1

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অর্ থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ
(

)
প্রজ্ঞাপন

তাবরখ: ১৮

, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১

, ২০২২ বিষ্টাব্দ

এস,আর,ও নাং ১১৬-আইন/২০২২/৬৪/
।- Customs Act, 1969
(Act No. IV of 1969) এর section 19 এর sub-section (1) এবাং মূল্য
সাংদ াজন কর ও
র
আইন, ২০১২ (২০১২ সদনর ৪৭ নাং আইন) এর ধারা ১২৬
এর উপ- র (১) এ প্রেত্ত ক্ষমতাবদল সরকার, জনস্বাদর্ থ, জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সবিত
পরামশথক্রদম, ২৯
, ২০২১ বিষ্টাব্দ
১৪
, ১৪২৮
র
জারীকৃত
প এস,আর,ও নাং ২৮৯-আইন/২০২১/৪৭/কাস্টমস এ র র
র ।
২। এই প্রজ্ঞাপন ৯ জুন, ২০২২ বিস্টাব্দ তাবরদখ কা থকর িইদব।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
র /র
র
।
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অর্ থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ
(

ও

র)
প্রজ্ঞাপন

তাবরখ: ১৮

, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১

, ২০২২ বিষ্টাব্দ

এস,আর,ও নাং ১১৭-আইন/২০২২/৬৫/
।- Customs Act, 1969
(Act No. IV of 1969) এর section 19 এর sub-section (1) এ প্রেত্ত
ক্ষমতাবদল সরকার, জনস্বাদর্ থ, জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সবিত পরামশথক্রদম, ২ , ২০১৭
বিষ্টাব্দ
১৮
, ১৪২৩
র জারীকৃত
প এস,আর,ও নাং
৪৭-আইন/২০১৭/০৩/কাস্টমস এ র র
র ।
২। এই প্রজ্ঞাপন ৯ জুন, ২০২২ বিস্টাব্দ তাবরদখ কা থকর িইদব।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
র /র
র
।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অর্ থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ
(কাস্টমস ও মূল্য সাংদ াজন কর)
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ: ১৮

, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১

, ২০২২ বিষ্টাব্দ

এস,আর,ও নাং ১১৮-আইন/২০২২/৬৬/কাস্টমস।– সরকার, Customs Act,
1969 (Act No. IV of 1969), অতঃপর উক্ত Act ববলয়া উবিবখত, এর section 19
এর sub-section (1) এবাং ল্য সাংদ াজন কর ও
র
আইন, ২০১২ (২০১২
সদনর ৪৭ নাং আইন) এর ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রেত্ত ক্ষমতাবদল, জনস্বাদর্ থ,
জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সবিত পরামশথক্রদম, উক্ত Act এর FIRST SCHEDULE-ভুক্ত
প
র
বনম্নববণ থত TABLE এর কলাম (1) এ উবিবখত Heading এবাং
কলাম (2) এ উবিবখত H. S. Code এর অধীন ন্ত্রপাবত বা ন্ত্রাাংদশর বা উভ্দয়র উপর
আদরাপণীয় আমোবন শুল্ক, ব পবরমাদণ মূল্যবভ্বত্তক ১ (এক) শতাাংদশর অবতবরক্ত িয়
বসই পবরমাণ এবাং সমুেয় মূল্য সাংদ াজন কর, সম্পূরক শুল্ক, বে র্াদক, বনম্নববণ থত
শতথসমূি প্রবতপালন সাদপদক্ষ, অব্যািবত প্রোন কবরল, র্া:-
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TABLE
Heading
(1)
39.23
40.10
42.05
42.06
44.21
56.08
59.11
69.01
69.02
69.03
69.09
70.19
73.11
73.14
74.15
74.19
75.08
76.13
78.06
79.07
80.07
82.03
82.05
82.07
82.08
82.09
84.01
84.02
84.03
84.04
84.05
84.06
84.07
84.08
84.09
84.10
84.11
84.12

H. S. Code
(2)
3923.29.10; 3923.40.10
4010.35.00; 4010.36.00
4205.00.10
4206.00.10
4421.99.20
5608.11.10
5911.10.90; 5911.20.00; 5911.31.00; 5911.32.00;
5911.40.00; 5911.90.00
6901.00.10
6902.10.00; 6902.20.00
6903.10.10; 6903.20.10; 6903.20.20; 6903.90.20
6909.11.00; 6909.12.00
7019.90.11
7311.00.10; 7311.00.90
7314.12.00; 7314.14.00
7415.21.00
7419.80.10
7508.90.10
7613.00.00
7806.00.10
7907.00.10
8007.00.20
8203.30.00; 8203.40.00
8205.10.00
All H. S. Codes
All H. S. Codes
8209.00.00
All H. S. Codes
All H. S. Codes
All H. S. Codes
All H. S. Codes
All H. S. Codes
All H. S. Codes
8407.29.00; 8407.90.10
8408.10.00; 8408.90.10; 8408.90.20
8409.91.10; 8409.99.10
All H. S. Codes
All H. S. Codes
8412.10.90; 8412.21.00; 8412.29.00; 8412.31.00;
8412.39.00; 8412.80.00; 8412.90.90

4

84.13
84.14
84.15
84.16
84.17
84.18
84.19
84.20
84.21
84.22
84.23
84.24
84.25
84.26
84.27
84.28
84.29
84.30
84.31
84.32
84.33
84.34
84.35
84.36
84.37
84.38
84.39

8413.11.00; 8413.19.00; 8413.40.00; 8413.50.00;
8413.60.00; 8413.70.00; 8413.81.00; 8413.82.00;
8413.91.00
8414.10.00; 8414.30.10; 8414.40.00; 8414.59.10;
8414.59.20; 8414.80.10; 8414.80.20; 8414.80.41
8415.10.10; 8415.20.10; 8415.81.10; 8415.81.20;
8415.82.10; 8415.82.20; 8415.83.10; 8415.83.30
All H. S. Codes
All H. S. Codes
8418.61.10; 8418.69.10; 8418.69.93; 8418.69.95
8419.20.00; 8419.33.00; 8419.34.00; 8419.35.00;
8419.39.00; 8419.40.20; 8419.40.90; 8419.50.00;
8419.60.00; 8419.81.00; 8419.89.00; 8419.90.00
All H. S. Codes
8421.11.00; 8421.12.00; 8421.19.10; 8421.21.10;
8421.21.92; 8421.21.93; 8421.39.20; 8421.91.00;
8421.99.00
8422.19.00; 8422.20.00; 8422.30.00; 8422.40.00;
8422.90.00
8423.20.00; 8423.30.00; 8423.82.10; 8423.89.00;
8423.90.00
8424.10.00, 8424.20.10; 8424.20.30; 8424.30.00;
8424.41.10; 8424.41.90; 8424.49.00; 8424.82.00;
8424.89.00; 8424.90.00
8425.11.00; 8425.19.00; 8425.31.00; 8425.39.00;
8425.41.00
8426.11.00; 8426.12.00; 8426.19.00; 8426.20.00;
8426.30.00; 8426.41.90; 8426.49.00; 8426.91.00;
8426.99.00
8427.10.00; 8427.20.00
All H.S. Codes (Excluding 8428.10.00)
All H. S. Codes
All H. S. Codes
All H. S. Codes
All H. S. Codes
8433.20.00; 8433.30.00; 8433.40.00; 8433.51.00;
8433.52.00; 8433.53.00; 8433.59.10; 8433.59.90;
8433.60.00; 8433.90.00
All H. S. Codes
All H. S. Codes
All H. S. Codes
8437.10.00; 8437.80.90; 8437.90.90
All H. S. Codes
All H. S. Codes
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84.40
84.41
84.42
84.43
84.44
84.45
84.46
84.47
84.48
84.49
84.50
84.51
84.52
84.53
84.54
84.55
84.56
84.57
84.58
84.59
84.60
84.61
84.62
84.63
84.64
84.65
84.66
84.67
84.68
84.74
84.75
84.77
84.79
84.80
84.81
84.83
84.84
84.86

All H. S. Codes
All H. S. Codes
8442.30.00; 8442.40.00; 8442.50.90
8443.11.00; 8443.12.00; 8443.13.00; 8443.14.00;
8443.15.00; 8443.16.00; 8443.17.00; 8443.19.00;
8443.32.90; 8443.39.10; 8443.39.99; 8443.91.00
8444.00.00
All H. S. Codes
All H. S. Codes
All H. S. Codes
All H.S. Codes (Excluding H.S. Code 8448.20.10;
8448.42.10)
8449.00.00
8450.20.90; 8450.90.00
All H.S. Codes (Excluding H.S. Code 8451.21.00)
8452.21.00; 8452.29.90; 8452.30.00; 8452.90.90
All H. S. Codes
All H. S. Codes
All H. S. Codes
All H. S. Codes
All H. S. Codes
All H. S. Codes
All H. S. Codes
All H. S. Codes
All H. S. Codes
All H. S. Codes
All H. S. Codes
All H. S. Codes
All H. S. Codes
All H.S. Codes
8467.21.00; 8467.22.00; 8467.29.00; 8467.89.00;
8467.91.00; 8467.99.00
All H. S. Codes
All H. S. Codes
All H. S. Codes
All H. S. Codes
All H. S. Codes (Excluding H.S. Code 8479.60.00)
All H. S. Codes
8481.10.90; 8481.20.90; 8481.30.90; 8481.40.90;
8481.90.90
8483.20.00; 8483.30.00; 8483.40.00; 8483.50.00;
8483.60.00; 8483.90.00
All H. S. Codes
8486.10.00; 8486.20.00; 8486.30.00; 8486.90.00
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85.01
85.02
85.03
85.04
85.05
85.14
85.15
85.16
85.25
85.26
85.30
85.31
85.37
85.41
85.43
87.01
87.04
87.16
89.02
90.07
90.08
90.10
90.11
90.12
90.14
90.15
90.18
90.19
90.20
90.21
90.22
90.24
90.25
90.26
90.27
90.28
90.29
90.30

All H.S. Codes (Excluding 8501.10.10; 8501.10.90;
8501.20.10; 8501.20.91; 8501.20.99; 8501.31.00;
8501.40.10; 8501.51.00)
All H. S. Codes
All H. S. Codes
8504.23.10; 8504.50.00
All H. S. Codes
All H. S. Codes
All H. S. Codes
8516.40.10
8525.50.10; 8525.60.10
All H. S. Codes (Excluding H.S. Code 8526.91.10)
8530.80.00
8531.10.00
8537.10.10; 8537.10.20
8541.42.00; 8541.43.00
8543.10.00; 8543.20.00; 8543.30.00; 8543.70.20
8701.91.10; 8701.92.10; 8701.93.10; 8701.94.10;
8701.95.10
8704.10.00; 8704.22.13; 8704.22.15; 8704.90.11
8716.20.00; 8716.31.00; 8716.39.00
8902.00.00
9007.10.90; 9007.20.90
All H. S. Codes
All H. S. Codes
All H. S. Codes
All H. S. Codes
All H. S. Codes
All H. S. Codes
9018.11.00; 9018.12.00; 9018.13.00; 9018.14.00;
9018.19.90; 9018.20.00; 9018.41.00; 9018.49.00;
9018.50.00; 9018.90.20
9019.10.10; 9019.10.90; 9019.20.10; 9019.20.90
9020.00.00
9021.39.00; 9021.40.00; 9021.50.00; 9021.90.10;
9021.90.90
All H. S. Codes
All H. S. Codes
9025.90.00
All H. S. Codes
All H. S. Codes
9028.10.00; 9028.20.00
9029.10.90
All H. S. Codes
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90.31
90.32
91.06
94.03
94.06

All H. S. Codes
9032.10.00; 9032.20.00; 9032.81.00; 9032.90.00
9106.10.00
9403.20.30; 9403.60.20
9406.90.10

শতথাববল:
(১)

ন্ত্রপাবত বা ন্ত্রাাংশ বা উভ্দয়র আমোবনর বক্ষদে বরয়াবত সুববধা Industrial
IRC holder VAT compliant বশল্প প্রবতষ্ঠান ও VAT compliant
আমোবনকারক উভ্দয়র জন্য প্রদ াজয িইদব,
পৃর্ক চালাদন বকবল ন্ত্রাাংশ
আমোবনর বক্ষদে
Industrial IRC holder VAT compliant বশল্প
প্রবতষ্ঠাদনর জন্য উক্ত বরয়াবত সুববধা প্রদ াজয িইদব;
ব্যাখ্যা।( )

Industrial IRC holder

ও র

এইরূপ প্রবতষ্ঠান ািার বনকট
র র
(Industrial

consumer)

র রবিয়াদে;
( )

ও

( )

র
প (র
;

)

২০১২ এর
রএ প উ প

র

VAT compliant আমোবনকারক

ও

(ঘ)

র

VAT compliant

র
প (র
;

এ
প র উ
পণ্যসমূি, র্া:-

)

২০১২ এর
র এ প
র

র
র

“ ন্ত্রাাংশ” অর্ থ বনম্নববণ থত

(অ) TABLE এ অন্তভুথক্ত Heading 39.23 িইদত
Heading 82.09 এর ববপরীদত উ বখত H.S. Code
সমূদির পণ্য; এবাং
(আ) TABLE এ অন্তভুথক্ত Heading 84.01 িইদত
Heading 94.06 এর ববপরীদত উবিবখত H.S. Code
সমূদির পণ্য (H.S. Code 8448.51.00 এবাং
8503.00.20 ব্যতীত) বকবল ািার ববপরীদত
Customs Act, 1969 এর FIRST SCHEDULE
-এ Parts বিসাদব উদিখ রবিয়াদে;

8

(২)

একই চালাদন ন্ত্রপাবত ও ন্ত্রাাংশ আমোবনর বক্ষদে বাবণবজযক আমোবনকারক
কর্তক
থ ন্ত্রপাবতর নীট (Net) ওজদনর সদব থাচ্চ ১০ (েশ) শতাাংশ পবরমাণ ন্ত্রাাংশ
আমোবন করা াইদব;

(৩)

( )

র

,
ও র এর

র

এ
ও
এ
এ

ও

প র

এ
র

এ
প
এ

প র
র

এ

র

র
র

র

ও

র

,
র

) এর
( )

এ

H.S. code এর

উ
:
র

এ

,

উ

, এ
এ
এ

র
র

র
র,

,

এ
এ

প
র

এ
এ

উ

র
,
র
ও র এর র
র
উ
এর
(
র

র
প
:

ও
ও

;

একই H. S. Code এর আওতাভুক্ত লধনী ন্ত্রপাবত বা ন্ত্রাাংশ বা
উভ্য়, এক বা একাবধক ঋণপদের অধীন একাবধক চালাদন আমোবনর
বক্ষদে, প্রর্ম পণ্যচালান আমোবনর ববল অব এবি োবখদলর তাবরখ
িইদত ২৪ (চবিশ)
র মদে সকল ন্ত্রপাবত বা ন্ত্রাাংশ বা উভ্দয়র
আমোবন সম্পন্ন কবরদত িইদব:
তদব শতথ
ন্ত্রপাবত ও ন্ত্রাাংশ
কবরদত না পাবরদল
র,
র প

র্াদক ব , উন্নত প্রযুবক্তর বৃিোয়তন বশদল্পর
উক্ত ২৪ (চবিশ)
সমদয়র মদে আমোবন
আমোবনকারক কর্তক
থ আদবেদনর পবরদপ্র
,
১২ (বাদরা)
প উ
র :

আরও শতথ র্াদক ব , কবমশনার কর্তক
থ ববধ থত উক্ত ১২
(বাদরা)
সমদয়র মদেও আমোবন কবরদত না পাবরদল
আমোবনকারক জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সেস্য (কাস্টমস: নীবত ও
আইবসটি) বরাবর আদবেন কবরদত পাবরদব এবাং উক্ত আদবেন
প থাদলাচনায় ব ৌবক্তক মদন কবরদল জাতীয় রাজস্ব ববাদডরথ সেস্য
(কাস্টমস: নীবত ও আইবসটি), প্রদয়াজদন, আরও অনবধক ১২ (বাদরা)
মাস প থন্ত উক্ত সময় বৃবি কবরদত পাবরদবন:
রও
র

, উ
প র

১২ (বাদরা)
র

র
র
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পর

র
র

,
র ;

,

পর

(৪)

আমোবনকৃত বা আমোবন
বমবশনাবর, প্ল্যান্ট, ন্ত্রপাবত, ন্ত্রাাংশ বা অন্যান্য
অাংশ সাংবিষ্ট বশল্প প্রবতষ্ঠান প ব্যবিার করা িইদব এবাং খালাদসর পর
অন্যববধ কাদজ ব্যবিার, ি র বা মাবলকানা পবরবতথন করা িইদল
আমোবনকৃত পদণ্যর উপর স্বাভ্াববক ও প্রদ াজয িাদর শুল্ক ও কর প্রোন কবরদত
বাে র্াবকদবন মদমথ আমোবনকারক প্রবতষ্ঠান র্া র্ মূল্যমাদনর ননজুবডবসয়াল স্টযাদম্প সাংবিষ্ট কবমশনার অব কাস্টমস বরাবদর একটি
অবঙ্গকারনামা োবখল কবরদব;

(৫)

সব থদশষ পণ্যচালান আমোবনর ৬ (েয়) মাদসর মদে আমোবনকৃত সমুেয়
বমবশনাবর প্ল্যান্ট, ন্ত্রপাবত, ন্ত্রাাংশ বা অন্যান্য অাংশ র্া র্ভ্াদব র্াস্থাদন
স্থাবপত িইয়াদে বক না বসই ববষদয় সদরজবমদন তে পূব থক বনবিত ও র
সাংবিষ্ট কবমশনার অব কাস্টমস সাংবিষ্ট পাববলক ববশ্বববদ্যালদয়র
বমকাবনকযাল বা, বক্ষেমত, ইদলকবিকযাল, অনুষে বা ববভ্াদগর ববদশষজ্ঞ
মতামত সাংগ্রি কবরদবন এবাং এই সাংক্রা
াবতীয় ব্যয় সাংবিষ্ট
আমোবনকারকদক বিন কবরদত
:
,
র উ
প র

,
:

,

প
র
র পর
৬ (ছ )
প

আরও

র ৬ (ছ )

র
র
র

উ

র

,

র
র
ও
র
প র
র
র
র সেস্য (
:
ও
) র র
র প র
এবাং উ
প
র
র
র
(কাস্টমস: নীবত ও আইবসটি), প্রদয়াজদন, আরও অনবধক ১২ (বাদরা) মাস
প থন্ত উক্ত সময় বৃবি কবরদত পাবরদবন:
রও
র
র ;
(৬)

র
,

,উ
প র
,

১২ (বাদরা)
র র
পর

র

ও
র পর
র

আমোবনকৃত বমবশনাবর প্ল্যান্ট, ন্ত্রপাবত, ন্ত্রাাংশ বা অন্যান্য অাংদশর সব থদশষ
পণ্যচালান খালাদসর ৬ (েয়) মাদসর মদে অর্বা, প্রদ াজয
, অনুদমাবেত
ববধ থত সমদয়র মদে র্া র্ভ্াদব র্াস্থাদন স্থাবপত িইয়াদে মদমথ ববণ থত
ববদশষজ্ঞ মতামত পাওয়া বগদল মুচদলকাটি বেরত প্রোন করা িইদব, অন্যর্ায়
আমোবনকারদকর বনকট িইদত প্রদ াজয িাদর শুল্ক ও কর আোয়দ াগ্য িইদব;
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(৭)

Industrial IRC Holder VAT Compliant

র র
রর
র
(৪), (৫) ও (৬) এ উ

র
র
প

র উ
র
প্ল্যা

ও

র
পর

রর

উ
র

এ

র
র পূব থক
;

প
র

র

উ

র
প

(৯)

উ
:

এর
র
(৫) ও (৬) এ উ
প

ও
এ

, বকাদনা
র
প র

(৮)

ও

প

(৪),
প র ;
র

র
র
র
র
েো (৫) ও (৬) এ
বার পর উ

এ

এই প্রজ্ঞাপদনর আওতায় পণ্য আমোবন ও খালাদসর লদক্ষয
র র
ছ এ ১৩
সাংব
র (
)
এ
করদময়াদের মূল্য
র
প (র )
র ছ
উ র
র
ববাদড থর ও
কবমশনাদরদটর ও
:
,
পও

র
র
র

প র

র র

-

র
র

প
র

প

র

র

;

(১০)

েো (৯) এ উবিবখত শতথ প্রবতপালন সাদপদক্ষ,
র
রর উ
এ
প র TABLE এ উবিবখত
প ও
র প র এবাং এ প
র
(৪) এ উ
;

(১১)

বকাদনা উৎপােনকারী বশল্প প্রবতষ্ঠাদন কাঁচামাল বা উপকরণ বিসাদব ব্যবিা থ এই
প্রজ্ঞাপদনর TABLE-ভুক্ত বকাদনা মূলধনী ন্ত্রপাবত ও ন্ত্রাাংশ উক্ত প্রবতষ্ঠান
কর্তক
থ এই প্রজ্ঞাপদনর আওতায় বরয়াবত সুববধায় আমোবনদ াগ্য িইদব না;

(১২)

( )

আমোবন ও শুল্কায়ন সাংক্রা অন্যান্য ববষয়সমূি এ েো (৯) এ
উ
শতথ পবরপালন করা িইয়াদে বক না উিা সাংবিষ্ট শুল্কায়নকারী
কমথকতথা াচাই
র
, তদব এই প্রকৃবতর
পণ্যচালাদনর অন্যযন ১০ (েশ) শতাাংশ দেবচয়ন ও ঝবুঁ ক ব্যবস্থাপনার
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বভ্বত্তদত শুল্কায়ন তত্ত্বাবধানকারী সাংবিষ্ট বডপুটি কবমশনার বা সিকারী
কবমশনার প থাদয় শুল্কায়ন অনুদমােন করাইদত িইদব;
( )

শুল্কায়ন তত্ত্বাবধানকারী সাংবিষ্ট শুল্কায়নকারী কমথকতথা শুল্কায়দন ববলম্ব
পবরিাদরর লদক্ষয
উ র
র
ববাদড থর ও
কবমশনাদরদটর
ও
র ;

(১৩)

েো (১) ও (৯) এ উ

,

:-

( )

সরকাবর, আধা সরকাবর, স্বায়ত্তশাবসত সাংস্থা, জাবতসাংঘভুক্ত সাংস্থা,
দূতাবাস, ববদশষ সুববধা প্রাপ্ত ব্যবক্ত ও সাংস্থা, সরকাদরর বনয়ন্ত্রণাধীন
বশল্প প্রবতষ্ঠান,
রর
ধমীয় প্রবতষ্ঠান কর্তক
থ আমোবন
চালান;

(খ)

ন্যতন বশল্প প্রবতষ্ঠান কর্তক
থ ন্যতন বশল্প স্থাপদনর উদেদে মূলধনী
ন্ত্রপাবত ও প্রার্বমক ন্ত্রাাংদশর আমোবন চালান; এবাং

(গ)

এইরূপ প্রবতষ্ঠান ািাদের জন্য বশল্প বভ্াক্তা আইআরবস গ্রিদণর
বােবাধকতা নাই এবাং ািাদের জন্য VAT Compliant বিসাদব
বরটান থ োবখদলর বােবাধকতা নাই, তৎ
রর
এ প
র
।

২। ১০ এ , ২০২২ বিষ্টাব্দ
২৭
, ১৪২৮
তাবরদখ
জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নাং ৭৫-আইন/ ২০২২/৬০/কাস্টমস এতদ্দ্বারা রবিত করা
িইল।
৩। এই প্রজ্ঞাপন ৯

, ২০২২

র

কা থকর িইদব।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
র /র
র
।
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গণপ্রজাত বাাংলাদেশ সরকার
অর্ থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ
(কাস্টমস ও মূল্য সাংদ াজন কর)
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ: ১৮

, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১

, ২০২২ বিষ্টাব্দ

এস,আর,ও নাং ১১৯-আইন/২০২২/৬৭/কাস্টমস।- Customs Act, 1969
(Act No. IV of 1969), অতঃপর উক্ত Act ববলয়া উবিবখত, এর section 19 এর
sub-section (1) এবাং মূল্য সাংদ াজন কর ও
র
আইন, ২০১২ (২০১২
সদনর ৪৭ নাং আইন) এর ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রেত্ত ক্ষমতাবদল সরকার,
জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সবিত পরামশথক্রদম, জনস্বাদর্ থ, উক্ত Act এর FIRST
SCHEDULE - ভুক্ত পণ্যসমূদির মদে বনম্নববণ থত TABLE-1, TABLE-2,
TABLE-3, TABLE-4, TABLE-5 ও TABLE-6 এর কলাম (1) এ উবিবখত
H.S. Code এর ববপরীদত কলাম (2) এ ববণ থত বববভ্ন্ন বশদল্পর কাঁচামালসমূিদক,
উিাদের উপর আদরাপণীয় আমোবন শুল্ক বা Customs Duty (CD), ব পবরমাদণ
কলাম (3) এ ববণ থত িাদরর এবাং সম্পূরক শুল্ক বা Supplementary Duty (SD),
ব পবরমাদণ কলাম (4) এ ববণ থত িাদরর অবতবরক্ত িয় বসই পবরমাণ, বরগুদলটবর বডউটি
িইদত, বনম্নববণ থত শতথসাদপদক্ষ, অব্যািবত প্রোন কবরল, র্া:TABLE-1
H.S. Code

Description of goods

(1)
1511.10.10

(2)
Crude palm oil & its fractions imported by
Industrial IRC holder VAT compliant edible oil
refinery industries
Tube lessening jel imported by Industrial IRC
holder VAT compliant optical fibre cable
manufacturing industry
Artificial Corundum Imported by industrial IRC
holder
VAT
compliant
sand
paper
manufacturing industry
Aluminium oxide Imported by industrial IRC
holder
VAT
compliant
sand
paper
manufacturing industry
Ethylene glycol imported by Industrial IRC
holder
VAT
compliant
PET
chips
manufacturing industry
Terephthalic acid imported by Industrial IRC
holder
VAT
compliant
PET
chips
manufacturing industry

2712.90.10
2818.10.10
2818.20.10
2905.31.10
2917.36.10

CD
(%)
(3)
0

SD
(%)
(4)
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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H.S. Code

Description of goods

(1)
3901.10.10

(2)
TPMC imported by Industrial IRC holder VAT
compliant electric fan motor or water pump
motor manufacturing industry
Black polyethylene imported by Industrial IRC
holder VAT compliant optical fibre cable
manufacturing industry
Acrylonitrile-butadiene-styrene
(ABS)
copolymers Imported by Industrial IRC holder
VAT compliant LED lamp manufacturing
industry
Polycarbonates Imported by Industrial IRC
holder VAT compliant LED lamp parts
manufacturing industry
Poly (ethylene terephthalate) having a viscosity
number of 78 ml/g or higher Imported by
Industrial IRC holder VAT compliant textile
yarn manufacturing industry
Other Poly (ethylene terephthalate) Imported by
Industrial IRC holder VAT compliant textile
yarn manufacturing industry
Other polyester imported by Industrial IRC
holder
VAT
compliant
LED
lamp
manufacturing industry
FRP rod imported by Industrial IRC holder
VAT
compliant
optical
fibre
cable
manufacturing industry
Acrylic or modacrylic synthetic filament tow
imported by Industrial IRC holder VAT
compliant synthetic staple fibre manufacturing
industry
Water blocking yarn imported by Industrial IRC
holder VAT compliant optical fibre cable
manufacturing industry
Water blocking tape imported by Industrial IRC
holder VAT compliant optical fibre cable
manufacturing industry
Flat rolled products of iron or non-alloy steel copolymer coated steel tape imported by Industrial
IRC holder VAT compliant optical fibre cable
manufacturing industry
Flat-rolled products of other alloy steel, of a
width of 600 mm or more not further worked
than hot-rolled, not in coils imported by
Industrial IRC holder VAT compliant mould
manufacturing industry

3901.20.10
3903.30.10

3907.40.10
3907.61.10

3907.69.10
3907.99.10
3916.90.10
5501.30.10

5510.12.10
5510.30.10
7212.40.91

7225.40.10

CD
(%)
(3)
0

SD
(%)
(4)
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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H.S. Code

Description of goods

(1)
7225.50.10

(2)
Flat-rolled products of other alloy steel, of a
width of 600 mm or more not further worked
than cold-rolled (cold-reduced) imported by
Industrial IRC holder VAT compliant mould
manufacturing industry
Aluminium ingot imported by Industrial IRC
holder VAT compliant electric fan motor or
water pump motor manufacturing industry
Alluminium alloys imported by Industrial IRC
holder
VAT
compliant
LED
lamp
manufacturing industry
Non-alloyed aluminium rectangular (including
square) plates, sheets and strips imported by
Industrial IRC holder VAT compliant LED lamp
or electric fan manufacturing industry
Other Aluminium alloy plate, sheet and strips
imported by Industrial IRC holder VAT
compliant LED lamp manufacturing industry
Rotor/Motor bush imported by electric fan
motor or water pump motor manufacturing
industry
LED bulb with bar imported by Industrial IRC
holder VAT compliant television manufacturing
industry
Open
Cell for use in manufacturing of
LCD,LED panel imported by industrial IRC
holder VAT compilant television manufacturing
Industry

7601.10.10
7601.20.10
7606.11.10

7606.92.10
8503.00.30
8529.90.21
8529.90.22

8539.90.21
8539.90.31
9001.10.10

9405.91.10

9405.92.10

Parts of compact energy saving fluorescent lamp
imported by Industrial IRC holder VAT compliant
lamp manufacturing industry
Parts of Light-emitting diode (LED) lamps
imported by Industrial IRC holder VAT
compliant LED lamp manufacturing industry
Optical fibres and color optical fibres imported
by Industrial IRC holder VAT compliant optical
fibre cable manufacturing industry
Parts of Heading No-94.05 Of Glass Imported
by Industrial IRC holder VAT compliant lamp
manufacturing industry
Parts of Heading No.94.05 Of Plastic Imported
by Industrial IRC holder VAT compliant LED
lamp manufacturing industry

CD
(%)
(3)
0

SD
(%)
(4)
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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H.S. Code

Description of goods

(1)
9405.99.10

(2)
Other Parts of Heading No.94.05 Imported by
Industrial IRC holder VAT compliant LED lamp
manufacturing industry

CD
(%)
(3)
0

SD
(%)
(4)
0

CD
(%)
(3)
5

SD
(%)
(4)
0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

TABLE-2
H.S. Code

Description of goods

(1)
0506.90.10

(2)
Bone ash imported by Industrial IRC holder
VAT
compliant
ceramic
products
manufacturing industries
Malt extract; food preparations of flour,
grouts, meal, starch or malt extract for infant
or young children use in bulk imported by
Industrial IRC holder VAT compliant food
industry
China clays Imported by industrial IRC holder
VAT compliant tiles & sanitary manufacturing
industry
Ball clays Imported by industrial IRC holder
VAT compliant tiles & sanitary manufacturing
industry
Flint/grinding pebbles imported by Industrial
IRC holder VAT compliant ceramic products
manufacturing industries
Limestone Flux; Limestone and other
calcareous stones imported as raw material by
industrial IRC holder VAT compliant
manufecturers
Chrysolite fibre imported by Industrial IRC
holder VAT compliant cement sheet
manufacturing industry
Crude tar imported by Industrial IRC holder
VAT compliant tar manufacturering industres
Rubber process oil imported by Industrial IRC
holder VAT compliant tyre & tube
manufacturing industry
Rubber process oil imported by Industrial IRC
holder VAT compliant tyre & tube
manufacturing industry
Base oil imported in bulk by Industrial IRC
holder VAT compliant petroleum products
processing or blending industry

1901.90.30

2507.00.11

2508.40.11

2517.10.10
2521.00.10

2524.90.10
2706.00.11
2707.50.10

2707.99.10

2710.19.21

16

H.S. Code

Description of goods

(1)
2902.50.10

(2)
Styrene imported by Industrial IRC holder
VAT compliant paint manufacturing industries
Isopropyl alcohol imported by Industrial IRC
holder VAT compliant ink manufacturing
industry
Octanol and isomers imported by Industrial
IRC holder VAT compliant dioctyl
orthophthalates manufacturing industry
Black ink Imported by industrial IRC holder
VAT compliant SIM card and scratch card
manufacturing industry
Inkjet Refill in injectable form Imported by
industry IRC holder VAT compliand SIM card
and scratch card manufacturing industry
Compressor oil imported by Industrial IRC
holder
VAT
compliant
compressor
manufacturing industry
Other Waxes imported by Industrial IRC
holder VAT compliant ink manufacturing
industry
Graphite or carbon electrode paste imported
by Industrial IRC holder VAT compliant ferro
alloy manufacturing industry
Additives for Lubricating oils Containing
Pteroleum oils or oils obtained from
Bituminous Minerals imported by Industrial
IRC holder VAT compliant lub-blending
industry
Additives for Lubricating oils obtained from
other sources imported by Industrial IRC
holder VAT compliant lub-blending industry
Anti-oxidising
preparation
and
other
compound stabilisers imported by Industrial
IRC holder VAT compliant tyre-tube or
plastic goods manufacturing industry
Organic composite solvent imported by
Industrial IRC holder VAT compliant ink
manufacturing industry
Barium/strontium ferrite powder imported by
Industrial IRC holder VAT compliant
manufacturing industry

2905.12.10

2905.16.10

3215.11.20

3215.90.30

3403.99.10

3404.90.10

3801.30.10

3811.21.10

3811.29.10

3812.39.20

3814.00.10

3824.99.30

CD
(%)
(3)
5

SD
(%)
(4)
0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

17

H.S. Code

Description of goods

(1)
3824.99.50

(2)
Coated calcium carbonate imported by
Industrial IRC holder VAT compliant plastic
goods or calcium carbonate filler or Cable
manufacturing industry
Melamine resins imported by Industrial IRC
holder VAT compliant melamine products
manufacturing industries
Phenolic resins imported by Industrial IRC
holder VAT compliant ink or tyre tube
manufacturing industries
PVC film and PVDC Film imported by
Industrial IRC holder VAT compliant
medicine packaging industries
Unprinted nylon film in roll form imported by
Industrial IRC holder VAT compliant
medicine packaging industries
Microcellular PET light sheet having a power
saving capa.of 20% or more imported by
industrial IRC holder VAT compilant
television manufacturing Industry
Vulcanised fibre sheet imported in pre
punched, cut to size shape for the manufacture
of sliver cans; plastic film metalised yarn
grade imported by Industrial IRC holder VAT
compliant metalized yarn (flat or round)
manufacturing industry
Aseptic pack imported by Industrial IRC
holder VAT compliant dairy industries
Smoked sheets imported by Industrial IRC
holder VAT compliant tyre and tube
manufacturing industry of a rim size
exceeding 16"
Uncoated paper board imported by Industrial
IRC holder VAT compliant Gypsum board
manufacturing industry
Uncoated paper board imported by Industrial
IRC holder VAT compliant Gypsum board
manufacturing industry
Uncoated paper board imported by Industrial
IRC holder VAT compliant Gypsum board
manufacturing industry
Melamine/Decalcomania Paper imported by
Industrial IRC holder VAT compliant

3909.20.10

3909.40.10

3920.49.30

3920.92.30

3921.19.11

3921.90.10

3923.90.31
4001.21.10

4805.91.10

4805.92.10

4805.93.10

4811.90.11

CD
(%)
(3)
5

SD
(%)
(4)
0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0]

5

0

18

H.S. Code

Description of goods

(1)

(2)
Ceramic/Melamine/ Transfers (decalcomania)
manufacturing industry
Paraffin wax or stearin covered or latex coated
or waterproof paper and paperboard Imported
by Industrial IRC holder VAT compliant
abrasive paper (sand paper) manufacturing
industry
Transfers (decalcomanias) imported by
Industrial IRC holder VAT compliant ceramic
or melamine industry
Filter cloth imported by Industrial IRC holder
VAT
compliant
ceramic
products
manufacturing industries
Textile fabrics coated with gum or amylaceous
Imported by Industrial IRC holder VAT
compliant sand paper manufacturing industry
Used sweater imported by Industrial IRC
holder VAT compliant blanket manufacturing
industry
Silex/lining/abrasive/polishing disc imported
by Industrial IRC holder VAT compliant
ceramic products manufacturing industries
Alumina liner imported by Industrial IRC
holder VAT compliant ceramic or steel
products manufacturing industries
Closed woven fabrics of roving imported by
Industrial IRC holder VAT compliant bio-gas
plant
Other closed fabrics of roving imported by
Industrial IRC holder VAT compliant bio-gas
plant
Other articles of glass firbre, other than biogas
digester, imported by Industrial IRC holder
VAT compliant bio-gas plant
In coils, not further worked than hot-rolled,
with patterns in relief imported by Industrial
IRC holder VAT compliant transformer and
products of Chapter 72 and Chapter 73
manufacturing industry
Other, in coils, not further worked than hotrolled, pickled of a thickness of 4.75 mm or
more imported by Industrial IRC holder VAT
compliant transformer and products of Chapter
72 and Chapter 73 manufacturing industry

4811.60.20

4908.10.10
5608.19.10
5901.10.10
6309.00.10
6802.29.10
6903.20.30
7019.61.20

7019.62.20

7019.90.19
7208.10.10

7208.25.10

CD
(%)
(3)

SD
(%)
(4)

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0
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H.S. Code

Description of goods

(1)
7208.26.10

(2)
Other, in coils, not further worked than hotrolled, pickled of a thickness of 3 mm or more
but less than 4.75 mm imported by Industrial
IRC holder VAT compliant transformer and
products of Chapter 72 and Chapter 73
manufacturing industry
Other, in coils, not further worked than hotrolled, pickled of a thickness of less than 3
mm imported by Industrial IRC holder VAT
compliant transformer, bicycle parts, and
products of Chapter 72 and Chapter 73
manufacturing industry
Other, in coils, not further worked than hotrolled of a thickness exceeding 10 mm
Imported by Industrial IRC holder VAT
compliant transformer and products of Chapter
72 and Chapter 73 manufacturing industry
Other, in coils, not further worked than hotrolled of a thickness of 4.75 mm or more but
not exceeding 10 mm imported by Industrial
IRC holder VAT compliant transformer and
products of Chapter 72 and Chapter 73
manufacturing industry
Other, in coils, not further worked than hotrolled of a thickness of 3 mm or more but less
than 4.75 mm imported by Industrial IRC
holder VAT compliant transformer and
products of Chapter 72 and Chapter 73
manufacturing industry
Other, in coils, not further worked than hotrolled of a thickness of less than 3 mm
imported by Industrial IRC holder VAT
compliant transformer and products of Chapter
72 and Chapter 73 manufacturing industry
Not in coils, not further worked than
hot-rolled, with patterns in relief imported by
Industrial IRC holder VAT compliant
transformer and products of Chapter 72 and
Chapter 73 manufacturing industry
Other, not in coils, not further worked than
hot-rolled of a thickness exceeding 10 mm
imported by Industrial IRC holder VAT
compliant transformer and products of Chapter
72 and Chapter 73 manufacturing industry

7208.27.10

7208.36.10

7208.37.10

7208.38.10

7208.39.20

7208.40.10

7208.51.10

CD
(%)
(3)
5

SD
(%)
(4)
0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

20

H.S. Code

Description of goods

(1)
7208.52.10

(2)
Other, not in coils, not further worked than
hot-rolled of a thickness of 4.75 mm or more
but not exceeding 10 mm imported by
Industrial IRC holder VAT compliant
transformer and products of Chapter 72 and
Chapter 73 manufacturing industry
Other, not in coils, not further worked than
hot-rolled of a thickness of 3 mm or more but
less than 4.75 mm imported by Industrial IRC
holder VAT compliant transformer and
products of Chapter 72 and Chapter 73
manufacturing industry
Other, not in coils, not further worked than
hot-rolled of a thickness of less than 3 mm
imported by Industrial IRC holder VAT
compliant transformer and products of Chapter
72 and Chapter 73 manufacturing industry
Other, not in coils, not further worked than
hot-rolled, other, imported by Industrial IRC
holder VAT compliant transformer and
products of Chapter 72 and Chapter 73
manufacturing industry
Cold rolled steel sheet Imported by Industrial
IRC holder VAT compliant fire resistant door
manufacturing industry
Cold rolled steel sheet imported by Industrial
IRC holder VAT compliant fire resistant door
manufacturing industrys
Flat-Rolled Iron or Steel, Width >=600mm,
Electro-Plated or Coated with Zinc imported
by industrial IRC holder VAT compilant
television manufacturing Industry
Hot rolled steel sheet imported by Industrial
IRC holder VAT compliant compressor
manufacturing industry
Flat rolled products of iron or non-alloy steel
electrolytically plated or coated with zinc
imported by Industrial IRC holder VAT
compliant television manufacturing industries
Other bars and rods, hot-rolled, in irregularly
wound coils, of iron or non-alloy steel of
circular cross-section measuring less than 14
mm in diameter imported by Industrial IRC
holder
VAT
compliant
electrode
manufacturing and wire drawing industries

7208.53.10

7208.54.10

7208.90.10

7209.16.10
7209.17.10
7210.30.10

7211.19.10
7212.20.10

7213.91.10

CD
(%)
(3)
5

SD
(%)
(4)
0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

21

H.S. Code

Description of goods

(1)
7213.91.20

(2)
Wire rod imported by Industrial IRC holder
VAT compliant bicycle parts/components
manufacturing industry
Wire rod imported by Industrial IRC holder
VAT
compliant
electric
cable
clip
manufacturing industry
Wire rod imported by Industrial IRC holder
VAT compliant electrode or wire drawing
manufacturing industry
Other bars and rods of iron or non-alloy steel,
not further worked than forged, hot-rolled,
hot-drawn or hot-extruded, but including those
twisted after rolling of rectangular (other than
square) cross-section imported by Industrial
IRC holder VAT compliant leaf spring
manufacturing industries
Flat-rolled products of a thickness exceeding
10 mm imported by Industrial IRC holder
VAT compliant cold rolled stainless steel in coils

7213.91.30

7213.99.10

7214.91.10

7219.11.10

CD
(%)
(3)
5

SD
(%)
(4)
0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

manufacturing industry

7219.12.10

Flat-rolled products of a thickness of 4.75 mm
or more but not exceeding 10 mm Imported by
Industrial IRC holder VAT compliant cold
rolled stainless steel in coils manufacturing
industry

7219.13.10

Flat-rolled products of a thickness of 3 mm or
more but less than 4.75 mm Imported by
Industrial IRC holder VAT compliant cold
rolled stainless steel in coils manufacturing
industry

7219.14.10

Flat-rolled products of a thickness of less than
3 mm Imported by Industrial IRC holder VAT
compliant cold rolled stainless steel in coils
manufacturing industry

7225.30.10

7226.99.10

Flat-rolled products of other alloy steel, of a
width of 600 mm or more other than
silicon-electrical steel not further worked than
hot-rolled, in coils imported by Industrial IRC
holder
VAT
compliant
alloy
steel
manufacturing industry
Silicon crystal steel sheet (Amorphos)
imported by Industrial IRC holder VAT
compliant transformer manufacturing industry

22

H.S. Code

Description of goods

(1)
7227.90.10

(2)
M.S. rod/shaft imported by Industrial IRC
holder VAT compliant electric fan motor or
water pump motor manufacturing industry
M.S. bars and rods imported by Industrial IRC
holder
VAT
compliant
electrode
manufacturing or wire drawing industry
Rotor washers imported by Industrial IRC
holder VAT compliant electric fan motor or
water pump motor manufacturing industry
Brass Rods imported by Industrial IRC holder
VAT compliant valve and bung manufacturing
industry
Copper wire imported by Industrial IRC
holder VAT compliant electric fan motor or
water pump motor manufacturing industry
Copper-zinc base alloys (brass) in coil
imported by Industrial IRC holder VAT
compliant manufacturing industry
Copper-tin base alloys (bronze) in coil
imported by Industrial IRC holder VAT
compliant manufacturing industry
Copper foil backed of refined copper imported
by Industrial IRC holder VAT compliant
printed circuit manufacturing industry
Tubes and pipes of refined copper imported by
Industrial IRC holder VAT compliant
compressor manufacturing industry
Alloyed aluminium rectangular (including
square) plates, sheets and strips imported by
Industrial IRC holder VAT compliant electric
fan manufacturing industry
Aluminium foil in rolled but not further
worked imported by Industrial IRC holder
VAT compliant manufacturing industries
Aluminium foil lacquered imported by
Industrial IRC holder VAT compliant
manufacturing industry
Zinc ingots, not alloyed imported by Industrial
IRC holder VAT compliant alloy steel
manufacturing industry
Zinc alloys imported by Industrial IRC holder
VAT compliant alloy steel manufacturing
industry

7227.90.20

7318.22.10

7407.21.10

7408.19.10

7409.21.10

7409.31.10

7410.21.10

7411.10.10

7606.12.10

7607.11.10

7607.19.10

7901.12.11

7901.20.10

CD
(%)
(3)
5

SD
(%)
(4)
0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

23

H.S. Code

Description of goods

(1)
8101.99.10

(2)
Tungsten filament imported by Industrial IRC
holder VAT compliant electric bulb
manufacturing industry
Parts of compressor imported by Industrial
IRC holder VAT compliant compressor
manufacturing industry
Cartridge/Membrane filter imported by
Industrial IRC holder VAT compliant
pharmaceuticals
or
water
purifying
machine/apparatus manufacturing industry
Carbon filter, filter housing, diffuser imported
by Industrial IRC holder VAT compliant
water
purifying
machine/apparatus
manufacturing industry
Parts of Solar Powered lantern/lamps having
no provision for electrical power Imported by
Industrial IRC Holder VAT Compliant LED
Lamp Manufacturing industries
Aluminium electrolytic fixed capacitor
imported by Industrial IRC holder VAT
compliant electric fan motor or water pump
motor manufacturing industry
Capacitor imported by Industrial IRC holder
VAT compliant compressor manufacturing
industry
Motor protector imported by Industrial IRC
holder
VAT
compliant
compressor
manufacturing industry
PTC relay imported by Industrial IRC holder
VAT compliant compressor manufacturing
industry
Connector; Terminal; Electrical apparatus
Imported by Industrial IRC holder VAT
compliant compressor manufacturing industry
Other module imported by Industrial IRC
holder VAT compliant SIM card or Smart card
or Digital card manufacturing industry
Insulating Fittings (other than of ceramic &
plastic) imported by industrial IRC holder
VAT compliant insulator manufacturing
industry

8414.90.20
8421.29.10

8421.21.94

8513.90.10

8532.22.10

8532.29.10
8536.30.10
8536.49.10
8536.90.10
8542.31.20
8547.90.10

CD
(%)
(3)
5

SD
(%)
(4)
0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

24

TABLE-3
H.S. Code

Description of goods

(1)
0402.10.91

(2)
Milk and cream in powder, granules or other
solid forms, of a fat content, by weight, not
exceeding 1.5%, other than retail packing of
upto 2.5 kg imported by Industrial IRC holder
VAT compliant milk and milk products
manufacturing industry
Milk and cream in powder, granules or other
solid forms, of a fat content, by weight,
exceeding1.5%, other than retail packing of
upto 2.5 kg imported by Industrial IRC holder
VAT compliant milk and milk products
manufacturing industry
Whey whether or not concentrated or
containing added sugar or other sweetening
matter imported by Industrial IRC holder VAT
compliant food processing industry
Nutritional supplement for pregnant women
and breast-feeding mothers imported in bulk by
Industrial IRC holder VAT compliant food
processing industries
Beverage concentrate imported by Industrial
IRC holder VAT compliant beverage
manufacturing industry
Soya protein-based food preparations in bulk
imported by Industrial IRC holder VAT
compliant food processing industry
Aluminous cement imported by Industrial IRC
holder VAT compliant refractory materials
manufacturing industry

0402.21.91

0404.10.10

1901.90.50

2106.90.21
2106.90.30
2523.30.10

CD
(%)
(3)
10

SD
(%)
(4)
0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

2712.20.10

Paraffin wax containing by weight less than 0.75%
of oil imported by Industrial IRC holder VAT
compliant tyre tube manufacturing industries

10

0

3215.90.20

Ink for ball point pen imported by Industrial
IRC holder VAT compliant ball point pen
manufacturing industries
Mixtures of odoriferous substances and
mixtures of a kind used in beverage and food
manufacturing and imported by Industrial IRC
holder VAT compliant beverage and food
industries, containing alcohol not exceeding
0.5% absolute per volume or free from alcohol
Cleaning preparation imported by Industrial
IRC
holder
VAT
compliant
steel
manufacturing industries

10

0

10

0

10

0

3302.10.10

3402.90.20

25

H.S. Code

Description of goods

(1)
3506.91.10

(2)
Elastic/construction
glue
imported
by
Industrial IRC holder VAT compliant hygiene
products manufacturing industry
Gum rosin imported by Industrial IRC holder
VAT compliant paint or ink or tyre tube
manufacturing industry
Other plates, sheets, film, foil and strip of
polymers of ethylene imported by Industrial
IRC holder VAT compliant personal hygiene
products manufacturing industries
Unprinted PVC sheet imported by Industrial
IRC holder VAT compliant SIM card or Smart
card manufacturing industry
Unprinted polyester film in roll form imported
by Industrial IRC holder VAT compliant
plastic products manufacturing industry
Unprinted polyester film in roll form imported
by Industrial IRC holder VAT compliant
plastic products manufacturing industry
Unprinted nylon film in roll form imported by
Industrial IRC holder VAT compliant plastic
products manufacturing industry
Charcoal and Wood Powder based Coil
Compound imported by Industrial IRC holder
VAT compliant Mosquito Coil manufacturing
industry
Self-adhesive paper imported by Industrial IRC
holder VAT compliant label printing industries
Needleloom felt and stitch-bonded fibre fabrics
imported by Industrial IRC holder VAT
compliant
personal
hygiene
products
manufacturing industries
Hydrophilic/hydrophobic
white/light/green
man-made filament wieghing not more than 25
g/m2 imported by Industrial IRC holder VAT
compliant hygiene products manufacturing
industry
Textile back sheet/ Non woven air through
bonded (ADL) imported by industrial IRC
holder VAT compliant hygiene products
manufacturing industry
Elastic back ear imported by Industrial IRC
holder VAT compliant hygiene products
manufacturing industry

