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তারযখ: ৩০ জ্জৈষ্ঠ, ১৪২৬ ফঙ্গাব্দ / ১৩ জুন, ২০১৯ রিস্টাব্দ। 

 

           -১৭৩- ই /২০১৯/৩০-    ।–মূল্য ংযমাজন কয           

 ই , ২০১২ (২০১২      ৪৭     ই ),           ই              ,         ১৩৫, 

     ১২৬(১)             ,                    , Customs Act, 1969 (Act 

No. IV of 1969) এয First Schedule এয করাভ (1) এয রযযানাভা ংখ্যা (Heading 

No.) 84.14     84.15 এয রফযীযত করাভ (2) এ উরিরখত ংরিষ্ট ন্যান্য াভঞ্জস্যপূর্ ণ 

নাভকযর্ ককাড (H.S. Code) এয অওতাধীন করাভ (3) এ ফরর্ ণত       ,           

           , তঃয ণ্য ফররয়া উরিরখত, এয যফযা ম ণাযয় এফং উায প্রযয়াজনীয় 

উকযর্ ও মন্ত্াং অভদারনয কেযে উাযদয উয অযযার্ীয় মুদয় মূল্য ংযমাজন কয 

(            ) ব্যারতয                                                  

 ই  ,    :- 

 
তণাফরর: 

( )                                                  ই          

 ই  ; 

(খ)  ংরিষ্ট ণ্য উৎাদনকাযী প্ররতষ্ঠানযক ফাংরাযদ রফরনযয়াগ উন্নয়ন কর্তণে 

আযত উৎাদক রাযফ রনফন্ধন গ্রর্ করযযত আযফ;  

(গ) এয়াযকরিনায উৎাদনকাযী প্ররতষ্ঠাযনয প্রযয়াজনীয় কভরনাযীজ আযফ, 

কমভন- Plastic Injection Molding Machine, Power Press 

Machine, Hydraulic Press Machine, Ultrasonic welding 

Machine, Shearing Machine, Milling Machine, Vertical 

Expander Machine,  Tube Bending Machine, Air Compressor 

ETP, Power coating Plant, Vertical Machining Centre (VMC), 

Electric Discharge Machine (EDM), Wire Straightening & 

Cutting Machine, Lathe Machine, Heat Treatment Furnace, 

Heat Treatment Oven, Psychometric Treatment Machine: 

  তযফ তণ থাযক কম, ংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাযনয Heat Treatment Furnace, 

Heat Treatment Oven, Psychometric Treatment Machine রনজস্ব 

প্রাঙ্গযর্ ংস্থারত না থারকযর উাযদয দ্বাযা ম্পারদত কাম ণরম ভ ফা কফা ন্য 

ককাযনা প্লান্ট ফা প্ররতষ্ঠান আযত ংগ্র করযফায ব্যফস্থা থারকযত আযফ; 

(ঘ)                          Sand Moulding Machine, Induction 

Melting Furnace, Heat Treatment Furnace, Spectrometer, 

Upper Cover Press Machine, Lower Cover Press Machine, 

Crankshaft Grinding Line, Crankcase Machining Line, Stator 
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Line, Lamination Annealing Furnace, Dip Phosphating Line, 

Rotor Line, Life Testing Machine, Hemi-anechoic Chamber, 

CNC Coordinate Measuring Machine & Calorimeter        

 ই  ; 

(ঙ) উৎাদনকাযী প্ররতষ্ঠানযক ‘রযরষ্ট-ক’ কভাতাযফক রফবাগীয় কভ ণকতণায রনকট 

মূল্য ংযমাজযনয স্বযে একটি কঘালর্া দারখর করযযত আযফ এফং উক্ত 

কঘালর্ায রবরিযত কভযে ৩০ তাং মূল্য ংযমাজন করযযত আযফ; 

(চ) দপা (ক) আযত (ঙ) এ উরিরখত তণারদ রযারনপূফ ণক উৎাদনকাযী 

প্ররতষ্ঠানমূযক ব্যারতয রফধান কাম ণকযকযযর্য রযেৈ ংরিষ্ট ণ্য 

উৎাদনকাযী প্ররতষ্ঠানমূযক জাতীয় যাজস্ব কফাযড ণ অযফদন করযযত আযফ;  

(ছ) উক্ত অযফদযনয রবরিযত জাতীয় যাজস্ব কফাড ণ কর্তণক গঠিত রনযে ফরর্ ণত 

রযদ ণন করভটিয প্ররতযফদন কফাড ণ কর্তণক গৃীত আযত আযফ; এফং 

 

করভটি গঠন: 

 (১) রদ্বতীয় রচফ (মূক), জাতীয় যাজস্ব কফাড ণ; 

 (২) ংরিষ্ট রফবাগীয় কভ ণকতণা; 

 (৩) ংরিষ্ট মূক াযকণযরয যাজস্ব কভ ণকতণা। 

(জ) দপা (ছ) কত ফরর্ ণত করভটি নরধক ৩০ (রে) রদযনয ভযে রযদ ণন 

প্ররতযফদন জাতীয় যাজস্ব কফাযড ণ দারখর করযযফ, তঃয কফাড ণ, দারখরকৃত 

প্ররতযফদযন প্রজ্ঞাযনয তণাফরর মথামথবাযফ প্ররতাররত ওয়া াযযে ৩০ 

(রে) রদযনয ভযে রফলয়টি রনষ্পরি করযযফ। নুযভাদযনয তারযখ আযত এআ 

সুরফধা প্রদান কযা আযফ। 

 

 ২।  ই                                                         

              ই , ২০১২         ৫১, ৫৩, ৫৪, ৬৪   ১০৭                     

                                                                    

       ই  । 

 
 ৩।             -১                                 ই          

            -২                           ই    ই                   ই     । 

 

 ৪। এআ প্রজ্ঞাযনয কাম ণকারযতা ৩০ জুন, ২০২১ রিস্টাব্দ তারযখ ম ণন্ত ফরফৎ থারকযফ: 

তযফ তণ থাযক কম, ৩০ জুন, ২০২১ রিস্টাব্দ তারযযখয পূযফ ণ ব্যারত সুরফধা গ্রর্ 

করযয়া এআ ণ্য উৎাদযনয কেযে কমআ কর উৎাদনকাযী প্ররতষ্ঠান-  

(ক) ৭ (াত) ফৎয ফা তাায রধককার মূক ব্যারত কবাগ করযয়াযছ; 

(খ) ৫ (াঁচ) ফৎয ফা তাায রধককার মূক ব্যারত কবাগ করযয়াযছ এফং 

(গ) ৩ (রতন) ফৎয ফা তাায রধককার মূক ব্যারত কবাগ করযয়াযছ,  

কআ কর প্ররতষ্ঠান কর্তণক উক্ত ণ্য যফযাযয কেযে ১ জুরাআ, ২০২১ রিস্টাব্দ তারযখ আযত 

মথারম যভ ১০ (দ) তাং, ৭.৫ (াযে াত) তাং ও ৫ (াঁচ) তাং াযয মূক প্রযদয় 

আযফ।
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      -  

১।              

২।        

৩।                     

৪।  ঘ              

 

 

১।                                               ই  ঘ                          ই    ।  

২।      ই                          ই                                                       ই                                                 । 

৩।                                                    -    ঘ                                                                                                         ই  । 
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