গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অর্ থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ
[ মূল্য সাংদ াজন কর ও সম্পূরক শুল্ক ]
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ: ২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ / ০৩ জুন, ২০২১ বিষ্টাব্দ।
এস.আর.ও. নং-১৫১-আইন/২০২১/১৪৮-মূসক।-মূল্য সাংদ াজন কর ও সম্পূরক শুল্ক
আইন, ২০১২ (২০১২ সদনর ৪৭ নাং আইন) এর ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রেত্ত ক্ষমতাবদল
সরকার বনম্নববণ িত ক্ষেত্রসমূহে উহাদের উপর আদরাপণীয় আগাম কর হইদত অব্যাহবত প্রোন
কবরল, থা:(১)

Presidents (Remuneration and Privileges) Act, 1975 (Act No. VII of
1975) অনুসাদর রাষ্ট্রপবতর নাদম আমোবনকৃত পণ্য;

(২)

সরকারর, আধা-সরকারর, স্বায়ত্বশারসত সংস্থা, যারতসংঘভুক্ত সংস্থা, দূতাবাস,
রবহশষ সুরবধাপ্রাপ্ত ব্যরক্ত ও সংস্থা কর্তথক আমদারনকৃত পণ্য এবং আইন ও চুরক্তর
মাধ্যহম সরকার কর্তথক অব্যােরতপ্রাপ্ত প্ররতষ্ঠান ও সংস্থা কর্তথক রবক্রয় বা
েস্তান্তহরর যন্য নহে এইরূপ আমদারনকৃত পণ্য;

(৩)

Customs Act, 1969 (Act IV of 1969) এর section 13 এর অধীন বন্ড

লাইদসন্স বা বন্ড ররবজদেশন প্রাপ্ত সরাসবর রপ্তাবনমুখী বশল্প প্রবতষ্ঠান, প্রচ্ছন্ন
রপ্তাবনমুখী বশল্প প্রবতষ্ঠান ও বিপ্লদমটিক বদন্ডি ওয়যার হাউস কর্তিক বন্ড
লাইদসদন্সর আওতায় আমোবনকৃত পণ্য;
(৪)

অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াদগর প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নাং-৬১-আইন/৯২/১৪৪৪/শুল্ক,
তাবরখ: ১৭/০৩/১৯৯২ বিষ্টাব্দ এর আওতায় ত্রাণ বহদসদব আমোবনকৃত পণ্য;

(৫)

অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াদগর প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নাং-৩৬-আইন/৯৩/
১৫০২/শুল্ক, তাবরখ: ১৫/০২/১৯৯৪ বিষ্টাব্দ এর আওতায় দৃবষ্ট প্রবতবন্ধী ও শ্রবণ
প্রবতবন্ধীদের জন্য আমোবনকৃত পণ্য;

(৬)

অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াদগর স্মারক নাং 9(41)NBR/Cus-IV/72/246, Date:
10.04.1981 এর আওতায় Defence Store বহসাদব আমোবনকৃত পণ্য;

(৭)

জাতীয় রাজস্ব রবাি ি কর্তিক অনুদমােদনর বভ্বত্তদত সরকাবর প্রকদল্পর আওতায়
আমোবনকৃত পণ্য;

(৮)

অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াদগর প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নাং-২০২-আইন/৯৫/১৬৩৯/
কাস, তাবরখঃ ২৮/১১/১৯৯৫ বিষ্টাব্দ এর আওতায় আমোবনকৃত পণ্য;

(৯)

Cotton, not carded or combed (5201.00.00), Synthetic staple fibre, not
carded, combed or otherwise processed for spinning of polyesters
(5503.20.00), Artificial staple fibres, not carded, combed or otherwise
processed for spinning of viscose rayon (5504.10.00) আমদারনর ক্ষেহত্র;

