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    ন  ------, ২০১9 

        আ                                  আইন       ন    আন   

 

    

 

              আ                             ন                      

      আইন       ন          ন        ন    

 

               ন    আইন      ই  - 

 

         

 

       

 

 ১             ন         ন - (১)  ই আইন     আইন, ২০১9 ন            ই    

 

 (২)  ই আই ন                                  71         07          

                     ই    

 

(৩)  ই আই ন                                                        

          ,              ২০১9   ন  ১    ই                ই    

 

           

 

Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969)          ন 
 

2  Act No. IV of 1969    section 2          ন - Customs Act, 

1969 (Act No. IV of 1969)          Act             ,    section 2   - 

 

( ) clause (kk)             ন    clause (kk)           ই  ,      - 

 

“(kk) “export manifest” means an export manifest delivered or 

transmitted under section 53, to customs computer system 

or, in manual form where use of customs computer system 

is not available, by the registered user and includes an 

export cargo manifest; transit cargo and cargo for 

transhipment; and advance passenger and crew 

information, in such manner and with such particulars as 

the Board may specify ”       
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( ) clause (ll)             ন    clause (ll)           ই  ,      - 

“(ll) “import manifest” means an import manifest 

delivered or transmitted under sections 43 & 44, to customs 

computer system or, in manual form where use of customs 

computer system is not available, by the registered user and 

includes an import cargo manifest; transit cargo and cargo 

for transhipment; and advance passenger and crew 

information, in such manner and with such particulars as 

the Board may specify ”  

 

3  Act No. IV of 1969    section 3          ন -    Act    section 

3   - 

 

( ) clause (hh)        ন      ন clause (hhh)           ই  ,      - 

 

“(hhh) a Director General (Customs Risk Management Unit);” ; 

 

( ) clause (i)          “(Central Intelligence Cell)”            ন     

“or an Additional Director General (Customs Risk Management 

Unit)”            ন           ই        

 

(গ) clause (j)          “(Central Intelligence Cell)”            ন     

“or a Director (Customs Risk Management Unit)”            ন 

          ই  | 

 

4  Act No. IV of 1969    section 15          ন -    Act    

section 15    clause (g)           “ ” (        ন)              “and”     

      ই       clause (h)           “ ” (    )            “ ” (        ন)   

“and”                ই              ন      ন clause (i)           ই  ,     - 

 

“(i) Goods made or produced outside Bangladesh in violation of 

the provisions of     গ      ন         ( ন  ন       ) আইন, ২০১৩ (২০১৩   ন  ৫৪ 

ন  আইন) intended for sale or use for commercial purpose within the 

territory of Bangladesh.”| 
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5  Act No. IV of 1969    section 43          ন -    Act Gi 

section 43    sub-section (4)        ন      ন sub-section (5)           ই  , 

    - 

 

“(5) The Board may, by notification in the official gazette, specify 

the procedures for submitting a complete electronic import manifest by the 

master of the vessel or his authorized agent prior to the departure of the 

vessel from the last port of call.”  

 

6  Act No. IV of 1969    section 44          ন -    Act    

section 44           “ ” (    )            “ ”  (    ন)           ই       

       ন      ন proviso           ই  ,      - 

 

“Provided that the Board may, by notification in the official 

gazette, specify the procedures for submitting complete electronic cargo, 

advance passenger manifest and crew information by the person-in-charge 

of an aircraft or his authorized agent prior to the departure of the aircraft 

from the last port of call.”  

 

7  Act No. IV of 1969    section 98          ন -    Act    

section 98    sub-section (4)             ন    sub-section (4)           ই  , 

     - 

“(4) Warehoused goods other than the goods mentioned in sub-

sections (1), (2A) and (3) may remain in the warehouse for a period not 

exceeding six months following the date of execution of the bond under 

section 86 in respect of such goods.”  

 

8  Act No. IV of 1969    section 197A           ন -    Act    

section 197A             ন    section 197A           ই  ,      - 

 

“197A. Customs Control and Risk Management.- (1) Subject to 

the directions of the Board, an officer of Customs may, within his lawful 

authority, carry out all the Customs control as he deems necessary. 

 

(2) For the purpose of identifying and evaluating the risks, and 

developing the necessary counter-measures thereof, the Customs control, 

including random check, shall primarily be based on risk analysis done by 
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using electronic data-processing techniques, if available, according to the 

criteria developed at local, national or international level. 

 

(3) The Board shall establish a Customs Risk Management Unit for 

the purpose of conducting risk management in a coordinated manner with 

other government agencies managing international passenger traffic and 

controlling goods, cargo or transport. 

 

(4) For the purpose of this section, the Board may appoint required 

number of customs officers and staffs and, from time to time, formulate 

rules and operational procedures. 

 

 Explanations.- For the purpose of this section, “Customs control” 

means measures applied by officers of customs to ensure compliance with 

this Act governing the import, export, transit, transfer and storage of goods 

and passengers including crew between Bangladesh and other countries or 

territories, and the presence and movements of consignments imported 

into, and exported from, Bangladesh and in transit.”  

 

9  Act No. IV of 1969    section 197B     section 197C    

       -    Act    section 197A        ন      ন section 197B Ges section 

197C           ই  ,      - 
 

“197B. Non intrusive inspection.- Unless exempted by official 

order, no consignment shall be cleared from customs control in any 

customs port or customs station without electronic scanning, and where 

electronic scanning system is not installed or functional, competent 

authority may allow clearance of such consignment by performing 

physical examination. 
 

197C. Specialized functional unit.- For the purpose of this Act, 

the Board may, by general or special order published in the official 

gazette, form one or more specialized functional unit(s) to accomplish 

special functions, appoint required number of custom officers and specify 

duties, procedures and special allowances for those officers.”  

 

 10  Act No. IV of 1969    FIRST SCHEDULE          ন -    

Act    FIRST SCHEDULE             ই আই ন       -1          “FIRST 

SCHEDULE” (            )           ই    
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তৃতীয় ধ্যোয় 

 

Income-tax Ordinance, 1984 (Ord. No. XXXVI of 1984) এয সংযোধন 

 

11। Ordinance No. XXXVI of 1984 এভ section 2 এভ ংশযোথদ।- 

Income-tax Ordinance, 1984 (Ord. No. XXXVI of 1984), তঃয ঈক্ত 

Ordinance ফলরয়ো ঈলিলিত, এয section 2 এয- 

(ও) clause (45) এভ sub-clause (i) এভ “not exceeding ten percent of 

disclosed profit of relevant income year” ব্দগুলর এফং “or leave 

fare assistance” ব্দগুলর লফলুপ্ত হআযফ; 

(ঔ) clause (55) এভ sub-clause (b) এয “or partly” ব্দগুলর এফং প্রোন্তলিত 

“and” ব্দটি লফলুপ্ত হআযফ;  

(ক) clause (55) এভ sub-clause (c) এয য লনম্নরূ নূতন sub-clause (d) 

এং sub-clause (e) ন্নিশন্নযঢ লইশ, বণোাঃ- 

“(d) a trust, a fund or an entity, the control and 

management of whose affairs is situated wholly in 

Bangladesh in that year; and 

(e) a local authority and every other artificial juridical 

person;”; 

(ঘ) clause (56) এয য লনম্নরূ Explanation সংযমোলজত হআযফ, মথোঃ- 

“Explanation 1.- For the purpose of royalty in respect of any 

right, property or information, it is not necessary that- 

(i) the possession or control of such right, property or 

information is with the payer; 

(ii) such right, property or information is used directly by 

the payer; 

(iii) the location of such right, property or information is in 

Bangladesh. 

Explanation 2.- For the removal of doubts, it is hereby 

clarified that the expression “process” includes 

transmission by satellite (including up-linking, 

amplification, conversion for down-linking of any signal), 
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cable, optical fibre or by any other similar technology, 

whether or not such process is secret;”  

 

১২। Ordinance No. XXXVI of 1984 এ নূঢদ section 16F এং 16G এভ 

ন্নিশয।- ঈক্ত Ordinance এয লফলুপ্ত  section 16E এয য লনম্নরূ নূতন section 16F 

এফং 16G সংযমোলজত হআযফ, মথোঃ- 

   “16F. Charge of tax on stock dividend.- Nothwithstanding 

anything contained in this Ordinance or any other law for the time being in 

force,  where a company registered under ককোম্পোনী অআন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সযনয ১৮ 

নং অআন) and listed to any stock exchange in Bangladesh declares stock 

dividend, whether interim or otherwise, the company shall pay, in addition 

to tax payable under this Ordinance, tax on the value of stock dividend at 

the rate of fifteen per cent within sixty days from the date of such 

declaration. 

16G. Charge of tax on retained earnings.- Nothwithstanding 

anything contained in this Ordinance or any other law for the time being in 

force, where in any income year the total of retained earnings, any reserve 

or any other equity, called by whatever name, except paid up capital 

exceeds fifty per cent of the paid up capital of a company registered under 

ককোম্পোনী অআন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সযনয ১৮ নং অআন) and listed to any stock exchange in 

Bangladesh, tax shall be payable at the rate of fifteen per cent on the 

amount of such excess of the company in the aforesaid income year.”। 

 

১৩। Ordinance No. XXXVI of 1984 এভ section 19 এভ ংশযোথদ।- ঈক্ত 

Ordinance এয section 19 এয- 

(ক) sub-section (8) এয “or stocks, and shares” ব্দগুলর  কভো লফলুপ্ত 

হআযফ; 

(ি) sub-section (21) – 

() এ দুআফোয ঈলিলিত “loan” যব্দয য “, advance or deposit 

of any kind called by whatever name,” কভোগুলর এফং 

ব্দগুলর সলিযফলত হআযফ; 

(অ) এয proviso (a) এ দুআফোয ঈলিলিত “repaid” যব্দয য “or 

converted into consideration for any goods or 

services” ব্দগুলর সলিযফলত হআযফ; 

(গ)  sub-section 22 এয য লনম্নরূ নূতন sub-section 22A সলিযফলত 

হআযফ, মথোঃ- 
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“(22A) Where an assessee, being the owner of a house property, 

recieved, from any person to whom such house property or any part 

thereof is let out, any amount exceeding taka 2 lakh other than bank 

transfer which is adjustable against the rent receivable, the amount shall be 

deemed to be the “Income from house property” of the assessee for the 

income year in which it is received: 
 

Provided that where such amount is received through bank 

transfer, the amount shall be adjusted within five years after the year of 

receipt or the period of agreement whichever is lower, if after the expiry of 

the aforesaid period such amount or any part thereof remains unadjusted, 

the amount remained so unadjusted shall be deemed to be the “Income 

from house property” of the assessee in the income year in which such 

amount remains unadjusted. 

 

Explanation.- In this sub-section, “bank transfer” means transfer from the 

account of the giver to the account of the receiver, and such accounts are 

maintained in a bank or financial institution legally authorised to operate 

accounts.”  

  

(ঘ)  sub-section 31 এয “reduced tax rate” ব্দগুলরয য “or any 

income derived from the sources mentioned in paragraph 

33 of Part A of THE SIXTH SCHEDULE” ব্দগুলর সলিযফলত 

হআযফ এফং sub-section 31 এয য লনম্নরূ Explanation সংযমোলজত 

হআযফ, মথোঃ- 

 

“Explanation.- For the purpose of this sub-section income that is subject 

to tax exemption or a reduced tax rate does not include the exclusions 

from total income as mentioned in PART A of the THE SIXTH 

SCHEDULE”; 

 

(ঙ)  sub-section (31) এয য নূতন sub-section (32) সলিযফলত হআযফ, 

মথোঃ- 

  

“(32) Where any payment made for acquiring any asset or 

constitutes any asset and tax has not been deducted therefrom in 

accordance with Chapter VII, such payment shall be deemed to be 

the income of the person responsible for making the payment 
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under this Ordinance and classifiable under the head “Income from 

other source” in the income year in which the payment was 

made.”। 

 

১৪। Ordinance No. XXXVI of 1984 এভ section 19BBBBB এভ 

প্রন্নঢস্থোধদ।- ঈক্ত Ordinance এভ section 19BBBBB এয লযফযতে লনম্নরূ section 

19BBBBB প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ, বণো:- 

 

“19BBBBB. Special tax treatment in respect of investment in 

residential building, apartment, or land.– (1) Notwithstanding anything 

contained in this Ordinance, source of any sum invested by any person, in 

the construction or purchase of any residential building or apartment, or in 

the purchase of any land shall be deemed to have been explained if the 

assessee pays, before the assessment for the relevant assessment year in 

which the investment is completed, tax at the following rate – 

(a) for building, apartment or land situated in the area of Gulshan 

Model Town, Banani, Baridhara, Motijheel Commercial Area 

and Dilkusha Commercial Area of Dhaka- 

(i) taka four thousand per square meter in the case of a 

building or apartment the plinth area of which does not 

exceed two hundred square meter; 

(ii) taka five thousand per square meter in the case of a 

building or apartment the plinth area of which exceeds 

two hundred square meter; 

(iii) taka fifteen thousand per square meter in the case of land; 

 

(b) for building or apartment or land situated in the area of 

Dhanmandi Residential Area, Defence Officers Housing 

Society (DOHS), Mahakhali, Lalmatia Housing Society, Uttara 

Model Town, Bashundhara Residential Area, Dhaka 

Cantonment, Kawran Bazar, Bijaynagar, Segunbagicha, 

Nikunja of Dhaka, and Panchlaish, Khulshi, Agrabad and 

Nasirabad Area of Chattogram- 

(i) taka three thousand per square meter in the case of a 

building or apartment the plinth area of which does not 

exceed two hundred square meter; 
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(ii) taka three thousand and five hundred per square meter in 

the case of a building or apartment the plinth area of 

which exceeds two hundred square meter; 

(iii) taka ten thousand per square meter in the case of land; 

 

(c) for building or apartment or land situated in the area of any 

City Corporation other than areas mentioned in clauses (a) or 

(b)- 

(i) taka eight hundred per square meter in the case of a 

building or apartment the plinth area of which does not 

exceed one hundred and twenty square meter; 

(ii) taka one thousand per square meter in the case of a 

building or apartment the plinth area of which exceeds 

one hundred and twenty square meter but does not exceed 

two hundred square meter; 

(iii) taka one thousand and five hundred per square meter in 

the case of a building or apartment the plinth area of 

which exceeds two hundred square meter; 

(iv) taka five thousand per square meter in the case of land; 

 

(d) for building or apartment or land situated in the area of a 

Paurasabha of any district headquarters- 

(i) taka three hundred per square meter in the case of a 

building or apartment the plinth area of which does not 

exceed one hundred and twenty square meter; 

(ii) taka five hundred per square meter in the case of a 

building or apartment the plinth area of which exceeds 

one hundred and twenty square meter but does not exceed 

two hundred square meter; 

(iii) taka seven hundred per square meter in the case of a 

building or apartment the plinth area of which exceeds 

two hundred square meter; 

(iv) taka one thousand per square meter in the case of land; 

 

(e) for building or apartment or land situated in the area other than 

the areas mentioned in clauses (a) to (d)- 

(i) taka two hundred per square meter in the case of building 

or apartment the plinth area of which does not exceed one 

hundred and twenty square meter; 
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(ii) taka three hundred per square meter in the case of 

building or apartment the plinth area of which exceeds 

one hundred and twenty square meter but does not exceed 

two hundred square meter; 

(iii) taka five hundred per square meter in the case of a 

building or apartment the plinth area of which exceeds 

two hundred square meter; 

(iv) taka five hundred per square meter in the case of land; 

 

(2) The rate of tax mentioned in sub-section (1) shall be twenty per 

cent higher in case where the assessee already owns a building or 

apartment in any City Corporation before such investment is 

completed; or the assessee makes such investment in two or more 

buildings or apartments or land. 

 

(3) The rate of tax mentioned in sub-section (1) shall be one hundred 

per cent higher in case, where-  

(a)  a notice under section 93 has been issued before 

submission of such return of income for the reason that any 

income, asset or expenditure has been concealed or any 

income or a part thereof has escaped assessment;  

(b) a notice under clause (f) of section 113 has been issued 

before submission of such return of income; 

(c) any proceeding under sections 164, 165 or 166 has been 

initiated before submission of such return of income. 

 

(4) The provision of this section shall not apply where the source of 

such investment, made by the assessee for the purchase or construction 

of such residential building or apartment or land, is- 

(a) derived from any criminal activities under any other law for 

the time being in force; or 

(b) not derived from any legitimate source.”। 

 

১৫। Ordinance No. XXXVI of 1984 এ নূঢদ section 19DD এভ 

ন্নিশয।- ঈক্ত Ordinance এয লফলুপ্ত section 19D এয য লনম্নরূ নূতন section 19DD 

সলিযফলত হআযফ, মথোঃ- 
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“19DD. Special tax treatment in respect of investment in 

Economic Zones or Hi-Tech Parks.- Notwithstanding anything 

contained in this Ordinance or any other law for the time being in force, 

no question shall be raised as to the source of any sum invested in any 

economic zone declared under section 5 of ফোংরোযদ থ েননলতক ঞ্চর অআন, 

২০১০ (২০১০ সযনয ৪২ নং অআন) or in any hi-tech park declared under section 22 

of ফোংরোযদ হোআ-কেক োকে কতৃেক্ষ অআন, ২০১০ (২০১০ সযনয ৮ নং অআন) for setting up 

industrial undertaking engaged in producing goods or services therein 

within the period from the first day of July, 2019 and the thirtieth day of 

June, 2024 (both days inclusive) by a company, if tax at the rate of ten per 

cent is paid on the sum so invested before filing of the return for the 

concerned income year.”। 

 

১৬। Ordinance No. XXXVI of 1984 এভ section 30 এভ ংশযোথদ।- ঈক্ত 

Ordinance এয section 30 এয clause (f) এয sub-clause (ii) লফলুপ্ত হআযফ ।  

 

১৭। Ordinance No. XXXVI of 1984 এ নূঢদ section 30B এভ ন্নিশয।- 

ঈক্ত Ordinance এয section 30A এয য লনম্নরূ নূতন section 30B সলিযফলত হআযফ, 

মথোঃ- 

“30B. Treatment of disallowances.- Notwithstanding anything 

contained in section 82C or any loss or profit computed under the head 

“Income from business or profession”, the amount of disallowances made 

under section 30 shall be treated separately as “Income from business or 

profession” and the tax shall be payable thereon at the regular rate.”। 

 

১৮। Ordinance No. XXXVI of 1984 এভ section 32 এভ ংশযোথদ।- ঈক্ত 

Ordinance এয section 32 এয sub-section (5) এ দুআফোয ঈলিলিত “capital asset” 

ব্দগুলরয লযফযতে “plant, machinery, equipment, motor vehicle, furniture, 

fixture, and computer” ব্দগুলর  কভোগুলর প্রলতিোলত হআযফ। 

 

১৯। Ordinance No. XXXVI of 1984 এভ section 33 এভ ংশযোথদ।- ঈক্ত 

Ordinance এয section 33 এয clause (d) এয “(21A), (21B), (24), (26), (27) or 

(28), (29) or (31)” ফন্ধনীগুলর, সংখ্যোগুলর, কভোগুলর  ব্দ এয লযফযতে “(24), (27), (29), 

(31) or (32)” ফন্ধনীগুলর, সংখ্যোগুলর, কভোগুলর  ব্দ প্রলতিোলত হআযফ। 
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২০। Ordinance No. XXXVI of 1984 এভ section 44 এভ ংশযোথদ।- ঈক্ত 

Ordinance এয section 44 এয sub-section (2) এয clause (b) এয ছক এয লযফযতে 

লনম্নরূ ছক প্রলতিোলত হআযফ, মথোঃ-  

 

“           Total Income Amount of credit  

i. if the total income does not 

exceed taka fifteen lakh 

15% of the eligible 

amount; 

 

ii. if the total income exceeds 

taka fifteen lakh 

10 % of the eligible 

amount;” 

 

। 

 

২১। Ordinance No. XXXVI of 1984 এভ section 46B এভ ধভ নূঢদ 

section 46BB এভ ন্নিশয।- ঈক্ত Ordinance এয section 46B এয য লনম্নরূ নূতন 

section 46BB সলিযফলত হআযফ, মথোঃ- 

 

“46BB. Exemption from tax of newly established industrial 

undertakings set up between the period of July, 2019 and June, 2024, 

etc. in certain cases.- (1) Subject to the provisions of this Ordinance, 

income, profits and gains under section 28 from an industrial undertaking 

(hereinafter referred to as the said undertaking) set-up in Bangladesh 

between the first day of July, 2019 and the thirtieth day of June, 2024 

(both days inclusive) shall be exempted from the tax payable under this 

Ordinance for the period, and at the rate, specified below: 

 

(i) if the said undertaking is set-up in Dhaka, Mymensingh and 

Chattogram divisions, excluding Dhaka, Narayanganj, Gazipur, 

Chattogram, Rangamati, Bandarban and Khagrachari districts, for a period 

of five years beginning with the month of commencement of commercial 

production of the said undertaking: 

 

Period of Exemption Rate of Exemption 

For the first year 90% of income 

For the second year  80% of income 

For the third year 60% of income 

For the fourth year 40% of income 

For the fifth year 20% of income ; 
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(ii) if the said undertaking is set-up in Rajshahi, Khulna, Sylhet, Barishal 

and Rangpur divisions (excluding City Corporation area) and Rangamati, 

Bandarban and Khagrachari districts, for a period of ten years beginning 

with the month of commencement of commercial production of the said 

undertaking: 

 

Period of Exemption Rate of 

Exemption 

For the first and second year 90% of income 

For the third year 80% of income 

For the fourth year 70% of income 

For the fifth year 60% of income 

For the sixth year 50% of income 

For the seventh year 40% of income 

For the eighth year 30% of income 

For the ninth year 20% of income 

For the tenth year 10% of income: 

 

Provided that any industry engaged in the production of item as referred to 

in clause (viii) or clause (xii) of sub section (2) shall be entitled to 

exemption from tax under the provision of this section even if it is set up 

in the districts of Dhaka, Gazipur, Narayanganj or Chattogram. 

 

(2) For the purpose of this section, "industrial undertaking" means-  

(a) an industry engaged in, or in the production of,- 

(i) active pharmaceuticals ingredient and radio 

pharmaceuticals; 

(ii) agriculture machineries; 

(iii) automatic bricks; 

(iv) automobile; 

(v) barrier contraceptive and rubber latex; 

(vi) basic components of electronics (e.g. resistor, capacitor, 

transistor, integrated circuit, multilayer PCB etc.); 

(vii) bi-cycle including parts thereof; 

(viii) bio-fertilizer; 

(ix) biotechnology based agro products; 

(x) boiler including parts and equipment thereof; 

(xi) compressor including parts thereof; 
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(xii) computer hardware; 

(xiii) furniture; 

(xiv) home appliances (blender, rice cooker, microwave oven, 

electric oven, washing machine, induction cooker, water 

filter etc.); 

(xv) insecticides or pesticides; 

(xvi) leather and leather goods; 

(xvii) LED TV; 

(xviii) locally produced fruits and vegetables processing; 

(xix) mobile phone; 

(xx) petro-chemicals; 

(xxi) pharmaceuticals; 

(xxii) plastic recycling; 

(xxiii) textile machinery; 

(xxiv) tissue grafting; 

(xxv) toy manufacturing; 

(xxvi) tyre manufacturing; 

 

(b) any other category of industrial undertaking as the Government 

may, by notification in the official Gazette, specify. 

 

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), for the purpose 

of this section industrial undertaking shall not include expansion of such 

an existing undertaking. 

 

(4) The exemption under sub-section (1) shall apply to the said 

undertaking if it fulfils the following conditions, namely:- 

(a) that the said undertaking is owned and managed by- 

 

(i) a body corporate established by or under any law for 

the time being in force with its head office in 

Bangladesh; or 

 

(ii) a company as defined in ককোম্পোনী অআন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সযনয 

১৮ নং অআন) with its registered office in Bangladesh and 

having a subscribed and paid up capital of not less than 

two million taka on the date of commencement of 

commercial production; 
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(b) that thirty percent of the exempted income under sub-section 

(1) is invested in the said undertaking or in any new industrial 

undertaking during the period of exemption or within one year 

from the end of the period to which the exemption under that 

sub-section relates and in addition to that, another ten percent 

of the exempted income under sub-section (1) is invested in 

each year before the expiry of three months from the end of 

the income year in the purchase of shares of a company listed 

with any stock exchange, failing which the income so 

exempted shall, notwithstanding the provisions of this 

Ordinance, be subject to tax in the assessment year for which 

the exemption was allowed: 

 

Provided that the quantum of investment referred to in this 

clause shall be reduced by the amount of dividend, if any, 

declared by the company enjoying tax exemption under this 

section; 

 

(c) that the said undertaking is not formed by splitting up or by 

reconstruction or reconstitution of business already in 

existence or by transfer to a new business of any machinery or 

plant used in business which was being carried on in 

Bangladesh at any time before the commencement of the new 

business; 

 

(d) that the said undertaking is approved, and during the relevant 

income year, stands approved by the Board for the purposes of 

this section; 

 

(e) that application in the prescribed form for approval for the 

purposes of this section, as verified in the prescribed manner, 

is made to the Board within six months from the end of the 

month of commencement of commercial production; 

 

(f) that the said undertaking obtained a clearance certificate for 

the relevant income year from the Directorate of Environment; 
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(g) that the said undertaking maintains books of accounts on a 

regular basis and submits return of its income as per 

provisions laid down in section 75 of this Ordinance. 

 

(5) Notwithstanding anything contained in this section, where an 

undertaking enjoying exemption of tax under this section is engaged in 

any commercial transaction with another undertaking or company having 

one or more common sponsor directors, and during the course of making 

an assessment of the said undertaking if the Deputy Commissioner of 

Taxes is satisfied that the said undertaking has purchased or sold goods at 

higher or lower price in comparison to the market price with intent to 

reduce the income of another undertaking or company, the exemption of 

tax of that undertaking shall be deemed to have been withdrawn for that 

assessment year in which such transaction is made. 

 

(6) The Board shall give its decision on an application made under clause 

(e) of sub-section (4) within forty five days from the date of receipt of the 

application by the Board, failing which the undertaking shall be deemed to 

have been approved by the Board for the purposes of this section: 

 

Provided that the Board shall not reject any application made under 

this section unless the applicant is given a reasonable opportunity of being 

heard. 

 

(7) The Board may, on an application of any person aggrieved by any 

decision or order passed under sub-section (6), if the application is made 

within four months of the receipt of such decision or order, review the 

previous decision, order or orders and pass such order in relation thereto 

as it thinks fit. 

 

(8) The income, profits and gains of the undertaking to which this section 

applies shall be computed in the same manner as is applicable to income 

chargeable under the head ''Income from business or profession'': 

 

Provided that in respect of depreciation, only the allowances for 

normal depreciation specified in paragraph 3 of the Third Schedule shall 

be allowed. 
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(9) The income, profits and gains of the undertaking to which this section 

applies shall be computed separately from other income, profits and gains 

of the assessee, if any, and where the assessee sustains a loss from such 

undertaking it shall be carried forward and set off against the profits and 

gains of the said undertaking for the next year and where it cannot be 

wholly set off, the amount of the loss not so set off, shall be carried 

forward for the following year and so on, but no loss shall be carried 

forward beyond the period specified by the Board in the order issued 

under sub-section (6) or (7). 

 

(10) Unless otherwise specified by the Government, nothing contained in 

this section shall be so construed as to exempt the following from tax 

chargeable under this section, namely- 

 

(a) any dividend paid, credited or distributed or deemed to have been 

paid, credited or distributed by a company to its share-holders out of 

the profits and gains; 

 

(b) any income of the said undertaking classifiable as ''Capital gains'' 

chargeable under the provisions of section 31; 

 

(c) any income of the said undertaking resulting from disallowance 

made under section 30. 

 

(11) Where any exemption is allowed under this section and in the course 

of making assessment, the Deputy Commissioner of Taxes is satisfied that 

any one or more of the conditions specified in this section are not fulfilled 

or any individual not being a Bangladeshi citizen is employed or allowed 

to work without prior approval of any competent authority of the 

Government for this purpose, the exemption shall stand withdrawn for the 

relevant assessment year and the Deputy Commissioner of Taxes shall 

determine the tax payable for such year. 

 

(12) Any such undertaking approved under this section may, not later than 

one year from the date of approval, apply in writing to the Board for the 

cancellation of such approval, and the Board may pass such order or 

orders thereon as it may deem fit. 
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(13) Notwithstanding anything contained in this section, the Board may, in 

the public interest, cancel or suspend fully or partially any exemption 

allowed under this section. 

 

(14) The Board may make rules regulating the procedure for the grant of 

approval under sub-section (6), review under sub-section (7), furnish 

information regarding payment of other taxes by the said undertaking, and 

take such other measures connected therewith or incidental to the 

operation of this section as it may deem fit. 

 

Explanation.- For the purpose of this section set-up means completion of 

establishment of the industry referred to in this section.”  

 

২২। Ordinance No. XXXVI of 1984 এ নূঢদ section 46CC এভ 

ন্নিশয।- ঈক্ত Ordinance এয section 46C এয য লনম্নরূ নূতন section 46CC 

সলিযফলত হআযফ, মথোঃ- 

“46CC. Exemption from tax of newly established physical 

infrastructure facility set up between the period of July, 2019 and 

June, 2024, etc. in certain cases.- (1) Subject to the provisions of this 

Ordinance, income, profits and gains under section 28 from physical 

infrastructure facility, hereinafter referred to as the said facility, set up in 

Bangladesh between the first day of July, 2019 and the thirtieth day of 

June, 2024 (both days inclusive) shall be exempted from the tax payable 

under this Ordinance for ten years beginning with the month of 

commencement of commercial operation, and at the rate, specified below: 

 

Period of Exemption Rate of 

Exemption 

For the first and second year 90% of income 

For the third year 80% of income 

For the fourth year 70% of income 

For the fifth year 60% of income 

For the sixth year 50% of income 

For the seventh year 40% of income 

For the eighth year 30% of income 

For the ninth year 20% of income 

For the tenth year 10% of income. 
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(2) For the purpose of this section, "physical infrastructure facility" 

means,- 

 

(i) deep sea port; 

(ii) elevated expressway; 

(iii) export processing zone; 

(iv) flyover; 

(v) gas pipe line; 

(vi) Hi-tech park; 

(vii) Information and Communication Technology (ICT) village 

or software technology zone; 

(viii) Information Technology (IT) park; 

(ix) large water treatment plant and supply through pipe line; 

(x) Liquefied Natural Gas (LNG) terminal and transmission 

line; 

(xi) mobile phone tower or tower sharing infrastructure;  

(xii) mono-rail; 

(xiii) rapid transit; 

(xiv) renewable energy (e.g solar energy plant, windmill); 

(xv) sea or river port; 

(xvi) toll road or bridge; 

(xvii) underground rail; 

(xviii) waste treatment plant; or 

(xix) any other category of physical infrastructure facility as the 

Government may, by notification in the official Gazette, 

specify. 

 

(3) The exemption under sub-section (1) shall apply to the said facility if it 

fulfils the following conditions, namely:- 

(a) that the said facility is owned and managed by- 

(i) a body corporate established by or under any law for 

the time being in force with its head office in 

Bangladesh; or 

(ii) a company as defined in ককোম্পোনী অআন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সযনয 

১৮ নং অআন) with its registered office in Bangladesh 

and having a subscribed and paid up capital of not 
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less than two million taka on the date of 

commencement of commercial operation; 

(b) that thirty percent of the exempted income under sub-section 

(1) is invested in the said facility or in any new physical 

infrastructure facility during the period of exemption or within 

one year from the end of the period to which the exemption 

under that sub-section relates and in addition to that, another 

ten percent of the exempted income under sub-section (1) is 

invested in each year before the expiry of three months from 

the end of the income year in the purchase of shares of a 

company listed with any stock exchange, failing which the 

income so exempted shall, notwithstanding the provisions of 

this Ordinance, be subject to tax in the assessment year for 

which the exemption was allowed: 

Provided that the quantum of investment referred to in this 

clause shall be reduced by the amount of dividend, if any, 

declared by the company enjoying tax exemption under this 

section; 

(c) that the said facility is approved, and during the relevant 

income year, stands approved by the Board for the purposes of 

this section; 

(d) that application in the prescribed form for approval for the 

purposes of this section, as verified in the prescribed manner, 

is made to the Board within six months from the end of the 

month of commencement of commercial operation; 

(e) that the said facility maintains books of accounts on a regular 

basis and submits return of its income as per provisions of 

section 75 of this Ordinance. 

 

(4) The Board shall give its decision on an application made under clause 

(d) of sub-section (3) within forty five days from the date of receipt of the 

application by the Board, failing which the facility shall be deemed to 

have been approved by the Board for the purposes of this section: 
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Provided that the Board shall not reject any application made under 

this section unless the applicant is given a reasonable opportunity of being 

heard. 

 

(5) The Board may, on an application of any person aggrieved by any 

decision or order passed under sub-section (4), if the application is made 

within four months of the receipt of such decision or order, review the 

previous decision, order or orders and pass such order in relation thereto 

as it thinks fit. 

 

(6) The income, profits and gains of the facility to which this section 

applies shall be computed in the same manner as is applicable to income 

chargeable under the head "Income from business or profession": 

 

Provided that in respect of depreciation, only the allowances for 

normal depreciation specified in paragraph 3 of the Third Schedule shall 

be allowed. 

 

(7) The income, profits and gains of the facility to which this section 

applies shall be computed separately from other income, profits and gains 

of the assessee, if any, and where the assessee sustains a loss from such 

facility, it shall be carried forward and set off against the profits and gains 

of the said facility for the next year and where it cannot be wholly set off, 

the amount of the loss not so set off, shall be carried forward for the 

following year and so on, but no loss shall be carried forward beyond the 

period specified by the Board in the order issued under sub-section (4) or 

(5). 

 

(8) Unless otherwise specified by the Government, nothing contained in 

this section shall be so construed as to exempt the following from tax 

chargeable under this section, namely- 

(a) any dividend paid, credited or distributed or deemed to 

have been paid, credited or distributed by a company to its 

share-holders out of the profits and gains; 

(b) any income of the said facility classifiable as "Capital 

gains" chargeable under the provisions of section 31; 
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(c) any income of the said facility resulting from disallowance 

made under section 30. 

 

(9) Where any exemption is allowed under this section and in the course 

of making assessment, the Deputy Commissioner of Taxes is satisfied that 

any one or more of the conditions specified in this section are not fulfilled 

or any individual not being a Bangladeshi citizen is employed or allowed 

to work without prior approval of any competent authority of the 

Government for this purpose, the exemption shall stand withdrawn for the 

relevant assessment year and the Deputy Commissioner of Taxes shall 

determine the tax payable for such year. 

 

(10) Any such facility approved under this section may, not later than one 

year from the date of approval, apply in writing to the Board for the 

cancellation of such approval, and the Board may pass such order or 

orders thereon as it may deem fit. 

 

(11) Notwithstanding anything contained in this section, the Board may, in 

the public interest, cancel or suspend fully or partially any exemption 

allowed under this section. 

 

(12) The Board may make rules regulating the procedure for the grant of 

approval under sub-section (4), review under sub-section (5), furnish 

information regarding payment of other taxes by the said facility, and take 

such other measures connected therewith or incidental to the operation of 

this section.”  

 

২৩। Ordinance No. XXXVI of 1984 এভ section 52 এভ ংশযোথদ।- ঈক্ত 

Ordinance এয section 52 এয- 

(ক) sub-section (1) এয proviso এভ- 

(অ)  paragraph (b) ন্নলুপ্ত লইশ; 

(আ)  paragraph (c) এয ধভ ন্নদম্নরূধ paragraph (d) ংশবোন্নচঢ 

লইশ,     - 

“(d) where any goods on which tax has been paid at 

source under section 53E is supplied, tax at source 

on the said supply shall be B-A, where- 

A = the amount of tax paid under section 53E, 
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B = the amount of tax applicable under this section 

if no tax were paid under section 53E."; 

  

(ি) sub-section (2) এয clause (a) এয- 

() অআযেভ (viii) এয "Bureau" যব্দয য “or a Micro Credit 

Organisation having licence with Micro Credit 

Regulatory Authority” ব্দগুলর সলিযফলত হআযফ; 

(অ) অআযেভ (xii) এয য লনম্নরূ নূতন অআযেভ (xiia) সলিযফলত 

হআযফ, মথো:- 

“(xiia) an association of persons ”। 

 

২৪। Ordinance No. XXXVI of 1984 এভ section 52AA এভ ংশযোথদ।- 

ঈক্ত Ordinance এয section 52AA এয sub-section (1) এয-  

(ক) Table এয SL. No 3 এয অআযেভ (x) এয লযফযতে লনম্নরূ 

অআযেভ (x), (xi) এফং (xii) প্রলতিোলত হআযফ, মথোঃ-  

   "(x) Courier service; 

   (xi) Packing and Shifting service; 

   (xii) any other service of similar nature-"; 

(ঔ) Table এয SL. No 13 এয য লনম্নরূ নূতন SL No. 13A 

এং উলোভ ন্নধভীশঢ ন্নদম্নন্নমন্নঔঢ এন্নি ন্নিশন্নযঢ লইশ, মথোঃ- 

“ 13A Wheeling charge for 

electricity transmission 4% 5% 
” 

; 

(গ) proviso এয “C = 10% of Sl. 3 and 3.5% for Sl. 4, 

and” ফর্ েগুলর, লচহ্নগুলর, কভোগুলর এয লযফযতে “C = 10% of Sl. 

3 and 2.5% for Sl. 4, and” ফর্ েগুলর, লচহ্নগুলর, কভোগুলর 

প্রলতিোলত হআযফ। 

 

২৫। Ordinance No. XXXVI of 1984 এভ section 52D এভ ংশযোথদ।- 

ঈক্ত Ordinance এয section 52D এয “five percent (5%)” ব্দগুলর, ফন্ধনীগুলর এফং 

লচযহ্নয লযফযতে “ten per cent (10%)” ব্দগুলর, ফন্ধনীগুলর এফং লচহ্ন প্রলতিোলত হআযফ। 
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২৬। Ordinance No. XXXVI of 1984 এভ section 52F এভ প্রন্নঢস্থোধদ।- 

ঈক্ত Ordinance এয section 52F এয লযফযতে লনম্নরূ section 52F প্রলতিোলত হআযফ, 

মথোঃ- 

 

“52F. Collection of tax from brick manufacturers.- Any person 

responsible for issuing or renewal of permission for the manufacture of  

bricks shall not issue or renew such permission unless the application 

for issuance or renewal of such permission is accompanied by a tax 

clearance certificate of the preceding assessment year along with the 

receipt of the tax verified by the Deputy Commissioner of Taxes at the 

following rates:  

(a) taka forty five thousand for one section brick field;  

(b) taka seventy thousand for one and half section brick field;   

(c) taka ninety thousand for two section brick field;   

(d) taka one lakh and fifty thousand for brick field producing 

bricks through automatic machine. 

Explanation.- For the purpose of this section, the word "section" shall 

have the same meaning as defined in        ই               ন    

        ,     .”। 

 

২৭। Ordinance No. XXXVI of 1984 এভ section 52K এভ ংশযোথদ।- 

ঈক্ত Ordinance এয section 52K এয- 

(ক)  clause (a) এয “five hundred” এয লযফযতে “three thousand” 

প্রলতিোলত হআযফ; 

(ি)  clause (b) এয “three hundred” এয লযফযতে “two thousand” 

প্রলতিোলত হআযফ; 

(গ)  clause (c) এয “three hundred” এয লযফযতে “one thousand” 

প্রলতিোলত হআযফ; 

(ঘ)  clause (b) এয “one hundred” এয লযফযতে “five hundred” 

প্রলতিোলত হআযফ। 

 

২৮। Ordinance No. XXXVI of 1984 এভ section 52P এভ প্রন্নঢস্থোধদ।- 

ঈক্ত Ordinance এয section 52P এয লযফযতে লনম্নরূ section 52P প্রলতিোলত হআযফ, 

মথোঃ- 
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“52P. Deduction of tax for services from convention hall, 

conference centre, etc.- (1) Where any payment is to be made by a 

specified person to any other person on account of renting or using space 

of convention hall, conference centre, room or, as the case may be, hall, 

hotel, community centre or any restaurant, shall deduct tax at the rate of 

five per cent from the whole amount of the payment for the services 

thereof at the time of making such payment to the payee: 

Provided that no deduction shall be made when such amount is 

paid directly to the Government. 

(2) In this section- 

(a)  “specified person” shall have the same meaning as in 

clause (a) of sub-section (2) of section 52; 

(b) “payment” shall have the same meaning as in clause (d) of 

sub-section (2) of section 52.”। 

 

২৯। Ordinance No. XXXVI of 1984 এভ section 53A এভ প্রন্নঢস্থোধদ।- 

ঈক্ত Ordinance এয section 53A এয লযফযতে লনম্নরূ section 53A প্রলতিোলত হআযফ, 

মথোঃ-  

 “53A. Deduction at source from house property.- (1) Where any 

specified person is a tenant in respect of a house property or hotel 

accommodation, the tenant shall deduct tax from the rent of such house 

property or hotel accommodation at the rate of five per cent at the time of 

payment of such rent. 

Explanation.- For the purpose of this section, "rent" means any 

payment, by whatever name called, under any lease, tenancy or any 

other agreement or arrangement for the use of any house property or 

hotel accommodation including any furniture, fittings and the land 

appurtenant thereto. 

(2) Where, after the assessment made for the relevant year, it is found 

that no tax was payable by the owner of the house property or the 

amount of tax deducted is in excess of the amount payable, the amount 

deducted shall be refunded,-  

(a) if no tax was payable, in full; or 
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(b) if the amount deducted is in excess of the amount payable, 

to the extent of the excess deduction to the owner of the 

house property. 

(3) Where the Deputy Commissioner of Taxes, on an application made in 

this behalf, gives a certificate in the prescribed form to an owner of house 

property that, to the best of his belief, the owner is not likely to have any 

assessable income during the year or the income is otherwise exempted 

from payment of income tax under any provision of this Ordinance, 

payment referred to in sub-section (1) shall be made without any 

deduction until the certificate is cancelled. 

(4) In this section- 

(a)  “specified person” shall have the same meaning as in 

clause (a) of sub-section (2) of section 52; 

(b) “payment” shall have the same meaning as in clause (d) of 

sub-section (2) of section 52.”। 

 

৩০। Ordinance No. XXXVI of 1984 এভ section 53DDD এভ 

ংশযোথদ।- ঈক্ত Ordinance এয section 53DDD এয “three” ব্দটিয লযফযতে “ten” 

ব্দটি প্রলতিোলত হআযফ। 

 

৩১। Ordinance No. XXXVI of 1984 এভ section 53GG এভ ংশযোথদ।- 

ঈক্ত Ordinance এয section 53GG এয “fifteen” ব্দটিয লযফযতে “ten” ব্দটি 

প্রলতিোলত হআযফ। 

 

৩২। Ordinance No. XXXVI of 1984 এভ section 53J এভ প্রন্নঢস্থোধদ।- 

ঈক্ত Ordinance এয section 53J এয লযফযতে লনম্নরূ section 53J প্রলতিোলত হআযফ, 

মথোঃ- 

“53J. Deduction at source from rental value of vacant land or 

plant or machinery.- (1) Where any payment is to be made by a specified 

person to a resident on account of renting or using any vacant land or plant 

or machinery, shall deduct tax at the rate of five per cent from the whole 

amount of the payment at the time of making such payment to the payee. 

