
   জ                    

                  

      

 

          জ       

 

      

 

তারযখঃ ২৪  জ  , ১৪২৫ ফঙ্গাব্দ / ০৭   , ২০১৮ রিস্টাব্দ 

 

            -১৬৮- ই /২০১৮/৭৯১-    - মূল্য ংযমাজন কয অআন, 

১৯৯১ (১৯৯১ যনয ২২ নং অআন) এয ধাযা ১৪ এয উ-ধাযা (১) এ প্রদত্ত ক্ষভতাফযর, 

যকায Customs Act, 1969 (IV of 1969) এয First Schedule এয করাভ (1) এয 

রযযানাভা ংখ্যা (Heading Nos) 85.17 এয রফযীযত করাভ (2) এ উরিরখত       

                (H.S. Code)                     (3)         মভাফাআর 

মটররযপান মট/যলুরায মপান,                         ,                 

                                  জ                              

                          জ      ই                             

    ,    :- 

         

         জ                                           ই   

    জ   ই    

          উৎাদনকাযী প্ররতষ্ঠানযক Bangladesh Investment 

Development Authority (BIDA) আযত উৎাদক রাযফ রনফন্ধন গ্রণ 

করযযত আযফ; 

          উৎাদনকাযী প্ররতষ্ঠানযক ফাংরাযদ মটররযমাগাযমাগ রনয়ন্ত্রণ 

করভন আযত উৎাদযনয রনফন্ধন গ্রণ করযযত আযফ; 

 ঘ                          য                             

Printed Circuit Board (PCB), Charger, Battery, Housing & 

Casing                        ই                  জ    

                                         ই    

 ঙ)                         য রনজস্ব মভরনাযী মমভন:- Solder 

Paste Printer, Pick & Place Machine, Auto Air Wave Soldering 

Machine with Sprayer, Solder Paste Inspection Machine, 

Automatic Optical Inspection Machine, Reflow Oven Machine, 



Temperature and Humidity Tester, Mobile Phone Network 

Testing Machine, PCB Manufacturing Project, Flying Probe 

Testing Machine, High Voltage Universal Grid Tester, Cutting 

Machine, V-Cut Machine, Drilling Machine, Routing Machine, 

DES (Developing, Etching & Stripping) Line, Direct 

Metallization Line এফং Effluent Treatment Plant (ETP)  থারকযত 

আযফ;  

(চ) উক্ত ণ্য উৎাদনকাযী প্ররতষ্ঠানযক ন্যূনতভ ৩০% মূল্য ংযমাজন করযযত 

আযফ; 

(ছ) উক্ত ণ্য উৎাদনকাযী প্ররতষ্ঠাযন মম মকান ভয় কভ মযত জ           

      ২৫০ ( ই       ) জ          ই       জ             

                                                ই  ; 

(জ) এআ প্রজ্ঞাযন উরিরখত ব্যারতয সুযমাগ গ্রযণয জন্য উক্ত ণ্য 

উৎাদনকাযী প্ররতষ্ঠানযক উরয-উক্ত দপা (ক) আযত (ছ) এ উরিরখত 

তমারদ প্ররতারন কযা আযফ ভযভ ম ৩০০ (রতনত) টাকায নন-জুরডরয়ার 

স্টূাযে ঙ্গীকাযনাভা প্রদানপূফ মক অনুলরঙ্গক দরররারদ, জাতীয় যাজস্ব 

মফাযড ময রনকট অযফদন করযযত আযফ;  

(ঝ) উরয-উক্ত দপা (জ) এয ধীন দারখরকৃত অযফদযনয রবরত্তযত জাতীয় 

যাজস্ব মফাড ম কর্তমক গঠিত রনম্নফরণ মত রযদ মন করভটিয প্ররতযফদন উক্ত মফাড ম 

কর্তমক গৃীত আযত আযফ, মথা:- 

করভটিয গঠনঃ 

 (১) রিতীয় রচফ (মূক), জাতীয় যাজস্ব মফাড ম; 

 (২) ংরিষ্ট রফবাগীয় কভ মকতমা; 

 (৩) ংরিষ্ট মূক াযকমযরয যাজস্ব কভ মকতমা। 

(ঞ) উরয-উক্ত দপা (ঝ) মত ফরণ মত করভটি, করভটি গঠযনয নরধক ২০ 

(রফ) কাম মরদফযয ভযে, উক্ত ণ্য উৎাদনকাযী প্ররতষ্ঠান 

রযদ মনপূফ মক উায রযদ মন প্ররতযফদন জাতীয় যাজস্ব মফাযড ময রনকট 

দারখর করযযফ এফং উক্ত মফাড ম, দারখরকৃত প্ররতযফদযন প্রজ্ঞাযনয 

তমাফরী মথামথবাযফ প্ররতাররত ওয়া াযযক্ষ, প্ররতযফদন প্রারিয ৩০ 

(রি) রদযনয ভযে, রফলয়টি রনষ্পরত্ত করযযফ এফং মফাযড ময নুযভাদন 

প্রারিয য নুযভাদযনয তারযখ আযত ব্যারত সুরফধা প্রদান কযা 

আযফ। 

 



 ২।  ই                                              জ     

 ই , ১৯৯১         ৩১, ৩২, ৩৫                  জ           

              চ                                                  

 ই    

 

 ৩                                            ই          

             ২                           ই                     ই   

    

  

 ৪   ই                                                  ই 

                                             ছ                   

                                    জ                               

                 ই                            ই   ছ                 

 ই                           Customs Act, 1969           জ     

 ই , ১৯৯১                  ই                   ই                  

                         ই     
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