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অথ থ ভন্ত্রণারয় 

অবযন্তযীণ সম্পদ বফবাগ 
 

(কাস্টভস ও মূল্য সাংদমাজন কয) 
 

প্রজ্ঞান 
 

তাবযখ, ১৫     , ১৪২৬ ফঙ্গাব্দ/২৯   , ২০১৯ বিস্টাব্দ 

 

 এস.আয.ও. নাং ২২০-আইন/২০১৯/৩৮/কাস্টভস।- Customs Act, 1969 

(Act No. IV of 1969) এয section 19 এয sub-section (1) এফাং  ল্য 

সাংদমাজন কয ও         আইন, ২০১২ (২০১২ সদনয ৪৭ নাং আইন) এয ধাযা ১২৬ 

এয উ-ধাযা (১) এ প্রদত্ত ক্ষভতাফদর সযকায, জাতীয় যাজস্ব বফাদড থয সবিত 

যাভ থক্রদভ, জনস্বাদথ থ, এই বফবাদগয ১৫ জ্জযষ্ঠ, ১৪২৫ ফঙ্গাব্দ বভাতাদফক ২৯ বভ, ২০১৮ 

বিস্টাব্দ তাবযদখয প্রজ্ঞান এস.আয.ও. নাং ১৪৮-আইন/২০১৮/১৪/কাস্টভস এয       

অবধকতয সাংদাধন কবযর, মথা:- 

 

 উবয-উক্ত প্রজ্ঞাদনয- 
 

(১) TABLE-2 এয করাভ (1) উ  বখত H.S. Code- 

 

(ক) 4811.90.21 এফাং উিায বফযীদত করাভ (2), (3) ও (4) এ 

উবিবখত এবিসমূি বফলুপ্ত িইদফ;     

 

(খ) 7212.50.10 এয বফযীদত করাভ (2) এ উবিবখত এবি 

“Steel plate of a thickness of 0.25 mm 

imported by VAT registered refrigerator 

manufacturing industry” এয বযফদতথ এবি “Steel 

plate of a thickness of 0.25 mm to 0.50 mm  

imported by VAT registered refrigerator 

manufacturing industry” প্রবতস্থাবত িইদফ; 

 

(২) TABLE-3 এয করাভ (1) উবিবখত H.S. Code 7210.61.10 

এয বফযীদত করাভ (2) এ উবিবখত এবি ‘‘Flat-rolled products 

of iron or non-alloy steel plated or coated with 

aluminium-zinc alloys of a thickness of 0.25 mm or 

more imported by VAT registered refrigerator or air 

conditioner manufacturing industry’’ এয বযফদতথ এবি 
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‘‘Flat-rolled products of iron or non-alloy steel plated 

or coated with aluminium-zinc alloy of a thickness of 

0.25 mm or more imported by VAT registered 

refrigerator, air conditioner or continuous color 

coating line manufacturing industry’’ প্রবতস্থাবত িইদফ; 

 

(৩) TABLE-4 এয করাভ (1) উবিবখত H.S. Code- 

 

(ক) 4802.57.10 এফাং উিায বফযীদত করাভ (2), (3) ও (4) এ 

উবিবখত এবিসমূি বফলুপ্ত িইদফ; 

 

(খ) 4810.99.10 এফাং উিায বফযীদত করাভ (2), (3) ও (4) এ 

উবিবখত এবিসমূি বফলুপ্ত িইদফ; এফাং 

 

(গ) 4821.90.10 এফাং উিায বফযীদত করাভ (2), (3) ও (4) এ 

উবিবখত এবিসমূি বফলুপ্ত িইদফ। 

 
২।     ১     , ২০১৯                         । 

 

 

 যাষ্ট্রবতয আদদক্রদভ, 

 

 

বভাোঃ বভাাযযপ বিাদসন ভ ূঁইয়া, এনবডবস 

বসবনয়য সবিফ 
 