3806.10.10
3920.10.20

3920.49.40
3920.63.10
3920.69.20
3920.92.20
4402.90.10

4811.41.10
5602.10.10

5603.11.10

5603.12.10

5603.13.10

CD
(%)
(3)
10

SD
(%)
(4)
0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

26

H.S. Code

Description of goods

(1)
5603.92.10

(2)
Dry web imported by Industrial IRC holder
VAT
compliant
hygiene
products
manufacturing industry
Other woven fabrics of man-made fibres
Imported by industrial IRC holder VAT
compliant satin ribbon manufacturing industry
Side tape (lock loop) imported by Industrial
IRC holder VAT compliant hygiene products
manufacturing industry
Flange tube imported by Industrial IRC holder
VAT compliant tube light manufacturing
industry
Mechanically bonded mats of glass fibres
Imported by Industrial IRC holder VAT
compliant bio-gas plant
Chemically bonded mats of glass fibres
Imported by Industrial IRC holder VAT
compliant bio-gas plant
Glass fiber in sheet form imported by
Industrial IRC holder VAT compliant
accumulator manufacturing industry
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel
plated or coated with aluminium-zinc alloy of a
thickness of 0.25 mm or more imported by
Industrial IRC holder VAT compliant
continuous color coating line manufacturing
industry
Printed sheet imported by Industrial IRC
holder
VAT
compliant
metal
can
manufacturing industry
Metal frames for LCD/LED TV panel imported
by Industrial IRC holder VAT compliant TV
manufacturing industry
Springs imported by Industrial IRC holder
VAT compliant LPG filling plant
Filtering equipments imported by Industrial
IRC holder VAT compliant LPG filling plant
Formed core imported by Industrial IRC holder
VAT
compliant
voltage
stabilizer
manufacturing industries
Other parts imported by Industrial IRC holder
VAT compliant electrical goods manufacturing
industry
Colour cathode-ray TV picture tubes, including
video monitor cathode ray tubes imported by

5806.32.10
5903.90.10
7002.39.20
7019.14.10

7019.15.10

7019.71.10
7210.61.10

7210.70.91
7308.90.91
7320.90.10
8421.39.91
8504.90.21
8538.90.10
8540.11.10

CD
(%)
(3)
10

SD
(%)
(4)
0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0
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H.S. Code

Description of goods

(1)

(2)
Industrial IRC holder VAT compliant TV
manufacturing industry
Monochrome cathode-ray TV picture tubes,
including video monitor cathode ray tubes
Imported by Industrial IRC holder VAT
compliant TV manufacturing industry
Winding wire of copper imported by Industrial
IRC holder VAT compliant transformer and
compressor manufacturing industry

8540.12.10

8544.11.10

CD
(%)
(3)

SD
(%)
(4)

10

0

10

0

CD
(%)
(3)
15

SD
(%)
(4)
0

15

0

15

0

15

0

15

0

15

0

15

0

15

0

15

0

15

0

TABLE-4
H.S. Code

Description of goods

(1)
0712.90.92

(2)
Dihydrated chives imported by Industrial IRC
holder VAT compliant biscuits and bakery
products manufacturing industry
Spices premix imported by Industrial IRC
holder
VAT
compliant
foodstuffs
manufacturing industries
Mixed seasonings imported by Industrial IRC
holder
VAT
compliant
foodstuffs
manufacturing industries
Stabilizer for milk imported by Industrial IRC
holder VAT compliant milk foodstuffs
manufacturing and agro-processing industries
Purified Isophtalic Acid (IPA) imported by
Industrial IRC holder VAT compliant petro
chemical industry
Cover coat/medium imported by Industrial IRC
holder VAT compliant ceramic ware
manufacturing industry
Coating materials imported by Industrial IRC
holder
VAT
compliant
cookingware
manufacturing industry
Coating materials imported by Industrial IRC
holder
VAT
compliant
cookingware
manufacturing industry
Flexo/Gravure in liquid form imported by
Industrial IRC holder VAT compliant
manufacturing industry
Flexo/Gravure in liquid form imported by
Industrial IRC holder VAT compliant
manufacturing industry

0910.91.91
2103.90.10
2106.90.41
2917.39.10

3208.20.91
3208.90.30
3209.90.30
3215.11.10
3215.19.10

28

H.S. Code

Description of goods

(1)
3402.90.30

(2)
Cleaning preparation imported by industrial
IRC holder VAT compliant paper mills
Photosensitive plates imported by industrial
IRC holder VAT compliant Printing and
packaging industry
Thermal coating slurry imported by Industrial
IRC
holder
VAT
compliant
paper
manufacturering industries
Self adhesive tape Imported by Industrial IRC
holder VAT compliant SIM card or Smart card
or Gypsum board manufacturing industry
Self adhesive tape in rolls exceeding 20cm
imported by Industrial IRC holder VAT
compliant manufacturing industry
Scratch off label imported by Industrial IRC
holder VAT compliant SIM card or Smart card
manufacturing industry
Re-seal/self adhesive tape imported by
Industrial IRC holder VAT compliant hygiene
products or electrical, electronics and home
appliances manufacturing industry
PVC film imported by Industrial IRC holder
VAT compliant Gypsum board manufacturing
industry
Polyester paper/Unit binder tape imported by
Industrial IRC holder VAT compliant energy
efficient electric fan manufacturing industry
Multilayer extruded sheet for plastic laminated
collapsible tube imported by Industrial IRC
holder
VAT
compliant
plastic
tube
manufacturing industries
PVC coated magstrip imported by Industrial
IRC holder VAT compliant SIM card or Smart
card manufacturing industry
Plastics frame works imported by Industrial
IRC
holder
VAT
compliant
cable
manufacturing industry
Bleached paper imported by Industrial IRC
holder VAT compliant paper cup, bowl, plate
manufacturing industry
Other paper and paperboard Imported by
Industrial IRC Holder VAT compliant paper
cup, bowl, plate manufacturng industry

3701.30.20
3824.99.91

3919.10.10
3919.90.10
3919.90.30
3919.90.91

3920.49.50
3920.69.91
3921.90.20

3921.90.92
3926.90.93
4811.51.10
4823.69.10
4823.70.10

Paper gasket imported by Industrial IRC holder
VAT compliant compressor manufacturing industry

CD
(%)
(3)
15

SD
(%)
(4)
0

15

0

15

0

15

0

15

0

15

0

15

0

15

0

15

0

15

0

15

0

15

0

15

0

15

0

15

0

29

H.S. Code

Description of goods

(1)
4823.90.95

(2)
Honeycomb imported by Industrial IRC holder
VAT
compliant
fire-resistant
door
manufacturing industry
Silk screen imported by Industrial IRC holder
VAT compliant ceramic ware or tiles
manufacturing industry
Textile Fabrics Laminated with Polyvinyl
Chloride imported by Industrial IRC holder
VAT compliant Footwear Manufacturing
Industry
Textile Fabrics Laminated with Polyurethane
imported by Industrial IRC holder VAT
compliant Footwear Manufacturing Industry
Dyed knitted or crocheted fabrics imported by
Industrial IRC holder VAT complaint footwear
manufacturing industry
Yarns of different colors knitted or crocheted
fabrics imported by industrial IRC holder VAT
complaint footwear manufacturing industry
Glass cube Imported by industrail IRC holder
VAT compliant glass mozaic manufactuing
industry
Sleeves imported by Industrial IRC holder
VAT compliant tyre manufacturing industry
Door co-ordinator imported by Industrial IRC
holder VAT compliant fire-resistant door
manufacturing industry
Industrial Racking System Imported by
Industrial IRC Holder VAT Compliant 100%
Export Oriented Garments Industry
Spring imported by Industrial IRC holder VAT
compliant compressor manufacturing industry
Co-polymer coated aluminium tape Imported
by Industrial IRC holder VAT compliant cable
manufacturing industries
Lever lock, Mortice lock imported by
Industrial IRC holder VAT compliant fireresistant door manufacturing industry
Magnatic door holder imported by Industrial
IRC holder VAT compliant fire-resistant door
manufacturing industry
Automatic door closers imported by Industrial
IRC holder VAT compliant fire-resistant door
manufacturing industry

5512.19.10
5903.10.20

5903.20.20
6006.42.10
6006.43.10
7016.10.10
7307.92.11
7308.90.10
7308.90.20
7320.90.20
7607.20.92
8301.40.10

8302.42.10

8302.60.10

CD
(%)
(3)
15

SD
(%)
(4)
0

15

0

15

0

15

0

15

0

15

0

15

0

15

0

15

0

15

0

15

0

15

0

15

0

15

0

15

0

30

H.S. Code

Description of goods

(1)
8311.10.10

(2)
Welding wire imported by Industrial IRC
holder
VAT
compliant
compressor
manufacturing industry
UPS case imported by Industrial IRC holder
VAT compliant UPS manufacturing industry
Sealed lead-acid accumulators (capacity 85
amp or less) imported by Industrial IRC holder
VAT compliant UPS manufacturing industries
RFID TAG Imported by Industrial IRC Holder
VAT Compliant 100% Export Oriented Textile
Industry
Panel of apparatus of Heading 85.28 Imported
by Industrial IRC holder VAT compliant TV
manufacturing industry
OLED panel of apparatus of Heading 85.28
Imported by Industrial IRC holder VAT
compliant TV manufacturing industry
LED panel of apparatus of Heading 85.28
Imported by Industrial IRC holder VAT
compliant TV manufacturing industry
Racks of a kind used in the pharmaceutical
laboratory imported by Industrial IRC holder
VAT compliant pharmaceutical industries
Furniture of a kind used in pharmaceutical
laboratory imported by Industrial IRC holder
VAT compliant pharmaceutical industries

8504.90.40
8507.20.10
8523.59.20
8524.11.10

8524.12.10

8524.19.10

9403.20.20
9403.60.10

CD
(%)
(3)
15

SD
(%)
(4)
0

15

0

15

0

15

0

15

0

15

0

15

0

15

0

15

0

CD
(%)
(3)
25

SD
(%)
(4)
0

25

0

25

0

25

0

TABLE-5
H.S. Code

Description of goods

(1)
1901.90.20

(2)
Dry Mixed Ingredient of food preparation in
bulk imported by Industrial IRC holder VAT
compliant food processing industries
Other malt extract, food preparation of flour,
grouts, meal, starch or malt extract imported
in bulk by Industrial IRC holder VAT
compliant food processing industries
Sodium salt of palmitic acid (soap noodle)
imported by Industrial IRC holder VAT
compliant soap manufacturing industry
Dioctyl orthophthalates imported under
block list by Industrial IRC holder VAT
compliant pharmaceutical industry

1901.90.91

2915.70.31
2917.32.10
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H.S. Code

Description of goods

(1)
3208.10.10

(2)
Paints and varnishes imported by Bangladesh
Biman, flying club, concerned Government
department and Industrial IRC holder VAT
compliant manufacturing industry as raw
material for their product
Paints and varnishes imported by Bangladesh
Biman, flying club, concerned Government
department and Industrial IRC holder VAT
compliant manufacturing industry as raw
material for their product
Paints and varnishes imported by Bangladesh
Biman, flying club, concerned Government
department and Industrial IRC holder VAT
compliant manufacturing industry as raw
material for their product
Paints and varnishes imported by Bangladesh
Biman, flying club, concerned Government
department and Industrial IRC holder VAT
compliant manufacturing industry as raw
material for their product
Paints and varnishes imported by Bangladesh
Biman, flying club, concerned Government
department and Industrial IRC holder VAT
compliant manufacturing industry as raw
material for their product
Paints and varnishes imported by Bangladesh
Biman, flying club, concerned Government
department and Industrial IRC holder VAT
compliant manufacturing industry as raw
material for their product
Fibre glass imported by Industrial IRC
holder VAT compliant electric fan
manufacturing industry
Other printed PVC sheet imported by
Industrial IRC holder VAT compliant SIM
card or Smart card manufacturing industry
Carboys, bottles, flasks and similar articles,
Imported by Industrial IRC holder VAT
compliant pharmaceutical industries

3208.20.10

3208.90.10

3209.10.10

3209.90.10

3210.00.10

3917.29.91
3920.49.21
3923.30.20

CD
(%)
(3)
25

SD
(%)
(4)
0

25

0

25

0

25

0

25

0

25

0

25

0

25

0

25

0

4802.54.10

Other paper & paper board weighing less than
40g/m2 imported by Industrial IRC holder VAT
compliant manufacturing industries

25

0

4823.90.94

Air laid paper imported by Industrial IRC
holder VAT compliant hygiene products
manufacturing industry

25

0
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H.S. Code

Description of goods

(1)
6006.44.10

(2)
Printed Knitted or Crocheted Fabrics
imported by Industrial IRC holder VAT
compliant Footwear Manufacturing Industry
Parts of footwear, uppers and parts thereof,
imported by Industrial IRC holder VAT
compliant footwear manufacturing industry
Parts of footwear, outer soles and heels of
rubber or plastic, imported by Industrial IRC
holder
VAT
compliant
footwear
manufacturing industry
Tiles cube Imported by industrail IRC holder
VAT compliant tiles mozaic manufactuing
industry
UL marked glass Imported by industrial IRC
holder
VAT
compliant
fire
door
manufacturing industry
Tin plated printed cans imported by
Industrial IRC holder VAT compliant
manufacturing industry
Parts of table, kitchen or other household
articles imported by Industrial IRC holder
VAT compliant table, kitchen or other
household articles manufacturing industry
Other furniture for storage and displaying,
incorporating refrigerating or freezing
equipment imported by VAT compliant
supershop
Parts of apparatus of Heading 85.28,
imported by Industrial IRC holder VAT
compliant television manufacturing industry
Plug terminal imported by Industrial IRC
holder VAT compliant electric fan motor or
water pump motor manufacturing industry

6406.10.10
6406.20.10

6802.10.10
7007.19.10

7310.21.20
7323.99.10

8418.50.10

8529.90.23
8536.69.10

CD
(%)
(3)
25

SD
(%)
(4)
0

25

0

25

0

25

0

25

0

25

0

25

0

25

0

25

0

25

0

CD
(%)
(3)
25

SD
(%)
(4)
10

25

60

TABLE-6
H.S. Code

Description of goods

(1)
2106.90.50

(2)
Creamer in bulk imported by Industrial IRC
holder VAT compliant milk foodstuffs
manufacturing industry
Cigarette paper imported by Industrial IRC
holder VAT compliant tobacco products
manufacturing industries

4813.10.10
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H.S. Code

Description of goods

(1)
4813.20.10

(2)
Cigarette paper imported by Industrial IRC
holder VAT compliant tobacco products
manufacturing industries
Cigarette paper Imported by Industrial IRC
holder VAT compliant tobacco products
manufacturing industries or paper converting
industries
Flus type tower bolt imported by Industrial
IRC holder VAT compliant fire-resistant door
manufacturers
Loaded printed circuit board of Heading 85.27
and 85.28, imported by Industrial IRC holder
VAT compliant TV manufacturing industry

4813.90.10

7318.15.10
8529.90.31

CD
(%)
(3)
25

SD
(%)
(4)
60

25

60

25

20

25

10

শতথাববল:
(১)

সাংবিষ্ট আমোবনকারকদক Industrial IRC holder VAT
compliant উৎপাে র
(Manufacturing industry)
িইদত িইদব;
:

(২)

( )

Industrial IRC holder

এইরূপ প্রবতষ্ঠান ািার বনকট
ওর
র র
(Industrial Consumer)
র রবিয়াদে;

( )

VAT compliant

মূল্য সাংদ াজন কর ও
আইন, ২০১২ ও মূল্য সাংদ াজন কর ও
র
এর অধীন
প (র )
উ প
র
;

র
, ২০১৬
র এইরূপ

এই প্রজ্ঞাপদনর আওতায় পণ্য আমোবন ও খালাদসর লদক্ষয
র
র র
ছ এ ১৩
র(
)
এ
র
র
প (র
)
র ছ
উ র
র
এর ও
র এর ও
:
,
পও

-

প

র
র
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র

প

র

র

র

প র ;
(৩)

আমোবন ও শুল্কায়ন সাংক্রা অন্যান্য ববষয়সি েো (১), (২) ও (৩) এ উ
শতথ পবরপালন করা িইয়াদে বকনা তািা সাংবিষ্ট শুল্কায়নকারী কমথকতথা কর্তক
থ
াচাই র
এ শুল্কায়ন তত্ত্বাবধানকারী সাংবিষ্ট বডপুটি
কবমশনার বা সিকারী কবমশনার প থাদয় শুল্কায়ন অনুদমােন করাইদত িইদব;

(৪)

শুল্কায়ন তত্ত্বাবধানকারী সাংবিষ্ট বডপুটি কবমশনার বা সিকারী কবমশনার
শুল্কায়দন ববলম্ব পবরিাদরর লদক্ষয
উ র
র
এর ও
র
এর ও
র ;

(৫)

প্রদতযক মূসক কবমশনার কাস্টম িাউস বা কাস্টমস বস্টশন কর্তপথ ক্ষ অর্বা
জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর Customs Information System (CIS)
বসদলর সবিত বনয়বমত ব াগাদ াগ রাবখয়া তািার প্রশাসবনক এলাকাধীন বরয়াবত
সুববধা বভ্াগকারী আমোবনকারক-উৎপােকদের একটি িালনাগাে তাবলকা
প্রণয়নপূব থক প্রদতযদকর আমোবন তথ্য সাংগ্রি ও াচাই কবরদবন;

(৬)

এই প্রজ্ঞাপদনর আওতায় বরয়াবত িাদর আমোবনকৃত উপকরণ বা কাঁচামাল
অনু ায়ী ব্যবিারপূব থক মূসক আইন ও মূসক বববধমালা অনু ায়ী র্া র্ পবরমাণ
মূসক ও সম্পূরক শুল্ক ( বে র্াদক) প্রোন করা িইয়াদে বা িইদতদে বকনা তািা
সাংবিষ্ট মূসক কবমশনাদরট অবডট বা াচাইপূব থক বনবিত কবরদবন;

(৭)

বকাদনা আমোবনকারক এই প্রজ্ঞাপদন প্রেত্ত বরয়াবত সুববধার অপব্যবিার
কবরয়াদেন বা কবরদতদেন মদমথ েো (৬) এ উবিবখত কর্তপথ ক্ষ িইদত সুবনবে থষ্ট
প্রামাবণক
অবভ্দ াগ পাওয়া বগদল সাংবিষ্ট কাস্টম িাউস বা
কাস্টমস বস্টশন কর্তপথ ক্ষ উক্ত অবভ্দ াদগর বনষ্পবত্ত না িওয়া প থন্ত উক্ত
আমোবনকারকগণদক এই প্রজ্ঞাপদনর অধীন বরয়াবত সুববধা প্রোন স্থবগত
রাবখদবন;

(৮)

র
র

র
প (BEZA),
র

প

প

(BEPZA),

প

প

প র
র

প
প

র

এ
(৯)

েো (৭) এ উ
অবভ্দ াগ চূড়ান্তভ্াদব প্রবতবষ্ঠত িইদল অপব্যবিারজবনত
বরয়াদতর সবিত সাংবিষ্ট শুল্ক ও কর আোয় োড়াও Customs Act, 1969
এর section 156 এর sub-section (1) এর বটববল এর Item 10A এর
ববধান অনু ায়ী ব্যবস্থা গ্রিণ কবরদত িইদব।
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২।

২৪ , ২০২১ বিষ্টাব্দ
১০
, ১৪২৮
তাবরদখ জারীকৃত
প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নাং ১১৪-আইন/২০২১/০৩/ কাস্টমস এতদ্দ্বারা রবিত করা
িইল।

৩।

এই প্রজ্ঞাপন ৯ জুন, ২০২২ বিষ্টাব্দ তাবরদখ কা থকর িইদব।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
র /র
র
।
র র
র
(

ও

র)
প

তাবরখ: ১৮
এ , র,ও

, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১

১২০-

/২০২২/৬৮/
পর উ Act

(Act No. IV of 1969)
এর sub-section (1) এ

(২০১২
র র

র ৪৭

) এর
র

উ প

, ২০২২ বিষ্টাব্দ

র

।- Customs Act, 1969
উ
এর section 19
র ও
র
২০১২
র ১২৬ এর উপ- র (১) এ
র
পর
র
র রও
র
প
-

( ) উৎপােনকারী কযাটাগবর-১ ভুক্ত প্রবতষ্ঠান কর্তক
থ আমোবনর বক্ষদে:(i)

TABLE-I এর
(1) এ উ
(2) এ
H.S. Code এর

প র উপর
র
(ii)
ও
উ
( )
( )

Heading এর ও
(3) এ উ

পর
পর

রপ
র

,

পর

TABLE-II এর
(2) এ

প র উপর র প
র
র

৫ (প )

;

(1) এ উ
H.S. Code এর

Heading এর
পর
(3) এ

পর
পর

১০

;

বভ্ন্ডর কর্তক
থ আমোবনর বক্ষদে TABLE-I এর কলাম (1) এ উবিবখত
Heading এর আওতাভুক্ত কলাম (2) এ ববণ থত H.S. Code এর
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ববপরীদত কলাম (3) এ উবিবখত পদণ্যর উপর আদরাপ আমোবন শুল্ক
ব ই পবরমাণ মূল্যবভ্বত্তক ৫ (প ) শতাাং র অবতবরক্ত িয়, বসই পবরমাণ;
এবাং
(গ)

উৎপােনকারী কযাটাগবর-২ ভুক্ত প্রবতষ্ঠান কর্তক
থ আমোবনর বক্ষদে
TABLE-II ও TABLE-III এর কলাম (1) এ উবিবখত
Heading এর আওতাভুক্ত কলাম (2) এ ববণ থত H.S. Code এর
ববপরীদত কলাম (3) এ উবিবখত পদণ্যর উপর আদরাপ আমোবন শুল্ক
ব ই পবরমাণ মূল্যবভ্বত্তক ১৫ (প র) শতাাং র অবতবরক্ত িয়, বসই
পবরমাণ;

এবাং উপদরর
(ক), (খ) ও (গ) এ উ
র সকল বক্ষদেই
র
র উ ও
র
,
, এত রা অব্যািবত প্রোন কবরল, র্া:TABLE-I
Heading
(1)
28.11
29.02
32.06
34.03
39.02
39.03

H.S. Code
(2)
2811.29.10
2902.19.10
3206.19.20
3403.99.90
3902.10.00
3902.30.00
3903.19.00
3903.30.90

39.04
39.07
39.09

3904.10.00
3907.20.00
3909.31.00

39.17
39.20
72.10

3917.23.10
3920.20.90
7210.61.10

7210.70.10
72.12

7212.20.10
7212.40.99

7212.50.10

Description
(3)
Silica Gel
Cyclopentane
Mater Batch
Anti Corrosion Preparation
Polypropylene (PP)
Polypropylene Copolymer
Polystyrene (GPPS)
Acrylonitrile-butadiene-styrene(ABS)
copolymers
Polyvinyl Chloride ( Resin PVC)
Other polyethers
Poly Methylene Phenyl Isocyanate (crude
MDI, Polymeric MDI)
PVC Shrinkable Tube
Polymers of Propylene
Flat-rolled products of iron or non-alloy
steel plated or coated with aluminiumzinc alloys of a thickness of 0.25 mm or
more
Flat-rolled products of iron or non-alloy
steel painted, varnished or coated with
plastics of a thickness of 0.3 mm or more
Flat rolled products of iron or non-alloy
steel electrolytically plated or coated
with zinc
Flat rolled products of iron or non-alloy
steel of a width of less than 600 mm
painted, varnished or coated with
plastics
Steel plate of a thickness of 0.25 mm to
0.50 mm
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74.11
79.01
84.14

7411.10.00
7901.20.00
8414.30.90

Tubes and pipes of refined copper
Zinc alloys
Compressors of a kind used
refrigerating equipment

in

TABLE-II
Heading
(1)
3403
3506
4016
7210

H.S. Code
(2)
3403.99.90
3506.99.00
4016.93.00
4016.99.90
7210.49.10
7210.69.10

7304
7307
7318

8505
8536

7304.39.00
7307.99.10
7318.15.90
7318.16.00
7318.23.90
7607.20.99
8302.10.00
8418.99.00
8418.99.00
8418.99.00
8418.99.00
8418.99.00
8505.19.00
8531.20.00

8536
8544
9032
84.14

8536.50.00
8544.42.00
9032.10.00
8414.30.20

7607
8302
8418

Description
(3)
Grease
Adhesive
Gaskets, washers and other seals
Other articles of vulcanized rubber
Otherwise plated or coated with zinc
other than corrugated of a thickness of
0.4 mm or more
Plated or coated with aluminium other
than aluminium-zinc alloys of a thickness
of 0.4 mm or more
Tubes, pipes and hollow profiles
Lock ring
Screws and Bolts
Nuts
Rivets
Aluminium foil
Hinges
Dryer
Evaporator for Freezer
Evaporator for Refrigerator
PCB Inverter
PCB Main
Electro Magnets
Indicator Panels Incorporating Liquid
Crystal devices or LED
Switch
Power Cord
Temperature Sensor
Compressors of a kind used in
refrigerating equipment
TABLE-III

Heading

H.S. Code

Description

(1)
84.15

(2)
8415.90.90

(3)
Parts of Body Cabinet

40.16

8415.90.90
4016.93.00

Parts of Door
Gasket

84.14

8414.90.90

Parts of Compressor
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84.18

8418.99.00

Parts of Evaporator

85.34

8534.00.00

Printed Circuit Board (PCB)

39.21

3921.11.00

39.17

3917.23.10

ABS (Acrylonitrile-butadiene-Styrene)
sheet
Shrinkable Tube

90.32

9032.90.00

Parts of Temperature Sensor
(Thermostat)

(১)

( ) আমোবনকারক প্রবতষ্ঠানদক অবেই Industrial IRC holder
VAT compliant র
র র ও
র উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠান অর্বা বভ্ন্ডর
িইদত িইদব।
ব্যাখ্যা।- এই প্রজ্ঞাপদনর উদেে পূরণকদল্প( )

Industrial

IRC

holder

VAT

compliant

বরবিজাদরটর ও বিজার
উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠান ববলদত
‘‘বরবিজাদরটর ও বিজার উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠান কযাটাগ র-১’’
অর্বা ‘‘বরবিজাদরটর ও বিজার উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠান কযাটাগ র২’’ বক বুঝাইদব:
(i) ‘‘বরবিজাদরটর ও বিজার উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠান কযাটাগ র-১’’
অর্ থ মূল্য সাংদ াজন কর বনববিত উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠান ািারা
স্থানীয়ভ্াদব সাংগৃিীত বা আমোবনকৃত কাঁচামাল দ্বারা
র
র র ও
র এর সকল অাংশ বনদজ প্রস্তুত কবরয়া
অর্বা প্রধান অাংশসমূি ও এক বা একাবধক গুরুত্বপূণ থ অাংশ বনদজ
প্রস্তুত কবরয়া এবাং অববশষ্ট অাংশ বা অাংশসমূি স্থানীয় বভ্ন্ডর
িইদত সাংগ্রি বা আমোবন কবরয়া র
র র ও
র
উৎপােন কদর;
(ii) ‘‘বরবিজাদরটর ও বিজার উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠান কযাটাগ র-২’’
অর্ থ মূল্য সাংদ াজন কর বনববিত উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠান ািারা
স্থানীয়ভ্াদব সাংগৃিীত বা আমোবনকৃত
র
ক্ষুদ্র অাংশ বা অাংশববদশষ দ্বারা Body Cabinet
এবাং স্থানীয়ভ্াদব সাংগৃিীত বা আমোবনকৃত
র
ক্ষুদ্র অাংশ বা অাংশববদশষ দ্বারা দুই বা তদতাবধক
প্রধান অাংশ (Body Cabinet ব্যতীত) বা গুরুত্বপূণ থ অাংশ
সাংদ াজন কবরয়া এবাং অববশষ্ট অাংশসমূি স্থানীয় বভ্ন্ডর িইদত
সাংগ্রি কবরয়া বা আমোবন কবরয়া সাংদ াজন এর মােদম
বরবিজাদরটর ও বিজার উৎপােন কদর:
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তদব শতথ র্াদক ব ,
সকল প্রবতষ্ঠান দতরী Body
Cabinet এবাং অন্যান্য অাংশসমূি সম্পূণ থ ববযুক্ত অবস্থায়
বরবিজাদরটর ও বিজার
আমোবন কবরয়া স্থানীয়ভ্াদব
সাংদ াজন কদর তািারা ইিার আওতাভুক্ত িইদব না;
( )

‘‘বভ্ন্ডর’’ অর্ থ মূসক বনববিত উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠান ািারা
স্থানীয়ভ্াদব সাংগৃিীত অর্বা আমোবনকৃত কাঁচামাল দ্বারা বরবিজাদরটর
ও বিজার এর ন্ত্রাাংশ প্রস্তুতপূব থক বরবিজাদরটর ও বিজার
উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠানদক সুবনবে থষ্ট ববক্রয় চুবক্তর আওতায় অর্বা
স্থানীয়ভ্াদব সরবরাি কবরয়া র্াদক;

( )

(i)

‘‘প্রধান অাংশ (Main Part)’’ অর্ থ Body Cabinet,
Door ও Gasket।

(ii) ‘‘গুরুত্বপূণ থ অাংশ’’ অর্ থ Compressor, Evaporator,
Printed Circuit Board (PCB), ABS
(Acrylonitrile-butadiene-Styrene) sheet,
Shrinkable Tube ও Temperature Sensor
(Thermostat)।

( )

এই প্রজ্ঞাপদনর আওতায় পণ্য আমোবন ও খালাদসর লদক্ষয
র
র র
ছ এ ১৩
র(
)
এ
র
র
প (র )
র ছ
উ র
র
র এর
ও
:
,

-

প

র

পও

র
র

র

প

র

র

প র :
র

(BEPZA),
প
প র
র
প

,

র

প

প

র
(BEZA)

প
র
প
র

র
প

।
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( )

এই প্রজ্ঞাপদনর বরয়াবত সুববধায় বরবিজাদরটর ও বিজার উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠান
কযাটাগ র-১ TABLE-I ও TABLE-II এর অন্তর্ভথক্ত পণ্য এবাং
বরবিজাদরটর ও বিজার উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠান কযাটাগ র-২ TABLE-II ও
TABLE-III এর অন্তভুথক্ত পণ্য এবাং বভ্ন্ডরগণ TABLE-I এর প
আমোবন কবরদত পাবরদবন।

(২)
বরবিজাদরটর ও বিজার উৎপােনকারী বা বভ্ন্ডর বশল্প প্রবতষ্ঠান কর্তক
থ কারখানা
স্থাপদনর পর এই প্রজ্ঞাপদনর অধীন বরয়াবত সুববধায় কাঁচামাল বা ন্ত্রাাংশ আমোবনর
অনুদমােদনর জন্য জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সেস্য (কাস্টমস নীবত) বরাবর আদবেন কবরদত
িইদব, উক্ত আদবেন ববদবচনার বক্ষদে জাতীয় রাজস্ব ববাড থ এর বদ্বতীয় সবচব (কাস্টমস
নীবত), সাংবিষ্ট ভ্যাট ববভ্াগীয় কমথকতথা এবাং বশল্প মন্ত্রণালদয়র প্রবতবনবধর সমন্বদয় গঠিত
কবমটি আদববেত প্রবতষ্ঠান সদরজবমন াচাইপূব থক জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সেস্য (কাস্টমস
নীবত) বরাবর ‘‘পবরবশষ্ট-১’’ অনু ায়ী একটি প্রবতদবেন োবখল কবরদবন এ উক্ত
প্রবতদবেন অনু ায়ী প্রবতষ্ঠাদনর বশল্প স্থাপন সাংক্রান্ত কা থক্রম সদন্তাষজনক ববদববচত িইদল
আদবেনকারী প্রবতষ্ঠানদক এই প্রজ্ঞাপদনর অধীন বরয়াবত িাদর পণ্য আমোবনর অনুদমােন
প্রোন করা িইদব, উক্ত অনুদমােন পদের সতযাবয়ত েদটাকবপ প্রবতটি পণ্যচালান
শুল্কায়দনর সময় ববল অব এবির সবিত োবখল কবরদত িইদব।
(৩)
বরবিজাদরটর ও বিজার উৎপােনকারী অর্বা বভ্ন্ডর কর্তক
থ প্রবত একক
বরবিজাদরটর ও বিজার বা বরবিজাদরটর ও বিজার এর ন্ত্র বা ন্ত্রাাংশ উৎপােদনর জন্য
সম্ভাব্য বা ব ৌবক্তক অপচয়সি কী কী উপকরণ কী পবরমাদণ আবেক (উপকরণ-উৎপাে
সিগ) বস সম্পবকথত তথ্য ‘‘পবরবশষ্ট-২’’ অনু ায়ী ৩ (বতন) কবপ পণ্য আমোবনর পূদব থই
সাংবিষ্ট ভ্যাট কবমশনাদরট এর কবমশনার বরাবর োবখল কবরদত িইদব এ কবমশনার
উক্ত উপকরণ-উৎপাে সিগ অনুদমােনপূব থক প্রবতস্বাক্ষর কবরদবন এবাং একটি কবপ
অবেদসর বরকড থ বিসাদব সাংরক্ষণ কবরদবন, বদ্বতীয় কবপ জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সেস্য
(কাস্টমস নীবত) বরাবদর বপ্ররণ কবরদবন এবাং অপর কবপ প্রবতষ্ঠান কর্তপথ ক্ষদক বেরত
বেদবন, পবরবশষ্ট-২ এর সতযাবয়ত েদটাকবপ প্রবতটি পণ্যচালান শুল্কায়দনর সময় ববল অব
এবির সবিত োবখল কবরদত িইদব।
(৪)
এই প্রজ্ঞাপদন উবিবখত ন্ত্রাাংশ বা উপকরণ ‘‘পবরবশষ্ট-২’’ অনু ায়ী আমোবন
কবরয়া অনুদমাবেত উপকরণ-উৎপাে সিগ বমাতাদবক বরবিজাদরটর ও বিজার বা উ র
ন্ত্রাাংশ উৎপােন িইদতদে বকনা তািা বনবিত িওয়ার জন্য সাংবিষ্ট ভ্যাট কবমশনাদরদটর
কবমশনার একজন যুগ্ম কবমশনার ও সাংবিষ্ট ভ্যাট ববভ্াদগর ববভ্াগীয় কমথকতথার সমন্বদয়
একটি কবমটি গঠন কবরদবন; গঠিত কবমটি প্রবত ৬ (েয়) মাস অন্তর সদরজবমন পবরেশথন
কবরয়া কবমশনাদরর বনকট প্রবতদবেন োবখল কবরদবন;
র
প র
র
র
উ
র
; ভ্যাট
র
র
উ
প
:
র
র ।
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(১), (২), (৩), (৪)
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ও
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প

র এর ও
র ।

(৭)
বকান উৎপােনকারী বা বভ্ন্ডর এই প্রজ্ঞাপদনর শতথ লঙ্ঘন কবরদল এবাং উক্ত
লঙ্ঘনজবনত কারদণ রাজস্ব ক্ষবত িইদল বসইদক্ষদে তািার ববরুদি কাস্টমস আইন ও মূল্য
সাংদ াজন কর আইদনর ববধান অনু ায়ী ও প্রদ াজয বক্ষদে সাংবিষ্ট অন্যান্য আ র
প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রিণ করা িইদব।
২।

এ

প ৯

২০২২

র

র

।

পবরবশষ্ট-১
[ ২ দ্রষ্টব্য]
কারখানা পবরেশথন প্রবতদবেন
আমরা বনম্নস্বাক্ষরকারীগণ ববগত ------------বি তাবরখ-------------------- নামীয়
বরবিজাদরটর ও বিজার উৎপােনকারী/বরবিজাদরটর ও বিজার এর পাট থস উৎপােনকারী বশল্প
কারখানা সদরজবমদন পবরেশথন কবর। পবরেশথদন প্রাপ্ত তথ্যাবে বনম্নরূপ, র্া:১।
২।

প্রবতষ্ঠাদনর নাম ও ঠিকানা :
মূসক বনবিন নম্বর (BIN) :
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৩।
৪।
৫।

৬।
৭।
৮।
৯।

মাবলক/স্ব বধকারীর নাম ও ঠিকানা (বতথমান/স্থায়ী) :
আয়কর সনে নম্বর (TIN) :
জবম ও ভ্বদনর বববরণ :
(ক) জবম ও ভ্বন বনজস্ব বকনা :
(খ) বমাট জবমর পবরমাণ :
(গ) কারখানা ভ্বদনর (ওয়যারিাউসসি) আয়তন :
(ঘ) কারখানা ভ্বদনর প্রকৃবত : (পাকা/বসবম পাকা/অন্যান্য) :
(ঙ) অবেস ভ্বদনর আয়তন :
(চ) ববদুযৎ সাংদ াগ আদে বকনা :
কারখানা ভ্বন ভ্াড়া িইদল ভ্াড়া চুবক্তর কবপ:
স্থাবপত ন্ত্রপাবতর বববরণ :
স্থাবপত ন্ত্রপাবত দ্বারা উৎপােনদ াগ্য পদণ্যর বববরণ :
উৎপােনদ াগ্য পদণ্যর উপকরণ-উৎপাে সিগ সাংবিষ্ট ভ্যাট কবমশনাদরদট োবখল ও
অনুদমােন করা িইয়াদে বকনা :

উপযু থক্ত তথ্যাবে প থাদলাচনায় প্রতীয়মান িয় ব , ববণ থত প্রবতষ্ঠানটি স্থানীয়ভ্াদব বরবিজাদরটর ও
বিজার উৎপােনকারী/বরবিজাদরটর ও বিজার এর পাট থস উৎপােদনর লদক্ষয প্রার্বমক প্রস্তুবত
সম্পন্ন কবরয়াদে। প্রবতষ্ঠানটিদক প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নাং ১২০/২০২২/৬৮/
তাবরখ: ১
, ২০২২ বিঃ এর আওতায় প্রজ্ঞাপদন উবিবখত পণ্য/ ন্ত্রাাংশ/উপকরণ বরয়াবত
সুববধায় আমোবনর অনুদমােন প্রোদনর সুপাবরশ করা িইল এবাং প্রবতষ্ঠানটিদক এই প্রজ্ঞাপদনর
উদেে পূরণকদল্প, বরবিজাদরটর ও বিজার উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠান কযাটাগ র-১/বরবিজাদরটর ও
বিজার উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠান কযাটাগ র-২/বভ্ন্ডর বিসাদব তাবলকাভুক্ত করা িইল।
সাংবিষ্ট ভ্যাট ববভ্াগীয়
কমথকতথার নাম ও স্বাক্ষর
তাবরখ:

বশল্প মন্ত্রণালদয়র প্রবতবনবধর
নাম ও স্বাক্ষর
তাবরখ:

জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর
প্রবতবনবধর নাম ও স্বাক্ষর
তাবরখ:

পবরবশষ্ট-২
[ ৩ও৪
]
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব ববাড থ, ঢাকা।
বরবিজাদরটর ও বিজার অর্বা বরবিজাদরটর ও বিজার এর ন্ত্রাাংশ দতরীর উপকরণ/কাঁচামাল
সম্পবকথত বঘাষণা:
১।
২।
৩।

প্রবতষ্ঠাদনর নাম:
ঠিকানা:
মূসক বনবিন নম্বর:
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ক্রঃ
নাং

পদণ্যর
নাম ও
H.S.
Code

একক

পণ্য উৎপােদন
ব্যবিা থ
কাঁচামাল বা
উপকরণ এর
নাম (H.S.
Code সি)

অপচয়সি প্রবত
একক পণ্য
উৎপােদন
প্রদয়াজনীয়
কাঁচামাল বা
উপকরদণর প্রবতটির
পবরমাণ ( বজ)

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

সাংবিষ্ট ভ্যাট কবমশনাদরর প্রবতস্বাক্ষর

অপচয় ব্যতীত
প্রবত একক পণ্য
উৎপােদন
প্রদয়াজনীয়
কাঁচামাল বা
উপকরদণর
প্রবতটির পবরমাণ
( বজ)
(৬)

অপচদয়র
শতকরা
িার

(৭)

প্রবতষ্ঠাদনর ব্যবস্থাপনা কর্তথপদক্ষর
স্বাক্ষর ও তাবরখ

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
র /র
র
।
র র
র
(

ও

র)
প

তাবরখ: ১৮
এ , র,ও

১২১-

, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১
/২০২২/৬৯/

, ২০২২ বিষ্টাব্দ

।- Customs Act, 1969
(Act No. IV of 1969) এর Section 19 এর sub-section (1) এ
রও
র
২০১২ (২০১২
র ৪৭
) এর র ১২৬
এর উপ- র (১) এ
র র
র
র
পর
Heading No. 84.15 এর ও
প
উ প র
উ Act এর FIRST SCHEDULE
প
র
Table এর
(1) এ
Heading এর পর
( 2)
উ
HS Code এ
(3) এ
প
উ র উপর র প
পর
(4) এ
রর
র
পর এ
র
পর
(5) এ
রর
র
পর
ও
র
র উ
প
র
-
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Table
Heading
(1)

HS Code
(2)

Description
(3)

CD%
(4)

SD%
(5)

72.10

7210.49.10

Flat-rolled products of iron or
non-alloy steel, of a width of 600
mm or more, plated or coated with
zinc; Of a thickness (0.4mm 2.0mm)
Flat-rolled products of iron or
non-alloy steel plated or coated
with aluminium-zinc alloy of a
thickness of 0.25 mm or more
Plated or coated with aluminium
other than aluminium-zinc alloys
of a thickness of 0.4 mm or more
Flat-rolled products of iron or
non-alloy steel painted, varnished
or coated with plastics of a
thickness of 0.3 mm or more
Flat rolled products of iron or nonalloy steel electrolytically plated
or coated with zinc
Flat rolled products of iron or nonalloy steel painted, varnished or
coated with plastics
Tubes and pipes of refined copper

10

0

72.10

7210.61.10

10

0

72.10

7210.69.10

10

0

72.10

7210.70.10

10

0

72.12

7212.20.00

5

0

72.12

7212.40.99

5

0

74.11

7411.10.10

5

0

74.15
76.07

7415.39.00
7607.11.10

Brass Fittings (Flare Nut)
Aluminum Foil (Not backed) for
Air Conditioner Fin (Goldenstock)
Aluminium foil
Compressors of a kind used in air
conditioning machines
Other parts of air conditioning
machines
Oil separator
Reversing valve
Expansion Valve (<1 inch)
Terminal Block, Connector

10
10

0
0

76.07
84.14

7607.20.99
8414.80.49

10
5

0
0

84.15

8415.90.90

25

20

84.21
84.81
84.81
85.36

8421.39.99
8481.10.19
8481.40.19
8536.90.90

10
10
10
10

0
0
0
0
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(১)

( )

র
Industrial IRC holder
VAT compliant এ র
র উ প
র (Manufacturer)
।
( ) “Industrial IRC holder
এ
র
ও র
র
র
(Industrial Consumer)
র
র
ছ;
( ) “VAT compliant
র ও
র
২০১২ এর
প (র )
রএ উ প
র
;
( )
র

এ

প র

ও

র (

)

প

ও
র

র

র

ছ এ

এ

র

প (র

)

র ছ

উ র
ও

র
১৩

র

এর

র এর ও
র র
র

প

পও
র

( )

এ র

-

প

র
র

র
র উ প
উ প

র

প র ।

র
র

-

i) Condenser
ii) Evaporator
iii) Outdoor body
iv) Heat Shrinkable Tube.

