
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

অর্থ মন্ত্র ণালয় 

জাতীয় রাজস্ব ববার্থ  

(শুল্ক) 

প্রজ্ঞাপন 

 

ঢাকা, লা জানযু়ারী 1999 1 ইাং. বশ মাঘ 1405 19 বাাং 

নাং -68 / 99 / The Customs Act, 1969 (IV of 1996) এর section 219 এবাং এর সহিত পঠিতবয উক্ত 

অপঃ এর Act এর Third Schedule এর Item 17  17 এ প্রেত্ত ক্ষমতাবদল জাতীয় রাজস্ব ববার্থ  বহণথত 
হবহিমালা প্রনয়ন কহরল, যর্াঃ 

1. সাংহক্ষপ্ত হশরনামা ও প্রদয়াগঃ (ক) এই হবহিমালা হবমান যাত্রী টিিপপড়সঢ়িিরবফ বযাদগজ (রপ্তানী) / 
হবহিমালা, 1999 নাদম অহিহিত িইদব; 

(খ) এই হবহিমালা বকবলমাত্র হবমানদযাদগ ভ্রমণকারী যাত্রীদের বক্ষদত্র প্রদযাজয িইদব. তদব শতথ  র্াদক বয 
অনরুূপ বযাদগজ যাত্রীর চূড়া বযস্থল অর্বা বফরত টিদকট এর বক্ষদত্র যাত্রা শুরুর স্থাদনর উদেদশয বপ্ররণ 
কহরদত িইদব; 

২. সাংজ্ঞা. হবষয় বা প্রসাংদগর পহরপন্থী বকান হকছু না র্াহকদল এই হবহিমালায় বযাদগজ অর্থ বকান যাত্রীর 
যহুক্ত সঙ্গত পহরমাদণর বযবহৃত বা নতুন বযহক্তগত বযবিাযথ পহরদিয় ও অনযহবি সামগ্রী এবাং উপিার সামগ্রী. 

3. শুল্ক কততথ পক্ষ হনবুহণথত শতথ  পরূণ সাদপদক্ষ হবদেশগামী যাত্রীর  ঁ িিপপড়সঢ়িিরবফ বযাদগজ বপ্ররদণর অনমুহত 
প্রোন কহরদত পাহরদবঃ 

(ক) যাত্রী যাত্রার অন্ততঃ 3 (হতন) ঘন্টা প ?? - ববথ তািার unaccompanied বযাদগজ সাংহিষ্ট এয়ারলাইন্স 
এর পযাদসঞ্জার কাউন্টার অর্বা কাদগথা কাউন্টাদর উপস্থাপন কহরদবন. পযাদসঞ্জার কাউন্টাদর উপস্থাপদনর বক্ষদত্র 
হবমান বন্দদর ববসামহরক হবমান চলাচল কততথ পদক্ষর স্ক্যাহনাং বমহশদন মালামাল হনরাপত্তা স্ক্যাহনাং স¤পন্ন কহরদত 
িইদব. বকান কাউন্টাদর  ঁ িিপপড়সঢ়িিরবফ বযাদগজ গ্রিণ করা িইদব তািা প্রহত এয়ারলাইন হনদজ হনিথারণ 
কহরদব; 

(খ) যাত্রীদক IATA Standard Shipper’s Declaration Form এ বঘাষণা প্রোন কহরদত িইদব বয উপস্থাহপত 
unaccompanied বযাদগদজ বাহণহজযক, রপ্তানী হনহষদ্ধ বা অববি বকান পণয অ š @ ?? িূথ ক্ত নাই; 

(গ) সাংহিষ্ট এয়ারলাইন্স এর োহয়ত্বপ্রাপ্ত কমথকতথ া এরূপ বযাদগজ উপস্থাপদনর সাদর্ সাদর্ তািা সাংহিষ্ট শুল্ক 
কমথকতথ াদক (কহমশনার কততথ ক হনদয়াহজত সিকারী কহমশনার বা তেরু্ধ্থ পদের কমথকতথ া) অবহিত কহরদবন; 



(ঘ) শুল্ক কততথ পক্ষ প্রদয়াজন মদন কহরদল বযাদগজ স্ক্যাহনাং এবাং / অর্বা পরীক্ষা (কাহয়ক) কহরদত পাহরদব. 
তদব পরীক্ষা করা িইদব হকনা তািা শুল্ক কততথ পক্ষ তাৎক্ষহণকিাদব সাংহিষ্ট এয়ারলাইন্স এর োহয়ত্বপ্রাপ্ত 
কমথকতথ াদক অবহিত কহরদবন. পরীক্ষা না করা িইদল সাংহিষ্ট শুল্ক কমথকতথ া তাৎক্ষহণকিাদব বযাদগজ বপ্ররদণর 
(রপ্তানী) অনমুহত প্রোন কহরদবন. পরীক্ষা করা িইদল তািা অবহিতকরদণর অনহিক 1 ঘন্টার মদিয স¤পন্ন 
কহরদত িইদব; 

(ঙ) পরীক্ষা করা িইদল এবাং অস š বঁ @ ঁাষজনক বকান হকছু না পাওয়া বগদল পরীক্ষা কাযথ স¤পন্ন 
িওয়ার সাদর্ সাদর্ তািা বপ্ররদণর (রপ্তানীর) অনমুহত প্রোন অনযর্ায় আইনানগু বযবস্থা গ্রিণ কহরদব. 

 

জাতীয় রাজস্ব ববাদর্থ র 
আদেশক্রদম 

স্বাক্ষহরত / - 

আ, ম, মসর ?? র আিদমে 

প্রর্ম সহচব (শুল্ক). 