(১০) সরকার অনুদমাবেত ববদ্যযৎ উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠান কর্তিক আমোবনকৃত ন্ত্রপাবত,
ন্ত্রাাংশ ও শুধুমাত্র ববদ্যযৎ উৎপােন সাংবিষ্ট উপকরণ বা অভ্যন্তরীণ সম্পে
ববভ্াদগর প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নাং-২০-আইন/২০১১/২৩২৭/শুল্ক, তাবরখ:
২৫/০১/২০১১ বিষ্টাব্দ রমাতাদবক আমোবনকৃত শুধুমাত্র ববদ্যযৎ উৎপােন সাংবিষ্ট
উপকরণ;
(১১) ক্ষকাহনা রনবরিত উৎপাদনকারী কর্তথক Customs Act, 1969 (Act No. IV of
1969) এর আওতায় যারীকৃত মূলধনী যন্ত্রপারত সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপহনর মাধ্যহম
ক্ষরয়াতী সুরবধাপ্রাপ্ত যন্ত্রপারত ও যন্ত্রাংশ;
(১২) অরি রনব থাপন ব্যবস্থার ক্ষল-আউট প্ল্ৈান দারিল এবং উোহত অন্তভুথক্ত েওয়া
সাহপহে প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং-১২৪-আইন/২০২০/৭৫/কাস্টমস, তাবরখ: ০৩
জুন, ২০২০ এর শতথপূরণ কররয়া আমদারনকৃত ফায়ার ফাইটং ইকুইপহমন্ট;
(১৩) কৃরষ মন্ত্রণালয় কর্তথক সুপাররশকৃত এইচ.এস. ক্ষকাড ৩৮০৮.৯১.১০,
৩৮০৮.৯২.১০ এবং ৩৮০৮.৯৩.১০ এর রবপরীহত কৃরষকাহয থ ব্যবোয থ কীটনাশক,
ছত্রাকনাশক ও আগাছানাশক;
(১৪) ম্যাদলবরয়া বনদরাধক, ক্ষ্মা বনদরাধক, কযান্সার বনদরাধক, কুষ্ঠদরাগ বনদরাধক
ঔষধসমূহ, এবিবাদয়াটিক, রেরা (sera) টবিন ও কাবি িওভ্াসকুলার ঔষধসমূহ,
এবি রহপাটিক, এবি রহপাটিক এনদসফাদলাপ্যাবথ (encephalo-pathy);
অন্যান্য; রহাবমওপ্যাবথক, বাদয়াদকবমক ও সাইদকাট্রবপক ঔষধসমূহ (শুধুমাত্র
ফ্লুদফনাবজন রিকাদনাদয়ট, ফ্লুদফনবথকসল রিকাদনাদয়ট, রলাদফনবথকসল
রিকাদনাদয়ট); এনাসদথটিক, সাধারণ ও রলাকাল, ইথার এনাসদথটিক বববপ বা
ইউএসবপ, ইথাইল রলারাইি বববপ, সুকসাদমথবলয়াস ররামাইি বা রলারাইি,
থাইওদপিন রসাবিয়াম জাইদলাদকইন বা বলদিাদকইন বা বলগুওদকইন,
এিদরনাবলনযুক্ত হউক বা না হউক, রপ্রাদকইন হাইদরাদলারাইি, এিদরনাবলন
যুক্ত হউক বা না হউক, কাইটামাইন হাইদরাদলারাইি, বকিবন ররাদগর
িায়াবলবসস ফ্লুইি, বকিবন সাংদ াজদনর জন্য সাইদলাসপবরন ঔষধ এবাং
Erythropoietin (H.S. Code 3002.11.00,
3002.14.00, 3002.15.00, 3002.19.00,
3003.20.00, 3003.31.00, 3003.39.10,
3003.42.00, 3003.43.00, 3003.49.10,
3003.90.99, 3004.10.00, 3004.20.10,

3002.12.00,
3002.90.00,
3003.39.90,
3003.49.90,
3004.20.90,

3002.13.00,
3003.10.00,
3003.41.00,
3003.90.91,
3004.31.00,

3004.32.00, 3004.39.10, 3004.39.90, 3004.41.00, 3003.42.00,
3003.43.00, 3004.49.10, 3003.49.90, 3004.50.00, 3004.90.20);

(১৫) ম্যাদলবরয়া বনদরাধক, ক্ষা বনদরাধক, কযান্সার বনদরাধক, কুষ্ঠদরাগ বনদরাধক,
কাবি িওভ্াসকুলার, এবিদহপাটিক এনদসফাদলাপ্যাবথক (encephalopathy) ঔষধ
এবাং বকিবন িায়াবলবসস সবলউশন, Drugs for Thalassaemia (H.S. Code
3004.90.91);

