ASYCUDA World System এ Export General Manifest (EGM) দাখিল
পদ্ধখ িঃ
ASYCUDA World System এ Export General Manifest (EGM) দাখিলল
খিলনাক্ত stakeholder (অংশীজলির) কর্তৃক খিলনাক্ত কার্ ৃক্রম গ্রহণ করল হয়িঃ
১। Feeder Operator: EGM এর জন্য General Segment দাখিল ও Registration সম্পন্নকরণ;
২। Shipping Agents: Master BL, House BL (Direct BL) দাখিলকরণ;
৩। Freight Forwarder: House BL দাখিলকরণ;
৪। Custom House কর্তৃক EGM দাখিল মখিটখরং ও EGM Close করা।

Feeder Operator কর্তক
ৃ EGM এর General Segment দাখিলিঃ
Feeder Operator ASYCUDA World System এ ইউজার আইখি ও পাসওয়াি ৃ ব্যবহার কলর
খিলনাক্তভালব EGM এর General Segment দাখিল করলবিিঃ
অনুসৃ পদ্ধখ িঃ
১। Cargo Manifest
২। Data Management
৩। Manual Capture
৪। General Segment
৫। Feeder Operator
[Feeder Oprator অপশি িা পাওয়া গেলল সংখিষ্ট কাস্টম হাউলসর আইটি কমৃক াৃ র সালে গর্ালোলর্াে কলর খিজ খিজ
ইউজালর এ অপশি সংযুক্ত কলর খিল হলব। এটা শুধু EGM এর জন্য ব্যবহৃ হলব।)
Feeder Operator এর উপর মাউলসর রাইট বাটি খিক করার পর পরই একটি িাখল General Segment
আপিার খিলি দৃশ্যমাি হলব। Import General Segment ও Export General Segment দাখিললর
প্রখক্রয়া প্রায় একই ধরলণর। ৩ (খ ি) টি খবলশষ গেলে খভন্ন া রলয়লে। গর্মিিঃ
১। Export General Segment এ Nature:22 খদল হয়, র্া Import General Segment এ
খদল হয় 23। Export General Segment দাখিললর সময় Nature এর খবষয়টি খবলশষভালব গিয়াল রািল
হলব। Nature এর কারলণই IGM ও EGM এর মলে পাে ৃকয সূখি হ্য়।
২। General Segment এর সব ৃখিলন Import General Segment এর গেলে Container Vessel
এর জন্য সব ৃলমাট Container/Box ও Weight(KG) এবং Non Container Vessel এর জন্য
Packages ও Weight(KG) আবখশ্যকভালব ইিপুট খদল হয়। খকন্তু, Export General Segment এর
গেলে Container Vessel এর জন্য সব ৃলমাট Container/Box ও Weight(KG) এবং Non
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Container Vessel এর জন্য Packages ও Weight(KG) উভয়লেলেই খিলির খিোনুর্ায়ী ০ (শুণ্য) ইিপুট
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খদল হলব।
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৩। Export General Segment দাখিললর পর পরই Feeder Operator গরখজলেশি সম্পন্ন করলবি।
িীলি আমরা একটি িমুিা Export General Segment প্র যে করব। উক্ত িমুিা Export General
Segment অনুসরণ কলর Feeder Operator ASYCUDA World System এ EGM এর
General Segment দাখিল করল পালরি। প্রলর্াজয থ্যাখদ পখরব িৃ কলর খিল হলব।

verify

২।

save
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উপলর প্রদখশৃ পদ্ধখ ল Export General Segment পূরণ সম্পন্ন হলল খিলনর পদ্ধখ অনুসরণ করল হলবিঃ

ASYCUDA World EGM Manual

Verify আইকলি খিক করার পর এযাসাইকুিা খসলস্টম গকাি BL এটাি করা হয়খি মলমৃ একটি warning খদলব।