(২)

এ র
রউ প
র
র
প র পর এ
প র
র
র
র
জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সেস্য (কাস্টমস নীবত ও আইবসটি) বরাবর আদবেন
কবরদত িইদব এবাং উক্ত আদবেন ববদবচনার
বদ্বতীয় সবচব (কাস্টমস
থ
নীবত) জাতীয় রাজস্ব ববাড, সাংবিষ্ট ভ্যাট ববভ্াগীয় কমথকতথা এবাং বশল্প
মন্ত্রণালদয়র প্রবতবনবধর সমন্বদয় গঠিত কবমটি আদববেত প্রবতষ্ঠান সদরজবমদন
পবরেশথন ও াচাইপূব থক জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সেস্য (কাস্টমস নীবত ও
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আইবসটি) বরাবর ‘‘পবরবশষ্ট-১’’ অনু ায়ী একটি প্রবতদবেন োবখল কবরদবন;
উক্ত প্রবতদবেন অনু ায়ী প্রবতষ্ঠাদনর বশল্প স্থাপন সাংক্রান্ত কা থক্রম সদন্তা জনক
ববদববচত িইদল আদবেনকারী প্রবতষ্ঠানদক এই প্রজ্ঞাপদনর অধীন বরয়াবত িাদর
পণ্য আমোবনর অনুদমােন প্রোন করা িইদব এবাং উক্ত অনুদমােন পদের
সতযাবয়ত েদটাকবপ প্রবতটি পণ্যচালান শুল্কায়দনর সময় ববল অব এবির সবিত
োবখল কবরদত িইদব।
(৩)

এ র
র উৎপােনকারী কর্তক
র উৎপােদনর
থ প্রবত একক এ র
জন্য সম্ভাব্য বা ব ৌবক্তক অপচয়সি বক বক উপকরণ বক পবরমাদণ আবেক
(উপকরণ-উৎপাে সিগ) বস সম্পবকথত তথ্য ‘‘পবরবশষ্ট-২’’ অনু ায়ী ৩ (বতন)
কবপ পণ্য আমোবনর পূদব থই সাংবিষ্ট ভ্যাট কবমশনাদরট এর কবমশনার বরাবর
োবখল কবরদত িইদব এবাং কবমশনার উক্ত উপকরণ-উৎপাে সিগ
অনুদমােনপূব থক প্রবতস্বা র কবরদবন এবাং একটি কবপ অবেদসর বরকড থ বিসাদব
সাংর কবরদবন, বদ্বতীয় কবপ জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সেস্য (কাস্টমস নীবত ও
আইবসটি) বরাবদর বপ্ররণ কবরদবন এবাং অপর কবপ প্রবতষ্ঠান কর্তপথ
বেরত
বেদবন; ‘‘পবরবশষ্ট-২’’ এর সতযাবয়ত েদটাকবপ প্রবতটি পণ্যচালান শুল্কায়দনর
সময় ববল অব এবির সবিত োবখল কবরদত িইদব।

(৪)

এই প্রজ্ঞাপদন উবিবখত ন্ত্রাাংশ বা উপকরণ ‘‘পবরবশষ্ট-২’’ অনু ায়ী আমোবন
কবরয়া অনুদমাবেত উপকরণ-উৎপাে সিগ বমাতাদবক এ র
র উৎপােন
িইদতদে বকনা তািা বনবিত িওয়ার জন্য সাংবিষ্ট ভ্যাট কবমশনাদরদটর
কবমশনার একজন যুগ্ম কবমশনার ও সাংবিষ্ট ভ্যাট ববভ্াদগর ববভ্াগীয় কমথকতথার
সমন্বদয় একটি কবমটি গঠন কবরদবন; গঠিত কবমটি প্রবত ৬ (েয়) মাস অন্তর
সদরজবমন পবরেশথন কবরয়া কবমশনাদরর বনকট প্রবতদবেন োবখল কবরদবন;
র
প র
র
র
উ
র
; ভ্যাট
র
র
উ
প
:
র
র ।

(৫)

এ

প র

ও

প

ও
র

র(
র
র

র
র

র
ছ এ

১৩

)
র

প (র

উ র
এর ও

)
র

:

এ
র ছ
এর ও
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,
পও
প

র

-

প

র
র

র

র

র

প র ।
(৬)

( )

ও
(৪) ও (৫) এর
র

(১), (২), (৩),
প রপ

র

ছ
র

এ

র
রপ

র

( )

র

র

র
উ র
এর

;

র
র

র

প র রর
র

ও

র এর ও
র ;

র (BIN)
( )

এ

প র
র

ও

প ৯

২০২২

র

র র
এ র
র উ প
র। প র
র

ও

২।
৩।
(

/

রর
):

।
(ঘ)

:
ও

র
র

র

।
।

প র -১
পর
(২)
]

- - - - ------ - র
প
:-

র (BIN) :
/

র

( )

র

র

১।

র

র উ প
র

এ

র

র
প র
(১) এর

উপ র
এ র
২।

প

র
র

-----------------র
র
পর
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৪।

র

৫।

ও

র (TIN):
র

র :

( )

ও

:

( )

রপর

( )

র

র

(ও র উ
(ঘ)

:

)

:

র

র

( )

(প

র
ছ

র

৭।

প

প

৮।

প

প

৯। উ প

):

প:

র :
র উ প

প ও

র :

প র উপ র -উ প
র
র

উপ
উ প
১২১উ
।

/

:
র

র

প

:

( )
৬।

/

ও

ছ

:

প
র
/২০২২/৬৯/
প /
/উপ র

র
র

র ছ।
১
২০২২
র

এ র
র
প এ , র,ও
] এর ও
প
র প র
র

র
র

ও
র :

র

র

ও
র :

প র -২
(৩) ও (৪)

র
র

র

]
র র

র
এ র
১।
২।

র
:

র
:

রর উপ র /

ঘ

র
ও
র :

র
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৩।

র:
প র
ও
H.S.
Code

(1)

(2)

এ

প
প উ প

প উ প
উপ র এর
(H.S. Code

(3)

এ

প

উপ র র
রপর (
)

)

(4)

(5)

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
রর
র

(6)

(7)

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
র
প
প র
রও র

র প র

,
র /র
র
।

র র
র
(

ও

র)
প

তাবরখ: ১৮
এ

রও

১২২-

, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১

।- Customs Act, 1969
উ
এর section 19
র ও
র
২০১২
(২০১২
র ৪৭
) এর র ১২৬ এর উপ- র (১) এ
র র
র
র
পর
Prefabricated building উ প
র
উ Act এর First Scheduleপ
র
Table এর
(1) এ
Heading এর
পর
( 2) এ উ
HS Code এর পর
(3) এ
প
উ র উপর র প Customs Duty (CD)
পর
(4) এ
রর
র
পর এ
র
(SD)
পর
(5) এ
রর
র
পর ও
র
র উ
প
র
(Act No. IV of 1969)
এর sub-section (1) এ

/২০২২/৭০/
পর উ Act

, ২০২২ বিষ্টাব্দ
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TABLE
Heading H.S. Code
(1)
(2)
72.08
7208.10.90
7208.25.90

7208.26.90

7208.27.90

7208.36.90

7208.37.90

7208.38.90

7208.39.80

7208.40.90
7208.51.90

7208.52.90

7208.53.90

7208.54.90

7208.90.90

Description of Goods
CD
(3)
(4)
In coils, not further worked than 5
hot-rolled, with patterns in relief
Other, in coils, not further worked 5
than hot- rolled, pickled of a thickness
of 4.75 mm or more
Other, in coils, not further worked 5
than hot- rolled, pickled of a thickness
of 3 mm or more but less than 4.75
mm
Other, in coils, not further worked 5
than hot- rolled, pickled of a thickness
of less than 3 mm
Other, in coils, not further worked 5
than hot- rolled of a thickness
exceeding 10 mm
Other, in coils, not further worked 5
than hot- rolled of a thickness of 4.75
mm or more but not exceeding 10 mm
Other, in coils, not further worked 5
than hot- rolled of a thickness of 3
mm or more but less than 4.75 mm
Other, in coils, not further worked 5
than hot- rolled of a thickness of less
than 3 mm
Not in coils, not further worked than 5
hot-rolled, with patterns in relief
Other, not in coils, not further worked 5
than hot-rolled of a thickness
exceeding 10 mm
Other, not in coils, not further worked 5
than hot-rolled of a thickness of 4.75
mm or more but not exceeding 10 mm
Other, not in coils, not further worked 5
than hot-rolled of a thickness of 3 mm
or more but less than 4.75 mm
Other, not in coils, not further worked 5
than hot-rolled of a thickness of less
than 3 mm
Other, not in coils, not further worked 5
than hot-rolled, other

SD
(5)
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
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72.10

7210.49.10

Otherwise plated or coated with zinc
other than corrugated of a thickness of
0.4 mm or more
Otherwise plated or coated with zinc
other than corrugated of a thickness of
1.0 mm or more
Plated or coated with aluminium-zinc
alloys of a thickness of 1.0 mm or
more
Plated or coated with aluminium other
than aluminium-zinc alloys of a
thickness of 1.0 mm or more
Painted, varnished or coated with
plastics of a thickness of 1.0 mm or
more
Self-tapping screws

7210.49.90

7210.61.20

7210.69.20

7210.70.20

73.18

7318.14.00

(১)

র
compliant

Industrial

IRC

উ প

র

-

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

15

20

holder

VAT

।
( )

( )

এ প
ওর
র র
(Industrial Consumer)
রও

এর
এ পউ প
এ

এ
র

প র উ

র র

র ও
র
প (র )

VAT compliant

২০১২ ও

( )

র

Industrial IRC holder

ছ;
র
২০১৬
র

;
র

-

World Customs Organization (WCO)
Harmonized Commodity Description
and Coding System Explanatory Notes এর

উ
(ঘ)

উপ-

প উ প

র

( )
৬ (ছ )

উপ

;
উ প
র
(Components) উ প
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র

-

র

:(১) Column
(২) Rafter
(৩) Purlin
(৪) Roof Panel/Wall Panel
(৫) Deck Level
(৬) Main Beam/Sub-Beam/Crane Beam।

(২)

প্র কারী বশল্প প্রবতষ্ঠান কর্তক
থ কারখানা স্থাপদনর পর
এই প্রজ্ঞাপদনর অধীন বরয়াবত সুববধায় কাঁচামাল বা ন্ত্রাাংশ আমোবনর
অনুদমােদনর জন্য জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সেস্য (কাস্টমস নীবত) বরাবর
আদবেন কবরদত িইদব এবাং উক্ত আদবেন ববদবচনার
বদ্বতীয় সবচব
(কাস্টমস নীবত) জাতীয় রাজস্ব ববাড থ, সাংবিষ্ট ভ্যাট ববভ্াগীয় কমথকতথা এবাং
বশল্প মন্ত্রণালদয়র প্রবতবনবধর সমন্বদয় গঠিত কবমটি আদববেত প্রবতষ্ঠান
সদরজবমদন পবরেশথন ও াচাইপূব থক জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সেস্য (কাস্টমস
নীবত) বরাবর ‘‘পবরবশষ্ট-১’’ অনু ায়ী একটি প্রবতদবেন োবখল কবরদবন; উক্ত
প্রবতদবেন অনু ায়ী প্রবতষ্ঠাদনর বশল্প স্থাপন সাংক্রান্ত কা থক্রম সদন্তা জনক
ববদববচত িইদল আদবেনকারী প্রবতষ্ঠানদক এই প্রজ্ঞাপদনর অধীন বরয়াবত িাদর
পণ্য আমোবনর অনুদমােন প্রোন করা িইদব এবাং উক্ত অনুদমােন পদের
সতযাবয়ত েদটাকবপ প্রবতটি পণ্যচালান শুল্কায়দনর সময় ববল অব এবির সবিত
োবখল কবরদত িইদব।

(৩)

-

উৎপােনকারী কর্তক
থ প্রবত একক উৎপােদনর জন্য সম্ভাব্য বা ব ৌবক্তক অপচয়সি বক বক উপকরণ বক
পবরমাদণ আবেক (উপকরণ-উৎপাে সিগ) বস সম্পবকথত তথ্য ‘‘পবরবশষ্ট-২’’
অনু ায়ী ৩ (বতন) কবপ পণ্য আমোবনর পূদব থই সাংবিষ্ট ভ্যাট কবমশনাদরট এর
কবমশনার বরাবর োবখল কবরদত িইদব এবাং কবমশনার উক্ত উপকরণ-উৎপাে
সিগ অনুদমােনপূব থক প্রবতস্বা র কবরদবন এবাং একটি কবপ অবেদসর বরকড থ
বিসাদব সাংর কবরদবন, বদ্বতীয় কবপ জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সেস্য (কাস্টমস
নীবত) বরাবদর বপ্ররণ কবরদবন এবাং অপর কবপ প্রবতষ্ঠান কর্তপথ
বেরত
বেদবন। ‘‘পবরবশষ্ট-২’’ এর সতযাবয়ত েদটাকবপ প্রবতটি পণ্যচালান শুল্কায়দনর
সময় ববল অব এবির সবিত োবখল কবরদত িইদব।

(৪)

এই প্রজ্ঞাপদন উবিবখত ন্ত্রাাংশ বা উপকরণ ‘‘পবরবশষ্ট-২’’ অনু ায়ী আমোবন
কবরয়া অনুদমাবেত উপকরণ-উৎপাে সিগ বমাতাদবক উৎপােন িইদতদে বকনা তািা বনবিত িওয়ার জন্য সাংবিষ্ট ভ্যাট
কবমশনাদরদটর কবমশনার একজন যুগ্ম কবমশনার ও সাংবিষ্ট ভ্যাট ববভ্াদগর
ববভ্াগীয় কমথকতথার সমন্বদয় একটি কবমটি গঠন কবরদবন; গঠিত কবমটি প্রবত ৬
(েয়) মাস অন্তর সদরজবমন পবরেশথন কবরয়া কবমশনাদরর বনকট প্রবতদবেন
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োবখল কবরদবন;
র

র
র
উ

র
প
(৫)

:

এ

প র

র
র

; ভ্যাট

র

র ।

ও

প

ও
র

র(

র

র

র

ছ এ

প (র

)

১৩

)

র

র
উ র
এর ও

র

প র
উ

র

এ
র ছ
এর ও

:
,
পও
প

র

-

প

র
র

র

র

র

প র ।
(৬)

( )

ও
ও (৫) এর
র

(১), (২), (৩), (৪)
প রপ

র

ছ
র

এ

র
রপ

র

( )

র

র

র
উ র
এর

;

র
র

র

প র রর
র

ও

র এর ও
র ;

র (BIN)
( )

এ

প র

ও
।

( )

(ঘ)

প
উপ র
র

র
২।

।

এই প্রজ্ঞাপন ৯ জুন, ২০২২ বিস্টাব্দ তাবরদখ কা থকর িইদব।

র
প র
(১) এর
উ প
র
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[

পবরবশষ্ট-১
২ দ্রষ্টব্য]

কারখানা পবরেশথন প্রবতদবেন
আমরা বন স্বা রকারীগণ ববগত ------------ বি: তাবরখ-------------------- নামীয়
র উৎপােনকারী বশল্প কারখানা সদরজবমদন পবরেশথন কবর।
পবরেশথদন প্রাপ্ত তথ্যাবে বনম্নরূপ, র্া:১।
২।
৩।

প্রবতষ্ঠাদনর নাম ও ঠিকানা
:
মূসক বনবিন নম্বর (BIN) :
মাবলক/স্বত্বাবধকারীর নাম ও ঠিকানা (বতথমান/স্থায়ী) :

৪।

আয়কর সনে নম্বর (TIN) :

৫।

জবম ও ভ্বদনর বববরণ :
(ক) জবম ও ভ্বন বনজস্ব বকনা :
(খ) বমাট জবমর পবরমাণ :
(গ) কারখানা ভ্বদনর (ওয়যারিাউসসি) আয়তন:
(ঘ) কারখানা ভ্বদনর প্রকৃবত : (পাকা/বসবম পাকা/অন্যান্য) :
(ঙ) অবেস ভ্বদনর আয়তন :
(চ) ববদুযৎ সাংদ াগ আদে বকনা :

৬।
৭।
৮।
৯।

কারখানা ভ্বন ভ্াড়া িইদল ভ্াড়া চুবক্তর কবপ:
স্থাবপত ন্ত্রপাবতর বববরণ :
স্থাবপত ন্ত্রপাবত দ্বারা উৎপােনদ াগ্য পদণ্যর বববরণ :
উৎপােনদ াগ্য পদণ্যর উপকরণ-উৎপাে সিগ সাংবিষ্ট ভ্যাট কবমশনাদরদট োবখল ও
অনুদমােন করা িইয়াদে বকনা :

উপযু থক্ত তথ্যাবে প থাদলাচনায় প্রতীয়মান িয় ব , ববণ থত প্রবতষ্ঠানটি স্থানীয়ভ্াদব র উৎপােদনর
প্রার্বমক প্র বত সম্পন্ন কবরয়াদে। প্রবতষ্ঠানটিদক
প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নাং ১২২-আইন/২০২২/৭০/কাস্টমস, তাবরখ: ১
২০২২ বি: এর আওতায়
প্রজ্ঞাপদন উবিবখত পণ্য/ ন্ত্রাাংশ/উপকরণ বরয়াবত সুববধায় আমোবনর অনুদমােন প্রোদনর
সুপাবরশ করা িইল।
সাংবিষ্ট ভ্যাট ববভ্াগীয়
কমথকতথার নাম ও স্বা র

বশল্প মন্ত্রণালদয়র প্রবতবনবধর
নাম ও স্বা র

জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর
প্রবতবনবধর নাম ও স্বা র

তাবরখ:

তাবরখ:

তাবরখ:
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[
র
১।
২।
৩।
ক্রঃ
নাং

(১)

র র
,
।

র দতরীর উপকরণ/কাঁচামাল সম্পবকথত বঘাষণা:

প্রবতষ্ঠাদনর নাম:
ঠিকানা:
মূসক বনবিন নম্বর:
পদণ্যর একক পণ্য উৎপােদন
নাম ও
ব্যবিা থ
কাঁচামাল বা
H.S.
উপকরণ এর
Code
নাম (H.S.
Code সি)

(২)

পবরবশষ্ট-২
(৩) ও (৪) দ্রষ্টব্য]

(৩)

(৪)

সাংবিষ্ট ভ্যাট কবমশনাদরর প্রবতস্বা র

অপচয়সি প্রবত
একক পণ্য
উৎপােদন
প্রদয়াজনীয়
কাঁচামাল বা
উপকরদণর
প্রবতটির পবরমাণ
( বজ)

অপচয় ব্যতীত অপচদয়র
প্রবত একক পণ্য শতকরা
উৎপােদন
িার
প্রদয়াজনীয়
কাঁচামাল বা
উপকরদণর
প্রবতটির
পবরমাণ
( বজ)

(৫)

(৬)

প্রবতষ্ঠাদনর ব্যবস্থাপনা কর্তথপ র
স্বা র ও তাবরখ

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
র /র
র

।

(৭)
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অর্ থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ
(কাস্টমস ও ল্য সাংদ াজন কর)
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ: ১৮

, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১

, ২০২২ বিষ্টাব্দ

এস,আর,ও নাং ১২৩-আইন/২০২২/৭১/কাস্টমস।- Customs Act, 1969
(Act No. IV of 1969) এর section 19 এর sub-section (1) এবাং মূল্য
সাংদ াজন কর ও
র
আইন, ২০১২ (২০১২ সদনর ৪৭ নাং আইন) এর ধারা ১২৬
এর উপ-ধারা (১) এ প্রেত্ত ক্ষমতাবদল সরকার, জনস্বাদর্ থ, জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সবিত
পরামশথক্রদম, উক্ত Act এর First Schedule ভুক্ত পণ্যসমূদির মদে বনম্নববণ থত
TABLE এর কলাম (1) এ উবিবখত Heading এর ববপরীদত কলাম (2) এ ববধৃত
H.S.Code এবাং কলাম (3) এ ববণ থত কবম্পউটার সামগ্রীসমূদির উপর আদরাপনীয়
আমোবন শুল্ক, ব পবরমাদণ মূল্যবভ্বত্তক ৫ (প ) শতাাংদশর অবতবরক্ত িয় বসই পবরমাণ
এবাং সমুেয় মূল্য সাংদ াজন কর ও সমুেয় সম্পূরক শুল্ক, বে র্াদক, িইদত
অব্যািবত প্রোন কবরল, র্া:TABLE
Heading
(1)
84.43
84.71

84.73
85.17

H.S.Code
(2)
8443.99.20
All H.S.Code
(excluding
8471.30.00,
8471.41.00,
8471.49.00,
8471.60.10)
8473.30.00
8517.62.30

85.23

8523.29.12

8523.41.00
8523.49.21

Description
(3)
Parts for computer printer
computer accessories

Parts and accessories of computer
Modem; Ethernet interface card; network
switch; hub; router
Database; operating systems; development
tools; security software used for only data
or
information
protection;
word
processing,
spreadsheet,
internet
collaboration and presentation tools
Unrecorded optical media
Database; operating systems; development
tools; security software used for only data
or
information
protection;
word
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8523.51.10
8523.51.21

8523.59.10
8523.80.10

85.28

8528.42.00

8528.52.10
96.12

(১)

9612.10.10

processing,
spreadsheet,
internet
collaboration and presentation tools
Flash memory card or similar media,
unrecorded
Database; operating systems; development
tools; security software used for only data
or
information
protection;
word
processing,
spreadsheet,
internet
collaboration and presentation tools
Proximity cards and tags
Database; operating systems; development
tools; security software used for only data
or
information
protection;
word
processing,
spreadsheet,
internet
collaboration and presentation tools
Capable of directly connecting to and
designed for use with an automatic data
processing machine of heading 84.71
Computer monitor size not exceeding 22
inch
Computer printer ribbons

সাংবিষ্ট আমোবনকারকদক মূল্য সাংদ াজন কর ও
র
আইন, ২০১২ ও
মূল্য সাংদ াজন কর ও
র
, ২০১৬ এর অধী VAT
compliant আমোবনকারক
িইদত িইদব।
ব্যাখ্যা।–
মূল্য সাংদ াজন কর ও
আইন, ২০১২ ও মূল্য সাংদ াজন কর ও
র
এর অধীন
প (র )
র
;
VAT compliant

(২)

র
, ২০১৬
র এ

এই প্রজ্ঞাপদনর আওতায় পণ্য আমোবন ও খালাদসর লদক্ষয
র
র র
ছ এ ১৩
র (
)
এ
র
র
প (র )
র ছ
উ র
র
এর ও
র এর ও
:
র

,
পও

র র

-

প
র
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র
র

প

র

র

প র ।

২।
৩ , ২০২০ বিস্টাব্দ
২০
, ১৪২৭
তাবরদখ জারীকৃত
প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নাং ১২৫-আইন/২০২০/ ৭৬/ কাস্টমস এতদ্দ্বারা রবিত করা িইল।
৩।

এই প্রজ্ঞাপন ৯ জুন, ২০২২ বিস্টাব্দ তাবরদখ কা থকর িইদব।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,

র /র
র
।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অর্ থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ
(কাস্টমস ও ল্য সাংদ াজন কর)
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ: ১৮

, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১

, ২০২২ বিষ্টাব্দ

এস,আর,ও নাং ১২৪/২০২২/৭২/কাস্টমস।- Customs Act, 1969
(Act No. IV of 1969) এর section 19 এর sub-section (1) এবাং মূল্য
সাংদ াজন কর ও
র
আইন, ২০১২ (২০১২ সদনর ৪৭ নাং আইন) এর ধারা ১২৬
এর উপ-ধারা (১) এ প্রেত্ত ক্ষমতাবদল সরকার, জনস্বাদর্ থ, জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সবিত
পরামশথক্রদম, িাই-বটক পাদকথর অভ্য র Automated Teller Machine (ATM),
Close Circuit Camera এ
উ র ও
উ র
স্থানীয়ভ্াদব
উৎপােদনর
বনদম্ন ববধৃত(ক) Automated Teller Machine (ATM), Close Circuit
Camera উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠান কর্তক
থ আমোবনর বক্ষদে:( )

TABLE-1 এর কলাম (1) এ উবিবখত Heading এর
আওতাভুক্ত কলাম (2) এ ববণ থত H.S. Code এর ববপরীদত
কলাম (3) এ উবিবখত পদণ্যর উপর আদরাপনীয় আমোবন শুল্ক,
ব ই পবরমাদণ মূল্যবভ্বত্তক ১% (এক শতাাংশ); এবাং
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( )

( )

TABLE-2 এর কলাম (1) এ উবিবখত Heading এর
আওতাভুক্ত কলাম (2) এ ববণ থত H.S. Code এর ববপরীদত
কলাম (3) এ উবিবখত পদণ্যর উপর আদরাপনীয় আমোবন শুল্ক,
ব ই পবরমাদণ মূল্যবভ্বত্তক ১০% (েশ শতাাংশ)-

উ র ও
উ র
উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠান কর্তক
থ
আমোবনর বক্ষদে TABLE-3 এর কলাম (1) এ উবিবখত Heading
এর আওতাভুক্ত কলাম (2) এ ববণ থত H.S. Code এর ববপরীদত কলাম
(3) এ উবিবখত পদণ্যর উপর আদরাপনীয় আমোবন শুল্ক, ব ই পবরমাদণ
মূল্যবভ্বত্তক ১% (এক শতাাংশ);

এর অবতবরক্ত িয় বসই পবরমাণ এবাং সমুেয় মূল্য সাংদ াজন কর ও, বক্ষেমত, বরগুদলটবর
বডউটি ও সম্পূরক শুল্ক, বে র্াদক, িইদত বনম্নববণ থত শতথাধীদন অব্যািবত প্রোন কবরল, র্া:TABLE-1
Heading
(1)
39.20
39.26

H. S. Code
(2)
3920.49.10
3926.90.99

58.06
71.11
72.12
72.26

5806.32.90
7111.00.00
7212.20.90
7226.99.90

73.18
74.08
84.62

7318.15.90
7408.11.00
8462.90.00

84.70

8470.10.00

Description
(3)
Printed PVC Sheet
A- cover; B- cover; C- cover; D- cover;Back
Cover; Side Cover-Left; Side Cover- Right;[For
Computer Monitor, Laptop Monitor, Tab,
Keyboard, Camera & Mouse
SYNTHETIC CLOTH
Dome3-PCB Assy shield cover, SUN Shield
FRAME
Processed plain metal- Alloy Sheet for
NBR/DVR Housing; Decoration Steel Sheet for
making NBR/DVR Body Casing
Screw
COIL
Turret5-Front Dome-JF, C-2190 466X352X278
Turret 3 1(36), Turret5-Fixing Ring-(STD),
Turret5-Rear
Dome(3.6mm/6mm)-JF,
Back Box (Steel/Plastic), IR board, Front Box,
C-3889 111x111x84 dome camera gift, Turret5Fixing Shell, Enclosure
Calculating machines and pocket-size data
recording, reproducing and displaying machines
with
calculating
functions;
accounting
machines, postage-franking machines, ticketissuing machines and similar machines,
incorporating a calculating device, cash
registers

60

84.73
85.05
85.17

8473.30.00
8473.40.00
8505.19.00
8517.79.00

85.18

8518.90.00

85.23

8523.59.10

85.36

8536.50.00

8536.49.90
85.42

8542.31.10

85.43

8543.70.10
8543.90.00

85.44

8544.19.90

90.05
90.06

9005.90.00
9006.69.00/
8541.49.00

CCD LENS Module;
ATM parts (Includes EPP/Midbox etc)
MAGNET FOR SPEAKER, MAGNET
Loaded
Printed
Circuit
Board/
PCB
Assembled/
Mother
Board
for
Camera,PCB Assembled/ Mother Board for
DVR/NBR
PARTS & COMPONENTS FOR SPEAKER,
WOOFER, TWEETER, DIAFARM, HORN,
NTC,
CROSSOVER, FM MOUDLE, BT MOUDLE,
SUBWOOFER
proximity cards and tags, Proximity Cards and
tags
1 Gang switch, 2 Gang Switch, 2 pic socket, 3
Gang switch, 3 pin Socket(13amp), 3 pin
Socket(15amp),
Calling Bell, Dish Point, DP Switch, Micro
Dimmer (2nd Edition), Fan Dimmer, Telephone
point, TV point, SWITCHES, TELEPHONE
SWITCH, PUSH BUTTON
STEREO AUDIO CONNECTOR, Ribon
connector
Processors & controllers, whet. or not
comb.logic ckt, a, SIM module
REMOTE MEGMEET, ANTENNA, REMOTE
DS-23405
(V3.3)-12(40°)9-S2,
DG454200PC95-JN, SC-PA2×7-JMP, 720P TVI
238E5-EN(4IN1)(3.6mm), EVA-D13x21.5x10,
SC-PA2×10-JMP, SC-T1M2×4, ST-S4×13.5B2×5-F2×5-B, Drill Template
Flexible Flat Cable Motherboard to Audio
Board; Flexible Flat Cable for power board to
motherboard; Flexible Flat Cable Motherboard
to audio Board; Ribbon Cables; Low Voltage
Serial (LVS) Cable; Power Cord; Speaker
Cable; USB Cable; Wire CableFor CCD DMIC; Wire Cable For Lid,Loaded Printed
Circuit Board/PCB Assembled/ Mother Board
for Adapter
Turret5- Base, Mounting Base
LED/ Flash Light, Light Emiting Diodes (LED)

61

TABLE-2
Heading
(1)
32.08
39.23

H. S. Code
(2)
3208.90.10
3923.11.00
3923.21.00

70.20
83.03
84.71

7020.00.90
8303.00.00
8471.60.10
8471.70.00
8471.70.00
8471.60.10

84.72

8472.30.00

84.73
85.17

8473.30.00
8473.40.90
8517.62.30

85.21
85.23

8521.90.10
8523.29.13

85.26
85.29
85.42

8526.91.10
8529.90.22
8542.39.10

Description
(3)
PAINT
PACKING MATERIALS
computer software (Driver CD), PACKING
MATERIALS
ATM Display
ATM Safe (alone)
computer and computer accessories, Finger
Print and Biometric Scanner
Internal Hard Disk Drive (HDD);
Internal Solid State Drive (SSD);
Internal Hard Disk Drive (HDD);
Internal Solid State Drive (SSD);
MiCR Cheque Scanner, Biometric Scanner ,
NFC Scanner, Biometric Scanner
Cash Deposit Machine, Cash Deposit Machine
(CDM)
Fan Module
Safe assembled with Dispenser,Cosmetic Door
Modem; Ethernet interface card, Smart router,
HSM, Network Equipment (Router ,
Firewall,Switch etc),
Internet point, Network Equipment (Router,
Firewall, Switch etc.)
DVR (CKD)
Other Software for ATM Data Processing
machines
GPS Vehicle tracking system
ASSEMBILING SPARE ITEM
SiM Card, 32K Storage Capacity, 64K Storage
Capacity, 128K Storage Capacity(native), 64K
Storage Capacity(Java), 128K Storage
Capacity(Java)
TABLE-3

Heading
(1)

H. S. Code
(2)

39.26
84.14
84.71
84.73

3926.90.99
8414.59.90
8471.60.90
8473.30.00
8473.30.00
8473.30.00

Description
(3)

Laptop Packaging Mountings
Internal Fan/Heat Sink
Touch Pad and Sticker
Computer/Laptop Motherboard/PCBA/SOC
Shell material (including keyboard)
Memory, SSD, HDD, CPU, WIFI
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85.18
84.73
85.04
85.07
85.24
85.34
85.44
90.25

8473.30.00
8473.30.90
8473.30.90
8518.29.00
8473.30.90
8504.40.13
8507.60.00
HS Code
8534.10.85
8544.49.00
9025.80.90

Shell material, keyboard, Mouse
LCD, HDMI, Ribbon cables
40 pin fpc
Speaker
Magnet
Power adapter
Laptop Battery
LED/LCD/Touch Panel
Printed Circuit Boards (PCB)
Touch panel cable, LCD Cable
Sensors & Accessories

শ
(১)

এই প্রজ্ঞাপদনর অধীন বরয়াবত সুববধা শুধু বসইসব উৎপােনকারী বা
সাংদ াজনকারী প্রবতষ্ঠান এর বক্ষদে প্রদ াজয িইদব, ািারা এই প্রজ্ঞাপদন
উবিবখত সকল শতথ প্রবতপালনপূব থক আমোবনকৃত পণ্য বা ন্ত্রাাংশ বা উপকরণ
দ্বারা িাই-বটক পাদকথর অভ্যন্তদর Automated Teller Machine (ATM),
Close Circuit Camera এ
উ র ও
উ র
স্থানীয়ভ্াদব উৎপােন বা সাংদ াজন কবরয়া র্াদকন।

(২)

সাংবিষ্ট প্রবতষ্ঠানদক মূল্য সাংদ াজন কর ও
র
, ২০১২ এর
অধীন উৎপােনকারী বা সাংদ াজনকারী বিসাদব বনববিত িইদত িইদব।

(৩)

পদণ্যর মান বনয়ন্ত্রদণর জন্য সাংবিষ্ট উৎপােনকারী বা সাংদ াজনকারী প্রবতষ্ঠাদনর
বনজস্ব Testing Lab র্াবকদত িইদব, অর্বা মান বনয়ন্ত্রদণর জন্য বকান স্বীকৃত
Testing Lab এর সাদর্ চুবক্তবি িইদত িইদব।

(৪)

উৎপােনকারী বা সাংদ াজনকারী বশল্প প্রবতষ্ঠান কর্তক
থ কারখানা স্থাপদনর পর
এই প্রজ্ঞাপদনর অধীন বরয়াবত সুববধায় পণ্য বা ন্ত্রাাংশ বা উপকরণ আমোবনর
অনুদমােদনর জন্য জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর
(
:
ও
)
বরাবর আদবেন কবরদত িইদব; আদবেন ববদবচনার বক্ষদে তথ্য ও ব াগাদ াগ
প্রযুবক্ত ববভ্াগ এর প্রবতবনবধ,
,এ
ও
র র
ববভ্াগীয় কমথকতথা এবাং িাই-বটক পাকথ কর্তপথ দক্ষর একজন প্রবতবনবধসি
সদরজবমন াচাইপূব থক
(
:
ও
), জাতীয় রাজস্ব ববাড থ
বরাবর ‘‘পবরবশষ্ট-১’’ অনু ায়ী একটি প্রবতদবেন োবখল কবরদবন।

(৫)

‘‘পবরবশষ্ট-১’’ অনু ায়ী প্রাপ্ত প্রবতদবেদন প্রবতষ্ঠাদনর বশল্প স্থাপন সাংক্রা
কা থক্রম সদন্তা
ববদববচত িইদল আদবেনকারী প্রবতষ্ঠানদক এই প্রজ্ঞাপদনর
অধীন বরয়াবত িাদর পণ্য আমোবনর অনুদমােন প্রোন করা িইদব; উক্ত
অনুদমােন পদের সতযাবয়ত েদটাকবপ প্রবতটি পণ্যচালান শুল্কায়দনর সময় ববল
অব এবির সবিত োবখল কবরদত িইদব।
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(৬)

প্রবত একক Automated Teller Machine (ATM), Close Circuit
Camera এ
উ রও
উ র
উৎপােদনর জন্য সম্ভাব্য বা
ব ৌবক্তক অপচয়সি বক বক পণ্য বা ন্ত্রাাংশ বা উপকরণ বক পবরমাদণ আবেক
(উপকরণ-উৎপাে সিগ) বস সম্পবকথত তথ্য ‘‘পবরবশষ্ট-২’’ অনু ায়ী ৩ (বতন)
কবপ পণ্য আমোবনর পূদব থই সাংবিষ্ট ভ্যাট কবমশনাদরট এর কবমশনার বরাবর
োবখল কবরদত িইদব; কবমশনার উক্ত সিগ অনুদমােনপূব থক প্রবতস্বাক্ষর
কবরদবন এবাং একটি কবপ অবেদসর বরকড থ বিসাদব সাংরক্ষণ কবরদবন, বদ্বতীয়
কবপ জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সেস্য (কাস্টমস নীবত) বরাবদর বপ্ররণ কবরদবন
এবাং অপর কবপ প্রবতষ্ঠান কর্তপথ ক্ষদক বেরত বেদবন; ‘‘পবরবশষ্ট-২’’ এর
সতযাবয়ত েদটাকবপ প্রবতটি পণ্যচালান শুল্কায়দনর সময় ববল অব এবির সবিত
োবখল কবরদত িইদব।

(৭)

এই প্রজ্ঞাপদন উবিবখত উপকরণ ‘‘পবরবশষ্ট-২’’ অনু ায়ী আমোবন কবরয়া
অনুদমাবেত উপকরণ-উৎপাে সিগ বমাতাদবক িাই-বটক পাদকথর Automated
Teller Machine (ATM), Close Circuit Camera এ
উ র
ও
উ র
উৎপােন করা িইদতদে বকনা উিা সাংবিষ্ট ভ্যাট
কবমশনাদরদটর কবমশনার তািার অধীনস্থ সাংবিষ্ট ভ্যাট ববভ্াগীয় কমথকতথার
মােদম প্রবত ৬ (েয়) মাস অ র সদরজবমদন পবরেশথন কবরয়া বনবিত কবরদবন।

(৮)

আমোবনকৃত পণ্য বা ন্ত্রাাংশ বা উপকরণ, িাই-বটক পাদকথর Automated
Teller Machine (ATM), Close Circuit Camera এ
উ র
ও
উ র
উৎপােন বা সাংদ াজন ব্যতীত অন্য বকান কাদজ ব্যবিার
বা ববক্রয় বা অন্যববধ িস্তান্তর করা াইদব না।

(৯)

বকান উৎপােনকারী বা সাংদ াজনকারী এই প্রজ্ঞাপদনর শতথ লঙ্ঘন কবরদল এবাং
উক্ত লঙ্ঘনজবনত কারদণ রাজস্ব ক্ষবত িইদল বসই বক্ষদে তািার ববরুদি
Customs Act, 1969 ও মূল্য সাংদ াজন কর ও
র
আইন, ২০১২
এর ববধান অনু ায়ী ও প্রদ াজয বক্ষদে সাংবিষ্ট অন্যান্য
র
প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রিণ করা িইদব।

২।
৩।

১৪ জানুয়াবর ২০১৯ বিস্টাব্দ
১
প এস,আর,ও নাং ১৫-২০১৯/ ৪৮/কাস্টমস এ
এ

প ৯

, ২০২২

র

ঘ, ১৪২৫
র র
র

র
।

র
।

র
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পবরবশষ্ট-১
কারখানা পবরেশথন প্রবতদবেন
[শতথ (৪) ও (৫) দ্রষ্টব্য]
আমরা বন
র রীগণ ববগত ------------ বিঃ তাবরখ -----------------------নামীয় িাই-বটক পাদকথর Automated Teller Machine (ATM), Close Circuit
Camera এ
উ র ও
উ র
উৎপােনকারী বা সাংদ াজনকারী বশল্প
কারখানা সদরজবমন পবরেশথন কবর ছ। পবরেশথদন প্রাপ্ত তথ্যাবে বনম্নরূপ, র্া:১।

প্রবতষ্ঠাদনর নাম ও ঠিকানা :

২।
৩।
৪।
৫।

মূসক বনবিন নম্বর (BIN) :
মাবলক/স্বত্ত্বাবধকারীর নাম ও ঠিকানা (বতথমান/স্থায়ী) :
আয়কর সনে নম্বর (TIN) :
জবম ও ভ্বদনর বববরণ :
(ক) জবম ও ভ্বদনর অবস্থান/বববরণ :
(খ) বমাট জবমর পবরমাণ :
(গ) কারখানা ভ্বদনর (ওয়যারিাউসসি) আয়তন:
(ঘ) কারখানা ভ্বদনর প্রকৃবত : (পাকা/বসবম পাকা/অন্যান্য) :
(ঙ) অবেস ভ্বদনর আয়তন :
(চ) ববদুযৎ সাংদ াগ আদে বকনা :
কারখানা ভ্বন ভ্াড়া িইদল ভ্াড়া চুবক্তর কবপ:
স্থাবপত ন্ত্রপাবতর বববরণ :
স্থাবপত ন্ত্রপাবত দ্বারা উৎপােনদ াগ্য পদণ্যর বববরণ :
উৎপােনদ াগ্য পদণ্যর উপকরণ-উৎপাে সিগ সাংবিষ্ট ভ্যাট কবমশনাদরদট োবখল ও
অনুদমােন করা িইয়াদে বকনা :

৬।
৭।
৮।
৯।

উপযু থক্ত তথ্যাবে প থাদলাচনায় প্রতীয়মান িয় ব , ববণ থত প্রবতষ্ঠানটি স্থানীয়ভ্াদব িাইবটক পাদকথর অভ্যন্তদর Automated Teller Machine (ATM), Close Circuit
Camera এ
উ রও
উ র
উৎপােন বা সাংদ াজদনর
প্রার্বমক
প্রস্তুবত সম্পন্ন কবরয়াদে। প্রবতষ্ঠানটিদক প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নাং ১২৪/২০২২/৭২/
,
র : ১ , ২০২২ বিস্টাব্দ এর অধীন প্রজ্ঞাপদন উবলস্নবখত পণ্য বা ন্ত্রাাংশ বা উপকরণ
বরয়াবত সুববধায় আমোবনর অনুদমােন প্রোদনর সুপাবরশ করা িইল।
সাংবিষ্ট ভ্যাট ববভ্াগীয়
কমথকতথার নাম ও স্বাক্ষর

িাই-বটক পাকথ কর্তথপদক্ষর
প্রবতবনবধর নাম ও স্বাক্ষর

তাবরখঃ

তাবরখ :

তথ্য ও ব াগাদ াগ প্রযুবক্ত
ববভ্াগ এর প্রবতবনবধর নাম ও
স্বাক্ষর
তাবরখঃ

65

পবরবশষ্ট-২
[শতথ (৬) ও (৭) দ্রষ্টব্য]
র

র র
,
।

িাই-বটক পাদকথর অভ্যন্তদর Automated Teller Machine (ATM), Close Circuit
Camera এ
উ রও
উ র
উৎপােন বা সাংদ াজন এর কাদজ আবেক
পণ্য বা ন্ত্রাাংশ বা উপকরণ সম্পবকথত বঘাষণা:
১।
২।
৩।

প্রবতষ্ঠাদনর নাম:
ঠিকানা:
মূসক বনবিন নম্বর:

ক্রম
নাং

পদণ্যর
নাম ও
এইচ.
এস.
বকাড

একক

পণ্য উৎপােদন
ব্যবিা থ পণ্য বা
ন্ত্রাাংশ বা
উপকরণ এর নাম
(এইচ.এস.
বকাডসি)

অপচয়সি প্রবত একক
পণ্য উৎপােদন
প্রদয়াজনীয় পণ্য বা
ন্ত্রাাংশ বা উপকরদণর
প্রবতটির পবরমাণ

অপচয় ব্যতীত প্রবত
একক পণ্য উৎপােদন
প্রদয়াজনীয় পণ্য বা
ন্ত্রাাংশ বা
উপকরদণর প্রবতটির
পবরমাণ

অপচদয়র
শতকরা
িার

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

সাংবিষ্ট ভ্যাট কবমশনাদরর প্রবতস্বাক্ষর

প্রবতষ্ঠাদনর ব্যবস্থাপনা কর্তথপদক্ষর
স্বাক্ষর ও তাবরখ।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,

র /র
র
।
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অর্ থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ
(কাস্টমস ও মূল্য সাংদ াজন কর)
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ: ১৮

, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১

, ২০২২ বিষ্টাব্দ

এস,আর,ও নাং ১২৫-আইন/২০২২/৭৩/কাস্টমস।- Customs Act, 1969
(Act No. IV of 1969), অতঃপর উক্ত Act ববলয়া উ বখত, এর section 19 এর
sub-section (1) এবাং মূল্য সাংদ াজন কর ও
র
আইন, ২০১২ (২০১২
সদনর ৪৭ নাং আইন) এর ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রেত্ত ক্ষমতাবদল সরকার,
জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সবিত পরামশথক্রদম, জনস্বাদর্ থ, উক্ত Act এর First
Schedule-ভুক্ত পণ্যসমূদির মদে বনম্নববণ থত TABLE এর কলাম (1) এ ববণ থত H.S.
Code এর ববপরীদত কলাম (2) বত উবিবখত উপকরণদক, উিাদের উপর আদরাপণীয়
আমোবন শুল্ক, ব ই পবরমাদণ মূল্যবভ্বত্তক ৫% (পাঁচ শতাাংশ) এর অবতবরক্ত িয় বসই
পবরমাণ, িইদত বনম্নববণ থত শতথাধীদন অব্যািবত প্রোন কবরল, র্া:TABLE
H.S. Code
(1)
2827.10.00
2830.10.00
2832.10.00
2832.30.00
2833.29.20
2836.30.00
2905.12.00
2905.31.90
2912.11.00
2914.12.00
2915.11.00
2915.12.90
2915.33.00
3201.10.00
3201.20.00
3201.90.00
3201.90.00
3202.10.00
3202.90.00
3204.11.00

Description
(2)
Ammonium Cloride
Sodium Sulphide
Sodium Meta Bi Sulphite
Sodium Hypo Sulphite (Thiosulphate)
Chromium Sulphates
Sodium Bi-carbonate
Isopropyl Alcohol
Ethylene Glycol (ethanediol)
Methanal (Formaldehyde)
Butanone (Methyl Ethyl Ketone)
Formic Acid
Salts of Formic Acid (Sodium Formate)
n-Butyl Acetate
Quebracho Extract
Wattle Extract
Kutch Gamia
Other Tanning Extracts
Synthetic Organic Tanning Substances
Other Tanning Substances
Disperse Dyes
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H.S. Code
(1)
3204.12.00
3204.13.10
3204.13.90
3204.14.00
3204.17.00
3204.19.00
3206.19.10
3206.19.90
3206.20.00
3206.49.00
3210.00.20
3210.00.90
3403.19.00
3403.91.00
3404.90.90
3501.10.00
3501.90.00
3808.92.91
3808.92.99
3809.10.00
3809.91.00
3809.93.00
3823.70.00
3824.10.00

Description
(2)
Acid Dyes
Basic Dyes
Other Basic Dyes
Direct Dyes
Pigment & preparation based thereon
Other, Synthetic Organic Coloring matter
Filler Master Batch
Other Pigments
Pigment based chromium compund
Other Colouring Matter
Prepared water pigments
Other, Prepared Water Pigments
Lubricating Preparations for Treatment of
Leather
Preparation for the treatment of Leather
Artifical Waxes & prepared waxes
Casein
Other Casein
Fungicides (For non Agricultural Purpose)
Fungicides (For non Agricultural Purpose)
Finishing Agent with a basis of Amylaceous
Substances
Other Finishing Agent
Finishing Agent
Industrial Fatty Alcohols
Prepared binders for Foundry Moulds

শতথাব
(১)

TABLE এ উবিবখত উপকরণ, বববনদয়াগ ববাড থ কর্তক
থ Leather and

leather goods manufacturers and exporters বিসাদব
বনববিত বশল্প প্রবতষ্ঠান, ািারা Bangladesh Finished Leather,
Leathergoods and Footwear Exporters Association,
অতঃপর
BFLLFEA
অর্বা
Bangladesh
Tanners
Association (BTA) ববলয়া উবিবখত, এর সেস্য বকবল ত র্তক
থ বনজস্ব

বশদল্প ব্যবিাদরর জন্য আমোবন কবরদত িইদব।
(২)

প্রদতযক আমোবনকারকদক প্রবতটি চালান শুল্কায়দনর

Bangladesh
Finished Leather, Leathergoods and Footwear
Exporters Association অর্বা Bangladesh Tanners
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Association এর সভ্াপবত কর্তক
থ পবরবশষ্ট-১ অনু ায়ী প্রেত্ত একটি

প্রতযয়নপে সাংবিষ্ট কাস্টমস কর্তপথ দক্ষর বনকট োবখল কবরদত িইদব।
(৩)

আমোবনকৃত উপকরণ বনজস্ব বশল্প ব্যতীত অন্য বকার্াও ব্যবিার করা িইদব না
এবাং আমোবনকৃত উপকরণ অন্যববধ কাদজ ব্যবিার বা
র করা িইদল
আদরাপনীয় শুল্ক-কর পবরদশাধসি Customs Act, 1969 এর অধীন ব
বকাদনা আইনানুগ
মাবনয়া বনদত বাে র্াবকদবন মদমথ আমোবনকারক
কর্তক
থ র্া র্ মূল্যমাদনর নন-জুবডবসয়াল স্টযাদম্প পবরবশষ্ট-২ অনু ায়ী একটি
অঙ্গীকারনামা সাংবিষ্ট কাস্টমস কর্তপথ দক্ষর বনকট োবখল কবরদত িইদব।

(৪)

ববগত বৎসদরর উৎপােন, উৎপােন ক্ষমতা অনু ায়ী আমোবন বৎসদরর উৎপােন
পবরকল্পনা, ইতযাবে ববদবচনায় বনদয় TABLE এ উবিবখত উপকরদণর
বাৎসবরক প্রদয়াজনীয়তার পবরমাণ প্রাক্কলন কবরয়া প্রদতযক বৎসদরর জানুয়াবর
মাদসর মদেই একটি বিসাবপে আমোবন সাংবিষ্ট কাস্টম িাউস/বস্টশন এর
কবমশনার এবাং
, এ
ও
কবমশনাদরট এর
কবমশনাদরর বনকট োবখল কবরদত িইদব; কাস্টম িাউস/বস্টশদনর কবমশনার
োবখলকৃত বিসাদবর বভ্বত্তদত আমোবনকৃত উপকরণ খালাস বেদবন; কবমশনার,
কাস্টমস, এ
ও
কবমশনাদরট প্রবত ৬ (েয়) মাস পর পর উক্ত
প্রবতষ্ঠাদনর আমোবনকৃত উপকরণ সাংবিষ্ট প্রবতষ্ঠাদনর পণ্য উৎপােদন ব্যবিার
করা িইয়াদে বকনা তািা সদরজবমদন বনরীক্ষা কবরদবন।

(৫)

কবমশনার, কাস্টমস, এ
ও
কবমশনাদরট র্াসম্ভব স্বল্পতম সমদয়
বনরীক্ষা সমাপ্ত কবরয়া বনরীক্ষা সমাবপ্তর ১ (এক) মাদসর মদে পবরবশষ্ট-৩
বমাতাদবক একটি বস্তুবনষ্ঠ প্রবতদবেন জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সেস্য (কাস্টমস:
নীবত ও
) এর বনকট এবাং এর অনুবলবপ সাংবিষ্ট কাস্টম িাউস/বস্টশন
কর্তপথ ক্ষ বরাবদর বপ্ররণ কবরদবন। বনরীক্ষা বরয়াবত িাদর আমোবনকৃত
উপকরদণর ধতথব্যদ াগ্য অপব্যবিার পাওয়া বগদল Customs Act, 1969
এর section 156 এর sub-section (1) এর Table এর item
10A অনু ায়ী ব্যবস্থা বনদত
,এ
ও
কবমশনাদরট
আমোবন সাংবিষ্ট কাস্টমস কবমশনারদক অনুদরাধ কবরদবন; প্রবতদবেন প্রাবপ্তর
পর বে বেখা ায় ব , আমোবনকৃত উপকরণ আমোবনকারদকর প্রবতষ্ঠাদন
ব্যবহৃত িইয়াদে তািা িইদল অঙ্গীকারনামা বেরতদ াগ্য িইদব।

(৬)

(১) িইদত (৫) এ ািা বকছুই র্াকুক না বকন, আমোবনকৃত পণ্যচালাদনর
প্রবতটি আইদটম, সাংবিষ্ট পদণ্যর কযাটালগ/Literature এর (প্রদ াজয বক্ষদে)
সবিত বমলাইয়া শতথ (১) এ ববণ থত বশল্প প্রবতষ্ঠাদনর উপকরণ বিসাদব সঠিক
পাইদল সাংবিষ্ট কাস্টমস কর্তপ
থ ক্ষ পণ্যচালান শুল্কায়ন কবরদব।
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২। ২ জুন, ২০১৬ বিস্টাব্দ
১৯
জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নাং ১৫২-আইন/ ২০১৬/১৪/
িইল।

, ১৪২৩
তাবরদখ
এতদ্দ্বারা রবিত করা

৩। এই প্রজ্ঞাপন ৯ জুন, ২০২২ বিষ্টাব্দ তাবরদখ কা থকর িইদব।
[

পবরবশষ্ট-১
(২)
]

প্রতযয়নপে
এই মদমথ প্রতযয়ন করা াইদতদে ব , ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (আমোবনকারদকর সম্পূণ থ
ঠিকানা)
বববনদয়াগ উ
প কর্তথক বনববিত একটি বেবন বলোর, বলোর
গুডস্, ফুটওয়যার ম্যানুদেকচাবরাং এন্ড এক্সদপাটিাংথ অর্বা ট্যানাস থ বশল্প প্রবতষ্ঠান।
এই বশল্প প্রবতষ্ঠান কর্তথক ঋণপে নাং --------------------- তাবরখ: ------- ইনভ্দয়স
নাং ----------------------------------- তাবরখ: ---------------- ববএল/এয়ারওদয় ববল/িাক
বরবসপ্ট নাং --------------------------- তাবরখ: --------- এর মােদম আমোবনকৃত উপকরণ
উক্ত প্রবতষ্ঠাদনর উৎপােন প্রবক্রয়ায় ব্যবহৃত িইদব।
উক্ত উপকরণ ১২৫-আইন/২০২২/৭৩/কাস্টমস, তাবরখ: ১ জুন, ২০২২ বিঃ অনু ায়ী
বরয়াবত িাদর শুল্কায়দনর সুপাবরশ করা িইল।
তাবরখ:

স্বাক্ষর: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
নাম: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
পেবব: সভ্াপবত,
বাাংলাদেশ বেবনসড বলোর, বলোর গুডস্ এন্ড ফুটওয়যার
এক্সদপাট থাস থ এদসাবসদয়শন/ বাাংলাদেশ ট্যানাস থ এদসাবসদয়শন
সীল:
[

পবরবশষ্ট-২
(৩)
]

অঙ্গীকারনামা
আবম ----------------------------- (নাম) মাবলক/ব্যবস্থাপনা পবরচালক, বমসাস থ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (প্রবতষ্ঠাদনর নাম ও সম্পূণ থ ঠিকানা) এই মদমথ অঙ্গীকার কবরদতবে ব ,
ঋণপে নাং ----------------------- তাবরখ: -------ইনভ্দয়স নাং ---------------------তাবরখ: ------------- ববএল/ এয়ারওদয় ববল/িাক বরবসপ্ট নাং -------------------- তাবরখ: --------------এর মােদম আমোবনকৃত উপকরণ উবিবখত বেবন
বলোর, বলোর গুডস্, ফুটওয়যার
থ
ম্যানুদেকচাবরাং এন্ড এক্সদপাটিাং অর্বা ট্যানাস থ বশদল্প পণ্য উৎপােদনর কাদজ ব্যবিার কবরব।
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এর বকান ব্যতযয় িইদল আমোবনকৃত উক্ত পদণ্যর উপর প্রদ াজয স্বাভ্াববক িাদরর
শুল্ক-কর পবরদশাধ োড়াও Customs Act, 1969 এর অধীদন কাস্টমস কর্তথপক্ষ কর্তথক
গৃিীত অন্য ব বকাদনা শাবস্ত মাবনয়া লইদত বাে র্াবকব।
স্বাক্ষর: .......................................................
তাবরখ:

মাবলক/ব্যবস্থাপনা পবরচালদকর নাম: ...................
প্রবতষ্ঠাদনর নাম ও ঠিকানা: ...............................

