফ স্টযা¤প 

বরাবর.         

োইলসহসিং কতড পক্ষত       

------------------- 

-------------------       

মলিাদয়,         

 

আহম/আমরা ------------------- কাস্টমস্ এজলন্টস্ (োইলসহসিং) বহিহমাো,২০০৯ এর 

 আওতায় কাস্টমস্ এজলন্টস wn‡m‡e বযবসা পহরচােিার জিয আলবদি কহরলতহছ। 

হবস্তাহরত তথযাহদ হিলে প্রদত্ত িইোঃ       

  

 ১। আলবদিকারীর পূণড িামাঃ       

 ২। জাতীয়তাাঃ       

 ৩। প্রহতঠালির িামাঃ       

 ৪। প্রহতঠালির ঠিকািা       

 ৫। বযবসার িরণ (বযহি মাহেকািিীি, বযৌথ মাহেকািািীি, অিংশ্ীদারীত্বমূেক, হেহমলটর্ বকাম্পািী 
ইতযাহদ) :- 
       

 ৬। বযৌথকারবালরর বক্ষলত্র অিংশ্ীদারেণ/পহরচােকেণ/ বযবস্থাপিা পহরচােকেলণর িামাঃ 
৭।      োইলসহস কতড কত  দহেোহদলত স্বাক্ষরদালির ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রহতহিহির িামাঃ 
৮। আবলদিকারীর শ্হক্ষােত বযােযতাাঃ       

৯। টযাক্স আইর্লন্টহফহকলশ্ি ও মূেয সিংলযাজি কর িহবন্ধি িেরাঃ 
১০। একাউন্ট িেরসি সিংশ্হষ্ট¬ বযািংকলর িাম ও ঠহকািাাঃ       

১১। প্রতহঠািলর ‡ক্ষন্ে ম্তিয় োগকৃত জিবেলর তােহকাাঃ       

১২। োইসলস প্রাপ্তহর আবলদি প্রতযাখযাি করা িইয়া থাম্তকয়ে তািার কারণ, আবলদিলর তারহখ, 

ন্রফোয়রস ইতযাহদ উন্িখ কহরলত িইলব 

         
আহম/ আমরা প্রতযয়ি কহরলতহছ বয আবলদিপলত্র উম্তিম্তখত¬ তথযাহদ এবিং সিংযুি দম্তেেোম্তি সঠিক ও  

সতয এবিং আহম/ আমরা কাস্টমস্ এজলন্টস (োইলসহসিং) বহিহমাো, ২০০৯ পম্তি োম্তি এবিং 
আহম/আমরা হিশ্চয়তা প্রদাি কহরলতহছ বয োইলসস পাইলে আহম/ আমরা  এই ম্তিম্তিমোেো 
ম্তিম্তিিোবেীসি প্রলযাজয অিযািয সকে ম্তিম্তিিোবেী মোম্তি ো চম্তেি । 
 

 

                                                                                আপিার হবশ্বস্ত, 

 

পাসলপাট© সাইলজর 
ছহব 

হতি(৩) কহপ 



                                                                                                                                             

তারহখাঃ 
                                                                 (আবলদিকারীর স্বাক্ষর ও দাপ্তরহক সীে) 

 

 সিংযুহিাঃ (হবহি ৬ এ উম্তিহখহত¬ দম্তেেোম্তি সিংযুি কম্তর ো সিংলযাম্তিত কােজপন্ের 
তােহকা হদলত িইলব)[লিাটাঃআবলদিপলত্র বকাি প্রকার ঘষামাজা গ্রিণলযােয িইলব িা।] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফরম-খ 



[রবরি ৬(৪)(খ) দ্রষ্টবৈ] 

রনরাপত্তা জামানত 

২০-- সলির -------------------------িের 

এই দহেে দ্বারা সকেলক আবেত করাি যালচ্ছ বয, আমরা এই মলমড বািংোলদলশ্র মিামািয রাস্ট্রপহতর 
হিকট . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
টাকার দালয় আমরা দতঢ় িালব আবে যা পহরলশ্ালির জিয আহম হিলজলক এবিং আমালদর প্রলতযকলক, 

আমালদর এবিং অমালদর সকে উত্তরািহকার,হিবা©িক এবিং প্রশ্াসক উি অথ© পরহলশ্ালি আজ দইু 
িাজার ........... .সলির………মোয়সর.. . . .তাwiL দায়বে ও দতঢ়িালব আবে িইোম।লযলিতু কহথত 
…………………………….The custom Act 1969,( Act IV of 1969) এর ধারা ২০৭ এর আওতায় কাস্টমস্ 