এ warning গকাি সমস্যা িয়, শুধু টিক খিলে খিক করললই অগ্রসর হওয়া র্ালব। লব, warning ব্য ী অন্য গকাি
ভুল-ত্রুটি খসলস্টম কর্তৃক প্রদখশৃ হলল া আমলল খিলয় র্োর্েভালব সংলশাধি করল হলব। সকল থ্য-উপাত্ত সঠিক হলল খসলস্টম
কর্তৃক িীলির document verified খিি দৃশ্যমাি হলব।

document verified হলল Export General Segment

save করল হলব। General

Segment গসইভ হলল খসলস্টম িীলির ম্যালসজ খদলবিঃ

এরপর টিক খিলে খিক করললই Feeder Operator কর্তৃক General Segment

save সম্পন্ন হলব।

Feeder Operator কর্তক
ৃ দাখিলকৃ General Segment: Find, View,
Modify, Register করা:
General Segment Find করার জন্য িীলির ইলমজ অনুসরণ করুিিঃ
অনুসৃ পদ্ধখ িঃ
১। Cargo Manifest
২। Data Management
৩। Manual Capture
৪। General Segment (Right Click)
৫। Find
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Find এ খিক করলল িীলির General Segment Finder খিলি প্রদখশৃ হলব। িীলির ইলমজ অনুসরণ কলর
Finder এর ক্রাইলটখরয়ায় র্োর্ে ইিপুট (প্রলর্াজয থ্য) গদয়ার পর
এ আইকলি খিক করলল view, modify
করার জন্য General Segment পাওয়া র্ালব।
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General Segment View, Modify করার জন্য িীলির ইলমজ অনুসরণ করুিিঃ
উপলর বখণ ৃ পদলেপ অনুসরলণর মােলম General Segment পাওয়া গেলল মাউলসর মােলম Right Click করলল
View, Modify, Direct Register-Feeder অপশি পাওয়া র্ালব। View অপশলি খিক করলল
General Segment Read only মুলি খভউ হলব। র্খদ EGM গরখজলেশলির পূলব ৃ সংলশাধলির প্রলয়াজি হয়, লব
Modification অপশলি খিক করল হলব। আর র্খদ গকাি সংলশাধলির প্রলয়াজি িা হয়, লব Direct RegisterFeeder অপশি প্রলয়ালের মােলম EGM এর গরখজলেশি সম্পন্ন করল হলব। উলেখ্য, Modification এর জন্য
General Segment open কলর সংলশাধি করলল পুণরায় verify ও save করল

হলব। আর

Modification প্রলয়াজি িা হলল িীলির ইলমজ অনুসরণ কলর গরখজলেশি সম্পন্ন করুি।

EGM এর General Segment এর গরখজলেশি সম্পন্ন হলল খসলস্টম গরখজলেশি সংক্রান্ত থ্যাখদ Feeder
Operator গক প্রদাি করলব।

EGM এর গরখজলেশি সম্পন্ন হলল Feeder Operator অবশ্যই Office Code, Voyage Number,
Date of Departure সংক্রান্ত থ্যাখদ সংখিষ্ট Shpping Agent, Freight Forwarder েণলক
অবখহ করণপূব ৃক BL দাখিললর জন্য অনুলরাধ করলবি।
Register করা General Segment সংলশাধলির প্রলয়াজি হলল উপলরর পদ্ধখ ল Finder ব্যবহালরর মােলম
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General Segment ফাইণ্ডালর পাওয়া গেলল ার উপর মাউলসর Right Click করলল খিলনাক্ত অপশিসমূহ
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Modify Registered Manifest এ খিক করলল General Segment ওলপি হলব। প্রলয়াজিীয়
modification সম্পন্ন হলল পূলব ৃর পদ্ধখ ল পূণরায় verify করল হলব। Verification সফল হলল

টিক

Page
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খিখে আইকলি খিক করলল save হলব। Save সম্পন্ন হলল খসলস্টম ইউজারলক খিলনাক্ত থ্য প্রদাি করলব।
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Shipping Agent কর্তক
ৃ Master BL দাখিলিঃ
EGM এর জন্য Shipping Agent কর্তৃক Master BL দাখিল অ যন্ত সহজ একটি প্রখক্রয়া। Master BL
দাখিললর পূলব ৃ Feeder Operator প্রদত্ত ৩ (খ ি) টি গুরুত্বপূণ ৃ থ্য অবশ্যই জািল হলবিঃ
১। Office Code
২। Voyage Number
৩। Date of Departure
উপলরাক্ত থ্যাখদর আললালক Shipping Agent িীলির পদ্ধখ অনুসরণ কলর Master BL ত রী করলবিিঃ
১। Cargo Manifest
২। Data Management
৩। Manual Capture
৪। Waybill (Right Click)
৫। Add BL to reg.manifest