 (2) In this section- 

(a)  “specified person” shall have the same meaning as in 

clause (a) of sub-section (2) of section 52; 
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(b) “payment” shall have the same meaning as in clause (d) of 

sub-section (2) of section 52.”। 

 

৩৩। Ordinance No. XXXVI of 1984 এভ section 54 এভ ংশযোথদ।- ঈক্ত 

Ordinance এয section 54 এয proviso এয “being resident in Bangladesh” 

ব্দগুলর লফলুপ্ত হআযফ। 

 

৩৪। Ordinance No. XXXVI of 1984 এভ section 56 এভ ংশযোথদ।- ঈক্ত 

Ordinance এয section 56 এয- 

 

(ক) sub-section (1) এয ছযকয- 

() SL. No 24 এয লযফযতে লনম্নরূ SL. No 24 এফং 24A 

প্রলতিোলত হআযফ, মথোঃ-  

 

24 Survey for coal, oil or gas exploration 5.25%  

24A Fees, etc. of surveyors of general 

insurance company 
20% 

 

; 

 

(অ) য লনম্নরূ proviso সলিযফলত হআযফ, মথোঃ- 

 

“Provided that when any capital gain arises from the transfer of 

any share of a company, the person or the authority, as the case may 

be, responsible for effecting the transfer of shares shall not give any 

effect in respect of such transfer if tax on such capital gain has not 

been paid.”; 

 

(ি) sub-section (2) এয “may issue a certificate” ব্দগুলরয য “within 

thirty days from the date of receipt of such application 
accompanied by all the documents as required by the Board” 

ব্দগুলর সলিযফলত হআযফ। 

 

৩৫। Ordinance No. XXXVI of 1984 এভ section 64 এভ ংশযোথদ।- ঈক্ত 

Ordinance এয section 64 এয sub-section (1) এয “four” যব্দয লযফযতে “six” ব্দ 

প্রলতিোলত হআযফ। 
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৩৬। Ordinance No. XXXVI of 1984 এভ section 75 এভ ংশযোথদ।- ঈক্ত 

Ordinance এয section 75 এয sub-section (1) এয clause (c) এয sub-clause (ix) 

এয য লনম্নরূ sub-clause (x)  (xi) সলিযফলত হআযফ, মথোঃ- 

 

“(x)  a Micro Credit Organisation having licence with Micro Credit 

Regulatory Authority; or 

(xi)  a non-resident having permanent establishment in 

Bangladesh.”। 

  

৩৭। Ordinance No. XXXVI of 1984 এভ section 75A এভ ংশযোথদ।- 

ঈক্ত Ordinance এয section 75A এয sub-section (1) এয “Bureau” যব্দয য “a 

Micro Credit Organisation having licence with Micro Credit Regulatory 

Authority, a private university, a private hospital, a clinic, a diagnostic 

centre, a firm or an association of persons” ব্দগুলর এফং কভোগুলর সলিযফলত হআযফ। 

 

৩৮। Ordinance No. XXXVI of 1984 এভ section 75AA এভ ংশযোথদ।- 

ঈক্ত Ordinance এয section 75AA এয sub-section (1) এয “Board” যব্দয লযফযতে 

“Commissioner” ব্দ প্রলতিোলত হআযফ। 

 

৩৯। Ordinance No. XXXVI of 1984 এভ section 82BB এভ ংশযোথদ।- 

ঈক্ত Ordinance এয section 82BB এয sub-section (7) এয proviso এয clause (a) 

এয “amended return” ব্দগুলরয য “except the return of income of a financial 

institution” ব্দগুলর সলিযফলত হআযফ। 
 

৪০। Ordinance No. XXXVI of 1984 এভ section 82C এভ ংশযোথদ।- 

ঈক্ত Ordinance এয section 82C এয- 

(ক) sub-section (2) এয clause (b) এয- 

() “52A,” ব্দ  কভোয য “SL No. 1 of the Table of sub-

section (1) of section 52AA,” ফর্ েগুলর, ব্দগুলর, সংখ্যোগুলর 

এফং কভো সলিযফলত হআযফ; 

(অ) “53N” সংখ্যো  ফযর্ েয য “, 53P” কভো, সংখ্যো  ফর্ ে 

সলিযফলত হআযফ; 

(আ) proviso এয paragraph (ii) এয “industrial 

undertaking” ব্দগুলরয য “,except an industrial 
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undertaking engaged in producing cement, iron or 

iron products,” কভোগুলর এফং ব্দগুলর সলিযফলত হআযফ; 

 (ি) sub-section (2) এয clause (d) এয proviso এয ছযকয- 

()  Serial No. 5 এয লফযীযত ঈলিলিত করোভ (3) এ "53H" 

সংখ্যোয য “less cost of acquisition” ব্দগুলর সলিযফলত 

হআযফ;  

(অ)  Serial No. 5 এং উলোভ ন্নধভীশঢ ওমোফ (2), (3)  (4) এভ 

এন্নিমূশলভ ধভ ন্নদম্নরূধ Serial No. 6 এং এন্নিমূল ন্নিশন্নযঢ 

লইশ, মথোঃ- 

"6. section 

53P 

any sum paid by real 

estate developer to 

land owner 

As mentioned 

in section 

53P" 

 
; 

(গ) sub-section (4) এয clause (a) এয ছযকয Serial No. (2) এয “0.75%” 

সংখ্যো এফং লচযহ্নয লযফযতে “2%” সংখ্যো  লচহ্ন প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ। 

 

৪১। Ordinance No. XXXVI of 1984 এভ section 93 এভ ংশযোথদ।- ঈক্ত 

Ordinance এয section 93 এয- 

(ক)  sub-section (4) এয- 

() clause (c) এয “five” যব্দয লযফযতে “six” ব্দ প্রলতিোলত হআযফ; 

(অ)  প্রণফ proviso লফলুপ্ত হআযফ এফং লিতীয় proviso এয “further” ব্দ 

লফলুপ্ত হআযফ। 

 

৪২। Ordinance No. XXXVI of 1984 এ নূঢদ section 94B এভ ন্নিশয।- 

ঈক্ত Ordinance এয লফলুপ্ত section 94A এয য লনম্নরূ নূতন section 94B সলিযফলত 

হআযফ, মথোঃ- 

“94B. Assessment without jurisdiction.- If any income tax 

authority makes any assessment beyond jurisdiction, it shall be considered 

without lawful authority and shall stand annulled and such assessment 

shall be made by an income tax authority having proper jurisdiction within 

two years from the end of the assessment year in which the income was 

first assessable .”। 
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৪৩। Ordinance No. XXXVI of 1984 এভ section 107A এভ ংশযোথদ।- 

ঈক্ত Ordinance এয section 107A এয clause (5) এয sub-clause (b) এয “with a 

person” ব্দগুলরয য “irrespective of whether such other person is a non-

resident or not” ব্দগুলর সলিযফলত হআযফ। 

 

৪৪। Ordinance No. XXXVI of 1984 এভ section 107C এভ ংশযোথদ।- 

ঈক্ত Ordinance এয section 107C এয sub-section (1) এয য লনম্নরূ নূতন sub-

section (1A) সলিযফলত হআযফ, মথোঃ- 

“(1A) Where the most appropriate method applied is a method other 

than the method referred to in clause (d) or clause (f) of sub-section (1) 

and the dataset of the arm’s length price consists of six or more entries, an 

arm’s length range beginning from the forty percentile of the dataset and 

ending on the sixty percentile of the dataset shall be constructed and the 

arm’s length price shall be-  

(i) if the price at which the international transaction has actually been 

undertaken is within the range referred as above, then the price at 

which such international transaction has actually been undertaken 

shall be deemed to be the arm’s length price; 

(ii) if the price at which the international transaction has actually been 

undertaken is outside the arm’s length range referred as mentioned 

above, the arm’s length price shall be taken to be the median of the 

dataset 

In a case the dataset is less than six entries, the arm’s length price shall be 

the arithmetical mean of all the values included in the dataset.”। 

 

৪৫। Ordinance No. XXXVI of 1984 এভ section 107D এভ ংশযোথদ।- 

ঈক্ত Ordinance এয section 107D এয sub-section (4) এয “Officer” যব্দয য 

“and in computing the income of a person that is exempted from tax or is 

subject to a reduced rate of tax, the adjustment made in conformity with 

the arm’s length price so determined by the Transfer Pricing Officer shall 

be treated as income of such person and tax shall be payable on such 

income at the regular rate” ব্দগুলর এফং কভো সংযমোলজত হআযফ। 

 

46। Ordinance No. XXXVI of 1984 এভ section 165 এভ ংশযোথদ।- 

ঈক্ত Ordinance এয section 165 এয “first or second proviso to” ব্দগুলরয লযফযতে 

“proviso of” ব্দগুলর প্রলতিোলত হআযফ। 
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৪৭। Ordinance No. XXXVI of 1984 এভ section 165C এভ ংশযোথদ।- 

ঈক্ত Ordinance এয section 165C এয “Board of Investment or any competent 

authority of the Government, as the case may be” ব্দগুলর এফং কভো এয লযফযতে 

“appropriate authority of the Government” ব্দগুলর প্রলতিোলত হআযফ। 

 

৪৮। Ordinance No. XXXVI of 1984 এভ section 174 এভ ংশযোথদ।- 

ঈক্ত Ordinance এয section 174 এয sub-section (2) এয clause (f) এয প্রোন্তলিত 

ককোরন এয লযফযতে ফুরস্ট প্রলতিোলত হআযফ এফং proviso লফলুপ্ত হআযফ। 

 

4৯। Ordinance No. XXXVI of 1984 এয section 184A এয সংযোধন।- 

ঈক্ত Ordinance এয section 184A এভ sub-section (3) এভ- 

 

(ও)  item (vii) এয “power of attorney” ব্দগুলরয য “or selling”  ব্দগুলর 

সলিযফলত হআযফ এফং “headquarter” যব্দয য “or cantonment board” 

ব্দগুলর সলিযফলত হআযফ; 

 

(ঔ)  item (xviii) এভ “for commercial purpose” যব্দগুন্নম ন্নলুপ্ত লইশ; 

 

(ক)  item (xxxii) এভ প্রোন্তন্নস্থঢ নেমস্টধ এভ ধন্নভশঢে সন্নফশওোমদ প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ 

এং অঢাঃধভ ন্নদম্নরূধ নূতন item (xxxiii) ন্নিশন্নযঢ হআযফ, বণো:- 

 

 “(xxxiii) releasing overseas grants to a non-government 

organisation registered with NGO Affairs Bureau or to a Micro 

Credit Organisation having licence with Micro Credit Regulatory 

Authority.”। 

  

৫০। Ordinance No. XXXVI of 1984 এ নূঢদ section 184CC এভ 

ন্নিশয।- ঈক্ত Ordinance এয section 184C এয য লনম্নরূ নূতন section 184CC 

সলিযফলত হআযফ, মথোঃ- 

 

“184CC. Requirement of mentioning twelve-digit Taxpayer’s 

Identification Number in certain documents.- Notwithstanding 

anything contained in any other law for the time being in force where any 

document relating to the transfer of land, building or apartment situated 

within a city corporation, or cantonment board, or a paurashava of a 

district headquarters, deed value of which exceeds taka one lakh and 
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required to be registered under the Registration Act, 1908 (XVI of 1908), 

such document shall contain twelve-digit Taxpayer’s Identification 

Number of both the seller and the purchaser.”। 

 

৫১। Ordinance No. XXXVI of 1984 এভ SECOND SCHEDULE 

এভ ংশযোথদ।- উক্ত Ordinance এভ SECOND SCHEDULE এয paragraph (3) এয 

“applicable to his total income including the said income or at the rate of 

twenty per cent, whichever is the lower” ব্দগুলর এফং কভো এয লযফযতে “of 

twenty per cent” ব্দগুলর প্রলতিোলত হআযফ। 

 

৫২। Ordinance No. XXXVI of 1984 এভ SIXTH SCHEDULE এভ 

ংশযোথদ।- 

(ও) উক্ত Ordinance এভ SIXTH SCHEDULE এয PART A এয- 

( ) paragraph 1    sub-paragraph (2)    clause (b) এয Item (iii) 

এয লযফযতে লনম্নরূ Item (iii)           ই  ,     - 

 “(iii) deposited at least fifty per cent of such money in an 

account with scheduled bank of which fifty one per cent or 

more shares are held by the Government and the rest amount 

of money may be deposited in any scheduled bank.”  

(অ) paragraph 11A    লযফযতে লনম্নরূ paragraph 11A           ই  , 

    - 

 “(11A) Any sum or aggregate of sum received as dividend by 

a person being an individual from a company or companies 

listed to any stock exchange in Bangladesh up to taka fifty 

thousand.”  

(আ) paragraph 34 এয sub-paragraph (b) এয “section 75(2)(c)” ব্দ, 

সংখ্যোগুলর এফং ফন্ধনীগুলরয লযফযতে “under sub-section (5) of section 

75” ব্দগুলর, ফন্ধনী এফং সংখ্যোগুলর প্রলতিোলত হআযফ; 

(ই) paragraph 35 এয “2019” সংখ্যোয লযফযতে “2024” সংখ্যো প্রলতিোলত 

হআযফ; 

(ঈ) paragraph 39 এয “thirty six lakh” ব্দগুলরয লযফযতে “fifty lakh” 

ব্দগুলর প্রলতিোলত হআযফ; 
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(উ) paragraph 44 এয “2019” সংখ্যোয লযফযতে “2024” সংখ্যো প্রলতিোলত 

হআযফ; 

(ঊ) paragraph 45 এয “2019” সংখ্যোয লযফযতে “2024” সংখ্যো প্রলতিোলত 

হআযফ; 

(এ) paragraph 59 এয “derived from the operation” ব্দগুলর লফলুপ্ত 

হআযফ; 

(ঐ) paragraph 60 এয “being resident in Bangladesh” ব্দগুলর লফলুপ্ত 

হআযফ; 

(ঔ) উক্ত Ordinance এভ SIXTH SCHEDULE এয PART B এয paragraph 23 

লফলুপ্ত হআযফ। 

 

53  আ    - (১) ঈ-ধোযো (3) এয লফধোনোফলর সোযযক্ষ, ২০১9 সোযরয ১ জুরোআ তোলযযি 

অযদ্ধ কয ফৎসযযয জন্য ককোযনো কয লনধ েোযযর্য কক্ষযে এআ অআযনয তপলসর-2 এয প্রথভ ংয 

লনলদ েষ্ট কয হোয নুমোয়ী অয়কয ধোম ে হআযফ। 

 

(২) সব ওম সেশে Income-tax Ordinance, 1984 (Ord. No. XXXVI of 

1984) এভ SECOND SCHEDULE (মঝোভী আয় ংক্রোন্ত) প্রশবোচয লইশ, সই ওম সেশে 

আশভোধডশবোগ্য ওভ উক্ত SCHEDULE অনুোশভই থোব ে ওভো লইশ, ন্নওন্তু ওশভভ লোভ ন্নদথ েোভশডভ 

সেশে উধ-থোভো (১) এভ ন্নথোদ প্রশয়োক ওন্নভশঢ লইশ। 

 

(৩) Income-tax Ordinance, 1984 (Ord. No. XXXVI of 1984) এভ 

Chapter VII অনুোশভ ওভ ওঢেশদভ ন্নদন্নফত্ত ঢনন্নর-2 এ (অয়কয হোয সংক্রোন্ত) ফলর্ েত হোয ২০১9 

সোযরয ১ জুরোআ তোলযযি অযদ্ধ এং ২০20 সোযরয ৩০ জুন তোলযযি সভোপ্য ফৎসযযয জন্য প্রযমোজয 

হআযফ। 

 
(৪) এই থোভোয় এং এই থোভোভ অথীদ আশভোন্নধঢ আয়ওভ লোশভভ উশেশে ব্যহৃঢ “সফোঝ আয় 

(total income)” অণ ে Income-tax Ordinance, 1984 (Ord. No. XXXVI of 

1984) এভ ন্নথোদ অনুোশভ ন্নদরূন্নধঢ সফোঝ আয় (total income)। 

 

(৫) ককোযনো স্কুর, কযরজ, লফশ্বলফদ্যোরয়, এনলজযত কসফো গ্রহর্কোযী প্রলতফন্ধী ব্যলক্তযদয কসফোিযর 

গম্যতোয কক্ষযে এফং কসফো প্রদোযন কদয ফরফৎ অআলন লফধোন নুমোয়ী ঈযুক্ত ব্যফিো নো যোলিযর 

২০২০ সোযরয ১ জুরোআ তোলযযি অযদ্ধ কয ফৎসয হআযত ঈক্ত প্রলতষ্ঠোযনয কক্ষযে প্রযমোজয কযযয ৫ 

তোং লতলযক্ত কয ধোম ে কযো হআযফ। 

 



 35 

(6) ককোযনো কযদোতো লনযয়োগকোযী কতৃেক্ষ লহসোযফ প্রলতষ্ঠোযন কভ েযত কভোে জনফযরয নূযনতভ ১০ 

তোং প্রলতফন্ধী ব্যলক্তযদয লনযয়োগ কলযযর ঈক্ত কযদোতোযক প্রযদয় কযযয ৫ তোং কয কযয়োত 

প্রদোন কযো হআযফ। 

  

54       চে - Income-tax Ordinance, 1984 (Ord. No. XXXVI of 

1984) এভ আতোয় ২০১৯ সোযরয ১ জুরোআ হআযত অযদ্ধ কয ফৎসযযয জন্য ককোযনো কয লনধ েোযযর্য 

কক্ষযে তপলসর-2 এয ন্নিঢীয় অংশয ন্নদন্নত েষ্ট লোভ অনুবোয়ী োভঘোচে থোব ে লইশ। 
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মূল্য সংযমোজন কয  সম্পূযক শুল্ক অআন, ২০১২ (২০১২ সযনয ৪৭ নং অআন) এয সংযোধন 

 

৫5। ২০১২ সযনয ৪৭ নং অআযনয ধোযো ২ এয সংযোধন।- মূল্য সংযমোজন কয  সম্পূযক 

শুল্ক অআন, ২০১২ (২০১২ সযনয ৪৭ নং অআন), ত:য ঈক্ত অআন ফলরয়ো ঈলিলিত, এয ধোযো ২ 

এয∑ 

 

(1)  দপো (১০) এয লযফযতে লনম্নরূ দপো (১০) প্রলতিোলত হআযফ, মথো:-  

“(১০) “অনুক্রলভক (progressive) ফো ম েোবৃত্ত (periodic) সযফযোহ” থ ে 

ককোন চুলক্ত ফো লরজ ফো হোয়োয ফ রোআযসন্স (পোআন্যোন্স লরজসহ) এয 

ধীন অনুক্রলভক ফো ম েোবৃত্তবোযফ থ ে লযযোযধয যতে প্রদত্ত ককোন 

সযফযোহ;”; 

 

(2)  দপো (১৪) এয লযফযতে লনম্নরূ দপো (১৪) প্রলতিোলত হআযফ, মথো:-   

“(১৪)  “অীরোত ট্রোআব্যযনোর” থ ে Customs Act, 1969    section 

196 এয ধীন গঠিত “শুল্ক, অফগোলয   মূল্য সংযমোজন কয অীরোত 

ট্রোআব্যযনোর;”  

 

(3)   তনো (১৯) এভ ধন্নভশঢে ন্নদম্নরূধ তনো (১৯) প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ, বণো:-   

“(১৯) “উধওভড ওভ” (input tax) অণ ে সওোদ ন্নদন্নিঢ ব্যন্নক্ত ওর্তেও উধওভড 

ন্নলোশ আফতোন্নদকৃঢ ধণ্য ো সোভ ন্নধভীশঢ আফতোন্নদ ধব েোশয় 

ধন্নভশযোন্নথঢ মূল্য ংশবোচদ ওভ (আকোফ ওভ ব্যঢীঢ) এং স্থোদীয় উৎ 

লইশঢ ধণ্য ো সো ো স্থোভ ম্পন্নত্ত ক্রশয়ভ ন্নধভীশঢ ধন্নভশযোন্নথঢ মূল্য 

ংশবোচদ ওভ;”; 

 

(4)  তনো (২১) এভ ধন্নভশঢে ন্নদম্নরূধ তনো (২১) প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ, বণো:- 

“(২১) “উৎশ ওভ ওঢেদওোভী ত্তো” অণ ে― 

(ও) সওোদ ভওোন্নভ ত্তো; 

(ঔ) এদন্নচ ন্নরয়ও ব্যযশভো ো ফোচ সো অন্নথতপ্তভ ওর্তেও অনুশফোন্নতঢ 

সওোদ সভওোন্নভ  প্রন্নঢষ্ঠোদ; 

(ক) সওোদ ব্যোংও, ীফো সওোম্পোদী ো অনুরূধ আন্নণ েও  প্রন্নঢষ্ঠোদ; 

(খ) সওোদ ফোধ্যন্নফও ো ঢদুর্ধ্ে ধব েোশয়ভ ন্নযেো প্রন্নঢষ্ঠোদ; 

(গ) সওোদ ন্নমন্নফশঝট সওোম্পোদী; ো 

(ঘ) ১ (এও) সওোটি ঝোওোভ অন্নথও োন্নর েও ঝোদ েপোভমৄক্ত প্রন্নঢষ্ঠোদ;”; 
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(5)  তনো (২৩) এভ ধন্নভশঢে ন্নদম্নরূধ তনো (২৩) প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ, বণো:- 

“(২৩) “ওন্নফযদোভ” অণ ে থোভো ৭৮ এভ অথীদ ন্নদশয়োককৃঢ ওন্নফযদোভ;”; 

 

(6)  তনো (৩২) এভ ধন্নভশঢে ন্নদম্নরূধ তনো (৩২) প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ, বণো:- 

“(৩২) “ওভশবোগ্য ভভোল” অণ ে সওোদ অণ েনদন্নঢও ওোব েক্রফ প্রন্নক্রয়োয় 

অব্যোলন্নঢপ্রোপ্ত ভভোল ব্যঢীঢ সব সওোদ ভভোল;”; 

 

(7)  তনো (৩৫) এভ ধন্নভশঢে ন্নদম্নরূধ তনো (৩৫) প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ, বণো:- 

“(৩৫) “ওোব েথোভো (Proceedings) “ অণ ে ংন্নিষ্ট ওফ েওঢেো ওর্তেও এই আইশদভ 

অথীদ গৃলীঢ সওোদ ওোব েথোভো ো ওোব েক্রফ, ন্নওন্তু সরোড়য অধ্যোশয় উন্নিন্নঔঢ 

অধভোথ ংক্রোন্ত ফোফমোভ ওোব েক্রফ উলোভ অন্তর্ভ েক্ত লইশ দো;”; 

  

(8)  তনো (৩৬) এভ ধন্নভশঢে ন্নদম্নরূধ তনো (৩৬) প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ, বণো:- 

“(৩৬) “ন্নওন্নিশঢ মূল্য ধন্নভশযোথ চুন্নক্ত” অণ ে ক্রয়-ন্নক্রয় ংক্রোন্ত সওোদ চুন্নক্ত 

বোলোভ অথীদ সওোদ ভভোশলভ ধড এওোন্নথও ন্নওন্নিভ ফোধ্যশফ ধন্নভশযোথ 

ওভো লয়;”; 

 

(9)  তনো (৩৭) এভ ধন্নভশঢে ন্নদম্নরূধ তনো (৩৭) প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ, বণো:- 

“(৩৭)  “সওন্দ্রীয় ইউন্নদঝ” অণ ে অন্নপি অণো ফচোঢীয় ধণ্য ো সব সওোদ সো ো 

উপশয়ভ ভভোল ংক্রোন্ত অণ েনদন্নঢও ওোব েক্রশফভ ওম ন্নলো-ন্নদওোয  

সভওট েধে সবঔোশদ সওন্দ্রীয়পোশ ধন্নভঘোন্নমঢ  ংভন্নেঢ লয়;”; 

 

(১0)  তনো (৩৮) এভ ধন্নভশঢে ন্নদম্নরূধ তনো (৩৮) প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ, বণো:- 

“(৩৮) “সওোম্পোদী” অণ ে  সওোম্পোদী আইদ, ১৯৯৪ (১৯৯৪ শদভ ১৮ দং আইদ) 

এভ অথীদ সওোম্পোদী ন্নলোশ ন্নদকন্নফঢ সওোদ প্রন্নঢষ্ঠোদ;”; 

 

(১1)  তনো (৪৮) এ উন্নিন্নঔঢ “৩০ (ন্নেয)” ংখ্যো, িদী  যশব্দভ ধন্নভশঢে “৫০ 

(ধঞ্চোয)” ংখ্যো, িদী  যব্দ প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ; 

 

(১2)  তনো (৫৭) সঢ উন্নিন্নঔঢ “৮০ (আন্নয) মে” ংখ্যো, িদী  যব্দগুন্নমভ ধন্নভশঢে 

“৩ (ন্নঢদ) সওোটি” ংখ্যো, িদী  যব্দগুন্নম প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ; 

 

(১3)  তনো (৫৯) এ উন্নিন্নঔঢ “নমশ্রুন্নঢস্বরূধ ো ভভোশলভ প্রশডোতদোয়” যব্দগুন্নমভ 

ধন্নভশঢে “ন্নধভীশঢ” যব্দটি প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ; 
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(১4)  তনো (৬১) এভ ধন্নভশঢে ন্নদম্নরূধ তনো (৬১) প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ, বণো:- 

“(৬১)  “ধণ্য ভভোল” অণ ে― 

(ও) ধশণ্যভ ন্নক্রয়, ন্নন্নদফয় ো অন্যন্নথপোশ ন্নক্রশয়ভ ফোধ্যশফ ধশণ্যভ 

অন্নথওোভ লিোন্তভ; ো  

(ঔ) ন্নমচ, পোড়ো, ন্নওন্নি,           চজ ো অন্য সওোদপোশ ধণ্য ব্যলোশভভ 

অন্নথওোভ প্রতোদ এং নোইন্যোন্স ন্নমশচভ  আঢোয় ধণ্য ন্নক্রয় উলোভ 

অন্তর্ভ েক্ত লইশ;”; 

 

(১5)  তনো (৬২) এভ-  

(ক) উ -    (খ)    উ   খ  “       ”         “ন্নদথ েোন্নভঢ ধদ্ধন্নঢশঢ” 

যব্দগুন্নম ন্নিশন্নযঢ লইশ; 

(খ) উ -    (গ)    উ   খ  “       ”         “ন্নদথ েোন্নভঢ ধদ্ধন্নঢশঢ” 

যব্দগুন্নম ন্নিশন্নযঢ লইশ; 

 

(১6)  তনো (৬৪) এভ ধন্নভশঢে ন্নদম্নরূধ তনো (৬৪) প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ, বণো:- 

“(৬৪) “প্রশতয় দীঝ ওভ” অণ ে সওোদ ওভ সফয়োশত থোভো ৪৫ এভ অথীদ ন্নদরূন্নধঢ 

ওভ;”; 

 

(১7)     (৭০) এ উ   খ  “        ”                “ক          ” 

                   ; 

 

(১8)  তনো (৮৩) ন্নলুপ্ত লইশ; 

 

(19)  তনো (৮৪) এভ ধন্নভশঢে ন্নদম্নরূধ তনো (৮৪) প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ, বণো:- 

“(৮৪) “ওোস্টফ আইদ” অণ ে Customs Act, 1969 (Act No. IV of 

1969) ো ঢতথীদ প্রডীঢ সওোদ ন্নন্নথ ো প্রতত্ত সওোদ আশতয;”; 

 

(২0)  তনো (৮৫) এভ ধন্নভশঢে ন্নদম্নরূধ তনো (৮৫) প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ, বণো:- 

“(৮৫)  “ওোস্টফ ওন্নফযদোভ” ো “ওোস্টফ ওফ েওঢেো” অণ ে ওোস্টফ আইশদভ 

অথীদ ন্নদমৄক্ত সওোদ ওফ েওঢেো;”; 

 

(২1)  তনো (৯৫) এ উন্নিন্নঔঢ “ওন্নফযদোভ” যব্দটিভ ধন্নভশঢে “ংন্নিষ্ট ওফ েওঢেো” 

যব্দগুন্নম প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ; 
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(২2)  তনো (৯৭) এভ ধন্নভশঢে ন্নদম্নরূধ তনো (৯৭) প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ, বণো:- 

“(৯৭) “লশবোকী”অণ ে দুইচদ ব্যন্নক্তভ ফশধ্য এফদ ম্পওে বোলোভ ওোভশড এশও 

অধশভভ ো উপশয় অধভ সওোদ র্তঢীয় ব্যন্নক্তভ অন্নপপ্রোয় অনুবোয়ী ওোচ 

ওশভদ ো ওোচ ওন্নভশদ ন্নময়ো প্রঢযোযো ওভো লয়, এং ন্নদম্নন্নড েঢ ব্যন্নক্ত 

উলোভ অন্তর্ভ েক্ত লইশদ, বণো:- 

(ও) অংযীতোন্নভ ওোভোশভভ সওোদ অংযীতোভ; 

(ঔ) সওোম্পোদীভ সওোদ সযয়োভ সলোল্ডোভ; 

(ক) সওোদ ট্রোস্ট এং  উক্ত ট্রোশস্টভ সুন্নথোশপোকী;  

(খ) সওোদ ম্পন্নত্ত উিয়শদ সবৌণ উশযোক এং উক্ত উশযোশকভ অংযীতোভ 

ভূন্নফ ফোন্নমও, ন্নদফ েোঢো ো অন্য সওোদ ব্যন্নক্ত; ো 

(গ) প্রন্নঢন্নদন্নথ, মূও এশচন্ট, ধন্নভশযও, মোইশন্সী ো অনুরূধ 

ম্পওেমৄক্ত ব্যন্নক্তক ে: 

ঢশ যঢে ণোশও সব, ঘোকুন্নভভ ম্পওেমৄক্ত ব্যন্নক্তক ে উলোভ অন্তর্ভ েক্ত 

লইশদ দো;”; 

 

(২3)  তনো (৯৭) এভ ধভ ন্নদম্নরূধ নূঢদ তনো (৯৭ও) ন্নিশন্নযঢ লইশ, বণো:- 

“(৯৭ও) “ংন্নিষ্ট ওফ েওঢেো” অণ ে এইরূধ সব সওোদ মূল্য ংশবোচদ ওভ ওফ েওঢেো 

ন্নবন্নদ এই আইশদভ অথীদ ওন্নঢধয় তোন্নয়ত্ব ধোমশদভ চন্য সোশট েভ ন্নদওঝ 

লইশঢ সোট ে ওর্তেও চোভীকৃঢ ভওোন্নভ সকশচঝ প্রজ্ঞোধশদভ ফোধ্যশফ 

েফঢোপ্রোপ্ত লইয়োশঙদ;”; 

 

(২4)  তনো (১০১) এভ ধন্নভশঢে ন্নদম্নরূধ তনো (১০১) প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ, বণো:- 

“(১০১) “স্থোভ ম্পন্নত্ত” অণ ে স্থোভ ম্পন্নত্তভ উধভ স্বত্ব ো অন্নথওোভ বোলোশঢ 

ভূন্নফ, ো ভূন্নফভ উধভ অন্নস্থঢ সওোদ পদ ো উলোশঢ স্থোন্নধঢ ো 

স্থোয়ীপোশ ংমৄক্ত সওোদ ওোঞোশফো, ংস্থোন্নধঢ ণোকুও ো দো ণোকুও;”। 

 

৫৬। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদভ থোভো ৪ এভ ংশযোথদ।- উক্ত আইশদভ থোভো ৪ এভ 

ধন্নভশঢে ন্নদম্নরূধ থোভো ৪ প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ, বণো:-  

 

“৪। মূও ন্নদিদশবোগ্য ব্যন্নক্ত।― (১) ন্নদম্নন্নড েঢ প্রশঢযও ব্যন্নক্ত সওোদ ফোশভ প্রণফ ন্নতদ 

লইশঢ মূও ন্নদিদশবোগ্য লইশদ, বণো:- 

(ও) সব ব্যন্নক্তভ ঝোদ েপোভ উক্ত ফোশভ ন েঢী ফোশভ সযশর ফোপ্ত ১২ (োভ) ফো 

ফশয় ন্নদিদীফো অন্নঢক্রফ ওশভ; ো  
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 (ঔ)  সব ব্যন্নক্তভ প্রোক্কন্নমঢ ঝোদ েপোভ উক্ত ফোশভ ন েঢী ফোশভ প্রোভম্ভ লইশঢ ধভঢী 

১২ (োভ) ফো ফশয় ন্নদিদীফো অন্নঢক্রফ ওশভ। 

 

(২) উধ-থোভো (১) এ বোলো ন্নওছুই ণোকুও দো সওদ, ন্নদম্নন্নড েঢ অণ েনদন্নঢও ওোব েক্রফ 

ধন্নভঘোমদোওোভী প্রশঢযও ব্যন্নক্তশও ঝোদ েপোভ ন্নদন্ন েশযশর মূও ন্নদন্নিঢ লইশঢ লইশ, 

ন্নবন্নদ- 

(ও) োংমোশতশয ম্পূভও শুল্ক আশভোধশবোগ্য ধণ্য ো সো ভভোল, প্রস্তুঢ ো 

আফতোন্নদ ওশভদ;  

(ঔ) সওোদ সঝন্ডোশভ অংযগ্রলশডভ ফোধ্যশফ ো সওোদ চুন্নক্ত ো ওোব েোশতশযভ ন্নধভীশঢ ধণ্য 

ো সো ো উপয়ই ভভোল ওশভদ; 

(ক) সওোদ আফতোন্নদ-ভপ্তোন্নদ ব্যোয় ন্নদশয়োন্নচঢ; 

(খ) উৎশ মূও ওঢেদওোভী ত্তো ন্নলোশ এই আইশদভ অথীদ তোন্নয়ত্বপ্রোপ্ত;  

(গ) সোট ে ওর্তেও ন্নদথ েোন্নভঢ সওোদ ন্নদন্নত েষ্ট সপৌশকোন্নমও এমোওোয় ো সওোদ ন্নদন্নত েষ্ট ধণ্য ো 

সো ভভোল, প্রস্তুঢ ো আফতোন্নদ ংন্নিষ্ট অণ েনদন্নঢও ওোব েক্রশফ ন্নদশয়োন্নচঢ।”। 

 

  ৫৭। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদভ থোভো ৫ এভ ংশযোথদ।- উক্ত আইশদভ থোভো ৫ এভ ধন্নভশঢে 

ন্নদম্নরূধ থোভো ৫ প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ, বণো:- 

 

 “৫। ন্নদিদ।― (১) বন্নত সওোদ ব্যন্নক্ত দুই ো ঢশঢোন্নথও স্থোদ লইশঢ অন্নপি অণো 

ফচোঢীয় ধণ্য ো সো ো উপয়ই ভভোল ংক্রোন্ত অণ েনদন্নঢও ওোব েক্রশফভ ওম ন্নলো-

ন্নদওোয  সভওট েধে সওন্দ্রীয় ইউন্নদশঝ ংভেড ওশভদ, ঢোলো লইশম ন্নঢন্নদ ন্নলো-ন্নদওোয 

ংভেশডভ উক্ত ঠিওোদোয় এওটি মূও ন্নদিদ গ্রলড ওন্নভশদ।  

 (২) উধ-থোভো (১) এ বোলো ন্নওছুই ণোকুও দো সওদ, বন্নত সওোদ ব্যন্নক্ত দুই ো ঢশঢোন্নথও 

স্থোদ লইশঢ ন্নপি ন্নপি ধণ্য ো সো ভভোল ংক্রোন্ত অণ েনদন্নঢও ওোব েক্রফ ধন্নভঘোমদো ওশভদ 

ঢোলো লইশম ঢোলোশও প্রন্নঢটি স্থোশদভ চন্য নণও ন্নদিদ গ্রলড ওন্নভশঢ লইশ।  

 (৩) উধ-থোভো (১) এভ অথীদ ন্নদন্নিঢ ব্যন্নক্তভ সওন্দ্রীয় এও ইউন্নদঝ লইশঢ অধভ 

ইউন্নদশঝ ধণ্য ো সোভ আতোদ-প্রতোদ ো ঘমোঘম ভভোল ন্নময়ো কণ্য লইশ দো এং 

নমশ্রুন্নঢশঢ উৎধোত ওভ তোয় ো উধওভড ওভ সভয়োঢ উদ্ভূঢ লইশ দো।”। 

 

  ৫৮। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদভ থোভো ৬ এভ ংশযোথদ।- উক্ত আইশদভ থোভো ৬ এভ ধন্নভশঢে 

ন্নদম্নরূধ থোভো ৬ প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ, বণো:- 

 

“৬। মূও ন্নদিদ ধদ্ধন্নঢ।― (১) প্রশঢযও ন্নদিদশবোগ্য ব্যন্নক্ত ন্নদথ েোন্নভঢ ফয়ীফো, 

যঢে  ধদ্ধন্নঢশঢ, মূও ন্নদিশদভ চন্য ংন্নিষ্ট ওফ েওঢেোভ ন্নদওঝ আশতদ ওন্নভশদ। 
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(২) ংন্নিষ্ট ওফ েওঢেো, ন্নদথ েোন্নভঢ ফয়ীফো, যঢে  ধদ্ধন্নঢশঢ, উক্ত ব্যন্নক্তশও ন্নদন্নিঢ 

ওন্নভয়ো ব্যো দোক্তওভড ংখ্যো ংন্নমঢ ন্নদিদ দতধে প্রতোদ ওন্নভশদ। 

(৩) উধ-থোভো (১) এভ অথীদ সওোদ আশতদ ন্নন্নথ ঢ দো লইশম ংন্নিষ্ট ওফ েওঢেো, 

ওোভড উশিঔন েও, ন্নদথ েোন্নভঢ ফয়ীফো  ধদ্ধন্নঢশঢ, আশতদওোভীশও উলো অন্নলঢ 

ও    দ।”। 

 

 ৫৯। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদভ থোভো ৮ এভ ংশযোথদ।- উক্ত আইশদভ থোভো ৮ এভ ধন্নভশঢে 

ন্নদম্নরূধ থোভো ৮ প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ, বণো:- 

 

“৮। সস্বচ্ছো মূও ন্নদিদ।― (১) বন্নত সওোদ ব্যন্নক্ত থোভো ৪ এভ ন্নথোদ অনুবোয়ী 

ন্নদিশদভ আেওঢো দো ণোওো শে ন্নদন্নিঢ লইশঢ ইচ্ছুও লদ, ঢোলো লইশম ন্নঢন্নদ 

ন্নদথ েোন্নভঢ যঢে  ধদ্ধন্নঢশঢ সস্বচ্ছোয় মূও ন্নদিশদভ চন্য ংন্নিষ্ট মূও ওফ েওঢেোভ ন্নদওঝ, 

ন্নদথ েোন্নভঢ ফয়ীফো, যঢে  ধদ্ধন্নঢশঢ, আশতদ ওন্নভশঢ ধোন্নভশদ। 

  

(২) ংন্নিষ্ট ওফ েওঢেো, ন্নদথ েোন্নভঢ ফয়ীফো, যঢে  ধদ্ধন্নঢশঢ, উক্ত ব্যন্নক্তশও ন্নদন্নিঢ 

ওন্নভয়ো ব্যো দোক্তওভড ংখ্যো ংন্নমঢ ন্নদিদ দতধে প্রতোদ ওন্নভশদ।  

 

(৩) সস্বচ্ছোয় ন্নদন্নিঢ ব্যন্নক্তভ উধভ ন্নদন্নিঢ      ব্যন্নক্তভ ন্যোয় এই আইশদভ ওম 

ন্নথোদ প্রন্নঢধোমদ োধ্যঢোমূমও লইশ এং ন্নঢন্নদ ন্নদিশদভ ঢোন্নভঔ লইশঢ অনূযদ এও ৎভ 

অন্নঢক্রোন্ত ল   ভ নশ ে ন্নদিদ োন্নঢশমভ চন্য আশতদ ওন্নভশঢ ধোন্নভশদ দো।”। 

 

 ৬০। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদভ থোভো ৯ এভ ংশযোথদ।- উক্ত আইশদভ থোভো ৯ এভ-  

(ও)  উধ-থোভো (২) এভ প্রোন্ত:ন্নস্থঢ সওোমদ ন্নঘশেভ ধন্নভশঢে তাঁন্নড় ন্নঘে প্রন্নঢস্থোন্নধঢ 

লইশ এং যঢেোংয ন্নলুপ্ত লইশ;  

(খ)   উধ-থোভো (৬) এভ ধভ ন্নদম্নরূধ নূঢদ উধ-থোভো (৭) ংশবোন্নচঢ লইশ, বণো:- 

 

“ ৭   ক                         ক               ক  ক    - 

 ক                 উ   খ        ক            ক      

   জ               ক              চ   ক     ;  

 খ     চ             ক                      গ    ক    

                                    ক  ক    উ  

                   জ  ক           ক         

ক     ; এ   

 গ   ক       এ                       উ      ক      

            গ      ক          জ          ক   ক  
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       ক                     ক          ক     

       ।”। 

 

 ৬১। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদভ থোভো ১০ এভ ংশযোথদ।- উক্ত আইশদভ থোভো ১০ এভ-  

(ও) উধ-থোভো (১) এ উন্নিন্নঔঢ “ওন্নফযদোশভভ” যব্দটিভ ধন্নভশঢে “ংন্নিষ্ট ওফ েওঢেোভ” 

যব্দগুন্নম প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ;  

(ঔ)  উধ-থোভো (২) এ উন্নিন্নঔঢ “ওন্নফযদোভ” যব্দটিভ ধন্নভশঢে “ংন্নিষ্ট ওফ েওঢেো” 

যব্দগুন্নম প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ।  

 

 ৬২। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদভ থোভো ১১ এভ ংশযোথদ।- উক্ত আইশদভ থোভো ১১ এভ- 

(ও) উধ-থোভো (১) এ উন্নিন্নঔঢ “ওন্নফযদোশভভ” যব্দটিভ ধন্নভশঢে “ংন্নিষ্ট ওফ েওঢেোভ” 

যব্দগুন্নম প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ; 

(ঔ)   উধ-থোভো (২) এ উন্নিন্নঔঢ “ওন্নফযদোভ” যব্দটিভ ধন্নভশঢে “ংন্নিষ্ট ওফ েওঢেো” 

যব্দগুন্নম প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ। 

 

৬৩। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদভ থোভো ১৪ এভ ংশযোথদ।- উক্ত আইশদভ থোভো ১৪ এভ 

ধন্নভশঢে ন্নদম্নরূধ থোভো ১৪ প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ, বণো:- 

 

“১৪। ধন্নভন্নঢেঢ ঢথ্য অন্নলঢওভশড ন্নদন্নিঢ ো ঢোন্নমওোর্ভক্ত ব্যন্নক্তভ তোন্নয়ত্ব।― 

          ZvwjKvfy³ e¨w³ A_©‰bwZK Kvh©µg mswkøó wbgœewY©Z Z‡_¨i cwieZ©‡bi 

†¶‡Î, wba©vwiZ mgq I c×wZ‡Z,       ক  ক   ‡K AewnZ Kwi‡eb, h_v:- 

 

(K) e¨emv‡qi bvg ev Ab¨ †Kvb evwYwR¨K bvgmn D³ e¨w³i bvg ev e¨emvi 

aib cwieZ©b;  

(L) D³ e¨w³i wVKvbv ev Ab¨ †Kvb †hvMv‡hv‡Mi Z_¨vw` cwieZ©b;  

(M) A_©‰bwZK Kvh©µg cwiPvjbvi ¯’vb cwieZ©b;   

(N) D³ e¨w³i e¨vsK wnmv‡ei †Kvb Z‡_¨i cwieZ©b;  

(O) D³ e¨w³ KZ…©K cwiPvwjZ GK ev GKvwaK A_©‰bwZK Kvh©µ‡gi cÖK…wZ 

cwieZ©b; 

(P)     ক                          ; 

 ছ  wba©vwiZ Ab¨ †Kvb cwieZ©b|”। 

 

৬৪। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদভ থোভো ১৫ এভ ংশযোথদ।- উক্ত আইশদভ থোভো ১৫ এভ 

উধ-থোভো (৩) এভ ধন্নভশঢে ন্নদম্নরূধ উধ-থোভো (৩) প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ, বণো:- 
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“(৩) ওভশবোগ্য ভভোল ো ওভশবোগ্য আফতোন্নদভ সেশে মূও লোভ লইশ ১৫ যঢোংয:  

ঢশ, যঢে ণোশও সব, ভওোভ চদস্বোশণ ে র্তঢীয় ঢনন্নশম সুন্নদন্নত েষ্টকৃঢ সব সওোদ ধণ্য ো 

সোভ সেশে হ্রোকৃঢ মূশওভ লোভ ন্নওংো সুন্নদন্নত েষ্ট ধন্নভফোড ওভ ন্নদথ েোভড ওন্নভশঢ 

ধোন্নভশ।”। 

 

৬৫। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদভ থোভো ১৬ এভ ংশযোথদ।- উক্ত আইশদভ থোভো ১৬ এভ 

তনো (খ) এভ ধন্নভশঢে ন্নদম্নরূধ তনো (খ) প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ, বণো:- 

“(খ) অন্যোন্য সেশে: ভভোলওোভী ো সোগ্রলডওোভী।”। 

 

৬৬। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদভ থোভো ২০ এভ ংশযোথদ।- উক্ত আইশদভ থোভো ২০ এভ 

উধ-থোভো (৪) এভ ধভ ন্নদম্নরূধ নূঢদ উধ-থোভো (৫) ংশবোন্নচঢ লইশ, বণো:- 

 

“(৫) এই থোভোভ অন্যোন্য উধ-থোভোমূশল ন্নপিরূধ বোলো ন্নওছুই ণোকুও দো 

সওদ, প্রণফ ঢনন্নশম ন্নড েঢ অব্যোলন্নঢপ্রোপ্ত সোমূল ব্যঢীঢ ন্নদন্নিঢ ো 

ঢোন্নমওোর্ভক্ত দশলদ অণো ন্নদিদ ো ঢোন্নমওোর্ভন্নক্তশবোগ্য দশলদ এফদ সওোদ 

ব্যন্নক্ত ওর্তেও আফতোন্নদকৃঢ সওোদ সো ওভশবোগ্য ভভোল লইশ এং উলো লইশঢ 

ন্নদম্নরূশধ মূল্য ংশবোচদ ওভ আতোয় লইশ, বণো:- 

(ও) ংন্নিষ্ট সো আফতোন্নদভ সেশে সোমূশল্যভ আংন্নযও ো নড েমূল্য 

ধন্নভশযোশথভ ফয় প্রশতয় মুতয় মূল্য ংশবোচদ ওভ মূল্য 

ধন্নভশযোশথভ ফোধ্যফ ন্নলোশ ব্যহৃঢ ব্যোংও ো অন্য সওোদ আন্নণ েও 

প্রন্নঢষ্ঠোদ ওঢেদ ওন্নভশ; এং 

(ঔ) ওঢেদওোভী ব্যোংও ো অন্য সওোদ আন্নণ েও প্রন্নঢষ্ঠোদ সো 

আফতোন্নদওোভশওভ ধশে ঢোলোভ তোন্নঔমধশেভ ফোধ্যশফ ন্নলো ওন্নভয়ো 

ওঢেদকৃঢ মূও ধন্নভশযোথ ওন্নভশ।”। 

 

৬৭। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদভ থোভো ২৩ এভ ংশযোথদ।- উক্ত            ২৩ এ - 

(ও) উধ-থোভো (১) এভ         উ   খ  “      ”          লইশ; এং 

(ঔ) উধ-থোভো (৩) এভ তনো (ঔ) সঢ উন্নিন্নঔঢ “শুল্ক আইশদভ” যব্দগুন্নমভ ধন্নভশঢে 

“ওোস্টফ আইশদভ” যব্দগুন্নম প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ। 

 

৬৮। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদভ থোভো ২৪ এভ ংশযোথদ।- উক্ত            ২৪ এ  

উ -     (৩) এ      (ক)    উ   খ  “        ”                “ক          ” 

                   । 
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৬৯। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদভ থোভো ২৭ এভ ংশযোথদ।- উক্ত আইশদভ থোভো ২৭ 

ধন্নভশঢে ন্নদম্নরূধ থোভো ২৭ প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ, বণো:- 

 

“২৭। ওভশবোগ্য আফতোন্নদভ সেশে মূও আতোয় ধদ্ধন্নঢ।― ওোস্টফ আইশদভ অথীদ 

সব ধদ্ধন্নঢ  ফশয় আফতোন্নদ শুল্ক আতোয় ওভো লয় সই এওই ধদ্ধন্নঢ  ফশয়, আফতোন্নদভ 

উধভ আফতোন্নদ শুল্ক প্রশবোচয দো লইশম ওভশবোগ্য আফতোন্নদভ উধভ মূও আতোয় ওন্নভশঢ 

লইশ।”। 

 

৭০। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদভ থোভো ২৮ এভ ংশযোথদ।- উক্ত আইশদভ থোভো ২৮ এভ 

ধন্নভশঢে ন্নদম্নরূধ থোভো ২৮ প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ, বণো:- 

“২৮।  ওভশবোগ্য আফতোন্নদভ মূও আশভোধশবোগ্য ন্নপন্নত্তমূল্য ন্নদথ েোভড।― সওোদ 

ওভশবোগ্য আফতোন্নদভ সেশে মূও আশভোশধভ ন্নপন্নত্তমূল্য লইশ ন্নদম্নন্নড েঢ ধন্নভফোশডভ ফন্নষ্ট, 

বণো:- 

(ও) ওোস্টফ আইশদভ অথীদ আফতোন্নদ শুল্ক আশভোশধভ উশেশে থোব েকৃঢ ধণ্য 

মূশল্যভ ধন্নভফোড; এং  

(ঔ) ধণ্য আফতোন্নদভ উধভ প্রশতয়, বন্নত ণোশও, আফতোন্নদ শুল্ক, ম্পূভও শুল্ক এং 

অন্যোন্য শুল্ক  ওভ (আকোফ ওভ এং অন্নগ্রফ আয়ওভ ব্যঢীঢ)।”। 

 

৭১। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদভ থোভো ৩১ এভ ংশযোথদ।- উক্ত আইশদভ থোভো ৩১ এভ 

ধন্নভশঢে ন্নদম্নরূধ থোভো ৩১ প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ, বণো:- 

 

“৩১। আফতোন্নদওোশম আকোফ ওভ ধন্নভশযোথ  ফন্বয়।― (১) প্রশঢযও ন্নদন্নিঢ ো 

ন্নদিদশবোগ্য ব্যন্নক্ত আফতোন্নদকৃঢ ধশণ্যভ ভভোশলভ উধভ প্রশতয় মূও উধ-থোভো (২) এ 

উন্নিন্নঔঢ লোশভ আকোফ ধন্নভশযোথ ওন্নভশদ।  

   

(২) ওভশবোগ্য আফতোন্নদভ উধভ মূও সব ফয়  ধদ্ধন্নঢশঢ আতোয় ওভো লয় সই 

এওই ফয়  ধদ্ধন্নঢশঢ ওভশবোগ্য আফতোন্নদভ মূও আশভোধশবোগ্য ন্নপন্নত্তমূশল্যভ উধভ ৫ 

(ধাঁঘ) যঢোংয লোশভ আকোফ ওভ প্রশতয় লইশ। 

 

(৩) প্রশঢযও ন্নদন্নিঢ আফতোন্নদওোভও ন্নবন্নদ আকোফ ওভ ধন্নভশযোথ ওন্নভয়োশঙদ ন্নঢন্নদ 

ন্নদথ েোন্নভঢ ধদ্ধন্নঢশঢ ংন্নিষ্ট ওভ সফয়োশতভ মূও তোন্নঔমধশে ধন্নভশযোন্নথঢ আকোফ ওশভভ 

ফধন্নভফোড অণ ে হ্রোওোভী ফন্বয় গ্রলড ওন্নভশঢ ধোন্নভশদ।  

 

(৪) সব ব্যন্নক্ত আকোফ ওভ ধন্নভশযোথ ওন্নভয়োশঙদ ন্নওন্তু ন্নদন্নিঢ দশলদ ন্নঢন্নদ ন্নদথ েোন্নভঢ 

ধদ্ধন্নঢশঢ আকোফ ওভ সনভঢ প্রতোশদভ ন্নদন্নফত্ত ওন্নফযদোশভভ ন্নদওঝ আশতদ ওন্নভশঢ 

ধোন্নভশদ।  
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(৫) ওন্নফযদোভ আশতদ প্রোন্নপ্তভ ধভ ন্নদথ েোন্নভঢ ধদ্ধন্নঢশঢ উলো ন্নদষ্পন্নত্ত ওন্নভশদ।”। 

 

৭২। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদভ থোভো ৩২ এভ ংশযোথদ।- উক্ত আইশদভ থোভো ৩২ এভ 

ধন্নভশঢে ন্নদম্নরূধ থোভো ৩২ প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ, বণো:- 

“৩২। ওভশবোগ্য ভভোশলভ মূল্য ন্নদথ েোভড।― (১) এই থোভোভ ন্নথোদ োশধশে, 

ওভশবোগ্য সওোদ ভভোশলভ ধড লইশঢ উক্ত ধশডভ ওভ-পগ্োংশযভ ফধন্নভফোড অণ ে ন্নশয়োক 

ওন্নভয়ো বোলো ধোয়ো বোইশ ঢোলোই লইশ ভভোল মূল্য।   

(২) আফতোন্নদকৃঢ সোভ ওভশবোগ্য ভভোশলভ মূল্য লইশ উধ-থোভো (১) অনুবোয়ী 

ন্নদথ েোন্নভঢ মূল্য ো ভভোলওোভী এং ভভোলগ্রলীঢো ধভস্পভ ম্পওেমৄক্ত লইশম উক্ত সোভ 

ন্নদথ েোন্নভঢ ন্যোয্য োচোভ মূল্য।  

(৩) সওোদ ন্নদন্নিঢ ব্যন্নক্ত ওর্তেও ঢোলোভ লশবোকীভ ন্নদওঝ ভভোলকৃঢ ওভশবোগ্য 

ভভোশলভ মূল্য লইশ উক্ত ভভোশলভ ন্যোয্য োচোভ মূল্য লইশঢ উলোভ ওভ-পগ্োংয 

ন্নশয়োন্নচঢ মূল্য, বন্নত― 

 

(ও) উক্ত ভভোল ধডন্নলীদ লয় ো উলোভ ধড ন্যোয্য োচোভ মূল্য অশধেো ওফ 

লয়; এং 

 (ঔ) উক্ত লশবোকী এইরূধ ভভোশলভ ন্নদন্নফত্ত উদ্ভূঢ মুতয় উধওভড ওভ 

সভয়োঢ গ্রলশডভ অন্নথওোভী দো লদ। 

  

(৪)            ন       ন               ন                     ই   

                          ই          -                   

 

(৫) ন্নদন্নিঢ  ঢোন্নমওোর্ভক্ত ব্যন্নক্ত ওর্তেও ংন্নিষ্ট ওফ েওঢেোভ ন্নদওঝ ন্নদথ েোন্নভঢ 

ধদ্ধন্নঢশঢ উধওভড-উৎধোত লক (Input-Output Coefficient) তোন্নঔম ওন্নভশঢ 

লইশ।”। 

 

৭৩। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদ নূঢদ থোভো ৩২ও ন্নিশয।- উক্ত আইশদভ থোভো ৩২ এভ 

ধভ ন্নদম্নরূধ নূঢদ থোভো ৩২ও ন্নিশন্নযঢ লইশ, বণো:- 

“৩২ক।       ক  ক          ।-       এ        উ       ক  ,   ক    

 গ জ              ক          ক                               ক          

 ক                   ক           ।”। 

 