[
১।
২।
৩।
৪।
৫।

পবরবশষ্ট-৩
(৫)
]

প্রবতষ্ঠাদনর নাম ও ঠিকানা :
বনরীক্ষাকাল/বময়াে :
বনরীক্ষা বময়াদে TABLE ভুক্ত আমোবনকৃত উপকরদণর ববল অব এবিবভ্বত্তক নাম,
বববরণ ও পবরমাণ (প্রদয়াজদন আলাো কাগদজ) :
,এ
ও
কবমশনাদরট কর্তথক বনরীক্ষায় প্রাপ্ত েলােল:
ক্রবমক -৩ ও ৪ এর পবরদপ্র
কবমশনাদরদটর প থদবক্ষণ/সুপাবরশ/পেদক্ষপ:

কবমশনার
কাস্টমস, এ
ও
কবমশনাদরট
------ ।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
র /র
র
।
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অর্ থ ম ণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ
(কাস্টমস ও মূল্য সাংদ াজন কর)
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ: ১৮

, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১

, ২০২২ বিষ্টাব্দ

এস,আর,ও নাং ১২৬-আইন/২০২২/৭৪/কাস্টমস।- Customs Act, 1969
(Act No. IV of 1969) এর section 19 এর sub-section (1) এবাং মূল্য
সাংদ াজন কর ও
র
আইন, ২০১২ (২০১২ সদনর ৪৭ নাং আইন) এর ধারা ১২৬
এর উপ-ধারা (১) এ প্রেত্ত ক্ষমতাবদল সরকার, জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সবিত
পরামশথক্রদম, জনস্বাদর্ থ, ২৪ , ২০২১
১০
, ১৪২৮
র
র
প এ , র,ও
১২২/২০২১/১১/
এর
প
র , :উপ র-উ

প র TABLE এর

(1) এ উ

(১)

7208.27.10 এ উ র পর
(2) এর পর
এ
“Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of
a width of 600 mm or more, Hot-Rolled, Pickled, in
coils of a thickness less than 3 mm এ
উ র
পর
(3) ও (4) এ উ
এ
;

(২)

7217.30.00 এ

উ

এ

উ র
র পর

পর
(1) এ

7229.20.00 ও 7229.90.00 এ
(3) ও (4) এ
পএ
“7229.20.00
7229.90.00

২। এ

H.S.Code-

প ৯

২০২২

উ

(2), (3) ও (4) এ
H.S. Code
র পর
(2),

,

Alloy steel wire
Other wire of other alloy steel

র

র

:5
3

।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
র /র
র
।

0
0

”।
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অর্ থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ
(কাস্টমস ও মূল্য সাংদ াজন কর)
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ: ১৮

, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১

, ২০২২ বিষ্টাব্দ

এস,আর,ও নাং ১২৭-আইন/২০২২/৭৫/কাস্টমস।- Customs Act, 1969
(Act No. IV of 1969) এর section 19 এর sub-section (1) এবাং মূল্য
সাংদ াজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সদনর ৪৭ নাং আইন) এর ধারা ১২৬
এর উপ-ধারা (১) এ প্রেত্ত ক্ষমতাবদল সরকার, জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সবিত
পরামশথক্রদম, জনস্বাদর্,থ বনম্নববণ থত শদতথ বসএনবজ বেবলাং বস্টশন স্থাপন ও বসএনবজ
কা থক্রম এ এ প
প ও এ প
পবরচালনার জন্য
আমোবনকৃত ন্ত্রপাবত, ন্ত্রাাংশ ও পদণ্যর (বসএনবজ কনভ্াস থন বকট ও বসএনবজ বসবলন্ডার
এ এ প কনভ্াস থন বকট ও এ প বসবলন্ডার ) উপর আদরাপনীয় আমোবন শুল্ক,
ব পবরমাদণ মূল্যবভ্বত্তক ৩ (বতন) শতাাংদশর অবতবরক্ত িয় বসই পবরমাণ এবাং সমুেয়
মূল্য সাংদ াজন কর ও সম্পূরক শুল্ক, বে র্াদক, এতদ্দ্বারা অব্যািবত প্রোন কবরল, র্া:
তথাববল
(১)

আমোবনকৃত ন্ত্রপাবত ও ন্ত্রাাংশ (বসএনবজ কনভ্াস থন বকট ও বসএনবজ
বসবলন্ডার এ এ প কনভ্াস থন বকট ও এ প বসবলন্ডার ) বসএনবজ
বেবলাং বস্টশন স্থাপন ও বসএনবজ কা থক্রম এ এ প
প
ওএ প
পবরচালনার জন্য ব্যবহৃত িইদব মদমথ জ্বালাবন ও খবনজ
সম্পে ববভ্াদগর অন্যযন যুগ্ম-সবচব পেম থাোর
কমথকতথা চালান-ওয়ারী
প র -১ অনু ায়ী একটি প্রতযয়নপে প্রোনসি উিার একটি অনুবলবপ জ্বালাবন
ও খবনজ সম্পে ববভ্াগ কর্তক
থ সাংবিষ্ট কাস্টম িাউস বা কাস্টমস বষ্টশদন বপ্ররণ
কবরদবন।

(২)

এই প্রজ্ঞাপদনর আওতায় বরয়াত প্রাপ্ত আমোবনকৃত ন্ত্রপাবত ও ন্ত্রাাংশ অন্যববধ
বকান উদেদে ব্যবহৃত িইদল আমোবনকারক
কর্তপথ দক্ষর গৃিীত
আইনানুগ ব বকান ব্যবস্থা মাবনয়া লইদত বাে র্াবকদবন মদমথ আমোবনকৃত পণ্য
খালাদসর সময়, সাংবিষ্ট কবমশনার বরাবদর, প র -২ অনু ায়ী একটি
অবঙ্গকারনামা োবখল কবরদবন।

(৩)

বসএনবজ বেবলাং বস্টশন স্থাপন ও কা থক্রম এ এ প
প
ওএ প
পবরচালনার সাদর্ সরাসবর সম্পৃক্ত নদি এইরূপ তেবসদল
ববণ থত কনবজউম্যাবল পণ্য এই প্রজ্ঞাপন বদল বরয়াত প্রাপ্ত িইদব না।
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ব্যাখ্যা।(৩) এর উদেে পূরণকদল্প, কনবজউম্যাবল পণ্য অর্ থ বসএনবজ
বেবলাং বস্টশন স্থাপন ও বসএনবজ কা থক্রম এ এ প
প
ওএ প
পবরচালনার লদক্ষয তেবসদল ববণ থত আমোবনকৃত বকান
পণ্য ািা প্রতযক্ষ বা পদরাক্ষভ্াদব ব্যবিাদরর েদল আাংবশক বা সম্পূণ থ বনঃদশষ
িইয়া ায় অর্বা পুনব্যথবিার ব াগ্যতা িারায়।
২।
৩ , ২০২১
২০
, ১৪২৭
প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নাং- ১৩৩-আইন/ ২০২০/৮৪/কাস্টমস এ র র
৩।

এই প্রজ্ঞাপন ৯

২০২২

র

র

র

জারীকৃত
র
।

।

পবরবশষ্ট-১
প্রতযয়নপে
[শতথ (১) দ্রষ্টব্য]
প্রতযয়ন করা াইদতদে ব , (প্রবতষ্ঠাদনর নাম, ঠিকানা)........................ বসএনবজ
বেবলাং বস্টশন স্থাপন ও বসএনবজ কা থক্রম এ এ প
প ওএ প
পবরচালনার জন্য
একটি প্রবতষ্ঠান। প্রতযয়নাধীন প ও
বসএনবজ
বেবলাং বস্টশন স্থাপন ও বসএনবজ কা থক্রম এ এ প
প ওএ প
পবরচালনা
র বিত সম্পবকথত এবাং বকবল বসএনবজ বেবলাং বস্টশন
স্থাপন ও বসএনবজ কা থক্রম এ এ প
প ও এ প
পবরচালনার বনবমত্ত প্রজ্ঞাপদনর শতথ প্রবতপালনপূব থক আমোবনকৃত। উক্ত প্রবতষ্ঠান কর্তথক ইনভ্দয়স
নাং.................. তাবরখ,....................... ববল অব বলবডাং/এয়ারওদয় ববল/িাক বরবসপ্ট
নাং...................তাবরখ,....................এ উবিবখত বববরণ, পবরমাণ ও মূল্য অনু ায়ী
আমোবনকৃত প ও
বসএনবজ বেবলাং বস্টশন স্থাপন ও বসএনবজ কা থক্রম এ
এ প
প ওএ প
পবরচালনা ব্যবহৃত িইদব।

তাবরখ:

স্বাক্ষর
নাম
পেবব
সীল

:.................................................
:.................................................
:.................................................
:.................................................

পবরবশষ্ট-২
অবঙ্গকারনামা
[শতথ (২) দ্রষ্টব্য]
আবম/আমরা এই মদমথ অবঙ্গকার ও প্রতযয়ন কবরদতবে ব , ইনভ্দয়স
নাং.......................... তাবরখ,........................................ ববল অব বলবডাং/এয়ারওদয়
ববল/িাক বরবসপ্ট নাং.................... তাবরখ,...................এর মােদম আমোবনকৃত প
ও
বসএনবজ বেবলাং বস্টশন স্থাপন ও বসএনবজ কা থক্রম এ এ প
প ও এ প
পবরচালনা
র বিত সম্পবকথত এবাং বকবল
বসএনবজ বেবলাং বস্টশন স্থাপন ও বসএনবজ কা থক্রম এ এ প
প ও
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এ প
আমোবনকৃত

পবরচালনা ব্যবহৃত িইদব। আবম/আমরা আদরা অবঙ্গকার কবরদতবে ব ,
ও
বেবলাং বস্টশন স্থাপন ও বসএনবজ কা থক্রম এ এ প
প ও এ প
পবরচালনা ব্যতীত অন্য বকান উদেদে/স্থাদন
ব্যবহৃত/স্থাবপত িইদল আবম/আমরা আমোবনকাদল উিার উপর প্রদ াজয সকল শুল্ক ও কর
পবরদশাধ কবরদত বাে র্াবকব এবাং উিার জন্য Customs Act, 1969 (Act No. IV of
1969) এর অধীন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রিণ করা িইদল আবম/আমরা তা মাবনয়া লইদত বাে
র্াবকব।
প

প্রবতষ্ঠাদনর নাম :..............................................................................................
ঠিকানা :.........................................................................................................
.................................................................................................................।
[ তথ (৩) দ্রষ্টব্য]
(কনবজউম্যাবল পদণ্যর তাবলকা)
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

;
বস্টল বশট (steel sheet): American Standard Testing
Method (ASTM) অনু ায়ী ১০ ( ) বমবলবমটার বা তৎবনম্ন A36 বা
সমমাদনর MS বপ্ল্ট;
রবনর বস্টল রড;
- উ প্ল্যা উ
এ প র প (diameter) এর বস্টল পাইপ;
সকল ধরদনর বসদমন্ট
র
র
;
রবনর
;
বপ্র-বেবিদকটিড বববডাং এ এর প ;
রবনর দবদুযবতক লাইট এ লাইট-বেটিাংস;
র
কযাবল (
প র
পর পর
বল ব্যতীত);
রও
র
;
সকল ধরদনর রাং (paint) ও বন থশ;
গৃিস্থালী সামগ্রী (household goods);
সকল ধরদনর রাসায়বনক সামগ্রী (chemicals);
সকল ধরদনর অবেস সরঞ্জামাবে ও আসবাবপে;
অন্যর্ধ্থ ২,০০,০০০ ববটিইউ (BTU) সম্পন্ন air conditioner;
রবনর র
র র;
Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর First
Schedule এ ববণ থত Heading 87.02 িইদত Heading 87.03 এর
অন্তভুথক্ত সকল ধরদনর ানবািন;
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18. প্ল্যাদন্টর

- উ প্ল্যা
উ
প্ল্যা
প র
এ প এ
19. এমন বেবসবেদকশন (specification) এর পণ্য বা বনমথাণ সামগ্রী ও সরঞ্জাম
ািা বাাংলাদেদশ দুই বা তদতাবধক প্রবতষ্ঠাদন উৎপাবেত িয়।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
র /র
র
।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অর্ থ মন্ত্রণালয়
অভ্য র সম্পে ববভ্াগ
(কাস্টমস ও মূল্য সাংদ াজন কর)
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ: ১৮

, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১

, ২০২২ বিষ্টাব্দ

এস,আর,ও নাং ১২৮-আইন/২০২২/৭৬/
।- Customs Act, 1969
(Act No. IV of 1969), অতঃপর উক্ত Act ববলয়া উবিবখত, এর section 19
এর sub-section (1) এবাং ল্য সাংদ াজন কর ও
র
আইন, ২০১২ (২০১২
সদনর ৪৭ নাং আইন) এর ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রেত্ত ক্ষমতাবদল সরকার,
জনস্বাদর্ থ, জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সবিত পরামশথক্রদম, ৩০ , ২০২০ বিষ্টাব্দ র
র
প এস,আর,ও নাং- ১৮৬-আইন/২০২০/৯৫/কাস্টমস এর
প
র
র ,
:উপ র-উ
TABLE-1 এ

প র TABLE-1 এ TABLE-2 এর প র
TABLE-2
প
, :“TABLE-1

Heading
(1)
15.15
27.07

H.S. Code
(2)
1515.30.00
2707.50.90
2707.50.90

28.02

2802.00.00
2802.00.00
2802.00.00
2825.50.00
2827.41.00
2853.90.00

28.25
28.27
28.53

Description
(3)
Castor oil ethoxylated
Solvesso 100
Solvesso 150ND (mixture of Aromatic
hydrocarbon)
Azadiractin Technical
Benalaxyl Technical
Sulfur Technical
Copper Hyroxide Technical
Copper Oxychloride Technical
Aluminium Phosphide Technical
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Heading
(1)
29.03
29.05

29.06
29.15
29.18
29.19
29.20

29.22
29.24

29.27
29.26

29.29
29.30

H.S. Code
(2)
2853.90.00
2903.19.00
2903.99.00
2903.99.00
2905.17.00
2905.19.00
2906.29.00
2915.90.00
2918.99.00
2918.19.90
2919.90.00
2920.19.00
2920.19.00
2920.90.90
2920.90.90
2920.90.90
2920.90.90
2922.50.00
2922.50.00
2924.29.00
2924.29.00
2924.29.00
2924.29.00
2924.29.00
2924.29.00
2924.29.00
2927.00.00
2926.90.90
2926.90.90
2926.90.90
2926.90.90
2926.90.90
2929.90.00
2929.90.00
2930.20.00
2930.30.00
2930.90.90
2930.90.90
2930.90.90
2930.90.90
2930.90.90
2930.90.90
2930.90.90
2930.90.90
2930.90.90
2930.90.90
2930.90.90

Description
(3)
Zinc Phosphide Technical
Polyoxyethylene sorbitan mono-oleate
1-methyl-2-pyrrolidone
Bromodiolone Technical
Stearyl-alcohol ethoxilated
1-hexanol
Dicofol Technical
Dalopon Sodium Technical
2, 4-D-Technical
Bromopropylate Technical
Tetrachlorvinphos Technical
Bromophos Technical
Fenitrothion Technical
Diapesinon Technical
Endosulfun Technical
Lambda cyhalothrin Technical
Propargite Technical
Glyphosate Technical
Metiram Complex Technical
Acetachlor Technical
Bromadiolone
Butachlor Technical
Carbaryl Technical
Metalaxyl Technical
Propanil Technical
Propoxur Technical
Bordeaux Mixture Technical
Alpha Cypermethrin Technical
Cypermethrin Technical
Deltamethrin Technical
Es-Fenvalerate Technical
Fenvalerate Technical
Cadusafos Technical
Comatetralyl Technical
Cartap hydrocloride Technical
Thiram Technical
Acephate Technical
Cinosulfuran Technical
Dimethoate Technical
Dimethomorp Technical
Edifenphos Technical
Ethion Technical
Fenthion Technical
Formothion Technical
Malathion Technical
Oxydemeton methyl Technical
Phenthoate Technical
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Heading
(1)

29.31
29.32

29.33

29.34

H.S. Code
(2)
2930.90.90
2930.90.90
2930.90.90
2930.90.90
2931.90.00
2931.90.00
2932.20.00
2932.99.00
2932.99.00
2932.99.00
2932.99.00
2932.99.00
2932.99.00
2932.99.00
2933.29.00
2933.29.00
2933.29.00
2933.29.00
2933.29.00
2933.29.00
2933.39.00
2933.39.00
2933.39.00
2933.39.00
2933.39.00
2933.39.00
2933.39.00
2933.49.00
2933.69.00
2933.91.00
2933.99.00
2933.99.00
2933.99.00
2933.99.00
2933.59.90
2933.59.90
2933.59.90
2933.59.90
2934.99.90
2934.99.90
2934.99.90
2934.99.90
2934.99.90
2934.99.90
2934.99.90
2934.99.90
2934.99.90

Description
(3)
Profenfos Technical
Tetradifon Technical
Thiomethoxon Technical
Thiophanate-methyl Technical
Fenbutatin Oxide Technical
Trichlorfen Technical
Brodifacum Technical
BPMC Technical
Carbofuran 75 DB
Carbofuran 85 DB
Carbofuran 98% Technical
Carbosulfan Technical
Cufraneb Technical
Emamectin Benzoate Technical
Bifenthrin Technical
Cyfluthrin Technical
Etofenprox Technical
Iprodione Technical
MIPC Technical
Pyroquinol Technical
Chlorpyrifos Methyl Technical
Chlorpyriphos Technical
Fenpropathrin Technical
Flocoumafen Technical
Paraquat Technical
Pretilachlor Technical
Triadimenol Technical
Glufocinet Technical
Turbuthail Technical
Carbendazim Technical
Cinmithylin Technical
Nitenpyram Technical
Quinalphos Technical
Triadimefon Technical
Diazinon Technical
Imidacloprid Technical
Pirimicarb Technical
Pirimiphos methyl Technical
Anilphos Technical
Carboxin Technical
Carfentazon Ethyl Technical
Dazomet Technical
Difenoconazole Technical
Oxadiazon Technical
Phosalone Technical
Propiconazole Technical
Tridemorph Technical

78

Heading
(1)
29.35
29.39
29.42
38.08
38.23

H.S. Code
(2)
2935.90.00
2939.80.00
2942.00.90
2942.00.90
3808.91.10
3808.92.10
3823.19.00
3823.70.00

Description
(3)
Bensulfuran Methyl Technical
Pymetrozine Technical
Fipronil Technical
Utprovelicarb Technical
Abamectin Technical
Azoxystrobin Technical
Mancozeb Technical
Propineb Technical

TABLE-2
Heading
(1)
15.15
25.07
25.18
27.10
27.15
28.11
28.36
28.43
29.02
29.03
29.06
29.14
29.15
29.30
29.33
29.34
34.02

38.12
38.24

H.S.code
(2)
1515.30.00
2507.00.00
2518.10.00
2710.19.92
2710.19.99
2715.00.00
2811.22.00
2836.99.90
2836.99.90
2843.90.90
2902.44.00
2903.99.00
2906.29.00
2914.11.00
2914.22.00
2915.90.00
2930.90.90
2933.99.00
2934.20.00
2934.20.00
3402.39.00
3402.39.00
3402.42.00
3402.42.00
3402.42.00
3402.42.00
3812.20.00
3824.99.90
3824.99.90
3824.99.90
3824.99.90
3824.99.90

Description
(3)
Castor oil polyglycolether
Kaolin
Dolomite (granular/powder)
White mineral oil
Spindel oil
Emulsifier SS62
Silica
Magnesium Carbonate
Sodium Carbonate
Antimousse 454 (Rhodacol-70)
Xylene
2,6-di-t-butyl-4-methyl-phenol
Phenylo sulfonate CLX
Acetone
Cyclohexanon
But-2enedioic acid
AASCA-60 (Rhodacol-70)
Soprophor S/25
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
Oleylyethoxy ethanol
Calcium dodecylphenyl sulfonate
Sodium dodecy benzene sulfonate
Berol, 924, 942, 943, 944, 947 & 948
Oleyl alcohol ethoxylate
Ricinus oil polyglycolether
Synperonic OP 10
Epoxidized soybean oil
Adjuvant
Napthalene sulfonic acid
Reoplast 39
Sodium lignosulphonate
Sorpol (Emulsifier)
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Heading
(1)
39.01
39.02
39.10
39.13

H.S.code
(2)
3901.10.90
3902.90.00
3910.00.00
3913.90.00

Description
(3)
Polyethylene Granules
Blockcopolymer PO/PE
Polydimethylsiloxane
Linear polysaccharid” ।

২। এই প্রজ্ঞাপন ৯ জুন, ২০২২ বিষ্টাব্দ

র

কা থকর িইদব।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
র /র
র
।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অর্ থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ
(কাস্টমস ও ল্য সাংদ াজন কর)
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ: ১৮
, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১ , ২০২২ বিষ্টাব্দ
এস,আর,ও নাং ১২৯-আইন/২০২২/৭৭/কাস্টমস।- Customs Act, 1969
(Act No. IV of 1969) এর section 19 এর sub-section (1), ল্য
সাংদ াজন কর ও
র
আইন, ২০১২ (২০১২ সদনর ৪৭ নাং আইন) এর ধারা ১২৬
এর উপ-ধারা (১) এর সবিত পঠিতব্য, এ প্রেত্ত ক্ষমতাবদল সরকার, জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর
সবিত পরামশথক্রদম,
, ২৪ , ২০২১
১০
, ১৪২৮
র
র
প এ , র,ও
১২৪/২০২১/১৩/
এর
প
র ,
:উপ র-উ
উপকরণ

প র
প র
র পর
“
প র
র
প
।

২। এ

প ৯

, ২০২২

উ

“

প
প

র
প

,

ও
এবাং বনমথাণ

ও
প
র

,

ও
র

।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
র /র
র
।
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অর্ থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ
(কাস্টমস)
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ: ১৮

, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১

, ২০২২ বিষ্টাব্দ

এস,আর,ও নাং ১৩০-আইন/২০২২/৭৮/কাস্টমস।– সরকার, Customs Act,
1969 (Act No. IV of 1969) এর section 18 এর sub-section (2) বত
প্রেত্ত ক্ষমতাবদল, ২৭ জুন, ২০২১ বিস্টাব্দ তাবরদখ জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নাং
২৩৪-আইন/২০২১/৪২/কাস্টমস এর বনম্নরূপ
র সাংদশাধন কবরল, র্া:উপবর-উক্ত প্রজ্ঞাপদনর
( ) এর ক্রবমক নাং (৬৯) এ উবিবখত TABLE এর
পবরবদতথ বনম্নরূপ TABLE প্রবতস্থাবপত িইদব, র্া:“TABLE
Heading
(1)
06.03

H.S. Code
(2)
All H.S Codes

06.04

All H.S Codes

07.03

0703.10.11

08.03

0703.10.19
All H.S Codes

Description
RD Rate
(3)
(4)
Cut flowers and flower buds
20%
of a kind suitable for
bouquets or for ornamental
purposes, fresh, dried, dyed,
bleached, impregnated or
otherwise prepared.
Foliage, branches and other
20%
parts of plants, without
flowers or flower buds, and
grasses, mosses and lichens,
being goods of a kind suitable
for
bouquets
or
for
ornamental purposes, fresh,
dried,
dyed,
bleached,
impregnated or otherwise
prepared.
Onions:
Wrapped/canned
5%
upto 2.5 kg
Onions: Other
5%
Bananas, including plantains,
20%
fresh or dried.
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Heading
(1)
08.04

H.S. Code
(2)
0804.20.11
0804.20.19
0804.20.21
0804.20.29
0804.30.10
0804.30.90
0804.40.10
0804.40.90
0804.50.11
0804.50.19
0804.50.21
0804.50.29
0804.50.31
0804.50.39

08.05
08.06
08.07

All H.S Codes
All H.S Codes
All H.S Codes

08.08

All H.S Codes

08.09

All H.S Codes

08.10
08.11

All H.S Codes
All H.S Codes

Description
RD Rate
(3)
(4)
Figs Fresh, Wrapped/canned
20%
upto 2.5kg
Figs, Fresh, Other
20%
Figs, Dried, Wrapped/canned
20%
upto 2.5kg
Figs, Dried, Other
20%
Pineapples, Fresh Of Dried,
20%
Wrapped/canned upto 2.5kg
Pineapples, Fresh Or Dried,
20%
Other
Avocados, Fresh Or Dried,
20%
Wrapped/canned upto 2.5kg
Avocados Fresh Or Dried,
20%
Other
Guavas, Fresh Or Dried,
20%
Wrapped/canned upto 2.5kg
Guavas Fresh Or Dried, Other
20%
Mangosteens, Fresh Or Dried,
Wrapped/canned upto 2.5kg
Mangosteens, Fresh Or Dried,
Other
Mangoes Fresh Or Dried,
Wrapped/canned upto 2.5kg
Mangoes Fresh Or Dried,
Other
Citrus fruit, fresh or dried.
Grapes, fresh or dried.
Melons
(including
watermelons) and papaws
(papayas), fresh.
Apples, pears and quinces,
fresh.
Apricots, cherries, peaches
(including nectarines), plums
and sloes, fresh.
Other fruit, fresh.
Fruit and nuts, uncooked or
cooked by steaming or
boiling in water, frozen,

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

20%
20%

20%
20%
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Heading
(1)

H.S. Code
(2)

08.12

All H.S Codes

08.13

0813.10.10
0813.10.90
0813.20.10
0813.20.90
0813.30.10
0813.30.90
0813.40.10
0813.40.90
0813.50.11

0813.50.19

0813.50.91
0813.50.99
08.14

All H.S Codes

Description
RD Rate
(3)
(4)
whether or not containing
added
sugar
or
other
sweetening matter.
Fruit and nuts, provisionally
20%
preserved (for example, by
sulphur dioxide gas, in brine,
in sulphur water or in other
preservative solutions), but
unsuitable in that state for
immediate consumption.
Apricots,
Wrapped/canned
20%
upto 2.5 kg
Apricots, Other
20%
Prunes, Wrapped/canned upto
2.5 kg
Prunes, Other
Apples,
Wrapped/canned
upto 2.5 kg
Apples, Other
Other fruit, Wrapped/canned
upto 2.5 kg
Other fruit, Other
Mixtures of nuts or dried
fruits of this Chapter: Having
the essential character of
betelnuts
Wrapped/canned
upto 2.5 kg
Mixtures of nuts or dried
fruits of this Chapter: Having
the essential character of betel
nuts Other
Other Wrapped/canned upto
2.5 kg
Other, Nes

20%

Peel of citrus fruit or melons
(including
watermelons),
fresh, frozen, dried or
provisionally preserved in
brine, in sulphur water or in

20%

20%
20%
20%
20%
20%
20%

20%

20%
20%
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Heading
(1)

H.S. Code
(2)

10.06

1006.20.00
1006.30.11
1006.30.19
1006.30.91

1006.30.99

11.02

1006.40.00
All H.S Codes

Description
RD Rate
(3)
(4)
other preservative solutions.
Husked (brown rice)
25%
Fortified rice kernels :
25%
Basmoti rice
Other Fortified rice kernels
25%
Semi-milled or wholly-milled
25%
rice, whether or not polished
or glazed : Basmoti rice
Other Semi-milled or wholly25%
milled rice, whether or not
polished or glazed
Broken rice
25%
Cereal flours other than of
10%
wheat or meslin
Wheat starch
10%
20%
Maize (corn) starch
10%
Potato starch
20%
Manioc (cassava) starch
10%
Other starches

11.08

1108.11.00
1108.12.00
1108.13.00
1108.14.00
1108.19.00

12.08

1208.10.00

Flours and meals of oil seeds
or oleaginous fruits, other
than those of mustard.

5%

13.01

All H.S. Codes

Lac; natural gums, resins,
gum-resins and oleoresins
(for example, balsams)

5%

15.14

1514.91.00

Crude mustard oil

10%

17.01

1701.12.00

Raw sugar not containing
added flavouring or colouring
matter: Beet sugar

30%

1701.13.00

Cane sugar specified in
Subheading Note 2 to this
Chapter

30%

1701.14.00

Other cane sugar

30%

1701.91.00

Other Containing added
flavouring
or
colouring
matter

30%

1701.99.00

Other

30%
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Heading
(1)
23.04

H.S. Code
(2)
2304.00.00

23.06

2306.10.00
2306.60.00
2516.20.00
2620.99.10
2710.19.31

25.16
26.20
27.10

28.04

28.07
28.11
30.06
33.03
33.04

2804.21.00
2804.30.00
2804.40.00
2807.00.00
2811.21.00
3006.50.00
All H.S Codes
All H.S Codes

33.05

All H.S Codes

33.06

All H.S Codes

33.07

All H.S Codes

Description
RD Rate
(3)
(4)
Oil-cake and other solid
5%
residues whether or not
ground or in the form of
pellets, resulting from the
extraction of soya-bean oil
Cotton seeds
5%
Palm nuts or kernels
5%
Sandstone
20%
Fly ash
5%
Lubricating oil, that is oil
5%
such is not ordinarily used for
any other purpose than
lubrication, excluding, any
mineral oil which has its
flashing point below 2200F by
Abel’s close test
Argon
15%
Nitrogen
15%
Oxygen
15%
Sulphuric acid; oleum
15%
Carbon dioxide
5%
First-aid boxes and kits
10%
Perfumes and toilet waters.
20%
Beauty
or
make-up
20%
preparations and preparations
for the care of the skin (other
than medicaments), including
sunscreen
or
sun
tan
preparations; manicure or
pedicure preparations.
Preparations for use on the
20%
hair.
Preparations for oral or dental
20%
hygiene, including denture
fixative pastes and powders;
Yarn used to clean between
the teeth (dental floss), in
individual retail packages.
Pre-shave, shaving or after20%
shave preparations, personal
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Heading
(1)

H.S. Code
(2)

35.05

3505.10.00

35.06

3505.20.00
3506.10.00

3506.99.00
37.07
38.24
39.09
39.17

3707.10.00
3824.60.00
3909.10.00
3917.10.00

39.20

3920.20.20

40.10

3920.20.90
4010.34.00

40.11

4011.20.10
4011.40.00

40.13
40.16

4013.90.90
4016.99.90

72.02

7202.11.00

Description
RD Rate
(3)
(4)
deodorants, bath preparations,
depilatories
and
other
perfumery, cosmetic or toilet
preparations, nor elsewhere
specified
or
included,
prepared room deodorisers,
whether or not perfumed or
having
disinfectant
properties.
Dextrin and other modified
15%
starches
Glues
15%
Products suitable for use as
15%
glues or adhesives, put up for
retail sale as glues or
adhesives, not exceeding a
net weight of 1 kg
Other Adhesives based on
15%
polymers
Sensitising emulsions
10%
Sorbitol
15%
Urea resins; thiourea resins
5%
Artificial
guts
(sausage
10%
casings) of hardened protein
or of cellulosic materials
Non-printed
cast
5%
polypropylene film
Other polymers of propylene
5%
Conveyor of transmission
20%
belts or belting, of vulcanized
rubber
Tyre of rim size of 16 inch
5%
Tyre of a kind used on
5%
motorcycles
Other inner tubes
5%
Rubber guard rear
20%
Ferromanganese: Containing
by weight more than 2% of
carbon

15%
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Heading
(1)

H.S. Code
(2)
7202.21.00

72.06

7202.30.00
All H.S. Codes

Description
RD Rate
(3)
(4)
Ferrosilicon: Containing by
15%
weight more than 55% of
silicon
Ferro-silico-manganese
15%
Iron ingot
20%

72.07

All H.S. Codes

Billet

20%

72.10

7210.11.00

Plated or coated with tin of a
thickness of 0.5 mm or more

10%

7210.20.00

Plated or coated with lead,
including terne- plate

10%

7210.30.90

Electrolytically plated
coated with zinc

or

10%

7210.49.90

Other plated or coated with
zinc
Other Plated or coated with
aluminium-zinc alloys

10%

7210.70.30

Painted, varnished or coated
with plastics of a thickness of
more than 1.0 mm

10%

7210.90.00

Other Flat-rolled products of
iron or non-alloy steel

10%

All H.S. Codes
(excluding
7213.91.10)
All H.S. Code
(excluding
7214.91.10)

Bars and rods, hot rolled, in
irregularly wound coils, of
iron or non-alloy steel

3%

Other bars and rods of iron or
non-alloy steel, not further
worked than forged, hot
rolled, hot drawn or hot
extruded, but including those
twisted after rolling

3%

72.15

All H.S. Codes

Other bars and rods of iron or
non-alloy steel.

3%

72.16

All H.S. Codes

Angles, shapes and sections
of iron or non-alloy steel

3%

72.17

7217.30.00

Plated or coated with other
base metals

3%

72.18

All H.S Codes

SS Ingot

20%

72.24

All H.S Codes

Alloy steel ingot

20%

7210.69.90

72.13

72.14

10%
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Heading
(1)
74.07

H.S. Code
(2)
7407.10.00

74.11

7411.10.90

76.05

7605.11.00
7605.21.00

Aluminium wire

10%

7605.19.00
7605.29.00

Other aluminium wire

20%

8311.30.00

3%

8311.90.00

Coated rods and cored wire,
of base metal, for soldering,
brazing or welding by flame
Other

85.44

8544.70.00

Optical fiber cables

5%

87.03

8703.24.32
8703.24.42
8703.33.52
8703.33.62

Motor cars
and other
vehicles, including station
wagons, CKD

30%

87.04

8704.21.14
8704.31.14

Double cabin pickup in CBU
condition with minimum four
doors of a cylinder capacity
exceeding 2000 CC but not
exceeding 3000 CC

20%

Chassis fitted with engines,
for the motor vehicles of
headings 87.03 of a cylinder
capacity exceeding 1600cc
but not exceeding 2000cc
Chassis fitted with engines,
for the motor vehicles of
headings 87.03 of a cylinder
capacity exceeding 2000cc
but not exceeding 3000cc
Chassis fitted with engines,
for the motor vehicles of
headings 87.03 of a cylinder
capacity exceeding 3000cc
but not exceeding 4000cc

15%

83.11

87.06

8706.00.36

8706.00.37

8706.00.38

Description
RD Rate
(3)
(4)
Copper bars, rods and profiles
10%
of refined copper
Copper tubes of refined
3%
copper

3%

15%

10%
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Heading
(1)

87.08
94.03

H.S. Code
(2)
8706.00.39

8708.70.00
9403.10.00
9403.20.90
9403.30.00
9403.40.00
9403.50.00
9403.60.90
9403.70.00
9403.82.00
9403.83.00
9403.89.00
9403.90.00

২।

Description
RD Rate
(3)
(4)
Chassis fitted with engines,
35%
for the motor vehicles of
headings 87.03 of a cylinder
capacity exceeding 4000cc
Road wheels and parts and
15%
accessories thereof
Metal furniture of a kind
20%
used in offices
Other metal furniture
20%
Wooden furniture of a kind
20%
used in offices
Wooden furniture of a kind
20%
used in the kitchen
Wooden furniture of a kind
20%
used in the bedroom
Other wooden furniture
20%
Furniture of plastics
20%
Furniture of bamboo
20%
Furniture of rattan
20%
Furniture of other materials
20%
Parts of furniture
20% । ।

এই প্রজ্ঞাপন ৯ জুন, ২০২২ বিস্টাব্দ তাবরদখ কা থকর িইদব।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
র /র
র
।
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অর্ থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ
(

)
প

তাবরখ: ১৮

, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১

, ২০২২ বিষ্টাব্দ

এ , র,ও নাং ১৩১/২০২২/৭৯/কাস্টমস।- Customs Act, 1969
(Act No. IV of 1969) এর section 19 এর sub-section (1) এ প্রেত্ত
ক্ষমতাবদল র র,
, জাতীয় রাজস্ব
২০
, ১৪২৭
১২৭/২০২০/৭৮/কাস্টমস এর
প
উপ র-উ
(১)

প র TABLE এর

র

পর
র

র
( )এউ

, ৩ , ২০২০
প এ , র,ও
র , :Heading-

29.03 এ

উ র পর
( ) ও (3) এ উ
পর
Heading 29.03 এ উ র পর
( ) ও (3) এ উ
এ
প
:“29.03

2903.69.00
2902.90.90
2903.91.00
2903.99.00
2903.99.00
34.02 এ

উ র

পর
(2) ও (3) এ উ
“34.02

এ র

2903.12.00 Methylene dichloride
2903.12.00
2903.13.00
2903.15.00
2903.15.00
2903.69.00

(২)

র

পর

Methylene dichloride
Chloroform
Dichloro Ethane
Ethylene Dichloride
1-Acetoxyethylbromide (1AEB)
Methyl Iodide
-bromomethyl-2cyanobiphenyl(Bro-OTBN)
Chloro Benzene
1,3 Dichloroflurobenzene
1,3-Difluoro Benzene”;

( 2) ও ( 3 ) এ উ
Heading 34.02 এ উ র পর
এ
প
:-

3402.31.00

এ র

Benzene Sulphonic acid”; এ

90

(৩)

39.07 এ

উ র পর
( ) ও (3) এ উ
পর
Heading 39.07 এ উ র পর
( ) ও (3) এ উ
এ
প
:“39.07

২।

3907.29.00

এ র

Polysorbate-80” ।

এই প্রজ্ঞাপন ৯ জুন, ২০২২ বিস্টাব্দ তাবরদখ কা থকর িইদব।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
র /র
র
।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অর্ থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ
(কাস্টমস ও মূল্য সাংদ াজন কর)
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ: ১৮

, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১

, ২০২২ বিষ্টাব্দ

এস,আর,ও নাং ১৩২-আইন/২০২২/৮০/কাস্টমস।- Customs Act, 1969
(Act No. IV of 1969), অত:পর উক্ত Act ববলয়া উবিবখত, এর section 19 এর
sub-section (1) এবাং মূল্য সাংদ াজন কর ও
র
আইন, ২০১২ (২০১২
সদনর ৪৭ নাং আইন) এর ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রেত্ত ক্ষমতাবদল সরকার,
জনস্বাদর্ থ, জাতীয় রাজস্ব ববাদডরথ সবিত পরামশথক্রদম, ২৪ , ২০২১ বিষ্টাব্দ
১০
, ১৪২৮
র
র
প এস,আর,ও নাং-১২১আইন/২০২১/১০/কাস্টমস এর
প
র , :উপ র-উ
উ র পর

প র TABLE এর কলাম (1) এ উবিবখত Heading 30.02
এ
কলাম (2) ও (3) এ উ
এ
র পর
Heading 30.02 এ
উ র পর
কলাম (2) ও (3) এ উ
এ
প
, :“30.02

3002.90.00
3002.90.00
3002.90.00
3002.90.00

Alirocumab
Bevacizumab INN
Brentuximab vedotin INN
Denosumab
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3002.90.00
3002.90.00
3002.90.00
3002.90.00
3002.90.00
3002.90.00
3002.90.00
3002.90.00
3002.90.00

3002.90.00

3002.90.00
3002.90.00
3002.90.00
3002.90.00
3002.90.00
3002.90.00
3002.90.00

২।

Eculizumab
Evolocumab
Ipilimumab
Nivolumab
Omalizumab
Peombrolizumab
Pertuzumab
Ranibizumab
Recombinant Anti-RANKL Fully
Human Monoclonal Antibody
(Denosumab)
Recombinant Anti-TNF a Fully
Human Monoclonal Antibody
(Adalimumab)
Cetuximab INN
Filgrastim
Oprelvekin INN
Pegfilgrastim
Pertuzumab INN
Rituximab
Trastuzumab” ।

এই প্রজ্ঞাপন ৯ জুন, ২০২২ বিষ্টাব্দ

র

কা থকর িইদব।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,

র /র
র
।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অর্ থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ
( কাস্টমস ও মূল্য সাংদ াজন কর )
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ: ১৮
, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১ , ২০২২ বিষ্টাব্দ
এস,আর,ও নাং ১৩৩-আইন/২০২২/৮১/কাস্টমস।- Customs Act, 1969
(Act No. IV of 1969) এর section 19 এর sub-section (1) এবাং মূল্য
সাংদ াজন কর ও
র
আইন, ২০১২ (২০১২ সদনর ৪৭ নাং আইন) এর ধারা ১২৬
এর উপ-ধারা (১) এ প্রেত্ত ক্ষমতাবদল সরকার, জনস্বাদর্ থ, জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সবিত
পরামশথক্রদম, ২৪ , ২০২১
১০
, ১৪২৮
র
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র

প এ , র,ও
র ,
:উপ র-উ
,
:-

১১৬-

/২০২১/০৫/

প র TABLE এর প র

এর

প

TABLE

র
প

“TABLE
Heading
(1)
25.13
28.07
28.29
28.33

38.24

H. S. Code
(2)
2513.10.00
2807.00.00
2829.11.00
2833.25.00
2833.29.90
2841.61.00
2841.69.00
2843.30.00
3206.19.20
3209.90.90
3214.90.00
3402.49.10
3402.90.90
3506.99.00
3701.30.10
3702.42.00
3702.98.00
3707.90.00
3810.10.00
3810.90.90
3810.90.90
3810.90.90
3812.20.00
3814.00.90
3824.99.90

39.03
39.06
39.07
39.19

3903.30.90
3906.10.00
3907.40.90
3919.10.90

39.21

3919.90.99
3921.19.90

39.26

3926.90.99

28.41
28.43
32.06
32.09
32.14
34.02
35.06
37.01
37.02
37.07

38.12

Description
(3)
Pumice powder
Sulphuric acid
Sodium chlorate
Copper sulfate
Sodium per sulphate, Tin sulphate
Potassium Permanganate
Sodium permanganate
Gold (GPC)
Masterbatch
Color paints or varnishes
Silica gel
Defoaming agent
Thermal irresponsive glue
Thermal pest; Processor thermal pest
Unexposed photosensitive plate
Unexposed photo Sensitive emulsion film.
Unexposed photosensitive film
Photographic chemical
Solder paste
HASL Flux
Soldering Cleaner
Soldering Flux
Plastic/ rubber additives (controller)
Reducer (Printing Ink Reducer)
Electroplating salts and chemicals for PCB
Manufacturing,
Alkalineetchant,Tin
stripper,Resist, Striper
Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) Resin
PMMA Resin
Polycarbonate (PC) Resin
adhesive type foam; Adhesive type thermal
tape; Double side adhesive tape
Tape mylar
Pet optical film (coated/non-coated) in roll
form
A-cover; B-cover; C-cover; D-cover; Back
cover; Side cover –Left; Side cover –right
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3926.90.99
3926.90.99

40.16
48.11
49.01
56.03
59.11
70.19
70.20
72.16
72.26

73.18

73.26
74.03
74.08
74.10

76.07
80.01
80.03
82.07

4016.93.00
4016.99.90
4811.41.90
4901.99.90
5603.11.90
5911.90.00
7019.71.90
7019.90.90
7020.00.90
7216.21.00
7226.99.90

7318.14.90
7318.15.90
7318.22.90
7326.19.00
7403.19.00
7408.19.90
7410.11.00
7410.21.10

7607.11.90
7607.20.99
8001.20.00
8003.00.00
8003.00.00
8207.50.00
8207.70.00

(for computer monitor, Laptop monitor, Tab,
keyboard and mouse)
Sponge for case
Trigger Button (Cover part), Controller
Upper case/bottom case, LCD button,
Controller LED cover, Propeller, Propeller
Guard, Landing skid, Battery Cover, Lock
the camera plug, LED Cover (Red), LED
Cover (Green), Motor holder & lock, Motor
cover & the body bottom, Blades, Controller
Stick base, Controller stick cover, Function
Buttom Cover, Power Switch Cover, Adjust
Switch Cover, Controller battery Cover,
Antenna Cover, Middle frame, Battery
Holder.
Gasket
Stand rubber; Thermal pad
QR Code Sticker
User Manual
Conductive fabric
Screen Printing Mesh.
Glass fiber
Prepreg (glass fiber and expoy)
Glass cover sheet for monitor
L-Angle
Processed plain metal-alloy sheet for
housing; Decoration steel sheet for making
computer body casing
Screw
Main Board bolt
Washer
Protector steel
Copper anode ball
Copper Wire; Jumper wire
Copper foil
Copper clad laminate with backing material:
Copper foil thickness not exceeding 0.15
mm
Aluminum Foil; Thickness: 0.18 mm
Bottom case aluminum foil
Tin alloy/solder bar
Pure tin anode
Solder Tin Bar
Tools for drilling (drill bit),Tools for drilling
(slot bit)
Tools for milling (routing bit)
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83.11
84.23

8311.30.00
8311.30.00
8423.90.00

84.71

8423.82.90
8471.70.00

84.73

8473.30.00
8473.30.00

8473.30.00

8473.30.00
8473.30.00
8473.30.00

8473.30.00
85.01
85.04

85.05
85.06
85.07
85.18
85.18
85.23
85.29

8501.31.00
8504.31.00
8504.50.00
8504.40.90
8505.90.00
8506.50.00
8507.60.00
8518.29.00
8518.90.00
8523.51.90
8529.90.22

85.29
85.31

8529.90.90
8531.20.00

Solder lead bar
Soldering Wire
LCD, Back Light, Connection Strap, Short
feet feature, short feet negative, Snap dome,
Sheetmetal, Grub Screw, Circuit Board, The
battery Door
Sensor
Internal hard disk drive (HDD); Random
access
memory
(RAM);
Embedded
multimedia card (EMMC)
Antenna; Antenna WLAN combo; Receiver;
mic; Keypad dome; Receiver; Vibrator
CPU supporter base; CPU support bracket
single edge contact cartridge (SECC); Lid
PWR SW board; VGA support single edge
contact cartridge (SECC); Battery charge
input pin; Charging pin; Iinput-output (I/O)
port
Fan module; Jointing roller; RAM module;
Memory module; Camera module; CCD
lens module; CPU heat sink module ;
Liquid crystal module; HDD board module;
Panel mirrors
Keypad; Bottom case
LCD hinge; Hinge ring; Steel frame hinge;
Gears; Battery cell; Battery board;
Solid static devices (SSD) slot; SIM slot; Tcard slot; Earphone port; Connecting
ports/slots;
HDD
caddy;
Stand
silver;Iinternal optical device drive (ODD)
Tuner; Graphics card; Loaded printed circuit
board (PCB)
DC motors
Transformer
Inductor
AC adapter
Electro-Magnetic Driver Unit
Battery 3v
Lithium ion battery
Speaker
Parts & components for speaker
Internal solid state drive (SSD);
Liquid crystal device /open cell/TFT-LCD
module
Touch panel; Touch pad
Light Emitting Diodes (LED)
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85.32

85.33
85.34
85.35
85.36

85.41

85.42
85.44

২।

8532.23.00
8532.24.00
8532.22.90
8532.29.90
8533.29.00
8534.00.00
8535.21.10
8536.10.00
8536.50.00
8536.49.90
8536.69.90
8536.69.90
8536.90.90
8541.10.00
8541.29.00
8541.60.00
8542.39.90
8542.39.90
8544.42.00
8544.19.90

85.46
90.01
90.06
90.13

8546.90.00
9001.90.90
9006.69.00
9013.90.10

90.31
94.05

9031.90.00
9405.41.90

Ceramic Dielectric, Single layer Capacitor
Ceramic Dielectric, Multi-layer
Capacitor
Aluminum Electrolytic Capacitor
Capacitor
Resistor
Unloaded printed circuit board (PCB)
Circuit breakers
Fuse; thermal cutoffs (thermal fuses)
Tactile Button; Exit Button
Relay
2 pin connector plug; Connectors; Sockets
Wire terminals/fasten terminals; Fuse
Holders; Silicone plug
Wire crimp connectors; terminals
Diode
Transistor
Crystal oscillator
CPU chips;
Integrated circuit
Cable fitted with connector
Power switch board; Flexible flat cable
motherboard to audio board; Flexible flat
cable for power board to mother board;
Flexible flat cable mother board to audio
board; Ribbon cables; Low voltage serial
(LVS) cable; Power cord; Speaker cable;
USB cable; Wire cable for CCD d-mic; Wire
cable for lid
Heat sink
LCM protective lens; Camera protective lens
LED/ Flash light
Open cell (display panel); Polarizing film;
Optical film; Light guide plate; Reflector;
Wave guide , Diffuser (back light controller)
Sensor; Touch panel sensor
Backlight”।

এই প্রজ্ঞাপন ৯ জুন, ২০২২ বিষ্টাব্দ তা র

কা থকর িইদব।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
র /র
র
।
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অর্ থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ
(কাস্টমস ও মূল্য সাংদ াজন কর)
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ: ১৮
, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১ , ২০২২ বিষ্টাব্দ
এস,আর,ও নাং ১৩৪-আইন/২০২২/৮২/কাস্টমস। Customs Act, 1969
(Act No. IV of 1969) এর section 19 এর sub-section (1) এবাং মূল্য
সাংদ াজন কর ও
র
আইন, ২০১২ (২০১২ সদনর ৪৭ নাং আইন) এর ধারা ১২৬
এর উপ-ধারা (১) এ প্রেত্ত ক্ষমতাবদল সরকার, জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সবিত
পরামশথক্রদম, ২৪ , ২০২১
১০
, ১৪২৮
র
র
প এ , র,ও
১২৯/২০২১/১৮/
এর
প
র , :উপ র-উ
(১)
(২)

প র TABLE এর কলাম (1) এ উবিবখত Heading85.37 এর ববপরীদত কলাম (2) এ উবিবখত H.S. Code
“8537.10.19” এর প র
“8537.10.20”
প
;
85.39 এর ববপরীদত কলাম (2) এ উবিবখত H.S. Code
“8539.50.00” এর প র
“8539.52.00”
প
;

(৩)

85.44 এ উ র ববপরীদত কলাম (2) ও (3) এর পর
উবিবখত এ
র পর
85.44 এ উ র ববপরীদত কলাম
(2) ও (3) এর পর
উবিবখত এ
প
,
:“85.
8544.49.00 Cable”; এ