উপলরাক্ত পদ্ধখ অনুসরণ কলর Add BL to reg.manifest খিক করললই একটি িাখল BL ফমৃ খিলি দৃশ্যমাি হলব।
গস ফলমৃ Office Code, Voyage Number, Date of Departure এখি খদলল General
Segment এর সালে সংলর্াে স্থাখপ হওয়ায় স্বয়ংখক্রয়ভালব General Segment এর অলিক প্রলয়াজিীয় থ্যাখদ
Master BL এ িলল আসলব। Export এর Master BL ত রীল Import এর ম কলেইিার সংখ্যা, প্যালকজ
সংখ্যা, ওজি, পলণ্যর বণ ৃিা, কালরন্সী গকাি, ভযালু ও কলেইিার গসেলমলে গকাি থ্য খদল হয় িা। General Segment
হল Master BL এ স্বয়ংখক্রয়ভালব থ্য আসার পর গকবল খিলনাক্ত থ্যাখদ এখি খদললই Master BL হলয় র্ালব
(িীলির িমুিা BLঅনুসরণ কলর Master BL ত রী করা র্ালব)। গর্মিিঃ
১। Master BL Number
২। BL Type (MSB খদল হলব)
৩। Consignor/Exporter (Freight Forwarder এর AIN খদল হলব। গকাি কারলণ AIN খসলস্টম
accept িা করলল Freight Forwarder এর Name, Address এখি খদল হলব।
৪। Consignee/Importer এর জায়োয় তবলদখশক Freight Forwarder এর Name, Address
এখি খদল হলব।
৫। Notify Name, Address এ by default খসলস্টম n/a প্রদশৃি করলব। n/a এর স্থলল প্রকৃ

Notify

এর থ্য জািা োকলল া এখি খদল হলব। অন্যোয়, Consignee/Importer এর Name, Address এিালি
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copy কলর খদল হলব।
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উপলর প্রদখশৃ িমুিা Master BLঅনুসরণ কলর Master BL ত রী সম্পন্ন হলল া

verify িা

save

করল হলব। Verify করলল Notify Name, Address n/a n/a হলয় র্ালব, াই verify িা করা বাঞ্চিীয়।

Page
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Save করার পর Master BL Reference number Freight Forwarder গক সরবরাহ করল হলব।
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Shipping Agent, Freight Forwarder কর্তক
ৃ House BL দাখিলিঃ
স কৃ ািঃ
১। House BL ইস্যযর জন্য Bill of Export গপলমণ্টকৃ হল হলব।
২। BL Numbering এর গেলে Shipping Agent, Freight Forwarder কর্তৃক ইস্যযকৃ House
BL Number ও ASYCUDA World System এ দাখিলকৃ

House BL Number ও থ্য-উপাত্ত

একই হল হলব।
৩। ASYCUDA World System এ BL দাখিল ব্য ী গকাি খবএল Shipper, Consignee, Bank এ
হস্তান্তর করা র্ালব িা।
৪। ASYCUDA World System এ BL দাখিল িা করলল কাস্টমস কর্তৃপে EXP খরখলজ করলব িা।
৫। ১(এক) টি Bill of Export খদলয় একটি House BL হলব। একাখধক Bill of Export এর খবপরীল একটি
House BL ত খরর গকাি স্যলর্াে গিই।
EGM এর জন্য Shipping Agent, Freight Forwarder কর্তৃক House BL দাখিললর প্রােখমক
কার্ ৃক্রম Master BL এর অনুরুপ। লব, পরব ী পর্ ৃালয় খকছুটা খভন্ন া রলয়লে। House BL দাখিললর পূলব ৃFeeder
Operator প্রদত্ত ৩ (খ ি) টি গুরুত্বপূণ ৃ থ্য অবশ্যই জািল হলবিঃ
১। Office Code
২। Voyage Number
৩। Date of Departure
উপলরাক্ত থ্যাখদর আললালক Shipping Agent, Freight Forwarder িীলির পদ্ধখ অনুসরণ কলর House
BL ত রী করলবিিঃ
১। Cargo Manifest
২। Data Management
৩। Manual Capture
৪। Waybill (Right Click)
৫। Add BL to reg.manifest
উপলর প্রদখশৃ পদ্ধখ ল Add BL to reg.manifest খিক করললই একটি িাখল BL ফমৃ খিলি দৃশ্যমাি হলব। গস
ফলমৃ Office Code, Voyage Number, Date of Departure এখি খদলল General Segment
এর সালে খলংক স্থাখপ হওয়ায় স্বয়ংখক্রয়ভালব General Segment এর অলিক প্রলয়াজিীয় থ্যাখদ House BL
এ িলল আসলব।
Export এর House BL ত রী হুবহু Import এর ম িয়। EGM এর গেলে Paid করা Bill of Export
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কলেইিার গসেলমলে কলেইিালরর থ্য খদল হয় ।
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হল House BL ত রী হয়। লব, BL গসেলমলে গমাট কলেইিার সংখ্যা ইউজারলক খদল হয় এবং গস গমা ালবক