৭৪। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদভ থোভো ৩৩ এভ ংশযোথদ।- উক্ত আইশদভ থোভো ৩৩ এভ 

ধন্নভশঢে ন্নদম্নরূধ থোভো ৩৩ প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ, বণো:- 
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“৩৩। ওভশবোগ্য ভভোশলভ উধভ মূও প্রতোদওোম।―  (১) সওোদ ওভশবোগ্য 

ভভোশলভ উধভ আশভোন্নধঢ মূও ন্নদম্নন্নড েঢ ওোব েোন্নমভ ফশধ্য বোলো  েোশগ্র খশঝ, উলো 

ংখটিঢ লইোভ ফয় প্রশতয় লইশ, বণো:- 

(ও) বঔদ ভভোল প্রতোদ ওভো লয়;  

(ঔ) বঔদ ভভোল ংক্রোন্ত ঘোমোদধে ইসুয ওভো লয়;  

(ক) বঔদ ধশডভ আংন্নযও ো মুতয় গ্রলড ওভো লয়; এং 

(খ) বঔদ সওোদ ভভোল ব্যন্নক্তকঢপোশ ব্যলোভ ওভো লয় ো অশন্যভ ব্যলোশভভ 

চন্য প্রতোদ ওভো লয়। 

 

(২) সওোদ ভভোল আনুক্রন্নফও (Progressive) ো ধব েোবৃত্ত (Periodic) ভভোল 

ন্নলোশ ন্নশন্নঘঢ লইশম উলোভ উধভ আশভোন্নধঢ মূও ন্নদম্নন্নড েঢ ওোব েোন্নমভ ফশধ্য বোলো 

 েোশগ্র খশঝ, উলো ংখটিঢ লইোভ ফয় প্রশতয় লইশ, বণো:- 

(ও) বঔদ উক্ত ভভোশলভ প্রশঢযওটিভ ন্নধভীশঢ নণও ঘোমোদধে ইসুয ওভো লয়;  

(ঔ) বঔদ উক্ত ভভোশলভ প্রশঢযওটিভ ন্নধভীশঢ প্রোপ্য ধশডভ আংন্নযও ো মুতয় 

গ্রলড ওভো লয়; এ   

(ক) বঔদ অনুক্রফ ভভোশলভ ন্নধভীশঢ মূল্য প্রশতয় লয়। 

 

(৩) উধ-থোভো (২) এভ ন্নথোদ শে ন্নঢভড সদঝয়োশওেভ ফোধ্যশফ ধোন্নদ, গ্যো, 

জ্বোমোদী তঢম ো ন্নদুযৎ এভ আনুক্রন্নফও ো ধব েোবৃন্নত্তও ভভোল ওভো লইশম, সব ঢোন্নভশঔ উক্ত 

ভভোশলভ প্রশঢযওটিভ ন্নধভীশঢ ঘোমোদধে ইসুয ওভো লয়, উক্ত ঢোন্নভঔ লইশঢ  ৬০ (রোঝ) 

ন্নতশদভ ফশধ্য  প্রশতয় মূও ধন্নভশযোথ ওন্নভশঢ লইশ।”। 

 

৭৫। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদভ থোভো ৩৫ এভ ংশযোথদ।- উক্ত আইশদভ থোভো ৩৫ এভ 

ধন্নভশঢে ন্নদম্নরূধ থোভো ৩৫ প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ, বণো:- 

“৩৫। এওই ঘোমোশদ এওোন্নথও থভশদভ ধণ্য  সো ভভোল।― সওোদ ভভোশল 

এওোন্নথও থভশদভ ধণ্য ো সো ণোন্নওশম ন্নদম্নরূশধ ওভোশভোধ ওন্নভশঢ লইশ, বণো:- 

(ও) প্রন্নঢটি ভভোশলভ সেশে প্রশঢযও থভশদভ ধণ্য ো সোশও নণওপোশ প্রতয েদ 

ওন্নভশঢ লইশ; 

(ঔ) অণ েনদন্নঢও দৃন্নষ্টশওোড লইশঢ এওও ভভোশলভ তন্নযষ্টযনড ে ভভোলশও 

কৃন্নেফপোশ ন্নপোচদ ওভো বোইশ দো।”। 

 

৭৬। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদভ থোভো ৪৬ এভ ংশযোথদ।- উক্ত আইশদভ থোভো ৪৬ এভ 

ধন্নভশঢে ন্নদম্নরূধ থোভো ৪৬ প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ, বণো:- 
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“৪৬। উধওভড ওভ সভয়োঢ।― (১) এই আইশদ ন্নপিরূধ সওোদ ন্নথোদ দো ণোন্নওশম, 

সওোদ ন্নদন্নিঢ ব্যন্নক্ত অণ েনদন্নঢও ওোব েক্রফ প্রন্নক্রয়োয় ওভশবোগ্য ভভোশলভ উধভ উৎধোত 

ওশভভ ন্নধভীশঢ,                  , ধন্নভশযোন্নথঢ উধওভড ওভ সভয়োঢ গ্রলড ওন্নভশঢ 

ধোন্নভশদ,    :- 

 

(ও)     ওভশবোগ্য ভভোশলভ মূল্য ১,০০,০০০.০০ (এও মে) ঝোওো অন্নঢক্রফ 

ওশভ এং উক্ত ভভোশলভ ধড ব্যোংন্নওং ফোধ্যফ ব্যন্নঢশভশও ধন্নভশযোথ ওভো 

লয়;  

(ঔ)     আফতোন্নদকৃঢ সোভ ভভোল গ্রলশডভ সেশে তোন্নঔমধশে উক্ত সো 

ভভোশলভ উধভ প্রশতয় উৎধোত ওভ প্রতয েদ দো ওশভদ;   

(ক) সব ওভ সফয়োশত উধওভড ওভ ধন্নভশযোথ ওভো লয়, সই ওভ সফয়োশত ো 

ঢৎধভঢী দুইটি ওভ সফয়োশতভ ফশধ্য     উধওভড ওভ সভয়োঢ গ্রলড দো 

ওশভদ; 

(খ) অশন্যভ অন্নথওোশভ, তঔশম ো ঢেোথোশদ ভ  ঢ                     

                  জ  ক ; 

(গ)     সওোদ ধণ্য ো সো ন্নন্নথ িোভো ন্নদথ েোন্নভঢ ক্রয় ন্নলো নৄিশও অন্তর্ভ েক্ত দো 

ওভো লয়; 

(ঘ)     ওভ ঘোমোদধশে সক্রঢো  ন্নশক্রঢো উপশয়ভ দোফ, ঠিওোদো  ন্নদিদ দম্বভ  

উশিঔ দো    ক; 

(ঙ) আফতোন্নদওোভশওভ ন্নদওঝ  লইশঢ ভভোল গ্রলশডভ সেশে       ক  ক 

ক  ক ইস্যযকৃঢ ওভ ঘোমোদধশে আফতোন্নদ ঘোমোদ ংন্নিষ্ট ন্নম অ এন্নি দম্বভ 

উশিঔ দো ণোন্নওশম এং ওভ ঘোমোদ ধশে ন্নড েঢ ধশণ্যভ ড েদোভ      

আফতোন্নদ ন্নম অ এন্নিশঢ ন্নড েঢ ধশণ্যভ ড েদোভ ন্নফম দো ণোন্নওশম;  

(চ) ব্যোংও গ্যোভোন্নন্টভ ফোধ্যশফ খ       উ ক               , সব ওোভশড 

উক্তরূধ ব্যোংও গ্যোভোন্নন্ট গ্রলড ওভো লইয়োশঙ ঢোলো          ন্নদষ্পন্নত্ত দো 

লইশম, উ  ব্যোংও গ্যোভোন্নন্ট অংশযভ ন্নলঢ ং  ষ্ট উধওভড ওভ ;   

(ছ) অব্যোলন্নঢপ্রোপ্ত ধণ্য উৎধোতশদ ো সো প্রতোশদ ব্যহৃঢ ধণ্য ো সোভ উধভ 

ধন্নভশযোন্নথঢ উধওভড ওভ; 

(জ) ঝোদ েপোভ ওশভভ আঢোয় ধন্নভশযোন্নথঢ ঝোদ েপোভ ওভ; 

(ঝ) ধণ্য উৎধোতশদ ো সো প্রতোশদ ব্যহৃঢ ধণ্য ো সোভ উধভ ধন্নভশযোন্নথঢ 

ম্পূভও শুল্ক; 



 48 

(ঞ)    ক       ৫               ক            ক                ছ 

এ             ক   ধণ্য ো সো ভভোশলভ সেশে ক্রীঢ উধওভশডভ 

উধভ ধন্নভশযোন্নথঢ মূল্য ংশবোচদ ওভ; 

( ) উ ক  -উ       গ (Input-Output Coefficient) এ  ঘ         

এ   উ ক                             উ ক   ক । 

 

(২)   ক   অচেদ ো আফতোন্নদভ ন্নধভীশঢ ধন্নভশযোন্নথঢ উধওভড ওভ সভয়োঢ গ্রলড  ওভো 

বোইশ দো, বন্নত― 

(ও) উক্ত অচেদ ো আফতোন্নদ বোেী বোদোলদ ংক্রোন্ত লয় ো উলোভ খুঘভো বন্ত্োংয 

ো উক্ত বোদোলশদভ সফভোফঢ ো ভেডোশেড সোভ উশেশে ওভো লয়, 

ঢশ, বোদোলশদভ ব্যো ওভো, পোড়ো ঔোঝোশদো ো ধন্নভলদ সো প্রতোদ উক্ত 

ব্যন্নক্তভ অণ েনদন্নঢও ওোব েক্রশফভ অন্তর্ভ েক্ত লইশম এং বোদোলদটি উক্ত 

উশেশে অন্নচেঢ লইশম উধওভড ওভ সভয়োঢ গ্রলড ওভো বোইশ; 

(ঔ) উক্ত অচেদ ো আফতোন্নদ ন্নঘত্তন্নশদোতদ ংক্রোন্ত ো ন্নঘত্তন্নশদোতশদভ ন্নদন্নফত্ত 

ব্যহৃঢ লয়; ঢশ, ন্নশদোতদ প্রতোদ উক্ত ব্যন্নক্তভ অণ েনদন্নঢও ওোব েক্রফ ংন্নিষ্ট 

লইশম এং ন্নশদোতদটি অণ েনদন্নঢও ওোব েক্রশফভ স্বোপোন্নও প্রন্নক্রয়োয় প্রতোদ 

ওভো লইশম উধওভড ওভ সভয়োঢ গ্রলড ওভো বোইশ;  

(ক) উক্ত অচেদ ক্রীড়ো ন্নরয়ও, োফোন্নচও ো ন্নশদোতদমূমও ক্লো, ংখ ো 

ন্নফন্নঢশঢ সওোদ ব্যন্নক্তভ তযপদধত ো প্রশযোন্নথওোভ ম্পন্নওেঢ লয়; 

(খ)  উক্ত অচেদ ধন্নভলদ সো ংক্রোন্ত লয়।      

 

(৩) ন্নদন্নিঢ ব্যন্নক্তশও তোন্নঔমধে সধযওোশম উধওভড ওভ সভয়োঢ তো  ভ ফণ েশদ ন্নদম্নন্নড েঢ 

তন্নমমোন্নত তঔশম ভোন্নঔশঢ লইশ, বণো:- 

(ও) আফতোন্নদভ সেশে, আফতোন্নদওোভশওভ দোফ, ঠিওোদো এং ব্যো দোক্তওভড 

দম্বভ ম্বন্নমঢ ন্নম অ এন্নি (Bill of Entry);   

(ঔ) ভভোশলভ সেশে, ভভোলওোভী ওর্তেও ইসুযকৃঢ ওভ ঘোমোদধে; 

(ক) উৎশ ওভ ওঢেদওোভী ত্তোভ সেশে, ভভোলওোভী ওর্তেও ইসুযকৃঢ ফন্নন্বঢ 

ওভ ঘোমোদধে এং উৎশ ওভ ওঢেদ দতধে।”। 

 

৭৭। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদভ থোভো ৪৯ এভ ংশযোথদ।- উক্ত আইশদভ      ৪৯ এ  

উ -     ( ) এ উ   খ  “উ           ক -            ক এক-       ”         

 চ              “                                     ক”                    । 
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৭৮। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদভ থোভো ৫১ এভ ংশযোথদ।- উক্ত আইশদভ থোভো ৫১ এভ 

ধন্নভশঢে ন্নদম্নরূধ থোভো ৫১ প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ, বণো:- 

“৫১। ওভ ঘোমোদধে।- প্রশঢযও ন্নদন্নিঢ ো ঢোন্নমওোর্ভক্ত ব্যন্নক্ত ওভশবোগ্য ভভোশলভ 

উধভ সব ঢোন্নভশঔ ওভ প্রশতয় লইশ সই ঢোন্নভশঔ ো ঢৎনশ ে  ন্নন্নথ িোভো ন্নদথ েোন্নভঢ ধদ্ধন্নঢশঢ 

এওটি ওভ ঘোমোদধে চোন্নভ ওন্নভশদ।”। 

 

৭৯। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদভ থোভো ৫৭ এভ ংশযোথদ।- উক্ত আইশদভ থোভো ৫৭ এভ 

তনো (ও) এভ- 

(ও) “শুল্ক আইশদভ” যব্দগুন্নমভ ধন্নভশঢে “ওোস্টফ আইশদভ” যব্দগুন্নম 

প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ; এং 

(ঔ) “এং সভগুশমঝন্নভ ন্নটউটি” যব্দগুন্নমভ ধন্নভশঢে “, সভগুশমঝন্নভ ন্নটউটি এং 

অন্যোন্য শুল্ক” ওফো  যব্দগুন্নম প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ।  

 

৮০। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদভ থোভো ৫৯ এভ ংশযোথদ।- উক্ত আইশদভ      ৫৯ এ - 

(ও) উ -     (২) এ উ   খ  “        ”                “ক     

     ”                    ; এ     

(ঔ) উ -     (৩) এ উ   খ  “        ”                “ক     

     ”                    । 

 

৮১। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদভ থোভো ৬১ এভ ংশযোথদ।- উক্ত আইশদভ থোভো ৬১ এভ 

ধন্নভশঢে ন্নদম্নরূধ থোভো ৬১ প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ, বণো:- 

“৬১। ম্পূভও শুল্ক আশভোধশবোগ্য ধশণ্যভ অনুন্নফঢ ভভোল।― (১) ম্পূভও শুল্ক 

আশভোধশবোগ্য ধণ্য প্রস্তুঢওোভী সওোদ ব্যন্নক্ত বন্নত ঢৎওর্তেও ভভোলকৃঢ ধশণ্যভ ধন্নভফোশডভ 

ন্নরশয় ন্নদভীেোওোশম বণোবণ  সুন্নদন্নত েষ্ট ন্নলো প্রতোদ ওন্নভশঢ দো ধোশভদ, ঢোলো লইশম উক্ত 

ব্যন্নক্তভ সখোন্নরঢ উধওভড-উৎধোত লক এভ ন্নপন্নত্তশঢ ভভোলকৃঢ ধশণ্যভ ধন্নভফোড ন্নদডীঢ 

লইশ এং উক্ত ব্যন্নক্ত ধণ্যমূল ন্যোয্য োচোভ মূশল্য ভভোল ওন্নভয়োশঙদ ন্নময়ো কণ্য লইশ।  

 (২) বন্নত উক্ত ধণ্য অন্নগ্ওোন্ড ো অন্য সওোদ প্রোকৃন্নঢও ন্নধব েশয়ভ ওোভশড দষ্ট ো 

েন্নঢগ্রি লয় ঢোলো লইশম ন্নন্নথ িোভো ন্নদথ েোন্নভঢ ধদ্ধন্নঢশঢ ওন্নফযদোশভভ ন্নদওঝ আশতদ 

ওন্নভশম এং উক্ত আশতদ ন্নশন্নঘঢ লইশম সই সেশে ম্পূভও শুল্ক প্রশতয় লইশ দো।”। 

 

৮২। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদভ থোভো ৬২ এভ ংশযোথদ।- উক্ত আইশদভ থোভো ৬২ এভ 

ধন্নভশঢে ন্নদম্নরূধ থোভো ৬২ প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ, বণো:- 

“৬২। ম্পূভও শুশল্কভ ন্নদন্নফত্ত  হ্রোওোভী ফন্বয়।― ম্পূভও শুল্ক আশভোধশবোগ্য 

ধশণ্যভ আফতোন্নদওোভও ন্নদথ েোন্নভঢ ধদ্ধন্নঢশঢ  ফশয় আফতোন্নদভ উধভ ঢৎওর্তেও ধন্নভশযোন্নথঢ 
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ম্পূভও শুশল্কভ হ্রোওোভী ফন্বয় োথদ ওন্নভশঢ ধোন্নভশদ, বন্নত ধণ্যটি ওোস্টফ আইশদভ 

অথীদ শুল্ক-ওভোন্নত প্রঢযধ েশডভ (Drawback) যঢেোমীভ ন্নলঢ োফঞ্জযপদনড ে লয়।”। 

 

৮৩। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদভ থোভো ৬৩ এভ ংশযোথদ।- উক্ত আইশদভ থোভো ৬৩ এভ- 

(ও) উধ-থোভো (১) এ উন্নিন্নঔঢ “৩ (ন্নঢদ)” ংখ্যো, িদী  যশব্দভ ধন্নভশঢে “৪ 

(ঘোভ)” ংখ্যো, িদী  যব্দটি প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ; 

(ঔ) উধ-থোভো (৩) এভ ধভ ন্নদম্নরূধ নূঢদ উধ-থোভো (৪) ংশবোন্নচঢ লইশ, বণো:- 

“(৪) ঢোন্নমওোর্ভক্ত ব্যন্নক্ত ওর্তেও ক্রয়কৃঢ উধওভশডভ উধভ ধন্নভশযোন্নথঢ মূল্য 

ংশবোচদ ওভ ো ঝোদ েপোভ ওভ সভয়োঢ গ্রলড ন্নওংো হ্রোওোভী ফন্বয় ওভো 

বোইশ দো।”। 

 

৮৪। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদভ থোভো ৭৮ এভ ংশযোথদ।- উক্ত আইশদভ থোভো ৭৮ এভ- 

(ও) উধ-থোভো (১) এভ তনো (ঘ) এভ ধভ ন্নদম্নরূধ নূঢদ তনো (ঘঘ) ন্নিশন্নযঢ লইশ, 

বণো:- 

“(ঘঘ) ফলোধন্নভঘোমও, ওোস্টফ, এক্সোইচ  পযোঝ সট্রন্নদং এওোশটন্নফ;”; 

(ঔ)  উধ-থোভো (৩) এভ ধভ ন্নদম্নরূধ নূঢদ উধ-থোভো (৪) ংশবোন্নচঢ লইশ, বণো:- 

“ ৪)      , এ        উ       ক  ,  ক             ক      

(Special Function)              ক     গ জ    ক            

                   এক    এক   ক            উ    (Specialized 

Functional Unit) গঠ , উ   উ         জ       ক   ক ক  ক    

     গ এ   উ   উ     ক             , ক                      

ক           ।”। 

 

৮৫। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদভ থোভো ৮২ এভ ংশযোথদ।- উক্ত            ৮২ এ  

উ -     ( ) এ উ   খ  “  ক    ক  ক    এ    ক     ক ক  ক                ক     ” 

               “  ক    ক  ক   ,    ক,            ক          ক  ক   গ         

             ক   ”         ক                   । 

৮৬। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদভ থোভো ৮৩ এভ ংশযোথদ।- উক্ত আইশদভ থোভো ৮৩ এভ 

ধন্নভশঢে ন্নদম্নরূধ থোভো ৮৩ প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ, বণো:- 

“৮৩।   ক ক  ক                       ।-     ক          

      চ  ক এ    ক                 ক    ক            ক       চ  ক 

                    এ        ক     ক ক  ক     এ        উ    

   ক                                       গ ক                  - 
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(ও) অণ েনদন্নঢও ওোব েক্রশফভ স্থোদ, অঙ্গদ, খভোন্নড়, বোদোলদ, ইঢযোন্নতশঢ প্রশয, 

ঢিোন্নয এ  ,      , জ ক       ক; এং 

(ঔ) অণ েনদন্নঢও ওোব েক্রফ ধন্নভতয েদ  উলোভ সভওট েধে, দন্নণধে, তন্নমমোন্নত  

ন্নলো ধভীেোওভড   জ ক  । 

 

(২) উধ-থোভো (১) এ উন্নিন্নঔঢ স্থোদ ওোলোভ আোস্থম লইশম, উক্ত ওফ েওঢেোশও উক্ত 

স্থোশদভ স্বত্বোন্নথওোভী ো তোন্নয়ত্বপ্রোপ্ত ব্যন্নক্ত ো ঢেোথোদওোভীশও ন্নদথ েোন্নভঢ ধদ্ধন্নঢশঢ 

সদোটিয প্রতোদ ওন্নভশঢ লইশ এং স্যব েোি লইশঢ স্যশব েোতয় ধব েন্ত  ফশয় উক্তরূশধ প্রশয 

ওভো বোইশ দো।  

 

(৩) সওোদ ব্যন্নক্ত এই আইদ ো ঢতথীদ প্রডীঢ ন্নন্নথভ সওোদ ন্নথোদ মংখদ ওন্নভশম, 

লওোভী ওন্নফযদোভ ো   ক       চ  ক    ঢদূর্ধ্ে ধতফব েোতোভ মূও ওফ েওঢেো উক্ত 

ব্যন্নক্তভ ব্যোংও এযোওোউন্ট অধন্নভঘোমদশবোগ্য (freeze) ওন্নভোভ চন্য ংন্নিষ্ট ব্যোংও 

ওর্তেধেশও ন্নদথ েোন্নভঢ ধদ্ধন্নঢশঢ, ন্নদশত েয প্রতোদ ওন্নভশঢ ধোন্নভশদ।”। 

 

৮৭। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদভ থোভো ৮৪ এভ ংশযোথদ।- উক্ত আইশদভ থোভো ৮৪ এভ 

উধ-থোভো (১) এ উন্নিন্নঔঢ “ংন্নিষ্ট ধণ্য ওন্নফযদোভ ন্নদথ েোন্নভঢ ধদ্ধন্নঢশঢ” যব্দগুন্নমভ ধন্নভশঢে “ংন্নিষ্ট 

ধণ্য, তন্নমমোন্নত  বোদোলদ ওন্নফযদোভ ো ফলোধন্নভঘোমও ো ঢৎওর্তেও েফঢোপ্রোপ্ত মূও ওফ েওঢেো 

ন্নদথ েোন্নভঢ ধদ্ধন্নঢশঢ আঝও,” যব্দগুন্নম  ওফোগুন্নম প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ। 

 

৮৮। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদভ থোভো ৮৫ এভ ংশযোথদ।- উক্ত আইশদভ থোভো ৮৫ এভ –  

(ও) উধ-থোভো (১)  (২) এ উন্নিন্নঔঢ “ওন্নফযদোভ” যব্দটিভ ধন্নভশঢে “থোভো ৮৬ 

সঢ উন্নিন্নঔঢ মূও ওফ েওঢেো” যব্দগুন্নম  ংখ্যো প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ; 

 খ   উ -         এ            উ -       ক                     -  

“  ক       ৪৯ এ               উ            জ  ক  ক    এ   

জ                ক     ক       উ            জ  ক  

ক   ক    উ             উ            জ  ক  ক      জ   

               -  

          ২৭                     উ          জ  ক  

        ক       এ          ক                 উ  

           একজ                   ক   ; 

            এ                  ক     উ    ক        

     জ  ক                       ক     ক   গ    জ   

                             জ  ক  ক   ক         

ক             জ  ক  জ                      এ   
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                       ক  ক    ক       ক           ক 

২৫ ০০০    চ    জ      ক     গ  জ       ক     

       ।”। 

(ক) উধ-থোভো (৩) এ উন্নিন্নঔঢ “ওন্নফযদোভশও” যব্দটিভ ধন্নভশঢে “থোভো ৮৬ সঢ 

উন্নিন্নঔঢ মূও ওফ েওঢেোশও” যব্দগুন্নম  ংখ্যো প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ; 

(খ) উধ-থোভো (৪) এ উন্নিন্নঔঢ- 

(অ) “প্রশঢযও ওন্নফযদোভ” যব্দগুন্নমভ ধন্নভশঢে “থোভো ৮৬ সঢ উন্নিন্নঔঢ 

প্রশঢযও মূও ওফ েওঢেো” যব্দগুন্নম  ংখ্যো প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ; এং 

(আ) “ব্যন্নক্তশও” যব্দটিভ ধভ “, উধ-থোভো (১) এভ োভডীভ (১) দং ওমোশফভ 

ক্রন্নফও দং (ঘ) এভ সেে ব্যঢীঢ,” ওফোগুন্নম, যব্দগুন্নম, িদীগুন্নম, 

ংখ্যোগুন্নম  ড েগুন্নম ন্নিশন্নযঢ লইশ। 

 

৮৯। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদভ থোভো ৮৬ এভ ংশযোথদ।- উক্ত আইশদভ থোভো ৮৬ এভ 

ধন্নভশঢে ন্নদম্নরূধ থোভো ৮৬ প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ, বণো:- 

“৮৬। ন্যোয় ন্নদড েয়োণ ে (adjudication) ওোব েথোভো গ্রলশড মূও ওফ েওঢেোকশডভ 

আন্নণ েও ীফো।― (১) এই আইদ ো ঢতথীদ প্রডীঢ সওোদ ন্নন্নথভ উশেে নভডওশে, ো 

ওভোশভোধ  আতোশয়ভ মশেয― 

(ও) আফতোন্নদ  ভপ্তোন্নদভ সেশে, ওোস্টফ ওফ েওঢেোকড ক         এভ অথীদ 

ওোব েথোভো গ্রলড ওন্নভশদ; এং 

(ঔ) ধণ্য ো সো ভভোশলভ সেশে, মূও ওফ েওঢেোকড এই আইশদভ অথীদ, 

ন্নদম্নন্নড েঢ োভডীশঢ উন্নিন্নঔঢ আন্নণ েও েফঢো োশধশে, ওোব েথোভো গ্রলড 

ওন্নভশদ, বণো:- 

োভডী 

ক্রন্নফও দং ওফ েওঢেো েফঢো 

(১) (২) (৩) 

(ও) ওন্নফযদোভ                         ৪০ 

(    )                ই    

(ঔ) অন্নঢন্নভক্ত ওন্নফযদোভ                          ন    

৪০ (    )          ই    

(ক) মৄগ্ম ওন্নফযদোভ                          ন    

৩০ (   )          ই    

(খ) উধ-ওন্নফযদোভ                          ন    

২০ (   )          ই    

(গ) লওোভী ওন্নফযদোভ                          ন    

১০ (  )          ই    
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(ঘ) ভোচস্ব ওফ েওঢেো                          ন      

(   )          ই  : 

 

             ক   ,     ক  ক                       ক       ক       

                  ,      ক  ক                   ক ক  ক    ক  ক       

ক         ।  

      ।- এ               “         ক             ”           

    ,   ক                 ক                              । 

 

(২)      ক   ক ক  ক    এ                      ক ক                   ক 

                         গ      ক     ।”। 

 

৯০। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদভ থোভো ৮৮ এভ ংশযোথদ।- উক্ত আইশদভ থোভো ৮৮ এভ 

ধন্নভশঢে ন্নদম্নরূধ থোভো ৮৮ প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ, বণো:- 

“৮৮। ওোস্টফ ওফ েওঢেোকশডভ তোন্নয়ত্ব এং েফঢো।― (১) এই আইদ ো ঢতথীদ 

প্রডীঢ ন্নন্নথফোমোভ প্রশয়োক  ওোব েওভওভডোণ ে ওোস্টফ ওফ েওঢেোকশডভ ন্নদম্নন্নড েঢ 

তোন্নয়ত্ব ণোন্নওশ, বণো:- 

(ও) ওভশবোগ্য আফতোন্নদভ উধভ আশভোন্নধঢ মূও  আকোফ ওভ আতোয়; এং  

(ঔ) ম্পূভও শুল্ক আশভোধশবোগ্য ধণ্য আফতোন্নদভ উধভ প্রশতয় ম্পূভও শুল্ক 

আতোয়। 

 

(২) আফতোন্নদ ধশণ্যভ উধভ আফতোন্নদ শুল্ক আশভোশধভ সেশে ক         িোভো 

ওোস্টফ ওফ েওঢেো সবইরূধ েফঢোপ্রোপ্ত লদ সইরূধ েফঢো এই আইশদভ অথীদ 

আফতোন্নদ ধশণ্যভ উধভ মূও, ম্পূভও শুল্ক এং আকোফ ওভ আশভোশধভ সেশে 

প্রশবোচয লইশ।”। 

 

৯১। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদ নূঢদ থোভো ৮৯ও এভ ন্নিশয।- উক্ত আইশদভ থোভো ৮৯ 

এভ ধভ ন্নদম্নরূধ নূঢদ থোভো ৮৯ও ন্নিশন্নযঢ লইশ, বণো:- 

“৮৯ও। মূল্য ংশবোচদ ওভ আইশদভ সেশে অন্যোন্য আইশদভ প্রশয়োক।―  ভওোভ, 

ভওোন্নভ সকশচশঝ প্রজ্ঞোধদ িোভো, ক         ো Excises and Salt Act, 

1944 (Act No. I of 1944) এং উলোভ অথীদ প্রডীঢ ন্নন্নথফোমোভ সব সওোদ ন্নথোদ 

প্রশয়োচদীয় ধন্নভঢেদ লওোশভ এই আইশদভ প্রশয়োশকভ সেশে প্রশবোচয লইশ ন্নময়ো 

সখোরডো ওন্নভশঢ ধোন্নভশ।”। 

 

৯২। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদভ থোভো ৯০ এভ ংশযোথদ।- উক্ত            ৯০ এ  

উ -     (৪) এ               উ -     (৫)       জ      ,    :- 
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“ ৫)      ৭৩ এ       ক   উ  খ    ক     ক ,     গ       খ      

              ক       ক               ৩ (   )           কক        

 ক   ক          জ   ক     ক   ক       ক               ।”। 

 

৯৩। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদভ থোভো ৯১ এভ ংশযোথদ।- উক্ত আইশদভ থোভো ৯১ এভ- 

(ও) উধ-থোভো (১) এ উন্নিন্নঔঢ “েফঢোপ্রোপ্ত” যব্দটিভ ধন্নভশঢে “ওন্নফযদোভ ো 

ফলোধন্নভঘোমও এভ ন্নদওঝ লইশঢ েফঢোপ্রোপ্ত লওোভী ওন্নফযদোভ ো লওোভী 

ধন্নভঘোমশওভ ধতফব েোতোভ ন্নদশম্ন দশলদ এফদ সওোদ” যব্দগুন্নম প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ; 

(ঔ) উধ-থোভো (৩) এভ প্রণফ মোইশদ উন্নিন্নঔঢ “েফঢোপ্রোপ্ত” যব্দটিভ নশ ে “উক্ত” 

যব্দটি ন্নিশন্নযঢ লইশ; এং 

(ক)  উধ-থোভো (৪) ন্নলুপ্ত লইশ। 

 

৯৪। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদভ থোভো ৯২ এভ ংশযোথদ।- উক্ত আইশদভ থোভো ৯২ এভ 

উধ-থোভো (১) এ দুইোভ উন্নিন্নঔঢ “ম্পূভও শুল্ক” যব্দগুন্নমভ ধন্নভশঢে উপয়শেশে “ওভ” যব্দটি 

প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ।   

 

৯৫। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদভ থোভো ৯৫ এভ ংশযোথদ।- উক্ত আইশদভ থোভো ৯৫ এভ- 

(ও) উধ-থোভো (১) এভ ধভ ন্নদম্নরূধ নূঢদ উধ-থোভো (১ও) ন্নিশন্নযঢ লইশ, বণো:- 

“(১ও) উধ-থোভো (১) এভ উশেে নভডওশে, ওন্নফযদোভ উধ-ওন্নফযদোভ 

ধতফব েোতোভ ন্নদশম্ন দশলদ এফদ এওচদ মূও ওফ েওঢেোশও শওয়ো আতোয় ওফ েওঢেো 

(Debt Recovery Officer – DRO)        ন্নদশয়োক প্রতোদ ওন্নভশদ এং 

উক্ত ওফ েওঢেো ন্নন্নথ িোভো ন্নদথ েোন্নভঢ ধদ্ধন্নঢশঢ শওয়ো ওভ আতোয় ওোব েক্রফ গ্রলড 

ওন্নভশদ।”; 

(ঔ) উধ-থোভো (২) এভ তনো (ঔ) এ দুইোভ উন্নিন্নঔঢ “সদোটিশয” যব্দটিভ ধন্নভশঢে 

উপয়শেশে “সদোটিশয ো োটি েন্ননশওশঝ” যব্দগুন্নম প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ; 

(ক) উধ-থোভো (৩) এ উন্নিন্নঔঢ “ওন্নফযদোভ” যব্দটিভ ধভ “ো শওয়ো আতোয় ওফ েওঢেো” 

যব্দগুন্নম ন্নিশন্নযঢ লইশ; 

(খ) উ -     (৪) এ উ   খ  “     ”         “          ক ”       

             ;  

(ঙ) উ -     (৫) এ উ   খ  “ক      ”              “ওন্নফযদোভ ো শওয়ো 

আতোয় ওফ েওঢেো”                    ; এ   
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(চ) উ -     (৬) এ উ   খ  “   ক      ”                “ক     

ক      ”                    । 

 

৯৬। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদভ থোভো ১০৭ এভ ংশযোথদ।- উক্ত আইশদভ থোভো ১০৭ এভ 

উধ-থোভো (২) এভ ধভ ন্নদম্নরূধ নূঢদ উধ-থোভো (৩) ংশবোন্নচঢ লইশ, বণো:- 

“(৩) উধ-থোভো (১) এ বোলো ন্নওছুই ণোকুও দো সওদ, উক্ত উধ-থোভোয় ন্নড েঢ ফশয়ভ ধশভ 

অন্নদষ্পি সওোদ ওোব েথোভো-ংন্নিষ্ট তন্নমমোন্নত ওোব েথোভোটি ন্নদষ্পি দো লয়ো ধব েন্ত ংভেড 

ওন্নভশঢ লইশ।”। 

 

৯৭। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদভ থোভো ১১১ এভ ংশযোথদ।- উক্ত আইশদভ থোভো ১১১ এভ 

ন্নযফোদ ন্নথোদ উধ-থোভো (১) ন্নলোশ ংখ্যোন্নয়ঢ লইশ এং অঢাঃধভ ন্নদম্নরূধ নূঢদ উধ-থোভো (২) 

ংশবোন্নচঢ লইশ, বণো:-  

“(২) সওোদ ব্যন্নক্ত অদমোইশদ ন্নদিদ ো ঢোন্নমওোর্ভন্নক্ত গ্রলশডভ আশতশদভ ফয় সওোদ র্ভম ো 

অঢয ঢথ্য প্রতোদ ওন্নভশম, উক্ত ব্যন্নক্তভ ন্নরুশদ্ধ ন্নযফোদ আইদ অনুবোয়ী প্রশয়োচদীয় ব্যস্থো 

গ্রলড ওভো বোইশ।”। 

 

৯৮। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদভ থোভো ১২১ এভ ংশযোথদ।- উক্ত আইশদভ থোভো ১২১ এভ 

ধন্নভশঢে ন্নদম্নরূধ থোভো ১২১ প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ, বণো:- 

“১২১। ওন্নফযদোভ (আধীম) এভ ন্নদওঝ আধীম।― (১) এই আইদ ো ঢতথীদ 

প্রডীঢ ন্নন্নথফোমোভ অথীদ অন্নঢন্নভক্ত ওন্নফযদোভ ো ঢৎন্নদম্ন ধতথোভী মূও ওফ েওঢেো 

ওর্তেও গৃলীঢ সওোদ ন্নদ্ধোন্ত ো প্রতত্ত সওোদ আশতয িোভো সওোদ ওভতোঢো ো মূও 

ওফ েওঢেো ংক্ষুব্ধ লইশম, ন্নঢন্নদ ন্নদথ েোন্নভঢ ধদ্ধন্নঢশঢ ধণ্য ো সো ভভোশলভ সেশে 

থোভো ৯৫ এভ অথীদ প্রতত্ত সওোদ আঝও ো ন্নক্রয় আশতয  অণো ধণ্য আফতোন্নদভ 

সেশে ক                ৮২    ৯৮ এভ অথীদ সওোদ আশতয ব্যঢীঢ, উক্ত ন্নদ্ধোন্ত 

ো আশতয চো  ভ ৯০ (   ) ন্নতশদভ ফশধ্য ওন্নফযদোভ (আধীম) এভ ন্নদওঝ আধীম 

তোশয়ভ ওন্নভশঢ ধোন্নভশদ।  

(২) মূও ওফ েওঢেো ব্যঢীঢ সওোদ ংক্ষুব্ধ ব্যন্নক্ত ওর্তেও উধ-থোভো (১) এভ অথীদ আধীম 

তোশয়ভ ওন্নভোভ সেশে, ঢোলোশও উক্ত আধীম তোশয়ভওোশম ঢন্নওেঢ আশতশয উ  ন্নঔঢ 

তোন্নকৃঢ ওশভভ ১০ (তয) যঢোংয ধন্নভফোড অণ ে ধন্নভশযোথ ওন্নভশঢ লইশ:  

ঢশ যঢে ণোশও সব, বন্নত ওন্নফযদোভ (আধীম) এই ফশফ ে ন্তুষ্ট লদ সব, আধীমওোভী 

মৄন্নক্তঙ্গঢ ওোভশড  উধন্নভ-উক্ত ৯০ (দব্বই) ন্নতদ সফয়োশতভ ফশধ্য আধীম তোশয়ভ 

ওন্নভশঢ েফ লদ দোই, ঢোলো লইশম ন্নঢন্নদ আধীমওোভীশও উক্ত সফয়োশতভ ধভঢী ৬০ 

(রোঝ) ন্নতশদভ ফশধ্য আধীম তোশয়ভ ওন্নভোভ চন্য অনুফন্নঢ প্রতোদ ওন্নভশঢ ধোন্নভশদ। 

(৩) ওন্নফযদোভ (আধীম) ন্নদথ েোন্নভঢ ধদ্ধন্নঢশঢ ধেকডশও বণোবণ শুদোন্নদভ সুশবোক প্রতোদ 

ওন্নভয়ো, শ েোচ্চ ১ (এও) ৎশভভ ফশধ্য আধীম ওোব েক্রফ ন্নদষ্পন্নত্ত ওন্নভশদ। 
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(৪) ওন্নফযদোভ (আধীম) ঢন্নওেঢ আশতয ো ন্নদ্ধোন্ত লোম ভোন্নঔশঢ ো ধন্নভঢেদ ওন্নভশঢ 

ো োন্নঢম ওন্নভশঢ অণো ন্নঢন্নদ সব রূধ ঙ্গঢ ফশদ ওন্নভশদ, সইরূধ আশতয প্রতোদ 

ওন্নভশঢ ধোন্নভশদ: 

ঢশ যঢে ণোশও সব, প্রোণন্নফও ধব েোশয় (de novo) ন্নঢন্নদ ওোব েথোভোটি 

নৄদন্ন েশঘদোভ চন্য ন্নভফোশন্ড সপ্রভড ওন্নভশঢ ধোন্নভশদ দো।    

(৫) আধীম ন্নদষ্পন্নত্ত ওন্নভোভ প্রশয়োচশদ ওন্নফযদোভ (আধীম), ন্নদথ েোন্নভঢ ধদ্ধন্নঢ  

ফশয়, ঢন্নওেঢ ন্নরশয় অন্নথওঢভ ন্নদভীেো, ঢতন্ত অনুষ্ঠোদ, ঢথ্য ংগ্রল ো ওোব েথোভোভ 

বণোণ েঢো বোঘোই ওন্নভশঢ ধোন্নভশদ।  

(৬) এই আইদ ো ঢতথীদ প্রডীঢ ন্নন্নথফোমোয় বোলো ন্নওছুই ণোকুও দো সওদ, বন্নত 

ওন্নফযদোভ (আধীম) ন্নদথ েোন্নভঢ ফয়ীফোভ ফশধ্য আধীম ন্নদষ্পন্নত্ত ওন্নভশঢ ব্যণ ে লদ, 

ঢোলো লইশম আধীমটি ওন্নফযদোভ (আধীম) ওর্তেও ফঞ্জুভ ওভো লইয়োশঙ ন্নময়ো কণ্য 

লইশ।”। 

 

৯৯। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদভ থোভো ১২২ এভ ংশযোথদ।- উক্ত আইশদভ থোভো ১২২ এভ 

ধন্নভশঢে ন্নদম্নরূধ থোভো ১২২ প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ, বণো:- 

“১২২। আধীমোঢ ট্রোইব্যযদোশম আধীম।― (১) ওন্নফযদোভ ো ওন্নফযদোভ (আধীম) 

ো ফলোধন্নভঘোমও ো ফফব েোতোভ সওোদ মূও ওফ েওঢেো ওর্তেও এই আইদ ো ঢতথীদ 

প্রডীঢ ন্নন্নথফোমোভ অথীদ প্রতত্ত সওোদ আশতয ো ন্নদ্ধোন্ত িোভো সওোদ ব্যন্নক্ত ো মূও 

ওফ েওঢেো ংক্ষুব্ধ লইশম, ন্নঢন্নদ ন্নদথ েোন্নভঢ ধদ্ধন্নঢশঢ ধণ্য ো সো ভভোশলভ সেশে,  

থোভো ৯৫ এভ অথীদ প্রতত্ত সওোদ আঝও ো ন্নক্রয় আশতয অণো ধণ্য আফতোন্নদভ 

সেশে, ক                ৮২    ৯৮ এভ অথীদ সওোদ আশতয ব্যঢীঢ, ঢন্নওেঢ 

ন্নদ্ধোন্ত ো আশতয চোভীভ ৯০ (দ ই) ন্নতশদভ ফশধ্য আধীমোঢ ট্রোইব্যযদোশম আধীম 

তোশয়ভ ওন্নভশঢ ধোন্নভশদ।  

(২) মূও ওফ েওঢেো ব্যঢীঢ, অন্য সওোদ ব্যন্নক্ত ওর্তেও উধ-থোভো (১) এভ অথীদ আধীম 

তোশয়ভ ওন্নভোভ সেশে, ঢোলোশও উক্ত আধীম তোশয়ভওোশম ঢন্নওেঢ আশতশয উ  ন্নঔঢ 

তোন্নকৃঢ ওশভভ ১০ (তয) যঢোংয ধন্নভফোড অণ ে ধন্নভশযোথ ওন্নভশঢ লইশ। 

(৩) আ  মোঢ ট্রোইব্যযদোম আধীশমভ ধেকশডভ শুদোন্নদ গ্রলশডভ ধভ অন্ত েঢীওোমীদ ওভ 

আতোশয়ভ স্থন্নকঢোশতযল সব রূধ ঙ্গঢ এং ফীঘীদ ফশদ ওন্নভশদ সইরূধ আশতয 

প্রতোদ ওন্নভশঢ ধোন্নভশদ।  

(৪) ওভ আতোয় স্থন্নকঢওভড ংক্রোন্ত আধীমোঢ ট্রোইব্যযদোশমভ সবশওোদ অন্তঢীওোমীদ 

আশতয, উলো প্রতোশদভ ঢোন্নভঔ লইশঢ ৬ (ঙয়) ফো অন্নঢোন্নলঢ লইোভ ধশভভ ন্নতশ 

অওোব েওভ লইশ, বন্নত দো ওোব েথোভোটি চূড়োন্তপোশ ন্নদষ্পি ওভো লয়, ো উলোভ নশ ে 

আ  মোঢ ট্রোইব্যযদোম ওর্তেও অন্ত েঢী আশতয প্রঢযোলোভ ওভো লয়।  

(৫) এই আইদ ো ঢতথীদ প্রডীঢ ন্নন্নথফোমোয় বোলো ন্নওছুই ণোকুও দো সওদ, বন্নত 

আ  মোঢ ট্রোইব্যযদোম ২ (দুই) ৎভ ফয়ীফোভ ফশধ্য আধীমটি ন্নদষ্পন্নত্ত ওন্নভশঢ ব্যণ ে 
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লয়, ঢোলো লইশম আধীমটি আধীমোঢ ট্রোইব্যযদোম ওর্তেও ফঞ্জুভ ওভো লইয়োশঙ ন্নময়ো কণ্য 

লইশ। 

(৬) আ  মোঢ ট্রোইব্যযদোম এং উলোভ সঞ্চমূশলভ ওফ েধদ্ধন্নঢ উক্ত ট্রোইব্যযদোম ওর্তেও 

ন্নদথ েোন্নভঢ লইশ।  

(৭) আ  মোঢ ট্রোইব্যযদোশমভ ওোব েক্রফ Penal Code (Act No. XLV of 1860) 

এভ থোভো ১৯৩ এং থোভো ২২৮ এভ অথীদ ন্নঘোভ ন্নপোকীয় ওোব েথোভো ন্নলোশ কণ্য 

লইশ এং উলো সতয়োদী ওোব েন্নন্নথভ অথীদ এওটি সতয়োদী আতোমঢ ন্নলোশ কণ্য 

ল স।”। 

 

১০০। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদভ থোভো ১২৫ এভ ংশযোথদ।- উক্ত আইশদভ থোভো ১২৫ এভ 

ব্যোখ্যোয় “ন্নওন্তু” যব্দটিভ ধভ “চোন্নময়োন্নঢ ো সনৌচতোন্নভ” যব্দগুন্নম ন্নিশন্নযঢ লইশ।  

 

১০১। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদভ থোভো ১২৬ এভ ংশযোথদ।- উক্ত আইশদভ থোভো ১২৬ এভ 

ধন্নভশঢে ন্নদম্নরূধ থোভো ১২৬ প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ, বণো:-  

“১২৬। অব্যোলন্নঢ।- (১) ভওোভ, ভওোন্নভ সকশচশঝ প্রজ্ঞোধদ িোভো, প্রজ্ঞোধশদ 

উন্নিন্নঔঢ ীফো  যঢে োশধশে, সব সওোদ ধণ্য ো ধণ্য সেন্নডভ আফতোন্নদ ো ভভোল 

ো প্রতত্ত সব সওোদ সোশও এই আইশদভ অথীদ আশভোধশবোগ্য মূল্য ংশবোচদ ওভ ো, 

সেেফঢ, ম্পূভও শুল্ক লইশঢ অব্যোলন্নঢ প্রতোদ ওন্নভশঢ ধোন্নভশ। 

(২) সোট ে, ন্নশযর আশতয িোভো, আশতশয উন্নিন্নঔঢ ীফো  যঢে োশধশে সওোদ 

আন্তচেোন্নঢও চুন্নক্ত ো ন্নিধেীয় চুন্নক্ত ধোভস্পন্নভও ন্নপন্নত্তশঢ (reciprocal basis) 

োিোয়শদভ চন্য, সব সওোদ ধশণ্যভ আফতোন্নদ, ভভোল গ্রলড ো সো গ্রলডশও এই 

আইশদভ অথীশদ আশভোধশবোগ্য মূল্য ংশবোচদ ওভ ো, সেেফঢ, ম্পূভও শুল্ক লইশঢ 

অব্যোলন্নঢ প্রতোদ ওন্নভশঢ ধোন্নভশ। 

(৩) সোট ে, ন্নশযর আশতযশম প্রশঢযও সেশে ওোভড উশিঔন েও, ওভশবোগ্য সব সওোদ 

ধশণ্যভ আফতোন্নদ ো ভভোল ো প্রতত্ত সোশও এই আইশদভ অথীশদ আশভোধশবোগ্য 

মূল্য ংশবোচদ ওভ ো, সেেফঢ, ম্পূভও শুল্ক লইশঢ অব্যোলন্নঢ প্রতোদ ওন্নভশঢ 

ধোন্নভশ।”। 

 

১০২। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদ নূঢদ থোভো ১২৬ও  ১২৬ঔ এভ ন্নিশয।- উক্ত আইশদভ 

থোভো ১২৬ এভ ধভ ন্নদম্নরূধ নূঢদ থোভো ১২৬ও  ১২৬ঔ ন্নিশন্নযঢ লইশ, বণো:- 

“১২৬ও। নৄভস্কোভ  ওফ েত ঢো প্রশডোতদো প্রতোদ।― (১) এই আইদ ো আধোঢঢ 

মৎ অন্য সওোদ আইশদ ন্নপিঢভ বোলো ন্নওছুই ণোকুও দো সওদ, সোট ে ন্নন্নথ িোভো ন্নদথ েোন্নভঢ 

সেশে, ধদ্ধন্নঢশঢ এং ীফো োশধশে,    ন্নড েঢ ব্যন্নক্তকডশও নৄভস্কোভ প্রশডোতদো প্রতোদ 

ওন্নভশঢ ধোন্নভশ, বণো:- 
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(ও)  এফদ সওোদ ব্যন্নক্ত ন্নবন্নদ এই আইদ ো ঢতথীশদ প্রডীঢ ন্নন্নথফোমোভ ন্নথোদ মঙ্ঘশদভ 

ন্নরশয় ো ঢতথীশদ আতোয়শবোগ্য ওভ ো ভোচস্ব নাঁন্নও সতয়ো ো উলোভ প্রশঘষ্টোভ 

ব্যোধোশভ মূল্য ংশবোচদ ওভ ওফ েওঢেোশও ঢথ্য ভভোল ওশভদ এং প্রতত্ত ঢশথ্যভ 

ন্নপন্নত্তশঢ নাঁন্নওকৃঢ মুতয় ভোচস্ব ো ঢোলোভ অংয ন্নশযর আতোয় লয়; 