এসজন্ট রিসাসি রনসয়াগপ্রাপ্ত িইয়াসেন এিং করিত----------------------------------------- ধারা ২১৯, উক্ত 

আইসনর তৃতীয় তফশীসলর ২১ নং দফার সরিত িঠিতিয, এর অধীন প্রণীত রিরধমালার আওতায় আিশযক এই িসে আিদ্ধ 

িইসত সম্মত িইলাম,  

এিং   

য সিতু করিত ----------------------------- িাংলাসদসশর মিামানয রাষ্ট্রিরতর সরিত আমার, আমার করণীক এিং 

কমমচারীর কাস্টম িাউজ প্ররিধান এিং যসখানকার কমমকতম াসদর সাসি রিশ্বস্ত আচরসণর জনয রনরািত্তা জামানসত আিদ্ধ 

িইলাম। 

অতঃির উিসর রলরখত িসের শতম  এই য   রদ করিত --------------------- এিং তািার করণীক এিং কমমচারী এই লাইসসন্স 

ধারনকাসল রনসজরা উিসর িরণমত আচরণ কাস্টম িাউসজর প্ররিধান যমাতাসিক রিশ্বস্ত সাসি সম্পাদন এিং কাস্টমস্ এসজন্ট 

রিসাসি তািার কমমকাে এিং  রদ করিত -----------------------এিং তািাসদর রনিমািক িা প্রশাসক কৃতকমম এিং সকল 

সময়িাংলাসদসশর মিামানয রাষ্ট্রিরত অনকূলসল সকল এিং সমুদয় অিম  া কিরত------টাকা িা তািার করণীক িা কমমচারীর 

বিধ িদ্ধরতসত কতৃ অবিধ কমমকাে িা অিসিলার জনয প্রািয িইয়াসে তা িাংলাসদসশর মিামানয রাষ্ট্রিরত অনকূলসল প্রদান 

করা না িয় তসি উিসর-রলরখত িে অকা মকর িইসি; অনযিায় এটি সম্পকণমরূসি কা মকরী িারকসি এিং এর রিরত্তসত ইিা এই 

মসমম সম্মত িইয়া য াষনা করা িইসতসে য , িাংলাসদসশর মিামানয রাষ্ট্রিরতর উিসর িরণমত করিত --------- টাকা 

 ািা তািার করণীক িা কমমচারীর বিধ িদ্ধরতসত কতৃ অবিধ কমমকাে িা অিসিলার জনয সরকার প্রািয িইয়াসে তািা 

িাংলাসদসশর মিামানয রাষ্ট্রিরত অনকূলসল িররসশাসধর জনয িযিহৃত করা  াইসি এিং এই মমসম সম্মত িইয়ারে য  করিত

 -------------টাকা 

িাংলাসদসশর মিামানয রাষ্ট্রিরতর অনুূলসল েয় মাস ি মন্ত ররিত িারকসি  ািাসত করিত---------------------- কাস্টম 

এসজন্ট লাইসসন্স িারতল িওয়ার ির তািার দ্বারা সংগঠিত রকন্তু উদ্ঘাটিত িয়রন এমন বিধ িদ্ধরতসত কতৃ অবিধ কমমকাে 

িা অিসিলার জনয প্রািয অিম সরকার কতম ক আদাসয়র জনয এই িে উসেরখত েয় মাস সমসয়র জনয কায়মকর িারকসি। (ইিা 

আরও সম্মত িইয়ারে য  িাংলাসদসশর মিামানয রাষ্ট্রিরত উিসর উসেরখত ----------টাকা করিত-------------------- কতৃম ক 



তািার আমদারনকারসকর িসি কৃত যকান কা মক্রসমর ফসল কম িররসশারধত শুল্ক িা অনয যকান চাজম  সম্পকণম িা আংরশক 

িররসশাসধর 

জনয এই িে কা মকর িসত িাসর  রদও Customs Act 1969 এর ধারা ৩২ অনু ায়ী দািীনামা  ইসতামসধয 

জারীকতৃ িইয়াসে)। 

উিরস্থত সািীগসনর উিস্থরতসত উিসর উসেরখত নামীয় কতম কৃ স্বািররত, সীলসমািরকৃত ও সরিরািকৃত  

 