িতুি BL ফমৃ খিলি দৃশ্যমাি হলল Office Code, Voyage Number, Date of Departure এখি
গদবার পর BL Number, BL Type: HSB খসললক্ট করলল িীলির টুলবালর SAD Export িালম িতুি ট্যাব
দৃশ্যমাি হলব। উলেখ্য, House BL ত রীর সময় র্খদ Master BL িম্বর জািা োলক, লব া এখি খদল হলব। আর গস
সময় জািা িা োকলল BL modification এর মােলম া পলর এখি গদয়া র্ালব।
BL এর িীলির টুলবালরর প্রখ লে করা র্াক।

SAD Export এ খিক করলল একটি িতুি উইলণ্ডা আসলব। গস উইলণ্ডাল Office Code, Bill of Export No,
Bill of Export Date খসললক্ট করলল House BL ত রী হলব। BL Number এর গেলে Shipping
Agent, Freight Forwarder খিজস্ব BL Number ব্যবহার করল পারলবি। খিজস্ব BL Number
ব্যবহার িা করলল খসলস্টম Office Code+Bill of Export Number+4 Digit Year সমন্বলয় ১৪
খিখজলটর অলটা BL Number বরাদ্দ করলব।
SAD Export এ খিক করলল িীলির উইলণ্ডা আসলবিঃ

উপলরর উইলণ্ডাল :
Office:102 (গর্ অখফলস Bill of Export দাখিল হলয়লে, ার অখফস গকাি)
Serial: C (Fixed- গকাি খকছু এখি খদল হলব িা।)
Number: 30750 (Bill of Export Number),
Date: Bill of Export Date এখি গদবার পর িাি পালবৃ প্রদখশৃ

Add Declaration আইকলি খিক

করল হলব। খিক করার পর খিনরুপ গদিালবিঃ

অ পর িীলির টুলবার হল BL/AWB/TR/RR ট্যালব খিক কলর BL ফলমৃ গফরৎ গেলল গদিা র্ালব Bill of Export
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এর লথ্যর আললালক House BL ত রী হলয়লে। এিি অপর পৃষ্ঠার িমুিা House BL টি গদিা র্াক।
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গদিা র্ালে, পূলব ৃ বখণ ৃ কলয়কটি থ্য ব্য ী সকল থ্যাখদ Bill of Export হল স্বয়ংখক্রয়ভালব এলসলে। BL এর
Goods Details এর প্রখ দৃখষ্টপা করলল গদিা র্ায় Total container=0 আলে। Container সংলর্াজি
করল হলল 0 এর বদলল Container এর সঠিক সংখ্যা এিালি খদল হলব। আর Container িা োকলল উপলরর
টুলবার হল

এই আইকলি খিক কলর verify করল হলব। Verify সফল হলল খসলস্টম খিনরুপ ম্যালসজ প্রদাি করলব।
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উলেখ্য, Bulk Carrier, Aircraft, Rail, Truck ই যাখদর গেলে container প্রলর্াজয িয়।
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লব, verify করলল Notify Name, Address n/a n/a হলয় র্ালব, াই verify করার পরই Notify
Name, Address এখি করা উত্তম। প্রকৃ

Notify এর

থ্য জািা োকলল

া এখি খদল

হলব। অন্যোয়,

Consignee/Importer এর Name, Address এিালি copy কলর খদল হলব।
এিি উপলরর টুলবার হল

এই আইকলি খিক কলর save করল হলব। Save সফল হলল খসলস্টম খিনরুপ ম্যালসজ

প্রদাি করলব।

House BL এ Container সংলর্াজি ও আপলিট করািঃ
House BL এ Container add করল হলল BL এর Goods Details এর Total container 0
এর স্থলল গর্ কয়টি Container add করা হলব, ার সঠিক সংখ্যা এিালি খদল হলব। ারপর িীলির টুলবালরর

Containers ট্যালব খিক করলল Container Page খুললব। খিলনর পদ্ধখ ল Container Page এ ইিপুট খদল
হলব। Gross weight এ ইিপুট গদবার খক গবাি ৃ হল Tab Press করলল কাস ৃর প্রেলম িলল আসলব।