(১৬) Artificial joints (H.S. Code 9021.31.00), Hearing aids, excluding parts
and accessories (H.S. Code 9021.40.00), Pacemaker for stimulating
heart muscles (H.S. Code 9021.50.00), Streptokinase (H.S. Code
3507.90.10), Carriages for disabled persons not mechanically
propelled (Wheel chair) (H.S. Code 8713.10.00), োট থ ভাল্ব (H.S. Code
9021.90.10), অপাহরশন ল্যাম্প (H.S. Code 9405.40.10), ভৈাকরসন (H.S.
Code 3002.20.00, 3002.30.00), ইনসুরলন ক্ষপন (H.S. Code 9018.39.20);

(১৭) সকল প্রকার রাসায়রনক সার;
(১৮) অভৈন্তরীণ সম্পদ রবভাহগর প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-১৫৫-আইন/২০০৪/
২০৪৭/শুল্ক, তাররিঃ ১০ জুন, ২০০৪ রিষ্টাব্দ এর আওতায় Solar panel
উৎপাদনকারী প্ররতষ্ঠান কর্তথক আমদারনকৃত যন্ত্রপারত, যন্ত্রাংশ ও উপকরণ;
(১৯) এইচএস ক্ষকাড 5504.90.00 এর আওতায় সুতা উৎপাদনকারী প্ররতষ্ঠান কর্তথক
আমদারনকৃত Artificial Staple Fibre;
(২০) বাংলাহদশ তাঁত ক্ষবাড থ কর্তথক রনবরিত ও সুপাররশকৃত তাঁতী সম্প্রদায় কর্তথক
এইচএস ক্ষকাড 5402.47.00 (Polyester Yarn), 5605.00.10 (Metalized
Yarn) এবং ক্ষকবল রনবরিত যামদারন তাঁতী সরমরতর সদস্য কর্তথক এইচএস
ক্ষকাড 5402.52.00 (Polyester Yarn) ও 5605.00.90 (Other Metalized
yarn) এর আওতায় আমদারনকৃত পণ্য;
(২১) প্রারণসম্পদ অরধদপ্তর কর্তথক রনবরিত ক্ষপারি বা গবারদ পশু প্ররতষ্ঠান বা Animal
Health Company বা ক্ষপারি, লাইভস্টক ও ক্ষডইরর রফড প্রস্তুতকারক প্ররতষ্ঠান
বা মৎস্য অরধদপ্তর কর্তথক রনবরিত রফশারর এবং মৎস্য রফড প্রস্তুতকারক
প্ররতষ্ঠান কর্তথক এইচএস ক্ষকাড ২৩০৯.৯০.৯০ এর আওতায় আমদারনকৃত ক্ষপারি
ক্ষসক্টহরর ক্ষপারি ও মৎস্য িাদ্য উপকরণ বা কাঁচামাল;
(২২) অভৈন্তরীণ সম্পদ রবভাহগর সাধারণ আহদশ নং- ১০/মূসক/২০১৯, তাররিঃ ১৩
জুন, ২০১৯ রিষ্টাব্দ এর আওতায় আমদারনকৃত ন্যৈনতম ৫০০০ DWT এর ঊহবথ
সমুদ্রগামী যাোয;
(২৩) H.S. Code 8543.70.90 এর আওতায় বন্ড লাইহসন্সধারী শতভাগ রপ্তারনমুিী
জ্তরর ক্ষপাশাক রশল্প প্ররতষ্ঠান কর্তথক আমদারনকৃত রনডল রডহটক্টর;