(ঔ)  এফদ সওোদ মূল্য ংশবোচদ ওভ ওফ েওঢেো ো অন্য সওোদ ভওোন্নভ ংস্থো ো স্থোদীয় 

ওর্তেধশেভ সওোদ ওফ েওঢেো ো ওফ েঘোভী ন্নবন্নদ, এই আইদ ো ঢতথীশদ প্রডীঢ ন্নন্নথফোমোভ 

অথীদ আতোয়শবোগ্য ওভ ো ভোচস্ব নাঁন্নও ো উলো নাঁন্নও সতয়োভ সঘষ্টো ো উক্ত আইশদভ 

সওোদ ন্নথোশদভ মঙ্ঘদ ন্নঘন্নেঢ ো উতখোঝদ ওশভদ এং ঢৎশপ্র     ন্নঘন্নেঢওভড ো 

উতখোঝশদভ নাঁন্নওকৃঢ ভোচস্ব আতোয় লয়; ো 

 (ক)  এফদ সওোদ মূল্য ংশবোচদ ওভ ওফ েওঢেো ো ওফ েঘোভী ো অন্য সওোদ ভওো   ংস্থো ো 

ভওোশভভ চন্য ওোচ ওশভদ এফদ সওোদ ব্যন্নক্ত ন্নবন্নদ এই আইশদভ অথীদ আতোয়শবোগ্য 

ওভ তনো (ও)  (ঔ) এ ন্নড েঢ ধতশেধ ব্যন্নঢশভশও অন্য সওোদপোশ আতোয় ওশভদ। 

 
(২)  এই আইদ ো আধোঢঢ মৎ অন্য সওোদ আইশদ ন্নপিঢভ বোলো ন্নওছুই ণোকুও দো সওদ, 

সোট ে, ন্নন্নথ িোভো ন্নদথ েোন্নভঢ সেশে, ধদ্ধন্নঢশঢ এং ীফো োশধশে, ন্নদম্নন্নড েঢ ব্যন্নক্তকডশও 

ক               প্রতোদ ওন্নভশঢ ধোন্নভশ, বণো:- 

(ও) আইশদভ থোভো ৭৮ এ ন্নড েঢ সওোদ ওফ েওঢেো; ো 

(খ) আইশদভ থোভো ৭৮ এভ উধ-থোভো (১) এভ আঢোয় প্রন্নঢন্নষ্ঠঢ মূও তপ্তশভ ওফ েভঢ 

 ক   ওফ েওঢেো  ওফ েঘোভী। 

 
১২৬ঔ। ওভ সনভঢ প্রতোদ এং নৄভস্কোভ  ওফ েত ঢো প্রশডোতদো ংক্রোন্ত      ।- (১) 

এই আইশদভ উশেে নভডওশে, ন্নদ ন্নড েঢ ধন্নভফোড অণ ে কডপ্রচোঢন্ত্ী োংমোশতশযভ 

ংন্নথোশদভ ৮৮(ঘ) অনুশচ্ছশতভ ন্নথোদোমী অনুোশভ ংমৄক্ত ঢলন্নশমভ উধভ তোয়মৄক্ত লইশ, 

বণো:- 

(ও) সনভঢ প্রতোদশবোগ্য অশণ েভ চন্য      ; এং  

(ঔ) নৄভস্কোভ  ওফ েতেঢো প্রশডোতদো প্রতোদশবোগ্য অশণ েভ চন্য      । 

 
(২)  অণ ে ন্নপোক সোশট েভ ন্নদচস্ব ঔোশঢভ অথীশদ ন্নদ ন্নড েঢ ন্নলোমূল প্রন্নঢষ্ঠো ওন্নভশ, বণো:- 

(ও) “ওভ সনভঢ প্রতোদ ঢলন্নম” ন্নযশভোদোশফ এওটি ন্নলো ণোন্নওশ সবঔোশদ সনভঢ 

প্রতোদশবোগ্য অশণ েভ       ংভন্নেঢ লইশ এং উলো লইশঢ ওন্নফযদোভ 

সনভঢশবোগ্য ওভ সনভঢ প্রতোদ ওন্নভশদ; এং 

(ঔ) “নৄভস্কোভ  ওফ েতেঢো প্রশডোতদো ঢলন্নম” ন্নযশভোদোশফ এওটি ন্নলো ণোন্নওশ 

সবঔোশদ নৄভস্কোভ এং ওফ েতেঢো প্রশডোতদো প্রতোদশবোগ্য অশণ েভ       ংভন্নেঢ 

লইশ এং উলো লইশঢ সোট ে, ওন্নফযদোভ ো ফলোধন্নভঘোমও ওর্তেও থোভো ১২৬ও 

এভ অথীদ ধন্নভশযোথশবোগ্য নৄভস্কোভ  ওফ েতেঢো প্রশডোতদো প্রতোদ ওন্নভশদ। 
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(৩) উধ-থোভো (২) এ ন্নড েঢ ন্নলোমূল ংন্নিষ্ট অণ ে ৎশভ ন্নদন্নত েষ্টওভড আইদ এভ অথীদ 

অপযন্তভীড ম্পত ন্নপোকশও প্রতত্ত োৎন্নভও ফঞ্জুভী লইশঢ নণও লইশ। 

 
(৪) ওভ সনভশঢভ       বন্নত খোঝন্নঢ লয় ঢোলো লইশম, ংমৄক্ত ঢলন্নশমভ ন্নধভীশঢ এওটি 

তোয় সৃন্নষ্টভ ফোধ্যশফ উলো ধন্নভশযোথ ওভো লইশ এং সনভঢ প্রতোদশবোগ্য অশণ েভ চন্য       

কডদোয় ব্যহৃঢ যঢওভো লোভ বৃন্নদ্ধ ওন্নভয়ো উলো ম্পি ওন্নভশঢ লইশ। 

 
(৫) বন্নত ওভ সনভশঢভ         চন্য ভোেকৃঢ অশণ েভ ধন্নভফোড অনুন্নফঢ ওভ সনভঢ তো   

         চন্য আেওীয় ধন্নভফোড অশধেো সন্নয লয় ঢোলো লইশম,         ধন্নভফোড 

প্রশয়োচদীয়     দোন্নফয়ো দো আো ধব ে  আভ সওোদ অণ ে সফোঝ ততন্নদও ওভ ভোচস্ব লইশঢ 

নণও ওন্নভয়ো ভোঔো লইশ দো। 

 
(৬) সওোদ এওটি আন্নণ েও ৎশভভ সযশর নৄভস্কোভ  ওফ েতেঢো প্রশডোতদো        সওোদ অণ ে 

অন্নযষ্ট ণোন্নওশম ঢোলো ংমৄক্ত ঢলন্নশম স্থোদো ন্নভঢ লইশ, বন্নত দো উক্ত ৎভ ফোন্নপ্তভ ধভ 

অনূযদ ৩ (   ) ফোশভ ওফ ফশয়ভ ফশধ্য উক্ত আন্নণ েও শদ এই আইশদভ আঢোয় ওভ 

আতোশয়ভ ন্নরশয় নৄভস্কোভ ো ওফ েতেঢো প্রশডোতদো ন্নলশশ ইলো ধন্নভশযোন্নথঢ লয়। 

 
ব্যোখ্যো।- এই থোভোভ উশেে নভডওশে- 

(ও) “সনভঢ প্রতোদশবোগ্য অশণ েভ চন্য      ” ন্নমশঢ সওোদ অণ ে ৎশভভ ম্ভোব্য ওম 

সনভঢ তো   ন্নফঝোইোভ মশেয, সোট ে ওর্তেও ন্নদথ েোন্নভঢ, এই আইশদভ অথীদ আতোয়কৃঢ 

 েশফোঝ ওভ ভোচশস্বভ এও যঢোংয লোশভ ন্নলোকৃঢ অণ েশও ব্যছোইশ; 

(ঔ) “নৄভস্কোভ  ওফ েতেঢো প্রশডোতদো প্রতোদশবোগ্য অশণ েভ চন্য      ” ন্নমশঢ এই 

আইশদভ অথীদ আতোয়কৃঢ  েশফোঝ ওভ ভোচশস্বভ শূন্য তযন্নফও ধাঁঘ যঢোংয (এও 

যঢোংশযভ অশথ েও) ধন্নভফোড অণ ে-সও ব্যছোইশ।”। 

 

১০৩। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদভ থোভো ১২৭ এভ ংশযোথদ।- উক্ত আইশদভ থোভো ১২৭ 

এভ-  

 ক  উধ-থোভো (১) এভ প্রোন্তাঃন্নস্থঢ তাঁন্নড় ন্নঘশেভ ধন্নভশঢে সওোমদ প্রন্নঢস্থোন্নধঢ লইশ এং 

অঢাঃধভ ন্নদম্নরূধ যঢেোংয এং ব্যোখ্যো ংশবোন্নচঢ লইশ, বণো:- 

 “ঢশ যঢে ণোশও সব, উৎশ মূও ওঢেদচন্নদঢ শওয়ো আতোশয়ভ সেশে প্রশতয় 

ওশভভ ধন্নভফোশডভ উধভ রোন্মোন্নও ২ (দুই) যঢোংয ভমলোশভ সুত ধন্নভশযোথ ওন্নভশঢ 

লইশ। 

 ব্যোখ্যো।- এই উধ-থোভোয়, “ধন্নভশযোশথভ ন্নতদ ধব েন্ত” অণ ে ন্নদথ েোন্নভঢ ঢোন্নভশঔভ ধভঢী 

ন্নতদ লইশঢ আধীম ন্নদষ্পিোথীদ ফয়ল ধন্নভশযোশথভ ন্নতদ।”। 
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১০৪। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদ নূঢদ থোভো ১২৭ও  ১২৭ঔ ন্নিশয।- উক্ত আইশদভ 

থোভো ১২৭ এভ ধভ ন্নদম্নরূধ নূঢদ থোভো ১২৭ও  ১২৭ঔ ন্নিশন্নযঢ লইশ, বণো:- 

“১২৭ও। ভওোন্নভ ধোদো অশমোধশদভ েফঢো।― সবশেশে সওোদ ব্যন্নক্তভ 

সতউন্নময়োত্ব অণো সওোদ প্রন্নঢষ্ঠোশদভ অন্নিত্ব ন্নশমোধ ো অন্যশওোদ ওোভশড এইরূধ 

ন্নদন্নিঢ লয়ো বোয় সব, উক্ত ব্যন্নক্ত ো প্রন্নঢষ্ঠোশদভ উধভ থোব েকৃঢ মূল্য ংশবোচদ ওভ 

ো, সেেফঢ, মূল্য ংশবোচদ ওভ  ম্পূভও শুল্ক ন্নওংো আশভোন্নধঢ সওোদ অণ েতন্ড 

ন্নওংো এই আইদ ো ঢতঅথীশদ প্রডীঢ ন্নন্নথফোমোভ অথীশদ ম্পোন্নতঢ সওোদ মুঘশমওো 

ো অন্যশওোদ তন্নমশমভ অথীশদ তোন্নকৃঢ সওোদ অণ ে এই আইশদভ থোভো ৯৫ এভ অথীশদ 

আতোয় ওভো ম্ভ দ  , সই সেশে ভওোভ উক্ত ভওোন্নভ ধোদো অশমোধদ (Write 

off) ওন্নভশঢ ধোন্নভশ: 

ঢশ যঢে ণোশও সব, অন্য সওোদ আইশদ বোলো ন্নওছুই ণোকুও দো সওদ, ভওোন্নভ 

ধোদো অশমোধশদভ ধভ বন্নত প্রফোড ণোশও সব, তোয়ী ব্যন্নক্ত ো প্রন্নঢষ্ঠোশদভ সওোদ 

ম্পন্নত্ত নূঢদপোশ উদ্ভ লইয়োশঙ ো ইঢাঃনশ ে ভওোন্নভ অশণ েভ তোয়-সতদো লইশঢ মুক্ত 

লয়োভ চন্য ংন্নিষ্ট ব্যন্নক্ত ো প্রন্নঢষ্ঠোদ স্বীয় ম্পন্নত্ত অৎ উশেশে অন্য সওোদ ব্যন্নক্ত 

ো প্রন্নঢষ্ঠোশদভ ন্নদওঝ লিোন্তভ ওন্নভয়ো সতউন্নময়ো লইয়োশঙদ, ঢোলো লইশম উক্ত ম্পন্নত্তভ 

উধভ ভওোন্নভ ধোদো আতোশয়ভ ন্নদন্নফশত্ত অগ্রোন্নথওোভ সৃন্নষ্ট লইশ এং ঢোলো এফদপোশ 

আতোয়শবোগ্য লইশ সবদ নূঢদপোশ উদ্ভূঢ ো অৎ উশেশে লিোন্তন্নভঢ ম্পন্নত্তভ 

গ্রলীঢোভ উধভ ভওোন্নভ ধোদো ধন্নভশযোশথভ ম্পূড ে তোন্নয়ত্ব অন্নধ েঢ লইয়োশঙ। 

 

১২৭ঔ। ওন্নঢধয় ধণ্য ো সোভ সেশে ওভ ধন্নভশযোশথভ ফয়  ধদ্ধন্নঢ ন্নদথ েোভড।- 

এই আইশদ ন্নপিঢভ বোলো ন্নওছুই ণোকুও দো সওদ, সোট ে, ন্নন্নথ িোভো ন্নদথ েোন্নভঢ ধদ্ধন্নঢশঢ, 

সওোদ ন্নশযর ধণ্য ো সো ভভোশলভ সেশে ওভ ধন্নভশযোশথভ ফয়, ধদ্ধন্নঢ  

ধন্নভফোডল অন্নগ্রফ ধন্নভশযোথ ো উৎশ ওঢেশদভ ন্নথোদ ওন্নভশঢ ধোন্নভশ।”। 

 

১০৫। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদ নূঢদ থোভো ১২৯ও এভ ন্নিশয।- উক্ত আইশদভ থোভো 

১২৯ এভ ধভ ন্নদম্নরূধ নূঢদ থোভো ১২৯ও ন্নিশন্নযঢ লইশ, বণো:- 

“১২৯ও। ভম ন্নশ্বোশ কৃঢ ওোচওফ ে ভেড।― এই আইদ ো সওোদ ন্নন্নথভ 

অথীশদ ভম ন্নশ্বোশ কৃঢ সওোদ ওোশব েভ নশম সওোদ ব্যন্নক্ত       লইোভ ম্ভোদো 

ণোন্নওশম ঢজ্জন্য ভওোভ ো উলোভ সওোদ ওফ েওঢেোভ ন্ন    সওোদ সতয়োন্নদ ো 

সনৌচতোন্নভ ফোফমো ো অন্য সওোদ আইদকঢ ওোব েথোভো তোশয়ভ ো  জু ওভো বোইশ দো।”। 

 

১০৬। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদ নূঢদ থোভো ১৩৫ও এভ ন্নিশয।- উক্ত আইশদভ থোভো 

১৩৫ এভ ধভ ন্নদম্নরূধ নূঢদ থোভো ১৩৫ও ন্নিশন্নযঢ লইশ, বণো:- 

“১৩৫ও। মূও ওফ েওঢেো  ওফ েঘোভীশতভ  উ      এং পোঢো ন্নদথ েোভড।― সোট ে, 

ন্নদথ েোন্নভঢ ধদ্ধ      যশঢে, মূও ওফ েওঢেো  ওফ েঘোভীশতভ চন্য  উ      এং 

এঢদ ংক্রোন্ত পোঢো ন্নদথ েোভড ওন্নভশঢ ধো    ।”। 
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১০৭। ২০১২ শদভ ৪৭ দং আইশদ                             ।- উক্ত আইশদভ 

                           ,       ,                                        

          - 

 

“          

       ২৬      

    খ  

         জ  ক                        

 

       ক              ২০ ৮  ২০ ৮      ৬৩         এ               উ   খ  

 ক      (             ক      উ             । 

 ২  Customs Act, 1969 এ  First Schedule এ           Heading No.               

উ   খ  Harmonized Commodity Description and Coding System (H.S. Code) এ  

             : 
 

ন্নযশভোদোফো 

ংখ্যো 

(Heading No) 

োফঞ্জযপদনড ে  

দোফওভড সওোট  
(H.S. Code) 

ধণ্য োফগ্রীভ ন্নভড 
(Description of goods) 

০১.০১ ন্নযশভোদোফোভ অথীদ ওম সওোট চীন্ত সখোড়ো, কোথো, ঔচ্চভ  সখোঝও 

০১.০২ ন্নযশভোদোফোভ অথীদ ওম সওোট চীন্ত কোন্নত ধশুমূল 

০১.০৩ ন্নযশভোদোফোভ অথীদ ওম সওোট চীন্ত শুওভ 

০১.০৪ ন্নযশভোদোফোভ অথীদ ওম সওোট চীন্ত সপড়ো এং ঙোকম 

০১.০৫ ন্নযশভোদোফোভ অথীদ ওম সওোট চীন্ত ধন্নেমূল, বোলো গ্যোমো সটোশফন্নস্টওো 

প্রচোন্নঢভ ধন্নেমূল, ধোন্নঢলাঁ, লংী, ঝোন্নওে 

এং ন্নকন্নদ ধন্নে মূলশও অন্তর্ভ েক্ত ওন্নভশ 

০১.০৬ ন্নযশভোদোফোভ অথীদ ওম সওোট অন্যোন্য চীন্ত ধশুমূল 

০২.০১ ০২০১.১০.৯০ 
০২০১.২০.৯০ 
০২০১.৩০.৯০ 

কোন্নত ধশুভ ফোং, ঢোচো অণো ঞোন্ডো (২.৫ 

সওন্নচ ধব েন্ত সফোড়ও ো টিদচোঢ ব্যঢীঢ)  

০২.০২ ০২০২.১০.৯০ 
০২০২.২০.৯০ 
০২০২.৩০.৯০ 

কোন্নত ধশুভ ফোং, ন্নলফোন্নয়ঢ (২.৫ সওন্নচ ধব েন্ত 

সফোড়ও ো টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 

০২.০৩ ০২০৩.১১.৯০ 
০২০৩.১২.৯০ 
০২০৩.১৯.৯০ 
০২০৩.২১.৯০ 
০২০৩.২২.৯০ 
০২০৩.২৯.৯০ 

শুওশভভ ফোং, ঢোচো, ঞোন্ডো অণো ন্নলফোন্নয়ঢ 

(২.৫ সওন্নচ ধব েন্ত সফোড়ও ো টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 
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ন্নযশভোদোফো 

ংখ্যো 

(Heading No) 

োফঞ্জযপদনড ে  

দোফওভড সওোট  
(H.S. Code) 

ধণ্য োফগ্রীভ ন্নভড 
(Description of goods) 

০২.০৪ ০২০৪.১০.৯০ 
০২০৪.২১.৯০ 

০২০৪.২২.৯০ 

০২০৪.২৩.৯০ 

০২০৪.৩০.৯০ 

০২০৪.৪১.৯০ 

০২০৪.৪২.৯০ 
০২০৪.৪৩.৯০ 
০২০৪.৫০.৯০ 

সপড়ো অণো ঙোকশমভ ফোং, ঢোচো, ঞোন্ডো অণো 

ন্নলফোন্নয়ঢ (২.৫ সওন্নচ ধব েন্ত সফোড়ও ো টিদচোঢ 

ব্যঢীঢ)  

০২.০৫ ০২০৫.০০.৯০ সখোড়ো, কোথো, ঔচ্চভ অণো সখোঝশওভ ফোং, 

ঢোচো, ঞোন্ডো অণো ন্নলফোন্নয়ঢ (২.৫ সওন্নচ ধব েন্ত 

সফোড়ও ো টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 

০২.০৬ ০২০৬.১০.৯০ 

০২০৬.২১.৯০ 

০২০৬.২২.৯০ 

০২০৬.২৯.৯০ 

০২০৬.৩০.৯০ 

০২০৬.৪১.৯০ 

০২০৬.৪৯.৯০ 

০২০৬.৮০.৯০ 

০২০৬.৯০.৯০ 

কোন্নত ধশু, শূওভ, সপড়ো, ঙোকম, সখোড়ো, কোথো, 

ঔচ্চভ অণো সখোঝশওভ সপোচয দোন্নড়ভূন্নড়, ঢোচো, 

ঞোন্ডো অণো ন্নলফোন্নয়ঢ (২.৫ সওন্নচ ধব েন্ত সফোড়ও 

ো টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 

০২.০৭ ০২০৭.১১.৯০ 

০২০৭.১২.৯০ 

০২০৭.১৩.৯০ 

০২০৭.১৪.৯০ 

০২০৭.২৪.৯০ 

০২০৭.২৫.৯০ 

০২০৭.২৬.৯০ 

০২০৭.২৭.৯০ 

০২০৭.৪১.৯০ 

০২০৭.৪২.৯০ 

০২০৭.৪৩.৯০ 

০২০৭.৪৪.৯০ 

০১.০৫ এভ সেডীর্ভক্ত লাঁ মুভকীভ ফোং এং 

সপোচয দোন্নড়ভূন্নড়, ঢোচো, ঞোন্ডো অণো ন্নলফোন্নয়ঢ 

(২.৫ সওন্নচ ধব েন্ত সফোড়ও ো টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 



 63 

ন্নযশভোদোফো 

ংখ্যো 

(Heading No) 

োফঞ্জযপদনড ে  

দোফওভড সওোট  
(H.S. Code) 

ধণ্য োফগ্রীভ ন্নভড 
(Description of goods) 

০২০৭.৪৫.৯০ 

০২০৭.৫১.৯০ 

০২০৭.৫২.৯০ 

০২০৭.৫৩.৯০ 

০২০৭.৫৪.৯০ 

০২০৭.৫৫.৯০ 

০২০৭.৬০.৯০ 

০২.০৮ ০২০৮.১০.৯০ 
০২০৮.৩০.৯০ 
০২০৮.৪০.৯০ 
০২০৮.৫০.৯০ 
০২০৮.৯০.৯০ 

অন্যোন্য ফোং  সপোচয দোন্নড়ভূন্নড়, ঢোচো, ঞোন্ডো 

অণো ন্নলফোন্নয়ঢ (২.৫ সওন্নচ ধব েন্ত সফোড়ও ো 

টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 

 

০২.০৯ ০২০৯.৯০.৯০ শূওশভভ সফতন্নলীদ ফোং এং গৃলধোন্নমঢ 

ধন্নেমূশলভ সফত (কমোশদো দশল) ঢোচো, ঞোন্ডো, 

ন্নলফোন্নয়ঢ, মডোক্ত, শুওদো ো দফোন্নয়ঢ (২.৫ 

সওন্নচ ধব েন্ত সফোড়ও ো টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 

০২.১০ ০২১০.১১.৯০ 
০২১০.১২.৯০ 
০২১০.১৯.৯০ 
০২১০.২০.৯০ 
০২১০.৯১.৯০ 
০২১০.৯২.৯০ 
০২১০.৯৩.৯০ 
০২১০.৯৯.৯০ 

সপোচয ফোং  দোন্নড়ভূন্নড়, মডোক্ত, দফোন্নয়ঢ 

অণো শুওদো (২.৫ সওন্নচ ধব েন্ত সফোড়ও ো 

টিদচোঢ ব্যঢীঢ)  

০৩.০১ ন্নযশভোদোফোভ অথীশদ ওম সওোট চীন্ত ফোঙ (Ornamental Fish ব্যঢীঢ) 

০৩.০২ ০৩০২.১১.৯০ 
০৩০২.১৩.৯০ 
০৩০২.১৪.৯০ 
০৩০২.১৯.৯০ 
০৩০২.২১.৯০ 
০৩০২.২২.৯০ 
০৩০২.২৩.৯০ 
০৩০২.২৪.৯০ 
০৩০২.২৯.৯০ 
০৩০২.৩১.৯০ 
০৩০২.৩২.৯০ 

২.৫ সওন্নচ ধব েন্ত সফোড়ও ো টিদচোঢ ব্যঢীঢ 

ঢোচো অণো ঞোন্ডো ফোঙ (০৩.০৪ সলন্নটংর্ভক্ত 

ওাঁঝো ঙোড়োশদো ফোঙ এং ফোশঙভ অন্যোন্য ফোং 

ব্যঢীঢ) 



 64 

ন্নযশভোদোফো 

ংখ্যো 

(Heading No) 

োফঞ্জযপদনড ে  

দোফওভড সওোট  
(H.S. Code) 

ধণ্য োফগ্রীভ ন্নভড 
(Description of goods) 

০৩০২.৩৩.৯০ 
০৩০২.৩৪.৯০ 
০৩০২.৩৫.৯০ 
০৩০২.৩৬.৯০ 
০৩০২.৩৯.৯০ 
০৩০২.৪১.৯০ 
০৩০২.৪২.৯০ 
০৩০২.৪৩.৯০ 
০৩০২.৪৪.৯০ 
০৩০২.৪৫.৯০ 
০৩০২.৪৬.৯০ 
০৩০২.৪৭.৯০ 
০৩০২.৫১.৯০ 
০৩০২.৫২.৯০ 
০৩০২.৫৩.৯০ 
০৩০২.৫৪.৯০ 
০৩০২.৫৫.৯০ 
০৩০২.৫৬.৯০ 
০৩০২.৫৯.৯০ 
০৩০২.৭১.৯০ 
০৩০২.৭২.৯০ 
০৩০২.৭৩.৯০ 
০৩০২.৭৪.৯০ 
০৩০২.৭৯.৯০ 
০৩০২.৮১.৯০ 
০৩০২.৮২.৯০ 
০৩০২.৮৩.৯০ 
০৩০২.৮৪.৯০ 
০৩০২.৮৫.৯০ 
০৩০২.৮৯.৯৯ 
০৩০২.৯০.৯০ 

০৩.০৩ ০৩০৩.১১.৯০ 
০৩০৩.১২.৯০ 
০৩০৩.১৩.৯০ 
০৩০৩.১৪.৯০ 
০৩০৩.১৯.৯০ 
০৩০৩.২৩.৯০ 
০৩০৩.২৪.৯০ 

২.৫ সওন্নচ ধব েন্ত সফোড়ও ো টিদচোঢ ব্যঢীঢ 

ন্নলফোন্নয়ঢ ফোঙ (০৩.০৪ সলন্নটংর্ভক্ত ওাঁঝো 

ঙোড়োশদো ফোঙ এং ফোশঙভ অন্যোন্য অংয 

ব্যঢীঢ)  
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ন্নযশভোদোফো 

ংখ্যো 

(Heading No) 

োফঞ্জযপদনড ে  

দোফওভড সওোট  
(H.S. Code) 

ধণ্য োফগ্রীভ ন্নভড 
(Description of goods) 

০৩০৩.২৫.৯০ 
০৩০৩.২৬.৯০ 
০৩০৩.২৯.৯০ 
০৩০৩.৩১.৯০ 
০৩০৩.৩২.৯০ 
০৩০৩.৩৩.৯০ 
০৩০৩.৩৪.৯০ 
০৩০৩.৩৯.৯০ 
০৩০৩.৪১.৯০ 
০৩০৩.৪২.৯০ 
০৩০৩.৪৩.৯০ 
০৩০৩.৪৪.৯০ 
০৩০৩.৪৫.৯০ 
০৩০৩.৪৬.৯০ 
০৩০৩.৪৯.৯০ 
০৩০৩.৫১.৯০ 
০৩০৩.৫৪.৯০ 
০৩০৩.৫৫.৯০ 
০৩০৩.৫৬.৯০ 
০৩০৩.৫৭.৯০ 
০৩০৩.৬৩.৯০ 
০৩০৩.৬৪.৯০ 
০৩০৩.৬৫.৯০ 
০৩০৩.৬৭.৯০ 
০৩০৩.৬৮.৯০ 
০৩০৩.৬৯.৯০ 
০৩০৩.৮১.৯০ 
০৩০৩.৮২.৯০ 
০৩০৩.৮৩.৯০ 
০৩০৩.৮৪.৯০ 
০৩০৩.৮৯.৯০ 
০৩০৩.৯০.৯০ 

০৩.০৪ ০৩০৪.৩১.৯০ 
০৩০৪.৩২.৯০ 
০৩০৪.৩৩.৯০ 
০৩০৪.৩৯.৯০ 
০৩০৪.৪১.৯০ 
০৩০৪.৪২.৯০ 

২.৫ সওন্নচ ধব েন্ত সফোড়ও ো টিদচোঢ ব্যঢীঢ 

ওাঁঝো ঙোড়োশদো ফোঙ  ফোশঙভ অন্যোন্য ফোং 

(ন্নওফোকৃঢ লউও ো দো লউও) ঢোচো, ঞোন্ডো ো 

ন্নলফোন্নয়ঢ  
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ন্নযশভোদোফো 

ংখ্যো 

(Heading No) 

োফঞ্জযপদনড ে  

দোফওভড সওোট  
(H.S. Code) 

ধণ্য োফগ্রীভ ন্নভড 
(Description of goods) 

০৩০৪.৪৩.৯০ 
০৩০৪.৪৪.৯০ 
০৩০৪.৪৫.৯০ 
০৩০৪.৪৬.৯০ 
০৩০৪.৪৯.৯০ 
০৩০৪.৫১.৯০ 
০৩০৪.৫২.৯০ 
০৩০৪.৫৩.৯০ 
০৩০৪.৫৪.৯০ 
০৩০৪.৫৫.৯০ 
০৩০৪.৫৯.৯০ 
০৩০৪.৬১.৯০ 
০৩০৪.৬২.৯০ 
০৩০৪.৬৩.৯০ 
০৩০৪.৬৯.৯০ 
০৩০৪.৭১.৯০ 
০৩০৪.৭২.৯০ 
০৩০৪.৭৩.৯০ 
০৩০৪.৭৪.৯০ 
০৩০৪.৭৫.৯০ 
০৩০৪.৭৯.৯০ 
০৩০৪.৮১.৯০ 
০৩০৪.৮২.৯০ 
০৩০৪.৮৩.৯০ 
০৩০৪.৮৪.৯০ 
০৩০৪.৮৫.৯০ 
০৩০৪.৮৬.৯০ 
০৩০৪.৮৭.৯০ 
০৩০৪.৮৯.৯০ 
০৩০৪.৯১.৯০ 
০৩০৪.৯২.৯০ 
০৩০৪.৯৩.৯০ 
০৩০৪.৯৪.৯০ 
০৩০৪.৯৫.৯০ 
০৩০৪.৯৯.৯০ 

০৩.০৫ ০৩০৫.১০.৯০ 
০৩০৫.২০.৯০ 
০৩০৫.৩১.৯০ 

শুওদো, মডোক্ত ফোঙ, দফোয়দওোশম ভন্নিঢ ো 

মড ধোন্নদশঢ ংভন্নেঢ ফোঙ; দৄফোন্নয়ঢ লউও 

ো দো লউও; ফোনুশরভ সপোশকভ সবোগ্য ফোশঙভ 
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ন্নযশভোদোফো 

ংখ্যো 

(Heading No) 

োফঞ্জযপদনড ে  

দোফওভড সওোট  
(H.S. Code) 

ধণ্য োফগ্রীভ ন্নভড 
(Description of goods) 

০৩০৫.৩২.৯০ 
০৩০৫.৩৯.৯০ 
০৩০৫.৪১.৯০ 
০৩০৫.৪২.৯০ 
০৩০৫.৪৩.৯০ 
০৩০৫.৪৪.৯০ 
০৩০৫.৪৯.৯০ 
০৩০৫.৫১.৯০ 
০৩০৫.৫৯.৯০ 
০৩০৫.৬১.৯০ 
০৩০৫.৬২.৯০ 
০৩০৫.৬৩.৯০ 
০৩০৫.৬৪.৯০ 
০৩০৫.৬৯.৯০ 
০৩০৫.৭১.৯০ 
০৩০৫.৭২.৯০ 
০৩০৫.৭৯.৯০ 

গুুঁড়ো (২.৫ সওন্নচ ধব েন্ত সফোড়ও ো টিদচোঢ 

ব্যঢীঢ) 

০৩.০৭ ০৩০৭.১১.৯০ 
০৩০৭.১৯.৯০ 
০৩০৭.২১.৯০ 
০৩০৭.২৯.৯০ 
০৩০৭.৩১.৯০ 
০৩০৭.৩৯.৯০ 
০৩০৭.৪১.৯০ 
০৩০৭.৪৯.৯০ 
০৩০৭.৫১.৯০ 
০৩০৭.৫৯.৯০ 
০৩০৭.৬০.৯০ 
০৩০৭.৭১.৯০ 
০৩০৭.৭৯.৯০ 
০৩০৭.৮১.৯০ 
০৩০৭.৮৯.৯০ 
০৩০৭.৯১.৯০ 
০৩০৭.৯৯.৯০ 

সঔোমওমৄক্ত অণো সঔোমও ঙোড়োশদো, চীন্ত, 

ঢোচো, ঞোন্ডো, ন্নলফোন্নয়ঢ, শুওদো, মডোক্ত ো 

মড ধোন্নদশঢ ংভন্নেঢ যোমুও চোঢীয় প্রোডী; 

যোমুও ো ওাঁওড়ো চোঢীয় প্রোডী ব্যঢীঢ অন্যোন্য 

চমচ অশফরুতন্ডী প্রোডী চীন্ত ঢোচো, ঞোন্ডো, 

ন্নলফোন্নয়ঢ, শুওদো, মডোক্ত ো সমোদো ধোন্নদশঢ 

ংভন্নেঢ (২.৫ সওন্নচ ধব েন্ত সফোড়ও ো 

টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 

০৪.০১ ০৪০১.১০.৯০ 
০৪০১.২০.৯০ 
০৪০১.৪০.৯০ 
০৪০১.৫০.৯০ 

দুথ এং দদী, খদীভূঢ দয় ো ন্নঘন্নদ ো অন্য 

সওোদ ন্নফন্নষ্ট চোঢীয় ধতোণ ে ন্নফন্নেঢ দশল (২.৫ 

সওন্নচ ধব েন্ত সফোড়ও ো টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 
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ন্নযশভোদোফো 

ংখ্যো 

(Heading No) 

োফঞ্জযপদনড ে  

দোফওভড সওোট  
(H.S. Code) 

ধণ্য োফগ্রীভ ন্নভড 
(Description of goods) 

০৪.০৭ ০৪০৭.১১.০০ 
০৪০৭.১৯.০০ 
০৪০৭.২১.০০ 
০৪০৭.২৯.০০ 
০৪০৭.৯০.০০ 

সঔোমওল ধোন্নঔভ ন্নটফ, ঢোচো, ংভন্নেঢ ো 

ভিদকৃঢ 

০৪.০৯ ০৪০৯.০০.৯০ প্রোকৃন্নঢও ফদৄ (২.৫ সওন্নচ ধব েন্ত সফোড়ও ো 

টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 

০৪.১০ ০৪১০.০০.৯০ অন্যে অন্তর্ভ েক্ত ো ন্নড েঢ লয় দোই ধশু লইশঢ 

উদ্ভূঢ এইরূধ সপোচয োফগ্রী (২.৫ সওন্নচ ধব েন্ত 

সফোড়ও ো টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 

০৫.০১ ন্নযশভোদোফোভ অথীশদ ওম সওোট অপ্রন্নক্রয়োচোঢ ফোনুশরভ চুম, সথৌঢ ো ধোন্নময 

ওভো লউও ো দো লউও; ফোনুশরভ চুশমভ চেয 

০৫.০২ ন্নযশভোদোফোভ অথীশদ ওম সওোট শূওভ, শূওভ ঙোদো ো নৄরুর শূওশভভ সমোফ এং 

চুম; ব্যোচযোভ এভ সমোফ এং ব্রোয তঢয়োভীশঢ 

ব্যলোভ উধশবোকী অন্যোন্য সমোফ; ো এইরূধ চুম 

ো সমোশফভ অপ্রন্নক্রয়োচোঢ ন্নচেঢ অংয 

০৫.০৪ ন্নযশভোদোফোভ অথীশদ ওম সওোট অন্যোন্য ধশুভ (ফোঙ ব্যঢীঢ) অন্ত্, মূেোযয়, 

ধোওস্থমী, ম্পূড ে অণো উলোভ ঔন্নন্ডঢ অংয 

(অপ্রন্নক্রয়োচোঢ) 

০৫.০৫ ন্নযশভোদোফোভ অথীশদ ওম সওোট ধন্নেভ ঘোফড়ো এং অন্যোন্য অংয, ধোমও 

অণো দভফ ধোমও  ধোমশওভ অংয এং 

দভফ ধোমওল (ধোমশওভ থোভ ঙোঝোশদো লউও 

ো দো লউও), ধন্নভষ্কভড, সভোক চীোণু শূন্যওভড 

ো ংভেড উধশবোকীওভড ব্যঢীঢ অন্য 

সওোদপোশ প্রন্নক্রয়োচোঢ দশল; ধোমও ো 

ধোমশওভ অংয ন্নশযশরভ গুুঁড়ো এং চেয  

০৫.০৭ ন্নযশভোদোফোভ অথীশদ ওম সওোট লোন্নঢভ তাঁঢ, ওচ্ছশধভ সঔোমও, ন্নঢন্নফভ সঘোয়োম 

 সঘোয়োশমভ চুম (whalebone hair), ন্নযং, 

লন্নভশডভ ন্নযং, ধোশয়ভ খুভ, দঔ, ণোো এং 

ধোন্নঔভ সঞাঁঝ, অপ্রন্নক্রয়োচোঢ অণো োথোভডপোশ 

তঢন্নভ ন্নওন্তু ঠিওপোশ ওন্নঢেঢ দশল; এই চোঢীয় 

ধশণ্যভ গুুঁড়ো এং চেয 

০৫.০৮ ন্নযশভোদোফোভ অথীশদ ওম সওোট প্রোম এং ফচোঢীয় দ্রব্য, অপ্রন্নক্রয়োচোঢ ো 

োথোভডপোশ তঢন্নভ ন্নওন্তু অন্য সওোদপোশ 

প্রন্নক্রয়োচোঢ দশল; যোমুও, ওাঁওড়ো ো 
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ন্নযশভোদোফো 

ংখ্যো 

(Heading No) 

োফঞ্জযপদনড ে  

দোফওভড সওোট  
(H.S. Code) 

ধণ্য োফগ্রীভ ন্নভড 
(Description of goods) 

এন্নওশদোটোফ ে এং ওোঝমশোদ, প্রন্নক্রয়োচোঢ 

অণো োথোভডপোশ তঢন্নভ ন্নওন্তু ঠিওপোশ 

ওন্নঢেঢ দশল; এইরূধ ধশণ্যভ গুুঁড়ো  ন্নচেঢ 

অংয 

০৫.১০ ন্নযশভোদোফোভ অথীশদ ওম সওোট এযোফোভগ্রী, ওযোশঝোন্নভয়োফ, ন্নশপঝ এং 

ওস্ত্ত্তভী (ফোস্ক); ওযোদণোভোইট; (অপ্রন্নক্রয়োচোঢ) 

ন্নধত্ত, শুওদো লউও ো দো লউও; সপরচ দ্রব্য 

প্রস্ত্ত্তশঢ ব্যহৃঢ, গ্রন্নি এং অন্যোন্য প্রোডীচ 

ধণ্য, ঢোচো, ঞোন্ডো, ন্নলফোন্নয়ঢ অণো 

োফন্নয়ওপোশ ংভন্নেঢ 

০৫.১১ ন্নযশভোদোফোভ অথীশদ ওম সওোট অন্যে ন্নড েঢ ো অন্তর্ভ েক্ত লয় দোই এইরূধ 

প্রোডীচোঢ ধণ্য (২.৫ সওন্নচ ধব েন্ত সফোড়ও ো 

টিদচোঢ ব্যঢীঢ); Customs Act এভ First 

Schedule এভ Chapter 1 অণো 3 এ ন্নড েঢ 

ফোনুশরভ সপোশকভ অশবোগ্য মৃঢ প্রোডী 

০৬.০১ ন্নযশভোদোফোভ অথীশদ ওম সওোট ওন্দ, ওন্দমৄক্ত মূম, ওভফ, ক্রোউদ এং 

বৃশেভ স্থূম আনুভূন্নফওো ওোন্ড প্রবৃন্নদ্ধযীম ো 

নেমমৄক্ত; ন্নঘশওোন্নভ উন্নদ্ভত এং Customs Act 

এভ First Schedule এভ Heading No. 

12.12 এভ আঢোথীদ মূমমূল ব্যঢীঢ 

অন্যোন্য মূম 

০৬.০২ ন্নযশভোদোফোভ অথীশদ ওম সওোট অন্যোন্য চীন্ত উন্নদ্ভত (মূমল), ওোটিং এং 

টুওভো; ফোযরুশফভ ঘোভো  

০৭.০১ ০৭০১.১০.৯০ 
০৭০১.৯০.১৯ 
০৭০১.৯০.২৯ 

আলু, ঢোচো অণো ঞোন্ডো (২.৫ সওন্নচ ধব েন্ত 

সফোড়ও ো টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 

০৭.০২ ০৭০২.০০.১৯ 
০৭০২.০০.২৯ 

ঝশফশঝো, ঢোচো অণো ঞোন্ডো (২.৫ সওন্নচ ধব েন্ত 

সফোড়ও ো টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 

০৭.০৩ ০৭০৩.১০.১৯ 
০৭০৩.১০.২৯ 
০৭০৩.২০.৯০ 
০৭০৩.৯০.৯০ 

সেঁয়োচ, েোমঝ, ভসুদ, ন্নমওস্ এং অন্যোন্য এই 

চোঢীয় যোওন্নচ, ঢোচো অণো ঞোন্ডো (২.৫ 

সওন্নচ ধব েন্ত সফোড়ও ো টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 

০৭.০৪ ০৭০৪.১০.৯০ 
০৭০৪.২০.৯০ 
০৭০৪.৯০.৯০ 

াঁথোওন্নধ, নেমওন্নধ  ফোণোমৄক্ত ব্রওন্নম, 

সওোন্নলমোন্নপ, সওইম এং এই চোঢীয় সপোচয 

ব্রোন্নওো, ঢোচো অণো ঞোন্ডো (২.৫ সওন্নচ ধব েন্ত 

সফোড়ও ো টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 
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ন্নযশভোদোফো 

ংখ্যো 

(Heading No) 

োফঞ্জযপদনড ে  

দোফওভড সওোট  
(H.S. Code) 

ধণ্য োফগ্রীভ ন্নভড 
(Description of goods) 

০৭.০৫ ০৭০৫.১১.৯০ 
০৭০৫.১৯.৯০ 
০৭০৫.২১.৯০ 
০৭০৫.২৯.৯০ 

সমটু এং ন্নঘশওোন্নভ, ঢোচো অণো ঞোন্ডো (২.৫ 

সওন্নচ ধব েন্ত সফোড়ও ো টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 

০৭.০৬ ০৭০৬.১০.৯০ 

০৭০৬.৯০.৯০ 

কোচভ, যোমকফ, োমোত ন্নঝমুম, যপদোমন্ননোই, 

সশমন্নভয়োও, মুমো এং এই চোঢীয় সপোচয মূম, 

ঢোচো অণো ঞোন্ডো (২.৫ সওন্নচ ধব েন্ত সফোড়ও ো 

টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 

০৭.০৭ ০৭০৭.০০.৯০ যো এং েীভো, ঢোচো অণো ঞোন্ডো (২.৫ সওন্নচ 

ধব েন্ত সফোড়ও ো টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 

০৭.০৮ ০৭০৮.১০.৯০ 
০৭০৮.২০.৯০ 
০৭০৮.৯০.৯০ 

ন্নযম্বোওোভ যোওন্নচ, সঔোম মৄক্ত অণো 

সঔোম ঙোড়োশদো, ঢোচো অণো ঞোন্ডো (২.৫ সওন্নচ 

ধব েন্ত সফোড়ও ো টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 

০৭.০৯ ০৭০৯.২০.৯০ 
০৭০৯.৩০.৯০ 
০৭০৯.৪০.৯০ 
০৭০৯.৫১.৯০ 
০৭০৯.৫৯.৯০ 
০৭০৯.৬০.১৯ 
০৭০৯.৬০.৯৯ 
০৭০৯.৭০.৯০ 
০৭০৯.৯১.৯০ 
০৭০৯.৯২.৯০ 
০৭০৯.৯৩.৯০ 
০৭০৯.৯৯.৯০ 

অন্যোন্য যোওন্নচ, ঢোচো অণো ঞোন্ডো (২.৫ 

সওন্নচ ধব েন্ত সফোড়ও ো টিদচোঢ ব্যঢীঢ)  

০৭.১০ ০৭১০.১০.৯০ 

০৭১০.২১.৯০ 

০৭১০.২২.৯০ 

০৭১০.২৯.৯০ 

০৭১০.৩০.৯০ 

০৭১০.৪০.৯০ 

০৭১০.৮০.৯০ 

০৭১০.৯০.৯০ 

ন্নচ (োষ্পোন্নয়ঢ ো কভফ ধোন্নদশঢ সনোঝোশদোভ 

ফোধ্যশফ ভিদকৃঢ লউও ো দো লউও), ন্নলফোন্নয়ঢ 

(২.৫ সওন্নচ ধব েন্ত সফোড়ও ো টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 
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ন্নযশভোদোফো 

ংখ্যো 

(Heading No) 

োফঞ্জযপদনড ে  

দোফওভড সওোট  
(H.S. Code) 

ধণ্য োফগ্রীভ ন্নভড 
(Description of goods) 

০৭.১২ ০৭১২.২০.৯০ 
০৭১২.৩১.৯০ 
০৭১২.৩২.৯০ 
০৭১২.৩৩.৯০ 
০৭১২.৩৯.৯০ 
০৭১২.৯০.১০ 
০৭১২.৯০.৯৯ 

শুওদো যোওন্নচ, ম্পূড ে, ওন্নঢেঢ, নোন্নম, 

ঔন্নন্ডঢ ো গুুঁড়ো, ন্নওন্তু উলোভ ঘোইশঢ অন্নথও 

প্রস্তুঢকৃঢ দশল (২.৫ সওন্নচ ধব েন্ত সফোড়ও ো 

টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 

০৭.১৩ ০৭১৩.১০.৯০ 
০৭১৩.২০.৯০ 
০৭১৩.৩১.৯০ 
০৭১৩.৩২.৯০ 
০৭১৩.৩৩.৯০ 
০৭১৩.৩৪.৯০ 
০৭১৩.৩৫.৯০ 
০৭১৩.৩৯.৯০ 
০৭১৩.৪০.৯০ 
০৭১৩.৫০.৯০ 
০৭১৩.৬০.৯০ 
০৭১৩.৯০.৯০ 

শুওদো ন্নযম্বোওোভ যোওন্নচ সঔোম ো সঔোো 

ঙোড়োশদো অণো ন্নিঔন্নন্ডঢ লউও ো দো লউও 

(২.৫ সওন্নচ ধব েন্ত সফোড়ও ো টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 

০৭.১৪ ০৭১৪.১০.৯০ 
০৭১৪.২০.৯০ 
০৭১৪.৩০.৯০ 
০৭১৪.৪০.৯০ 
০৭১৪.৫০.৯০ 
০৭১৪.৯০.১৯ 
০৭১৪.৯০.৯৯ 

ম্যোন্নদও, অযোভোরূঝ, োশমধ, সচরুচোশমফ 

টাঁঝোকোঙ (Artichokes), ন্নফন্নষ্ট আলু এং 

ফচোঢীয় মূম এং ওন্দ, উচ্চ যওেভো ো 

ইদসুন্নমদ উধোতোদমৄক্ত, ঢোচো অণো শুওদো, 

নোন্নম অণো ক্ষুদ্র তমোভ আকৃন্নঢভ লউও ো দো 

লউও; োগু ঢরুফজ্জো (২.৫ সওন্নচ ধব েন্ত সফোড়ও 

ো টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 

০৮.১৩ ০৮১৩.১০.৯০ 
০৮১৩.২০.৯০ 
০৮১৩.৩০.৯০ 
০৮১৩.৪০.৯০ 
০৮১৩.৫০.১৯ 
০৮১৩.৫০.৯৯ 

০৮.০১ লইশঢ ০৮.০৬ সেডীর্ভক্ত নম ব্যঢীঢ 

অন্যোন্য শুওদো নম, Customs Act এভ First 

Schedule এভ Chapter 8 এভ অন্তর্ভ েক্ত 

োতোফ অণো শুওদো নমমূশলভ ন্নফেড (২.৫ 

সওন্নচ ধব েন্ত সফোড়ও ো টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 

০৯.০৪ ০৯০৪.১১.৯০ 

০৯০৪.২১.৯০ 

০৯০৪.২২.৯০ 

সকোম ফন্নভঘ, চূড ে অণো তমোশদো দশল (২.৫ 

সওন্নচ ধব েন্ত সফোড়ও ো টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 

০৯.০৫ ০৯০৫.১০.৯০ 
০৯০৫.২০.৯০ 

পযোন্নদমো (২.৫ সওন্নচ ধব েন্ত সফোড়ও ো টিদচোঢ 

ব্যঢীঢ) 
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ন্নযশভোদোফো 

ংখ্যো 

(Heading No) 

োফঞ্জযপদনড ে  

দোফওভড সওোট  
(H.S. Code) 

ধণ্য োফগ্রীভ ন্নভড 
(Description of goods) 