(৪)

94.05 এর ববপরীদত কলাম (2) এ উবিবখত H.S. Code
“9 05. 0.90” এর প র
“9 05. 9.90”
প
।

২। এ

প ৯

, ২০২২

র

র

।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
র /র
র
।
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অর্ থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ
(

ও

র)
প্রজ্ঞাপন

তাবরখ: ১৮

, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১

, ২০২২ বিষ্টাব্দ

এস,আর,ও নাং ১৩৫-আইন/২০২২/৮৩/
।- Customs Act, 1969
(Act IV of 1969), অত:পর উক্ত Act ববলয়া উবিবখত, এর section 19 এবাং ল্য
সাংদ াজন কর ও
র
আইন, ২০১২ (২০১২ সদনর ৪৭ নাং আইন) এর ধারা ১২৬
এর উপ-ধারা (১) এ প্রেত্ত ক্ষমতাবদল সরকার, জনস্বাদর্ থ, জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সবিত
পরামশথক্রদম, উক্ত Act এর FIRST SCHEDULE ভুক্ত পণ্যসমূদির মদে বনদম্নর
TABLE এ উবিবখত পণ্যসমূিদক উিাদের উপর আদরাপনীয় সমুেয় আমোবন শুল্ক এবাং
ল্য সাংদ াজন কর িইদত বনম্নববণ থত শতথাধীদন অব্যািবত প্রোন কবরল, র্াঃTABLE
Heading
(1)
84.07

H.S.Code
(2)
8407.90.90

84.08

8408.90.90

85.01

8501.61.00
8501.62.00

8501.63.00

8501.64.00

Description of goods
(3)
Other engines of spark-ignition reciprocating
or rotary internal combustion piston engines.
Other engines of Compression-ignition
internal combustion piston engines (diesel or
semi-diesel engines).
AC generators (alternators) : Of an output
not exceeding 75 KVA
AC generators (alternators) : Of an output
exceeding 75 KVA but not exceeding 375
KVA
AC generators (alternators) : Of an output
exceeding 375 KVA but not exceeding 750
KVA
AC generators (alternators) : Of an output
exceeding 750 KVA

শতথাব
(১)

বকবলমাে বববনদয়াগ ববাড থ ও ভ্যাট বনববিত স্থানীয়ভ্াদব Generator
প্রস্তুতকারী অর্বা Generator Assembling প্রবতষ্ঠানসমূদির বক্ষদে এই
সুববধা প্রদ াজয িইদব।
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(২)

আমোবনকৃত মালামাদলর পবরমাণ ও ব্যবিার বনবিতকদল্প পণ্যচালান শুল্কায়ন
তর্া খালাসকাদল আমোবনকারক প্রবতষ্ঠানদক অে প্রজ্ঞাপদনর ‘পবরবশষ্ট-১’
অনু ায়ী স্থানীয় কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট ববভ্াগীয় কা থালয় কর্তক
থ এবাং
‘পবরবশষ্ট-২’ অনু ায়ী এলবস ইসুযকারী ব্যাাংক কর্তক
থ প্রেত্ত প্রতযয়নপে
সাংগ্রি ব থক সাংবিষ্ট কবমশনার অব কাস্টমস এর বরাবর োবখল কবরদত িইদব।

(৩)

Registered

(৪)

পণ্য খালাস িওয়ার ৩০ (বেশ) বেদনর মদে স্থানীয় কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট
ববভ্াগ িইদত ‘পবরবশষ্ট-৪’ অনু ায়ী একটি প্রতযয়নপে সাংবিষ্ট কবমশনার অব
কাস্টমস বরাবদর োবখল কবরদত িইদব।

(৫)

উবিবখত শতথ (৩)
প্রেত্ত অঙ্গীকার ল ত িইয়াদে মদমথ প্রমাবণত
িইদল, আমোবনকৃত ন্ত্রপাবত ও ন্ত্রাাংদশর উপর প্রদ াজয সমুেয় শুল্ক ও কর
মাবসক ৫% (শতকরা পাঁচ ভ্াগ) সুেসি আোয়দ াগ্য িইদব।

২।

২০ , ২০০৭ বিষ্টাব্দ
৬
, ১৪১৪
তাবরদখ জারীকৃত
প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নাং ৮০-আইন/২০০৭/২১৩২/শুল্ক এতদ্দ্বারা রবিত করা
িইল।

৩।

এই প্রজ্ঞাপন ৯ জুন, ২০২২ বিষ্টাব্দ তাবরদখ কা থকর িইদব।

প্রস্তুতকারী অর্বা Generator
Assembling প্রবতষ্ঠান কর্তক
থ ‘পবরবশষ্ট-৩’ অনু ায়ী র্া র্ ল্যমাদনর ননজুবডবশয়াল স্টযাদম্প একটি অঙ্গীকারনামা প্রোন কবরদত িইদব।
Generator

পবরবশষ্ট-১
[

(২)

]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ববভ্াগ
............................
প্রতযয়নপে
এই মদমথ প্রতযয়ন করা াইদতদে ব , বমসাস থ ................................
(আমোবনকারদকর সম্পূণ থ ঠিকানা) বববনদয়াগ ববাড থ ও ভ্যাট ববভ্াগীয় েপ্তর কর্তক
থ
Generator Assembling Plant বি
বনববিত একটি প্রবতষ্ঠান ( ািার
বনবিন নম্বর .................. ও ...................),
ািা Generator
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Assembling সাংক্রান্ত কাদজ বনদয়াবজত। এই বশল্প প্রবতষ্ঠান কর্তক
থ ঋণপে নাং

....................... তাবরখঃ ................ ইনভ্দয়স নাং ................... তাবরখঃ
................. বব,এল/এয়ারওদয় ববল/িাক বরবসপ্ট নাং ............................. তাবরখঃ
.................. এর মােদম আমোবনকৃত ন্ত্রপাবত, ন্ত্রাাংশ ও উপকরণ উক্ত প্রবতষ্ঠাদনর
উৎপােন প্রবক্রয়ায় ব্যবহৃত িইদব মদমথ প্রবতষ্ঠান কর্তপথ ক্ষ তাঁিাদের আদবেদন
জানাইয়াদেন। সদরজবমন পবরেশথন কবরয়া প্রবতষ্ঠাদনর অবস্থান, মাবলকানা সাংক্রান্ত
েবললাবে ও কা থক্রম র্া র্ মদমথ বেখা বগয়াদে।
স্বাক্ষরঃ
তাবরখঃ
( মূসক ববভ্াগীয় কমথকতথার
নাম ও পেবী সাংক্রান্ত সীল )
পবরবশষ্ট-২
[

(২)

]

প্রতযয়ন পে
এই মদমথ প্রতযয়ন করা াইদতদে ব , জনাব/বমসাস থ ..............................
এর স্বত্ত্বাবধকারী ..................................... এই ব্যাাংদকর একজন সম্মাবনত গ্রািক।
বতবন ....................................... বৎসর াবত এই ব্যাাংদকর সবিত বনয়বমত
আবর্ থক বলনদেন কবরদতদেন। তািার বলনদেন কা থক্রম সদন্তাষজনক।
জনাব/বমসাস থ ............................................. কর্তক
থ .................... নাং
ববল অব বলবডাং/এয়ারওদয় ববল/িাক বরবসদপ্ট আমোবনকৃত ন্ত্রপাবত ও ন্ত্রাাংশ
Generator Assembling সাংক্রান্ত কাদজ ব্যবহৃত িইদব।
তাবরখঃ

নামঃ
পেবীঃ
সীলঃ
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পবরবশষ্ট-৩
[

(৩)

]

অঙ্গীকারনামা
আবম ............................... (নাম) মাবলক/ব্যবস্থাপনা পবরচালক, বমসাস থ ------------------------------------------------------------------------(প্রবতষ্ঠাদনর
নাম ও সম্পূণ থ ঠিকানা ) এই মদমথ অঙ্গীকার কবরদতবে ব , ঋণপে নাং ---------------------- তাবরখঃ ------------- ইনভ্দয়স নাং --------------------- তাবরখঃ ---------------বব এল/এয়ারওদয় ববল/িাক বরবসপ্ট নাং -------------- তাবরখঃ ---------------- এর
মােদম আমোবনকৃত ন্ত্রপাবত, ন্ত্রাাংশ ও উপকরণ উবিবখত প্রবতষ্ঠাদনর বনজস্ব Plantএ Generator Assembling সাংক্রান্ত কাদজ ব্যবিার কবরব।
শুল্ক বা স্থানীয় মূল্য সাংদ াজন কর কর্তপথ দক্ষর বনকট অবভ্দ াগ বা তেদন্তর
বভ্বত্তদত বে প্রমাবণত িয় ব , আমোবনকৃত মালামাল সম্পূণ থরূদপ Assembling এর
জন্য ব্যবহৃত িয় নাই, তািা িইদল আমোবনকৃত সমুেয় মালামাদলর উপর প্রদ াজয শুল্ক ও
অন্যান্য কর এবাং প্রদ াজয বক্ষদে সুে ও জবরমানা সি সকল োবী পবরদশাধ কবরদত বাে
র্াবকব। এ োড়াও The Customs Act, 1969 এর অধীদন শুল্ক কর্তপথ ক্ষ কর্তক
থ গৃিীত
অন্য ব দকাদনা শাবস্ত মাবনয়া বনদত বাে র্াবকব।
স্বাক্ষরঃ ........................................................
তাবরখঃ

মাবলক/ব্যবস্থাপনা পবরচালদকর নামঃ .....................
প্রবতষ্ঠাদনর নাম ও ঠিকানাঃ .................................
পবরবশষ্ট-৪
[

(৪)

]

গণপ্রজাত বাাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ববভ্াগ
............................
প্রতযয়নপে
এই মদমথ প্রতযয়ন করা াইদতদে ব , বমসাস থ ................................
(আমোবনকারদকর স ণ থ ঠিকানা) বববনদয়াগ ববাড থ ও ভ্যাট ববভ্াগীয় েপ্তর কর্তক
থ
Generator Assembling Plant বি
বনববিত একটি প্রবতষ্ঠান ( ািার বনবিন
নম্বর ..................... ও ...................), ািা সদরজবমন পবরেশথনকাদল বেখা বগয়াদে
ব , আদলাচয প্রবতষ্ঠান কর্তক
থ ঋণপে নাং .............................. তাবরখঃ .................
ইনভ্দয়স নাং ............. ............................ তাবরখঃ ...................
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বব,এল/এয়ারওদয় ববল/িাক বরবসপ্ট নাং .................. তাবরখঃ ................... এর
ববপরীদত আমোবনকৃত ........... ও অন্যান্য ন্ত্রপাবত প্রবতষ্ঠাদনর ক্রয় বরবজষ্টাদর
র্া র্ভ্াদব এবি করা িইয়াদে। উৎপােনকাদল উক্ত পণ্য সামগ্রী র্া র্ভ্াদব ব্যবহৃত
িইদতদে
তা পরবতীদত মবনটর করা িইদব।
স্বাক্ষরঃ
তাবরখঃ
( মূসক ববভ্াগীয় কমথকতথার
নাম ও পেবী সাংক্রান্ত সীল )
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
র /র
র
।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অর্ থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ
(কাস্টমস ও ল্য সাংদ াজন কর)
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ: ১৮

, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১

, ২০২২ বিষ্টাব্দ

এস,আর,ও নাং ১৩৬-আইন/২০২২/৮৪/কাস্টমস।- Customs Act, 1969
(Act No. IV of 1969) এর section 19 এর sub-section (1) এবাং ল্য
সাংদ াজন কর ও
র
আইন, ২০১২ (২০১২ সদনর ৪৭ নাং আইন) এর ধারা ১২৬
এর উপ-ধারা (১) এ প্রেত্ত ক্ষমতাবদল সরকার, জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সবিত
পরামশথক্রদম, জনস্বাদর্ থ, প থটন বশদল্পর ববকাদশর লদক্ষয মানসম্পন্ন আবাবসক বিাদটল
বনমথাদণ সিায়তা প্রোদনর উদেদে বনম্নববণ থত Table এ উবিবখত আবেকীয় ও মূলধনী
প্রকৃবতর ন্ত্রপাবত ও উপকরণ ািা, ১ , ২০২২ বিস্টাব্দ বমাতাদবক ১৮
, ১৪২৯
বঙ্গাব্দ তাবরদখর, মূলধনী ন্ত্রপাবত ববষয়ক বরয়াতী প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নাং ১১৮আইন/২০২২/৬৬/কাস্টমস এর ববিভুথত, এর উপর আমোবন প থাদয় প্রদেয় আমোবন শুল্ক,
ব পবরমাদণ ল্যবভ্বত্তক ১০% (
র
) এর অবতবরক্ত িয় বস পবরমাণ,
বরগুদলটরী বডউটি, প্রদ াজয বক্ষদে, সমুেয় মূল্য সাংদ াজন কর ( সক) ও সম্পূরক শুল্ক,
বে র্াদক, বনম্নববণ থত শতথাধীদন অব্যািবত প্রোন কবরল, র্াঃTable
Heading
(1)

H.S Code
(2)

Description of goods
(3)
Interior Decoration Material
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Heading
(1)
48.14
44.18

57.01
63.03
68.02
69.07
69.08
69.10
39.24
69.11
69.12
70.05

H.S Code
(2)
4814.20.00
4418.11.00
4418.19.00
4418.21.00
4418.29.00
4418.74.00
4418.75.00
All H.S Codes
All H.S Codes
6802.21.00
6802.23.00
All H.S Codes
All H.S Codes
All H.S Codes

73.24

3924.90.90
All H.S Codes
All H.S Codes
7005.10.00
7005.21.00
All H.S Codes
7321.11.00
7321.12.00
7323.91.00
7323.92.00
7323.93.00
7324.10.00

83.01
84.14
85.17
85.18
85.23

8301.40.90
8414.80.90
8517.61.00
8518.29.00
8523.59.90

85.25

8525.81.10
8525.82.10
8525.83.10
8525.89.00
8528.72.00

70.13
73.21
73.23

85.28
40.09
84.24

4009.32.00
8424.10.00
8424.20.10

Description of goods
(3)
Wall Covering
Wooden windows & frames
Wooden doors & frames
Floor panels
Floor panels
Carpets
Curtains
Marble
Granite
Unglazed tiles
Glazed tiles
Sanitary wares
Kitchen & Cooking Equipment
Dunnage rack (Plastic)
Ceramic kitchenware
Ceramic kitchenware
Float glass reflecting/ nonreflecting
Coloured float glass
Glassware
Cooking appliances
Plate warmer of liquid fuel
Kitchen equipment
Kitchen equipment
Kitchen equipment
Steel Sink
Building Security Equipment
Locks
Kitchen Hood exceeding 120 CFM
Base station
Sound Speaker
RFID Encoder; RFID Key Covered with
Hotel logo
Webcam

CCTV Camera
DVR Color/Television
Fire Fighting & Protection Equipments
Hose pipe
Fire extinguishers
Spray gun
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Heading
(1)

H.S Code
(2)

85.04
85.35

8504.22.10
8535.21.90
8535.29.00
8536.30.90
8537.10.10
8543.
70.40

85.36
85.37
85.43
44.20
46.02
94.01
94.03

94.04
94.05

94.06
84.21
95.06

4420.90.00
4602.90.00
9401.69.00
9401.69.00
9403.10.00
9403.30.00
9403.40.00
9403.50.00
9403.20.90
9404.29.00
9405.11.00
9405.19.00
9405.21.00
9405.29.00
9405.42.00
9405.49.20
9406.90.90
8421.21.91
9506.40.00
9506.91.00

Description of goods
(3)
Electric Substation
Transformer : Capacity more than 3000 kva
Automatic circuit breakers
Automatic circuit breakers
Switchgear
Busbar
Electric Access Control
Furnitures
Wooden Height box
Height box
Sofa
Chair
Metal furniture for office
Wooden furniture for office
Wooden furniture for kichten
Wooden furniture for bedroom
Steel furniture
Mattress
Lighting
Lights with fittings
Bedside or floor standing lamp
LED tube or bulb with fittings
Energy saving lamps with fittings
Pre fabricated building
Equipments for Health Club
Water purifying system for swimming pools
Table tennis equipment
Equipments for gymnastics

শ
(১)

এই প্রজ্ঞাপদনর অধীন বরয়াতী সুববধা বকবল Chain Hotel এর
Franchise সম্পন্ন অর্বা ববসামবরক ববমান পবরবিণ ও প থটন মন্ত্রণালয়
কর্তক
থ ‘‘মানসম্পন্ন’’ ববলয়া বনবে থষ্টকৃত আবাবসক বিাদটল বনমথাদণ ব্যবিা থ,
পণ্যসমূদির বক্ষদে প্রদ াজয িইদবঃ
তদব শতথ র্াদক ব , উপদরর Table এ উবিবখত H.S. Code এবাং
Description of goods এর মদে বকান পার্ থকয বেখা বেদল
Description of goods প্রাধান্য পাইদব।
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(২)

আদবেনকারী আবাবসক বিাদটলদক মূসক বনববিত িইদত িইদব।

(৩)
এই প্রজ্ঞাপদনর অধীন বরয়াতী সুববধা প্রাবপ্তর উদেদে সাংবিষ্ট বিাদটল
কর্তপথ ক্ষদক বনম্নববণ থত েবললাবেসি জাতীয় রাজস্ব ববাদড থ আদবেন কবরদত িইদব, র্াঃ( )

আবাবসক বিাদটদলর মূসক বনবিন সাংক্রান্ত সনেসমূদির ( সক-২.৩)
অনুবলবপ;

( )

বববনদয়াগ উ

প

কর্তথ

প্রেত্ত বনবিন পদের

অনুবলবপ;
( )

‘পবরবশষ্ট ক’ বত ববধৃত েরদম প্রতযয়নপে:
তদব শতথ র্াদক ব , প্রস্তাববত বিাদটল আন্তজথাবতকভ্াদব স্বীকৃত
বকান Chain Hotel এর Franchise িইদল উক্তরূপ
প্রতযয়নপদের প্রদয়াজন িইদব না;

(ঘ)
( )

প্রস্তাববত বিাদটল আন্তজথাবতকভ্াদব স্বীকৃত বকান Chain Hotel এর
Franchise িইদল ত সাংক্রান্ত চুবক্তর কবপ;
র্া র্ কর্তপ
থ ক্ষ কর্তক
থ অনুদমাবেত বিাদটল বনমথাণ সাংক্রান্ত lay-out
plan এর কবপ; এবাং

( )

প্রস্তাববত বিাদটল স্থাপদনর জন্য উপবর-উক্ত বটববদল উবিবখত
পণ্যসমূদির মদে বক বক পণ্য বক পবরমাদণ আমো ও ব্যবহৃত িইদব
উিার সুেষ্ট বণ থনা, সাংখ্যা এবাং সামঞ্জস্যপূণ থ নামকরণ বকাড (H.S.
Code) উদিখপূব থক উিার একটি পূণ থাঙ্গ পণ্য তাবলকা।

ব্যাখ্যা।- উপবর-উক্ত েো (গ) এর উদেে পুরণকদল্প, ববসামবরক ববমান
পবরবিণ ও প থটন মন্ত্রণালয় সাংবিষ্ট বস্টকদিাডার ও ববদশষদজ্ঞর
সমন্বদয় একটি াচাই কবমটি গঠন কবরদব। উক্ত কবমটি আন্তজথাবতক
রীবতনীবত অনুসরণপূব থক ‘‘মানসম্পন্ন’’ বিাদটদলর র্া র্ মান
(standard) বনধ থারণ কবরদব। কবমটি কর্তক
থ বনধ থাবরত মাদনর
বভ্বত্তদত উক্ত মন্ত্রণালয় ‘পবরবশষ্ট-ক’ বত ববধৃত েরদম প্রতযয়নপে
প্রস্তুত কবরদব।
(৪)

প্রবতটি আদবেন জাতীয় রাজস্ব ববাড থ কর্তক
থ অনুদমাবেত িইদত িইদব।

(৫)

আদবেনকারী প্রবতষ্ঠান সাংবিষ্ট বিাদটল বাবণবজযকভ্াদব চালুর পূদব থ জাতীয়
রাজস্ব ববাড থ কর্তক
থ বনবে থষ্টকৃত পবরমাদণর পণ্য একবারই আমোবন কবরদত
পাবরদব।
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২।
৩ এবপ্রল, ২০১৪ বিস্টাব্দ
২০
, ১৪২০
তাবরদখ জারীকৃত
প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নাং ৫০-আইন/২০১৪/২৪৭৬/কাস্টমস এতদ্দ্বারা রবিত করা িইল।
৩।

এই প্রজ্ঞাপন ৯ জুন, ২০২২ বিষ্টাব্দ তাবরদখ কা থকর িইদব।
-ক
]

3(গ) ও ৩(চ)
গ
ক

ক
ও
চ

ক

ক
গ

ক ক

ক

ক ক

ক
ক
ক

ক

ক

ক
(standard)

চ

ক

ক ক
ক
চ

চ
ক
ক

ক

ক
ক
(standard)

গ

ক
ক

গ

ক
ক

ক

ক ক

ক

(standard)

চ
চ

ক
ক

ক

ক

ক
ক

ক

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
র /র
র
।

ক
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অর্ থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ
(কাস্টমস ও মূল্য সাংদ াজন কর)
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ: ১৮

, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১

, ২০২২ বিষ্টাব্দ

এস,আর,ও নাং ১৩৭-আইন/২০২২/৮৫/কাস্টমস।- Customs Act, 1969
(Act No. IV of 1969) এর section 19 এর sub-section (1) এবাং মূল্য
সাংদ াজন কর ও
র
আইন, ২০১২ (২০১২ সদনর ৪৭ নাং আইন) এর ধারা ১২৬
এর উপ-ধারা (১) এ প্রেত্ত ক্ষমতাবদল সরকার, জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সবিত
পরামশথক্রদম, জনস্বাদর্ থ, ৩০ , ২০১৯
১৬
, ১৪২৬
র
র
প এ , র,ও
১৫৭/২০১৯/২৬/
এর
প
র
র , :উপ র-উ
(১)

প রTABLE-I এর

(1) এ উ
Heading 85.41 এ
উ র পর
(2) ও (3) এ উ
এ
র পর
প Heading 85.41 এ উ র পর
(2) ও
(3) এ উ
এ
প
,
:“85. 1

(২)

8541.51.00
8541.59.00

TABLE-II এর

( )

(1) উ

;

Heading-

এ উ র পর
(2) ও (3) এ উ
র পর
প Heading 73.12 এ উ
পর
(2) ও (3) এ উ
এ
,
:-

72.23

এ

( )

Semiconductor-based transducers
Other Semiconductor”

“73.18

7312.10.00

এ

পর

85.01

এ

উ র
র পর

পর
,
“85.01

র

;

Steel rope”

(2) ও (3) এ উ
প Heading 85.01 এ উ র
(2) ও (3) এ উ
এ
প

:8501.20.99

Universal AC/DC
motors of an output >
37.5 w”

এ
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( )

এ উ র পর
(2) ও (3) এ উ
র পর
প Heading 85.37 এ
র পর
(2) ও (3) এ উ
এ
প
,
:-

85.37

এ
উ

“85.37

২। এ

প ৯

২০২২

8537.10.90

Control panel”

র

র

।

।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
র /র
র
।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অর্ থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ
(কাস্টমস ও মূল্য সাংদ াজন কর)
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ: ১৮
, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১ , ২০২২ বিষ্টাব্দ
এস,আর,ও নাং ১৩৮-আইন/২০২২/৮৬/কাস্টমস।- Customs Act, 1969
(Act No. IV of 1969) এর section 19 এর sub-section (1) এবাং মূল্য
সাংদ াজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২
র ৪৭
) এর ধারা ১২৬
এর উপ-ধারা (১) এ প্রেত্ত ক্ষমতাবদল সরকার, জনস্বাদর্ থ, জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সবিত
পরামশথক্রদম, ২৪ , ২০২১
১০
, ১৪২৮
র
র
প এ , র,ও
১২৭/২০২১/১৬/
এর
প
র
র ,
:উপ র-উ
প র(১)
TABLE-1 এর কলাম (1) এ উবিবখত Heading( ) 34.02 এ
উ
এ
এ উ র
এ
“3 .02

উ র পর
র পর
পর
প
,
3402.49.90

(2) ও (3) এ
প Heading 34.02
(2) ও (3) এ উ
:Antifoaming agent”

;
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( ) 70.19 এ
উ
এ
এ উ র
এ
“70.19

( )

85.17 এ
উ
এ
এ উ র
এ
“85.17

(ঘ)

85.23 এ
উ
এ
উ র পর
“85.2

( )

85.42 এ
উ
এ
এ উ র
এ
“85. 2

(২)

উ র পর
র পর
পর
প
,
7019.71.90

উ র পর
র পর
পর
প
,

(2) ও (3) এ
প Heading 70.19
(2) ও (3) এ উ
:Glass Fiber”

;

(2) ও (3) এ
প Heading 85.17
(2) ও (3) এ উ
:-

8517.79.00 Backlight Panel, Magmatic
beads, Processed Plain
Metal-Alloy Sheet for
Mobile Housing;
Decoration Steel Sheet For
making Mobile Body
Casing ”

;

উ র পর
(2) ও (3) এ
র পর
প Heading 85.24 এ
(2) ও (3) এ উ
এ
,
:H.S.
Code

উ র পর
র পর
পর
প
,
8542.39.90

Touch Panel Glass for
mobile phone, LCM,
LCD, LED, OLED and
AMOLED Disply
Assembly”

;

(2) ও (3) এ
প Heading 85.42
(2) ও (3) এ উ
:Ball Grid Array
Integrated Circuit (BGA
IC); Display Driver IC,
Integrated Circuit (IC)”

TABLE-2 এর কলাম (1) এ উবিবখত Heading-

;
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( ) 48.11 এ
উ
এ
এ উ র
এ
“ 8.11

( )

85.17 এ
উ
এ
এ উ র
এ
“85.17

উ র পর
র পর
পর
প
,

4811.90.29 Solid barley paper;
Insulation paper; Hollow
barley paper”

উ র পর
র পর
পর
প
,
8517.79.00
8517.79.00
8517.79.00
8517.79.00
8517.79.00
8517.79.00

( )

85.18
উ
85.24
উ

এ
এ
এ
এ

“85.18
85.24

(ঘ) 85.41 এ
উ
এ
এ উ র
এ
“85. 1

(2) ও (3) এ
প Heading 48.11
(2) ও (3) এ উ
:-

উ র পর
র পর
উ র পর
প
8518.10.00
8518.29.00
H.S.
Code

;

(2) ও (3) এ
প Heading 85.17
(2) ও (3) এ উ
:Fingerprint
Internal Earphone;
Microphone; Antenna;
Sim Card slot/T-Card
slot
Vibrator
Receiver
Motor”

;

(2) ও (3) এ
প Heading 85.18 ও
(2) ও (3) এ
,
:Microphone
Speaker
Touch Panel
Liquid Crystal Module
Camera Module

;

উ র পর
র পর
পর
প
,

(2) ও (3) এ
প Heading 85.41
(2) ও (3) এ উ
:-

8541.41.00

Light Emitting Diodes
(LED) ”

;
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(৩)

TABLE-3 এর কলাম (1) এ উবিবখত Heading 85.17 এ
উ র পর
(2) ও (3) এ উ
এ
র
পর
প Heading 85.17 এ উ র পর
(2) ও (3) এ উ
এ
প
,
:“85.17

8517.79.00

8517.79.00

(৪)

২।

;

TABLE-4 এর কলাম (1) এ উবিবখত Heading 85.17 এ
উ র পর
(2) ও (3) এ উ
এ
র
পর
প Heading 85.17 এ উ র পর
(2) ও (3) এ উ
এ
প
,
:“85.17

(৫)

Earphone button, other
covers for mobile
components
Key; Keypad housing;
Keypad Dome; Front Shell”

প র
ও
ও

8517.79.00 Loaded Printed Circuit
Board/ PCB
Assembled/ Mother
Board for Cellular
Phone”

৯এউ
এর প র
প

“৩০ জুন, ২০২২ বিস্টাব্দ
“৩০ জুন, ২০২৩ বিস্টাব্দ
।

এই প্রজ্ঞাপন ৯ জুন, ২০২২ বিস্টাব্দ তাবরদখ কা থকর িইদব।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
র /র
র
।

;এ

,
,
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অর্ থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ
(কাস্টমস ও মূল্য সাংদ াজন কর)
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ: ১৮

, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১

, ২০২২ বিষ্টাব্দ

এস,আর,ও নাং ১৩৯-আইন/২০২২/৮৭/কাস্টমস।- Customs Act, 1969
(Act No. IV of 1969) এর section 19 এর sub-section (1) এবাং মূল্য
সাংদ াজন কর ও
র
আইন, ২০১২ (২০১২ সদনর ৪৭ নাং আইন) এর ধারা ১২৬
এর উপ-ধারা (১) এ প্রেত্ত ক্ষমতাবদল সরকার, জনস্বাদর্ থ, জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সবিত
পরামশথক্রদম,
আমোবন নীবত আদেশ এর আওতায় অনুদমাবেত ইবঞ্জন ক্ষমতা
বববশষ্ট বমাটরসাইদকল স্থানীয়ভ্াদব উৎপােদনর লদক্ষয বনম্নববণ থত শতথ সাদপদক্ষ বনদম্ন
ববধৃত(ক) বমাটরসাইদকল উৎপােনকারী কযাটাগবর-১ ভুক্ত প্রবতষ্ঠান কর্তক
থ আমোবনর
বক্ষদে:(i)

TABLE-I এর কলাম (1) এ উবিবখত Heading এর
আওতাভুক্ত কলাম (2) এ ববণ থত H.S. Code এর ববপরীদত কলাম
(3) এ উবিবখত পদণ্যর উপর আদরাপ
আমোবন শুল্ক ব ই
পবরমাণ মূল্যবভ্বত্তক ৩ (বতন) শতাাং র অবতবরক্ত িয়, বসই
পবরমাণ;

(ii) TABLE-II এর কলাম (1) এ উবিবখত Heading এর
আওতাভুক্ত কলাম (2) এ ববণ থত H.S. Code এর ববপরীদত কলাম
(3) এ উবিবখত পদণ্যর উপর আদরাপ
আমোবন শুল্ক ব ই
পবরমাণ মূল্যবভ্বত্তক ১০ (েশ) শতাাং র অবতবরক্ত িয়, বসই
পবরমাণ:
র
এর প র পর
TABLE-II এর প র
(প র)
;

, ২৫০
র
পর

র উ

র
TABLE-I
১০ ( )
,
১৫

( ) বভ্ন্ডর কর্তক
থ আমোবনর বক্ষদে TABLE-I এর কলাম (1) এ উবিবখত
Heading এর আওতাভুক্ত কলাম (2) এ ববণ থত H.S. Code এর
ববপরীদত কলাম (3) এ উবিবখত পদণ্যর উপর আদরাপ আমোবন শুল্ক
ব ই পবরমাণ মূল্যবভ্বত্তক ৩ (বতন) শতাাং র অবতবরক্ত িয়, বসই পবরমাণ:
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, ২৫০
র

র উ
র
TABLE-I এর প র

র
১০ ( )

( )

;

বমাটরসাইদকল উৎপােনকারী কযাটাগবর-২ ভুক্ত প্রবতষ্ঠান কর্তক
থ আমোবনর
বক্ষদে TABLE-II ও TABLE-III এর কলাম (1) এ উবিবখত
Heading এর আওতাভুক্ত কলাম (2) এ ববণ থত H.S. Code এর
ববপরীদত কলাম (3) এ উবিবখত পদণ্যর উপর আদরাপ আমোবন শুল্ক
ব ই পবরমাণ মূল্যবভ্বত্তক ১৫ (প র) শতাাং র অবতবরক্ত িয়, বসই
পবরমাণ:
, ২৫০
র

র
১৫ (প র)
২৫ (

পর
এবাং
র
কবরল, র্া:-

র

উ ও

র

,

রউ
র
TABLE-II এর প র পর
এ TABLE-III এর প র
)
;
, এত রা অব্যািবত প্রোন

TABLE-I
Heading
(1)
28.04
29.29
34.03
35.06
38.14
38.24
39.02
39.03

39.06
39.07
39.08
39.09
39.10

পর

H.S. Code
(2)
2804.80.00
2929.10.00
3403.19.00
3506.91.90
3814.00.90
3814.00.90
3824.99.99
3902.10.00
3902.30.00
3903.19.00
3903.20.00
3903.30.90
3906.10.00
3907.29.00
3907.40.90
3908.10.00
3908.90.00
3909.40.90
3909.50.00
3910.00.00

Description
(3)
Arsenic
Isocyanates
Mold release preparation
Adhesives
Organic composite solvents and thinner
Electric discharging machine (EDM) fluid
Electroplating chemicals
Polypropylene
Polypropylene copolymers
Polystyrene (GPPS)
Styrene-acrylonitrile (SAN) copolymers
Acrylonitrile-butadiene-styrene(ABS)
copolymers
Poly (methyl methacrylate)
Other polyethers
Polycarbonates
Polyamide
Glass filled (GF) nylon
Phenolic resin
Polyurethanes
Silicones in primary forms
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39.17
40.02

72.08

72.09

3917.23.10
4002.31.00
4002.49.00
4002.99.00
7208.10.90
7208.52.10
7208.53.10
7209.15.00
7209.16.90

7209.17.90

7209.18.00

72.12
72.15
72.21
72.24
72.25
72.27
73.06

7212.50.90
7215.10.00
7215.90.00
7221.00.00
7224.90.00
7225.92.00
7227.90.90
7306.30.00
7306.40.00
7306.50.00
7306.61.00
7306.69.00
7306.90.00

73.15
76.01
76.04
78.01
81.10
83.11
84.09

7315.19.00
7601.20.90
7604.29.00
7801.10.00
8110.10.00
8311.30.00
8409.99.90

PVC shrinkable tube (plain)
Isobutene-isoprene (Butyl)
Chloroprene rubber
Other synthetic rubber
Hot rolled Sheet
Hot rolled Sheet
Hot rolled Sheet
Cold rolled sheet
Cold rolled flat-rolled products of iron or nonalloy steel in coils of a thickness exceeding 1mm
but less than 3mm
Cold rolled flat-rolled products of iron or nonalloy steel in coils of a thickness exceeding
0.5mm or more but not exceeding 1mm
Cold rolled flat-rolled products of iron or nonalloy steel in coils of a thickness of less than 0.5
mm
Otherwise plated or coated iron or non-alloy steel
Non-alloy bar
Other bar
Stainless steel bars and rods
Semifinished alloy product
Zinc plated or coated flat rolled products
Other bars and rods
Electric Resistance Welded (ERW) Precision
Tubes or Pipes

Other tubes, pipes and hollow profiles (for
example, open seam or welded riveted or
similarly closed of iron or steel.
Other
Parts of chain
Aluminium alloy
Bar, rods, and profile of alumimium alloy
Refined lead
Antimony ingot
Coated rod & cored wire
Carburetor

TABLE-II
Heading
(1)
32.08

H.S. Code
(2)
3208.20.10
3208.90.90

Description
(3)
Paints and varnishes
Pre treatment chemicals for painting operations
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39.19
39.21
40.16
59.03
70.07
70.09
72.28
73.01
73.04
73.18

73.20
73.26
74.15
83.01
84.07
84.21
84.83
85.11

85.12
85.36

85.39
85.47
87.14

3919.90.99
3921.90.99
4016.93.00
4016.99.90
5903.90.90
7007.29.00
7009.10.00
7228.70.00
7301.20.00
7304.39.00
7318.15.90
7318.16.00
7318.22.90
7318.23.90
7320.90.90
7326.19.00
7415.33.90
7415.39.00
8301.20.00
8407.32.90
8421.31.00
8483.90.00
8511.10.00
8511.20.00
8511.30.00
8511.40.00
8512.20.00
8512.30.00
8536.10.00
8536.49.90
8536.50.00
8536.61.00
8539.32.90
8547.20.00
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90

Adhesive sticker
Sticker
Gaskets, washers and other seals
Other articles of vulcanised rubber
Other textile fabrics, impregnated, coated,
covered or laminated with plastics
Wind shield
Mirror
Angles, shapes and sections
Welded angles, shapes and sections
Tubes, pipes and hollow profiles
Screws & bolts
Nuts
Washer
Rivet
Other springs
Semi-finished alloy wheel
Screws
Bolts & nuts
Main lock
Engine in CKD condition
Air filter
Toothed wheels, chain sprockets & others
Sparking plugs
Ignition magnetos
DC CDI unit, coil (LH/RH)
Starter
Number plate lamp
Horn
Fuse
Starter relay-with grommet
Switch
Lamp Holder
Indicator lamp
Connector housing
Air cleaner sub assy
Axle
Arm brake rear
After the foot mounting plate
After the foot limit board
After being a bumper
After the center cover
After the sign
Battery arrestor
Battery arrestor bkt
Battery pipe
Bracket comp LH & RH eng front
Bracket cowling
Bracket fairing top
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8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90

Bracket fender-drum
Bracket flap support LH& RH
Bracket head lamp
Brake pedal assy
Brake shoe
Bush 1- windshield
Bush 2- windshield
Brake rod rear
Break Padel
Brace fender
Cage bearing steering
Cap - swing arm
Chain adjuster
Choke cable comb
Clamp
Clamp (breather tube)
Collar
Connector pte
Coupling
Cup-steering
Clip
Cable speedometer
Cowling (fairing)
Cock fuel
Cowling body
Cap cleaner
Cap lock
Cotter
Clutch control
Dash board
Dust seal
End plug handle bar
Engine mounting bracket
Flasher
Front axle
Fuel cock assy
Front fender
Front fork assy
Fender (front & rear )
Front and rear disc brake system
Front mark
Fairing
Front brake
Flange finaldriven
Foam Side flap
Fixing
Flap cowling
Gear change leaver
Grip handle assembly
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8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90

Gear shift pedal
Handle bar
Handle set
Hook.
Inlet pipe
Instruction
Kick lever
Lever complete gear shifter
Modulator assy
Motorcycle brakes
Muffler
Muffler protecting cover
Nail cable guide
Net protect
Ornamental plate comp.
Plate set upper pressure
Panel brake comp front & rear
Panel box
Plug RR fender RR
Pivot stand
Peephole cap
Protector comp
Pedal comp. gear change
Plate upper linking
Pin
Pressure plate
Plug -seat lock cable
Rim comp (front and rear)
Retiiner
Rear scutcheon
Rim comp.
Reflector front
Rear grabe holder
Ring snap
Rear brake
Steering stem
Sleeve
Shaft
Shock absorber (front & rear)
Stripe (left and right)
Step (left and right)
Swing arm
Support front label
Seat lock
Step holder
Throttle cable
Tool kit
Torque rod
Upper bracket assly
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90.29
90.32

8714.10.90
8714.10.90
9029.20.00
9032.89.00

Wheel& brake comp. set (front and rear)
Wheel com (front and rear)
Speedo meter
DC regulator with capacitor

TABLE-III
Heading
(1)
87.14

H.S. Code
(2)
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90
8714.10.90

Description
(3)
Parts of chassis
Parts of swing arm
Parts of fuel tank
Parts of wheel
Parts of handle bar
Parts of muffler (cylencer)

শ

:

১। ( ) আমোবনকারক প্রবতষ্ঠানদক অবেই Industrial IRC holder VAT
compliant বমাটরসাইদকল উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠান অর্বা বভ্ন্ডর িইদত
িইদব।
ব্যাখ্যা।- এই প্রজ্ঞাপদনর উদেে পূরণকদল্প( )

“Industrial IRC holder VAT compliant
বমাটরসাইদকল উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠান
‘‘বমাটরসাইদকল
উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠান কযাটাগ র-১’’ ও ‘‘বমাটরসাইদকল
উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠান কযাটাগ র-২’’;
(i) ‘‘বমাটরসাইদকল উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠান কযাটাগ র-১’’ অর্ থ মূল্য
সাংদ াজন কর বনববিত উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠান ািারা
স্থানীয়ভ্াদব সাংগৃিীত বা আমোবনকৃত কাঁচামাল দ্বারা
বমাটরসাইদকদলর সমস্ত পাট থস বনদজ প্রস্তুত কবরয়া অর্বা বচবসস
ও এক বা একাবধক গুরুত্বপূণ থ পাট থস বনদজ প্রস্তুত কবরয়া এবাং
অববশষ্ট পাট থস স্থানীয় বভ্ন্ডর িইদত সাংগ্রি বা আমোবন কবরয়া
বমাটরসাইদকল সাংদ াজন বা উৎপােন কদর;
(ii) ‘‘বমাটরসাইদকল উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠান কযাটাগ র-২’’ অর্ থ মূল্য
সাংদ াজন কর বনববিত উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠান ািারা
স্থানীয়ভ্াদব সাংগৃিীত বা আমোবনকৃত
র
বচবসদসর ক্ষুদ্র অাংশ বা অাংশববদশষ দ্বারা বচবসস এবাং
স্থানীয়ভ্াদব সাংগৃিীত বা আমোবনকৃত
র
ক্ষুদ্র অাংশ বা অাংশববদশষ দ্বারা এক বা একাবধক
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গুরুত্বপূণ থ পাট থস প্রস্তুত কবরয়া এবাং অববশষ্ট পাট থস স্থানীয় বভ্ন্ডর
িইদত সাংগ্রি বা আমোবন কবরয়া বমাটরসাইদকল সাংদ াজন বা
উৎপােন কদর:
তদব শতথ র্াদক ব ,
সকল প্রবতষ্ঠান দতরী বচবসস এবাং
অন্যান্য পাট থসসি সম্পূণ থ ববযুক্ত অবস্থায় বমাটরসাইদকল
আমোবন কবরয়া স্থানীয়ভ্াদব সাংদ াজন কদর তািারা ইিার
আওতাভুক্ত িইদব না;

( )

( )

‘‘বভ্ন্ডর’’ অর্ থ মূসক বনববিত উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠান ািারা
স্থানীয়ভ্াদব সাংগৃিীত অর্বা আমোবনকৃত কাঁচামাল দ্বারা
বমাটরসাইদকল এর ন্ত্রাাংশ প্রস্তুতপূব থক বমাটরসাইদকল উৎপােনকারী
প্রবতষ্ঠানদক সুবনবে থষ্ট ববক্রয় চুবক্তর আওতায় অর্বা স্থানীয়ভ্াদব
সরবরাি কবরয়া র্াদক;

( )

‘‘গুরুত্বপূণ থ পাট থস’’ অর্ থ Swing arm, wheel, fuel tank,
handle bar এবাং muffler (cylencer);

এই প্রজ্ঞাপদনর আওতায় পণ্য আমোবন ও খালাদসর লদক্ষয
র
র র
ছ এ ১৩
র(
)
এ
র
র
প (র )
র ছ
উ র
র
র এর
ও
:
,

-

প

র

পও

র
র

র

প

র

র

প র :
র

(BEPZA),
প
প র
র
প

,

র

প

( )

প

র
(BEZA)

প
র
প
র

র
প

;

এই প্রজ্ঞাপদনর বরয়াবত সুববধায় বমাটরসাইদকল উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠান
কযাটাগ র-১ ও বভ্ন্ডরগণ TABLE-I এ TABLE-II এর অন্তর্ভথক্ত পণ্য এবাং
বমাটরসাইদকল উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠান কযাটাগ র-২ TABLE-II ও
TABLE-III এর অন্তভুথক্ত পণ্য আমোবন কবরদত পাবরদবন;
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(ঘ)

র
র

উ প
র
র-১
র
র
স্থানীয়ভ্াদব সাংগৃিীত বা আমোবনকৃত
র
সাংগৃিীত বচবসদসর ক্ষুদ্র অাংশ বা অাংশববদশষ দ্বারা বচবসস এবাং
স্থানীয়ভ্াদব সাংগৃিীত বা আমোবনকৃত
র
সাংগৃিীত ক্ষুদ্র
অাংশ বা অাংশববদশষ দ্বারা এক বা একাবধক গুরুত্বপূণ থ পাট থস প্রস্তুত কবরয়া এবাং
অববশষ্ট পাট থস স্থানীয় বভ্ন্ডর িইদত সাংগ্রি বা আমোবন কবরয়া বমাটরসাইদকল
সাংদ াজন বা উৎপােন ক র ,
র
উ প
র
র-১
বমাটরসাইদকল উৎপােনকারী
প্রবতষ্ঠান কযাটাগরী-২ এর
এ এ
উ
র
র
উপ র -উ প
ঘ প (
-৪.৩)
র
।

২।
বমাটরসাইদকল উৎপােনকারী বা বভ্ন্ডর বশল্প প্রবতষ্ঠান কর্তক
থ কারখানা স্থাপদনর
পর এই প্রজ্ঞাপদনর অধীন বরয়াবত সুববধায় কাঁচামাল বা ন্ত্রাাংশ আমোবনর অনুদমােদনর
জন্য বচয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব ববাড থ বরাবর আদবেন কবরদত িইদব; উক্ত আদবেন
ববদবচনার বক্ষদে জাতীয় রাজস্ব ববাড,থ সাংবিষ্ট ভ্যাট ববভ্াগীয় কমথকতথা এবাং বশল্প
মন্ত্রণালদয়র প্রবতবনবধর সমন্বদয় গঠিত কবমটি আদববেত প্রবতষ্ঠান সদরজবমন াচাইপূব থক
বচয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব ববাড থ বরাবর ‘‘পবরবশষ্ট-১’’ অনু ায়ী একটি প্রবতদবেন োবখল
কবরদবন এ উক্ত প্রবতদবেন অনু ায়ী প্রবতষ্ঠাদনর বশল্প স্থাপন সাংক্রান্ত কা থক্রম
সদন্তাষজনক ববদববচত িইদল আদবেনকারী প্রবতষ্ঠানদক এই প্রজ্ঞাপদনর অধীন বরয়াবত
িাদর পণ্য আমোবনর অনুদমােন প্রোন করা িইদব; উক্ত অনুদমােন পদের সতযাবয়ত
েদটাকবপ প্রবতটি পণ্যচালান শুল্কায়দনর সময় ববল অব এবির সবিত োবখল কবরদত
িইদব।
৩।
বমাটরসাইদকল উৎপােনকারী অর্বা বভ্ন্ডর কর্তক
থ প্রবত একক বমাটরসাইদকল
বা বমাটরসাইদকদলর ন্ত্র বা ন্ত্রাাংশ উৎপােদনর জন্য সম্ভাব্য বা ব ৌবক্তক অপচয়সি কী
কী উপকরণ কী পবরমাদণ আবেক (উপকরণ-উৎপাে সিগ) বস সম্পবকথত তথ্য
‘‘পবরবশষ্ট-২’’ অনু ায়ী ৩ (বতন) কবপ পণ্য আমোবনর পূদব থই সাংবিষ্ট ভ্যাট কবমশনাদরট
এর কবমশনার বরাবর োবখল কবরদত িইদব এ কবমশনার উক্ত উপকরণ-উৎপাে সিগ
অনুদমােনপূব থক প্রবতস্বাক্ষর কবরদবন এবাং একটি কবপ অবেদসর বরকড থ বিসাদব সাংরক্ষণ
কবরদবন, বদ্বতীয় কবপ জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সেস্য (কাস্টমস নীবত) বরাবদর বপ্ররণ
কবরদবন এবাং অপর কবপ প্রবতষ্ঠান কর্তপথ ক্ষদক বেরত বেদবন, পবরবশষ্ট-২ এর সতযাবয়ত
েদটাকবপ প্রবতটি পণ্যচালান শুল্কায়দনর সময় ববল অব এবির সবিত োবখল কবরদত
িইদব।
৪।
এই প্রজ্ঞাপদন উবিবখত ন্ত্রাাংশ বা উপকরণ ‘‘পবরবশষ্ট-২’’ অনু ায়ী আমোবন
কবরয়া অনুদমাবেত উপকরণ-উৎপাে সিগ বমাতাদবক বমাটরসাইদকল বা তার ন্ত্রাাংশ
উৎপােন করা িইদতদে বকনা তািা সাংবিষ্ট ভ্যাট কবমশনাদরদটর কবমশনার তািার
অধীনস্থ যুগ্ম-কবমশনাদরর বনদম্ন নদিন এইরূপ
কমথকতথার বনর্তদত্ব সাংবিষ্ট ভ্যাট
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ববভ্াগীয় কমথকতথা ও সের েপ্তদর পেস্থ সিকারী বা বডপুটি কবমশনাদরর সমন্বদয় গঠিত
কবমটি কর্তক
থ প্রবত ৬ (েয়) মাস অন্তর সদরজবমদন পবরেশথন কবরয়া বনবিত কবরদবন।
৫।
আমোবনকৃত ন্ত্রাাংশ বা উপকরণ দ্বারা বমাটরসাইদকল বা ন্ত্রাাংশ উৎপােদনর
েদল সৃষ্ট অপচয়জবনত স্ক্র্যাপ সাংবিষ্ট ববভ্াগীয় কমথকতথার অনুদমােনক্রদম স্থানীয়ভ্াদব
ববক্রয় করা াইদব এ এ বক্ষদে উক্ত স্ক্র্যাদপর মূদল্যর উপর প্রদ াজয িাদর মূল্য
সাংদ াজন কর বা প্রদ াজয অন্যান্য শুল্ক-কর আমোবনকারকদক পবরদশাধ কবরদত িইদব।
৬।
বকান উৎপােনকারী বা বভ্ন্ডর এই প্রজ্ঞাপদনর শতথ লঙ্ঘন কবরদল এবাং উক্ত
লঙ্ঘনজবনত কারদণ রাজস্ব ক্ষবত িইদল বসইদক্ষদে তািার ববরুদি কাস্টমস আইন ও মূল্য
সাংদ াজন কর আইদনর ববধান অনু ায়ী ও প্রদ াজয বক্ষদে সাংবিষ্ট অন্যান্য আইন
বমাতাদবক প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রিণ করা িইদব।
৭।
১৩
, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
২৭ , ২০২১ বিস্টাব্দ তাবরদখ জারীকৃত
প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নাং ২২৩-আইন/২০২১/৩১/কাস্টমস এতদ্দ্বারা রবিত করা িইল।
৮।