(২৪) অভৈন্তরীণ সম্পদ রবভাহগর প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-২৩৮-আইন/২০১০/
২৩১৭/শুল্ক, তাররিঃ ২৯ জুন, ২০১০ রিষ্টাব্দ এর আওতায় সংসদ সদস্য কর্তথক
আমদারনকৃত গারি;
(২৫) Customs Act, 1969 (Act IV of 1969) এর অধীন প্রণীত াত্রী (অপ িটক)
ব্যাদগজ (আমদারন) বববধমালা, ২০১৬ এর আওতায় বববি বা হস্তান্তদরর জন্য
নদহ এইরূপ আমোবনকৃত পণ্য;
(২৬) Gold in unwrought form (H.S. Code 7108.12.00) এবং Gold in semimanufactured form (H.S. Code 7108.13.00) আমদারনর ক্ষেহত্র;
(২৭) প্রারণসম্পদ অরধদপ্তর কর্তথক রনবরিত ক্ষপারি বা গবারদ পশু প্ররতষ্ঠান বা Animal
Health Company বা ক্ষপারি, লাইভস্টক ও ক্ষডইরর রফড প্রস্তুতকারক প্ররতষ্ঠান
বা মৎস্য অরধদপ্তর কর্তথক রনবরিত রফশারর এবং মৎস্য রফড প্রস্তুতকারক
প্ররতষ্ঠান কর্তথক ৩ জুন, ২০২০ রিষ্টাব্দ তাররহি যারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও.
নং ১২৮-আইন/২০২০/৭৯/কাস্টমস এর TABLE এর কলাম (3) এ উরিরিত
সকল পণ্য, সয়ারবন রমল (H.S. Code 2304.00.00), কন থ গ্লুটন রমল (H.S.
Code 2303.10.00), ক্ষরপসীড এক্সট্রাকশন (H.S. Code 2306.49.00) সে
মৎস্য ও পশু িাদ্য উৎপাদহন ব্যবহৃত অন্যান্য আমদারনকৃত িাদ্য উপকরণ বা
কাঁচামাল এবং একরদন বয়সী মুররগর বাচ্চা;
(২৮) কৃরষ মন্ত্রণালয় কর্তথক অনুহমারদত কীটনাশক প্রস্তুতকারক প্ররতষ্ঠান কর্তথক
কৃরষকাহয থ ব্যবোয থ ইনহসকটসাইড, ফাংরগসাইডস, োররবসাইডস, এরন্ট স্প্রাউটং
ক্ষপ্রাডাক্টস, প্ল্ান্ট ক্ষরার্ ক্ষরগুহলটর, রডসইনহফকট্যান্টস প্রস্তুতকরহণর লহেৈ ৩০
জুন, ২০২০ রিষ্টাব্দ তাররহি যারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং-১৮৬আইন/২০২০/৯৫/কাস্টমস এর TABLE-1 এ উরিরিত পণ্যসমূে;
(২৯) ক্ষকাহনা রনবরিত উৎপাদনকারী প্ররতষ্ঠান কর্তথক H.S. Code 1701.14.00 এর
আওতায় আমদারনকৃত র-সুগার বা অপররহশারধত রচরন;
(৩০) ক্ষকাহনা রনবরিত উৎপাদনকারী প্ররতষ্ঠান কর্তথক Heading 15.07, Heading
15.11 এবং Heading 15.18 এর আওতায় আমদারনকৃত অপররহশারধত সয়ারবন
ক্ষতল ও অপররহশারধত পাম ক্ষতল;
(৩১) ক্ষকাহনা রনবরিত উৎপাদনকারী প্ররতষ্ঠান কর্তথক H.S. Code 1511.90.90 এর
আওতায় আমদারনকৃত Other including refined palm oil;
(৩২) Heading 84.32 এবং Heading 84.33 এর আওতায় কৃরষকাহয থ ব্যবহৃত ক্ষেসার
ক্ষমরশন, পাওয়ার ররপার, পাওয়ার টলার অপাহরহটড রসডার, কম্বাইন্ড োরহভস্টর,
ক্ষরাটারী টলার, উইিার (বনড়ানী), উইদনায়ার (ঝাড়াইকল);
(৩৩) স্ক্র্ৈাপ ক্ষভহসল (H.S. Code 8908.00.00);

(৩৪) রনবরিত উৎপাদনকারী প্ররতষ্ঠান কর্তথক রলৌহজাত পণ্য উৎপােদন ব্যবহৃত ওদয়স্ট
ও স্ক্র্যাপ (H.S. Code 7204.49.00), রফদরা এযালয় (H.S. Code 7202.30.00
ও H.S. Code 7202.21.00) এবাং স্পঞ্জ আয়রণ (H.S. Code 7203.10.00);
(৩৫) রনবরিত উৎপাদনকারী প্ররতষ্ঠান কর্তথক PVC ও Pet Resin উৎপাদহনর ক্ষেহত্র
ব্যবহৃত Ethylene Glycol (H.S. Code 2905.31.20), Terephthalic Acid
(H.S. Code 2917.36.20) ও Ethylene/Propylene (H.S. Code
2711.14.10); এবাং
(৩৬) বনববন্ধত উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠান কর্তিক আমোবনকৃত Cashew Nuts (H.S.
Code 0801.31.90)।
২। ৩০ জুন, ২০১৯ রিষ্টাব্দ তাররহি যারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং-২৩৯আইন/২০১৯/৭৫-মূসক এতদ্দ্বারা ররেত করা েইল।
রাষ্ট্রপবতর আদেশিদম,
( আবু রহনা রমাঃ রহমাতুল মুবনম )
বসবনয়র সবিব