০৯.০৬ ০৯০৬.১১.৯০ 
০৯০৬.১৯.৯০ 

তোরুন্নঘন্নদ এং তোরুন্নঘন্নদ কোশঙভ নেম, চূড ে ো 

তমোশদো দশল (২.৫ সওন্নচ ধব েন্ত সফোড়ও ো 

টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 

০৯.০৭ ০৯০৭.১০.৯০ 
০৯০৭.২০.৯০ 

মঙ্গ (ম্পূড ে নম, মঙ্গ ো ওোন্ড) (২.৫ সওন্নচ 

ধব েন্ত সফোড়ও ো টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 

০৯.০৮ ০৯০৮.১১.৯০ 
০৯০৮.১২.৯০ 
০৯০৮.২১.৯০ 
০৯০৮.২২.৯০ 
০৯০৮.৩১.৯০ 
০৯০৮.৩২.৯০ 

চোয়নম, তচেী, এমোঘী (২.৫ সওন্নচ ধব েন্ত 

সফোড়ও ো টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 

০৯.০৯ ০৯০৯.২১.৯০ 
০৯০৯.২২.৯০ 
০৯০৯.৩১.৯০ 
০৯০৯.৩২.৯০ 
০৯০৯.৬১.৯০ 
০৯০৯.৬২.৯০ 

সফৌভী অণো ব্যোন্নটয়োদ, সনশদম, থন্নদয়ো, ন্নচভো, 

যো-ন্নচভো ো জুন্নদধোভ (২.৫ সওন্নচ ধব েন্ত সফোড়ও 

ো টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 

০৯.১০ ০৯১০.১১.৯০ 
০৯১০.১২.৯০ 
০৯১০.২০.৯০ 
০৯১০.৩০.৯০ 
০৯১০.৯১.৯১ 
০৯১০.৯১.৯৯ 
০৯১০.৯৯.৯০ 

আতো, চোনদোভ, ললুত, ণোইফ, সঢচধোঢো, ওোন্নভ 

এং অন্যোন্য ফমো (২.৫ সওন্নচ ধব েন্ত সফোড়ও 

ো টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 

১০.০১ ১০০১.১১.৯০ 
১০০১.১৯.৯০ 
১০০১.৯১.৯০ 
১০০১.৯৯.৯০ 

কফ এং সফন্নমদ (২.৫ সওন্নচ ধব েন্ত সফোড়ও ো 

টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 

১০.০২ ১০০২.১০.১০ 
১০০২.১০.৯০ 
১০০২.৯০.৯০ 

ভোই  

১০.০৩ ১০০৩.১০.১০ 
১০০৩.১০.৯০ 
১০০৩.৯০.৯০ 

োন্নম ে  

১০.০৪ ১০০৪.১০.১০ 
১০০৪.১০.৯০ 
১০০৪.৯০.৯০ 

চই  
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ন্নযশভোদোফো 

ংখ্যো 

(Heading No) 

োফঞ্জযপদনড ে  

দোফওভড সওোট  
(H.S. Code) 

ধণ্য োফগ্রীভ ন্নভড 
(Description of goods) 

১০.০৫ ১০০৫.১০.১০ 
১০০৫.১০.৯০ 
১০০৫.৯০.১০ 
১০০৫.৯০.৯০ 

ভূট্টো  

১০.০৬ ১০০৬.১০.১০ 
১০০৬.১০.৯০ 

থোদ  

১০.০৭ ১০০৭.১০.১০ 
১০০৭.১০.৯০ 
১০০৭.৯০.৯০ 

সোভখোফ যযপদ  

১০.০৮ ১০০৮.১০.৯০ 
১০০৮.২১.৯০ 
১০০৮.২৯.৯০ 
১০০৮.৩০.৯০ 
১০০৮.৪০.৯০ 
১০০৮.৫০.৯০ 
১০০৮.৬০.৯০ 
১০০৮.৯০.৯০ 

োচভো, ভূট্টো, ওযোদোভোই ীচ; অন্যোন্য ঔোয 

যযপদ (২.৫ সওন্নচ ধব েন্ত সফোড়ও ো টিদচোঢ 

ব্যঢীঢ) 

১২.০১ ১২০১.১০.৯০ 
১২০১.৯০.৯০ 

য়োন্নদ, চূড ে অণো অচূড ে (২.৫ সওন্নচ ধব েন্ত 

সফোড়ও ো টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 

১২.০২ ১২০২.৩০.৯০ 
১২০২.৪১.৯০ 
১২০২.৪২.৯০ 

ঘীদো োতোফ, সঔোম ো সঔোমন্নলীদ, পোচো দয় 

অণো অন্যপোশ ভিদকৃঢ দশল (২.৫ সওন্নচ 

ধব েন্ত সফোড়ও ো টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 

১২.০৪ ১২০৪.০০.৯০ ন্নঢন্ন, পোঙ্গো লউও ো দো লউও (২.৫ সওন্নচ 

ধব েন্ত সফোড়ও ো টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 

১২.০৫ ১২০৫.১০.৯০ 
১২০৫.৯০.৯০ 

স্বর েধ (Rape seed) অণো সওোমবো ীঘ, চূড ে 

অণো অচূড ে (২.৫ সওন্নচ ধব েন্ত সফোড়ও ো 

টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 

১২.০৬ ১২০৬.০০.৯০ স্যব েমুঔী নেশমভ ীচ, চূড ে অণো অচূড ে (২.৫ 

সওন্নচ ধব েন্ত সফোড়ও ো টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 

১২.০৭ ১২০৭.১০.৯০ 
১২০৭.২১.৯০ 
১২০৭.২৯.৯০ 
১২০৭.৩০.৯০ 
১২০৭.৪০.৯০ 
১২০৭.৫০.৯০ 
১২০৭.৬০.৯০ 
১২০৭.৭০.৯০ 
১২০৭.৯১.৯০ 

অন্যোন্য তঢম ীচ এং তঢম মৄক্ত নম, চূড ে 

অণো অচূড ে (২.৫ সওন্নচ ধব েন্ত সফোড়ও ো 

টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 
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ন্নযশভোদোফো 

ংখ্যো 

(Heading No) 

োফঞ্জযপদনড ে  

দোফওভড সওোট  
(H.S. Code) 

ধণ্য োফগ্রীভ ন্নভড 
(Description of goods) 

১২০৭.৯৯.৯০ 

১২.০৯ ন্নযশভোদোফোভ অথীশদ  
ওম সওোট 

ধশদভ চন্য ব্যহৃঢ ীচ, নম এং 

ফচোঢীয় ীচগুটি 

১২.১০ ১২১০.১০.৯০ ঢোচো অণো শুওদো লধ সওোড, তমোশদো, গুুঁড়ো, 

ক্ষুদ্র ন্নড়ভ ো লুনৄন্নমদ আওোশভভ দশল (২.৫ 

সওন্নচ ধব েন্ত সফোড়ও ো টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 

১২.১১ ১২১১.২০.৯০ 
১২১১.৩০.৯০ 
১২১১.৪০.৯০ 
১২১১.৯০.১৯ 
১২১১.৯০.২৯ 
১২১১.৯০.৯৯ 

বৃে অণো বৃশেভ অংয (ীচ এং নমল), 

মূমঢাঃ সুকন্নি তঢন্নভ, রথ তঢন্নভ অণো ওীঝ 

ধঢঙ্গ  ঙেোও ন্নদোয অণো ফচোঢীয় ওোশচ 

ব্যহৃঢ লয়, ঢোচো অণো শুওদো, ওন্নঢেঢ, চূড ে 

অণো গুুঁড়ো লউও ো দো লউও (২.৫ সওন্নচ ধব েন্ত 

সফোড়ও ো টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 

১২.১২ ১২১২.২১.১৯ 

১২১২.২৯.১৯ 

১২১২.৯১.৯০ 

১২১২.৯২.৯০ 

১২১২.৯৩.৯০ 

১২১২.৯৪.৯০ 

১২১২.৯৯.৯০ 

সমশওোস্ট ীফ, োমুন্নদ্রও আকোঙো এং অন্যোন্য 

মুদ্র তযোম, সুকোভ ীঝ এং ইক্ষু, ঢোচো 

অণো শুওদো, তমোশদো লউও ো দো লউও; ফ্রুঝ 

সস্টোদ এং ওোভশদম এং অন্যোন্য ন্নচ 

চোঢীয় ধণ্য ল (ন্নঘশওোন্নভয়োফ ইদঝোইো 

যপদোটিপোফ) থভশডভ পোচো দয় এইরূধ ন্নঘওযোন্নভ 

মূমমূল প্রোণন্নফওপোশ ফোনুশরভ সপোশকভ চন্য 

ব্যহৃঢ অন্যে ন্নড েঢ দশল অণো অন্তর্ভ েক্ত দয় 

(২.৫ সওন্নচ ধব েন্ত সফোড়ও ো টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 

১২.১৩ ১২.১৩.০০.৯০ ঔোয যশযপদভ ঔড়কুঝো এং সঔোো, সওোদপোশ 

প্রন্নক্রয়োচোঢ দশল, ওন্নঢেঢ তন্নমঢ, ন্নধষ্ট অণো 

ক্ষুদ্র ন্নড়ভ আওোশভ লউও ো দো লউও (২.৫ 

সওন্নচ ধব েন্ত সফোড়ও ো টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 

১২.১৪ ১২১৪.১০.৯০  

১২১৪.৯০.৯০ 

সুইট, ম্যোংশকোল্ড, ধশু ঔোশযভ চন্য কোশঙভ 

মূম, ঔড়, লুশভদ (আমনোমনো), সক্লোপোভ, 

সইদনশয়দ, নশভচ সওইম, লুধোইদ, সপট্ঘ  

অন্যোন্য ফচোঢীয় ধশু ঔোয, ন্নড় আওোশভ 

লউও ো দো লউও (২.৫ সওন্নচ ধব েন্ত সফোড়ও ো 

টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 

১৩.০১ ন্নযশভোদোফোভ অথীশদ ওম সওোট মোেো; প্রোকৃন্নঢও কোফ, ভচদ, কোফ-ভচদ এং 

সুকি বৃে ন্নদব েো 

১৩.০২ ন্নযশভোদোফোভ অথীশদ ওম সওোট যোওন্নচভ ভ এং ন্নদব েো, সধওটিও চোঢীয় 

ধতোণ ে-মূল সধওটিশদঝ এং সধওশঝঝ; 

যোওন্নচ চোঢীয় ধণ্য লইশঢ প্রোপ্ত আকোভ-

আকোভ এং অন্যোন্য বৃেচ আঞো ন্নশযর 
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ন্নযশভোদোফো 

ংখ্যো 

(Heading No) 

োফঞ্জযপদনড ে  

দোফওভড সওোট  
(H.S. Code) 

ধণ্য োফগ্রীভ ন্নভড 
(Description of goods) 

গুডোগুড ধন্নভন্নঢেঢ লউও ো দো লউও 

১৪.০১ ন্নযশভোদোফোভ অথীশদ ওম সওোট যোওন্নচ োফগ্রী প্রোণন্নফওপোশ ন্ননুন্নদভ চন্য 

ব্যহৃঢ (বণো:- াঁয, সঢ, সণু-াঁয, 

দমঔোকড়ো, উইশমো কোশঙভ টোম, সভন্ননয়ো, 

ধন্নভষ্কোভ, শুভ্র অণো ভং ওভো, ঔোয যশযপদভ 

ঔড়কুঝো, এং কোশঙভ আঞোশমো ঙোম) 

১৪.০৪ ১৪০৪.২০.৯০ 
১৪০৪.৯০.১৯ 
১৪০৪.৯০.৯৯ 

অন্যে ন্নড েঢ অণো অন্তর্ভ েক্ত দয় এইরূধ যোও-

ন্নিভ তঢন্নভ োফগ্রী (২.৫ সওন্নচ ধব েন্ত সফোড়ও 

ো টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 

২৩.০১ ২৩০১.১০.৯০ 

২৩০১.২০.১০ 

২৩০১.২০.৯০ 

ফোঙ ো সঔোমওমৄক্ত চমচ প্রোডী, যোমুও ো 

অশফরুতন্ডী চমচ উন্নদ্ভত ো প্রোডীভ ফোং ো 

দোন্নড়ভূন্নড়ভ ফয়তো যযপদচূড ে ফয়তো, ফোনুশরভ 

সপোশকভ অশবোগ্য; কন্নমঢ ঘন্ন েভ কোত (২.৫ সওন্নচ 

ধব েন্ত সফোড়ও ো টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 

২৩.০৮ ২৩০৮.০০.০০ 

 

অন্যে ন্নড েঢ ো অন্তর্ভ েক্ত লয় দোই এফদ কোন্নত 

ধশুভ ঔোয ন্নলশশ ব্যহৃঢ ন্নচ োফগ্রী  

ন্নচভ ন্নচেঢ অংয, যোও-ন্নচভ অন্নযষ্টোংয 

 উলোভ উধচোঢ, তমোভ আওোশভ লউও ো দো 

লউও 

২৫.০৫ ২৫০৫.১০.০০ প্রোকৃন্নঢও োন্নম, ওম প্রওোভ ভং ওভো লউও ো 

দো লউও; Customs Act এভ First 
Schedule এভ Chapter 26 এ সেডীর্ভক্ত দশল 

এফদ থোতু আন্নেঢ োন্নম 

৪০.০১ ৪০০১.৩০.০০ প্রোণন্নফও অস্থোয় অণো সধঝ, ন্নযঝ ো ওোঝো 

টুওভোভ অস্থোয় ভন্নেঢ, োমোঝো, কোঝোধোঘ েো, 

কোইয়ুম, ন্নঘওম এং ফচোঢীয় প্রোকৃন্নঢও আঞো 

৪১.০১ ন্নযশভোদোফোভ অথীশদ ওম সওোট কোন্নত ধশু ো অশ্বতুল্য ধশুভ ওাঁঘো ঘোফড়ো 

(ঢোচো অণো মডোক্ত, শুওদো, চূড ে িোভো ধন্নভষ্কৃঢ 

ো অন্যপোশ ংভন্নেঢ, ন্নওন্তু ধোওো ওভো দশল 

ন্নমঔো ো অনুরূধ ওোশচভ উধশবোকী দশল ো 

ধভঢী ধব েোশয়ভ চন্য প্রস্তুঢ এইরূধ দশল), 

সমোফ উঞোশদো অণো ওন্নঢেঢ লউও ো দো লউও 

৪১.০২ ন্নযশভোদোফোভ অথীশদ ওম সওোট সপড়ো ো সপড়োভ োচ্চোভ ওাঁঘো ঘোফড়ো (ঢোচো 

অণো মডোক্ত, শুওদো, চূড ে ো এন্নট িোভো 

ধন্নভষ্কৃঢ ো অন্যপোশ ংভন্নেঢ, ন্নওন্তু ধোওো 

ওভো দশল ন্নমঔো ো অনুরূধ ওোশচভ উধশবোকী 

দশল ো ধভঢী ধব েোশয়ভ চন্য প্রস্তুঢ এইরূধ 

দশল), ধযফমৄক্ত অণো ওন্নঢেঢ লউও ো দো 
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ন্নযশভোদোফো 

ংখ্যো 

(Heading No) 

োফঞ্জযপদনড ে  

দোফওভড সওোট  
(H.S. Code) 

ধণ্য োফগ্রীভ ন্নভড 
(Description of goods) 

লউও, োফঞ্জযপদনৄড ে দোফওভড ধদ্ধন্নঢভ উধভ 

ন্নপন্নত্ত ওন্নভয়ো Customs Act এভ First 
Schedule এভ Chapter 41 এভ Note 1(c) 
লইশঢ বোলো োত সতয়ো লইয়োশঙ ঢোলো ব্যঢীঢ  

৪১.০৩ ন্নযশভোদোফোভ অথীশদ ওম সওোট অন্যোন্য ধশুভ ওাঁঘো ঘোফড়ো (ঢোচো অণো 

মডোক্ত, শুওদো, চূড ে ো এন্নট িোভো ধন্নভষ্কৃঢ ো 

অন্যপোশ ংভন্নেঢ, ন্নওন্তু ধোওো ওভো দশল ন্নমঔো 

ো অনুরূধ ওোশচভ উধশবোকী দশল ো ধভঢী 

ধব েোশয়ভ চন্য প্রস্তুঢ এইরূধ দশল), সমোফমৄক্ত 

অণো ওন্নঢেঢ লউও ো দো লউও, োফঞ্জযপদনড ে 

দোফওভড ধদ্ধন্নঢভ উধভ ন্নপন্নত্ত ওন্নভয়ো 

Customs Act এভ First Schedule এভ 
Chapter 41 এভ Note 1(b) or 1(c) লইশঢ 

বোলো োত সতয়ো লইয়োশঙ ঢোলো ব্যঢীঢ 

৪৩.০১ ন্নযশভোদোফোভ অথীশদ ওম সওোট ধশুভ ধযফমৄক্ত ওাঁঘো ঘোফড়ো (ফোণো, সমচ, ণোো 

এং অন্যোন্য ঔন্নন্ডঢ অংয ো টুওভো, ধযফী 

সধোযোও তঢন্নভশঢ ব্যলোশভভ উধমৄক্ত), ৪১.০১, 

৪১.০২ অণো ৪১.০৩ ন্নযশভোদোফোর্ভক্ত ওাঁঘো 

ঘোফড়ো মূল ব্যঢীঢ 

৪৪.০১ ৪৪০১.১০.০০ 

৪৪০১.৩১.০০ 

৪৪০১.৩৯.০০ 

জ্বোমী ওোঞ, গুুঁন্নড়, ন্নশমঝ, টোম, নযোকোঝ ো 

অনুরূধ আকৃন্নঢ ম্পি ওোঞ, ওোশঞভ নোন্নম ো 

ওডো, ওোশঞভ গুুঁন্নড়  ওোশঞভ চেয এং 

ন্নচেঢোংয, গুন্নড়, ন্নব্রশওঝ, সধশমঝ ো অনুরূধ 

আকৃন্নঢশঢ ন্নধন্নন্ডর্ভঢ লউও ো দো লউও 

৪৪.০৩ ন্নযশভোদোফোভ অথীশদ ওম সওোট অফসৃড (rough) ওোঞ, ঙোম, ঙোড়োদ লউও ো দো 

লউও অণো সঘভোই ওোঞ অণো োথোভডপোশ 

ঘোভশওোডোকৃন্নঢ 

৪৫.০১ ন্নযশভোদোফোভ অথীশদ ওম সওোট প্রোকৃন্নঢও ন্নঙন্নধ, ওাঁঘো অণো োথোভডপোশ 

প্রস্তুঢকৃঢ; ব্যলোভ অশবোগ্য ন্নঙন্নধ চূড ে, 

ওন্নডওোওোভ অণো তমোশদো ন্নঙন্নধ 

৫০.০১ ন্নযশভোদোফোভ অথীশদ ওম সওোট সভযফ গুটি ধোওোইোভ উধশবোকী 

৫১.০১ ন্নযশভোদোফোভ অথীশদ ওম সওোট উম, ধন্নভস্কৃঢ ো  ঘড়োশদো (combed) দশল 

৫১.০২ ন্নযশভোদোফোভ অথীশদ ওম সওোট ধশুভ সমোফ, স্যক্ষ্ম ো সফোঝো, ধন্নভস্কৃঢ ো 

 ঘড়োশদো দশল 

৫১.০৪ ন্নযশভোদোফোভ অথীশদ ওম সওোট উম, ো স্যক্ষ্ম অণো সফোঝো ধশুভ সমোশফভ 

কোভশদঝকৃঢ স্টও 

৫২.০১ ন্নযশভোদোফোভ অথীশদ ওম সওোট তুমো, ধন্নভস্কোভ ো  ঘড়োশদো ব্যঢীঢ 

৫৩.০৩ ৫৩০৩.১০.০০ ওাঁঘো ধোঝ। 
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১। চীদ থোভশডভ চন্য সফৌন্নমও সোাঃ  

(ও) কৃন্নর চন্নফ প্রস্তুঢওভড  ওর েড ; 

(ঔ) কৃন্নর চন্নফশঢ সঘ প্রতোদ ; 

(ক) কৃন্নর চন্নফশঢ সধোওোফোওড় তফদ এং োমোইদোযওোভী ওফ েওোন্ড ; 

(খ) কৃন্নর ধণ্য ংভেড ো গুতোফচোঢওভড (ন্নলফোকোভ  ধণ্যোকোভ ব্যঢীঢ) ; 

(গ) ঔোয যযপদ যোও-ন্নি ইঢযোন্নতভ ওঢেদ ো োঙোই ো সফোড়ওচোঢওভড; 

(ঘ) কৃন্নর ীচ ংভেড  ন্নঢভড (ন্নলফোকোভ  ধণ্যোকোভ ব্যঢীঢ); 

(ঙ) ধশু-ধোন্নঔভ ফোং ংভেড ো গুতোফচোঢওভড (ন্নলফোকোভ  ধণ্যোকোভ ব্যঢীঢ) ; 

(চ) ফৎযপদ, চমচপ্রোডী  চমচম্পত আলভড ; 

(ছ) ফৎযপদ, চমচপ্রোডী  চমচম্পত ংভেড ো গুতোফচোঢওভড (ন্নলফোকোভ  ধণ্যোকোভ 

ব্যঢীঢ)। 

২। ফোচ ওল্যোডমূমও সোাঃ 

(ও) ভওোভ ওর্তেও প্রতত্ত ন্নঘন্নওৎো  স্বোস্থয সো; 

(ঔ) সভওোন্নভ ধব েোশয় প্রতত্ত ন্নঘন্নওৎো  স্বোস্থয সো; 

(ক) ভওোভ ওর্তেও প্রতত্ত ন্নযেো  প্রন্নযেড; 

(খ) ধন্নভশয দূরডশভোথওোভী ওোব েক্রফ; 

(গ) ব্যোন্নয়ও উশেশে ধন্নভঘোন্নমঢ দয় এফদ নৄড েোদমূমও ওোব েক্রফ; 

(ঘ) ব্যোন্নয়ও উশেশে ধন্নভঘোন্নমঢ দয় এফদ োফোন্নচও উিয়দমূমও ওোব েক্রফ;  

(ঙ) য়স্ক ন্নদো/নৄদ েোদ সওন্দ্র  ঘোইল্ড সওয়োভ প্রন্নঢষ্ঠোদ;  

(চ) 

(ছ) 

ভওোশভভ অণ েোয়শদ ধন্নভঘোন্নমঢ কশরডো ওোব েক্রফ (ওদোমট্যোন্সী নোফ ে  সুধোভপোইচোভী 

নোফ ে  চন্নভধ ংস্থো ব্যঢীঢ); 

ভওোন্নভ  সভওোন্নভ এন্নঢফঔোদো। 

৩।  ংস্কৃন্নঢ ংন্নিষ্ট সোাঃ 

(ও) সভন্নট  সঝন্নমন্নপযদ ম্প্রঘোভ (ন্নপন্নট ওযোশঝ ধ, ন্নপন্নট সকফ ধ, ন্নপন্নট  অন্নট 

সভওন্নট েং ধ, ন্নজ্ঞোধদী ংস্থো, ন্নজ্ঞোধদ প্রঘোভডো, উধগ্রল ঘযোশদশমভ ফোধ্যশফ ন্নজ্ঞোধদ 

প্রঘোভওোভী এং সঝন্নমন্নপযদ  অদমোইদ ম্প্রঘোভ ফোধ্যশফ অনুষ্ঠোদ ভভোলওোভী 

ব্যঢীঢ); 

(ঔ) নৄিও, ংোতধে, ম্যোকোন্নচদ  ভওোন্নভ সকশচঝ ঙোধো  প্রওোযদো (ঙোধোঔোদো  াঁথোই 

ংস্থো ব্যঢীঢ); 

(ক) ন্নযেওফ ে, োংস্কৃন্নঢও ওফ েওোন্ড, অশধযোতোভী সঔমোদমো, অশধযোতোভী ক্রীড়ো প্রন্নঢশবোন্নকঢো 

(শঔমোদৄমোভ আশয়োচও, ঘমন্নচ্চে স্টুন্নট, ঘমন্নচ্চে প্রতয েও (শপ্রেোগৃল)  ঘমন্নচ্চে 

ধন্নভশযও ব্যঢীঢ); 

(খ) মোইশব্রভী, ওম প্রওোভ বোদুখভ, আঝ েগ্যোমোভী, ন্নঘন্নড়য়োঔোদো, সোঝোন্নদওযোম কোশট েদ এভ 

প্রশয মূল্য (ইচোভোতোভ ব্যঢীঢ); 



 78 

(গ) োংস্কৃন্নঢও অনুষ্ঠোশদভ আশয়োচদওোভী প্রন্নঢষ্ঠোদ (ওন্নফউন্নদটি সন্টোভ, ন্নশতযী ন্নযেী 

লশবোশক ন্নশদোতদমূমও োংস্কৃন্নওঢ অনুষ্ঠোশদভ আশয়োচও, সঔমোদৄমোভ আশয়োচও, যব্দ  

আশমোও ভঞ্জোফ পোড়ো প্রতোদওোভী ব্যঢীঢ); 

(ঘ) শুযটিং ক্লো, ওম প্রওোভ োফোন্নচও োংস্কৃন্নঢও  সঔমোদৄমো ন্নরয়ও ক্লো (ইচোভোতোভ 

এং সলোশঝম  সভশিাঁভো, সটশওোশভঝভ  ওযোঝোভো ে, ওন্নফউন্নদটি সন্টোভ, ন্নফষ্টোি পোন্ডোভ, 

সপ্রেোগৃল, ন্নউটি ধোম েোভ, সলমণ ক্লো  ন্ননঝশদ সন্টোভ, যব্দ  আশমোও ভঞ্জোফ পোড়ো 

প্রতোদওোভী, অন্নট ওযোশঝ ধ, ন্নপন্নট সকফ ধ, ন্নপন্নট অন্নট সভওন্নট েং ধ, সব ওম 

োফোন্নচও ক্লোশভ তযপদ ন্নন ১০০০০ ঝোওোভ উশদ্ধে, ঐ ওম ক্লো ব্যঢীঢ); 

(ঙ) কৃন্নর ধণ্য ো উযোদ ো ঔোফোভ, ধশু-ধোন্নঔ, ফৎযপদ, চমচ প্রোডী  চমচ ম্পত, দচ 

প্রোডী  দচ ম্পত, ন্নযে, োন্নলঢয, প্রমৄন্নক্ত, প্রশওৌযম ইঢযোন্নত ন্নরয়ও সফমো  প্রতয েদীভ 

প্রশয ন্নন (ইচোভোতোভ এং সলোশঝম  সভশিাঁভো, সটশওোশভঝভ  ওযোঝোন্নভং, ওন্নফউন্নদটি 

সন্টোভ, ন্নফষ্টোিপোন্ডোভ, সপ্রেোগৃল, ন্নউটি ধোম েোভ, সলমণ ক্লো  ন্ননঝশদ সন্টোভ, যব্দ  

আশমোও ভঞ্জোফ পোড়ো প্রতোদওোভী এভ সুন্নথো প্রতোদ ব্যঢীঢ)। 

৪।  অণ ে  আন্নণ েও ন্নরয় ংন্নিষ্ট সোাঃ 

(ও) ব্যোংও অণো আন্নণ েও প্রন্নঢষ্ঠোদ ওর্তেও আফোদঢ (deposit)  ঞ্চয় (savings) গ্রলড; 

(ঔ) চীদ ীফো ধন্নমন্ন; 

(ক) স্টও  ন্নন্নওউন্নভটি এক্সশঘঞ্জ প্রন্নঢষ্ঠোদ; 

৫।  ধন্নভলদ সোাঃ 

(ও) বোেী ধন্নভলদ সো (যীঢোঢধ ন্নদয়ন্নন্ত্ঢ/ঢোধোনুকূম ো, মঞ্চ  সভমশয় োন্নপ ে, 

বোদোলদ পোড়ো প্রতোদওোভী ব্যঢীঢ); 

(ঔ) ধণ্য ধন্নভলদ সো (ন্নযন্নধং এশচন্ট, সেইঝ নশভোয়োট েো, ধন্নভলদ ঠিওোতোভ  কুন্নভয়োভ 

োন্নপ ে এভ সো ব্যঢীঢ); 

(ক) এয়োভ মোইদস্ (ঘোঝ েোট ে ন্নফোদ  সলন্নমওপ্টোভ পোড়ো প্রতোদওোভী ংস্থো ব্যঢীঢ)। 

(ঘ)               (   গ                 ক  জ       জ )। 

৬।  ব্যন্নক্তকঢ সোাঃ 

(ও) োংোন্নতও, অন্নপশদঢো, কোয়ও, সঢোভ  সঝন্নমন্নপযদ ধোভনভফোভ, সমঔও, সধযোতোভ 

ক্রীড়োন্নত, নৃঢয ন্নযেী, অনুোতও, ঝোইন্নধস্ট, ন্নদওোল সভন্নচষ্ট্রোভ, ধমোম্বোভ, ওোঞন্নফস্ত্রী, 

ভোচন্নফস্ত্রী, ইশমওন্নট্রওযোম ন্নফস্ত্রী ওর্তেও প্রতত্ত সো (ওদোমট্যোন্নন্স নোফ ে  সুধোভপোইচোভী 

নোফ ে, চন্নভধ ংস্থো  ইন্নফশগ্রযদ উধশতষ্টো ব্যঢীঢ); 

(ঔ) ন্নযেো ন্নরয় ংন্নিষ্ট কশরও, সঝওন্নদওযোম ন্নরয় ংন্নিষ্ট কশরও, ওন্নম্পউঝোভ ন্নশযরজ্ঞ 

ওর্তেও প্রতত্ত সো (ওদোমট্যোন্নন্স নোফ ে  সুধোভপোইচোভী নোফ ে  চন্নভধ ংস্থো ব্যঢীঢ);  

(ক) ওম প্রওোভ োলশদভ ঘোমও, অপযন্তভীড সদৌধশণভ ধোইমঝল লোভোভ ধোইমঝ ওর্তেও 

প্রতত্ত সো; 

(খ) ন্নটচোইদোভ ওর্তেও প্রতত্ত সো (আন্নওেশঝক্ট, ইন্নন্টন্নভয়ভ ন্নটচোইদোভ ো ইন্নন্টন্নভয়ভ 

সটশওোশভঝভ, গ্রোন্ননও ন্নটচোইদোভ, ইন্নঞ্জন্নদয়োন্নভং নোফ ে, ওদোমট্যোন্নন্স নোফ ে  

সুধোভপোইচোভী নোফ ে ব্যঢীঢ); 
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৭।  অন্যোন্য সোাঃ 

(ও) ওম প্রওোভ থফীয় আঘোভ, অনুষ্ঠোদ, স্থোদ  স্থোধদোয় প্রতত্ত সো;  

(ঔ) টোও সবোকোশবোক সো (কুন্নভয়োভ োন্নপ ে  এক্সশপ্র সফইম োন্নপ ে ব্যঢীঢ); 

(ক) চদস্বোশণ ে প্রতত্ত ওম প্রওোভ তোঢব্য  তজ্ঞোন্নদও সো ওোব েক্রফ ; 

(খ) ন্নষ্টশপটন্নভং ওোব েক্রফ ; 

(গ) লিঘোন্নমঢ মন্ড্রী (শলোশঝশম প্রতত্ত সো, বোন্নন্ত্ও মন্ড্রী  ড্রোইন্নক্লন্নদং ওোব েক্রফ ব্যঢীঢ); 

(ঘ)  উ           ক  ক    চ     ক  জ          খ   (ক   খ ) ক   চ  এ   

ক  জ            ক  (ক     ) ক   চ ; 

(ঙ) জ                 এ   উ          (    উ                           

    )। 

 

 

 

 

ন্নিঢীয় ঢনন্নম 

(থোভো ৫৫ দ্রষ্টব্য)  

ম্পূভও শুল্ক আশভোধশবোগ্য ধণ্য  সোমূল 

এই ঢনন্নশমভ-  

(ও) সঝন্নম-১ এ ন্নড েঢ ম্পূভও শুল্ক আশভোধশবোগ্য ধণ্যমূশলভ সেশে ওমোফ (১) এ ন্নড েঢ 
Customs Act, 1969 এভ FIRST SCHEDULE এ  ন্নযভদোফো ংখ্যোমূশলভ (Heading) 

ন্নধভীশঢ ওমোফ (২) এ উন্নিন্নঔঢ োফঞ্জযপদনড ে দোফওভড সওোট (H. S. Code) এভ 

আঢোথীদ ওমোফ (৩) এ ন্নড েঢ ধণ্যমূশলভ উধভ আফতোন্নদ ধব েোশয় ওমোফ (৪) এ ন্নড েঢ 

লোশভ ন্নওংো ধন্নভফোশড;  

(ঔ) সঝন্নম-২ এ ন্নড েঢ ম্পূভও শুল্ক আশভোধশবোগ্য ধণ্যমূশলভ সেশে ওমোফ (১) এ ন্নড েঢ 
Customs Act, 1969 এভ FIRST SCHEDULE এ  ন্নযভদোফো ংখ্যোমূশলভ (Heading) 

ন্নধভীশঢ ওমোফ (২) এ উন্নিন্নঔঢ োফঞ্জযপদনড ে দোফওভড সওোট (H. S. Code) এভ 

আঢোথীদ ওমোফ (৩) এ ন্নড েঢ ধণ্যমূশলভ উধভ ভভোল ধব েোশয় ওমোফ (৪) এ ন্নড েঢ 

লোশভ ন্নওংো ধন্নভফোশড; এং 

(ক) সঝন্নম-৩ এ ন্নড েঢ ম্পূভও শুল্ক আশভোধশবোগ্য সোমূশলভ সেশে ওমোফ (১) এ ন্নড েঢ 

ন্নযভদোফো ংখ্যোভ ন্নধভীশঢ ওমোফ (২) এ উন্নিন্নঔঢ সোভ সওোশটভ আঢোথীদ ওমোফ (৩) 

এ ন্নড েঢ     মূশলভ উধভ ভভোল ধব েোশয় ওমোফ (৪) এ ন্নড েঢ লোশভ ন্নওংো ধন্নভফোশড,  

ম্পূভও শুল্ক আশভোধডীয় লইশ, বণো:- 
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সঝন্নম-১ 

আফতোন্নদ ধব েোশয় ম্পূভও শুল্ক আশভোধশবোগ্য ধণ্যমূল 

 

ন্নযভদোফো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োফঞ্জযপদনৄড ে 

দোফওভড সওোট 

(H.S. Code) 

ধণ্যমূশলভ ন্নভড  

(Description of Goods) 

ম্পুভও 

শুল্কলোভ 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

০৩.০২ ওম 

এইঘ,এ,শওোট  
Fish, fresh or chilled, excluding fish 

fillets and other fish meat of heading 

03.04. 

২০ 

০৩.০৩ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 
Fish, frozen, excluding fish fillets 

and other fish meat of heading 

03.04.  

২০ 

০৩.০৪ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 
Fish fillets and other fish meat 

(whether or not minced), fresh, 

chilled or frozen. 

২০ 

০৩.০৫ ০৩০৫.১০.১০ ফোনুশরভ ঔোয়োভ উধশবোকী ফোশঙভ টুওভো ো গুুঁড়ো 

(আড়োই সওন্নচ ধব েন্ত সফোড়ও ো টিদচোঢ) 
২০ 

 ০৩০৫.৩১.৯০ 

০৩০৫.৩২.৯০ 

০৩০৫.৩৯.৯০ 

শুওদো, মডোক্ত ো মশডভ দ্রশড ংভন্নেঢ ন্নওন্তু 

দৄফোন্নয়ঢ দয় এফদ ওোঝো ঙোড়োশদো ফোঙ (আড়োই 

সওন্নচ ধব েন্ত সফোড়ও ো টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 

২০ 

 ০৩০৫.৫৯.৯০ 

 

অন্যোন্য শুওদো ফোঙ (মডোক্ত লউও ো দো লউও),  

দৄফোন্নয়ঢ দয় (আড়োই সওন্নচ ধব েন্ত সফোড়ও ো 

টিদচোঢ ব্যঢীঢ) 

২০ 

০৩.০৬ ০৩০৬.১৬.০০ 

০৩০৬.১৭.০০ 

ন্নলফোন্নয়ঢ ন্নঘংন্নড় 
২০ 

০৪.০২ ০৪০২.১০.১০ 

০৪০২.২১.১০ 

০৪০২.২৯.১০ 

গুুঁড়ো দুথাঃ খুঘভো প্যোন্নওং (আড়োই সওন্নচ ধব েন্ত) 

২০ 

০৪.০৫ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

ফোঔদ এং অন্যোন্য দুগ্ধচোঢ ঘন্ন ে  তঢম; সটইভী 

সস্পটস্  
২০ 

০৭.০২ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

ঢোচো ো ঞোন্ডো ঝশফশঝো  
২০ 

০৭.০৯ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 
Other vegetables, fresh or chilled. 

২০ 



 81 

ন্নযভদোফো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োফঞ্জযপদনৄড ে 

দোফওভড সওোট 

(H.S. Code) 

ধণ্যমূশলভ ন্নভড  

(Description of Goods) 

ম্পুভও 

শুল্কলোভ 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

০৮.০১ এং 

০৮.০২ 

০৮০১.১১.১০  

০৮০১.১২.১০  

০৮০১.১৯.১০ 

০৮০১.২১.১০ 

০৮০১.২২.১০ 

০৮০১.৩১.১০ 

০৮০১.৩২.১০  

০৮০২.১১.১০  

০৮০২.১২.১০  

০৮০২.২১.১০ 

০৮০২.২২.১০ 

০৮০২.৩১.১০ 

০৮০২.৩২.১০  

 ০৮০২.৪১.১০ 

০৮০২.৪২.১০ 

০৮০২.৫১.১০ 

০৮০২.৫২.১০ 

০৮০২.৬১.১০ 

০৮০২.৬২.১০ 

০৮০২.৭০.১০ 

০৮০২.৮০.১০ 

০৮০২.৯০.৯১ 

Coconuts, Brazil nuts, cashew nuts 

and other nuts, fresh or dried 

(Wrapped or canned upto 2.5 kg) 

২০ 

০৮.০২ ০৮০২.৯০.১১  

০৮০২.৯০.১২ 

০৮০২.৯০.১৯ 

ঢোচো ো শুওদো সুধোন্নভ, সঔোো ঙোড়োশদো লউও ো দো 

লউও ৩০ 

০৮.০৪ ০৮০৪.৫০.৩১ 

০৮০৪.৫০.৩৯ 

ঢোচো ো শুওদো আফ 
২০ 

০৮.০৫ ০৮০৫.১০.১০ 

০৮০৫.১০.৯০ 

ঢোচো ো শুওদো ওফমোশমব্য 
২০ 

০৮০৫.২১.১০ 

 ০৮০৫.২১.৯০ 

০৮০৫.২২.১০ 

০৮০৫.২২.৯০ 

০৮০৫.২৯.১০ 

ঢোচো ো শুওদো সমব্যচোঢীয় নম 

২০ 
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ন্নযভদোফো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োফঞ্জযপদনৄড ে 

দোফওভড সওোট 

(H.S. Code) 

ধণ্যমূশলভ ন্নভড  

(Description of Goods) 

ম্পুভও 

শুল্কলোভ 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

০৮০৫.২৯.৯০ 

০৮০৫.৪০.১০ 

০৮০৫.৪০.৯০ 

ঢোচো ো শুওদো আঙ্গুভ 
২০ 

০৮০৫.৫০.১০ 

০৮০৫.৫০.৯০ 

ঢোচো ো শুওদো সমব্য ২০ 

০৮০৫.৯০.১১ 

০৮০৫.৯০.১৯ 

০৮০৫.৯০.২১ 

০৮০৫.৯০.২৯ 

ঢোচো ো শুওদো অন্যোন্য সমব্য চোঢীয় নম 

২০ 

০৮.০৬ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

ঢোচো ো শুওদো আঙ্গুভ নম  
২০ 

০৮.০৭ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 
Melons (including watermelons) and 

papaws (papayas), fresh. 
২০ 

০৮.০৮ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

ঢোচো আশধম, দোযধোন্নঢ  কুইশন্স 
২০ 

০৮.০৯ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 
Apricots, cherries, peaches (including 

nectarines), plums and sloes, fresh 
২০ 

০৮.১০ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

অন্যোন্য ঢোচো নম  
২০ 

০৯.০১ ০৯০ .  . ০ 

০৯০ . ২. ০ 

০৯০ .২ . ০ 

০৯০ .২২. ০ 

০৯০ .৯০. ০ 

Coffee; coffee husks and skins; 

coffee substitutes containing coffee 

in any proportion (Wrapped or 

canned upto 2.5 kg) 

২০ 

০৯.০২ ০৯০২. ০.০০ 

০৯০ .২০.০০ 
Green tea 

২০ 

০৯০২.৩০.০০ Black tea (farmented) and partly 

farmented tea, in immediate 

packings of a content not exceeding 

3 kg 

২০ 

০৯০২.৪০.০০ Other black tea (farmented) and 

other partly farmented tea 
২০ 

০৯.০৪ ০৯০৪.১১.১০ সকোমফন্নভঘ, চূড ে ো তমোশদো লউও ো দো লউও ২০ 
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ন্নযভদোফো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োফঞ্জযপদনৄড ে 

দোফওভড সওোট 

(H.S. Code) 

ধণ্যমূশলভ ন্নভড  

(Description of Goods) 

ম্পুভও 

শুল্কলোভ 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

০৯০৪.১১.৯০ 

০৯০৪.১২.০০ 

০৯.০৬ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

তোরুন্নঘন্নদ এং তোরুন্নঘন্নদ কোশঙভ নেম 
২০ 

০৯.০৭ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

মঙ্গ  
২০ 

০৯.০৮ ০৯০৮.৩১.১০ 

০৯০৮.৩১.৯০ 

০৯০৮.৩২.১০ 

০৯০৮.৩২.৯০ 

এমোঘ  ২০ 

০৯.০৯ ০৯০৯.৩১.১০ 

০৯০৯.৩১.৯০ 

০৯০৯.৩২.১০ 

০৯০৯.৩২.৯০ 

ন্নচভো ২০ 

১৫.১৩ ১৫১৩.১৯.০০ ন্নভনোইন্ড দোন্নভশওম তঢম  ইলোভ অংয ন্নশযর, 

অন্যোন্য 
৩০ 

১৭.০২ ১৭০২.৩০.১০ Dextrose anhydrous/monohydrate 

BP/USP Pyrogen free imported under 

blocklist 

২০ 

১৭০২.৩০.২০ Liquid glucose  ২০ 

১৭০২.৩০.৯০ Other glucose and glucose syrup ২০ 

১৭০২.৪০.০০ Glucose and glucose syrup, 

containing in the dry state at least 

20% but less than 50% by weight of 

fructose, excluding invert sugar 

২০ 

১৭.০৪ ১৭০৪.১০.১০ 

১৭০৪.৯০.১০ 
Sugar confectionery (including 

white chocolate), not containing 

cocoa, put up for retail sale 

৪৫ 

১৭০৪.১০.৯০ 

১৭০৪.৯০.৯০ 

Sugar confectionery (including 

white chocolate), not containing 

cocoa, excluding put up for retail 

sale 

২০ 

১৮.০৬  সওোওোমৄক্ত ঘওশমঝ এং অন্যোন্য ঔোয 

ন্নপ্রধোশভযদাঃ 
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ন্নযভদোফো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োফঞ্জযপদনৄড ে 

দোফওভড সওোট 

(H.S. Code) 

ধণ্যমূশলভ ন্নভড  

(Description of Goods) 

ম্পুভও 

শুল্কলোভ 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

১৮০৬.২০.০০ সওোওোমৄক্ত ঘওশমঝ এং অন্যোন্য ঔোয ন্নপ্রধোশভযদ 

(২ সওন্নচভ উশর্ধ্ে ব্লও, স্লো ো োভ আওোশভ অণো 

ঢভম, সধস্ট, গুুঁড়ো, তোদোতোভ ো অন্যরুশধ োল্ক 

প্যোন্নওং এ) 

৪৫ 

১৮০৬.৩১.০০ 

১৮০৬.৩২.০০ 

ন্ননন্নদস্ত্ট ঘওশমঝ (ব্লও, স্লো ো োভ আওোশভ) 
৪৫ 

১৮০৬.৯০.০০ অন্যোন্য ৪৫ 

১৯.০১ ১৯০১.১০.০০ খুঘভো সফোড়শও শুন্য সণশও ১ ঙশভভ ন্নযশুশতভ 

ব্যলোশভভ চন্য ঔোয োফগ্রী (শলন্নটং দং ০৪.০১ 

সণশও ০৪.০৪ ভূক্ত ধণ্যচোঢ) 

২০ 

১৯০১.২০.০০ Mixes and dough’s for the 

preparation of bakers' wares of 

heading 19.05 

২০ 

১৯০১.৯০.৯১ Malt extract/food preparations 

Imported in bulk by VAT registered 

food processing industries 

২০ 

১৯০১.৯০.৯৯ অন্যোন্য ঔোয োফগ্রী ২০ 

১৯.০২ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 
Pasta, whether or not cooked or 

stuffed or otherwise prepared; 

couscous 

৩০ 

১৯.০৪ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 
Prepared foods obtained by the 

swelling or roasting of cereals or 

cereal products; all types of cereals 

৩০ 

১৯.০৫ ১৯০৫.৩১.০০ Sweet biscuits ৪৫ 

১৯০৫.৩২.০০ Waffles and wafers ৪৫ 

১৯০৫.৪০.০০ Rusks, toasted bread and similar 

toasted products 
৪৫ 

১৯০৫.৯০.০০ Other ৪৫ 

২০.০৫ ২০০৫.২০.০০ ধশঝশঝো ন্নঘধস্ ৪৫ 

২০.০৭ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

ভোিোভ নশম প্রোপ্ত চযোফ, নশমভ সচন্নম, 

ফোভফোশমট, নম ো োতোফমৄক্ত ন্নধউন্নভ এং নম 

ো োতোশফভ সধস্ট, ন্নঘন্নদ ো অন্যোন্য ন্নফন্নষ্ট ধতোণ ে 

মৄক্ত লউও ো দো লউও 

 

২০ 
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ন্নযভদোফো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োফঞ্জযপদনৄড ে 

দোফওভড সওোট 

(H.S. Code) 

ধণ্যমূশলভ ন্নভড  

(Description of Goods) 

ম্পুভও 

শুল্কলোভ 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

২০.০৯ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 
নশমভ ভ (আঙ্গুশভভ must ল) ো ন্নিভ ভ, 

কাঁচোশদো দশল ো ন্নস্পন্নভঝমৄক্ত দশল, ন্নঘন্নদ ো 

অন্যোন্য ন্নফন্নষ্ট ধতোণ ে মৄক্ত লউও ো দো লউও 

২০ 

২১.০৩ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 
 এং অনুরূধ ধণ্য; mixed condiments, 

ন্নভরোভ গুুঁড়ো এং অন্যোন্য ধণ্য 
২০ 

২১.০৫ ২১০৫.০০.০০ Ice cream and other edible ice, 

whether or not containing cocoa 
২০ 

২১.০৬ ২১০৬.৯০.১০ সুকন্নি দ্রশব্যভ ন্নফেড ব্যঢীঢ সওোফম ধোদীয় প্রস্তুশঢ 

ব্যহৃঢ োফগ্রী, আয়ঢদ ন্নপন্নত্তও এযোমশওোলম 

েফঢো ০.৫% এভ উশর্ধ্ে 

৩৫০ 

২১০৬.৯০.৪৯ Other Stabilizer for milk ১০ 

২১০৬.৯০.৫০ Creamer in bulk imported by VAT 

registered milk foodstuffs 

manufacturers 

২০ 

২১০৬.৯০.6০ Food supplement ২০ 

২১০৬.৯০.৯০ অন্যোন্য ২০ 

২২.০১ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 
Waters, including natural or artificial 

mineral waters and aerated waters, 

not containing added sugar or other 

sweetening matter nor flavoured; ice 

and snow 

২০ 

২২.০২ ২২০২.১০.০০ Waters, including mineral waters and 

aerated waters containing added 

sugar of other sweetening matter or 

flavoured 

১৫০ 

২২০২.৯১.০০ দদ-এযোমশওোলন্নমও ন্নয়োভ ১৫০ 

২২০২.৯৯.০০      ১৫০ 

২২.০৩ ২২০৩.০০.০০ ফল্ট লইশঢ প্রস্তুঢ ন্নয়োভ ২৫০ 

২২.০৪ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

ঢোচো আঙ্গুশভভ ফয, নটি েনোইট ফযল; (২০.০৯ 

সলন্নটংর্ভক্ত grape must ব্যঢীঢ) 
৩৫০ 

২২.০৫ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

পোভমুণ এং ঢোচো আঙ্গুশভভ তঢন্নভ ফয, সুোন্নঢ 

 

 

৩৫০ 
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ন্নযভদোফো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োফঞ্জযপদনৄড ে 

দোফওভড সওোট 

(H.S. Code) 

ধণ্যমূশলভ ন্নভড  

(Description of Goods) 