এই প্রজ্ঞাপন ৯ জুন, ২০২২ বিস্টাব্দ তাবরদখ কা থকর িইদব।
পবরবশষ্ট-১
[ ২ দ্রষ্টব্য]
কারখানা পবরেশথন প্রবতদবেন

আমরা বনম্নস্বাক্ষরকারীগণ ববগত ------------বি তাবরখ-------------------- নামীয়
বমাটর সাইদকল উৎপােনকারী/বমাটর সাইদকদলর পাট থস উৎপােনকারী বশল্প কারখানা
সদরজবমদন পবরেশথন ক র ছ। পবরেশথদন প্রাপ্ত তথ্যাবে বনম্নরূপ, র্া:১।
২।
৩।
৪।
৫।

৬।
৭।
৮।
৯।

প্রবতষ্ঠাদনর নাম ও ঠিকানা :
মূসক বনবিন নম্বর (BIN) :
মাবলক/স্ব বধকারীর নাম ও ঠিকানা (বতথমান/স্থায়ী) :
আয়কর সনে নম্বর (TIN) :
জবম ও ভ্বদনর বববরণ :
(ক) জবম ও ভ্বন বনজস্ব বকনা :
(খ) বমাট জবমর পবরমাণ :
(গ) কারখানা ভ্বদনর (ওয়যারিাউসসি) আয়তন :
(ঘ) কারখানা ভ্বদনর প্রকৃবত : (পাকা/বসবম পাকা/অন্যান্য) :
(ঙ) অবেস ভ্বদনর আয়তন :
(চ) ববদুযৎ সাংদ াগ আদে বকনা :
কারখানা ভ্বন ভ্াড়া িইদল ভ্াড়া চুবক্তর কবপ :
স্থাবপত ন্ত্রপাবতর বববরণ :
স্থাবপত ন্ত্রপাবত দ্বারা উৎপােনদ াগ্য পদণ্যর বববরণ :
উৎপােনদ াগ্য পদণ্যর উপকরণ-উৎপাে সিগ সাংবিষ্ট ভ্যাট কবমশনাদরদট োবখল ও
অনুদমােন করা িইয়াদে বকনা :
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উপযু থক্ত তথ্যাবে প থাদলাচনায় প্রতীয়মান িয় ব , ববণ থত প্রবতষ্ঠানটি স্থানীয়ভ্াদব বমাটর
সাইদকল উৎপােন/বমাটর সাইদকদলর পাট থস উৎপােদনর লদক্ষয প্রার্বমক প্রস্তুবত সম্পন্ন
কবরয়াদে। প্রবতষ্ঠানটিদক প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নাং ১৩৯/২০২২/৮৭/
, তাবরখ: ১
, ২০২২
এর আওতায় প্রজ্ঞাপদন উবিবখত পণ্য/ ন্ত্রাাংশ/উপকরণ বরয়াবত সুববধায়
আমোবনর অনুদমােন প্রোদনর সুপাবরশ করা িইল এবাং প্রবতষ্ঠানটিদক এই প্রজ্ঞাপদনর উদেে
পূরণকদল্প, বমাটরসাইদকল উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠান কযাটাগ র-১/বমাটরসাইদকল উৎপােনকারী
প্রবতষ্ঠান কযাটাগ র-২/বভ্ন্ডর বিসাদব তাবলকাভুক্ত করা িইল।
সাংবিষ্ট ভ্যাট ববভ্াগীয়
কমথকতথার নাম ও স্বাক্ষর
তাবরখ:

বশল্প মন্ত্রণালদয়র প্রবতবনবধর
নাম ও স্বাক্ষর
তাবরখ:

জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর
প্রবতবনবধর নাম ও স্বাক্ষর
তাবরখ:

[
র

পবরবশষ্ট-২
৩ও৪
]

র র
,
।

বমাটরসাইদকল অর্বা বমাটরসাইদকদলর ন্ত্রাাংশ দতরীর উপকরণ/কাঁচামাল সম্পবকথত বঘাষণা:
১।
২।
৩।

প্রবতষ্ঠাদনর নাম:
ঠিকানা:
মূসক বনবিন নম্বর:

ক্রঃ
নাং

পদণ্যর
নাম ও
H.S.
Code

একক

পণ্য উৎপােদন
ব্যবিা থ
কাঁচামাল বা
উপকরণ এর
নাম (H.S.
Code সি)

(১)

(২)

(৩)

(৪)

সাংবিষ্ট ভ্যাট কবমশনাদরর প্রবতস্বাক্ষর

অপচয়সি প্রবত
একক পণ্য
উৎপােদন
প্রদয়াজনীয়
কাঁচামাল বা
উপকরদণর প্রবতটির
পবরমাণ (বকবজ)
(৫)

অপচয় ব্যতীত প্রবত
একক পণ্য
উৎপােদন
প্রদয়াজনীয়
কাঁচামাল বা
উপকরদণর প্রবতটির
পবরমাণ (বকবজ)
(৬)

অপচদয়র
শতকরা
িার

(৭)

প্রবতষ্ঠাদনর ব্যবস্থাপনা কর্তথপদক্ষর
স্বাক্ষর ও তাবরখ

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
র /র
র
।

122

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অর্ থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ
(কাস্টমস ও মূল্য সাংদ াজন কর)
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ: ১৮

, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১

, ২০২২ বিষ্টাব্দ

এস,আর,ও নাং ১৪০-আইন/২০২২/৮৮/কাস্টমস। Customs Act, 1969
(Act No. IV of 1969) এর section 19 এর sub-section (1) এবাং মূল্য
সাংদ াজন কর ও
র
আইন, ২০১২ (২০১২ সদনর ৪৭ নাং আইন) এর ধারা ১২৬
এর উপ- র (১) এ প্রেত্ত ক্ষমতাবদল সরকার, জনস্বাদর্ থ, জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সবিত
পরামশথক্রদম ৫ জু , ২০১৪ বিস্টাব্দ
২২
, ১৪২১
তাবরদখ জারীকৃত
প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নাং- ১২২-আইন/২০১৪/২৪৮৬/কাস্টমস এর
প
র
র ,
:উপ র-উ
(১)

প রTABLE-I এর

( )

(1) এ উ

উ র
এ
র পর
উ র পর
প
28.36

এ

“28.36

( )

“29.03

এ

পর

(2 ) ও ( 3 ) এ উ
Heading 28.36

( 2 ) ও (3 ) এ উ
:-

2836.50.00
2836.50.00
2836.50.00
2836.50.00
2836.91.00
2836.99.10
2836.99.90

উ র
এ
র পর
উ র পর
প
29.03

Heading-

পর

এ

Calcium carbonate
Calcium Carbonate USP
Calcium propionate
Coral calcium
Lithium Carbonate
Ferrous Carbonate
Sodium Carbonate
EP/BP”;

(2 ) ও ( 3 ) এ উ
Heading 29.03

( 2 ) ও (3 ) এ উ
:-

2903.22.00
2903.69.00
2903.79.00

এ

এ

Trichloroethylene.
Propyl paraben/ Propyl
Hydroxybenzoate
Halothane”;

এ
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( )

উ র
এ
র পর
উ র পর
প
29.32

এ

“29.32

পর

(2 ) ও ( 3 ) এ উ
Heading 29.32

( 2 ) ও (3 ) এ উ
:-

2932.14.00
2932.19.00
2932.19.00
2932.19.00
2932.20.00
2932.20.00
2932.20.00
2932.20.00
2932.20.00
2932.20.00
2932.99.00
2932.99.00
2932.99.00
2932.99.00

2932.99.00
2932.99.00
2932.99.00
2932.99.00
2932.99.00
2932.99.00

2932.99.00
2932.99.00
2932.99.00
2932.99.00

এ

এ

Sucralose USNF
Eribulin Mesylate INN
Nitrofural/Nitrofural
Nitroxynil
Nitrofurazone
Glucoronolactone
Oxandrulone
Santonine
Spironolactone
Warfarin
Warfarin Sodium
Amiodarone
Diacerein
Doxepin Hydrochloride
Doxepin
Hydrochloride/Doxycycli
ne with Ascorbic
acid/Doxycycline
Hydrochloride/
Doxycycline Hyclate
Glucosamine
Hydrochloride
Isosorbide-5-Mononitrate
BP/USP
Merbromine/Mercurochr
ome
Olopatadine HCl
Omnadin/Omnadin CL
Promethazine/Promethazi
ne Hydrochloride/
Theoclate
Propantheline Bromide
Protokylol Hydrochloride
Sodium Cromoglycate/
Disodium Chromoglycate
Zinc sulphate
monohydrate”;
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(ঘ)

উ র
এ
র পর
উ র পর
প
30.02

এ

“30.02

পর

Heading 30.02

( 2 ) ও (3 ) এ উ
:-

3002.41.00
3002.41.00
3002.41.00
3002.90.00

( )

উ র
এ
র পর
উ র পর
প
39.19

এ

“39.19

( )

এ

“ 8.02

পর

TABLE-II

( )

এর

28.36

এ

এ
পর
“28.36

(2 ) ও ( 3 ) এ উ

(1 ) এ উ

Tape (special type)

(2 ) ও ( 3 ) এ উ

( 2 ) ও (3 ) এ উ
:-

4802.54.90

এ

এ

Heading 48.02

4802.57.00

(২)

Hepatities B Vaccine
Bulk
Ready to fill Bulk Rabies
Vaccine
Tetanus Toxoid Bulk
vaccine
Haemoglobin/
Oxyhaemoglobin”;

( 2 ) ও (3 ) এ উ
:পর

এ

এ

Heading 39.19

3919.10.00

উ র
এ
র পর
উ র পর
প
48.02

(2 ) ও ( 3 ) এ উ

এ

এ

Special type paper for
blister paper weighing less
than 40g/m2
Special type paper for
blister paper weighing
40g/m2 or more, but not
more than 150g/m2; এ
Heading-

উ র পর
(2) ও (3) এ উ
র পর
Heading 28.36 এ
উ র
(2) ও (3) এ উ
এ
প
:2836.20.00
2836.30.00
2836.40.00

Sodium Carbonate,
exsiccated dried BP
Sodium Bicarbonate BP
Potassium bicarbonate
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2836.40.00
2836.50.00
2836.60.00

2836.99.90
2836.99.90
2836.99.90
2836.99.90
2836.99.90
2836.99.90
2836.99.90
( )

29.03

এ
পর
“29.03

এ

Potassium Carbonate
Calcium Carbonate
Barium Carbonate/
Chloride/ Hydrate/Nitrate/
Peroxide
Ammonium bicarbonate
Ammonium Carbonate
Bismuth Subcarbonate
Bismuthoxycarb Bismuth
Carbonate
Chalk Precipitated
Copper Carbonate
Magnesium Carbonate,
light/heavy”;

উ র পর
(2) ও (3) এ উ
র পর
Heading 29.03 এ উ র
(2) ও (3) এ উ
এ
প
:2903.11.00
2903.11.00
2903.12.00
2903.12.00
2903.13.00
2903.14.00
2903.15.00
2903.19.00
2903.23.00
2903.29.00
2903.69.00
2903.69.00
2903.69.00
2903.69.00
2903.77.10
2903.77.20
2903.77.40
2903.78.00
2903.92.00
2903.99.00
2903.99.00

Methyl Chloroform
Trichlorethane/Chlorothene
Tetrachloroethane
Dichlorodifluoromethane
Dichloromethane/
Methylene Chloride
Chloroform
Carbon Tetra Chloride
Ethylene Dichloride
Trichloriethane
Tetrachlorethylene
Dichloroethylene
Allyl Bromide
Dibromobutane
Ethalene Iodide
Propyl Gallate Bromide
Trichloro Fluoromethane
Dichlorodifluoromethane
Dichlorotetra Fluoro Ethane
(freon-114)
Trichloromono Fluoro
Methane (freon-11)
Gamma Benzene
Hexachloride
Benzyl Chloride
Chlorxylen”;
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( )

34.02

এ
পর

এর পর
(2 ) ও ( 3 ) এ উ
র পর
Heading 34.02 এর
(2) ও (3) এ উ
এ
প
:-

“34.0

(ঘ)

39.07

এ
পর

3402.42.00
3402.49.90
3402.49.90
3402.90.90
3402.90.90

এর পর
(2 ) ও ( 3 ) এ উ
র পর
Heading 39.07 এর
(2) ও (3) এ উ
এ
প
:-

“39.07

3907.29.00
3907.29.00
3907.29.00
3907.29.00
3907.29.00
3907.29.00
3907.29.00
3907.29.00

3907.29.00
3907.29.00

২।

Pluronic 1.62
Anti-foam Emulsion
Antifoam FD
Cetaoeum
Seprmaceti এ

Cetomacrogol 1000 bpc
Macrogol stearate
Octoxynol
Octyphenoxy
polythoxyethanol
Poloxalene
Poloxamer all grades
Polyethylene Glycol
Stearate
Polyoxyethylene
Sorbitan
Monooleate/Tween 80/
Polysorbate 80
Polysorbate all grades
Texofor/Cetomacrogol ।

এই প্রজ্ঞাপন ৯ জুন, ২০২২ বিস্টাব্দ তাবরদখ কা থকর িইদব।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
র /র
র
।
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অর্ থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ
(কাস্টমস ও মূল্য সাংদ াজন কর)
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ: ১৮

, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১

, ২০২২ বিষ্টাব্দ

এস,আর,ও নাং ১৪১-আইন/২০২২/৮৯/কাস্টমস।- Customs Act, 1969
(Act No. IV of 1969) এর section 19 এর sub-section (1) এবাং মূল্য
সাংদ াজন কর ও
র
, ২০১২ (২০১২ সদনর ৪৭ নাং আইন) এর ধারা ১২৬
এর উপ-ধারা (১) এ প্রেত্ত ক্ষমতাবদল সরকার, জনস্বাদর্ থ, জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সবিত
পরামশথক্রদম, ৩
, ২০২০
২০
, ১৪২৭
র
র
প এ , র,ও ১২৮/২০২০/৭৯/
এর
প
র
র , :উপ র-উ
:-

প র

TABLE

এর প র

প

TABLE

প

“TABLE
Heading
(1)
28.28

H.S.Code
(2)
All H.S. Codes

28.42

All H.S. Codes

05.08

0508.00.00

05.11

0511.91.00

10.07
10.08
11.06
12.08
12.12

0511.99.90
1007.90.90
1008.29.90
1106.10.00
1208.10.00
1212.21.19

14.04
15.04

1404.90.99
1504.20.00

Description
(3)
Hypochlorites; commercial calcium
hypochlorite; chlorites; hypobromites
Other salts of inorganic acids or
peroxoacids (including
aluminosilicates whether or not
chemically defined), other than azides
Coral and similar materials, Simply
prepared (Poultry feed grade): Oyster
shell
Products of fish or crustaceans,
molluscs or other aquatic
invertebrates; dead animals (fish meal
unfit for human consumers)
Artemia for use in fisheries
Sorghum
Millet
Guar meal
Flours & meals of Soyabeans
Sea weeds & other algae for use in
dairy & poultry
Plant extracts (feed grade)
Fish oil (feed grade)
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15.16
17.03
21.02
21.06
23.03

23.04
23.06

23.09

1516.10.00
1516.20.00
1703.10.00
1703.90.00
2102.10.00
2102.20.00
2106.10.00
2303.30.00
2302.30.00
2302.40.10
2304.00.00
2306.10.00
2306.30.00
2306.49.00
2306.60.00
2306.90.00
2306.90.00
2306.90.00
2309.90.11
2309.90.11
2309.90.11
2309.90.12

2309.90.13
2309.90.14
2309.90.19
2309.90.19
2309.90.19
2309.90.19
2309.90.19

Animal oil (Feed grade)
Vegetable fats
Cane molasses (Feed grade)
Other molasses (Feed grade)
Active yeasts
Inactive yeasts; Other Single-cell
micro-organisms, dead
Protein concentrate (feed grade)
Distiller's Dried Grains with Solubles
(DDGS) (feed grade)
Wheat Bran (Feed grade)
Rice Bran (Feed grade)
Soyabean oil cake
Cotton seed extraction (Feed grade)
Sun flower meal/ extraction (Feed
grade)
Rapeseed extraction (Feed grade)
Palm kernel extraction (Feed grade)
Canola Meal/ Extraction (Feed grade)
De-oil rice bran (DORM) (Feed grade)
Tea seed cake for use in Fisheries
Cre-amino (Feed grade) for animal feed
L-Isoleucine (Feed grade) for animal
feed
Vitamin or mineral or amino acid or
their combination (feed grade) for
animal feed
Vitamin premix or mineral premix or
amino acid premix or their
combination (feed grade) for animal
feed
Probiotics or Prebiotics or their
combination (feed grade) for animal
feed
Phytogenic-essential oil or combination
of Phytogenic-essential oils (feed
grade) for animal feed
Ammonia Binder (Feed grade) for
animal feed
Coccidiostat for use in poultry for
animal feed
Emulsifier (feed grade); Preservative
(feed grade) for animal feed
Liver Protector; renal protector;
respiratory protector for animal feed
Pellet binders (feed grade); Anticaking
agent (feed grade); Antioxidant (feed
grade); Appetizer (feed grade);
Flavoring agent or sweetener (feed
grade); Immune enhancer (feed grade);
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2309.90.19
2309.90.21
2309.90.21
2309.90.21
2309.90.22
2309.90.23
2309.90.24
2309.90.29
2309.90.29
2309.90.29
2309.90.29
2309.90.29

2309.90.29
2309.90.90
2309.90.90

25.17
28.01
28.11
28.32
28.33

2309.90.90
2517.49.00
2801.10.00
2811.29.90
2832.30.00
2833.19.00
2833.25.00

Pigmenter (feed grade); Acidifier and
mould inhibitor (feed grade); Toxin
binders and deactivator (feed grade)
for animal feed
Stabilizer and indicator for use in
Poultry, Dairy & Fisheries] for animal
feed
Cre-amino (Feed grade) for fish feed
L-Isoleucine (Feed grade) for fish feed
Vitamin or mineral or amino acid or
their combination (feed grade) for fish
feed
Vitamin premix or mineral premix or
amino acid premix or their
combination (feed grade) for fish feed
Probiotics or Prebiotics or their
combination (feed grade) for fish feed
Phytogenic-essential oil or combination
of Phytogenic-essential oils (feed
grade) for fish feed
Ammonia Binder (Feed grade) for fish
feed
Coccidiostat for use in poultry for fish
feed for fish feed
Emulsifier (feed grade); Preservative
(feed grade) for fish feed
Liver Protector; renal protector;
respiratory protector for fish feed
Pellet binders (feed grade); Anticaking
agent (feed grade); Antioxidant (feed
grade); Appetizer (feed grade);
Flavoring agent or sweetener (feed
grade); Immune enhancer (feed grade);
Pigmenter (feed grade); Acidifier and
mould inhibitor (feed grade); Toxin
binders and deactivator (feed grade)
for fish feed
Stabilizer and indicator for use in
Poultry, Dairy & Fisheries] for fish feed
High Protein Granular-Vegetal
Poultry/Dairy/Fish feed/Food
suppliment/ additives
Soya Protein Concentrate
Limestone (feed grade)
Chlorine
Hypochlorous acid
Vaccine Stabilizer (Thiosulphates)
Sodium hydrogen sulphate
Copper sulphate pentahydrate (feed
grade)
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2833.29.90
28.35

2835.25.00
2835.26.00

28.36

2836.30.00
2836.99.90
2914.23.00
2915.60.00
2922.41.00
2922.49.00
2922.50.00
2923.10.00
2923.20.00

29.14
2915
2922
29.23

2933
29.34
29.37

2923.90.00
2925.29.90
2930.40.00
2930.90.90
2933.99.00
2934.99.10
2937.19.10

29.42
30.03

2942.00.90
3003.10.00

29.25
2930

3003.20.00
3003.39.90
3003.90.99
30.04

3004.10.00
3004.20.90
3004.20.90
3004.32.00
3004.39.90
3004.39.90
3004.50.00
3004.50.00
3004.90.99
3004.90.99

32.03

3203.00.00

Ferrous sulphate (feed grade)/
Manganese sulphate monohydrate
(feed grade)
Di-calcium phosphate (DCP)
Mono/Tricalcium phosphate (Feed
grade)
Sodium hydrogen carbonate
Sodium per carbonate (Feed grade)
Ionones and methylionones
Sodium butyrate; Calcium butyrate
Lysine (feed grade)
L-Valine (Feed grade)
L-Threonine (feed grade)
Choline chloride
Lecithins and other
phosphoaminolipids
Betaine (feed grade)
L-Arginine
Methionine (feed grade)
Other organo-sulphur compounds
L-Tryptophan (feed grade)
Nucleic acids and their salts
Hormone or combination of hormones
for use in poultry, dairy and fisheries
Poultry dung fermentation leaven
Veterinary and fishery medicament for
retail sale
Veterinary medicine: FMD Vaccine,
Bio-add, Til-gain, Origo-stim
Veterinary Medicine (Antibiotic)
Medicaments containing other
Antibiotics for Poultry & Dairy
Veterinary Medicine (Cefquinome
Sulphate)
Veterinary Medicine (Anti-Mastitis)
Medicaments of other Hormones for
Poultry & Dairy
Veterinary Medicine (Hormone)
Diluents (Dilavia) For Vaccine Use
Other medicaments containing
vitamins or other products of Heading
No. 29.36
Diluents, Solvents For Vaccine Use
Veterinary medicine: FMD Vaccine,
Bio-add, Til-gain, Origo-stim /
Spermfilter
Colouring matter of vegetable or
animal origin (including dyeing

131

35.07

3507.10.00
3507.90.90

38.08

3808.91.10
3808.94.10
3808.99.10
3808.99.91
3808.99.99

38.15
38.21

3815.90.00
3821.00.00

38.22

3822.90.00

38.23
38.24

3823.13.00
3824.99.90
3824.99.90
3824.99.90
3824.99.90
9027.89.00

90.27

২। এ

প ৯

extrafcts but excluding animal black),
whether or not chemically defined;
preparations as specified in Note 3 to
this Chapter based on colouring matter
of vegetable or animal origin.
Rennet and concentrates thereof
Enzymes; prepared enzymes not
elsewhere specified or included for use
in animal feed
Insecticide for use in Fisheries
Disinfectants for use in Poultry, Dairy
& Fisheries
Other products for use in Poultry,
Dairy & Fisheries
Algae controller or Lice controller in
bulk
Algae controller or Lice controller in
retail packing upto 2.5 kg
Raw milk preservatives
Prepared culture for Poultry &
Fisheries
Diagnostic/laboratory reagents for
Poultry/Fish/Animal disease diagnosis
Tall oil fatty acids
Gas adsorbent for use in fisheries
Humic acid for use in fisheries
Mixtures of organic acids (feed grade)
Zeolite (Powder/ Granular)
Test kits for use in fisheries and
poultry ।

, ২০২২

র

র

।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম

র /র
র
।

132

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অর্ থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ
(কাস্টমস)
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ: ১৮

, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১

, ২০২২ বিষ্টাব্দ

এস,আর,ও নাং ১৪২-আইন/২০২২/৯০/কাস্টমস।- Customs Act, 1969
(Act No. IV of 1969), অতঃপর উক্ত Act ববলয়া উবিবখত, এর section 19
এর sub-section (1) এ প্রেত্ত
সরকার, জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সবিত
পরামশথক্রদম, জনস্বাদর্,থ উক্ত Act এর FIRST SCHEDULE ভুক্ত পণ্যসমূদির মদে
বনম্নববণ থত TABLE এর কলাম (1) এ উ ত Heading এর ববপরীদত কলাম (2)
এ উবিবখত H.S. Code এর ববপরীদত কলাম (3) বত ববণ থত পণ্যসমূিদক উিাদের
উপর আদরাপণীয় আমোবন শুল্ক, ব ই পবরমাণ মূল্যবভ্বত্তক ১০% (েশ শতাাংশ) এর
অবতবরক্ত িয় বসই পবরমাণ, িইদত বনম্নববণ থত শতথসাদপ অব্যািবত প্রোন কবরল, র্া:TABLE
Heading
(1)
95.08

H.S. Code
(2)
9508.10.00
9508.10.00
9508.22.00
9508.22.00
9508.22.00
9508.22.00
9508.22.00
9508.22.00
9508.25.00
9508.26.00
9508.29.00
9508.29.00
9508.29.00
9508.29.00
9508.29.00
9508.29.00
9508.29.00
9508.29.00
9508.29.00
9508.29.00
9508.29.00
9508.29.00
9508.29.00
9508.29.00

Description
(3)
Travelling circuses
Travelling menageries
Family swinger
Jungle Carrousel
Roundabouts
Swing tower
Swinging boats
Swings
Slide space boat
Water-chutes
Adult bumper cars
Air ballon
Airborne shot
Drop & twist tower
Family coaster
Ferris wheel
Fiber glass boat
Flying bus
Flying horse
Freak shows
Hammer
Kiddie wheel
Kids play
Kite flying
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Heading
(1)

H.S. Code
(2)
9508.29.00
9508.29.00
9508.29.00
9508.29.00
9508.29.00
9508.29.00
9508.29.00
9508.29.00
9508.29.00
9508.29.00
9508.29.00
9508.29.00
9508.29.00
9508.29.00
9508.29.00
9508.29.00
9508.29.00
9508.29.00
9508.29.00
9508.29.00
9508.29.00
9508.29.00
9508.29.00
9508.29.00
9508.40.00

Description
(3)
Lotteries (e.g. wheel of fortune)
Mazes
Midi Dance party 3600
Mini convoy
Mini jet
Mini top spin
Mini tower
Pirate
Pirate ship
Reverse time
Scenic railways and slides
Self control plane
Shaking head fly chair
Shooting galleries
Slide aquatube
Slide multiside
Slide rocket free fall
Slide turbo lance
Start flatform
Themed Volcano
Tip a canoe
Treasure cups
Wide slide
Zero Gravity
Travelling theatres

শতথসমূিঃ
(১)

আদবেনকারীদক ববদনােন পাকথ (Amusements park) বি
বনববিত িইদত িইদব।

মূসক

(২)

ববদনােন পাকথ স্থাপদনর পরবতী সমদয় বকান পণ্য প্র ববত প্রজ্ঞাপদনর
আওতায় আমোবন ও খালাস কবরদত িইদল বনয়বমত মূসক পবরদশাধ ও
িালানাগাে বরটান থ োবখল করা িইয়াদে এবাং প্রবতষ্ঠাদনর বনকট বনরঙ্কুশ
(মামলাববিীন) বকান বদকয়া বনই মদমথ সাংবিষ্ট মূসক ববভ্াগীয় কমথকতথার
বনকট িইদত পবরবশষ্ট ‘ক’ অনু ায়ী প্রতযয়নপে সাংগ্রিপূব থক পণ্য
শুল্কায়নকাদল সাংবিষ্ট কাস্টম িাউস বা কাস্টমস বস্টশদন োবখল কবরদত
িইদব।

(৩)

ববদনােন পাকথটি ব বজলায় অববস্থত বসই বজলার সরকাবর ও ববসরকাবর
এবতমখানার বশশুদের প্রবত বৎসর ন্যযনতম দুই বেন ববনামূদল্য পাদকথ
প্রদবশ ও রাইড ব্যবিাদরর সুদ াগ প্রোন কবরদত িইদব।
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(৪)

২।

সাংবিষ্ট বজলার বজলা প্রশাসক কর্তথক বনব থাবচত বা মদনানীত ১০০ জন
অসিায় ও েবরদ্র বশশুদের প্রবত বৎসর ন্যযনতম দুই বেন ববনামূদল্য পাদকথ
প্রদবশ ও রাইড ব্যবিাদরর সুদ াগ প্রোন কবরদত িইদব।

২ জুন, ২০১৬ বিস্টাব্দ
১৯
, ১৪২৩
প এস,আর,ও নাং ১৬৬-আইন/২০১৬/২৮/কাস্টমস এ র র

৩।

এ

প ৯

, ২০২২

র
(

র

র
র

র
।

।

পবরবশষ্ট-ক
২
)
প্রতযয়নপে

এই মদমথ প্রতযয়ন করা াইদতদে ব , ------------------------------------(আমোবনকারক প্রবতষ্ঠাদনর সম্পূণ থ ঠিকানা) এই মূসক ববভ্াদগর অধীন ববদনােন পাকথ (বশশু
পাকথ/ওয়াটার পাকথ/অন্যান্য) পবরচালনাকারী বিসাদব মূসক বনববিত। প্রবতষ্ঠানটি বনয়বমত মূসক
পবরদশাধ ও বরটান থ োবখল কদরন/কদরন না। প্রবতষ্ঠানটির বনকট এই েপ্তদরর বকান বনরঙ্কুশ
বদকয়া পাওনা বনই।

তাবরখ:

স্বাক্ষর: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
নাম: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
পেবব: ববভ্াগীয় কমথকতথা
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ববভ্াগ---------বসল:

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
র /র
র
।
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অর্ থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ
(কাস্টমস ও মূল্য সাংদ াজন কর)
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ: ১৮

, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১

, ২০২২ বিষ্টাব্দ

এস,আর,ও নাং ১৪৩-আইন/২০২২/৯১/কাস্টমস। Customs Act, 1969
(Act No. IV of 1969) এর section 19 এবাং মূল্য সাংদ াজন কর ও
র
আইন, ২০১২ (২০১২ সদনর ৪৭ নাং আইন) এর ধারা ১২৬ এর উপ র (১) এ প্রেত্ত
ক্ষমতাবদল সরকার, জনস্বাদর্ থ, জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সবিত পরামশথক্রদম, উক্ত Act এর
FIRST SCHEDULE ভুক্ত পণ্যসমূদির মদে বনদম্নর TABLE এর কলাম (1) এ
ববণ থত Heading এর পর কলাম (2) এ উবিবখত H.S.Code এর আওতাভুক্ত
কলাম (3) এ উবিবখত ন্ত্রপাবত,
শ ও উপকরণদক উিাদের উপর আদরাপ সমুেয়
আমোবন শুল্ক, ল্য সাংদ াজন কর ও সম্পূরক শুল্ক ( বে র্াদক) িইদত বনম্নববণ থত
শতথাধীদন অব্যািবত প্রোন কবরল, :TABLE
Heading
(1)
28.32
28.53

H. S. Code
(2)
2832.30.00
2853.90.00

30.06

3006.50.00
3006.70.00
3808.99.10
3821.00.00
3822.90.00
3917.40.00
3921.19.90
3921.19.90
3921.90.99
3923.10.00
3923.21.00

38.08
38.21
38.22
39.17
39.21
39.23

3923.29.90
3923.29.90
3923.90.10
3923.90.20

Description
(3)
Vaccine stabilizer (Thiosulphates)
NaCl Solution special grade used in
Artificial Insemination
First aid Boxes and Kits
Gynocological Lubricant (in flask)
Biological deodorant for biogas plant
Bullexcell QSF /Biexcell QSF 250 ml,
Cow Pregnancy test kits
Bio-gas Fittings
HDPE sheet
Plastic nest bottoms
Bubble sheet
Nest boxes
Universal Syringe for Artificial
Insemination
Bio gas storage bag, Bio gas pum, Glass
fibre plastic reinforcement cover for
biogas plant
Digester
Trays for transportation and keeping of
chicks and eggs
Nursery trays for seedlings

136

Heading
(1)
39.26

H. S. Code
(2)
3926.20.90

3926.90.99

40.09
42.03
48.21
56.07
70.11
72.16
73.06
73.07
73.08
73.10

73.12
73.14
73.15
73.18
73.26

76.07
82.04

3926.90.99
3926.90.99
3926.90.99
3926.90.99
3926.90.99
3926.90.99
3926.90.99
3926.90.99
3926.90.99
3926.90.99
3926.90.99
4009.11.00
4203.29.00
4821.90.90
5607.90.00
7011.90.00
7216.69.00
7306.90.00
7306.90.00
7307.99.90
7307.99.90
7307.99.90
7308.90.90
7310.21.90
7310.21.90
7310.21.90
7310.21.90
7312.90.00
7314.49.00
7315.89.00
7318.15.90
7326.90.90
7326.90.90
7326.90.90
7326.90.90
7326.90.90
7326.90.90
7326.90.90
7326.90.90
7607.20.99
8204.12.00

Description
(3)
Sterilized sensitive/super sensitive
gloves for artificial insemination and
embryo
Non-breathing curtain, black and/or
white
Curtain drop
Feed tube with slots
Griled feed tube
Nest pads
Plastic canister
Plastic Pan feeder with grill
Poultry plastic slats
PVC end drop
Rooster Feeder Assembly Box
Scissor hanger kit
Set of hanging accessories
Disposable semen collector
Leather gloves for nitrogen handling
Mini pipette for semen sampling
Polyester cord
Pyrex Granduated Collection Tube 15ml
90-DEG Corner
Nipple Pipes
Support Pipe
Coupler
Nipple assembly
Trough Coupler
Clamps
Feed hopper
Feed hopper
Feed silos
Hoppers, hopper extension package
Hook lagged thread
Feeder grill for male restriction
Breeder feeder chain
Lag thread eyebolt
Feeder trough
Flexible auger
Flexible auger for feedlines
Grilled feed control unit
House fitting kit
Leg stands
Slat supports made of steel, plastic, or
wood
Steel flexible auger
Aluminium foil sadwich sheet
Nipple wrench
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Heading
(1)
82.05
83.07
84.14

H. S. Code
(2)
8205.59.90
8307.90.00
8414.51.00
8414.90.10
8414.90.10

84.15

8415.90.90
8415.90.90
8418.61.90
8418.99.00

84.18

84.21
84.23
84.24
84.25

84.28
84.31
84.83

8421.39.99
8421.39.99
8421.39.99
8423.90.00
8424.90.00
8425.39.00
8425.39.00
8425.39.00
8425.39.00
8428.39.00
8431.10.00
8483.40.00
8483.50.00
8483.50.00

84.87

85.31
85.36
85.37
85.48

90.27
90.28
90.32

8483.50.00
8487.90.00
8487.90.00
8487.90.00
8487.90.00
8487.90.00
8531.80.00
8536.49.90
8537.10.90
8548.00.00
8548.00.00
8548.00.00
8548.00.00
9027.10.00
9027.89.00
9028.20.00
9028.20.00
9032.10.00

Description
(3)

Chain tool
Hose pipe
Fan with bousing
Air vent assembly
Belt drive fan motor with accessory
packages
Evaporative base kit
Shulter
Recirculating cooling systems
Evaporative cooling pab/evaporative
cooling pump/Recirculating sump
system/Wrrp around cooling kit
Filter & filter medicator manifold
Filter cartridge
Filters, medicators
Counter weight
Cable adjuster for winch drop
Winch system
Winch system
Winch system
Winching system
Unloaded
Winch kits
Gearbox
Nylon split strap pulley/pulley with
eyebolt
Pulley assembly/Cast iron pulley with
needle
Pulleys
End kit assembly
Litter removing system
Medicator
Power drive unit for chain feeding
Suspension pack
Alam-high/low temperature
Relay panel
Control panel
Drive unit with motor
Power drive unit
Power drive unit with motor and gear
reducer
Swedged conduit
Gas or smoke analysis apparatus
Semen analyser
Water meter
Water pressure meter
Thermostat, sensors
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Heading
(1)

H. S. Code
(2)
9032.89.00
9032.89.00
9032.89.00

Description
(3)
Control box for drive unit
Multi-stage control
Regulator

শ
(১)

TABLE এ উবিবখত

ন্ত্রপাবত, ন্ত্রাাংশ ও উপকরণ
বববনদয়াগ উ
প অর্বা
সম্পে অবধেপ্তর কর্তক
থ বনববিত
িাঁস-মুরবগর খামার ও গবাবে পশু বা বডইরী োমথ কর্তক
থ আমোবনকৃত
িইদত িইদব।

(২)

আমোবনকৃত ন্ত্রপাবত, ন্ত্রাাংশ ও উপকরণ শুধু উক্ত বনববিত িাঁসমুরবগর খামার ও গবাবে পশু বা বডইরী োদমথই স্থাপন অর্বা ব্যবিার
কবরদত িইদব এবাং এই মদমথ আমোবনকারক ১৫০ (একশত পঞ্চাশ)
টাকার নন-জুবডবশয়াল স্টযাদম্প ‘পবরবশষ্ট-১’ অনু ায়ী একটি
অঙ্গীকারনামা সাংবিষ্ট কবমশনার অব কাস্টমস এর বনকট োবখল
কবরদবন।

(৩)

পণ্যচালান খালাদসর ৬ (েয়) মাদসর মদে আমোবনকৃত পণ্যসমূি
বনববিত িাঁস-মুরবগর খামার ও গবাবে পশু বা বডইরী োমথ স্থাপন অর্বা
ব্যবিার করা িইয়াদে বকনা উিা বিডাস থ খামাদরর বক্ষদে বিডাস থ
এদসাবসদয়শন অব বাাংলাদেশ এবাং বপাবি খামাদরর বক্ষদে বাাংলাদেশ
বপাবি ইন্ডাবষ্ট্রজ এদসাবসদয়শন সদরজবমদন তেন্তপূব থক সাং
এদসাবসদয়শদনর প্যাদড এবাং সভ্াপবত অর্বা সাধারণ সম্পােক এর
স্বাক্ষদর, র্াক্রদম ‘পবরবশষ্ট-২’ ও ‘পবরবশষ্ট-৩’ অনু ায়ী একটি প্রতযয়ন
পে পরবতী ১ (এক) মাদসর মদে সাং কাস্টম িাউস/কাস্টম বস্টশদনর
কবমশনার বরাবর বপ্ররণ কবরদবন।

(৪)

শতথ (৩) এ উবিবখত
প প্রাবপ্তর পর বে বেখা ায় ব ,
আমোবনকৃত ন্ত্রপাবত, ন্ত্রাাংশ ও উপকরণ আমোবনকারক-প্রবতষ্ঠাদন
ব্যবহৃত িইয়াদে, তািা িইদল শতথ (২) অনু ায়ী প্রেত্ত অঙ্গীকারনামা
বেরতদ াগ্য িইদব, অন্যর্ায় প্রদ াজয িাদর শুল্ক ও করাবে
আমোবনকারদকর বনকট িইদত আোয়দ াগ্য িইদব।

২। ২৪ দজযষ্ঠ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ বমাতাদবক ০৭ জুন, ২০১২ বিস্টাব্দ তাবরদখর
প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নাং ১৬০-আইন/২০১২/২৩৮৮/
এ র রবিত করা িই ।
৩। এ

প ৯

, ২০২২

র

র

।
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পবরবশষ্ট-১
[শতথ (২) দ্রষ্টব্য]
অঙ্গীকারনামা
আবম ------------------------------------ (নাম) মাবলক/ব্যবস্থাপনা পবরচালক,
বমসাস থ
--------------------------------------------------------------------------(প্রবতষ্ঠাদনর নাম ও সম্পূণ থ ঠিকানা ) এই মদমথ অঙ্গীকার কবরদতবে ব , ঋণপে নাং--------- --------------------- তাবরখঃ------ ইনভ্দয়স নাং------------------ তাবরখঃ ---------------- বব এল/এয়ারওদয় ববল/িাক বরবসট নাং ---------------------- তাবরখঃ ---------------- এর মােদম আমোবনকৃত ন্ত্রপাবত, ন্ত্রাাংশ ও উপকরণ উবিবখত িাঁস-মুরগীর
খামার ও গবাবে পশু বা বডইরী োদমথ সুষমকরণ, আধুবনকীকরণ, প্রবতস্থাপণ এবাং
সম্প্রসারণ (ববএমআরই)-এর সকল বা ব বকান কাদজ ব্যবিার কবরব এবাং উিার বকান
ব্যতযয় িইদল আমোবনকৃত উক্ত পদণ্যর উপর প্রদ াজয িাদর শুল্ক ও কর পবরদশাধ োড়াও
Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর অধীন শুল্ক কর্তপ
থ ক্ষ কর্তক
থ
গৃিীত অন্য ব বকাদনা শাবস্ত মাবনয়া বনদত বাে র্াবকব।
তাবরখঃ

স্বাক্ষরঃ .................................................
মাবলক/ব্যবস্থাপনা পবরচালদকর নামঃ ................
প্রবতষ্ঠাদনর নাম ও ঠিকানাঃ ............................
পবরবশষ্ট-২
[শতথ (৩) দ্রষ্টব্য]
প্রতযয়ন পে

এই মদমথ প্রতযয়ন করা াইদতদে ব , বমসাস থ ------------------------ (সম্পূণ থ
ঠিকানা বেদত িইদব)
বববনদয়াগ উ
প বা
সম্পে অবধেপ্তর
কর্তক
থ বনববিত একটি িাঁস-মুরবগর খামার ও গবাবে পশু বা বড রী োমথ। এই বশল্প
প্রবতষ্ঠান কর্তক
থ ঋণপে নাং ---------------------- তাবরখঃ ------------------- ইনভ্দয়স
নাং ------------------------ তাবরখঃ ------------------ ববল অব এবি নাং ---------------------- তাবরখঃ ---------- এর মােদম আমোবনকৃত ন্ত্রপাবত, ন্ত্রাাংশ ও উপকরণ বা
উিার অাংশববদশষ (অাংশববদশষ ব্যবহৃত িইদল উক্ত ব্যবহৃত অাংদশর পবরমাণ উদিখ
কবরদত িইদব) উবিবখত খামাদরর সুষমকরণ, আধুবনকীকরণ, প্রবতস্থাপন ও সম্প্রসারণ (বব
এম আর ই) এর সকল বা ব বকান কাদজ ব্যবিার করা িইয়াদে/িয় নাই।

তাবরখঃ

স্বাক্ষরঃ ...........................................
নামঃ .............................................
পেবীঃ সভ্াপবত/সাধারণ সম্পােক,
বিডাস থ এদসাবসদয়শন অব বাাংলাদেশ।
সীলঃ
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পবরবশষ্ট-৩
[শতথ (৩) দ্রষ্টব্য]
প্রতযয়ন পে
এই মদমথ প্রতযয়ন করা াইদতদে ব , বমসাস-থ --------------------------------------------------------------------- (সম্পূণ থ ঠিকানা উদিখ কবরদত িইদব)
বববনদয়াগ উ
প বা
সম্পে অবধেপ্তর কর্তক
থ বনববিত একটি িাঁস-মুরবগর
খামার। এই বশল্প প্রবতষ্ঠান কর্তক
থ ঋণপে নাং------------------------, তাবরখঃ ------------ইনভ্দয়স নাং------------------তাবরখঃ--------------ববল অব এবি নাং---------------,
তাবরখঃ--------------- এর মােদম আমোবনকৃত ন্ত্রপাবত, ন্ত্রাাংশ ও উপকরণ বা উিার
অাংশববদশষ (অাংশববদশষ ব্যবহৃত িইদল উক্ত ব্যবহৃত অাংদশর পবরমাণ উদিখ কবরদত
িইদব) উবিবখত খামাদরর সুষমকরণ, আধুবনকীকরণ, প্রবতস্থাপন ও সম্প্রসারণ (বব এম
আর ই) এর সকল বা ব বকান কাদজ ব্যবিার করা িইয়াদে/িয় নাই।

তাবরখঃ

স্বাক্ষরঃ---------------------------নামঃ------------------------------পেবীঃ সভ্াপবত/সাধারণ সম্পােক,
বাাংলাদেশ বপাবি ইন্ডাবষ্ট্রজ এদসাবসদয়শন
সীলঃ
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
র /র
র
।
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অর্ থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ
(

)
প্রজ্ঞাপন

তাবরখ: ১৮

, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১

, ২০২২ বিষ্টাব্দ

এস,আর,ও
১৪৪-আইন/২০২২/৯২/
।- Customs Act, 1969,
(Act IV of 1969) এর section 19 এর sub-section (1) এবাং মূল্য
সাংদ াজন কর ও
র
আইন, ২০১২ (২০১২ সদনর ৪৭ নাং আইন) এর ধারা ১২৬
এর উপ- র (১) এ প্রেত্ত ক্ষমতাবদল সরকার, জনস্বাদর্ থ, জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সবিত
পরামশথক্রদম, উক্ত Act এর FIRST SCHEDULE এর পণ্যসমূদির মদে বনম্নববণ থত
Table এর কলাম (1) এ উবিবখত Heading এর ববপরীদত কলাম (2) এ ববণ থত
H.S.Code এর
ও
কলাম (3) এ ববণ থত বচবকৎসা ন্ত্রপাবত ও বচবকৎসা
উপকরণদক, আমোবনর বক্ষদে, উিাদের উপর আদরাপণীয় আমোবন শুল্ক, ব পবরমাদণ
মূল্যবভ্বত্তক ১% (এক শতাাংশ) এর অবতবরক্ত িয় বসই পবরমাণ, মূল্য সাংদ াজন কর ও
সম্পূরক শুল্ক, বে র্াদক, ববণ থত শতথাধীদন অব্যািবত প্রোন কবরল, র্া:Table
Heading
(1)
84.14

H.S. Code
(2)
8414.10.00
8414.10.00
8414.10.00

84.16

8416.20.00
8416.20.00
8416.20.00
8418.50.90
8418.50.90
8418.50.90
8418.69.99
8419.20.00
8419.20.00
8419.20.00
8419.20.00
8419.20.00
8419.20.00
8419.20.00
8419.20.00

84.18

84.19

Description
(3)
Universal Suction Pumps
Vacuum pump
Vacuum System installation e.g. Vacuum
pump, pipes & outlets etc
Full automatic burnout furnace
Fully automatic porcelain furnace
Incinerator for medical wastes.
Blood Bank Refrigerator (Fixed temp.)
Embryo Freezer
Mortuary Freeze
Ice Slush Maker
Autoclave machine
E.O. Gas Sterilizer machine
EO Gas / Formaldehyde Indicator
Formal Dehyde Sterilizer machine
Glass bead sterilizer
Hydrogen peroxide gas sterilizer machine
Instrument Sterilization Containers
Steam sterilizer machine
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Heading
(1)
84.21

84.41
85.28

H.S. Code
(2)
8419.39.00
8421.21.93
8421.21.93
8421.39.99
8443.32.10
8528.42.00
8528.59.00

85.37
85.39
90.02

8537.10.20
8539.22.00
9002.19.00
9002.19.00
9002.19.00
9002.19.00

90.06

9006.30.00
9006.30.00
9006.30.00

90.11

9011.80.00
9011.80.00
9012.10.00
9013.20.00
9013.20.00
9013.20.00

90.12
90.13

90.18

9018.11.00
9018.12.00
9018.12.00
9018.12.00
9018.12.00
9018.12.00
9018.12.00
9018.13.00
9018.19.10
9018.19.90

Description
(3)
X-ray drier machine
Distilled Water Plant
R.O Machine
Circulating Air Bacterial Filter System
Printer for U.S.G/Echocardiography
Holter monitor; Portable monitor; Cardiac
screen; Slave fluro and slave monitor; Bed
side monitor; Cardiac monitor for operation
theatre; Slave cardiac monitor; Cardiac
monitorsInvesive/Non-invesive
with
modules; Central cardiac monitor system;
Several types of monitors specialized for
real time display and offline display;
Cardiac output monitor
Operation Theater Control Panel
UV lamps
3 & 4 mirror lenses
Gonioscopy Lens
Laser lenses
VOLK lenses, and fundus fluorescien
angiography (FFA) before laser treatment.
Camera (for medical or surgical purpose)
CCD Camera for cardiac surgery
Fundus Cameras for colour fundus
photography
High resolution Operating Microscopes
Microscope
Fluorescent Microscope
Coherent Endolaser Machine
Laser Machines
YAG Laser System for Urological
Procedures
ECG machine
Color Doppler USG for echocardiography
Color droppler machine
Dexa scan for BMD (Bone mineral density)
Digital 4D colour Doppler ultrasonogram
Digital black and white USG – high end
USG machine
MRI – 1.5T whole body TIM (Total
Imaging Matrix).
Patient monitor
Acrobat Suv Vacuum Stabilizer, X-pose &
Access Devices
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Heading
(1)

H.S. Code
(2)
9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90

9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90

Description
(3)
ACT machine
Adult Cystoscope Set
Anesthesia machine with Ventilator and
monitor
Adult Optical Urethrotome Set
Adult Resectoscope Set
Angiography machine with DSA System
Angiojet machine
Auto Film Processor
B Scan
Block System for Electrophysiology
Blood culture machine
Bronchoscopy set
Cardiac Review Station for Angiography
Coronary flow meter (TTFM)
Coronary Sinus Pacing Systems
CTG machine
DCA
Dosimeter & Survey meter
DSA – (Digital subtraction angiography)
E.T.T. machine with or without B.P
machine (Automatic)
Easylyte plus
Easylyte Plus (Na/K/C1)
ELISA Automated Microplate washer
Endoscopic equipment including
laparoscope, hysteroscope and resectoscope
and their accessories
Endovision UROCAM SL, color system
PAL
Fetal Doppler Machine
Fetal monitor
Fiberoptic Bronchoscope Biopsy
Flexible Uretero-Fiberscope
Herpendens stardiometer
High Frequency Centrifugal Casting
Machine
Humaclot
Lab ratator
Lab Rotator
Laminar flow system
LEEP excision machine for treatment of
cancer
MAC Lab for Haemodynamic Study
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Heading
(1)

H.S. Code
(2)
9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90
9018.19.90
9018.39.90
9018.49.00