 আমার সম্মুলখ সম্পাহদত 

                                                              ২০-- সলির---------তাহরখ 

 

১।------------------------------------     

২।-----------------------------------     

োইলসহসিং কতৃম িি   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফরম-গ 



[রবরি ৬(৪)(গ) দ্রষ্টবৈ] 

বন্ড সম্পােন 

 

 

২০-- সলির ------------------------- িের এই দহেে দ্বারা সকেলক আবেত করাি 
যালচ্ছ বয, আমরা ----------------------------------- (ক) -----------------

--------------------------------- (খ) এই মলমড বািংোলদলশ্র মিামািয রাস্ট্রপহতর হিকট----------
---------- টাকার দালয় আমরা দতঢ় িালব আবে যা পহরলশ্লির জিয আহম হিলজলক 
এবিং আমালদর প্রলতযকলক, আমালদর এবিং আমালদর সকে উলত্তারাহিকার, হিবডািক এবিং প্রশ্াসক উি 
অথ© পহরলশ্ালি আজ দইুিাজার ------ সলির -----------মালসর -------- তাহরখ 
দায়বে ও দতঢ়িালব আবে িইোম। 

       

বযলিতু কহথত -----------------------(ক) ------------------------------ 

---- The Customs Act 1969, (Act IV of 1969) এর িারা ২০৭ এর আওতায় কাস্টমস্ এলজন্ট হিসালব 
হিলয়ােপ্রাপ্ত িইয়ালছি এবিং কহথত ------------------------------------(খ) -- 

---------------- িারা ২১৯, উি আইলির তৃতী  তফশ্ীলের ২১ িিং দফার সহিত পঠিতবয, এর অিীি 

প্রণীত হবহিমাোর আওতায় আবশ্যক এই বলন্ড আবে িলত সম্মত িইোম, এবিং বযলিতু কহথত --- 

-------------------------- বািংোলদলশ্র মিামািয রাস্ট্রপহতর সহিত আমার, আমার করণীক এবিং 

কমডচারীর কাস্টম িাউজ প্রহবিাি এবিং বসখািকার কমডকতড ালদর সালথ হবশ্বস্ত আচরলণর জিয হিরাপত্তা 
জমািলত আবে িইোম। 

 

অতাঃপর উপলর হেহখত বন্ড এর শ্তড  িইলতলছ এই বয কহথত ------------------------
(ক) --------------------------উিয়ই এই প্রাহিকার িারিকালে কাস্টম িাউলজর 
প্রহবিাি অিুযায়ী হবশ্বস্ততার ও দিুীহতহবিীিিালব সবডদা কাযড সম্পাদি কহরব এবিং কাস্টমস এলজন্ট 
হিসালব তািার কাযডক্রম এবিং (খ) ------------------তািালদর হিবডািক বা প্রশ্াসক 
কত তকমড এবিং সকে সময় বািংোলদলশ্র মিামািয রাস্ট্রপহতর অিূকূলে সকে এবিং সমুদয় অথড যা 
কহথত -------------------------------------   

(ক) ----------------------------- এর ববি পেহতলত কতত  অববি কমডকান্ড বা 
অবলিোর জিয প্রাপয িইয়ালছ তা বািংোলদলশ্র মিামািয রাস্ট্রপহতর অিূকূলে প্রদাি করা িা িয় 
তলবউপলর-হেহখত বন্ড অকাযডকর িইলব; অিযথায় এটি সমূ্পণডরূলপ কাযডকরী থাহকলব।  



 

উপহস্থত সাক্ষীেলির উপহস্থহতলত উপলর উলেহখত¬ িামীয় কতড কত  স্বাক্ষহরত, সীেলমািরকতত  ও সরবরািকতত   

                                                                                              আমার সম্মুবখ সম্পাহদত 

                                                                                       ২০-----সলির --------- তাহরখ 

 

১।------------------------------------   

২।-----------------------------------   

োইলসহসিং কতড পক্ষত  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফরম-ঘ 

েণপ্রজাতন্ত্রী বািংোলদশ্ সরকার 

.................... কাস্টম িাউস/কহমশ্িালরট  
 

পাসলপাটড  সাইলজর ছহব 

১ (এক) কহপ 



 

কাস্টমস্ এদজন্ট লাইদসস 

[(হবহি ৬(৫) দ্রষ্টবয] 

  

    