ম্পুভও 

শুল্কলোভ 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

২২.০৬ ২২০৬.০০.০০ অন্যোন্য কাঁচোশদো ধোদীয় (উতোলভডস্বরূধ ন্নটোভ, 

সধভী) 
৩৫০ 

২২.০৮ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 
Undenatured ethyl alcohol of an 

alcoholic strength by volume of less 

than 80% volume, spirits, liquors and 

other spirituous beverages 

৩৫০ 

২৪.০১ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 
Unmanufactured Tobacco, Tobacco 

refuse 
৬০ 

২৪.০২ ২৪০২.১০.০০ ঢোফোশওভ তঢন্নভ ন্নকোভ, চুরুঝ  ন্নকোন্নভশিো ৩৫০ 

২৪০২.২০.০০ ঢোফোশওভ তঢন্নভ ন্নকোশভঝ ৩৫০ 

২৪০২.৯০.০০ লোশঢ ো অবোন্নন্ত্ও ধদ্ধন্নঢশঢ তঢন্নভ ন্নন্নড় এং 

অন্যোন্য 
১৫০ 

২৪.০৩ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

অন্যোন্য প্রস্তুঢকৃঢ ঢোফোও এং ফচোঢীয় ধতোণ ে; 

ঢোফোশওভ “homogenised” ো 

“reconstituted” ন্নদচেো ো সুকন্নি 

১৫০ 

২৫.০১ ২৫০১.০০.২০ Salt (other than pure sodium 

chloride) not in aqueous solution 

including salt boulder for crushing 

and salt in bulk 

২০ 

২৫০১.০০.৩০ Rock salt, bhit lobon ২০ 

২৫০১.০০.৯৯ অন্যোন্য মড ২০ 

২৫.১৫ ২৫১৫.১১.০০ ফোশ েম এং সট্রপোভটিদ (আধোঢ: আশধন্নেও নৄরুত্ব 

২.৫% ো ঢোভ সযী), ক্রুট ো সু্থমপোশ ওন্নঢেঢ 
২০ 

২৫১৫.১২.০০ Merely cut, by sawing or otherwise, 

into blocks or slabs of a rectangular 

(including square) shape 

২০ 

২৫১৫.২০.০০ Ecsussine and other calcareous 

monumental or building stone; alabaster 
২০ 

২৫.১৬ ২৫১৬.১১.০০  গ্রোদোইঝ (সু্থমপোশ ওন্নঢেঢ)  ২০ 

২৫১৬.১২.০০ গ্রোদোইঝাঃ ওভোঢ িোভো ো অন্য প্রওোশভ ব্লও অণো 

ঘতুর্ভ েচ ো ক েোওোভ স্লো ন্নলোশ ওন্নঢেঢ 
২০ 

২৫১৬.৯০.১০ সোল্ডোভ সস্টোদ ১০ 

২৫.১৭ ২৫১৭.১০.৯০ Pebbles, gravel, broken or crushed ৩০ 
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ম্পুভও 

শুল্কলোভ 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

stone (excl. imported by VAT 

registered ceramic products 

manufacturing industries) 

২৫১৭.৪৯.০০ Other Pebbles, gravel, broken or 

crushed stone 
৩০ 

25.21 2521.00.91 Boulder Lime stone 10 

2521.00.99 Other 30 

২৫.২৩ ২৫২৩.২১.০০ সধোঝ েল্যোন্ড ন্নশফন্টাঃ োতো, কৃন্নেফপোশ ভঙ্গীদ ওভো 

লউও ো দো লউও 
২০ 

২৫২৩.২৯.০০ অন্যোন্য সধোঝ েল্যোন্ড ন্নশফন্ট ২০ 

২৭.১০ ২৭১০.১২.৩৯ অন্যোন্য লোমওো তঢম  ন্নপ্রধোশভযদাঃ অন্যোন্য ২০ 

২৭১০.১২.৫০ অন্যোন্য ফধ্যফ তঢম  ন্নপ্রধোশভযদ ২০ 

২৭১০.১২.৬৯ গ্যো তঢমাঃ অন্যোন্য ২০ 

২৭১০.১৯.১৯ জ্বোমোদী তঢমাঃ অন্যোন্য ২০ 

২৭১০.১৯.৯৩ আংন্নযও ধন্নভশযোন্নথঢ সধশট্রোন্নময়োফ, ঝধক্রুটল ২০ 

২৭১০.১৯.৯৯ অন্যোন্য পোভী তঢম  ন্নপ্রধোশভযদ ২০ 

২৭.১১ ২৭১১.২১.০০ প্রোকৃন্নঢও গ্যো, গ্যোীয় অস্থোয়  ১০০ 

২৮.০৭ ২৮০৭.০০.০০ োমন্ননউন্নভও এন্নট, ন্নময়োফ 20 

২৯.১৫ ২৯১৫.৭০.৩২ Sodium salt of palmitic acid (soap 

noodle) imported by other 
২০ 

২৯.১৭ ২৯১৭.৩২.১০ Dioctyl orthophthalates 

pharmaceutical grade imported 

under block list by VAT registered 

pharmaceutical industry 

২০ 

২৯১৭.৩২.৯০ টোইঅক্টোইম অশণ েোশণশমঝ (ন্নট  ন্নধ) ১০ 

২৯১৭.৩৩.০০ Dinonyl or didecyl orthophthalates ২০ 

২৯১৭.৩৪.০০ Other esters of orthophthalic acid ২০ 

২৯১৭.৩৯.০০ Other plasticizer ২০ 

৩২.০৮ ৩২০৮.১০.১০ Paints and varnishes imported by 

Bangladesh Biman,  flying club, 

concerned Government Department 

and VAT registered manufacturer as 

raw material for their product 

২০ 
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ম্পুভও 

শুল্কলোভ 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

৩২০৮.১০.৯০ ধন্নমশয়স্টোভ সইচট অন্যোন্য সধইন্ট, পোন্নড েয 

(এদোশফম সমওোভল) 
২০ 

৩২০৮.২০.১০ Paints and varnishes imported by 

Bangladesh Biman,  flying club, 

concerned Government Department 

and VAT registered manufacturer as 

raw material for their product 

২০ 

৩২০৮.২০.৯৯ Other paints based on acrylic or vinyl 

polymers, in a non-aqueous medium 
২০ 

৩২০৮.৯০.১০ Paints and varnishes imported by 

Bangladesh Biman,  flying club, 

concerned Government Department 

and VAT registered manufacturer as 

raw material for their product 

২০ 

৩২০৮.৯০.৯০ অন্যোন্য সধইন্ট, পোন্নড েয এং সমওোভ ২০ 

৩২.০৯ ৩২০৯.১০.১০ Paints and varnishes imported by 

Bangladesh Biman,  flying club, 

concerned Government Department and 

VAT registered manufacturer as raw 

material for their product 

২০ 

৩২০৯.১০.৯০ এশক্রন্নমও ন্নপদোইম ধন্নমফোভ সইচট অন্যোন্য 

সধইন্ট এন্ড পোন্নড েয (এদোশফম  সমওোভল) 
২০ 

৩২০৯.৯০.১০ Paints and varnishes imported by 

Bangladesh Biman,  flying club, 

concerned Government Department and 

VAT registered manufacturer as raw 

material for their product 

২০ 

৩২০৯.৯০.৯০ অন্যোন্য সধইন্ট, পোন্নড েয এং সমওোভ ২০ 

৩২.১০ ৩২১০.০০.১০ Paints and varnishes imported by 

Bangladesh Biman,  flying club, 

concerned Government Department and 

VAT registered manufacturer as raw 

material for their product 

২০ 

৩২১০.০০.২০ Prepared water pigments of a kind used 

for finishing leather, for cleaning 
২০ 
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ম্পুভও 

শুল্কলোভ 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

footwear in tablet form 
৩২১০.০০.৯০ অন্যোন্য সধইন্ট, োন্নড েয (এদোশফম, সমওোভ  

ন্নটশস্টম্পোভল) 
২০ 

৩৩.০৩ ৩৩০৩.০০.০০ সুকন্নি  প্রোথদী ধোন্নদ ৩০ 

৩৩.০৪ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

সৌন্দব ে অণো প্রোথদ োফগ্রী এং ত্বও ধন্নভঘব েোভ 

প্রোথদ োফগ্রী (রশথ ব্যহৃঢ ধতোণ ে ব্যঢীঢ), 

োদন্নিদ ো োদ ট্যোদ োফগ্রী; লোঢ, দঔ ো ধোশয়ভ 

প্রোথদ োফগ্রীল 

৪৫ 

৩৩.০৫ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

সওয ধন্নভঘব েোয় ব্যহৃঢ োফগ্রী 
৬০ 

৩৩.০৬ ৩৩০৬.১০.০০ সটদন্নট্রন্নন ২০ 

৩৩০৬.৯০.০০ মুঔকলভ ো তাঁশঢভ চন্য ব্যহৃঢ অন্যোন্য োফগ্রী ২০ 

৩৩.০৭ ওম 

এইঘ,এ,শওোট  

সযশপভ আশক, সযশপভ ধশভ ো সযশপভ ফয় 

ব্যলোব ে োফগ্রী; যভীশভভ দুক েি দুভীওভশড ব্যহৃঢ 

োফগ্রী, ন্নটধোইশমঝভী এং অন্যোন্য সুকন্নি, প্রোথদী 

 ঝয়শমঝ োফগ্রী বো অন্য সওোণো ন্নড েঢ ো 

অন্তর্ভ েক্ত দশল; ওশেভ দুক েি দোযও (সুকন্নিমৄক্ত লউও 

ো দো লউও) অণো চীোনুদোযও েফঢো ণোকুও ো 

দো ণোকুও) 

৩০ 

৩৩০৭.২০.০০ Personal deodorants and 

antiperspirants 
৩০ 

৩৩০৭.৯০.০০ অন্যোন্য ৩০ 

৩৪.০১ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

োোদ এং োোদ ন্নলোশ ব্যহৃঢ োভশন 

এওটিপ োফগ্রী এং ফচোঢীয় ধণ্য 
২০ 

৩৪.০২ ৩৪০২.৯০.১০ ন্নটঝোভশচন্ট ২০ 

৩৪.০৫ ৩৪০৫.১০.০০ Polishes, creams and similar 

preparations for footwear or leather 
২০ 

৩৬.০১ ৩৬০১.০০.০০ ন্নশফোভও ধোউটোভ ৩০ 

৩৬.০২ ৩৬০২.০০.০০ তঢন্নভ ন্নশফোভও, ন্নশফোভও ধোউটোভ ব্যঢীঢ ৩০ 

৩৬.০৪ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

আঢযোন্নচ ন্নকদোন্নমং সেয়োভ, সভইদ ভশওঝ, নক 

ন্নকদোম এং অন্যোন্য ধোইশভোশঝওন্নদও ধণ্য 
৩০ 

৩৬.০৫ ৩৬০৫.০০.০০ ন্নতয়োযমোই; ন্নযভদোফো ংখ্যো ৩৬.০৪ এভ 

ধোইশভোশঝওন্নদও ধণ্য োফগ্রী ব্যঢীঢ 
২০ 

৩৮.০৮ ৩৮০৮.৯১.২১ Mosquito coil; aerosol; mosquito ২০ 



 90 

ন্নযভদোফো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োফঞ্জযপদনৄড ে 

দোফওভড সওোট 

(H.S. Code) 

ধণ্যমূশলভ ন্নভড  

(Description of Goods) 

ম্পুভও 

শুল্কলোভ 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

repellent 

৩৮.২৪ ৩৮২৪.৯০.২০ Chlorinated parafin wax ১০ 

38.24 3824.99.40 Refil for Electronic Nicotine Delivery 

System (ENDS) 
100 

৩৯.১৭ ৩৯১৭.২১.০০ Tubes, pipes and hoses, rigid of 

polymers of ethylene 
৩০ 

৩৯১৭.২২.০০ Tubes, pipes and hoses, rigid of 

polymers of propylene  
৩০ 

৩৯১৭.২৩.৯০ Tubes, pipes and hoses, rigid of 

polymers of vinyl chloride (excluding 

PVC shrinkable tube (plain)) 

৩০ 

৩৯১৭.২৯.৯১ Fibre glass imported by VAT registered 

electric fan manufacturers 
৩০ 

৩৯১৭.২৯.৯৯ Tubes, pipes and hoses, rigid of other 

plastics (excluding Silicone tubing for 

laboratory use; Hoses pipe for gas 

cylinder) 

৩০ 

৩৯.১৮ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

প্লোন্নস্টশওভ তঢন্নভ সেোভ ওোপোন্নভং, য়োম অণো 

ন্নন্নমং ওোপোন্নভং, সমন এটশলন্নপ লউও ো দো 

লউও (শভোম অণো ঝোইম আওোশভ) 

২০ 

৩৯.১৯ ৩৯১৯.৯০.৯৯ প্লোন্নস্টশওভ তঢন্নভ সমন এটশলন্নপ সপ্লঝ, যীঝ, 

ন্ননল্ম, নশয়ম, সঝধ, স্ট্রীধ এং অন্যোন্য েযোঝ 

আকৃন্নঢ (শভোম আওোশভ) (মূও ন্নদন্নিঢ প্রন্নঢষ্ঠোদ 

ব্যঢীঢ) 

১০ 

৩৯.২০ প্লোন্নস্টশওভ সপ্লঝ, যীঝ, ন্ননল্ম, নশয়ম, স্ট্রীধ (দদ-সলুমোভ, ন্নভইদশনো েট 

দশল, অন্য সওোদ ধতোণ ে িোভো ল্যোন্নফশদশঝট, োশধোশঝ েট ো অন্য সওোদ 

ধতোশণ েভ োশণ অনুরূধ উধোশয় ফন্নন্বঢ): 
 

৩৯২০.২০.১০ ঙোধোশদো আওোশভ সপ্রোধোইন্নমদ ধন্নমফোশভভ তঢন্নভ 

(রথ ন্নযে ওর্তেও আফতোন্নদকৃঢ রথ প্রযোশদভ 

প্রঢযয়দকৃঢ ব্লওন্নমস্টভূক্ত ধণ্য ব্যঢীঢ) 

১০ 

৩৯২০.৪৯.২১ Printed PVC sheet Imported by VAT 

registered SIM card or Smart card 

manufacturing industry 

২০ 

৩৯২০.৪৯.২৯ ন্নপ্রশন্টট ন্নধন্নপন্ন যীঝ ২০ 

৩৯২০.৬২.১০ ঙোধোশদো আওোশভ ধন্নম ইণোইন্নমদ সঝশভনশণশমশঝভ ২০ 
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ম্পুভও 

শুল্কলোভ 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

তঢন্নভ 

৩৯২০.৬৯.১০ ঙোধোশদো আওোশভ অন্যোন্য ধন্নমশয়স্টোশভভ তঢন্নভ ১০ 

৩৯২০.৯২.১০ ঙোধোশদো আওোশভ প্লোন্নস্টশওভ তঢন্নভ ধন্নমফোইট ১০ 

৩৯২০.৯৯.৯০ অন্যোন্য   ন্নস্টও যীঝ ১০ 

৩৯.২১ প্লোন্নস্টশওভ তঢন্নভ অন্যোন্য সপ্লঝ, যীঝ, ন্ননল্ম, নশয়ম  স্ট্রীধ (শলুমোভ, 

ন্নভইদশনো েট, অন্য সওোদ ধতোণ ে িোভো ল্যোন্নফশদশঝট, োশধোশঝ েট ো অন্য 

সওোদ ধতোশণ েভ োশণ অনুরূধ উধোশয় ফন্নন্বঢ): 
 

৩৯২১.১৯.৯০ Other cellular plate/sheet/film/foil of 

plastic 
২০ 

৩৯২১.৯০.৯১ ঙোধোশদো আওোশভ অন্যোন্য প্লোন্নস্টশওভ তঢন্নভ সলুমোভ, 

পমওোদোইচট, সফঝোমোইচট ো অনুরূধ প্লোন্নস্টও 
৩০ 

৩৯২১.৯০.৯৯ ঙোধোশদো ব্যঢীঢ অন্যোন্য প্লোন্নস্টশওভ তঢন্নভ সলুমোভ, 

পমওোদোইচট, সফঝোমোইচট ো অনুরূধ প্লোন্নস্টও 
২০ 

৩৯.২২ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

প্লোন্নস্টশওভ তঢন্নভ োণঝো, যোয়োভ োণ, ন্নঙ্ক, 

য়োয সন্নদ, ন্নশটঝ, ল্যোশপঝভী প্যোদ, ীঝ  

ওপোভ, েোন্নযং ন্নস্টোড ে এং অনুরূধ যপদোন্নদঝোভী 

য়যোভস্ 

২০ 

৩৯.২৩ ধণ্য লদ ো প্যোন্নওং এভ চন্য ব্যহৃঢ প্লোন্নস্টশওভ তঢন্নভ দ্রব্যোন্নতাঃ  

৩৯২৩.১০.০০ প্লোন্নস্টশওভ তঢন্নভ োক্স, সওই, সক্রঝ এং 

ফচোঢীয় ধণ্য 
৪৫ 

৩৯২৩.২১.০০ Sacks and bags (including cones) of 

polymers of ethylene other than plastics 
৪৫ 

৩৯২৩.২৯.৯০ Sacks and bags (including cones) of 

other plastics 
৪৫ 

৩৯২৩.৩০.৯০ ওো েয়, সোঢম, েোস্ক  ফচোঢীয় ধণ্য (রশথভ 

যপদোশয  ইদশলমোশভভ ওশন্টইদোভ ব্যঢীঢ) 
৪৫ 

৩৯২৩.৪০.৯০ 

 

Other Spools, caps, bobbins and similar 

supports 
৪৫ 

৩৯২৩.৫০.০০ Stoppers, lids, caps and other closures ৪৫ 

৩৯২৩.৯০.৯০ প্লোন্নস্টও প্যোশমঝ ৪৫ 

৩৯.২৪ ৩৯২৪.১০.০০   ন্নস্টশওভ সঝন্নময়যোভ ো ন্নওশঘদয়যোভ ৪৫ 

৩৯২৪.৯০.১০ Feeding Bottles ২০ 

৩৯২৪.৯০.৯০ অন্যোন্য ৪৫ 

৩৯.২৫ ৩৯২৫.২০.০০   ন্নস্টশওভ তঢন্নভ তভচো, চোদোমো  উলোশতভ সেফ ৪৫ 
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ন্নযভদোফো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োফঞ্জযপদনৄড ে 

দোফওভড সওোট 

(H.S. Code) 

ধণ্যমূশলভ ন্নভড  

(Description of Goods) 

ম্পুভও 

শুল্কলোভ 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

এং তভচোভ threshold 

৩৯২৫.৩০.০০ প্লোন্নস্টশওভ তঢন্নভ যোঝোভ, ব্লোইন্ড এং উলোশতভ ধোঝ ে ২০ 

৩৯২৫.৯০.০০ প্লোন্নস্টশওভ তঢন্নভ অন্যোন্য ন্নল্ডো ে য়যোভ ২০ 

৩৯.২৬ ৩৯২৬.১০.০০ প্লোন্নস্টশওভ তঢন্নভ অন্নন এং স্কুম োফগ্রী ২০ 

৩৯২৬.৪০.০০ Statuettes and other ornamental articles ২০ 

৩৯২৬.৯০.৯৯   ন্নস্টশওভ তঢন্নভ অন্যোন্য দ্রব্যোন্নত ৩০ 

৪০.১১ ৪০১১.১০.০০ সফোঝভ কোন্নড়ভ ঝোয়োভ ২০ 

৪০.১৬ ৪০১৬.৯১.০০ Floor coverings and mats ২০ 

৪২.০২ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

Trunks, suit-case, vanity-cases, 

executive-cases, brief-cases, school 

satchels, spectacle cases, binocular 

cases, camera cases, musical instrument 

cases, guncases, holsters and similar 

containers; travelling-bags, insulated 

food or beverages bags toilet bags, 

rucksacks, handbags, shopping bags, 

wallets, purses, map-cases, cigarette-

cases, tobacco pouches, tool bags, sports 

bags, bottle-cases, jewellery boxes, 

powder-boxes, cutlery cases and similar 

containers, of leather or of composition 

leather, of sheeting of plastics, of textile 

materials, of vulcanised fibre or of 

paperboard, or wholly or mainly covered 

with such materials or with paper. 

২০ 

৪২.০৩ ৪২০৩.৩০.০০ Belts and bandoliers ২০ 

৪২০৩.৪০.০০ Other clothing accessories  ২০ 

৪৪.১০ লশঢ 

৪৪.১২ 

ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

(৪৪১১.১২.০০, 

৪৪১১.১৩.০০  

৪৪১১.১৪.০০ 

ব্যঢীঢ) 

ওম প্রওোভ ধোটি েওযোম সোট ে, ন্নভশয়শন্টট স্ট্রোন্ড 

সোট ে  ফচোঢীয় সোট ে, নোইোভ সোট ে, লোট ে সোট ে, 

প্লোইউট, ন্নপন্নদয়োট ে প্যোশদমস্  ফচোঢীয় 

সমন্নফশদশঝট ধণ্য 
১০ 

৪৪.১০ ৪৪১০.১ .০০ Particle board ২০ 

৪৪.১৮ ওম তভচো, চোদোমো, উলোশতভ সেফ  সেযশলোল্ড, ১০ 



 93 

ন্নযভদোফো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োফঞ্জযপদনৄড ে 

দোফওভড সওোট 

(H.S. Code) 

ধণ্যমূশলভ ন্নভড  

(Description of Goods) 

ম্পুভও 

শুল্কলোভ 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

এইঘ,এ,শওোট প্যোভন্নওঝ প্যোশদম, যোঝোন্নভং, ন্নযংশকম  সযও এং 

ফচোঢীয় ধণ্য 

44.20 4420.10.00 Wooden Beads 20 

৪৮.০২ ৪৮০২.৫৪.১০ 

৪৮০২.৫৪.৯০ 

Other paper and paperboard, not 

containing fibres obtained by a 

mechanical or chemi-mechanical process 

or of which not more than 10% by 

weight of the total fibre content consists 

of such fibres of weighing less than 40 

g/m²  (Excl. imported by VAT registered 

manufacturing industries) 

১০ 

৪৮.১৩ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

  গ          ,   ই                  ন  

                        আ     
১০০ 

৪৮.১৮ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

ঝয়শমঝ সধধোভ, টিসুয সধধোভ, ঝোশয়ম ো ন্যোধন্নওদ 

সধধোভ ো ফচোঢীয় ধণ্য, গৃলস্থোমী, সন্নদঝোভী ো 

অনুরূধ ওোশচ ব্যহৃঢ 

৩০ 

৪৮.১৯ ৪৮১৯.১০.০০ 

 

Cartons, boxes and cases, of corrugated 

paper and paperboard 
১০ 

৪৮১৯.২০.০০ ম্যোঘ ওোঠি প্যোন্নওংশয়ভ চন্য ডুশধক্স আউঝোভ সযম 

ব্যঢীঢ দদ-ওশভোশকশঝট সধধোভ  সধধোভ সোশট েভ 

তঢন্নভ সনোন্নল্ডং ওোটু েদ, োক্স  সও 

১০ 

৪৮১৯.৩০.০০ যপদোওস্ এং ব্যোকস্ (৪০ স. ন্নফ  ঢদুর্ধ্ে প্রস্থ সচ 

ন্নন্নযষ্ট) 
১০ 

৪৮.২১ ৪৮২১.১০.০০ ন্নপ্রশন্টট সমশপম ২০ 

৪৮.২৩ ৪৮২৩.৯০.৯৩ 

৪৮২৩.৯০.৯৪ 

Surface coloured or printed paper or 

paper board 
২০ 

৪৯.০১ ৪৯০১.১০.০০ Printed Books, Brochures, leaflets, 

similar printed matter in single sheets, 

wheather or not folded 

১০ 

৪৯.০৯ ৪৯০৯.০০.০০ Printed or illustrated postcards; printed 

cards bearing personal greetings, 

messages or announcements, wheather 

or not illustrated, with or without 

envelopes or trimmings 

২০ 

৪৯.১০ ৪৯১০.০০.০০ Calenders of any kind, printed, including ২০ 
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ন্নযভদোফো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োফঞ্জযপদনৄড ে 

দোফওভড সওোট 

(H.S. Code) 

ধণ্যমূশলভ ন্নভড  

(Description of Goods) 

ম্পুভও 

শুল্কলোভ 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

calender blocks  
৪৯.১১ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

ঙোধোশদো ঙন্ন, নশঝোগ্রোনল অন্যোন্য ঙোধোশদো ধণ্য 

োফগ্রী 
২০ 

৫০.০৭ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

Woven fabrics of silk or of silk waste. 
৪৫ 

৫২.০৮ লইশঢ 

৫২.১২ 

ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

শপদ সনন্নব্রক্স 
২০ 

৫৪.০৭ এং 

৫৪.০৮ 

ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

(৫৪০৭.১০.১০ 

ব্যঢীঢ) 

শপদ সনন্নব্রক্স 

২০ 

৫৫.১২ লইশঢ 

৫৫.১৬ 

ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

(৫৫.১২.১৯.১০ 

ব্যঢীঢ) 

শপদ সনন্নব্রক্স 

২০ 

৫৬.০৫ ৫৬০৫.০০.১০ Metalized round yarn ২০ 

৫৭.০১ লইশঢ 

৫৭.০৫ 

ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

ওোশধ েঝ  অন্যোন্য সঝক্সঝোইম সেোভ আচ্ছোতদ 
২০ 

৫৮.০১ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

Woven pile fabrics and chenille fabrics, 

other than fabrics of heading 58.02 or 

58.06. 

২০ 

৫৮.০৪ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

Tulles and other net fabrics, not 

including woven, knitted or crocheted 

fabrics; lace in the piece, in strips or in 

motifs, other than fabrics of  headings 

60.02 to 60.06. 

২০ 

৫৯.০৩ ৫৯০৩.১০.৯০ Other textile fabrics, impregnated, 

coated, covered or laminated with 

polyvinyl chloride 

২০ 

৫৯০৩.২০.৯০ Other textile fabrics, impregnated, 

coated, covered or laminated with 

polyurethane 

২০ 

৫৯০৩.৯০.৯০ Other textile fabrics with polyurethane ২০ 

৬০.০১ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

Pile fabrics, including "long pile" fabrics 

and terry fabrics, knitted or crocheted. 
২০ 
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ন্নযভদোফো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োফঞ্জযপদনৄড ে 

দোফওভড সওোট 

(H.S. Code) 

ধণ্যমূশলভ ন্নভড  

(Description of Goods) 

ম্পুভও 

শুল্কলোভ 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

৬০.০২ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

Knitted or crocheted fabrics of a width 

not exceeding 30 cm, containing by 

weight 5% or more of elastomeric yarn 

or rubber thread, other than those of 

heading 60.01. 

২০ 

৬০.০৩ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

Knitted or crocheted fabrics of a width 

not exceeding 30 cm, other than those of 

heading 60.01 or 60.02 

২০ 

৬০.০৪ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

Knitted or crocheted fabrics of a width 

exceeding 30 cm, containing by weight 

5% or more of elastomeric yarn or 

rubber thread, other those of heading 

60.01 

২০ 

৬০.০৫ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

Warp knit fabrics (including those made 

on galloon knitting machines), other than 

of headings 60.01 to 60.04 

২০ 

৬০.০৬ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

Other knitted or crocheted fabrics 
২০ 

৬১.০১ এং 

৬১.০২ 

 

ওম 

এইঘ,এ,শওোট  

পোভশওোঝ, ওোভ-সওোঝ, সওইধ, সক্লোও, 

অযোশদোভ যোও (ন্নস্ক-চযোশওঝল), উইন্ডন্নঘঝোভ, উইন্ড-

চযোশওঝ এং ফচোঢীয় ধণ্য, ন্নদশঝট ো ক্রশযশঝট 

৪৫ 

৬১.০৩ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

সঙশমশতভ সুযঝ, ইদন্নম্বম, চযোশওঝ,   চোভ, 

ট্রোউচোভ, ন্ন  সব্র পোভঅম, ন্নব্রঘ  যঝ ে 

(াঁঢোশভভ সধোরোও ঙোড়ো), ন্নদশঝট ো ক্রশযশঝট 

৪৫ 

৬১.০৪ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

সফশয়শতভ সুযঝ, ইদন্নম্বম, চযোশওঝ,   চোভ, সড্র, 

স্কোঝ ে, ন্নটপোইশটট স্কোঝ ে, ট্রোউচোভ, ন্ন  সব্র 

পোভঅম, ন্নব্রঘ  যঝ ে (াঁঢোশভভ সধোরোও ঙোড়ো), 

ন্নদশঝট ো ক্রশযশঝট 

৪৫ 

৬১.০৫ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

সঙশমশতভ যোঝ ে, ন্নদশঝট ো ক্রশযশঝট 
৪৫ 

৬১.০৬ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

সফশয়শতভ ব্লোউচ, যোঝ ে এং যোঝ ে-ব্লোউচ, ন্নদশঝট ো 

ক্রশযশঝট 
৪৫ 

৬১.০৭ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

সঙশমশতভ আন্ডোভপ্যোন্ট, ন্নব্রন, দোইঝযোঝ ে, ধোয়চোফো, 

োণশভো, সড্রন্নং কোউদ এং ফচোঢীয় ধণ্য, 

ন্নদশঝট ো ক্রশযশঝট 

৪৫ 
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ন্নযভদোফো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োফঞ্জযপদনৄড ে 

দোফওভড সওোট 

(H.S. Code) 

ধণ্যমূশলভ ন্নভড  

(Description of Goods) 

ম্পুভও 

শুল্কলোভ 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

৬১.০৮ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

সফশয়শতভ ন্নস্লধ, সধটিশওোঝ, ন্নব্রন, প্যোন্নন্ট, দোইঝশড্র, 

ধোয়চোফো, সদকশমন্নচ, োণশভো, সড্রন্নং কোউদ এং 

ফচোঢীয় ধণ্য, ন্নদশঝট ো ক্রশযশঝট 

৪৫ 

৬১.০৯ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

টি-যোঝ ে, ন্নংশমঝ এং অন্যোন্য সপস্ট, ন্নদশঝট ো 

ক্রশযশঝট 
৪৫ 

৬১.১০ ওম 

এইঘ,এ,শওোট  

চোন্ন ে, নৄমপোভ, ওোন্নট েকোদ, শয়স্টশওোঝ এং 

ফচোঢীয় ধণ্য, ন্নদশঝট ো ক্রশযশঝট, ওোন্নিভী 

ঙোকম ো অন্য প্রোডীভ রু সমোফ িোভো তঢন্নভ োফগ্রী 

৪৫ 

৬১.১১ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

ন্নযশুশতভ কোশফ েন্ট  সক্লোন্নতং এশক্সন্নভচ, ন্নদশঝট 

ো ক্রশযশঝট 
৪৫ 

৬১.১৩ ৬১১৩.০০.০০ ন্নদশঝট ো ক্রশযশঝট সনন্নব্রশক্সভ (৫৯.০৩, ৫৯.০৬ ো 

৫৯.০৭ সলন্নটং এভ) তঢন্নভ কোশফ েন্ট 
৪৫ 

৬১.১৪ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

অন্যোন্য কোশফ েন্ট, ন্নদশঝট ো ক্রশযশঝট  
৪৫ 

৬১.১৫ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

প্যোন্নন্ট সলো, ঝোইঝ, স্টন্নওং, ও এং অন্যোন্য 

সলোন্নয়োভী (শপন্নভশওোচ ন্নযভোভ চন্য স্টন্নওং এং 

সোমন্নলীদ জুঢোল), ন্নদশঝট ো ক্রশযশঝট  

৪৫ 

৬১.১৬ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

  প, ন্নফশঝদ এং ন্নফঝ, ন্নদশঝট ো ক্রশযশঝট 
৪৫ 

৬১.১৭ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

(৬১১৭.৮০.৯০ 

ব্যঢীঢ)  

অন্যোন্য ন্নদশঝট ো ক্রশযশঝট সক্লোন্নতং এশক্সন্নভচ; 

কোশফ েন্ট ো সক্লোন্নতং এশক্সন্নভশচভ অংয (শস্পোঝ ে 

আউটিন্ননঝ ন্নলোশ ব্যহৃঢ ন্নদ-ওযোধ, অযোঙ্কশমঝ 

ইঢযোন্নত ব্যঢীঢ) 

৪৫ 

৬২.০১ সণশও 

৬২.১০ ধব েন্ত 

ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

নৄরুর, ফন্নলমো  ন্নযশুশতভ ওম থভশদভ তঢন্নভ 

সধোরোও, অন্ত েো  ফচোঢীয় ধণ্য (াঁঢোশভভ 

সধোরোও ঙোড়ো) 

৪৫ 

৬২.১১ ৬২১১.৩২.০০ 

৬২১১.৩৩.০০ 

৬২১১.৩৯.০০ 

৬২১১.৪২.০০ 

৬২১১.৪৩.০০ 

৬২১১.৪৯.০০ 

ট্রযোও সুযঝ  অন্যোন্য কোশফ েন্ট (াঁঢোশভভ সধোরোও 

 ন্নস্ক-সুযঝ ব্যঢীঢ) 

২০ 

৬২.১২ সণশও 

৬২.১৭ ধব েন্ত 

ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

সব্রন্নয়োভ, কোট েম, ওভশঝ, সব্র, োশধন্ডোভ, কোঝ েোভ, 

রুফোম, যোম, স্কোনে, ফোনমোভ, ম্যোন্নন্টমো, সপইম, ঝোই, 
৪৫ 
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ন্নযভদোফো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োফঞ্জযপদনৄড ে 

দোফওভড সওোট 

(H.S. Code) 

ধণ্যমূশলভ ন্নভড  

(Description of Goods) 

ম্পুভও 

শুল্কলোভ 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

সো-ঝোই, ক্রযোশপঝ,   প, ন্নফশঝন্স, ন্নফঝ এং 

ফচোঢীয় সক্লোন্নতং এশক্সন্নভচ  ঢোভ অংয 

৬৩.০১ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

ওম প্রওোভ ধযফী ওম্বম 
২০ 

৬৩.০২ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

সট ন্নমশদদ, সঝন্নম ন্নমশদদ, ঝয়শমঝ ন্নমশদদ এং 

ন্নওশঘদ ন্নমশদদ 
২০ 

৬৩.০৩ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

ধত েো (শড্রধল) এং ইশন্টন্নভয়ভ ব্লোইন্ড; ধত েো ো সট 

পযোমোন্স 
২০ 

৬৩.০৪ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

অন্যোন্য আো (৯৪.০৪ সলন্নটং এভ ধণ্য ব্যঢীঢ) 
২০ 

৬৪.০২ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

Other footwear with outer soles and uppers of 

rubber or plastics. ৪৫ 

৬৪.০৩ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

Footwear with outer soles of rubber, plastics, 

leather or composition leather and uppers of 

leather. 
৪৫ 

৬৪.০৪ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

Footwear with outer soles of rubber, plastics, 

leather or composition leather and uppers of 

textile materials. 
৪৫ 

৬৪.০৫ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

Other footwear. 
৪৫ 

৬৪.০৬ ৬৪০৬.১০.১০ 

৬৪০৬.১০.৯০ 

৬৪০৬.২০.১০ 

৬৪০৬.২০.৯০ 

Upper and outer soles and heels 

২০ 

৬৭.০২ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

Artificial flowers, foliage and fruit and 

parts thereof; articles made of artificial 

flowers, foliage or fruit 

২০ 

৬৮.০২ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

Granite, marble, travertine and alabaster and 

other stone ৬০ 

68.03 6803.00.00 Worked slate and articles of slate or of 

agglomerated slate 
৬০ 

৬৮.০৮ ৬৮০৮.০০.০০ Panels, boards, tiles, blocks and similar 

articles or vegetable fibre, of straw or of 

shavings, chips, particles, sawdust or other 

waste, of wood, agglomerated with cement, 

plaster or other mineral binders. 

 ০ 

৬৯.০৪ ওম Ceramic building bricks, flooring blocks, ২০ 
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ন্নযভদোফো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োফঞ্জযপদনৄড ে 

দোফওভড সওোট 

(H.S. Code) 

ধণ্যমূশলভ ন্নভড  

(Description of Goods) 

ম্পুভও 

শুল্কলোভ 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

এইঘ,এ,শওোট support or filler tiles and the like. 

৬৯.০৫ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

Roofing tiles, chimney-pots, cowls, chimney 

liners, architectural ornaments and other 

ceramic constructional goods. 

২০ 

৬৯.০৬ ৬৯০৬.০০.০০ Ceramic pipes, conduits, guttering and pipe 

fittings. 
২০ 

৬৯.০৭ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

অনুজ্জ্বম ন্নভোন্নফও প্রিভ নমও এং উদোশদভ  

প্রিভ অণো সতয়োশমভ ঝোইম; অনুজ্জ্বম ন্নভোন্নফও 

সফোচোইও ন্নওউ এং ফচোঢীয় ধণ্য, সওোদ স্তুভ 

উধভ স্থোন্নধঢ লউও ো দো লউও 

৬০ 

৬৯.০৮ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

উজ্জ্বম ন্নভোন্নফও প্রিভ নমও এং উদোশদভ প্রিভ 

অণো সতয়োশমভ ঝোইম; ঘওঘশও ন্নভোন্নফও 

সফোচোইও ন্নওউ এং ফচোঢীয় ধণ্য, সওোদ স্তুভ 

উধভ স্থোন্নধঢ লউও ো দো লউও 

৬০ 

৬৯.১০ 

 

ওম 

এইঘ,এ,শওোট  

ন্নভোন্নফশওভ ন্নঙ্ক, য়োয সন্নদ, য়োয সন্নদ 

প্যোশটস্টোম, োণঝো, ন্নশট, য়োঝোভ ক্লশচঝ প্যোদ, 

েোন্নযং ন্নস্টোদ ে, ইউন্নভদোম  ফচোঢীয় সন্নদঝোভী 

ন্ননক্সো ে 

৬০ 

৬৯.১১ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

ন্নঘদোফোটি ো সধোভন্নন্নমশদভ তঢন্নভ সঝন্নম য়যোভ, 

ন্নওশঘদ য়যোভ  অন্যোন্য গৃলস্থোমী এং ঝয়শমঝ 

োফগ্রী 

৬০ 

৬৯.১২ ৬৯১২.০০.০০ ন্নভোন্নফশওভ তঢন্নভ সঝন্নম য়যোভ, ন্নওশঘদ য়যোভ  

অন্যোন্য গৃলস্থোমী োফগ্রী 
৬০ 

৬৯.১৩ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

Statuettes and other ornamental ceramic 

articles. ৬০ 

৬৯.১৪ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

অন্যোন্য ন্নভোন্নফও োফগ্রী  
৬০ 

৭০.০২ ৭০০২.৩৯.৯০ গ্লো টিউ ২০ 

৭০.০৩ ৭০০৩.১২.০০ ম্পূড েপোশ ভংকৃঢ দদ য়যোভট যীঝ আওোশভ ওোস্ট 

অণো সভোম গ্লো (অস্বচ্ছ, েোযড্/এযোচভশন্টল, 

ন্নভশেন্নক্টং লউও ো দো লউও)  

২০ 

৭০০৩.১৯.০০ অন্যোন্য ওোস্ট অণো সভোম গ্লো দদ-য়যোট ে যীঝ ২০ 

৭০০৩.২০.০০ ওোস্ট অণো সভোম     য়যোট ে যীঝ ২০ 

৭০০৩.৩০.০০ ওোস্ট অণো সভোম গ্লো সপ্রোনোইমস্ ২০ 
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ন্নযভদোফো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োফঞ্জযপদনৄড ে 

দোফওভড সওোট 

(H.S. Code) 

ধণ্যমূশলভ ন্নভড  

(Description of Goods) 

ম্পুভও 

শুল্কলোভ 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

৭০.০৪ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

ড্রদ গ্লো এং সোদ গ্লো যীঝ, এযোচভশন্ট ণোকুও 

ো দো ণোকুও, ন্নভশেন্নক্টং লউও ো দো লউও ২০ 

৭০.০৫ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

যীঝ আওোশভ সেোঝ গ্লো এং োভশন গ্রোউন্ড ো 

ধন্নমযট গ্লো, সযোরওমৄক্ত, প্রন্নঢনমদ ো 

প্রন্নঢনমদলীদ িভন্নন্নযষ্ট লউও ো দো লউও, অন্য 

সওোদ ওোচ ওভো দয় 

৪৫ 

৭০.০৬ 7006.00.00 Edge-worked glass ২০ 

৭০.০৭ ৭০০৭.১৯.০০ Other tampered safety glass ২০ 

৭০০৭.২৯.০০ Other laminated safety glass ২০ 

৭০.০৯ ৭০০৯.৯১.৯০ সেফন্নলীদ অন্যোন্য ওাঁশঘভ আয়দো ২০ 

৭০০৯.৯২.৯০ সেফমৄক্ত অন্যোন্য ওাঁশঘভ আয়দো ২০ 

৭০.১০ ৭০১০.৯০.০০ Carboys, bottles, flastks, jars, pots, 

phials and other containers, of glass, 

of a kind used for the conveyance or 

packing of goods; preserving jars of 

glass 

২০ 

৭০.১৩ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

সঝন্নম, ভোিোখভ, ঝয়শমঝ, অন্নন, ইদশটোভ 

সটশওোশভযদ অণো এওইরূধ উশেশে ব্যলোশভভ 

উধশবোকী ওাঁশঘভ তঢচধে (৭০.১০  ৭০.১৮ 

সলন্নটং এভ ধণ্য ব্যঢীঢ) 

৪৫ 

৭০.১৬ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

Paving blocks, slabs, bricks, squares, 

tiles and other articles of pressed or 

moulded glass, whether or not wired, of 

a kind used for building or construction 

purposes; glass cubes and other glass 

smallwares, whether or not on a 

backing, for mosaics or similar 

decorative purposes; leaded lights and 

the like; multi-cellular or foam glass in 

blocks, panels, plates, shells or similar 

forms. 

২০ 

৭০.১৮ ৭০১৮.১০.০০ Glass beads, imitation pearls, imitation 

precious or semi-precious stones and 

similar glass small wares 

২০ 

৭১.০২ ৭১০২.১০.০০ অফসৃড লীভো ২০ 
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ন্নযভদোফো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োফঞ্জযপদনৄড ে 

দোফওভড সওোট 

(H.S. Code) 

ধণ্যমূশলভ ন্নভড  

(Description of Goods) 

ম্পুভও 

শুল্কলোভ 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

৭১০২.৩১.০০ 

৭১০২.৩৯.০০ ফসৃড লীভো ৬০ 

৭১.১৭ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

ইন্নফশঝযদ জুশয়মোভী  
২০ 

৭২.১৩ ওম 

এইঘ,এ,শওোট  

Bars and rods, hot-rolled, in irregularly 

wound coils, of iron or non-alloy steel. 
৪৫ 

৭২.১৪ ওম 

এইঘ,এ,শওোট  

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. 

৪৫ 

৭২.১৫ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

Other bars and rods of iron or non-alloy 

steel. Of free-cutting steel, not further 

worked than cold-formed or 

cold-finished 

৪৫ 

৭২.১৬ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

Angles, shapes and sections of iron or 

non-alloy steel. 
২০ 

৭৩.০৩ ৭৩০৩.০০.০০ ওোস্ট আয়ভশদভ তঢন্নভ টিউ ধোইধ ২০ 

৭৩.০৪ ৭৩০৪.১১.২০ 

৭৩০৪.১৯.২০ 

অশয়ম অণো গ্যো ধোইধ মোইশদ ব্যহৃঢ মোইদ 

ধোইধাঃ ন্নপঢশভভ ব্যো ৮ ইন্নঞ্চ অণো ঢোভ ন্নদশম্ন 
২০ 

৭৩০৪.৯০.০০ আয়ভদ অণো ষ্টীশমভ তঢন্নভ অন্যোন্য টিউ, ধোইধ 

এং নাঁধো সপ্রোনোইম, ন্নফশম (Seamless) 
২০ 

৭৩.০৬ 

 

৭৩০৬.১১.২০ 

৭৩০৬.১৯.২০ 

অশয়ম অণো গ্যো ধোইধ মোইশদ ব্যহৃঢ মোইদ 

ধোইধট, (ন্নপঢশভভ ব্যো ৮ ইন্নঞ্চ অণো ঢোভ ন্নদশম্ন) 
২০ 

৭৩০৬.২১.২০ 

৭৩০৬.২৯.২০ 

অশয়ম  গ্যোশভ ন্নড্রন্নমং এভ ওোশচ ব্যহৃঢ সওন্নং 

এং টিউন্নং (ন্নপঢশভভ ব্যো ৮ ইন্নঞ্চ অণো ঢোভ 

ন্নদশম্ন) 

২০ 

৭৩০৬.৩০.০০ Other, welded, of circular cross-section 

of iron or non-alloy steel  
২০ 

৭৩০৬.৪০.০০ Other, welded, of circular cross-section, 

of stainless steel  
২০ 

৭৩০৬.৫০.০০ Other, welded, of circular cross-section, 

of other alloy steel  
২০ 

৭৩০৬.৬১.০০ Other, welded, of non-circular cross-

section of square or rectangular cross-

section 

২০ 
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ন্নযভদোফো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োফঞ্জযপদনৄড ে 

দোফওভড সওোট 

(H.S. Code) 

ধণ্যমূশলভ ন্নভড  

(Description of Goods) 

ম্পুভও 

শুল্কলোভ 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

৭৩০৬.৬৯.০০ Other, welded, of non-circular cross-

section of other non-circular cross-

section 

২০ 

৭৩০৬.৯০.০০ Other, welded, of non-circular cross-

section: Other 
২০ 

৭৩.২০ ৭৩২০.১০.০০ Leaf-springs and leaves therefore ১০ 

৭৩.২১ ৭৩২১.১১.০০ গ্যো জ্বোমোদীভ উধশবোকী ো গ্যো এং অন্যোন্য 

উপয় জ্বোমোদীভ উধশবোকী ভোিোভ তঢচধে এং 

সপ্লঝ কভফওোভও 

২০ 

৭৩.২৩ ৭৩২৩.৯৩.০০ 

৭৩২৩.৯৪.০০ 

৭৩২৩.৯৯.০০ 

Table/kitchenware of stainless steel 

২০ 

৭৩.২৪ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

সস্টইদশম স্টীশমভ ন্নঙ্ক, য়ো সন্নদ উলোভ 

বন্ত্োংয, য়োঝোভ ট্যোধ এং োণরুশফভ অন্যোন্য 

ন্ননটিং  ন্ননক্সো ে 

২০ 

৭৪.১৮ ৭৪১৮.২০.০০ ওধোশভভ তঢন্নভ সন্নদঝোভী য়যোভ  উলোভ বন্ত্োংয ২০ 

৭৬.০৭ ৭৬০৭.২০.১০ সধধোভ/শধধোভ সোট ে িোভো ব্যোক্ট (Backed) 

এযোলুযন্নফন্নদয়োফ নশয়ম, ভন্নঙ্গদ লউও ো দো লউও, 

সভোম/ন্নভম/ন্নদ আওোশভ 

২০ 

৭৬.১৫ ৭৬১৫.২০.০০ এযোলুন্নফন্নদয়োফ যপদোন্নদঝোভী য়যোভ  বন্ত্োংয ২০ 

৮২.১২ ৮২১২.১০.০০ সভচভ ২০ 

৮২১২.২০.১৯ সস্টইদশম স্টীম সব্লট ২০ 

৮২১২.২০.৯০ অন্যোন্য ২০ 

৮২১২.৯০.০০ সভচভ ধোঝ ে ২০ 

৮৩.০১ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

Padlocks and locks (key, combination or 

electrically operated), of base metal; 

clasps and frames with clasps, 

incorporating locks, of base metal; keys 

for any of the foregoing articles, of base 

metal. 