9018.49.00
9018.49.00
9018.49.00
9018.50.00
9018.50.00
9018.50.00
9018.50.00
9018.50.00
9018.50.00
9018.50.00
9018.50.00
9018.50.00
9018.50.00
9018.50.00
9018.50.00
9018.50.00
9018.50.00
9018.50.00
9018.50.00
9018.50.00

Description
(3)
Modules for Cardiac Monitors e.g. ECG,
SPO2, Temp., NIBP, IBP, ETCO2, CO
Nasoendoscope and light source
Neonate Cystoscope-Urethroscope set
Patient monitoring machine and oxymeters
Pediatric Cystoscope Set
Pediatric Esophagoscope
Pediatric Optical Urethrotome Set
Pediatric Resectoscope Set
Pressure Monitoring (PM) Lines
Rotablator Machine
Scrub Station 3 Bay-OT Scrub
Transducer Set
Uretero-Renoscope
Ureteroscope
Water bath
Cannulas
Full automatic Electric Dental Unit (Chair,
Doctor and assistant stool, Air turbine,
Micro motor, High suction, Saliva ejector, 3
–way syringe etc.)
Light cure machine
Ultrasonic diathermy
Ultrasonic Scalar
A Scan
All instruments & equipments for glaucoma
surgery.
Applanation tonometers
Baby incubators
Biothesiometer
Biplane Cath-Lab
CARTO electro magnetic mapping system
Ceiling mounted Operation Microscope
Combilyzer
Cryo cautery machine
Cryo instruments for inoperable glaucoma
cases.
Cryocan
Cryopreservation Unit for Homo graft
Direct Ophthalmoscopes
Indirect Ophthalmoscopes
Instruments & equipments for VR surgery.
Instruments for Enucleation and
Evisceration with prosthesis.
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Heading
(1)

H.S. Code
(2)
9018.50.00
9018.50.00
9018.50.00
9018.50.00
9018.50.00
9018.50.00
9018.50.00
9018.50.00
9018.50.00
9018.50.00
9018.50.00
9018.90.20
9018.90.20
9018.90.10
9018.90.10
9018.90.90
9018.90.90
9018.90.90
9018.90.90
9018.90.90
9018.90.90
9018.90.90
9018.90.90
9018.90.90
9018.90.90
9018.90.90
9018.90.90
9018.90.90
9018.90.90
9018.90.90
9018.90.90
9018.90.90
9018.90.90
9018.90.90
9018.90.90
9018.90.90

Description
(3)
Instruments of Lids surgery
Instruments of DCR operation
Instruments of squint surgery
Keratometry
Keratoplasty instruments
Lensometer
Opthalmometer
Phaco Machine
Specular Microscope for corneal endothelial
cells count,
Visual field analyzers
Vitrectomy Machine
Dialysis machine with or without Dialyzer
with or without blood line
Baby warmer machine
Suction Apparatus- wall mounted/Floor
mounted
Thoracic Suction Pump Low Suction unit
CABG Supplementary Set
Cardio Thoracic Lung & Rib Set
Cardio-Thoracic Cardiotomy Set
CO2 - Incubator with 121° Decontamination
and 3 door.
Coronary Vacuum stabilizer
Defibrillator machine with Defibrillator
patch
Defibrillator with external & Internal paddle
Defibrillator with monitor
Dietrich Coronary Artery Kit Set
ECMO machine
Endometrial thermal ablation equipment
Equipments for Central Medical Gas Pipe
Line(MPL) & Vacuum system
Fibrillator machine
High speed Drill machine
Hyper / Hypothermia unit
Infusion pump
Injector
Intra aortic baloon pump (IABP)
Loupes surgical
LVAD, RVA 1D, BIVAD
Medical oxygen installation system e.g.
Manifold room equipments, Copper pipes,
ZSU, outlet etc
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Heading
(1)

H.S. Code
(2)
9018.90.90
9018.90.90

9018.90.90
9018.90.90

90.19

9018.90.90
9018.90.90
9018.90.90
9018.90.90
9018.90.90
9018.90.90
9018.90.90
9018.90.90
9018.90.90
9018.90.90
9018.90.90
9018.90.90
9018.90.90
9018.90.90
9019.10.10
9019.10.10
9019.10.10
9019.10.10
9019.20.10
9019.20.10

90.20
90.21

9019.20.10
9019.20.10
9019.20.10
9019.20.10
9019.20.10
9019.20.10
9019.20.90
9019.20.90
9019.20.90
9020.00.00
9021.50.00

Description
(3)
Medical Trunking System for ICU
Micro controller based Electro Surgical
Generator for all General Surgical
procedures
Model trimmer
Nitrous Oxide systems installation e.g.
Manifold room equipments, Copper pipes,
ZSU, outlet etc
Ovum Aspiration set with Kraft pump
PCNL set
Pressure Infusor
PSA (O2 Manufacturing Plant)
Scrub station machine
Set of metal sucker & connectors
Spirometer
Stylet
Surveyors
System for Signal avereged E.C.G
System for transtelephonic E.C.G
TMLR machine
Vacuum stabilizer for beating heart
Vascular set & clamps
Electrophysiology measurement and tracing
Linear Accelerator for therapy
Pneumatic Lithotripsy
Programmable Stimulator
Amboobag (Adult & padiatric) with or
without set
Anesthesia machine and oxygen therapy
machines
Heart Lung Machine
Online oxyset meter
Oxygen delivery system
Oxymeter machine
TPM Lead.
Ventilator / Artificial respirator
ICU Ventilator
IVUS system
Vaporizer for volatile Anesthetics
Breathing Circuits
External Sequential Chamber Pacemaker
(A-V)
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Heading
(1)

H.S. Code
(2)
9021.50.00

90.22

9022.12.00
9022.12.00
9022.12.00
9022.13.00
9022.14.00
9022.14.00
9022.14.00
9022.14.00
9022.14.00
9022.21.00

90.27

90.30
94.02

94.05

9022.21.00
9027.89.00
9027.89.00
9027.89.00
9027.89.00
9027.89.00
9027.89.00
9027.89.00
9027.89.00
9027.89.00
9027.89.00
9027.89.00
9027.89.00
9027.89.00
9030.33.00
9030.39.00
9402.90.90
9402.90.90
9405.19.00
9405.49.90
9405.49.90
9405.49.90
9405.49.90
9405.49.90
9405.49.90
9405.49.90
9405.49.90

Description
(3)
Pacemaker and AICD Lead extraction
apparatus (Byrod sheath, Metallic sheath,
Long sheath, Amplatz snare)
Spiral CT scan machine
Electron beam CT.
Mammography with stereotactic biopsy
OPG (Dental X-ray)
C-Arm machine
Digital – 1000 mA – Fluoroscopy
Digital X-ray Radiology.
Mobile X-ray machines
Orthopentomogram X-Ray machine
Gamma Camera with facilities for nuclear
imaging.
SPECT / Gamma Camera
Automatic Hematology Analyzer
Bio Impedance Body Analyzer
Biolyte 2000 (Na/K/C1)
Blood cell saver
Blood Gas analyzer & Electrolyte analyzer
Cardiac Enzyme Analyzer
Cool Tip Flow machine
ELISA reader
Haemo dialyser
Haemo filter
Humalyzer
Immuno Analyzer (Immulite)
Rib Spreader
Capnometer wit
Capnometer wit
Modern Operating table preferably with
electronic maneuverability
Operation Table Manual/Electrical
Spotlight (Portable) with halogen bulb
Ceiling mounted operating theater light
Emergency mobile light on stands
Operating Light
OT Light and ICCTV facility
Fiber Optic Head Light and Lamp
Halogen light source with cable
Light source and cable.
XENON/Halogen light source with cable
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শ
(১)

আমোবনকারক প্রবতষ্ঠানদক বরোরাল িাসপাতাল
িইদব।

তাবলকাভুক্ত িইদত

(২)

শতথ (১) এর অধীন তাবলকাভুবক্তর জন্য আমোবনকারক প্রবতষ্ঠানদক
‘পবরবশষ্ট-ক’ অনু ায়ী জাতীয় রাজস্ব ববাদড,থ অতঃপর ববাড থ ববলয়া উবিবখত,
আদবেন কবরদত িইদব।

(৩) শতথ (২) এর অধীন আদবেন পদের সবিত স্বাস্থয অবধেপ্তদরর মিাপবরচালক
কর্তক
থ ‘পবরবশষ্ট-খ’ অনু ায়ী স্বাক্ষবরত একটি প্রতযয়নপে োবখল কবরদত
িইদব।
(৪)

শতথ (২) অনু ায়ী
আদবেনপে এবাং সাংযুক্ত েবললাবে ববাড থ াচাইবাোইপূব থক ‘পবরবশষ্ট-গ’ অনু ায়ী আদবেনকারী প্রবতষ্ঠানদক বরোরাল
িাসপাতাল বিসাদব তাবলকাভুক্ত কবরয়া প্রতযয়নপে প্রোন কবরদব, অর্বা
তাবলকাভুক্ত না করা িইদল ববাড থ উক্ত িাসপাতাল কর্তপথ ক্ষদক বরোরাল
িাসপাতাল বিসাদব গণ্য না র র কারণ বলবখতভ্াদব অববিত কবরদব।

(৫)

বরোরাল িাসপাতাল কর্তক
থ বকান বচবকৎসা ন্ত্রপাবত ও বচবকৎসা উপকরণ
বরয়াতী িাদর আমোবন পরবতী ৩ (বতন) মাদসর মদে স্থাপন কবরদত িইদব
এবাং এই সকল ন্ত্রপাবত বা উপকরণ বকানক্রদমই বকান িাসপাতাল বা বকান
ব্যবক্ত বা প্রবতষ্ঠাদনর বনকট ববক্রয় বা অন্য বকানভ্াদব িস্তান্তর করা াইদব না।

(৬)

পণ্য োদড়র তাবরখ িইদত ৬ (েয়) মাদসর মদে ‘পবরবশষ্ট-ঙ’ এর অধীন গঠিত
কবমটি, খালাসকৃত বচবকৎসা ন্ত্রপাবত ও বচবকৎসা উপকরণ র্াসমদয় ও
র্া র্ভ্াদব স্থাপনপূব থক ব্যবিার িইদতদে বকনা উিা পবরেশথনপূব থক
‘পবরবশষ্ট-ঘ’ বমাতাদবক একটি প্রতযয়নপে সাংবিষ্ট শুল্ক ভ্বন বস্টশদনর
কবমশনার বরাবর, একটি কবপ সাংবিষ্ট িাসপাতাল বরাবর এ একটি কবপ
জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর শুল্ক নীবত শাখায় বপ্ররণ কবরদব।

(৭)

শতথ (৫) এ উবিবখত বনধ থাবরত সমদয়র মদে

-

(ক) বচবকৎসা ন্ত্রপাবত স্থাপন করা না িয়, অর্বা
(খ)

আমোবনকৃত বচবকৎসা ন্ত্রপাবত ও বচবকৎসা উপকরণ অন্য বকান
িাসপাতাল বা বকান ব্যবক্ত বা প্রবতষ্ঠাদনর বনকট ববক্রয় বা িস্তান্তর করা
িয়;

তািা িইদল বরয়াতী সুববধাপ্রাপ্ত শুল্ক-করাবে সাংবিষ্ট বরোরাল িাসপাতাল
কর্তপথ দক্ষর বনকট িইদত আোয় করা িইদব।
(৮) বরয়াতী সুববধার আওতায়-
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(ক) আমোবনকৃত বচবকৎসা ন্ত্রপাবত ও বচবকৎসা উপকরণ খালাসকাদল
বরোরাল িাসপাতাল কর্তপ
থ ক্ষ কর্তক
থ ‘পবরবশষ্ট-চ’ বমাতাদবক র্া র্
মূদল্যর নন-জুবডবশয়াল স্টযাদম্পর উপর একটি ইনদডমবনটি বন্ড সাংবিষ্ট
শুল্ক কর্তপথ দক্ষর বনকট োবখল কবরদত িইদব;
(খ)

খালাসকৃত পণ্য চালাদনর আমোবন েবললাবের কবপ শুল্ক ভ্বন
বস্টশন কর্তক
থ পণ্য খালাদসর পর কবমটির আিবায়দকর বনকট বপ্ররণ
কবরদত িইদব;

(গ)

আমোবনকৃত বচবকৎসা ন্ত্রপাবত ও বচবকৎসা উপকরণ সঠিকভ্াদব
সাংবিষ্ট িাসপাতাদল স্থাবপত িইয়াদে মদমথ ‘পবরবশষ্ট-ঘ’ বমাতাদবক
এতদুদেদে গঠিত কবমটির প্রবতদবেদনর বভ্বত্তদত ইনদডমবনটি বন্ড
বেরতদ াগ্য িইদব।

ব্যাখ্যা।- এই প্রজ্ঞাপদনর উদেেপূরণকদল্প ‘‘বরোরাল িাসপাতাল’’ অর্ থ বনম্নববণ থত
ব াগ্যতাসম্পন্ন mono disciplinary অর্বা multi disciplinary
িাসপাতাল, র্াঃ(ক) Mono disciplinary hospital এর শয্যা সাংখ্যা ন্যযনতম
১০০ (এ
) এবাং Multi disciplinary hospital এর
শয্যা সাংখ্যা ন্যযনতম ১৫০ (এ
প ) িইদত িইদব;
(খ)

িাসপাতালটি উিার বনজস্ব ভ্বদন র্া র্ আবর্ থক সামর্ থ অনু ায়ী
পবরচাবলত িইদত িইদব;

(গ)

উক্ত িাসপাতাদলর ববভ্াগসমূি সাংবিষ্ট ববষদয় (respective
discipline) অন্যযন ২ (দুই) জন স্নাতদকাত্তর বডগ্রীধারী ও সাংবিষ্ট
ববষদয় উচ্চতর প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত বচবকৎসক দ্বারা পবরচাবলত িইদত িইদব;

(ঘ)

প থাপ্ত ও অতযাধুবনক বচবকৎসা ন্ত্রপাবত ও বচবকৎসা উপকরণ
ব্যবিাদরর সুদ াগ র্াবকদত িইদব এবাং র্া র্ ব্যবস্থা সম্পন্ন িইদত
িইদব;

(ঙ)

আন্তজথাবতক মানসম্পন্ন ববদশষাবয়ত এবাং উন্নত বচবকৎসা সুববধা
প্রোদনর ব াগ্যতা সম্পন্ন িইদত িইদব ;

(চ)

গদবষণা কা থক্রম পবরচালনা এবাং গদবষণা সাংক্রান্ত সুদ াগ-সুববধা
সম্পন্ন িইদত িইদব; এবাং

(ে)

বেদশর অন্যান্য বচবকৎসা প্রবতষ্ঠানদক পরামশথক বসবা প্রোদন সক্ষম
িইদত িইদব।
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২।
১১ জুন, ২০০৯ বিস্টাব্দ বমাতাদবক ২৮ দজযষ্ঠ, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ তাবরদখর প্রজ্ঞাপন
এস,আর,ও নাং ১৩৭-আইন/২০০৯/২২৪০/শুল্ক এ র রবিত র
।
৩।

এ

প ৯

, ২০২২

র

র

।

‘‘পবরবশষ্ট-ক’’
[শতথ (২) দ্রষ্টব্য]
(বরোরাল িাসপাতাল বিসাদব তাবলকাভুবক্ত ও প্রতযয়নপদের আদবেন)
বরাবর,
সেস্য (শুল্ক),
জাতীয় রাজস্ব ববাড,থ
বসগুনবাবগচা, ঢাকা।
ববষয়ঃ বরোরাল িাসপাতাল বিসাদব তাবলকাভুক্তকরণ ও প্রতযয়নপে প্রাবপ্তর আদবেন।
জনাব,
অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াদগর প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নাং ১৪৪/২০২২/৯২/
, তাবরখ : ১
, ২০২২
এর আদলাদক বনম্নববণ থত িাসপাতালটিদক
বরোরাল িাসপাতাল বিদসদব তাবলকাভুক্তকরণ ও প্রতযয়নপে প্রাবপ্তর জন্য প্রদয়াজনীয়
তথ্যসি আদবেন বপশ কবরলামঃ১।
২।
৩।
৪।

িাসপাতাদলর নাম ও ঠিকানা (বটবলদোন/েযাক্স,ইদমইল, ইতযাবে নম্বরসি): .....
িাসপাতাল প্রবতষ্ঠার তাবরখ:..................................................
সরকারী অনুদমােন/বরবজদষ্টশন প্রাপ্ত িইদল উিার নম্বর ও তাবরখ: ................
িাসপাতাদলর ধরন (mono disciplinary অর্বা multi
disciplinary): .......................................................

৫।
৬।
৭।

৮।
৯।
১০।
১১।

িাসপাতাদলর বমাট শয্যা সাংখ্যা: .............. ........................................
স্নাতদকাত্তর বডবগ্রধারী বচবকৎসদকর সাংখ্যা: .........................................
িাসপাতাদলর বনজস্ব জবম ও ভ্বদনর বববরণ:
(ক)
জবমর পবরমাণ:................................................................
(খ)
ভ্বদনর বমদঝর আয়তন:.....................................................
(গ)
িাসপাতালটি বনজস্ব ভ্বদন স্থাবপত বকনা: .................................
িাসপাতাদলর আবর্ থকভ্াদব স্বচ্ছলতার বববরণ:.......................................
(ক)
িাসপাতাদলর আদয়র উৎস:...................................................
(খ)
ববগত ১(এক) বৎসদরর আয়-ব্যদয়র বিসাব:................................
িাসপাতাদল ব্যবহৃত বচবকৎসা ন্ত্রপাবত বা বচবকৎসা উপকরদণর তাবলকা: ......
িাসপাতাদল ববিবব থভ্াদগ বচবকৎসা বসবা বেয়া িয় বকনা: ...........................
িাসপাতাল পবরচালনা কবমটি সাংক্রান্ত তথ্য, সেস্যবৃদের নাম এবাং কবমটি
কখন, বকভ্াদব গঠিত িইয়াদে:.........................................................
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১২।

মিাপবরচালক, স্বাস্থয অবধেপ্তর কর্তক
থ স্বাক্ষবরত প্রতযয়ন পে সাংযুক্ত করা
িইয়াদে বকনা:...........................................................................

(ববঃদ্রঃ ক্রবমক নাং ৩, ৫, ৮, ৯ ও ১১ এর বক্ষদে োবলবলক প্রমাণপে আদবেদনর সবিত
সাংযুক্ত কবরদত িইদব এবাং প্রদয়াজদন তদথ্যর জন্য পৃর্ক কাগজ সাংযুক্ত করা াইদব।)
তাবরখঃ

আদবেনকারীর নাম
(স্বাক্ষর ও সীল)
............................
‘‘পবরবশষ্ট-খ’’
[ (৩)দ্রষ্টব্য]
(প্রতযয়নপে)

এই মদমথ প্রতযয়ন করা াইদতদে .......................................................
(িাসপাতাদলর নাম ও পূণ থ ঠিকানা), িাসপাতাল লাইদসন্স নাং ..................................
তাাং.................... এবাং মূসক বনবিন নাং........................... তাাং ..................
স্বাস্থয অবধেপ্তর কর্তক
থ সাংবিষ্ট েবললাবে পরীক্ষা-বনরীক্ষা এবাং সদরজবমদন পবরেশথন করা
িইয়াদে। প্রবতষ্ঠানটি এস,আর,ও
১৪৪/২০২২/৯২/
, তাবরখ : ১ ,
২০২২
এর
(৩) এ ববণ থত ব াগ্যতাসম্পন্ন ববধায় প্রবতষ্ঠানটিদক বরোরাল
িাসপাতাল বিসাদব তাবলকাভুবক্তর জন্য সুপাবরশ করা িইলঃ
তাবরখঃ

স্বাক্ষর
নামমিাপবরচালক
স্বাস্থয অবধেপ্তর
বটবলদোনঃ
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‘‘পবরবশষ্ট-গ’’
[শতথ (৪) দ্রষ্টব্য]
(তাবলকাভুবক্তর প্রতযয়নপে)
র র
র
এই মদমথ প্রতযয়ন করা াইদতদে ব , অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াদগর প্রজ্ঞাপন
এস,আর,ও নাং ১৪৪/২০২২/৯২/
, তাবরখ : ১ , ২০২২
এর শতথ
(২) এর অধীন প্রাপ্ত আদবেন এবাং মিা-পবরচালক, স্বাস্থয অবধেপ্তদরর সুপাবরশ ববদবচনা
কবরয়া জাতীয় রাজস্ব ববাড,থ ........................ ...................... (িাসপাতাদলর নাম
ও পূণ থ ঠিকানা) বক বরোরাল িাসপাতাল বিসাদব তাবলকাভুক্ত কবরল।
উবিবখত িাসপাতাদলর তাবলকাভুবক্ত নম্বরঃ .................. তাবরখঃ ............।
তাবরখঃ ...........................
সেস্য (
)
জাতীয় রাজস্ব ববাড থ।
‘‘পবরবশষ্ট-ঘ’’
[শতথ (৬) ও (৮)( ) দ্রষ্টব্য]
(কবমটির প্রবতদবেন)
আবম/আমরা বনম্নস্বাক্ষরকারীগণ সদরজবমন তেদন্তর বভ্বত্তদত এই মদমথ প্রতযয়ন
কবরদতবে ব , আমোবনকারক বমসাস থ ....................... (িাসপাতাদলর নাম ও পূণ থ
ঠিকানা) মূসক বনবিন নাং..................... বরোরাল িাসপাতাল বিদসদব তাবলকাভুবক্ত
নাং ........... তাাং....................ইনভ্দয়স নাং...................তাবরখ এর মােদম
আমোবনকৃত এবাং .............. শুল্ক ভ্বন/বস্টশন এর ববল অব এবি নাং ...................
তাবরখ ................... এর মােদম খালাসকৃত বচবকৎসা ন্ত্রপাবত ও বচবকৎসা
উপকরণ..................... ঠিকানায় অববস্থত ................ িাসপাতাদল র্া র্ভ্াদব
স্থাপন করা িইয়াদে।
তাবরখঃ
স্বাক্ষর
নামপেবী ও োপ্তবরক
ঠিকানাবটবলদোন নাং-
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পবরবশষ্ট-ঙ
[শতথ (৬) দ্রষ্টব্য]
কবমটির গঠন
কবমটির গঠন।- কবমটি বন ববণ থত সেস্য সমন্বদয় গঠিত িইদব, র্াঃ(ক)

(খ)

(গ)

আদবেনকারী িাসপাতাল বনয়ন্ত্রনকারী কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট
কবমশনাদরদটর অবতবরক্ত কবমশনার অর্বা যুগ্ম কবমশনার, ব বন উিার
আিবায়কও িইদবন;
স্বাস্থয অবধেপ্তদরর মিাপবরচালক কর্তক
থ মদনানীত একজন বচবকৎসক
প্রবতবনবধ, ব বন উিার সেস্য িইদবন:
তদব শতথ র্াদক ব , ঢাকা উত্তর বসটি কদপথাদরশন ও ঢাকা ে
বসটি কদপথাদরশদনর বাবিদর অববস্থত বরোদরল িাসপাতালসমূি
পবরেশথদনর জন্য সাংবিষ্ট ববভ্াগীয় পবরচালক (স্বাস্থয) কর্তক
থ মদনানীত
একজন বচবকৎসক প্রবতবনবধ, উিার সেস্য িইদবন; এবাং
আদবেনকারী িাসপাতাল ব কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ববভ্াদগর
অবধ
অববস্থত বসই ববভ্াদগর ববভ্াগীয় কমথকতথা, ব বন উিার
সেস্য সবচবও িইদবন।
‘‘পবরবশষ্ট-চ’’
[শতথ (৮)(ক) দ্রষ্টব্য]
(ইনদডমবনটি বন্ড)

অদ্য .......................... জনাব/বমসাস থ .................................
বরবজস্টাড থ অবেস .............................. (অত:পর আমোবনকারক ববলয়া উবিবখত,
ািাদত তািার/তািাদের উত্তরাবধকারী, প্রশাসক, বনব থাি এবাং অবধকারপ্রাপ্ত ব্যবক্ত অন্তভুথক্ত
িইদবন) প্রর্ম পক্ষ এবাং বাাংলাদেদশর রাষ্ট্রপবত, কবমশনার অব কাস্টমস এর মােদম
(অতঃপর কবমশনার অব কাস্টমস ববলয়া উবিবখত) বদ্বতীয় পক্ষ এর মদে অে
ইনদডমবনটি বন্ড সম্পাবেত িইল:
ব দিতু অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াদগর প্রজ্ঞাপন নাং ১৪৪/২০২২/৯২/
,
তাবরখ : ১ , ২০২২
-এ উবিবখত বচবকৎসা ন্ত্রপাবত ও বচবকৎসা উপকরণ
উক্ত প্রজ্ঞাপদন উবিবখত শতথাধীদন সমুেয় আমোবন শুল্ক, মূল্য সাংদ াজন কর ও সমম্পূরক
শুল্ক পবরদশাধ ব্যবতদরদক খালাস প্রোন করা িইদব; এবাং
ব দিতু আমোবনকারক কর্তক
থ ঋণ পে নাং.................. তাবরখ .................
এর বভ্বত্তদত ইনভ্দয়স নাং................. তাবরখ...............ববল অব বলবডাং/ এয়ারওদয়
ববল/িাক বরবসপ্ট নাং............................... তাবরখ................ এ উবিবখত বববরণ,
পবরমাণ ও মূল্য অনু ায়ী বচবকৎসা ন্ত্রপাবত ও বচবকৎসা উপকরণ আমোবন করা
িইয়াদে; এবাং
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ব দিতু উক্ত আমোবনকৃত বচবকৎসা ন্ত্রপাবত ও বচবকৎসা উপকরণ..............
(িাসপাতাদলর পূণ থ ঠিকানা) স্থাবপত িইদব এবাং ববণ থত বচবকৎসা ন্ত্রপাবত ও বচবকৎসা
উপকরণ উবিবখত িাসপাতাদল স্থাপন কবরদত ব্যর্ থ িইদল বরয়াতী সুববধাপ্রাপ্ত শুল্ক করাবে
বাবে ....... টাকা কবমশনার অব কাস্টমস এর বনকট িইদত এতদুদেদে জাবরকৃত
োববনামা প্রাপ্যতার তাবরখ িইদত ১৪(বচৌে) বেদনর মদে পবরদশাধ কবরদত
আমোবনকারক বাে র্াবকদব ;
বসদিতু বনদম্ন উবিবখত সাক্ষীগদণর উপবস্থবতদত আমোবনকারক, বমসাস থ/জনাব
.................. এতদ্বারা প্রবতশ্রুবত প্রোন কবরদতদেন ব , বতবন/তািারা আমোবনকৃত
বচবকৎসা ন্ত্রপাবত ও বচবকৎসা উপকরদণর বক্ষদে বরয়াতী সুববধাপ্রাপ্ত শুল্ক-করাবে
বাবে............. টাকা কবমশনাদরর োবীক্রদম ববনা ওজর আপবত্তদত বনধ থাবরত সমদয়র
মদে পবরদশাধ কবরদবন এবাং কবমশনারদক উক্ত শুল্ক-করাবে বাবে রাজস্ব ক্ষবতর
োয়োবয়ত্ব মুক্ত কবরদবন; এবাং উবিবখত পবরমান রাজস্ব আোদয়র জন্য কবমশনার কর্তক
থ
ব পবরমান অর্ থ খরচ িইদব তািাও আমোবনকারক পবরদশাধ কবরদত বাে র্াবকদবন।
আমোবনকারক আরও প্রবতশ্রুবত প্রোন কবরদতদেন ব , বতবন/তািারা উপদর
উবিবখত প্রজ্ঞাপদন ববণ থত ব বকান শতথ পালন কবরদত ব্যর্ থ িইদল আমোবনকৃত বচবকৎসা
ন্ত্রপাবত ও বচবকৎসা উপকরদণর উপর বরয়াতী সুববধাপ্রাপ্ত শুল্ক-করাবে বাবে................
টাকা Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর section 202 এর
ববধান বমাতাদবক তািার/তািাদের বনকট িইদত আোয় করা াইদব।
এই ইনদডমবনটি বদন্ডর শতথসমূি পাবলত িওয়ার সাংদগ সাংদগ ইিা বাবতল ববলয়া
গণ্য িইদব; অন্যর্ায় ইিা বলবৎ র্াবকদব।
১।
২।
তাবরখঃ

................................. সাক্ষী
................................ সাক্ষী
জনাব/বমসাস থ.....................
(ঠিকানা)
(স্বত্ত্বাবধকারী/ব্যবস্থাপনা
পবরচালক)
(নাম এবাং স্থায়ী ঠিকানা)
.................................. ।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
র /র
র
।
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অর্ থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ
(কাস্টমস ও মূল্য সাংদ াজন কর)
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ: ১৮

, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১

, ২০২২ বিষ্টাব্দ

এস,আর,ও নাং ১৪৫-আইন/২০২২/৯৩/কাস্টমস।- Customs Act, 1969
(Act No. IV of 1969) এর section 19 এর sub-section (1) এবাং মূল্য
সাংদ াজন কর ও
র
আইন, ২০১২ (২০১২ সদনর ৪৭ নাং আইন) এর ধারা ১২৬
এর উপ-ধারা (১) এ প্রেত্ত ক্ষমতাবদল সরকার, জনস্বাদর্ থ, জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সবিত
পরামশথক্রদম, ৩
, ২০২০
২০
, ১৪২৭
র
র
প এ , র,ও ১৩০/২০২০/৮১/
এর
প
র
র , :উপ র-উ

প র TABLE-1 এর কলাম (1) এ উবিবখত Heading-

( )

85.37 এর ববপরীদত কলাম (2) এ উবিবখত H.S. Code
“8537.10.99” এর প র
“8537.10.20”
প
;

( )

94.05 এর ববপরীদত কলাম (2) এ উবিবখত H.S. Code
“9 05. 0.90” এর প র
“9 05. 9.90”
প
।

২। এ

প ৯

, ২০২২

র

র

।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
র /র
র
।
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অর্ থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ
(

ও মুল্য সাংদ াজন কর)
প্রজ্ঞাপন

তাবরখ: ১৮

, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১

, ২০২২ বিষ্টাব্দ

এস,আর,ও নাং ১৪৬-আইন/২০২২/৯৪/
।- Customs Act, 1969
:পর উ Act
উ
, এর section 19,
ল্য সাংদ াজন কর ও
র
আইন, ২০১২ (২০১২ সদনর ৪৭ নাং আইন) এর ধারা
১২৬ এর উপ- র (১) এর
প
, এ প্রেত্ত ক্ষমতাবদল সরকার, জনস্বাদর্,থ
জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সবিত পরামশথক্রদম, উ Act এর FIRST SCHEDULE ভুক্ত
পণ্যসমূদির মদে বনদম্নর TABLE এর কলাম (1) এ ববণ থত H.S. Code এর ববপরীদত
কলাম (2) এ উবিবখত ন্ত্রপাবত, ন্ত্রাাংশ ও উপকরণদক উিাদের উপর আদরাপণীয় সমুেয়
আমোবন শুল্ক, ল্য সাংদ াজন কর ও সম্পূরক শুল্ক ( বে র্াদক) িইদত বনম্নববণ থত
শতথাবলী পূরণসাদপদক্ষ অব্যািবত প্রোন কবরল, :(Act No. IV of 1969),

TABLE
Heading
(1)
32.14
38.10
39.20

39.21
39.26

H.S. Code
(2)
3214.10.00
3810.90.10
3920.10.90
3920.10.90
3920.62.90
3921.19.90

70.07

3926.90.99
3926.90.99
7007.19.00

70.20

7020.00.90

76.16
84.22

7610.90.90
8422.40.00

84.28
84.84
84.68
85.41

8428.90.00
8484.90.00
8468.80.00
8541.42.00

Description
(3)
RTV Seelant
Soldering flux
Ethylene vinyl acetate (EVA)
Blak EVA
Bus insulator
Plastic sheet for solar module back side and/or
front side
Junction box
Tedlar
Glass cover of Solar Panel of different size and
thickness required for manufacturing Solar
Panel
Glass Washers (Glass Cover of Solar Cell
Module)
Aluminium frame for solar module
Laminating Machine for Inter-connected Solar
Cell Lamination
Vacuum pick-up machine
Edge gasket
Solar Cell Stringer
Photovoltaic cells not assembled in modules or
made up into panels
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Heading
(1)

H.S. Code
(2)
8541.43.00

85.44

8544.49.00

90.30

9030.33.00
9030.39.00
9030.89.00
9030.89.00
9031.80.00

Description
(3)
Photovoltaic cells assembled in modules or
made up into panels
Inter Connect Ribbon For Inter-connecting
Solar Cells
Sun Simulator

Module testing machine

শতথাব
(১)

আমোবনকারকদক Solar Panel Manufacturing Plant বিসাদব
বববনদয়াগ ববাড থ কর্তক
থ বনববিত িইদত িইদব।

(২)

আমোবনকৃত

ন্ত্রপাবত, ন্ত্রাাংশ ও উপকরণ Solar Panel
Manufacturing এর কাদজ ব্যবিার কবরদত িইদব।

(৩) আমোবনকৃত উপকরণ খালাদসর পর উিা অন্যববধ কাদজ ব্যবিার
িস্তান্তর করা িইদল আদরাপণীয় শুল্ক-কর প্রোনসি Customs Act,
1969 (Act No. IV of 1969) এর অধীদন গৃিীত আইনানুগ শাবস্ত
মাবনয়া বনদত বাে র্াবকদবন মদমথ আমোবনকারকদক ৩০০.০০ ( শত)
টাকার নন-জুবডবসয়াল স্টযাদম্প পবরবশষ্ট-১ অনু ায়ী একটি অঙ্গীকারনামা
সাংবিষ্ট কবমশনার অব কাস্টমস্ এর বনকট োবখল কবরদত িইদব।
(৪)

আমোবনকৃত উপকরণ Solar Panel Manufacturing -এ
বনদয়াবজত প্রবতষ্ঠাদনর কাঁচামাল বরবজস্টাদর এবি িইয়াদে মদমথ সাংবিষ্ট
মূল্য সাংদ াজন কর ববভ্াদগর ববভ্াগীয় কমথকতথা কর্তক
থ পবরবশষ্ট-২ অনু ায়ী
প্রেত্ত প্রতযয়ন পে সাংবিষ্ট কাস্টম িাউদসর কবমশনার বরাবদর োবখল করা
িইদল অঙ্গীকারনামা বেরতদ াগ্য িইদব:
তদব
, ন্ত্রপাবত, ন্ত্রাাংশ ও উপকরণ আমোবনর ৬ (েয়)
মাদসর মদে উ রুপ প্রতযয়ন পে সাংবিষ্ট কাস্টম িাউদস োবখল কবরদত
আমোবনকারক ব্যর্ থ িইদল আমোবনকৃত উপকরদণর উপর প্রদ াজয
স্বাভ্াববক িাদরর বচদয় কম প্রেত্ত শুল্ক-কর আোয়দ াগ্য িইদব।

২।
১০ জুন, ২০০৪ বিস্টাব্দ বমাতাদবক ২৭ দজযষ্ঠ, ১৪১১ বঙ্গাব্দ তাবরদখর প্রজ্ঞাপন
এস,আর,ও নাং ১৫৫-আইন/২০০৪/২০৪৭/শুল্ক এ র রবিত র
।
৩।

এ

প ৯

, ২০২২

র

র

।
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[

পবরবশষ্ট-১
(৩)
]

অঙ্গীকারনামা
আবম ----------------------------- (নাম) মাবলক/ব্যবস্থাপনা পবরচালক, বমসাস থ
-------------------------------------------- (প্রবতষ্ঠাদনর নাম ও সম্পূণ থ ঠিকানা) এই
মদমথ অঙ্গীকার কবরদতবে ব , ঋণপে নাং -------- তাবরখ: ------- ইনভ্দয়স নাং --------তাবরখঃ ----------- বব এল/ এয়ারওদয় ববল/িাক বরবসট নাং --------- তাবরখঃ --------এর মােদম আমোবনকৃত ন্ত্রপাবত, ন্ত্রাাংশ ও উপকরণ Solar Panel
Manufacturing এর কাদজ ব্যবিার কবরব। এর বকান ব্যতযয় িইদল আমোবনকৃত
উক্ত পদণ্যর উপর প্রদ াজয স্বাভ্াববক িাদরর শুল্ক-কর পবরদশাধ োড়াও The Customs
Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর অধীদন শুল্ক কর্তপ
থ ক্ষ কর্তক
থ গৃিীত অন্য
ব দকাদনা শাবস্ত মাবনয়া বনদত বাে র্াবকব।
তাবরখঃ

স্বাক্ষরঃ .......................................................
মাবলক/ব্যবস্থাপনা পবরচালদকর নামঃ ....................
প্রবতষ্ঠাদনর নাম ও ঠিকানাঃ .................................
[

পবরবশষ্ট-২
(২)
]

প্রতযয়ন পে
এই মদমথ প্রতযয়ন করা াইদতদে ব , বমসাস থ ----------------------------------(সম্পূণ থ ঠিকানা বেদত িইদব) বববনদয়াগ ববাড থ কর্তক
থ বনববিত Solar Panel
Manufacturing Plant এই বশল্প প্রবতষ্ঠান কর্তক
থ ঋণপে নাং -----------------তাবরখঃ ----------------- এর আওতায় ইনভ্দয়স নাং -----------------------------তাবরখঃ -------------- ববল অব এবি নাং ----------------- তাবরখঃ -------------- এর
মােদম আমোবনকৃত উপকরণ স ণ থ পবরমাদণ/ --------------------- পবরমাদণ উবিবখত
প্রবতষ্ঠাদনর Solar Panel প্র র কাদজ ব্যবিার করা িইয়াদে।

তাবরখঃ

স্বাক্ষরঃ . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
নামঃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ববভ্াগীয় কমথকতথা .......................
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ববভ্াগ
সীলঃ
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
র /র
র
।
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র র
র
(

)
প

তাবরখ: ১৮

, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১

, ২০২২ বিষ্টাব্দ

এস,আর,ও নাং ১৪৭-আইন/২০২২/৯৫/
।- Customs Act, 1969
(Act No. IV of 1969) এর section 25 এর sub-section (3)
র র
উ
র পর উ
,
( )

Table-1 এর
(2) এ

(1) এ উ
Heading এর
HS Code এর পর

উ

উ
র

(5) এ উ

( )

Table-2 এর
(2) এ

রপ

উ

(3) এ

প

র

(tariff value) এ

(1) এ উ
Heading এর
HS Code এর পর

উ

ও

রপ

(5) এ উ

ও
(3) এ

প
র
(minimum

value),-

র

র

:
Table 1
Tariff
Value
US$/Unit
(5)
350.00

Heading

HS Code

Description of Goods

Unit

(1)
17.01

(2)
1701.12.00

(3)
Raw sugar not containing added
flavoring or coloring matter: Beet
Sugar

(4)
Metric
Ton

1701.13.00

Cane sugar specified in Subheading Note 2 or Chapter 17
Other Cane Sugar

Metric
Ton
Metric
Ton
Metric
Ton
Metric
Ton
Barrel

350.00

Litre

0.40

1701.14.00
1701.91.00
1701.99.00
27.09

2709.00.00

27.10

2710.12.11

Other containing added flavoring
or coloring matter
Other
Petroleum oils and oils obtained
from bituminous minerals, crude
Motor spirit of H.B.O.C type

350.00
430.00
430.00
40.00
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(4)
Litre

2710.12.20

(3)
Other motor spirits, including
aviation spirits
Spirit type jet fuel

Tariff
Value
US$/Unit
(5)
0.40

Litre

0.40

2710.12.31

White spirit

Litre

0.40

2710.12.32

Naphtha

Litre

0.40

2710.12.41

J.P.1 kerosene type jet fuels

Litre

0.40

2710.12.42

J.P.4 kerosene type jet fuels

Litre

0.40

2710.12.43

Other kerosene type jet fuels

Litre

0.40

2710.12.49

Other kerosene

Litre

0.40

2710.12.61

Light diesel oils

Litre

0.40

2710.12.62

High speed diesel oils

Litre

0.40

Heading

HS Code

(1)

(2)
2710.12.19

Description of Goods

Unit

Table 2
Heading

HS Code

Description of Goods

Unit

(1)

(2)

(3)

(4)

02.01

All HS Code

02.02
04.02

Respective HS
Codes

04.09

Meat of Bovine animals,
fresh or chilled
Meat of Bovine animals,
frozen
Milk powder in retail pack

Minimum
Value
USD /Unit
(5)
5.00

kg

kg

4.25

Natural honey:
0409.00.10

Wrapped/Canned up to 2.5kg

kg

5.00

0409.00.90

Other

kg

3.00

06.02

0602.90.10

Mushroom

kg

2.00

07.02

0702.00.19

Tomato

kg

0.50

07.06

0706.10.90

Carrot

kg

0.40

07.09

0709.60.19

Green Chili, Sweet Pepper

kg

0.50

07.09

0709.60.99

Capcicum

kg

0.60

08.05

0805.10.90

Orange

kg

0.50

08.13

0813.40.90

Dry Fruit

kg

0.50

06.03

All HS Code

Cut flowers and flower buds
of a kind suitable for

kg

2.00
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Heading

HS Code

Description of Goods

Unit

(1)

(2)

(3)
bouquets or for ornamental
purposes, fresh, dried, dyed,
bleached, impregnated or
otherwise prepared.

(4)

Minimum
Value
USD /Unit
(5)

08.02

0802.80.10

Areca nuts:

0802.80.90

Fresh Green:
Whole

kg

1.00

Split

kg

1.25

Whole

kg

1.50

Split

kg

1.75

kg
kg

1.00
1.25

kg
kg

1.50
1.75

Semi processed betel nuts

kg

1.75

Coffee, whether or not
roasted or decaffeinated;
coffee husks and skins;
coffee substitutes containing
coffee in any proportion.
Green tea (not fermented) in
immediate packing of a
content not exceeding 3 kg :
Other green tea in bulk (not
fermented)
Black tea (Fermented) and
partly fermented tea, in
immediate packing of a
content not exceeding 3 kg
Other black tea (fermented)
and other partly fermented

kg

4.50

kg

10.00

kg

6.00

kg

3.00

kg

2.50

Sugar confectionery
(including white chocolate)
not containing cocoa

kg

3.00

Dried:

0802.99.11
0802.99.19

Betel nuts:
Fresh Green:
Whole
Split
Dried:
Whole
Split

0802.99.12
09.01

All HS Code

09.02

0902.10.00

0902.20.00
0902.30.00

0902.40.00
17.04

1704.10.10
1704.10.90
1704.90.10
1704.90.90
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Heading

HS Code

Description of Goods

Unit

(1)

(2)

(3)

(4)

Minimum
Value
USD /Unit
(5)

1806.31.00

Chocolate and other food
preparations containing
cocoa:
Other, in blocks, slabs or
bars:
Filled:

kg

4.00

1806.32.00

Not Filled:

kg

4.00

1806.90.00

Other:

kg

4.00

1901.10.00

Preparations suitable for
infants or young children, put
up for retail sale (For
example: Cerelac & products
of similar commercial name)
Other (For example:
Ovaltine, Horlicks, Complan
& products of similar
commercial name)
(excluding Malt Extract,
Whipping Cream, Tempura
Flour & Similar Products)
Prepared foods
Sweet biscuits
Waffles and wafers
Others including cracker
biscuits

kg

4.00

kg

5.50

kg
kg
kg
kg

2.50
4.00
4.50
4.00

Potatoes chips

kg

4.00

18.06

19.01

1901.90.99

19.04
19.05

All HS Code
1905.31.00
1905.32.00
1905.90.00

20.05

2005.20.00

20.08

All HS Code

Fruit, nuts and other edible
parts of plants, otherwise
prepared or preserved,
whether or not containing
added sugar or other
sweetening matter or spirit,
not elsewhere specified or
included.

kg

3.50

21.01

All HS Codes

Coffee imported in retail
pack

kg

7.00

21.05

2105.00.00

Ice cream

kg

8.50

22.02

2202.91.00
2202.99.00

Non-alcoholic beer
Energy drink
Other than energy drink

Litre
Litre
Litre

2.50
2.00
1.50

25.16

2516.90.10

Pakur Boulder Stone :
Imported by Railway

MT

12.50
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Heading

HS Code

(1)

(2)

25.17

2517.10.90

(4)
MT

Minimum
Value
USD /Unit
(5)
14.00

Imported by Railway

MT

11.50

Imported by Road

MT

13.00

Description of Goods

Unit

(3)
Imported by Road
Pakur Stone Chips :

26.18

2618.00.00

Granulated slag

kg

0.03

27.10

2710.19.11

Furnace oil

MT

265

,
উ

(

2710.19.21

2710.19.31

2710.19.39
2710.19.41

র
Platts)

র

র

র

ঘ
র

র

Base oil imported in bulk by
VAT registered petroleum
products processing or
blending industries
Lubricating oils that is oil
such as is not ordinarily used
for any other purpose than
lubrication, excluding, any
mineral oil which has its
flashing point below 220°F
by Abel’s close test
Other lubricating oil
Heavy normal paraffin

MT

700

MT

2000

MT
MT

2000
1000

Liquid paraffin in drum

MT

1000

Other paraffin

MT

1000

Greases (mineral)

MT

2000

Mineral oil which has its
flashing point at or above
200°F and is ordinarily used
for the batching at jute or
other fibre, imported only by
VAT registered
manufacturing industries
Tasting salts (monosodium
glutamate) in retail pack upto

MT

920

kg

1.30

2710.19.49
2710.19.51
2710.19.59
2710.19.61
2710.19.69
2710.19.81
2710.19.89
2710.19.91

29.22

2922.42.10

।
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Heading

HS Code

(1)

(2)

Description of Goods

Unit

(3)

(4)

Minimum
Value
USD /Unit
(5)

2.5 kg
2922.42.20

Tasting salts (monosodium
glutamate) in other packing
Printing Ink

32.15

All HS Code

33.03

3303.00.00

Perfumes & toilet waters

33.04

3304.10.00

3304.20.00

3304.30.00
3304.91.00
3304.99.00

kg
kg

3.50

litre

10.00

Lip make up preparation
(Lipstick, Lip liner, Lip
gloss, Lip gel and like
products)
Eye make-up preparation
(eye shadow, eye liner, eye
brow pencil, mascara & like
products)
Manicure or pedicure
preparations
Powders, whether or not
compressed
Other
face/skin/body/day/night &
other cream, make-up kit,
foundation & like products

kg

10.00

kg

7.00

kg

5.00

kg

5.00

kg

8.00

Mehendi Cone

kg

2.00

33.05

3305.10.00
3305.90.00

Shampoos
Conditioners

kg
kg

4.00
4.00

33.06

3306.10.00

Toothpaste

kg

3.50

33.07

3307.10.00

Pre-shave, shaving or after
shave preparations (Shaving
gel, shaving foam, after
shave & like products)
Gel
Foam
After shave

kg
kg
litre

6.00
3.00
5.00

Personal deodorants and
antiperspirants (roll on, body
spray & like products)
Other (Air freshener, car air
freshener & like products)
Hair remover

litre

3.50

kg

2.75

kg

6.00

Soap for toilet use (including
medicated products)

kg

4.00

3307.20.00

3307.49.00
3307.90.00
34.01

3401.11.00
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Heading

HS Code

Description of Goods

Unit

(1)

(2)
3401.30.00

(4)
kg

38.08

3808.91.21

(3)
Organic surface-active
products and preparations for
washing the skin, in the form
of liquid or cream and put up
for retail sale, whether or not
containing soap
Mosquito coil

Minimum
Value
USD /Unit
(5)
4.00

kg

2.00

Aerosol; mosquito repellent

kg

3.00

Hydraulic Fluid/
Hydraulic Oil/ Brake
Fluid/Brake Oil

MT

1800

kg
kg

2.50
1.50

38.19

3819.00.00

39.19

All HS Code

Self-adhesive plates, sheet,
tape etc., of:
BOPP/PP
PVC

39.20

All HS Code
(excluding HS
Code
3920.49.21)

Other plates, sheets, film, foil
and strip, of plastics, noncellular and not reinforced,
laminated, supported or
similarly combined with
other materials

kg

2.00

39.22

All HS Code

kg

5.00

39.24

3924.10.00

Baths, shower-baths, sinks,
wash-basins, bidets, lavatory
pans, seats and covers,
flushing cisterns and similar
sanitary ware, of plastics.
Tableware, kitchenware,
other household articles

kg

4.00

40.11

4011.10.00
(motor
car/SUV/
microbus/
pickup)
4011.40.00
(motorcycle)
4011.50.00

Tyre of a kind used on motor
cars (including station
wagons and racing cars)

kg

4.50

Tyre of a kind used on
motorcycles.
Tyre of a kind used on
bicycles.
Other tyre

kg

4.50

kg

3.00

kg

4.00

4011.90.00
(autorickshaw, three
wheeler) (size4-8, 4.50-10,
4.50-12)
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Heading
(1)

40.15

HS Code

Description of Goods

(2)
(3)
4011.20.10
Tyre of a kind used on buses
4011.20.90
or lorries.
(bus/truck/lorry)
Radial tyre
Other than radial tyre
4015.12.00
Surgical gloves

(4)

Minimum
Value
USD /Unit
(5)

kg
kg
kg

3.00
3.00
5.00

Unit

44.08

4408.39.00

Natural wood board

kg

0.80

44.11

4411.14.00
4411.93.00

MDF Board
Laminated Veneer MDF
Board (VLM)

kg
kg

0.41
0.45

44.12

4412.99.00

48.23

4823.69.90

Paper Cup, Paper Plate and
Paper Bowl

kg

2.00

49.11

4911.99.10

Scratch Card:
Single PIN card

u/PIN

0.08

Multiple PIN Card

u/PIN

0.02

52.08

All HS Code

Cotton fabrics

kg

3.00

54.07

All HS Code

Polyester/ synthetic fabrics

kg

3.00

100% Acrylic fabrics

kg

4.75

Polyester umbrella fabrics

kg

2.25

Panting fabrics

kg

4.00

Shirting fabrics

kg

3.75

54.07

All HS Code

54.07

All HS Code

Polyester interlining/
interlining

kg

2.25

59.03
55.16
58.01

All HS Code
All HS Code

Rayon fabrics
Chenille/curtain fabrics

kg
kg

3.00
4.25

58.04

All HS Code

Net fabrics

kg

3.00

59.03

All HS Code

Woven fabrics coated with
plastic/PVC coated textile
fabrics
PVC canvas fabrics

kg

2.00

kg

2.00

PU fabrics/ textile fabrics
coated with PU

kg

2.25

Upholstery velvet fabrics

kg

4.75

Blanket fabrics

kg

4.00

60.01

All HS Code
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Description of Goods

Unit

(3)

(4)
kg

Minimum
Value
USD /Unit
(5)
3.00

6203.43.00

Infant/Baby pant:
Renowned brand

u

5.00

6103.10.00

General brand

u

2.00

Jeans

u

2.00

Suits Complete (Renowned
brand)
Suits Complete (General
brand)
Blazer:

u

35.00

u

25.00

Renowned brand

u

25.00

General brand

u

15.00

Shirt (Men’s/Boy’s):
Renowned brand

u

7.00

General brand

u

3.00

T-shirt of cotton & other
textile materials
(men’s/boys’/girls’):
Renowned brand

u

5.00

General brand

u

2.00

Heading

HS Code

(1)
60.05

(2)
All HS Code

61.03

6103.43.00

62.03

61.05

61.09

All HS Code

6109.10.00

6109.90.00

Knit fabrics

6109.10.00

Infant/Baby T-shirt:

6109.90.00

Renowned brand

u

2.50

General brand

u

1.50

61.03

6103.43.00

Pants (Renowned brand)

u

9.00

62.03

6203.43.00

Pants (General brand)

u

3.50

Jeans pants

u

4.00

Ensembles of synthetic
fibers: (Stitched or unstitched
three pieces):
Ordinary quality

u

4.00

Medium quality

u

5.00

Super quality

u

8.00

Premium quality

u

12.00

61.04

6104.23.00

62.04

6204.23.00
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Heading

HS Code

(1)
61.04

(2)
6104.43.00

62.04

6204.43.00

63.01

6301.20.00

(4)

Minimum
Value
USD /Unit
(5)

u

5.00

Medium quality

u

7.00

Super quality

u

12.00

Premium quality

u

20.00

Gorgeous/Wedding

u

40.00

Blanket:

kg

6.00

Curtain (Vertical blind
fabrics)
Other furnishing articles,
excluding those of heading
94.04.
Mosquito Net

kg

7.00

kg

3.25

kg

3.50

Tarpaulins, awnings and sun
blinds; tents; sails for boats,
sailboards or land craft;
camping goods
Umbrella (23”-25”)

kg

2.50

u

1.20

Umbrella (below 23")

u

1.0

Gypsum board

kg

0.50

kg

0.50

1000 mm X 1000 mm
1200 mm X 600 mm

m2

10.00

800 mm X 800 mm

m2

6.00

m2

5.75

Description of Goods
(3)
Dresses of synthetic fibers
(Sharee) :
Ordinary quality

Unit

6301.30.00
6301.40.00
6301.90.00
63.03

All HS Code

63.04

All HS Code

63.06

All HS Code

66.01

6601.99.00

68.08

6808.00.00

68.09

All HS Code

Boards, sheets, panels tiles &
similar articles, not
ornamented:

69.07

All HS Code

Ceramic Tiles

900 mm X 150 mm
600 mm X 600 mm
600 mm X 300 mm
500 mm X 333 mm
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Heading

HS Code

Description of Goods

Unit

(1)

(2)

(3)

(4)

Minimum
Value
USD /Unit
(5)

m2

4.75

m2

11.00

450 mm X 300 mm
330 mm X 330 mm
300 mm X 300 mm
400 mm X 200 mm
200 mm X 200 mm
1000 mm X 1000 mm এর

উদর্ধ্থ

ব্যাখ্যা: বকান বনবে থষ্ট সাইজ গ্রুপভুক্ত সাইদজর মেবতী বকান সাইদজর

এর বক্ষদে উক্ত সাইজ গ্রুদপর জন্য প্রদ াজয
ন্যযনতম শুল্কায়নদ াগ্য বিদসদব ববদববচত িইদব, তদব 200mm x
200mm এর বনদচর সাইদজর Ceramic Tiles এর বক্ষদে ন্যযনতম
শুল্কায়নদ াগ্য মূল্য িইদব $4.75/m2।
Ceramic Tiles

69.10

70.05

6910.10.00

Sanitary ware:

6910.90.00

Wash basin

u

20.00

Other sanitary ware
(including water closet pans)

u

30.00

m2

4.50

m2

5.50

m2

4.00

sqm

5.00

kg

5.00

kg

8.00

All HS Code

Dark Blue, Green, Lake
Blue, Bronze etc.
glass in sheet
(Thickness= 5mm*)
Reflective glass in sheet
(Thickness=5mm*)
Clear float glass in sheet
(Thickness=5mm*)
*Minimum value of glass in
sheet imported in different
thickness will be calculated
at pro-rata basis of the value
of 5mm thickness.