এিি উপলরর টুলবার হল
সাখরল গদিা র্ালব।

এ আইকলি খিক করলল Container Page এর িাটা ইিপুট সম্পন্ন হলব এবং া খিলির

এিি িীলি প্রদখশৃ টুলবালরর প্রেম আইকলি

খিক কলর verify করল হলব।
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Verify সফল হলল খসলস্টম িীলির ম্যালসজ প্রদাি করলব।
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ারপর উপলর প্রদখশৃ টুলবালরর খি ীয় আইকলি
ম্যালসজ প্রদাি করলব।

খিক কলর save করল হলব। Save সফল হলল খসলস্টম খিনরুপ

House BL এ Container Segment আপলিট করািঃ
উপলর বখণ ৃ হলয়লে EGM এ Bill of Export হল BL ত রী হয়। গস কারলণ Container Segment এর
আপলিট ব্য ী BL এ অন্য গকাি ধরলণর পখরব িৃ করা র্ায় িা। উদাহরণস্বরুপ, Short Shipment এর গেলে
সাধারণ িঃ Weight, Package, Value এর পখরব িৃ হলয় োলক। Container Segment ব্য ী অন্য
গকাি সংলর্াজি, খবলয়াজলির (গর্মিিঃShort Shipment) প্রলয়াজি হলল া কাস্টমস কর্তৃক Bill of Export এ
সম্পাখদ হলল স্বয়ংখক্রয়ভালব া BL এ আপলিট হলয় োলক। কাস্টমস কর্তৃক Weight, Package পখরব িৃ করা হলল
গস আললালক Shipping Agent, Freight Forwarder কর্তৃক Container Segment আপলিট করা
বাঞ্চিীয়। এ আপলিট/মখিখফলকশি কাস্টমস কর্তৃক EGM Close করার পূব ৃ পর্ ৃন্ত করা র্ালব। EGM Close হলয়
গেলল EGM সংখিষ্ট গকাি পেই EGM এ আর গকাি ধরলণর সংলর্াজি, খবলয়াজি,আপলিট/মখিখফলকশি করল পারলবি
িা (এমিখক কাস্টমস কর্তৃপেও করল পারলবি িা)।
Waybill Finder ব্যবহারিঃ
Waybill Finder ব্যবহার কলর গর্ BL এর Container Segment আপলিট করা হলব গস BL গক
Modification এর জন্য ওলপি করল হলবিঃ
BL Find করার জন্য অনুস্য পদ্ধখ িঃ
১। Cargo Manifest
২। Data Management
৩। Manual Capture
৪। Waybill
৫। Right Click
৬। Find
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এরপর BL Finder খিলি দৃশ্যমাি হলল, গসিালি প্রলর্াজয ইিপুট খদল হলব।
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উপলরর পদ্ধখ ল ইিপুট খদলয়

এ আইকলি খিক করলল খসলস্টম BL টি Modification এর জন্য খরটাণ ৃ করলব।

এিি BL এর উপর Right Click করলল View, Modification অপশি পাওয়া র্ালব। Modification এ
খিক করলল BL টি ওলপি হলব। BL ওলপি হলল িীলির ট্যাব হল Containers ট্যালব খিক করলল Container Page
খুললব।
ারপর খিলনর পদ্ধখ ল গর্ Container এর িাটা আপলিট করল হলব খিক কলর গসটি খসললক্ট করুি। Right Click
করলল Remove, Update অপশি পাওয়া র্ালব।