২০ 

৮৪.০৭ এং 

৮৪.০৮ 

৮৪০৭.৩১.১০ 

৮৪০৭.৩২.১০ 

৮৪০৭.৩৩.১০ 

৮৪০৮.২০.১০ 

দুই সস্ট্রোও ন্নন্নযষ্ট অশঝো ন্নভক্সো/ন্নে হুইমোশভভ ইন্নঞ্জদ 

২০ 
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ন্নযভদোফো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োফঞ্জযপদনৄড ে 

দোফওভড সওোট 

(H.S. Code) 

ধণ্যমূশলভ ন্নভড  

(Description of Goods) 

ম্পুভও 

শুল্কলোভ 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

৮৪০৭.৩১.২০ 

৮৪০৭.৩২.২০ 

৮৪০৭.৩৩.২০ 

৮৪০৮.২০.২০ 

ঘোভ সস্ট্রোও ন্নন্নযষ্ট অশঝো ন্নভক্সো/ন্নে হুইমোশভভ ইন্নঞ্জদ 

২০ 

৮৪.১৪ ৮৪১৪.৫১.০০ ১২৫ য়োঝ ো ঢোভ ন্নদশম্নভ ফঝভমৄক্ত সঝন্নম, সেোভ, 

য়োম, ন্নন্নমং, উইশন্ডো, চোদোমো  ঙোশতভ নযোদ 
৪৫ 

৮৪১৪.৯০.১০ নযোদ এভ ব   য ৪৫ 

৮৪.১৫ ৮৪১৫.১০.৯০ 

৮৪১৫.২০.৯০ 

৮৪১৫.৮১.৯০ 

৮৪১৫.৮২.৯০ 

৮৪১৫.৮৩.৯০ 

ফঝভঘোন্নমঢ ধোঔোমৄক্ত এং উষ্ণঢো  আদ্র েঢো 

ধন্নভঢেদ এভ সুন্নথো ম্বন্নমঢ, আদ্র েঢো নণওপোশ 

ন্নদয় ড ওভো বোয় দো এইরূধ তন্নযষ্টয ম্বন্নমঢ 

যীঢোঢধ ন্নদয় ডওোভী ব   

১০০ 

 ব   যাঃ  

৮৪১৫.৯০.১০ ইদশটোভ অণো আউঝশটোভ ইউন্নদঝ ১০০ 

 অন্যোন্য ব      

৮৪১৫.৯০.৯১ পযোঝ সভন্নচষ্টোট ে এয়োভ ওন্নন্ডযদোভ প্রস্তুঢওোভও 

প্রন্নঢষ্ঠোদ ওর্তেও আফতোন্নদকৃঢ 
৬০ 

৮৪১৫.৯০.৯৯ অন্যোন্য আফতোন্নদওোভও ওর্তেও আফতোন্নদকৃঢ ৬০ 

৮৪.১৮ ওম 

এইঘ,এ,শওোট  

(৮৪১৮.৬১.১০, 

৮৪১৮.৬৯.১০, 

৮৪১৮.৬৯.৯৩, 

৮৪১৮.৬৯.৯৫ 

ব্যঢীঢ) 

সভন্নেচোশভঝভ, ন্নেচোভ এং ফচোঢীয় ধণ্য; ন্নলঝ 

ধোম্প; সভন্নেচোশভটিং নোন্নদ েঘোভ 

২০ 

৮৪.২১ ৮৪২১.২৩.০০ 

৮৪২১.২৯.৯০ 

ন্ননল্টোভ 
২০ 

৮৫.০৪ ৮৫০৪.৩২.০০ Other transformer having a power 

handling capacity exceeding 1 kVA but 

not exceeding 16 kVA 

২০ 

৮৫০৪.৩৩.০০ Other transformer having a power 

handling capacity exceeding 16 kVA but 

not exceeding 500 kVA 

২০ 

৮৫.০৬ ৮৫০৬.১০.০০ ম্যোঙ্গোন্নদচ টোই অক্সোইট ব্যোঝোভী ২০ 



 103 

ন্নযভদোফো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োফঞ্জযপদনৄড ে 

দোফওভড সওোট 

(H.S. Code) 

ধণ্যমূশলভ ন্নভড  

(Description of Goods) 

ম্পুভও 

শুল্কলোভ 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

৮৫০৬.৩০.০০ Mercuric oxide battery ২০ 

৮৫০৬.৪০.০০ Silver oxide battery ২০ 

৮৫০৬.৫০.০০ Lithium battery ২০ 

৮৫০৬.৬০.০০ Air-zinc battery ২০ 

৮৫০৬.৮০.০০ Other primary cells and primary 

batteries 
২০ 

৮৫.০৭ ৮৫০৭.১০.০০  মীট এন্নট ব্যোঝোভী  ইশমওন্নট্রও এযোকুমুশমঝভ ২০ 

৮৫০৭.২০.৯০ Other lead acid accumulators ২০ 

৮৫.১০ ৮৫১০.১০.০০ Shavers ২০ 

৮৫১০.২০.০০ Hair clippers ২০ 

৮৫১০.৩০.০০ Hair-removing appliances ২০ 

৮৫.১৬ ৮৫১৬.৬০.০০ Other ovens; cookers, cooking plates, 

boiling rigns, grillers and roasters 
২০ 

৮৫.১৯ ৮৫১৯.২০.০০ ওশয়দ, ব্যোংওশদোঝ, ব্যোংও ওোট ে, সঝোশওদ ইঢযোন্নত 

িোভো ঘোন্নমঢ োউন্ড সভওন্নট েং ো ন্নভশপ্রোন্নটউন্নং 

এধোশভঝো,   ম্পূড ে তঢন্নভ 

২০ 

৮৫১৯.৩০.০০ ঝোড ে সঝম (শভওট ে-সটও), ম্পূড ে তঢন্নভ ২০ 

৮৫১৯.৮১.২০  অন্যোন্য োউন্ড সভওন্নট েং ো ন্নভশপ্রোন্নটউন্নং 

এধোশভঝো (ম্যোকশদটিও, অধটিওযোম অণো 

সন্নফওন্ডোক্টভ ন্নফন্নটয়ো ব্যলোভওোভী), ম্পূড ে তঢন্নভ 

২০ 

৮৫১৯.৮৯.২০ অন্যোন্য োউন্ড সভওন্নট েং ো ন্নভশপ্রোন্নটউন্নং 

এধোশভঝো, ম্পূড ে তঢন্নভ 
২০ 

৮৫.২১ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

ন্নপন্নট সভওন্নট েং ো ন্নভপ্রন্নটউন্নং এভ বন্ত্ধোন্নঢ, 

ন্নপন্নট টিউদোভমৄক্ত লউও ো দো লউও 
২০ 

৮৫.২২ ৮৫২২.৯০.২০ সমোশটট ন্নপ্রশন্টট োন্নওেঝ সোট ে (৮৫.২১ সলন্নটংর্ভক্ত 

ধশণ্যভ চন্য) 
২০ 

৮৫.২৩ ৮৫২৩.৫২.০০ স্মোঝ ে ওোট ে ১০ 

৮৫.২৭ ৮৫২৭.১২.০০  ধশওঝ োইচ সভন্নট ওযোশঝ সপ্লয়োভ, ম্পূড ে তঢন্নভ ২০ 

৮৫২৭.২১.০০  োউন্ড সভওন্নট েং ো উৎধোতশদভ বন্ত্ ংশবোন্নচঢ 

সফোঝভকোড়ীশঢ ব্যলোভ উধশবোকী োন্নলশভভ যন্নক্ত 

ঙোড়ো ঘোমদোেফ দশল এইরূধ সভন্নট ম্প্রঘোভ 

গ্রোলওবন্ত্, সভন্নট সঝন্নমশনোদ ো সভন্নট সঝন্নমগ্রোন 

গ্রলশড েফ বন্ত্লাঃ োউন্ড সভওন্নট েং ো োউন্ড 

ন্নভশপ্রোন্নটউন্নং বন্ত্ধোন্নঢল,  ম্পূড ে তঢন্নভ 

১০ 
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ন্নযভদোফো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োফঞ্জযপদনৄড ে 

দোফওভড সওোট 

(H.S. Code) 

ধণ্যমূশলভ ন্নভড  

(Description of Goods) 

ম্পুভও 

শুল্কলোভ 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

৮৫২৭.৯১.০০ োউন্ড সভওন্নট েং ো উৎধোতশদভ বন্ত্ ংশবোন্নচঢ 

োন্নলশভভ যন্নক্ত ঙোড়ো ঘোমদোেফ এইরূধ অন্যোন্য 

সভন্নট ম্প্রঘোভ গ্রোলও বন্ত্, সভন্নট সঝন্নমশনোদ ো 

সভন্নট সঝন্নমগ্রোন গ্রলশড েফ বন্ত্লাঃ োউন্ড 

সভওন্নট েং ো োউন্ড নৄদাঃ উৎধোতদেফ বন্ত্ধোন্নঢল 

১০ 

৮৫.২৮ ৮৫২৮.৭২.০০ ভন্নগদ সঝন্নমন্নপযদ  ২০ 

৮৫.২৯ ৮৫২৯.৯০.২১ 

৮৫২৯.৯০.২৯ 

টিন্নপ ওোট েল সঝন্নমন্নপযদ ধোঝ েস্ (টিন্নপ 

উৎধোতদওোভী ন্নযে ব্যঢীঢ অন্যোন্য আফতোন্নদভ 

সেশে) 

২০ 

৮৫২৯.৯০.৩১ 

  

সমোশটট ন্নপ্রশন্টট োন্নওেঝ সোট ে ৮৫.২৭ এং ৮৫.২৮ 

সলন্নটংর্ভক্ত ধশণ্যভ চন্য (পযোঝ সভন্নচষ্টোট ে টিন্নপ 

উৎধোতদওোভী প্রন্নঢষ্ঠোদ ওর্তেও আফতোন্নদভ সেশে) 

৩০ 

৮৫২৯.৯০.৩৯ 

  

সমোশটট ন্নপ্রশন্টট োন্নওেঝ সোট ে ৮৫.২৭ এং ৮৫.২৮ 

সলন্নটংর্ভক্ত ধশণ্যভ চন্য (অন্যোন্য আফতোন্নদওোভও 

ওর্তেও আফতোন্নদকৃঢ) 

২০ 

৮৫.৩৬ ৮৫৩৬.৫০.০০ Other switches ২০ 

৮৫৩৬.৬১.০০ Lamp-holders ২০ 

৮৫৩৬.৬৯.১০ 

৮৫৩৬.৬৯.৯০ 

Plugs and sockets 
২০ 

৮৫৩৬.৭০.০০ Connectors for optical fibres, optical 

fibre bundles or cables 
১০ 

৮৫৩৬.৯০.০০ Other apparatus ১০ 

৮৫.৩৯ ৮৫৩৯.২১.৯০ Tungsten halogen ১০ 

৮৫৩৯.২২.০০ 

৮৫৩৯.২৯.৯০ 

আমট্রোপোশয়োশমঝ/ইদেো-সভট ল্যোম্প ব্যঢীঢ অন্যোন্য 

ন্ননমোশফন্ট ল্যোম্পাঃ অন্যোন্য 
২০ 

৮৫৩৯.৩১.৯০ এদোন্নচে সন্নপং ল্যোম্প ব্যঢীঢ অন্যোন্য ফ্লুশভশন্ট, 

লঝ ওযোশণোট ল্যোম্প 
৪৫ 

৮৫৩৯.৩২.৯০ 

৮৫৩৯.৩৯.৯০ 

ইন্নন্ডশওঝভ ধোইমঝ ল্যোম্প  ধভীেোকোশভ ব্যহৃঢ 

ল্যোম্প ব্যঢীঢ অন্যোন্য ফোওেোভী, সোন্নটয়োফ ো 

সফঝোম লযোমোইট ল্যোম্প 

১০ 

৮৫.৪২ ৮৫৪২.৩৯.১০ ন্নফ ওোট ে ২০ 

৮৫.৪৩ ৮৫৪৩.৭০.৫০ Electronic Nicotine Delivery System 

(ENDS) 
 ০০ 

৮৫.৪৪ ৮৫৪৪.১৯.৯০ উইন্নন্ডং য়যোভাঃ অন্যোন্য ২০ 
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ন্নযভদোফো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োফঞ্জযপদনৄড ে 

দোফওভড সওোট 

(H.S. Code) 

ধণ্যমূশলভ ন্নভড  

(Description of Goods) 

ম্পুভও 

শুল্কলোভ 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

৮৫৪৪.২০.০০ ন্নি-অে ন্নন্নযষ্ট (co-axial) ঢোভ এং অন্যোন্য 

ন্নি-অে ন্নন্নযষ্ট (co-axial) তদুযন্নঢও ধন্নভোলী 
৩০ 

৮৫৪৪.৪২.০০ Other electric conductors for a voltage 

not exceeding 1,000 V fitted with 

connectors 

২০ 

৮৫.৪৫ ৮৫৪৫.৯০.৯০ ল্যোম্প ওো েদ, ব্যোঝোভী ওো েদ, এং ইশমওন্নট্রওযোম 

ওোশচ ব্যহৃঢ অন্যোন্য ধণ্য 
১০ 

৮৭.০২ ৮৭০২.১০.৪১ 

৮৭০২.১০.৪৯ 

Motor vehicles built-up, having a seating 

capacity not exceeding 15, including the 

driver 

৩০ 

৮৭০২.৯০.৪০ Motor vehicles built-up, having a seating 

capacity not exceeding 15, including the 

driver 

৩০ 

৮৭.০৩ সংলিষ্ট 

এআচ,এস,যকোড 

সফোঝভ কোড়ী এং অন্যোন্য সফোঝভবোদ, সস্টযদ 

য়োকদল: 

 

(১) আলিনসহ যেো লযক্সো/ লি হুআরোয 2০ 

(২) (২) সম্পূর্ ে ততলয আলিনসহ চোয করোক লফলষ্ট 

লসএনলজ  ব্যোেোযী চোলরত যেো লযক্সো/লি হুআরোয  
2০ 

(3) ই                         গ     ০ 

(৩) (৪) ম্পূড ে তঢন্নভ সফোঝভ কোড়ী  অন্যোন্য 

সফোঝভবোদ, সস্টযদ য়োকদল (লোইন্নব্রট সফোঝভবোদ, 

এযোমু্বশমন্স এং ইশমন্নিও ব্যোঝোভী ঘোন্নমঢ সফোঝভ 

কোন্নড়     ): 

 

( ) লসলরন্ডোয কযোোলসটি ১৬০০ লসলস ম েন্ত ৪৫ 

(ি) লসলরন্ডোয কযোোলসটি ১৬০১ হআযত ২০০০ লসলস 

ম েন্ত (ভোআযক্রোফোস ব্যতীত) 
১০০ 

(গ) লসলরন্ডোয কযোোলসটি ২০০১ লসলস হআযত ৩০০০ 

লসলস ম েন্ত  
২০০ 

(ঘ) লসলরন্ডোয কযোোলসটি ৩০০১ লসলস হআযত ৪০০০ 

লসলস ম েন্ত  
৩৫০ 

(ঙ) লসলরন্ডোয কযোোলসটি ৪০০০ লসলস এয ঈযবে ৫০০ 

(চ) লসলরন্ডোয কযোোলসটি ১৮০০ লসলস ম েন্ত 

ভোআযক্রোফোস 
৪৫ 

(ছ) লসলরন্ডোয কযোোলসটি ১৮০১ লসলস হআযত ২০০০ ৬০ 
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ন্নযভদোফো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োফঞ্জযপদনৄড ে 

দোফওভড সওোট 

(H.S. Code) 

ধণ্যমূশলভ ন্নভড  

(Description of Goods) 

ম্পুভও 

শুল্কলোভ 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

লসলস ম েন্ত ভোআযক্রোফোস 

(৫) ন্নমৄক্ত (ন্নশওন্নট) সফোঝভ কোড়ী, সফোঝভ বোদ, সস্টযদ 

য়োকদ  চীধ কোড়ী ল: 
 

(ও) ন্নন্নমন্ডোভ ওযোধোন্নটি ১৬০০ ন্নন্ন      ২০ 

(ঔ) ন্নন্নমন্ডোভ ওযোধোন্নটি ১৬০১ ন্নন্ন লইশঢ 

২০০০ ন্নন্ন      
৪৫ 

(ক) ন্নন্নমন্ডোভ ওযোধোন্নটি ২০০১ ন্নন্ন লইশঢ 

৩০০০ ন্নন্ন      
১০০ 

(খ) ন্নন্নমন্ডোভ ওযোধোন্নটি ৩০০১ ন্নন্ন লইশঢ 

৪০০০ ন্নন্ন      
৩০০ 

(গ) ন্নন্নমন্ডোভ ওযোধোন্নটি ৪০০০ ন্নন্ন এভ উশর্ধ্ে ৩৫০ 

৮৭.০৩ সংলিষ্ট  

এআচ,এস, ককোড 

           লোইন্নব্রট সফোঝভ কোড়ী  অন্যোন্য 

সফোঝভবোদ, সস্টযদ য়োকদল: 

 

(ও) ন্নন্নমন্ডোভ ওযোধোন্নটি ১৮০০ ন্নন্ন ম েন্ত ২০ 

(ঔ) ন্নন্নমন্ডোভ ওযোধোন্নটি ১৮০১ ন্নন্ন লইশঢ ২০০০ 

ন্নন্ন ম েন্ত 

৪৫ 

(ক) ন্নন্নমন্ডোভ ওযোধোন্নটি ২০০১ ন্নন্ন লইশঢ ৩০০০ 

ন্নন্ন ম েন্ত 

৬০ 

(খ) ন্নন্নমন্ডোভ ওযোধোন্নটি ৩০০১ ন্নন্ন লইশঢ ৪০০০ 

ন্নন্ন ম েন্ত 

১০০ 

(গ) ন্নন্নমন্ডোভ ওযোধোন্নটি ৪০০০ ন্নন্ন এভ উশর্ধ্ে ৩০০ 

(ঘ) ন্নন্নমন্ডোভ ওযোধোন্নটি ১৮০০ ন্নন্ন ম েন্ত 

ফোইশক্রোো 

২০ 

(ঙ) ন্নন্নমন্ডোভ ওযোধোন্নটি ১৮০১ লইশঢ ২০০০ ন্নন্ন 

ম েন্ত ফোইশক্রোো 

৪৫ 

( )                               

ফোইশক্রোো 

60 

৮৭.০৪ সংলিষ্ট  

এআচ,এস, ককোড 

ম্পূড ে তঢন্নভ নূযদঢফ ঘোভ তভচো ন্নন্নযষ্ট টোম সওন্নদ ন্নধও-

আধ: 

লসলরন্ডোয কযোোলসটি ১৬০০ লসলস ম েন্ত ৪৫ 

লসলরন্ডোয কযোোলসটি ১৬০১ লসলস হআযত ২০০০ 

লসলস ম েন্ত 
৬০ 

 লসলরন্ডোয কযোোলসটি ২০০১ লসলস হআযত ৩০০০ ৬০ 
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ন্নযভদোফো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োফঞ্জযপদনৄড ে 

দোফওভড সওোট 

(H.S. Code) 

ধণ্যমূশলভ ন্নভড  

(Description of Goods) 

ম্পুভও 

শুল্কলোভ 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

লসলস ম েন্ত 

লসলরন্ডোয কযোোলসটি ৩০০১ লসলস হআযত ৪০০০ 

লসলস ম েন্ত 
৩৫০ 

ন্নন্নমন্ডোভ ওযোধোন্নটি ৪০০০ ন্নন্ন এভ উশর্ধ্ে ৫০০ 

৮৭.০৬ সংলিষ্ট  

এআচ,এস, ককোড 

Chassis fitted with engines, for the 

motor vehicles of  headings  87.03: 

 

(১) দুই সস্ট্রোও ন্নন্নযষ্ট অশঝো ন্নভক্সো/ ন্নে হুইমোশভভ  

ইন্নঞ্জদমৄক্ত সঘন্ন 

২০ 

(২) ঘোভ সস্ট্রোও ন্নন্নযষ্ট অশঝো ন্নভক্সো/ ন্নে হুইমোশভভ  

ইন্নঞ্জদমৄক্ত সঘন্ন 

২০ 

(৩) ন্নন্নমন্ডোভ ওযোধোন্নটি ১৮০০ ন্নন্ন ম েন্ত 

ফোইশক্রোো 
২০ 

(৪) ন্নন্নমন্ডোভ ওযোধোন্নটি ১৮০১ ন্নন্ন লইশঢ ২০০০ 

ন্নন্ন ম েন্ত ফোইশক্রোো 

৪৫ 

(৫) অন্যোন্য সফোঝভ কোড়ী, সফোঝভ বোদ, সস্টযদ য়োকদ  চীধ 

কোড়ীলাঃ 

(ও) ন্নন্নমন্ডোভ ওযোধোন্নটি ১৬০০ ন্নন্ন ম েন্ত ২০ 

(ঔ) ন্নন্নমন্ডোভ ওযোধোন্নটি ১৬০১ ন্নন্ন লইশঢ ২০০০ 

ন্নন্ন ম েন্ত 

৬০ 

(ক) ন্নন্নমন্ডোভ ওযোধোন্নটি ২০০১ ন্নন্ন লইশঢ ৩০০০ 

ন্নন্ন ম েন্ত 

১৫০ 

(খ) ন্নন্নমন্ডোভ ওযোধোন্নটি ৩০০১ ন্নন্ন লইশঢ ৪০০০ 

ন্নন্ন ম েন্ত 

৩০০ 

(গ) ন্নন্নমন্ডোভ ওযোধোন্নটি ৪০০০ ন্নন্ন এভ উশর্ধ্ে ৩৫০ 

৮৭.০৬ সংলিষ্ট  

এআচ,এস, ককোড 

Chassis fitted with engines, for the double 

cabin pick-up of headings  87.04 : 
(ও) ন্নন্নমন্ডোভ ওযোধোন্নটি ১৬০০ ন্নন্ন ম েন্ত ২০ 

(ঔ) ন্নন্নমন্ডোভ ওযোধোন্নটি ১৬০১ ন্নন্ন লইশঢ ২০০০ 

ন্নন্ন ম েন্ত 

৪৫ 

(ক) ন্নন্নমন্ডোভ ওযোধোন্নটি ২০০১ ন্নন্ন লইশঢ ৩০০০ 

ন্নন্ন ম েন্ত 

৬০ 

(খ) ন্নন্নমন্ডোভ ওযোধোন্নটি ৩০০১ ন্নন্ন লইশঢ ৪০০০ 

ন্নন্ন ম েন্ত 

২০০ 

(গ) ন্নন্নমন্ডোভ ওযোধোন্নটি ৪০০০ ন্নন্ন এভ উশর্ধ্ে ৩০০ 
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ন্নযভদোফো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োফঞ্জযপদনৄড ে 

দোফওভড সওোট 

(H.S. Code) 

ধণ্যমূশলভ ন্নভড  

(Description of Goods) 

ম্পুভও 

শুল্কলোভ 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

৮৭ ০৭ ৮৭০৭.১০.০০ Bodies for the vehicles of heading 87.03 45 

৮৭ ১১ সংলিষ্ট  

এআচ,এস, ককোড 

Motorcycles, in CBU with four-stroke 

engine 
৬০ 

Motorcycles, in CKD with four-stroke 

engine 
20 

৮৭.১২ ৮৭১২.০০.০০ অবোন্নন্ত্ও োই-োইশওম  অন্যোন্য োইশওম 

(শটন্নমপোভী ট্রোইোইশওমল) 
২০ 

৮৭.১৪ ৮৭১৪.১০.২০ সফোঝভ োইশওশমভ নেশয়ম ট্যোংও ২০ 

 ৮৭১৪.৯২.১০ অবোন্নন্ত্ও োই-োইশওম  অন্যোন্য োইশওশমভ 

ঘোওোভ ন্নভফ  সস্পোও 
২০ 

৯০.০৩ ৯০০৩.১১.০০ 

৯০০৩.১৯.০০ 

Frames and mountings for spectacles, 

goggles or the like 
১০ 

৯০.০৪ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

Spectacles, goggles and the like, 

corrective protective or other 
১০ 

৯৩.০২ ৯৩০২.০০.৯০ ন্নভপমোভ      : অন্যোন্য ১৫০ 

৯৩.০৩ অন্যোন্য আশগ্য়োস্ত্রাঃ  

৯৩০৩.১০.৯০ 

৯৩০৩.২০.৯০ 

৯৩০৩.৩০.৯০ 

৯৩০৩.৯০.৯০ 

অন্যোন্য 

১০০ 

৯৩.০৪ ৯৩০৪.০০.৯০ অন্যোন্য অস্ত্রাঃ শুযটিং সনটোশভযদ ওর্তেও 

আফতোন্নদকৃঢ match weapon ব্যঢীঢ অন্যোন্য 

অস্ত্র 

১০০ 

৯৩.০৫ ওম  

এইঘ,এ,শওোট 

৯৩.০১ সণশও ৯৩.০৪ সলন্নটংর্ভক্ত ধশণ্যভ ব   য  

এশক্সন্নভচ 
১০০ 

৯৩.০৬ ওম  

এইঘ,এ,শওোট 

(৯৩০৬.২৯.১০ 

ব্যঢীঢ) 

সোফো, সগ্রশদট, ঝশধ েশটো, ফোইদ, ন্নফোইম এং 

ফচোঢীয় সকোমো োরুত (শুযটিং সনটোশভযদ সণশও 

আফতোন্নদকৃঢ সস্পোঝ ে সকোমোোরুত ব্যঢীঢ) 
১০০ 

৯৩.০৭ ৯৩০৭.০০.৯০ ঢভোভী, সঙোভো, ন্নঙ্গদ, য েো এং ফচোঢীয় ধণ্যাঃ 

অন্যোন্য 
১০০ 

৯৪.০১ ৯৪০১.২০.১০ Seats of a kind used for motorcycle ২০ 

৯৪০১.৩০.০০ Swivel seats with variable height 

adjustment 
৪৫ 
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ন্নযভদোফো 

ংখ্যো     

(Heading) 

োফঞ্জযপদনৄড ে 

দোফওভড সওোট 

(H.S. Code) 

ধণ্যমূশলভ ন্নভড  

(Description of Goods) 

ম্পুভও 

শুল্কলোভ 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

৯৪০১.৬১.০০ 

৯৪০১.৬৯.০০ 

Other seats, with wooden frames 
৪৫ 

৯৪০১.৭১.০০ 

৯৪০১.৭৯.০০ 

Other seats with metal frames  
৪৫ 

৯৪.০৩ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

(৯৪০৩.২০.১০, 

৯৪০৩.২০.২০, 

৯৪০৩.২০.৩০,  

৯৪০৩.৬০.১০, 

৯৪০৩.৬০.২০ 

ব্যঢীঢ) 

আোধে  বন্ত্োংয 

২০ 

৯৪.০৪ ৯৪০৪.২১.০০ Mattresses of cellular rubber or plastics, 

whether or not covered 
২০ 

৯৪.০৫ ওম  

এইঘ,এ,শওোট 

(৯৪০৫.৪০.১০, 

৯৪০৫.৪০.২০, 

৯৪০৫.৪০.৩০, 

৯৪০৫.৫০.১০, 

৯৪০৫.৬০.০০ 

ব্যঢীঢ) 

Lamps and lighting fittings including 

searchlights and spotlights and parts 

thereof, not elsewhere specified or 

included; illuminated signs, illuminated 

name-plates and the like, having a 

permanently fixed light source, and parts 

thereof not elsewhere specified or 

included. 

৪৫ 

৯৫.০৩ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

Tricycles, scooters, pedal cars and 

similar wheeled toys; dolls’ carriages; 

dolls; other toys; reduced-size ("scale") 

models and similar recreational models, 

working or not 

২০ 

৯৫.০৪ ৯৫০৪.৪০.০০ Playing cards ১০ 

৯৬.০৩ ৯৬০৩.২১.০০ সটন্টোম সপ্লঝ ব্রোযল ওম প্রওোভ টুণ ব্রোয ২০ 

৯৬.১৯ ৯৬১৯.০০.০০ Sanitary towels (pads) and tampons, 

napkins and napkin liners for babies and 

similar articles, of any material. 
৪৫ 
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সঝন্নম-২  

ভভোল ধব েোশয় ম্পূভও শুল্ক আশভোধশবোগ্য ধণ্যমূল 

ন্নযভদোফো ংখ্যো 

(Heading No.) 

োফঞ্জযপদনড ে 

দোফওভড সওোট 

(H.S.Code) 

ধণ্য োফগ্রীভ ন্নভড  

(Description of goods) 

ম্পুভও 

শুল্কলোভ 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

 ৯.০২       

এ চ.এ .  ক   

 ক          জ        ০ 

২০.০৯ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

নশমভ ভ  ফ্রুঝ ন্নড্রংও  ১০ 

২ .০৫       

এ চ.এ .  ক   

 ক               ৫ 

২ .০৬ ২ ০৬.৯০.৯০            জ      এ     ক        

  গ         উ চ   চ ক              জ  

    গ      জ   

 ০ 

২২.০১ ওম 

এইঘ,এ,শওোট 

ন্নফদোশভম য়োঝোভ (৩ ন্নমঝোভ ধব েন্ত) ৫ 

২২.০২ ২২০২.১০.০০ সওোফম ধোদীয়  ২৫ 

 ২২০২.৯০.০০ এদোন্নচে ন্নড্রংও ৩৫ 

২৪.০২ ২৪০২.২০.০০ ঢোফোওমৄক্ত ন্নকোশভঝ (Cigarettes 

Containing Tobacco) প্রন্নঢ তয যমোওো 

ন্নকোশভশঝভ ন্নক্রয় মূল্য (প্যোশওশঝভ কোশয় খুঘভো 

ন্নক্রয়মূল্য  ন্নকোশভশঝভ ংখ্যো সুস্পষ্ট, মেডীয় 

 অদধদীয়পোশ মুন্নদ্রঢ ণোন্নওোভ যশঢে): 

 

  (১) ৩৭   ক           ৫৫ 

  (২) ৬৩   ক           ৬৫ 

  (৩) ৯৩   ক           

যঢে: কঢ ১২.০৬.২০১৯ ন্নি: ঢোন্নভশঔ প্রন্নঢ ১০ 

(তয) যমোওোভ ন্নযফোদ ১০৫ ঝোওো  

ঢদুর্ধ্ে মূল্যফোশদভ ওম ব্রোশন্ডভ 

ন্নকোশভশঝভ মূল্য ১২৩ ঝোওো  ঢদুর্ধ্ে 

ন্নদথ েোভড ওন্নভশঢ লইশ। 

৬৫ 

 ২৪০২.৯০.০০ (ও) বশন্ত্ভ োলোয্য ব্যঢীঢ লোশঢ তঢন্নভ ন্নন্নড়   

(ন্ননল্টোভ ন্নমৄক্ত) 

( ) ৮    ক      ক       ৪.৪৮   ক  

(২)  ২    ক      ক       ৬.৭২   ক   

(৩) ২৫    ক      ক        ৪.০০   ক   

 

৩৫ 

৩৫ 

৩৫ 
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ন্নযভদোফো ংখ্যো 

(Heading No.) 

োফঞ্জযপদনড ে 

দোফওভড সওোট 

(H.S.Code) 

ধণ্য োফগ্রীভ ন্নভড  

(Description of goods) 

ম্পুভও 

শুল্কলোভ 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

  (ঔ) বশন্ত্ভ োলোয্য ব্যঢীঢ লোশঢ তঢন্নভ ন্নন্নড় 

(ন্ননল্টোভ ংমৄক্ত) 

( )  ০    ক      ক       ৮.৫০   ক  

(২) ২০    ক      ক        ৭.০০   ক  

 

৪০ 

৪০ 

  প্রন্নঢ তয গ্রোফ চত েো  গুশমভ ন্নক্রয় মূল্য 

(প্যোশওশঝভ কোশয় খুঘভো ন্নক্রয়মূল্য  ধন্নভফোড 

সুস্পষ্ট, মেডীয়  অদধদীয়পোশ মুন্নদ্রঢ 

ণোন্নওোভ যশঢে): 

 

২৪.০৩ ২৪০৩.৯৯.০০ চত েো (প্রন্নঢ ১০ গ্রোশফভ খুঘভো মূল্য ৩০ ঝোওো 

অণ েোৎ প্রন্নঢ গ্রোফ ৩ ঝোওো) 
৫০ 

 ২৪০৩.৯৯.০০ গুম (প্রন্নঢ ১০ গ্রোশফভ খুঘভো মূল্য ১৫ ঝোওো অণ েোৎ 

প্রন্নঢ গ্রোফ ১.৫ ঝোওো) 

২৭.১১ ২৭১১.২১.০০ প্রোকৃন্নঢও গ্যো (গ্যোীয় অস্থোয়) ০ 

৩২.০৮ লইশঢ 

৩২.১০ 

ংন্নিষ্ট 

এইঘ,এ,শওোট 

সধইন্ট ৫ 

৩৩.০৪  সৌন্দয্যে অণো প্রোথদ োফগ্রী এং ত্বও 

ধন্নভঘব েোভ প্রোথদ োফগ্রী (রশথ ব্যহৃঢ ধতোণ ে 

ব্যঢীঢ), োদন্নিদ ো োদ ট্যোদ োফগ্রী; লোঢ, 

দঔ ো ধোশয়ভ প্রোথদ োফগ্রীল: 

 

৩৩০৪.১০.০০ ষ্ঠোথোভ প্রোথদ োফগ্রী ১০ 

৩৩০৪.২০.০০ ঘক্ষু প্রোথদ োফগ্রী ১০ 

৩৩০৪.৩০.০০ লোঢ, দঔ ো ধোশয়ভ প্রোথদ োফগ্রী ১০ 

৩৩০৪.৯১.০০ ধোউটোভ, ঘোধমৄক্ত লউও ো দো লউও  ১০ 

৩৩০৪.৯৯.০০ অন্যোন্য (শধশট্রোন্নময়োফ সচন্নম এং সন্ন সমোযদ 

ব্যঢীঢ) 

৫ 

৩৩.০৫  সওয ধন্নভঘব েোয় ব্যহৃঢ োফগ্রী:  

 ৩৩০৫.১০.০০ েোম্পু ১৫ 

 ৩৩০৫.২০.০০ সওয স্থোয়ীপোশ ঢভঙ্গোন্নয়ঢ অণো ভম 

ওন্নভোভ প্রোথদী 

১০ 

 ৩৩০৫.৩০.০০ সওয োন্নড েয (Hair Lacquer) ১০ 

 ৩৩০৫.৯০.০০ অন্যোন্য ১০ 

৩৩.০৭ ৩৩০৭.১০.০০ সযশপভ আশক, সযশপভ ফয় ো সযশপভ ধশভ 

ব্যলোব ে োফগ্রী 

১৫ 



 112 

ন্নযভদোফো ংখ্যো 

(Heading No.) 

োফঞ্জযপদনড ে 

দোফওভড সওোট 

(H.S.Code) 

ধণ্য োফগ্রীভ ন্নভড  

(Description of goods) 

ম্পুভও 

শুল্কলোভ 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

 ৩৩০৭.২০.০০ যভীশভভ দুক েি এং খোফ দূভীওভশড ব্যহৃঢ 

োফগ্রী  

১৫ 

 ৩৩০৭.৩০.০০ সুকিমৄক্ত োণ ল্ট এং অন্যোন্য সকোম োফগ্রী ১৫ 

 ৩৩০৭.৪৯.০০ ওশেভ দুক েি দূভীওভশড ব্যহৃঢ অন্যোন্য সুকন্নি 

োফগ্রী (আকভোন্নঢ এং ফচোঢীয় ধণ্য 

ব্যঢীঢ)  

১৫ 

 ৩৩০৭.৯০.০০ অন্যোন্য ১৫ 

৩৯.২৩ ংন্নিষ্ট 

এইঘ,এ,শওোট 

                  ক               

  গ,     ক   গ (         ক   গ  )   

    ক       

৫ 

৪৮.১৩ ংন্নিষ্ট 

এইঘ,এ,শওোট 

ন্নকোশভঝ সধধোভ/ন্নন্নড় সধধোভ (োইচ ফঢ 

ওন্নঢেঢ লউও ো দো লউও অণো ব্যওশমঝ ো 

টিউশভ আওোশভ) 

২৫ 

৬৯.০৭ ওম  

এইঘ,এ,শওোট 

অনুজ্জ্বম ন্নভোন্নফও প্রিভ নমও এং উদোশদভ 

প্রিভ অণো সতয়োশমভ ঝোইম; অনুজ্জ্বম 

ন্নভোন্নফও সফোচোইও ন্নওউ এং ফচোঢীয় 

ধণ্য, সওোদ স্তুভ উধভ স্থোন্নধঢ লউও ো দো লউও 

১৫ 

৬৯.০৮ ওম  

এইঘ,এ,শওোট 

উজ্জ্বম ন্নভোন্নফও প্রিভ নমও এং উদোশদভ 

প্রিভ অণো সতয়োশমভ ঝোইম; ঘওঘশও 

ন্নভোন্নফও সফোচোইও ন্নওউ এং ফচোঢীয় 

ধণ্য, সওোদ স্তুভ উধভ স্থোন্নধঢ লউও ো দো লউও 

১৫ 

৬৯.১০ ংন্নিষ্ট  

এইঘ, এ,শওোট 

ন্নভোন্নফশওভ ন্নঙ্ক, সন্নদ, প্যোশটস্টোম সন্নদ, 

ওশফোট ো উলোভ অংয, সব সওোদ থভশদভ প্যোদ 

 োণরুশফভ অন্যোন্য ন্ননটিং  ন্ননক্সো ে 

০ 

 ংন্নিষ্ট  

এইঘ, এ,শওোট 

ন্নভোন্নফশওভ োণঝো  ন্নচকুন্নচ, যোয়োভ, 

যোয়োভ সট্র  

৩০ 

৮৫.৩৯ ংন্নিষ্ট  

এইঘ, এ,শওোট 

আমট্রো পোশয়োশমঝ/ইদেো-সভট ল্যোম্প ব্যঢীঢ 

অন্যোন্য ন্ননমোশফন্ট ল্যোম্প 

০ 
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সঝন্নম-৩  

ভভোল ধব েোশয় ম্পূভও শুল্ক আশভোধশবোগ্য সোমূল 

        

     

সো সওোট সো মূল ম্পূভও 

শুল্কলোভ 

(%)/ধন্নভফোড 

(১) (২) (৩)  ৪  

S০০১ S০০১.০০ সলোশঝম  সভশিাঁভোাঃ  

S০০১.১০ সলোশঝমাঃ আোদ, ঔোয ো ধোদীয় ভভোলওোশম বন্নত 

সলোশঝশম ফত চোঢীয় ধোদীয় ভভোল ওভো লয় ো সব 

সওোদ থভশডভ “সেোভ সযো” এভ আশয়োচদ ওভো লয় 

সওম ঐ ওম ন্নশমভ উধভ (ৎশভ এওন্নতশদভ চন্য 

ওভো লইশম) 

২০ 

S০০১.২০ সভশিাঁভোাঃ ঔোয ো ধোদীয় ভভোলওোশম বন্নত 

সভশিাঁভোয় ফত চোঢীয় ধোদীয় ভভোল ওভো লয় ো সব 

সওোদ থভশডভ “সেোভ সযো” এভ আশয়োচদ ওভো লয় 

সওম ঐ ওম ন্নশমভ উধভ (ৎশভ এওন্নতশদভ চন্য 

ওভো লইশম) 

২০ 

S০১২ S০১২.১০ সঝন্নমশনোদাঃ 

শুদৄফোে সফোোইম সনোশদভ ন্নফ/ন্নভফ ওোট ে ব্যলোশভভ 

ফোধ্যশফ প্রতত্ত সো 

১০ 

S০৩৮ S০৩৮.০০                   গ          ক       ক 

          জক (             ক        

ক   চ          গ                         

                  গ      জ            ) 

 ০ 

S০৩৯ S০৩৯.২০ যপদোশঝমোইঝ ঘযোশদম ন্নটন্নস্ট্রন্নউঝভ  ২৫ 

S০৪৪ S০৪৪.০০       এ           

           ক        ক     ক  ক গ     

(            ,          ক      ,         , 

এ                    )    জ    ,    

      ,           ,     ক               

                                      

              (চ জ       ) উ   

 ০ 

S০৫৮ S০৫৮.০০ চ                    ক             ক          

চ                    ক             ক         

(এ                 ) 

২৫ 
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র্তঢীয় ঢনন্নম 

(থোভো ১৫ দ্রষ্টব্য) 

মূল্য ংশবোচদ ওভ আশভোধশবোগ্য ধণ্য এং সোমূল 

         -        -২ এ        -৩ এ   খ -ক’ এ  ক           ২  এ উ   খ  

Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এ  First Schedule এ  

                      Heading no.) এ   উ      োফঞ্জযপদনড ে দোফওভড সওোট 

(H.S code) এ          ক     ৩  এ                        এ   উ  

            খ -খ’ এ  ক           ২  এ উ   খ               এ   উ      

      ক   এ          ক     ৩  এ                           ক            

              ক     ৪  এ                     জ  ক               । 

  

 ২       -৪ এ   খ -ক’ এ  ক           ২  এ উ   খ  Customs Act, 1969 (Act 

No. IV of 1969) এ  First Schedule এ                        Heading 

no.) এ   উ      োফঞ্জযপদনড ে দোফওভড সওোট (H.S code) এ          ক     ৩  

এ             ক ক     ৪  এ               এ   উ           খ -খ’ এ  ক    

       ২  এ উ   খ               এ   উ            ক   এ          ক    

 ৩  এ                 উ   ক     ৪  এ              ,  ক            

             ,         জ  ক               । 

 

     -  

  খ -ক’ -   ক                

ন্নযভদোফো ংখ্যো 

(Heading 

No) 

োফঞ্জযপদনড ে 

দোফওভড সওোট 

(H.S code) 

ধণ্য োফগ্রীভ  

ন্নভড 

   

     জ  

ক      

(১) (২) (৩) (৪) 

০৪.০২ ংন্নিষ্ট 

এইঘএ সওোট 

ঢভম দুথ সণশও গুুঁড়ো দুথ উৎধোতদ ৫%  

০৯.০৪ 

০৯.০৯ 

০৯.১০ 

ংন্নিষ্ট 

এইঘএ সওোট 

গুুঁড়ো ফন্নভঘ, থন্নদয়ো, আতো, ললুত ো এ ওম ফযমোভ 

ন্নফেড 

৫% 

১৫.১৪ ংন্নিষ্ট 

এইঘএ সওোট 

সভধীট অশয়ম,  

সওোমচো ীট অশয়ম, সওশদোমো অশয়ম  ন্নভরোভ 

তঢম 

৫% 

১৯.০৫ ংন্নিষ্ট 

এইঘএ সওোট 

সফন্নযশদ প্রস্তুঢ ন্নস্কুঝ 

 

৫% 

১৯.০৫ ংন্নিষ্ট 

এইঘএ সওোট 

লোশঢ তঢন্নভ ন্নস্কুঝ (প্রন্নঢ সওন্নচ ১৫০ ঝোওো 

মূল্যফোশদভ উশথ ে) 

৫% 
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ন্নযভদোফো ংখ্যো 

(Heading 

No) 

োফঞ্জযপদনড ে 

দোফওভড সওোট 

(H.S code) 

ধণ্য োফগ্রীভ  

ন্নভড 

   

     জ  

ক      

(১) (২) (৩) (৪) 

১৯.০৫ ংন্নিষ্ট 

এইঘএ সওোট 

লোশঢ তঢন্নভ সওও (প্রন্নঢ সওন্নচ ১৫০ ঝোওো 

মূল্যফোশদভ উশথ ে) 

৫% 

২০.০১ ংন্নিষ্ট 

এইঘএ সওোট 
আঘোভ (pickle) (শোঢমচোঢ  প্যোশওঝচোঢ) ৫% 

২০.০১ ংন্নিষ্ট 

এইঘএ সওোট 

ঘোঝদী  ৫% 

২০.০২ ংন্নিষ্ট 

এইঘএ সওোট 

ঝশফশঝো সধস্ট/ঝশফশঝো সওঘোধ/        

(শোঢমচোঢ   প্যোশওঝচোঢ) 

৫% 

২০.০৮ ংন্নিষ্ট 

এইঘএ সওোট 

আফ, আদোভ, সধয়োভো  ওমোভ ধোে; সেঁতুশমভ 

সধস্ট 

৫% 

২০.০৮ ংন্নিষ্ট 

এইঘএ সওোট 

আফত্ব (ম্যোংশকো োভ) ৫% 

২০.০৯ ংন্নিষ্ট 

এইঘএ সওোট 

আশফভ জু (ম্যোংশকো জু) ৫% 

২০.০৯ ংন্নিষ্ট 

এইঘএ সওোট 

আদোভশভ জু ৫% 

২০.০৯ ংন্নিষ্ট 

এইঘএ সওোট 

সধয়োভোভ জু ৫% 

২০.০৯ ংন্নিষ্ট 

এইঘএ সওোট 

সঢতুশমভ জু ৫% 

২৭.০১ ংন্নিষ্ট 

এইঘএ সওোট 

ড় নৄকুন্নভয়ো ওয়মো ঔন্নদ প্রওশে উৎধোন্নতঢ ওয়মো ৫% 

২৭.১০ ংন্নিষ্ট 

এইঘএ সওোট 

সধোড়ো/ব্যলোশভভ অশবোগ্য ট্রোন্সনভফোভ অশয়ম (নৄদাঃ 

প্রন্নক্রয়োওভশডভ সেশে) 

৫% 

২৭.১০ ংন্নিষ্ট 

এইঘএ সওোট 

লুশব্লন্নন্ডং অশয়ম/ভোোভ প্রশন্নং অশয়ম ৫% 

২৭.১১ ংন্নিষ্ট 

এইঘএ সওোট 

এমন্নধ গ্যো  ৫% 

২৭. ৩ ংন্নিষ্ট 

এইঘএ সওোট 

Bulk Imported Petroleum Bitumen ৫% 

৩৯.২০ ংন্নিষ্ট 

এইঘএ সওোট 

ন্নআভটিএ সও ভভোলকৃঢ সমন্নফশদশঝট ড্রোইন্নপং 

মোইশন্স 

৫% 

৩৯.২৪ ংন্নিষ্ট      ক        ক                    ৫% 
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ন্নযভদোফো ংখ্যো 

(Heading 

No) 

োফঞ্জযপদনড ে 

দোফওভড সওোট 

(H.S code) 

ধণ্য োফগ্রীভ  

ন্নভড 

   

     জ  

ক      

(১) (২) (৩) (৪) 

এইঘএ সওোট  ক চ                          জ  ক   

                       ক               

                    

৪৪.০৩ লইশঢ 

৪৪.০৯ 

ংন্নিষ্ট 

এইঘএ সওোট 

(১) ন্নন্নন্ন/ন্নন্নএ ন্নট্রঝশফন্ট, ন্নক্রশয়োশচোঝ ন্নট্রঝশফন্ট, 

ন্নশচন্ড এন্ড ন্নন্নএ ন্নট্রঝশফন্ট (ন্নদচস্ব 

ওোশঞভ/অশন্যভ ভভোলকৃঢ ওোশঞভ িোভো) 

 

৫% 

(২) ন্নটন্ননউযদ ন্নট্রঝশফন্ট, ন্নশচন্ট ন্নট্রঝশফন্ট, ন্নশচন্ড 

এন্ড ন্নটন্ননউযদ, ন্নচন্নদং (ন্নদচস্ব ওোশঞভ/অশন্যভ 

ভভোলকৃঢ ওোশঞভ িোভো) 

৪৮.০২ ংন্নিষ্ট 

এইঘএ সওোট 

ংন্নিষ্ট 

এইঘএ সওোট 

ওম সধধোভ ন্নফম ওর্তেও উৎধোন্নতঢ - 

৫% 

(ও) ক্রীফ সমইট/শলোয়োইঝ ভোইটিং সধধোভ- 

(১)  ৫০/৫৫ লইশঢ ঢদুথ ে গ্রোফ/ন্নফ.
২
 

(২) ৩৫/৪০ লইশঢ ঢদুথ ে গ্রোফ/ন্নফ.
২
 

  (ঔ) সলোয়োইঝ রুল্ড সধধোভ ৫৫ লইশঢ ৫৯.৯৯ 

গ্রোফ/ন্নফ.
২
 

(ক) সলোয়োইঝ ন্নপ্রন্নন্টং সধধোভ-  

 (১)  ৬০ গ্রোফ/ন্নফ.
২
 ো ঢদুর্ধ্ে গ্রোফ/ন্নফ.

২
 

 (২)  ৫৫ গ্রোফ/ন্নফ.
২
 লইশঢ ৫৯.৯৯ গ্রোফ/ন্নফ.

২
 

 (৩)  ৫০ গ্রোফ/ন্নফ.
২
 লইশঢ ৫৪.৯৯ গ্রোফ/ন্নফ.

২
 

 (৪)  ৪৫ গ্রোফ/ন্নফ.
২
 লইশঢ ৪৯.৯৯ গ্রোফ/ন্নফ.

২ 
 

 (৫) ৩৫ গ্রোফ/ন্নফ.
২
 লইশঢ ৪৪.৯৯ গ্রোফ/ন্নফ.