70.06

7006.00.00

Glass Of 70.03, 70.04 Or
70.05, Bent, Edge-Worked,
Engraved, Etc.

71.17

7117.19.00

Other imitation jewelry
without gold plated
With gold plated
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Minimum
Value
USD /Unit
(5)

Heading

HS Code

Description of Goods

Unit

(1)

(2)

(3)

(4)

72.06

All HS Code

Iron and non-alloy steel in
ingots or other primary forms
(excluding iron of heading
72.03)

Metric
Ton

380.00

72.07

All HS Code

semi-finished products of
iron and non-alloy steel

Metric
Ton

380.00

72.13

All HS Code

Bars and rods, hot-rolled, in
irregularly wound coils, of
iron or non-alloy steel.

Metric
Ton

400.00

72.14

All HS Code

Other bars and rods of iron
or non-alloy steel, not further
worked than forged, hotrolled, hot-drawn or hotextruded, but including those
twisted after rolling

Metric
Ton

400.00

72.15

All HS Code

Other bars and rods of iron
or non-alloy steel.

Metric
Ton

400.00

72.18

All HS Code

Stainless steel in ingots or
other primary forms; semifinished products of stainless
steel

Metric
Ton

380.00

72.24

All HS Code

Other alloy steel in ingots or
other primary forms; semifinished products of other
alloy steel

Metric
Ton

380.00

73.15

7315.11.10

Bicycle parts (Roller Chain)

kg

2.50

73.17

7317.00.00

Nails, tacks, drawing pins,
corrugated nails, staples
(other thanthose of heading
83.05) and similar articles, of
iron or steel, whether or not
with heads of other material,
but excluding such articles
with heads of copper.

kg

1.50

73.18

All HS Code

Coach screws, all wood
screws, Screws hooks &
rings, Tapping screws and
other similar products

kg

2.00
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Heading

HS Code

(1)

(2)
7318.23.10
7318.23.90

Description of Goods

Unit

(3)

(4)
kg

Minimum
Value
USD /Unit
(5)
2.50

Rivets

73.20

All HS Code

Springs and leaves for
springs, of iron or steel

kg

1.50

73.23

7323.93.00

kg

2.00

7323.99.90

Table, kitchen or other
household articles of
stainless steel
Other

kg

3.00

73.24

7324.10.00

SS Sinks

kg

2.50

76.04

All HS Code

Aluminum bars, rods &
profiles

kg

30% in
addition of
LME
Aluminium
price.

82.12

8212.10.00

Razors (One-time use):
1 Blade
2 Blade
3 Blade
Razors (replaceable):
1 Blade
2 Blades
3 Blades
4 Blades
5 Blades

u
u
u

0.06
0.07
0.15

u
u
u
u
u

0.18
0.65
2.25
3.00
4.00

Locks for motor vehicles,
other locks clasps and frames
with clasps, incorporating
locks and parts, key
presented separately

kg

2.50

Padlocks

kg

2.50

8301.30.00

Locks for furniture

kg

3.00

8301.40.90

Door locks

kg

4.00

8415.10.90

“Split-system” air
conditioning machine:

83.01

84.15

All HS Code
(excluding
8301.10.00,
8301.30.00 &
door locks of
HS Code
8301.40.90)
8301.10.00
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Heading

HS Code

(1)

(2)

8415.90.10

(3)
Up to 12000 BTU

(4)
u

Minimum
Value
USD /Unit
(5)
175.00

Up to 18000 BTU:

u

200.00

Up to 24000 BTU:

u

225.00

Up to 30000 BTU:

u

300.00

Up to 36000 BTU:

u

350.00

Up to 42000 BTU:

u

425.00

Up to 48000 BTU:

u

450.00

Window or wall types, selfcontained air conditioning
machine

u

10% (ten
percent) value
will be less
from similar
capacity/
specifications
of split system
air
conditioning
machine.

Up to 12000 BTU

u

50.00

Up to 18000 BTU:

u

57.00

Up to 24000 BTU:

u

62.00

Up to 30000 BTU:

u

85.00

Up to 36000 BTU:

u

100.00

Up to 42000 BTU:

u

120.00

Up to 48000 BTU:

u

130.00

Up to 12000 BTU:

u

115.00

Up to 18000 BTU:

u

133.00

Up to 24000 BTU:

u

143.00

Up to 30000 BTU:

u

195.00

Up to 36000 BTU:

u

230.00

Up to 42000 BTU:

u

280.00

Up to 48000 BTU:

u

300.00

Parts of air-conditioner

kg

3.00

Description of Goods

Unit

Parts, Indoor unit:

Parts, Outdoor unit

8415.90.91
8415.90.90
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Heading

HS Code

Description of Goods

Unit

(1)

(2)

(3)

(4)

Minimum
Value
USD /Unit
(5)

8481.80.29
8481.80.90
8481.90.10

Complete Taps & Cocks

kg

3.00

84.81

Parts of Taps & Cocks

kg

2.50

84.82

8482.10.00

Ball bearing

kg

4.00

85.01

8501.10.10

Fan motor fitted with
revolving mechanism
(Motors of an output not
exceeding 37.5W)

kg

3.50

85.01

8501.20.10

Fan motor fitted with
revolving mechanism
(Universal AC/DC motors of
an output not exceeding
37.5W)

kg

3.50

85.04

8504.31.00
8504.32.00
8504.33.00
8504.34.00

Electrical transformers other
than liquid dielectric
transformers

kg

4.50

85.04

8504.40.10

Mobile and other battery
charger (less than 10 VA)

u

1.00

85.06

8506.10.00

Dry cell Battery:

8506.50.00
8506.60.00

D size (non-alkaline)
C size (non-alkaline)
AA size (non-alkaline)
AAA size (non-alkaline)
AA size (alkaline)
AAA size (alkaline)
Other size (alkaline)
Lithium battery
Air-Zinc battery

u
u
u
u
u
u
u
u
u

0.40
0.35
0.10
0.08
0.30
0.25
0.80
0.30
0.10

Food grinder and mixer;
Fruit or vegetable juice
extractor:
Single

u

4.00

2 in 1

u

5.00

3 in 1

u

6.00

4 in 1

u

10.00

85.09

8509.40.00
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HS Code

(1)
85.10

(2)
8510.10.00
8510.20.00
8510.30.00

(3)
Shaver, hair clippers and
hair-removing appliances,
with self-contained electric
motor

85.13

8513.10.90

Other lamps

u

85.16

8516.31.00

Hair dryers

u

Number of
LED in unit X
(First LED
$0.35,
subsequent
each LED
$0.02)
3.00

8516.32.00

Other hair dressing apparels

u

3.00

8516.40.90

Electric Smoothing irons
(other):
1000 Watt

u

3.25

1100 Watt

u

3.50

1200 Watt

u

3.75

1500 Watt

u

4.00

1600 Watt

u

4.25

2000 Watt

u

4.50

2200 Watt

u

5.00

2300 Watt

u

5.25

8516.50.00

Microwave ovens

u

2.00/L

8516.60.00

Cookers (for rice):
Capacity 1.8 Litres

u

8.00

Capacity 2.2 Litres

u

9.00

Capacity 2.8 Litres

u

10.00

Capacity 3.2 Litres

u

12.00

Other ovens; cookers (except
rice cooker), cooking plates,
boiling rings, grillers and
roasters
Coffee or tea maker:

u

6.00

Capacity 1.0 Litres

u

6.00

Capacity 1.2 Litres

u

8.00

Capacity 1.5 Litres

u

9.00

Toasters

u

5.00

8516.60.00

8516.71.00

8516.72.00

Description of Goods

Unit

Minimum
Value
USD /Unit
(5)
7.00

Heading

(4)
u
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Heading

HS Code

Description of Goods

Unit

(1)

(2)

(3)

(4)

Minimum
Value
USD /Unit
(5)

85.17

8517.13.00

pc

25.00

pc

30.00

pc

35.00

pc

40.00

Smart Phones:
1. Display up to 4.5'' :
up to [8GB ROM + 1GB
RAM]
above [8GB ROM +1GB
RAM]
2. Display above 4.5" :
up to [8GB ROM + 1GB
RAM]
above [8GB ROM +1GB
RAM]
র
ও
পও

র
র

র
র

8517.14.00

Cellular (Mobile/Fixed
Wireless) Telephone Set
Excl. Smart Phone

pc

র

পও

র

র
র

85.24

এ এ

।

6.00

র
ও

ও
র

ও
র

Mobile Panel (LCD, LED,
OLED) :
For feature or normal phone

kg

60.00

For smart phone

kg

80.00

Electrical capacitors, fixed
variable or adjustable (preset).

kg

4.00

85.32

All HS Code

85.35

8535.10.00

Fuses, >1000 V

kg

1.50

85.36

8536.10.00

Fuses, =<1000 V

kg

1.50

8536.50.00

Other switches

kg

6.00

8536.61.00

Lamp holders

kg

5.00

8536.69.10
8536.69.90

Plug/socket. etc.

kg

5.00

8538.90.90

Switch socket parts

kg

4.50

85.38

।
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Heading

HS Code

(1)
85.42

(2)
8542.39.10

87.11

All HS Code

87.12

Description of Goods

Unit

(3)

(4)

Minimum
Value
USD /Unit
(5)

32K storage capacity

u

0.55

64K storage capacity (native)

u

0.65

64K storage capacity(java)

u

0.75

Motor vehicles/ motorcycle
parts & accessories

kg

4.00

Three wheeled vehicle parts
& accessories (All Country)

kg

3.00

kg

3.00

SIM card :

87.08
87.14
(Excluding
bicycle
parts)
87.08

All HS Code

Used parts of motor vehicle
imported complying
conditions as stated against
heading 87.08 in part “KA”
(list of controlled goods) of
annexure-1 of Import Policy
Order 2015-2018

87.12

All HS Code

Bicycle/bicycle parts:

87.14

Steel

kg

1.50

87.15

Alloy

kg

3.50

Single phase

u

12.00

Two phases

u

15.00

Three phases

u

20.00

Pre-Payment, Programmable
Multi-Function Elec.
Programmable Multi-Tariff
Electric Kwh Meter
Single phase

u

12.00

Two phases

u

15.00

Three phases

u

20.00

90.28

9028.30.10
9028.30.20
9028.30.90
9028.30.10

9028.30.20

KWH meter: including prepayment, programmable and
other type
Kilowatt-Hour Meter

177

(4)

Minimum
Value
USD /Unit
(5)

Single phase

u

12.00

Two phases

u

15.00

Three phases

u

20.00

9028.90.10
9028.90.20

Electricity meter parts &
accessories

kg

7.00

All HS Code
(Excluding
9401.91.00,
9401.99.00)

Seat
(Visitor chair, revolving
chair)

kg

3.00

Sofa

kg/
seat

Parts of Seat

kg

200/seat or
4.50/kg
whichever is
higher
3.00

Other furniture

kg

3.00/kg

Parts of furniture

kg

3.00/kg

kg
kg
kg

6.00
6.50
7.50

kg

10.00

kg

3.50

u

0.15

Heading

HS Code

(1)

(2)
9028.30.90

94.01

9401.91.00

Description of Goods
(3)
Other Electricity Meters

Unit

9401.99.00
94.03

All HS Code
(Excluding
9403.91.00,
9403.99.00)
9403.91.00
9403.99.00

95.03

96.03

9503.00.90

9603.21.00

Other (toys):
Friction type
Battery operated
Remote control battery
operated
Remote control rechargeable
battery operated
other toys (inflatable toys,
toy balloon, toy laser light,
glass marble, toy mask,
puffer toy etc.)
Toothbrush
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ব্যাখ্যা: এই প্রজ্ঞাপদনর উদেে পূরণকদল্প(ক) “Renowned Brand
এ
(খ) “General Brand
।

Renowned Brand

এ প

২। বকাদনা পদণ্যর কাস্টমস বডউটি আদরাপ কবরবার বক্ষদে ন্যযনতম মূল্যদক শুল্কায়নদ াগ্য
মূল্য ববদবচনা কবরদত িইদব।
৩। েো (২) এ ািা বকছুই র্াকুক না বকন, বকাদনা পদণ্যর বক্ষদে উৎস বেশ, ন্ড, মদডল
ইতযাবে ববদবচনায় উিার ন্যযনতম মূল্য অদপক্ষা উচ্চতর শুল্কায়নদ াগ্য মূল্য বস্থর করা
াইদব।
৪।

প র ন্যযনতম মূল্য বনধ থারণ করা িয় নাই বসই সকল প র
(
প র
র )
২০০০
শুল্কায়নদ াগ্য মূল্য
বনধ থারণ কবরদত িইদব:
তদব শতথ র্াদক ব , এ
প
র রবিত প্রজ্ঞাপদনর অধীন বকাদনা প র
ন্যযনতম মূল্য বনধ থাবরত র্াবকদল রবিত প্রজ্ঞাপদনর ন্যযনতম মূল্যদক ববদবচনায় আবনয়া
(
প র
র )
২০০০
উিার
থারণ
শুল্কায়নদ াগ্য মূল্য বনধ কবরদত িইদব।

৫।

পর এ
উ
LME

ও
প র
- Platts, London Metal Exchange
প
র

র

।
৬। Platts, LME
র র
৭। ২৪
এ

২০২১
র ও ১৩৩-

৮। এই প্রজ্ঞাপন ৯ জুন, ২০২২

র
১০
/ ২০২১/২২/
র

র র
।

র

১৪২৮
এতদ্বারা র

র জারীকৃত
করা িইল।

র

।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
র /র
র
।

র
প
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অর্ থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ
(কাস্টমস ও মূল্য সাংদ াজন কর)
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ: ১৮

, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১

, ২০২২ বিষ্টাব্দ

এস,আর,ও নাং ১৪৮-আইন/২০২২/৯৬/কাস্টমস।- Customs Act, 1969
(Act No. IV of 1969) এর section 19 এর sub-section (1) এবাং মূল্য
সাংদ াজন কর ও
র
আইন, ২০১২ (২০১২ সদনর ৪৭ নাং আইন) এর ধারা ১২৬
এর উপ-ধারা (১) এ প্রেত্ত ক্ষমতাবদল সরকার, জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সবিত
পরামশথক্রদম, ২৪ , ২০২১
১০
, ১৪২৮ র
র
প এ , র,ও ১২০/২০২১/০৯/
এর
প
র
র , :উপ র-উ
(১)

প রTABLE-1 এর কলাম (1) এ উবিবখত Heading( )

73.18 এর ববপরীদত কলাম (2) এ উবিবখত H.S. Code
“7318.22.00” এর প র
H.S. Code “7318.22.90”

প
( )

;

73.26 এ

এ
পর
;

উ র পর কলাম (2) ও (3) এ উবিবখত
র পর
প Heading 73.26 এ উ র
কলাম (2) ও (3) এ উবিবখত এ
প

“73.26

( )

7326.90.10
7326.90.90
7326.90.90
7326.90.90

Steel Bobbins
Ball Socket
Steel Ring
Yarn finger atlas”;

82.08 এ

এ
পর
;

উ র পর কলাম (2) ও (3) এ উবিবখত
র পর
প Heading 82.08 এ উ র
কলাম (2) ও (3) এ উবিবখত এ
প

“8 .08

8208.20.00
8208.90.00

Knives and cutting
blades
Selvage Cutter
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(ঘ)

84.24 এ

উ র পর কলাম (2) ও (3) এ উবিবখত
র পর
প Heading 84.42 এ উ র
কলাম (2) ও (3) এ উবিবখত এ

এ

পর
;
“84.42

8442.50.20

Printing plates

( )

84.48 এর পর
কলাম (2) এ উবিবখত H.S. Code
8448.39.00 এর
পর
কলাম (3) এ উবিবখত
Description “Feeler Brushes H.S. Code
8448.39.00 এর
পর
কলাম (3) এ উবিবখত
Description “Load Cell
H.S. Code
8448.39.00 এর
পর
কলাম (3) এ উবিবখত
Description
“Rectifier
H.S.
Code
8448.39.00 এর
পর
কলাম (3) এ উবিবখত
Description “Relay H.S. Code 8448.39.00
এর পর
কলাম (3) এ উবিবখত Description
“Solid State Relay H.S. Code 8448.39.00
এর পর
কলাম (3) এ উবিবখত Description
“Static Relay এ H.S. Code 8448.49.00 এর
পর
কলাম (3) এ উবিবখত Description
“Circular Brush উ
এ
;

( )

84.83 এ

এ
পর
;

উ র পর কলাম (2) ও (3) এ উবিবখত
র পর
প Heading 84.83 এ উ র
কলাম (2) ও (3) এ উবিবখত এ

“84.83

8483.10.00
8483.20.00

8483.20.00
8483.30.00

8483.30.00
8483.40.00
8483.40.00
8483.40.00
8483.50.00
8483.60.00
8483.90.00

Shaft
Bearing Housing
Incorporating Ball or
Roller
Worm gear
Bearing housings, not
incorporating ball or
roller bearings; plain
shaft bearings
Bracket
Hallow shaft Gearbox
Gear
Pinion
Pulley
Coupling
Toothed Wheel
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(ছ)

85.04 এ

উ র পর কলাম (2) ও (3) এ উবিবখত
র পর
প Heading 85.04 এ উ র
কলাম (2) ও (3) এ উবিবখত এ
প

এ
পর
;

“85.04

8504.31.00
8504.40.20
8504.40.90
8504.90.90
8504.90.90

( )

85.36 এ

উ র পর কলাম (2) ও (3) এ উবিবখত
র পর
প Heading 85.36 এ উ র
কলাম (2) ও (3) এ উবিবখত এ
প

এ
পর
;

“85.36

8536.10.00
8536.41.00
8536.49.90
8536.49.90
8536.49.90
8536.50.00
8536.50.00
8536.50.00
8536.90.90
8536.90.90

( )

উ র পর কলাম (2) ও (3) এ উবিবখত
র পর
প Heading 90.31 এ উ র
কলাম (2) ও (3) এ উবিবখত এ
প

পর
;
“90.3

9031.80.00
9031.90.00

Load Cell
Basic Measuring
Head

94.05 এর ববপরীদত কলাম (2) এ উবিবখত H.S. Code
“9 05. 0.90” এর প র
H.S. Code “9 05. 9.90”

প
( )

Fuses
Time Relay
Relay
Solid State Relay
Static Relay
Feeler Head
Proximity Switch
Vibration level
Switch
Auxiliary Contact
Magnetic Contactor

90.31 এ

এ

(ঞ)

Modification parts
Frequency inverter &
converter
Rectifier
Break Bush
Drive Card

;

96.03 এ

এ
পর
;

উ র পর কলাম (2) ও (3) এ উবিবখত
র পর
প Heading 96.03 এ উ র
কলাম (2) ও (3) এ উবিবখত এ
প
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96.03

(২)

9603.50.00
9603.50.00
9603.50.00

TABLE-2 এর কলাম (1) এ উবিবখত Heading 34.02 এ উ র
ববপরীদত কলাম (2) ও (3) এ উবিবখত এ
র পর
Heading 34.02 এ উ র ববপরীদত কলাম (2) ও (3) এ উবিবখত
এ
প
,
:34.02

3402.39.00

Other
Anionic
Organic
surface-active agents
Non-Ionic Organic Surface
Active Agent
Washing/Cleaning
preparation/Fixing agent ।

3402.42.00
3402.90.90

(৩)

TABLE-3 এর কলাম (1) এ উবিবখত Heading 55.02 এ উ র
ববপরীদত কলাম (2) ও (3) এ উবিবখত এ
র পর
Heading 55.02 এ উ র ববপরীদত কলাম (2) ও (3) এ উবিবখত
এ
প
,
:“55.0

(৪)

Circular Brush
Feeler Brush
Metalic clearing
brush

প র
(৪) ও (৫)
“(৪)

5502.10.00
5502.90.00

Of cellulose acetate
Other ।

উ
প

(৪) ও (৫) এর প র
:-

,

ববগত বৎসদরর উৎপােন, উৎপােন ক্ষমতা অনু ায়ী আমোবন,
বৎসদরর উৎপােন পবরকল্পনা, ইতযাবে ববদবচনাপূব থক
TABLE-2 এবাং TABLE-3 এ উবিবখত উপকরদণর
বাৎসবরক পবরমাণ প্রাক্কলন কবরয়া প্রদতযক বৎসদরর জানুয়াবর
মাদসর মদেই একটি বিসাবপে আমোবন সাংবিষ্ট কাস্টম িাউস
বা কাস্টমস বস্টশন এর কবমশনার এবাং
কাস্টমস,
এ
ও
কবমশনাদরট এর কবমশনাদরর বনকট োবখল
কবরদত িইদব; কাস্টম িাউস বা কাস্টমস বস্টশদনর কবমশনার
োবখলকৃত বিসাদবর বভ্বত্তদত আমোবনকৃত উপকরণ খালাস
বেদবন এবাং কাস্টমস, এ
ও
কবমশনাদরট প্রবত ৬
(েয়) মাস পর পর উক্ত প্রবতষ্ঠাদনর আমোবনকৃত উপকরণ
সাংবিষ্ট প্রবতষ্ঠাদনর পণ্য উৎপােদন ব্যবিার করা িইয়াদে বকনাতািা সদরজবমদন বনরীক্ষা কবরদবন।
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(৫)

(৫)

পর

কবমশনার, কাস্টমস, এ
ও
র র্াসম্ভব
স্বল্পতম সমদয় বনরীক্ষা সমাপ্ত কবরয়া বনরীক্ষা সমাবপ্তর ১ (এক)
মাদসর মদে পবরবশষ্ট-৩ বমাতাদবক একটি ব বনষ্ঠ প্রবতদবেন
জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সেস্য (কাস্টমস: নীবত) এর বনকট এবাং
উ র অনুবলবপ সাংবিষ্ট কাস্টম িাউস বা কাস্টমস বস্টশন
কর্তথপক্ষ বরাবদর বপ্ররণ কবরদবন; বনরীক্ষায় বরয়াবত িাদর
আমোবনকৃত উপকরদণর ধতথব্যদ াগ্য অপব্যবিার পাওয়া বগদল
Customs Act এর section 156 এর sub-section (1)
এর Table এর item 10A এর ববধান অনু ায়ী ব্যবস্থা গ্রিণ
কবরদত কবমশনার, কাস্টমস, এ
ও
র
আমোবন সাংবিষ্ট কাস্টমস কবমশনারদক অনুদরাধ কবরদবন;
প্রবতদবেন প্রাবপ্তর পর বে বেখা ায় ব , আমোবনকৃত উপকরণ
আমোবনকারদকর প্রবতষ্ঠাদন ব্যবহৃত িইয়াদে তািা িইদল
অঙ্গীকারনামা বেরতদ াগ্য িইদব; এবাং ।
-৩ এর প র

পর
[

-৩

প

,

:-

“পবরবশষ্ট-৩
(৫)
]

১। প্রবতষ্ঠাদনর নাম ও ঠিকানা :
২। বনরীক্ষাকাল/বময়াে :
৩। বনরীক্ষা বময়াদে TABLE ভুক্ত আমোবনকৃত উপকরদণর ববল অব
এবিবভ্বত্তক নাম, বববরণ ও পবরমাণ (প্রদয়াজদন আলাো কাগদজ) :
৪। কাস্টমস , এ
ও
কবমশনাদরট কর্তথক বনরীক্ষায় প্রাপ্ত
েলােল :
৫। ক্রবমক নাং-৩ ও ৪ এর পবরদপ্রবক্ষদত কবমশনাদরদটর প থদবক্ষণ/
সুপাবরশ/ পেদক্ষপ :
কবমশনার
কাস্টমস এ
ও
কবমশনাদরট
-------------------। ।

২। এ

প ৯

, ২০২২

র

র

।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
র /র
র
।
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অর্ থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ
(কাস্টমস ও মূল্য সাংদ াজন কর)
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ: ১৮

, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১

, ২০২২ বিষ্টাব্দ

এস,আর,ও নাং ১৪৯-আইন/২০২২/৯৭/কাস্টমস।- Customs Act,
1969 (Act IV of 1969), অত:পর উক্ত Act ববলয়া উবিবখত, এর
section 19 এর sub-section (1) এবাং মূল্য সাংদ াজন কর ও
র
আইন, ২০১২ (২০১২ সদনর ৪৭ নাং আইন) এর ধারা ১২৬ এর উপ- র (১) এ প্রেত্ত
ক্ষমতাবদল সরকার, জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সবিত পরামশথক্রদম, জনস্বাদর্ থ, উক্ত
Customs Act এর First Schedule ভুক্ত পণ্যসমূদির মদে বনম্নববণ থত
TABLE এর কলাম (1) ও (2) এ উবিবখত Heading এবাং H.S.Code এর
ববপরীদত কলাম (3) এ ববণ থত equipment ও accessories বক, উিাদের
উপর আদরাপনীয় আমোবন শুল্ক, ব ই পবরমাদণ ল্যবভ্বত্তক ৫% এর অবতবরক্ত িয় বসই
পবরমাণ এবাং সমুেয় ল্য সাংদ াজন কর ও, বক্ষেমত, সম্পূরক শুল্ক, বে র্াদক, িইদত
বনম্নববণ থত শতথাধীদন অব্যািবত প্রোন কবরল, র্া:TABLE
Heading
(1)
40.16
61.12

63.06
65.06
83.08
87.03
88.01
88.04
89.03

89.06
95.03
95.04
95.06

H.S.Code
(2)
4016.99.90
6112.31.00
6112.39.00
6112.41.00
6112.49.00
6306.22.00
6506.10.00
8308.10.00
8703.10.00
8801.00.00
8804.00.00
8903.31.00
8903.32.00
8903.33.00
8903.99.00
8906.90.00
9503.00.90
9504.90.00
9506.99.00

Description
(3)
Scuba diving equipments
Swimming accessories

Camping and hiking tents
Safety cap for skating or biking
Mountain climbing materials
Go-curt
Hot air balloons
Paragliding equipments
Surfing boats
Kayak, sea ray and its accessories,
water bikes, jet ski
House boats/Glass bottom boats
Kite surfing equipments
Bowling items
Pool table
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শ
(১)

আমোবনকারক প্রবতষ্ঠানদক মূল্য সাংদ াজন কর (মূসক) বনববিত ট্যযর
অপাদরটর (টি.ও) িইদত িইদব এবাং ইনবাউন্ড ট্যযর অপাদরশদন
কমপদক্ষ ২ (দুই) ব রর অবভ্জ্ঞতা র্াবকদত িইদব।

(২)

আমোবনকারক প্রবতষ্ঠানদক বাাংলাদেশ ব্যাাংক িইদত প্রেত্ত বক্রবডট
ইনেরদমশন বুযদরা (বস,আই,বব) প্রবতদবেন োবখল কবরদত িইদব;
বস,আই,বব প্রবতদবেন োবখদল ব্যর্ থ িইদল বা বস,আই,বব প্রবতদবেদন
বকাদনা অবনয়ম পবরলবক্ষত িইদল উক্ত প্রবতষ্ঠান এই বরয়াতী সুববধা
পাইদব না।

(৩)

প থটন

(৪)

আমোবনকৃত equipment ও accessories ব্যবিাদর
ববসামবরক ববমান ও প থটন মন্ত্রণালয় কর্তক
থ প্রণীত নীবতমালা অনুসৃত
িইদব।

(৫)

বাাংলাদেশ ববসামবরক ববমান পবরবিন ও প থটন
ণালদয়র যুগ্ম
থাোর
সবচব পে ম
বনদম্ন নদিন এমন একজন কমথকতথা কর্তক
থ স্বাক্ষবরত
একটি প্রতযয়নপে পবরবশষ্ট-২ এ ববধৃত েদক আমোবনকৃত
equipment ও accessories খালাদসর সময় সাং
শুল্ক
ভ্বদন বষ্টশদন োবখল কবরদত িইদব।

(৬)

পণ্য চালান খালাদসর ৬ (েয়) মাদসর মদে আমোবনকৃত
equipment ও accessories বনববিত প থটন বশদল্প ব্যবিার
িইয়াদে বক না উিা সাংবিষ্ট কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ববভ্াগীয়
কমথকতথা সদরজবমদন তেন্তপূব থক স্বীয় স্বাক্ষদর পবরবশষ্ট-৩ অনু ায়ী
তেদন্তর পরবতী ৩০ (বেশ) বেদনর মদে একটি প্রতযয়নপে সাং
কবমশনার অব কাস্টমস বরাবর বপ্ররণ কবরদত িইদব।

(৭)

শতথ (৬) এ উবিবখত প্রতযয়নপে প্রাবপ্তর পর বে বেখা ায় ব ,
আমোবনকৃত equipment ও accessories আমোবনকারক
প্রবতষ্ঠাদন ব্যবহৃত িইয়াদে তািা িইদল শতথ (৩) অনু ায়ী প্রেত্ত
অঙ্গীকারনামা বেরতদ াগ্য িইদব, অন্যর্ায় প্রদ াজয িাদর শুল্ক, কর
পবরদশাধ োড়াও Customs Act, 1969 অনু ায়ী অন্যান্য
অর্ থেন্ড বা জবরমানা আমোবনকারদকর বনকট িইদত আোয়দ াগ্য
িইদব।

বশদল্পর

জন্য আমোবনকৃত equipment ও
accessories শুধুমাে সাংবিষ্ট প থটন বশদল্পর কাদজ ব্যবহৃত িইদব
মদমথ আমোবনকারক কর্তক
থ ৩০০ ( শত) টাকার নন-জুবডবশয়াল
স্টযাদম্প পবরবশষ্ট-১ অনু ায়ী একটি অঙ্গীকারনামা সাং
শুল্ক
কর্তপথ দক্ষর বরাবদর োবখল কবরদত িইদব।
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র
র

২। ০৬ জুন, ২০১৩ বিস্টাব্দ
২৩
, ১৪২০
প এস,আর,ও নাং ১৫১-আইন/২০১৩/২৪৩৮/কাস্টমস এ
।
৩। এ

প ৯

, ২০২২

র

র

র
র র

।
পবরবশষ্ট-১
(৩)
]

[
অঙ্গীকারনামা
আবম ------------------------------------ (নাম) মাবলক/ব্যবস্থাপনা পবরচালক,
বমসাস থ --------------------------------------------------------------------------- (প্রবতষ্ঠাদনর
নাম ও সম্পূণ থ ঠিকানা ) এই মদমথ অঙ্গীকার কবরদতবে ব , প্রবতষ্ঠানটি বববনদয়াগ ববাড থ কর্তথক
বনববিত (বনবিন নম্বর ............) এবাং বাাংলাদেশ ববসামবরক ববমান ও প থটন মন্ত্রণালয় কর্তথক
বরবজষ্টারডভুক্ত (বরবজদষ্টশন নাং ............. । আবম ঋণপে নাং---------- --------------------তাবরখঃ--------------- ইনভ্দয়স নাং------------------ তাবরখঃ -------------------- বব এল/
এয়ারওদয় ববল/িাক বরবসট নাং ---------------------- তাবরখঃ ----------------- এর মােদম
আমোবনকৃত equipment ও accessories প থটন বশদল্প ব্যবিার িইদব এবাং উিার
বকান ব্যতযয় িইদল আমোবনকৃত উক্ত equipment ও accessories এর উপর প্রদ াজয
িাদর শুল্ক ও কর পবরদশাধ োড়াও Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969)
এর অধীদন শুল্ক কর্তথপক্ষ কর্তথক গৃিীত অন্য ব বকাদনা শাবস্তমূলক ব্যবস্থা মাবনয়া লইদত বাে
র্াবকব।
তাবরখঃ

স্বাক্ষরঃ ........................................................
মাবলক/ব্যবস্থাপনা পবরচালদকর নামঃ ......................
প্রবতষ্ঠাদনর নাম ও ঠিকানাঃ .................................
[

পবরবশষ্ট -২
(৫)
]

প্রতযয়ন পে
প্রতযয়ন করা াইদতদে ব , বমসাস থ ............................................. বববনদয়াগ
ববাড থ কর্তথক বনববিত (বনবিন নম্বর ............) এবাং বাাংলাদেশ ববসামবরক ববমান ও প থটন
মন্ত্রণালয় কর্তথক বরবজষ্টারডভুক্ত (বরবজদষ্টশন নাং .............) একটি ট্যযর অপাদরটর প্রবতষ্ঠান।
উক্ত প্রবতষ্ঠান কর্তথক ইনভ্দয়স নাং ...................... তাবরখ .................., ববল অব ল্যাবডাং/
এয়ারওদয় ববল/িাক বরবসপ্ট নাং ..........................., তাবরখ ....................(প্রবতস্বাক্ষবরত)
-এ উবিবখত প্রবতষ্ঠানটি আমোবনকৃত equipment ও accessories বনববিত প থটন
বশদল্প ব্যবিার কবরদব।
প্রতযয়নকারী কর্তথপক্ষ
স্বাক্ষরঃ
নামঃ
পেবী
সীল
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[

পবরবশষ্ট-৩
(৬)
]

প্রতযয়ন পে
এই মদমথ প্রতযয়ন করা াইদতদে ব , বমসাস থ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (সম্পূণ থ নাম ও
ঠিকানা) বববনদয়াগ ববাড থ কর্তথক বনববিত (বনবিন নম্বর ............) এবাং ববসামবরক ববমান ও
প থটন মন্ত্রণালয় কর্তথক বরবজস্টারডভুক্ত একটি প থটন বশল্প প্রবতষ্ঠান। এই প্রবতষ্ঠান কর্তথক ঋণপে
নাং ----------------------------- তাবরখঃ ------------------- ইনভ্দয়স নাং -------------------তাবরখঃ ----------------- ববল অব এবি নাং ----------------------- তাবরখঃ -----------------এর মােদম আমোবনকৃত equipment ও accessories উক্ত প থটন বশদল্প ব্যবিার করা
িইয়াদে/িয় নাই।
স্বাক্ষরঃ ...........................................
নামঃ .............................................
পেবীঃ ববভ্াগীয় কমথকতথা
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট
ববভ্াগীয় েপ্তর, ................।
সীলঃ।

তাবরখঃ

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,

র /র
র
।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অর্ থ মন্ত্রণালয়
অভ্য রীণ সম্পে ববভ্াগ
(কাস্টমস ও

র)
প্রজ্ঞাপন

তাবরখ: ১৮

, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১

, ২০২২ বিষ্টাব্দ

এস,আর,ও নাং ১৫০-আইন/২০২২/৯৮/কাস্টমস।- Customs Act, 1969
(Act No. IV of 1969) এর section 19 এর sub-section (1) এ
রও
র
, ২০১২ (২০১২
র ৪৭
) এর র ১২৬
এর উপ- র (১) এ প্রেত্ত ক্ষমতাবদল সরকার, জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সবিত
পরামশথক্রদম, ৩
, ২০২০
২০
, ১৪২৭
র
র
প এ , র,ও ১৩৪/২০২০/৮৫/
এর
প
র , :-
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উপ র-উ
(১)

প র TABLE এর
10 এ উ র পর
পর
(3) এ এ
“10.

(২)

(৩)

(2) ও (3) এ উ
21 এ উ র পর
প
,
:-

র
(2) ও

এ

;

র
(2) ও

8525.89.90
8531.80.00”

(2) ও (3) এ উ
22 এ উ র পর
প
,
:-

All kind of office furniture.

এ

85.39
9 05. 9.90”

Security appliances (CCTV,
smoke detectors, etc.)

22 এ উ র পর
পর
(3) এ এ
22.

Sl No.-

(2) ও (3) এ উ
10 এ উ র পর
প
,
:-

Lamps (UV, fluorescent,
sodium mercury, halogen, etc.)

21 এ উ র পর
পর
(3) এ এ
“21.

( )এউ

এ

9401.31.00
9401.39.00
9401.52.00
9401.53.00
9401.59.00
9401.61.00
9401.69.00
9401.71.00
9401.79.00
9401.80.00
9403.10.00
9403.30.00
9403.70.00
9403.81.00
9403.89.00”

;

র
(2) ও

;
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(৩)

27 এ উ র পর
পর
(3) এ এ
“27.

২। এ

(2) ও (3) এ উ
27 এ উ র পর
প
,
:-

Projection screen, Multimedia
projector, Video conference
camera.

প ৯

, ২০২২

র

এ

8528.62.00
8528.69.00
8525.81.10
8525.82.10
8525.83.10”

র

র
(2) ও

।

।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
র /র
র
।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অর্ থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ
[কাস্টমস]
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ: ১৮

, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১

, ২০২২ বিষ্টাব্দ

এস,আর,ও নাং ১৫১-আইন/২০২২/৯৯/কাস্টমস।- Customs Act, 1969
(Act No. IV of 1969) এর section 19 এর sub-section (1), মূল্য
সাংদ াজন কর ও
র
আইন, ২০১২ (২০১২ সদনর ৪৭ নাং আইন) এর ধারা ১২৬
এর উপ-ধারা (১) এর সবিত পঠিতব্য, এ প্রেত্ত ক্ষমতাবদল সরকার, জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর
পরামশথক্রদম,
, ১৪
, ২০১৭
৩০
, ১৪২৩
র
র
প এ , র,ও ৫৬/২০১৭/
এর
প
র ,
:উপ র-উ

প র TABLE এর কলাম (1) এ ববণ থত Heading-

190

(১)

74.19 এ উ র পর
(2) বত উবিবখত এ
পর
প Heading 74.19 এ উ র পর
(2) বত উবিবখত এ
র
প
, :“74.19

(২)

র

7419.91.00; 7 19.80.10”; এ

84.19 এর পর
(2) বত উবিবখত H.S. Codes
“8 19.31.00” ও “8 19.32.00” এর প র
H.S.
Codes “8 19.33.00”, “8 19.3 .00” ও “8 19.35.00”
প
।

২। এই প্রজ্ঞাপন ৯ জুন, ২০২২ বিষ্টাব্দ তাবরখ িইদত কা থকর িইদব।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
র /র
র
।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অর্ থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ
[কাস্টমস]
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ: ১৮

, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১

, ২০২২ বিষ্টাব্দ

এস,আর,ও নাং ১৫২-আইন/২০২২/১০০/কাস্টমস।- Customs Act, 1969
(Act No IV of 1969) এর section 19 এর sub-section (1) এবাং মূল্য
সাংদ াজন কর ও
র
আইন, ২০১২ (২০১২ সদনর ৪৭ নাং আইন) এর ধারা ১২৬
এর উপ-ধারা (১) এ প্রেত্ত ক্ষমতাবদল সরকার, জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সবিত
পরামশথক্রদম, ২০
, ২০১৭
০৬
, ১৪২৩
র
র
প এ , র,ও ৬৩/২০১৭/০৫/
এর
প
র ,
:উপ র-উ
, :-

প র TABLE এর প র

প TABLE

প
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“TABLE
Sl.
No
(1)
01.

02.

Description of
goods
(2)
Cigarettes,
cigars and
manufactured
tobacco
Liquor, beer,
wine and other
drinks

03.

Cosmetic and
toiletry

04.

Food items

H.S. Code

2402.10.00,
2403.19.00,

2402.20.00,
2403.91.00,

2009.11.00,
2009.29.00,
2009.49.00,
2009.71.00,
2009.90.00,
2202.10.00,
2204.21.00,
2205.90.00,
2208.40.00,
2208.90.00,
3301.12.00,
3301.25.00,
3302.10.10,
3304.10.00,
3304.99.00,
3307.10.00,
3401.19.00,
3402.42.00,
3402.90.10,
0201.10.10,
0201.30.10,
0401.20.10,
0403.90.00,
0406.20.00,
0901.12.00,
0910.11.10,
1005.10.90,
1509.90.00,
1604.12.00,
1701.99.00,
1806.90.00,
1905.32.00,
2003.90.00,
2005.99.00,
2007.99.00,

2009.12.00,
2009.31.00,
2009.50.00,
2009.79.00,
2106.90.10,
2202.90.00,
2204.29.00,
2206.00.00,
2208.50.00,
2307.00.00,
3301.13.00,
3301.29.00,
3302.10.90,
3304.20.00,
3306.10.00,
3307.20.00,
3401.20.00,
3402.49.10,
3402.90.90.
0201.10.90,
0201.30.90,
0401.20.90,
0405.10.00,
0406.30.00,
0901.22.00,
0910.12.10,
1104.12.10,
1517.10.90,
1604.15.00,
1806.20.00,
1902.11.00,
1905.90.00,
2005.20.00,
2006.00.00,
2008.19.00,

(3)
2402.90.00,
2403.99.00

2403.11.00,

2009.19.00,
2009.39.00,
2009.61.00,
2009.81.00,
2201.10.00,
2203.00.00,
2204.30.00,
2208.20.00,
2208.60.00,

2009.21.00,
2009.41.00,
2009.69.00,
2009.89.00,
2201.90.00,
2204.10.00,
2205.10.00,
2208.30.00,
2208.70.00,

3301.19.00,
3301.30.00,
3302.90.00,
3304.30.00,
3306.20.00,
3307.30.00,
3401.30.00,
3402.49.90,

3301.24.00,
3301.90.00,
3303.00.00,
3304.91.00,
3306.90.00,
3401.11.00,
3402.41.00,
3402.50.00,

0201.20.10,
0401.10.10,
0402.10.10,
0405.90.00,
0406.40.00,
0902.10.00,
0910.20.10,
1104.12.90,
1517.90.00,
1701.12.00,
1806.31.00,
1905.20.00,
2001.10.00,
2005.51.00,
2007.10.00,
2008.50.00,

0201.20.90,
0401.10.90,
0403.20.00,
0406.10.00,
0409.00.10,
0902.30.00,
0910.91.10,
1104.29.00,
1604.11.00,
1701.91.00,
1806.32.00,
1905.31.00,
2003.10.00,
2005.70.00,
2007.91.00,
2008.60.00,
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2008.70.00,
2009.79.00,
2103.20.00,
2202.10.00,

2008.99.00,
2101.20.00,
2103.90.90,
2202.90.00,

২। এই প্রজ্ঞাপন ৯ জুন, ২০২২ বিষ্টাব্দ তা র

2009.11.00,
2102.30.00,
2104.10.00,
2501.00.30,

2009.31.00,
2103.10.00,
2104.20.00,
2501.00.99”
।

কা থকর িইদব।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
র /র
র
।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অর্ থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ
(কাস্টমস ও মূল্য সাংদ াজন কর)
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ: ১৮

, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১

, ২০২২ বিষ্টাব্দ

এস,আর,ও নাং ১৫৩-আইন/২০২২/১০১/কাস্টমস।- Customs Act, 1969
(Act No. IV of 1969) এর section 19 এর sub-section (1) এবাং মূল্য
সাংদ াজন কর ও
র
আইন, ২০১২ (২০১২ সদনর ৪৭ নাং আইন) এর ধারা ১২৬
এর উপ-ধারা (১) এ প্রেত্ত ক্ষমতাবদল সরকার, জনস্বাদর্ থ, জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সবিত
পরামশথক্রদম, ৩
, ২০২০
২০
, ১৪২৭
র
র
প এ , র,ও ১২৯/২০২০/৮০/
এর
প
র
র , :উপ র-উ

প র TABLE এর কলাম (1) এ উবিবখত Heading-

(১)

72.09 এর ববপরীদত কলাম (2) এ উবিবখত H.S. Code
“7209.16.00” এর প র
“7209.16.90”
প
;

(২)

84.33 এ উ র ববপরীদত কলাম (2) ও (3) এ উবিবখত
এ
র পর
Heading 84.33 এ উ র
ববপরীদত কলাম (2) ও (3) এ উবিবখত এ
প
,
:-
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“8 .33

২। এ

প ৯

8433.11.00 Cutting device
8433.51.00 Combine Harvester-Threshers
8433.52.00 Threshing machinery for
agricultural produce”।

, ২০২২

র

র

।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
র /র
র
।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব ববাড থ
ঢাকা
(কাস্টমস)
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ: ১৮

, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১

, ২০২২ বিষ্টাব্দ

এস,আর,ও নাং ১৫৪-আইন/২০২২/১০২/কাস্টমস। Customs Act,
1969 (Act No. IV of 1969) এর section 219, section 219A এর
সবিত পঠিতব্য, এ প্রেত্ত ক্ষমতাবদল জাতীয় রাজস্ব ববাড থ ২
, ২০১৬
১৯
, ১৪২৩
র
র কাস্টমস রুবলাং (অবগ্রম) বববধমালা,
২০১৬ এর বন রূপ
র
কবরল, র্া:উপ র-উ
(৩)
প

র
,

“(৩)
‘

(৩) এর প র

৯

উপ-

:২,০০০ (
র)
১/১১০৩/০০০০/০৯৬১
র
। ।

’
র
২

৭ এর উপ-

, ২০২২

‘এ-

’ এর
উ র

ক ক
জাতীয় রাজস্ব ববাদডরথ আদেশক্রদম,
র /র
র ।