Update এ খিক করলল খসললক্ট করা Container এর িাটা িীি হল উপলর উলে র্ালব।

এিি পূলব ৃর খিয়লম সংলশাধি কলর Tab গিলপ কাস ৃর প্রেলম খিল হলব। উপলরর টুলবার হল

এ আইকলি খিক করলল

Container এর িাটা আপলিট হলয় র্ালব। গর্ কয়টি Container এর িাটা আপলিট করল হলব া এ পদ্ধখ ল সম্পন্ন
করল হলব।
খিক কলর verify করল হলব।
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এিি িীলি প্রদখশৃ টুলবালরর প্রেম আইকলি
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খিক কলর save করল হলব। Save সফল হলল খসলস্টম খিনরুপ
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ারপর উপলর প্রদখশৃ টুলবালরর খি ীয় আইকলি
ম্যালসজ প্রদাি করলব।
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কাস্টমস কর্তক
ৃ সম্পাদিলর্াগ্য EGM সংখিষ্ট কার্ ৃাবলীিঃ
কাস্টমস কর্তক
ৃ সম্পাদিলর্াগ্য EGM সংখিষ্ট কার্ ৃাবলীলক ৭(সা ) ভালে ভাে করা র্ায়। গর্মিিঃ
১। Feeder Operator েণ EGM এর জন্য খিয়খম ভালব ASYCUDA World System এ General
Segment দাখিল ও গরখজলেশি করলেি খক িা, া মখিটখরং করা।
২। Shipping Agent েণ র্োসমলয় Master BL, House BL দাখিল করলেি খক িা, া মখিটখরং করা।
৩। Freight Forwarder েণ র্োসমলয় House BL দাখিল করলেি খক িা, া মখিটখরং করা।
৪। প্রখ টি Bill of Export এর Assessment সম্পন্ন করা ও Shipped on Board এর পূলব ৃই র্াল
Payment সম্পন্ন হয়, া মখিটখরং করা।
৫। EXP খরখললজর পূলব ৃ অবশ্যই খিখি করল হলব গর্, সংখিষ্ট Bill of Export এর খবপরীল Shipping
Agent/Freight Forwarder কর্তৃক ASYCUDA World System এ House BL দাখিল করা
হলয়লে।
৬। Short Shipment খিখি হওয়া সালপলে প্রলর্াজয সংলশাধলির জন্য Bill of Export এর Post Entry
সম্পন্ন করা।
৭। র্োসমলয় EGM Close করা।
ক্রখমকিঃ ১ হল ৩ এ বখণ ৃ কার্ ৃাবলী গর্লহতু পূলব ৃই (Feeder Operator, Shipping Agent, Freight
Forwarder এর েলণর কার্ ৃাবলীল ) আললািিা করা হলয়লে, গসলহতু এ গসকশলি গকবল ক্রখমকিঃ ৪ হল ৭ আললািিা করা
হলব।

Bill of Export এর Assessment সম্পন্ন করা ও Shipped on Board এর পূলব ৃই র্াল
Payment সম্পন্নকরণিঃ
রপ্তাখি শুল্কায়লির দাখয়লত্ব খিলয়াখজ গরলভখিউ অখফসার (RO) Bill of Export এর Assessment সম্পন্ন করলবি।
Pre-Payment পদ্ধখ ল

Assessment এর সালে সালেই ASYCUDA World System কর্তৃক

Payment সম্পন্ন হয়। গর্ সকল কাস্টম হাউস, কাস্টমস গস্টশলি এিিও Pre-Payment পদ্ধখ
ASYCUDA Team এর কাখরেখর সহায় ায় গস সকল কাস্টম হাউস, কাস্টমস গস্টশলি দ্রু

িালু হয়খি,

র সমলয় Export এর

জন্য Pre-Payment পদ্ধখ িালু করা।

EXP খরখললজর পূলব ৃ House BL দাখিল হলয়লে খক িা, া খিখি হওয়ািঃ
EXP খরখললজর পূলব ৃ সংখিষ্ট RO, ARO অবশ্যই খিখি হলবি গর্, সংখিষ্ট Bill of Export এর খবপরীল
Shipping Agent/Freight Forwarder কর্তৃক ASYCUDA World System এ House BL
দাখিল করা হলয়লে। খিলনর পদ্ধখ অনুসরণ কলর া খিখি হওয়া র্ালবিঃ

National Board of Revenue(NBR)
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Detailed Declaration
Detailed Declaration
Right Click
Find examiner and section &
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আইকলি খিক করলল িীলির Finder Winow আসলব।

এিি উপলরর Finder এ প্রলর্াজয থ্যাখদ প্রদাি কলর

আইকলি খিক করলল খসলস্টম িাখহ Bill of Export

আপিালক উপস্থাপি করলব।

উপলরর ইলমজ অনুর্ায়ী Bill of Export খসললক্ট কলর ার উপলর Right Click কলর

আইকলি খিক করলল

Bill of Export Read only mode এ ওলপি হলব। Bill of Export ওলপি হলল িীলির টুলবালরর প্রখ লে

National Board of Revenue(NBR)
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িীলির টুলবালর সব ৃিালি EGM িালম একটি ট্যাব রলয়লে। ঐ ট্যালব খিক করলল একটি িতুি উইলণ্ডা আসলবিঃ
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করা র্াক।