      The  Custom Act 1969( IV of 1969) এর Section 207 এর আওতায় ---------কাস্টম 
িাউস/লস্টশ্লি হিয়াহরিং ফলরায়াহর্ড িং ও হশ্হপিং এলজন্ট হিলসলব বযবসা পহরচােিার জিয কাস্টমস্ এলজন্টস্ 
(োইলসহসিং) হবহিমাো, ২০০৯ এর হবহি ৬(৫) বমাতালবক এই োইলসস প্রদাি 

করা িইে।   

োইলসস িের  t 

বযহি/ প্রহতঠালির িাম  t 

ঠিকািা  t 

বটহেলফাি / ফযাক্স / ই-লমইে t 

এই োইলসসটি িস্তাের বযােয িয় এবিং হবহিমাোয় বহণডত বকাি কারলণ বাহতে, সামহয়কিালব স্থহেত 
বা িবাহয়ত করা িা িইলে ইসুযর তাহরখ িইলত ৪ (চার) বৎসলরর জিয বিাে থাহকলব। 

২। এই োইলসস ............................. কাস্টম িাউস/কাস্টমস্ স্টশ্লির জিয প্রলযাজয 
িইলব। 

তাহরখ    t                    (োইলসহসিং কতড পলক্ষরত স্বাক্ষর ও সীে) 

পূণড ঠিকািা t  

োইলসস িবায়ি                 ...............িইলত........... পযডে                   

                                     

                                     কতড পলক্ষরত স্বাক্ষর 

 

“ফরম-ঙ 

[রবরি ১৪ দ্রষ্টবৈ] 

কাস্টমস্ েরললপে ইতৈারেদত স্বাির প্রোদনর িমতাপে 



 

বপ্ররক,জিাব/লমসাসড--------------------------------------------------- 

------------------ 

 

প্রাপক, 

োইলসস প্রদািকারী কততড পক্ষ, 

------------------------- 

------------- ।   

মলিাদয়,     

আহম/আমরা ------------------------- , ঠিকািা -----------------------
যথাহবহিত সোিপূবডক জািাহচ্ছ বয, আমরা হিম্নবহণডত সিকারী, িাকড  বা ------------কাস্টমস্ 
এলজন্ট এর প্রহতহিহিলকাস্টম িাউজ/েযান্ড কাস্টমস্ বস্টশ্ি সিংহিষ্ট বযবসায় যথাাঃ (১) কাস্টমস্ দহেে 
বযমি হবে অব এহি, হবে অব এক্সলপাটড  ইতযাহদ, (২) বমহিলফস্ট, বফরৎ আলদশ্ বা ড্রবযালকর হবলে 
স্বাক্ষর প্রদাি, (৩) অথড গ্রিণ বা প্রহপ্ত আিুলমাদি, প্রিত হত পহরচােিার জিয স্বাক্ষলরর ক্ষমতা অপডি 
কহরোম। 

সিংরক্ষলণর জিয এিরলণর ক্ষমতাপ্রাপ্ত সকলের চারটি িমুিা স্বাক্ষর এই সালথ সিংযুি করা িইে। 

আহম/আমরা এই মলমড স্বীকত হত প্রদাি কহরলতহছ বয, উপলর বহণডত হবষয়ষ্টসিংহিষ্ট কাযড সম্পাদলির বক্ষলত্র 
এই স্বাক্ষরগুহে এই প্রহতঠালির এবিং উপলর বহণডত বষয়ষ্টসিংহিষ্ট কাযড সম্পাদলি বকাি দায় দাহয়লত্বর 
উদ্ভব িইলে তািা আমরা এমি িালব গ্রিণ কহরব বযি এই স্বাক্ষরগুহে আহম/আমালদর ফামড কততড ক 
সম্পাহদত। 

   

 

                                                       আপিার হবশ্বস্ত 

 

 

 

১। জিাব------------------------------------------ স্বাক্ষর----------- 

২। জিাব------------------------------------------ স্বাক্ষর----------- 



৩। জিাব------------------------------------------ স্বাক্ষর----------- 

৪। জিাব------------------------------------------ স্বাক্ষর----------- 

৫। জিাব------------------------------------------ স্বাক্ষর----------- 

 

                             ২.০০ টাকা মেূযমালির বকাটড  হফ স্টাম্প সিংযিু 

                            জাতীয় রাজস্ব ববালর্ড র আলদশ্ক্রলম, 

                               স্বাক্ষহরত/- 

 

                               (হুলসইি আিলমদ) 

                               সদসয (শুল্ক)। 

 

 

 