২
 

৪৮.০৪ ংন্নিষ্ট 

এইঘএ সওোট 

(ও) মোইদোভ সধধোভ  

৫% (ঔ) সলোয়োইঝ মোইদোভ সধধোভ 

(ক) ক্রোনঝ মোইদোভ সধধোভ 

৪৮.০৫ ংন্নিষ্ট 

এইঘএ সওোট 

ন্নফন্নটয়োফ সধধোভ ৫% 

৪৮.১৮ 

 

ংন্নিষ্ট  

এইঘএ সওোট 

(১)  ন্নওশঘদ ঝোয়োম (২৪-২৬ ন্নচএএফ)  

৫% 
(২)  ঝয়শমঝ টিসুয (১৮-২৪ ন্নচএএফ) 

(৩)  ন্যোধন্নওদ টিসুয (২০-২৪ ন্নচএএফ) 

(৪)  সনন্নয়োম টিসুয/ধশওঝ টিসুয (১২-১৬ ন্নচএএফ) 

৪৮.২০ ংন্নিষ্ট 

এইঘএ সওোট 

এক্সোভোইচ ব্যও/ স্পোইভোম সদোঝ ব্যও/ঔোঢো (৪৫ 

লইশঢ ঢদুর্ধ্ে ন্নচএএফ) 

৫% 

৫২.০২ সণশও ওম  (ও) ওঝদ ইয়োদ ে চেয, বোলো hardwaste দোশফ  
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ন্নযভদোফো ংখ্যো 

(Heading 

No) 

োফঞ্জযপদনড ে 

দোফওভড সওোট 

(H.S code) 

ধণ্য োফগ্রীভ  

ন্নভড 

   

     জ  

ক      

(১) (২) (৩) (৪) 

৫২.০৭ এইঘএ সওোট ধন্নভন্নঘঢ এং বোলো সওোদ থভশডভ ওোধড় তঢন্নভশঢ 

ব্যলোভ ওভো বোয় দো 

৫% 

(ঔ) ওঝদ ইয়োদ ে, টুযইস্ট  সেট  

৫২.০৮ সণশও 

৫২.১২ 

ওম  

এইঘএ সওোট 

শয়স্ট সগ্র-সটন্নদফ ৫% 

৫৪.০২ সণশও 

৫৪.১০ 

এং 

৫৫.১২ সণশও 

৫৫.১৬ 

ওম  

এইঘএ 

সওোট 

(ও) কৃন্নেফ আঁয (man made fibre) এং 

অন্যোন্য আঁশযভ ংন্নফেশড তঢন্নভ ইয়োদ ে, বোলোভ ফশধ্য 

কৃন্নেফ আঁশযভ আন্নথওয ভশয়শঙ   

৫% 

(ঔ) কৃন্নেফ আঁয িোভো তঢন্নভ সনন্নব্রক্স, ওম থভশডভ, 

দীশঘ উন্নিন্নঔঢ সেেমূল ব্যঢীঢ, বণোাঃ- 

(১) আঁশযভ ওোঝো এং দষ্ট টুওভো (এও ন্নফঝোশভভ 

সযী তীখ ে দয়) 

(২) কৃন্নেফ আঁশযভ তঢন্নভ সনন্নব্রক্স, বো য়দ ো 

ব্যদদওোভী ওোভঔোদো ব্যঢীঢ অন্য সওোশদো 

ওোভঔোদো প্রন্নক্রয়োচোঢকৃঢ, 

(৩) োংমোশতয স্টযোন্ডোট ে এন্ড সঝন্নস্টং 

ইদন্নস্টটিউযদ এভ ন্নদওঝ দমুদো ন্নলশশ 

ন্নদোমূশল্য ভভোলকৃঢ সনন্নব্রও (ন্নঢদ 

ক েন্নফঝোশভভ দীশঘভ আকৃন্নঢভ), এং 

(৪) Taps and Braids  

৫% 

৬৮.০২ ংন্নিষ্ট  

এইঘএ সওোট 

ওঠিদ ন্নযমো ৫% 

৭২.০২ ংন্নিষ্ট  

এইঘএ সওোট 

(ও) সনশভো-ম্যোঙ্গোন্নদচ  সনশভো-ন্নন্নমশওো-

ম্যোঙ্গোন্নদচ এযোময় 

 

৫% 

(ঔ) সনশভো-ন্নন্নমওদ এযোময় 

 

৭২.০৪ ংন্নিষ্ট  

এইঘএ সওোট 

িযোধ/ন্নযধ িযোধ ৫% 

৭২.০৯ ংন্নিষ্ট  

এইঘএ সওোট 

এইঘ আভ ওশয়ম সণশও ন্ন আভ ওশয়ম ৫% 

৭২.১০ 

৭২.১২ 

ংন্নিষ্ট  

এইঘএ সওোট 

ন্ন আভ ওশয়ম সণশও ন্নচন্নধ যীঝ 

৫% ন্ন আভ ওশয়ম সণশও ন্নচন্নধ যীঝ/ওশয়ম(ভঙ্গীদ) 

ন্ন আভ ওশয়ম সণশও ন্নআই যীঝ   
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ন্নযভদোফো ংখ্যো 

(Heading 

No) 

োফঞ্জযপদনড ে 

দোফওভড সওোট 

(H.S code) 

ধণ্য োফগ্রীভ  

ন্নভড 

   

     জ  

ক      

(১) (২) (৩) (৪) 

ন্ন আভ ওশয়ম সণশও ন্নআই যীঝ  (ভঙ্গীদ) 

এইঘ আভ ওশয়ম সণশও ন্নচন্নধ যীঝ   

এইঘ আভ ওশয়ম সণশও ন্নচন্নধ যীঝ/ওশয়ম 

(ভঙ্গীদ) 

এইঘ আভ ওশয়ম সণশও ন্নআই যীঝ  

এইঘ আভ ওশয়ম সণশও ন্নআই যীঝ (ভঙ্গীদ) 

৭২.১৭ ওম 

এইঘএ সওোট 

ন্নচ আই য়যোভ ৫% 

৭৩.১৭ ংন্নিষ্ট  

এইঘএ সওোট 

ঢোভ ওোঝো  
৫% 

সঝোধ ঢোভওোঝো 

৭৩.১৮ 

৭৪.১৫ 

৭৬.১৬ 

ওম 

এইঘএ সওোট 

 

(ও) ন্নন্নপি োইশচভ  প্রওোশভভ স্ক্রু, 

গ্যোমপোদোইচট/ দদ গ্যোমপোদোইচট/ ন্নচংও 

সওোটিং/ন্নদশওম সওোটিং/ অন্যোন্য সফঝোম সওোটিং/ 

সওোটিং ব্যঢীঢ  

৫% 
(ঔ) চশয়ন্ট (ওোশদক্টভ), দোঝ, সোল্ট ন্নন্নপি োইচ 

 প্রওোশভভ গ্যোমপোদোইচট /দদ 

গ্যোমপোদোইচট/ন্নচংও সওোটিং/ন্নদশওম সওোটিং/ 

অন্যোন্য সফঝোম সওোটিং/ সওোটিং ব্যঢীঢ 

(ক) ইশমন্নিও মোইদ লোট েয়যোভ এং সধোম ন্ননটিং, 

বো এফ, এ  স্টীম িোভো তঢন্নভ (দোঝ, সোল্ট ব্যঢীঢ)  

৭৬.১৫ ংন্নিষ্ট  

এইঘএ সওোট 

                                  ক চ     

              জ                    এ   

      

৫% 

৮২.১২ ংন্নিষ্ট  

এইঘএ সওোট 

সস্টইদশম স্টীশমভ ন্নস্ট্রধ লইশঢ প্রস্তুঢ সব্লট  

ওো েদ স্টীশমভ ন্নস্ট্রধ লইশঢ প্রস্তুঢ সব্লট  

৫% 

৮৪.০৮ ংন্নিষ্ট  

এইঘএ সওোট 

োংমোশতয ন্নটশচম প্লোন্ট ন্নমাঃ, চয়শতনৄভ, কোচীনৄভ 

ওর্তেও উৎধোন্নতঢ ন্নটশচম ইন্নঞ্জদ- 

৫% (ও) ১ ন্নন্নমন্ডোভ ২১০ ন্নটশচম ইন্নঞ্জদ 

(ঔ) ২ ন্নন্নমন্ডোভ ৯১২ ন্নটশচম ইন্নঞ্জদ 

(ক) ৩ ন্নন্নমন্ডোভ ন্নটশচম ইন্নঞ্জদ 

৮৫.০৪ ংন্নিষ্ট  

এইঘএ সওোট 

(ও)  ৫ সওন্নপএ তদুযন্নঢও ট্রোন্সনভফোভ 

৫% (ঔ)  ১০ সওন্নপএ তদুযন্নঢও ট্রোন্সনভফোভ 

(ক)  ১১ ন্নওশমোশপোল্ট ধশঝদন্নযয়োম ট্রোন্সনভফোভ 
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ন্নযভদোফো ংখ্যো 

(Heading 

No) 

োফঞ্জযপদনড ে 

দোফওভড সওোট 

(H.S code) 

ধণ্য োফগ্রীভ  

ন্নভড 

   

     জ  

ক      

(১) (২) (৩) (৪) 

(শওন্নপএ ফোদ-২০০ন্নপএ) 

(খ)  ১১ ন্নওশমোশপোল্ট ওোশভন্ট  

      ট্রোন্সনভফোভ (শওন্নপএ ফোদ-৫০ ন্নপএ) 

(গ)  ১৫ সওন্নপএ তদুযন্নঢও ট্রোন্সনভফোভ 

(ঘ)  ২০ সওন্নপএ তদুযন্নঢও ট্রোন্সনভফোভ 

(ঙ)  ২৫ সওন্নপএ তদুযন্নঢও ট্রোন্সনভফোভ 

(চ) ৩৩ ন্নওশমোশপোল্ট ধশঝদন্নযয়োম ট্রোন্সনভফোভ  

(শওন্নপএ ফোদ-৪০০ ন্নপএ) 

(ছ)  ৩৩ ন্নওশমোশপোল্ট ওোশভন্ট ট্রোন্সনভফোভ(শওন্নপএ 

ফোদ-৫০ ন্নপএ) 

(জ) ৩৭.৫ সওন্নপএ তদুযন্নঢও ট্রোন্সনভফোভ 

(ঝ)  ৫০ সওন্নপএ তদুযন্নঢও  ট্রোন্সনভফোভ 

(ঞ)  ৭৫ সওন্নপএ তদুযন্নঢও ট্রোন্সনভফোভ 

(ট)  ১০০সওন্নপএ তদুযন্নঢও ট্রোন্সনভফোভ 

(ঠ)  ২০০সওন্নপএ তদুযন্নঢও ট্রোন্সনভফোভ 

(ড)  ২৫০সওন্নপএ তদুযন্নঢও ট্রোন্সনভফোভ 

(ঢ)  ৩০০সওন্নপএ তদুযন্নঢও ট্রোন্সনভফোভ 

(ণ)  ৩১৫সওন্নপএ তদুযন্নঢও ট্রোন্সনভফোভ 

(ত)  ৪০০সওন্নপএ তদুযন্নঢও ট্রোন্সনভফোভ 

(থ)  ৫০০সওন্নপএ তদুযন্নঢও ট্রোন্সনভফোভ 

(দ)  ৬৩০সওন্নপএ তদুযন্নঢও ট্রোন্সনভফোভ 

(ধ)  ৭০০সওন্নপএ তদুযন্নঢও ট্রোন্সনভফোভ 

(ন)  ৮০০সওন্নপএ তদুযন্নঢও ট্রোন্সনভফোভ 

()  ১০০০সওন্নপএ তদুযন্নঢও ট্রোন্সনভফোভ 

(প)  ১২০০সওন্নপএ তদুযন্নঢও ট্রোন্সনভফোভ 

(ফ)  ১৫০০সওন্নপএ তদুযন্নঢও ট্রোন্সনভফোভ 

 (ব) ২০০০সওন্নপএ তদুযন্নঢও ট্রোন্সনভফোভ 

৮৫.৩৯ ৮৫৩৯.৩১.১০ (ও) ১ সণশও ১০ য়োঝ েফঢো ম্পি ন্নদুযৎ োেয়ী 

োল্ব 

৫% 
(ঔ)  ১১ সণশও ২০ য়োঝ েফঢো ম্পি ন্নদুযৎ 

োেয়ী োল্ব 

(ক)  ২১ সণশও ৩০ য়োঝ েফঢো ম্পি ন্নদুযৎ 

োেয়ী োল্ব 
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ন্নযভদোফো ংখ্যো 

(Heading 

No) 

োফঞ্জযপদনড ে 

দোফওভড সওোট 

(H.S code) 

ধণ্য োফগ্রীভ  

ন্নভড 

   

     জ  

ক      

(১) (২) (৩) (৪) 

(খ)  ৩১ সণশও ৫০ য়োঝ েফঢো ম্পি ন্নদুযৎ 

োেয়ী োল্ব 

(গ) ৫০ য়োশঝভ অন্নথও েফঢো ম্পি ন্নদুযৎ 

োেয়ী োল্ব 

৮৫.৩৯ ংন্নিষ্ট  

এইঘএ সওোট 

টিউ মোইঝ 

১৮ য়োঝ  ৩৬ য়োঝ 

৫% 

৮৫.৪২ 

৩৯.২০ 

 

ংন্নিষ্ট  

এইঘএ সওোট 

(ও) োংমোশতয সফন্নযদ টুম নযোক্টভী ন্নমাঃ, 

কোচীনৄভ ওর্তেও উৎধোতদ ধব েোশয় -  

(অ) Retro-Reflective Vehicle 

Number Plate, Vehicle Type 

(I)   (II). 

(আ) Retro-Reflective Vehicle 

Number Plate, Vehicle Type 

(III). 

(ই) Vehicle Ownership Card.  

৫% (ঔ) োংমোশতয সভোট ট্রোন্সশধোঝ ে অণন্নভটি 

(ন্নআভটিএ) ওর্তেও সপোক্তোভ ন্নদওঝ ভভোল 

ধব েোশয়-  

(অ) Retro-Reflective Vehicle 

Number Plate, Vehicle Type 

(I)   (II). 

(আ) Retro-Reflective Vehicle 

Number Plate, Vehicle Type 

(III). 

(ই) Vehicle Ownership Card.  

৮৭.০২ ংন্নিষ্ট  

এইঘএ সওোট 

(ও) ো (৫২ আদ ন্নন্নযষ্ট-োথোভড)  

৫% 

(ঔ) ো (৫২ আদ ন্নন্নযষ্ট-সঘয়োভমৄক্ত ন্নটমোক্স) 

(ক) ো (৪০ আদ ন্নন্নযষ্ট-োথোভড) 

(খ) ো (৪০ আদ ন্নন্নযষ্ট- সঘয়োভমৄক্ত ন্নটমোক্স 

ঝোইধ)  

(গ) ো (৩৬/৪০ আদ ন্নন্নযষ্ট ন্নমো/সুন্নমো 

ঝোইধ) 

(ঘ) ো (৩৬ আদ ন্নন্নযষ্ট- যীঢোঢধ ন্নদয়ন্ত্ীঢ)  



 121 

ন্নযভদোফো ংখ্যো 

(Heading 

No) 

োফঞ্জযপদনড ে 

দোফওভড সওোট 

(H.S code) 

ধণ্য োফগ্রীভ  

ন্নভড 

   

     জ  

ক      

(১) (২) (৩) (৪) 

(ঙ) ন্নফন্নদো (৩০ আদ  ন্নন্নযষ্ট-োথোভড) 

(চ) ন্নফন্নদো (২৪/৩০ আদ ন্নন্নযষ্ট-ন্নটমোক্স ঝোইধ) 

৮৭.০৪ ংন্নিষ্ট  

এইঘএ সওোট 

(ও) ট্রোও (৭ ঝদ ধন্নভলদ েফঢো ম্পি) 

৫% 

(ঔ) ট্রোও পযোদ (৭ ঝদ ধন্নভলদ েফঢো ম্পি) 

(ক) ট্রোও (৫ ঝদ ধন্নভলদ েফঢো ম্পি) 

(খ)  ট্রোও পযোদ (৫ ঝদ ধন্নভলদ েফঢো ম্পি) 

(গ) ট্রোও (৩ ঝদ ধন্নভলদ েফঢো ম্পি) 

(ঘ) ট্রোও পযোদ (৩ ঝদ ধন্নভলদ েফঢো ম্পি) 

 (ঙ) ট্রোও পযোদ/ন্নধও-আধ (বোেীোলী লউও ো দো 

সলোও) (১-১.৫ ঝদ ধন্নভলদ েফঢো ম্পি) 

৮৯.০১ লইশঢ 

৮৯.০৭ 

 

ংন্নিষ্ট  

এইঘএ সওোট 

(১) ল্যোন্নন্ডং ক্রযোনঝাঃ 

(ও) ল্যোন্নন্ডং ক্রযোনঝ সপন্নলশওম এং ধোশ েোশদম 

(এমন্নন্নপন্নধ) 

(ঔ) ল্যোন্নন্ডং ক্রযোনঝ ইউটিন্নমটি (এমন্নইউ) 

(ক) ল্যোন্নন্ডং ক্রযোনঝ ট্যোংও (এমন্নটি) 

(খ) ল্যোন্নন্ডং ন্নযধ ট্যোংও (এমএটি) 

(গ) ল্যোন্নন্ডং ক্রযোনঝ মন্নচন্নস্টও (এমন্নএম) 

(ঘ) ল্যোন্নন্ডং ন্নযধ মন্নচন্নস্টও (এমএএম) 

(ঙ) ল্যোন্নন্ডং ক্রযোনঝ ধোশ েোশদম 

৫% 

(২)  ল্যোন্নন্ডং প্লযোঝনভফ সলন্নমওপ্টোভ এমন্নধএইঘ 

(৩)  প্যোট্রম সোঝ/ কোদ সোঝ / সওোস্টোম প্যোট্রম সোঝ 

(৪)  নোস্ট অযোঝোও ক্রযোনঝ (ন্নফোইম সোঝ,ঝশধ েশটো 

সোঝ, নযোও ন্নচ) 

(৫)  ন্নধন্নট/ ওভশপঝ/ মোচে প্যোট্রম ক্রযোনঝ 

(এমন্নধন্ন) 

(৬)  প্যোট্রম সোঝ/ লোভোভ প্যোট্রম সোঝ/ ইদল্যোন্ড 

প্যোট্রম সপশম 

(৭)  ধোইমঝ সোঝ/ ধোইমঝ মঞ্চ/ ন্নন্নওউন্নভটি সোঝ 

(৮) োশপ ে সপশম 

(৯) ঝোক 

(১০) মুন্নভং সোঝ 

(১১) লোউ সোঝ/ য়োঝোভ সোঝ (ইন্নঞ্জদ ঙোড়ো) 



 122 

ন্নযভদোফো ংখ্যো 

(Heading 

No) 

োফঞ্জযপদনড ে 

দোফওভড সওোট 

(H.S code) 

ধণ্য োফগ্রীভ  

ন্নভড 

   

     জ  

ক      

(১) (২) (৩) (৪) 

(১২) সড্রচোভ 

(১৩) সেোটিং সক্রদ/ য়ো ন্নমনটিং সপশম/ যপদোমশপচ 

সপশম/ োঘ ে এন্ড সভন্নওউ সপশম 

(১৪) মোইন সোঝ 

(১৫) কোশ েচ ন্নটশধোচোম সপশম 

(১৬) ধন্টুদ 

(১৭) নোয়োভ নোইটিং ন্নযধ 

(১৮) লন্নধঝোম ন্নযধ 

       (স্ব-ঘোন্নমঢ দয়) 

(১৯) ন্ননন্নযং ট্রমোভ সোঝ 

(২০)উশটদ সোঝ/ন্নচআভন্নধ সোঝ/স্পীট সোঝ/শনভী 

সোঝ/টোইন্নপং সোঝ/ সফোঝভ মঞ্চ/োশপ ে সোঝ 

/ইদল্যোন্ড স্মমোভ ক্রযোনঝ/য়ো/মুন্নভং য়ো/শক্রইদ 

সোঝ/ এযোলুন্নফন্নদয়োফ োশপ ে সোঝ 

৮৯.০১ লইশঢ 

৮৯.০৭ 

ংন্নিষ্ট  

এইঘএ সওোট 

ধণ্যোলী বোন্নন্ত্ও সদৌবোদ 
৫% 

 
বোেীোলী বোন্নন্ত্ও সদৌবোদ 

অন্যোন্য বোন্নন্ত্ও সদৌবোদ (ধণ্যোলী ো বোেীোলী) 

৯০.০৩ ৯০০৩.১১.০০ ঘযফোভ প্লোন্নস্টও সেফ ৫% 

৯০০৩.১৯.০০ ঘযফোভ সফঝোম সেফ (ন্নরংমৄক্ত সলোও ো দো সলোও) 

৯০.০৪ ংন্নিষ্ট 

এইঘএ সওোট 

োদ গ্লো (প্লোন্নস্টও সেফমৄক্ত) ৫% 

োদ গ্লো (শফঝোম সেফমৄক্ত) 

৯০.০৪ ৯০০৪.৯০.০০           (    ক      ) 

          (            ) 

৫% 

৯৪.০৪ ংন্নিষ্ট 

এইঘএ সওোট 

     ক     ছ                    ৫% 

 

  খ -খ’ -   ক                 

ন্নযভদোফো 

ংখ্যো 

সোভ 

সওোট 
সোভ দোফ 

        জ  

ক      

(১) (২) (৩) (৪) 

S০১২ S০১২.১৪ ইন্টোভশদঝ ংস্থো ৫% 

S০১৪ S০১৪.০০ ইশন্ডটিং ংস্থো ৫% 
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S০২৪ S০২৪.২০ আোধশেভ ন্নধডদ সওন্দ্র ৫% 

S০২৬ S০২৬.০০ স্বড েওোভ  সভৌপ্যওোভ এং স্বশড েভ  সভৌশপ্যভ সতোওোদতোভ 

এং স্বড ে ধোওোওোভী 

৫% 

S০৩৬ S০৩৬.২০                                    ৫% 

S০৪৮ S০৪৮.০০ ধন্নভলদ ঠিওোতোভ (শধশট্রোন্নময়োফচোঢ ধণ্য) ৫% 

S০৫৭ S০৫৭.০০ ন্নদুযৎ ন্নঢভডওোভী ৫% 

S০৬৯ S০৬৯.০০ ইংন্নময ন্নফন্নটয়োফ স্কুম ৫% 

S০৯৯ S০৯৯.১০ ঢথ্য-প্রমৄন্নক্ত ন্নদপ েভ সো (Information 

Technology Enabled Services)  

৫% 

 

 

     -২ 

  খ -ক’ -   ক               

 

ন্নযভদোফো 

ংখ্যো 

(Heading 

No) 

োফঞ্জযপদনড ে 

দোফওভড সওোট 

(H.S code) 

ধণ্য োফগ্রীভ  

ন্নভড 

   

     জ  

ক      

(১) (২) (৩) (৪) 

৪৮.০৯ ংন্নিষ্ট 

এইঘএ সওোট 

সল্ফ ওন্নধ সধধোভ ৭.৫% 

৪৮.১০ ংন্নিষ্ট 

এইঘএ সওোট 

ডুশপ্লক্স সোট ে / সওোশঝট সধধোভ ৭.৫% 

৪৮.১৩ ংন্নিষ্ট 

এইঘএ সওোট 

ন্নকোশভঝ/ন্নন্নড় সধধোভ   

২৬  ২ গ্রোফ/ন্নফ.
২
 

৭.৫% 

৪৮.২৩ ওম এইঘএ 

সওোট 

ন্নফশপ্লক্স সধধোভ  

৭.৫% প্যোন্নওং সধধোভ 

ওোমোভট সধধোভ 
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  খ -খ’ -   ক                 

 

ন্নযভদোফো 

ংখ্যো 

সোভ 

সওোট 
সোভ দোফ 

   

     জ  ক  

   /        

(১) (২) (৩) (৪) 

S০০১ S০০১.২০ দদ এন্ন সলোশঝম  সভশিোভাঁ ৭.৫% 

S০০৪ S০০৪.০০ ন্নদফ েোড ংস্থো ৭.৫% 

S০২৪ S০২৪.১০           উ    ক ৭.৫% 

S০৩৭ S০৩৭.০০ সবোকোদতোভ (Procurement provider) ৭.৫% 

S০৬০ S০৬০.০০ ন্নদমোফকৃঢ ধশণ্যভ সক্রঢো ৭.৫% 

S০৬৪ S০৬৪.১০ এ    উজ      ক          ক  ৭.৫% 

S০৭৮ S০৭৮.০০ (ও) ন্নদচস্ব ব্রোন্ড ম্বন্নমঢ তঢভী সধোযোও ন্নধডদ 
৭.৫% 

(খ)   জ                     ক       

S০৭৯ S০৭৯.০০ সোযপদোম ন্নফন্নটয়ো  পোচু েয়োম ন্নচশদ ৭.৫% 

 

 

     -৩ 

  খ -ক’ -   ক               

 

ন্নযভদোফো 

ংখ্যো 

(Heading 

No) 

োফঞ্জযপদনড ে 

দোফওভড 

সওোট (H.S 

code) 

ধণ্য োফগ্রীভ  

ন্নভড 

   

     জ  

ক     / 

       

(১) (২) (৩) (৪) 

৬৮.১০ ংন্নিষ্ট 

এইঘ,এ, 

সওোট 

তদুযন্নঢও খু ুঁটি  ০% 

৭৩.০৮ ংন্নিষ্ট 

এইঘ.এ. 

সওোট 

ইশমন্নিও সধোম (স্টীম সপ্লঝ িোভো উৎধোন্নতঢ)  ০% 
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  খ -খ’ -   ক                 

 

ন্নযভদোফো 

ংখ্যো 

সোভ 

সওোট 
সোভ দোফ 

   

     জ  ক  

    

(১) (২) (৩) (৪) 

S০০৩ S০০৩.১০ সফোঝভ কোড়ীভ গ্যোশভচ এং য়োওেযধ  ০% 

S০০৩ S০০৩.২০ টওইয়োট ে  ০% 

S০০৮ S০০৮.১০ ছ   খ     ০% 

S০০৯ S০০৯.০০      ক          ০% 

S০১৩ S০১৩.০০     ক      ০% 

S০১৮ S০১৮.০০ চ           ০% 

S০২৩ S০২৩.১০ চ         ক (      )  ০% 

S০২৩ S০২৩.২০ চ           ক  ০% 

S০৩১ S০৩১.০০                    ০% 

S০৪০ S০৪০.০০    কউ            ০% 

S০৪২ S০৪২.০০             চ     ক   ক   ০% 

S০৪৭ S০৪৭.০০  খ          জক  ০% 

S০৪৮ S০৪৮.০০         ক     (          জ          )  ০% 

S০৫৩ S০৫৩.০০               গ   ক     ০% 

S০৬৩ S০৬৩.০০                        ০% 

S০৬৫ S০৬৫.০০ 
   ,    ঝ     গ                    ক    

     
 ০% 

S০৬৬ S০৬৬.০০          ক      ক     ০% 

S০৭৬ S০৭৬.০০      জক    খ          ক      ০% 

 

     -৪ 

  খ -ক’ -   ক               

ন্নযভদোফো 

ংখ্যো 
(Heading 

No) 

োফঞ্জযপদনড ে 

দোফওভড 

সওোট 

(H.S code) 

ধণ্য োফগ্রীভ 

ন্নভড 

        ক    

       

( ) (২) (৩) (৪) 

৪৮.০১ ংন্নিষ্ট  

এইঘএ সওোট 

ন্নদউচন্নপ্রণ্ট  ৬০০   ক  

(      :  ) 

৬৯.০৪ ংন্নিষ্ট  (ও) বশন্ত্ভ োলোয্য ব্যঢীঢ তঢন্নভ োথোভড ইঝ (দন্- ৪৫০   ক  
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ন্নযভদোফো 

ংখ্যো 
(Heading 

No) 

োফঞ্জযপদনড ে 

দোফওভড 

সওোট 

(H.S code) 

ধণ্য োফগ্রীভ 

ন্নভড 

        ক    

       

( ) (২) (৩) (৪) 

এইঘএ সওোট ন্নভশেওঝভী ন্নন্নল্ডং ন্নব্রও), সনন্নং এ ব্যহৃঢ ইঝ 

ব্যঢীঢ 

(      জ   ) 

(ঔ) বোন্নন্ত্ও ধদ্ধন্নঢশঢ ো বশন্ত্ভ োলোশয্য তঢন্নভ 

োথোভড ইঝ (দন্-ন্নভশেওঝভী ন্নন্নল্ডং ন্নব্রও), 

সনন্নং এ ব্যহৃঢ ইঝ ব্যঢীঢ 

৫০০   ক  

(      জ   ) 

(ক) বশন্ত্ভ োলোশয্য ো বোন্নন্ত্ও ধদ্ধন্নঢশঢ তঢন্নভ 

ইঝাঃ 

প্রণফ সগ্রট 

(১) ন্নঢদ ন্নঙদ্র ন্নন্নযষ্ট ইঝ 

(২) তয ন্নঙদ্র ন্নন্নযষ্ট ইঝ 

(৩) শঢভ ন্নঙদ্র ন্নন্নযষ্ট ইঝ 

(৪) ফোমটি সওোভট ইঝ 

৭০০   ক  

(      জ   ) 

ন্নিঢীয় সগ্রট 

(১) ন্নঢদ ন্নঙদ্র ন্নন্নযষ্ট ইঝ 

(২) তয ন্নঙদ্র ন্নন্নযষ্ট ইঝ 

(৩) শঢভ ন্নঙদ্র ন্নন্নযষ্ট ইঝ 

৭০০   ক  

(      জ   ) 

(খ) ন্নব্রও ন্নঘধ ৭০০   ক  

(     ০০ 

  এ  ) 

(গ) ন্নফওোট ব্যোঝ ৫০০   ক  

(     ০০ 

  এ  ) 

৭২.১৩ 

লইশঢ 

৭২.১৬ 

ওম 

এইঘএ সওোট 

এফ, এ সপ্রোটোক্ট 

(ও) আফতোন্নদ/স্থোদীয়পোশ ংগৃলীঢ ন্নভ-সভোশমম 

িযোধ লইশঢ প্রস্তুঢকৃঢ এফ.এ. ধণ্য  

২০০০   ক  

(      :   ) 

(ঔ) আফতোন্নদকৃঢ/স্থোদীয়পোশ ংগৃলীঢ সফমশঝম 

িযোধ লইশঢ প্রস্তুঢকৃঢ ওম প্রওোভ ন্নশমঝ  

ইদকঝ 

২০০০   ক  

(      :   ) 

(ক) ন্নশমঝ/ ইদকঝ লইশঢ প্রস্তুঢকৃঢ এফ.এ. ধণ্য ২০০০   ক  

(      :   ) 

(খ) কত েো/শফমশঝম িযোধ লইশঢ প্রস্তুঢকৃঢ 

ইদকঝ/ ন্নশমঝ এং ইদকঝ/ন্নশমঝ লইশঢ 

প্রস্তুঢকৃঢ এফ.এ. ধণ্য 

২০০০   ক  

(      :   ) 
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  খ -খ’ -   ক                 

 

ন্নযভদোফো 

ংখ্যো 

সোভ 

সওোট 
সোভ দোফ 

   

     জ  

ক    

       

( ) (২) (৩) (৪) 

S০১২ S০১২.২০     ক          ক    
২০০   ক  

(        

ক   ) 

 

(৩)        ( ) এ       ক   উ   খ     ক     ক ,                      ক       

                ক          ৫      ।    , ঔ                জ          

                           ক                 ২.৪       এ   ২      । 

এ      ,     উ                  ক           ৩                     

             জ                           ক                   - ৬০০ 

 গ       জ  ২      ,  ৬০   গ                   জ       ৪.৫       এ      

 ক       জ    :   জ            ২      ।  

[      “      ”       এ       ক  ঝ            ক  ক         ,     , 

  জ          ক                    ক         ,     ,             গ  

           ক                      ক          ক                    

      ক   ।]” 
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ঢনন্নর-1 

 

[থ ে অআন, 2019 এয ধোযো 10 দ্রষ্টব্য] 

 

 

[Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969)     

FIRST SCHEDULE          ন] 

 

“FIRST SCHEDULE 

[Bangladesh Customs Tariff] 

(see section 18) 
 

(            )” 
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তপলসর-2 

 

প্রথভ ং 

 

(থ ে অআন, ২০১৯ এয ধোযো 53 দ্রষ্টব্য)  

 
 ১ জুরোআ, ২০১৯ তোলযযি অযদ্ধ কয ফৎসযযয জন্য অয়কযযয হোয 

 

অনুশচ্ছত-ও 

 

Income-tax Ordinance, 1984 (Ord. No. XXXVI of 1984) এভ section 

2(46) এ ংজ্ঞোন্নয়ঢ ব্যন্নক্তকশডভ (person) ফশধ্য বোলোশতভ সেশে অনুশচ্ছত-ঔ প্রশবোচয লইশ দো সই 

ওম প্রশঢযও ব্যন্নক্ত-ওভতোঢো (অন্নদোী োংমোশতযীল), ন্নলন্দু সবৌণ ধন্নভোভ, অংযীতোন্নভ নোফ ে, ব্যন্নক্ত-

ংখ  আইশদভ িোভো সৃষ্ট কৃন্নেফ ব্যন্নক্তল অন্যোন্য ওভতোঢোভ সেশে সফোঝ আশয়ভ উধভ আয়ওশভভ 

লোভ ন্নদম্নরূধ লইশ, বণো:- 

 
সফোঝ আয় লোভ 

  
(ও)  প্রণফ   ২,৫০,০০০/- ঝোওো ধব েন্ত সফোঝ আশয়ভ উধভ -- শূন্য 

(ঔ)  ধভঢী ৪,০০,০০০/- ঝোওো ধব েন্ত সফোঝ আশয়ভ উধভ -- ১০% 

(ক)  ধভঢী ৫,০০,০০০/- ঝোওো ধব েন্ত সফোঝ আশয়ভ উধভ -- ১৫% 

(খ)  ধভঢী ৬,০০,০০০/- ঝোওো ধব েন্ত সফোঝ আশয়ভ উধভ -- ২০% 

(গ) ধভঢী ৩০,০০,০০০/- ঝোওো ধব েন্ত সফোঝ আশয়ভ উধভ-- ২৫% 

(ঘ)  অন্নযষ্ট সফোঝ আশয়ভ উধভ --   ৩০%  : 

  

     ঢশ যঢে ণোশও সব,- 

 

(ক) ফন্নলমো ওভতোঢো এং ৬৫ ৎভ ো ঢদূর্ধ্ে য়শভ ওভতোঢোভ ওভমুক্ত আশয়ভ ীফো লইশ 

৩,০০,০০০/- ঝোওো;  

(খ) প্রন্নঢিী ব্যন্নক্ত ওভতোঢোভ ওভমুক্ত আশয়ভ ীফো লইশ 4,00,০০০/- ঝোওো;  

(গ) সকশচঝর্ভক্ত মৄদ্ধোলঢ মুন্নক্তশবোদ্ধো ওভতোঢোভ ওভমুক্ত আশয়ভ ীফো লইশ ৪,২৫,০০০/- 

ঝোওো; 

(ঘ) সওোদ প্রন্নঢিী ব্যন্নক্তভ ন্নধঢোফোঢো ো আইদোনুক অন্নপপোশওভ প্রশঢযও ন্তোদ/শধোশেভ 

চন্য ওভমুক্ত আশয়ভ ীফো ৫০,০০০/- ঝোওো সযী লইশ; প্রন্নঢিী ব্যন্নক্তভ ন্নধঢো  ফোঢো 

উপশয়ই ওভতোঢো লইশম সব সওোদ এওচদ এই সুন্নথো সপোক ওন্নভশদ; 

(গ) নূযদঢফ ওশভভ ধন্নভফোড সওোদ পোশই ন্নদম্নরূশধ ন্নড েঢ লোশভভ ওফ লইশ দো- 

 

ধন্নভন্নযষ্ট-২ 
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এমোওোভ ন্নভড নূযদঢফ ওশভভ লোভ 

(ঝোওো) 

ঠোওো উত্তভ ন্নটি ওশধ েোশভযদ , ঠোওো তন্নেড ন্নটি 

ওশধ েোশভযদ  ঘট্টগ্রোফ ন্নটি ওশধ েোশভযদ এমোওোয় 

অন্নস্থঢ ওভতোঢো 

৫,০০০/- 

অন্যোন্য ন্নটি ওশধ েোশভযদ এমোওোয় অন্নস্থঢ ওভতোঢো ৪,০০০/- 

ন্নটি ওশধ েোশভযদ ব্যঢীঢ অন্যোন্য এমোওোয় অন্নস্থঢ 

ওভতোঢো 

৩,০০০/- 

 

(ঘ) সওোদ ওভতোঢো বন্নত স্বে উিঢ এমোওো (less developed area) ো শঘশয় ওফ 

উিঢ এমোওোয় (least developed area) অন্নস্থঢ সওোদ ক্ষুদ্র ো কুটিভ ন্নযশেভ ফোন্নমও লদ 

এং উক্ত কুটিভ ন্নযশেভ দ্রব্যোন্নত উৎধোতশদ ন্নদশয়োন্নচঢ ণোশওদ, ঢোলো লইশম ন্নঢন্নদ উক্ত ক্ষুদ্র ো 

কুটিভ ন্নযে লইশঢ উদ্ভূঢ আশয়ভ উধভ ন্নদম্নন্নড েঢ লোশভ আয়ওভ সভয়োঢ মোপ ওন্নভশদ, বণো :- 

 

 ন্নভড সভয়োশঢভ লোভ 

(অ) সবশেশে ংন্নিষ্ট ৎশভভ উৎধোতশদভ 

ধন্নভফোড ন েঢী ৎশভভ উৎধোতশদভ 

ধন্নভফোশডভ তুমদোয় ১৫% এভ অন্নথও, ন্নওন্তু 

২৫% এভ অন্নথও দশল 

সইশেশে উক্ত আশয়ভ উধভ প্রশতয় 

আয়ওশভভ ৫%; 

   
(আ) সবশেশে ংন্নিষ্ট ৎশভভ উৎধোতশদভ 

ধন্নভফোড ন েঢী ৎশভভ উৎধোতশদভ 

ধন্নভফোশডভ তুমদোয় ২৫% এভ অন্নথও লয় 

সইশেশে উক্ত আশয়ভ উধভ প্রশতয় 

আয়ওশভভ ১০%। 

 
ব্যোখ্যো।- এআ নুযেযদ- 

 

(1) “প্রলতফন্ধী ব্যলক্ত” (person with disability) ন্নমশঢ প্রন্নঢিী ব্যন্নক্তভ অন্নথওোভ  

সুভেো আইদ, ২০১৩ (২০১৩      ৩৯ দং আইদ) এভ ৩১ থোভো সফোঢোশও প্রন্নঢিী 

ন্নলশশ ন্নদন্নিঢ ব্যন্নক্তশও ব্যছোইশ; এং 

 

(2) “শঘশয় ওফ উিঢ এমোওো (least developed area)” ো “স্বে উিঢ এমোওো (less 

developed area)” অণ ে Income-tax Ordinance, 1984 (Ord. No. 

XXXVI of 1984) এভ section 45 এভ sub-section (2A) এভ clauses (b) 

এং (c) এভ ন্নথোদ অনুোশভ চোঢীয় ভোচস্ব সোট ে ওর্তেও ন্নদন্নত েষ্টকৃঢ শঘশয় ওফ উিঢ 

এমোওো (least developed area) ো স্বে উিঢ এমোওো (less developed area)। 
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অনুশচ্ছত-ঔ 

 

ককোম্পোলন, িোনীয় কতৃেক্ষ এফং কস সকর কযদোতোয, মোহোযদয কক্ষযে  Income-tax 

Ordinance, 1984 (Ord. No. XXXVI of 1984) নুমোয়ী সযফ েোচ্চ হোযয (at the 

maximum rate) অয়কয অযযোলত হয়,- 

 
(১) সব সওোম্পোন্নদভ সভন্নচন্নস্ট্রকৃঢ অন্নন োংমোশতশয অন্নস্থঢ সই সওোম্পোন্নদ লইশঢ মব্ধ ন্নটন্নপশটন্ড আয় 

ব্যন্নঢশভশও,  ে প্রওোভ আশয়ভ উধভ,- 

    
(ও) তনো (ঔ), (ক), (খ)  (গ) সঢ ন্নড েঢ 

সওোম্পোন্নদমূশলভ সেে ব্যঢীঢ- 
 

 (অ) এইরূধ প্রশঢযওটি সওোম্পোন্নদভ সেশে বোলো 

publicly traded company-  

 

উক্ত আশয়ভ ২৫% : 

 
ঢশ যঢে ণোশও সব, বন্নত এইরূধ 

সওোম্পোন্নদ বোলো publicly traded 

company দশল, উলোভ ধন্নভশযোন্নথঢ 

মূমথশদভ নূযদঢফ ২০% সযয়োভ Initial 

Public Offering (IPO) এভ 

ফোধ্যশফ লিোন্তভ ওশভ, ঢোলো লইশম 

এইরূধ সওোম্পোন্নদ উক্ত লিোন্তভ ংন্নিষ্ট 

ৎশভ প্রশবোচয আয়ওশভভ উধভ ১০% 

লোশভ আয়ওভ সভয়োঢ মোপ ওন্নভশ; 

 

 (আ) এইরূধ প্রশঢযওটি সওোম্পোন্নদভ সেশে বোলো 

publicly traded company দশল, 

এং স্থোদীয় ওর্তেধেল Income-tax 

Ordinance, 1984 (Ord. No. 

XXXVI of 1984) এভ section 2 

এভ clause (20) এভ sub-clauses 

(a), (b), (bb), (bbb)  (c) এভ 

আঢোথীদ অন্যোন্য সওোম্পোন্নদভ সেশে- 

 

 

 

 

 

 

 

উক্ত আশয়ভ ৩৫%: 

 
 (ি) 

 

ব্যোংও, ীফো, আন্নণ েও প্রন্নঢষ্ঠোদমূল (ফোশঘ েন্ট 

ব্যোংও ব্যঢীঢ): 

 
(অ) এইরূধ প্রশঢযওটি সওোম্পোন্নদভ সেশে 

বোলো publicly traded company- 

 

 

 

 

 

উক্ত আশয়ভ ৩৭.৫%; 
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 (আ)  এইরূধ প্রশঢযওটি সওোম্পোন্নদভ    

       সেশে বোলো publicly    

        traded company দশল: 

 

ঢশ যঢে ণোশও সব, ভওোভ ওর্তেও 

২০১৩ োশম অনুশফোন্নতঢ ব্যোংও, ীফো  

আন্নণ েও প্রন্নঢষ্ঠোশদভ ওশভভ লোভ লইশ 

৩৭.৫% । 

 

 

 
উক্ত আশয়ভ ৪০%; 

 

(ক) 

 

ফোশঘ েন্ট ব্যোংও এভ সেশে- উক্ত আশয়ভ ৩৭.৫%; 

(খ) ন্নকোশভঝ, ন্নন্নড়, চত েো, গুমল ওম প্রওোভ 

ঢোফোওচোঢ ধণ্য প্রস্তুঢওোভও সওোম্পোন্নদভ সেশে- 
 
উক্ত আশয়ভ ৪৫%; 

  
 (গ) সফোোইম সনোদ অধোশভঝভ সওোম্পোন্নদভ সেশে- উক্ত আশয়ভ ৪৫%: 

     
ঢশ যঢে ণোশও সব, সফোোইম সনোদ 

অধোশভঝভ সওোম্পোন্নদ বন্নত উলোভ 

ধন্নভশযোন্নথঢ মূমথশদভ নূযদঢফ ১০% 

সযয়োভ, বোলোভ ফশধ্য Pre Initial 

Public Offering Placement 
৫% এভ সযী ণোন্নওশঢ ধোন্নভশ দো, স্টও 

এক্সশঘশঞ্জভ ফোধ্যশফ লিোন্তভ ওভঢ: 

Publicly traded company সঢ 

রূধোন্তন্নভঢ লয় সই সেশে ওশভভ লোভ 

লইশ ৪০%: 

 
  আভ যঢে ণোশও সব, বন্নত এইরূধ 

সওোম্পোন্নদ উলোভ ধন্নভশযোন্নথঢ মূমথশদভ 

নূযদঢফ ২০% সযয়োভ Initial Public 

Offering (IPO) এভ ফোধ্যশফ 

লিোন্তভ ওশভ, ঢোলো লইশম এইরূধ 

সওোম্পোন্নদ উক্ত লিোন্তভ ংন্নিষ্ট ৎশভ 

প্রশবোচয আয়ওশভভ উধভ ১০% লোশভ 

আয়ওভ সভয়োঢ মোপ ওন্নভশ; 

(২) সওোম্পোন্নদ আইদ, ১৯৯৪ (১৯৯৪ শদভ ১৮ দং 

আইদ) এভ অথীশদ োংমোশতশয ন্নদন্নিঢ সওোদ 

সওোম্পোন্নদ অণো আইদ অনুবোয়ী কঠিঢ ংন্নন্নথদ্ধ 

 

 

 



 133 

সওোদ প্রন্নঢষ্ঠোদ লইশঢ ১৪ আকস্ট, ১৯৪৭ এভ ধশভ 

ইসুযকৃঢ, প্রন্নঢশ্রুঢ  ধন্নভশযোন্নথঢ নৄ ুঁন্নচভ উধশভ 

সখোন্নরঢ  ধন্নভশযোন্নথঢ ন্নটন্নপশটন্ড আশয়ভ উধভ ো 

োংমোশতশয ন্নদন্নিঢ দয় এইরূধ ন্নশতযী 

সওোম্পোন্নদভ মুদোনো প্রঢযোোদ বোলো Income-

tax Ordinance, 1984 (Ord. No. 

XXXVI of 1984) এভ section 2 এভ 

clause (26) এভ sub-clause (dd) অনুোশভ 

মপযোংয ন্নলশশ কণ্য, ঢোলোভ উধভ প্রশবোচয ওভ- 

 

 

 

 

 

 

 

 
উক্ত আশয়ভ ২০%; 

(৩) সওোম্পোন্নদ দশল, োংমোশতশয অন্নদোী (অন্নদোী 

োংমোশতযী ব্যঢীঢ) এইরূধ ব্যন্নক্ত-ওভতোঢোভ সেশে 

আশয়ভ উধভ প্রশবোচয ওভ- 

 

 

উক্ত আশয়ভ ৩০%; 

(৪) সওোম্পোন্নদ দশল, ন্নকোশভঝ, ন্নন্নড়, চত েো, গুমল 

ওম প্রওোভ ঢোফোওচোঢ ধণ্য প্রস্তুঢওোভও এইরূধ 

ওভতোঢোভ উক্ত ব্যোয় লইশঢ অন্নচেঢ আশয়ভ 

উধভ প্রশবোচয ওভ- 

 

 

 

উক্ত আশয়ভ 45%; 

(৫) সভফোয় সলভলত অআন, ২০০১ নুমোয়ী লনফলন্ধত 

সভফোয় সলভলতয কক্ষযে অযয়য ঈয প্রযমোজয কয- 

 

উক্ত আশয়ভ ১৫%। 

 

ব্যোখ্যো।- এই অনুশচ্ছশত “publicly traded company” ন্নমশঢ এইরূধ সওোদ ধোন্নমও 

ন্নমন্নফশঝট সওোম্পোন্নদশও ব্যছোইশ বোলো সওোম্পোদী আইদ, ১৯৯৪ (১৯৯৪ শদভ ১৮ দং আইদ) অনুোশভ 

োংমোশতশয ন্নদন্নিঢ এং সব আয় ৎশভভ আয়ওভ ন্নদথ েোভড ওভো লইশ সই আয় ৎভ ফোন্নপ্তভ 

নশ ে উক্ত সওোম্পোন্নদটিভ সযয়োভ স্টও এক্সশঘশঞ্জ ঢোন্নমওোর্ভক্ত লইয়োশঙ। 

 

 

ন্নিঢীয় অংয 

 

(থ ে অআন, ২০১9 এয ধোযো 54 দ্রষ্টব্য) 

 

োভঘোশচেভ লোভ 

 

      ক 

ব্যন্নক্ত-ওভতোঢো (assessee being individual) এভ সেশে, Income-tax Ordinance, 

1984 (Ord. No. XXXVI of 1984) এভ section 80 অনুবোয়ী ধন্নভম্পত, তোয়  ঔভশঘভ 

ন্নভডী (statement of assets, liabilities and expenses) সঢ প্রতন্নয েঢ ন্নদম্নন্নড েঢ ম্পশতভ 

ন্নপন্নত্তশঢ, আয়ওভ প্রশবোচয এইরূধ আশয়ভ উধভ প্রশবোচয আয়ওশভভ উধভ ন্নদম্নরূধ লোশভ োভঘোচে প্রশতয় 

লইশ, বণো:- 
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ম্পত োভঘোশচেভ 

লোভ 

      

   চ জ  

(ক)নীে লযসম্পযদয মূল্যভোন লতন ককোটি েোকো ম েন্ত- শূন্য শূন্য 

(ি)  নীে লযসম্পযদয মূল্যভোন লতন ককোটি েোকোয লধক লকন্তু াঁচ 

ককোটি েোকোয লধক নয়; 

ফো, লনজ নোযভ এযকয লধক কভোেয গোলি   

ফো, ককোন লসটি কয েোযযন এরোকোয় কভোে 8,০০০ ফগ েফুযেয লধক 

অয়তযনয গৃহ-সম্পলত্ত 

১০% ৩,০০০/- 

(গ)  নীে লযসম্পযদয মূল্যভোন াঁচ ককোটি েোকোয লধক লকন্তু দ 

ককোটি েোকোয লধক নয়- 

১৫% 

(ঘ)  নীে লযসম্পযদয মূল্যভোন দ ককোটি েোকোয লধক লকন্তু 

যনয ককোটি েোকোয লধক নয়- 

২০% 

 

৫,০০০/- 

(ঙ)  নীে লযসম্পযদয মূল্যভোন যনয ককোটি েোকোয লধক লকন্তু 

লফ ককোটি েোকোয লধক নয়- 

২৫% 

(চ)  নীে লযসম্পযদয মূল্যভোন লফ ককোটি েোকোয লধক কম ককোন 

ংযকয ঈয- 

  ৩০% 

 

           ক   ,       ক                  ৫০  ক     ক  ো উলোভ            

ক          চ জ  এ              উ  ক                    ০. %      আয়ওভ 

প্রশবোচয এইরূধ আশয়ভ উধভ প্রশবোচয আয়ওশভভ উধভ ৩০%              চ জ , এ           

        । 

 

    ।- 

 

এই অনুশচ্ছশত-  

 

(১) “নীে লযসম্পযদয মূল্যভোন” ফলরযত Income-tax Ordinance, 1984 

(Ord. No. XXXVI of 1984) এয section 80 নুমোয়ী লযসম্পদ, 

দোয়  িযযচয লফফযর্ী (statement of assets, liabilities and 

expenses) কত প্রদ েনযমোগ্য নীে লযসম্পযদয মূল্যভোন (total net worth) 

   ই    

 

(২) “      গ   ” ন্নমশঢ প্রোইশপঝ ওোভ, চীধ ো ফোইশক্রোো ব্যছোইশ।  

 

      খ 

লসগোযযে, লফলি, জদ েো, গুরসহ সকর প্রকোয তোভোকজোত ণ্য প্রস্তুতকোযক কযদোতোয ঈক্ত 

ব্যফসোয় হআযত লজেত অযয়য ঈয 2.5% হোযয সোযচোজে প্রযদয় হআযফ। 
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 Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (Act No. XVI of 1931), 

         Act             ,    section 3                       ই           

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7১   1০৭               ,                        ন     

      ,  ন     ,                        ন        ন                     

 

 ২   ই                      Act    section 4(1)        ন         ই 

                 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  ১    ০৭                       ন     

               ই                   ১, ১১, ১২, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, 

৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, 

৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, 

১০৫, ১০৬   ১০৭                                  ন          ই,    9        

        ই    

 

                        

 

  ই             ই  ২০১9       ১    ই                         আ     

    ন               আইন       ন                                       ন       

   ন      ই      

 

 

            