উপলরর ইলমজ পর্ ৃলবেণ করলল গদিা র্ালব, উপলর Customs Office, Bill of Export Number, Date,
Assessment Number, Date ই যাখদ রলয়লে। আর িীলি Office, Manifest Year, Manifest
No., B/L No., Voy. No., Dep. Date সংক্রান্ত থ্যাখদ রলয়লে। িীলির সাখরর থ্য-উপাত্ত খিখি করলে গর্, এ
Bill of Export এর খবপরীল B/L ইস্যয হলয়লে। গর্লহতু, B/L ইস্যয হলয়লে গসলহতু খরখলজ করা র্ায়। র্খদ িীলির সাখরল
Manifest সংক্রান্ত গকাি থ্য-উপাত্ত িা োলক, লব B/L ইস্যয হয়খি। কালজই, EXP খরখলজ করা র্ালব িা।

Short Shipment খিখি হওয়া সালপলে প্রলর্াজয সংলশাধলির জন্য Bill of Export এর
Post Entry
Short Shipment এর গেলে খিখি হওয়া সালপলে প্রলর্াজয গেলে Gross Weight, Net Weight, No.
of Package, Quantity, Value ই যাখদ গেলে সংলশাধলির প্রলয়াজি হয়। এ কাজ সম্পলন্নর জন্য
Assessment পরব ী পর্ ৃালয় Post Entry করল হয়। Post Entry সাধারণ িঃ সহকারী/উপ কখমশিার পর্ ৃালয়
সম্পাখদ হলয় োলক। ব্যখ ক্রম খহসালব গকাি গকাি কাস্টম হাউস, কাস্টম গস্টশলি Export এর Post Entry RO
কর্তৃক সম্পাদখ হলয় োলক। কাস্টমস কর্তৃক Bill of Export এ Post Entry এর মােলম পখরব িৃ সূখি হলল, া
স্বয়ংখক্রয়ভালব BL এ প্রখ ফখল হলব।

Post Entry সম্পাদি প্রখক্রয়ািঃ িীলির প্রখক্রয়া অনুসরণ কলর Post Entry করা র্ায়িঃ
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আইকলি খিক করলল িীলির Finder Winow আসলব।
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Goods Clearance
Declaration
Detailed Declaration
Detailed Declaration
Right Click
Find examiner and section &

এিি উপলরর Finder এ প্রলর্াজয থ্যাখদ প্রদাি কলর

আইকলি খিক করলল খসলস্টম িাখহ Bill of Export

আপিালক উপস্থাপি করলব।

উপলরর ইলমজ অনুর্ায়ী Bill of Export খসললক্ট কলর ার উপলর Right Click কলর

আইকলি খিক

করলল Bill of Export amendment mode এ ওলপি হলব। Bill of Export ওলপি হলল প্রলয়াজিীয়
পখর িৃ সম্পন্ন কলর Bill of Export এর উপলরর টুলবালরর প্রেম আইকলি (িীলির ইলমজ অনুর্ায়ী)

আইকলি খিক

কলর verify করল হলব।

Verify সফল হলল খসলস্টম িীলির ম্যালসজ প্রদাি করলব।

(টিক খিে) খিক করলল খসলস্টম খিনরুপ ম্যালসজ প্রদাি করলব।

Page

এিি আবার
(টিক খিে) আইকলি করলল খসলস্টম Post Entry সম্পন্ন হলয়লে মলমৃ খিখি করলব। পরব ী ইলমজ
অনুসরণ করা র্াক।
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ারপর উপলর প্রদখশৃ টুলবালরর খি ীয় আইকলি
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Post Entry সম্পন্ন হলয়লে।
(টিক খিে) আইকলি খিক করলল খক কারলণ Post Entry করা হলয়লে, া গকালিি
ফলমৃ Inspection Act এ খলখপবদ্ধ করার জন্য খসলস্টম স্বয়ংখক্রয়ভালব Inspection Act retrieve করলব।

Inspection Act এ Gross Weight হ্রাস পাওয়ার গকাি ব্যবহার করা হলয়লে। Amendment সংখিষ্ট এ
রকম আরও ৫(পাঁি) টিসহ সব ৃলমাট ৬(েয়) টি গকাি Inspection Act এ ধারণ করার স্যলর্াে রলয়লে।Verify
আইকলি খিক কলর verify সম্পন্ন হলল

(টিক খিে) আইকলি খিক কলর validate করল হলব। িীলির খিেটি গদিা

Page
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র্াক।
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EGM Close করািঃ
এটি সব ৃলশষ ধাপ। গমখিলফস্ট/রপ্তাখি গমখিলফস্ট রপ্তাখি শািা খিখদ্দৃষ্ট সমলয় EGM Close করলবি। ৎপূলব ৃ Feeder
Operator, Shipping Agent, Freight Forwarder েণ াঁলদর খিজ খিজ কার্ ৃক্রম সমাপ্ত করলেি খক
িা, া সমলয় সমলয় মখিটখরংপূব ৃক খিখি হল হলব। একবার EGM Close হলল আর গকাি প্রকালরর সংলশাধি,
সংলর্াজি, খবলয়াজি প্রলর্াজয হলব িা। এ খবয়য়টি সংখিষ্ট সকললক অনুধাবণ করল হলব।
EGM Close করার জন্য General Segment Find করািঃ
গর্ EGM Close করা হলব, গসটির General Segment খিলনাক্ত উপালয় Find কলর পরব ী কার্ ৃক্রম গ্রহণ
করল হলব।
অনুসৃ পদ্ধখ িঃ
১। Cargo Manifest
২। Data Management
৩। Manual Capture
৪। General Segment (Right Click)
৫। Find
Find এ খিক করলল িীলির General Segment Finder খিলি প্রদখশৃ হলব। িীলির ইলমজ অনুসরণ কলর
Finder এর ক্রাইলটখরয়ায় র্োর্ে ইিপুট (প্রলর্াজয থ্য) গদয়ার পর
এ আইকলি খিক করলল view, modify,
close করার জন্য General Segment পাওয়া র্ালব।

General Segment: View, Modify, Close করার জন্য িীলির ইলমজ অনুসরণ করুিিঃ
উপলর বখণ ৃ পদলেপ অনুসরলণর মােলম General Segment পাওয়া গেলল মাউলসর মােলম Right Click করলল
করলল General Segment Read only মুলি খভউ হলব। র্খদ EGM গরখজলেশলির পলর সংলশাধলির প্রলয়াজি
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হয়, লব Modify Registered Manifest অপশলি খিক করল হলব।
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View, Modify Registered Manifest, Close EGM অপশি পাওয়া র্ালব। View অপশলি খিক
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Modify Registered Manifest অপশলি খিক করলল General Segment retrieve হলব।

ারপর General Segment এর উপলরর টুলবার (উপলরর ইলমলজর ৩য় আইকি)) হল

আইকলি খিক কলর

Total BL, Package, Container, Gross Weight গিক কলর খিল হলব। র্খদ গকাি অসামঞ্জস্য া োলক,
লব খসলস্টম া খিনরুলপ প্রদশৃি করলব।

গর্মি উপলরর warning গমা ালবক General Segment এ Container এর সংখ্যা ১টি, অন্যখদলক BL
অনুসালর Container এর সংখ্যা ২টি। এম াবস্থায়, EGM Close করার আলে General Segment এ
Total BL, Package, Container, Gross Weight গিক কলর সংলশাধি করা িা হলল EGM Close
করা র্ালব িা। সংলশাধি গশলষ আবার

আইকলি খিক করলল খসলস্টম খিনরুপ ম্যালসজ খদলব।

এিি General Segment এর উপলরর টুলবার হল ২য় আইকলি

(টিক খিে) খিক করলল খসলস্টম িীলির ম্যালসজ

Page
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প্রদাি করলব।
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এিি পূলব ৃ প্রদখশৃ পদলেপ অনুসরলণর মােলম General Segment Finder এ পাওয়া গেলল মাউলসর মােলম
Right Click করলল View, Modify Registered Manifest, Close EGM অপশি পাওয়া র্ালব।

এিি
এর উপর খিক করলল General Segment retrieve হলব। ারপর উপলরর টুলবার (িীলি
প্রদখশৃ ইলমজ) হল ২য় আইকলি
(টিক খিে) খিক করল হলব।

এ আইকলি খিক করার পর খসলস্টম িীলির কিফারলমশি ম্যালসজ প্রদাি করলব।

এিি

(টিক খিে) আইকলি খিক করল হলব। ারপর খসলস্টম খিলনর Close EGM খিখি করণ ম্যালসজ প্রদাি করলব।

এিি

(টিক খিে) আইকলি খিক করল হলব। এিি পূলব ৃ প্রদখশৃ পদলেপ অনুসরলণর মােলম General Segment

Finder এ পাওয়া গেলল মাউলসর মােলম Right Click করলল View, Lock, Details অপশি পাওয়া র্ালব।
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এটা খিখি কলর গর্, EGM Close সম্পন্ন হলয়লে।
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